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

٧

هٌُّئ ةًحتجب جبَّْحت ْ ألُّضخن ْ طٌُّئًْئ جنًْحت�جي
م٢حي ألّحنرؤ[أل قحنر ئُّ:أة[ئفا ةًحتجب:هٌُّئ
جبقًةختحخل خلُّحتجبَّال أجبحتَّْا ذ[
م٢حة خ[جنًْحت ْ ةًحتجبٌّ:ئُّ:أل[ْحت�حخم جلْْحآل ْمجختهر مج٢
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حتْْجنألإلًٌختٌّ جبَّجلمج[ٌّ ئٌُّآل ٌُّمجحنر ؤ[أل�[ألُّ ظئٌُُّّل
خْطُّةختٌُّل هٌُّئأجنُّهُّةا ةًحتجب ْحتَّخل[ألآل

ؤّجبٌّ أببببا ةًحتجبٌّ أثبثبإببثبا طٌُّئًْئ أتثا ٤[حتَّ

٢٠٠٦ في والوثائق٨٩٢ الكتب دار في رقم االيداع

123649
ٌُّةُّْ َّْضر مجحنرّ[آل ٌ[ألٌُّحنُّ
زٌُّ[خًٌآل ؤ[ٌٌُّّ خًْألُّ خ�ختآل
ألُّضًَّألُّْححتٌّألّحنرؤ[ألإإإإإ

ئُّ جن[ةخت هًط[جب هذمجختحهُّحت
طُّْجلَّئ:ْ خًٌّ ئُّ:جبحٌل جن[حتٌل
ةًٌىلُّْ:إإإإإ ء:جنُّْة ةختجب

طّؤُّ:إلُّحت: ئُّ :هختَّ:ةُّخم
أل[ْ ئَُّّْضرّلؤأل[ئّخنخًقألُّ

إإإ ْحةا أْحة سحلٌختٌَّّ ]ٌ جبٌْختمجُّ

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

الفيليين للكورد واالعالم للثقافة شفق مؤسسة

ت ةًحتجبخلر[آلإإإإإإإإإإإإإ إلُّحتٌال ْ م٢حة شىًْؤُّز ْ:طُّحتء إلُّحتٌال جبٌَّحنر ةًحتجبٌَّئ

ث ألُّحت�َّخلُّّ... ُّذأل[ْجبَّْئ ٌّ]�ةًْؤُّئ مجًْجي َّْ إلّؤ[آل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ةٌُّحم ط[ٌ[
بب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ إلُّحتٌال:ةًحتجبخلر[ألُّ خلُّحتةُّهغ إلًْة[حت جبقًةختحخل ؤُّجني
ثب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ]�ةًْؤُّئ ئُّخ[آل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ ْحجلٌّ:حت�َّخل[ألآل

تت إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خىختٌٌُّّ جلٌأل�ُّْ خ[ٌُّخلُّ ةُّئُّزًْحتٌ�ُّ ... جبَّإل[ألُّ
بت إإإإإإإإإإإإإإإإإإ م٢حي حت�ْْجنألإلًٌختٌّ جن[ة[حتٌَّئ ئُّ هٌُّئ ةًحتجب ْجبَّْحت ألُّضخن

ألًٌجمُّحت خلُّحت
هٌُّئ مُّف:شجمف

ألًٌجم[ألآل ًٌَّخُّحت خُّحت
خلًٌختَّؤ٢ٌّ ؤ[سحب

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

إلًألُّحتٌّ ط[ؤ[جبَّةختجبآل

دينار ١٠٠٠ نرخ

gullsoo@shafaaq.com

Tel:
07901373702
7403411
8836604

ط٠ّحإلّال مّجم[ ئٌُّحم

THE BEGINNING

زختجنأل�حبححت زُّحت�ٌَّل طٌُّئًْئض جنًْحت�جي
ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل ّجتْْ ؤ ئُّ

سُّألُّحتحئ: َّْخلُّحتةختجبحٌُّذ ثتثب خل[ئ ذُّكًْجل تبٌّ جنًْحت�جي ئُّ:جنًْآل
ةختٌٌُّّ طُّْحتَّل:َّْز ذ[ ٌ[حتجبح خخت� ةًحتجب خلُّحتةختجبحٌُّذ مُّخحبْئىُّحتٌال:ي[خلالض
جبحجنر طًؤّحب ئَُّّْحت:طَُّّْل خىٌُّل جنًْحت�جنُّمجُّ:ْجبَّخلىُّهرُّمج[أل إل[ْة[حتٌّ
حت�َّْحمج[ألإ ؤ[هُّ َّخلّ�ُّ خخت� ذ[جلَّ: ةؤ[حتٍ خبٌال: حت� خل[ٌٌُّّ ئُّ ةًحتجب ؤئئُّز
ْ:خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ طُّهجمُّحتٌَّئ:خلًز[ ئُّ ٌل ء:خخت� ألُّني:َّْز هُّحتَّ َّْف
ذًٌُّألجمغ ْ جنًْحت�جي خلُّحتةختجبٌَّّ مُّخحبْئىُّحتٌال خبٌختز[ٌّ نيّألُّ حت�َّمجُّجلزُّحتَّخم
ة[حتٌ�ُّحتٌّ خبٌخت ئُّ طٌُّْخن ْ خىُّآل ط[ئحنر ةًحتجب ةّحنٌُّّ خ[َّْز ئُّ خ٢ْخ[َّْحت�ٌّ
ْ ةّحن[َّْ ةًحتجب خلُّحتةختجبحٌُّذ ئُّ ضًٌَّّ ةُّال ةُّال جنهّألُّّ إلًٌختٌَّئ طُّْ
خًٌّ طَُّّْ خًٌّض زُّجنّؤ[ألُّْ جبحٌْ�ٌُّ[آل طَُّّْ َّْحتسئُّ ء ْيُّْئٌُّئُّ فئُّْ:خُّئ
ذًْز﴿[ألُّ ْ ذٌُّ[حتَّ َّْ شىًْؤُّز ّحلٌَّئ إل بتثب طٌُّئًْئ ؤ[ألل خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ
ئُّ ةًحتجبخلر[آل ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز حل ّ إل خ[حتَّمج[ٌٌُّئ ْ جن[حتٌَّئ ْ ط[ْحٌٌُّئ جبَّخ[خُّض ْ
ٌّل حت� ةًحتجبٌخن ْ ضًٌَّ[آل ألحبحألٌُّّ جبحت� زُّؤ[حت َّْحت جبحألُّ سّ[سّ[: جنًْألٌُّئ
ئُّ خلُّضرّل سُّألل خلُّحتَّع[ال ْ ألٌُّ[جنر ضًٌَّّ ئُّ ةختجبآل جبٌو[ن خّش�ُّ
ئُّ ةًحتجب ذ[ةّل إلُّحت جنًْحت�جنُّ ئٌُّّ زإ ةختجبَّ جبَّخم ةًحتجبخلر[آل خلُّحتحخلُّحت
جبٌو[ن َّْحتمجختٌّ:ٌ[ ؤئئُّز نيّألٌُّئ ْ ٌجت ذً خلُّحتسُّال ْ سًحآل ْ ز٢ زّ[ْ ْ خبآل
طَُّّْ ْ جلحألجمغ ألّحنرؤ[أل ْ ةًحتجبحألُّ َّْطُّحتةّل ضًٌَّ[آلض ض[ء ط[ْ:ْ ئُّ
ة[حتمجُّحتٌَّئ ْ سورّ[حتٌَّئ ْ هُّحتؤ[ألدُّحتٌَّئ ْ ذُّئُّخٌُّئ ْ ؤ[ؤخلر[ٌٌُّئ خًٌّ
حت�ٌّْ طُّئ�ختجبآل:ْ ضًٌَّ[آل جبَّخم:ئُّ:ة[حتْخ[حت ذُّ ْ ط إلُّحتجنًْألّل ةًحتجب:ئُّ
حت�َّْحٌّ:ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل ّحنٌُّّ ة ئُّ جبٌو[ن ْؤُّحتجبحألُّ ةًٌٌُّئ:ةًحتجبخلر[آل ةختجبألُّ
ألُّخُّحتجبٌل ْ:ئُّ خلًْء َّْ:نيُّةٌُّئ جبَّخم:ْ ٌُّْء ٌَُّّْء:جبَّألل ْ ةختجبآل
زختنيُّء جبْخبؤألّل َّْحتحَّْحت ئُّ ذًٌُّألجمغ زًٌْف ط٢حجبٌَّّ َّْ أل[َّْحتحَّْحت
َّْز سُّألل خُّحتٌَّئ خلُّحتسُّال ئُّ مجُّْحتحٌل جلٌ[ألٌُّئ ْ جلَّحتَّجب ْ خًخلآل
خ ذًؤ[حتخىُّآلض ؤئئُّذُّمجٌُّ[آل طُّحتح مجُّْحتحٌل خلُّحتةُّهرألٌُّئ ْ َّخلألآل خخت�
ٌُّء ْ ٌُّة�ختذآل طُّْ خلُّؤُّحت ]ٌ خُّحت ْْؤ[آل طؤخت� جبَّخلىُّهرٌُّئ مجًؤ[آل
َّْ:زُّحتٌَّل ٌٌُّخن ْ جبٌّ إل[ذُّ طٌُّئًْئ جنًْحت�جي طُّع[ال ء:ئُّ جبَّأل�ُّّخلُّ
ْ:طُّمجُّحت ذٌُّّ�ُّ:طُّخبؤ[حت جتْْ:ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل ّ ؤ ئُّ ْ:زختجنأل�حبححت ئُّ:جن[أل[جلٌّ زخت�
جبَّخلىُّهرٌُّئ١ ْ زُّحتئُّؤ[آل ْ شىًْؤُّز: ئُّ ز[حتٌحلمج[حتٌّ: خرًحٌال ٌْْخن طؤخت�
طٌُّئًْئ جنًْحت�جي خ[َّْحت� ْ خ٢ ْ ط٢حجبَّ َّْ:إلُّؤ[آل خ[ٌُّجب خىٌُّال ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل
خىٌُّالإ أل[طًؤّحب جبْخبؤألٌُّئؤ[آل ضًَّؤ[آل ٌ]ْذُّخ ٌَُّّْةُّّذ ْ خىٌُّال ة[حت

ألًٌجمُّحت خلُّحت

٤[حتَّ خلُّحتخ[خم
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خلُّحتهختحجلٌّ ْ َّْ:ط[جلحجبٌّ طُّحتح:حت�َّخلف ضًٌَّّ:ألُّْخلّ[خلَُّّْ ٌُّّذُّي ْ إلُّْئ ئُّ إلُّؤّحنُّ سُّإل[آل ؤئئُّذٌُّئ مجحنر َّْء ةًحتجب ؤئئُّز
يًحتخ[أل ْ ز٢ْْجلَّ ط[ؤ[عٌُّئ َّْْ حت�َّخلف ض[ذخت ئُّ خُّحتز[ةختجبٌُّ هختٌَّل جنًْحت�جنٌُّئ ْ ٌُّذُّةًْؤ ْ خلّ[خل جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ْ
بتثب خل[ئ طٌُّئًْئ بب ةًحتجب:ئُّ ؤئئُّز جنًْحت�جنٌُّئ َّْحتهختحْحأل١ٌآل ْ ؤُّجلأل١ٌآل ئُّ ٌُّةّل ةختجبٌُّإ زّحنىُّجي حت�ٌ�ُّ ئٌُّّ هختٌَّ�ّخن
ٌّ]�ٌُّألٌُّئ:ةًْؤُّئ ْ نيف مجحنر ةختجبآل خُّجنحبححتٌّ َّْ ةًحتجبخلر[آل ز[حتز:جبقًةختحز ْ ألُّؤخت خ[حتجلحأل:خلُّحتةختجبحٌُّذ خُّحتز[خًٌّ:َّْ

ْإإإإلرحب سورّ[حتٌَّئ ْ ة[حتةُّحتٌَّئ ْ ؤ[ؤخلر[ ْ س[ٌئ ْ خبآل ْ زّ[ْ ئُّ ةًحتجبٌّ

جنًْحت�جنُّمجُّحإ ش[ئ جلْْحآل خًٌُّ ء
ٌ]يًحتخل ْ طٌُّئًْئ جنًْحت�جي: ثحخُّحتز[خًٌآل ةختجب:ء ط[جنىختح طٌَُّّْحنُّ

ز[ٌرُّضر خُّنحبحٌّ ئُّ مجُّْحتحٌّ
ئُّذ هٌُّئ ةًحتجب ء جبٌ[حتجبح
خُّجنحبححتٌّ طَُّّْ ئَُّّْحت سّ�٢آل
ْ جبَّحتَّة زًٌَُّّألحبٌٌُّئ ئُّ ةختجبآل

ٌُّآل:خلّ[خلحإ ئُّ ٌأل[ْض
طٌَُّّْحنُّ ةُّحتٌال ٌَُّّجب
ةًحتجبٌَّئ ءثح حت�ْْجنألُّْةختجب
خلُّحتةختجبحٌُّذ هٌُّئ
ز[حتز سُّؤ[َّْحتٌّ حت�ٌى﴿ختٌ[ٌٌُّئ
ةختجبٌ[آلآ ةًحتجبخلر[آل: جبقًةختحز:
ؤُّشُّؤُّجب شُّخّد سًْحتَّ ٌَّّْ
ْ خًٌّ ز[حتذ خلىختذ٢ ةُّحتٌال:
رّ ٌُّة خلُّحتء ةُّحتٌال ٌَُّّجب

ض[َّْآل طٌَُّّْحنَُّّْ: َّْئ ْ ألُّةختجبٌْآل: سُّأل�ّخن: ْ ألُّجبٌْآل ضًٌَّ[آل:
ّحنٌُّّ ة ئُّ: ةختجبآل َّْحتمجختٌّ: ئُّ خًٌآل مجُّْحتحٌل ضًحخلر: ْ ط٢حجبَّز:
خل[خر ٌل مجحنر طُّحتح ضًٌَّ[آل جبحٌآل يًخ[أل ْ ط[جلحٌُّذ ؤئئُّذُّمجٌُّ[آل

ةختجبآلحإ
طَُّّْل خًٌّ:ْ حت�ٌَّّ ؤُّجلألُّ جنًْحت�جي ط خ[آل ئُّ خل[ئ ألًْ نيئ:ْ خُّف
ط خُّحتإلُّؤٌُّئ ئُّ ٌُّةّ�ُّ خبٌٌُّحب ئُّذ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت طّجمُّ
نيّألٌُّئ:ؤئئُّز مجحنر ء مجُّْحتح يًحتخ[ألّحبحٌألٌُّئ طُّْ ْ جنًْحت�جي:ؤُّجلألُّ
َّْحتَّْ َّْضر ء: هٌُّئ ةًحتجب ذ[ٌدُّذ َّْ ةختجبآلآ :زّحنىُّجن ةًحتجب
إلُّخلر:ألُّذُّْحٌُّذ ذُّألّ[ ْ ألٌُّّْ إلًٌمت َّْذُّؤ[ٌّ جنًْحت�جي:نيًٌّ ز٢ٌّ

َّْزُّّْ:ألّ[جب ز[ئ ةًحتجبٌّ:ضًٌَّّ
خىُّآل خُّجنحبححتٌّ جنًَّّ َّْْ ذ[
ئَُّّْحت إلُّحت ْ خُّّآل يًحتخ[أل ْ
حت�خبقٌُّئ ء خًٌّ طٌَُّّْحنُّ
ٌُّء ئُّجنًْآل ٌُّء جبٌىر[ذحتٌّ
نيّألُّ :ط جب٤ْأل[ٌُّذ م٢حة
�ْجل سًْحتَّ مجحنر ْ ةختجبآل
خلُّحتٌ[آل إل[ْحتجبألُّ خلرُّؤّل ْ
ةًْمي ْ ةختجبآل ذُّخلو٢ ئُّ
ْ ةًجنغ ْ َّْجلْْحت َّْزّىختجبآل
ْ:ألًٌآل:ةختجبآل خ:جنًْآل ٌآل:ْ خخت�

سًحألّ[آلإ ْ س[ٌئ إلُّجلححتحآل

:]ٌ يًذ[خّ[آل رّ ٌُّة خلُّحتء: ؤًحتحجب م[جبئ خًٌّآ:ْ ةًحتجبخلر[آل ْحآل
رّ ٌُّة خلُّحتء شُّي طجمؤ[مّئ جلَّةُّّ ْ خًٌّ ةًحتجبخلر[آل ذُّئُّخٌُّّ

خبألٌُّئ:ةًحتجبخلر[آل:خًٌّحإ
خلُّحتخ[جلٌَُّّْآ ٌُّآل ئُّ طًٌحنثح ةُّحتٌال ٌَُّّجب خلُّحتخ[جلٌّآ ٌُّآل ئُّخ[َّْز
ضًٌَّّ جبَّْحت ْ ألُّضخن ز[حتذ خلُّحتةختجبٌَّئ ئُّ ٌُّةّ�ُّ ء ز[حتذ خلىختذ٢
ء خبألٌُّئ ْ س[ٌئٌُّئ ْ يًذ[خٌُّّئ ةختجبآل خُّجنحبححتٌّ خّش�ُّ طَُّّْ آ جبحجنر
ئُّْ مي ْ ةًحتجبخلر[آل ئُّ مي جنًْحت�جي ئُّ ةُّحت َّْحتمجختٌّ ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز خًٌألُّ

جبٌَّحنر:ةًحتجبخلر[آلحإ ء:إل[ألُّ أل[ْنيٌُّئُّ
جنًْحت�جي:طٌُّئًْئ َّْضر ث طًٌحن ةُّحتٌال ٌُّْجب ط[خًْحتٌّخن ٌُّآل ئُّ
ْ ةًحتجبخلر[آل:ألٌُّ[جنر :ئُّ جبٌ[حتٌّل ٌجبححتح ذًحأل[ٌّ: خًٌّ:إلًٌمت خُّحتز[
خ[جلحتمج[أل ئُّ:ٌُّآل جبحجنغ يًحتخل[ٌ:ض[خلّل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ نيًٌألىُّ

ةختجبٌ[آلحإ جبحخف جنًْحت�جنُّمجُّ ضُّحتس ئُّ ٌل خخت� م٢حةآ ئُّ
شىًْؤُّز ؤجمرُّجن[حت ]ٌ ٌجتة[حت حت�حْ ؤًحتحجب ذ[ئد جبةرحت ضًٌَُّّْ ٌُّّئ
طُّْخل[ :هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ثح: ء ةختجب خ[خم طَُّّْ: ةًحتجبخلر[آل ٌال: إلُّحت
ئّ[آل ئُّ ٌل: خخت� :ْ مجُّْحتحٌ�آل ألُّذُّْحٌُّذ طّجمٌُّخن:ض[َّْآل:إلُّخلر ْ
جبَّْحت ْ ألُّضخن: :ْ ةًحتجبخلر[آل جبقًةختحز ز[حتز ئُّ خًٌآل خلُّحتةختجبَّ
طَُّّْ:طّألى[حت ألُّّذًٌُّأل ةُّخم ْ طٌُّئًْئ جنًْحت�جي ئُّ جبحجنغ مجُّْحتحٌل
ةختجبٌ[ألُّ زّحنىُّجن ء زًٌئُّّ ةًْؤُّةٌُّئ طُّْ خّش�ُّ طَُّّْ خىٌُّحبآ

جنًْحت�جيحإ
ةًحتجب ْسًحآل س[ٌئ إلُّجلححتحآل ثح ء: ةختجب طٌَُّّْحنُّ خ[خم ؤًحتحجب ذ[ئد
َّْنيٌَُّّْئ سَُّّْئ َّْضرُّ: طُّْ ذ[ ْ جنًْحت�جي حت�ٌحل: نيًٌألُّ هٌُّئ

