مباحث في
التصىف والطرق الصىفية في ليبيا

تأليف
الدكتىر  :جمعة محمىد الزريقي

تقديم األستاذ الدكتىر
علي فهمي خشيم
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بسم هللا الرحمن الرحيم
هبل اهلل خؾبًٗ ٕٕٓ ؤضدن اًوبئٌ-:ُٚ
م
م يَ َع َّاهذًٌَِ ٌَ ِدعًَُّ رَةَُِّى ةِا ْه َغدَاتِ َّا ْه َعشًِِّ ٌُرٌِدًَُّ َّجََُِِ َّهَا َح ِعدُ عٌٌََِا َ
سَ
َّ اصِةِرِ ٌَ ْف َ

ً َأغْفَوٌَْا كَوْةََُ عًَ ِذنْرٌَِا َّاحَّةَعَ ََُّاٍُ َّنَاًَ أَيِ ُرٍُ فُ ُرطًا
عٌَْ ُِىِ حُرٌِدُ زٌٌَِ َث ا ْهحٌََا ِت اهدٌٌَُّْا َّهَا ُحطِ ِع َي ِ

َق يًِ ر َِّّة ُنىِ فَيًَ شَاء فَوٌُْ ْؤىًِ َّيًَ شَاء فَوْ ٌَنْفُرِ ، اًئك .29 – 28 :
* َّكُ ِل ا ْهح ُّ

ٕهبل ضٌٗ اهلل ؽٌٕ ْٚشٌٍ-:
{ٌلّل اهلل عز ّجل  :أٌا عٌد ظً عةديّ ،أٌا يعَ حًٌ ٌذنرًٌ ،فئً ذنرًٌ فً

ٌفسَ ذنرحَ فً ٌفسًّ ،إً ذنرًٌ فً يأل  ،ذنرحَ فً يأل خٌر يٌَّ ،إً اكحرب إهى شةرا،

حلرةج إهٌَ ذراعاّ ،إً اكحرب إهً ذراعا ،اكحرةج إهٌَ ةاعاّ ،إً أحاًٌ ٌيشً ،أحٌحَ ُرّهث}
رٕاّ اإلَبٍ َشٌٍ ل ٙضضٚضْ ،ؽُ ؤتٓ ٙرٚرث ،رظ ٙاهلل ؽِْ ،يخبة اًذير ٕاًدؽبء ،ضدٚد

رهٍ ٕ .2686رٕاّ اإلَبٍ اًخرَذ٘ ل ٙاًسبَؼ اًضضٚص ،ؽُ ؤتٓ ٙرٚرث ،رظ ٙاهلل ؽِْ،

ؤتٕاة اًدؽٕاح ،ضدٚد رهٍ  ،3673يَب رٕاّ اإلَبٍ اتُ َبسج ل ٙشِِْ ،ؽُ ؤتٓ ٙرٚرث
رظ ٙاهلل ؽِْ ،يخبة األدة ،ضدٚد رهٍ ٕ ،3822هبل ضٌٗ اهلل ؽٌٕ ْٚشٌٍ-:

لَٚب ٚرٕ ْٚؽُ رتْ ؤِْ { كال :إذا حلرب اهعةد إهً شةرا حلرةج إهٌَ ذراعاّ ،إذا

حلرب يًٌ ذراعا حلرةج يٌَ ةاعاّ ،إذا أحاًٌ يشٌا أحٌحَ ُرّهث } رٕاّ اإلَبٍ اًتخبر ٘ لٙ
ضضٚضْ ؽُ ؤِس رظ ٙاهلل ؽِْٕ ،رٕاٚج ؤخرٖ ؽُ ؤتٓ ٙرٚرث رظ ٙاهلل ؽِْ ،يخبة
اًخٕضٚد.

والحمد هلل رب العالمين
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ٕضٌٗ اهلل ؽٌٗ شٚدِب َضَد اًِت ٙاًيرٕ ،ٍٚؽٌٗ آًْ ٕضضتْ ٕشٌٍ خشٌَٚبً.

