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مجًجن[حت أل[ْأل ئُّ خُّمجمٌُّّئ مجئُّْضًححتجبآل
طّحبححتٌّ ألّ[جل ْ خلّ[خل

َّْحتَّْ سُّإل[آل ط[ٌ[ أمُّْئُّؤُّاآ سُّإل[أل�٢ٌّ
حتْْخبط[ْحٌ:خٌُّلح ةُّ:ةئرًْحتٌّ ذ[

إل[ْحتجبَّ:ئُّحتجلَّ زُّحتئُّؤ[آل:ذًحتةّ[ ةّحنٌُّّ:ةًحتجب
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حتْْجنألإلًٌختٌّ جبَّجلمج[ٌّ ئٌُّآل ٌُّمجحنر إلُّهر[ألُّ ظئٌُُّّل
خْطُّةختٌُّل هٌُّئأجنُّهُّةا ةًحتجب ْحتَّخل[ألآل

ؤّجبٌّ أثبببا ةًحتجبٌّ أثبثبإثبثبا ٌُّةال ة[ألًْآل أتتا ٤[حتَّ

٢٠٠٦ في والوثائق٨٩٢ الكتب دار في رقم االيداع

42049
جنألُّهرّالء ذ[جلٌَّئُّ ٌَّّْ

م٢حة َّْجلٌختحآل أحتَّطّحما خلُّحتجبحئ
ء:َّْئإإإإإ حبَّألٌ ئُّ:جب ؤ[ئى

جبئجمًْجلٌُّْ حتٌّْ ئُّ ةُّخل طُّمجُّحت
ض[خم خ[جلححت�َّْ أل[ْ خىٌُّحبَّ َّْحت

ٌحبإإإإإ خ�خت خُّحتْححتجب

ء:طُّحتح سُّإل[ألّ�ُّ ْْ سُّإل[آل:طؤخت�
جلحألجمر مجحنرنيحنرّلجنُّّْةختجبآل

ةختٌٌُّلإإإإ

هٌُّئأجنُّهُّةا ةًحتجبٌّ حتحمجٌُّ[ألحبأل:ْ ْجنألد٢ٌّ جبَّجلمج[ٌّ:حت طؤرّ[جل ض[َّْآل

الفيليني للكورد واالعالم للثقافة مؤسسة شفق

ت إإإإإإإإإإإإإ: ةختٌٌُّّح ني[حتَّخلُّحت نيًٌآل جبَّخلذحبححتٌَّئ ةًحتجب:ْ أل[ْأل ٌُّؤرؤ[أل خ

:بب إإإإإإإإإإإإإ مجًجلَّحت:جبَّخلحبحآلح َّْ نيُّْجبحآل:ذ[ َّْ:طُّخلخت خىُّقآلث خ[َّْحت� َّْ:نيُّجبحآل
ثب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إلُّئًخبححتجبآل مجُّؤٌُّّ ْ ةًحتجب
ثب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ: خ�ختٌحب يُّئُّال س ةُّْجي طُّْ:َّْضرُّل

بت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ز٢ْْجل حتْْخبز ي[حتَّؤ[آل زّحنؤُّحتمجٌُّّ
ثت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ط[خًْحتٌّ ةختجبآل مجُّجنُّزٌُّ[ ْ خ[جلححتٌَّئ ني[ْجبٌختٌّ

ألًٌجمُّحت خلُّحت
هٌُّئ مُّف:شجمف

ألًٌجم[ألآل ًٌَّخُّحت خُّحت
خلًٌختَّؤ٢ٌّ ؤ[سحب

جبَّخلرٌُّّألًٌجمُّحتٌَّئ
طُّحتةًحجلٌّ سُّؤ[ئ
سًحجب ط[حتحخم
مُّف خل[حتح
ؤ٢جلح ألجمختٌآل
شُّخلُّآل ط[حتحال

إلًألُّحتٌّ ط[ؤ[جبَّةختجبآل

دينار ١٠٠٠ نرخ

gullsoo@shafaaq.com

Tel:
07901373702
7403411
8836604

ط٠ّحإلّال مّجم[ ئٌُّحم

THE BEGINNING

٤[حتَّ خلُّحتخ[خم

ء طَُّّْ خ أل[حت�َّخلّؤألُّْ ٌُّة١ ئُّ نيألُّ:ء إل[:مج٤ًْ[آل ّل أل خئ جبَّألل طًٌحنّؤآل ء َّْضرُّ هختَّ
خل[ئ ة[ال:َّْحتجل جلحألآل ط[ٌ[ ؛ ةختجبمجُّ جبَّأل�ُّ:خُّحتجلَّْ ط ة ْ ُّ�ّ نيحنر مي ٌُّ:جبَّألل خًٌحنّؤآل
ة[حتَّخل[ز ألًْحت�خلغ ْ:ة[ال جبْخلرُّّ جبَّألل جبَّألل ة[ال جلحألآل ط[ٌ[ ضًَّجن١َّ:ح؛ ؤئئُّذٌُّئ ٌّ

جنًْألح ئُّ إل[
إلُّحتنيُّآل َّخلّؤألُّْ خخت� ُّء ْ:مجحنر:ئٌُّ: خألّحنّؤآل خلوختَّ ٌُّء :خ[آل :ئُّ ذًٌُّألّؤآل:ء مجحنرؤ[آل ْْ طؤخت�
ء ٌّضًحجل:ٌُّ ذ[جلَّ خل[ئ خىُّقآل:َّْف هىختٌَّئؤ[آل:ذ[جلَّْ ْ إلًٌخت ٌل حتْْخب مجحنر خلُّضرُّ هختَّ

ث ٌُّخلُّ طٌُّْخن ء جبحجنرًقآل ٌل يجمُّّ
إلُّحت ْ زُّحتئُّؤ[آل طُّئًخبحألآل ْ خلّ[خلُّز ئُّ ٌل ذ[جلَّ ؤُّحتشُّئٌُّّ ]ٌ يًأل[ه أل[ْ أل[خلُّ ز[ م٢حة
جبَّخلىُّهر ذًٌُّأل ضًٌَّّ خلُّأل�ّأل ْ ٤[حتَّ ة[حت:ْ:خُّحتأل[ؤُّ:ْ مجًٌختٌَّّ َّْ ّل ٌُّأل ْ ةُّخم

جبحجنرًْجبإ خُّجي ]ٌ
ضٌُّحبَّؤ[ألُّ ذ[جلَّ َّْجلن ئٌُّّ ذخت ةُّخلٌُّئ مجحنر ْ طّؤُّ جبٌْ[ألُّإل[ذل ةّحنٌُّئ ]ٌ مجختهر حتَّألل
جنُّةُّذ:ألُّأل[خم إلؤؤُّز ْ َّْحتحَّْحت:إلُّْئ ئُّ خًْآل خئآل خُّحتجل:ْ نيُّأل ء:ط[حتَّجلٌَّْْئ إلًٌخت
ذُّسختْخُّ :]ٌ طُّجلؤًْآل هختَّ خ[َّْذُّ ئٌُّّ: طّؤُّ :ْ خلُّحت:نيُّؤأل جبٌْ[س[حت طًؤّحبْححت ؤُّحتجبؤٌُّئ:
جبٌْختَّْ إلُّجبَّهٌُّئؤ[آل ]ٌ ط[ؤ[ألش ئُّ ء طَُّّْ خ خّ[جب :ألحن[ق[آل ٌّحت ّل ذًٌُّأل ء سُّؤُّْ:ةختجبقألُّ

خىُّهّؤآل
خ[خم ْ ذ[جلَّ : م٢حة َّْئ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ط[ٌألحبٌَّّ ]ٌ ني[حتَّألًٌحم خ[خم حتْْخبٌَّئُّ: ط
مجحنر ْ ةختجبمجُّ ْحجل ضًٌَّّ جنًْآل ؤٌُّحبحآل:خلّ[خل ئُّ:أل[ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت جبٌَّحنر ةًحتجبٌَّئ
:ذ[جلَّْ:خًْجب خل[ئ ّل ئ ّ َّْضر :ء ُّ�ّ حت٣َّ ٌُّ ّل؛ خلأل[حتٌ:خلُّحتةُّه ة[ال س[حت ط خحلحألآل ضًحجلآل
ٌل جنًَّّ َّْ ْ ةُّآل ز[ةُّْ ضًٌَّ[آل ؤ[ئ أل[ْ ةُّآلآ ذ[جلَّْ زختذ[ئٌُّئّ[ألّخن ]ٌ سألل ؤُّحتجبال
ذ[جلَّْ إلًٌختٌَّئؤ[ألّخن ء ألُّإل[ذ�ُّ طَُّّْ َّْضر ط[ٌ[ َّْف خى[ زُّخلُّأل ؤًّحآل ء ط[حتحجلأل
ْ ةًحتجبآ::مُّحتَّذ ؤًّحآل ئُّ خّش�ُّ ء خلوختَّ خ[آل خ[حتقألُّ ٌل خلُّْجل خ[َّْحت�ٌَّئ :ْ خىُّقآل
طُّحتحٌّ:ة خحلحألّؤآل ء ّل ْ:جنُّحتذ ؤُّحتش َّْ جبٌختٌحب طؤى[آل خى[؛ح:ٌُّ حتحجلٌّ ذخت م٢حيٌُّّئ مجحنر
ألُّإل[ذ�ُّ ٌّ�َّْحت ض٢ ْز ط حتحخلى[أل ٌ[:َّْجلن ْحين َّْئ ء خ[ٌُّجب:خًٌحنّؤآل نيُّ ْ طًٌحنّؤآل

خل[جلمج[حت:خًْجب؛

ألًٌجمُّحت خلُّحت
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ئُّ: ؤ[ئى م٢حة أحتَّطّحما:َّْجلٌختحآل ء:خلُّحتجبحئ جنألُّهرّال ذ[جلٌَّئُّ ٌَّّْ
ثب ئُّ ةًحتجبخل[آل زُّحتئُّؤ[آل خلُّحتجبحئ:ْ ةًحتجبخل[أل َّْهحب َّْئ ء حبَّألٌ جب
خ[ٌُّجب ء ةختجب ٌُّ ئُّ:خلُّحت ؤ[ئى:ذُّطىّحبٌّ مجختزآ:سأل[ذ بببثببب:طُّع[ال
طّأل�ُّ خًقآل؛إ إل[ف ض[خم ٌُّة١َّء ئُّ ذ[ خًْز َّْحتجبَّْحال ًمجؤ[آل جبٌ[ئ
َّْجلٌختحآل خلُّحتجبحئ خًٌُّ سأل[ذ:ؤ[ئى جبَّؤُّ:ء طُّْ ئُّ ٌُّل خلُّحت ذُّّقُّْ
ْ م٢حة هّحبحتحئ شىًْؤُّز أل[ٌَّْآل ؤًأل[يُّجنُّ هختَّ طّأل�ُّ ذ[ م٢حة
َّْجبحضُّْ ء ةختٌ[خم بتب ؤ[جبٌَّّ خلُّحت ئُّ ةًحتجبخل[آل ٌال إلُّحت شىًْؤُّز
ة[حتٌّ ؤ[جبَّ طٌُّّ س:ةختجبآل َّْ:ئُّ:س:شىًْؤُّذُّمجٌُّّ:ؤ[ئى طّجمُّ ذ[
ؤُّألُّّ ة[نُّجل حتٌّْ ئُّ ؤ[جبَّ طٌُّّ إلّؤ[آل ْ ألُّةختجبمجُّ ٌحب خ�خت َّْحتنيُّْ ء
ؤ[ئى ؤ[ٌَّّْ:ء طٌُّّ ئُّ ةختٌٌُّّ؛حإ س َّْ س ةٌُّّ جبٌ[حتٌخن:ألُّّ ْ
َّْ ةًحتجبخل[آل ٌال إلُّحت شىًْؤُّز خًجبسٌُّّ خًٌُّآ جبَّخم َّْ شىًْؤُّز
:إلّؤ[آل ثببب ثببب�ثببب� خل[ئٌُّئ خًجبسٌُّّ ئُّ ْ ذُّؤ[ؤ:ألٌُّختٌ[خم
ٌّ:شىًْؤُّز ئُّ ْ ٌال إلجم[ْ:شىًْؤُّز:إلُّحت ألُّحت�جنّ[خلُّ ذُّؤ[ؤ ْ
ٌال إلُّحت َّْ خُّألٌُّّ ةٌُّّ جبٌ[حت:ألُّّ ْ مجّ[آل:ةختٌ[خم ألًْجي طّأل�ُّ ذ[ م٢حة
ةًحتجبٌَّئ َّْ جنأل[خلأل[ؤُّجبحآل خلُّحت ئُّ ةًحتجبخل[آلحإ
ٌُّئيُّْئ ؤ[ئى سُّأل[ذ هٌُّئّّخنآ

خرًحٌحب جنأل[خلأل[ؤُّ طُّمجُّحت:خىلّر ْ ْح:خٌُّحبٌَّّ يجمٌُّّّ إلّؤ[آل ء جبحٌُّ
ألُّألٌُّّ ]ٌ خُّألٌُّّ ذ[ طٌُّْخن خلُّحتآ ّحنر ز خألٌُّحبَّ ًٌ جب ض[آل إلُّهر خ[ٌُّجب
ؤ[ئى سُّأل[ذ خًٌُّ خبحألآل:ألحلٌىُّْ ًطُّئ َّْضرُّ:ء طٌُّّ ئُّ طّأل�ُّ زّر؛إ
إل[ف ز ئُّ ض[خم طّؤُّ ؤ[ئى سُّأل[ذ خًقآلإ ض[خم:إل[ف ٌُّء ئُّ ذًحٌحب
ألُّذًحٌحب :ْ خًْز: َّْس س بتب ؤ[جبٌَّّ ألُّ ألُّّذًحٌحب ز: ء: خًقألُّ
ضًحٌّ ْ أل[آل إلّؤ[آل ز ء ٌُّخلُّ جبٌ[حتَّ طَُّّْل ٌحبإ خ�خت خلُّحتز[ ةًحتجب
ةًحتجب ألُّْحجلٌُّ:ء :طُّْ:إلُّؤ�ُّ:ؤًّحآل َّْس:ْ خختجبٌحبَّ ئُّ:إلًٌخت ةًحتجب
إل[ْحتجب طُّحتحجبحآل حتْْخبمج[حت ء طّأل�ٌُّخن ةختجبآلآ إل[ْشحلخُّّمج[ألر ْ ذآل ئُّ
َّْ ةًحتجب ء ضحلؤُّذُّ إلُّؤ طُّْ س ئُّ جبَّخم َّْ خًٌألُّ:جبَّخلز ْ
طُّمجُّحت ْ زّحبحآل جبحألُّ ؤُّة[آل ْ س[ ضًٌَّ[آل زُّأل[ٌّ ئُّ ْ ةختجب ّّحبحآل ز
جبَّخلز حت�َّخلّألُّ ء ]ٌٌُّ َّْئ َّْئحبحأل[آ ًذُّْ جبْة ةختجبألٌُّّ جبحجنغ أل[أل
ئُّ ض[خلُّّ طُّْ:إلُّؤ�ُّ ذُّؤ[ال ط[مجختح:ةختٌ[:ْ ؤئ خًٌّ:َّْ ط[ٌّْ نيؤ[أل
ضًٌآل َّْ ةًحتجبخل[ألُّ طٌُّّ: ء جلحألّحب ض[خم ٌُّ أضًٌُّاآ: إ ني إلًٌخت
إل[ذُّّإ َّْ:جبَّخم ذ[:خبٌألخل[ٌحب ئُّ:طُّألو[ئ إلُّ إلُّجلححت:جنُّإلّحب خلُّجبحآل
جبَّخلُّسُّؤ مجًْحت� ّّل س ء:ئُّ:إلُّحت ٌختٌحب جب ضَُّّْحت ض[خم أضًٌُّاآ
مُّف ْ مُّؤ[حتَّ ذ[ ةًْز إلُّ:ئُّ ةًحتجب:خًٌآلإ ذُّؤ[ؤ َّْ خًٌّ زٌُّحبح

يُّْحتخل[آل:ةًحتجب ْإإإ ُّةُّحتخ ْ ألُّسُّي ْ خُّجبحتَّ ْ سُّخل[آل ذ[ جنُّحتي
ْخبجبحآل:خًْجب ةُّؤ طُّمجُّحت ةختجبٌْآلإ [آل َّّْني[ئ جلألُّ ء:جبَّخلُّسُّؤ خًٌّ
إلُّة جلحألجمآل حت�َّْح :َّْ طؤش[ خىختٌٌُّحبآ إلًٌختَّْ خلُّحتٌ[ألُّ: ئُّ ض[خم ْ
آ ةختجبأل إلًٌختَّْ: سًْحتَّ طٌُّّ طُّحتح طُّئدُّز ألُّّإ جلحؤُّز هختَّ: ةًحتجب
ز أضًٌُّا طؤش[ جبحتحزآ مُّحتَّخ ه[جنّجمر ْ ألّ جنل ذًْء ئُّ خ[ٌُّخم
ٌال إلُّحت شىًْؤُّز إلًٌختؤ[آل:ألُّنيُّّ:ء أضًٌُّاآ:إلّؤ[آل:ئُّ ذًٌُّألّحبحإ
ةًحتجبخل[آلأط٢حآل ذختَّء خُّجنٌُّئ ةًحتجب:ئُّ ء ةختجبٌحب ذًْؤُّذد[حت ٌُّ َّْ
ُّ�ّ إل[ئ ئُّ ٌُّ أل[ْ:ةُّحتةًْء؛إ أل[ٌألُّخل[ألُّ إل[ْحتجبٌُّ:ْ خلًحتٌ[ا ْ ذختةّ[ ْ
ةّحن[ٌ[خم يختؤحل ضُّز خلُّحتجبَّال:خُّمحم ء:ئُّ إلُّآل ةًحتجب هختَّ إلّؤ[آل ء
إلّؤ[آل سألجمُّّإ:أضًٌُّاآ ض[َّْآل ألٌُّْألُّخلُّ ْ:إلّؤ[آل سألجمٌُّّ[آل خ[آل
جبحتٌ[ألُّخلُّ ْ ةًحتجبٌْألُّ ؤ[ئ خُّمحمآ: خلُّحتجبَّال: ئُّ ء ةًحتجب ؤ[ئ هختَّ
ضًٌَّ[آل ؤ[ئ ض[َّْآل: ْ ألٌُّ[ألُّخل[ألُّْ: ةًحتجب إلّؤ[آل: ْ مُّحتَّخر: خختحٌئ
ئُّ طُّألو[ئ ذ[ ئُّإلُّئُّمحُّ ةًحتجب خبٌألخل[ٌحب إلّؤ[آل أضًٌُّاآ ألٌُّْألُّإ
نيًٌآل طّؤٌُّّ:ةًحتجبآ:ذ[ ذ[ خلُّحتٌّ ُّّّخلُّ ألُّني حت٣َّ:أل[ٌّْ حت�َّْجي َّْ
جبحجنرًٌالإ خبٌألخل[ٌحبٌّ طّؤٌُّخن ٌختآلآ جب ًةخلرح ئجإل ء ٌُّإلًْجبٌٌُّئ
ئُّ خحلحألآل ٌُّ حنرّ مج جبْألّ[ ذ[ خًْز خلُّحتٌّ ئُّ زُّق[أل ْ يُّحتححت: ذ[:

َّْضر أضًٌُّاآ ةختجبآلإ ّؤ[آل ز ئًٌُّح:َّْ: جنأل[خلأل[ؤُّؤ[آل ْ إلُّة خلُّحت
إلُّحت:نيًٌّ [أل:جبٌَّحبآ:ط[ٌ[:طّؤُّ ؤًخلُّك ئُّ جبَّال ْ جبٌحبَّ ذُّؤ[ؤ ز ٌ[ألُّ
ْ يُّئ ذًحتةٌُّئآ جبَّخم َّْ ء م٣ً[أل خلُّحتجبَّال ئُّ طُّحتؤُّألٌُّّئ
َّْ:حت٣َّ:أل[خلُّّ ي[ؤُّ ْ يُّئ طٌُّّ طُّؤختٌى[ ًأل�ختٌحم ة ةختجبآلْ: ي[ؤّ[آل
إلُّؤ�ُّ طٌُّّ ز ةُّؤ١ٌال:ْ ةختجبآ ذًحتةّ[ جبَّْئُّز ئُّ إلُّيّ[آل جبحْحٌّ ْ
ٌألُّ ةً هختَّ ْ إل[ذُّّ ةًحتجب ء:َّْ:خلُّحت جبٌحبَّ ضًَّجب نيُّْ َّْ ة[حتَّخل[ذُّل
شىًْؤُّز ء:حت�َّخلّحبَّخلُّ ز أضًٌُّاآ نيُّ:ةختجبٌحبَّحإ َّْحتحألًَّحت ئُّ ألُّّ
َّْ خًجبسُّمجُّؤ[ألّخن ْ ألُّةختجبٌحب طُّحتحؤ[آل ٌ[ألُّل:َّْ» ئُّ ة[ال إلًٌمت
ْ ط٢حآل طٌُّّ:إلُّؤ�ُّ أضًٌُّاآ ضًَّؤ[ألًٌّ؛إ إلُّة ألٌُّ[ٌحب:ء ذُّؤ[ؤ
ألُّجنألُّهرّال ٌل س[حت إل[َّْآلآ ذًْس:ْ جبحألُّ:َّْحت ةًحتجبخل[آل ٌال إلُّحت ذًحتةّ[
خًٌحن ئُّ:خلُّحتٌ[آل ٌل ٌ[:مجًذ[حت ّل َّذُّأل ٌجمراْ: ًأإلُّئ مجُّجلْ: خٌُّحبَّ ز[ٌّ
خًقألُّآ إل[ف ز ئُّ ض[خم طّؤُّ أضًٌُّاآ خُّف خىٌُّحبحإ جنُّحتؤُّجلححتٌ[آل ]ٌ
طًٌحنّال إلُّال ّ�ّال ؤُّحتجبؤ[آل:جبئس[ة طّؤٌُّّ:ةًحتجب نيًٌآل طّأل�ٌُّخن َّْف
خًقآل إل[ف ض[خم ٌُّء ئُّ ء طًٌحنّحبآ ئًٌُّح َّْضر مٌُّد:ألٌُّختٌحبإ
خحلحألّال َّْئحبحةٌُّالآ ئُّ:ألًْ ؤ[ألل ْ :ئُّألًْ خل[ئ ْ ألّحنّال َّْئحبح إلُّال

: ٌ[إإإ؛حإ: إلُّال:إل[ف:خًٌر

ًٌَّأخلُّحتَّْض ء طَُّّْ: سًٌخت: خًْل ئُّذ
ٌٌُّخن:طُّع[ال ألُّضًَّجنٌُّّئُّاآ جبَّحتؤ[آل:مجحنر
خل[ئ خبححتجبآل ًإلُّئ ئُّ: ء حتٌوختحألحبؤُّخلُّ: طُّْ
إل[ْْذٌُّّئ تث؟ ئُّ جلٌ[ذخت م٢حة مجحنر تببب
ضًٌَّ[آل حت�َّْحٌّ إلُّيّل َّْ ًٌَّخلُّحتَّْض ةًحتجب
أل[ذُّّخلُّخُّحت إلّؤ[آل:ط:ؤُّخلُّئُّ َّْف جبحأل[ألُّآ
طُّحتحٌّ ط[ؤ[جبَّة[حتٌّ ذ[ حتحجبَّ طُّْ ألُّحت�َّخلُّّخلُّ ْ
َّْضرّخن:طُّؤختٌىٌُّّئ ئُّ:إلُّؤ[آل خىختٌٌُّلآ
طُّحتحٌ[آل يُّأل[مُّذُّ أل[ْنيُّمجُّ:ط خ[جبَّخم َّْء
أسجلٌو ألُّضحنُّمجٌُّّ خّش�ُّ: ألٌُُّّْ جبحتْخم
ء:طٌُّْخن طُّؤختٌى[ خلُّحتةؤ[حت خ[ٌحبآلا:سّ�خت
هختَّ طُّؤختٌى[إ خلّ[خلُّز طُّمجُّحتٌَّئ ئُّ ٌُّةّ�ُّ
َّْضر إلّؤ[آل ء آ ةختٌٌُّل ئَُّّْ خ[خم س[حت
ز[حتنيٌُّل ئُّ: ًٌَّخلُّحتَّْض ألُّّ:ةًحتجب طَُّّْ
يُّأل[مُّذّل ]ٌ ٌٌُّخن: خىٌُّلآ: ط[جنىختح
ٌُّأل[ْني يُّأل[مُّذّل:خ[َّْذّ[ألٌُّّ ]ٌ خلّ[خلُّّ
ئٌُّّ ٌُّةّل إلُّحت أل[ْضًٌَّآ ْ ُّذأل[ْجبَّْئ ْ
جبٌختٌل ذخت حتٌّْل طَُّّْ خًْل ش[ئُّذٌُّئّحنُّ
ه[ةرُّحتٌَّئَُّّْ طُّْ: ألٌُّ�ُّ : ز[ئ إلُّؤّحنُّ ْ
يُّأل[مُّذّل َّْئ ألُّّذًٌُّألّل ةًحتجب ْ
خىٌُّل ضُّحتٌ ضًٌَّّ ْ خًْل َّْضرَُّّّْ
هختَّض[َّْآلآ :ْ أل[خلُّي[ؤ�٢ م٢حيّل َّْ
مُّحتَّخّ[ألُّ مجُّؤٌُّل ئُّ ألُّّ أل[ني[حتٌخن إلًٌمت
َّْف يًحتخ[ألآ خىٌُّ�ُّ ضًٌَّّ جبَّخلىُّهرٌُّئ
طّجمُّ ذ[ ةختجبألُّ ئًٌُّح خلّ[خل يُّجبَّحتٌَّئ جبٌّ

ئٌُّّ:م٢حيُّإ خُّجنحبححت:خًْل

ذُّْحهي: خألُّؤ[ٌّ خ[آل ئُّ ء ذ[جلَّ م٢حة ط
سّ[ْحجلٌّل إلًٌمت ألختٌ[خلٌُُّّةَُّّْآ خلّ[خل
ضًٌَّ[ حتٌْحبحمجٌُّئ:جل١ٌْ خلّ[خل:ألٌُّختٌّ:َّْئ
شُّةّؤ[ألُّ ْ ط[يألُّ ةختجبآل ُّؤ[ؤئ ٌُّآل: ئُّ
ذخت ذ[حتغ ْ ٌَُّّْألُّذ ةّحنٌُّئ َّْحتحألًَّحت
ةًحتجب ٌَُّّْألُّذ ةّحنٌُّّ َّْحتحألًَّحت ذ[ٌدُّز َّْ
ََّّْةختجبآل زٌُّخت� ئُّ خّش�ُّ نيًححتنيًَّّ ئُّْ
خبححتجبآل ًإلُّئ َّْ جبَّخلز جبَّخم مجختذألُّ خلّ[خلُّز
خلّ[خلُّذٌُّئ إل[ْجنًٌَّّّ ؤُّجنيىختجبألّل ْ

جبَّخلذَُّّْإ ط حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ َّْحتٌآل
مُّحتَّذ: ْ ةًحتجب :أل[ْأل :ٌُّؤرؤ[أل خ :
َّْحتزختخلٌُّئ ئّ[آل ئُّ ؤُّخُّخم ء م٢حي
ْ ذ[حتغّ�ُّ ض[َّْآل جبَّخلذحبححتٌَّئُّآ ْ
خىٌُّلآ ئُّف ش[جن[ ألُّّذًٌُّألّل: ةُّخلّخن
مجحنر خلُّحتَّذ[ٌّ: ئُّ: ةًحتجب :إلُّحتنيُّأل طؤش[:
َّْ زخت� ة[حت ْذُّ ئٌُّّ خلّ[خل زختْْخلٌُّل
َّْف ؤرؤ[ألُّآ جبحتْخلىختجبآل طُّحتح ةختجبمجُّ جبئ
طُّْ ألُّذًٌُّألجمر�ُّ َّْحتحألًَّحت ٌُّآل إلُّؤّحنُّ

خىٌُّلإ جبحتْخم ةًحتجب ٌُّّؤرؤ[أل
أل[ْ: ئُّ إل[ ؤرؤ[ألٌُّل ذُّألّ[ طّجمٌُّخن :
زُّة﴿جمغ ئُّ إلّؤ[آل ء جبَّخلرًْحتَّمجٌُّّ
هختٌَّ�ّخن طصرؤ[ئ ]ٌ طُّمجُّحت ْ ألٌُُّّْ حتجلمج[حتٌّ
خألُّؤ[ٌل ألُّْمجُّ جبَّخلرًْحتَّ ط إلُّخم
ٌُّة﴿جمغ ْ ْز َّْحت�ٌُّْخختجبآل طُّحتح خلّ[خل
آ هّحبحتحف خلجمرال ذ[ٌدُّز َّْ طّحبححتٌّ نيحنرٌُّئ
ط خ[آل ئُّ :�سُّأل ذُّألّ[ ةًحتجب طَُّّْ: ئَُّّْحت
َّْحتحألًَّحتٌخن ٌُّآل: َّْف: جبَّخلرًْحتَّخلُّآ
ألُّْمجُّ جبَّخلرًْحتَّ ط طَُّّْخلُّ طُّحتح �سُّأل
نيًٌألىُّ خألُّؤ[ٌّ:خلُّحتَّة:َّْحت�ٌُّْخختجبآل:ْزآ
جلٌ[ذخت ضًٌَّّ إلُّة ئُّ ةًحتجب ةُّآل ضٌُّ[ئ ئًٌُّح
ئُّ مجًْحتٌَّّ :َّْ َّْضرّل: ئُّ: ٌٌُّخن: خٌُّلآ
خ َّْ ةًحتجب ةًحتجبآ َّْحتزختخلٌُّئ ٌُّةُّْجبحٌآل
م٢حيَُّّْ ٌَّّْ ضًٌَّّ ط[حتَّجلْْ ْ ضًحخلر
ُّذأل[ْجبَّْئ ْؤُّحتش إلُّئ جن[ٌُّز ئىّ[مجُّْ
طُّحتح خًْل زٌُّ[ ًٌَّأل[ْض ْ ٌُّأل[ْني ْ
ء:خُّحتخبََّّْألحبٌّ:أل[ْنيُّمجُّ م٢حة ئُّ جبحْحت�ٌ[آل

خيجم�نيـخيخٍخخم

طّؤُّ ؤ[ئى أضًٌُّا
إل[ئّالآ:ز ئُّ:ئّر
ّحب ّ أل إل[ف طّؤُّ ئُّ

ةًحتجب:ْ أل[ْأل ٌُّؤرؤ[أل:خ
ني[حتَّخلُّحت جبَّخلذحبححتٌَّئ:نيًٌآل

ةختٌٌُّّح
هق خحن
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حتخبٌال أل[ْخختجبآل ئُّ طُّحتح خًٌ[ذ[:ء ؤُّإل[ألٌُّّ:ذخت نيُّألُّإل[ ذًٌُّألختٌ[
ء:ةختجبٌْألٌُّّ:ؤُّذختخلإ إلُّحت�َّجنٌُّئُّ ْ:ةسُّْةختجبآل:طُّْ خلُّجبحال

ألُّّء: ئًٌُّح ٌّ ئُّ ْ جلحألّل م٢حة:َّْض[خل١ ْحين:طّجمٌُّّ خئ٢:
ةًحت�ٌَّئ ْ أل[ْخختجبآل:خلُّجبحال ئُّ َّْ ْ:سُّإل[آل أل[ْنيُّمجُّ ْ م٢حة
ئًسألٌُّّ جبَّحتخُّخم ئَُّّْحت:طٌَُّّْخن ةُّهرًٌلآ:إلُّحت ئُّئّ[آل جلَّحتَّجب

تبببإ سُّألل: ذُّشيّي:ألُّّئُّ
أخ ةُّأل[ئ خُّحتأل[ؤٌُّئ ئُّ ٌُّةّل ئُّ َّْحتٌآل َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء
ةُّخلٌُّئُّ طُّْ ةختجب:ء:إل[ْخلًْجلَّ:َّْئ َّْ:طَُّّْ طحن[حتَّز خلا خ
ئُّ:خ[َّْز َّْف ْخلُّّآلآ جبخبٌّ طّجمٌُّخن ْ خًٌآل سُّأل�ُّ َّْْ جبخب
طُّْ طُّع[ؤحبحٌآل ٌ[حت ةًْذ[ٌ:خخت� خًٌّ:ئُّ خ[ٌُّخم ْزث ضًٌََُّّّْ

خّ[ذ[الإ سُّأل�ُّ
َّْ جبخب خلُّجبحؤَُّّْ ٌُّآل ئُّ سُّؤىًجي نيُّء :َّْة[حتإل[ْحتجبآل خئ٢
طُّْ:ؤُّذختخلٌُّّئُّ جبحتْخلىختجبآل هىختٌَّّ إلُّؤ[آل م٢حة:َّْ ؤئئُّز
حتخبٌال ْ:حت�ؤ[ألآل أل[ْنيُّمجُّ:جبحجنرٌُّّ خ[آل جبَّخلذُّ:ئُّ طُّْ ء جبحألٌُّل
ؤُّخل[شٌُّّ:طُّْ:سُّأل�ُّ:هختحْحأل١ ]ٌ م٢حة:حتٌّْ:َّْحت ئُّ خلُّجبحال
ذًٌُّألجمر :ْ أل[خلختٌٌُّل ذ٢حتٌجمال: َّْ جبخب سُّألل َّْ ء ةختجب

طُّحتحٌّ:جبحتٌ[إ إلُّْئ ء جبٌّ خ[حتٌ�ُّ ط[ؤ[عٌُّئُّ طُّْ جلْْحتال
ض[خلّل أل[ْنيُّمجُّ:نيحنر ئُّ خلُّجبحال ئُّأل[ْخختجبآل م٢حة:ْ سُّألل
َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء ةُّآل:َّْئ طّجمُّ:ذُّشيّي ء طُّْحألُّ ْ خًٌّ
َّْْ َّخم ألُّحت�َّخلّألُّخلَُّّْ:ْ ؤُّذختخلٌُّّئُّ ئُّْ جبٌ[حتَّ خُّحتٌر[ألّ[:
شجمف خلُّجبحال حتخبٌال ء ألُّةختجبألُّ ة[ْئى[حتٌٌُّئُّ ْ خُّجبخُّضر
خئ٢ طَُّّْ:ء أل[ْنيُّمجٌُّ[:سًٌخت ْ م٢حة خ[آل:ؤئئُّز إل[ْحتجبٌَّّ
ٌ[حت خخت� ء خًٌّ طٌَُّّْخن َّْحت ئُّ إلُّحت ةختجبٌ[لآ زّ[آل َّْ إلحم
ْ خُّحتٌر[ألّ[ ٌُّآل: ئُّ جبحتٌ[ سُّألل خُّحتز[ةختجبآل ْ طُّع[ؤحبحٌآل

جبححتْجبَّخلُّمجٌُّّإ خلُّجبحال:ْ أل[ْخختجبآل طُّحتح:ئُّ طُّؤختٌى[َّْ

حتَّضألٌُّّ: خُّحتٌر[ألّ[ َّْحتٌآل َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء خئ٢ ألذ
ْسًْجب ؤُّإل[ألٌُّّ ]ٌ جبَّخلسّىلل: َّْخ مج٢ٌٌُّل:ء ئُّف طَُّّْ:
خًٌّ سُّأل�ُّ خُّحتز[ةختجبآل:طُّْ ط[ؤ[جبٌَّّ م٢حة ئُّ نيُّء:ةّؤّ[ٌّْ
خلُّجبحال:شجمف حتخبقُّمجٌُّّ جبخب تببب ألّجم[آل ئُّ طُّؤختٌى[ٌ[ َّْئ ء

حتؤ[ألألإ ؤ[ٌٌُّّ خًٌُّ ْ طُّع[ؤّحبحآل
زُّحتئُّؤ[آل:خُّحتٌر[ألّ[ خئ٢ ء ةُّآل طَُّّْ َّْ طحن[حتَّز حتَّضألُّمجختٌَّئ
جبحأل[مجُّ جنًٌَّّل َّْ سُّأل�ُّ طُّحتح:طُّْ ٌُّئ�خُّئ ْ ضُّئُّذ[أل�ُّ
ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ طؤش[ خ�ًعٌُّّلآ: ]ٌ خ[حتَّْْجلمُّمجُّ َّْئ ء
ْسًْجب ء ئَُّّْ ط[مج[جبححتآل ةُّخلّل مجحنر َّْحتسُّ خُّحتٌر[ألّ[
ةُّخل[ٌُّذّّل ذ[ٌدُّز َّْ م٢حة ئُّ خُّمحم َّْء:شحلذ حتخبقّل
م٢حة ؤئئُّز خ[آل ئُّ ؤُّذختخلّّل مي خلُّجبحال َّْء جنُّحت�هختْْجي
حتخبقُّ طُّْ ء ئَُّّْ ط[مج[جبححتآل جبحجنر�ُّ:ْ: أل[ْنيُّمجُّ ؤئئُّذٌُّئ ْ
ْحجلٌّل مي: ضُّحتٌ جبَّخلز ئُّ ؤُّألحبأل خلُّم[ذٌُّئ جبٌْ[ ئُّ
حتٌى﴿ختٌ[ل َّْئ: حتٌىىُّهغ ْ إل[ْة[حتٌّ خًٌَُّّْ ؤُّذختخلّحبححت

ي[مّحبَّإ
:ْ ؤ[حتٌو جنًٌَّّل َّْ خُّحتٌر[ألّ[ َّْحتٌآل َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء :
خلُّجبحال ضًجب ء ةختجبٌْل ؤُّذختخلٌُّّئُّ ئُّْ إلًٌخت ؤُّألريّ[ألُّ
ئَُّّْحت إلُّحت سُّإل[آلآ ْ أل[ْنيُّمجُّ خ[آل ئُّ ةختجبٌْل جبحتْخل شجمف
سُّؤىًجي نيُّء خّش�ُّ ء طُّة[ ئَُّّْ خ[خم ط[جنىختح َّْ طٌَُّّْخن

جلجمُّجيـصرخجم
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:]ٌ ملختٌٌُّ�ُّحتٌّْآ ّجتْْأذ[حتٌضا ؤ طَُّّْطُّحتح ؤًإلؤُّئٌُّختح ]ٌ :هختَّمجختألل
خ[حتٌٌُّ�ُّة[حت آل ًٌْز سًْحٌْل سًٌخت ْ ؤًإلؤّل ٌُّّ�خُّئ َّْء خًْل
ْ ألًٌجمُّحت ئُّ هختٌَّل ْ:ٌُّألٌُّئ:ْ ئُّةُّخم طّجمُّهختٌَّل آ:نيًٌألىُّذ[
ةختجبمجُّْ طُّحتؤُّآل سّألخل[ٌحب ةًحتجب ئًٌُّحخلُّء زّّ[آل َّْ ذ[حتغألًٌجمٌُّئ
جن[حتجبألُّخلَُّّْآ ؤُّخُّخلّلخًٌُّحتحخلٌُّّئ إلُّحت طُّحتح أل[َّْأل[خلّألُّْ َّْْ ةًحتجب
ألُّّخلحلٌٌُّلآ ط[مجختٌخن:خًْل حتحخل:ئُّ:أل[ْ ء:طًٌحنآل طَُّّْ سًٌخت َّْف
ذًٌُّألختٌٌُّل خًٌحنّالث: طٌُُّّخلُّحتجبَّؤّ�ُّذًٌُّألّال خّش�ُّطٌَُّّْخن:
ْ خًٌحنٌُّّل: ضًٌَّّ َّْء ذ[حتغ حت�حخلٌُّّئ: ذختخم خ ط[جنىختحْ: َّْ
ٌُّّنيحنرُّخًٌحنٌُّّل:آ:نيًٌألى ألُّّط طُّئسٌُّّْ ئٌُّختح آ خألًٌجمٌُّّل
ألُّّْلآ مجًال حت�حخلّّل إلًٌمت: ْخبجبحآل ض[َّْآل :ْ حت�حخل�ًْ ذ[حتغألًٌحم
ْ جبٌختآل ذ[حتٌض ألًٌجم[ألآل ْ ذ[حتغ مجّ[آل طَُّّْطُّْحألُّحتْشُّّز:ٌ[ ئَُّّْحت
خّ�ًؤ[آل ةُّآلإ حتٌْحبحمجٌُّئ ْحينَُّّّْذُّؤ[جن[ٌّ نيُّْ َّْ خّش�ُّطٌَُّّْخن
هختَّخرٌُّْل خلّ[خل يُّْححتٌَّل ألٌُّخن ْ طّؤُّألُّجبَّْئُّذّل ْْ طؤخت�
أل[ْ مجًؤ[ألٌُّئُّئُّ طُّْ هحن[حتضجمغ: َّْ ]ٌ إلحل َّْ خرًٌُّألّال ذ[ جبٌختٌال
جبَّخم:طّؤٌُّّ نيُّء ْْ ؤ[ألُّطؤخت� ّضًَّجنص[ئ ؤ[ٌٌُّّ ء طَُّّْ َّْف خًٌَّالآ
خ ْ ط[جنىختح هختََّّْ طَُّّْذًٌُّألّال ئَُّّْحت يُّئُّال:جب٣َّ[ألُّآ ةًحتجب:ذُّألّ[
خ[آل ئُّ ةختٌٌُّألُّةًحتجبح: مجًؤ[ألٌُّئُّء: ْ خًضرىختجبآل: طُّْ مجحنر: ذختخم
ط[جنىختحٌل :ْ ز[ء ّجتٌْْل: ؤ ْ ضًَّؤ[آل:َّْقألٌُّّ ذ[حتٌض :]ٌ ّجتْْ ؤ
ألًٌجمُّحت طُّْ مجحنر خ[ٌُّخلُّسًْحْ َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ خىٌُّال ذًْؤ[حت
خًٌحنّال ْ خًضرىُّحتٌَّئُّخُّقألَُّّْ :ْ ئُّمجًؤ[آل زخت� ذ[حتغألًٌجمٌُّئ ْ
جلحألفآ طُّحتؤُّآل َّْسّألخل[ٌحبةُّحت خُّئ�ُّةًحتجب خ طًََّّّْ طُّمجُّحت ث
ألُّةختجبألَُّّْ سّألخل[ٌحبَّئُّةًحتجب طُّْ إلُّة نيُّطُّحتؤُّألٌُّئ طُّحتح طٌُّّ
طُّْحآل ضًْ خىًجنآلح ةًحتجب أل[ْجبححت ةُّخل[ٌُّذّّل نيُّآل ألُّإل[ذآل ْ
ؤُّمألٌُّّْ إلُّة ْ ةختجبألَُّّْ ئُّسّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئّ[آل ضًٌَّ[آل إلُّة
أل[ٌّْ ئُّ طألري[ال طُّحتح ط[ؤ[ألش ةختجبٌْألٌُّّ ء طَُّّْ ْ ةختجبألَُّّْ ضًٌَّ[آل
جبَّْئُّز ْ خًٌآل طُّْحألُّذًحتء: ضًْ آ ئُّأل[ْ مي جبٌَّحنر: ئُّ مي خختجبآل
ْ هختَّألحلٌىآل:ئُّطُّحتؤُّآل جبحخُّجنىختٌ[ل ْ جبَّْئُّز خ َّْف:ةًحتجب جبحجنغآ
خًضرىُّحتٌَّئ أل[َّْء َّْْ خىًجنآل ةًحتجبٌَّئ ئُّ ط[خل[أل َّْ ذًٌُّألجمرّ[آل
ْ طُّحتحنيُّةًحتجب: طٌُّّ طًٌحنّال َّْف: آ سّألخل[ٌحبةختجبآل طًٌحنآل ز َّْ
ئُّةًحتجبٌَّئ ضًٌَّ[آل طُّحتحنيُّإلُّة ألُّةختجبآلح ذ٢حت ةًحتجب َّْحتزختخلٌُّئ:
ةًجنغ:طُّحتؤُّألٌُّئ ألٌُّ[جنر�ُّئُّ جبَّخم ةًحتجب ْ طٌُُّّحت�حخلُّّ ألُّةختجبألَُّّْح
طُّحتؤُّألٌُّئ طَُّّْخىٌُّال خ[خم ذًحٌال: ئٌُّختح: سّألخل[ٌحبةختجبألّ[آلإ ْ
َّْف ْ:سًّحجلةختجبألّ[آلآ ط[ْححتَّ ْ طُّحتؤُّآل خلُّجبَّإل[:إلُّجلححت خّش�ُّةًجنّ[آل
حتٌّْ:سّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئّ[آل ْ خىُّألَُّّْ إلُّة:ضًٌَّ[آل طَُّّْجبٌ[آل إلُّْئ
مجحنر:طألجم[ألُّّز ذ[حتغَُّّْذ[ خلٌُّّّ جلخئحبحآل ملُّألٌُّ[ألُّأل[ْ خلُّّخىُّآل:ْ
جنُّحتؤُّجلححت :ْ خىُّآل ئّ[آل ئُّ ش[جن[ ْ خىُّآل ئُّئّ[آل يّحل إلُّذ[إلُّذ[خم:
أيُّحتجل طًٌحنآل زّحنّألٌُّئ ء طَُّّْ سًٌخت ذ[حتٌضآ زُّحت�ٌَّئ ئُّأل[ْ خًْآل
طُّحتؤُّألّخن سّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئ ا ألُّّهُّْذٌُّّل َّْف خًْلآ ٌألُّ ةً
طؤش[ خًْلإ ط[جنىختح ذُّْحٌّْ ط:نيحنرَُّّْ: ذ[ يُّحتجلٌَّئُّجبَّآل طُّْ خ[ش
ذًٌُّألّال خًٌّ زٌُّ[ خلُّحتجبَّؤّل: خلُّحتجب سُّألل ذُّْحْخًٌآل: جنًْآل ئُّ
طُّحتؤُّآلاٌَّئ أإلُّيُّْةختجبآل َّْخلُّحتجبَّال ْآ إلُّيُّخُّقألُّضًَّؤ[آل طُّْ
حت�ؤّ[آل ْ سُّؤىًجن ةًْذ[ٌّإل[ذآل جنًْآل ئُّ طَُّّْخًٌّ خألٌُّالآ أل[ٌّْ
ْ جبةر[ذحتٌُّز ةًني�ٌُّّ خل خلُّحتحآل إلًٌُّحٌآل ْ م٣ً[أل طؤسختحذحت
ئُّجلْْحتال طُّحتؤُّألٌُّئُّء طُّْ ذًحتةّ[آ ٌ[:قإلًْحتٌُّز ةؤ[حت جبحؤُّجلحتحألآل
طُّْ ذ[ٌدُّز َّْ ذًحتةٌُّئ جبَّخم َّْ ذًٌألُّخًٌآل ْ ذُّحتي جبْألّ[ جنًْألٌُّئ

إلُّيُّْةختجبآل زُّحت�ٌألَُّّْةُّهرألُّإلُّْئ ؤجممجُّحت ؤُّحتل ئُّ طُّحتؤُّألٌُّئُّء
سّألخل[ٌحبةختجبآل ْ ةًجنر[حت جبحجنغ:ئُّ َّْحتزختخلٌُّئُّء:جبَّخم ْ ةُّخم ئُّْ
ضًجب ةُّهرُّخ[آل إلُّيُّْةختجبآل حت�حخلّّحنُّطُّحتء ئُّْ إلُّحت طُّحتؤُّألٌُّئإ
زُّحت�ٌّ َّْْ بتثبا �� أببثب خل[ئٌُّئ ئُّ ء ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتٌَّئ:طُّحتؤُّآل
طرص[جب ؤختحهُّني ْ ضًٌألؤجت شىًْؤُّز ط[جلحٌَُّّّْخلُّحتحآل ْ هّحبحة[حتٌّ
خلُّحتء طُّْحألٌُّخن أل[ْ طَُّّْئُّ ئَُّّْحت ةختجبآلآ ذ٢حت ه[جنجمر :ذًحتة
ٌُّحتمج[ألّ[آلا أط[حتحال َّجبَّخم أببثباْ: خل[ئ ئُّ خًٌّ:ء ط[جلَّحتخ[ع[آل َّْجلٌختٌَّئ
طُّحتؤُّألّئ ةًجنر[حت ئُّ خّ�يا أمُّخ[خم خل[ئ إلُّؤ[آل ئُّ إلُّحت ْ ةًجنّ[
ذخت ةُّخلّل طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ: ةًجنّ[آ أٌُّحتمج[آلا َّْجبَّخم: جبحجنر زئُّجبْ
أ طٌُّْخن خًٌّ ذ[حتٌض أل[ْ جنُّحتؤُّجلححت ْ حتَّخلُّّز إلُّيُّْةختجبآل جبَّخم ء
مجحنر ْ خًٌّ زئٌُُّّء طُّحتؤُّألٌُّئ ئُّسُّؤىًجن ء خًٌّ ا ز[جن[ ذُّئنُّز
طُّحتؤُّألٌُّئ َّْسُّؤىًجنغ طُّحتح جبَّحتٌىختجبٌ[ل هُّحتؤ[ألٌُّئُّطُّْ طُّْ

أذُّئنُّزا ُّز:م٣ً[ألجبَّْئ حت�ؤّ[آل: جنًْآل: ئُّ ؤُّألحبألُّإ: إلُّحت: إلّؤ[آل
إلُّيُّْةختجبآل جبَّخم ْ خبٌ[ ّألٌ[:َّْ:جبجلٌُّّْ َّْألإل ئُّْحتح ْ نيُّّخُّحتئف
أل[ْ َّْ ةختٌ[: ذ٢حت طُّحتؤُّأل ةُّخل[ٌُّذّّل جبَّخم ئُّخ[آل ْ حتَّخلُّّز
سُّؤىًجنُّّمجُّجلَّكحبححت خلُّحتجبَّال طٌُّْخن:ئُّ ء ذُّإلئ٢ٌ[آلا أخلًنًهآل
ضًَّال إل[فُّإلًْجي أَّْضرّل طًٌحنّل أذُّإلئ٢ٌئآلا طؤش[ آ خًٌل
ْ ا خًٌآل أليًال: ضًٌآل ئُّ ئُّْؤَُّّْمجحنر:ضّحلحألُّمجُّال: مج[ؤّل نيُّآل:
َّْسألل جبٌْ[ضخت: ْ خًٌل: هختٌَّ�َُّّْحتجلمج[حتٌّ َّْجلَّقُّز: ضًٌَّحن
[ألّ[ حت�َّخلُّّطُّك ؤ[ٌَّْل جنًْآل ئُّ ذختََّّْخبٌ[آ:َّْف أل[ٌْل َّْ ْ ذًحتة
ذ[ٌدُّز :َّْ طُّحتؤُّأل[ سّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئ مجُّحتجبٌ[مجُّجنًْآل ئُّْحتح: ْ
َّْجبٌىختجبآل جنًْآل ئُّ طؤش[ خًٌّآ ئُّْحتح ء أذُّئنُّزا ئُّجنًْآل
أل[ْ َّْ ث طًٌحنّل حتَّخلُّّذُّئنُّز:ْ ببثب ط[جبححت حتْْخب:بب ئُّ ْ ؤ[ئُّمجٌُّّ
أيُّْحتإلُّئىُّآل جبححتََّّْْفُّز سًْحْال َّْضرّل ْ نيخت�قٌُّّ: ضًٌَّّ
ئُّف ضًٌَّّ إلُّة ةًجنرٌُّّ ئُّْحتح إلُّحت إل[ذ�ُّاآ خلُّم[ذحب جبٌْ[ زّحم
جبحجبمج[ٌّىختجبآل َّْضر ئُّ ْ جبحجبمج[ جبحجبَّخم ضًٌَّّ جبٌْ[ضخت ةختجبََّّْْ
طُّْحألُّ ط[ٌ[ ةًجنرح ذُّئنُّز ة ةختٌ[ ئُّذُّإلئ٢ٌ[آل زختخلّ[حت جبٌْ[ضخت:
طٌُّْخن خًٌآلح ةًحتجب ةختجبآل: ذُّيُّئُّئّ[آل ْ ةًجنغ: طُّحتؤُّألٌُّئ: ء
ةًحتجبٌّ زختخلآل:سأل�ٌُّئّ[آل ئُّف طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ آ ألُّضٌُّخت ث ْذًٌل:
ء طَُّّْجبَّحتضٌُّل ٌٌُّخن إ:ئُّحت�حخل ألُّضٌُّخت طًٌحنّلث ٌٌُّخن ح خًٌّ
سُّؤىًجنُّّمجُّئُّ ْ ؤُّخلُّئُّمجُّ خًْل جنًٌَّّل إلُّحت ذًحخل�َُّّْ جبحجبمج[
َّْألُّضٌُّخت ذُّإلئ٢ٌ[آل سًحْجبحألٌَُّّّْ َّْف خىٌُّلآ طجمس[ز ةًحتجب خ[آل
ةًحتجب جبٌْختخًٌآل ؤُّخلُّئُّْ ئُّْ ةًحتجب خّر[ْحأل ض[خلّ�ُّطُّحتح ٌُّّ�خُّئ
سُّؤىًجي ئُّسُّجبٌَّئ ذخت ٌُّةّل خّش�ُّطُّْحألٌُّخن سُّؤىًجنُّّإ ئُّْ

خًٌّآ ز[جن[ا شئؤ أ:خلُّمّحب إلُّيُّْةختجبآل:حتَّخلُّّز جبَّخم ء طُّحتؤُّآل
طُّحتح إلًٌُّحٌْل ز[جن[:ء ذُّئنُّز ألحلٌ ئُّ:إل[ْة[حتٌَّئ خًٌّ طٌٌُُُّّّةّل
طُّحتؤُّأل سًحألّل س[ٌُّئ َّْجبَّخم ٌٌُّخن: خبٌ[لآ حتؤ[ ئُّ ْ طّر[ئّ[
ْ طّر[ئّ[ طُّحتح ذًحتةّ[َّْني ئُّ ء جن٢مجّ[آلا أ:طُّحتجن[ٌْحل أل[ْ َّْ ةًجنّ[
ةختجبَّجبٌّ ببثب:جنًْأل: ٌُّةال:خل[ئ ة[ألًْآل ئُّ:حتْْخب:ت ْ:مجُّحتجبٌ[مجُّجنًْأل
ةًجنغ شًةال طُّحتؤُّآل جنًْحت�ةُّحتٌَّئ خّش�ُّطٌَُّّْخن ةًجنرٌُّّإ ْ
ئُّ جبحجنر مجُّْحتحٌل جبَّْحت ء جبَّحتةختجبآل ز[جن[ا خُّإل[طُّجبٌآل أ جبةرحت طُّحتح
جنًٌَّّّ:طُّْحآل َّْ:إلُّؤ[آل :ببثب آ:طَُّّْخًٌّ:ئُّخل[ئ ةًجنر[حت:طُّحتؤُّألٌُّئ
ةختجبألَُّّْْ ئُّف ضًٌَّ[آل إلُّة ء: ذخت: ةُّخلّل جبٌْ[ضختٌخن ةًجنّ[إ
ٌُّةّل ء خًٌّ سُّألل َّْجلٌخت ز[جن[اٌّ طُّألًَّحت أ طٌُّْخن ةًجنرألٌُّّ
خلُّحتجبحآل خلُّحتخ[جلح: يٌُّختٌل َّْئ ء ذًحتةّ[ حتَّمجُّجلزُّحتخلٌُّئ ئُّْ: خًٌّ
ٌَّّْ ئُّيُّئُّؤخت� أل[ْنيٌُّحنُّخىٌُّ�ُّخُّجنّل طُّْ ذ[ ةختجب ذًحتةجمر[آل
ضًَّجندُّضر[ألَُّّْحتسُّطَُّّْ َّْف مجُّْحتحا: أذًحتةّ[ٌّ ْ م٣ً[أل
ذئُّأطألري[الا جبَّخم خىٌُّل: َّْس س ُّمجٌُّّ: ّألُّضحنُّضٌُّ[ئ ء
أزُّذختخم نيُّْألُّذختخم:َّْأل[ْ ْ ي[حتَّؤ[آل جبْ:طُّحتؤُّآل ْ مجختز ٌُّيٌُّّ
َّْحتَّْ ةختجبآل ْ:حتَّْحألٌُّّ طُّحتذ[جي:مجًحتمجّ[آلاةًجنرألٌُّّ ْ ذختخنًخلّ[آل
]ٌ إلُّيُّْةختجبآل جبَّخم ةُّخلٌُّئُّء ئُّْ ذخت ٌُّةّل إلُّذ[إلُّذ[ٌإ جبْْجلَّط
ًٌَّأل[ْض أ:خُّإلدًجبض[آل:سًحألحن٢ا:َّْجلٌخت طٌُّْخن حتَّخلُّّزآ طألري[ال
جبحجنر ل ٌ]خ جبَّخم طُّحتؤُّآل ئُّسُّؤىًجن ء خًٌّ ط[جلَّحتخ[ع[آل
ذًحتةّ[آلا أؤّجم[ء َّْجبَّخم ئُّطُّخلرُّؤدًئ بتثب ذُّكًْجل ئُّثبٌّ ْ
ئًٌُّح ز[جن[ : سُّؤ[ئ ْ طُّألًَّحت ْ ذُّئنُّز طُّحتؤُّألىًجن ة[حت: آ ةًجنّ[
خّحنُّحتالا َّْأزّ[مجىًجي ء ةختجب أئحتجبخختحٌحما َّْء ئُّةُّخل[ٌُّذّّل
طٌُّ[ألُّخىًجنُّّآل خًٌّ: ضًٌَّّ طَُّّْإلُّة ئَُّّْحت خًٌَّْلآ: أل[ٌْ[آل
طُّْ ةًجنّ[آل خىختٌٌُّ�َُّّْإئُّحت�حخل ئّ[آل طُّحتؤُّألٌُّئُّئُّ طُّْ إلُّة ْ
ََّّحتنيُّأل طُّحتؤُّألٌُّئ حتَّمجُّجلزُّحتخلٌُّئَُّّْجبَّخم ْ ضًٌألخت�جي ْ أل[ز[ء
خل[حت�ٌجتةختجبآل:جلَّكٌُّئّ[آلآ ألُّّطُّحتح طُّحتؤُّألٌُّئ إلُّيُّْةختجبألّل:ذُّْحْ
ضًٌَّ[آل إلُّة ضًٌَّ[آل جبَّخم َّْ ٌ[ؤًإلؤُّطُّْحآل مجختألل طَُّّْء َّْف
أل[ْ ةختجبألٌُّ[ألُّجنُّحتؤُّجلححت ْ ةختجبألَُّّْ ضًقأل﴿ًَّحتٌَّئّ[آل ْ أل[شُّجل ئُّ
جلخئحبحآل أل[ْ َّْحتَّْ ةختجبآل: حتَّْحألٌُّ[آل ْ طألجم[أل :ٌّ]�ةًْؤُّئ ْ ذ[حتٌض
خ[آل ضُّؤٌُّئ ض[خلّل حتحجبٌَّّ ذ[ ألُّْل: إلًٌمت إلُّحت ٌٌُّخن آ ذ[حتٌض
مجحنر ني[حتَّألًٌحم ٌٌُّخن طٌَُّّْحن[ َّْئ: ةختجبآ خلًْةُّْ طُّحتؤُّآل جن[آل
سًْحْ ٌٌُّخن حت�حخل ئُّ طألجم[ألُّّذُّإ ذ[حتٌض أل[ْ جلح� ةُّخلّل:جبةر[ذحت
َّْحتزختخلّ[حتَّئُّةًجنر[حت ة طًٌحنآلث زختخلّ[حتٌَّئُّخلُّء طُّْ مجحنر
طُّحتؤُّألٌُّئآ ةًجنغ: ئُّ َّْحتزختخلّ[حتآل ةًحتجبٌَّئ طًٌحنآل ]ٌ ح طُّحتؤُّآل
ضًٌَّ[آل إلُّة طُّحتؤُّأل أجبحجنأل[ءا ز[حتز ْ طُّحتحنيُّطُّحتؤُّألٌُّئ َّْف
َّْء ألُّةًجنغ ةًحتجب أل[ْجبححتٌل نيُّآل ْ ألُّخلُّألحبآل ئُّةًحتجبٌَّئ
خبَّإلختحٌّْ ذ٢: حت�حخل ئُّ َّْف حح: ز[جن[ : سُّؤ[ئ ْ ذُّئنُّز: ْ طُّألًَّحت:
زًٌَُّّألحبٌّ ألُّّذًٌُّألّل َّْضرّل طُّْحألُّإلًٌمت سًْحتَّزختخلّ[حتٌَّئ ط
َّْز ٌ]أل[ْألّ[آل:ةًْذ ٌ]حتْْجنأل ضًَّحت ْ طُّحتؤُّآل ةًحتجب:ْ جبْْخل[ألٌُّّ
يًأل[نّل سُّألل:ٌُّةال جنًْآل ئُّ طٌُّ[ألٌُّخن:ؤًإلؤ١ ْ:ئُّمجحنر خ[حتٌل
ٌٌُّخن آ زّىختجب َّْ جبَّخم طُّحتؤُّآل ْ ةًحتجب زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ ذ[جلَّذخت
ةًحتجب نيًٌألىُّطُّمجُّحت طُّإلؤُّّذُّآ : زخت� ْ ٌ[ؤًإلال هختَّمجختألل ل ّض[ئ
َّْضرّل إلًٌمت طَُّّْطُّحتؤُّألٌُّئ طُّحتؤُّآل ئُّةًجنر[حت خّ[جنر[ل جبَّخم
ملُّألُّأل[ْ خختحٌُّذ جبَّخم ْ خىُّآل ةًحتجبح َّْئ جبْْخل[ٌُّذ ط[ؤ[جبَّألٌُّْآل

