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 ُسبل الحق في نظر علماء العَرب
 للدكتور محّمد سويسي                                                

إن العلماء المسلمين قد جعلوا العقل في المنصب األعلى، وكثيرًا ما صررحووا 
وارو "ال ريء الر    (1)"أنه أعظم نعرم اللره عنردنا، وأنارش األ رياء لنرا، وأجردااا علينرا"

أفعالنا العقلير  قبرل ظرورارا للورن، فنراارا كرأن قرد أوسسرنااا، ثرم نتمثرل  به نتصور
واسرتنتجوا مرن ، (1)رر مطابق  لمرا تمثلنراو وتليلنراو منررا"ظبأفعالنا الوسي  صوراا فت

 لك أنه وقيق علينا "أال نجعل العقرل، وارو الوراكم، موكومرًا عليره، وال وارو ال مرام 
بل نرجش في األمور إليه، ونعتبراا به، ونعتمرد فيررا م مومًا، وال واو المتبوع تابعًا، 

 عليه".

ش روجعلوا أسمى أغراضرم "طلب الوق ل اته"، وجعلوا طالب الوق "المتَّب  
 .(1)الوج  والبراان، ال قول القائل ال   او إنسان"

درأ برررالظواار، برررل يسرررلَّط علرررى تأويرررل "البراررران القررراطش ال ي ررر وقرررال بعضررررم 
"إ ا تعرررارل العقرررل والنقرررل فررري مطلررروب فيتبرررش العقرررل،  طرفررروام الظرررواار". وقرررال مت

ن أمكرن، وأال يعرد المنقرول مرن قبيرل للص في المنقول ليوافرق المعقرول، إويتتبش الم
 .(2)المت ابرات"

ولكررررنرم سرررررعان مررررا تيقنرررروا أن ال سرررربيل للعقررررل فرررري تأويررررل بعررررل المسررررائل، 
لرى علروم عقلير . وسرعان ما اضطروا إلرى تقسريم العلروم إلرى علروم نقلير   واعترفروا وا 

البوررررقد وقررررد تتضررررافر المصررررادر  أن سرررربل الوررررق ملتلارررر  متعرررردد  بوسررررب ميررررادين
 ... يأتي بعضرا لبعل مساعدًا ومعيناً ل عليرا في مسأل  من المسائل فالمعوَّ 
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وللصروا ار و المصرادر فري الورن والوردن والعقرل والقيران واللررام والرووي 
 اللري.

ه في كتاب "اآلثار الباقي " فيوصرو فري "اسرتارا  فياصح البيروني عن غرض
ْن بسرماع إالوسش واستنااد الجرد في البان  عن مقصدو على وساب ما بلغه علمه 

ْن بعيان وقيان" ارو "إن أقرب األسباب المؤدي  إلى مرا سرئلت عنره   ويضيف ،(3)وا 
ل عرنرم ورسروم اء القرون الماضري ، ألن أكثرارا أوروامعرف  ألبار األمم السالا  وأنب

باقي  من رسومرم ونواميسرم، وال سربيل إلرى التوصرل إلرى  لرك مرن جرر  االسرتدالل 
 ".(3)بالمعقوالت والقيان بما ي اَاد من الموسوسات

"فرأيت أنني ال أصرل إلرى الورق  ويجمش ابن الريثم بين الون والنظر فيقول 
 العقلي ".إال م ن آراء يكون عنصراا األمور الوسي ، وصورترا األمور 

ن النان، بعد أن تستعين بالووان، ترجش إلى  اتررا  ريئًا إ" ويقول ابن سينا 
" أ  أنرا تعتمد أواًل على الماد  ثم تتللص منرا مقدارًا فمقدار، كيمرا ترتقري (4)ف يئاً 

إلى أوكام معقول  صرف ، وكثيرًا ما عاد ابن سينا إلى ا ا المعنى المتمثل في كون 
 نه لتستكمل النان قوترا النظري "."الجسم ال بدح م

 .(7)"واألنان تودق كلما تودق ماد  بدني  صالو  الستعمالرا إيااا"

دراكرررات الج ئيررر  والباطنررر  ارررو الررر   يقررردم للعقرررل ال والجسرررم بوواسررره الظررراار 
دراكرررررات الكليررررر  برررررالتاكير فيررررررا أن يسرررررتلر  منررررررا الالم لصررررر ، فيوررررراول العقرررررل 