اإله ـــــداء
ؤٓد٘ ٓذا ا ًؾَل اًَخٕاظؼ اًٗ َُ ٍٓ لَ ٙوبٍ اإلضشبُ ،اًَخورت ُٚاًٗ اهلل خؾبًٗ،
اًَخضٌ ُٚتضتٌْ اًذ٘ ال ِٚوعؼ ،اًَضتً ُٚرشٕل اهلل ضٌٗ اهلل ؽٌٕ ْٚشٌٍ ٕؽٌٗ آًْ ٕضضتْ،
َُٕ دؽب تدؽٕخْ اًٗ  ٍٕٚاًد ،ُٚاًَخضم ُٚتأداة اًِتٕث ،اًزآد ُٚلَ ٙالذ اًدِٚب ٕؤؽراظٔب

اًمبِٚج ،اًَخضٌ ُٚةاألخالن اًمبظٌج ،اًَدإَ ُٚؽٌٗ األَر تبًَؾرٕك ٕأًِ ٙؽُ اًَِير،
اًَخَشي ُٚتبًؾرٕث إًذوٗ ،اًذٚ ُٚؾٚشُٕ َؼ اهلل ٕتبهلل ٕل ٙاهلل.

اًٗ ؤٓل اًخضٕك

اًَئًك

عراتٌس اًقرة :االذِ.ٍ2005/9/19 ُٚ

- 155 -

حلدٌى
خيخشة يٌَج " َراتع " ل ٙاًدارسج اًٌٚتٚج  ٕٙٓ ،يذًى ل ٙتوٚج ؤهعبر اًَقرة

اًؾرتٕ ٙاُ تدرسج ؤهل  ،سٌَج دالالح خبضج  ،لٔ ٙخمٚد َب خمٚدّ يٌَج

" ًٕ " ٙل ٙاًَشرن

اًؾرت ٙيَب خؾِ – ٙتخعٕر اًدالًج – ضمج اًضالش ٕاًضدن ٕاالشخوبَج  ،ضمبح اًَخضـٕلج

ٕازدادح خعٕرا ل ٙدالًخٔب ضخٗ ضبرح خدل َؼ َب َظٗ ؽٌٗ اًعٚتج اًَمر عج ضخٗ ًختٌـ َتٌـ

ضشُ اًِٚج تل ٕاًشداسج ٕضمبء اًعٕٚج ٕاألضل اًتؾٚد ًٌيٌَج َُ َبدث ( رتع ) َِٕٔب  :اًرتبع ،
ؤ٘ إًَهؼ اًذ٘ ٚضَد ل ْٚاًَسبٓدُٕ لَٕ ٙاسٔج اًقزٕ اًخبرسٕ ، ٙاًَراتعُٕ ؤ٘ اًَسبٓدُٕ

اًذبتخُٕ لَٕ ٙاعُ اًدلبػ ل ٙاًذقٕر ٕؽٌٗ اًشٕاضل اإلشالَٚج  ،ل ٙال

شَبل األلرٚو ٙتضمج

خبضج .
لال ؽسة اذُ ؤُ ٌِضغ ؽٌٗ اًشبعٙء اًٌٚت ٙاًََخد ِضٕ ؤًم ٙيٌَٕٚخر اًؾدد اًيتٚر
َُ هتبة " اًَراتٚع "  ،ؤ٘ األًٕٚبء اًضبًض ُٚاًذ٘ ال رٚة ل ٙؤٍِٔ يبِٕا َ ،ؼ خضٕلٍٔ َُ ،
ضَبث اًذقٕر اًذ ُٚرتَب اشخشٔدٕا ل ٙرتبعٍٔ  ،ؤٕ خٕلبٍٓ اهلل ٕ

اإلشالٍ .

ٍٓ ذبتخُٕ دلبؽب ؽُ ؤرط

ًٕؾـٌْ َُ ِٓب يبِح اًضٌج إًذٚوج ت " ُٚاًسٔبد " تَؾـِٗ اًوخـبل ل ٙشتٚل

اهلل ٕ " اًَسبٓدث " ٕٓ ٙخؾتٚر ضٕلٚ ٙرَ ٙاًٗ اًشَٕ تبًِمس ؽُ َخبػ اًضٚبث اًدِٚب ٕخخٌٚضٔب
َُ شٕائة اًَبدث اًضشٚج .
ًود يبِح ال تالد اًٌٚتٚج َِذ تداٚج اًمخص َٕئال ًٌيذٚرَُ ُٚ

" اًَراتع " ُٚاًذُٚ

َزسٕا َب ت ُٚاًسٔبد ٕاًَسبٓدث  ،اَب هبدَ َُ ُٚاًشرن ل ٙشت ٌٍٔٚاًٗ اًقرة ؤٕ اًؾيس

ٕ .هد

اشخٕعُ ؽدد ٕلٚر ٍَِٔ ٓذّ اًتالد لَٕ ٙاعُ َخخٌمج ٕؽبشٕا ت ُٚت ُٚغٔراِ ٙؤٌٓٔب ضخٗ خٕلبٍٓ

