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احملزشِخ

رلذدا أثبسن ٌه رزىجيه ثٍمت األَ ادلثبٌُخ ..آٍِخ ِٓ اهلل أْ َذمي عٍُه إٌدبذ
واٌزىفُك ..ساخُخ اٌشد عًٍ األسئٍخ ادلشفمخ ٌٕشش٘ب يف رلٍخ آدَ وحىاء
مع تحياتي
سهام حرب
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دٌ .طُفخ اٌىٕذسٌ
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مت ِٕحه ِؤخشا ٌمت األَ ادلثبٌُخِ ..برا َعين ٌه ٘زا اٌٍمت .وِب ٍ٘

ثشأَه األسجبة اٌيت أدد الخزُبسن؟
تذَح أشىش ِؼايل اٌشُخح فشحيح األزتذ اجلاتش اٌظثاذ سئُغح اٌٍدٕح اٌؼٍُا جلاائضج
األَ ادلثاٌُح ٌألعشج ادلرُّضج ػًٍ خهىد٘ا اٌطُثح وخىد٘ا ادلرُّض ذلزا ادلششوع اٌشائذ .ئٔا
أشؼش تفخش واػرضاص هبزا اٌٍمة وّا أْ ٘زا اٌٍمة عُؼاػف ِٓ ِغاوىٌُا األعاشَح
واجملرّؼُح وأدػى اهلل ذؼاىل أْ َؼُٕ ػًٍ زتً ٘زٖ اٌشعاٌح اٌغاُِح .األَ ادلثاٌُاح ٔافازج
ِؼُوح ذؼضص اٌىػٍ تذوس األِهاخ وذزوشٔا تٕؼّح األِىِح اٌيت ٍ٘ ِٓ أػظُ إٌؼُ ولّاح
اٌمُّ .ويف سأٍَ فاْ ادلِثَاٌٍِ ٘ى شخض َُمْرذي تٗ ألٔٗ لذ زمك صلازا يف رلاي ِٓ اجملاالخ احلُىَح.
وفٍِ سزاب األَدَبِ َواٌرشتُح فاْ اٌشخض ادلثايل ٘ى اٌزٌ َغؼً رلرهذا ضلى ذطثُك ادلؼاين األخاللُاح
اٌشفُؼح وحيمك ِماطذٖ تاذماْ.
ويف ظ أْ األعثاب اٌيت دػد جلٕح األَ ادلثاٌُح الخرُاسٌ ٘ى ئطشاسٌ ػًٍ حتمُاك أ٘اذايف
وطّىزا اٌؼاٌُح يف خذِح أعش ورلرّؼٍ فشغُ ِظاػة احلُاج زممد تفؼً اهلل ذؼاىل اٌىثري شلاا
عؼُد ئٌُٗ وّا أٔ ِغ صوخٍ وػؼٕا ٘ذفا واػسا وزلذدا ألعشذٕا و٘ى ذىفري أخىاء احلة واٌرؼاوْ
وشلاسعح آداب ادلرؼٍُ وادلؼٍُ يف زلُ أعشذٕا فاٌىً َرؼٍُ ِٓ اِخش وال َغرثذ أزذ تشأَٗ وتؼاىْ اهلل
زمك أتٕائٍ اٌىثري شلا أسدٔاٖ و٘زا تفؼً اهلل وزذٖ.
ئٔ أػرمذ أْ ذىشًن األَ ادلثاٌُح خطىج سِضَح ِثرىشج ٌرىشًن وً أَ وىَرُح وػشتُح و٘زا األِش
ِٓ شأٔٗ ئثشاء اٌىالغ اٌؼشيب تّٕارج زُح ذثشش مبغرمثً صا٘ش ِغ أفىاج ِٓ األِهاخ اٌظاحلاخ َىآ
لذوج زغٕح  ،وَإِٓ تشعاٌح األِىِح  ،وَمّٓ تاػالء شأْ األعشج زثا وػطاء.
