
 ( :صلّ ى اهلل عليه وسّلم )قال الّزسىل   
بالّسّبابة و الىسطى و فّزج  رَ أشا(  أنا و كافلُ اليتيمِ يف اجّلّنة هكذا )   

 رواه البخاري.                                                    بَينهما شَيئًا 

 كةضةى ئةو) : فةزووويةتي(بَيت لةضةز خوداي دزودى)  ثَيغةوبةز        
  (غَيوةية بةً وٍة، لةطةَه بةِةغتدا لة ِةتيووة، دةضةبةزي

 كسد غايةمتاُ ثةجنةي و ٌاوةِزاضت ثةجنةى دوو بة ئاواذةى
                                                                                                                                             كردوة ريوايةتى بوخارى            .يةكدوزخطتةوة لة ثةجنةكاٌى دوو كةوَيك



اغلق آذانَك، إذا كُنَت ال تَستطٌع إغالق أفواه اآلخرٌن الذٌَن  

 .ٌحاولوَن إحباطك 
 

ئةطةز لة تواٌاتدا ٌةبوو دةوي  خةَلكاٌي تس  , طويةكاٌت داخة
 .داخبةي،  كة لة ِةوَلي ِزوخاٌدٌت داُ 



 
قراُت كتاَب األنوثة حرفاً حرفاً، الزلُت أجهُل ماذا ٌدور برأِس   

  .النّساءِ 
 نزار قباني                                                                                                                                                                       

تا ئَيطتا ٌاشامن ضى , ثةزتوكي ذٌامن ثيت ثيت خوَيٍدةوة          
 .بةوَيػكي ئافسةتدا دةخوَلَيتةوة

 ٌصاز قةباٌى                                                                    
 
 



  
 
 
 
 
 
 

  وةكةُ، ثةزوةزدة وٍداَلةكاٌتاُ :دةفةزووَيت تاَليب ئةبى كوِزي عمي ئيىاً
  ضةزدةوَيك بؤ ئةواُ ضوٌكة كسدووة، ثةزوةزدة ئَيوةي باواٌتاُ ئةوةى وةك

 . ٌيية ئَيوة ضةزدةوي كة ئافةزيدةكساوُ،

 : ٌقوُل اإلمام علً بن أبً طالب   

التربّوا أبناَءكم  كما َربّاكم آباءكم، فلقد ُخلقوا ِلزمان َغٌر ) 
 .( َزمانِكم 



َمرٌضهم حتى : سُئلْت أم َمن تُحبٌَّن  ِمن أوالِدك ؟ فقالت     

ٌُشفى وغائبهم حتى ٌَعود و َصغٌرهم حتى ٌكبر وَجمٌعهم 

 . حتى أموت 

  

:          كاً لةوٍداَلةكاٌت خؤغدةوَيت ؟ لة واَلودا وتي : ثسضيازلة دايكَيك كسا    
 . ٌةخؤغةكةياُ تا ضاك دةبَيتةوة 

 .ٌةِاتوةكةياُ تا دةطةِزَيتةوة     
 .بضوكةكياُ تا طةوزة دةبَيت    
 . وة ِةووويامن خؤؽ دةوَيت تا كو دةوسً     

              



 إّن من الكالِم  ما هو أشدُ ِمن الحجِر و أمّر ِمن الّصبِر      

 و إّن القلوَب مزارع  فازَرع  فٌها الكلمة ,وأحّر ِمن الجمرِ    

 . فإن لم تنبْت كلها  ٌنبت بعضها , الّطٌبة    

 لقمان احلكيم                                                                           

لة ثػكؤي  ئاطس , لة ئازاً طستَ  تاَلرتُ, ِةٌدَي وتة لةبةزد ِزةقرتُ   
ئةطةز , دَلةكاُ كَيَمطةُ، وغةى جواُ لة دَلةكاُ بِسوَيٍَ, طةزورتُ

 لوقىاُ حةكيي.         ِةوووياُ ٌةِزوَيَ ِةٌدةكياُ ِةز دةِزوَيَ 

 
 



      
,  ال تٌَأس ِعندما  ال ٌَتَحقق لََك أمراً، حاوْل مراراً و تكراراً    

 . ولكن بالتّكرار... فقَطرةُ المطِر تحفر الصَّخر لٌَس بالعنِف 

      
بَي ِيوا وةبة كاتَيك كازَيكت بؤ ٌةيَيتةدى، بةزدواً و ضةٌد       

َِيصى دَلؤثة ئاو بةزد ِةَلٍاكؤَلَيت، بةَلكو , جازة ِةوَلى بؤبدة
 .بةزدةواوى دَلؤثة ئاوة بةزد دةكؤَلَيت

