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" ٔٛيً ٚيىظ"ثمٍُ 
 
 

 ِٓ ِٕب ال يؼشف لصخ ٚلٛع اإلٔغبْ األٚي فٝ .ي األٌفخ رٌٛذ االدزمبس اصذق اٌّضً اٌمب

ٔغجذ خيٛؼٙب فٝ صمبفزٕب ِٓ خبلي األِضبي اٌؾبئؼخ ٚإٌىبد " دٛاء"ٚ" آدَ"اٌخؽيخ ؟ لصخ 

ٚاٌزٍّيذبد األدثيخ ٚفٝ اٌفٓ ثجّيغ صٛسٖ ٚأصجذذ ِجززٌخ ِٚؼشٚفخ ٚفمذد لذعيزٙب ألْ 

رصٛس أصً اإلٔغبْ ِٓ ٚساء رٍه اٌذىبيخ ِشفٛض اآلْ ِٓ االفزشاظبد اٌزٝ رعؼٙب ٔظشيخ 

. أصجذذ اٌيَٛ غيش ؽبئؼخ " دٛاء"ٚ" آدَ"اٌزؽٛس ٌذسجخ أْ لصخ 

 

فّٓ اٌّؼشٚف أْ ٕ٘بن ثؼط . إٕٔب ٔبدًسا ِب ٔزٛلف ٌٕٕجؼ فٝ ػّك ِٚؼٕٝ اٌؾٝء اٌّأٌٛف 

ٌمذ اعزغشلذ عٕٛاد . أجضاء ِٓ اٌىزبة اٌّمذط يصؼت اإليّبْ ثٙب ػٓ األجضاء األخشٜ 

ٌٚزٌه ال أسيذ أْ ألذِٙب وأِش . أللجً ـ ٚأٔب ِؤِٓ ـ  صذق لصخ خٍك اٌشجً ٚاٌّشأح دشفًيب 

إدسان ٚفُٙ . رؤِٓ ثٗ ثبٌفؼً ، ثّؼٕٝ ال ثذ أْ رؤِٓ ثٙب ٌىٕٝ ال أديٕه ثذْٚ أْ أديٓ ٔفغٝ 

. ٘زٖ  اٌمصخ ٚدذ٘ب يفغش دبٌخ اإلٔغبْ اٌذبٌيخ اٌزٝ لبدرٕٝ إلدسان صذلٙب 

 

ٚأِب "ِٕٚؼٗ ػٓ ؽٝء ٚادذ  (يؼٍّٙب ٚيذفظٙب)اهلل ٚظغ اإلٔغبْ فٝ اٌجٕخ ٚأػؽبٖ ِّٙخ 

. (17 : 2تكوين )" ألٔه يَٛ رأوً ِٕٙب ًِٛرب رّٛد. ؽجشح ِؼشفخ اٌخيش ٚاٌؾش فبل رأوً ِٕٙب 

اإلٔغبْ لذ ُخٍك ٌيزغٍػ ػٍٝ اٌذيٛاْ ، ُخٍك روًشا ٚأٔضٝ ٚاٌىزبة اٌّمذط يذىٝ ٌٕب ػٓ وّبي 

ٚوبٔب " . ٘زٖ اآلْ ػظُ ِٓ ػظبِٝ ٌٚذُ ِٓ ٌذّٝ" : "آدَ"لبي . ٚدذح ٘زيٓ اٌضٚجيٓ 

٘زاْ ػعٛاْ ِٓ اٌؽبلُ ، اٌشجً ٚاٌّشأح ، . ػشيبٔيٓ ٚال يخجً أدذّ٘ب ِٓ اآلخش 

. اٌؾخصيزيٓ األخشيزيٓ ّ٘ب اٌذيخ ٚاٌؾجشح 

 

اٌىزبة اٌّمذط رّذ وزبثزٗ وىزبة ِذسعٝ ٌئلٔغبْ ِٚضٍٗ ِضً أٜ وزبة ِٓ ٘زا إٌٛع ال يزٛلغ 

ٕ٘بن ػذح أعئٍخ ُرزشن ثذْٚ إجبثخ ٌُيٕظش . ِٓ اٌؽبٌت أْ يفُٙ وً ؽٝء ِٓ اٌفصٛي األٌٚٝ 

ٚجٛد صؼجبْ يزىٍُ وبْ ظب٘شح فٝ ِٕزٙٝ اٌغشاثخ ألْ اٌىزبة اٌّمذط ٌيظ  . فٝ أِش٘ب الدًمب 