خلًْ مجًئ

هٌُّئ ةًحتجب جبَّْحت ْ ألُّضخن ْ

جبٌ[حتٌّل: ْجبَّْحت ألُّضخن ؤئئُّذُّ ئٌُّّ خُّجنّل َّْء هٌُّئّّخن ةًحتجب إإإ :
سجمرئ:ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ ط[خًْحتٌّ ْ خلّ[خل ةختجبآل زحنر�٢ٌّ ئُّ جبحجنر
ئُّ ةختجبآل َّْحتمجختٌّ ةًحتجب:نيُّء سًحآل ْ إلُّجلححتحآل:س[ٌئ ْ جنًْحت�جي ئُّ
ةًحتجبخلر[آل ض[ء ضًٌَّ[آل ط[ئ ضًٌآل َّْ ْ إلُّئ�ختجبآل ضًٌَّ[آل ؤئئُّز
ُّط[ْ:ذ َّْ ةًحتجب ذ[حتٌض ٌ[جبمج[حتٌّ جبَّهرُّحت ئُّ ضًٌَّ[آل ْأل[ْ حت�َّألل:ةختجبآل

جبٌَّحبإ جبَّْحتٌ[آل ْ ألُّضخن ْ ط[جلحٌُّذ جن[ٌُّذ حت�ْْخبمج[حت ْ ألًٌجم[ألآل
ألُّضخن ط خ[َّْز ئُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت َّْحتٌآل َّْجلٌخت ةُّحتٌال ٌَُّّجب
ؤئئُّز ئُّ خلُّحتَّة خُّجنّل َّْء هٌُّئ طًٌحنثحةًحتجب جبَّْحتَّ ْ
طَُّّْ خًٌآلآ طٌُّئًْئ جنًْحت�جي خألُّحت�َّذ ضحنرٌُّئ ئُّ ٌُّةّل ةًحتجب
ء ةًحتجبخلر[آل جبقًةختحز ئُّ:جبحؤُّجلحتحألآل:ز[حتز ةختجبألّ[آل خُّجنحبححتٌّ خّش�ُّ

ةختجبحإ جنًْحت�جنُّمجُّ خلُّحتةختجبحٌُّذ
]ٌ حت�َّخل[ألآل ٌُّآل خًٌّ خُّحتز[ جنًْحت�جنُّمجُّ َّْضر ثح ْز: جلٌ[ذختٌخن
إلُّْئ:هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ طَُّّْ ئَُّّْحت ألٌُّّْآ مجًعّ[ٌّل ط[خلر ئُّ ؤطن
ئُّ خُّجنحبححتٌّ:ةختجبآل َّْ خىُّآل َّْ زخت� ةُّؤُّّ ْ ةُّئف ط ء جبحآل طَُّّْ
ةًحتجبخلر[آلا أجبَّألل ٌٌّحت�حجب جنًْحتجي حت�َّخل[ألآل جبَّجلمج[ٌّ ٌُّةال ةضُّحتٌالجبحؤُّجلحتحألآل :َّؤضًحتحجبٌُّجب ذ[ئد جبإ
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خلُّحت٤[حتٌّ ط طّش[حتَّ خىٌُّحب:نيًٌألىُّ ط[جنىختح ط[جلحجبٌّل مجحنر
ةٌُّحبحإ جبٌ[حتٌّ ٌل مجحنر ط[ٌألحبٌَّّ ْ ني[حتَّألًٌجمجم[جلَّ مجحنرُّّ

جبَّخلرٌُّّ خ[ٌُّخلُّ ء حت�َّخل[ألآل جبَّْحت ْ ألُّضخن خ[َّْز ئُّ
يُّإلختَّؤ[آل خٌُّّحب:جبةرحت طُّع[ؤ خلُّحت٤[حتٌّ َّْ ذ[ٌدُّفُّألحبٌل
ضًٌَّّ جبَّْحت: ْ ألُّضخن: حت�َّخل[ألألُّ جبَّخلرٌُّّ ط خ[ٌُّخلُّ: ثح: ْز
ْ ةختجبألُّ ةًْمي ء ةًحتجبٌَّئُّ طُّْ: ْجنّ[حتةختجبآل ئُّ جبحجنرًْجب
ئٌُّّ :ْ خلُّه[حتَّذٌُّئ:م٢حة خلُّحتخُّّألُّ ذ[ َّْزّ[آل:ةختٌ[خم ةًْمي

خىُّآلحإ خُّجنحبححتٌّ خلُّحت٤[حتٌُّ
ٌال إلُّحت ئُّ أخلُّحت٤[حتٌّا ط[ؤ[حت هُّحتؤ[أل�ٌُّّ ًٌَّخُّحت خُّحت�
ْز ضًٌَُّّْ ٌُّّئ : طُّقُّجب خل٢ْحآل: ةًحتجبخلر[آل
جبَّجلمج[ٌّ َّْئ طّؤُّ:َّْ:حتٌى﴿جمغ ئٌُّّ:خ[َّْذُّ ثح
ةُّقآل ة[حت طَُّّْ طُّحتح خُّنحبح ئُّ ط[ؤ[حت أل[َّْألحبٌّ
خًْجب خلُّحتةُّهر طزُّحتحخلّألُّ:جنُّه[ي:ْ ط ء

ئُّذ:ألُّةٌُّحبحإ خلّ[خلُّز:جبَّض[ئُّز ْ
خل٢ْحآل جلحألّ[حتٌّ َّْ ذ[ٌدُّز هحتال ئُّخ[َّْز
خألُّحت�َّذّّل َّْجنًٌَّّّ ثح ْز طُّقُّجب
هحتؤُّمجُّ ئُّ طَُّّْل: ئُّخ[آل: حت�ٌىىُّهرّؤآل:
ذُّةألّ�ّّل سّ[ْحجلٌّ َّْف ألًٌجمّ[خم
]ٌ جبحأل[ٌآل: إلّؤ[ ئُّخ[َّْز إلُّخم:

ذُّحتؤّحلحإ
ئُّ
ز َّ ْ خ[

ٌئ يُّّ ح م٢
ٌحنر َّ جب
آل ح ْ خل٢
هحتال ْزثح
إلُّخم ذ[ٌدُّذّل
ئُّ ء م٢حيٌُّّئُّ طُّْ طُّحتح:

ةًحتجبٌَّئ َّْذ[ٌدُّذ خحلحألّؤآل ٤[حتٌَّ[آل ذ[ خبٌُّآل م٢حة جبٌَّحنر
ضًٌَّ[آل جلحألّ[حتٌٌُّئ ئّ طّؤ َّْ ذًٌُّألآل ٌ[ألٌُّحنُّ م٢حةآ جبٌَّحنر
حتٌىىُّهّؤآل ط[ؤ[حت أل[َّْألحبٌّ جبَّجلمج[ٌّ َّْئ طَُّّْل جبٌْ[ٌّ خىُّآل ةئ
ؤّألٌُّّ حت�ٌىألُّةُّهرّؤآل طٌُُّّ: خ[آل ئُّ ْطُّمجُّحت: ة[حتَّ ط ئُّخ[آل

ةُّقآلحإ ؤّى[ألّحلؤٌُّئّ�١
ضًٌَُّّْ :ٌّ ئُّ ُّخ[ألذ[ئ ]ط :ةًحتجبخلر[أل إل[ْزُّق[أل ٌألُّحت ألً
ْ خ�ختذّ[جب طُّع[ال ط[ؤ[حتَّ:ز[حتَّةُّ خًٌّ:ط خ[ٌُّجب ء طَُّّْةختجب خ[خم
خلّ[خل نيُّآل:إلًْة[حتٌل ئَُّّْحت ط:خلُّحت٤[حتٌُّ ثحَّْف ْز جلٌ[ذخت
ٌأل[حت�َّجلح:ةًحتجبخلر[أل إل[ْزُّق[أل ضًٌَّّ َّْضر ئُّ ْ جبٌْ[ضختٌ[
ء ةختجب خ[خم طَُّّْ:ئُّذ ْ:زّحنىُّجنىختجبَّ:جبحجبمج[ٌّ:ٌُّة�ختذ ضًٌَّّ
ألٌُّختٌّ إلُّيُّ طُّْ شىًْؤُّز ْ جبَّخلرًْحتَّ جنى[ألآل جبٌْ[ضجمرألُّ ط
ْ حت�ح َّئ :ٌُّْة�ختذ جبحجبمج[ٌّ ٌجمر ًإلُّئ ْ ة[حتَّ ط ملٌُّحبَّ:أل[ْ جبَّخم

خًٌّحإ ةًحتجبَّْ ٌجمر ًإلُّئ
ئُّْ:أل[ْنيٌُّئُّ ثح:طّؤُّ:جبحْحٌّ:طَُّّْ:ةختجبقآل:ء ْز جلٌ[ذخت ُّخ[ألذ[ئ
ذّ[آل ئُّ سّألخل[ٌحب ْ حت�َّمجُّجلٌّ ز[ةر[ٌّْ ْ مجختحهجبق ٌختحألى[حتٌّ مجً
طُّْ ْْ:جبٌْ[ٌّ َّْف:طّؤخت� خحبحتٌٌُّحبآ طُّع[ال حت�حزختخل مجختز طُّع[ال
طُّحتح إل[ذألُّْ أل[ْنيٌُّئُّ: ئُّْ ٌل خخت� ْ جبح حت�ٌّْ ء ٌختحألى[حتٌُّ: مجً
طُّع[ال:جبحتٌ[آ ذّ[آل ئُّ خ[حتَّْْجلن ةختجبآل ٌ]ط[خل ةُّؤّل ْ ٌال إلُّحت
خ�ختٌّ طُّع[ال ذّ[آل: ئُّ مجحنر مجختٌأل�ُّ:خلُّحت٤[حت هختَّ جبٌّ طّجمُّ
ذ[ٌدُّذ:ئُّْ َّْ:ىإل[ذُّمج[ألّ ز حت�حخلي[أل ٌجتٌَّّ طُّحتح:ط[جنىختحةختجبآل:حت�

جإ إل[ذّ[آل ّىإل[ذُّ ز ٌُّء ئُّ جلٌ[ذخت ء أل[ْنيٌُّئُّ
ْ ةُّحتٌٌَُّّئ ةًْمي َّْجلححتَّز َّْةّئ ]ٌ خختٌى[حت ألُّسُّي شُّؤحبٌُّ
ض[خلّل جبَّْحت ْ َّْجلححتَّذُّمجُّ:ألُّضخن ثح ز ةختٌ[ٌٌُّئْ: َّْز ةًْمي
ٌال إلُّحت جبٌَّحنر: ئُّ ء ةًحتجبٌَّئُّ طُّْ أل[ْ ذؤ[حتةختجبآل ئُّ: جبحجنر
خلّ[خلُّذُّمج[آل ئَُّّْحت: خًْآل سُّإل[آل: ئُّ: ز[حتنيٌُّل إلُّحت: ئُّ خبٌُّآل
طّؤُّ :ْ خًٌآل جبألّ[ جن[حتٌَّئ ْ ْز: جبَّحتَّْجبَّحت َّْحتٌآل: حت�خبٌال
ةًحتجبٌَّئ إلُّة ؤجممجُّحتةختجبآل طُّحتح زّىإل[ْحتجبقآل ئًسألٌُّل:
خًْآلآ ةًحتح إلُّحت ئُّ: أل[ْألًٌجمىختجبألّ[آل ض[ذخت ئُّ: ٌال إلُّحت جبٌَّحنر
خًٌألّ[آل :م٢حي ء خُّئ�ُّأل[ؤُّ ٌُّء ألّحن[ألحبحٌآل َّْ طٌُّْخن
ئُّئّ[آل سألجمُّّ جبحْحٌّ:جنأل[خلأل[ؤُّْ:جنُّإل[جبٌَّّ طَُّّْل خ نيُّخلسأل

خىُّآلحإ
ث ء ةختجب ٌال إلُّحت جبٌَّحنر ةًحتجبٌَّئ: ئُّ: جبحْح ألُّسُّي شُّؤحبٌُّ
جنًٌَّّّ َّْ نيًٌألىُّ خًْآل مجحنر خلُّحت٤[حت ط[ة[ؤُّمج[آل ْجنّ[حت ح
مجحنر:خلّ[خلُّذٌُّئ َّْخ[آل جبٌختٌّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌ[:طّش[خّّل ألٌ طُّحت
ة[حتٌ�ُّحتٌّ جنًَّّ إلُّؤ[آل َّْ ْ ئُّ:م٢حة ْ:زُّحتََّّْزّحبحٌآل خُّجنُّحتٌّ

خ[آل:ط[ٌألحبٌَّ[آل:جبٌختٌّحإ ئُّ
طَُّّْ طّؤُّ:طُّحتح ْز:ثح ألُّسُّي ةًْذ[ٌ:يجمُّمج[أل:شُّؤحبٌُّ ئُّ
جنًْألٌُّئ ْ خىختٌُّآل ٤[حتَّ: م٢حيُّّ إلُّحتني ء ةُّقآل ة[حت
ئٌُّّ خُّجنحبححتٌّ مجحنرّ[آل ذ[ خىختٌٌُّحبآ جبٌ[حتٌّ ألّحنرُّس[خًٌألّ[آل
ْذٌُّئ خ[آل: ئُّ ةُّقآل سُّضر: ْ خىُّآلآ: مجحنرُّّ: خلُّحت٤[حتٌّ
ةًحتجبؤ[آل ؤُّحتجبال ٤[حتٌَّّ:مجُّْحتحٌل ء ط٢حآل ئُّْحألٌُّخن ْ إل[ْخل[

خبٌُّآلحإ ئُّذ

:�مجختٌأل:ْ ؤُّخلُّئُّ ط َّْخ[آل ضجمغ ٌ]حت�ْْجنأل جلٌ[ذخت طُّحتح
ٌل خخت� َّْذ[ٌدُّذآ ةًحتجب ؤئئُّز ْ مجحنر َّْ م٢حة ؤئئُّز طُّحتح
طُّحتحؤ[آل خ[َّْذُّ ئٌُّّ ضًٌَّ[آل نيًٌآل طُّحتحٌّ حت�حْ ذ[ٌدُّفُّألحبٌَّئ ئُّ

ط[جنىختحةختجبآلإ
ْ ط[ؤ[حت طًٌحنثح خ[َّْْذَُّّْ ئٌُّّ يُّإلختَّؤ[آل خل[شد جبةرحت
قختٌَّئ ْ جلحألّ[حتٌٌُّئ ء: مجختٌأل�ّ�ُّ هختَّ: ة[حت خلُّحت٤[حتمجحنر
مجُّْحتحٌل:جبٌختٌّ ذُّطجم٢ ]ٌ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ء ةُّهّحبَّْ ئُّف هختٌَّل
ط[ؤ[حت نيًٌألىُّ ةًحتجبٌّ:َّْذ[ٌدُّذآ ْ:مجحن َّْ م٢حي ئُّخ[آل:ْحين

ألُّمجختذُّّخلٌُّ[ألُّْحإ ٌ]ٌْجب خلُّحت٤[حتٌٌُّئ ْ
خلُّحت٤[حتٌّ ؤُّحتسُّمج[آل مجختٌأل�١ٌآل ئُّ ٌُّةّل ثح ء جلٌ[ذختٌخن:ْز
ْ أل[ْ م٢حيُّّ:ئُّ إلُّحتني ء طَُّّْخلُّ حت�حخلُّيّألُّ ْ جبحتْخم مجحنر

٤[حتَّ:خىختٌُّآلحإ ْ خ�ختٌحبََّّْ م٢حة جبٌَّحنر ئُّ
مجحنر ثح ْز: يُّإلختَّؤ[آل ألًَّْ خلُّحت٤[حتٌّ ط �مجختٌأل ئُّخ[َّْز
خًْجب ْحتجبذخت ئُّمجحنر خلُّحت٤[حتٌُّ ط ء نيَُّّْحت�ٌف ٌل
ؤُّذختخل َّْف َّْة[حتذُّّحتٌٌُّحبآ ئُّذ ألًْ نيًٌأل�ُّ:ذُّةألئسّ[ٌّ
ٌُّآل:نيُّآل ئُّ ألُّجبحتٌٌُّحب حت�حخلى[أل ْ ْحتجب جلحألّ[حتٌّ ء إلُّخم طَُّّْ
جبٌختآلآ ٌُّة١ٌّ ئُّ مجًؤ[آل ء طَُّّْ ئَُّّْحت م٢حي زّىإل[ذٌُّل
جبئألّ[ ْ خًٌألّحب ٌخت ني[ْجب جبَّْحت: ْ ألُّضخن: خ[ٌُّخلُّ إل[ْْذٌُّّئ

طُّْ :جبحتْخل ْ حت�حخل ئُّ خًْجب:
خلُّحت٤[حتَّمجُّ ء جلحألّ[حتٌٌُّئُّ

ألًٌجمألّحبٌَّ[آلحإ
إلّؤ[آل ةُّخم خخت�ٌل
ؤُّذختخل يٌُّختٌّ
خ[َّْز ئُّ [آل: ّجبئ إل[
مجحنر خلُّحت٤[حتٌّ

ٌٌُّحنُّ ْ
ألُّّئّحبٌَّ[آل
ٌّ حت ألّ[ ح جل
يّألُّ خلُّ ح حت�
ٌجمآل خألً
ئٌُّّ ْ

يُّإلختَّؤ[آل جبةرحت خ[َّْذُّ
حت�ْْئٌُّئ :َّْ طًٌحنثح

جلَّؤ[ألٌُّّ ء طًٌحنّؤآل ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل
إلُّحت خ[ٌُّخلُّ :ْ مجًجلٌَّحنر: ذّّلذختخم  ْ ْ إل[

َّْ ضًٌَّّ جنأل[خلأل[ؤٌُّّ ْ خألًٌجمّحب ضًٌَّّ حت�حخلُّيّألُّمجٌُّّ ألُّذَُّّْ

مجختذُّّآ طُّع[ال م٢حة ئُّ مجحنر خلُّحت٤[حتٌّ طزُّحتحخلّآل إلٌُّحنر آ خل[ئ إلٌُّحنر[ ٌَّْجبحتٌجتح
ئُّ تب ذُّألّ[ ء مجختز طُّع[ال تبببببثثثب ئُّ: ْجبٌْ[خلُّحت٤[حتٌخن: ثبثب خل[ئ ئُّ: ٌُّةؤّ[آل
ٌالةًحتجبخلر[آلئٌُّّخلُّحت٤[حتٌُّخُّجنحبححتٌّألُّةختجبإطّجمٌُّخن ٌحلمج[مج[آل:م٢حةمجختذَُّّْآنيًٌألىُّإلُّحت ز[حت
خُّحتيُّحتححت:خًٌّآ ء ألًَّْ خ[حتَّْْجلن حألى[حتٌّ:ْ خت� ٌ مجً طُّْ ْ :تببب خل[ئ ئُّ َّْحتٌآل حت�خبٌال حت�ؤّ[آل جبٌْ[ٌّ:
ْحتجب خٌُّحلا أجبحذ[ ْ جلحألّ[حتٌّ خألىٌُّّ ء ألًٌْل مجحنر خلُّحت٤[حتٌّ طُّحتح مجُّْحتحٌل:إلُّخم إلَُّّْسٌُّّ
ئُّخلُّحت ْز جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ جبحال خّأل[ةختجبآل ْ جبحتْخلّل زألحبحأل[ٌآل خىٌُّحب:ئُّض[ذخت جبحخف هختحْحألّل ْ

ْحينّ[ألٌُّلإ ْ جبحتْخم ْ حت�حخم قختٌَّئ ْ خألُّؤ[

خلًْ مجًئ

ةًحتجبخلر[آل إلُّحتٌال جبٌَّحنر ةًحتجبٌَّئ
مجحنرح خلُّحت٤[حتٌّ ئُّ ةُّآل نيُّ نيَُّّْحت�ٌّ

