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  دور املزأة يف بياء اجملتنعم

مَسِؿالَمم}:اظؽارؼمممطؿاباهمميفماظؼائالمماظعااٌ، ممربمٓمايؿد مَأِومَذَطارٕممِعانِممَصااِظّقاممَعاِن

ـُٖهمُعِؤِعْنمَوُػَومُأِغـَى ـُِقِقَق ـُٖفمِممَرٚقَؾاةًممَحَقاًةمَصَؾ  م{َؼِعَؿُؾاو َممَطااُغواممَعااممِبَأِحَلانٔممَأِجاَرُػمِممَوَظـَِفأزَؼ

َُم مَذاارؼَكمَظااُهم موَأذاافُدمأٖ مدااٚقَدغاموغؾٖقـااام ؿااّدامَسؾااُدَمم ُٓموحااَد وَأذاافُدمأِ مَ مهظااَهمٔهُ ما

وردوُظُهم ماظُؾُفٖممَصٚلمودؾِِّمموبأرْكمسَؾقهموسَؾىمآِظِهموصقِؾِهم موَعِنمَتِؾَعُفِممبإحلإ مهَظاىمؼاؤ ممم

م:مموبعداظٚدؼٔنم م

حقاثممم؛بفااممماإلدام ممسـاؼاةممبااٌرأةممسـقاتممحضاارةًممو مدؼـّامتعرفمملماظؾشرؼةمصإ 

آم)سآزمممصؼدمجعالمم معـزظؿفاموسظممعؽاغؿفامسؾىموأطدتمباٌرأةماإلدم مذرؼعةماػؿؿت

وملمؼػاااريمبقـفؿاااام مضاااا ممم مأغـاااىمأومطاااا مذطاااّراوجااآل(ماإلغلاااا مخؾقػاااةميفمأر اااهممم

ـُِؽِممِعاِنمَذَطإرمَأِومُأِغـَاىمَبِعُضاُؽِمممممممممَصاِدَؿَفاَبمَظُفِممَرٗبُفِممَأٚغيم}تعاىل: َظامُأِ قُعمَسَؿاَلمَساِعإلمِعا

أطدتماظشرؼعةماإلدمعقةمسؾىمأ ماظعمضةمب،ماظرجلمواٌرأةمسمضاةممطؿامم {...ِعِنمَبِعٕض

ـِااُلمَوَظُفاانَٓ}:دااؾقاغهمضااا ذااؼ،معؿؽاااعؾ،موظقلااامغاادؼنمعؿ ااارس،م مم مَسَؾااِقٔفنَٓماظَٓااِذيمِع

(م مظؽانممٔهٖغَؿاماظـَٚلاُءمَذَؼاِئُقماظٚرَجأ  موؼؼو مغؾقـام)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م:م){...ِباْظَؿِعُروِف

اٌشؽؾةمايؼقؼقةمتؽؿنميفمدوءماظػفاممظاؾعضمغ اولماظؽؿاابمواظلاـةم مويفماضؿقاا ممممممم

 مصُقظفرو ماإلدم مسؾىمأغاهمععالمعانمممممشريماٌؤػؾ،موشريماٌؿك  ،مظؾدسوةمأؼّضا

ؼؾـاو مأحؽاا ماٌارأةمسؾاىمممممماًاارئماظػفاممم موبعضمأصقابممشرتىوُتؾاعماظـلاءمهعاّءمُت

اظضرورةمصممتؿؽؾممه مظضرورةم مو مخترجمه مظضرورةمحؿىمصارتمطالمأحاوا ماٌارأةمممم

مختضعمظؾضرورة.ممم

صؽقافمغلاؿ مممم مؿهخدعميفمدورػاه ماٌرأةمهلامعؽاغؿفام مصفيمغ فماجملؿؿعموهلام

سـادعامغـظارميفمدؼــااماإلدامعيمايـقافمنادمممممممبأ مؼؽو مغ فماجملؿؿعمععطاًمم!، موم
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صؼادمم مصفيمأٙ مهاتمأضاداعفاماىـاةم ممممموهغلاغةماوبـّؿموزوجًةمااموأخّؿأغهمضدمطر ماٌرأةمأ٘ع