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طجعب سُعبعف ٘زا اٌٍمت ِٓ ِسؤوٌُبره األسشَخ وادلهُٕخ واٌزطىعُخ..

فّب اٌزٌ رسزعذَٓ ٌزمذميٗ ِسزمجال يف ٘زٖ اجملبالد؟
تاٌطثغ ئْ ٘زا اٌٍمة صاد ِٓ ِغوىٌُيت اجتاٖ أعش ورلرّؼٍ فؼًٍ ادلغرىي األعشٌ
فأ أدتىن أْ َؼُٕ اهلل عثسأٗ وذؼاىل ػًٍ ذىفري أخىاء اجياتُح وثشَح وٍ حيمك اجلُّاغ
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طّىزاذٗ وَشثغ زاخاذٗ وحيمك ذطٍؼاذٗ .وػًٍ ادلغرىي اٌفىشٌ واٌؼٍٍّ فاأ أود أْ
ألذَ ٌٍّىرثح اٌىىَرُح واٌؼشتُح واألخٕثُح ادلضَذ ِٓ اٌذساعاخ اجلادج واالعرشاساخ اٌرشتىَح
إٌافؼح اٌيت ِٓ شأهنا أْ ذٕفغ إٌاط ػٍُّا وػٍُّا .وػًٍ ادلغرىي اجملرّؼٍ فأ أدتاىن أْ
أعاُ٘ يف أْ حتمك ادلشأج راهتا تظىسج زؼاسَح ٔاتؼح ِٓ خظىطاُاذٕا األطاٍُح دوْ أْ
ذرٕاصي ػٓ سعاٌح األِىِح اٌيت ٍ٘ أػظُ ٔؼّح وِٓ أخٍها أطثسد اجلٕح حتاد ألاذاَ
األِهاخ ،وّا آًِ أْ ذمىَ وعائً اٌرشتُح ترشىًُ اٌشخظُح اٌؼشتُاح ادلرُّاضج اٌىفُاح
ٌؼشوترها وادلإِٕح تذَٕها .ويف اٌفرشج اٌشإ٘ح ألىَ تادلشاسوح يف اٌؼذَذ ِٓ اٌرباِح اإلػالُِح
اٌيت ذظة يف هناَح ادلطاف يف ػٍُّح اٌرُّٕح اجملرّؼُح وصَادج اٌىػٍ اٌرشتىٌ زلٍُا وػادلُا.
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أجنضد ِشىاسا حىت وصٍذ إىل ٘زٖ ادلىبٔخ ..وُف رصفني ٌٕب ٔشأره يف

اٌطفىٌخ واٌشجبة؟
أذزوش وِؼاخ عاسج ِٓ أوساق ادلاػٍ يف ِٕطمح اٌفشوأُح زُث وٕا ٍٔؼاة ِاغ
تٕاخ اجلرياْ تؼُىْ ِرفائٍح ؤفىط ال ذؼشف ادلًٍ وال صٌد أروش اٌؼاللح اٌىثُماح تا
اجلرياْ زُث ذثادي اٌضَاساخ واحلشص ػًٍ اٌؼاللاخ اٌطُثح .ويف ادلطثخ روشَاخ سائؼاح
ػٍّر ٌزج اٌؼًّ ،وخذِح األً٘ وػٕذِا ذضوخد خُٕد ذتاس ذٍه اٌرداسب وِاا صاي
زيب ٌٍؼًّ يف ادلطثخ وئػذاد اٌطؼاَ ِٓ ٘ىاَا ادلفؼٍح .وأد أخهضج اإلػالَ يف ذٍاه
اٌفرشج زلذودج اإلِىأُاخ وذأخز تؼغ اٌىلد ِٓ زُاذٕا فٕشا٘ذ اٌرٍفاص وٌىٓ األٔشاطح
اجلّاػُح واألٌؼاب اٌشؼثُح ذشغً زُضا وثريا ِٓ زُاذٕا اٌُىُِح ال عُّا يف اٌؼطٍح اٌظُفُح.
