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حت�حخلُّيّألُّ زختْْخبٌَّّ:ألّحنرؤ[أل إلُّئًخبححتجبآل
ةّؤّ[ٌّْ ةّحن[آل:مُّف ئُّجبححت
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حتْْجنألإلًٌختٌّ جبَّجلمج[ٌّ ئٌُّآل ٌُّمجحنر إلُّهر[ألُّ ظئٌُُّّل
خْطُّةختٌُّل هٌُّئأجنُّهُّةا ةًحتجب ْحتَّخل[ألآل

ؤّجبٌّ أببببا ةًحتجبٌّ أثبثبإثبثبا جنًخ[ز أثتا ٤[حتَّ

٢٠٠٦ في والوثائق٨٩٢ الكتب دار في رقم االيداع

836
ذٌُّ[حت أل[ْأل ئُّ زًٌَُّّألحبٌّ

زًٌَُّّألحبٌّ ةًحتجب ْ جنُّإلّحبظختحذ
إإإإإإ حت�ٌحنُّ ذ[ٌدُّذّ�ُّء

أثتاَّؤفخلُّحتء ة[حتذُّحت سّؤ
]ٌ خلُّألرُّحت ء طُّؤختٌى[ َّْحتٌآل

جبحؤُّجلحتحآل:ْإإإإإ ؤُّحتةُّجل:ة[حتذُّحت

ضُّئّئ ؤُّقًْجب طُّقُّجب جبةرحت
يختجلغئ ٌط[ْح ئُّ تتثب خل[ئ ئُّ

إإإإإإإ موختٌآل أل[ْنيٌُّّ

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

الفيليني للكورد واالعالم للثقافة مؤسسة شفق

ث إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خلُّحتز[ خًْخلّ�ُّ خ[ٌُّجب م٢حة

بب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ سُّأللح إلُّئًخبححتجبآل ]ٌ إلُّئًخبححتجبآل سُّألل
تب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ألُّّ هختْْجي ألّحنرؤ[آل ةًحتجب
تب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ؤُّجبَّأل جبحؤُّجلحتٌ[مجٌُّئ ْ ؤُّجبَّأل ٌّ]�ةًْؤُّئ سّ[ْحجلٌّ

ثب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةختحذجبق ْ ط[جلحجب حت�حمجٌُّ[ألحبآل ئُّ ةختجبآل زحنر�٢ٌّ
بت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ َّْحتٌآل خللّر رٌُّّة ئُّ ةًحتجب جلْْحتَّؤئ ةًْمي

ألًٌجمُّحت خلُّحت
هٌُّئ مُّف:شجمف

ألًٌجم[ألآل ًٌَّخُّحت خُّحت
خلًٌختَّؤ٢ٌّ ؤ[سحب

جبَّخلرٌُّّألًٌجمُّحتٌَّئ
طُّحتةًحجلٌّ سُّؤ[ئ
سًحجب ط[حتحخم
مُّف خل[حتح
ؤ٢جلح ألُّخلختٌآل
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

نيُّح ٌَّْ[جب خُّمجمٌُّّئ ئُّ زحنر�٢ٌّ
م٢حي ؤّحبٌ[مج[آل ْ ْز :ة[ٌُّذخلُّحت ْ ٌيُّجلح جبَّجلمج[ٌّ ْ شىًْؤُّز :ْ إلُّهرٌُّ�ُّزُّحتئُّؤ[آل نيُّآل
َّْمجًْحتٌَّّ سختخلّألَُّّْء ّ ْئ جبحجب ئًسألٌُّّ ٌ[حتٌل خخت� خ[َّْز ئُّ ٌَُّّْةآل يجمُّةختجبآل ْ ةّحنؤُّةّخن خلُّحتي[ئ
ذُّةآل جن[آل ْ إل[ْسًحتال ةُّخلّل ذًحخلر�ُّأل[ْنيُّآل: إلُّئًخبححتجبألُّمج[آل ٌّ]خ ئُّةؤجمّآل جبَّخلرًْحت مجٌُّئ خخت�
حت�َّخلُّّخلُّطُّْحتَّء ة[حت: ٌ�ُّْج خجمخت� إلُّئًخبححتجبآل ة[ألحبٌحبٌَّئ: ي[قٌُّّ: ]ٌ ئُّئّجمر حت�ؤّ[ل خُّمحم حتخبٌال خلُّحتحآل
ةُّؤ١ٌآل:جنُّحتال َّْخ ٌُّْةّ�١ٌحنّ[آل خلّ[خل:ةٌُّل ة[ألحبٌحبٌَّئُّإلُّحت�َّجنُّئُّخلُّحتسُّال:زختْْخلٌُّّ ئُّْ ٌُّةّل
ط[جنىختح:ذ[ْحألٌُّئ َّْجنًٌَّّّ ْ ةٌُّل خُّمحم ؤّ[ل حت� خبٌال حت� َّْئ ضًٌَّّ إل[ْجبَّخل خ[خم َّْ:جن[أل[جلٌُّْ شٌُّ[ ْ
ذْْ]إل إلُّجلححت ةختٌ[ألُّْ:جبٌَّ[آل طّجمُّزٌُّ[ ذ[ جبَّخلُّسُّؤُّّء مجًْحت�ٌَّئ طُّْ نيؤ[أل:ْ حت�خبقُّضٌُّ�ُّجبحتْْ طُّْ
خًٌُّْ:ش[جن[:ئَُّّْةٌُّل ٌ]خلّألُّؤ خلّأل[حتًٌٌّل زٌُّ[ةختٌ[خمج ذّ[آل ئُّ ألُّذٌَُّّْئ١ ْ مُّحتَّذ ْ ةًحتجب َّْ م٢حي
َّْة[حت:خختجبٌْل َّْخل[أل[آل ّض جن ْ ئُّإلُّئُّمحُّ َّْذ[ٌدُّز ةًحتجبخلر[آل ئُّأل[ْنيٌُّئ ةّؤّ[ٌّْ خُّمحم:نيُّء خلُّحتحآل ء
خ[ألّ[آل ذًؤُّذٌُّئُّئُّ طُّْ ألُّهُّحتء طّجمُّنيُّألحبٌآل ذ[ م٢حي ذ[ْحألُّمج[آل ٌّ]خ ئَُّّْضرّ�ُّء:جبحجبحمج[ٌّ ٌٌُّخن ْ
ْ ئًسألٌُّّجبحجب ٌ[حتَّمجٌُّّ ئُّخخت� ئٌُُّّألٌُّئ:زحنر�٢ٌّ ٌل خخت� ٌحنُّْ ئٌُّّ جبحخمإ شًةال ؤُّحتل َّْ ةختٌ[خم خل[خر
ذ[ٌو خًٌْل حت�َّألل ْ جبحألُّ يُّئُّال أل[جبحجبزُّحتَّْحتحألُّئُّ ٌ[حتََّّْ خخت� طُّْ ئٌُُّّألٌُّئ ٌ�١ٌخن ْ:خخت� سختخلّألَُّّْةختجبآل ّ ئ
ٌُّألٌُّئ:نٌُّختةًحتجب إلُّئًٌجمر َّْ طّؤُّة[حت خلًألألُّؤُّجلََّّْإ ة[ألحبٌحبحٌئ جلجب ]ٌ ٌ[حتَّمجُّجبخب مجًحٌُّخخت� ء ز جبحألُّخلُّ
خلُّحتةختجبٌَّئ ئُّخُّمحلٌّ مجئٌُّّؤ[آل َّْف ضًٌَّ[آلج ذ[ٌدُّز خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّْحألُّإل[ألُّجنًٌآل إلُّحتة[ال ْ ألٌُّختٌال
ة[ألحبٌحبح أل[ْ ٌألٌَُّّّْ خلخت� َّْئ ضًٌَّ[آل جبخبحٌُّذ ؤُّخلًْئُّّز َّْ ألُّةختجبآل إلُّخم طُّْزُّحت� َّْ ةًحتجبَّء
طُّألو[ئ ؤأل[ئٌُّئ ْ خبألٌُّئ ّحنؤُّحتمجُّْ ز جنُّإلّحبٌَّئ ٌُّّئُّخألُّؤ[ئ جنُّحتال طَُّّْل ةختجبألَُّّْخ طنآل خُّمجمُّّمج[آل
ٌل طُّمجُّحت:خخت� خىُّآلج خُّمحم ةّؤّ[ٌّْ َّْؤُّْحجب ضألىّ[ل مجًأل[ٌّ خ إل[ْجلْحآل إلُّجلححت ئُّزُّألش جلٌ[ذخت ْ: ةختٌ[ل
ئُّة[ألحبٌحبٌَّئ زحنر�٢ٌّ خّ[أل�ّل: َّْ ذ[جلَّإلُّحتة[ال م٢حة جبْخبؤآل ْ ةًٌُّألُّخُّمجم ْ هّألئُّمُّحتَّخٌُّئ:جن
ْ خُّمحم:جبحجنرألُّ جبَّخلز ئُّئَُّّْضر ضًَّجنّل حتْْخبٌَّئ ْ ٌ[جبمج[حتٌٌُّئ شُّة:ضًٌَّ[ألُّنيًٌآل خىُّآل خُّمحم
إل[ذُّؤ[ٌّ نيُّج ذُّؤ[ٌّ ئٌُّّ:زحنر�٢ٌُّإل[ ةًحتجب َّْف خًَّْألُّجبٌْ[َّْج خلُّم[ز ؤّئٌُّئ إل[ألُّذُّؤ[:م٢حة طّجمٌُّخن
زحنر�٢ٌّ:ةختجبآل َّْ إل[ْحتجبقُّ جبَّخل َّْ ضًٌآل:خلُّجبحآل:إلُّجلححت:جنُّإلّحب طّجمَُّّْ ذ[ جبَّخلىُّهرٌُّئُّء طُّْ طَُّّْل
ذًحٌال ]ٌ ٌُّةالج نيًححتمجًْجنٌُّّ طُّحتح خىلّؤألُّْ ْ ئُّ:جبَّخل:خٌُّّال وّ طًخل[ؤُّألًس ْ م[أل جلحهخت ْ ؤًذئُّل .]خل ئُّ
ةًحتجب ذًحخلر�ُّؤئئُّز س[حت نيُّألحبٌآل ء جلَّكحبححتٌل طٌُّجتجبَّإل[ٌّ َّْئ ئُّجبَّخلز زحنر�٢ٌُّخًقألُّجنُّحتٌ ٌَّّْ

نيُّح ٌَّْ[جب خُّمجمٌُّّئ ئُّ زحنر�٢ٌّ طًؤُّذُّمجُّطًَّّخًٌحنآل طُّحتٌّ خٌُّّل:ج ض[ةُّمجٌُّّ:يًٌر[ ْ

ألًٌجمُّحت خلُّحت
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مجحنر خبححتجبألّل ًإلُّئ َّْحتَّْ م٢حة طَُّّْخلُّ طٌُّْخن ء إلُّخمآ ٌ[ؤًإلال
ةًحتجب ةختٌ[مجُّْ: جبَّخلألّحن[آل: ثبتببببب حت�ْْخب ة[حتٌحنُّ :ط طُّحتح نيًْلآ:
خبححتجبألُّمجٌُّخن ًإلُّئ جنًْآل ئُّ خبححتجبألُّآ ًإلُّئ طُّْ ؤًإلال ٌُّألّل خًْمجُّ
مجختٌ�ُّ ذخت جنًّحجلٌل ْ ٌٌُّل ٌخت� مجً م٢حة ألُّضحنٌُّّ َّْ جبئألّ[ٌُّّ َّْ
ةًحتجب جبَّْحت جلحألّل:ء ض[خم نيحنرُّ ٌَّّْ خلُّحتء:طخ[ؤ[ٌخن ْ ضًٌَّّ
شُّجل طَُّّْ ئَُّّْحت خبححتجبألُّمجُّإ ًإلُّئ جنًْآل ئُّ ٌ[ؤًإلؤُّ مجختألل نيُّألّل
جبحْحة[حتٌّ نيًٌألىُّ ةختجبآ خلُّحتء:خ[حتجلحألّ[ َّْئ مجورًمجًْ ْ جبحألّحنغ ئُّ
ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ جبٌَّحنر ألُّنيُّّخلُّ م٢حة ٌُّإلُّؤّحن جبَّخلرًْحت ئُّ ةًحتجب
طٌُّْخن ء خ[ألّ[آلآ ئُّ ةّحنُّإل[ ء أل[ْنيٌُّئُّ طُّْ ْ ةُّحتةًْء ؤُّخلُّئٌُّّ
َّْ ة[حت َّْف جبحأل[مجُّآ مجًعّ[مجّل:طُّحت�حٌّ بتب:جبَّخلرًْحت:ني[حتَّخلُّحت ؤ[جبجبٌَّّ
ةُّآلإ جبحتْخم طُّحتحٌّ ةّحنُّ ْ َّْحتجبَّؤ ضُّألُّ مجختهر خُّنحبح جبَّخلٌُّئ

ط[ؤ[جبَّ خ[حتجلحأل ؤُّخلنًجب خلُّحتء: ضًجب :ْ ةًحتجبخلر[آل خلُّحتةختجبحٌُّذ
خ[حتآلآ ةُّحتةًْء: ةًحتجبخلر[ألُّّز: ئُّ ْحجل حتْْخبحآل ئُّ حت�ْْخبٌل: ألٌُّْألُّ:
ْ أل[ْحتجب ةُّحتةًْء ئُّ ْحجل تثثب: خل[ئ ئُّ ألُّؤخت: خ[حتجلحأل طَُّّْء سًٌخت
طّحبححتٌَّّ خًٌحنّال ذًٌُّألّال خّ�ًؤ[آل جبَّخلىختجبَّزآ ةًحتجبخلر[آل ئُّ سُّألل
ط[جنىختح طٌَُّّْخن:ئُّ ئَُّّْحت إلُّحت حت�َّخلُّّخلَُّّْآ ُّض[ئ نيُّحتؤل:ئٌُّّ ؤ[ئ
طحن[حتَّز ْ ةختٌ[مجُّ بتب ئُّ:خ[آل:ؤ[جبجبٌَّّ سُّضر نيُّحتؤل ؤ[ئ ةختجبألُّمجٌُّّ
ط[جنىختحخم ٌَُّّّْط طُّؤختٌى[ نيًٌألىُّ ةختٌٌُّلآ َّْسّىختجبأل َّْس
ف ئُّ ةًحتجب خ[ٌُّخلُّ:ط[مج[جبححت خًْل زٌُّ[ م٢حة ئُّ حألى[حتٌّل ٌخت� مجً إلُّحت
ئُّ حألى[حتٌّل ٌخت� مجً إلُّحت ئُّ ةًحتجبٌخن خلُّحتةختجبحٌُّذ خ[ٌُّخلُّ ْ خىختٌٌُّل
خلُّحتةختجبحٌُّذ حت�َّجلحؤُّأل خٌُّلآ:نيًٌألىُّ:َّْخ ألّحن[آل حت�َّجلحؤُّأل م٢حة
مجختهر:خًْمجَُّّْإ ْ ةّحنُّ حت�ٌّْ َّْ حتٌّْ م٢حة زختْْخلٌُّّ ةًحتجبخلر[آل

طُّؤختٌى[: مجًجلٌَّحنر:خلُّحتء:ْذٌُّئ:ٌُّة�ختذل ؤ[ألّل نيُّآل ئُّ
ؤُّخلنًجب ة[ء ةًحتجبخلر[آل خلُّحتء جبحَّْز حت�٣َّ َّْ طخ[ؤ[ا أخ[حتحء:
ؤ[ٌٌُّّ جلٌ[ذخت مجحنر ئُّ طَُّّْء طُّؤختٌى[آ خلُّحتجبحآل طُّحتح ةختجب خ[حتجلحأل
خ[حتجلحألُّّ خلُّحتء جبحَّْز طُّْ ء طَُّّْخلُّ ةًحتجبآ ؤئئُّز طُّحتح جن[أل[جلٌُّ
أحتخُّحتز طُّؤختٌى جبه[ن ]ٌ َّْحتمجختٌّ َّْجلٌخت طُّؤختٌى[ خلُّحتجبحآل طُّحتح
نيُّآل ْ ةًحتجبخلر[آل: طُّحتح خلُّحتجبحألُّمجٌُّّ َّْضر ئُّ إل[ْحتجبٌَّّ مجٌُّرحما:
س طُّحتح نيُّحتؤل ؤ[ئ حت�٣َُّّّمجٌُّّ ط[جنىختحةختجبألُّ جبٌْ[ٌّ حت�ْْخبٌل:ئُّ
طُّحتح طُّؤختٌى[خم :مجُّحتَّألر ٌٌُّخن جبَّخلرًْحتآ: بتب ؤ[جبٌَّّ: َّْسّىختجبآل
جبَّخلرًْحت مجًْحتٌَّّ :َّْ م٢حة :خلّ[خل زختْْخلٌُّّ: ئُّ ةًحتجب زحنر�٢ٌّ:
زُّخلُّأل ْ جبحآل طُّحتحٌّ جبَّألل م٢حة ؤُّحتجبال: أبث؟ا ئُّ ء: :م٢حي
خلُّحتء خلُّحتجبحألُّمجٌُّّ ْ:ذُّؤ[جن[ٌّ طُّمجُّحت:خ[ٌل ذختََّّْ ٌل ةختجبآلإ:ئُّ

ذ[يّىختجبآل طٌُُّّ طُّؤختٌى[آ طُّحتح: خىٌُّال :خ[حتجلحأل ؤُّخلنًجب ةًحتجبخلر[آل
ةًحتجب طَُّّْخلُّ ؤُّمأل[ٌّ ٌٌُّخن ء م٢حة ئُّ ةًحتجب: طُّحتح مجُّْحتحٌ�ُّ
ئُّ نيُّحتؤل:ْ ؤ[ئ طّحبححتٌَّّ ٌّ ئُّ جبٌختٌل مجختألل:ٌ[ؤًإلؤّل ز[ٌٌُّّ
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت زختْْخلٌُّّ ذُّؤ[جن[ٌّ طُّإلُّؤُّّذَُّّْ َّْ َّْضر إلُّؤ[آل
ؤ[َّْ ئُّْ ةًحتجب حت�ٌَُّّّْْ نيًْمجُّ سًحأل َّْ ُّخل[ئ ثب ألحلٌىٌُّّ ء طُّة[
ةّحنُّ ألُّّذًحآل: ْ ط[جنرّ﴿ًحجلآل ؤئئُّذّل: ء ةختجبمجُّ طَُّّْ طجمس[ز:
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ط[جلحٌ[ألٌُّّ ألُّمختَّذٌُّل جبَّخلىختجبألُّ ْ خىُّآل جبحتْخم
جبْْخلٌُّئ مجحنر ٌّ جبٌختٌل ضًٌَّّ حتَّأل�ُّْجبحٌآل ٌٌُّخن ط[َّْجبحألآ: ْ
زًٌَُّّألحبٌٌُّئ حتْْخب َّْ حتْْخب ء ْحجنألرآل ذ[ٌدُّز َّْ ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل
ئُّ سُّضر طَُّّْء سًٌخت ةًحتجبخلر[أل[ ٌال إلُّحت َّْئ طُّة[ ض[خل١َّْ ضًٌَّّ
مجختألل ذخت ل ّتببببثبببإض[ئ ئُّ نيُّحتؤ�َُّّْ ؤ[ئ ٌُّآل ئُّ خ[أل:ةختٌ[

خلُّحتجبحألّل
ئُّ مجختألل
َّْضرّل
مجًعّ[ل
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زًٌَُّّألحبٌّ: ةًحتجب :ْ ظختحذ جنُّإلّحب ذٌُّ[حت أل[ْأل ئُّ زًٌَُّّألحبٌّ
ْ جبحٌآل يًحتخ[أل ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ حت�ٌحنُّئُّمجًجلٌَّحنرُّْ ذ[ٌدُّذّ�ُّء
هُّذًحٌّ َّضر ئُّ َّْذ[ٌدُّز: جبٌختٌل ةًحتجب ئُّخألُّْحٌئ:شيًْة جبه[ن
جبخب ء شُّةّال ؤًشجمآل ط[ٌُّذًئخلٌُّحب ]خ جبٌأل ؤُّحتسُّن ذ[حتغ
ذًحخلًٌآل طجمال جلحأل[ٌٌُّئ ْ جبٌآل ئُّزّ[ٌَّْئ ء ئّجمز شىًْؤُّذٌُّئ
ٌَّْ[ضٌُّّئ ةًحتجب نيُّةحبححتٌَّئ ئُّهُّذًحٌٌُّئّ[آل ْ خىُّآل جبَّحت هُّذًحٌل
أل[ني[حتَّْ ئُّجبَّخلز ذختخلّ[آل ض[ذخت: َّْ طجمؤّخن: جلحأل[ٌٌُّئ: ْ خحلحألآل
يُّخًْئ ؤًشجمآل:شُّةّال خلّحب َّْف خُّّآل هُّذًحٌل سًْحت طٌُّّ خًٌآل
ئُّجبخب :ْ خىٌُّل :سًَّّس جبَّخلز حتَّندُّذٌُّئ ]ٌ ؤٌُّئ ألُّةختجب
ةختجبإ شُّحتحال ةًحتجب ةًجنغ ْ سُّألل: ْ جبح: هُّذًح جبَّخلز هُّحتؤ[آل
خُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ طُّحتح شُّةّال ؤًشجمآل خلٌُّحب ذ[حتغ هُّذًحٌّ طُّْ
ْ جبٌأل طُّؤّألحبححتٌُّذ ألّحن[ألٌُّّ خُّئىُّال ألٌُّّْ ضًٌَّّ ذ[ٌدُّز
ئَُّّْضرّل َّْ١�ٌُّئ جبٌأل:خًٌّإ:إلُّؤّخن ؤُّحتسنُّّز ْ يطُّض
ةختجب ]ذُّي َّْشحنّ[ألٌُّل َّْجنًٌَّّّ َّْحتٌآل جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز
ةًحتجب ؤئئُّز خلُّضرٌُّّئُّء: طُّْ ْ طزجلخلّآل ٌُّآل طُّحتح:جنًّحألآل
َّْف إل[ز ذًٌخن جن[حتٌَّئ ْ:ٌط[ْح :جبخب ةًجنر[حت ةختجبٌََّّْئ َّْض[ذخت
جنُّإلّحب زّحنألّ[حت جبخب جنًٌَّّل إلًٌمت َّْ ةًحتجبخلر[آل خلُّحتةختجبحٌُّذ
َّْحتٌآل:طُّحتح خُّجبحت ّحلٌَّئ ئُّإل هُّْسّل نيُّآل ةختجبآل ةئ ظختحذ:طُّحتح
طٌَُّّْخن ألُّْخل[ ٌجمرٌُّئّ[آل ًإلُّئ ضجمغ ٌُّء ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال: إلُّحت
ألُّةختجبآل يُّخًْئ م٢حة إل[ْخل[ٌّ خختح:ْ ْذٌُّئ جلٌ[ذخت َّْضرّل ئُّ
مُّؤ[حت خلّحب جبًٌحضختٌَّّ طٌُّّ خلُّحتجبحآل خىُّآلإ ّحنًحجلٌّ ّحلٌَّئُّز إل ئٌُّّ
ؤًشجمآل خلٌُّحب ئٌُُّّآل ٌ�ٌُّل حت ةًحتجبخلر[آل: ٌال إلُّحت طُّحتح: شُّةّال:
خرُّْ جبحتٌجتَّجبحزُّّْ: شُّةال مُّخحبْئنُّجلٌحل ْ ةختٌ[ جبٌ[حتٌّ شُّةّال:
ئُّخ[َّْحت�ٌَّئ جبٌْخت ]ٌ أل[ة[ٌْل خلُّحتجبحألُّخلُّحتجبحآل طٌُّّ ةختجبإ ذختَّْ
ْ ألّحنرؤ[أل إل[ْخُّجن ةختجبآل خرُّْ خُّحتخبَّْألحبٌّ ئُّ خُّئىُّال ألٌُّّْ
جبْ طٌُّّ أل[ْأل ئُّ إل[ْخُّجي ٌىىُّهغ حت ْ إل[ْة[حتٌّ ئُّخ[آل سُّضر
ألّحنرؤ[أل جبْ:جلَّحتْْحتَّز ٌىىُّهغ حت ْ إل[ْخُّجي إل[ذُّّخلَُّّْخبٌ[آل ّ ز

طُّضيُّّإ ْ جبٌأل ْ

ختحن حنخت

ْ شُّةّال
َّْئ ىىُّهرألٌ حت�
ٌال إلُّحت

ةختجبآل: ةّؤّ[ْححتآل جبخلٌُّّّ ةّحنؤُّةّخن:ئُّ:خلُّحت خل[ئ نيُّآل جبٌْ[ٌّ :
َّْ طُّع[الآ ئُّ ةٌُّجمُّآ طٌُّّ ذ[ْحألد[حتٌَّئ ةختجبآل جبحجبمج[ٌّ ْ إلُّئُّمحُّآ
أل[خلختٌ[ٌّ آ شُّخلآل:ؤُّسّحب مُّف جبححتةّحن[آل ئُّ شًةال حت�َّخلآ:ء ٌُّ
ةختٌ[إ زُّخلُّآل ذ[ْحآل :ٌّ]خ جبحجبمج[ٌّ ٌّ ئُّ آ ةّؤّ[ٌّْا: َّْأمُّف
ألٌُّ[جنرآ ٌُّّْط ْ ّط س:إلًٌمت جبٌّ ْ جبحتٌ[آ ء شًةؤُّ طٌُّّ
ةّؤّ[ٌّْ مُّف: ذ[ْحألد[حت ْ خًٌّآ ًَّسّ س تبببببببب ذ[حتٌض ئُّ
جَّْ ةختجبٌْل طألجم[ألُّّزآ َّْ جبخب ْ َّْحتحًٌَّحت ئُّ مجُّْحتحآ ذ[ْحأل ء
سًْحتَّ طٌُّّ خ[ئُّْآ:خ[ٌُّخم نيُّآل ئُّ حت�َّخلإ:طّأل�ُّآ ضًٌَّّ خلحلحٌّ
ٌَّّْ:مجختأل�ُّّآ جبخلٌُّّّ ْآ نيُّْ َّْحت خ�ختقٌُّّ جبحتٌ[ٌُّآ ء شًةؤّل
ؤأل[ئ ْ خبآل ئُّ ذ[ْحآل:ةًحتجبآ خ ؤُّحتجبال ئُّ ْ:هختَّ مجُّْحتحٌُّآ ذ[ْحألّل ء
ئُّ ضًٌَّ[آل جبحت�ألحبحألُّ:مجّ[آل ةختجبححت ئٌُّّ آ ْ:خًٌىلل مجُّْحتح ذ[ خ�ختَّ
هختَّ ْ ةختجبمجُّج جبحجبمج[:زُّخلُّأل ذ[حتغآ:ء ٌُّّ�نيًٌآل:خُّئ جبَّخلحبحآلآ
َّْ آ:ط:ذ[ْحألُّ جبحجبَّْحتٌّ خل جبحجبَّْحت زُّألش حت�ْْجنألث:ئُّ:ةًْ َّْ
ذختَّةّخن جبحجبَّْحتٌَّئ ْ حت�٣َّ:أل[خلف َّْ طألجم[ألُّّز َّْ جبخب ذ[ْحأل

يُّئُّؤّحبحألُّإ ئُّ ْ أل[خلّألُّخلٌُّّ سّألخل[ٌحب َّْ ة[حتَّخل[ذُّ طٌُّّ
طٌُّّ: مجُّْحتحٌّ ذ[ْحألى[حت ء جلحألّال سًْحتَّل طُّْ إلُّحت طّأل�ُّ :
ةّحن[آلإ:شىًْؤُّز جبححتٌّ َّْ ُُّّزُّئإلُّئ َّْ خًٌّآ ء:خلُّجبحال ةٌُّجمُّآ
ء إلًْة[حتٌّ إلُّحت َّْ ةختجبآل ء ٌُُّّّزُّئإلُّئ ٌَّّْ طُّؤختٌى[ ْ م٢حة
إلّحنر ْ ةختجبآ خلجمُّّْ ةُّؤّل ضًٌَّّ حت�ٌّ ئُّ ةٌُّجمُّ طٌُّّ خًٌّج
سّألخل[ٌحبَّ طٌُّّ أل[خلف حت�٣َُّّّز َّْ طُّحتح هختَّذختٌّ جلَّؤ[آل: ذ[

خىًجنٌُّّحبإ
ْ نيًْجب ضًٌَّّ: ط[ضخت : َّْحتَّْ ةُّال ةُّال ةٌُّجمُّ: طٌُّّ ء: طّأل�ُّ
ة[حت هختَّ ٌُّآل:ةًحتجب:خ[ٌُّخم حت�َّخلآلج ضًٌَّ[آل خلحلحٌّ َّْ ذ[ْحألد[حتٌَّئ
زُّخلُّآل جبحجبَّْحتٌَّئ طُّعًْؤُّأل ٌّ ئُّ شًةؤُّل ٌَّّْ ء خىٌُّّآ
خ[حتٌحبٌَّّ ة[حت َّْ ٌْألٌُّّ خ ْ :حت�٣َّ ٌُّّ�خُّئ نيًٌآل: ةختٌ[خمآ
ذُّؤ[ال خلّ[خل ؤٌُّحبحآل ئُّ ةختجبآل:سّألخل[ٌحب: حت�٣َُّّّز َّْ ئُّ: ذ[
إلُّة خلرًٌألٌُّئ ئُّ ٌُّة ذ[ خ[حتألٌُّّآ ة[حت َّْ ٌُّّ�خُّئ نيًٌآل جبْألّ[آ
ئُّ إل[ ء:ةًحتجب طّجمُّ خًْزإ ذختَّةُّْ يًحتخم ؤئئُّز:ةًحتجب ضًحجلٌّ
جبْقف:هختحةجمّآل م٢حة:ْ شىًْؤُّز أل[ْ ض[خم:ئُّ خ[حتَّْْجلم
ئُّ ء خًْز ْحتٌ[ هختَّ خ[ٌُّخم زُّحتئُّؤ[ألُّآ ئُّ مجُّْحتح أةذئٌُّّا

ذٌُّّحبَّ:ؤٌُّحبحآل خبحألآل ًطُّئ ّحنر ز ء ذ[جلٌَّّآ �إل[ْخلُّأل خ[ألحم:ٌ[
سًْحتَّ:خ[خلٌُّئ طٌُّّ ء:ئُّ خ�ختآلآ ف ئُّ طّأل�ُّ:ألًح ئُّ خلّ[خلُّّْآ
ضُّذ ةختٌٌُّحبآ جبْخلُّّ: طٌُّّ ذ[ْحألد[حتٌَّئ ئُّ ء ؤُّشىؤٌُّئُّآ: ]ٌ
]ٌ ز[مجُّألحبَّ زخت� طُّحتح ّل ة[حتذ نيًٌّ ذختَّء ٌ[ألٌُّئ ئُّ خلّ[خل
حت�حخل:َّْ َّْل ف:خ�ختآلآ ئُّ ألًح أل[حتألٌُّّ:ْ ة[حت َّْ خبحألآل ًطُّئ جبم[ٌٌُّّ
طّأل�ُّ ذختَّء؛إ ٌ[آل ةًحتجبَّ:ألُّ َّْحت:خ�ختٌحبآ خُّإلختَّ ف ئُّ خ[ٌُّخم
ةّؤّ[ٌّْ مُّف ةّحن[آل جبححت َّْئ:ئُّ جبٌْألّؤآل:ء ْ :ذختَّةّحنُّ خ[ئ ئُّ
ئُّ ء خحلحألّال ض[خم خ[ٌُّخم: خلُّحتطُّئحبحٌُّج ذُّيّألَُّّْ: جلع٢ٌَّّ
ةختجبآل جبٌ[حتٌّ ْ خبحألآل ًطُّئ ي[ألًْآل طّؤحلحٌّ ّحنر ز خ[خلٌُّئ سُّحتٌ[آل
ةُّهرإ جبَّحت سًْحت ْح جبَّأل�ٌُّئ:سًْحت خبحألآلآ:هختَّ ًطُّئ طُّحتح حت�ْْخبٌل
خختٌر[ألّ[ ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ:خلُّه[حتَّز ئُّ ٌُّة حت�َّخل:ء س[ َّْْ إلُّذ[
َّْ:إلًْجي ةختجب:ء م٢حة خلّ[خلُّذىختٌَّئ ذُّؤ[ال ئُّ خًٌآل ْحتٌ[ جبحْحٌّ

ْإإإ خىُّآل ةًْجبَّذ[ ذًحآل خُّمجمٌُّّئ خًْآلث
نيًٌآل: ةُّؤُّآ ؤ[ٌَّّْ ئٌُّّ ء خًَّْ: ْ حت�َّألل إلُّؤ�ُّ طٌُّّ :
ٌُّة[ َّْ ة٣زئّرّىأإلُّؤُّسًْحتٌّا ْ ز[حتحئئأإل[ْجن[آلا
س ْ خلّ[خل ذ[ طُّؤأل خ[َّْز ئُّ إلُّ ذختَّء خ[خلٌُّئ َّْئ حت�جنّ[ٌّ
خلّ[خل أمُّؤُّئُّّاٌّ ْخلحم زخت� ئُّ خُّمجمٌُّّئ ألُّمجختذآل ]ٌ مجختذآل
طُّحتح إل[ْحتجبمجُّآ:ء جبٌّ جنُّحتحٌرّل:َّْ إلُّئًؤُّحتش:ٌ[ م٢حة ط[ٌألحبٌَّّ
طَُّّْل خىختٌٌُّحبإ ئُّّْ ئُّ إلًٌختَّْ خ[ٌُّجب ْ ضُّذختَّ هختَّ ةًحتجب
جبححتةّحن[آل ئُّ ّش�ُّ:ةًحتجبا:ذًحآل ٌُّآل:ذختَّءأخ ٌل خخت� إلُّذ[ جبٌ[حتَّ
ذختَّةّخن ٌُّألٌُّئ َّْ خ�ختآل َّْحت ّل ي[جلحع ذ[ْحألد[حتَّ سًْحتَّ طٌُّّ
أل[ٌّْ ئُّ نيىًئ ْ ذُّّحتألٌُّّ َّْ:ة[حت �ىلّ جبَّخلس ْ ؤُّإل[ألٌُّل نيًٌّ
خحلحألّحب ض[خم خ[ٌُّجب:ٌُّ ةًحتجب ء ٌُّخلُّ جبٌ[حتَّ طّأل�ُّ:َّْل جبَّآلإ ضخت�
ؤختجبل ةُّآل: خ[أل:جنف ئُّ طُّْحألُّأأل[شُّجلٌَّئا يُّْحتَّل: طٌُّّ ء
ئُّ إل[ْزُّق[أل ]ٌ:ٌُّة�ختذأل ني[حتَّألًٌحم:ْ ةًحتجبَّ:ء ْ ألُّّ ئُّذ
طُّْ طُّحتح ة[حتذ ألَُّّّْمجُّ ْ ذُّّحتٌحب ّ ز ضًٌَّّ خلّ[خل خ[جلألٌُّّ

ذًحآلإإإ ْحآل خ[ألجمُّل

َّجم� �:ئ ئَُّّخْ

ةّحن[آل جبححت ئُّ
ةّؤّ[ٌّْ مُّف
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جبَّآل:ْ: ئٌُُّّةُّْ م٢حة خ[حتَّْْجلن طُّْحألٌُّل :
ْ خلُّضرٌُّّئ ئُّطُّألحبحجلٌَّّ ةُّآل ٌختٌّ ني[ْجب ئُّف
ؤأل[ف ْ خبآل: ْ ئُّزّ[ْ م٢حة: ؤئئُّز ذُّي[ٌئ
ةختجبآل جلحؤآل :ْ ط[جلحجبٌّ إل[ْحتجبآل َّْجبَّخم: طُّحتح
م٢حة جلحألآل مجحنر ط[مج[جبححتآلإ: ض[خل١: ط[ٌُّألحبٌَّّ
ْ ئُّض٢ زخت جنُّخلُّمج[آل جبٌٌَُّّّ ٌ]ئُّةًْذ
ؤجمرُّْحٌّ ]ٌ ْ:خُّحتجلٌّ:ط[خلر ط[خًْحتٌّ خُّحتةُّز
إلًْة[حتَّةختجبأل جبَّجلمج[ٌئ ْ خًٌّ طألجم[أل ة[جبحتٌَّئ
ض[خلٌُّّئ ْ جبحجنغ ئُّسُّإل[آل ذ[ٌدُّذّل سّ�[ٌّ
ْذٌُّئ جلٌ[ذخت ئَُّّْضرّل طٌَُّّْخن ذختَّةّل
ؤجمرًحٌّ ]ٌ َّْط[خلر ء جبحجنغ أل[ْنيُّمجُّط[حتَّجلْْ
َّْف َّخلآل م٢حيُّخخت� َّْضر طُّْ ةُّهغ زّخن
ئُّ طّؤألُّم٢حيٌُّّئ خلُّضرَُّّْضر نيُّأل
طُّْ ؤطجم ْ مُّحتَّخ ٌّ]�ةًْؤُّئ أل[ْأل
إلًٌخت مجًجلَّجنرُّؤ[ألَُّّْ خ[حتَّْْجلن ْ زّحنىُّهرألٌُّئ
جبَّخلز ئَُّّْضرّل َّْضرُّْ َّْئٌُّّ ذُّّحتٌال
جنًْآل ئُّ ْ َّْة[حت:خًٌّ خُّمحم:جبَّخم جبٌىر[ذحتٌّ
خًٌُّخلُّخُّجي ٌْختحأل طٌُّّ:جبَّخلذُّذُّألّ[ حتؤّ[آل
ألُّذّشٌُّّ طّؤألُّخ[ٌُّجب ط[ٌ[ م٢حيإ إل[ْْذٌُّّئ
م٢حي ٌْختحأل خًٌألُّخ[ٌحم خلّ[خلُّذٌُّئّل
جنًآل جبحٌآل ئُّجبَّخم: ْ خ[حتَّْْجلم جنًّحٌ[آل: ْ
خىٌُّالح يُّخًْئ سُّإل[أل ٌّ]�ئُّةًْؤُّئ ضًٌَّّ
سُّأل�ّل ء ذًحخلّال طّؤألُّئُّطُّؤختٌى[ ط[ٌ[
ة[حتَّطُّع[ال طٌُّّ ح:ألَُّّْف ٌ:ملٌُّل حت ئُّم٢حة
جبَّجلمج[ٌّ ْ خًٌّ ط[ئحنرُّْ ئُّم٢حة جبَّخلز مجختز
طّجمٌُّخن ْ جنًٌّ[: ئٌُُّّء: خلُّجبحال: جبٌىر[ذحتٌّ:
مجئُّْ:جبحٌآل خلُّحتئُّألًْ طُّحتح خىختٌٌُّل ]ذُّي خ[ٌُّجب
ٌّ]�ئُّةًْؤُّئ ضًٌَّّ خُّحتجل جنًْآل طُّحتح م٢حة
حت�َّْحٌّ ئُّشيًْة ةختجبآل جبٌو[ن ْ ُّذأل[ْجبْئ
خُّف إ ةختجبآل:إلُّحت:خُّحتخبَّْألحبٌل جلحؤآل ْ ضًَّؤ[آل
ألّؤألُّجبَّخم جبَّخم َّْضرُّطّؤألُّم٢حيٌُّّئ ئٌُّّ
ْ ذًحأل[ذخت َّْ م٢حيّل جبحؤُّجلحتحألآل طُّحتح ٌُّء
مجًجلَّجنرُّذ[ ئُّم٢حة حتْْجنأل١ ْ زّحنىُّهرل:ذخت
ْ ط[خل[ٌخن ْ طُّؤآل: خرًٌُّألّال خ١: س[حت ٌُّء
ٌُّء ْ خىٌُّال جلحؤآل ضًَّؤ[آل طُّحتح خلُّي[ؤ�٢ٌّ
سُّإل[آل ْذٌُّئ: ئُّأل[ْ م٢حة خلُّحت ذخت س[حت

خُّحتجلَّْ:خىٌُّالإ

طُّحتح ذُّي[ٌئ جبٌْ[ةُّهغ خًْألُّخ[ٌحم ذًؤُّذٌُّئُّذُّألّ[ طٌُّّ ذٌُّّلإ
جلحألّل حت�ْْجنألإلًٌختٌ�ُّْ ؤئئُّز م٢حة ؤئئُّز ذ[جلَّإ جبَّْئُّز جبحؤُّجلحتحألآل
ةختجبمجُّإ �ْؤئئُّذُّجل ٌَّّْ ةُّخلّل: مي :ْ خٌُّّل جبَّألل ةُّخلّل َّْمي
جبحؤُّجلحتٌ[ألُّخ[ٌُّجب ألّحنرؤ[أل خألُّْحٌّ ئُّخ[آل ء خلّ[خلّّل ةًذئٌُّئ
نيًٌآل:خ[ٌُّجب ء خحلحألّل زُّحتئُّؤ[آل ألٌُّ�ُّأل[ْ ز[ َّْضرّل خحلحألّل:ء
زّحنىُّهرألٌُّئ ء حتَّندُّذُّجبٌختٌل ]ٌ ؤٌُّئ طٌُّّ ؤئئُّز ْ خىٌُّل ة[حت
َّْ هختٌَّل ٌَّّْ:ض[ذختَّء:نيحنرٌُّئ طٌَُّّْخن: خ[ٌل: َّْجبَّخم ض[خلّل

جبحمجُّإ َّْحتٌألئُّجبَّخم جبٌىر[ذحتٌّ ألحلحال جبَّخم
طحن[حتَّز َّْز خ[ٌُّجب ء جبٌختٌل ْسًْجب ئُّْز حت�حخلّّل ئٌُّختح
خبححتجبألٌُّئ ًئُّإلُّئ ئُّإل[ْْذٌُّّئ خختٌل ٌُّخلُّء طٌَُّّْخن خىٌُّال
]ٌ إلُّخلر َّْض[ذختَّء طٌَُّّْخن ألُّّةٌُّل ط[ٌُّألحبَّخُّجنحبححتٌّ
طُّمجُّحت ذُّأل[ألُّز ألُّّْجب ض[خلُّْ ْز خ[حتَّْْجلن ةختجبٌُّء طصجم[خم:
ٌّ]ذُّي خ[ٌُّجب ةًذئٌُّئٌُّخن خىٌُّلإ خبححتجبألٌُّئُّخُّجنحبححتٌّ ًئُّإلُّئ
ْ زُّحتئُّؤ[آل ة[حت ء خىٌُّل إلُّخلر: :ذْْ]إل ذ[ خىُّآل: هختٌَّل
ْ خىلُّخلسألّل ئُّْز خلُّي[ؤ�٢ٌّ ْ طُّؤآل ٌُّةال ء:ئُّزئٌُّّ شىًْؤُّز

إ خلُّحتملٌُّل ذختَّء خل١حذّش ئُّجنًْألّخن:ط[ؤ[عٌُّئ

خبححتجبألٌُّئ: ًإلُّئ ط[ٌُّألحبََّّْضرّلطُّحتح ؤ[أللط[جبححت جبٌ[حتٌّةختجبآل جنًْآل ئُّ :
خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ٌّ]خ ةؤّجمّآل ْ ةختٌ[ جبٌ[حتٌّ ئُّم٢حة زُّحتئُّؤ[أل
ةُّآل جبقةختحذُّّخُّجنحبححتٌّ زختْْخلٌُّّ ئٌُّّ خلّ[خلّّل ةًذئٌُّئ أل[ْ:
ؤُّحتشئٌُّّ ]ٌ أل[خلُّيًأل[ه ز[ م٢حي :خلّ[خل ؤٌُّحبحآل ةختجبآ: طنآل
جبحؤُّجلحتألّل جبَّْئُّذّل ذُّي[:ةٌُّل حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ ء شُّخل[خلّل ذ[جلَّْ
خلّ[خل ةًذئٌُّئ مجحنر جبٌختٌلإ َّْذًحأل[ٌل ي[ألًْألٌُّئ ْ جبَّجلمج[ ء
ئُّ ضًٌَّ[آل خلّ[خل ْ خبححتجبأل ًإلُّئ خُّحتأل[ؤٌُّئ ذ[جلَّزختْْخبَّْ ْ مجُّْحتح
ض[ذختَّء ٌَّّْ طٌَُّّْخن ةُّآل: جبٌ[حتٌّ ألّحنرؤ[أل طُّخل[خم: ]ٌ خألُّْح خ[آل
جبٌْ[ضختَّطٌُّّ نيُّآل:خل[ئ طٌُّّ ذُّسختْخٌُّئ حتٌ�ٌُّّ م٢حي:ئُّ ذْْ]إل
ئُّيٌُّختحآل م٢حة ةختجبآل جبَّحت: ٌ�ُّطُّحتح حت� ذُّألّ[ئ ء: ةختجب ط[مج[جبححتٌُّزٌُّ[
ة[حت م٢حي أل[خلأل[ؤٌُّّ ٌُّةّرّ�ُّء:َّْمجًْحتٌَّّ طٌُّّ:َّْضرُّّزُّحتئُّؤ[آل
ُّز:خلختْجنرش[ئ َّخبححتجبألٌُّئ ًئُّإلُّئ خُّجنحبححت ةًذئٌُّئ ٌَّإ:هخت خىٌُّل
حت�ْْخبٌَّئ ء خًٌحنّال ذًٌُّألّال ْ ذ[جلَّخم: ةختحذئُّجبق ذُّخّنّل: ]ٌ
ئُّة[حتَّخل[ذٌُّئ َّْف ئُّْز خرٌُّْل حت�ة[خُّحتٌّ ط[ٌألحبَّؤٌُّحبحألّ�ُّطُّحتح
ةًذئٌُّئ ئُّأل[ْأل ذًؤُّذٌُّئّل: ةختجبآل طًْئحنر ْ ط[ئحنر: ةختحذجبق
نيُّْ َّْ جبٌْ[ضختَّئُّْز حتْْخب نيُّآل: ئٌُّّ َّْجبحضَُّّْ حت�ة[خُّحتَّء

هئجمرّأل:َّْحتسئُّ ْ طجمختحطّئ ؤُّحتجل:أل[ْأل َّْ
َّْئ:ؤ[ؤئُّز:ةختجبآل:َّْئ :ْ :ثتثب:خألٌُّل خل[ئ
نيًٌألُّّذ ْ هئجمرّألّ[ زُّأل[خُّحتٌَّئ ةّحنٌُّّ
طٌَُّّْحن[ َّْئ ئُّأيًجبخماإ إل[ْخُّجن
َّْز ذُّْحٌْل :رّ طُّألحبحؤ خ[ٌُّخلُّ: هئجمرف
ْ:خ[ٌُّخلُّ ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ خحبحتٌٌُّل:ئُّ
َّْئ جبحجنرًْل :ؤ[خلجبخئ زًٌَُّّألحبٌّ: إلُّة
شُّجل جبَّْئُّذٌُّئ ئُّ هختٌَّخن ْ ذختح ْذٌُّئ
َّْ :حت�حخل ئُّ خىُّآلإ: َّْئّ[: زًٌَُّّألحبٌّ: ةُّآل:
طُّحتح ني[حتَّخلُّحتٌل ذُّألّ[ ء جبٌ[حتَّ ط[جنىختح
خًْلآ ْسًْجب ئُّ ء أل[ْنيُّمجُّ: خلُّي[ؤ�٢ٌّ
جلْْحتال ْ جبَّْئُّذُّ جبْ: جبحتْخلدًٌآل طٌُّْخن
زحنر�٢ٌّ أل[ْنيُّمجٌُّخن ألّحنرُّس[ٌّ ؤُّحتجبال
ئُّ هئجمرف :ْ طجمختحطّئ نيًٌألىُّ ةُّآلإ: ئَُّّْ
ض[خل١ٌآل ء ٌُّةآلآ َّْء ض[ئ أتبا ألحلٌىٌُّّ
حت�َّخلّألَُّّْ طٌُّْخن: ط[ٌألحبٌَّ[آل طُّحتح: نيحنرّل
ض[َّْآل جبَّْئُّز جبْ ْ ط[جنر حتٌىىُّهرألّل

جبحفُّجلحتٌٌُّلإ خلُّحتَّْحتٌّ

أؤ[حتٌّ ْ خُّحتحجلٌئ َّْحتٌآل خلُّحتء ّا أل إل٢
أمجخت:خختألحبذألحبا ْ ط٢ئُّألحبح ئُّ حتخألجمآلا
أض[× :ْ ألُّحتٌْش َّْحتٌآل: َّْجلٌختٌَّئ: خلُّحتء:
ئُّ ط[جبَّؤّحلحجب إلُّة: ؤٌُّحبحآل ئُّ: خإل[زا ّط
نيّؤآل َّْحتسُّ:طٌَُّّْخن :س[حت خل إلألحبخلر[آلإ
]ٌ ةُّحتز ْ ؤألجمرّ[مجُّجلألحبحآل ء أنُّجلَّا طُّحتح
طألجم[أل ْ:جب٣َُّّّز حتْْخبط[ْح:إل[ْة[حتٌّ يُّذ[ن
ألُّذٌَُّّْئ َّْ جبحجبحت�َّخلَُّّّْخلُّحت ط[خبحألحم حت�ٌّ ئُّ
خ[خلىختجبألُّ جن[ٌجمرٌُّّ حت�َّخلّلإ َّْز ٌُّة�ختذل
ْ خ[جلحتمج[ألٌُّئ ْ خلّ[خل خلُّحتةختجبٌَّئ ء
جبحأل[ألُّ ٌ]ضًذٌُّّ:أل[ط[خل زآل:ٌ[ طُّة[جبقٌُّّئ
طُّمجُّحت َّْضرّل ئُّ َّْسّىختجبأل س طُّحتح
طُّحتح طخ[ؤ[: خلُّحتء ٌّْذُّي : إلُّْئ ْ إل[ز
ضًححتجبإ جنىُّخلر ْ ألُّمجختز أل[ْنيُّخلُّحت طُّْ
�مجختأل ء خًٌّ ط[جنىختح طُّحتحؤ[آل طٌَُّّْحن[ َّْئ
خ[أل�ُّْحجلَّمجٌُّّ َّْ جبحتٌ[ هختٌَّل طُّإلُّؤُّّز ]ٌ
رّ ٌُّة :مجحنر طُّؤّألحبححت خلأل[اٌّ ٢ّ أض[ه
جبحؤُّجلحتحألآل ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ ئُّ ء طحتْز[

ْ أهئجمرف: ضًٌَّّ مجختجبٌْ�ُّ جبَّْئُّز جبْ
ْ شىًْؤُّز:طُّؤختٌى[ ٌُّآل ئُّ ْ طجمختحطّئا
ْ أحتْْخلّ[ ٌُّألنيًححت جبَّخلٌُّّ طُّألحبحؤٌُّئ:ذخت
ةختٌ[ ئُّف زّحنًحجلٌّ ٌُّة�ختذلاٌخن ألُّذٌَُّّْئ
ضجمرٌُّّ ْأخلأل[اٌخن ئٌُّ[آل خًٌّ يُّخًْئ ْ
جبمج[آل ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ ء ألًْحت�خلغ َّْحت

خلُّحتء: أثتاَّؤف ة[حتذُّحت: سّؤ
ؤُّحتةُّجل ]ٌ خلُّألرُّحت ء طُّؤختٌى[ َّْحتٌآل
أل[شىًْؤ ْ:جبَّجلمج[ٌل جبحؤُّجلحتحآل ة[حتذُّحت
سُّإل[أل ط[جنر ؤٌُّحبحآل ئُّ ني[ةُّ ْ
ذُّألحبحتْخلآ مجختهرٌُّئ ني[حتَّخلُّحت ْ
ؤ[ألل جنُّجي ؤ[ٌَّّْ ئُّ ؤآل طًٌحنّلث
نيًححت أثببباآ مجًجلٌَّحنر خل[ئ ٌ]ةًْذ
حتْْخبإلُّز أل[ْنيٌُّئ: خلُّحتجبحآل: س[حت
ةُّهرُّ نيُّْال ْ ةختجبال أل[ْحت�حخم
ْ أطجمختحطّئ ئُّ ٌُّء إلُّحت خلُّحتةختجبٌَّئ
خلنًْجبٌّ مُّحتَّخجمر[آل ْ ئًخأل[آل ْ ؤجمخت

يُّذ[ن ]ٌ ةُّحتز: ْ خلًْحتٌ[: :ْ طًحتجبآل ْ
ئُّ ؤآل طًٌحنّلث نُّجلَّاْآ ْ حتْْخبط[ْح
طخ[ؤ[ا أخ[حتحء َّْضرّل خًٌال جبقُّجني
ز[ٌرُّضر ي[إل٢ٌَّّ ئُّ طُّؤختٌى[ خلُّحتء
ةختجب زّحنىُّجي ْذ[حتَّذ[حتغُّّمجٌُّّ ؤجمخت:
ؤطجم ْذّل ئُّ خًٌّ ٌ[حت خخت� ء
ٌُّةّل ٌ]ةًْذ ئُّ: إلُّحت: ملًَّألّحبٌَّّإ
ْ أل[ْنيُّمجُّ: طُّحتح: إل[فَُّّْ ؤ[أل�ٌُّئ ئُّ
زّ[مجٌُّئ ئُّ هختٌَّل ٤[حتٌَّّ َّْئ طّش[حت
أجبٌحلؤألحب ئُّْحألٌُّخن: :ْ جبحألّحنرال
أهختأل[ألحب ْ طًخليوٌُّئ: خلُّحتء: ذّرا

حنٍَّ يفَّأل�

م٢حة:خ[ٌُّجب
خلُّحتز[ خًْخلّ�ُّ

ًحمألجنؤَّ َّخمختأل٧

ألّحنرؤ[أل زختْْخبٌَّّ إلُّئًخبححتجبآل
حت�حخلُّيّألُّ

يخسضـُّخحنق

أل[ْحت�حخم حت�ْْخبإلُّز طُّحتح ة[حتذُّحتا أسّؤ جبٌحب
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زًٌَُّّألحبٌّ: ةًحتجب :ْ ظختحذ جنُّإلّحب ذٌُّ[حت أل[ْأل ئُّ زًٌَُّّألحبٌّ
ْ جبحٌآل يًحتخ[أل ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ حت�ٌحنُّئُّمجًجلٌَّحنرُّْ ذ[ٌدُّذّ�ُّء
هُّذًحٌّ َّضر ئُّ َّْذ[ٌدُّز: جبٌختٌل ةًحتجب ئُّخألُّْحٌئ:شيًْة جبه[ن
جبخب ء شُّةّال ؤًشجمآل ط[ٌُّذًئخلٌُّحب ]خ جبٌأل ؤُّحتسُّن ذ[حتغ
ذًحخلًٌآل طجمال جلحأل[ٌٌُّئ ْ جبٌآل ئُّزّ[ٌَّْئ ء ئّجمز شىًْؤُّذٌُّئ
ٌَّْ[ضٌُّّئ ةًحتجب نيُّةحبححتٌَّئ ئُّهُّذًحٌٌُّئّ[آل ْ خىُّآل جبَّحت هُّذًحٌل
أل[ني[حتَّْ ئُّجبَّخلز ذختخلّ[آل ض[ذخت: َّْ طجمؤّخن: جلحأل[ٌٌُّئ: ْ خحلحألآل
يُّخًْئ ؤًشجمآل:شُّةّال خلّحب َّْف خُّّآل هُّذًحٌل سًْحت طٌُّّ خًٌآل
ئُّجبخب :ْ خىٌُّل :سًَّّس جبَّخلز حتَّندُّذٌُّئ ]ٌ ؤٌُّئ ألُّةختجب
ةختجبإ شُّحتحال ةًحتجب ةًجنغ ْ سُّألل: ْ جبح: هُّذًح جبَّخلز هُّحتؤ[آل
خُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ طُّحتح شُّةّال ؤًشجمآل خلٌُّحب ذ[حتغ هُّذًحٌّ طُّْ
ْ جبٌأل طُّؤّألحبححتٌُّذ ألّحن[ألٌُّّ خُّئىُّال ألٌُّّْ ضًٌَّّ ذ[ٌدُّز
ئَُّّْضرّل َّْ١�ٌُّئ جبٌأل:خًٌّإ:إلُّؤّخن ؤُّحتسنُّّز ْ يطُّض
ةختجب ]ذُّي َّْشحنّ[ألٌُّل َّْجنًٌَّّّ َّْحتٌآل جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلز
ةًحتجب ؤئئُّز خلُّضرٌُّّئُّء: طُّْ ْ طزجلخلّآل ٌُّآل طُّحتح:جنًّحألآل
َّْف إل[ز ذًٌخن جن[حتٌَّئ ْ:ٌط[ْح :جبخب ةًجنر[حت ةختجبٌََّّْئ َّْض[ذخت
جنُّإلّحب زّحنألّ[حت جبخب جنًٌَّّل إلًٌمت َّْ ةًحتجبخلر[آل خلُّحتةختجبحٌُّذ
َّْحتٌآل:طُّحتح خُّجبحت ّحلٌَّئ ئُّإل هُّْسّل نيُّآل ةختجبآل ةئ ظختحذ:طُّحتح
طٌَُّّْخن ألُّْخل[ ٌجمرٌُّئّ[آل ًإلُّئ ضجمغ ٌُّء ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال: إلُّحت
ألُّةختجبآل يُّخًْئ م٢حة إل[ْخل[ٌّ خختح:ْ ْذٌُّئ جلٌ[ذخت َّْضرّل ئُّ
مُّؤ[حت خلّحب جبًٌحضختٌَّّ طٌُّّ خلُّحتجبحآل خىُّآلإ ّحنًحجلٌّ ّحلٌَّئُّز إل ئٌُّّ
ؤًشجمآل خلٌُّحب ئٌُُّّآل ٌ�ٌُّل حت ةًحتجبخلر[آل: ٌال إلُّحت طُّحتح: شُّةّال:
خرُّْ جبحتٌجتَّجبحزُّّْ: شُّةال مُّخحبْئنُّجلٌحل ْ ةختٌ[ جبٌ[حتٌّ شُّةّال:
ئُّخ[َّْحت�ٌَّئ جبٌْخت ]ٌ أل[ة[ٌْل خلُّحتجبحألُّخلُّحتجبحآل طٌُّّ ةختجبإ ذختَّْ
ْ ألّحنرؤ[أل إل[ْخُّجن ةختجبآل خرُّْ خُّحتخبَّْألحبٌّ ئُّ خُّئىُّال ألٌُّّْ
جبْ طٌُّّ أل[ْأل ئُّ إل[ْخُّجي ٌىىُّهغ حت ْ إل[ْة[حتٌّ ئُّخ[آل سُّضر
ألّحنرؤ[أل جبْ:جلَّحتْْحتَّز ٌىىُّهغ حت ْ إل[ْخُّجي إل[ذُّّخلَُّّْخبٌ[آل ّ ز

طُّضيُّّإ ْ جبٌأل ْ

ختحن حنخت

ْ شُّةّال
َّْئ ىىُّهرألٌ حت�
ٌال إلُّحت

ةختجبآل: ةّؤّ[ْححتآل جبخلٌُّّّ ةّحنؤُّةّخن:ئُّ:خلُّحت خل[ئ نيُّآل جبٌْ[ٌّ :
َّْ طُّع[الآ ئُّ ةٌُّجمُّآ طٌُّّ ذ[ْحألد[حتٌَّئ ةختجبآل جبحجبمج[ٌّ ْ إلُّئُّمحُّآ
أل[خلختٌ[ٌّ آ شُّخلآل:ؤُّسّحب مُّف جبححتةّحن[آل ئُّ شًةال حت�َّخلآ:ء ٌُّ
ةختٌ[إ زُّخلُّآل ذ[ْحآل :ٌّ]خ جبحجبمج[ٌّ ٌّ ئُّ آ ةّؤّ[ٌّْا: َّْأمُّف
ألٌُّ[جنرآ ٌُّّْط ْ ّط س:إلًٌمت جبٌّ ْ جبحتٌ[آ ء شًةؤُّ طٌُّّ
ةّؤّ[ٌّْ مُّف: ذ[ْحألد[حت ْ خًٌّآ ًَّسّ س تبببببببب ذ[حتٌض ئُّ
جَّْ ةختجبٌْل طألجم[ألُّّزآ َّْ جبخب ْ َّْحتحًٌَّحت ئُّ مجُّْحتحآ ذ[ْحأل ء
سًْحتَّ طٌُّّ خ[ئُّْآ:خ[ٌُّخم نيُّآل ئُّ حت�َّخلإ:طّأل�ُّآ ضًٌَّّ خلحلحٌّ
ٌَّّْ:مجختأل�ُّّآ جبخلٌُّّّ ْآ نيُّْ َّْحت خ�ختقٌُّّ جبحتٌ[ٌُّآ ء شًةؤّل
ؤأل[ئ ْ خبآل ئُّ ذ[ْحآل:ةًحتجبآ خ ؤُّحتجبال ئُّ ْ:هختَّ مجُّْحتحٌُّآ ذ[ْحألّل ء
ئُّ ضًٌَّ[آل جبحت�ألحبحألُّ:مجّ[آل ةختجبححت ئٌُّّ آ ْ:خًٌىلل مجُّْحتح ذ[ خ�ختَّ
هختَّ ْ ةختجبمجُّج جبحجبمج[:زُّخلُّأل ذ[حتغآ:ء ٌُّّ�نيًٌآل:خُّئ جبَّخلحبحآلآ
َّْ آ:ط:ذ[ْحألُّ جبحجبَّْحتٌّ خل جبحجبَّْحت زُّألش حت�ْْجنألث:ئُّ:ةًْ َّْ
ذختَّةّخن جبحجبَّْحتٌَّئ ْ حت�٣َّ:أل[خلف َّْ طألجم[ألُّّز َّْ جبخب ذ[ْحأل

يُّئُّؤّحبحألُّإ ئُّ ْ أل[خلّألُّخلٌُّّ سّألخل[ٌحب َّْ ة[حتَّخل[ذُّ طٌُّّ
طٌُّّ: مجُّْحتحٌّ ذ[ْحألى[حت ء جلحألّال سًْحتَّل طُّْ إلُّحت طّأل�ُّ :
ةّحن[آلإ:شىًْؤُّز جبححتٌّ َّْ ُُّّزُّئإلُّئ َّْ خًٌّآ ء:خلُّجبحال ةٌُّجمُّآ
ء إلًْة[حتٌّ إلُّحت َّْ ةختجبآل ء ٌُُّّّزُّئإلُّئ ٌَّّْ طُّؤختٌى[ ْ م٢حة
إلّحنر ْ ةختجبآ خلجمُّّْ ةُّؤّل ضًٌَّّ حت�ٌّ ئُّ ةٌُّجمُّ طٌُّّ خًٌّج
سّألخل[ٌحبَّ طٌُّّ أل[خلف حت�٣َُّّّز َّْ طُّحتح هختَّذختٌّ جلَّؤ[آل: ذ[

خىًجنٌُّّحبإ
ْ نيًْجب ضًٌَّّ: ط[ضخت : َّْحتَّْ ةُّال ةُّال ةٌُّجمُّ: طٌُّّ ء: طّأل�ُّ
ة[حت هختَّ ٌُّآل:ةًحتجب:خ[ٌُّخم حت�َّخلآلج ضًٌَّ[آل خلحلحٌّ َّْ ذ[ْحألد[حتٌَّئ
زُّخلُّآل جبحجبَّْحتٌَّئ طُّعًْؤُّأل ٌّ ئُّ شًةؤُّل ٌَّّْ ء خىٌُّّآ
خ[حتٌحبٌَّّ ة[حت َّْ ٌْألٌُّّ خ ْ :حت�٣َّ ٌُّّ�خُّئ نيًٌآل: ةختٌ[خمآ
ذُّؤ[ال خلّ[خل ؤٌُّحبحآل ئُّ ةختجبآل:سّألخل[ٌحب: حت�٣َُّّّز َّْ ئُّ: ذ[
إلُّة خلرًٌألٌُّئ ئُّ ٌُّة ذ[ خ[حتألٌُّّآ ة[حت َّْ ٌُّّ�خُّئ نيًٌآل جبْألّ[آ
ئُّ إل[ ء:ةًحتجب طّجمُّ خًْزإ ذختَّةُّْ يًحتخم ؤئئُّز:ةًحتجب ضًحجلٌّ
جبْقف:هختحةجمّآل م٢حة:ْ شىًْؤُّز أل[ْ ض[خم:ئُّ خ[حتَّْْجلم
ئُّ ء خًْز ْحتٌ[ هختَّ خ[ٌُّخم زُّحتئُّؤ[ألُّآ ئُّ مجُّْحتح أةذئٌُّّا

ذٌُّّحبَّ:ؤٌُّحبحآل خبحألآل ًطُّئ ّحنر ز ء ذ[جلٌَّّآ �إل[ْخلُّأل خ[ألحم:ٌ[
سًْحتَّ:خ[خلٌُّئ طٌُّّ ء:ئُّ خ�ختآلآ ف ئُّ طّأل�ُّ:ألًح ئُّ خلّ[خلُّّْآ
ضُّذ ةختٌٌُّحبآ جبْخلُّّ: طٌُّّ ذ[ْحألد[حتٌَّئ ئُّ ء ؤُّشىؤٌُّئُّآ: ]ٌ
]ٌ ز[مجُّألحبَّ زخت� طُّحتح ّل ة[حتذ نيًٌّ ذختَّء ٌ[ألٌُّئ ئُّ خلّ[خل
حت�حخل:َّْ َّْل ف:خ�ختآلآ ئُّ ألًح أل[حتألٌُّّ:ْ ة[حت َّْ خبحألآل ًطُّئ جبم[ٌٌُّّ
طّأل�ُّ ذختَّء؛إ ٌ[آل ةًحتجبَّ:ألُّ َّْحت:خ�ختٌحبآ خُّإلختَّ ف ئُّ خ[ٌُّخم
ةّؤّ[ٌّْ مُّف ةّحن[آل جبححت َّْئ:ئُّ جبٌْألّؤآل:ء ْ :ذختَّةّحنُّ خ[ئ ئُّ
ئُّ ء خحلحألّال ض[خم خ[ٌُّخم: خلُّحتطُّئحبحٌُّج ذُّيّألَُّّْ: جلع٢ٌَّّ
ةختجبآل جبٌ[حتٌّ ْ خبحألآل ًطُّئ ي[ألًْآل طّؤحلحٌّ ّحنر ز خ[خلٌُّئ سُّحتٌ[آل
ةُّهرإ جبَّحت سًْحت ْح جبَّأل�ٌُّئ:سًْحت خبحألآلآ:هختَّ ًطُّئ طُّحتح حت�ْْخبٌل
خختٌر[ألّ[ ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ:خلُّه[حتَّز ئُّ ٌُّة حت�َّخل:ء س[ َّْْ إلُّذ[
َّْ:إلًْجي ةختجب:ء م٢حة خلّ[خلُّذىختٌَّئ ذُّؤ[ال ئُّ خًٌآل ْحتٌ[ جبحْحٌّ

ْإإإ خىُّآل ةًْجبَّذ[ ذًحآل خُّمجمٌُّّئ خًْآلث
نيًٌآل: ةُّؤُّآ ؤ[ٌَّّْ ئٌُّّ ء خًَّْ: ْ حت�َّألل إلُّؤ�ُّ طٌُّّ :
ٌُّة[ َّْ ة٣زئّرّىأإلُّؤُّسًْحتٌّا ْ ز[حتحئئأإل[ْجن[آلا
س ْ خلّ[خل ذ[ طُّؤأل خ[َّْز ئُّ إلُّ ذختَّء خ[خلٌُّئ َّْئ حت�جنّ[ٌّ
خلّ[خل أمُّؤُّئُّّاٌّ ْخلحم زخت� ئُّ خُّمجمٌُّّئ ألُّمجختذآل ]ٌ مجختذآل
طُّحتح إل[ْحتجبمجُّآ:ء جبٌّ جنُّحتحٌرّل:َّْ إلُّئًؤُّحتش:ٌ[ م٢حة ط[ٌألحبٌَّّ
طَُّّْل خىختٌٌُّحبإ ئُّّْ ئُّ إلًٌختَّْ خ[ٌُّجب ْ ضُّذختَّ هختَّ ةًحتجب
جبححتةّحن[آل ئُّ ّش�ُّ:ةًحتجبا:ذًحآل ٌُّآل:ذختَّءأخ ٌل خخت� إلُّذ[ جبٌ[حتَّ
ذختَّةّخن ٌُّألٌُّئ َّْ خ�ختآل َّْحت ّل ي[جلحع ذ[ْحألد[حتَّ سًْحتَّ طٌُّّ
أل[ٌّْ ئُّ نيىًئ ْ ذُّّحتألٌُّّ َّْ:ة[حت �ىلّ جبَّخلس ْ ؤُّإل[ألٌُّل نيًٌّ
خحلحألّحب ض[خم خ[ٌُّجب:ٌُّ ةًحتجب ء ٌُّخلُّ جبٌ[حتَّ طّأل�ُّ:َّْل جبَّآلإ ضخت�
ؤختجبل ةُّآل: خ[أل:جنف ئُّ طُّْحألُّأأل[شُّجلٌَّئا يُّْحتَّل: طٌُّّ ء
ئُّ إل[ْزُّق[أل ]ٌ:ٌُّة�ختذأل ني[حتَّألًٌحم:ْ ةًحتجبَّ:ء ْ ألُّّ ئُّذ
طُّْ طُّحتح ة[حتذ ألَُّّّْمجُّ ْ ذُّّحتٌحب ّ ز ضًٌَّّ خلّ[خل خ[جلألٌُّّ