إلُّحت خ[ٌُّخلُّ ْ مجًجلٌَّحنر: ذختخم: جلَّؤ[ألٌُّّ “
ضًٌَّّ حت�حخلُّيّألُّمجٌُّّ ألُّذَُّّْ: إل[ْْذّّل
ط[جلحجبٌّل مجحنر: َّْ ضًٌَّّ جنأل[خلأل[ؤٌُّّ :ْ خألًٌجمّحب
خلُّحت٤[حتٌّ ط طّش[حتَّ نيًٌألىُّ خىٌُّحب ط[جنىختح
ٌل مجحنر ط[ٌألحبٌَّّ ْ ني[حتَّألًٌجمجم[جلَّ: مجحنرُّّ

“ ةٌُّحب جبٌ[حتٌّ



ألٌُّّْ:ط زٌُّ[ هٌُّئ ةًحتجب طُّحتح جبَّحتهُّز َّْضرُّ ئُّْ ْ خلُّضغ هختَّ
ألٌُّ[جنغ خّش�ُّ طَُّّْ هختَّخمآ زُّأل[ٌّ ْ زّمت نيًٌألىُّ خ�ختألَُّّْحت حت�ٌ�ُّ
ةٌُّجمّ[ألُّ زّ[آل:ط ْ:ؤ[جبٌّ:ء:ؤ[َّْ:خٌُّّحبَّ ي[ألًْأل ْ:خلّ[خل ذًحأل[ٌّ

ط[خلر:جبحجبمج[ٌٌُّئ:أل[ْجبَّْئُّذحإ َّخلألألُّ خخت�
َّْ ةختجبآل ؤ[ؤئُّز :نيًٌألُّّذ ئُّخ[َّْز
مجًجلٌَّحنرُّ ؤ[ٌَّّْ ئُّْ ُّذأل[ْجبَّْئ ي[ألًْآل
ُّذأل[ْجبَّْئ ي[ألًْآل ثح ْز هٌُّئ حتٌ[جل
ئُّأل�ُّحت جبْ ْسًْجب: ئَُّّْحت: َّْضرُّآ: ئُّْ
ْ طُّؤختٌى[ سًْحت خلُّحتَّة ُّذأل[ْجبَّْئ
َّْجنًٌَّّل ةٌُّجمُّمج[آل ّرآ خللّ رّ ٌُّة
َّْجنًٌَّّل ئَُّّْل قّ[آل جلٌ[ذخت خلّ[خل
ط[جبَّؤّحلحجب ؤ[ي: نيًححتنيًٌَّّّ ئُّ :]ٌ ي[ألًْأل
ةٌُّجمّل ةٌُّجمُّ: ط نيًٌألىُّ: ْ محؤُّّآلآ:
ء جلْْحتحألُّ طُّْ خبٌخت:هحن[حت ْ:ةُّهرُّ ألُّء:ي[ألًْأل خًٌّ خلّ[خل جلٌ[ذخت

خًٌّحإ ئُّأل�ُّحتَّ جبْ طُّْ أل[ْأل ئُّ
ؤّى[ألّحلال َّْمجًْحتٌَّّ ثح: ء ط[جنىختحةختجب طٌَُّّْحنُّ: هٌُّئ حتٌ[جل
ْ جنى[ز خًٌّ خ[ٌُّخم خلُّحتجبَّؤُّ ئُّْ ُّذأل[ْجبَّْئ حت�ٌىُّهرألأل[ؤٌُّئ
ْ خًٌ[ذ[آل حت�ٌَّّ ئُّ:أل[ْ:جبحجبمج[ٌٌُّئ:ضًجب:م٢حيُّْ خلُّحتَّذ[ خلى[مج[آل:ئُّ
ؤُّمأل[ ٌَّّْ أل[ْجبَّْئُّذآ ط[خلر طُّحتح خىختٌ[آل خُّحتجلَّْ طَُّّْ جنًْآل ئُّ
ء:ضًٌَّّ خىختجبٌ[آل خُّحتجلَّْ خلُّجبحال حت�خبٌال طُّحتح جنى[ذُّمج[ألّ[آل خ[ٌُّخم:خًٌّ
حت�ٌّ ة[حتَّ ط ط[ٌ[ زختخلّؤآل ئٌُّختح ْ خًٌّ جنى[ذُّمجُّ َّْحتحألًَّحت ٌُّآل
خ[آل:مجحنر:جبحال أل[ٌْحبَّ جبَّخم ء خلُّجبحال حت�خبٌال سًْحت حت�خبقّل َّْئ جبحجنر

خًٌآلحإ ضًٌَّّ ئأل١ة ئُّخبٌخت ْ جبَّجلمج[مج[آل:جبَّْئُّز ْ
ةٌُّجمُّ ط َّْئ ةختجبآل ؤ[ؤئُّز ئُّخ[َّْز
ُّذأل[ْجبَّْئ حألى[حتٌٌُّئ ٌخت� مجً خل[ٌٌُّّ ئُّ
ئُّ:خل[ٌٌُّّ ْْ طؤخت� ثح ْز هٌُّئ حتٌ[جل :ْْ طؤخت�
ْ ط[جلحجب ؤّحبٌ[ٌّ ْ ْحجلخًٌآل ْ سُّإل[أل�٢ٌّ
ط[جبَّؤّحلحجبآ ؤ[ي خألُّؤ[ٌٌُّئ سًَّّسّىختجبآل
ط[ئحنر حت�ٌحنٌُّّل: َّْجنًٌَّّّ ّحنُّمجُّ: ة
جبٌْ[ ئُّ: إلُّحت هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ: َّْف خًٌُّآ
ئُّ ء ةًْنيًَّزّىختجبألُّْ طزُّحتحخلّألٌُّئ
ذًٌخن ْْ طؤخت� حت�ْْخب ذ[ مجختز طُّع[ال :بثثب خل[ئ
هختٌَّل ط[خًْحتٌّ ْ ُّذ ٌُّخًٌآل:ةًْؤ ةًذُّْ ْ:ةًز سًجبحسًجبخًٌآل
ؤ[ٌٌُّّ:ط[ئحنر خًٌُّ َّْجلْْحت ةًْنيًَّزّىختجبآل ْ:طزُّحتحخلّألٌُّئ إل[ذألُّ
طُّحتحٌ[آل خألىٌُّل جبٌّ ْ ط[خًْحتٌّ[آلآ ْ ُّذ ٌُّؤة هحتؤٌُّّ خًٌآل
إلُّؤّخن ْ جنى[ذىختجبآل ط[خلر خىُّآل:ئُّ:خلُّحت َّْز جبَّخم ئُّْحتحْ ألُّؤُّآل

م٢حيحإ ٌّ]�ةًْؤُّئ ذّىَّْخًٌآل:َّْأل[ْ خلُّحت:ط[خلر ئُّ
ئٌُّّ يجمُّمج[أل ئُّ: شُّحتذ ذ[حتة: ي[ألًْأل زجمسحت: آ ضًٌَُّّْ: ٌُّّئ
هٌُّئ ةٌُّحم:ةًحتجب سًْحت ةٌُّجمٌُّئّل َّْ ثحألًْحت�خلغ ْز خ[َّْذَُّّْ
ذًٌُّألختٌٌُّّ خُّئىًْ ألُّّآ ُّذأل[ْجبَّْئ جبحجبمج[ٌٌُّئ ة[حتٌَّئ ْ طُّحتء ئُّ
خلُّحت ء ط[جبَّؤّحلحجب ؤ[ي ئُّ ةختجبآل َّْحتمجختٌّ ئًسألٌُّّ َّْحتجبَّال ملختٌٌُّحبَّ
إل[ٌّ ئُّ ُّذأل[ْجبَّْئ ذ[ْحآل جبحجبمج[ٌّ ْ ٌُّة�ختذُّّآ ألُّذٌَُّّْئ َّْ
ٌجبحجبمج[ٌٌُّئ:أل[ْض خًٌّ خ[ٌُّخم ْ ألُّّآ ةٌُّجمٌٌُُّّئُّْ ٌَّّ زًٌَُّّألحبٌّْ:
ذ[ْحألٌُّئُّ طُّْ خ[َّْز ٌ[حت:مجًعّ[ٌّ:ئُّ خخت� ْ َّْحتخ�ختجبٌ[ذ[آل ةٌُّجمُّ ط

إل[ذآلحإ َّْضرُّ:ذًٌحن ئُّْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ َّْحتخ�ختجبٌ[ذ[آل:ء

ألنؤُّز طُّقُّآل جنًأل[خم ي[ألًْآل ئُّخلُّحتَّذ[ ْ خسختخلّؤآل زًٌَُّّألحبٌحبححت
سًْحت ٌَّط[ْححت ْذٌُّئ ئُّ هٌُّئ جةًحتجبٌَّئ طًٌحنث خ[َّْذَُّّْ ئٌُّّ
إلُّيّل نيُّآل ْ جبَّْئُّذٌُّئُّ طُّْ خختجبألُّخلُّ زُّأل[ م٢حيٌُّّئ طُّْخ[ي
َّْف ةٌُّحبج ؤجممجُّحتٌ[آل: ةًْنيىختجبآل: ي[ألًْألٌُّئ: ء: َّْحتمجختجبألُّ
ْ إلُّة:ضًٌَّ[آل:َّْحتألُّمجختجبألُّ ْْ طؤخت� ذ[ م٢حة أل[ْ ئُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ

ألُّذٌَُّّْإإإ ]ٌ خًْجب خلّ[خل مي هختَّآل إلًْة[حتَّمج[ألّحن
ؤئئُّز: ذًٌخن طَُّّْل ء خُّّال ي[ألًْألُّ َّْْ ط[ؤ[خبَّ خ[ٌُّخلُّ ئٌُّختح :
ئُّ ْ ةختجب ٤[حتَّ سّألخل[ٌحب: :َّْ إل[ز ةًحتجبخلر[آل: ٌال: إلُّحت ئُّ ةًحتجب:
ْ إلُّة ٌٌُّحنُّ ْ خٌُّْْةختٌ[ م٢حيُّّ َّْي[طن حت�٣َّ حت�ْْخبأل[ؤٌُّّ
ٌ[حتَّ خخت� ط هٌُّئ َّْف:ةًحتجبٌَّئ ةٌُّحبآ ؤجممجُّحت طؤرّ[جلحذّل:طُّحتحٌ[آل
سّألخل[ٌحب ذًٌخن َّْحتٌآل حت�خبٌال خلُّحتجبَّال ئُّ ء إلُّحتنيُّأل ألُّمجختجبٌَّ[ألُّْ

إل[ذآلحإ
ةًحتجبٌَّئ ةٌُّحم طَُّّْل ض[ذخت: ئُّ ثح ء ةختجب ط[جنىختح: جلٌ[ذخت طُّقُّآل
َّْحتجبَّال ْ:ملختٌٌُّحبَّ خىختٌٌُّحب ٤[حتَّ ُّذأل[ْجبَّْئ ةٌُّجمّل َّْ:هٌُّئ
حألىختجبآل يخت� ْ سّألخل[ٌحب ةٌُّجمّل: سًْحت :ُّذأل[ْجبَّْئ جبحجبمج[ٌٌُّئ
ةختجبآل زًٌَُّّألحبٌّ َّْ ض[حتسَُّّّْآ َّْجلححتَّز حت�ٌ�ٌُّّ َّْ خ[ٌُّخلُّ َّْسُّالآ
ي[ألًْألَُّّّْ ْ ؤ[خلجبٌسئ َّْحت�ٌ�ٌُّئ ْ أل[ْجبَّْئُّذَُّّّْ جبحجبمج[ٌّ َّْ

طُّع[ال:خ�ختٌّحإ
خلُّمّحب ؤُّشُّؤُّجب ّض جن ضًٌَُّّْ ٌُّّئ
ةألوختحألحم مجحنر طُّؤّألحبححت ألًمؤ[أل
ط[جنىختح طَُّّْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ مجحنر ألّحنرؤ[أل
ْ خ[َّْز:ةُّؤرُّحتضُّؤ طَُّّْل:ئُّ ءثح ةختجب
ْ جبَّحتضجمغ ئُّ ْذختٌ[ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ خلجم
جبحجبمج[ٌٌُّئ ئَُّّْحتجبَّال ةٌُّجمُّمجٌُّ[آل ألّحن[ألحبحٌآل

حت�حخلُّّحإ طُّْزُّحت� ُّذأل[ْجبَّْئ
إلّؤ[آل م٢حيٌُّّئ:َّْمجحنر ثح ْز جلٌ[ذختٌخن
مجّجتحٌَّّْ ْز:ضجمرُّ ء جبَّآل َّْحتٌآل حت�خبٌال [ألٌُّّ جلحك خلّ[خلُّذٌُّئ خ[ش
جنًٌألُّْححتٌَّئ إلّؤ[آل ء مجُّْحتحٌل نيُّؤُّحتٌٌُّئ ْ ة[حتَّخل[ذٌُّئ
طألرؤ[ٌّ ئَُّّْحت إل[ذآل طَُّّْ جبْي[ز ذًٌخن هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ جبٌ[حتآلآ:َّْف

ؤُّجلٌَّّْ[آلحإ ْ ٌَُّّْألُّذ
ألُّخ[ٌُّجب خًقآل حت�حخل�ًْ طَُّّْل: طُّحتح ثح: ْز جلٌ[ذختٌخن :ألًمؤ[أل
نيًٌألىُّ َّْحتحألًَّحتآ ٌُّألٌُّئ ؤئ ملُّقألُّ مجحنر ذ[ْحألُّمجُّ
ٌُّآل إلُّحتني ْ جبحجنرّؤآل هختٌَّل ةُّؤ١َّضُّؤ ضًَّؤ[ألّخن
ْ ٌُّء ملُّقألُّ ضًَّؤ[آل جبحْحة[حتٌُّمج[آل ذ[ ألُّةختجبقآل مجختجبَّْ ضًَّؤ[ألُّ
خحلحألّال طٌَُّّْحنُّ خ[ٌُّخلُّ أل[ْجبَّْئُّذآ ٌُّألٌُّئ َّْحتجبَّال ملُّقألٌُّ[ألُّ
ألٌُّختآل طّؤَُّّْ َّْئ جب٤ْأل[ٌُّذّّل إلًٌمت ُّذأل[ْجبَّْئ ٌُّألٌُّئ ء
مجًؤ[آل خ ْي[ألًْألف حت�حخلُّيّألُّ جبحْحة[حتٌُّمج[ق[آل ء طُّمجُّحت:خًٌألآل ْ

زّّ[ألُّْحإ ألًْحت�ألُّ َّْسحبجبٌُّْ
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ئُّ:مجحنر ةًْذ[ٌ:يجمُّمج[أل:ْز:ثح:جبحْح ئُّ ألًمؤ[أل
ء ٌُّألٌُّئُّ ْ:طُّْ جب:ءا أس ْ ءا آل أٌّ إلُّحتجبْل:ز[حتز:ةًحتجبٌّ ئُّ ْ ةُّال
هٌُّئ:جبحْحةُّال مجحنر:ةًحتجبٌَّئ ألوختحألحم:ألّحنرؤ[ألة خبٌخت:نيُّذخت إل[ألُّ
ذ[ ٌُّء ضًٌَّ[آل:ملُّألُّ ٌّ]ْذُّي إلُّْئ ْ ٌُّةُّْ:خ�ختآل جبٌحبححتٌل ء:ئُّ
أل[ْجبَّْئُّذحإ ٌّ]�ةًْؤُّئ َّْحتجبَّال ملُّقألُّ إل[ْخ٤ُّ[ألُّ ةٌُّحم ط

س[خلال:هٌُّئ حتٌ[جل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ة[حتْخ[حت ئُّ زُّعًْحتٌىُّحت ْ ألًٌجمُّحت
ُّذي[ألًْآل:أل[ْجبَّْئ ؤّى[ألّحلال:ْ:خألُّؤ[ٌٌُّئ خ[َّْذَُّّْ:طًٌحنثح ئٌُّّ
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طُّْ: هختَّْ يًحتخ[أل ٤[حتٌَّّ طُّْ خلُّحتخلًحت�ؤ[ألُّ ؤ[ٌٌُّّ طَُّّْل َّْف :
ةًحتجب إل[ز:َّْذ[ٌدُّذ:نيف ذًٌحن م٢حة ؤئئُّز ء ؤ[جبٌُّخلُّ جلَّحتَّجبٌَّئ
طُّْ ط[ة[ال ْ:جلَّحتَّجبةختجبآل:ئُّ جبحٌآل يًحتخ[أل إلّؤ[آل:َّْحتجبَّْحؤآل:ئُّ ء هٌُّئ
ٌ جبحإإإخخت� طُّع[ؤ إلُّيّ[آل حت�خبٌال:َّْحتٌآل:َّْ ء خلّ[خلُّذٌُّئ:جب٤ْألى[حتٌُّ
ألّحن[ألحبحألُّ خلجم ْ ةُّؤ١َّضُّؤ ضًٌَّ[آل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ طًٌحنآل:ء ةُّخم
حت�ٌى﴿ختٌ[ٌُّئ ْ جبحجبمج[ٌٌُّئ ألُّْحتجبألُّ: زُّأل[: َّْضر ضًٌَّ[آل جبَّحتإلُّة

خجمّألألُّْإ ضًٌَّ[آل نيُّز[ْةختٌ[ٌّ إلُّيٌُّئ طَُّّْل طُّحتح ُّذأل[ْجبَّْئ
نيُّآل:ةُّخلّل نيًٌآل طُّحتحٌّ ْ حت�ح جلحألجمرّؤآل:ء مجختٌألل َّْ طّؤٌُّخن:طَُّّْ

خلّ[خلُّّمج[ألُّّْ: ْ ي[ألًْأل جبَّجلمج[ ْ جبحال َّْ ُّذأل[ْجبَّْئ ٌّ]�ةًْؤُّئ ء إلُّحتنيُّأل :
ؤُّمألٌُّّْ ْ ؤ[جبٌّ جلَّحتَّجب ذًٌخن ئُّْحألُّل َّْحتٌآل حت�خبٌال يًحتخ[ألٌُّّئ جبحخلُّ هختٌَّل خ[ٌُّط

ْ:ذُّألّ[:ط٢حجبَّز جب٤ْألى[حتٌٌُّئ خلّ[خلُّذٌُّئ ْ سُّأل�ٌُّئ ط[ة[ال ئُّ إل[ذآل
ئُّئّ[ألّخن ْ:ُّذأل[ْجبَّْئ حت�ٌى﴿ختٌ[ٌٌُّئ ْ ةختجبآ حت�ٌحنُّةُّأل ْ أل[ْجبَّْئُّذ:إل[ز

شىًْؤُّذٌُّئ ز[خُّألحب ء ٌ[حتٌل:جبَّحتةختجبآل خخت� أل[ْجبَّْئُّذ:نيُّآل ط[خل[ٌخن طُّعًْؤُّآل
ْة[حتٌَّئّ[آلآ ةُّخم ْ يًحتخ[ألٌُّّئ ةختجبآل يُّحتَّخًْ َّْ ةٌُّحب م٢حة

