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" سٔزْٛ ِبوالوالْ"ثمٍُ 

 

" صان"فجبألِظ ُمشة . وبْ يضداد د٘ؾخ وً يَٛ ، فبسد األِٛس ِٓ عيٝء ألعٛأ وً يَٛ 

اٌؼغٛص ؽزٝ اٌّٛد ِٓ أعً ثنؼخ سلبئك ر٘جيخ ، ٚاٌؾٙش اٌّبمٝ ٘غّذ ػقبثخ ِٓ اٌجٍطغيخ 

ئرا اعزّشد األِٛس ػٍٝ ٘زا إٌّٛاي فالثذ أْ اهلل عيزذخً وّب . ػٍٝ لشيخ ٚلنذ ػٍيٙب ثأوٍّٙب 

. ِٕز صِٓ ثؼيذ " ٔٛػ"لبي ٌـ

 

ٌىٓ . ٚاآلْ يٕزبثٗ اٌمٍك ػٍٝ أعشرٗ ، فأٚالدٖ اٌضالصخ رضٚعٛا ٚعىٕٛا ثبٌمشة ِٕٗ ٚػٍّٛا ًِؼب 

. األِٓ فٝ إٌّطمخ اٌزٝ يغىْٕٛ ثٙب ٌُ يؼذ ِغزمًشا خالي اٌغٕٛاد األخيشح 

 

 عٕخ فمط ِٕز خٍك اهلل أٚي 1600ٌمذ ِشد . ِٓ اٌغشيت ويف أثؼذ إٌبط اهلل عشيًؼب ػٓ فىشُ٘ 

ػٍٝ اهلل ٚأٚالدّ٘ب ٚٔغٍّٙب فؼال " ؽٛاء"ٚ" آدَ"ٌىٓ رّشد . ئٔغبْ ، سأط اٌغٕظ اٌجؾشٜ 

ٚاآلْ يجذٚ أْ اهلل ِشفٛك فٝ وً ِىبْ رز٘ت ئٌيٗ ٚأػٍٕٛا ػٓ . ثبٌّضً ٌىٓ ثذسعبد ِزفبٚرخ 

. سفنُٙ ٘زا ثأٔٛاع ٚطشق فظيؼخ 

 

أٔٗ ٌٓ يؾزًّ ِضً ٘زا اٌؾش ئٌٝ األثذ  ٚٚمغ " ٔٛػ"ٌمذ ِشد ػذح ػمٛد اآلْ ِٕز أْ لبي اهلل ٌـ

ًّب .  عٕخ وؾذ ألقٝ ثذْٚ اإلفقبػ ػّب يٕٜٛ أْ يؼٍّٗ 120 ٌىٓ ِٓ اٌٛامؼ أٔٗ يؼذ ؽيًئب مخ

. ٚاآلْ ِّٙب وبْ ٘زا اٌؾٝء فاْ اٌٛلذ يمزشة 

 



يؼشف أْ اهلل ٘ٛ اهلل ٌزا الثذ ِٓ ػجبدرٗ ٚاٌٛصٛق فيٗ ٚطبػزٗ ، ٚ٘زا ػيٓ ِب فؼً " ٔٛػ"وبْ 

وبْ يإدٜ ػٍّٗ ثىً فذق ٚأِبٔخ ألٔٗ يزمٝ اهلل ، ٚٔغؾذ أػّبٌٗ ٚدسد ػٍيٗ غٕٝ  " : ٔٛػ"

ٚلً . وبْ ِخًٍقب ٌضٚعزٗ ألٔٗ يخؾٝ اهلل ٚػًّ عبً٘ذا ػٍٝ لّغ اٌؾش ألٔٗ يخبف اهلل . عضياًل 

. ال يؼشف أؽًذا خبسط أعشرٗ ينغ صمزٗ فٝ اهلل " ٔٛػ"ػذد اٌزيٓ يخؾْٛ اهلل ؽزٝ أفجؼ 

 

ِشح صبٔيخ ٚفبعئٗ" ٔٛؽًب"صُ وٍُ اهلل 
(1)

ًّب   ٘زٖ اٌّشح ثأِش غشيت فمذ طٍت ِٕٗ أْ يجٕٝ فًٍىب مخ

. أٜ ِشوت وجيش ِزؼذد اٌطٛاثك 

 

ًّب ِٓ أٜ عفيٕخ ثٕيذ ػٍٝ ٚعٗ اإلطالق  رٕفيز " ٔٛػ"وبْ ػٍٝ . الثذ أْ يىْٛ اٌفٍه أوجش ؽغ