إ زًٌَُّّألحبٌٌُّئّ[آل جبحتٌجتَّخُّّألُّة[حتْحآل ْ ةًحتجب جبَّخم

حنٍَّ يفَّأل�

خلُّحتجبَّال
ةختجبآل إلُّيُّْ
ْ طُّحتؤُّألٌُّئ

ئُّأل[ْخختجبآل
سّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئّ[آل
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:]ٌ ملختٌٌُّ�ُّحتٌّْآ ّجتْْأذ[حتٌضا ؤ طَُّّْطُّحتح ؤًإلؤُّئٌُّختح ]ٌ :هختَّمجختألل
خ[حتٌٌُّ�ُّة[حت آل ًٌْز سًْحٌْل سًٌخت ْ ؤًإلؤّل ٌُّّ�خُّئ َّْء خًْل
ْ ألًٌجمُّحت ئُّ هختٌَّل ْ:ٌُّألٌُّئ:ْ ئُّةُّخم طّجمُّهختٌَّل آ:نيًٌألىُّذ[
ةختجبمجُّْ طُّحتؤُّآل سّألخل[ٌحب ةًحتجب ئًٌُّحخلُّء زّّ[آل َّْ ذ[حتغألًٌجمٌُّئ
جن[حتجبألُّخلَُّّْآ ؤُّخُّخلّلخًٌُّحتحخلٌُّّئ إلُّحت طُّحتح أل[َّْأل[خلّألُّْ َّْْ ةًحتجب
ألُّّخلحلٌٌُّلآ ط[مجختٌخن:خًْل حتحخل:ئُّ:أل[ْ ء:طًٌحنآل طَُّّْ سًٌخت َّْف
ذًٌُّألختٌٌُّل خًٌحنّالث: طٌُُّّخلُّحتجبَّؤّ�ُّذًٌُّألّال خّش�ُّطٌَُّّْخن:
ْ خًٌحنٌُّّل: ضًٌَّّ َّْء ذ[حتغ حت�حخلٌُّّئ: ذختخم خ ط[جنىختحْ: َّْ
ٌُّّنيحنرُّخًٌحنٌُّّل:آ:نيًٌألى ألُّّط طُّئسٌُّّْ ئٌُّختح آ خألًٌجمٌُّّل
ألُّّْلآ مجًال حت�حخلّّل إلًٌمت: ْخبجبحآل ض[َّْآل :ْ حت�حخل�ًْ ذ[حتغألًٌحم
ْ جبٌختآل ذ[حتٌض ألًٌجم[ألآل ْ ذ[حتغ مجّ[آل طَُّّْطُّْحألُّحتْشُّّز:ٌ[ ئَُّّْحت
خّ�ًؤ[آل ةُّآلإ حتٌْحبحمجٌُّئ ْحينَُّّّْذُّؤ[جن[ٌّ نيُّْ َّْ خّش�ُّطٌَُّّْخن
هختَّخرٌُّْل خلّ[خل يُّْححتٌَّل ألٌُّخن ْ طّؤُّألُّجبَّْئُّذّل ْْ طؤخت�
أل[ْ مجًؤ[ألٌُّئُّئُّ طُّْ هحن[حتضجمغ: َّْ ]ٌ إلحل َّْ خرًٌُّألّال ذ[ جبٌختٌال
جبَّخم:طّؤٌُّّ نيُّء ْْ ؤ[ألُّطؤخت� ّضًَّجنص[ئ ؤ[ٌٌُّّ ء طَُّّْ َّْف خًٌَّالآ
خ ْ ط[جنىختح هختََّّْ طَُّّْذًٌُّألّال ئَُّّْحت يُّئُّال:جب٣َّ[ألُّآ ةًحتجب:ذُّألّ[
خ[آل ئُّ ةختٌٌُّألُّةًحتجبح: مجًؤ[ألٌُّئُّء: ْ خًضرىختجبآل: طُّْ مجحنر: ذختخم
ط[جنىختحٌل :ْ ز[ء ّجتٌْْل: ؤ ْ ضًَّؤ[آل:َّْقألٌُّّ ذ[حتٌض :]ٌ ّجتْْ ؤ
ألًٌجمُّحت طُّْ مجحنر خ[ٌُّخلُّسًْحْ َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ خىٌُّال ذًْؤ[حت
خًٌحنّال ْ خًضرىُّحتٌَّئُّخُّقألَُّّْ :ْ ئُّمجًؤ[آل زخت� ذ[حتغألًٌجمٌُّئ ْ
جلحألفآ طُّحتؤُّآل َّْسّألخل[ٌحبةُّحت خُّئ�ُّةًحتجب خ طًََّّّْ طُّمجُّحت ث
ألُّةختجبألَُّّْ سّألخل[ٌحبَّئُّةًحتجب طُّْ إلُّة نيُّطُّحتؤُّألٌُّئ طُّحتح طٌُّّ
طُّْحآل ضًْ خىًجنآلح ةًحتجب أل[ْجبححت ةُّخل[ٌُّذّّل نيُّآل ألُّإل[ذآل ْ
ؤُّمألٌُّّْ إلُّة ْ ةختجبألَُّّْ ئُّسّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئّ[آل ضًٌَّ[آل إلُّة
أل[ٌّْ ئُّ طألري[ال طُّحتح ط[ؤ[ألش ةختجبٌْألٌُّّ ء طَُّّْ ْ ةختجبألَُّّْ ضًٌَّ[آل
جبَّْئُّز ْ خًٌآل طُّْحألُّذًحتء: ضًْ آ ئُّأل[ْ مي جبٌَّحنر: ئُّ مي خختجبآل
ْ هختَّألحلٌىآل:ئُّطُّحتؤُّآل جبحخُّجنىختٌ[ل ْ جبَّْئُّز خ َّْف:ةًحتجب جبحجنغآ
خًضرىُّحتٌَّئ أل[َّْء َّْْ خىًجنآل ةًحتجبٌَّئ ئُّ ط[خل[أل َّْ ذًٌُّألجمرّ[آل
ْ طُّحتحنيُّةًحتجب: طٌُّّ طًٌحنّال َّْف: آ سّألخل[ٌحبةختجبآل طًٌحنآل ز َّْ
ئُّةًحتجبٌَّئ ضًٌَّ[آل طُّحتحنيُّإلُّة ألُّةختجبآلح ذ٢حت ةًحتجب َّْحتزختخلٌُّئ:
ةًجنغ:طُّحتؤُّألٌُّئ ألٌُّ[جنر�ُّئُّ جبَّخم ةًحتجب ْ طٌُُّّحت�حخلُّّ ألُّةختجبألَُّّْح
طُّحتؤُّألٌُّئ طَُّّْخىٌُّال خ[خم ذًحٌال: ئٌُّختح: سّألخل[ٌحبةختجبألّ[آلإ ْ
َّْف ْ:سًّحجلةختجبألّ[آلآ ط[ْححتَّ ْ طُّحتؤُّآل خلُّجبَّإل[:إلُّجلححت خّش�ُّةًجنّ[آل
حتٌّْ:سّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئّ[آل ْ خىُّألَُّّْ إلُّة:ضًٌَّ[آل طَُّّْجبٌ[آل إلُّْئ
مجحنر:طألجم[ألُّّز ذ[حتغَُّّْذ[ خلٌُّّّ جلخئحبحآل ملُّألٌُّ[ألُّأل[ْ خلُّّخىُّآل:ْ
جنُّحتؤُّجلححت :ْ خىُّآل ئّ[آل ئُّ ش[جن[ ْ خىُّآل ئُّئّ[آل يّحل إلُّذ[إلُّذ[خم:
أيُّحتجل طًٌحنآل زّحنّألٌُّئ ء طَُّّْ سًٌخت ذ[حتٌضآ زُّحت�ٌَّئ ئُّأل[ْ خًْآل
طُّحتؤُّألّخن سّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئ ا ألُّّهُّْذٌُّّل َّْف خًْلآ ٌألُّ ةً
طؤش[ خًْلإ ط[جنىختح ذُّْحٌّْ ط:نيحنرَُّّْ: ذ[ يُّحتجلٌَّئُّجبَّآل طُّْ خ[ش
ذًٌُّألّال خًٌّ زٌُّ[ خلُّحتجبَّؤّل: خلُّحتجب سُّألل ذُّْحْخًٌآل: جنًْآل ئُّ
طُّحتؤُّآلاٌَّئ أإلُّيُّْةختجبآل َّْخلُّحتجبَّال ْآ إلُّيُّخُّقألُّضًَّؤ[آل طُّْ
حت�ؤّ[آل ْ سُّؤىًجن ةًْذ[ٌّإل[ذآل جنًْآل ئُّ طَُّّْخًٌّ خألٌُّالآ أل[ٌّْ
ْ جبةر[ذحتٌُّز ةًني�ٌُّّ خل خلُّحتحآل إلًٌُّحٌآل ْ م٣ً[أل طؤسختحذحت
ئُّجلْْحتال طُّحتؤُّألٌُّئُّء طُّْ ذًحتةّ[آ ٌ[:قإلًْحتٌُّز ةؤ[حت جبحؤُّجلحتحألآل
طُّْ ذ[ٌدُّز َّْ ذًحتةٌُّئ جبَّخم َّْ ذًٌألُّخًٌآل ْ ذُّحتي جبْألّ[ جنًْألٌُّئ

إلُّيُّْةختجبآل زُّحت�ٌألَُّّْةُّهرألُّإلُّْئ ؤجممجُّحت ؤُّحتل ئُّ طُّحتؤُّألٌُّئُّء
سّألخل[ٌحبةختجبآل ْ ةًجنر[حت جبحجنغ:ئُّ َّْحتزختخلٌُّئُّء:جبَّخم ْ ةُّخم ئُّْ
ضًجب ةُّهرُّخ[آل إلُّيُّْةختجبآل حت�حخلّّحنُّطُّحتء ئُّْ إلُّحت طُّحتؤُّألٌُّئإ
زُّحت�ٌّ َّْْ بتثبا �� أببثب خل[ئٌُّئ ئُّ ء ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتٌَّئ:طُّحتؤُّآل
طرص[جب ؤختحهُّني ْ ضًٌألؤجت شىًْؤُّز ط[جلحٌَُّّّْخلُّحتحآل ْ هّحبحة[حتٌّ
خلُّحتء طُّْحألٌُّخن أل[ْ طَُّّْئُّ ئَُّّْحت ةختجبآلآ ذ٢حت ه[جنجمر :ذًحتة
ٌُّحتمج[ألّ[آلا أط[حتحال َّجبَّخم أببثباْ: خل[ئ ئُّ خًٌّ:ء ط[جلَّحتخ[ع[آل َّْجلٌختٌَّئ
طُّحتؤُّألّئ ةًجنر[حت ئُّ خّ�يا أمُّخ[خم خل[ئ إلُّؤ[آل ئُّ إلُّحت ْ ةًجنّ[
ذخت ةُّخلّل طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ: ةًجنّ[آ أٌُّحتمج[آلا َّْجبَّخم: جبحجنر زئُّجبْ
أ طٌُّْخن خًٌّ ذ[حتٌض أل[ْ جنُّحتؤُّجلححت ْ حتَّخلُّّز إلُّيُّْةختجبآل جبَّخم ء
مجحنر ْ خًٌّ زئٌُُّّء طُّحتؤُّألٌُّئ ئُّسُّؤىًجن ء خًٌّ ا ز[جن[ ذُّئنُّز
طُّحتؤُّألٌُّئ َّْسُّؤىًجنغ طُّحتح جبَّحتٌىختجبٌ[ل هُّحتؤ[ألٌُّئُّطُّْ طُّْ

أذُّئنُّزا ُّز:م٣ً[ألجبَّْئ حت�ؤّ[آل: جنًْآل: ئُّ ؤُّألحبألُّإ: إلُّحت: إلّؤ[آل
إلُّيُّْةختجبآل جبَّخم ْ خبٌ[ ّألٌ[:َّْ:جبجلٌُّّْ َّْألإل ئُّْحتح ْ نيُّّخُّحتئف
أل[ْ َّْ ةختٌ[: ذ٢حت طُّحتؤُّأل ةُّخل[ٌُّذّّل جبَّخم ئُّخ[آل ْ حتَّخلُّّز
سُّؤىًجنُّّمجُّجلَّكحبححت خلُّحتجبَّال طٌُّْخن:ئُّ ء ذُّإلئ٢ٌ[آلا أخلًنًهآل
ضًَّال إل[فُّإلًْجي أَّْضرّل طًٌحنّل أذُّإلئ٢ٌئآلا طؤش[ آ خًٌل
ْ ا خًٌآل أليًال: ضًٌآل ئُّ ئُّْؤَُّّْمجحنر:ضّحلحألُّمجُّال: مج[ؤّل نيُّآل:
َّْسألل جبٌْ[ضخت: ْ خًٌل: هختٌَّ�َُّّْحتجلمج[حتٌّ َّْجلَّقُّز: ضًٌَّحن
[ألّ[ حت�َّخلُّّطُّك ؤ[ٌَّْل جنًْآل ئُّ ذختََّّْخبٌ[آ:َّْف أل[ٌْل َّْ ْ ذًحتة
ذ[ٌدُّز :َّْ طُّحتؤُّأل[ سّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئ مجُّحتجبٌ[مجُّجنًْآل ئُّْحتح: ْ
َّْجبٌىختجبآل جنًْآل ئُّ طؤش[ خًٌّآ ئُّْحتح ء أذُّئنُّزا ئُّجنًْآل
أل[ْ َّْ ث طًٌحنّل حتَّخلُّّذُّئنُّز:ْ ببثب ط[جبححت حتْْخب:بب ئُّ ْ ؤ[ئُّمجٌُّّ
أيُّْحتإلُّئىُّآل جبححتََّّْْفُّز سًْحْال َّْضرّل ْ نيخت�قٌُّّ: ضًٌَّّ
ئُّف ضًٌَّّ إلُّة ةًجنرٌُّّ ئُّْحتح إلُّحت إل[ذ�ُّاآ خلُّم[ذحب جبٌْ[ زّحم
جبحجبمج[ٌّىختجبآل َّْضر ئُّ ْ جبحجبمج[ جبحجبَّخم ضًٌَّّ جبٌْ[ضخت ةختجبََّّْْ
طُّْحألُّ ط[ٌ[ ةًجنرح ذُّئنُّز ة ةختٌ[ ئُّذُّإلئ٢ٌ[آل زختخلّ[حت جبٌْ[ضخت:
طٌُّْخن خًٌآلح ةًحتجب ةختجبآل: ذُّيُّئُّئّ[آل ْ ةًجنغ: طُّحتؤُّألٌُّئ: ء
ةًحتجبٌّ زختخلآل:سأل�ٌُّئّ[آل ئُّف طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ آ ألُّضٌُّخت ث ْذًٌل:
ء طَُّّْجبَّحتضٌُّل ٌٌُّخن إ:ئُّحت�حخل ألُّضٌُّخت طًٌحنّلث ٌٌُّخن ح خًٌّ
سُّؤىًجنُّّمجُّئُّ ْ ؤُّخلُّئُّمجُّ خًْل جنًٌَّّل إلُّحت ذًحخل�َُّّْ جبحجبمج[
َّْألُّضٌُّخت ذُّإلئ٢ٌ[آل سًحْجبحألٌَُّّّْ َّْف خىٌُّلآ طجمس[ز ةًحتجب خ[آل
ةًحتجب جبٌْختخًٌآل ؤُّخلُّئُّْ ئُّْ ةًحتجب خّر[ْحأل ض[خلّ�ُّطُّحتح ٌُّّ�خُّئ
سُّؤىًجي ئُّسُّجبٌَّئ ذخت ٌُّةّل خّش�ُّطُّْحألٌُّخن سُّؤىًجنُّّإ ئُّْ

خًٌّآ ز[جن[ا شئؤ أ:خلُّمّحب إلُّيُّْةختجبآل:حتَّخلُّّز جبَّخم ء طُّحتؤُّآل
طُّحتح إلًٌُّحٌْل ز[جن[:ء ذُّئنُّز ألحلٌ ئُّ:إل[ْة[حتٌَّئ خًٌّ طٌٌُُُّّّةّل
طُّحتؤُّأل سًحألّل س[ٌُّئ َّْجبَّخم ٌٌُّخن: خبٌ[لآ حتؤ[ ئُّ ْ طّر[ئّ[
ْ طّر[ئّ[ طُّحتح ذًحتةّ[َّْني ئُّ ء جن٢مجّ[آلا أ:طُّحتجن[ٌْحل أل[ْ َّْ ةًجنّ[
ةختجبَّجبٌّ ببثب:جنًْأل: ٌُّةال:خل[ئ ة[ألًْآل ئُّ:حتْْخب:ت ْ:مجُّحتجبٌ[مجُّجنًْأل
ةًجنغ شًةال طُّحتؤُّآل جنًْحت�ةُّحتٌَّئ خّش�ُّطٌَُّّْخن ةًجنرٌُّّإ ْ
ئُّ جبحجنر مجُّْحتحٌل جبَّْحت ء جبَّحتةختجبآل ز[جن[ا خُّإل[طُّجبٌآل أ جبةرحت طُّحتح
جنًٌَّّّ:طُّْحآل َّْ:إلُّؤ[آل :ببثب آ:طَُّّْخًٌّ:ئُّخل[ئ ةًجنر[حت:طُّحتؤُّألٌُّئ
ةختجبألَُّّْْ ئُّف ضًٌَّ[آل إلُّة ء: ذخت: ةُّخلّل جبٌْ[ضختٌخن ةًجنّ[إ
ٌُّةّل ء خًٌّ سُّألل َّْجلٌخت ز[جن[اٌّ طُّألًَّحت أ طٌُّْخن ةًجنرألٌُّّ
خلُّحتجبحآل خلُّحتخ[جلح: يٌُّختٌل َّْئ ء ذًحتةّ[ حتَّمجُّجلزُّحتخلٌُّئ ئُّْ: خًٌّ
ٌَّّْ ئُّيُّئُّؤخت� أل[ْنيٌُّحنُّخىٌُّ�ُّخُّجنّل طُّْ ذ[ ةختجب ذًحتةجمر[آل
ضًَّجندُّضر[ألَُّّْحتسُّطَُّّْ َّْف مجُّْحتحا: أذًحتةّ[ٌّ ْ م٣ً[أل
ذئُّأطألري[الا جبَّخم خىٌُّل: َّْس س ُّمجٌُّّ: ّألُّضحنُّضٌُّ[ئ ء
أزُّذختخم نيُّْألُّذختخم:َّْأل[ْ ْ ي[حتَّؤ[آل جبْ:طُّحتؤُّآل ْ مجختز ٌُّيٌُّّ
َّْحتَّْ ةختجبآل ْ:حتَّْحألٌُّّ طُّحتذ[جي:مجًحتمجّ[آلاةًجنرألٌُّّ ْ ذختخنًخلّ[آل
]ٌ إلُّيُّْةختجبآل جبَّخم ةُّخلٌُّئُّء ئُّْ ذخت ٌُّةّل إلُّذ[إلُّذ[ٌإ جبْْجلَّط
ًٌَّأل[ْض أ:خُّإلدًجبض[آل:سًحألحن٢ا:َّْجلٌخت طٌُّْخن حتَّخلُّّزآ طألري[ال
جبحجنر ل ٌ]خ جبَّخم طُّحتؤُّآل ئُّسُّؤىًجن ء خًٌّ ط[جلَّحتخ[ع[آل
ذًحتةّ[آلا أؤّجم[ء َّْجبَّخم ئُّطُّخلرُّؤدًئ بتثب ذُّكًْجل ئُّثبٌّ ْ
ئًٌُّح ز[جن[ : سُّؤ[ئ ْ طُّألًَّحت ْ ذُّئنُّز طُّحتؤُّألىًجن ة[حت: آ ةًجنّ[
خّحنُّحتالا َّْأزّ[مجىًجي ء ةختجب أئحتجبخختحٌحما َّْء ئُّةُّخل[ٌُّذّّل
طٌُّ[ألُّخىًجنُّّآل خًٌّ: ضًٌَّّ طَُّّْإلُّة ئَُّّْحت خًٌَّْلآ: أل[ٌْ[آل
طُّْ ةًجنّ[آل خىختٌٌُّ�َُّّْإئُّحت�حخل ئّ[آل طُّحتؤُّألٌُّئُّئُّ طُّْ إلُّة ْ
ََّّحتنيُّأل طُّحتؤُّألٌُّئ حتَّمجُّجلزُّحتخلٌُّئَُّّْجبَّخم ْ ضًٌألخت�جي ْ أل[ز[ء
خل[حت�ٌجتةختجبآل:جلَّكٌُّئّ[آلآ ألُّّطُّحتح طُّحتؤُّألٌُّئ إلُّيُّْةختجبألّل:ذُّْحْ
ضًٌَّ[آل إلُّة ضًٌَّ[آل جبَّخم َّْ ٌ[ؤًإلؤُّطُّْحآل مجختألل طَُّّْء َّْف
أل[ْ ةختجبألٌُّ[ألُّجنُّحتؤُّجلححت ْ ةختجبألَُّّْ ضًقأل﴿ًَّحتٌَّئّ[آل ْ أل[شُّجل ئُّ
جلخئحبحآل أل[ْ َّْحتَّْ ةختجبآل: حتَّْحألٌُّ[آل ْ طألجم[أل :ٌّ]�ةًْؤُّئ ْ ذ[حتٌض
خ[آل ضُّؤٌُّئ ض[خلّل حتحجبٌَّّ ذ[ ألُّْل: إلًٌمت إلُّحت ٌٌُّخن آ ذ[حتٌض
مجحنر ني[حتَّألًٌحم ٌٌُّخن طٌَُّّْحن[ َّْئ: ةختجبآ خلًْةُّْ طُّحتؤُّآل جن[آل
سًْحْ ٌٌُّخن حت�حخل ئُّ طألجم[ألُّّذُّإ ذ[حتٌض أل[ْ جلح� ةُّخلّل:جبةر[ذحت
َّْحتزختخلّ[حتَّئُّةًجنر[حت ة طًٌحنآلث زختخلّ[حتٌَّئُّخلُّء طُّْ مجحنر
طُّحتؤُّألٌُّئآ ةًجنغ: ئُّ َّْحتزختخلّ[حتآل ةًحتجبٌَّئ طًٌحنآل ]ٌ ح طُّحتؤُّآل
ضًٌَّ[آل إلُّة طُّحتؤُّأل أجبحجنأل[ءا ز[حتز ْ طُّحتحنيُّطُّحتؤُّألٌُّئ َّْف
َّْء ألُّةًجنغ ةًحتجب أل[ْجبححتٌل نيُّآل ْ ألُّخلُّألحبآل ئُّةًحتجبٌَّئ
خبَّإلختحٌّْ ذ٢: حت�حخل ئُّ َّْف حح: ز[جن[ : سُّؤ[ئ ْ ذُّئنُّز: ْ طُّألًَّحت:
زًٌَُّّألحبٌّ ألُّّذًٌُّألّل َّْضرّل طُّْحألُّإلًٌمت سًْحتَّزختخلّ[حتٌَّئ ط
َّْز ٌ]أل[ْألّ[آل:ةًْذ ٌ]حتْْجنأل ضًَّحت ْ طُّحتؤُّآل ةًحتجب:ْ جبْْخل[ألٌُّّ
يًأل[نّل سُّألل:ٌُّةال جنًْآل ئُّ طٌُّ[ألٌُّخن:ؤًإلؤ١ ْ:ئُّمجحنر خ[حتٌل
ٌٌُّخن آ زّىختجب َّْ جبَّخم طُّحتؤُّآل ْ ةًحتجب زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ ذ[جلَّذخت
ةًحتجب نيًٌألىُّطُّمجُّحت طُّإلؤُّّذُّآ : زخت� ْ ٌ[ؤًإلال هختَّمجختألل ل ّض[ئ
َّْضرّل إلًٌمت طَُّّْطُّحتؤُّألٌُّئ طُّحتؤُّآل ئُّةًجنر[حت خّ[جنر[ل جبَّخم
ملُّألُّأل[ْ خختحٌُّذ جبَّخم ْ خىُّآل ةًحتجبح َّْئ جبْْخل[ٌُّذ ط[ؤ[جبَّألٌُّْآل

إ زًٌَُّّألحبٌٌُّئّ[آل جبحتٌجتَّخُّّألُّة[حتْحآل ْ ةًحتجب جبَّخم

حنٍَّ يفَّأل�

خلُّحتجبَّال
ةختجبآل إلُّيُّْ
ْ طُّحتؤُّألٌُّئ

ئُّأل[ْخختجبآل
سّألخل[ٌحبةُّحتٌَّئّ[آل
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خلّ[خلج خبٌ[آل أل[ْ طُّحتح خ[ٌ�ُّْ خُّمحم أل[حت�حجلٌآل
ْ ُّز ّمُّيئ خلرُّؤُّ ئَُّّْل جبئألّ[آل نيًٌألىُّ
ئُّ ةًحتجب طّؤٌُّّ خًْلإ ط[ئحنر إلًٌختةختجبألّ[آل
ةٌُّال جبحتْخلُّّ حت�حخلُّّْ: َّْ جبَّحتءْ: جلٌ[ذخت مجحنر
حتحخلُّّ َّْ زحنر َّْحتجبَّْحال جنًٌَّّّ َّْ خ[ٌُّجب ء
ةختجبآل خل[خر طُّحتح خًَّْخلختٌٌُّل ّجتٌُّْْمج[آل ؤ

خُّمجمٌُّّئ: جبٌّْ ْ جبَّخم طّجمٌُّخن ذ[ :
خلُّجبحآل ج ةٌُّل قًسًٌئ ْذُّ ئٌُّّ
جبَّجلمج[مج[آل أل[ْ نيّألُّخلُّ جبجلٌُّْ َّْ ألُّهُّحتٌ[آل
سًْحت ةُّأل[ئ جبٌَّ[آل: ئُّ: شىًْؤُّذج
شىًْؤُّز:ئَُّّْحتحَّْحتإلُّحتمج[ؤّل ْ زُّحتئُّؤ[آل
خًٌَّل جبقًةختحخل َّْحتَّْ م٢حة ء ْخلآل

أل[ْ ئُّ شحلخُّ طُّْ جنلّألّ[ألٌُّّ خلّ[خلُّز ْ
ْ:ئُّ جبحأل[خم مجُّحتح ؤُّحتجبال ئُّ هُّحتٌَّل :خُّجي جبئ
خًْآل سُّخإلٌُّل :]ٌ خُّحتَّ :ْ شحلذ إلُّحت أل[ْ
خُّمجمّ[ألٌُّ[آل مُّيئ جبَّخلدُّحتجبححت ألُّّذًٌُّألآل
هُّحتٌَّ�ُّ ؤ[ٌَّّْ ئُّْحتح إل[ طُّسٌُّّْ خًْآلإ
ء طُّْجبَّأل�ٌُّئُّ خ[آل ةختٌٌُّ�ُّ هُّحتَّ مجًجن[حتٌل

زختْْخلٌُّّ ئُّ خىٌُّل خُّجنحبححتٌ[آل جلَّؤ[ألُّز ]ٌ
ٌُّْألٌُّئ ةًحتجب َّْ يُّأل[مُّز ْ خلّ[خل
نيُّْزًْجن ء خىٌُّل: جنّنُّ: ؤطجم
خىُّآل خُّمجمٌُّّئُّ يّحلََّّْآل ّجتْْ ؤ ئُّْ
ٌ[ذ[حتٌض ّجتْْ ؤ َّْف حجلخىُّآل ذ[جلَّْ: ْزُّحتٌَّل
إلًٌمت ء خل[خر:ةختجبمجُّ طُّْ:حت�حخلُّّ ْذُّ ط
ألُّّإ ط[حتح خُّمحم:ئُّ ٌ[آل ٌخت� طُّحتح:مجً طُّمجُّحتٌل

تتثب جنًخ[ز ئُّ:ث طَُّّْل ئُّ:جنًٌآل يجمُّمج[ق[آلإ
خُّمجمُّّمج[آل إل[ْة[حتٌّ َّْ م[حتي مُّخحبْئجمُّال
مُّخحبْئىُّحتٌال جبَّخلز إل[ْحتجبَّ ٌ]ةًْذ
جبَّخلز ؤ[ٌَّْل ٌَُّّْةَُّّْ ْ ي[خلال
ألُّني :َّْز هُّحتَّ ْ َّْحت�ٌُّْخختجبآل: م٢حة:
ضُّذُّحت َّْ طصجم[خم :]ٌ إلُّخم: مُّخحبْئجمُّال
ذحنختٌآل بب ئُّ َّْ١�ٌ ئُّ ةختجبإ خُّمجمٌُّّئ
ئُّ خُّمحم شحلذ خلُّحتةختجبحٌُّذ تتثب جبٌْال
ْئُّْ خُّحتز[ةختجب: ٌ]أل[ط[خل جبحألّحنرألّل م٢حة:
سًْحت خُّةخت شُّخلُّآل طُّقُّجب جبحألّحنرألُّ
مُّف ْ ةختٌ[ جبَّخلألّحن[آل شحلذ مجحنر خلىختذ٢
شحلخُّمجُّ ئُّ إل[ْحتٌُّمج[أل ْ خلُّمحبٌّ .]خل
ز[ٌرُّضر ؤُّجبحتٌحب: ط[ْححتٌَّّ ْ جبَّحتةختٌ[آل:
خُّةخت ؤُّجبحتٌحبََّّْ ئُّ خلُّمحبٌّ خًٌآلإ طجمس[ألّ[
ئُّ طُّؤختٌى[ زّ[ْ َّْ م[حتي ْ خُّمجمٌُّّئ ْ
َّْ:نيُّؤُّألحبَّهُّحت:طُّؤختٌى[ مجًحٌُّ يُّئُّؤحبح:ء
إلُّؤ[آل تب ئُّ م٢حةج جبَّخلز خ[آل إل[ذألُّخلُّ:
جبحألّحنرألّل جنًٌآل مُّهئُّة:ئُّ ّئ ؤّحن ؤ[ألل
م٢حة أيًذختٌّا خلُّحتةختجبحٌُّذ زُّئُّ َّْ
يُّْؤ خلُّحتةختجبحٌُّذ ضًٌَّّ َّجن[ألُّْ ًإلُّئ

جبَّخمإ مجختجبَّ خُّمحم شحلذ
مجًؤ[ألُّمج[آل: ذختخمْ: طقًسًٌئ:خُّمجمٌُّّئُّ
ٌَّّْ إلُّحت جلٌ[ذختةختجبج م[حتي مُّخحبْئجمُّال
شىًْؤُّذّل ؤ[أل�ُّ طُّْ ٌّ ثب ئُّ ض[ذختَّ
]ٌ زخلر ء: زّىإل[ذًٌل م٢حة ئُّ َّْضر
َّْجلٌختٌَّئ طُّعًْؤُّآل خلُّحتء ؤُّألجمُّذ
َّْف خُّةخت جبحتٌ[ٌْ�ُّ جبحضئُّّمجٌُّّ َّْجلٌخت ْ
ئُّ ذُّألّ[:حتْْخبٌل ٌُّمأل ثب:ؤ[ألل ئُّ م[حتي
ٌْحلٌَّّ شىًْؤُّذُّ:ةُّهرُّ زّىإل[ذآل:طُّْ جنًٌآل
ذ[ٌدُّز َّْ ةختجبألّ[آل: ز[ةر[ْ :ْ خُّمجمٌُّّئ
ضًٌَّّ م[حتي خلُّمحبٌّج .]خل مُّف خ[ئُّمجٍُّ:
حتحخلُّْضً جبَّخلز ةؤ[حت خلُّحتء سًْحت
خ ة[خختحٌل سًْحت خُّةختٌخن ْ جبَّخم مجختجبَّ
طَُّّْل جنًٌآل ئُّ سّ�ختضًٌَّّ ةختجبَّ جبَّخلز
خُّةخت ْذًٌأل[ةختجبج ذُّحتي إل[ْحت�ٌٌُّئ مجحنر
ْ ألٌُّختٌّ جبَّخلذّل إلًٌمت ء جلحألجمر ض[خم
ؤ[ٌَّْل:جبَّخم:ئُّ جنًٌآل ئُّ إلُّحت:ٌَّّْ:ض[ذختَّ
ضجمرألٌُّّ ألُّني ز َّْ طَُّّْيُّحتَّ ْ ةّحن[ ة[حت
خل[ئ ثب:ذُّكًْجل ذ[ ئُّ:ثبببببتتثب جبٌّ جلألحبحآل:إ
حت�حخلُّّمجٌُّّ ألُّؤُّآلج م٢حة ئُّ جبَّخلذّ[آل ثتثب
جبٌْختَّْ َّْضر ئُّ ةًحتجب سًْحت طّؤُّ طَُّّْخلُّ
طُّحتح ذ[:َّْضر:إل[ذألٌَُّّْ[آل خُّمجمٌُّّئ ضجمغ
]ٌ طُّجلؤًْآل س[حت جبٌَّ[آل جبٌْ[ذختٌخن ْ جبَّخلز
ء:إلُّحتنيُّآل جبحجنرّؤُّ خُّمحم ذُّسختْخُّ:َّْئ
َّْئّ[آل جبْخبؤألى[حتٌّ: :ْ جنُّحت� ئُّ جبْألّ[ٌل:

َّْئّ[آل إلُّحت: خًقألُّ أل[ني[حت َّْف جبحجنرّؤُّ
ئُّ زُّجنّؤ[أل س[حتٌل مجحنر َّْف جبحألّحنّالج
طّش[حتٌَّخن طُّمجُّحت جبئألّ[ٌال خًٌُّج جنًٌأل
ئُّ:م٢حة خلّ[خل خبٌ[آل أل[ْ طُّحتح خّئّال:خ[ألُّْ
ثتثب ئُّ ء خُّمجمٌُّّئُّألُّ طُّْ إلُّؤ[آل إلُّحت

مجختجبَّجبَّخمإ م٢حة جبَّخلز:ئُّ
َّْ:مجُّحتَّأل٨: إل[:ذُّؤ[ إلُّحتنيُّآل:طُّؤختٌى[:هُّحتَّ

: خل[ئ تت ألحلٌىٌُّّ خُّمجمٌُّّئ :
ئُّْ ْ ةختجبآل شًةال م٢حة ئُّ

ة[حتَّخل[ز خلُّجبحآل ْ جبٌَّ[آل ؤ[َّْ
ذ[ ء خلُّحت:طْ:ذُّ إل[ْحتجبألُّ
خل[ئ ئُّ:جنًٌآل:جنُّجي طّجمٌُّخن

ةًْذ[ٌّإل[ذآل ئُّ جلٌ[ذخت
م٢حة إلّؤ[أل جبَّخلذّ[آل
خلّ[خلُّذُّ جلَّحتٌدٌُّّ ]ٌ خ[ش
جنُّحتضًحجلحألُّمجٌُّ[آل ْ نيُّهر

ؤ[جبجبٌّ سًْحتٌُّآل مي جبٌَّ�ُّْج
يُّحتجب جبحت ؤئّأل[آل إلّؤ[أل ء
ْخل[ألُّ ؤُّأل�ُّ م٢حة ٌُّّئ
إلُّؤ[آل ئُّ خٌُّّ�ٌُّ[ألُّْ خ[ٌُّجب
جنًٌألُّْححت س[حتٌل َّْضرّخن
طُّْ أل�ختٌحم خلّ[خلُّذٌُّئ
ئٌُّّ ٌ[مجُّخلُّْ ألُّخلخت� حت�خبقُّ

:مجًجلٌَّحنرُّ:خبؤ[حتٌَّل خل[ئ جنُّجي
َّْ ذ[ْحألد[حت خُّمجمٌُّّئ ئُّ

ةًحت� ْ جبٌحبَّ خلرُّال ؤُّحتجبال جبَّخم
ألحنف مُّحتَّذ أل[ْنيٌُّئ ةًخبٌ[ل

ذختٌ[آل إلُّجلححتحآل ْ ةًخبٌ[ألُّ
ْ طُّْحتْز ْذٌُّئ ط[ْححتٌَّّ

مُّحتَّخ:خًٌألُّإ

ةًحتجب: نٌُّختَّ ل ّنيُّآل:ةُّأل[ئ ْ ةًحتجبخلر[آل ًٌَّأل[ْض حت�َّخل[ألآل حتْْخبٌل:ةُّأل[ئٌُّئ نيُّآل ئُّ َّْحتش :
ةًحتجبخلر[أل ئُّ:أل[ْنيٌُّئ ٌُّةّ�ُّ ء ذخحلحْحج أل[ْنيٌُّّ ئُّ ء ةختجبآل ئَُّّْ جنُّحتؤَُّّْاآ:خ[خم َّْ أَّْف
ز[٤ُّألل ]ٌ ج:ذُّحتال جبٌْألختٌ[خلَُّّْ ألًٌْل جبَّخلُّسُّؤ يُّْحتخل[آل خل ٌحلمج[ٌّ:ةُّحتةًْءآ ز[حت خلُّحتَّْ
إل[ْْذٌُّّئ ْإلف ةختٌ[ألُّ جلٌأل�ُّني[ئ ْ خًٌّ ئُّذ حتْه[ز طًٌحنآل َّْز ء ةُّخم تثب خلي[آل ْ خلئ
ئُّ ْ ةًحتجبآلآ ء جبٌ[حتَّ سأل�ٌُّئّ[ألُّ ز[٤ُّألل طُّْ مجًْحتٌَّّ ء:َّْ ٌحلمج[مجُّ ز[حت ئُّ:ؤُّحتجبال خّر[ْحألُّ
ْ زّ[ْ ئُّ ْ:زّىإل[ذألُّ ةختٌ[ألُّآ جلٌأل�ُّني[ئ جبَّخلُّسُّؤ َّْ بثثب خل[ئ ذ[ خل[ئٌُّئ:ثثثب أل[ْأل ؤ[ٌَّّْ
إلّؤ[آل َّْحتٌآلآ ه[جنّجمر حتخبٌال حتؤّ[آل ئُّ خل[ئ جنُّجي جبٌْ[ٌّ خُّف ْ:خًٌىللإ ْ:مجُّْحتح ؤأل[ئ ْ خبآل
طُّحتح ذ[ْحألٌُّئُّ طُّْ يُّْححتٌَّّ حتْْخب حتْْخب:َّْ خ[حتَّ:ةًئُّّألَُّّْْ خلُّجب جبْخ[حتَّْ ةًحتجب ؤئئُّز جلَّكٌُّئ
ؤُّحتجبال :ْمجحنر َّْ ةًحتجب ؤئئُّز ذختحخبٌحبٌ[ٌّ خ[خم ألُّّذًحٌال ئٌُّختح طّؤُّ خًْلآ ٌل:ط[جنىختحَّْ مجحنر
إلًٌمت ء إلُّئألُّمجخت ش[جن[ حتحخلّّ�ُّ نيًٌألىُّ:طٌُُّّ جبْخ[حتََّّْ:خىٌُّال ذ[ٌدُّذ َّْ ةُّحتةًْء أل[ْنيٌُّّ
ٌُّألٌُّئ:خلّ[خلُّّ طُّْ ط[حتحخلرٌُّّ يجمُّمج[ق[آل حتٌّْ ذًحٌال ئٌُّختح طّؤُّ: َّْف ألُّّذًحٌلآ: جبَّئّئّل
ء حألىختجبآل:حتَّمجُّجل:ةًحتجبَّ يخت� ْ ذ[ْحألٌُّئ:سّألخل[ٌحب طُّْ ئُّ:خ[آل حتحخلٌُّّئُّ إلُّؤ�ُّ ءآ:جبٌْ[ٌّ:ط خىٌُّال
إلُّجلححت خلُّجبحآل ء ألُّّألُّآل حتحخلُّّ َّْْ جبمج[آل ْ ألُّّمجختٌحبٌَّ[آل جنُّحتال إلّؤ[آل جبحتٌ[آلآ طُّع[ال أل[ْنيُّ ئٌُّّ
ذُّمختٌد ض[ذخت طُّحتح: ه[جنّجمر خُّمجمٌُّّئ جبحت�ألحبحألٌُّّ ُّذٌُّئ إلُّك ضًحتحء ةختٌ[ألُّ خّر[ْحآل ةًحتجب
ذًحآل ْ ةُّآل أل[ْنيُّ ط مختْْخُّز ئُّ خ[خم إلّؤ[آل ْ ةًحتجبخلر[ألُّّ أل[ْنيٌُّّ ط ةختجبآل ذُّخنّحم ْ
ةًحتجب:ء خلرُّؤحبٌحبٌَّّ ؤئئُّز حتَّْحٌّ إلُّة ألًحٌّ ملُّألُّ ضًٌَّ[آل أل[إلُّة ْ خىلُّؤألآل حتحخلُّّمج[آل ؤئ
ئُّ ألُّةختجبٌُّ جبحتٌهّّخن يُّز ْ ألُّةختجبٌُّ خلُّْجبحخلُّحتٌّ ةًحتجبخلر[آل ئُّ طُّجلٌحلَّ خُّجي ط ض[ذخت ئَُّّْحت
مجُّْحتحذختٌآل:جنًْحت�جنٌُّئ ئُّ ٌُّةّل ء حتحجبَّ طُّْ حتَّخلُّّخلُّ ذ[ يًحتخ[ألّّلآ مجحنر:سًْحتَّ َّْضحنف
َّْ إلُّؤّحنُّ ء ةُّحتةًْء جن[حت ةًحتجبخلر[ألُّّز يًحتخ[أل ةختجبَّ طٌُّئًْئا أجنًْحت�جي ضًٌَّّ ؤُّجلآل
طُّْ ْ مجُّْحتح ةّحنؤُّةّخن: ْ سُّحت�ةّحن[آل طُّْ خ[آل خ[قُّألُّ طُّمجُّحت خختٌٌُّحبإ أل[ْ ةًحتجبخلر[آل : جبئ
إلُّحت َّْ جبحتٌٌُّّ :طَُّّْ إلُّْئ ْ ةختٌٌُّّ م٢حة زُّحتئُّؤ[آل مجًؤُّجلٌّ ئُّ:خبٌحل ء خًضًحت�َّ ي[ئ إلُّؤ�ُّ
ةُّؤ١ٌآل جلحؤألىُّحت ء خىختٌٌُّّ جبَّخلرًْحت بتب ؤ[جبٌَّّ سًَّّسّىختجبآل ئُّ نيُّْزًْجن خًٌُّ جنًٌَّّل
نيًححتنيًٌَّّل ئُّ جبحْحت�ٌ[ٌُّمج[ذختَّةُّ أل[ْنيُّ طُّْ: أل[ْنيُّْ: ط ألّحنرُّس[خًٌٌُّئ حت�َّْحٌّ إلُّيٌُّئ
ئُّْ مجُّْحتحٌل خُّجي جبٌْألّؤآل ذّجتٌّلإ ْ سًْحتَّ:ذًألحب إلًٌمت َّْة[حتإل[ْحتآل ئُّ جبٌْخت ْ ي[ألًْأل
طُّحتح ضًٌألف طُّخلخت ْ َّْمجحنر:حتٌ[طّ�ُّ م٢حة زُّحتئُّؤ[آل أل[ْ ئُّ ةًحتجبَّ نٌُّختَّ زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌَّئ
جبَّال َّْ ْ ةُّآلآ خ[ْمجُّحت�ْْ ألّحنرؤ[آل ض[ء ٌٌُُّّةس[حتني طُّحتح ْ حت�جنألآل م٢حة ؤئئُّز ؤُّجلئًْؤُّّز
إلُّئ�ختجبألُّ ةًجنألحبَّ مجًحتجل إلُّؤ[آل جبَّخم َّْةختجبٌََّّّْ َّْف خلُّجبحال:ةُّآل حتخبٌال خلرُّال �ْجل َّْ طن١حي
خُّنيىُّ طُّْ ذًحآل:إلُّي[ذ ْ خىختٌٌُّّآ خل[حت�ٌجت أل[ْنيٌُّئُّ ط خّىل[حتٌَّّ ألُّّآل:جلَّكٌُّئ:ؤُّحتجبال حتٌّ ْ
ؤُّئًٌىل�ّل خلُّحت ط[ألُّ ئُّْ ْ خ�ختجبٌ[جب ئّّ[آل ئُّ حتحْنيُّّمجٌُّ[آل َّْضر ء خ[ٌّ َّْزّؤ[آل ؤُّئًٌىل�ُّ
ضًجبح َّْ جبحٌ�ث ْذُّ ؤُّئًٌىل�ُّمج[آل خُّنيىُّ ئُّ ٌُّةّل ْ خّ[جب طُّخلختَّْ نيٌَُّّْئ زخت� خًْحت�ٌ[ذ[
ُّحتْْئ زث ْذُّ س�ختخلحلٌ[ٌّخن جبحٌل حت�َّقحبححتَّآ ٌُّةش[حت ألُّحتؤُّْ هختَّ:جبف ط:حتحْنيُّّ جبٌ[حتَّ جبحٌُّ

؛؛؛ ةختجبٌََّّّْ:جبَّخل َّْف:خألًْحت�َّ نيٌُّّْآ طُّخلخت ؤُّألًْحت�َّ

خيَّخإل خئ ختت

ئُّ خُّمجمٌُّّئ مجئُّْضًححتجبآل
ْ خلّ[خل مجًجن[حت أل[ْأل

طّحبححتٌّ ألّ[جل

عألخت ألخصجل

ذ[ نيُّْجبحآل َّْ:طُّخلخت خىُّقآلث خ[َّْحت� َّْ:نيُّجبحآل
مجًجلحت:جبَّخلحبحآلح َّْ
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ؤّجب٧ٍ ���� ٌُّةال ة[ألًْآل ٤[حتَّأ��ا

حت�ٌّْ: ئُّ مي طؤش[ ألُّّآ مجختهر َّْخ:ةّحنُّْ ةًْؤُّئ�[ٌل إلًٌمت خّ�ًؤ[آل :
ٌّ]�ةًْؤُّئ ؤٌُّحبحألّل:ذختإ إلُّحت ]ٌ خلّ[خل ]ٌ ةًْؤٌُُّّذَُّّّْ:خًْل

ةختجبأل[ سًّحجل يًأل[ه َّْ ء ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئُّ ئُّْ ٌُّةّ�ُّ ةًحتجبَّْححتٌّ
ئُّ:خبٌ[آل خلُّضر:حتٌّْ س[حت هختَّ ْ ٌ[آل مجًٌخت� ئُّ ْ:إلُّؤّحنُّإل[ مجًجلَّحت:ةٌُّل

طُّة[إ خلّ[خلّ[آل ْ ٌُّذُّةًْؤ

جبحال: خلُّحتسُّال ء ُّذ ٌُّةًْؤ خًألّ[جب طَُّّْخلُّ ؤُّمأل[ٌّ
ئُّ ٌُّةّل إلُّحت ْ ألف جنًّحجل ٌُّء ضًٌَّّ مجختٌ�ُّ ْجبَّجلمج[ٌٌُّئ
ْ حتٌْحبحمجٌُّ:طُّة[ َّْئ ُّؤ[ؤئ ضًٌَّّ مجًعّ[آل مجًْحتٌَّّ َّْ ئّ[آل
خًْل جبحتْخم أل[ضًَّجن ْ أل[ئُّخ[حتٌّ ْ جلَّحتَّجبؤُّألحبٌّ هختَّس[حتٌخن
]ٌ حتحخلُّْض ة[حتٌ�ُّحتٌّ خّ�ًؤ[آل ء ضّحلحآلآ طُّحتح ]ٌ ذ[ء طُّحتح مي

خ[آل:ةًْؤُّئ�[إ ئُّ أل[حت�حخلُّْض:جبٌختآل
ؤُّخ٣ُّ[آل خلّ[خل خلخلّئسّ[ٌّ: ٌُّآل َّْء ئٌُّختح طّؤُّ
حتْْخبحألٌُّّ ء:خّ�ًؤ[آل:خبٌ[آل ئٌُّّ:ؤٌُّحبحألُّ:خىٌُّال خ[خم طَُّّْخلُّ
َّْخ نيحنرّل إلًٌمت ء ط[جنىختحخم ْ ةختٌٌُّ�ُّجبٌّ ئُّذ ذ[ء
ةُّحتَّخلٌُّّ ض[خل١ٌآل ْ ألُّّجبحتٌٌُّل طُّع[ال ط[جبَّؤّحلحجب ذًحأل[ٌٌُّئ
خلّ[خل خلخلّئسّ[ٌّ ْزآ ط[ٌألحبٌَّّ طُّحتح: خُّحتإلُّؤإل[َّْحتَّ
جبٌ[حتجبٌَّئ أل[جبٌ[حت ٌُّألٌُّئ َّْ حت�َّخلف طُّحتح ئُّة[حت إل[ َّْحتجبَّْحال
ئُّ ةختجبألّال ؤّألُّ مجحنرؤ[آل:ضُّحتٌ ذ[:هختَّ ةُّال ْْ طؤخت� ء خلّ[خل
خ[ٌُّخلُّ ْ خلّ[خل ُّذ ٌُّةًْؤ حت�حخلٌُّّئ ْ حتٌْحبحمجٌُّئ: جنًْآل
ألُّضختٌُّآل جبٌْختَّْ ؤُّحتجبال جبٌّ ْ إل[ْْذٌُّّئ طُّحتح جبٌَّحنر خىُّهألُّ
نيًٌألىُّ ألُّضُّئُّذُّّآلآ جبحتْْ يُّْئ يجمُّْ َّْ َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ
خ[آل ةٌُّ�ُّ ة[حت حتحخلُّْض خّ�ًؤ[آل خلّ[خل حتٌْحبحمجّل إلُّحت
خألُّحت�َّز خلُّحتنيٌَُّّّْ طُّْحآل: ء ضّحلحآل: ْ ذ[ء: حتْْخبحألٌُّّ خبٌ[آل
جبحتحخلُّذّل خلّ[خل خلخلّئسّ[ٌّ طَُّّْ ئَُّّْحت ةًْؤُّئ�[آلآ
حتحخلُّْض ء ُّذ ٌُّةًْؤ إلًْة[حتٌَّئ ْ خ[حتَّْْجلن خلختْجنرُّّ:طُّحتح

ُّذ:ةًْؤُّئ�[إ ٌُّةًْؤ حتٌْحبحمجٌُّئ أل[َّْحت�ء خ[آل ةُّآل ة[حت
م٢حة :خلّ[خل حتٌْحبحمجّل خ[خم ْ خ[ٌل طُّمجُّحت طَُّّْ ئَُّّْحت:
خُّشجمى[حتٌّ ْ خُّشحم َّْجبٌَُّّإل[ إلَُّّْسُّ حت�حخل طََُّّّْْ خىٌُّالآ
ألُّّةختٌٌُّل خلّ[خل:َّْئّ[ ٌُّّؤ[ؤئ َّْء:ضًٌَّّ نيًٌآل ء جبٌختٌل
ء ةٌُّل ضًٌَّّ:ئُّف جنُّآل ضُّحتؤ[آل:زًٌخن سًٌخت ٌُّةّلْ: ْ:إلُّحت

ض[َّْألٌُّئُّّإ خلُّحتخلًحت�ؤُّألحبآل سّ�ٌُّّ
ٌُّألٌُّئ: ألُّذًٌُّألآل خلخلّئسّ[ جن[حتَّجلحٌٌُّئ خًْل ط[ٌ[
طُّحتح جبٌْ[ضختٌخن ْ خىُّآل جبٌ[حتٌّ أل[ْ خلّ[خلَُّّّْ ةّحنٌُّّ طُّْ
ط[جنىختح ْ خىختٌٌُّل يجمُّ: ةحل :ْ خرُّْ : ض[ئ جبَّخلألّحن[ألىختجبآل
ذُّألّ[ ْحين:ألُّء خًْمجُّ إل[ْخُّجي خبٌ[آل ْ ٌَّذ[:ط[خلًْجب خىختٌٌُّل
ةُّخلٌُّئ:ذخت ؤُّحتجبؤ[ألّل:ْ طُّحتح خلّ[خل ٌ[:جنن[حتٌل َّْء:جبحتْجنال

ئُّف:خ�ختآلإ حتَّضألُّ
خ[آل:جن[حتَّجلحٌٌُّئ: ضُّقألُّ خ[َّْذُّ طُّْ خُّشجمىختجبآل طَُّّْ ئَُّّْحت
خلّ[خل ُّذ ٌُّحتحخلٌُّّئ:ةًْؤ طَُّّْء :طُّحتح خلّ[خل أل[خلةًْؤُّئ
ئُّ ْ:خ[شجمٌُّئّخن إل[ْْذٌُّّئ حتْْخبحألٌُّّ خبٌ[آل :ئُّ خىختٌُّآل ط[جنىختح
جبٌْ[ضختٌخن ْ ؤُّحتجبال:خىُّآل ط[حتحخلرٌُّّ َّْ:زختخلّ[حت ؤٌُّحبحألُّّ ْحين
خ ٌٌُّخن ْ خىُّآل حتحخلٌُّّئ ئُّ خ[خم خ:ٌُّألَُّّّْ ْ:ط[يئ:َّْ
ئُّ:إلًٌمت ]ٌ جنًٌَّّل َّْ:إلًٌمت ء:ألُّّْل جن[حتَّجلحٌٌُّئُّ مجًؤ[آل:ة[حت
ذُّألّ[:خ[ٌُّخلُّ ْ خىُّآل ٌُّأل�٢ٌّ جلحألجمر خُّشجمّل ]ٌ خ[َّْذّل

خ[َّْذٌُّئّ[آلإ ئُّ خُّّآل ألّحن[آل ضًٌَّ[آل ٌُّأل خ
حبَّختخئجمطإل أل٧ ختت

ة[حتٌ�ُّحتٌّ
خلُّضر
حتٌْحبحمجٌُّئ
خ[آل ئُّ خلّ[خل
]�ةًْؤُّئ
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زختْْخلُّ: ط ئًٌُّحخلُّ زّّ[آل َّْ سُّإل[أل�٢ٌف جب٤ْآل ء طُّْحألُّ
طَُّّْ َّْ طٌُّْخن: طُّؤختٌى[آ ذ[ٌدُّز حتْْخبط[ْحٌَُّّّْ ةئرًْحت جلحئدًٌآل:
ةئرًْحت ْ ألٌُّئآل ذخت ألُّذٌَُّّْئ ز٢ْْجل يُّجبحت ذًحآل حتْْخبط[ْح ذٌُّئ ْ ء
ذختٌخن نيًٌآل طٌَُّّْخن:طُّحتحٌّ خّش�ُّ خ[ألّ[آل:خىلُّخلسألآلإ ئُّ ضًٌَّ[آل
ةئرًْحتٌل:ئُّ جلحئدًٌآل ؤُّمأل[ٌّ سُّإل[أل�٢ٌّ ز:ئًٌُّحخلُّ َّْ ء إلُّخم
ةئرًْحتَّْ جلحئدًٌآل ذ[جلٌَّّ جنًّحجل خألُّحت�َّز َّْف ألُّّآ ذخت ةئرًْحتٌل خ[آل
طًٌحنآل ألٌُّختآل:ْ جبٌْ[حتْْخبٌل إلًٌمت ذخت ةئرًْحتٌَّئ إلُّؤ[آل:َّْضر ئُّ
ئُّ إل[ ء ؤّحبٌ[ٌٌُّئَُّّْ ْ ذُّةألئسّ[ طُّْ خلُّخُّذ َّْ زختْْخلُّ ط
ذخت ةُّؤُّةُّؤُّ:ةئرًْحتٌَّئ ْ هختَّذختَّ نيُّخلس[ألأل ذًحأل[ٌّ:ضًجب َّْحتجبَّخم
خٌُّلإ ٌحتْْخبط[ْح ةئرًْحتٌّ ذ[ةُّ َّْحتَّْ سُّإل[آل ْ ضٌُّل جبٌْختَّْ

جبٌْ[ةُّهرل: سُّإل[أل�٢ٌّل سُّإل[أل�٢ٌُّمجُّؤ[آل طَُّّْء طُّحتح
خىٌُّال حتْْخبط[ْح ةئرًْحت ض[خم: ٌُّألٌُّئ ئُّ ي[ع[جل خ[ٌُّخلُّ ألُّْلآ
طُّحتح خًٌألُّإ ط[مج[جبححتَّْ: حتحخلُّّ: ئٌُّّ جلٌّْ إلُّحت: هختٌَّل ذٌُّئ: ْ آ ْ
َّْ ئُّ زّحنىُّهغ ض[حتسٌُّّّ:ةُّألُّجبح:طًٌحنّل:أطُّمجُّحت َّْجلٌخت قًْألُّث
زّحنُّخل[جلٌّ ئُّ طَُّّْ خًْلآ ضختحٌْل: ة[حت: زّحنُّخل[جلٌّ إل[ْحتجبآل ة[حت
ألُّّآ ألختط نيُّخلس[ألآل ؤُّخلُّئُّمجُّ نيًٌألىُّ ضختحْذختَّآ هختَّ ةئرًْحتٌّ
طٌَُّّْخن:هىختؤُّآل طُّحتحٌّ:نيًٌألُّاإ:خّش�ُّ إلًٌخت:ْ خُّئىًْ:نيُّخلس[ألآل
جبحمج٢ة[حتٌّ َّْحتجبَّال ئُّ أطحتْز[: طًٌحنّل أحتخبٌّمج[حتجبٌّا: هختَّألجم
ٌْْخن طؤخت� إل[ْحتجبآ جنىُّخلر طُّؤختٌى ألٌذُّئُّهحل ْ ٌ]خلّألُّؤ
ط[خل[أل َّْ ط[جبَّؤّحلحجب ْ خًْآل سًّحجل ز[خل[زحتز خ َّْ ةئرًْحتٌَّئ
نيًٌألُّ طُّحتحٌّ ط نيُّْحجنٌُّّ ء طُّْحألُّ َّْف خًٌألّ�ٌُّ[آلاإ ذًٌُّألّل
مجحنر:ةئرًْحتٌَّئ سُّإل[أل�٢ٌّ ئُّ ء ئًٌُّحخلُّ َّْ:زّّ[آل ةُّآل إلًٌختَّْ

ئُّخ[آل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ خُّّآل ألّحن[آل ضًٌَّ[آل ذًٌُّألآل سُّإل[آل ط[خلر ئُّ
أط[ْحٌّ طًٌحنّل جلحجبَّ ؤُّسّحب ز٢جل جبإ: جبحخألُّآلإ ذخت ةئرًْحتٌَّئ
إلًٌمت ٌُّةّلآ خًْألُّ هُّحتإلُّأل�ٌُّئ: مجحنر ء: ؤُّمأل[ َّْْ سُّإل[أل
ؤيٌُُّّذّىختجبآل إل[ألحبَّحت سُّإل[أل�٢ٌّ نيًٌألىُّ ألٌُّّلآ حتٌّْ َّْضر
ئُّ هُّحتإلُّأل�ُّ مجُّْحتحخًٌآل ط ؤُّمأل[: :َّْْ ألُّذٌَُُّّّّْآ جنًأل[خلأل[ؤٌُّّ
ةُّخلٌُّئّل إلًٌختجبَّاإ هُّحتإلُّأل�ٌُّئ طُّحتح مجئُّْضًححتجبألُّ َّْضر إلُّؤ[آل
طُّحتح ألُّّةٌُّل جبحتْخم حتحخلُّْض هحن[حت سُّإل[أل�٢ٌّ خ[َّْحت�َّ ئُّْ إل[آل
َّْ إلُّحتنيُّأل:حتْْخبط[ْح ؤُّذختخلإ ألُّّضٌُّ�ٌُّ[ألَُّّْحت ذخت:ْ ةئرًْحتٌَّئ
خ[أل خ�ختٌ�ُّ جبَّخم َُّّْْ�ٌ خجمخت� جبٌَّحنر ةئرًْحتٌَّئ ذًحٌل مجحنر
ئَُّّْحت َّْف آ حتٌّْ ملٌُّ�ٌُّّ ٌُّقًْأل جنًٌَّّّ ٌُّء جبٌْ[ضخت:ئُّ ْ
ْ ]�ةًْؤُّئ أل[ْ ئُّ ذختخم جبَّخلزآ أل ئُّ طُّؤختٌى[:إل[ طّجمُّ طَُّّْء

خًٌُّإ جبَّْئُّذٌُّئ:طحتْزّّخن:جبحتْخم

خُّئىًْ جلحألألٌُّّآ ئًٌُّح ؤُّحتجبؤ[ألّل ء طَُّّْ سًٌخت ألُّّ أببا خلُّجبٌَّّ ٌ]ةًْذ جبٌٌَُّّّ جبْ جلحٌألحبٌَّّ ٌحتْْخبط[ْح سُّإل[أل�٢ٌّ
ط[ئُّّز ؤّى[ألحلؤٌُّئ:ٌ[ ئأل١ة هختَّألجمٌُّّئ ْ طأل�ئّحل َّْضرّل مجًجلٌَّحنرإ خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ٌّ طُّحتح خُّألٌَُّّّْ جن[حتَّجلحٌٌُّئ
ٌُّة[حتْحألَُّّْمجئ إل[ذُّأل[ْ خّجمٌُّئ:خلُّجبٌَّّ:مجًجلٌَّحنر َّْضرُّ:طُّؤختٌى[:ئُّ جبحخُّجنىختجبألّ[آل:ةختجبآلآ:ئُّْ ْ إلُّْحئ سُّؤُّْةختجبآل
جبٌْال:سُّإل[أل سُّألل جنًْآل طؤش[:ئُّ جبحخُّجنىختجبألّ[آلآ ْ: ٌُّئ:إلُّْحئةُّأل[ئ خ[آل ئُّ طحتْز:مجختز إلُّخبؤًْآل حتَّضألُّ:ئُّ ْ

جلحألّ[حتٌٌُّئإ ْ إلُّْحئ ؤّى[ألحلؤٌُّئ ْ ةُّأل[ئ ةأل١ئىختجبآل جبَّخلىختجبَّ ةُّؤُّةُّؤُّ طُّؤختٌى[

ةُّ ذ[ َّْحتَّْ سُّإل[آل ط[ٌ[ أمُّْئُّؤُّاآ سُّإل[أل�٢ٌّ
خٌُّلح ٌحتْْخبط[ْح ةئرًْحتٌّ

��رجلٍؤه عألخت

طًٌحنّل ةُّألُّجبح ض[حتسٌُّّّ َّْجلٌخت
ة[حت َّْ ئُّ أطُّمجُّحت:زّحنىُّهغ
ضختحٌْل ة[حت زّحنُّخل[جلٌّ إل[ْحتجبآل
ةئرًْحتٌّ زّحنُّخل[جلٌّ ئُّ طَُّّْ خًْلآ
ؤُّخلُّئُّمجُّ نيًٌألىُّ ضختحْذختَّآ هختَّ
خُّئىًْ ألُّّآ ألختط نيُّخلس[ألآل
طُّحتحٌّ:نيًٌألُّاإ ْ نيُّخلس[ألآل:إلًٌخت
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جبَّْئُّز: ْ ْز ةًحتجب ؤ[جبٌَّئَُّّْآ جبَّْئُّز حتؤّ[آل ْ جنًْآل:ألُّؤُّألحبآل ئُّ
ذُّألّ[ طٌُّْخن ء ةًحتجبخلر[آلآ قإلًْحتٌُّز ] ةؤ[حتٌ: ألٌُُّّذ[ ضًٌََُّّّْ َّْ
ْ ؤ[جبٌَّئ :أل[ْأل:جبَّخلز خل[ئ أل[ْأل:طُّْ جبحتٌجتَّ�جبحجنرإ:ئُّ ؤ[أل�ّل نيُّآل
جبَّخم خ[حتٌ�ُّ جبَّخلذّل ألُّذًٌُّألجمر�ُّ ةًحتجب بثثب مجُّْحتحمجٌُّّ حتحزُّحت�ٌألُّ
جبحتْخلىختجبآل ْ َّْحت�ٌُّْخختجبآل ضًجب طُّحتح ةًحتجبخلر[آل ز[حتنيٌُّل إلًٌمت ئُّ
ةًحتجبٌّ:خلُّحتَّْضًٌَّإ ةًحتجبخلر[آل:ٌ[:جبَّْئُّذّل ٌال َّْء:إلُّحت ّل إلُّحتق
زٌُّىختجبآل طُّحتح خًْل جبحتْخم: خلُّألرُّحتٌل :ْ خ[ٌل طُّمجُّحت طّؤش[
نيُّألُّإل[ خّ�ًؤ[آل ةّؤّ[ٌّْآ نيُّء يًحتخ[ألٌُّّئ ْ طُّألو[ئ ْ جنُّإلّحبٌَّئ
ء جبَّخلىُّهرٌُّئّحنُّ ط ألًٌجمىختجبألّ[آلإ أل[ْ ْ طُّحتح:٤[حتجبآل ذًحٌل خل[ئ
ٌُّّيًحتخ[أل ٤[حتٌَّّ َّْئ ؤي[حتألُّ ]ٌ خُّحتحْحتجب َّْ جبٌختقألٌُّّ طّجمُّ ذ[
طٌَُّّْحن[ َّْئ خًٌ[ذ[لإ جلٌ[ذخت ئَُّّْ هختَّ خ[ٌُّخلُّ ْ ةُّؤُّ هختَّ خّ�ًؤ[آل
حتَّمجُّجلزُّحتخلآل جبحت�ألحبَّْ هختَّ ء:جب٤ْألٌُّئؤ[آل خحلحألّال طٌَُّّْخن خ[ٌُّخلُّ
ئُّ إلُّْئ ْ َّْحتحألًَّحتؤ[آل ألُّةختجبآل جبحتٌه ةختٌ[ زّ[آل َّْ إلُّحتني ْ
ؤأل[ئٌُّئؤ[آل ئُّ هختٌَّخن :ْ ْذٌُّئ ألُّضحنٌُّّ خ[آل ئُّ جبحآل: أل[ْخختجبق[آل