ؼلاؿأذغهميفماىفاادم مصلاأظهمأحقاةمأعاك!مممممممجاءمرجلمهىلماظـيبم)صؾىمآمسؾقهموداؾم(م

وػايمم(م ماْظَزِ مٔرِجَؾَفاام مَصاـَٖمماْظَفـٖاةُمممم)...:مصؼا ماظرجل:مغعمم مصؼا م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(م

ويفمذظاكمؼؼاو مغؾقـاام)صاؾىمآمسؾقاهمممممم مأبقفاامه مأحلانمهظقفااممممهفبماظـارمسانمممبـت

ـَِفااممَوَظِم ممَؼِؽِدَػامَصَؾِممُأِغـَىمَظُهمَطاَغِتمَعِن)ودؾم(م:م َُممُؼاِؤِِرِممَوَظامِم مُؼٔف مَؼِعـِايممَضاا َمم-مَسَؾِقَفااممَوَظاَد

ُٓمَصُؾىوؼؼو م)م م(اْظَفـَٖةماظُؾُهمَأِدَخَؾُهم-ماظٗذُطوَر مَبـَااتٍممََِؾااثُممَظاهُممُطانٖممَعِن)(م:مَوَدُؾَممَسَؾِقِهما

ـَِؿأ مَأِومَأَخَواٍتمََِؾاُثمَأِو مَؼُؿاِؿنَممَأِومَؼاِؾنٖممَحٖؿاىممٔهَظاِقٔفنٖممَوَأِحَلَنمِصقٔفٖنماظُؾَهماٖتَؼىمُأِخَؿأ مَأِومِب

َصااُؾىماظُؾااُهمَسَؾِقااِهمؼؼااو م)وزوجااةمتؽؿاالمغ اافمدؼاانمزوجفااامم(.اظـٖااأرمِعااِنمِحَفاّبااامَظااُهمُطااٖن

َعِنمَرَزَضُهماظُؾُهماِعَرَأًةمَصاِظَقًةم مَصَؼِدمَأَساَغُهمَسَؾىمَذْطٔرمِدؼـِِهم مَصْؾَقٖؿٔقماظُؾَهمِصايماظٖشاْطٔرممم)م:م(َوَدُؾَم

ممم(.اظـٖاِغي

م اظؼوميةموتوجقفاِتهمايؽقؿةمتعقشمحقااًةمطرمياةممصاٌرأُةميفمزلمتعاظقمماإلدم م

 ممبااخخرممعـفؿااممطالممَؼلاعدممواحدمأصلمعنمُخؾؼاصؼدم مميفماإلغلاغقةمدواءمصفيمواظرجل

ـَِفااامَوَخَؾااَقمَواِحااَدٍةمَغْػاإسمِعااِنمَخَؾَؼُؽااِمماُظاِذيممَرٖبُؽااُمماٖتُؼااواماظـٖاااُسمَؼاَأٗؼَفااا}:متعاااىلضاا مم مِع

ـُِفَؿامَوَبٖثمَزِوَجَفا ماظُؾاهَممٔهٖ مَواْظَأِرَحاا َممِباهِممَتَلااَءُظو َمماُظاِذيمماظُؾاهَممَواٖتُؼاواممَوِغَلاّءمَطـِرّيامٔرَجاًظامِع

ُٓمَصااُؾىوٓصااىمبفاانمردااو مآم)مأو م{َرِضقّؾااامَسَؾااِقُؽِممَطاااَ  (محقااثمضااا :ممَوَدااُؾَممَسَؾِقااِهما

ُٓمَصااُؾىغفااىماظااـيبم)وظرصعااةمذااأ ماٌاارأةموعؽاغؿفااام(م ماِدَؿِوُصااوامِباظـَٚلاااِءمَخِقااّرا) مَسَؾِقااِهما