ذًحآلإإإ ْحآل خ[ألجمُّل

َّجم� �:ئ ئَُّّخْ

ةّحن[آل جبححت ئُّ
ةّؤّ[ٌّْ مُّف
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جبَّآل:ْ: ئٌُُّّةُّْ م٢حة خ[حتَّْْجلن طُّْحألٌُّل :
ْ خلُّضرٌُّّئ ئُّطُّألحبحجلٌَّّ ةُّآل ٌختٌّ ني[ْجب ئُّف
ؤأل[ف ْ خبآل: ْ ئُّزّ[ْ م٢حة: ؤئئُّز ذُّي[ٌئ
ةختجبآل جلحؤآل :ْ ط[جلحجبٌّ إل[ْحتجبآل َّْجبَّخم: طُّحتح
م٢حة جلحألآل مجحنر ط[مج[جبححتآلإ: ض[خل١: ط[ٌُّألحبٌَّّ
ْ ئُّض٢ زخت جنُّخلُّمج[آل جبٌٌَُّّّ ٌ]ئُّةًْذ
ؤجمرُّْحٌّ ]ٌ ْ:خُّحتجلٌّ:ط[خلر ط[خًْحتٌّ خُّحتةُّز
إلًْة[حتَّةختجبأل جبَّجلمج[ٌئ ْ خًٌّ طألجم[أل ة[جبحتٌَّئ
ض[خلٌُّّئ ْ جبحجنغ ئُّسُّإل[آل ذ[ٌدُّذّل سّ�[ٌّ
ْذٌُّئ جلٌ[ذخت ئَُّّْضرّل طٌَُّّْخن ذختَّةّل
ؤجمرًحٌّ ]ٌ َّْط[خلر ء جبحجنغ أل[ْنيُّمجُّط[حتَّجلْْ
َّْف َّخلآل م٢حيُّخخت� َّْضر طُّْ ةُّهغ زّخن
ئُّ طّؤألُّم٢حيٌُّّئ خلُّضرَُّّْضر نيُّأل
طُّْ ؤطجم ْ مُّحتَّخ ٌّ]�ةًْؤُّئ أل[ْأل
إلًٌخت مجًجلَّجنرُّؤ[ألَُّّْ خ[حتَّْْجلن ْ زّحنىُّهرألٌُّئ
جبَّخلز ئَُّّْضرّل َّْضرُّْ َّْئٌُّّ ذُّّحتٌال
جنًْآل ئُّ ْ َّْة[حت:خًٌّ خُّمحم:جبَّخم جبٌىر[ذحتٌّ
خًٌُّخلُّخُّجي ٌْختحأل طٌُّّ:جبَّخلذُّذُّألّ[ حتؤّ[آل
ألُّذّشٌُّّ طّؤألُّخ[ٌُّجب ط[ٌ[ م٢حيإ إل[ْْذٌُّّئ
م٢حي ٌْختحأل خًٌألُّخ[ٌحم خلّ[خلُّذٌُّئّل
جنًآل جبحٌآل ئُّجبَّخم: ْ خ[حتَّْْجلم جنًّحٌ[آل: ْ
خىٌُّالح يُّخًْئ سُّإل[أل ٌّ]�ئُّةًْؤُّئ ضًٌَّّ
سُّأل�ّل ء ذًحخلّال طّؤألُّئُّطُّؤختٌى[ ط[ٌ[
ة[حتَّطُّع[ال طٌُّّ ح:ألَُّّْف ٌ:ملٌُّل حت ئُّم٢حة
جبَّجلمج[ٌّ ْ خًٌّ ط[ئحنرُّْ ئُّم٢حة جبَّخلز مجختز
طّجمٌُّخن ْ جنًٌّ[: ئٌُُّّء: خلُّجبحال: جبٌىر[ذحتٌّ:
مجئُّْ:جبحٌآل خلُّحتئُّألًْ طُّحتح خىختٌٌُّل ]ذُّي خ[ٌُّجب
ٌّ]�ئُّةًْؤُّئ ضًٌَّّ خُّحتجل جنًْآل طُّحتح م٢حة
حت�َّْحٌّ ئُّشيًْة ةختجبآل جبٌو[ن ْ ُّذأل[ْجبْئ
خُّف إ ةختجبآل:إلُّحت:خُّحتخبَّْألحبٌل جلحؤآل ْ ضًَّؤ[آل
ألّؤألُّجبَّخم جبَّخم َّْضرُّطّؤألُّم٢حيٌُّّئ ئٌُّّ
ْ ذًحأل[ذخت َّْ م٢حيّل جبحؤُّجلحتحألآل طُّحتح ٌُّء
مجًجلَّجنرُّذ[ ئُّم٢حة حتْْجنأل١ ْ زّحنىُّهرل:ذخت
ْ ط[خل[ٌخن ْ طُّؤآل: خرًٌُّألّال خ١: س[حت ٌُّء
ٌُّء ْ خىٌُّال جلحؤآل ضًَّؤ[آل طُّحتح خلُّي[ؤ�٢ٌّ
سُّإل[آل ْذٌُّئ: ئُّأل[ْ م٢حة خلُّحت ذخت س[حت

خُّحتجلَّْ:خىٌُّالإ

طُّحتح ذُّي[ٌئ جبٌْ[ةُّهغ خًْألُّخ[ٌحم ذًؤُّذٌُّئُّذُّألّ[ طٌُّّ ذٌُّّلإ
جلحألّل حت�ْْجنألإلًٌختٌ�ُّْ ؤئئُّز م٢حة ؤئئُّز ذ[جلَّإ جبَّْئُّز جبحؤُّجلحتحألآل
ةختجبمجُّإ �ْؤئئُّذُّجل ٌَّّْ ةُّخلّل: مي :ْ خٌُّّل جبَّألل ةُّخلّل َّْمي
جبحؤُّجلحتٌ[ألُّخ[ٌُّجب ألّحنرؤ[أل خألُّْحٌّ ئُّخ[آل ء خلّ[خلّّل ةًذئٌُّئ
نيًٌآل:خ[ٌُّجب ء خحلحألّل زُّحتئُّؤ[آل ألٌُّ�ُّأل[ْ ز[ َّْضرّل خحلحألّل:ء
زّحنىُّهرألٌُّئ ء حتَّندُّذُّجبٌختٌل ]ٌ ؤٌُّئ طٌُّّ ؤئئُّز ْ خىٌُّل ة[حت
َّْ هختٌَّل ٌَّّْ:ض[ذختَّء:نيحنرٌُّئ طٌَُّّْخن: خ[ٌل: َّْجبَّخم ض[خلّل

جبحمجُّإ َّْحتٌألئُّجبَّخم جبٌىر[ذحتٌّ ألحلحال جبَّخم
طحن[حتَّز َّْز خ[ٌُّجب ء جبٌختٌل ْسًْجب ئُّْز حت�حخلّّل ئٌُّختح
خبححتجبألٌُّئ ًئُّإلُّئ ئُّإل[ْْذٌُّّئ خختٌل ٌُّخلُّء طٌَُّّْخن خىٌُّال
]ٌ إلُّخلر َّْض[ذختَّء طٌَُّّْخن ألُّّةٌُّل ط[ٌُّألحبَّخُّجنحبححتٌّ
طُّمجُّحت ذُّأل[ألُّز ألُّّْجب ض[خلُّْ ْز خ[حتَّْْجلن ةختجبٌُّء طصجم[خم:
ٌّ]ذُّي خ[ٌُّجب ةًذئٌُّئٌُّخن خىٌُّلإ خبححتجبألٌُّئُّخُّجنحبححتٌّ ًئُّإلُّئ
ْ زُّحتئُّؤ[آل ة[حت ء خىٌُّل إلُّخلر: :ذْْ]إل ذ[ خىُّآل: هختٌَّل
ْ خىلُّخلسألّل ئُّْز خلُّي[ؤ�٢ٌّ ْ طُّؤآل ٌُّةال ء:ئُّزئٌُّّ شىًْؤُّز

إ خلُّحتملٌُّل ذختَّء خل١حذّش ئُّجنًْألّخن:ط[ؤ[عٌُّئ

خبححتجبألٌُّئ: ًإلُّئ ط[ٌُّألحبََّّْضرّلطُّحتح ؤ[أللط[جبححت جبٌ[حتٌّةختجبآل جنًْآل ئُّ :
خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ٌّ]خ ةؤّجمّآل ْ ةختٌ[ جبٌ[حتٌّ ئُّم٢حة زُّحتئُّؤ[أل
ةُّآل جبقةختحذُّّخُّجنحبححتٌّ زختْْخلٌُّّ ئٌُّّ خلّ[خلّّل ةًذئٌُّئ أل[ْ:
ؤُّحتشئٌُّّ ]ٌ أل[خلُّيًأل[ه ز[ م٢حي :خلّ[خل ؤٌُّحبحآل ةختجبآ: طنآل
جبحؤُّجلحتألّل جبَّْئُّذّل ذُّي[:ةٌُّل حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ ء شُّخل[خلّل ذ[جلَّْ
خلّ[خل ةًذئٌُّئ مجحنر جبٌختٌلإ َّْذًحأل[ٌل ي[ألًْألٌُّئ ْ جبَّجلمج[ ء
ئُّ ضًٌَّ[آل خلّ[خل ْ خبححتجبأل ًإلُّئ خُّحتأل[ؤٌُّئ ذ[جلَّزختْْخبَّْ ْ مجُّْحتح
ض[ذختَّء ٌَّّْ طٌَُّّْخن ةُّآل: جبٌ[حتٌّ ألّحنرؤ[أل طُّخل[خم: ]ٌ خألُّْح خ[آل
جبٌْ[ضختَّطٌُّّ نيُّآل:خل[ئ طٌُّّ ذُّسختْخٌُّئ حتٌ�ٌُّّ م٢حي:ئُّ ذْْ]إل
ئُّيٌُّختحآل م٢حة ةختجبآل جبَّحت: ٌ�ُّطُّحتح حت� ذُّألّ[ئ ء: ةختجب ط[مج[جبححتٌُّزٌُّ[
ة[حت م٢حي أل[خلأل[ؤٌُّّ ٌُّةّرّ�ُّء:َّْمجًْحتٌَّّ طٌُّّ:َّْضرُّّزُّحتئُّؤ[آل
ُّز:خلختْجنرش[ئ َّخبححتجبألٌُّئ ًئُّإلُّئ خُّجنحبححت ةًذئٌُّئ ٌَّإ:هخت خىٌُّل
حت�ْْخبٌَّئ ء خًٌحنّال ذًٌُّألّال ْ ذ[جلَّخم: ةختحذئُّجبق ذُّخّنّل: ]ٌ
ئُّة[حتَّخل[ذٌُّئ َّْف ئُّْز خرٌُّْل حت�ة[خُّحتٌّ ط[ٌألحبَّؤٌُّحبحألّ�ُّطُّحتح
ةًذئٌُّئ ئُّأل[ْأل ذًؤُّذٌُّئّل: ةختجبآل طًْئحنر ْ ط[ئحنر: ةختحذجبق
نيُّْ َّْ جبٌْ[ضختَّئُّْز حتْْخب نيُّآل: ئٌُّّ َّْجبحضَُّّْ حت�ة[خُّحتَّء

هئجمرّأل:َّْحتسئُّ ْ طجمختحطّئ ؤُّحتجل:أل[ْأل َّْ
َّْئ:ؤ[ؤئُّز:ةختجبآل:َّْئ :ْ :ثتثب:خألٌُّل خل[ئ
نيًٌألُّّذ ْ هئجمرّألّ[ زُّأل[خُّحتٌَّئ ةّحنٌُّّ
طٌَُّّْحن[ َّْئ ئُّأيًجبخماإ إل[ْخُّجن
َّْز ذُّْحٌْل :رّ طُّألحبحؤ خ[ٌُّخلُّ: هئجمرف
ْ:خ[ٌُّخلُّ ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ خحبحتٌٌُّل:ئُّ
َّْئ جبحجنرًْل :ؤ[خلجبخئ زًٌَُّّألحبٌّ: إلُّة
شُّجل جبَّْئُّذٌُّئ ئُّ هختٌَّخن ْ ذختح ْذٌُّئ
َّْ :حت�حخل ئُّ خىُّآلإ: َّْئّ[: زًٌَُّّألحبٌّ: ةُّآل:
طُّحتح ني[حتَّخلُّحتٌل ذُّألّ[ ء جبٌ[حتَّ ط[جنىختح
خًْلآ ْسًْجب ئُّ ء أل[ْنيُّمجُّ: خلُّي[ؤ�٢ٌّ
جلْْحتال ْ جبَّْئُّذُّ جبْ: جبحتْخلدًٌآل طٌُّْخن
زحنر�٢ٌّ أل[ْنيُّمجٌُّخن ألّحنرُّس[ٌّ ؤُّحتجبال
ئُّ هئجمرف :ْ طجمختحطّئ نيًٌألىُّ ةُّآلإ: ئَُّّْ
ض[خل١ٌآل ء ٌُّةآلآ َّْء ض[ئ أتبا ألحلٌىٌُّّ
حت�َّخلّألَُّّْ طٌُّْخن: ط[ٌألحبٌَّ[آل طُّحتح: نيحنرّل
ض[َّْآل جبَّْئُّز جبْ ْ ط[جنر حتٌىىُّهرألّل

جبحفُّجلحتٌٌُّلإ خلُّحتَّْحتٌّ

أؤ[حتٌّ ْ خُّحتحجلٌئ َّْحتٌآل خلُّحتء ّا أل إل٢
أمجخت:خختألحبذألحبا ْ ط٢ئُّألحبح ئُّ حتخألجمآلا
أض[× :ْ ألُّحتٌْش َّْحتٌآل: َّْجلٌختٌَّئ: خلُّحتء:
ئُّ ط[جبَّؤّحلحجب إلُّة: ؤٌُّحبحآل ئُّ: خإل[زا ّط
نيّؤآل َّْحتسُّ:طٌَُّّْخن :س[حت خل إلألحبخلر[آلإ
]ٌ ةُّحتز ْ ؤألجمرّ[مجُّجلألحبحآل ء أنُّجلَّا طُّحتح
طألجم[أل ْ:جب٣َُّّّز حتْْخبط[ْح:إل[ْة[حتٌّ يُّذ[ن
ألُّذٌَُّّْئ َّْ جبحجبحت�َّخلَُّّّْخلُّحت ط[خبحألحم حت�ٌّ ئُّ
خ[خلىختجبألُّ جن[ٌجمرٌُّّ حت�َّخلّلإ َّْز ٌُّة�ختذل
ْ خ[جلحتمج[ألٌُّئ ْ خلّ[خل خلُّحتةختجبٌَّئ ء
جبحأل[ألُّ ٌ]ضًذٌُّّ:أل[ط[خل زآل:ٌ[ طُّة[جبقٌُّّئ
طُّمجُّحت َّْضرّل ئُّ َّْسّىختجبأل س طُّحتح
طُّحتح طخ[ؤ[: خلُّحتء ٌّْذُّي : إلُّْئ ْ إل[ز
ضًححتجبإ جنىُّخلر ْ ألُّمجختز أل[ْنيُّخلُّحت طُّْ
�مجختأل ء خًٌّ ط[جنىختح طُّحتحؤ[آل طٌَُّّْحن[ َّْئ
خ[أل�ُّْحجلَّمجٌُّّ َّْ جبحتٌ[ هختٌَّل طُّإلُّؤُّّز ]ٌ
رّ ٌُّة :مجحنر طُّؤّألحبححت خلأل[اٌّ ٢ّ أض[ه
جبحؤُّجلحتحألآل ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ ئُّ ء طحتْز[

ْ أهئجمرف: ضًٌَّّ مجختجبٌْ�ُّ جبَّْئُّز جبْ
ْ شىًْؤُّز:طُّؤختٌى[ ٌُّآل ئُّ ْ طجمختحطّئا
ْ أحتْْخلّ[ ٌُّألنيًححت جبَّخلٌُّّ طُّألحبحؤٌُّئ:ذخت
ةختٌ[ ئُّف زّحنًحجلٌّ ٌُّة�ختذلاٌخن ألُّذٌَُّّْئ
ضجمرٌُّّ ْأخلأل[اٌخن ئٌُّ[آل خًٌّ يُّخًْئ ْ
جبمج[آل ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ ء ألًْحت�خلغ َّْحت

خلُّحتء: أثتاَّؤف ة[حتذُّحت: سّؤ
ؤُّحتةُّجل ]ٌ خلُّألرُّحت ء طُّؤختٌى[ َّْحتٌآل
أل[شىًْؤ ْ:جبَّجلمج[ٌل جبحؤُّجلحتحآل ة[حتذُّحت
سُّإل[أل ط[جنر ؤٌُّحبحآل ئُّ ني[ةُّ ْ
ذُّألحبحتْخلآ مجختهرٌُّئ ني[حتَّخلُّحت ْ
ؤ[ألل جنُّجي ؤ[ٌَّّْ ئُّ ؤآل طًٌحنّلث
نيًححت أثببباآ مجًجلٌَّحنر خل[ئ ٌ]ةًْذ
حتْْخبإلُّز أل[ْنيٌُّئ: خلُّحتجبحآل: س[حت
ةُّهرُّ نيُّْال ْ ةختجبال أل[ْحت�حخم
ْ أطجمختحطّئ ئُّ ٌُّء إلُّحت خلُّحتةختجبٌَّئ
خلنًْجبٌّ مُّحتَّخجمر[آل ْ ئًخأل[آل ْ ؤجمخت

يُّذ[ن ]ٌ ةُّحتز: ْ خلًْحتٌ[: :ْ طًحتجبآل ْ
ئُّ ؤآل طًٌحنّلث نُّجلَّاْآ ْ حتْْخبط[ْح
طخ[ؤ[ا أخ[حتحء َّْضرّل خًٌال جبقُّجني
ز[ٌرُّضر ي[إل٢ٌَّّ ئُّ طُّؤختٌى[ خلُّحتء
ةختجب زّحنىُّجي ْذ[حتَّذ[حتغُّّمجٌُّّ ؤجمخت:
ؤطجم ْذّل ئُّ خًٌّ ٌ[حت خخت� ء
ٌُّةّل ٌ]ةًْذ ئُّ: إلُّحت: ملًَّألّحبٌَّّإ
ْ أل[ْنيُّمجُّ: طُّحتح: إل[فَُّّْ ؤ[أل�ٌُّئ ئُّ
زّ[مجٌُّئ ئُّ هختٌَّل ٤[حتٌَّّ َّْئ طّش[حت
أجبٌحلؤألحب ئُّْحألٌُّخن: :ْ جبحألّحنرال
أهختأل[ألحب ْ طًخليوٌُّئ: خلُّحتء: ذّرا

حنٍَّ يفَّأل�

م٢حة:خ[ٌُّجب
خلُّحتز[ خًْخلّ�ُّ

ًحمألجنؤَّ َّخمختأل٧

ألّحنرؤ[أل زختْْخبٌَّّ إلُّئًخبححتجبآل
حت�حخلُّيّألُّ

يخسضـُّخحنق

أل[ْحت�حخم حت�ْْخبإلُّز طُّحتح ة[حتذُّحتا أسّؤ جبٌحب
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ؤّجبٍ ���� جنًخ[ز ٤[حتَّأ��ا

حتَّخلف: طُّحتح جبقًةختحخل حت�ٌٌُّئ: ئُّ: ٌُّةّ�ُّ: خبححتجبآل: ًإلُّئ خّ�ًؤ[آل
ةُّؤَُّّْ ٌَّّْ ]ٌ ؤئئُّزآ ٌألُّحتٌَّئ ألً خبححتجبآل ًإلُّئ ]ٌ جبَّخلز َّْ
ئُّ ء جبقًةختحخل ذ[حتٌو ض[خل١ٌآل طؤش[ ؤئئُّزآ ٌألُّحتحٌُّذّىختجبآل ألً
ؤئئُّذَُّّْ جبَّخلز ئُّ زّىإل[ذ�ُّ ذٌُّّ�ُّجبَّخم خبححتجبألَُّّْ ًإلُّئ طُّع[ال

ؤئئُّزإ طُّحتح
طُّْ ْ ذٌُّّ�ُّجبَّخم خبححتجبألَُّّْ ًإلُّئ ئُّحت�ٌّ جبَّخلذُّ سُّألل طُّْ:
طُّة[ ؤًأل[هجمُّ ]ٌ حت�ة[خُّحتٌّ: سُّألل ْ جبم[ٌُّ سُّألل: خبححتجبألُّ ًإلُّئ
خّ�ًؤ[آل طَُّّْ خبححتجبألَُّّْ ًز:ئُّحت�ٌّ:إلُّئجبَّخل َّْ حتَّخلف ض[ذخت ئَُّّْحت
ة[ألحبٌحب ضًجب جبَّأل�حبحٌآل:ْ ئُّ ط[جلحجبَّ ةُّخم مجحنر جنُّحتمُّّ:ْ سُّأل�ّل
نيًٌآلآ ْطُّحت�حٌّ إلًٌخت: ط[جلحجبٌّ ْ حتحٌّ ط[جلحجبٌّ ْ ذُّحتجنّص: ]ٌ ةختجبآل
حتٌ�ٌُّل ْ ط[ئُّّذّل ْ إلًْة[حتٌل: َّْء سُّألل: خبححتجبآل ًإلُّئ َّْف
جنُّحتم طَُّّْ ؤئئُّزآ: ٌألُّحتحٌُّذّىختجبآل ألً ْ جبَّخلز َّْ حت�َّخلف طُّحتح:
ْ خبححتجبآل ًإلُّئ جنُّحتمُّّز مجورًمجًْ أل[ْ حتَّخلّؤألُّ ئٌُّختح طؤش[ ألُّّآ
جنُّحتمُّّز خبححتجبآل ًإلُّئ سُّألل ؤُّمأل[:ء َّْْ سُّأللآ ؤُّجنختْْمُّّز
نيًٌألىُّ ي[ألًْألُّّآ: أل[ؤُّجنختْْمُّّز سُّألل خبححتجبآل ًإلُّئ خلّ[خلُّّْ:
ضًجب طُّحتح ةّحنؤُّةّخن ْ شحلخ ؤًأل[هجمٌُّّ ْ خبححتجبآل ًإلُّئ جبم[ٌٌُّّ
نيُّؤ َّْف جبٌختٌلآ خلّ[خل جنُّحتم خألُّؤ[ٌل ة[ألحبٌحبةختجبآل
طُّع[ؤحبحٌآل :ْ ؤُّحتةُّجلٌُّز َّْجبَّخلز حتَّخلف: طُّحتح خبححتجبآل: ًإلُّئ
َّْطُّع[ال ألُّأل[ٌآل جبمج[آل ْ خبححتجبآل: ًإلُّئ جبٌْ[ٌّ: أل[جنُّحتٌو[ألٌُّّ سُّألل
خلحلحألآل خلُّخُّذ خًْمجُّ ؤُّجنختْْمُّّْ أل[ خألُّؤ[ٌل خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ
خبححتجبآل ًإلُّئ ض[ذخت ئَُّّْحت ة[حت َّْضر نيًٌألىُّ ٌَُّّْةَُّّْآ ذُّحت� ْ ْجن
]�ةًْؤُّئ ئُّ نيحنرّل مجحنر ؤيٌُُّّذّىختجبآل طًؤّحب َّْ ةختٌٌُّل
ْ ٌجبححتح ْ ط[خل[ٌخن طُّؤآلْ: ئَُّّْحت:ؤيٌُُّّذّىختجبآل طٌُّْخن ء ةختٌٌُّل
خ[آل ئُّ ةًْؤُّئ�[خم ذ[ةٌُّئ جلْْحتال ٌألُّحتحٌُّذّىختجبآل ألً ْ ؤئئُّز خل[ؤ[آل

جنُّحتمُّّز ئَُّّْحت:ض[ذخت سُّأل�ىختجبآل ْ ُّذأل[ْجبَّْئ ْ:ًٌَّأل[ْض ط[خلر
إلُّؤ[آل جبحجبمج[:ْ:ئُّ ئُّ:َّْحتجبَّال ٌُّةجم[أل:ْ ي[ألًْأل:ْ:جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ْ
ؤُّجبَّأل:إل[ْنيُّحتضُّآ ةًْؤُّئ�[ٌل َّْجبٌإل[ْحتجبآل ئَُّّْحت:ض[ذخت َّْضر
مجحنر ْ ط[جلحجب خبححتجبألّل ًإلُّئ ئَُّّْحتض[ذخت سُّأل�ىختجبآل طٌَُّّْحن[ َّْئ
َّْ حت�َّخلف طُّحتح: ذ[ء ٌ]خلُّحتَّذ إلُّيٌُّئ ئُّ ٌُّةّ�ُّ :حتحخلُّْض ْ
ؤئئُّز جلْْحتؤّألٌُّّ ألُّحتحٌُّذٌ ألً ْ ؤئئُّز حت�حخلُّيّألٌُّّ جبَّخلز
خُّضر حتحْةختجبآل مجًجلٌَّحنر:ْ ٌُّّخل[ئ خلُّجبَّإل[ َّْجبٌإل[ْحتجبآل:ضُّْ طُّحتح
ئُّ ذًحٌل جبقًةختحخل سُّأل�ّل: طٌُّْخن ء ألُّذَُّّْمجُّؤ[آل: إلًٌُّحٌّ
ز[حتذٌُّئ ْ ٌُّآل ]ٌ َّْحتحألًَّحت إلُّحتنيُّأل ء جنُّحتٌو[ألُّ خبححتجبألّل ًإلُّئ
ئُّ ألُّ َّْف:طٌَُّّْخن ةُّآلآ ذ٢ْححتحق[آل ْ حت�حخلُّيّألُّ سُّألل ذخت خلّ[خل
ذُّألّ[ خُّئىًْ ةًحتجبَّآ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ ألٌُّخن م٢حيُّْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ
ْ :أل[ةًْة َّْحتجبَّْحؤدًٌآل طُّحتح م٢حيُّ جب٤ْألٌُّئ: خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ
شىًْؤُّز:خُّنحبحآ ةًحتجبخلر[آل:ْ ٌال إلُّحت ألُّمجًعّ[آل:أل[ْأل ْ خلُّضر
خ نيُّألل خلُّحتجبَّال طُّحتح م٢حيُّ: خختجبألٌَُّّّْ جلٌ[ذخت ئٌَُّّْخن: خُّئىًْ:
خ سُّألل نيًٌألىُّ سُّأللآ خ خبححتجبآل ًإلُّئ طُّحتح ألُّء خبححتجبآل ًإلُّئ
سُّألل ٌُّةؤّ[آل ء ئَُّّْ خبححتجبآل ًإلُّئ سُّألل ئُّ سّ[ْحجلَّ خبححتجبآل ًإلُّئ
مجختٌ�َُّّْ جبحْحة[حتٌّ:إل[ْْذ:ْ:جبَّأل�حبَّحتٌَّئ ْ ضًحخلر ْ ط٢حجبَّ جنًْآل
خىلًْمجُّ خ[ٌُّخلُّ خبححتجبآل ًإلُّئ ز٢ٌّ َّْحتَّْ ني�آل سّ[ٌّ ئُّ جبَّأل�حبَّحت ْ
طَُّّْء سّ[ٌّ ئُّ: خ[ٌُّخلُّ ة[ْئى[حتٌّآ ْ خُّجبخُّضر :ْ سُّألل ز٢ٌّ
خلُّألحبْْيُّ خىلألُّز٢ٌّ جبَّأل�حبحٌآل خلُّألحبْْيٌُّئ ةختجبآل زخت� خىلألُّز٢ٌّ:
ٌألُّحتٌَّئ:ؤئئُّز خبححتجبآل:ألً ًإلُّئ سّ[ٌّ ئُّ ْ :خىُّآل مجًئئُّزخت� ء:ْ هّحنُّ
زُّحتجبَّزًْجي جب٤ْآل ْ حتَّمجُّجلزُّحتخم: ْ جبحت�ألحبَّ ئُّ: ؤيٌُُّّذ خ[ٌُّخلُّ
إل[ْألّحنرؤ[أل ْ مجًعّ[آل ْ ٌَُّّْةَُّّْخبٌ[آل سّ[ٌّ:سُّألل ئُّ خىُّآلآ

ةُّآلإ سُّألل:ئٌُُّّة٠�ٌ[آل

جبحٌآل: جبَّألل :ْ خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ئُّ: خ[ٌُّجب: م٢حيٌُّّئ ض[ذختَّ :ٌَّّْ
ئّجمرٌُّئ ئُّ: مجُّأل[ذُّة[حتٌَّئ جبٌْختَّْضجمغ طُّحتح ةختجبآل إلًٌختَّْ ْ
]ذُّي خ[ٌُّجب م٢حي حت�ْْئٌُّئ مجحنر ْ خىُّآل خبححتجبأل:خُّجنحبححتٌّ ًإلُّئ
ئُّ جبٌْختآل ء: جنُّحتهحبححتٌل ْ ز[ء ط[قٌُّئ خبححتجبآل: ًإلُّئ طُّحتح خىُّآل

ذ[طوإ ْ:خ[َّْحت�ٌَّئ:ز[حتذ
خىٌُّلح نيُّ خ[ٌُّجب خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ٌّ]خ ةؤّجمّآل

جبَّجلمج[ٌئ ْ جبَّْئُّز َّْسًْحت سًْحت: جبَّجلمج[ٌئ: خ[ٌُّجب ةؤّجمّآل بإ
خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ألًحٌّ:نُّئُّذٌُّئ ذ[ ة[حت:خًٌَّْل َّْ ؤُّجبَّأل ٌّ]�ةًْؤُّئ

خًْآلإ نُّئُّذٌُّئُّ:جبْخ[حتَّْ طُّْ ألٌُّئّل خ�ختٌل:ْ مجًجلٌَّحنرُّ
شىًْؤُّذ ء:جبَّخلٌُّّ:ة[حتٌّ خىٌُّل ةؤّجمّألُّمجُّ:خ[ٌُّجب:ط[جنىختح بإ
ئُّ حتٌ�ٌُّّ:ة[حتؤُّألحبٌَّئ:َّْ:ذًحأل[ٌّ ء:ئُّ ٌُّألّ�ُّ خ ْ ٌّخلُّحتَّْض

ةٌُّل ٌختٌّ ني[ْجب زُّحتئُّؤ[آل خبححتجبأل ًإلُّئ حت�ة[خُّحتٌّ خ[آل
سًَّّس طُّحتح ضًٌَّّ جلٌّْ:جلٌّْ نيًٌآل:ذًٌُّألّل ء خحلحألل خ[ٌُّجب تإ
جنًْألٌُّئ ْ خُّنحبح إل[ْْذٌُّّئ ْ خىٌُّل ط[ؤ[جبَّ خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ةختجبآل

ئُّذ:خُّجنحبححت:خىٌُّلإ ذخت
]ٌ ذّال ةختجبآل جبٌ[حتٌّ حتٌ�ٌُّّ ئُّ خبححتجبأل ًإلُّئ جنٌُّئ إل٢ ٌختٌّ:ئُّ تإ:ني[ْجب
ْ:ز[ةّّ[آلإ خبححتجبأل ًإلُّئ جنٌُّئ إل٢ ئُّ ٌختٌّ َّْني[ْجب ذ[ٌدُّز هُّحتٌيٌُّئ

ةؤّجمّألُّمجُّ ٌختٌّ ني[ْجب ذّؤٌُّئ أل[ْأل ئُّ ذُّألجمّي ]ٌ حتٌى﴿جمغ تإ
ذ[ٌدُّز خُّنحبح طُّؤّألحبححتٌّ ٌُّآل ئُّ ء ذّؤٌُّئُّ طُّْ ةختجبمجُّْ جبٌ[حتٌّ[آل

ةختٌ[ألُّإ
إل[ْة[حتٌّ طُّحتح ةؤّجمّألُّمجُّ خُّنحبح طُّؤّألحبححتٌّ أل[ْأل ئُّ حت�ٌى﴿جمغ تإ
نيُّخلس[ألآل جنًْألٌُّئ ْ خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ جنٌُّئ إل٢ خ[َّْز ئُّ أل[ْألّ[آل ئُّ

خبححتجبألإ ًإلُّئ جبم[ٌٌُّئ ]ٌ زختز[مجُّألحبَّ
ئُّ ذُّألجمّي ْ ْ:جبٌحبححتٌَّئ جبحألّحنرألٌُّئ جبحتٌجتَّجبحٌآل:َّْ جلَّحتْْحتَّز ثإ
خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ خرًٌُّألآل ذ[ خُّنحبح طُّؤّألحبححتٌّ ْ ةؤّجمّألُّمجُّ أل[ْأل

خىُّآلإ سًَّّس خبٌ[حتٌّل ز[ء
طش[جلَّ طٌُّّ ْ خىُّآل جنًٌَّّّ:حت�ْْجنألّل:سًَّّس َّْ ة[حتٌ[آل خ[ٌُّجب ثإ
ئٌُّّ جنى[ٌُّذٌُّئّل ذ[ خلّ[خل ةّ[ألٌُّئ ]ٌ هختحةجمّآل َّْةّئٌُّئ خُّّألُّ

ّحنىُّجي:خىُّآلإ خ[َّْذُّ:ز
جبَّألل أل[َّْألحبٌَّئ ة[حتؤُّألحبٌَّئ َّْ ذ[ٌدُّز حت�َّهر[حت ةختجبآل جبٌ[حتٌّ ثإ
طُّحتح سُّإل[أل جنُّحتٌىٌُّئ ٌىىُّهغ:َّْئ حت ْ ز[ة:ئُّة[حتٌَّئّ[آل جبحٌآل:ْ
سُّإل[أل زُّق[ألٌُّئ مجًْحتٌَّّ َّْ :ٌّ خلخت� ؤُّحتَّةُّْ إل[ْحتجبآل خُّحتإلُّال:
ذ[ ٌّل خلخت� خُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ: َّْ جبحٌآل جبَّألل خُّئ�ٌُّئ ةختجبآل: ني[س ْ

ألُّةختٌُّآلإ ذُّجلٌْخت

ألحلٌىُّْ:خًٌآل:َّْضر:إلُّئًخبححتجبألٌُّئ: َّْئ :
خّأل م٢حة:زّخن ئُّ ط[ٌألحبَّ زُّحتئُّؤ[أل
ألُّضخن إلُّئًخبححتجبألٌُّئُّ طٌُّّ ء ةختٌٌُّل
ةختجبآل خ[آل:ط[ئحنرُّْ مجُّْحتحٌل:ئُّ جبْحت ]ٌ
ْ:زًٌَُّّألحبٌٌُّئ م٢حة خلّ[خل ألُّضحنٌُّّ
ْ إل[ْخل[ ْذٌُّئ َّْئ م٢حة ض[حتس
جبحجنرًْجبإ أل[ْحت�حخم حتْْخبإلُّز أل[ْنيٌُّّ

حنألخت خئ

إلُّئًخبححتجبآل سُّألل
إلُّئًخبححتجبآل ]ٌ
سُّأللح

حنٍَّ يفَّأل�

ةؤّجمّآل طُّحتء
إلُّئًخبححتجبألٌُّئ ٌّ]خ
إل[ذل ؤ[ٌَّّْ ئُّ
نيُّخمح
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ؤّجبٍ ���� جنًخ[ز ٤[حتَّأ��ا

حتَّخلف: طُّحتح جبقًةختحخل حت�ٌٌُّئ: ئُّ: ٌُّةّ�ُّ: خبححتجبآل: ًإلُّئ خّ�ًؤ[آل
ةُّؤَُّّْ ٌَّّْ ]ٌ ؤئئُّزآ ٌألُّحتٌَّئ ألً خبححتجبآل ًإلُّئ ]ٌ جبَّخلز َّْ
ئُّ ء جبقًةختحخل ذ[حتٌو ض[خل١ٌآل طؤش[ ؤئئُّزآ ٌألُّحتحٌُّذّىختجبآل ألً
ؤئئُّذَُّّْ جبَّخلز ئُّ زّىإل[ذ�ُّ ذٌُّّ�ُّجبَّخم خبححتجبألَُّّْ ًإلُّئ طُّع[ال

ؤئئُّزإ طُّحتح
طُّْ ْ ذٌُّّ�ُّجبَّخم خبححتجبألَُّّْ ًإلُّئ ئُّحت�ٌّ جبَّخلذُّ سُّألل طُّْ:
طُّة[ ؤًأل[هجمُّ ]ٌ حت�ة[خُّحتٌّ: سُّألل ْ جبم[ٌُّ سُّألل: خبححتجبألُّ ًإلُّئ
خّ�ًؤ[آل طَُّّْ خبححتجبألَُّّْ ًز:ئُّحت�ٌّ:إلُّئجبَّخل َّْ حتَّخلف ض[ذخت ئَُّّْحت
ة[ألحبٌحب ضًجب جبَّأل�حبحٌآل:ْ ئُّ ط[جلحجبَّ ةُّخم مجحنر جنُّحتمُّّ:ْ سُّأل�ّل
نيًٌآلآ ْطُّحت�حٌّ إلًٌخت: ط[جلحجبٌّ ْ حتحٌّ ط[جلحجبٌّ ْ ذُّحتجنّص: ]ٌ ةختجبآل
حتٌ�ٌُّل ْ ط[ئُّّذّل ْ إلًْة[حتٌل: َّْء سُّألل: خبححتجبآل ًإلُّئ َّْف
جنُّحتم طَُّّْ ؤئئُّزآ: ٌألُّحتحٌُّذّىختجبآل ألً ْ جبَّخلز َّْ حت�َّخلف طُّحتح:
ْ خبححتجبآل ًإلُّئ جنُّحتمُّّز مجورًمجًْ أل[ْ حتَّخلّؤألُّ ئٌُّختح طؤش[ ألُّّآ
جنُّحتمُّّز خبححتجبآل ًإلُّئ سُّألل ؤُّمأل[:ء َّْْ سُّأللآ ؤُّجنختْْمُّّز
نيًٌألىُّ ي[ألًْألُّّآ: أل[ؤُّجنختْْمُّّز سُّألل خبححتجبآل ًإلُّئ خلّ[خلُّّْ:
ضًجب طُّحتح ةّحنؤُّةّخن ْ شحلخ ؤًأل[هجمٌُّّ ْ خبححتجبآل ًإلُّئ جبم[ٌٌُّّ
نيُّؤ َّْف جبٌختٌلآ خلّ[خل جنُّحتم خألُّؤ[ٌل ة[ألحبٌحبةختجبآل
طُّع[ؤحبحٌآل :ْ ؤُّحتةُّجلٌُّز َّْجبَّخلز حتَّخلف: طُّحتح خبححتجبآل: ًإلُّئ
َّْطُّع[ال ألُّأل[ٌآل جبمج[آل ْ خبححتجبآل: ًإلُّئ جبٌْ[ٌّ: أل[جنُّحتٌو[ألٌُّّ سُّألل
خلحلحألآل خلُّخُّذ خًْمجُّ ؤُّجنختْْمُّّْ أل[ خألُّؤ[ٌل خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ
خبححتجبآل ًإلُّئ ض[ذخت ئَُّّْحت ة[حت َّْضر نيًٌألىُّ ٌَُّّْةَُّّْآ ذُّحت� ْ ْجن
]�ةًْؤُّئ ئُّ نيحنرّل مجحنر ؤيٌُُّّذّىختجبآل طًؤّحب َّْ ةختٌٌُّل
ْ ٌجبححتح ْ ط[خل[ٌخن طُّؤآلْ: ئَُّّْحت:ؤيٌُُّّذّىختجبآل طٌُّْخن ء ةختٌٌُّل
خ[آل ئُّ ةًْؤُّئ�[خم ذ[ةٌُّئ جلْْحتال ٌألُّحتحٌُّذّىختجبآل ألً ْ ؤئئُّز خل[ؤ[آل

جنُّحتمُّّز ئَُّّْحت:ض[ذخت سُّأل�ىختجبآل ْ ُّذأل[ْجبَّْئ ْ:ًٌَّأل[ْض ط[خلر
إلُّؤ[آل جبحجبمج[:ْ:ئُّ ئُّ:َّْحتجبَّال ٌُّةجم[أل:ْ ي[ألًْأل:ْ:جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ْ
ؤُّجبَّأل:إل[ْنيُّحتضُّآ ةًْؤُّئ�[ٌل َّْجبٌإل[ْحتجبآل ئَُّّْحت:ض[ذخت َّْضر
مجحنر ْ ط[جلحجب خبححتجبألّل ًإلُّئ ئَُّّْحتض[ذخت سُّأل�ىختجبآل طٌَُّّْحن[ َّْئ
َّْ حت�َّخلف طُّحتح: ذ[ء ٌ]خلُّحتَّذ إلُّيٌُّئ ئُّ ٌُّةّ�ُّ :حتحخلُّْض ْ
ؤئئُّز جلْْحتؤّألٌُّّ ألُّحتحٌُّذٌ ألً ْ ؤئئُّز حت�حخلُّيّألٌُّّ جبَّخلز
خُّضر حتحْةختجبآل مجًجلٌَّحنر:ْ ٌُّّخل[ئ خلُّجبَّإل[ َّْجبٌإل[ْحتجبآل:ضُّْ طُّحتح
ئُّ ذًحٌل جبقًةختحخل سُّأل�ّل: طٌُّْخن ء ألُّذَُّّْمجُّؤ[آل: إلًٌُّحٌّ
ز[حتذٌُّئ ْ ٌُّآل ]ٌ َّْحتحألًَّحت إلُّحتنيُّأل ء جنُّحتٌو[ألُّ خبححتجبألّل ًإلُّئ
ئُّ ألُّ َّْف:طٌَُّّْخن ةُّآلآ ذ٢ْححتحق[آل ْ حت�حخلُّيّألُّ سُّألل ذخت خلّ[خل
ذُّألّ[ خُّئىًْ ةًحتجبَّآ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ ألٌُّخن م٢حيُّْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ
ْ :أل[ةًْة َّْحتجبَّْحؤدًٌآل طُّحتح م٢حيُّ جب٤ْألٌُّئ: خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ
شىًْؤُّز:خُّنحبحآ ةًحتجبخلر[آل:ْ ٌال إلُّحت ألُّمجًعّ[آل:أل[ْأل ْ خلُّضر
خ نيُّألل خلُّحتجبَّال طُّحتح م٢حيُّ: خختجبألٌَُّّّْ جلٌ[ذخت ئٌَُّّْخن: خُّئىًْ:
خ سُّألل نيًٌألىُّ سُّأللآ خ خبححتجبآل ًإلُّئ طُّحتح ألُّء خبححتجبآل ًإلُّئ
سُّألل ٌُّةؤّ[آل ء ئَُّّْ خبححتجبآل ًإلُّئ سُّألل ئُّ سّ[ْحجلَّ خبححتجبآل ًإلُّئ
مجختٌ�َُّّْ جبحْحة[حتٌّ:إل[ْْذ:ْ:جبَّأل�حبَّحتٌَّئ ْ ضًحخلر ْ ط٢حجبَّ جنًْآل
خىلًْمجُّ خ[ٌُّخلُّ خبححتجبآل ًإلُّئ ز٢ٌّ َّْحتَّْ ني�آل سّ[ٌّ ئُّ جبَّأل�حبَّحت ْ
طَُّّْء سّ[ٌّ ئُّ: خ[ٌُّخلُّ ة[ْئى[حتٌّآ ْ خُّجبخُّضر :ْ سُّألل ز٢ٌّ
خلُّألحبْْيُّ خىلألُّز٢ٌّ جبَّأل�حبحٌآل خلُّألحبْْيٌُّئ ةختجبآل زخت� خىلألُّز٢ٌّ:
ٌألُّحتٌَّئ:ؤئئُّز خبححتجبآل:ألً ًإلُّئ سّ[ٌّ ئُّ ْ :خىُّآل مجًئئُّزخت� ء:ْ هّحنُّ
زُّحتجبَّزًْجي جب٤ْآل ْ حتَّمجُّجلزُّحتخم: ْ جبحت�ألحبَّ ئُّ: ؤيٌُُّّذ خ[ٌُّخلُّ
إل[ْألّحنرؤ[أل ْ مجًعّ[آل ْ ٌَُّّْةَُّّْخبٌ[آل سّ[ٌّ:سُّألل ئُّ خىُّآلآ

ةُّآلإ سُّألل:ئٌُُّّة٠�ٌ[آل

جبحٌآل: جبَّألل :ْ خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ئُّ: خ[ٌُّجب: م٢حيٌُّّئ ض[ذختَّ :ٌَّّْ
ئّجمرٌُّئ ئُّ: مجُّأل[ذُّة[حتٌَّئ جبٌْختَّْضجمغ طُّحتح ةختجبآل إلًٌختَّْ ْ
]ذُّي خ[ٌُّجب م٢حي حت�ْْئٌُّئ مجحنر ْ خىُّآل خبححتجبأل:خُّجنحبححتٌّ ًإلُّئ
ئُّ جبٌْختآل ء: جنُّحتهحبححتٌل ْ ز[ء ط[قٌُّئ خبححتجبآل: ًإلُّئ طُّحتح خىُّآل

ذ[طوإ ْ:خ[َّْحت�ٌَّئ:ز[حتذ
خىٌُّلح نيُّ خ[ٌُّجب خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ٌّ]خ ةؤّجمّآل

جبَّجلمج[ٌئ ْ جبَّْئُّز َّْسًْحت سًْحت: جبَّجلمج[ٌئ: خ[ٌُّجب ةؤّجمّآل بإ
خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ألًحٌّ:نُّئُّذٌُّئ ذ[ ة[حت:خًٌَّْل َّْ ؤُّجبَّأل ٌّ]�ةًْؤُّئ

خًْآلإ نُّئُّذٌُّئُّ:جبْخ[حتَّْ طُّْ ألٌُّئّل خ�ختٌل:ْ مجًجلٌَّحنرُّ
شىًْؤُّذ ء:جبَّخلٌُّّ:ة[حتٌّ خىٌُّل ةؤّجمّألُّمجُّ:خ[ٌُّجب:ط[جنىختح بإ
ئُّ حتٌ�ٌُّّ:ة[حتؤُّألحبٌَّئ:َّْ:ذًحأل[ٌّ ء:ئُّ ٌُّألّ�ُّ خ ْ ٌّخلُّحتَّْض

ةٌُّل ٌختٌّ ني[ْجب زُّحتئُّؤ[آل خبححتجبأل ًإلُّئ حت�ة[خُّحتٌّ خ[آل
سًَّّس طُّحتح ضًٌَّّ جلٌّْ:جلٌّْ نيًٌآل:ذًٌُّألّل ء خحلحألل خ[ٌُّجب تإ
جنًْألٌُّئ ْ خُّنحبح إل[ْْذٌُّّئ ْ خىٌُّل ط[ؤ[جبَّ خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ةختجبآل

ئُّذ:خُّجنحبححت:خىٌُّلإ ذخت
]ٌ ذّال ةختجبآل جبٌ[حتٌّ حتٌ�ٌُّّ ئُّ خبححتجبأل ًإلُّئ جنٌُّئ إل٢ ٌختٌّ:ئُّ تإ:ني[ْجب
ْ:ز[ةّّ[آلإ خبححتجبأل ًإلُّئ جنٌُّئ إل٢ ئُّ ٌختٌّ َّْني[ْجب ذ[ٌدُّز هُّحتٌيٌُّئ

ةؤّجمّألُّمجُّ ٌختٌّ ني[ْجب ذّؤٌُّئ أل[ْأل ئُّ ذُّألجمّي ]ٌ حتٌى﴿جمغ تإ
ذ[ٌدُّز خُّنحبح طُّؤّألحبححتٌّ ٌُّآل ئُّ ء ذّؤٌُّئُّ طُّْ ةختجبمجُّْ جبٌ[حتٌّ[آل

ةختٌ[ألُّإ
إل[ْة[حتٌّ طُّحتح ةؤّجمّألُّمجُّ خُّنحبح طُّؤّألحبححتٌّ أل[ْأل ئُّ حت�ٌى﴿جمغ تإ
نيُّخلس[ألآل جنًْألٌُّئ ْ خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ جنٌُّئ إل٢ خ[َّْز ئُّ أل[ْألّ[آل ئُّ

خبححتجبألإ ًإلُّئ جبم[ٌٌُّئ ]ٌ زختز[مجُّألحبَّ
ئُّ ذُّألجمّي ْ ْ:جبٌحبححتٌَّئ جبحألّحنرألٌُّئ جبحتٌجتَّجبحٌآل:َّْ جلَّحتْْحتَّز ثإ
خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ خرًٌُّألآل ذ[ خُّنحبح طُّؤّألحبححتٌّ ْ ةؤّجمّألُّمجُّ أل[ْأل

خىُّآلإ سًَّّس خبٌ[حتٌّل ز[ء
طش[جلَّ طٌُّّ ْ خىُّآل جنًٌَّّّ:حت�ْْجنألّل:سًَّّس َّْ ة[حتٌ[آل خ[ٌُّجب ثإ
ئٌُّّ جنى[ٌُّذٌُّئّل ذ[ خلّ[خل ةّ[ألٌُّئ ]ٌ هختحةجمّآل َّْةّئٌُّئ خُّّألُّ

ّحنىُّجي:خىُّآلإ خ[َّْذُّ:ز
جبَّألل أل[َّْألحبٌَّئ ة[حتؤُّألحبٌَّئ َّْ ذ[ٌدُّز حت�َّهر[حت ةختجبآل جبٌ[حتٌّ ثإ
طُّحتح سُّإل[أل جنُّحتٌىٌُّئ ٌىىُّهغ:َّْئ حت ْ ز[ة:ئُّة[حتٌَّئّ[آل جبحٌآل:ْ
سُّإل[أل زُّق[ألٌُّئ مجًْحتٌَّّ َّْ :ٌّ خلخت� ؤُّحتَّةُّْ إل[ْحتجبآل خُّحتإلُّال:
ذ[ ٌّل خلخت� خُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ: َّْ جبحٌآل جبَّألل خُّئ�ٌُّئ ةختجبآل: ني[س ْ

ألُّةختٌُّآلإ ذُّجلٌْخت

ألحلٌىُّْ:خًٌآل:َّْضر:إلُّئًخبححتجبألٌُّئ: َّْئ :
خّأل م٢حة:زّخن ئُّ ط[ٌألحبَّ زُّحتئُّؤ[أل
ألُّضخن إلُّئًخبححتجبألٌُّئُّ طٌُّّ ء ةختٌٌُّل
ةختجبآل خ[آل:ط[ئحنرُّْ مجُّْحتحٌل:ئُّ جبْحت ]ٌ
ْ:زًٌَُّّألحبٌٌُّئ م٢حة خلّ[خل ألُّضحنٌُّّ
ْ إل[ْخل[ ْذٌُّئ َّْئ م٢حة ض[حتس
جبحجنرًْجبإ أل[ْحت�حخم حتْْخبإلُّز أل[ْنيٌُّّ

حنألخت خئ

إلُّئًخبححتجبآل سُّألل
إلُّئًخبححتجبآل ]ٌ
سُّأللح

حنٍَّ يفَّأل�

ةؤّجمّآل طُّحتء
إلُّئًخبححتجبألٌُّئ ٌّ]خ
إل[ذل ؤ[ٌَّّْ ئُّ
نيُّخمح
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ؤّجب٧ٍ ���� جنًخ[ز ٤[حتَّأ��ا

ذختخلُّ�ء: ئُّْ إلُّخم ضُّذُّحتأل[ة١ هختَّ ط[جلحجبٌّل هختَّ�س[حت:ذختخم:ئُّ :
نيًٌألىُّ طُّة[إ جبحتْخم ]�ةًْؤُّئ أل[ْ ئُّ ٤ًْف ]ٌ ذذ[ئّر[حتٌّ خلجمرؤّل
جنّر[ألٌُّّ:جبةر[ذحتٌّ�ُّ ذُّألّ[:شُّجل خ[حتَّْْجلن:جبٌْال ْ:ئُّ ٌ]ةًْذ ئُّ
ذختخلُّ طُّْ ]ٌ ٌُّةال ئُّ:خ[حتَّْْجلن َّْف ذختخلألّلآ ]�ذ[ةٌُّئ:ةًْؤُّئ ء
طُّة[جبَّ ]�ةًؤُّئ مجحنر جبةر[ذحت ٌُّء سّ[ٌّ ئُّ طُّة[ جبحتْخل ط[جلحجبٌّ ء
أل[زُّخلُّآل ضختحْ:ْ:زُّخلُّآل:ْ ْ ض[خم ْ خلُّّ:ْ:نيُّحتؤل جبةر[ذحتَّمجُّ�ْ
إلًٌمت سًْحتٌل َّْ ء جبحٌختٌَّل خ[جلألٌُّ[ نيًححتنيًٌَّّّ نيألُّ طُّْحألُّ مجحنر
إلًٌمت:سًْحتَّ ْ ألٌُّّئّل ]�ةًْؤُّئ خلجمرال أل[ْ ئُّ ؤُّمأل[ٌّ:ض[خلّل
نيًٌألىُّ ألُّّضًَّألٌُّّ�َُّّْآ ٌُّة١: ئُّ سّ[ْحجل ْ إل[ْجنًَّّ هحتؤّل:
ْ زُّخلُّأل١َّ َّْز ذخت ئُّْحةٌُّّ: ضًٌَّّ هحتال ذ[ةّل: إلُّحت جبَّحتَّع[ال

ش[ئُّذُّمجٌُّخن:حتَّخلُّّ طُّمجُّحت خّ�ًؤ[آل حتَّْحذختَّإ َّْز حتَّضألٌُّّ:ضًٌَّّ
أل[ؤُّألري حت�َّْحش ئُّ:خ[جلححت�َّمجُّ طَُّّْ�خّ�ًؤ[آل جنًٌّ[مجُّآ خ[حتَّْْجلن طُّْ
سّ[ْحجلٌّ ألُّّمجختٌل:ْ ئُّ�ةُّخم مجًْجي ةُّخم ؤُّألريّ[:ْ خًْمجُّ�خ[آل جلحئ
ْسًْجب ئُّ ْحينّل إلًٌمت حت�حجبٌَّل ذ[ ألُّّةختٌٌُّل يُّخًْئ ٌُّة١ٌّخن
خ[أل:خًألّ[جب:خألختٌٌُّلإ ئُّ خل١حذّش ضًذٌُّل ]ٌ زآل ء ألُّّؤّألّل
طُّع[ال ئُّ جنًَّّ ئٌُّّ َّْحتذُّألل ط[جلحجبٌّ طُّع[ال ئُّ يجمُّةختجبآل: جبٌ[حتَّ�
سّ[سّ[ َّْ:جنًٌَّّّ ء:ئُّ:خألُّحت�َّذَُّّْ ط[جلحجبٌُّ نيُّؤ:ضًجب ألُّه[ؤجمغ
طُّحتح ْ جلحألآل حتْْجنألإلًٌخت َّْ ضًٌَّ[آل ئُّْحألٌُّخن يٌُّختٌل ْ جبَّحتةُّهر�ُّ
ذُّؤ[جن[ َّْحتهختحْحآل: خ[جلححت� ئُّ: ط[جلحجبٌُّ سًْحتَّ� طُّْ أل[جبٌ[حت ؤُّخُّخلّل:
ؤُّحتجبال طُّيئ جلٌختَّة[ألُّمجُّؤَُّّْ: ْ ةُّآل إلُّحت�حش ط[جلحجبا أؤّحبٌ[ٌّ: ةٌُّحب
َّْزّ[آل جبَّخلز سُّألل إلُّؤ[آل:َّْضر ْ:ئُّ ةُّآل هُّي٢ ْ جبَّخلز خ
ئًٌُّح سًْحتٌل َّْ ء: ةُّآلآ جبحتْخم: أل[سًْحت: ةّحنؤُّةّحنّل: ْ ةُّآل
ْ ٌََُّّّْْ جلألحبحآل:ذُّةخت� ضختٌ[خلُّ حتحخلُّيّألُّ ط[جلحجبٌّ ؤُّحتجبال:ء حت�َّخلألألٌُّّ
أل[ْ ئُّ ضًٌَّ[آل َّْضرّل ئُّ ٌٌُّخن ٌٌُّلآ خخت� ئُّف إلُّأل[خلُّ� ضُّحتٌىُّ�
ط[جلحجبٌّ ء ؤُّمأل[ خًْآلآ:َّْْ نُّحتة ةختجبآلا:ضُّحتٌىُّ ْ أْذآل ط[جلحجبٌّ
خًٌُّخلُّ ْ ألُّّؤّألّل ؤُّمأل[ٌ�ُّ إلًٌمت ْ جنىٌُّّل ؤُّحتجلٌَّئ مجحنر
ضًٌَّّ ْ أل[ة[ ز إلحم:َّْ ْ طُّة[ ضًٌَّّ هنئ ط[جلحجبٌّ:ْ ؤُّجني ء طَُّّْ

ئُّ:أل[ْ:إلًٌختَّْةختجبآلإ طُّة[ مجًال

طُّحتح حتٌوحتؤىختجبآل ئُّ جنًّحجلٌل: إلُّحت سّ[ْحجلذخت: ؤُّمأل[ٌل َّْ
نيُّؤ خ[آل طُّحتح ط[جلحجبٌّ:َّْ�ةًْجبَّذ[:ٌ[:طأليخّل نيُّؤ سًحأل١ةختجبآل
جبَّخلذّخن مجًْجنُّمج٢ٌّ طٌَُّّْحن[: َّْئ طُّة[آ ط[حتحخلرُّ� ط[جلحجبٌّ ضًجب
أل[خلألّلآ:مجحنر جن[حتٌ[ل زّألّل ْسًْجب َّْ ط[جلحجبٌّ هُّحتؤ[ألٌُّئ طُّحتح
َّْ ضحلؤُّز ء ةّحنؤُّةّحنُّ َّْْ جبحتٌجتَّجبحٌآل ض[ذخت ئَُّّْحت طٌُّ[ألٌُّخن

ط[ؤ[ألش:طُّْحآل:طُّة[إ
نيُّؤ: أل[ْأل هختحْحألدًٌآل ْ ٌُّة٠�ٌ[آل ئُّ: ٌٌُّخن إلُّحت جبٌْ[ضختٌخن
ط[حتحخلرٌُّّ جبْ ةًْؤُّئ�[:َّْء ئُّ�أل[ْ طُّة[:ْ ذُّأل�١َّْ جبَّخلز ْ ط[جلحجبٌّ

حتٌّْإ ضٌُّ�ٌُّ[ألُّ إل[ْجنًَّّ
طٌُّْخن نيًححتنيًَّّآ خىختٌٌُّل:ئٌُّّ خ[أل ئُّ� سُّضر خ[ٌُّخلُّ طَُّّْء
هختَّس[حت:ئُّ ء حتْْخبط[ْح هُّحتإلُّألل ئُّ ألُّهًَّحتمجختذآل ء طُّْ:حتحخلُّّخلُّ
ي[ع[جل خ[ٌُّخلُّ ةختٌٌُّل مجُّحتال َّْز خ[جلححت� يُّئُّؤٌُّئَُّّْ ض[َّْآل ٌُّآل
ئُّ خلُّحت نيُّْحجنَُّّْ َّْ ألُّء ةًْؤُّئ�[:خًْآل ئُّضحلؤُّز ْ َّخلألّل خخت�
نيحنرّل طَُّّْء َّْحتسُّ ط[جلحجبٌّ نيًٌألىُّ خحنًّألّلآ ]�ةًْؤُّئ خلجمرال
جلٌ[ذخت جبحخألختٌٌُّلآ ذ[ةٌُّئ ؤٌُّئ َّْ ء خًْل ؤُّألحبحألُّ ط[حتَّجلْْ
َّْ طألجم[ألُّّز ضحلؤُّذىختجبآل ئَُّّْحتض[ذخت ء ضحلؤُّذى[حتٌُّ نيُّؤىّل

ةختٌ[مجُّإ َّْ زٌُّخت� ْ جبحألختٌ[مجُّ مجحنر

ئُّ ء خبألُّهرّؤألُّ أْحَّْجنّألُّمجُّا ؤُّخلُّئٌُّّ
بثثب : خل[ئ ئُّ سُّجلحٌخت ْ هختَّألجم[ :أل[ْأل
ةُّهرَُّّْآ ئُّف هختَّألجم[ جبحمج٢ة[حتٌّ :ْ حتٌْحبح
َّْضرُّ طُّْ ء خًٌّ طَُّّْ: إلًْة[حتَّمجٌُّخن
ْ هختَّألجم[ أل[ْأل ئُّ خًٌّ يُّحتجل ةّحنٌُّّ
:هختَّألجم[ يًألجمئ ؤُّخُّخلّحنُّ ط سُّجلحٌختآ:طُّحتح
إلُّحت ْ سُّجلحٌختٌُّمجُّ َّْحتزختخلُّ ٌُّّنيًْمج
جبَّخل ئُّ جبَّخل ْحَّْجنّألُّمجٌُّّ ؤُّخُّخم َّْخ
هُّحتَّألجمآ ة[خختحٌّ ئُّ جبٌَّل ْ خُّخلّل َّ هخت�
َّْء أحتٌىل[حتا: خلُّحتجبَّال: هختَّألجم[ٌّ: طؤش[:
ذُّؤ[جن[ٌّ طّإل[ألٌُّل ]ٌ خلًْة[ٌُّذّىختجبألّل
ذُّّحتٌ�ُّ خلُّحتخ[جلٌّ ّحل إل ْ ةٌُّل حتَّهر[حتَّ ط
ضُّحتٌ حتٌْحبحمجُّ ط إل[ْجنًٌَّّّ طؤش[ ة[حتآ

جبْخ[حتََّّْخًْلإ خًٌّ
سًْحتَّ: ئٌُّّ مجختخبٌّل ةُّؤّل َّْحتسُّؤ[ٌَّّْ :
ئُّ جبحآ حتٌّْ طجمختحطّئ ْ ذًحتةّ[ أل[ْأل ئُّ
مجًحتمجٌُّئا أنيُّال هّئال ألّحن[ألحبحٌآل َّْحتحألًَّحت
خلُّحتء طُّحتجبْمج[آل ط[خل[ٌّ حتَّضألُّ يجمٌُّئ
سّ�خت طجمختحطّئآ َّْ جبخب ذًحتةّ[ َّْجلٌختٌَّئ
ء ط[ٌ[ئآلا أجبحأل طجمختحطّئ ض[حتسٌُّّّ َّْجلٌخت
َّْ ذًألخت� ٌُّآل:شحلخٌُّئ ئُّ طّجمُّ ْجلححتَّذُّ ط

ء طَُّّْ طُّحتح: طجمختحطّئ: طُّحتح جبحأل[: خلُّم[ذّل:
ئُّ حت�٣َّ جنًٌَّّل َّْ خىُّآل َّْضحنف جبحْحٌّ
ْزث َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ شىًْؤُّذَُّّْ ٌُّآل
ألُّةُّآل:خلُّه٢َّمجُّؤ[آل َّْضحنف جبحْحٌّ طُّمجُّحت
َّْ خًٌّ طَُّّْ جبٌّ ةّحنّؤألَُّّْآ طجمختحطّئ ئُّ
خلُّحتء ٌحلا ز٢ أجنُّقآل جبَّض[ئُّذىختجبآل
ةختجبآلآ طُّأليُّحتَّ ئُّ جبحْحٌّ:َّْضحنف طجمختحطّئ
َّْ طُّخّد ذُّئ: شىًْؤُّز :إلُّحتنيُّأل ء
ألحلؤ خًٌّ طَُّّْ: جبٌّ: خًٌّإ: أل[ضًَّجي: ز
جبَّألل خًٌُّ ذًحتةُّمجُّ َّْحتزختخلُّ ةًحتخلُّّمجٌُّّ
حت�حٌّ ة[حتجبحألٌَُّّّْ ْ ذًحتة ؤّحبٌ[ٌّ ْخ[خم
ةًحتخلُّّمجُّح جؤُّخلُّئٌُّّ َّْ ء خ[أل ئُّ مجحنر

ألختٌ[إ أل[ْ
حتٌْحبحمجُّمجٌُّّ: ز[ئ ئُّ: حتٌْحبحمجّحنُّ ط :
طُّْ ء طُّحتجبْمج[آل ْ ٌحل ز٢ أل[ْأل جبحلخم:
ألُّّ ٌُّةال: ّحل: إل جبٌّ طجمختحطّئ: إلًٌخت: ضجمرُّ:
ذًحتةّ[ َّْئ زًٌَُّّألحبٌّحن ْ أل[ْنيُّمجُّ ئُّ
ء خًْل خرُّْذختَّْ ْ:خل١حذّش َّْضرُّ طُّْ
خلُّحتخ[جلٌَُّّْ سُّألختحئٌُّئ ئُّ زًٌَُّّألحبٌُّمجٌُّّ
شىًْؤُّز ْ ؤُّحتجبال أل[ْ طُّحتح خىٌُّل جبحتٌجتَّْ

ذًحتةّ[إ

أئّدُّحتؤ[آلا ة[ٌُّذَّْخلُّحت خختٌٌُّ�ُّحت�ٌَُّّّْ
ْ طجمختحطّئ ئُّ ةٌُّل طُّأليُّحتَّ خلُّه٢ جبحَّْز
ذًحتةُّ َّْحتزختخم طُّْ جبخئؤ[خلُّّز طّإل[ألٌُّّ

طُّة[إ
ألّال: ألحلٌىٌُّّ ذًحتةّ[ خلُّه٢َّمجٌُّّ خلُّحتَّذ[
أل[ْآ خىلًْمجُّ: ةٌُّل طَُّّْ نيَُّّْحت�ٌّ خلُّم[ز:
جبَّخم أل[ْ نيًْمجُّ َّْضر طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ
خىٌُّلآ َّْئّ[ ذُّْيُّ ذًحٌل ْ خٌُّل طُّحتحٌّ
ئُّ ْ ألُّّةٌُّل ذُّْيُّ َّْئّ[ أط[ٌ[ئآلا َّْف
مجختخبٌ�َُّّْ ْنيُّْ َّْجبَّال َّْضر إلُّؤ[آل
سًٌخت جبحٌألٌُّل ضًححتٌألُّ: ةًحتخلُّّ: خ[آل ئُّ
خّش�ُّ ذُّشيّيىختجبآلآ ]ٌ زختخلى[حتٌّ ْ زختخم
ذًحتةّ[ زُّحتنيُّال ألُّإلّئّل: ط[ٌ[ئآل: طٌَُّّْخن
طُّحتح خ[حتآل ْ:ضًححتجبآل ألٌُّخن:ط[ْ طُّحتحٌّ جبحخألُّآل
طجمختحطّئّحنُّخم ة[حت ط خّ�ًؤ[آل ؤًّحألُّمجٌُّ[آلإ
طؤش[ ذًحتةّ[إ جبَّْئُّز طُّحتح ْْة[ٌُّذّىختجبألّ�ُّ
طُّْ خلُّخُّذ جبحْحٌّ ذًحتةّ[ ة[حتَّ طُّْ طُّع[ال ئُّ
سّ�خت طؤش[ طُّخّدآ: ذُّئ: ئُّ ةختجب: حتٌْحبحمجُّ
ألّحن[ألحبحآ زُّجنّؤ[أل:ضًٌَّّ أل[ْخختٌ[ل: َّْجلٌخت
خُّخم:ألُّّإ زُّجنّؤ[ألُّّ ط َّْف:طُّأليُّحتَّْز
نيُّآل ةؤ[حتآ خلُّحتء مجًٌئ مُّخحبْئ

ضخنق� حنخر٧

ط[جلحجب:خًٌآل جنًْآل ئُّ نيُّؤ:ط[جلحجبٌّ

إل: ً�آلُ

ةًحتخلُّّمجُّ ؤُّخلُّئٌُّّ
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جبَّخلذحبححتٌَّئ: طُّحتح: ةختجبأل�ّخن جنُّّّْ: خ[ٌُّذُّ
طُّع[ال َّخلّ�ُّ: خخت� خ[َّْذُّ ئٌُّّ ؤُّحتجبؤّخن إلُّذ[: ْ
ةًحتجب جبَّْحت ]ٌ حت�ئ ء خحلحألآل ض[خم َّْضرُّ طُّْ ذ[
ٌُّةس[حتنيُّمج َّْ جبحآل ؤًإلّؤ ْ نيُّألّ�ُّ م٢حة ئُّ
ةختجبححتٌخن ئُّ ةًحتجب:نيُّأل:ؤًإلّؤُّْ طُّحتح م٢حة ض[ء
مي ضًٌَّ[آل: مُّحتَّخٌُّئ جبٌ[حتَّ طَُّّْل خلُّك[ألحبٌُّإ ٌُّ
خلُّحتَّة إل[ْة[حت ْ خىُّآل ٌُّء َّْ ذًحآل ضّ[ألُّذٌُّئ
ء:ذ[ ؤُّجلٌَُّّّْآ ط[ٌحبئخبٌ[ٌّ خ[جلٌُّئّ�ّخن طٌُّّ:سًْحت
إل[آل ء جبٌَّحب ألّحن[آل ضًٌَّّ حت�َّأل�ُّ ٌَّّْ ْ حت�َّخلُّّ ةًْ
ذ[ خًَّْآل أل[ْ ئُّ خلّ[خل ٌُّأل ]ٌ:ذجبَّخل َّْل ئُّ

ؤٌُّّحب خخت� ة[حت خلُّحت ئُّ جنّنُّ شىًْؤُّز ذ[ خىّحنألُّْ
خًَّْخل؛إ ْؤًٌمت نيًٌمت ْم٢حة

يُّخًْئ: ٌُّل ألُّ ةًحتجبخل[آل ٌال إلُّحت خلُّحتجبحئ َّْف
ء ألًٌجم[ ةًحتجب طُّحتح: ذ[جلَّ ذ[حتغّل خُّئىًْ ألُّةختجب
ةّحن[خم ةًحتجب: ء خُّجبخُّضرُّّ إلُّؤ�ُّ طُّْ خلُّحت: َّْ
ةًحتجب ء ةختٌٌُّحب ذ[ْحألد[حت ٌُّ َّْ إلُّ طّأل�ٌُّخن ْ
خُّجي:خُّجنُّْ:خىٌُّحبآ م٢حة ذًحٌحب ْ ضًحجلَّ سّ[ْحجلٌّ
يُّخًْئ ئُّ ْخل[ألّل: ْ ٌجمر ًإلُّئ سًْحت: طٌُّّ َّْ
ذ[حتٌض ء: ذختَّء زُّحت�ٌَّل ّحنألّ[حتَّ ز طٌُّّ ألُّةختجبآل
جبحْحٌّ:إلُّة ذٌُّأل[ ةًحتجب ةختجب:ء جبٌ[حت ٌُّ ةًحتجب:جبحَّْْآ

يُّخًْئ خًٌألّ[آل جبَّْئُّز َّْ إلُّال ء خ[حتجلحأل جلألٌُّ[ٌّ
م٢حة جبَّْئُّز: ذ[ زّّ[آل: جبَّألُّ زًٌئّخن: إلُّال :ْ ةُّآل
ْ ألُّةختجب يُّخًْئ ٌُّ ةًحتجب جبٌ[حتَّ َّْل ؤألآلآ:َّْف خخت�
م٢حة ؤّجمخت:طُّحتح خلُّحتجبحئ ء طُّْ:ألُّضحنٌُّئُّ ذُّؤ[ؤ
ئّ ةئأل جبَّخم َّْحت أل[مجٌُّّ خ[حتجلحأل جلألٌُّ[ٌّ ةّحن[ٌْلآ
َّْ جبٌْ[ٌّخن :ْ م٢حة خلُّحتجبحئ ي[خلال مُّخحبْئىُّحتٌال
سًحْ ْ إل[ْحتجب خلُّحت:ةًحتجب نيُّ:َّْ جبقآل جن[ذ:ذ[حتٌض

أل[ْ:س ئُّ ٌُّإلًْجبٌٌُّئ نيًٌآل ء جبٌْألٌُّّحب ض[خم:
جلٌَّّْ ء خًٌّ ٌُّ ةختجبآل ٌُّإلًْجبٌٌُّئ طَُّّْل مجختذألُّآ
َّْف جبحْحٌّ:ضًٌَّ[آلآ خلُّحت طُّئ�ختجبألُّْ خلُّألآل:ذ[ ئّ[آل ئُّ
ألّحنرؤ[آل ْ ض[ء ء خًٌّ ٌُّ ةختجب مُّحتَّذ طَُّّْل
ةختٌٌُّحب نيُّ ء جبٌْألّال ٌْْخن طؤخت� ء هختْْجن[ ضًٌَّّ
جنُّحت�ٌل َّْضر ء طَُّّْ:مُّحتَّخُّ ض[ةُّ؛إ طُّْ أل[ْ ئُّ
ضّ[ألُّز خًٌّ ة خىُّآلآ ذًحآل جنُّحت�أمختْخُّا أل[ْ َّْ