اهلل ٕدلِٕا ضٚد ؤهبَٕا ٕضبرح ؤظرضٍٔ َزاراح َؾٌَٕج َشٕٔرث ٕ ،غٔر َُ ؤٓل اًتالد
ؤِمشٍٔ ؤلرادا ٕسَبؽبح اختؾٕا عرٚن اًضٕلٚج ٕضبرٕا َُ ؤٓل خٌى اًعرٚوج ٕيبِح ًٍٔ

َشبَٓبخٍٔ اًؾٌَٚج ٕاًؾٌَٚج لٓ ٙذا اًتبة ٕ ،اُ ًٍ ِٚل ؤفٌتٍٔ ضغب َُ اًشٔرث ٕاًذٕٚػ َب ِبًٍٔ

شٕآٍ َُ اًشبًي. ُٚ
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ًٕٚس ألضد ؤُ ِٚير دٕر اًخضٕك اًدٕ ِٙٚاإلسخَبؽ ٙتل ٕاًشٚبش ٙلًٚ ٙتٚب َٕ ،ب

ؤداّ اًَخضٕلج َُ خدَبح ًٚس ؽٌٗ اًَشخٕٖ اًَضٌ ٙلضشة ٕاَِب خبرر اًضدٕد ؤٚظب ٕؽٌٗ

األخص ل ٙؤلرٚوٚج ؽٌٗ خخٍٕ اًضضراء ٕل ٙؤؽَبهٔب ًٕ .ود يبِح اًزٕاٚب اًضٕلٚج اًَِخشرث ؽٌٗ

عٕل اًةالد ٕؽرظٔب ٌَسإ ََٔب ٌٕٚذ تْ اًوٍٕ ًالسخَبػ تؾظٍٔ تتؾط ل ٙؽٔد االشخؾَبر

اإلٚعبً ٙتبًذاح ض ُٚيبُ اًخسَٔر َضرَب ؽٌٗ اًٌٚت ، ُٚٚخضح شخبر ضٌوبح اًذير ٕاًضظرث

ٕاًَدائص اًِتٕٚج  ،يَب يبِح ٓذّ اًزٕاٚب -

اًخ ٙخدؽٗ ضِٚب يخبخٚة ٕضِٚب سٕاَؼ – َٓ ٙضل

خضمٚغ اًورآُ اًير  ٍٚذٍ دراشج اًؾٌٍٕ اإلشالَٚج َُ لوْ ِٕضٕ َٕب أًٚب  ،ؽِدَب ضبٕل ذًى

االشخؾَبر عَس إًٔٚج اًؾرتٚج اإلشالَٚج ٕعٌِٚج اًَسخَؼ اًٌٚت ٙتيل َب ًد َُ ْٚشعٕث اًؾشك

ٕاًعقٚبُ ٕ .ال ٚعؾُ لٓ ٙذا اًدٕر َب اؽخرٖ تؾط اًعرن ( اًخ ٙخدؽٗ ل ٙاًدارسج اًٌٚتٚج "
عٕائك " ) َُ خٌل َٕب ضبن تٔب َُ اِضراك ضًٕٔب ؽِدَب خًٕٗ ؤَرٓب اًسٌٔج اًٗ ظرة َُ

اًدسل ٕاًشؾٕدث ٕاِضرك تٔب ؽُ عرٚن اًخضٕك اًشدٚد ؛ لبُ ٓذا َب ٚضدد ؽبدث ضَِٚب خشٕد

اًسٔبًج ؤٕ خِؾدٍ اَبرث اإلرشبد َٕؾبًٍ اًشتٚل .

ٕرفٍ َب يبُ ًٌخضٕك  ،ؤٕ تخؾتٚر ؤدن َب يبُ ألختبػ اًع رن اًضٕلٚج  َُ ،ؤذر
ٕخبذٚر ل ٙاًَسخَؼ اًٌٚت ٙؽٌٗ َر اًؾضٕر ٕ ،رفٍ ترٕز شخضٚبح ٕخٚبراح َخِٕؽج َخؾددث ،

لبُ االٓخَبٍ تخبرٚخ اًخضٕك ٕؤٌْٓ ٕخضٌٚل دٕالؾْ ٕؤشتبتْ ِٕخبئسْ ٕ ،دراشج َسبرٕ ْٚخعٕراخْ