األبـاءمسؾاىماظؾـااتميفماٌأطالمأوماٌشاربمأومممممممتققز(مسؿامؼػعؾهمبعضماظـاسمعنمَوَدُؾَم

عـدعامطاا مأحادماظـااسمعؾاسمهىلمجاغابممممممصاٌؾؾسمأوماٌلؽنمأوماٌعاعؾةماظؽرميةم م

ُٓمَصُؾىاظـيبم) َُم(مَوَدُؾَممَسَؾِقِهما َُمم مَظاهُمماِبانْممَصَفااَء َِممِصايممَأِجَؾَلاهُممُِامٖمم مَصَؼٖؾَؾاهُممَصَأَخاَذ م مِحِفأر
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مَػُؾاام):م(مَوَدُؾَممَسَؾِقِهماظُؾُهمَصُؾى)ماظـِٖؾٗيمَصَؼاَ م َجـِِؾِهمٔهَظىمَصَأِجَؾَلَفامَصَأَخَذَػام مَظُهمٌةاِبـَمَوَجاَءِت

ممم.(!َبِقـَُفَؿامَسَدْظَت

مؼؼاالمدورم طااذظكممصؾؾؿاارأةماجملؿؿااعم مخدعااةميفػاعاااممدوّرامظؾرجاالمأ موطؿااا

ماظرجلم موعنماألدوارماٌفؿةماظيتمتؤدؼفاماٌرأةميفمبـاءماجملؿؿع:مدورمسنمأػؿقة

مممطراعؿفامؼ و ممبا مماظرجلمجبوار مصاٌرأةمتعؿلمممشاركتها يف العنل واإلىتاج          

ماألسؿاااا موبعاااضموايقاطاااة مواظؿااادرؼس م مواظؿطؾقااابمطااااظؿؿرؼض م مهظقفاااامؼلاااقئمو 

حقاثمؼؼاو مممماٌارأةممظعؿالممأمنوذّجاامماظؽارؼممماظؼارآ ممسؾقـااممضاصٓممضادم موموشريػاماظزراسقة

مُدوِغٔفااُممِعااِنمَوَوَجااَدمَؼِلااُؼوَ ماظـٖااأسمِعااَنمُأٖعااًةمَسَؾِقااِهمَوَجااَدمَعااِدَؼَنمَعاااَءمَوَرَدمَوَظٖؿااا}دااؾقاغه:

م.{َطِؾرْيمَذِقْخمَوَأُبوَغاماظٚرَساُءمُؼِ ِدَرمَحٖؿىمَغِلِؼيمَظامَضاَظَؿامَخْطُؾُؽَؿامَعامَضاَ مَتُذوَدأ ماِعَرَأَتِقٔن

يفماظوضااوفمجبااوارمماألعـؾااةمأروع(مسـفااامآمر ااي)مخدعااةماظلااقدةم ااربتموضااد

ميفمعواجفااةماظؿقاادؼاتوذاافاسؿفامتمسؾااىمرجاحااةمسؼؾاافاممبواضاافمسظقؿااةمدّظاامزوجفااا

ُٓماظيتمواجفتمردو مآم)َصُؾى ؿؿاهموأساغؿاهمسؾاىماٌضايمممممأؼدتاهموِؾٖمص مَوَداُؾَم(ممَسَؾِقاهِمما

وتعؿالمطالمعااميفممممم وتطؿاؽنمسؾاىمدامعؿهمممم مطاغتمهارلمسؾاىمراحؿاهمممو مميفمدسوته

)سؾقااهماظلاام (مَأَتااىمِجِؾٔرؼاُلمم مصؽاا ماىاازاءمعانمجااـسماظعؿاال محقاثمممممدااعادَوداعفامإلم

ُٓم)َصُؾىاظـِٖؾٖيم َصَؼاَ م:مَبٚشِرمَخِدَعَةمِبَؾِقٍتمِصيماْظَفـِٖةمِعاِنمَضَ اٍبمَ مَصاَكَبمممممَوَدُؾَم(مَسَؾِقِهما