ئُّ خ[خلُّمجُّآ خلُّحت خ[قُّْ َّخلآلإ خخت� ذًحآل َّْل طُّع[ال َّْ
خلُّحتجبحئ ْ خلنًجبٌّ جن[ٌّ أل[ٌَّْآل ء ّىُّهرألُّ ز ني[ْ طٌُّّ
ّحنر ز ئُّ: جبٌّآ إل[ذُّ مُّحتخجمر[آل ئُّ ةًحتجبخل[آل ٌال: إلُّحت
ضًٌَّّ طُّحتح خُّحتأل[ؤُّ مُّحتخجمر[آل جن[ٌّ زُّحتجبََّّْْ
طٌُّّ ةختجب؛إ:ئُّ ة[حتَّ طٌُّّ ء جبحجنر ؤُّخُّخل:ْ نيألًٌل
جبحَّْذُّ طٌُّّ ؤُّخُّخل:ئُّ ء ضجمُّْ:جبٌَّحنر ٌُّ جبٌحبححتَّ
َّْحت:جبَّخم ضختٌ[مجُّ جلحألّ[حتٌُّل طُّْ طُّخل[خم نيُّخمح:َّْ
خلنًجبٌّ جن[ٌّ ء خًٌّ ٌُّ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئآ نيُّْ ْ
خ[َّْز ئُّ ء ةختجب ّحنألّ[حت ز طٌُّّ ٌال إلُّحت خلُّحتجبحئ َّْ
جبَّْئُّز:م٢حة ضًٌَّ[آل:ئُّ جبحت ؤّئّ[حت نيُّآل خلُّألف

خ[ ألُّّ مجُّحت�مجّىلُّئ جنًْآل: ئُّ :ْ ةٌُّحب ضًٌَّّ ؤ[ي ْ
جبحتْخم:ةُّآلإ طُّحتحٌّ ؤُّخلُّئٌُّحنُّ إلُّؤ�ُّ َّْخلو:طُّْ
ّحنألّ[حتٌّ:ئُّ:ذ[حتٌض: ز ئًٌُّح ةًحتجب ء طُّحتح:ٌُّ:خحلحألّال :
يُّخًْف ذٌُّأل[ ألُّ َّْف جبحجنر�ُّآ ضًٌَّّ ضُّخ[ز
ذختَّء هختَّ َّْل إلًْة[حت خًٌُّخلُّ خُّئىًْ ألُّةختجبٌُّآ
سُّؤ[ئ جلَّؤ[آل: ئُّ خًْخلٌُّّحبإ: ضًٌَّّ: إلُّة خلُّحت: ئُّ
نيُّْ ء ؤّجمخت قإلًْحتٌّ :خلُّحتجبحئ مُّخحبْئأل[خلخت:
ةختجب خ[حتجلحأل ؤجمرُّه[ٌّ جلألٌُّ[ٌّ: َّْئ ىُّهرألّ ز
م٢حة قإلًْحتٌّ: خلُّحتجبحئ ء خلُّحتجبَّؤّحنُّ ئُّْ ْ
ةختٌ[ ّحنألّ[حتَّ ز طٌُّّ خًٌّآ ي[خلال مُّخحبْئىُّحتٌال

ض[خلُّّ:نيًٌآل:جبحتٌ[َّْ؛حإ طٌُّّ
خلُّحت: ئُّ ْ:سُّضر ذُّطىّحب ء خًٌُّ ٌُّ:ةًحتجب :َّْحتجبَّْحال
ٌُّخلُّ جبٌ[حتَّ َّْل ّل إل[ئ ئُّ ةٌُّحب م٢حة ٌحلٌّ ٌُّةخت�
ألُّحتٌر:مُّحتَّخٌُّئ ْ حت�َّخلال ئُّ طُّْ:سًْحتَّل إلُّحت ء
ٌختآل جب : هُّخلئ ضًٌآل: أل[ْ َّْ حنرّ ني :ٌٌُّّ ء جبٌ[حتَّآ:
مُّجن٢َّذ:ني[حتَّ حت�َّخلال َّْ أل[ٌْ[آل ئُّ ّحنر ني إلُّحت ْ
ض[خم خ[ٌُّخم: ٌُّ خلُّألألُّآ زًٌئ ط[ضختٌحن ْ خًْز:
ةختجبألُّ ئُّ:ف هختٌَّّ �ْجل نيُّآل ء:ةًحتجب:إلُّحت خحلحألٌُّّحب
ألُّ ْ ُّ�ّ ةُّخل إلُّي﴿ًَّحت ألُّ َّْف ضًححتجبألُّ إلُّي ْ
خىٌُّال:ٌُّ هئجمرف ذُّؤ[جن[ٌّ طُّمجُّحت هختْْجنّحنُّ؛إ ض[ء

خختحٌئ ء خًٌّ: ٌُّ ئُّ ّش�ُّ: خ ةختجبحؤُّمجُّحت: زّّ[آل: َّْ
ٌختَّْ خب َّْ ٌخت خب ْ ةختجبآل زّّ[آل: َّْ ضّ[ألُّز ضًٌَّ[آل
طجمختحطّئ َّْحتحًٌَّحت: ئُّ مُّحتَّخُّ ذُّؤ[ؤ جنُّحت�: طٌُّّ
طَُّّْل حت�َّخل[ألٌُّّ؛حإ: جنىُّخم َّْ خًٌّ هش نيُّألُّ: ء
أل[ْ َّْ حنرّ ني ةًحتجب ء ٌُّخلُّ خحلحألآل خ[ٌُّخم مُّحتَّذ
َّْ ٌّ ئُّ ّحنرّل ني إلُّحت ذ[ ألٌُّختٌّ هُّخلئ ضًٌآل
زخت ٌجتٌّ:ذ[حتغّ[آل جبحت َّْ ء ْحألآل ط[ئحنر:خًْزآ زًٌئ
ةختجبألُّْ: َّْحتجبَّْحال هختْْجنف:ء ألّحنرؤ[آل ْ ضّ[ألُّز ئُّ
خًٌُّ ذختَّء طُّحتحٌ[آل:مجختألل ْ:خل[ؤ[آل خلُّحتَّْز ْ زًٌئ

ألّحنرؤ[ألّ[آلإ ]ٌ ؤُّحتجبؤّ[آل ألُّ

طُّحتح:خلُّحتجبحألّل: ةًحتجبخل[آل ٌال إلُّحت خلُّحتءا أ خلُّحتجبحئ َّْحت ئُّ:ٌُّْ :ؤ[ٌَّّْ
خلُّحتجبحألُّ ْ جبحَّْز طٌُّّ ةختٌ[آ جبحَّْز خلنًجبٌُّْ جبَّْئُّز ٌّ:ُّئ حت�٣َّ

ئُّ ذ[ خ[خمآ ُّْسُّئ خ[ٌ�ُّْ خ[ٌُّجب ء جبٌَّحنر ةُّهرُّْ ف ئُّ حنرٌُّئّ ني
خ[خم:خىختٌٌُّحبإ خلُّحتٌّ

ألُّّ هختْْجي ألّحنرؤ[آل ةًحتجب
خيجم�نيـخيخٍخخم
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ٌََّّْئ: ذًألخت� جب٤ْأل[ٌُّذ ْ خلُّحتخ[جلٌّ جبحؤُّجلحتٌ[ل هحن[حت خبٌخت ئُّ َّْف
ز[حتذٌُّئُّئُّْ طُّْ ؤُّحتجبال ز[ٌٌُّّ ةحلٌّ ْ ذًحتء ٌَُّّْألُّذ
َّْْ جبمج[آل طَُّّْألٌُّ[جنغ سًحتطُّز جبحؤُّجلحتحألآل خلُّحتجبؤُّشىًْؤُّز
خىُّآل ةًحتجب ةّحنٌُّّ: ني[حتَّخلُّحتةختجبآل جبحْحٌّ ء َّْطَُّّْ حت�حخلُّّخألُّآل:
ةختجبٌ[ألَُّّْ ّد[حتٌَّّ خل ْ جبْخ[حتَّ ء يجمٌُّئُّألُّْل طُّْ ذُّألّ[ ْ
ئُّخلُّحتخ[جل هختٌَّل ٤[حتٌَّّ هُّْذّ[آل ْ ةًجنغ طُّع[ؤُّمجٌُّّ ء ْ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ زُّةُّةُّْ جبخب جبَّْئُّز سُّألل ئُّ خًٌّ خّر[ْحآل ؤُّحتجبال ْ
ذًحتةّ[ َّْضرُّط[خًْحتٌّ طُّْ ء ذًحتةّ[ ط[خًْحتٌّ خ[آل سُّأل�ُّمجُّطُّحتح
طُّع[ال طٌُّْخن:ئُّ َّْضًٌََُّّّْألٌُّّآ ض[خلّل مجُّجنُّةختجبآل خًٌّ:ْ هختَّةحل
ؤُّذختخل :ْ ةًحتجب ألُّذٌَُّّّْ: َّْئ ض[خلّل خلّ[خلُّز ألُّةختجبآل: :َّْ زٌُّخت�
ئُّ زّحنىُّهرألّل إلُّحت ضختحْ ئُّحتَّأل�حبحألٌَُّّّْ ذًحتء ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ
ذخت ةُّؤُّألُّذٌَُّّْئ ْ طُّحتؤُّآل ْ ةًحتجب َّْء ألُّذٌَُّّْئ خ[حتَّْْجلن
حتْْخبمج[حت ئُّ ذًحتةّ[إ: ٌٌُُّّةس[حتني خ[آل: طُّحتح ]ٌ إل[ْخل[آ ْذٌُّئ: ئُّ
ْ طحتْز[ رّ ٌُّة ئُّ َّْطُّألحبحؤدًٌآل طُّحتح ذًحتةّ[ إلَُّّْسٌُّّ ٌْْخن طؤخت�
َّْء جبَّحتةُّهرأل:ْ أل[ْنيُّمجُّ ئُّ ض[خلّل جبَّْحت جبحجنغ طُّحتح ٌُّئإلُّْئ
طُّحتح جبَّحتْحجلٌَّل َّْء ز[ٌُّمجٌُّّ طجمرهئىختجبآل ْ: إلُّحتق مجُّْحتحإلّحلٌل
طٌَُّّْخن خّ�ًؤ[آل ط[ؤ[عٌُّئُّآ طُّْ: جبَّخلىُّهغ: ض[ذخت ئَُّّْحت طحتْز[

ئُّذًحتةّ[إ خًْل ط[جنر:ْ:ط[حتحؤ َّْجبَّخلَُّّْحتةختجبآل
ٌ[حت خخت� أل[جلمجّل: َّْضرٌُّئ ئُّ ةُّخلٌُّئُّء طُّْ ذ[حتٌض ئُّ: هختَّآل
جبمج[آل ْ جنىألآل �ؤُّحتجل:خّحبَّأل ْ ني[حتَّألًٌجمجم[جل:جبَّآل ْ ذ[حتغ
مجًْجنحبحٌآل خ َّ ئُّفةختجبٌ[آلْ: ءةُّخلٌُّئّلش[جن[ َّْحت�حخلّ[:ألُّآلآ
حت�ٌّْ خلُّحتَّذ[ ئُّ إلُّحتنيُّأل ْ ةُّهّ�َُّّْ طُّمجُّحتٌَّئُّء:ئُّف َّْْ
طُّْ ألٌَُّّْئ جبٌْ[ضخت َّْف خًْألَُّّْآ ذًألّل حت�َّضألٌُّّ َّْحت�ٌّْ
ْ ّحل إل َّْ جبَّْئُّذّل جبحؤُّجلحتألُّحت ْ جبحأل[ ْذَُّّْط[جبَّؤّحلحجبٌل
ٌْْخن إ:طؤخت� يُّئُّال ئُّ جبَّألٌُّّ ْ:َّْضحنف ط[جنر طُّألحبحجلٌ[حت

طَُّّْجبحجنرًْل ؤٌُّئ جبٌ[حتَّأطُّحتجبْمج[آلا ْئًٌُّح طُّ
ؤُّخُّخم َّْ طٌُّْخن ء: آ جبَّْحتَّخًٌألّل

ْ ضًجبٌّ إلًْة[حت يٌُّختٌل
]ٌ ْحجلخًٌآل زختْْخبٌَّّ خ[َّْذ

َّْحتجبَّْحؤُّئُّخ[آل طّجمٌُّخن ذ[ زّحنىُّجي:ةختجب:ْ ةًحتجبح حت�ٌّْ َّْ طألور[﴾
زختْْخبَّمجُّ ؤن[حتجلٌَّئ :]ٌ ألٌُّ[حتٌَّئ َّْئ جلٌ[ذخت مجورًمجًْ: طُّع[ؤحبحٌآل
خلُّحتخ[جلٌّ حت�ٌ�ُّني[حتٌَّّ خبححتجبآل ًإلُّئ ء طُّحتحٌ[آل خًٌّ جبٌ[حتَّط[جنىختح ْ
ئُّ ةًحتجب حتجلمج[حتغًحجل قًسًٌئ خلُّحتةًذىختجبآل: ئُّ إل[ْحتجب جنىُّخلر
أل[ْحت�حخم ئُّ: ء زُّجنًٌُّّخ[حتٌل :َّْْ :ٌ]ةًْذ ألُّذًٌُّألجمر :ْ ذًحتةّ[
إلًٌمت طّجمٌُّخن ذ[ ْ َّْحتجبَّْحؤُّ مجًجلٌَّحنرَُّّْإلُّحت خلُّجبٌَّّ إلٌُّحنر[ٌٌُّئ
طٌَُّّْحن[ َّْئ ألُّّةختٌٌُّ�ُّجبٌّآ ةًْذ[ٌّإل[ْحتجبأل طُّحتح حت�ْْجنأل[ٌّل
خىٌُّل مجًْجنُّمج٢ ضًٌَّّ ذًحتةّ[ ألُّّةختٌٌُّل طّجمُّجبٌّ جبْألّ[ٌّ ئٌُّّ
حتجلمج[حتغًحجل ئُّقًسًٌئ حتٌ�ختذآل طُّحتح خًٌألّل ز[خلُّْحألّل جبَّْحت ْ
ء جبحخُّجي:ةختٌ[مجُّآ خ[ألّ[آل ئُّ ةًحتجبخلر[آل ْذٌُّئُّء ئُّْ ةًحتجب ؤئئُّز
ط[خًْحتٌّ ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ هختٌَّل ئُّجبَّخلحبحٌآل خًْمجُّخلُّخُّذ طٌُّْخن
َّْخ ضًٌَّّ ذًحتةّ[ طّجمُّء خلُّحتجبَّال ئٌُّّ ذ[ٌدُّز َّْ ذًحتةّ[آ خلّ[خل ْ
ئُّةًحتجبخلر[آل ةًحتجب ؤُّخلُّئٌُّّ زّحنىُّهغ َّ َّْحتحألًَّحتْ: جبٌْألّل جبَّخلز
ّل َّْء:إلُّحتق ٌال:ةًحتجبخلر[آل إلُّحت جبمج[آل:َّْزّأل[ٌآل ْ:ئُّخل[ٌٌُّّ خ[جنًْحت
حت�حجلٌدًٌآل :ْ م٢حة جبَّخلرًْحت ئُّ: ةًحتجب إلُّيٌُّئ: نيُّخلس[ألآل ْ هّحبحتحف

ةًحتجبَّئُّ:م٢حةإ جبَّخلىُّهرٌُّئ َّْْ م٢حي ٌُّألٌُّئ جلْْحتال
طُّحتح ُّذأل[ْجبَّْئ ةختجبمجَُّّْهحن[حت جبٌ[حتَّإلحم طُّحتجبْمج[ألّخن طؤش[
َّْضر ئُّ:إلُّؤ[آل ْ زحنر�٢ٌىختجبألّ[آل ْ ةًحتجب ةّحنٌُّّ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل
َّْمجًْحتٌَّّ جبٌختٌل ؤُّحتجبؤّّخن زحنر�٢ٌّ
ةًحتخلٌُّّئ جلْْحتال ض[َّْآل ز[حتذُّمجٌُّّ طَُّّْء
حأل شًةؤخت� ؤ[ٌَّّْ: ئُّ زُّحتئُّؤ[ألُّْ:
ذًٌُّألجمر�ُّجبَّخلىُّهرٌُّئ ز[حتذُّمجٌُّّ
خ[حتٌ�ُّجبَّخم ْذُّمجٌُّّ: طُّحتح هختٌَّل
ْ ط[خًْحتٌّ: ؤٌُّحبحآل ئُّ ذ[ٌدُّز :َّْ

خلّ[خلإ

طُّْ: َّْجلٌخت خلُّحتء ْ ذًحتةّ[ خلّ[خلُّفُّجبححت [جل ٌُّك أل[ْألّحن[آل:خ[ألُّيجمٌُّّ:ؤُّخلنًجب ط:
طُّْ ذًحتةّ[آ أل[ْنيٌُّل نيُّآل طُّحتح �ّخلُّحتجبحأل َّْضر ئُّ ألَُّّْجب خل[ئٌُّئ ٌ]ةًْذ ْذُّخلُّئُّ
ئُّحتْْخبمج[حت جبٌختٌل:ْ ء:ألحلٌىٌُّّ:خلُّجبٌَّ�ُّْسًْجب ئُّْحينّل:طُّة[ ذُّمد٢ ]ٌ يجمٌُّحنُّمجًجلححتجي
ئُّ هختٌَّل ْ طحتْز[ ر ّ ٌُّة ئُّ ذًحتةّ[ َّْطُّألحبحؤدًٌآل حت�ٌّ ئُّ خًٌُّخلُّمجختهرّل ٌْْخن طؤخت�
حتحخلُّّخُّآلآ َّْْ زٌُّّ ؤ[ٌَّْ�ُّ ذًحتةّ[ٌخن خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ

جمطخيجل يجمًخخت

زُّحت�ٌ�َُّّْ جبٌ[حتخُّةختح َّْ طحتْز[ حت�ٌّ
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ةُّهّ�ُّ: ذخحلحَّْا أ ؤُّخلُّئئٌُّّ: ]ٌ ّئ ة :
زٌُّىُّحتٌل ئُّ زّىإل[ذ�ُّ ْ خختحجبخلر أل[ْنيٌُّّ
خحلؤ[حتٌّ ]ٌ ﴿ّؤ َّْضُّز: ْآ ةًني�ف
جلْحآل إلُّحتجبْل َّْ ةختٌ[مجُّ: ألُّضحنُّةّخن
ز َّْ ء ةًٌُّآل طُّحتؤُّأل ْ ط[جنًْحتٌّ
طُّحتح:حتَّخلف طؤش[ أض[ئحبٌّاإ حتححتذطًٌحنآل:ط
أذٌُّ[حتَّاَّ ٌحت�ٌ�ٌُّّ:ط[ْح ذخحلحَّْ:ئُّ ٌط[ْح َّْ
َّْحتَّْ خىلّحب ْط خلًححتٌّ َّْ خ[ٌُّخلُّ َّْ
أخلُّحتٌّ سَُّّْئ َّْحتَّْ جبٌْ[ضخت ْ خلّحبَّة[آل
جبٌّ ْ خلّحبَّة[آل ٌحت�َّخلّحبَّ:ط[ْح طّش[ خُّحتجبٌّاْ
ٌُّّ�ّةُّه ْ ئُّف جبٌْختَّ جبَّيُّ أببا ذخحلحَّْ
جبٌختٌل ذخت ط[ْحٌُّ:أل[ٌْل أخًحتحاآ:ط ط[ْ حتحخم

س[َّْاإ أذخحلحَّْ طًٌحنألُّز ْ
ئُّخ[آل إل[ ذخحلحٌَّْخن ألُّضحنىختٌ[ل ةًنيل
هختحْحآل ل ّء:ةُّهّ�ُّأل[ْ:جبْْئ حت�حخل[ٌّل جلٌَّّْ
خلُّحتَّذ[ٌٌُّئ نيًْمجَُّّْطُّحتح: ذ[حتغُّمجٌُّّ: ْ
ئُّخلُّحتجبَّال َّْحتسُّجلحٌف إلٌُّحنرال خلُّجبٌَّّ
إل[ْخلُّحتجبَّال ء: أحتْخل[ا ض[ئحبٌّ: ؤُّئ
ةًنيل طُّْ طؤش[ خًٌُّإ ط[جنًْحتٌّا أخلُّحتسآل
ٌُّةّحنذ[حتغُّّزّىإل[ذ�ُّئُّز[حتنيُّةًني�ّل
تبآب خألُّمجٌُّّ جبحألختٌ[مجُّء ذخت ةًني�ّل ئُّخ[آل ْ
يًحت�حهرٌُّحن ْ ز[ألُّّمجٌُّحن:تث:خلال ؤُّذختَّْ
أ طًٌحنآل: أل[ْنيُّمجَُّّْز ؤُّحتجبال إ خلال تت:
ٌُّةال َّْ أحتئألجمآلا سُّألختحئ إ ةًني�ُّمجّ[ْحتا
ئُّ جبٌَُّّْ ةًني�ُّ طُّْ ء جبحألختٌٌُّل ةُّخلّل
إل[ٌْرا أئّؤ[آل طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ تتثبجلآ خل[ئ
طُّع[ؤحبحإ خ[أل ئُّ جبحتحخلُّذّل ةختجبْ خلُّحتجبحأل
ٌُّةُّْجبحٌآل ئُّ ةًٌُّآل جلْحألٌُّئ جلحأل[ٌٌُّئ
ذ[حتغُّّآ ةًنيل ط خ[آل ئُّ ةختجبألُّ هختٌَّل
ٌُّةُّْجبحٌآل ئُّ ض[خل١ٌآل: ْ ذ[جلَّذختٌآل َّْف
جنًْألُّْححت ذّجم٢ذّئا أجبٌّ ئٌُُّّآل ئُّخ[أل
َّْضُّز طًٌحنّلث ء ةختٌ[مجُّإ زُّضحنُّْ أل[خم
جبقُّمجٌُّّ إلُّحتجبْل ئُّ :ْ ألًٌجمّ[مجُّ خحلؤ[حتٌّ
َّْضر ء ألًٌجمّ[مجُّ ئُّذ أحتْخل[ا ؤُّئ أل[ْ
طُّْ طؤش[: خًٌُّإ: أطحتححتذا ؤُّئ: ضًٌَّّ:
ةًنيىُّمجَُّّْ ألًٌجمّ[خلُّيٌُّّ: ء: ألًٌجم[ألألُّ

طًٌحنّلث:ؤآل ْ ذٌُّّل ٌ]ةًْذ ٌَّّْ:سًْحتَّ
أض[ئحبٌ[اٌّ ضًجبحَّْألحب ضحلؤُّذى[حت أطُّحتخل[االآ
جبَّخم َّْ خلُّحتةُّهغ ْآ: :ٌََّّْخُّجل خلُّحتجبححت:
ْ أض[ئحبٌ[ا ضًجبحَّْألحب حتؤُّذ]ٌ َّْ إل[ْحتجبال
جنُّةُّذ ء:ذختخم:ْ ئُّ:جنىخت:ضًَّال إلّحلٌَّئ
أض[ئحبٌ[اٌّ َّْحتمجختٌى[حتٌَّئآ جبخب نيُّخم ألُّّجلحألآل
خُّضحن[ْ زّال َّْ جبَّخلز: ْ إلّحل ضًجبحَّْألحب
شًةال :ْؤآل:ةختجبَّضًَّجن:حأل خل[ئٌُّئ:شًةؤخت�
جب٤ْآل ْز: ض[ء ْ ةختجبال أطحتححتذا ْز
ضًَّجن ضًجبحَّْألحبٌَّئ ةختجبالآ ز[حتنيُّز[حتنيُّ
ء جن[جبٌُّ حتْْخبٌَّئ طُّْ جبحألُّزّالآ هختٌَّل
ئُّ إل[ذألُّجبٌّ ةختجبٌ[آل طُّحت�حٌ[آل ط[حتَّجلْْ جب�
ْ إل[ْحتجبال جبَّخم َّْ خلُّةُّهغ طَُّّْء جنًْآل
ةُّخلّل إلُّحت طؤش[ ةختجبالآ ط[جنر خلُّي[ؤ�٢
ضًجبحَّْألحب ٌ[:خحنىألّ�ٌُّّآ:طَُّّْ ٌَّْل طَُّّْ
ضًجبحَّْألحب أط[حتحجباْ: ضًجبحَّْألحب: أض[ئحبٌ[اْ:
َّْ ٌَّضًجبحَّْألحب مجحنر: َّْئ أجنُّؤ[جيا
ألُّّؤّألّلإ أل[ٌّْ ْ خُّآل ئُّأل[ٌّْ حت�ٌىلُّئُّةَُّّْ
]ٌ ّئ ة يٌُّّ ألًٌجم[ألآل مجًْحتٌَّّ َّْ طؤش[
جبَّحتةُّهّلآ ئًٌُّح ذخحلحَّْ: ؤُّخلُّئئٌُّّ
جبحمجُّ ألًٌجم[ألألُّمجُّ هُّحتؤ[آل: أطُّحتخل[ا ء
ئُّ ضًَّجن حت�٣َّّل :ْ حت�ٌّ: ء ئُّْخلُّحتجبَّؤُّ
حتْْخب تب ؤ[ٌَّّْ طُّحتح أحتحَّْألحبْجلا ؤُّخل[خل٢
تبثٌّ خل[ئ ئُّ طٌُّْخن خًٌُّء َّْحتجبَّْحال
جبَّخلز طُّحتخل[ َّْضرّل: ئُّ: َّْحتسُّجلحٌف
ضًَّحتإلُّز خ[جنًْحت أؤ[ألا:ئُّ ْز مجختذُّخ[آل

اإ أْحتؤ جبَّحتٌ[نيٌُّّ
جنًْألُّْححت: ط خ[خلىختجبألُّآ جن[ٌُّآل طَُّّْء :
ٌُّّي خ[آل ئُّ ل ّخل[ئ نيُّآل ٌ[ؤًإلؤُّ مجختألل
سًّحجل:ةختٌ[ جبٌْ[ضخت ء خًٌّ إلُّْئ٢ ةًٌُّآل
جن[حتخلر[أل ؤُّيفُّي ]ٌ ؤًجلَّض[ألُّ طُّحتح
خ[حتَّمج[ٌّ ئَُّّْحتجبَّال إل[: طّجمُّ ء إلُّْئ٢
طَُّّْ زّحنألّ[حت طَُّّْ ئَُّّْحت ؤجلَّض[ألُّمجُّآ
ْ ؤجلَّض[ألُّمجُّ أل[ْ ملختٌٌُّ�ُّ ةختٌٌُّل
ةًحتذُّخ[خلّل ْ خىختٌٌُّ�ُّ:جنّحنُّ نيًححتجبَّْحتٌّ

خألًٌجمٌُّّلإ ئُّخ[أل ذ[حتغ

ضًٌَّّ:ؤُّألحب: سًٌخت جبَّخلرًْحتَّمجُّ ٌَّّْ:سًْحتَّ :
ط٢حجبَّ ط س:َّْس:ألُّةختٌ[آ ذُّْحٌّْ َّْ جبٌّ ْ
ذ[ ْ َّْحتجبَّْحؤُّ إلُّحت ُّْجلحئ حت�خبقَُّّْ ئُّ:حت�ؤّ[آل
خلّ[خل زختْْخلٌُّّ: ضٌُّ�ُّ مجختهر طّجمٌُّخن:
ئًٌُّح ط[جبححت ث خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ئُّ ء م٢حيَُّّْ
م٢حة خلّ[خل إل[ْةّحنٌُّّ ةختٌٌُّل ؤُّجلَّألُّ
طَُّّْء خ[ألإ خ[ٌ�ُّ: مجُّْحتحٌل حألى[حتٌّ: ٌخت� مجً
جبَّخلرًْحتٌّ سُّألل ةًحتجب طُّحتح ط[جنىختحخم
طُّْ خًْألٌُّّ َّْ حت�ٌَُّّّْآ إل[ خلُّضرّل هختَّ
إلُّة َّْ زًٌَُّّخلآل: ء جبَّخلرًْحتٌُّ: ؤ[جبجبٌَّئ:
ؤ[جبجبٌَّّ ئُّْحألٌُّخن ةًحتجبخلر[ألَُّّْآ ؤئئُّز
ئُّ:أل[ْأل جبَّخلرًْحتٌُّ سُّألل طُّْ أبتباآ:طؤش[
إلُّهر ء مجًحتمجٌُّئُّخلُّ طُّْ: ط٢حجبٌَّّ :ْ ةًحتجب:
ئُّ جبقًةختحخل زختْْخلٌُّّ ألٌُّحنرألُّ ُّخل[ئ
ط:س[حتَّ ط[ٌ[ طؤش[ خألٌُّلآ ض[خلّل م٢حة:مج[ال
َّْسّىختجبآل :س ئُّ مجًحتمجٌُّئُّ طُّْ: إلُّؤ[آل
ٌُّّذُّئ جنًٌَّّل: َّْمي: خ[ٌُّخلُّ: جبَّخلرًْحت:
ط طُّحتح ةّحنُّْمجختهرّل مي َّْْ خألُّألُّ ضًٌَّ[آل

َّْ نيُّألّل ْ:نيُّألّل:ذخت:جبحتٌجتَّ:خىّحنّل:ْ جبحتْخم:خىُّآل زختْْخلُّ
ألختضّل:خًْل إلُّحت َّْ ةًحتجب خ[ٌُّخلُّ َّْئ خًْلح ذُّْحْ جلَّحتَّجب:ةًحتجب
ةّحنٌُّئُّ طُّْ مجحنر: م٢حة ئُّ طُّؤختٌى[ ّحلٌَّئ إل جبَّحتني�آل َّْحتسُّ
ألٌٌُُّّل:جبٌّ طَُّّْ جبَّحتهُّز ٌُّةَّْ:خى[ْ خُّنحبحٌ[ شىًْؤُّز َّْئ
ْز جلٌَُّّْْ ئُّ ةًحتجب نيًٌألىُّ خُّّآلآ جب٣َّ[آل ئُّ َّْضر مُّحتَّخٌُّئ
جبحجنر�ُّآ َّْئّ[ :إل[ْخُّجنّل مي:ذ[حتٌض:ذُّّئ جلحألجمر�ُّ ْ أل[خلُّّ م٢حة
طُّجلؤًْآل ئُّ ةُّئ:هختٌَّل ط[ٌألحبَّ طُّحتح خ[ٌُّخلُّ:ةًحتجب طَُّّْ ئَُّّْحت
َّْ َّْضر: إلُّؤ[آل: ئُّ ْ َّْحتخ�ختٌل مجًجلٌَّحنرُّ ٌُّّخل[ئ إلُّهر: طُّْ:
ط[ٌألحبَّ مجختهرٌُّئ َّْحت�ٌّْ حتٌّْ: طُّْخل[ ئُّ: خلُّحتةُّهر�١ خلّ[خلُّذّل
ألًحٌّ ذٌُّّ�ُّ مجختهر:خلُّضر١ ةّحنُّْ ئُّ:ط[ٌألحبَّ نيًٌألىُّ خًْمجَُّّْآ
م٢حة ئُّْز ةًحتجب طَُّّْء خّ�ًؤ[آل ةًحتجبخلر[آلإ خلّ[خل ضًحخلرٌُّئ
ةّحنٌُّّ ألُّذٌَُُّّّّْآ ةّحنٌُّّ طٌُّْخن طُّة[آ سّ[َّْ ذخت زّىإل[ذٌُّئ ئُّ
طُّحتح جبحْحت�ٌ[مجُّ أل[ْنيٌُّئ إل[ْحتجبألٌَُّّّْ ْ إلُّحتٌال ؤُّحتجل جبٌ[حتٌىختجبآل
خلًألُّّ ْ جنّنُّ :َّْ مُّحتَّخٌُّئ َّْف ةًحتجبخلر[آلآ إلُّحتٌال ض[ء: خ[آل
خُّحتحْحتجب :َّْ خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئّ[آل ْ ألٌُّختآل ٌَُّّْألُّذ ةّحنٌُّّ: َّْ
جنًٌَّّل مجحنر َّْ طُّْحآل: سّ[ْحجلَّآ: هختَّ ةًحتجبح: َّْئ: ؤي[حتَّألُّ ]ٌ
َّْ إلُّحت َّْ إل[ْخل[ٌٌُّئُّ ْ مُّحتَّخ ْذٌُّئ يٌُّختٌل ٌُّآل ئُّ

مجُّْحتحٌل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْذٌُّئّحنُّ طُّْ ْ ةختٌُّآل زحنر�٢ٌّ ط[جنىختح:
طؤش[:زختخلّ[حت َّْ:ةًحتجبآ َّْحتحألًَّحت خلّ[خلُّز:طُّؤختٌى[ خ[آل ئُّ: جبٌختآل
جلْْحتؤّألُّآل م٢حة ئُّ خ١خلُّّآلح:طُّْحآل ئُّنيُّ طُّْحآل طَُّّْخلُّث ئٌُّختح
ط[ٌألحبَّ:ةُّهّ�ُّ:جبَّخلّ[آل ئُّ طَُّّْء ْ ضًٌَّ[ألُّ طَُّّْء:جبٌختألٌُّّ:إلآل ْ
خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئّ[آل خلًأل ْ جنّنُّ مُّحتَّخٌُّئ حت�حخلُّ خُّحتَّةُّزإ ضًجبح
ةّحنؤُّةّخن ْ أل[ةًْة :ْ سّ[ْحجلَّ ؤُّجلإلُّخَُّّّْ: ٌُّآل ئُّ
ٌال إلُّحت ٌمجُّْحتح ئُّ َّْجن[ألآل جبَّخم طُّحتح َّْف جبٌختآلآ: ًٌَّأل[ْض
ةًحتجب ز[ٌٌُّّ ْ:ةحلَّْةختجبآل ةًحتجب جبَّخلز ْ:ةُّؤُّْةختجبآل ةًحتجبخلر[آل
حت�ٌْحبحمجٌُّئ طُّحتح:قًْألٌُّخن طُّة[آ ط[ؤ[ألش:مجختجبٌ[ألُّْ ٌُّء خُّنحبح ئُّ
جبَّخلرًْحت ألُّةختجبآل َّْس س ْ مجًجلٌَّحنر: ٌُّّخل[ئ إلُّهر خلّ[خل
حتٌّْ ةًحتجبخلر[آل:طُّحتح خ[ٌُّخلُّ طَُّّْ ئَُّّْحت حت�حخلُّّألُّإ جن[ٌُّذّحبَّحت:طُّْ
ألُّّْل:حت�حجلٌّ ألًحٌّآ ئُّ إل[ ء ذُّشُّجبحٌٌُّئُّ طُّْ َّْحت�ٌّْ:خًٌألٌَُّّّْ
طُّمجُّحت:إل[ز جبٌختٌ�ٌُّّآ:نيًٌألىُّ طّجمُّ ئٌُّّ:ز[ٌُّء ةُّؤ١ َّْ خًْل
ضًٌَّّ َّْ جبخب ي[ألًْألٌُّئ ألُّّذًٌُّألّل طَُّّْ خًٌّآ ز[ٌٌُّّ:ةُّؤ١ ْ
م٢حة شىًْؤُّز ئُّ ألُّّؤّألّل �ّض[خل طُّإلُّؤُّّز جبٌّ خى[ْ لّر
ْ ةّحنٌُّل إلُّحت ني[حتَّخلُّحتةختجبآل طُّحتح خى[ جبحتْخم هحن[حت خرًٌُّألّل ء

خىختٌٌُّلإ حت�ٌْحبحمجٌُّئ طُّحتح إلجم[ْ جلٌ[ذخت طُّْخل[ ئُّ خ[ٌُّخلُّ

خلّ[خلُّزآ: ئُّ :
إلُّحتني ْ خًٌحب حتٌّْْ
ْآ ذُّئُّخلُّخأل[خلّحب
خًٌحب:ْ:مجًحتمجٌُّئ جن٢
خ١خلألّحبإ:طٌُُّّجبٌحب
ئٌُّّ أؤ[ةّ[هّئاَّْ
مجًحتمجٌُّئ جبٌحبََّّْآ
ْ أل ّ جنل طُّْ آ

خُّمجمٌُّّئُّخلَُّّْئ
خبٌخت طُّْحألُّء:ئُّ
طُّْحآل ة[حتٌ�ُّحتٌّ
ةُّآلآ خلّ[خلُّز

ئُّخلُّحتَّذ[ إلُّحت ء
ألًٌجم[ألآل ذُّئُّطُّحتح
ْ جبحأل[آل جبَّخلرًْحت

س جبٌْ[ضختٌخن:طُّحتح
جبَّخلرًْحتآ َّْسّىختجبآل

ضخخمإل صٍَّسخجم

م٢حة خلّ[خل زختْْخلٌُّّ ئُّ ةًحتجبخلر[آل خ[حتَّْْجلن
حبَّجمخيجل ��رجلٍؤه ختت

إإإ ةًحتجبخلر[آل جنًْألُّْححتٌَّئ ئُّ
ٌ[:ؤُّخلُّئئٌُّّ:ذخحلحَّْ ئ ّ ة
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جلْْحآل َّْحت َّْئٌُّّ[ةُّهألُّ إل[ْجلَّؤ[آل ألُّّخبٌُّآلآ ٌُّة[ َّْئ جبحئ�ّ[آل
َّْزّ[آل أل[ضًَّجنُّ ء ةًْئّ[آل ذُّّجبَّْ سُّؤ�[طُّّّْ ٌل خ[حت ْ ضُّئي
ذًٌخن ٌُّجبٌْألّال ّفآ:طُّحتح جنُّحتؤُّجلححتآل:ْ:جبحؤُّأل ء خًْآل إل[ف ئًٌُّح ْ
سًْحتَّل طُّْ إلُّحت ؤأل[ئٌُّئُّإ طُّْ خبٌ[آل: أل[ْ ذٌُّّحبَّ ضًخلُّ ئُّ ٌل خ[حت
إلحم ئًٌُّح ؤأل[ئ ء ةٌُّحب ئٌُُّّ: خ[خم أطحبئُّحتا: جبَّحتٌْألحلحآل جلحأل[ٌّ
ْ خ[ئألينبا أجننًحت ةُّؤ١َّةُّ: ؤُّحتجبال ئُّ ء خًْز إل[ف ْ ةٌُّحب
جبَّْحتَّْحتٌّ َّْحتحًٌَّحت ئُّ ٌحب: ةّألُّمجخت ٌٌُّحن[ َّْئ: ألُّّآ ذُّؤ[ال طُّيئ
يُّئُّؤّ[آل:جبٌَّحب ئُّ ذ[ْحألد[حت َّْ ْ خ[ْمج ْ جبحئل :ئَُّّْحتحًٌَّحت إلُّذ[
ٌُّّئ ةختجبآل إلًٌخت ئُّ ٌل سًْحت ضًٌَّّ طٌٌُُّّخن ٌحبآ ةُّ إلجم[ٌْ[آل ْ
جبْألّ[آ طٌُّّ ئُّ جلٌ[ٌآل ةُّخل[أل طُّْحآل ء ةٌُّحب جبحتْخم ٌُُّّؤأل[ئ طُّْ
ّجتٌّ ذ ذًآل:ْ مجّ[أل ْ حتْ﴾ طُّحتحٌُّ ألُّذًحخلّ[ٌفآ ْ خُّضغ خ طُّْحآل
دُّجنُّّء ّ خ طٌُّّ :جبَّآل إلُّْئ ْ ٌحب مجخت س خآل:جبئّ[آل ئُّ ةّألُّ ْ حت�ة ْ
َّْ ؤًضر[ش ٌٌُّحنُّ طُّحتح خىُّآل ٌّ ٌ�سخت� سًْحت َّْ خًٌُّ سُّؤُّْ ئُّ:ٌ[آل
ئُّ س[حتٌخن ٌل خ[جل طُّْحألُّآ َّْحتجبَّخم خًْألُّ ْ خًْآل ذختَّةُّْ ةُّخل[آل
ْ:ضُّحتحْ:َّْ مجُّآل سًْحتَّة[حت نيُّآل ْ ةُّهألُّجبحال ٌّ:ةُّخل[آل:ذختَّةُّْ
ئُّ ؤًض[ئّو:سُّؤ�[ ْ ّل:جبخب ْ:ةُّخل[ٌُّذ جنُّضجمُّّز ةُّآلآ:ٌ[ زّ[آل
إلُّْئ َّْحتجبَّْحال ْ ضًَّألف ئُّجبَّحتخم ْ:جبٌْختَّْةُّهآل جبَّحتنيًْز ئّ[آل
خ[ْمجُّّ ْ جبحئل ٌٌُّحنُّ طُّحتح جبَّآلآ جبَّْحتَّْحتٌ[آل ةُّخل[آل ط[جلححتجبحآل
ْ خل[ه ؤأل[ئٌُّئّ[آل جنُّضجمُّّز خرًحآل طُّمجُّحت خ[ٌُّذُّآ ء ؤئّ[آل ّحبَّ ةُّه
جبَّحتٌْألآ أل[ؤٌُّّ:أألُّإل[ؤُّذا ةّحنٌُّّ خًْآل:ئُّ جبٌْخت ْ خًْز خلئّال
إلُّحتٌَّّْ ط[حتحؤآ ْ جنٌُّْجمرخًْز:ئُّ:ض زخت� حلحآل ّ ض إلُّْحٌّ ْ ةُّجي
خ[خم ةّحنٌُّئّ[آل ئُّ:َّْحتجبَّال:ؤأل[ئٌُّئّ[آل ٌل جنًَّّ إلًٌمت َّْ سًْحتٌحنُّ
ّل َّْضر :ْ جبَّأل�ّ[آلآ ةختجبآل: خُّحتجلَّْ ْ ةختجبآل: إل[ْححت :َّْ ألُّةُّآل
زجمسحتٌّ:ذ[ٌدُّز ئُّ ٌل خلُّحت أل[ٌَّْألّ[آل:خ[ٌُّخلُّ ّحبَّ ةُّه ّحنُّ ط[خبحَّْْ:ة
ذُّْحأل[ٌّ َّْ:ْ جن[حتَّجلح ئُّ:ةُّخلٌُّئ ٌ[:ضًْ خىُّآلآ ّحلحآل زًٌَُّّألحبٌّ:ض َّْ
طُّمجُّحت َّْف َّْحت:خ�ختآلإ ٌ]حق حت� ٌختآل جب ّحلحآل ض ّحنٌُّئ ة ني[حتَّةختجبآل
ئُّ:أل[ٌَّْألّ[آل خبٌ[آل ْ أل[ٌَّْألّ[آل ئُّ ألُّؤُّآل ٌل طًؤّحب إلًٌمت: ْ إل[ز
جبٌّ ٌُّة[ َّْئ خىُّآل:ْ خبٌ[آل ٌُّة[ َّْئ ألُّّذًٌُّألآل زئُّ:ء طُّْ حت�َّخلُّّ
ْ جبَّحتٌْألُّّ حتٌّْ ئُّ ؤأل[ئٌُّئّ[آل خ[ٌُّذُّ ألُّّمجًعّ[آلآ خلُّضرًٌّْ: ؤُّألألّ[آل
ئٌُُّّة١َّء طُّْحآل ء خىُّآل حت�ْْجنألُّْ طُّحتحٌ[آل طٌُُّّجنُّ ْ خىُّآل ط[ؤ[جبَّ
مي ٌُّئّ[آل ؤأل[ئئ َّْ ألًْحت�خلغ سًْحتٌل إلًٌمت َّْف:َّْ خًْآلآ سّ[َّْْ
ؤأل[ئٌُّئ:ضًٌَّ[آل:ضًَّجنّ[آل ئُّ ط[ئحنرُّْ:ألُّّْجبْ: ئُّ:خ[ْل مي جبحئلْ: ئُّ
ؤأل[ئٌُّئ جبحألَُّّْ ط[مج[ٌّ طٌُّّ جبْألّ[ٌُّآ جبْألّ[ ذ[ ٌختآل جب جبْْخلّ[آل ْ ذُّّجبْ
زّّ[آل ئًٌُّح ؤأل[ئٌُّئُّمجُّْ خلُّحت ئُّ ةٌُّحب جلَّحتَّذُّخلًْةُّْ طُّْ ٌل زئُّ ذ[
ئُّ ُّذُّّئ أل[ضًَّجي:ْ ٌْحبحٌّ حت� طٌُّّ يُّخًْئ ْ حتٌّْ:أل[ني[حتٌُّ ئُّ ٌحب ةُّ

خىُّآلإ خبٌ[آل أل[ْ

:َّْ ةٌُّحب أل[ٌّْ ئُّ :خبٌ[آل ؤأل[ئ طُّْ:خبٌ[أل�[ٌّ:ء ئٌُُّّألُّّةُّ مجًؤ[آل :
ّحنر ز َّْ ةٌُّحبآ جبَّحتٌْأل خلُّحت ئُّ ة[حتمجُّحتٌّ حت�حخم حخلٌُّّ حت� جنًٌَُّّّل
جبَّحتٌْآل خ[حتٌَّّ ْ خ[َّْز ئُّ أذُّشيّيا: ٌجتٌألُّْحألٌُّئ: ذً طُّْ َّْخلف
هختَّ:ذُّطجم٢:خٌُّحب ؤأل[ئ ء ُّّ ّ ني ٌُّجبَّحت جبحتٌ[خم طُّع[ال ؤأل[ئ جلحألف
طؤش[:طُّمجُّحت ةٌُّحبآ أل[ٌّْ:خبٌ[آل ئُّ حلحآل ّ ء:ض ٌل إلُّْح ْ طُّْ:ةُّجي ئُّ
خًٌّ إل[ذآل ئُّف ْ:ضًَّجي ضًَّجنٌُّْجمر ئُّ:أل[ْ ذُّؤ[ؤ:َّْ إل[ز:ْ
جبحتْخل ئُّحتٌّْ ُّؤأل[ئ طُّْ خٌُّال:ء ٌُّ :مجُّحتَّألر ذًٌُّألّال َّْضرُّ طُّْ
طُّمجُّحت َّْف جبَّحتٌْأل ّحنٌُّّ ة ئُّ خًْجب جبٌْختَّْ ْ خل[نُّ جبَّحتٌْأل
حت�جنّ[ٌّْ ْ أل[ةًْة ط[خبحَّْْ ئُّ ٌّْ زخت� حلحآل ّ ض إلُّْحٌّ ْ ةُّجي ْ إل[ز
خًٌآل:خًٌّ:ئُّ:أل[ٌَّْآل سّ[َّْْ ْ طُّئ١حجلٌآل ٌُّء ئُّ ضًْ ]ٌ ٌُّءآ ئُّ
طُّْيُّحتَّ ّحلحآل ض طيرجم[جبٌّ ]ٌ ط[خًْحتٌّ ٌّخ[حت ْ َّْجل ]ٌ خ[ْلآ ْ جبحئل
ةختجبآل:خل[جبَّذختٌآل ًَّسّ س ْ ةختجبآل خُّخم ذُّْحأل[ٌّ خًٌّ:ء ضُّحتحْ
جبئألل ْ جبحء خ�ختَّذ[ إلُّئُّضًححتجبآل: ألٌُّّْ ؤأل[ئٌُّئّ[آل: ؤًضر[س
َّْجلن خ[ٌُّجب ةختٌ[ ئُّف خ[خم ء ٌ[ألُّ َّْخلُّحت طؤش[ إإإ :ْ زختذ[ئ ْ

خًْز؛حإ نيًٌآل ؤأل[ئٌُّئ جبَّحتٌْآل
خُّجي: ذًٌخنخًْز:خ ؤأل[ئ ّلا أألُّإل[ؤُّذ أل[ؤٌٌُُّّئُّل ّل:ئُّ :ٌُّة
ْ جبحئل ّل َّْضر خ[ْحأل أل[جلححتٌّ ْ ضًَّجنٌُّْجمر ئُّ خًٌألُّّ
ضًٌَّ[آلآ حتحخم ّألُّزٌُّّ ّ ني خًٌألُّْ سّ[ ئُّ:ٌُّة١َّة خ[ْل
مجُّحتجبآلآ ذ[جلٌَّ[ ْ ذختَّء خبٌ[آل جبٌْ[ٌّ َّْ ْإلُّحتة[ؤّ[آل
ٌُّّئّ[آل ؤأل[ئ ء أل[ؤٌٌُُّّئُّ طٌُّّ خًْجبَّ ٌُّضًٌَّّ ْ
ٌَُُّّّْْئ ء نيًٌآل إ يًحتْحأل خًْألُّ
ٌُّةش[حتَّ جبَّحتٌْأل حت�ْغ[آل ذًٌخن
ةّحن[ألدًْآل ط[جلححت: :ْ يًَّْز َّْ
ْ جبٌّ:خ[ْل ّل:ه[ؤآل:ء َّْضر

ئخخمإلـخمجمخجم

ئُّ ؤأل[ئ جبَّحتٌْآل
ٌُّة[ َّْ حلحأل ّ ض
حت�جنّ[ٌّ

حتَّهر[حت:ْ: ة[حتٌَّئُّء ٌُّةّ�ُّئُّْ َّْضحنفآ جبحْحٌّ ْ ز[ة[ألُّةختجبآل :
نُّئُّذّل َّْضرّل طُّة[إ ط[جبَّؤّحلحجب:سًحأل١:ْ:ض[خل١ إلُّئجمًةُّهر
خ[حتَّْْجلن جبٌّ: ةختٌٌُّل َّْضحنف طَُّّْجبحْحٌّ ئُّجنًْآل ْ حتٌْحبٌَّل
ٌٌُّخن خّ�ًؤ[آل ء ةٌُّ�َُّّْآ: ٌ]ط[خل ْ ط[حتحال َّْحتحألًَّحت: جنًٌّ[ل
يّؤُّذُّطُّحتح زخت� َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ هختَّطُّحتجلحألُّْ ني[حتَّخلُّحتٌل
ْ أط[يئ طًٌحنآل زحنّألٌُّئ طَُّّْء سًٌخت مجختهرٌُّئآ ةّحنُّْ ْحتجبآل
إلُّؤ[آل ئُّ طُّة[اآ َّْضحنف ةُّخلُّخلُّجبحٌّْ طُّْ ةُّخم هىختؤُّأل١ٌآل
خُّحتجلٌل ْ سًحآل َّْحتَّهر[حت َّْضحنّل: ةُّخلّحنُّء طُّْ َّْضر
طُّع[ال ئُّ َّْضحنف جبحْحٌّ هختَّس[حت خّ�ًؤ[آل جبحتٌٌُّلإ ئُّيُّئُّال:
ْ جبٌَّل مجختهر ةّحنُّ:ْ إل[ْخلُّحتٌَّئ ئُّأل[ْأل نُّئُّذّل: حتٌْحبحآل
ٌّ]�زّ[مجٌُّئ:ةًْؤُّئ ئُّ يٌُّختٌل ٌُّّنيُّْحجنَُّّْئ َّْ هختَّس[حتٌخن
َّْضحنف جبحْحٌّ ألُّّذًحآل ْآ ة[حتَّمجُّيًحتخلُّ أل[ْحت�حخم حتْْخبإلُّز
طُّع[ال ئُّ ْ إل[ز طُّمجُّحت ةُّآل إلًٌختَّْ نيًٌألىُّئًٌُّح خىُّآلآ
ئُّإلٌُّدُّذّ[آل ْ:ةُّخل[ٌُّذ طَُّّْئُّ خىُّآل َّْضحنف جبحْحٌّ نُّئُّذّل
نُّئُّذُّئُّ هىختَّهىختٌَّل طُّْ َّْجبحضَُّّْإلُّحتنيُّأل ء طُّة[آ ةُّؤُّْ
ْ ضًٌَّ[آل خ[آل:يجمٌُّّ ئُّ إلُّؤّحنُّؤىًحت�آل ْ ئُّ:زّ[مجٌُّئ هختٌَّل طُّيئ
إلًٌمت طًٌحنآلث ئُّخبألٌُّئ يٌُّختٌل ئٌُّختح طؤش[ ألُّّألُّآلإ َّْإلُّي[ جبمج[آل
َّْف:ذُّألّ[ خىُّآلآ َّْضحنف جبحْحٌّ ألُّّذًحآل إل[ْخلُّحتٌَّئؤ[آل َّْضرّل
زّىلّؤألَُّّْْ ضًَّؤ[آل طَُّّْطّؤٌُّخن ئَُّّْحت إلُّحت ألّحن[ألحبَّآلآ �خّحبَّأل
طَُّّْألُّضًٌَّ[آل خّش�ُّطٌَُّّْخن خ[ْمجؤ[آلآ ؤ[ئ َّْحتَّْ ةُّهّؤألُّحت�ٌّ
خُّئىًْ زّؤ[ألَُّّْألُّّةُّآلآ َّْ ؤ[َّْزًٌَُّّألحبٌّخن ئُّْ جلحألآل َّْمجُّْحتح
ء ةٌُّال َّْضحنف:ئُّ:ئّ[آل زّ[ألَُّّْةٌُّال:ْ:جبحْحٌّ َّْ طّؤُّزًٌَُّّألحبٌّ
طَُّّْء ئَُّّْحت ٌٌُّخن حتٌْحبحمجُّإ ئُّطُّْحآل نُّئُّذُّمجٌُّخن إلُّحتنيُّأل
ألُّجنًٌٌُّّل ئُّؤأل[ئٌُّئؤ[آل خلُّحت ْ ألُّْل ضختحْ إل[ْخلُّحتق[آل خبٌ[آل
ةُّؤرُّحتضُّال زّ[مجٌُّئؤ[آل ئُّ حت�حخل:هختٌَّل: ئُّ ذُّحتهرًٌألُّخًْآلإ ْ
نُّئُّذّل َّْضرّل طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْف آ ْؤ[ئ خبآل: َّْحتحألًَّحت ألف
جبحْحٌّ ط[ٌ[ طًٌحنّالث ئٌُّختح ألُّّةُّآلإ:طؤش[ َّْضحنف جبحْحٌّ طُّع[ؤحبَّآل
يُّجبحت ئُّ إلًٌمت نُّئُّذّل إلُّحت طُّع[ؤحبحٌآل َّْضر ئُّ َّْضحنف
ط[جنىختحٌّ ء طَُّّْ سًٌخت خّ�ًؤ[آل طُّة[ح ةُّؤُّْ زّ[ل يّؤُّز ْ
زُّخلُّآل :ْ سًحآل حتَّهر[حتٌَّئ ٌُّةّ�ُّئُّ َّْضحنف جبحْحٌّ: ةختجبٌالآ
ةُّآل َّْضحنف جبحْحٌّ زّ[مجٌُّئ ئُّ خُّمحلٌل إلُّحتنيُّأل ْ ط[جبَّؤّحلحجب
س[حتٌل طُّحتح ء خبألٌُّئّ[آل ضُّألَُّّْحتجبَّال ؤُّحتش َّْف ئُّإل[ْخلُّحتٌَّئّ[آلآ
خبألُّمجٌُّخن ْة[حت: ةُّخم ئَُّّْحتجبَّال ْ ألُّةُّآل َّْضحنف جبحْحٌّ ذخت
نُّئُّذّل خبألُّمجٌُّخن: :ْ إل[ز: طُّمجُّحت :ْ نيحنرُّةُّآل: طُّْ: طجمس[ز
خىٌُّل َّْضحنف جبحْحٌّ: ة[حتٌّ :ْ ةُّخم: َّْحتجبَّال خ[ٌُّخلُّئُّ: ةختجب
إلُّحت َّْ نُّئُّذُّألُّة[إ: طُّْ جبْخ[حتٌَّّ: س[حتٌ�١: طَُّّْخٌُّل يُّْئ ْ
جنًْآل ئُّ حتحجبَّء َّخلّ�ُّطُّْ خخت� ة[حت إلَُّّْسَُّّْطَُّّْألٌُّختٌل ش[ئ
إلُّؤ[آل ئُّ ْ ذخت َّخلّ�ُّطُّع[ؤّل ش[ئُّذُّمجُّخخت� َّْضحنف جبحْحةختجبآل
َّْضحنف جبحٌّْ نيًٌألىُّؤ[جبحال خًْلآ خ[حتَّْْجلمُّمجُّضختحْذخت َّْضر

خىلًْلإ ط[حتحؤ خ[ٌُّخلُّخ[حتَّْْجلمُّمجَُّّْحتَّْ ةختٌ[مجُّجبٌّ

يخسضـُّخحنق

إل[ْخلُّحتٌّ خبٌ[آل ئُّ َّْضحنف
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ةُّهّ�ُّ: ذخحلحَّْا أ ؤُّخلُّئئٌُّّ: ]ٌ ّئ ة :
زٌُّىُّحتٌل ئُّ زّىإل[ذ�ُّ ْ خختحجبخلر أل[ْنيٌُّّ
خحلؤ[حتٌّ ]ٌ ﴿ّؤ َّْضُّز: ْآ ةًني�ف
جلْحآل إلُّحتجبْل َّْ ةختٌ[مجُّ: ألُّضحنُّةّخن
ز َّْ ء ةًٌُّآل طُّحتؤُّأل ْ ط[جنًْحتٌّ
طُّحتح:حتَّخلف طؤش[ أض[ئحبٌّاإ حتححتذطًٌحنآل:ط
أذٌُّ[حتَّاَّ ٌحت�ٌ�ٌُّّ:ط[ْح ذخحلحَّْ:ئُّ ٌط[ْح َّْ
َّْحتَّْ خىلّحب ْط خلًححتٌّ َّْ خ[ٌُّخلُّ َّْ
أخلُّحتٌّ سَُّّْئ َّْحتَّْ جبٌْ[ضخت ْ خلّحبَّة[آل
جبٌّ ْ خلّحبَّة[آل ٌحت�َّخلّحبَّ:ط[ْح طّش[ خُّحتجبٌّاْ
ٌُّّ�ّةُّه ْ ئُّف جبٌْختَّ جبَّيُّ أببا ذخحلحَّْ
جبٌختٌل ذخت ط[ْحٌُّ:أل[ٌْل أخًحتحاآ:ط ط[ْ حتحخم

س[َّْاإ أذخحلحَّْ طًٌحنألُّز ْ
ئُّخ[آل إل[ ذخحلحٌَّْخن ألُّضحنىختٌ[ل ةًنيل
هختحْحآل ل ّء:ةُّهّ�ُّأل[ْ:جبْْئ حت�حخل[ٌّل جلٌَّّْ
خلُّحتَّذ[ٌٌُّئ نيًْمجَُّّْطُّحتح: ذ[حتغُّمجٌُّّ: ْ
ئُّخلُّحتجبَّال َّْحتسُّجلحٌف إلٌُّحنرال خلُّجبٌَّّ
إل[ْخلُّحتجبَّال ء: أحتْخل[ا ض[ئحبٌّ: ؤُّئ
ةًنيل طُّْ طؤش[ خًٌُّإ ط[جنًْحتٌّا أخلُّحتسآل
ٌُّةّحنذ[حتغُّّزّىإل[ذ�ُّئُّز[حتنيُّةًني�ّل
تبآب خألُّمجٌُّّ جبحألختٌ[مجُّء ذخت ةًني�ّل ئُّخ[آل ْ
يًحت�حهرٌُّحن ْ ز[ألُّّمجٌُّحن:تث:خلال ؤُّذختَّْ
أ طًٌحنآل: أل[ْنيُّمجَُّّْز ؤُّحتجبال إ خلال تت:
ٌُّةال َّْ أحتئألجمآلا سُّألختحئ إ ةًني�ُّمجّ[ْحتا
ئُّ جبٌَُّّْ ةًني�ُّ طُّْ ء جبحألختٌٌُّل ةُّخلّل
إل[ٌْرا أئّؤ[آل طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ تتثبجلآ خل[ئ
طُّع[ؤحبحإ خ[أل ئُّ جبحتحخلُّذّل ةختجبْ خلُّحتجبحأل
ٌُّةُّْجبحٌآل ئُّ ةًٌُّآل جلْحألٌُّئ جلحأل[ٌٌُّئ
ذ[حتغُّّآ ةًنيل ط خ[آل ئُّ ةختجبألُّ هختٌَّل
ٌُّةُّْجبحٌآل ئُّ ض[خل١ٌآل: ْ ذ[جلَّذختٌآل َّْف
جنًْألُّْححت ذّجم٢ذّئا أجبٌّ ئٌُُّّآل ئُّخ[أل
َّْضُّز طًٌحنّلث ء ةختٌ[مجُّإ زُّضحنُّْ أل[خم
جبقُّمجٌُّّ إلُّحتجبْل ئُّ :ْ ألًٌجمّ[مجُّ خحلؤ[حتٌّ
َّْضر ء ألًٌجمّ[مجُّ ئُّذ أحتْخل[ا ؤُّئ أل[ْ
طُّْ طؤش[: خًٌُّإ: أطحتححتذا ؤُّئ: ضًٌَّّ:
ةًنيىُّمجَُّّْ ألًٌجمّ[خلُّيٌُّّ: ء: ألًٌجم[ألألُّ

طًٌحنّلث:ؤآل ْ ذٌُّّل ٌ]ةًْذ ٌَّّْ:سًْحتَّ
أض[ئحبٌ[اٌّ ضًجبحَّْألحب ضحلؤُّذى[حت أطُّحتخل[االآ
جبَّخم َّْ خلُّحتةُّهغ ْآ: :ٌََّّْخُّجل خلُّحتجبححت:
ْ أض[ئحبٌ[ا ضًجبحَّْألحب حتؤُّذ]ٌ َّْ إل[ْحتجبال
جنُّةُّذ ء:ذختخم:ْ ئُّ:جنىخت:ضًَّال إلّحلٌَّئ
أض[ئحبٌ[اٌّ َّْحتمجختٌى[حتٌَّئآ جبخب نيُّخم ألُّّجلحألآل
خُّضحن[ْ زّال َّْ جبَّخلز: ْ إلّحل ضًجبحَّْألحب
شًةال :ْؤآل:ةختجبَّضًَّجن:حأل خل[ئٌُّئ:شًةؤخت�
جب٤ْآل ْز: ض[ء ْ ةختجبال أطحتححتذا ْز
ضًَّجن ضًجبحَّْألحبٌَّئ ةختجبالآ ز[حتنيُّز[حتنيُّ
ء جن[جبٌُّ حتْْخبٌَّئ طُّْ جبحألُّزّالآ هختٌَّل
ئُّ إل[ذألُّجبٌّ ةختجبٌ[آل طُّحت�حٌ[آل ط[حتَّجلْْ جب�
ْ إل[ْحتجبال جبَّخم َّْ خلُّةُّهغ طَُّّْء جنًْآل
ةُّخلّل إلُّحت طؤش[ ةختجبالآ ط[جنر خلُّي[ؤ�٢
ضًجبحَّْألحب ٌ[:خحنىألّ�ٌُّّآ:طَُّّْ ٌَّْل طَُّّْ
ضًجبحَّْألحب أط[حتحجباْ: ضًجبحَّْألحب: أض[ئحبٌ[اْ:
َّْ ٌَّضًجبحَّْألحب مجحنر: َّْئ أجنُّؤ[جيا
ألُّّؤّألّلإ أل[ٌّْ ْ خُّآل ئُّأل[ٌّْ حت�ٌىلُّئُّةَُّّْ
]ٌ ّئ ة يٌُّّ ألًٌجم[ألآل مجًْحتٌَّّ َّْ طؤش[
جبَّحتةُّهّلآ ئًٌُّح ذخحلحَّْ: ؤُّخلُّئئٌُّّ
جبحمجُّ ألًٌجم[ألألُّمجُّ هُّحتؤ[آل: أطُّحتخل[ا ء
ئُّ ضًَّجن حت�٣َّّل :ْ حت�ٌّ: ء ئُّْخلُّحتجبَّؤُّ
حتْْخب تب ؤ[ٌَّّْ طُّحتح أحتحَّْألحبْجلا ؤُّخل[خل٢
تبثٌّ خل[ئ ئُّ طٌُّْخن خًٌُّء َّْحتجبَّْحال
جبَّخلز طُّحتخل[ َّْضرّل: ئُّ: َّْحتسُّجلحٌف
ضًَّحتإلُّز خ[جنًْحت أؤ[ألا:ئُّ ْز مجختذُّخ[آل

اإ أْحتؤ جبَّحتٌ[نيٌُّّ
جنًْألُّْححت: ط خ[خلىختجبألُّآ جن[ٌُّآل طَُّّْء :
ٌُّّي خ[آل ئُّ ل ّخل[ئ نيُّآل ٌ[ؤًإلؤُّ مجختألل
سًّحجل:ةختٌ[ جبٌْ[ضخت ء خًٌّ إلُّْئ٢ ةًٌُّآل
جن[حتخلر[أل ؤُّيفُّي ]ٌ ؤًجلَّض[ألُّ طُّحتح
خ[حتَّمج[ٌّ ئَُّّْحتجبَّال إل[: طّجمُّ ء إلُّْئ٢
طَُّّْ زّحنألّ[حت طَُّّْ ئَُّّْحت ؤجلَّض[ألُّمجُّآ
ْ ؤجلَّض[ألُّمجُّ أل[ْ ملختٌٌُّ�ُّ ةختٌٌُّل
ةًحتذُّخ[خلّل ْ خىختٌٌُّ�ُّ:جنّحنُّ نيًححتجبَّْحتٌّ

خألًٌجمٌُّّلإ ئُّخ[أل ذ[حتغ

ضًٌَّّ:ؤُّألحب: سًٌخت جبَّخلرًْحتَّمجُّ ٌَّّْ:سًْحتَّ :
ط٢حجبَّ ط س:َّْس:ألُّةختٌ[آ ذُّْحٌّْ َّْ جبٌّ ْ
ذ[ ْ َّْحتجبَّْحؤُّ إلُّحت ُّْجلحئ حت�خبقَُّّْ ئُّ:حت�ؤّ[آل
خلّ[خل زختْْخلٌُّّ: ضٌُّ�ُّ مجختهر طّجمٌُّخن:
ئًٌُّح ط[جبححت ث خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ ئُّ ء م٢حيَُّّْ
م٢حة خلّ[خل إل[ْةّحنٌُّّ ةختٌٌُّل ؤُّجلَّألُّ
طَُّّْء خ[ألإ خ[ٌ�ُّ: مجُّْحتحٌل حألى[حتٌّ: ٌخت� مجً
جبَّخلرًْحتٌّ سُّألل ةًحتجب طُّحتح ط[جنىختحخم
طُّْ خًْألٌُّّ َّْ حت�ٌَُّّّْآ إل[ خلُّضرّل هختَّ
إلُّة َّْ زًٌَُّّخلآل: ء جبَّخلرًْحتٌُّ: ؤ[جبجبٌَّئ:
ؤ[جبجبٌَّّ ئُّْحألٌُّخن ةًحتجبخلر[ألَُّّْآ ؤئئُّز
ئُّ:أل[ْأل جبَّخلرًْحتٌُّ سُّألل طُّْ أبتباآ:طؤش[
إلُّهر ء مجًحتمجٌُّئُّخلُّ طُّْ: ط٢حجبٌَّّ :ْ ةًحتجب:
ئُّ جبقًةختحخل زختْْخلٌُّّ ألٌُّحنرألُّ ُّخل[ئ
ط:س[حتَّ ط[ٌ[ طؤش[ خألٌُّلآ ض[خلّل م٢حة:مج[ال
َّْسّىختجبآل :س ئُّ مجًحتمجٌُّئُّ طُّْ: إلُّؤ[آل
ٌُّّذُّئ جنًٌَّّل: َّْمي: خ[ٌُّخلُّ: جبَّخلرًْحت:
ط طُّحتح ةّحنُّْمجختهرّل مي َّْْ خألُّألُّ ضًٌَّ[آل

َّْ نيُّألّل ْ:نيُّألّل:ذخت:جبحتٌجتَّ:خىّحنّل:ْ جبحتْخم:خىُّآل زختْْخلُّ
ألختضّل:خًْل إلُّحت َّْ ةًحتجب خ[ٌُّخلُّ َّْئ خًْلح ذُّْحْ جلَّحتَّجب:ةًحتجب
ةّحنٌُّئُّ طُّْ مجحنر: م٢حة ئُّ طُّؤختٌى[ ّحلٌَّئ إل جبَّحتني�آل َّْحتسُّ
ألٌٌُُّّل:جبٌّ طَُّّْ جبَّحتهُّز ٌُّةَّْ:خى[ْ خُّنحبحٌ[ شىًْؤُّز َّْئ
ْز جلٌَُّّْْ ئُّ ةًحتجب نيًٌألىُّ خُّّآلآ جب٣َّ[آل ئُّ َّْضر مُّحتَّخٌُّئ
جبحجنر�ُّآ َّْئّ[ :إل[ْخُّجنّل مي:ذ[حتٌض:ذُّّئ جلحألجمر�ُّ ْ أل[خلُّّ م٢حة
طُّجلؤًْآل ئُّ ةُّئ:هختٌَّل ط[ٌألحبَّ طُّحتح خ[ٌُّخلُّ:ةًحتجب طَُّّْ ئَُّّْحت
َّْ َّْضر: إلُّؤ[آل: ئُّ ْ َّْحتخ�ختٌل مجًجلٌَّحنرُّ ٌُّّخل[ئ إلُّهر: طُّْ:
ط[ٌألحبَّ مجختهرٌُّئ َّْحت�ٌّْ حتٌّْ: طُّْخل[ ئُّ: خلُّحتةُّهر�١ خلّ[خلُّذّل
ألًحٌّ ذٌُّّ�ُّ مجختهر:خلُّضر١ ةّحنُّْ ئُّ:ط[ٌألحبَّ نيًٌألىُّ خًْمجَُّّْآ
م٢حة ئُّْز ةًحتجب طَُّّْء خّ�ًؤ[آل ةًحتجبخلر[آلإ خلّ[خل ضًحخلرٌُّئ
ةّحنٌُّّ ألُّذٌَُُّّّّْآ ةّحنٌُّّ طٌُّْخن طُّة[آ سّ[َّْ ذخت زّىإل[ذٌُّئ ئُّ
طُّحتح جبحْحت�ٌ[مجُّ أل[ْنيٌُّئ إل[ْحتجبألٌَُّّّْ ْ إلُّحتٌال ؤُّحتجل جبٌ[حتٌىختجبآل
خلًألُّّ ْ جنّنُّ :َّْ مُّحتَّخٌُّئ َّْف ةًحتجبخلر[آلآ إلُّحتٌال ض[ء: خ[آل
خُّحتحْحتجب :َّْ خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئّ[آل ْ ألٌُّختآل ٌَُّّْألُّذ ةّحنٌُّّ: َّْ
جنًٌَّّل مجحنر َّْ طُّْحآل: سّ[ْحجلَّآ: هختَّ ةًحتجبح: َّْئ: ؤي[حتَّألُّ ]ٌ
َّْ إلُّحت َّْ إل[ْخل[ٌٌُّئُّ ْ مُّحتَّخ ْذٌُّئ يٌُّختٌل ٌُّآل ئُّ

