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 أخالقيات العمل .. وصناعة الذات وتطويرها

  0202دٗسوجش  02 فٖ رشٗذٓ أخجبس الخل٘ذ: ٌطشالتبسٗخ 

 ثملن: الذوتَس صوشٗب خٌزٖ

 

هي أوخش الوَؾَػبت غؼَثٔ فٖ هؼظن الذٍسات التذسٗج٘ٔ 
ٍاٟستطبسات اٝداسٗٔ هَؾَع غٌبػٔ الزات ٍتكَٗشّب، فبلسإال 

ٗوىي أى أحمك راتٖ ؟ أٍ و٘ف أغٌغ راتٖ ؟ حن و٘ف الوكشٍح دائوّب: و٘ف 
 أقَسّب ؟

ٍلمذ ٍرذًب أى ٌّبن الؼذٗذ هي الوشرؼ٘بت ٍاٛدث٘بت التٖ تىلوت فٖ 
 هسو٢ ّزا الوَؾَع، ٍلىي هؼظن هب وتت ٗوىي أى ٗذسد تحت

الٌظشٗبت ٍالتؼشٗفبت أوخش هي وًَْب خشٗكٔ قشٗك ٗوىي هي خ٠لْب 
 هٌْب ئل٢ غٌبػٔ راتِ ٍثبلتبلٖ تكَٗشّب.للطجبة أٍ الوَظف أى ٌٗكلك 

ٍفٖ الحم٘مٔ فاًِ هي خ٠ل تَاغلٌب هغ الؼذٗذ هي الوإسسبت ٍرذًب أى 
ِ هي ػذد هٌْب هْتن ثوشؤٍسِ٘ ٍفٖ تكَٗشّن هي الٌبح٘ٔ التمٌ٘ٔ، ئٟ أً

هي تله الوإسسبت ٟ تؼ٘ش رله إٔ أّو٘ٔ ػل٢  آخشػذد  ربًت آخش فاى
ن ثتكَٗش الوَظف هي خ٠ل تؼل٘وْن الشغن هي أى المَاً٘ي تزجشّ

ٍئى وبًت لذٌٗب ثؼؽ الو٠حظبت  ٍتذسٗجْن ثػَسٓ دٍسٗٔ ٍهستوشٓ،
ػل٢ تله الذٍسات التذسٗج٘ٔ، ئٟ أى ّزا ٗوىي أى ًتىلن فِ٘ فٖ هَؾغ آخش 

التٖ تمَم ثوْؤ تكَٗش الوَظف ٍلىي الزٕ ْٗوٌٖ ٌّب أى الوإسسبت 
أٍ هب ٗوىي ثتكَٗش الوَظف هي الٌبح٘ٔ التمٌ٘ٔ فمف تمَم ٍغمل راتِ 
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بلزبًت الوٌْٖ، ٍأهب ثم٘ٔ الزَاًت التٖ ٗحتبد ئلْ٘ب الوَظف أى ٗؼشف ث
 فاًْب غ٘ش هكلَثٔ.

ٍئى وٌب ًؼتمذ أى غٌبػٔ الزات ٍتكَٗشّب ٟ تىَى هْؤ الوإسسبت 
فحست، ٍئًوب ّٖ هسإٍل٘ٔ هطتشؤ ث٘ي الوإسسٔ ٍالفشد ًفسِ، فىن 

 ٗشغت هي الَظ٘فٔ ئٟ الشاتت ٍساحٔ الجبل ٍػذم تحشٗه هي هَظف ٟ
سبوي، فَْ ٗذاٍم فٖ الػجبح ٍٗإدٕ الؼول الوكلَة هٌِ ثبلحشف، ٍفٖ 
ًْبٗٔ الذٍام ٗخشد، ٍلسبى حبلِ ٗمَل: الحوذ ٣ لن ٗتغ٘ش ػل٢ ضٖء، 
ٍلن أغ٘ش ضٖء، ٍلن ٗطؼش أحذ ثَرَدٕ، ٍلن ٍلن .. الخ. ّإٟء اٛضخبظ 

السلج٘ٔ هي الٌكبق الجطشٕ، ف٠ ٗتغ٘شٍى ٍٟ ٗشٗذٍى أى  ٗؼ٘طَى الحبلٔ
ٗتغ٘شٍا ٍوزله فْن ٟ ٗغ٘شٍى ٍٟ ٗحشوَى سبوي، ٍفٖ ًْبٗٔ السٌٔ 

 ٗكبلجَى ثبلؼ٠ٍٓ ٍالذسرٔ ٍهب ٗضٗذ هي ساتجْن.