خلًْ مجًئ

هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ةٌُّحم ط[ٌ[
مجًْجي َّْ إلّؤ[آل
أل[ْجبَّْئُّذ ٌّ]�ةًْؤُّئ
ألُّحت�َّخلُّّح
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طَُّّْخلُّ: جن[ٌجمرٌُّّ قًْألٌُّ�ُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت طُّجلؤًْآل
جلحألجمغ َّْض[خل١ طَُّّْ ةًحتجب: ء حت�ٌَُّّْْ ئُّْ خًْحت�ٌٌُّحب: َّْز نيُّْ
ْ م٢حة ئُّ:نيًححتنيًٌَّّّ ؤُّألف طُّحتح خبألآل ًإلُّئ هّحبحتحف ني[حتَّخلُّحت ء
ئُّ:جنًْآل:طَُّّْل ذ[ٌدُّذ:َّْ ؤجممجُّحت:ةختجبآل:ٌُّةس[حتنيٌُّ:ض[ةُّمجٌُّّآ
ُّذأل[ْجبَّْئ ز[حتحخلغ مجًجلٌَّحنرُّ خلُّجبٌَّّ ألَُّّْجب خل[ئٌُّئ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ
خلُّجبحال حت�خبٌال ء جبحت�ألحبحألُّ ذ[ْحألٌُّئ طُّْ خًٌآل َّْحت�ٌّْ حت�ٌّْ طُّحتح خًٌّ زٌُّ[
خًٌُّ ةًحتجبخلر[آل: ٌال إلُّحت سًْحتَّ ٌَّّْ جبٌ[جبإ طُّع[ؤّ[آل ةًحتجب َّْ جبخب
َّْأل[ْ ألُّضجمغ جبَّخم خلّ[خلُّز ةختجبآل ٌَّّْ زٌُّخت� َّْ خلُّي[ؤ�٢ٌّ ؤ[ٌٌُّّ
ًٌَّأل[ْض زُّق[ألأل[ؤٌُّئ مجحنر ئُّ حت�ٌحلمجختذأل ْ إل[ْخل[ ة[حتْخ[حت:ْذٌُّئ
خىُّألٌُّّ ء ٌال خلُّحتةختجبٌَّئ:إلُّحت ٌُّّذُّي ْ إلُّْئ ْ أل[ْجبَّْئُّذإ ْ
مجًجلٌَّحنرٌُّّ زُّحت�ٌَّّ يُّئدُّْةختجبآل: جبٌْ[ٌّ أل[ْنيُّ: ئٌُّّ قًْألٌُّل
ةختجبآل ز[ةُّْ ْ ض[خل١ ط[ٌألحبٌَّل َّْ ةختجبآل حت�ٌّْ ْ ؤٌُّألُّذ ئُّ زخت�
ؤٌُّحبحآل ئُّ :جبحتجلٌَّئ :ْ نُّئُّذٌُّئ: ضُّْجي :ْ ضئر: ئُّ طُّجلؤًْألُّمجُّ:
ط[ئحنر ْ حت�َّضألُّمجختذآل: ْ حت�ح ط[جلحجبٌّ ْ ط[جبَّؤّحلحجب ؤ[ي ْ :جبقًةختحخل

ئُّ مجُّأل[ذُّة[حتٌّ َّْ جبخب سُّألل ْ ط[جنرّ[ألُّ جنًٌَّّل َّْ جبَّخلز ةختجبآل
ٌَُّّْألُّذ ةُّؤ[ٌُّذٌُّّئ ؤ[ي ؤجممجُّحتةختجبآل ْ شىًْؤُّز هُّحتؤ[أل�ٌُّئ
ط[حتحخلرُّةختجبآل ْ ٌَُّّْةُّْ:خبٌُّآلآ ةًحتجبَّْ ةًحتجبخلر[آل:َّْئ ئُّ ء جبٌأل ْ
هختحْحألّل طزُّحتحخلّآل:زُّحتََّّْزّحبحٌآل ذُّيٌُُّّ:طُّحتح ْ إلُّْئ إلُّحتني
جبَّحتَّة طجمرجمؤ[حت ]ٌ َّْخُّحتإل[ْحتجبآل ْ أل[ْض جبحإل[ذٌُّئ َّْ زحنر ء
هختَّْ يًحتخ[ألٌُّّئ ْ جبحتٌجت ْ ضُّخ[ز:جبٌْخت طُّْ َّْ مجحنر ٌٌُّحنُّ خُّخلّحبآ

جبقًةختحخل:ْ:ط[جلحجبٌّإ حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ ةختجب زّحنىُّجن ةًحتجب ء هختحْحألُّ
ٌال طًٌحنثحإلُّحت خُّذّض سُّؤ[ئ م٢حيُّّ ئّجمر ٌألُّحت ألً خ[َّْذُّ ئٌُّّ
ء حألى[حتٌّ:مجُّْحتح ٌخت� مجً طُّحتح:طُّْ بثثب:ط[ؤ[جبَّخًٌّ خل[ئ ئُّ ةًحتجبخلر[آل:إلُّحت
أل[ة[ْ:ألٌُّّْ طُّسٌُّّْْ: ْة[حتٌل جبٌٌُّّآ تبببَّْضًٌَُّّْ خل[ئ ئُّ م٢حة
َّْ ةًحتجبخلر[آل ْ:خ[حتَّْْجلن ْ:خ[جنًْحتآ َّْء:م٢حيٌُّّئ:أل[ْحت�حخم طُّحتحٌ[آل
شىًْؤُّذّ�ّخن ْ ةًحتجب:خًٌّآ ةأل١ئ:ضًجب جبٌٌَُّّل:ئُّخبٌخت جبحتٌجتٌَّّ
حألى[حتٌُّمجُّ ٌخت� مجً :طّش[خ ]ٌ ألٌ طُّحت ض[ئٌُّئ ذًٌُّألجمغ: ْ جبحجنغ

خىُّآلحإ خُّحتإلُّال قًْألٌُّّل َّْجنًٌَّّّ

ط[خل[ٌحن ْ خلّ[خل خلُّي[ؤ�٢ٌّ خألُّؤ[ٌٌُّئ نيُّخلس[ألآل ْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ
َّْجنًٌَّّل:ط[جنرّ[ألُّحإ جبَّخلز مجحت�ةختجبآل ًط[ئ خ[آل ئُّ سُّضرىختجبآل ْ

ْحطئ :ألّحنرؤ[أل طري :]ٌ إلُّل[ئدُّألحبٌّ ٌألُّحت: ألً ضًٌَُّّْ ٌُّّئ
خلجمرُّال ئُّ خرًحآل ؤئئ خلّ[خل ّحلٌَّئ إل ثحَّْضر ْز مُّخحبْئئُّذّو
خلجمرُّال ةُّألُّ حت�ٌّْ خىُّهآلآ جبٌْختَّْ: ؤُّحتةُّجلٌّ: ]ٌ أل[َّْألحبٌّ شًةال
خلّ[خلُّّمجٌُّّ ْ جبَّخلرًْحتٌّ نيُّؤىُّ هّحبحتحف:ئُّ هّحبحتحفآ:ْ ْ زُّحتئُّؤ[أل
شىًْؤُّز أل[ْأل ئُّ خىختٌُّآل جبحخُّجي جبَّخلذُّمج[آل طَُّّْخلُّ:ء ؤُّمأل[ٌّ
خلجمرُّال:هّحبحتحف ْ ٌحلمج[ٌٌُّئآ ز[حت ْ  إلُّحتق شىًْؤُّذٌُّئ ْ أل[َّْألحبٌّ
ْ ألُّإل[ْحتجبآ: هُّجنُّئ ئُّ:إلًٌمت:جبَّْئرّل ْ خلُّحتةُّهر جبَّْئُّز تب ئُّ:
مُّحتَّخ طّؤ[حتحز جبَّْئُّز مُّحتَّخّّخن ْذٌُّئ قًْألٌُّّ ألحلٌى١ٌآل
مُّق[آل ْ جن[حتيُّ ْ طُّخًجلَّخ ئُّ ء زُّحتََّّْزّحبحٌألُّ طُّْ ْ ٌُّة�ختذُّّآ

هّحبحتحئُّّحإ خلجمرُّال قًْألٌُّّ:خلُّحتةُّهغ جبح حت�ٌّْ
مُّخحبْئئُّذّو ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ئُّ خلُّحتةُّهرُّّ طُّجلؤًْآل طُّْ ئُّخ[َّْز
ضًٌَّّ ء طَُّّْ َّْ زًٌَُّّخلآل: ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ْزثحخلُّحتةُّهرألٌُّئ:

ئُّ خلّ[خل جلحألجمرٌُّئ ةئّش مُّؤّحب هٌُّ[جل شُّخلُّآل م[ؤخت جبةرحت
خلُّحتةُّهغ إلًْة[حتٌَّئ ثحمجختأل�١ٌآل طًٌحن خ[َّْذُّ ئٌُّّ خُّنحبح ٌّجلحألى
جبقًحتحخل ؤُّجني ء طَُّّْخلُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت طُّجلؤًْألُّمجٌُّّ ئُّ
خلُّحتةُّهغ طُّحتح مجُّحتَّألرّّ�ُّ ٌٌُّحنُّ نيحنرّلآ مجحنر ألًْحٌّ ضختٌ[خلُّ

هّحبحتحفحإ طُّجلؤًْآل
خ[ٌُّخلُّ خلُّحتخىُّه طُّجلؤًْألّل خرًحٌحب:إلُّحت َّْضر ثح ْز جلٌ[ذخت هٌُّ[جل
ئُّ ؤُّجني:جبقًةختحخل ْ خألختٌٌُّّآ خألّ[ز جبقًةختحخل خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت
ْ:جبٌ[حتٌّ ط[جنىختح ٌٌُّحنُّ نيًْجبََّّْآ تببب ئُّ َّْحتش خل[ئٌُّئ ٌال:طُّحتح إلُّحت

ٌالحإ إلُّحت خلّ[خل:ئُّ ّحلٌَّئ إل ئٌُُّّآل:مجحنر خًٌّ
جبح ٌال:حت�ٌّْ إلُّحت ئُّ ء خلُّحتةُّهرألُّ ْزثحطُّْ يجمُّمج[أل ٌ]ئُّ:ةًْذ هٌُّ[جل
ْ طُّألد[حت ئُّْحألٌُّخن م٢حةْ: ٌحلمج[ٌٌُّئ ز[حت مجحنر طُّحتح حت�َّخلألّحب زٌُّ[ؤّل
هّحبحتحئُّّ طُّْ ء طًٌحن زٌُّ[ؤُّ ط ذختَّء ٌحلمج[مج[آل ز[حت طُّْ ْ خُّخلختَّ
مجحنر طُّحتح قًْألٌُّّ�ُّ ني[حتَّخلُّحت خُّخلّحب جبقًةختحخل َّْ زحنر ء

م٢حةحإ مج٢ْمجختهرُّمج[آل

جنًّحٌحنًَّّ ثحطُّْ طًٌحن خُّذّض سُّؤ[ئ أل[َّْألحب خلُّحتألُّةُّهغ ئُّخ[َّْز
َّجن[ألآل ًإلُّئ ْ تببب خل[ئ ئُّ جبح: حت�ٌّْ ْز: خ[جنًْحت ْ أل[ْحت�حخم: ئُّ ء
ضختحٌْل ة[حتٌ�ُّحتٌّ خلّ[خل :ْ ط[خل[ٌحن جبَّجلمج[ٌٌُّئ: ْ جبحال جلْْحتؤ
ْز ئُّ مجحنر خ[حتَّْْجلن ْ خلّ[خل:ْ ط[خل[ٌحن خ[حتَّْْجلن خ[آل ئُّ جبحجنر

جبححإ حت�ٌّْ ةًحتجبخلر[آل ئُّ طَُّّْل طَُّّْجلٌّ َّْ
طُّجلؤًْآل ئُّ خلُّحتةُّهغ: إلًْة[حتٌَّئ ئُّ ٌُّةّل ثح ْز جلٌ[ذخت خُّذّض
ٌال إلُّحت خلُّحتةختجبٌَّئ ء نيًْجبَّْ خلّ[خلُّذٌُّئُّ: طُّْ طُّحتح ٌال إلُّحت
مجحنر ْ مجًجلٌَّحنرُّ زُّحت�ٌَّّ يُّئدُّْةختجبآل ئُّ ةختجبآل: ٌَّْ زٌُّخت�
ةختجبآل جبحخف ْ ٌال إلُّحت ط[َّْجبحألىختجبآل ةختجبألُّ حت�ٌّْ ٌَُّّْةُّْ ٌ�ّ[آل

ٌُّةّل ئُّ زختْْخبٌَّل ذًحقآل َّْضر طّؤُّ َّْف خًٌّآ ٌ[حت خخت� ض[َّْآل
َّْجلححتَّز ٌُّّإلُّْحئ هُّحتؤ[ألُّ ط خىُّقآل سًَّّس ٌحلمج[ ز[حت تب ئٌُّّ
ٌجبححتح َّْجلححتَّز ٌُّّجبححتحٌّحنُّْ:إلُّْحئ ٌُّآل ئُّ ْ ةختٌٌُّحب جن[حتَّْحألُّّمج[آل
ْ زّمت حت�ٌ�ٌُّّ ْ جبَّحتْحجلَّ زختْْخبَّ:َّْ:نيُّآل ط سًْحتَّ ٌَّّْ ةختٌٌُّحبآ
ضًحخلر ْ ط٢حجبَّز ةُّهّحبَّ:خبٌخت هختَّس[حتٌخن خًْجب:ْ حت�ٌَّّ زئًْنيّ�ُّْ
ةًحتجبخلر[آل:ٌَّّْ ٌال ئُّ:شىًْؤُّز:إلُّحت ة[حتَّ :ط آ:َّْف ةُّخلّل ذ[ةُّ
ْ جبٌختٌّآ َّْجلٌختٌَّئ طُّعًْؤُّآل إلُّال ْ خلُّحتء إلُّال ء ألُّّ سًْحتَّ
زختْْخبٌَّئ ٌٌُّحنُّ: ْ ضًٌَّّ ٌ[حت خخت� ض[َّْآل خًٌُّ ٌال إلُّحت سًْحتَّ: ٌَّّْ

ةختجبحإ زّحنىُّهرُّّْ ْ ٌال:ذًآل إلُّحت ئُّ زُّحتََّّْزّحبحٌآل

ْحطئمُّخحبْئئُّذّو

سُّؤ[ئ:خُّذّض

إلًْة[حت جبقًةختحخل ؤُّجني
ٌال:ةًحتجبخلر[ألُّ خلُّحتةُّهغ:إلُّحت : :

خلًْ مجًئ



12
خلّضضضضضض[خلُّز

٧

13gull 
soo Politicsخلّضض[خلُّز issue(75)Sep 2010

ؤّجبٍ 2010 طٌُّئًْئ ٤[حتَّأ75ا

ْ خل[ة[حت ْ ؤُّنحلٌَّئ جنًْحتجبآل َّْحت�ٌ�ٌُّّ طٌُّْخن ْزآ خ[آل: خًٌألُّ
ذًٌحن خل[ئ جبٌَّ[آل َّْجبحتٌجتٌّ: إل[ْْذٌُّّئ ء مُّيئٌُّئ خل[جبَّةختجبآل
خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ: م٢حة: جبَّْئُّز جبحؤُّجلحتحألآل خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ إلُّحت إل[ذآل
]ٌ حت�َّمجُّجل ]ٌ ز[حتز أل[ْ ئُّ خًٌىل�ُّْةختجبأل حت�َّخلُّّ ذ[ َّْحتٌآل خلُّجبٌَّّ
خلُّجبٌَّّ:جبٌْ[ٌُّّإذًٌُّألّال ألّال ئٌُّّ ٌُّء:ةُّخل[ٌُّذّّل ذُّألّ[ ]ٌ جبٌآل
إلُّْئٌُّئ َّْحتٌآل خلُّجبٌَّّ إلُّهر[ٌّ خل[ئٌُّئ ةًْذ[ٌُّّمج[آل ئُّ ء خًٌحنّال
ّآ طُّئوًخ ألُّضًَّألُّْححتٌّ طُّحتح خلألًْحتٌل جبحأل[ٌآل طُّحتح خًٌّ سحبجبٌّل

زٌُّ[خًٌآل: ؤ[ٌٌُّّ خًْألُّ: خ�ختآل: ٌُّةُّْ :َّْضر مجحنرّ[آل: ٌ[ألٌُّحنُّ :
جلححتحَّْ ط ء ةُّال َّْضحنف جبحْحٌّ: ؤآل :ْ ألّحنرؤ[أل ألُّضًَّألُّْححتٌّ:
ألّحنرؤ[ألُّ ألُّجلحألف ئُّف ْؤُّؤُّحتال ذُّّحتال َّْة[حت ؤجمرُّئُّشُّ ]ٌ
ؤًحذُّألُّ ]ٌ :ٌّ ذ٢ْْ]إل ؤوإلًال: :]ٌ نيُّؤ ئُّ ؤجتحٌّْ ذُّال ْ
ئَُّّْحت إلًْجلٌلآ ]ٌ جن[حت ]ٌ ٌط[ْح أل[ْ ئُّ ْز خًٌىل�ُّْةختجبآل: ْ
جبٌْ[ةُّهغ ةُّئُّةُّخًٌآل ْ خُّجبحَّْز ]ٌ ٌّ جبٌَّحنرُّة٢ خًٌآل َّْحتجبَّْحال
جلحئ ء حت�خبقٌُّئُّ طُّْ جلْْحتؤ َّْجبَّخم جبئُّأليُّجل ألُّضًَّألُّْححتٌّ ْ

َّْخلُّحتخ[جلٌىختجبآل جبَّخلىختجبَّز:طُّحتح شحلذ:شًةؤحبححت ٌُّآل ئُّ خلُّضرّل
ةختجبآل ةُّؤُّْ :ْ ؤُّحتجبال ؤُّنحل جنًْحتجبآل ْ ]�ةًْؤُّئ مُّخلىُّحتٌَّّ: ]ٌ
ةُّخل[ٌُّذ خ[َّْز جلحألّ[حتٌّ:ئُّ َّْ:ةختجبآل ْزخت� نيخت� إلًجنّ[حتٌّ[آل:َّْ ْ مُّيئ
ة[حت ء زختز[مجُّألحبَّةختجبألّ[آل جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ جبحال ْ شحلذ ْ خلُّحتء
ٌّ ذ٢ْْ]نيُّؤ:إل ةختجبآل ْ:خلًْةُّْ خًٌىل�ُّْةختجبآل ةختجبآل:ئُّ ضًٌَّ[آل
]ٌ جبَّْئُّز سًْحت م٢حة نيُّؤ ء حت�حجبٌَّل حت�َّخلُّّ ذ[ جنًّحألأل ْ
ذ[ْحألألٌَُّّّْ َّْحت�ٌ�ٌُّّ جلٌ[ذخت أيًذختاٌل:ألُّء ]ٌ خُّجي ةختٌ[ ألّحنرؤ[ألّل
خل[ٌىئخبٌّ ذًْحت�ٌل خّأل[ةختجبآل ْ ذخ[ٌّْآ ْ ضٌُّ[ف يُّْححتٌَّل أل[ْ ئُّ
خلُّحتةختجبَّ جنن[حتٌَّئ:ْ:حت�حخلس[حتجبٌَّئ ذ[ةُّةُّخم:ء:ذُّألّ[ ٌُّّئ هىختٌّ ْ
ئُّ إلُّحت�َّجنُّ :ء ضٌُّ[ف جب٤ْآل مُّخلىُّحتذ[حتٌ[:ْ ْ سُّألل ْنيُّؤىٌُّئ