مجُّْحتحٌل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْذٌُّئّحنُّ طُّْ ْ ةختٌُّآل زحنر�٢ٌّ ط[جنىختح:
طؤش[:زختخلّ[حت َّْ:ةًحتجبآ َّْحتحألًَّحت خلّ[خلُّز:طُّؤختٌى[ خ[آل ئُّ: جبٌختآل
جلْْحتؤّألُّآل م٢حة ئُّ خ١خلُّّآلح:طُّْحآل ئُّنيُّ طُّْحآل طَُّّْخلُّث ئٌُّختح
ط[ٌألحبَّ:ةُّهّ�ُّ:جبَّخلّ[آل ئُّ طَُّّْء ْ ضًٌَّ[ألُّ طَُّّْء:جبٌختألٌُّّ:إلآل ْ
خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئّ[آل خلًأل ْ جنّنُّ مُّحتَّخٌُّئ حت�حخلُّ خُّحتَّةُّزإ ضًجبح
ةّحنؤُّةّخن ْ أل[ةًْة :ْ سّ[ْحجلَّ ؤُّجلإلُّخَُّّّْ: ٌُّآل ئُّ
ٌال إلُّحت ٌمجُّْحتح ئُّ َّْجن[ألآل جبَّخم طُّحتح َّْف جبٌختآلآ: ًٌَّأل[ْض
ةًحتجب ز[ٌٌُّّ ْ:ةحلَّْةختجبآل ةًحتجب جبَّخلز ْ:ةُّؤُّْةختجبآل ةًحتجبخلر[آل
حت�ٌْحبحمجٌُّئ طُّحتح:قًْألٌُّخن طُّة[آ ط[ؤ[ألش:مجختجبٌ[ألُّْ ٌُّء خُّنحبح ئُّ
جبَّخلرًْحت ألُّةختجبآل َّْس س ْ مجًجلٌَّحنر: ٌُّّخل[ئ إلُّهر خلّ[خل
حتٌّْ ةًحتجبخلر[آل:طُّحتح خ[ٌُّخلُّ طَُّّْ ئَُّّْحت حت�حخلُّّألُّإ جن[ٌُّذّحبَّحت:طُّْ
ألُّّْل:حت�حجلٌّ ألًحٌّآ ئُّ إل[ ء ذُّشُّجبحٌٌُّئُّ طُّْ َّْحت�ٌّْ:خًٌألٌَُّّّْ
طُّمجُّحت:إل[ز جبٌختٌ�ٌُّّآ:نيًٌألىُّ طّجمُّ ئٌُّّ:ز[ٌُّء ةُّؤ١ َّْ خًْل
ضًٌَّّ َّْ جبخب ي[ألًْألٌُّئ ألُّّذًٌُّألّل طَُّّْ خًٌّآ ز[ٌٌُّّ:ةُّؤ١ ْ
م٢حة شىًْؤُّز ئُّ ألُّّؤّألّل �ّض[خل طُّإلُّؤُّّز جبٌّ خى[ْ لّر
ْ ةّحنٌُّل إلُّحت ني[حتَّخلُّحتةختجبآل طُّحتح خى[ جبحتْخم هحن[حت خرًٌُّألّل ء

خىختٌٌُّلإ حت�ٌْحبحمجٌُّئ طُّحتح إلجم[ْ جلٌ[ذخت طُّْخل[ ئُّ خ[ٌُّخلُّ

خلّ[خلُّزآ: ئُّ :
إلُّحتني ْ خًٌحب حتٌّْْ
ْآ ذُّئُّخلُّخأل[خلّحب
خًٌحب:ْ:مجًحتمجٌُّئ جن٢
خ١خلألّحبإ:طٌُُّّجبٌحب
ئٌُّّ أؤ[ةّ[هّئاَّْ
مجًحتمجٌُّئ جبٌحبََّّْآ
ْ أل ّ جنل طُّْ آ

خُّمجمٌُّّئُّخلَُّّْئ
خبٌخت طُّْحألُّء:ئُّ
طُّْحآل ة[حتٌ�ُّحتٌّ
ةُّآلآ خلّ[خلُّز

ئُّخلُّحتَّذ[ إلُّحت ء
ألًٌجم[ألآل ذُّئُّطُّحتح
ْ جبحأل[آل جبَّخلرًْحت

س جبٌْ[ضختٌخن:طُّحتح
جبَّخلرًْحتآ َّْسّىختجبآل

ضخخمإل صٍَّسخجم

م٢حة خلّ[خل زختْْخلٌُّّ ئُّ ةًحتجبخلر[آل خ[حتَّْْجلن
حبَّجمخيجل ��رجلٍؤه ختت

إإإ ةًحتجبخلر[آل جنًْألُّْححتٌَّئ ئُّ
ٌ[:ؤُّخلُّئئٌُّّ:ذخحلحَّْ ئ ّ ة
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ي: جنُّألُّّئُّخبٌخت جبْ سُّؤدًٌآل ذُّألّ[ إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ ئُّحت�حخل
حتْش زًٌَُّّألحبٌّل: خُّئىًْ آ جبًٌححت نيًححت ئُّأل[ْ خبٌ[ألّل ْ ضُّهغ:
ئُّئّ[آل ٌُّةّل َّْحتسُّطَُّّْإلُّحت ء جبْةُّخم إل[ْخُّجنُّئُّأل[ْأل
حت�ٌٌُّئ إلُّحتنيُّأل طؤش[ خبٌ[ألُّآ َّْضًٌَّ[آل ذ[ٌدُّز جبْألّ[ٌل ئُّ
ةُّخم جبْ أل[ْأل ضًَّجنٌُّْجم حت�ٌ�ٌُّّ: ئُّ: سًٌخت هختَّآل إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ
ئُّ َّْف ضّحلحألٌَُّّْ[:َّْجلْْحتَّؤئآ ئُّحت�ٌ�ٌُّّ ذُّيئّحبٌّ:ٌ[ ٌ[:ئُّحت�ٌ�ٌُّّ
ذ[ زختْْخلُّمجُّْ خلُّحتَّذ[ٌّ جبٌ[حتَّآ :ني[حتَّألًٌجم ْ ٌُّةّل إلُّحت طُّع[ال
طُّْ سًٌخت ْ خًْل ذ[جلٌَّل جبْألّ[ٌّ إلُّحتجبْمج ٌُّّئ جن[ٌُّز ؤ[ٌَّْل
خل[ئ ْ حتْْخب جبٌْ[ٌّ ئُّ حتْْخب َّف ةختٌٌُّلآْ: ئُّف خ[خم ء خًْل يُّهُّخلُّ
جنًْآل ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ خًْل ْ زختْْخلُّمجُّيًحتخل١:ْ:خلُّضر١َّ خل[ئ َّْ

إ ؤأل[ئ ضّحلحآل:ْ:جبحتْخلدًٌآل مجُّْحتحخًٌآل
أل[ْأل زًٌَُّّألحبٌّ َّْمجحنر ضّحلحآل أل[ْ طُّحتح ؤأل[ئ إل[ذآل جنًْآل ئُّ
هختٌَّل خُّجي ْ َّْضًٌََُّّّْجبٌْألّل ٌ[ألّل سًْحتَّمجًٌخت� جنًٌّ ْ خبآل
ؤأل[ئ طُّحتح ةختٌٌُّل ذ[ٌدُّز ضًَّجنٌُّْجم ْ ؤٌُّئحبححتٌّ ْ طُّإلُّؤُّّز
طؤ[ٌُّذىختجبآل َّْحتحألًَّحت: ٌُّةؤُّئُّضّحلحآل: َّْحتزختخم: ء خبآل: َّْذ[ٌدُّز
َّْذ[ٌدُّز خًْل خلُّضر١َّْ طُّحتة ذ[ذٌُّّل ْ ؤأل[ئ مجُّْحتحةختجبآل ْ
ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ئُّجلْْحتال طؤش[ مجُّْحتحَّْخًْلإ ضّحلحآل طُّمجُّحت
خبآل أل[ْأل زًٌَُّّألحبٌّ خل[ئٌُّئّل جبٌْ[ٌّ ؤطجم ْ ذُّحتْْخبإل
حتْشَُّّّْء زًٌَُّّألحبٌّ: ْ ؤٌُّئ طُّْ: طُّة[ْ ئُّةحلٌّ حتٌّْ: جنًٌّ ْ
ةّحنٌُّّ يٌُّختٌل :ْ خبٌ[آل خلُّضر َّْخلُّخُّذ ألُّّؤّألّل: ضًٌَّّ

خًْلإ جبحتْخم ئُّضّحلحآل مجختخبٌّ خ[حت طُّة[ ئًٌُّح ُّذَُّّّْء ٌُّةًْؤ
جبَّآل خلًْجلجبححتٌّ ٌ[حت:سّ[خًٌألٌَُّّّْ خُّمحلَّس[حتٌل:خخت� ةٌُّحب ذُّؤ[جن[ جبٌّ
خلًْجلجبححتٌّ زًٌَُّّألحبٌّل إلًٌمت ؤ[ٌَّْل طُّحتح ْ ةّحنٌُّل ئُّطُّع[ال
ْ ؤ[ٌَّْ�ُّ طُّحتح سًْحتَّئٌُُّّة٠�ٌ[ألُّإلُّحت ط آ ألُّّؤّألّل ئُّأل[ْألّ[آل:
أل[ْألّ[آل حتْش :ضًَّجنٌُّْجم زًٌَُّّألحبٌّ جنًٌّ ْ خبآل: َّْء جبٌْ[ضخت
طُّحتح جنًٌّ ْ خبآل ة[حتَّمجُّإل[:ئُّْحتح َّْف ضًٌَّّآ خ[حتَّْجلن ذٌُّّ�َُّّْطُّحتح
ئُّضّحلحألّل ةُّخم جبْ خل[ئٌُّئ:هختٌَّل:ةّحنّل:َّْء ء هختٌَّل ؤ[ٌَّّْ
ْ جبٌختٌل َّْضًٌَّّ ذ[ٌدُّز جبْألّ[ٌل ئُّئّ[آل ٌُّةّل إلُّحت َّْف خبٌُّآل

ألُّّؤّألّلإ حتْش ْ خلًْجلجبححتٌّ زًٌَُّّألحبٌّل إلًٌمت
أل[ْأل ئُّ ذ[طّجمٌُّخنَّْضر ضّحلحألٌُّئ:حتٌْحبٌَّلْ: جلْْحتال جبٌ[حتجبَّئُّ ط
ألُّّؤّألّل حتْش ْ زًٌَُّّألحبٌّل:ضًَّجنٌُّْجم ةُّخلُّإلًٌمت جبْ طُّْ
ذُّألّ[ نًحتهٌُّل:َّْ ئُّ ئُّئّ[آل ٌُّةّل إلُّحت ْ جبَّآل ٌ]ّحت:س]ٌ خخت� جبٌّ
ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ئُّ َّْجلْْحتال ٌٌُّخن ْ ل ّخل[ئ نيُّآل ؤ[ٌَّّْ طُّحتح ضُّهآل
ض[خل١َّذ[:طَُّّْء نيحنرَُّّْز ئٌُّختح:خبآل:ط طؤش[ حتٌْحبٌَّلآ ؤطجم
ضّحلحآلإ ْ ؤأل[ئ جبَّخلحبحٌآل ئُّ :ْ جبحجبمج[ :ْ ذُّة مجّىلُّئ خىُّهّ�ُّأل[ْ
جبَّحتٌْأل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ ذختخلأل[ةُّ جبٌ[حتجبٌَّل خّحبَّألل ذُّة خّ�ًؤ[آل:
أل[ْ َّْ ةُّخم جبْ زّ[َّْمجُّئَُّّْضرّل ْ خبألُّمجُّ ئُّخ[آل جبٌختٌل ضختحٌْل
ئُّ زًٌَُّّألحبٌّل إلًٌمت َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ْ ٌَُّّْةَُّّْخبٌُّآل جنًٌّ ْ خبآل
حتْش ْ زًٌَُّّألحبٌّ:خلًْجلجبححتٌّ: :خ :َّْ طَُّّْألُّْل: ألُّّذُّألّ[: أل[ْألّ[آل:

خُّألُّخلُّحتإ خل[ألّل

ؤُّمأل[ٌّ:طَُّّْخلُّنيألُّأل[ْ: ةُّآلآ جبحتْخم إل[ْخلُّحتٌّ ةُّخم:خبٌ[آل جبْ َّْضر:
مجختألل:ٌ[ؤًإلال يٌُّل َّْخًألّ[جبأل[ٌآل جبَّخلىختجبآل ذ[جلَّْ جبْألّ[ٌل
مجُّجنُّةختجبآل ئَُّّْحتض[ذخت ْ:ة[حتةختجبآل خبٌ[آل ز٢ْْجل:ئُّيٌٌُُّّئ ْ
آ ْ خبٌ[آل:إلَُّّْسَُّّْضًَّجنٌُّْجم ٌء:َّْجبحتٌجتح زختْْخبٌَّل َّْحتجبَّْحؤ ْ
إ جبٌختٌل َّْضحنف

خنآلخهال ئحلخأل�

]ٌ ذُّة
سّ[خًٌألٌَُّّّْ

خّحبَّألل
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ي: جنُّألُّّئُّخبٌخت جبْ سُّؤدًٌآل ذُّألّ[ إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ ئُّحت�حخل
حتْش زًٌَُّّألحبٌّل: خُّئىًْ آ جبًٌححت نيًححت ئُّأل[ْ خبٌ[ألّل ْ ضُّهغ:
ئُّئّ[آل ٌُّةّل َّْحتسُّطَُّّْإلُّحت ء جبْةُّخم إل[ْخُّجنُّئُّأل[ْأل
حت�ٌٌُّئ إلُّحتنيُّأل طؤش[ خبٌ[ألُّآ َّْضًٌَّ[آل ذ[ٌدُّز جبْألّ[ٌل ئُّ
ةُّخم جبْ أل[ْأل ضًَّجنٌُّْجم حت�ٌ�ٌُّّ: ئُّ: سًٌخت هختَّآل إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ
ئُّ َّْف ضّحلحألٌَُّّْ[:َّْجلْْحتَّؤئآ ئُّحت�ٌ�ٌُّّ ذُّيئّحبٌّ:ٌ[ ٌ[:ئُّحت�ٌ�ٌُّّ
ذ[ زختْْخلُّمجُّْ خلُّحتَّذ[ٌّ جبٌ[حتَّآ :ني[حتَّألًٌجم ْ ٌُّةّل إلُّحت طُّع[ال
طُّْ سًٌخت ْ خًْل ذ[جلٌَّل جبْألّ[ٌّ إلُّحتجبْمج ٌُّّئ جن[ٌُّز ؤ[ٌَّْل
خل[ئ ْ حتْْخب جبٌْ[ٌّ ئُّ حتْْخب َّف ةختٌٌُّلآْ: ئُّف خ[خم ء خًْل يُّهُّخلُّ
جنًْآل ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ خًْل ْ زختْْخلُّمجُّيًحتخل١:ْ:خلُّضر١َّ خل[ئ َّْ

إ ؤأل[ئ ضّحلحآل:ْ:جبحتْخلدًٌآل مجُّْحتحخًٌآل
أل[ْأل زًٌَُّّألحبٌّ َّْمجحنر ضّحلحآل أل[ْ طُّحتح ؤأل[ئ إل[ذآل جنًْآل ئُّ
هختٌَّل خُّجي ْ َّْضًٌََُّّّْجبٌْألّل ٌ[ألّل سًْحتَّمجًٌخت� جنًٌّ ْ خبآل
ؤأل[ئ طُّحتح ةختٌٌُّل ذ[ٌدُّز ضًَّجنٌُّْجم ْ ؤٌُّئحبححتٌّ ْ طُّإلُّؤُّّز
طؤ[ٌُّذىختجبآل َّْحتحألًَّحت: ٌُّةؤُّئُّضّحلحآل: َّْحتزختخم: ء خبآل: َّْذ[ٌدُّز
َّْذ[ٌدُّز خًْل خلُّضر١َّْ طُّحتة ذ[ذٌُّّل ْ ؤأل[ئ مجُّْحتحةختجبآل ْ
ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ئُّجلْْحتال طؤش[ مجُّْحتحَّْخًْلإ ضّحلحآل طُّمجُّحت
خبآل أل[ْأل زًٌَُّّألحبٌّ خل[ئٌُّئّل جبٌْ[ٌّ ؤطجم ْ ذُّحتْْخبإل
حتْشَُّّّْء زًٌَُّّألحبٌّ: ْ ؤٌُّئ طُّْ: طُّة[ْ ئُّةحلٌّ حتٌّْ: جنًٌّ ْ
ةّحنٌُّّ يٌُّختٌل :ْ خبٌ[آل خلُّضر َّْخلُّخُّذ ألُّّؤّألّل: ضًٌَّّ

خًْلإ جبحتْخم ئُّضّحلحآل مجختخبٌّ خ[حت طُّة[ ئًٌُّح ُّذَُّّّْء ٌُّةًْؤ
جبَّآل خلًْجلجبححتٌّ ٌ[حت:سّ[خًٌألٌَُّّّْ خُّمحلَّس[حتٌل:خخت� ةٌُّحب ذُّؤ[جن[ جبٌّ
خلًْجلجبححتٌّ زًٌَُّّألحبٌّل إلًٌمت ؤ[ٌَّْل طُّحتح ْ ةّحنٌُّل ئُّطُّع[ال
ْ ؤ[ٌَّْ�ُّ طُّحتح سًْحتَّئٌُُّّة٠�ٌ[ألُّإلُّحت ط آ ألُّّؤّألّل ئُّأل[ْألّ[آل:
أل[ْألّ[آل حتْش :ضًَّجنٌُّْجم زًٌَُّّألحبٌّ جنًٌّ ْ خبآل: َّْء جبٌْ[ضخت
طُّحتح جنًٌّ ْ خبآل ة[حتَّمجُّإل[:ئُّْحتح َّْف ضًٌَّّآ خ[حتَّْجلن ذٌُّّ�َُّّْطُّحتح
ئُّضّحلحألّل ةُّخم جبْ خل[ئٌُّئ:هختٌَّل:ةّحنّل:َّْء ء هختٌَّل ؤ[ٌَّّْ
ْ جبٌختٌل َّْضًٌَّّ ذ[ٌدُّز جبْألّ[ٌل ئُّئّ[آل ٌُّةّل إلُّحت َّْف خبٌُّآل

ألُّّؤّألّلإ حتْش ْ خلًْجلجبححتٌّ زًٌَُّّألحبٌّل إلًٌمت
أل[ْأل ئُّ ذ[طّجمٌُّخنَّْضر ضّحلحألٌُّئ:حتٌْحبٌَّلْ: جلْْحتال جبٌ[حتجبَّئُّ ط
ألُّّؤّألّل حتْش ْ زًٌَُّّألحبٌّل:ضًَّجنٌُّْجم ةُّخلُّإلًٌمت جبْ طُّْ
ذُّألّ[ نًحتهٌُّل:َّْ ئُّ ئُّئّ[آل ٌُّةّل إلُّحت ْ جبَّآل ٌ]ّحت:س]ٌ خخت� جبٌّ
ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ئُّ َّْجلْْحتال ٌٌُّخن ْ ل ّخل[ئ نيُّآل ؤ[ٌَّّْ طُّحتح ضُّهآل
ض[خل١َّذ[:طَُّّْء نيحنرَُّّْز ئٌُّختح:خبآل:ط طؤش[ حتٌْحبٌَّلآ ؤطجم
ضّحلحآلإ ْ ؤأل[ئ جبَّخلحبحٌآل ئُّ :ْ جبحجبمج[ :ْ ذُّة مجّىلُّئ خىُّهّ�ُّأل[ْ
جبَّحتٌْأل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ ذختخلأل[ةُّ جبٌ[حتجبٌَّل خّحبَّألل ذُّة خّ�ًؤ[آل:
أل[ْ َّْ ةُّخم جبْ زّ[َّْمجُّئَُّّْضرّل ْ خبألُّمجُّ ئُّخ[آل جبٌختٌل ضختحٌْل
ئُّ زًٌَُّّألحبٌّل إلًٌمت َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ْ ٌَُّّْةَُّّْخبٌُّآل جنًٌّ ْ خبآل
حتْش ْ زًٌَُّّألحبٌّ:خلًْجلجبححتٌّ: :خ :َّْ طَُّّْألُّْل: ألُّّذُّألّ[: أل[ْألّ[آل:

خُّألُّخلُّحتإ خل[ألّل

ؤُّمأل[ٌّ:طَُّّْخلُّنيألُّأل[ْ: ةُّآلآ جبحتْخم إل[ْخلُّحتٌّ ةُّخم:خبٌ[آل جبْ َّْضر:
مجختألل:ٌ[ؤًإلال يٌُّل َّْخًألّ[جبأل[ٌآل جبَّخلىختجبآل ذ[جلَّْ جبْألّ[ٌل
مجُّجنُّةختجبآل ئَُّّْحتض[ذخت ْ:ة[حتةختجبآل خبٌ[آل ز٢ْْجل:ئُّيٌٌُُّّئ ْ
آ ْ خبٌ[آل:إلَُّّْسَُّّْضًَّجنٌُّْجم ٌء:َّْجبحتٌجتح زختْْخبٌَّل َّْحتجبَّْحؤ ْ
إ جبٌختٌل َّْضحنف

خنآلخهال ئحلخأل�

]ٌ ذُّة
سّ[خًٌألٌَُّّّْ

خّحبَّألل
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ي[ألًْآل: َّْ زٌُّخت� ةًْؤُّئ�[خلُّء طُّْ ؤُّجبَّألآ ٌّ]�ةًْؤُّئ خ[َّْز ئُّ :
طُّْ ٌُّةةختجبألٌَُّّّْ: ْ ةّحنٌُّئ مجحنر ني[حتَّخلُّحتةختجبآل طُّحتح ةٌُّل
ٌّ]�طَُّّْخلُّةًْؤُّئ ؤُّمأل[ٌّ أل[ةًْةآ خًٌألُّخلُّؤ[ٌٌُّّ ؤُّخلُّئٌُّئُّء
ئُّإلُّؤ[آل حتْْجنألإلًٌختٌَُّّْآ حت�ٌّْ زّحنىُّهر�ُّئُّ ةًْؤُّئ�[ٌل ؤُّجبَّأل
طُّحتء ْ سّ[سّ[ ؤٌُّحبحألٌُّئ ئُّ جبٌختٌل: حت�ٌى﴿ختٌ[ل نيُّألُّإل[ َّْضر
شىًْؤُّذٌُّئُّ إلُّئجمًةُّهر ْ حتَّهر[حت نيُّْجبٌختٌىختجبآل خلُّحتَّةّّحن
مجحنر جبٌإل[ْحتجبآل َّْ إل[ْْذٌُّّئّحنُّطُّحتح حتحخلُّْض ٌ[حتؤُّذّحبَّحت: ْ
ئُّ ؤُّجبَّألُّّإ ٌّ]�ةًْؤُّئ طُّحتء مجحنر جنًٌَّّل طٌَُُّّّْ إلُّيٌُّئّ[آلإ
طُّْ طَُّّْمجحنر ؤُّجبَّألّّخن ٌّ]�ةًْؤُّئ حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ نيُّؤ خ[َّْز
خُّخلّ[ألُّخلُّحت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ ضًٌََُّّّْء حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئُّمجختٌ�ُّأل[َّْحت�ء
زّحنٌُّئ مجحنر َّْ جبٌأل حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ ْ ٌُّزّحن ْ ؤُّحتجبؤ
حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ ز:طًٌحنآل ئُّ:إلُّحتٌال:ةًحتجبخلر[آل:َّْ ُّذَُّّّْء ٌُّةًْؤ

�اإ أ�إ�إ أل[شىًْؤ
طُّْ: أل[ْ ئُّ جبَّخلًَّحتجبحألّل إلُّحت ضًٌَّّ خلختْجنر طَُّّْخلُّئُّ ؤُّمأل[ٌّ :
جنًّحألآل َّْؤُّمأل[ٌّ خلّ[خل شحلذ شىًْؤُّز:ْ حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئُّئٌُُّّآل
طُّْ َّْئ خًْل نيًٌألىُّإلُّحتنيًٌألّل حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئُّخلُّآ طُّْ خلختْجنر
ؤُّخُّخم جبٌَّل طُّع[ؤ خلّ[خل ز[حتذّل ٌ[حتؤُّذٌُّّئُّء جبَّخلًَّحتجبحٌآلْ:
طُّسألحبحٌّ َّْجبٌإل[ْحتجبآل: ضحلؤُّز طُّحتح جبٌْ[ضخت ء إلُّخم جن[حتٌ[مجّل:
ئُّخ[آل:طُّْ خ[ٌُّخلُّسُّضر ئٌُّختح طؤش[ ذُّّحتٌلإ َّْة[حتٌ[آل شحلخ:ضًٌَّّ
هختٌَّل ء طٌَُّّْ[ َّْئ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت َّْجبحضَُّّْئُّ ء ض[ئُّخىٌُّال
ٌّ]�أةًْؤُّئ حت�حخلُّيّألٌُّّ نيُّؤ ئُّ ةُّآل ة[حت ئُّحت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ ئُّْحألُّء
ئُّ ألُّحت�َّخلّألُّخلَُّّْإ ؤُّجبَّألا ٌّ]�ةًْؤُّئ حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ ْ ؤُّجبَّأل
زُّأل[ ضًٌَّ[آل: حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئّحنَُّّْحتَّجلحؤُّأل طُّْ ضًجب َّْضر إلُّؤ[آل:

َّْئ خىُّآلآ زّحنىُّجنّ[آل ٌجبححتح حتؤُّذ]ٌ ]ٌ خلّ[خل شحلخّل خُّألَُّّْحت
ض[خل١ ة[ؤّ[آل ء طَُّّْةُّآل حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئُّخلد[ة ئُّْ هختٌَّل طٌَُّّْحن[
ْ ةّحنّل ٌّ َّْحتَّْ ؤٌُّئ:ْ ألحلٌىُّْ:ةٌُّل خلّ[خل ئُّشحلذ ضًٌَّّ
شحلخٌُّئ طُّْ حتحجلٌىختجبآل خًْمجُّؤ[ٌٌُّّ ء ةٌُّل سًْحتٌحنُّحتَّهر[حت ئُّْ
طُّْ خ[آل جبٌّ:ئُّ خلّ[خل طُّْ:َّْضرّحنُّخّ�ًؤ[آل:إلُّحت:شحلخّل خلّ[خلُّّإ
هختحْحألُّْ ضًٌَّّ ؤُّحتجبؤ جنًْآل طَُّّْجبٌَّل إلُّْئ ْ ألٌُّّل جبَّحتهُّذُّخ[جل
خ[آل:خلر[ي ئُّ طُّسألحبحٌّ:ضًٌَّّ خًْل إلُّحت:سًْحتٌل َّْ جبٌّ خىٌُّل:ْ
َّْحتخ�ختٌلإ ئُّئّ[آل ألُّي ْ خىٌُّل سًْحتَّحت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئُّهُّحتجل طُّْ
مجختهر مجُّْحتحذختٌآل حت�ٌى﴿ختٌ[مج حتْْجنألإلًٌختٌّ َّْجبحضَُّّْألٌُّْآل طؤش[
خلُّحتَّة َّْ:زئٌُّّ إلًْة[حتَّمجٌُّحن ةًحتجبخلر[ألُّْ ٌال حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ:إلُّحت
خ[آل حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئُّئُّ طُّْ جبحؤُّجلحتحألآل ء ئََُّّّْْخلُّحتنيَُّّْمجختٌل
خُّئىًْ حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئُّآ ألَُّّّْْ ةًحتجبٌّ ٌّ]�ةًْؤُّئ إلَُّّْسٌُّّ خألُّؤ[ٌّ
ئَُّّْحت إلُّحت خًٌُّآ أل[جلحألجمر زآل ْ ْ:ي[ع[جل ةّحنؤُّةّخن خألُّؤ[ٌّ ئُّخ[آل
خ[آل ئُّ َّ١جلحئ اٌَّْئَُّّْنيُّأل[ٌُّذط سآ آ أطف طّجمُّئُّ:حت�ٌّْ طٌَُّّْخن

نيًٌأل[ٌُّذإ
إلُّحتني:َّْجلححتَّز: ْ خلّ[خل ٌل:ذختََّّْخ[ٌُّخلُّئٌُُّّْجبٌْ[:شحلخٌُّئ ئُّ
ضًٌَّ[آل طُّحتح: خلر[ألحبَّحت شىًْؤُّّخُّحتأل[ؤٌُّل جبَّجلمج[ٌٌُّئ :ْ جبحال ْ
جبَّخلًَّحتجبحٌألٌُّئُّئُّ طُّْ طُّحتح ؤُّحتجلٌل ]ٌ حتحجبٌَّل ْ خىُّآل جبٌ[حتٌّ
ئُّإلُّؤ[آل ْ خىُّآل جبٌ[حتٌّ ؤُّجبَّأل ٌّ]�ةًْؤُّئ حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ ة[حتْخ[حت
زُّق[ألٌُّّ ْ خُّّآل مجًجلٌَّحنرٌُّّ:ضًٌَّ[ألّخن:ئٌُُّّةُّْ خُّحتأل[ؤٌُّّ َّْضر
ضحلؤُّز نيًٌألىُّطٌُُّّجلٌ[ذخت خىُّآلآ: حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ: نيًٌأل[ٌُّذ
طُّْحآل ؤُّحتجلجبححتَّء ذُّألل:ْ جبٌحب طُّْ ألُّء حت�َّخلألّ�ُّةًْؤُّئ�[ٌّ:ةًحتجبٌّ

ةُّآلإ ٌَّّْ زٌُّخت�

:أل[ْأل ئُّ سّ[ْحجلٌّ:ألُّّةُّآل ةُّآل ة[حت حت�ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ أل[ْ ئُّ ء ْ:ئُّْحألٌُّخن ئُّطّؤُّ هختٌَّل :
ئٌُُّّةُّْجبحٌألٌُّئ ْ خ[َّْز ئُّ ؤُّمأل[ َّْْ آ ؤُّجبَّألا أجبؤُّجلحتٌ[مجٌُّئ ْ ؤُّجبَّألا ٌّ]�أةًْؤُّئ
ئَُّّْحت مجُّْحتحٌ�ُّإ جن[حتَّجلحَّْمٌُّد ئٌُّّ:ضًَّألُّحتٌل ٌٌُّخن ء ةختٌُّآلآ هختٌَّل:طٌُّ[ألُّذّىُّئ
ئُّ إل[ ء طُّْ:سّ[ْحجلٌٌُّئُّملُّقألُّحت�ٌّْ ض[ئّل َّْنيُّآل جبٌَّال:ء طَُّّْ إلُّْئ طَُّّْطّؤُّئٌُّختح

أل[ْأل:ط:جبْ:نيحنرُّإ
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ؤّجب٧ٍ ���� جنًخ[ز ٤[حتَّأ��ا

ْ ؤُّجبَّأل ٌّ]�ةًْؤُّئ سّ[ْحجلٌّ
ؤُّجبَّأل جبحؤُّجلحتٌ[مجٌُّئ

عألخت خجمطخمٍٍ

ذُّه[طًئَُّّْخألًْحت�ٌ�ُّخبٌ[آلآ ]ٌ َّْمجُّجندّأل
ط إلًْة[حتٌَّّ طَُّّْخلُّذألّخن ؤُّمأل[ٌّ

إلًألُّحتَّخُّإ
ة[خختح ذ[ ْ َّْحتجبَّْحال ؤَُّّْيجمُّةُّحت تإ
ؤُّْحت�آ يجمٌُّّ ألُّةٌُّل: ذُّْحْ: يجمُّمجٌُّّ
ئُّف ُّمجًْجي َّّْجبئ سًْحتَّزّ[ٌْل خبآل
ئَُّّْحت خٌُّ�ُّيجمٌُّئآ طُّإلُّؤُّّز ْ خ�ختٌل
ضًٌَّّ طٌُّْخن:يجمٌُّّ ذ[ طَُّّْجبَّحتهُّز:خُّز

ضًٌَّّ:خى[إ َّْْسًْجب خى[ْ:إلحم
يجمُّةٌُّحب خبألّ�[ ]ٌ جبٌُّْز َّْئ َّْضرّل طؤش[
ضًٌَّّ إلُّؤّحنَُّّْأل[ْ نيُّخمآ أل[ٌّْ خحلحآل
شًحتؤُّذُّْ نيًٌألىُّطٌُُّّألّحن[ألٌُّّ ٌَّّآ خىلخت�
ْ مجورًمجًَّْذ[ٌدُّفُّألحب طُّْ طُّة[ ئًٌُّح
طُّة[ شُّجل ةُّخلل مجحنر طؤش[ خًْلآ ةُّخل
خبألّخن:ئٌُُّّخّدُّجي ْ ألٌُّّ ضًٌَّّ:خىلخت� َّْأل[ْ
ضًَّجب شًحتؤُّز يجمُّةختجبألّخن ئَُّّْضر ألُّّإ
خىُّإلحم ئُّف ئًٌُّح خُّّْ: ألّحن[آل طُّحتحٌّ:
ْ ذ[ٌدُّفُّألحب ةُّخلّل طُّْ ء خىٌُّل
سّ[ْحجلَّئُّةُّخلٌُّئ ضًجنٌُّْجمُّْ ْ ؤٌُّئىّخن
ضًَّجب ْشًحتؤُّز حت�ٌحل َّْحتجبَّْحؤّخن ذختآ
ئُّ َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ جبْخ[حتََّّْخىُّْ طُّحتحٌّ
نيًٌألىُّخبآل ؤُّةُّآ خّدُّجن خلًْجلجب ْ إلحم
َّْحتحألًَّحتَّمجٌُّّ خلًْجل ْ إلَُّّْسَُّّْزحنر�٢ٌّ

جبٌختٌلإإ

يجمُّةُّحتَّ: خًْألُّ زّ[مجٌُّئ ئُّ هختٌَّل خُّجي :
سًحألّل خبآل َّْحت�ٌّْ: حتٌّْ َّْضرّل: إلُّحت
ْ يجمُّةُّآل ٌُّْحجي ْ :ألُّحتؤ َّْ خًْألَُّّْآ
زًٌَُّّألحبٌّل جبحتْخلىختجبآل َّْضر ئُّ س[حت هختَّ
حتٌّْ َّْئ:خبألّ�[ ضًَّجنٌُّْجم ]ٌ:حتَّهّي[ٌُّذ
نيًٌآل ألُّّجلحألّل خًْمجَُّّْْ ةّحنُّ حت�ٌّْ َّْ
ئَُّّْء جبئألّ[خُّ: خى[إ يجمُّ جنًٌَّّل َّْمي: ْآ
ط[جنىختحْ جنًٌَّّل :َّْ مجورًمجًْ: خلُّحتَّذ[ٌّ
ألحلٌىُّْ جلٌ[ذخت طُّحتح طُّحتحجب ٌ[حتؤُّذّحبَّحتَّ أل[جلل
ض[خلّلآ زًٌَُّّألحبٌّ جبحتْخلىختجبآل ْ خًٌآل
ض[ئآل:ء ؤًإلؤ١ٌآل ]ٌ مجختألل ض[ئٌُّئّحنُّ ط

خىٌُّحبثإ ٌَّْ[آل زٌُّخت� خ[ٌُّخلُّ
ؤٌُّئىّحن١ ئَُّّْ نيحنرّل إلًٌمت بإ
خ[َّْز ئُّ زختخلّ[حت َّْحتحألًَّحت ةُّخم ألُّّء
ئّحب ئُّ خى[ْ ضًَّجنٌُّْجمّّحب نيحنرٌُّئ
طَُّّْ ئَُّّْحت ةّحنّلح نيُّؤٌُّئحب خسختخلّل

نيحنرٌُّئ خ[َّْز ئُّ زختخلّ[حت: خُّّ إلُّْئ
خىٌُّحبآ َّْحتحألًَّحت ةُّخم ضًَّجنٌُّْجم
طُّحتح ض[خلّل جبَّحتْحجلٌَّّ خًْمجُّ ٌٌُّخن
خسختخم ئُّف طؤش[ مجورًمجًْآ جبَّخلًَّزّىختجبآل
خختجبَّخلُّخلُّحتح نيًٌآل مجًجلٌَّحنر حت�ْْخبٌَّئ
طًؤّحب:ْ ْ ةختجبَّخلُّ:ة[حتةختجبآل جبَّخم ٌ[:نيًٌآل
خُّجلٌ[جبَّحت�ٌّْ ط[مج[جبححت َّْف ط[حتَّجلٌَّْْئ:نيُّآلح

ألُّةٌُّحبإ
هحن[حت ]ٌ هّئ ْ هُّآل َّْضرّل إلًٌمت بإ
جبٌُّْذُّمجٌُّّ ء طَُّّْ ض[ذخت ئَُّّْحت ؤ[حتَّة[حت
إلُّْئ خُّئىًْ آ خرًحٌل ضًَّجنحب َّْحتحألًَّحتجب
ضًَّجب زُّخلُّآل حتَّهر[حت ْ طَُّّْخَُّّّْحتحخل
َّْئ خىّحنّحبآ ضًَّجب ٌّ َّْحتَّْ: ؤٌُّئ
ضًَّجب ةُّخل[ٌُّذ ئَُّّْخًْل ط[مج[جب طٌَُّّْحن[
ذخت َّْسًْحتٌل ضًَّجب: ْ ألٌٌُُّّحب: ئُّجبَّخم
حتحخلُّيّألٌُّّ ةُّخل[ٌُّذ خ[ خّئٌُّّ ؤٌُُّّآ ألّحن[آل
ئُّخ[ألحب يُّحتححت ٌ[حت:ٌ[ ضًٌَّّ:خخت� خأل[خلّل ضًَّجب
]ٌ حتحخل�ًْ ةُّخلّ�ّحب ط[ٌ[ خحلحألّل ذ[ خٌُّّل
ض[ئآل طٌُّ[ألُّؤًإلؤ١ٌآل ء جبحتْخلُّآ ؤ[ؤئُّجب

َّْحتحألًَّحتإ ةُّخم ؤٌُّئىّحن[آل طُّحتح
ضًَّجن حتٌّْ ْ ئُّط[حتحؤ خ[ٌُّخلُّؤيٌُُّّذ تإ
خبآل مجورًمجًْآ ئَُّّْضر خىٌُّحب ضًَّجب
ٌجمر ًإلُّؤّحنُّإلُّئ ُّء َّّْجبئ سًْحتَّزّ[ٌْل
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ: ْ جبحجنرًْل: ض[خم

نيًٌآل:َّْئ
يجمُّ خبأل[
ةٌُّحبح

حنٍَّ يفَّأل�
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ضختحٌّْ ئَُّّْحت م٢حيَُّّْ� سُّألل جبَّخلًَّزّىختجبآل جنًْآل ئُّ طؤش[
جبحتٌجتٌَّّ ئُّ طؤش[ ْخل[ألّالإ مجُّجنرٌُّئؤ[آل ْز :طُّؤأل خ[حتَّْْجلن
طُّحتح ةختجبال خلُّحتجبحآل:م٢حة أللُّؤدُّحت::ثببب ؤآل:ئُّ ْذ�ُّث يجمٌُّئ
جبْخ[حتَّ�جبَّخم ذ[ نيًٌألُّ م٢حة خ[حتَّْْجلن خحلح× ئُّ:ألحلٌىَُّّْ ء طَُّّْ
َّْضرّل ئُّ� ْ مجُّجنرىُّحتٌَّئ ةئىختجبآل ْ مجُّجنرٌُّئؤ[آل خىُّقألُّ�
ء جبٌال ْ خلًحت�ؤُّألحب خلُّحتال ضًَّجنّ[ ئُّ م٢حيٌُّّئ ةُّهرُّ نيُّْال
طُّحتح ني�ألٌَُّّْ[آل طُّحتح جبَّآل إلُّْئ سحبجبٌّ َّْ م٢حيٌُّّئ نيًٌآل:
جبحٌال:طُّحتح ٌ[حت خخت� ثببب ط[جبححت ؤ[ألل ئُّ خًٌّ طَُّّْ ْ حتٌ�ٌُّّ:جبحتْخلّل
مجُّجنر نيًححت ثببب ئُّخل[ئ مجُّجنرٌُّئ:ْ:إلُّحت جبَّخلًَّزّىختجبآل جبْخ[حتَّ
ْ سّ[ْحجل مجًجلححتٌّ ْ مجُّجنر أل[ْنيٌُّئ طُّحتح جبحٌال مجُّجنرّ[حتٌّ:طُّع[ال

ملٌُّالإ حتٌ ذخت مجُّجنر بببب:ذًحٌال:جنُّجي خل[ئ طُّحتح طّجمٌُّخن
ء خُّّال ألّحن[آل ئًٌُّح ألُّّذًحال طًٌحنّلث أل[ْخختٌ[ل طٌَُّّْحن[ َّْئ
جنًْألّل مجحنر ئُّ نيًٌألىُّ ط[خل[ألُّآ هختَّ طُّحتح:م٢حة مجُّجنرىختجبآل
ئُّ:م٢حة إلُّخم ْ:جنًْآل إلُّخم خلٌُّرُّحتَّ ْجنى[ألآل:ٌ[ م٢حة:ض[ئ
َّْ جنًٌّ[مجُّ� هختَّ طَُّّْء ئَُّّْحت خىلًْل ألُّّةٌُّل شُّجل ةُّخم:
َّْضر ئُّ طّؤُّ َّْف:َّْئ:مجحنر:طٌُّ[ألٌُّحن[ مجختهرَُّّْآ ةّحنُّْ جبَّخم
زحنر ذًٌُّألّال ْ ٌ[َّْحتق[آل:ةُّآل ط[خل[ٌخن مجُّجنرىختجبق[آل:ةُّخلٌُّئ
ؤًإلؤ١ ئٌَُّّْخن إلَُّّْسُّةختجبآلآ َّْضر ئُّ خًَّْخلّال زّ[آل َّْ
ةٌُّال َّْزّ[:مجًجلَّحت خبألّال:ء ًإلُّئ طُّْ:حتٌ�ٌُّئُّ ضًَّؤ[آل:طُّْ طّؤُّ
ذًٌُّألّال ألُّْل ض[خم خ[حتَّْْجلمُّمجٌُّّ طُّمجُّحت جنًْألّل إلُّحت ْ

ألُّنيّالإ
ٌال إلُّحت جبَّخلز خبٌخت أل[ْنيٌُّئ طُّحتح مجُّجنرىختجبآل خ[َّْز ئُّ
جنًْألّل ةًحتجبخلر[آل ء طًٌحنّلث:َّْئ:طٌَُّّْ[ حتٌ[ألخل ةًحتجبخلر[آلآ
ةُّهّ�ُّ مجُّجنرّ[حتٌَّئ مجّ[آل ؤيٌُُّّذّىختجبآل ط[حتحؤآ:َّْف أل[ْجبححتََّّْ
سُّألل جنًْآل ئُّ: ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت شىًْؤُّز ط[خل[ٌخن: خ[آل
إل[ْزُّق[ألٌُّئ ئٌُُّّآل:طُّؤختٌى[:ْ تببب خل[ئ ئُّ م٢حة ط[جلحجبةختجبآل
خ[حتَّْْجلن ألُّةُّهرُّخبٌخت: ضًَّجندُّضر[ألُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال: إلُّحت جبٌّ
م٢حة جلْْحتال َّْء ذ٢حتخلرُّّ� مجختْْزٌُّئ: ة[ْئى[حتٌّ ْ سُّألل:
َّْضرّل إلًٌمت ةختجبال ةًحتجبخلر[آل خلُّحتجبحآل َّْضرّل ئُّ ْ مجختذَُّّْ
ضًَّال:خًٌال ْذُّمجٌُّّ ئُّ نيؤ[آل ْ ألُّةختجبال ؤُّذُّأل[خل َّْ إلحم
طُّؤألَُّّّْآ حت�ٌّْ ئُّ ألُّةختجبال سّ[ْحجلٌّ َّْ إلحم َّْضرّل إلًٌمت ْ
إلُّْئ٢ ْ:ْزث ةختجب ةًحتجبخلر[آل جن[حتٌَّئ َّْ طٌَُّّْحن[:طحن[حتَّز َّْئ
ْ ؤ[ألّ خلئ جبٌُّْ ضًٌََُّّّْ� َّْ هختٌَّل زّحنىُّهغ: ز[ٌرُّضر

ةختجبإ ذ[حتٌو مجُّجنرّ[حتٌَّئ إل[ْحت�ٌّ جبإلةّخن:َّْ

مج٢� طُّحتح خًْل ؤٌُّئىّخن نيًْل ألُّّ ئَُّّْ جنًْألّ�ُّ م٢حة
جبَّْئُّؤُّألُّمجٌُّّ جن[حتخلر[ألُّّ :ْ ْز ةًٌُّآل ةئرًْحت ة[حتآ إل[ْحتجبآل
جبٌْخت ْ جبَّحتَّةف ٌآل نيُّْخخت� ؤ[ٌٌُّّ ألختضحبححتَّمجٌُّّ جنًْألُّْححتَّ ْ
إلُّخم م٢حة أل[ْ: ئُّ خلُّي[ؤ�٢: ّل إلُّحتق زُّجنًٌّّ ْ مجختهر: ئُّ
ألُّّةختٌٌُّلآ ؤُّجلَّألُّ ئُّذ زّحنىُّهغ ْ خلختْجنر َّ٢�طَُّّْألُّجبئ
ٌُّآل ئُّ ُّحت�حْةجبئ ْ ذختخم: جبحتْخلدًٌآل: إلُّحتنيُّأل طؤش[
خلُّخُّذ:ذ٢حتخلرٌُّئ َّْ خّ�[ألَُّّْ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَّئ مجُّجنرىُّحتٌَّئْ:
مجختألل خُّجي ئٌُّّ جبحتْخلىختجب ضختحٌْل خ[حتَّْْجلن ٌ[ضّدًٌٌُّئَُّّْ ْ
ْ ّر طُّألرُّحتأل جبحذٌُّئ ْ ط[ؤ[حت َّْف ْذُّآ طُّإلُّؤُّّز زخت� ْ ٌ[ؤًإلال
طُّْ خلُّخُّذ َّْ ةُّآل طَُّّْ ؤٌُّحبحأل:طجمس[ز طجمرور[ٌٌُّئ ]ٌ حتحزختخل
زّىإل[ذٌُّئ مجحنر طُّحتح ئُّ:ةًحتجبخلر[آل:إلُّخم ء خلُّي[ؤ�٢َّ خ[حتَّْْجلن
خّ�[ألُّ�جبحمجُّ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَّئ مجُّجنرّ[حتٌَّئ:ْ إل[آل خ:سّ[ْحجلٌّ َّْ
ئُّ خىُّآل زٌُّ[ ٌ]ط[جنأل ئُّألحلٌىَُّّْ ْ ةًحتجبخلر[آل خىُّألُّ حتٌّْ ء
ٌ[ؤًإلال مجختألل: جنًْألُّْححتٌَّئ أل[خلف ْ خألّ[ذأل[ٌآل زختْْخلٌُّّ
طًٌحنّلث ط:خ[َّْذُّ ألًٌجمُّحت خ[َّْذُّ�َّْ ئٌُّّ ةًحتجبخلر[آل:ْ ذ[حتغ

إ جلح× ٌ[ؤًإلال ةًحتجبخلر[آل:َّْ�مجختألل خلُّحتجبحآل ؤآل
طُّحتح:ؤّحبٌ[ ةختجبمجُّ طَُّّْ ط[جنىختحٌّ ألًٌجمُّحت خلحتٌ[ألٌّا أخلّحلححت:مج
ًَّجنىُّحتَّ جبظ هختَّ ذ[جلَّ مجُّجنرّ[حتٌّ جنًْألٌُّئ خلُّحتجبحآل ء ٌآلآ
أل[ْخختٌ[ل طؤش[ خىُّآلإ ئُّف حتٌّْ ؤُّحتجبؤ[آل:هختٌَّل طَُّّْء َّْحتسُّ
ةختجبَّخلُّحت هختٌَّل جنًْألٌُّئ ْ ةختجب م٢حة خلُّحتجبحآل :ثببب خل[ئ ئُّ
ط[جنأل[ ةًحتجبخلر[آل: ذ[جلٌَّّ نيحنر يٌُّختٌل َّْ ٌُّةؤش[حت طُّحتح: ْ
ةٌُّل يجمُّ ةًحتجبخلر[آل: خلختْجنر طًٌحنّلث حتٌ[ألخل طؤش[: خًٌّإ
خ[جنًْحت ذ[ خ[ةًْحت ئُّ إلُّحت ْ ةٌُّحب خلُّحتجبحآل:م٢حة َّْضرّل: ئُّ
ذُّمد٢ مجًجلححتجي:ٌ[ ةًحتجبخلر[ألُّ ٌال إلُّحت شىًْؤُّز طُّْ:خُّجي ذُّألّ[
ْ ةُّحتةًْء: ئُّ ذخت خُّجنٌُّئ: ْ ةٌُّل خبٌ[آل :ْ خًٌآل جلٌأل�ُّْ ئُّ�
ئُّف سُّألل م٢حة:جنًْألُّْححت خ[جنًْحت جن[حتٌَّئ حتَّخلّ�ُّ ؤًخلئَُّّْ�ذ[
مجختْْزٌُّئ جنن[حت ]ٌ جبحتْجنال ذُّيّألَُّّْ ْ َّذختخم إلُّؤّخن ْ جبٌ[حتَّ
]ٌ خُّحتحْحتجب طُّع[ال ئُّ طؤش[ م٢حيُّآ طّجمٌُّّ: شىًْؤُّز ألٌُّ[حت
َّْ جبَّحتةُّهّل:ء طَُّّْ م٢حة سّ[ْحجل:ئُّ ْحين جبْ ألُّةختجبآل ؤي[حتَّ

إ م٢حة ئُّ سّ[ْحجلَّ ذختَّْ سُّإل[ألّل ةًحتجبخلر[آل حت�حخل
ئُّألحب أإلّألرُّحت: جنُّحتٌىٌُّّ ]ٌ ةؤس[ألّ[ خلُّحتء إل[آلا أمجّي:
ةؤس[ألّ[ٌٌُّئ َّْء طّؤُّ ؤ[ٌَّْل:ْذ�ُّث َّْحتسُّ خختٌر[أل ا ذختحلئ
ْذٌُّئ طُّحتح ةئىختجبٌ[ٌال مجُّجنرىُّحتٌَّئؤ[آل ْمجًجلححتآ مجُّجنر ذخت
أل[ْحت�حخمآ ط[خلّ[ٌّ ْ ةحنؤ٢: ْ خلًْحتٌ[ ْ طُّهه[ألجمر[آل ْ م٢حة

م٢حة ئُّ سّ[ْحجل سُّإل[ألّل ةًحتجبخلر[آل
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جبَّخلىُّهغ: طُّحتح ]�ةًْؤُّئ إلَُّّْسٌُّّ
خ[آل ئُّ جلحألّ[حتٌّ ْ إلُّْحئ ط[جلحجبحألٌُّّ
ْذٌُّئ:زّحنىُّهرل ئُّ ]�ةًْؤُّئ حتٌْحبحمجٌُّئ
جبَّْحت :ْ جبٌختٌل ؤًإلؤّل: :]ٌ مجختألل ز[ٌٌُّّ:
ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ئُّ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم
َّْز ذ[ٌدُّذّل طُّإلؤُّّز زّحنىُّهرل
]ٌ حت�َّخل[ألآل طٌَُّّْخن: ئَُّّْحت إلُّحت: جبحتٌٌُّلآ
ٌَّّْ جبحألختٌٌُّلإ:إلُّحت نيًححتال جبَّخلز َّْ طنال
ئُّ سُّضرىختجبآل ْ ؤيٌُُّّذّىختجبآل خلُّخُّخّحنُّ
إلُّئ إلُّئىُّهغ ْ حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ط[جلحجبٌّ
حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ة]ني طُّحتح مجًعّ[ل
مجُّحتجبٌآل مجًْحتٌَّّ َّْ ء طُّة[ ئًٌُّح
حتٌى﴿جمغ ْ جبَّخلىُّهغ ْ مجختجبَّْةختجبآل ْ
مجختألل إلَُّّْسٌُّل ء جلحألّ[حتٌٌُّئ ْ إلُّْحئ
ئُّ ْ ةًْؤُّئ�[خلُّ ذ[ةّل مجحنر ٌ[ؤًإلال
طُّْ زُّضحنُّْةختجبآل: ْ سًّحجلةختجبآل َّْضر:
ؤُّحتجلجبححت ْ حتٌ�ختذآل سًْحتَّ إلًٌمت جلحألّ[حتٌٌُّئُّ
ْ:ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ ْسًْجب:ألٌُّ[جنرًْل ةختجبألّل
خ[آل:خألُّؤ[ٌّ ئُّ خرًٌُّألآل ٌ[:طنؤٌُّئ حت�َّخل[ألآل
جبَّخلرًْحت ئُّ حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ة[حت طُّضيُّّز
جبَّخلرًْحت ْ ي[ألًْآل خىختٌٌُّل:ْ سّ�٢ ْز
خىُّآلإ ئُّخ[أل ة[حت: ْ خألختٌٌُّل: طُّحتحٌّ
ئُّ ةُّخلّل مجحنر إلُّة: ذخت: ؤُّمأل[ٌل َّْ
ط[مج[جبححتخًٌآل ْ جلحألّ[حتٌٌُّئ:ضًحخلر َّْجبَّخلإل[ذآل
مجختذ�ُّ خلُّحتنيَُّّْ ]�ةًْؤُّئ خ[حتَّْْجلن ئُّ
خُّحتخبََّّْألحبٌّ ؤيٌُُّّذّىختجبآل ئُّإلَُّّْسٌُّئ
ئُّ ضًحخلرّ�ُّ ة[حت َّْجبَّخلإل[ْحتجبأل ء مجحنر
حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ط[جلحجبٌّ جبحخّألىختجبآل حت�ٌ�ٌُّّ
ني[ةّّل سًْحتَّ مجحنر إلُّة جبحخّألىختجبآل ْ
طُّع[ال حتٌَُّّْ حت�ْْخبأل[ؤُّمجُّ ط[جلحجبحألٌُّّ

خحبحتٌٌُّلإ
:ْ حت�ْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ط[جلحجبٌّ طَُّّْء خّش�ُّ :
إلُّْحئ جبَّخلىُّهغ ْ مجحنر: إلُّة جبحخّألىختجبآل
حتحزحتذٌُّئ ْ : إلُّْحئ حت�ٌ�ٌُّّ: ئُّ: جلحألّ[حتٌّ ْ
زخت� حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ة[حت ْ حت�َّخل[ألآل
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ جبٌّآ ذٌُّّ�ُّ طُّجلؤًْألَُّّْ
جلحألّ[حتٌّ َّْ طَُّّْخلُّ حتْْخبأل[ؤُّألًٌحم طُّحتء
خ[َّْز مجحنر خ[آل: ئُّ: خى[ ة[حت: جبحتْخم: ْ حتحخم
إلَُّّْسٌُّّ مجًْحتٌَّّ َّْ ْ حتٌْحبحمجٌُّئ ْ
ْز مجحنر خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ْ ]�ةًْؤُّئ
طٌَُّّْحن[ َّْئ ؤُّحتجبالإ َّْحتجبَّخم َّخلٌُّّ�ُّ خخت�
َّْ إلَُّّْسُّ حتْْخبأل[ؤُّألًٌجم ط[جلحجبٌّ
خ[ٌُّخلُّ ء جبٌختٌل ؤُّحتجلٌَّئّل جبحأل[ٌآل
ز[خُّألحب ة[حتٌَّئّ[آل ئُّ حتْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ
طَُّّْ ئَُّّْحت ؤُّحتجلٌَّئّحنُّ ط ْ ز َّْ خًْآل
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هحن[حتٌل سًْحتَّ إلًٌمت حتْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئُّْ
ض[َّْآل ئٌُُّّآل حتَّخل[ألآل: جبَّجلمج[ٌٌُّئ: أل[ْ
َّْحت�ٌُّْخُّحتٌَّئ ْ حتَّخل[ألآل: جبَّجلمج[ٌٌُّئ
جبَّخلز ئٌُُّّآل جبَّحتَّة هحن[حت ]ٌ جبَّجلمج[مجَُّّْ
ْجبَّجلمج[ٌٌُّئ جبحال ْ ْز ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ ْ
نيًٌألُّّذ جبٌ[حتٌىختجبآل طُّحتح ط[خًْحتٌَُّّْ
ألُّّإ زُّخلُّآل زُّضحنىختٌ[مجٌُّئ أل[َّْحت�ْء
سًْحتٌل إلُّحت ضًٌَُّّ إلُّة حتْْخبأل[ؤُّألًٌحم
خ[ألإ ملختٌٌُّ�ُّ هحن[حت ألُّّْل ْ خألًٌجمّل

خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ؤيٌُُّّذ ذ[ جبحألختٌٌُّل
حتْْخبأل[ؤُّألًٌحم خى[إ ألّحنرؤ[آل ْ ؤئئُّز
َّخلّ�ُّ خخت� :جبَّخل ط[جلحجبحألُّ :َّْ خ[ٌُّخلُّ
ط[جلحجبحألُّ :َّْ خ[ٌُّخلُّ ْ إلُّْحئ خلُّحتنيٌَُّّْئ:
َّْ طُّحتح: خٌُّل طُّع[ال ضًٌَّّ مجُّحتجبٌآل ة[حت
ء حتٌْحبحمجٌُّئُّ جلحألّ[حتٌّ:ئُّخ[آل:طُّْ جبَّخلإل[ْحتجبآل

حتٌْحبٌَّلإ حتْْخبحألُّ مجحنر ئُّخبٌ[آل
:ًٌَّخلُّحتَّْض ة[حت خألُّؤ[ٌّ خّ�ًؤ[آل :
طُّإلؤُّّز ؤُّمألٌُّّْ:ْ ئُّ:طؤرّ[جلحز ألًٌجم[ألآل

جبحتٌجتٌٌُّئ جبَّخم َّْحتحَّْحت ئُّ ذًٌُّألّل: حتحخلُّيّألُّ: ةختحذجبق ذُّألّ[
م٢حة نيًألىُّ َّْ خًْخلّل: إلًٌخت: ْ جبٌحبمج[ ط[جلحجبٌّ: خ[آل: ئُّ جبَّخلز
ٌَّّْ جبَّحتنيُّّ جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخم ئُّ ذ[جلَّ ء ْذٌُّئّ�ُّ ئُّ ٌُّةّل
ئُّ س[حتٌل خلّ[خل ْ جبقًةختحذ إلًٌخت ؤجمرًحٌّ ]ٌ ط[خلر ض[ذختَّ
ألُّنيُّخلس[ألآل خلُّخُّخ ء ْ:ألٌُُّّْ إل[ْْذٌُّّئ:م٢حي:خُّحتجلَّ أل[ْأل
ةختجبآل ط[ئحنرُّْ ئُّ خل[ئ ت جنًْآل ئُّ ْ ئُّ:ْذُّ ةختحذجبق خ[َّْحتٌَّئ
ئُّ نيًٌآل:جبَّخلز ء ٌُّخلُّ جبَّْئُّز ضُّؤٌُّئ مجختأل�١ٌآل ئُّ جبَّخلز
ٌُّألُّْ ٌُّء جبَّخلذحبححتٌّ ئُّم٢حة خىُّآلإ ط[ئحنرُّْ ط[جنرّ[ألُّ حت�ٌ�ٌُّّ
طُّع[ال مجختذأل ألًح طُّحتح ة[حتٌٌُّئّل ط[ؤ[جبَّ ْ َّْحتجبْحؤُّ [ألٌُّّ جلحك
جبَّخلز : �ْجل ئُّ: ذًٌُّألّل جبَّجلمج[ٌئّل مجختأل�١ٌآل ئُّ ء ألُّمجختذ�ُّ
جبَّْحت :]ٌ ألُّضخن ء خلُّحتَّْضًٌَُّّ :ْ ط[جلحجب: حتحمجّ[ألحبآل خىٌُّل ةُّؤُّْ:
سًَّّس :ْ ٌيُّجلح ْ جبحأل[آل ي[ألًْآل جبَّخلذٌُّئ خ[آل ئُّ حتَّي[خّل
إلًٌخت ضًٌَّ[آل خُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ َّْ طُّْحألٌُّل ض[ذختَّ ٌَّّْ جبٌختٌل ةختجبآل
ْ جبحجنرًْجب ْسًْجب خلُّحتَّْضًٌَّّل ْ ط[جلحجب حت�حمجٌُّ[ألحبآل ألُّّذًٌُّآل ةُّآل
ضًٌَّ[آل:جبٌْخت أل[ي[ألًْأل ني[ةٌُّّئ ء حت�َّندُّز:جبٌختآل ]ٌ ؤٌُّئ ذُّألّ[
َّْحتجبَّال ألُّضُّألُّ ضًٌَّ[آل ْ خىُّآل سًَّّس إل[ْْذٌُّّئ نيُّْ: ئُّ
َّْضر نيُّآل إلُّحت جبٌْألّال ء خلُّخُّخُّخلُّ ٌَّّْ ي[ألًْألآ زختخلّألٌَُّّْئ

طنؤٌُّّئ خ[آل: ئُّ ةختجبألٌُّئّل جبَّخلر�٢ ْ جبحتٌجتٌٌُّئ جبَّخم س[حتٌل
حتحخلٌُّّئ ألُّذًٌُّآل ذ[ ةًخبألّ[آل ْ مجختٌل حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ:طُّع[ال ْ
ذُّألّ[ ٌُّألٌُّئّل َّْ خىُّآل: ط[جنىختح ]�ةًْؤُّئ :ْ إل[ْْذٌُّّئ طُّحتح:
ئُّئّ[آل ء ألُّّةُّآل يُّخًْئ ةُّآل إلًٌخت: ضًٌَّ[آل خُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ َّْ
ض[ذختَّ ٌَّّْ خىختٌٌُّل: ّحنىُّجي ز ئُّجبخبٌ[آل خ[َّْذّل ْ حت�َّضألُّخ�ختآل:

حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئإ ة[حت ةختجبآل خلُّضرُّْ طُّحتح ةٌُّل ]ذُّي
جبَّخلز: َّْضر ئُّ حت�حمجٌُّ[ألحبآل إلًٌخت ضٌُّ�ؤ[ألُّ ة[حتٌَّئُّ طٌُّّ
طُّْ حت�ْْخبأل[ؤٌُّئ ٌُّةال: زُّحت�ٌَّئ َّْضرُّ ئُّ نيًٌآل ْ جبٌىر[ذحتٌّ
ء جبحجنغإ:ئٌُّختحخلُّ خلُّحتألًٌجمُّحت ٌُّء مجحنرّ[آل ْ خًٌّ ٌُّء سًْحت َّْضرُّ
ي[ألًْآل جبْحتٌَُّّ ٌَّّْ إل[ذآل ٌ]ةًْذ َّْحتسئُّ زُّحتئُّؤ[آل خ[ٌُّجب طًٌحنّال
ْ ةختٌ[ زُّخلُّآل حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ئُّ ني[ْجبٌختٌّ ْ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجم
حت�حمجٌُّ[ألحبآل ط[جلحجبٌّ خُّحتخبَّْألحبٌّ إل[ألُّ ي[ألًْألٌُّئّل خلُّحتئُّألًْ خ[ٌُّجب
طُّْ طُّع[ال:خُّّآل:َّْ خ[ألّ[آل ئُّ ةختجبألٌُّئّل حتحخلُّْ ْ خُّّآل ئٌُُّّةُّْ
ذ[ خىختٌُّآل حت�حمجٌُّ[ألحبآل:ئُّنًْ ط[جلحجبٌّ ط[جلحجبٌّ ٌ[جلجب إل[ألُّ:جبخب ء ي[ألًْألّئُّ
حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ شُّة ْ خ�ًعٌُّّل ُّذخُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ:أل[ْجبْئ َّْئ
]ٌ ألُّضخن خرًٌُّألّل ْ خىختٌٌُّل جلحؤآل جلحألّ[حتٌٌُّئ َّْ حتَّخلف طُّحتح

خىٌُّلإ سًَّّس ضًٌَّّ حت�ي[خ جبْحت

هختإلخْ خجمخإل

حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم طُّحتء ْ إلُّة

لخس حنإل

ةختحذجبق ْ ط[جلحجب حت�حمجٌُّ[ألحبآل ئُّ ةختجبآل زحنر�٢ٌّ
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ضختحٌّْ ئَُّّْحت م٢حيَُّّْ� سُّألل جبَّخلًَّزّىختجبآل جنًْآل ئُّ طؤش[
جبحتٌجتٌَّّ ئُّ طؤش[ ْخل[ألّالإ مجُّجنرٌُّئؤ[آل ْز :طُّؤأل خ[حتَّْْجلن
طُّحتح ةختجبال خلُّحتجبحآل:م٢حة أللُّؤدُّحت::ثببب ؤآل:ئُّ ْذ�ُّث يجمٌُّئ
جبْخ[حتَّ�جبَّخم ذ[ نيًٌألُّ م٢حة خ[حتَّْْجلن خحلح× ئُّ:ألحلٌىَُّّْ ء طَُّّْ
َّْضرّل ئُّ� ْ مجُّجنرىُّحتٌَّئ ةئىختجبآل ْ مجُّجنرٌُّئؤ[آل خىُّقألُّ�
ء جبٌال ْ خلًحت�ؤُّألحب خلُّحتال ضًَّجنّ[ ئُّ م٢حيٌُّّئ ةُّهرُّ نيُّْال
طُّحتح ني�ألٌَُّّْ[آل طُّحتح جبَّآل إلُّْئ سحبجبٌّ َّْ م٢حيٌُّّئ نيًٌآل:
جبحٌال:طُّحتح ٌ[حت خخت� ثببب ط[جبححت ؤ[ألل ئُّ خًٌّ طَُّّْ ْ حتٌ�ٌُّّ:جبحتْخلّل
مجُّجنر نيًححت ثببب ئُّخل[ئ مجُّجنرٌُّئ:ْ:إلُّحت جبَّخلًَّزّىختجبآل جبْخ[حتَّ
ْ سّ[ْحجل مجًجلححتٌّ ْ مجُّجنر أل[ْنيٌُّئ طُّحتح جبحٌال مجُّجنرّ[حتٌّ:طُّع[ال

ملٌُّالإ حتٌ ذخت مجُّجنر بببب:ذًحٌال:جنُّجي خل[ئ طُّحتح طّجمٌُّخن
ء خُّّال ألّحن[آل ئًٌُّح ألُّّذًحال طًٌحنّلث أل[ْخختٌ[ل طٌَُّّْحن[ َّْئ
جنًْألّل مجحنر ئُّ نيًٌألىُّ ط[خل[ألُّآ هختَّ طُّحتح:م٢حة مجُّجنرىختجبآل
ئُّ:م٢حة إلُّخم ْ:جنًْآل إلُّخم خلٌُّرُّحتَّ ْجنى[ألآل:ٌ[ م٢حة:ض[ئ
َّْ جنًٌّ[مجُّ� هختَّ طَُّّْء ئَُّّْحت خىلًْل ألُّّةٌُّل شُّجل ةُّخم:
َّْضر ئُّ طّؤُّ َّْف:َّْئ:مجحنر:طٌُّ[ألٌُّحن[ مجختهرَُّّْآ ةّحنُّْ جبَّخم
زحنر ذًٌُّألّال ْ ٌ[َّْحتق[آل:ةُّآل ط[خل[ٌخن مجُّجنرىختجبق[آل:ةُّخلٌُّئ
ؤًإلؤ١ ئٌَُّّْخن إلَُّّْسُّةختجبآلآ َّْضر ئُّ خًَّْخلّال زّ[آل َّْ
ةٌُّال َّْزّ[:مجًجلَّحت خبألّال:ء ًإلُّئ طُّْ:حتٌ�ٌُّئُّ ضًَّؤ[آل:طُّْ طّؤُّ
ذًٌُّألّال ألُّْل ض[خم خ[حتَّْْجلمُّمجٌُّّ طُّمجُّحت جنًْألّل إلُّحت ْ

ألُّنيّالإ
ٌال إلُّحت جبَّخلز خبٌخت أل[ْنيٌُّئ طُّحتح مجُّجنرىختجبآل خ[َّْز ئُّ
جنًْألّل ةًحتجبخلر[آل ء طًٌحنّلث:َّْئ:طٌَُّّْ[ حتٌ[ألخل ةًحتجبخلر[آلآ
ةُّهّ�ُّ مجُّجنرّ[حتٌَّئ مجّ[آل ؤيٌُُّّذّىختجبآل ط[حتحؤآ:َّْف أل[ْجبححتََّّْ
سُّألل جنًْآل ئُّ: ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت شىًْؤُّز ط[خل[ٌخن: خ[آل
إل[ْزُّق[ألٌُّئ ئٌُُّّآل:طُّؤختٌى[:ْ تببب خل[ئ ئُّ م٢حة ط[جلحجبةختجبآل
خ[حتَّْْجلن ألُّةُّهرُّخبٌخت: ضًَّجندُّضر[ألُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال: إلُّحت جبٌّ
م٢حة جلْْحتال َّْء ذ٢حتخلرُّّ� مجختْْزٌُّئ: ة[ْئى[حتٌّ ْ سُّألل:
َّْضرّل إلًٌمت ةختجبال ةًحتجبخلر[آل خلُّحتجبحآل َّْضرّل ئُّ ْ مجختذَُّّْ
ضًَّال:خًٌال ْذُّمجٌُّّ ئُّ نيؤ[آل ْ ألُّةختجبال ؤُّذُّأل[خل َّْ إلحم
طُّؤألَُّّّْآ حت�ٌّْ ئُّ ألُّةختجبال سّ[ْحجلٌّ َّْ إلحم َّْضرّل إلًٌمت ْ
إلُّْئ٢ ْ:ْزث ةختجب ةًحتجبخلر[آل جن[حتٌَّئ َّْ طٌَُّّْحن[:طحن[حتَّز َّْئ
ْ ؤ[ألّ خلئ جبٌُّْ ضًٌََُّّّْ� َّْ هختٌَّل زّحنىُّهغ: ز[ٌرُّضر