هختْْجنغإ
ْني[آل:جنًْحت�جنٌُّئ: خ ضُّخ[ز ْ إلُّْئ ض[ةُّ ط خ[آل ؤُّألحبق[آل:ئُّ
نيُّةحبححتٌّ ضُّخ[ز إلُّؤّحنُّ ةًحتجب خًٌُّآ: ةًحتجب ٌُّء جنًْآل ئُّ ٌُّء
ئُّ َّْضرّل:جبَّخم إلًٌمت ْ ةختجبٌ[ل ٌُّةَُّّْ َّْ مجورًمجًْ ضُّخ[ز: ْ
إلُّؤّحنُّ ض[ء:ةًحتجبخلر[آل:إلُّئألُّمجختذ�ُّْ:ألُّّمجختٌلإ:ةًحتجب ئُّ ْخبٌَّل
ئُّ ةًحتجب ةّحنٌُّّ جبحمجُّ طَُّّْ إلُّْئ َّْ ةختجبألُّ مجورًمجًْ حت�ٌ�ٌُّّ َّْ

َّْ خ[َّْحت� َّْضرّل إلًٌمت ْ خىٌُّل ني[حتَّخلُّحت نيًححتنيًٌَّّّ:ْذُّمجٌُّّ
مج[ؤّل ٌُّةال إلُّؤّحنُّ قًسًٌئٌُّئّخن ئُّ:مجحنر ألٌُّ[جنر�ُّآ سُّألل
ْ ألّ[ٌل جبحمج٢ةُّحت جبَّْئُّذٌُّئ جبَّحتَّيُّز جلحألجمرّ[ل نيًٌأل�ُّ أل[مجُّآ
طّجمٌُّخن خلحلحألّ[آلإ ٌُّةَُّّْ َّْ ْجن ْ ذُّحت� ْ خًٌآل جبحت�ألحبَّألُّ طُّْحألُّ
مجورًمجًْ حتٌ�ٌُّّ خ[ٌُّخلُّ ةًحتجب زّحنىُّهرألُّ� ذ[جلٌَّّ خلُّحتجبَّال ئٌُّّ
مجورًمجًْ ْ جبحألّحنغ ذُّألّ[ ْ ألُّؤُّألحب خ[ٌّْ سُّألل جلْحآل خ�ختٌ�َُّّْحت:ْ
مجختهرٌُّئإ خ[آل [آل:خىٌُّل:ئُّ جلحك ْ خىٌُّل جبٌ[حتٌّ جبٌْ[حتْْخب ذًٌُّألّل
جبَّخلىُّهرٌُّئ ئُّ ْحجل خ[ٌُّخلُّ جبَّخلىُّهرٌُّئّل ض[ذخت ئَُّّْحت طّؤُّ طؤش[
خلًأل مُّحتَّذ أل[ْ ئُّ ]ٌ ةًحتجب ئُّ:أل[ْ مي َّْجبحضَُّّْ نيًٌألىُّ خ[حتٌالآ ذخت
ئُّف ذخت إلًٌمت جلٌ[ذخت ئُّ�جلَّحتَّجب خُّحتجلَّْ:خًٌُّ:ْ ألُّجن[جل جبَّألل يٌُّختٌل
ذًٌُّألجمغ ء ٌُّألٌُّئُّ طُّْ خ[آل خىُّآل:ئُّ ؤحلحٌحبَّ ذًحآل ْ ألُّّةُّهّ�َُّّْ
خىُّآلآ حتجلمج[حت يٌُّختحألُّ ئُّْ م٢حة َّْ مجًعّ[ألُّ ْ حت�ٌ�ٌُّّ:جبحألّحنغ ئُّ
ةُّآل شُّجل جب٤ْألآل:ْ َّْضرّل مجحنر خّ�ًؤ[آل َّأل�ٌُّئُّ طُّْ:سًْحتَّجب
سّ�ختَّمجٌُّّآ ْ طُّؤختٌى[ خلُّحتء: يجمٌُّّ َّْ ْزإ� خىُّهّ�ُّ خحنًٌّّ
َّْجبَّْحت خ[حتجلحأل خلُّحتء ْ ةًحتجب جبَّْحت جبحجنر�ُّْ ض[خلّل هختَّ جبَّْحت ةًحتجب
طجمس[ز جلٌّ:ضًٌَّ[آل ٌُّةخت� س[حتَّ� ط ْ:ةًحتجبٌخن ذ[حتٌو:ةختجبألُّ ل ٌ]خ
إل[ْةّحنُّآ ئُّْ جبحجنر مجُّْحتحٌل هختَّ جبَّْحت خ[حتجلحألّّخن خلُّحتء ْ ةختجبآل
ةًحتجب ؤيٌُُّّذّىُّحت: ْ ٌجمر ًإلُّئ ض[َّْآل إلُّؤّحنُّ خ[حتجلحأل خلُّحتء:
َّخلألّ�ُّؤ[ألُّ خخت� ذًٌُّألّل: خ[حتجلحألُّّ خلُّحتء إلُّحت ْ جبَّخلىُّهرٌُّئُّّ: ْ

ط[خلًْجبٌَّإ ْ ط[حتحال

َّْإلّحلٌَّئ: ةًحتجب ئُّ:زًٌَُّّألحبٌّ حتحخلّّل حتْْخب َّْ :حتْْخب
خًْلآ طجمس[ز ْ جبَّحتضٌُّل م٢حيَُّّّْضًٌَّّ

َّْئ ض[خل١ ْ َّْط[خل[أل١ طَُّّْخلُّةًحتجبٌَّئ طٌُّْخن ء
طُّْ حتْْخب َّْ حتْْخب ْ جبَّآل طُّع[ال خلّ[خلُّز ٌُّجنّن
ألُّّذًٌُّألّل مُّحتَّذ خلًأل إلّحل ء حتحخلُّّجبَّحتةُّهّل
َّْئ:إلّحلٌَّئ ض[خلّل زًٌَُّّألحبٌّ إلًٌمت:جنًٌَّّل َّْ

ئٌُّّ نيحنرّ�ّخن إلُّحت ْ خىٌُّل خُّحتز[ ةًحتجبح
ذختإ إلًٌمت َّْضرُّّْ ؤ[ؤئٌُّل ذُّألّ[ خ[َّْذَُّّْطًٌحنآل

:خلًأل مُّحتَّذ: خل١حذّش ضُّز
ط[ؤ[ع َّْحتجبَّْحؤُّْ جب٤ْأل[ٌُّذّّل
ذُّةرّ ْ ْهّئ هُّآل: ئُّ: خّش�ُّ ةًحتجبَّْ
خ[حتَّْجلمُّمجُّإ جنًّحألآل طُّحتح َّْضر خلّ[خل
ةًحتجب ألُّّذًٌُّألّل خلًأل مُّحتَّذ خّ�ًؤ[آل
ألُّذَُّّْإلُّحت طٌَُّّْحن[:ط خًٌَّْلآ:َّْئ ئُّأل[ْ
ألُّّجلحألّلآ إلُّة ض[َّْآل َّْ خألُّحت�َّذَُّّْ ئُّ
طّؤُّ ضُّز ئُّ َّْضرّل: إلًٌمت: خلًألٌُّّئ
َّْضرّل إلًٌمت: طّؤٌُّخن ْ ألف ألٌُّْألُّْ
طُّْ ئُّخلُّحتةختجبٌَّئ يٌُّختٌل يجمٌُّّ َّْ
َّْ خلًأل مُّحتَّذ ألُّّضُّئرٌُّّالآ زّإلى[ذُّ
طَُّّْ:ألُّخُّخلُّ ْ خًٌألُّ جبخبؤ[آل جبحتٌجتحٌ:ضُّز
ئُّ زّىإل[ذُّ ط حتَّضألٌُّئ هختٌَّّ خُّجي خًٌحنّال
إلُّيٌُّئَُّّْ َّْْ زًٌَُّّألحبٌّ م٢حة جبَّخلرًْحت
ةًحتجبإ ؤُّحتجبال جبحتٌ[خلُّ:ةًحتجبخلر[آل:ْ ء جبٌختٌل
ذُّألّ[ ألُّّأل[خلآل حت�٣َّ َّْ ةًحتجبٌّ طُّْحآل:جلْحآل
طّؤَُّّْ ْسًْجب ألُّْلآ ضًَّؤ[آل جن[حتٌَّئ ئُّ
م٢حة ضًٌَّ[أل[ ئُّ ْ ألُّّجلحألآل ؤًإلال ]ٌ مجختألل
جبَّخلذٌُّئ ْ مُّحتَّذ ألُّذٌَُّّّْ ئُّ خُّجنّ�ُّ
ْ ألُّّْحتٌٌُّل حٌ[آل: طُّحت� ةًحتجبخلر[آل: إلٌُّال
خرُّْ:ةُّألَُّّْ ؤُّحتةُّجلٌّ ئُّ:جبَّْئُّذّل إلًٌخت
َّْء م٢حة إلٌُّدُّز ؤيٌُُّّذّىختجبآل ألُّء:طُّحتح
خُّئىًْ ٌ[:ؤًإلال:أل[ْنيُّمجُّآ مجختألل جبَّْئُّذّل

َّْ ء طَُّّْ طُّحتح ألُّةختجب ةًحتجبح إلّحلٌَّئ
زحنر�٢ٌّ ةّحنؤُّةّحنُّ ئُّْ ةُّؤَُّّْ ٌُّآل
ةًحتجب زّىإل[ذُّألُّ: ط خىٌُّلآ ئُّف ةُّؤّل
سًٌخت خألُّحت�َّذَُّّْ ئُّ ْ جلحألّل م٢حي َّْ
ئُّ مجًؤ[آل إلُّال ةٌُّلآ ذُّؤ[جن[ٌّ ؤًخلئؤ[ألّل
ئُّؤًخلئؤ[ألدًٌألؤ[ألّخنإ ةُّآل خًٌألؤ[آل م٢حيِ
زّىإل[ذٌُّّ ط طنال :]ٌ حت�َّخل[ألآل إلُّؤّحنُّ
إلُّحت أخده[ّـا ذًٌر سًٌخت: جبحتْْ َّْ خلًألُّّ
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ء ةٌُّل طَُّّْ جبْخ[حتٌَّّ
طجمختحطّئإ ْ ٌُّإلًْجبٌّ: ألٌُّّ: خًٌُّخلُّ
ّألُّّز جنل ضًٌَّ[آل طَُّّْألٌُّّ ةُّخلّخن
طَُّّْألٌُّّ ٌُّألّ�ّخن إلًٌمت ْ ألٌُّ[مجُّ ألّحن[آل
ضًٌَّ[آل:طُّحتح:ةًحتجب جب٤ْأل[ٌُّذ جبَّألل طٌُّ[آل
طَُّّْء حتَّخلًٌ�ُّ: ة[حت: ْ ألُّةختجبألُّ: ط[جنىختح:
جبَّحتةختجبآل جبحْحٌّ ط[جنىختح: :َّْ حتٌحنُّا أطُّخً
رّ ٌُّة طُّحتح خ[أل�ُّْحجل ْ خىٌُّل ةًحتجب
ةًحتجبإ جبخب خىٌُّل جنّنُّ ْ خلًأل مُّحتَّذ
ط[جنىختحخم طَُّّْء سًٌخت م٢حة خلًأل مُّحتَّذ
أل[خلّأل[ئّحلال جبحٌ�دًٌآل ئُّ خلُّحتَّة خّحنىٌُّّ
جنًْآل ئُّ طٌَُّّْخن: خًٌُّإ: :مُّحتَّخ :ْ َّ ذًألخت�
ْ حتحخل جبْخ[حتَّ: حتٌْحبحآ إل[٤َُّّّْ لّرمجٌُّّ
ْ جنّنُّ رّ إل[ْزُّق[أل طُّإلُّؤُّّز ]ٌ �مجختأل

ةختجبمجُّإ طجمس[ز ةًحتجب

إلّحلٌَّئ خ[آل ئُّ جلحئدًٌآل ْ خلُّحتةًذىختجبآل طُّحتح
طُّْ خلُّألحبألٌَُّّّْ:هختَّذختٌآل م٢حة:ْ أل[ْضًجب
ذ[حتغّل جنًْآل: ئُّ ء إلُّيٌُّئُّ: ْ جبَّخلز:

جبَّخمإ إل[ذألُّخلُّ ضًٌأل[ٌّْ
أل[شُّجلٌل ذ[حتٌض ٌجبحتٌجتح َّْ خلًأل مُّحتَّذ
ئُّْ:َّْضرّحنُّ ذُّأل[ألُّز خًٌُّآ َّْحتجبَّْحال:طّؤُّ
حتحجبٌَّّ حتَّخلًٌ�ُّ ٌُّجنّن َّْئ: أل[ةًْة ء
َّْئ جبئس[ةّّل إلًٌمت طٌَُّّْحن[ َّْئ هختٌَّل

جمختً جمُّ�رق

زّىإل[ذٌُّئ حل:ْ ّ ة[ال:إل َّْئ ةًحتجب
ألحلٌىُّح م٢حيَُّّّْ

هق ألخًحم

ْ ةضًحتجب
::مجُّؤٌُّّ

إلُّئًخبححتجبآل

حت�٣َّ َّْ ةًحتجبٌّ جلْحآل طُّْحآل
ئُّ:جن[حتٌَّئ ألُّّأل[خلآل:ذُّألّ[
طّؤَُّّْ ْسًْجب ألُّْلآ ضًَّؤ[آل
ئُّ ْ ألُّّجلحألآل ؤًإلال ]ٌ مجختألل
ئُّ خُّجنّ�ُّ م٢حة ضًٌَّ[أل[

جبَّخلذٌُّئ ْ مُّحتَّذ ألُّذٌَُّّّْ
طُّحت�حٌ[آل ةًحتجبخلر[آل إلٌُّال
ئُّ إلًٌخت ْ ألُّّْحتٌٌُّل

ةُّألَُّّْ خرُّْ ؤُّحتةُّجلٌّ جبَّْئُّذّل
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زختْْخلُّ: ط ئًٌُّحخلُّ زّّ[آل َّْ سُّإل[أل�٢ٌف جب٤ْآل ء طُّْحألُّ
طَُّّْ َّْ طٌُّْخن: طُّؤختٌى[آ ذ[ٌدُّز حتْْخبط[ْحٌَُّّّْ ةئرًْحت جلحئدًٌآل:
ةئرًْحت ْ ألٌُّئآل ذخت ألُّذٌَُّّْئ ز٢ْْجل يُّجبحت ذًحآل حتْْخبط[ْح ذٌُّئ ْ ء
ذختٌخن نيًٌآل طٌَُّّْخن:طُّحتحٌّ خّش�ُّ خ[ألّ[آل:خىلُّخلسألآلإ ئُّ ضًٌَّ[آل
ةئرًْحتٌل:ئُّ جلحئدًٌآل ؤُّمأل[ٌّ سُّإل[أل�٢ٌّ ز:ئًٌُّحخلُّ َّْ ء إلُّخم
ةئرًْحتَّْ جلحئدًٌآل ذ[جلٌَّّ جنًّحجل خألُّحت�َّز َّْف ألُّّآ ذخت ةئرًْحتٌل خ[آل
طًٌحنآل ألٌُّختآل:ْ جبٌْ[حتْْخبٌل إلًٌمت ذخت ةئرًْحتٌَّئ إلُّؤ[آل:َّْضر ئُّ
ئُّ إل[ ء ؤّحبٌ[ٌٌُّئَُّّْ ْ ذُّةألئسّ[ طُّْ خلُّخُّذ َّْ زختْْخلُّ ط
ذخت ةُّؤُّةُّؤُّ:ةئرًْحتٌَّئ ْ هختَّذختَّ نيُّخلس[ألأل ذًحأل[ٌّ:ضًجب َّْحتجبَّخم
خٌُّلإ ٌحتْْخبط[ْح ةئرًْحتٌّ ذ[ةُّ َّْحتَّْ سُّإل[آل ْ ضٌُّل جبٌْختَّْ

جبٌْ[ةُّهرل: سُّإل[أل�٢ٌّل سُّإل[أل�٢ٌُّمجُّؤ[آل طَُّّْء طُّحتح
خىٌُّال حتْْخبط[ْح ةئرًْحت ض[خم: ٌُّألٌُّئ ئُّ ي[ع[جل خ[ٌُّخلُّ ألُّْلآ
طُّحتح خًٌألُّإ ط[مج[جبححتَّْ: حتحخلُّّ: ئٌُّّ جلٌّْ إلُّحت: هختٌَّل ذٌُّئ: ْ آ ْ
َّْ ئُّ زّحنىُّهغ ض[حتسٌُّّّ:ةُّألُّجبح:طًٌحنّل:أطُّمجُّحت َّْجلٌخت قًْألُّث
زّحنُّخل[جلٌّ ئُّ طَُّّْ خًْلآ ضختحٌْل: ة[حت: زّحنُّخل[جلٌّ إل[ْحتجبآل ة[حت
ألُّّآ ألختط نيُّخلس[ألآل ؤُّخلُّئُّمجُّ نيًٌألىُّ ضختحْذختَّآ هختَّ ةئرًْحتٌّ
طٌَُّّْخن:هىختؤُّآل طُّحتحٌّ:نيًٌألُّاإ:خّش�ُّ إلًٌخت:ْ خُّئىًْ:نيُّخلس[ألآل
جبحمج٢ة[حتٌّ َّْحتجبَّال ئُّ أطحتْز[: طًٌحنّل أحتخبٌّمج[حتجبٌّا: هختَّألجم
ٌْْخن طؤخت� إل[ْحتجبآ جنىُّخلر طُّؤختٌى ألٌذُّئُّهحل ْ ٌ]خلّألُّؤ
ط[خل[أل َّْ ط[جبَّؤّحلحجب ْ خًْآل سًّحجل ز[خل[زحتز خ َّْ ةئرًْحتٌَّئ
نيًٌألُّ طُّحتحٌّ ط نيُّْحجنٌُّّ ء طُّْحألُّ َّْف خًٌألّ�ٌُّ[آلاإ ذًٌُّألّل
مجحنر:ةئرًْحتٌَّئ سُّإل[أل�٢ٌّ ئُّ ء ئًٌُّحخلُّ َّْ:زّّ[آل ةُّآل إلًٌختَّْ

ئُّخ[آل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ خُّّآل ألّحن[آل ضًٌَّ[آل ذًٌُّألآل سُّإل[آل ط[خلر ئُّ
أط[ْحٌّ طًٌحنّل جلحجبَّ ؤُّسّحب ز٢جل جبإ: جبحخألُّآلإ ذخت ةئرًْحتٌَّئ
إلًٌمت ٌُّةّلآ خًْألُّ هُّحتإلُّأل�ٌُّئ: مجحنر ء: ؤُّمأل[ َّْْ سُّإل[أل
ؤيٌُُّّذّىختجبآل إل[ألحبَّحت سُّإل[أل�٢ٌّ نيًٌألىُّ ألٌُّّلآ حتٌّْ َّْضر
ئُّ هُّحتإلُّأل�ُّ مجُّْحتحخًٌآل ط ؤُّمأل[: :َّْْ ألُّذٌَُُّّّّْآ جنًأل[خلأل[ؤٌُّّ
ةُّخلٌُّئّل إلًٌختجبَّاإ هُّحتإلُّأل�ٌُّئ طُّحتح مجئُّْضًححتجبألُّ َّْضر إلُّؤ[آل
طُّحتح ألُّّةٌُّل جبحتْخم حتحخلُّْض هحن[حت سُّإل[أل�٢ٌّ خ[َّْحت�َّ ئُّْ إل[آل
َّْ إلُّحتنيُّأل:حتْْخبط[ْح ؤُّذختخلإ ألُّّضٌُّ�ٌُّ[ألَُّّْحت ذخت:ْ ةئرًْحتٌَّئ
خ[أل خ�ختٌ�ُّ جبَّخم َُّّْْ�ٌ خجمخت� جبٌَّحنر ةئرًْحتٌَّئ ذًحٌل مجحنر
ئَُّّْحت َّْف آ حتٌّْ ملٌُّ�ٌُّّ ٌُّقًْأل جنًٌَّّّ ٌُّء جبٌْ[ضخت:ئُّ ْ
ْ ]�ةًْؤُّئ أل[ْ ئُّ ذختخم جبَّخلزآ أل ئُّ طُّؤختٌى[:إل[ طّجمُّ طَُّّْء

خًٌُّإ جبَّْئُّذٌُّئ:طحتْزّّخن:جبحتْخم

خُّئىًْ جلحألألٌُّّآ ئًٌُّح ؤُّحتجبؤ[ألّل ء طَُّّْ سًٌخت ألُّّ أببا خلُّجبٌَّّ ٌ]ةًْذ جبٌٌَُّّّ جبْ جلحٌألحبٌَّّ ٌحتْْخبط[ْح سُّإل[أل�٢ٌّ
ط[ئُّّز ؤّى[ألحلؤٌُّئ:ٌ[ ئأل١ة هختَّألجمٌُّّئ ْ طأل�ئّحل َّْضرّل مجًجلٌَّحنرإ خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ٌّ طُّحتح خُّألٌَُّّّْ جن[حتَّجلحٌٌُّئ
ٌُّة[حتْحألَُّّْمجئ إل[ذُّأل[ْ خّجمٌُّئ:خلُّجبٌَّّ:مجًجلٌَّحنر َّْضرُّ:طُّؤختٌى[:ئُّ جبحخُّجنىختجبألّ[آل:ةختجبآلآ:ئُّْ ْ إلُّْحئ سُّؤُّْةختجبآل
جبٌْال:سُّإل[أل سُّألل جنًْآل طؤش[:ئُّ جبحخُّجنىختجبألّ[آلآ ْ: ٌُّئ:إلُّْحئةُّأل[ئ خ[آل ئُّ طحتْز:مجختز إلُّخبؤًْآل حتَّضألُّ:ئُّ ْ

جلحألّ[حتٌٌُّئإ ْ إلُّْحئ ؤّى[ألحلؤٌُّئ ْ ةُّأل[ئ ةأل١ئىختجبآل جبَّخلىختجبَّ ةُّؤُّةُّؤُّ طُّؤختٌى[

ةُّ ذ[ َّْحتَّْ سُّإل[آل ط[ٌ[ أمُّْئُّؤُّاآ سُّإل[أل�٢ٌّ
خٌُّلح ٌحتْْخبط[ْح ةئرًْحتٌّ

��رجلٍؤه عألخت

طًٌحنّل ةُّألُّجبح ض[حتسٌُّّّ َّْجلٌخت
ة[حت َّْ ئُّ أطُّمجُّحت:زّحنىُّهغ
ضختحٌْل ة[حت زّحنُّخل[جلٌّ إل[ْحتجبآل
ةئرًْحتٌّ زّحنُّخل[جلٌّ ئُّ طَُّّْ خًْلآ
ؤُّخلُّئُّمجُّ نيًٌألىُّ ضختحْذختَّآ هختَّ
خُّئىًْ ألُّّآ ألختط نيُّخلس[ألآل
طُّحتحٌّ:نيًٌألُّاإ ْ نيُّخلس[ألآل:إلًٌخت
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جبَّْئُّز: ْ ْز ةًحتجب ؤ[جبٌَّئَُّّْآ جبَّْئُّز حتؤّ[آل ْ جنًْآل:ألُّؤُّألحبآل ئُّ
ذُّألّ[ طٌُّْخن ء ةًحتجبخلر[آلآ قإلًْحتٌُّز ] ةؤ[حتٌ: ألٌُُّّذ[ ضًٌََُّّّْ َّْ
ْ ؤ[جبٌَّئ :أل[ْأل:جبَّخلز خل[ئ أل[ْأل:طُّْ جبحتٌجتَّ�جبحجنرإ:ئُّ ؤ[أل�ّل نيُّآل
جبَّخم خ[حتٌ�ُّ جبَّخلذّل ألُّذًٌُّألجمر�ُّ ةًحتجب بثثب مجُّْحتحمجٌُّّ حتحزُّحت�ٌألُّ
جبحتْخلىختجبآل ْ َّْحت�ٌُّْخختجبآل ضًجب طُّحتح ةًحتجبخلر[آل ز[حتنيٌُّل إلًٌمت ئُّ
ةًحتجبٌّ:خلُّحتَّْضًٌَّإ ةًحتجبخلر[آل:ٌ[:جبَّْئُّذّل ٌال َّْء:إلُّحت ّل إلُّحتق
زٌُّىختجبآل طُّحتح خًْل جبحتْخم: خلُّألرُّحتٌل :ْ خ[ٌل طُّمجُّحت طّؤش[
نيُّألُّإل[ خّ�ًؤ[آل ةّؤّ[ٌّْآ نيُّء يًحتخ[ألٌُّّئ ْ طُّألو[ئ ْ جنُّإلّحبٌَّئ
ء جبَّخلىُّهرٌُّئّحنُّ ط ألًٌجمىختجبألّ[آلإ أل[ْ ْ طُّحتح:٤[حتجبآل ذًحٌل خل[ئ
ٌُّّيًحتخ[أل ٤[حتٌَّّ َّْئ ؤي[حتألُّ ]ٌ خُّحتحْحتجب َّْ جبٌختقألٌُّّ طّجمُّ ذ[
طٌَُّّْحن[ َّْئ خًٌ[ذ[لإ جلٌ[ذخت ئَُّّْ هختَّ خ[ٌُّخلُّ ْ ةُّؤُّ هختَّ خّ�ًؤ[آل
حتَّمجُّجلزُّحتخلآل جبحت�ألحبَّْ هختَّ ء:جب٤ْألٌُّئؤ[آل خحلحألّال طٌَُّّْخن خ[ٌُّخلُّ
ئُّ إلُّْئ ْ َّْحتحألًَّحتؤ[آل ألُّةختجبآل جبحتٌه ةختٌ[ زّ[آل َّْ إلُّحتني ْ
ؤأل[ئٌُّئؤ[آل ئُّ هختٌَّخن :ْ ْذٌُّئ ألُّضحنٌُّّ خ[آل ئُّ جبحآل: أل[ْخختجبق[آل

هختْْجنغإ
ْني[آل:جنًْحت�جنٌُّئ: خ ضُّخ[ز ْ إلُّْئ ض[ةُّ ط خ[آل ؤُّألحبق[آل:ئُّ
نيُّةحبححتٌّ ضُّخ[ز إلُّؤّحنُّ ةًحتجب خًٌُّآ: ةًحتجب ٌُّء جنًْآل ئُّ ٌُّء
ئُّ َّْضرّل:جبَّخم إلًٌمت ْ ةختجبٌ[ل ٌُّةَُّّْ َّْ مجورًمجًْ ضُّخ[ز: ْ
إلُّؤّحنُّ ض[ء:ةًحتجبخلر[آل:إلُّئألُّمجختذ�ُّْ:ألُّّمجختٌلإ:ةًحتجب ئُّ ْخبٌَّل
ئُّ ةًحتجب ةّحنٌُّّ جبحمجُّ طَُّّْ إلُّْئ َّْ ةختجبألُّ مجورًمجًْ حت�ٌ�ٌُّّ َّْ

َّْ خ[َّْحت� َّْضرّل إلًٌمت ْ خىٌُّل ني[حتَّخلُّحت نيًححتنيًٌَّّّ:ْذُّمجٌُّّ
مج[ؤّل ٌُّةال إلُّؤّحنُّ قًسًٌئٌُّئّخن ئُّ:مجحنر ألٌُّ[جنر�ُّآ سُّألل
ْ ألّ[ٌل جبحمج٢ةُّحت جبَّْئُّذٌُّئ جبَّحتَّيُّز جلحألجمرّ[ل نيًٌأل�ُّ أل[مجُّآ
طّجمٌُّخن خلحلحألّ[آلإ ٌُّةَُّّْ َّْ ْجن ْ ذُّحت� ْ خًٌآل جبحت�ألحبَّألُّ طُّْحألُّ
مجورًمجًْ حتٌ�ٌُّّ خ[ٌُّخلُّ ةًحتجب زّحنىُّهرألُّ� ذ[جلٌَّّ خلُّحتجبَّال ئٌُّّ
مجورًمجًْ ْ جبحألّحنغ ذُّألّ[ ْ ألُّؤُّألحب خ[ٌّْ سُّألل جلْحآل خ�ختٌ�َُّّْحت:ْ
مجختهرٌُّئإ خ[آل [آل:خىٌُّل:ئُّ جلحك ْ خىٌُّل جبٌ[حتٌّ جبٌْ[حتْْخب ذًٌُّألّل
جبَّخلىُّهرٌُّئ ئُّ ْحجل خ[ٌُّخلُّ جبَّخلىُّهرٌُّئّل ض[ذخت ئَُّّْحت طّؤُّ طؤش[
خلًأل مُّحتَّذ أل[ْ ئُّ ]ٌ ةًحتجب ئُّ:أل[ْ مي َّْجبحضَُّّْ نيًٌألىُّ خ[حتٌالآ ذخت
ئُّف ذخت إلًٌمت جلٌ[ذخت ئُّ�جلَّحتَّجب خُّحتجلَّْ:خًٌُّ:ْ ألُّجن[جل جبَّألل يٌُّختٌل
ذًٌُّألجمغ ء ٌُّألٌُّئُّ طُّْ خ[آل خىُّآل:ئُّ ؤحلحٌحبَّ ذًحآل ْ ألُّّةُّهّ�َُّّْ
خىُّآلآ حتجلمج[حت يٌُّختحألُّ ئُّْ م٢حة َّْ مجًعّ[ألُّ ْ حت�ٌ�ٌُّّ:جبحألّحنغ ئُّ
ةُّآل شُّجل جب٤ْألآل:ْ َّْضرّل مجحنر خّ�ًؤ[آل َّأل�ٌُّئُّ طُّْ:سًْحتَّجب
سّ�ختَّمجٌُّّآ ْ طُّؤختٌى[ خلُّحتء: يجمٌُّّ َّْ ْزإ� خىُّهّ�ُّ خحنًٌّّ
َّْجبَّْحت خ[حتجلحأل خلُّحتء ْ ةًحتجب جبَّْحت جبحجنر�ُّْ ض[خلّل هختَّ جبَّْحت ةًحتجب
طجمس[ز جلٌّ:ضًٌَّ[آل ٌُّةخت� س[حتَّ� ط ْ:ةًحتجبٌخن ذ[حتٌو:ةختجبألُّ ل ٌ]خ
إل[ْةّحنُّآ ئُّْ جبحجنر مجُّْحتحٌل هختَّ جبَّْحت خ[حتجلحألّّخن خلُّحتء ْ ةختجبآل
ةًحتجب ؤيٌُُّّذّىُّحت: ْ ٌجمر ًإلُّئ ض[َّْآل إلُّؤّحنُّ خ[حتجلحأل خلُّحتء:
َّخلألّ�ُّؤ[ألُّ خخت� ذًٌُّألّل: خ[حتجلحألُّّ خلُّحتء إلُّحت ْ جبَّخلىُّهرٌُّئُّّ: ْ

ط[خلًْجبٌَّإ ْ ط[حتحال

َّْإلّحلٌَّئ: ةًحتجب ئُّ:زًٌَُّّألحبٌّ حتحخلّّل حتْْخب َّْ :حتْْخب
خًْلآ طجمس[ز ْ جبَّحتضٌُّل م٢حيَُّّّْضًٌَّّ

َّْئ ض[خل١ ْ َّْط[خل[أل١ طَُّّْخلُّةًحتجبٌَّئ طٌُّْخن ء
طُّْ حتْْخب َّْ حتْْخب ْ جبَّآل طُّع[ال خلّ[خلُّز ٌُّجنّن
ألُّّذًٌُّألّل مُّحتَّذ خلًأل إلّحل ء حتحخلُّّجبَّحتةُّهّل
َّْئ:إلّحلٌَّئ ض[خلّل زًٌَُّّألحبٌّ إلًٌمت:جنًٌَّّل َّْ

ئٌُّّ نيحنرّ�ّخن إلُّحت ْ خىٌُّل خُّحتز[ ةًحتجبح
ذختإ إلًٌمت َّْضرُّّْ ؤ[ؤئٌُّل ذُّألّ[ خ[َّْذَُّّْطًٌحنآل

:خلًأل مُّحتَّذ: خل١حذّش ضُّز
ط[ؤ[ع َّْحتجبَّْحؤُّْ جب٤ْأل[ٌُّذّّل
ذُّةرّ ْ ْهّئ هُّآل: ئُّ: خّش�ُّ ةًحتجبَّْ
خ[حتَّْجلمُّمجُّإ جنًّحألآل طُّحتح َّْضر خلّ[خل
ةًحتجب ألُّّذًٌُّألّل خلًأل مُّحتَّذ خّ�ًؤ[آل
ألُّذَُّّْإلُّحت طٌَُّّْحن[:ط خًٌَّْلآ:َّْئ ئُّأل[ْ
ألُّّجلحألّلآ إلُّة ض[َّْآل َّْ خألُّحت�َّذَُّّْ ئُّ
طّؤُّ ضُّز ئُّ َّْضرّل: إلًٌمت: خلًألٌُّّئ
َّْضرّل إلًٌمت: طّؤٌُّخن ْ ألف ألٌُّْألُّْ
طُّْ ئُّخلُّحتةختجبٌَّئ يٌُّختٌل يجمٌُّّ َّْ
َّْ خلًأل مُّحتَّذ ألُّّضُّئرٌُّّالآ زّإلى[ذُّ
طَُّّْ:ألُّخُّخلُّ ْ خًٌألُّ جبخبؤ[آل جبحتٌجتحٌ:ضُّز
ئُّ زّىإل[ذُّ ط حتَّضألٌُّئ هختٌَّّ خُّجي خًٌحنّال
إلُّيٌُّئَُّّْ َّْْ زًٌَُّّألحبٌّ م٢حة جبَّخلرًْحت
ةًحتجبإ ؤُّحتجبال جبحتٌ[خلُّ:ةًحتجبخلر[آل:ْ ء جبٌختٌل
ذُّألّ[ ألُّّأل[خلآل حت�٣َّ َّْ ةًحتجبٌّ طُّْحآل:جلْحآل
طّؤَُّّْ ْسًْجب ألُّْلآ ضًَّؤ[آل جن[حتٌَّئ ئُّ
م٢حة ضًٌَّ[أل[ ئُّ ْ ألُّّجلحألآل ؤًإلال ]ٌ مجختألل
جبَّخلذٌُّئ ْ مُّحتَّذ ألُّذٌَُّّّْ ئُّ خُّجنّ�ُّ
ْ ألُّّْحتٌٌُّل حٌ[آل: طُّحت� ةًحتجبخلر[آل: إلٌُّال
خرُّْ:ةُّألَُّّْ ؤُّحتةُّجلٌّ ئُّ:جبَّْئُّذّل إلًٌخت
َّْء م٢حة إلٌُّدُّز ؤيٌُُّّذّىختجبآل ألُّء:طُّحتح
خُّئىًْ ٌ[:ؤًإلال:أل[ْنيُّمجُّآ مجختألل جبَّْئُّذّل

َّْ ء طَُّّْ طُّحتح ألُّةختجب ةًحتجبح إلّحلٌَّئ
زحنر�٢ٌّ ةّحنؤُّةّحنُّ ئُّْ ةُّؤَُّّْ ٌُّآل
ةًحتجب زّىإل[ذُّألُّ: ط خىٌُّلآ ئُّف ةُّؤّل
سًٌخت خألُّحت�َّذَُّّْ ئُّ ْ جلحألّل م٢حي َّْ
ئُّ مجًؤ[آل إلُّال ةٌُّلآ ذُّؤ[جن[ٌّ ؤًخلئؤ[ألّل
ئُّؤًخلئؤ[ألدًٌألؤ[ألّخنإ ةُّآل خًٌألؤ[آل م٢حيِ
زّىإل[ذٌُّّ ط طنال :]ٌ حت�َّخل[ألآل إلُّؤّحنُّ
إلُّحت أخده[ّـا ذًٌر سًٌخت: جبحتْْ َّْ خلًألُّّ
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ء ةٌُّل طَُّّْ جبْخ[حتٌَّّ
طجمختحطّئإ ْ ٌُّإلًْجبٌّ: ألٌُّّ: خًٌُّخلُّ
ّألُّّز جنل ضًٌَّ[آل طَُّّْألٌُّّ ةُّخلّخن
طَُّّْألٌُّّ ٌُّألّ�ّخن إلًٌمت ْ ألٌُّ[مجُّ ألّحن[آل
ضًٌَّ[آل:طُّحتح:ةًحتجب جب٤ْأل[ٌُّذ جبَّألل طٌُّ[آل
طَُّّْء حتَّخلًٌ�ُّ: ة[حت: ْ ألُّةختجبألُّ: ط[جنىختح:
جبَّحتةختجبآل جبحْحٌّ ط[جنىختح: :َّْ حتٌحنُّا أطُّخً
رّ ٌُّة طُّحتح خ[أل�ُّْحجل ْ خىٌُّل ةًحتجب
ةًحتجبإ جبخب خىٌُّل جنّنُّ ْ خلًأل مُّحتَّذ
ط[جنىختحخم طَُّّْء سًٌخت م٢حة خلًأل مُّحتَّذ
أل[خلّأل[ئّحلال جبحٌ�دًٌآل ئُّ خلُّحتَّة خّحنىٌُّّ
جنًْآل ئُّ طٌَُّّْخن: خًٌُّإ: :مُّحتَّخ :ْ َّ ذًألخت�
ْ حتحخل جبْخ[حتَّ: حتٌْحبحآ إل[٤َُّّّْ لّرمجٌُّّ
ْ جنّنُّ رّ إل[ْزُّق[أل طُّإلُّؤُّّز ]ٌ �مجختأل

ةختجبمجُّإ طجمس[ز ةًحتجب

إلّحلٌَّئ خ[آل ئُّ جلحئدًٌآل ْ خلُّحتةًذىختجبآل طُّحتح
طُّْ خلُّألحبألٌَُّّّْ:هختَّذختٌآل م٢حة:ْ أل[ْضًجب
ذ[حتغّل جنًْآل: ئُّ ء إلُّيٌُّئُّ: ْ جبَّخلز:

جبَّخمإ إل[ذألُّخلُّ ضًٌأل[ٌّْ
أل[شُّجلٌل ذ[حتٌض ٌجبحتٌجتح َّْ خلًأل مُّحتَّذ
ئُّْ:َّْضرّحنُّ ذُّأل[ألُّز خًٌُّآ َّْحتجبَّْحال:طّؤُّ
حتحجبٌَّّ حتَّخلًٌ�ُّ ٌُّجنّن َّْئ: أل[ةًْة ء
َّْئ جبئس[ةّّل إلًٌمت طٌَُّّْحن[ َّْئ هختٌَّل

جمختً جمُّ�رق

زّىإل[ذٌُّئ حل:ْ ّ ة[ال:إل َّْئ ةًحتجب
ألحلٌىُّح م٢حيَُّّّْ

هق ألخًحم

ْ ةضًحتجب
::مجُّؤٌُّّ

إلُّئًخبححتجبآل

حت�٣َّ َّْ ةًحتجبٌّ جلْحآل طُّْحآل
ئُّ:جن[حتٌَّئ ألُّّأل[خلآل:ذُّألّ[
طّؤَُّّْ ْسًْجب ألُّْلآ ضًَّؤ[آل
ئُّ ْ ألُّّجلحألآل ؤًإلال ]ٌ مجختألل
ئُّ خُّجنّ�ُّ م٢حة ضًٌَّ[أل[

جبَّخلذٌُّئ ْ مُّحتَّذ ألُّذٌَُّّّْ
طُّحت�حٌ[آل ةًحتجبخلر[آل إلٌُّال
ئُّ إلًٌخت ْ ألُّّْحتٌٌُّل

ةُّألَُّّْ خرُّْ ؤُّحتةُّجلٌّ جبَّْئُّذّل
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ؤّجب18ٍ ���� ٌُّةال ة[ألًْآل ٤[حتَّأ��ا

ألضُّذضضٌَُّّْضض

٧

ًٌٌي زّ[مجٌُّئّحنُّئُّ ئُّْ ٌُّةّل: ْ إل[ْحتجبَّسًْجي ْخبجبحآل
مُّفمجّ[آلآ أطًْضٌُّّ ْذُّز ْ زّ[ خ[َّْجيةختجبَّ ْ ةختجب َُّّّْؤ[ني جبئ
ْ َّفَّْجبحضَُّّْةًٌُّألُّخُّمجمٌُّّئ ذٌُّّلاآْ: ئُّئّحب ؤآل حتَّعُّمجٌُّّ خًْ
ألٌُّخن ْ أْححتحآلا ألٌُّخن ْ جبٌْآل ألُّأْحا ء طَُّّْ سًٌخت ٌُّأل�ختٌَّئّ[آل
جبحْحٌّ ألُّْل إلًٌمت ذ[ ئُّيّ[َّْآ: ْخبجبحألّ[آل: :جلؤأل[ة جن[جبَّْخًٌآل َّْ
خُّمجمُّّز خ[َّْحت� إلًٌخت:ْ طّجمٌُّخن َّْف خىُّآلآ ئُّطألجم[ألُّّز َّْضحنف
ٌّجلؤأل[ة ضًَّجلمجُّخحلحألّال طًٌحنّال جبٌْ[ضختٌخن ؤُّألحبمجُّإ إلًٌختٌ[آل ئُّ إلُّحت
جبحئًَّضخن ْ خًَّضحنّل طَُّّْئُّة ذُّؤ[ٌّ إل[ ٌُُّّمحةًحت�َّإلُّئ ْ طّؤُّ
ئُّ إل[ز جبَّحتجبَّخلُّحتٌُّء:َّْخلُّحتٌّ ْ خُّجبخُّضر ئُّخ[آل:طُّْ خٌُّّل ة

حإ أل[جل ةُّهرألَُّّّْخ جبٌْختَّْ ْ مجًؤدًٌآل خل[ئ بب طُّْ ؤ[ٌَّّْ

ْ:ئُّ: ضًَّؤ[آل ةًحتجبخلر[ألُّجبحخُّجنىختٌ[مجٌُّّ ئُّ ثبببآ ب بب ب ت :جنُّْ :
مجحنر:سُّإل[آلآ ةًحتجب:ط[ْححتٌَّّ إلُّجلححت يًٌٌ:جبئَُّّْجلٌ[ذخت:ئُّخلُّجبَّإل[
ْححتٌّإ نيٌَُّّْئّ[آل ئُّ يُّذختَّطُّخلخت َّْؤئّألُّإل[ خًٌحنّال ألُّّطُّمجُّحت جبحتًٌ
ئٌُّل ْ خًٌآل ْشُّخلختَّز ضُّال طُّخلختٌَّئُّئٌُّ�َُّّْؤ[ٌٌُّّ طُّْ
جبٌَُّّإل[ طُّْ:طُّخلختٌَّئُّجبئ خّ�ًؤ[آل ء ضًَّجن:خًٌآل ْ ذختٌحنَُّّْجن[جبٌّ
إلُّجلححت خلُّجبَّإل[ جلَّضال ْ ئُّ:ضًخلُّةختجب زخت� خلحلٌ[ل سُّحتل جبحٌل إلُّجلححت

طُّألو[ئىختٌ[مجٌُّئ:ةًألَُّّْإ ْ:ة[حت ةُّخم ئُّ
جبَّخلئُّؤئىختجبآل َّْضر إلُّئُّمحُّئُّ جن[حت مجُّحتؤُّء طُّخلختٌَّئ: طُّْ
ْ:نيٌَُّّْئ إل[ْحتجبَّسًْجي ٌ[:خًحتة[آل مجختة[آل َّْء ْ:جبحٌ�ا أمُّف
مجحنر ألُّّةٌُّال خ[َّْحت� ط[ْ إلُّئُّمحُّةختجبَّسًْمجٌُّّ ؤُّحتجبال مجحنر:
ئُّؤًمشحلَّط[خل[ زخت� حتٌىىُّهرّل حت�حخل َّْ أل[ْحتجبٌْ�ُّذُّجلآ ْخبحجبألّل
ٌُّّخل[ئ إلُّجلححت نيُّآل: ٌ[جبَّْحتٌّ هئؤّل: جنًٌَّّّ :َّْ طٌُّْخن خًٌّآ
طٌُّْخن ء ةختجبآل زُّضحن ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ةُّأل[ئٌُّئ ء ؤجمخت
خختحٌٌُّئَُّّّْذ[ْحآل ئٌُُّّآل ء خًٌّ: ةُّألن[آلا أًٌخلو َّْخلُّحتَّحز
ئُّخ[آل خل[ئ بت جبٌْ[ٌّ ْ جبحتٌ[ٌْل طُّع[ال َّْحتحألًَّحتٌّ أل[طألجم[أل
ضجمرُّإلُّحتجبْل ٌ]حتْْجنأل:ْ ْة[حتٌّ:جن[جبَّْ:خًٌّ َّْةُّخم مجًؤدًٌأل
ةًحتجبخل[ز ٌحنَُّّْةُّأل[ئُّْئ ٌ[ٌُّمجٌُّّآ خ[ْمجُّسُّحتمج٠� نيٌَُّّْئ:
ٌُُّّمحإلُّئ حتْْئٌُّل جن[جبَّْخًٌآل حت�َّأل�َُّّْخُّحتأل[ؤٌُّّ ْ َّْجبَّألل
خّ﴿َُّّْحتٌّ :ْ جبٌْختٌّ : خل[ئ ئُّأببا جلٌ[ذخت جنًْآل: ئُّ ء: زُّضحنىختجب
ضجمرٌُّّ ني[حتَّألًٌحمآ أل[جبٌ[حتٌّ: ْ :جبحٌ�[ٌُّذ خلًْجل: ئُّ خّأل[جلٌّ ْ
طُّْ إلُّأل[خلُّخلُّحتجبآ ْ أل[إلؤ أل: جبحٌ�ُّأه[فُّاٌّ: مجُّحتال خ[َّْجي
خل[ئُّطُّخلخت بب ؤ[ٌَّّْ: ضًٌَّّ ذُّألّ[ ضّحلحألُّمجٌُّّ مجحنر: ئُّ جبحٌ�ُّء
جلٌ[آل حت� ُّمج َّْحتجل ط[ضخت ضًَّجندُّضر[ألُّئُّ َّْف ٌ[خمآ ألُّْحت� ئُّنيٌَُّّْئ
ٌ]حتْْجنأل ْ ةختجب جلٌأل�ُّْ طُّحتحٌّ طًؤّحبٌَّئ مجحنر أمُّفا
ئُّضًٌَّحنل ئُّخختحآ خ[ْلآ نيًْئُّئُّ ء ؤ[ئُّنيًْئُّمجٌُّّآ ضجمرُّأل[ْ
خ[َّْجي ئُّ ٌ[ل جبحْحت� ْ �ؤ[أل نيُّآل: ةًْحتزٌُّّ طّجمُّأجلؤأل[ةا إ
أمُّفا أل[ْ َّْ خ[ْلآ ضًَّجنٌُّْجم ئُّخلًْجل خّدُّجي ْ جبحٌل مجُّحتال

إ خل[ئ خًٌُّةًْحتزُّمجٌُّّ:َّْحتسُّبب
ض[َّْآل زّ[ل إلُّجلححتَّإل[ جبئ ذُّئُّهحلٌآل جن[جنٌُّّ ئَُّّْحتجبَّال مُّف

طُّقُّجب: ْ خختٌٌُّّ :ئُّذ ةًحتجب أل[ْ س[حت خلُّجبحآل جبحألّحنرألُّ:ء ٌُّةال
ةًحتجبخلر[آل:َّْْ خ[ةًْحت أل[ْجبححت ْ:خلّ[خلُّفُّجبححت جبَّذُّزُّ خلُّحتء ذًحتء
جنًٌآل ئُّ ٌُّء شىًْؤُّذُّ نُّئُّز خلّ[خلُّز طُّحتح زُّعُّ زُّحت�:ط[جلحجبٌُّْ
ضًٌَّّ جبٌحبمج[ٌّ ط[جنىختح جنًٌَّّّ: َّْ ْ ةٌُّل جبحتٌجت: ذًحتةّ[ ٌُّةُّمج[آل
ئُّ مجُّْحتحٌل ٌ[آل ٌخت� ٌٌُّخن:مجً حت�ٌّْإ ةًحتجب:ضٌُّ�ُّ طُّحتحني[حتَّخلُّحتةّحنٌُّّ
ني[حتَّخلُّحتةختجبآل إلُّخمطُّحتح حت�حخلُّيّألُّ ألّ[جل ء طَُّّْخلُّ ألّحن[ألٌُّّ ْ ذًحتةّ[
ئُّْ:جبحألّحنرألٌُّئ:زُّحتئُّؤ[أل هُّحتٌَّل ط[ٌال:ئُّجلَّز حت�حخل:َّْ ةّحنُّمجُّإ
مجًجلححتجي ذ[:طُّْزُّحت�ٌخن ْ إل[:ئُّ:ذّ[آل جبَّألل:سّ[ْحجل ء خٌُّل جبْألّ[
ةًحتخل ْ جبَّؤُّيجمُّ س[حت ْخُّمحلٌّ ةٌُّل زختْْخبَّمج[ألّ[آل ْ ضًٌَّ[آل ئُّ
طُّحتح:أل[حت�َّجلحٌُّذ ذختٌخن:طزجلٌجمّآل َّْضر ْ:خُّمحلٌّ ةُّآل سُّأل�ّخن
طُّقُّجب زُّحتئُّؤ[آل جبحألّحنغ ئُّ إلّئألُّسإ جبحألّحنرألُّمجُّ ألّحن[ألحبحٌآل
ةختجب :جبقًةختحخل طألور[﴾ :]ٌ ْحجلخًٌآل ئُّ: ضًٌَّّ زحنر�٢ٌّ ذًحتء
َّْ:خلّ[خلُّز ْ خُّخل[حتَّ مجًَّجلٌَّحنرٌُّخن ةّحنٌُّئ ْ ْخلُّحتسُّال:ة[حتَّخل[ز
ةًحتجب أل[ْأل ألؤئؤ ذًحتةّ[:ألُّل جنًٌآل:ٌُّء ئُّ شىًْؤُّذٌُّئ:ٌُّء
ْإلُّحتجب:أل[ْأل ؤرؤ[ألُّ:ئُّ ء طَُّّْ:خًٌّ ذًحتءإ:أل[ْخختٌ[ء:ضًحجلٌ[حت ْ
ذًحخلر ٌُّألٌُّئّخن خلُّحتسُّال ئُّ :ْ خىختٌٌُّّ خُّحتيُّحتححت خلُّحتئُّألًْ
ٌُّةّل خ[ضىلُّف َّْ١�ٌ ئُّ أل[ضًٌَّإ حتٌ�ُّني[حتٌَّّ جنًٌآل خ�ُّحتجبألُّ
زختْْخلٌُّّ جبخبحٌُّذ ذًألحبٌَُّّْ زُّحت� َّْْ ذًحتةّ[ خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ ئُّ
ء ةختجب ذ[ْحألد[حت ََّّْ شىًْؤُّزْ: خن ّخ[ٌى[ئ ْ:جبألّحل ةختجب ذًحتةّ[ ْحجلخًٌآل
خلُّهُّحتٌّ ْجبحجبمج[ٌّ ؤًض[ذُّذ ةختجبمجُّخلُّ زُّةُّةُّ ْ طسُّآل مُّخحبْئ
زخلئ أل[ْنيٌُّّ خختجبمجُّخلُّ ط[جنر مجختْْزٌُّئ ئُّ ةختجبآل زّحنًحجلٌّ طُّحتح
ئُّ زّحنًحجلٌّ ز[ئُّْحآل سًْحت خىٌُّل خ[ئدُّخلّ[آل طَُّّْل سّ[ذ ئُّ ْ
ط[ةُّزُّ أل[ْ مًؤُّحت:نيُّئّ:َّْ ئٌُّْحنُّْ ةٌُّلإ ط[جنر مجختْْزٌُّئ
زختْْخلٌُّّ ئُّ جبٌو[ن ]ٌ َّْحتمجختٌّ ط[ؤ[جبٌََُّّّّْ َّْْزُّحت� جبخئؤ[خلّ[ألُّ هُّحتَّ
ةختجبإ َّْخلو ؤئئُّز:ذًحتةّ[ َّْ:ألُّي:مجحنر طُّْ:زختْْخلُّ ْ ةختجب ْحجلخًٌآل
ذ[ إل[ز َّْجلٌختٌَّئ طُّعًْؤُّآل خلُّحتء طُّحتجبمج[آل ألُّْخٌُّّ طّىُّجي
طٌُّْخن خىٌُّّ:ء زّحنىُّجي ذًحتةّ[ زُّحتئُّؤ[آل َّْحتحَّْحت ئُّ ْذ[حتَّمجٌُّّ:
سًْحْ ْ حت�ٌّْ ضجمرُّ ضًٌَّّ جبٌحبمج[ٌٌُّئ ْ طُّحتحٌىل�ألٌُّئ خلُّحتحشُّز َّْ
طُّألحبحؤٌُّئ طَُّّْل:ء خ[ٌحم خًٌُّ ٌٌُّخن جبححتَّْ ذًؤُّذٌُّئُّمجٌُّّ:خ[ٌ�[ئ
طُّحتجبمج[آل خّئألُّ:سج زُّحتَّئُّؤ[آل إلئُّمجٌُّّ ز ّمت خل:ط شحلذ َّْ خلُّحت
ةختجب مجًجلٌَّحنرُّ خلُّجبٌَّّ خّحم جبٌٌَُّّّ خ[خم يجمٌُّئُّمجٌُّّ خُّجنّ�١ ئُّ
خل[خر خختجب:ذ[ سّ[سّ[ جن[حتٌَّئ ئُّ طُّْخل[ نيُّآل:زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌل أل[ْ ْ
خًٌُّج ئُّذ سّ[ْحجل جبٌحبمج[ٌٌُّئ ْ جبَّأل�ٌُّئ جبحٌال زُّحتئُّؤ[آل خىٌُّل
إلًٌخت ضجمرُّ: بثثب ةًْحت�َّْ ْ إلُّئُّمحُّ ة[حتَّخل[ز: طُّحتجبمج[آل: إلُّؤّخن
ؤئئُّز ؤُّجلإلُّخ ْ ٌَُّّْألُّذ ْسّ[ْحجلٌّ جبحألّحنرألُّمجُّ ط[ؤ[جبَّخًٌٌُّئ
ذًحتةّ[ ةّحنٌُّئ حنحبح ّيُّْئ شُّخل[ْج إل[ْحتجبَّ ُّؤُّألجبَّْئ َّْ ذًحتةّ[
ني�أل َّْحتَّْألًح ْ ذًحتةّ[ مجُّْحتحخًٌآل طُّحتح ْ خىٌُّل خًٌىل�ُّْ
طُّْ جنًٌآل ئُّ ء خًٌحنّال ٌٌُّخن ؤُّأل�ُّ ألُّئ�ختٌّإ ئُّةًجنخن جبَّخم
يًأل[نّل نيُّّخلُّ ذًحتةّ[ ئُّ ةًحتجب ةّحنٌُّّ زُّحتئُّؤ[ألُّ جبحألّحنرألٌُّئ

ني[ة١َّخًْلإ جبقًةختحخلّّخن زختْْخلٌُّّ ْ زّحنىُّهرل هُّحتَّ

ش�نبَّخخم رخٍم

مُّف ْ ًٌْجلَّحتخلّو أل[ْأل ئُّ
خلّ[خل:ذًحتةّ[ٌّ: ذ[حتٌض جتْْ:ٌ[ ّ ؤ ئُّ ٌُّةال:س[حتَّ :
ْذُّ ط مجُّْحتحٌّ ألّحنرؤ[أل طُّعًْؤُّآل إل[ْنيُّحتط

ضًٌَّّ جبحألّحنرألّل ٌ[:طإلرؤ[ؤَُّّْ:نيُّآل خ[ٌُّط َّْ طُّْيُّحتَّ
زٌُّ[ةختجبآل َّْ زًٌَُّّخلرُّ ء ةٌُّل ذُّحتض[آل زختْْخلٌُّل طُّحتح

ء س[حتَّ ٌُّةال ةًحتجبج ةّحنٌُّّ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل ؤّى[ألّحلال
خ[آل ئُّ ةّحنؤُّةّخن ئُّ زخت� ط[جنىختح:ْ جبحألّحنرألّل زُّحتئُّؤ[آل
ٌ[:ؤًخ[جنخت حخم ٌُّةخت� جنًٌَّّّ َّْ شُّخل[خم ]ٌ خ[َّْذّل:إلُّخلّ[حت

خلُّجبحآل ْ ذًحتةّ[ ذْْ]إل ؤئّآل إلُّهر[ ئُّ جلٌ[ذخت طُّحتح
سُّإل[آل:زُّضخن:ةٌُّلإ ؤئّآل:ط[ٌال:ئُّ

أل٧خإل ًآلُ

إل[ْحتجبَّ:ئُّحتجلَّ زُّحتئُّؤ[آل:ذًحتةّ[ ةّحنٌُّّ:ةًحتجب

ٌُّذُّةًْؤ

ؤّجب20ٍ ���� ٌُّةال ة[ألًْآل ٤[حتَّأ��ا

ٌُّذُّةًْؤ
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أل[ْ: خىٌُّحبَّ َّْحت جبئجمًْجلٌُّْ حتٌّْ ئُّ ةُّخل طُّمجُّحت :
ّحب َّْضرُّ:ض[خم:جبٌْأل طُّْ ٌحبآ خ�خت خ[جلححت�َّْ:ض[خم:خُّحتْححتجب
نيُّح س خًٌألُّخلُّ أل[ْخ[جلححت� ْ:ني[غ[ألٌُّئ ي[َّْض[ألٌُّئ ء
ْ إل[ألُّ:خلآل ء جبٌْألّحب طألجم[ألٌُّئ أل[ٌْ[آل َّْضر:نيّحبَّْ
إلُّ مجُّْحتحٌئُّ طٌُّّ ّّ[مجُّْحتحح طًٌحنآلثحز ّّ[آل ز َّْ ء خل[ف
جبَّحت ْ ٌحب ذُّّحت ضًجبح أل[ْ ي[َّْض[ألُّني ء جنَُّّْة ئُّ
جبحق ؤًجنرُّحتٌّ مجُّْحتحٌئُّ طٌُّّ ةٌُّحبآ ْحجل ني[غ[ألُّمجٌُّّ
خبآل ط٢َّ: ذُّّألُّ طّ[ألُّل ألُّّجلح× ي[َّْض[ألٌُّئُّألُّإ طٌُّّ
ظرأطُّجبَّذا [آل ّؤأل[ئ نيًٌآل ٌ[ألُّ ط[ٌ[ ٌختآلح ألُّ ؤأل[ئ ْ
ْ ْحجلٌآل جبؤألُّ ألّحنألُّ ي[َّْض[ألٌُّئُّ طٌُّّ أل[ْ ئُّ ةُّآلح
س ي[َّْض[ألٌُّئّحنُّ:خًٌُّخلُّ ئُّ ٌل خ[جل ةختجبآل:ْ ز[خلًحت
جبَّخلّ[ألُّْ إل[َّْ ٌُّّ�خُّئ ء إلُّآل ةُّخلٌُّئ َّْ يًؤ[حت
جنُّحتز خلُّحتٌّ ئُّ خلًححتٌَّئُّْ: طُّخلد ؤًخل[خيٌُّّ: إلآل ء
ْ ألّحنرألُّ ء إلُّآل ذختَّةّخن ةُّخلٌُّئ خُّخلآلإ مجختَّْ ْ
ألُّهُّحتٌئ ةُّآلإ ًآل:ة[آلح جة َّْ:أل[ْ ْحجلٌل ْ ةُّآل ز[خلًحت
ضَُّّْحت:جبَّألُّ ؤًخ[ٌئ َّْ خلُّحتٌ[ألُّْ ؤئ خل[ألُّخلُّ ءْ: إلُّآل
طُّحتحٌ[آل ْ:خ[ضر خختجب ْ ةُّآل َّْئّ[أل[:زًٌَُّّألحبٌّ ْحألُّل
ةٌُّحب ةُّخلٌُّئ طٌُّّ ذُّؤ[جن[ٌّ ض[خم َّْضر طًٌحنآل؛حإ
نيؤ[أل ْ طُّئ�ُّحتجبٌ[خم حتْضجم[حتٌ[آل ْ حتَّألل ذُّؤ[ال
طٌُّّ أل[ْ: ئُّ مجختذُّّإ خ[ئ حتٌْ[آل ئُّ ؤًشُّؤُّجبٌّ ألًٌخت:
هختَّ جبحأل[آل ْ خختجبآل ْ يًؤ[حت خلُّحت ئُّ ي[َّْض[ألٌُّئُّ
َّْ جنى[ألآل جنّحنُّ ْ ةّحن[آل نيُّيًْ ْ جنُّحت� خًْجبَّ َّْضر
جنُّحتال ط[ٌُّال ء نيًْز ْ ذٌُّّحب أل[ْخٌُّألّ[آل ئُّ يجمُّّف
ٌ[ألُّ َّْل خلُّحت خ[ٌُّؤُّْ طؤش[: جلْْحآلإ: ٌحبحألُّ خ[حت ةٌُّحب
ي[َّْض[ألُّألّحنٌُّئُّ طٌُّّ ؤأل[ئ ْ خىُّآل خبٌ[آل ذًحآل نيًٌآل
مجُّْحتح:ةختجبألّ[آل ئُّ  حتْف مي خ[ْل ْ خ�ختآل: ظر نيًٌآل
َّْحتَّْ جنُّةُّز هختَّ: ًؤُّئ�[ٌّا سُّؤ�[ٌّأة طٌُّّ: ٌحبآ ٌخت جب
ٌّ إل[: ٌّهىخت ْ إلًٌخت ذُّؤ[ال ء نيًْزحخ[ْمج ةًْ:
خًْجبَّ ذًحٌحبآل ط[ٌُّألحبَّ ئُّ ٌُّّ�ؤأل[ئ يًؤ[حت ْ ي[َّْض[ألُّ
س ألّحنرُّ ء جلْْحتؤّ[آل ئُّْحتَّ إل[ خُّجبجن[ألجم نيُّحطؤش[
طُّمجُّحت ئٌُّختَّ ي[َّْض[ألُّإ أل[ْ ئُّ إل[ خلُّحتٌ[آل ُّّّألُّ س طُّْ
َّْضر طُّْ خىُّآل: ذُّؤ[جن[ خ[آل: َّْحتزختخلٌُّئ:شىًْؤُّز
أخ:ؤً ط[أل ْ:مي ألُّضًَّجنُّ سُّؤ�[:نيُّأل جبٌْألآل:طٌُّّ
َّْف:ذ[ َّْحتإ مجختذُّّخلُّْ سُّؤ�[ طٌُّّ ْجبَّخلرًْحتٌّا جبحال
ث طًٌحن ء يُّْف َّْ خختجبؤُّ ْ إل[ْحتجبؤُّ طُّْحتَّل:مجًْجي
الآ ٌُّّأل[ئ طُّمجُّحت :ُّأل[ئ ْ ذآل مجًْجي: طُّمجُّحت حمجًْجي
؛حإ ٌُّّْألُّ:خحنأل]ٌ ة إل[ْححتَّحإ ّل س:ألُّحتَّخل َّْ طَُّّْل
حبَّْأذُّشيّيا ّئخى خلُّحتٌّ: ئُّ: ذًحٌحب ض[خم َّْضر