أهب أٍلئه الشاغج٘ي فٖ التغ٘٘ش فاًْن ٗتَّزَى ٍٗتملجَى ػل٢ سكح 
٢ الوستمجل ثؼ٘ي هي اٛهل غف٘ح سبخي، ووب ٗمبل. تشاّن ٌٗظشٍى ئل

فْإٟء ٗتحشٍى  لؼول ٍالشغجٔ هي استوشاسٗٔ الؼكبء،لٍالؼ٘ي اٛخش١ ّٖ 
الفشظ لػٌبػٔ رٍاتْن حت٢ ٍئى وبى رله خبسد ًكبق الؼول، ٍػبدٓ هب 

أوخش هي ًزبحْن فٖ الؤٌْ التٖ ٗؼ٘طَى  ٌٗزحَى خبسد ًكبق الؼول
ٍئًوب ٛى لؼول أٍ ٗتْشثَى هي ال٘س ًْٛن فبضلَى ػلْ٘ب، رله 

الوسإٍل٘ي ٗخطًَْن ٍٗخبفَى هٌْن، لزله ٗسججَى لْن اٝحجبـ 
ٍثبلتبلٖ ْٗوطًَْن ٍٗشوًٌَْن ٍٟ ٗستؼٌَ٘ى ثْن، ٍّزا سثوب َّ 
السجت الحم٘مٖ الزٕ ٗزؼلْن ٗتألمَى خبسد ًكبق الؤٌْ التٖ ٗؼطَى 

 ػلْ٘ب.
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ٍلسٌب ٌّب ثػذد سشد لػع تحم٘ك الزات ٍلػع الٌزبح، فأدث٘بت 
لتٌو٘ٔ الجطشٗٔ تحَٕ الؼذٗذ هٌْب، سَاء وبًت لػع ػشث٘ٔ أٍ ا

أرٌج٘ٔ، ٍهي الزذٗش ثبلزوش أى ػذد هٌْب ٗوىي أى تؼذ هي المػع 
الخ٘بل٘ٔ التٖ لبم الجؼؽ ثتأل٘فْب، ئٟ ئًٌب سٌحبٍل أى ًؿغ ًَػّب هب 
خبسقٔ قشٗك للشاغج٘ي فٖ غٌبػٔ رٍاتْن ٍتكَٗشّب فاًْب أرذ١. ٍلمذ 

ئى تن  –ًمكٔ ٗوىي هي خ٠لْب  02دساستٌب حَالٖ  لخػٌب هي خ٠ل
ًػٌغ رٍاتٌب ثػَسٓ سلسٔ ٍأى ًكَسّب أى  –تكج٘مْب ثػَسٓ غبدلٔ 

 ٍّٖ وبلتبلٖ:ٍسٌحبٍل ٌّب أى ًزس ثؼؿْب، ثػَسٓ هستذاهٔ، 

ٍّزا الوَؾَع ٟ رذال فِ٘،  التَاغل هغ ا٣ سجحبًِ ٍتؼبل٢:  -1
و٠ر اٍٛلٖ ٍالٌْبئٖ لًٞسبى، ٍهي ٌٗىش رله فَْ الفَْ سجحبًِ 

 ئهب ربّل أٍ هٌبوف للحم٘مٔ، ففٖ الحبلت٘ي ٗحتبد أى ٗشارغ ًفسِ.
 –ّىزا ٍثىل ثسبقٔ  –ربءتٌٖ ٍّٖ تجىٖ، ٍتمَل  حذد أّذافه:  -2

أًب ئًسبًٔ ؾبئؼٔ، ل٘س لذٕ ّذف فٖ الح٘بٓ فى٘ف أستك٘غ أى 
فٖ ٍاحذٓ هي الذٍسات  فوب ثبله ثتكَٗشّب، ٍوبى رله أغٌغ راتٖ

