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ئٌُّآل ٌُّمجحنر ؤ[أل�[ألُّ ظئٌُُّّل
خْطُّةختٌُّل أجنُّهُّةا حتْْجنألإلًٌختٌّ جبَّجلمج[ٌّ

٧

إإإ:طٌُّّ جنختٌألُّ خلُّخخت:خُّحتَّمجٌُّّ
خًْلح نيًٌآل أهٌُّئا خلُّخخت

سُّإل[ألُّ ز[ٌرُّضر خُّنحبح:مجُّأل١ٌآل

حت�َّخل[ألآل ًجل ّ خ[ئ جنُّهُّةإإ
ْ أل[ْحت�حخم ئُّ ةًحتجبٌّ

حة م٢ خ[جنًْحت

حت�ْحئُّذُّ:م٢حيُّّمجٌُّّ جبقًةختحخل:ئُّ
خًْ؛ ألُّ جبٌختٌّ حت�َّألل ألُّ



THE BEGINNING

أل[ة[ ط[َّْجبحآل َّْحتزختخلٌُّئ:ْز ٌَّّ٤[حت
إلُّحتحخل[آل ٌل :مجحنر خلّ[خلُّز خ[جلححت ئّجم: مجُّحتؤ:ْ ذ[ْخل[آل مجُّحتؤ[ٌّ ْْخبٌَّئُّ:ء حت� ط
ألًْ إلُّال:ئُّ ٌحبَّؤ[آل خىلخت� ضًَّؤ[آل أل[ْ ٌل:َّْ ط[جنأل[ جبَّألل ء ضًجبحؤ[ألُّ ْ:ضًجبح ةختجبمجُّ
طُّحتحٌّ ْ:ألُّ خ�ختآل ط[ْ:ئّ﴿آل:ؤ[خل ئُّ ء طَُّّْ جنًْآل إل[ألُّ ٌآل: ْ :ةُّخم ٌّ خخت� ء جبٌْألّؤآل
طُّحتحٌّ خُّئىال ؤئئُّذُّ: ط خلُّحتَّْحتٌٌُّئ ة[حتْحآل طُّْألًحخختجبآل طُّحتحٌّ ألُّ ةًحتجب:ْ َّْ ضحلؤُّز
ضًٌَّ[آل:َّْ :ْ ضُّآل زُّء ة[حت ْ ةُّآل يجمُّّ طؤرّ[جل إل[ْحتجبآل جبَّخم َّْ :ْ ألُّي:جنُّضجم

:طُّئًحخلآل؛ خ[َّْحت�ٌَّئ:ؤُّحتجبال
خّ[جب:ذًٌُّأل جلٌ[ذخت جبحتْْ أل١:خى[ْ:أل[إلُّي:هّحن١ْ: خئ جبَّألل إلُّحت:ةُّخم ء ضًٌُّْل خُّّخلُّ ٌُّ
ةُّخم ْ ؤ[ذُّ ةخن:ْ ء:جبألّ[ خى[ سُّال:حتحجلٌّ ْ ٌّحتُّط خلُّحت ؤٌُّحبحآل أل[ْ ئُّ طُّحتحٌّ:ؤ[ٌَُّّْل

أل[ضًَّجن مي ْ ضًَّجن مجحنرؤ[ألُّ:مي إلآل إلُّخم ء ٌَُّّّْط ٌُّخل٢:أل[ضًحْ ٌُّذّال:ْ:ئُّ ئُّ
ْ:نيألُّ خًٌألؤ[آل زٌُّ[: جبحئل ئُّ ْْخب: حت� ْ ضًَّجن ْ َّْضر:خلًٌخت ذًٌُّألّؤآل طّؤُّ: جلحألآل طًَّّ:
طؤختْْ ذ[ َّْف خىُّقآل ْ:جبحَّْز خ[ألل ؤُّحتجبال َّْضر ْ:زّخن خىُّقآل جبٌ[حتٌّ ّل خًْألٌُّئ
ه[ذ[ٌّ ْْخب: حت� ُّّال ّ خل ْْخب حت� ألُّ ه ء خًٌحنآل ّل ؤ[أل� َّْحتخبَّ :ء َّْ:ألُّخُّّ خ[َّْحت� ئُّ جبٌْخت ٌُّ
ألحن[ألٌُّئ:ؤختجبآل؛ ئُّ جبٌ[حت١ٌآل خبٌ[آل ألحن[ألٌُّئ ء: طَُّّْخم ألّحن[ألٌُّّ ضًٌَّّ ةُّخلُّ؛؛:إلٌُُّّ ألُّ ه
ئُّ ؤُّخلُّئُّمجُّ ضًَّجي ٌُّألٌُّئ ء جبٌْألّؤآل ةًحتجبخلر[آل إلُّحتٌال ةًحتجبٌَّئ:جبٌَّحنر ئُّ:خ[َّْز
ذ[ْحألد[حت ّل ٌُّأل ء طَُّّْ خِ ْ أل[ٌّْ إل[ خلّ[خلُّز ذُّّئ حت�َّل ّل خ[خل مجحنر ْ نيًٌألُّ إلًٌختَّْ
نيحنر هختَّ ئُّ َّئّ[أل[ طّؤُّجيْ: ْ ؤئئُّذٌُّئ:جبألّ[ ء خىً» ز[ خ[َّْذُّ ط خ[آل ئُّ ضًحجلال خىُّقآل
ئُّْ ُّ�ّ ٌُّة ؤُّخلًْئُّّز ْ ؤُّخلُّئٌُّّ:إلحم:ةختجبآل:َّْ:طُّحتء ء ٌُّةّؤآل سًْحت ْ إل[ْخُّجي
جبٌَّحنر َّْأل[ْ:ةًحتجب طُّْحألٌُّّ خسختخلال َّ:ضًحجلال ئ٢ ؛ ٌّ ةًٌُّخل[آل:أل٢ ْ مجُّحتؤّ[آل خ[َّْذٌُّئُّ:ء
ح؛ ةختجبألُّ ضًٌَّ[آل ؤُّحتجبال طُّحتحٌّ نيُّ ْ ضًٌَّ[آل طُّحتحٌّ نيُّ ز[ٌُّ زئُّْ ض[َّْآل خّألُّخلُّ ال ٌ إلُّحت
ء :ألُّّ ُّ:حت�حخم ألّحنر�ُّ؛حٌ: مُّف خل[ش خ[آل ئُّ ة ْ ألّنؤُّز ْ أل[جل أل[ْ ئُّ إل[ ة خحلح× ضًحجلال:
ط:ؤُّحتجبؤُّ خًٌحنآل ةُّ ٌُّ ٌ[:ؤنّ[حت ًَّحت ّ ز خًْألُّ ْ:طّحبححتٍ خلّ[خل :َّْحتزختخلّ[حتٌَّئ ٌَّّ٤[حت
إلُّ ؤُّحتجبال مجختهرٌُّئ طُّحتح خًْجب نيألُّ طُّمجُّحت نيًٌآل خُّجبخُّضر ؤُّحتجبؤُّ طُّْ ]ٌ ضًَّجندُّضغ
نيحنر:ةُّهرُّّخلُّ ٌّ خخت� ٌال:ةًحتجبخلر[آل جبٌَّحنر:إلُّحت خ[خم:ةًحتجب :ئُّ ْْ طؤخت� ذ[ ؛ أل ّ ضًٌَّّ:ؤ سًْحت
يًؤُّّذُّ ]ٌ ألُّذَُّّْ ئُّ ض[ء ؤُّخلُّئٌُّّ ألُّةختجبآل سّ[ ْحألُّجي ئُّ طُّة[آ ْ  ّ ئ نيُّْ َّْحت ء ألًح
ّل:ألُّّ:ء إلّمت:ؤئئُّذ جبحجنرًْجب:َّْف ضًٌَّّ ةختٌ[ل جبٌ[حتٌّ :ض[ء ذًٌُّأل ّل ؤئئُّذ إلُّحت ء:
ألحلٌ جبٌْختْ ْ زحنر جبَّْحت ذٌُّئ ْ ئُّ خُّئىال خجتٌُّآل ض[ةُّ طُّْ أل[ْ ئُّ ذُّألّ[ ٌُّئْْئ حت� مجحنر

طُّة[؛ ىال:جن[أل[جلٌّ:َّْزخُّئ ٌ[خم جبحألُّْحت� ضًٌَّّ يُّْؤُّّز ْ:ةُّخلّ[آل:ئُّ ألّحنرُّس[آل
إلُّال ْ جبف أل[ْ إل[ ةًحتجبحٌُّذ إلُّال أل[خبٌُّجب:َّْف ةًحتجبخلر[آل :ئُّ ٌال إلُّحت ةًحتجب:جبٌَّحنر
جبَّجلمج[ٌّ ؤُّجلحتحألآل ّ[جب خل[ئ حتحخلُّّ ئٌُّّ حتَّخلف طُّحتحٌّ أل[ة[آ: : ضًٌَّّ خًٌآل ةًحتجب : طألى[حت
ضُّؤُّ:إلًٌختجبحآلآ جبح جبحتٌجتَّ:َّْ:خبٌ[آل:ضًٌَّّ خُّنحبح :ئُّ:أل[ْ جنُّجي:خل[ئ ئُّ هّحن١ ء ء جنُّهُّة
خُّجنُّ طِ خألًْحت�قألُّ َّْحتزختخلٌُّئ ْ خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ نيُّْ ذُّألّ[:َّْ ء َّْح:ألُّّ حت� طًٌحنال طؤش[
إلُّخبححتٌَّئّ[آل ٌَّّخبؤ[حت خ[خم َّْحتزختخلّ[حتٌَّئ خبؤ[حتٌَّّ خ[خم سّ[ز ئُّ ّخ ةًحتجبآ ؤئئُّز ئُّ

خىُّقآل؛؛

ألًٌجمُّحت خلُّحت

٤[حتَّ خلُّحتخ[خم
٧
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حتْْجنألإلًٌختٌّ جبَّجلمج[ٌّ ئٌُّآل ٌُّمجحنر ؤ[أل�[ألُّ ظئٌُُّّل
خْطُّةختٌُّل هٌُّئأجنُّهُّةا ةًحتجب ْحتَّخل[ألآل

ؤّجبٌّ أببببا شًجلٌَّختحآل:أببثبا:ةًحتجبٌّ أبثا ٤[حتَّ

٢٠٠٦ في والوثائق٨٩٢ الكتب دار في رقم االيداع

182244
خل[ئ ألّجم[آل ئُّ خل[ئ خل ئُّ َّْحتش
ْ ؤ[ئ ْ ٌجبححتح ْ إلُّة آ بثثب

ةًحتجبإإإ بببببت ذ[ بببببب ؤًئ

خبٌ[أل ئُّ ةُّخلّل طُّحتح ط[هُّحتٌال
َّْجبَّخم ؤُّحتجبال حت�َّجلحٌّ ذًٌُّألجمر
ط[ؤ[عإإإإ إلُّؤّحنُّ ْ خ[حتٌل

لأل[ْألّ مجختذأل ٌُّةُّْ
ْ ؤًخلّي[ ئُّخ[َّْز إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ

يُّْؤإإإإ ْ �هُّحتإلُّأل ة[حت

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

الفيليين للكورد واالعالم للثقافة شفق مؤسسة

ت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ هُّحتحؤًْجنىختٌ[ل زّىإل[ذٌُّل هٌُّئٌُّّئ����

بب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةح خُّحتخبََّّْألحبٌّ إل[ئُّ شىًْؤُّز جبحؤُّجلحتحألآل جبٌْ[ةُّهغ
بب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ: مجًعألّلح خلّ[خلُّز َّْضرُّْ َّْئ نيًٌآل شحلذ:خلّ[خل
تب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ألُّّّ؛ ةُّخم خلُّجبَّيٌُّّ ذُّؤ[ٌّ َّْ ض[ألُّي

تب ألٌُّختٌالح:إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةًحتجبٌّ أroomاٌل ]ٌ خبٌُّْحت طُّحتح:نيُّ
بت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ةًحتجبأل[خل ة[حت ئُّ خّ�[ألُّ جبَّْحت:خ[جلحتمج[ألٌُّئ

ألًٌجمُّحت خلُّحت
هٌُّئ مُّف:شجمف

ألًٌجم[ألآل ًٌَّخُّحت خُّحت
خلًٌختَّؤ٢ٌّ ؤ[سحب

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

إلًألُّحتٌّ ط[ؤ[جبَّةختجبآل

دينار ١٠٠٠ نرخ

gullsoo@shafaaq.com

Tel:
07901373702
7403411
8836604

ط٠ّحإلّال مّجم[ ئٌُّحم
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هُّئُّش ذًٌخن خبٌ[أل:ْ ْخلٌُّّحب مجحنر زّحنىُّهغ:خبٌ[آل زختْْخبٌَّئ
طُّجلؤًْآل طُّْ ذختخم ئُّ جبئُّحت�حْةُّّّ طُّْ ْ مجختخبٌُّ طُّْ خّش�ُّ ذٌُّّحب
إلُّحتٌُّء نيًٌألىُّ ؤُّجلٌَّْآ ْ ذ[ٌو ةًجنر[حت ْ ةًجنر ئُّ خلُّضرُّ
م٢حة زّىإل[ذُّمج[آل ئُّ ٌُّةّل: ٌألُّحت ألً َّْ ضًٌَّّ: ٌُّألٌُّئُّ :ْ ئُّ

ةٌُّحب؛؛إإإ ي[قُّْ َّْز ضًٌَّّ زحنر ْ ةٌُّحب ٤[حتَّ
:ط سًحْ ئُّ إلُّخمح يٌُّختحألٌُّئُّ: ط طُّحتح ني[حتَّخلُّحتٌل: ط[ٌ[ :
خ[ٌُّخلُّآ نيحنر مجحنر ئُّ َّْحتش ذًٌُّألّؤدًٌحنّالآ زختخلّ[حتٌحنُّ
جبخب ء ز[ٌ[ألُّ خ ذًحأل[ٌّ ْ مجُّْحتح إلُّْئٌُّئ طُّْ خلّ[خل ٌُّألٌُّئ
طُّحتح:ضًَّجنىختجبآل خىُّآل ذُّحتض[أل خ[ٌُّخلُّ مجُّحت�آ ٌُّة١ٌّ:ضُّألٌُّّ َّْ
أل[ْأل ئُّ ؤرؤ[ألُّ زٌُّ[ةختجبآل :ْ خًٌآل ئٌُُّّةص[ف جلَّؤّألٌُّّ
ْ ة[حتحآ زُّحتئُّؤ[أل:ْ:ز[حتذٌُّئ خلّ[خل:ْ:هختحةجمّألٌُّئ ّىإل[ذٌُّئ ز
إلُّْئُّمج[آل ط[حتحخلرُّةختجبآل:مجحنر ُّذآ:ْ ٌُّةًْؤ مجختْْزٌُّئ طّألش[
ْ ؤًحذُّألُّ :]ٌ إل[ْْذ٢ٌّ مجّ[آل ْ ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتٌّ إلًٌخت َّْحتَّْ
طزُّحتحخلّآل خّأل[ةختجبآل طُّحتح جبحتٌجتض[ٌُّآل خل١حذّجتٌُّذّل جبحأل[ٌآل
خرًٌُّألّحب ء ألّحنرؤ[أل شىًْؤُّذّل زّىإل[ْحتجبآل ض[ذخت ئُّ خلّ[خل
نيّألٌُّئ خىٌُّحبَّ زّحنىُّجي ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ زختْْخبٌَّئ مجُّْحتحذختٌآل
ملحنٌُّّحبَّ نيُّْ طٌَُّّْخن جنًْآل ئُّ سّ[سّ[ٌّ:ةًْؤُّئ�[ٌّ:م٢حيآ
ي[ألًْألٌُّئُّ :ْ مجُّ: خخت� طُّْ: ْ خبححتجبآل ًإلُّئ ي[ألًْآل: :ْ جبَّخلرًْحت: أل[ْ
ئَُّّْحتجبال:زٌُّ[خًٌآل حت�ٌ�خت خًٌألُّخلُّ ء خىختٌٌُّحب ٌ[:ذُّمحبٌئ إلُّؤًححت
طُّحتح خًْجب َّْجبَّخلُّّْ ؤ[َّْ ء: خلُّي[ؤ�٢ خلّ[خل خلجمرُّؤّل
طُّحتح جبحٌأل[ٌُّ: ضًٌَّّ طُّحتح ء: ة[حتَّ خُّحتأل[ؤٌُّّ: طُّْ ةختجبآل ذُّْحْ:
ٌُّةّل ةًْؤُّئ�[آ َّْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ض[خل١ٌآل زّحنىُّجنىختجبآل
ء طَُّّْخلُّ طّؤُّ حت�حٌّ َّْ ؤُّخلُّئُّج ط طُّحتح ني[حتَّخلُّحتٌَّئُّ ئُّْ
ج خل[ئ إلُّهر ةُّال :ٌّ خىختٌٌُّحبَّ زُّحتئُّؤ[آل ْ شىًْؤُّز ؤ[ٌَّّْ:
ةختجبآل سًَّّس طُّحتح شىًْؤُّز جبحتٌٌُّحبَّ ؤ[َّْ ٌٌٌُُّّحنُّ َّْ
ؤُّإل[ألٌُّّ:ةُّؤرُّحتضُّؤ خىٌُّحبَّ ؤ[َّْ ةُّؤ خ:طَُّّْل ة[حتَّمج[أل
ئُّ ئُّف:ةُّآلج ٌ�نيَُّّْحت ؤئئُّز طَُّّْل زّحنىُّجنىختجبآل ئُّ خلجم ْ
شىًْؤُّز ط جبحتْخلىختجبآل يٌُّختحآل أل[ْأل ؤ[ٌَّّْ َّْضر إلُّؤ[آل
ْ زُّحتئُّؤ[آل يٌُّختحآل ْ خبححتجبآل ًإلُّئ َّْضر ذ[ زُّحتئُّؤ[آل ط ْ
ملًَّآل ْني[ألّل ةُّؤ ؤُّحتجبال ْ خًْجب جلٌ[ذختَّْ إل[ذ شىًْؤُّز

ٌُّةُّ؛؛؛ ؤ[حتحخلألٌُّئ:ٌُّء:ئُّجنًْآل ئٌُّّ

�ْجل ألُّجبح:ئُّ:ذختخم َّْ:جنًٌَّّل:ط[جنىختح:جبٌ[حت جبٌىر[ذحتٌّ:ط:جبٌ[حتجبَّ
مجحنر جبَّحتٌْآل ْ جبئ أل[ْ ئُّ ْ طُّْ:حت�خبقُّ خلُّحتةًذىختجبآل ْ جلْْحت ْ
جبٌْ[ٌّ:ئُّأل[ْنيًٌآل ء مجُّْحتحٌل زُّأل[ال ْ جبْؤُّئ زّىإل[ذُّمج[آل:خًٌُّ
ف ئُّ يٌُّختحألٌُّئُّ: طُّْ ْ ْحجلةختجب نيٌُّّْ ذُّيَُّّّْْ خُّمحم حت�خبٌال:
زًْخم نيًٌُّ إلُّحتةُّخل طًٌحنألٌُّّث زّحنّألٌُّئ َّْء ْ طُّؤُّئ إل[ذُّ
ؤُّحتسُّمج[آل:ٌَُّّْةُّْخبٌ[آل مجختٌأل�١ٌآل ٌُّةّل:ئُّ ْ ضًٌَّّآ س[حتحأل
طّجمُّ ْ جبحجنرألُّآ ٌَُّّْة١ٌّ ؤرؤ[ألُّ ؤُّحتش طٌُّْخن ء ئُّجبَّخلحبحآل
إلًٌمت ْ ألٌُّختٌحب ٌُّألُّمج[أل١ َّْْ ؤرؤ[ألُّ م٢حي ٌُّألّل إلًٌمت
ئُّخبٌخت زّىإل[ذٌُّئ:سّ[سّ[ ط خرًٌُّألّحب ء خلّ[خل:ألُّّ ٌُّألّل
خلّ[خلُّّ ط:طُّجلؤًْآل ة[حتْحآل ْ :سُّؤُّْخىٌُّحب ٌُّة�ختذ نيُّذختٌل

خىٌُّحبإ ط[حت�حخلرُّ خلُّحتةُّهغ َّْحتَّْ:ةأل[حتٌَّئ
حت�َّْز ْ جنًَّّ :ْ جنىئ ئُّ نُّئُّز ةًْؤُّئٌُّل ٌ�١ٌحنُّْ: ئُّ
طُّجلؤًْآل ء:إلّحنر جبحتٌ[ طُّع[ال طزُّحتحخلّألُّمجُّ َّْحت�ٌُّْخختجبآل ْ
َّْزُّّْ جبقًةختحخل ْ خًْ: ْ ذ[ال إلًٌمت م٢حة: ئُّ جبقًةختحخل
ةًجنغ ْ إل[ْْذٌُّّئ َّعّ[آل: جبئخت� ؤ[ٌٌُّّ خًْجبَّ ْ ألٌٌُُّّحب جبٌ[حت
جبٌْ[ٌّ خًٌّ زٌُّ[ إلًٌختٌ[آل ْ جبئ ئُّ ء طًؤّحبَّ ذختٌْجمىٌُّّ طُّْ
ألُّجلحألَُّّّْآ ئُّحت�ٌّْ خُّمحلَّةُّخلّلآ إلّحنر ذُّأل[ألُّز خُّمحمآ حت�ؤّ[آل
س[حتحألُّ جبحتْْة[أل خلّ[خل طُّْ:خلُّي[ؤ�٢ٌّ طُّحتح خىّحنّحب طُّخلُّي
ةُّؤ ذًٌُّألّال طّؤُّ خُّف نيُّخلس[ألًٌحبٌَّّإإإ جلْْحت َّْ خُّمحم ء
ي[ألًْآل ْ خلجمرُّال ئُّْ ألًْحت�آل طُّْ:إل[ْْذٌُّّئُّ:ء خُّقألُّ إلُّة
جبحتٌ[ ٌ[حت خخت� ء ةختٌٌُّحب ٌَّّْ زٌُّخت� ألًْ م٢حة ئُّ ء: خبححتجبألُّ: ًإلُّئ
طُّع[ال طُّسٌُّّْل نيحنرٌُّئ خحبحتٌٌُّحبج طُّع[ال س[حتٌّ نيًححت:خل[ئ
ُّنيًححت:خل[ئ ئٌُّّ إلًٌمت:ْذّل:ٌْألٌُّّ:ألُّّّآ:نيًٌألىُّ ئُّ ء مجختٌحب
زُّحتئُّؤ[أل ْ خلّ[خل ةًذئٌُّئ ْ ٌُّألٌُّئ ْ شىًْؤُّز: إلُّال
إل[قُّ ٌُّةال خل[ئ ئُّ طّؤُّ إل[ْْذٌُّّئج إلُّال: ْ يٌُّختحآل إل[ألُّ:
ةختجبآل ذًْؤُّذد[حت ْ زختز[مجُّألحبَّةختجبآل ْ ضًجبط[ؤ[جبَّةختجبآل يٌُّختحآل
َّْ طرهىختجبآل:ذ[ ْ إل[ْزُّق[ألُّّذ ؤّألُّةختجبآل طّألش[ ْ ٌُّة١ٌّ
ّّؤّخن خل خل[ئ ئُّ ْ جبحؤُّحتجلٌٌُّحب شىًْؤُّز خًْجب إلُّحتنيًٌألّل
خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ طُّحتح ضًجبط[ؤ[جبَّةختجبآل يٌُّختحآل ةُّهّؤألُّ جبْخ[حتَّ إلُّال
خٌُّألُّ:ٌُّةال ئٌُّّ ذُّْحْ:خًْجبآ ٌُّةال َّْء:خل[ئ حنُّ ّخل[ئ :طُّْ إل[ذ
ْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ يٌُّختحألٌُّئ ؤ[ٌَّّْ ئٌُّّ ء إل[ْْذُّّّ ضُّخل[حتةُّحت

ؤّجب04ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا
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سّ[سّ[ حت�حٌٌُّئ: ْ إلًٌخت: ٌُّةُّْمجختجبآل ْ :جبقًةختحذ طُّجلؤًْآل
ةُّجي ْ َّْحت�ٌُّّْخختجبآل: ْ طّحبححتَّ: ئُّ: جنًٌَّّل ةختجبآل جبحتْخم: ْ
طُّحتح خًْجب زٌُّ[ طّش[خ ]ٌ ألٌ طُّحت حت�ة[خُّحتٌّ ئُّ زخت� إلُّْحٌل ْ
طُّْ إل[ْْذٌُّّئ َّْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ مجُّْحتحذختٌآل زّحنىُّجنىختجبآل
َّْْ إلحم س[حت هختَّ ئُّ إل[ْْذٌُّّئُّ: طُّْ طَُّّْل خ ْذٌُّئُّ
ْ خًٌألُّ ٌُّألٌُّئُّ:خلُّحتي[ف ْ شحلذ طُّْ ء خىُّآل طزُّحتحخلّألُّ
ْ َّْجلٌختٌَّئ ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ:َّ أل[ْ جن[ٌُّجب ئُّئّّ[آل:ذُّأل[ألُّز هختٌَّخن

ألُّجلحألآل؛؛إإ ْذُّمج[ألّ[آل َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء
جبٌْ[ٌّ ئُّ م٢حة ئُّ ألًْ خلّ[خل طُّجلؤًْآل طُّحتح خ[قألُّْ طُّمجُّحت
خُّحتحْحتجبٌّ ؤألجمو[ألَُّّْ نيٌُّْل َّْ:جبٌحب:ْ ْ جبٌىر[ذحتٌّ حت�خبٌال حت�ؤّ[آل
جبَّخلىُّهر يٌُّختٌّ ء خىُّقآل طّألى[حت طَُّّْ ألُّّذًٌُّألّال خىُّقآلآ:
َّْخ[آل ْحجلخًٌألُّ طُّْ ْ ط[جلحجبٌُّّ هُّجلحٌّ طُّْ سًْحت مج٢إل[ذُّّ
ذُّةألئخبٌُّ ْ جلحألجمر زّحنىُّهغ طُّْ :ْ سُّإل[أل :ٌّ]�ةًْؤُّئ
ْطّألش[ أل[إلؤ:ةختٌ[ْقآل ئُّف َّْحتٌآل خل[ئ تت ؤ[ٌَّّْ ئُّ طّؤُّ ء
ٌُّ ء: خلّ[خلُّّ طزُّحتحخلّآل طُّْ ْ ٌُّإلُّؤّحن جبَّخلرًْحت طُّْ:
َّْف:ئُّ:إلُّؤ[آل:َّْضر خل[ئُّ:ئُّذ:خبٌُّقآلج إلُّهر ئُّ جلٌ[ذخت ؤ[ٌَّّْ
خىُّقآل خلئدُّّ ]ٌ ألٌ ألُّحت جبٌ[حتجبٌَّئُّ ئُّْ نيُّْزًْجن ألُّّذًٌُّألّؤآل
ئُّ إلًْة[حتٌَّئُّ:ء طُّْ ئُّ:َّْحت:إلُّؤ[آل ةُّهرَُّّْج ئٌُّّ:طُّجلؤًْألُّ ء
جبَّْئُّؤُّألّفج ؤ[ٌٌُّّ جبقًةختحخل طُّجلؤًْآل :ئُّ زّحنىُّهر ْذٌُّئ
حت�َّخلُّّخلّحنُّ :ْ جلَّمّو ْ ْحجلٌّ ؤ[ٌٌُّّ خًٌألُّخلُّ: طّؤُّ ٌّ ئُّ
ذ[ٌو سُّألل س[حتس[حتٌىّخن ْ :ألؤئؤ ْ ةّحنؤُّةّخن يًأل[ه:
طُّحتح خسختخل ٌُّة ئٌُّختح جن[ٌُّز جلْْحتحألٌُّئّ�١إإإ :ْ ٌَّْؤُّجل ْ
ْ َّْحتألُّمجختذّؤألُّ خلًْجب هختٌَُّّّ ئٌُّّ ْ ألّؤآل طُّْحة[أل١ سًْحت طّؤُّ
ض[خلُّْخًٌآل َّْحتَّْ حت�ٌّْ طُّجلؤًْألُّمجُّؤ[آل طٌَُّّْخن زّىلُّْحألٌُّّ َّْ
َّْ سًْحْجبحٌألّحن ْ:ئُّ حت�َّْحٌ�ُّ زختخلّ[حتَّ:زختخلّ[حت ط ألُّّةٌُّحبح
إلًْة[حتٌل نيُّآل َّْ ط[ؤ[خبَّ ذًٌُّألّؤآل ْةًئ٠�ٌل ةًئ جنًٌَّّّ
ش[ئُّذُّج:َّْحتش:ئُّمجحنر ط خًٌألُّخلُّ:ؤ[ٌٌُّّ طّؤُّ َّْ:حت�حٌّ خىُّقآل:ء
َّْ جبٌىر[ذحتٌّ شًةال ئُّ خل[ئٌُّئ:خلُّضرُّ طُّْ جبٌْحبؤ[آل ئُّ نيحنر
خًٌآل خُّجندُّجنُّْ ئُّ سًْحتٌل زّىإل[ذُّمج[آل:م٢حة ئُّ ٌُّةّل أل[ْ
طُّخلئُّآل ء خًٌّ جبحتْخم زّىإل[ذٌُّئُّ طُّْ أل[ْأل ئُّ مجُّْحتحٌل جبحتجل ْ
خلُّحتجبَّال ئُّ: َّْف ذ[حتٌض ٌَّْجبحتٌجتح ألٌُّْألُّ أؤألجمشالا ضًٌَّ[آل

طؤسختحذحتٌُّز: حت�ؤّ[آل جبٌْ[ٌّ: ئُّ م٢حةآ ألختٌ[ أل[ٌّْ طَُّّْل
خلجمرُّال َّْ ذًحتةٌُّئ: شًةال ئُّ خلُّجبٌَّل نيُّآل :ْ م٣ً[أل
ْ خُّخلختَّ ْ خُّنحبح ٌٌُّْزث خل ئُّ زّىإل[ذًٌّ طّحبححتٌّ:ٌٌُّْذٌُّئآ
ْذٌُّئ ز٢ْْجلٌّ ْ ٌُّةال سُّإل[أل سُّألل جبٌْ[ٌّ ئُّ ٌ[ألُّ ج ؤًخلئ
َّْأل[ْ جبَّْئُّذّل ْ ٌُّء يٌُّّ ئى[ألألٌُّ[ألُّ َّْجلْْحت إل[ْزُّق[آلآ
هٌُّجمُّئ ؤ٢ ْذُّآ ط ٌَّْح هُّحتؤ[ألخت� طُّحتح ْ جبحؤُّجلحتحألآل م٢حة
خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ إلُّحت م٢حةآ جن[ٌّ ةختجبألٌُّّ ْ إل[ْحتجبآل شّش[جلَّْ: ئُّ
م٢حة ؤُّؤئُّةُّز ثتثب خل[ئ ذ[ مجًجلٌَّحنرُّ خلُّجبٌَّّ خّجمٌُّئ
مدحب جلَّمّال خلُّحتخ[جلٌُّّ:ء ةًْجبَّذ[ٌّ طُّْ حت�َّخلُّّّ خًٌّ:ذ[ َّْحتجبَّْحال
جبَّخم شًةال:مجختجبذألُّ م٢حة ئُّجنىخت طُّهجمُّحت خخت�ٌل ْ ي[خلال حئىختٌال
جنًْآل:طٌَُّّْخن ئُّ ط[جنىختحةختجبآل:ْ قإلًْحتٌّ ةؤ[حتٌّ:ٌ[ خلجمرُّال ْ
ذ[ طُّع[ؤحبحتٌ[: ذُّؤ[جبححت طُّهجمُّحتٌَّئ ٌُّآل ئُّ ةًْجبَّذ[ٌ�١ نيُّآل
أل[ جبَّخم خُّمحم شحلذ ثتثب ذُّكًْجل ئُّ ء حت�ْْخبَّ طُّْ حت�َّخلُّّ:
خ[آل نيُّخلس[ألُّ ط[مجخت ْ ط[خلآل َّْ :ٌَّّْ ذُّةخت� شًةال ْ جبَّخلز خ[آل:
مجحنر ؤ[ئ ؤًّحآل ةختجبَّ: ة[حتَّخل[ز إلُّجلححتحآل ْ م٢حيُّ: :ط ؤُّحتجبال
ْ إلًٌخت ذُّؤ[ال ء حت�حجبَّ: طُّْ حت�َّخل[ألُّ ؤُّحتجبال ْ م٢حة: زّىإل[ذٌُّئ
ةًْؤُّئ�[ٌل خّأل[ةختجبآل طُّحتح ألُّء مجُّحت�آ ملُّألُّ ضًٌَّ[آل ذًحأل[ٌّ
�ْجل جبحٌ[آل:ئُّ ضًجب طُّحتح َّْف خل[جلٌ[ٌّآ ٌٌُُّّةُّْ َّْ ْ ٌُّة�ختذ
جنىئ ء ألٌُّّْ طَُّّْ إلًٌخت ةُّخم:ئُّ ضًٌألخت�جنألُّ:ْ حت�خبٌال ط جلْْحت ْ
َّْحت�ٌُّْخختجبأل طُّحتح مجًعّ[ل: خلجمرُّال ْ نيًٌألُّ شًةال جنًٌَّّّ
حت�ؤّ[آل جبٌْ[ٌّ َّْف هىختٌُّإإإ :ْ خلّ[خل ؤُّجبحتَّخلٌُّل مي :َّْ خلُّحت
ْ:ؤٌُّحبحآل:خلّ[خل أل[ْ ةُّهرُّ مجُّْحتحٌل حألى[حتٌّ ٌخت� مجً ُّآ جلحك حت�خبٌال ط
س[حتٌ�١ ء خًٌّ طَُّّْ ُّذّّخنآ ٌُّةًْؤ إلُّذ[ ْ ْ:ط[خًْحتٌّ هىختٌّ
ئىّ[ألُّ جلْْحت َّْ َّْحتٌآل خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ٌّ: ئُّ ء زّىإل[ذٌُّئُّ طُّْ
جنًٌَّّّ ْ جنىئ إلُّحتةُّخل ْ ٌُّةُّْخًٌآل ئُّ جبْخ[حتَّ ٌُّةُّْ يٌُّّ
شحلذج ْ ؤُّجلَّْ:ْ:جبٌآل َّْء مي ْ ألُّذَُّّْ مجختجبََّّْ:مي:َّْء ضًٌَّّ
زّىإل[ذٌُّئُّ ئُّْ مجًجلححتجي ء َّْحتسُّخلُّخًٌّ خلّ[خلّّل ةًذئٌُّئ ْ
أل[ٌّْ ء ألًْ خلُّحتجبَّؤّل حت�ٌّْ:ئُّ جبحْحة[حتٌُّّمج[ألّ[آل:ضٌُّحبَّ ْ ةٌُّحب

جبقًةختحخل؛إ خلُّحتجبَّال ألختٌ[
ٌُّألَّهخت ؤُّخلُّئٌُّّ جبقًةختحخلآ سُّإل[آل ْذٌُّئ مجحنر أل[ْ ئُّ
ُّؤُّألجبَّْئ طُّحتح ه[ةرُّحتٌَّئّ�آل: َّمجُّجلٌّ هخت� :ْ ٌَُّّْألُّذ هختَّ ْ

ألًٌجم[ألآل ًٌَّخُّحت خُّحت�

م٢حيُّّمجٌُّّ حت�ْحئُّذُّ ئُّ جبقًةختحخل
خًْ؛ ألُّ جبٌختٌّ حت�َّألل ألُّ
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زّىإل[ذٌُّل: إلُّحت ة[ئُّآ شُّخلختَّز :ئُّ زخت� ْ أل[طًؤّحبٌّ زخت� ْز ئٌُّّ
َّْز جبَّحتجبَّخلُّحتٌّ ْ ٌختحأل ًؤ[ئ ْ ة[حتَّخل[ز زختجي خبٌٌُّل ئُّذ ء
جبقألُّْ طَُّّْل سًٌخت ئُّف:جبَّحتألُّنيُّّآ:نيًٌألىُّ َّْخلُّؤُّز حت�َّخلُّّْآ
ْ ٌَّّْ ذُّةخت� ْ ىختجبآل جلْك جبٌىر[ذحتٌُّز:ْ ْ:ٌَّجبحت�ألحب خبألُّهرّؤألُّآ:ط[مجخت
ئُّ ْ ألُّْحت�ٌ[مجُّ ْذُّ ئٌُّّ َّْضر إلًٌمت ضًجبزُّحتخل ْ ذ[ٌوُّمجُّحتٌّ
ؤُّحتجبؤ[ألّل حتٌْحبحمجُّْ ذ[جلٌَّل ة[حتَّخل[ز ذخت ؤ[ٌَّْل ْ ؤ[ٌَّْل أل[ْأل
ئُّْ ٌُّةّل خلحلٌ[ألُّإ ط[مجختَّمجُّْ نيّئل ةختٌ[ألُّخلُّ خّر[ْحآل ْ مجًأل[ُ خ
ئُّ ة[حتَّخل[ز خلُّضر١ٌآل :ْ مجُّْحتحذختٌآل: ء: ؤُّحتجبؤ[ألّحنُّ: زّىإل[ذُّْ
أةًحتجبٌَّئ ةختٌ[ جبَّحتإلُّيّ[آل هختٌَّل خًّخبجبحأل ْ جبحتٌ[ طُّع[ال جبخبٌ[آل

ْ ط[مجخت خًٌُّ ضًٌألؤجت ْ جبةر[ذحت خلُّجبحال َّْجبحضَُّّْ هختَّ ء خًٌآل هٌُّئا
جبَّخلذآ جبٌْ[حتْْخب ذ[ جبَّخلذَُّّّْ إلُّحت:ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ حت�ٌْىختجبَّ:مجّ[ألّ[آل
ل ّجلَّْحئ ْ: ّل جلحك أإلُّحت طًٌحنّل ضًَّؤ[آل ؤُّخلئُّز:ةًحتجبَّْححتٌّ َّْف
طُّع[ال ْ:خلُّحتةختجبٌَّ[آل:ئُّ َّْضًٌَّ[آل ْ:جبححتْجبَّخلٌُّئ:خُّمجمّخن ا جبٌختٌل
أل[ْ نيُّّ أل[ٌْ[آل ْ ؤئّ[آل:جنىّ[ َّْجلٌ[ٌّآ جبحت�ألحبٌَُّّّآ:ئُّضًجبح ْ �ْطُّْ:جل

ؤُّألحبََّّْإ ؤئئُّز طُّحتح ٌمجُّْحتح ْ خلُّحتخُّحتجلٌّ ْ ذ[حتٌض جلخئحبحآل
ئٌُّّ زّىإل[ذٌُّئ:ذخت َّْجن[آل جن[آل ْذُّ ئٌُّّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ خّ�ًؤ[آل
ةختجبألُّ جبقًةختحخل زختْْخلٌُّّ ْ خألّ[ذأل[ٌآل ئُّ خُّجنحبححتٌّ ذ[جلَّ م٢حة:
مجختٌألل: هختَّ ئٌُّ[آل ْذُّمجٌُّ[آل ط[خل[ٌخن ْ طُّؤآل ْ خلُّي[ؤ�٢ٌّ ْ
جبَّخم إلّؤ[آل ء ة[ْئدًٌُّألُّ ز :ْحت�حخلُّيّألٌُّّ:ط ضُّظًَّحت ْ ٌ[ؤًإلؤُّ
حت�َّقُّز ْ ز[ء ْخبجبحآل نيَُّّْحت�ٌّ ْ ألُّحت�َّخلُّّ َّْز ض[خلّل ٌَّخُّجل
ألُّّذًحآل جن[ٌُّذ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ خىُّآلإ خل[حت�ٌجت ذحبححتٌَّئُّ:جلَّكجبَّخل
زُّحت�ٌَّّ ئُّأل[ْ ضًٌَّ[آل َّْخلُّحتإل[ز حت�ْْئٌُّئّ[آل يختؤحل ضًٌآل َّْ ْآ
نيُّألّل ء حت�حخلُّّخلُّ طُّْ جن[ٌُّذّحبَّحت ذ[حتغّخن ْ ألًٌجم[ألُّ ذ[حتٌض
ه[جنجمر ئٌُُّّآل ةختٌ[ألُّ جبخبحٌُّذ نيُّألّل جبٌألُّْ سُّْحت ْ : �ْجل
جلَّهرىختجبآل ْ ٌَّط[ْححت :ْ جبحتَّْجبَّحتٌّ خّش�ُّ طٌُُّّ: جنلّألٌُّّئَُّّْآ ْ
حت�ْْئٌُّئّ[آل خلُّحتْجنًْألىختجبآل خ ْ ذُّخلو٢ ْ ذُّإلش٢ ْ ؤًئ ْ ؤ[ئ
ئُّ َّْني[ئىختجبألّ[آل جلٌألل ْ أليًؤىختجبآل ْ جلٌألحبحآل ئُّ ةًجنرألّ[آل ْ
ئُّخ[آل ْ ةّؤّ[ٌّْ ذ[يّ�[ٌٌُّئ ئُّئّ[آل:ئُّ هختٌَّ�ّخن ْ َّْسُّال يُّْحتٌَّئ
ةًحتجبٌَّئ:هٌُّئ حئوحبحّـاإ يًحتخ[أل:ٌ[:أةدخن يمي ةختجبألُّ ٌ[:ئًنال ؤف
طّجمُّ ذ[ ألٌُّّْ ضُّظًَّحت ْ جبئجمًْجل ةُّخلّل ْ ةختجبآل خلُّخخت:هختٌَّل
ٌُّّئ جبٌختٌآل يُّحتجلٌل مي خسختخلّل ئُّئّ[آل ْ ذُّأل�ّ[آل َّخلّ�ُّ خخت�
ْ نيُّخم جبحْحة[حتٌحبحآل ط[ٌ[ ْذَُّّْح ط زًٌَُّّألحبححتٌَّئ: ْ شىًْؤُّز
ط[جنىختحخم:ْ طَُّّْل سًٌخت نيًٌألىُّ ح خىختٌٌُّل طُّحتحجبحآل نيُّ:خ[ٌُّخلُّ
نيَُّّْحت�ٌّ طّجمٌُّخن هٌُّئ:ذ[ ةًحتجب ضّحلحألٌُّئ هختٌَّل:ئُّ جلحألّال مجحنرؤ[آل
ذ[ ْ ةختٌ[آل َّْني[ئ: جلٌألل ئُّةًْحتح ألُّّجلحألآل ةُّآل:ْ س�ُّحتمجًْجنٌُّئّ[آل
جبَّخلذحبححتٌَّئ :ْ حٌ[آل طُّحت� جبٌْ[َّْ أل[ذُّخلُّ ؤًئىّ[آل :ْ ؤ[ئ طّجمٌُّخن
خلُّخخت هٌُّئٌُّّئّخن: ةختجبألُّْ: ةُّحت�: ؤُّخلُّئُّ: ئٌُّّ: ضًٌَّ[آل خُّنحبح:
خلُّخخت َّْف: جنختٌألُّآ خُّحتَّمجٌُّّ خلُّخخت إلُّحتنيُّأل ء ةختجبآلآ هختٌَّل
مجًْجنّل نيًٌألىُّ ةًْحتحح حت�َّخلّ�ُّ ْ خًْل نيًٌآل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
طُّْ نيٌُّْل:ألُّّ ْ خجتألُّهّل جنُّةُّذّ[آل ْ ط[جلححت ئُّ جبَّألل:زخت� ألُّّ
خًٌألّل خُّجبخُّضرّّ[ألُّ ْ ٌختحأل ًؤ[ئ ْ ؤٌُّألُّز ْ جبَّحتجبَّخلُّحتٌّ إلُّؤ�ُّ
ْ ةّحنُّ خًَّّحتٌّ:ْ ئٌُّّ:حت�َّألش ْ َّخلّ�ُّ:إل[أل[ٌ[آل خخت� جبَّخلّ�ّخن:ألُّّ ْ
إل[ْححت ْ أل[ئألآل َّْجبَّخلَُّّّْ ُّخل[ئ خل[ئُّإل[ٌّ ء جبٌَّحنر خ[حتٌ�ٌُّ[ألُّ مجختهرُّ
ٌل ط[ٌألحبَّ شىًْؤُّز ئُّ ةٌُّال طَُّّْ نيَُّّْحت�ٌّ مجحنرؤ[آل جبٌّ ةُّآلإ
إلًٌمت إلُّة ْ خىُّألَُّّْ يًحتخ[ألّحبَّحتَّ ْ ةُّحتحؤُّز ض[َّْآل زّىإل[ذٌُّّ ئٌُّّ

ألُّةُّآلإ ٌُّألّل:خبٌختز[ ْ نيف زّىإل[ذُّْ

طُّحتةُّْحجلٌّ سُّؤ[ئ

خلُّخخت طٌُّّ إإإ جنختٌألُّ خُّحتَّمجٌُّّ خلُّخخت
خًْلح نيًٌآل هٌُّئا أةًحتجبٌَّئ

ؤّجب06ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

خلّضضضضضض[خلُّز

٧

طًؤّحب جلٌ[ذخت م٢حي إل[ْْذّّل مجحنر ئُّ سّ[: هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
ؤٌُّحبحآل خرُّمجٌُّّ ةُّهغ: جنًْآل ئُّ حألى[حتٌّ مجًٌخت� َّْ جبجنغ ط[حتَّجلْْ ْ
َّْهُّْذّ[آل خُّئىًْ طَُّّْء ئَُّّْحت طٌُّْخن تبببآ ألّجم[آل ئُّ أهختجبَّْخما
ئُّمجحنر ةختجبٌْل خّدُّجنّ[آل خلُّجبٌَّل ألحلٌىُّْ ء جبةر[ذحتَّ حت�خبٌال طُّْ
َّأل[ْ شًةالْ: زٌُّ[خًٌآل َّْئ َّْف ضًٌَّ[آلآ ؤُّمألٌُّّْ ْ ؤ[جبجبٌّ إلُّيّل:
ألختٌ[آ ئُّني[ئ ضٌَُّّْئّ[آل :ذخت طُّحتح:س[حتٌل م٢حة طّجمٌُّّ جبقًةختحذ
حت�ْْخبمج[حتٌل طَُّّْء َّْ ًَّجنآل جبظ إلُّحت :خًْل إلُّحتنيًٌألّل طّجمٌُّخن
طَُّّْخلُّ ْْ طؤخت� خًٌّ يٌُُّّنُّ ْذألّحن طُّمجُّحت ةُّئّؤٌُّل ]ٌ ْجنُّ
خًٌّإ ةًحتجبٌالا أطّؤُّ ْجنٌُّّ طٌُّْخن ء ةُّآل طُّحتحٌّ إل[ْححت َّْط[جنىختح

سًٌخت هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ م٢حةآ شىًْؤُّز جبحتْخلدًٌآل جنًْآل ئُّ
ذ[ٌدُّز ي[ألًْألٌُّئُّ:ء طُّْ خّش�ُّ آ ةختٌ[آل ذُّؤ[جن[ جبٌْال إل[ْْذ:زئُّ
ذُّْحٌْل :ذْْ]إل إلُّة جبَّحتةختٌ[ألُّْ زُّحتئُّؤ[آل:م٢حة ئُّ طُّْحآل َّْ
طُّحتح ةختجب يُّحتَّخًْةختجبألّ[آل جل١ٌْ إلُّحتني جبحْحٌّ ْ خُّضحن َّْزّ[آل
َّْس س ذ[طّجمُّ َّْف جلَّهرىختٌ[مجّ[آلآ ؤًئىٌُّئ ْ ؤ[ئ إل[ْحتجبألٌَُّّّْ
طًٌحنآل ةًحتجبٌَّئ:هٌُّئ سًٌخت:طَُّّْء:ضًجب ذ[:طّجمٌُّخن ألُّةختٌ[مجُّْ
ةًئُّؤُّحتمج ْ:أل[حت�َّشُّذ ئُّ َّْحتٌآل خلُّجبٌَّّ خل[ئٌُّئ:إلٌُّحنر[ٌّ سًٌخت
ْ �ٌُّةحبَّأل :َّْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ خ[آل ئُّ خ[ٌُّخلُّ طَُّّْ ئَُّّْحت: خبٌُّآلآ
س طُّحتح ط[ٌألحبَّ شىًْؤُّز خ[آل ملُّألُّ هحن[حت ضًٌَّ[آل ٌجمر ًٌُّةإلُّئ
ةُّال ئٌُُّّْجبٌْ[ ذ[ ْ َّْ:طُّْحآل ء:ذ[ٌدُّذآل ي[ألًْألٌُّئُّ طُّْ َّْسّىختجبآل
ئُّئّ[آل جبحْح ء جنًَّّ َّْْ ة[حتٌَّئّ[آل َّْحت�ٌُّْخختجبآل ئُّ ألُّةختٌٌُّل ْةًحت�ٌّ

خىُّآلإ َّْس س جن[ألّ[آل خ[آل طُّحتء ةختٌ[مجُّ
إلًٌمت هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ئُّ خلّ[خل جلألحبحألٌُّّئ طّجمٌُّخن ذ[ خّ�ًؤ[آل
خلّ[خلَُّّّْآ جلألحبحٌٌُّئ جبَّجلمج[ٌّ ئٌُُّّآل ألُّةختٌ[خم طُّحتحٌ[آل إلجم[ٌْل
ؤًجبٌختٌٌُّّ ]ٌ م٢حيا أحت�َّمجُّجلأل[ؤٌُّّ طٌَُّّْحن[:َّْحت�ٌُّْخُّحتحٌُّذ َّْئ
ةًحتجبٌَّئ جب٣َُّّّز: ْ إل[ْة[حتٌّ طَُّّْء سّ[ٌّ ئُّ طّجمُّ ذ[ سألجمُّّ
ضٌُّ�ُّ مجختهر ْ ةّحنُّ إلُّحت َّْنيُّْحجنَُّّْ ألًْحت�ٌحب آ خٌُّل هٌُّئ
َّْحتمجختذآل طُّحتح ةختجبألُّ ء:جبحْحة[حتٌّ:زّحنىُّجي إل[ْْذٌُّّئُّ طُّْ َّْحتجبَّال
ئُّْ ضًحخلرّل ط[ؤ[جبَّة[حتٌّ خًٌحنّال ذًٌُّألّال ]ٌ م٢حيآ جنًأل[خلأل[ؤٌُّّ
ةُّخل[ٌُّذ م٣ً[آلا أؤُّقًْجب ذختََّّْ ئٌُّل ألُّةختٌ[مجُّإ خ[َّْذَُّّْ
مجحنر ئُّ جبحْح م٢حة زُّحتئُّؤ[آل طُّألحبحال ْ ةًحتجب خلّ[خل ًٌَّخلُّحتَّْض
ةًحتجبٌَّئ ةّحنٌُّّ: جبَّال: خ[ألُّ سحبجبٌّ َّْ ء ةختجبمجُّ ةًحتجبٌّ: ٌُّألٌُّئ:
شحلخ[ٌُّذ: َّْحتذُّأل�ّل إلًٌختَّْةختجبآل مجحنر ئُّ جبٌْخت هٌُّئَُّّّْآ:ٌٌُّخن
ٌُّألٌُّئ:ةًحتجبخلر[أل ء ةختجب طٌَُّّْخن َّْ طحن[حتَّز َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ
طُّْحألُّ َّْ طُّإلُّؤُّّز ]ٌ �ذُّألّ[:مجختٌأل ضجمرألُّْ زحنر�ًْجي هٌُّئٌُّّئ
ألُّي:َّْ ٌٌُّخن خّ�ًؤ[آل ْ طُّحتح:طُّْحألُّ طألرؤ[ٌ[آل ْ ٌُّأل�خت ء جبَّآل
طٌَُّّْخن خّش�ُّ ألُّّحت�َّخلألّلإ ةًحتجب ٌَُّّْألُّذ مجحنر خُّحتخبََّّْألحبٌّ

خ[ٌُّخلُّ طّؤُّ ةختجبمجُّْ:طًٌحنّلث ئَُّّْ هٌُّئ:خ[خم ذخت ةُّخل[ٌُّذّّل
هٌُّئ:جبٌْختَّْ:ضختٌ[قألُّآ ةًحتجب سًٌخت طّؤُّ ئَُّّْ:ألُّةٌُّال:ء ش[جن[
خّدُّجي ئُّف ء إلُّيٌُّئُّ طُّْ َّْمجحنر حت�َّخلف طُّحتح خ[ٌُّخلُّ: َّْف:
حت�ٌ�ٌُّّ طُّْ ْ ة[حت خ[حتقألُّ طُّحتحٌّ ضًَّؤ[آل ٌّذُّي ْ إلُّْئ خًقألُّ
ةّحنٌُّّ نيًٌألىُّ: خًْحت�قألٌُّّآ ئَُّّْحتجبَّك[آل إل[ ء جبحتٌجتَّ ْ جبٌْخت:
مجختٌأل�١َّْ ْ مجُّْحتحذخت م٢حة ةّحنٌُّئ مجحنر ئُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
ني[حتَّخلُّحتةختجبآل ض[ذخت ئَُّّْحت ةّحنٌُّ�َُّّْ مجحنر ألًحٌّ ملختٌٌُّ�ُّ خ[ٌُّخلُّ