 ... والمعارف المرتبط  برا
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عمررررر ال رررريباني بررررن وعررررن عاقرررر  الررررنان بالبرررردن يقررررول ابررررن الثنرررراء مومررررود 
م( مرن قصريد   رديد  ال ربه 1216ار/ 773المعروف بابن رقيق  )ت. بدم ق سن  

 بعيني  ابن سينا )الطويل( 

 قاً و  أقررررررررررول لناسرررررررررري وررررررررررين أبرررررررررردت َتَ رررررررررر
 م ورررررررررااًل تررررررررررومين النجرررررررررا  وأنرررررررررت فررررررررري

ررررررررررررررر ودونرررررررررررررررك بورررررررررررررررر  إن تعررررررررررررررردَّيت    هل جَّ
 وصرررا نورررو سرررنلك فاك ررراي فررررن رمرررت  

 وال تقبلررررررررررري نوررررررررررررو الكثيررررررررررررف فتورمرررررررررررري
 

 إلرررى العررررالم األعلرررى رويررررَدك  يرررا ناسرررري
 المرالررررك مررررن جررررنن الطبيعرررر  والوررررن  

ْنررررت  وف رررر  ت  برررراللاص مررررن الورررربن    أم 
 غطرراءك وانضرري مررا عليررك مررن اللرربن  
 مجرررراور  األطرررررار فرررري وضررررر  القرررردن  

 

 إلى أن يقول 

 وصرررررلت علرررررى كررررررو إلرررررى الريكرررررل الررررر  
 كررررررران اررررررر ا الوصرررررررل إال لترجعررررررري ومرررررررا

 

 برره اعتضررت بالرر عر الطويررل عررن األنررن  
 (7)من ارررررر  بررررررالعلم عررررررن وصررررررم  الرررررروكن  

 

ولرررئن  عرررم جرررابر برررن ويررران أن الصرررناع  "إنمرررا تكرررون لررر   الررررأ  الصرررويح، 
، وأنررا "إنمرا توترا  إلرى وجر  "والقيان الواجب، والدرن الدائم للعلرم الورق الواضرح

فرن معظم علماء العررب يقولرون  (6)دق  ااد وأعدل واكم"ن "البراان أصوأوبرااين"، 
بوجرررروب التجربرررر  الماديرررر ، وباسررررتقراء الموجررررودات وتتبحررررش لررررواص الموسوسرررراتد ومررررن 

"فمرررا صرررحح عنرررد  بالم رررااد   أمثرررالرم  "الم رررااد  أقررروو دليرررل"، ويقرررول ابرررن البيطرررار 
ناسري عرن االسرتعان  والنظر، وثبت لد  باللبر  ال اللبر، ادلرته كن ًا سريًا، وعرددت 

 .(1)"بغير  فيه سوو الله غنياً 
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"إنمرررا يلررر ح العاقرررل لررر ح  ناسررراني  إ ا الوظررررا بعرررين البصرررير   ويقرررول البيرونررري 
واالعتبرررار، كمرررا يلررر ح لررر ح  جثمانيررر  فررري االصرررطباي واالغتبررراق، والتقلرررب برررين اللمرررر 

كررون فري للرق يتا"و  ويست رد بقول الله تعرالى، وقول ره الورق  المنيرر  ،..." واللمار
 نا ما للقت ا ا باطًا".السماوات واألرلد ربَّ 

"إ ا تكرر  ويربط ابن سينا بين التجرب  والت كحر، واي فكر  أفاطوني ، فيقول 
فرررررري إوساسررررررنا وجررررررود ل رررررريء مثررررررل السرررررررال للسررررررقمونيا، والوركررررررات المرصررررررود  

ر  لك منا في ال كر. وا  ا تكرر منرا  لر كر وردثت لنرا منره فري الر  كللسماويات، تكرَّ
تجرب  بسبب قيان اقترن بال كر. واو أنه لو كران ار ا األمرر، كالسررال مرثًا عرن 
السررقمونيا، اتااقيررًا فرضرريًا، ال عررن مقتضررى طبيعترره، لكرران ال يكررون فرري أكثررر األمررر 
من غير التاف، وتى أنه إ ا لم يوجد  لك اسرتندرت الرنان الواقعر ، فطلبرت سرببًا 