سُّؤ�[ ألُّضًَّجن طٌُّّ جلحألّحب ض[خم طؤش[ خىٌُّحبآ ئُّف
ض[خل س ألٌُّحن[ذآل: ْ خّى[حتٌّ خٌُّحبآلح ةًْ: َّْحتَّْ
جبٌ[حتَّ خًَّْألُّْخلُّحتآ ضًٌَّ[آل َّْضر خرًحآل ٌّْ]أل ئُّ ء
إلُّحت نيًٌآل: ْ ٌحب: ذُّّحت ةُّخلٌُّئُّ طٌُّّ خلُّحت: َّْ نيُّ: ء
ة[ألجمخت:ٌ[ نيًٌّ سُّؤ�[ألُّ طٌُّّ ئُّ طُّألحبحؤ ٌ[ألُّ ة[ال:ئُّ
طُّألحبحؤّئُّ طٌُّّ ٌُّء أخلُّحتَّذ[آلا:ٌُّء:َّْ ٌل جن٢زُّعُّ
طؤش[ طُّألحبحؤٌُّآ ألُّضًَّجن َّْئ ْ مجختآل ألُّضًَّجن
ؤً ط[أل سًْحتَّ: طٌُّّ ة[ألجمخت: سُّؤ�[: ئُّجي ةًئأمجحنرا:
ئُّ ذختَّ ٌّ ئُّ طؤش[ مجختٌحبإ ْجبَّخلرًْحتٌّلا جبحال أخ
خًٌألُّ ْحجل ذختَّةّخن: ني[غ[ألٌُّئ م٢حة: خلُّحتذ[َّْخلُّحت
إل[ يئّ[آل ني[غ[ألٌُّئُّ طٌُّّ أل[ٌّْإ نيألُّْ س[ٌئٌُّئ ء
طُّْحتح ئُّ نيآل: ْ س[ٌئٌُّئ س خًٌُّخلُّ ْ أل[ٌْ[آل: ئُّ
خىلألُّ ألٌُّختآل: ّّل س نيًٌآل س[ٌئٌُّخن ةّحنآل؛إ يئّ[آل:
خًَّْألُّْخلُّحت ضًٌَّ[آل مجُّحتجبٌآل ْ خّى[حتٌّ َّْضر ْ ٌّْ]أل
ني[غ[ألٌُّئُّ طٌُّّ ةختألُّخلُّْ حتٌّْ طؤش[ ُّّّئُّآ س طُّْ ئُّ
طُّخل[خم َّْ جلحألّألُّْ جبَّحتَّْمي ئُّ ةّحنآلإ يئّ[آل ألّحنرألُّ ْ
يئّ[آل ةٌُّالآ: ذُّؤ[جن[ٌّ َّْضر جبْةرحت�ٌَّئ يجمٌُّّئ:
ُّ�ّ حتَّخلأل جلَّحتَّز ْ َّْئّ[ إل[ ألُّضًَّجنٌُّّئ هختَّ ضًٌَّّ
ألٌُّحبَّْ ذُّطجم٢ ]ٌ ة[حتٌ�ُّحتٌّ هختَّذخت ئُّْحألُّ ط[ٌُّالإ ئُّجي
ألُّضًَّجن طًٌحنآل ط[ٌُّالإ::زحلٌحنىٌُّئ خلًي[آل ْ جبئ خ[آل
جبٌّ ةٌُّحبإ زًٌ: خلًي[ألّخن ْ ٌحب ذُّّحت جبئ حت�ؤ[ذّجمال:
ز َّْ ؤحلَّحت�َّذ ء:مي س[ٌّ:ضًٌَّّ َّْ س�ختٌخن خلًٌُّّْ
نيُّ إلّؤ[آل:ألُّّجلحأل ةّحنُّآ يئّ[آل ء ُّطُّْ:س[ٌئ ّحبآلإ حتَّخل

ٌحبإ ذُّّحت ضًٌَّّ خلُّحت َّْ
ةُّال: ضًٌَّّآ ئُّجي :ُّ�ّ حتَّخلأل جلَّحتَّز ئَُّّْل: خّش�ُّ :
ذُّؤ[ؤ سُّؤ�[:ْ ة[ألجمختٌَّئ خ[ٌّ طُّئو جبَّال:جبَّال ْ ةُّال
َّْحتَّأل�ُّ ْ : ٌّحت إلُّحتمي ٌحبإ: مجخت ٌّ]ٌ طُّْحتح: ئُّ :ط[ألًؤُّّف
إلًْة[حتٌَّ[آل ض[خم ألُّآل:ذ[ حتحٌ[آل ]ٌ: ز جبَّألُّ ٌآل ئُّْحتَّ
طُّحت جلحألّأل�[ٌ�ُّ ي[َّْض[ألٌُّئُّ ْ ني[غ[ألٌُّئ طٌُّّ خًْزإ
حت�َّخلف ْ ضًَّألف ةر[ْ س ئُّ ْ ٌل ضٌُّختزُّحت إلُّحتح
خ [آلآ ٌْح َّْضرٌُّئ ئُّ َّْحتمجختذآل خلًْجب ْ ؤ[ئ :َّْ
ئُّ َّْضرُّ طٌُّّ نيًْزإ جبَّخلّ[آل ئُّ َّْضر َّْئّوُّز
نُّهئُّذُّآ طٌُّّ ذ[ْحآل ْ نيًْز سُّؤ�[ جبَّخم ئُّ طُّخل[خم
سُّؤ�[:جبٌَّحبَّْإ ذُّؤ[ؤ جبٌْ[حتْْخب ئُّ ْ:ألُّذًحٌال خرًحٌال
سُّؤ�[إ طٌُّّ هُّحتجب :ْ هُّحتجب نيُّْ أل[ْ: نيًْجبَّ ٌّجبٌْحب
طٌُّّ جبْني[حت هّحن١ سُّؤ�[ ٌُّل َّْحتسئُّ خ[قآل طّأل�ُّ
ئُّ ألًح طّأل�ُّْ ئُّ ة[ألجمختٌَّئ:خًْزآ:إلُّ ْ ألُّضًَّجنُّّئ

خ�ختقآلإ ف َّجم� �:ئ ئَُّّخْ

ألُّضًَّجن ضُّذُّحت ْ ني[غ[ألٌُّئ
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ؤّجب18ٍ ���� ٌُّةال ة[ألًْآل ٤[حتَّأ��ا

ألضُّذضضٌَُّّْضض

٧

ًٌٌي زّ[مجٌُّئّحنُّئُّ ئُّْ ٌُّةّل: ْ إل[ْحتجبَّسًْجي ْخبجبحآل
مُّفمجّ[آلآ أطًْضٌُّّ ْذُّز ْ زّ[ خ[َّْجيةختجبَّ ْ ةختجب َُّّّْؤ[ني جبئ
ْ َّفَّْجبحضَُّّْةًٌُّألُّخُّمجمٌُّّئ ذٌُّّلاآْ: ئُّئّحب ؤآل حتَّعُّمجٌُّّ خًْ
ألٌُّخن ْ أْححتحآلا ألٌُّخن ْ جبٌْآل ألُّأْحا ء طَُّّْ سًٌخت ٌُّأل�ختٌَّئّ[آل
جبحْحٌّ ألُّْل إلًٌمت ذ[ ئُّيّ[َّْآ: ْخبجبحألّ[آل: :جلؤأل[ة جن[جبَّْخًٌآل َّْ
خُّمجمُّّز خ[َّْحت� إلًٌخت:ْ طّجمٌُّخن َّْف خىُّآلآ ئُّطألجم[ألُّّز َّْضحنف
ٌّجلؤأل[ة ضًَّجلمجُّخحلحألّال طًٌحنّال جبٌْ[ضختٌخن ؤُّألحبمجُّإ إلًٌختٌ[آل ئُّ إلُّحت
جبحئًَّضخن ْ خًَّضحنّل طَُّّْئُّة ذُّؤ[ٌّ إل[ ٌُُّّمحةًحت�َّإلُّئ ْ طّؤُّ
ئُّ إل[ز جبَّحتجبَّخلُّحتٌُّء:َّْخلُّحتٌّ ْ خُّجبخُّضر ئُّخ[آل:طُّْ خٌُّّل ة

حإ أل[جل ةُّهرألَُّّّْخ جبٌْختَّْ ْ مجًؤدًٌآل خل[ئ بب طُّْ ؤ[ٌَّّْ

ْ:ئُّ: ضًَّؤ[آل ةًحتجبخلر[ألُّجبحخُّجنىختٌ[مجٌُّّ ئُّ ثبببآ ب بب ب ت :جنُّْ :
مجحنر:سُّإل[آلآ ةًحتجب:ط[ْححتٌَّّ إلُّجلححت يًٌٌ:جبئَُّّْجلٌ[ذخت:ئُّخلُّجبَّإل[
ْححتٌّإ نيٌَُّّْئّ[آل ئُّ يُّذختَّطُّخلخت َّْؤئّألُّإل[ خًٌحنّال ألُّّطُّمجُّحت جبحتًٌ
ئٌُّل ْ خًٌآل ْشُّخلختَّز ضُّال طُّخلختٌَّئُّئٌُّ�َُّّْؤ[ٌٌُّّ طُّْ
جبٌَُّّإل[ طُّْ:طُّخلختٌَّئُّجبئ خّ�ًؤ[آل ء ضًَّجن:خًٌآل ْ ذختٌحنَُّّْجن[جبٌّ
إلُّجلححت خلُّجبَّإل[ جلَّضال ْ ئُّ:ضًخلُّةختجب زخت� خلحلٌ[ل سُّحتل جبحٌل إلُّجلححت

طُّألو[ئىختٌ[مجٌُّئ:ةًألَُّّْإ ْ:ة[حت ةُّخم ئُّ
جبَّخلئُّؤئىختجبآل َّْضر إلُّئُّمحُّئُّ جن[حت مجُّحتؤُّء طُّخلختٌَّئ: طُّْ
ْ:نيٌَُّّْئ إل[ْحتجبَّسًْجي ٌ[:خًحتة[آل مجختة[آل َّْء ْ:جبحٌ�ا أمُّف
مجحنر ألُّّةٌُّال خ[َّْحت� ط[ْ إلُّئُّمحُّةختجبَّسًْمجٌُّّ ؤُّحتجبال مجحنر:
ئُّؤًمشحلَّط[خل[ زخت� حتٌىىُّهرّل حت�حخل َّْ أل[ْحتجبٌْ�ُّذُّجلآ ْخبحجبألّل
ٌُّّخل[ئ إلُّجلححت نيُّآل: ٌ[جبَّْحتٌّ هئؤّل: جنًٌَّّّ :َّْ طٌُّْخن خًٌّآ
طٌُّْخن ء ةختجبآل زُّضحن ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ةُّأل[ئٌُّئ ء ؤجمخت
خختحٌٌُّئَُّّّْذ[ْحآل ئٌُُّّآل ء خًٌّ: ةُّألن[آلا أًٌخلو َّْخلُّحتَّحز
ئُّخ[آل خل[ئ بت جبٌْ[ٌّ ْ جبحتٌ[ٌْل طُّع[ال َّْحتحألًَّحتٌّ أل[طألجم[أل
ضجمرُّإلُّحتجبْل ٌ]حتْْجنأل:ْ ْة[حتٌّ:جن[جبَّْ:خًٌّ َّْةُّخم مجًؤدًٌأل
ةًحتجبخل[ز ٌحنَُّّْةُّأل[ئُّْئ ٌ[ٌُّمجٌُّّآ خ[ْمجُّسُّحتمج٠� نيٌَُّّْئ:
ٌُُّّمحإلُّئ حتْْئٌُّل جن[جبَّْخًٌآل حت�َّأل�َُّّْخُّحتأل[ؤٌُّّ ْ َّْجبَّألل
خّ﴿َُّّْحتٌّ :ْ جبٌْختٌّ : خل[ئ ئُّأببا جلٌ[ذخت جنًْآل: ئُّ ء: زُّضحنىختجب
ضجمرٌُّّ ني[حتَّألًٌحمآ أل[جبٌ[حتٌّ: ْ :جبحٌ�[ٌُّذ خلًْجل: ئُّ خّأل[جلٌّ ْ
طُّْ إلُّأل[خلُّخلُّحتجبآ ْ أل[إلؤ أل: جبحٌ�ُّأه[فُّاٌّ: مجُّحتال خ[َّْجي
خل[ئُّطُّخلخت بب ؤ[ٌَّّْ: ضًٌَّّ ذُّألّ[ ضّحلحألُّمجٌُّّ مجحنر: ئُّ جبحٌ�ُّء
جلٌ[آل حت� ُّمج َّْحتجل ط[ضخت ضًَّجندُّضر[ألُّئُّ َّْف ٌ[خمآ ألُّْحت� ئُّنيٌَُّّْئ
ٌ]حتْْجنأل ْ ةختجب جلٌأل�ُّْ طُّحتحٌّ طًؤّحبٌَّئ مجحنر أمُّفا
ئُّضًٌَّحنل ئُّخختحآ خ[ْلآ نيًْئُّئُّ ء ؤ[ئُّنيًْئُّمجٌُّّآ ضجمرُّأل[ْ
خ[َّْجي ئُّ ٌ[ل جبحْحت� ْ �ؤ[أل نيُّآل: ةًْحتزٌُّّ طّجمُّأجلؤأل[ةا إ
أمُّفا أل[ْ َّْ خ[ْلآ ضًَّجنٌُّْجم ئُّخلًْجل خّدُّجي ْ جبحٌل مجُّحتال

إ خل[ئ خًٌُّةًْحتزُّمجٌُّّ:َّْحتسُّبب
ض[َّْآل زّ[ل إلُّجلححتَّإل[ جبئ ذُّئُّهحلٌآل جن[جنٌُّّ ئَُّّْحتجبَّال مُّف

طُّقُّجب: ْ خختٌٌُّّ :ئُّذ ةًحتجب أل[ْ س[حت خلُّجبحآل جبحألّحنرألُّ:ء ٌُّةال
ةًحتجبخلر[آل:َّْْ خ[ةًْحت أل[ْجبححت ْ:خلّ[خلُّفُّجبححت جبَّذُّزُّ خلُّحتء ذًحتء
جنًٌآل ئُّ ٌُّء شىًْؤُّذُّ نُّئُّز خلّ[خلُّز طُّحتح زُّعُّ زُّحت�:ط[جلحجبٌُّْ
ضًٌَّّ جبٌحبمج[ٌّ ط[جنىختح جنًٌَّّّ: َّْ ْ ةٌُّل جبحتٌجت: ذًحتةّ[ ٌُّةُّمج[آل
ئُّ مجُّْحتحٌل ٌ[آل ٌخت� ٌٌُّخن:مجً حت�ٌّْإ ةًحتجب:ضٌُّ�ُّ طُّحتحني[حتَّخلُّحتةّحنٌُّّ
ني[حتَّخلُّحتةختجبآل إلُّخمطُّحتح حت�حخلُّيّألُّ ألّ[جل ء طَُّّْخلُّ ألّحن[ألٌُّّ ْ ذًحتةّ[
ئُّْ:جبحألّحنرألٌُّئ:زُّحتئُّؤ[أل هُّحتٌَّل ط[ٌال:ئُّجلَّز حت�حخل:َّْ ةّحنُّمجُّإ
مجًجلححتجي ذ[:طُّْزُّحت�ٌخن ْ إل[:ئُّ:ذّ[آل جبَّألل:سّ[ْحجل ء خٌُّل جبْألّ[
ةًحتخل ْ جبَّؤُّيجمُّ س[حت ْخُّمحلٌّ ةٌُّل زختْْخبَّمج[ألّ[آل ْ ضًٌَّ[آل ئُّ
طُّحتح:أل[حت�َّجلحٌُّذ ذختٌخن:طزجلٌجمّآل َّْضر ْ:خُّمحلٌّ ةُّآل سُّأل�ّخن
طُّقُّجب زُّحتئُّؤ[آل جبحألّحنغ ئُّ إلّئألُّسإ جبحألّحنرألُّمجُّ ألّحن[ألحبحٌآل
ةختجب :جبقًةختحخل طألور[﴾ :]ٌ ْحجلخًٌآل ئُّ: ضًٌَّّ زحنر�٢ٌّ ذًحتء
َّْ:خلّ[خلُّز ْ خُّخل[حتَّ مجًَّجلٌَّحنرٌُّخن ةّحنٌُّئ ْ ْخلُّحتسُّال:ة[حتَّخل[ز
ةًحتجب أل[ْأل ألؤئؤ ذًحتةّ[:ألُّل جنًٌآل:ٌُّء ئُّ شىًْؤُّذٌُّئ:ٌُّء
ْإلُّحتجب:أل[ْأل ؤرؤ[ألُّ:ئُّ ء طَُّّْ:خًٌّ ذًحتءإ:أل[ْخختٌ[ء:ضًحجلٌ[حت ْ
ذًحخلر ٌُّألٌُّئّخن خلُّحتسُّال ئُّ :ْ خىختٌٌُّّ خُّحتيُّحتححت خلُّحتئُّألًْ
ٌُّةّل خ[ضىلُّف َّْ١�ٌ ئُّ أل[ضًٌَّإ حتٌ�ُّني[حتٌَّّ جنًٌآل خ�ُّحتجبألُّ
زختْْخلٌُّّ جبخبحٌُّذ ذًألحبٌَُّّْ زُّحت� َّْْ ذًحتةّ[ خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ ئُّ
ء ةختجب ذ[ْحألد[حت ََّّْ شىًْؤُّزْ: خن ّخ[ٌى[ئ ْ:جبألّحل ةختجب ذًحتةّ[ ْحجلخًٌآل
خلُّهُّحتٌّ ْجبحجبمج[ٌّ ؤًض[ذُّذ ةختجبمجُّخلُّ زُّةُّةُّ ْ طسُّآل مُّخحبْئ
زخلئ أل[ْنيٌُّّ خختجبمجُّخلُّ ط[جنر مجختْْزٌُّئ ئُّ ةختجبآل زّحنًحجلٌّ طُّحتح
ئُّ زّحنًحجلٌّ ز[ئُّْحآل سًْحت خىٌُّل خ[ئدُّخلّ[آل طَُّّْل سّ[ذ ئُّ ْ
ط[ةُّزُّ أل[ْ مًؤُّحت:نيُّئّ:َّْ ئٌُّْحنُّْ ةٌُّلإ ط[جنر مجختْْزٌُّئ
زختْْخلٌُّّ ئُّ جبٌو[ن ]ٌ َّْحتمجختٌّ ط[ؤ[جبٌََُّّّّْ َّْْزُّحت� جبخئؤ[خلّ[ألُّ هُّحتَّ
ةختجبإ َّْخلو ؤئئُّز:ذًحتةّ[ َّْ:ألُّي:مجحنر طُّْ:زختْْخلُّ ْ ةختجب ْحجلخًٌآل
ذ[ إل[ز َّْجلٌختٌَّئ طُّعًْؤُّآل خلُّحتء طُّحتجبمج[آل ألُّْخٌُّّ طّىُّجي
طٌُّْخن خىٌُّّ:ء زّحنىُّجي ذًحتةّ[ زُّحتئُّؤ[آل َّْحتحَّْحت ئُّ ْذ[حتَّمجٌُّّ:
سًْحْ ْ حت�ٌّْ ضجمرُّ ضًٌَّّ جبٌحبمج[ٌٌُّئ ْ طُّحتحٌىل�ألٌُّئ خلُّحتحشُّز َّْ
طُّألحبحؤٌُّئ طَُّّْل:ء خ[ٌحم خًٌُّ ٌٌُّخن جبححتَّْ ذًؤُّذٌُّئُّمجٌُّّ:خ[ٌ�[ئ
طُّحتجبمج[آل خّئألُّ:سج زُّحتَّئُّؤ[آل إلئُّمجٌُّّ ز ّمت خل:ط شحلذ َّْ خلُّحت
ةختجب مجًجلٌَّحنرُّ خلُّجبٌَّّ خّحم جبٌٌَُّّّ خ[خم يجمٌُّئُّمجٌُّّ خُّجنّ�١ ئُّ
خل[خر خختجب:ذ[ سّ[سّ[ جن[حتٌَّئ ئُّ طُّْخل[ نيُّآل:زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌل أل[ْ ْ
خًٌُّج ئُّذ سّ[ْحجل جبٌحبمج[ٌٌُّئ ْ جبَّأل�ٌُّئ جبحٌال زُّحتئُّؤ[آل خىٌُّل
إلًٌخت ضجمرُّ: بثثب ةًْحت�َّْ ْ إلُّئُّمحُّ ة[حتَّخل[ز: طُّحتجبمج[آل: إلُّؤّخن
ؤئئُّز ؤُّجلإلُّخ ْ ٌَُّّْألُّذ ْسّ[ْحجلٌّ جبحألّحنرألُّمجُّ ط[ؤ[جبَّخًٌٌُّئ
ذًحتةّ[ ةّحنٌُّئ حنحبح ّيُّْئ شُّخل[ْج إل[ْحتجبَّ ُّؤُّألجبَّْئ َّْ ذًحتةّ[
ني�أل َّْحتَّْألًح ْ ذًحتةّ[ مجُّْحتحخًٌآل طُّحتح ْ خىٌُّل خًٌىل�ُّْ
طُّْ جنًٌآل ئُّ ء خًٌحنّال ٌٌُّخن ؤُّأل�ُّ ألُّئ�ختٌّإ ئُّةًجنخن جبَّخم
يًأل[نّل نيُّّخلُّ ذًحتةّ[ ئُّ ةًحتجب ةّحنٌُّّ زُّحتئُّؤ[ألُّ جبحألّحنرألٌُّئ

ني[ة١َّخًْلإ جبقًةختحخلّّخن زختْْخلٌُّّ ْ زّحنىُّهرل هُّحتَّ

ش�نبَّخخم رخٍم

مُّف ْ ًٌْجلَّحتخلّو أل[ْأل ئُّ
خلّ[خل:ذًحتةّ[ٌّ: ذ[حتٌض جتْْ:ٌ[ ّ ؤ ئُّ ٌُّةال:س[حتَّ :
ْذُّ ط مجُّْحتحٌّ ألّحنرؤ[أل طُّعًْؤُّآل إل[ْنيُّحتط

ضًٌَّّ جبحألّحنرألّل ٌ[:طإلرؤ[ؤَُّّْ:نيُّآل خ[ٌُّط َّْ طُّْيُّحتَّ
زٌُّ[ةختجبآل َّْ زًٌَُّّخلرُّ ء ةٌُّل ذُّحتض[آل زختْْخلٌُّل طُّحتح

ء س[حتَّ ٌُّةال ةًحتجبج ةّحنٌُّّ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل ؤّى[ألّحلال
خ[آل ئُّ ةّحنؤُّةّخن ئُّ زخت� ط[جنىختح:ْ جبحألّحنرألّل زُّحتئُّؤ[آل
ٌ[:ؤًخ[جنخت حخم ٌُّةخت� جنًٌَّّّ َّْ شُّخل[خم ]ٌ خ[َّْذّل:إلُّخلّ[حت

خلُّجبحآل ْ ذًحتةّ[ ذْْ]إل ؤئّآل إلُّهر[ ئُّ جلٌ[ذخت طُّحتح
سُّإل[آل:زُّضخن:ةٌُّلإ ؤئّآل:ط[ٌال:ئُّ

أل٧خإل ًآلُ

إل[ْحتجبَّ:ئُّحتجلَّ زُّحتئُّؤ[آل:ذًحتةّ[ ةّحنٌُّّ:ةًحتجب

ٌُّذُّةًْؤ

ؤّجب20ٍ ���� ٌُّةال ة[ألًْآل ٤[حتَّأ��ا

ٌُّذُّةًْؤ

٧

issue(53)Dec 200921SOCIETY
gull 
soo

أل[ْ: خىٌُّحبَّ َّْحت جبئجمًْجلٌُّْ حتٌّْ ئُّ ةُّخل طُّمجُّحت :
ّحب َّْضرُّ:ض[خم:جبٌْأل طُّْ ٌحبآ خ�خت خ[جلححت�َّْ:ض[خم:خُّحتْححتجب
نيُّح س خًٌألُّخلُّ أل[ْخ[جلححت� ْ:ني[غ[ألٌُّئ ي[َّْض[ألٌُّئ ء
ْ إل[ألُّ:خلآل ء جبٌْألّحب طألجم[ألٌُّئ أل[ٌْ[آل َّْضر:نيّحبَّْ
إلُّ مجُّْحتحٌئُّ طٌُّّ ّّ[مجُّْحتحح طًٌحنآلثحز ّّ[آل ز َّْ ء خل[ف
جبَّحت ْ ٌحب ذُّّحت ضًجبح أل[ْ ي[َّْض[ألُّني ء جنَُّّْة ئُّ
جبحق ؤًجنرُّحتٌّ مجُّْحتحٌئُّ طٌُّّ ةٌُّحبآ ْحجل ني[غ[ألُّمجٌُّّ
خبآل ط٢َّ: ذُّّألُّ طّ[ألُّل ألُّّجلح× ي[َّْض[ألٌُّئُّألُّإ طٌُّّ
ظرأطُّجبَّذا [آل ّؤأل[ئ نيًٌآل ٌ[ألُّ ط[ٌ[ ٌختآلح ألُّ ؤأل[ئ ْ
ْ ْحجلٌآل جبؤألُّ ألّحنألُّ ي[َّْض[ألٌُّئُّ طٌُّّ أل[ْ ئُّ ةُّآلح
س ي[َّْض[ألٌُّئّحنُّ:خًٌُّخلُّ ئُّ ٌل خ[جل ةختجبآل:ْ ز[خلًحت
جبَّخلّ[ألُّْ إل[َّْ ٌُّّ�خُّئ ء إلُّآل ةُّخلٌُّئ َّْ يًؤ[حت
جنُّحتز خلُّحتٌّ ئُّ خلًححتٌَّئُّْ: طُّخلد ؤًخل[خيٌُّّ: إلآل ء
ْ ألّحنرألُّ ء إلُّآل ذختَّةّخن ةُّخلٌُّئ خُّخلآلإ مجختَّْ ْ
ألُّهُّحتٌئ ةُّآلإ ًآل:ة[آلح جة َّْ:أل[ْ ْحجلٌل ْ ةُّآل ز[خلًحت
ضَُّّْحت:جبَّألُّ ؤًخ[ٌئ َّْ خلُّحتٌ[ألُّْ ؤئ خل[ألُّخلُّ ءْ: إلُّآل
طُّحتحٌ[آل ْ:خ[ضر خختجب ْ ةُّآل َّْئّ[أل[:زًٌَُّّألحبٌّ ْحألُّل
ةٌُّحب ةُّخلٌُّئ طٌُّّ ذُّؤ[جن[ٌّ ض[خم َّْضر طًٌحنآل؛حإ
نيؤ[أل ْ طُّئ�ُّحتجبٌ[خم حتْضجم[حتٌ[آل ْ حتَّألل ذُّؤ[ال
طٌُّّ أل[ْ: ئُّ مجختذُّّإ خ[ئ حتٌْ[آل ئُّ ؤًشُّؤُّجبٌّ ألًٌخت:
هختَّ جبحأل[آل ْ خختجبآل ْ يًؤ[حت خلُّحت ئُّ ي[َّْض[ألٌُّئُّ
َّْ جنى[ألآل جنّحنُّ ْ ةّحن[آل نيُّيًْ ْ جنُّحت� خًْجبَّ َّْضر
جنُّحتال ط[ٌُّال ء نيًْز ْ ذٌُّّحب أل[ْخٌُّألّ[آل ئُّ يجمُّّف
ٌ[ألُّ َّْل خلُّحت خ[ٌُّؤُّْ طؤش[: جلْْحآلإ: ٌحبحألُّ خ[حت ةٌُّحب
ي[َّْض[ألُّألّحنٌُّئُّ طٌُّّ ؤأل[ئ ْ خىُّآل خبٌ[آل ذًحآل نيًٌآل
مجُّْحتح:ةختجبألّ[آل ئُّ  حتْف مي خ[ْل ْ خ�ختآل: ظر نيًٌآل
َّْحتَّْ جنُّةُّز هختَّ: ًؤُّئ�[ٌّا سُّؤ�[ٌّأة طٌُّّ: ٌحبآ ٌخت جب
ٌّ إل[: ٌّهىخت ْ إلًٌخت ذُّؤ[ال ء نيًْزحخ[ْمج ةًْ:
خًْجبَّ ذًحٌحبآل ط[ٌُّألحبَّ ئُّ ٌُّّ�ؤأل[ئ يًؤ[حت ْ ي[َّْض[ألُّ
س ألّحنرُّ ء جلْْحتؤّ[آل ئُّْحتَّ إل[ خُّجبجن[ألجم نيُّحطؤش[
طُّمجُّحت ئٌُّختَّ ي[َّْض[ألُّإ أل[ْ ئُّ إل[ خلُّحتٌ[آل ُّّّألُّ س طُّْ
َّْضر طُّْ خىُّآل: ذُّؤ[جن[ خ[آل: َّْحتزختخلٌُّئ:شىًْؤُّز
أخ:ؤً ط[أل ْ:مي ألُّضًَّجنُّ سُّؤ�[:نيُّأل جبٌْألآل:طٌُّّ
َّْف:ذ[ َّْحتإ مجختذُّّخلُّْ سُّؤ�[ طٌُّّ ْجبَّخلرًْحتٌّا جبحال
ث طًٌحن ء يُّْف َّْ خختجبؤُّ ْ إل[ْحتجبؤُّ طُّْحتَّل:مجًْجي
الآ ٌُّّأل[ئ طُّمجُّحت :ُّأل[ئ ْ ذآل مجًْجي: طُّمجُّحت حمجًْجي
؛حإ ٌُّّْألُّ:خحنأل]ٌ ة إل[ْححتَّحإ ّل س:ألُّحتَّخل َّْ طَُّّْل
حبَّْأذُّشيّيا ّئخى خلُّحتٌّ: ئُّ: ذًحٌحب ض[خم َّْضر

سُّؤ�[ ألُّضًَّجن طٌُّّ جلحألّحب ض[خم طؤش[ خىٌُّحبآ ئُّف
ض[خل س ألٌُّحن[ذآل: ْ خّى[حتٌّ خٌُّحبآلح ةًْ: َّْحتَّْ
جبٌ[حتَّ خًَّْألُّْخلُّحتآ ضًٌَّ[آل َّْضر خرًحآل ٌّْ]أل ئُّ ء
إلُّحت نيًٌآل: ْ ٌحب: ذُّّحت ةُّخلٌُّئُّ طٌُّّ خلُّحت: َّْ نيُّ: ء
ة[ألجمخت:ٌ[ نيًٌّ سُّؤ�[ألُّ طٌُّّ ئُّ طُّألحبحؤ ٌ[ألُّ ة[ال:ئُّ
طُّألحبحؤّئُّ طٌُّّ ٌُّء أخلُّحتَّذ[آلا:ٌُّء:َّْ ٌل جن٢زُّعُّ
طؤش[ طُّألحبحؤٌُّآ ألُّضًَّجن َّْئ ْ مجختآل ألُّضًَّجن
ؤً ط[أل سًْحتَّ: طٌُّّ ة[ألجمخت: سُّؤ�[: ئُّجي ةًئأمجحنرا:
ئُّ ذختَّ ٌّ ئُّ طؤش[ مجختٌحبإ ْجبَّخلرًْحتٌّلا جبحال أخ
خًٌألُّ ْحجل ذختَّةّخن: ني[غ[ألٌُّئ م٢حة: خلُّحتذ[َّْخلُّحت
إل[ يئّ[آل ني[غ[ألٌُّئُّ طٌُّّ أل[ٌّْإ نيألُّْ س[ٌئٌُّئ ء
طُّْحتح ئُّ نيآل: ْ س[ٌئٌُّئ س خًٌُّخلُّ ْ أل[ٌْ[آل: ئُّ
خىلألُّ ألٌُّختآل: ّّل س نيًٌآل س[ٌئٌُّخن ةّحنآل؛إ يئّ[آل:
خًَّْألُّْخلُّحت ضًٌَّ[آل مجُّحتجبٌآل ْ خّى[حتٌّ َّْضر ْ ٌّْ]أل
ني[غ[ألٌُّئُّ طٌُّّ ةختألُّخلُّْ حتٌّْ طؤش[ ُّّّئُّآ س طُّْ ئُّ
طُّخل[خم َّْ جلحألّألُّْ جبَّحتَّْمي ئُّ ةّحنآلإ يئّ[آل ألّحنرألُّ ْ
يئّ[آل ةٌُّالآ: ذُّؤ[جن[ٌّ َّْضر جبْةرحت�ٌَّئ يجمٌُّّئ:
ُّ�ّ حتَّخلأل جلَّحتَّز ْ َّْئّ[ إل[ ألُّضًَّجنٌُّّئ هختَّ ضًٌَّّ
ألٌُّحبَّْ ذُّطجم٢ ]ٌ ة[حتٌ�ُّحتٌّ هختَّذخت ئُّْحألُّ ط[ٌُّالإ ئُّجي
ألُّضًَّجن طًٌحنآل ط[ٌُّالإ::زحلٌحنىٌُّئ خلًي[آل ْ جبئ خ[آل
جبٌّ ةٌُّحبإ زًٌ: خلًي[ألّخن ْ ٌحب ذُّّحت جبئ حت�ؤ[ذّجمال:
ز َّْ ؤحلَّحت�َّذ ء:مي س[ٌّ:ضًٌَّّ َّْ س�ختٌخن خلًٌُّّْ
نيُّ إلّؤ[آل:ألُّّجلحأل ةّحنُّآ يئّ[آل ء ُّطُّْ:س[ٌئ ّحبآلإ حتَّخل

ٌحبإ ذُّّحت ضًٌَّّ خلُّحت َّْ
ةُّال: ضًٌَّّآ ئُّجي :ُّ�ّ حتَّخلأل جلَّحتَّز ئَُّّْل: خّش�ُّ :
ذُّؤ[ؤ سُّؤ�[:ْ ة[ألجمختٌَّئ خ[ٌّ طُّئو جبَّال:جبَّال ْ ةُّال
َّْحتَّأل�ُّ ْ : ٌّحت إلُّحتمي ٌحبإ: مجخت ٌّ]ٌ طُّْحتح: ئُّ :ط[ألًؤُّّف
إلًْة[حتٌَّ[آل ض[خم ألُّآل:ذ[ حتحٌ[آل ]ٌ: ز جبَّألُّ ٌآل ئُّْحتَّ
طُّحت جلحألّأل�[ٌ�ُّ ي[َّْض[ألٌُّئُّ ْ ني[غ[ألٌُّئ طٌُّّ خًْزإ
حت�َّخلف ْ ضًَّألف ةر[ْ س ئُّ ْ ٌل ضٌُّختزُّحت إلُّحتح
خ [آلآ ٌْح َّْضرٌُّئ ئُّ َّْحتمجختذآل خلًْجب ْ ؤ[ئ :َّْ
ئُّ َّْضرُّ طٌُّّ نيًْزإ جبَّخلّ[آل ئُّ َّْضر َّْئّوُّز
نُّهئُّذُّآ طٌُّّ ذ[ْحآل ْ نيًْز سُّؤ�[ جبَّخم ئُّ طُّخل[خم
سُّؤ�[:جبٌَّحبَّْإ ذُّؤ[ؤ جبٌْ[حتْْخب ئُّ ْ:ألُّذًحٌال خرًحٌال
سُّؤ�[إ طٌُّّ هُّحتجب :ْ هُّحتجب نيُّْ أل[ْ: نيًْجبَّ ٌّجبٌْحب
طٌُّّ جبْني[حت هّحن١ سُّؤ�[ ٌُّل َّْحتسئُّ خ[قآل طّأل�ُّ
ئُّ ألًح طّأل�ُّْ ئُّ ة[ألجمختٌَّئ:خًْزآ:إلُّ ْ ألُّضًَّجنُّّئ

خ�ختقآلإ ف َّجم� �:ئ ئَُّّخْ

ألُّضًَّجن ضُّذُّحت ْ ني[غ[ألٌُّئ
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جنًٌّ مجُّْحتح جبٌُّْز ذ[ خًٌىلل جبٌُّْز ألُّجبحٌآل جنًٌّ َّْ طٌَُّّْخن
ضًٌَّّ جبٌُّْز ء مجختٌل طَُّّْ ط٢حجب ٌ[:ذُّؤ[جن[:ةٌُّحب:خ[ْل ألُّةٌُّلآ
ضًٌَّّ ْة[حت ةُّخم ]ٌ ضًٌَّّ مُّجنختَّز ئُّ طُّمجُّحت ةُّخلّل ألٌُّّ�ُّ
طُّمجُّحت ألُّّضًحجلٌل ةًحت�َّمجٌُّّ طُّحتح جبٌُّْذّل جنًَّّ إلُّؤ[آل َّْ ألُّْلآ
ذخت إلًْة[حت نيُّألُّإل[ يُّْؤٌُّئ:ضًٌَّّ:ألُّْلإ:طٌُُّّ:ْ ْ مُّجنختَّز ئُّ
جنًْألُّْححتٌَّئ ئُّْ طَُّّْ ئَُّّْحت ةًْؤُّئ�[آ ئُّ جبٌختآل ة[حتٌ�ُّحت جبَّْحت ء
ةُّخم خ[آل ةُّألُّ ة[حت ضختحٌْل جنًٌَّّّ َّْ ء ُّذُّّ ٌُّةًْؤ ْ:جبَّحتٌْأل
طُّْ ةُّهغ طٌُّْخن: إل[ْخلُّحتمج٢ٌّآ خبٌ[آل: جبحتْخلىختجبآل ئُّ جبٌْ[ةُّهرل
ئُّ طًؤّحبٌّ ألُّؤُّألحبآل ْ ضختحْ جبَّحتٌْأل خ[حتَّْْجلمّل َّْأل[ْ ةُّخلُّخلُّ
ٌٌُّخن خّ�ًؤ[آل ء خبٌٌُّلآ ئُّذ ء خبٌ[ألُّ ئُّْ أل[حت�َّشُّذدًٌأل ْ خبٌ[آل
ةُّخلُّمجُّ ضًجب جلَّحتَّجب:حت�َّخلألّ�ُّ َّْء ئُّف:ةُّهّ�ُّ ضختحٌْل جبَّحتَّع[ال
س[ٌُّئٌُّئُّ طُّْ ٤[حتٌَّّ جلٌ[ٌدًٌآل َّْء خبٌٌُّلآ ئُّذ ْذُّء طُّْ ْ
]�ةًْؤُّئ جبخب ةُّخل[ٌُّذ جبحتْخلدًٌآل ]ٌ جبٌَّحنر ةُّألُّْذٌُّئ حتٌّْ ء
هختٌَّل س[ٌُّئٌُّئ زُّأل[خختجبآل ْ جنُّحت�هختْْجن ْ جبجلٌّ جبٌ[حتجبٌَّّ ْ
ْ شُّجل ذ٢ةختجبآل ْ ة[حت:خلىجم طُّع[ؤحبحٌآل ْ خُّجبحت�َّهر[حتٌّ ة[حت طُّحتح:
ٌُّة١ ْ:خل[ٌرٌُّئ ّر طُّألرُّحتأل َّْ ضّ�ختذآل ذ[ٌدُّز ط[حتَّجلٌَّْْئّ[آل:َّْ
ْ ضًجبةًجنغ ش[ئُّز طٌُّ[ألٌُّخن خّش�ُّ خلىجمآ خل[ٌُّذٌُّئ ْ أل[خلف

جبَّْحتَّْحتٌ[آلإ ةُّخلٌُّئ ْ َّْضًٌَّ[آل جلَّحتَّجب حت�َّخل[ألآل

٤[حتٌَّّ: جبَّحتةُّهر�ُّ:ء أثثثبا ئُّ:خل[ئ ؤُّحتجبال ط[ؤ[حت َّْ:مجًْحتٌَّّ طؤش[
٤[حتٌَّّ َّْئ ؤي[حتَّألُّ ]ٌ خُّحتحْحتجب هختَّذختََّّْ م٢حة ئُّ جبٌُّْذٌُّئ
ْذُّمجُّؤ[آل ء ْ:ذُّخّنُّذُّ ةُّجي طُّْ نيًْمجَُّّْ:طُّحتح ٌٌُّخن زّ[مجٌُّآ
س[ٌُّئ إلُّجلححتَّإل[ ةًجنر[حت ْ سُّألل حت�ٌّْ ئُّ ةختجبمجُّ مجًجلَّحت زّ[ َّْ
طُّحتح هختخلُّز ةُّؤُّْةختجبآل خًٌُّخلُّ:خلُّخُّذ ٌٌُّخن زّ[مجٌُّئآ ْ سًحآل

جبٌُّْذٌُّئ:طُّحتح:زّىإل[ْحتجبآل:خبٌ[آل:إل[ْخلُّحتٌّإ
جلٌ[ٌدًٌآل طَُّّْخلُّ:ء خ[خلىختجبألُّآ جن[ٌجمرٌُّّ ْ ؤًإلال مجختألل:ٌ[ ء طَُّّْ
خلُّحتجبَّؤُّ خ[حتَّْْجلن: ئُّْ :أل[حت�َّشُّذ ْ :خلُّضر ْ خبٌ[آل إلَُّّْسٌُّئ:
جبَّحتهُّز ةُّؤُّْةختجبآل ْ مجختحألىختجبآل ئُّ خُّجنحبححتآل ذ ئُّ مجحنرّ[آل
طَُّّْء ْ سًحألٌُّئ: س[ٌُّئ أل[ْأل ئُّ إل[ْخلُّحتٌّ خبٌ[آل جبحتْخلىختجبآل:
ء خلُّحتجبَّؤَُّّْ إلَُّّْسٌُّئ طٌُّْخن ةٌُّل خلُّضر١َّْ ةّحنٌُّئ
جبحذ ْسًْجب:يٌُّختٌل إلُّؤ[آل:َّْضر ئُّ ْ:سئزّحنىُّهرألٌُّئ:ذُّةأل
ْ :ةٌُّل أل[ني[حت:س[ٌُّئ ةًْؤُّئ�[:ء أل[ْ ْ:أل[زُّخلُّآل:ئُّ ألُّحتٌر:ضختحْ ْ
ألُّّذًٌُّألّل ء خلُّضر جبحْحة[حتٌّ يٌُّختٌل َّْء نيُّخلسألّ�ٌُّّ خ[أل ئُّ
ئُّ ْ ٌجن٢ْح ْ ٌآل ؤ[حتَّخخت� ضُّحتش مجختحأل ئُّْحألٌُّخنث خىٌُّلآ جبحخّألّ[آل
ألٌُّْآل ْ خ[حتَّْْجلن:ط[خًْحتٌّ ضختحٌّْ ْ ةّحنٌُّّ:ض[ألل َّْضر إلُّؤ[آل
إلُّئ ةُّؤُّْةختجبآل طُّحتح إلًْة[حتآل: طٌُّ[ألُّ مجحنر ء: آ جبَّخلدُّذ[ف ْ ة[حت:
خّش�ُّ ْ:]�ةًْؤُّئ ئُّ ٌمجُّْحتح هختَّخًٌآل ْ سًحألٌُّئ ئَُّّْحتجبَّال:س[ٌُّئ

خًٌُّخلُّجبٌ[حتجبٌَّّ: ْ َّْجبَّخلَُّّّْأل[ئألّل م٢حي ٌّ]�ةًْؤُّئ ؤُّذختخلّحبححتَّء ْ ط[جنىختح ةّحنٌُّئ ئُّْ ٌُّةّل
ةٌُّحب ذُّؤ[جن[ ضّحلحآلآ زّىإل[ْحتجبآل ْ إل[ْخلُّحتٌّ خبٌ[آل جبٌْ[ةُّهرألُّئُّجبحتْخلىختجبآل ةّحنٌُّّ طٌُّْخن ط[جنىختحٌلآ
ٌُّذ ُّةًْؤ جلٌ[ٌدًٌآل:ةّحنٌُّّ ؤُّذختخلّحبححتٌ�ُّطُّحتح جلَّألل َّْء ٌٌُّخن جبٌُّْذٌُّئ:هختَّؤُّألحبألُّخلَُّّْْ ْ ةًحت�ٌَّئ

ةًْؤُّئ�[إ ذ[ةٌُّئ جبَّحتٌْأل ْ

ئخخمإلـخمجمخجم

َّْحتجبَّال مجختهر ْ س[ٌُّئٌُّئ
إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ زختْْخلٌُّّ

ْ جبَّحتٌْأل جنًْألُّْححتٌَّئ ئُّْ
ضختحٌْل َّْ:جنًٌَّّّ ةًْؤٌُُّّذُّّ:ء

جبٌْ[ةُّهرل ةُّخم خ[آل ةُّألُّ ة[حت
جبحتْخلىختجبآل:خبٌ[آل:إل[ْخلُّحتمج٢ٌّآ ئُّ

ةُّخلُّخلُّ ةُّهغ:طُّْ طٌُّْخن
جبَّحتٌْأل:ضختحْ َّْأل[ْ:خ[حتَّْْجلمّل

ْ خبٌ[آل ئُّ طًؤّحبٌّ ألُّؤُّألحبآل ْ
ئُّذ ء أل[حت�َّشُّذدًٌأل:ئُّْ:خبٌ[ألُّ

خبٌٌُّل
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جنًٌّ مجُّْحتح جبٌُّْز ذ[ خًٌىلل جبٌُّْز ألُّجبحٌآل جنًٌّ َّْ طٌَُّّْخن
ضًٌَّّ جبٌُّْز ء مجختٌل طَُّّْ ط٢حجب ٌ[:ذُّؤ[جن[:ةٌُّحب:خ[ْل ألُّةٌُّلآ
ضًٌَّّ ْة[حت ةُّخم ]ٌ ضًٌَّّ مُّجنختَّز ئُّ طُّمجُّحت ةُّخلّل ألٌُّّ�ُّ
طُّمجُّحت ألُّّضًحجلٌل ةًحت�َّمجٌُّّ طُّحتح جبٌُّْذّل جنًَّّ إلُّؤ[آل َّْ ألُّْلآ
ذخت إلًْة[حت نيُّألُّإل[ يُّْؤٌُّئ:ضًٌَّّ:ألُّْلإ:طٌُُّّ:ْ ْ مُّجنختَّز ئُّ
جنًْألُّْححتٌَّئ ئُّْ طَُّّْ ئَُّّْحت ةًْؤُّئ�[آ ئُّ جبٌختآل ة[حتٌ�ُّحت جبَّْحت ء
ةُّخم خ[آل ةُّألُّ ة[حت ضختحٌْل جنًٌَّّّ َّْ ء ُّذُّّ ٌُّةًْؤ ْ:جبَّحتٌْأل
طُّْ ةُّهغ طٌُّْخن: إل[ْخلُّحتمج٢ٌّآ خبٌ[آل: جبحتْخلىختجبآل ئُّ جبٌْ[ةُّهرل
ئُّ طًؤّحبٌّ ألُّؤُّألحبآل ْ ضختحْ جبَّحتٌْأل خ[حتَّْْجلمّل َّْأل[ْ ةُّخلُّخلُّ
ٌٌُّخن خّ�ًؤ[آل ء خبٌٌُّلآ ئُّذ ء خبٌ[ألُّ ئُّْ أل[حت�َّشُّذدًٌأل ْ خبٌ[آل
ةُّخلُّمجُّ ضًجب جلَّحتَّجب:حت�َّخلألّ�ُّ َّْء ئُّف:ةُّهّ�ُّ ضختحٌْل جبَّحتَّع[ال
س[ٌُّئٌُّئُّ طُّْ ٤[حتٌَّّ جلٌ[ٌدًٌآل َّْء خبٌٌُّلآ ئُّذ ْذُّء طُّْ ْ
]�ةًْؤُّئ جبخب ةُّخل[ٌُّذ جبحتْخلدًٌآل ]ٌ جبٌَّحنر ةُّألُّْذٌُّئ حتٌّْ ء
هختٌَّل س[ٌُّئٌُّئ زُّأل[خختجبآل ْ جنُّحت�هختْْجن ْ جبجلٌّ جبٌ[حتجبٌَّّ ْ
ْ شُّجل ذ٢ةختجبآل ْ ة[حت:خلىجم طُّع[ؤحبحٌآل ْ خُّجبحت�َّهر[حتٌّ ة[حت طُّحتح:
ٌُّة١ ْ:خل[ٌرٌُّئ ّر طُّألرُّحتأل َّْ ضّ�ختذآل ذ[ٌدُّز ط[حتَّجلٌَّْْئّ[آل:َّْ
ْ ضًجبةًجنغ ش[ئُّز طٌُّ[ألٌُّخن خّش�ُّ خلىجمآ خل[ٌُّذٌُّئ ْ أل[خلف

جبَّْحتَّْحتٌ[آلإ ةُّخلٌُّئ ْ َّْضًٌَّ[آل جلَّحتَّجب حت�َّخل[ألآل

٤[حتٌَّّ: جبَّحتةُّهر�ُّ:ء أثثثبا ئُّ:خل[ئ ؤُّحتجبال ط[ؤ[حت َّْ:مجًْحتٌَّّ طؤش[
٤[حتٌَّّ َّْئ ؤي[حتَّألُّ ]ٌ خُّحتحْحتجب هختَّذختََّّْ م٢حة ئُّ جبٌُّْذٌُّئ
ْذُّمجُّؤ[آل ء ْ:ذُّخّنُّذُّ ةُّجي طُّْ نيًْمجَُّّْ:طُّحتح ٌٌُّخن زّ[مجٌُّآ
س[ٌُّئ إلُّجلححتَّإل[ ةًجنر[حت ْ سُّألل حت�ٌّْ ئُّ ةختجبمجُّ مجًجلَّحت زّ[ َّْ
طُّحتح هختخلُّز ةُّؤُّْةختجبآل خًٌُّخلُّ:خلُّخُّذ ٌٌُّخن زّ[مجٌُّئآ ْ سًحآل

جبٌُّْذٌُّئ:طُّحتح:زّىإل[ْحتجبآل:خبٌ[آل:إل[ْخلُّحتٌّإ
جلٌ[ٌدًٌآل طَُّّْخلُّ:ء خ[خلىختجبألُّآ جن[ٌجمرٌُّّ ْ ؤًإلال مجختألل:ٌ[ ء طَُّّْ
خلُّحتجبَّؤُّ خ[حتَّْْجلن: ئُّْ :أل[حت�َّشُّذ ْ :خلُّضر ْ خبٌ[آل إلَُّّْسٌُّئ:
جبَّحتهُّز ةُّؤُّْةختجبآل ْ مجختحألىختجبآل ئُّ خُّجنحبححتآل ذ ئُّ مجحنرّ[آل
طَُّّْء ْ سًحألٌُّئ: س[ٌُّئ أل[ْأل ئُّ إل[ْخلُّحتٌّ خبٌ[آل جبحتْخلىختجبآل:
ء خلُّحتجبَّؤَُّّْ إلَُّّْسٌُّئ طٌُّْخن ةٌُّل خلُّضر١َّْ ةّحنٌُّئ
جبحذ ْسًْجب:يٌُّختٌل إلُّؤ[آل:َّْضر ئُّ ْ:سئزّحنىُّهرألٌُّئ:ذُّةأل
ْ :ةٌُّل أل[ني[حت:س[ٌُّئ ةًْؤُّئ�[:ء أل[ْ ْ:أل[زُّخلُّآل:ئُّ ألُّحتٌر:ضختحْ ْ
ألُّّذًٌُّألّل ء خلُّضر جبحْحة[حتٌّ يٌُّختٌل َّْء نيُّخلسألّ�ٌُّّ خ[أل ئُّ
ئُّ ْ ٌجن٢ْح ْ ٌآل ؤ[حتَّخخت� ضُّحتش مجختحأل ئُّْحألٌُّخنث خىٌُّلآ جبحخّألّ[آل
ألٌُّْآل ْ خ[حتَّْْجلن:ط[خًْحتٌّ ضختحٌّْ ْ ةّحنٌُّّ:ض[ألل َّْضر إلُّؤ[آل
إلُّئ ةُّؤُّْةختجبآل طُّحتح إلًْة[حتآل: طٌُّ[ألُّ مجحنر ء: آ جبَّخلدُّذ[ف ْ ة[حت:
خّش�ُّ ْ:]�ةًْؤُّئ ئُّ ٌمجُّْحتح هختَّخًٌآل ْ سًحألٌُّئ ئَُّّْحتجبَّال:س[ٌُّئ

خًٌُّخلُّجبٌ[حتجبٌَّّ: ْ َّْجبَّخلَُّّّْأل[ئألّل م٢حي ٌّ]�ةًْؤُّئ ؤُّذختخلّحبححتَّء ْ ط[جنىختح ةّحنٌُّئ ئُّْ ٌُّةّل
ةٌُّحب ذُّؤ[جن[ ضّحلحآلآ زّىإل[ْحتجبآل ْ إل[ْخلُّحتٌّ خبٌ[آل جبٌْ[ةُّهرألُّئُّجبحتْخلىختجبآل ةّحنٌُّّ طٌُّْخن ط[جنىختحٌلآ
ٌُّذ ُّةًْؤ جلٌ[ٌدًٌآل:ةّحنٌُّّ ؤُّذختخلّحبححتٌ�ُّطُّحتح جلَّألل َّْء ٌٌُّخن جبٌُّْذٌُّئ:هختَّؤُّألحبألُّخلَُّّْْ ْ ةًحت�ٌَّئ

ةًْؤُّئ�[إ ذ[ةٌُّئ جبَّحتٌْأل ْ

ئخخمإلـخمجمخجم

َّْحتجبَّال مجختهر ْ س[ٌُّئٌُّئ
إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ زختْْخلٌُّّ

ْ جبَّحتٌْأل جنًْألُّْححتٌَّئ ئُّْ
ضختحٌْل َّْ:جنًٌَّّّ ةًْؤٌُُّّذُّّ:ء

جبٌْ[ةُّهرل ةُّخم خ[آل ةُّألُّ ة[حت
جبحتْخلىختجبآل:خبٌ[آل:إل[ْخلُّحتمج٢ٌّآ ئُّ

ةُّخلُّخلُّ ةُّهغ:طُّْ طٌُّْخن
جبَّحتٌْأل:ضختحْ َّْأل[ْ:خ[حتَّْْجلمّل

ْ خبٌ[آل ئُّ طًؤّحبٌّ ألُّؤُّألحبآل ْ
ئُّذ ء أل[حت�َّشُّذدًٌأل:ئُّْ:خبٌ[ألُّ

خبٌٌُّل
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:ط مجحنرؤ[آل جن[ٌُّز ئُّف:خىٌُّال إلًٌختَّْ َّْذُّْحٌّْ طُّمجُّحت حتَّهر[حتٌ�ُّآ يجمَُّّْجن[ألآل
ألجمدُّمجٌُّّ ط[خلرّ�ُّْ ئُّمي ئُّْحتح إل[ طُّإلُّؤُّّذُّمجٌُّّ ]ٌ �مجختأل َّْف حتَّهر[حتَّجبحجنرًٌالآ
ْ حت�َّهر[حتَّؤُّحتسُّ ط حت�حخل ئُّ نيًٌألُّح ألّحن[ألحبحٌآل:مجئٌُّّىختجبق[آل جنًّحجل ْ نيُّألّ�ُّ
حتْْخبحألُّسًٌخت ة[حتٌل ]ٌ خًْمجُّألُّضًَّجنّّل ء خ[ٌُّخلُّألُّحت�َّخلّ�ُّحتحجبٌَّل ْ ضًحخلرّ�ُّ
]ٌ خًٌُّخلُّضًٌْل ئُّق[آل: يٌُّختٌل: ٌُّّئ نيًٌآل طَُّّْء سًٌخت ذختآ ة[حتٌَّئ
نيًححتجبَّْحتؤ[آل ؤُّحتجبال: ْ َّْحتحألًَّحت: يجمُّئُّةُّخم طُّمجُّحت :ألُّضًَّجن حتَّخلُّّخلُّحتحجبٌَّّ:
يجمُّئُّةُّخلّل:َّْجنٌُّّل َّْضرّل طؤش[ ألُّّمجختٌلإ ط[حتحال جبَّحتٌْألؤ[آل ْ ألَُّّْجنألّال:جبئ
نيُّخًٌّح إلًْة[حتَّمجٌُّّ نيٌُّ�ُّْ ض[ذخت يجمُّئَُّّْحت ط ط[ٌ[ ء خًْل جبحتْخم زختخلّ[حتٌل
هختَّس[حت ئٌُّختح أل[جبحتْخمث ْ نُّئُّز إلُّئجمًةُّهر ْ أل[َّْس يجمُّئُّنيحنر ث ٌُّةال
ط[حتحؤحب ْ ألُّمج٢ٌٌُّل َّْزّحب ضًَّجب ةٌُّل ئُّئّحب ئًٌُّح ء جبٌْألّحب نُّئُّذّل نيحنر
ضًَّجب ٌأل[حت�َّجلح :ْ نيًٌآل طُّحت�حٌّ ْ َّْجن[ألألَُّّْحتحٌّ يجمُّ أل[ني[حت:ئُّحت�ٌ�ٌُّّ ْ ألُّؤّألّل
خل[جبَّذخت ْ ط[خل[أل١ إلُّخم حتٌ�ٌُّئ:ذختٌخن َّْضر إلُّؤ[آل ء:ئُّ آ َّخلألّحبََّّْحتحألًَّحتَّمجُّجب خخت�
ئُّ ْ ط[خل[آل: :ْ َّْخلًْء ذًٌُّألّحب آ: خبألّحب ًإلُّئ يجمَُّّْجن[ألآل: حت�ٌ�ٌُّّ طَُّّْل: :خ َّْ
ئُّئّحب َّْحتحألًَّحتَّمجُّجب: خٌُّّحب إلُّْئ ْ جبَّحتضٌُّحب ضًَّجب إلًٌختْحت�حٌّ مجورًمجًْ حت�ٌ�ٌُّّ:
حتحخم ةختجبٌُّخلٌُّّ طُّْ نيحنرُّء طُّْ ْ نُّئُّذُّ طَُّّْ ء خىٌُّحب ٌحتحجل ْ َّخلّ�َُّّْ خخت�
نيًٌألىٌَُّّّْ خخت�جنألّحبٌَّّآ جبئحب ْ:ةّألُّذَُّّْإلُّحتني:إل[ ضًخلُّ ْ َّْأل[حت�َّشُّذ ألُّء ألُّّآ
ْ خخت�َّعٌُّّل ئُّئّحب حن ّجبئ جن[ٌُّز: ْ ألُّّةٌُّحب: حت�حجلٌّ: َّْحتحألًَّحت حتَّهر[حتَّةُّخم

خًْلإ َّْحتجبَّْحال ضًٌَّّ حتَّهر[حتَّمجٌُّّ ئُّخ[آل ئُّضًخلُّجبٌحن[
طُّْ طُّة[: إلحم خ[حتَّْْجلمُّئًٌُّح ئٌُّّ: ذ[ء ث َّْؤُّحتجبال: خختجبآل شُّخلًٌحبٌّ ث جبٌْال:
ز[ٌٌُّّ ْ زئُّ ]ٌ ةُّهرُّخلُّجبَّخل ض[خل١ ئٌُّّ جبَّخلىُّهرّل ض[خل١ٌَّ[ ةُّخلُّئُّضًٌَّّ:
جبَّحتٌْآل ط[مجخت طُّْ ء طَُّّْ طُّحتح طؤش[ حتٌّْ�َُّّْض[خل١َّآ إلُّحت ةُّخلُّئُّ طُّْ
ٌٌُّخن خّ�ًؤ[آل آ َّْجنألّل يجمُّئُّف َّْحتٌّْ حتٌّْ ةٌُّحب ضًٌَُّّخىًجنألّ�َُّّْذُّؤ[جن[:
إلُّْئٌُّئَُّّّْضًٌَّّ حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ ذًٌُّألّل نيًٌألىُّط[جبَّؤّحلحجب أل[زُّخلُّألُّآ حتَّهر[حتٌل
خ[حتٌ�ٌُّ[ألُّجبٌّآ خٌُّل طُّحتحٌّ إلُّْئ جبٌّ ألُّذًٌُّألجمر�ُّخ[حتٌ�ٌُّّ ء طَُّّْ ْ خىٌُّل طجمس[ز
ةُّخم جبَّخلىُّهرٌُّئ ْ خلُّحتةُّهغ ئُّطُّإلُّؤُّّز جنًَّّألُّّذًٌُّألّحب نيًٌألىٌَُّّّْ

ةٌُّحبإ زٌُّ[ طُّحتح:ضًَّجب جبَّحتٌْأل مجختهر جلٌ[ذخت خُّئىًْ ةُّؤُّْ:خىٌُّحبآ َّْحتحألًَّحتجب
ٌ[آل ئُّ: زّ[مجٌُّئ ئُّ خُّجنّل خ[جلححت�ٌَّئ ْ مجحنر جنًْألٌُّئ ئُّ ث جبَّخلدُّذ[ف ث: ّّال خل
طُّحتح إلُّحت ض[خل١َّا جبَّخلدُّذ[ف أئُّ طًٌحنآل ْ زَُّّّْضُّحتٌىآل حتْْخبحألَُّّْ ْ خًٌجمُّزّحنٌُّل
ْ :ألُّّةٌُّل:ئُّخُّجلال خلئ:ْ خًْل:يجمَُّّْجنألّل َّْ:إلُّحت:سًْحتٌل ضًجب:ضًٌَّّ ضًَّجن
نيحنرَُّّْحتخ�ختٌلآ ذ[ال:ئُّْ ةٌُّل شُّجل ْ ألُّّةُّهّل ئُّضًَّجن:ضًٌَّّ ْ مجُّؤُّةختجبآل
جبحجنغ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ألُّحتٌر جبحذ:ْ جبٌْخت:ئُّ طُّإلُّؤُّّز:ْ َّْف:ةُّخل[ٌُّذّّ�ُّخ
ةٌُّل ئًٌُّح ألُّّْ ْ:خألُّؤ[ٌل:خبٌ[آل ألختط ض[َّْآل:إلًٌمت حتْْجنألإلًٌختحألُّ:ْ ةئرًْحتٌل
َّْْ :َّْضرٌُّئ حتْْخبحألُّألّؤٌُّّ خُّئىًْ ألُّمجختٌلآ ضًٌَّّ سًحآل َّْضرٌُّئ يُّجبحت:
خًٌألّل إلُّحتةُّخلّل ْ خ[جلححت�ٌَّئ ئُّ ْ مجحنر جنًْألٌُّئ ْ س[جبَّ ئُّ ة[حتََّّْخٌُّ�ُّخلُّحت
َّْحتحألًَّحت:جلَّكحبححت ةُّخم ةٌُّل ئًٌُّح ْ خًْل ؤُّخُّخلّل إلُّحت َّْ يجمُّئُّف:َّْجنألّل

إ خحنىٌُّّل جبف ْ خًْل

مجُّجنُّ مجًعّ[ل ْ ضّحلحألّل:ض[خم: أل[ْ ئُّ
حتَّهر[حت جبٌْألجمغ خلُّخُّذ َّْ َّْف طُّة[آ:
جبَّحتَّة إلًْة[حت جبَّحتَّع[ال ْ جنُّحت�َّأل�ّحلٌّ
جنُّحت�َّأل�ّحلٌّ مجّ[آل: ة[ئف خلُّخُّذ خًْألُّ

ئٌُّّإ
جبَّحتٌْألأل[خم جلحأل[ٌّ جبَّحتٌْألث إلًْة[حت
طُّع[ال ذ[ْحآل طُّْحألُّ:ء طًٌحنّل:ث أهختٌحبا
ذًٌحنإل[ذآل طُّحتح نيًْمجَُّّْ خلُّخُّخ جبَّآل
ْ سًْحتحْسًْحت جبَّحتٌْأل هحن[حت َّْ ذ[ء
جبحتْخلدًٌآل طُّحتح خًْل: إلًْة[حتٌل: جن[ٌُّز
طُّع[ؤحبَّحت ذ[ْحآل ْ ّحل جنُّحت�َّأل� ةُّخل[ٌُّذ
َّْحتجبَّْحال ء أخل[ٌىخ[ذا ةُّخل[ٌُّذ َّْء
ةُّخلٌُّئ أل[حت�َّشُّذىختجبآل ْ ط[جلححتجبحٌآل ئُّ شُّجل
ةًجنغ طُّحتح جبٌختآل ؤٌُّئ ْ ةُّآل َّْحتحألًَّحت
ْ ْخبجبحآل نيًٌألىُّ أل[َّْسآ حتَّهر[حت ْ جبجلٌّ ْ
ط ٌّ ئُّ طألجم[ألُّّز ْ َّْضحنف خلوُّذٌُّئ