ٌُّةةختجبألٌَُّّّْإ ْ

خلًْ مجًئ

إإإ هٌُّئٌُّّئ
هُّحتحؤًْجنىختٌ[ل زّىإل[ذٌُّل
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ألٌُّْآل ؤُّخلُّئٌُّّ ْ ط[خًْحتٌّج طُّْجلَّئىختجبآل ْ
ئٌُّّ مجختٌأل�ّ�ُّ ؤُّخلُّئٌُّّ ة[حتَّخ[ ةُّؤ ]ٌ
ٌُّألُّمج[آل مجحنر خ[آل جنىٌُّّحبَّ ْ خ[َّْذَُّّْ
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ مي خًْجب: ط[خًْحتٌّ: مي خبٌ[آل
ئُّ ٌُّةّل :َّْ َّْضرّخن ئُّإلُّؤ[آل: ْ
جلألحبمج[أل ط[خلر جبحَّْجلٌآل إلًْة[حتَّمج[آل
خُّحتْححتٌّ ٤[حتَّةختٌٌُّحبحإ ز[ٌرُّضرُّمجُّؤ[آل
َّْحتزختخلّ[حتٌّ ء سُّضرىختجب طٌَُّّْحنُّ خ[آل ئُّ
خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ مجُّحتجبآل إل[ مجُّْحتحٌل
ْْ طّؤخت� َّْل َّْ خلُّخ[حتَّز شىًْؤُّز ْ
مجُّأل:ْ جبٌْ[ةُّهغ ئُّ إل[ذُّّ ذًٌحن خُّنحبح
جنًَّّمج[ألَُّّّْآ مجحنر َّْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّمج[آل
َّْ زّحنىُّهر ْذٌُّئ ء: ْز جلٌ[ذختٌخن
ْ ذُّألحبحتْخلر ٌُّآل خُّحتجل ط[خلر: مجًْحتٌَّّ
ذُّيّال ]ٌ إلُّئجمُّأل�ٌُّّحب زُّحتَّْحتجبٌَّّحنَُّّْ
حطّؤُّ ْزث خُّحتْححتٌّ مجحتمجّحم ةختٌٌُّحبإ
طُّحتء خُّنحبح ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًْؤُّآل ئُّ
خلُّحتجن[ق[آل إل[َّْ: ٌختٌّ ني[ْجب :ْ ذُّجنختٌن
ذُّحتض[آل بببب خل[ئ طُّحتح ء خًجبسُّ طُّْ ْ
زختْْخبٌَّئُّ طُّْ: طُّحتح ألُّّةٌُّّ خُّجي: ةختٌ[ٌُّ
ْ ؤُّألُّّخلَُّّْ طُّحتحؤ[آل ز[حتَّةَُّّْ خل[ئ ئُّ ء

مجُّأل َّْ ٌٌُّحنُّ ْ شىًْؤُّز جبحؤُّجلحتحألآل
ط[َّْجبحألىختجبآلحإ ْ خّأل[ةختجبآل ؤئ جنىّ[

مُّخ[جبٌّآ: حت�َّجلٌيُّ جبةرحتَّ ضًٌَُّّْ ٌّ ئُّ
طُّحتح ط[ؤ[خبَّ ؤأل[ئٌُّئ: زحلٌحنى ئُّ: ذ[ٌدرؤُّألحب
ْزث :ْ ةختجب ذُّألحبحتْخلر خ[حتَّْْجلن :مجُّأل
مجحنر جبقُّآل ئُّ خُّجنّ�ُّ ذُّألحبحتْخلر حجبقُّآل
خبٌ[آل ؤٌُّحبحألُّمج[آل مجحنر: ئُّ: أل[خلُّي[ؤ�٢ٌّ ْ
ذُّألحبحتْخلر خ[آل:خ[حتَّْْجلن ةّحنّحبَّ خن ّخ[ئ ْ
ْ ْحجلٌّ ْ ذُّألحبحتْخلر ةختجبآل خلُّحتزُّحتجنر:ْ
ذُّألحبحتْخلرآ ة[حت ئُّ جبٌْ[ةُّهرألُّ: ط جلْمو
ط[ؤ[جبَّةختجبآل:ةُّحتَّخلرٌُّئ ْ ةُّؤ:ذًحأل[ ئَُّّْحت
خلُّحتَّة جبَّحتؤ[ألٌُّئ َّْء ذُّألحبحتْخلرُّّآ
خ[آل ئُّ جبٌختٌّ ضُّحتحٌْل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ء
مجحنرّّلحإ جنًٌَّّّ َّْ ذُّألحبحتْخلر ْحين
ط[ؤ[جبَّةختٌ[ٌّ قختٌَّئ ْ ط[ؤ[حتٌَّئ ء ْذّخن
ذُّيّّال ]ٌ إلُّئجمُّأل�[ألحبآل ئُّ مجختأل�آل هختَّ
جنًٌَّّّ َّْ م٢حة ئُّ ذُّألحبحتْخلر خ[حتَّْْجلن:
ْحتجب قختٌَّئّل ْ ط[ؤ[حت حإلًٌمت ْث مجحنرّّل
جب٣َُّّّز ء: ذُّألحبحتْخلر ؤٌُّحبحآل ئُّ: ألُّّّ
ط[ؤ[جبَّةختجبآل طُّحتء ئُّ: خٌُّّحب: ة[حتؤُّألحبٌَّئ
ؤ[ٌٌُّّ خًْألُّ: ء زختْْخبٌَّئّل ْ جبحتحخلُّز:
ْ ذُّألحبحتْخلر ْحين ط[خلر خُّحتجلَّْةختجبآل
٤[حتَّ ةُّؤرُّحتضُّؤ :ْ خلجم َّْ طٌٌُُّّحنُّ
ط[ؤ[حت ؤٌُّحبحآل: ئُّ ة[حتةُّحتٌَّئ ٌُّآل ئُّ ةختجب

زألجم[جلٌّحإ ْ
ةو[﴾: مجختحهذه إلًألُّحتؤُّألحب ْ ألًٌجمُّحت :
هذمجختحهُّحتٌَّئ ء جبٌْألّحب طَُّّْ حؤف
ء:خّأل[ٌّ ةُّآل سُّضر طَُّّْ خ[آل م٢حي:ئُّ
نيًٌآل:مجُّْحتحٌل َّْحتَّْجبٌْ[ سًحألى[حتٌّ:خُّنحبح
خ[ٌُّضحبحٌآل ألٌُّْآل ئَُّّْحت جبٌُّ ضًٌَُّّْ َّْ
ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ:جن[حتَّْحأل ٌُّآل ئُّ مجًعّ[ٌّل
ؤ٢خلُّحت ط[ؤ[خبٌَّخن:َّْ:حتحزحتذُّمجٌُّّ خُّنحبحَّْآ
خ[ي طُّْ: َّْء: ٌٌُّحنُّ ء ْز: :ْ ةختجب
هختٌَّل ًٌْ�حت�حخل :سُّإل[أل حتحزحتذٌُّئ
َّْ حتحزحتذٌُّئُّ طّشًْحتَّ ْ ضًٌََُّّّْ مجختٌحبَّ
طٌَُّّْحنُّ خُّألحبآلحإ سُّإل[ألَُّّّْ زُّق[ألٌُّئ
إل[ إلَُّّْسُّؤ[آل حطّؤُّ ءث ط[جنىختحةختجب
طُّع[ؤ ئَُّّْل ألًْحت�خلرألّل جبْخ[حتَّ َّْ
ٌُّآل زّحن﴿جمغ: زختْْخبَّمج[آل ئُّ جبحتٌ[خم
خُّنحبححإ جن[حت: ئُّ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ خّأل[ةختجبآل:ْ
س[حت�جبحٌآل ء خًٌّ طَُّّْ ط[ْحذُّضًحجل حؤف
خًْجبَّ:سًحأل١ٌآل خُّنحبح: خُّنحبح:ء :جن[حتَّْحأل
ئُّ تببب خل[ئ ئُّ مُّحتَّخ ز[ٌرُّضرٌُّئ
جبَّال يجمٌُّّ إلُّحت ألُّء ْ خًْجب ألحلٌ شُّيّير

: ْحين:خًْجبإ جبٌْخت:ئُّ ْ:ْذ[حتٌل

ةختٌ[خمج : طّؤجم[ئ طُّحتح :ذُّحتشّئ
ط[خلر ألُّّذًٌُّألّال: طَُّّْ ئَُّّْحت:
ٌُّ ئُّ خُّنحبح ئُّ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ
خُّحتْححتٌّ خىٌُّالحإ خُّحتجلَّْ جلٌ[ذخت
ءث ةختجب ط[جنىختح طٌَُّّْحنُّ
ٌجبححتح ْ طّحبححتٌّ حمجُّأل[ذُّة[حتٌّ
ئَُّّْ خلُّحتَّةّّ�ُّ إلًْة[حت
طُّحتةُّمج[آل خُّنحبح جن[حتَّْحأل ء
سًَّّس َّْض[خل ضًٌَّّ
ةختجبآل جبحخف ئُّ: ألُّةختجبٌُّ
خألُّحت�َّذُّّّمج[آل ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّ
خُّنحبحٌّ ألّحنرُّس[خًٌٌُّئ طُّحتح
ّحبٌّ ط[ؤ ز[ٌرُّضرحإس[ةئف:جلؤ[ٌ[
َّْحتٌآل زُّحتئُّؤ[آل ئُّ ٌألُّحت ألً
حت�حخلُّّّ ثحطُّْ ء ةختجب ََّّْْ ط[ؤ[خبَّ
خ[خل ؤ٢خلُّحت حت�حزحتذُّمجٌُّّ ء
شُّيّيُّزاإ ألحلٌىُّ هختَّ ةٌُّحب
سُّضرىختجب طٌَُّّْحنُّ: خ[آل: ئُّ ْ
جن[حتَّمج[ق[آل مجحنر: ئُّ: خُّنحبح ء
ْ ز[ٌرُّضرُّ نيًٌألىُّ مجختٌأل�١َّةُّ
ئُّ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ َّْ إلَُّّْسٌُّّ
ذُّألحبحتْخلر مي ةُّ جلٌ[ذختَّ مجحنر
ط[َّْجبحألىختجبآلج ْ ضًَّألف ]ٌ خًْجب
ئُّذ خرًٌُّألآل ؤُّحتجبال ء جن[حتٌل خًْجبَّ ذ[
ّحبٌّ ط[ؤ س[ةئف خجتٌُّآلإ: :ضًَّجن�ًجلحتحأل َّْ
حإلُّحتنيُّأل ءث حت�ْْجنألُّْةختجب طٌَُّّْحنُّ
خُّنحبح َّْف إل[ئُّذ مجُّْحتحٌل جلحألىٌَّْئ ء
ؤُّجبَّأل جبَّجلمج[ٌٌُّئ: ْ جبحال إل[َّْ إلَُّّْسٌُّّ:
زألحبحأل[ٌآل طُّحتح خىٌُّحب زٌُّ[ ذًحأل[ ذ[ هختٌَّل
ْ:جلحألجمرّ[ألُّحإ سًَّّسّىختجبآل:جبحتحخلُّذىختٌ[ٌّ ْ
ثحسًَّّسّىختجبآل ء ةختجب ط[جنىختح طٌَُّّْحنُّ ْ
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ زختْْخبٌَّئ ةًْحتؤ[ألٌُّّ جنُّ�
ْ ئٌُّختح ء زختْْخبٌَّئُّخلُّ طُّْ جبٌ[حتٌّ خلّؤ[ٌّ
جلٌ[ذختٌخن ّحبٌّ ط[ؤ سًَّّسّىختٌُّآلحإ ئُّْحتح
ٌألُّحتٌَّئ ألً طُّعًْؤُّآل: حطُّحتء ءث ْز
ةختجبألُّآ ٌختٌّ ني[ْجب :ْ ألًٌجم[ألآل ي[ألًْآل
جبَّجلمج[ٌٌُّئ ؤئ إل[ َّْحتزختخلّ[حتٌُّمجُّ ْ
طُّعًْؤُّآل ئُّ جبحْح: ء: سًَّّسّىختجبآل
خألًٌجمأل ي[ألًْألٌُّئّل ألُّةختجبألُّ ٌألُّحتٌَّئ ألً
سًَّّسّىختجبآل ئُّ خًْآل جب٣َُّّّذحبَّحت ء
ط[َّْجبحألىختجبآلحإ ْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ زختْْخبٌَّئ
ؤئ ضجمرُّ جلٌ[ذختٌخن َّْحتزختخلّ[حتَّذ
ذًٌحن خُّنحبح ئَُّّْل خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ
مجُّْحتحذختٌآل حخلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ: ْزث ْ خًٌُّ
جبٌْ[ضجمغ ئُّ مجُّحتجبألّ[آل إل[ َّْحتزختخلّ[حتٌُّذ
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ؤّجبٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

:ْ ألًٌّحتء ئُّ إل[ خ[حتَّمج[مجٌُّّ ةؤس[ألّ[ٌ�ُّ :ؤ٢خلُّحت
زّحنىُّجي ٌ[:طجمرحن[حتٌّ ٌجتة[حتٌّ حت�حْ ْ:ٌجبححتح ضحلؤُّذٌُّئ
جنًْألٌُّئ خرًٌُّألآل ذ[ سُّإل[آلآ ةؤس[ألّ[ٌٌُّئ ةٌُّحبَّ
ط ْ خبألآل ًإلُّئ جبَّْحتَّْْحتٌ[آل خ[حتَّْْجلن ْ ة[حتةختجبآل
ًٌْ�حتحخل ئَُّّْحت ؤٌُّحبحألُّ ئٌُّّ ض[خل١ٌألُّ ةؤس[ألّ[ٌحنُّ

جلحألّ[حتٌُّمج[ألإ
ثت: َّْ زحنر ْ جبَّحتنيًْجب خل[ألُّ ةؤس[ألّ[ ئّجمرُّمجٌُّّ:ط:
ٌ[:ذُّخلألّوىختجبآل زئّألىختجبآل ئُّ ّحب جنُّحتز:خُّخل ْ ؤُّحتش
طُّْ ألًٌّحتء:ببب؟َّْ: ء:جن[حت خألُّؤ[ جن[حتٌَّئ:ئُّخلُّحت:طُّْ
ْ جنُّحتز َّْئُّّْ:خُّحتْححتجبةختٌُّآلإ:مجختٌأل�١ٌآل جن[حتَّمج[أل١
]ٌ إلًْة[حتَّةختجبآل ْ ط[حتحؤ ؤنّ[حتَّمج[ألّحن ]ٌ ؤُّحتش
ذُّألحبحتْخلر خلُّحتزُّحتجنرى[حتٌّ ْ ذُّألحبحتْخلر ْ ذُّمئّال
خلُّي[ؤ�٢ٌّ ْ ُّّخ ]ٌ خبٌأل�ُّ ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ
مجحنر ألُّيئ: ]ٌ حتحمجًحخلرألَُّّْ ْ ط[خًْحتٌّ ْ :خلّ[خل
طُّحتحٌّ حت�حْ ْ جبٌحبمج[ جلحألجمغ طُّحتح جنُّهُّة ٌُّإؤ[ئسُّحت:
جبٌحبححتٌل نيُّآل خ[َّْذُّآ ئٌُّّ: ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ نيًٌآل
طُّألحبحال ؤُّخلُّئُّث خ[آل:ط ملٌُّحبَّ ٌ]حت�ْْجنأل ذ[ خل[جلجبح
ث طًٌحن مجًحتمجّحمخُّحتْححتٌّ خُّنحبح ٌحلمج[ٌّ ز[حت طُّعًْؤُّآل
جلْْؤّّحن ْ هختَّآل: خُّنحبح جبٌْ[ةُّهغ حإلًْة[حتَّمج[آل
ؤُّخلُّئٌُّّ ْ نيًْجبََّّْ َّْحتٌآل حت�خبٌال ؤ٢حذُّّمج[آل طُّحتح
زّحنىُّهغ إلَُّّْسٌُّّ:إل[ جلألحبمج[أل خُّحتجلَّْخًٌآل:ط[خلر

:مجُّحتؤ ةُّجي:ْ:إلُّْحٌّ ئُّ َّْضرّل:ء:خُّنحبح ئُّ :
خلُّضر خبٌخت:خ[حت إل[ألُّ ْ:ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ضألىّ[ٌُّ

إل[ذُّّ حت�حزحتذّل ألُّّآ ةُّخل[ ةّخن ئُّ ء جلألحبمج[ألّّل
ةختجبآل جبٌ[حتٌّ طُّحتح سُّإل[أل ؤ٢خلُّحت ةؤس[ألّ[ٌّ ئُّ

ط[جنىختح طَُّّْ ئُّذآ جلألحبمج[أل ط[خلر مجُّأل ْ ض[خل
ئُّ سُّإل[ألُّ جن[حتٌَّئ مجُّأل١ٌآل إلّؤ[آل خُّنحبح ء ةختجبٌُّ
ئُّ َّْحتمجختجبٌُّ جبٌْ[زئُّ ْ جلألحبمج[أل ط[خلر ض[خل ٌُّآل
سُّإل[آلآ:إلًْة[حتَّمجٌُّحن ز[ٌرُّضر جن[حت:ْ ببب أل[ْأل
ضُّحتحٌّْ خلُّي[ؤ�٢ٌّ:ْ ألٌُّْآل حت�حزحتذُّ ط مجًْحتٌَّّ َّْ

ط[خل[ٌحنُّمجٌُُّّإ خ[حتَّْْجلن

ةو[﴾:إل[جبٌّ

مجُّأل١ٌآل خُّنحبح
ز[ٌرُّضر:سُّإل[ألُّ
ًٌَّأل[ْض جبٌحب َّْ

سُّإل[أل ْ



11gull 
soo Politicsخلّضض[خلُّز issue(72)Jun 2010

ةُّآل: جبٌَّلآ:طحن[حتَّز حتٌّْ خلّ[خل ئُّؤّحبحآل ْ م٢حي ئُّ:جنُّي[ال ء نيحنرُّ طُّْ
جبَّحتٌْأل ش[ئُّز ئُّخ[آل ةّحنّل:ء جبحتٌجتَّ نيُّآل:ؤ[أل�ّل شىًْؤُّز جبحؤُّجلحتحألآل ء
ذ٢حت ضُّذُّحت َّْحتحَّْحت ئُّ إل[ حت�ْْخب إلُّحت: ء: ألٌُّل ة[حتٌ�ٌُّّ م٢حي ذْْ]إل
جبَّأل�حبحٌآل خلُّألحبْْيٌُّئ َّْحتَّْ ألُّذختخل َّْ م٢حي:ذْْ]إل ْ:ةًجنر[حتإ ْسُّألل
ْ خًْجب: جلحؤآل: ْز ئُّ خلُّي[ؤ�٢ٌّ: ْ طُّؤآل حت�ْْخبٌل ء طؤّحبَّ طُّْ َّْ ْ نيآل
س[ٌئ طُّحتح ة[حتٌّ جبَّحتهُّذٌُّئ ْ خىختٌٌُّل زّحنىُّجنّ[آل خلُّحتَّة ضحلؤُّذ�ًجلححتٌٌُّئ
خىختٌٌُّلإ جبٌ[حتٌّ جبٌختآل إلَُّّْسُّ جبَّحتهُّذٌُّئُّ ٌَّّْ ضّحلحألٌُّئّل ْ ْسًحألٌُّئ
خًٌآل أل[جبٌ[حت ْ  إلُّحتق ْ إل[ْخل[: ْذٌُّئ طُّحتح: م٢حي خلُّحتةُّجبٌَّئ خلُّحتجبحآل
خًٌُّخلُّ مجختآلآ طُّع[ال ْذٌُّئُّ ئُّْ مجورًمجًٌَّْئّل ْ خلُّحتجبحألٌُّئُّ ئٌُّّ: ط[ؤ[ألش
جبَّخم:طُّْ إل[:ئُّ م٢حة خختٌ[حت ء خىٌُّل: م٢حي:إلُّخلر ذْْ]ء:إل طَُّّْ خ[ٌحم
ئٌُّّ ْذٌُّئُّ طُّْ َّْضرّل ذ[ ألُّّذُّّحتٌٌُّل ّ ز ْز ئُّ شىًْؤُّز ْ ْذٌُّئُّ
م٢حة ء:خختٌ[حت ألّحن[ألٌُّّ:طَُّّْخم ضُّذُّحتأل[ةُّ خ[َّْز حت�ٌ:ألُّةُّهآلإ:طٌُّّ خ[َّْذُّ
خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ْ جبٌختٌل زًٌَُّّألحبٌّ ْذٌُّئُّ طُّْ :َّْ حت�حخلرُّْض َّْجنًٌَّّّ
جبٌ[حتٌّ س[حتٌّ ةٌُّلإ جبٌ[حتٌّ ة[ٌُّذخلُّحت ْ شىًْؤُّز جنًٌَّّّ ْذٌُّئُّ طُّْ
شىًْؤُّذّل ]ٌ ة[حتٌَّئُّ: ٌُّةْةختجبآل شىًْؤُّز م٢حةآ: شىًْؤُّز ء ألُّّ
ملختٌٌُّ�ُّ ٌ]حت�ْْجنأل َّْضرُّ ئٌُّّ خ[ٌُّجب ْ جبٌختٌل خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئّل مجحنر ء
خىختٌٌُّل ]ذُّي ْ ةختجب: جلحؤألّ[آل مجًجلٌَّحنرُّ خلُّحتةُّهرألٌُّئّل:شىًْؤُّذٌُّئ خ[آل
مجحنر خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ: ْ خًْجب خلُّحتةُّهر�١ مجًجلٌَّحنرُّ: ئُّْ ذ[جلَّ شىًْؤُّز
خ[ٌُّجب م٢حي خ[َّْذٌُّئ:ؤٌُّحبحآل ةُّقألُّ طحن[حتَّز َّْضرّل ئُّ خىٌُّلإ ة[حت ْز
طٌُّّ ْ ألُّي:خٌُّل شىًْؤُّز ّىإل[ْحتجبآل ز جبٌْ[ةُّهغ ئُّ ةُّخلّل مي ء خحلحألّؤآل
ذًٌُّألّؤآل ْز ئُّ طٌُّّ:جبٌْ[ضختَّ حت�ٌْحبحمجٌُّئ ٌُّّ�ٌ ئُّ:حت� خُّحتخبََّّْألحبٌّإ ئُّ إل[ ة[حتَّ
جبَّخلرًْحتٌّ هُّحتحه ]ٌ ٌ]جنخ طٌُّّ ذًٌُّألجمر�ُّ ْ:ذ٢حت سًْحْ:خُّّال زختخلّ[حتَّ ٌَّّْ
ةختجبَّ هختٌَّل إل[ْْذٌُّّئ ء ُّةُّحتخ ذُّيّألٌَُّّّْ سًْحت خًٌَّْل َّْة[حت طُّؤّألُّ ْ
ةختجبٌََّّْئ طٌُّّ: مجحنر خُّنحبحإ ذُّيّألٌَُّّْئ ةُّؤّل ؤ[ٌَّّْ ئُّجنًْآل :ْ يًحتخ[أل
شىًْؤُّز جبٌْ[ةُّهغ:جبحؤُّجلحتحألآل ئُّ ةُّخلّل ذُّألّ[ ء ةٌُّل ط[جنىختح ذ[ْحألد[حتحألُّ
م٢حيآ ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ ض[ذختَّ ٌَّّْ أل[ْجبَّْئُّذُّّإ ْ ؤُّشُّف ذ٢حت م٢حة ذ[جلٌَّّ
ْ مُّجن٢َّذٌُّئ ْ ْ:ألُّذٌُّّْ جبٌأل ؤُّحتسُّمٌُّئ ْ ةُّخل[ٌُّذٌُّّئ:خلّ[خل ْ ز[حتذٌُّئ
شىًْؤُّز جبحؤُّجلحتحألآل جل١ٌْ إلُّحتني ٌُّةد﴿ُّآل:طُّحتح ذُّي[ٌئّ[آل ّىإل[ذٌُّئ ز مجحنر
طّجمُّ نيًححتنيًٌَّّّ م٢حة:ئُّ خرًٌُّألآل ذ[ شىًْؤُّذُّآ طٌُّّ خلُّحتء ةختجبآل جبٌ[حتٌّ ْ
خًْآلإ خلُّحتخُّحتجل ط[ٌألحبَّ ألٌَُّّْئ ْ ذ[حتٌض ئَُّّْحتحَّْحت م٢حيٌُّّئ مجحنر ْ خىُّآل جبَّحت

جبحؤُّجلحتحألآل جبٌْ[ةُّهغ
إل[ئُّ شىًْؤُّز
ةح خُّحتخبََّّْألحبٌّ

مُّ:يًذد

ؤّجب10ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا
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جبٌختٌال إلَُّّْسُّ ألّحنرؤ[ألّّل خُّحتأل[ؤٌُّّ َّْ بإ
]ٌ ط[ئُّّز ْ:ذ[ٌو َّْ ةًْذ[ٌ:إل[ْحتجبآل طُّحتح
ئَُّّْضرّل َّْذ[ٌدُّز ْز ئُّ ؤّى[ألّحلؤٌُّئ
زحنر خرٌُّْ[آل خُّجنحبححتٌّ َّْ م٢حة ؤئئُّز
َّْ ز[خُّألحبٌّ ْ ذ[ٌو ضختحْ جبٌ[حتجبٌَّّ ةختجبآل

ألّحنرؤ[ألإ خألُّْحٌئ
خُّجنحبححتٌّ خألُّْحٌّ ئُّخ[آل خ[ٌُّجب شىًْؤُّز بإ
ٌُّةٌُّآل :ْ جبحؤُّجلحتٌٌُّل :ألّحنرؤ[أل
شىًْؤُّز ألُّّذًٌُّألّل ٌ]ّذُّأل َّْ

جبحؤُّجلحتألّلإ
ْ خ[َّْحت� جبٌختٌل إلُّة: ةًذئٌُّل إلُّحت
ْ ط[جنىختح ضًٌَّّ خألُّْحٌئ ْ خلّ[خل إلًٌخت
إلًٌختَّْ ئُّ خ[ٌُّجب: َّْف خى[ ة[حت َّْمجًْحتٌَّ[آل
طٌُّّ ٌُّألّل ْ ةًذئُّ إلًٌمت ء ألَُّّْآل
ذختَّء ٌُّألٌُّئ إلُّة ئُّخ[آل: ألٌُّختٌل إلُّيُّ:
م٢حة ئُّ ٌُّألٌُّئ مجحنر ْ خى[ جبحتٌجتٌّ جبَّخم
جبٌختآلإ إل[ْخُّجنّل إلُّيٌُّئ ْ ٌُّةجم[ألآل ذ[جلَّ

جبَّخم مجختٌ�ُّ ْز: جبَّخلز إلُّحتةًذئٌُّل
ألّحنرؤ[أل ؤّى[ألّحلؤٌُّئ َّْمجًْحتٌَّّ خ[ٌُّجب
ْ إل[ْْذْ:ْ:ز خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ ْ خى[ ة[حت
خى[إإإإإ ة[حت جبَّخلرًْحت:ْ:ي[ألًْآل خألُّْحٌّ ئُّخ[آل
ذ[جلَّ شىًْؤُّز طًؤّحبَّْححتٌال ض[ذختَّ ٌَّّْ
ألّحنرؤ[أل خألُّْحٌئ ْ حت�ٌىىُّهغ َّْمجًْحتٌَّّ:
سُّألل َّْمجًْحتٌَّّ ألُّل: جبحؤُّجلحتٌٌُّل
ْحتجبآل ئُّة[حت ةّحنؤُّةّخنإ ْ أل[ةًْة ْ
زخلرُّمجٌُّّ ئُّ َّْجلٌختٌل ]ٌ ة[حتَّْجبَّخم
ذختَّةّل ةُّخل[ٌُّذ َّْئ: :ةختجبأل ط[ئحنرُّْ ْ
ةُّخل[ٌُّذُّّ طُّْ ة[حتألُّجلحأل ْ أل[ذًحأل َّْؤ[أل[ٌّ
ط[جنرّ[ألُّ خ[ٌُّجب:مجحنر:َّْجنًٌَّّّ خُّئىُّال ألُّّ
َّحتسئُّ :ْْ خىُّآل ط[ئحنرُّْ أل[ْألّ[آل زخلرٌُّئ:ئُّ
خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ خحبَّألُّ �مجختأل نيحنرّل إلُّحت
ْ ز[ء زختْْخلٌُّّ:خلّ[خل جلحؤآل:ةختجبآل ْ ؤئئُّز
ضحلؤُّذ�جلححتٌّ زّحنىُّجي:ةختجبآل ْ حت�ْْجنألّل

إل[ْْذإ َّْ

زخلر: ةختجبآل جلحؤآل ةُّآل:طُّحتح ]ذُّي خلّ[خل زختْْخلٌُّّ ئُّ ةًذئٌُّئ:حت�ة[خُّحت
خ[ٌُّجب ةًذئٌُّئُّ ذُّخّن:مجحنر ]ٌ خلختْجنر ش[ئُّز ئُّ َّْف َّْجلٌختٌَّئ ة[ٌُّذخلُّحت
جبحؤُّجلحتحألآل:شىًْؤُّز إلُّحتمي:جل١ٌْ ة[حت:خىُّآل:طُّحتح َّْئ:ٌُّةُّْ خُّحتأل[ؤٌُّ[آل َّْمجًْحتٌَّّ

َّْحتخُّخلّل خًٌُّخلُّ َّْجلٌختٌَّئا ة[ٌُّذخلُّحت زخلر َّْ حت�َّخلف أإلًٌخت َّْف
جنًْآل م٢حيإ:ئُّ ةًذئٌُّئ حت�ٌىىُّهغ ْ شىًْؤُّز جبحؤُّجلحتحألآل ئَُّّْحتجبَّال أل[خلختْجنر
حت�ٌىىُّهغث خلُّحتَّة خ[َّْز جبْ ئُّخ[آل خلّ[خل ةًذئٌُّئ ْز زُّحتئُّؤ[أل إلُّئًخبححتجبآل

شىًْؤُّز ىإل[ْحتجبآل ّ ز َّْحتخُّخم
ألّحنرؤ[أل إل[ْخُّجن

ذّجم٢:مدحب:حطد[حت
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جبَّخلىُّهر ْ ط[ؤ[ألش:ألُّذُّْحٌُّذ أل[ْأل سّ[ْحجلٌّ:ئُّ خّش�ُّطٌَُّّْخن ْ
خًْلإ ط[جنىختح ةُّخل ذ[ةُّ

شحلذ ْ ؤئئُّز ئُّأل[ْأل زًٌَُّّألحبٌّ ٌ[ؤًإلؤُّء هختَّمجختٌألل
خلّ[خل ٌ[حتجبحٌآل خخت� َّْضر ئُّ َّْذ[ٌدُّز خىختٌٌُّل خرَُّّْْ خلّ[خل
ذ[حتٌوٌُّئ مجحنر جبٌ[حتٌىختجبآل خلُّحتنيٌَُّّّْ نيًٌألىُّؤئئُّز ني[حتَّألًٌجمجم[جلآ
خُّحتجلذختٌآل ء مجحنر حتحٌّ جبحخّألىختجبآل: طُّحتح خرُّْ: خألُّؤ[ٌل خلّ[خلُّّْ
خرُّْةختجبآل ]ٌ :خلّ[خل شحلذ جبَّخلز: خلّ[خلُّّإ ْ إلًجنّ[حتٌّ زئٌُّّ
خلّ[خل ؤٌُّحبحآل أل[ْ هختحه ]ٌ :ٌ]خًْجن جبَّخلذُّألُّّْمجُّني[حتَّخلُّحت: طُّْ
ألُّّذًٌُّألّل ذ[ةُّجبَّخلز جنًٌَّّل إلًٌمت نيًٌألىَُّّْ ْزآ ئُّأل[ْ
إلُّؤ[آل ئُّ ْ جبحخألٌُّل :خلّ[خل حتٌٌُّئ: مجحنر: طُّحتح نيًححتنيًٌَّّل
ْ ْز خلّ[خل أل[ْألّحن[آل :حت�حخل طُّحتح جنًأل[خلأل[ؤٌُّل: ألٌُّْآل َّْضر
خلّ[خل زآل جبحأل[ٌآل َّْضر ئُّ خلّ[خل َّْضرٌُّئ ألُّمجختذآل ئَُّّْحتنيُّْ
خًْمجُّؤ[ٌٌُّّ ئُّضًٌَّّ ضًٌَّّ خلّ[خل ٌ[حت خخت� جبَّحتةختجبآل نيًٌألُّّذ طُّحتح
ضًحخلرٌُّئ ْ خلّ[خل َّْضر ء سّ[ْحجل خلّ[خل هىختٌَّّ جبحتْخلدًٌآل
ذخت ئَُّّْضرّل جن[ٌُّز ألُّّمجختٌلإ ئَُّّْحتنيُّْ ط[ؤ[عٌُّئّ[آل ْ ؤئئُّز
َّخلألّ�ُّزختْْخلٌُّّ هىختٌَّّ:خلّ[خل:سّ[ْحجل:ضحلؤُّز:خخت� إلُّؤ[آل خلّ[خل
خلُّضر ْ ؤئئُّز جبَّخلز ألٌُّْآل ئَُّّْضر َّْف جبقًةختحخلآ
ٌ]خًْجن ؤ[ٌٌُّّ سّ[ْحجل خلّ[خل هىختٌَّّ جبحتْخلدًٌآل خلّ[خلآ ؤٌُّحبحآل
ط ذ[جلَّآ: خلّ[خل هىختٌَّّ خُّحتأل[ؤٌُّّ: :ْ ّحل إل ؤٌُّحبحألُّألُّء أل[ْ:
حت�َّخل[ألألّ[آل جلَّحتَّجب ْ خلّ[خل ٌ[حت خخت� جنًٌّ[آل ة[حتٌحنُّخًْمجُّؤ[ٌٌُّّ
جبحتْخلدًٌأل ْ أل[جبٌ[حت: خلّ[خل هىختٌَّل نيًٌألىُّإلُّحت َّْط[ؤ[عٌُّئآ:
هىختٌّ قًسًٌئّل خًْمجُّؤ[ٌٌُّّ ذُّألّ[: خلُّضرّل خلّ[خل ئَُّّْضر
ةختٌٌُّلآ ئُّةّحنؤُّةّخن:شحلخ هختَّس[حت:خ[خم ؤئئُّزإ:خّ�ًؤ[آل أل[ْ ئُّ
إلُّحت :ْ خلّ[خل َّْضرّل إلُّحت ء خ[ٌُّخلُّطَُّّْخحلحألّال طّؤٌُّخن طؤش[:
جبٌختٌلآ ضًٌَّّ ذ[ٌدُّز ةّحنؤُّةّخن جبقًةختحخلُّّز ئُّزئٌُّئ زئٌُّل
ؤئئُّزح حت�َّخلألّ�ُّضًحخلرٌُّئ ةّحنؤُّةّحنُّضحلؤُّز ئُّْ سًْحت ة[ال َّْف
ئَُّّْحت�ٌُّْخختجبآل:ْز ئُّخُّجنحبححتخًٌآل ةختٌٌُّل هُّحتحؤًْجي ئٌُّختح:ؤئئُّز
نيًٌألىُّْسًْجب خلّ[خلآ حت�َّخلألّ�ُّشحلذ جلَّحتَّجب َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ

خلّ[خلُّّإ شحلذ خُّحتأل[ؤٌُّّ زّحنىُّهغ خلُّحتنيٌَُّّّْ ؤئئُّز

خىٌُّالآ: سًحألٌُّئ : س[ٌُّئ نيف يجمُّئُّخ[آل ْ خ[ٌل طُّمجُّحت
س[ٌُّئٌُّئ خلختْجنر ء ألُّةٌُّال حت�حخلّّحنُّهُّحتحؤًْجي خ[ٌُّخلُّطُّْ
ْ ٌَّ ذًٌخت� ْ جلحألجمغ َّْنيحنر ضًجب ْ َّئُّةّحنؤُّةّخن زخت�
ْ إلًجنّ[حتٌّ ْ ٌط[جلح خّش�ُّطٌَُّّْخن: ْ ؤًأل[هجمُّ: ]ٌ حت�ة[خُّحتٌّ
ذختآ:ذًٌُّألّال:خًٌحنّال ْنيحنرٌُّئ ضًجبمجًع[ألآل ْ ذًحأل[ ْ ذ[يُّز
]ٌ خلختْجنر: َّْْ س[ٌُّئٌُّئّخن :ْ ُّ ّس[ٌُّئ طٌُّ[ألُّخلوُّز مجحنر:
َّْئ حت�َّهر[حت ُّْخلختْجنرّحنُّؤ[ؤئ َّْْ إلُّحت ْ ذُّخّنُّذَُّّْأل[خلختٌُّآل

ةُّآلإ َّْحتحألًَّحتح ةُّخلٌُّئ
ط ئُّأل[ْأل ألّ�ُّحتحأل خًٌُّخلُّؤ[ٌٌُّّ ء جبٌ[حتجبٌَّل ئٌُّختح
هختَّس[حت ء ضٌُّ[ئُّخلُّ ْ إلًٌخت طُّْ طٌُّْخن إلُّؤ�ُّخلوُّذٌُّئُّآ
إلُّحت ؤُّخلُّئٌُّل مجحنر ْ نيحنرّل مجحنر س[ٌُّئٌُّئ جبٌْألّال
ئُّ ؤُّمأل[ َّْْ ٌٌُّخن ةُّآلآ يجمُّئُّخ[أل ْ َّْحتمجختآل ٌََّّْخل[جب
َّْط[خل[ٌَُّّّْطًٌحنآل قًْألُّث طُّحتح ةُّآل ئُّجبَّخلز خ[خم َّْضر
ئَُّّْء طَُّّْخلَُّّْحتش ؤُّمأل[ٌّ ضختحَّْآ ض[خلٌُّ[ جبَّخلز
طُّحتح ألجمد جنُّّْةختجبألّل: ؤُّجلَّألٌُّ[ يجمُّمجُّخىُّآلآ:
س[ٌُّئ جبٌْألّال:هختَّس[حت طٌَُّّْخن ئَُّّْحت ؤُّخلُّئُّمجُّألٌُّختآلآ:إلُّحت
]ٌ ٌ[حت نيًٌألىُّخخت� ؤُّخلُّئُّةُّهألُّنُّئُّذَُّّْآ: :ط ئُّخ[آل سًحألٌُّئ
ببب؟ جبَّخلز طَُّّْخُّّآل:ء ئُّخ[آل شًةال ط[خل[ٌ:ألُّّء يُّحتححتٌل
ألُّّنيًْمجُّز٢ٌّ ] ألُّّمجختٌلٌ: سًحألٌُّئ ئُّجبحْحة[حتٌّ:س[ٌُّئ مجًْجي
طُّمجُّحت خًٌحنّالث ذًٌُّألّال ذخت َّْؤُّمأل[ٌل ]ٌ جبحْحة[حتٌٌُّئّ[ألَُّّْإ
ز٢ ْ مجًْجي:ئُّؤأل[ئ طَُّّْخلُّجبَّخلز ؤُّمأل[ٌّ خًْل طَُّّْحت�حخم
ألُّّمجختٌلآ ذ[ٌدُّذّخن إلَُّّْسٌُّئ: ْ ضًحخلر: ض[َّْآل ْ خبآل ْ
ئَُّّْحت ألُّّآ ؤُّألري ْ زُّخلُّآل ٌ[حتٌل خخت� ٌٌُّخن خّ�ًؤ[آل ء
طؤش[ ٌُّألٌُّئُّزّىإل[ذ�ُّآ :ْ نيف ئُّْ إلُّحت طَُّّْةًْؤُّئ�[ٌخن
طَُّّْخلُّجبَّخلز ؤُّمأل[ٌّ جبٌّ خًْل ؤُّخلُّئُّمجُّئًٌُّح طُّمجُّحت
طُّْ ْسًْجب ئَُّّْضرّل ٌٌُّخن ٌ�ُّآ مجحنر: جب٤ْآل

ٌُّْألٌُّئُّإ نيف جبَّخلذُّئُّشىًْؤُّز:ؤ[ؤئُّةختجبألَُّّْئ:طُّْ
خُّحتخبََّّْألحبٌّ ض[ذخت ئَُّّْحت جبَّخلز َّْضرّل ئُّمجحنر
ضًحخلرٌُّئ ْ خ[ٌُّخلُّجبحْحة[حتٌّ إلُّحت خلُّأللضًٌَّّآ ْؤيٌُُّّذّىختجبآل
خٌُّّل طُّع[ال سًحألٌُّئ س[ٌُّئ َّْذ[ٌدُّز ٌُّألٌُّئ ْ نيف
جبٌْ[ضختٌخن ْ خٌُّّل جبحتْخلّل ْ ض[خم خ[َّْذَُّّْإلُّْئ ئٌُّّ ْ
ذُّّحتآل زّ جبَّخلز ٌّجبحٌألُّؤ س[ٌُّئٌُّئُّضًٌَّ[آل طُّْ إلُّحت
ْ مجختٌل خلُّحتنيَُّّْ ئُّطُّْحألَُّّْ ذ[جلَّمجُّحتٌّ ْ حألى[حتٌّ مجًٌخت� إلّحل ْ
ةحلٌّ ْ خ[ٌل طُّمجُّحت ئُّش[ئُّذّل ذخت َّْؤُّمأل[ٌل خلُّحتإلُّئحبٌَّلإ
طؤش[ خٌُّل أل[ْألُّّحتٌّْ ئُّْ ةُّؤرُّحتضُّؤّّل ]ٌ ْضُّؤجمُّحتجبٌّ
نيًْمجَُّّْطُّحتح جبَّخلز::طَُّّْألٌُّحنُّجلٌ[ذخت ئُّخ[آل إل[ �ّطَُّّْنيُّأل
ْ جبٌ[حت نيًٌألىُّطَُّّْء س[ٌُّئٌُّئّخنآ خلجم ْ ةُّؤرُّحتضُّؤ
س[ٌُّئٌُّئ طُّإلُّؤُّّز ْ ٌ]طّؤُّيًحتخل ٌّ]�ئُّةًْؤُّئ ط[جنىختحخم

جلٌ[ذختَّإ ٌُّألٌُّئ:ذخت ْ هختَّئُّنيف
طّؤُّإلُّحت ألُّّمجًعٌُّّل ْ ألُّّْل ء خ[ٌُّخلُّطَُّّْخحلحألّال ئٌُّختح
َّْإلَُّّْخم َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ خُّقآل ٌ[حت ئُّضًَّؤ[ألَُّّْخخت�
إل[ْةّحنٌُّل خ[ٌُّخلُّمجحنر خُّئىًْ يجمُّخىٌُّالآ ضًَّؤ[آل
طُّحتح ٌٌُّخن ضختحْآ مي ض[خم حت�ٌُّْمجٌُّّ:ملًَّألّؤألَُّّْمي َّْإلُّحتجبْل
ؤُّخلُّئُّمجُّذ[ جبحتْخل :ْحت�حخل خًْل ؤُّحتجبال:ط[جنىختح طُّحتح طَُّّْخلُّذ[

ألُّةختٌٌُّلإ ئُّشُّيّيُّز خ[ٌُّخلُّنيُّْزًْجن نيُّألّ�ُّْ

جبَّخلز ْ س[ٌُّئ
جبٌْختمجختذآل:ْ ئُّ:أل[ْأل

مجًعّ[آل
َّْف ذُّألّ[

ؤّجب12ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

خلّضضضضضض[خلُّز
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َّْضرّل:خلّ[خل:طُّحتح: إلُّحت ئُّ خًْل خرُّْ زآل خ[ٌُّخلُّض[َّْآل خلّ[خل شحلذ
خلّ[خلّ[ ؤٌُّحبحآل حت�حخل َّْئ ء خًْل جبَّخلَُّّْحت ذ[جلَّطُّحتحٌّ هىختٌَّل طَُّّْل
أل[ْ أل[َّْحت�ء:ةّحنٌُّئ ذّىُّئ :َّْضرُّشحلذ:خلّ[خل طُّْ ْ:جبٌّ خ�ًعٌُّّل
ْ ط[ٌألحبٌَّ[آل ط[ؤ[عٌُّئ ْ َّضًحخلر ئُّألحلٌىَُّّْط[جنأل[:خًْلْ: ْ خًْل ]�ةًْؤُّئ
يًأل[نّل َّْحتَّْ ئُّأل[ْ:نيًْل:ْ:مج[ال خلّ[خل:ْ:شحلخ:خُّخلّ[ل خ[جلألٌُّّ طُّْس[
ْ هىختٌّ ط[خلر ض[َّْآل ةُّخلٌُّئ َّْخُّجنحبححتٌىختجبآل طٌُّْخن ذ[جلَّألٌُّلآ خلّ[خل
أل[ْأل ئُّ جنًَّّزًٌَُّّألحبٌّ ٌَّّْ جبٌّ ْ:خلّ[خل زختْْخلٌُّّ أل[ْ ئُّ خُّحتجل خلّ[خل
ٌ[حت زًٌَُّّألحبٌّحنَُّّْخخت� طُّْ حت�ٌّ ئُّ خًْل: خرَُّّْْ خلّ[خل ْ شحلذ ْ ؤئئُّز
ني[حتَّألًٌجمجم[جلإ خلّ[خل ٌ[حتٌَّئ: خخت� ذ[ٌدُّز: َّْ خًْل: خرُّْذختَّْ خلّ[خل
زُّحتَّْحتجبَّةختجبآل طُّحتء ْ طُّحت�حٌّ خلّ[خل ٌ[حت خخت� خًْمجُّزحنر�٢ نيًٌألىُّؤئئُّز
خلّ[خل زختْْخلٌُّّ ط[جنأل[ٌّ ؤئئُّز سًْحتَّء َّْْ طؤش[ ةُّهّ�ُّخ[ألآ ؤئئُّذّخن
خلّ[خل حألى[حتٌٌُّئ َّْمج[ال:مجًٌخت� مج[ال َّْْ:سًْحتٌحنُّؤئئُّز ةُّآل خلّ[خل حت�حخل ْ
جبَّخلز جلحألّل:ْ:ذًحأل[ْ ضًٌَّّ طُّحتء َّْضر إلُّؤ[آل جبَّحتةُّهّل:ْ:ئُّ طُّحتحٌّ
ٌ[آل ئُّمجًٌخت� ذًٌُّألّل:خُّجنحبححت:خًْل نيُّألّل ء:ذ[ جبٌ[حتٌّ:خًْل طُّحتحٌّ ضًٌَّّ
خُّجنحبححتخًٌآل إلُّة َّْذ[ٌدُّز ضًٌَّّ إلُّيٌُّئ جبٌ[حتٌىختجبآل ْ خلّ[خل إل[ْةّحنٌُّّ
جلحألّل ضًٌَّّ ألُّذُّْحٌُّذ طُّحتء َّْضرُّؤئئُّز طُّْ خّ�ًؤ[آل ء ئُّجبَّخلز

نيًٌآل خلّ[خل شحلذ
َّْضرُّْ َّْئ

مجًعألّلح خلّ[خلُّز
ُّخ[ألذ[ئ ة[َّْ
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ئُّ خلُّأل�ُّحت ْ ل ّئ] طُّك ئُّف جبَّخم جل١ٌْ
ط[ٌ[ مجختٌلح ؤئئُّز ضُّجلٌألٌُّّ
َّْ جبَّخلز ذُّضر طُّْحألُّل
ةختجبألُّ ئَُّّْ إلًٌختٌل جلحألآل ذ[زًْ
أل[ألُّخلُّ ضًٌَّ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ء
مجحنرَُّّّْح خُّحتخبََّّْألحبٌّ ألًحٌّ
ْ ٌُّمجئ جبٌ[حتذختٌآل طٌُّ[ألُّ خّ�ًؤ[آل
َّْحتجبَّْحال طُّْحألُّل طُّحتح حت�َّضألٌُّئّ�ُّ
هُّحتحؤًْجي هُّي٢ ْ خّحبَّخلز ؤئئُّز
ذ[ألىختجبآل إل[آل:ئُّ:إلًٌخت إلُّحت ْ ةختجبألُّ

:ؤئئُّزإ ؤ[ئ هُّْذ[ألآل خختجبآل:ْ ْ
خىٌُّال: ئٌَُّّْخن: خ[خم ّخ َّْف
إلُّحت جبححتَّ ط خًْل ط[ٌ[ ء
خىًذّل زُّئ يًٌئ َّْحتَّْ �حت�ٌحن
ض[خم خُّحتٌل إلًٌمت: ئُّخ[ألَُّّْ: ْ
ط[ْ إلُّحت ْ ألٌُّ[جنًْل جنختٌآل ْ
ذًٌُّألّل ؤئئُّز: ئٌُّختح: خ٢ٌٌُّلح:
طٌُّْخن ة[حتآ:ء خ[حتٌ�ُّ َّْخلّئٌُّل:ذخت
إلُّحت ْ خًْآل: ٌُّة�ختذل طَُّّْخلُّ:
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذُّؤ[جن[ٌّ ألُّْل
ض[خم طُّجلؤًْآل: ئُّْ نيُّْ ْ خىُّآل:
طُّحتح خًْحت�آل ةًحتجبَّ خلُّحتةُّهرل ْ
ط[ؤ[ألش ةًحتجب ؤئئُّز سًٌخت ْ ط[َّْجبحأل
خُّّآل إلُّْئ ْ جبحجنرًْآل ذ[ٌدُّذّل
حت�ٌ�خت ألُّْألُّ ّخ َّْجبٌإل[ْحتجبألآ طُّحتح
إلُّة:ؤئئُّذٌُّئ ْ هّحبحتحف َّْحتجبَّال ئُّ
ء خىُّآل ةُّخلٌُّئُّ ئُّْ ش[جن[ ّخ ذختآ
خختح سًٌخت م٢حة زّىإل[ذٌُّئ ألٌُّّئآل
ّخ خىُّآلآ ضًٌَّ[آل خبٌ[آل ؤُّجني ٌَُّّْةَُّّْ
طُّحتح ضًٌَّ[آل خبححتجبآل:خُّعٌُّّ ًإلُّئ َّْضر ئُّ
طَُّّْ جن[ٌجمرٌُّّ: ؤُّحتَّةُّْح خجتَّألألُّ ةُّخلّل:
ؤ[ئ ض[َّْآل جبَّخم َّخلألّ�ُّ خخت� طُّؤ[ألُّز خًْل
طٌَُّّْخن خّش�ُّ ئُّة[حتٌّ:ألُّْل:ْ ضّ[ألُّز ْ
مجُّأل[ذُّة[حتٌَّئ :ْ ذ[ْحألد[حتٌَّئ خلحلحجبحٌآل: جبحْحٌّ
زحنر�٢ٌّ ْ ئُّ:إلُّة خّحبَّألل:ألُّْآل ْ خىُّآل
ةُّخلّل خبحألآل ًْإلُّئ طُّؤ[آل ذُّأل�دُّخم ئُّ خىُّآل
ض[ذخت ئَُّّْحت ْخبجبحآل ض[َّْآل ْ ضُّظًَّحت
ض[خلّل جبَّْحت :ْ شىًْؤُّز َّْحت�ٌُّْخختجبآل:
زخت� جبٌْ[حت�ْْخبٌل خألّ[ذأل[ٌآل طُّحتح جبحجنرًْل
ئَُّّْحت ضًَّجن�ًجلحتحألإ ْ خُّضرَُّّْحتٌّ ئُّ
طُّْ طُّحتح: يُّحتَّخًْةختجبآل ض[خل١ٌآل طَُّّْ
ضًَّجلٌُّْ ئُّ زخت� ْ أل[طًؤّحبٌّ خل[ئٌُّئ إلُّؤ�ُّ
ئُّخبٌ[آل إلًٌختٌل طَُّّْخلُّ خلُّحتألُّةُّهر�ُّ
ٌُّئ جلحك ْ ضّ[ألُّذى[حت جبَّخم ذُّخلئّال ْ خىُّآل

ألُّْآلإ

جبحؤُّجلحتحألآل: ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ إلُّحت خحلحألّال ضًَّجلل :
َّْجبٌْ[َّْ أببثبا : خل[ئ ئُّ م٢حيَُّّْ: جبَّْئُّز
حت�ْْخب ذ[ ز[جن[ٌُّذَُّّّّْ: جبَّخلز ْ َّْضر ئُّ
ؤئئُّزخلرؤحبٌحبٌَّّم٢حة ةضُّظًَّحت ْْآ طؤخت�
ْ زُّجنًٌّّ ئُّ ٌل مي:جبَّخلذحبححتٌل خًٌُّْ
ةختجبمجُّح خّحبَّخلز ْ هُّي٢ نيف ٌختحأل ًؤ[ئ
َّْحٌل هُّحتؤ[ألخت� إلُّحت ئُّإل[ذآل م٢حة ؤئئُّذٌُّئ
ضًٌَّ[آل:طُّحتحٌّ ٌَّط[خلًْجب ْ خلُّحتَّذ[:ضًَّجن
طَُّّْل طًؤّحب َّْ طٌُّْخن: جبَّحتضجمرألُّآ
خ[حتٌل طُّحتحٌ[آل ط[َّْجبحأل ْ ضًَّجن�ًجلحتحأل
�ْجل ْ ألٌُّئّل: مجختهرٌُّئّ[آل ةّحنُّْ: ْ
َّْف ة[حتآ أل[حتألُّ ةختجبٌََّّْ[آل ئُّ جلْْحتجبححتٌّ ْ
ةختجبألُّ ي[ٌال ضًٌَّ[آل جنًْآل ء طَُّّْألُّ إلُّحت
جبٌّ خ[حتَّْْجلمُّمجٌُّ[ خ[آل خًٌألُّخلُّ جلحئ ْ
ئُّ ْ ةختجبألُّ ؤئئُّز ذُّؤ[جن[ٌّ جب٤ْآل سًٌخت:
مجحنر ذُّؤ[جن[ٌّ نيُّْ ٌُّء َّْ َّْضر إلُّؤ[آل

ئُّْحألُّ إلُّحتة[ال ْ ألُّةختجبألُّ م٢حة زّىإل[ذٌُّئ
إلجم[ْ ئُّ:خ[آل ط[ؤ[ع:طَُّّْ:خًٌُّ ذُّألّ[ خ�خت
زًٌئ ئُّ: خٌُّل :ْ ذُّضر خألّحنّ�ُّ: ؤئئُّز:
ْ ط[جنىختح طَُّّْل سًٌخت طّجمٌُّخن ألُّضرآ
ء حت�ْْخبمج[حتَّ ْ:ئٌُّّ خلُّحتجبَّال:طّجمُّ ئٌُّّ جبٌ[حتَّ
ْ جبقًةختحخل ْ ط[جلحجبٌّ خلُّحتجبَّال طًٌحنآل َّْز
ٌُّّئ جنن[حتَّ ]ٌ جبحتْجنال إلُّحت ذُّألّ[ ط[َّْجبحألآ
ْ جبحألُّآل جبئجمًْجل َّْ ضًٌَّ[آل ئُّخ[ألُّْ طُّْحألُّل