يوجد. وا  ا اجتمش ا ا الوسان وا ا الت كر مش ا ا القيان،  لما عرل من أنه لم
أ عنت النان بسبب  لك التصديق بأن السقمونيا مرن  رأنرا، إ ا  رربت، أن تسررل 

 ويضيف  (6)صاوبرا"

" إن التجربررر  ليسرررت تايرررد العلرررم لكثرررر  مرررا ي رررااد علرررى  لرررك الوكرررم فقرررط، برررل 
علمررًا كليررًا قياسرريًا مطلقررًا بررل كليررًا  القتررران قيرران برره قررد  كرنرراو. ومررش  لررك فلررين تايررد

 ب رط". ويواصل ابن سينا وكمه على التجرب  بقوله 

نرررا موقعرر  لليقررين دائمررًاد وكيررف إ"ولسررنا نقررول  ن التجربرر  أمرران عررن الغلررط، وا 
ن كثيرررًا مررا يعرررل لنررا اليقررين عررن التجربرر ، إوالقيرران أيضررًا لررين كرر لكل بررل نقررول 

 ومما ناوظ في ا و الاقرات  (6)اليقين"فيطلب وجه إيقاع ما يوقش منرا 

ن ابن سينا يقرن ما تكرر في إوساسنا بالت كرد واي نظر ، كما أ رنا إليره، إ أواًل:
 مستمد  من الالسا  األفاطوني ، ويللصرا الاارابي فيما يلي 
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ن التاكيرر ارو تكلرف العلرم، والتر كر تكلرف الر كر، ا  ن التعلم تر ك ر، و إ"
د معرفترررره طلررررب دالئررررل صررررمتكلررررفد فمرمررررا وجررررد مرمررررا قوالطالررررب الم ررررتاق 

فكأنره يتر كر عنرد  لرك". برل ارو  ،وعامات ومعاني مرا كران فري ناسره قرديماً 
"إن العقررل لررين اررو  رريئًا غيررر التجررارب، وكلمررا كانررت  يتجرراو   لررك ويقررول 

 .(15)..." ا و التجارب أكثر كانت النان أتم عقاً 
يقرررين الررر   تطمرررئن لررره الرررنان، ويعتررررف أن نررره يررررو أن العلرررم الورررق ارررو الإ ثانياااًا:

المعرفرر  المعتمررد  علررى التجربرر  ووررداا إنمررا ارري معرفرر  نسرربي  ال تبلرر  اليقررين 
 المطلق، فكيف تكتسب المعلومات إ ن، وما اي طريق  الك ف عن الوقيق ؟

يعود ابن سينا مرات إلى ا ا الموضوع في النجا  وفي ال ارات، ويوصر 
تصور والتصديق، وأما آلتااما فرما الودح والقيان. وفي  لك المعرف  والعلم في ال

 يقول مومد بن المجلي بن الصائ  العنبر  )اللايف( 
 أبلررررررررررررررررررر  العرررررررررررررررررررالمين عنررررررررررررررررررري برررررررررررررررررررأني
 قرررررررررد ك رررررررررات  األ رررررررررياء بالاعرررررررررل وتررررررررررى

 

 (11)كررررررررررررل  علمرررررررررررري تصررررررررررررو ر  وقيرررررررررررران  

 فيررررررررررا التبررررررررران   ظرررررررررررت لررررررررري ولرررررررررين
 

ا يجر  مجراو، مثل تصوحرنا والتصوحر او العلم األول، وي كَتَسب بالودح وم
 مااي  النساند والتصديق إنما ي َكَتسب بالقيان أو ما يجر  مجراو.

 وطريق  العقل في الك ف عن الوقائق اي الودن أو الاكرر . يقرول ابرن سرينا 
"الورردن جررود  وركرر  للرر ان إلررى اقتنرراص الوررد األوسررط مررن تلقرراء ناسرررا  مثررل أن 

 رررركاله، أمررررن جانبررره الرررر   يلررري ال ررررمن علرررى يررررو النسرررران القمرررر، وأنرررره يضررريء 
... والاكرررر   أوسرررط وارررو أن سررربب ضررروئه مرررن ال رررمن اً فيقترررنص  انررره بودسررره ورررد

 .(12)ورك   ان النسان نوو المبادئ للمطالب ليرجش منرا إلى المطالب"

                                                 