" . إيغٛة"وأعبؼيش 

 

دػب ثأعّبء " آدَ"يفشق اٌىزبة اٌّمذط ثيٓ اإلٔغبْ ٚاٌذيٛاْ ، سأيٕب فٝ اٌفصً اٌغبثك أْ 

ديخ  (!ِٓ اٌٛاظخ أْ اٌذيٛأبد ٌُ يىٓ ثبعزؽبػزٙب فؼً رٌه ثٕفغٙب ). جّيغ اٌذيٛأبد 

فبٌذيٛأبد اٌزٝ رزىٍُ رٕزّٝ أوضش إٌٝ اٌٛصٕيخ اٌزٝ ٌيظ . ِزىٍّخ رزؼبسض ِغ لصخ اٌخٍيمخ 

. ٌذيٙب أدٔٝ ِفَٙٛ ػٓ اٌخٍيمخ ِٚغ رٌه ال ٔىزؾف إال فيّب ثؼذ أْ اٌذيخ وبٔذ أداح ٌمٛح أخشٜ

وً ِب ُيذىٝ ٘ٛ أْ ؽخصيخ اٌذيٛاْ .  رُ دزف وً ِب ٌيظ ٌٗ صٍخ ثبألدذاس 3فٝ رىٛيٓ 

٘زٖ ٔمؽخ ٘بِخ ألْ وبْ . وبٔذ ِبلئّخ ٌٍمٛح اٌزٝ اعزخذِزٗ ٚٔؼٍُ أْ اهلل خٍمٗ ديٛاْ ثشيخ 

. اإلٔغبْ ِزغٍػ ػٍٝ اٌذيٛاْ ٚاإلٔغبْ ِزغٍػ ػٍٝ اٌخٍيمخ : ٕ٘بن ٔظبَ ٌٍغٍؽخ فٝ اٌخٍيمخ 

 

يبخز أدمش اٌذيٛأبد ٚيؼؽٝ ٌٙزا اٌذيٛاْ اٌغيبدح ػٍٝ : خؽػ اٌؾيؽبْ الػزشاض ٘زا إٌظبَ 

أساد ٌئلٔغبْ أْ يغّغ ٚيؽيغ أدمش اٌذيٛأبد ثذاًل ِٓ أْ يغّغ ٚيؽيغ اهلل فبلزشة . اإلٔغبْ 

ِٓ اٌّشأح أٚاًل ٌيذفؼٙب ٌزمٛد صٚجٙب إٌٝ اٌعبلي ٚثٙزا يؾٛػ ػٍٝ اٌغٍؽبْ اٌؽجيؼيخ اٌزٜ 

. ٌٍشجً ػٍٝ اٌّشأح 

 

ٌُ يفشق اٌىزبة اٌّمذط ثيٓ اٌّؼٍِٛخ إٌظشيخ اٌّجشدح ٚثيٓ . اٌؾخصيخ اٌجبليخ ٘ٝ اٌؾجشح 

ِؼشفخ ؽيًئب ػّٕٙب : ِؼشفخ اٌخيش ٚاٌؾش رؼٕٝ أِشيٓ. اٌزجشثخ اٌؼٍّيخ اٌزٝ ّٔيً إٌٝ صٕؼٙب 

اعُ اٌؾجشح ِٕبعت ٌٛظيفزٙب ألْ إرا سفط اإلٔغبْ اإلغشاء . ِٚؼشفزٗ ثبٌزجشثخ اٌؼٍّيخ 

ٚ عيزعخ ٌٗ اٌزٕبلط ثيٓ . فغيؼشف اٌخيش ٚاٌؾش ثبٌزجشثخ أٜ ثبخزيبس اٌخيش ٚسفط اٌؾش 

ٌىٓ ِٓ إٌبديخ األخشٜ إرا سفط اٌخيش ٚاخزبس اٌؾش فغيؼشف اٌخيش ٚاٌؾش ثؼذ . االصٕيٓ 

. رجشثخ ِشيشح جًذا 

 

لذ يجذٚ أًِشا غشيًجب أْ يعغ اهلل ِضً رٍه اٌزجشثخ أِبَ اإلٔغبْ ٌىٓ ٌيظ ِٓ اٌخؽأ أْ يؼؽٝ 

ٌيمذَ اثٕٗ " إثشا٘يُ"ثؼذ رٌه اِزذٓ اهلل . اهلل ٌٗ فشصخ ٌُيظٙش ؼبػزٗ صُ يٕبي ثشوخ ػظيّخ 