ةختجبأل[إ زخت� مج٢ه[آل ألُّّحت�َّخلألُّ ئُّخبٌختََّّْ
ئُّضًَّؤ[آل زختخلّ[حتٌل نيُّآل ذًٌُّألّال ئٌُّختح
ط َّْخ[آل م٢حة خًْل ط[ٌ[ خًٌحنّالث ْ خىٌُّال
ةُّخلخت جبٌختٌ�ٌُّّ: ء خٌُّختَّ ْ ضٌُّخت إلُّؤ�ُّ:
ئُّف:ألُّؤّألّ�َُّّْح:ط[ٌ[ ؤئئُّز خُّجي ْ خ[حتٌل
نيَُّّْحت�ٌّ ذ[ةٌُّّ جبٌّ : ألُّجبححت: ْ هُّي٢ نيف
أل[ْأل ط[جنىختحٌّ سُّألل ْ ةّحنؤُّةّخن
حت�َّْحسُّْ ة[ؤّ[آل خحلحألآل ذ[ خًْآل شحلخٌُّئ

ؤّجب14ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

خلّضضضضضض[خلُّز

٧

ةّألُّز: ضًخلُّْ جلٌَُّّْ:خبٌٌُّلآ مجًْجنٌُّّ ط ئُّخ[آل ط[جبَّؤّحلحجب إلُّخم:ْ جبْألّ[ ئُّْخل[َّْ :
]ٌ يّأل�ختذآل ؤُّخلُّئٌُّّ: طًٌحنآلث طَُّّْء سًٌخت خًْلإ ْ خًٌُّ إلُّحت :ضًَّجنٌُّْجم ْ
ئٌُّّ:حت�ٌَُّّْْ ْ ةًجنر خختحٌّ أإل[خّئا ء َّْزّىختجبمجُّ جبَّخم أي[خّئاََّّْ ضًخلُّإل[ذآل:ئُّ

طًٌحنّلث جن[مخت أأل[حتٌّا
خًٌّ ن[هئ ْ ؤٌُّئ ئُّإلُّة:خ :خًٌّآ ي[ذئ َّْ ي[خّئ طُّمجُّحت
خًٌّح نيُّ: ألٌُّّْآ خبآل ضًؤ[حت زخت� ؤُّخلر طُّخل[خم:نيُّْ

مجختٌ�َُّّْآ ٌُّألّل ْ نيف خّ�ًؤ[آل:مجحنر ٌُّة١ٌّ ئُّ يّأل�ختذألُّ ْ ضًَّجنًٌجم طُّْ
جبٌختٌلآ ْسًْجب أل[ْألّ[آل ئُّ ؤُّمألٌُّّْ ْ ؤ[جبجبٌّ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ء طُّْحألُّ ذ[ٌدُّز َّْ
خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ أل[ْ ئُّ: ةّألُّذُّ ْ خًنحل طُّْ خلّ[خلُّفُّجبححتإ :ْ جبئحبححت ذ[ٌدُّذّخن َّْ
ذ[:حت�َّخلّ�ُّ هئسّألَُّّْ ْ ذ[ٌئُّألحب خىٌُّالآ:ئُّ ْذٌُّئ:جبْألّ[ ذُّؤ[جن[ٌّ ْ:طُّمجُّحت خ[َّْ هختَّ
زّ[ٌَّْئُّ طُّْ يجمٌُّّ سُّأل�ُّ ْ ةّحنؤُّةّخن طُّْذختٌخن ْ ؤجمخت ْ ذًحتةّ[ ْ ط٢حآل
خّدُّجي جبٌ[حتجبَّ ئٌُّّ طّؤُّ:ضًَّؤ[ألّخن خّ�ًؤ[آل جبحتٌجتَّ:جبٌختٌلآ حت�ْْخب جبٌْ[ٌّ ئُّ حت�ْْخب
حتحخلُّّألُّآ طُّْ ألّحن[ألٌُّّ ض[خل١ٌآل هختٌَّل ذُّةرّىٌُّئ ْ ٌ]ّس ْ جبَّخلُّمجُّحتٌّ ْ ألّّال
أؤًٌّا ذًحآل ٌُّة١ٌّ ضًَّجي طَُّّْألُّ أؤ[ئىا: :ْ أمٌُّّْا ألُّّ طَُّّْ ؤُّمجُّحت: طٌُّّ
ْ جبقًةختحذّ﴿ًحجل: ْذٌُّئ جلٌ[ذخت ؤُّخ٣ُّ[آل يجمٌُّئُّ ٌَّّْ ألُّّنيًْل؛؛ خٌُّألّ[أل[ َّْ
ئُّْ:حت�ٌّْحنَُّّْ ْ جبقًةختحخل َّْحتَّْ أل[ألُّ مج[ال جلٌَُّّْْ ئُّ طُّْحآل نيًٌألىُّ زّحنىُّهر�ُّآ
زئُّة[ألٌُّّ زئٌُّّ خ[آل:ٌُّةال أل[قألُّخلُّ ء:ذ[جلَّ:ز[ طّؤُّ نيُّْحجنٌُّّ َّْ زّحنىُّهرألُّإإإ هختَّ
ئُّئّؤ[آل ةُّخم جن[ٌُّز خىٌُّال نُّئُّذّ�ّخن إلًٌختجبَّ طُّمجُّحت طَُّّْ ئَُّّْحت جبقًةختحخلآ
ْ ةختجبألُّ جبٌآل:ْ:جبقًةختحخلَُّّّْ:طُّألو[ك[آل جب٤ْألٌُّئؤ[آل:ء:َّْأل[ْ نيُّ طُّحتح ألُّمجختٌلإإإ
جبقًةختحخل:ْ جبٌآل ئُّ ْ:إلًٌختٌل نيُّْ::ْحجلخىٌُّال جبحأل[ألُّآ:إلّحنرألُّ يُّخل[ْض[ألُّ:طُّحتحؤ[آل
ئُّ طُّْحآل ز٢:خًٌألُّْ جبقًةختحخل ئُّ خختٌر[ألّ[ ضُّئْ:ز خًْل حتحخل خىٌُّالح:طَُّّْء
ة[حتمجُّحتٌَّئ شحلذ خ[َّْذَُّّْ:جبٌختآلإ ئٌُّّ ذخت نيحنرٌُّئ ْ شحلذ خلّ[خلُّفُّجبححت:ْ ةًٌُّألَُّّْ
شحلذ َّْحتسُّ ز٢ذختَّإ شحلذ:ؤًش[هحلة[حتٌَّئ ْ:ُّس[ٌُّئ شحلذ:ؤًش[هحلة[حتٌَّئ ئُّنيُّْ
جبَّألًٌ َّْ ٌَّؤًش[هحلة[حت شحلذ ء:َّْئ أطُّشختححتا:خًٌّ ط[جلحجبٌَّئ ة[حتمجُّحتٌَّئ:شحلذ
خلُّحتء:شحلذ:ؤًش[هحلة[حتٌَّئ أجبجلحتحطّئا َّْجن[ألّ[آلإ ئٌُُّّة١ٌّ يجمُّ ْ ةختجبٌ[آل سُّألل
خلُّحتء أمججبخلرآلا ئٌُّْحنَُّّْ خًٌّإ خئّؤُّز ْ هختَّجلحآل خلّ[خلُّفُّجبححتٌل خًٌحنّحب ذ[
طُّْ ز[٤ُّألحبٌَّّ ط[جلحجبَّ ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحت شحلخٌُّئ طُّْ جن[ٌُّز ء خًٌّ شحلذ:ط[جلحجبٌَّئ
َّْء ةُّخل[ٌُّذُّّ جبْ طُّْ: ء ألُّنيًْل إلًٌختؤ[آل ئُّ طٌَُّّْخن خ[ٌُّخلُّ: طؤش[ خًْآلإ
خًٌ[آل ٌُّة١ٌّ ذًٌخن َّْف:ء ألُّةختجبٌ[آلآ ٌُّة١ٌّ ئُّ:ني[حتٌَّّ شُّجل ذخت مجحنر:ؤُّحتجبؤ[آل
س[حتٌل خ[َّْذَُّّْ ئٌُّّ إلُّحت ئًٌَّّئّ[آلإ خ[آل ةُّهرّ[مجُّ جبحتْْجلأل[ألٌُّل جلَّحتجبَّضُّألٌُّّ
زّحباح خُّّألٌُّّ نيُّخم إلُّْحئ أأل[ضًَّجن١ٌآل زختخلث أجبجلحتحطّئا ئُّ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمّل
أل[ْ ةُّهرُّ مججبخلرآل: خًٌحنّ�ُّزّال: :ْ خ[ٌل أٌُّةّل: ْزث زختخلّ[حتَّ: طُّْ ئُّسًحْ
أطٌُّّ زختخل جبْخ[حتَّ:ئُّف حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم ة[خختحٌّ طؤش[ ضألىّ[اإ جبَّحتٌ[نيٌُّّ:ذ[قحم:ْ
جلحألّحب خًٌحنآلث ْ خ[آل: طَُّّْخلُّ أل[ضًَّجن١: ئَُّّْ أ ْزث أجبجلحتحطّئا أل[ضًَّجن١اح ئَُّّْ:
طُّمجُّحت خىٌُّآل خ[َّْحت� طّجمُّ جن[ٌُّز جبٌّ ملألىٌُّّلا؛إ ألٌُّحنغ ْ جبَّحتةختجبآل مججبخلرآل
خًْل ئُّئّ[آل جن[ٌُّز ْ ألُّّةُّآل ٌُّة١ٌّ َّْني[حتٌَّّ شُّجل: خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ خًٌحنّالث

ألٌُّئّلإ خلّ[خلُّفُّجبححتَّ إلُّحتني خئىٌُّّ�َُّّْ ئُّضًجبح

أل]﴿ّ مُّخحبْئىُّحتٌالجن

خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ جبْْخل[ٌُّذ

خلُّحتخُّخلر:سُّؤ[ئ

ئُّخ[آل:إلجم[ْ
ؤئئُّز

خُّجبخُّضرآ
ذُّضر ألّحنألُّ
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ء طُّْ:حت�ْْخبَّ حت�َّخلُّّ ذ[ خّدُّجي:ةختٌ[آلآ ضًٌَّ[آل ؤ[ْحٌّ ٌحبْ: جل ئُّ ْ
ألُّهُّخلّل ؤُّحتجبؤّخن ْ إلُّز مجحنر َّْ ئُّ:م٢حة ط[جلحجبٌّ ضًَّحت
ئُّف جن[حتٌل َّْ جن[حتَّ ط ء طَُّّْ سّ[ذ ئُّ جتٌآلآ:َّْف ز[ء:إلُّك
طُّحتح مجُّْحتح ُّذّل إلُّك ْ خحنؤ[حتٌٌُّحب أؤُّألىًْذا ]ٌ يًؤّ[ٌّ
ذ[ٌدُّذ َّْ خحبحتٌٌُّحبج: طُّع[ال جلٌألُّّْةختجبأل ْ ط[َّْجبحألىختجبآل
ؤئئُّز مجحنر َّْض[َّْآل ضًٌَّّ ء م٢حة شىًْؤُّز ٌُّآل ئُّ
طٌُّْخن ء خ[حتٌل:خلُّضر١ خبٌخت ةُّهرُّ ج:ض[ألُّي ّحب م٢حة:جلحأل
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت شىًْؤُّز: أل[ْأل ئُّ خلّ[خلُّّّ: ةّحنؤُّةّخن
�جبحئ ٌال: إلُّحت خ[ْجي طُّحتح ٌحبََّّْ خ[حت جن[حتَّ ط جبٌَّحب : إلُّْئ ء
ٌحلمج[ٌّ ز[حت خُّجنّل:ئُّ َّْ ء خُّنحبح ْ:شىًْؤُّز ةًحتجبخلر[ألُّ ء
حت�ٌ�خت ْ ةٌُّحب ] إلُّحتق َّْئ:شىًْؤُّز ألؤئؤ ْ جبٌ[ئُّ:٤[حتٌحبٌَّّ
جبٌْ[ٌّ ْ:�جبحئ خ[َّْجي طُّحتح إل[ذألٌَُّّّْ ألًْحٌّ ذُّمجُّحتَّ:ضٌُّحبَّ ْ
هّألجن جبٌحب إلُّؤ[آل َّْ إلّؤ[آل جبقًةختحخل ط[جلحجبٌّ:ْ خل[ئ إلُّهر
َّْ ْ ش[ئ إلُّجلححت َّْ:ْ ةٌُّحب جن[حتَّ ض[ء:ط ْ ؤُّحتجبال ذُّؤ[جن[ٌّ
طُّحتحٌّ خًجبسُّمجٌُّّ ئُّ ذ[:خُّجي:ةُّؤّل خًَّْحتٌَّّ ْ خ[حتٌَّّ إلُّجلححت
خلّ[خل ْجنىُّ:خل[ف ء:يُّحتَّخًْ:خل[ئٌُّئ طَُّّْ ئُّ:سّ[ذ ةٌُّحبآ ةئ
جبٌْ[ٌّ طّجمُّ:إل[ذُّّ خىٌُّحبآ ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ٌّ أل[إلؤ٢ ْ جلْْحت �ْجل ْ
جبْ ئُّ خًْجبسُّمجٌُّّ ة خلُّحت َّْخلُّجبَّيٌُّّ ألُّّجلحال خل[ئُّآ إلُّهر ط
َّْمجًْحتٌَّّ:يجمُّمج[آل ؤئّ[حت:جبٌأل[حتآ ةٌُّحبَّ:جنُّجي ؤئّآل ْ:بتث ؤئّ[حت
شىًْؤُّز ٌحنَُّّْ ئُّْ جن[حتَّمجُّآ طُّعًْؤُّآل خلُّحتء حت�ٌحلجبححت

جبْْئ :ْ جنُّإلّحب إلُّئُّمحٌُّّ ٌُّذّال ؤأل[ئٌُّئ خُّجي: ئُّ ٌال إلُّحت
أل[إلؤّىختٌ[ٌّ :جن[حتٌَّئ حت�ؤّ[ٌّْ: ٌط[ْح :ببتت ة[ْئىختٌ[ٌّْ: س[ه[ٌُّذ
جبٌَّحبٌَّّ خلُّحت خلُّجبَّيٌُّّ َّْ ْ ٌحب خخت� جبٌأل[حت ؤئّ[حت إلُّهر ةًحتجبخلر[آلآ
ٌَّّْ ض[ألُّي طَُّّْل :سّ[ذ ئُّ طًٌحنّال طّؤُّ: ض[ألُّيإإ جن[حت
إلُّْئ خ[ٌُّخلُّ خًْجبج طُّْ ْ ٌٌُّّ جبَّخم َّْ نيٌُّّْ إلُّؤّحنُّ سًْحتَّ
ؤحلحٌُّجبٌَّّ جبٌْخت:ئُّ ْ ٌُّألُّمج[آل مجحنر ئُّ:ٌُّآل خحبحتٌٌُّحب سحبجبٌّ
ْ ض[ألُّي جن[حت َّْجنُّحتَّي ؤُّحتجبال َّْخلُّحت ؤألألُّذىختجبآل ْ خلّ[خل
مجحنر ئُّ َّْحتش ْ ؤُّحتجبال:ض[ألُّي:سًَّّس:خىُّآل جبحْحة[حتٌُّّمج[آل
زحنر�٢ٌّ ْ خىُّآل جلٌألُّّْ َّْألحب ؤُّخلو[ٌّ ]ٌ ْ ًألُّهرس[ئ نيحنر
نُّحتٌد ْ جبَّحتَّْجبَّحتٌّ جن[حتٌَّئ ئُّ ذ[ خىُّآل ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ئُّ
طُّْ سورّ[حتٌَّئ ذ[ٌدُّذ َّْ خىُّآل جن[حتَّمجٌُّ[آل ط[َّْجبحآل ذ[ خ[ألُّْ
طُّْحألٌُّخن:إل[ذألُّخلُّْ ْ ط[ْححتَّآل إلّؤ[آل جلْْحتؤّّ[آل ط[ْحٌُّّئُّ:ء
ٌُّألٌُّئ:شىًْؤُّذ طُّؤخت َّْ ةُّؤحبحتحؤُّذ ْ ط[ٌّْ ةُّال ئَُّّْحت
ئُّ ]ٌ سًحألٌُّئّ[آل س[ٌئ ْ ألُّّةُّآل ة[ئ ْ ةحنر ة[حت زًٌَُّّألحبٌحبححت
ئُّ:خل[ٌّ ]ٌ حت�ْْخبحألُّة[حتٌف ؤّألُّةختجبآل خلُّحتمجُّحتجبحآل جن[حتٌَّئ زُّحت�
جبحْحة[حتٌٌُّّئُّ ط َّْضر خُّف جبحألّحنرألُّإإإ ٌّ أل[إلؤ٢ َّْ جبًٌححتٌَّئ
َّْ إلَُّّْسُّؤ[آل جبٌّ سًَّّسّىختٌ[آلآ ضًَّؤ[ألُّ حت�َّْحٌّ إلُّة ء
ضٌُّخت ئُّ ضًَّؤ[آل طّؤُّ: خ�ختَّ: ْ ألُّّّ: ةُّخم: خلُّحت خلُّجبَّيٌُّّ
هُّي٢ طُّحتح: حتؤُّذ]ٌ جبَّخم ط[ْحٌُّّمج[ق[آل :ْ جن[حتَّمجُّؤ[آل ْخٌُّخت

ةُّقآل؛؛ جبحتٌجتَّْ ْجبحؤ[ٌَّْئ

ؤّجب16ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

ألضُّذضضٌَُّّْضض
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:حتْْخبأل[ؤُّألًٌجم ذُّخلختغّل ئُّ ض[ألُّي جن[حت جن[حتَّْحأل خلُّحتء
طُّعًْؤُّآل ط[جنىختحةختجبآ:ء طَُّّْ ط[ة[ألًّجلآ ط[خبحألحم:ضَُّّْحتٌّ طُّحتح
جبٌأل[حت ؤئّ[حت جنُّجي طُّحتح ض[ألُّي جن[حت خًجبسٌُّّ جبٌ[ئُّ ٌحلمج[ٌّ ز[حت
]ٌ ٌ[حت خخت� ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت شىًْؤُّز ٌحنُّْ ئُّْ ةختجبٌُّآ جلٌ[ٌّ
ٌال:طُّحتح:ط:جن[حتَّ إلُّحت خًجبسٌُّّ ئُّ جبٌأل[حت يُّحتححت:جبح:إلُّهر:ؤئّ[حت

ذُّحتض[آل:خىٌُّحبإ
ض[ألُّي جن[حتَّْحأل خلُّحتء ظؤحب خلُّؤ٢ يجمُّمج[ألآ جبحتٌجتٌَّّ ئُّ
ةًْ :َّْ طُّعًْؤُّألُّمجُّ طَُّّْل جبٌْ[ٌّ ء ط[جنىختحةختجب طَُّّْ
حت�َّذُّْ َّّْحت:ةُّؤ ئُّ ض[ألُّي ٌّ بببب خًجبسُّمجٌُّّ:خل[ئ جبَّألل
جبٌأل[حتآ ؤئّآل بتث ْ ؤئّ[حت جبْ ئُّ جبٌ[ئُّ طُّعًْؤُّألُّمجٌُّّ ةختجبآ
جن[أل[جلٌّ ظؤحب حت�ٌحلجبححت:خلُّؤ٢ :جبٌأل[حتإجن[ٌُّز ؤئّ[حت ةختجبٌَّّ:جنُّجي
َّْ :زًٌئُّ: خخت� ط ذًٌُّألجمرُّّ طُّعًْؤُّألُّمجٌُّّ ء خىٌُّحب ََّّْْ
شىًْؤُّز ْ جبٌ[ئُّ طُّعًْؤُّآل ئُّ إلُّحتٌُّء خلُّحت خلُّجبَّيٌُّّ:
طّحبححتٌُّّمج[ألُّّْ:مجختجبَّْ ٌُّةُّ مجحنر َّْ ض[ألُّي جن[حت ٌال:طُّحتح إلُّحت
أل[شٌُّّئ ْ ض[ألُّي جن[حت: أل[ْ يُّجلحٌّ ئُّ: إلُّحتٌُّء ء خىٌُّحب
ؤُّألُّف ْ ؤٌُّحبحآل ْ أيحلحتَّخ[زا خلُّمحبٌُّّ ْ سُّئُّْأيُّحتَّن[آلا
إلًٌخت طَُّّْ:ملُّقألُّ خ[ٌُّخلُّ طّؤُّ َّْف مجختٌحبََّّْج يًْحتَّذًٌّ: ْ
َّْنيُّْ خ[ٌحب طُّمجُّحت: ض[ألُّيآ ء زًٌَُّّألحبٌحبححتَّ ٌُّآل: :إلُّحتني
جبحإل[ز طُّْ ْ ٌخلُّحتَّْحت زخت� مجًجلٌَّحنرٌُّّ خألًْحت�ٌحبَّ طألجم[هُّْ
َّْ:م٢حة زّحنىُّجن خل[ئ خل[ئُّإل[ٌّ ٌجبحتٌجتح َّْ جن[حتَّ ط مجُّْحتح:ء

:ْألُّهر جبحإل[ز ئُّ إلُّحت ةختجبٌُّآ ذ[ٌدُّذ َّْ ةًحتجبخلر[آل ْ مجحنر:َّْ
حت�ْْجنألإلًٌخت ؤُّحتجبال خُّجنُّحتٌّ:ْ جبحإل[ذٌُّئ ْ: ةحنرًة[ف خُّحتإلُّؤٌُّئ
ئُّ خبٌ[آل ؤٌُّحبحألٌُّئ: مجحنر ئُّ :خُّإلختٌَّئ ض[َّْآل ْ ة[حتجلحآل: ْ
إلًألُّحتٌّ ْ جلحألجمر ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ :خلّ[خل ةُّخل[ٌُّذٌُّّئ
ني[ةٌُّّئ ذُّؤ[ال ئُّ ء ٌَّئُّ جنًْحت�جن�٢ ّحنؤُّحتمجُّْ ز طُّْ ْ
جنُّإلّحب خلُّجبحآل َّْ ةختجب:ْ زّحنىُّجنّ[آل ؤٌُّحبحألٌُّئ:ذخت ْ خلّ[خل
طّألش[ ْ ط[جلحجبٌّ َّْ حت�َّخلف طُّحتح ةختجبألُّ:يًحتخ[أل ضًٌَّ[آل ضًٌآل
ةًْنيًَّزّىختجبآل ٌآل:ْ خخت� ْ ةًجنغ جلْْحت:ْ ْ �ْجل إلُّؤىُّ طُّْ
ء َّْحتٌألُّْ إلُّهر[ٌّ:خلُّجبٌَّّ خل[ئٌُّئ إلُّحتئُّ ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّْ: َّْجلْْحت
أل[ْحت�حخم خّ[ْحألٌُّئ َّحتَّْ ْ:ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّْ: نيًْئىختٌ[ ٌط[ْح خلُّجبحآل
طُّْ ألُّضرّألٌُُّّ:َّْئ جلٌٌَُّّْئ طُّْ ْ خ[حتةختٌ[آل م٢حة خ[جنًْحت ْ
خُّنحبحٌخن جن[حت حت�َّخلّ[جبَّ خُّحتإلُّؤّ[آل ء خلُّؤُّحتٌُّ زخت� خ[ضٌُّئ
ء ألُّهر ؤُّخلو[ٌّ ]ٌ ْ ًألُّهرس[ئ ذُّألّ[ ْ خلحلٌ[آل ْ ةختٌ[آل ْجن
ْ هختْْجنرألٌُّّ ضًحتجبَّ َّْ ئُّ:م٢حة:حت�ؤ[ألآل:ْ خًٌّ ؤُّخلو[ ٌُّةال
طُّْ طّألش[ ْ ئُّ:خجتًٌْ:خبٌ[ألّ[آل:خّدُّجي:ةختجبآل ة[حتؤُّألحبٌّ خلُّجبحآل
جنًٌَّّل َّْ ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ خ[آل نيُّخلس[ألألٌُّّ ء شجم[حتَّ ]ٌ مجُّؤ[حت
ضحنرّ�١ خ[آل خألٌُّحبَّ ضحنرّل ةُّخلّل ألٌُّحنغ إلُّحت ألُّء ء
ةُّئًةًْال:ؤ[ئُّمجٌُّّ ةُّخلّل ألٌُّحنغ ذُّأل[ألُّز َّْف جن[حتَّمجُّ ئُّ
ٌُّء ْ إلُّجلححت :َّْ ْ خىٌُّحب خلدًْه �ٌجبًٌححت :]ٌ خىٌُّحب ض[خم
ةختٌ[آل جن[حتَّْجبَّحت ضّحلحآلآ جبٌْ[ٌّ ئُّ ضّحلحآل ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّآ ؤُّإل[ألُّ

ألُّّّ؛ خلُّجبَّيٌُّّ:ةُّخم َّْ:ذُّؤ[ٌّ ض[ألُّي
ٌختَّؤٌُّختٌّ خلً أل[جل
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:ْ ؤ[ئ ْ:ٌجبححتح ْ إلُّة آ بثثب خل[ئ ألّجم[آل ئُّ خل[ئ ئُّ:خل َّْحتش :
ئُّ هّحن١ٌ[آل ْ خختجبآل م٢حي هٌُّئ ةًحتجب بببببت ذ[ بببببب: ؤًئ
ط[ْححتَّ ط٢حآل خ[آل:خلألًْحت طُّحتح ْ جبٌَّحنر جلْْحت:ةختٌ[ألُّ َّْ أل[ْنيٌُّئّ[آل
خ ْ ةُّخل ئُّخ : خل[ئ جبٌَّ[آل :ْ خىلآل ْذُّ: طُّْ: َّْحتَّْ ذ[: ةختٌ[ألُّ

خجتٌُّآلإ ألّحنرؤ[أل أل[خلأل[ؤٌُّّ
إل[ْْذٌُّّئ: خًٌألُّ ؤُّألآل م٢حة ئُّ ء هٌُّئّحنُّ طُّْ:ةًحتجبٌَّئ َّْف
إلُّؤّخن ألُّّةختٌٌُّلإ طن١حي َّْزّ[آل ْذّ[آل ئُّ: ء أل[خلأل[ؤُّ خ
مجختأل�ّل مج[ؤٌُّئ: م٢حة ذ[جلٌَّّ شىًْؤُّز: َّْضرّل ئُّ ط[جنىختحخم
طُّحتح م٢حي جنأل[خلأل[ؤٌُّّ مجئُّْجبحٌآل خلُّحتئُّألًْ ط[ؤ[ألش َّْ إلُّئ�ختذ�ُّ
بببإلُّجلححت ألحلٌىٌُّّ ء ةُّآل: ط[جنىختح خلُّحتني[ٌَّْئُّ: َّْف: ّىإل[ذُّآ ز طٌُّّ
جنأل[خلأل[ؤٌُّّ:م٢حي:ألُّجبحتٌ[خلُّزّ[آلإ هٌُّئ:س[حتٌّ ةًحتجبٌَّئ ئُّ ةُّخم
ذْْ]ء:إل ٌُّخلُّ ]�ةًْؤُّئ خلُّحتَّة خ[َّْذٌُّئ ئُّ :ٌُّةّل م٢حة ئُّ
ة[حت خرًٌُّألّل ْ ء:خأل[خلألّ�ٌُّّ جبَّخم:جبحجنرًْجب ئُّ خُّئ�ُّأل[ؤٌُّل خ[ٌُّجب
جبَّحتهُّذٌُّئ إل[ْحتجبآل َّْ:جبَّخم ْ خًٌآل ؤٌُّحبحآل:إلًْة[حتَّ ز[خألٌُّ�ُّ ْ خى[
ألٌُّ[جنغ ئُّ جبٌختآل س[حتٌّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ َّْف خلُّحتَّةآ إلُّيٌُّئ ْ
ئَُّّْ ذ[:طّجمُّ ْ خُّآل ْ:خُّئ�ُّأل[ؤٌُّئّل:خأل[خلألّ�ٌُّ[آل:حت�َّألش جنأل[خلأل[ؤُّ

خُّجنآلإ خ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌٌُّئ:خلُّحتَّةّ[آل إلُّيٌُّئ:ْ إل[ْحتجبآل جبَّخم
جبٌ[ئُّْ: ْ خُّنحبح ئُّ ْ جنّنُّآل ؤُّجلإلُّذ ئُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ هّحن١
خُّخلختَّ:خبٌُّآل ْ ؤٌُّجم[آل ْ ْحخلر سًْحت خ[جنًْحت ٌحلمج[ٌٌُّئ ز[حت ٌل:ئُّ خخت�
ئُّ ط٢حآل:ْ م٢حة:ْ أل[ْأل خلألًْحتٌّ أل[ْنيٌُّئ خ[آل ئُّ طّجمٌُّخن ذ[ َّْ

سّ�٢آلإ جلحمجختخم ةًٌٌُّئ ز[ئ
ئُّ:م٢حة: ذًألحبحت�َّْحألٌُّل سّ[ْحجلٌّ طّجمُّ ذ[ طألجم[ألُّّ طٌُّّ:ةًْؤُّئ
سُّضر م٢حي جنأل[خلأل[ؤٌُّّ تبثب:ي[ألًْآل خل[ئ ئُّ ْ جبٌْألّل نيُّْ َّْ

خُّجنُّْ جبٌآل ْ ألُّذَُّّْ مجًْحتٌَّّ َّْ ْ خُّجي ت طُّحتح ء:ؤئئُّز:م٢حة ةختجب
ض[ذختَّ ٌَّّْ ةختجبألٌُّئُّ خُّجنُّْ طُّْ ط[ضخت ضختٌ[ هٌُّئ ةًحتجب ْ ةختٌُّآل
َّْ:ْ ةختٌ[ َّْزّ[آل �جل م٢حة شىًْؤُّذٌُّئ ٌُّآل ئُّ س[حتٌل مجحنر
جبَّخم خُّمحم ئُّ:يُّئُّال:جبحتٌ[آلإ:َّْضرّل:شىًْؤُّز ط٢حأل خألُّحت�َّز
طزحلخلّألّل ٌُّآل خًْألُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ء خًٌّ ألّ�ُّحتحآل خًٌّ َّْة[حت
جبخبٌ[آل ئُّ جنهّ[ألٌُّل خلّ[خلُّز ض[ذختَّ ٌَّّْ خًْآل سّ[ْ ْ م٢حة ئُّ
شىًْؤُّز مجًجلٌَّحنرُّ خلُّجبٌَّّ إلُّهر[ٌّ خل[ئٌُّئ ألّؤٌُّّ ئُّ خختجبإ َّْة[حت
ٌَّّْ ةختٌ[آل ط[ْححتَّ ط٢حآل طُّحتح هٌُّئ ةًحتجب أببببتا ألحلٌىٌُّّ م٢حي
ٌ[حت:٤[حتٌَّّ خخت� مجًْحتٌَّّ َّْ بثثب خل[ئ ئُّ ْ ط٢حألف ئُّ:خألُّحت�َّز ء خّ[أل�ُّ
خ:م٢حي ذْْ]سًْحت:إل إل[ْحتجبأل شجم[ْ إلُّة:َّْ ةًحتجب:هٌُّئ تتت
ؤًئىّ[آل ْ ؤ[ئ ْ شىًْؤُّز:مجحنر:جبححتحٌٌُّئ جنًْأل ئُّ ْ ةختٌ[ خُّجي

خختجبإ ئّ[آل ئُّ
يُّحتححتَّ: ]ٌ ٌ[حت خخت� طُّْ جنأل[خلأل[ؤُّ ذ[جلٌَّّ ي[ألًْآل تببب خل[ئ ئُّ َّْف
إل[ْْذٌُّّئّلآ مجحنر ء: جبحتٌ[ ٌ[حت خخت� ْ ةختجب ئُّنًْ: ]ٌ َّجن[آل ًإلُّئ
خختجبمجُّ ئّ[آل ئُّ م٢حي جنأل[خلأل[ؤٌُّّ َّْحتٌآل جبةر[ذحتٌّ جبَّخلُّز
شجم[ْ َّْ:م٢حي ذْْ]إل َّْ:ْ خحبحتٌٌُّ�ُّ:زّ[آل جنأل[خلأل[ؤُّ خلُّحتئُّألًْ

خ[حتألٌُّ[آلإ
ئُّ: م٢حة ةختٌ[مجٌُّئ َّْز ةًْمي ْ ةًْمي َّْجلححتَّز مجًْحتٌَّّ َّْ
ألحلٌىٌُّّ ٌُّمأل ّحلحآل ض ببإلُّجلححت ألحلٌىٌُّّ طُّحتح جنأل[خلأل[ؤُّ تببب خل[ئ
َّْف:طُّجلؤًْآل ض[خلّ�ُّآ ْ مجختألل مج[ال ء جبحتٌ[ مجئُّْ ذْْ]إل بببإلُّجلححت
ةختجبآل ط[خل[ألُّْ طُّحتح: خحبحتٌٌُّل: جب٣َُّّّز: نيًٌآل ء طَُّّْخلُّ طّجمُّ:
جلَّحتْْحتٌّ:طُّحتح:ألّحن[آل خُّئ�ُّأل[ؤٌُّئ ء جنأل[خلأل[ؤُّ زختخلٌُّّ:مجئُّْ:جبحٌآل

ألٌُّختآلإ جبَّخم ئُّ خًٌألّ[آل م٢حي جبحٌآل

خلُّحت٤[حتٌَّئ ذ[حتغّ[آلإ:َّْ:مجًْحتٌَّّ جلٌٌَُّّْئ
ألحلٌىٌُّّ ئًخأل[آل ةًحتجب ٤[حتٌَّّ ٌ]خلُّحتَّذ
خٌُّختْْز ئُّ هّحن١ٌ[آل ء ةُّخلُّ إلُّجلححت ببب
خًْآل جبحئل: ئُّ ْذُّ ئٌُّّ خًٌألُّْ سّ�٢
خبٌُّآل ْذُّ ئٌُّّ ئًخأل[ألٌُّّئ مجحنر سًْحت ْ
ألُّحتحٌُّذٌ ألً ْ خلّ[خل إلُّيٌُّئ ئُّ ذُّألّ[ ْ
جبٌختآلإ سّ[ْحجلٌّ ذختَّء إل[ْْذٌُّّئ َّْئ
خ:خُّجي ٌألُّحتحٌُّذّل ألً إلُّحت ئُّ ةًحتجب:ئًخأل[آل
خٌُّختْْز ئُّ خبححتجبآل ًإلُّئ ألُّذّشٌُّئ ْ ةختٌ[خم
ةًحتجب ة[ألحبٌحب ْ خًْجب ء سًْحتٌل إلُّحت َّْ
خ[حتٌلآ جبَّخم َّْ جبَّألل إلُّحتنيُّألّ�ّخن
جبخب ئُّ سّ[ْحجلٌل ْ ألُّّْجب ط[ئحنرُّْ نيحنرّل
ألُّّجبَّآل طش[جلَّ طٌُّّ ْ جبٌختٌل ْسًْجب ةًحتجب
ذُّألّ[ ئًخأل[آل ةًحتجب خ[إ زخلرٌُّئ خخت�خلألُّ ء
ةُّؤ[ٌُّذٌُّّئ سًْحت ء ٌُّخلُّ جبحْحة[حتٌّ[آل
ْ خىختٌٌُّل حت�َّهر[حت َّْئّ[آل ْذُّ طُّْ ذختَّء
ئُّ ء: جبٌختٌل ي[ألًْأل إلُّة ّىإل[ذُّ ز طٌُّّ:
ْذُّْ طُّْ زُّحتئُّؤ[آل ْ خٌُّختْْز جن[حتَّْحأل
ألُّحتحٌُّذٌ ألً ذختَّء ةُّؤ[ٌُّذٌُّّئ: جن[آل ئُّ

جبحجنرًْجبإ

ةًحتجب: نيًألىُّ خلُّحتخلًْحتؤ[ق[ألُّآ ؤ[ٌٌُّّ
ببثب خل[ئ ئُّ مجُّْحتح ئًخأل[آل طنآل َّْحتسئُّ ء
خ[َّْذٌُّئ ض[َّْآل ْ جبٌختآل حت�ٌحنُّ ْذُّ ئُّْ
ئًخأل[ألآل جبحضئ ئُّ:ط[خلر حت�حخلُّيّألُّ شيًْي
َّْئ ء خّ[جنرًْآل هّحن١ٌل جبَّألل خ[ٌُّجب:
خ�ًعٌُّّلإ ألجمدُّذّ[آل:ئُّ:خٌُّختْْز ]ٌ ٌجتَّ حت�
ْ:ئُّ:جبحتٌجتٌَّّ طٌُّّ:خل[ئٌُّئُّ ّل:ئُّ:جبحتٌجتٌَّّ جلْك
جبخب خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ مجحنر ئُّ ْ شىًْؤُّذٌُّئ
ط[مج[جبححتآل مجحنر َّْف ةختٌ[خم سًَّّس ةًحتجب َّْ
ْذَُّّْ ئُّْ ةًحتجب طُّألحبحجلٌَّّ ٌجتَّْ حت� ء
جبٌختٌلإ إلَُّّْسُّ جلٌ[ذختٌل ألُّحتحٌُّذٌ ألً
حت�ْْخبأل[ؤٌُّّ ذُّيختٌخت ]ٌ حتحزحتز خل[ئ ئُّب َّْحتش
ألُّْحتْْجل ط[إلُّألل ةختجبَّ طحن[حتَّز طُّئى١ألّل
ط[إلُّأل�ٌُّئُّ ئُّْ ةًحتجب إل[ْْذٌُّّئ ء
حت�ٌْحبحمجٌُّئّل خ[َّْز ئُّ ضًٌَّ[آل أل[حت�َّجلحٌُّذ
طُّع[ال خلًْحتٌ[ ئُّ: ي[ؤحنئ ئُّ: ةًحتجب جبخب ئُّ
ألٌُّختٌال مجًؤ[آل ]ٌ جنُّء جبحألُّإ ألّحن[آل مجختذ�ُّ
إلُّيٌُّئ أل[ْأل ئُّ هختٌَّل سّ[ْحجلٌّ ء
جبٌختٌلآ ْسًْجب: ئًخأل[آل: ْ خلًحتٌ[: ئُّ: ةًحتجب
خُّجنّل :َّْ ضًٌَّ[آل خلًْحتٌ[ ةًحتجب نيًٌألىُّ:

ئًخأل[آل ةًحتجب َّْف جلحألآل ةًحتجبخلر[آل:مجُّْحتح ئُّ
ٌُّْْألُّذ ألُّحتحٌُّذٌ ألً إلُّة جبحْحٌّ ذُّألّ[
خىُّألُّ طحن[حتَّذّل: طَُّّْل خ ةُّآل ضًٌَّ[آل:

ؤّجب18ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

ألضُّذضضٌَُّّْضض

٧

طُّئّحلحخرة[ؤدئ

جنأل[خلأل[ؤُّ خ خل[ئ خل

ضَُّّْحتٌَّئّل جبٌْ[ضختَّ نيُّآل:َّْضر ئٌُّّ إل[ذألؤ[ألُّ:ء طُّسٍُّْ ؤ[ٌٌُّّ
طُّْ:ْذَُّّْ ؤ[ٌَّّْ:إلُّئًخبححتجبآل ئُّ َّْ:ذ[ٌدُّز ئًخأل[آل خ[َّْز:ةًحتجب ئُّ
طُّْ َّْف ألُّْآل ضَُّّْحتٌَّئُّمجُّآل طُّْ مجحنر جن[ٌُّجب حت�َّخلّلإ مج٤ًْ[آل
جن[حت:خٌُّختْْز جن[حتَّْحأل ئُّ ةختجبآل ألُّحتحٌُّذٌ ألً ئُّ ةُّؤ[ٌُّذ:حت�َّخلُّألُّ
خلُّمُّجب ٌُّآل ئُّ ء إلُّئًخبححتجبألُّ ئُّْ خلُّحتةُّهرل ةًذئٌُّّ ئُّ:ٌُّآل ْ
جبٌْختَّْ ةختٌٌُّل ف ئُّ زحنر�٢ٌّ ئًخأل[آل خلُّحتء:شىًْؤُّز شُّحتٌختٌّ
ضختٌ[إ

مخي[الخلصؤختحأل

ئًخأل[آلإإ: :ةًحتجب
ألّحنرؤ[آل
ألُّذَُّّْ ْ
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]ٌ ضًَّألحبآل ألُّجبحٌآل:َّْ طُّإلُّؤُّّز خلُّخُّذ َّْضر:خًْألُّ إلُّؤ[آل ئُّ
طٌَُّّْخن خّش�ُّ ْ ضًَّألحبمج[ طُّحتح ني�آل ئُّ جبئجمُّحتجبٌّ ْ ضُّؤجمُّحتجبٌّ
ةًجنغ ْ:ذُّألّ[ جبٌّ ألُّّةختٌٌُّ�ُّ ة[حتٌَّئُّ ئٌُّّ إلًٌمت:ي[ع[جل:ض[خلّل
ط ء ذخت:خىٌُّال خ[خم:نيحنرّل ذًحٌال طّؤُّ:ئٌُّختح َّْف خُّخمإ َّْضرُّْ
جلٌ[ذخت :سًحألٌُّئؤ[آل:ْ س[ٌُّئ أل[ْأل ئُّ زُّضخن:خًٌُّ َّْضرٌُّئُّ:جلٌ[ذخت
ألٌُّختآلآ إلُّأل[خم ٌُّة١: خ :ْ سًحألٌُّئؤ[آل جبئجمًْجل: حت�َّهّي خًٌُّخلُّ:
جنًْألٌُّئ ْ ئُّأل[ْ:ني[غ[ألٌُّئ يئّ[ألىّحن[ألُّ يئّ[آل:ْ ؤُّخلُّئٌُّّ طٌُّْخن
زختخلّحب �ّخن: ّس[ٌُّئ إلُّحت ئُّ آ ْذُّ :ط جن[حتٌَّئ جلْْحتال ئُّ ذ[ٌدُّز
ْ سًحٌّْ:طَُّّْخلُّ ذُّألّ[ يئّ[ألىّحن[ألُّ ئٌُّّ نيُّخم ٌ[:إلُّجبَّهحب ط[ؤ[ألش
ذ[ؤ ضًَّجنُّْ خًَّْمجٌُّّ يئّ[آل نيًٌألىُّ ض[خل١َّا أئُّ:سه[حتَّ طًٌحنّل
سه[حتَّ جبٌْىُّئ جبٌْىُّئُّمجٌُّحن:ئُّ ؤًَّّس[ذُّْ ْ: زختذي[ئ ْ خلّو ذ[ال
ألُّّجلحألآل:جلَّحتَّجبٌّ جبٌّ ْ ألُّّيًذألّل َّْز خىّحنّ�ٌُّّ ز[ة١َّْ:طَُّّْء
ئُّف ء ألّىذّألُّ: طُّْ خّش�ُّ: ْ خًْل نيًٌآل: ط[ضختٌّ ْ نيُّألّ�ُّ:
خًْل ؤًجبؤآل خلُّحتذ[ز[ٌّ:جنٌُّّ ْ جبف ْ خلّألُّ حت�جنٌُّّ�ُّ جبَّحتنيًْل
نيًٌألىُّ خىٌُّالآ جلَّحتَّجب:يئّ[ألىّحن[آل ئٌُّختح:خ[خم ألُّّذًحٌال طّؤُّ َّْزآ
طَُّّْء سًٌخت يئّ[ألَُّّْ َّْأل[ْ َّْف سه[حتَّةّحن[ألُّمجُّخم إلُّحت ٌٌُّخن
َّْئ نيحنرُّآ اإلُّحت:ٌُّء ةُّنيُّئ شُّخلُّآل ألُّ أةُّنيُّئ:شُّخلُّآل خًٌحنّحب
يًئ ئًٌُّح ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ:خُّحتجلٌ�ُّ ل ّخُّمحلَّ:س[ٌُّئ ٌُّّئ طٌَُّّْحن[

َّْ سه[حتَّةّخن طُّحتحٌّ ذ[خلُّْ نيًْمجُّ ْ ةّحنّ�ٌُّّ ْ يًئ خ[آل ألٌُّ�ُّ
َّْحتهختحْحآل جبٌ[حتجبٌَّّ ء طَُّّْخلُّ خ[خلُّمجُّؤ[آل ؤُّخُّخم جبحألٌُّلإ ألُّه[ال
َّْء َّْضرّل إلًٌمت ذ[ٌدُّز جنًْألٌُّئ ْ ني[غ[ألٌُّئ ئُّ يئّ[ألىّحن[آل
س[ٌُّئ يئّ[آل آ س[ٌُّئ ٌُّّئ ألُّةختجبمجُّ ٌ]ٌئُّجل حت�ٌّْ ئًٌُّح طّجمُّ
إلُّحت خىلًَّْ : جنُّْححت ألّؤٌُّّ ذ[ طًّححتحآل جبَّؤُّْ جبجلٌُّآ سًحألٌُّئؤ[آل:
خألّحنّ�ُّ ذٌُّّل: :جنُّحتؤ : مًؤخت مجُّْحتح: :ْ ز٢ زّ[ْ ني[غ[ألٌُّل
]ٌ حتٌىىُّهر: َّْ ؤُّمجُّحت: ْ ضًٌَّّ: مًؤخت: ئُّ: جبٌْخت : ؤُّحتجبؤ[ألّل أل[ْ:
خًْلآ َّْ:جبَّؤُّّْ يئّ[آل مجُّْحتحمًؤختٌل نيُّْجب:خىُّهّ�ُّ خلًجبهٌُّل
نيف ةّحنآل ء:ألّحنرألُّْ:يئّ[آل طُّْ:ةُّخلٌُّئُّ ةٌُّحب:مجحنر ذُّؤ[جن[ جبٌّ
ئُّجبٌَّحنر َُّّّْ�جبحئ ْ خ[ْل جبجلٌّ َّْ إلُّخم ئُّئّ[آل ْ س[ٌُّئٌُّئآل
طُّْ جبخب ألّحن[ألحبٌَّل ضًٌَّّ خن:ئًٌُّح ّؤ[ئ ئُّ ْ يئّ[ألىّحن[ألُّ ضُّحتٌ
ْ:خ[ْل جبحئل طَُّّْخلُّ ض[خل١ ش[ئُّذُّ ئٌُّّ طؤش[ :حت�َّهر[حتَّخلُّإ ْ ة[حت
جبٌ[حتجبٌَّّ ئُّْ خًْآل ألحلٌىُّْ ألٌُّئآل ْ خىُّآل س[ٌُّئٌُّئّ[آل نيُّْجبٌختٌّ
يئّ[ألىّحن[ألّخن ]ٌ أألُّحتمجّئُّا ط[ٌألحبٌَّّ نيًٌألىُّ أل[جنختٌألُّآ ْ أل[زُّخلُّآل
خرًٌُّألّل جلَّقُّذُّ خًْل إلًْة[حتٌَّّ ةُّخلّل إلُّحت ْ ذورُّ ْ ذُّّئ
ةُّخلٌُّئّل خُّمحلَّ ئُّجبَّال طَُّّْء سًٌخت خ[حتٌل ئُّف ط[خل[أل:ْحجل َّْ
ضُّال أل[ْ ةُّهرألُّخلُّ طّجمُّ ْ جبحجنرألُّ َّْئّ[ طُّجلؤًْآل ء ئُّْحألُّ خبألُّهّال

ألُّّذًٌُّألآلإ َّْف ذُّحتةىختجبأل

ذآل خًْلإ جلحئ ئُّخ[ألّ[آل ذًٌُّألّل ض[خلَُّّّْ
ٌ[:أألُّضٌُّختا:ذًٌخن ا أخُّف سًْحْ ئُّ طُّمجُّحت
َّْ نيُّألّل ْ إل[ذًٌحب ضُّحتحٌْل خ[حتَّْْجلن
ْ ذًٌُّألّحب:جبٌحب إلُّحت طَُّّْ خًْلآ جبََّّْ:خلرُّال
جبَّحتضٌُّحب ط[خلرّ[آل ئُّ ضًَّجب ض[خم ٌجمر ًإلُّئ
جبَّخمإ خ[حتٌحبَّ خلُّحتةُّهغ طُّع[ؤّخن ئُّ ْ
خألًْحت�ٌ�ُّ إلُّحتنيًٌألّل ط[جبَّؤّحلحجب خّ�ًؤ[آل
جنًَّّ َّْْ إلُّحت جبَّْحتَّْحت ةُّخلٌُّئ ْ خ[حتَّْْجلن
ؤُّحتش َّْف جبٌْألّلآ ء حت�َّخلّ�َُّّْ ئُّف:
َّْضرُّ طُّْ فّألّ�َُّّْْ:جبٌّ ئًٌُّح إلُّحت ألُّّ
إلُّحت جبَّخم ةُّهر�ُّخلُّ طّجمُّ ء طَُّّْ جلحألّل
جل١ٌْ طَُّّْء ةختجبمجُّْ طُّحت�حٌّ ة[حت ء طَُّّْخلُّ
إلًٌخت:ئُّئُّّْ:ةختجبٌْال َّْز:ةختجبٌْال:ْ إلحم
طَُّّْخلُّ إلُّحت ألٌُّ[ٌْال ]ٌ جبحٌْال طُّع[ؤ ْ
ئُّخ[أل:نيّؤآلإ ْ إل[ذ�ُّخلُّ:جب٣َّ[آل طّجمُّ ء
طُّحتح ألًْحت�خلرألحب: طّجمُّ خحلحألّحب ذًحٌحب طُّمجُّحت:
ط[ٌ[ خحلحألّحب خ[ٌُّخلُّ نيًٌألُّح نيُّخلُّْ ضًَّجب
طُّمجُّحت ئُّخ[أل:نيّحبَّح جل١ٌْ ء طَُّّْخلُّ إلُّحت
ئُّأل[ْ مجحنرّ[آل ؤُّمأل[ٌّ:طَُّّْخلُّ:ء ئًٌُّحخلُّآ
ؤًئ خًٌألُّخلُّ: خًٌألُّْ سّ�٢ إلجمٌُّئحب
نيًٌألُّْ خبٌ[ألحب طُّحتح ألًْحت�خلرألٌُّئحب ط[ٌ[ ضًَّجبإ
ألًْحت�ٌحبَّ نيًٌآل: ح حت�َّخلّحبََّّْ ئُّف: نيًٌآل
ْ سألل طُّْ ط[ٌ[ جبَّْحتَّْحتجبح خلختْجنر
ؤ[ٌٌُّّ ة[حتآ:طُّحتحجب ء:ذُّّحتٌحبٌَّ[ألُّ ةُّئسُّئٌُّئُّ

ضًٌَّّ ةُّخل[ٌُّذ خألّ[ذأل[ٌآل جبحتْخلىختجبألَُّّْْ
ط[خلرّل: إلُّحت ئُّ طؤش[ جبَّْحتَّْحتَّمجٌُّحنإ :ْ
قًْألٌُّّ سإ َّخلألّ�ٌُّّ خخت� ذًٌُّألّل خًْل
َّْخلُّخُّذ ء: هختَّآل ةُّخلٌُّئُّ سًْحتَّ: ط
ةُّخلٌُّئ َّْئ ذًحآل ض[خلّ[ألَُّّْ: جبٌحبٌَّئ
خرًٌُّألآل ذ[ خىُّهآل حت�ٌ َّْحتحألًَّحتٌ[ألّخن
خىُّآل خُّحتجلٌ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ئُّ ؤيٌُُّّذ
خًْألُّ ء خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئُّ طُّْ ذ[ٌدُّز َّْ
مجحنر ْ خلُّحتَّة ط[ؤ[عٌُّئ َّْجبٌإل[َّْحت
ألُّهحبححت ٌَُّّْةَُّّْ مجحنرّ[آل طٌَُّّْخن خّش�ُّ
َّْضر خ[حتآلإ: َّْجبَّخم زّحنىُّهغ ْ خًْآل
جب٤ْأل[ٌُّذّّل إلُّحت ئَُّّْحتحألًَّحتجب ةُّخلّل
ضختحٌْل ْ أل[ضًَّجي جبم[ٌٌُّّ ْ جبٌَّل ألّحن[آل
ض[خل١ٌآل ش[ئُّذُّ ئٌُّّ طًٌحنّلآ ئُّخ[ألحب
ئَُّّْحتحألًَّحت ذآل ء طَُّّْخلُّ: ٌجمر ًإلُّئ
جبحجنرًٌحب ض[خلّل ةُّخلُّ:جبٌحب طُّْ ٌجمر ًإلُّئ
:خٌُّّحب إلُّْئ ْ ألُّةٌُّحب حت�َّهر[حت سًٌخت:طُّْ ْ
جبَّحتضٌُّحب ضًَّجب حت�حخلُّيّألٌُّّ ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ
جبٌْ[ٌّ ْ خًٌألّحب طٌُّْخن ض[خم ض[ئٌُّئ ْ
ضًَّجب خُّحتجل جبٌحب َّْ خٌُّّحب إلُّْئ طٌَُّّْخن
طٌُّْخن ألُّمجًعّ[ل ْ أل[زُّخلُّآل ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ
ض[خل١ٌآل جبٌحبَّ :ط خىٌُّحبآ:نيًٌألىُّ ض[خلُّْ
ْ إل[ْخُّجي َّْض[ئ حت�َّخلف طُّحتح حت�ٌألّحن[ألحبَّحتَّ