 َصاسات للؼبقل٘ي ػي الؼول.التذسٗج٘ٔ التٖ تم٘وْب ئحذ١ ال

رلست هؼْب فتشٓ هي الضهي، أحبٍل أى استَػت هؼبًبتْب، حن 
ٍؾؼت لْب خبسقٔ للكشٗك لؼلْب تزذ قشٗمْب ئل٢ الح٘بٓ، ٍثبلفؼل 
ٍثؼذ ػذٓ أضْش خبثشتٌٖ، تمذم تح٘بتْب ٍضىشّب، ح٘ج أغجح 

 لْب الخبغٔ الزٕ هي خ٠لِ ٗوىٌْب أى تؼ٘ص.لذْٗب الَ٘م ػو
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تش١ ون ضبة ٍضبثٔ  أًظش حَلًٖب الَ٘م أتأهل حبل تله الفتبٓ، ٍأ
هي الزٗي ٗؼ٘طَى حَلٌب ٗوىي أى تأتْ٘ن الزشأٓ ل٘ؼتشفَا أًْن 

 ػذٗوٖ الْذف ٍالشؤٗٔ، ٍأًْن ٟ ضٖء ؟

رضء وج٘ش هي ح٘بتٌب ٗؿ٘غ ّجبء  استخوش ٍلته ٍٟ تْذس ح٘بته:  -3
غ٘ش أى ًطؼش، ٍّزا ٟ ٗؼٌٖ أى ًمؿٖ رل ح٘بتٌب فٖ الؼول هي 

ٍالزشٕ ٍساء الكوَح ًٌٍس٢ اٛهَس الح٘بت٘ٔ اٛخش١، ٍلىي هب ًحتبد 
ئلِ٘ فٖ الحم٘مٔ أى ًؼ٘ذ تٌظ٘ن ح٘بتٌب لتتَافك هغ الضهي الزٕ 

سبػٔ تمشٗجّب، ئٟ أًِ فٖ الحم٘مٔ لوؼظن الجطش  02ًؼ٘ص، فبلَ٘م 
زا الَلت ؾبئغ هب ث٘ي هطبّذٓ التلفضَٗى ئى الزضء اٛوجش هي ّ

ٍرلسبت الومبّٖ ٍتذخ٘ي الط٘طٔ أٍ اللؼت فٖ التلفًَبت 
الزو٘ٔ ٍٍسبئل التَاغل اٟرتوبػٖ ٍهب ئل٢ رله، أهب الؼول 
ٍغٌبػٔ الزات ٍتكَٗشّب فاًْب لٜسف ٟ تطغل هي الوخ ئٕ 

 هسبحٔ ػٌذ الؼذٗذ هي الطجبة ٍالطبثبت.
ًٍحي ًس٘ش فٖ  ٍئًوب تغبفل ٍاًس٢ اٝسبءٓ:ٟ تلتفت للَساء،   -4

غٌبػٔ رٍاتٌب ٗتؼشؼ لٌب الىخ٘ش هي الٌبس الزٕ ٟ ٗؼشفَى ثوبرا 
لزله ٟ ٗفْوًٌَب ٍٟ ٗذسوَى الشغجبت التٖ  ،ًطؼش أٍ هب أّذافٌب

تتأرذ فٖ ًفَسٌب، ٍّإٟء سثوب أخكأٍا فٖ حمٌب ثكشٗمٔ لذ تىَى 
٘ئَى ئل٢ رٍاتٌب ٍئل٢ غ٘ش همػَدٓ أٍ لذ تىَى همػَدٓ، ٍلذ ٗس

أفىبسًب، فْإٟء هخجكَى ٍػَائك فٖ الكشٗك، فاى تَلفٌب هؼْن 
لٌشد ػل٢ ضجْبتْن أٍ حت٢ ًسوؼْن فاًٌب حتوّب سٌتأخش ػي الس٘ش 
فٖ قشٗمٌب، فلٌذػْن فٖ حبلْن ف٘ىفْ٘ن هب ّن فِ٘ هي أهشاؼ 
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ضكجٌبّن هي ّن ٍٍهؼبًبٓ، ٍخبغٔ ئى تشوٌبّن ٍأّولٌب ًفس٘ٔ
س٘حتشلَى ثبلٌبس التٖ وبًَا ٗأهلَى أى ًحتشق فْ٘ب،  ح٘بتٌب فاى

ٍئى وبى ٟثذ ف٘وىي أى ًتخز هي ولؤ ػوش ثي الخكبة ّبدّٗب حٌ٘وب 
ٟ تظي ثىلؤ خشرت هي أخ٘ه الوإهي ضشًا، ٍأًت تزذ لْب فٖ "لبل 