ةختجبإ ذ[حتٌو مجُّجنرّ[حتٌَّئ إل[ْحت�ٌّ جبإلةّخن:َّْ

مج٢� طُّحتح خًْل ؤٌُّئىّخن نيًْل ألُّّ ئَُّّْ جنًْألّ�ُّ م٢حة
جبَّْئُّؤُّألُّمجٌُّّ جن[حتخلر[ألُّّ :ْ ْز ةًٌُّآل ةئرًْحت ة[حتآ إل[ْحتجبآل
جبٌْخت ْ جبَّحتَّةف ٌآل نيُّْخخت� ؤ[ٌٌُّّ ألختضحبححتَّمجٌُّّ جنًْألُّْححتَّ ْ
إلُّخم م٢حة أل[ْ: ئُّ خلُّي[ؤ�٢: ّل إلُّحتق زُّجنًٌّّ ْ مجختهر: ئُّ
ألُّّةختٌٌُّلآ ؤُّجلَّألُّ ئُّذ زّحنىُّهغ ْ خلختْجنر َّ٢�طَُّّْألُّجبئ
ٌُّآل ئُّ ُّحت�حْةجبئ ْ ذختخم: جبحتْخلدًٌآل: إلُّحتنيُّأل طؤش[
خلُّخُّذ:ذ٢حتخلرٌُّئ َّْ خّ�[ألَُّّْ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَّئ مجُّجنرىُّحتٌَّئْ:
مجختألل خُّجي ئٌُّّ جبحتْخلىختجب ضختحٌْل خ[حتَّْْجلن ٌ[ضّدًٌٌُّئَُّّْ ْ
ْ ّر طُّألرُّحتأل جبحذٌُّئ ْ ط[ؤ[حت َّْف ْذُّآ طُّإلُّؤُّّز زخت� ْ ٌ[ؤًإلال
طُّْ خلُّخُّذ َّْ ةُّآل طَُّّْ ؤٌُّحبحأل:طجمس[ز طجمرور[ٌٌُّئ ]ٌ حتحزختخل
زّىإل[ذٌُّئ مجحنر طُّحتح ئُّ:ةًحتجبخلر[آل:إلُّخم ء خلُّي[ؤ�٢َّ خ[حتَّْْجلن
خّ�[ألُّ�جبحمجُّ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَّئ مجُّجنرّ[حتٌَّئ:ْ إل[آل خ:سّ[ْحجلٌّ َّْ
ئُّ خىُّآل زٌُّ[ ٌ]ط[جنأل ئُّألحلٌىَُّّْ ْ ةًحتجبخلر[آل خىُّألُّ حتٌّْ ء
ٌ[ؤًإلال مجختألل: جنًْألُّْححتٌَّئ أل[خلف ْ خألّ[ذأل[ٌآل زختْْخلٌُّّ
طًٌحنّلث ط:خ[َّْذُّ ألًٌجمُّحت خ[َّْذُّ�َّْ ئٌُّّ ةًحتجبخلر[آل:ْ ذ[حتغ

إ جلح× ٌ[ؤًإلال ةًحتجبخلر[آل:َّْ�مجختألل خلُّحتجبحآل ؤآل
طُّحتح:ؤّحبٌ[ ةختجبمجُّ طَُّّْ ط[جنىختحٌّ ألًٌجمُّحت خلحتٌ[ألٌّا أخلّحلححت:مج
ًَّجنىُّحتَّ جبظ هختَّ ذ[جلَّ مجُّجنرّ[حتٌّ جنًْألٌُّئ خلُّحتجبحآل ء ٌآلآ
أل[ْخختٌ[ل طؤش[ خىُّآلإ ئُّف حتٌّْ ؤُّحتجبؤ[آل:هختٌَّل طَُّّْء َّْحتسُّ
ةختجبَّخلُّحت هختٌَّل جنًْألٌُّئ ْ ةختجب م٢حة خلُّحتجبحآل :ثببب خل[ئ ئُّ
ط[جنأل[ ةًحتجبخلر[آل: ذ[جلٌَّّ نيحنر يٌُّختٌل َّْ ٌُّةؤش[حت طُّحتح: ْ
ةٌُّل يجمُّ ةًحتجبخلر[آل: خلختْجنر طًٌحنّلث حتٌ[ألخل طؤش[: خًٌّإ
خ[جنًْحت ذ[ خ[ةًْحت ئُّ إلُّحت ْ ةٌُّحب خلُّحتجبحآل:م٢حة َّْضرّل: ئُّ
ذُّمد٢ مجًجلححتجي:ٌ[ ةًحتجبخلر[ألُّ ٌال إلُّحت شىًْؤُّز طُّْ:خُّجي ذُّألّ[
ْ ةُّحتةًْء: ئُّ ذخت خُّجنٌُّئ: ْ ةٌُّل خبٌ[آل :ْ خًٌآل جلٌأل�ُّْ ئُّ�
ئُّف سُّألل م٢حة:جنًْألُّْححت خ[جنًْحت جن[حتٌَّئ حتَّخلّ�ُّ ؤًخلئَُّّْ�ذ[
مجختْْزٌُّئ جنن[حت ]ٌ جبحتْجنال ذُّيّألَُّّْ ْ َّذختخم إلُّؤّخن ْ جبٌ[حتَّ
]ٌ خُّحتحْحتجب طُّع[ال ئُّ طؤش[ م٢حيُّآ طّجمٌُّّ: شىًْؤُّز ألٌُّ[حت
َّْ جبَّحتةُّهّل:ء طَُّّْ م٢حة سّ[ْحجل:ئُّ ْحين جبْ ألُّةختجبآل ؤي[حتَّ

إ م٢حة ئُّ سّ[ْحجلَّ ذختَّْ سُّإل[ألّل ةًحتجبخلر[آل حت�حخل
ئُّألحب أإلّألرُّحت: جنُّحتٌىٌُّّ ]ٌ ةؤس[ألّ[ خلُّحتء إل[آلا أمجّي:
ةؤس[ألّ[ٌٌُّئ َّْء طّؤُّ ؤ[ٌَّْل:ْذ�ُّث َّْحتسُّ خختٌر[أل ا ذختحلئ
ْذٌُّئ طُّحتح ةئىختجبٌ[ٌال مجُّجنرىُّحتٌَّئؤ[آل ْمجًجلححتآ مجُّجنر ذخت
أل[ْحت�حخمآ ط[خلّ[ٌّ ْ ةحنؤ٢: ْ خلًْحتٌ[ ْ طُّهه[ألجمر[آل ْ م٢حة

م٢حة ئُّ سّ[ْحجل سُّإل[ألّل ةًحتجبخلر[آل
ئال�جم جمُّمجال�
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جبَّخلىُّهغ: طُّحتح ]�ةًْؤُّئ إلَُّّْسٌُّّ
خ[آل ئُّ جلحألّ[حتٌّ ْ إلُّْحئ ط[جلحجبحألٌُّّ
ْذٌُّئ:زّحنىُّهرل ئُّ ]�ةًْؤُّئ حتٌْحبحمجٌُّئ
جبَّْحت :ْ جبٌختٌل ؤًإلؤّل: :]ٌ مجختألل ز[ٌٌُّّ:
ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ئُّ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم
َّْز ذ[ٌدُّذّل طُّإلؤُّّز زّحنىُّهرل
]ٌ حت�َّخل[ألآل طٌَُّّْخن: ئَُّّْحت إلُّحت: جبحتٌٌُّلآ
ٌَّّْ جبحألختٌٌُّلإ:إلُّحت نيًححتال جبَّخلز َّْ طنال
ئُّ سُّضرىختجبآل ْ ؤيٌُُّّذّىختجبآل خلُّخُّخّحنُّ
إلُّئ إلُّئىُّهغ ْ حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ط[جلحجبٌّ
حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ة]ني طُّحتح مجًعّ[ل
مجُّحتجبٌآل مجًْحتٌَّّ َّْ ء طُّة[ ئًٌُّح
حتٌى﴿جمغ ْ جبَّخلىُّهغ ْ مجختجبَّْةختجبآل ْ
مجختألل إلَُّّْسٌُّل ء جلحألّ[حتٌٌُّئ ْ إلُّْحئ
ئُّ ْ ةًْؤُّئ�[خلُّ ذ[ةّل مجحنر ٌ[ؤًإلال
طُّْ زُّضحنُّْةختجبآل: ْ سًّحجلةختجبآل َّْضر:
ؤُّحتجلجبححت ْ حتٌ�ختذآل سًْحتَّ إلًٌمت جلحألّ[حتٌٌُّئُّ
ْ:ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ ْسًْجب:ألٌُّ[جنرًْل ةختجبألّل
خ[آل:خألُّؤ[ٌّ ئُّ خرًٌُّألآل ٌ[:طنؤٌُّئ حت�َّخل[ألآل
جبَّخلرًْحت ئُّ حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ة[حت طُّضيُّّز
جبَّخلرًْحت ْ ي[ألًْآل خىختٌٌُّل:ْ سّ�٢ ْز
خىُّآلإ ئُّخ[أل ة[حت: ْ خألختٌٌُّل: طُّحتحٌّ
ئُّ ةُّخلّل مجحنر إلُّة: ذخت: ؤُّمأل[ٌل َّْ
ط[مج[جبححتخًٌآل ْ جلحألّ[حتٌٌُّئ:ضًحخلر َّْجبَّخلإل[ذآل
مجختذ�ُّ خلُّحتنيَُّّْ ]�ةًْؤُّئ خ[حتَّْْجلن ئُّ
خُّحتخبََّّْألحبٌّ ؤيٌُُّّذّىختجبآل ئُّإلَُّّْسٌُّئ
ئُّ ضًحخلرّ�ُّ ة[حت َّْجبَّخلإل[ْحتجبأل ء مجحنر
حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ط[جلحجبٌّ جبحخّألىختجبآل حت�ٌ�ٌُّّ
ني[ةّّل سًْحتَّ مجحنر إلُّة جبحخّألىختجبآل ْ
طُّع[ال حتٌَُّّْ حت�ْْخبأل[ؤُّمجُّ ط[جلحجبحألٌُّّ

خحبحتٌٌُّلإ
:ْ حت�ْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ط[جلحجبٌّ طَُّّْء خّش�ُّ :
إلُّْحئ جبَّخلىُّهغ ْ مجحنر: إلُّة جبحخّألىختجبآل
حتحزحتذٌُّئ ْ : إلُّْحئ حت�ٌ�ٌُّّ: ئُّ: جلحألّ[حتٌّ ْ
زخت� حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ة[حت ْ حت�َّخل[ألآل
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ جبٌّآ ذٌُّّ�ُّ طُّجلؤًْألَُّّْ
جلحألّ[حتٌّ َّْ طَُّّْخلُّ حتْْخبأل[ؤُّألًٌحم طُّحتء
خ[َّْز مجحنر خ[آل: ئُّ: خى[ ة[حت: جبحتْخم: ْ حتحخم
إلَُّّْسٌُّّ مجًْحتٌَّّ َّْ ْ حتٌْحبحمجٌُّئ ْ
ْز مجحنر خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ْ ]�ةًْؤُّئ
طٌَُّّْحن[ َّْئ ؤُّحتجبالإ َّْحتجبَّخم َّخلٌُّّ�ُّ خخت�
َّْ إلَُّّْسُّ حتْْخبأل[ؤُّألًٌجم ط[جلحجبٌّ
خ[ٌُّخلُّ ء جبٌختٌل ؤُّحتجلٌَّئّل جبحأل[ٌآل
ز[خُّألحب ة[حتٌَّئّ[آل ئُّ حتْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ
طَُّّْ ئَُّّْحت ؤُّحتجلٌَّئّحنُّ ط ْ ز َّْ خًْآل
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هحن[حتٌل سًْحتَّ إلًٌمت حتْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئُّْ
ض[َّْآل ئٌُُّّآل حتَّخل[ألآل: جبَّجلمج[ٌٌُّئ: أل[ْ
َّْحت�ٌُّْخُّحتٌَّئ ْ حتَّخل[ألآل: جبَّجلمج[ٌٌُّئ
جبَّخلز ئٌُُّّآل جبَّحتَّة هحن[حت ]ٌ جبَّجلمج[مجَُّّْ
ْجبَّجلمج[ٌٌُّئ جبحال ْ ْز ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ ْ
نيًٌألُّّذ جبٌ[حتٌىختجبآل طُّحتح ط[خًْحتٌَُّّْ
ألُّّإ زُّخلُّآل زُّضحنىختٌ[مجٌُّئ أل[َّْحت�ْء
سًْحتٌل إلُّحت ضًٌَُّّ إلُّة حتْْخبأل[ؤُّألًٌحم
خ[ألإ ملختٌٌُّ�ُّ هحن[حت ألُّّْل ْ خألًٌجمّل

خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ؤيٌُُّّذ ذ[ جبحألختٌٌُّل
حتْْخبأل[ؤُّألًٌحم خى[إ ألّحنرؤ[آل ْ ؤئئُّز
َّخلّ�ُّ خخت� :جبَّخل ط[جلحجبحألُّ :َّْ خ[ٌُّخلُّ
ط[جلحجبحألُّ :َّْ خ[ٌُّخلُّ ْ إلُّْحئ خلُّحتنيٌَُّّْئ:
َّْ طُّحتح: خٌُّل طُّع[ال ضًٌَّّ مجُّحتجبٌآل ة[حت
ء حتٌْحبحمجٌُّئُّ جلحألّ[حتٌّ:ئُّخ[آل:طُّْ جبَّخلإل[ْحتجبآل

حتٌْحبٌَّلإ حتْْخبحألُّ مجحنر ئُّخبٌ[آل
:ًٌَّخلُّحتَّْض ة[حت خألُّؤ[ٌّ خّ�ًؤ[آل :
طُّإلؤُّّز ؤُّمألٌُّّْ:ْ ئُّ:طؤرّ[جلحز ألًٌجم[ألآل

جبحتٌجتٌٌُّئ جبَّخم َّْحتحَّْحت ئُّ ذًٌُّألّل: حتحخلُّيّألُّ: ةختحذجبق ذُّألّ[
م٢حة نيًألىُّ َّْ خًْخلّل: إلًٌخت: ْ جبٌحبمج[ ط[جلحجبٌّ: خ[آل: ئُّ جبَّخلز
ٌَّّْ جبَّحتنيُّّ جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخم ئُّ ذ[جلَّ ء ْذٌُّئّ�ُّ ئُّ ٌُّةّل
ئُّ س[حتٌل خلّ[خل ْ جبقًةختحذ إلًٌخت ؤجمرًحٌّ ]ٌ ط[خلر ض[ذختَّ
ألُّنيُّخلس[ألآل خلُّخُّخ ء ْ:ألٌُُّّْ إل[ْْذٌُّّئ:م٢حي:خُّحتجلَّ أل[ْأل
ةختجبآل ط[ئحنرُّْ ئُّ خل[ئ ت جنًْآل ئُّ ْ ئُّ:ْذُّ ةختحذجبق خ[َّْحتٌَّئ
ئُّ نيًٌآل:جبَّخلز ء ٌُّخلُّ جبَّْئُّز ضُّؤٌُّئ مجختأل�١ٌآل ئُّ جبَّخلز
ٌُّألُّْ ٌُّء جبَّخلذحبححتٌّ ئُّم٢حة خىُّآلإ ط[ئحنرُّْ ط[جنرّ[ألُّ حت�ٌ�ٌُّّ
طُّع[ال مجختذأل ألًح طُّحتح ة[حتٌٌُّئّل ط[ؤ[جبَّ ْ َّْحتجبْحؤُّ [ألٌُّّ جلحك
جبَّخلز : �ْجل ئُّ: ذًٌُّألّل جبَّجلمج[ٌئّل مجختأل�١ٌآل ئُّ ء ألُّمجختذ�ُّ
جبَّْحت :]ٌ ألُّضخن ء خلُّحتَّْضًٌَُّّ :ْ ط[جلحجب: حتحمجّ[ألحبآل خىٌُّل ةُّؤُّْ:
سًَّّس :ْ ٌيُّجلح ْ جبحأل[آل ي[ألًْآل جبَّخلذٌُّئ خ[آل ئُّ حتَّي[خّل
إلًٌخت ضًٌَّ[آل خُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ َّْ طُّْحألٌُّل ض[ذختَّ ٌَّّْ جبٌختٌل ةختجبآل
ْ جبحجنرًْجب ْسًْجب خلُّحتَّْضًٌَّّل ْ ط[جلحجب حت�حمجٌُّ[ألحبآل ألُّّذًٌُّآل ةُّآل
ضًٌَّ[آل:جبٌْخت أل[ي[ألًْأل ني[ةٌُّّئ ء حت�َّندُّز:جبٌختآل ]ٌ ؤٌُّئ ذُّألّ[
َّْحتجبَّال ألُّضُّألُّ ضًٌَّ[آل ْ خىُّآل سًَّّس إل[ْْذٌُّّئ نيُّْ: ئُّ
َّْضر نيُّآل إلُّحت جبٌْألّال ء خلُّخُّخُّخلُّ ٌَّّْ ي[ألًْألآ زختخلّألٌَُّّْئ

طنؤٌُّّئ خ[آل: ئُّ ةختجبألٌُّئّل جبَّخلر�٢ ْ جبحتٌجتٌٌُّئ جبَّخم س[حتٌل
حتحخلٌُّّئ ألُّذًٌُّآل ذ[ ةًخبألّ[آل ْ مجختٌل حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ:طُّع[ال ْ
ذُّألّ[ ٌُّألٌُّئّل َّْ خىُّآل: ط[جنىختح ]�ةًْؤُّئ :ْ إل[ْْذٌُّّئ طُّحتح:
ئُّئّ[آل ء ألُّّةُّآل يُّخًْئ ةُّآل إلًٌخت: ضًٌَّ[آل خُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ َّْ
ض[ذختَّ ٌَّّْ خىختٌٌُّل: ّحنىُّجي ز ئُّجبخبٌ[آل خ[َّْذّل ْ حت�َّضألُّخ�ختآل:

حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئإ ة[حت ةختجبآل خلُّضرُّْ طُّحتح ةٌُّل ]ذُّي
جبَّخلز: َّْضر ئُّ حت�حمجٌُّ[ألحبآل إلًٌخت ضٌُّ�ؤ[ألُّ ة[حتٌَّئُّ طٌُّّ
طُّْ حت�ْْخبأل[ؤٌُّئ ٌُّةال: زُّحت�ٌَّئ َّْضرُّ ئُّ نيًٌآل ْ جبٌىر[ذحتٌّ
ء جبحجنغإ:ئٌُّختحخلُّ خلُّحتألًٌجمُّحت ٌُّء مجحنرّ[آل ْ خًٌّ ٌُّء سًْحت َّْضرُّ
ي[ألًْآل جبْحتٌَُّّ ٌَّّْ إل[ذآل ٌ]ةًْذ َّْحتسئُّ زُّحتئُّؤ[آل خ[ٌُّجب طًٌحنّال
ْ ةختٌ[ زُّخلُّآل حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ئُّ ني[ْجبٌختٌّ ْ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجم
حت�حمجٌُّ[ألحبآل ط[جلحجبٌّ خُّحتخبَّْألحبٌّ إل[ألُّ ي[ألًْألٌُّئّل خلُّحتئُّألًْ خ[ٌُّجب
طُّْ طُّع[ال:خُّّآل:َّْ خ[ألّ[آل ئُّ ةختجبألٌُّئّل حتحخلُّْ ْ خُّّآل ئٌُُّّةُّْ
ذ[ خىختٌُّآل حت�حمجٌُّ[ألحبآل:ئُّنًْ ط[جلحجبٌّ ط[جلحجبٌّ ٌ[جلجب إل[ألُّ:جبخب ء ي[ألًْألّئُّ
حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ شُّة ْ خ�ًعٌُّّل ُّذخُّحتخبَّْألحبٌٌُّئ:أل[ْجبْئ َّْئ
]ٌ ألُّضخن خرًٌُّألّل ْ خىختٌٌُّل جلحؤآل جلحألّ[حتٌٌُّئ َّْ حتَّخلف طُّحتح

خىٌُّلإ سًَّّس ضًٌَّّ حت�ي[خ جبْحت

هختإلخْ خجمخإل

حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم طُّحتء ْ إلُّة

لخس حنإل

ةختحذجبق ْ ط[جلحجب حت�حمجٌُّ[ألحبآل ئُّ ةختجبآل زحنر�٢ٌّ
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طًٌحنألّخن طحتذ[اْ يُّمجُّأل[ألُّخلُّأة[حتألف أل[ْ ط[جنًْحتٌٌُّئّخن خًٌُّْ
َّْحتَّخلال ئُّْشٌُّل ]ٌ ذ[خئ ط[حتٌْ�[ئاإ:طؤش[:ئٌُّختح أة[حت ٌ[مجُّطُّحتح ٌخت� مجً
خلُّحتء ْ خلُّحتخ[جلض[ألُّ ةختجبألُّخلٌُّّ: ْ أخلُّحتسآلاََّّْجبحألختٌ[مجُّ:

خًٌُّإ ٌ[حت خخت� ض[َّْآل جبحألّحنر�ُّ:ْ أل[ْنيُّمجُّئُّذ
خلُّحتخ[جلض[ألٌُّّ ةختٌ[مجُّطُّحتح ط[ئحنر ّحنُّخلًا أة ٌُّّسًْحتَّي َّْْ

إ جبحألختٌ[ أؤ[جبا ئُّض[ء ْ ط[جنًْحتٌّ
ٌُّةّل إلُّحت ّحنُّخلًا يٌُّّ:أة أطُّةدُّذ[آلاْ ٌُّّي آ ئُّخلُّحتنيٌَُّّْئ
ٌُّّي جبقُّآل ء طَُّّْةٌُّل طجمس[ز إلُّخم ذخت خُّئ�ٌُّل خًٌُّآ:
إل[ذ�ُّ ط[جنًْحتٌّ ألًٌجمختٌ[مجٌُّئ ئُّ ذ[حتٌوُّء طُّْ َّْمجًْحتٌَّّ ّحنُّخلًا أة
ٌُّةُّْ جبًٌححتٌَّئّ[ جبقُّآل َّْئ إلٌُّحنرال نيُّحتط ٌ]زًٌَُّّخلَُّّْةًْذ ْ
ئُّخ[آل إلُّؤُّجبحآل ٌُّّي ء طَُّّْط[جنىختحخم طُّةدُّذ[أل[إ ٌُّّي مجختٌل:َّْئ
َّْف خلُّةًٌّْل:إل[ذُّّخلَُّّْحتنيُّْآ ةختٌ[مجُّء:سًٌخت جبحتْخم ذُّزٌُّل
جنًٌَّّل َّْمي نيًٌألُّْآ :ُّي ط ةًٌُّآل ط٢حأل خلُّحتنيٌَُّّْئ ئُّ
خختٌ[مجُّ أل[ٌّْ ةختٌ[مجٌُّ[ ذ[حتٌو أل[ْألّحن[ألّل مي خبٌخت ئُّ ْ ةختٌ[مجُّ جبحتْخم
أمجُّألل ألًٌجمّ[مجُّء ئًٌُّح ئُّأخُّألحبإلُّجيا إل[ذُّّخلُّخ[ألح ٌ[آل ٌخت� مجً ْ

ةختجبمجُّإلُّؤّحنَُّّْإل[حت ذُّؤ[جن[ٌّ ء طَُّّْ ْ خًٌُّ حت�ٌّل خ[آل ئُّ يُّا
خًٌُّإ

ئَُّّْحتطًٌُّحألُّمجٌُّّ ةُّغًخلختَّْ: َّْضر ةًٌُّألُّآ ئُّخلُّحتجبَّال
خًٌُّآ ذ ئُّ جبَّحتحألُّ: تب ْ  ٌُّذ جبًٌححت ةُّهرُّخلُّث: جبحألّحنر�ُّنيٌُّّْ
ذخت:خ[خم جبًٌححتََّّْسًْحتٌل إلُّهر طُّْ زُّإلئٌُّّْ طؤش[:ئُّطُّهجم[ألٌُّل
ةُّْ حتَّألل ذخت ٌُّةّل ْ ئُّط[خلآل ٌُّةّل ْ ئُّةًنيل ٌُّةّ�ّ[آل ةختٌ[ألُّآ
ئٌُّ[يًْزإ طُّْحةٌُّخن ْ ٌُُّّةّل:ذخت:ئُّذ ْ:ٌَّألًيخت ٌُّةّ�ّ[ألّخن ْ
ةُّجنر ْ جبحجنغ جبَّحتٌ[نيُّْسًْجب جنُّجي ْ ذُّزُّ يُّمجُّأتبا ئُّ
ٌُّةّل إلُّحت ْ خًٌُّ خُّحتَّةُّز زخت� ض[ةُّمجٌُّحن ْ خًٌُّ حت�ٌَّّ َّْأل[ٌْ[أل[
طُّحتح جبَّحتحألٌُّل أل[ْأل ْ جبحألختٌ[مجُّ ةُّخم بت جبَّحتحألٌُّحنَُّّْخُّحتجلٌّ تب ئُّْ

خًٌُّإ حت�ٌىختجبآل حتْْخب بث ذخت جبَّحتحألٌُّل
أةُّغًخلختَّْاٌخن أل[مجُّْ خألّ[جبٌّ هختٌىٌُّّئ حتؤُّذ]ٌَّْ أخلّ[َّْجيا
خ[خم ط[جنىختح َّْ ئُّأخُّألحبإلُّجيا ٌٌُّخن ضًٌَّّآ جبَّخلز خبٌخت ضجمرٌُّّ
ئُّ ّحنُّخلًا أيٌُّّ:ة ط[جنًْحتٌّ خلُّحتني[ٌَّْئ َّْمجًْحتٌَّّ طؤش[ ةختٌ[مجُّإ

أؤ[جباإ جبَّخلز أةّ[ةجم[حتاََّّْضختٌ[خلُّخبٌخت حتْْخبمج[حت

خًٌُّإ ئُّألًيختٌَّّ:زُّذ ْ:ةًٌحلٌَّئّ[آل زًْجنّ[ألُّ
ٌجب ]ٌ أجبًٌَّْء خُّألَُّّْطُّحتح ُّي طُّْ جبحتْخلىختجبآل جبزا أإل٢ ئُّ:ذ[حتٌض
ٌُّّ�خُّئ نيًٌألىَُّّْمجًْحتٌَّّ طًٌحنّلطَُّّْحت�حخمألُّّآ لذخت ّإلُّْحئ خلواْ
ألًٌجمختٌ[مجٌُّئ ئُّ يُّ:إلُّؤ[آل:طُّْيُّخلُّء ط ط[جنًْحتٌّ خلُّحتني[ٌَّْئ
ئُّْ ط[جنًْحتٌّ ئُّجنىختةّحنٌُّّئ ْ خختٌ[مجُّ أل[ٌّْ ّحنُّخلًا َّْأة ط[جنًْحتٌّ
ذختٌخن َّْحٌٌُّئ هُّحتؤ[ألخت� ْ خًٌُّ: جبٌ[ة جبَّخلز: جبٌَّحنر خلُّحتجبَّؤُّئُّ

جلٌ[ذخت:خًٌُّإ ئُّْحآل جبَّخلذّ[آل جبحجنرألُّء ْسًْجب
ّّالا زخلُّحت:خل �ّز ئُّجنىختةّحن:أذ ئُّ:َّْضر جلا إ أتتث:ْ خل[ئ ئُّ
ئُّ:َّْضر جبحجنر�ُّإ ٌَّْح ْ:هُّحتؤ[ألخت� خًٌُّ أخّجمّ﴿[جبٌختا ةُّخلّل:َّْأل[ْ
َّْحمجٌُّّ هُّحتؤ[ألخت� جل:ا إ ْ تبث أ خل[ئ أخلُّحتسآل:جبٌْالاٌخن ئُّجنىختةّحن
ةُّخل[ٌُّذّّحنٌُُّّضجم٢ ط آ حت�خلحتا ّئحن[ أخ خًٌَُّّْأل[ْ ذخت ةُّخلّل

إلُّؤُّجبحآل: ٌُّّي ةًٌُّآل أل[ٌَّْئ طّؤُّجلحألّؤألٌُّّآ: ء طّجمُّطَُّّْ
طَُّّْ ْ حت�ٌّْ ضجمرألُّخلٌُّّ ئُّجلٌَُّّْْزّحنّألٌُّئ ء ذ[حتٌوىختجبألّ[ألُّآ ْ
َّْْ آ أطُّةدُّذ[آلا أل[ْحت�حخم ئُّ ء:يُّمجُّإل[ ث ْذُّّخلٌُّّ جبزا أإل٢ ء
إلُّحت جبحتٌ[مجُّْ جبَّْحتٌّ ْ جبحتْخلىختٌ[ جبًٌححت َّْإلُّهر إلُّؤُّجبحآل ء ؤُّمأل[
َّْحت�َّأل�ٌُّئ َّْضر إلُّؤ[آل: ئُّ ْ خًٌُّ خُّحتجلذخت ذخت: ئُّْحةٌُّّ ٌُّةّل
جلَّحتجب ْ ْ:ةُّْ يختؤحل ْ ْ:خلُّّ أ:نيُّحتؤل حتَّألل:ةختٌ[ألُّسًٌخت سّ[سّ[
ؤ[ئٌُّئّ[آل :ُّي طُّْ جبٌَّحنر ئُّ: جن[حتَّمجٌُّخن: ؤُّحتجبال اْ ٌَّْ]ي ْ

جبحتْخلىختجبألُّإ
آ َّْحتسُّجلحٌف جبٌْال خلُّجبٌَّّ أل[ألٌ ألًٌجمُّحت أزئّدا َّْيجمٌُّّ
خًٌُّآ  ٌُّذ ْ مجُّْحتح ألٌُُّّْء: زُّضحنُّْ: جنًَّّأل[ٌّْ: َّْْ طُّةدُّذ[آل
ُّذ َّْ ذخت جنًْألٌُّئ ْ َّْحتطًٌُّحآل جن[حتَّخلرًٌألٌُّئ ئُّْ ذُّألّ[ خُّئىًْ

إلُّحت ةختٌ[ٌْلآ: سّ[َّْ إلُّيٌُّئُّ ئٌُّّ ةًحتجب:
سًْحتَّ مجحنر ةًحتجب ؤئئُّز طٌَُّّْخن ئَُّّْحت
سُّحتمجٌُّّ أل[ْ ئُّ: ةّحن[مجُّ أل[حت�َّشُّذّّل:
ٌُّئحت�ْْئ َّْجلْْحتَّؤئ ء طُّْخل[آ جنًّمُّّز
ْ جبَّحتةختٌ[ألُّ: ضًٌَّ[آل: ط[ْ :ْ ض[ء خ[آل ئُّ:

ةختٌ[ألُّإ جبَّحتَّْجبَّحت خًٌآل جلألل طُّْحألٌُّخن
ذ[حتغ خ[حتَّْْجلن ذُّؤ[جن[ٌّ َّْضرّل إلُّحت
ئُّ طُّحتجن[ء طَُّّْء: جبٌْألّال ةٌُّالآ: ةًحتجب
جبحتْْ :إلًٌىل ْذُّّخلٌُّّآ ةًحتجب خ[َّْز:
َّْء ألُّذٌَُّّْل إلًٌمت طًٌحنّلث ء ألٌُُّّْآ
أل[ذ�َُّّْ:ذ[ٌدُّز خلرُّال ذًٌخن ألُّذٌَُّّّْ:ةًحتجب
َّْة[ؤ ئُّ ةًحتجب: ثبإ خلُّجبٌَّّ :ٌ]ةًْذ ئُّ
جبَّْئُّز نيُّ طُّحتح أل[ْحت�حخمح ط[خلّ[ٌّ إل[ذُّّخلُّ
َّْسُّالح يُّْحتٌَّئ ضٌُّ�ٌُّ[ألُّ: جنًّم
ةًحتجبخلر[آل ئُّ خُّجنّل ء ط[جنىختحخم خّ�ًؤ[آل
طُّْ َّْحتٌآلآ ّر: خلل ض[ء ةُّهرُّّخلَُّّْحت:
أل[خلختٌ[مجُّآ أيُّهي[خما ٌال إلُّحت َّْ خُّجنّحنُّ
سحتسّ[آ أطُّحتؤّألّ[آ ئُّ زّىإل[ذ�ُّ ء
ؤُّخل[شُّمجٌُّحن ]ٌ َّْحت حتٌّْ ّش[آلاْ ط[جلَّحتخ
مجًْجنُّ نيًححت ؤُّذخت ّئًْ ة إلُّجلححت أبتا ئُّ
ضُّحتٌىآل جلٌ[ذخت ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ْ جلٌ[ذختَّ
شًٌُّحألحبححتٌّآ:ء ْ ةحنرًة[ئ ْ خ[جلحتمج[أل :َّْ
حت�ْْجنألإلًٌختٌَّئ ْ جلحأل[: ئُّ: مجُّْحتحٌ�ّخن خُّجي
َّْضرُّ ئُّْ ةًحتجب ؤئئُّز طؤش[ جبحجنر�ُّآ
حتْْخلّ[ٌّ:يٌُّجمُّحتٌّ مجختألل:ٌ[ؤًإلؤّل خُّجي
جنًْحت�جي خلُّحتةُّهغ جنًْآل ئُّ ْ زّىإل[ْحتجبٌْل

ة[حتَّخل[ذٌُّئ: ئَُّّْحتجبَّال ضًَّؤ[آل ذخت س[حتٌل :
ةًحتجبآ خ[آل إل[ذُّخلُّ ء جبٌْألّؤألَُّّْ مجُّْحتح
ألُّّآ ةًحتجبخلر[آل ؤُّحتجل: ئُّ: طّش[حتَّ َّْف
ئُّ ْ ؤُّذخت :ةّئ أببتا جبٌْختٌّ ئُّ: خُّئىًْ
أ٤ىّألرا ز[حتٌحلمج[ٌّ ئُّ ة[جلحضجمر[آل ْز
يُّْحت ْ طجلخُّةجمر[آل ؤُّحتجل خ[آل ةُّهّ�ُّ ء
حت�ؤّ[آل جنًْآل ئُّ جبٌْألختٌ[َّْ سُّؤّل َّْ
ةًْمي خ[خم س[حت هختَّ طّؤُّ ّرإ خلل رّ ٌُّة
خ[آل إل[ذُّخلُّ ء ةختجبقألُّ ةًحتجب ؤئ جلْْحتَّ
ْ ة[حتمجُّحتٌَّئ ْز ئُّ:ٌُّآل ةًحتجب حتْْئٌُّئ
جبْْخم:طألجم[ألُّّز َّْ ضًٌَّ[آل سورّ[حتٌَّئ:ء
ةًْنيًَّزّىختجبآل طٌُّْخن:َّْ:خل ء جلحألجمرّ[آلآ
ئُّ ٌُّةؤّ[آل ء َّْزّىختجب جبَّخم ٌُّء خ[آل ئُّ
ئُّ ُّّّؤّخن خل ْ تتثب جبْقّ[ألّخن ثتثبْ خل[ئ

:ثثثب:خًٌّإ خل[ئ
جبٌْألختٌ[َّْ جبٌْ[ضختَّ :ٌَّّْ ء يُّْحتخل[ألُّ طُّْ
جلْْحتَّؤئ َّْزّىختٌ[ل ةًْمي: حت�ْْئٌُّئ ذُّحتال
ئٌُُّّةُّْجبحٌألّخن طُّع[ال ئُّ ْ ضًٌَّّ مجختٌ�ُّ
سًْحتَّ:ة[حتَّخل[ذّل ط ء طجمس[ز:خًٌُّ طَُّّْ
جبحتٌ[ٌْل طُّع[ال جنًَّّ ٌَّّْ ة[حتَّ ٌُّةُّؤف:
ةًْمي َّْ جبخب: جنًّم حتخبٌال ٌُّآل: ئُّ
َّْضرّل ئُّ طُّْخل[إ ةًحتجب: َّْزّىختٌ[مجٌُّئ
مجحنر ء ةختجبٌ[آل طَُّّْ جبم[ٌٌُّّ جنًّمٌُّّئ
ضًٌَُّّ إلُّة ض[َّْآل أل[ْألّ[آل ئُّ ألُّذٌَُّّْل
ئُّ ٌُّةؤُّ قًْألٌُّّ جنًّمُّّذّخن: خلجمرال ْ
ؤئئُّز جبٌ[حتَّ َّْف:ئًٌُّح ؤٌُّحبحألُّآ سُّإل[آل:ئُّْ

حتٌىُّْضجمغ جبَّخلىختٌ[ حتْْخلّ[ ئُّ أخُّئحنُّلا
طؤسختحذحتٌُّزآ ؤئئُّذٌُّئ ٌُّة﴿جمغ ْ
ط[جنىختحةختجبآل زختْْخبٌَّّ زّحنألّ[حت خًٌّ طَُّّْ
ئّألف خلُّحتجبَّال ئُّ ةختٌ[: يختؤحلا: أةًحتجبخلر[آل
زختْْخبَّمجُّ َّْسّىختجبآل: س جبَّخلىختٌ[: ْ
َّْف ةختٌ[آ جبٌ[حتٌّ طُّحتحٌّ ٌال إلُّحت نيُّألُّإل[ ْ
أل[ْأل حتٌىىُّهغ: يًحتخ[أل خًٌُّ جبٌْ[ضخت
ذًحتةّ[إ شىًْؤُّز ْ خلر[ئفا ٌو: أسجل
مج[ال َّْ مج[ال حتٌىىُّهرألُّ طُّْ مجًْحتٌَّّ َّْ جبٌّ
حتٌىىُّهرألُّ خختٌ[إ:ط أل[ْ يختؤحل:ئُّ ةًحتجبخلر[آل
ئُّ ء:شىًْؤُّز طَُّّْ ألٌُُّّْ:خلُّخُّذ ذُّألّ[
خُّئىًْ خًْلآ زُّجنّؤ[ألُّْ زّأل[ٌأل َّْ جبمج[آل
َّْ ةًْمي جلْْحتَّؤئ َّْ طَُّّْء خلُّخُّذ خًٌُّ
ضًٌَّ[آل ض[ء: خ[آل ئُّ: خىختٌٌُّل: ةًحتجبٌَّئ:
حت�َّْحٌّ إلُّيّل إلًٌمت ء طَُّّْ ض[ذخت ئَُّّْحت
جبٌختألٌُّّ ء ض[ةُّ ْ:طُّْ ألٌُّ[جنرًْآل ضًٌَّ[آل
ةًْمي ٌُّةُّؤف خًٌّ طَُّّْ خُّّآلإ جبَّخل ئُّ

جبَّخم:َّْزّىختجبإ ثتثب خل[ئ جلْْحتَّؤئ:ئُّ

لخت عألخت ختت

ةًْمي
جلْْحتَّؤئ
ئُّ ةًحتجب
رّ ٌُّة
ّر خللّ

َّْحتٌآل

حنٍَّ يفَّأل�

أمجُّأللا ٌُّّي ْ أؤ[جبا ز[جن[ٌّ ةُّغًخلختَّْ
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ضًٌَّّإ جنًٌآل ألّ[جبَّ أل[ْخختٌ[ل ؤجمخت ض[حتش خىلّ[جبَّ
خًٌُّ أل[ْحت�حخم حت�ْْخبإلُّز سُّألل مجُّحتؤٌُّّ َّْضرُّ طُّْ طؤش[:

إ يًجبخم جن[حت ئُّ ؤسإل[جب:طجم ٌُّمأل
يُّحتَّيجيث ٌّ جبئ٢

ْ سًحؤ٢ٌّ ْ ْجبئ٢ٌّ ط[جلحٌُّذ ئُّ خ[خم خلُّحتني[ٌَّْئ خُّمحلٌّ
إلُّحت ةُّآلج يُّحتَّيجي: ْضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ضًحجلٌّ ض٢ خ[خم إلُّؤّخن
ي[إلختَّ ئُّ ةُّخل[ٌُّذّّل:جبَّخلذحبححت يُّحتَّيجي:َّْئ خلُّحتجبَّؤُّ ئُّْ
ط طُّخًكُّة[حتالج طُّخلنُّجب جبحجبَّْحت َّْ أل[خلختٌ[مجُّ ء خًْل حت�ٌّْ َّْ حت�ٌّْ
[آلج ؤًخلُّك جبٌْ[ضخت:خًٌُّخلُّ ْ خًٌُّ س[حت:أل[خلختحأل ٌُّةال جنُّضجمُّّذُّ
خًٌُّ:أي[جلٌّ جبًٌحألٌُّئ:ؤجمخت ةختجبآل جنُّضجمُّّذُّ:خلُّحتزُّحتَّخل:ط ة[حت
جبحمجُّْ طُّع[ال هُّحتٌَّل ضًحجلحألٌُّّ ض٢ ْ ض[خم: ة[حتٌَّئ طُّخلنُّجبا
ئُّْحألٌُّخن ئُّ:جنًٌآل:ضًٌَّّ:إلّحنر�ُّخلُّس هُّحتٌَّل ألًٌجم[ألألٌُّئ
ْ أةُّئّئُّ ةر[ْ جبحألُّحت إلُّؤّخن أخلُّشحبٌآلا:ْ خبٌ[ألأل[ؤٌُّّ:خلًئر[آل
يُّحتَّيجي ئُّ:خ[آل خ[َّْذّل نيُّآل طٌَُّّْخن ئُّ:جنًٌآل ْ جبؤألُّاخلُّ

ألًٌجم[مجُّإ
َّْز طحن[حتَّ سًْحتَّل َّْْ إلُّحت: ؤجمختث: ئُّ يُّحتَّيجي ة[حتٌَّئ
زّ[َّْ ط أل[ْ :ض[خل َّْ ّجتٌُّْْمج[آل: ؤ خلُّحتني[َّْ: ئُّ: هُّحتَّ ةختجبٌال
طُّْ:خلُّحتجبَّؤُّ:َّْز ضحلؤُّز ء ةُّّمج[أل]ئُّ:ني خبؤ[حتٌَّل ْ خُّآل
ؤجمخت ْْ طؤخت� طٌَُّّْخن:خُّجنّ�:خًٌُّخلُّ:جنًٌألُّْححت جبٌْ[ٌّ ْ ةختجبمجُّ
طجمالج جن[حتخلر[ألُّّز:سُّإل[آل خُّجنّل:ئُّ طُّْحألُّ:خًٌألُّخلُّ مجحنر ْ
جبحمجُّ طُّع[ؤّ[آل جنُّضجمُّّذُّ: ]ٌ :ةُّخل[ٌُّذ ط ء: ة[حتحألٌُّخن ئُّْ

ؤُّمأل[ٌّ: َّْ ذًحتةُّّ: ْجنٌُّل يُّحتَّيجيج ْجنٌُّّ ]ٌ جبَّخلُّْحخبَّ: :
ئُّ:ط[قٌُّئ ٌل ْجنٌُّحنُّ:طُّحتح:خخت� ط :خلُّّج جبحئ:]ٌ أإلُّئٌّ:حت�َّجيا
َّْجلْْحت ْ جبَّخلّ[ألُّْ:خًْل َّْ جبَّخلز َّْضرّل ء ة[حتخختٌٌُّل َّْ
ئُّ ء ةُّخلُّل ط خُّف خىُّآلج حتَّهر[حت ؤُّحتجبؤ[ َّْئ أل[مُّجبحئُّذ ْ
خلُّمّحب طُّخً أل[ٌّْ خًٌُّج يُّحتَّيجي: :ئُّيُّخ ]ٌ أل[جلأل[ْ ذ[حتٌض
ؤُّحتجبال ئُّ ْ خُّإل[طحبٌآل َّْ أل[خلختٌ[ل طُّخلُّجب ْمُّخحب ةًحت� يُّحتَّيجي
ألختٌ[مجُّخلُّ أل[ٌّْ إلُّحتنيُّآل ْْ:خًٌُّْ طؤخت� ذًحتةّ[ٌّ خًٌىلل ط[خلّ[ٌّ
خُّجنُّحتٌَّّ ض[َّْآل: ]ٌ زًْخم نيُّحتؤل ضًٌَّّ َّْف خلُّّ جبحئ
ة جن٢ جبٌآل طُّخلُّجب ٌّ جبؤُّجني: نيُّّخلُّ: خًٌُّْ نيُّحتؤ�ّل
أل[ْ نيُّّخلُّ سُّأل�[َّْحتٌل سًْحت ْ طًٌُّخ خلُّشُّجبٌآل ؤُّؤًْ
ةًْني :ثتت خل[ئ ئُّ طًٌحنآل:يُّحتَّيجي ئُّجنىختَّمجٌُّّج:خلُّحتني[ٌَّْئ
ئُّ جبحٌال ْ جن[ال ئُّ طُّخلُّجبٌّ ئُّجنىُّحت أل[ْ نيُّّخلُّ َّْبتببجل َّْحتحَّْحت

ْ:ألُّذختخلّل:خًٌُّإ جبئ٢ ط[ٌال ْ خًٌُّ ألًح ئُّ سُّألل ؤٌُّحبحآل
ثتبب َّْحتحََّّْْ ةًْمي تتت ئُّ:خل[ئ:ة جن٢ طُّخلُّجبجبٌآل ؤختجبآل جنًٌآل ئُّ
خلُّحتَّْ خلُّشُّّء ئُّجنىُّحت ]ٌ طًْحتجبٌّ أل[ْ نيُّّخلُّ ي[إلختَّ ئُّ جل
ةختجبمجُّإ ضحلؤُّز ئُّجنىُّحتَّ ئُّْ ْ خًٌُّ ضًٌَّّ خلُّشحبٌآل خلًئر[آل

خلًئر[آل: ؤرؤ[ألٌُّّ ْ خ[َّْحت�: :س ء: خًٌُّ ةُّخلٌُّئُّ: ئُّْ ٌُّةّل :
خبٌخت ضٌُّ�ُّ ؤجمخت خلًئر[آلج طَُّّْل: جنًٌآل: ئُّ ْ خًٌُّ خلُّشحبٌآل
ضّحلحآل يُّخلخت ]ٌ ةًجن ةٌُّ�ُّ:َّْحتزختخم يُّحتَّيجي ضًٌَّّ جبَّخلز
َّْضر هُّحتَّس[حتٌخن ْ ي[إلختَّ ئُّ ه[ف ضُّئّوٌُّّ: ٌُّّخألُّؤ[ئ
خلُّئّدٌُّّئ سُّألل طُّحتح ْ ألٌُّْ[ذ[ل ؤجمخت ئُّ خلُّشحبٌآل خلًئر[آل

ؤختجبآل خ[ٌحم خًٌُّخلُّ طَُّّْل ئَُّّْحت جبَّحتةٌُّل طنحبحؤ شًةال
ضًٌَّّ ئُّ ةختجبآل جبٌو[ن ةختجبَّ: جبَّخم جلٌّْ خن: ّؤ[ئ ض[َّْآل جبجلَّمجُّإ
جبًٌححتَّمجُّ خُّأل[خلُّ:ء طُّْ: ذُّيجم٢ ألُّّ ؤآل: ذُّيجم٢ مجُّْحتحال ْْزث
ةُّؤرُّحت طٌُّّْ شُّي:جبحؤُّ:َّْف ألُّةختجبمجُّ:نيًٌآل:ؤآل جبحتْخم ض[خم
ةٌُّل يُّأل[مُّز يجمُّ ٌَّّْ يُّحتَّيجي ةختجبمجُّج ة[حتَّمجٌُّّ ئُّ ضُّؤ

خ[حتآلإ خُّأل[مجُّ خىلآل ْ خىُّآل ط[جلحجب ؤ[ئُّمجُّ ض[َّْآل ْطًٌحنّل
جبًٌححت: طَُّّْل ئَُّّْحت طًٌحنّل ز َّْ يُّحتَّيجي ْ ذٌُّّل خُّأل[ :
زّ[ٌْلج ؤختجبآل خ[ٌحم خًٌحبَّخلُّ ألُّةختجبٌحبَّ جبحتْخم ض[خم ؤ[ئ هآل
ض[خل َّْ ة[حتَّمجُّال: ؤآل: يُّحتَّيجي سُّأل[ذ طًٌحنّلث: خُّأل[مجٌُّخن:
طَُّّْل َّْف: ألٌُّ[جنر�ُّج مٌُّدّل إلًٌمت ة[حتؤآل جبحؤُّْ طُّع[ال
حت�ٌَّآل ط[هختَّذّل: إل[ؤحنًةختجبآل زّ[َّْ طُّْ ؤختجبآل خ[ٌحم خًٌُّخلُّ:
ْ حتحجلحألًٌ�ُّْ طُّسٍُّْ جبْمجؤٌُّّ:خلُّْجل َّْ سأل�ٌُّئُّمجٌُّّ ء خًٌُّ
ْ ةّحن[ ضًٌَّّ ٌّ َّْحتَّْ خلُّحتعال خًٌل حت�ٌَّألُّْ طُّْيُّحتَّ خبألُّ طُّْ
ذ[ْحألد[حت:جلح×ج َّْ سًْحتَّؤآل:خبألُّمجُّ ٌَّّْ:ْ ألُّؤُّآل جبًٌححت ٌّ إلًٌختال

إل[ْخل[ٌ[ألُّإ خبألُّمجُّ ء ْز إلُّؤّخن خُّأل[مجُّ
ضًٌَّّ: زّ[ٌَّْئ ئُّ :ْ خُّأل[مجُّجبح ةختجبآل: ط[جلحجب هُّحتؤ[آل: يُّحتَّيجي :
يٌُّختٌّ ْ:يُّحتَّيجي إل[ْحتجبآل خبآل ٌّج طُّحتح خ[حتآل خبألُّمجُّ ذًحخلر:ذ[
ضًَّجب:َّْْ حت�ْْخبَّ ئُّْ ذًْ طُّمجُّحت ْزث ْ ةختجب ز َّْ يجمٌُّّ:أل[جنختٌآل
ضختحْ جبًٌححتَّمجُّ ئًٌُّح خُّأل[ طُّْ ألُّةختجبحٌحبج حت�ٌَّألُّْ خلُّْجلَّ جبْمجؤٌُّئ
خبألُّمجُّ طنحبحال شًةال ٌُّةجمُّحت ؤختجبج جبجلَّألُّ طُّْ ْ ألُّةختجبٌ[جب جبحتْخم
خبألُّمجٌُّخن جبجلَّإ: طُّْ : ي[ذئ خًٌحبَّخلُّ ذً طًٌحنّل: ْ ةٌُّل: جبَّحت
[آل ّجبئ:إلُّحتني ط[جلحجبآل ؤُّحتجبال ألُّّج ؤآل ٌُّذ[ْحآل طًٌحنّلث:يًحتخ[آل
يًؤ[جنُّمجُّ َّْئ ذ[ْحآل:طُّْ:خ[جلحتمج[ألُّخلُّ:ء َّْف خىُّألَُّّْحت خرًحٌل
ؤختجبآل خ[ٌحم خ[جلحتمج[ألُّمجُّ:خًٌُّخلُّ خلُّْجلَّ:جبحخلُّزّالج جبْمجؤٌُّئ طُّْ

جبجلَّمجُّإ
جبح: ْ:هُّحتؤ[آل ةختجب يُّأل[مُّز خبألُّمجُّ يجمٌُّّ َّْ :يُّحتَّيجنّخن:جلٌّْ
يجمٌُّّ يٌُّختٌّ جنًَّّ إلُّؤ[آل َّْ خ[حتآلج خ[جلحتمج[ألُّمجُّ ْ خىُّآل ط[جلحجب خبآل
خ[جلحتمج[ألّخن جبَّحتةختجبج طنحبحؤ شًةال ْ ةختجب خ[جلحتمج[آل َّْ أل[جنختٌآل
ألُّّج ؤآل ذ[ْحآل يًحتخ[آل ْزث: ْ ئُّ:ضًٌَّّ ةختجبآل جبٌو[ن جبَّخلىختجبَّ
حت�َّألل طُّحتحال جبْمجؤُّمج[آل ْ يًؤ[جي ء ضًؤىلُّّخلُّ طُّْ ذ[ْحآل
نيُّخمح ؤآل ذ[ْحآل ةختجبمجُّ جبحتْخم حت�ٌَّآل: جبْمجؤُّمج[آل طُّْ ةختجبمجُّج
خ[حتآلج طُّحتحال ضًؤىل خىلآل ْ خىُّآل ط[جلحجبٌّ طًٌحنّل يُّحتَّيجنّخن
جلْحألّل ْ جبَّال خ هُّي٢ ط[ٌال ذٌُّّّ خُّجبخُّضر ضًؤىل َّْضر
يُّحتَّيجنّخن ْ خىٌُّل جبٌو[ن ضًٌَّّ ئُّ ألُّذًٌُّألجمر�ُّ خًٌُّْ
ؤ[ئُّمجٌُّّ:خىُّألٌُّّ:جبححتحج نيًححتنيًٌَّّّ يٌُّّ ئُّ ٌُّةجمُّحت:هُّحتؤ[آل:جبٌَّل
ئُّ جبحْح طؤش[ ْ ةُّآل ط[ؤ[جبَّ ّحبححتَّ خل شُّخئ ٌُّةجمُّحت سُّجبَّمج[ألّخن
َّْضر خىُّآلج مُّجبحؤ ؤُّحتجبال نيُّْ ْئَُّّْحت ذ[خ[ٌل ةُّآل ضًؤىل
نيًححتنيًٌَّّّ أل[ْ ئُّ ْ ضًؤىل:هُّحتَّ:خُّحتجلَّْ ٌّ]جبٌْألآل:خ ذُّّحتألٌُّّ
نيُّخىٌُّال يًحتخ[آل طًٌحنآل يُّحتَّيجي َّْ ألُّّْمجُّْج ّي[زُّّمجُّس
ألُّّْمجُّْ ّضًؤىلُّّمجُّس ط[ؤ[جبَّ:خًٌُّ:َّْف مجحنر ؤُّحتجبال طَُّّْخلُّ
خىُّآل ط[جلحجب ط:ضًؤىلُّّ طًٌحنّل نيًححتنيًَّّمجُّج:طٌُّْخن أل[ْ ئُّ
مُّجبحؤ ئٌُّختَّ خ[حتآل ئُّ:جن[حت:خًٌألألُّْ ألحلؤّل ]خ ضًؤىل خىلآل ْ

ةُّآلإ سًَّّس هُّحتؤ[ألُّمجٌُّّ ْ نيآل سُّجبٌَّئّخن خىُّآلج

ٌُّةّل ء إلُّة[حتٌّ مّجم[ َّْئ جبحجنر�ُّ مجُّْحتحٌل ألُّضخن طًٌحنآل
زحنر�٢ٌّ ئُّ طٌُّْخن خًٌُّ طًٌُّْخ خلُّشحبٌآل خلُّحتةختجبٌَّئ ئُّ
ْ ؤجمخت ئُّ َّْجلححتَّز ؤُّألجمد ]ٌ زخلر طُّحتح خلُّشحبٌآل خلًئر[آل ةختجبآل
ط[ؤ[عٌُّئ مجحنر حتَّخلُّّخلُّ خلُّشحبٌآل خلًئر[آل طٌَُّّْخن:ذ[ خّش�ُّ
ط[ضختٌآل أمًجلجبا ؤختجبآل جنًٌآل ئُّ خًٌُّإ ْإل[ْضُّخ[ذ إل[ْحت�ٌّ
خلًئر[آل:خلُّشحبٌآل:خًٌُّخلُّ ئُّ:جنًٌآل بثبب ئُّ:خل[ئ ه[ف ضُّئّوٌُّّ
ط ء طَُّّْخلُّ حت�حخلُّّمجٌُّّ جنُّضجمُّّز:ؤجمختٌّ:ْ ]ٌ ةُّخل[ٌُّذ ٌُّةال
ّجتْْ ؤ ئُّ طًٌُّْخُّّمج[آل جبَّخلز جبحؤُّجلحتحألحبآل خلُّحتَّذ[ٌّ َّْ ُّخل[ئ
خل[ئ بث ألحلٌىٌُّّ: طًٌُّْخُّّمج[آل ٌُّّخألُّؤ[ئ ْ خًٌُّ طجمال ذ[حتٌض ]ٌ

ةختجبألُّإ طجمال سُّإل[آل هُّحتٌَّّ خُّجنّل َّْحٌُّذ هُّحتؤ[ألخت�
زُّعُّ ذ[حتغألًٌجمٌُّئ ؤجمختج ئُّ يُّحتَّيجي ني[ةٌُّّئ١ ئُّ:سًؤئٌُّّ
جن[حت:يًجبخم جنًْحتحٌّ:جبَّْحت جبحؤُّجلحتحألآل ةُّآل:ؤُّخلُّئٌُّّ طُّحتحٌّ:جبحتٌجت
جنًٌألُّْححتٌ[آل ٌْْخن طؤخت� ذ[ ء ة[حتٌَّئ إلُّؤّخن:مجختأل�١ٌآل خًٌُّْ
خُّحتجلحٌّل ئُّ:خ[آل خًٌُّ يٌُّل ةختجبآل ؤُّأل�ُّجبحتْخم ي[إل٢َّ أل[ْ ئُّ
نيُّآل:سًْ طُّْحألٌُّخن جن[ط:أل[خلختٌ[مجُّإ:خّش�ُّ يُّئنٌُّّ ]ٌ ُّي َّْ ء
أل[ْنيٌُّّ حت�َّخل[أل�ُّخلُّ ط[ْ ْ جبحمجُّ ألّئ ألُّإلخت ]ٌ حت�ْْخ[حت خ[آل ئُّ مجُّْحتح
جبحتْخم ئُّ:أل[ْ:ي[إل٢َّ ْ:خأل[ٌٌُّ�ّخن خ[آل:حت�ٌّ:طُّإلختحؤُّمج[آل سّحلَّ:ئُّ
ذُّحتض[آل ْسإل[جب طجمال طُّحتح: ضًٌَّ[آل: خبٌ[آل: طُّْحألُّل: طُّحتح ةختجبمجُّ
جنًْحتحٌّ جبٌَّحنر: ئُّ أحتَّخ[زا طًٌحنآل جنًٌألُّ َّْْ ء: ةختجبألُّ
طُّحتح ض[ألٌُّل ؤًّحآل َّْئ ةختجبمجُّ جبحتْخم ض[ألّل ي[إل٢ٌَّخن
جلٌختَّة[ألٌُّ�ُّ ة[حت ٌٌُّخن حت�حخل َّْ ْ مجُّجنرّ[حتٌَّئ ْ ة[حتْحألىلٌُّّئ
جبٌْختَّْ ي[إل٢َّ جن[حت أل[ْ ئُّ خّ�[ألُّ ةُّخلٌُّئ ؤُّألآل طَُّّْل ئَُّّْحت

ضجمر�ُّإ
ةختجب ط[جلحجب جنًٌآل ئُّ جل :بتبب ئُّ:خل[ئ يُّحتَّيجي طُّْحألٌُّخن خّش�ُّ
ء ألُّني�ُّ َّْز هُّحتَّ جن[حتَّج ط َّْحتزختخم ةختٌ[خلُّ مُّةى[ جن[حت
مُّةى[ جن[حت خلُّحتئُّألًْ ذًٌُّألجمرألُّ خلُّئّدٌُّّئ ]ٌ ض[نيسُّحتَّخلٌُّئ
طُّخل٢ٌّ ]ٌ َّْجبٌئ: يُّحتَّيجنّخن ْ ضًٌَّ[آل جبَّخلز خبٌخت ملُّألُّ:
جبٌأل[حت إلُّجلححت بت َّْ خلًئر[آل:خلُّشُّجبٌآل جبٌْ[ضخت طًٌحنآل مجختجبألُّ:ْ

ةختجبمجُّإ ط[جلحجبٌّ
ئُّ يُّحتَّيجي جبَّخلز ]ٌ َّْحٌُّذ هُّحتؤ[ألخت� خلُّحت خ[قُّ :ّخ طؤش[

ؤجمختث
ئُّ:ةر[َّْمجٌُّّ أطُّخًكُّة[حتالا َّْ أل[خلختٌ[ل طُّخلنُّجب ي[جلٌّ ]ٌ جبحجبَّْحت
نيحنر هُّحتَّ ا يُّحتَّيجي أه[جنًْجي:ئُّ:شًةال أل[ْْألّحن[آل خبٌخت ئُّ
قًْألُّج طُّحتح ء: ةٌُّل خ[خم ةُّخل[ٌُّذُّّ طُّْ خ[آل ئُّ: طُّسٌُّّْ
جبًٌححت ئُّ َّْضرّل ئُّ ْ ل ّؤ[ئ نيًْمجُّ ٌل جبجل ٌل حت�ْْخب طًٌحنآل
جبجلَّمجُّؤختٌلج مجُّحت�ؤٌُّّ�ُّؤئّ[ْ شُّْجنُّ جبًٌححت خ[آل نيًْمجُّ ؤ[ئُّمجُّ
جبجلَّمجُّ ةُّخلًة[حت حت�ؤّ[مجُّج خًٌُّْ ةًٌُّألُّ هُّحتَّ جبًٌححتَّمجُّ جبٌ[حتَّ ئًٌُّح
طًٌحنآل ْ ةُّآل جنى[ز ؤ[ئُّمجُّ: ض[َّْآل ئُّ :ْ يُّحتَّيجي ٌّ نيألُّ
َّْز:�مجختأل ألُّةختجبمجٌُّ[ جبحتْخم ض[خم جبًٌححتَّمجٌُّّ ض[َّْآل:ؤ[ئُّمجُّ
ألُّحت�ؤّ[ذ[لج ْ خًٌ[ذ[ل ي[ٌال جبًٌححتَّمجُّ طُّمجُّحت نيًٌآل ألٌُّ[خمج
َّْخ ضّحلحألّل: طّجمُّ ْ ألُّؤختجبٌ[جب ْ ةختجبٌ[جب ضًٌَّّ ة[حت جبجلَّمجُّ:
ض[َّْآل جنى[ذُّ ط سًحْ ئُّ يُّحتَّيجنّخن ألٌُّحنرُّسج خلُّحتَّزُّحتَّخم
ْجبٌْ[ضختٌخن ةٌُّل أل[جنختٌآل:َّْز نيُّآل:يجمٌُّل ْ ٌُّْ نيخت� ؤ[ئُّمجُّ

هُّحتؤ[آل: َّْضر:ةُّخلّل خبألُّهرّؤُّ:ء ئَُّّْةُّ ْ ئُّ:ٌُّةُّْ ئُّ:طّؤُّ هُّحتَّ :
ط خّ:خحلحألّال يُّحتَّيجنُّج ٌُّشًةال طًٌحنآل خٌُّل ألأل[مُّي ْ:أل[ؤُّألري

خًٌُّح؛ نيًٌآل َّْ إل[ذل ةًحتَّْ ئُّ يُّحتَّيجنُّ شًةال

هرجلٍؤحمطلخْ هسخ خيجت

ذ[حتٌض ئُّ يُّحتَّيجي شًةال

ؤّجب30ٍ ���� جنًخ[ز ٤[حتَّأ��ا
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طًٌحنألّخن طحتذ[اْ يُّمجُّأل[ألُّخلُّأة[حتألف أل[ْ ط[جنًْحتٌٌُّئّخن خًٌُّْ
َّْحتَّخلال ئُّْشٌُّل ]ٌ ذ[خئ ط[حتٌْ�[ئاإ:طؤش[:ئٌُّختح أة[حت ٌ[مجُّطُّحتح ٌخت� مجً
خلُّحتء ْ خلُّحتخ[جلض[ألُّ ةختجبألُّخلٌُّّ: ْ أخلُّحتسآلاََّّْجبحألختٌ[مجُّ:

خًٌُّإ ٌ[حت خخت� ض[َّْآل جبحألّحنر�ُّ:ْ أل[ْنيُّمجُّئُّذ
خلُّحتخ[جلض[ألٌُّّ ةختٌ[مجُّطُّحتح ط[ئحنر ّحنُّخلًا أة ٌُّّسًْحتَّي َّْْ

إ جبحألختٌ[ أؤ[جبا ئُّض[ء ْ ط[جنًْحتٌّ
ٌُّةّل إلُّحت ّحنُّخلًا يٌُّّ:أة أطُّةدُّذ[آلاْ ٌُّّي آ ئُّخلُّحتنيٌَُّّْئ
ٌُّّي جبقُّآل ء طَُّّْةٌُّل طجمس[ز إلُّخم ذخت خُّئ�ٌُّل خًٌُّآ:
إل[ذ�ُّ ط[جنًْحتٌّ ألًٌجمختٌ[مجٌُّئ ئُّ ذ[حتٌوُّء طُّْ َّْمجًْحتٌَّّ ّحنُّخلًا أة
ٌُّةُّْ جبًٌححتٌَّئّ[ جبقُّآل َّْئ إلٌُّحنرال نيُّحتط ٌ]زًٌَُّّخلَُّّْةًْذ ْ
ئُّخ[آل إلُّؤُّجبحآل ٌُّّي ء طَُّّْط[جنىختحخم طُّةدُّذ[أل[إ ٌُّّي مجختٌل:َّْئ
َّْف خلُّةًٌّْل:إل[ذُّّخلَُّّْحتنيُّْآ ةختٌ[مجُّء:سًٌخت جبحتْخم ذُّزٌُّل
جنًٌَّّل َّْمي نيًٌألُّْآ :ُّي ط ةًٌُّآل ط٢حأل خلُّحتنيٌَُّّْئ ئُّ
خختٌ[مجُّ أل[ٌّْ ةختٌ[مجٌُّ[ ذ[حتٌو أل[ْألّحن[ألّل مي خبٌخت ئُّ ْ ةختٌ[مجُّ جبحتْخم
أمجُّألل ألًٌجمّ[مجُّء ئًٌُّح ئُّأخُّألحبإلُّجيا إل[ذُّّخلُّخ[ألح ٌ[آل ٌخت� مجً ْ

ةختجبمجُّإلُّؤّحنَُّّْإل[حت ذُّؤ[جن[ٌّ ء طَُّّْ ْ خًٌُّ حت�ٌّل خ[آل ئُّ يُّا
خًٌُّإ

ئَُّّْحتطًٌُّحألُّمجٌُّّ ةُّغًخلختَّْ: َّْضر ةًٌُّألُّآ ئُّخلُّحتجبَّال
خًٌُّآ ذ ئُّ جبَّحتحألُّ: تب ْ  ٌُّذ جبًٌححت ةُّهرُّخلُّث: جبحألّحنر�ُّنيٌُّّْ
ذخت:خ[خم جبًٌححتََّّْسًْحتٌل إلُّهر طُّْ زُّإلئٌُّّْ طؤش[:ئُّطُّهجم[ألٌُّل
ةُّْ حتَّألل ذخت ٌُّةّل ْ ئُّط[خلآل ٌُّةّل ْ ئُّةًنيل ٌُّةّ�ّ[آل ةختٌ[ألُّآ
ئٌُّ[يًْزإ طُّْحةٌُّخن ْ ٌُُّّةّل:ذخت:ئُّذ ْ:ٌَّألًيخت ٌُّةّ�ّ[ألّخن ْ
ةُّجنر ْ جبحجنغ جبَّحتٌ[نيُّْسًْجب جنُّجي ْ ذُّزُّ يُّمجُّأتبا ئُّ
ٌُّةّل إلُّحت ْ خًٌُّ خُّحتَّةُّز زخت� ض[ةُّمجٌُّحن ْ خًٌُّ حت�ٌَّّ َّْأل[ٌْ[أل[
طُّحتح جبَّحتحألٌُّل أل[ْأل ْ جبحألختٌ[مجُّ ةُّخم بت جبَّحتحألٌُّحنَُّّْخُّحتجلٌّ تب ئُّْ

خًٌُّإ حت�ٌىختجبآل حتْْخب بث ذخت جبَّحتحألٌُّل
أةُّغًخلختَّْاٌخن أل[مجُّْ خألّ[جبٌّ هختٌىٌُّّئ حتؤُّذ]ٌَّْ أخلّ[َّْجيا
خ[خم ط[جنىختح َّْ ئُّأخُّألحبإلُّجيا ٌٌُّخن ضًٌَّّآ جبَّخلز خبٌخت ضجمرٌُّّ
ئُّ ّحنُّخلًا أيٌُّّ:ة ط[جنًْحتٌّ خلُّحتني[ٌَّْئ َّْمجًْحتٌَّّ طؤش[ ةختٌ[مجُّإ

أؤ[جباإ جبَّخلز أةّ[ةجم[حتاََّّْضختٌ[خلُّخبٌخت حتْْخبمج[حت

خًٌُّإ ئُّألًيختٌَّّ:زُّذ ْ:ةًٌحلٌَّئّ[آل زًْجنّ[ألُّ
ٌجب ]ٌ أجبًٌَّْء خُّألَُّّْطُّحتح ُّي طُّْ جبحتْخلىختجبآل جبزا أإل٢ ئُّ:ذ[حتٌض
ٌُّّ�خُّئ نيًٌألىَُّّْمجًْحتٌَّّ طًٌحنّلطَُّّْحت�حخمألُّّآ لذخت ّإلُّْحئ خلواْ
ألًٌجمختٌ[مجٌُّئ ئُّ يُّ:إلُّؤ[آل:طُّْيُّخلُّء ط ط[جنًْحتٌّ خلُّحتني[ٌَّْئ
ئُّْ ط[جنًْحتٌّ ئُّجنىختةّحنٌُّّئ ْ خختٌ[مجُّ أل[ٌّْ ّحنُّخلًا َّْأة ط[جنًْحتٌّ
ذختٌخن َّْحٌٌُّئ هُّحتؤ[ألخت� ْ خًٌُّ: جبٌ[ة جبَّخلز: جبٌَّحنر خلُّحتجبَّؤُّئُّ

جلٌ[ذخت:خًٌُّإ ئُّْحآل جبَّخلذّ[آل جبحجنرألُّء ْسًْجب
ّّالا زخلُّحت:خل �ّز ئُّجنىختةّحن:أذ ئُّ:َّْضر جلا إ أتتث:ْ خل[ئ ئُّ
ئُّ:َّْضر جبحجنر�ُّإ ٌَّْح ْ:هُّحتؤ[ألخت� خًٌُّ أخّجمّ﴿[جبٌختا ةُّخلّل:َّْأل[ْ
َّْحمجٌُّّ هُّحتؤ[ألخت� جل:ا إ ْ تبث أ خل[ئ أخلُّحتسآل:جبٌْالاٌخن ئُّجنىختةّحن
ةُّخل[ٌُّذّّحنٌُُّّضجم٢ ط آ حت�خلحتا ّئحن[ أخ خًٌَُّّْأل[ْ ذخت ةُّخلّل

إلُّؤُّجبحآل: ٌُّّي ةًٌُّآل أل[ٌَّْئ طّؤُّجلحألّؤألٌُّّآ: ء طّجمُّطَُّّْ
طَُّّْ ْ حت�ٌّْ ضجمرألُّخلٌُّّ ئُّجلٌَُّّْْزّحنّألٌُّئ ء ذ[حتٌوىختجبألّ[ألُّآ ْ
َّْْ آ أطُّةدُّذ[آلا أل[ْحت�حخم ئُّ ء:يُّمجُّإل[ ث ْذُّّخلٌُّّ جبزا أإل٢ ء
إلُّحت جبحتٌ[مجُّْ جبَّْحتٌّ ْ جبحتْخلىختٌ[ جبًٌححت َّْإلُّهر إلُّؤُّجبحآل ء ؤُّمأل[
َّْحت�َّأل�ٌُّئ َّْضر إلُّؤ[آل: ئُّ ْ خًٌُّ خُّحتجلذخت ذخت: ئُّْحةٌُّّ ٌُّةّل
جلَّحتجب ْ ْ:ةُّْ يختؤحل ْ ْ:خلُّّ أ:نيُّحتؤل حتَّألل:ةختٌ[ألُّسًٌخت سّ[سّ[
ؤ[ئٌُّئّ[آل :ُّي طُّْ جبٌَّحنر ئُّ: جن[حتَّمجٌُّخن: ؤُّحتجبال اْ ٌَّْ]ي ْ

جبحتْخلىختجبألُّإ
آ َّْحتسُّجلحٌف جبٌْال خلُّجبٌَّّ أل[ألٌ ألًٌجمُّحت أزئّدا َّْيجمٌُّّ
خًٌُّآ  ٌُّذ ْ مجُّْحتح ألٌُُّّْء: زُّضحنُّْ: جنًَّّأل[ٌّْ: َّْْ طُّةدُّذ[آل
ُّذ َّْ ذخت جنًْألٌُّئ ْ َّْحتطًٌُّحآل جن[حتَّخلرًٌألٌُّئ ئُّْ ذُّألّ[ خُّئىًْ