حتٌىىُّهغإ

طُّْ ]ٌ َّْنيُّْحجنَُّّْح ]ٌ ضًَّجندُّضرّف
ؤ[جبجبٌّ ؤ[ؤئٌُّل سًْحتَّ ء ةُّخلٌُّئُّ سًْحتَّ
حب ّضًَّجنص[ئ ط[ٌ[ جبٌختٌحب َّْئّ[أل[ ؤُّمألٌُّّْ ]ٌ
ض[خلحب جبٌحبٌَّئ َّْنيُّْحجنَُّّْح ]ٌ َّْزّ[آل
جبٌَّل طَُّّْ ؤُّمأل[ٌّ جبَّْحتَّْحتجب ؤُّحتجبال طُّحتح
ٌَّّْ ذآل نيًٌألىُّ ض[خلّحبآ ةُّخلّل ضًَّجب ء
زًٌَُّّألحبٌّ ذًٌُّألّحب ض[خلَُّّْ: حت�ْ﴾ ْ جبٌحب
طُّع[ؤّخن ئُّ ْ خىٌُّحب جبحتْخم ض[خلّل
ي[ع[جل طُّحتح ء خلُّحتةُّهرألّل خلُّحتخىُّهّحبآ
ْ إلًٌختَّْةختجبآل ئُّ ْ جبٌّ إل[ذًٌ�ُّ مجحنر
ط[جنرّ﴿ًحجلََّّْ : حت�ْشّل :ْ َّْزّىختجبآل إلحم
جبحتَّةُّهغ َّْئ ْ:طؤش[ مجختذًٌل خلُّحتنيَُّّْ
هختحْحألدًٌآل ؤ[ٌٌُّّ خًْمجُّ طُّع[ؤّل إلُّحت
َّْجبٌإل[ْحتجبآل ْآ زًٌَُّّألحبٌٌُّئ خرُّْخًٌآل ْ
حت�ٌْحبحل إلُّحت ئُّ ذآل: ط[ٌ[ َّْف: خُّضرَُّّْحتٌّإ
َّْئ:ةُّخلٌُّئ ة[حتةختجبألّل ْ ُّجنًّحجل:ؤ[ؤئ ْ
َّْض[خل ذًٌُّألجمرّحبَّ جبَّحتَّْحتجبح ْ ألحلٌ
ٌٌُّخن ةُّخلٌُّئح ْ خ[َّْذٌُّئ خألًْحت�ٌحبَّ
جمرٌ ًجبٌْألّحب:إلُّئ: ء:ٌُّةّل ئَُّّْضرّل
ةّحنُّمجُّ ٌُّألّل: ضًَّجبٌخن ْ ألُّْل ض[خم
جبٌحب:إلُّحت ةٌُّحبح حت�َّهر[حت نيًٌآل ط[ٌ[ خًٌحب:ء
زّحن﴿جمغ ْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ طُّحتح ء ذ[ةّل
زٌُّ[ؤُّ طُّْ زٌُّ[ؤّ�ُّآ خًْل ةًْؤُّئ�[مجٌُّّ
طُّحتح : ض[ذختٌل ْ ي[ع[جل ؤ[ٌٌُّّ خًْمجُّ:

ؤّجب20ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا
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خىُّآل خرَُّّْْ ؤ[حتٌوُّذّ[آل:َّْز ْ إلًٌخت ْ جلحألجمر ةحل: ُّآل ٌ خرًٌُّألآل
طَُّّْء:جلْْحتال ئُّسّ[ٌّ َّْ:جبحط:هختٌَّ�َُّّْ ةٌُّال ذُّؤ[جن[ ْْ َّْف:طؤخت� آ
ْ ألُّهحبححت نيحنرٌُّئ ْ ْ:ضًَّألحبألَُّّْ جلحألجمر خُّّألُّ ض س[ٌُّئٌُّئؤ[آل
جبٌْألّحب:حت�ٌّْ آ ةؤسًّْذُّحت َّْة[حتإل[ْحتجبآل ض[خم ْ سئذ[جلٌَّّ:ذُّةأل
ط مجحنر ء ز[خلًْحتحآل:ةختجبآل جبؤألُّ:ْ ذ[ْف:ْ طُّحتح ني[غ[ألٌُّئ ةُّألُّ
ْ ؤ[حتٌوُّز ْ جلحألجمر َّْجبَّخلإل[ْحتجبآل َّْحتجبَّال ئُّ حت�ٌ�خت خًْألُّ ْحجلٌٌُّئُّ

حت�ٌْحبحألُّ: هختٌَّل نيحنرٌُّئ ْْؤ[ألُّ طؤخت� حتْْخبمج[حت ئٌُّّ :
ْ زّحنىُّهغ: َّْئ طؤش[ آ ضختحْ ئُّ ْ ض[خم ئُّ
هختٌَّ�ّخن ْ ض[خم َّْخلّئٌُّئ ذ[جلَّمجُّحتٌ[ ْ ٌ[آل ٌخت� مجً
سًحألٌُّئؤ[آل : س[ٌُّئ طَُّّْخلُّ إلُّة :ْ خًٌُّ زٌُّ[
ئُّئّ[آل ألُّي ْ خًْآل ألحلٌىُّْ ئُّف جلٌ[ذخت
ء طَُّّْ ض[ذخت: ئَُّّْحت َّْحتخ�ختآل:

طُّحتةُّْحجلٌّ خل[حت

س[ٌُّئ يئّ[آلآ
جبجلٌُّ؛ سًحألٌُّئؤ[آل

ط[خلرّل:: ئُّإلُّحت ط[جبَّؤّحلحجب : :
طُّحتح :ْ ٌُّمجّل إلُّحت خًْلآ:
]ٌ جبحتْخلىختٌ[ل ضًٌَّّ
طَُّّْألٌُّّ ؤُّضئًْيّ�ُّْ
ض[ألٌُّّ جبحتْخلىختٌ[مجّل::ْجلَّْ
جبٌختٌل ئُّجي ئُّ جلٌألل

ضختحْح خ[حتَّْْجلن ؤُّخلُّئٌُّّ َّْ نيُّألّل ْ
جبحخألٌُّل ئُّخ[أل ة[حتٌ�ُّحتٌّ خسُّحت�ٌ�َُّّْْ
ئُّ:ضًٌَّّ ض[خم إلحم ْ جبٌحب هختَّذخت:ذًٌُّألّل
طَُّّْخلُّ ؤُّمأل[ٌّ خ[حتٌ�ٌُّّ:ة[حتآ ْ خًٌألّ�َُّّْ
ي[ٌال إلُّحتنيُّأل ضُّحتحٌّْ خ[حتَّْْجلمٌُّئ
ّحلٌَّئ إل َّْ:خلُّخُّذ جنُّةُّذ:خىُّآل ْ خًْآل

طُّحتحإلُّؤحلَّ:حتَّجنّحب ألًْحت�خلرألحب
ذخت إلُّئًٌجمر:ةُّخلٌُّئ



ٌُّذُّةًْؤissue(72)Jun 201023SOCIETY
gull 
soo

ٌُّآل: طُّئجمُّذفا أْم[جل ةر[ْ ئُّ َّْحتجبٌّ مُّف :جبةرحت
خرُّْ ْ ؤًإلال :]ٌ مجختٌألل: ه[ة١ٌل َّْ ُّذ ٌُّةًْؤ
طُّْ:ه[ةرُّحتَّ هختٌَّل حت�حجبٌَّّ ذ[ ئًٌُّحخلُّ ْ:خ[َّْحت�ٌّ جبحألٌُّل
جبٌختٌلإ خلّ[خل حألى[حتٌٌُّئ ٌخت� مجً خ[آل ئُّ مجُّْحتح ة[حتٌ�ُّحتٌّ
ؤختجبآل جبٌْ[ٌّ خلّ[خل ئُّ:يًأل[ه خ[خم َّْضر َّْحتجبٌّ مُّف
ةختجبمجُّآ ضهُّز خلُّحتإلُّئحبحٌآل: ْ أنتا: زٌُّهُّؤدُّحت
ض[ئحب:ئَُّّْحت ْ طُّخً:خلًهّ[آل ةختجبمجُّ:ء طَُّّْ طحن[حتَّز:َّْ
ّحل ةُّؤإل خألُّؤ[ئٌُّل َّْ خُّةخت طُّخً ٌُّّخألُّؤ[ئ ء طَُّّْ
ألٌُّّْ ض[خم زّ[آل :َّْ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت: جبٌْألجمرّ[آلآ
خًْمجُّ زٌُّهُّؤدُّحت جنًْآل ئُّ جنًَّّ ئُّْ ةُّخل[ٌُّذّّل
خلًْة[ٌُّذّىختجبآل ء إل[ذ�ُّث أطُّكُّجبَّْألُّا: ئُّ ضُّئّوُّإ
حت�حجبٌَّّ حت�َّخلًٌ�ُّ طُّؤٌٌُُّّْئ خلُّحتجبَّال ئُّ ؤُّْحئٌُّّئ َّْ
َّْضر ء خًٌّ زُّألحبَّ:ئُّأل[ْ:ؤُّحتجبال:زُّضخن طُّْ ْ هختٌَّل
ٌآل:جبحتْخلُّإ ق[جلخخت� ؤُّْحفا:مجًجلَّحت:خىُّآلآ ]ٌ خلُّل ]ٌ أضُّحت
ئُّ ؤُّْحئٌُّّئ ء خًٌّ ٌَّجنًْحت طًٌحنّلث طُّخلوُّإل[أل
ئُّ ْ:ئَُّّْضرّ�ّخن خًْآل خلًْححت:ْط مُّحتَّخٌُّئ شحلْْحت
ذ[ ؤُّْحئٌُّّئَُّّْْ ةًْئ جبٌ[ألُّ نيحنرٌُّئّ[آل إل[ذّ[ألَُّّْ خ[جلححت�
ضًجبح أخلال ذ[ئد طُّخً ةًحت� مُّف طّؤ[ال �ختذّ[آلإ ّإلُّئ ؤ[ئ
إلُّْئ ةختجبٌ[آلآ ئُّف زحنر�٢ٌّ ؤًحئٌُّّئ ْ مُّحتَّذ ء ئُّفا
ئُّأل[ْ:ؤُّحتجبالآ جبح ُّذ ٌُّةًْؤ خلجمرال:مُّجبحئُّز نيُّخلس[ألآل
ضًجبح هُّحتؤ[ألٌُّئ خًٌّ زحنر ئُّ يًحتٌَّخن ء ؤن[ٌُّْ َّْف
ئُّ ْ جبٌْألجمرّ[ل جبَّخلذحبححتٌَّئ طُّحتح مجًْجنُّمج٢ٌّ ئُّ
ئُّ ذ[ٌدُّذآل نيّألّل َّْضر:ْذّ[ل:جبَّخلذحبححتٌَّئ إلُّؤ[آل
جبحتْخلىختٌ[ل أطُّحتخلراَّْ ٌّ:َّْ:ط[جبَّؤّحلحجب ةًْؤُّئ�[إ أل[ْ
ئُّأل[ْ ٌَُّّْةَُّّْخبٌ[آل خ[ٌُّخلُّ ْ ؤُّجبَّألُّّ ؤُّضئًْيّل ]ٌ
ْ:ة[حتٌَّئ خىُّآل ٌُّة١ٌّ إل[ْة[حتٌّ ْ خًْل جبحتْخم ذ[ةٌُّئ
ضًَّجن�ًجلحتحأل جبَّخلَُّّْحتةختجبآل ض[ذخت ئَُّّْحت خىُّآل جبحخُّجي
خ[َّْحت� َّْ ُّذ ٌُّةًْؤ جنًْحت�جنٌُّئ خبٌ[ألُّإ ط[ؤ[ألش ء
ٌُّةجم[أل ئُّأل[ْ:ؤُّحتجبال جبٌّ خًْآل ء:زٌُّ[ َّْضر طُّحتخلر
أألّرىلُّا َّْف ألُّّمج٢ٌٌُّلآ ئَُّّْحتنيُّْ إلُّيٌُّئ ئُّ
ضًَّجن�ًجلحتحأل ئَُّّْحت:ض[ذخت ء:ط[جبَّؤّحلحجب ئًٌُّحخلُّ خ[َّْحت�ٌّ
َّْ جبحتْخلُّ ض[ذختَّ َّْْ حبحٌألإلُّْئ ْ خبٌ[آل إل[ذ�ُّخلُّ
أل[ْ ئُّ ٌُّةجم[أل ألّرىلُّ خ[َّْحت� َّْ خًْلإ جنًٌَّّل إلُّحت
ْ َّْح هُّحتؤ[ألخت� خ[ٌُّخلُّ حت�حخل ئُّ ْ نُّئُّذُّ نيحنرّل ذ[ةٌُّئ
َّْخلّئٌُّئ مجحنر ْ:خُّألٌُّئّخن جبحجنرًْل ْسًْجب خُّألٌُّخن
خىُّآلإ جبَّخلَُّّْحت َّْحٌٌُّئ هُّحتؤ[ألخت� طُّحتح ضًَّجن�ًجلحتحأل
ئُّ هُّئجمُّه خ[َّْحت�ٌَّئ ْ زّحنّألٌُّئ: أل[ْأل ةّحنؤُّةّخن
طُّْ جنًَّّ إلُّؤ[آل َّْ ُّذآ ٌُّةًْؤ ؤُّخلُّئٌُّئ: خ[َّْز
ْ ضٌُّخت أل[ْأل ئُّ ء: حت�ٌّْ ضُّألُّ طُّجبَّخُّّ: ةّحنؤُّةّخن
ء طَُّّْ سًٌخت إلُّخمآ:َّْف ذُّّحتٌى ْ:ٌ]حت�ْْجنأل:ْ جنُّحت�
ْ ضًَّؤ[آل ض[ذخت ئَُّّْحت خ[ٌُّخلُّ طًٌحنّلث ه[ألآلا أهختحألرحل
ذ[جلٌَّل ْ:هىختٌَّّ :ئَُّّْحت:خىٌُّال زًْخم:ذ[جلٌَّل طألجم[ألُّّز
ط[جبَّؤّحلحجب جبحتْخلىختجبآل طُّحتح إلُّْئ ْ ْسًْجب خ[حتقألُّ

ذ[جلٌَّل:خٌُّّالإ

طحبحتٌحم:سُّخ[حت

ْ ٌُّذُّةًْؤ ه[ةرُّحتٌَّئ
إلُّْئحبحٌآل:طُّحتح:جبحتْخلىختجبآل

ذ[جلَّ ط[جبَّؤّحلحجبٌل

ؤّجب22ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

ٌُّذُّةًْؤ

٧

إلُّؤّحنُّ: ْ خ[حتٌل: ؤُّحتجبال:َّْجبَّخم حت�َّجلحٌّ ذًٌُّألجمر خبٌ[أل :ئُّ ةُّخلّل ط[هُّحتٌال:طُّحتح :
يجمٌُّّ مجحنر:َّْضرّل ْ ْ:ة[حت ةُّخم ْ ئُّأل[ْأل:يُّْال مجًعّ[آل:خًْل ْ جبْْخل ط[ؤ[ع
ْ سًحأل ْ:ئور مجور خبألُّهغ طُّحتح خًْآل طُّجلحتَّذَُّّْ َّْ ؤُّحتجبال ْححتٌّ:ْ ئُّ:جبَّؤ ضٌُّخت
ؤُّحتجبال:جبَّْحتَّْحتٌّ جبئ ئُّ:أل[ْ ذ[ٌدُّز جنًْألّل ذ[ خًْل مجُّْإلُّحت: ْ سًٌخت:جنُّإلحب يجمٌُّّ
ئٌُّّ خ[حتٌٌُّلإ: ضٌُّخت َّْ أل[ٌّْ ؤُّسئجمّل: ْ خ[خم إلُّحت: ئُّ خًٌألّ�َُّّْْ ضًٌَّّ طُّحتح:
ز٢ٌّ َّْضر ذ[ َُّّْ ّس[ٌُّئ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ إلُّحت إلُّآل ةُّخلٌُّئّل ْْؤ[ألُّ طؤخت� حت�ْْخبمج[حت
خًٌُّ زخت� مًؤختٌ[آل ة[حتْحآل ْ جن[أل[ جبحألُّخلُّ طُّجلؤًْألّ[آل زخت� حت�َّأل�ف ْ مجًئُّأل�حبححت إلُّمجدٌُّّ
ذًٌُّألّال ةُّخلٌُّئُّ ط:سًْحتَّ زُّضحنىختجبألآ ْ زُّألحبَّْحتمجختذآل :ْ طُّجلؤًْآل مجختجبَّْةختجبآل ئُّ
ْ َّْجنر إلًٌمت ْ خبٌ[آل ئُّ ؤُّجبحتَّخلٌُّ�آل َّْف خًْآلآ ألُّضًَّألُّْححتٌخن إلُّحتنيُّأل خًٌحنّال:ء
ئُّ ؤيٌُُّّذ:ْ هألّل خخت� ؤ[حتٌوُّذّ[آل ْ طُّيئ ئُّ زخت� إلُّمجدٌُّّ مجُّحتجبَّئًٌآل:ألُّذًٌُّألجمر�ُّ
يًأل[نّل مجحنر ْ:ئُّ إل[ْحتجبألُّخلٌُّّ يًأل[ه يًأل[ه:َّْ ْ ةختجبألُّ :مًؤختٌ[آل ٌُّخلُّحتؤ[ٌٌُّّ:ذ
ئُّ طّجمٌُّخن ْ ةختجبألُّ ذ٢ َّْز ْ:نيُّآل:ألٌَُّّْل َّْجن[ألألُّ :ؤ[حتٌوُّز:ضًٌَّ[آل زخت� ذًٌُّال
ْ ط[ؤًْخبمج[حتٌّ جبحتٌجتَّ ْ جبٌْخت حت�ْْخبمج[حت إلُّؤ�ُّ طُّْ جنًْآل ئُّ ْني[ألّ[آل ؤُّشُّذٌُّّ جبٌْ[
ضًَّجي ْ ذ[ؤحبححت ْ:يجمٌُّئ خىُّآل خلُّحتجبحألّ[آل خرًحآل طُّْحألُّل َّْحتحألًَّحت:جبَّألُّ خ ٌ]حت�ٌألؤ

إ خجتألُّهآل ئُّئّ[آل
أمّجم[ َّْأل[ْ ط[جبَّؤّحلحجبٌل أببثبا ئُّ خل[ئ نيًححت َّْ ٌُّةال سُّإل[أل سُّألل َّْحتسُّ
ئُّ خبٌ[أل جلْْحتال ْ جبْألّ[ ض[ألُّي:إل[ذُّ َّْأل[ْنيٌُّّ َّآلأجبَّحتَّْعيا:خلُّحت ًؤُّئ ئُّ هُّحتؤ[آلا
مّجم[ خختجبَّخلُّحتآ زُّخلحبححتٌّ ْ جلحتحمُّز ]ٌ ةحنرًة[ئ ة[حت َّْ ؤختحٌّا مُّف أش[س ٌط[ْح
زّ[ٌْل طُّحتةُّْحجلٌّاَّْ: أنًال:حت�َّجلحٌّ ةًحتجب ز[ٌُّخُّحتجل ْ جن[مخت:مجُّْحتح ألٌَُّّْئ ئُّ هُّحتؤ[آل
يُّْال ْ ُّخألُّؤ[ئ ٌُّّئ جبٌختٌل ْ:شًحتؤُّز:هختٌَّل يُّجبحت ْ حخلُّ ْ:جبَّؤخت� ه[ؤّحبَّ جبحأل[:ْ:
جبئ ْ ألُّةختجبمجُّ أل[زُّخلُّآل ْ أل[جنختٌآل حت�َّهر[حت خبٌ[أل ئُّ أل[ْنيُّمجُّآ ضُّئ ْ ْة[حت ةُّخم ْ
ْ جبحجنرألُّ َّْز هختٌَّل ؤرؤ[ألٌُّّ ط[ْحٌُّّمجُّ ؤُّحتجبال مجحنر ْ ئُّ:ضًٌَّّ:ألُّحت�َّع[أل�ُّ ؤُّحتجبال
أل[إلُّي ْ طٌُّّْ:ةختجبمجُّ ْ طٌُّّ ألُّخلّصُّز ]ٌ ط[ؤًْخبمج[حتٌّ ْ ضٌُّخت:ألّحن[ألحبحمجُّ حت�ٌّ إلُّؤّحنُّ

ألُّةختجبمجُّإ يُّخًْئ ةُّخم ئُّ
أنًال يّؤُّز زخت� ئُّ:جننختٌَّئ ْ ٌّ خألّحنّ�ُّ ٌُّةّل َّْضر طّجمٌُّخن هُّحتؤ[آل مّجم[
جننخت ذ[ٌدُّز آ:َّْ ْ جبٌَّل جبْألّ[:َّْز ؤًئ نيؤ[أل ملًَّألّل: طُّحتحٌّ خ[ز٢ٌَّّ حتَّجلحاٌّ
ؤُّحتجب ط ْ:جبحتٌجتٌ�َُّّْإ :جبٌْخت ضٌُّ[ئ:ْ إلًٌخت ء:إلُّؤّحنُّ:ضٌُّ�ٌُّّ:أل[ْ جبٌالا خ[ٌَّْ[ئ أَّْ
جبٌُّْذّخن نيًححت أطُّةختَّالا:ْ ْ أؤجمرُّه[ا ْ ةًحت�َّ:َّْأل[ٌَّْئ:أ:مُّفا أتا ض[َّْآل ُّخل[ئ خلُّجب
ضًجبحَّْ:إلّؤ[آل خل[ٌٌُّّ ئُّ َّْف جبٌختٌلإ خن ّؤأل[ئ ْ ضًحجلٌُّ خبآل ةًحت�َّحتجلحٌحن ْ جبٌختٌل:
طَُّّْل:طُّحتح َّْ ضًَّجلل ْ خألُّؤ[ئُّمجٌُّّ ضّحلحآل:ْ طُّحتح سًحألّ�ُّ ضًٌَُّّز ؤُّجنٌُّّ:مّجم[
خجتألُّهّلإ ئُّف يّؤُّذحبححت ْ ضًَّجي خ[خلٌُّئ ْ ٌّ:ُّ�ّخألّحن خًْل خلُّم[ذّ�ّخن ذُّألّ[
طّؤٌُّخن إلُّؤّحنُّ :ْ خًْآل جن[جب إلُّحت خبٌ[آل ئُّ مجُّْحتحٌٌُّئّل سًْحتَّ :ط طًؤّحبَّْححتٌال

َّْحتخ�ختٌالإ زُّألحب:ْ:طُّجلؤًْألّ[آل ئُّ ألُّي خرًٌُّألّال

:ط[ْححتَّ سُّؤ[ئ

إلُّمجدٌُّّ ْ ُّخل[ئ أبببا مًؤختٌّ
ْ زُّألحب ئُّ زخت� مجًئُّأل�حبححتٌّ

ط[ؤًْخبمج[حتٌّ
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َّْذُّألّ[ ّحب ذًٌُّأل ةُّخلّل إلُّحت ْ ٌحب خُّّ زًٌَُّّألحب ٌَُّّْةُّْ جبْألّ[
ْ خىلًْجب ٌحب ةًْحتَّخرًح إلُّحت طُّحتح جبْمجؤٌُّل جبحٌآل هحن[حت ]ٌ ةختذٌُّل
ّر طُّألرُّحتأل ء إلُّحتنيُّآل ٌحبإ خ�خت َّْحت ئُّف خرًحٌحب إلُّحتنيحنرّ�ّخن:
ذًْحت� طٌُّّ َّْضرّخن إلُّؤ[آل ئُّ جبَّحتَّألحبٌَّحنرُّآ:َّْف جبْألّ[ٌل ضًٌَّّ
ة[حتٌَّئّلءس[حتحآل ْ ٌحب خىُّ طّؤُّخًٌىل�ُّْ سُّإل[ألُّّذًٌُّألجمر�ُّسُّإل[آل
ئُّ هختََّّْط[خل[أل طّجمُّذًٌُّألّال جبحتٌ[آل طُّع[ال هختََّّْخلُّضر طُّحتحؤ[آل
طَُّّْخلُّء ٌختَّمجختألل ئُّ خٌُّّالإ طُّع[ؤّ[آل ّر طُّألرُّحتأل ذًْحت� حت�ٌ�ٌُّّ
ة[حتْخ[حتٌَّئؤ[ألألُّي َّْحت�ٌُّْخختجبآل طُّحتح ّر ئُّطُّألرُّحتأل خرًٌُّألّال نيًٌآل
ْ ّجتْْ ؤ أل[خل[ألآل طُّحتح ٌل: خىُّقألُّط[ؤ٢ ّر طُّألرُّحتأل ْ َّْحتخ�ختٌال
مجختهر َّْف جبْألّ[إ َّْؤئئُّذٌُّئ ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل ةُّئرًْحت ْ جن[حتخلر[ألُّّز
ئٌُّّ طّجمََُّّّْْحتزختخلّ[حتٌُّذَُّّّْإلًٌخت ذ[ ةًحتجب ذ[ء طَُّّْخلُّء مجُّْحتح
ضًَّؤ[ألُّْ ٌُّّئ ة[ك[آل ألُّذًٌُّألجمرّؤألُّإلُّحت ْ ؤُّخلُّئُّألُّةختجبٌُّ:
رّ طُّألرُّحتأل ؤ[ئسُّحت�ٌَّئ ئُّأل[ْ ئَُّّْضرؤ[آل هختٌَّل حت�ْْخبحألُّخُّجي ء
ّحنٌُّّ ة ضجمرألُّحت�ٌّْ طُّحتح خ[ٌُّذُّخًْجب: ء: جنًٌَّّل َّْْ خُّقألُّخلُّحت
مجختألل جبَّْحتٌل ]ٌ ئ�حت ْ خىٌُّال ة[حت ّر طُّألرُّحتأل ئُّأل[ْ ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل
ء ضحلؤُّذ�ًجلححتٌٌُّئّل ئُّمجختأل�١ٌآل ٌُّةّل جبحجنرًقآلإ ني[ء ْ
ئُّف خلًْجب ئُّهختَّخًححتٌَّئ ألُّي:َّْحتمجختذآل طُّحتح جبْألّ[ ْذٌُّئ خلُّحتسُّال
ئُّأل[ْ ّحب ذًٌُّأل إلُّحتةُّخلّل ؤُّخلألشختاَّء أٌ[إلًْ َّْحتمجختذألُّخُّحتأل[ؤٌُّّ
َّْضر ٌٌُُّّّئ خُّحتأل[ؤُّإلُّخمآ ئٌُّّ خبٌُّْحتَّء ]ٌ أ����ا خلُّجبحآل طُّْ

ٌحبََّّْحتنيُّْ ئَُّّْحتَّملُّ هختَّنيحنر ٌحب:ْ خىُّ مجورًمجًْ ةُّخم خلُّجبحآل َّْئ
ْ ةختجبألُّ خلُّحتجبحأل جبْألّ[ سّ[سّ[ٌّ: ئُّجنًٌألٌُّئ: ةُّخلٌُّئُّء طُّْ
ء طٌَُّّّْ سّ[ْحجلإ ألُّذٌَُّّْئ ْ ؤئئُّذٌُّئ جبٌ[ئل طُّحتح خًٌُّخلُّجنًٌألّل
ّرُّّنيُّألُّإل[ خُّحتأل[ؤٌُّّ:طُّألرُّحتأل ئٌُّّ ْذّل ْ ؤئئُّز إلُّحت ط[جنىختحخم
طُّْ ذ[ةٌُّئ ء ٌحب جبٌخت َّْضًٌَّّ ذ[ٌدُّز خبٌُّْحت ]ٌ أ����ا
ٌُّة[ ئُّْحتََّّْئ ذًٌُّألآل: خًْآل: ئُّجبْألّ[ جنًْألّل: ئُّإلُّحت: ]�ؤُّئة
خىُّآلآ مجورًمجًْ ٌُّة[ َّْئ ْ هختَّخ[خلٌُّئ:ملُّألُّحت�ٌّْ ْ خًْآل مجختجبَّْ:
ْ ةؤس[ألّ[ٌئ ْ ئ ٌ]طُّحتح:ة خ[جلحتمج[ألّّخن ئُّحت�ٌّْ:ط[خًْحتٌّ:ْ ذُّأل[ألُّز
َّْحتحألًَّحت َّْضًٌَّ[ألُّئُّْحتََّّْخ ذ[ٌدُّز ء ذخت نيحنر هختَّ ْ ؤ[ئسُّحت�ٌَّئ
جلٌ[ذخت:ئُّبتؤئًّآل:ةُّخلّؤآل ء َّْف:َّْجبحضُّْطّؤٌُّّ:ةًحتجب ةُّآلج حت�ٌىال
ئُّئّؤ[آل هختٌَّ�ّخن خُّجي ْ خبٌُّقآل جبْألّ[ ْذٌُّئ: ئُّخلُّحتذ[خلُّحت ْ
ذ[ سُّإل[ألُّّآ ذُّةألئسّ[ٌّ :ْ جلحألجمر َّآل: ًؤُّئ ء خبٌُّآل ئُّطُّْحتز[
ةًحتجبٌّ ذ[ٌدُّز خبٌُّْحتٌل ]ٌ أ����ا طّجمُّألُّذًٌُّألجمرّؤألُّء
ئُّإلُّحت ةًحتجبٌل إلُّحت ل:طُّحتح ّخًْجبَّؤ[ئ خىٌُّال:ء جبحتْخم ضًَّؤ[آل طُّحتح
أ����اٌَّئ ئُّأل[ْ ْ خىلّؤآل طَُّّْل ئُّسّ[ذ ْ جبْألّ[ جنًٌألّل
َّْجلْْحألٌُّئ ْ خًقألُّْ ْخ ْ زُّضخن إإإإلرحب ْ مُّحتَّخ ْ ه[حتخل
ٌُّة[ ضًَّؤ[ألَُّّْئ ؤًئ جبٌّ ء ئُّؤ[ئُّخًٌىلىُّئٌُّل ّ�[ألُّيجمُّخىٌُّال خ
ّرّخن طُّألرُّحتأل ئُّأل[ْ َّْجبحضُّْ َّْف إإإ؛ خىٌُّال جبَّحتجبجبئ ْ خألّحنّؤآل

إ ٌّألٌُّخت ئُّضًٌَّّ ؤ[ْحٌل جنًٌآل:ْ خًٌُّْ خُّجندُّجنُّْ ةًحتجب

إلَُّّْسٌُّّ جبٌْ[ٌُّّ خل[ئٌُّئ ئٌُّّ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ خلئًء ]ٌ حت�َّهر[حت
طَُّّْخلُّ مجختٌألل ني[حتَّخلُّحتةختجبآلآ ْ حت�حؤ[آل ْ جبحتحخلُّز ْ ئٌُُّّْجبحٌآل إل[
حتَّجب ة[حتجبحألَُّّْ:ٌ[ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئُّ خلئًء ْ حت�َّهر[حت ٌل:ئٌُّّ خخت� ء
ئُّ جبٌختآل: إلُّة حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ط[ٌ[ جبحجنرإ ضُّذُّحتأل[ةّل هنئ:
]ٌ حت�َّهر[حت ط[ٌ[ :ْ ةختٌ[ٌّح جبٌ[حتٌّ ؤُّْيوّل ]ٌ ٌجمر: ًإلُّئ َّْحتمجختجبآل
ئَُّّْ ]ٌ خ[ذئَُّّْح ْ إلُّة خ[جلألٌُّّ ألُّّنيًْجبَّ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجم خلئًء
ئأل١ة خبٌخت إل[ئُّ مجحنرّّل قحنر ئُّ خُّجنّ�ُّ ]ٌ خُّحتجلذختَّةُّح

خبٌختٌّح ةُّهرُّّخلُّ َّْمجحنر:]�ةًْؤُّئ زُّق[ألٌُّئّل
سًْحتث زختخلّ[حتٌ�١ نيُّآل

ذ[ٌدُّذ نيحنرٌُّئ ْ ْأل[ؤًْخم مُّحتجل: حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم: خًْجب ط[ٌ[ إ
]ٌ زُّق[ألٌُّئ َّْمجًْحتٌَّّ: ط[ٌ[: :ْ خىٌُّّ: خ[خم: ضًٌَّّ َّْةٌُّو: ؤُّحتجبال

جبٌختٌّح إلُّيُّ ط ٌُّزّحن جنُّحتَّي ؤنّ[حتٌَّئ
خلّ[خل نيًٌألٌُّئ: طُّحتحٌّ حت�حْ ذُّخُّأل[ٌّ: حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم: خًْجب ط[ٌ[: إ

ٌُّألٌُّئّل:شحلخح حت�ٌحل خىلًْجبَّ ْ خىٌُّحب
جبم[ٌُّةختجبآل خُّحتأل[ؤٌُّئ ئُّ خىٌُّحبآ ة[حت حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم خًْجب ط[ٌ[ إ
ٌ[:خلُّحتةختجبٌَّئ ْ زُّحتئُّؤ[أل ٌألُّحتٌَّئ ألً ْ خلُّحتء:شىًْؤُّذٌُّئ طُّحتح

ح شحلخٌُّئ ْ هختحةجمّألٌُّئ
ْ خبححتجبآل ًإلُّئ طُّحتح خىٌُّّ ضًٌَّّ:ة[ألحبٌحب حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم خًْجب ط[ٌ[ إ
ذ[ جبم[ٌُّةختجبآل َّْخلّئٌُّل سًْحت خ[حتٌّ َّْة[حت ضًٌَّّ ٌ]ٌؤّحب أل[ْجبححتٌّ

زح خُّألُّ جبَّألل ْ خىّحنّحب ضًٌَّّ ٌََّّّْْحت ؤُّحتجبال ؤٌُّئ
ز[حتذٌُّئ ْ خلّ[خل ةُّخل[ٌُّذٌُّّئ ئُّ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحمآ خًْجب ط[ٌ[ إ

َّْحتخ�ختٌّح زًٌئ جبَّخلزآ جبٌَّحنر إل[ألُّ ْ:طُّْحألُّل جبَّخلذحبححت
خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ ]ٌ مجحنر ةُّخل[ٌُّذٌُّّئ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم خًْجب ط[ٌ[ إ

أل[ْجلحت�ٌ[آل:خىٌُّحبح ْ خىٌُّحبَّ:زُّآل
جبٌختٌحبٌَّّ:َّْة[حت ء :ؤّحبٌ[ٌُّّ ةُّأل[ئ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم:طُّْ ط[ٌ[:خًْجب إ
ٌُّألّل شُّخل[ْ ئُّخلُّحت خلّ[خل ٌُّألّل زُّؤ[حتجبحٌآل طُّحتح خ[حتٌّ

حت�ة[خُّحتح
ْ:جبحخًألُّحتٌرٌُّئّل جنًّألآل ط[ٌُّال خلُّحتئُّ ء هختٌَّل:إلُّخم زختخلّ[حتٌَّئ
سّ[سّ[إ إلًْة[حتٌَّئّل ئَُّّْحت ةختجبألُّ ز[ق[ف ةُّخم خخت�ٌل إلُّخم
خُّّآلإ زختخلّ[حتٌَّئُّ ط سًْحْ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ء ؤُّألُّّ طٌَُّّْخن

ؤّجب24ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

ؤّضحبٌض[ٌّ

٧

:ْ مجختذُّّخلَُّّْحت: جبألّ[ خلُّحتذ[خلُّحت خلُّحتجبَّال ذُّةألئسّ[ٌّ ْْ طؤخت� : :
ذُّةألُّئسّ[َّْآ ْ جلحألجمر ئُّحت�ٌّْ ُّّّؤّخن خل سُّإل[آل ْذٌُّئ ذُّأل[ألُّز
َّْضًٌَّ[ألُّْ هختٌَّل نيًٌآل ألًح َّْحتَّْ جبٌختآل َّْحت�ْْخب حت�ْْخب
مجختألل ئُّجبَّخلىُّهرٌُّئ: ٌُّةّل ء ّرّخن: طُّألرُّحتأل ذًْحت� ْ جبٌْألآل:
خلُّحتذ[خلُّحت ذًٌُّألجمرُّّء ٌُّةُّالآ ْ خّحم ذُّةألئسُّّئُّخلُّجبٌَّّ

ط[حتحخم:ؤ[حتذآل

]ٌ خبٌُّْحت نيُّ طُّحتح
ةًحتجبٌّ أROOMاٌل

ألٌُّختٌالح

سُّضر:خىُّآل:ء: ذًٌُّألآل حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ:م٢حة ط[ٌ[ :
ةٌُّحبح حت�ٌّ نيُّخلسّ[ٌّل َّْ:مج[ؤٌُّئ ْذُّمجٌُّ[آل جبقًةختحخل:ئُّ
ّحنٌُّئ:خلُّضر ة َّْئ ئُّ:ؤ[ؤئُّذىختجبآل ألُّخ[ٌُّجب آ خُّف خًٌحنآل طُّمجُّحت
ئُّ زحنرألُّْ خبٌخت ئُّ جبَّخم ةُّخمآ ألٌُُّّألُّ ؤُّإل[ألُّ ْ مجختخبَّْخًْآل
ةُّال ْ ضّئُّ ئُّأل�ُّ:ْ جنُّئ:ْ خًَّجنألآلإ:طُّمجُّحتٌخن:خًٌحنآل ئّّ[آل
ْحينّ[ألُّ:َّْئُّّْ َّْجنًٌَّّل طُّحتح جبٌّ طٌُّّ إل[ذآ ةًحت�ٌّ:هختٌَّل ْ
ؤ[ؤئُّز:ألُّّةُّآلح

طٌُّّ: ألُّ:إلًٌمتإ جبٌختقآل جبقًةختحخل ألُّ خًٌحنآلث طُّمجُّحتٌخن :
ةُّآل حت�َّهر[حت خل[طُّيألُّ جنًٌَّّل َّْ س[حتس[حتٌل طُّحتح جبٌّ
ةٌُّحب خل[خر طَُّّْ ة ْ هُّذ[حتَّذُّْح جبَّألُّ خلُّحتضًٌَّ[آل ْ
ْ ٌُّأل[ؤرؤ[أل خ[حتَّْْجلن إلُّْحْ ْ ةُّجي ئُّ ة[حتةختجبألّ[آل ء
ط[جلحآل ء خُّضحن طَُّّْ ؤُّمأل[ٌّ خلُّحتةًذىختجبآلآ ْ جبَّؤ[حتمج٢ٌّ
ْ جبٌحبححت ئُّ ئُّئّّ[آل هختَّةُّخم جبَّآلحإإجبٌْألّحب يًحتخ[أل ْ
ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ ٌُّأل�ختٌّ َّْحتَّْ جبٌختآل ؤٌُّئ ألًٌجم[ألألُّمج[ألّ[آل
خلّ[خلُّفُّجبححت ئٌُّّ زحنر�٢ٌّ م[خ[َّْ خبٌخت ئُّ ْ ةُّآل: جبَّخلذحبححت:
َّْضر نيًٌّآ جلٌ[ذخت ٌٌُّخن ئُّ ئُّئّّ[آل هختٌَّخن ةُّآلآ طُّْحةُّ ]ٌ
خ[جبَّخم ٌ[ألُّ ء ةختجبآل ضًَّجي ََّّْْ خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ ضٌُّ[ئ
ط زّ[ْ ْ جبحتَّضحن[ألّ�آل: إلُّخل[حتٌَّّ ْ ؤٌُّحبحألُّمجُّ ئُّ: جلحئآل ْ
طُّحتح ؤّحبٌ[ٌّل طحتمج[آل ْ ط[ؤ٢ خًٌألُّخلُّ ئُّئّّ[ألّخن يًأل[نُّألُّإ
إلُّخم ذختَّءإْ:ئُّئّّ[ألّخن طُّْحةٌُّّ ]ٌ خلّ[خلُّفُّجبححت:مجُّْحتح ط
ٌُّئ:ط[٣[ألةُّأل[ئ ء خُّحتأل[ؤٌُّئُّ ئُّْ مج٢إل[ْحتجبآل جبحت إلُّجلححتحآل

ةختجبآلإ ط[ؤ[جبٌَّّ خبححتجبألُّمج[آل ًإلُّئ طُّحتح
ة[حت حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌحم ٌل خخت� ء طَُّّْخلُّ ضُّذُّحتذختَّء ئُّمجحنر
ذ[:خُّّآل خلّ[خل حت�ة[خُّحتٌَّئ َّْجبَّخم ٤حن٢ٌل ةختجبٌُّخلُّ ؤّحبٌ[
إل[ إلَُّّْسٌُّّ ذُّمد٢ ]ٌ ٌآل جبَّحتخخت� ط[جلحجبٌّ ؤُّحتجبؤٌُّئّ�١إإ؛ ئُّ
ْ:زٌُّ[ةختجبآل ةختجبأل ؤيٌُُّّذ طُّحتح ض[خلّل ْ:زجمسحتٌّ خئّؤُّذ
مجًحت� :ْ ذف: ء ألُّه[ؤّّل :ْ مجّئ ألُّء طُّحتحٌّآ: طص١حال ْ ٌحل: حت�
]ٌ ٌجبححتح ألّ[جل ْ إلَُّّْسُّ زًٌَُّّخلرُّ:َّْ ء حت�َّهر[حتٌل خٌُّّحبَّ
ني[ئ ضٌُّحبَّ ض[َّْألُّمجٌُّّ ط[ضختَّْ: ئُّ: ء خلّ[خل ٌُّأل�ختٌّل
ؤيٌُُّّذ طُّحتح: ذًحٌّ جلٌ[ذختٌل ٌُّّْذُّي إلُّْئ ْ يًٌئّل

ةختجبألإ
حت�ٌْحبحٌّ نيُّآل جبٌْ[ٌُّّ: إلُّهرٌُّئ: ْ ؤ[أل�ٌُّئ: :ْ خل[ئٌُّئ ئٌُّّ
ةًجنغ سًْحت إل[ز حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ: ذًٌخن: جبئرُّجلألّل
َّْزّىختجبآل خلًْة[ٌُّذ ْ جبٌْختَّضجمغ ْ ذ٢حتةختجبآل ْ
ط[ة[ال ئُّ ةختجبآلآ :ٌ]جبحجبمج ْ ةختجبآل جلألحبحأل :ْ ئُّة[حتْحتجبآل ْ
ْ حت�ٌْحبحٌٌُّئ خْةختجبآل :ْ زُّضخن :ْ ألًٌجم[ألآل ئُّ: ة[حتةختجبأل[آل

هختٌَّلإ مجُّْحتحٌّ حألى[حتٌٌُّئ ٌخت� مجً َّْجنًْألىُّهغ
ْ خىُّآل ة[حت:جبقًةختحذ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ:ذُّألّ[:طَُّّْ:ذًحآل:ء
َّْف سُّضر:خىُّآلآ خ[َّْذُّ ضًٌَّ[آل:ئٌُّّ ذًحأل[ٌّ إلُّة:ْ خ[آل ئُّ
ضُّذُّحتأل[ةّل طحلجبْحسُّّز :]ٌ ٌجبْحت�ح ئُّ: ٌ[ألُّ طٌَُّّْحنَُّّْ َّْئ
ء هنئٌُّئُّ حتَّجب ]ٌ ة[حتجبحألَُّّْ طُّْ َّْئ حت�َّهر[حتٌ[آل ئُّ خبٌُّآل
جنًٌّ[ٌّ س ًئخل[ٌى خألّ[آل خُّحتإلُّال ٌجبْحت�ح ةختٌ[ٌُّآ ط[حت�حخلرٌُّ[آل
إل[ذُّّ ذًٌحن م٢حي ٌّ]�ةًْؤُّئ ء ذ[حتغُّّ مج٢ْمجختهرٌُّئّل ْ

ئُّفإ خُّجنّ�آل حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئّخن ء

إل[جبٌّ:سُّئ

خ[ٌُّخلُّ زختخلّ[حتٌَّئّل
خُّّآل؛؛ سًْحٌّْ حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ
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خل[ئ إلُّهرؤف: أل[ْ نيّؤألُّخلُّ طّجمُّ ْ خلُّحت
نيحنرُّل طُّْ جنُّهُّةآ جبَّجلمج[ٌّ ؤُّجلحتٌ[ألآل
خُّّ ْ ئُّ:ط٢حجبٌَّ�ُّ خُّّ:ْحين:ْ ُّْضٌُّ[ئ ئُّ
طّؤُّ ء حت�ْْخبٌ�ُّ: ْْ طؤخت� خ[َّْحت�ال :َّْ ة[حتآ
طُّْ ْ هختَّ ؤ[ٌَّّْ طُّْ: جنًْآل: ئُّ ذًٌُّألّؤآل
نيُّآل طُّْ جنًْآل ئُّ :ْ حت�ْْخبَّ: إلُّجلححت نيُّآل
َّْْخ ئُّ:جنًْآل ْ ْ:جبَّيّيُّ نيختةُّ ؤئّآل
هٌُّئا خلًْآ أمجًئ مجل[حتٌَّئُّ: طُّْ ةختجبآل
ئُّ خُّّ ألحلٌىُّْ ئّ[آل ئُّ إلُّحتة[ال ٤[حتٌَّّ ء
بببٌخن ئُّ ط[ٌألحبَّ: ئُّ طألحن[ئ ْ ٤[حتَّ ببب
طّؤُّ ء: خًٌحنّؤآل ذًٌُّألّؤآل خى[ج مجًجلَّحت:
ط[جنأل[:جبٌختقآل زٌُّ[ؤّل ْ ْ:أل[ْْألّحن[آل إلًٌخت
طًؤّحب َّْ ء: طَُّّْخلُّ مجختأل�١ مجحنر ئُّ ْ
ٌّ]خل ئُّ جبٌختقآل حت�ْْجنآل ط[ٌألحبٌَّل ضًجبح:
ْ جنُّهُّة: جبَّجلمج[ٌّ: ء إلؤؤُّذُّ: ْ : إلُّْئ :ط
ئٌُّختَّ ذًحال :ْ طُّئجم[ألُّ َّْز :جبْْخلحبححتٌَّئ
مجختهر مجُّْحتحذختٌآل ء خىُّال طَُّّْ ط[ؤ[خبََّّْ
جبٌَّحنر ألّحنرُّس[ٌّ ةًحتجبٌَّئ سًْحت طّؤُّ
أل[خلأل[ؤُّخم ؤُّخلُّئٌُّّ ةًحتجبخلر[آلآ ٌال إلُّحت
ّحب ذًٌُّأل ء: نيحنر: ة[حتحذختٌآل :ْ ض[خل١ٌآل: ْ
جلْْحآل ؤُّخلُّئٌُّّ ٌحب خُّّ أل[خلأل[ؤُّألّحن[آل ط
طُّْ ّجتْْ ؤ :ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ :ْ هُّحتإلُّألل ْ
ٌال ئُّ:جبٌَّحنر:إلُّحت ء ئُّ:ؤئئُّز:ةًحتجبَّ خُّجنُّ

ْطًٌَّّخن خبٌُّآل ةًحتجبخلر[آل
طألرؤ[ؤ[آل ء ألُّّذًٌُّألّؤآل طّؤُّ ء جلحألف
ض[ء ؤُّخلُّئٌُّّ ]ٌ ألّحنرؤ[أل طألرؤ[ٌل ذُّألّ[

جبَّجلمج[ٌّ: ذُّؤُّآل ئُّ: �١ٌخن: ّخل[ئ
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ حت�َّخل[ألآل ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ
ْْخب خل[ئخت� ْ:ئُّ:إلُّهرؤف مجًجلٌَّحنر أجنُّهُّةا
ة[حت ْ ألًْ جبَّخلىُّهرٌُّئ ئُّ خ[خم جبحؤُّجلحتحألألآ
ْ ضًَّجي ضَُّّْحتٌَّئ ْ ذ[جلَّ زختْْخبٌَّئ ْ

ةُّقآلإ هختٌَّل ؤحلمج[ألٌُّّئ
:ٌحت�حجب َّْ ط[ؤ[خبَّ خلُّحتَّذ[َّْ ئُّ خ[ٌُّذُّ َّْف
ْ خُّنحبح ئُّ ْْ طؤخت� ء خىُّقآلج جنُّهُّة
جلْْحآل إلُّحتجبْ َّْ مجختحؤٌُّئزخت جبَّْحتْمجختجبٌّ
ْ خلحتحألا ْ هٌُّئ جنًَّّجلححتٌَّئ أَّْ ةًحتجبٌّ
خلُّم[ز بب ٌجبحتٌجتح َّْ حت�ْْخبحألُّ مُّحتَّخج
مجل[حت إلُّؤّخن ٌحبآ جبٌخت َّْحتجبَّْحال زُّضخن
خ[جنًْحت ةًحتجبٌّ جنًَّّجلححت َّْ ء خلًْا أمجًئ
ٌٌُّخن جبحتٌ[خم:ء خبؤ[حتٌَّّ:ئُّ:ني[س أهٌُّئا:بث
خ[جنًْحت ةًحتجبٌّ جنًَّّجلححت َّْ مجل[حت ٌُّةُّال َّْ
حت�َّخل[ألآل :ْ طُّجبَّخّ[ز ّجتْْ ؤ ئُّ : ٌٌُّّجبحألخت
جلْْحآل َّْ أهٌُّئا مجل[حت إلُّؤّخن ْ ةًحتجبٌّ
ني[س ئُّ خبؤ[حتَّ:ئُّف تث ذ[:طّجمُّ مُّحتَّخ:ء
ةحت� خبؤ[حتٌَّل: طٌَُّّْخن جن[آل ئُّ ْ جبحتٌ[خم:
سّ[سّ[ خًححتٌَّئ ئُّ ةأل�ختَّ: ْ خلّؤّأل[حت ْ
ْ ٌى﴿ختٌ[مجُّ حت� جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ ئٌُُّّآل ء:

نيًٌُّإ َّْحت�ٌُّْ
ْ:مجُّْحتحذختٌآل: جبَّخلىُّهر مجختأل�١ٌآل ئُّ ٌُّةّل
مجًجلٌَّحنرُّآ خل[ئ ئُّ جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ زختْْخبٌَّّ
جبَّجلمج[ٌّ ألطُّئّى١ ؤ[ئسُّحت� جبحؤُّجلحتحألآل
خبٌخت ئُّ أجنُّهُّةاَّ حت�َّخل[ألآل ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ
أ���������������ا أل[ْْألّحن[آل
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جلْْحآل إلُّحتجبْ: :َّْ ّر طُّألرُّحتأل ذًْحت�: خ[آل: ئُّ
هختٌَّل مجٌُّئ مُّحتَّخ:ء:خُّجي:ْ:خخت� ْ ةًحتجبٌّ
خ[آل خ[َّْذٌُّئ:ئُّ حت�ْْخبحألُّ ْ ضًٌَّّ:مجختجبمجُّ ئُّ
إلُّؤّخن ْ ٌحب ةُّ َّْْخ ّر طُّألرُّحتأل ذًْحت�:
زختمجختحؤٌُّئ ٌدجم[ٌرُّ ْ ط حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ
ّر طُّألرُّحتأل ذًْحت� خ[آل ئُّ جنُّهُّة ٌحت�حجب
ةختجبآل جبحتْخم َّْ١�ٌ ئُّ: آ ٌٌُّّةخت زُّضحنُّْ
ألطُّئّى١ ةر[ْ: ٤[حتٌَّل ء ةر[ْض[ألٌُّل
ئُّ خُّحتإلُّال:إل[ْحتجبآل:ؤ[ئسُّحت�:جبَّجلمج[ٌّ:جنُّهُّة ئُّ
أمجًئ ْ:إلُّؤّخن:إلُّحتجبْ:مجل[حت مجختجبٌُّ ضًٌَّّ
آ جبعّر[ئ ٌختآل ؤجب جنًّحجل َّْ خلًْآهٌُّئا

ةختٌُّآلإ َّْْخ
جنُّال: أجنُّهُّةاٌٌُّئ: ء َّْضرّل ئُّ: :
جنُّال ْ ةًجنألألُّْ جبَّجلمج[مجٌُّ[آل ٌُّّخل[ئ جنُّجي
شًخلف مُّف جبَّآلآ جبَّال: مًؤختٌّ إلُّهرال:
َّْحت�ٌُّْخختجبآل طُّعًْؤُّآل خلُّحتء: هٌُّئ
ةًحتجب:هٌُّئ حت�َّخل[ألآل ْ جبَّجلمج[ٌّ:حت�ْْجنألإلًٌختٌّ
إل[ْجلْْحألٌُّئ طُّحتح �ّزٌُّ[ؤ ئُّ أجنُّهُّةاآ
إلُّهرؤف خًْألٌُّّ: َّْ جبْْخلٌُّئآ جنُّهُّة: ْ
خ[خم سًْحتَّ ٌَّّْ جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ ْْخب خل[ئخت�

طُّة[ث
ئُّ: إلُّال ْ ضًَّال ئُّ إلُّال: خًْألَُّّْ ٌَّّْ :

جنًْآل ةُّخلٌُّئُّل:إل[ألُّ إلُّال:ئُّْ ْ طًَّّ
ةُّآلآ زُّعًْحتٌّ[آل ْ جنُّهُّة ة[حتٌَّئ

ةُّالإ ٌ]ز٢ْْجلخ
طّؤُّ: جلحألآلآ سًْحتَّل َّْْ :إلُّحت
زحنر أل[قألُّ خلُّضرّل خل[ئٌُّئ

مُّف ة[جلال سُّْحجب
جنُّهُّة ٌحت�حجب ًٌَّخُّحت خُّحت�

ؤّجب26ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

ؤّضحبٌض[ٌّ

٧

ز[ٌرُّضرج خُّنحبحٌّ َّْضرٌُّّ طُّْ خلُّضر١ٌآل:خ[حتَّْْجلن ئُّ ْ حة م٢ َّْحتٌآل حت�خبٌال حت�ؤّ[آل ئُّجبٌْ[ٌّ:خل[ئّل:ئُّ
نيَُّّْحت�ٌّ خل[ئ نيُّآل نيُّأل[ٌّ حة:جبٌْ[ٌّ م٢ خ[جنًْحت ْ أل[ْحت�حخم ألّحنرُّس[ٌّ :ةًحتجبجلْْحألٌُّئ ؤُّش[ئ ط[حتَّجلٌْْل
ٌ[:خلُّه[حتَّز خ[ئّجلض[ألٌُّّ سًْحت ْ خًٌّ ئُّجبحئل ز[ٌرُّضر خُّنحبحٌّ ئُّحت�ٌْحبحل زخت� َّْجبٌإل[زج:ئُّحت�ْْخبٌَّئ
ةًحتجبخلر[آل:ْحجلةختجب ٌال إلُّحت جبٌَّحنر إل[ْجلْْحألٌُّئ طُّحتح ّي[ز جتْْآ ّ ئُّؤ ٌُّةؤش[حت طُّحتح حت�َّخل[ألآل:ةًحتجبٌّ
جنًَّّجلححت َّْ أل[جلةّ[آل ْ:يجمٌُّئ:جبئٌُّئ ٌحب خىُّ َّْئّ[أل[ جبَّحتجبجبئ َّْ:جلْْحآل:جبحئ�ّّ[آل ء جبئجمًْجل سًْحتإل[ْجبَّأل�ّل
إإإ خجتألُّه ضًٌَّ[آل