عاعمزوجفااماظازبريمبانمممممم(سـفؿااممآمر ايم)مبؽرمأبيمبـتمأمساءموطذظكم.(ِصقِه مَوَ مَغَ َب

مَوَ مَعاا ٕممِعانِمماأَلِرٔضمِصايممَظاهُممَوَعاامم ماظٗزَبِقارُممَتَزٖوَجـِي:م)ضاظتماظعوا م)ر يمآمسـه(محقث

ٌَاَءمَوَأِدَؿِؼيمَصَرَدُهمَأِسِؾُفمَصُؽـُِتمَصَرِدِه مَوَشِقَرمَغاِ ٕ مَشِقَرمَذِيٍءمَوَ م مَعِؿُؾوٍك مم.مم...(ا

ؼؼاو مموعلؽوظقؿفاموااَمبقؿفااموزوجفاامعلاؽوظقةمسظقؿاةم مممممم معنمِممصإ مدورماٌرأةمو

ُٓماظااـيبم)َصااُؾى مَرإعماإٔلَعاااُ م مَرِسٖقِؿااِهمَسااِنمَعِلااُؽوْ مَوُطُؾُؽااِمم مَرإعمَوَدااُؾَم(م:م)ُطُؾُؽااِممَسَؾِقااِهما
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ٌَاِرَأةُمم مَرِسٖقِؿِهمَسِنمَعِلُؽوْ مَوُػَومَأِػِؾِهمِصيمَرإعمَواظٖرُجُلمَرِسٖقِؿِه مَسِنمَوَعِلُؽوْ  مِصايممَراِسَقاةٌممَوا

ممم.َرِسٖقِؿَفا...(مَسِنمَوَعِلُؽوَظٌةمَبِقِتمَزِوِجَفا

تعــدى دورهــا    بــل  م فحســ  سوجهــا مســاعدة علــ  املــزأة دور يتوقــ  وال

عشارطؿفاميفماظعؿلماظعا م مصؼدمذطرماظؼرآ ماظؽرؼممأمنوذّجامسظقّؿاامظؾؿارأةموحؽؿؿفاام مممم

مَؼاَأٗؼَفااممَضاَظاتِم}طؿاموردميفمض ةمدقدغامدؾقؿا م)سؾقهماظلم (موجـاودَم مؼؼاو مداؾقاغه:ممم

ماظاٖرِحقٔمم*مَأُظااممماظٖرِحَؿٔنماظُؾِهمِبِلٔممَؤهٖغُهمُدَؾِقَؿاَ مِعِنمَطٔرؼْمم*مٔهٖغُهمِطَؿاْبمٔهَظٖيمُأْظِؼَيمٔهٚغيماْظَؿَؾُأ

مَأِعاّراممَضاِرَعاةًممُطـِاتُممَعااممَأِعأريممِصيمَأْصُؿوِغيماْظَؿَؾُأمَؼاَأٗؼَفامُعِلِؾِؿَ،م*مَضاَظِتمَوْأُتوِغيمَسَؾٖيمَتِعُؾوا

مَعااَذاممَصااِغُظٔريممٔهَظِقاكِممَواْظاَأِعرُممَذاِدؼدٍممَباْأسٕممَوُأوُظاوممُضاٖوةٍمموُأوُظاممَغِقانُممَتِشاَفُدؤ م*مَضااُظوامممَحٖؿى

مَضاَظِتمَتْأُعٔرؼَن مَوَطاَذِظكَممَأِذُظاةًممَأِػِؾَفااممَأِساٖزةَممَوَجَعُؾوامَأْصَلُدوَػامَضِرَؼًةمَدَخُؾوامٔهَذاماْظُؿُؾوَكمٔهٖ م*

م.{اْظُؿِرَدُؾوَ مَؼِرِجُعمِبَممَصـَاِزَرٌةمِبَفِدٖؼٍةمٔهَظِقٔفِممُعِرِدَؾٌةمَؼْػَعُؾوَ م*مَؤهٚغي