 

 
 



التثقل ٌَوَمك بهموِم غدك فقد ال تَجئ هموم غدك و تَكون          

 إبراييم الفقي        . د.                        قد انحرمت سُرور ٌومك

 
 لةواٌية ,وةكة باز ضبةيٍَى ٌاخؤغييةكاٌي بة  ئةوِسؤ ِزؤذطازي         

 ِزؤذةكةغت لةخؤغيةكاٌي و ٌةَِيَ ضبةييَن ٌاخؤغيةكاٌي
 فةقي ئةه  ئيرباِيي .د                                                . بكةُ بَيبةغت

 
 



 :  ال ٌهدم المودّة بٌن النّاس إاّل ثالث          

 .كثرة الخطأ، كثرة الكذب، قلّة اإلهتمام         

 
 :ئاغٍايى ٌَيواُ خةَلكاُ ٌاِزوخَيت، تةٌّا بة ضَى غت ٌةبَى      
 .شؤز ِةَلةكسدُ، شؤز دزؤ كسدُ، كةً طسٌطي ثَيداُ       

 
 



 
 

  
 (.        عِظ  النّاس بِفعلك وال تِعظهم بِقَوِلك )              

 البصري احلصو                                                                   

 .ئاوؤذطازي خةَلك بكة بةكسدةوكاٌت، ٌةك بة وتةكاٌت 
 حةضةٌى بةضسى                                                                 



 
 

   
 .  مانَِدمُت على سكوتً مرة، لكنَّنً  نِدمُت على الكالم مراراً 

 عمر بو اخلطاب                                                                        

 
 تةٌاٌةت جازَيكيؼ لة بَيدةٌطيي  ثةغيىاُ ٌةبووً،  بةاَلً    
 .  بةزدةواً لة قطةكسدمندا ثةغيىاُ بووة    

 عووةزي كوِزى خةتتاب                                                         



 
 زعيم كردي (.     ثِْق بِنفِسك فبقدِر هذِه الثِّقة أنت إنسان)         

 
ضوٌكة بة ئةٌداشةى  ئةو باوةِز ,  باوِزت  بة خودى خؤت  ِةبي   

 .                                              بةخؤبوٌةت تؤ وسؤظي 
 ضةزكسدةيةكى كوزد                                                                                                                                                                       

 
 



 
فال تظنّّن أن اللٌَث ٌبتِسم                            إذا رأٌَت نٌوَب اللٌِث بارزةً   

 املتهيب        

  
ئةطةز دداٌةكاٌي غَيست بيٍى بةدةزةوةُ،  واوةشاٌة شةزدةخةٌة   

      .          دةكات
                                                                                       ووتةٌةبى                                                       

 

 
 



    
ًَ جسراً ِمن األمِل فوَق  بحٍر     أجمل هندسة فً الحٌاِة  أْن تبن

 . ِمن الٌأس 

    
بٍياتٍاٌى ثسدى ِيوا لةضةز دةزياي بَي ئووَيدى، جواٌرتيَ     

 .ئةٌداشةطةزيية لة ذياٌدا 

 
 



    
       (.العَبٌدُ فقط  ٌطلبوَن الّحرٌّة، األحرار ٌصنعونها ) 

 نٌلسون ماندٌال                                                                                                          

 
كؤيمةكاُ تةٌّا داواى ئاشادى دةكةُ، كةضة ئاشادةكاُ دةضتةبةزى  

 نيلصوى مانديال                                             .        دةكةُ 

 
 



إذا كان الجسدُ العاري دلٌل الحضارِة، فهنٌئاً          

 .فلهم  كل  الحضارة ...للحٌوانات

 
ئةطةز جةضتةى ِزووت بةَلطةي غازضتاٌيةتي بَيت، ئةوا      

 .    خؤغبةختى بؤ طياٌمةبةزاُ، بؤ ئةو ِةووو غازضتاٌيةتية

 
 



    
عندما ٌكوُن اإلنساُن مثَل قطعة النّقوِد بوجهٌن، فإنّه ٌقضً      

 .كل عمره متنقاّلً بٌن جٌوِب النّاِس 

   