رٌه األِش ألْ اهلل لبي أٔٗ عيّؾٛ وً ِب ػٍٝ األسك ِٓ ئٔغبْ ٚؽيٛاْ ثطٛفبْ ٘بئً ، 

ٚعيشعً ئٌيٗ وً أعٕبط اٌٛؽٛػ ٚاٌجٙبئُ
(2)

.  ؽزٝ يؼبد رؼّيش اٌؼبٌُ اٌغذيذ ثؼذ اٌطٛفبْ 

 

. ثّؾبسيغ ثٕبء مخّخ فٝ صِٕٗ ٌىٓ ال ؽٝء ينبسع ٘زا اٌّؾشٚع" ٔٛػ"لبِذ ؽشوخ ئٔؾبءاد 

عّغ . ٚمؼٛا اٌزقبِيُ ؽغت اٌّمبييظ اٌزٝ أػطب٘ب ٌٗ اهلل ٚاؽزشٚا وً اٌّٛاد اٌخبَ اٌالصِخ 

ٌىٓ ػٍٝ األلً ٌُ " ؽّبلخ ٔٛػ"اٌؾٝ وٍٗ  ثٙزا اٌّؾشٚع أٚ ثبألؽشٜ اٌجٍذ وٍٙب ، ٚأطٍمٛا ػٍيٗ 

فبؽت ػًّ " ٔٛػ"وبْ اٌؼبٍِْٛ فٝ غبيخ اٌغؼبدح ئر وبْ . رىٓ ٕ٘بن يذ ثبطٍخ فٝ إٌّطمخ وٍٙب 

اٌؼغٛص يٕفك أِٛاٌٗ طبٌّب وبٔٛا يغزفيذْٚ ِٕٙب ؽزٝ  ٌٚٛ ِٓ " ػبدي ٌُٚ يٙزّٛا اٌجزخ فيُ وبْ ٔٛػ

. ثؼيذ 

 

اعزؾذصذ رمٕيبد عذيذح ِضً ٔظبَ . ِش ؽٙش ٚساء ؽٙش ثً عٕخ ٚساء عٕخ ٚأزٙٝ ثٕبء اٌفٍه 

ػٍٝ اعزخذاِٗ" ٔٛػ"خؾت اٌغفش اٌؼبصي ٌٍّيبٖ اٌزٜ أفش 
(3)

فٙٛ ٌُ ! وبْ ِغًٕٛٔب " ٔٛػ"ٌىٓ  . 

يىزف ثجٕبء اٌفٍه ثؼيًذا ػٓ أٜ ٔٙش ثً ٌُ يضٚدٖ ثأٜ سفيف ِٕؾذس يغبػذ  ػٍٝ ئطاللٗ ِٓ أٜ 

فىبْ اٌفٍه ِغزمشًا فٝ ِىبٔٗ ػٍٝ األسك ، ثٕبء ٘بئً يضْ آالف األطٕبْ ٚيؾيط ثٗ . ِيبٖ 

. اٌشافؼبد ٚاٌغمبالد ِٓ وً عبٔت 

 

ِٓ عّغ . ثأْ اٌفٍه ال يؾزبط ٌغؾجٗ ئٌٝ أٜ ٔٙش ألْ اٌّيبٖ ٘ٝ اٌزٝ عزأرٝ ئٌيٗ " ٔٛػ"فشػ 

ؽيئًب ِضً ٘زا اٌمجيً ؟ ٚػٕذِب رضاؽُ ؽٌٛٗ اٌقؾفيْٛ ٌُ يغزطغ ئخجبسُ٘ ِزٝ أٚ ويف عزأرٝ 

. اٌّيبٖ ئٌيٗ 

 



ِٚنذ اٌغٕٛاد ٚلبسة اٌفٍه ػٍٝ االٔزٙبء ، ٚأدخٍٛا فيٗ آالف ِٓ ألفبؿ ٚئعطجالد 

ٚػًّ اٌّمبٌْٚٛ ٚاٌؼّبي ثّخزٍف رخققبرُٙ ٌٛلذ ئمبفٝ ٌُٚ يؾظ ِٛسدٚ  . اٌؾيٛأبد 

. اٌّٛاد اٌخبَ ثّضً ٘زا اٌؼًّ اٌشائظ ِٓ لجً 

 

ٚظف ثبؽضيٓ فٝ رخضيٓ اٌطؼبَ ٌجؾش االؽزيبعبد اٌغزائيخ ٚرمٕيبد " ٔٛػ اٌؼغٛص اٌّغْٕٛ"