ألٌُّّْح؛ ئُّذ إلًٌىل١َّء جبٌَّحبآ جبٌآل ْ ض[ء ْ أل[ؤًْخم ْز:ْ
ئُّ ألُّضًَّألُّْححتٌّ خًٌآل َّْْْخ زُّحتجي إلًْة[حت: خًٌُّ طٌٌُُّّحنُّ
ئُّ حت�حخلى[أل ٌّ ذ٢ْْ]إل نيُّؤ ألٌُّْآل ْ ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتٌّ نيُّؤىٌُّئ
ْ:ألّحنرؤ[آل نيُّخلسّ[ ْ:] ّء:ة[ئ شجم[ذ:ةًْؤُّئٌُّل:خألُّؤ[ٌّ:ذختَّء خلُّحت
ّحلحألّل ض ]ٌ إلًْجلٌل َّْأل[ْ ؤئئُّز: :ْ ط[ْحٌّل أل[ْ ةختجبَّ ةًحتذُّْ
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ ذ[ةُّةُّخم ئُّ جلحألّ[حتٌّ خ[جلألٌُّّ َّْضر جبٌ[حتٌىختٌ[ٌّ
ةُّخل[ٌُّذ ذُّألل: نيًححتنيًٌَّّّ ضختٌ[ طألرؤ[طُّمجٌُّّ ْ ط[حتَّجلْْ: ْ
شحلذ أجلَّحتْْحتَّزا:ْ:ط[ٌحبٌئخبٌ[ٌّ:ذذ[ئّر[حتٌّ ْ:ذ[حتغ خلُّحتةختجبٌَّّ
خلُّحت ؤُّمجُّحت ألُّّألٌُّحبآ َّْحتحألًَّحت:جبمج[آل َّ إلُّؤّحنُّْ: ء َّْ ذُّةخت� شىًؤحبححت
شحلخُّ طُّْ خألُّؤ[ٌٌُّئ ء يُّذّنا أخلُّي[هٌُّّ ٌآل حت� حت�ْْجنألإلًٌختٌّ َّْ
خلجمرُّال ةختٌ[ ةُّؤُّةُّؤُّ ْ نيُّخلس[ألٌُّ[آل: خلُّحتةُّمجٌُّّ: حت�َّهر[حتٌَّئ ْ
خًٌُّ خل[ئ بت ألحلٌىٌُّّ ؤ[ٌَّّْ ئُّ ٌٌُّحنُّ ْ ّضإ جن ْ مُّجن٢َّز إلًْجل:ٌ[
ْؤئىُّمي ْْجنألإلًٌختٌّ ةُّؤخت� :ئُّ:ؤُّحتجبال هختحْحألّل نيف جبٌ[حتجبحٌآل ؤ[ٌٌُّّ
ّىإل[ْحتٌ[ ز خىُّاأ ًٌّذ[ْذ طّألش[ خىُّ أسًَّّس خألُّؤ[ٌّ خ[آل ئُّ ء
ةًجنر جبَّخلسّحن﴿ُّحتٌُّمجٌُّّ ْ جنًّحآل طألجم[أل ةُّخل[ٌُّذ خّأل[ٌّ ء
ٌَّخل[جب جبٌّْ:ذُّة[ألآل:ْ ْ ز[ئ ْ مجّ[آل:خلُّحتألُّةُّهرأل ذختخل[ألٌُّّ:ْ ْ
ئُّ خًٌآل ؤئىُّمي ْ:جمُّضرجبئ ْ ضًٌَّّ:ْ:جبْجبف َّْ ؤرؤ[ألُّ ْ:ألٌُّ[جنغ
نيًٌألّل:ألٌُّ[جنرًْآلإَّْ طُّحتحٌّ ْ حت�ح إلًٌمت إلّحنرٌُّ[آل زٌُّ[ةختجب:ْ ٌ[آل
حت�ٌى﴿ختٌ[ٌّ ذ٢حت ذُّألّ[ إل[ذُّّ م٢حة ذًٌخن ْْ طؤخت� طَُّّْل حت�حخل
جلٌ[ذخت ئَُّّْ َّْف ألُّّآ خّ�[ألُّ: خلّ[خل ْ :ؤًض[خُّحتحذ جبَّخل﴿جمغ ْ
مجُّئ مجُّئ ئُّ زّحنًحجلٌّ ء خل[ة[حتٌُّ ْ ألُّضًَّألُّْححتٌّ سّ﴿ًَّجنىختجبآل
ئُّ ء ةٌُّحبآ خلّ[خلُّز ْخ[جلحتمج[ألٌُّئ خلّ﴿ًحت�ٌَّئ ْ خىًجي ْ ذ٢حتٌجمر
جبٌَّ[آل:خل[ئ ٌجبحتٌجتح ئُّ زٌُّ[خًٌّ ألّحنرؤ[ألُّّ ألُّضًَّألُّْححتٌّ ط[ة[ال:طُّْ
ةُّخل[ٌُّذ ء ٌآل حت� حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ خًٌىل�ُّْةختجبآل ْ ألُّضًَّألُّْححتةختجبآل
خًٌىل�ُّْ ذ[ ْ مُّؤُّئ إل[ذُّ ف ْؤئئُّز:ئُّ ألّحنرؤ[آل ْ:جبٌْخت:ئُّ ؤئىُّمي
ٌٌُّحنُّ آ:ء إلًْجل ْ:ٌذ[ةُّ:ط[ْح ْ ذ[ةُّ:شحلذ ةُّخم:ْ أل[ْ:ذ[ةُّ خًٌُّ
]�ةًْؤُّئ ئُّ:أل[ْ ة[حتح ّحلٌَّئ إل طُّْئٌُّْ[ز ْ ئُّ:طُّحتء ٌُّةّل خًْجبَّ
ْ:ةُّأل[ئٌُّئ جن[حتخل[أل ٌّ]�حت�ٌى﴿ختٌ[ٌٌُّئ:ةًْؤُّئ ْ ز[حتذٌُّئ:خلّ[خل ئُّ
ألّحنرؤ[أل ةُّخل[ٌُّذ ةختجبآل خّأل[ جبْخ[حتَّ طُّحتح خىُّآل ة[حت ذ[ حت�َّخل[ألآل
ٌّ ذ٢ْْ]إل ٌّ]خ نيُّؤ ْ خُّحتجل جبقًةختحذ خألُّؤ[ٌٌُّئ: خلُّحت ئُّ
هُّحتؤ[ألحبَّ خلُّحتء حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ حت�َّمجُّجل ْ ؤُّجلَّْ ْ جبٌآل ئُّ جبٌْخت
طُّحتح هختحْحألّل: طزُّحتحخلّآل َّْ خُّخل[ألآل زحنر َّْ ز[حتز:يًحتذ[حتةُّحتآ ْ
هُّئجمُّهُّذّئ ط[ئحنرىختجبآل ْ ضًَّألف زُّحتَّْحتجبَّْ ةختجبآل:ةر[ٌَّْئ ألًَّْْ
ؤ[ي ْ ةختحخلجبق ْ :ٌّ ذ٢ْْ]إل خألُّؤ[ٌّ َّْمجًْحتٌَّّ زُّحتَّْحتجبَّ

ألًْإ ط[جبَّؤّحلحجب:ئُّ:م٢حة

جبٌَّحنر ئُّ مًؤختَّمج[آل: مجحنر طُّحتح خًٌّ ئُّذ ؤُّجلألّل زختْْخبٌَّّ: ء
إل[ز سُّألل خخت�ٌّ ذًٌخن ْز َّْف ؤُّجبحتَّخلٌُّّ:خلُّحتَّذ[ٌآ خلآل:ْخل[ئ
خًٌّ َّْحتجبَّْحال: ْ ةختجبَّز جبَّخم :َّْ بثثب: خلسرُّؤدُّحت ئُّ:خلُّحتَّذ[ٌّ ء
طُّْ:زختْْخبَّ:ْ ْخل[ألآل ؤ[ٌٌُّّ خًٌُّ ْ تببب ألّجم[آل ئُّ ذ[:حت�ؤّ[آل:حت�خبٌال
ؤُّجبحتَّخلُّ ئُّ ط[خلر:ضًَّألف ضُّحتحْخًٌآل خلُّحتألُّةُّهغ:ذُّؤ[ؤ:َّْئ
ْ حت�ٌى﴿ختٌ[ٌّ خُّحتأل[ؤٌُّّ طٌَُّّْحنَُّّْ َّْئ َّْمجحنرآ م٢حة ْ:جلحألىمج[آل

طَُّّْل مجختأل�١ٌآل ٌُّةّل:ئُّ
ٌ[آل خت� ٌ مجً طزُّحتحخلّآل ذًٌخن
إل[ذُّّ ةختحذجبق َّْ َّْحتَّْ:حت�ٌخت�
ألًْآ م٢حة خّأل[ةختجبآل ئُّ
مجحنر ؤُّخلُّئٌُّّ:ألُّضًَّألُّْححتٌُّ:َّْ
مجحنرّ[آل ألًْحٌّ ئُّ ْ ًَّمج[ألُّّْآ ّ جن
خبٌ[حتٌّ ْ ّ طُّئوًخ ألُّضًَّألُّْححتٌّ
خْ:خًٌُّخلُّ زُّحتجي:ْ ء خلّ[خل ْ
ؤُّحتجبال ئُّ هختحْحألّل ةُّحتذٌُّئ أل[ْ
جلٌ[ذختَّةّل:ئُّ َّْجنًٌَّّّ ْ أل[ْ:جن[حت
جبٌَّحنرُّةآ أل[ْنيٌُّئ

ةو[﴾ؤُّقًْجب

ألّحنرؤ[أل ألُّضًَّألُّْححتٌّ
ذُّألّ[:ذ٢حت م٢حة:إل[ذُّّ ذًٌخن ْْ طؤخت� طَُّّْل
خلّ[خل ْ جبَّخل﴿جمغ:ؤًض[خُّحتحذ ْ حت�ٌى﴿ختٌ[ٌّ
جلٌ[ذخت:سّ﴿ًَّجنىختجبآل ئَُّّْ َّْف ألُّّآ خّ�[ألُّ

ئُّ ألُّضًَّألُّْححتٌّ:ْ:خل[ة[حتٌُّ:ء:زّحنًحجلٌّ
خلّ﴿ًحت�ٌَّئ ْ خىًجي ْ ذ٢حتٌجمر مجُّئ مجُّئ

ةٌُّحب ْخ[جلحتمج[ألٌُّئ:خلّ[خلُّز
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]ٌ ئُّمجختٌأل�١ٌآل ٌُّةّ�ُّ ض[ألُّي ئُّ أَّْألحبا ْ ًألُّهرس[ئ جبٌ[حتَّ ط[جنىختحْ سًٌخت
َّْ ًألُّهرس[ئ ط خًٌحنّال ذًٌُّألّال م٢حةآ ئُّ: ط[خًْحتٌّ خلُّحتنيٌَُّّْئ ؤًإلؤ١ٌآل
َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ض[ألُّيآ ئُّأل[ْنيٌُّّ جبحؤُّجلحتٌ[ َّْحتٌآل خلُّجبٌَّّ خّجمٌُّئ ٌ]ئُّةًْذ
أل[ْنيٌُّل طُّحتح ةختجب ط[ئحنر جبَّحتَّْحتٌّ ْ ض[ألُّي أل[ْنيٌُّّ مجحنر َّْ ًألُّهرس[ئ طُّْ
٤[حتٌَّّ َّْة[حتضجمغ ئُّطُّع[ال طٌُّْخن: خّ�ًؤ[آل ئُّخُّحتَّةُّزآ: ْ ئُّضٌُّخت زخت�
ة[حتََّّْآ ةُّهرألُّ ْ جبحؤُّجلحتٌ[آل َّْ ًألُّهرس[ئ ئُّْ ء أل[ْنيُّمجُّ ئُّؤُّحتجبال هختٌَّل
ذخت جنًْألٌُّئ طّحبححتَّْ ألُّهر﴿[ألُّْ ئُّ خًٌآل ة[حتَّْ جبَّخلُّْ طُّْحألُّء خّش�ُّ طٌُُّّ
ئُّ ألُّهر خُّحتإلُّال: ؤُّشُّذَُّّْ طُّْ ئُّحت�ٌّ: ء: ض[ألُّي ؤُّشُّذٌُّّ:نيُّؤُّألحبَّهُّحت ْ
ذختََّّْآ ئٌُّل م٢حةإ جن[حتٌَّئ: مجحنر طُّحتح خًٌ[ل سًّحجل أَّْألحباََّّْ: ْ ًألُّهرس[ئ
طُّحتح:ة[حتمجُّحت ض[أل�ّخن ْ ؤ[ئ َّْألحبحآ َّْمجٌُّّ ًألُّهرس[ئ جبحؤُّجلحتحألآل َّْئ:خلُّحتَّذ[ٌّ إلُّحت
جنًْألٌُّئ جبحتْخلىختجبآل خّش�ُّ طٌُُّّ جبحتْخم:ةختٌ[آ ؤُّخلو[مجُّ ئُّألحلٌ َّْجلٌوُّة[حتٌَّئ ْ
طؤش[ نيحنرٌُّئ:ذختآ ْ ضًألحبأل�[ خ[جلححت�:خلُّحتجبَّؤّ[ألُّ:ْ ْ َّْضر:َّْخلُّحتخختجبآل ضًَّجي
ةختجبَّ زّحنىُّجي هختٌَّ�ّخن ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ َّْمجُّ ًألُّهرس[ئ طّحبححتٌَّّ ضًٌَّّ ئَُّّْضر
سًّحجلةختجبآل خلٌُّ[حتٌَّّ :ْ طُّحت�حٌ[آل جبَّْحض[ألُّ جبحتْخلىختجبآل سًٌخت: َّْجلٌوُّجبححتٌَّئ
ط[ْ ْ جبَّخلَُّّْحت:ةختٌ[ ة[حتَّخ[:طُّحت�حٌ[آل طٌَُّّْحن[ َّْئ طُّحتح:جن[حتآ ْ:ؤأل[ئٌُّئّ[آل ة[حتمجُّحتٌَّئ
خ[ٌُّخلُّ طُّْ:ؤ[َّْ حت�حخل ئُّ زّ[آلإ جبٌ[ألُّ زُّذ َّْ ٌُّط ْ:ئُّذ[ْخل[ألّخن ز[ء ضًححتجبآل
زختْْخلٌُّئ طُّْحألُّل:ئُّْ خبٌ[آل ْ ض[ألُّي ئُّخبٌ[آل  ٌُّذ ؤ[ٌَّّْ خًٌحنٌُّّل َّْز
ٌُّء ئُّجنًْآل ٌُّء شىًْؤُّذٌُّئ ء خًٌّ طَُّّْ جبٌْ[ضخت َّْف ة[حت:ةختجبٌ[آلآ ألُّهرُّّ
سًّحجلةختجبألّ[آل ؤُّإل[ألٌُّّ َّْ ةًحتجب ة[حتمجُّحتٌَّئ: :ْ َّْجلٌوُّة[حتٌَّئ جبَّحتةختجبآل ةُّهرألُّ
سًْحتَّ َّْ جبٌّْ: خُّنحبحآ ئُّ جبحتَّ َّْمجٌُّّ ًألُّهرس[ئ َّْة[حتضجمغ ض[ذخت ئَُّّْحت خُّنحبح طُّحتح
طُّع[ؤ جبٌىر[ذحتٌّ جبَّخلذٌُّئ ذُّمختٌد:ء ذُّإلش٢:ْ ؤُّخلُّئٌُّّ جبَّخلىختٌ[ ئََُّّّْْ
ء جبَّجلمج[ٌٌُّئّحنُّ طُّْ مجحنر ْ ْحتجب َّْمجُّ ًألُّهرس[ئ خُّئىًْ طٌَُّّْخنآ إلُّحت ألُّء جبحآلآ
ء:خُّنحبح نيُّؤُّألحبَّهُّحتٌحنُّ ذُّأل[ألُّز:طُّْ:ضُّز:ط[خلألف َّْزَُّّّْْ خًٌآل زًٌَُّّخم
ؤُّألحبٌْ�َُّّْ ةؤس[ألّ[ٌٌُّئُّ طُّْ ز[٤ُّألحبٌَّّ إلُّحتني:ْ ألٌُّحنرٌُّّ ض[ألُّيَُّّّْ خُّخل[
ْ َّْضًٌَّّ َّْألحبَّ ْ ًطُّْ:ألُّهرس[ئ سًْحتَّ َّْْ ؤُّحتجبالآ:جبٌّ هختْْجنرٌُّّ ؤُّجلحجب سًٌخت
خألشل:ْ:جبحت�ل:إلًٌمت خّش�ُّ ْ ل ّنيًْئ خّ[ْحآل خًٌُّ إلُّحتني:ض[ألل:ْ:جنًْألٌُّئَُّّّْ
ؤُّحتجبال:حت�َّخلُّآل إل[ذألٌَُّّّْ ْ جبٌىر[ذحتٌُّز حت�ؤّ[آل ئُّجنًْآل طّجمٌُّخن ئُّذ:ألُّّإ ذخت
إلُّخم هختٌَّل طًؤّحب جلححتٌ[آل ْ جلٌَّّْ طُّحتح:خ[آل ْ ضًٌَّ[آل جنًْألٌُّئ طُّحت�ح ض[ألُّي
ْ أل[ْنيُّمجُّ ط[خًْحتٌّ ض[ذخت ئَُّّْحت جبحؤُّجلحتألّل َّْ ًألُّهرس[ئ طُّْ خلُّحتئُّألًْ جبَّْئُّز
ْ:ذ[جلٌَّّ:ذخت ًألُّهرس[ئ نيُّألُّإل[ ء ةختجب طَُّّْ ط[جنىختحٌّ جبَّْئُّز إلُّحت:ئَُّّْحت:طٌَُّّْخن

خًْلإ أَّْألحبا ْ ًألُّهرس[ئ ئُّْحألٌُّخن خ[ٌُّخلُّ ْ جبحؤُّجلحتألّل م٢حة ئُّخلُّحتحألجمُّحت

خل[ئ ئُّ جنًْحت�جي:تب:ذُّكًْجل:ء ةختجبألّ[آل:ئُّ
جبحٌآل ذ[جلٌ[ألُّ ْ مجختذآل ذًٌخن نيّألُّ ط تتثب
ْ ٌجمر:ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتٌّ[آل ًإلُّئ ئَُّّْحت إل[ذآل
ةًحتجبخلر[ألحإ ةختجبألّ[آل:ئُّ:قحنر خُّجنحبححتٌّ
ٌُّةال ثح ء ةختجب ط[جنىختح طٌَُّّْحنُّ جلَّأل�ُّألُّ
نيّألُّ ط جبَّحتإلُّة طُّألو[ئ طزُّحتحخلّآل
خُّمحم شحلذ إل[ذآل طٌُّْخن:َّْئ جبحتٌ[آ طُّع[ال
خ طزُّحتحخلّألُّمج[آل جبٌْ[ ذ[ جبَّخلز طُّحتح
ْ جبحٌآل ّحبححتَّ خل ئُّ :ْ ةختجبآل ألًٌآل ْ جنًْآل

بثثبحإ خل[ئ ئُّ ةًْنيًَّزّىختجبألّ[آل
ط ثح ْز يجمُّمج[أل ٌ]ةًْذ ئُّ جلَّأل�ُّألُّ
جلْْحت:هختٌَّل:إل[زآ:َّْف ْ: �ْجل ذًٌخن نيّألُّ
زًٌَُّّألحبٌحبححت ٌُّألٌُّئ إلّؤ[آل َّْجبحضَُّّْ
إلُّيٌُّئ َّخلألُّ خخت� ذ[ ألُّةختجبألُّ ئُّئُّّْ ٌل

ضًٌَّ[آلحإ حت�َّْحٌّ
خلُّحتةختجبٌَّئ ئُّ ٌُّةّل ؤُّمجمًال هًط[جب جبةرحت
خل[ئ خلُّحتء ْ ةًحتجبخلر[آل ألّحنرؤ[أل رّ ٌُّة
سًْحتَّ ٌَّّْ م٢حة ٌألُّحتٌَّئ ألً طُّعًْؤُّآل:
يجمُّةختجبثحهٌُّئٌُّّئ طُّحتحؤ[آل خ[َّْذُّ ئٌُّّ
خُّنحبح ئُّ ْ ز[ةّ�آل ْ حت�َّخلُّآل ةًحتجبٌَّئ
ْ ط[خًْحتٌّ ؤٌُّحبحألٌُّئ: ئُّ ْ خًٌآل: سُّؤُّْ
ألُّضخن :ْ ة[حتةختجبآل: حت�ْْجنألإلًٌختٌّ :ْ :خلّ[خل
نيُّس قحنرٌُّئ جبحجنغ:ئُّ مجُّْحتحٌل جبَّْحت ْ
ئُّ ْ ةختجبٌ[آل جبقًةختحخل جبحْحٌّ ء م٢حي
ئُّحت�ٌحل خلُّحتةختجبٌَّل نيُّآل ةًحتجبٌخن قحنر