وذظً ػطٍح اٌشتُغ أرتً اٌزوشَاخ اٌؼاٌمح يف سلٍُيت وّا أٔ أروش زشص واٌذٌ سزتاٗ
اهلل ػًٍ ذٍثُح طٍثا اخلاطح تاحلاخُاخ ادلذسعُح وعؼادذٗ تشؤَيت وأٔا را٘ثاح ٌٍّذسعاح
وذظً ٘ذاَاٖ يل مبٕاعثح صلازٍ ادلذسعٍ ِٓ اٌزوشَاخ اٌشاعخح .وٌىاٌذ ػظُُ األثش يف
ذىفري عثً اٌشازح دلىاطٍح اٌذساعح ووزٌه أخٍ أزتذ واْ َشدؼ دائّا ػًٍ اٌرؼٍُ.
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ٔعشف أٔه رضوخذ يف سٓ ِجىشح ٌىٕه أوٍّذ دساسزه داخً

وخبسج اٌىىَذ ..وُف رٍخصني ٘زا ادلشىاس؟
تذأخ زُا اٌضوخُح تؼذ ادلشزٍح اٌثأىَح ِثاششج واٌرسمد تىٍُح اٌرشتُح األعاعُح يف
ػاَ  َ 7987وختظظد يف دساعح اٌٍغح اٌؼشتُح واخرشخ اٌرشتُح اإلعالُِح ورخظاض
ِغأذٌ .مذ وخذخ ِٓ خاٌيت (أَ صوخٍ) وأخٍ األورب (أزتذ) اٌرشدُغ ادلغرّش واٌذػُ
ادلثّش شلا زثة ئيل اٌرفشؽ ٌٍذساعح ئىل زذ وثري ِغ ِضاوٌح زُا ادلٕضٌُح وأداء واخثاا
وأَ وصوخحٌ .مذ أٔؼُ اهلل ذؼايل ػٍٍ تأعشج عؼُذج وسصل تأستؼح أتٕاء وتٕد ،أواربُ٘
 23عٕح وأطغشُ٘  77عٕح .ويف ػاَ  َ 7995زظٍد ػًٍ شهادج ادلاخغارري ِآ
خاِؼح ترغربؽ ( )University of Pittsburghيف اٌىالَاخ األِشَىُح ادلرسذج يف
ختظض أطىي اٌرشتُح االخرّاػُح .وسغُ زظىيل ػًٍ لثىي ٌٍذخىي يف تشٔاِح اٌذورىساٖ
ئال أٔ سفؼد الرشاذ صوخٍ تادتاَ اٌذساعح زُث أْ ات شؼُة واْ سػُؼا ووٕاد
ألىي ئْ واْ يل سصق يف اٌذورىساٖ فغأزظً ػٍُها وذغٍثد ِشاػش األِىِح ػًٍ إٌضػح
اٌؼٍُّح واٌطّىزاخ األوادديُح وفؼٍد زُٕها ذأخًُ دساعح اٌذورىساٖ .ويف ػاَ 2007
أوشِ اهلل عثسأٗ وذؼاىل ترسمُك زٍٍّ يف ِىاطٍح ِشىاسٌ اٌؼٍٍّ فسظاٍد ػٍاً
شهادج اٌذورىساٖ ِٓ خاِؼح تٕغاٍفُُٕا عارُد ( The Pennsylvania State
 )Universityيف ختظض األطىي واإلداسج اٌرشتىَح.