ثبٌشغُ ِٓ رٌه فئْ دافغ اٌؾيؽبْ وبْ . صُ ثبسوٗ ثشوخ ػظيّخ ِىبفأح ػٍٝ ؼبػزٗ " إعذك"

ِخزًٍفب جًذا ، ٌُ يخؽٝء اإلٔغبْ فٝ االعزّبع إٌٝ اٌزجشثخ ٌٚيظ خؽيخ أْ ُيجشة ، اٌخؽيخ 

. وبٔذ فٝ االٔصيبع إٌٝ اٌزجشثخ 

 



وبْ ػٍٝ اٌّشأح سفط اٌذيخ . خؽخ إثٍيظ وبْ صسع اٌؾه فٝ ر٘ٓ اٌّشأح دٛي وشَ اهلل 

سثّب ثذا عؤاي اٌؾيؽبْ ثشيًئب فٝ دذ رارٗ . اٌّزىٍّخ ألٔٙب وبٔذ ِٕبلعخ ٌٕظبَ ٚرشريت اٌخٍيمخ 

ثذاًل ِٓ اٌزشويض ػٍٝ وشَ اهلل فٝ إػؽبء وً ٘زٖ اٌضّبس ٌئلٔغبْ . ٌىٕٗ عٍػ اٌعٛء ػٍٝ إٌٙٝ 

. صسع اٌؾه دٛي ٌّبرا ال يغّخ اهلل ٌّٙب ثأوً جّيغ اٌضّبس 

 

األِش يؾجٗ اٌشجً . ٕ٘بن ٔمؽخ ِٕؽميخ ٚاظذخ ثخصٛؿ اٌٙجَٛ اٌعّٕٝ ػٍٝ صبلح اهلل 

اٌزٜ ٌذيٗ ِٕضي ػصشٜ ثؽبثميٓ ٚعيبسربْ ٌىٕٗ يؾؼش ثبٌّشاسح رجبٖ اهلل ألٔٗ ال يجٕٝ ِباًل 

وبلَ . "ربثؼذ اٌذيخ اٌؾه اٌزٜ صسػزٗ ثٙجَٛ صشيخ فٝ اٌغؤاي اٌزبٌٝ . وبفًيب ٌؾشاء يخذ 

فٙٛ يشيذ أْ يّٕغ . اٌغيشح ٚدذ٘ب ٘ٝ اٌذافغ ٚساء عٍٛن اهلل ٘زا . ٌٓ رّٛرب . اهلل ٌيظ صبدًلب 

. ال ثذ أْ ٔؼزشف أْ ٕ٘بن ؽيًئب ِٓ اٌصذق فٝ ألٛاي اٌؾيؽبْ " . ػٕىّب ِب ٘ٛ األفعً ٌىّب

ًّب ٚاخزيبس اٌخيش صفخ ِّيضح هلل فمػ  . ِؼشفخ اٌخيش ٚاٌؾش ثبٌزجشثخ اٌٛالؼيخ ٌٕجز اٌؾش دائ

ٌٓ " دٛاء"ٚ" آدَ"ٌىٓ وّب لبي اٌىزبة فئْ وبلَ اٌؾيؽبْ وزة ، فٙٛ وزاة ِٕز اٌجذء ألْ

. يصجذب وبهلل ألّٔٙب وبٔب عيؼشفبْ ِؾمخ سفط اٌخيش ٚاخزيبس اٌؾش 

 

أغٛاّ٘ب ثشفط اهلل وبٌغٍؽخ . أغٛاّ٘ب اٌؾيؽبْ ٌيصجذب وبهلل ثأْ رصيش فٝ يذّ٘ب وً اٌغٍؽخ 

ٚ٘ىزا رضايذد دذح اٌزجشثخ ِٓ اٌؾه فٝ صبلح اهلل . اٌؼٍيب ٚثٛظغ عٍؽزّٙب فٛق عٍؽخ اهلل 

ٚوشِٗ ، ِٓ ػذَ رصذيك ألٛاي اهلل اٌزٝ دزسد ِٓ أْ اٌخؽيخ عزجٍت اٌّٛد ، ِٓ اٌشغجخ 

أوٍذ . فٝ دً ِذً اهلل وبٌغٍؽخ اٌؼٍيب ٚإؼبػخ ٔضٚرّٙب ثذال ِٓ وبلَ اهلل فجبءد اٌخؽيخ 