إلُّحت ةختٌ[ٌْلآ: سّ[َّْ إلُّيٌُّئُّ ئٌُّّ ةًحتجب:
سًْحتَّ مجحنر ةًحتجب ؤئئُّز طٌَُّّْخن ئَُّّْحت
سُّحتمجٌُّّ أل[ْ ئُّ: ةّحن[مجُّ أل[حت�َّشُّذّّل:
ٌُّئحت�ْْئ َّْجلْْحتَّؤئ ء طُّْخل[آ جنًّمُّّز
ْ جبَّحتةختٌ[ألُّ: ضًٌَّ[آل: ط[ْ :ْ ض[ء خ[آل ئُّ:

ةختٌ[ألُّإ جبَّحتَّْجبَّحت خًٌآل جلألل طُّْحألٌُّخن
ذ[حتغ خ[حتَّْْجلن ذُّؤ[جن[ٌّ َّْضرّل إلُّحت
ئُّ طُّحتجن[ء طَُّّْء: جبٌْألّال ةٌُّالآ: ةًحتجب
جبحتْْ :إلًٌىل ْذُّّخلٌُّّآ ةًحتجب خ[َّْز:
َّْء ألُّذٌَُّّْل إلًٌمت طًٌحنّلث ء ألٌُُّّْآ
أل[ذ�َُّّْ:ذ[ٌدُّز خلرُّال ذًٌخن ألُّذٌَُّّّْ:ةًحتجب
َّْة[ؤ ئُّ ةًحتجب: ثبإ خلُّجبٌَّّ :ٌ]ةًْذ ئُّ
جبَّْئُّز نيُّ طُّحتح أل[ْحت�حخمح ط[خلّ[ٌّ إل[ذُّّخلُّ
َّْسُّالح يُّْحتٌَّئ ضٌُّ�ٌُّ[ألُّ: جنًّم
ةًحتجبخلر[آل ئُّ خُّجنّل ء ط[جنىختحخم خّ�ًؤ[آل
طُّْ َّْحتٌآلآ ّر: خلل ض[ء ةُّهرُّّخلَُّّْحت:
أل[خلختٌ[مجُّآ أيُّهي[خما ٌال إلُّحت َّْ خُّجنّحنُّ
سحتسّ[آ أطُّحتؤّألّ[آ ئُّ زّىإل[ذ�ُّ ء
ؤُّخل[شُّمجٌُّحن ]ٌ َّْحت حتٌّْ ّش[آلاْ ط[جلَّحتخ
مجًْجنُّ نيًححت ؤُّذخت ّئًْ ة إلُّجلححت أبتا ئُّ
ضُّحتٌىآل جلٌ[ذخت ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ْ جلٌ[ذختَّ
شًٌُّحألحبححتٌّآ:ء ْ ةحنرًة[ئ ْ خ[جلحتمج[أل :َّْ
حت�ْْجنألإلًٌختٌَّئ ْ جلحأل[: ئُّ: مجُّْحتحٌ�ّخن خُّجي
َّْضرُّ ئُّْ ةًحتجب ؤئئُّز طؤش[ جبحجنر�ُّآ
حتْْخلّ[ٌّ:يٌُّجمُّحتٌّ مجختألل:ٌ[ؤًإلؤّل خُّجي
جنًْحت�جي خلُّحتةُّهغ جنًْآل ئُّ ْ زّىإل[ْحتجبٌْل

ة[حتَّخل[ذٌُّئ: ئَُّّْحتجبَّال ضًَّؤ[آل ذخت س[حتٌل :
ةًحتجبآ خ[آل إل[ذُّخلُّ ء جبٌْألّؤألَُّّْ مجُّْحتح
ألُّّآ ةًحتجبخلر[آل ؤُّحتجل: ئُّ: طّش[حتَّ َّْف
ئُّ ْ ؤُّذخت :ةّئ أببتا جبٌْختٌّ ئُّ: خُّئىًْ
أ٤ىّألرا ز[حتٌحلمج[ٌّ ئُّ ة[جلحضجمر[آل ْز
يُّْحت ْ طجلخُّةجمر[آل ؤُّحتجل خ[آل ةُّهّ�ُّ ء
حت�ؤّ[آل جنًْآل ئُّ جبٌْألختٌ[َّْ سُّؤّل َّْ
ةًْمي خ[خم س[حت هختَّ طّؤُّ ّرإ خلل رّ ٌُّة
خ[آل إل[ذُّخلُّ ء ةختجبقألُّ ةًحتجب ؤئ جلْْحتَّ
ْ ة[حتمجُّحتٌَّئ ْز ئُّ:ٌُّآل ةًحتجب حتْْئٌُّئ
جبْْخم:طألجم[ألُّّز َّْ ضًٌَّ[آل سورّ[حتٌَّئ:ء
ةًْنيًَّزّىختجبآل طٌُّْخن:َّْ:خل ء جلحألجمرّ[آلآ
ئُّ ٌُّةؤّ[آل ء َّْزّىختجب جبَّخم ٌُّء خ[آل ئُّ
ئُّ ُّّّؤّخن خل ْ تتثب جبْقّ[ألّخن ثتثبْ خل[ئ

:ثثثب:خًٌّإ خل[ئ
جبٌْألختٌ[َّْ جبٌْ[ضختَّ :ٌَّّْ ء يُّْحتخل[ألُّ طُّْ
جلْْحتَّؤئ َّْزّىختٌ[ل ةًْمي: حت�ْْئٌُّئ ذُّحتال
ئٌُُّّةُّْجبحٌألّخن طُّع[ال ئُّ ْ ضًٌَّّ مجختٌ�ُّ
سًْحتَّ:ة[حتَّخل[ذّل ط ء طجمس[ز:خًٌُّ طَُّّْ
جبحتٌ[ٌْل طُّع[ال جنًَّّ ٌَّّْ ة[حتَّ ٌُّةُّؤف:
ةًْمي َّْ جبخب: جنًّم حتخبٌال ٌُّآل: ئُّ
َّْضرّل ئُّ طُّْخل[إ ةًحتجب: َّْزّىختٌ[مجٌُّئ
مجحنر ء ةختجبٌ[آل طَُّّْ جبم[ٌٌُّّ جنًّمٌُّّئ
ضًٌَُّّ إلُّة ض[َّْآل أل[ْألّ[آل ئُّ ألُّذٌَُّّْل
ئُّ ٌُّةؤُّ قًْألٌُّّ جنًّمُّّذّخن: خلجمرال ْ
ؤئئُّز جبٌ[حتَّ َّْف:ئًٌُّح ؤٌُّحبحألُّآ سُّإل[آل:ئُّْ

حتٌىُّْضجمغ جبَّخلىختٌ[ حتْْخلّ[ ئُّ أخُّئحنُّلا
طؤسختحذحتٌُّزآ ؤئئُّذٌُّئ ٌُّة﴿جمغ ْ
ط[جنىختحةختجبآل زختْْخبٌَّّ زّحنألّ[حت خًٌّ طَُّّْ
ئّألف خلُّحتجبَّال ئُّ ةختٌ[: يختؤحلا: أةًحتجبخلر[آل
زختْْخبَّمجُّ َّْسّىختجبآل: س جبَّخلىختٌ[: ْ
َّْف ةختٌ[آ جبٌ[حتٌّ طُّحتحٌّ ٌال إلُّحت نيُّألُّإل[ ْ
أل[ْأل حتٌىىُّهغ: يًحتخ[أل خًٌُّ جبٌْ[ضخت
ذًحتةّ[إ شىًْؤُّز ْ خلر[ئفا ٌو: أسجل
مج[ال َّْ مج[ال حتٌىىُّهرألُّ طُّْ مجًْحتٌَّّ َّْ جبٌّ
حتٌىىُّهرألُّ خختٌ[إ:ط أل[ْ يختؤحل:ئُّ ةًحتجبخلر[آل
ئُّ ء:شىًْؤُّز طَُّّْ ألٌُُّّْ:خلُّخُّذ ذُّألّ[
خُّئىًْ خًْلآ زُّجنّؤ[ألُّْ زّأل[ٌأل َّْ جبمج[آل
َّْ ةًْمي جلْْحتَّؤئ َّْ طَُّّْء خلُّخُّذ خًٌُّ
ضًٌَّ[آل ض[ء: خ[آل ئُّ: خىختٌٌُّل: ةًحتجبٌَّئ:
حت�َّْحٌّ إلُّيّل إلًٌمت ء طَُّّْ ض[ذخت ئَُّّْحت
جبٌختألٌُّّ ء ض[ةُّ ْ:طُّْ ألٌُّ[جنرًْآل ضًٌَّ[آل
ةًْمي ٌُّةُّؤف خًٌّ طَُّّْ خُّّآلإ جبَّخل ئُّ

جبَّخم:َّْزّىختجبإ ثتثب خل[ئ جلْْحتَّؤئ:ئُّ

لخت عألخت ختت

ةًْمي
جلْْحتَّؤئ
ئُّ ةًحتجب
رّ ٌُّة
ّر خللّ

َّْحتٌآل

حنٍَّ يفَّأل�

أمجُّأللا ٌُّّي ْ أؤ[جبا ز[جن[ٌّ ةُّغًخلختَّْ
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ؤجمرُّه[: شُّحتَّةُّز ]ٌ مجًجلٌَّحنرُّقشًٌئ: خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ
ض[خلُّْ ؤُّخل٢َّ ]ٌ ة[حتْحآل طُّْ جبح إلُّْئ ذًحتةّ[ ئُّ ةُّؤ[ئ:طُّذ[ذًحتء
خىُّآل ني�ُّ َّْحتَّْألًح ْ زُّحتَّخلُّألحبٌّ ة[حتْحألُّ طُّْ ْ هىخت ْ خى[جب
َّْف طُّةُّآل: حتٌّ خ[أل ئُّ نُّحتخ ]ٌ ٌحتْْخبط[ْح ٌّ]�ةًْؤُّئ طَُّّْ:
ٌُّء ض[ذخت ألُّحت�َّخلّألَُّّْ ط[ؤ[عّ[ألُّ طُّْ ط٢ألُّْ ذ[ ْ خلُّحتألُّةُّهغ
طُّحتحٌّ جبٌ[حتٌُّ ةّحنٌُّئ طُّْ ذُّألّ[ طُّذ[ذًحتء شُّحتَّةُّ طُّْ حتحخُّحت
طُّخل[خلُّّ ؤُّخلُّئٌُّئ طُّْ ْ ةختجب: :َّْس س نُّحتخ ٌّ]�ةًْؤُّئ
ْ:هىختَّْةختجبآل شيًْة:طألجم[آل ْ ئٌُُّّآل:إلًٌختَّْةختجبآل مُّْئُّؤُّ ئُّ
ألُّةختجب َّْس س ًةختحذّل: جبق :ٌّ]�ةًْؤُّئ َّْحتَّْ نيًٌألّل ْ
ةختجب :ؤئ َّْ جلحئ ذًحتة ٌَُّّْألُّذ جبَّؤ[حتمج٢ٌّ ؤُّخحبَّطّئ َّْف
ؤُّنحل خ[آل: ئُّ ئأل١ة جبحضَُّّْ :َّْ إلُّخل[آل: إل[ف ؤُّخحبَّطٌُّئُّ طُّْ ْ
ئُّ:مًؤخت ط[ضختَّ طُّْ:خل[ئٌُّئ جبحتٌجتٌَّّ ْ:ئُّ ةختجبمجُّآ هّحن١:ذًحتةٌُّئ
إل[ْزُّق[ألٌُّئ ةُّهرأل :ْ حت�ؤّ[آل: جنًْآل ئُّ :ْ :طؤ٠حذًحتٌٌُّّ:م٣ً[أل
مجُّْحتح خُّحتٌر[ألّ[ٌّ ْ جبَّخلز أل[ْنيٌُّْئ خُّجنُّْةختجبآل َّْ ةختجبآل جبَّخم
ْ ةُّحتةًْء أل[خلختٌ[ٌّْ:أل[ْنيُّ ؤًخلئ ٌُّْز ةًَّ خ[جنًْحتٌّ ةًحتجبخلر[آل
َّْئ حت�َّخل[ألألُّ ذختَّء:َّْحتَّْ:ضًٌَّّ:طُّخختجب:ْم٢حة أل[ْنيٌُّئ إلُّؤّخن
جنًْآل خىُّهّحبَّ إلُّحتةُّ ْ طُّةختجبآلآ ًٌ خلُّحتَّْض جبحْحٌّ ةًحتجبٌَّئ ٌُّء
ةختجبمجُّ ةُّحتةًْء ئُّ خلّ[خل ْ ُّذ ٌُّةًْؤ خ[حتَّْْجلن ؤر[خُّمٌُّّ ]ٌ
ئُّ ّل ةُّخلٌُّئ ّحن١ٌآل ه طُّجلحأل أل[خلختٌ[مجُّ ةُّحتةًْء ْئًحٌّ جبٌْ[س[حت ء
ذًحتةؤ[ألٌُّّئ َّْف هُّي٢آل ْ جبَّخم ةُّال ةًْؤُّئ�[:ةًحتجب:ْذًحتةؤ[ألف
َّْ مجختذآل جبَّخم َّْ ّل َّْجلٌوٌُّئ ة[حت ةًحتجبٌَّئ ئُّ ضرَُّّْحتآل ّحن١َّ ه ذ
جلحألجمغ ز:م٣ً[ألْ ْ:ئُّ حت�٣َُّّّ جلْْحآل ء ذًحتة جلْحآل ٌُّء ض[ذخت

َّْ ةُّحتةًْء أل[ْنيٌُّّ ْ ٌختَّْةختجبألّ[آل ْ طأل�ئّحلََّّْ إل[ذآل جنًْآل ئُّ ْ
طُّحتحٌّ:جبَّحتةختجبآل خل خ ط[ٌّ جنُّحتٌىٌُّّ ألُّهرُّّ طُّْ:خلُّحتَّْز ض[ذخت
ة[حتخختجبآل َّْ ةختجب جبَّخم ةؤس[ألّ[ ]ٌ جنُّحتٌىُّ طٌُّّ طؤش[ جبحؤُّجلحتٌ[ ألُّهر
ةئحبط[جنًْحت ْ إل[ذآل مُّحتَّخٌُّئُّل طُّْ طُّحتحٌّ هختٌٌُّل ضحلؤُّذٌُّئ
هختَّ جنُّحتٌىُّ ة[حتةختجبآل:ئٌُّّ طُّحتحٌّ ةًحتجبٌَّئ ْ:خُّجي ذًحتةؤ[ألٌُّّئ ْ
خُّحتجلٌل ًٌَّّ َّْ:جنّ ًألُّْححتٌّ ألُّض ٌُّخًٌّ َّْ:ض[ذخت إلُّؤّخن ةُّؤًٌّ
جنًْآل ئُّ ةُّحتةًْةًٌآل ةئُّ ألُّذٌَُّّْئُّ ْطُّْ ةختٌ[ٌّْ زُّضحنُّْ
ةئحبط[جنًْحتٌٌُّئ :ْ ذًحتةؤ[آل ْ ةًحتجب ئُّ م٢حة ْز جبحؤُّجلحتحألآل
ْ ةُّؤًٌّ هختَّ خبؤ[حتٌَّ[آل مُّحتَّخ ّحلحألٌُّئ ض َّْف ةختٌ[ٌّْ: جبحتْخم
أل[ْنيُّ ئُّ: ةختجبآل خبٌ[آل ئًّح ]ٌ أل[ْنيُّ ةئُّْ مُّحتَّخٌُّئُّ طُّْ ّحن١: ه
زُّع[مج[آل:إلٌَُّّّْ خل[ئ ذ[ جن[حت ئُّ خبؤ[حتٌَّ[آل َّْ ّحنرُّس[ٌْآل أل شٌُّْىلُّ
ئًحطُّ ط نيًٌآل: ؤُّخلُّئُّ طٌُّّ طُّحتحٌّ خ[قآل طُّمجُّحت ْ ةُّؤُّّؤُّآلآ
خُّجنُّْةختجبألٌُّئ ْ ألُّضحنٌُّئ طُّْ جن[آل ئُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت َّْحتَّْ
ٌُّ طجمد[ز ةًحألٌُّل:إلُّخم ألُّضحنٌُّئ م٣ً[أل ْز طّحبححتٌُّ:طُّحتحٌّ
َّْأل[ْ ط[قّل ئُّ:طُّؤجمرُّحتجبحال خل[ئ ألحلٌىٌُّّ:أبتبا َّْحتخبَّ طُّةُّآل:نيًٌآل
سُّإل[آل سًْحتَّْسًْحت ْذٌُّئ طُّحتحٌّ ألُّضحنُّ جبَّإل[آل ذٌ٢آل ط[خل[ء
جبَّحتةختجب:ْ ْطُّهختٌيّ[ ْط[خلّ[ خ[جنًْحت ْ خ[ةًْحت طُّؤختٌى[ٌّ ْ ًحتْز[ ئُّ:ط
مُّحتَّخا أم٢حة أل[ْألّحن[آل خبٌخت ئُّ ألُّضحنٌُّل ألُّضحنٌُّئُّ ط خل[ٌّ ئُّ
ز٢ْْجل ْجلٌٌَُّّْئ خلًْحتٌ[ ْ ذًحتةؤ[ألّ[ ْ جبٌ[حتخُّةخت ْ ةًحتجبخلر[آل ْ
ْ :ه[حتخل طؤسختحذًحتٌُّز أل[ْ َّْ ذختَّء: ْألُّضحنٌُّّ خًٌّ ٌ[:ؤًيُّجبَّخم
ئُّ ةُّحتةًْء:إل[ ةختجبآل طَُّّْ خ[آل ئُّ سُّضر ألُّضحنٌُّئُّ إلُّحتجبْْ:ط

ةًحتجبخلر[آلإ ٌال إلُّحت خل[ٌّ

ذُّألّ[: ٌ[آل ً ض :ةًحتجبٌَّئ
طُّْحألُّ ئُّ ألف ةُّخلٌُّئّل
إل[ذآل جبٌْ[ةُّهرألّل ذًٌخن ء
م٣ً[أل شًةال ط[ة[ال ئُّ
خلُّجبحآل طُّحتحٌّ طَُّّْ ذًحتة
ئُّ مجُّْحتحٌل أل[ْنيٌُّئ ئُّ خل[ئ
خ[ةًْحت ْ أل[ْحت�حخم حتْْخبإلُّز
ئُّ جلحئ:ْ طُّهختٌيّ[:ؤُّألًٌآل
ؤُّحتجبؤٌُّئ طُّْ خبٌ[آل خ[آل
إلّحنرأل[آل:جبٌْ[ ْ م[جبٌُّ:خًٌآل
ْ جبحذ ئُّ:خ[آل:طُّْ ْ خىُّهآل
ْجنُّةُّذّ[ألُّ ةًحألُّ ألُّحتٌرٌُّئ
ؤئئُّذٌُّئ إل[ف ْ فّألآل
ط ذًٌخن ذُّْحٌّْ أل[ْنيَُّّْ
خلُّضرُّ ْ إل[ذألُّ جبٌْ[ةُّهرألُّ
ْ ةختحذ ً جبق ؤُّمأل[ٌّ طُّحتحٌ[آل
خو[ؤآلآ طألجم[آل شيًْة
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ةًحتجبخلر[ألُّّز ألّحن[ألٌُّئ
ةُّحتةًْء

ْ جن[حتٌَّئ ْ أل[ْنيٌُّئ ئُّخ[ي زُّحتَّخلُّألّألُّ
خلُّةُّأل ؤًسُّؤُّم[ز ]ٌ ةمج[ ْ ط[ْحٌٌُّئ
طُّجبٌّ ّحبٌّ ط[ؤ أل[ْنيٌُّّ َّْ زًٌَُّّألحبةختٌ[مجّل
ْأل٢ََّّْحتٌ�[آل خلُّحتخلُّألل ٌألٌُّئ طٌُّ[ألُّ ْ
ٌُّخنَّْئ إلُّخل[آلٌ: حتْْخبٌَّئؤ[ألُّ طُّخلختٌُّةر[:ط
ةختٌ[مجُّ ؤ٢حذ  يُّجبق ألُّحتٌرٌُّئ جبحخً طُّْ
ذختَّء زّحنر طُّحتحٌّ زّحنرّل ئُّ ٌَّّجبٌختٌحب ء
ز[حتٌحلمج[ٌّ ؤًجبٌختٌُّ:ذحنًْألُّْححت ٌختَّْ ئُّ نيًٌآل
طُّخلُّحتٌّ ؤًين ]ٌ جنًْألُّْححت تت ألحلٌىٌُّّ جبإلء
ْئٌُّختَّْ ةختجبآل ْذُّخلشّئ ألًٌجم[ألآل ئُّذ
ٌُّء سًْحت ْط[ْحٌّل جن[حت مجحنر ةختجبآل ة[حت
إلُّحت ْإلَُّّْسٌُّّ ألّ[جل َّْمجًْحتٌَّّ طُّمجختٌحبََّّْحت
مجُّجنرّ[حتٌّل ْجبحال:ْ:جبَّجلمج[ٌئ ط[ْحٌّل ]ٌ جن[حت
ذُّألحبحتْخلرّل أل[َّْألحبٌَّئ ْ ؤُّجبحتَّخلٌُّئ ]ٌ
ة[حتَّخ[ :ْ ط[ْ: خلجمرال جنُّخُّةٌُّئ: :]ٌ ذًْحت�: ْ
ني[ئُّْةختجبآل ْ ؤُّس[حتٌّ ْ ْزًٌَُّّألحبٌٌُّئ
حت�ٌٌُّئ:ذ[جلٌَّل ْحجلةختجبآل ْ جلٌَّّْ ني[ئٌُّئ:خبٌخت
ةًحألُّ:ْ حت�ٌٌُّئ مجُّْحتحخًٌآل ]ٌ زُّّألُّْةختجبأل:]ٌ
ْ ٌط[ْح ئُّ ء طُّْ:حت�ٌٌُّئُّ ذ[ٌدُّز َّْ ّل يُّجبق
ط:أل[ْنيُّإ ةختٌ[مجُّئُّمجحنر جبٌَّحنرُّ:زُّضحنُّْ

ء طُّةُّآل ٌُّ َّْ َّخلو ألًٌجمٌُّئْ: ذ[حتٌض ئٌُّختَّْ
جنًْألٌُّئ إل[ْنيُّحتضّ�ُّ ؤًْجلَّض[ألٌُّّ سًْحت
إل[ئُّذ هختٌٌُّل ألُّيحنٌُّئ ْ خّأل[ٌٌُّئ ْ
ئُّ ْ ةختٌ[ جن[حتَّألًَّْْ ئٌُّّ نيّحنرّل ْمجحنر
طُّحتحٌّ ة[حتَّ َّْضرؤ[ألٌَُّّّْ ئٌُّّ طُّةُّه ٌُّء
ئُّ طُّنيّحبَّْ: إلًٌختَّْةختجبألٌُّئُّ إلُّؤ�ُّ طُّْ:
ألُّإلُّ ةًحتجبخلر[آلإ: ٌال إلُّحت شىًْؤُّز ٌُّآل:
طُّحتحٌّ خُّئىال ط[ؤ[جبٌّ جن[حت طُّحتحٌّ ذُّألّ[
ٌال إلُّحت مجحنر ئُّ ةًحتجبخلر[أل جن[حتٌَّئ مجحنر
طجمؤ[مّئ ّحبٌّ ط[ؤ ي[طؤؤُّي[ال ط[ؤ[جبٌّ ئُّ ْ
زختْْخبٌَّئ َّْذ�ُّ ؤًشُّؤُّجب طُّقُّجب
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّل ْ ْمًؤختحأل ط[َّْجبحأل
ةختٌ[آل َّْس س خل[ئٌُّئُّ طُّْ جبحتٌجتٌَّّ ئُّ
ٌُّئ إلُّحتق مجُّجنُّةختجبآل زآل خل[ٌّ ئُّ ٌٌُّخن
جبٌأل[حت ؤئّ[حت جبْحألحلَّ ألحلٌىٌُّّ ئُّ هّحن١ ْ
زختْْخبٌَّئ خ[آل ئُّ ةختٌ[ خلُّحتي َّْ ضُّحتش
ة[حتَّخ[ ْ ط[ْ خًححتٌَّئ: ئُّ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّل:
]ٌ ةختجبآل ْجبْحتخلر ؤُّس[حتٌّ ]ٌ �ط[َّْحت ْ
خلُّةُّألّّل ]ٌ ألّحنرُّس[خًٌآل ؤ[ئٌُّئ خّأل[ٌّ
سًْحت ط﴿رجم[خلٌُّئ ئُّ شىًْؤ جبحٌختٌَّئ ْ

م[ال ]ٌ مجحنر س[جبٌَّئ ْيّئًَّأل سًْحتٌل َّْ
ْ ؤُّجبحتَّخلٌُّئ ةختجبآل خّأل[ ْ جبحضئ حت�ٌٌُّئ ْ
حت�ٌٌُّئ ْحجلةختجبآل ْ ذُّألحبحتْخلرّل أل[َّْألحبٌَّئ
ٌ[:شُّحتَّةٌُّّ قحنر َّْ زُّحتَّجبحٌآل ْ ذ[جلٌَّل
خُّجنُّْ خُّجي أل[ْنيُّ ط مجحنر ئُّ مجُّجنرّ[حتٌّ
جبحأل ط[َّْ: :ْ خّأل[ َّْضرؤ[ألُّ ط ذ[: ْ ةختٌ[إ:
ذختَّء ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ زختْْخبٌَّئ خ[ي ْ
نيخت� ْذُّي[ٌٌُّئ إلُّْئ َّْ نيًٌآل خُّحتجبَّْحؤُّ
ّحبٌّ ط[ؤ جن[حت ذ[ طُّةُّآل ة[حت خُّحتجلٌل ْ زخت� ْ
ألًح َّْحتَّْ: :ْ زُّحتَّخجمّأل خّحب جن[حتٌل: سًْحت:
�ْجل طُّْ ْ سُّإل[آل ْذٌُّئ سًْحت:خ[ي خىل
َّْ َّْحتٌآل خل[ئٌُّئ ةئُّ طُّئ�ختآل ئُّف خلرُّؤُّ ْ
ألُّةختجبآل ذًٌخن:إلًٌختَّْ نيًٌآل:َّْ إل[ز ذًٌحن
خبٌ[أل ٌُّألٌُّئ مجحنر ئُّ جبٌْ[ةُّهرألّل ْ
فّأل ضًٌَّّ جنًْآل ئُّ إلُّ ٌُّْإلّحنرٌُّّ إل[ز
إل[ئُّخ[آل ٌُّء خُّإل[ألٌُّّ َّْ ٌّألُّجب مجُّْحتحَّْْ ْ
مجُّْحتحخًٌآل خًححت ْئُّ ةًٌٌُّل ذ ]ٌ ئًٌر�ُّ
زُّحتَّخلُّألّألٌُّئُّةئُّ طُّْ جبٌ[حتٌُّإ ؤُّخل[شُّذ
ؤُّخل[شُّذ ]ٌ َّْحت حتٌّْ ٌّطُّجب ّحبٌّ ط[ؤ جن[حت
ط حت�حخل َّْ ْ ةالبا أثبثب ألحلٌىٌُّّ

جن[حتٌَّئ: ئُّْ ٌُّةّ�ُّ: مؤ[جبٌُّ: :]ٌ ط[ؤ[جبٌّ :
خبٌ[حت حت�ْْجنألُّْ طُّئ[آل يُّجبقُّّةر[ ةًحألُّْ
نيًٌآل ئُّذ إل[ يُّجبقّل: جن[حتخل[ألٌُّّئ ]ٌ
شًةال ئُّذ ؤ[ٌَّْل ؤ[َّْ طألجم[أل خبٌ[حتٌَّئ
ْحين ذ[ ْ ط[جنًْحتٌّ ْز ئُّخبٌ[حت إلُّ: ةختجبآل:
ألَُّّْجب خل[ئٌُّئ ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ إلُّ ط٢ألُّؤ[آلإ
ط ئُّذ نيًٌآل: مجًجلٌَّحنرُّ خلُّجبٌَّّ: ئُّ
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت خل[ٌّ ئُّ ذ[حتغُّّ جن[حت
ألًٌجم[آل ْ ةختجب ذُّخلشّئ زُّحتَّخلُّألّألٌُّئّل
ئُّ َّْحتٌألُّ زُّحتَّخلُّألّألٌُّئ ئُّْ هّحن١
خبٌختض[ألٌُّئ خّأل[ٌّ ْ ط[َّْجبحأل ْ خّأل[ خًححتٌَّئ

مجُّْحتحْ إلُّؤ�ُّ طُّْ ْ إلًْة[حتَّةختجبآل ْ خبٌ[حت
ةُّال ْ:ةُّال ةختٌ[ خًٌىل�ُّ جن[حت خًٌألٌُّئُّ:ةئٌُّّ
ئُّ ْ ئُّذ زختْْخبٌَّئّل خل[ٌّ ئُّ خًٌّ مجُّْحتحَّْ
حت�ْْخب إلُّحت ء مجُّْحتح ط[َّْجبحأل ُّز إلُّك خل[ٌّ
طُّةختٌٌُّّ ئُّذ ل ّخل[ئ إلُّحت ْ ؤ[ألل إلُّحت ْ
ء:َّْ:نيُّْحجنٌُّّ خىختٌٌُّّ طجمد[ز:ط:ْحينُّ ذ[
ذُّألّ[ ٌُّ ء:طُّْخل[:طَُّّْذآل يُّخلٌُّّئُّخلُّ طُّْ
ض[ذخت َّْ خّحب مجُّْحتحَّْْ: ألُّّ ؤًؤىآل: جن[حتٌ�ُّ
خ[آل ئُّ ةختٌ[مجُّ ذُّأل�ُّْ ْ جن[حتٌ[مجُّ ٌُّء
ئُّ هّحن١ ألُّّ ْؤًؤىآل ةًٌٌُّل ئًٌر�ٌُّّ
ْ َّْزإ خحبحتٌٌُّّ جبحتٌجتَّ إل[ئُّذ ضًٌَّّ طَُّّْ
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ط[ؤّحبٌّ أل[ْنيُّ خ[حتٌَّّ ئُّ
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ؤجمرُّه[: شُّحتَّةُّز ]ٌ مجًجلٌَّحنرُّقشًٌئ: خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ
ض[خلُّْ ؤُّخل٢َّ ]ٌ ة[حتْحآل طُّْ جبح إلُّْئ ذًحتةّ[ ئُّ ةُّؤ[ئ:طُّذ[ذًحتء
خىُّآل ني�ُّ َّْحتَّْألًح ْ زُّحتَّخلُّألحبٌّ ة[حتْحألُّ طُّْ ْ هىخت ْ خى[جب
َّْف طُّةُّآل: حتٌّ خ[أل ئُّ نُّحتخ ]ٌ ٌحتْْخبط[ْح ٌّ]�ةًْؤُّئ طَُّّْ:
ٌُّء ض[ذخت ألُّحت�َّخلّألَُّّْ ط[ؤ[عّ[ألُّ طُّْ ط٢ألُّْ ذ[ ْ خلُّحتألُّةُّهغ
طُّحتحٌّ جبٌ[حتٌُّ ةّحنٌُّئ طُّْ ذُّألّ[ طُّذ[ذًحتء شُّحتَّةُّ طُّْ حتحخُّحت
طُّخل[خلُّّ ؤُّخلُّئٌُّئ طُّْ ْ ةختجب: :َّْس س نُّحتخ ٌّ]�ةًْؤُّئ
ْ:هىختَّْةختجبآل شيًْة:طألجم[آل ْ ئٌُُّّآل:إلًٌختَّْةختجبآل مُّْئُّؤُّ ئُّ
ألُّةختجب َّْس س ًةختحذّل: جبق :ٌّ]�ةًْؤُّئ َّْحتَّْ نيًٌألّل ْ
ةختجب :ؤئ َّْ جلحئ ذًحتة ٌَُّّْألُّذ جبَّؤ[حتمج٢ٌّ ؤُّخحبَّطّئ َّْف
ؤُّنحل خ[آل: ئُّ ئأل١ة جبحضَُّّْ :َّْ إلُّخل[آل: إل[ف ؤُّخحبَّطٌُّئُّ طُّْ ْ
ئُّ:مًؤخت ط[ضختَّ طُّْ:خل[ئٌُّئ جبحتٌجتٌَّّ ْ:ئُّ ةختجبمجُّآ هّحن١:ذًحتةٌُّئ
إل[ْزُّق[ألٌُّئ ةُّهرأل :ْ حت�ؤّ[آل: جنًْآل ئُّ :ْ :طؤ٠حذًحتٌٌُّّ:م٣ً[أل
مجُّْحتح خُّحتٌر[ألّ[ٌّ ْ جبَّخلز أل[ْنيٌُّْئ خُّجنُّْةختجبآل َّْ ةختجبآل جبَّخم
ْ ةُّحتةًْء أل[خلختٌ[ٌّْ:أل[ْنيُّ ؤًخلئ ٌُّْز ةًَّ خ[جنًْحتٌّ ةًحتجبخلر[آل
َّْئ حت�َّخل[ألألُّ ذختَّء:َّْحتَّْ:ضًٌَّّ:طُّخختجب:ْم٢حة أل[ْنيٌُّئ إلُّؤّخن
جنًْآل خىُّهّحبَّ إلُّحتةُّ ْ طُّةختجبآلآ ًٌ خلُّحتَّْض جبحْحٌّ ةًحتجبٌَّئ ٌُّء
ةختجبمجُّ ةُّحتةًْء ئُّ خلّ[خل ْ ُّذ ٌُّةًْؤ خ[حتَّْْجلن ؤر[خُّمٌُّّ ]ٌ
ئُّ ّل ةُّخلٌُّئ ّحن١ٌآل ه طُّجلحأل أل[خلختٌ[مجُّ ةُّحتةًْء ْئًحٌّ جبٌْ[س[حت ء
ذًحتةؤ[ألٌُّّئ َّْف هُّي٢آل ْ جبَّخم ةُّال ةًْؤُّئ�[:ةًحتجب:ْذًحتةؤ[ألف
َّْ مجختذآل جبَّخم َّْ ّل َّْجلٌوٌُّئ ة[حت ةًحتجبٌَّئ ئُّ ضرَُّّْحتآل ّحن١َّ ه ذ
جلحألجمغ ز:م٣ً[ألْ ْ:ئُّ حت�٣َُّّّ جلْْحآل ء ذًحتة جلْحآل ٌُّء ض[ذخت

َّْ ةُّحتةًْء أل[ْنيٌُّّ ْ ٌختَّْةختجبألّ[آل ْ طأل�ئّحلََّّْ إل[ذآل جنًْآل ئُّ ْ
طُّحتحٌّ:جبَّحتةختجبآل خل خ ط[ٌّ جنُّحتٌىٌُّّ ألُّهرُّّ طُّْ:خلُّحتَّْز ض[ذخت
ة[حتخختجبآل َّْ ةختجب جبَّخم ةؤس[ألّ[ ]ٌ جنُّحتٌىُّ طٌُّّ طؤش[ جبحؤُّجلحتٌ[ ألُّهر
ةئحبط[جنًْحت ْ إل[ذآل مُّحتَّخٌُّئُّل طُّْ طُّحتحٌّ هختٌٌُّل ضحلؤُّذٌُّئ
هختَّ جنُّحتٌىُّ ة[حتةختجبآل:ئٌُّّ طُّحتحٌّ ةًحتجبٌَّئ ْ:خُّجي ذًحتةؤ[ألٌُّّئ ْ
خُّحتجلٌل ًٌَّّ َّْ:جنّ ًألُّْححتٌّ ألُّض ٌُّخًٌّ َّْ:ض[ذخت إلُّؤّخن ةُّؤًٌّ
جنًْآل ئُّ ةُّحتةًْةًٌآل ةئُّ ألُّذٌَُّّْئُّ ْطُّْ ةختٌ[ٌّْ زُّضحنُّْ
ةئحبط[جنًْحتٌٌُّئ :ْ ذًحتةؤ[آل ْ ةًحتجب ئُّ م٢حة ْز جبحؤُّجلحتحألآل
ْ ةُّؤًٌّ هختَّ خبؤ[حتٌَّ[آل مُّحتَّخ ّحلحألٌُّئ ض َّْف ةختٌ[ٌّْ: جبحتْخم
أل[ْنيُّ ئُّ: ةختجبآل خبٌ[آل ئًّح ]ٌ أل[ْنيُّ ةئُّْ مُّحتَّخٌُّئُّ طُّْ ّحن١: ه
زُّع[مج[آل:إلٌَُّّّْ خل[ئ ذ[ جن[حت ئُّ خبؤ[حتٌَّ[آل َّْ ّحنرُّس[ٌْآل أل شٌُّْىلُّ
ئًحطُّ ط نيًٌآل: ؤُّخلُّئُّ طٌُّّ طُّحتحٌّ خ[قآل طُّمجُّحت ْ ةُّؤُّّؤُّآلآ
خُّجنُّْةختجبألٌُّئ ْ ألُّضحنٌُّئ طُّْ جن[آل ئُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت َّْحتَّْ
ٌُّ طجمد[ز ةًحألٌُّل:إلُّخم ألُّضحنٌُّئ م٣ً[أل ْز طّحبححتٌُّ:طُّحتحٌّ
َّْأل[ْ ط[قّل ئُّ:طُّؤجمرُّحتجبحال خل[ئ ألحلٌىٌُّّ:أبتبا َّْحتخبَّ طُّةُّآل:نيًٌآل
سُّإل[آل سًْحتَّْسًْحت ْذٌُّئ طُّحتحٌّ ألُّضحنُّ جبَّإل[آل ذٌ٢آل ط[خل[ء
جبَّحتةختجب:ْ ْطُّهختٌيّ[ ْط[خلّ[ خ[جنًْحت ْ خ[ةًْحت طُّؤختٌى[ٌّ ْ ًحتْز[ ئُّ:ط
مُّحتَّخا أم٢حة أل[ْألّحن[آل خبٌخت ئُّ ألُّضحنٌُّل ألُّضحنٌُّئُّ ط خل[ٌّ ئُّ
ز٢ْْجل ْجلٌٌَُّّْئ خلًْحتٌ[ ْ ذًحتةؤ[ألّ[ ْ جبٌ[حتخُّةخت ْ ةًحتجبخلر[آل ْ
ْ :ه[حتخل طؤسختحذًحتٌُّز أل[ْ َّْ ذختَّء: ْألُّضحنٌُّّ خًٌّ ٌ[:ؤًيُّجبَّخم
ئُّ ةُّحتةًْء:إل[ ةختجبآل طَُّّْ خ[آل ئُّ سُّضر ألُّضحنٌُّئُّ إلُّحتجبْْ:ط

ةًحتجبخلر[آلإ ٌال إلُّحت خل[ٌّ

ذُّألّ[: ٌ[آل ً ض :ةًحتجبٌَّئ
طُّْحألُّ ئُّ ألف ةُّخلٌُّئّل
إل[ذآل جبٌْ[ةُّهرألّل ذًٌخن ء
م٣ً[أل شًةال ط[ة[ال ئُّ
خلُّجبحآل طُّحتحٌّ طَُّّْ ذًحتة
ئُّ مجُّْحتحٌل أل[ْنيٌُّئ ئُّ خل[ئ
خ[ةًْحت ْ أل[ْحت�حخم حتْْخبإلُّز
ئُّ جلحئ:ْ طُّهختٌيّ[:ؤُّألًٌآل
ؤُّحتجبؤٌُّئ طُّْ خبٌ[آل خ[آل
إلّحنرأل[آل:جبٌْ[ ْ م[جبٌُّ:خًٌآل
ْ جبحذ ئُّ:خ[آل:طُّْ ْ خىُّهآل
ْجنُّةُّذّ[ألُّ ةًحألُّ ألُّحتٌرٌُّئ
ؤئئُّذٌُّئ إل[ف ْ فّألآل
ط ذًٌخن ذُّْحٌّْ أل[ْنيَُّّْ
خلُّضرُّ ْ إل[ذألُّ جبٌْ[ةُّهرألُّ
ْ ةختحذ ً جبق ؤُّمأل[ٌّ طُّحتحٌ[آل
خو[ؤآلآ طألجم[آل شيًْة

حنٍَّ يفَّأل�

ةًحتجبخلر[ألُّّز ألّحن[ألٌُّئ
ةُّحتةًْء

ْ جن[حتٌَّئ ْ أل[ْنيٌُّئ ئُّخ[ي زُّحتَّخلُّألّألُّ
خلُّةُّأل ؤًسُّؤُّم[ز ]ٌ ةمج[ ْ ط[ْحٌٌُّئ
طُّجبٌّ ّحبٌّ ط[ؤ أل[ْنيٌُّّ َّْ زًٌَُّّألحبةختٌ[مجّل
ْأل٢ََّّْحتٌ�[آل خلُّحتخلُّألل ٌألٌُّئ طٌُّ[ألُّ ْ
ٌُّخنَّْئ إلُّخل[آلٌ: حتْْخبٌَّئؤ[ألُّ طُّخلختٌُّةر[:ط
ةختٌ[مجُّ ؤ٢حذ  يُّجبق ألُّحتٌرٌُّئ جبحخً طُّْ
ذختَّء زّحنر طُّحتحٌّ زّحنرّل ئُّ ٌَّّجبٌختٌحب ء
ز[حتٌحلمج[ٌّ ؤًجبٌختٌُّ:ذحنًْألُّْححت ٌختَّْ ئُّ نيًٌآل
طُّخلُّحتٌّ ؤًين ]ٌ جنًْألُّْححت تت ألحلٌىٌُّّ جبإلء
ْئٌُّختَّْ ةختجبآل ْذُّخلشّئ ألًٌجم[ألآل ئُّذ
ٌُّء سًْحت ْط[ْحٌّل جن[حت مجحنر ةختجبآل ة[حت
إلُّحت ْإلَُّّْسٌُّّ ألّ[جل َّْمجًْحتٌَّّ طُّمجختٌحبََّّْحت
مجُّجنرّ[حتٌّل ْجبحال:ْ:جبَّجلمج[ٌئ ط[ْحٌّل ]ٌ جن[حت
ذُّألحبحتْخلرّل أل[َّْألحبٌَّئ ْ ؤُّجبحتَّخلٌُّئ ]ٌ
ة[حتَّخ[ :ْ ط[ْ: خلجمرال جنُّخُّةٌُّئ: :]ٌ ذًْحت�: ْ
ني[ئُّْةختجبآل ْ ؤُّس[حتٌّ ْ ْزًٌَُّّألحبٌٌُّئ
حت�ٌٌُّئ:ذ[جلٌَّل ْحجلةختجبآل ْ جلٌَّّْ ني[ئٌُّئ:خبٌخت
ةًحألُّ:ْ حت�ٌٌُّئ مجُّْحتحخًٌآل ]ٌ زُّّألُّْةختجبأل:]ٌ
ْ ٌط[ْح ئُّ ء طُّْ:حت�ٌٌُّئُّ ذ[ٌدُّز َّْ ّل يُّجبق
ط:أل[ْنيُّإ ةختٌ[مجُّئُّمجحنر جبٌَّحنرُّ:زُّضحنُّْ

ء طُّةُّآل ٌُّ َّْ َّخلو ألًٌجمٌُّئْ: ذ[حتٌض ئٌُّختَّْ
جنًْألٌُّئ إل[ْنيُّحتضّ�ُّ ؤًْجلَّض[ألٌُّّ سًْحت
إل[ئُّذ هختٌٌُّل ألُّيحنٌُّئ ْ خّأل[ٌٌُّئ ْ
ئُّ ْ ةختٌ[ جن[حتَّألًَّْْ ئٌُّّ نيّحنرّل ْمجحنر
طُّحتحٌّ ة[حتَّ َّْضرؤ[ألٌَُّّّْ ئٌُّّ طُّةُّه ٌُّء
ئُّ طُّنيّحبَّْ: إلًٌختَّْةختجبألٌُّئُّ إلُّؤ�ُّ طُّْ:
ألُّإلُّ ةًحتجبخلر[آلإ: ٌال إلُّحت شىًْؤُّز ٌُّآل:
طُّحتحٌّ خُّئىال ط[ؤ[جبٌّ جن[حت طُّحتحٌّ ذُّألّ[
ٌال إلُّحت مجحنر ئُّ ةًحتجبخلر[أل جن[حتٌَّئ مجحنر
طجمؤ[مّئ ّحبٌّ ط[ؤ ي[طؤؤُّي[ال ط[ؤ[جبٌّ ئُّ ْ
زختْْخبٌَّئ َّْذ�ُّ ؤًشُّؤُّجب طُّقُّجب
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّل ْ ْمًؤختحأل ط[َّْجبحأل
ةختٌ[آل َّْس س خل[ئٌُّئُّ طُّْ جبحتٌجتٌَّّ ئُّ
ٌُّئ إلُّحتق مجُّجنُّةختجبآل زآل خل[ٌّ ئُّ ٌٌُّخن
جبٌأل[حت ؤئّ[حت جبْحألحلَّ ألحلٌىٌُّّ ئُّ هّحن١ ْ
زختْْخبٌَّئ خ[آل ئُّ ةختٌ[ خلُّحتي َّْ ضُّحتش
ة[حتَّخ[ ْ ط[ْ خًححتٌَّئ: ئُّ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّل:
]ٌ ةختجبآل ْجبْحتخلر ؤُّس[حتٌّ ]ٌ �ط[َّْحت ْ
خلُّةُّألّّل ]ٌ ألّحنرُّس[خًٌآل ؤ[ئٌُّئ خّأل[ٌّ
سًْحت ط﴿رجم[خلٌُّئ ئُّ شىًْؤ جبحٌختٌَّئ ْ

م[ال ]ٌ مجحنر س[جبٌَّئ ْيّئًَّأل سًْحتٌل َّْ
ْ ؤُّجبحتَّخلٌُّئ ةختجبآل خّأل[ ْ جبحضئ حت�ٌٌُّئ ْ
حت�ٌٌُّئ ْحجلةختجبآل ْ ذُّألحبحتْخلرّل أل[َّْألحبٌَّئ
ٌ[:شُّحتَّةٌُّّ قحنر َّْ زُّحتَّجبحٌآل ْ ذ[جلٌَّل
خُّجنُّْ خُّجي أل[ْنيُّ ط مجحنر ئُّ مجُّجنرّ[حتٌّ
جبحأل ط[َّْ: :ْ خّأل[ َّْضرؤ[ألُّ ط ذ[: ْ ةختٌ[إ:
ذختَّء ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ زختْْخبٌَّئ خ[ي ْ
نيخت� ْذُّي[ٌٌُّئ إلُّْئ َّْ نيًٌآل خُّحتجبَّْحؤُّ
ّحبٌّ ط[ؤ جن[حت ذ[ طُّةُّآل ة[حت خُّحتجلٌل ْ زخت� ْ
ألًح َّْحتَّْ: :ْ زُّحتَّخجمّأل خّحب جن[حتٌل: سًْحت:
�ْجل طُّْ ْ سُّإل[آل ْذٌُّئ سًْحت:خ[ي خىل
َّْ َّْحتٌآل خل[ئٌُّئ ةئُّ طُّئ�ختآل ئُّف خلرُّؤُّ ْ
ألُّةختجبآل ذًٌخن:إلًٌختَّْ نيًٌآل:َّْ إل[ز ذًٌحن
خبٌ[أل ٌُّألٌُّئ مجحنر ئُّ جبٌْ[ةُّهرألّل ْ
فّأل ضًٌَّّ جنًْآل ئُّ إلُّ ٌُّْإلّحنرٌُّّ إل[ز
إل[ئُّخ[آل ٌُّء خُّإل[ألٌُّّ َّْ ٌّألُّجب مجُّْحتحَّْْ ْ
مجُّْحتحخًٌآل خًححت ْئُّ ةًٌٌُّل ذ ]ٌ ئًٌر�ُّ
زُّحتَّخلُّألّألٌُّئُّةئُّ طُّْ جبٌ[حتٌُّإ ؤُّخل[شُّذ
ؤُّخل[شُّذ ]ٌ َّْحت حتٌّْ ٌّطُّجب ّحبٌّ ط[ؤ جن[حت
ط حت�حخل َّْ ْ ةالبا أثبثب ألحلٌىٌُّّ

جن[حتٌَّئ: ئُّْ ٌُّةّ�ُّ: مؤ[جبٌُّ: :]ٌ ط[ؤ[جبٌّ :
خبٌ[حت حت�ْْجنألُّْ طُّئ[آل يُّجبقُّّةر[ ةًحألُّْ
نيًٌآل ئُّذ إل[ يُّجبقّل: جن[حتخل[ألٌُّّئ ]ٌ
شًةال ئُّذ ؤ[ٌَّْل ؤ[َّْ طألجم[أل خبٌ[حتٌَّئ
ْحين ذ[ ْ ط[جنًْحتٌّ ْز ئُّخبٌ[حت إلُّ: ةختجبآل:
ألَُّّْجب خل[ئٌُّئ ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ إلُّ ط٢ألُّؤ[آلإ
ط ئُّذ نيًٌآل: مجًجلٌَّحنرُّ خلُّجبٌَّّ: ئُّ
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت خل[ٌّ ئُّ ذ[حتغُّّ جن[حت
ألًٌجم[آل ْ ةختجب ذُّخلشّئ زُّحتَّخلُّألّألٌُّئّل
ئُّ َّْحتٌألُّ زُّحتَّخلُّألّألٌُّئ ئُّْ هّحن١
خبٌختض[ألٌُّئ خّأل[ٌّ ْ ط[َّْجبحأل ْ خّأل[ خًححتٌَّئ

مجُّْحتحْ إلُّؤ�ُّ طُّْ ْ إلًْة[حتَّةختجبآل ْ خبٌ[حت
ةُّال ْ:ةُّال ةختٌ[ خًٌىل�ُّ جن[حت خًٌألٌُّئُّ:ةئٌُّّ
ئُّ ْ ئُّذ زختْْخبٌَّئّل خل[ٌّ ئُّ خًٌّ مجُّْحتحَّْ
حت�ْْخب إلُّحت ء مجُّْحتح ط[َّْجبحأل ُّز إلُّك خل[ٌّ
طُّةختٌٌُّّ ئُّذ ل ّخل[ئ إلُّحت ْ ؤ[ألل إلُّحت ْ
ء:َّْ:نيُّْحجنٌُّّ خىختٌٌُّّ طجمد[ز:ط:ْحينُّ ذ[
ذُّألّ[ ٌُّ ء:طُّْخل[:طَُّّْذآل يُّخلٌُّّئُّخلُّ طُّْ
ض[ذخت َّْ خّحب مجُّْحتحَّْْ: ألُّّ ؤًؤىآل: جن[حتٌ�ُّ
خ[آل ئُّ ةختٌ[مجُّ ذُّأل�ُّْ ْ جن[حتٌ[مجُّ ٌُّء
ئُّ هّحن١ ألُّّ ْؤًؤىآل ةًٌٌُّل ئًٌر�ٌُّّ
ْ َّْزإ خحبحتٌٌُّّ جبحتٌجتَّ إل[ئُّذ ضًٌَّّ طَُّّْ

حنٍَّ يفَّأل�

ط[ؤّحبٌّ أل[ْنيُّ خ[حتٌَّّ ئُّ
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:ٌُّحتَّضأل ْ طُّجبَّخ خ[َّْذٌُّئ ضُّئّئ ؤُّقًْجب جبةرحت:طُّقُّجب
]ٌ ةحت� ْ:ئُّ ةختجب ني[س سًْحت َّْ سًْحت مجل[حتٌَّئ ّجتٌّْْل:ئُّ ؤ ْ
ئُّ ذًٌُّألجمر إلُّؤّخن ةختجبإ:أل[ْخختٌ[ل خُّجنحبححتٌّ هختٌَّل ألُّجبٌَّْئ
]ٌ خًححت ئُّ ٌحما أمً ضُّز طؤ[حتحز ْز جبْخ جن[حت ثثثب:ئُّ خل[ئ
ْ:إلُّؤّخن َّْحتخ�ختٌل جلحألجمر ّألُّحتٌَّئ جبحإل ْ ؤٌُّحبحآل:جبحتحخلٌُّئ
ؤجم[خيٌُّئ ]ٌ : ٠�ةّ ة ٌّ]خ جبَّخلٌُّّ ضُّز بببب خل[ئ ئُّ
ئُّ ةختٌ[إ زّحنىُّجن ألإلٌُّ[آل: ط[ئ جلحٌحب خآل إلُّجلحن: جنّض ةًحت�ٌَّئ

خىٌُّالث طحن[حتَّز ةر[ٌَّْئُّ ٌَّّْ ذًٌُّألّال ألًٌجمّ[مجٌُّئ
جبقُّجني ئُّ ثثثب ئُّ:خل[ئ:سُّإل[أل ألّ�ُّحتحأل:ئُّ:جننخت جبٌ[حتجبٌَّّ بإ
:تثثب خل[ئ ئُّ أَّْحتسئُّ:طجمالا س[إلئ ئُّ:جننخت ٌُّةُّْجبحٌألل ئُّ بإ

جبقُّجني ئُّ
ٌّئُّ:جلحألى ثثثب خل[ئ ئُّ جلحألىٌَّئ َّْ ذ[ٌدُّز جلْحآل:مُّحتَّخ تإ

طؤ[حتحز
ثثثب خل[ئ ئُّ جلحألىٌَّئ ئُّ ألًٌجم[ألآل ْ جبحٌآل ٌُّةُّْ ئُّ ذًحأل[ٌٌُّئ تإ

طؤ[حتحز ٌّجلحألى ئُّ
ؤ[ألن جبةرحت جننخت ئُّ جبَّحتٌْآل سًمجختحهّ[ ْ حتٌَّّأل هُّئجمُّهُّ تإ

طُّخًْ:جلَّخ بببب:ئُّ خل[ئ ّدُّ:ئُّ خلنّحب:حئنر
قحم تببب:ئُّ خل[ئ ئُّ جننخت:س[إلئُّّز تإ

تببب خل[ئ ئُّ يختؤحل ئُّ:جننخت:إلألحبٌٌُّئ أل[خلأل[ؤٌُّّ ْ ؤّرئسّ[ ثإ
ؤجمخت ئُّ

إلُّْئ٢ :تببب:ئُّ خل[ئ ذ[ٌوٌُّئ:ةًحتجب:ئُّ ثإ
ئُّ طجمال َّْحتسئُّ جبٌألٌُّئ:مُّحتَّخ:ْ ؤّرئسّ[ ثإ:هُّحتإلُّألل

جبقُّجني تببب:ئُّ خل[ئ
ثببب ئُّ:خل[ئ خل[هختحخلرّ[آل خُّجنحبححت:ةختجبآل َّْ ْ:ةًحتجبخلر[آل ةًحتجب ببإ

ةّلإ ألًٌجمّ[مجٌُّئ:ذختَّ ْ خ٢ْز:طحن[حتَّز ئُّ

طُّقُّجب:ؤُّقًْجب: جبةرحت
ئُّ :تتثب ئُّ:خل[ئ ضُّئّئ
أل[ْنيٌُّّ ط[ْحٌ:يختجلغئ
شُّئُّذ ٌحلمج[ٌّ ئُّز[حت موختٌآل
ئُّ إ خًٌّ ئُّجبحئل خلًْحتٌ[
مُّحتَّخ ئُّطُّجبَّذ بثثب خل[ئ
جبةرحتح جنُّإل[جبٌَّّ ْحأل[ؤٌُّ[ خخت�
ؤ[ؤخلر[ٌل سًْحت َّْحتمجختزآ
جبَّخم شُّئُّذ ٌّئُّجلحألى
ئُّجنًْألّحن ْ خًٌّ َّْة[حت
نيإ طؤ[حتحز ٌّجلحألى طُّحتح

حبؤال أللٍَّخت

جبةرحت ةًحتجب ةُّخل[ٌُّذ
ؤُّقًْجب طُّقُّجب

ضُّئّئ

ؤحبٌخت ]ٌ َّْحتٌُّْخُّحت َّْضرٌُّخن إلُّئٌُّّ ْ جبحجنر حت�ْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ئُّخًححت
ض[ألُّألحنّألُّْ خل[طد ثتثب ئُّخل[ئ ْ إ ؤ[ألّ خلئ ئُّز[حتٌحلمج[ٌَّّ خًٌّ ٌجبححتح
حت�ْْخبأل[ؤٌُّّ ٌُّخًٌُّخلُّحتألًٌجمُّحت جنًْآل ئُّ طؤش[ طُّحتنيًٌّإ ذُّي[محب ]ٌ
ا جب ز٢َّؤ٢ أ ألُّؤخت ةًحتجب جن[مخت ٌّْ ًحت�ْْخبأل[ؤُّض[ئ ط طٌُّجتآل ْ خبٌ[آلإ

إ ئُّذ :خّحبَّخلُّحتألًٌجمُّحت َّْحتخبٌَُّّء طُّةختجب جبَّحتٌّ
ذحنختٌآل: تب ئُّحت�ْْخب مجُّْحتح حت�ْْجنألإلًٌخت ْ ألًٌجمُّحت ط خل[طد سُّؤّئ :
َّْ خُّنحبح ز[ٌرُّضرؤ[آل: ئُّضُّخلرُّض[ألٌُّئ ئٌُُّّة بتثب : خل[ئ ٌُّةال
ْ خختجبآل ؤ[ألّ خلئ ٌحلمج[ٌّ ز[حت سأل[جلَّمجٌُّّطُّحتحٌّ ْ نيًٌّ ضًجبح حت�قُّز
ألُّؤختأ ةًحتجب جن[مخت ٌّْ ًض[ئ يُّْحت ئُّجن[آل أؤ[ؤٌُّ[حتَّا ئُّْحتَّئُّيُّْحتخل[آل

خلس[حتٌ[إ ا:َّْ:ض[ء جب ز٢َّؤ٢

أل[ْجبححتةًحتجبَّ: ئُّ:ألًٌجمُّحتٌَّئ ٌُّة سُّؤّئ:خل[طد ألًٌحم جبحخلر[آل :
يُّحتَّجبحنُّّئُّتب:ؤ[ألل ي[جبحت ُّؤ طُّقُّجب ُّؤ ةًحت سُّؤّئ ْضًٌَّّ
إل[ذ�ُّْ َّْجبٌّ أل[خلختٌ[مجّل ّحلحآل ئُّض ؤ[ألّ خلئ جن[حت ئُّ ثثثب خل[ئ ط[ذ
إلُّئُّمحُّةختجب طُّؤّألُّئُّجن[حت ُّؤ ًذ[مل[ألٌُّّ ئُّي ّؤجمضًَّألّأل ذُّؤ[ال
ئُّخل[ئ ْ ْمجُّْحتحٌّْ:إ يُّجبق ةًحتجب ألًٌجمٌُّئ ؤُّذُّئ ئُّْ ُّة خل[طدٌ: إ
ْ:طٌُّّ جبَّحتةختجبإ أئُّضُّْؤ[ا أل[ْألّحن[آل خًٌىل�ُّّئُّخبٌخت جبحخلر[آل تبثب:طُّْ
حت�ْحٌُّْ ط حت�َّضألٌُّّخلُّضرُّّئُّحتٌّ ْطُّْ ةختجب ألًٌجمُّجبَّخم جبحخلر[آل
شُّهّحب ؤُّقًْجب ّض: جن َّْجلمٌُّئُّةئُّخلُّحتجبَّال طُّْ جبحخلر[ألُّّطُّحتحٌّ:
زّحنىُّْذآل خل[طدخًٌُّخلُّحتألًٌجمُّحت:حتْْخبأل[ؤٌُّّ :تبثب ئُّخل[ئ ْ إ أل[خلختٌ[ٌّْ
جبٌ[حتٌّل ذُّطجم٢ ]ٌ مجًجلٌَّحنرُّة[حتٌ�ُّحتٌّ ئُّخلُّجبٌَّّ خّحم ْئُّخل[ئٌُّئ إ

ذ[ ئُّفا ضًجبح خلُّال طجمال أزٌُّهُّؤدُّحت
أل[حت�َّشُّذ ْ:ئُّ زّ[أل[ خُّجلٌَّ:خ[ٌ�ُّ خُّجنىُّال
ؤٌُّحبحألَُّّْ طؤش[:ئٌُّّ حتجلمج[حتٌ[آل:خًْلإ جلألحبحآل

طًٌحنّلث ء ْذ�ُّ سًْحتَّجننختَّ ط
إإإإإإ ألُّّآل ي[خلحبؤ[آل جبَّضّئُّآل جنُّؤ[ئ

خُّّآل ذ خُّ إلُّحت جلَّئّآل مُّحتنيٌُّّ
مجختهر[حتإإإإإ ؤُّخّ[ ةُّخم إلُّحت َّْحتذخت سٌُّّ

حتَّهر[حت ضًَّجي زٌُّ خ خُّذ إل[أل[جي
ْ ةُّخلّل:طّؤ[ألحبححت شُّخّدا:نيًٌألىُّ أخلٌُّّ
أل[حت�َّشُّذ مجحنر طُّْ خّش�ُّ خًٌُّآ ضًجبحأل[خم
َّْئ ةّحن[خلٌُّّ جلألحبحآل: ئُّ ء: أل[ضًَّجنُّّ ْ
ضًجبحٌّ َّْ طًؤّحب إلُّؤّحنُّ حتَّهّيٌُّئّ[آ
ئُّْ خىٌُّل: حتجلمج[حتٌ[آل ء جبحجنر�ُّ ضًٌَّّ:
ئُّ ء طَُّّْ مجًْحتٌَّّ َّْ طؤش[ ذُّأل�ُّّإ
طُّخلوُّإل[ألُّ ئُّْ:جلألحبحآل ذ[ ئىّ[خلَُّّْ: ضًجبح
طُّْ ٤[حتٌَّّ جبٌ[حتَّ خىٌُّلآ حتجلمج[حتٌ[آل
ةُّخم أثتا َّْئّ[:خًٌألُّ جبَّخل�٢ةختٌ[مجٌُّئُّ:ء
جننختَّمجٌُّّ ئُّ: طَُّّْء مجًْحتٌَّّ :َّْ خًٌألُّ
ضًجبح جبحْحٌّ:ئُّ ةختجبمجُّْ ٤[حتٌَّ[آل:جبَّخلألّحن[آل
أجبإخلحبٌي َّْف إل[أل[ٌ[آلإ َّخلّ�ُّ خخت� ةختجبمجُّ
طَُّّْء جنًْآل ئُّ طًٌحنّلث خحتَّةٌُّا
ْؤ[ْحٌّ طُّحتح:جنًْآل ْ:ذٌُّّ�َُّّْ خًْل ط[جلحجب
:خًْلآ ةحنرًة[ف ة[حتْخ[حت ضُّحتٌ ء ضًٌَّّ
َّْ ئُّف نيحنرّل جبحأل[ٌْل جننختٌخن طُّمجُّحت
طُّْ جنًْآل ئُّ خحلحألّال ذ[ ألُّحت�َّخلُّّ طّؤُّ جبَّخم
خلُّحتٌّ َّْ خلُّحتٌُّء جبَّحتجبَّ ْ إلُّؤ�ُّجلألحبحأل

نيُّخًٌُّحإ ْ:حتحٌّ إلًٌخت إل[ذ�ُّ

خلٌُّّ: ةًحت�: ًأشُّخّد أل[ٌّْ جن[مختَّ ط
ذ[حتٌض خ[َّْز ئُّ خ[ٌألشٌاٌُّآ شُّخلُّآل
خلًئر[ألا مُّف ظُّؤُّجب أجبإ: خبٌ[ألَُّّّْآ
�ٌجبح حتَّقُّذآ أشُّخّدًاٌّ ألًٌجم[مجُّث
خلٌُّحبٌَّئ ئُّ خ[ْمج أئُّآلاَّْ خلٌُّحبٌَّئ ئُّ
إل[ذ�ُّخلُّ أذُّزُّئُّحتا ٌط[ْح ئُّ أخ[ٌألشاخمآ
مجختهر[حت حتٌْحبحل ئُّ أبثثبجلا خل[ئ جبْألّ[آ
ةختٌ[مجُّْ جبَّخل�٢ ةًحتجب إلًْجلٌَّئ خلُّحتء
أطُّخلوُّإل[آلا ئُّجلألحبحآل خل[ئ أببا ؤ[ٌَّّْ
أجبإ ةختٌ[مجُّإ ط[جلحجب جبٌْ[ضخت ةختٌ[مجُّْ جلألحبحأل
مجًْحتٌَّّ:طُّْ خلحبٌي:خحتَّةٌُّا:طًٌحنّلث:َّْ
خل[ئ ئُّ جب٣َّ[آلآ ةُّهرُّخلُّ ء ط[مج[جبححتٌٌُّئُّ
َُّّْ ّئُّ:ؤأل[ئ إلُّحت ْ خًٌُّ جبحٌل ئُّ: أتثثبجلا
خًٌُّخلُّ جبٌْ[ضخت ْ خًٌُّ ضًَّألحبآل ضُّحتٌ
ئُّ مجُّحتجبٌُّ هختٌَّل جنًْألٌُّئ ْ هُّي
خًٌُّ أخ[ٌألشا ئُّ ؤ[ٌَّْ�ّخن ْ إلُّْحتحؤ[آل
ؤ[ْحٌّ :ْ ٌحب جل طُّحتح مجئُّْضًححتجبمجُّ: طؤش[: ْ
جلحتحمُّز:خًٌُّآ ]ٌ ةحنرًة[ئ ْ:ضُّحتٌ ضًٌَّّ
:َّْ:خلُّخُّذ:ط[جلحجبغًحجلٌُّ خل[ف أبتا مًؤخت ئُّ
جلألحبحآل ئُّ خل[ئ أببا ؤ[ٌَّّْ ْ مج٢ٌ[مجُّ َّْ
ةختجبأل ط[جلحجب جنًْآل ئُّ ْ خًٌُّ طُّخلوُّإل[آل
خل[ئ ئُّ ْ ضًٌَّّ ؤّئى[آل طُّحتح إل[ذ�ُّخلَُّّْ
ئُّ خل[ف أتثا: مًؤخت ئُّ: تتثبجلا �� أتثتبء

خ[آل ئُّ ةختجبمجُّ:ْ ط[ضختٌآل أةختؤ[جن[آلا:ةًْمي
َّْ أحتْحألجمُّحتا يُّْحتخل[آل ئُّ ضًٌَّّ َّْخلُّّز
حتْحألجمُّحتٌّآ شُّخّد خلٌُّّ خلس[حتٌ[مجُّإ ض[ء
ٌجمر ًإلُّئ ض[َّْآل ْ ضًجبحأل[خم جلحأل[ْ زّ[ٌْل
ةختجبمجُّ شُّجل إلُّؤّحنُّ خًٌُّآ ؤُّْيو ]ٌ
خ[خم ْ خألّحنّل ٌَّجن[مخت ْ جلحأل[ َّْئ:
طٌَُّّْحن[ َّْئ خىُّآلآ سًْحتحْسًْحت جننخت
ةر[ْ ضًَّألحبألٌَُّّّْ ئُّ ةختجبمجُّ شُّجل
خّش�ُّ طؤش[ سًمجختحهاآ طُّجبَّخآ أذ[حتغآ
إلُّؤ[آل ئُّ ْ خًٌُّ جن[مخت ضًٌَّحن طَُّّْء
مجُّْحتحٌّ جن[مختٌَّئ: ئُّ ٌُّةّل :َّْ َّْضر
جبَّخم جبحتٌٌُّلآ يُّئُّال ئُّ ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل
جننخت جنُّّْةختجبآل ئُّ جبحجنر�ُّ: �ّخن ٌ]خ
ةّحن[خلُّ خلُّحت جننخت جبحأل[ٌآل ئُّ طؤش[ جن[مختٌَّئآ
جلْْحتال ْ خ[َّْذّ�َُّّْ سًْحتَّ مجحنر أل[ْ
جبٌألآ ُّذآ ٌُّةًْؤ أجبئحبححتٌّآ جننختٌَّئ
ئُّ شُّخّدآ خلٌُّّ خلختْجنراآلإ خلر[ٌحنىختجبآل
جننخت ز[حتنيُّ: نيُّألُّإل[ جلألحبحألّىختجبأل َّْضر:
جلألحبحآل ئُّ هختَّ جننختٌَّئُّّ ئُّْ ألًٌجم[مجُّآ
ئُّ ةختجبمجُّآ ط[جلحجبٌّ نيَُّّْحت�ٌّ خًٌُّْ أل[حت�َّشُّز
ةختجبمجُّ ا أجنُّؤ[ئ ئُّ جبحْح جننختٌَّئ ئُّ ٌُّةّل
ئُّ ء: طُّْحألُّ مجحنر :ْ ضًٌَّّ ْجنى[ز جبحجب:
خ[حتَّمج[ٌّ َّخلألّ�ُّ خخت� خًٌألُّ طُّخلوُّإل[آل جلألحبحآل

حنٍَّ يفَّأل�

حتْحألجمُّحتٌّخأل[خم شُّخّد خلٌُّّ

حنٍَّ يفَّأل�

خأل[خم ةًحتجب أل[ْجبححت ألًٌحم جبحخلر[آل خل[طد سُّؤّئ
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ْ زّحنىُّهرل ط[ئٌُّّئ ]ٌ ؤّى[ألّحلال ]ٌ ألٌُّألُّخلٌُّّ نيُّْ مجًجلٌَّحنرَُّّْ
ذًحأل[ َّْ ة[حتمجُّحتٌَّئ ْ هختَّ ذُّسختْخٌُّّ ْ جبحتٌ[ل ذُّجبحتٌد ة[جبحتٌَّئ
ة[حتٌّ هًحتخلُّز ]ٌ جبَّحتهُّز ء:ئُّ:جنًْآل م٢حة ٌحلمج[ٌٌُّئ ز[حت مجحنر ئُّ

مجُّحتجبآلإ
إلَُّّْسّئّ[آل: جبحطختٌَّئّل:مجحنر ألُّّء طُّسٌُّّْ ؤ[ٌٌُّّ حت�حخل َّْ ط[ٌ[
ْ جبَّألُّزّ[آل إل[ْْذٌُّّئ ء ةُّآل ذًؤُّذٌُّئّل نيَُّّْحتٌّ ةختٌ[خم ط[ؤ[جبَّ
ألّحن[آل ئُّ:ضًٌَّ[آل ني[ةّل طَُّّْل خ ةُّآل يُّخًْئ ذًؤُّذٌُّئُّ طُّْ
ئُّ شىًْؤُّز ء إل[ْْذ:َّْ:ذ[ٌدُّز َّْ ةختجبآل ضحلؤُّز طُّحتح خُّّآل
ز[ ء جبٌْألّال َّْف ةختجب خُّحتجلَّْ ط[َّْجبحأل جنن[حت ]ٌ جبحتْجنال :ثببب خل[ئ
ئُّ زخت� حت�ْْخبٌل ْ: ئُّ:ش[ئ س[حتٌّ ذْْ]إل:ْ بببب خل[ئ أل[ْ أل[قألُّخلُّ
ؤُّس[ئٌُّئ ]ٌ خًححت ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ خبٌٌُّل ضحلؤُّذ�جلححتٌٌُّئ ةُّؤ
جبحتٌجتَّ إلُّحتئًٌُّح ذْْ]إل ط[ٌ[ ألُّّجلحٌآل:ء َّْ حت�ٌٌُّئ ْ ةُّإلختَّخ[ ط[ْ
ذُّألّ[ ء خىختٌٌُّل شيًْي:جلحؤآل ذ[ نيَُّّْحت�ٌّ:ةٌُّل ْ خبٌ[أل جبٌَّ�ُّ
ذُّألّ[ ْ ؤّألّال ئًٌُّح: إلُّحت ط[ٌ[ ]ٌَّْ جبٌختٌلح ألّ[جل :]ذُّي :ةُّؤ َّْ
ألُّّةختٌُّآلح سًَّّس َّْضر إلًٌمت ذُّخلختغٌُّئّل ألُّةُّقألُّ مجًْجي
ْ:م٢حة جبٌْألّل َّْنيُّْ ضًَّحت خلُّحتئُّألًْ ذْْ]إل ط[ٌُّألحبَّ ئُّ ألُّ ]ٌ