 ."الخ٘ش هحو٠ً
ل التفبؤل دٗذًه ٍهمػذن، هْوب احبقت ثه ؼأر تفبءل:  -5

ٍاٟخفبلبت، حبٍل دائوّب أى تزذ الؿَء ٍلَ الوخجكبت ٍاٟحجبقبت 
فطل الوبى ثس٘كًب فٖ إٔ ػول تمَم ثِ حت٢ ٍئى وبى فبض٠ً، فوي 

ٍسلن ًجشاسّب  رؼلَا هي س٘شٓ الشسَل غل٢ ا٣ ػلِ٘أٍَٗلذ الٌزبح، 
هي هحي ٍأَّال ٍلىٌِ استكبع أى ٌٗزح ػل٢  لح٘بتىن، فىن ٍارِ

 الشغن هي ول ضٖء.
اٛغل دائوّب أًت، فاى لن تىي ٍاحمًب  ثٌفسه:حك ثمذساته ٍأػتض   -6

لي تستك٘غ أى تحشن سبوي، فخك  هي ًفسه ٍهي لذساته، فاًه
تستك٘غ أى تحمك ًفسه، ٍأى تػٌغ راته ل٘س رله  أًه

فحست ٍئًوب ٗوىٌه أى تكَسّب ثبستوشاس، ثطشـ ئى وٌت أًت 
 ساغجّب فٖ رله.

أى ًستوش فٖ  أى ًخكأ فْزا أهش قج٘ؼٖ، ٍلىي تؼلن هي أخكبءن:  -7
لىي اٛفؿل دائوّب زو٘ؼٌب ٗخكئ، ٍالخكأ فْزا أهش غ٘ش هشغَة، ف

أى ًتؼلن هي أخكبئٌب، ٍٟ ًؼ٘ذ الخكأ هْوب حذث فؼي أثٖ ّشٗشٓ 
َٟ ُٗلْذَؽُ »سؾ٢ ا٣ ػٌِ ػي الٌجٖ غل٢ ا٣ ػلِ٘ ٍسلن أًِ لبل 

َى ثؼذ أى . ٍٗمَل تَهبس أدٗس«الْوُإْهِيُ هِيْ رُحِشٍ ٍَاحِذٍ هَشَّتَِ٘يِ
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لمذ "تزشثٔ فبضلٔ هي أرل اختشاع الوػجبح الىْشثبئٖ  99خبظ 
غ٘ش ًبرحٔ للَغَل ل٠ختشاع الزٕ أحلن قشٗمٔ  99ٌّبن أحجتٌب أى 

 ."ثِ
ون ٍاحذ هي الطجبة ٍالطبثبت حلن ثػٌبػٔ  أفؼلْب ٍٟ تتشدد:  -8

راتِ ٍتكَٗشّب ؟ ون هٌْن وبى لذِٗ حلن ؟ ٍون هٌْن حمك ّزا 
شٓ ل٘س فٖ أى ًحلن، ٍئًوب و٘ف ًستك٘غ أى ًحمك ّزا الحلن ؟ الؼج

الحلن، و٘ف ًستك٘غ أى ًؿغ خككٌب لتحم٘ك أّذافٌب ؟ ون هشٓ 
تؼخشًب ؟ ون هشٓ ٍلفٌب فٖ هىبًٌب ؟ ٍون هشٓ ػبٍدًب الوس٘ش ؟ ٍّزُ 
ّٖ الحىبٗٔ فوْوب تشددًب ٍتؼخشًب فاًِ ٗزت أى ًىول الوس٘ش، 

ػل ئل٢ ًمكٔ الٌْبٗٔ ٟ فوي ٗجذأ هس٘شٓ اٛلف ه٘ل ٗزت أى ٗ
 هحبل.