جبحجنرألُّحإ ٌُّةال
طَُّّْ ؤُّمجمًال يجمُّمج[أل جبحتٌجتٌَّّ ئُّ
خّش�ُّ هٌُّئ ثحةًحتجبٌَّئ ء ط[جنىختحةختجب
هختَّ ز[ةّ�آلآ: ْ حت�َّخلُّآل ةًحتجب ء طَُّّْ:
ؤٌُّئ َّْف آ م٢حيُّّذّ[آل: َّْ خًٌآل ز[خُّألحب
آة[حتٌ�ُّحتٌّ خلّ[خل ٌُّألّل نيُّآل ؤُّجلإلٌُّّْ
طُّْ نيًٌألىُّ جبحجنرآ ئُّخ[ألّ[آل مجُّألّل
ة]ني ألًْحت�ألُّ مجًؤ[ألَُّّْ َّْنيُّْ ٌُّألٌُّئُّ
ئٌُّختحَّْ ْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ ْ
ةختجبَّز جبَّخم ط[ؤ[عىختجبألّ[آل ُّذٌُّئ:َّْ إلُّك
طألرؤ[ٌّ ْ ألّحنرؤ[ألّّ[آل ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ ئَُّّْحت
ئُّ جبَّْحتٌ[ألّخن ْ ألُّضخن ْ ؤُّجلٌَّّْ[آل

ةًحتجبٌّحإ قحنر
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ْْ طؤخت� خ[حتَّْْجلن ئُّخ[َّْز
ؤُّمجمًْال:ئُّ:ةًْذ[ٌ:يجمُّمج[أل:ْز:ثحطّجمُّ
جبح حت�ٌّْ م٢حة ئُّ ء حألُّ ٌخت� مجً طُّْ جبٌْ[ٌّ
ط خحبحتٌٌُّحبَّ :�مجختٌأل ْ خ[ٌُّط: خ[ٌُّخلُّ
يُّحتَّخًٌْ[آل :ْ يًحتخ[ألّحبَّحتَّ: :ْ َّْه[جبححت: نيف
ئُّ ء جلَّحتَّجبٌَّئُّ طُّْ ئَُّّْحت خىختٌٌُّحب

إل[ذآلحإ ذًٌحن َّْحتٌآل خلُّحتجبَّؤٌُّئ

سُّئّئ:شُّخلُّآل

ئُّإلًٌختَّْخختجبآل ئُّخ[آل ة

َّْحتزختخلُّح أَّْألحبا ًْألُّهرس[ئ

جبَّْحت :ْ ألُّضخن: َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ آ: م٢حة:
حت�ٌى﴿ختٌ[ٌَّْئ جبحتْخلىختجبآل ئُّ جبحجنغ ضًٌَّ[آل
ئُّ ئُّْحألٌُّخن ْ ةًحتجبخلر[أل ز[حتذٌُّئ ْ
ْ ةًحتجبخلر[آل جبقًةختحز ز[حتز جبحؤُّجلحتحألآل
خلىختذ٢ خًٌُّ خلُّحتةختجبَّمج[ألّ[آل ئُّ ٌُّةّل
ؤُّشُّؤُّجب شُّخّد ضُّخ[ذىُّحت ء ز[حتذ
ةختجبألّ[آل خُّجنحبححتٌّ خّش�ُّ طَُّّْ خًٌّآ ةُّحتٌال
جبٌو[ن ذختٌحنُّْ ئٌُّل ْ طٌُّئًْئآ جنًْحت�جي ئُّ

ة[حتةُّآل َّْإلًٌخت :ْ جبَّخم :َّْ طُّْحألُّل ةحنر
إلُّحت طّؤٌُّخن ْ جبحآل هختٌَّل يًحتخ[أل ْ
ةًحتجب ؤٌُّألُّذٌُّّئ ْجنّ[حت خلُّحتَّذ[َّْ ئُّ
ْ ةختجبقآل إلُّيٌُّئّ[آل جبحْحٌّ ْ خًقآل هٌُّئ
زئُّ ذْْ]إل سًْحت ء جبحْحةختجبقآل طٌَُّّْخن

خىختٌُّآلحإ ٤[حتَّ ٌُّء
جبحْحةختجب :خلّ[خل ّحلٌَّئ إل ئُّ طُّئئُّخ[آل:
َّْ ء م٢حيُّ خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ طُّحتء ثح ء:

: خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئْ: هختٌَّّ ةًز َّْضرُّل :ئُّْ
هٌُّئ ة[حتْخ[حت:ةًحتجبٌَّئ زًٌَُّّألحبٌحبححتٌَّئ:َّْ
ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ ٌ[ألُّ ء حت�ٌىىُّهرألُّ طَُّّْ خ[آل ئُّ
َّْ ْ جبحجنرألُّ مجُّْحتحٌل ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتٌّ
ؤُّخلُّئٌُّئ مجحنر ئُّ ةختجبألُّ خُّجنحبححتٌّ هختحْحأل
ةًحتجبٌَّئ ْْ طؤخت� م٢حةآ خلّ[خل ذ[حتٌض مجُّْحتحٌّ
ألًْحت�ألُّ خلُّحتخلًحت�ؤ[ألُّْ: طُّْزُّحت� :َّْ هٌُّئ
ّحلٌَّئ إل ْ ٌُّألٌُّئ ئُّْ ٌل خخت� ٌجمر: ًإلُّئ
ُّْز:ْ:سئجبَّخل ض[َّْآل خًٌألُّخلُّ ء خلّ[خلُّّ
طُّْ نيًٌآل جبَّخمآ: مجختذألُّخلُّْ :حأل شًةؤخت�
ةًحتجبٌَّئ ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتحألٌُّّ ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ
طُّْ ْ جبحٌألّ[ألُّ يًحتخ[أل إلُّؤىُّ طُّْ ْ هٌُّئ
جبقًةختحذ ْ ط[جلحجبٌّ حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ جنُّإلّحبٌَّئّ[ألُّ
ضًٌَّ[ألُّْ:خختجبألُّح؛إإإ إلًٌخت م٢حةآ:ئُّ طُّحتح

نيُّآل نيًٌآل طُّحتحٌّ: :ْ حت�ح ئُّ: طّؤٌُّخن
خ[َّْذُّ ئٌُّّ م٢حي خلّ[خلُّفُّجبححتٌل
ة[حتْحآل ئُّ: خُّجنّل خ[خم ء زختخلجمّؤآل:

ةختجبآلإ هٌُّئ ةًحتجب ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتٌّ
ةؤألّجمر ز[حتز ؤُّحتةُّجلٌّ ئًسألٌُّّ طُّألحبحال
طُّئئُّخ[آل س[خلال ؤُّشُّؤُّجب م٢حي:جنًّم ]ٌ
خُّجنحبححتٌّ ء نيّألُّ ثحططًٌحن خ[َّْذَُّّْ ئٌُّّ
ألّحنرؤ[أل ط[خًْحتٌّ ئُّ: جبحجنرألُّ مجُّْحتحٌل
ْ خُّحتإلُّؤحبححت ة[حتٌَّئ: مجحنر: ْ م٢حي
ٌُّألُّمج[آل ْ نيف مجحنر ئُّ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّآ
جلْْحت :ْ �ْجل ذًٌخن جلٌ[ذخت: م٢حة ؤئئُّز:
مجُّْحتحٌ�ّخن جبَّْحت ء: إلُّحتنيُّأل إل[ذألُّ
جبقًةختحذ ْ ألّحنرؤ[أل ئُّقحنر جبحجنرألُّ

م٢حيحإ
ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتٌّ:ةًحتجبٌَّئ خ[َّْز طُّئئُّخ[آل:ئُّ
خُّّال نيحنرّل: َّْ ط[ؤ[خبَّ: ْزثحذًحال: :هٌُّئ
ٌٌُّخن ألُّإل[ْحتجبٌُّآ أل[ٌّْ ةُّخم طّجمُّ ذ[ ء
نيّألُّ مجحنر ئُّ هٌُّئ ةًحتجب ء طَُّّْخلُّ
ألّحنرؤ[آل يٌُّّ نيُّخلسّ[خلُّ جلٌ[ذخت م٢حيُّّمج[آل
ئُّأل[ْ م٢حة إلُّؤّحنُّ خًٌألُّ ةًحتَّ إلُّحت ئُّ ْ
ء طُّْحألٌُّخن ذُّأل[ألُّز خًٌُّآ جبَّحتٌْألّ[آل ْ جبئ
نيًٌألىُّ ْ ةختجبآ ط[ْححتٌَّ[آل جبٌىر[ذحتٌّ حت�خبٌال
ئُّ ةختجبآل خُّجنحبححتٌخن :ْ ضًحجلآل جبقًةختحذ

هٌُّئ ةًحتجب إلُّيٌُّئ َّْضر جل١ٌٌْآل
إلُّيٌُّئ ئُّ زحنر�٢ٌّ ْ خىُّآل جبحْح: خىُّآل
جنأل[خلأل[ؤُّ ئُّْحألٌُّخن ْ خىُّآل حت�َّْحٌ[آل

م٢حيُّّمجٌُّ[آلحإ
َّْحتٌآل طُّألحبحال جلَّأل�ُّألُّ مُّخحبْظ[ئي
م٢حة زُّحتئُّؤ[آل ئُّ ةًحتجبخلر[أل إل[ْزُّق[أل
خّحم خل[ئٌُّئ ئُّ طًٌحنثحإلُّحت خ[َّْذُّ ئٌُّّ
ةًحتجبٌَّئ َّْحتٌألُّْ خلُّجبٌَّّ نيئ ْ خل ْ
خّأل[ةختجبآل ئُّ جبحجنغ ة[حتحٌل خُّجنحبححتٌّ هٌُّئ
ئُّ ألّحنرؤ[أل قحنر ئُّ ْ م٢حة جبَّْئُّز
ٌُّأل خ ْ خلُّحتَّْحتٌّ جبَّخلَُّّْحتةختجبآل ض[ذخت

هختٌَّل يًحتخ[ألٌُّّئ ْ ألّحنرؤ[أل قحنر
طٌَُّّْحنُّ:خًٌّء ئَُّّْحت إلُّحت ْ زّحنىُّجي:ةختجبآل
جب٤ْأل[ٌُّذُّّْ نيُّْ َّْ جبٌىر[ذحتٌّ حت�خبقٌُّئ
ذُّخُّمُّّز خًضر: ْ زّ[ألَُّّْ ألًْحت�ٌ[ألُّ:

ةختجبٌ[آلحإ ذُّخلو٢ٌ[آل ْ ةختجبٌ[ألُّ:زّ[آل
ز[حتز ء ةختجب ط[جنىختح طٌَُّّْحنُّ طُّئئُّخ[آل
َّْ ْ:جن[أل[جلٌّ:ةٌُّحب م٢حي:هُّضخت ةؤألّجمر
إلُّجلححتحآل ْ خلُّجبحآل ثح نيًٌألىُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
حت�ٌحلٌَّئ إل[ذألُّخلُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ئُّ ةُّخم
خُّحتمجختٌّ طُّحتح م٢حي ةؤألّجمر ز[حتز
ْ ة[حتةُّحتٌَّئ ْ جلَّقُّذىّحنٌُّئ ئُّ ةختجبآل

خلًْ مجًئ

ألّحنرؤ[أل أة[ئفا:قحنر ئُّ هٌُّئ ةًحتجب
جبقًةختحخل خلُّحتجبَّال أجبحتَّْا ذ[ م٢حي
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خلّؤ[: ئُّ ٌُّةّ�ُّ جلْْحآل: مجًؤ[آل خ :
ْ ألُّذٌَُّّْلآ إلُّحت جنأل[خلأل[ؤٌُّّ خلُّحتَّةُّّمج[آل
خ[جنًْحت ْ أل[ْحت�حخم ئُّ ء ةًحتجبٌَّئّحنُّ طُّْ
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ َّْذ[ٌدُّذ خبٌُّآل م٢حة
طُّْ إلُّئ�ختذألُّآ جلْْحألُّمجٌُّ[آل ضُّال إلّؤ[آل
ضألىّ[ٌّ جبَّأل�ّل ةختٌ[خلُّ إلُّؤّحنُّ ء جلْْحألُّ
ذختخم ئُّ يجمُّةختجبٌ[آل َّْز َّْجبجلٌُّْ ء
جبٌىر[ذحتٌّ حت�خبٌال مجًْجي َّخلّحبَّ خخت� طَُّّْل

إلّحنر خبٌُّقآل ئُّذ ء مُّحتَّخُّّ جبَّْحتَّْحت
إلًٌختَّْ ئُّ جلْْحآل:جبحئ�:ضًٌَّ[آل ؤأل[ئٌُّئؤ[آل
جإ يجمُّ:خىُّآل مُّحتَّخ جلْْحآل َّْ:ْ خًَّْآل

ء مُّخحبْطًخلف مُّف ةُّحتقُّ ذْْ]إل
ئُّ زخت� جبَّأل�ّل جبٌُّْز:جبٌختٌّ:َّْ ْ ةًحت� نيًححت
ثح:طّؤُّ ْز ْ ةختجب ؤُّخلُّئُّ ط ضُّؤُّْ:خ[خم
ض[ألُّيف ةًحتجبٌَّئ جنًَّّجلْْحآل َّْ طُّْخل[
حت�خبٌال س[خلًْخلٌُّئ ذختخم ئُّ يجمُّةختجبٌ[قآل

ةختجبٌ[ألُّ جلْْحألُّ: :ط إلُّؤّحنُّ: ء: َّْحتٌآلآ
خًضر :ْ ذًؤُّز خُّئ�ُّأل[ؤٌُّئ ئُّ ٌُّةّل:
ٌْْخن طّؤخت� ألفإإإ م٢حي ٌ[ألُّ ء طَُّّْ
هٌُّئ ةًحتجبٌّ جنًَّّجلْْحآل طُّحتح ضُّؤٌُّئّ�١
هٌُّئُّّ ةًحتجبٌَّئ ئُّْ ٌل خخت� خًٌُّآ زٌُّ[
خ[خل سًْحتَّ ٌَّّْ زّ[آل ةُّهرُّ نيُّْؤ[آل ء

جبٌَّحبإ جبٌ[حت يجمٌُّئّ[آل ئُّ ء ةختجبآل
ثحطُّْ طًٌحن شًخلف إل[ْْذ:ط٠حإلّال:مُّف

ذًؤُّذد[حتؤ[آل ط٢حآل َّْ:ذُّخُّمُّّز ذ[ َّْحتٌآل
ذُّخلو٢ةختجبآل ْ ط[ة[ؤُّمجٌُّّ:مجختذآل ء ألُّةُّآل
خ[َّْز ئُّ إلًٌمت ْْ طؤخت� ؤأل[ئٌُّئؤ[آل خًٌّآ
ٌٌُّحنُّ ْ ألُّّجلحألآلآ هٌُّئ ةًحتجبٌّ جنًَّّجلْْحآل

جبئرُّأل�ّؤُّحإ ْ ضُّؤد[حتٌّ ؤ[ٌٌُّّ
سُّموُّحت قإلًحتٌُّ ذْْ]إل ئٌُّّ:ضًٌَُّّْ
ْز ةختجب:ْ ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ ئُّ ٌُّؤُّإلحبٌّ:مجئ
ألف طّؤُّ جبَّحتخُّآل ْْ طؤخت� ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ ثح
ء ألُّّزختخلآل طّؤُّ طألجم[أل إلَُّّْسٌُّئ ئُّ ْ
خلُّحتَّْحتٌل ةُّال:ةُّحتَّخلرٌُّّ:خبٌ[آل ٌّ خ[ٌُّخلُّ
جبٌّ ألُّةختجبآلآ:طٌُّّ خىُّآلآ:َّْف جبحخف طُّحتحؤ[آل
إلَُّّْسٌُّئ:ؤُّمألُّْق[آل ْ ئُّ:جلْْحآل  نيًٌآل

سُّؤ[ئ ضًٌَّ[آل جنًَّّجلْْحألُّمجٌُّّ ئُّ هٌُّئ
ألٌُّْآل سًْحت هختَّخم ْزثحإلًْة[حتٌّ شُّخلُّآل
ْ أل[ْحت�حخم ئُّ: ةًحتجبٌّ جلْْحآل :َّْ ضًَّألجمغ
ْ جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ جبحال ألٌُّْآل ْ ْزآ خ[جنًْحت
هٌُّئ ةًحتجبٌّ جنًَّّجلْْحآل َّْ أل[َّْألحبٌَّئّل
ط[٣[أل ل ّةُّأل[ئ ألٌُّْآل ْ خىُّآلآ يجمُّ
ؤُّحتجبال َّْئ جنًَّّجلْْحألُّ ٌَّّْ أخلُّذٌُّرّلا

خىٌُّحبحإ يجمُّ
ثح ْز يجمُّمج[أل:ٌ]ئُّ:ةًْذ شُّخلُّآل سُّؤ[ئ
خلُّحتجن[ألّ[آل طُّحتء هٌُّئ ألًضدٌُّئ ]ٌ خجتححتجبَّ
زحنر�٢ٌّ ْ س[حت�ةّحن[آل ئُّ ألُّةختجبألُّ سًَّّس
جنًَّّجلْْحآل ْ ةًحتجبٌّ جلْْحآل ئُّ ةختجبآل
ؤُّجنهًْئآل ]ٌ خلُّحتي[ئ ٌ[ألُّ نيًٌألىُّ هٌُّئ
جنُّضجم ْ س[ألد ]ٌ :َّْة ة[حتْخ[حت َّْ

ضًٌَّ[آلحإ
خُّجن٢ خلُّمُّجب: جبةرحت ضًٌَُّّْ :ٌُّّئ
خُّئ�ُّأل[ؤُّمج[آل :ةر[ذ:ْ ؤ[ئ:مجحنر ًٌَّخُّحت خُّحت�
ْزث :ْ ؤُّخلُّئُّةختجب ط خ[خم سًْحتَّ :ٌَّّْ
جلْْحت ْ �ْجل ْ خلُّحتةًذىختجبآل حخل[ئٌُّئ
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ َّْ جبخب ذ[ٌو ْ رألّىّ ط
جبٌْختَّْ ضًٌَّ[آل �جبحئ جلْْحآل ئُّ إلّحنرٌُّ[آل
َّْ ضًَّألجمغ ألٌُّْآل: خّش�ُّ: طُّْ: خىُّهآلآ
ةُّؤ :ْ أل[ْنيُّمج[ألّ[آل ئُّ ةًحتجبٌّ جلْْحآل:
خ[ٌُّضحبَّحت حت�ْْجنألإلًٌختٌّ: أل[َّْألحبٌَّئ:
طُّمجُّحت ْ هٌُّئ ةًحتجبٌّ جنًَّّجلْْحآل َّْ
ةُّال جبَّْحتٌ[آل ْ ألُّضخن: طَُّّْ: خًٌُّخلٌُّ[آل

ألٌُّ[جنرألُّحإ ة[حتٌ�ُّحتٌّل إلًٌمت ْ خًٌُّ
ط[جنىختحةختجب طٌَُّّْحنُّ خُّجن٢ خلُّمُّجب
إلَُّّْسُّ ْ مجّ[ألحبححت ّحبَّ ؤّأل جلْْحآل ثح ء
زّحن﴿جمغ:ْ زًٌئحبححتةختجبآل:ْ ٌختٌّ:ْ ني[ْجب َّْ
إلًْة[حتٌَّئ طَُّّْ ئَُّّْحت جبٌختٌّآ إلًْة[حتَّةختجبآل
ْؤ[جبجبٌّ إلًألُّحتٌّ: ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ :ْ خلّ[خل
نيًٌآل َّْحتَّْجبٌْ[ ؤ[ٌٌُّّ خًٌألُّخلُّ ٌُّةُّْ َّْ

هٌُّئحإ ةًحتجبٌّ جنًَّّجلْْحآل
ط[ٌ[ ثح: زختخل طٌَُّّْحنُّ خُّجن٢ خلُّمُّجب
َّْ ]ٌ ةًحتجبٌّ جلْْحآل إلُّخم ؤُّجبحتَّخلُّئّل
٤[حتٌَّ[آل هٌُّئ:إلًْة[حتَّ:خىٌُّحبآ جنًَّّجلْْحآل