 ( التوفيق بين أرسطو وأفاطون.(15
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ويرو  لنا المسعود  في الموضروع أن الواثرق باللره العباسري يسرأل مرن وضرر 
يررق الرر   أدرك النسرران برره الطررب. فقررال مررنرم قائررل  طر المجلسرره مررن العلمرراء عررن 

 عم طوائف من األطباء أن ا ا الطريق او التجرب  فقط، وودوو بأن يتكررر الورن 
على موسون واود في أووال متغراير ، فيوجرد برالون فري آلرر األوروال كمرا يوجرد 

نرره قررد يكررون وصررل منرررا  رريء بطريررق إ" ويقررول ابررن أبرري أصرريبع   .(13)فرري أولرررا"
... فالثور يارق برين الو رائا المت رابر  فري  للرام، كما او لكثير من الويواناتا

صوراا، ويعرف ما يوافقه منررا فيرعراو، ومرا ال يوافقره فيتركره، مرش نرمره وكثرر  أكلره 
"وبالجملرر  فرنرره قررد يكررون مررن ارر ا وممررا وقررش بالتجربرر    . ويضرريف(14)وبرراد   انرره"

 واالتااق والمصادف  أكثر ما وصلوو من ا و الصناع ".

 وانا إ ار  مرم  لما للصدف  واالتااق من قيم  في االكت اف العلمي.

"ثم تكراثر  لرك بيرنرم وعضردو القيران بوسرب  ويواصل ابن أبي أصيبع  قائًا 
امد ثررم أنررررم تررأملوا مررا وصرررل لرررم مرررن األ ررياء الكثيرررر ، مررا  ررردوو وأدتررره إليرره ف َطرررر 

َفَتَوصَّل لرم من  لك قوانين كلي  ومبادئ  ،استلرجوا عللرا، والمناسبات التي بينراو 
قل  مراتب تلتص بمي ات منرا يبتد  بالتعلم والتعليم". ويصنف ابن سينا النان العا

سررمى إ ن العقررل الريرروالني، ثررم ررري أواًل مسررتعد  لقبررول الصررور العقليرر ، وتملتلارر ، ف
 اي توصل فيرا التصورات والتصديقات البديري ، وا و مرتب  العقل بالملك .

وتنتقررل مررن ارر و المبررادئ والمقرردمات إلررى المطالررب الاكريرر  البراانيرر ، وتصررير 
العقل بالاعل. ثم تكون الصرور  العقلير  واضرر  بالاعرل يرنعم صراوبرا برالنظر إليررا، 

تااد، واررري عقرررل الرررنان القدسررري  التررري ترتقررري إلرررى من لررر  العرررارفين واررري العقرررل المسررر
 والصديقين.
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لى ا و المعاني يرمي ابن سينا وين يقول   وا 

 اررررررررررررررررر حب الرررررررررررررررررنان برررررررررررررررررالعلوم لترقرررررررررررررررررى
 إنمرررررررررررررررا الرررررررررررررررنان كال جاجررررررررررررررر  والعلرررررررررررررررم  
 فرررررررررررررررررررررر ا أ رررررررررررررررررررررررقت فرنرررررررررررررررررررررك ورررررررررررررررررررررري

 

 و ر الكرررررررررررررررل فرررررررررررررررري للكرررررررررررررررل بيرررررررررررررررت  
 سررررررررررررررررررررا ، ووكمررررررررررررررررررر  اللررررررررررررررررررره  يرررررررررررررررررررت  

 وا  ا أظلمرررررررررررررررررررررررررت فرنرررررررررررررررررررررررررك مْيرررررررررررررررررررررررررت   
 

ليرر  العقليرر  ال بررد منرررا لتكتسررب الررنان ملكرر  االتصررال مو ابررن سررينا أن "العفيررر 
نمرا اري صرقال للرنان  بالعقل الاعالد فري في الواقش ليست سرببًا مبا ررًا للمعرفر ، وا 
فقط. وأما المعرف   اترا فري فريلد أو إ ا  رئت فقرل  انطبراع فري النارون المجلروح  

األولررىد فوصررولرا  معررارف وتررى المعقرروالتتسررام، وارر ا ي ررمل سررائر الر المتريئرر  لا
ليرر  العقليرر ، م)وفرري اللاصرر ( إ ن فالجسررم ال بررد منرره للع لررريإفرريل علررو  ونررور 

دراك  التررري ال برررد منررررا لصرررقل الرررنان، الررر   ال برررد منررره لاتصرررال بالعقرررل الاعرررال وا 
وفكر  االتصال بالمأل األعلى، ليست عند ابن سينا مستمد  من  ...". عارف منهمال
السا  األفاطوني د بل ا ا القرآن بين يديه ماعم بقصص األنبياء وبألبرار الرسرل ال

ال ين اتصلوا بالله سبوانهد وفي القرآن قص  العبد الصالح الر   آتراو اللره مرن لدنره 
 "وال يويطون ب يء من علمه إال بما  اء". علمًا...