ةختٌٌُّلإ ط[ْحجبحألُّْ

جنًْآل: طُّحتح ْ ألُّّّء:خُّنحبحجب:خلُّحتئُّألًْ:جلٌأل�ُّْ:خًْجب طُّسٌُّّْ
ئُّ خختٌل ض[ذخت َّْ ء جنًْألُّ طُّْ ملًٌَّل مجئُّْ ضًٌَّّ خُّحتجل
جبحتٌجتٌَّّ ئُّ خُّنحبحجبٌل: ةُّهر جبٌْختَّْ ئُّف خلختْجنر أل[ حت�ٌْحبحمجٌُّئ
٤[حتٌَّ[آل إل[ز:ء هختٌَّل سُّأل�ٌُّئ ذًٌخن مججلَّجنرُّ خلُّجبٌَّئ: طٌُّّ
ط[جنىختح ْ خلُّحتز[ خًْخلّ�ُّ خلُّحتئُّألًْ ةٌُّل ]ذُّي سُّأل�ُّ ئُّ:تب جلٌ[ذخت
ْ ٌْختحأل:خىُّآل ذًَّآل ةُّخلّئُّخلُّ:ء ئُّْ ذًحأل[:ذخت َّْ ء:س[حتٌّ خىٌُّل
جبحألُّخلُّ جبئ م٢حيّل ؤئئُّز َّْف خىًجنألألُّْ إلُّؤّحنُّ حت�ْْجنأل[ٌ:طُّحتح

خىُّهّلإ خلُّحت طُّْ:ط[ؤ[عٌُّئُّ ض[ء:ز[ةُّألٌُّّئآل طٌُّّ
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ جبحطختٌَّئ ئُّ ٌل خخت� ء خلُّحتخلًحت�ؤ[ألُّ ؤ[ٌٌُّّ نيحنرُّ طٌُّّ
َّْ سًْحتٌل َّْ خىُّآل :]ذُّي حت�ٌ�ُّ: ئٌُّّ: ء ألُّّةُّآل يُّخًْئ س[حتٌّ
ةُّآلآ :سًَّّس ط[َّْجبحأل زختْْخبٌَّئ: ْ ةُّآل: ة[حت ط[حتحؤّل جنًٌَّّّ:
ةختجبآل سًَّّس طُّحتح: جبٌختآل ذًحأل[ٌّل مجحنر ء جبحطختٌَّئُّ: طٌُّّ
ئُّ ء ةختٌ[خم ذ[ٌدُّز طُّحتحٌ[آل جبححتحٌٌُّئّل سًْحت ط[َّْجبحأل زختْْخبٌَّئ

خبٌ[حتٌل َّْحتٌ�ٌُّّ زجمسحتٌَّئ خختجبآل ة[حت َّْ
ئُّ ض[خم خ[حتَّْْجلمُّمجُّ خرًٌُّألّل ذ[
طُّحتح جلَّحتْْحتٌّ: ألّ[جلٌَّئ: َّْ :ْ خٌُّّل ٌُّةُّْ:
خىٌُّلإ جبٌ[حتٌّ ةّحنُّمجُّ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل
ؤُّحتش َّْف:ٍَّْ جبٌختٌل ْسًْجب ني[حتَّخلُّحتٌل
ئُّ ةُّخلٌُّئّل جبَّخم ألُّجبحتٌٌُّ�ُّ ء جنُّحتذُّ ]ٌ
]ٌ ط[ؤ[ألش طٌُّّ ألُّذًٌُّألجمرألُّ خل[ئٌُّئ جبحتٌجتٌّ
ةّحنُّمجُّ:ني[حتَّخلُّحت:خىُّآلإ خلُّحتملُّآلْ: إلُّجبَّهُّ
ةختجبآل ةُّؤُّْ طُّحتح ةختٌ[ٌّ جبٌ[حتٌّ جبَّجلمج[ٌئ
ء ض[ذختَّ خلُّحتألُّةُّهرألٌَُّّّْ خّى[حتٌّ جبٌ[حتجبٌَّّ
جلٌ[ٌُّْةختجبآل جلٌ[ذختْ: جبحٌآل:جبححتحٌٌُّئ حتٌ�ٌُّّ ئُّ
جبٌ[حتجبَّ طٌُّّ ألُّّذًٌُّألآل ؤُّم[جي ]ٌ ؤًْنيُّ
خًْألُّ ذُّألّ[ خُّئىُّال: خىُّآل: ني[حتَّخلُّحت
حتٌ�ٌُّّ ْزإ خألُّْحٌئ ضُّحتحْةختجبآل خ[ٌحم
ةختجبآل جبٌ[حتٌّ ةّحنُّ طٌُّّ: ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت
ذ[ ئُّْجلححتَّذٌُّئُّ جبٌْخت خلُّحتَّْضٌل جبَّخلٌُّّ
ذ[ٌدُّز ؤّى[ألّحلؤٌُّئ ط[ئُّّذّ[ خرًٌُّألّل
هًحتخلُّذٌُّئ ]ٌ جبَّحتهُّز خًٌَّْل َّْة[حت
زحنر�٢ٌّ جبحإلّأل[آل ئُّ: ْ خىٌُّل: جبٌ[حتٌّ ة[حت
ئُّ ّحن﴿ُّحتٌّ جبَّخلس مجّ[آل: جنًْآل: ئُّ ْ خىٌُّل
طُّحتةٌُّئّل ْ خ�ُّحتجبٌل إل[ْْذٌُّّئ ٌُّآل
ء:جلحألّل خىٌُّل سًحألٌُّئ زّحنىُّجي:س[ٌئ
ة[حتٌَّئّ[آل ئُّ ْ خىُّآل: سًَّّسّّ[آل: ذًٌُّألآل

ألُّّضًَّآلإ جنىُّخلر

خًٌُّخلُّ: خّى[حتٌّ ْجنٌُّّ ُّ� ّخل[ئ نيُّآل :
ذًٌحن ْز سًحألٌُّئ س[ٌئ ء جبٌ[حتجبٌَّل
]ٌ جبَّحتهُّز ةُّؤ ض[ذخت َّْ طٌَُّّْخن إل[ذألُّج
خًٌُّخلُّ خّى[حتٌّ ْجنٌُّّ: ة[حتٌّ:ْ هًحتخلُّذٌُّئ
إل[ْزُّق[ألٌُّئ جلْْحآل: خلُّحت: ئُّ ْجنٌُّل
مجحنر ْ طزجلٌجمّآل ٌُّْآل شىًْؤُّز
ضُّحتش جبححتحٌٌُّئّل :ْ :]�ةًْؤُّئ نيّألٌُّئ
جبٌ[حتجبَّآ طٌُّّ خختجبآل أل[ْ ئُّ طُّحتح ةختٌٌُّل
ةختٌٌُّل ]ذُّي ذُّألّ[ س[حتٌَّئ هّحن١ َّْف
ئُّ َّْضرّل ئُّ جبٌ[حتجبَّإ طٌُّّ جن[حتجبألٌَُّّّْ طُّحتح
ئُّ:ٌُّآل ط[جنىختحٌل جنًٌَّّّ َّْ خ[َّْز:خّى[حتٌّ
خ[خم:ةختٌٌُّل ؤطن ]ٌ حت�حمجٌُّ[ألحبآل جبَّجلمج[ٌئ

ذُّي[ٌئ جبَّْئُّز جبحألُّخلُّز �مجختأل مجحنر ْ
جنًٌَّّل إلُّحت: َّْ ذ[: جبحمجُّ طُّع[ال: ني[ةّل
يُّحتححتٌَّئّل ]ٌ ٌ[حت خخت� خرًٌُّألّل خًٌُّ ء
ئُّ جبٌ[حتجبَّ طٌُّّ: ةختجبآل ةُّؤُّْ طُّحتح: خٌُّّل
ةختٌ[ جبَّخم سًْحتٌل َّْ م٢حي ٌّ]�ةًْؤُّئ
ضجمغ َّْة[حت ةختجبآل:ْ ذُّمّف جبحؤُّجلحتحألآل:ٌ[
ذ[حتٌض ]ٌ ّجتْْ ؤ ئُّ جنًٌَّّل َّْ إل[ْْذٌُّّئ
ؤُّم[جي ]ٌ ؤًْنيُّ ألٌُّختٌل ٌْألُّ م٢حة
ئُّ ْ ةختٌ[ جلٌ[ٌُّْ: شىًْؤُّذ ة[حتؤُّألحبٌَّئ:
زّحنىُّجي ؤئّألّّل: يُّحتذٌُّئ :جنًْألّحن
ةختجبَّخلُّ جبَّخم: ذْْ]إل سًْحتٌل َّْ ةختٌ[
َّْ ألٌُّختٌل: ألّ[جل َّْز ء جبححتحٌٌُّئّل ألف:
خًٌَّال إلًٌختَّْ ئُّ نيحنرّحنُّ طٌُّّ ألُّخ[ٌُّجب
َّْ خًٌىل�ّ�ّخن يُّحتَّذٌُّئ جبَّْئُّز ء
ألّ[جلٌَّئّ[آل ذ[ ةختجب زّحنىُّجي سًحألٌُّئ س[ٌئ
جبححتحٌٌُّئُّ ء:طُّْحألٌُّخن:ٌَّّْ خىُّآل ني[حتَّخلُّحت
ْ إلّحنرألُّس ْز: ةختٌ[خم زّحنىُّجنّ[آل ء:
ٌحلجبححتٌَّئ حت� زُّأل[خختجبآلإ خّ�[ألُّ ْذٌُّئ َّْحتَّْ
جنًَّّ طٌُّّ: َّْ ألُّّذًٌُّألّال: خّى[حتٌّ: خ[َّْز:
طٌُّّ ء ض[ذختَّ: ٌَّّْ خىٌُّال حت�َّهر[حت َّْئُّّْ:
سُّإل[ألّخن ّحنىُّهرل ز ْذٌُّئ ئُّ: ةّحنُّ
ّحنىُّهر�ّل ز خُّحتأل[ؤٌُّّ ء جبٌختٌل ْسًْجب
َّْ ةختجبألُّ جبٌ[حتٌّ ني[حتَّخلُّحتةختجبأل طُّحتح
طُّحتح ةُّآل ]ذُّي ْذٌُّئُّ طٌُّّ سًْحتٌل

يخمق� هختإلخْ

ط[َّْجبحأل
ةٌُّل نيَُّّْحت�ٌّ

ي�ألجمخم ضخنق

جبَّخلٌُّّ
ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت

ة[حتٌّ خ



ؤّجب38ٍ ���� جنًخ[ز ٤[حتَّأ��ا

طض[خضضضًحتٌّ

٧

issue(58)Feb 201039ECONAMEYط[خًْحتٌّ
gull 
soo

ْ زّحنىُّهرل ط[ئٌُّّئ ]ٌ ؤّى[ألّحلال ]ٌ ألٌُّألُّخلٌُّّ نيُّْ مجًجلٌَّحنرَُّّْ
ذًحأل[ َّْ ة[حتمجُّحتٌَّئ ْ هختَّ ذُّسختْخٌُّّ ْ جبحتٌ[ل ذُّجبحتٌد ة[جبحتٌَّئ
ة[حتٌّ هًحتخلُّز ]ٌ جبَّحتهُّز ء:ئُّ:جنًْآل م٢حة ٌحلمج[ٌٌُّئ ز[حت مجحنر ئُّ

مجُّحتجبآلإ
إلَُّّْسّئّ[آل: جبحطختٌَّئّل:مجحنر ألُّّء طُّسٌُّّْ ؤ[ٌٌُّّ حت�حخل َّْ ط[ٌ[
ْ جبَّألُّزّ[آل إل[ْْذٌُّّئ ء ةُّآل ذًؤُّذٌُّئّل نيَُّّْحتٌّ ةختٌ[خم ط[ؤ[جبَّ
ألّحن[آل ئُّ:ضًٌَّ[آل ني[ةّل طَُّّْل خ ةُّآل يُّخًْئ ذًؤُّذٌُّئُّ طُّْ
ئُّ شىًْؤُّز ء إل[ْْذ:َّْ:ذ[ٌدُّز َّْ ةختجبآل ضحلؤُّز طُّحتح خُّّآل
ز[ ء جبٌْألّال َّْف ةختجب خُّحتجلَّْ ط[َّْجبحأل جنن[حت ]ٌ جبحتْجنال :ثببب خل[ئ
ئُّ زخت� حت�ْْخبٌل ْ: ئُّ:ش[ئ س[حتٌّ ذْْ]إل:ْ بببب خل[ئ أل[ْ أل[قألُّخلُّ
ؤُّس[ئٌُّئ ]ٌ خًححت ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ خبٌٌُّل ضحلؤُّذ�جلححتٌٌُّئ ةُّؤ
جبحتٌجتَّ إلُّحتئًٌُّح ذْْ]إل ط[ٌ[ ألُّّجلحٌآل:ء َّْ حت�ٌٌُّئ ْ ةُّإلختَّخ[ ط[ْ
ذُّألّ[ ء خىختٌٌُّل شيًْي:جلحؤآل ذ[ نيَُّّْحت�ٌّ:ةٌُّل ْ خبٌ[أل جبٌَّ�ُّ
ذُّألّ[ ْ ؤّألّال ئًٌُّح: إلُّحت ط[ٌ[ ]ٌَّْ جبٌختٌلح ألّ[جل :]ذُّي :ةُّؤ َّْ
ألُّّةختٌُّآلح سًَّّس َّْضر إلًٌمت ذُّخلختغٌُّئّل ألُّةُّقألُّ مجًْجي
ْ:م٢حة جبٌْألّل َّْنيُّْ ضًَّحت خلُّحتئُّألًْ ذْْ]إل ط[ٌُّألحبَّ ئُّ ألُّ ]ٌ

ةختٌٌُّلإ ط[ْحجبحألُّْ

جنًْآل: طُّحتح ْ ألُّّّء:خُّنحبحجب:خلُّحتئُّألًْ:جلٌأل�ُّْ:خًْجب طُّسٌُّّْ
ئُّ خختٌل ض[ذخت َّْ ء جنًْألُّ طُّْ ملًٌَّل مجئُّْ ضًٌَّّ خُّحتجل
جبحتٌجتٌَّّ ئُّ خُّنحبحجبٌل: ةُّهر جبٌْختَّْ ئُّف خلختْجنر أل[ حت�ٌْحبحمجٌُّئ
٤[حتٌَّ[آل إل[ز:ء هختٌَّل سُّأل�ٌُّئ ذًٌخن مججلَّجنرُّ خلُّجبٌَّئ: طٌُّّ
ط[جنىختح ْ خلُّحتز[ خًْخلّ�ُّ خلُّحتئُّألًْ ةٌُّل ]ذُّي سُّأل�ُّ ئُّ:تب جلٌ[ذخت
ْ ٌْختحأل:خىُّآل ذًَّآل ةُّخلّئُّخلُّ:ء ئُّْ ذًحأل[:ذخت َّْ ء:س[حتٌّ خىٌُّل
جبحألُّخلُّ جبئ م٢حيّل ؤئئُّز َّْف خىًجنألألُّْ إلُّؤّحنُّ حت�ْْجنأل[ٌ:طُّحتح

خىُّهّلإ خلُّحت طُّْ:ط[ؤ[عٌُّئُّ ض[ء:ز[ةُّألٌُّّئآل طٌُّّ
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ جبحطختٌَّئ ئُّ ٌل خخت� ء خلُّحتخلًحت�ؤ[ألُّ ؤ[ٌٌُّّ نيحنرُّ طٌُّّ
َّْ سًْحتٌل َّْ خىُّآل :]ذُّي حت�ٌ�ُّ: ئٌُّّ: ء ألُّّةُّآل يُّخًْئ س[حتٌّ
ةُّآلآ :سًَّّس ط[َّْجبحأل زختْْخبٌَّئ: ْ ةُّآل: ة[حت ط[حتحؤّل جنًٌَّّّ:
ةختجبآل سًَّّس طُّحتح: جبٌختآل ذًحأل[ٌّل مجحنر ء جبحطختٌَّئُّ: طٌُّّ
ئُّ ء ةختٌ[خم ذ[ٌدُّز طُّحتحٌ[آل جبححتحٌٌُّئّل سًْحت ط[َّْجبحأل زختْْخبٌَّئ

خبٌ[حتٌل َّْحتٌ�ٌُّّ زجمسحتٌَّئ خختجبآل ة[حت َّْ
ئُّ ض[خم خ[حتَّْْجلمُّمجُّ خرًٌُّألّل ذ[
طُّحتح جلَّحتْْحتٌّ: ألّ[جلٌَّئ: َّْ :ْ خٌُّّل ٌُّةُّْ:
خىٌُّلإ جبٌ[حتٌّ ةّحنُّمجُّ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل
ؤُّحتش َّْف:ٍَّْ جبٌختٌل ْسًْجب ني[حتَّخلُّحتٌل
ئُّ ةُّخلٌُّئّل جبَّخم ألُّجبحتٌٌُّ�ُّ ء جنُّحتذُّ ]ٌ
]ٌ ط[ؤ[ألش طٌُّّ ألُّذًٌُّألجمرألُّ خل[ئٌُّئ جبحتٌجتٌّ
ةّحنُّمجُّ:ني[حتَّخلُّحت:خىُّآلإ خلُّحتملُّآلْ: إلُّجبَّهُّ
ةختجبآل ةُّؤُّْ طُّحتح ةختٌ[ٌّ جبٌ[حتٌّ جبَّجلمج[ٌئ
ء ض[ذختَّ خلُّحتألُّةُّهرألٌَُّّّْ خّى[حتٌّ جبٌ[حتجبٌَّّ
جلٌ[ٌُّْةختجبآل جلٌ[ذختْ: جبحٌآل:جبححتحٌٌُّئ حتٌ�ٌُّّ ئُّ
جبٌ[حتجبَّ طٌُّّ ألُّّذًٌُّألآل ؤُّم[جي ]ٌ ؤًْنيُّ
خًْألُّ ذُّألّ[ خُّئىُّال: خىُّآل: ني[حتَّخلُّحت
حتٌ�ٌُّّ ْزإ خألُّْحٌئ ضُّحتحْةختجبآل خ[ٌحم
ةختجبآل جبٌ[حتٌّ ةّحنُّ طٌُّّ: ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت
ذ[ ئُّْجلححتَّذٌُّئُّ جبٌْخت خلُّحتَّْضٌل جبَّخلٌُّّ
ذ[ٌدُّز ؤّى[ألّحلؤٌُّئ ط[ئُّّذّ[ خرًٌُّألّل
هًحتخلُّذٌُّئ ]ٌ جبَّحتهُّز خًٌَّْل َّْة[حت
زحنر�٢ٌّ جبحإلّأل[آل ئُّ: ْ خىٌُّل: جبٌ[حتٌّ ة[حت
ئُّ ّحن﴿ُّحتٌّ جبَّخلس مجّ[آل: جنًْآل: ئُّ ْ خىٌُّل
طُّحتةٌُّئّل ْ خ�ُّحتجبٌل إل[ْْذٌُّّئ ٌُّآل
ء:جلحألّل خىٌُّل سًحألٌُّئ زّحنىُّجي:س[ٌئ
ة[حتٌَّئّ[آل ئُّ ْ خىُّآل: سًَّّسّّ[آل: ذًٌُّألآل
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خًٌُّخلُّ: خّى[حتٌّ ْجنٌُّّ ُّ� ّخل[ئ نيُّآل :
ذًٌحن ْز سًحألٌُّئ س[ٌئ ء جبٌ[حتجبٌَّل
]ٌ جبَّحتهُّز ةُّؤ ض[ذخت َّْ طٌَُّّْخن إل[ذألُّج
خًٌُّخلُّ خّى[حتٌّ ْجنٌُّّ: ة[حتٌّ:ْ هًحتخلُّذٌُّئ
إل[ْزُّق[ألٌُّئ جلْْحآل: خلُّحت: ئُّ ْجنٌُّل
مجحنر ْ طزجلٌجمّآل ٌُّْآل شىًْؤُّز
ضُّحتش جبححتحٌٌُّئّل :ْ :]�ةًْؤُّئ نيّألٌُّئ
جبٌ[حتجبَّآ طٌُّّ خختجبآل أل[ْ ئُّ طُّحتح ةختٌٌُّل
ةختٌٌُّل ]ذُّي ذُّألّ[ س[حتٌَّئ هّحن١ َّْف
ئُّ َّْضرّل ئُّ جبٌ[حتجبَّإ طٌُّّ جن[حتجبألٌَُّّّْ طُّحتح
ئُّ:ٌُّآل ط[جنىختحٌل جنًٌَّّّ َّْ خ[َّْز:خّى[حتٌّ
خ[خم:ةختٌٌُّل ؤطن ]ٌ حت�حمجٌُّ[ألحبآل جبَّجلمج[ٌئ

ذُّي[ٌئ جبَّْئُّز جبحألُّخلُّز �مجختأل مجحنر ْ
جنًٌَّّل إلُّحت: َّْ ذ[: جبحمجُّ طُّع[ال: ني[ةّل
يُّحتححتٌَّئّل ]ٌ ٌ[حت خخت� خرًٌُّألّل خًٌُّ ء
ئُّ جبٌ[حتجبَّ طٌُّّ: ةختجبآل ةُّؤُّْ طُّحتح: خٌُّّل
ةختٌ[ جبَّخم سًْحتٌل َّْ م٢حي ٌّ]�ةًْؤُّئ
ضجمغ َّْة[حت ةختجبآل:ْ ذُّمّف جبحؤُّجلحتحألآل:ٌ[
ذ[حتٌض ]ٌ ّجتْْ ؤ ئُّ جنًٌَّّل َّْ إل[ْْذٌُّّئ
ؤُّم[جي ]ٌ ؤًْنيُّ ألٌُّختٌل ٌْألُّ م٢حة
ئُّ ْ ةختٌ[ جلٌ[ٌُّْ: شىًْؤُّذ ة[حتؤُّألحبٌَّئ:
زّحنىُّجي ؤئّألّّل: يُّحتذٌُّئ :جنًْألّحن
ةختجبَّخلُّ جبَّخم: ذْْ]إل سًْحتٌل َّْ ةختٌ[
َّْ ألٌُّختٌل: ألّ[جل َّْز ء جبححتحٌٌُّئّل ألف:
خًٌَّال إلًٌختَّْ ئُّ نيحنرّحنُّ طٌُّّ ألُّخ[ٌُّجب
َّْ خًٌىل�ّ�ّخن يُّحتَّذٌُّئ جبَّْئُّز ء
ألّ[جلٌَّئّ[آل ذ[ ةختجب زّحنىُّجي سًحألٌُّئ س[ٌئ
جبححتحٌٌُّئُّ ء:طُّْحألٌُّخن:ٌَّّْ خىُّآل ني[حتَّخلُّحت
ْ إلّحنرألُّس ْز: ةختٌ[خم زّحنىُّجنّ[آل ء:
ٌحلجبححتٌَّئ حت� زُّأل[خختجبآلإ خّ�[ألُّ ْذٌُّئ َّْحتَّْ
جنًَّّ طٌُّّ: َّْ ألُّّذًٌُّألّال: خّى[حتٌّ: خ[َّْز:
طٌُّّ ء ض[ذختَّ: ٌَّّْ خىٌُّال حت�َّهر[حت َّْئُّّْ:
سُّإل[ألّخن ّحنىُّهرل ز ْذٌُّئ ئُّ: ةّحنُّ
ّحنىُّهر�ّل ز خُّحتأل[ؤٌُّّ ء جبٌختٌل ْسًْجب
َّْ ةختجبألُّ جبٌ[حتٌّ ني[حتَّخلُّحتةختجبأل طُّحتح
طُّحتح ةُّآل ]ذُّي ْذٌُّئُّ طٌُّّ سًْحتٌل

يخمق� هختإلخْ

ط[َّْجبحأل
ةٌُّل نيَُّّْحت�ٌّ

ي�ألجمخم ضخنق

جبَّخلٌُّّ
ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت

ة[حتٌّ خ
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ٌّْححت َّْهخت خلًْ َّْ ذ[ جنُّْ
ذ[يُّ» خ جلؤجم[آل سُّْحت ئُّ

ْ خلُّحتجبَّ ؤ[ْحال ْ ؤ[ئ
جنُّْيال:ض[ؤًْجي : ةًحأل
طًذ[يُّةُّال جبَّحتَّْمي خ[آل ئُّ

ألًٌجم[الث
: ضٌُّ[ئ ضًَّحت :

ئُّ:ط[خلًْ:جبَّحتححت خلُّحت
ملُّ:َّْحتال مجّ[آل
خل[ٌُّيُّ
خل[ٌُّيُّخم

ؤ[ئُّمجُّال جبٌال ئُّْ
ٌّمجخت ْحت�ل ّ ؤأل[ئ

ةٌُّحب طُّحت�حٌّ ٌُّ ٌُّ �جبحئ
ُّ ّ خلحلحأل إلُّئًْحتةُّمجٌُّّ خ[ْمج
ألُّْجب ٌّخلُّحتجب ةًحتزُّمجٌُّّ ٌّذًح

ؤُّئًٌىلل جبْ
خ[ضُّمجُّؤ[آل زُّحتنيف ئُّ:أل[ْ َّْإل[حت

ألُّ:ض[خم:ةختجبآل
ْ جلؤجم[آل:إل[ز

جنًّحآل زُّحتنيّألُّةُّ جلَّآل ْحٌّ
جبحض[ ئُّ ؤُّئًٌىل�ُّمج[آل
ضًٌَّ[آل:إلُّئ�ختجبآل خلُّحت

جلؤجم[آل سُّْحت إإ ضٌُّ[ئ ضًَّحت
ٍختطإلـحبَّحنحمطألَّى

إلّؤ[ٌ�ُّ:ضًَّجلمجُّال إل[ز :ذختَّء خل[ف ٌُّ
جنُّال ٌّ]خ طُّحتح أَّْفاٌُّ ضًَّجلمجٌُّّ
خًٌّ خل[ئّل:جبحجنرال:ط:خل[ئُّ:حتَّجب مي
خُّجب:خًٌّ ؤآل طُّحتح حتْْخبمج[حتٌّ جنُّْ:ْ

أل[ٌّ ؤآل:زّحبحآل نيًٌّ ألٌُّْألف خُّجب ٌ[حتَّذ
خ[ٌّ حتحجبحآل ضٌُّخت َّْ خل[ئ ز[ْيحبْْال
ملًحجلٌّ ةًحت�:خبآل خىُّآل جبٌُّْذٌُّئ:جنًٌّ
ْحجلٌّ ةُّال حتحٌ[آل خلًجلٌ[ٌُّْ جبئ َّْ
خًْ ضًَّجنُّْ ل:مجحنرجبحئ جبئ ٌ[حتَّذ
خًْ حتْْجنألُّْ نيُّْ ةًحت� جبٌحبححت َّْ
ألُّ:مجًأل[إلد[حتال :ةختجبٌْال جلْك ألُّ
خ[حتال ةختجبألُّ يًحتخلُّ خ[حت ط

ضًَّال:جبٌختال ضًَّجلمجٌُّّ ؤُّحتجبال ؤألّخن:نيًٌّ
ةُّال:خ�٢ال :ضًَّجنُّْ:خًْآ:جبٌّ جب�

إل[ز :ذخت خل[ئ ٌٌُّّ ؤُّحتجبالآ خل[ئّل:نيًٌّ
جب إل[ إلًٌختال إلُّحت خىلًْل ئّال خل[ئ خلُّجب

ذخت خل[ف
رم صألال ئخألال

جبَّآل حتَّأل�ُّْ خلُّضر َّْ ي[ئُّّمج[آل
نيُّؤٌُّئ جنًْحت ْجنىُّ ط[ٌّْ خ ئُّ

طُّك[ئّ[ل جبٌُّْذٌُّئ:زًٌحل جنُّضئ َّْ
ي[ف:إلٌُّحب حت�َّألل حت�َّألش ئُّ

جبحمجختآل حت�ٌ[ نيُّْزئّرُّّْ َّْ نيُّؤُّمج[آل

ؤّجب40ٍ ���� جنًخ[ز ٤[حتَّأ��ا

حتْْجنألإلًٌختٌّ
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ز[: ضُّحتٌ�ّخن ذُّّألُّْآ ْ:ئُّ:مجُّحتؤُّخل٢ ةُّآل خ[حت طّئ :َّْإل[حتحآل:ء
إلُّأل[خل جبٌّ ْ ةّحن[ألًٌآل ز :َّْ خ[حت ئُّخُّ: جبٌّ ء ئّ ط جبٌْ[ٌّ ضجم
ء ةختجبإ:ضُّحت ضًٌَّّ:حت�ٌّ طُّحتح سئ ْ حت�هُّ ْ ةًحآل خ ئّ جبٌْ[ٌّ:ط ٌْآل:ئُّ خخت�
ض[َّْألُّمجٌُّّ ء ألٌُّّْ ط[مج[ٌّ ْ ئَُّّْحت�ٌ[ إلُّ ضًٌَّّ طُّحتح إل[ذًٌّ ف َّْإل[حت
طُّحتح ضُّحتٌخن خًْزإ حت�حإلُّز جبَّخل ئُّ ْ خىٌُّحب خٌُّرٌُّّ ذًحٌحب إلُّ
ئٌُّّ ٌحب: خ�خت مجّ[أل ذ[ ذًحخمآ ْ ئَُّّْحت�ٌ[ إلُّ ْ أل[ٌْحب خلُّحتَّْ ضًٌَّّ:

ضًححتجب ئَُّّْحت� ْ ؤُّألُّ:س ضًٌَّّ طُّحتح ّل أل[ْ:جبْْئ ئُّ ضُّحت َّْإل[حتَّإ
ةًْنيد[حت ؤ[ئد[حت:ْ جبَّخم جبٌّ:ئُّ ْ خًٌّ ي١ٌَُّّْء:ْ حت�ْْخب حت�ْْخب:َّْ ْ
ذُّؤ[جن[ٌّ ني إلُّحت جبٌّآ:َّْف ضُّحت ْ إل[ز حت�ٌّْْ ٌل: خًٌّإ:حت�ْْخب حت�حإلُّز
ٌُّ : ّل خحلحأل ألُّذًٌُّألحم ْ س[ألًَّحتَّ طٌُّّ ئُّ إل[ز طُّسٌُّّْ ةختجب:

س[ألُّْحتٌ�ُّ؛إ مي ]ٌ ضُّحتٌ�ُّ
جبٌّ: حت�ٌْْئُّ ذ[ ُّآ:جن٢ر[آل:سُّأل�ئخلًئ :ء جن٢ ٌّ طُّحتح ني حت�ٌّْْخن �
ة[ َّْزث ْ سًحْ ةختجبَّْ حت�ٌّْْ إل[ذّحبَّح نيُّ طُّحتح إلُّال هُّألد[جل إل[ َّْزث
ٌل طُّسُّْ س[ألَُّّْحت ْ ّل ؤُّ:أل[ْ:جبْْئّ ني ْْ طؤخت� خًٌحنال نيُّحت�حجب جن٢
جن٢ ذًإ ْْ يُّئُّؤخت� أل[ْ ز:إل[ذُّّخلُّ ٌُّّخل: س[ألَُّّْحتَّ:خ طٌُّّ جبٌال:ْ
أل[ٌّْ جن٢ ة[ حتٌّْ:َّْزث نيُّخمح أل[ٌّْ طٌُّّ:س[ألُّْحتَّ زختخل حت�ٌّْْ ئُّ
ف ئُّ مًؤختال:ألُّقُّ:ْ ئُّ س[ألُّْحتٌّ سًْحت طٌُّّ ذ[:طّجمٌُّخن ْ ألُّّجلح×
جلح×:هختَّ:يٌُُّّْ إلٌُُّّ نيُّخمح ْ:خحلح×:أل[ٌّْ خسختخلال أل[ٌّْ خىلال ذختخلّ[ال
ضُّحتَّ:َّْف إلُّ:سًْحت يًئّحنُّْ ي[مي ئُّ ضُّحت ئُّ:مجًْجنٌُّئُّْ:ؤألّحبَّ ْ
طٌُّّ طَُّّْحتَّل ال:خًَّْ جلٌْىُّ َّْزث جن٢ ٌحبإ ٌخت جب مجُّْحتحٌّ هختَّ ئُّجند[حت
ال ٌُّّخل نيًٌآل:خ ْ أل[ٌّْ:نيُّخم خحلح× ْ خًٌألؤٌُّّ ذ[ س[ألُّْحتَّ:جبٌحبَّ
أل[ْ طُّحتح خختجبٌَّّ ْ جن٢ ألًحٌّ ةُّهرُّْ حت�ٌْْخن الإ َّْ خت� يُّك أل[ْ إل[ذُّّخلُّ

ؤّئى[آل:مجختذًٌحبإ أل[ٌّْ ئُّ ضُّحتَّمجُّ ء ّل: جبْْئ
ّحنر: ْ:ني مجُّْحتحخم هختَّ س[ألُّْحتَّ طٌُّّ جبٌّ ألًْحت�خم جبٌْختَّْ :ئُّ جن٢
طٌُّّ ئُّ ألُّجلحأل حت�ٌْْئُّ ٌُّل طُّحتح جن٢ [ٌ�ُّ؛إ: ّألُّْئ ْ ألُّزًْحت�ٌ[ٌّ
ألًحآ ْ ُّّّ ني ةختجب:ئُّ:ضًٌَّّْ: ف:ذختخلّ[خمآ:إلٌُّّ ئُّ ْ جبٌُّ طُّسٌُُّّْل
جبَّخم ئُّ ضًٌَّّ زخت��ل:ني:َّْف ئُّ ّل :جبٌّ:ةُّؤ جن٢ ضُّحتٌخن:َّْضر
ألًح:َّْئ جبحْ ذُّء جن٢ مجّ[:خلُّحتمجُّحتؤُّْ:ةختجبإ ضًححتجبآل ضًٌَّّ:َّْ ْ ألٌُّ[
ْ ٌ�ّحب س[ألُّْحت سًْحتَّ مي :َّْزث:ز جن٢ ةختجبآلآ ةختجبَّ:يجمُّّ جبَّخم ضُّحتح
ء ألُّّجلحأل ْ ألُّّأل[خلّ�ٌُّّ جن٢ ء جلحأل َّْضر نيُّخمح:ضُّحتٌخن أل[ْجب

؛إ طًٌحنآل:ضُّحت�َّؤحن٢ َّْ:ال ٌ�ُّج:َّْزث ضُّحت طٌُّّْ
ْ:خ[ألحبَّخم: خلًئر[× سُّأل�ئُّ:ال ْ جبَّحتَّ ْ طٌُّّ:جبٌَّحنر ئُّ َّْزث جن٢

ء َّ ال:هختَّذخت ْ:أل[ْجب:ئُّ إل[ذّحبَّ ز َّْف:طّأل�ُّ ألُّّآ ال ئُّ
ؤخت� ٌُّة[ َّْئ ذ[ خُّْ مجختحأل١َّآ :ْ خلُّأل�ف
جلْْحت َّْ ةّؤؤ[آل خحلحألّال ذ[ خىٌُّال ؤّحنر ْ
ألٌُّختٌحبآ يٌُّّ َّْزث ٌخن ضُّحت�َّؤحن٢ ذختَّةُّإ
َّْضر : جن٢ ةٌُّالإ ئًٌُّح خًٌحن ز ني إلُّحت
ضُّحت�َّؤحن٢ ألًْحت�خم
ئًٌُّح:إل[ذُّْ:سًحْ
ضًٌَّّ ٌّ ئُّ
ؤ ةُّ
ْ َّ ٌخت إلً
ء ةختجب
َّْئّ[ طُّمجُّحت

آل ح حت ْ ْ ْجل جلٌَّّْخ�ختال ئُّ: خٌُّحبال:
طؤش[ خىلؤُّ:حت�ٌُّّْآ ْذُّ ئٌُّّ ْ خلُّحت:طُّئئال خ[ٌُّجب طؤش[:جبٌّ
َّْذُّ جن٢ :خًٌحنإ ز َّْ ذختَّء ّحنر ني جبٌّ:ء ئًٌُّح ض[خل١َّء

َّؤحن٢ جلْْحتحآل:ألُّّمجختقآلآ:ضخت� ٌُّة١َّة[ َّْئ طّؤُّ خختح
ٌُّة١َّة ْ خىٌُّال: ٌل: ة[حت خُّْ
هختَّ ضُّحتٌخن: خىُّقُّْ؛إ ذ[ي
ْ خًٌّ جبَّؤ[ضُّْ ضًَّجي

خىلّؤآل ذ[ َّْزث:خُّْ جن٢ خىٌُّالإ َّْ إلُّ خًٌحن ز إلُّحت:سًْحت َّْزث
ة خحلحألّال نيُّؤُّ خلُّحت:طٌُّّ خ�ختقُّ مجُّئر[ي ْ نيُّؤُّ طٌُّّ ئًٌّ طُّحتح
ئًٌّ طُّحتح ّف ني جبْمجّ[آل إلُّحت خىلّالإ َّْزث ضُّحتٌخن زُّحت�ٌحبَّْح هختَّ:

نيإ َّْئّ[آل حت�ٌْْخن ة[ ْ نيُّال
خسُّحت�َّْآ: خلُّحت:ال ّحنر ز ئُّ ز زُّحتؤُّْآ:طؤش[ ال س[حت َّْزث:ٌُّةال جن٢
ّل:مجُّْحتحٌّ:مجختز مجُّئر[ه أل[:جبَّْح:ْ جبٌْختَّ:ةُّهر:ْ نيُّال ّل:ئُّ :ةُّؤ جن٢
مجٌُّّ طّأل�ُّ َّْزث ٌّ:نيُّال طُّْ حت�َّخلُّّ َّْضر نيُّؤُّْإ خلُّحت زُّحت�ٌُّ ْ
ط[ْ ئُّ ْ يؤىلُّ:خ�ختٌحب جن٢ نيًٌّ ألُّذًٌُّألحم ضًْ ضُّحتٌخن ذألُّحإ
ُّّّْ ني ؤُّئُّْحأل َّْ ْ:ئًٌُّح خىلًْجب أل[ٌْ[ ذ[:َّْ ط[ْ ئُّ أل[ ؤئ خسُّحت�ٌحبَّْ
ط[ْ :ئُّ جن٢ جلحألحم ء ألُّزُّحت�ٌحبَّْح:ضُّحت َّْزث:طُّحتح جن٢ ط[ْإ جبَّخم طُّْ
َّْزث ْ:ضألىٌُّّحبآ خىلًْجب ط[ْح أل[ْ َّْ ألُّّذًٌُّألّحب :ْ ٌل ٌخت جب خلُّّال
َّْ:أل[ٌْ[:ؤُّئُّ:خىُّح:خحلحآل ّ�ّحب ض[خل يًؤىلُّ:مجختذآل:نيُّخمح:طُّمجُّحت:ةًحت�
ذ[ ط[َّْمجُّ خآل حت�َّخل[قُّ ضًَّال ز[ٌّ ذ[هُّّّآ طٌُّّ َّْ طٌُّّ:ط[َّْ ئُّ جبحال ال
ال آ ضُّحت�َّؤحن٢ َّْزث جن٢ خىٌُّحبح ئًٌُّح ذًٌُّألّحب يًٌئُّآ:ز نيُّأل خحلح×
خُّْ طّأل�ُّ آ جبحأل[ال ال ْ: جبٌحبَّْ خخت� ز ْ ذًألُّ:خىُّال ة[حت طٌُّّ ألُّّذًٌُّ×
ذ[ خُّْ َّْزث جن٢ خىٌُّالإ َّْزث ضُّحتٌخن خىٌُّالإ ذ[ي ذختَّء ّحنر ذ[:ني
َّْ جن٢ خىلّالإ ألُّّةٌُّحب يٌُّّ َّْزث ضُّحتٌخن خ[آلآ خىلّؤُّ جبححتَّ ئُّ:طٌُّّ
طّأل�ُّ:مجٌُّّ َّْزث:ضُّحت�َّؤحن٢ ضًححتآ إل[ذُّْ خ[آل:ْ نيُّّْ جبححت ئُّ هختجلٌّ
جن[ط ْ ني﴿ًحت�ٌآل خىلًْجبَّْ:خ[آل:ئُّ:أل[ْ جبح:ئُّ:جبححت:ذ[ جبَّخم ضُّحتٌخن ذًألُّإ
ْ خلُّحت�حألآل خلًٌىُّ:خلًٌ:ْآ ةختجب جبَّخم ضُّحت�َّؤحن٢ ةختجبإ مج٢ جبححت زُّئ ْ
إل[ْحتجبٌَُّّْ جبححت ئُّ جبحجبٌّ:ْ ٌخن:حت�َّخلُّّّ جن٢ جبحجبالآ َّخلآل:َّْ ةختجب:خخت� إل[ْححت
ذ[ي ذًحخلال: َّْزث ضُّحت خًٌّح نيُّ ضُّحت�َّؤحن٢ إل[ َّْزث: : جن٢ ضًححتإ
ئُّ جبححتَّمجُّ جبٌال ألُّآ ]ٌ ٌ�ختٌّ جب ئُّجي:مجختحآل:ال ذ[يُّز جبححتَّمجُّ خحلح× خىُّؤُّْ
إل[أل[ال جلٌّْ:َّْ ذ[ زّر نيخت�قُّْ ٌُّ:خًٌّ طُّحتح جنىٌُّّّحبآ زُّخل[ ئُّجنال ٌخت خب

ألُّجنىٌُّّحبإ جبححتَّمجُّ ذ[ خ[ٌحب
طٌُّّ: جبٌّ:َّْئ ةختجبإ يُّخًْف ْ] ّجبئ ُّّّ ني ضُّحتَّ يجمٌُّّّ طٌُّّ ٌخن جن٢
طُّحتح ز ضُّحت�َّؤحن٢ َّْزث خىٌُّحبإ َّْحتحًٌَّحتٌّ ألُّّذًٌُّألّحب ألُّذُّحتزًْي[
ئٌُُّّ:طُّْ:جبٌْ[ٌخن ْ خىُّ إلُّحت:ني:ذًحٌحب إلٌُّحب ئُّ:طٌُّّ:جبْْئُّل ضًَّجب
خبألُّهرآ ٌُّ َّْضر ضُّحتٌخن ض[خم؛؛إ الآ ّ�حنرًّحآل ز ْ ؤألّحب خختحٌّ ز
خُّْ حت�ٌّْْ َّْذُّ خًٌّإ:جن٢ ضًَّجنُّْ ةٌُّو هختَّ خلُّحت�َّخلُّحت��:ْ ئُّ جبحمجٌُّّ
ْ طّؤُّخم ٌُّّخألُّؤ[ئ ئُّ ٌُّ ألُّجنىألّحبآل:َّْزث ضًٌَّّ ٌُّل طُّحتح خىلّؤآلآ
طّجمُّ ء ضُّحت ْ مجًجلٌَّحنر ؤ[ٌَّّْ جبحجنرًْلإ ز ة[حتَّْ ألُّخ[ٌُّجب ةُّخل
يًحتط ذُّؤ[ال مجختجبَّ ْ جبَّْحت طُّْ ضًٌَّّ طُّحتح أل[خلٌُّّّ ضُّحت�َّؤحن٢ أل[ْ َّْ
خ[آل:نيُّْجب ألَُّّْزث ز َّْ:ةُّخل ْ ضًٌَّّ:ئَُّّْحت�ٌ[ طُّحتح أل[ٌّْ ْ:ئُّ ةختجب

طُّخختْْإ
خًٌّآ: حتحإلُّذ ئُّ مجّ[ٌّ:َّْإل[حتَّ:ضًححتجبٌْل:ْ ئُّ:طٌُّّ ئُّخُّ ء طّأل�ُّ �
حت�ٌْْئُّ ةُّحت:خًٌآلإ �ئُّ:جبَّأل طٌُّّ:جبٌَّحنرُّ خلُّحت�حآل:ذُّؤ[ال ء َّْضر
ٌّْآ ضُّحت�َّؤحن٢ نيألف:طُّحتح ةُّئُّء جنًْآل ئُّ :ْ ألُّألّحنر جلٌَّّْ طُّْ
ئُّ إل[ س[ألُّْحتٌّ ٌٌُّّ خختح َّْزث مجًحتمج[ ة[ ذُّيّ[ حت�ْْخبحآل ئُّ ٌ�ل حت�ْْخب
حت�َّخل[قُّْآ ف ئُّ ٌخن ة[:جن٢ ْ َّ ضُّحت�َّؤحن٢ أل[ٌّْ ء ُّطٌُّّ:جبْْئ أل[ْ
جبحآ:طّأل�ُّ طُّحتحٌّ:مجُّس ضُّحت�َّؤحن٢ ْ جن٢ ةختجبآل ذ[ي شُّة[ٌُّز ْ: إل[ئ
خجمىٌُّّ خبألُّهر ٌُّ ذ[ مجًحتل مجُّْحتحٌُّإ جبَّألل طٌُّّ َّْ ةختجب ةُّحت�ؤ[آل ٌُّ
حت�ٌّْْ خًٌألؤٌُّّإ خىلّال خُّْ:ذ[ ٌحبآ خ�خت جن٢ ْ ذآل أل[ؤٌُّّ َّْزث مجختذٌُّّ:ْ
ةُّئحب ز َّْزث مجًحتل خىٌُّحبح نيُّ ذًحٌحب: جبٌحبٌَّّآ ٌٌُّحنُّ خختح َّْزث
:نيُّآل خل[ف ال ْ ُّ�ٌ ضًْ:ضُّحت ٌُّ خًْجب جلح×:طَُّّْ ال طُّمجُّحت:َّْل ألُّْجب

ألّحن[ألر خىلّال ذ[ خُّْ َّْزث: حت�ٌّْْ ضًَّؤ[آلإ :ْ حت�ؤألال ئّ[آل ئُّ مجئُّ
جبحإ ألّحن[أل ضُّحت�َّؤحن٢ خختجبٌَّّ مجًحتل:ْ ألًحٌّ ةُّهرُّْ حت�ٌّْْ خُّؤٌُّّآ
طُّحتح َّْف ئُّ:ئُّجي:ضُّحت إل[زآ طُّسٌُّّْ جبٌّآ ضُّحت َّْئ:ٌٌُّ[:مجًحتل
ذ[ ٌّ طُّحتح نيال طّجمُّ ال َّْزث ألُّجنى[ألُّْ ضًٌَّّ مجُّْحتحخمح طٌُّيُّحتَّ
ضُّحت:ذ[:مجًحتل ضُّحت:ةختجبآ ألحلٌ ألُّح ]ٌ «َّْ ال ء ْحألُّخلُّ ئُّ خحلح×
جبَّخم ضًٌَّّ:ئُّ َّْف ضُّحتَّاآ ي[ذئ مجًحتل خلُّآلأنيًٌآل مجّ[أل ضًجبح جبٌّ
َّْضر مجًحتل: جلحت�ْجلٌْئُّإ: طٌُّّ أل[ْ: ةختجبَّْ: خلُّحت ضًٌَّّ طُّحتح: :ْ ألٌُّ[
ضًٌَّّ ٌّ:ُّئ أل[ْحتجبآ َّْ:طُّخختٌّْ:ضًٌَّ[ نُّال ء:طٌُّّ:س[ألَُّّْحتَّ جبٌّ
طُّمجُّحت نيًٌآل ألُّّآ ضُّحت ٌُّ خًْز ضًَّجب ئُّ ط[مج[جب مجًحتل ة[ َّْزث
ض[خم ْ ألحلٌ ْ ُّّّ ني ْحٌْحبإ ْ ةختجبٌْل هئأل�ُّ طّأل�ُّ خًٌ[ذ[ ضُّحت
َّْ ز َّْزث مجًحتل جبَّأل�ًٌّآ خ ضًٌَّّ حت�ح إلُّ ضُّحتٌخن ةختجبإ ذُّؤ[جن[ٌّ
ْ:جبَّأل�حب فّألّحب أل[ٌّْ ئُّ ٌل ؤُّئَُّّْحت ألٌُّّئّحب جبحْحت�ٌحبَّْ إلُّي:ط٢َّ مي
طٌُّّ ألُّّجلحأل ؤُّمجُّحت ضُّحت:َّْزث ةختجبح ّحنر:ةُّحت� مج ْذُّ طٌُّّ ذُّؤ[ال
ٌُّل طُّحتح ألُّّجلح×آ: ألُّ َّْزث مجًحتل الح أل[ْ َّْ إل[ ُّجبْْئ ْ َّآل ًؤُّئ
ط٢ٌَّحبَّح ض[َّْآل ز ء: َّخلأل خخت� ء جبٌختٌحب نيُّ :طًٌحن حت�حخم خحلح×
ذ[زًْ َّْزث:خًْجبآل:طٌُّّ مجًحتل ٌختالإ جب خلُّألُّجب ال:ذ[زًْ:ْ َّْزث ضُّحت
ذختخلال طُّحتح:ألُّّْجبآ:َّْف َّْزث ضُّحت�َّؤحن٢ خٌُّحبح ألّحن[× ٌ[:خلُّألُّجبَّ
مجًحتل:َّْزث ملًَّألّحبٌَّّ؛إ ْ خىٌُّحب ذُّؤ[جن[ٌّ خلُّضرًْ ّل ةُّؤ طُّحتحجب
إل[ ط[ضُّ َّْزث ضُّحت�َّؤحن٢ خُّحتٌَّّح ألّحن[× ألُّّآ خلُّضُّز طُّحتحال إلًٌمت
٣ال ٌخت خب َّْضرُّ:ئُّ ز:طُّْ ال:يًئ:طُّئ�ختال:ْ خ[ٌُّجب ٌخت:٣ال:ْ ئُّ:خب
ذألّخن طُّخب×آ ضًَّال ال ألُّّةٌُّحبآ يٌُّّ َّْزث مجًحتل خىٌُّحبإ ذُّؤ[جن[ٌّ
خًٌألّحبٌَّّإ ذ[ خُّْ َّْزث ضُّحتٌخن خ�ختالإ خُّحتحْحتجبٌّ ذ[ طُّئ�خت يًئحب
ذ[ طُّئ�ختٌّ ضُّحت:يًئ ذ[ طُّخبحآل ضًٌَّّ ةختجب:ْ ْ ألحلٌىُّ ضًٌَّّ مجًحتل
ألُّّآ يٌُُّّْ َّْ إلًٌمت جبٌّ ٣ ٌخت خب َّْضر خلُّألُّجب:خىٌُّحبآ ذُّؤ[جن[ٌّ
ْ:ض[خم ألًحذخت خُّْ َّْزث ضُّحت ألٌُّّْألالآ حنرّ ني ال ضُّحت�َّؤحن٢ َّْزث

خىُّإ ذُّؤ[جي
ئٌُّّ: مجختزآ خُّحتحْحتجب جلحة ضُّحت:ْ خلال ٌخت طُّحتح:خب خختجب خلُّحت ض[خم مجًحتل �
ضُّحت ألٌُّّْألالإ ألُّ َّْزث مجًحتل جبٌْألّحبح ّحنر ني َّْزث ضُّحت َّْضرُّ
ض[خم مجًحتمجّخن: خًٌألّحبٌَّّإ ذ[: ٌُّء: ئُّ: خٌُّّ: نيٌَُّّْئحب ةُّؤ َّْزث:
ض[خم جبٌّ َّْضرُّ:ء طٌُّّ ئُّ خًٌألّحب؛إ حنرّ ني ذ[ َّْحت خختجبَّْ: خلُّحت
َّْ:خلال خًٌّ ئُّ:مجّ[أل جلْْحت طُّْحتل ذ[ خًٌّآ ٣ ٌخت خب ئُّ مجًحتل خلُّحت
خًٌُّ طُّْحتَّ خلُّحت:مجًحتل:ذآل:ْ:مجًحتل:إلُّ ْ مجًحتل خ[آل:خلُّحت ُّّّْ ني
إلُّخلُّ :َّْ ْحٌّإ :ْ ةختجب : ُّْة :ْ جن[ئ جبٌّ: ٌُّ َّْضر حت�ٌْْئُّ ّإ س
حت�ٌّْْ ة[ إل[ ز َّْذُّ جبٌّ حت�ٌّْْ َّْضر آ:جن٢ جن٢:ٌّ إلُّخم:حت�َّخلُّّ
�]حت�خلي ْ حت�َّألل ْْألُّ َّْزث:خخت� إل[ذُّّح:حت�ٌّْْ طُّحتحجب إلُّخلُّإلُّخم نيُّجبَّ
ء ئًٌُّحخلُّ شُّة[ٌُّز ْ إل[ئ خًٌحنالآ: طُّحتحجب: نيُّ آ إلُّْح� ألُّزختخم :ْ
ال طًٌُّ:نيًٌآل:خ:طّش[جلٌَّّ َّْزث جن٢ ةًجنرإ مجًحتل ة[ ضُّحت�َّؤحن٢
َّْ»ز ز َّْ ألٌُُّّْجب ضًَّجب :ؤُّمجُّ:ز ضُّحت�َّؤحن٢ خلُّحتَّْضر ّّألُّخلُّ ني
مجًْجنّ[ َّْ َّْف ة[:مجًحتل َّْفُّ ال َّْزث حت�ٌّْْ طّؤٌُّّح ٌُّّخألُّؤ[ئ ئُّ
ذُّؤ[جن[ةُّحت ذُّألّ[ ْ ألٌُّختال ذ[ْحأل إلًٌمت ال ْ إل[ز ز ئًٌُّح ذ[ ألُّني
ْ َّْحت�ٌّ ذًحخلألُّآ:طٌُّّ خلُّألُّجب سًحْ:ذ[زًْ:ْ ٌٌُّحنُّ :َّْزث خًقُّ؛إ:جن٢
خًْجبَّ ٌُّ ذ[ :ةختجب ض[خلُّ:ز آ خلُّحت:ضُّحت�َّؤحن٢ أل[ْ خلُّحتؤُّ َّْس[زآ طٌُّّ
ذ[زًْ َّ جن٢ ُّخألُّؤ[ئ ئُّ ء ةُّخل ئُّ ّل ةُّخل ذ[ جبٌْ[ٌّ طٌُّّ طُّحتح زُّأل
خًٌُّ ج خًٌّ: ضُّحت�َّؤحن٢ َّْ ضُّحت ئًٌُّح خُّف ؛حإ: ٌل ألُّذًح خلُّألُّجب ْ

إ جن٢ ٌُّّخألُّؤ[ئ

ْ ضُّحت�َّؤحن٢
::::::::::::ذ[زًْ

ني خيجم�نيت
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ز[: ضُّحتٌ�ّخن ذُّّألُّْآ ْ:ئُّ:مجُّحتؤُّخل٢ ةُّآل خ[حت طّئ :َّْإل[حتحآل:ء
إلُّأل[خل جبٌّ ْ ةّحن[ألًٌآل ز :َّْ خ[حت ئُّخُّ: جبٌّ ء ئّ ط جبٌْ[ٌّ ضجم
ء ةختجبإ:ضُّحت ضًٌَّّ:حت�ٌّ طُّحتح سئ ْ حت�هُّ ْ ةًحآل خ ئّ جبٌْ[ٌّ:ط ٌْآل:ئُّ خخت�
ض[َّْألُّمجٌُّّ ء ألٌُّّْ ط[مج[ٌّ ْ ئَُّّْحت�ٌ[ إلُّ ضًٌَّّ طُّحتح إل[ذًٌّ ف َّْإل[حت
طُّحتح ضُّحتٌخن خًْزإ حت�حإلُّز جبَّخل ئُّ ْ خىٌُّحب خٌُّرٌُّّ ذًحٌحب إلُّ
ئٌُّّ ٌحب: خ�خت مجّ[أل ذ[ ذًحخمآ ْ ئَُّّْحت�ٌ[ إلُّ ْ أل[ٌْحب خلُّحتَّْ ضًٌَّّ:

ضًححتجب ئَُّّْحت� ْ ؤُّألُّ:س ضًٌَّّ طُّحتح ّل أل[ْ:جبْْئ ئُّ ضُّحت َّْإل[حتَّإ
ةًْنيد[حت ؤ[ئد[حت:ْ جبَّخم جبٌّ:ئُّ ْ خًٌّ ي١ٌَُّّْء:ْ حت�ْْخب حت�ْْخب:َّْ ْ
ذُّؤ[جن[ٌّ ني إلُّحت جبٌّآ:َّْف ضُّحت ْ إل[ز حت�ٌّْْ ٌل: خًٌّإ:حت�ْْخب حت�حإلُّز
ٌُّ : ّل خحلحأل ألُّذًٌُّألحم ْ س[ألًَّحتَّ طٌُّّ ئُّ إل[ز طُّسٌُّّْ ةختجب:

س[ألُّْحتٌ�ُّ؛إ مي ]ٌ ضُّحتٌ�ُّ
جبٌّ: حت�ٌْْئُّ ذ[ ُّآ:جن٢ر[آل:سُّأل�ئخلًئ :ء جن٢ ٌّ طُّحتح ني حت�ٌّْْخن �
ة[ َّْزث ْ سًحْ ةختجبَّْ حت�ٌّْْ إل[ذّحبَّح نيُّ طُّحتح إلُّال هُّألد[جل إل[ َّْزث
ٌل طُّسُّْ س[ألَُّّْحت ْ ّل ؤُّ:أل[ْ:جبْْئّ ني ْْ طؤخت� خًٌحنال نيُّحت�حجب جن٢
جن٢ ذًإ ْْ يُّئُّؤخت� أل[ْ ز:إل[ذُّّخلُّ ٌُّّخل: س[ألَُّّْحتَّ:خ طٌُّّ جبٌال:ْ
أل[ٌّْ جن٢ ة[ حتٌّْ:َّْزث نيُّخمح أل[ٌّْ طٌُّّ:س[ألُّْحتَّ زختخل حت�ٌّْْ ئُّ
ف ئُّ مًؤختال:ألُّقُّ:ْ ئُّ س[ألُّْحتٌّ سًْحت طٌُّّ ذ[:طّجمٌُّخن ْ ألُّّجلح×
جلح×:هختَّ:يٌُُّّْ إلٌُُّّ نيُّخمح ْ:خحلح×:أل[ٌّْ خسختخلال أل[ٌّْ خىلال ذختخلّ[ال
ضُّحتَّ:َّْف إلُّ:سًْحت يًئّحنُّْ ي[مي ئُّ ضُّحت ئُّ:مجًْجنٌُّئُّْ:ؤألّحبَّ ْ
طٌُّّ طَُّّْحتَّل ال:خًَّْ جلٌْىُّ َّْزث جن٢ ٌحبإ ٌخت جب مجُّْحتحٌّ هختَّ ئُّجند[حت
ال ٌُّّخل نيًٌآل:خ ْ أل[ٌّْ:نيُّخم خحلح× ْ خًٌألؤٌُّّ ذ[ س[ألُّْحتَّ:جبٌحبَّ
أل[ْ طُّحتح خختجبٌَّّ ْ جن٢ ألًحٌّ ةُّهرُّْ حت�ٌْْخن الإ َّْ خت� يُّك أل[ْ إل[ذُّّخلُّ

ؤّئى[آل:مجختذًٌحبإ أل[ٌّْ ئُّ ضُّحتَّمجُّ ء ّل: جبْْئ
ّحنر: ْ:ني مجُّْحتحخم هختَّ س[ألُّْحتَّ طٌُّّ جبٌّ ألًْحت�خم جبٌْختَّْ :ئُّ جن٢
طٌُّّ ئُّ ألُّجلحأل حت�ٌْْئُّ ٌُّل طُّحتح جن٢ [ٌ�ُّ؛إ: ّألُّْئ ْ ألُّزًْحت�ٌ[ٌّ
ألًحآ ْ ُّّّ ني ةختجب:ئُّ:ضًٌَّّْ: ف:ذختخلّ[خمآ:إلٌُّّ ئُّ ْ جبٌُّ طُّسٌُُّّْل
جبَّخم ئُّ ضًٌَّّ زخت��ل:ني:َّْف ئُّ ّل :جبٌّ:ةُّؤ جن٢ ضُّحتٌخن:َّْضر
ألًح:َّْئ جبحْ ذُّء جن٢ مجّ[:خلُّحتمجُّحتؤُّْ:ةختجبإ ضًححتجبآل ضًٌَّّ:َّْ ْ ألٌُّ[
ْ ٌ�ّحب س[ألُّْحت سًْحتَّ مي :َّْزث:ز جن٢ ةختجبآلآ ةختجبَّ:يجمُّّ جبَّخم ضُّحتح
ء ألُّّجلحأل ْ ألُّّأل[خلّ�ٌُّّ جن٢ ء جلحأل َّْضر نيُّخمح:ضُّحتٌخن أل[ْجب

؛إ طًٌحنآل:ضُّحت�َّؤحن٢ َّْ:ال ٌ�ُّج:َّْزث ضُّحت طٌُّّْ
ْ:خ[ألحبَّخم: خلًئر[× سُّأل�ئُّ:ال ْ جبَّحتَّ ْ طٌُّّ:جبٌَّحنر ئُّ َّْزث جن٢

ء َّ ال:هختَّذخت ْ:أل[ْجب:ئُّ إل[ذّحبَّ ز َّْف:طّأل�ُّ ألُّّآ ال ئُّ
ؤخت� ٌُّة[ َّْئ ذ[ خُّْ مجختحأل١َّآ :ْ خلُّأل�ف
جلْْحت َّْ ةّؤؤ[آل خحلحألّال ذ[ خىٌُّال ؤّحنر ْ
ألٌُّختٌحبآ يٌُّّ َّْزث ٌخن ضُّحت�َّؤحن٢ ذختَّةُّإ
َّْضر : جن٢ ةٌُّالإ ئًٌُّح خًٌحن ز ني إلُّحت
ضُّحت�َّؤحن٢ ألًْحت�خم
ئًٌُّح:إل[ذُّْ:سًحْ
ضًٌَّّ ٌّ ئُّ
ؤ ةُّ
ْ َّ ٌخت إلً
ء ةختجب
َّْئّ[ طُّمجُّحت

آل ح حت ْ ْ ْجل جلٌَّّْخ�ختال ئُّ: خٌُّحبال:
طؤش[ خىلؤُّ:حت�ٌُّّْآ ْذُّ ئٌُّّ ْ خلُّحت:طُّئئال خ[ٌُّجب طؤش[:جبٌّ
َّْذُّ جن٢ :خًٌحنإ ز َّْ ذختَّء ّحنر ني جبٌّ:ء ئًٌُّح ض[خل١َّء

َّؤحن٢ جلْْحتحآل:ألُّّمجختقآلآ:ضخت� ٌُّة١َّة[ َّْئ طّؤُّ خختح
ٌُّة١َّة ْ خىٌُّال: ٌل: ة[حت خُّْ
هختَّ ضُّحتٌخن: خىُّقُّْ؛إ ذ[ي
ْ خًٌّ جبَّؤ[ضُّْ ضًَّجي

خىلّؤآل ذ[ َّْزث:خُّْ جن٢ خىٌُّالإ َّْ إلُّ خًٌحن ز إلُّحت:سًْحت َّْزث
ة خحلحألّال نيُّؤُّ خلُّحت:طٌُّّ خ�ختقُّ مجُّئر[ي ْ نيُّؤُّ طٌُّّ ئًٌّ طُّحتح
ئًٌّ طُّحتح ّف ني جبْمجّ[آل إلُّحت خىلّالإ َّْزث ضُّحتٌخن زُّحت�ٌحبَّْح هختَّ:

نيإ َّْئّ[آل حت�ٌْْخن ة[ ْ نيُّال
خسُّحت�َّْآ: خلُّحت:ال ّحنر ز ئُّ ز زُّحتؤُّْآ:طؤش[ ال س[حت َّْزث:ٌُّةال جن٢
ّل:مجُّْحتحٌّ:مجختز مجُّئر[ه أل[:جبَّْح:ْ جبٌْختَّ:ةُّهر:ْ نيُّال ّل:ئُّ :ةُّؤ جن٢
مجٌُّّ طّأل�ُّ َّْزث ٌّ:نيُّال طُّْ حت�َّخلُّّ َّْضر نيُّؤُّْإ خلُّحت زُّحت�ٌُّ ْ
ط[ْ ئُّ ْ يؤىلُّ:خ�ختٌحب جن٢ نيًٌّ ألُّذًٌُّألحم ضًْ ضُّحتٌخن ذألُّحإ
ُّّّْ ني ؤُّئُّْحأل َّْ ْ:ئًٌُّح خىلًْجب أل[ٌْ[ ذ[:َّْ ط[ْ ئُّ أل[ ؤئ خسُّحت�ٌحبَّْ
ط[ْ :ئُّ جن٢ جلحألحم ء ألُّزُّحت�ٌحبَّْح:ضُّحت َّْزث:طُّحتح جن٢ ط[ْإ جبَّخم طُّْ
َّْزث ْ:ضألىٌُّّحبآ خىلًْجب ط[ْح أل[ْ َّْ ألُّّذًٌُّألّحب :ْ ٌل ٌخت جب خلُّّال
َّْ:أل[ٌْ[:ؤُّئُّ:خىُّح:خحلحآل ّ�ّحب ض[خل يًؤىلُّ:مجختذآل:نيُّخمح:طُّمجُّحت:ةًحت�
ذ[ ط[َّْمجُّ خآل حت�َّخل[قُّ ضًَّال ز[ٌّ ذ[هُّّّآ طٌُّّ َّْ طٌُّّ:ط[َّْ ئُّ جبحال ال
ال آ ضُّحت�َّؤحن٢ َّْزث جن٢ خىٌُّحبح ئًٌُّح ذًٌُّألّحب يًٌئُّآ:ز نيُّأل خحلح×
خُّْ طّأل�ُّ آ جبحأل[ال ال ْ: جبٌحبَّْ خخت� ز ْ ذًألُّ:خىُّال ة[حت طٌُّّ ألُّّذًٌُّ×
ذ[ خُّْ َّْزث جن٢ خىٌُّالإ َّْزث ضُّحتٌخن خىٌُّالإ ذ[ي ذختَّء ّحنر ذ[:ني
َّْ جن٢ خىلّالإ ألُّّةٌُّحب يٌُّّ َّْزث ضُّحتٌخن خ[آلآ خىلّؤُّ جبححتَّ ئُّ:طٌُّّ
طّأل�ُّ:مجٌُّّ َّْزث:ضُّحت�َّؤحن٢ ضًححتآ إل[ذُّْ خ[آل:ْ نيُّّْ جبححت ئُّ هختجلٌّ
جن[ط ْ ني﴿ًحت�ٌآل خىلًْجبَّْ:خ[آل:ئُّ:أل[ْ جبح:ئُّ:جبححت:ذ[ جبَّخم ضُّحتٌخن ذًألُّإ
ْ خلُّحت�حألآل خلًٌىُّ:خلًٌ:ْآ ةختجب جبَّخم ضُّحت�َّؤحن٢ ةختجبإ مج٢ جبححت زُّئ ْ
إل[ْحتجبٌَُّّْ جبححت ئُّ جبحجبٌّ:ْ ٌخن:حت�َّخلُّّّ جن٢ جبحجبالآ َّخلآل:َّْ ةختجب:خخت� إل[ْححت
ذ[ي ذًحخلال: َّْزث ضُّحت خًٌّح نيُّ ضُّحت�َّؤحن٢ إل[ َّْزث: : جن٢ ضًححتإ
ئُّ جبححتَّمجُّ جبٌال ألُّآ ]ٌ ٌ�ختٌّ جب ئُّجي:مجختحآل:ال ذ[يُّز جبححتَّمجُّ خحلح× خىُّؤُّْ
إل[أل[ال جلٌّْ:َّْ ذ[ زّر نيخت�قُّْ ٌُّ:خًٌّ طُّحتح جنىٌُّّّحبآ زُّخل[ ئُّجنال ٌخت خب

ألُّجنىٌُّّحبإ جبححتَّمجُّ ذ[ خ[ٌحب
طٌُّّ: جبٌّ:َّْئ ةختجبإ يُّخًْف ْ] ّجبئ ُّّّ ني ضُّحتَّ يجمٌُّّّ طٌُّّ ٌخن جن٢
طُّحتح ز ضُّحت�َّؤحن٢ َّْزث خىٌُّحبإ َّْحتحًٌَّحتٌّ ألُّّذًٌُّألّحب ألُّذُّحتزًْي[
ئٌُُّّ:طُّْ:جبٌْ[ٌخن ْ خىُّ إلُّحت:ني:ذًحٌحب إلٌُّحب ئُّ:طٌُّّ:جبْْئُّل ضًَّجب
خبألُّهرآ ٌُّ َّْضر ضُّحتٌخن ض[خم؛؛إ الآ ّ�حنرًّحآل ز ْ ؤألّحب خختحٌّ ز
خُّْ حت�ٌّْْ َّْذُّ خًٌّإ:جن٢ ضًَّجنُّْ ةٌُّو هختَّ خلُّحت�َّخلُّحت��:ْ ئُّ جبحمجٌُّّ
ْ طّؤُّخم ٌُّّخألُّؤ[ئ ئُّ ٌُّ ألُّجنىألّحبآل:َّْزث ضًٌَّّ ٌُّل طُّحتح خىلّؤآلآ
طّجمُّ ء ضُّحت ْ مجًجلٌَّحنر ؤ[ٌَّّْ جبحجنرًْلإ ز ة[حتَّْ ألُّخ[ٌُّجب ةُّخل
يًحتط ذُّؤ[ال مجختجبَّ ْ جبَّْحت طُّْ ضًٌَّّ طُّحتح أل[خلٌُّّّ ضُّحت�َّؤحن٢ أل[ْ َّْ
خ[آل:نيُّْجب ألَُّّْزث ز َّْ:ةُّخل ْ ضًٌَّّ:ئَُّّْحت�ٌ[ طُّحتح أل[ٌّْ ْ:ئُّ ةختجب