غل زَِب عٕٚال تؾٚدا ؽُ آخَبٍ اًدارشٕ ُٚاًتبضذ ُٚاال َب ِذر  ،ضخٗ

يبدح َؾبًَْ ؤُ خخخمٙ

ٕٚؾمٗ ؽٌ ْٚاًزَُ ٕ .ختؼ ذًى خشبرث يتٚرث ل ٙخشسٚل اشٔبٍ اًوعر اًؾرت ٙاًٌٚت ٙل ٙاًضٚبث
اًذوبلٚج ٕاًميرٚج اإلشالَٚج ؛ ٕذًى الرختبع اًخضٕك ٕاًموْ ارختبعب ٕذٚوب ل ٙلخراح َؾِٚج َُ

اًخبرٚخ اإلشالَ ٙضخٗ هٚل اِْ " ال لوْ تدُٕ خضٕك ٕال خضٕك تدُٕ لوْ " .
َُ ِٓب خإخ ٙؤَٓٚج يخبة اًديخٕر سَؾج َضَٕد اًزرٚوٙ

( َتبضد ل ٙاًخضٕك

ٕاًعرن اًضٕلٚج لًٚ ٙتٚب ) تبؽختبرّ َمخخضب ًَٚبدٕ ُٚاشؾج َُ اًدرس ٕاًخوضٕ ٙاظبلج ََٔج

اًٗ اًتضد ل ٙاًخبرٚخ اًمير٘ ٕاالسخَبؽًٌَ ٙسخَؼ اًٌٚت ، ٙل ٙلخراح غٌح فبئَج اًَالَص ؿ ٚر

َضددث اًرئٖ ألشتبة ٚدرئب َُ ًٕز ٓذا اًتبة ًٕ .ود سبءح ٓذّ اًَتبضد اًسبدث لٕ ٙهخٔب ؛ اذ
ٓ ٙخيشك اًقعبء تضٕرث دهٚوج ؽُ هظبٚب ٕشخضٚبح ٕاشٔبَبح يذٚرث خودٍ زادا ًَُ ٚرٍٕ
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َخبتؾج َب عرضْ اًَئًك تضتر ٕؤِبث يتٚرٕ . ُٚهد سبء َب ت ُٚؤٚدِٚب َُ َتبضد ِخٚسج شِٕاح

َُ اًَشبريج ل ٙإًلٚر َُ اًٌَخوٚبح اًؾٌَٚج ؤٕ ِشر ل ٙاًدٕرٚبح ٕاًَسالح األيبدَٚٚج ٕٕٓ َب
ٚخعٌة اًضرص ل ٙاًتضد ٕاًدهج ل ٙاًخختؼ ٕإًظٕش ل ٙاًؾرط َ ،ؼ اًرفتج ل ٙخود ٍٚشٙء

سدٚد ذ٘ ؤَٓٚج ل ٙخبرٚخ َسخَؾِب َِٕع ضٚبخْ اًميرٚج ٕاًدِٚٚج ٕاًذوبلٚج

ٕ .ال رٚة ل ٙؤُ

اًوبر٘ء اًؾبٍ ،يَب ٕٓ اًنار٘ء اًَخخضص  ،شٚسد يالَٓب تقٚخْ لَ ٙب  َُ ٌٙٚاًضمضبح
ؤتبرى ًٌديخٕر اًزرٚو ٙسٔدّ اًَشيٕر ٕؤدؽٕ ًْ تبًخٕلٚن يٌْ ًَزٚد َُ اًؾعبء اًَخسدد اًسبد.

األشخبذ اًديخٕر ؽـٌٗ لَٔ ٙخشـٍٚ
 2007 / 3 / 26ى
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ةسى اهلل اهرحيً اهرحٌى
اُ اًعرن اًضٕلٚج اًسدٚرث تإُ خَسد ٕخسدد  ٙٓ ،اًخ ٙخذي ٙرـذٕث الـرٕش ل ٙاًِمٕس

ٍٓ اًيرٕ ، ٍٚدٍِٔٚ
لخخسرد َُ شٕٔاخٔب ٕ ،خِخضر ؽٌٗ ؤٕٓائٔب ٕ ،خضضص ألختبؽٔب َؾرلخٍٔ ترة
اًوِٕٕ ٍٚت ٍٔٚاًَتؾٕد رضَج ًٌؾبًًَٚ ، ُٚيِٕٕا يَب يبُ ؽٌٗ خٌن ؽغ ٍٚلٕٔ األشٕث اًضشِج