ير  للبرردن، وارري فررالنان والجسررد فرري مبرردأ أمرامررا مرتبطرران  منيررًا، والررنان مغررا
والررنان باقيرر  بعررد انوررال  .جرروار روورري مجرررد، تتررأثر فرري ملكاترررا الللقيرر  بالجسررد

البررردن، فرررر ا مرررا فارقتررره و الرررت عنررررا العوائرررق الماديررر  وانسررراقت إلرررى أسرررواقرا، إلرررى 
الكمررررراالت، فرررررري تتصرررررل برررررالايل اللرررررري. و اك ال رررررأن بالنسرررررب  إلرررررى العرررررارفين 

ن مقارنرر  البرردن واناكرروا عررن ال ررواغل، للصرروا إلررى "فررر ا وضررش عررنرم در  المتنرر اين،
 .(17)انتق وا بالكمال األعلى، ووصلت لرم الل   العليا"و عالم القدن والسعاد ، 
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ويرفش أبو نصر الاارابي الردعوات فري ار ا ال رأن إلرى اللره، جرلح وعرا، مبرترًا 
ناسررري فضرررالد اررر ب العقرررل الاعرررال، يرررا  ا الجرررال وال "امنونررري فيضرررًا مرررن بقولررره 

برررأنوار الوكمررر ، وأو عنررري  ررركر مرررا أوليتنررري مرررن نعمررر د أرنررري الورررق وقرررًا وألرمنررري 
ب ناسي من طينر  الريرولي،    اتباعه، والباطل باطًا واورمني اعتقادو واستماعهد ا

 نك أنت العل  األولى، )الكامل( إ
 اررررررررر حب باررررررررريل منرررررررررك ربَّ الكرررررررررل مرررررررررن

 

 كرررردر الطبيعرررر  والعناصررررر عنصررررر 
 

ررْط عنرررا ظلمررات لمرراء )ناسرري(  مسررًا مررن العقررل الاعرروأطلررش علررى ظ ... ال، وأم 
واجعررل مررا فرري قوااررا بررالقو  كامنررًا بالاعررل، وألرجرررا مررن ظلمررات  .الالجرررل والضرر

وا ا ابن الريثم عند وصاه لطريقتره  .(17)..." الجرل إلى نور الوكم  وضياء العقل
والنقرد والتريرق،  ى بره مرن الصربر والرتواظالبوق العلمي، وبعد عرضره لمرا تولحرفي 

يتوجه في البدء والنراي  إلرى قرو  متسرامي ، لتمترد رعايتررا علرى كافر  الللرق، يسرألرا 
"وما نون مش جميش  لك برآء مما او فري طبيعر  النسران  التوفيق و الرداي  والعون 

من كدر الب ري ، ولكنا نجترد بقدر ما او لنا من القرو  النسراني ، ومرن اللره نسرتمد 
 في جميش األمور".المعون  

فرررو العررالم الوررق، العامررل المجترررد، الطمرروي المتواضررش، العررارف وررق المعرفرر  
 بمن ل  الب ري  وودوداا، المؤمن بأن ال ااد  لمن لم يردو الله.

لرام مرن جرر  ألررو، وارو نرور ا  فالعلم في نظرو جدح وطلب من جر ، وودن و 
صرردروام كا رراًا لرررم اللاايررا  يق فرره اللرره فرري أفئررد  مررن اصررطاى مررن عبررادو،  ررارواً 

 واألسرار.