وطذظكمعشارطؿفاميفماظشأ ماظلقاديماظعاا م مصػايماظعفادماظـؾاويمطاا مظؾلاقدةمأ ممممممم

دؾؿةم)ر يمآمسـفا(مدورميفمععاىةموضوعماظ قابةميفمخماظػةمأعرماظـيبم)صاؾىمآمم

ُٓمسؾقهمودؾم(م محقثمأذارتمسؾىماظـيبم)َصاُؾىم َوَداُؾَم(ميفمساا مايدؼؾقاةمبعادممممممِهَسَؾِقامما

ُٓمصٓدماظـيبم)َصُؾى َوَدُؾَم(مواظ قابةمسنمزؼارةماٌلفدمايرا م مواظؿ احلمسؾىممَسَؾِقِهما

أ مؼعااودوامعاانمساااعفممباادو مأداءمظؾعؿاارةم موذااعورماظ ااقابةمأ مبـااودماظ ااؾ مصقفااامممممممم

ُٓمـاام)َصاُؾىممهجقافمهلمم مصؾممؼؾادروامباظؿقؾلمعنمهحراعفمم مصأذاارتمسؾاىمغؾقمم مَسَؾِقاهِمما

َوَدااُؾَم(مأ مؼؾاادأمػااومبـػلااهمصقؿقؾاالمعاانمهحراعااهمأوًظااا مصققـؽااذمؼؿقؾاالماظ ااقابةمعاانممممم

ُٓمهحراعفممخؾفمردو مآم)َصُؾى مَوَدُؾَم( موػذامعامحدثمباظػعل.مَسَؾِقِهما

مأ )مطعاابمبـااتمغلااقؾةماظلااقدةموضػااتمصؼاادم مؿااهأػؿقمظااهماٌاارأةمدوروعاانمِااٖممصااإ م

محؿااىمأحاادمشاازوةميف(مودااؾممسؾقااهمآمصااؾى)مآمردااو مساانماظاادصاعمعوضااف(مسؿااارة
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(:موداؾمممسؾقاهممآمصاؾىم)ماظرداو ممسـفاامموضاا ممواظضربات؛ماظطعـاتمعنمباظعدؼدمأصقؾت

م.(مدوغيمتؼاتلمسؿارةمأ مورأؼتمه ممشاً مو ماميقـّمتؾػتمعامأحدمشزوةميفمهغين)

مسؾااىممؼؿ اارتم ماظورـقااةمماظؼضاااؼاميفمواإلداافا ماظعاعااةممايقاااةميفماٌشااارطةمه 

مؼلاؾقممضادممواظؿطاوسيممواًارييمماظاورينمماظعؿالمميفماظـلاءمصدورم ماظـلاءمدو ماظرجا 

م ماٌعؾؿاا،مجاغاابمهىلمواٌعؾؿاااتم ماألرؾاااءمجاغاابمهىلمصاظطؾقؾاااتم ماظرجااا مسؿاال

مواظواجابمماظرداظةمأداءميفممبعّضامبعضفممؼؽؿلم ماٌفـدد،مجاغبمهىلمواٌفـددات

مم.واٌفينماظورين

 أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه
م*مممم*مممم*

ايؿاادمٓمربماظعاااٌ، موصاامةموداامّعامسؾااىمخاااسمأغؾقائااهموردااؾهمدااقدغام ؿاادممم

مم)صؾىمآمسؾقهمودؾم( موسؾىمآظهموصقؾهمأمجع،.ممم

م:مماإلسالومأخوة

م مبلمطاغتممصقلباىاغبما جؿؿاسيموا ضؿ اديمملمؼؼؿ رمسؾىماٌرأةممدوره م

ُٓمَصاُؾىمحرؼ ةمسؾاىمرؾابماظعؾامموا ػؿؿاا مباهمعـاذمسفادماظاـيبم)مممممممم (مهىلمَوَداُؾمَممَسَؾِقاهِمما

مطاغاتممهذ؛مماظع ورماظزاػقةمباظعطااءمواإلذاعاعماظعؾؿاي مواإلدافا ميفماظؾـااءمايضااريمممممم