ط[حتحخمسُّْحجب ط[ث

ئُّ ةًحتجبٌّ حت�َّخل[ألآل خ[ئّجل
حة م٢ خ[جنًْحت ْ أل[ْحت�حخم

جنضُّهضُّة

هٌُّئ مُّفشًخلف
:جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ َّْحت�ٌُّْخختجبآل خلُّحتء:طُّعًْؤُّآل

ئُّ نيحنرُّل طُّْ جنُّهُّةآ جبَّجلمج[ٌّ هٌُّئث شًخلف مُّف
ة[حت خُّّ ْ ط٢حجبٌَّ�ُّ ئُّ ْ ْحين ضٌُّ[ئُّْ:خُّّ

ةضًحتجب حت�ْْجنألإلًٌضختٌَّئ سضًْحت طّضؤُّ هٌُّئث ة[جلال سُّْحجب
ط[ٌألحبَّ ألٌَُّّْئ ئَُّّْحتحَّْحت َّْحتزختخلّ[حتٌال هٌُّئ
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ط[ٌألحبَّألٌُُّّء خل[ئٌُّئ ئُّ ء طًؤّحبؤُّ ْ
هختٌَّل أجنُّهُّةاٌَّئ خُّئىال جنُّهُّة
خرًٌُّأل ضًٌَّّ خًححت ئُّ إلُّحتة[ال ْ جبحجنرًقآل
طّؤُّ نيحنرُّ:ء طُّْ طُّحتح جلٌ[ٌٌُّل:جبحجنرًْجب
: : إليًة:ط:ؤئئُّذُّإ ْ َّْز:طًٌحنّؤآل:إلُّة

َّْحت�ٌُّْخُّحت: مُّف ة[جلال سُّْحجب َّْ١�ٌ ئُّ
ْْخب خل[ئخت� تببت خًْألٌُّّ: :َّْ جنُّهُّة ٌحت�حجب
زختخبٌَّّ ٌُّةُّال ء جنُّهُّة ٌحت�حجب جبحؤُّجلحتٌ[آل
جبحؤُّجلحتٌ[أل ئُّ:خلُّحتَّذ[ٌّ خًٌّ جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ
خُّنحبح ئُّ ُّخل[ئ نيُّآل: :ط ٌجبحتٌجتح َّْ ْ
ٌحت�حجب م[جنيٌُّئ: طُّحتح �ّزٌُّ[ؤ ئُّ ني[ةُّآ:

سًْحتَّخ[خم:طُّة[ث جنُّهُّة:ٌَّّْ
خ[خم: َّْضر تببب خل[ئ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ :
ةًحتجبٌّ جلْْحآل َّْ حتحجبٌٌل جبحؤُّجلحتحألآل
هُّحتَّ ةختجبٌالآ ضًححتل ةًحتجبٌّ جلححتحٌَّّْ َّْ
حت�ْْجنألإلًٌختٌَّئ ئُّ ٌل: خخت� ذُّأل[ألُّز ةُّخم
ُّ� ّة[حت:ؤُّش[ئ ْذّ[آل:ٌُّ ذًٌئُّةّّ[آل:إل[ذّ[جب:ْ
ئُّ هُّحتَّ ضًححتل جنًَّّجلْحآل طَُّّْل ئَُّّْحت
ج ٌّألٌُّخت ْْ طؤخت� جبألّ[ٌّ جبَّخلُّْحخبٌَّئ ْ ْجنٌُّئ
خ ْ أل[طًؤّحبٌّ ةُّجنًإلُّْحٌّ: ئُّ: طّؤُّ  خُّف
تببب خل[ئ خلُّحتَّذ[ٌّ ؤ[أل�ٌُّئ ئُّ ٌُّؤرؤ[أل
ْ طُّجلؤًْأل زُّضخنخُّحتأل[ؤٌُّئ جبَّخمةختجبقُّ
جبَّخم إلُّؤ[آل:خل[ئ شًجلٌَّختحآل ئُّ:تبٌّ جبٌْ[ضخت
خلُّم[ز ت: حت�ْْخبحألُّ :هُّحتؤ زُّضخن ةختجبقُّ:
نيُّآل إل[ْة[حتٌّ َّْ ذُّألّ[ طٌُّْخن خُّحتأل[ؤُّآ

ةختجبٌ[ٌال إلُّخم طَُّّْل ئَُّّْحت َّْف ةُّخلّلج
هٌُّئ ةًحتجب: حت�ْْجنألإلًٌختٌَّئ: طّؤُّ:سًْحت: ء
ط[ٌألحبَّآ ألٌَُّّْئ ئَُّّْحتحَّْحت َّْحتزختخلّ[حتٌال
ذُّأل�[ خًٌألٌَُّّّْ َّْحت�ٌّْ: حت�ٌّْ: ةختجبقُّ جبَّخم
خ[َّْحت�ٌٌُّئ خ ْ أل[طًؤّحبٌٌُّئ َّْئ �ذُّأل
ط[ؤ[جبَّ ذؤ[حتةختٌ[ل خُّحتأل[ؤٌُّئ: خلُّحتَّذ[ ْ
زُّضحنّ[ألُّْ حت�حجبٌَّمجُّ ئُّحت�ٌّ ْ ةختجبٌ[ٌال
إل[ْإلًٌختٌَّئ١ ةُّال ةُّال: :َّْضر ذ[ ةختجبٌ[ٌال
ة[حتٌَّئؤ[آل زُّحتَّجبحقُّ ْ إل[أل[ؤ[آل إل[ذألُّ

جلٌألل خُّحتأل[ؤٌُّئ: زُّضخن ةختجبقُّ جبَّخم ْ
ْْ طؤخت� ْ ْمُّحتَّخ ةًحتجبٌّ: جلْْحألٌُّئ َّْ
جنُّةُّذ ضًٌَّحن�ٌُّئ ْ خختح إلؤؤُّز َّْ
خُّحتأل[ؤُّ جبَّيّيُّ بببب: حت�ْْخبحألُّ: ألُّأل[خمآ
جنُّهُّة جبَّألل: ْْ طؤخت�  خُّف ةٌُّالج زُّضحنُّْ
إل[ْْذٌُّّئ جلْْحتال ء: جبَّأل�ّ�ُّ خُّنحبح ئُّ
ألُّذَُّّْ ْ مُّحتَّذ ْ ةًحتجب َّْ خُّنحبح ئُّ
ذًٌُّألجمر�ُّ ْ ط[جنأل[آل َّْئّ[ ذ[ٌوٌُّئ١ ْ
جلْْحآل جلٌأل�ُّْةختجبآل طُّحتح خألُّْحٌل خًْجبَّ
ةًحتجبٌّج ةُّئُّزًْحت ةئرًْحت:ْ ْ هُّحتإلُّألل ْ
طّؤُّ خُّئىال ألُّّ خُّخم ٌُّ طّؤُّ خ[َّْحت� َّْ َّْف
إل[:ئُّ ئُّ:خلُّضرٌُّّئ زخت� جبحتٌجت:ْ ْ حت�ٌّ:جبٌْخت
ألُّذٌَُّّّْ ئُّ خُّجنّل سًْحت: طّؤُّ َّْحتؤ[آلآ
زُّأل�ُّْ [آل جبك ئُّ هُّحتٌَّل ط[حتَّجلٌَّْْئ ةًحتجب
ئُّْ ٌُّةّل جنُّهُّة ٌحتحجب ْ ضًححتجبألُّ
ْ جبٌّ إل[ذ�ُّخلُّ طّجمُّ: ذ[: ء ط[حتَّجلٌَّْْئُّخلُّ:
ٌال إلُّحت شىًْؤُّز خلًز[خم ء ضًٌَُّّ س
خىٌُّال ةًحتجب خلُّحتةختجبحٌُّذ ْ ةًحتجبخلر[آل
خُّضحنّألُّخلُّ ضُّز: سًْحت ٌحتحجب ط ء
مجحنر َّْف خُّنحبحج ئُّ ضًٌَّ[آل: إل[ْجلْْحألٌُّئ
ذُّةألئسّ[ٌّ:حت�َّخل[ألآل جبْألّ[ٌّ ء:ئُّ جلحألّؤآل
حت�حمجٌُّ[ألحبآل ط[ؤختحجلٌَّئ ْْ طؤخت� حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ
حت�ْْخُّحت ئُّ ذًٌُّألآل ء إلُّآل َّْحتهختحْحأل١ٌل
حت�َّألل ْ جبحجنرًْآل ذُّطجم٢ هختحْحأل١ٌل
خىُّآل ط[ئحنر ؤًم[جبَّز ئُّ هُّحتَّ ْ خُّّألُّْ
ئُّ ء ط[٣[ألُّّّ ةُّأل[ئٌُّئ مجختأل�١ٌألّ[آل ء:
جبٌختآل هُّحتٌَّل خّألُّحتٌَّئ سُّإل[آل خلُّحتحخلُّحت
ؤُّحتجبال أذُّْسُّّا: ئُّ مجُّْحتحٌل ألُّضخن: ْ
ٌال إلُّحت شىًْؤُّز طُّمجُّحت حت�حخل َّْ جبٌختآلج
ٌْألٌُّل زحنر�٢ٌّ:خ طّجمُّ ذ[ ء ةًحتجبخلر[آل
جنُّهُّة حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ حت�َّخل[ألآل جبَّجلمج[ٌّ ئُّ
ْ:خلًز[خلُّ جبَّخل﴿ًَّجن س ْ:ٌٌُّخن ةختجبمجُّ
ئُّ خُّجنُّ ط جبْححتَّ طّؤُّ: خرًحٌل طُّمجُّحت
ئُّ م٢حة:خُّئىال ئُّ ذُّألّ[ ألُّل ةًحتجب ؤئئُّز
ْ خ[حتقألُّْ ةًحتجبحٌُّذ طُّحتح سُّإل[آل خلُّحتحخلُّحت
خ[ٌُّجب خىٌُّال جلٌأل�ّ[ألُّْ خًٌحنّال حت�حخلُّّمجٌُّّ
جبحجنرًقآل جنًَّّجلححتَّ: ٌَّّْ ط[٣[أل ل ّةُّأل[ئ
طُّْ خلُّحتسُّال طُّحتح س[ؤُّةّل خًقألُّ ذ[
ضًححتل جنًَّّجلححت:ةًحتجبٌّ َّْ إل[ْجلْْحألٌُّئُّ:ء
ْ إلؤؤُّز نيَُّّْحت�ٌّ خًححتَّ ئٌُّّ خُّخم يجمُّةُّآلآ
خلُّحتةختجبحٌُّذ ْ ٌال إلُّحت شىًْؤُّز إل[ْة[حتٌّ
طُّْحألّخن ضًجبح طًؤّحب َّْ ْ ةٌُّال ةًحتجب
جبحْحة[حتٌَُّّْ ط :ْ جلٌَّّْ ألُّّضُّألُّ: حت�ْق[آل
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خبألُّهغ ْ جبٌحبححت ذ[خلٌُّّ ئُّذّ[آل طّؤُّ ء خى[
ذ[ إلُّؤّخن ْ طُّةُّقآل إل[ْجلْْحألٌُّئؤ[آل جبَّألل
ألُّي:خًَّقآلج خُّإلختٌَّئّ[آل ْ ذًحأل[ إلًٌخت:ْ ئُّ
زُّحتجنًخْخًٌآل ط ء ٌُّخلُّ مجختحق[آل جبحط
ألُّذًٌُّألجمر ٌُّة١ ئُّ: جبٌْختةُّهرألُّ ْ
خّ[ إل[أل[ؤ[آل خًْجب خ[ٌُّذُّ ء سًْحتَّ َّْْ
خًَّقآلآ طُّْألًح ة[حتٌَّئؤ[آل خرًٌُّألّال ذ[
خأل[خلألّؤآل ألًْ ئُّ ضًَّؤ[آل خ[ٌُّذُّ طّؤُّ
إلُّؤّخن ْ نيّؤألُّ: إلًٌختَّْ ئُّ إلُّال: نيًٌآل
َّْ خختجبقألُّْ إلًٌختَّْ ئُّ ضًَّؤ[آل ضًَّؤ[آلآ
طُّمجُّحت ألٌُّختقآلآ: ني[حتٌَّل: إلًٌمت: ؤآل خ[َّْحت�
خلّ[خلآ حت�ْْجنألإلًٌختٌّآ ط[ٌألحبٌَّّ ئُّ خرًحٌال
ْذُّ ط خبٌ[آل: خًححتٌَّئ مجحنر :ْ ط[خًْحتٌّ
َّْ ضًَّؤ[آل طُّحتء خ[ٌُّذُّ جبحجنرًقآل جبَّْحت
طُّْ ألُّةُّقآلج ةُّخم ني[َّْحت�ٌّ ْ خ[حتقآل س[:
َّْف ألٌُُّّْ ةُّال ةختٌ[خم ْْ طؤخت� ذ[ نيحنرُّل
ئٌُّّ ْ ألُّْجب نيحنر جبٌْ[ ٌُّ ء طًؤّحبؤُّ
سًْحت طّؤٌُّخن ْ ّحب ّأل طُّألحبحجلَّألُّؤ ْ ط[خلر
جبحجنرألُّ ّل: ض[خل طُّجلؤًْآل ء ذخت ؤُّحتجبؤ[آل:
خًَّقآل ألُّي طُّْحآل ئُّطُّجلؤًْألٌُّئ خرًٌُّألّال
خىُّقألُّ ضًَّؤ[آل: طُّجلؤًْآل إلُّؤّخن: ْ
طختحجبٌَّّ ؤُّحتجبؤُّء طُّْ طُّحتح ألّحن[ألٌُّل
َّْخ[َّْحت�ال ألٌُّ[جنرألُّج ة[حتةختجبآل ْ مجحت�ٌ[آل
نيحنر ض[خل١ٌآل خأل[خل جنُّهُّة ذًحٌّ طَُّّْل
ْ خًٌأل ضًٌَّّ سًْحت: جنُّهُّة: ء طَُّّْخلُّ
خ[َّْحت� خًٌأل ضًٌَّّ سًْحت جنُّهُّة طُّمجُّحت
هختَّذخت طّؤُّ ة[حتَّمجٌُّّ ء ٌّذُّّحت طَُّّْ َّْ
ْ:إلُّؤّخن طألجم[أل:خُّّ إلُّحت:ة[حتٌل:إلُّال ئُّ
ضًَّؤ[آل جبئ ء:طُّحتح ة[حتٌل:خُّّ خُّّآ ةًحتجبٌّ
حت�حخلّّل ْ ألّ[جل مجًْحتٌَّّ َّْ ضًَّؤ[آل ؤئئُّز ْ
جبٌَّحنر ئُّ ء ةًحتجب ؤئئُّز ئُّ خُّجنُّ طُّْ ء
ةختجبقألُّْ ة[حت خبٌ[خم ئُّذ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت
ط خ[َّْحت�ٌل ض[َّْآل طألجم[آل إلُّحت خ[َّْحت�ال َّْ
طّؤٌُّخن ْ طُّة[جب يُّخًْئ ئُّئّؤ[آل نيحنرُّ
ضًَّؤ[آل خ[َّْحت� مجًْحتٌَّّ َّْ ء ضًَّؤ[ألُّ إلُّة
إلُّؤّخن ْ ة[حتآ خىُّقآل:ْ:إلُّال إلًٌختَّْ إلُّال
ألّحن[آل ضًحخلرٌُّئؤ[آل ْ خًٌحنّؤآل يجمٌُّّئؤ[آل
طؤجم[ئ ء طًؤّحبؤُّ خىُّقآلج :خ[خلّ[آل خُّّقآلْ:
هختَّ خلُّضرٌُّّئّل ْ مجختهرٌُّئ ء إلُّحتنيُّآل
خلُّضرٌُّّئُّ ط ء طًؤّحبْححتال َّْف جبحجنرّؤآل
ٌلآ مجحنر طُّحتح جبحجنرًْجب ض[خلّل ألُّذّشٌُّّ
خختح طُّْ ط٢حجبٌَّّ :ْ إلؤؤُّز: َّْ طٌَُّّْخن
ْ خًٌألُّ جنُّهُّة أل[ْ: ئُّ ء: ضًٌَّحنىٌُّئُّ ْ
ْطُّحتح:ضحلؤُّز خًٌألُّ: مجُّْحتح: أل[ْ:جنُّهُّة: ئُّ
طُّةُّآل ة[حت جنُّهُّة أل[ْ ئُّ ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل َّْ

ئُّ إلًٌختَّْ ء: َّْل ئُّ: هختَّذخت: طّؤُّ: خًْجبآ
ألُّذٌَُُّّّّْج ّحنٌُّّ: ة ّحنُّؤ[آل ة : ٌٌُّّطُّةخت ف
ذًٌُّألجمر ُّخل[ئ إلُّؤ�ٌُّّ ئٌُّّ جنُّهُّة
زًٌَُّّخلغ ء: ٌُّألٌُّئُّ طُّْ مجحنر طُّحتح
ْ ط٢حجبَّ طُّمجُّحت ألّحن[آل:خحبح:ء ؤُّخلُّئُّ ٌَّّْ
ةُّخلٌُّئ طُّمجُّحت: ْ خًْجب: خُّحتأل[ؤُّ: :ْ إلؤؤُّز
ذًٌُّألآل:ة[حتٌَّئ ْ جبئألّ[ٌُّّ َّْ جبئجمًْجل:خًْآل
ٌال جبٌَّحنر:إلُّحت ئُّ إلُّحتنيُّآل مجُّْحتحٌل:خىُّآل
خُّنحبح جبْْجلَّضّل:َّْ:أل[ْ ْ:ئُّ:أل[ْ ةًحتجبخلر[آل
مجًعّ[ل �ّنيحنر إلّمت ْ طُّؤألُّّ خ[حت ئُّ ء
طُّئجم[قآلج َّْز طّؤُّ ة[حتَّل طُّْ طُّحتح ألٌُّّْ
جبحقآل طُّع[ؤ طَُّّْل ء ٌُّخًٌحنال ذًحال ْ
جبٌختقآل َّْز طّؤُّ: خ[َّْحت�َّل طُّْ: ط[خلر ئُّ

جبٌَّحنر ئُّ ةًحتجب طَُّّْل ئَُّّْحت ضًٌَّّج
َّْ جبحتٌجتَّ ْ فّأل خرًحٌّ طُّمجُّحت ٌال إلُّحت
خًحجبَّْ:خلُّحتآ ضًٌَّّ ٌ]ط[خل خبٌ[آل ْ خبٌ[أل:خحبح
هُّحتإلُّألل ْ جلْْحآل ٌحبَّ خُّّ �مجختأل خ[ٌُّذُّ
ة[حتَّل ئُّْ خُّجنّ�ُّ :ٌُّ ْ ّجتَّْْمجٌُّّ ؤ ْ
ْ خّ[ طُّع[ال هختٌَّّ ئُّ ةُّال جنُّهُّة:ذًٌُّألجمر�ُّ
سًْحتَّل:جب٣َُّّّف[آل َّْْ إلُّحت طًؤّحبؤ[ألُّ:ء
طًٌحنال ؤآل خحبَّآلج جب٣َُّّّف[آل: جبحألُّ:
ْ إل[ْجبَّأل�آل نيحنر: ٌُّء ئُّ أجنُّهُّةاٌٌُّئ:
ة[حتةختجبآل ط٢حجبٌَّّ مجحنرّ[آل ء طُّْخلُّ طٌَُّّْخن
طُّْحألٌُّخن ْ خىُّآل ة[حت ضًحجلآل ]ٌ جبٌختآل
ئُّ أجنُّهُّةاآل:نيألُّ:ني[َّْحت�ْحألّّل جبْْخلحبححت
نُّئُّف[آل جبحجنرًْآل:ْ خ[ٌُّذُّ جبحجنرألُّ:ْ طّؤُّ

ألٌُّّْ حت�جن[ألّؤُّخلٌُّّ: طّؤُّ خُّحتأل[ؤُّل طُّْ: ْ
ذًٌُّألجمرّؤآل ء خ نيحنرُّ طُّْ خُّئىال
ْْ ؤآل:طؤخت� طُّحتحٌّ:نيًٌآل خُّّقآلج:َّْ طُّع[ؤ
خىلّؤألُّْآ إلجم[َّْمج[ق[أل[ َّْ ء ض[خلّ�ُّ حت�ْْخب
طُّجلٌحلٌَّئُّل طُّْ طُّحتح خرُّةألّؤآل مجًْجي إلُّال
إلُّؤّخن ْ خّألُّ: مجًْجنرُّةألؤ[آل إلُّؤّحنُّ: ء
خّؤآل ْحتجبَّْ ةُّخلٌُّئُّ طُّْ يجمٌُّّئ خ[آل ئُّ
ْ ألًٌجمختٌ[مجٌُّئؤ[آل ْحتجبٌّ َّْ إلُّؤّحنُّ ء

ةختجبألُّإ زُّعًْحتٌّ ة[حتٌَّئؤ[آل
خى[ ْحجلذخت جب٣َّ[آل خًْألُّ طٌُّّ ء: طًؤّحبؤُّ
ْْ طؤخت� ء أسّئاَّ ألَُّّْ ط طَُّّْل طُّحتح
ط٢حجبَّ َّْ خرًٌُّأل ٌحبآ خُّ َّْحت�ٌُّْ جنُّهُّة
مجًجلٌَّحنرُّ ئُّ: هختَّذخت ذُّي[ٌل: ْ إلُّْئ ْ
جبٌْ[حت�ْْخب طُّحتح جبحجنرًْجب خُّحتإلُّؤٌُّئّل

خًٌألآل:ْ ض[خم َّْ ْ:ض[٣[ألّخن نُّئُّز َّْ
ْ زّؤ[آل خُّّألُّ ّحنألّ[حت ز ْ خىُّآل ٌألؤ[ٌّؤ[آل حت�
طُّحتح خُّّآل جب٣َُّّّف[آل ْ خ[آل إل[أل[ؤ[ألُّْ َّْ
خ[ٌُّذُّ ْ ألُّذًٌُّألجمرّؤألُّ نيحنرٌُّئُّل طُّْ
مجحنر ؤ[ئ جنُّهُّة: خُّّقآلج طُّع[ؤّ[آل
مجحنر ؤ[ئ طٌَُّّْخن: ئُّ خ[أل١ ْ ةًحتجبٌ�ُّ
طألجم[آل طألجم[ألُّّز َّْ ء: حيّّ�ُّ م٢ طألجم[آل:
ٌّجبٌخت شًحتؤُّز :ْ ٌحل: حت� :ْ :ْ طُّة[جبَّ إلًٌخت
ْ:طُّْ جنًَّّجلححت ْ جلْْحآل ْ ألُّذَُّّْ طُّحتح:طُّْ
َّْ حي م٢ :ٌّ]�ةًْؤُّئ أل[ْ ئُّ ء خ[َّْحت�ٌَّئُّ:
جبَّألل ء طًؤّحبؤ[ألُّ إلُّخمإ خُّنحبح ئُّ ذ[ٌدُّز
خُّنحبح ئُّ: هختَّذخت ْ هختَّذخت جنُّهُّة إلًٌخت: ْ
ْ ز[حتنيٌُّئ١ مجحنر ئُّ: حت�ٌّْ: ْ جبَّحتخىلًْجب
جنًٌألٌُّئُّ ئُّْ حت�ٌّْ خى[آ ةًحتجبألحنف أل[ْنيٌُّئ

طُّمجُّحت: ٌال إلُّحت جبٌَّحنر ئُّ :ةًحتجب
خبٌ[أل َّْ جبحتٌجتَّ ْ خرًحٌّ:فّأل

ط[خل[ٌ:ضًٌَّّ ْ:خبٌ[آل خحبح
ٌحبَّ مجختأل�:خضُّّ خًحجبَّْخلُّحت:خ[ٌُّذُّ
جتَّْْمجٌُّّ ّ ؤ ْ هُّحتإلُّألل ْ جلْْحآل
جنُّهُّة ةض[حتَّل ئُّْ ٌُّخُّجنّ�ُّ ْ

هختٌَّّ ئُّ ةُّال ذًٌُّألجمرض�ُّ
خّ[ طُّألضش[ال
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حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ؤٌُّحبحآل ئُّ
ذ[ألخ ض[آل ؤُّحتٌُّال ث ئُّْحألٌُّخن ضُّخ[زإ ْ
ةًحتجبخلر[آل مجحنر َّْجبَّأل�ُّضًَّجنُّمجٌُّّ ء
ةًحتجبٌّ جلْْحآل ء ئَُّّْضرّل ْ زًْجن[ٌْل
ألًْحت�ٌحب ]ٌ إ ةُّؤ[ئٌُّّئ ئُّخلُّحتجبَّال يٌُُّّنُّخًٌّ
ز[ٌُّخُّحتجلَّسًٌخت إلًألُّحتؤُّألحب: طُّْ: أم[ٌحنُّجن[آلا
حت�َّخل[ألُّمجحنر ضًٌَّّ جبَّألل نيختٌىٌُّّ ل ّدًئخًئ
ض[ذخت ئَُّّْحت ء: جلَّةُّّط[ئى[آلا: أ: :]ٌ إ ةًحتجبٌل
خلحلحآل ضًٌَّّ ذًحتةّ[ ئُّ ةًحتجب حت�َّْحٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ
ؤ[حتجبٌآل ي[ز ئَُّّْحتجبَّال بثثب ط[جبححت بب ئُّجنُّْ
ْذّجت ذًآل :ٌُّّؤ[ؤئ ئَُّّْحت جبٌ[حتخُّةخت :ٌُّّي ئُّ
ط ء آ: ْذُّمجٌُّ[ حت�ْْئٌُّئ َّْئ ذًحتة
ْ ط[جلحجبٌّ ةختجبَّيًحتخ[أل ضًٌَّّ ط[جبَّؤّحلحجبَّمجّ[آل
]ٌ جلحألى ئُّ خًٌّ: زحلٌحنى ةئّجت يًأل[ه: ئُّجبٌْ[
خّش�ُّطُّْحألٌُّخن إ جبسئُّئُّجبٌ[حتخُّةخت س[ؤنٌُّّ
ةختجب خُّجنحبححتٌّ ء ط[جنًْحتٌّ ذخت خبألُّز[ئُّْحألّل
َّْخلُّحتةختجبحٌُّذ بتثب خل[ئ طٌُّئًْئ ئُّجنًْحت�جي
ْ جبَّحتةختجب هختٌَّل �أل[ْخ[أل ألُّؤختآ خ[حتجلحأل
ط[جنًْحت :ْ ةًحتجب أل[ْأل ئُّ ألّحنرؤ[أل :رّ ٌُّة
ٌْْخن طؤخت� جبحمج٢ةُّحتٌَّئإ جبخب ئُّ جبحؤُّجلحتحآل:
خّ�ًؤ[آل آ خىٌُّال: ذُّؤ[جن[ ْ خ[ٌل: طُّمجُّحت
إلُّْئ ء ةُّهّ�َُّّْحتنيُّْؤ[آل هختٌَّل خبألُّةًحتجب

َّْحتجبَّْحؤُّإ ضُّخ[ذّ[آل ْ

جنًْآل:سُّألل:سُّإل[أل ئُّ
ثبثبآ:أل[ْ � ٌُّةال:تبثب
جن[آل جبَّحتةُّهر خبألُّةًحتجب
ؤٌُّحبحآل زّ[ْ:ئُّ َّْجن[آل
ط[جلحجبغًحجل قًسًٌئ
زحنر�٢ٌىختجبآل سًٌخت
ٌَّْجبحتٌجتح ضُّخ[ذىختجبآل ْ
إلُّحت حتْْخبمج[حتآ:ألُّء
خُّئىًْ طٌَُّّْخنآ
ْ ئُّؤٌُّحبحآل:جلحألجمر
طُّجبَّخّخنإ
بتثب ط[حتححتحز جنًْحت�جي ئُّ
جبَّحتةُّهر خبألُّةًحتجبٌل أل[ْ
ض[×ا أٌ[جن[حت طٌُّْخن ء
طصجم[آل سُّألختحئ ضّحلحآل
خلُّحتةختجبٌَّّ ز[جن[ٌّ ألًحتٌّ
جن[آل ْ جنًْحت�جنُّمجُّخًٌّ
خبألٌُّئ ئُّ هختٌَّل َّْجن[آل
ضُّخ[ذىُّحت:ئُّْ:جنًْحت�جنُّإ

ذ[: تبثب خل[ئ ئُّ أخل[خلآلاٌخن حتحزُّحت�ٌآل ئُّ :
َّْأل[ْ خًٌّ زٌُّ[ ةًحتجب خبألُّي[حتَّؤ[آل جبْ أل[ْ تتثب
إلُّحت مُّفا حتيُّّض[× ْ مُّف ض[× أجلححتٌ[:
تتثبٌخن خل[ئ ئُّ جنًْحت�جنُّإ ئُّْ ْ حت�ٌْحبحل ئُّْ
ةًحتجب ّحنُّْحٌّ: ز ْ جنُّإلّحب ضّحلحآل ض[×ا أؤّأل[
ئُّخًألّ[جبأل[ٌآل جبحجنر ل ٌ]خ جبَّْحت ظُّؤُّجب ي[جلٌّ
خبألٌُّئ رّ ٌُّة :ْ ؤُّإل[خ[جب ئُّ ةًحتجبخلر[آل: ةؤ[حت
ئُّؤُّإل[خ[جب جبحؤُّجلحتحآل ةًحتجبخلر[آل جبقًةختحز
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ ةؤ[حتَّهىخت: طٌُّّ: ئُّخلُّحتجبَّال ْ
خُّجبحتض[آلا أحت�جنآل خبألُّةًحتجبٌَّئإ ضجمرُّأل[ْ
جبحجنر خرٌُّْل ْ ة[حتح جبَّْحت إلُّؤّحنُّجلأل�ّخن
ئُّجبقُّجني ةًحتجبٌّ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ؤٌُّحبحآل ئُّ
جبَّحتةختجب خبألُّةًحتجبٌل ٌُّةُّؤف �أل[ْخ[أل ء
ةًحتجبٌّ َّْجلْحآل ألًٌجم[ألآل ضًَّألحبألَُّّْْ حت�ٌّْ ئُّ
إلُّؤ[آل أإل[ْححتاْ:ئُّ ئُّمجل[حت ذّأل طُّمحُّجبٌّ ْ
سُّجبَّز ؤ٢ َّْئ: َّْجن[آل: جن[آل: ْخلّ[آل: َّْضر
ئُّة[حتْحألُّحت�ْْجنألإلًٌختٌُّمجٌُّّ إل[ْخلُّحتٌ[ خُّجبحتض[آل
أئٌُّ:ي[خلالا س[ؤن ]ٌ:جلحألى ضًَّألحبة[حت َّْف إ
تببتبتثثب ئُّحتْْخب َّْحتمجختز جنُّإل[جبَّز جنُّحتَّي ء
طُّحتح جبئجمًْجلٌّ: :ْ َّْحتجبَّحال ضُّخ[ز: َّْ طٌُّْخن:
خُّنحبحٌّ ئُّ: ء ةًحتجب ْ:ؤُّخلُّئُّحت�َّْحمجٌُّّ ؤئئُّز
حت�خبٌال ّحبححتَّئٌُُّّآل ئُّخل جبحتٌ[ م٢حة ز[ٌرُّضر
ّحبححتَّجبحٌألُّسًحأل١ٌآل خل َّْْ إلُّحت ْ م٢حة
ؤئئُّذُّمجٌُّّ طُّحتح ةختجب ذؤ[حت ضُّخ[ز جبحخلر[آل
ضًٌَّّ ؤئ ء ةًحتجب خبألُّجنُّإلّحب سًٌخت:ٌُّةُّؤف
ةًحتجب ط[جلحجبٌّ ض[ذخت ّحبححتَّئَُّّْحت خل زُّز ضجمرَُّّْحت
خبألُّةًحتجب جبٌَُّّإل[ خّش�ُّطٌَُّّْخن ةًحتجبخلر[آلإ ْ
خُّجبخُّضر ْ ةختجبآل ْني[آل خ ضُّخ[ز ء ذخت
إلُّحت طُّْحألٌُّخن ةّحن[آل هختٌَّل جبَّحتجبَّخلُّحتٌّ ْ

خًٌألُّئُّخبٌ[ألّ[آلإ ضُّخ[ذىُّحت ْ جنُّإلّحب
ضُّخ[ز ْذُّي ْ إلُّْئ ئُّةًحتجب خبألٌُّئ:هختٌَّل
ؤُّخلُّئٌُّّ حت�َّخل[ألآل ض[ذخت: ةختجبألُّئَُّّْحت: هختٌَّل
ٌُّةّل إلُّحت: ء: ةًحتجبآ حت�َّْحٌّ إلُّة: :ْ ةًحتجب
ة[حتَّمجٌُّّ سًْحت ز[ٌُّْ َّْمجًْحتٌَّّ ئُّئّ[آل

ةًحتجب قًْألٌُّّ:ضُّخ[ز:خبآل
مجًجلٌَّحنر خلُّجبٌَّّ ئُّ

طُّؤف زثإلُّْحتحجل

ؤّجب30ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

ذضض[حتٌضضض

٧

جلحألّ[حتٌّ: جل١ٌْ خلُّجبٌَّل ط[جبَّؤّحلحجب حتا أسحتش يجمٌُّئ َّْمجًْحتٌَّّ
ئُّخلُّحتجبَّال إلحتٌٌُّئّخن أل[ْ إل[ْحتجبألُّجبَّخمآ إلحتٌٌُّئ خ[آل ئُّ جلٌ[ذخت
َّْأشًحتٌرًّآلا أخلوختذىًٌآلا ْ حئيحبٌالا أمُّجب ئُّةر[ْ ةًٌُّآل
ْجنٌُّّ ئُّأل[ْأل زًٌَُّّألحبٌّل ذًٌُّألجمر أسّشختا طؤش[ إل[ذ�ُّآ
ْجنُّزًٌَُّّألحبٌّ ط َّْجبٌىختجبآل: خًٌألّ�َُّّْآ ضًَّحتا: أضًجبحَّْألحب
ئُّْ:أل[ْنيٌُّئُّإلُّحت ألُّذٌَُّّْ:جلٌ[ذخت:جبَّحتضجمر ْ:جبٌأل ْ خلّ[خل

حتْْخبط[ْحإ ئُّحت�ْْخبإلُّذَُّّْذ[
ألُّذَُّّْخّش�ُّسّ[ْحجلٌّ نيُّألُّإل[ ئٌُُّّآل ضًَّحت زُّحتَّخلغضًجبحَّْألحب
جبٌآل ألّحن[ألٌُّّ هىختٌّ ْ ط[خًْحتٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ:ْ
ٌُّّئ ْْ طؤخت� ضًَّحت:ذ[ طُّْ:ؤُّحتجبؤُّإ:ز٢ْْجلٌّ أل[ْأل إل[ْخُّجنُّئُّ
َّْحتمج٢ٌ[مجُّ ئُّإلحتٌٌُّئ ْ جبٌْألختٌٌُّل ئُّةًحتجبٌَّئ هختٌَّل
َّْئ أل[خلختٌ[آلآ َّْإلحتٌّ نيُّؤ[ألّخن: جبْ :أل[ْأل خ[ةًْحت ؤُّحتجبال ْ
ضًجبحَّْألحب مجُّْحتحذختٌآل طَُّّْألّحن[ألحبَّآل خُّئ�ُّإلُّخم يٌُّختٌّ طٌَُّّْحن[
ؤُّحتجبؤُّمجٌُّخن إل[ْخُّجي جلْْحآل زُّحتَّخلّ[مجُّإ ْ أل[ْنيُّخًٌُّ ئٌُّّ
طُّحتؤُّألجمر[آل ْ ةًحتجبخلر[آل ؤُّحتجبال: خًٌُّء: إلًحتٌئ ]ٌ شًحتٌئ
جبٌْ[ ذ[ ْ يجمُّةختجبٌ[آل َّْز َّْحتسُّجلحٌف ّّال خل ئُّإلُّجلححتٌَّّ:
ٌَّّْ إلُّحت جلا إ ببتبْ � أبثبب إلّر طؤسختحذحتٌّ خل[ئٌُّئ إلُّأل[خلٌُّّ

جلْْحألُّيجمُّةختٌ[إ
خًٌُّجلْْحآل أإلحتٌّا جلْْحآل ؤّر[ألآ جبَّْئُّز حت�ؤّ[آل جنًْآل ئُّ
أْحآلا جبَّحتٌ[نيٌُّّ شىًْؤُّذُّئُّجبَّْحتَّْحت ط طحتححتذآ جبَّْئُّز

إلُّجلححتٌَّّ أل[ْحت�حخم ئُّ:خلُّجبٌَّّ أذًجنس[:زًحتْجند[ا ْ إل[ذُّجبحؤُّجلحتحألآل
خ[خئ ْ ط[جنًْحتٌّ خُّئ�ُّأل[ؤٌُّئ ئُّ ء خًٌُّز[ٌرُّضرُّمجٌُّّ ٌُّةال
أل[ْخختٌ[مجُّإ َّْط[حتححتحز: ئُّذُّْحتحذّخن ْ ةختٌ[ ذؤ[حت :حتححتذط أل[ْ
أل[ٌّْ طحتححتذٌَّْئ ْز: ء طَُّّْألّحن[ألحبَّآل خحلؤ[حتٌّ ألًٌجم[ألألٌُّئ
ؤئئُّذٌُّئ حئألًنا أحتذ إل[ئحبا:أل[ٌّْ � أض[ئحب: طؤش[ خًٌُّآ [ا ّأإل[ئ
جن٢ٌل ئُّخ[آل ْ خًٌُّ ئَُّّْحتٌّ جبحتٌجت سألل خًٌُّء إلحتٌّ
خ[َّْحت�َّخًٌألُّء جبَّلُّحتَّمجُّئُّْ ؤُّحتجبال: جبٌْألختٌ[مجُّآ ٌُّطُّهجم[أل
طٌَُّّْحن[ َّْئ خًٌُّآ ضًجبحَّْألحبَّأخ[مجد[حتخلا ط إل[ْخلُّحت
أذّحنًذا:ضًجبحَّْألحب ٌُّةؤّ[آل جبحجنرألُّآ ضًجبحَّْألحب إلحتٌٌُّئّخن:جبْ
آ ْ جبحٌل:خًٌُّ ضًجبحَّْألحب ء أإلّس[ا إل[ْخلُّحتَّمجٌُّّ مجُّحتجبَّئًٌئ:ْ
ؤّحلزذ[ؤّ[ا أ ضًجبحَّْألحب َّْء خّ�[ألٌُّئ ضًجبحَّْألحب ث جبْقّ[ألّخن
ْ إلحتٌّ ْز ئُّ ط[جنًْحتٌّ ز[جن[ٌُّذ َّحتسُّجلحٌف تبٌّْ: خلُّجبٌَّّ ئُّ ْ
جبَّحتٌ[نيٌُّّ خ[جنًْحت ئُّ َّْأل[ْ:أل[٠ٌٌٌُّئ ٌُّة�ختذل جن[ألحنّألّل إل[ئحب
ضًجبحَّْألحب إل[ئحب إلُّحتنيُّأل ألُّإلختٌٌُّئُّجبحؤُّجلحتحآلإ أل[ْنيٌُّّ ء ْحآل
َّْأل[ْ خلّ[خلَُّّّْضًٌَّ[آل: حت�ٌّْ ئُّ َّْف ض[ةُّخًٌُّآ ط مجُّْحتحٌّ
طحتححتز طٌَُّّْخن ئَُّّْحت: إلُّحت: ألُّةختجبآلآ ط[جنأل[: إل[ئحبٌّ: ]ٌ ض[ئحبٌّ
ئُّإلُّجلححتٌَّّ خًٌّإ: زٌُّ[ جبَّْئُّذّل: أل[ْ َّْء: ذُّألّ[ طحتححتجنرا: أ
مجختذآل جلٌٌَُُّّّْء مجًْجنٌُّّ ألُّذٌَُّّْئ:خ[آل:ط جبٌْال:َّْحتسُّجلحٌف
خًٌىلل حت�ْْخبإلُّز:ط[خلّ[ٌّ ئُّ طحتْحذختٌّ َّْأل[ْ ٌُّة�ختذألّ�ّخن ْ

طحتححتذٌإ جن[ألحنّأل جبحؤُّجلحتحألآل خًٌُّخلُّخُّذ ء جبحؤُّجلحتحألآل

: حت�ٌَُّّْْنيًْمجُّز[ئ ئٌُّّ إلألحبطحتْزَُّّّْآ :ْخل[ؤ جلْْحآل َّئ ألٌُّختٌلْ: زًٌَُّّألحبٌّل إلًٌمت إلحتٌّ جلْْحآل :
نيّألّل َّْحتسُّجلحٌف: جبٌْال إلُّجلححتٌَّّ ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ جلْْحألٌُّئ إلحتٌّ َّْف آ :خلًخ[حتذ جلْْحآل ٤[حتٌَّّ
ط جبٌْ[ضختٌخن يجمُّةختجبٌ[آلآ: حتْزطإلألحب َّْجلْْحآل ء إل[ْحتجبألُّجبٌّ خلّ[خل :طُّحتَّخلرًةختحذ

إلحتٌٌُّئَُّّْجبحؤُّجلحتٌ[إ َّْخلُّخُّذ ء ؤّر[أل جبَّْئُّز حت�٣َّ جلْْحألُّخًٌُّجلْْحآل

ذ[حتٌض ئُّ ةًحتذٌُّل
ْ إلحتٌٌُّئ
ؤّر[ألٌُّّئ

خلُّمّحبؤُّؤًجلٌأل
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إلُّال: حنُّ ّخل[ئ ٌألُّ: ةً ط[ٌّألٌُّئ ْ حت�حٌّ ْ خ[َّْحت�ٌَّئ سًْحتَّ: طٌُّّ :
ّش�ُّ خ ْ جلَّحتجبَّجنر ط[٣[أل زٌُّ[ال ٌّذُّطجم٢ ٌخت خب ةُّهرألُّخلُّ
ةختجبألُّ ط[ئحنرُّْ: ضًٌَّ[ألّخن ةختجبألُّآ ذ[جلََّّْْ ضًٌَّ[آل ٌُّل: ئُّ
ئُّ طّأل�ٌُّخن ذ[ جلَّؤ[ألُّ ئُّْ ْ ضًٌَّ[آل مجختذألُّخلُّْ ألًْ ّل هحتؤ ْ
ٌخن أل[ْ ئُّ ْ إلُّخل[ألّخن ةختٌ[ٌُّْ ئّ[آل ئُّ جبٌو[ن جلَّحتجبَّجنرٌُّّّئُّْ ٌّ
ؤُّذُّئ ْ ْ:جبحخل[آل ذُّْآل:ؤّرئخبٌّ ْ ئُّ:جبححت ٌألٌُّّ:جلَّحتجبَّجنر ْ ّألُّإ ألُّني
ط[ؤ[خبٌَّئ:حت�ْْجنآل :طُّمجُّحت ألًحذختإ أل[خلُّ طُّهجم[ألٌُّخن:مج[ؤ ئُّ ّىلّ[خمْ: ز
َّْ ألٌُّْ[ذ[آ زٌُّهؤدُّحتَّ طٌُّّ َّْذألٌُّئ أل]ٌ مج[إل[آلأمج[ذٌُّئا ئُّ ضًٌَّّ
طّألى[حت زٌُّهؤدُّحتَّ طٌُّّ ء:خًٌآل:ذ[حتغ ّل:ط[ؤ[جبٌَّّْ خ[حتَّْْجلم ض[خل
جلَّحتجبَّجنر جبحتَّْْاإ ألٌُُّّْْ إلُّ ئًٌُّح حنرّ أني خًَّذّ[آلث إلُّ ْ خىختٌ[
أل[ْ ئُّ أء:ضًٌَُّّا :ذُّألّ[ جنُّضجم َّْ:ٌُّةال ضًٌَّّ:طحن[حتَّ مج[ذٌُّئ ئُّ
ضًٌَّّ خ[حتَّْْجلن أل[ئُّخ[حتٌّ ْ خلُّضرٌُّّّئ ئُّ ْ ةٌُّحب ألًٌجمّألٌُّئ
ألًٌجم[ألألٌُّئ سًْحتَّ طٌُّّ جبٌَّحبإ ألّحن[آل ضًٌَّّ ةختجبآل حتَّ ْ مجئٌُّّّ
ئُّ جلَّحتجبَّجنر ء ّل حت�َّخلأل خلُّحت:ضًٌَّّآ:ٌُّ ئُّ جلَّحتجبَّجنرُّ َّْذألٌُّئ ْ
ذّىٌُّّ :ئُّ ط[خل[ٌُّّإ هختٌَّخن ْ حت�حخلُّ ذ[حتغ خًٌآل ْ جلٌَّّْ:خًٌُّ حت�ٌّْ
َّْ خًٌّآ زٌُّ[ جبحئل ئُّ: جلَّحتجبَّجنر ّل أَّْضر إل[ذُّّث: جلحجبخلسُّحتَّال ئُّ
ألًٌخت ئُّ ئّجمى ضًٌَّحن[ َّْئ جبْألّ[آ طٌُّّ ئُّ أل[ ز[ ضُّألَُّّْ جبَّؤُّ
زختجنٌُّّ خًٌّ ؤ[ئُّل طٌُّّ أل[ْ ئُّ ْ إل[ز ٌّألًٌخت زختجنٌُّّ ْ إل[حتْجب
ْ خل[ش٢ إلُّهر �ضُّأل ئُّ ْ َّْحت مجختذُّْ ُّؤ[ئ طٌُّّ ذُّؤ[ال ٌّألًٌخت
َّْ ْ ضُّألل ئُّ ةٌُّحبث َّْحتجبَّْحال: ئًٌُّح ذختخلّ[ألُّاإ: س[جبْْمجُّحتٌخن
حنرّ مج ْ خًٌآل ذختَّْ حت�ْْجنآل مجّ[ٌٌُّئ ْ ط[ٌَّْئ جلَّحتجبَّجنر إل[ذآل جبْألّ[
ٌَّّْ جبحآلآ خًٌآل حت�جلمج[حت ْ ط[جلحجبٌّ ؤحلمج[أل ضًٌَّ[آل َّْ ؤُّضئًْيٌُّئ
ذُّؤ[ؤ طُّحتح ّل أي[حتَّؤ[أل َّْذآلث ضًٌَّ[آل َّْ إلُّحتة[ؤّ[آل ؤُّؤُّحتٌحنُّ
ؤ[ؤخلر[ٌّ ٌُّةؤف ّل:ضًَّجي:طُّحتحٌ[آل:ْ ةختجبآل:خبٌ[أل جبحتْخم ْ جبْألّ[
ئُّ ْ خل[ف خل ئُّ جلَّحتجبَّجنر جبٌّاإ إل[ذُّّخلُّ: جبٌْأل[ ْذٌُّئ ذُّؤ[ؤ
َّْطُّإلًحتحؤُّجلجبح زحتخلا أإلُّال َّْ هُّحتَّْحتجبٌآل ؤ[ألل ئُّ ضحتجبحجب حت�ْْخب
َّْ:خ[حتمجٌُّّ خختجبٌَّّ ض[خلآ ْ ألّى هختجنرٌُّّ سًٌّ ْ:خُّإلؤُّآل حت�َّخل
َّْ ٌُّخلُّ طُّحتح آ جبف أل[ئُّ ضًجبح خلختْجي ْ ةختجب ٌ]ألؤٌ حت� ْ ضًٌَّّ

زختخلف ذٌُّّحب:ء ٌَّّْ:ؤ[أل[ َّْ:ٌٌُّحنُّ جلَّحتجبَّجنر:طًٌحنآلثأإلُّال:زحتخلا
ضًجبحإ ئُّ سًْحَّْْجبحآل ْ جلَّحتجبَّجنر ئُّ

إلُّيّيُّز: ْ حت�حخل ْ ةختجب يُّخًْئ ط[ٌّأل مجُّجنر[خلد نيًٌآل طؤش[ :
جبًٌٌخن خًٌآلإ زُّحتٌحن[ألُّْ جبْْجلَّط ئُّ جبًٌٌَّئ ةختجبآ خلر[ٌخن
ء مجُّألُّة[حت طُّحتس[خلد ٌّ طُّحتح إل[ْحتجب ضًٌَّّ ضُّجلَّْ ْ أل[حت�َّجلحٌُّذ
مج[ئ جبًٌ َّْ ة[حت:خًٌّ خلرُّال ْ َّْح هُّحتؤ[ألخت� حت�ْْخبمج[حتٌَّئُّ:مجُّْحتحذختٌآل ئُّْ
َّْ ْ ئُّ:جنُّحت� خىٌُّحبإ :جنُّحت� زٌُّختٌََّّْئ:ْ جلَّحتجبَّجنر[ جبح:َّْئ طُّحتس[خلد
يُّئ جبًٌزُّحتخلٌُّئآ ْ جبًٌٌَّئ إل[أل�حبحآل ْ َّْ ْخخت� ض[حتَّز ْ نيف مججتح
ةًذ[ٌألُّ ْ نيُّز[ْ:ةختجبألُّ إل[ذُّ:جبٌّ:َّْ:ئٌُّّ :خلُّضر �سُّأل ْ ّل ْي[ؤ
ض[ألٌُّّ ط[مجخت ئُّ جبحجنر ل:بث:خل[ئّ جلَّحتجبَّجنرآ:ئُّ:إل[ئ ط[جنً طؤش[ ء خًٌّ
ْ ْ:جبحخل[آل طُّهجم[ألُّ ئُّ سّ[ خًٌّإ جنُّإلّحب َّْ:جبَّخمأذًحت�خُّحتحذًحت�ا /ُّخ
طُّلّجمر[ ألًٌجم[ألألٌُّئ خلُّحت جلحأل[ٌّحبحآل:ئُّ ط[مج[ٌٌُّئ:ْ ئُّ ٌل خ[جل آ ؤُّذُّئ
خلس ]ٌ جلَّحتجبَّجنرأخلس:ذُّؤُّ ض[ألُّجبحأل ]ٌ ُّخألُّؤ[ئ ذٌُّّحبآ:أل[ْ ئًٌُّح
جبْنحبٌُّا �أل[ْجبحئ ْ جلَّحتجبَّجنرأزًحتْجنُّخلد خ[ْل أل[ْ خًٌُّإ ذ[ؤُّا
ط[ؤًْجلحٌّ ء: نيًٌّأؤّحبٌؤ[أللا حن ّخألُّؤ[ئ ئُّ ٌل خ[جل أل[ْ: خًٌُّإ
ئُّ جلَّحتجبَّجنرّخنأزحتْنيّجمر[ا خًٌىل�ئٌُّّ جبٌُّْذُّ أل[ْ ْ خًٌُّ جلَّحتجبَّجنر
َّْذألُّآ ْ إل[ْحتجبألُّ طُّهجم[ألٌُّئُّل إلُّؤ�ُّ طُّْ خلُّحت َّْ إل[ذُّّإ مج[ذٌُّئ
ء ٌُّخلُّ ئّ[آل ٌُّة جلَّحتجبَّجنرآ خلُّحت ئُّ طّؤُّ جلحألجمآل ْ ٌ]ط[مج خلُّحتسُّال
ؤُّمألٌُّّْ ظر ْ زُّحتَّْحتجبَّ خًٌآل:ضًٌَّّآ جلححتْْ جبَّْحتحآل جلَّحتجبَّجنر:ئُّ
جبٌْ[ٌّ ضًٌَّّإ خلُّحت أل[خلُّ أل[ْ: ٌ[أجلَّْزا َّْأجلَّْذُّحتا: ضًٌَّّ ْ جبٌُّ
ئُّ:َّْحتحًٌَّحت ضًٌَّّ ط[ٌف ةختجبآل َّْْخ طُّحتح زٌُّهؤدُّحتٌّآ َّْ حت�َّخلف
نيًٌّ يًَّْذُّ َّْ ٌّذحبححتجبَّخل خًْز:َّْ أل[ني[حت آ جبْخبؤألٌُّئ ذُّشحبحٌّ
ٌّةُّحت َّْْخ نيًٌآل ضًٌَّحن مجُّجنر[خلد خًٌَّحبإ زُّأل[ أمجُّجنر[خلدا
ء أطُّخلسُّألّ[حتا طُّخلوُّألحبٌ[حت ةًحت�ٌَّّ ْ خُّآل ف ئُّ جلَّحتجبَّجنر:أل[ْ ط[ٌف
ذختَّء ؤأل[ئ ْ:أزُّجنذُّآلا جلَّحتجبَّجنرُّّّ ْ:أل[ْجبححت ّل:يُّجبقُّّّ ي[حتَّؤ[أل
ٌّحت�جلمج[حتةُّحت نيًٌآل خلُّحتطُّع[ؤّخن ئُّ ْ ألُّؤختٌَّئُّ ئُّ ء مجُّجنر[خلدُّ
زًٌَُّّألحبٌ[آل ٌُّة[ َّْئ ذ[حتٌض ْ طُّهجم[ألُّ جبْخ[ئ إلُّحت ْ جبٌّ ذُّّجبَّ