. اٌّشأح ٚأػؽذ سجٍٙب فأوً 

 

ٌُ رأد إٌزيجخ وّب سعُ ٌّٙب إثٍيظ ، ٚثذال ِٓ اوزغبة اٌّجذ ثأْ يصجذب وبآلٌٙخ اػزشاّ٘ب  

ِب دذس ثجشاػخ فبئمخ ٚلبي أْ اٌخؽيخ لٍجذ ٔظبَ  " ِبسرٓ ٌٛصش"دًٍ . اٌخجً ِٓ ُػشيّٙب 

أػظُ ِب وبْ يجٍت اٌّجذ ٌئلٔغبْ صبس  . اٌخٍيمخ ، فغيشد وً األؽيبء ٚلٍجزٙب سأًعب ػٍٝ ػمت 

وبْ ٕ٘بن ٚدذح وبٍِخ فيّب عجك ثيٓ اٌشجً ٚاٌّشأح ٌىٓ أصجخ يخجً أدذّ٘ب . ِصذس خضيٗ 

ؽىب . دخً اٌخٛف ٚاٌؼضٌخ فٝ ػبللزّٙب ِغ أدذّ٘ب اآلخش ٚفٝ ػبللزّٙب ِغ اهلل . ِٓ اآلخش 

. فٝ صبلح ٚصذق اهلل ٚاآلْ ثذاًل ِٓ أْ يذجبٔٗ صبسا يخبفب ِٕٗ 

 

عأي ٘زا اٌغؤاي ٌيظ ألٔٗ ٌُ يىٓ  . (9 : 3رىٛيٓ )" آدَ أيٓ أٔذ ؟: "أعشع اهلل ٌغؤاٌّٙب 

ٌُ " آدَ"ٌىٓ . يؼشف ثّب دذس ، ثً وّب ٔفؼً ٔذٓ ِغ أؼفبٌٕب ، ٌىؾف اٌزٔت ٚاالػزشاف ثٗ 



غٍؽخ اٌّشأح . إٔٙب غٍؽخ اٌّشأح : "يىٓ لذ ٚصً إٌٝ رٍه اٌّشدٍخ ٚدبٚي ٔمً اٌزٔت ِٓ ػٍيٗ 

٘زا دٌيً ٚاظخ ػٍٝ أْ اٌٛدذح ثيٓ اٌشجً " . إٔٙب غٍؽزه ٌّٕذه إيب٘ب ٌٝ. اٌزٝ جؼٍزٙب ِؼٝ 

أفصً اٌشجً ػٓ اٌّشأح ٚدبٚي إٌمبء اٌٍَٛ ػٍيٙب ٚ٘ٝ ثذٚس٘ب .ٚاٌّشأح لذ أفصٍذ ػشٚرٙب 

إٌمبء اٌٍَٛ ػٍٝ اآلخشيٓ ٚرجبدي . أٌمذ اٌٍَٛ ػٍٝ اٌذيخ ، ٚثذأد دٚسح إٌذَ اٌّأٌٛفخ 

. االرٙبِبد دخبل ديبح اإلٔغبْ 

 

أْ يزغٍػ ػٍٝ " آدَ"وبْ دٚس . صُ جبءد ٌؼٕبد اهلل ٚأصبثذ ِشوض ديبح اٌشجً ٚاٌّشأح 

ٍُِىٗ ، فٙٝ رضٛس ظذٖ ٚرٕجذ ؽًٛوب  اٌخٍيمخ ٚيذىُ األسض ٌىٓ األسض ٌٓ رؼذ ثؼذ اآلْ رمجً 

يؼٛد إٌٝ رشاة اٌمجش ٚيزغٍػ ػٕذئز . ٚدغًىب دزٝ ُيٙضَ اٌشجً فٝ اٌّؼشوخ اٌغيش ِزىبفئخ 

. ثذاًل ِٓ اٌفشح ٌٓ يجذ اٌشجً فٝ ػٍّٗ إال اٌزؼت ٚاٌّؾمخ ٚخيجخ األًِ . اٌزشاة ػٍٝ اٌشجً 

. ٌمذ عمػ اٌٍّه ٚػّذ اٌفٛظٝ ٚاٌزّشد فٝ ٍِّىزٗ 

 

ٌُ ٕٔجخ إال ثمذس ظئيً فٝ رمٍيً اٌزؼت . ٘زا ِب يذذس ٌٕب اٌيَٛ وّب دذس ألٚي سجً ٚاِشأح 