مرررام ومرررأموم، وأن  "فرررر ا ثبرررت اررر ا وجرررا  أن يكرررون فررري النررران عرررالم ومرررتعلحم، وا 
مراتب ودرجات، وجا  أن يلتص الله بوكمته ورومته قومًا ويصرطايرم  يرمتكون ف

ررلرم بررالنبو  ويعلمرررم بررووي منرره مررا  مررن للقرره، ويجعلرررم رسررًا إلرريرم ويؤيرردام، وياضح
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ى ما فيه صاي أمرورام ام إلو ي وسش الب ر )أن يعلموو ليعلحموا النان وير دلين ف
 .(16)("دنيا وديناً 

ويؤال  البيروني أبا بكر الرا   على كتراب "سرر األسررار" بعرد مرا كران مت روقًا 
قوله فيه باآلي  الكريم   )ومن لم يجعل اللره لره نرورًا  صوللح ربعين سن ، إليه نياًا وأ

ب . وللررررا   كتررراب فيمرررا يرومررره مرررن إظررررار مرررا يررردعي مرررن عيرررو فمرررا لررره مرررن نرررور(
ن كرران قررد ألررف واللرره إ"وارر ا كترراب،  فرري  ررأنه  األوليرراء. فيقررول ابررن أبرري أصرريبع 

أعلم، فربما أن بعل األ رار المعادين للررا   قرد ألاره ونسربه إليره ليسريء مرن يررو 
لررررا  ، برررل ... وترررى أن بعرررل مرررن يررر م ا  لرررك الكتررراب أو يسرررمش بررره الظرررن برررالرا  
وغيررررو يسرررمون  لرررك الكتررراب   (11)ارررر(475يكاحررررو، كعلررري برررن رضررروان المصرررر  )ت 

 .(16)كتاب الرا   في ملاريق األنبياء"

نره "متكلرف فضرولي فري  ررووه إويقول ابن سينا عن مومد بن  كرياء الررا   
وتجاو  قدرو في بسط الجرراي، والنظرر فري األبروال والبررا ات، ال جررم  ،في اللريات

 .(25)ح ناسه وأبدو جرله فيما واوله ورامه"فض

فاي اللاص  أن طلب العلم طموي و وق لللرو  من الوير ، و"لدراك ما به 
تنك ررف تمويرره الظنررون، وتنق ررش غيابررات المت رركك الماتررون". فكيررف يصررل النسرران 

 إلى اليقين وكيف يقف على الوق ال   ال يما جه  ك؟

                                                 

ى مومررد بررن  كريررا الرررا   وقررد اترررم برنكررار ( مررن كترراب أعررام النبررو  ألبرري ورراتم الرررا   فرري الرررد علرر(16
 .266النبو . رسائل الرا  ، ص

( أبرو الوسررن علرري بررن رضروان الطبيررب المصررر ، ينسررب إليره "كترراب فرري الرررد علرى الرررا   فرري العلررم (11
ثبات الرسل" ابن أبي أصيبع     .157، ص2اللري وا 

 .376، ص2( عيون األنباء،  (16
   ، 1664  برررين البيرونررري وابرررن سرررينا"، رسرررال  اليونسررركو، جويليررر  ( انظرررر مقرررال وسرررين نصرررر "منررراظر (25
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، "وبانررا برررا اللرره لننررال ونبلرر  مررن المنررافش ال  ررك أن العقررل وسرريل  قويرر  ناجعرر 
العاجل  واآلجلر  غاير  مرا فري جروار مثلنرا نيلره وبلوغره". والورن منطلرق للمعرفر  ال 
بد منه، والودن واللرام لرما دور مرم في سبيل الوق، والتجرب  والرياض  معينان 

 ... لالعمو قويان يلرجان نان النسان إلى كماله الممكن له في ودح  العلم 

لرام من الله يرد  به من يلرم، فيروقظ  كولكْن من فوق كل  ل فيل رباني، وا 
وووي الَتصَّ به أنبياءو الصديقين  ،(21)النان من نومرا، "ويلرمرا فجوراا وتقوااا"

رلرم علرى النرران جم لَّريعرًا، وجعلرررم وفضح رر  لررم  أد  ... فللصروا إلررى  يقتردون برررم وأيمح
ق رروا بالكمررال األعلررى، ووصررلت لرررم اللرر   العليرراد ناررون وانت ،عررالم القرردن والسررعاد 

ن وفري عالمره اكامل  اتصلت بالايل اللري عند سدر  المنتررى تورت عررا الرومر
 .(21)األول  ناظر  إلى  اته )وجوو يومئ  ناضر  إلى ربرا ناظر (

 د. محمد سويسي
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