ئةوا ِةووو تةوةٌى , كاتَيك وسءظ وةك دزاو  دوو ِزووي ِةبَيت    
 .خؤي بة دةضتاودةضتكسدُ لة طريفاٌى خةَلكاُ دةباتة ضةز

 
 



  
ال تَخدعَك الَمظاهُر فهدوء المقابِر ال ٌعنً أّن الجمٌع فى    

نَِّة   . الجَّ

 
ِزوكةغةكاُ ِةَلتٍةخةَلةتَيٍَ، بَيدةٌطى طؤِزضتاٌةكاُ واٌاى ئةوة  

   . ٌاطةيةٌَى، كة ِةوووياُ لة بة ِةغنت

 
 



 
 أرشطو.  العقُل الّضٌق ٌقود دائماً إلى التَّعصِب            

  
 ئةزضتؤ. بريتةضكى ِةزدةً وسؤظ بةزةو دوازطريى دةبات       

 
 



  
  .اعتَن َجٌداً بِسمعتِك، ألنّها َستعٌش أكثر ِمنك          

 ظكصبري                                                                                                                                                                                                   

  
بة باغى ئاطادازى ٌاو باٌطى خؤت بة، ضوٌكة  تةوةٌى لة تةوةٌى تؤ            

 شكسثري.                                                                                            شياتسة 

 
 



     

ل فٌه و تأخذ ما ٌَطٌب لََك ِمن  ( السوبرماركت)الَحٌاةُ ِمثل  تَتَجوَّ

 .الَمعروِض لكن تذّكر بِأنَّك َستدفع ثَمن كل ما أخذته

     

واية، بةٌاويدا ِاوػؤ دةكةيت ء ِةز  ( ضوثس وازكَيت)ذياُ وةكو    
بةاَلً لة يادي  ٌةكةى ِةز  , غتَيكت بةدَه بَي ِةَلي دةطسيت

 .  غتَيكت ِةَلطستووة، دةبَي باجى بديت 
  

 
 



    
فهذا ٌَعنً أنَّه لم , إذا أحس أَحد أنَّه لم  ٌخطئ أبداً فً حٌاتِه   

 .  ٌجرب أي َجدٌد فً َحٌاتِه

 ألربت أنعتايو                                                              

 ِةَلةى ذياٌيدا لة ِةزطيص بكات ِةضت وا كةضَيك ئةطةز       
 ذياٌيدا لة ٌوَيي غتى ِةزطيص كةضة ئةو واية واٌاى ,ٌةكسدووة

 ئةٌيػتايَ ئةلبةزت                                            .تاقيٍةكسدؤتةوة

 
 



 فأنَت إن َوَجدت َزوجة, نَصٌَحتً لَك هً أْن تَتَزوج      

ً , َصالحة َستَسعد         .وإْن لَم تَجد َستصبح فٌَلسوفا

 شقراط                                                                  

 ئةطةز بديت، ئةجناً ِاوضةزطريي ئةوةية تؤ بؤ ئاوؤذطازيي      
 ئةطةز بةاَلً ,بةختةوةزى ئةوة دؤشيةوة باغت خَيصاٌَيكي
                              ضوقِسات           .فيمطوف دةبيتة ئةوة ٌةدؤشيةوة، باغت خَيصاٌَيكى

 

 
 



  
       .  كثرةُ حسادك َشهادة  لََك على نَجاِحك               

 فيثاغورث                                                                                                                                                                            
 

 .  شؤزبووٌى ئريةيى ثَيبةزاٌت، بةَلطةى ضةزكةوتٍتة              
 

 ظيطاطوزع                                                                                                                                                                              
               

   

 
 



 ة

         
 .فالتبِك إذا َخسرتَه , إذا لَم تُقاتل ِمن أجِل ما ترٌده          

 
 كاتي لة ,دةتةوَيت غتةى ئةو ثَيٍاوى لة جةٌطاي ٌة ئةطةز    

    . وةطسى بؤى لةدةضتضووٌتدا

 
 



  
بإصالحِ : بِما ٌَنتقم اإلنسان ِمن َعدّوه ؟ قال: سُئَل حكٌم      

 .نفسه

 
 دوذوٍةكةى لة تؤَلة بةضى وسؤظ . كسا ثسضياز حةكيىَيك لة   

     .خؤي خودى بةضاكسدٌى : وتى   ؟ بكاتةوة
 

 
 