. اٌجغّبٔٝ إٌبرج ػٓ اٌؼًّ ػٍٝ دغبة رضايذ األٌُ اٌؼمٍٝ ٚاٌؼبؼفٝ 

 

عززؼشف اٌّشأح ػٍٝ أوجش . اسرىض دٚس اٌّشأح دٛي إٔجبة األؼفبي ٚصبس ِصذس رؼت ٚأٌُ ٌٙب 

. ِصذس ٌؤلٚجبع داخً األعشح 

 

إرا أسدد أْ . ِب ألٕؼٕٝ ثصذق ٘زا اٌّمؽغ ٘ٛ أْ ٘زا ٚدذٖ ِب يفغش دبٌخ اإلٔغبْ اٌشإ٘خ 

رعذه ِٓ أػّبله فبلشأ ثؼط رفغيشاد ػٍّبء اٌزؽٛس ػٓ عجت ؽؼٛس اإلٔغبْ ثبٌخضٜ 

فُٙ اعزخذِٛا اٌخيبي ٚاٌزشجيخ ٚدذّ٘ب ٌٍشثػ ثيٓ رٌه ٚثيٓ اٌجمبء . ٚاسرذائٗ ٌٍّبلثظ 

. ٌؤلصٍخ

 

ًّب ػٍٝ اٌؼًّ دزٝ اٌّٛد ؟ فٝ اٌؾشوبد اٌىجشٜ اٌيَٛ رغزؽيغ أْ رشٜ  ٌّبرا يصش اإلٔغبْ دائ

. سجباًل ِّىٓ أْ يؼيؾٛا ديبح أوضش عٌٙٛخ ٌىُٕٙ ِغ رٌه يصشْٚ ػٍٝ لزً أٔفغُٙ فٝ اٌؼًّ 

 

ٌٛ اٌذيبح اٌجؾشيخ رذىّٙب غشيضح اٌجمبء فىيف ُيفغش ٘زا ؟ ٌؼٕخ اهلل رذفغ وً إٔغبْ إٌٝ ديبح 

. ِذجؽخ ِٚخيجخ ٌآلِبي يجت أْ رٕزٙٝ ثبٌّٛد 

 



ِغ إْ خؽخ . ٌؼٕبد اهلل رزعّٓ ٚػًذا ثجشوزٗ ! دًّذا هلل ، اٌصٛسح ٌيغذ عٛداء ثبٌىبًِ 

أوذ اهلل ػٍٝ اٌٛظغ . اٌؾيؽبْ وبْ ٘ذفٙب اإلخبلي ثٕظبَ اٌخٍيمخ إال أْ ٘زٖ اٌخؽخ لذ فؾٍذ 

أوذ اهلل ػٍٝ عيبدح اٌشجً ػٍٝ اٌّشأح ٚثذذيضٗ ِغ . إٌّذػ ٌٍذيخ ، يٕذػ لذس٘ب دزٝ اٌزشاة 

ًّب  " ٚأظغ ػذاٚح ثيٕه ٚثيٓ اٌّشأح ٚثيٓ ٔغٍه ٚٔغٍٙب: "اٌذيخ أػؽٝ ٌئلٔغبْ سجبًء ػظي

اٌّشأح عمؽذ ألٔٙب أؼبػذ اٌذيخ ثضمخ ِفشؼخ ، ال يّىٓ دذٚس ٘زا ِشح  . (15 : 3رىٛيٓ )

رُ اٌزؼبًِ ٕ٘ب ِغ ؽٝء أوجش ِٓ . ٌذّبيخ اإلٔغبْ ٚظغ اهلل ػذاٚح ثيٓ اٌّشأح ٚاٌذيخ . أخشٜ 

ِجشد خٛف اٌّشأح ِٓ اٌذيبد ، فبٌذيخ وبٔذ رّضً اٌؾيؽبْ ٚلشأٔب فٝ وٍّخ اهلل أْ ثؼط 

٘زا االٔمغبَ ٚ٘زٖ اٌؼذاٚح دخٍذ . اٌشجبي ِٓ ظّٓ اٌزيٓ ارجؼٛا اٌذيخ وبٔٛا ِٓ ٔغً اٌذيخ 

" دٛاء"ٕ٘بن ػذاٚح ِغزّشح ثيٓ ِٓ خشجٛا ِٓ اٌّشأح ٚأٚالد . اٌجٕظ اٌجؾشٜ ٚلغّزٗ 

. اٌذميمييٓ ٚثيٓ ِٓ ارجؼٛا اٌذيخ ٚعيذ٘ب 

 