ألٌُّختٌلإ ةُّخلٌُّئُّ:ْسًْجب سًْحتَّ
خلُّخُّذ :َّْ ٌٌُّخن هُّخلئُّسث إلًْة[حت:
ئُّ أل[ذُّْحٌّْ :ْ خبحآل يٌُّختٌل: ْسًْجب
ةُّخل[ٌُّذ هختَّس[حت خلُّحت جبَّؤ[حتٌَّئ إلحم

خًْلإ ّحل:جبحتْخم جنُّحت�َّأل�
ْ هُّي٢ٌّ َّْء ُّذث ٌُّةًْؤ إلًْة[حت
ْسًْجب إلُّؤ[آل:َّْضر ئُّ ْ ألُّضًَّألُّْححتٌّ:
ٌَّهخت :ْ ضّحلحآل أل[ْ ئُّ ؤختحهُّ :ْ ةّحنُّ
ط[خًْحتٌّ خ[حتَّْْجلن ضختحٌّْ ْ ضّحلحآل ٤[حتٌَّّ
هختَّس[حت طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ذختآ نيحنرٌُّئ ْ
زُّأل[ إلَُّّْسٌُّئّ[آل جبحخّألىختجبآل طُّحتح ذ[ةٌُّئ
طُّجلٌَّرحبحٌآل ْ جنُّحت�َّأل�ّحلٌّ حت�َّهر[حت خُّألَُّّْحت
َّْ ض[ذخت ئَُّّْحت ؤُّحتجبال: أل[حت�َّشُّذىختجبآل: ْ
ؤُّخُّخلّ[ألُّإ ء نيحنرٌُّئُّ طُّْ جبَّخلإل[ْحتجبآل

حتَّهر[حتٌ�ُّ: طُّع[ؤحبحٌآل ؤُّمأل[ٌّ ذ[ْحآل
َّْحتحألًَّحت ]ٌ جبَّْحتَّْحت ةُّخلٌُّئ َّْحتحألًَّحت
ذًآل مجّ[آل ٌٌُّخن جبٌ[حتٌىختٌ[لآ ةُّخلّل
ٌّ جبٌَّل ْ:ةّألُّز:ألّحن[آل ضًخلُّ ْ ْذّجتٌّ
جبٌَّلإ طُّع[ال حتَّهر[حتَّ ط ء ةُّخلُّ طُّْ

حتَّهر[حت جبَّحتٌْألآ جلحأل[ٌٌُّئ ئُّ هختٌَّل
طُّحتح خُّألَُّّْ ذ[ةٌُّئ ّحلٌّ جنُّحت�َّأل�
]ٌ ؤأل[ف يًأل[ه: ْ ضّحلحأل زُّحتَّْحتجبٌَّّ:
خبٌٌُّل ئُّذ ةُّخلُّ: طُّْ ء: خبٌأل�ُّ طُّْ
ة[حتجبحألَُّّْ حتحخلُّْض جنًٌَّّل َّْ ء
ْ حتَّهر[حت ْ ةُّخل[ٌُّذ خ[آل ئُّ جبٌختٌل
حت�ٌّْ َّْ حتٌّْ طُّحتح ذ[ةٌُّئ: إلُّئجمًةُّهر
ئُّ سًْحتحْسًْحت ٌجمر ًإلُّئ خًٌألٌَُّّّْ
ئُّ َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ :ْ حتْْخبحألٌُّ[آل خبٌ[آل
]�ةًْؤُّئ جبخب ةُّخلٌُّئ ْسًْجب ؤُّذختخلٌُّّئ
ط[خل[ٌخن ء طَُّّْخلُّ ذ[ْحآل طُّع[ؤحبَّحت ْ
ضُّألُّ:ؤُّذختخل ]�ةًْؤُّئ جبَّحتٌْأل:ذ[ةٌُّئ
أل[ْ ئُّ ؤُّحتجبال: َّْحتجبَّْحال: ء: ةُّآل ئًٌُّح: ْ
طَُّّْ خجتٌٌُّلآ:ئَُّّْحت أل[ط[حتحؤ ْ:ُّحت�حَّْةجبئ
ةّحنٌُّئَُّّْ ط َّْجبَّخم ْذٌُّئ ئُّ هختٌَّل
ئُّ طَُّّْ ئَُّّْحت: م٢حةآ ئُّْحألٌُّخن ْ أل[ئألآل
ّحل جنُّحت�َّأل� ةُّخم جبحتْخلدًٌآل إلًْة[حتٌَّئ

ذ[ْحألىُّحتث ْ
خُّشجمٌُّئ مجًْحتٌَّّ َّْ َّْضرث إلًْة[حت
خلوُّز يٌُّختٌل ء جبَّحتةُّهر�ُّ: طَُّّْ
ةختٌٌُّل سًّحجل جبٌ[حتٌىختٌ[ل ّحلٌّ جنُّحت�َّأل�
ََّّخم:ئُّأل[ْ سّ[ْحجل حتحٌّ َّْف ضّحلحآلآ أل[ْ ئُّ
خلُّخُّذ خبٌأل�ُّ طًٌحنآل جلْْحتؤّ[آل ْ جلحأل[ٌٌُّئ

ّحلٌُّإ جنُّحت�َّأل�
س[حت:ؤأل[ئ ٌ[ٌ�ختذآلث:هختَّ إلًْة[حت:َّْحتمجختذآل:ْ

َّْجن[ألآل يجمُّ
نيُّح ض[ذخت ئَُّّْحت

خخيسـجمطلخْ

ْ ذ[ْحآل طُّع[ؤحبحٌآل
إلًْة[حتٌَّئ

ئخخمإلـخمجمخجم



ؤّجب26ٍ ���� ٌُّةال ة[ألًْآل ٤[حتَّأ��ا

ألضُّذضضٌَُّّْضض

٧

ٌَُّّْ27ألُّذgull 
soo NATIONLITY issue(53)Dec 2009

ٌُّألٌُّئ أل[ْأل ئُّ جبْْخل ء ض[ذختَّ ٌَّّْ ألٌُُّّْآ ذُّّحتآل شجم[ْ َّْ
طُّحتح جبٌحبمج[ٌ[آل ْ حت�ٌ�ُّْ:ة[حتٌ[آل ئُّ:خ[َّْز َّْسًْحت سًْحت ألّحنرؤ[أل
جبْ أل[ْأل ئُّ ألُّل ذٌُّّل إلُّجبَّي:َّْجبٌّ ]ٌ ط[ؤ[ألش ٌُّء خلُّحتضجمغ
ٌُّةؤّ[آل ء سّ[ْحجلٌّ:جبٌختآل ٌُّةُّْ َّْئ جنًٌَّّّ:مجحنر َّْ ألحلحؤّل
َّْ ئُّم٢حة: ذحبححتٌّ جبَّخل خل[ئ بت جنًْآل ئُّ ء خًٌّ خُّمحم شحلذ
مجحنر َّْ جبٌْال خلجمرُّال َّْف أل[خلختٌ[ جبٌىر[ذًحتٌّ ْ هّألحتخبقّل:جن
ةختجبآل ]ذُّي م٢يٌُّّئ مجحنر ء جبحجنر سّ[ْحجلٌّ َّْئّ[ْ جنًٌَّّل
ئُّ خُّّآل:ْ جنىُّخلر جبٌىر[ذحتٌّ ٌال خب حت� ْ ؤّل خلجمرُّؤُّخخت� ألٌُّئآل:طٌُّّ
َّْ ألّحنرؤ[أل ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت َّْ ْْ طؤخت� ؤألألٌُّّإ:م٢حة خخت� جنًْألّخن
ألّحنرؤ[أل جبْْخل ألُّل جبٌختٌل ألّ[جل َّْحتٌآل جبَّخلز ؤُّأل�ٌُّئ س
َّْف ألُّّضٌُّل خلُّحت إلُّجبَّهّل ط[ؤ[ألش:ٌ[ إلًٌمت ء ذئُّخلُّألحبآل ]ٌ
ةّحنٌُّئُّ:ني[حتَّخلُّحت:خىٌُّال:ْ مجحنر ذًٌُّألّال ْ:ي[ألًْآل ئُّ:حتٌ�ٌُّّ:جبحجبمج[

خٌُّّالإ مجُّجنُّ ْ:ْز جبحؤُّجلحتألّال جبَّجلمج[ٌئ:جبَّْئُّز خلُّحتئُّألًْ

ني[حتَّخلُّحتٌّ جبحجبَّْحتحألُّ حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ ْ ذئُّخلُّألحبآل ئُّ جبٌْخت ْ خىُّآل
خىُّآلإ

جبح:جبْْخل:َّْئ: حتٌّْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ئُّ ء نيحنرُّ :ٌَّّْ:ض[ذختَّ:طُّْ
ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت خُّئىُّال ألٌُّّْج َّْئّ[ألُّْ مجورًمجًْ ]ٌ حلٌَّئُّ ّ إل طُّْ
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذ[ خىختٌ[آل ني[حتَّخلُّحت خ[ٌُّجب ء خًٌّ ةّحنٌُّئّل
إلًٌخت ْ:ئُّ ضًٌَّّ ذُّخّن ] :ٌخلختْجنر ٌ�ٌُّّ:خبٌ[آل حت خألٌُّ�ُّ خرًٌُّألّل:ز[
خىُّهّلإ: جبٌْختَّْ ٌّ]�ةًْؤُّئ ْ جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز ة[حتٌَّئ:طُّْ ْ
ئُّْ جنًٌَّّّ:مجحنر ء:َّْ جنُّحتز:أل[ سًْحتٌل:زختْْخلُّمجُّ:ؤُّحتش:ٌ[ َّْ
مجئُّْ خحبحتٌٌُّل:ْ يُّئُّال ْ:مٌُّد:ئُّ َّْألُّألل ْ حتٌ�ُّجبَّخم:خىّحنّل
َّْ ألّحنرؤ[آل ْ ؤئئُّز ٌ[جلجب جبخب مجُّْحتحٌ�ئُّ َّْضّ[ألُّز طُّحتحٌّ ضًححتجبآل
ء:طُّْ ةختجبآل يُّخًْئ خ[َّْحت�َّ طٌُّّ ؤئئُّز سًْحتٌل َّْ شجم[ْ:خ[ٌل
خ[حتَّْْجلمُّمجُّ ةختجبآل ض[خلُّْ ٌَّّْ:ض[ذختَّ مٌُّغإ َّهر[حتٌَّئُّ:ألُّألل:ْ حت�
َّْجبْْخل ٌل: خخت� سًْحتَّل طُّْ جبَّجلمج[ٌئ ْ ؤُّأل�ٌُّئ :َّْس َّْئ

خختٌل ز[حتذُّْ طٌُّّ ذ٢حت ْ ذًألحبْذّجتٌّ ْ ضًٌآل ئُّ ذ[حتٌض:زخت� ]ٌ جتْْ ّ ؤ
خ[آل طُّحتح جنٌُّئّل إل٢ ْ ةختٌ[ سًَّّس ذئُّخلُّألحبألُّ ئٌُّّ:زختْْخلٌُّئ
َّْف:ذًٌُّألجمغ مجختزآ طُّع[ال خُّمحم شحلذ جبَّجلمج[ٌئ ْ خ[حتَّمج[ٌئ
خُّّآل ٌ]ةًْذ زختْْخلٌُّئُّ َّْطُّْ ْ خىُّآل ةأل١ئ ذّجتٌُّّ ْ ذًألحب طٌُّّ
سًَّّس ضًٌَّّ ي[ألًْأل طُّحتةٌُّئ ذ[ جبحجبمج[ جبحتٌ[ جبَّحتهُّذُّ طٌُّّ ْ
ء جبَّجلمج[ٌئ ْ خلجمرُّال طُّْ ة[حتؤُّألحبٌَّئ جلٌ[ذخت سًْحتٌل َّْ خىٌُّل
ئُّ حزُّحت�ٌآل حت� ّحلٌَّئ إل ٌُّآل ئُّ ألٌُّ[ألُّ طُّع[ال ذ٢حتٌجمرّّل ةختجبٌََّّْئ
ٌال إلُّحت أل[ْنيٌُّئ:جبٌَّحنر طُّحتح حلحألّ[آل ّ ض َّْئ ْ ٌختٌّ:ةختٌ[ ني[ْجب ئّ[آل

خجتٌُّآلإ ط[جنر ْ طُّؤآل َّْ ذ[ ةختٌ[آل ةئ ةًحتجبخلر[آل
ئُّ: ةختجبآل زٌُّ[ ألُّس[ز طُّحتح ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذُّسختْخٌُّّ :
ئُّ ؤآل خ[َّْحت� َّْ َّْحتٌآل: جبَّخلز ئُّ ؤُّألل: َّْس جنًْألُّْححتٌَّئ
نيًححتنيًٌَّّّ ئُّ خُّئىُّال ألٌُُّّْج ألّحنرؤ[أل جبْْخل نيًححتنيًٌَّّّ
زّ[ ئُّْ:جنًْألُّْححتٌَّئُّ:ألُّس[ز خرًحآل ذ[ خًٌّ: ألّحنرؤ[أل حخلُّْةختجبآل: حت�

م٢حة: ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذُّسختْخٌُّّ خ[َّْز ئُّ مجًجلٌَّحنرُّ ئُّ
ئُّ ؤُّألل َّْس أل[ةًْةٌُّّئ مجحنر خلُّحتأل[ٌآل زحنر نيًٌألُّّذ ْ
خلُّحتخ[جلٌّ ؤّئّحنّ[ٌئ ْ سًْحت:جبَّجلمج[ٌئ َّْحتٌآل جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز

ةختجبٌالإ ذختَّء:خ[خم ْ:ةّحنٌُّئ نيحنرٌُّئ ْ
ذ[جلَّ: شىًْؤُّز طُّحتح حزُّحت�ٌآل حت� خلُّحتةُّهغ َّْضر ئُّ خ[حتَّْجلن
ْ إلُّئًخبححتجبألٌُّئ: ةختجبآل سًَّّس َّْحتسئُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ئُّ:
ٌيُّجلح :ْ ةختجبآل سًَّّس ْ جبحأل[آل ي[ألًْآل جبَّجلمج[ٌئ نيُّخلس[ألآل:
نيًٌآل ء خًٌّ طَُّّْ خلُّضرٌُّّئُّ ئُّْ ٌُّةّل َّْ خًٌّ خلُّضر هختَّ
جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز ء ء خىختٌٌُّل حتَّهر[حت ةُّخلٌُّئُّ طُّْ َّْئ
ئُّ ةختجبأل هُّحتححت ْ َّْضر:جبْق[:ةّحن[آل ئُّ ْ خلُّحت:ة[حت إل[ْحتجبٌَّ[ألُّ
ة[حتٌَّئُّ:َّْحتَّْ خرًحٌال حخلُّّمجٌُّّ حت� إلّحنرٌُّ[ألُّسإ ٌال:ةًحتجبخلر[آل إلُّحت
شحلذ ء ذ[ْحألٌُّئُّ طُّْ سًْحْ ئُّ طٌَُّّْخن ةّحن[ أطألري[الا ذئُّخلُّألحبآل
ْ ةختجبٌْحب سًَّّسّ[آل ذ[ٌدُّذ جبَّجلمج[ٌئ ْ حتٌى﴿ختٌ[ٌَّْئ ْ خُّمحم

جبْْخل
ني[حتَّخلُّحت:ةختجبآلح ذ[ :

أللٍَّخت ئيخجب

جبْْخل جبح ةًحتجبخلر[آل:حتٌّْ ٌال ئُّ:إلُّحت ء نيحنرُّ طُّْ
ألٌُّّْج َّْئّ[ألُّْ مجورًمجًْ ]ٌ حلٌَّئُّ ّ إل طُّْ َّْئ
خ[ٌُّجب ء خًٌّ ةّحنٌُّئّل ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت خُّئىُّال
خرًٌُّألّل ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذ[ خىختٌ[آل ني[حتَّخلُّحت
ذُّخّن ]ٌ خلختْجنر خبٌ[آل ٌُّّ�ٌ حت خألٌُّ�ُّ ز[
جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز طُّْ ة[حتٌَّئ ْ ئُّ:إلًٌخت ْ ضًٌَّّ
خىُّهّل جبٌْختَّْ ٌّ]�ةًْؤُّئ ْ
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حتْْخبأل[ؤُّألًٌجمإ طُّضة حتَّْجنر:ٌ[ جبٌْختَّ:ئُّ ء طجمئًْخُّآ طٌُّّ ٌُّل
ْحجلذختَّةُّْ :جبَّحتْني ئُّ :ْ خىٌُّال ذُّؤ[جن[ ض[خم: خ[قآل طُّمجُّحت طؤش[
نيًٌآل خًقآل إل[ف ض[خم جبٌّ طُّْخل[ خ�ختٌالآ ة[حتَّ طٌُّّ خُّحتحْحتجب
جنىٌُّّحبآل حنرّ مج َّْ ؤّحبٌ[ة[حتٌّ ْ حتْْخبأل[ؤُّألًٌجم ةُّحتحؤُّز
نيُّْ ئَُّّْحت نيًٌآل إلُّحتسُّؤ�[ٌ�آل: ّحن[إلُّألل: ز ء يُّئُّال: ٌ[حتٌَّئ ْ
خًٌُّخلُّ ٌُّ َّْذّال َّْضر خًْآل؛إ يّؤُّذُّْ خ ْ خًٌىلل ْ ةُّهآل
ئُّ ء أل�ُّحتٌَّّ:حتْْخبأل[ؤُّْحألً ة ئُّ ثببب ب بب ب:ب حتْْخبٌّ ئُّ ًجبٌئآ ؤ
ّحنر ز ئُّ جلٌَّحبٌّ ؤًألرُّجلَّحت سُّأل[ذ خُّخلّ[آ هُّحتَّألجم[ ز[ٌرُّضر ز[حتٌحم
ًجي خ سُّأل[ذ ئُّ:جنًْألُّمجٌُّّ أضًٌَّّ ْ يجمُّّ:ةختجب جبحجنر ًألًٌّ ذختٌدّ
ّل:طُّحتح ةُّْجن طُّظٌُّ[ز خلٌُّو أل[ْ َّْ حتْْخبأل[ؤُّْحأل١َّء ٌٌُّّ خًٌّاآ
ّل ؤُّخلُّئ ٌٌُّّ ٌ[جب ةُّهّؤُّْ ئٌُّختَّ ضحمإ َّجبحآل هخت� ةُّْجي ي[حتَّؤ[آل
خلّألّحبَّْحإ َّْ:جبَّخم:ذختَّء خٌُّحب ّل جبَّخل ث:جَّْ:إلُّحت طًٌحن ء ةًٌألُّ
ضًٌَّّ:خًٌُّ جبٌّآ إل[ْحتجبَّ ًجبٌئُّ ؤ طٌُّّ ء َّجبحآل هخت� ةُّْجي :ي[حتَّؤ[آل خُّف
ئُّ َّْضر ؛إ ٌّخلُّحت إل[ْحتجبألٌُّّ ضًٌَّّ ٌئُّمجٌُّّ ًجب ؤ ء ّل ةُّخل ٌُّةؤف
ي[حتَّؤ[آلإ ألُّّْألُّ ٌ[ألُّ يُّئُّال:ذُّؤ[جن[ٌّ:ةٌُّالآ ٌ[حتٌَّئ ْ جلحألف جبَّحتْمي
هىخت ْ إلًٌخت َّْ ء: ةُّخلّ�ُّ يُّئُّؤُّْآ حت�ْحأل�[ٌّ ئُّ يُّئُّال: ي[حتَّؤ[آل
خ�ًجلَّحتٌال َّجبحآلاإ هخت� ذختَّءأةُّْجي طُّؤختحجل َّْ ألُّ ي[حتَّؤ[آل خًْذُّ ضًٌَّّ
َّْ ٌل طحن[حتَّ ضًٌَّ[ َّْئ ةختٌٌُّحبآ ء ة[حتٌَّئ سًْحتَّ طٌُّّ َّْل ئُّ
هختَّ َّْل َّْف ّ�ٌُّّإ َّخلأل خخت� ٌحب:ْ:ذًحٌحب ٌخت جب خلّ[خل ا أإلُّجبه ط[حتؤ[ع
خحلحألّال ةُّآل ة[حتٌّ سًْحتَّ: طٌُّّ ٌ[ألُّل ء َّْخلُّ ؤًإلّؤُّ: َّْؤ[ألُّْ
ة[ال ْ:ؤُّؤل خبٌ[آل �هُّحتإلُّأل ئُّ:مي إل[ذألُّ:ْ جبٌّ َّْ ئُّ:ةًْحتَّ ّفح ة
طٌُّّ خًٌألُّ؛حإ زُّحتَّْحتجبَّ جنًْآل ة[ال ئُّ ْ ةختجبمجُّ مجًْجنّ[آل ةًئرًْحت
أل[ْحت�حخلآل ضًَّحتإلُّز ؤأل[ئ إلُّحتجبْمجّ[آل ةختجبألُّ ة[حتَّ ةُّخلٌُّئُّل:طٌُّّ
ة[حتٌ[ألُّ طٌُّّ جبحضُّْ :َّْ أل[ْنيُّألُّأم٢حةا طٌُّّ ْذٌُّئ ئُّ :ٌُّة ْ
مجختذُّألُّ يُّس :ْ خًٌألُّ هُّحتإلُّأل�ُّ طٌُّّ ؤجت ء جبٌَّّ ألّحن[آل ئًٌُّح
خ[ٌال خ[ٌُّز ذختَّء؛إ: ةُّخلٌُّئ هختَّ نيًٌّ هُّحتإلُّأل�ُّ طٌُّّ: ؤُّؤل ئُّ
ةُّخلٌُّئ جبْألّ[ ئُّ ذختَّء س[ٌّ ئُّ خ[ٌُّجب: طُّحتح ء خىُّقآل جنُّّّْ ٌُّ
ة[حتَّ طٌُّّ ضًَّحتإلُّز طّألجم[أل:ئُّ ٌٌُّّ:ْ ألُّّةُّآل ذختَّء:طٌُّّ:ة[حتَّ

خلُّحت خ[ٌُّز:خ[قُّْ خُّقآل زختخلُّ طٌُّّ سًْحْ طُّحتح:ٌُّل طؤش[ ةٌُّحبح
ْ:خبألرّ ةٌُّحب جبحتْخم ٌ[:جنُّضجمُّّز ةُّخل[ٌُّذ ء ْ:إلًٌختل جلٌَّآل
ْ ]�ةًْؤُّئ جلٌَّألٌُّّ طُّْ: ������ا ُّذأ������� ٌُّؤً ة
ئُّ ةٌُّال أل[ْنيُّ طٌُّّ ذ[حتٌض ذُّؤ[جن[ٌّ َّْضر ملًَّألّّحبإ ض[خم سُّؤ�[
نيُّألدُّحتأؤًش[حيختَّا ئُّ يُّئُّال طّأل�ُّآ:جلْْحآل:ْ ذ[ أل[ألألّ[ خألّ[ٌّ حتْْخب
هىختةختجبآل ْ إلًٌخت يًَّْز ٌُّل: خلُّخُّذ :َّْ ْ خًٌُّ جبٌىر[ذحتٌَّئ
حتْْجنألإلًٌختٌّل جبٌألُّ طُّمجُّحتٌخن ْ ألٌُُّّْ جبَّخلٌُّئ َّْ جبَّخلز

ئُّ إلُّ خٌُّحبآ: ألّحن[آل ضًٌَّّ هىخت ْ إلًٌخت ذًحخلُّّ:
إلُّؤّحنُّ ضًجنى[ألألُّخلٌُّّإ ]ٌ ْ ةُّألّألُّخلٌُّّ حت�ٌحن�[
ضًٌَّ[آل سُّخلٌُّّ :ْ جلْْحت َّْ جبَّخلذحبححتٌَّئ:
جنُّحت:ني[حتَّ مج٢ٌَّئّ[آل:َّْ ْ مجختهر ْ جبحألُّ ذُّةُّْ
جنألُّهغا ْ ًلأَّْذآل جبٌ[ئ أل[ْ َّْ حنرّ ني ةختجبألُّإ
ْ:ئُّ َّْ:جلْْحت ْ:مجختهرٌُّئ ؤُّجن[ةئ هختَّ:ةُّؤًٌُّ:ْ
حت�حخلُّْ نيُّز[ْ ْ ض[حتَّز حت�جن[ألآلآ ضًٌآل ]ٌ خختجبآل أل[ْ
ئُّ ةحل ط[ٌُّال: ء جبٌَّّ: ألّحن[آل ضًٌَّّ: ٌُّ ةختجبألُّإ:
َّْ طؤش[ ألُّّحت�َّخل هىختٌ[آل يًَّْز َّْضر إلًٌخت
ئُّ:ة[حت ٌحبإ:طؤش[ ذُّّحت زُّأل[ خ[جلْْ:ضًٌَّّ جلْْحت:ْ
سًْحتَّ طٌُّّ جبَّخل َّْ يُّئُّال ْ حتْْخبأل[ؤُّْحأل
طُّحتح َّْس ْ ألُّّةختٌُّل زُّخلُّآل ٌل ة[حت
ألُّّإ جلْْحتؤئ ْ هّحلٌى جنُّحت� ْ َّْذآل جلْْحت
خىختٌٌُّحب إلًٌخت ْ يُّئُّال َّْ خ[ٌُّجب جنُّحت
يُّئُّال ْ إلًٌخت: ئُّ جبٌْخت: ء ٌل: جنُّحت� ض[خمْ :َّْ خًْز:
جلْْحألّ�ُّ يُّئُّال جلْْحآل َّْألُّّجلحألٌُّّلإ ْ:خلُّخختٌّ ذ[يُّز ء

ئُّجي طُّألحبحال:ئُّ جبْ هُّيُّز ألُّحتؤُّ ْ زٌُّهُّؤدُّحتحألُّ طُّأل[جلٌَّّ:ذ[يُّز
ذ[ ذُّّحتجبٌَّّ خىٌُّحب إلًٌختَّْ إلُّحتنيل ء جلْْحآل ٌُّة أل[خل ط[ٌُّال
خألًٌجم إلًٌختةختجبآل: ذ[ جبَّخلُّ ةئ�ٌُّئ ذختَّةّخن طُّْةُّ ْ: خحنألوٌُّّّ
َّْحتَّْ ّلإ ّحنر ني جبحآل هختَّ ]ٌ أل[ْجبَّؤحبحآل ئُّ طُّحتح ؤحنر خًْمجُّ ألُّ
ْ:ٌ[حتٌَّئ ذ[حتٌضآ:إلًٌختَّْةُّحتٌَّئ مجُّْحٌّ ذ[حتٌض:ْ جبحتٌجتٌّ ّلإ:َّْ ةُّخل
جبَّخم:جبحألُّإ ئُّ مجّ[ألّ[آل ْ خًٌألُّ يًحتْحأل إلُّؤّحنُّ ط[ظرآ ْ يُّئُّال
ٌألّ[آل خخت� ةًجنغْ: ْ خلُّحتٌ[آل خختجبألُّخلُّ إلُّؤ[ز َّْحتجبَّْحال ٌ[حتٌَّئُّ طٌُّّ
إلُّؤ[ز ْ خًْآل :ظر خ ألُّقألُّ:طٌُّّ:سُّؤُّ ْ ةختجبألُّآ:ألُّجنألُّهرّؤألُّ
سًْحتَّ طٌُّّ َّْ حتٌّ ّحنُّ ز طٌُّّ طُّضة نيًٌآل خُّآلآ:طُّحتحح ٌل ةُّخلُّ
ٌُّةال حتْْخبأل[ؤُّْحآل َّْل خلُّحت خ[قُّْ طّأل�ُّ ٌُّّّحبإ أل مجُّأل ةختجبححتٌَّئ
طٌُّّ خًٌُّآ هُّحتإلُّأل�ُّ:مجُّْحتح طٌُّّ َّْ ةختجبمجُّْ ضًَّحتإلُّز:خبٌ[آل ئُّ إلُّ
خبٌ[آل ط٢َّ ئُّ ٌُّل خ[َّْز ئُّ ألُّّْ مجًأل[ٌّ خًٌحنّؤآل هختَّآ ذ[ ةُّال ة[حتٌَُّّ
ُّّّخلُّ:س[ٌٌُّئ خًٌُّآ:ألُّني ٌّئُّ:خلُّحت طٌُّّ:هُّحتإلُّأل�ُّ ذُّخل٢ ْ ةختجبمجُّ
ذختَّةّخن سًْحت جبْألّ[:َّْ ضًٌَّّ:ذ[جلَّْ:خىٌُّحب:ْ طحتْز[:ذ[ نيًٌّ ذختَّء
َّْف ٌحبإ ٌخت ألُّ يٌُّّ طًٌحنّال ْ خُّضحنّؤألٌُّّ مجُّْ خخت� ٌٌُّّ ْ ّحب خًٌأل
ئُّ إل[ جبحتٌجتَّ ؤ[ٌَّّْ ء طٌُّّْ خًٌحنّالح نيُّ جبٌْال حتْْخبأل[ؤُّْحآل طُّحتح
َّْئ:ضًٌَّ[ إل[ ء:أل[ٌّْ ةٌُّحبآل خبٌ[آل هُّحتَّألجم[ أل[ْ َّْ:ذْ ئُّ ْ طحتْز[
ئُّ طؤش[ ط[ظرحإ ْ جن[حتخلر[أل ْ جبقًةختحخل :طًٌحنآلثحمج[ز[حتٌَّّ ز َّْ
طٌُّّ حت�َّْحخم ط[ٌ[: ةٌُّحب خبٌ[آل: جبقًةختحخل ئُّئًْ أل[ْ: ئُّ ء ّل ةُّخل
ّش�ُّ خ ؤُّمجُّحت سًْحتَّ:خًْزح طٌُّّ خ[ٌُّز خىٌُّحبح:طُّحتح ٌل ة[حت سًْحتَّ
مجُّْحتح َّْئّ[ ء ٌل إلًٌخت ْ جلٌَّآل جبحال ئُّ ألُّذًٌألجم�ُّ إلّؤ[آل ء ٌُّخلُّ ئُّ
َّْحتَّْ ْ ةًذ جبَّحتس[ ضًٌَّّ س ئُّ إلّؤ[آل ْ خٌُّحب ألُّس[ٌّ ضًٌَّّ خًٌُّ

مج[ز[حتٌَّّ أل[ْ ئُّ إل[ :ْ جن[حتخلر[أل أل[ْ ُّّّخلُّ ني حتحخلُّ: ُّّّإ ألُّني ّخن ز
َّْف ءجبقًةختحخلآ مج[ز[حتَّ طٌُّّ أل[ْ ٌََّّّْْ خ[ٌُّز:خحلحألّالآ:ئُّ

َّْ ْةُّئّؤُّ جبقًةختحخل ّ خ ْ طُّئو ْ جلحألف ةُّئّؤُّ
ألٌُُّّْآ إل[ف إلًٌمت ةختجبألُّ ٌُّة١ يُّخًْئ
جبقًةختحخل ٌََّّّْْ طٌُّّ نيؤ[أل
جنُّضجمُّّز خ[َّْز ئُّ خًٌألُّ ط[ٌُّال ْ
ف ئُّ ْ خًٌُّ جلْْحآل:ذختَّء َّْ ةختجبآل جبحتْخم
ئُّ ْ إل[:طُّْحتَّ هُّيُّز:ئُّجن ألُّحتَّخلُّّخلُّْآ:ْ
َّْئ ء جبمجؤ[ذُّّذُّ طُّْ أل[ْ ئُّ إل[ إلًٌختَّْ خ[َّْز
ض[خم خ[ٌُّز طُّْحتَّإ طُّحتح خختجبٌُّ ضًٌَُّّْ
ّشل ط[ٌ[:خ نيُّخمح خلُّخُّذ إلًٌختَّْ:خىٌُّالآ
ةُّخل[ٌُّذ ئُّ ضًٌَّّ ألُّذًٌألجمُّّ خلُّ َّْ ئُّ
ٌُّّخل[ئ إلُّجلححت نيُّآل ٌألٌُّّ ةً جنُّضجمُّّز ]ٌ
جبٌىر[ذحتٌَّئ:حتجلمج[حت ئُّ قًْألٌُّّ ء ضًٌَّّ
ةُّخلُّ طٌُّّ ء سًْحتَّ:ة[حتٌّ طٌُّّ خىٌُّحبح
جبٌَّّآ ألّحن[آل زّؤ[آل َّْ ٌُّ ةختجبمجُّخلٌُّّآ
إلًٌخت مج٢ْْجبٌَّّ إلّؤ[آل جنُّضجمُّّذُّ طٌُّّ
جلْْحتَّ جلْْحألّ[آل ء ٌألُّخم ةً خ[َّْحت�ٌَّئ ْ
إلُّحتجبْمجّ[ألّخن َّْضر جبٌىر[ذحتٌُّإ ْ
مجًأل[آلإ :خ ةٌُّال ذُّؤ[جن[ ةٌُّالآ إل[ْخلُّألل:
ْ جلحؤُّز ْ ة[حت:ةختٌ[خم ّّ[آل خ[أل ئُّ: ُّخل[ئ إلُّجلححتحآل
خىُّآلإ طٌُّّ:جنُّضجمُّّذُّ:حتجلمج[حت ذ[:ضًٌَّ[آل:ئُّ هختَّ:ذًحٌحب ؤًؤ[حتخلٌُّّ
سًْحت طٌُّّ: ألُّْآل ْحتٌ[ شُّيّيُّزآ: ْ حت�حخل يُّئُّال: ٌ[حتٌَّئ طُّمجُّحت:
س ء َّْجبَّخلٌُّئ يُّئُّال ْ يُّئُّال ةُّحتحؤُّز ْ جنُّحتَّي َّْئ ةُّخلٌُّئ
ُّ�ٌ ة[حت ْ إلجم[ْ خ[حتٌحبٌَُّّْ ُّّّْجب أل زًٌئ َّْ يّؤُّذ ْ ٌحب ٌخت جب مجُّْحتحٌّ
نيًٌّ ء جن[ألّ[آل خلُّحت ئُّ إل[ مجُّْحتحٌّ طُّحتة خلُّجبَّ طٌُّّ ئُّ ْ ؤًيُّجبَّخم
ء ّل ةُّخلٌُّئ ألُّخ[ٌحب:َّْ ْ ؤّألٌُّّحب حتخل[ئُّز:زٌُّهُّؤدُّحتٌَّئ ]ٌ زٌُّ[ال
ألُّحت�َّخلّألُّخلُّْآ زّحنُّ طٌُّّ ْ:ض[خم:ئُّ ٌختآل جب طُّحتء مي ألُّّجلحألآل ض[خم
َّجبحآلا هخت� ذختَّء ّحنرٌُّئ ني ْ َّْجن[ألآل أةُّْجي ء خىختٌٌُّحب ّّ[آل إل[ئ
ذختَّء إلُّحت:س ]ٌ ْ:حتْْخبأل[ؤُّْحأل ًأل�ُّحتٌَّّ ة ئُّ: إلُّحت:ةُّخل َّْحتَّ
جن[ألُّّز جبَّحتَّْ ْ :أل[طّجم[أل ُّ�ٌ ة[حت إلُّآلآ خلّ[خل جبَّخلذحبححتٌَّئ: ء
خلر[ٌخن ة[حتَّ:س طٌُّّ جنًٌَّّّ إلًٌمت َّْ ْ زّحنُّخلُّ ةُّحتحؤُّز:طٌُّّ ْ
إلُّال ْ ٌل ةُّ خلًْةّ[ألُّْ إلُّال يُّئُّال ٌ[حتحآل ْ يُّئُّال ْ ٌحب ٌخت ألُّ
طٌُّّ ء ٌُّخلُّ ذختَّةّحنُّْ خ[ئ ئُّ ةٌُّّإ يّؤُّذّ[ألُّْ خ خًٌىل�ُّْ
خلّ[خلُّذىُّحتٌَّئ جبٌّ ٌُّل: خ[آل ألٌُّ�ُّ ذُّطجم٢ :]ٌ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ة[حتٌَّئُّ
جبَّألل ء جبَّأل�ّ[آل ْ خىُّآل ةُّحت� يُّئُّال: ٌ[حتٌَّئ ئُّ ضًٌَّ[آل مجًْجي
ألُّجنألُّْألٌُّّ جبٌّ مجًْجنّ[آل َّخلألألٌُّّ خخت� ذًْحآل ْ سُّؤ�[أةًْؤُّئ�[اٌُّ
خًْألُّ ضًٌَّ[آل ]ٌ ْ جبٌىر[ذحتٌَّئ خىُّألُّ ضحلؤُّز أل[ض[خلرُّ ْ ض[خلرُّ ْ
ٌل خ[جل حتٌّْ ئُّ طُّمجُّحت ْإإإ؛حإ خىُّآل جبحتْخم جبٌىر[ذحت َّْل طُّؤختحجل
طٌُّّ جنُّضجما أؤُّألوُّمُّز ]ٌ ضًجبٌّ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ]ٌ ذ[ةرّىٌُّئ
خ[ٌُّخم َّْضرُّ يًحتْحآلآ:طُّْ خىُّقُّ جلحأل[ةختجبألُّ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ: طُّحتء
ْ ّألُّ جبَّحتني ضًٌَّ[آل ئُّ:سُّْإلُّحت حتٌَّئ]ٌ:ْ يُّئُّال ء ٌُّّّحب خحلحأل ض[خم
ْ ز[ةُّْ:خىُّحتٌٌُّحب إلجم[ْ خ[ٌُّجب جبٌّ ْ خختجبألُّ إلًٌختَّْ ضًٌَّ[آل:ئُّ طُّحتء
يُّئُّال ئُّ ْ مجختذُّّ يُّئُّال س[ٌّ ةُّْجي سًٌّ ذختَّء ّحنرٌُّئ ني خحلحألٌُّّحب

ٌحبإ خىختٌُّ ضًجبحش[هحلٌّ إلُّؤّحنُّ طُّحتح

:ألوختحألجمً ة ئُّ ثببب خل[ئ ئُّ خًْز إلًٌختؤ[آل َّْ طُّمجُّحت :
خُّجنحبححتٌّ ئُّ:ذ خُّنحبح ئُّ ًجي طؤختٌى[:خ خلُّحتجبحئ حتْْخبأل[ؤُّْحأل:ء
طُّحتح ّل ةُّْجن جلٌَّحبٌّ ؤًألرُّجلَّحت: أل[ْ َّْ : حتْْخبأل[ؤُّألًٌجم ةختجبآ
خُّضحن[ٌٌُّّ س َّْ:س ًجي: خ نيُّآل َّ:جبحإ:إلُّحت هخت� ًجي خ سُّأل[ذ
جلألحبحأل ٌُّء:خل[ئ ّحنر ز ْ: ز سُّجلحٌّ:جبح م٢حة شىًْؤُّز َّْف
خل[ذ :ْ خلًٌخت إل[ذألّ[ جبٌَّحنر طُّْ َّْئ جبٌَّحنرإ إل[ذُّْ ةّحن[آل:

طٌُّّ مجختذآلإطُّحتح: َّجبَّحتَّ هخت� ةُّْجي ي[حتَّؤ[آل
سًْحتْحسًْحت ةُّأل[ئٌُّئ ئُّ
ٌ[آل ئُّ :ْ جبَّحتني
جبَّخلذحبححتٌَّئ هختَّ
مُّحتَّخُّّْ جبَّْئُّذٌُّئ
مي ْ ط[جنى[حت: :َّْ مي
ٌختَّْ خب :َّْ ٌخت: خب َّْ
طٌُّّ ةختٌ[إ ضُّز
حتْْخبأل[ؤُّألًٌحم ة[حت
َّجبَّحتَّ هخت� ةُّْجي
ة[حت ئُّ ذ[جلَّ خُّحتمج
ٌجم ألً ؤُّ أل[ خب ْ ْ حت
خًٌُّ ء: جبح َّْحتَّة:
طٌُّّ ذ[جلَّإ جبٌئً ؤ
خلُّخُّذ إلُّحت َّْ ة[حتَّ
حت�حخل ئُّ طّؤُّ: خًْز
طُّْ أل[حت�حخل ْ
ألُّ خ[ خ[ خلُّ
ألُّّمجختجبٌالآ
ىئ خُّ
إل[قألُّ
آل ْ جنً

ني خيجم�نيت

ةُّْجي:س طُّْ:َّْضرُّل
ٌحب يُّئُّال:خ�خت
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ٌُّألٌُّئ أل[ْأل ئُّ جبْْخل ء ض[ذختَّ ٌَّّْ ألٌُُّّْآ ذُّّحتآل شجم[ْ َّْ
طُّحتح جبٌحبمج[ٌ[آل ْ حت�ٌ�ُّْ:ة[حتٌ[آل ئُّ:خ[َّْز َّْسًْحت سًْحت ألّحنرؤ[أل
جبْ أل[ْأل ئُّ ألُّل ذٌُّّل إلُّجبَّي:َّْجبٌّ ]ٌ ط[ؤ[ألش ٌُّء خلُّحتضجمغ
ٌُّةؤّ[آل ء سّ[ْحجلٌّ:جبٌختآل ٌُّةُّْ َّْئ جنًٌَّّّ:مجحنر َّْ ألحلحؤّل
َّْ ئُّم٢حة: ذحبححتٌّ جبَّخل خل[ئ بت جنًْآل ئُّ ء خًٌّ خُّمحم شحلذ
مجحنر َّْ جبٌْال خلجمرُّال َّْف أل[خلختٌ[ جبٌىر[ذًحتٌّ ْ هّألحتخبقّل:جن
ةختجبآل ]ذُّي م٢يٌُّّئ مجحنر ء جبحجنر سّ[ْحجلٌّ َّْئّ[ْ جنًٌَّّل
ئُّ خُّّآل:ْ جنىُّخلر جبٌىر[ذحتٌّ ٌال خب حت� ْ ؤّل خلجمرُّؤُّخخت� ألٌُّئآل:طٌُّّ
َّْ ألّحنرؤ[أل ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت َّْ ْْ طؤخت� ؤألألٌُّّإ:م٢حة خخت� جنًْألّخن
ألّحنرؤ[أل جبْْخل ألُّل جبٌختٌل ألّ[جل َّْحتٌآل جبَّخلز ؤُّأل�ٌُّئ س
َّْف ألُّّضٌُّل خلُّحت إلُّجبَّهّل ط[ؤ[ألش:ٌ[ إلًٌمت ء ذئُّخلُّألحبآل ]ٌ
ةّحنٌُّئُّ:ني[حتَّخلُّحت:خىٌُّال:ْ مجحنر ذًٌُّألّال ْ:ي[ألًْآل ئُّ:حتٌ�ٌُّّ:جبحجبمج[

خٌُّّالإ مجُّجنُّ ْ:ْز جبحؤُّجلحتألّال جبَّجلمج[ٌئ:جبَّْئُّز خلُّحتئُّألًْ

ني[حتَّخلُّحتٌّ جبحجبَّْحتحألُّ حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ ْ ذئُّخلُّألحبآل ئُّ جبٌْخت ْ خىُّآل
خىُّآلإ

جبح:جبْْخل:َّْئ: حتٌّْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ئُّ ء نيحنرُّ :ٌَّّْ:ض[ذختَّ:طُّْ
ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت خُّئىُّال ألٌُّّْج َّْئّ[ألُّْ مجورًمجًْ ]ٌ حلٌَّئُّ ّ إل طُّْ
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذ[ خىختٌ[آل ني[حتَّخلُّحت خ[ٌُّجب ء خًٌّ ةّحنٌُّئّل
إلًٌخت ْ:ئُّ ضًٌَّّ ذُّخّن ] :ٌخلختْجنر ٌ�ٌُّّ:خبٌ[آل حت خألٌُّ�ُّ خرًٌُّألّل:ز[
خىُّهّلإ: جبٌْختَّْ ٌّ]�ةًْؤُّئ ْ جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز ة[حتٌَّئ:طُّْ ْ
ئُّْ جنًٌَّّّ:مجحنر ء:َّْ جنُّحتز:أل[ سًْحتٌل:زختْْخلُّمجُّ:ؤُّحتش:ٌ[ َّْ
مجئُّْ خحبحتٌٌُّل:ْ يُّئُّال ْ:مٌُّد:ئُّ َّْألُّألل ْ حتٌ�ُّجبَّخم:خىّحنّل
َّْ ألّحنرؤ[آل ْ ؤئئُّز ٌ[جلجب جبخب مجُّْحتحٌ�ئُّ َّْضّ[ألُّز طُّحتحٌّ ضًححتجبآل
ء:طُّْ ةختجبآل يُّخًْئ خ[َّْحت�َّ طٌُّّ ؤئئُّز سًْحتٌل َّْ شجم[ْ:خ[ٌل
خ[حتَّْْجلمُّمجُّ ةختجبآل ض[خلُّْ ٌَّّْ:ض[ذختَّ مٌُّغإ َّهر[حتٌَّئُّ:ألُّألل:ْ حت�
َّْجبْْخل ٌل: خخت� سًْحتَّل طُّْ جبَّجلمج[ٌئ ْ ؤُّأل�ٌُّئ :َّْس َّْئ

خختٌل ز[حتذُّْ طٌُّّ ذ٢حت ْ ذًألحبْذّجتٌّ ْ ضًٌآل ئُّ ذ[حتٌض:زخت� ]ٌ جتْْ ّ ؤ
خ[آل طُّحتح جنٌُّئّل إل٢ ْ ةختٌ[ سًَّّس ذئُّخلُّألحبألُّ ئٌُّّ:زختْْخلٌُّئ
َّْف:ذًٌُّألجمغ مجختزآ طُّع[ال خُّمحم شحلذ جبَّجلمج[ٌئ ْ خ[حتَّمج[ٌئ
خُّّآل ٌ]ةًْذ زختْْخلٌُّئُّ َّْطُّْ ْ خىُّآل ةأل١ئ ذّجتٌُّّ ْ ذًألحب طٌُّّ
سًَّّس ضًٌَّّ ي[ألًْأل طُّحتةٌُّئ ذ[ جبحجبمج[ جبحتٌ[ جبَّحتهُّذُّ طٌُّّ ْ
ء جبَّجلمج[ٌئ ْ خلجمرُّال طُّْ ة[حتؤُّألحبٌَّئ جلٌ[ذخت سًْحتٌل َّْ خىٌُّل
ئُّ حزُّحت�ٌآل حت� ّحلٌَّئ إل ٌُّآل ئُّ ألٌُّ[ألُّ طُّع[ال ذ٢حتٌجمرّّل ةختجبٌََّّْئ
ٌال إلُّحت أل[ْنيٌُّئ:جبٌَّحنر طُّحتح حلحألّ[آل ّ ض َّْئ ْ ٌختٌّ:ةختٌ[ ني[ْجب ئّ[آل

خجتٌُّآلإ ط[جنر ْ طُّؤآل َّْ ذ[ ةختٌ[آل ةئ ةًحتجبخلر[آل
ئُّ: ةختجبآل زٌُّ[ ألُّس[ز طُّحتح ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذُّسختْخٌُّّ :
ئُّ ؤآل خ[َّْحت� َّْ َّْحتٌآل: جبَّخلز ئُّ ؤُّألل: َّْس جنًْألُّْححتٌَّئ
نيًححتنيًٌَّّّ ئُّ خُّئىُّال ألٌُُّّْج ألّحنرؤ[أل جبْْخل نيًححتنيًٌَّّّ
زّ[ ئُّْ:جنًْألُّْححتٌَّئُّ:ألُّس[ز خرًحآل ذ[ خًٌّ: ألّحنرؤ[أل حخلُّْةختجبآل: حت�

م٢حة: ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذُّسختْخٌُّّ خ[َّْز ئُّ مجًجلٌَّحنرُّ ئُّ
ئُّ ؤُّألل َّْس أل[ةًْةٌُّّئ مجحنر خلُّحتأل[ٌآل زحنر نيًٌألُّّذ ْ
خلُّحتخ[جلٌّ ؤّئّحنّ[ٌئ ْ سًْحت:جبَّجلمج[ٌئ َّْحتٌآل جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز

ةختجبٌالإ ذختَّء:خ[خم ْ:ةّحنٌُّئ نيحنرٌُّئ ْ
ذ[جلَّ: شىًْؤُّز طُّحتح حزُّحت�ٌآل حت� خلُّحتةُّهغ َّْضر ئُّ خ[حتَّْجلن
ْ إلُّئًخبححتجبألٌُّئ: ةختجبآل سًَّّس َّْحتسئُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ئُّ:
ٌيُّجلح :ْ ةختجبآل سًَّّس ْ جبحأل[آل ي[ألًْآل جبَّجلمج[ٌئ نيُّخلس[ألآل:
نيًٌآل ء خًٌّ طَُّّْ خلُّضرٌُّّئُّ ئُّْ ٌُّةّل َّْ خًٌّ خلُّضر هختَّ
جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز ء ء خىختٌٌُّل حتَّهر[حت ةُّخلٌُّئُّ طُّْ َّْئ
ئُّ ةختجبأل هُّحتححت ْ َّْضر:جبْق[:ةّحن[آل ئُّ ْ خلُّحت:ة[حت إل[ْحتجبٌَّ[ألُّ
ة[حتٌَّئُّ:َّْحتَّْ خرًحٌال حخلُّّمجٌُّّ حت� إلّحنرٌُّ[ألُّسإ ٌال:ةًحتجبخلر[آل إلُّحت
شحلذ ء ذ[ْحألٌُّئُّ طُّْ سًْحْ ئُّ طٌَُّّْخن ةّحن[ أطألري[الا ذئُّخلُّألحبآل
ْ ةختجبٌْحب سًَّّسّ[آل ذ[ٌدُّذ جبَّجلمج[ٌئ ْ حتٌى﴿ختٌ[ٌَّْئ ْ خُّمحم

جبْْخل
ني[حتَّخلُّحت:ةختجبآلح ذ[ :

أللٍَّخت ئيخجب

جبْْخل جبح ةًحتجبخلر[آل:حتٌّْ ٌال ئُّ:إلُّحت ء نيحنرُّ طُّْ
ألٌُّّْج َّْئّ[ألُّْ مجورًمجًْ ]ٌ حلٌَّئُّ ّ إل طُّْ َّْئ
خ[ٌُّجب ء خًٌّ ةّحنٌُّئّل ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت خُّئىُّال
خرًٌُّألّل ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذ[ خىختٌ[آل ني[حتَّخلُّحت
ذُّخّن ]ٌ خلختْجنر خبٌ[آل ٌُّّ�ٌ حت خألٌُّ�ُّ ز[
جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز طُّْ ة[حتٌَّئ ْ ئُّ:إلًٌخت ْ ضًٌَّّ
خىُّهّل جبٌْختَّْ ٌّ]�ةًْؤُّئ ْ
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حتْْخبأل[ؤُّألًٌجمإ طُّضة حتَّْجنر:ٌ[ جبٌْختَّ:ئُّ ء طجمئًْخُّآ طٌُّّ ٌُّل
ْحجلذختَّةُّْ :جبَّحتْني ئُّ :ْ خىٌُّال ذُّؤ[جن[ ض[خم: خ[قآل طُّمجُّحت طؤش[
نيًٌآل خًقآل إل[ف ض[خم جبٌّ طُّْخل[ خ�ختٌالآ ة[حتَّ طٌُّّ خُّحتحْحتجب
جنىٌُّّحبآل حنرّ مج َّْ ؤّحبٌ[ة[حتٌّ ْ حتْْخبأل[ؤُّألًٌجم ةُّحتحؤُّز
نيُّْ ئَُّّْحت نيًٌآل إلُّحتسُّؤ�[ٌ�آل: ّحن[إلُّألل: ز ء يُّئُّال: ٌ[حتٌَّئ ْ
خًٌُّخلُّ ٌُّ َّْذّال َّْضر خًْآل؛إ يّؤُّذُّْ خ ْ خًٌىلل ْ ةُّهآل
ئُّ ء أل�ُّحتٌَّّ:حتْْخبأل[ؤُّْحألً ة ئُّ ثببب ب بب ب:ب حتْْخبٌّ ئُّ ًجبٌئآ ؤ
ّحنر ز ئُّ جلٌَّحبٌّ ؤًألرُّجلَّحت سُّأل[ذ خُّخلّ[آ هُّحتَّألجم[ ز[ٌرُّضر ز[حتٌحم
ًجي خ سُّأل[ذ ئُّ:جنًْألُّمجٌُّّ أضًٌَّّ ْ يجمُّّ:ةختجب جبحجنر ًألًٌّ ذختٌدّ
ّل:طُّحتح ةُّْجن طُّظٌُّ[ز خلٌُّو أل[ْ َّْ حتْْخبأل[ؤُّْحأل١َّء ٌٌُّّ خًٌّاآ
ّل ؤُّخلُّئ ٌٌُّّ ٌ[جب ةُّهّؤُّْ ئٌُّختَّ ضحمإ َّجبحآل هخت� ةُّْجي ي[حتَّؤ[آل
خلّألّحبَّْحإ َّْ:جبَّخم:ذختَّء خٌُّحب ّل جبَّخل ث:جَّْ:إلُّحت طًٌحن ء ةًٌألُّ
ضًٌَّّ:خًٌُّ جبٌّآ إل[ْحتجبَّ ًجبٌئُّ ؤ طٌُّّ ء َّجبحآل هخت� ةُّْجي :ي[حتَّؤ[آل خُّف
ئُّ َّْضر ؛إ ٌّخلُّحت إل[ْحتجبألٌُّّ ضًٌَّّ ٌئُّمجٌُّّ ًجب ؤ ء ّل ةُّخل ٌُّةؤف
ي[حتَّؤ[آلإ ألُّّْألُّ ٌ[ألُّ يُّئُّال:ذُّؤ[جن[ٌّ:ةٌُّالآ ٌ[حتٌَّئ ْ جلحألف جبَّحتْمي
هىخت ْ إلًٌخت َّْ ء: ةُّخلّ�ُّ يُّئُّؤُّْآ حت�ْحأل�[ٌّ ئُّ يُّئُّال: ي[حتَّؤ[آل
خ�ًجلَّحتٌال َّجبحآلاإ هخت� ذختَّءأةُّْجي طُّؤختحجل َّْ ألُّ ي[حتَّؤ[آل خًْذُّ ضًٌَّّ
َّْ ٌل طحن[حتَّ ضًٌَّ[ َّْئ ةختٌٌُّحبآ ء ة[حتٌَّئ سًْحتَّ طٌُّّ َّْل ئُّ
هختَّ َّْل َّْف ّ�ٌُّّإ َّخلأل خخت� ٌحب:ْ:ذًحٌحب ٌخت جب خلّ[خل ا أإلُّجبه ط[حتؤ[ع
خحلحألّال ةُّآل ة[حتٌّ سًْحتَّ: طٌُّّ ٌ[ألُّل ء َّْخلُّ ؤًإلّؤُّ: َّْؤ[ألُّْ
ة[ال ْ:ؤُّؤل خبٌ[آل �هُّحتإلُّأل ئُّ:مي إل[ذألُّ:ْ جبٌّ َّْ ئُّ:ةًْحتَّ ّفح ة
طٌُّّ خًٌألُّ؛حإ زُّحتَّْحتجبَّ جنًْآل ة[ال ئُّ ْ ةختجبمجُّ مجًْجنّ[آل ةًئرًْحت
أل[ْحت�حخلآل ضًَّحتإلُّز ؤأل[ئ إلُّحتجبْمجّ[آل ةختجبألُّ ة[حتَّ ةُّخلٌُّئُّل:طٌُّّ
ة[حتٌ[ألُّ طٌُّّ جبحضُّْ :َّْ أل[ْنيُّألُّأم٢حةا طٌُّّ ْذٌُّئ ئُّ :ٌُّة ْ
مجختذُّألُّ يُّس :ْ خًٌألُّ هُّحتإلُّأل�ُّ طٌُّّ ؤجت ء جبٌَّّ ألّحن[آل ئًٌُّح
خ[ٌال خ[ٌُّز ذختَّء؛إ: ةُّخلٌُّئ هختَّ نيًٌّ هُّحتإلُّأل�ُّ طٌُّّ: ؤُّؤل ئُّ
ةُّخلٌُّئ جبْألّ[ ئُّ ذختَّء س[ٌّ ئُّ خ[ٌُّجب: طُّحتح ء خىُّقآل جنُّّّْ ٌُّ
ة[حتَّ طٌُّّ ضًَّحتإلُّز طّألجم[أل:ئُّ ٌٌُّّ:ْ ألُّّةُّآل ذختَّء:طٌُّّ:ة[حتَّ

خلُّحت خ[ٌُّز:خ[قُّْ خُّقآل زختخلُّ طٌُّّ سًْحْ طُّحتح:ٌُّل طؤش[ ةٌُّحبح
ْ:خبألرّ ةٌُّحب جبحتْخم ٌ[:جنُّضجمُّّز ةُّخل[ٌُّذ ء ْ:إلًٌختل جلٌَّآل
ْ ]�ةًْؤُّئ جلٌَّألٌُّّ طُّْ: ������ا ُّذأ������� ٌُّؤً ة
ئُّ ةٌُّال أل[ْنيُّ طٌُّّ ذ[حتٌض ذُّؤ[جن[ٌّ َّْضر ملًَّألّّحبإ ض[خم سُّؤ�[
نيُّألدُّحتأؤًش[حيختَّا ئُّ يُّئُّال طّأل�ُّآ:جلْْحآل:ْ ذ[ أل[ألألّ[ خألّ[ٌّ حتْْخب
هىختةختجبآل ْ إلًٌخت يًَّْز ٌُّل: خلُّخُّذ :َّْ ْ خًٌُّ جبٌىر[ذحتٌَّئ
حتْْجنألإلًٌختٌّل جبٌألُّ طُّمجُّحتٌخن ْ ألٌُُّّْ جبَّخلٌُّئ َّْ جبَّخلز

ئُّ إلُّ خٌُّحبآ: ألّحن[آل ضًٌَّّ هىخت ْ إلًٌخت ذًحخلُّّ:
إلُّؤّحنُّ ضًجنى[ألألُّخلٌُّّإ ]ٌ ْ ةُّألّألُّخلٌُّّ حت�ٌحن�[
ضًٌَّ[آل سُّخلٌُّّ :ْ جلْْحت َّْ جبَّخلذحبححتٌَّئ:
جنُّحت:ني[حتَّ مج٢ٌَّئّ[آل:َّْ ْ مجختهر ْ جبحألُّ ذُّةُّْ
جنألُّهغا ْ ًلأَّْذآل جبٌ[ئ أل[ْ َّْ حنرّ ني ةختجبألُّإ
ْ:ئُّ َّْ:جلْْحت ْ:مجختهرٌُّئ ؤُّجن[ةئ هختَّ:ةُّؤًٌُّ:ْ
حت�حخلُّْ نيُّز[ْ ْ ض[حتَّز حت�جن[ألآلآ ضًٌآل ]ٌ خختجبآل أل[ْ
ئُّ ةحل ط[ٌُّال: ء جبٌَّّ: ألّحن[آل ضًٌَّّ: ٌُّ ةختجبألُّإ:
َّْ طؤش[ ألُّّحت�َّخل هىختٌ[آل يًَّْز َّْضر إلًٌخت
ئُّ:ة[حت ٌحبإ:طؤش[ ذُّّحت زُّأل[ خ[جلْْ:ضًٌَّّ جلْْحت:ْ
سًْحتَّ طٌُّّ جبَّخل َّْ يُّئُّال ْ حتْْخبأل[ؤُّْحأل
طُّحتح َّْس ْ ألُّّةختٌُّل زُّخلُّآل ٌل ة[حت
ألُّّإ جلْْحتؤئ ْ هّحلٌى جنُّحت� ْ َّْذآل جلْْحت
خىختٌٌُّحب إلًٌخت ْ يُّئُّال َّْ خ[ٌُّجب جنُّحت
يُّئُّال ْ إلًٌخت: ئُّ جبٌْخت: ء ٌل: جنُّحت� ض[خمْ :َّْ خًْز:
جلْْحألّ�ُّ يُّئُّال جلْْحآل َّْألُّّجلحألٌُّّلإ ْ:خلُّخختٌّ ذ[يُّز ء

ئُّجي طُّألحبحال:ئُّ جبْ هُّيُّز ألُّحتؤُّ ْ زٌُّهُّؤدُّحتحألُّ طُّأل[جلٌَّّ:ذ[يُّز
ذ[ ذُّّحتجبٌَّّ خىٌُّحب إلًٌختَّْ إلُّحتنيل ء جلْْحآل ٌُّة أل[خل ط[ٌُّال
خألًٌجم إلًٌختةختجبآل: ذ[ جبَّخلُّ ةئ�ٌُّئ ذختَّةّخن طُّْةُّ ْ: خحنألوٌُّّّ
َّْحتَّْ ّلإ ّحنر ني جبحآل هختَّ ]ٌ أل[ْجبَّؤحبحآل ئُّ طُّحتح ؤحنر خًْمجُّ ألُّ
ْ:ٌ[حتٌَّئ ذ[حتٌضآ:إلًٌختَّْةُّحتٌَّئ مجُّْحٌّ ذ[حتٌض:ْ جبحتٌجتٌّ ّلإ:َّْ ةُّخل
جبَّخم:جبحألُّإ ئُّ مجّ[ألّ[آل ْ خًٌألُّ يًحتْحأل إلُّؤّحنُّ ط[ظرآ ْ يُّئُّال
ٌألّ[آل خخت� ةًجنغْ: ْ خلُّحتٌ[آل خختجبألُّخلُّ إلُّؤ[ز َّْحتجبَّْحال ٌ[حتٌَّئُّ طٌُّّ
إلُّؤ[ز ْ خًْآل :ظر خ ألُّقألُّ:طٌُّّ:سُّؤُّ ْ ةختجبألُّآ:ألُّجنألُّهرّؤألُّ
سًْحتَّ طٌُّّ َّْ حتٌّ ّحنُّ ز طٌُّّ طُّضة نيًٌآل خُّآلآ:طُّحتحح ٌل ةُّخلُّ
ٌُّةال حتْْخبأل[ؤُّْحآل َّْل خلُّحت خ[قُّْ طّأل�ُّ ٌُّّّحبإ أل مجُّأل ةختجبححتٌَّئ
طٌُّّ خًٌُّآ هُّحتإلُّأل�ُّ:مجُّْحتح طٌُّّ َّْ ةختجبمجُّْ ضًَّحتإلُّز:خبٌ[آل ئُّ إلُّ
خبٌ[آل ط٢َّ ئُّ ٌُّل خ[َّْز ئُّ ألُّّْ مجًأل[ٌّ خًٌحنّؤآل هختَّآ ذ[ ةُّال ة[حتٌَُّّ
ُّّّخلُّ:س[ٌٌُّئ خًٌُّآ:ألُّني ٌّئُّ:خلُّحت طٌُّّ:هُّحتإلُّأل�ُّ ذُّخل٢ ْ ةختجبمجُّ
ذختَّةّخن سًْحت جبْألّ[:َّْ ضًٌَّّ:ذ[جلَّْ:خىٌُّحب:ْ طحتْز[:ذ[ نيًٌّ ذختَّء
َّْف ٌحبإ ٌخت ألُّ يٌُّّ طًٌحنّال ْ خُّضحنّؤألٌُّّ مجُّْ خخت� ٌٌُّّ ْ ّحب خًٌأل
ئُّ إل[ جبحتٌجتَّ ؤ[ٌَّّْ ء طٌُّّْ خًٌحنّالح نيُّ جبٌْال حتْْخبأل[ؤُّْحآل طُّحتح
َّْئ:ضًٌَّ[ إل[ ء:أل[ٌّْ ةٌُّحبآل خبٌ[آل هُّحتَّألجم[ أل[ْ َّْ:ذْ ئُّ ْ طحتْز[
ئُّ طؤش[ ط[ظرحإ ْ جن[حتخلر[أل ْ جبقًةختحخل :طًٌحنآلثحمج[ز[حتٌَّّ ز َّْ
طٌُّّ حت�َّْحخم ط[ٌ[: ةٌُّحب خبٌ[آل: جبقًةختحخل ئُّئًْ أل[ْ: ئُّ ء ّل ةُّخل
ّش�ُّ خ ؤُّمجُّحت سًْحتَّ:خًْزح طٌُّّ خ[ٌُّز خىٌُّحبح:طُّحتح ٌل ة[حت سًْحتَّ
مجُّْحتح َّْئّ[ ء ٌل إلًٌخت ْ جلٌَّآل جبحال ئُّ ألُّذًٌألجم�ُّ إلّؤ[آل ء ٌُّخلُّ ئُّ
َّْحتَّْ ْ ةًذ جبَّحتس[ ضًٌَّّ س ئُّ إلّؤ[آل ْ خٌُّحب ألُّس[ٌّ ضًٌَّّ خًٌُّ