 
ِمن السَّهل أن تَجدَ َمن تَتَحدّث إلٌه، لكن ِمن الصَّعب أن تجدَ     

 .َمن تثق بِه 

    
ئاضاٌة كةضَيك بدؤشيتةوة لةطةَلى بدوَيى، بةاَلً ئاضاُ ٌيية      

  .كةضَيك بدؤشيتةوة باوةِزى ثَيبكةيت 

 
 



 
االنشغال بِالماضً واالنشغال : َشٌئاِن ٌدمراِن اإلنسان      

 . باآلخرٌن 

 
ضةزقاَلبوُ بة ِزابسدوو و ضةزقاَلبوُ : دوو غت وسؤظ لة ٌاو دةبةُ   

 .  بة خةَلكاٌى تس 

 
 



 
ات فً النَّهاِر والٌَغسل قلبَه     َعجبُت ِلَمن ٌَغسل َوجهه عدة َمرَّ

ة واِحدة فً السَّنة  ميخائيل نعيمة         .                         َمرَّ

 
ضةزً ضوِزواوة لة كةضَيك لة ِزؤذَيكدا ضةٌد جاز دةووضاوى    

 ويخائين ٌةعيىة.       بةاَلً لة ضاَلَيكدا يةكحاز دَلى ٌاغوات , دةغوات

 
 



 .ال تٌَأس إذا َرجعَت خطوة  للوراِء       

فاَل تنَس أنَّ السَّهَم ٌَحتاج أْن ترجعَه ِللوراِء لٌنطلق بقّوة إلى   

 .األماِم 

 
 لة ,طةِزايةوة دواوة بةزة ِةٌطاوَيك ئةطةز وةبة ئووَيد بَي    

 بةَِيصوة ئةوةى بؤ دواوة بؤ بيطَيِسيتةوة دةبَي تري بريتٍةضَي،
   . دةزبضَى ثَيػةوة بةزةو

 
 



إذا َكرهَت الدّنٌا بِسِب َشخص واحد، فأنَت كالَّذي أحرَق       

 .بٌَته  ِلٌتخلّص ِمن َصرصار 

 أ نيض مهصور                                                               

ئةطةز بةِؤى تةٌيا كةضَيك ِزقت لةً جيّاٌة بَيت، تؤؤ وةك ئؤةو        
كةضة واى كة واَلى خؤى ضؤوتاٌد بؤؤ  ئؤةوى لؤة ضيطؤسكة ِزشطؤازي       

 ئةٌيظ وةٌطوِز.                                                           بَيت

 
 



    
عندما ٌَدفعَك النَّاُس إلى أن تَكوَن , أصعَب َمعركة  فً الحٌاةِ    

 .  َشخصاً آخر
 وليم ظكصبري                                                                                                               

ئةوةية كاتَيك خةَلك وةبةضتياٌة تؤ , ضةخرتيَ جةٌط لة ذياٌدا     
 وليةً غكطجري.                                        ببى  بة كةضَيكى تس 

 
 



 
ل ِمن كتاِب الحكمة       دُق  هو الفَصل األوَّ  .            الّصِ

 توماط جيفرشوى                                                                                                                                                                  

 
 .        لة ثةزتوكى داٌاييدا ِزاضتطؤيى بةغى يةكةوة     

 .تؤماط جيفةرشوى                                                            

 
 



     

دم ك عَ ها ال تغفر لَ القسوة والظلم، لكنّ  ك المرأةُ لَ  غفرُ د تَ قَ     

 جان جاك روسوا .                                                هابِ  هتمامِ اال

 

لةواٌةية ئافسةت لة دَلِسةقى و ضتةوت ببوزَيت، بةاَلً لة طسٌطى    
 جان جاك روسوا                                      .ثَيٍةداٌت ٌابوزَيت 

 

 
 



 

ً  ذاؤكَ حِ  إذا كانَ .... عة نٌا الواسِ ائدة الد  ا فَ مَ                      ضٌقا
 جون وليامز                                                                         

    
 .ٍ ضودى ئةً دوٌيا ثاُ و بةزيٍة ضيية؟ ئةطةز ثَيالوكاٌت تةٌطنب

 جون وليامز                                                                                                                                                                   

 
 