ٚػًّ اٌّضاسػْٛ ػٍٝ رٛفيش ِخضْٚ مخُ ِٓ اٌؾجٛة ٚاٌّؾبفيً اٌغزائيخ . اإلٔزبط اٌغزائٝ 

ثيّٕب وبْ ئٔؾبء اٌفٍه يمبسة ػٍٝ . األخشٜ ، وّب رُ رطٛيش أعبٌيت رغفيف اٌطؼبَ ٚؽفظٗ 

االٔزٙبء ػٍّذ ؽشوبد إٌمً ػٍٝ رٛفيً أطٕبْ ِٓ اٌطؼبَ ئٌٝ ِٛلغ اٌفٍه ٚرُ ؽؾٕٗ ػٍٝ ِزٓ 

اٌّشوت ٚرخضيٕٗ فٝ األِبوٓ اٌّخققخ وّب رُ رشويت أٔبثيت ٚأؽٛاك اٌّيبٖ ٚأٔظّخ اٌزخٍـ 

.  ِٓ إٌفبيبد

 

ِغًٕٛٔب فٕٙبن ؽٝء ٚاؽذ رمذس أْ رمٌٛٗ ػٍيٗ ٚ٘ٛ أٔٗ وبْ يفؼً وً ؽٝء " ٔٛػ"ؽزٝ ٌٛ وبْ 

" ٔٛػ"ٚظً . ٚرغبءي اٌىضيشْٚ ػّب عيفؼٍْٛ فٛس أزٙبء اٌؼًّ فٝ اٌفٍه . ثطشيمخ ِجبٌغ فيٙب 

يخجشُ٘ ثأٔٗ ال داع ٌٍمٍك ٚاٌجؾش ػٓ اٌؼًّ ألٔٗ ِب ٌُ يىٛٔٛا ػٍٝ ِزٓ اٌفٍه ػٕذ رذفك ِيبٖ 

.  اٌطٛفبْ اٌّٛد عيىْٛ ِقيشُ٘ 

 

وً اٌشافؼبد ٚأصاي " ٔٛػ"ػٕذِب رُ االٔزٙبء ِٓ وً ؽٝء ٚرخضيٓ وً ِبيٍضَ ِٓ طؼبَ أٔضي 

ال يشيذ االفطذاَ ثأٜ ؽٝء ػٕذ ئريبْ اٌّيبٖ ئر ال يٕجغٝ صمت  ٚسػ اٌؼًّ ٚاٌؾظبئش ئر لبي ثأٔٗ

! اٌفٍه فٝ اٌذلبئك األٌٚٝ ِٓ اٌشؽٍخ 

 

راد يَٛ  ثأٔٗ ٌُ يجك ئال عجؼخ أيبَ ٚئرا أساد أؽذ االٔنّبَ ئٌيٗ ٚئٌٝ أعشرٗ ٚيٕغٝ " ٔٛػ"أػٍٓ 

ًِب ثبٌفىشح ٚخبفٛا . ِٓ اٌّٛد فّشؽًجب ثٗ  فىش ثؼل أفذلبئٗ فٝ رٌه اٌؼشك ٌىُٕٙ ٌُ يمزٕؼٛا رّب

" . ٔٛػ"أْ يزّٙٛا ثبٌغْٕٛ ِضً 

 

ئٔغبًٔب ٌطيًفب ٚفذيًمب ٚفًيب ، يىضش اٌىالَ ػٓ اهلل ٌىٕٗ وبْ يزقف ثبألِبٔخ " ٔٛػ"ثبٌطجغ وبْ

ٌُ يزجك ئال عجؼخ أيبَ ٚال يٛعذ ؽيٛاْ ٚاؽذ فٝ أٜ . ٚاٌزؼمً ٚاإلعشاع ئٌٝ ِغبػذح اآلخشيٓ 

! الثذ أٔٗ وبْ ِغًٕٛٔب . لفـ 

 



" ٔٛػ"ثذد إٌّطمخ ؽٛي . ؽشع اٌجؼل فٝ ئػبدح اٌزفىيش ٌىٓ ثذأد اٌؾيٛأبد فٝ اٌٛفٛي 

ؽيٛأبد ِٓ وً ٔٛع ـ ثّب فيٙب أٔٛاع ٌُ رش ِٓ لجً ـ ٚطيٛس ِٓ وً : وأٔٙب ؽذيمخ ؽيٛاْ ٚاعؼخ 