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أٌ اٌزوشَبد ِب صٌذ حتٍُّٕهب عٓ رٍه ادلشحٍخ ؟ وِبرا افزمذد؟

ٌمذ وٕد أِؼٍ عاػاخ طىٍَح يف ِىرثاخ ٍّ٘ٓ  ،ووااسُٔدٍ  ،وتٕغاٍُفُُٕا
عرُد ،وشٍى وِاصٌد أدتىن وأعؼً ئىل أْ ٔشفغ ِٓ لذس ِىرثاذٕا اٌؼاِح واجلاِؼُح واٍ
جتزب ػشاق ادلؼشفح تظىسج أورب وأػّك وذغرمطة رتُغ اٌششائر اٌؼّشَح ِٓ اجلٕغ .
افرمذخ يف اٌغشتح خٍغاخ األلاسب ِٓ األً٘ ووأد ِؼأاج األتٕاء وثريج خاطح ػٕاذِا
اترؼذوا ػٓ أطذلائهُ وِٓ أطؼة األِىس اٌيت أذزوش٘ا أٔٗ ػٕذِا ذؼشػد اتٕيت تاذوس
ٌىغش يف َذ٘ا مل جتذ األعشج اٌىثريج اٌيت ذىاعُها وّا واْ احلاي يف اٌثٍذ ووٕا وأعاشج
طغريج ٔشؼش تؼؼفٕا وتؼذٔا ػٓ األزثاب .
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وُف رشَٓ ِىبٔخ ادلشأح اٌىىَزُخ وِىلعهب يف اجملزّع؟

حترً ادلشأج اٌىىَرُح ِىأح ػاٌُح يف رلرّؼها وذشاسن أخُها اٌشخً يف رلاالخ ػذَذج
وٌىٓ طّىزٕا أورب ِٓ رٌه ؤرّىن أْ ذظذس ذششَؼاخ ذؼاضص ِىرغاثاخ ادلاشأج يف
اجلىأة االخرّاػُح وادلذُٔح وٌؼً زظىذلا ػًٍ احلمىق اٌغُاعُح تذاَح وتىاتح ٌٍّضَذ ِٓ
ادلىاعة اٌيت ِٓ شأهنا سفغ ِىأح ادلشأج.
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رسزعذ ادلشأح خلىض جتشثخ االٔزخبثبد رششُحب وأزخبثب ً٘ ..رزبثعني

ٔشبغ ادلششحبد وِب ٍ٘ رىلعبد ٌٍٕزبئح اٌيت سزسفش عٕهب؟
أذاتغ ػرب اٌظسف أخثاس االٔرخاتاخ وأٔظش تاػداب ئىل اٌطالاخ إٌغائُح اٌطّىزح
ادلمثٍح ػًٍ خىع غّاس ٘زٖ اٌردشتح اٌغُاعُح اذلاِح .أدتىن دخىي ادلشأج جملٍظ األِاح يف
٘زٖ اٌغٕح وٌىٓ ذىلؼا أهنا ٌٓ ذذخً تغهىٌح ئال ػرب حتاٌفاخ ٔاخسح ولائّح لىَح ذإِٓ
تذوس اٌؼٕظش إٌغائٍ يف اإلطالذ اٌغُاعٍ وئىل اِْ ادلإششاخ يف ٘زا االجتاٖ ذىااد أْ
ذىىْ ِرىاػؼح.
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ثشأَه ِب احلمىق األخشي اٌيت جيت أْ رسعً ادلشأح ٌزحمُمهب؟

ٕ٘ان زاخح دلشاخؼح تؼغ اٌمىأ ِٓ ِثً:
 زتاَح زك األَ اٌىىَرُح ادلرضوخح ِٓ غري وىَيت وزمىق أطفاذلا اٌغاىُٕح
واٌرؼٍُُّح وادلاٌُح.
 عٓ اٌمىأ واٌرششَؼاخ اٌشادػح ٌؼّاْ زك ادلشأج يف احلُاج تؼُاذا ػآ
اٌؼٕف األعشٌ.