مج[ز[حتٌَّّ أل[ْ ئُّ إل[ :ْ جن[حتخلر[أل أل[ْ ُّّّخلُّ ني حتحخلُّ: ُّّّإ ألُّني ّخن ز
َّْف ءجبقًةختحخلآ مج[ز[حتَّ طٌُّّ أل[ْ ٌََّّّْْ خ[ٌُّز:خحلحألّالآ:ئُّ

َّْ ْةُّئّؤُّ جبقًةختحخل ّ خ ْ طُّئو ْ جلحألف ةُّئّؤُّ
ألٌُُّّْآ إل[ف إلًٌمت ةختجبألُّ ٌُّة١ يُّخًْئ
جبقًةختحخل ٌََّّّْْ طٌُّّ نيؤ[أل
جنُّضجمُّّز خ[َّْز ئُّ خًٌألُّ ط[ٌُّال ْ
ف ئُّ ْ خًٌُّ جلْْحآل:ذختَّء َّْ ةختجبآل جبحتْخم
ئُّ ْ إل[:طُّْحتَّ هُّيُّز:ئُّجن ألُّحتَّخلُّّخلُّْآ:ْ
َّْئ ء جبمجؤ[ذُّّذُّ طُّْ أل[ْ ئُّ إل[ إلًٌختَّْ خ[َّْز
ض[خم خ[ٌُّز طُّْحتَّإ طُّحتح خختجبٌُّ ضًٌَُّّْ
ّشل ط[ٌ[:خ نيُّخمح خلُّخُّذ إلًٌختَّْ:خىٌُّالآ
ةُّخل[ٌُّذ ئُّ ضًٌَّّ ألُّذًٌألجمُّّ خلُّ َّْ ئُّ
ٌُّّخل[ئ إلُّجلححت نيُّآل ٌألٌُّّ ةً جنُّضجمُّّز ]ٌ
جبٌىر[ذحتٌَّئ:حتجلمج[حت ئُّ قًْألٌُّّ ء ضًٌَّّ
ةُّخلُّ طٌُّّ ء سًْحتَّ:ة[حتٌّ طٌُّّ خىٌُّحبح
جبٌَّّآ ألّحن[آل زّؤ[آل َّْ ٌُّ ةختجبمجُّخلٌُّّآ
إلًٌخت مج٢ْْجبٌَّّ إلّؤ[آل جنُّضجمُّّذُّ طٌُّّ
جلْْحتَّ جلْْحألّ[آل ء ٌألُّخم ةً خ[َّْحت�ٌَّئ ْ
إلُّحتجبْمجّ[ألّخن َّْضر جبٌىر[ذحتٌُّإ ْ
مجًأل[آلإ :خ ةٌُّال ذُّؤ[جن[ ةٌُّالآ إل[ْخلُّألل:
ْ جلحؤُّز ْ ة[حت:ةختٌ[خم ّّ[آل خ[أل ئُّ: ُّخل[ئ إلُّجلححتحآل
خىُّآلإ طٌُّّ:جنُّضجمُّّذُّ:حتجلمج[حت ذ[:ضًٌَّ[آل:ئُّ هختَّ:ذًحٌحب ؤًؤ[حتخلٌُّّ
سًْحت طٌُّّ: ألُّْآل ْحتٌ[ شُّيّيُّزآ: ْ حت�حخل يُّئُّال: ٌ[حتٌَّئ طُّمجُّحت:
س ء َّْجبَّخلٌُّئ يُّئُّال ْ يُّئُّال ةُّحتحؤُّز ْ جنُّحتَّي َّْئ ةُّخلٌُّئ
ُّ�ٌ ة[حت ْ إلجم[ْ خ[حتٌحبٌَُّّْ ُّّّْجب أل زًٌئ َّْ يّؤُّذ ْ ٌحب ٌخت جب مجُّْحتحٌّ
نيًٌّ ء جن[ألّ[آل خلُّحت ئُّ إل[ مجُّْحتحٌّ طُّحتة خلُّجبَّ طٌُّّ ئُّ ْ ؤًيُّجبَّخم
ء ّل ةُّخلٌُّئ ألُّخ[ٌحب:َّْ ْ ؤّألٌُّّحب حتخل[ئُّز:زٌُّهُّؤدُّحتٌَّئ ]ٌ زٌُّ[ال
ألُّحت�َّخلّألُّخلُّْآ زّحنُّ طٌُّّ ْ:ض[خم:ئُّ ٌختآل جب طُّحتء مي ألُّّجلحألآل ض[خم
َّجبحآلا هخت� ذختَّء ّحنرٌُّئ ني ْ َّْجن[ألآل أةُّْجي ء خىختٌٌُّحب ّّ[آل إل[ئ
ذختَّء إلُّحت:س ]ٌ ْ:حتْْخبأل[ؤُّْحأل ًأل�ُّحتٌَّّ ة ئُّ: إلُّحت:ةُّخل َّْحتَّ
جن[ألُّّز جبَّحتَّْ ْ :أل[طّجم[أل ُّ�ٌ ة[حت إلُّآلآ خلّ[خل جبَّخلذحبححتٌَّئ: ء
خلر[ٌخن ة[حتَّ:س طٌُّّ جنًٌَّّّ إلًٌمت َّْ ْ زّحنُّخلُّ ةُّحتحؤُّز:طٌُّّ ْ
إلُّال ْ ٌل ةُّ خلًْةّ[ألُّْ إلُّال يُّئُّال ٌ[حتحآل ْ يُّئُّال ْ ٌحب ٌخت ألُّ
طٌُّّ ء ٌُّخلُّ ذختَّةّحنُّْ خ[ئ ئُّ ةٌُّّإ يّؤُّذّ[ألُّْ خ خًٌىل�ُّْ
خلّ[خلُّذىُّحتٌَّئ جبٌّ ٌُّل: خ[آل ألٌُّ�ُّ ذُّطجم٢ :]ٌ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ة[حتٌَّئُّ
جبَّألل ء جبَّأل�ّ[آل ْ خىُّآل ةُّحت� يُّئُّال: ٌ[حتٌَّئ ئُّ ضًٌَّ[آل مجًْجي
ألُّجنألُّْألٌُّّ جبٌّ مجًْجنّ[آل َّخلألألٌُّّ خخت� ذًْحآل ْ سُّؤ�[أةًْؤُّئ�[اٌُّ
خًْألُّ ضًٌَّ[آل ]ٌ ْ جبٌىر[ذحتٌَّئ خىُّألُّ ضحلؤُّز أل[ض[خلرُّ ْ ض[خلرُّ ْ
ٌل خ[جل حتٌّْ ئُّ طُّمجُّحت ْإإإ؛حإ خىُّآل جبحتْخم جبٌىر[ذحت َّْل طُّؤختحجل
طٌُّّ جنُّضجما أؤُّألوُّمُّز ]ٌ ضًجبٌّ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ]ٌ ذ[ةرّىٌُّئ
خ[ٌُّخم َّْضرُّ يًحتْحآلآ:طُّْ خىُّقُّ جلحأل[ةختجبألُّ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ: طُّحتء
ْ ّألُّ جبَّحتني ضًٌَّ[آل ئُّ:سُّْإلُّحت حتٌَّئ]ٌ:ْ يُّئُّال ء ٌُّّّحب خحلحأل ض[خم
ْ ز[ةُّْ:خىُّحتٌٌُّحب إلجم[ْ خ[ٌُّجب جبٌّ ْ خختجبألُّ إلًٌختَّْ ضًٌَّ[آل:ئُّ طُّحتء
يُّئُّال ئُّ ْ مجختذُّّ يُّئُّال س[ٌّ ةُّْجي سًٌّ ذختَّء ّحنرٌُّئ ني خحلحألٌُّّحب

ٌحبإ خىختٌُّ ضًجبحش[هحلٌّ إلُّؤّحنُّ طُّحتح

:ألوختحألجمً ة ئُّ ثببب خل[ئ ئُّ خًْز إلًٌختؤ[آل َّْ طُّمجُّحت :
خُّجنحبححتٌّ ئُّ:ذ خُّنحبح ئُّ ًجي طؤختٌى[:خ خلُّحتجبحئ حتْْخبأل[ؤُّْحأل:ء
طُّحتح ّل ةُّْجن جلٌَّحبٌّ ؤًألرُّجلَّحت: أل[ْ َّْ : حتْْخبأل[ؤُّألًٌجم ةختجبآ
خُّضحن[ٌٌُّّ س َّْ:س ًجي: خ نيُّآل َّ:جبحإ:إلُّحت هخت� ًجي خ سُّأل[ذ
جلألحبحأل ٌُّء:خل[ئ ّحنر ز ْ: ز سُّجلحٌّ:جبح م٢حة شىًْؤُّز َّْف
خل[ذ :ْ خلًٌخت إل[ذألّ[ جبٌَّحنر طُّْ َّْئ جبٌَّحنرإ إل[ذُّْ ةّحن[آل:

طٌُّّ مجختذآلإطُّحتح: َّجبَّحتَّ هخت� ةُّْجي ي[حتَّؤ[آل
سًْحتْحسًْحت ةُّأل[ئٌُّئ ئُّ
ٌ[آل ئُّ :ْ جبَّحتني
جبَّخلذحبححتٌَّئ هختَّ
مُّحتَّخُّّْ جبَّْئُّذٌُّئ
مي ْ ط[جنى[حت: :َّْ مي
ٌختَّْ خب :َّْ ٌخت: خب َّْ
طٌُّّ ةختٌ[إ ضُّز
حتْْخبأل[ؤُّألًٌحم ة[حت
َّجبَّحتَّ هخت� ةُّْجي
ة[حت ئُّ ذ[جلَّ خُّحتمج
ٌجم ألً ؤُّ أل[ خب ْ ْ حت
خًٌُّ ء: جبح َّْحتَّة:
طٌُّّ ذ[جلَّإ جبٌئً ؤ
خلُّخُّذ إلُّحت َّْ ة[حتَّ
حت�حخل ئُّ طّؤُّ: خًْز
طُّْ أل[حت�حخل ْ
ألُّ خ[ خ[ خلُّ
ألُّّمجختجبٌالآ
ىئ خُّ
إل[قألُّ
آل ْ جنً

ني خيجم�نيت

ةُّْجي:س طُّْ:َّْضرُّل
ٌحب يُّئُّال:خ�خت
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ضجمرٌُّّ جبح:ْ:خلُّحتجلَّؤّألّ[آل:جبحمج٢ةختجب:ْ زُّؤ[حت:خ[خئٌُّّئ جبٌْ[ضختٌخن
ثبتإ جتْْأل[خم:ًٌْأل[ألّ ؤ جلٌَّألُّهآل َّْ١�ٌُّئ ه[حتخمإ خلُّحتجلَّؤف خ[آل
ء ةٌُّل ؤئئُّذّل خ[خم ئُّألًٌجم[ألألُّمج[أل ئٌُُّّةّل َّْحتسئُّجلحٌآل تتت
ْ ةٌُّل ةًٌُّخلر[أل أل[ْنيٌُّئ ألّحنرُّس[ٌّ ط[جلحٌّ ْ جبئ٢ َّْسُّأل�[َّْحتٌَّئ
طًْحتجبٌّ زُّؤ[حت َّْحتسئُّجلحٌآل ببت خل[ئ ئُّ ء خٌُّل ضة[حتجب أل[ٌْ[آل:َّْ
ْحآل جبَّحتٌ[نيٌُّّ ضًَّحتإلُّز ذًحخلر�ُّئُّخ[جنًْحت جبحمجَُّّْضر ؤ[أل�حت
حت�ٌَّّ ُّمجٌُّ[آل إلُّحتق ْْخبٌّ طؤخت� ذًحتةّ[ٌّ ئُّحتْْخبإلُّز إلُّئىُّهرل
ٌُّةّل:ئُّحت�ٌحن�ٌُّئ َّْ ة[حتجبضٌُّّئ ّجتْْأل[خلٌُّئ خُّمحلٌّ:ئُّؤ خًْلج
ئُّْحألٌُّخن ّجتْْأل[خلٌُّئ ئُّؤ ١�ٌ خخت� َّْف جلحألآل ةًحتجب ةًٌُّألٌُّّ:ؤئئُّز
ئُّةر[َّْمجٌُّّ بثثبإثتثب جلَّة طُّؤف ؤُّشُّؤُّجب ةًحتجب ّجتْْأل[خم ؤ
ؤئئُّذٌُّئ َّْ ة[حتجبضٌُّّئ ا ةًحتجبخلر[آل ْ ةًحتجب ّجتْْ ؤ ةًحتذٌُّّ أ
ذّىُّئ ةًحتجب ؤئئُّز َّْئ ضًٌَّ[آل جبٌْ[ضخت ء جلحألّل حتْزط إلألحب
خًٌُّخلٌُّّ ئُّة[حتجبضٌُّّئ هُّحتَّةًٌُّأل١ٌل ئُّخلُّحتجبَّال ةختجبألُّء
ْ سًْذٌُّّئ ْ ةًحتذٌُّّئ ْ ةًْذٌُّّئ ْ ؤئئُّذُّئُّئئٌٌُّئ ط ْ
ْ ؤّر[ألٌُّّئ ْ ْض[ئحبٌٌُّئ خلًْخ[حتٌٌُّئ ْ ة[خل[ٌٌُّئ ْ سًْجبٌٌُّئ

زّىإل[ذ�ُّإ أل[ٌختٌٌُّئ ْ إلحتٌٌُّئ

:ؤ[أل�حتٌّ:حتطؤسختحذ ٌُّئ إلُّحتق ئُّ ٌُّةّل ة[حتجبضٌُّّئ جلٌحب ]ٌ جنًٌآل
ء:َّْ:جلْحآل إلُّئىُّهر�ُّ ٌآل ألُّإلخت خٌُّر خ[ةًْحت ئُّ ُّ إلُّحتق ط خًٌُّْ
خلُّحتجلَّؤّألٌُّئ ُّ إلُّحتق ط ء ؤّحلزذ[ؤّ[ ْذألُّ ز َّْ ًٌْأل[أل
مجختجبمجُّخلَُّّْحت هًحتحز ْ جبسئُّ نيُّال: إلُّحتجبْ: أل[ْأل ئُّ إلُّئىُّهرل
خلًْحتٌ[ْ ْذٌُّئ: ض[ء أل[ْأل ةُّهر�ُّخلُّ ُّ إلُّحتق ط ْْ طؤخت� ء
َّْحتسئُّ ثت تببإ خل[ئ ئُّ :ُّ إلُّحتق ط م٢حةج ْ ط٢حآل ْ ذًحتةّ[
جلْْحتال جبحمج٢ةختٌ[مجُّإ خؤدّ[خم ؤ[أل�حت طؤسختحذحت ٌُّآل ئُّ جلحٌآل:
ُّئٌُُّّآل إلُّحتق ط خ[َّْحت�َّء إل[ألُّْ ط[جنىختح جنًٌَّّّ َّْ ّجتْْأل[خلٌُّئ ؤ
خًٌُّإ ألّحنرُّس[ ئُّذ ةًحتجب طَُّّْل ئَُّّْحت أل[ْألختٌ[مجُّة[حتجب حت�ؤ[ألٌُّّئ
سُّأل�[َّْحت ؤُّمأل[ٌّ َّْ سًْذ أل[ْ: :َّْ ط[جنًْحتٌٌُّئ ٌُّّأل[ْني ط
ْذألُّس[حتجب ز َّْ ط[جنًْحتٌّ ئُّإلشٌُّّ أل[ََّّْْجلححتحٌَّْ[ ط أل[خلختٌ[مجُّْ
خ[خم ةًٌُّألُّإل[ذ�ُّء ئُّجبَّخلألًٌجمٌُّئ ة[حتجب ٌال إلُّحت أل[ْ ٌ[ة[حتجبإ
ئُّ جبٌْال جن[زًْحت ٌَّهُّحتؤ[ألحب َّْ ه[حتخم ئُّجنىخت أل[ْأل ئُّ سُّألل
بتتإتتت ؤ[أل�حت طؤسختحذحت سًْئّ[آل ةئحبجبٌخم ْ ثبتإثثت خل[ئ
ٌَّّْ يُّئُّؤخت� ء: سُّأل�ُّطَُّّْخًٌّ ط ألُّذّشٌُّّ ]ٌ ط[ة[ال: ء ةٌُّل
َّْضرّل إل[ز: ز َّْ ٌ]ةًْذ ة[حتجب ٌال ئُّإلُّحت حت�ؤ[ألٌُّّئ ألوًجل: ]ٌ
ْ ة[حتجبضٌُّّئ خلُّحتجلَّؤف أل[خ[آل جبَّخم: إل[ز ط٢حأل ز[جبجن[ٌّ ةُّخلختح

حنٍَّ يفَّأل�

ة[حتجبضٌُّّئ
أل[ٌَّْآل ئُّ

ْ ةًحتجب
إ إلألحب

طحتْزٌُّّئ

إلًْة[حتٌل: مجُّحتؤ[ خُّحتجلٌّ زئٌُّّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ طًٌحنآلث زجمسحتٌَّئ ئُّ يٌُّختٌل قًْألُّث طُّحتح
خلُّحتخ[جلٌٌُّئ:طُّهختٌيّ[آل إلُّئُّْمجُّحتجبٌ[آل ْ طأليذ ]ٌ ةًْجبَّذ[ هختٌَّّ ٤[حتٌَّّ طُّْ مجُّْحتحٌّ
طُّحتح َّْف: حتٌْحبَّآلآ خلُّحتخ[جلٌّ ْ خلّ[خل مجختهر: ْ ةًْجبَّذ[ أل[ْنيُّهختَّذختٌآل ئُّْ ْ
ضًٌَّ[أل[ َّْئ مجُّحتال حتٌْحبحل هختَّس[حت: جبَّخلىختجب ؤ[أل�ٌُّئ ْ : هُّخلئ ]ٌ َّْحتجل ةًحتجب طّؤٌُّّ

خلّ[خلُّزإ سًمجختحهّ[ْ ؤٌُّحبحآل جن[حتَّجلحٌٌُّئ إل[ْحتجبألَُّّْنيُّْحجنٌُّّ
ألُّّذًٌُّألآل َّْضرّل إلًٌمت ء ئَُّّْ خًٌآل جبئألّ[ خُّحتٌر[ألٌُّّئ طَُّّْء جنًْآل ئُّ
ةًحتجبٌل ْ خىُّآل: :َّْ زخت� خُّحتجلع ؤُّقًْجب ّض: جن خلّ[خل ْ طّحبححتٌّ هختحه ]ٌ ٌ]جنخ
ٌَّط[ْححت ئُّ ؤُّقًْجب ّض جن َّْأل[ني[حتٌّ ة[حتَّآ: طُّْ طُّحتح ألُّّةُّهّ�ُّجبَّخلّ[آل ذخت
م٢حي شىًْؤُّز إلُّحتجبْل ؤ[أل�ّل: نيُّآل جنًْآل ئُّ :ْ إلألحبخلر[ألَُّّْإل[ْحتجبألَُّّْ
َّْطٌَُّّْ[ جبمج[آل ئُّذ ْ جبَّحتةختجبآل ببثبخٌُّ[ألأل[ؤٌُّل ب بب ب ٌَُّّْةَُّّْئُّبب خُّحتٌر[أل ْ
ضًٌَّ[آل طُّحتح شىًْؤُّذّل م٢حة نيًححتنيًٌَّّّ ضًٌَّ[ألُّئُّ إلُّة ةًحتجب ؤئئُّز: ء أل[آل
ضًٌَّ[آل أل[ْ ئُّ َّْضر َّْجل١ٌٌْآل ةًحتجب ؤئئُّز ء خًٌآل طًؤّحبَّْححتٌخن خىُّآلآ: جبحتْخم
ذُّألّ[ طُّْحآل ألٌُّّْآ ذخت خٌُّ[ألأل[ؤُّمجُّخّش�ُّجبحتْْجبَّئُّخلُّإلًٌمت حت�حخل ئُّ خىُّهآلإ حتٌ
طُّحت�حٌّ ْ حتحٌّ خىُّآل ئُّئّ[آل ْ:ئًٌُّح ةًحتجب:نيُّْحجنُّخىُّآل ضًَّألُّْححت ْ حتْْجنألإلًٌخت ذًحخلآل
ؤُّقًْجبآ ّض جن خىُّهألُّجب٤ْأل[ٌُّذّىختجبآل ْ خًْل ط[ئحنر خُّحتٌر[ألّ[ َّْحتحألًَّحت نيًٌألٌُّئّ[آل
إلًٌختجبَّة[حتٌٌُّئ خ[َّْز ئُّ: مجورًمجًْ طُّحتح نيّألُّخُّنحبح ةًحتجب: ئًسألٌُّّ َّْضرّ�ّخن
جبَّخلذحبححتٌَّئ خى[إ َّْئّ[أل[ جبٌحبححت ط[ؤ[جبَّألٌُّّْ آأةةجما م٢حة ْ خٌُّ[ألأل[ؤُّمجٌُّّ:خُّحتٌر[ألّ[
مجحنر ألُّحتحٌُّذٌ ألً ْ ألٌُّختٌل جنُّحتمُّّذّل ئًسألُّمجُّإلًٌمت جبَّْئُّذُّْذًٌألُّزّ[آل جبْ طُّْ
جبحتْخلدىُّآل ئًسألٌُّل خىلآل طُّة[آ ؤُّقًْجب ّض جن ألُّحتحٌُّذٌ ذُّألّ[:ألً ْ ألُّّةٌُّل ةًحتجب
جنًٌّ[مجّل خ[حتَّْْجلن جبٌْال سُّإل[أل سُّألل ةًْذ[ٌّإل[ذآل خًْلإ ةًحتجب مجحنر ٌألُّحت ألً
ئُّْ:َّْضرُّةًحتجبٌخن طأل�ئّحل:ء ْ ّر خلل خلًز[ٌٌُّئ َّآل ًط٢حآل:خًٌُّؤُّئ ضجمرُّأل[ْنيُّمجُّآ
جبَّخلذّ�:ئُّ إلًٌمت ْ جبَّخلذ:هختَّةحلَّْ:خًٌّ ط٢حآل ْ إلُّئىُّهر طُّحتحٌّ ض[خلّل إلُّئ
ببٌّ ؤ[ألل ئُّةًْذ[ٌٌُّئ ةختجب َّْجلمُّئًٌُّح طُّْ طؤش[ آ ألُّؤُّألحبٌْل ةًحتجبألحنف أل[ْنيٌُّئ
ئُّحتْْخب خ�ختٌ�َُّّْْ ؤُّإل[خ[جب جن[حت زُّحتنيُّال إلُّئىختجبآل ْ ط[جلحجبٌّ أتتثباََّّْقًسًٌئ خل[ئ
مجُّحتؤُّئُّْ حتٌْحبحل طُّْ ئَُّّْخًٌّ َّْف:طُّئسٌُّّْ آ ةختٌ[ ةؤ[حت ط[جنىختحٌّ تتثب ب ب ب بب
ضًَّجنّل خ[حتَّْْجلن ةًحتجب:ئُّ ل ّئُّخل[ئ ةُّؤ١ ؤ[ٌَّّْ ْ إل[ذُّْسًْجب ةًحتجب خلُّحتجبَّطُّحتح ؤ[ألل
طُّْ ألُّني َّْز طَُّّْألُّ ّحلٌَّئ مجُّْحتحإل خلّ[خلُّز ْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ مجُّؤٌُّّ َّْف خبٌ[آلآ
حت�ؤ[ألآل خلُّحتَّذ[ٌٌُّئ تتثب ٌُّةال:خل[ئ ة[ألًْآل ْ:ئُّؤ[ألل ةختجبألُّأل[ضًَّجن ةًحتجب ضًَّجنُّّئُّ
ةؤ[حتَّإل[زإ طُّْ مًؤخت َّْ ٌ]ةًْذ تتثب: ب: بب: ب ئُّثب: ْ ةُّهرُّجبٌَّحنر ؤُّإل[خ[جب ةؤ[حت
إل[ٌال ةٌُّحب حتٌْحبحمجُّذُّؤ[جن[ طُّجبْ جبٌَُّّئُّخ[آل نيُّألُّإل[ َّْخلُّحتني�آل جنًْآل ئُّ طّجمٌُّخن
مجُّحتال ط:ؤ[أل�ُّئُّ:خلُّحتَّذ[ٌََُّّّْْةش[حتٌّ طؤش[ :ثبببإ خل[ئ َّْف:ئُّ خلُّحتجبآ ؤ[ألل ئُّإلُّؤ[آل
: هُّخلئ ]ٌ َّْحتجل ئٌُّّ حتحخلُّطّؤُّإلُّحت م٢حةإ: ئُّ ةًحتجب طُّحتح خًٌّ ةّحنؤُّةّخن ئُّ زخت� ْ
ذًٌُّألجمرّال ْ جن[حت:ةُّحتةًْء ئُّ خبحألآل ًإلُّئ خ[َّْز ةختجبقألُّئُّ مجُّحتؤّل خلُّحتجبَّةّحنؤُّةّخن
إلًٌمت إلًٌخت:جنلّألَُّّّْء ضًحخلر ملختٌٌُّ�ُّنيًححتنيًٌَّّّ ةُّحتةًْء جن[حت ء حتٌ�ُّألٌٌُُّّال
ضًٌَّ[آل ؤُّخُّخم ذًحخلآل جن[حتَّخألُّآل:ْ طُّْ خًٌآل جبمج[آل:َّْةًحتجبخلر[أل َّْضرّل:ط[ؤ[جبَّألف

خلُّحتةُّألُّهغإ ة[حتَّ ئُّْ َّْف جبٌّآ خ[حتألُّ

جن[حتَّجلحٌٌُّئ: :
خ[خم إلحم هختٌَّل
ئُّة[حتٌ�ُّحتٌّ
ئُّ ةُّآل سًمجختحهّ[
حتٌْحبحمجٌُّئ خ[آل
ذ[حتغ:ْ:طًٌحنآل
ْ:إلُّْح ْ:ط[ْ ةُّجي
مجُّحتؤ زئٌُّئ ْ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ هختَّس[حت
مجُّْحتحٌل
طُّحتح جبٌختآل
جبحتْخلدًٌآل خ[آل
أحتٌْحبحل
آ ذ[حتغا
طَُّّْء َّْمجًْحتٌَّّ
خل ط ذ[حتٌض
زّىإل[ذُّئُّذ
أَّْضرآ خًْل
ط[جبَّؤّحلحجبٌّ جنًْآلآ
جبٌختآل:طُّحتح:خ[آل
ٌُّة١ٌّإ

خيَّخإل خئ ختت

خلُّحتجب ؤ[أل�ٌُّئ مجُّحتال حتٌْحبحمجٌُّئ
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تب: َّْئ: َّْحتحًٌَّحت: ةًحتجبٌّ تتتب: : خل[ئ خلُّحتؤ[َّْجل: جنُّجي ْ خّحم: ئُّ: :
مجختذآل َّْخلُّحتح جبَّخم َّْئ: ط٢حألآ تبتب ْ تتثب خل[ئ ٌُّةال: ة[ألًْآل
ٌّ ئُّ زُّإلئٌُّّْ حت�خبٌال ؤُّألٌُّّ :خ[ي ْحتجبآل: :ْ ؤُّإل[خ[جبح جن[حتَّْحأل
ضًٌَّ[آلآ ؤ[ي ْ إلُّة: طُّحتح ةًحتجب سُّأل�[َّْحت ْ ضُّخ[ذىُّحت: ؤُّحتجبال
طُّحتح:َّْحتمجختٌّ ّل:ئُّجنىختٌّ ء:يًَّْذ خًٌّ ٌُّ:َّْ زٌّجمر ْ:ؤًضر[س
خىختٌٌُّحب ني[حتَّألًٌجمّ[آل:جبحتْخم ْ جبَّخلىُّهرٌُّئُّ جبٌو[ن:ئٌُّّ ]ٌ ةختجبآل
ْ:جبحؤُّجلحتحألألٌُّّآ خًٌّ ئُّجنىختَّ:جبحتْخم يًَّْذُّ:ْ جبحؤُّجلحتٌٌُّحبإ:طٌُّّ ْ
ٌٌُّحنُّ طُّحتح خألُّآلإ أل[ٌّْ ذ[ مجُّحتجبٌآل جبحؤُّجلحتحألألٌُّّ َّْل جبٌْ[ٌّ طؤش[
يًَّْز طٌُّّ طُّحتح أل[ٌّْ ؤأل[يُّجنٌُّّ ]ٌ ةختجبآل ًٌّذ ذ[ْ جبحألُّ جبَّخم
خلُّحتجبَّؤُّ ئُّْ خًٌآلإ: ضًٌَّ[آل ؤئئُّز مجّ[ألوّحبحٌّ :ذُّؤ[ؤ ء ذ[جلَّ
جلألٌُّ[ٌّ ْ ؤُّإل[خ[جب أخلُّحتءا:قإلًْحتٌّ : حنُّْح:خلُّحتجبحئّ ز جلألٌُّ[ٌّ: ء
طُّحتة[آل خلُّحتء خ[حتجلحأل ؤجمرُّه[ٌّ ُّؤ
ة[خّألٌُّّ:َّْجلٌختحآل ْ:خلُّحتسُّال ئُّجنىخت
طُّحتح خًٌآل سُّؤُّْ َّْضرُّ طُّْ
ئُّ ّ[حت ّحنأل ز هختَّ خ[خلُّإ ط
خًٌألُّ َّْْة طُّْ أل[ْ
ة[ؤّ[آل إلُّحت ْ ةختٌ[
جلْْحآل إل[ْحتجبألُّ أل[ٌّْ
حت�َّخلُّّ ذ[ َّْذآل ْ
ٌل ة[حتةُّحت ء س[ طُّْ
طٌُّّ ضحلؤُّز: ئُّ: ء
ْ خًٌّ خحلحتمجُّْححتٌَّئُّ
ةختجبآ زّ[آل: َّْ ضحلؤُّز:
ْ طّش[جلَّ طُّمجُّحت َّْزث
ؤألّخن زّال خٌُّألُّ حتْضجمُّز
طُّْحألّخن خًٌحنالإ حنرّ ني
خًٌخن ذًألّخن: هُّحتؤًْ َّْذآلث:
خألُّقُّ ذًحٌال ء أل[َّْ طٌُّّ
ْحسد ذُّألّ[ ئُّجنىختَّ طٌُّّ خلُّحت
إلُّحت ْ ألُّّ: طّؤُّ طُّحتء: ْ
ذ[ :خًٌحن أل[ٌّْ ّحب ذًٌأل ةُّخم:
إل[ذُّْ ة[خختح يُّحتححتٌّإ خختَّخلّؤُّ
هىخت :ْ حتحٌّ َّْ َّْزث سًحْ:
ّحنؤُّحتمجُّج ز خألُّآل أل[ٌّْ ال
ئُّ إلُّ ةُّخل[ألُّ طُّْ ذُّؤ[ال
سًؤإلًْحتٌّ خلُّحتجبحئ
ّحنر مج ذ[
ئُّ َّْجلٌختحآل
طٌُّّ خلُّحت
َّْ أل[َّْْ
هي ح ْ ذُّ
ْ حت�َّخلف
ْ أل[

:ْ ط[جلحجبٌّ: حتْْجنآلآ: ْ ذُّّحتٌ ضختحْآ ْ ض[خم ضٌُّختآ جنُّحت�:ْ : :
مجختألل مجُّْحتحْ جنًْآل ذختآ نيحنرٌُّئ ْ حتجلمج[حتٌّ ْ جبحمج٢ةختجبآل خُّألحبٌَّآ
خًٌألُّخلُّخُّجنّل ْ جبحمج٢ةختجبألُّ طألجم[أل ٌّ]�ئُّةًْؤُّئ ؤًإلؤّل ]ٌ
سًْحتٌل َّْ ط[جبَّؤّحلحجب: خلختْجنر ئُّ: سّ[ألُّةختٌ[ل ْ جبحألُّْحت�ٌ[ل:
طَُّّْء طؤش[ خًٌألُّإ: ٌُّة١ٌّ ذّىُّئ ط[جبَّؤّحلحجبح خلختْجنر َّْئ: ء
خًٌُّطُّْحألُّء ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئ طُّإلُّؤُّّز ؤ[ٌٌُّّ ئُّمجحنرّ[ألّخنؤًإلؤ١
طَُّّْجبحتٌ[مجُّؤُّحتجبؤ[ألّل إلُّْئ ةختجبألُّْ جبحمج٢ة[حتٌّ ْ خبٌختجبَّخل ذ[ال
طٌَُّّْخن ئَُّّْحتحألًَّحت ْ خىختٌٌُّل ئُّئّ[آل ي[ع[جل َّْء:ضحلؤُّذى[حت ذخت
جن[آل جلْْحتجبححتٌّ ْ �ْجل ْ:حتَّذُّْةختجبآل ط[جلحجبٌّ ْ إلًٌخت:حتجلمج[حتٌّ ْ إلُّْئ
جبخب َّْحتحألًَّحت:ْ إلّحل نيُّؤ:ْ خًٌألُّجبْ ْ زٌُّ[:خًٌّ جبحمج٢ةختجبآل َّْجن[آل
إلًٌمت ْ:ئُّ َّْضر:ْ:خلُّم[ذّل سًْحتٌل:ء:ئُّإلًٌمت ٌَُّّْة١ٌّ:َّْ
إل[ْخُّجنّ[آل خبٌ[آل :ْ ٌَُّّْةَُّّْمجًعّ[آل طصرؤ[ئ ]ٌ طُّمجُّحت َّْجلمّل

ؤُّش[ئُّإ
أل[حت�َّشُّذ هختَّذختٌآل ألُّذٌَُّّْئُّء ْ ؤئئُّز ٌُّةّ�ُّئُّْ ةًحتجب
ط[جلحجبٌّ ض[ذخت ئَُّّْحت خُّجبخُّضر هختَّذختٌآل: ةّحن[مجُّْ ٌُّخبٌختجبَّخل ْ
ذ[حتغَُّّْةّحنؤُّةّحنّل جبحتٌجت :ْ جبٌْخت ؤ[ٌَّْل: ئُّ جبٌُّإ حتجلمج[حتٌّ ْ
َّْإلُّجلححتَّإل[ نيُّؤىُّحتٌْحبحمجُّء جبْ طُّْ أل[ْأل ئُّ ضًٌأل[ٌّْ ْ خلُّضر
ْ خلُّحت خ :ْ نيُّهر خلّ[خلُّز مجختذألَُّّْحت ْ ة[ْئىختجبآل :ْ يًحتخ[أل
ؤئّألُّإل[ ةُّخل[ٌُّذ ئُّأل[ْخختجبآل ْ ةُّخم إلُّجلححت جبٌَُّّإل[ جنًْألىختجبآل
ةًٌُّألّ�َُّّْذ[ ئُّذ[حتٌض ةّحنؤُّةّحنُّخًٌُّء طُّْ طُّع[ال ط[جبَّؤّحلحجب
حتحزُّحت�ٌآل نيُّألُّإل[ ْ جبحتٌجتَّجبٌختٌل ْ َّْحتجبَّْحؤُّ إلُّحت طّجمٌُّخن
إلُّحت ْ سّ[سّ[ ئُّيًأل[نٌُّئ ةًحتجب: ةُّخل[ٌُّذ ْ جنًْحت�جي ْ
ط خختجبآل َّْحت�ٌُّْ ئُّ ةًحتجب خلُّحتةختجبحٌُّذّىختجبآل سّ[سّ[ٌخن َّْأل[ْ
نيُّآل ]ٌ ؤ[ٌَّْل ئُّ:جنًْآل مجحنرّ[ألّخن ةّحنؤُّةّحنُّمجختذألُّخلُّجبَّخم:ْ
مجُّْحتحْ جبَّْحتٌل ضًٌَّحن جبحضَُّّْةًحتجب َّْ هُّْذّ[ألُّء ل ّخل[ئ
ْ جبَّخلىُّهرٌُّئ ْ جنًْحت�جي: جبٌُّئُّهُّْذّ[آل خرٌُّْل: ْ ة[حتٌ�ُّحت
طَُّّْألُّجب٤ْألٌُّئ ضًٌَّّ حتَّخل[ألُّخلُّةّحنُّمجٌُّّ جلَّحتَّجب طَُّّْألُّضًٌَّّ
ةًحتجب جبحخلُّط[جبَّؤّحلحجب: طًؤّحب طَُّّْء َّْف ألُّحت�َّخل[ألألُّآ َّْز جلَّحتَّجب

ْ ةًحتجب ّىًجن[آل ذ ْ ضُّخ[ز ذ[حتٌض: ئُّ: ء أل[ٌّْ خًٌُّ ّحنؤُّحتمجُّ ز
حتٌ�ٌُّّ ئُّ ء ةُّخل[أل ذُّؤ[ال طُّحتح زختألجمّسأخألُّؤ[ا خًٌُّ ةًحتجبخل[آل
ز٢ْْجل هختَّ ٌل أل[ْ ةُّآلإ ّىًجن[آل ذ ْ ضُّخ[ز ةًحتجب ؤئئُّز ْ ألّحنرؤ[آل
جبحضًحجلٌّ:ط[جلحجبٌّ خ[َّْحت�ْ: خلُّحت ةُّخم:ئُّ إلُّجلححتحآل ٌحلجبححت:ء حت ْؤًيُّجبخمْ:
ضًٌَّ[آل ضًٌآل ةًحتجبخل[آل جبحْحت�ٌَّئ:ض[ء ْ: جلح� َّْحتحًٌَّحت ْخل[آل:ئُّ ْ
ةًحتجبخل[آل ْ ّل فّأل خُّحتجلٌّ َّْ إلُّ ةًحتجب ٌّ]ط ْ خٌُّحبحط ذ[ ةختجبآل هّحبح
ةًحتجب جن[يحلٌّ:إلُّحت ْ جن[أل[جلٌّ ؤ[ٌٌُّّ خًْجبَّ خلُّحتخُّحتجلٌُّْ ْ:جن[جبة[ؤ ْ
ذ[ ء ضًٌَّّ ّىًجن[آل ذ ْ ضُّخ[ز ئُّ ّحنؤُّحتمجُّ ز جبْألّ[إ إلُّحتس[ٌّ ئُّ
ّىجن[خم ذ ط[جلحجبٌّ حتٌ�ٌُّّ خلُّحت ئُّ ُّخل[ئ جبٌَُّّإل[ خًٌُّ َّْحتجبَّْحال ْْ طؤخت�
ةختجبمجُّ ةًحتجبخل[آل:جبٌو[ن ئُّ ضًٌَّّ مجُّحتال إلُّأل[خم إلُّ:َّْ ْني[آل خ ْ
ز[ء:إلُّجلححتحآل ْ:مجّ[آل ْ:ذُّّأل�:ألٌُُّّْ �ْحتخل:ْ جبَّحتخُّآل:جنُّةُّذ ْ
ةًحتجب:ضًٌَّّ ؤئئُّز ط[جلحجبٌّ ْ حتجلمج[حتةختجبآل زُّأل[ٌّ ئُّ ّحنؤُّحتمجُّ جنُّإلّحب:ز
ْ:مُّحتَّة ط[ْ ألُّضًححتجبألُّإ ْني[آل طٌُّّ طُّحتح ُّ�ّ ض[خل جن[ٌُّذ:ْ مجُّْح
خًٌُّ ْ ةختجب ط[ٌْ[حتٌّ ةًحتجبخل[آل أل[ْ َّْ ذ[جلٌَّّ جبححت ّحنؤُّحتمجُّ ز ضًٌآل ْ
إلُّحت ةًحتجبخل[آلإ أل[ْ :َّْ ألّحنرؤ[أل جبحؤُّجلحتحألآل :ْ خًٌآل جبْحتخم ؤ[ٌٌُّّ
جبحجنرألُّ ط[جلحجبٌّ حتٌّ هّحبحة[حتٌّ ةُّخلٌُّئ ذختَّء ْذٌُّئ سًْحتَّل طُّْ
ّحنر ز ء خ[ألّ[آلآ أل[ألُّخلُّ ؤًس[إلحب:ْ:نيختٌ ْ ٌمجخت نيًٌّ أل[ٌَّْئ ْ
ئُّ ذُّألّ[ أل[ٌْ[آل: ْ طُّهجم[ألُّ خًٌألُّخلُّ جبٌّ حت�َّخلف ؤًحتحجب: ْ ألّ[جل :َّْ
ئُّ أل[َّْ ٌَّّْ ّل يًَّْذ ضًْ: ]ٌ ئُّجنىختٌّ ْ إل[ذُّّ: ذ[حتٌض ]ٌ ّجتْْ ؤ
ةًحتجبخل[آل ئُّ ذ[حتغ َّْل ئُّ ّش�ُّ خ ّحنؤُّحتمجُّ ز َّْف ألُّؤُّألُّّآ ئّ[آل
خبٌ[آل خلُّحتجبَّؤ[ َّْئ ْ ألُّّ: ذ[حتٌض ذُّألّ[ ألًٌجم[خم: ضًٌَّّ ضًٌآل َّْ
إلُّ ْ إلُّ:إلُّخم ّحنؤُّحتمجٌُّخن ز إلُّخم: ةًحتجبخل[آل: ْ ةًحتجب ذ[: ْ ةٌُّحب
حتْْخب طٌُّّ طّأل�ُّ ةًحتجبإ خًٌىلل ذ[ مجُّْحتح جلْْحآل خلُّحت ئُّ إل[ أل[ٌّْ
ضُّخ[ز ْ ّىًجن[آل ذ ذ[حتٌض ئُّ مجُّْحتح ُّ�ّ خُّجن ء ؤًيُّجبَّخلُّ ْ ز[ء
ْ:إلُّال ةُّقآل ؤًخ[حتَّة خألُّؤ[ئٌُّّ:جنُّإلّحبحآل:إلُّال خلُّحتسُّال َّْ ةًحتجب
ز[ةّ[آل مجّ[آل َّْحتحًٌَّحت ئُّ ْ ةٌُّال: ط[حتحخلرٌُّ[آل: ضًَّؤ[آل خلُّحتضًَّجن
ألّحنرؤ[أل[ ض[ء خل[قألُّ ًئّ ْ:ذ ْ:نيُّؤألّال جبحألٌُّال ألُّْحجلجي ٌحل:ْ حت خلُّحت
ذُّؤ[ٌّ َّْ جبٌْ[ٌّخن َّْ:ئُّ ةختجبآل ضًٌَّ[آل:ط[َّْجبحأل ضًٌآل َّْ ْحآل ء
ْ ةُّقآل ؤًخ[حتَّة ْؤًيُّجبَّخلُّ ز٢ْْجل حتْْخب طٌُّّ: ّحنؤُّحتمجٌُّئ ز

طُّحتحٌ[آل:ضًحجلٌالإ خلُّحتةُّهغ ط[حتَّجلْْ

خلُّحتهختحجل خبٌ[ألّل خرٌُّْ�ُّئَُّّْحتض[ذخت ط٢حجبٌَّّ ْسًْجب طٌُّْخن
ط[جبَّؤّحلحجب ؤُّألحبألٌَُّّّْ خرَُّّْه[ةرُّحت ط٢حجبٌَّّ طُّْ إلُّحت ط[جلحجبإ ْ
طٌَُّّْحن[ َّْئ خًٌُّآ ط[مجختٌل حلٌَّّ ّخئ إلُّؤّحنَُّّْء خًٌُّء ةًحتجب
جنًْحت�جي ةًحتجب حتجلمج[حتغًحجل جنًْحت�جنٌُّئ ْ حتحزُّحت�ٌآل ئُّْ ٌُّةّل
خُّلا أخختي سُّألل َّْجبحخلر[آل جلٌ[ذخت بتثب خل[ئ خ[حتجلحألُّئُّ ٌُّةال
ألًحٌآل ّحلٌَّئ إل ئُّةُّخلٌُّئ خُّلا أخختي إلُّحتنيُّأل ء َّْأل[ْخ[أل�ُّآ
ألّحنرؤ[أل ْ ألُّذُّْحٌُّذ قًسًٌئ: ئُّأل[ْخختجبآل ْ خلُّحتةًذىختجبآل:
ذ[ةُّةُّخلَُّّْأل[ْخ[ألل َّْأل[ْ جلٌ[ذخت جبحخلر[ألُّمجٌُّخن ْ خًٌُّ خ[حتجلحألٌُّّئ
ُّذأل[ْجبَّْئ ْ: إلُّحتق طٌُُّّمجُّئُّةًْؤٌُّل حت�حخل ئُّ َّْف جبَّحتةختجبمجُّآ
أل[ْنيُّآ ةًحتجبَّئُّْ حتحزُّحت�ٌآل َّْْ ةًْذ[ٌّإل[ْحتجبآل ئَُّّْحتض[ذخت خًٌّ
ْ إل[ْزُّق[آل :ْ إل[ْة[حت خُّلاْ أخختي إلُّحتنيُّأل خّش�ُّطٌَُّّْخن:
قًسًٌئ َّْْ ةُّؤّل:جنىُّخلر ؤ[ٌَّّْ ذًٌُّألجمغ:طُّحتح جبْْخلٌُّئ
ط[جلحجبٌّ إلًٌخت ألُّذًٌُّألجمغ َّْضرّل إلًٌمت َّْف ط[جلحجبغًحجلَّخ[حتآلآ
جنًْحت�جنى[حتٌَّئ :ْ ئُّخلُّحتةختجبَّ: ألّحنرؤ[أل :ْ :ٌَُّّْألُّذ إلحم ْ
ئُّإلُّة ْحجل خىُّآل أل[ني[حتٌ[آل ئُّأل[ٌّْ:خًَّْآل:ْ خجمّألألَُّّْْ خُّجنحبححتخًٌّ
ط[مجخت ٌُّةش[حتٌّ َّْ ألُّذًٌُّألختٌ[ طَُّّْخًٌّ خ[حتآلآ ؤُّخلُّئُّحتَّْحمجٌُّ[آل ْ
بب ب ئُّث خختي:خُّل جبحخلر[آل خىًجنألألَُّّْْ خُّخل[ألآل:َّْؤئئُّز زحنغ آ
خبٌختجبَّخلُّئَُّّْحت ؤئئُّذّل ء:ط٢حجبٌَّّ ةختجب حت�حخلُّّطجمس[ز طُّْ بتثب ب
ْ خلُّحتخ[جلٌّ إلّحل مجُّْحتحذختَّئُّ خلُّحتهختحجل خبٌ[ألّل ْ ط[جلحجبٌّ ض[ذخت
خُّل خختي جبحخلر[آل ؤئئُّذّلإ:طؤش[ ْ ْز جبحمج٢ةختجبآل ذُّةألئسّ[ٌّ
خلُّحتخُّحتجلٌّ ئُّ زخت� زُّحت�ٌَّئ ضجمرُّخ[آل ذخت  ٌُّذ ئَُّّْ�ٌُّزُّحت�ٌَّل
ذ[جلٌَّل ذختٌحنَُّّْمجّ[آل: ئٌُّل ْ ةًحتجبخلر[آل حتجلمج[حتضًحجل قًسًٌئ
خُّل خختي جبحخلر[آل طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ةًحتجبآ ؤئئُّز خُّضحن[
جنًْآل ء:ئُّ حتجلمج[حتٌّ ْ جبحمج٢ةختجبآل إلًٌخت ئُّأل[ْأل خًٌّ ةّحنؤُّةّخن
ْ ط[جلحجبٌّ: جبحخلر[ألُّمجُّطُّجلؤًْألّل طَُّّْخلُّطّجمُّأل[ْنيٌُّّ خل[ئ ثث:

ةٌُّّإ َّْ زٌُّخت� جبقًةختحذ

هق أل جمطخيجل

جبحخلر[آل:خُّحتي
ئُّ:خ[حتجلحآل خُّل

ألخإل�نبس ئخْ

ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز
حتْْخبز ي[حتَّؤ[آل
ز٢ْْجل
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س[حتحآل:خلُّحت: ْ م٢حة ةًحتجبخلر[آل جن[حتٌَّئ ٌُّةّ�ُّ ةُّحت جن[حت :
هّألجن ذحبححتٌَّئ جبَّخل جبٌْ[ضختآ ْ خًٌّ ةُّحتةًْء ز[حتٌحلمج[ٌّ َّْ
أل[ْنيٌُّئ ذُّمختٌد خلّ[خلُّز ةختجبآل ٌَّّْ زٌُّخت� نيًححتنيًٌَّّّ ئُّ
مجحنر َّْ ةُّحتةًْء ٌحلمج[ٌّ: ز[حت ْ :َّْمجحنر ةًحتجبخلر[أل
آل خ[ ْ:ضجمرألٌُّّ إلُّئىُّألف ةُّحتةًْء ٌحلمج[ٌّ ز[حت ئُّ جن[حت:ةُّحت
خلُّجب أل[ْنيُّ ط ء جلحألجمغ ض[خم نيًٌألىُّ ّؤ[ألآ ٌحلمج[ٌّ:خلئ ز[حت
خُّحتجلَّآ ةًحتجبحألٌُّ[آل ٌجمر ًإلُّئ ْ ةًحتجبَّ ألّحنرُّس[خًٌٌُّئ خلُّجب ئُّ
ضجمغ َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ آ نيُّؤىلُّؤ[ئ أل[ْنيٌُّّ ش[ئ ش[ف
ةُّحتةًْء ٌحلمج[ٌّ ز[حت خ[آل َّْ سًْحت:شُّْعُّ أل[ْنيٌُّئ:مُّحتَّخّّل
ةختجبآل ةُّؤُّْ ْ مُّحتَّذ ألّحنرُّس[خًٌٌُّئ ٌجتٌَّّ حت� ةختجبآل جلٌ[ٌّ طُّحتح

ةُّحتةًْءإ ئُّ ةًحتجبٌَّئ حتٌجتٌَّّ
:ز[أل ضُّذٌُّئ ةُّهّ�ُّ:أل[ْأل ةُّحت جن[حت سًمجختحهُّّْ ئُّ:حتٌّْ
ببضتت � تبضتت جبحتٌْجتٌّ ضُّذٌُّئ ْ خ[ةًْحت ثتضتت � تتضتت

جبَّحتٌ[إ ط[خلر خلُّحت ئُّ تتتال ببتإ خُّحتجلٌّ ئُّ إل[ ْ حتْْخبط[ْح
حتْْخبإلُّز خ[جنًْحت ةُّهّ�ُّ طّحبححتٌَُّّْ حتٌّْ ئُّ

ئُّ ئًْؤُّذخت ّ ة بتب ْ ةُّحتةًْء ٌحلمج[ٌّ ز[حت
ةّئًْؤُّذخت بتب ْ جبٌْختَّ ةُّحتةًْةُّْ
بثب ْ:ألحلٌىٌُّّ ؤ[أل:جبٌْختَّ ّ خلئ ئُّ
ز[ٌرُّضر خُّنحبحٌّ ئُّ ئًْؤُّذخت ّ ة
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ئُّ ئًْؤُّذخت ّ ة تت ألحلٌىٌُّّ ةُّحت ج:جن[حت جبٌْختَّ هّحبحتحئُّّْ م٢حة
أل[ْ جبٌَّ�ُّ خل٢ْحآل ط[ْ جنُّز ْ جبٌْختَّآ ط٢حألُّْ ٌ[:شحبْْجب خلألًْحت
ذُّؤ[ال َّْئ أل[ْنيُّخلُّ طُّْ ؤُّحتجبال ط[ْ خلُّحتني[ٌَّّْ ْ ةُّحت جن[حت
ةُّحت خًْخل[آل:جبٌَّحنر ْ ْخ[ط جلحتحمُّز ]ٌ ة[ف ْ ةحنر جلٌٌَُّّْئ

ْجبَّْحت:ْ:َّْحتٌّإ
ط[ؤ[حتَّمج[آل جبٌْ[ َّْمجًْحتٌَّّ ةُّحت ألّحنرُّس[خًٌٌُّئ ٤[حتٌَّّ
حتٌجتٌَّّ :ْ ثتضثت؟ خبألٌُّئ حتٌجتٌَّّ ْ ثبتثببةُّخلُّ ألحلٌىٌُّّ:

بتضبت؟إ زّ[ٌَّْئ
ٌُّّي مجختٌأل�١ٌألّ[آل إلُّخمآ ألُّ ٌ ةً جنًْألُّْححت نيُّآل ةُّحت ئُّ
حأل شًةؤخت� جنًْآل ء ْحألُّ جن٢ :ٌُّّي أل[ْ َّْ سًحألّ�ُّ هختَّ
مجُّجنر سًحأل١ٌآل:جنًْألُّْححتٌَّئ ئُّ ٌُّةّ�ُّ ْ خًٌُّ س[ي ؤ٢ٌَّئ

أل[ْنيُّمجُّإ ٌمجًجلححت ْ
ئُّ جبحجنر�ُّ: مجُّْحتحٌل خلّ[خل جبَّْحت ْ ألُّضخن ةُّحت جن[حت
ةًحتجب مجحنر:جنًْحت�جنٌُّئ ئُّ ةختجبآل ْ:خُّجنحبححتٌّ ةختجبآل زحنر�٢ٌّ
إلُّجلححتحآل ْ جنُّإلّحب: خلُّجبحآل ْ ةًحتجبخلر[آل: ْ
ئُّ يًحتخ[أل ةختجبٌُّخلُّ جلَّكحبححت
ْ ْةًحتجبخلر[آل ط[جلحجبٌّ ض[ذخت
حت�َّْحٌّ ط[ؤ[عٌُّئ َّْ حتَّخلف
ةختجبآل جلحؤآل ْ ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل

إلُّيٌُّئإ ذُّؤ[ال
ضجمر زحنر�ًْجي ْ خلرُّال ْ: �ْذًٌخن:جل ةُّحت جن[حت طَُّّْ ئُّ:َّْحت
خُّمحم مجًْحت�َّْمجًْحت شىًْؤُّز خلُّحتجبَّال ئُّ إل[ز مجُّْحتحٌل
ألُّجبٌّ ضًٌَُّّْ َّْ َّْزّحبحٌألّل زُّحتَّ: ْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ إلًٌمت ْ
خل[ئ َّْإل[حت ٌألُّ:ؤُّجلألُّمجٌُّّ حتحزُّحت� َّْف:جبٌْ[ٌّ خلُّحتجبَّال:خلُّّج ئُّْ
مجُّْحتحٌل زّحنىُّهغ ةُّحت: جن[حت أل[ْنيُّمجُّآ: ط[جلحجبخًٌآل :ْ بثثب
جلْْحتؤ زُّأل[مجٌُّّ خًٌُّ: طٌَُّّْخن حٌّ خلُّحتَّحت� ْآ: جبٌّ ضًٌَُّّْ َّْ
ْ ض[ألُّيف أل[ْنيٌُّئ سًْحت ةًحتجبخلر[آل ئَّ ٌّ]ٌ جبحْحت� أل[ْنيٌُّئ
ضّحلحألٌُّئ:نٌُّختَّةًحتجب:أل[ْنيٌُّئ ئُّ إلُّزح:هختَّ ْ:خ�ختَّ ؤُّألُّف
ةًحتجبخلر[ألُّّ جن[حت ط ةختجبألُّ حتٌّْ م٢حة خ[جنًْحت ْ أل[ْحت�حخم
ةًحتجب ط[جلحجبغًحجلحألٌُّّ:ؤئئُّز ضُّخ[ز جبحألُّ جبحتٌجتَّ ٌَُّّْةَُّّْ ْ
ذ[ ج ألُّذَُّّْمج[ألَُّّّْ مجخنز َّْ م٢حة ؤئئُّز: ْ ذ[ٌدُّذ :َّْ
إل[ْزُّق[آل ّحلٌَّئ إل ٌُّآل ئُّ م٢حة ط[جلحجبٌّ زختْْخلٌُّّ حتَّخلُّّ
ؤئئُّز ْ ةًحتجب ؤئئُّز ْ ةًحتجبخلر[آل نيُّةحبححت ّحلٌَّئ إل ْ
لّألحتٌّ:جنجبٌىر[ذ أل[ْخختجبآل:ذ[يال ٌُّةش[حتَّة:ئُّ ْ:طُّحتح م٢حة
ط جبٌّ حتْْخبََّّْ ْ:ئُّْ تببب خل[ئ ئُّ:َّْإل[حت جبَّخلز ئُّ خُّمحم
مجُّْحتحٌل إلُّأل�[ؤٌُّئ ةًحتجبخلر[آل أل[ْنيٌُّئ ذُّؤ[ال َّْء أل[ْنيُّ

ْ زّحنىُّهغ َّْحتَّْ إلُّئ�ختجبٌُّ
مجُّجنُّةختجبآلإإإإإ

خحـرخٍمـإلخخم

ةُّحت جن[حت
أل[ْأل ئُّ

جبٌُّْةُّ:ْ:طؤخت�ْْ
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ْ ؤ[َّْجبٌْخت طُّْ جنًٌآل ْ:ئُّ ؤّألّ�ٌُّّ بثتب:خل[ئ مجختذ�ُّ طُّع[ؤ خ[أل
َّْة[حت زّحنُّخل[جلٌّ ْ زحلٌحنى خًححت ئُّ ؤ[جبَّ طُّْ ْ خًْل ةُّؤُّْ جبحتٌجتَّ
طُّحتح:جبَّحتؤ[ألىختجبآل طحن[حتَّ ذًٌُّألّال:ط[ؤ[خبٌَّ[ مجختأل�١ٌألّ[آل ئُّ ء خختٌٌُّل
خًححت إلُّؤّخن:ئُّ ْ خىٌُّال زًْخم خّؤ[حتٌٌُّئ ْ خلُّحتَّذ[آل جن٢زُّعُّ:ٌ[

ة[حتمجختٌٌُّّإ َّْ حت�حجبًٌمجختحه
طُّْ:ؤ[جبٌَّّ ةختجبآل زٌُّ[ ض[ذخت َّْ تبثب خل[ئ ئُّ ةًْحتٌّ ْ:زُّّّحت ؤ[حتٌّ
ةًْحتٌّ زُّّّحت ْ إل[ْحتجبآل َّْجبَّخم ألخئ س[ٌحلٌَّّ ]ٌ ضُّز مجختحألدُّإل[
طُّألحبحال ْإلُّؤّخن أخلحتخًآلا هُّحتَّألجم[ أل[ْجبححت ًٌّ جلحألى ؤ[ؤخلر[ٌّ سًْحت

خبحتٌ[إ ًهُّحتَّألجم[:طُّئ ئُّ طُّة[جبقّ[ٌّ:جلحألجمر
ئُّ: ة[حتٌَُّّئ طُّْ ض[ذخت َّْ ْ خًٌّ جبْمجّ[آل ةًْحتٌّ ؤ[َّْؤ[حتٌّ ئُّْ :
ة[حتٌ�ُّحتٌُّمج[آل جبٌ[جب:ْ طُّع[ؤّ[آل ؤًضرُّخُّحت ]ٌ ذ[يّ�[ حت�حجبََّّْجبَّحتَّء:ئُّ
َّْف نيج خ[حتٌّ ئُّ: ؤأل[ئُّمجٌُّّ ذ[يّىختجبألٌُّئُّ طُّْ طُّةرّم: ٌحت�حجب
طٌُّْخن ء خًٌّ َّْحت�ٌُّْ ةًْحتٌّ ؤ[حتٌّ طُّحتح جبئرُّجلأل١ ة[حتَّخل[ذّل

تبثبإ خل[ئ ئُّ خًٌّ إل[ْخلُّحتَّمجٌُّّ أل[َّْضر ؤُّحتل
ةًٌىلٌُّئ: ئُّ ٌُّةّل ألحلٌ: ئُّ َّْضرّل ئُّ إل[ْخلُّحتَّمجٌُّّ: طًٌحنآل :
ٌ[:مُّحتَّخ[ألٌُّل:جبحخلُّف مج[ئّجمىُّ أل[ة[ْ ئُّ حت�ٍ:ةختجبمجُّج جلحألىٌّ:خلحتخآل
ئُّ مجّ[أل ةُّهرًٌل خلُّحتٌّ ئُّ ء خلُّضرُّ جلَّحتَّجبٌَّئ طُّْ طُّع[ال ئُّ ْ

جبَّخم:جبحإ
خل[ئ ئُّ ْ جبَّخلحبح: ئُّ إل[ْخلُّحتَّمجٌُّّ: ثتخل[ف ذُّؤُّآل ئُّ ةًْحتٌّ ؤ[حتٌّ:
خلحتخآل ٌّجلحألى ؤ[ؤخلر[ٌّ: سًْحت إل[ْخلُّحتَّمجٌُّّ جنًٌآل: ئُّ جبٌْ[ذخت

خبحتٌ[إ ًطُّئ
:َّْ ةختجبج َّْز سألل:خلُّّجبَّخم َّْ جلحألى ْذأل:ئُّ جبَّحتخم حتْْخب :ٌُّةال
]ٌ ط[إلُّألل خلحتخآلج :ٌّجلحألى ئُّ ؤ[حتٌّ ؤ[جبحال :خلر[ٌُّذؤ[ؤ خًْألٌُّّ
ْ هُّحتَّألجم[ خلُّحتء:ْز ط[إلُّأل�ُّ ئُّْ ْ ذ[ٌدُّذّل:خُّحتز[ةختٌ[ ؤُّحتحخلال
مجحنرّ[آل ؤ[ؤخلر[مج[آل:ط[ؤ[جبَّخًٌآل:ْ ْ:خلُّحتسُّال طُّألحبحؤٌُّئ:زُّحتئُّؤ[آل
جبَّخم ئُّ: إل[ْخلُّحتَّ ْ ؤ[حتٌّ ؤ[جبحال ئُّ مجختجبآل شًحتؤُّز ْ حت�ٌحل طُّحتح:

َّْحتإ ةختجبٌْألُّ خلُّّ سألل نيُّّمجٌُّّ
ئُّ: ء مجختألل:ْذ[جلَّ ؤ[جبٌَّّ طُّْ زٌُّ[ةختجبآل ض[ذخت َّْ ؤ[حتٌّ:ةًْحتٌّ :ؤ[جبحال
َّْة[حتإل[ْحتجبآل ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ ةّؤّ[: ْ هّحلٌ[: ؤُّس[ئ ]ٌ خًححت إلُّحتجبْ
ئُّ ألخئ ضُّز س[حت جبْقف طُّحتح ببثب خل[ئ ئُّ ة[حتإل[ز َّْ حت�حجبٌال
ء خًٌّ ٌُّةال:س[حت ٌٌُّخن ْ ز:خُّضحنختٌ[ َّْ هّحلٌ[ ْ خًححت:ةّؤّ[ إلُّحتجبْ