. ؽىً ثذأد رأرٝ ِٓ عّيغ االرغب٘بد 

 

ًِب ثؼذ " ٔٛػ"ثذد اٌؾيٛأبد وّب ٌٛ أٔٙب ٌذيٙب ثٛفٍخ ارغب٘ٙب ئٌٝ ٚعط عفيٕخ  ٚظٍذ رزذفك يٛ

وبْ أًِشا غشيًجب فٍُ رأد اٌؾيٛأبد فٝ لطؼبْ ثً أؽيبًٔب وٕذ رشٜ عجؼخ ِٓ ٔٛع ٚاؽذ ٌىٓ . يَٛ 

وٍٙب فغيشح اٌغٓ ، ال رزؼذٜ عٕخ أْ عٕزيٓ . روش ٚأٔضٝ : فٝ أغٍت اٌؾبالد اصٕيٓ ِٓ وً ٔٛع 

. ؽزٝ اٌجشاويٛفٛساد ٌُ رىٓ رىجش ػٓ اٌخيٛي ثىضيش 

 

أوؾبن ٌٍٛعجبد اٌغشيؼخ ٚػبصفيٓ : ثؼذ صالصخ أيبَ عبد عٛ ِضً عٛ اٌّٙشعبٔبد ٚاالؽزفبالد 

. ِزغٌٛيٓ إلطؼبَ ٚرغٍيخ آالف اٌّزفشعيٓ 

 

" . اٌؼغٛص" ٔٛػ"ٚاآلْ ؽبْ اٌيَٛ اٌّٛػٛد ٚاِزألد اٌؾٛاسع ثبٌٕبط اٌزٝ عبءد ٌزغخش ِٓ 

ٌىٓ ئرا ٌُ يىٓ األعجٛع اٌّبمٝ غشيًجب ثزذفك وً رٍه اٌؾيٛأبد فاْ اٌيَٛ يجذٚ أوضش غشاثخ ألٔٗ 

! ٌُ يقً ٚال ؽيٛاْ ٚاؽذ 

 

" . ٔشان غًذا يب ٔٛػ"فشؿ أؽذُ٘ . ػٍٝ ػزجخ اٌجبة اٌنخُ وّٓ عيٍمٝ خطجخ " ٔٛػ"ٚٚلف 

" . ٔٛػ"ٚاؽزشن اٌغّيغ فٝ اٌنؾه ٚاٌغخشيخ ٚؽيٓ عبد اٌقّذ رىٍُ 

 

ٌمذ رؾذصذ ِغ . أٔب ِّزٓ ٌىُ عّيًؼب . أٚد أْ أؽىش عّيغ ِٓ عبػذٔٝ فٝ رٕفيز ٘زا اٌّؾشٚع "

أغٍجىُ خالي اٌغٕٛاد اٌّبميخ ػٓ عجت ثٕبء ٘زا اٌفٍه ٚأخجشرىُ ثأْ اهلل طٛيً األٔبح ٚسؽيُ ٚال 

يشيذ أْ يٍٙه أؽذ ٌىٓ فجشٖ ثذأ يٕفز ، ٚوضيًشا ِب ؽشمزىُ ٌززؾٌٛٛا ػٓ رّشدوُ مذ اهلل 

. ٌٚززشوٛا طشلىُ اٌشديخ ٌؼجبدح اهلل ٚاالٔنّبَ ٌٝ ؽيٓ يأرٝ اٌيَٛ اٌّٛػٛد 

 

ثاِىبٔىُ اآلْ اٌٍؾبق ثٝ ٚثأعشرٝ ئرا فذلزُ ! ألشثبئٝ ٚأفذلبئٝ ٚعيشأٝ ، ٌمذ ؽبْ اٌٛلذ "

" . ٌٓ رشٕٚٔٝ صبٔيخ. ٌىٓ ئْ ٌُ رفؼٍٛا فيإعفٕٝ أْ ألٛي ٚداًػب . والَ اهلل 

 

صُ خشط ئٌٝ اٌغّٙٛس اٌٛالف أِبِٗ ٚثذأ يقبفؼ األؽخبؿ اٌزيٓ رؼشف ػٍيُٙ ػٍٝ ِذٜ اٌغٕيٓ 

ٌىٓ عذٖ . ٚاغشٚسلذ ػيٕبٖ ثبٌذِٛع ٚ٘ٛ يؼبٔك ئخٛرٗ ٚأخٛارٗ اٌزيٓ وبٔٛا يظْٕٛ أٔٗ فمذ ػمٍٗ 