جبٌَّحبإ

خ[َّْز ئُّ: أثبا: خلُّجبٌَّّ ئُّ ة[خختح :ط ةختجبمجُّإ:
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ ألًٌجم[مجُّ ةًحتجبٌَّئَُّّْ
ةًحتجب:َّْنيُّآل:إلًْجلٌل:ئُّ:يُّئُّال:جبحمجُّآ:َّْف
إلّحنر�ُّخلُّس طُّحتحؤ[آل هختٌَّل نيحنرٌُّئ
خلّ[خل خ[حتَّْْجلن خ[خم خلُّحتجبَّؤُّ ئُّْ ْ
ّحل مجُّْحتحإل جبْ أل[ْأل ئُّ ةختجبمجُّ ةًحتجبخلر[آل
خ[خم طٌَُّّْحن[ َّْئ خلُّهٌُّّْآ ْ م٣ً[أل
ةًحتجبٌخن ةئرًْحت :ْ جبٌآل: ْ ةًحتجب خبألُّ
ئُّ ء ئئُّل[ئئٌ جب أل[ْجبححتمجٌُّّ ةختجبمجُّإةر[َّْ
هختَّخل جلْْحآل َّْ أبتتبجلا خل[ئ ئُّ ز[حتٌحم
أل[ْجبححتَّمجٌُّّ أخلُّهُّحتَّ أل[ْألّحن[آل خبٌخت ئُّ
مجُّْحتحٌل:جبحجنر ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌئئُّل[ئئا ز١ّ:جب
ةًحتجبأل[خل ْ :ذأل[خلُّحت�ْْخبإل إلًٌخت خ[آل ئُّ
َّْحتل ئُّ ةر[َّْمجٌُّّ ئُّ طؤش[ هختَّألجم[آ ئُّ

ةًحتجبٌَّئ ألّحنرؤ[آل هختحْحأل ْ ٌمجُّْحتح
ذخت خ[جلحتمج[ألّل أثباٌخن خلُّجبٌَّّ ئُّ ةختجبمجُّإ
ط[ألحبحت أف أل[ْ َّْ أل[ْنيُّمجُّ ذٌُّّ�ُّ طّر[ف:
جلحألّ[حتٌّل نيُّآل ةًحتجبأل[خلُّ ط ةذُّئجباآ
ٌُّّي خ[خم: ْ ألًٌجم[مجُّ ةًحتجبٌَّئ خ[آل: ئُّ
ْ ّو ة شُّخلُّآل ٌط[ْح ئُّ ةختجبمجُّ خلُّضرّل
حتًٌححت ئُّ خ[ش ء ةختجبمجُّ: أل[ْنيُّمجُّ: ؤ٢ خ[خم
خًٌحنّال ذًٌُّألّال َّْحتمجختذ�ُّإ خ[جلحتمج[ألٌُّئ ْ
ئًٌُّح ةًحتجبخلر[آل: ؤًإلال: :]ٌ مجختٌألل ز[ٌٌُّئ:
حت�َّخل[ألآل ٌَُّّْء: جنًْآل: خًْمجُّ: ء: ةختجبٌْل
ْ ضًَّحتط[ْح ْ ضًَّحتإلُّز أل[ْأل خ[جلحتمج[أل
خ[جلحتمج[ألٌُّئ ئُّ ٤[حتٌَّل ئًٌُّح:ةختجبمجُّ ٌٌُّخن
يٌُّختٌّ ْ خ[ألُّأل[ْنيُّمجُّ خ[جلحتمج[أل َّْؤُّخُّخم

ةًحتجب:خألًٌجمآلإ خ[آل جلحألّ[حتٌّ:ئُّ

ةًحتجب ْ ةًحتجبخلر[آل خلختْجنر ئُّ خ[خم جبٌْال
جن[حتَّجلحال ةًحتجبخلر[آل أؤآل طًٌحنّل ْ ةختجبمجُّ
ط[جلحْ ه[ؤّحبَّْ خًٌحنّحب: ذ[: ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ْ
حت�ْْخبإلُّز مجحنر: ئئُّل[ئئٌ جب جن[حتخلر[ألفاإ:
أل[ؤُّ َّْء جبحجنرٌُّئ]ٌ مجحنر ْ مجُّحتجبٌُّ
خًٌُّآ طّر[ئّ[ ئُّ ألًٌجم[مجُّء �ّجبْْخل طُّحتح
ْ ةختٌ[مجُّ ْ:هختَّألجم:زُّضحنُّْ طّر[ف َّْ طؤش[
ل[ئئ حت�حخل:ألًٌجم[مجُّإ خ[خلٌُّئُّ:َّْ طُّْ مجحنر
ثبتب ط[جبححت ئُّ ْ خُّنحبح نيًْمجُّ تبتب خل[ئ ئُّ
ط٢حآلآ ةختجبمجُّخلُّ حتٌّْ: ْ :إلّئّ�ُّس خُّنحبح
ةختجبمجُّ مجًجلَّحت ةًحتجبخلر[أل[ َّْ َّْضر طؤش[
ألًٌجم[مجُّ أل[ْنيُّمجُّ ئُّخ[آل سًحألّل حتحزحتز
خًٌُّء طّر[ف سُّإل[أل�ُّحتٌّ ٌُّةُّؤف ْ
جبَّخلألّحن[آل جبحتْخلّل ْ حت�حخم جنًٌَّّّ َّْ
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خًٌُّح ة جلَّحتجبَّجنر
ؤُّجلجبحزًْحت ةُّذ[ًٌآل جبإ

ّل: ط[ٌّأل ْ ةختجبآل إلًٌختَّْ ئُّ:خ[َّْز ٌ�ُّ:ء أل[ْ زٌُّهؤدُّحت جلَّحتجبَّجنر :أل[ْ
ئُّ :ؤُّألُّّإ َّْس حتْزألحبْط ّ إل يُّْؤٌُّئ يُّجبق ْ ٌألُّ ةً ئُّ:سّإل[أل
خًٌألُّ ىُّئ ّ ٌُّة[:ذ َّْئ ذ[حتٌض ْ طُّهجم[ألُّ طٌُّّ:زٌُّهؤدُّحتَّ خبٌ[آل خ[َّْز
ط[ظرُّ ْ زٌُّ[ال أل]ٌ إل[ذُّّإ ٌّخلُّحت َّْ ئًٌُّح إلُّال ط[ٌّألُّمجٌُّحن ْ
ئُّ:خ[َّْحت�ٌَّئ نيًححتنيًْ:ط[ٌّألُّمجٌُّّآ زٌُّهؤدُّحتَّ:ئُّ حت�حخلُّّّمجٌُّّ:طٌُّّ

[آلإ ّ ز جبحخلُّ س ْ إل[حتْحتجبٌُّخل[آل ّل ط[ٌّأل أل[ْ ئُّ ضًٌَّّ َّْحتسئُّ ط[ٌّألٌُّئ

:ْ ةحلٌّ إلُّؤ�ُّ طُّْ َّْئ أتبا خلُّجبٌَّّ ئُّ :
إلُّْحئ ْ خ[جلحتمج[أل قًسًٌئ ةُّؤإلّحلٌَُّّْآ
ئُّ حت�ٌّْ ةًحتجبخلر[آل خ[آل: ئُّ خ[خم ْ جبَّألل
زًٌَُّّألحبٌّ خلُّخُّذ َّْ طٌُّْخن ةختجبآ ٌ]ٌجل
مجخت�ضًَّحتٌَّئَُّّْإ ٌُّآل ئُّ إل[ذًنيًْةختجبآل ْ
خلُّحتَّذ[ٌّ جلحٌّأل أثباٌّ خلُّجبٌَّّ ٌُّةال ألّؤٌُّّ
خلُّي[ؤ�٢خًٌآل:زًٌَُّّألحبٌٌُّئ ْ خلُّضرُّْخًٌآل
خ[جلحتمج[أل:ضًَّحتإلُّز ْ خلّ[خل:ْ ؤ[خلجبخئ

خًٌّإ ضًَّحتط[ْح ْ
ئُّ: ةًحتجب حت�حخلُّيّألٌُّّ أل[خلف خلُّحتَّذ[ٌّ
أؤ[حتجن[ألحب َّْئ ضًَّحتط[ْح خلُّهُّحتأل[ؤٌُّئ أل[ْ
ط َّْزّىختجبآ جبَّخم طّر[ف: طُّألألُّّآلا
ْ ألُّأل[خلختٌ[مجُّ ضًٌَّّ حت�حخلُّيّألٌُّّ أل[ْ ة[خختح
أل[َّْأل[ألُّخلُّيٌَُُّّّْإ ط ضًَّحتإلُّذأل[خلٌُّئ

ئُّ ضًٌَّّ خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ةُّؤُّةُّؤُّ جبٌّ
ةُّخلٌُّئُّ طُّْ ْ جبٌ[ل: جبَّخم ئُّ: حت�ْْخبإلُّز
مجُّجنر ضُّحتٌ خ[جلحتمج[ألَُّّّْ خلُّخُّذ َّْ ء
خًٌّ ةُّؤُّْ هختَّ خًٌآل:٤[حتٌَّ[آل مجُّحتجبٌآل ْ
ض[ذخت ئَُّّْحت َّْء ؤُّألحبٌْألُّ طُّْحألُّ ذُّألّ[ ْ
ةختجبٌْألُّ حت�ٌّْ جبٌألّ[ زّ[مجٌُّئ: َّْئ جلحألّ[حتٌّ
أز١ّ طّر[ف ةًحتجبأل[خم ئُّْحألٌُّخن أل[ْنيُّمجُّآ
ّىّل ز ْ حت�ٌ جنًٌَّّّ: َّْ ء: ٌئئُّل[ئئا جب
ةًحتجبَّْححتٌّ ٌّ]�ةًْؤُّئ ْ ةًحتجبخلر[آل خ[خم

أثتتبا ئُّ خلُّهُّحتأل[ؤُّمجٌُّّ خ[جلحتمج[ألُّ ط
ني[زىختٌ[مجُّآ ألّألحلا ئُّ طّر[ف َّْ جلحٌّأل
خُّجبئّحم جن[حت يُّمجٌُّّ ئُّ خ[خم ئُّذ طؤش[
طجمؤ[مّئ ء:جن[ ةختجبمجُّ خ[خم:طَُّّْ ْ ةختجبمجُّ
ةئىختجبمجُّخلُّمجّ[آل مجُّْحتحٌل ئُّجنىخت خلُّهٌُّّْ
ئُّ:خلُّجبٌَّّ أل[ْنيُّإ طُّْ ؤ٢ خُّلا أجنُّحتَّي
َّْحتَّْ خ[جلحتمج[أل ْ زّحنُّخل[جلٌّ جلحٌّأل أثباٌّ
َّْئ لّألّجمّ[ َّْ ذختٌحنُّ ئٌُّل نيآ حتؤّ[آل
خًٌلآ ضًٌأل[ٌّْ سُّأل�ّل ذًٌخن ٌُّذًحتة

ئُّ خّ�[ألُّ خ[جلحتمج[ألٌُّئ جبَّْحت
ةًحتجبأل[خل ة[حت

خلًْ مجًئ
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بببب: ئُّ:خل[ئ:ْ ٌط[ْح أتثا ئُّ زّىإل[ذ�ُّ َّْ أل[شُّّ:ئُّ:ةًٌُّألُّ ط :
خ[ألإ ضختٌ[ ئُّ:ئّ[آل أتتا خًٌّ جبحتْخم أل[شٌُّّّ:أخبححتحَّْا َّْضرّل ئُّ
هُّحتؤ[آل ء تبثب : خل[ئ طُّحتح نيًْمجَُّّْ أل[ْجبَّجنر جبحتْخلدًٌآل: ذ[حتٌض
أل[شُّّ َّْحت�ٌُّْخُّحت ثبثب خل[ئ ئُّ ْ أل[شُّّ خىختٌٌُّ�ُّ جبَّحتني طُّحتحٌّ
خلُّحت بثثب خل[ئ ذ[ أل[شُّّ ط خًٌّآ: :ْ ة[حتَّ جبَّخلُّْ حت�٣َّ َّْ َّْء:

أل[شٌُّّّ خًٌُّإ إلُّْئ٢ ئًّحٌّ َّْ خلُّحت طٌُّْخن ْ حت�حألُّّ يُّجلحٌّ َّْ
طُّحتح أل[َّْمجٌُّحن:نيًْمجَُّّْ ْ خلُّأل�ُّخلُّحتَّ ؤُّةُّجل:أل[شٌُّّّ أل[ْجبَّجنر
خأل[حت ْ يُّألحبٌئ ةًٌٌُّّ خأل[حت ٌ]جبٌَّحنر ةُّهرألُّخلُّ ء ط[ْحْحٌٌُّئُّ طُّْ
ئُّ أأل[ْجبَّجنراآ َّْز:ْذألُّ ئَُّّْحت:طٌَُّّْخن إلُّحت جبَّْحتَّْحتٌّ:ْ ْ ُّئُّمج
ضخت� يٌُّختٌل:ةًنيل ء إل[ذ�ُّ ئَُّّْ:َّْ أل[ْ:أخلُّأل�ُّخلُّحتاٌخن خ[َّْز
خًٌُّء ةًٌُّآل خلُّأل�ُّخلُّحت ٌخُّحتجلح ئُّخ[آل ؤألجمّر[مجُّخلُّحتآ ء مجُّْحتح ْ
جبحتْخلىختجبآل طُّع[ال ئُّ ثتثب خل[ئ جنًْآل ئُّ ؤُّألحبمجُّإ جنًْألُّْححتٌّ طّجمُّ
يٌُّختٌل ةُّهغ ط[ْ خبٌخت: خلُّخُّذ خًٌُّخلُّ ء جبْة[آل: ط[ْ َّْحتخُّخم:
طُّحتح ْ:طُّجنختَّذٌُّئُّ ذ٢َّ ْ ٌطُّْ:ط[ْح سّ[ْحجلخًٌآل ْ ؤُّحتجلَّمجُّ ٌط[ْح
خلُّأل�ُّخلُّحت طّجمُّخلُّإ:أل[شٌُّّّ خلُّأل�ُّخلُّحت ء أجبْحألحلَّ:خ[ألًْا ٌ]جبٌَّحنر
خًْلآ:حت�ٌّْ سّ[َّْ ئُّ:ف بببب خل[ئ ئُّ أل[شٌُّّّ:خبححتحَّْ طَُّّْ:ء َّْحتسُّ
٤[حتٌَّّ ْ ةالب أثبتا خًٌُّخلُّ طّجمُّ َّْف خًٌّآ ءب َّْحتَّمجٌُّّ:أتثثا
أبثتتا ئُّ طّجمُّ:جلٌ[ذخت خًٌُّ:ْ ؤ[ئ ثثثب:ألحلٌىٌُّّ:أببثا خل[ئ ؤُّحتجبؤ
َّْف خًٌُّآ ةُّخم أبتبثا ثتثب خلُّحت٤[حتٌّ:خل[ئ مجًْحتٌَّّ َّْ طؤش[ ْ ُّؤ[ئ
طّجمٌُّخن تبببْ خل[ئ ئُّ ةُّخم أتتتببا طُّحتح خًٌُّ ْ خُّحتجلَّ ٤[حتَّ طُّْ
ْ سًمجختحه جنًْآل خلُّخُّذ أبببثبا:ةُّخلُّإ:َّْ ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ٤[حتٌَّّ
ط[جلحٌُّذ ْ جنًْحت�جي إلُّؤّحنُّ:ألٌُّّ ذ[حتٌض:ء ئُّ: جن[حتَّمجَُّّْ خلّ[خل
خُّجبخُّضر ْ ة[حتَّخل[ز ذ[جلَّ ْ ةًٌُّآل جنًْحت�جي إلُّحتجبْل ئُّ خًٌُّ
م٢حيَُّّْ طُّْخل[ٌّ حت�خبٌال جبَّخم َّْ تتثب خل[ئ ئُّ ْ إل[ذ�ُّخلُّخ[أل هختٌَّل
خًٌألُّْ ط[ْححتَّ ؤُّحتجبؤُّمجٌُّحن:ْ ة[ْئ:خًٌُّ ْ خلحلٌ[مجُّ جن[حتَّمجُّ خُّجنّل
جنًْحت�جي ٌْألُّ:مجُّْحتحذختٌآل:جبحخلر[آل سُّأل�ّل:خ تببثبتتثبٌخن:ئُّ ئُّ
إلُّحت :ْ خلحلٌ[مجُّ حت�خبٌال خلٌُّ[حتٌَّّ: أببا ئُّ جلٌ[ذخت :ْ ةختٌ[مجُّ ذؤ[حت ئُّف:
َّْ خلُّأل�ُّخلُّحت تببتبثتثب ئُّ م٢حة حت�خبٌال ة[حتٌحنُّ طُّْ طُّع[ال ئُّ
ةختٌ[مجُّ َّْ:ذًْزًححتحآل حت�خبقُّ ئٌُُّّآل تثثبٌخن خل[ئ ئُّ خلحلحأل�ُّإ ذُّْحٌّْ
طُّجنىُّهرٌُّئ ئُّأل[ْ: ْ خًٌألُّ ط[ْححتَّ س[حتٌل نيُّآل ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ: ْ
جنًْال زُّق[ألأل[ؤٌُّّ جنًْآل ئُّ: تثثب خل[ئ ئُّ: جن[حتجبألُّخلَُّّْإ ضًٌَّ[آل
ؤُّحتجل خ[آل ط[ْحٌٌُّئ: مجحنر م٢حيَُّّْ شىًْؤُّز ٌُّآل ئُّ سُّجلحٌخت
طحتجبمج[ٌل نيُّآل طُّحتح جبحتٌ[ ةختجبألّ[آل ٌ[حتسًّحجل خخت� خلُّأل�ُّخلُّحت أل[شٌُّّّ
خبٌ[آل خلُّحتنيٌَُّّّْ ةختٌ[إ َّْ زٌُّخت� جبٌْ[َّْ َّْ ثثثب خل[ئ ئُّ ء جلْْحتَّؤئ
جبحضَُّّْ طّجمَُّّْ َّْف ْ:شًٌُّحألحبححتٌّ:خًٌُّآ أل[ْنيُّمجُّ:ةحنرًة[ئ ؤُّحتجبال
خًٌُّخلُّ ؤٌُّحبحألَُّّْ ئُّْ مجًعّ[ل زآل ألٌُّْآل ْ ئَُّّْحت:ةُّؤرُّحتضُّؤ
ضًحخلرّل ألُّجبحتٌٌُّ�َُّّْ:سًٌخت جلٌٌَُّّْئ ئُّ ء:سًحٌْل طَُّّْ إلًْة[حت
أل[شٌُّّّ طٌَُّّْحن[ َّْئ إ ةحنرًة[ئ طُّحتحز: ألُّةختٌٌُّل ئّ[آل ئُّ ي[ع[جل
ئُّف جنًْألّل نيُّألُّإل[ ْ خلختْجنرُّّ ْ سًحآل أل[ْنيٌُّل خلُّأل�ُّخلُّحت
ؤٌُّئىّحن[آل خًْمجُّ:ؤ[ٌٌُّّ مجُّجنرًمجًجلححت طُّحتح:ؤٌُّحبحآل ء جبٌّ ةختٌٌُّل
جبحإل[ز خًْمجُّ ْ ةًحتجبخلر[آل جبٌَّحنر ْ أل[ْضًجب مجُّجنرّ[حتٌَّئ
ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت شىًْؤُّز طُّحتح ض[خلّ�ّخن
ألُّضٌُّلج زحنر�ًْجن ٌال إلُّحت إلُّيُّشىًْؤُّز
أألُّهرآ جبَّْئُّؤُّألَُّّْ خلُّأل�ُّخلُّحت أل[شٌُّّّ
ئُّ ط[خلآلا: ّرآ مجختحأل مجًنيل ؤحمآ:
طٌُّْخن ء يُّألحبٌئ خأل[حت
ز ؤُّ ْ شىً خلُّ ٌُّ خ[
ئُّف سًحٌْل
خٌُّ�َُّّْإ

ٌُّةّ�ُّئُّأل[شٌُّّئ: أل[ْجبَّجنر أل[شٌُّّّ :
خلُّحت زحنحبَّحت يُّجلحٌّ هختَّةًٌُّآل
جنًْآل ئُّحت�ٌّْ ؤ[ألآ ّ خلئ َّْز[حتٌحلمج[ٌّ
خ[ةًْحت سًمجختحهَُّّّْةُّهرُّخلُّخُّجي
ْ ؤ[أل ّ خلئ ز[حتٌحلمج[ٌّ ضًَّحتط[ْحٌّ
خ[ةًْحت :يُّألحبٌئ:ئُّخُّجي جلَّع٢َّسَُّّْئ
أل[ْأل خلختْجنر ؤُّحتجلٌل َّْء ذُّضًَّحتإل
ئُّ ةختجبَّخلَُّّْْ سّ[ٌّ ط٢حآلا ْ أم٢حة
خًٌىلل جبحتٌ[مجَُّّْط[ْ جبَّْحت خ[جنًْحتٌّ خُّجي
جلَّع٢َّسَُّّْئ َّْ ضًَّحتط[ْحٌحنُّ ئُّخُّجي ْ
ؤُّحتجل:زحنحبَّحتَّئُّيُّجلحٌّ ء: ًَّحت�َّجياَّ ّ أة
حتحألُّّسّ[َّْةختجبمجُّإ

م٣ً[آلخلُّأل�ُّخلُّحتٌّ

ذ[حتٌض ئُّ ةًحتذٌُّل
خلُّأل�ُّخلُّحت

ؤّجب34ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

جنضضضض[حت

٧

ذٌُّّل زّ سُّجلٌختٌَّل جبٌْختمجٌُّ[ ْذّ�ُّئُّنيُّآل خُّشختٌَّآل
ؤُّحتجبؤ[ألّل ضُّئّشُّء ]ٌ ةُّألحبحْ طُّْ خ[جنًْحت ةُّهّ�ُّةأل[حتٌَّئ ْ
خُّآلإ أل[ٌّْ مُّحتَّخ َّْةُّألحبحْ يٌُّختٌ�ّخن ْ ه[حتخم َّْةُّألحبحْ
ْ:خُّشختٌَّآل خُّخلختَّ ةأل[حتٌَّئُّء:ةُّهّ�ُّأل[ْأل َّْْ ئُّخلُّحتجبَّال:ةًٌُّآل
ْ جبٌختٌل ؤُّخل[شٌُّّ:ةُّؤّل ]ٌ َّْحت ْذُّحت�ٌّْ ط خُّشختٌَّآلإ ْذّ[آل
جبححت:ْ خ ْ جنًْألٌُّئ:ْجن ْ ُّْحألنيًئ ْ جلٌ[ذختٌّ:ئُّخّ[ْحآل ئُّ:ألّؤٌُّّ
ط٢حآلإ ئُّةًٌُّألَُّّْخُّجنّل:خًٌُّئُّض[ء ذٌُّّلإ:خُّشختٌَّآل جبحتَّضرزّ
:ببتبٌخن ئُّ:خل[ئ َّْف ةختٌ[آ زًحتذًمج[ئٌُّّئَُّّْجبحمج٢ ببتب:ئٌُُّّآل خل[ئ ئُّ
ًٌَّخلُّحتَّْض ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ طجمرور[ٌل ]ٌ حت�حزختخل جنًْآل ئُّ
ذٌُّّلإ زّ جبٌْختمجٌُّّ:خلُّحتَّة: ز:خُّشختٌَّآل:ئُّخلْ ط[جنىختح:ةختٌ[إ
خًٌّ ئُّؤ٢ألحنّألَُّّّْط[ئحنر: بببب: : خل[ئ ئُّ: خُّشختٌَّآل جبَّخلز سًْحت
ذُّأل[ألُّز:خُّجي ألُّّآ هختَّجبَّْئُّؤُّآل خُّشختٌَّآل جن[ألحنفإجن[ألحنّأل طُّحتح
ةختجبمجُّإ خلنًجبٌَُّّْجبحخف ئُّمُّحتَّخجمر[آل ضًٌَّّ ضًحخلر ئُّْجلٌَّّ هختٌَّل
زئٌُّّ أل[ْنيُّمجُّ:ْ مجُّْحتحٌّ:طُّئُّؤألّؤُّئُّ خُّشختٌَّآل:خُّحتإلُّؤإل[َّْحتٌل
خُّشختٌَّآل ئُّسُّإل[آلآ جبٌختٌل طُّئُّؤألّال خُّحتإلُّؤإل[ْحتجبآل زُّعال
جبحتحْحتجبآل ْ ةختجبَّخلُّجبٌْألجمرألَُّّْ جبَّخم ء أل[ْنيُّمجُّخم ْذٌُّئ ئٌُُّّةال
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ؤُّخلو[آ ]ٌ :ْ ًألُّهرس[ئ جبحؤُّجلحتحألآل ْ ألُّهر
ألُّهرآ ئُّجبحإل[ز خًْل أل[ْنيُّمجُّخُّإلختَّؤُّألحب َّْحتسُّْذٌُّئ ذًٌُّألجمر
خُّحتإلُّؤإل[ْحتجبآل ألُّذًٌُّألجمر�ُّط[خلر َّْضرّل إلًٌمت طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْف
ئَُّّْحت إلُّحت خلنًجبٌّآ مُّحتَّخجمر[آل ْ ةًٌَّر َّخلألّ�ُّط[خلر خخت� ألُّهرُّمجٌُّّ
خًَّْخلّلإجن[ٌّ هختَّسًْحت: َّْط[خًْحتٌّل: خًٌُّزحنر: أل[ني[حت: طٌَُّّْخن
ْ خلّ[خل زخلرٌُّئ مجحنر ْذُّْ حت�ة[خُّحت خ جبَّخلذحبححت خُّشختٌَّآل

ز[جن[ٌُّذإ ٌُّّخألُّؤ[ئ جبَّخم إل[ خلُّحتخ[جلٌّ

ْ:جن[ٌّ: َّْضرُّ طُّْ طُّؤ٢ زّحنألّ[حتٌل خُّشختٌَّألٌُّّئ بببب خل[ئ ئُّ
خلّ[خل ئُّخلجمرال ٌ[آل: مجًٌخت� طُّحتح ةختجبآل زُّخلُّآل خُّشختٌَّآل: طّجمٌُّّ
خبحتٌ[ل ًإلُّئ َّْزُّحتئُّؤ[ألّل ؤُّحتسحبححت ز[جن[ٌُّذّّل ْذُّطُّحتح
بببب خل[ئ ئُّ ئُّطُّع[ؤّخن: طؤش[ خلُّحتَّْضًٌَّّإ جبحجب جبَّخلز: ْ
خبححتجبآل ًإلُّئ ْذٌُُّّةال ط ًٌَّئُّخلُّحتَّْض خل[ئ بت: جنًْآل ئُّ
ٌألُّحت ألً بت ْ َّْحت�ٌَُّّْني زُّحتئُّؤ[آل ٌألُّحتٌَّئ ألً جبٌ[حتٌىختجبآل طُّحتح
حت�حٌّ ط[جلحجبٌّ حت�ٌّْ ئُّ خُّشختٌَّآل خبحتٌ[آلإَّْجلن ًؤُّحتجبؤَُّّْإلُّئ ئٌُُّّآل
َّْف خًٌُّآ َّْضرَُّّْض[خل١َّْ جبٌّ:ئُّْ خلّ[خل ْ:ط[جلحجبٌٌُّئ جبَّحتضجمغ
ئَُّّْحت ضًٌَّ[آل جبحتٌجتَّجبَّألُّضُّخ[ز شىًْؤُّز ؤن[حتجلٌَّئ ]ٌ طزجلخلّآل
َّْطُّعًْؤُّآل جلٌ[ذخت جبَّخلز خُّضحنف ْ خلّ[خل ض[خلجم[جلٌّ ض[ذخت
خل[ئٌُّئ ئٌُّّ خُّشختٌَّآل ض[خم:ْ:مجًعّ[ل إلُّْحٌّ ْ خبححتجبآلإ:ةُّجي ًإلُّئ
خّ�[ألُّحت�ٌّْ هختٌَّّ مجُّجنرّ[حتٌل طَُّّْء جبٌْ[ضختَّخًٌُّخلُّإلًْة[حت
طُّؤختٌى[خم ألحلٌ إل[ْزُّق[ألّل: خُّشختٌَّآل إ ْذُّخىُّآل ئٌُّّ
مجختذ�ُّخلُّضًٌَّّإ طُّؤختٌى[ ٌ]ٌجبَّحت ّحل إل زُّعال خألىٌُّّ ئُّأل[ْنيُّمجُّْ
ْذّحنُّبتث ط ؤُّحتجبال ٤[حتٌَّّ ْ خُّشختٌَّألُّ ؤُّأل[ؤُّز[ٌرُّضر:
مجًْجنُّخم نيًححت ؤُّذخت ةّئ بثت ؤُّخل[شٌُّّ ]ٌ َّْحت حت�ٌّْ ةُّخلُّآ إلُّجلححت
ئُّ شُّؤُّجب ّض جن ؤًخلئؤ[ألُّإ جبٌألُّمجٌُّحن مُّحتَّخُّّْ جلْْحألُّمجٌُّحن ْ
خل[ئ ئُّ خ[ْمج مّجم[اٌّ ّض أجن ؤختجبآل جنًْآل ئُّ خًٌُّ جبحٌل ئُّ بتثب خل[ئ
ذُّئُّهحلٌآل ةُّأل[ئٌُّئ مجختذ�ُّخلُّجبَّخمإ:شىًْؤُّز:مجحنر جبَّخلز ثثثب
طنال ]ٌ حت�َّخل[ألآل ي[ألًْآل:ة[حت أل[ْضًٌَّ:خٌُّ�ُّحت�ٌَُّّّْإ حتحجبٌٌَّْئ ْ
ْ ة]ني ةختجبمجُّطُّحتح جبَّخلَُّّْحت حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ إلُّة خُّشختٌَّآل
ئُّف ْ:ةًحت�ٌّ ةُّال طٌَُّّْحن[ َّْف:َّْئ آ إلُّْحئ ْ جلحألّ[حتٌّ زُّضحنُّْةختجبآل

ةختٌٌُّ�ُّجبٌّإ

خلًْ مجًئ

ْذّل خُّشختٌَّآلث
خّحبَّألل:ئُّ:أل[ْأل
جبَّحتٌ[ ْ خّ[ْحآل
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س[خلال جنًةًحت: ث ذُّْحْال أل[ْ: إ
بتثب خل[ئ ئُّ خ[سُّآلآ شًخلف
خ[آل ئُّ نيُّْ ض[ألُّيف جن[حت: ئُّ
ئُّْحتح إلُّحت ْ ْحجلةختجبؤُّ خبٌ[آل
أل[َّْألحبٌّ ْ ٌ]خلُّحتَّذ ضًَّألف
ذُّْحْةختجبؤُّآ جبٌْ[أل[َّْألحبٌّ ْ
ئُّ جلحألىٌّال خُّئ�ُّأل[ؤٌُّّ
سًحألُّمج[آل إلًألُّحتَّ طُّة[جبقّ[ٌّ
خُّجي ئُّ ذُّْحْةختجبؤُّ خُّنحبح
خل[ئ ئُّ ني[ز ألُّضحنُّخل[جلٌّ
ؤآل ء خ[خلُّ: جن[ٌ[آل ثثثبآ تثثبإ:
ةختٌ[ال:َّْئ يُّخًْئ أؤنحبئا :َّْخ
أؤًإلًخفا خُّإلختَّجبححت ذُّئُّخٌُّئ
ئُّ ذ[يُّّْةختجبآل نيًححت جبٌْ[ٌّ
أل[ْ ئُّ حت�َّأللإإإإ ْ ضُّذىّحن[آل
سًحألُّمج[آل إلًألُّحتَّ طُّة[جبقّ[ٌّ
ٌُّّئ جبٌ[حتجبح جلٌ[ذخت خُّإلختَّمجُّال
ة[جلال ث خُّإلختَّجبححتال ؤ[ؤخلر[ٌٌُّئ

حت�٣َّىُّحت إلًألُّحتؤُّألحب: جبٌُّْذُّ ْ ْ جن[ةخت مئ ظؤحب ْ شٌُّحبَّحت
ة[حتٌ�ُّحتٌّ:َّْخ[× هختَّ ْ ضًَّأل جنًَّّة[حتٌّ إلًألُّحت ء حت�ْْخل:ل[ئألرّأل[

جبحجنغإإإ
ح طُّحتحؤ[آل:خىُّ خبٌ[ألحب خلُّحتَّذ[مج[آل خ[خم جنُّهُّة:ث

ت جلَّؤ[ألُّ ئُّْ ْ خًٌال زٌُّ[ ض[ألُّيف جن[حت ئُّ ؤآل: «ْ َّْةًْ: إ
جبم[ٌٌُّئ ]ٌ زختز[مجُّألحبَّ ألًْحت�خلرّ[ؤُّ: إلُّؤّحنُّ: ْ جبحجنرّال خلّألُّؤ[
حت�٣َّّ[آل خألّحنال ةختجبٌ[ال: شُّجل ْ ةختجبٌ[آل ق[ٌحنّ[آل ء هّئؤٌُّئُّ طُّْ
ْ إلًألُّحت طُّحتح:زٌُّ[خًٌآل خًٌّ زّرحبححتٌل ْ:إلُّْحٌّ ةُّجي ٌٌُّْحنُّ خىُّال
إلًألُّحت جبْْخلحبحجنغ ْ:إلُّْحَّْ ةُّجي إلُّ:ئٌُّّ ؤألّخن ْ إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ
ض[ألُّيف جن[حت ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ خّش�ُّ طٌُُّّ خًٌّج زٌُّ[ حت�٣َّىختجبآل:ئُّال
ذُّألّ[ يًحتخ[آل:ء حت�َّؤُّجلحآل:ْ مٌُّحب إلُّحتجبْل خًْألُّ:جبٌألُّّمج[آل:َّْء ئُّ
طٌَُّّْحنَُّّْ ئُّ:خ[آل ْ ةّحنّ[جب حت�ْْخب ت مٌُّحبٌل ض[ألُّيف:إلُّحت جن[حت ئُّ
ْ:مُّحتَّذ:ٌَُّّْةُّْ ْ:ذًحتةؤ[آل ء:ةًحتجب ض[ألُّيف ؤُّحتجبال هختَّسًْحتٌّ
ط َّْف ةًحتجبآل ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ جلْْحتؤ ء إلُّحتنيُّأل خبٌ[آل ئُّذ
زٌُّ[ َّْئُّّْ ؤُّحتجبال َّْحت ةُّئًزُّئ ْ سألل هختَّسًْحتٌّ آ هختَّسًْحتٌُّ

إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئإ طُّحتح زّرحبححت جلَّؤّألٌُّل خًٌُّ ْ خًٌّ
ْ جبحجنرّحبَّ إلًألُّحتٌّ ؤُّمختَّجل: ]ٌ ّحن[أل�[ ز نيُّآل: ذ[طّجمُّ جنُّهُّةث

نيُّخمح ط[ٌألحبَّ طُّحتح زختْْخبٌَّئحب
ني[ةُّّ ئُّ: خّش�ُّ جبحجنرؤُّ: حت�٣َّ ّحن[أل�[ٌّ ز خل طّجمُّ ذ[ ؤآل إ
طّر[ئّ[ ةًحتجب:ئُّ إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ ّحن[أل�[ٌّ خ طٌُّ[ألُّآلث إلًألُّحتٌُّمج[×:ء
ةًحتجبٌّ خْةختجبآل ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ جبَّجلمج[ٌّ ئُّ ّ�[أل�[ٌل ز ْ ثثثب خل[ئ ئُّ
طُّقُّجب إلًألُّحتؤُّألحب إل[ْخُّجي:َّْئ ّحن[أل�[ٌل ْ:ز تثثب خل[ئ ط[جبححت ئُّ

تثثبإ ئُّ:ط[جبححت:خل[ئ جلَّحتَّجبَّجنر
مجُّْحتحٌل ٤[حتٌَّّ ؤآل ط[ٌألحبَّ طُّحتح: إلًألُّحتٌال: زختْْخبٌَّئ َّْألجمدُّز:
ألٌُّختال ذًحأل[ٌل: إلًٌمت جبَّخلىًحتذ ئَُّّْحت َّْف جبٌختال: إلًألُّحتٌّ: ٌّذ[خئ
ٌُّآل ْ:إلًٌمت إلًألُّحتٌّ جبَّجلمج[ٌل إلًٌمت ْ خىُّال ْحجل ّحن[أل�[ٌل:ض[خم ز

ضًٌَّّإإ ؤئ خ�ختٌحبَّ ة[حتَّ ضختش:ط ْ طُّحتء ألُّّّ حت�٣َّّّل

طُّحتح إل[ذّحبَّ ذً ْْ طّؤخت� جنُّهُّةث
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ خ[َّْز ئُّ ةحت�ٌل
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت جبٌَّحنر ئُّ ةًحتجبٌّ
نيًٌآل:ألًْحت�ٌحبَّ:زًٌَُّّألحبٌّ:أل[ْأل آ
خ[ٌُّخلُّ ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ خلّ[خلُّز
زّحنىُّهغ طُّحتح خىُّقآل نيُّ

ةًحتجبٌّح إلًألُّحت ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ
آؤآل س[حت ٌُّةال إ
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ خ[حتَّْْجلن طًٌحنال
ضُّحتحَّْ هختَّ: مجحنر َّْجنًٌَّّّ:
خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئُّ طُّْ نيًٌألىُّ
إل[َّْجبَّخلّ[ألُّْ جبَّخلز ء
ألف حت�ْْجنألإلًٌخت جلْْحتؤّّ[ال
مجُّْحتحٌ�ُّ ة[حتَّخل[ز: طٌٌُُّّحنُّ: ْ
نيًٌألىُّ آ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ خ[آل ئُّ
زًٌَُّّألحبٌّ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ خ[حتَّْْجلن
آ : ٌّجبٌخت خلّ[خلُّّْ خ[حتَّْْجلن :َّْ
ْ إلَُّّْسٌُّّ حت�ْْجنألإلًٌخت خ[ٌُّخلُّ
جنًْحت� جنُّحت�ْ أل[ خىلًْجبَّ ألُّخ[ٌُّجب حت�ْْجنألإلًٌخت آ ألُّْجب خلّ[خلُّفُّجبححت
طُّمجُّحت طَُّّْجلٌّ َّْف:َّْ آ خُّإلختٌَّّ:ةًجن طٌُُّّ نيًٌألىُّ خلّ[خلُّذَُّّْ
ذ[حتٌض طُّمجُّحت خًْجبآ خُّإلختَّجبححتَّْ خًْجب حت�ْْجنألإلًٌخت خلّ[خلُّفُّجبححت
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ َّْجلٌخت خًٌُّ ْْا ؤ[ئخت� ٌّطُّألحبحت أ َّْضر جبٌْألّحب ملًَّألف
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ شُّحتَّةُّز: ]ٌ قحنر خلُّحتجبَّؤُّ ئُّْ آ هُّحتَّألجم[ ئُّ

خلُّألحبإإإ زُّحتَّ ْ ةختجب مجُّجنُّ مجحنر َّْجنًٌَّّّ
مجُّْحتحذختَّةُّ هختَّ خًٌُّ ذًٌحنؤ[آل ُّ:ء جلْك طّؤٌُّّ:ةًحتجب:طُّْ ألجمدُّز َّْ
ْ إلًألُّحتؤُّألحب خختحٌٌُّئ ذُّؤ[جن[ةٌُّحب َّْف إل[ز هئجمرف ؤئئر ذًٌخن ء
مجُّْحتحٌل حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ إلًألُّحتٌّ ة]ني هئجمرّألّؤ[آل حت�ْْجنألإلًٌختٌَّئ
ة[حتَّ ئٌُّّ ةًحتجب طّؤٌُّّ َّْف جبٌختآلآ ضًٌَّ[آل ْذُّمجٌُّّ جبٌَّحنر ئُّ

خىٌُّحب:طُّحتح ْحجل ئُّئّؤ[آل ي[ز ألُّّ ةُّخم ْ ةختٌ[قألُّ أل[إلؤ
سُّإل[أل ئُّ:ؤٌُّحبحألٌُّئ إلًألُّحتق[آل ة[حتٌَّئ جبحٌآل ألّحن[آل

إ إلُّحتق ْ
مجحنر ء: جبحجنرًقآل ض[ألٌُّّ ٌُّء خ[ٌُّخلُّ طّؤُّ
جبٌَّحنر ئُّ ةًحتجب إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌَّئ
ض[خلّل ة[حتأل[ؤٌُّّ: ضًٌََُّّّْْ خ�ختٌحبَّ ٌال: إلُّحت
َّْزحنر�٢ٌّ طٌُّْخن ط[ٌألحبَّؤ[آل طُّحتح جبحجنرًقآل

شىًْؤُّز ْ ؤُّحتةُّجلٌّ شىًْؤُّز
ةًحتجبخلر[آلإ ٌال إلُّحت

ؤّجب36ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

ةُّخل[ٌُّذ

٧

طُّحتح:ؤ[ؤئُّز ٌّجبٌخت ه١ٌّ ]ٌ جلمجؤ[ة ٌَّطَُّّْخلُّ:ط[ؤ[جب ةًحتجب ؤئئُّز ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّمج[آل ئُّ ٌُّةّل
ْإلُّْحٌّ ط[ْ ْ ةًحتجبخلر[آل ض[ء ذُّخّنُّزآ:طٌُّْخن:ئَُّّْحت:سًحأل:خلختْجنر ]ٌ خلختْجنر سًحأل َّْئ ةختجبآل
ٌُّألٌُّئ مجحنر جنىٌُّّحبَّ:ؤئ ء سًحأل خُّإل[ٌٌُّئ ْ ةًحتجب ذ[ء خُّحتجل حت�َّهر[حت ْ ْ:حت�َّْجنر خل[جلمج[حتٌّ ْ ز[ء
مجحنر ذ[ال:ةختجبآل جلَّْة:ْ جنختٌأل ْ جلْْحآل سًحأل ئور:ْ مجورً سًحأل ْ زُّئ ْ َّْء:سًحأل:ةُّئ خبٌ[أل

خبٌ[آلآ سًحألُّّّمج[آل

ء: ؤئئُّز خ[آل ذ[حتغُّّ:ئُّ جلْْحت �ْجل طُّْ َّْئ طٌُّ[ألُّ:مجحنر:
زئٌُّّ ْ ةًحتجب ذ[ء خ[آل ئُّ جبحجنر مجُّْحتحٌل ٌ[:ذُّطجم٢ ة[حتٌ�ُّحتٌّ
خبٌ[آل مجختحآل يّؤُّذٌُّئ شُّخل[خلُّّذ:جلٌ[ذختَّْةختجب:ْ ]ٌ إلُّخلرّ[حتٌّ
إلًألُّحتٌّ ٌ[:ؤُّْإلدٌُّّ ْ:خُّإلختَّ ْ:حت�ْْجنألُّْ:ةختجب ط[جنىختح ٌّ ئُّ

زٌُّ[ةختجبإإإ ٌُّّئ
زّحنىُّجي مجُّْحتحٌل:إلًألُّحتؤُّألحب ٤[حتٌَّّ ء جن[حتٌَّئُّ ئُّْ ٌُّةّل
س[حتٌَّّ ط ؤًّحآل ْ ض[ألُّيّألُّآ: جن[حت :سًحأل جبْألّ[ٌّ ةختجبَّ
أجنًةًحت جنًَّّة[حت :خلًْ:إلًألُّحتؤُّألحب مجًئ مجل[حت ْ جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ
جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ ةحت�َّمجٌُّّ إل[ؤخن ]ٌ ٌحل زُّحتحْ ئُّ ء آ خ[سُّآلاَّ
ئُّ:جبٌَّحنر ةًحتجبٌّ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ أل[ْْألّحن[آل خبٌخت َّْ :ةًحتجب ؤ[ئ ْ
َّْ ْ ز ةُّهرُّ نيُّْؤ[آل ط[ٌألحبَّ ٌّط[خل ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت
خل[جل َّْئُّّْ ُّةًئ جبٌحبححت :ط ذ[: جلحألجمرّؤألٌُّّ: ض[خلّل جبَّحتهُّز

خُّّقآلإإإ
َّْ ضًَّجب ةُّخل[ٌُّذ ة[حتز ةٌُّال شُّجل خلُّحتَّذ[ ئُّ جنُّهُّةث

خىٌُّحبح ط[جنأل[ طُّجلٌحل ضًَّألُّْححتٌَّئ

جبحجنرًقآل ض[ألٌُّل خ[ٌُّخلُّ
ةًحتجب إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌَّئ

ضًٌَُّّ خ�ختٌحبَّ ٌال إلُّحت جبٌَّحنر ئُّ

خ[سُّآلث جنًةًحت
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ؤُّحتجبالإ مجُّؤُّةختجبآل:َّْني[حتَّألًٌخن طُّحتح ؤُّحتجبال:ٌ[ َّْجبَّخلإل[ْحتجبآل
خًْل َّْحتمجختذآل زًٌئ خُّمحلَّس[حت جن[ٌُّز هختَّآلآ مجُّأل[ذُّة[حتٌّ ةختجبٌََّّْئ
َّْأل[حت�َّْحآ ؤُّحتجبال ٌجبححتح ْ خختجبآل:ؤ[ئ:]ٌ جبحمج٢ةختجبآل حت�ه[ألآل:ْ ]ٌ جبجلٌّ ]ٌ
جبَّخلز َّْة[حتإل[ْحتجبآل ٌ[:ضختحْ ْ:أل[زُّخلُّآل أل[َّْس حت�ٌّ مجختذألَُّّْحت ]ٌ
جبم[ٌُّةختجبآل خُّمحلَّس[حتٌل جن[ٌُّز ]ٌ ضّ[ألُّذىختجبآلآ ز[ٌٌُّ[ ْ زئُّ ْ
ْ زّحم ألُّّز ْ أل[جبحتْخم حت�ْْجنألإلًٌختٌّ: زُّضحنُّْةختجبآل: طُّحتح خًْل
زُّضحنُّْةختجبآل ْ ْخبجبحأل خ ْ أل[ز[ة ْ جبَّخلسّجم ْ ٌجمر ًإلُّئ خ
ْ ألّحنرؤ[أل :ْ ُّذ ٌُّةًْؤ َّْألُّحتٌرٌُّئ مجُّؤُّةختجبآل حت�ْْجنألإلًٌختٌّ
جنًّحجلٌَّئ َّْحتهختحْحأل١ٌآل طؤش[ ئُّضًجبحإ ألُّةختجبآل خلئ ْ خُّحتجل جبٌألٌُّّئ
حت�ٌ[ٌىختجبآل :ْ ذُّة[ألآل طّجمُّزّىإل[ذ�ُّئُّزحنر خلُّحتجبَّال مجُّأل[ذُّة[حتٌّ:ئٌُّّ
ْ ألحلٌىُّْةختجبآل ضًجب َّْؤُّخُّخم خختجبآل ْ يجمُّإل[ْحتجبآل ْ ٌْ�جبْحت ْ
خ[َّْذُّ ئٌُّّ طؤش[ ئُّخ[ألّ[آلإ جلحئدًٌآل ْ ذخت َّْةُّخلٌُّئ جلَّحتَّجبحت�َّخل[ألآل
َّْحتَّْ ط[حتحخلرُّخىختٌٌُّل ْ ؤُّحتجبال َّْخ[ٌُّخلُّمجُّجنُّخحبحتٌٌُّ�ُّإلًجنّ[حتٌّ
ء خُّحتجلآ حت�َّهر[حت ْ َّْجبَّخلس[ة ز[خُّألحبخًٌآل ْ مجُّأل[ذُّة[حتٌّ خأل٠�ةختجبآل
إلُّحت ألّحنرؤ[آلإ طُّحتح َّْطألرؤ[خًٌآل إلجمىختجبآل مجُّجنُّخلُّألحبآل ئُّحت�ٌّ طٌُّْخن
حت�ٌحنٌُّ[آل ْ أل[ٌل َّْزّ[آل طَُّّْخلُّخُّجلٌَّّؤ[آل ض[خل١ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت
ضُّز ْ خىختٌٌُّل جبَّخلألّحن[آل مجُّأل[ذُّة[حت ةُّخلٌُّئ ْ جبَّحتخىٌُّال
ةختجب ئُّمجُّأل[ذُّة[حت: نيُّْزًْجن طَُّّْء ْ جبحخألختٌٌُّل طُّحتحٌ[آل يختؤحل:
ٌختٌّ ني[ْجب خّش�ُّطٌَُّّْخن أل[ز[ةَُّّّْآ: ْ ضّ[ألُّذى[حتٌّ: نيًْمجُّض[ألٌُّّ

ض[خلّل:جبٌختٌل:ئُّخأل٠�ةختجبآل:مجُّأل[ذُّة[حتٌّإ جبَّْحت ْ ألُّضخن ؤئئُّز

جبَّحتجب:ْ: طُّحتحٌّ:حت�ْْخبٌَّئ طُّنيّؤألُّْجبٌْ[ ذختَّء حت�ْْخبٌَّئُّ:س[حتٌّ :ئٌُّّ :
ض[ذخت:ألحلٌىُّْ َّْ هختٌَّل طُّحتحٌّ:خلُّمُّذٌُّئ ة[حتَّخ[ ٌ[آل خخت� ؤٌُّألُّذ:ئُّ
ةختجبآل جلٌ[مجُّْ ْ زئٌُّئ:مجُّحتؤ خًٌآل خُّحتجلَّْ ذ[ْخل[آل:ْ حت�ْْخبٌَّئ خًٌآل
نيًٌآل ذ[ٌدُّز ؤًَّئّحبَّئ ض[َّْآل: ٌُّآل ئُّ ة[حتَّخ[: ٌل طُّؤس٢ ألختط:
مجُّْحتحٌّ ة[حتَّخل[ز َّْف طُّة[جبآ إل[ْْذٌُّّئ ْأل[حت�َّإلُّز ط[سحل ٌُّ مجحنر
ط[قُّئُّ جنُّْحألُّ:طُّجبَّآل:َّْ ء زُّضحنُّ َّْ :ْسًْجب:إلًٌخت� ئٌُُّّ ذختَّء
َّْجبَّخلٌُّئ ة[حت خلُّضرّ�ُّ شُّيّيُّز ]ٌ ٌُّحت�حخل ْ ضُّهرأل َّْضر
زُّألىُّ ٌُّجب:ْ أل[خخت� ٌُّء:طُّْحآل:ة[حتَّخ[ٌ[آل َّْض[ذخت ذًٌحن:ألُّإل[ذألُّ َّْ
جنًْألٌُّئ ئُّ ْمجحنرّ[ألّخن أل[ةختٌُّآل: ةًحتَّْ ةألحبٌحنألٌُّئّ[ألّخن: ط٢ ْ
ئُّ �ْجل طّؤألُّ:نيُّأل ط[ٌ[ أل[جبٌّ ةًْحتَّْ ئُّذ طُّخبٌُّآل:ة[حتَّخ[ خلُّحتجبٌل
جنًْآل ئُّ ؤُّميًْئُّ ط[ٌ[ ْ خُّحتجبَّْحؤُّ ُّ جلْك:ط ذ[:ةٌُّّ ْ ك[آل:ةختٌ[مجُّ
إل[ْْذُّّ:جبْ ْْ طّؤخت� جبحت ؤئّ[حت ةختجبآل:جبَّإل[آل ضُّحتش ْ خل[ئ إلُّهر
جنًّحٌحنًّ ط ألٌُّ[جنرّحبآ:ط[ٌ[ ة[حتَّخ[ حت�ْْخبَّمجُّ خُّحتجبَّْحال:ئُّ َّْ خلُّمُّز
]ٌ ة[حتَّخ[ مئال ]ٌ ط[ٌ[:ط:جنًّحٌحنًَّّإل[:ئُّ:جلحألجمر إل[ئُّةًْآ ضُّئُّئُّ ]ٌ
جبَّحتء إل[ئُّ ]ٌ ة[حتَّخ[ط:م٢حيُّّ: ئُّْ:ؤًإلُّألحبخم إل[ ْةًحت�ٌرّل ةُّال
ألُّحت�خبٌ[مجُّْ ة[حتٌ�ُّخُّحتأل[ؤُّطُّحتحٌّ ذُّألّ[ إلُّ ]ٌ إل[ْْذُّّ إلًجنّ[حتٌّ ْ

طُّحتحؤ[آل:إل[ذ�ُّإ ئُّزّحنر:خلألًْحتٌَّئ
إلُّخلر: ألُّخًٌآل ْ طّحبححتٌّ إل[ئُّمجُّأل[ذُّة[حتٌّ جنًّحٌحنًّ َّْف
ط[ضختٌأل ء: :شىًْؤ طّحبححتٌّ: خبٌختض[آل: :جلَّمّو :ْ :ألّحنرؤ[أل
جنُّحتذٌُّئ:خ[أل ]ٌ َّْ:ؤُّحتش إلُّؤّخن:ة[حتْجبَّخلٌُّئ :ط[خًْحتٌُّآ خلجمرال
ْ آ ٌ[ألُّخلُّخُّخآل مجحنر سُّإل[أل ألُّيحب ]ٌ زًٌئ خلُّألحبْْة ْ سُّإل[أل
:شىًْؤُّذُّمجُّ م٢حة ئُّ ألّحنرؤ[أل شًةال إلُّئُّخلُّحتَّذ[ٌّ:جبحؤُّجلحتحألآل