ًسَٚؼ اًَشٌَٕٕٚ ، ُٚاضٌٕا سٔبدٍٓ األيتر اشخؾدادا ًٌسٔبد األضقر ل ٙشتٚل يٌَج اهلل ٕ ،اًدلبػ
ؽُ ؤرط ٕعُ خرخمؼ لٔٚب راٚج اإلشالٍ ٕٚ ،شَؼ لٔٚب األذاُ ٕخصخرٍ ضوٕن اإلِشبُ ٕ ،خٌخزٍ
لٔ ٙؤشتبش ال ؤرٕاش لٔٚب ضٕر ال ضوبئن ٕراءٓب –.تشرٚؾج اًورآُ _ اال خيُ يذًى
اهحصّف كّت رّحٌث
ل ٙؤَـخ ًٕ ٙؤدريح َؾِبٓب

عرن اًخضٕك هـٕث رٕضٚـج

*

ؤهعبتٔب األترار ؤٕخٕا ضيَـج

*

ًضٚبخُ َقزاّ ـا
ا
هـد سشدح

ضةرٕا ليبِٕا ل ٙإًسٕد ؤئَج

*

ٔٚدُٕ َُ ظل اًعرٚن ٕخبٓب

ًٕ هٚل ً ٙضمٍٔ ًوٌح َضدّهب

*

اخٕاُ ضـدن ٚذيرُٕ اهلل

يل ِراّ يبًسِـٚد زٓـبدث

*

ٕؽتـبدث ٕؤَبِـج ِرظبٓـب

ٕاًضة ضة اهلل ضة ؽتبدّ

*

ٓـٕ فبٚج ال ٚئذرُٕ شٕآب

لإؽسة ًَُ هد ؤِيرٕا ؤضٕأًٍ

*

ؤضٕأًٍ عبتح لعبة شذآب

ؤَـبرث تبًشٕء تؾط ِمٕشِب

*

ِٕمٕشٍٔ هـد ؤًَٔح خوٕآب

ٕهد ارخٕح َُ ِتؼ ضة َضَد

*

لشَح ِٕبًح ضغٔب ٍٕ ِبٓب

اُ اًخضٕك ل ٙاًضٚبث َضسـج

*

َرظٚج عٕتٗ ًَـُ ؤضٚـبٓب

ًيُ اذا شبة اًقٌٕ عرٚوـج

*

ٚخشٗ ؽٌـٔٚب ؤُ ٚقٚة شِبٓب

ًمظٌٚج اًشٚخ األشخبذ لبخص ضٕاص
ـــــــــــــــــــــــ
(ٕ)1سدح ٓذّ اًخبعرث اًِذرٚج ٕاًشؾرٚج َِشٕرث ل ٙضضٚمج اًدؽٕث اإلشالَٚج  ،اًؾدد  473تخبرٚخ 4

رَظبُ إًَالن  َُ 24شٔر ؤ٘ ِبر َٚ َُ 1425الد اًرشٕل ضٌٗ اهلل ؽٌٕ ْٚشٌٍ  ،لبشخإذِح اًشبؽر – سزاّ
اهلل ؽِٔب خٚرا  -ل ٙؤُ ؤدرسٔب لَ ٙودَج يخبت ٙؽُ اًخضٕك  ،لإذُ ً ٙتذًى َشيٕرا .
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ةسى اهلل اهرحيً اهرحٌى
ٕضٌٗ اهلل ؽٌٗ سٌدٌا يحيد اهٌةً اهنرٌى ٕؽٌٗ آًْ ٕضضتْ َُٕ ختؼ ٓداّ ٕدؽب تدؽٕخْ

اًٗ  ٍٕٚاًدٕ ، ُٚتؾد ،،،

هبل اًؾبرك تبهلل  ،اًضبلغ ؤتٕ ِؾ ٍٚؤضَد تُ ؽتد اهلل األضمٔبِ ،ٙاًَخٕلٗ شِج  ّ 430ـ ( ) ٍ1039ل ٙيخبتْ
ٚبء ِ ،والً ؽُ تؾط اًؾٌَبء ٕ ،هد شئل ؽُ اًضٕل ٙلوبل ًِ :مشْ ذاتص ًٕٕٔ ،اّ لبظص ،
ضٌٚج األًٕٚبء ٕعتوبح األضك
ًٕؾدّٕ سبرش ًٌٕ ،خٌن ِبضص  ،دائٍ إًسل ٚ ،ضيٍ اًؾَل ٕٚتؾد األَل ٕٚ ،شد اًخٌل ٕٚ ،قظ ٙؽُ اًزًل  ،ؽذرّ
تظبؽج ٕ ،ضزِْ ضِبؽج ٕ ،ؽٚشْ هِبؽج  ،تبًضن ؽبرك ٕ ،ؽٌٗ اًتبة ؽبيك ٕ ،ؽُ اًىل ؽبزك  ،خرتٚج ترّ ،