ألُّهُّحتإ ٌُّء خحبحتٌٌُّ�ُّ ألخئ ضُّز ء
:]ٌ جلحألجمر ةختجبألٌُّئ جبزُّّةُّْ خ[آل ئُّ خًٌّ َّْحتجبَّْحال ةًْحتٌّ ؤ[حتٌّ :
جلحْحمجٌُّّ ْ أط٢آلا ء:أل[ٌّْ جبٌُّْذُّمجٌُّّ خًححتَّ:ذُّألّ[ ئُّْ ضًٌَّّ:ْ مئؤ
جلحألجمر خلُّحتةُّهغ ؤ[حتٌّ ئُّزُّأل[ٌّ: خًٌّ خبْْئًٌّ: هختجبحتٌ أل[ٌّْ: ء
ئُّ تتثب : خل[ئ ئُّ سُّإل[ألُّّ أل[ْجبححت خبآل ط إل[ْحتجبآلج جبَّخم :َّْ مجُّْحتح
خّؤ[حتٌّ ذًٌخن ئُّجن ئُّ طُّةرّما ٌأحت�حجب ذُّطجم٢ ]ٌ طُّع[ال:ة[حتٌ�ُّحتٌّ
سُّإل[آل ئُّ ٌْح]ؤ[ئ إلُّؤّحنُّ طُّحتح ْ إل[ز خلُّحتَّذ[آل ]ٌ جن٢زُّعُّ

ةختجبإ

خلّ[خلُّز: ئُّسُّإل[آل خّجمرال ئُّخلُّجبٌَّّ ء سُّإل[آل ط[هختَّذٌُّئ أل[ْ ئُّ :
خًٌَُّّْأل[ْ خبألّل جبَّحتةختجبألُّج: أل[ْ طُّجبَّذ ْ إلًألُّحت: ْ جلحألجمر ْ
خًٌُّ جبحئل ئُّ: زئُّألحبح ئُّْز ةًْحتٌّ ؤ[حتٍ: ؤ[جبحال ةًْحتٌّج ؤ[حتٌّ:
أل[خلختٌ[مج١ٌآل ئُّ ٌُّْةّل: خلىئجبخلى[اخم أؤ[حتٌّ حت�حخلُّيّألٌُّّ: أل[ْ
خل خًٌُّء ةُّخم ٌُّةال إلُّؤّخن خّجمرؤُّْ خلُّجبٌَّّ هٌُّئُّخلًْهٌُّئ
ْ ةّؤّ[ ْ هّحلٌ[: ؤُّس[ئ ]ٌ ئُّخًححت: ألخئ: س[ٌحلٌَّّ ]ٌ ضُّز: س[حت
يّؤُّذحبححتََّّْ ؤ[جبٌَّئ ئُّ حت�حجبٌال:ء:ٌُّةّل ؤ[جبٌَّّ زٌُّ[ةختجبآل إلُّؤّخن
ز[ٌرُّضر ْححتجن ئُّ ثتثب : ئُّخل[ئ ةًْحتٌّ: ؤ[حتٌّ إل[ْحتجبمجُّإ جبَّخم
َّْحت�ٌُّْخُّحت �جبحئ ْ هّحلٌ[ ؤ[ؤًخلر[ٌّ خ[ْمج خًٌُّْ ئُّجبحئل زئُّألحبح

خًٌُّإ جبٌُّْذٌُّئ يًذ[مل[ألٌُّل
ذُّْحْةختجبآل: طُّحتح جبٌْ[أل[َّْألحبٌّ يًأل[ه إل[ذآل ٌ]ةًْذ جنًٌآل ئُّ :ؤ[حتٌّ
أل[ْخختٌ[ل حتٌّْ:ةختجبمجُّخلُّ:ز[حتٌحم:ز[ٌرُّضر:هُّحتَّألجم[إ س[ؤنُّ ]ٌ جلحألى
ض[ألل ئُّ ز[حتٌحم ئُّ: ضًَّألجمغ يًأل[ه َّْزّىختجبآل جبَّخم خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ
تب ذُّألّ[ ؤ[أل�[ألُّ :ْ خبٌ[مجُّ طُّؤد[حتٌل أل[ْ ئُّ :ْ نيًْئ نًحتهٌُّل ]ٌ
ضًححتجبآل طُّحتح هختَّأل ألّال ذُّألّ[ ٌُّم٩ طُّحتحٌّ:جبٌ[حتٌّ:ةختجبٌْلج هختَّأل
ّ ٌىًز ْحت ز[ء ْ خل[جبَّ سأل�ٌُّئ إل[ْجلَّؤ[ألّخن ألُّجبحجنرج حتْْخبح
ألٌُُّّْإ حت�ٌُّّْْ َّْ إلُّخبححتٌّ ئُّ ألّحن[ألٌُّل إلًٌمت ٌُّمأل ةختجبمجُّخلَُّّْحتج
ئُّ:ؤ[ؤخلر[ خلُّحتألش:ٌُّةّل ؤ[حتٌّ حت�حجبََّّْجبَّحت ْ:إلًْجنّ[حتٌّ:ئُّ جلٌختَّة
ض[ذختَّ إلُّحتٌَّّْ ْ ةّحن[ٌْل ةًْحتٌّ زُّّّحت أل[ْ َّْ جلحألى سًحألٌُّئُّمجٌُّّ
طُّْ خٌُّّلج جب٣َُّّّذ ؤًضرُّخُّحت :]ٌ ذ[يّ�[ ئُّ ذًحخلر�ُّ ؤ[حتٌّ ئُّ
خ[ٌحم خًٌُّ إل[ْحتجبٌ[جب َّْجبَّخل ذ[يّ�[ ة[حت َّْحتحَّْحت ئُّ ؤ[حتٌّ ء ز[جبحجنُّ

خىٌُّلإ طألرن[جي خدًخبٌٌُّ�ُّْ:ٌ[ ْ مجّ[آل:خ�ختٌّ خبٌ[أل طَُّّْل
:ضًَّجنٌُّْجمر طَُّّْل خًٌُّخ[ٌحم ؤ[حتٌّ ْ زُّّّحت أل[ْأل إل[ْة[حتٌّ :
إل[ْخلُّحتٌّ خبٌ[آل تثثب خل[ئ ئُّ إلُّحتجبْمجّ[آل ْ زٌُّ[خًْل أل[ْألّ[آل ئُّ

زّىإل[ْحتجبآلإ
ئُّ: تثثب خل[ئ ئُّ ًٌحتحألّال طُّةرّم ٌحت�حجب ألّحن[ألٌُّئ زٌُّ[ةختجبآل :
خّىختئج:ؤ[حتٌّ إلُّألختٌّ طُّألرًحآل أل[ْ َّْ هُّحتَّألجم ٌُّآل:هٌُّئُّخلًْهّل
جبحتٌجتٌَّّ ئُّ خىُّآل:ْ ذُّشيّي خًححتَّ ئُّْ جلٌ[ذخت ذ[ ةًْحتٌّ:إل[ألحبح ْزُّّّحت
ض[ال ؤ[جبٌَّّ ذًٌُّألجمغ ةّحن[ جبحتٌجتَّ خل[ئ جنُّجي ء طُّْ:ذُّشيّيٌُّئُّ
طُّْ ةًْحتٌّ زُّّّحت ْ ؤ[حتٌّ أحت�حجبٌالا:زٌُّ[:ةختجبآل:ْ َّْأل[ْ ألُّأل[خلختٌ[ل
أحت�حجبًٌ خلختْجنر: طُّحتح :خلُّحتَّة إلًْة[حت ء ألُّأل[خلختٌ[مجُّ: ؤ[جبَّض[ؤُّ:
جبٌْ[ضختٌخن ْ أزئذْألّالا أل[ألُّ أل[ٌّْ خًٌّ ًٌحتحألّالا طُّةرّم
زٌُّ[ةُّحت:خلُّحتَّة ء جن[ٌ[آل:خ[خلُّ ةختجبآلإ أحت�حجبٌالا:ط[ئحنر أل[َّْمجٌُّّ:طُّحتح
ْني[آل خ ٍ]ذُّي إلُّْئ طُّع[ال ئُّ ء خًٌّ ةًْحتٌّ ؤ[حتٌّ ؤ[جبحال حت�حجبٌال
ذُّطجم٢ ]ٌ ة[حتٌ�ُّحتٌّ: ؤ[حتٌّ َّْف زٌُّ[ةختجبج خُّإل[ مجختحآل ؤ[جبٌَّّ طُّْ
ض[ذختَّ ْ:إلُّحتٌَّّْ ألُّةختجب ؤ[جبَّةُّال طُّْ ةختجبآل ئُّ:زٌُّ[ إل[ْخلُّحتَّمجٌُّّ

ذُّخلشّئ:ةختٌ[إ ]ٌ إلُّحتجبْمجّ[آل:ذؤ[حت َّْ:أل[ْ حت�حجبٌال زٌُّ[آل:ةختجبآل
:ٌحل:ة[حتجبحألٌَُّّّْ:أحت�حجبّ إل خختٌيُّجبححتَّْ ْ ض[ال:نيُّحتؤل :حت�حجبٌال:ؤ[جبٌَّل
ئُّ ء إلًٌختجبَّ ةختجبألٌُّئ جبزُّّةُّْ طُّْ مجًْحتٌَّّ َّْ طُّةرّمُّمجٌُّّا

حنٍَّ يفَّأل�

خُّضرىختجب جلحألجمر حت�ٌّ ضًٌَّّ:ئُّ مجّ[آل جبحألحنؤُّألحب:ء مجُّْحتحذختٌآل:خبآل ةًْحتٌّ ؤ[حتٌّ

ئُّ إلًْجنّ[حتٌّ ْ جلٌختَّة
خلُّحتألش ؤ[حتٌّ حت�حجبََّّْجبَّحت
ئُّ:ؤ[ؤخلر[ ٌُّةّل
جلحألى سًحألٌُّئُّمجٌُّّ
أل[ْ:زُّّّحت:ةًْحتٌّ َّْ
ةّحن[ٌْل:ْ:إلُّحتٌَّّْ
ض[ذختَّ:ئُّ:ؤ[حتٌّ
]ٌ ئُّ:ذ[يّ�[ ذًحخلر�ُّ
ؤًضرُّخُّحت:جب٣َُّّّذ
خٌُّّل



ؤّجب38ٍ ���� ٌُّةال ة[ألًْآل ٤[حتَّأ��ا

طض[خضضضًحتٌّ

٧

حنٍَّ يفَّأل�

ْجلٌَّّ جلٌ[جبخًٌآل
إل[ْحتجبآل خُّحتإلُّال
طّؤ[الألُّهر:ئُّ:م٢حة سًْحتٌل َّْ خًٌّ يطُّض ْ جبٌأل ٌختٌّ: ني[ْجب ٌُّةال ظًَّحت:

ئُّخ[جلححتٌَّئ مُّف طّؤ[ال: ةختجبث هُّحتؤ[ٌخن خًْ ئُّف ضًجبح خلُّال خ[يخت
نيحنر ةُّخلّئُّء ئُّْ ْ طجمر﴿[حتَّملُّآل ْذّ[جب ْ ضًححتجبٌ[جب: ةًْهُّضخت�
�ْجل َّْةُّخلّل :ْ خ�ختآل جبٌْختٌّ: ئُّجبحتْْ :ْ خًْآل ألحلٌىُّْ: هختْْجنآل
ْ ألُّضًَّآل حتٌد[ ْ خىُّآل جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ؤُّجلئًْؤٌُّئ َّْئ ْ ألُّةُّآل
إَّْف ألُّةُّآل مجُّأل[ذُّة[حتٌّ ئُّة[حتٌَّئحبحآل ْ ألُّجنًّألآل ذُّحتحجلٌّْ ٌُّةجم[أل
ئُّة[حتٌَّئّ[آل ئُّطُّْحألٌُّل ئُّة[حتٌَّئُّء حخم ٌُّةخت� ٌختٌّ ني[ْجب جبٌْال ذَُّّْحت
ضًجبح:ئُّف:خًْ خلُّال شًخلٌُّآل طّؤ[ال ةختٌٌُّّإ ٌختٌّ ني[ْجب جبَّآل جبحتْْ
خلًححت خًْجب ئُّف ضًجبح خلُّال مُّف طّؤ[ال ةختجبث خ[حتَّهُّحتؤ[ٌخن ئٌُّّ
َّْخ[جلححت� خ[جلححت� ْ خّ[جب ئُّف:خًْجب ضًجبح خلُّال ضًجبح زٌُّ[ؤدُّحت ي[ذختَّمجٌُّّ
ٌ[حت َّْإلُّئُّزُّئُّخخت� ء يُّخل[ٌَّْئ َّخلّ[جبَّخ[جلححت� خخت� طُّمجُّحت ْ ةًْهُّمجُّحتجبٌ[جب
طُّمجُّحت َّْف ألُّةُّآل زو ْ:ئُّأل[ْ:مجًْجنر ملًَّآل ةُّخلّل شُّة ء ألٌُُّّآل
ضًحتؤ[ٌٌُّئّ[آل ض[خم ْ ضختحْ ء ضًحتؤ[هختْْجنٌُّئ َّخلّ[جبَّخ[جلححت� خخت�
ض[خم ؤ[خلٌُّّئ ذُّألّ[ ذًحخم:ء ئُّؤ[خل:هختْْجنٌُّئ ْ خىُّآل ط[جنىختح
مجختذألُّخلٌُّّ:ألُّهختْْجنآل ط[ْ ئُّخ[آل ؤختجبمجُّْ ؤ[خلّّل ْ:إلُّحت خوختْْجنآل
مُّف طّؤ[ال ٌختٌّ ني[ْجب خ[جلححت�ٌَّئ:ذختَّء:ةختجبٌ[جبإ سًْحتَّخلُّحتجبحآل ٌَّّْ ْ
ةُّخلّل إلُّحت ٌُّئ ٌ]ة ألّ[جبَّخ[آل: ألّحن[ألٌُّل: ء: خًْجب ط[جنىختح ئٌُّختح:
ذًٌُّألجمرّ[جب طّؤ[ال: إلُّؤّخن جبٌَّلإ ؤُّحتجبال مجًْئ ]ٌ هختْْجنّل: مجُّآل
خ[جلححت ئُّخ[آل ٌختٌّ ني[ْجب طُّحتح خىٌُّل ةئ ئُّإل[ْحت�ٌٌُّئ ل ّةًْؤُّئ
َّْجنًٌَّّّ ء حتَّندُّز:جبحجنر ]ٌ ؤٌُّئ طّؤ[ال:مُّف ء ط[جنىختحخم �َّْف
]ٌ �مجختأل ئٌُّختحخلُّء خى[إ ٌختٌّ ني[ْجب ؤُّحتجبال ة[حتٌَّئ خ[آل ئُّ حخم ٌُّةخت�
طُّحتح مُّف طّؤ[ال خًْجبج ط[جنىختح طُّحتحؤ[آل حخم ٌُّةخت� ٌختٌّ ني[ْجب طُّإلُّؤُّّز
ئُّخ[آل ذ[ ةختجبٌ[جب ةئ ٌألُّحتٌَّئّل ألً ذختٌخن جبٌْخت جنًْألٌُّئ ْ جن[حتٌَّئ١
ؤ[ٌٌُّّ:طُّسٌُُّّْء َّْف خىُّآلإ ٌختٌّ ني[ْجب ؤُّحتجبال ة[حتٌَّئ ْ خ[جلححت�ٌَّئ
م٢حي خ[جلححت�ٌَّئ ئُّخ[آل ٌختٌّل ني[ْجب خبٌٌُّال طّؤألُّئُّذ َّْضرُّء ئٌُّّ
خًٌآل جلٌ[ٌُّْ خ[َّْذُّخًٌُّخلُّخ[ٌحم ٌَّّْ ألٌُّ[ٌآل �مجختأل ألُّّمجختٌّإ طُّع[ال
خًْجبَّخ[ٌحم شُّحتحال: ض[ذختَّء ٌَّّْ جبَّحتٌْألج ْ ئُّجن ألُّضًَّجنٌُّّئ:
طُّحتجلحآل ٌُّئ ٌ]َّْة م٢حي خ[جلححت�ٌَّئ: خًٌآل: زخت� شُّحتحالإ زٌُّ[خًٌآل
ٌل خخت� سًْحت ُّذ ٌُّةًْؤ ة[حتَّخل[ذٌُّئ إل[ذآل َّْجبٌّ خًٌُّخلُّخ[ٌحم:
جلٌ[ٌُّْ طُّألحبحجلٌَّ[آل ةختٌُّآل:ذ[ زو َّْؤ[جبٌَّئ:ةّؤّ[ٌّْ ء ئُّمجًْجنرٌُّئ
جلَّحتَّجب مجًْجنرُّمجُّخًْجبَّخ[ٌحم ضُّألُّأل[ْ إلحتؤألٌُّئُّء طٌُّّ خىختٌٌُّّء
ْ:ضًٌْ[آلإ ضًئ خًٌآل ط[ئحنرُّْ ]ٌ ؤأل[ئٌُّئ خًٌآل :َّْمجُّْحتحْ حت�َّخلف

ْذٌُّئ: ْ ٌ[خ[آل سًْحت مجُّْحتحٌل َّضرؤ[ألُّْذٌُّئ ئٌُّّْ: ط[جنىختحخم:ء
جبٌختآل جبحٌألّل ئٌُُّّةُّْ طّحبححتٌَّّ حتْزط ْذٌُّئ ْ ط[خلّ[ حتْْخبإلُّز
ئُّخلُّحتجبَّال ء طّؤألُّألُّّجلحألّال جلٌ[ذخت طُّة[إ ٌختٌّ ني[ْجب ة[حتٌَّئ ئُّخ[آل ء
جبحؤُّجلحتحألآل طُّحتح: خختٌ[ طّحبححتٌَُّّْة[حت خلّ[خلُّز طٌُّّ طجمال: ٌُّةال
مُّف طجمال:طّؤ[ال ئُّخلُّحتجبَّال ز[ةّلإ ْ َّْذًحأل[ ط[خًحتٌّْ ٌّ]�ةًْؤُّئ
طُّع[ال ط[خًْحتٌّ: ةختجبألٌُّئ ئُّحتحخلُّْ ٤[حتٌَّل خًْ ئُّف ضًجبح خلُّال
ؤطجم ئُّخ[جلححت ٌختٌّ ني[ْجب ةختجبألٌُّئٌُُّّآل حتحخلُّْ ئُّْ ٌُّةّل جبح
]ٌ ذَُّّْحت مجختزإ طُّع[ال ظًَّحت ]ٌ ذَُّّْحت ني[ْجبٌختٌَُّّْجبْ طٌُّّ خًٌّإ

جنُّحتٌىٌُّّ ٌٌُّخن ء: م٢حيُّّ جنُّحتٌ: :ْ إل[ْخُّجي طُّحتحٌّ تب؟: َّْئ
ألّحنرؤ[ألُّّإ ألُّهر

َّْحتَّْ خّ�[ألُّ ألُّهر جنُّحتٌىٌُّئ طُّحتحٌّ ٌُّةؤّ�ُّ نيًٌآل مج[ؤُّ ط
ذُّطؤّال ]ٌ ةختجبآل ألّحنرؤ[أل ٌ[حتٌَّئ خخت� جبَّحتةختجبآل َّْضر ئُّ إلُّ ْذٌُّئ
ْ:ؤًؤىألُّ مجًجلٌَّحنرُّإ ئُّخلُّجبٌَّّ إلُّهر[مج[آل خل[ئٌُّئ ٌُّةؤف ئُّ ألُّهر
ئُّ خُّّآل ةُّهرألٌُّئّل ْجبٌْ[ٌّ خلُّضرٌُّّئ خخت�ٌّ ذًٌخن جنُّحتةٌُّئَُّّْ ط
ضختحْة[حتٌٌُّئّ�ّخن ْ ة[حتؤُّألحبٌَّئ جبخب ذ٢حتٌجمرّّل مُّؤُّئّ[ز ط[ة[ال
ةختجبآل َّْس َّْس ْإلَُّّْسٌُّل ألّ[جل: إلُّؤّخن جبَّجلمج[ٌٌُّئإ جبخب
ٌٌُّخن طُّة[جب خُّحتإلُّال جلٌ[جبخًٌآل ذُّشُّؤًئ: جبٌختٌّ ةختٌ[مجّل ْجلَّجبَّحت
ة[حتةُّحتٌَّئ:إلًألُّحتٌّل ْ ة[حتْجبَّخلٌُّئ ئُّ ض[خلّل طَُّّْء:خبؤ[حتٌَّّ َّْئ
طُّْ جبحخف ]ٌ طُّةّحن جلَّحتهٌُّئُّ ط ئُّخل[ٌّ ْذُّمجُّؤ[آل َّْحتَّْ
طُّة[جبج ذ[ٌدُّذّل ْ جبٌ[حتٌّ َّْضر ئُّ ًحجلحتٌ[مجُّ ض ٌَّئ ْط[ؤ٢ جبَّجلمج[ٌٌُّئ
طُّحتحٌّ ألُّّ ؤًؤىآل خّحب ء:ؤًؤىألُّ خلُّضرٌُّّئُّ ط مجحنر َّْئ َّْف
نيًٌآل:طُّجلؤًْألٌُّئّل ملختٌُّآلإ جبٌْ[ زختْْخبٌَّئُّ ط مجختأل�ّل ؤ[ٌَّْئ
ؤ[ٌَّْئ طُّحتحٌّ جبٌْ[ضجمغ طُّحتحٌّ ذختَّء ألُّهر ئُّ:ْذٌُّئ سًْحتٌّ َّْ
خّجتٌال ئٌُّختَّْ طُّمجُّحت طُّجبَّآلإ:ْ ْألُّجبحتٌجتٌل:طّحن[حتَّز ألجمدّل جبٌ[حتٌّ
جنُّحتٌىٌُّئ ط جبٌْ[ٌّ إل[ذألُّْ خ[حتٌَّّ ئُّ جبَّخلُّسُّؤّل ةختجبآل يُّخًْئ
خلّ[خل زختْْخلٌُّّ ئُّ ط[ئحنر:خًٌآل:حت�ٌحن�ّّل ؤًؤىألُّ ألُّّج ألُّهرُّّّ
طٌُّْألآل ذختَّء:ء خلّ[خل إلّحلٌَّئ طُّةُّهّحبَّجبَّخم شًةال جبَّخلز:ْ ْ
خُّحتإلُّال ْجلٌَّّ زُّحتََّّْ ألُّهر:ألّحنرؤ[أل جنُّحتٌىٌُّئ طُّمجُّحت ض[خل١َّةُّ
ة[حتَّخّحب ط ؤًؤىألُّ خّ�[ألُّْ جنُّحتٌىٌُّئ سّ[ذ ئُّ خحبَّآل إل[ْحتجبألّ[آل
ْ جلَّنر هحن[حت هُّحتجلةختجبآل: ]ٌ ذ[جلٌَّل خلجمرؤٌُّئ جبَّحتةختجبآل: ئُّحتٌّ
ئُّ خًٌّ حتْْخلّ[ ئُّ سًْحتَّ إلَُّّْْ سُّإل[أل جنُّحتةٌُّئ َّْؤئ جلْْحتٌل

ّحلإ ني[ه ئَُّّْضر َّْلُّألحل ئُّ ]ٌ ْ زذف خلُّحتجبَّال ْ َّْضر
ذ[يُّ ْجلٌَّ[ جلٌ[جبخًٌآل طُّحتحٌّ إلُّخم ضختحٌْخن ْ ض[خم ة[حتٌَّئ مجًؤ[آل خ
ْذُّمجؤ[آل ء يّ[خلُّّ ٌ[:ؤجمرُّْحٌّ: ط[خلر: ط ذ[: طّألر[س م٢حة ئُّ
ْ خلنًجبٌُّ ء َّْضرُّ ط طألر[ش: ]ٌ ةختجبآل خُّحتإلُّال: ط[خلر طٌُّئّحبٌَّّ
ْذُّهّحن١ٌآل إلُّحت:خل نيًٌآل:ط طُّؤختٌى[:جبٌختألٌُّّ:طُّحت�َّخل ْ حتْْخلّ[

َّْضرؤ[ألُّإ ئٌُّّ طألر[ش ]ٌ إل[ْحتحتجبآل خُّحتإلُّال ٌُّآل ئُّ ْذٌُّئّ�آل

ْجلٌَّ[: جلٌ[جبخًٌآل طُّحتحٌّ طُّحتخبأل خُّحتأل[ؤٌُّّ ألّحنر�ُّ م٢حة ْف[آل
خُّحتؤّئ ًآل ؤئّ جنُّجي ألحلٌىٌُّّ طُّحتحٌّ ألُّهر إل[ْحتجبآل خُّحتإلُّال ذ[يٌُّّ
ةختجبآل طّؤحلح جنًْآل ئُّ ؤ[ألل إلٌُّحنر[ جبحتٌجتٌَّّ ئُّ حتْْخبَّمجُّ ئُّ
]ٌ ةؤس[ألّ[ مجُّْحتحذختٌآل ئُّ ٌل: خخت� َّْئ: ضحلؤُّذّل حتٌىُّهرألأل[ؤٌُّئ
ذختَّء حتٌىُّهرألأل[ؤٌُّئ َّْئ ٌٌُّخن: سُّإل[آلج: ئُّ ألُّهر جنُّحتٌىٌُّئ
خُّحتإلُّال ؤًؤىألّحنُّْ:جلٌَّّ ْ خىختٌُّ ذُّؤ[ال ؤ[َّْ ؤًؤىألُّ:ئٌُّّ نيًٌآل
حتْْخبَّمجُّ ئُّ خُّحتؤّئ ًآل ؤئّ جبٌُّ ألحلٌىٌُّّ طُّحتحٌّ ئُّم٢حة إل[ْحتحتجبآل:ألُّهر
َّْئ ؤًي[حتَّألٌُّّ خُّحتحْحتجب:ٌ[ طُّمجُّحت َّخلآ خخت� ء :ذختَّ خل[ف جبٌُّ ط[ضخت ذ[
َّْضرؤ[ألُّ ئٌُّّ: حتْْخبحألُّ خُّحتؤّئ إلُّجلححت ْزُّع[ ًآل ؤئّ جبْ ألحلٌىٌُّّ
طُّْ:جنُّحتةٌُّئ:سُّإل[ألُّّ ء ؤُّض[حتسُّ ْ طُّْ:ضُّحتش ْ:مجحنر خىُّقآل
طُّحتحٌّ زّحبحٌألّ[آل زُّحتََّّْ ْ م٢حي ني[ئٌُّئ ئُّ ْة[حتةختجبسآل طُّجبَّألٌُّّ
ط جبٌ[حتَّ ئٌُّّ:إلُّؤ�ُّ:يجمٌُّّئُّ جبْحت:طُّحتَّخلإ ًآل خئّ خلُّجب ألحلٌىٌُّّ
ألُّ خلّ[خلّّ�ُّ ْ ط[خًْحتٌّ ذ[حتغ حتٌْحبحل: سًْحت: حتٌىُّهرألأل[ؤٌُّئَُّّْ
ألُّهر زّحنُّخل[جلٌّ طُّحتحٌّ خُّئىال م٢حة ْذُّمجؤ[آل طُّحتحٌّ إلُّذُّألّ[
سُّإل[ألآ ألُّهر زّحنُّخل[جلٌّ: طُّحتحٌّ: أل[ْحت�حخمآ:إلُّؤّخن: حتْْخبإلُّز: ئُّ
خ[آل ئُّ سُّإل[أل جنُّحتٌىٌُّئ: َّْئ: خًٌّ: جبَّألل: ٌٌُّّ ْذُّمجؤ[ألّخن: ْ
طُّحتحٌّ ألُّْآل خُّجنحبححت ألُّهر ئُّ ْذُّمجؤ[آل َّْئ جنُّحتةٌُّئُّ طُّْ ٌُّء
مج٢ٌ[مجُّ جبَّخم َّْ حتٌىُّهرألأل[ؤٌُّئ ئٌُّّ سًْحتَّإل[ إلَُّّْْ ل ّخل[ئ جبَّإل[آل
طُّحتحٌّ ء ذ[ٌدُّذّل زًٌئ َّْحتحَّْحت ئُّ طألر[ش ]ٌ خُّحتإلُّال ئُّ خُّجنحبححتَّ ]ٌ
جنُّحتٌىٌُّئُّ ط إلُّؤّخن خُّحتؤّئ:جلٌ[ذختٌل:حت�َّخل إلُّحت ؤئ َّْ جبحت جبْ
ٌٌُّخن ٌْجلححتَّز:جبححتح:َّْ ألُّي:ْخلًْجبٌ[آل:طُّجبَّآل ء:ئُّ تت؟ ألحلٌىٌُّّ
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خىُّآل يُّْحتال يًٌئ جبَّضّئحبال يُّْحتةُّآل
ةُّآل جبَّحتال ألُّمج[ هُّحتَّخم مجًْحت�ةُّألُّء

ئُّجنال َّْمجًْحتٌَّّ خىُّآل ٌُّال ط٥ُّ
خُّجنال خًٌّ ٌُّّ ط٥ُّ جبٌّ ألُّؤ[ �]ؤ
ةُّآل:ض[ةال يًحتخلُّْ ضُّؤال ألُّؤ[:جبٌّ
خ:خ[ةال ضُّال ْ:ئُّ َّْ]ٌ جنًْ×:خخت�

ةُّآل ط[ْ نيًححتجبَّْحتال إلُّئًَّخلآل ذُّحتؤال
جبَّآل ي[ْ جبَّْحتال ئُّ أل[ةُّخلُّ طٌَُّّّْ
جلْحآل:ضًَّؤ[آل َّْ ملًَّآل ٌ[خلّألال

جلَّؤ[آل سُّْحت ئُّ خًْل ألُّس[» خ[
ألُّةختجبال طًْضٌُّّ حتْْجنآل جبْألّ[ٌّ ئُّ
خختجبال ضًَّؤ[ َّْئ ةوآل مجُّجلٌّ نيُّآل
ؤُّةُّآل طُّحتحال ؤُّجبحت�آل:جنف ٌُّيُّ

ؤُّةُّآل خختحال ألٌُّختٌّ:ٌَّّْ ه[ٌحبَّ جبٌّ
إلّةال:حتح:ضُّْ خ[حتآل ئّال جبٌّ ْحجل

جنُّْ ْألُّ ألُّحتْْخب ألٌُّْال ضُّْ ذ٢ طُّْخل[
ضًَّال ؤ[ئ إل[ؤُّ خًٌال ش[ف ْْ طؤخت�
ضًَّال ش[ئ جلحألّال ُّ ؤ[ك ٌُّّ ط٥ُّ
ةُّآل شُّخل[ْ َّْك[ شُّخل[َّْ حتْْخب
ةُّآل ةر[ْ َّْك[ ذُّحتحجلٌّْ:أل[ألُّ
هُّحتَّ:جبٌ[حتَّ :شُّخل[ْال خلُّألل

جنُّحتؤُّجلححتَّ جبئ هُّحتَّخم مجًأل[إلال
مًجلحتٌل:ملًحجلال ألُّّ مًجلحتال:حتحال
أل[جلال ةختجبٌََّّّْ:ضًَّؤُّ:جنًٌّ[:جبٌّ

ةٌُّّ م[هال خُّجنىًْ جبَّضّئ ضًجبحٌ[
ضًٌَّّ ضًجبح ؤُّمجُّحت إل[ْححتال ة َّْ

جنًّحآل ئّال ئُّ خلُّحت حت�َّخلآ ؤُّةرًْخحب
خ[آل َّْ ذ[ ضًححت ئُّحتجلآ:ئُّ ألّحنرُّ مجّ[×

مجًؤ[× جبْ ال ؤُّةرًْخُّ طٌُّّ ئُّ
نيًٌألُّ:خحلح× مجُّأل:ألُّةختجبؤُّج

طُّْخل[ؤّحب جبْْخم ألًٌجم[ٌحبَّث حتح ٌُّ
إل[ْخل[ؤّحب طُّْ:جبٌْ[:جن٢ٌآل ْْ طؤخت� ئُّ

ةّحنحبال أل[جل ؤآل نيُّألّ�ُّ طٌُُّّ
ضّحنحبال ْ ْةُّخم يُّْال ئُّ ألحلٌى١

ئُّ:جب إل[جلحت:خًٌال �ذُّأل:ْ ئُّ:ضًَّجن
خ[جبح َّْ جبحٌحب طُّحتح حت�َّعال ٌُّْ:س[ َّْ

ٌ[حتٌّ ْ ؤُّةخت َّْ ضُّئُّذ[ألّحبَّال
إلُّة:أل[جبٌ[حتٌّ جنًحآل ةختجبٌحبَّال:َّْ

طُّحتحال ؤُّألًٌحم جبٌّ ؤُّةرًْذ ألًٌجم[ٌحبَّث
ذًحال نيحنرٌُّئ خُّآل ئُّ ألُّّذًٌُّألّحب
زًٌئحبححتَّ شُّجب خ جبقُّخلُّْ جبْْخل
خلٌُّ[حتَّ ْ ُّؤ[ئ طُّضرحب زحنر طًٌحن

ذُّألل َّْ أل[ٌّ جبئحب طُّحتح:ذٌخن طًٌحن
ئُّ:خُّألل جبحت:طُّحتحجب:ضُّال جبَّهرُّحت نيًححت

حتحال ه[ٌحبَّ:ألٌُّختٌّ سًْحت:ذآل ٌُّة
خلُّال ْ جبْم[ ألُّ خألًٌحم ؤُّةرًْذ ألُّ

أل[جن[جب جبئ:َّْ سًْحْ:ألًٌجم[ال ؤألّخن
ٌ[جب ألُّّضُّال:طُّْ جبٌّ إلُّ:أل[ْجب «َّْ
جن٢جبحآل أل[ْ إل[ ضُّذ[ة[حتٌُّ طٌُّّ
َّْ:ز٢جبحآل ذ[ خًٌىلل مجُّْحتح:ْ

ألّحب سألحم:شُّْح ئُّ ذً:جبٌُّْذٌُّّ ؤُّمجُّحت
ةختجبٌحبح جبَّحت خإلٌُّحنر خ[ط ئُّ ط[جبَّال

ألّحب ]﴿ّ جلئ سألحم جبٌُّْذٌُّّ ذً ؤُّمجُّحت
جلألحبحأل:ةختجبٌحب ًٌْخلو:زٌُّهُّؤدُّحت
خّجمرًٌآل:ألّحب ز[ٌّ سألحم:ز٢ ئُّ ؤُّحت

ةختجبٌحب ضًٌَّّ ضًٌآل ئُّ هُّحتإل[جب ر[آل ضُّئ
:ألّحب ة[خًئ ئُّ:سألحم:ز٢ ذً ؤُّحت

ةًجنرّحبح ؤُّةختَّْ َّْ جلْْحتحْ ْ حتْْخلُّال
إلُّحتجبْمجؤ[ألُّ خٌُّآل َّْه[مجٌُّّ طٌُُّّ

ئُّ:ٌ[ألُّ َّْضر إلًٌمت ألٌُّختٌّ َّْه[:هُّحتة
مجُّآل:جلحت�ٌٌُّ�آل َّْ َّْه[ جلَّألل:خ خُّخم
طًْضٌُّّ:خىٌُّ�آل خبٌ[آل ألُّخ[ٌُّ:ئُّ

جنًّحألّحبح ضًَّجنّال خُّضر ْ ذُّضر طُّحتح
خلًجلحألّحبح س�ختال ؤُّةرًْخُّ طٌُّّ َّْ
إلُّأل[خم:خلُّحتجبال:مجُّآل:ذًٌحنحب:ذّ[حتٌّ
جبحتححتٌّ ضًَّجنّّحب خ[ط ْ جبححت حت�ٌحنل

خئف ؤآل ْحٌّ طٌُّّ هُّئُّء ذ[ ألٌُُّّْ ةُّ خّ﴿ًجب
خئف ْ:ةُّخبحٌَّّْ:ئٌٌُّّ:ؤآل جبَّخم ةًئ ؤآل

ؤآل ألٌُّ[ألُّ ؤًإلئُّز ةًئُّّّ ةًذٌُّئ جبًٌئ
خئف ؤآل َّْ:أل[ٌّ جبَّألل:ألٌُّّ جبَّؤ:ل خًْ ذ[
ي[ألنال:خىٌُّّ =حتأل,” ٌٌُّّ ألّال ؤًخل[:ةُّ

ؤآل:خئف خلّأل[ٌّ خلّألٌُّّ ئُّ ط[مجخت:خُّّّ
جنُّحت جنًْآل إل[ئُّ خلًٌُّحت:ؤألُّ جلْحآل طٌُّّ ذ[
خئف ألُّّْ:ز[ٌّ:ؤآل جلٌَّّْ جبَّحتجب:خلُّحت:ئُّ خ

ئُّ:جبححت خ[آل نيًْجبَّ ؤآل يّؤُّز ةُّ خلُّجب:طُّْيُّحتَّ
خئف ؤآل ٌّ]خ ئُّ خًْجب ذُّجنختٌو:جبححت

خ[جلضًحخلر حتْْخب ؤُّمجمُّّالآ جلٌ[ٌُّ خُّخلى
خئف ؤآل ٌُّئحبحٌّ جنُّْ نيًٌّ ذًحجب حتْْخبٌّ

ضًٌَُّّ ضًجبح إلُّحت سُّجلح حتْْخب ئُّ هُّحتٌ[حتَّخلال
خئف ؤآل طُّمحلحٌّ ذُّء ذُّء ئُّ ضًٌَُّّ أل[ال

خىٌُّّ ”يُّخلختٌُّ= طٌُّّ جنُّه[مُّز ش[جلحتَّ ة
خئف ؤآل هختٌ[ٌّ َّْ سُّجلحتَّ ئُّ خًْ ةُّ َّْضر

ضُّألجمرف ْ إل[ذآل خبحألُّ:ْ:إلُّال ؤحنر مجُّحتجب َّْ
ضُّألجمرف ْ جنى[ألآل خلُّْجلَّ جبححت إلُّحتنيّ�ُّ
جبٌُّةٌُّّ:ضختحٌْل أل[ْ َّْ ةٌَُّّْل ؤألجمرألُّ
ضُّألجمرف ْ حتؤ[ألآل طّؤُّ خُّحتجل ؤ[ئٌُّئ
ط[مجختٌّ:ذ ذختٌْجمىٌُّّ ؤ[ئّل َّْ ذ[:جبٌْألّ[آل
ْ:ضُّألجمرف ةًجن[ألآل جبحجبآل إلُّحتنيّل:خختٌيُّ
ةُّألف مجُّ×:إلُّئ مجُّ× َّْحتجبَّ إلُّحتني أل[ألُّ حتٌّْ
ضُّألجمرف ْ جن[ألآل َّْ س[ٌ[آل َّْ ألُّإل[ز ذًٌُّال
ةًألُّمج[ألُّ جلَّضال طُّْ خًٌآل ض[خلُّْ جبحجنرّ[ جبٌّ
ضُّألجمرف ْ ةًألآل ني:جلَّكُّ إلُّحت ْ إل[ذآل
ةًحأل أل[ْ َّْ ط[مجخت ألُّؤّأل ٌُّء طُّحتح
ْ:ضُّألجمرف خلحلحألآل إلُّحتنيّل:نيّئ�ٌُّئُّ
جبئٌُّئ:طّؤُّ خحلحألآل:نيُّ:إل[ طُّحتح:ٌُّء
ضُّألجمرف ْ نيُّة[ألآل مجحنر جبَّحتٌْآل ْ جبئ
جبحآل جبَّحتَّْنيٌُّئ مجُّْحتحٌل:َّْ:خ[آل يًحتخم ةئّئ
ْ:ضُّألجمرف جبحتحذآل ض[أل خبٌخت ضًٌَّ[آل:َّْ

حبألخإلؤُّةرًْخحب حنخ�

ٌُّّ ط٥ُّ
ُّ ؤ[ك

رم صألال ئخألال

طٌُّّ جنُّه[مر ش[جلحتَّ ة
خىٌُّّ أيخيختٌُّا

خبحآل ؤحنرجلألنبص جمطخمخ
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ذ[حتٌوُّْجبحٌآل: طُّحتح ةًحتجبَّْححتٌّ ٌّ]�ألُّحتٌرُّئُّةًْؤُّئ ط خلُّحتَّذ[ :
َّْز جبَّخم جبَّْحتَّْحت ْ خلختْجنر ز٢ْْجل جبٌ[حتجبٌَّئ ْ زُّحتخل�[ٌٌُّئ
زُّحتخل�[ ضحلؤُّذى[حتٌَّئ :ْ جبٌأل زّ[مجٌُّئ طُّحتح: جبٌْ[ضختٌخن ْ ةختجب
حتحخُّحتٌَّئ ْ جبْْخلٌُّئ ْ ذ[حتٌوُّْجبحٌآل:زٌُّ[ؤدُّحت خًٌُّخلُّ خًٌُّذ[ سًّحجل
ئّ ط ذ٢َّْ: ْ إلًْجلٌَّئ خلُّحتء ذ[حتٌوُّْجبحٌآل طٌَُّّْخن جنًْآل جبٌألآ:ئُّ

مجختذُّّخلَُّّْإ ةًحتجبٌخن خلّ[خل ةُّخل[ٌُّذٌُّّئ ْ ؤ٢ ْ
:خلّ[خل:ْ جبٌأل ةُّخل[ٌُّذٌُّّئ جبٌ[حتجبَّئُّأل[ْأل ط طؤش[:جنًّحجلٌَّئ :
زٌُّ[ؤدُّحتَّمجٌُّ[آل ٌُّإلًْجبٌّ ةًحتجبٌَّئ قًْألُّث طُّحتح خًٌُّإ سّ[ْحجل
إلُّؤ[آل ئُّ ْ جلحألجمرألُّ ضًجبح زٌُّ[ؤدُّحت ض[خل١ٌآل ْ مجُّْحتحذختٌآل َّْ
ٌُّّخألُّؤ[ئ ٌَُّّْء خلُّحت طّؤُّ: حتحخُّحتٌَّئ ْ زّحنُّْحٌٌُّئ: ْذألُّ َّْضر
ئُّ ة[ال ء:إلًٌمت خًٌألُّ ٌؤًمشحلٌَّّ:ضًجبح ض[َّْآل:نيُّألُّإل[ ْ جبٌأل
ضختٌ[ طَُّّْء:أط٠حإلّالا ؤًمشحلَّ:ألٌُّ[جنرألُّآ:سًٌخت ذخت:طُّْ زٌُّ[ؤدُّحتٌَّئ

ْ:ألُّخلحلٌ[إ ط[جنًْحتٌٌُّئ ز[جبجن[ٌّ ط[مجخت:ألُّؤختْْجب أل[ْ
ضجمرُّأل[ْ: ئُّجنىختَّمجٌُّّ ؤجمختاْ أهختمُّْآل خًٌّ طَُّّْ أؤًْخل[اٌخن :
مجحنر جلْحآل زٌُّ[ؤدُّحتٌخن أخلًئُّق[آلا ضألىّ[آلإ ْ يختؤحلََّّْ جبَّحتٌ[ٌّ
زٌُّ[ؤدُّحتٌَّئ َّف جلحألجمر�ُّآْ: ط[ٌّْ مجّ[ألئَُّّْحتٌَّئ زُّئَُّّْحتْ: ْ شًٌُّحآل

ألٌُّ[جنرألُّإ ؤًمشحلٌَّئُّ طُّْ ذخت
ذ[حتٌو ذًحخلألُّ َّْضرّل ؤُّخلّصّّخن ةًحتجبٌَّئ ذختٌحنَُّّْ ٌل ئُّ
ء طًٌحنّال َّْحتجبَّْحال ْذألُّ خُّّآلآ ؤُّحتٌُّالا ةًحت� أمّجم[ زٌُّ[ؤدُّحتَّمجٌُّ[آل

إل[ذُّّخلُّ ٌضًجبح ؤًمشحلٌَّل َّْ مّجم[
َّْضر ئُّ طٌَُّّْخن خّش�ُّ جبْألّ[ْ
ض[خلُّْ ألُّضًَّجي زٌُّ[ؤدُّحتٌُّمجٌُّّ:
ةختجبمجُّْ:ؤختجبمجّخن:جلٌأل�ُّْ:ةختجبمجُّإ

ذًحخلألُّ: ء طجمؤّخن جبٌآل ٌََّّْئ زٌُّخت�
أظُّؤُّجبا خُّّآل زٌُّ[ؤدُّحتَّمجٌُّ[آل ذ[حتٌو
زٌُّ[ؤدُّحتَّمجُّؤ[آل ْذألُّ ئُّفآ ضًجبح خلُّال
مجحنرّ[آل جن[أل[جلٌّ ْ زٌُّ[ؤدُّحتٌَّئُّ ط[ضختٌآل
ْ:هختٌحنرٌُّئّخن ضًجبح َّْئ:طٌَُّّْحن[ ْآ خًٌُّ
خّش�ُّ ْ طٌُُّّ: جبحألُّإ جبٌ[حتٌّ ئُّ خلُّئُّْحز:

ئُّْ خًٌُّ ٌُّةّل أذ[حتٌوُّْجبحٌآلا
طّجمٌُّخن ذ[ ْ ةًحتجب ٌُّّألُّحتٌرٌُّئُّ:ئ

ةًْؤُّئ�[خم ألُّحتٌرٌُّئ جبٌ[حتذختٌآل
ذُّضًَّحتإل ٌّ]�ةًْؤُّئ ْ َّْمجحنر

ٌّ]�ةًْؤُّئ َّْ ذ[ٌدُّز َّْ
َُّّْ�ٌ ئُّ ٌٌُّخن ةًحتجبَّْححتٌَُّّْإ

َّْحتحألًَّحتَّمجٌُّّ حت�حجلٌىختجبآل طُّحتح
حت�َّخلف طُّحتح ذختٌحنَُّّْ ٌل ئُّ ْ
خُّحتخبََّّْألحبٌّل ْ جبَّخلىُّهر َّْ

طحن[حتَّز:َّْ ذًحٌال ذختإ:َّْضرّ�ّخن
ألُّحتٌرُّ:خىٌُّالآ ط ةًحتذٌُّل:ذ[حتٌض

ئَُّّْحتنيُّْ حتحخلُّّ طُّْ خ[ٌُّخلُّ
ء:ذ[حتٌوُّْجبحٌآل:ؤُّمأل[ٌّ خ�ختٌال
يّؤُّذحبححتةختجبآل ْ جلحألف مجُّْحتح َّْ
طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْحتحألًَّحتَّإ ةُّخم
ئُّضًٌَّّ ضًٌَّّ ذ[حتٌوُّْجبحٌآل

ٌُّألُّمجُّ خُّحتجلَّْةختجبآل:ةُّخلُّمجُّ:ْ
خًٌُّخلُّ ٌٌُّخن خّ�ًؤ[آل خًٌُّإ

ْ ضّحلحآل ْ ذ[ةٌُّئ ئُّ هختٌَّل ة[حت
سُّإل[آلإ ٌّ]�ةًْؤُّئ طُّألحبحؤٌُّئ

ة[ةٌُُّّّئّخن ْ ؤًخل[ه٢ا ةًحت� مًجبٌَّّ ّض أجن حلٌحبٌٌُّئّخن ّ ط ء طَُّّْ
جلحألجمرألُّآ ذ[حتٌض:طألجم[ألُّّز زّحنُّْحٌٌُّئ ض[خل١ٌآل َّْ أخلًئر[آل:طجمص[ةا
زٌُّ[ؤدُّحتٌَّئ مجحنر ء إلًٌخت:خًٌَّْال طَُّّْ:ئُّ ألُّّْل َّْضرّل ئُّ ٌٌُّخن
ٌ]ط[خل َّْف جبحجنرألُّآ إلّحل: ْ ٌحل: حت� ٌُّء: ْ ز[ٌُّ: ٌُّء ضًجبح ٌُّّئ
ؤًمشحلَّ طًٌحنآل َّْز ء جبٌ[حتجبٌَّل ئُّْحألَُّّْ ٌُّةّل إلُّحت خًٌُّ
ذُّّألُّخ[آل َّْضرّ�ّخن طؤش[ ضًجبحَّْإ ٌُّآل ئُّ جبحتٌ[ٌْل خُّجن
ؤ٢ٌَّئّ[آلآ ْ ذ٢َّ خلُّحتء:إلًْجل:ْ ذ[حتٌوُّْجبحٌآل:ذ[ةٌُّئ:ةًحتجب:َّْء
نيُّْألُّذختخل ْ ط[جلحٌُّذ ْ ٌَّخُّضحنألحب قًْألٌُّّ خلُّحتةُّمجُّؤ[آل ْذألُّ

خًٌُّإ ضًَّجنٌُّْجم ْ جبحْحألس[ة ْ
ضًٌَّّ ةًحت�َّمجٌُّّ: ذ[حتٌو ذًحخلًٌل خ[ْل طُّمجُّحت طٌَُّّْخن خّش�ُّ:
ةًحت�َّمجٌُّّ ألٌُّختٌلآ ألٌُّ[جنر�ُّ:ْ ؤآل َّْء:ةًحت� ةُّخم ْذ�ُّث خٌُّلآ
طُّيئ ْ ئُّ:جلٌختَّة ْ ىّ ز ْ ٌ حت ْ ٌُّ﴿ئُّ:ةُّجن قًْألٌُّ�ُّ ؤآل
جبٌُّْذُّمجٌُّّ ذ[حتٌو: ذًحخل�ُّ َّْضر جبحٌل ]ٌ ز[ةإ ْ :ط[جلحٌُّذ ْ
ْ ٌَُّّّْ خٌُّ�ُّحت� ؤ[ئّل: ذُّألّ[ :َّْ جبٌُّْذُّمجُّال ْذ�ُّث: خٌُّل ضًٌَّّ

خىٌُّلإ جبحتْخم ةُّخم خلُّجب ضًححتجبآل ذُّألّ[ َّْ ذًٌُّألّل
ةًحتجب: ْ:ضّحلحألٌُّئ ئٌُّّ:ذ[ء ذ[حتٌوُّْجبحٌآل ألُّحتٌر طَُّّْخلُّ ؤُّمأل[ٌّ
حتحجلٌىختجبأل طُّحتح خًٌُّ َّْحتحألًَّحت ٌُّآل ء:طُّحتح:خُّحتجلَّْةختجبآل ط[جنىختحخم

َّْحتخ�ختٌلإ نيحنرّل ذ[حتٌوُّْجبحٌألُّ طُّْ ئَُّّْحتحألًَّحت ذ[
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ةًحتجب ٌّ ئُّ ذ[حتٌوُّْجبحٌآل ألُّحتٌر
خخمخخت ئَُّّخْ ختت
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جلألٌُّ[ٌّ:جبةرحت: ئُّ: ضًححت: ئُّ ء ّل َّْذأل نيًٌآل ئُّ:خلُّحت:طٌُّّ ٌُّةال:ذًحال :
َّْذألُّ طٌُّّ خىُّالإ خ[خم ّل ةُّؤ طُّئ�ُّحتجبحقُّخلٌُّّ ةًحتجبٌّ َّْ جنُّحتٌنُّذ
ئُّ إل[ ٌل مجُّْحتح هُّئجمُّه ٌّخ[حت أل[خلّألُّْ ضًٌَّّ خ[َّْز ئُّ جننختَّ نيًٌآل
َّْ : يًٌئ ةختجبألٌُّّْ إلًٌخت َّْ ظر[سُّ �ّ ضُّذ إلُّحت ْ ةُّئّؤٌُّئ أل[ْ
ْ أل[خلّألُّ إل[ْحتجبمجُّآ مجُّْحتح ؤ[ؤخلر[ٌّ طٌُّّ ء طرخّمجختحهّخن ئُّ ؤُّخُّخم
ئُّ ٌحبآ مجخت ط[ٌُّال خُّحتجلٌّا نختْحتأئًٌر ّل َّْضر نيًٌآل ةختجبألُّْ شُّجل نيًٌآل
خلُّحت طٌُّّ ْ ّل خىلُّؤأل خلُّحت ٌحب مجخت خُّحت ء ٌل جبححت نيًٌّ ُّْ�ّ خ[َّْذ إلُّحت
َّْحتَّْ ط[ٌُّال ضًجب:جلحألف َّْ جلحألفآ سحل:ئُّ:حتٌ�ٌُّّ ألُّّ ؤًؤىآل نيُّؤ[ألألُّ
ذُّألّ[ شُّيّيُّز َّخلّحبَّ خخت� ء ٌل ة[حت َّْ خبٌ[أل ٌّحت ْآ ٌل خُّ جشُّيّيُّزح
ال:ؤُّخُّخم ألُّجلَّحت َّْ جبٌَّحبإ ط[ٌُّال :ألّحن[آل ز َّْ حت�َّخلف ٌّ�جلحألّألُّ:َّْ:حت ٌّحت ئُّ
ش[ئ َّْحتَّْ ذُّآل ْ هّحلٌى إلُّْحٌّ: ئُّ :�يُّجنُّأل ْ مُّجني ئُّ جبْةرحت
ْ طُّحتح:أل[خلّألُّ ط[٣[ألأؤُّئُّةًْذا ْ مجّ[أل ْ ؤّر[هّحلٌى ٌل ْ:إلُّْح

َّْذألُّمجٌُّّث طّأل�ٌُّخن ةختجبألُّإ خبٌ[آل ض[خم

مجختحهّخذط

جبٌّض إل[فُّ خُّحتمجح جخ ئُّ:خ[ط
خلُّحتَّْز:جهُّي٢ٌّح:خل[ؤ[آل:جبححتَّْ:خًٌالآ ئُّ : : : :

جبَّال:جبحالآ جبْْخلحبحجنغحآ ْ ةختجبآل جشُّجل إلُّْحٌّ ئُّ ْ
:::ْ:ئُّ:خ[ٌّ:جنختْحتحَّْآ:ي[ؤُّز:ةّحن[الآ : : : : :

جبحألُّ:زّالآ ضًححتجبآل ججلحألفحآ ئُّ ْ
:::::::::::ْ:ئُّ:ججننختح:جنُّحتحْ:ألًْجن[ألألُّ:زّالآ : : : : :

ةختجبآلآ ألُّْحجلجنال جؤإلختح ئُّ ْ
ألالآ ّ :ني ٌّ�جشُّيّيُّزح:خًٌُّ:جبٌألال:ْ:حت:ْ: : : : : : :

ة[حتؤُّألّألالآ ْ خبٌ[× خًٌُّ جضٌُّختح ْ
ىلل:خبٌ[آل:ةختجب× ّ جبَّخلس ْ مُّجنيال خًٌُّ جيُّجنُّأل�ح ْ : :

مجختحهّخذط
حنٍَّ يفَّأل�

ةختجبٌْل:: يُّحتجل ل:زًٌئّ ةُّخل :ئُّ ّّ[ٌل ز ٌل ::حتْْخب
خٌُّحبَّْإ زًٌئُّمجٌُّّ ؤ[ٌَّّْ ئُّ خًٌّ ٌُّ خٌُّألّ[آل يُّحتححت ْ
ألُّذًٌُّألحم جبحآلآ يُّحتجلَّْ ْحجبٌَّّ ئُّ يُّحتجلخ[حت ٌّ]ّّ ز َّْف
ّّل ني يُّحتجلجبَّحتٌخن سإ:طؤش[ خ[حتجبٌَّّ ضًٌَّّ يُّْئ
ض[آل ةختجبإ جنى[ٌُّذ ّحنرىًٌّ: ز ْحف: ض[آل جبًٌحآل: ئُّ
ؤ[ؤًْحت ةختجبَّ أجبححتْجبَّخلٌُّّا جلؤ[ألؤ ئُّ ٌُّة ْحئّخن
ةُّهرُّ ّ�ُّْإ:ؤ[ؤًْحت خجمأل ةُّخلُّ يُّحتجل:طٌُّّ خىلًْز ذ[
إلُّ يُّحتجلخ[حتٌخن: يُّحتجلةُّحتإ ؤ[ئ طُّحتح ّل ني ْ : ٌّحت
ةختجب:ْ ضٌُّختإل[ذأل َّْ ؤ[ؤًْحتَّآ ز٢ٌّ إل[ذُّ جبٌْختَّ ئُّ
جبْْ ضًحت�ٌ[ يُّحتجلخ[حت ٌّ]ّّ ز ضًٌَّّ؛إ ؤ[ئ طُّحتح خختجبٌُّ
ؤ[ؤًْحت قُّء:مج٢ ألُّحت�حجلٌّ جلْْحتْ: َّْ خ[حتآلآ أل[آل ْ خ[حتآل
إل[فُّح نيُّ طُّحتح ز:جلحألّحب:ال َّْزث:خختح ؤ[ؤًْحت ةختجبإ
َّْف ألُّّجلح×؛إ ألَُّّْئ َّْزث ٌ[ال ضًٌَّّ:ةختجبَّ يُّحتجلخ[حت
ضًَّال خلُّحت خ[آل ألُّؤُّ ز[ز إل[ذّحبَّ ّل ّحنر ني إلُّحت طُّحتح
ض[آل ذُّحتَّي ئُّ ال َّْزث ض[آل ؤ[ؤًْحت ؤأل[ئٌُّئالإ ْ
جنى[ٌُّذر:ةختجبمجُّ:َّْذُّّ ةُّخم هألُّ ْ إل[فُّ ْحئُّّْ
طُّحتح إ ز ألٌُّّحبٌََّّّْ ْ ٌحب ٌخت جب ز ٌّ ئُّ: زًٌئ ء
حت�حخلُّّّمجٌُّّ خختح َّْزث يُّحتجلخ[حت ألٌُّّحبَّْح ؤُّجبحتال زًٌئ
ألٌُّختال ْ ذُّألل جبَّخلال شُّيّيُّز خًٌحنالإ طُّحتحز
ئُّ ٌّجنُّحت ْ خىُّ َّْذ]ّّ ز ز طّأل�ُّ جبٌْ[إ خُّؤٌُُّّْ
ش[جلحت طُّحتحز أل[ي[خئّخن: ّحنر ني ةُّؤّل آ: ئّال:ملُّ
ةٌُّحب؛حإ نيُّ:طُّحتحال خُّضرر:خحلحآل ضًَّجب:ْ جبٌّ ةختجبؤُّإ
ْ ز جبحتٌ[ حنىُّجنّ ز ْحجبٌَّّ َّْضر ض[ألّخن ؤ[ؤًْحت
يُّحتجل ض[َّْآل َّْزث:خىلآل خًٌّ ي[قُّ ْ زخت� ٌخت:خلُّحتٌّ خب
ةختجبمجُّح ]ّّ ز طٌُّّ طُّحتح:جنى[ٌُّز:ئُّ خحلح× خ[حتألٌُّّ:ذ[
ؤُّخل زًٌئّخن ض[َّْآل إل[ْحتجبآلآ زًٌئ ض[َّْآل نيف
طٌُّّ ئُّ ز خختح َّْزث ؤ[ؤًْحت:ض[آل ألّحنر؛إ ْ سُّال جبح
ٌّآ ئُّ إل[ زًٌئال طًٌحنّحب ْ ةختجبٌحبَّ جنى[ٌُّز ]ّّ ز
ؤ[ؤًْحت طؤش[ يًحتْحآل:حت�حخلُّإ خُّف َّْزث ّّ[ٌخن حت�حخلُّح:ز
ّل طًٌحن حتحخم: ]ّّ ز طٌُّّ َّْزث يُّحتجلخ[حت ةختجبَّْ: َّْحت
:حتحخم خُّف َّْزث يُّحتجلخ[حتٌخن ٌحبح ٌخت جب ز ٌّ ئُّ زًٌئ
طُّْ ؤُّحتجبال جبٌّ:طُّحتح:ؤ[ئ ؤ[ؤًْحت:َّْزث:ضًْ ّحبإ طًٌحن
جبَّخلال خًْالآ يًحتْحألر َّْ َّْزث يُّحتجلخ[حت ألٌُّّحبآلح جبٌْ[
ؤ[ؤًْحت إ ز خُّؤٌُّّ ألُّّذًٌُّ× طّجمٌُّخن :ْ ذُّألل
زًٌئث ض[َّْآل َّْذُّ ْ ألًٌي[آل يُّحتجلخ[حت ئُّ نيٌُّّْ
إلآل ضًْ: ذًحٌحبآلآ: :ف ئُّ زًٌئ ز ء ]ّّ ز طٌُّّ خختح
ألٌَُّّّْحبْآ َّْجب جبٌَّّ إلًٌّأإلًٌمتا ألٌَُّّّْحبْ َّْجب جبٌَّّ
َّْضر زًٌئ ضًحجلٌحبحض[َّْآل خبٌَّّ نيُّ ٌُّؤُّأطّجمُّا
جبؤ يُّحتجلجبححتٌخن ْ يُّحتجلجبححت ؤ[ئ ئُّ إل[ ؤ[ؤًْحت جبٌّ
يُّحتجلجبححتح ٌّ:َّْ : ضًحت�ٌُّجبْ ؤئّ[ :َّْ ؤ[ؤًْحت: ْ جبٌُّ
َّْ ْ خ[جلل إلًْحت� ئُّ ةُّجن:إل[ جلحألحم جبٌّ آ ّل ضًَّأل
جبحألٌُّّآ ذختٌخن ةًز ٌَّْحنُّخلُّ ئُّ ْ ألُّّْجب زًٌئ ض[ْآل

ألُّّضًحجلال؛إ جبٌَّّ إلًٌّ يًحتْحآلث َّْز

أإلًٌمتا إلًٌّ
ْ ألٌُّّْحب جبٌََّّّْجب
ألٌَُّّّْحب إلًٌّ

خجمُّخ ئجمني
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٧

ء ٌّحت ئُّ :]ٌ خًْزآ زٌُّحبحٌّ طًٌخن: إلٌُّحب
ئُّ جبْألّحبٌَّّ: َّْحتجبَّْحال خلُّحتة[حت طُّحتح نيّر:
ذأل[:حتٌّْ َّْئ أل[ة[َّْْ ئُّ ]ٌ ةٌُّحبآ ٌّحت ألًحٌّ:ز
جبَّْحتَّْحتز ئُّ ّّل ؤًّحأل ئُّ ]ٌ خًْز حتٌّْ َّْ
طُّْ نيُّحتضٌُّّحبإ جبَّْحتجبَّْ: :ْ جبٌَّحب ًحت� ؤ[أل
ّل َّخلأل خخت� ٌُّ ذًحٌّ جبٌَّحب طٌُّّْ:طُّع[ال ّل ني
ٌّ خىّحنحبَّ ز ؤٌُّئ: ْ ألُّجلَّحت: جبيُّز ء
ء َّْخلُّ طُّحتح ة[حتٌَّئُّ: طٌُّّ ذُّؤ[ال: ْ ضًٌَّّ
ؤًإلّال ّحنر ني طؤش[ طُّئ�ختٌحب؛إ ٌُّةال مج[ال ز
ة[حت طٌُّّ :َّْ ّّ[ٌٌُّئ ز ئُّ هختَّ ء ئٌُّختَّ: إل[
ٌَّّْحتحًٌَّحت ئُّ ]ٌ ْ ألُّّجلحألآل ]ٌ ط[هختَّذٌُّئُّ
ٌُّ ْ ألُّّحت�َّخلألُّْ ّّ[آل ئ ئُّ إلُّ ]ٌ ْ ّرُّه[ْذآل خ
هختَّ:هًحتخلُّذٌُّئ َّْل خًْجبَّ:خلُّخُّذ ضًٌَّّ