ذُّئُّهآل ْ ط[ْ ة[حتَّخ[:ْ ي[ذنٌُّئ ]ٌ ٌٌُّئ ؤئ ؤُّخلًْئُّ:َّْ ضًٌَّّ
ْخُّحتجبَّْحؤًّآل زُّحتَّطُّخلّألّ[آل ْ ٌ[آل طُّخخت� حت�ٌّ ي[ذنٌُّئَُّّْ طٌُّّ نيًٌآل
هختَّ ضحلؤُّذٌُّئُّ ٌَّّْ شىًْؤُّذُّمجُّآ ذ[ٌدُّز جبَّجلمج[ٌٌُّئ ئٌُُّّآل
ةًٌَّر جبحمج٢ةختجبآل ةُّهرُّجبحال َّْحتٌآل حت�خبٌال َّْضر ذ[ خًٌآل ض[خم
نيًٌّآ جب٣َّ[آل ئُّ مئال ]ٌ جلحألجمر ئُّ هختٌَّل خل[ئٌُّئ جبٌْ[س[حتٌخن
مئؤ ٌُّآل: ئُّ :طُّذًٌُّأل م٢حي ؤًإلُّألحبخم ٌُّْء ألٌُّ[قآل جبئ ْ
خلّ[خلُّز َّْحتحَّْحت خى[جب:ئُّ ة[حتٌل إلًٌمت َّْف:أل[ذًٌُّأل خىل ألًح َّْحتَّْ
إل[ْخل[ ْذٌُّئ طُّحتحٌّ َّْْه[جبححتٌ[آل خلّ[خلُّز خ[جلحتمج[ألٌُّّئ ذُّؤ[ٌٌُّئ ْ
ْ ْذُّمجُّؤ[آل ْ:خلُّحتَّْز جنُّحتٌىٌُّئ:ذُّؤ[جبححت:َّْ:خل[ؤ[آل ْ:خُّحتأل[ؤٌُّ[
خًَّْقآل ة َّْ جلٌختَّءآ:ط[ٌ[جبحجب ن٢َّذحبححت:ْ ة[حتأل[خلٌُّئ ضجمغ جبٌْختَّْ
ةًحتخلٌُّّئ خ[آل ألّحنرألُّئُّ خلُّحتةختجبٌَّئ ْ خىلّؤآل ة َّْْحتَّْ ْ
حت�ْْخبحألُّ ؤٌُّألُّذ ْ جبَّحتجب َّْ أل[ةُّآل إلًٌختَّْ جبٌّ ْ طُّةُّآل سُّألل
آ جبٌختآل ط[ٌ[:ة[حتَّخ[ خىُّآل: ضًٌَّ[آل:هىختَّْ ْ:ةُّؤ:َّْئ إل[ْْذٌُّّئ
جبْْخلحبحجنغ:جنُّضجم ْ ذُّؤ[ٌٌُّئ خلّ[خلُّز:ْ ْ خبٌ[ألُّح نيًٌآل ألٌُّختآلآ
أل[ْحذُّإلَُّّْْ:سًْحتَّ َّْْحتَّْألًح مئال ]ٌ جلحألجمر َّْئ ٌُّء:أل[ةُّه ئُّ
ط ذًٌخن إلَُّّْ خُّحتجبَّْحال َّْ طُّةّحب إل[ْْذٌُّّئّخن ْ طُّضًحجلقآل
ئُّ ألٌُُّّحتآل ةُّؤ:ْحجل مجُّْحتح ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ طٌُُّّآل:طُّمجُّحت ؤًجنىذُّ

ضًٌَّ[آلإ جبْْخلحبحجنغ

خلًْ مجًئ

ط[ٌألحبٌَّّ
ْجلٌَّّ
ة[حتَّخ[

ؤّجب38ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

طض[خضضضًحتٌّ
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جنًٌَّّل: مجُّأل[ذُّة[حتٌّ:َّْ ةُّئّؤٌُّّ ْجنٌُّ[ َّْة[حتإل[ْحتجبآل ط[جنىختحخم:ء :
َّْ مجًجلٌَّحنرآ خل[ئ : نيئ ؤُّحتجبؤَُّّْنيًْمجَُّّْطُّحتح ئٌُُّّآل: َّْحتهختحْحآل
ٌٌُّخن ْ خ[ٌل طُّمجُّحت َّْف :جبٌْ[ضختٌحنُّزُّحتَّخلُّألحبآ جبَّخل[ئ ذ[ٌدُّز:ئٌُّّ
جلٌ[ٌدًٌآل خلُّحتجبَّؤَُّّْحت�َّْ ئٌُّّ مجُّأل[ذُّة[حتٌّ ء َّخلألّل حت�حخلُّّّخخت� طُّْ
خ[خلىختجبألّ[آل ْ إلُّْحئ طَُّّْمجحنر جبَّخلس[ةآ: خًٌُّئُّخ[آل جلحئ نيُّّْ
مجُّأل[ذُّة[حتٌّ:ذُّألّ[ ء َّْطَُّّْةُّآل طحن[حتَّز ألَُّّْخّ�ًؤ[آل ألَُّّْئُّ:جنًْآل
ْ زّىلّ[خلُّؤُّحتجبؤ[ألّ�َُّّْ خُّئىًْ مجًجلٌَّحنرُّألُّّآ جبَّخل[ئ ط خُّحتإلُّال
جبحأل[مجُّإ ضًٌَّّ طُّحتح سًْحتحْسًْحت يُّْححتٌَّّ ْ ئُّةًٌُّألَُّّْجنًّحجل إلُّحت
�َّْخًٌىل ]ٌ ٌَّْمجُّْحتح :]ٌ َّْخبٌخت خبٌخت :]ٌ َّْط[جنىختح خُّمحلَّس[حتٌل
مجحنر ئُّ: ْ مجختذُّخلَُّّْحت جنًّحجلٌل ْ حت�ٌّ مجحنر جبحمجُّْ ألّحن[آل ضًٌَّّ:
ضًٌَّّ ئُّجنًْآل هختَّذختخلأل[ةّل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ جنًّحجلٌَّئّحنُّجلَّحتَّجب طُّْ
مجُّأل[ذُّة[حتٌّ ةُّهرُّخلَُّّْإ ئُّف هختٌَّل: ٌختحأل ًؤ[ئ ْ إل[ْحتجبمجُّ
ئُّْ طٌَُّّْخن: ئَُّّْحت إلُّحت جبَّخلس[ةُّّآ جبخب جلحألّال طَُّّْء سًٌخت:
إلُّؤ[آل ئُّ ْ جبَّخلس[ةّف جن[ٌجمرٌُّّ ء إلُّؤ�ُّؤٌُّحبحألٌُّئُّةختٌٌُّ�ُّجبٌّ

طَُّّْخُّمحلَّس[حت ئَُّّْحت سّ[ْحجلآ ضٌُّ�ُّجنًْألٌُّئ ضًٌَّّ َّْضر
خلّ[خل ئُّؤٌُّحبحآل خُّمحلَّس[حتٌل :ْ جبٌْألختٌٌُّل: ط[خًْحتٌّ ئُّؤٌُّحبحآل
ْ مجُّأل[ذُّة[حتٌّ: طَُّّْء ئَُّّْحت طؤش[ ةختٌٌُّ�ُّجبٌّآ طّحبححتٌّ ؤٌُّحبحآل :]ٌ
جنًْآل ْ َّْضر: ئٌُُّّء طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ٌُّة١آل جبخب جبَّخلس[ة
ألَُّّّْ جبحتْخم خًٌحنّالث ذًٌُّألّال طؤش[ ألُّّْآلإ مجختجبَّْ خلُّحتجبَّال ْ
ؤُّمجُّحت خًْآلآ إل[ْخلُّحتجبَّال ْ خىُّآل ٌَُّّْةَُّّْمجًجلَّحتحآل جنًٌَّّل إلًٌمت
ئُّ ؤُّمأل[ٌّ ٌُّةّ�ّ[آل ٌَّط[ؤ[جب َّْألُّ ذ[ٌدُّز ْ أل[ئُّخ[حت ئُّخ[حتَّْْجلمّل

ذختَّإ طُّْحةٌُّّ أل[ْني�آل
إلُّْئ طُّمجُّحت َّْحتسُّخلُّخًْل ئُّةُّخلّل مجُّأل[ذُّة[حتٌّ ئُّحت�حخل
خ�ُّحتجبٌ�ُّجنًْآل ]ٌ خٌُّلآ أل[حت�َّْح ]ٌ حت�َّْح ط[ؤ[عّل َّْجبٌإل[ْحتجبآل
ْ ؤ[ئ َّْجبَّخلإل[ْحتجبآل طُّحتح أل[َّْس ْ أل[ذُّألحبحتْخم جنًٌَّّل َّْ ز[ة[ألٌُّ[
ةُّهر�ُّخلُّخ[أل زًٌئُّء ْ خ[ش يٌُّختٌل:ئُّْ ئُّجبحٌآل َّْضحنف ]ٌ ٌجبححتح
جنًْألٌُّئُّء ْ حت�ٌّ :ْ ؤُّحتش ئُّْ يٌُّختٌل ئُّ ةختجبآل: نيُّْزًْجن ]ٌ
طُّحتح ]ٌ ز[ٌٌُّل زئُّْ ٌ[:طُّحتح:َّْحتمجختذآل يًأل[نّل ٌآل خخت� خًْمجُّؤ[ٌٌُّّ

خلًْ مجًئ

إإإ مجُّأل[ذُّة[حتٌّ

جبَّخلألّحن[ألىختجبآل

ني[حتَّخلُّحت ْ
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خًٌال ذألّخن أز[ذ[ةا خلُّحتخ[جل
ْ مجختجب سُّّجب َّْخل[آل ذ[ة ًححتحآل ّ ط ئُّ
نيّحب ْ َّْحت ةًئُّمجُّجب:ةختجبٌحبَّ جن٢ٌآل:ؤ[ألرًْ ئًْ ٌّئًْح
طُّحتخُّمُّ طُّخلو[حت ئُّ ال
خىلًْجبَّ:ف ط[مجخت ء طحنيحب ةختجبآل ش[جن[ ٌ[:ئُّ
�ال ّ حبَّأل� ّ خ نيئّ[حت
ٌل ضخت� جبَّال ٌُّّجبٌُّْذئ ذ[
ٌحب جبَّ ط[ْ :ذ[ال جبَّؤ جنُّْ إلُّحت

إلٌُُّّل:خ[ٌحبآل
ةُّال ٌّ�حت ز س ئُّ ال
ملُّي ال جبَّخلٌُّئ خ[آل ئُّ ز
حت�َّخل ز نيٌَُّّْئ ْ خألىلّألُّال ال
خل[خل[أل ّل ًححتحأل ّ ط ئُّ
ْ ألضًٌجم[ال ز جبَّخم حتٌّْ ئُّ خل[ألُّمج[آل
خ[آل نيّؤُّْ [آل ّ ئ ئُّ
ال جبَّحتخل[ذُّل طُّْ

طُّحتحٌّ ٌل ي[يُّجل
َّْذآل نخت ّ جن

جبح ضًٌَّّ ط[مجخت

ألُّ؛ طّؤُّ ئُّْز ضًَّحت
خًْجبآل ط[ْح ؤُّمجُّحت ذخت ْذٌُّئ ئُّ

طّؤُّ
إلًٌختؤ[آل ئُّ إل[ ضًَّحت ؤ[آل ّ إل

َّْحتَّْ:ضًَّحتإلُّز إلًٌختؤ[ألّخن:إل[
ألُّّةُّقآلإ خ[َّْحت� ضًَّحتط[ْح طّؤُّ

أأأ
:ضًَّحت:ئُّضًَّحتإلُّز ل هختََّّْضرُّ

خُّخل[ز ٌُّ ةختجب سُّال ٌُّْ ةختجب ؤ[ئ[ْحٌّ
جنُّؤحنُّؤُّةًْحتَّء ل هختََّّْضرُّ
جبحألُّخلٌُُّّء جبَّخم خ[ٌُّيًجي َّْئ
ًٌ[خلُّ ّ جن خلُّحتف: خُّحتَّهر[ْ مجًئ
حت�حخلُّ ة[ال ئُّ ضًَّحت حت�ََّّْآل ألُّّجلحأل
[آل ة[ك: ْ ةحنر ّ[خم سي٢�َّ:أل

[آل ؤ[ك َّْحتَّْ ألُّّذ ًحآل ّ ؤ جبٌّ
ألُّّذ ؤُّئًٌىلل سّ سّىُّ جبَّألل

ألُّّذ خًْذُّحتنيل ئُّخًْخل[ألُّْ جبٌّ
:َّْجلْْحتَّ ٌُّّْجن ألُّّ ل:جبٌّ ضًَّحت
أل[زًْحت�َّ جبحتْْ َّْذآل حت�ْْجنأل[ٌّ ئُّ
ضًَّحت::ط[ْح :ئُّ :ضًَّحت ُّ ّ مجختذ ؤ[ْح::
جبٌْ[ْح ٌحبَّ خ[ ٌّألُّّذًح جبٌّ نيؤ[آل
أل[جلححتَّ؛ :َّْذآل :مجحنر ل ضًَّحتَّ طُّْ
ئُّعُّْ:حتَّح ٌَّّْ نيُّذًْحتٌ[خم ح طخت�
جليًال ٌُّخلُّ ئُّ:مجحنر:ةختجب حت�ْْخبمج[حت

:خُّّ:مجًال ؤ[ئ ٌ ْ:حت� حب ّ نيُّْ:نيُّْ:ألٌُّّْأل
ح؛ ٌّختٌ ئُّ:طُّْ:أل[جلححتَّألُّ ألًٌآل ةُّخل
ٌّختٌ َّْألُّ ةٌُّال ؤ[ئ ٌحبََّّْ خ[ إلُّل

جبَّخم ٌحبَّ :ألُّّ إلُّْحئ إلًٌمت:ةُّخم حنيُّ طخت�
ئُّيُّهُّخم طّؤُّ ٌّألُّّجبحتححت ةُّخل

أأأأ
ضًَّحت:أل[جلححت:ؤُّحتجبال:طّؤُّ

ألُّسّؤُّ هختَّ طُّمجُّحت:ألُّّجلحألف
ٌُّّخأل ؤ[آل ّ ئ جبئ ألُّّةُّال مجًؤ[آل ال
ٌُّّخى ذُّحتةؤ[آل ط[خل[ألُّّ ٌَّّْ

:خًٌّ ٌّ]ئُّز يًحتخل ٌألل ز[ْ ؤُّحت:
خًٌّ ٌّ]َّْس: ٌل :جبٌْخت خلُّّني[ئ خآل
ُّ ّ إلّحنر طّؤُّ ٌّ�نيَُّّْحت نيًٌألُّ
ٌُّ حت� جبحال ٌُّّئ َّْجلحتحأل جبَّخم

أأأ
ُّ�ّ ؤحلمج[أل ضًَّجي َّْجبَّال نيُّْؤ[آل
ُّ� ّ مجّ[أل ٌّخرًح طُّمجُّحت ؤحلمج[أل

ةًْحت ٌُّّْني ْ ةُّحت� جنُّْ مجًْجي خًٌحن
جبْْحتإ ٌ حت� ئُّ ٌحبَّْ ذُّّ أل[جلححتَّمجُّ ضًَّحت

خًٌحنال ة َّْ ؤآل جبئُّمجُّال خلًْجل
ضّحنضضضال َّْ ٌ[حتال:ة:خًْ َّْ خًْ ة
جنُّْحآل ألّؤُّ ئُّ جبئُّمجُّال خلًْجل

ط[٣ض[آل إلُّهر ذ[ نيًْ خلّألُّؤُّ ئُّ
طّؤ[قُّ ضُّال جبَّحتجبال جلحجبٌَّّ ؤآل
جلألحبحقُّ نيًٌّ جلَّؤ[آل ْ جلَّؤف
ضُّهرُّ ض[ْال ئُّ جبححتٌّ جنُّجلألحبَّ
حت�َّهرُّ مُّيئال ئُّ م[يئ ْ مُّيئ

ؤُّؤ[ز:ؤ[أل[جن[آل:ٌُّةُّآل شٌُّ[ز:ْ
هُّئُّةُّآل نيُّحتض جبَّخلىختجب ٌ[ألُّ
ْإل[»:ألُّإل[ذُّ إل[ز ألُّإل[»

ط:جن[إلُّؤ[ذُّ خلُّهٌُّّ:جنُّذختَّألش ئُّ
يُّئنُّال:ٌْختحألُّ ْ َّْجلٌختال:ضُّال
جبًٌحألُّ ْ جنّر جب� خلُّهٌُّّ جن[ٌّ
ة[حت:ض[خلّ�ُّ يُّئُّال:خحنىألال
ض[خلّ�ُّ ٌ[حت خًْال ضُّال ةُّئّال

ألّ[ؤُّخلألضضضضٌُّّْ شُّخلأل ؤًشُّؤُّجب

أل[جلححت ضًَّحت
شُّخّدسُّئّئّ[آل

ؤّجب40ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

حتْْجنألإلًٌختٌّ

٧

مجًئُّ ة[ؤف ة[ؤفإإإ
ْ نيًْجب جبَّحت ز ذُّجنٌُّّ:ف[جن[ٌّ :ئُّ
جنف:طُّحتحٌّ:ألُّةٌُّّح َّْإل[حت جبحئل
ؤُّئُّ: ة[ؤف
زّحم:ز َّْ:جبَّخلٌُّئ
ْ ضًٌأل[ف:ألُّْجب
ألُّةٌُّّح جنف:طُّحتحٌّ ط[٣[آل جبحئل
ُّة[ؤف:جبئ ز[ٌّ
ز جلْْحآل زٌُّىًئ ئُّ
ْ خًْجب ْ:جلحال جلٌْض خ
حت�ْْخبأل[ٌّ: ْ محني :جبحئل
ألُّةٌُّّح طختحٌّ جنف
نيٌَُّّْئحب طُّْحت�ٌّْ
جلحئًٌّ ْ يختخبألل ئُّ زخت� ُّ�ٌُّّْخل
ْ ضًَّجلٌُّ جبَّحتجلٌّ
خىٌُّّ؛ ةرُّْ نيٌَُّّْئحب جبحتجل

ألُّحتمجحم:مجًئ�ُّال
إلُّْحئحب:زختخلال

جبئ�ُّال ط[جل ْ ٌ[آل
خب خلُّحتؤ[ٌٌُّّ

إلُّْحئحب زختخلال حب
طًؤّ ْ َّْخلًْجل

سُّؤ[ئحب ْ شًخلآل
زُّخبححتٌَّّ: ئُّ إل[ال

ض[ألُّيف َّْحتَّْ
ذ[خىلّؤآل خُّْ

ْ:جنختٌآل هُّحتإل[جب
ٌّ]�ألحلٌ:ؤُّألحلئ

ذ[يًَّخل[آل َّْحتَّْ
خىلّؤآل ذ[ خُّْ

ط[جني[آل ةختجبٌَّّ آل
جنًْ ئُّ خلُّحتخٌُّال

هُّحتإل[جب ًْألحبَّخم
جن خُّال ألّحن[ألحب ]

ذ

خّحبحجب ْ َّْجبحجب حن[
ةّ ألُّضحن نيًٌّ

جنختٌألال مجًئ ال:ئُّ
ألًٌجمّ[مجُّخل

خّجمرًٌألال ٌّ ي
طحن ي[ذئ

جنختٌآل [آل:هّحبحٌّ
طُّحت:ؤختجبال:مجّ [خم

ألًٌجم

جبٌآل ئُّ ْ جبألّ[ ُّ
يًْئُّؤُّئ جنختٌآل

ئُّْحتَّجبٌ[حتَّ رًٌآل
خُّؤُّجبَّخّجم

خّىل[حتَّ ط[جني [جب
هُّحتإل حت�َّعُّمجٌُّّ

ط[جني[آل سُّال ْ ُّ
طّحني ؤُّجبحتَّخلٌُّّ

خٌُّ[آل ُّحتحجب:ةُّال
ط حجل:جبئ ئُّْحتَّحت�

جبَّحتجبَّمجُّال:نيًٌألُّ
طُّْس[:جلحألّحبآل

ز[ٌّ:خّجمرًٌألُّ جب
طحني:أل[جن[ سًْحت

ُّحتجبمجؤ[آل:جبحألٌُّال
إل زُّق[أل ْ ز

جنُّحت

ةٌُّال ُّْحتَّجبحتْخم
ئ طحني جبَّحتٌ[ٌّ 

ةُّجنر

إلُّحتجبْمجؤ[آل جنر
ةُّ جبَّحت خًَّْخلًٌخت�

ضًَّجب

َّْمجّ[آل ْ
َّْجبئ ني حلؤُّز

ض ؤألّخن

يُّحتححت ةُّجنرّحب:ْ
ضًَّجب:ض[َّْآل جبٌّ

ةُّأل[حت خُّحتٌَّّ ]ٌُّ
خى ألًيؤ ]ٌ

مجًئُّمجُّال ألُّحتمجحم

ز ف[جن[ٌّ ذُّجنٌُّّ ئُّ
يُّحتَّذُّزُّ حئحبٌآل ﴾حي

خل[�ضُّؤ[أل
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ٌٌُّحنُّ:إل[ذُّّآ طّأل�ُّ:َّْضر زّألُّةُّحت:َّْزث
ئُّ:أل[ْ خ[آل ّحلح× ض خ[ٌُّجب ال:ز[جبجن[ال نيًٌآل
جن[مُّخ[خم ّحلحآل ض :ْ خىُّآل: خبٌ[آل ةًْجن
إلُّحت جبٌْ[ٌٌُّحنُّ َّْ جبٌَّحنر خىٌُّألُّْ
ْ ْ ز[جبجن[ جلححت ْ جلٌَّّْ ْ خ[ط ْ ؤًئ ني
ْ يُّْال َّْ خُّضحن[ حنرّ مج خًٌّ جن[جلحجبٌَّئ
ةختجبآ ة[حتَّل: إلُّؤ�ُّ: طٌُّّ ضًٌَّّإ: ة[حتٌَّّ:
َّْضر طّأل�ُّ َّْزث ةختجب؛إ جنُّةُّذ
ْ جنُّحتحذ خىلآل ألًْجنُّآ ْ مٌُّخن ْ خُّجلال
خ[حتآل طُّحتحال نيختٌَّئ: مجًحتحأل :ْ خل[جلخبَّألٌُّئ
ةختجبآلآ ئًٌُّح طُّْحألّخن ةُّالآ جبَّحت جنُّةُّذ ذ[
ةختجبآل ط[ؤ[جبَّ طُّحتحٌّ ذُّؤ[ال ٌ[ألُّ َّْضر
زُّئس طؤش[ خًٌّآ خلُّحتضًَّجنُّْ ةُّؤ ْ
جبئدُّحتٌَّئ :ْ خبآل خىلآل: َّْزث: :ْ مجختز ذختَّء
َّْضر جن[مُّخ[خم خ[حتآل؛إ: طُّحتحال: جن[مُّخ[خم
خلّ﴿ُّْ خلّض مجّ[أل ؤًٌٌُّئ خبألُّهر ٌُّ
جبحٌألُّ:ز ء جبَّحتؤ[ألُّمجُّ َّْجلٌختث خًٌّآ:َّْذُّ
َّْزث َّْجلٌخت ةًْح إل[ إل[ْحتجبٌألٌُّّ ط٢َّ ذ[
جن[مُّخ[خم ز[خلُّْحألُّمج[آلإ ئُّ ٌُّة ٌّ إل[
س:َّْ ة[حت ٌُّل َّْحتسئُّ ؤ خخت� َّْزث:ؤ[ئحب
إ خُّز خ[حت جبَّحتؤ[ألُّمجُّ خىلًْ ّحبآ ّحن خى خ[حتٌ
حت�َّخل[ألُّ ضًٌَّّ خحبَّْ إلُّئ َّْ َّْجلٌختٌخن
جن[مُّخ[خمإ ٌّ طُّحتح إل[ز ْ ف:خلُّآل ئُّ جبَّحتؤ[ألُّمجُّ ز[خلُّْحألُّْآ طُّْ
خ[آل:طُّحتح جن[ خبآل ْ ء:جبئدُّحت :ٌُّ:خًٌّ خًٌّآ:ؤ[ذئ جن[ َّْ طّأل�ُّ:زّألُّةُّحت
ألحلٌىُّْ ز َّْ ضًٌَّّ جن[مُّخ[خم خًْز؛إ ضًَّجن١َّْ َّْئّ[آل: ذ[: ٌّ
ُّ�ّ جنُّحتخُّذ ذُّّآل:ٌٌُّّ جن[ جبئدُّحت ْ خبآل ذ[ سُّأل[ذ:ز[جبجن[ ء َّْز ةختجب
يجمٌُّّ زّألُّةُّحتٌخن ٌحبإ خًمجحلَّحت َّْزّحب ضًَّجي ض[خل١َّء ذ[ ملًَّحتٌّ
ء َّْئُّّمج[ ضًححتجبٌَّّإ ْ ةختجب مجًْجي جن[مُّخ[خل ء ضًٌَّّ ضحلؤُّذىل
ز[خلُّْحألٌُّئ َّْ إ:جن[مُّخ[خم:هُّحتؤ[ألحبح ني ضًٌَّّ إلًْجي ئُّ ضًححتجبٌَّّ
ز[خلُّْحألُّئّخن:زختذ[ئ جلٌَّّْإ ملُّألٌُّّ إل[ْحتجبٌألٌُّّ ئُّْحتَّل إلُّ خًَّْألٌُّّ
ضجمألٌُّّ ئًٌر:ْيًٌر إل[ْحتجبآل:َّْ ْ ةُّألف َّْحتٌّ ئُّ ٌ]جن جبئألل ْ
إل[ذآل ؤُّحتجبال ْ خًٌّ ء:ضًَّحتْخ[آل:خلًٌُّحت جنَُّّْة جبْة[ألُّمجٌُّّإ جبَّحت
ئًٌُّذ ّّ[ٌّ:زّألُّةُّحت:َّْ جبٌآلث:ز خىُّآل جبْة[آل:ضًٌَّ[آل:ْحجل خ[جلححت:ْ طُّحتح
إل[ْحتجبآل ط[ْ ْ خًٌآل ة[حتَّْ َّْ جبَّخم ضًٌَّّإ جبْة[ألُّمجٌُّّ جبَّحت ةُّهرُّّخلُّ
ضًٌَّّ إل[ذُّْ َّْضر ضًٌَّّإ إل[ْحتجبألٌُّّ:إلًْجي نيٌُّْ[ْ ْ جبَّال جبحألُّ ْ
جلح× ضًَّال زّالآ خًٌّ:جبحٌحبحَّ نيُّ أل[جبحتخم:طَُّّْ ضحلؤُّذىل َّْزثطٌُّّ
إل[ز طُّسٌُّْ[آل يجمٌُّّّ جبحألُّ مجًْجي َّْضر ؤُّحتال ةُّالح نيُّْئحبح
ةٌُّحبإ ْحت�ٌألُّ ةًْآ إل[ ضحلؤُّذىل ح طًٌحن نيُّ ٌُّ َّْذآلث ز َّْ ْ
َّْحتٌّ ئُّ إلًٌمت جبٌّ مجختز خُّحتحْحتجب: ض[خم :َّْضر زّألُّةُّحت ألُّضٌُّخت
ز[جبجن[ ال خ[َّْ ةختجب إل[ْححت جنُّي[ؤُّآ:إلُّ أل[ْ:طٌُّّ إل[ يًٌر ْ ئًٌر ْ ُّّّ أل
طُّيئ ْ خًٌُّ جنّر ٌُّ َّْذآل ْ ضُّألجمآل ز َّْ ؤُّحتجبؤّخن خًقُّْإإإ؛إ
جبَّحتجبْة[ألُّمجٌُّّ ألُّذُّألّ[ خًٌألُّّ ز[جبجن[ أل[ٌَّْآل ئُّ جبحٌُّإ جبَّخم ئُّ ضًٌَّّ
خختجبٌْآلآ:جبٌّ طُّخلس[ْ:ة[حتٌُّ ْ ةُّْجي ني ْ:إلُّحت س ْحجل:إلّحنرًٌحبَّ
ضُّْ ء ٌل زّألُّةُّحت َّْذآلث ز َّْ ؤُّحتجبؤّخن ْ خىٌُّحب ة[حت ألُّذًٌُّألحم

خًٌّإ جنّر جبٌّ:ْ ٌ]ز[جبجن

ز[خلُّْحألٌُّئ نيًْجبإ ةًٌْخن طُّحتح ْ إل[ذُّّ
ةُّْجي جبْة[آل ألحلٌ: ْ حت�ٌّ: ةُّهرألُّْ
ُّئّئ ّل ةُّؤ ذ[ ْخل[آل خًٌآلآ زّألُّةُّحتَّْ
خًٌّآ َّذُّْ ًضُّئ خ[جلححتٌخن ْ مجختز جلٌَّّْ
ذًحخم ْ جبٌَّحنر إل[ذُّْ جبْة[آل ئُّ ٌُّمج[ َّْئ
َّْ ْ :ف جبحألُّ يُّئسُّعُّ ّحبآ خًَّخل جبْة[آل
ضجمألٌُّّ جبحألُّضًَّحتجبٌّإ جبَّحتؤ[آل جلْْحتؤئ
َّْضر إل[ْحتجبألٌُّّإ ْ مجًألٌُّّل أل[ْ
َّْزثَّْحتسئُّ ز[جبجن[ ز[جبجن[آ ٌّ إل[ْحتجبألٌُّّ
زختذ[ئ ْ إلًْجي:ضًٌَّّ:جبئألل خ[ٌحبَّْ ٌُّل
إلُّحت ز[خلُّْحألٌُّئّخن إ ٌَّّْحت خىُّألُّ ٌ]ز[جبجن
ز[جبجن[ جبئألل ةختجبآ طُّؤخت ز[جبجن[ سًْحتَّل طُّْ
َّْزث ز[جبجن[: زّألُّةُّحتإ ةُّْجي َّْحت ةختألُّْ:
جبٌّ طٌُّّْ ضًٌَّّ إلًْجي إل[ذُّْ َّْضر
طًٌٌُّخن جبحآ هُّحتؤ[آل ني إلُّحت ز[جبجن[ٌُّْآ
ألٌُّْحنآل طُّحتحٌحن ْ خرُّةألآل مجًْجي
ةُّْجي ٌّ]ّّ ز طٌُّّ: خحلح× ذ[ ز[جبجن[الآ ال
ة[خختح ةٌُّحب؛حإ ٌ]ز[جبجن نيًٌآل زّألُّةُّحتَّ
ضُّْ ئُّ ء ٌُّة نيًٌّ ْ ضًٌَّّ إل[ذُّْ
ضًٌَّّ ط[خبحخبمج ّل ةُّؤ طُّئجم[ٌْحبآ مجختحأل
إل[ جبٌّ: مجختز خُّحتحْحتجب ض[خم َّْضر جبحآ:
مجختذألُّإ ذُّؤ[ال ٌّجبَّْحت:َّْحت َّْ ةًْجنى أل[ْ

ٌُّةؤ ضحلؤُّذىل:َّْ ضًٌَّّ ء حز[جبجن[ ٌّْ]أل ئُّ ال:إل[ال ةًَّْ َّْزثط٢َّ
طٌُّّ ز[جبجن[ٌّ سُّأل[خر[آل: ضًَّجبَّْ ةًْجن ط٢َّ يًحتخ[آل َّْزث أل[ٌْحبآ
زّألُّةُّحت سُّأل[خحبحألفإ:ةُّْجي ضحلؤُّذى[حت طّؤٌُّخن ْ ؤُّؤئُّةُّذٌُّألُّ
خحلحأل ٌُّل طُّحتح ّحبآ جبٌْأل ضُّْ ةختجب هىخت ْ إل[ز ٌُّْسُّط : ةُّؤ
ْ:نيُّْح جبَّال ةّحن[ جبَّخم ّحب جبٌْأل ٌ[ألُّ إلًجنّ[حتٌُّْ َّْ ]ٌ ئُّ:ضُّْ إل[
حت�حخلُّ جبٌّ ةختجب ذُّؤ[جن[ ض[خم َّْضر ؛إ ؤ[ف ضًٌَّّ:ةُّؤ نيٌُّْئ ْ
طّأل�ُّ َّْزث ضًٌَّّ:ز[جبجن[ٌُّإ ُّّّْ:حت�حخل�[ألُّّْ: ضُّْ:أل ئُّ ّحب جبٌْأل ٌ[ألُّل
ضحلؤُّذىلٌُّّئ مجًْجي:خٌُّآلإ ال يجمٌُّّّ َّْ طًٌٌُّخن:خ[ٌُّجب ْ ز[جبجن[ال ال
سًْحْث ةختجبألُّْ: زّألُّةُّحتٌْآلآ ةُّْجي ٌُّةال ضحلؤُّذىل ز[جبجن[:ء ْ
ئُّ مجّ[آل طّؤٌُّخن ُّّآ خ هُّحتؤ[آل ز جنُّْةُّز ْ جنى ض[َّْآل
خًٌخن أجن[مُّخ[خماطُّحتحال ٌُّةؤ ضحلؤُّذىل َّْذُّ جبٌَّالإ خلُّحتهُّحتؤ[ألحب
يًحتخ[آل:جنَُّّْةُّّّإ:َّْزث َّْزث ضحلؤُّذىل ئُّ:حت�ْْخبَّح َّْضر طّأل�ُّ:مي
ْ ي[ٌْخن ةُّجنر نيُّألحب الآ:خحلحألآل َّْ:هُّحتؤ[آل خىلآل ز[جبجن[الآ ؤُّ ء طّأل�ُّ
زّألُّةُّحتٌئ أل[ْ ئُّ خىُّآل ّحنرّ[آل:زُّضحنُّْ مج إل[ذُّّآ ئُّ:نيف ء نيُّحتال
إلُّ يًحتخ[آل خ[جنُّ َّْذآل نيٌُّّْ َّْحت ئُّ طُّْحألّخن جبٌْختألٌُّئإ ةُّْجي ْ

طّأل�ُّ:هُّحتؤ[آل:سُّأل[خر:سًَّّس:ةٌُّالإ
ذ[جلٌَّّ:زّألُّةُّحت:ْ: جن[ٌّ ضحلؤُّز ئُّ جبٌَّحنر إل[ذُّْ :ضحلؤُّذىل:ٌُّةال :
ًَّسّ هُّحتؤ[ألحب:س يًحتخ[آل خ[ٌحب:خًٌحن ذختَّء خل[ذ ٌُّة:ئّحبحآل َّْزث
طُّحتحٌّ ٌّخلُّحت جن[آ ضحلؤُّز :َّْ إل[ذُّْ ضحلؤُّذىلأجن[مُّخ[خما: ةختٌ[إ
ذ[ جبحآ ذختَّء هُّحتؤ[آل ْ ةختجبآل يجمُّّ ةختجبَّ جبَّخم طؤش[ جن[ٌخن نيُّؤ[آلآ
ّل ْزأل ذ[آل ئُّ ضُّجلحألُّ جبٌّ ء ُّّّ طُّْس حت�َّخلُّّ ة[حت ألّؤُّحت�ْْ خًٌُّ
جنُّضحم ء :ضحلؤُّذىلّحن ْ ألُّؤُّآل : ذ إلًٌىلُّ جبٌّ ةختجبآ زّألُّةُّحت:
ألُّؤُّألُّّإ ضُّجلحألُّ أل[ْ ئُّ إلًٌمت يًحتخ[آل:جبٌّ َّْزث ز َّْ خًٌّآ جن[مُّخ[خم

ؤّجب42ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا
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طٌُّّ:ةُّْجي: خًٌُّآ ٌّزّألُّةُّحت ةُّْجي طُّْخل[ ء إل[ْحتجبألُّ ئُّ:ؤُّذُّئ :
خلدًْة جبحآ:َّْئ ةُّْجنّخن خلدًْة آ ةختجبأل زّألُّ ةُّجي ء:ئُّ زّألُّةُّحتَّ
ٌّ ئُّ: ض[َّْألُّمجٌُّّ ء ةُّْجن إلُّحت ٌُّّزّأل ْ ّل ةُّْجن إلُّحت جبحآل:
ألُّةختجبٌحبَّ ضًجبح:ال جلْْحآلثحطٌُّّ إل[ْحتجبَّ ٌُّ َّْحتجبَّْحال إلُّؤّحنُّ:ْ خًٌّآ
َّْحتجبَّْحؤًٌّآ إلُّ: زّألُّةُّحتَّ ةُّْجي طٌُّّ يجمُّّةختجبآل طٌُّّ: ز[جبجن[ح؛إ
جبئألل :َّْ خًٌُّ جن[مُّخ[خم: أل[ٌّْ طًٌحنآل ء ْذُّ طُّْ جن[ٌّ ٌُّل ذ[
ْ ٌخت:جبَّخلز:ضًٌَّّ خب ئُّ خحلحأل ذ[ ضًٌَّحب ضخت� أل[ْ:ؤُّحتجبال ئُّ جبَّحتٌْحن
ةُّآلآ إلًٌختَّْ خلُّحتٌ[آل ئُّ نيًٌّ ؤُّحتجبال ْ ٌحب مجًجلَّحت نيُّ هُّحتؤ[ألدُّحتحأل
ْ خًٌّ حت�َّز زّألُّةُّحتَّ طٌُّّ:ةُّْجي جبْة[آل جبَّحت: ئُّ حت�ْْخبحآل ئُّ ٌّحت�ْْخب
ألًْحْ ُّّّْ ني خبألُّهر؛إ:جن[ٌخن زّألُّةُّحتَّ ّّ[ٌّ:ةُّْجي ز ةُّئّؤٌُّّ طٌُّّ
ز ٌحبَّ خُّ زًٌئ ذًحخم َّْضر ْ خىٌُّحب ض[خم طُّحتحٌّ ةُّْجنٌُّئُّمجٌُّّ جبح
ْ هىختَّْ ُّّ:أل[ْ ني ةُّؤ جن[مُّخ[خلّخن جلْْحآلإ يجمُّّ:إل[ْحتجبَّ طُّْ إلُّال
ضًٌَّّآ جن[إل طُّحتح:ةًْجن ني ةختجب:ْ ضًٌَّّ:إلًٌختَّْ ٌّ يختجبمج:ئُّ

ةختجبآل؛إ ألّحنرُّ:جنُّْحت َّْئ:َّْجلٌختح ْ َّْجلٌخت:إل[ْحتجبآل ةختجب ةئ
ٌ�الإ: جبحجبزُّحتَّْحت ط[ٌُّال نيُّأل ال جلحألّحب ضًَّجب َّْجلٌخت سُّأل[ذ َّْز :
هُّحتؤ[ألدُّحتح×آ ْ ؤآل ٌخت:جبَّخلز خب إل[ألُّ:ئُّ طٌُّّ:ؤُّحتجبؤُّل ٌُّل طُّحتح
ح× ٌخت� مج ضًَّال جبئألل: ةُّآلآ خبٌ[آل ط[خلًْجبَّمجُّّْ ط[خل[ٌخن:ْ َّْ خحلح×
ئُّ:ئّ[آل ٌل جلْْحت ْ �ْجل ٌ[ألُّْ:ذ[:خحلح×آ أل[ْ :نيّؤُّ جبَّْحتٌحن نيًٌّ ْ
ط[ٌُّال أل[ؤُّآ جبحجبزُّحتَّْحت َّْ ء ضًَّال نيُّأل خحلحقّخن ْ ألُّةختٌ[ٌُّ
جبٌْألالآ ال َّْضر خىختٌٌُّحبإ:طّأل�ُّ ئّ[آل �ْجل ألٌُّّئؤ[آل ْ ّ�ال جبحجبخلُّأل
ٌُّ طُّحتح خًٌُّذ[الآ جن[ ٌُّّ�ّ س ئُّ ال ضًجلَّْ طًٌحن ْ ةٌُّحب طّحبم[ ٌُّة
ط[ٌُّال ضًَّجب ٌُّل ئُّ ز[جبجن[ سُّأل[ذ َّْزث َّْجلٌخت ز[جبجن[؛حإ أل[حتٌال:خىُّقُّ
طًٌحنّحب ء ط[ٌُّؤُّ طُّْ َّْف ُّّّآ أل مجًؤ[أل إلًٌمت: جبحجبزُّحتَّْحتٌ�ّحبآ
ء ٌُّخلُّ إلُّة[ٌُّز :ْ إل[ئ َّْزث سًْحْ: ةختجبَّْ جن[مُّخ[خلّخن: ةُّّّح
طُّحتح نيًْجب ةُّخلّخن إلُّحت ْ َّْذُّّ ئًٌُّح ّل جبٌْختأل ةُّْجي ّّ[ٌل ز

ّحبإ طًٌحن ٌُّ إلُّ ٌّآ
:ٌٌُّّ ألُّةُّآ مجًْجي يجمُّّ ْ:جنُّْةُّزآ:طٌُّّ جنى َّْزثض[َّْآل َّْجلٌخت :
خًٌَّْحبحجن[ َّْحت�ٌُّْ ؤُّؤئُّةُّذُّ طٌُّّ ّحب ذًٌُّأل نيًٌآل زّألُّةُّحت ةُّْجي
طٌُّّ:إل[ز ّل:خىٌُّالآ ْ:طّؤرص[أل طّؤُّ:خ[ٌال ُّّّ ضً:ض[خل١َّء:أل َّْزث
سًْحت َّْزث:إلُّحت َّْجلٌخت ذختَّء؛ح جبحجبزُّحتَّْحت ْ ض[خل١ٌّْ ال ٌُّ:ئُّ ْ
ٌّسًْحت إلُّحت َّْ خىلآل َّْزث جن[ ةٌُّالإ َّْ إلُّ خىُّآلآ طُّؤخت جن[ سُّأل[ذ
َّْذُّ إل[ز َّْجلٌختٌخن ٌألٌُّّإ ذُّّحت ةًْ طُّحتح ألُّجلحأل َّْف خًٌُّ:خ[حتألٌُّّ
َّْزث زّ[ألّخن َّْ زّ[آل:ْ جبح ّل جبَّحتؤ[أل َّْ ذ[ٌدُّز:ز[جبجن[ ز[خلُّْحألٌُّئ
ةًْح َّْ ألُّجلحأل ْ ضًٌَّّ:خىلًْجب إلًْجي ذ[:ئُّ ز جبٌَّألُّ جبَّحتؤ[ألُّ طٌُّّ

ز[جبجن[ٌّ ْ:ط[حتجلٌّْْ زّألُّةُّحت ةُّْجي
جنحت�جي:جن[ْحجل
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ئُّ ٌُّة جبَّخم ةُّؤ[ألىلٌُّخن خبَّألف طُّحتح
طٌُّّ خبَّألف طُّحتح: ئُّجنُّ ة[حتحٌّ طُّألحبحؤٌُّئ:
ةختجبٌحبح َّْز جبَّخم ةًَّْْ ئُّ ْ نيًٌآل خل[جلَّ
ط[خ[جبا أضًحت�َّال ضحتؤًَّْ ئُّ تثثب خل[ئ ئُّ ال
إلُّ طّأل�ٌُّخن ْ جبْألّ[ إل[فُّخلُّ ئًحت�خل[آل
ُّخل[ئ خّحم :َّْ ألحلٌ ْ ةُّال خبٌ[آل: ئُّْحتَّ
إلًٌمت خىلؤُّ ًَّّل خ ضًَّال ال ةُّؤ[ألىلُّخبَّ×إ
ؤخلّي[آ ؤ[ؤخلر[ٌّ :ٌُّّخىلؤ ْ :ؤُّةرُّخ
ٌُّةؤ حت�ْْخب مجخت»إ: ٌّ]ٌ ْ ألّحنرال ضًَّال
ٌُّ :َّْ هىخت إلًٌمت ةختجبالآ ة[حتَّ ٌَّّْ جبَّخم:
طٌُّّ خرًٌُّ× ء خ[ٌحب ٌل حت�ْْخب ألُّةختجبٌْال
ئُّ ةُّخم َّْنيُّآل خلُّحتَّذ[ خجتَّ×إ خل[جلَّ
خل[جل طُّْحآل ء ةختجبال زّحنألّ[حت جبْْخلٌُّئال
ئُّ هختَّ ضًٌَّ[آل جبْْخلٌُّئال َّْف خجتَّألآلآ:
جبحتْخم ئُّ َّف ضُّؤجم[حتجبٌْآلإْ: ألٌُّ[آلْ: ًأل 
َّْل جبٌْ[ٌّ: ْ جبحآل جب٣َُّّّ» خل[جل: ةختجبآل
ةّحن[ٌالآ ة[نُّجل زُّحت�ٌَّّ: حت�ٌّْ ئُّ ألُّضحنٌُّّ
طُّسٌُّْحب طؤش[ ةختجبٌالإ جبحتْخم خل[جلَّمجُّ
نيُّ ئُّ خل[جلَّمجُّؤ[آل خًٌحنال طُّحتحجب ذٌُّّحب

ضًجبح ٌُّخًٌحنال ذًٌُّ×: ض[خل١َّةُّإ هختَّ:
ةختجبؤُّ جبَّخم ْ ة[حتَّ ئٌُّّ ةختجب ةًْؤُّةال
جبحجنرال خ[َّْحت� ةختجبال ة[حتَّل ٌَّّْ خل[جلإ خبَّألف
ة[حت طٌُّّ ط[جني: ْ خُّال طُّع[ؤ ذًٌُّ× ء
ؤُّؤُّحت خًٌُّ طحنيّحنُّ طٌُّّ ْ خًٌال ضًَّؤُّ

خلُّحتةُّهرألالإ خلُّحتَّة
مي طّأل�ُّ ذ[ َّْضرُّ ئُّْ سُّأل[خحبحآل خلًْث مجًئ
ئُّ ط[ٌ[ جبحٌحبَّآ طُّع[ال خ[َّْذُّْ ئٌُّّ ة[حتٌَّئ
طُّع[ال خُّحتأل[ؤُّ ذُّةجتَّألف ]ٌ ةألجمختذٌُّئ

جبحٌحبَّح
ئُّ: إلًألُّحتؤُّألحبؤ[: جبْْخلٌُّئ: َّْئ ال: :
هختَّ ضًحت�ؤًَّْ ئُّ :مجختْْز نيًححتنيًٌَّّّ
َّْئ جبحقُّْ طُّع[ال خُّحتأل[ؤُّ :ْ ةألجم٢ز
هختٌَّّ لّجمرّم[ئٌُّئ: ئُّ خلرًْجبَّ سُّأل[ذ:
خ�ختَّذ[ ئًحت�خل[آل ئُّ إلُّحت: خًقألُّإ خُّجنحبححت:
ٌُّئلّجمرّم[ئ ئُّ ط٢حآلإ: ذختَّء جن[حتٌَّئ
لّجمرّم[ئ َّْ ذًٌُّ× خًقُّ خُّجنحبححت: ء
ْ ٌُّجلجب ةئرًْحتٌّ لّجمرّم[ئ ةختؤ[آلآ ٌألُّْح
ط٢حآل خلُّحتحألجمُّحت طُّألحبحؤٌُّئ ةُّال لّجمرّم[ئ
إلُّال لّجمرّم[ئٌُّحنُّ ئٌُّّ: ْ خًقآل خُّجنحبححت
خًقألُّ مجختْْز ئُّ: إلُّال :ْ خبَّألف ئُّذُّء:
ةُّال لّجمرّم[ئ ئُّ ٌ[ألٌُّحنُّ جبٌْ[ٌّ ٌُّةالإ
خُّجي جبْ ئُّ إلُّال جن٢حجل جن[حت: طُّألحبحؤٌُّئ:
ئُّ ٌُّةالإ خًقألُّ مجختْْز ْ ذُّةجتَّألف:
ضحتؤًٌَّْخن ئُّ ةُّؤ[ألىلُّخبَّألٌُّئ لّجمرّم[ئ
جبَّخم َّْ ٌُّةال: زئٌُّّ ْ ةختجبٌال خُّجنحبححتٌّ:
لّجمرّم[ئ هختَّ: إ: خُّجن جبْ إلُّحت: ئُّ: إل[حتْجبؤُّ

ألفإ إلًٌختال َّْ طّأل�ُّ ء ّؤُّ ني
ةُّؤ[ألىلُّخل[جل خل[جل جلحألّحب ضًَّجب خلًْث مجًئ
طُّألحبحؤّحب ةُّال سُّأل[خحبحآل َّْ خلُّضرّ�ُّ
ّ[جنرّحبَّآ أل جلحٌألحب إلُّئُّجبحئل جبَّخلحب ٌٌُّّ ْ
خبحألّحب ةُّؤ[ألىلُّْ نيًٌآل ٌل خل[جل ٌُّل ؤُّؤُّحت
مي جلؤ[فخلّي[:ضؤ َّْ حت�ٌّْ:ةختجبآل ْ نيُّخم

ٌحبح ٌخت ٌل:جب ؤُّؤُّحت
:َّْ ء َّخلألال خخت� ٌُّ ضًَّال ط٢حجبٌَّّ َّْ ال:ذًحخلال
ذًٌُّألّحب ط[ٌُّال طُّألحبحؤالآ ةُّال ٌَُّّْء خلُّحت
ذًٌُّألّألُّْ ضًحخلآل :ْ خىٌُّحب ة[حتٌّ إلُّحت
خبحألألال ًطُّئ ٌُّ طُّحتح خن ّجلؤ[ئض ؤخلّي[ٌّ
ضًٌألؤ[آل ئُّأل[ْ: ؤخلّي[إل[ طٌُّّ: نيًٌآل
ٌحبإ ٌخت جب ضًٌَّّ خًْ: :ْ ذ[ال: هُّحتإلُّأل�ؤ[ألُّْ: ْ
خُّجن ْ ط[جنأل[ٌْال ةُّؤ[ألىلٌُّ[:هختَّ: خل[جل َّْئ
�خل[جلَّجبَّأل طٌُّّ َّْ جلحألجمؤٌُّّ ضًَّال مجّ[آل ئُّ
ْ ضًٌألؤ[آل :ْ مجًْجنر أل[ْ ئُّ إل[: ء جبحتححتٌّ
ُّّّآ ني خلًض[ق[آل ؤُّضحل ذ[ جبْحألُّّْ حت�ٌحنُّ
هُّحتإلُّألل ئُّ ألّحن[ألٌُّ�ُّ ٌٌُّحنُّ خىٌُّال نيُّ

جبحتْخم طّؤُّ خل[جلَّل: طٌُّّ خًٌحبح: جبحتْخم
ْ ؤأل[ئ ْجن: جن٢ س ذُّألُّةٌُّّ ئُّ ةختجبٌال
خًٌّ؛إ :خلّال:خ[حتٌ نيُّآل:ذُّئ:ْ خل[جبٌَّل نيًْ
ئٌُّّ هختَّ جبْْخلٌُّئال خًٌّآ جبحتْخم خل[جل َّْضر
خل[جلَّ طٌُّّ «َّْ َّْزّ[آل أل[ز خل[جلَّ:ضًَّجنّ[آل
طّؤُّآ جبَّؤ[حت ْ أل[ْضًٌآل ئُّ إل[ ء ّحنرّ�ُّ ني
جبٌّْ ئُّ: أط[حتجنٌُّّا ّل ؤًٌىُّجن ّال ني طؤش[:
ؤًٌىُّجنُّ طٌُّّ َّْ ةختجبال جبحتْخم ضًَّال طُّخلس
ٌْي ْ جلٌي ْ ٌُّخلّؤ طٌُّّ ةّحن[ؤُّ:خ[آل إلُّ
ٌٌُّّ نيًٌآل: طؤش[ جبحتحْحت»إ �جبَّأل ْ ةختجبآل
ض[خم جلحؤُّذًٌّآ هختَّ طُّحتحال: ّ[جنرال أل جبَّخم
هىختَّْ ألّحنرؤُّ خجتَّ×إ: خل[جل ألُّذًٌُّألّال
ْ:ؤًٌىُّجنُّمجُّ إل[ْحتجبال خلّال  ذُّف ّال ني ةختجبآلآ
ةُّخب طؤش[ ُّّّْجبآ أل جبٌال ُّْآ خ[ك خُّخلّؤُّ
ُّْآ خ[ك خُّخلّؤٌُّّ: خلّى َّْةُّخب ْ إل[ْحتجبال
جبحجنرال ئًٌُّح إل[ ٌحبآ ألُّّ ٌٌُّحنُّسًْح جبٌال
ضًَّال :ٌّ ئُّ نيُّخىُّالح ء ةختجبال هىختَّْ
ةختحخلُّمجُّؤُّْ؛إ خ[ئ َّْ خ٣ًٌَُّّّْ ّخ َّْ»ث
جبٌال ةختحخلُّمجُّؤُّْ: : خ[ئ :َّْ خُّخلّؤٌُّّ ؤألّخن:

َّْ ال:ذًحخلال خلرًْجبَّث
َّخلألال خخت� ٌُّ ضًَّال ط٢حجبٌَّّ
ٌَُّّْء:ةُّال َّْ:خلُّحت ء

طُّألحبحؤالآ:ط[ٌُّال:ذًٌُّألّحب
ضًحخلآل ة[حتٌّ:خىٌُّحب:ْ إلُّحت

ؤخلّي[ٌّ ذًٌُّألّألُّْ
ٌُّ طُّحتح ضجلؤ[ئّخن

طٌُّّ نيًٌآل طُّئًخبحألألال
ؤخلّي[إل[:ئُّأل[ْ:ضًٌألؤ[آل
خًْ ْ ذ[ال هُّحتإلُّأل�ؤ[ألُّْ ْ

ٌحب ٌخت جب ضًٌَّّ

ؤّجب44ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

ذ[ٌدُّز جبٌحبححت

٧

ةُّآل ة[حت خ[َّْذُّ ئٌُّّ طُّحتح ْ نيُّخم ة[حتٌ[آل
ْ ضًٌَّ[آل جبحتٌٌُّحبَّ خُّإل[ ْ يّؤُّز نيُّأل ْ

جبَّؤُّذُّيُّمجُّؤ[آلث طّأل�ٌُّخن ة[حتَّمجٌُّ[آلإ
طُّحتحؤ[آل ْ خأل[خلآل َّْزّؤ[آل ضًَّجب خلًْث مجًئ
خلُّحتٌَُّّْء َّْ خل[جلخبَّألّحب ُّخل[ئ خُّّنيُّآل مجُّس
ْ ٌختٌحب ألُّ جبَّخم ٌٌُّّ ْ طُّألحبحؤّحب ةُّال