نيُّألّ�ُّححإ
ث ْز خُّجن٢ خلُّمحب يجمُّمج[أل ٌ]ةًْذ ئُّ
ءث:إلًٌمت حت�َّخلألألُّؤ[آل ط[ة[ؤُّ َّْْ حٌ[ألُّ:مجحنر
ةًحتجب خبٌ[آل ئُّ ألُّّ مجُّْحتحٌل حألى[حتٌّ ٌخت� مجً
ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ خلّ[خل ٌُّألٌُّئ ئُّ هٌُّئ
إل[ ذ[ْحألُّمجٌُّحن ْ ط[خًْحتٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ
شىًْؤُّز أل[َّْألحبْ: إلُّحتجبْل:شىًْؤُّز خ[آل

ٌُّةَُّّْحإ َّْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت

ةُّآلح؛حإ
طَُّّْ طُّئُّقُّجب طُّقُّجب ؤّحبٌ[ة[حت ْ ألًٌجمُّحت
هٌُّئ ةًحتجبٌّ ثحجنًَّّجلْْحآل ء ط[جنىختحةختجب
حت�خبٌال َّْف مُّحتٌيّ�ُّآ ]ٌ ٌختٌآل جب جنًَّّجلْْحآل
ذ[ْحألآل طُّحتح إلُّْئحبح خلّ[خلُّذٌُّئ َّْ َّْحتٌآل
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ أل[ْ ئُّ حت�ْْجنألإلًٌختٌٌُّئ مجحنر
ةًحتجب ْ مُّحتَّخا مختْْخأأل[خلّأل[ئّحلال
ْ مجًؤُّْةختجبآل جلع٢ٌَّّ ٌُّةال:خ[جلألٌُّّ هٌُّئ
خًٌّ م٢حيُّّمج[آل طّرألّىُّ ْ ألُّذَُّّْ ذ[ْحألآل

ألُّذَُّّْحإ ٌُّء أل[ْ ئُّ
ئُّ ْْ طّؤخت� ثح ْز جلٌ[ذختٌخن: طُّئُّقُّجب
طَُّّْ نيَُّّْحت�ٌّ جبٌىر[ذحتٌّ حت�خبٌال حت�ؤّ[آل جنًْآل
َّْف :جلْْحتَّ:ْحتٌٌُّحب :ْ �ْجل إلُّحتني ةختجبقآل
ضًٌَّ[آل �جبحئ جلْْحآل: َّْ ؤُّحتجبك[آل: إلّؤ[آل
خلّ[خل إلًْة[حتٌل نيُّآل ئَُّّْحت ألُّّةُّآل يجمُّ

حت�ْْجنألإلًٌختٌّحإ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ
ث ء حت�ْْجنألُّْةختجب طٌَُّّْحنُّ طُّئُّقُّجب
ََّّْْ إلحم إلّؤ[آل هٌُّئ ةًحتجب ذْْ]إل ح
هختْْجنآل جنُّحت�:َّْز ٌُّآل ء:خُّمحلٌّ ةٌُّحب
ألًَّْ خلُّحتجبَّال ط َّْ ؤرؤ[ألُّ إلّؤ[آل ْ
جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ جبحال: ألٌُّْآل نيًٌألىُّ: ألٌُّختآل
جنًَّّجلْْحآل طُّحتح س[حت�: ء: حت�ْْجنألإلًٌختٌّل
خىُّآلآ ئُّف زحنر�٢ٌّ: :ْ خُّّآل هٌُّئ ةًحتجب:
إلًْة[حتٌَّئ ئُّ مجختٌأل�ّل: إلًْة[حت: خًٌُّخلُّ
هٌُّئآ ةًحتجبٌّ: جنًَّّجلْْحآل خًٌآل ْحجلَّْ:
ألُّضخن ء: ألُّْجب جنُّهُّة: جبَّجلمج[ٌّ: ذُّألّ[:
خُّحتجلَّْةختجبآل ئُّ جبٌختٌّ: مجُّْحتحٌل: جبَّْحت ْ
زُّحتجي ْ هٌُّئ ةًحتجبٌّ جنًَّّجلْْحآل جن[ألُّّز

خْةختجبألحإ ْ
خًٌّ طَُّّْ ط[حتَّجلْْؤُّألحب: طُّئُّقُّجب:
نيُّْ هٌُّئُّّ: جبَّجلمج[ٌّ ْ جبحال إلُّحتني ثح: ء
ةختجبآل ْخ ئُّ جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ خًْحت�ألُّ
خُّحتجلَّْةختجبآل ْ هٌُّئ ةًحتجبٌّ جنًَّّجلْْحآل
خىُّألُّ ألًٌْل ضًٌآل ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ط[خلر
طّجمُّ ئٌُّّ:خ[َّْذُّ:ذ[ ْ:جبَّجلمج[ٌّ:جنُّهُّة مجّ[ألآ

خلُّحتةُّهرُّّحإ
ضًٌَُّّْ ٌُّّئ شُّخلُّآل: سُّؤ[ئ: ألًٌجمُّحت:
ءث جبٌْأل ؤُّخلُّئُّمجُّ سًْحتَّ ٌَّّْ
ط حت�ْْئٌُّئ ئُّ: هختَّةُّخم جبٌْختَّْةُّهغ: ح
ةًحتجبٌّ جنًَّّجلْْحآل َّْ يجمُّةختجبآل ئُّ نيّألُّ
جلٌ[ذخت:جبٌ[حت جن[حتٌَّئ أل[َّْألحب ْ خُّنحبح هٌُّئ:ئُّ
جن[حتٌَّئ ةأل[حت ْ جبٌْخت أل[ْنيٌُّئ ئُّ َّْف جبٌَّحبآ
ضًٌَّ[آل جنًَّّجلْْحآل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ إلّؤ[آل

ز[حتحخلرألُّحإ
ةًحتجبٌَّئ جبٌْختَّْةُّهغ: إلًْة[حت خ[َّْز ئُّ

خحن٢ خلنحب طُّئُّقُّجبسُّؤ[ئ:شُّخلُّآلجبإ طُّقُّجب

خلًْ مجًئ

م٢حة خ[جنًْحت ْ ةًحتجبٌّ:ئُّ:أل[ْحت�حخم جلْْحآل ْمجختهر مج٢
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خًٌُّ: َّْْخ ْ زُّحتجي ئُّْذُّمجُّؤ[آل مجُّْحتحٌل ْجنًٌَّّّ ة[حتٌّ :خ
ئَُّّْحتحَّْحت طُّة[جب: ْحجل ٌُّألّ�ُّْ ئُّمجحنر مجُّْحتحٌل ٌُّجبَّحتهُّز ْ
ئُّ مجُّؤ[آل: ْذُّ إل[َّْؤئ نيٌُّْ[آل ذ٢َّحتٌجمرٌُّئُّء ْ ةُّخلٌُّئ طُّْ
ئُّأل[ْأل جنًٌألّل إلًٌمت: ْ ذ[جلَّخجتٌُّآل ْحين َّْئ طُّْحألُّمجأل[ذًٌُّألآل:
طُّةُّآل جبَّحتهُّذٌُّئّل ض[ذختَّطجمرهئ ٌَّّْ آ ؤئئُّذُّأل[ٌْألألُّْ حت�ْئٌُّئ
ذُّألّ[ خّى[حتٌٌُّخن ٌَّّْ ضختحٌْ[ألدىُّآلإ ألُّّذٌُّئ َّْس س ذ[
ة[حت َّْف أل[ْخل ُّذ ٌُّةًْؤ:طُّؤآل:خلّ[خل ْ خُّحتيُّحتححتٌّ ئَُّّْحتحَّْحت
َّْئ ْ ْخبٌَّئإ خخت� ْ خُّحتأل[ؤٌُّئشىًْؤُّذ ْ ذختخلأل[ةّ�ُّئَُّّْحتحَّْحت:زآل
جبٌختٌحبٌََّّّْذ[ٌدُّز ْذُّمجُّؤ[آل إلُّؤ�ُّخلُّحتَّْذٌُّئُّء جبحإل[ذُّْطُّْ طُّْ
ئُّحت�ٌ نيًٌّ ز شىًْؤُّذَُّّْحتَّْ طُّْ ْ جبٌىر[ذحتٌُّز حت�ؤّ[آل ئُّجنًْآل
طُّْ َّْمجًْحتٌَّّ ط[جنىختحٌل ْ جنُّه[ي ْ جنًَّّز[ء خًجبسُّْ ةختجبآل زّ ْ
ط[ضختٌل َّْجنًٌَّّّ ذ[ أل[ألّحبَّْ مجًعّ[مجّل ني[حتَّخلُّحت ْ:إلَُّّْسٌُّئُّ ألّ[جل
ة[حتَّةختجب ط ض[خلُّْةختجبآل جبَّحتهُّذٌُّئ طَُّّْجلٌ[ل ْ خًْحتٌُّجبإ ئُّأل[ْ
جبٌىر[ذًحتٌّ ٌال حت�خب ء سُّأل�ٌُّئُّخًٌّ: طُّْ إل[ْحتجبآل: ٌ]ةًْذ ضًٌَّّ
ئُّجبحتٌجتٌَّّ ْ إل[ْحتجبحآل َّْجبٌّ ذُّألّل جنُّضجم ط[ؤ[عٌُّئ َّْض[ذخت

ئُّخًجبسٌُّّم٢حة هختٌَّل: ألجمدُّز ئُّخ[آل أل[آل جبَّخم :شًةؤ خل[ئٌُّئ
طُّْحألَُّّْئ ْإلُّذُّألّ[ خبٌ[آل هُّي٢ٌّ: ْ ةُّؤحبَّخل ؤئئُّذَُّّْ هّحن١ ْ
جبَّخلُّّألُّإل[ذآلآ ةُّال ط ذ[ْحألد[حتٌَّئَُّّْذًٌخن ْطُّْ شىًْؤُّذٌُّْآل
طجم١حذّشٌُّّّ ]ٌ َّْحتٌّ أل[ني[حتَّخُّحتأل[ؤُّ ط٢ألُّؤ[ألّخن شىًْؤُّز ْ
ذ[ ْ خىختٌُّجب مجًجلٌَّحنرُّئُّنًْ جنًْألُّْححتٌَّئ ذ[ خألّحب ْجبَّيّيّل مئؤ
ئُّحت�ٌّ:جبحخف آ ط[ٌألحبَّةُّؤُّْخّحب خل[ئ زُّألش ئُّجبحتٌجتٌَّّ ألجمدُّز:خّى[حتٌّ
خلُّألف زُّحتَّ ؤئئُّذُّئُّجنًٌآل حت�ْْئٌُّئ طُّحتحٌّ ة[حت جبَّحتهُّذٌُّئ ةختجبآل
حت�ٌى﴿جمغ سًْحتَّْسًْحتٌّ ئُّحت�ٌّ إلُّؤّخن حت�َّْح ْمجُّجنُّةختجبآل ط[خًْحتٌّ
ْطنرؤ[جب خىختٌُّجب ط[خل[ألُّْ ط[خًْحتٌّ زُّحتَّخلُّألف ة[حتٌَّئ ذ[ ط[خًْحتٌّ:
ٌ[:خُّجنحبححتةختجبآل خًٌآل ذّى َّْ خّجتمجُّألُّهر ذختَّء زًٌئ جبحإل[ز ئُّخ[آل
خلُّحتؤ[ٌُّمجًجلححتٌّ طُّحتحٌّ مجحنر ْ ذ[ٌدُّز ةُّحتز ئُّأل[ْأل إل[ْة[حتٌّ ]ٌ
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَّئ ئُّخ[آل ْذُّْطنرؤ[جبٌخن طُّْ َّْمجًْحتَّذ[ٌدُّفُّألحبٌٌُّئ
ْطُّْ ْذُّمجُّؤ[آل ُّؤُّألجبَّْئ َّْئ ْ إ خّ�[ألُّطُّةختٌُّجب ْ م٢حي
حت�َّخل ؟: ثب طُّحتحٌّ:ألحلٌىٌُّّ خّى[حتٌّ: جبٌختٌحبٌََّّّْف:ألجمدُّز: إلُّؤ�ُّء
ٌٌُّخن إ ٌّةُّؤُّْ:طُّجب ]ٌ جلٌ[ل خُّحتجبَّْحال ألُّّْ ألجمدُّذّحنُّ:خل[خر ْط
ئُّذ ة[حتمجُّحتٌَّئ ألجمدُّز: ء ألُّةختٌ[ل خُّحتإلُّال زّحنٌُّئ: خخت�ٌّ َّْئ
ؤيألن ]ٌ ؤ[خلىحبححت َّْخّى[حتٌّ ٌٌُّخن ْ ضًٌَُّّ شُّجب ئُّحت�حجبٌَّ[ هّحن١َّء
طُّةختٌُّآلإ جبْخ[حتَّْ حتْْخب إلُّحت جبْحت٤ٌُّئُّء ئُّْ: جبٌْخت أل[خلختٌ[خم
ٌُّألُّْ ئٌُّّ خبححتجبأل ًإلُّئ شُّؤُّز زُّضحنُّْةختجبآل ئُّحت�ٌّ َّْذ[ٌدُّز
إل[ْْذٌُّّئ طُّحتحٌّ مجحنرّل ضحلؤُّذٌُّئ ةختجبآل جبحخف ْئُّجبَّحتٌَّئ: آ
طُّحتحٌّ ؤًإلؤّ�آل ]ٌ مجختألل إلًْة[حتٌَّئ خُّحتيُّحتححتٌّ ْ طُّؤآل نيًٌآل
ة[حتٌَّئ:مجختأل�ُّء ْ:ئُّْ ْذّل إلُّحت ط[خًْحتٌّ مجُّجنُّةختجبآل ْ حت�َّإلُّذ
جبحخف ذ[ خىٌُّال ة[حت ْ خحبٌَّال ]ذُّي :ْ إلُّْئ طُّة[جب: َّْؤئؤ[آل هُّحتجل
جبَّيّيّل مئؤ خُّحتأل[ؤٌُّئ ْ خُّحتأل[ؤُّحت�خبحألآل ْ خلّ[خل خُّحتيُّحتححتٌّ
ئُّإلُّحت خختٌ[مجّل ة[حت ْ مج[ال ئُّإلُّحت ْ ْذُّخىٌُّالآ ط[خًْحتٌّ: طُّحتحٌّ:
نيٌَُّّْئؤ[آل ْذُّئَُّّْحتحَّْحت ذ[ٌدُّفُّألحبٌٌُّئ خ[ٌُّجب خّحب يًأل[نّل

خّحبإ

ؤ٢جلح ألُّخلختٌآل

م٢حي نيُّأل ذ[
ة[حت جبَّحتهُّز طُّذًٌأل

خى[ح زٌُّحبح

حت�ْْخب ذ[ َّْ]�ةًْؤُّئ زّىإل[ذآل ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ إلُّحت ألُّجبححتٌّ ْ هُّي٢ٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ
هُّي٢ خ ُّؤُّش[ئ ةًْؤُّئ�[ٌل مجحنر نيًٌألىُّ ط[جنىختحخمآ ْ جبٌ[حت ْْ طؤخت�
آ ْذّل ئُّنيُّآل ذُّألّ[ ألُّء:إلُّحت هُّي٢ٌّ جبٌ[حتجبٌَّّ زُّضحنُّْخًٌآل ْ خًْل

مجختٌ�َُّّْإ َّْمجحنر سُّإل[آل خُّئىًْ
ْذّل إلُّحت جبٌْألّال خىٌُّالآ َّْمجحنر هُّي٢ٌّ ْ:خ[خم طُّمجُّحت:خ[ٌل طّؤُّ
ْ َّْئ:جبحإل[ز خىٌُّال زُّق[ألٌُّّ طُّمجُّحت َّْف ئُّجبٌ[حتجبَّآ جبٌختٌل ألجمدٌُّل ْ
ذ[حتحجبٌَّل خًٌحنّال ء خ[َّْحت�َّ َّخلّؤألُّ:طُّْ جن[ٌُّز:خخت� ْذُّمجٌُّ[ ٌجبححتح ش[ئُّز
ألجمدٌُّّ ئًٌُّح ْ هُّي٢ٌّ جبٌ[حتجبٌَّّ إلًْة[حت خًٌُّخلُّ شىًْؤُّز ]ٌ جبَّْئُّز
خًٌحنّال ْ خىٌُّال زختخلّ[حت طُّمجُّحت جبٌختٌلإ ْسًْجب ئُّْذٌُّئّ[آل هُّي٢
ألجمدٌُّّ ئُّْحألٌُّخن زختخلّ[حتَّآ :ط طُّحتح إلُّخم: هختٌَّل سًْحٌَّْئ نيًٌآلح
خّى[حتٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ: نيًٌألىُّ خّى[حتٌّآ طُّحتح نيًْمجَُّّْ ئُّهُّي٢ٌّ مجُّْحتحٌل
حتْْخبأل[ؤٌُّئآ ْ ؤّحبٌ[ خلُّحتَّة ّر ؤ[ألحن خًٌُّخلُّ هختٌَّل ْذٌُّئ ئُّ ْْ طؤخت�
ْ ْخبجبحأل إلُّْئ شىًْؤُّذٌُّئُّ ْ:طُّْ خ[ٌل طُّمجُّحت طَُّّْخلُّ ؤُّمأل[ٌّ ٌٌُّخن
حت�َّضألٌُّّ خبٌخت ألُّةُّهألُّ ْ ض[خل١ طُّع[ؤّل َّخلألُّ خخت� خُّّآل:ذًٌُّألآل ض[خلّل
ةختٌٌُّل هُّي٢ٌّ ني[حتَّخلُّحت ذ[حت�حجبٌَّل طَُّّْخلُّ ؤُّمأل[ٌّ سًْحتحْسًْحتآ
جبَّْئُّذٌُّئُّ طُّْ ئُّأل[ْ َّْذ[ٌدُّز ؤُّش[ئَُّّْآ: نيًححتنيًٌَّّّ ألُّّنيًْمجُّ ْ
إل[ ط[خًْحتٌُّمجٌُّ[آل خ[حتَّْْجلن ء: ةختجبٌال َّْزّ[آل: طحن[حتَّز ئُّخلُّحتَّذ[َّْ ء
ئٌُّّ هُّي٢: ألجمدٌُّّ ْ هُّي٢ٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ: ئُّأم٢حةاٌخن: ض[خلّلإ ط[خلر
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذُّألّ[: ةُّؤ١آ ألُّء خًْل جلٌ[ذختَّْ إلُّحت إلّؤ[آل ْذُّ
هختَّ مج[ال: ْخبجبحألٌُّئ ض[َّْآل ٌّْذُّي إلُّْئ ْ ضًجبح ئُّخل[ٌٌُّّ ء ألُّْل
هُّي٢ ألجمدٌُّّ: حت�ْْخب: َّْ حت�ْْخب ضُّحتٌىُّ ط[جلحجبَّ ئُّْخل[َّْ ْ أل[مجُّ: ض[خلّل:
ذخت ئُّجنًْألٌُّئ َّْأل[ جبٌ[حتَّآ ْ ط[جنىختح ٌٌُّخن ْ خًْل ةُّؤ١َّْ ئُّذ
ئُّذ جبٌ[حتجبَّ: ط ني[حتَّخلُّحت: ْ خُّحتجلَّ هُّي٢ٌَّئ: :ٌُّّأل[ئ إلُّحت إلّؤ[آل: م٢حة
هختَّ حت�ْْخبحألٌُّّ جبحإل[ز ْ ضٌُّخت ض[َّْآل ْذّ�ُّ م٢حة: خألُّخُّخلُّإ ذ[طّجمُّ
ألٌُّختٌل خ[َّْحت� : إل[ْْذّّل إلًٌمت: ْ خلُّّخم: ٌُّّذ جلٌَُّّْمجُّ خُّحتجلٌلآ
ألُّهرَُّّْ نيًٌألىُّ:ئُّؤٌُّحبحآل خًْلآ ةحل خ[حتَّْْجلمُّ:ط[خًْحتٌُّمجٌُّّ م٢حة ء
ذ[ ْ هُّي٢ طُّحتح ذُّْيّل خًٌُّخلُّ جبَّْئُّذُّمجُّ خلّ[خلُّز َّْف جبَّْئُّؤُّألُّآ
َّْأل[ ةُّؤحبحتحؤُّزآ :ْ هُّي٢ ش[ئ ئُّجلأل�ُّْةختجبآل: خًٌُّ َّْحتخُّخم طّجمُّ:
ةُّخلّل إلُّحت ألُّهر ض[َّْآل جبَّْئُّذٌُّئّل خُّمحلَّ َّْء خ[ٌُّخلُّ م٢حيّخن
َّْْ:سًْحتَّ جبٌّ ْ جبٌختٌ�ٌُّّ ء مجُّْحتح خلُّحتؤ[ٌٌُّّ ئُّْ خّ[جنر[ل ألجمدُّ: ْ
ني[حتَّخلُّحت طَُّّْخلُّ ؤُّمأل[ٌّ آ خجتٌٌُّل: َّْخُّضرَُّّْحت: ذًٌُّألجمر هُّي٢
نيًٌألىُّ مجختحألُّآ َّْسّىختجبأل س َّْف ط[خل[ألُّآ هختَّ م٢حيُّ ئٌُّّ هُّي٢ٌّ
خختٌٌُّلحإ نيًٌآل ْ ة مج٢ه[آل نيًْمجُّ ْذُّمجُّ ضٌُّختحز ألُّّجلحألّل: ةُّخم
ذٌُّّ�ُّ ء خُّجبخُّضرُّّ إلُّؤ�ُّ:جبَّحتجبَّخلُّحتٌّ:ْ َّْخ[آل:طُّْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت
ؤي[حتألُّ ]ٌ خُّحتحْحتجب ألحلؤُّ:َّْ هختَّ ئُّذ هُّي٢ٌّ ط[خلر ألًْحت�ٌحب ذًٌحنَُّّّْ
خبٌ[آل ْ خجتٌٌُّل ذًٌُّألّل ئُّذ ةُّخلّل مجحنر م٢حي[ْ ذخت خُّجنٌُّئ َّْئ
ئٌُّّ هُّي٢ٌّ خلُّخُّذ خًٌحنّال:ث ذًٌُّألّال ئٌُّختح خلُّحتآ:طؤش[ خًٌَّْ�ُّ ض[خلّل
شىًْؤُّذُّمجٌُّ[ إلُّئجمًةُّهر ْ حت�َّهر[حت طُّحتح نيًْمجَُّّْ ْذٌُّئّل سًْحتَّ
ألُّّةُّألُّ ٌل ضًٌَّ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئَُّّْحت: ْ ضًٌَّ[ إل[ْْذٌُّّئ َّْئ
َّْحتزختخلّل إلًٌمت حتْْخبحآل ئُّ حت�ْْخبٌل ْ ألُّجبححت ْ ةُّؤحبحتحؤُّز ؤُّحتجبال ٌّ
خُّجيأشخيُّاٌّ ْ هُّي٢ٌّ: ئُّؤُّخلُّئٌُّّ خ[خم: ْخبجبحألَُّّْ َّْ ألٌُُّّْ ط[ؤ[جبَّ
ْ مج٢ه[آل زًٌئ:ملُّألُّ ؤ[أل�ّل:ةًْؤ[ٌل َّْف:ط[ؤ[جبَّآل ْذُّآ ئٌُّّ هُّي٢:خى[
ض[خلُّ:طُّحتح جلٌَّّْ ة[ال ط[ؤ[جبَّآل ضًٌَّ[آل:خىُّآل:ْ طُّحتح جلٌ[ذختٌخن جبحْحٌّ:نيحنر