مَأبايممصعنم مسؾمممبفؾسماظـلاءمخيصمأ (مودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمردو معنمتطؾب

مسؾقاهممآمصاؾىم)مآمَرُداو ٔممٔهَظاىمماِعاَرَأةُممَجااَءتم:مضاا مم (سـاهممآمر ي)ماًدريمدعقد

ِٓ مَرُداو َممَؼاام:مَصَؼاَظِتم (ودؾم مَؼِوّعااممَغْػِلاكَممِعانِممَظـَااممَصاِجَعالِممِبَقاِدؼـِك مماظٚرَجاا ُممَذَػابَمما

ُٓ مَسُؾَؿَكمِعٖؿامُتَعؾُِّؿـَامِصقه مَغْأِتقَك مَطاَذاممَعَؽاا ٔممِصايممَوَطاَذا ممَطَذامَؼِؤ مِصيماِجَؿِؿِعَن:م)َصؼا ما

ُٓ مَسُؾَؿاهُممِعٖؿااممَصَعُؾَؿُفانٖم(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمَرُدوُ مَصَأَتاُػٖنمَصاِجَؿَؿِعَن(مَوَطَذا مُِامٖمما
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ـُِؽٖنمَعا:م)مضا  (ماظـٖاارٔممِعانَممِحَفاّبااممَظَفااممَطاا َممٔهُ مََِمَِاة ممَوَظاِدَػاممِعِنمَؼَدِؼَفامَبِقَنمُتَؼٚد ماِعَرَأٌةمِع

ـُِفٖنماِعَرَأٌةمَصَؼاَظِت ِٓمَرُداو َممَؼاام:مِع ِِـَاِقنٔمما ِِـَاِقن م:م)مضاا ممُِامٖممَعاٖرَتِقن ممَصَأَساَدِتَفاام:مَضاا َم مموا مَوا

ِِـَِقٔنمَواِِـَِقن  عاـفنممم ماتمممنممحؾنماظعؾمموايدؼثمرواؼةمودراؼةشريمذظكمطـريوم(.َوا

(ماظيتمُتعٗدمعنمأطـرمرواةمايادؼثمبعادمأبايمػرؼارةمممممر يمآمسـفا)مأ ماٌؤعـ،مسائشة

وأمسااءمبـاتمؼزؼادمِاظاثممممم(م مر ايمآمسـفاامم)وأ ماٌاؤعـ،مأ مداؾؿةمممم)ر يمآمسـه(م 

وأ مسطقاةممم م(ر ايمآمساـفنمأمجعا،ممم)اعرأةميفمرواؼةمايدؼثمبعدمسائشةموأ مدؾؿةم

ريػنمممنمروؼنمايدؼثمطاظ ؿاءمبـتموشم معنمصؼقفاتماظ قابةمعٓداألغ ارؼةماظيتمُت

ُٓم)َصُؾى ردو مآ وعقؿوغةمبـتمدعدمعو ةم مؼلر ممم.َوَدُؾَم(مَسَؾِقِهما

امذؿى مصأدفؿتمهدفاعاتمصعاظةميفمايرطةماظعؾؿقاةممسؾوّعوسؾؿٖٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓتموعنمِممتعؾؿتم

اظؾغوؼةم مباإل ااصةمهىلممو ممعـذمس رماظـؾوةم موطا مهلامدورمطؾريميفمتعؾقمماظعؾو ماظشرسقة

 ممغلااءمساٌااتممعـفنم مصربزتممعؾمماظطبمواظػؾكمواظرؼا قاتموشريػااظعؾو ماظطؾقعقةمط

مممورؾقؾات. دِات موعػؿقات موأدؼؾات موذاسرات مووصؼقفات م

موبعدمأ مهدِـامسنمدورماٌرأةمب ػةمساعةمصؿنماظطؾقعيمأ مخنصمعامخ همردو م

م مدأظه مسـدعا مودؾم( مضائًمآم)صؾىمآمسؾقه مأحدماظ قابة مِبُقِلٔنم: ماظـٖأس مَأَحٗق َعِن