دائوّب وي ربّضًا ٟتخبر المشاس الزٕ تحتبد ئلِ٘،  أتخز لشاسن اٙى:  -9
ٍٟ تلزأ ئل٢ التسَٗف أثذّا، فبٛػوبل ٗزت أى تٌزض ٍفٖ إٔ ٍلت، 

فٖ أٍلبتْب، ف٠ تإرل ػول الَ٘م ئل٢ الغذ، فبٛػوبل ٟ تتؼكل 
ًؼتمذ، ٍلىي ٟ تتأخز ٍاٛفىبس ٟ تإرل، فبلَلت ٗوؿٖ ثأسشع هوب 

 لشاساته هي غ٘ش أى تذسسْب ٍتتوحػْب أثذّا.
الزٗي ٟ ٗحجكَى هسبػ٘ه،  اتخز الػحجٔ ٍالضه٠ء الػبلح٘ي: -11

ٍٟ ٗم٘ذٍى ػمله ٍٗذٗه ٍأسرله، الزٗي ٗتَلَى ئل٢ الٌزبح ٍئل٢ 
 غٌبػٔ رٍاتْن، ّإٟء ٗوىٌه الس٘ش هؼْن فٖ الكشٗك.

الوشء فٖ ثؼؽ  حتبدٗ هبسس الشٗبؾٔ ٍسٍح ػي ًفسه: -11
اٍٛلبت ئل٢ التشٍٗح ػي الٌفس، فوْوب وٌب هطغَل٘ي فٖ الؼول 
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ٍفٖ غٌبػٔ الزات فاًِ ٗزت أى ًشتبح ث٘ي الفٌ٘ٔ ٍاٛخش١ ٍخبغٔ 
ٗشٍحَا ػي  –أٗؿًب  –لوي لِ ػبئلٔ ٍصٍرٔ ٍٍلذ، فوي حك ّإٟء 

 أًفسْن، لزله ٟ تٌس٢ رله.
الشأ فٖ تخػػه، ف٠ ٗأتٖ الٌزبح هي غ٘ش لشاءٓ، الشأ  ألشأ:  -12

الشأ فٖ لػع ًزبح اٙخشٗي، الشأ حن الشأ حن فٖ تخػع اٙخشٗي، 
 الشأ، فٌحي أهٔ الشأ ف٠ ٗوىٌٌب أى ًٌزح ئٟ ثبلمشاءٓ.

لي ٗأت٘ه أحذ هْوب وبى لشٗت  ٟ تٌتظش هسبػذٓ اٙخشٗي:  -13
 هٌه ل٘فتح له ثبة الٌزبح ٍٗمَل له أدخل، ٍئًوب ألػ٢ هب ٗوىي

ئل٢ ثبة الٌزبح، ٍالوكلَة هٌه أًت أى تفتح  نأى ٗشضذ ٗفؼلِ َّ
 رله الجبة ٍأى تذخل.

الشؾب ثوب لسن لٌب ا٣  أسؾ٢ ثوب لسن ا٣ له، ٍوي قوَحّب:  -14
أهش حتوٖ، ئٟ أًِ سجحبًِ ٍتؼبل٢ أهشًب ثبلسؼٖ فٖ اٛسؼ ٍالجحج 

ٍؾغ  اػي الشصق ٍالح٘بٓ ٍئى ؾبلت ثٌب السجل، ٍالشؾب ٟ ٗؼٌٖ أثذّ
، ٍاٟستس٠م فٌب ٍالزلَس فٖ الَؾغ الزٕ ًحي فِ٘سؤٍسٌب ث٘ي أو

الوستوش ػي هب تشغت ٍهب السؼٖ ٍالجحج  َّوكلَة الٍئًوب الشؾب 
 ، ٍتحم٘ك الكوَح أٗؿًب هكلَة.هٌه وكلَةال
حت٢ ٍئى أسبء  أحسي لٚخشٗي ٍتَاغل هؼْن ثػَسٓ ر٘ذٓ:  -15

له اٙخشٗي، فاًِ هي حسي الخلك أى تتَاغل هؼْن ثأدة فاى 
، ٍئى وٌت هي أغحبة الكوَحبت ىس أخ٠له أًترله ٗؼ

الوتمذهٔ ٍالشال٘ٔ فاى رله ٟ ٗؼٌٖ أثذّا أى تذّس أوتبف ٍسؤٍس 
الٌبس حت٢ تػل ئل٢ هجتغبن، ٍئًوب ٗوىٌه تحم٘ك قوَحبته 
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ٍأًت هحجَة هي الٌبس حت٢ ٗطبس ئل٘ه فٖ الوستمجل ثبحتشام 
 فأًت أوخش هي ٗحتبد رله.