ألنَّ أصعب , َمن ٌَهزم رغباته أشَجع  مَمن ٌَهزم أعداَءه      

 .انتِصار هو االنتَصارعلى الذَّاِت 

 أرشطو                                                                    

 كة كةضةى لةو ئاشاتسة ضةزكةوَيت، ئازةشووةكاٌى بةضةز كةضَيك   
 ضةزكةوتَ ضةخرتيَ ضوٌكة ,ضةزدةكةوَيت دوذوٍةكةى بةضةز
     ئةزضتؤ                     .ضةزكةويت خؤتدا بةضةزخودي ئةوية،

 
 
 
  

 
 



    
إذا كاَن اإلعتذار ثَقٌالً على نَفِسَك فاإلساءة ثقٌلة على     

 .  نفوِس اآلَخرٌن  

     
، ئةوة ئةطةز داواى لَيبوزدٌكسدُ لةضةز دَلى تؤ ضةختيَب   

 .  خساثةكسدُ لةطةَه خةَلك لةضةز دَلياُ طساٌرتة

 
 



 
 .قٌَمةُ اإلنسان هً ما ٌضٌفه إلى الَحٌاِة  بٌََن ِمٌالِده َوَموتِهِ    

 مصطفى حممود.د                                                                   

بةِاي وسؤظ لةوةوة ضةزضاوة دةطسَيت، كة ضى دةخاتة ضةز ذياُ   
 وطتةفا وةمحود .د.                        لة ٌَيواُ لةدايك بووُ ووسدٌى 

 
 



 

أنا أمشً ببطء، ولكن لم ٌحدث أبدا أننً مشٌت خطوة واحدة  
                                                                          للوراء

 إبرايام لهكولو                                                                     

وَ بة َِيواغى ِةٌطاو دةٌَيي، بةاَلً ِةزطيص ِزويٍةداوة ِةٌطاوَيك  
 ئةبساِاً لٍكؤلَ.                                      بةزةو دواوة بِسؤً 

 
 



    

ر صف اآلخ ك والهَِّل صف الهِّ رمس إىل أىَّ، ي ة القمِحوشط حبَّ العق َّ إىَّ   
   اإلمام الشافعً                                                   .خيَكأِل

 
ئةو دةزشةي لة ٌاوةِزاضتى دةٌكة طةمنداية، ئاواذةية بؤ ئةوةى    

 ئيىاً غافيعى                       .ٌيوةى بؤ خؤتة ٌيوةى بؤ بساكةتة 

 
 



  

 .  تلهانها قَ مِ  م ٌخرجْ م إن لَ كالسّ  المرأةِ  لبِ فً قَ  رُ السِّ       
 برناردشو                                                                                                                        

  
ٌَّيٍى لة ٌاو دَلي ئافسةت، وةكو ذةِس واية، ئةطةز لة دَلى       

.                                                                     دةزٌةضَيت دةيكوذَيت
 بةزٌازدغؤ            

    

 
    

 
 



     

ًَ أن ٌَ  األدبِ  ةُ قمّ         .  هفسِ ن نَ مِ  اإلنسانُ  ستح
 أفالطون                                       

 
 .  لوتكةى ئةدةب ئةوية، وسؤظ غةزً لة خودى خؤى بكات   

 ئةفالتوُ                                                                             

 
 



  دد عوب ال ٌقدرها عَ الشّ  فعظمةُ  رة،غٌد صَ البَ  ناكَ هُ  ٌسَ لَ       
  . تهال تصنعها قامَ  الفردِ  ظمةُ أفرادها وعَ 

 فيكتور هيجو                                                                  

  شؤزى بة طةلَيك طةوزةيي ٌيية، بضوك وةالتَيك ِيض      
 ِيض بؤ غكؤوةٌديكةي باَلا بةذُء ٌاكسَيت، وةشةٌدة داٌػتواٌةكةى

                                           . ٌاكات دوزضت كةضَيك
                                                                    ظيكتؤر هؤطؤ                                                                                                           

 
 



رٌم إذا عم الكَ نَ  : قالَ  ؟ ن البخلِ ناك أقبح مِ ل هُ هَ : ئل حكٌم سُ    

 .لٌهإ ن أحسنَ ه لمَ إحسانِ ث بِ دَّ حَ تَ 
 

 قَيصةوةٌرت ضاوضٍؤكى لة غتَيك ِيض :كسا ثسضياز حةكيىَيك لة      
 بةزاوبةز ضاكةيةك كاتَيك بةخػٍدةيةك بةىَل :وتى ِةية،