 . 969ٌُ يظٓ ٘ىزا ثً ؽغؼٗ ٚ٘ٛ يجٕٝ اٌفٍه ٌىٕٗ ِبد ِٕز أعبثيغ لٍيٍخ فٝ عٓ اٌـ" ِزٛؽبٌؼ"

" . ؽيٓ يّٛد ، عيأرٝ"ِؼٕٝ اعّٗ 

 

ويف عزشفغ اٌجبة ٌزغٍمٗ ؟ ٌذيه "ِٓ فزؾخ اٌجبة ٘زف ئٌيٗ أؽذ إٌّٙذعيٓ " ٔٛػ"ؽيٓ دخً 

ؽمًب ، ويف "ػٕذئز فشؿ اٌغّغ عبخًشا " اٌّضالط ٚاأللفبي ػٕذِب ُيغٍك اٌجبة ٌىٓ ويف عزغٍمٗ ؟

" ؟" ٔٛػ"عزغٍك اٌجبة يب 

 

طشف اٌجبة اٌنخُ اٌزٜ وبْ ػٍٝ . صُ خيُ اٌقّذ ػٍٝ اٌغّيغ ػٕذِب سأٚا ِؾًٙذا غشيًجب 

ٚفٝ اٌغىْٛ اٌّطجك اٌزٜ رٍٝ ثؼذ رٌه . األسك ثذأ يشرفغ لٍياًل ٚيزأسعؼ ثجطء ؽزٝ أغٍك اٌجبة 

.  ٚأٚالدٖ ينؼْٛ اٌمنجبْ اٌّؼذٔيخ ٚاٌّضالط " ٔٛػ"عّؼٛا 

 

ٌىٓ ؽيٓ ِش اٌٛلذ ٌُٚ " . ئٔٗ ؽجؼ"ٚلبي اآلخش " أ٘زا ِب رؼزمذٖ ؟! يب ٌٍؼغت : "لبي أؽذُ٘ 

" !" ٔٛػ"ٔشان فٝ اٌقجبػ يب : "يؾذس ؽٝء آخش ػبدٚا ئٌٝ سٚػ اٌّشػ ٚلبٌٛا 

 

. ئٔٙب ؽشوخ أسميخ ثغيطخ ٌىٓ ٍِؾٛظخ. ِبرا وبْ ٘زا ؟ ً٘ رؾشوذ األسك ؟ ئٔٗ يؾذس صبٔيخ 

ٚثذأد اٌّيبٖ رزذفك ِٓ . ا٘زضد األسك ثؾذح ٚرأسعؾذ فٛلغ اٌغّيغ ! فغأح ؽذس ٘شط ِٚشط 

.  األسك وبٌغجبي اٌنخّخ ٚرقبػذ إٌبس ٚاٌجخبس ِٓ اٌزالي اٌجؼيذح 

 

رزوش أؽذ إٌّٙذعيٓ ئفشاس . عبد اٌزػش ثيٓ إٌبط ُٚ٘ يزمبفضْٚ ثال ؽٛي ٚال لٛح ػٍٝ األسك 

أْ ُيجٕٝ اٌفٍه ثمٛح ِٚزبٔخ فبئمخ ِغ ئٔٗ وبْ يؼزمذ فٝ داخٍٗ أْ رٌه األِش ِجبٌغ فيٗ ٚال " ٔٛػ"

. مشٚسح ٌٗ ، ٌىٓ ٘زٖ اٌفىشح غشلذ ِؼٗ ئر مشثزٗ ِٛعخ ػبٌيخ ِغ اآلخشيٓ ٚدفؼزُٙ ثؼيًذا 

. رطفٛ فٛق اٌّيبٖ اٌؼّيمخ " ٔٛػ"اعٛدد اٌغّبء ٚ٘طٍذ أِطبس غضيشح ٚثذأد عفيٕخ 

 

ثؼذ عزخ أعبثيغ رٛلفذ عيٛي األِطبس اٌغضيشح ٚثؼذ ِشٚس أسثؼخ ؽٙٛس ؽؼشٚا ثخجطخ وجيشح ئر 

! ٌىٓ ٌُ يٕزٗ األِش ثؼذ. اسرطُ اٌفٍه ثبألسك ، ٚأزٙذ سؽٍزُٙ اٌؼبئّخ اٌزٝ داِذ خّغخ ؽٙٛس 