ذُّخّنُّز ّحبحإ ألٌُّّْحن جبحتْْ سُّخلُّ ]ٌ ئُّجي ثح
َّْضر ء جبححت�جنّ[مجُّ: ٌل سًْحت ط[ٌُّؤّحلحٌّ:
ضًٌَّّ:ألّحن[آل طُّيٌُّّ ْ ضًَّجنإل[ذآل ذًحٌحبآل
ضًٌَّّ طَُّّْل خ ٌحبآ: أل[حت جلْْحآل: َّْ ْ خٌُّحب
ضًٌَُّّ ضًَّجنإل[ذآل طٌُّّ خلُّحت ئُّ ّحب خرًٌُّأل
ْ جلْْحأل خًْجبَّ ئُّجن ْ سُّخلٌُّّ خًْز ش[ةال
جبحآل طُّع[ال سُّخلٌُّّ:جبَّخم:ةُّألُّ طُّألحبحؤٌُّئ
ّل جلْْحأل خًْألُّ ْ ّىجمٌُّئأقًسًٌئا حتهئ
إ طُّألحبحؤٌُّئ ْ ئُّجي جلْْحآل طًٌحنآل ز َّْ ء
َّْ ئُّجي: طُّألحبحؤٌُّئ ء: قًسًٌئٌُّئُّ طٌُّّ
ذًحآل ط[ٌُّؤّحلحٌّ جلْْحآل جبَّحتَّْ ْ ّحبَّألل خ
ش[ئُّذُّْ سًْحت نيُّآل ئُّ َّخلألآل خخت� ّل ّحنر ني
ذُّؤ[جن[ َّْضر ئُّ: جبَّآلآ ألّحن[آل: ضًٌَّ[آل
طُّسٌُّّْ خُّجنُّحت طُّحتح: : حنرّ ني َّْ ةختجبآل
َّْ :ْ خًْجب ْجن[َّْ: ط[ٌُّال: نيٌَُّّْئ: خًْز:
َّْ ]ٌ ٌحبآل مجخت ّحنرُّ ني طُّْ خُّحتحْحتجب جلحي
حنرّ ني َّْ:خ[آل ةّحن[آل ْ:جبَّخم جلَّحتجبَّضُّألٌُّّ

سًّحجلآلإ ٌئُّ ش[ئُّذُّ سًْحتَّ طٌُّّ
ْ سُّخلُّ جلْْحآل ألّحن[ألٌُّئ ئُّ ٌل خ[جل ئٌُّختَّ
ذ٢َّآلث ة[حت َّْ ط[هختَّذٌُّئ ء ذُّّحتقآل ئُّجي

ضًَّجنّ[آل ء ]ّّ ز ٌّ َّْحتَّْ أطحن[حتَّز:ةختجبآل
جن[ألٌُّئإ ْ جبحآل:ز[ٌئ َّْ:ذُّة[آل ذُّّجب ف ئُّ

ةختجبآل يجمُّّ َّْضر ئُّ ألًح َّْحتَّْ أنيُّؤّ[آل
ةًحت�ٌَّ[إ ]ٌ ]ّّ ز َّْئ

ةّحن[ألُّ جبَّخم ْ خلُّحت ؤًٌّ َّْئ ةختجبآل أْحجلٌّ
ؤًٌٌُّئإ أل[ْ

سًحإلختحزأنيًٌّ:مجًجنس[حتَّا َّحتَّْ خختجبآلْ: أجبَّخم
ْ نيُّْ مٌُّألُّء:خ[آل سًٌّ ّحنرٌُّئ:ذختَّء ني ْ

مٌُّألُّةُّمجُّإ جبَّخلٌُّّ َّْئ ْحجلٌّ
ذُّؤ[جن[ جلحة ْ ْألُّيًٌىل[ألآل ألَُّّْخلف أنيُّْ

ئُّ:َّْضر:يجمُّّ:ةختجبآل:إلُّحتجبْإ ةختجبآل
قًسًٌئٌُّئ ئُّ ةختجبآل: ذُّيئّحب: أطُّجبحْ
خ[آل خألٌُّحبَّ جبَّخم ّّ[مجُّ ز ٌُّل ّّ[أسًٌّ ز
خٌُّحباإ طُّع[ال َّْ ط[هختَّذُّمجٌُّخن ّحلَّمجُّآ ؤ

ئُّ إلُّ ]ّّ ز ّل َّْضر ط[هختَّز أجلَّحتجبَّضُّألٌُّّ
ةٌُّحبإ ذُّؤ[جن[ٌّ ز[ ْ ذ[ خلُّحت

ألّحن[ألٌُّئُّآ طٌُّّ: ئُّ ٌل: خ[جل طُّمجُّحت: طّأل�ُّ
ئُّ ء ط[هختَّذ ٌّ ئُّ إل[ٌحب ّل َّْضر ئُّ:
قًسًئٌُّئُّ طٌُّّ َّْ جبحٌال: مجُّزّ[آل خبٌُّْحت
طّصرؤ[ئ هختَّ ةختجبٌحبآ ذُّؤ[جن[ ط[هختَّذُّمجُّ ئُّ
َّْ خلُّْألحل: نيختحط: ط[هختَّذُّ طٌُّّ: ء إلُّخم:
َّْحت خىلّألُّْ ذ[ خٌُّحبآل ألّحن[آل ّّحبحآل ز
ملًحجلٌألٌُّّ؛إ خرًٌُّألف ْ ضًحجلؤُّأل طُّحتح
خ[ذ خبآل ٌُّل ْ خلُّحتةُّهغ طًؤّحب َّْ
جبَّخلحبحآلإإإ ا:خىُّهحبَّ ؤٌُّئحبحآلأَّْمجًْحتٌَّّ:جبئ

خىلًْز؛إ جبَّخلّ[آل ئُّ
حت�حخلٌُّّ خلُّ ٌُّ ّّ[ٌئ ز ط[جبحز ئُّ
جبَّخم خ[َّْذُّْ طٌُّّ ئُّ ًا حتحخمأحتحخلرُّْض
مجّجت ةُّؤ ط[هختَّذٌُّئ :َّْف خًْآل ة[حتَّْ: َّْ
ؤ[أل[ٌّ ًا أأل[حتحخلرُّض ز جبَّألُّ مجُّحتجبَّْح ْ
خ[قُّْ طّأل�ُّ حت�َّخلألآلإ ضًٌَّ[آل جبْْخلحبحجنغ
َّْحتجبَّْحال ّل ط[هختَّذ ْ إل[ز طُّمجُّحت َّْل خلُّحت
طُّْ جن[ٌُّز خًٌّآ خلُّْألحل ٌحبحآل حت خلُّحت ئُّ
يُّخلر ْ جلحألف حت�ٌّْ ئُّ ة[حتَّ طٌُّّ ط[هختَّذُّ:
جبحجنرًْل ة[حتَّ طٌُّّ ئُّ ٌّألّ[جل ْ خىٌُّحبٌَّّ

هختَّخمإ
ةٌُّحب ذ[ٌدُّذ قًسًٌئٌُّئ أط[هختَّذُّمجُّ

ّل ء:طًٌحن إلُّخم ًٌألٌُّّ ة ٌ[:سًؤئٌُّّ حت�خلرُّ

ْ ْ:ضًححت خ[آل سًْحٌَّْئ َّْ:جلْْحتؤّ[آل جبَّآلا
ضًٌَّ[ألّخن:ض[خم نيًٌآل جبَّآلآ نيُّز:نيُّْحجنُّ
َّْئ ٌحب؛إ مجًجلَّحت خلُّحتٌ[آل أل[ْ ئُّ نيُّ ألُّّجلحألآل
ةًحت�ٌَّئ ْ ّّ[ٌئ ز هختَّذخت ّل ني طُّْ ش[خلئ
ّل ه[ةرُّحتٌَّئ جبٌْ[ ئُّ ٌُّخلُّ جنًْأل إل[ألُّ
ْ:ضًَّجي طُّيُّؤُّألحبٌّ ألّحن[ألٌُّئ ذ[ مجُّحتجبآل
خأل[خلآلإ حت�ٌْ[آل ٌ[آل:حت�ٌّْ:َّْ شُّيّي إل[ذآل
ّحب ذًٌُّأل ء ّل ألّحن[ألٌُّئ ئُّ ٌل خ[جل ٌختآ خب ئُّ
ضًَّجنإل[ذآل ْ طُّيُّؤُّألحبٌّ ألّحن[ألٌُّّ

ذُّّحتقآلث خًْجبآل ٌل ]ّّ ز ئُّ ط[هختَّذ
نيًٌآلح طؤش[ َّْئحبحآ إل[ْمج[ؤُّ أط[هختَّذُّمجُّ
إلُّحتس[ ئُّ ط[هختَّذُّ طُّْ ء جبٌْألّحب إلُّْ ٌٌُّّ
إلُّحتس[ٌّ ئُّ ز أل[ة[َّْْ: ئُّ : طٌُّّْ إلُّخلٌُّّإ

طٌُّّْ: ةٌُّحب:ء إلًٌختَّْ ئًٌُّح ٌّ:ضًَّجبَّْ ئُّ
طٌُّّ جن[ٌُّز: َّْف ٌحب ٌخت جب طُّيُّ ز :َّْ
ألُّْجب جبحتْخم طًٌُّّ ةختجبأل إلًٌختَّْ سًْحت
]ٌ ألُّجلحألف :]ٌ طُّيُّجبحجنغ ألّحن[ألٌُّئ ْ
ّّ[ٌئآ خ[َّْحت�:ز ئُّ ألٌُّْآلإ إل[ف ض[خم ّّ[آل ئُّئ
ْ ضًجنٌُّْجمر ذًحآل َّْضر ط[هختَّذٌُّئ
خىُّآل جبَّحت ضًٌَّ[آل إل[ذآل ضًَّجي طُّيٌُّّ
َّْ ْ حت�ؤ[ألرّ ّل: َّْ:حتَّْجن خُّآلآ ألّحن[آل ْ
جبَّألُّ ضًف زّمت:ْ جلٌختَّة[ألُّ هختَّ: ّل خلًحتَّذ
طُّْ َّْل ئُّ: ّش�ُّ ذُّّحتآلأخ ٌّة[حت :َّْ ْ ز
ز َّْ ذًحآلآ:ضًَّجي:إل[ذآل:ضًٌَّ[آل ء ٌّ]ّّ ز
َّْ ْ:زًٌئحبححت:ْ ر حت�غ ضًَّجي هختَّ خُّآل ألّحن[آل
مجُّز طًٌحنآل:ْ ضًٌَّ[آل طُّْ:سًْحتَّل طًٌخن

ئُّ: حتَّجب سًْحْ جنألُّهغ
إلُّؤّحنُّ ط[هختَّذٌُّئ ٌ[آل

ئُّ إلُّ ّ[ٌئ ّ ز طُّحتح
ضًَّجي طُّخل[خلُّْ
أل[جنختٌألُّإ ْ ألُّّ
َّْ حنرّ ني إلًٌمت
ٌُّل طُّأل[جلٌَّّ

أل[ْ خبأل ]ٌ جبٌُّْز
ء ضّ[ئحبحآل ضُّْ
خلّؤ[ ضًَّجبحآل طُّحتح

ٌل: ْ:حتْضجم[حت
ةّحن[ألُّ:ْ ف ئُّ

ملًحجلٌألٌُّّ ذًحٌآل
جنًٌّ:َّْ:زّحبحآل ]ٌ
طؤش[ خىٌُّلآ
خُّذخت ئٌُُّّ
َّْضر ألُّّ
جبٌْألّألٌَُّّّْ

ْ َّْجبَّخم ذُّّحتٌألٌُّّ ْ
َّْ إل[ْخُّجي خبٌ[أل زّحنألّ[حت
ةٌُّآل:طٌُّْخن:يُّخًْئ ز
طُّحتحجبحآل نيُّأل ألُّةٌُّحبآ

خًْجب؛حإ ذُّؤ[ال مجختحآل

ضًحجلٌآل طُّحتح ةًحت�ٌَّئ َّْ جبٌُّْذٌُّئ طُّيُّؤُّألحبٌّ ألّحن[ألٌُّئ
حنٍَّ يفَّأل�

ؤّجب48ٍ ���� ٌُّةال ة[ألًْآل ٤[حتَّأ��ا
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مجًؤُّجلٌُّحت�َّأل�ُّّمجٌُّّ ض[ذخت َّْ ةُّْ ؤحلمجور ث ةُّْ أس[ؤنا ]ٌ ؤحلمجور
خلًئر[آل س[ؤنُّمجٌُّّ َّْألُّإلُّضًٌَّّ: ةُّْا س[ؤن: ألختٌ[خلُّأ أل[ٍْ
ْ جبْألّ[خم خلُّحتعىّحنُّمج[آل ئُّخّأل[: ٌَُّّْةّل: مُّخحبْئنُّجلٌحلَّء
ألُّضحنُّخل[جلٌّ جنًّحجلٌَّئ سًْحتٌَّئْ: ْ ؤأل[حتَّئُّسُّإل[آل:جبٌختٌّ خُّحتجلذختٌآل

إل[:ئُّذإ ؤطجم ضُّز َّْ
ٌُّء ز[ٌرُّضرُّْ ةًحؤسًْحت طحنىُّهرُّئُّخ[ةًْحت ط خ[ذث أ:طحنىُّهر
سُّإل[آل مجحنر خل[ألُّئُّ ْ أخلّأل�ًحتا ٌ�ُّئُّأل[ْنيُّمجُّجنرًمجًجلححتٌُّمج[آل
جنًٌألُّمجُّئُّخل ج ةُّآل: خلُّحتجبحأل :إلألحبْخل مٌُّحب خًْألٌُّّ: َّْ ؤُّحتجبال
ؤُّمدُّجبٌل ]ٌ زُّحتَّخل�[: ٌُّةّ�ّ[آل إل[ذ�ُّء زّ مجُّْحتح: طحنىُّهر
َّْ خ[ٌُّجب ْ خلٌُّ[حتَّألٌُّختٌّ طحنىُّهرُّحت�ٌّ ط ئُّذج إل[ إلحبْْخل خلُّحتَّة
جبًٌححتَّمج[أل حتحؤ[ٌ[أل[:إلُّخم:ء جنًٌألُّطحنىُّهر خىلّحبطُّحتحٌّج:إلُّحت:ئٌُّّ ز[

حتحجلٌ[مجُّخلُّْإ إلًألُّحتٌّ سًْحتٌَّئ َّْ
ذ[ٌدُّز :ْ ٌْألُّ خ سألل خرًحٌّ ةُّخلّل إلُّحت ث خًٌىلل إلألحبْخل[آل:
َّْ إلألحب ْز ذ[ خىٌُّل أةأللا أل[ْنيٍُّ خلُّحتجبحآل خ[ٌُّجب: :خجمّأل
ؤ[ئُّخ[جلحتمج[ألُّّةًٌألُّمج[آل جنًٌألُّإل[ئُّأل[ْحت�حخم ط خًٌألج خًٌىلل جنًٌَّّّ
ذ[ جبٌْألآل:ء جبَّأل�ّل خ ْ ط[حتحال ؤئئُّز ئٌُّّ:جنًٌألُّمجُّجنرّ[حتٌَّئج ج
نيحنر إلُّحتني ؤُّألألُّْ ضًٌَّ[آل ةًٌُّألٌُّّ خبٌ[آل خ[آل ئُّ طّجمٌُّخن
مُّذخت ط[ئُّز:ْ ْ ْز:إلألحبْخل[ألٌُّ[آل:إلُّخم:سًْحتضًححتجبآل ةًٌُّألٌُّّ
خلّأل�ًحت إلُّؤّخن: إلألحبٌُّةًٌُّألُّمج[آلإ خبٌ[آل ٌُّأل١ نيُّألحبٌآل ْ
خّش�ُّنيُّألحبٌآل ئُّذ إل[: مّؤحن[ خلًئر[آل ؤُّيفُّي ؤجلَّض[ألٌُّ[:
ئُّخبؤ[حتٌَّّ ؤًّحألحبححتٌّ ذًحأل[ٌّ: ء أل[ْجبَّْئُّذِ ْؤًّحع[ألٌُّّ: حتخلرًحتحآل

مجُّجنرّ[حتجبٌختآلإ هُّحتٌَّل

طُّحتح: مجُّجنرّل خ[ٌُّجب خًٌَّحبَّخلُّحتج: َّْضر:ضًَّجنّل خرًحٌّ طُّمجُّحت :
ْز َّْجبَّحتمج[ٌّ ء خىٌُّّ مجًحت خلّآل ْإلُّْحٌّ ط[ْ: ضًَّجي أل[ْنيٌُّّ
مجُّجنرًمجًجلححتٌُّمج[آل هآل ْجبئخت� جنًّألُّحت�ٌَّآل ؤ[ئّحلٌ[أل[خلختٌ[مجُّْمجحنر

مجختٌ�ُّضًٌَّّإ
ز[ٌرُّضرُّمجٌُّّ ْ هّحبحتحف ؤ[ئّحلٌ[ٌّ إل[ئُّنيًححتنيًٌَّّّ مجًحت خلّآل
ّخ خ[جلحتمج[ألّّحنُّإ جنًٌآل:مجختألل هأل خّش�ُّخلختْجنر:جبئخت� أجن[مّالاَّء

خًٌحنالإإإ طُّحتحجبحآل ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ خ[َّْز ئُّ خلُّحتَّذ[
ْذّل إلُّحت جنًٌألُّمجُّجنرّ[حتٌُّمج[آل: خلُّحتجبحآل مجُّجنرّ[حت َّْحتسئُّطَُّّْل:
ؤُّحتجبال خأل[خلّلج أل[ْنيُّمجُّْزّىإل[ذُّمج[أل ؤُّحتجبال خ[ٌُّجب خىٌُّل
سّ[ْحجل نيُّآل:حتَّمجُّجلٌ�١ ْ ٌ]ؤ: إلألحبٌّْ: :ْنيّأل ئُّحتَّمجُّجل خلّأل�ًحت
َّْف أل[ْنيُّألّحنرُّس[آل ئٌُّّ سّ[ْحجلٌل حتَّمجُّجلٌَّئ إلُّحتنيُّآل ذُّّآلج زّ
حتَّمجُّجلٌ�ّخن ْ إلُّحت:ألُّذَُّّْ ط[جنر:خبٌُّآل:ْ :َّْ ٌُّة[ ؤُّحتجبؤُّمجَُّّْئ
إلُّحتنيُّآل ةختجبمجُّج ضًٌَّّ حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ ْألُّحتٌر ئُّجبحذ ز[حتٌحلمج[حتٌّ
جلْحآل َّْف ؤ[ٌُّّا أ ؤ[ئّحلٌُّجلْحآل ْز ألّحنرؤ[أل ْ حت٣َّ جلْحآل
َّْ ألُّذٌَُّّْخن إلُّحت ةختٌٌُّّ:ْ ذُّيجمَُّّْزْ ئٌُّّ هختحْحأل َّْ طأل�ئّحلٌّ
حت٣َّّّخن:ئٌُّّ يجمُّةٌُّل:ج:ط[ٌآل ْ ضًَّألّل:ْ:ألًٌجمّل ضًٌَّّ جلْحآل
ضًٌَّ[آل ط[ٌآل ؤًؤ[حتَّخلٌُّّ ط[جلحجبٌّ َّْ ط[ٌألٌُّئ١ٌخن ْذُّطجمؤَُّّْف
طُّحتحجبحآل:خىُّال:إإإإ مجًحت خلّآل جنًٌألُّْححتَّمج[آل خ[خم ّخ طؤش[ ةُّآلإ

ط[ٌأل جنًٌألُّْححت جبحجنغ:نيُّألحبٌآل خلّأل�ًحت ئٌُُّّألُّمجختأل�ُّمج[آل ٌُّةّل
جبحجنرًْل ضًٌَّّ ُّمجُّخ[ٌُّط إلّحنر�ُّإلُّحتق ٌٌُّخن إلُّحت ّجتٌُّّْْج: ؤ ْ
نيُّآل َّْئ ّخ مجُّجنرّ[حتج ؤُّحتجبال مجّحن[آل خلُّحتألش ْ مجُّجنرًمجًجلححت ئُّحت�ٌّْ

إإإإإإإ ط[جنأل[جبحألُّْخىٌُّال جنًٌألّ�ّ[آل
جبحتْخم ذُّزًْئىٌُّل ئُّخ[آل ؤُّجلححتمجُّء ط ث ؤُّئ ؤُّجلححتمجٌُّّ
جبجلحٌآل ْ ؤُّجلعُّا: مُّخحبْئجمُّؤُّجب: خلًئر[آل ]ٌ ؤُّئ: أ إلآل ةختٌ[خم:
َّْة[حت:خختٌ[مجُّإ ذ ئُّ ؤإلألحبٌّ:ْطجم:ْ ةًٌُّألُّ ضًَّحتط[ْحٌّ خّأل[خل[جلٌّ
نيًححتال جنًٌألُّخلًئر[آل ةختٌ[مجُّج:ئٌُّّ ثثثبجلحٌأل:جبحتْخم ؤُّجلححتَّمجُّئُّخل[ئ
ْ:طُّألحبحؤٌُّئ١ مُّخحبْئجمُّؤُّجب خلًئر[آل أل[ٌّْ ء ئُّذِ مجًحتا:إل[ أخلّآل

إ َّْحتٌآل ز[جبجن[ٌِ ضّحلحآل
ٌْْجتّ ؤ ٌُّْذُّمجُّةُّهّ�ُّجن[حتٌل جن[حت ةًْجن جن[حتَّمجُّث ةًْجن
خ[ةًْحتج مجًحت خلّآل جبَّحتٌ[نيٌُّّ اخلُّئُّألحلٌ جن[حتأسًيختح طٌُّْخن
ط خًٌُّإ ةًٌُّألُّمج[آل: ز[جبجن[ ؤُّيُّحت: :]ٌ خ[حتَّمج[ سًيختح ضًٌَّّ: َّْضر
جبحتْخلىختٌ[مجُّْةًْجنىُّمجُّتبنًحتهُّإل[ خّجمال خلُّجبٌَّّ ةًْجنىُّئُّخلُّحتَّذ[ٌّ
ٌْْؤّجت جن[ألّحن:س[ؤن ئُّ جبٌختٌّج مجُّْحتحٌل خ[ضىلٌُّّ:خلُّْجل ْ ئُّذ
جنًٌَّّّ َّْ مجُّجنرّ[حتٌَّئّخن ةختٌ[مجُّْ جبحتْخم مُّطحبٌآل خلًئر[آل

ةُّآلإ خلُّحتجبحأل َّْحتجبَّْحال

أل[ْنيٌُّل طُّحتح مجُّجنرّل
خلّ[ش مجُّجنرّ[حتٌّ:ٌ[

ؤ[ئّحلٌ[ ْز ئُّ أخلّآل:مجًحتا
خيَّخْـحنخر٧

جنُّّْةختجبآل: نيحنرّل مجحنر: طُّحتح ء: سُّإل[ألّ�ُّ: :ْْ طؤخت� سُّإل[آل :
ئُّحت�حجلَّإ طُّسٌُّّْ:ْ:زخت� سُّإل[ألّل حتَّألل جبْألّ[ٌّ ْ ةختٌٌُّل جلحألجمر
ْ:ة[َّْألرُّحت جبًٌححت َّْء ؤ[ئ إلَُّّْسٌُّّ:أل[ْ ْ ئُّسألل خبحألآل:حتَّألل ًإلُّئ
خبألٌُّئ حتحٌّ ْ جلَّْة خ[آل ئُّ جلٌ[ذخت طُّحتةّ�ُّ ذختآ نيحنرٌُّئ ْ زُّحتجبَّ ْ
ْ ضّحلحأل خبٌ[آل ئُّ خبألّل إلُّحت خ[ٌُّخلُّ طَُّّْ ئَُّّْحت جبحتٌٌُّلإ طُّع[ال ؤ[ئ
إلُّحت ْ جبحجنرًْل يٌُّختٌل:جلحألّ[حتٌّ ٌُّ�حتَّأل جبْألّ[ٌّ َّْئ دًٌألذّىُّئ
خبٌ[آل أل[ْ خ[حتٌ�ُّ: حتَّأل�ٌُّئ خرًٌُّألّل جلحألّ[حتٌٌُّئُّ طُّْ مجًْحتٌَّّ: َّْ

ضّحلحألُّمجٌُّّإ ْ ضًٌَّّ
حتٌىدًٌآل ْ ضًٌألُّ هحن[حت إلًْة[حت:جبحَّْجلٌآل ْ ط[حتحؤدُّضحنُّ ةُّْث حتَّألل
طُّْ ء ةختجبألُّ طَُّّْ ط[جنىختحٌّ ٌُّةُّْجبَّحتٌَّئ ئُّ طؤش[ جبئُّإ ةًذ[آل
أل[ْ ئُّ طُّمجُّحت جنُّحت�َّأل�ّحلآل: ْ ضختحْهختْْجي ْ ضًئ ةُّال: ؤأل[ئٌُّئُّ
حتٌّْ[آل:ضًَّجنُّْ ْ خًْآل طَُّّْ:ط[حتحؤُّْ ةُّْآ َّْحتَّألل نًحتهٌُّل:خًْآل
خلًي[آل خبحآل:ئُّ ]ٌ ةٌُّل خبحآل زحنرّ[آل ء طُّْحألُّ َّْئ:طٌَُّّْحن[ خًْلإ

ةٌُّلإ ئُّخبحألّ[آل:ط[حتحؤُّْ حتَّألل:ةَُّّْ طُّْ جبٌختآل
ضُّؤًْء ةُّخلٌُّئُّ:ء طُّْ جبٌَّ�ُّ :ط[حتحؤ حتَّأل�ُّ ط ث خلُّْجل: حتَّألل
جبَّْحتَّْحت ئُّ ذًٌُّألآل ةُّخل[ٌُّذٌُّّئُّ سًْحتَّ ط ةُّط[خٌُّ[ألُّْ ]ٌ
حتَّألل طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْحتخ�ختآلآ ةُّئ حتَّأل�ُّ ئُّْ جلٌ[ذخت ضًٌَّ[آل
جنُّةُّذ ْ ٌَّّْ ذًألخت� مجختهرٌُّئ ني[حتَّخلُّحت طُّحتح جبٌختٌل ي[ع[جل خلُّْجل
خبألٌُّئُّ طؤش[:طُّْ خلُّحتَّذ[آلآ ]ٌ ْ:جن٢زُّعُّ جبئ جبَّؤ[حت خُّخلّ[آل هختَّْ
ئُّ:إلُّؤ[آل ْ جبحجنرًْآل ضًححتجبآل طُّحتح ّ ْز ٌ حت ذًحآل:خُّحتأل[ؤٌُّل ء
ئُّ:أل[ْ حتَّأل�ُّ طُّْ طَُّّْخلُّ ض[خل١ ئُّهختَّضًححتجبآل:خىُّآل َّْحتمجختٌّ َّْضر

إ جبحجنرًْآل ؤُّذدُّط ]ٌ ط[جن﴿[ألُّ
ؤٌُّئ ْ ذُّّحتٌل زّ ط[حتحؤّل نيًححتنيًٌَّّّ حتَّأل�ُّ ط ؤًْحتث حتَّألل
ألُّضًَّجن ْ زًْخم طُّحتح جبٌختٌل ي[ع[جل ةٌُّلآ ةُّؤُّْ ضًححتجبآل

ْ:خلُّحتخبحآلإ مجًحتنيل
خلُّخُّذ خًْمجُّ ةٌُّل:ْ جلٌ[ذختَّْ جبئ ةًذ[آل ط:حتَّأل�ُّ ث يختؤحل حتَّألل
حتَّأل�ُّ ط جلٌ[ٌدًٌآل:إلُّأل[خلُّآ ْ ؤُّنحل ٌ[:ؤُّْسٌُّئ جنُّزئ جلٌ[ٌدًٌآل
ني[حتَّخلُّحت ْ سألجم ة[حت :خلجم ْ خلُّحتجبٌّ: طُّحتح: إلّحلَّ ْ إلحم حتَّألل
هحن[حت ء طؤش[:ةُّخلٌُّئّل مجختهرٌُّئ:ذختإ زُّأل[ال:ؤّحلئحبحآل:ْ ْ ةُّظًٌأل
ء جنًْألٌُّئُّ ئُّْ خىُّآل ضًٌَّ[آل: ؤيٌُُّّذ خ[ٌُّخلُّ: خُّحتجلَّ ضًٌألّ[آل
ضًٌآل:َّْ خُّحتجلَّْخًٌآل خلُّخُّذ خًْمجُّ نيًٌألىُّ حتحجلٌ[خلَُّّْآ ٌَّّْ:حتَّأل�ُّ

ضًٌألّ[آل:جبحَّْجلٌُّإ هحن[حت ء ةُّخلٌُّئُّ طُّْ نيُّْحجنَُّّْ:طُّحتح
ئَُّّْحت ةٌُّلآ جلٌ[ذختَّْ إلًٌختَّْةختجبآل:ط[جبَّؤّحلحجب حتَّأل�ُّ ط جلَّحتجبث حتَّألل
إلًٌختجبحآل ئُّ نيحنرّل ]ٌ إلًٌختجبحآل خىُّهّ�ُّ نيحنرّل ذًحٌآل طُّمجُّحت طَُّّْ
جبحَّْجلٌآل طُّحتح حتَّأل�ّحنُّ ط خألًٌجمآلإ جلَّحتجب ئُّزُّحت�ٌَّل طَُّّْ ألُّنيًْل
جلٌ[ذخت خن ّجبئ ةًذ[آل َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ةُّئىُّْ َّْ ضًٌآل خُّحتجل هحن[حت
حت�َّألل:ضًَّحت َّْء جلَّحتجب طؤش[ ةُّؤإلّحلذختَّآ يختؤحل حت�َّألل ئُّ َّْف ةٌُّلآ
ْ ةُّط[خُّ ]ٌ:ضُّؤًْة ةُّؤُّْخًٌآل خلُّخُّذ ْ:خًْمجُّ خُّضحنّل إلّحل

ضًٌآلإ جنُّةُّحت:ئُّ ةُّؤُّْةختجبآل ني[حتَّخلُّحتَّ:طُّحتح
َّْضًجب ةختجبألُّ ؤرؤ[ألُّ ذًحأل[ٌُّّْ ْ إلّحل ألّحن[ألٌُّّ ٌٌُّخن خلُّّث حتَّألل
جبحَّْجلٌآل طُّحتح خلُّخُّذ خًْمجُّ طٌَُّّْحن[ َّْئ خلُّي[ؤ�٢ٌّآ ْ ٌمجُّْحتح ْ

َّْجلآلإ جنُّ:ٌ[ ةّخن

ط[جبَّؤّحلحجب مجّ[آل ْ جنُّ حتَّأل�ٌُّئ:ئُّخ[آل ة[حتٌ�ُّحتٌّ
جمكـئُّؤ
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مجًؤُّجلٌُّحت�َّأل�ُّّمجٌُّّ ض[ذخت َّْ ةُّْ ؤحلمجور ث ةُّْ أس[ؤنا ]ٌ ؤحلمجور
خلًئر[آل س[ؤنُّمجٌُّّ َّْألُّإلُّضًٌَّّ: ةُّْا س[ؤن: ألختٌ[خلُّأ أل[ٍْ
ْ جبْألّ[خم خلُّحتعىّحنُّمج[آل ئُّخّأل[: ٌَُّّْةّل: مُّخحبْئنُّجلٌحلَّء
ألُّضحنُّخل[جلٌّ جنًّحجلٌَّئ سًْحتٌَّئْ: ْ ؤأل[حتَّئُّسُّإل[آل:جبٌختٌّ خُّحتجلذختٌآل

إل[:ئُّذإ ؤطجم ضُّز َّْ
ٌُّء ز[ٌرُّضرُّْ ةًحؤسًْحت طحنىُّهرُّئُّخ[ةًْحت ط خ[ذث أ:طحنىُّهر
سُّإل[آل مجحنر خل[ألُّئُّ ْ أخلّأل�ًحتا ٌ�ُّئُّأل[ْنيُّمجُّجنرًمجًجلححتٌُّمج[آل
جنًٌألُّمجُّئُّخل ج ةُّآل: خلُّحتجبحأل :إلألحبْخل مٌُّحب خًْألٌُّّ: َّْ ؤُّحتجبال
ؤُّمدُّجبٌل ]ٌ زُّحتَّخل�[: ٌُّةّ�ّ[آل إل[ذ�ُّء زّ مجُّْحتح: طحنىُّهر
َّْ خ[ٌُّجب ْ خلٌُّ[حتَّألٌُّختٌّ طحنىُّهرُّحت�ٌّ ط ئُّذج إل[ إلحبْْخل خلُّحتَّة
جبًٌححتَّمج[أل حتحؤ[ٌ[أل[:إلُّخم:ء جنًٌألُّطحنىُّهر خىلّحبطُّحتحٌّج:إلُّحت:ئٌُّّ ز[

حتحجلٌ[مجُّخلُّْإ إلًألُّحتٌّ سًْحتٌَّئ َّْ
ذ[ٌدُّز :ْ ٌْألُّ خ سألل خرًحٌّ ةُّخلّل إلُّحت ث خًٌىلل إلألحبْخل[آل:
َّْ إلألحب ْز ذ[ خىٌُّل أةأللا أل[ْنيٍُّ خلُّحتجبحآل خ[ٌُّجب: :خجمّأل
ؤ[ئُّخ[جلحتمج[ألُّّةًٌألُّمج[آل جنًٌألُّإل[ئُّأل[ْحت�حخم ط خًٌألج خًٌىلل جنًٌَّّّ
ذ[ جبٌْألآل:ء جبَّأل�ّل خ ْ ط[حتحال ؤئئُّز ئٌُّّ:جنًٌألُّمجُّجنرّ[حتٌَّئج ج
نيحنر إلُّحتني ؤُّألألُّْ ضًٌَّ[آل ةًٌُّألٌُّّ خبٌ[آل خ[آل ئُّ طّجمٌُّخن
مُّذخت ط[ئُّز:ْ ْ ْز:إلألحبْخل[ألٌُّ[آل:إلُّخم:سًْحتضًححتجبآل ةًٌُّألٌُّّ
خلّأل�ًحت إلُّؤّخن: إلألحبٌُّةًٌُّألُّمج[آلإ خبٌ[آل ٌُّأل١ نيُّألحبٌآل ْ
خّش�ُّنيُّألحبٌآل ئُّذ إل[: مّؤحن[ خلًئر[آل ؤُّيفُّي ؤجلَّض[ألٌُّ[:
ئُّخبؤ[حتٌَّّ ؤًّحألحبححتٌّ ذًحأل[ٌّ: ء أل[ْجبَّْئُّذِ ْؤًّحع[ألٌُّّ: حتخلرًحتحآل

مجُّجنرّ[حتجبٌختآلإ هُّحتٌَّل

طُّحتح: مجُّجنرّل خ[ٌُّجب خًٌَّحبَّخلُّحتج: َّْضر:ضًَّجنّل خرًحٌّ طُّمجُّحت :
ْز َّْجبَّحتمج[ٌّ ء خىٌُّّ مجًحت خلّآل ْإلُّْحٌّ ط[ْ: ضًَّجي أل[ْنيٌُّّ
مجُّجنرًمجًجلححتٌُّمج[آل هآل ْجبئخت� جنًّألُّحت�ٌَّآل ؤ[ئّحلٌ[أل[خلختٌ[مجُّْمجحنر

مجختٌ�ُّضًٌَّّإ
ز[ٌرُّضرُّمجٌُّّ ْ هّحبحتحف ؤ[ئّحلٌ[ٌّ إل[ئُّنيًححتنيًٌَّّّ مجًحت خلّآل
ّخ خ[جلحتمج[ألّّحنُّإ جنًٌآل:مجختألل هأل خّش�ُّخلختْجنر:جبئخت� أجن[مّالاَّء

خًٌحنالإإإ طُّحتحجبحآل ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ خ[َّْز ئُّ خلُّحتَّذ[
ْذّل إلُّحت جنًٌألُّمجُّجنرّ[حتٌُّمج[آل: خلُّحتجبحآل مجُّجنرّ[حت َّْحتسئُّطَُّّْل:
ؤُّحتجبال خأل[خلّلج أل[ْنيُّمجُّْزّىإل[ذُّمج[أل ؤُّحتجبال خ[ٌُّجب خىٌُّل
سّ[ْحجل نيُّآل:حتَّمجُّجلٌ�١ ْ ٌ]ؤ: إلألحبٌّْ: :ْنيّأل ئُّحتَّمجُّجل خلّأل�ًحت
َّْف أل[ْنيُّألّحنرُّس[آل ئٌُّّ سّ[ْحجلٌل حتَّمجُّجلٌَّئ إلُّحتنيُّآل ذُّّآلج زّ
حتَّمجُّجلٌ�ّخن ْ إلُّحت:ألُّذَُّّْ ط[جنر:خبٌُّآل:ْ :َّْ ٌُّة[ ؤُّحتجبؤُّمجَُّّْئ
إلُّحتنيُّآل ةختجبمجُّج ضًٌَّّ حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ ْألُّحتٌر ئُّجبحذ ز[حتٌحلمج[حتٌّ
جلْحآل َّْف ؤ[ٌُّّا أ ؤ[ئّحلٌُّجلْحآل ْز ألّحنرؤ[أل ْ حت٣َّ جلْحآل
َّْ ألُّذٌَُّّْخن إلُّحت ةختٌٌُّّ:ْ ذُّيجمَُّّْزْ ئٌُّّ هختحْحأل َّْ طأل�ئّحلٌّ
حت٣َّّّخن:ئٌُّّ يجمُّةٌُّل:ج:ط[ٌآل ْ ضًَّألّل:ْ:ألًٌجمّل ضًٌَّّ جلْحآل
ضًٌَّ[آل ط[ٌآل ؤًؤ[حتَّخلٌُّّ ط[جلحجبٌّ َّْ ط[ٌألٌُّئ١ٌخن ْذُّطجمؤَُّّْف
طُّحتحجبحآل:خىُّال:إإإإ مجًحت خلّآل جنًٌألُّْححتَّمج[آل خ[خم ّخ طؤش[ ةُّآلإ

ط[ٌأل جنًٌألُّْححت جبحجنغ:نيُّألحبٌآل خلّأل�ًحت ئٌُُّّألُّمجختأل�ُّمج[آل ٌُّةّل
جبحجنرًْل ضًٌَّّ ُّمجُّخ[ٌُّط إلّحنر�ُّإلُّحتق ٌٌُّخن إلُّحت ّجتٌُّّْْج: ؤ ْ
نيُّآل َّْئ ّخ مجُّجنرّ[حتج ؤُّحتجبال مجّحن[آل خلُّحتألش ْ مجُّجنرًمجًجلححت ئُّحت�ٌّْ

إإإإإإإ ط[جنأل[جبحألُّْخىٌُّال جنًٌألّ�ّ[آل
جبحتْخم ذُّزًْئىٌُّل ئُّخ[آل ؤُّجلححتمجُّء ط ث ؤُّئ ؤُّجلححتمجٌُّّ
جبجلحٌآل ْ ؤُّجلعُّا: مُّخحبْئجمُّؤُّجب: خلًئر[آل ]ٌ ؤُّئ: أ إلآل ةختٌ[خم:
َّْة[حت:خختٌ[مجُّإ ذ ئُّ ؤإلألحبٌّ:ْطجم:ْ ةًٌُّألُّ ضًَّحتط[ْحٌّ خّأل[خل[جلٌّ
نيًححتال جنًٌألُّخلًئر[آل ةختٌ[مجُّج:ئٌُّّ ثثثبجلحٌأل:جبحتْخم ؤُّجلححتَّمجُّئُّخل[ئ
ْ:طُّألحبحؤٌُّئ١ مُّخحبْئجمُّؤُّجب خلًئر[آل أل[ٌّْ ء ئُّذِ مجًحتا:إل[ أخلّآل

إ َّْحتٌآل ز[جبجن[ٌِ ضّحلحآل
ٌْْجتّ ؤ ٌُّْذُّمجُّةُّهّ�ُّجن[حتٌل جن[حت ةًْجن جن[حتَّمجُّث ةًْجن
خ[ةًْحتج مجًحت خلّآل جبَّحتٌ[نيٌُّّ اخلُّئُّألحلٌ جن[حتأسًيختح طٌُّْخن
ط خًٌُّإ ةًٌُّألُّمج[آل: ز[جبجن[ ؤُّيُّحت: :]ٌ خ[حتَّمج[ سًيختح ضًٌَّّ: َّْضر
جبحتْخلىختٌ[مجُّْةًْجنىُّمجُّتبنًحتهُّإل[ خّجمال خلُّجبٌَّّ ةًْجنىُّئُّخلُّحتَّذ[ٌّ
ٌْْؤّجت جن[ألّحن:س[ؤن ئُّ جبٌختٌّج مجُّْحتحٌل خ[ضىلٌُّّ:خلُّْجل ْ ئُّذ
جنًٌَّّّ َّْ مجُّجنرّ[حتٌَّئّخن ةختٌ[مجُّْ جبحتْخم مُّطحبٌآل خلًئر[آل

ةُّآلإ خلُّحتجبحأل َّْحتجبَّْحال

أل[ْنيٌُّل طُّحتح مجُّجنرّل
خلّ[ش مجُّجنرّ[حتٌّ:ٌ[

ؤ[ئّحلٌ[ ْز ئُّ أخلّآل:مجًحتا
خيَّخْـحنخر٧

جنُّّْةختجبآل: نيحنرّل مجحنر: طُّحتح ء: سُّإل[ألّ�ُّ: :ْْ طؤخت� سُّإل[آل :
ئُّحت�حجلَّإ طُّسٌُّّْ:ْ:زخت� سُّإل[ألّل حتَّألل جبْألّ[ٌّ ْ ةختٌٌُّل جلحألجمر
ْ:ة[َّْألرُّحت جبًٌححت َّْء ؤ[ئ إلَُّّْسٌُّّ:أل[ْ ْ ئُّسألل خبحألآل:حتَّألل ًإلُّئ
خبألٌُّئ حتحٌّ ْ جلَّْة خ[آل ئُّ جلٌ[ذخت طُّحتةّ�ُّ ذختآ نيحنرٌُّئ ْ زُّحتجبَّ ْ
ْ ضّحلحأل خبٌ[آل ئُّ خبألّل إلُّحت خ[ٌُّخلُّ طَُّّْ ئَُّّْحت جبحتٌٌُّلإ طُّع[ال ؤ[ئ
إلُّحت ْ جبحجنرًْل يٌُّختٌل:جلحألّ[حتٌّ ٌُّ�حتَّأل جبْألّ[ٌّ َّْئ دًٌألذّىُّئ
خبٌ[آل أل[ْ خ[حتٌ�ُّ: حتَّأل�ٌُّئ خرًٌُّألّل جلحألّ[حتٌٌُّئُّ طُّْ مجًْحتٌَّّ: َّْ

ضّحلحألُّمجٌُّّإ ْ ضًٌَّّ
حتٌىدًٌآل ْ ضًٌألُّ هحن[حت إلًْة[حت:جبحَّْجلٌآل ْ ط[حتحؤدُّضحنُّ ةُّْث حتَّألل
طُّْ ء ةختجبألُّ طَُّّْ ط[جنىختحٌّ ٌُّةُّْجبَّحتٌَّئ ئُّ طؤش[ جبئُّإ ةًذ[آل
أل[ْ ئُّ طُّمجُّحت جنُّحت�َّأل�ّحلآل: ْ ضختحْهختْْجي ْ ضًئ ةُّال: ؤأل[ئٌُّئُّ
حتٌّْ[آل:ضًَّجنُّْ ْ خًْآل طَُّّْ:ط[حتحؤُّْ ةُّْآ َّْحتَّألل نًحتهٌُّل:خًْآل
خلًي[آل خبحآل:ئُّ ]ٌ ةٌُّل خبحآل زحنرّ[آل ء طُّْحألُّ َّْئ:طٌَُّّْحن[ خًْلإ

ةٌُّلإ ئُّخبحألّ[آل:ط[حتحؤُّْ حتَّألل:ةَُّّْ طُّْ جبٌختآل
ضُّؤًْء ةُّخلٌُّئُّ:ء طُّْ جبٌَّ�ُّ :ط[حتحؤ حتَّأل�ُّ ط ث خلُّْجل: حتَّألل
جبَّْحتَّْحت ئُّ ذًٌُّألآل ةُّخل[ٌُّذٌُّّئُّ سًْحتَّ ط ةُّط[خٌُّ[ألُّْ ]ٌ
حتَّألل طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْحتخ�ختآلآ ةُّئ حتَّأل�ُّ ئُّْ جلٌ[ذخت ضًٌَّ[آل
جنُّةُّذ ْ ٌَّّْ ذًألخت� مجختهرٌُّئ ني[حتَّخلُّحت طُّحتح جبٌختٌل ي[ع[جل خلُّْجل
خبألٌُّئُّ طؤش[:طُّْ خلُّحتَّذ[آلآ ]ٌ ْ:جن٢زُّعُّ جبئ جبَّؤ[حت خُّخلّ[آل هختَّْ
ئُّ:إلُّؤ[آل ْ جبحجنرًْآل ضًححتجبآل طُّحتح ّ ْز ٌ حت ذًحآل:خُّحتأل[ؤٌُّل ء
ئُّ:أل[ْ حتَّأل�ُّ طُّْ طَُّّْخلُّ ض[خل١ ئُّهختَّضًححتجبآل:خىُّآل َّْحتمجختٌّ َّْضر

إ جبحجنرًْآل ؤُّذدُّط ]ٌ ط[جن﴿[ألُّ
ؤٌُّئ ْ ذُّّحتٌل زّ ط[حتحؤّل نيًححتنيًٌَّّّ حتَّأل�ُّ ط ؤًْحتث حتَّألل
ألُّضًَّجن ْ زًْخم طُّحتح جبٌختٌل ي[ع[جل ةٌُّلآ ةُّؤُّْ ضًححتجبآل

ْ:خلُّحتخبحآلإ مجًحتنيل
خلُّخُّذ خًْمجُّ ةٌُّل:ْ جلٌ[ذختَّْ جبئ ةًذ[آل ط:حتَّأل�ُّ ث يختؤحل حتَّألل
حتَّأل�ُّ ط جلٌ[ٌدًٌآل:إلُّأل[خلُّآ ْ ؤُّنحل ٌ[:ؤُّْسٌُّئ جنُّزئ جلٌ[ٌدًٌآل
ني[حتَّخلُّحت ْ سألجم ة[حت :خلجم ْ خلُّحتجبٌّ: طُّحتح: إلّحلَّ ْ إلحم حتَّألل
هحن[حت ء طؤش[:ةُّخلٌُّئّل مجختهرٌُّئ:ذختإ زُّأل[ال:ؤّحلئحبحآل:ْ ْ ةُّظًٌأل
ء جنًْألٌُّئُّ ئُّْ خىُّآل ضًٌَّ[آل: ؤيٌُُّّذ خ[ٌُّخلُّ: خُّحتجلَّ ضًٌألّ[آل
ضًٌآل:َّْ خُّحتجلَّْخًٌآل خلُّخُّذ خًْمجُّ نيًٌألىُّ حتحجلٌ[خلَُّّْآ ٌَّّْ:حتَّأل�ُّ

ضًٌألّ[آل:جبحَّْجلٌُّإ هحن[حت ء ةُّخلٌُّئُّ طُّْ نيُّْحجنَُّّْ:طُّحتح
ئَُّّْحت ةٌُّلآ جلٌ[ذختَّْ إلًٌختَّْةختجبآل:ط[جبَّؤّحلحجب حتَّأل�ُّ ط جلَّحتجبث حتَّألل
إلًٌختجبحآل ئُّ نيحنرّل ]ٌ إلًٌختجبحآل خىُّهّ�ُّ نيحنرّل ذًحٌآل طُّمجُّحت طَُّّْ
جبحَّْجلٌآل طُّحتح حتَّأل�ّحنُّ ط خألًٌجمآلإ جلَّحتجب ئُّزُّحت�ٌَّل طَُّّْ ألُّنيًْل
جلٌ[ذخت خن ّجبئ ةًذ[آل َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ةُّئىُّْ َّْ ضًٌآل خُّحتجل هحن[حت
حت�َّألل:ضًَّحت َّْء جلَّحتجب طؤش[ ةُّؤإلّحلذختَّآ يختؤحل حت�َّألل ئُّ َّْف ةٌُّلآ
ْ ةُّط[خُّ ]ٌ:ضُّؤًْة ةُّؤُّْخًٌآل خلُّخُّذ ْ:خًْمجُّ خُّضحنّل إلّحل

ضًٌآلإ جنُّةُّحت:ئُّ ةُّؤُّْةختجبآل ني[حتَّخلُّحتَّ:طُّحتح
َّْضًجب ةختجبألُّ ؤرؤ[ألُّ ذًحأل[ٌُّّْ ْ إلّحل ألّحن[ألٌُّّ ٌٌُّخن خلُّّث حتَّألل
جبحَّْجلٌآل طُّحتح خلُّخُّذ خًْمجُّ طٌَُّّْحن[ َّْئ خلُّي[ؤ�٢ٌّآ ْ ٌمجُّْحتح ْ

َّْجلآلإ جنُّ:ٌ[ ةّخن

ط[جبَّؤّحلحجب مجّ[آل ْ جنُّ حتَّأل�ٌُّئ:ئُّخ[آل ة[حتٌ�ُّحتٌّ
جمكـئُّؤ
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ضًَّجنٌُّْحم ضًَّألُّْححتٌَّئ
حت�َّْجنرٌُّئُّ: ئُّْ ٌُّةّ�ُّ حتَّهّي طُّحتح ةختجبآل ض[خل ْ حتَّهّي[ٌُّذ :
ئُّ إلُّؤّحنُّ طألجم[أل ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ذ[حتٌض ]ٌ ّجتْْ ؤ جبحتٌْجتٌّ َّْ ء
ةختٌ[ٌُّ زُّخلُّآل ْإل٤ًُّْألحبٌَّئُّْ خ[َّْحت�ٌَّئ ْ إلًٌخت ض[َّْآل ٌُّآل
سُّضر ز٢ْْجلٌخن جبَّيٌُّئ ئُّ إلُّذ[ خ�خت ةّحنّ[ٌُّآ طُّحتحٌّ س[حت� ْ
مجحنر َّْ خ[ٌُّجبَّ ط[جبَّؤّحلحجب: َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ َّْف ةختٌ[ٌُّج :ئُّخ[أل
خىٌُّّ ٌَّْ زٌُّخت� ْ حتَّْجنرُّّ خألُّؤ[ٌّ ط خألًْحت�ٌحبَّ إلًْجنّ[حتٌّ�َُّّْ
مي:َّْضرّل ْ:ة طُّحتح ض[خل:ْ حتَّهّي:خىٌُّّ خحلحأل:َّْئ:ةُّّّْ ْ
ةُّخل[ خخت�ٌّ َّْئ حتَّهّي إلُّخم ئًٌُّح س[حت نيًٌألىُّ خٌُّّّج طُّع[ؤ
َّْ ةُّخلّل سًْحتَّ ط طُّحتح ض[خل ْ جنًْأل إل[َّْ زُّجنّؤ[أل
َّْئ حتَّهّي[ٌُّذ ئُّْحألٌُّخن ض[َّْألُّمجٌُّّآ خ[آل جنىٌُّّحبَّ ضُّحتحٌّْ
ط جبٌألّّحنُّْ ز٢ْْجل ؤ٢حز ئُّ إلُّذ[ خل[طُّيئُّْج خل[ٌْئىُّ:ْ ط[جبَّؤّحلحجب
خل[طُّيئُّْج َّْئ حتَّهّي[ٌُّذ:ةختجبآل ئُّ خُّ ث:أْحتٌ[ إل[ذُّّ ط[ؤًْخبمج[حتٌُّّ

زّحب؛؛اإإإ حتَّخلألّحبَّ جلَّحتَّجب َّْف خىٌُّّ ة[حت ألُّهحب َّْ ذًحٌحب نيًٌألىُّ
َّْخلُّحتإل[ز خ[َّْذُّ ئٌُّّ ضًَّؤ[ألّخن ةًحتجبَّْححتٌّ ةُّئُّزًْحتٌّ ؤ٢حز ئُّ
سًْحتَّ ط ط[ة[ال سًحألّل َّْجنًٌَّّّ: ء: ةختٌٌُّّ خ[خم ؤُّمأل[ٌل زخت�
حتْْخبحآل ئُّ حتْْخبٌّ: ْطًٌحنث ةٌُّّ َّْخلو ض[خلُّّ ْ :حتَّهّي[ٌُّذ
جبٌْختَّْ ئُّ: :ْ ةختجبٌ[جب حت�ٌّ خًٌّ ضُّحتٌ خّ[ْحألّ�[ أل[ْ :َّْ ة[خختحٌل:

ز[ٌّ ْ جبَّخم ْ:َُّّْذُّئ خًٌُّخلُّ ٌُّ:ضختخلّ�ُّ ذُّؤ[جن[ةختجب

ة[خختحٌحنُّ ط ْإل[ْححت:ةٌُّّآ ألخًْئ ضُّحتٌىُّ إلُّحت ةختٌ[ألُّ:ْ جلَّع٢خُّألحب
َّْ ْزث ضًٌَُّّْ جبئ ئُّ ضختخم:خُّخلُّجلْْحأل[:ْ ط ش[ئ إل[ذُّ ٌَّخُّجل
ضختخلُّ ط طُّحتح حتؤُّذ]ٌ جبَّخم خًٌُّ إلُّحتنيًٌألّل َّْ ؤآل خ[ٌُّجبَّ ضًجبح
ؤُّْئًجب ْ ضًجبح حت�ٌّ ئُّ خىُّال يًحتذ[حتٌّ مجُّْحتح مجختهر ئٌُّّ ْ خىُّال جبحتٌجتَّْ
ٌّ ئُّ ض[خلُّّ ط حتَّق:خ[ٌحبَّ:زّؤ[:ْ ضًجبح خُّجنىُّال زٌُّهُّؤدُّحتآ
جن[ٌُّز جبٌختٌّآ:ْ مجّ[آل طّؤُّ نيًٌّ ضًْآ ضختخلّخن ألُّْآ:نيًٌألىُّ مجًال
حتْْجلٌّ ْ ض[ذخت:حتجلة ئَُّّْحت ؤآل:خُّجبخُّضر َّْء طٌُّْخن
خّ[ْحألُّج ط ةختجبٌُّخلُّ حتٌّْ خُّنيىٌُّئ ْ ضًٌَّّ
ْ خُّضر ئُّ ْ مج٢ٌّ خىُّهّحبَّ :نيحنر خُّجنىُّال:
ّخ إل[ذُّّإإإ ُّمجّىلُّئ ط ذًٌخن خلٌُّّّ ني[حتٌَّّ
زّ[َّْ ط طَُّّْل جبٌْ[ٌّ خىُّالإإإ يًحتذ[حتٌّ خىلال
ج:إلُّحت َّْحتجبح س:ْ:ضختخلُّمجُّ إل[ْحتجبَّ يجمٌُّّ:ضًٌَّّ
زٌُّّ نيًٌُّ َّْحت:ْ مجختجبَّ ضًٌَّّ ئّ[آل:حتٌّ ئُّ ٌُّء

ة[حت:ضًٌَّّ:إإإ
ضختخلُّمجُّ جبححتخل[ألّل أل[ْ ئُّ حتْْخبحآل ئُّ حتْْخبٌّ
ْ ضًٌَّّ حتْْخبحألٌُّّ ضًَّحتحء ؤّألٌُّّ خًٌّ ضُّحتٌ
ة[خختح ٌ[حتْْ ٌٌُّّ:س[:ذُّؤ[جن[:ةختجب ةختجبٌ[جبج:َّْ خُّنيىٌُّئ
ْ:ضٌُُّّْْ جبححتٌل:طُّخبٌ[ٌُّ خل[ٌّ ةختجب:ئُّ يًحتذ[حتٌّ ؤُّحتل ئُّ
إلُّ ؤُّمجُّجلٌل :ةختجب ذُّؤ[جن[ ْ ألحلٌىَُّّْ ٌٌُّخن:ئُّف:نيًٌُّ خختجبٌُّآ
ألّحنرُّّ:ط[سحلٌّ ْ مجختٌّ ُّْْخ[ئ حتَّهّيُّمجٌُّّ جبَّؤىلُّْ ألّحنّ�ُّ:خ[آل
َّْزُّّّْ:جبٌ[حتَّ ْ ةٌُّحب سًٌئُّسًٌئ ضَُّّْْ جبَّال َّْ ْ:طٌُّْخن ةٌُّحب
طُّئجمّ[ ضختخم :ز٢َّ جبئ ئُّ َّْه[جبححتٌّ ئٌُّختح:ن٢َّز ط[سحل:خًٌُّج ذُّؤ[ال
خلُّحت خ[آل: ذ[: ض[خل ْ طُّجلٌحلؤُّ: حتَّهّي طٌُُّّ ْز: ضًٌَُّّْ : جبئ ئُّ: ْ
خًٌألال ضًَّال َّْ:نيُّْ ؤألّخن ةختجبٌُّج يًحتذ[حتال ئُّ:ؤُّحتل ْ جبٌختٌّ َّْك[
طُّمجُّحت ملًٌَّل ن٢َّ» إلٌُّّ خىٌُّّآ:خلُّل ط[سحلٌّ ؤُّخلُّْ ؤُّمجُّجل
ؤُّمجُّجل َّْخلُّحت ة[حتٌّ خ[ٌُّخلُّ ضًجبح َّْ آ خًْ ط[سحل حتَّهّيُّمجُّال خّئال
خىٌُّّ ّأل[إلؤ جن٢ٌآل:ضُّْ ئُّ :ْ أل[ٌحب ألحلٌىُّّْ: َّْ ذخت خ[حتال:س[حتٌل
ةختجب ْ:ذُّؤ[جن[ ضًٌَّّ َّْحت ْ ألًْحت�خلرُّ:جبَّْحت طٌُّّ:يجمٌُّئَُّّْ َّْئ إإإ
ط خ[ٌُّز َّْ:ضًجبح ْزث ئُّ:جبئ:ضًٌَُّّْ ْ أةًنيلا:مجُّْحتحٌ�ُّ خُّحت� ٌُّ
ئٌُّّ ْ ألُّؤُّّ:خُّحت�َّمجُّ خُّحت�:يٌُُّّْ:خىًجنال:ْج ئُّمألُّذُّّ:ٌَّّْ ؤُّمجُّجل
طٌُّخن:إل[ز ْ حتَّهّيُّمجٌُّّ ْئًٌر جبَّال خ[آل ألّحنرًٌحبَّ ط[ألُّ:ؤُّمجُّجلَّمجُّ
ةًجنغ َّْئ ذئّي[ألٌُّّ:ْ ْ ؤُّمجُّجلَّمجُّ خ[آل ةًذ[ مجختجب:خُّحت�َّمجُّ جبَّخل ذ[
جن٢ٌآل:ضُّْ:خختجبٌَّّ ئٌُّّ ْ ف[آل خلُّحتٌّ جنى[آل ة[خختح جبمج[آل ْ جبَّال ؤُّمجُّجلح

ضُّْ:إلُّذ[إلُّذ[ٌ؛؛إ جن٢ٌآل طُّْ

ة َّْئ ض[خل:ْ حتَّهّي[ٌُّذ
ةٌُّّح نيًٌآل:ْ ْ

ُّحمحنَُّّ�حمطأل ألخصجل

ذُّّؤُّْ جنَُّّْةّ[ألّل
ز[خلسحتذّل إلًٌمت خ

خُّّال جلألّ[أل ْ ؤُّحتل أل[ْألىٌُّّئ ٌَّْئ س[جنٌُّئ ألّحن[آل ل
ضًحتسّألّل َّْ

نيُّْ:ة[ئّل ضًجبحٌّ خُّإلٌُّحنر ئُّ:خلّوٌُّئ زخت�
ئُّني�ّل َّْ

خ[أل[آل ؤُّخلّصٌُّئ طٌُّحب ألًْ نيُّز�ُّمجًئٌُّئ ئُّ زخت�
ْ جنُّْ× جنَُّّْةّ[آل
َّْإل[حتٌألّل ْححتحآل

جن[إل[ز
ألًٌْ�[ ْححتحآل زختجل زختجلَّ طُّْئ

جن[إل[ز
ةُّْةُّْح َّْهختٌَّئ ذًٌىُّذًٌ طُّْئ

جن[إل[ز
زُّزًْئٌُّ�[ ة[ئ خ[ئ ؤُّكُّئف طُّْئ

جن[إل[ز
]�ّةًحتجبَّؤ[ئ ط[٣[آل ةُّْذختٌَّئ ْحئ: ضٌُّ[ئ طُّْئ

جن[إل[ز
]طُّألو ؤأل[ئٌُّئ إلًٌئ إلًٌخت طُّْئ

ذُّة:؛ ؛:ذُّة ذُّة ض:ث
نيًٌْآل:ؤ[ئّل ئُّ:جبَّحت جبَّال

جلألٌُّّ خلُّْجل خل[ئٌُّئ ذُّؤ[ال ل
إلّحنرًقُّ:س طُّحتحجبحآل أل[ٌّْ ئُّ

ذُّّؤُّْ جنَُّّْةّ[ألّل
ألٌٌُُّّّ خ[ئًٌر خًْ ذوُّألل ل
خُّحت�ٌّْ:ؤألٌُّّ:ئُّنيل:ألُّّةٌُّّ

خًَّْخل ز َّْ ز[نيّ[ٌّ جلحؤٌُّئ ل
ألُّّةٌُّّ خلُّحتحَّْألًٌأل ؤأل[ئٌُّئ ؤألٌُّّ جلحمجختْْخم
ةًني�ف جبئ جبٌحلئٌُّئ خًْحت نيُّةؤٌُّئ خبٌخت ئُّ ل

إإإ ؛ ذئّيّ[ٌْآل
ذُّّؤُّْ جنَُّّْةّ[ألّل

خلُّّةُّحت ش[ةؤٌُّئ طش[جلٌَّّ خ ل

خ[أل[آل ط[٣[ألٌُّئ ضًَّحت:ألُّؤخت
ْز حتٌْرُّئ ةًْحعٌُّئ ئُّ:خ[آل

إلُّئسُّحتمجُّْ ؤُّضخن
ْ ألًٌخت

ألًٌجم جلألّ[أل
ذُّّؤُّْ جنَُّّْةّ[ألّل

ْز ةُّخلٌُّئ ضُّْي:ْحتخلُّّحتٌّ:خ ئُّ ؤ[ألل ل
ْ ألُّّةٌُّحب جنُّْححتَّ
جنُّْححتَّمجٌُّّ ئُّ إلجم[حتَّ

سُّْحت ْجبَّخلُّْع جبٌُّْذٌُّئ خلّأل أل[ْ ئُّ
ألًٌجمّحب ٌ]ّألجبئ ؤُّضخن
ذُّّؤُّْ جنَُّّْةّ[ألّل

ئُّ:جنًٌَّّّ:هختٌحنرٌُّل جن[إل[ز
إلجم[حتٌَّل حتَّألل ئُّ جن[إل[ز

ةُّزًٌَّْئّل ٌٌُّّ سألحم ئُّ جن[إل[ز
ْححتحآل:ألًٌْل جن[إل[ز:ئٌُّْألٌُّّ

ألُّحتؤّل ةئ�ٌُّئ َّْ ل
؛ ذُّيأل جبَّحتَّْنيُّمج[آل جنّحنٌُّّ

جن[إل[ز
= مججبٌ[ذحتٌل ” ئٌُّْألٌُّّ
نيُّْة[ئّل مّجم[ٌّ زحنر ئُّ ل

جنُّْححتح ذُّؤ[ال طُّْئ
ْ ةُّْحآل= ”ةّخن ألٌُّحبٌَّّ
إإإ جبحتححتٌّ ذُّّحتٌى حتنيئُّء

زحنر ئُّ جنَُّّْةّ[آل ٌٌُّّ
إإ نيُّْة[ئّل مّجم[ٌّ

خًإل�جمإلخلخخت صؤال

خلٌُّ[جبٌّ جنُّإلف طختحٌّ