طُّخختْْإ
خًٌّآ: حتحإلُّذ ئُّ مجّ[ٌّ:َّْإل[حتَّ:ضًححتجبٌْل:ْ ئُّ:طٌُّّ ئُّخُّ ء طّأل�ُّ �
حت�ٌْْئُّ ةُّحت:خًٌآلإ �ئُّ:جبَّأل طٌُّّ:جبٌَّحنرُّ خلُّحت�حآل:ذُّؤ[ال ء َّْضر
ٌّْآ ضُّحت�َّؤحن٢ نيألف:طُّحتح ةُّئُّء جنًْآل ئُّ :ْ ألُّألّحنر جلٌَّّْ طُّْ
ئُّ إل[ س[ألُّْحتٌّ ٌٌُّّ خختح َّْزث مجًحتمج[ ة[ ذُّيّ[ حت�ْْخبحآل ئُّ ٌ�ل حت�ْْخب
حت�َّخل[قُّْآ ف ئُّ ٌخن ة[:جن٢ ْ َّ ضُّحت�َّؤحن٢ أل[ٌّْ ء ُّطٌُّّ:جبْْئ أل[ْ
جبحآ:طّأل�ُّ طُّحتحٌّ:مجُّس ضُّحت�َّؤحن٢ ْ جن٢ ةختجبآل ذ[ي شُّة[ٌُّز ْ: إل[ئ
خجمىٌُّّ خبألُّهر ٌُّ ذ[ مجًحتل مجُّْحتحٌُّإ جبَّألل طٌُّّ َّْ ةختجب ةُّحت�ؤ[آل ٌُّ
حت�ٌّْْ خًٌألؤٌُّّإ خىلّال خُّْ:ذ[ ٌحبآ خ�خت جن٢ ْ ذآل أل[ؤٌُّّ َّْزث مجختذٌُّّ:ْ
ةُّئحب ز َّْزث مجًحتل خىٌُّحبح نيُّ ذًحٌحب: جبٌحبٌَّّآ ٌٌُّحنُّ خختح َّْزث
:نيُّآل خل[ف ال ْ ُّ�ٌ ضًْ:ضُّحت ٌُّ خًْجب جلح×:طَُّّْ ال طُّمجُّحت:َّْل ألُّْجب

ألّحن[ألر خىلّال ذ[ خُّْ َّْزث: حت�ٌّْْ ضًَّؤ[آلإ :ْ حت�ؤألال ئّ[آل ئُّ مجئُّ
جبحإ ألّحن[أل ضُّحت�َّؤحن٢ خختجبٌَّّ مجًحتل:ْ ألًحٌّ ةُّهرُّْ حت�ٌّْْ خُّؤٌُّّآ
طُّحتح َّْف ئُّ:ئُّجي:ضُّحت إل[زآ طُّسٌُّّْ جبٌّآ ضُّحت َّْئ:ٌٌُّ[:مجًحتل
ذ[ ٌّ طُّحتح نيال طّجمُّ ال َّْزث ألُّجنى[ألُّْ ضًٌَّّ مجُّْحتحخمح طٌُّيُّحتَّ
ضُّحت:ذ[:مجًحتل ضُّحت:ةختجبآ ألحلٌ ألُّح ]ٌ «َّْ ال ء ْحألُّخلُّ ئُّ خحلح×
جبَّخم ضًٌَّّ:ئُّ َّْف ضُّحتَّاآ ي[ذئ مجًحتل خلُّآلأنيًٌآل مجّ[أل ضًجبح جبٌّ
َّْضر مجًحتل: جلحت�ْجلٌْئُّإ: طٌُّّ أل[ْ: ةختجبَّْ: خلُّحت ضًٌَّّ طُّحتح: :ْ ألٌُّ[
ضًٌَّّ ٌّ:ُّئ أل[ْحتجبآ َّْ:طُّخختٌّْ:ضًٌَّ[ نُّال ء:طٌُّّ:س[ألَُّّْحتَّ جبٌّ
طُّمجُّحت نيًٌآل ألُّّآ ضُّحت ٌُّ خًْز ضًَّجب ئُّ ط[مج[جب مجًحتل ة[ َّْزث
ض[خم ْ ألحلٌ ْ ُّّّ ني ْحٌْحبإ ْ ةختجبٌْل هئأل�ُّ طّأل�ُّ خًٌ[ذ[ ضُّحت
َّْ ز َّْزث مجًحتل جبَّأل�ًٌّآ خ ضًٌَّّ حت�ح إلُّ ضُّحتٌخن ةختجبإ ذُّؤ[جن[ٌّ
ْ:جبَّأل�حب فّألّحب أل[ٌّْ ئُّ ٌل ؤُّئَُّّْحت ألٌُّّئّحب جبحْحت�ٌحبَّْ إلُّي:ط٢َّ مي
طٌُّّ ألُّّجلحأل ؤُّمجُّحت ضُّحت:َّْزث ةختجبح ّحنر:ةُّحت� مج ْذُّ طٌُّّ ذُّؤ[ال
ٌُّل طُّحتح ألُّّجلح×آ: ألُّ َّْزث مجًحتل الح أل[ْ َّْ إل[ ُّجبْْئ ْ َّآل ًؤُّئ
ط٢ٌَّحبَّح ض[َّْآل ز ء: َّخلأل خخت� ء جبٌختٌحب نيُّ :طًٌحن حت�حخم خحلح×
ذ[زًْ َّْزث:خًْجبآل:طٌُّّ مجًحتل ٌختالإ جب خلُّألُّجب ال:ذ[زًْ:ْ َّْزث ضُّحت
ذختخلال طُّحتح:ألُّّْجبآ:َّْف َّْزث ضُّحت�َّؤحن٢ خٌُّحبح ألّحن[× ٌ[:خلُّألُّجبَّ
مجًحتل:َّْزث ملًَّألّحبٌَّّ؛إ ْ خىٌُّحب ذُّؤ[جن[ٌّ خلُّضرًْ ّل ةُّؤ طُّحتحجب
إل[ ط[ضُّ َّْزث ضُّحت�َّؤحن٢ خُّحتٌَّّح ألّحن[× ألُّّآ خلُّضُّز طُّحتحال إلًٌمت
٣ال ٌخت خب َّْضرُّ:ئُّ ز:طُّْ ال:يًئ:طُّئ�ختال:ْ خ[ٌُّجب ٌخت:٣ال:ْ ئُّ:خب
ذألّخن طُّخب×آ ضًَّال ال ألُّّةٌُّحبآ يٌُّّ َّْزث مجًحتل خىٌُّحبإ ذُّؤ[جن[ٌّ
خًٌألّحبٌَّّإ ذ[ خُّْ َّْزث ضُّحتٌخن خ�ختالإ خُّحتحْحتجبٌّ ذ[ طُّئ�خت يًئحب
ذ[ طُّئ�ختٌّ ضُّحت:يًئ ذ[ طُّخبحآل ضًٌَّّ ةختجب:ْ ْ ألحلٌىُّ ضًٌَّّ مجًحتل
ألُّّآ يٌُُّّْ َّْ إلًٌمت جبٌّ ٣ ٌخت خب َّْضر خلُّألُّجب:خىٌُّحبآ ذُّؤ[جن[ٌّ
ْ:ض[خم ألًحذخت خُّْ َّْزث ضُّحت ألٌُّّْألالآ حنرّ ني ال ضُّحت�َّؤحن٢ َّْزث

خىُّإ ذُّؤ[جي
ئٌُّّ: مجختزآ خُّحتحْحتجب جلحة ضُّحت:ْ خلال ٌخت طُّحتح:خب خختجب خلُّحت ض[خم مجًحتل �
ضُّحت ألٌُّّْألالإ ألُّ َّْزث مجًحتل جبٌْألّحبح ّحنر ني َّْزث ضُّحت َّْضرُّ
ض[خم مجًحتمجّخن: خًٌألّحبٌَّّإ ذ[: ٌُّء: ئُّ: خٌُّّ: نيٌَُّّْئحب ةُّؤ َّْزث:
ض[خم جبٌّ َّْضرُّ:ء طٌُّّ ئُّ خًٌألّحب؛إ حنرّ ني ذ[ َّْحت خختجبَّْ: خلُّحت
َّْ:خلال خًٌّ ئُّ:مجّ[أل جلْْحت طُّْحتل ذ[ خًٌّآ ٣ ٌخت خب ئُّ مجًحتل خلُّحت
خًٌُّ طُّْحتَّ خلُّحت:مجًحتل:ذآل:ْ:مجًحتل:إلُّ ْ مجًحتل خ[آل:خلُّحت ُّّّْ ني
إلُّخلُّ :َّْ ْحٌّإ :ْ ةختجب : ُّْة :ْ جن[ئ جبٌّ: ٌُّ َّْضر حت�ٌْْئُّ ّإ س
حت�ٌّْْ ة[ إل[ ز َّْذُّ جبٌّ حت�ٌّْْ َّْضر آ:جن٢ جن٢:ٌّ إلُّخم:حت�َّخلُّّ
�]حت�خلي ْ حت�َّألل ْْألُّ َّْزث:خخت� إل[ذُّّح:حت�ٌّْْ طُّحتحجب إلُّخلُّإلُّخم نيُّجبَّ
ء ئًٌُّحخلُّ شُّة[ٌُّز ْ إل[ئ خًٌحنالآ: طُّحتحجب: نيُّ آ إلُّْح� ألُّزختخم :ْ
ال طًٌُّ:نيًٌآل:خ:طّش[جلٌَّّ َّْزث جن٢ ةًجنرإ مجًحتل ة[ ضُّحت�َّؤحن٢
َّْ»ز ز َّْ ألٌُُّّْجب ضًَّجب :ؤُّمجُّ:ز ضُّحت�َّؤحن٢ خلُّحتَّْضر ّّألُّخلُّ ني
مجًْجنّ[ َّْ َّْف ة[:مجًحتل َّْفُّ ال َّْزث حت�ٌّْْ طّؤٌُّّح ٌُّّخألُّؤ[ئ ئُّ
ذُّؤ[جن[ةُّحت ذُّألّ[ ْ ألٌُّختال ذ[ْحأل إلًٌمت ال ْ إل[ز ز ئًٌُّح ذ[ ألُّني
ْ َّْحت�ٌّ ذًحخلألُّآ:طٌُّّ خلُّألُّجب سًحْ:ذ[زًْ:ْ ٌٌُّحنُّ :َّْزث خًقُّ؛إ:جن٢
خًْجبَّ ٌُّ ذ[ :ةختجب ض[خلُّ:ز آ خلُّحت:ضُّحت�َّؤحن٢ أل[ْ خلُّحتؤُّ َّْس[زآ طٌُّّ
ذ[زًْ َّ جن٢ ُّخألُّؤ[ئ ئُّ ء ةُّخل ئُّ ّل ةُّخل ذ[ جبٌْ[ٌّ طٌُّّ طُّحتح زُّأل
خًٌُّ ج خًٌّ: ضُّحت�َّؤحن٢ َّْ ضُّحت ئًٌُّح خُّف ؛حإ: ٌل ألُّذًح خلُّألُّجب ْ

إ جن٢ ٌُّّخألُّؤ[ئ

ْ ضُّحت�َّؤحن٢
::::::::::::ذ[زًْ

ني خيجم�نيت
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ؤ[ؤخلر[ٌّ: ْ مجًحتحألّىلخت� أل[جلحتٌّ جنُّإلختحال :
ثتثب ]ٌ ثتتب:ط٢حأل خل[ئ ط٢حأل:ئُّ ؤًخلّي[ٌّ
ئُّ ْ ٌُّضىل[ئ ةًٌىلٌُّّ ةختؤ[جن[آلآ ئُّ جلحٌّأل
هُّحتإلُّأل�حبْْخم ْ زُّحتَّْحت طُّجبَّذ خألُّؤ[ئٌُّل
ئُّ:جلَّؤ[آل طٌُّّْ جبٌّ:إل[زإ َّْ :ؤًخلّي[ ط[ئ ْ
�جبَّأل ء ٌَّئ نيخت� مجًحتحأل هختٌَّّ نيًٌآل آ ؤأل[ف
خ[ْل ئُّ ؤ٢حز َّْ خألُّؤ[ئٌُّ[آل ضًَّجي:ئُّ:أل[ْ
خ[ْمج ئُّ ضًٌَّ[آل:خختجبألُّخلٌُّّآ:ؤ٢حز جبحئل ْ
طُّجلٌحلٌّ ْ ألُّحتال جبَّألل:ضًَّجيْ: خ[ْمج ء خختجب
مجًحتحأل ْ يُّجبقٌُّئ: جنًٌَّّّ ئُّ :ْ جبحجنر
جلألٌُّ[ٌّأجنّض ذ[ٌدُّز َّْ ْذُّ طٌُّّ: ٌَّئ نيخت�
آ مجختذًٌل خُّإلختَّ مجُّْحتح نيخت� مجًحتحأل جبحْْجبٌّا
جبحلآ جبَّحتخل ْ ةختجب زُّحتَّْحتجب ةًحت�ٌّ جنُّإلختحال ْ
مجُّس ء ألُّنيًْجب إلًٌختؤ[آل ئُّ ٌَّْخن طُّئدُّز
أل[جلحتٌّا ض[آل جلألٌُّ[ٌّأش[س ُّخألُّؤ[ئ طٌُّّ
َّْ ةختؤ[جن[آل ؤًخلّيّ[جلحألٌُّئ ّحن١ ه ء خًٌُّ
ةختجبٌُّ زُّحتَّْحتجبَّ ط٢حأل ؤًخلّيّ[ٌّ: :ْ ألز
ْ ض[آل أجبَّحتٌْخن: جن[مجختجبٌَّئ ئُّ ضًٌَّّ: ْ
أل[جلحتٌّ جنُّإلختحال خ[ْل خًٌُّإ َّْجلٌختٌّا ئّ ةئأل
ط[ْحجل ْ:حتجلححتٌَّئ أل[خلف:خلًٌىٌُّئ خّش�ُّ:ئُّ
جبحجنرُّّ ٌ]ط[جنأل ذ[حتٌخن خل خل[جل َّْ ط٢حأل
َّْ جبحجنرُّّآ ضًَّجن جبَّألل إلُّال ّحن�جبحئ ْ
طٌُّّ ئُّ جنُّإلختحال ط[جنأل[ٌّْج ط[ْحجلضًَّألّألّخن
طٌُّّ ل:زُّحتَّْحتجبَّ:خًٌُّإ ّؤ[ئ إلُّْح:ْ سًْحتَّ
َّْ:خًٌّ إل[ْة[حت إلًألُّحتٌُّ ض[خم س إلُّْح:ْ
ٌُّةال خل[ئُّمجّ[ا أث خًٌىلل: مًؤخت ئُّ ذ[ ء
ٌٌّحتحجب ئُّ ضًٌَّّ إلًألُّحتٌّ خُّحتأل[ؤٌُّّ
جبَّحتٌْحناج أجلألٌُّ[ٌّ ذ[حتخبَّألف َّْئ ةختؤ[جن[آل
جبَّحت ةختؤ[جن[أل[ جبَّألل ْ أل[ْ َّْ خل[جلخبَّألٌُّئ ئُّ
ئُّ ] ّخل[ئ بب مًؤخت ئُّ ٌُّ جبٌْ[ٌّ طٌُّّْ خ[حتٌحبإ
خُّحتأل[ؤٌُّّ نيُّآل ط٢حآل ذُّئُّهحلٌآل ْ ٌحتحجب
ةختجبآل :َّْ زخت� طُّحتح ضحمإ: جبَّحت: ط٢حأل ط[ْحجل
هختَّذُّحتة ىُّفّ ذ ؤًخلّيّ[آ ئُّ:جلحألف ضًٌَّّ
جبَّحتٌْخن ْ أل[جلحتٌّ أمُّف ط[ؤًْجلحٌ[ َّْئ
خ[ألحبْحت� ء ضُّحتحخ[ذا: ض[آل مُّف: ألنؤُّز
أل[خلف خلُّحت ئُّ �مجختأل ْ مجُّْحتح ذُّطجم٢ ْ
ةًحتجبٌّ ْ ضًَّؤ[أل ؤًخلّيّ[ٌّ: ئُّ طٌُّّْ
ةختجبإ جبحتْخم جبحجنغآ ئّ[آل ئُّ طُّْحت�َّخلف ْ
خُّإلُّحتَّ ْ مجختذآل خُّجي زٌُّّ ئُّ َّْحتجبَّْحال
ئُّ::ؤُّةرُّخٌُّئ:ْ:ؤ[ؤخلر[ٌئ::سّ[ْحجل خختجبآل
جلحٌّأل تتثب ئُّ:خل[ئ جنًْألّ[آل:نيإ ئُّ ْ خًٌّ
ئُّ خُّإلختَّمجختذآل طُّحتح ط٢حأل تتتب: خل[ئ :]ٌ
نيًٌآل :خلر[ٌئؤ[ؤ ضحلؤُّز ُّّّ ني جلحألف:
ض[آل ألًٌختمُّف جبَّْحؤآ ض[آل مُّخحب جلألٌُّ[ٌّ
ْ خًْز ذُّإلختحآل ألّحنرُّس َّْ خختْْؤُّألحبضإإإ

بثثب :]ٌ بتتب: ذ[: ثثثب :]ٌ ثتتب : خل[ئ ئُّ: أل[جلحتٌّ:
ط[ئدًْؤٌُّئ ْني[آلآ خ ْ َّْحتجبَّْحال ة[حت َّْ
مجختْْس إل[ْة[حتٌّ َّْ أثآثآتآتآبا: ني[ْْجي
َّْ م[حتي مجختْْس ْ جنٌُّحبح مجختْْس ني[ْْجيآ
شًخلٌُّآل ئًذوآ حتَّجلح ظُّؤُّجب خلُّحتزُّحتخلر
ط[ئدًْال ؤًجنى[ذّ[آلآ زُّحتٌْحل ْ مُّئّحلحجبَّ
إل[ْة[حتٌّ َّْ جنًْحآلا ْ أؤًْخل[ ؤُّخلألٌُّّْ
هختْْإلُّحتٌّآ:أجننخت خُّإلحلحجب ْ سُّئ:جلْئوألًْآل
]ٌ أل[َّْألحب خل[جلخبَّألٌُّئ إل[ْة[حتٌّ َّْ مخته[آلا ْ
ط٢حأل ؤًخلّي[ٌّ: طحن[مٌُّّ ْ شوحل : ؤُّةُّجل
سُّئّئ خلُّحتزُّحتَّخلر َّْ ؤُّْأل[ مجختْْس ْ
طحنيأخل﴿آل يجمٌُّّّ طُّئدًْال مُّألحبَّئّدآ
جنُّؤحم ذُّألدًْحت مجختْْس إل[ْة[حتٌّ َّْ محنيا
م[حتي مجختْْس إل[ْة[حتٌّ َّْ م[جنيا أؤختح ْ
جبَّحت ؤًجنى[ذّ[آل زُّحتٌْْحل خلُّحتزُّحتَّخلر َّْ
بثثب ]ٌ بتتب خل[ئٌُّئ ئُّ جنُّإلختحال ضجمرإ
ةُّؤُّْ ضًٌَّّ ةختجبآل ة[حت ئُّ ٌ[تثثب تتتب ذ[
جبَّحتخلحبحآل خلُّحتمجُّحتال سّ[ْحجل حت�ٌٌُّئ َّْ ةختجبآ
جبْْخلحبححتٌَّئ َّْ ط[ْحجلٌّ حتجلحٌَّئ ْ ؤًخلّي[
َّْحتَّْ تثثب: :]ٌ تتتب: : خل[ئ ئُّ: ةختجبإ: ؤًخلّي[:
مجختْْزٌُّئ:ؤًخلّي[ٌّ ةختجبآل َّْ:إل[ْة[حتٌّ ٌُّط
ؤًخلّي[ٌّ خ[جلححت َّْ �يُّجنُّأل ة[حتٌَّئ ط٢حأل
ةختجب ّحنىُّجي ز ط٢حأل خلًألُّذ ْ مخته[أل
خ[حتٌال ذًٌُّألّال ذختٌألّ[آل أل[ْخ[ألل َّْ ء
ؤ[ؤخلر[ إل[ْة[حتٌّ َّْ أجنًْحتطُّأل�ّحلا ٌ[ألُّألُّث
َّْئأللا خلُّجب أمجًئ مُّئّحلحجبَّآ شًخلٌُّآل
سُّئ ة[حتٌّ إل[ْ: َّْ ألٌُّجمر[آلا ئُّ: أط[مجخت ْ
َّْ ؤ[ؤخلر[ٌ[آلا ز ألجم٢أة جلْئوألًْآلآ
َّْ ز[ًٌَّحتآ هُّحتحؤُّحتجل ؤ[ؤخلر[ إل[ْة[حتٌّ
مجختْْس:مُّألحبَّئّد إل[ْة[حتٌّ يُّحتححتا:َّْ أخ
ة[حت ٌجتٌّ جبحت ئُّ: أل[جلحتٌّ جنُّإلختحال خًٌَّْالإ: أل[ْ
ذٌُّئ ألجم٢ة جبَّحتضجمآل: طُّحتح ضًٌَّّ: إلًألُّحتٌّ
هختٌَّل خلُّهُّحتٌَّئ مخته[أل ْ ط٢حأل ؤًخلّي[ٌّ
ٌ]طُّؤختٌى ْ حتْزط:ْ:ٌ]ّط[خل ْذٌُّئ َّْ
سّإل[ألّخن:ضًٌَّّ هّجمرّم[ئٌُّئ ئُّ ةختجبمجُّ:ْ
ئُّ جنُّإلختحال ةختجبٌُّإ: ْ:خُّجنحبححتٌّ خًٌُّ ش[جلحت
هختَّذختَّة خُّجنحبححتٌّ َّْ جبٌْ[ٌُّّ خل[ئٌُّئ طٌُّّ
طُّْ خلُّحت َّْ ء أل[ْضًٌَّّ ذٌُّئ ألجم٢ة ئُّ
ةختجبآل جبَّحت: طُّحتح ؤٌُّألُّذُّ ْ جلحؤُّز إلُّؤ�ُّ:
ْ طؤى[ألُّّأجبححتحٌا ألٌُّْآل إل[ْة[حت َّْ ْحألُّ
خل[ئٌُّئ ئُّ ء:َّْحتجبَّْحال ّحنٌُّئ:سًْحتحعًْحت ة
ألًحٌّ ةُّهرُّْ جبٌْ[:ز[مجختذآل:جنًْحت�جي:ئُّ:ط٢حآل
ذ[ٌدُّذأة[حتةُّحتٌَّئ َّْ إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ
ْ ضًَّجنإل[ذ�ٌُّئ جبحضًحجل َّْ ء ؤًخلّي[ا خُّجي
جنُّإلختحال جبحٌُّإ طُّحتٌّ سًحْ ضًٌَّّ جبْْخلحبححتٌَّئ

طٌُّّ ضحلؤُّز ئُّ َّْحتمجختذآل ةُّئ خلُّحتَّحتحٌّ
ؤ[ؤخلر[ ٌّ ئُّ: ذ[حتٌخن خل ؤ[ؤخلر[ٌئُّآ:
خُّضخن ذ[ش ؤُّقًْجب مُّخ[جبٌّآ طُّقُّجب
جنُّإلختحال مجختٌحبإ ٌّ]ٌ جلْئوألًْآل ئُّس إإإ ْ
خل[جل َّْئ ذُّخختٌحل ئُّ خن ّخل[ئ ٌٌُّّ ؤ[ٌَّّْ
ْذُّ:نيًٌآلث طُّْ ؤًخلّيّ[جلحألٌُّئ ْ خبَّألٌُّئ
يٌُّر[ألىلّ[آلآ ؤُّقًْجبآ:هُّحتأل[ال ض[أل خّ�شُّ
خلُّحت ئُّ: خًٌّ ط[جلَّحت طيد[ئ جن[مجختجبٌَّئ ئُّ: ء
خل[ئ ئُّ: ةختجبإ ة[حت: ط٢حأل ؤًخلّي[ٌّ خ[َّْز
ّ[حت ّحنأل ز َّْ خُّأل[ جلحٌّأل ثتثب ]ٌ ط٢حأل تتتب
ئُّ ةختجبآل ة[حت: َّْ خختْْؤُّألحب ألًٌختمُّف:
خُّحتأل[ؤٌُّّ ٌُّةال ْ ني ذُّئُّهحلٌآل ْ ٌحتحجب
خلُّحتزُّحتخلر َّْ جنٌُّحبح مجختْْس َّْئ ضًٌَّّ
ْ ؤُّْأل[ ئًذو:َّْ:ؤُّخلألٌُّّْ حتَّجلح ؤُّقُّجب
جبٌْ[ٌّ ئُّ:جنّض:خُّإل[ٌ:جبَّحت:ةختجب:ْ مجًحتحألّّل:
خلُّحتزُّحتخلر َّْ م[حتي مجختْْس َّْئ ٌَّْخن
ؤًجنى[ذّ[آل زُّحتٌْْحل ْ مُّئّحلحجبَّ شًخلٌُّآل
جنُّإلختحال ةختجبإ: َّْحتجبَّْحال: ضًٌَّّ: إل[ْة[حتٌّ:
ةألىًْحت ٌُّةؤف ئُّ تثثب ]ٌ تتتب : خل[ئ ئُّ
ألُّهخت خًٌُّ ط٢حآلأخ[حتخجبا خلًألُّذ ؤًخلّي[ٌّ
أمجختْْس َّْئ ثثثب ]ٌ تتتب: خل[ئ ئُّ ٌُّةالإ
خُّإل[حتٌّ طُّخلهُّحت: خلُّحتزُّحتخلر َّْ خلُّؤ[ما:
ئُّ ز ألجم٢ة طُّحتح:جبَّحتضجمآل أل[إلّحب شُّخلُّآل ْ
ثتتب خل[ئ ئُّ خبٌٌُّحبإ ًطُّئ أذًْخما هّجمرم[ئ
ئُّ ضًٌَّّ ء أني[ْْجيا مجختْْس َّْئ ثثثب ]ٌ
جبجنًْححتذختٌآل ئُّ خًٌّ ّخلُّحتَّة طُّألحبحؤٌُّئ
ؤًخلّي[ٌّ �جبَّأل طُّْخل[آ ْؤُّحتش إلُّئ
مجًْجي:ؤُّحتجبال َّْ ط٢حأل حت�ٌحنُّجبححت ْ خلًألُّذ
جنُّإلختحال حت�َّخل[آلإ ْذُّ طٌُّّ إلًألُّحتجبْْخم

ثثثب ]ٌ :بثتب خل[ئ ئُّ:هّجمرّم[ئ خُّجنحبححتٌّ َّْ
ٌُّة َّْ جن[ٌُّجب أل[جلحتٌّآ ش[هحل ةًحت�ٌَّ[ َّْئ
طٌُّّ جبَّْحتحآل ئُّ: حتٌْحبحٌٌُّئ مجختأل�١ٌآل: ئُّ
سًْحتَّل طُّْ إلُّحت خ[ٌل: إلجم[ْ: ُّهّجمرّم[ئ
خلُّحت ئُّ ء ُّهّجمرّم[ئ طٌُّّ ٌُّةال س[ٌحلٌَّّ
خلًألُّذ ؤًخلّي[ٌّ: نيخت� مجًحتحأل ض[خل١ٌآل:
ذ[ٌدُّز س[ٌحلٌَّّ طٌُّّْ جبحتٌ[لإ ز َّْ ط٢حآل
أؤإلختا هّجمرّم[ئ ئُّ جبحجبَّْحتٌَّئّخن: ةًْؤٌُّّ
خلًز[خم سًْحت طٌُّّ ء خ[خلُّ س[ٌّ َّْف مجختزإ
إلًٌمت آ ّّل س سًْحت: ئٌُّّ :مجُّْحتحجبحأل[أل ْ
ذُّؤ[ؤ َّْ حلجبحأل[ألٌ حت� ألُّّذًٌُّألّحب َّْضر
جنُّإلختحال نيًٌآل خلر[ٌئؤ[ؤ طُّحتح خًْز
خ ْ هختحْحآل ة[حتٌّ َّْ ء ةُّخلٌُّئ أل[جلحتٌّج
ذ[ ط٢حآل خلًألُّذ ؤًخلّيّ[ٌّ ضًٌَّ[آل ْني[آل

إل[ْحتجبألُّإ ْْ طؤخت� جن[أل[جلٌّ ةًٌٌُّئ ذ
ضُّز ثثثب خل[ئ ئُّ أل[جلحتٌّ: جنُّإلختحال ؤ[ؤخلر[
َّْحت سّإل[آل مخته[أل ؤًخلّي[ٌّ ض[خل١ٌآل

مجختذُّّإ
ْ َّْأل[ْجبَّألل : نيخت� مجًحتحأل أل[جلحتٌّ: جنُّإلختحال
خلُّهُّحتٌل ئُّ ط٢حألٌُّّئ جبئحبححت ْ ؤٌُّحنًْحت:
ثبببا أطةرًخخت ]ٌ تثتب ؤإلختاخل[ئ أؤ[ألل ء
آلأجنًل[ئٌُّّّأخلًْححتا ّؤُّجبحئ هختَّألجم[آ َّْ
��������� أ��� ث طُّجبَّذا ْ إلًألُّحت
جبَّْئُّز ٌّ ئُّ ����ا ��� �������
ألُّ ّؤحبحئ ]ٌ زإ:طٌُّّ:ألّحن[آل َّْ جبحتٌ[ هختَّألجم[ْ
هختَّألجم[خمآ �هُّحتإلُّأل ألّحن[ألٌُّّ خُّحتجلذختٌآل
هختَّألجم[ جبَّْئُّز ٌّ ئُّ ٌحلأل[آل حت ْ ز[خم: َّْ
ذ[ٌدُّذ ة[حتٌل ء :إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ َّْ
إلًألُّحت خختجبآل طُّْخ[آل ْ ةختجبآل خُّحتجلَّْ ئُّ
طُّعًْؤُّآل ٌّ ئُّ جنُّإلختحال جبحتٌٌُّحبإ ةُّآل
إلًألُّحتؤُّألحب زئٌُّّ َّْ خلًجنّرا أط[خلّ[
ة أخ[آل ٌّ ئُّ ْ خبٌ[ ًطُّئ ط[خلّ[ ئُّ: ٌُّةال
ألُّذٌَُّّْئ حتٌى﴿ختٌ[ٌّ مجحنر خلىختذ٢ ؤآلا
جبَّخل﴿ًَّجن ف ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ ٌُّة�ختذل

َّْحت:مجختذُّّإ ضُّز ْ ةختٌ[خم

إلًألُّحتٌّ خبٌ[آل

ألخإل�نبس ئخْ

أل[جلحتٌّ جنُّإلختحال

مجًحتحأل هختٌَّّ نيًٌآل آ ؤأل[ف جلَّؤ[آل ئُّ
أل[ْ ئُّ ضًَّجي �جبَّأل ء ٌَّئ نيخت�

جبحئل ْ خ[ْل ئُّ ؤ٢حز َّْ خألُّؤ[ئٌُّ[آل
ئُّ:خ[ْمج ؤ٢حز خختجبألُّخلٌُّّآ ضًٌَّ[آل
ْ ألُّحتال ْ ضًَّجي جبَّألل خ[ْمج ء خختجب
ْ يُّجبقٌُّئ ئُّ:جنًٌَّّّ ْ جبحجنر طُّجلٌحلٌّ
ذ[ٌدُّز َّْ ْذُّ طٌُّّ ٌَّئ مجًحتحأل:نيخت�
نيخت� مجًحتحأل جبحْْجبٌّا جلألٌُّ[ٌّأجنّض

مجختذًٌل خُّإلختَّ مجُّْحتح
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ةُّؤّل: ؤُّحتجبؤ[آل ء زئُّخلُّ: طُّْ ط[جنيدًٌآل: ]ٌ طحني :
جنٌُّ[آل مجحنر ْخلًْجل إلُّخم ء: ةُّخلٌُّئُّ: طُّْ حت�َّخلألُّزآ
ط[جنيآ خًْألُّ: ء طَُّّْ طُّحتح مجًعّ[مجآل: جلٌ[ذخت َّْ مجختذُّخلُّ
مجختهر[حتخًٌآل ُّْطُّيئ خختجبآل ؤُّمأل[ٌّ َّْ ط[جنيدًٌآل نيًٌألىُّ
إلّؤ[آل طّؤُّ: ٌّ]�ةًْؤُّئ طَُّّْ: ئَُّّْحت: ْخلًْجلآ إلحم :َُّّْجبئ
ط طٌَُّّْخن: ئَُّّْحت إلُّحت زّ[مججم[حتٌُّْ ةًْؤُّئ�[ٌل: إلُّحت
حت�َّأل�ُّْ خبألٌُّئّخن ئُّأل[ْ خ[َّْحت�َّ ْ إلًٌخت ْ ْألُّحتٌر جبحذ
يًحتخ[ألّّخن ْ خًْل ط[جني: جبٌُّْذّخن طٌَُّّْحن[: َّْئ جبحمجُّإ
جبحخلر[ألٌُّئ حت�حخلُّ: ضًَّجنٌُّْجمُّمجٌُّّآ ض[ذخت ئَُّّْحت: جبٌَّل
َّْف ألًٌجم[ألُّخلٌُّّآ زّ[مجٌُّئ إلُّؤّحنُّ ضًَّجنٌُّْجم ْ طحني
ْ:ؤُّطحنًْيآلآ ط[جني طُّحتح:ةُّخلٌُّئّل:ألًٌجم[ألُّخلٌُّّ:ء طُّْحآل
ط[مج[ٌّ:ضًَّجنٌُّْجمُّمجٌُّّ خ ْ زُّذ ئُّ:إلًٌمت ةُّخلّل َّْأل[
ٌُّألٌُّة ضًَّجنٌُّْجم ئُّ ]ٌ خألًٌجمّل إلًٌمت ألُّّذًٌُّألّل
زٌُّ[خًٌآل جبٌْ[ٌّ ْ خألًٌجمّل ضُّذّخن ٌُّء ألُّّذًٌُّألّل
َّْحتَّْ طحني ْ خلًْجلجبححتٌّ جبٌّ خبٌ[آل ْحين إلًٌختَّْةختجبآل ْ طُّيئ
خلّىة جنًٌَّّل زًٌَُّّألحبٌٌُّئ طَُّّْ ئَُّّْحت نيًْلآ ةحلٌّ
ٌُّألّل َّْضرّل إلُّحت ةُّؤُّْ ؤ[َّْمجٌُّحن ْ ضًٌَّ[آل مجختألُّ
ؤ[جبجبٌّ ٌُّألٌُّئ مجحنر ألُّّذًٌُّألّل َّْحتحألًَّحتَّمجٌُّّ جلحألجمر:ء
ةُّؤّل ؤ[ٌَّّْ ئُّ طَُّّْ: خى[آ جبَّخلَُّّْحت طُّحتحٌّ: ؤُّمألٌُّّْ ْ
ذ[جلٌَّل زًٌَُّّألحبٌّ: ْ ذُّّحتٌل زًٌَُّّألحبٌُّ َّْْ :ٌ]ةًْذ
ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ أل[ْ ئُّ طّؤٌُّخن ذ[ء ذ[ٌدُّز َّْ خُّخلّلآ
ط:سًْحتَّ خٌُّ�ُّ مجُّجنُّ ْ:مجّ[آل َّْجبئ ضًَّؤ[آل:ألُّّذًٌُّألّل
إلُّحت ضًَّجنٌُّْجمُّمجٌُّّآ ْ ضًٌَّّ أل[ْأل ئُّ زًٌَُّّألحبٌّل
حتٌحنل طَُّّْء: َّْحتسُّ أل[ْألّ[ألُّ جبححت طُّْ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت:
أل[ْ ئُّ ْ خًْل ْجنىُّْ: ٌُّةجمُّحت خًْل سّ�٢: :ْ خىًذّل:

نيًْلإ
ئُّْ زّىإل[ذ�ُّ طحني ء طًٌحنآل ْ ةُّآل خ[خم طَُّّْء سًٌخت جبٌ[حتَّ
طُّيئ ء ذخت ةُّخلّل طُّحتح ةُّخلّل جبَّحتٌْآل ئُّ جن[حتٌ[مجُّ إلحم
طُّْ ز[أل[ٌ:هختٌَّل خن ّضٌُّ[ئ ْ ألٌُّختٌل أل[ْألُّّ:ْسًْجب ئُّْ
ط[جنىختح:طُّة[آ إلحم:ضًٌَُّّ طُّْ ْ:ةُّؤّخن طُّة[ جبحمج٢ أل[ْألُّّ
جن[مختٌَّئآ جلْْحتال َّْء ذُّخلُّْي ط[خلر حتَّخلّ�ُّ طَُّّْ ئَُّّْحت
طُّحتح ط[جبَّؤّحلحجب ذُّألّ[: ألُّّ ؤُّحتش ط[جنيدًٌألّخن: طؤش[
حتْش نيحنرّل ْ طُّحتح:ض[ء ٌ[:ط[جبَّؤّحلحجب خًْل ط[جبَّؤّحلحجب

خًْلإ مجّ[آل خ ْ
جبَّحتضجمرألّ[ َّْئ جن[حتٌ[مجُّ طُّْ:إلحم أل[ة[ؤئ ئُّةُّخم خّ�ًؤ[آل
ْ أل[ْألّ[آل ذٌُّّ�ُّ ء:طُّيئ سًْحتٌل:ذخت طُّحتح خًْل ط[ئحنر
يًأل[نّل إلُّحت ئُّ جن[ٌُّز ْ إلًٌختَّْةختجبآل ئُّ خًْل إل[ْخُّجي
ألُّّذًٌُّألّل ةُّخلّل نيًٌألىُّ خًْلآ ٌُّةّل ط[جني مًؤختٌّ
خُّئىًْ خًْلآ ٌ[:ةُّخلّل ط[جني:نيحنرّل خبٌ[آل ٌ]ةًْذ ذ[
ألحلؤ ْ خُّحتجل ئُّ ط[جنيدًٌألُّإل[ ْ ضًَّجنٌُّْجم إلحم طُّْ
ذ[جلٌَّل زًٌَُّّألحبٌّ خًْل:ْ َّْضر:ذُّْحْ زًٌَُّّألحبٌّل ء
ؤُّطحنًْيُّ طٌُُّّ جلحألّل ئًٌُّح ط[جني ةُّخم ْ مجختٌل جنًْأل
طُّْ طُّع[ؤّخن ئُّ طؤش[ حتَّخلُّّآ َّْز ٌُّء حتحخلُّيّألُّمجُّ
ْ ألُّّؤّألّ�ٌُّّ جبحجنرُّخلٌُّّ: َّْحتٌآل ةُّخم َّْحتحألًَّحت: إلجمُّء

ئُّأل[ْ:نيًْلإ

إل[ْحت�ٌّ: ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ:خلُّحتَّة:طَُّّْخلُّء
ْ ذًٌُّألآل: طُّْحتَّل ذ[ خ[ٌُّجب إل[ْخلُّحتٌَّئ :]ٌ
َّْ جبَّال ْ حت�ٌّْ ضًَّجي طُّةختٌٌُّّ زّّ[آل َّْ
ٌّْ�حت ضًَّجي طَُّّْل ئَُّّْحت ضُّألحبَّخًْآل
هُّحتَّئُّ إ جبَّحتةٌُّل ْإلُّحتجب :جنُّةُّذ
إل[ْخلُّحتَّمجُّؤ[آل ]ٌ إل[ْحتٌُّمجُّؤ[آل طّؤَُّّْضر
ألُّةٌُّلج جبك[آل َّْ يجمٌُّل ْ ألٌُّختٌّ ضًئ
سًحٌّْ َّْذًألحبٌّ ْ مُّخلُّخ:خًقآل ئُّف جلٌّْ
طّؤُّطُّمجُّحت نُّئُّذّ�ُّج ة[حت ٌٌُّخن ْ جبٌَّال
جبقآل ئُّؤًي[خُّئُّمجُّؤ[آل حتَّهر[حتٌل ئًٌُّح
ئَُّّْضر ْ جبحجنرًقآل خلُّخخت ةُّؤ خ[ٌُّجب
ء خىٌُّال َّْحتحَّْحت:ش[ف ٌُّآل ضًٌَّّ مجًعّ[ل

خًٌُّإ حتَّهر[حتٌُّأل[جن[ٌجمرُّ طُّْ
]ٌ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ضًحجلٌ[حت طّؤُّخ[ٌُّجب
ألُّذُّألّ[ خًقآل: إل[ْخُّجي ؤُّخلئُّشُّز
خىٌُّال ة[حت ضًَّؤ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ طُّحتح

ْ مجورًمجًْ إ فّأل خليُّئُّأل[ْألّحبحآل ؤرؤ[ألٌُّ[
مجحت�ةختجبآل ًط[ئ ح ْ:حت� ْ:إلًٌخت ةختجبآل يجمُّ ْ حتحٌْجت
خرًٌُّأل ط[خل[أل َّْ ذ[ خبٌ[ألحب خىُّخُّحتأل[ؤٌُّّ

خىٌُّّإ ني[حتَّخلُّحت ةّحنُّمج[آل
مجُّْحتحذختٌآل:خلُّحتؤ[ٌٌُّّ يجمُّز[ة:ْ ًٌ�حتحخل
حت�حخم يجمُّمج[ألحب ّخ ذًٌُّأل ذ[ خبٌ[ألُّج
ْ جبحتْْ نيًٌآل خًْلج جبحتْْ ئُّ جبٌْخت ْ
ةٌُّل ألحلؤُّْ خبٌ[آل ز[ٌٌُّّ خألُّؤ[ خ يجمٌُّّ
طّش[خ ة[حت إلُّحت إلُّؤّحنُّئَُّّْحتحَّْحت إ
إل[ْخلُّحتَّمجُّجب خلًز[خم ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ْ
َّْحتجبَّْحال جنًٌَّّّ َّْ خٌُّّّ إل[أل ذ[ خىُّ
ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ط[ضختٌآل خىٌُّلإ طّش[خ ة[حت
جبحٌال طَُّّْخلُّء ض[خم إل[ْخلُّحت ْ إل[ْحت�ٌّ
جبحجنرًْلج :خبٌ[أل طُّحتح زآل ْ خُّحتأل[ؤُّ
ىّ ْ:ز ٌ زآل:حت ْ خُّحتأل[ؤُّ جبحأل[ٌآل نيًٌألىُّ

خُّضحنّ�ُّخبٌ[آلإ

]ٌ جبحضًحجلٌٌُّئؤ[آل إلُّؤّحنُّخ[ٌُّجب ْ
ضًٌَّّ جنًٌآل ئُّ ْ مجًعّ[ل جبحْحة[حتٌٌُّئؤ[آل:
إل[ْخلُّحتَّمجُّز ]ٌ طَُّّْئُّإل[ْحت�ٌّ خًْلج
طُّحتحجب :خرًٌُّأل ْ خًْل ئُّذًحأل[ٌّ ء: خرًح
جبٌْخت ْ مجُّجندف: جبحٌال خىٌُّلإ ّسًَّّس
حت�ٌحل ضختحْج مجًؤ[آل :ْ حت�َّجندّأل ئُّ خًْ
إل[ْخلُّحت حت�َّهر[حت ْ خألُّئُّيجمُّ: شًحتؤُّز ْ
ٌُّة١ٌّ ةختجبآل جبَّحتء: طَُّّْل ئَُّّْحت: ضًَّجبج
ئُّ ٌُّةحبف :ْ �إلُّؤ[إلُّأل خًْمجُّؤ[ٌٌُّّ:
يجمُّةٌُّل إل[ْخلُّحتَّمجُّجب َّْضر أل[ْألّحبحآلإ
ْ خألًْحت�َّأل[ْنيٌَُّّْئ ةُّال خىُّآل ]ذُّي
ألّحن[آل ز ئًٌُّح:َّْ �خًٌىل خلُّحتئُّي[ألآل: َّْ
جبٌَّحبَّيجمُّمج[ألإ ألّحنرّحبَّمجًْجي خُّّء
جبٌَّحبَّإل[ْحت�ٌّ ء: زُّق[ألّل ْ إلُّؤّحنُّيُّْئ
َّْ طُّْحتَّل خىُّذ[ ]ذُّي إل[ْخلُّحتَّمجُّجب :]ٌ
خىٌُّّ:ذ[ ٌُّئُّسًَّّسيُّْئ طُّْ زّحب:ةختٌٌُّّ
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حتَّألل ْ حتَّأل�[

٧

ْذُّأل[ألُّز: ةُّآل خبألٌُّئ َّْحتحَّْحت ئُّ ذًألحب حت�َّهر[حت أل[شُّة َّْ ئُّزّ[ٌَّْئ ٌل خخت� :
خ[َّْز ئُّ َّْف جبَّآلج جنىُّعٌُّ[آل ْ ط[جلححت: ْ إلّحلجبَّآل: ئُّئّ[آل جبَّخم خُّمحلٌ�ّ[ألّخن
َّْحتحَّْحت ذًألحبْذّجتٌّ: نيُّألّ�ُّححتحخلُّ ذ[ َّْط[هختَّز جبخب ذًألحبْذّجتٌّ ألجمدٌُّّ ٌجتٌَّ[: حت�
ٌّ]�ةًْؤُّئ ْ جنًٌَّّ�ُّ َّْ ةًْؤُّئ�[ٌل ْ ْز ئُّإلُّحت سُّإل[ألُّّ:ْ جبٌ[حتجبٌَّل ط[هختَّز
ئُّ سًْحتَّمج[أل ْ ذًألحبٌجتٌّ ط[خلر ألجمدُّْ حتٌجتٌَّ[ َّْف ٌُّةّل:ئُّْحألُّخلُّج ضًَّؤ[ألّخن
طَُّّْل ئُّ:َّْحت سّ[ْحجلَّج َّْضرّ�١ طُّحتح ْ َّْضرّ�ُّ ئُّ ]ٌ ْذّ�١ ْ:طُّحتح ْذّ�ُّ
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ه[ةرُّحت ل ّةًْؤُّئ زًٌَُّّخلَُّّْ ضًٌَّّ ضًٌَّّ:ئُّ جبٌ[حتجبَّمجُّ
ةختأل�١ َّف إلُّآلجْ: طُّْ:ه[ةرُّحتٌَّئُّ سُّإل[آل ْذٌُّئ هُّحتَّ ئُّ ء ط[خًْحتٌَُّّْ ْ جلحألجمر ْ
ْْ طؤخت� سًْحتَّمج[أل ْ ذّجتٌّ ْ ٌ[:ؤًخلرُّْحٌّ:ذًألحب ط[خلر خحلحألّال طّؤُّ طَُّّْخلُّ ئَُّّْ
ط[ؤ[حت ْ ةختجبآل جبزُّّةُّْ َّْ ألّ[جل جلحألّ[حتٌُّ طُّْ خّ�ًؤ[آل نيًٌألُّح مجًجلٌَّحنرُّ خل[ئٌُّئ َّْئ
َّْف خ�ختٌّج طُّع[ال ذ[ٌدُّز ٌُّآل:حتٌى﴿ختحٌْل ئُّ خ[ٌُّجب جبٌختٌّ:ْ طُّة[جبق ْ جلحألجمر
طَُّّْ جبَّحتء:َّْ خبٌٌُّال ]�ةًْؤُّئ:ْحين:ط ء:ئُّ:أل[ْ ]�ةًْؤُّئ ئُّ طّؤُّسًْحت:خُّجنّل
ألحلؤ َّْحتَّْ خبألٌُّئ جبخب:َّْ ذًألحبْذّجتٌّ ؤًخلرٌَُّّّْ ]ٌ َّْحتْْخب:ط[خلر حتْْخب ء ةختجبقُّ
طُّْ م[ؤئٌُّئ ]ٌ إلًْة[حتٌَّئ زًَّّحتَّ:جلحألجمرُّّمجُّ مجًْحتٌَّّ َّْ طَُّّْل خ َّْ نيًْلج

خحلحألّالإ خًٌألُّ ألحلؤُّْ
ط[خًْحتٌّ: خ[حت ٌ[آل ٌخت� مجً ئُّ ةًْؤُّذٌُّّ[: ْجنّ[حتٌّ خًٌآل ْ جلٌ[ذختَّ طُّع[ال ئُّ ط[ٌ[:
ذًألحب ط[خلر خًٌآل ألحلال ألّحن[ألُّمج[آل ئُّ ٌُّةّل خّ�ًؤ[آل جبَّحتٌْألُّّح ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ
خل[ئٌُّئ خبألٌُّئُّ:ئٌُّّ ضًجب:ةًجنغ ْ ط[مجختجبحٌآل ضًجب خبألٌُّئ:ةُّؤُّْ:خًٌآل َّْ جبخب ذّجتٌّ ْ
طُّْ مجًْحتٌَّّ َّْ طٌُّْخن خل[ئٌُّئ:مجًجلٌَّحنرُّ خ�ختٌال:َّْئ خُّحتحَّْحتجبٌّ طُّمجُّحت جبٌْ[ضختَّ
طُّْ:ط[خلر جن[ٌُّجب َّْحتجبَّخمإ إل[ألُّ ألُّضًَّجن﴿[ألُّمج[آل ئُّ خ[َّْذُّ ئٌُّّ جبحذ[ٌٌُّئُّء ط[ؤ[حت:ْ
ؤُّمأل[ٌّ ٌٌُّخن:َّْ ْ:خًْلج ألحلؤ١َّ ئٌَُّّْخن ط[ٌألحبَّ ئُّ إلُّخم طّجمُّ ء ؤًخلرُّْح ]ٌ
طُّحتحؤ[آل خىٌُّالج: ؤ[َّْ ْ َّْضر: َّْئ ش[ئُّذُّمجُّ حت�ٌجتٌَّّ خُّحتحْحتجب: طُّمجُّحت ء: طَُّّْخلُّ
جبٌ[حتجبَّ طُّْ ء ةختٌٌُّّ ئُّف طَُّّْ طًؤّحب خُّضحنُّْ ؤجتجبَّ حت�ٌجتٌَّل ء:حتٌجتَّمجُّ جبَّحتةُّهّل
ألُّؤ[آل َّْحتَّْ طؤش[ ْ ألحلؤ َّْحتَّْ ةُّال ةُّال أل[جن[حتخلر[ألُّّ ْ طألجم[أل ْأل[ أل[جبحتْخلر

خىلًَّلإ

حت�ٌجتٌَّّ
ذّجتٌّ ْ ذًألحب
خبألٌُّئ َّْ جبخب
نيُّألّ�ُّح

ألق حنجمٍطجم
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:]ٌ �مجختأل ط[جبَّؤّحلحجب: جلٌَُّّْْآ ئُّ: إلُّحت :
ْحتٌى﴿جمغ سألل: جنًّحجل جبحخلُّ طُّإلُّؤُّّز:
طَُّّْ إلُّْئ ئُّ َّْضرّ�ّخن مجحنر ْ ضًٌَّّ
ْ سًحآل جنًٌَّّل َّْ ؤُّحتجبال أل[ْ ئُّ ء خًٌُّ
ؤُّخُّخلّحنُّ ط طُّحتح جبَّحتخىُّهّلآ ّ ْز ٌ حت
سًحألُّْةختجبآل ْ :خلُّحتجبَّؤ سألل: ٌئ ؤجب ئُّ
خ[ٌل طُّمجُّحت َّْحتمجختذ�ُّإ ألُّي ْنيُّْ جبَّال
]ٌ ذَُّّْحت ط :ٌ]حتْْجنأل خبٌخت ملُّقألُّ: ْ:خبآل
ء طَُّّْخلُّ ةّحنّل ؤٌُّئؤ[آل طَُّّْء ظًَّحتَّآ
جلٌ[ذخت سًحأل ْ سألل طُّإلُّؤُّّذحبحٌألَُّّْ طُّْ
ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ ْآ ذُّحتْْخبإل ْذٌُّئ ئُّ
ةختٌٌُّ�ُّجبٌّآ جبٌْ[ةُّهرل ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ أل[ْ
ْذٌُّئ ئُّ ْ طحتْز[ ْ طُّؤختٌى[ ئُّ َّْف
طُّْ قًْألُّث طُّحتح خلًٌْحب َّْء زّحنىُّهرل
ئُّ ذ[ٌدُّز ةُّؤ١ََّّْ هختَّ طُّإلُّؤُّّذحبحٌألُّ

ة[حتةختجبآلإ جنًْآل
ْخل[جبَّ: ذُّضر سألل:ْ:ةُّْجي خبححتجبآل ًإلُّئ :
زّحنٌُّل ة[حتةختجبآل َّْضر ئُّ حت�َّشُّز ْ
جبحٌختَّ ْ جبَّجلمج[ مجحنر ئُّ خلًٌْحبَّ خبألٌُّئ مجحنر
ة[حتض[ألُّ ْ ؤُّجبحتَّخلُّ ْ ألُّضًَّجن﴿[ألُّ ْ
ٌ]ط[خل إلُّيّل جبٌ[حتٌّ: ذختإ: جنًْألٌُّئ ْ
َّْ ء: زّ[ل مي خبآل مي ط[جبَّؤّحلحجبٌ�ُّ إلُّحت:
جنًَّّ َّْْ جبٌَّحنر حتْضجم[حت ضًٌَّّ ط[حتَّجلْْ
َّْز ضًٌَّّ خٌُّل:ء حجلألّ�َُّّْْ:ألّحن[أل خخت�
ئَُّّْحتةختجبآل ط[جلحجبٌّ طٌَُّّْخن خّش�ُّ ضًَّجنُّآ
خل[جبَّذختٌآل ئُّ ٌُّةّ�ُّ زًْجن[آلا أسألل سألل
جلَّْة ةُّخلّ�ّخن إلُّحت ْ ط[جبَّؤّحلحجب إلُّيٌُّئ
ْ حتَّألل خبحألآل ًجبٌختٌل:طُّحتح:إلُّئ ضًٌَّّ ذ[ٌدُّز

زًْجن[آلإ سألل جنًٌَّّّ
مجختٌلآ: ٌُّيُّؤ[آل زختخلّ[حتٌل ئٌُّختح َّْف
ط[جبَّؤّحلحجب يّؤُّز ط[ٌ[ طَُّّْخلُّ طٌُّْخن ء
سًحألُّْةختجبآل ط[ٌ[ ةُّئسُّئَُّّْح إل[ ذُّألّ[
ؤ[حتٌوُّز :سًحأل ئُّ جبٌْخت حتْضجم[حتٌل:
جبٌ[حتَّ طُّحتجلحألّلح ٌّ]ة ألُّّةٌُّ�ُّ خبآل

إلًٌمت ةًحتجب خبألٌُّئ :ْ جبٌُّْذٌُّئ: طّجمُّ ذ[
مجحنر ْ ألٌُّختآل حتحخلُّيّألُّ ط[جلحجبٌّل سًْحتَّ
جبحذ خُّخلّ[خلُّ حتَّهر[حتٌ�ّ[آل ْ قًسًٌئ
ء زّ[مججم[حتٌَُّّْ خلجمرؤّل ْ ألُّحتٌر :ْ
ْآ ةختٌ[مجُّ جلَّهر ئّ[آل ئُّ: ٌ[حتجبحٌآل خخت� ذًحأل[ٌّ
خُّحتأل[ؤٌُّّ ألٌُّخن ْ جبٌْ[حتْْخب خبٌ[آل ٌ[حت ألُّخخت�
خبألٌُّئ طؤش[ ضًٌَّ[ألُّآ جبَّخم َّْ حتْْخبحألٌُّ[آل
حتجلمج[حتٌ[آل:خًْل:ئٌُّّ خرًٌُّألآل طُّحتح:طَُّّْ:ء
ألُّحتٌر ْ جبحذ ئُّْ ْ ُّذُّّ ٌُّجبٌ[حتجبٌَّّ:ةًْؤ
ئُّ خألُّآل ضًٌَّ[آل خًألّ[ز خ[ٌُّخلُّ ةًٌُّألُّ
ط[جبَّؤّحلحجب هىختٌَُّّْآ ْ ؤ[حتٌو خ[حتَّْْجلن حت�ٌّْ
ط[خلر حتْْجنألإلًٌختةختجبآل ضًجب ْ ضًَّألحبآل َّْ
ٌٌُّخن ء خًْلآ خُّحتجلَّْ إلًْجنّ[حتٌُّمجٌُّّ
خبآل طُّمجُّحت نيًٌألىُّ خبٌ[ألُّآ إلَُّّْسٌُّّ خبآل طُّحتح
ألُّّأل[خلّل ضًٌَّّ إلُّيٌُّئ ألُّْل إلًْجنّ[حت
ضًجب ذًحأل[ٌّ ْ خىٌُّل ئّ[آل ئُّ َّْحتمجختٌّ ذ[
ء يختؤحلَّ ضُّذٌُّئ ئُّْ ألٌُّختٌل حتجلمج[حتةختجبآل

ةّحن[خلٌُّّإ جبَّْحتٌّ ئُّ ]�ةًْؤُّئ
ةًحتجبخلر[آل: ئُّ: ْْ طؤخت� خّ�ًؤ[آل: :
زًْجن[آلآ ْسألل سًحأل َّْ طُّإلُّؤُّّذحبحٌآل
ضًَّألحبآل ئُّ جلٌ[ذخت خبألٌُّئ ْ جبٌُّْذٌُّئ أل[ْ ئُّ
جبٌ[حتجبٌَّل خًٌُّخلُّ حت�ْْجنألإلًٌختةختجبآل ضًجب ْ
جبٌُّْذٌُّئ ئُّ:أل[ْ ذ[ٌدُّز: هختحْحآلآ:َّْ: ْ هختَّ
ئُّ حتحخلُّيّألٌُّ�ُّ ذختخم ٌٌُّخن سًحآلآ س[ٌُّئ
طؤش[ ةًحتجبخلر[آلآ ٌّ]�ةًْؤُّئ جبٌْ[حت�ْْخب خ[آل
ة[حتٌ�ُّحتٌل خُّجنحبححتٌّ خبآل ء طَُّّْ طُّحتح
خ[ٌُّخلَُّّْ ضًٌَّّآ خًألّ[ذأل[ٌآل ئُّ جبحجنرًْل
جبَّْئُّؤُّآل ضًٌَّّ َّْ ض[خلّ�ُّ ؤ[حتٌوُّز ْ هىخت
ةختجبألُّ ؤر[ئُّمُّ ْ ضًَّألحبآل حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ خىٌُّل
ألُّّحت�َّخلّ�ُّ يجمُّ:ةختجبآل ْ:ٌُّمجئ ذُّألّ[ ْ َّْ
إلُّْئ ألُّذًٌُّألّل ضًٌَّّ: طُّمجُّحت جبحجبٌ[
جبٌ[حتجبٌَّّ طُّْ ْحتجبآل طُّحتح خٌُّل ض[خلّل
ئُّ زُّذ[ٌل خًٌُّخلُّ جلٌَُّّْْ ئُّ ء أل[جنختٌألُّ

ةًحتجبَّْححتق[آلإ ٌّ]�ةًْؤُّئ أل[ْ

سًحألُّْ أل[ْأل ئُّ خبآل
حتْضجم[حت هىخت:ْ ةختجبآل

خيَّخإل جمٍٍإلخؤ
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ئٌُّختح
مجختقآل ٌُّةُّْ

٧

جبَّحتؤ[آل:ؤآل ألُّّْ ألُّنيآل:زٌُّحبح جبَّحتؤ[× جنًْآل جبٌّ
ةختجبؤُّ ضًَّال َّْ نيُّ ضًَّال ؤآل نيُّْ خًٌألّحبَّ ضًَّجب ذً ذ[ خُّْ

ؤآل:إل[ْحتجبؤُّ ةُّ أل[ْحتجبٌُّ:ئًٌُّح َّْ:خلُّحت ة[هخت
خىُّال ٌ[جبٌّ َّْف جن[ٌُّجب جنٌُّّْ ٌٌُّّ َّْذّحبَّ طًٌحنآل
ؤآل:ؤختجبؤُّ خىٌُّّ ٌ[جبٌّ ؤآل ئُّ ذً ذ[ َّْف جن[ٌُّجب

ًحألألال ّ جن جبًٌحألٌُّّ ذً× ذُّحتز:ضُّحتؤ[آل ؤآل
ًٌحتجبؤُّ جل ؤُّْيٌُّّ طُّحت ُّّ ّ خ ًٌحتجبال جل ْ خ[حت جنُّآل

خ:طحبم[ طُّحتح جلحألّحب ض[خل١ ةُّخم ئُّ:إلُّحت ضًْ ضًَّجب
ةختجبؤُّ خ[ٌُّيًجي:يًْ نيًٌّ ُّّ ّ خ ة[ْئ خل[ئُّ:ئٌُّّ نيُّآل
ضًَّآل نيًٌّ:جبَّئًٌّ:أل[أل[ألٌُّّ:خلُّحت:ْحجبَّ جبَّْحتَّ:ٌٌُّّ:خخت� ئٌُّّ
خختجبؤُّ ئُّجلجلَّز جبقُّ ؤآل طُّمجُّحت أل[ألُّ ئٌُّّ ئًيؤُّ ٌٌُّّ

هختَّخم ؤآل ْ جبَّئًٌّ هُّحتة ضًجبضًحإل:ؤُّشحلَّ:َّْف
ؤُّحتجبؤُّ جبَّحتجب ال جبَّحتجب ضًٌَُّّ جبَّحتجب جبَّئًٌّ جبَّحتجب

خلُّحت جبَّحتجب جنًْآل مجُّحتجبٌحبَّ جلْْحآل:خلًحتكُّ ذ[:طٌُّّ
جبَّحتجبَّؤُّ طٌُّّ ةًجنرٌُّّ ؤآل ألُّّْ ئٌُُّّ:ضًَّجن١ �]ش
جبَّحتؤ[آل:ؤآل ألُّّْ ألُّنيآل:زٌُّحبح جبَّحتؤ[× جنًْآل جبٌّ
مجختجبؤُّ جبَّحتجبَّ:ل:ؤآل طٌُّّ ألُّّّ جبَّحتجب:ْ:جبحضٌُّئُّ ئٌُّّ

ؤًئح ْ ؤ[ئ ضّ[ئ ض[ْ:ْ جبَّحت:ألُّةٌُّّ خلُّحتنيًٌّ ئُّ ”يُّخلختٌّ=
إل[ْحتجبؤُّح مجُّحتجب:ضًٌَّّ:خًٌَّّْ:نيحنر:ؤُّمجُّحت َّْ نيُّذًحٌّ

جنًْآل جبٌّ
ألُّنيآل جبَّحتؤ[×

حنحمى

طُّجلٌحل ضًَّألُّْححتٌَّئ
ْ حت�َّهر[حت: ط[آل ئُّ ْ ُّذّؤ[آل ٌُّةًْؤ حت�ْْخبحألٌُّّ زًٌَُّّألحبٌٌُّّئ ئُّ
نيُّأل[ٌّ ذًٌخن نيًححتجبَّْحتؤ[أل[ج ؤُّحتجبال َّْئ حت�ْْخبحألُّؤ[آل إلُّئجمًةُّهر
إلُّحت خٌُّألُّ ئٌُّّ ْ خًقآلآ: حت�ْْخبحألُّ: ؤُّْيو: ]ٌ ٌجمر: ًإلُّئ نيُّآل:
إل[ إلًألُّحت طّألش[ خٌُّّحبآ حت�ٌّْ: ضُّحتحٌّْآ إلُّال: ْ ض[خل إلُّال خ[ٌُّذُّآ
حتَّهر[حت ْ خُّّقآل ألّحن[آل هنئ حت�َّجب ]ٌ ة[حتجبحألَُّّْ نيًٌآل طُّْحتَّل:طّؤُّ

خًْجبح َّْحتحألًَّحتؤ[آل:مي:سًْحتٌّ
طُّْ خُّّقألُّ َّْحتجبَّْحؤ خرًحٌال طُّمجُّحت طّؤُّ طُّجلٌحلٌَّئ خُّف
إل[ْحت�ٌُّّْ إل[ْخل[ْ ْ ضّخن: ْ يُّْال: َّْئ: ء ذ[ٌدُّذُّ: زًٌَُّّألحبٌٌُّئ
َّْحتحَّْحتَّمجُّؤ[آل ض[خم ةختجبٌََّّّْ خلر[ٌخن إلُّؤّحنُّ خ[ٌُّذُّ جبٌختقألٌُّّآ
خ[خلّحن ْ:ذُّأل[ألُّز:إلُّحت خ�ًجلَّحتقآل ضُّحتحٌّْ ةختجبٌََّّّْ ئُّ خىُّقآل:ْ

ألُّةُّقآلإ
خرًٌُّألّال ذ[ ةُّقآل خ[خم طُّحتحجبحآل ل ّةًئ َّْخلُّحتإل[ز خ[َّْذُّ ئٌُّّ
ةختجبقآل خ[خل خلُّحتَّْ ئُّ طَُّّْل ؤُّمأل[ٌّ ّ ْز ٌ حت جنًٌَّّل َّْ

خٌُّّحبإ جبٌ[حت
خّ[ْحآل ٌٌُّّ ئُّ حت�َّهّي إل[ْحت�ٌّ:ْ حت�ْْخبحآل:جبْ ئُّ حت�ْْخبٌّ طًٌحنآل
جبَّؤُّذُّيٌُّّ ط[آل ئُّ جبٌْختٌل:ةختجبٌ[آلآ جنًْآل خلُّهُّحت ل ّنيًْئ
ْ:ٌُّةّ�ّ[آل خٌُّألّ[آل ةُّهرُّ ل ّي[ئ يُّس حت�ْْخبحألٌُّّ:ط[خل[ٌّل
طٌُّّْ َّْف ذختٌ[آلآ طُّْحةٌُّّ حت�ٌّْ إل[ْحتجبَّ: ل: ّنيُّز[ئ
يًال ض[ء:ْ حت�ٌّْ ئُّ إل[ز ء ةختجب طَُّّْ إلُّ ْ سًْحٌّْ:ألٌُّ[
خلُّم[ز ْ هألُّ:حت�ْْخب ئُّ ألًٌجم[ث ةئى ذ َّْ خّ[ْحألُّ طُّْ
إل[ْحتجبَّ جلٌئئٌُّل مجختجب ذ[:جبَّخل حتَّهّيُّمجُّال جنًْألُّ ئٌُّّ ْ
ْ:حتٌّ حتَّهّيُّمجٌُّّ جبْخ[حتَّ:جبَّخم:أل[:أل[ْ:جبَّخم ْ ٌّ:ؤئؤ[إإ
ْ جنُّةُّز هختَّ: ةختجبألُّ حت�ٌّ ئٌُّّ ْ مجختجبألَُّّْحت خلُّهُّحتٌ[آل:

أل[ني[حت:إلُّحت َّْف خًٌّ خ[حت:ئُّجنّ[ألّخن:يًحتخلُّْ ْ خًٌّ ّأل�ّ[آل ذ ْ ْحتخلل
جبٌْ[ٌّ ْ ط[ٌْل: مجًئُّال:مجُّْحتحٌّ ]ٌ ًْْمج ٌّ حت�َّخلّألُّ ذ[آ ةختجبآلآ حت�ٌّ
طَُّّْل طُّحتح ط[َّْمجُّآ أل[ْ ضجمرألُّ ضًٌَّ[آل: ضًححتجبآلج ط[ْ ذ٢ طَُّّْل:
ة[خختح ٌ[حتْْ ئٌُّّ:ط[ألُّ خىُّآلإإإ خلًْةُّْ خ[حتٌّ خحنًْحتآل:ْ ضًٌَّ[آل ئُّجي
ةختجبآل مج٢ َّ ًْْمج ط خآل ضُّحت�مج[َّْمجٌُّّ أل[ْ ئُّ ز[ٌٌُّئ جبحتٌ[:فج ء
حت�َّخلُّّ إلُّئُّجبحْحآل: َّْ حتَّهّيُّمجٌُّّ: َّْف ملألىٌُّّحبج خًٌّ ضُّحتٌ ْ
جبٌْ[ٌّ ةختجبإإإ: يًحتذ[حتٌّ ضألىّ[آل ئُّ خًٌّ إلُّحتنيًٌألّل َّْ :ْ جبحجبٌّ
ةختجبآل:طُّحتح مجًحتش:ضًٌَّ[ألُّْ ْ ةختجبآل ضًٌَّ[آل:ذُّؤّجمُّْ طَُّّْل:جبْخ[حتَّ
ذًحخلر طّألش[ ْ جبحتٌ[:ف ٌ[حتْْ ة[خختحآ خًٌآل:ئُّ:خلُّهُّحتَّمجٌُّ[آلآ َّْحتجبَّْحال
ألًء َّْ إل[ز جبٌّج ألحلٌىُّ ئُّْ خُّحت�ٌل: ذ[جنُّ: ٌٌُّّ ط[ْ:ملألىٌُّّحبآ ئُّ
طَُّّْئ أٌ[حتْْ حتَّهّيُّمجٌُّحن ْ خ[أل ةّحن[ ٌل ةخت� نيُّآل ضألشُّحتَّمجٌُّّ
ألًٌجم[ألألُّ طُّْ ض[خم:طّجمو[ٌّ ألحلٌىُّْج إل[ذُّ يًحتذ[حتٌّ:ةختجبا طّألش[ ْ جبحف

ئٌُّّ إلُّ ألًٌجم[ٌُّث جبٌّ ألًٌجم[حتٌَّّ خُّحت�َّمجُّ حت�ٌّْ ئُّ حتَّهّيُّمجٌُّّ ء مجختجب
هآلآ أل[ْ َّْ ض[خلّ�ال حتَّهّي َّْف: ملألىُّّال خًٌّ: ضُّحتٌ :َّ ًْْمج
ئٌُّختح:ْذُّ ةختجبإإإ يًحتذ[حتال ؤُّحتل ئُّ ْ ؤُّذختخل ضجمرُّ مجّ[آل:ضًٌَّّ
َّْضر طُّحتح ذً طُّحتح:ؤآل:خًٌخنآ خُّْ:ذً:حت�حخلّّ�ٌُّّ خختح ث حت�َّهّيُّمجٌُّّ
ئُّ:خ[آل ةختجبال يًحتذ[حتجب َّْضر ْ ألًٌجم[ألّحبٌَّّ ضًئُّمجُّ خ[آل ئُّ جبحؤُّ:ئّحب
سًْحْ إل[ذُّ طٌُّْخن ةختجبٌحبح؛إإإ شُّهختٌّ ْ ةّحن[ٌحب ألُّضحن خُّحت�َّ ط
ْحٌّ َّْ ضُّحتحٌّْ نيًٌألىُّ خىختجبحالج سًْحتَّ ٌَّّْ إلُّ خ[ٌُّجب خُّف ْزث ْ
َّْف نيًْجبج ئُّأل[ْ ْ ٌٌُّحبََّّْ خلخت� جلٌّْ جلٌّْ َّْضحنف ئٌُُّّء ْ جبْْخل
ْ:ةًني�ّل:نيًٌّ خ[آل:خُّحت� ْ:ئُّ ٌ[جب:خًْجب ض[خل:خ[ٌُّجبَّ:إلُّؤّحنُّ:ئُّ
ئُّف مجحنر ذ[:ؤُّحتجبال ألُّْحتٌٌُّحب إلًٌختَّْ ئُّ ْ:يُّز خألًٌجمختٌٌُّحب ٌُّ
نيًٌّ ض[خلّل حتَّهّي سًْحت ضًٌَّ[آل أل[ْ خُّّآل إلُّْئ ْ خًْآل خ[ضَُّّْحت

ؤُّحتجبال:خألًٌجمآل؛؛: ضٌُّ[ئ:ْ هىخت ذً:ئُّ

خُّّ إلُّْئ ذألّخن
خألًٌجمّحب؛؛ ضًَّجب أل[ْ

ُّحمحنَُّّ�حمطأل ألخصجل