ٕشسرث ٕدّ ٕ ،راؽ ٙؽٔدّ  .ص . 1/23

هبل اًشٚخ اًضبلغ ؤتٕ ِؾَ : ٍٚتبِ ٙاًَخضٕلج ؽٌٗ ؤريبُ ؤرتؾج َ :ؾرلج اهلل خؾبًَٕٗ ،ؾرلج ؤشَبئْ
ٕضمبخْ ٕؤلؾبًَْٕ ،ؾرلج اًِمٕس ٕشرٕرٓب ٕدٕاؽٔٚبَٕ ،ؾرلج ٕشبٕس اًؾدٕ َٕيبئدّ َٕعبًتَْٕ ،ؾرلج اًدِٚب
ٕفرٕرٓب ٕخمُِٔٚب ٕخٌِٕٔٚبٕ ،يٚمٚج االضخراز َِٔب ٕاًخسبل ٙؽِٔب .
ذٍ ؤًزَٕا ؤِمشٍٔ تؾد خٕعئج ٓذّ األتِٚج :دٕاٍ اًَسبٓدثٕ ،شدث اًَيبتدثٕ ،ضمغ األٕهبحٕ ،افخِبٍ اًعبؽبح،
َٕمبرهج اًراضبحٕ ،اًخٌذذ تَب ؤٚدٕا تْ َُ اًَعبًؾبحٕ ،ضٚبِج َب خضٕا تْ َُ اًيراَبح ،ال ؽُ اًَؾبَالح
اِوعؼٕإ ،ال اًٗ اًخإٕٚالح ريِٕا ،رفتٕا ؽُ اًؾالئنٕ ،رلظٕا اًؾٕائنٕ ،سؾٌٕا إًٍَٔ َٓب ٕاضدإَ ،زاٌٚج
األؽراط عبرلب ٕخبًدا ،اهخدٕا تبًَٔبسرٕ ُٚاألِضبرٕ ،لبرهٕا اًؾرٕط ٕاًؾوبرٕ ،آذرٕا اًتذل ٕاإلٚذبرٕٓ ،رتٕا
تد ٍِٔٚاًٗ اًستبل ٕاًومبر ،اضخرازا َُ َٕاَوج األتضبر ،لْ ٍ األخوٚبء األخمٚبءٕ ،اًقرتبء اًِستبء ،ضضح ؽوٚدخٍٔ،

لشٌَح شرٚرخٍٔ ،ص .1/24

ؽزٚز٘ اًوبرة ًٍ ؤسد ؤلظل َُ ٓذّ اًيٌَبح اًخ ٙهبًٔب ؽبًٍ سٌٚل َِذ ؽشرث هرُٕ خٌح  ،لبهختشح تؾظب
ََب هبًْ ل ٙاًضٕلٕ ٙاًَخضٕلجٕ ،اخخرخْ ًخودٓ ٍٚذا اًيخبة اًذ٘ ٚظٍ تؾط َب يختخْ لَِ ٙبشتب ح َخخٌمج ضٕل
اًخضٕك ٕاًعرن اًضٕلٚج ،رفٍ تظبؽخ ٙاًَزسبثًٕ ،ئِب َضبًٕج ًٌخؾرك ؽٌٗ َضٚع اًخضٕك إًاشؼ األرسبءٕ ،ال

ؤؽخود إًضٕل اًٗ يل اًضوبئن اًخ ٙخدٕر ضٕل اًخضٕكٕ ،اَِب فرلج َُ تضرٕ ،فٚط َُ لٚطٕ ،ضشت ٙؤِِٙ
اًضٕلٙ
.
ضبًٕح اًتضد ٕاًقٕص ل ٙخراد تالد٘
ٕاهلل َُ ٕراء اًوضد
اًَئًك :سَؾج َضَٕد اًزرٚوٙ
عراتٌس اًقرة ل ٙاًؾبشر شٔر اًمبخص ( شتخَتر .) ٍ 2005
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