ٚأزظشٚا عجؼخ ؽٙٛس أخشٜ ثذأد . ئُٔٙ يؾؼشْٚ ثب٘زضاصاد أسميخ يجذٚ أٔٙب ِغزّشح ثال ٔٙبيخ 

فيٙب األسك رظٙش ِٓ رؾذ اٌّيبٖ
(4)

وبْ ٘زا اٌطٛفبْ اٌزٜ دِش .  ٚلٍذ اال٘زضاصاد رذسيغًيب 

. اٌؼبٌُ ـ ٚثزٌه أزٙذ ديٕٛٔخ اهلل اٌٛالؼخ ػٍٝ ػبٌُ ؽشيش 

 



ٌمذ أفجؾٛا .  يَٛ ، أٜ أوضش ِٓ عٕخ ، ِٓ ئغالق اٌجبة فزؾٖٛ ٚخشعٛا ِغ اٌؾيٛأبد 371ثؼذ 

. فٝ ػبٌُ عذيذ 

 

أصيض اٌؾؾشاد ِأل اٌغٛ ، ٚثذأد إٌجبربد رّٕٛ ٕ٘ب ٕٚ٘بن ِٓ رؾذ اٌطيٓ ثغبٔت ػظبَ ؽيٛاْ 

وبٔذ ِؼظُ اٌغجبي ِىغٛح ثبٌٍْٛ األخنش ٚثؼل أٔٛاع األؽغبس . ِيذ فٝ ثؼل األؽيبْ 

ُٚعذ ِذفًٛٔب رؾذ اٌطّٝ ٚاٌشِبي اٌزٝ عفذ . طبٌذ لبِزٙب  ػذد ال ؽقش ٌٗ ِٓ اٌىبئٕبد اٌّيزخ 

ٌُ يىٓ ٕ٘بن ؽخـ ؽٝ ِبػذا اٌزيٓ سوجٛا اٌفٍه ـ ٚال ؽزٝ ؽيٛاْ ٚاؽذ. رؾذ ألذاُِٙ 
(2)

 . 

 

ٚألٔٗ ٚمغ صمزٗ فٝ . والَ اهلل ػٓ اٌطٛفبْ سغُ أْ ِب ِٓ أؽذ سأٜ ِضٍٗ ِٓ لجً " ٔٛػ"فذق 

.  اهلل ثٕٝ اٌفٍه ٚثزٌه ٔغٝ ِٓ اٌّٛد ٘ٛ ٚأعشرٗ 

 

ُٚعذٔب ٔؾٓ اٌيَٛ ، ألٕٔب عّيًؼب ، ؽزٝ األؽخبؿ اٌّزؾىىيٓ ، ٔغً  ٚألٔٗ ارىً ػٍٝ اهلل ٚٚصك فيٗ 

" . يبفش"ٚ" ؽبَ"ٚ" عبَ: "اٌضالصخ " ٔٛػ"أثٕبء 

 

" ٔٛػ"ئٕٔب ٔؾزبط ٌٍّغأ ِضً اٌزٜ ٌغأ ئٌيٗ . ئْ اٌطٛفبْ اٌؼظيُ يشيٕب ويف يفىش اهلل فٝ اٌخطيخ 

وّب . ٚػبئٍزٗ ، ٚاٌٍّغأ اٌزٜ أػذٖ اهلل ٌٕب ٘ٛ ؽخـ يغٛع اٌّغيؼ اٌزٜ ِبد ٌيٕضع ػٕب اٌخطيخ 

ػٍٝ اهلل اؽشؿ ػٍٝ االرىبي ػٍٝ اٌشة يغٛع ٌززؾشس ِٓ ديٕٛٔخ اهلل اٌّؼذح " ٔٛػ"ارىً 

. ٌٍّزّشديٓ ػٍيٗ 

 

 

 

 

 _____________________

ًِب 20يؼًّ ػٍٝ ٔؾش ػٍُ اٌخٍيمخ ِٕز " سٔزْٛ ِبوالوالْ" اٌزٝ رٌٛذ " ِيشٌيٓ"ِزضٚط ِٓ .  ػب

 Inter-School رٌٛٝ ئداسح اٌّإرّشاد اٌقيفيخ ٌـ. ِغئٌٛيخ رؼٍيُ ثٕبرّٙب اٌضالصخ ثبٌّٕضي 

Christian Fellowship  ٌّذح ػؾش عٕيٓ رمشيًجب ٚيٙزُ ثّٛاعٙخ األفىبس اٌغيش ِغيؾيخ.  
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