   .دةكات باضي ء دةكات كةضَيك

 
 



      
 ٌحها صغٌرةفاتِ ، مَ ى أضخم األبوابِ تّ حَ              

 تعارلس ديكهس                                                                    

         
 .        تةٌاٌةت طةوزةتسيَ دةزطاكاُ، كميمةكاٌياُ بضوكَ          

 ضازلص ديكٍص                                                                                                                                                                                 

 
 



 

 . قبل الماضً والمستَ  ٌومك وانسَ  فً حدودِ  شْ عِ         
 عائض القرنى                                                                                                                                                                                      

 
  .لة ضٍوزى ِزؤذطازةكةتدا برى، ِزابسدوو و  داِاتوو لة ياد بكة    

 عائيص  قةِزٌى                                                                                                                                                                                    

 
 



   

 .ٌاةِ الحَ  نه ٌمنع مِ نَّ لك و وتِ المَ  نمنع مِ ال ٌَ  وفُ الخَ       
 جنيب حمفوظ                                                                                                                                                                            

    
 .تسضاُ ِزَيطا لة وسدُ ٌاطسَيت، بةَلكو ِزَيطا لة ذياُ دةطسَيت    

 ٌةجيب وةحفوش                                                                

 
 



   
عٌن أبدا صغٌراً فً  ماءِ السَّ ً ال فعَ  املَّ كُ  ٌرِ ر كالطَ بِّ كَ تّ المُ      

 ِس االنَّ 

 
خؤ بةشلصاُ وةكو باَلٍدة واية ِةزضةٌدة بةزةو ئامساُ بةزش           

 .بَيتةوة، لة بةزضاوى خةَلك بضوكرت دةبَيتةوة  

 
 



 
العاِلم ٌعِرُف الجاِهل ألنهُ كان جاهالً والجاِهل ال ٌعِرُف العاِلم  

 أرشطو                                         .ألنهُ لم ٌكُن عاِلماً 

 
شاٌا ٌةشاُ دةٌاضَيت، ضوٌكة ثَيػرت ٌةشاُ بووة، بةاَلً ٌةشاُ شاٌا ٌا  

                          ئةزضتؤ   .                                   ٌاضَيت، ضوٌكة شاٌا ٌةبووة 

 
 



 

  
 

      
   .در المرأة مثل العفةٌرفع قَ  ًء فً الوجودِ ال شَ         

 أديصوى                                                                   

      
 ِيض غتَيك لة بووٌدا بة ئةٌداشةى ِزوضووزى، ثايةى ئافسةت        
 .بةزشٌاكاتةوة     

 ئةديطؤُ                                                                



  
   .داقة الصَّ  -الغذاء -العلم  -نٌا ثالثة ن األشٌاء فً الدّ أثمَ  

 ابو خلدوى                                                                   

  
خوازدُ و  -شاٌطت و شاٌيازى  -ضَي غت لة دوٌيادا شؤز بةٌسخَ  

 ئينب خةلدوُ .                                  دؤضتايةتى  –خؤزاك 

 
 



    
 ن أساء الظن به مَ  لومنَّ فال ٌَ  ةهمواضع التّ فسه مَ ضع نَ ن وَ مَ    

 علي بن أبي طالب                                                                                            

ِةزكةضَيك خؤى خباتة غوَيٍك كة غوَيٍى تؤوةت ثَيربدُ بَيت،  
 .لةضةز طوواُ ثَيربدٌى خساث با لؤوةى خةَلك ٌةكات 

 عةىل كوِزى ئةبى تاليب                                                                                                                                                        

 
 



 .االنـتصـار أحـلى عـنـدما تـكـون قـد جـربـت الـهـزٌمـة      

 مالكوم فوربض                                                                    
 
 

 .  تاوى ضةزكةوتَ خؤغرتة، كاتَيك دوِزاٌدٌت تاقيكسدبَيتةوة   
   والكوً فوزبظ                                                                   

 
 



 
                                                                                           .  طئ الهمونبات ب  ةاحلقيقي ُةداقالّص             

 جورج واشنطن        

 

 

 .بسادةزايةتى ِزاضتةقيٍة ِزووةكَيكة، طةغةكسدٌةكةى َِيواغة     
 جؤزج واغٍتؤُ                                                               

 
 