ٟضه أًه غبحت هَّجٔ  :ٍقَس أداءن أغمل هَاّجه  -16
حجبن ا٣ ثْب، ٍئى وٌت حت٢ اٙى لن تىتطف ًمبـ لَته 
ٍهَاّجه، فْزا ٟ ٗؼٌٖ أًه ػذٗن الوَّجٔ ٍالزوبء، لزله أثحج 
فٖ هىًٌَبت راته، فحتوّب لذٗه ًمبـ روبء ٍهَاّت ٗوىٌه أى 
تػملْب ٍتكَسّب ٍػٌذئز تىَى لذ غٌؼت ًفسه ٍهي الومشس اٙى 

ٗمَل:  هف٠ تمؼذ ػل٢ هب أًت ػلِ٘ ٍلسبى حبل .أى تمَم ثتكَٗشّب
فوب أى ٗذٍس الضهي حت٢ تزذ أهبهه رات َٗم أًب أتوتغ ثىزا ٍوزا، 

 فٖ آخش الشوت.
ٗؼتجش الملك َّ  دع الملك، ٍغ٘ش هى٘بره ٍاثذأ الح٘بٓ:  -17

الوؼكل الزاتٖ للٌفس الجطشٗٔ، فبلملك َٗلذ الخَف ٍٗوٌغ هي 
ٍالكوَح، لزله حبٍل أى تتشن الملك الس٘ش حخ٘خًب لتحم٘ك الزات 

، ٍّزا ٟ ٗؼٌٖ أى ٟ تملك ٍٟ تخبف، فْزُ غفبت ثطشٗٔ هخلف
ٍئًوب ئى ضؼشت ثبلملك ٍالخَف حبٍل أى تٌتػش ػل٢ ًفسه، حبٍل 
أى تخبقت ًفسه ٍتغ٘ش هي راته، ٍأى تؼ٘ص راته ثمذس اٝهىبى، 

ٖ ووخل اهشأٓ ٍرذت أى هى٘برْب ٟ ٗتٌبست هغ الوَلف الزٕ ّ
فِ٘، فوب ٗىَى هٌْب ئٟ أى تغ٘ش رله الوى٘بد ئل٢ هى٘بد آخش 

 ٗتٌبست ٍالوَلف.
ٍالػجش فؿ٘لٔ هي أوجش الفؿبئل التٖ ٗوىي أى  الػجش: -18

، أٍ هي أٍل خكَٓ ٗؼ٘طْب اًٝسبى، ف٠ تتَلغ الٌزبح فٖ ول خكَٓ
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ٍٟ تتَلغ أى تفشش له الذً٘ب الجسبـ الَسدٕ ٍتمَل له تمذم، ٍٟ 
فك له الٌبس ولوب تمذهت، ثل ػل٢ الؼىس، ستغلك تتَلغ أى ٗػ

اٛثَاة فٖ ٍرْه ولوب تمذهت خكَٓ، ٍولوب تمذهت خكَٓ 
س٘ضٗذ أػذاءن ثمذس هب ٗضٗذ هحجَن، ٍستزذ أى الىخ٘ش هي الٌبس 
س٘ؿؼَى الؼشال٘ل أهبم، لزله ئى وٌت هإهًٌب ثٌفسه ٍثمذساته 

ستمف، ٍهذ١ قوَحه فاًه سَف تستوش، ٍئٟ فاى فٖ أٍل حبرض 
ٍستلتفت ئل٢ الَساء ٍتمَل فٖ ًفسه: لوبرا تَسـ ثْزُ الفىشٓ ؟ 

 ٍسثوب تشرغ.

أًزح هي أرل ًفسه؛ فاى ػطت تزشثٔ الٌزبح، فاًه ٍفٖ الختبم، 
ستتوتغ ثزله ٍستؼ٘ص قَال ح٘بته تفتخش ثْب، ٍئى ػطت تزشثٔ 
الفطل ٍاٟحجبـ ٍاٟخفبلبت هي غ٘ش أى تىَى هستؼذّا لتكَٗش راته فلي 

سش الذً٘ب ضٖء، ٍستستوش الح٘بٓ ٍستمف أًت، لزله فاى الٌزبح تخ
ستؼ٘طِ أًت ٍستتوتغ ثِ أًت ٍستفتخش ثٌفسه أًت، هي أرل رله 
ػل٘ه أًت تٌزح، ٍلي تٌزح ئٟ ئى غٌؼت راته ٍحبٍلت أى تكَسّب 

 ثبستوشاس.

 

 

 

 

 

 