:ٌَُّّْ طّؤٌُّخن جبٌحبححتَّ: طٌُّّ: ةُّجي ئُّ :
خُّإل[حتَّْألحب ألنؤُّز َّْئ ذ[ جلحألجمّؤآل جبَّحتهُّذ
ٌٌُّّ:جبَّخل[ ألٌُّ[جنغ َّْئ ْ طُّألحبحؤُّ ةُّال ء
خىٌُّال خ[خل ّحب خبَّأل ةُّؤ[ألىلُّ نيًٌآل خل[جلمجختحأل
مجختْْزُّ طٌُّّ َّْحت�ٌَُّّْخُّحت إلًألُّحتؤُّْ َّْئ ْ
خحلحألّؤآل ْ خىٌُّال جبٌحبححتٌّ خلرًْجبَّ سُّأل[ذ

ّل مجختذأل ٌُّةُّْ
إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ أل[ْأل
ة[حت ْ ؤًخلّي[ ئُّخ[َّْز
ةُّآل يُّْؤ:ْ �هُّحتإلُّأل
أل[خلخت:حت�َّجلحٌّ ىإل[ز:ء ّ ز
خلرًْجبَّ ًٌّجلَّخّإل ْ
خُّإل[حتَّْألحب ألنؤُّز ْ
خلٌُّحب ْ ةُّؤ[ألىلُّخبَّآل
مجختْْس ةّدحتجبخبَّآل طُّخحبحئ
إلُّؤ[ْحٌّ أل[ْ َّْ إلًألُّحتٌّ
جبحجنغآ ٌُّة[ َّْئ ةُّحتضُّ
ؤخلّي[ يجمُّّ:ئُّ ْ خ[خم
هُّحتإلُّألل ْ إلًألُّحت ْ
جلحمجختخم حت�٣ٌَُّّئ ْ
أل[خلخت ألحنّألٌُّئ:ةختٌ[:ْ
خ[خم جبٌحبححتَّ ئٌُّّ حتَّجلحجلٌّ
ئُّ ةر[ٌّْ ء ةختجب ئٌُُّّ
ئُّء ْ ًحت ة٥ُّ ْ خلُّحت:ئًحت�
ء:ئُّط[ٌألحبَّ ألًٌجم[ٌُّ
خ[خم ْ ةختٌٌُّحب ني[س
هختَّ ذ[ ةختجبآل ئٌُُّّجنُّ
ضًححت هُّحتإلُّألل َّْ ذختَّ
خ٢ٌٌُّحب خُّإل[ أخ[جنًْحتا
ئُّخلُّحتٌّ:ة[حت:خىختٌٌُّحب ْ
نيًٌَّْئ ْ إل[ز طٌُّّ ْ
طٌُّّ ْ خىختٌٌُّحب َّْحتجبَّْحال
خأل[خلٌُّّحبإ هُّحتإلُّأل�ُّ

جلحمجختخم خُّإل[حتَّْألحبث ْ خلرًْجبَّ
ئُّ إل[ ؤخلّي[ ألّحنألٌُّئ

ضًٌألّ[آل
ًحت جبٌحبححتث:ةًٌُّحآل:ة٥ُّ
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ْ:ضًَّقّخنإ ضًححتجبقُّ ط[ْ هُّحتإلُّألل
ٌل َّْئ:أل[خلخت:حت�َّجلحجلٌ[:جبٌحبححت خلًْث:طًٌُّ مجًئ
إل[ْخُّجي �هُّحتإلُّأل ئُّ خ[خم ْ جبحجنرف
ئًحت� ْ سُّأل[خحبحآل:ةًحتجب طّأل�ُّ:َّْضر ةختجبٌآلآ
ألُّّجلحألّحبحآلآ ٌُّء ئُّ سّ[: ْ جلحألف ٌُّة َّْ
نيُّخمح حت�حٌر[آل ْ جبٌْألّحب نيًٌآل جبٌحبححتَّ طٌُّّ
ٌُّةُّْ ْ خًٌألال حتَّجلحجلٌّ أل[خلخت ال َّْحتسئٌُُّّل
حت�َّْحأل�ٌُّّ إلًألُّحتؤُّألحبَّ طٌُّّ خلُّحت ئُّ ال خ�ختٌالآ
ئُّ جبْْخلحبحجنرال هختَّ ألٌُّّْآ: مجُّآل ء جبحجنرال
جنُّضجمُّّّذ خحلح× ذ[ خًٌألؤٌُّّ ألحلٌىُّْ
ألّحنرأل ْ طُّئجم[آل ْ نيُّخم ٌّحت�َّهر[حت نيًٌألُّْ
خ[خم ٌُّة[ َّْئ ألحلٌىُّْ ئُّ َّْضر نيًٌألُّ؛حإ
ئُّ خُّحتجلٌّ ْ ض[خم حت�َّْحأل�ٌُّّ جبٌال ةختجبٌالآ
َّْ ال: ء ٌحبآ ٌخت جب ًحت: ة٥ُّ ْ ئُّء ْ ئًحت� خلُّحت
حت�َّجلحجلٌّ ةُّال:ْ خلًز[خم ئّ[آل ضًَّال:ئُّ ألجمدُّز
َّْئ ذختَّة هختَّ ىُّفّ ذ ذًحٌحب جبٌ[حتَّ ئًٌُّحل
ئُّ ال طُّئدُّز جبحجنرًْجبآ ًحتح ة٥ُّ:ْ ئُّء ئًحت�:ْ
خ[خل َّْ طًٌحنؤٌُّّ هُّحتإلُّأل�ُّّّْ حت�َّْحأل�ٌُّّ
ألُّّةُّالآ ّحنرٌُّئ:ذختَّء ني خلّ[خلُّز:ْ خلُّحت ئُّ
ْ ةُّال �هُّحتإلُّأل ة[حت ء ط[ٌُّؤّ�ال ؤآل نيًٌآل
ْ إلًألُّحتَّ خ[ئ ئُّ ٌختالإ ألُّ خلّ[خلُّز َّْ طُّيٌُّّ
ؤُّمجُّحت خًٌحنالآ ٌُّذًٌُّ× َّْضر:ذُّؤ[جن[:ةُّال
جبحتْخم حتَّجلحجلٌّ أل[خلخت نيُّآل ذًٌُّألجمّؤُّ طّؤُّ
ذًٌُّألجمُّّز[ ةُّخل ط[ٌ[: جبحجنرًٌالح: ْ خىٌُّال
ةُّخل طّأل�ُّ ذ[: أل[خلختح ز[ٌّ : س خألٌُّحبَّْ
سًْحت:ةُّخل[ٌُّذٌُّئ طٌُّّ طّؤُّ:خ[ٌُّجب ألٌُُّّْإ
ْ خىلآل إلًٌختَّْ ئُّ ألٌُّئّؤآل ْ خىّحنّؤ[ألُّة[حت
هُّحتإلُّألل طٌُّّ ذ[ خىٌُّال إلًة[حتٌّ َّْئّ[ألّحن[

خىلًْجبإ أل[ْ ئُّ ألٌُّئّؤٌُّّ طُّجلٌحلؤ[ألُّ
جلْْحآل َّْ خلًْ: مجًئ ؤُّسُّئٌُّّ: خلًْث: مجًئ
جبَّجلمج[ٌّ ٌُّآل ئُّ ضًححتْْ جلححتحٌَّّْ َّْ ةًحتجبٌّ
جنُّهُّة هٌُّئ ةًحتجب حت�َّخل[ألآل ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ
ؤُّسُّئُّ ٌَّّْ سُّألد[جبحآل حت�حٌّ نيًْجبآ جبَّحت

نيُّخمح
ؤُّسُّئُّمجُّ َّْضر جلح×آ ضًَّال إلُّة: َّْ ال
ٌّة[حت سًْحتَّ طٌُّّ خُّنحبح ئُّ جلحألجمال ْ جبٌال
ئُّ خ[حتَّْْجلمُّل طُّْ طٌَُّّْحنَُّّْ ةختٌٌُّحبآ
حت�حخل َّْ طُّؤألّحنُّآ أل[: ْ خبألُّْقآل خُّنحبح:
جنُّهُّيُّ جبَّجلمج[ٌّ ة[حت طٌُّّ جلح×آ ًٌّجمر ز ال
َّْ:ذُّؤ[ال:ةُّخلٌُّئ خحلحقٌُّّآ مجُّْحتح ة[حتٌّ َّْ
ة[حتؤُّألحبٌَّئ َّْ جبَّجلمج[ طٌُّّ جبحتْخلىُّحت
جبَّخم ْ ئٌُّختَّ ْ خًٌحنال ألٌُّّْ ُّّألّ ؤ
ةُّهر خلُّحت ٌختال جب طًؤّحب ْ ةُّال ؤ[مي ّحنرّ[آل مج
ّحب ّأل جبٌأل:ؤ ّل ْحسد نيًٌّ ئٌُّّ:ة[حتَّل خًْآل

ألُّْآلإ جبئجمُّحتجبٌحنُّْ ْ خًْآل َّْحتجبَّْحال

َّْحتسُّ: أتاٌّ خلُّجبٌَّّ ٌُّةال ألّؤٌُّّ ْ نيًححت خلُّجبٌَّّ جبٌْال ألّؤٌُّّ أل[ْأل خل[ئ خلُّجب ئُّ :
ةًٌُّآلآ ئُّ:ٌأل[آل خلُّحتإلُّئحبحإ ئٌُّأل[آل هُّئجمُّهُّ ط[خل[ٌل ضًَّألحبمج[ خلهّحلال:َّْء جلحٌفآ
ئُّْحتحألًَّحت ْ هختٌَّل: ؤٌُّحبحألٌُّئ ئُّ خًٌّ ذًحأل[: ض[َّْآل هٌُّئُّخلًْي زّ[ٌْل: خلهّجمر
إلُّحت حت�َّخلُّآل َّْ أخلهّجمراٌخن ةُّئّؤٌُّّ ]ٌ ْجنُّ جبٌ[لإ جبَّحتخم جبٌ[حتٌىختٌ[مجّل ضُّحتس
ْحجل أل[ألٌ هُّئجمُّهٌُّّ ٌّط[خل َّْحتجبَّال ئُّ هختٌَّل جبَّحتْحجلٌَّئ خًٌألّحن زٌُّ[ ْ ٌأل[ألُّّ
إلُّؤ�ُّ طُّْ َّْئ ْ:مجحتمجّ[خما أزختذ[مجحتحخم َّْء ٌ]هّجمر:خلُّحتَّذخل ةختجبإهٌُّئُّخلًْهٌُّئ
طُّع[ال َّْء جبَّخلّ[آل خىُّهّ�ُّ ض[خلّل طُّع[ال إلّؤ[آل:ألُّذًٌُّألجمرألُّ ذُّيٌٌُّئُّ ْ إلُّْئ
خًٌُّ ذُّْحٌّْ َّْ خلُّحتةُّهرألٌُّئ ْ طُّع[ال طَُّّْ ئَُّّْحت هُّئجمُّهآ ؤُّجبحتَّخلٌُّّ جبَّحتخلٌُّئ
إلّسّ[خمآ أزختجبٌىخمآ ئُّْحألٌُّخن: ضًٌَّ[آلآ جبٌْ[ٌّ خلهّجمر هٌُّئُّخلًْهٌُّئ: خُّحتإلُّال
ْ جبحآل ة[حتَّمجُّ طُّع[ال خلُّحتةُّهر�[ألُّ جبٌْ[ضخت ء جبٌ[مجحتحخما ةختٌرّ[خمآ جبٌألّجمّجبحتخمآ
إلُّئدُّذُّ هُّئجمُّهُّآ ْ:جبحألُّْحت�ٌ[ل ٌ[ؤًإلال مجختٌألل خُّجنّل: ْ خألُّحت�َّذّل ةختجبآل خلهّحلال
َّْحتحألًَّحت :َّْخ أل[ألٌ هٌُّئُّخلًْهٌُّئ: خلُّحتَّذ[ جبٌ[حتٌىختٌ[ل :ْ َّْحتذُّألل ؤُّحتجلٌل: ئُّ
حتٌرحتٌ جبَّحتخلٌُّئ جلٌ[ذخت ء خلهّحم هٌُّئُّخلًْهٌُّئ َّْنيُّْحجنٌُّّ ٌٌُّخن ء جبٌ[آلآ جبَّحتخم
ئُّْحتحألًَّحت:طٌَُّّْخن ْ جبٌ[آل سًحآل س[ٌُّئ يًذ[خٌُّّئ ألّحن[آل جبَّْئُّز جلحألجمر:خلّ[خلُّز ْ
خلُّخُّذ َّْ جلٌ[ذخت :خألُّحت�َّز:هىختٌَّّ:خلهٌُّّئّخنآ َّْحتمجختذّ[آلإئُّخ[َّْز:ةًنيل ضُّحتسّّل
هُّئجمُّه زّحنىُّهرألٌُّئ خلختْجنر : جبَّحتطُّع[ؤّل خلهّحلؤّخن: خلُّحتإلُّئحبحٌآل ء طَُّّْ
ْ مجًؤ[آل ئُّ ٌَّْل:زخت� حت�ٌخت� إلُّحت ألُّء خألُّحت�َّذّحنُّ ط خ[َّْذٌُّئ ْ جبٌّ:جبَّحتخم ضًٌَُّّآ َّْحتسُّ
ْ خًٌآل جبْجبف مجًؤ[آل:ْ ئًّحٌئًّ إلُّحت ألُّجلَّحتٌّخن طُّع[ؤٌُّئ مجحنر خُّئىًْ مجختذَُّّْحتآ جبْجبف
ٌ[ئّحلالإخلهّجمرٌُّئ ؤ[ذ٢ نيًحنيًٌَّّّ ةُّهرُّ نيًٌألٌُّئّ[آل طُّحت�حٌّ ْ هىختَّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
جلحألجمغ:إلُّحت ط[جبَّؤّحلحجب:ئُّ ء ئَُّّْ زّىإل[ذًٌل هُّئجمُّهُّّمجٌُّ[آل خألُّحت�َّز:هىختَّ ةًنيل
َّْحتجبَّْحال ٌ[ألّل مجًٌخت� ْ زّحنىُّهغ ئُّ: إل[آل نيحنرٌُّئّخن: مجحنر: ْ خّرًحأل[خلُّ نيحنرّل
حت�حخم ط[جبَّؤّحلحجب : خلًْجلٌل ْ ؤُّخلُّئٌُّّ:إلحم مجحنر طٌَُّّْخن: ئَُّّْحت إلُّحت: إلُّؤّحنٌُّآ ْ
خبٌُّآلإ ئُّ:ط[جبَّؤّحلحجب ]ٌ خبٌٌُّل ئُّ:ذّ[آل ء:ط[جبَّؤّحلحجب خلُّحتجبَّؤٌُّئُّ ذُّألّ[:ئُّْ َّْ جبحتْخلآل ْ
ئُّ ألُّء ْسًْجبٌ[آل َّْضر ئُّ ذُّألّ[ َّْ نيحنرٌُّئ مجحنر طُّحتح يّ[خلُّ ]ٌ زُّق[ألُّ ط[جبَّؤّحلحجب
ئُّْ خّش�ُّ:ْحينإ:خلهّجمرٌُّئ ألُّّةٌُّال إلًٌمت َّْ إلحم َّْف:طّؤٌُّّ:ط[جبَّؤّحلحجب ألٌُّْألّ[آلآ
نيًٌألىُّ خُّحتإلُّالآ خ[حتألُّ إلًٌمت ألُّّذًٌُّألآل قًسًٌئّخن ْ:إلُّْئ َّْ خًٌآل:ء خ[َّْحت�ٌحنُّ
ئٌُّّ جلٌ[ذختٌخن نيحنرّل طُّمجُّحت طؤش[ خًْآلآ سّ�٢ هىختََّّْ ئُّ ألُّّذًٌُّألآل إلًٌىلّ[آل
خ[حتقألُّ :ئُّخ[َّْذَُّّّْ ؤُّمئًْؤ[ذّل ]ٌ جلحألّ[حتٌّ ألُّّ طّؤُّ ذًحأل[ٌّ طَُّّْ:ئُّ خًْل ؤٌُّحبحألَُّّْ
َّْ ء خًْل ضًٌَّّ ض[َّْآل:مجُّحتَّألرّّل:ضًجب ة:ذًٌُّألّل ط[ٌ[ ؤُّمأل[:ء َّْْ ٌٌُّخن جبَّخمآ
جبٌَّحنرؤ[ألَُّّْ ئُّ :ٌُّةُّْمجختذألُّمجُّ ؤُّحتسّل َّْ ٌُّةُّْ:خ�ختٌل ٌُّضًجب:نيحنر َّْئ ذُّْحٌّْ
ء طَُّّْ سًٌخت خًْل جبَّخلَُّّْحت ئُّ:ْحين ْسًْجب:نيحنرّل إلّؤ[آل طُّمجُّحتٌخن طؤش[ خًْلح
إلُّؤ[آل ْجنٌُّئُّ:ألُّّذًٌُّألآل طُّْ نيًٌألىُّ جبَّحتألُّّةُّهّلآ ْذآل ئُّ طًٌحنآلآ:طَُّّْ خلهّجمرٌُّئ
خلهّجمرٌُّئ طّؤُّإ سًٌخت سّ[ْحجل ةُّخلٌُّئّل ٌُّّئ خًَّْضحنآل سًْحتحْسًْحت ؤُّمأل[ٌّ
إلًْة[حتَّةختجبآل ْ حت�َّْحألًذآل ؤٌُّحبحآل ؤ[ؤخلر[ٌّ خًْألُّ ء طَُّّْ طُّحتح ةختجبٌْآل ذُّحتض[آل ضًٌَّ[آل
َّْ ء:حت�َّخلف طَُّّْ طجمس[ذىختجبآل طُّحتح خًٌّ ل ّإلُّْئ جلحألجمرٌُّّئّ[ألّخن ْ:ألّحن[ألحبحٌآل حت�َّهر[حت
ْسًْجبٌّ ئُّ:ضًٌَّّ حت�حخل:ضًٌَّّ ْذّ[آل طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت :جبَّخلَُّّْحت:ألُّّآ نيحنرّل حت�حخل

ؤُّش[ئُّإ

ْ:خلهّجمرٌُّئ خلهّحلال
خلًْ مجًئ

ؤّجب46ٍ ���� شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ��ا

ذ[ٌدُّز جبٌحبححت

٧

طٌُّّ َّْ ألحنفإ جلحمجختخم ؤُّحتجبؤ[آل : ٌُّّطّؤ
َّْئ ئًحت�ألحنف ْ ةًحتجب َّألحب ًؤُّئ ئُّ ؤًخلّي[ٌُّ
ئُّ ألّحن[ألٌُّّ ْ خبَّألٌُّّحب إل[ْخُّجن َّْ ٌُّة[

إل[ْخُّجنُّإ هُّحتإلُّألل
طُّألحبحؤّحبآ ٌُّل:ةُّال ط[ٌ[:َّْؤُّؤُّحت خلًْث مجًئ
ئُّ ُّذجبَّْئ ]ٌ ؤُّجبَّأل حت�ٌى﴿ختٌ[ٌل ]ٌ جبَّجلمج[

ٌ[ألُّح زحن�٢ٌّ:ةٌُّحب ئّحب
مي ٌل: حت�ٌى﴿ختٌ[ ْ جبَّجلمج[ إلًٌمت طّأل�ُّ ذ[:
ألُّ ئُّئّال زحنر�٢ٌّ ُّذجبَّْئ مي :ْ ؤُّجبَّأل

ةُّالإ ة[حت ضًَّال طُّحتح ضًَّال إلُّ ْ ةختجبٌُّ
ء ةٌُّحبآ:جلحألّؤآل ٌل إلًألُّحت ة[حت ٌَّّ خلًْثْ: مجًئ
َّْحت�ٌُّْ ضًَّجب خبٌ[آل نيًٌآل طؤش[ َّْضر�٢َّآ
جبحإل[ذ ط[ٌ[ َّْحت�ٌُّْ:خختجبآل:خبٌ[ألر طُّحتح ْ خٌُّحب
ضًَّجب نيًٌآل: :ُّّْ ّؤ[ئ ٌُّآل ئُّ ْ جبٌختٌحب

ةٌُّحبح طّحبححتَّ
ٌختال:ْ: جب ةختجبآل خل[جل:جبحتْخم ة[حتمجٌُّّ :ال:ضًَّال
خبَّ× َّْز ّحب:ْ جبٌْأل جب٣َُّّْ طٌُّّ:خل[جلَّل:َّْ

:ةُّالإ ضًَّال:جبحتْخل
ألُّح خبآل:ضًحجلٌحبَّ:ٌ[ جنُّهُّةث:ط[ٌ[

ألُّضًحجلقُّإ خبآل ّؤ[آل ألُّإل
خبٌ[آل ْ ضًحجلٌآل خبآل خلُّحت ئُّ خلًْث مجًئ

ألُّح ]ٌ ةٌُّحب ْ إلًٌختَّ إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ
ال طُّحتح جبحتْخم:ةختجبآل ّحلحآل ْ:ض إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ
خ[حتَّْْجلن َّْ خُّخلّ[خم ْ جلحؤُّذُّ ةُّال ٌٌُّّ
خ[َّْز ئُّ طّأل�ُّ: نيًٌآل ْ خل[ؤ[× ْ ّال ّؤ[ئ
ّّالآ أل ّل ض[خل ٌحنر: حت�َّْ ئُّ :ُّّْ ّؤ[ئ خل[ؤ[آل
طًؤّحب:َّْ َّْف ة[حتَّ:خىُّالآ طٌُّّ ذًٌُّ× ألُّّ

خًْز؛ح نيًٌآل خحلح× ذ[ خُّخلال ضًجبح
جلحألّحب ةًحتجب ّل:ئُّ خُّجن َّْ ط[ٌ[:ئًحت� خلًْث مجًئ

ئًحت�ح ئُّ ّل خُّجن ةًحتجب ]ٌ
ْ ّ�آل ٌُّة إلُّحت ئًحت� ْ ةًحتجب ال خ[َّْحت� ْ َّْحت�حٌّ
ْ:إلُّحتجبْمجّ[آل ألُّّجلح× أل[ٌَّْألّ[آل ئُّ سّ[ْحجلٌّ
جلحمجختخم ذُّؤ[ال :ْ ٌختآل جب هُّحتإلُّألل: إلٌٌُُّّّ
إلُّحت ئُّ ّ�آل: ٌُّة إلُّحت ذُّؤ[ؤ َّْ ألحنّألٌُّئ:

أل[آلإ نيخت� أل[ْ ٌٌُّّ:َّْ خًْآلآ ّ�ّخن س
ٌُّةّؤآل ئًحت�:إلُّحت ةًحتجب:ْ طّؤٌُّّ

ئُّ ْ خأل[خلآل َّْزّؤ[آل ضًَّز خلًْث مجًئ
خًٌخنح طُّحتحؤ[آل ة[حتٌَّئحب

ألحلٌىٌُّّ: أل[ْؤُّْ خلرًْجبَّ ًجلَّْخّإل ال
ةُّالإ إلًألُّحتٌّ: ة[حت ٌختال جب خل[ئ ٌُّء :ْ خّحم
أل[ْ ئُّ خًٌألال ة[حت :َّْ جبَّخم خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ
ّحنىُّجنى[حتٌّ ز ْ طُّةرُّحتٌّ: ة[حت: إلًألُّحتٌّ ة[حت
طألر[ش ْ جبَّحتإل[ْحتجبآل :ْ ألٌذئّوحل خُّحتأل[ؤُّ
حنُّ ّجبح:خل[ئ ألحلٌىٌُّّ طّأل�ُّ ْ ة[حت:ةختجبؤُّ هّئال
ط٢حآل يُّْؤٌُّئ هُّحتإلُّألل أل[خلف خ[َّْز ئُّ

سًْحتَّ طٌُّّ خلُّحتؤ[آلإ ألُّألُّ أل[ْ ّل ةُّهر جبٌْ[
طّؤُّ ألُّجلحألآل ٌُّل إل[ْة[حت خًٌجمُّ حت�َّْحأل�ٌُّّ
ٌّ ئُّ ذختَّء ٌّسًْحت ْ نيُّةٌُّال جبٌختٌال
خًْجبَّ ضًٌَّّ ُّّّْ:خىُّآل:ٌَُّّْ جن ْ ضًٌَّ[ألُّ
أل[ْ ئُّ سّ[ْحجلٌّ ْ ضجمآل أل[ٌَّْآل ؤُّؤُّحت
َّْسّ[إ سّ[ ألُّحتٌرٌُّئ ْ جبحذ ْ هُّحتإلُّألل

ْ ّ�ّال ٌُّة ذُّؤ[ؤ ةًحتجب ْ ئًحت� طّؤٌُّّ
أل[ٌَّْألؤ[آل ئُّ �هُّحتإلُّأل سّ[ْحجلٌّ إلًٌمت
ْ ْ:جبحذ ذُّي[ئّحب ْ ط[جبحذ ذُّؤ[ال ُّّّآ:نيًٌآل أل
يجمُّّةختجبآل إلُّ:ئُّ ٌُّةُّآ إلُّحت:نيًٌّ ألُّحتٌرؤ[آل
ْ ةختجبآل ئَُّّْحت جبئألل ضًححتجبآلْ: ذ[ مجختذآل ؤ[ئ ْ
ْ ٌُّةآل نيًٌّ إلُّحت خ�ختَّذ[إإإ زختخلُّؤ[آل ْ خلًٌخت
جبحضُّْ َّْ َّْف ُّّّإ أل أل[ْؤ[آل ئُّ هختٌَّّ سّ[ْحجلٌّ
ئُّ:أل[ْ ةُّال ةُّال ْ إلًٌختَّْ:نيآل ئُّ ٌختآل ٌ[ألُّ:جب
جنأل[خلأل[ؤَُّّْ خ جبٌختٌال ء ؤ[أل[ ٌَّّْ خختٌُّآل
حنرّ ني ألُّمجختٌٌُّحب ئُّف ألًح َّْطُّمجُّحت خًقآل
ّحبإ ألُّّؤّأل هُّحتإلُّأل�ّؤ[آل أل[خلأل[قٌُّّ أل[ْ َّْ
طًٌحنآل:طًٌُّ ّحلَّْ:َّْزّؤ[آل ذ َّْ ٌل:ةُّخم خخت�
ئُّ ؤرُّألّ[ ضًْ:خختح ٌُّ:إل[ذّألُّ؛حإ ةً ّحنر ز ئُّ
طُّْخل[ إل[فُّ:ذُّؤ[ال:يُّْؤٌُّئ ًٌَّألُّ ّحنر:ةً ز
ئُّ إلُّآل ْ خًٌألُّ ط٢حآل سًمجختحهّ[ٌّ أل[ْ: ئُّ:
إلُّحت ّحنرؤ[آل مج طّؤُّ: إل[ذألُّإ :ٌَُّّْ ةً ّحنر ز
هُّحتإلُّألل إلٌٌُُّّّ ةًحتجب ْ ئًحت� ْ ّ�ّؤآل ٌُّة
ذ[حتغ:طُّحتح أل[خلأل[ؤٌُّالْ: ٌُّّ ض[َّْآلٌ: ْ ٌختآل جب
ذّال جن[حتخلر[ألُّّ ض[َّْآل طّؤُّ جبٌختٌالإ ضًَّؤ[آل
ذُّؤ[ال ء جبٌختٌال ٌختٌآل جب ٌألُّْ ةً �هُّحتإلُّأل ْ
جبٌْألّؤآل :َّْضر ةختجبٌُّإ يُّخًْئ :ٌُّ جبْألّ[
ذٌُّّحبَّ مجٌُّّ طؤش[ ٌختآل: جب [آل: يُّخًْك ئًٌُّح
خ[َّْحت� ضًَّؤ[آل: َّْ ضًَّؤ[آل ء ضًَّؤ[آلآ:
طّؤُّ خىٌُّالإ ضًَّؤ[آل يُّخًْئ ْ جبحجنرًقآل
خ[ٌُّذّحنُّ خُّئىًْ خٌُّالآ جنن[حت ألُّخ[ٌُّجب ذُّألّ[
طٌُّّ ْ خىٌُّال ة[حت :ْ جبحجنرًٌْال: ةختجبححتٌخن
ئُّ ْ ز خُّقُّ: مجُّجنُّ جبٌختٌال هُّحتإلُّأل�ُّل
ضًَّؤ[آل ألُّخ[ٌُّذُّ خىٌُّالإ: خْذختٌُّْ: جبْألّ[

أل[ْ:خىلًْجبإ خًقألُّ:طُّخلس[ْ:ٌُّل:ئُّ
ئٌُّّ جبَّآل جب٣َُّّّذحبحآل طُّْحألُّل جنُّهُّةث
ةّفح ذختٌ[آل هختَّ ط[ٌ[ ةٌُّآل ة[حت ء خ[َّْذُّْ
َّْ خًٌحنال طُّحتحجبحآل ذًحال: ّل ّحنر ٌُّني ال
أل[ْأل ملُّؤُّ سّ[ْحجلٌّ ألُّّذًحال ال ٌُّخلُّل:
إل[ْة[حتٌّ َّْك[آل ْحألُّل خًٌحنال َّْ ئًحت�آ ْ ةًحتجب
خًٌحنال طُّمجُّحت نيًٌآل: ئًحت�آلإ :]ٌ ةًحتجبآل ةُّآل
ْ ٌحل زُّحتحْ أل[ْ ضجمؤُّ ةًحتجب طؤش[ ئًحت�آلآ طُّْحألُّ
أل[ْ ضجمؤُّخلُّ ئًحت� ةًحتجبآلآ خًٌحنال طُّمجُّحتٌخن
إلًٌمت ْ ّ�ّال ٌُّة خرًحٌحب:طّؤُّ حت�حخم ٌحلإ زُّحتحْ
ٌٌُّّ ئُّ ْ ط[حتٌ[ٌّؤآل طّؤُّ سّ[ْحجلٌّ:ألٌُّختقآلإ

سًْحتَّل طُّْ إلُّحت ةُّالإ ة[حت ئًحت�ٌّ خُّجي ئُّ
هختَّ ئُّ جبح َّْز ط[ؤ[خبَّ خُّإل[حتَّْألحب سُّأل[ذ
ئٌُّّ طّأل�ُّ خًقألُّْإ خُّجنحبححت لّجمرًحئّخن:
َّْ يُّْؤّخن هُّحتإلُّألل ّحبحآل زُّحتَّز خ[َّْز
ْ ةُّال ة[حت ُّخل[ئ نيًححت هّحنأل[ئ زخت� حت�َّْجي
إل[ْة[حتٌَّئالإ ْ ؤآل: طُّحتح ّحنٌُّل: ز خًٌُّخلُّ
ٌختٌال جب ْ:خ[َّْحت�ٌخن إلًٌُّحتَّْ:ةٌُّال ئًٌُّحٌحنُّ
خىٌُّالث:نيًٌآل َّْحتجبَّْحؤ طٌُّّ:ة[حتَّخ[ٌُّجبَّ ء
ئُّ هُّحتإلُّأل�ٌُّئ ٌحب ٌخت جب إلًٌختجبَّ إلًٌختجبَّ
ئُّ إل[ :]ٌ ألُّحتٌرّخن: :ْ جبحذ ْ نيآل: إلًٌختَّْ:
جبحضّحنُّْ َّْ ؤختآلإ ٌختآل جب ]ٌ نيف أل[ْ ئُّ  إل[ف
خحلحأل خُّإل[ٌ[آل َّْ:يّؤُّز:ْ ُّّّ أل ّ�ّخن ةُّخل
ذ[حتغؤ[آل ْ خًٌُّ ؤُّة[ألّحلََّّْ ذُّؤ[ؤ خبٌ[آل ْ
طّؤُّ:ة:خًقألُّْ ٌحب:ئُّ:إلًٌختَّْ:نيًْجب:ء ٌخت جب
إلُّذ[:ضًَّال ال خىلّالإ ةًْ طُّحتح ط[ٌألحبَّ ذًحٌال:ئُّ
مجُّآل:ذُّؤ[جن[ٌّ ٌُّّْني:َّْ هختَّ:ةُّخلٌُّئ جبقُّ
ْ مجختآل خُّحتحْحتجبؤ[آل ةٌُّال ة[حتَّ طٌُّّ طّؤُّل
جبحذ هُّحتإلُّأل�ُّّّْ ٌّة[حت ء طّؤُّ ة[حت طٌُّّ
ْ مُّجن[ٌخت َّْ ٌّ:جبٌَّحبآ ألُّحتٌر:ئُّ:أل[ْنيف ْ
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:أخلًمختحزا:مجُّحتؤ ئُّ ٌّ ضُّألل:خخت� :
نيًٌآل طُّخلًجلألّحب: ئُّجي:طألجم[آل ئُّ
ذُّألّ[ ط[قُّ::إلُّ :ألُّّ: مجختألل
خلًححتخًٌآل ]ٌ جبٌَّْآل خ[جلٌٌُّئ ئُّ
ٌ[:طُّئ�ختذآل ْ:ؤ[ذحت ز[خلىّئ
ئُّ ذ[ خى[جب خُّجنحبححتٌّ خلٌُّّألّل
ٌ[:َّْجلآل:ئُّجن:ةُّؤُّْ ةّخن
طُّذًٌُّأل طألجم[آل َّْف خىختٌُّجبآ
جبَّيّيُّز جبَّ:ذ[:ز[ألحلَّ ؤ[ٌَّّْ طُّحتحٌّ
جبَّألل: َّْ ضًٌَّّ طُّحتح ئُّ:حت�ْْخبَّمجُّ
طٌُّئّحبٌَّّآ :نيًٌآل:ٌُّ ملُّألّحبآ خُّحتجل
ئُّ مجُّحتؤ خلًمختٌَّّ نيئ ذ[ جبَّ
خلًمختحذُّ ٌَّّْ: خجمًجلأل ئُّجن
أل[ْ إل[:ئُّ ء طُّْ:ألجمدُّذُّخلُّ ضًجب
ٌَّّْ جنىًذُّآ ةًز:خًٌىل�ّل
ض[خل١َّةُّْ ؤُّحتجبال ش[ئُّز ضُّأل�ُّ
جبَّحتؤ[ألّ�ُّ ض[خل١ٌآل نيًٌآل طُّة[جب
سًْحت ألُّضًَّجنٌُّّئ ئُّ ْ طُّحتٌَّ[آلآ
طُّض[جبإ جبٌْختٌ[ألُّْ َّْسًْحتٌل

خُّحتجل:ةّخن جبَّألل ضُّألل:َّْ
ط[ٌال:ةُّؤُّْ:طُّة[

ط[ث:جبحئل:مُّف
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:طّوألشّئ جم[ٌّ ّةئ ٌَّْىُّحتٌَّئ زٌُّخت� ئُّ نيّألّّل زُّعًْحتٌىُّحت ٌٌُّّ
خ[آل ئُّ ألًْ﴾ ةُّجنرُّّمجٌُّّ : ز[٤ُّأل ء ةختجب ط[جنىختح طَُّّْ: ئذُّحتٌّ:
ضَُّّْحتٌل َّْمجًْحتٌَّّ جبٌُّّخلَُّّْإ ةًحتجبخلر[آل خ[ةًْحت ئُّ ط[مجختٌّ سَُّّْئ
جبْةّؤُّألر خُّإلُّؤإل[َّْحت ْ زُّعًْحتٌىُّحت ة[خختحٌّ: طُّْ ط[خبحألجمٌُّئ:
خبؤ[حتٌَّل إل[ْة[حتٌّ َّْ سّأللاَّ هّألل أٌ[ألل أل[ٌّْ نيّألُّّ جلحألجمر
َّْ ط[مجختٌّ سَُّّْئ خ[آل: ئُّ: ز[٤ُّأل�ٌُّئُّ طُّْ ذًحتء زُّعًْحتٌىُّحت

جبٌألُّخلَُّّْإ ؤُّذخت بببت ٌخُّحتجلح
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ء آسّألل حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمّّل حت�ْْجنألُّْةختجبآل ئُّ
ج ةُّجنرُّّمجٌُّّ:ألًْ﴾ زُّعًْحتٌُّّمج[آل سُّإل[أل جخلُّألرُّحت ئُّ طُّألحبحؤُّ
خل[ئ ببثت طُّحتح نيًَّْ ز[حتنيٌُّئ: طُّْ ء ةختجب: طَُّّْ خ[آل ئُّ سُّضر
طُّجلؤًْألُّمج[ألّ[آل ْ ئٌُُّّةُّْجبحٌآل ء ْز جلٌ[ذختٌخن ْ نيًْجبََّّْآ

خُّجنّل نيُّآل: ةُّجنرُّّمجُّ ء ط[جنىختحةختجب طَُّّْ نيًٌَّْئُّ ط :ئُّخ[أل
مجّ[ألحبححتٌَّئ ئّحلمجختجبآل: طُّحتح ةختٌ[ٌألُّ ذُّحتض[آل خًٌُّ :ئُّذ ذ[ٌدُّز

سًْحتَّْسًْحتإ
ةختجبألُّخلُّ زًٌَُّّألحبٌّ ء ط[جنىختحةختجب طٌَُّّْحنُّ نيّألُّّ زُّعًْحتٌىُّحت ط
طُّحتحٌ[آل ةختجبآل ؤيٌُُّّذ ةختجبألُّ ئٌُّّ[آل جبحْح ْ ذًحتةّ[ ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ
]ٌ ةُّألف جلٌَّّْ َّْضرُّل طُّْ ذ[ ُّ ّسَُّّْئ أل[ْنيٌُّّ ئُّْ خىُّآل جبحخف
ٌألّجمىٌخن ئُّ جبحْح ء ةختجب ََّّْْ ط[ؤ[خبٌَّخن ةُّآلآ ذُّْحْ شُّهختةختجبآل

خٌُّّحبَّ:يُّئُّالإ سُّإل[ألح ؤ٢حذّل ج أل[ْنيُّ:َّْ طُّْ ةُّآل
ثضثث؟ ء خ[َّْحت�َّ طُّْ حت�َّخلُّّخلُّ نيّألُّّ زُّعًْحتٌىُّحت ط ط[ة[ؤ[ ئُّ
ةُّجنرُّّمجٌُّّ إلف جبٌألُّخلٌُّ[ألُّْ نيًٌَّْئُّل ط ء ئَُّّْ جبئألّ[خم

ألًْشُّإ

ئُّ :ةُّجنرُّّمجٌُّّ:ألًْ﴾ ز[٤ُّأل
جبٌْألختٌ[َّْ ةًحتجبخلر[آل خ[ةًْحت

خلًْ مجًئ
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جبٌختٌّ: ألُّ:خلُّحت ُّ� ّؤُّذُّئ جبحتْْجبحٌأل[ َّْئ خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ ؤُّذُّئ
ئُّ:جلَّؤ[آل نُّهئُّذّل ئُّ ء خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئُّ طُّْ َّْذ[ٌدُّذ خآلآ ألُّ
ض[َّْآل:ْزج خًْألُّ ْ ذُّضر:شًةال ْ:ةًحتخل ئُّ خًْجب جبَّخلّ[آل:زُّحتز
ْ حت�َّجي حت�َّخلّحبَّ:ؤئئُّز ذ[ خ�ختٌَّّآ خل[ؤ[ألُّمجٌُُّّْ خلُّحتَّْز:ْ ئُّ إلُّحت
إل[ذألُّإإإ:ة[حتَّمجُّ جبَّخلذحبححتٌَّئُّ سًْحتَّ ط ذًٌخن خّىل[حتَّآ:ء ْ حت�ٌْر
ْ:ؤًْئُّز ة[حتز نيؤ[أل خلّ[خلُّفُّجبححت ء:أل[جلأل[ْ حت�حجبَّ طُّْ حت�َّخلُّّخلُّ
ئُّ ْ ط[خل[ٌّ�ُّ هختَّ ْ:ة[حت حت�َّْحٌُّ جبحتْْجبحٌآل:طُّحتحٌّ ء خُّضحن طَُّّْ

خًْجبإ ًٌْ�حت�حخل أل[ٌّْ ألُّّ ةُّكٌُّل ]ٌ خلّ[خلُّز:ْجنُّ هُّحتإلُّألل
جبحتْْجبحٌألُّْ َّْئ َّْخلُّحتإل[ذٌُّئّ[آل ْ خلّ[خلُّفُّجبححت خلُّؤُّحتٌَّّ ْ خلٌُّخت ئُّ
ّر:َّْحتٌآل خللّ رّ ٌُّة َّْحتٌأل١َّء خلُّحتء أضختجنًلا ء طَُّّْخلُّ
حت�ْْخبحآل حت�ْْخبٌل:ئُّ ْ خًٌّج ؤُّئٌُّئ ْ خ[ئحبححت إلُّْحجبححت:حت�حْةختجبآل هختَّ
ضًٌَّ[:خختجبٌَّّ:طُّحتح َّْئ خًٌّ:ْ ذٌُّئ:ؤًّحألْ ئُّ ٌُّةّل خلُّحتء
طنال :]ٌ حت�َّخل[ألآل: َّْجلٌخت َّْضرُّ ئُّْ ْ ْزآ جبٌَّحنرٌُّئ ئُّ ٌُّةّل
نيًٌآل ْ ضختجنل جبَّخلألّحن[أل�ختجبآل ةختجبآل خ[خم ةختجبَّ جبَّخم رّ خللّ
طُّحتح:ٌُّةش[حتٌخن ذ[:طّجمُّ ْ ةًجنّحبآ مجًئئُّ:خ[ئحبححتَّمجُّ َّْ:ٌُّء إلُّؤّحنُّ
جبٌآل مجًْجنرألّل ني[ط:ْ خ[ئحبححت ط[ألُّ ئٌُّّ ةّحم:ألٌُّ[ٌُّ؛؛ ئُّ �ٌُّمجًئئ
مجحنر َّْ ْحجبححتذختَّةُّّْةختجبآ َّْجلٌختَّمجٌُّّ يجمُّمج[آل ء ضختجنل ْ
إلُّؤّحنُّ َّْف:َّْء مجختزج ئُّف مجًئئٌُّل ْ ألّحن[آل ةختجبٌَّّ جبئألّ[ٌّ�ُّْ
جبٌْختَّْ:ةُّهرآ:ئٌُّّ ْ خ[ئُّْمجختجب ضًٌَّّ طُّحتح ْ:خ[ئحبححتَّمجٌُّخن فآ ألٌُّ[
حز ُّْخل ضًَّؤ[آل يُّْف َّْ ةختجبَّ:إل[ْححت:ْأ جبَّخم حت�َّخل[ألآل َّْجلٌخت ط[ألُّ
ئُّ:ذ[حتٌض س[حت ٌُّةال طُّحتح مجُّْحتحٌ�ُّآ ؤًمشحلٌَّّ طٌُُّّ ْزث ةّحن[آلا:ْ

؛؛؛ ٌّخ�خت ُّْخ[ئ خًٌّ:خًٌألال ؤختجبححتَّْ خ[ئحبححتٌل
خلُّحتء ا نيختنيئ أْألجمرآل حت�ْْخبحآل ئُّ حت�ْْخبٌل خ[َّْذُّ ئٌُّّ إلُّحت
ئُّخ[آل ْ ةختجب: يُّْحتخل[ألّل خلُّحتجبحآل خُّحتٌر[ألّ[آ: َّْحتٌأل١َّء َّْجلٌختٌَّئ
ض[خم زّ[ْ جنًْألُّآ: أئٌُّّ ضًَّألُّّْث سًؤئُّ ]ٌ حت�خلرُّ :ط يُّْحتٌل

هآل ةًحت� هآل َّْذًحأل[ خلّ[خلُّفُّجبححت ْ
ئُّ س[حت ٌُّةال طُّحتح ث: ْز: طٌُّْخن ضُّهرُّّاج
ض[ء جبْألُّهُّحت يُّْحت ٌُّء ئُّ ء خًٌألال خبٌ[×

خىختٌُّآل؛؛
جبَّئّئ إلًٌمت: حت�حخلُّّّ ط م٢حة ئُّ ج خُّف
ء ألُّْجب طَُّّْ ذُّألّ[ ألُّّذًحٌحبآ خُّئ�ٌُّل ْ
ملًَّألّؤألٌُّّ ْ ٌُّة[ ذ[حتغ:خُّّقألُّ زُّحت�ٌَّئ
ط خٌُّّحب:ء جبٌ[حت طَُّّْ طُّحتحؤ[آل ط[خل[أل:َّْ ذ[
خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ إلُّحت حت�حخلُّآ: :ذُّْحَّْذ َّْ يجمُّ
خ�ختٌَّّ م٢حيُّْ شىًْؤُّز ٌُّةال جبحؤُّجلحتحألآل
خلُّحتجبَّال َّْ ء ْْؤ[آلج طّؤخت� خلُّحتجبال حت�َّخلُّّ ذ[
َّْف خختٌٌُّحبج أل[ْ جنُّه[هُّّز ْ جبقًةختحخل
خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ طُّحتح ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ َّْ طَُّّْل

جبحتْْجبحٌآل ؤُّخلُّئٌُّّ َّْحت�ْْخب حت�ْْخب ء طَُّّْخلُّآ ةختٌٌُّحب ٤[حتَّ م٢حة
َّْ طّألش[ :ْ ٌختٌَُّّْ: طُّهُّألحب ُّْة َّْ طُّْخل[ طُّمجُّحت ْ زُّحتَّخلّألّحب
طّجم[ آ جبٌ[حتجبٌ[جب خلُّحتخ[جلٌَُّّّْ خٌُّختٌٌُّّ ْ خُّمجم جلٌَّرًْأل زًْجن[ء
ئُّ طُّْخل[:سًْحتٌل زًْجن[ةُّمج[أل١َّء:ء طُّْ مجحنر خ[آل إل[ذُّ ألًْحتَّ
ؤئئُّز ئُّ َّْخُّجنّل ضًٌَّ[آل ْ ]�ةًْؤُّئ أل[ْ ئُّ جبحجنغ ذُّيحبٌخت ٌحل:ْ حت�
ئُّ ْ:جبٌو[مىُّحت جنًْحت�مج٢ طّؤٌُّّ ْذّ[آل ْ حت�ٌْر:٤[حتَّةختجبٌ[آل ْ حت�َّجي
َّْف يًحتخ[ألّّؤآلآ طّؤٌُّخن ؤئئُّز نيّألٌُّئ مجحنر َّْء م٢حة ؤئئُّز
مجختجبألُّ ٌَّْح هُّحتؤ[ألخت� يُّئُّال :ْ ذُّضر: ز[ٌّ إل[ذألُّ ٌ[ألٌُّخن َّْضر
ئُّ ألُّذًٌألُّخلغ: ةُّهرُّمج٢ٌ[آلآ: ؤئئُّز ني[حتَّألًٌحم ْ خل[ؤ[آل ْ جبَّخم
ْْ طّؤخت� طُّمجُّحت ْ ج  خُّّألُّ: جبحتْْجبحٌآلا ج أخلّ[خلُّفُّجبححت: ي[مّحبٌَّّ
ة[حتَّْجبَّخم إلُّحت ْ َّْجلٌخت إلُّحت ْحجبٌَّّ ْ يُّْئ يجمُّْ خٌُّّحبَّ مجًْجي
ط[جنىختحةٌُّحب جبحتَّْْمجٌُّّ: َّْط[خل[أل إلُّحت ألُّء ْذُّآ ئٌُّّ مجُّْحتحٌل
ذختخم ؤ[ٌٌُّّ خًٌُّخلُّ ْآ ضُّحتحْذختَّةُّ ئُّمجحنر ة[حتَّمجُّ ئٌُّختح َّْفآ
خُّنحبحٌّ ئُّ َّْذ[ٌدُّذ طّؤُّآ نيًٌألىُّ: إل[ْْذٌُّّئآ: ُّحت�حْةجبئ ْ
ة[حتَّْجبَّخلّل إلُّحتس[حتٌل ء خًقألُّ طَُّّْ: إلًْة[حتٌَّّ ز[ٌرُّضر
ذختَّء ط:حت�ْْخب خىٌُّحبآ ط[خل[ٌحن خ[حتَّْْجلن خًٌآل خ[خم:ض[خلُّْ ط[خل[ٌحن
خُّنحبح سّ[سّ[ٌّ أل[ْنيٌُّئ مجُّْحتحآ ذُّيّألٌَُّّّْ جبٌَّ[آل ذُّؤ[جن[ةٌُّحبآ
خىٌُّحب ة[حتَّخ[ خًٌآل ض[خلُّْ خ[خم ة[حتَّخ[: َّْجلٌخت طُّمجُّحت ْ ئُّحتجلألّحب
ه١حة م٢حي:خىُّهألُّ ّحلحألٌُّئ ض طًّححتََّّْآ ْحٌّ ئُّ إلُّحت طَُّّْ:خ[ٌُّخلُّآ
ء جبئألّ[آل نيًٌألىُّ آ ؤًَّئّحبٌَّّ:ؤ[ئ خ[ألحلٌآل:طُّحتح نيًْحت�ٌل زٌُّ[ةختجبآل
َّْف خًْجبآ ة[حتَّخ[مجُّ:ضُّحتحْذختَّةُّْ ألُّء:إلُّحت ذختَّءآ حت�ْْخبَّمجٌُّّ ط
إلُّحت ض[خلُّْخًٌآل ئُّ خ[خم ة[حتَّْجبَّخلّ�١ إلُّحت ٌٌُّحبآ:ٌ[ خخت� ذُّْحَّْذ َّْ
طُّْ:ؤٌُّحبحألُّ ألُّّنيًْجبآ َّْز هختَّ خىٌُّحبآ ؤٌُّحبحألّل:ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ
ةًحتجبَّْححتٌّ زُّألحب طُّْ ئٌُّختح خًْجبإإإْ ضُّحتحْذختَّةُّْ ةختٌ[ خ[خل ء
جبجل؛؛إ ةوآل ئُّ حت�َّقُّز ث:خلُّجب ء:طًٌحنّحب إلًٌختؤ[آل ضًَّؤ[ألُّةُّهّحبَّ

ٌختَّؤٌُّختٍ ؤ[سحبخلً

جبجل؛؛ ةوآل ئُّ حت�َّقُّز
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إلُّأل[ٌّ:طُّْحتٌَّئ:ةُّآل:ط[ضّحلٌَّّ:ْححتحآل
جبححتحآل ألخلُّألو ض[ئي َّْ خًْجب ْح
خبَّألآل ألخلُّألو ْححتحآل ْحْ إلُّأل[ٌّ
ضًَّألآل ؤئئُّز خلُّجب خلختْجب ق[ذٌُّئ
ََّّْ٢�جبئ َّْ ء خلُّؤًْحتَّ ْ هّجميُّ
جبححت:ز٢ََّّْ َّْ:ةًئًْحتٌّ نيآل

جبححتََّّْ يٌُّّ َّْ خًٌّ ْجن خ[ٌُّيًجي
ؤ[حتََّّْ َّْئأل�ُّ أل[ْ َّْ نيي[آل نيُّْ
جنُّْ َّْئألل خبٌخت:ذُّحتال ْ ضجمُّ ْح ذ[
نيُّْ ذ[:َّْ:خلُّحت::خًٌّ:َّْ:ألُّذئ ز[ ئُّ
]ٌ خخت� ف ط[جن[جل ي[خبَّ:خلُّّئ�ٌُّّ

خلختٌ[ جبَّحتَّْآل ئُّْ إلز ئٌُّّ:جبَّحتَّْآل
ةّحن[ ةُّْ :طُّْحت ئُّ:جبئ جبَّألل إلُّأل[ٌّ
ْجن:جنُّْ:ةّحن[ زًْخم :ئُّ نيؤ[آل:ةخت�
َّْ َّْ:جبْححتَّ إلُّحت:مجُّحتجبال ؤألّخن
َّْ ْححتَّ جنُّ ةُّال:َّْ إلجم[حتَّ ؤٌُّّ
ضَُّّْْ جبَّال َّْ ٌٌُّّ:ؤُّف:أل[آل

جن[آل:َّْ:جنَُّّْْ َّْ �ذًٌُّال:جبئ:ذُّأل
مجّ[أل ني:ئُّ نيختمي ئُّْ:جبَّأل�ُّ ةًٌُّ

جن[أل ئُّ ةًذ[ ةُّخل خ ط[خ[ٌّ
ْح:ؤختجبَّْ إلًْجي ة[حتةختجب مجًْجي ذ[مجُّحت:

خختجبَّْ ٌْختحأل يًجنُّآل ْحإلّآل
مجّ[ألًٌّ خ:ْ: ئ:ةًْحت:ْ : خلخت� ةًٌُّ
سألحم:خل[ألًٌّ ئُّ طُّْخل[:جلحألجمال
جبحزًْجن[ ْز ذُّؤُّئًٌئ ْ ذُّال
مجًجن[ جبحت�مجٌُّئ ز[ٌحلٌّ خبححت

نيَُّّْمج[× ئُّ ةّحن[ جبَّخل ذُّال
خ[× أل[:طُّْ ئُّس ذ[:َّْ:ةختجبال
ألُّضًَّال ْ ذُّال ألُّ جبٌال ةًٌُّ ألُّ جبٌّ
خختجبَّال ةختجب جبٌَّحبحؤ:جبَّال:ْح نيؤ[آل

َّْ:نيًححتجبَّْحتََّّْ جبَّخم:ةًذ[ال ةًْ نيًٌّ
ذ[جي:ةُّْحتََّّْ يٌُّّ جبح:ئُّ خلُّحتال

ئّجتٌّْ ةًذ[ال خل[ألًٌّ:ز[ ةًذ[ال خلُّحت
ذّجتٌّْ جلأل�[أل ئّجت نيًٌّ ةُّْحت ئّجتٌّ
ْخل[ال س[ٌّ إلُّحت ئُّ نيّال س[ٌّ إلُّحت َّْحتَّْ
ألًحال إل[ ذ[جي:خلُّضر جبٌال: ةًذ[ال جبَّخم
ؤألآل ةًْ:ضُّال:خلًق[حتٌَّّ ةًٌُّمج[آل
ؤألآل زُّخبححتٌَّّ زُّجنًٌّّ جبٌَّحنرٌُّئ

آل ] خت ] ْ

خلُّمّحبمُّخ[جبَّذّ[آل
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