اٌصٛسح . عيأرٝ ِٓ ٔغً اٌّشأح ِٓ يغذك سأط اٌذيخ ُٚيغذك ٘ٛ ٔفغٗ أصٕبء رٌه اٌؼًّ 

ًٔب ٚيغذك سأعٗ ٌىٓ يغذك ػمجٗ أصٕبء رٌه  إٔٙب صٛسح أٚ سِض ٌىٕٙب رؾيش . ٌشجً يمزً صؼجب

يٛجذ فٝ اٌؼًّ اٌزٜ رُ ػٍٝ . إٌٝ أْ ِٓ ٘زا إٌغً عيأرٝ ِٓ يذؽُ اٌؾش اٌزٜ جٍجزٗ اٌذيخ 

ثبلٝ اٌؼٙذ . اٌصٍيت سجبء إلٔٙبء رٍه اٌّأعبح ٚاألٌُ ٚاإلدجبغ اٌزٜ أدعشرٗ اٌذيخ إٌٝ اٌؼبٌُ 

ًّب وً األٔغبي اٌزٝ عيٕزج ػٕٙب ٘زا إٌغً  " آدَ"ِٓ . اٌمذيُ يذٚس دٛي سجبء ٘زا إٌغً ساع

 (اٌؼجشأييٓ: أٚ وّب ٔؼشفُٙ )أثٝ اٌؼبثشيٓ " ػبثش"إٌٝ " عبَ"إٌٝ " ٔٛح"، إٌٝ " ؽيش"إٌٝ 

" ػٛثيذ"ٚ" ثٛػض"دزٝ " يٙٛرا"ٚ" يؼمٛة"ٚ" إعذك"ٚ" إثشا٘يُ"دزٝ " ربسح"إٌٝ 

. أزظبًسا ٌٍٕغً اٌّٛػٛد " صسثبثً"دزٝ " داٚد"صُ ِٓ خبلي ٔغً " داٚد"ٚ" يغٝ"ٚ

 

"    آدَ"ِٓ أٚي ٔظشح ٌٍّؾٙذ لذ يجذٚ أًِشا ثذْٚ أّ٘يخ أْ يذػٛ 

سأٜ أٔٗ ِٓ اٌعشٚسٜ " آدَ"اِشأرٗ ثبعُ ِؼيٓ ٌىٕٗ يجيٓ أْ 

ًِب ألٔٗ وبْ يٕزظش إٌغً اآلرٝ  . أْ رصجخ اٌّشأح أ

 

صٕغ اٌشة ألّصخ ِٓ جٍذ ٚأٌجظ اٌشجً . ٕ٘بن ٔمؽخ صغيشح رعٝء اٌصٛسح اٌّؼزّخ

ٌُ يزشوّٙب فٝ ػبسّ٘ب ٚخضيّٙب اٌزٜ رغججذ فيٗ خؽيزّٙب ٌٚىٕٗ رصشف فًٛسا . ٚاٌّشأح

. ٌيخفف ِٓ آصبس اٌخؽيخ 

 

 رزأوذ أٔه عزمعٝ ويف
األثذيخ ِغ اهلل فٝ 

اٌغّبء ثؼذ ِٛره ؟ 



ارخز اهلل ثؼط اٌخؽٛاد إلصاٌخ ػٛالت خؽيخ اإلٔغبْ ٚٚادذ ِٓ : فىش فٝ ٘بريٓ إٌمؽزيٓ 

. ٔغً اٌّشأح عيأرٝ ٚيٙضَ اٌذيخ ِٚٓ صُ ٔمذس أْ ٔىزت اٌؼٙذ اٌمذيُ 

 

ٔذٓ اٌزيٓ ٔؼشف أْ اٌّغيب اٌّٛػٛد ، يغٛع ، لذ جبء ثبٌفؼً عٕجذٖ أًِشا سائًؼب أْ ٕٔظش إٌٝ 

لصخ عمٛغ اإلٔغبْ فٝ اٌخؽيخ رجذٚ غشيجخ ٚرفٛق اٌخيبي ٌىٕٙب . اٌخٍف ٚٔشٜ ثذايخ اٌّؾٙذ 

 !ِؼمٌٛخ جًذا ـ يب ٌٗ ِٓ رجشيش وبف 

 