م مَضاَ : مَعِن مُِٖم مَضاَ : مُأٗعَك(  م)ُِٖم مَضاَ  مَعِن مُِٖم مَضاَ : م)ُأٗعَك(  مَضاَ : مُأٗعَك( مَصَقاَبِؿي! )ُِٖم

مَأُبوَك( م)ُِٖم مَضاَ : مَعِن مُِٖم مصربَٓمَضاَ : ُٓمأعَرماظيتمايؼويمأسظٔممعنماظواظَدِؼٔنم  متعاىلما

ُٓمجعؾهمحقُثم مبرساؼِؿفا موجلمسز)ما ممممممدؾقاغهمحبؼَٓهماظوصاءمبعدماظـاغقةماٌرتؾةميف(

م وضا {ٔهِحَلاّغامَوِباْظَواِظَدِؼٔنمَذِقّؽامِبِهمُتِشٔرُطوامَوَظاماظؾََٓهمَواِسُؾُدوا}:صؼا ماظعؾادة ميف

َُمٔهظَٓامَتِعُؾُدوامَأظَٓامَربَُٓكمَوَضَضى}:دؾقاغه م.{ٔهِحَلاّغامَوِباْظَواِظَدِؼٔنمٔهؼَٓا

http://motamemservice.com/eg/Individuals/News/23
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مدؾقاغهمصإغهمعّعاماظواظدؼنمهىلمواإلحلا مباظربمأعرغاموتعاىلمدؾقاغهمايقمطا موهذا

ممظػضؾفاماظوصقةمتؾكموطررم مخاصةمباأل مأوصىمضد مووعؽاغؿفا مسؾىماٌشؼةم  ظ ربػا

م:ضا متعاىلم واظرتبقةممةواظر اسم دةواظو موعام ضؿهمعنمصعوباتميفمايؿلم مواظؿعبم

ماْظٔإِغَلاَ } مِظيممَوَوٖصِقـَا مِصيمَساَعِقٔنمَأٔ ماِذُؽِر مَسَؾىمَوِػٕنمَوِصَ اُظُه مَوِػـّا مُأٗعُه مَحَؿَؾِؿُه ِبَواِظَدِؼِه

مم.{َوِظَواِظَدِؼَكمٔهَظٖيماْظَؿِ رُي

جعلماظـيبم)صؾىمآمسؾقهمودؾم(ماإلحلا مهىلماأل معنمعؽػراتماظذغوب مضدمو

ـِٖؾَأٖ مَرُجًمم)ر يمآمسـفؿا(مَعٔنماِبٔنمُسَؿَرمص َؼامم:َصَؼاَ م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مٖيَأَتىماظ

.مَضاَ م(َػِلمَظَكمِعِنمُأ ٍّ)م:مَضاَ م!ِعِنمَتِوَبٍةمِظَيَصَفِلم مَأَصِؾُتمَذِغّؾامَسِظقّؿامميَرُدوَ ماظُؾِهمٔهٚغ

مم.(َصِؾٖرَػا)َضاَ مَغَعِم.مَضاَ مم(َػِلمَظَكمِعِنمَخاَظٍة)م:َ .مَضاَ م

م موشريم ماأل  مهىل ماإلحلا  م رورة ماظـ ولماظيتمتؤطد معن مع درماأل صمذظك

مظذظكمماإلحلا موعـؾعمايـا  مصفيم موهسدادػاماألجقا متـشؽةمهظقفاماإلدم مأوطل 

م:مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؼائلمدٓرموٓمماظـشء متربقةمسبءمسؾقفامؼؼعماظيت

ماألسرايمرقبمذعّؾامأسددت****مممممممأسددتفامهذامعدردةماأل 

ٓمعنمر اػاموداكطمآمم مصر امامر اػاميفمواجؿفدمأٚعهمهىلمأحلنمٌَِنمصطوبىم

ممممعنمدكطفا.