 عٓ لىأ وذششَؼاخ ٌرّى ادلشأج الرظادَا وذشدُؼها ػًٍ اٌؼّاً دوْ
اٌرخٍٍ ػٓ واخثاهتا االلرظادَح ورٌه ػٓ طشَك ذغهًُ زظاىذلا ػٍاً
اٌمشوع احلغٕح دتهُذا ذلا إلٔشاء ِشاسَغ اعرثّاسَح وئٔراخُاح ويف رٌاه
دتى دلىأرها وزتاَح ذلا ِٓ األصِاخ ادلاٌُح.
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 ئفغاذ اجملاي ٌألَ اٌفاػٍاح يف ادلشااسوح يف ئداسج اجلّؼُااخ اٌرؼاؤُاح
وادلإعغاخ ادلذُٔح ال عُّا ادلإعغاخ اٌىثُمح اٌظاٍح رشواح األِهااخ
وازرُاخاهتٓ.
 ذؼضَض دوس ادلإعغاخ ادلؼُٕح تادلشأج واألِىِاح واٌطفىٌاح واٌؼّاً ػٍاً
اعرمشاس٘ا وصَادج فاػٍُرها ودػُ ُِضأُرها ادلاٌُح.
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ِب أُ٘ إٌمبغ اٌيت رىخهُٕهب ٌألَ واألة ٌٍمُبَ مبسؤوٌُبهتّب جتبٖ األثٕبء

وجتبٖ ثععهّب اٌجعط ٌزأسُس األسشح اٌصبحلخ؟
اإلدياْ ادلردذد تأْ احلُاج اٌضوخُح  -سغُ وً حتذَاهتا – ذغارٍضَ ادلاىدج واٌشزتاح
واٌغىٓ ووٍها ِىىٔاخ أعاعُح ٌٍغؼادج اٌضوخُح وديىٓ اٌرفىش فُها ،واٌرىطً ئٌُهاا ،
واٌرذسب ػٍُها  ،واعردالء زمُمرها تاٌرؼٍُ وادلّاسعح  .ال ذىخذ ػائٍح ال ذغرطُغ أْ حتمك
احلذ األدىن ِٓ اٌىفاق إٌفغٍ واٌفىشٌ واالخرّاػٍ وٌىُ ٕ٘ان ػائالخ ال ذشَذ أْ ذثزي
األعثاب أو ال ذؼشف وُف حتمك األ٘ذاف.
ئْ أرماء اٌؼثاساخ االجياتُح لىال ووراتح واخرٕاب اٌربرلح اٌغاٍثُح ال عاُّا يف أوي
اٌظثاذ وآخش ادلغاء ِٓ أٔفغ اٌطشائك اٌؼٍُّح ٌضسع أشداس احملثح ،وأص٘اس ادلىدج .ئْ طافح
اٌظالذ ذردٍٍ يف اٌرأين يف اخرُاس األٌفاظ وفسض ادلؼاين ولذدياً خاء يف وطف اٌظااحل
الَِ ،وََّا ََُِٕرمًَ أَطَاَِةُ اٌثَّ َّشِ.
أهنُ ََِٕرمُىَِْ خَُِّذَ اٌىَ َ
ئْ ِىاطٍح اٌذػاء اٌظاحل تظفح ِٕرظّح فادلشء لذ َثزي وً األعثاب اٌذُٔىَح ادلادَاح
ادلرازح مث َغفً أو َرىاعً ػٓ اعرخذاَ عالذ ادلإِٓ وزظٕٗ األِ  :اٌذػاء .ئْ شاؼاس
اٌرىافك ال َرسمك ئال تذواَ ذشدَذ ٘زٖ اٌىٍّاخ اٌشائؼح "وَاٌَّزََِٓ َمُىٌُىَْ سَتََّٕا َ٘ةِ ٌََٕا ِِآِ
أَصِوَاخَِٕا َورُسََِّّاذَِٕا لُشَّجَ َأػٍُِٓ وَا ِخؼٍََْٕا ٌٍَُِّّْر ِم َ ِئَِاِاً" (اٌفشلاْ  ،اَِح ٘ .)74ازٖ اٌىٍّااخ
حترىٌ ػًٍ ِؼاِ ػخّح ،وِفاُُ٘ ٘اِح ِٓ ِثً اٌرفىش يف األ٘ذاف اٌىربي يف ذؼّاري
األسع ،واٌرّرغ تاخلرياخ ،وئلشاس تأْ اٌمٍىب تُذ اهلل وزذٖ فهى وا٘ة إٌؼُ وِؼُاذ٘ا ،
وِثُذ إٌمُ ولا٘ش٘ا.
6

ئْ خٍغاخ ادلظاسزح ٍ٘ خٍغاخ ذرفك األعشج ػٍُها ِٓ ز ِخش يف ِىاْ ٘ادب
ٌرمُُُ ادلغريج ،واٌرؼثري ػٓ اٌشأٌ ،واٌرٕالش يف األِىس تىً شفافُح٘ .زٖ اجلٍغح احلىاسَح يف
غاَح األمهُح ئرا وأد ِثُٕح ػًٍ دػائُ اٌرىاػغ ،واالػرشاف تاٌرمظري ،ولثىي االػرازاس،
واالعرششاد ادلشرشن.
ال ديىٓ ٌٍىاٌذَٓ ِٓ ٔشش ِؼاين اٌغؼادج أعشَا ئال مبّاسعح اٌرغاِر واٌظفر اجلًُّ
وإٌظُسح وادلىاصٔح ت اٌؼاطفح واٌؼمً ،واحلمىق واٌىاخثاخ ،وازرُاخاخ اٌُىَ وِرطٍثاخ
اٌغذ ،وحتمُك اٌزاخ وخذِح اجملرّغ ،وادلىاصٔح ت اٌشوذ وادلادج.
 .11وُف ٔزعبًِ ِع اٌطفً ادلشا٘ك؟
 .7فهُ ازرُاخاذٗ واالعرّاع ئٌُٗ واٌرمشب ِٕٗ.
 .2اٌرؼاًِ ِغ ادلشا٘ك وشاشذ حيراج ئىل إٌؼح واٌشؼىس مبضَذ ِٓ االعارمالٌُح
يف اخرُاس ادلالتظ ,اٌرشوَر ػٓ إٌفظ ,وذىىَٓ طذالاخ خذَذج ,وسعاُ
أ٘ذاف ِغرمثٍُح.
 .3ئذازح اٌفشطح ٌٗ ٌٍّشاسوح يف اٌمشاساخ األعشَح اذلاِح وذؼىَذٖ ػًٍ ذىثُك
اٌؼاللاخ ِغ األلشتاء وتٕاء خغىس اٌرىاطً ِؼهُ.
 .4تُاْ ِغوىٌُح ادلشا٘ك يف ازرشاَ لىأ األعشج واجملرّغ واٌرّرغ تاحلمىق دوْ
ػمىق .فّٓ زمٗ أْ َؼرب ػٓ سأَٗ وَٕالش اٌىثاس تأدب وٌثالح.
 .5ذىػُح ادلشا٘ك تادلهاساخ احلُاذُح ِٓ ِثً (طشق زً ادلشىالخ االخرّاػُاح
وإٌفغُح ,احلىاس اذلادف ,فٓ االػرزاس ,اخرُاس األطذلاء ,احملافظح ػًٍ اٌثُوح,
احملافظح ػًٍ اٌظسح ِغ اٌرشوُض ػًٍ تُاْ أػشاس اٌراذخ وادلخاذساخ
واحلثىب ادلٕشطح.)...
 .6ذؼظُُ شأْ اٌؼفح ِغ ذمذَش اجلٕظ اِخش واٌرؼاًِ ت اجلٕغ ػًٍ أعاط
االزرشاَ واالزرشاَ.
 .7ذشدُغ ادلشا٘ك وادلشا٘مح ػًٍ اٌردًّ فاهلل رتًُ حية اجلّاي وذٕفريمها ِٓ
اإلعشاف واٌرثزي واٌرربج ادلٕهٍ ػٕٗ ششػا.
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ِ .8غاػذذٗ يف سعُ أ٘ذافٗ وتٕاء شخظُرٗ ادلرُّضج.
 .9احلزس ِٓ اٌرؼاًِ ِؼٗ تأعٍىب اٌردشَر واٌرىتُخ واالعرهضاء فاْ اٌرّادٌ يف
رٌه َهذَ وُأٗ ،وَغسك وشاِرٗ  ،وَهذد ئٔغأُرٗ.
 .11وُف ميىٕٕب رعٍُُ ورذسَت األطفبي عًٍ ادلهبساد احلُبرُخ؟
ديىٓ ذؼٍُُ وذذسَة وذشتُح األطفاي ػًٍ ادلهاساخ احلُاذُح ِٓ خالي:
 .7ذثغُ ِؼاين ِهاساخ احلُاج وتُاْ أمهُرها ٌٍطفً.
ِ .2ذذ اٌغٍىن اإلجيايب فاٌثٕاء َثثد األداء.
 .3حتًٍُ اٌمظض اذلادفح وِٕالشرها ِٓ ِثً أرماء لظض ػٓ احلُىأاخ وذرؼّٓ
ِؼاين أخاللُح.
 .4احلىاس اٌغمشاطٍ ػٓ طشَك األعوٍح واإلخاتاخ اٌمظريج هبذف ذظسُر ادلفاُُ٘
اخلاطوح أو ذشعُخ اٌمُُ اإلجياتُح .ئْ احلىاس اجلُذ ٘ى اٌزٌ خيرضي األفىاس اٌؼُّمح
اٌىثريج يف ػثاساخ واػسح لظريج.
 .5ذشدُغ االعرىشاف واٌثسث يف شىت ادلظادس ادلرازح.
 .6اٌضَاساخ ادلُذأُح.
 .7اٌرشتُح ادلرسفُح.
 .8اإلطالع ػًٍ اخلرباخ إٌاخسح يف ٘زا ادلؼّاس وذث إٌافغ ِٕها.
 .9األغاين اٌىطُٕح ،واألٌؼاب ادلشزح.
ذذسَة اٌطفً ػًٍ ِظاسزح األً٘ تثمح وأِأح واسذُاذ.
.70
 ً٘ .12خططذ دلب وصٍيت إٌُٗ؟
تفؼً اهلل اغرّٕد اٌىثري ِٓ اٌفشص اٌيت عالها اهلل يل فسممد را وأ٘ذايفٌ .مذ
وػؼد –تٍغاْ احلاي وادلماي -أ٘ذافا ِشعىِح ػًٍ ادلغرىَ اٌشخظاٍ واألعاشٌ
وِاصٌد أعؼً ٌرسمُمها وذىعُغ ٔطالها .أػغ أ٘ذايف تؼذ أْ أعرشري أً٘ االخرظااص
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ِٓ روٌ اخلربج وٍّا اعردذ أِش ٘اَ مث اعرخري اهلل عثسأٗ وذؼاىل وأٔرمٍ ِٓ األ٘ذاف
األُ٘ مث ادلهُ.
 .13ثعُذا عٓ اٌعًّ واٌذساسخ ِب ٍ٘ اذلىاَبد اٌيت حتشصني عًٍ ممبسسزهب؟
ذظفر االٔرشٔد ِٓ أُ٘ ٘ىاَا وّا أْ دخىي ادلطثخ َىُِا ِٓ األِاىس اٌايت ال
ديىٓ أْ أذشوها وأزة شلاسعح سَاػح ادلشٍ ومساع ادلىعُمً .وأزة اٌرغىق خاطح ِغ
ات ٔاطش وزلّذ واتٕيت تذوس.
ِع اٌشىش واٌزمذَش،،،،
سهبَ حشة
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