:ئُّجبححتإ خٌُّل ضًٌَّّ خلُّحت ألُّجبححتٌخن ْ خىُّآل ذ[زًٌّْ ْ ضًٌَّ[آل:جلَّهر

مُّفنيُّْسًحآل

إإإ ألُّجبححت
خلُّحتضًٌَّّ
ئُّجبححت خٌُّل
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ٌّ خىُّقألُّ حت�ٌّْ خ[ٌُّخلُّ ط[جبَّؤّحلحجبآ ؤٌُّئ أل[حت�َّشُّذ ذ[حتٌوىختجبآل طُّحتح
َّْجن[جبٌّ إلحم ]ٌ �رُّألجبئ َّْ إلحم: ء :ئَُّّْضر طٌُّْخن ذ[ةٌُّئآ ضًجب
مجحنر ئُّ طَُّّْخلُّ خًْلآ:ؤُّمأل[ٌّ جلٌ[ٌّ ]ٌ ةُّال:خًْل ط[حتَّجلٌْْ[آل ]ٌ ةُّآل
َّْذُّْحٌّْ ش[ئُّذُّ جبْ ط جبَّخلحبٌَّلإ ئُّ ضًٌَّّ ٌ]ط[خل خ[حتَّْْجلن َّْضرّل
نيُّْحجنٌُّّ َّْذُّْحٌّْ ألّحن[ألٌُّئ جلْْحتال ئُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ٌُّة١آلآ جبخب
ئٌُُّّء ش[ئُّذُّمجٌُّخن إلُّحتجبْل ط[خل[ٌُّّ:طُّمجُّحت هختَّ طٌَُّّْحن[ َّْئ ٌُّة١آلآ
ةُّط[خُّ ]ٌ ضُّؤًْة ؤ[ٌَّْل ذًٌحنرإل[ذل ةُّخم ء خٌُّل حت�ٌّْ ةُّخم
طُّْ ألّحن[ألٌُّئ إلُّحتجبْل ]ٌ خًْلآ ًَّجي جبظ جن[جب:ْ ؤ[ٌَّْ�ّخن ْ جبحجنرًْل
ْسًْجب ألّحن[ألُّمجُّ إلُّحتجبْل ئُّةُّخلّل :ْ خًْآل ٌُّة١ ذّىُّئ ش[ئُّذٌُّئُّ

جبحجنرًْلإ
ؤُّجلحش: ]ٌ ؤٌُّئ زُّجنًٌّّ ئُّخ[آل يجمُّ ذ[حتغَُّّّْ ئٌُُّّآل خرًحٌال طُّمجُّحت
ْسًْجب سُّإل[آل: مجحنر ئُّ ألُّضًَّجنُّّْ: يٌُّختٌل خّ�ًؤ[آل: طَُّّْ خىٌُّالآ:
ألُّضًَّجنُّّ:ألٌُُّّْإ طُّْ َّْخ طألجم[ألُّّز ذ[حتٌض َّْضر ْ:إلًٌمت جبٌختٌل
ْ جن[جبٌّ ش[ئُّز خ[خم ةختزئآلا أطّؤجمئ ثثثب ئُّخل[ئ ٌُّةؤش[حت طُّحتح طؤش[
طُّحتح ذُّجن[طًال ]ٌ حت�َّجندّأل نيُّؤ ]ٌ جن[جبٌّ نيُّؤ َّْف ةختجبمجُّآ ضُّؤًْة
سُّإل[أل: ؤجمرُّئُّشّل ]ٌ ْحخبَّ سًٌخت أإلّدةختحزاََّّْ ٌُّةؤش[حت:ئٌُُّّآل
طٌَُّّْخن خّش�ُّ ْ جبَّحتٌْآل جنًٌّ[ألٌُّئ ذ[حتٌوىختجبآل طُّحتح إل[ْحتٌ[ َّْة[حت
ؤًإلال ]ٌ مجختٌألل ئُّألُّضًَّجنٌُّّئ ٌُّةّل َّْ ضًئيّخن ]ٌ ؤٌُّئ زُّجنًٌّّ
ذًٌحندًٌٌُّئ ألجمدٌُّّ ٌَّهخت َّْخلُّخُّذ ٌٌُّخن خلُّحتجبَّؤُّ:٤[حتٌٌُّلآ ط
ئٌُّّ:ألُّضًَّجنُّّ حت�َّمجُّجلٌَُّّْ:خ[خم ئٌُُّّآل خرًحٌال طُّمجُّحتٌخن سُّإل[آلآ ئُّ
زّ[َّْآ حت�َّمجُّجل طَُّّْألٌُّّ جبْ ئُّخبآل ذًٌحندًٌآل ألجمدٌُّّ جبٌْألّال خىٌُّالآ
هحن[حتٌل خبألٌُّئ طَُّّْء طُّحتح نيًْمجَُّّْ ٌٌُّخن خلُّحتَّة إلًْة[حت طؤش[
جنٌَُُّّّّْ حت�ٌّْ ئُّ طٌَُّّْخن: جبٌْ[ٌّ :ْ خ[ألّ[آل: ئُّ إل[ :ُّذ ٌُّةًْؤ هختٌَّّ
جبْمجّ[ألآلإ َّْذ[ٌدُّز:ئَُّّْضرّل جنٌُّ[آل خ[آل ذٌُّّ�ُّ هختٌَّل حألى[حتٌّ مجًٌخت�
زُّجنًٌّّ ئُّخ[آل يجمُّ: ط[جبَّؤّحلحجبٌحنَُّّْ مًؤخت ئٌُُّّآل ْ خ[ٌل طُّمجُّحت
مًؤختٌَّئ مجحنر ئُّ ألُّضًَّجنُّّ ط جبٌْألّال خىٌُّالآ حت�َّجندّأل ]ٌ ؤٌُّئ
خل[ف بب مًؤخت أل[ْأل ئُّ َّْذ[ٌدُّز سّ[ْحجلٌّ َّْخ حت�ٌْحبٌَّل سّ[ْحجل
طٌَُّّْحن[ َّْئ ذُّّآلآ ألُّضًَّجنُّّ ط ذًٌخن ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئ خل[ف بت ذ[
ئُّْ:ةُّخلٌُّئُّ جلٌ[ذخت ْ ألف جبٌْخت ألُّضًَّجنُّّ ئٌُّّ مجُّْحتحٌٌُّئّخن ْ ؤأل[ئٌُّئ

إ ةحلآل ُّذ ٌُّئُّ:زًٌَُّّألحبٌٌُّئ:ةًْؤ ء خلُّحتإلُّئحبٌَّل
طُّْ:خبألٌُّئُّ جلٌ[ذخت جبٌْألّال خىٌُّالآ يجمُّ ْ خ[ٌل طُّمجُّحت ئُّخ[َّْز:خبألٌُّئّخن
ئُّخ[َّْز طؤش[ خًَّّخبألٌُّئآلإ ْ ئُّ:ذُّيحبحتٌ[ل خًْآل ط:ألُّضًَّجنُّّ ذًٌخن
ئُّخ[أل سُّضر خُّشجمٌُّئ ء ط[جبَّؤّحلحجب ؤٌُّئ زُّجنًٌّّ إلًْة[حتٌَّئ
ةختؤخلؤٌُّئ ء َّْضر ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّ: زّىإل[ذ�ُّ إلًْة[حت ٌُّةال ةُّآلآ
خ[ز٢ٌَّئَُّّْ ْ خ[ْل ئُّ َّْضر نيحنرٌُّئ مجحنر سًّحجلةختجبآل ئُّ َّْحتزختخلآل
َّْذ[ٌدُّز ؤٌُّئ خ ْ يةُّظًئ ؤُّخلُّئٌُّّ طؤش[:جلحأل[ٌٌُّئ ألٌَُّّْئآ طُّحتح
جبْقّخن إلًْة[حت جلحألآلإ خلُّحتَّة َّْحتزختخم َّْ ثب ْ بب ٤[حتَّ ةختؤخلال ئُّ
إلًْة[حتٌَّئ طٌَُّّْحن[ َّْئ ؤُّخبلإ جبَّؤ[حتٌّ َّْحتمجختٌَّئ ط[خلر ئُّ زّىإل[ذ�ُّ
ْسًْجب َّْئ جبٌختآل هختٌَّل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌَُّّْةَُّّْ جبَّحتٌْأل ْ ُّذ ٌُّةًْؤ
ْ زًٌئ ئُّجبَّخلحبحٌآل سًٌخت: ش[ئُّذٌُّئّل ئُّخُّمحلَّ َّْذ[ٌدُّز: ضُّؤًْةّ[
]ٌ ضّحلحآل :ئُّ طُّألحبحؤّل ]ٌ: طُّجلٌحلٌل ئُّجبَّخلحبحٌآل:ةُّخم هختٌَّل:ٌ[ ٌجبححتح
طٌُّ[ألٌُّخن ئُّمجحنر جبَّحتَّْجبَّحتٌّ:ْ ْ ط[ْححتَّخًٌآل ضًَّجنٌُّْجمّل:ٌ[ إل[ْحت�ٌّ

ألُّضًَّجنٌُّّئُّإ ئُّ هختٌَّل إلًْة[حت خّى[حتٌّ جبٌْألّحب مجختٌأل�١ ظُّؤُّجب طُّهختحال جبإ

جبَّحتٌْأل ْ ٌُّذُّإلًْة[حتٌَّئ:ةًْؤ
أل[حت�َّشُّذ:ؤٌُّئ:ط[جبَّؤّحلحجب
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ئُّ: ةختجبآل جبحتْخم جلٌّل ٌُّةخت� سُّإل[آل جبَّْئُّذٌُّئ ل ّخل[ئ نيُّآل ئُّؤ[ٌَّّْ :
ُّذأل[ْجبَّْئ جبَّجلمج[ٌٌُّئ جبحؤُّجلحتحألآل خٌُّ[آل:ْ جبَّحتةختجبآل ْ زُّق[ألأل[ؤُّ جبَّحتةختجبآل
ئُّخ[َّْز خًٌّ جبَّحتضجمرألّل زُّق[ألأل[ؤٌُّئُّ طُّْ إلُّيٌُّئإ ؤيٌُُّّذّىختجبآل طُّحتح
ؤجممجُّحتةختجبآل ْ ْ:ؤيٌُُّّذّىختجبآل ئُّخ[آل:ز[خُّألحبخًٌآل جبَّْئُّذٌُّئ حتٌىىُّهغ
طُّْ طُّهختٌيّ[ :ْ طحتْز[ ْ طُّؤختٌى[: ئُّ ء ط[جبَّؤّحلحجبآ: إلُّة: خألُّؤ[ٌٌُّئ
ؤيٌُُّّذّىختجبآل طُّحتح جبحؤُّجلحتحألآل خلُّحتَّْضًٌَّ[آل ٌال إلُّحت خلجمرال جبَّْئُّذٌُّئُّ
ضًٌَّ[آل ةُّهرألُّ نيًححتنيًَّّ ئُّْ طؤش[ ط[جبَّؤّحلحجبآ إلُّة زُّحتَّْزّحبحٌآل ْ

خُّحتز[ ؤّى[ألحلال ْ زُّق[ألأل[ؤُّ ْ خٌُّ[آل جبحأل[ٌآل طُّحتح
خُّئ�ُّأل[ؤٌُّئ ئُّأل[ْأل ْ زّ[جبَّةختجبألّ[آل طُّحتح ةختجبآل
ئُّ ط[جبَّؤّحلحجب إلُّة خًٌّ طَُّّْ خلُّحتَّة ُّذأل[ْجبَّْئ
]ٌ مجختٌألل جنًْألّل ء جبٌ[حتجبح ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ
طٌُّْخن ء ةختجب جبحمج٢ ُّذأل[ْجبَّْئ ي[ألًْآل ئُّ: ؤًإلال
ثتثب خل[ئ ئُّ ء خًٌّ: ط[جبَّؤّحلحجب إلُّة: سُّإل[أل س[حت�
زُّق[ألأل[ؤٌُّّ إلُّحتجبْل طٌَُّّْحن[ َّْئ ةختٌ[إ ط[جنىختح
ئُّ خلّ[خل ْ:إلُّيٌُّئ:ؤُّجبَّأل أل[ْجبَّْئُّذ:ذ[ٌدُّز:َّْ
ْ ط[خًْحتٌّ إلُّيٌُّئ َّْ ذ[ٌدُّز زُّق[ألأل[ؤٌُّّ تتثبْ: خل[ئ
ةختٌ[إ ط[جنىختح خل[ئ :إلُّؤ[آل ُّذ ٌُّةًْؤ ْ �هُّحتإلُّأل
إلُّيٌُّئ سُّإل[أل س[حت� ئُّ خُّئ�ُّأل[ؤٌُّئُّ طُّْ جبٌ[حتَّ
ط[جبَّؤّحلحجبٌل مجحنر ء خًٌّ طَُّّْ طُّحتح ط[جبَّؤّحلحجب
خًْل ئُّجبحٌل إلُّة ض[َّْآل ْ ٌمجُّْحتح ْ ط[جلحجبٌّ َّْ
خ[ٌُّخلُّ ْ خُّضحنّ[مجُّ َّْزّ[آل جبَّحتٌْآل ْ إلًْجي ْ
سّ[ة[حتٌّ ْ خىُّآل ٌُّة[ َّْئ حت�َّهر[حت خختح َّْء مجحنرّ[آل
ء ةختٌ[ طٌَُّّْخن ط[جنىختحٌّ طؤش[ ألُّةختٌٌُّلآ ئُّأل[ْألّ[آل

ط[جلححتجبحٌآل:ْ:خلحلحجبحٌآل ْ مُّخحبحٌُّذ ْ جبٌختآل ةُّخل[ٌُّذ خبٌ[آل:ْ:ط[خل[ٌخن إلُّة
يٌُُّّنُّخمإ جبَّخل�٢ةختجبألّ[آل ْ جبَّحتإلُّيّ[آل أل[طألجم[أل ة[حتٌَّئ ْ ْذّجت: ذًآل
ي[ألًْأل ةُّخل[ٌُّذ ضًٌَّ[ألُّ إلُّة ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئ مجحنر طَُّّْ َّْمجًْحتٌَّّ جبٌّ
مجحنر جبحألّحنرألّل ئُّ: ْ خًْآل ٌُّةجم[آل: ي[ألًْألَُّّْ: :ٌُّّئ ْ جبحجنرًْآل
خ[ٌُّخلُّ طٌَُّّْخن خّش�ُّ ْ خىختٌٌُّل ٌ]جبحجبمج جبحجبزُّحتَّْحتحألُّ َّْجنًٌَّّل
مجختهر :ْ ةّحنُّ َّْخ خىُّآل جبحتْخم ضّحلحآل خ[ٌُّخلُّ خًْلآ خٌُّّآل جبحجبمج[
ء ئُّخ[آل:خألُّؤ[ٌّ:ط[حتَّجلْْ:ضًٌَّ[آلآ:َّْئ:طٌَُّّْحن[:ط[جنىختحٌّ:طٌَُّّْخن:ةختٌ[ ْ
خ[ٌُّخلُّ ْ جبحجنرًْل ُّذ ٌُّةًْؤ ط[خل[ٌخن ئُّ ةُّخلّل:إلُّة خ[ٌُّخلُّ:مجحنر
ضًٌَّّ طُّحتح ض[خلّل خبٌ[آل: ْ طُّحتحٌ[آل خًْل مجًعّ[ل ة[حتةختجبآل خ[حتَّْْجلن
طُّْحألُّء ذخت س[حتٌل: طٌَُّّْحن[ َّْئ خىختٌٌُّلآ جبَّخلَُّّْحت ضّحلحألُّمجٌُّّ: ْ
ةختجبآل جبَّْئُّذٌُّئ طُّحتء ئُّخ[آل جبحأل[ٌْآل:سُّضر ُّذأل[ْجبَّْئ زُّق[ألأل[ؤٌُّئ

ط[جبَّؤّحلحجبإ إلُّيٌُّئ زُّحتََّّْزّحبحٌآل َّْ ز[خُّألحبخًٌآل طُّحتح
ي[ألًْآل طُّْحألُّء ء طَُّّْخلُّ خ[خلىختجبألُّآ جن[ٌجمرٌُّّ ْ ؤًإلال ]ٌ مجختٌألل طَُّّْء
خ[َّْز ئُّ ألّحن[ألحبحآل حت�حٌّ:ضًٌَّ[آل ةختجبألُّ ط[جبَّؤّحلحجب:ط[ؤ[جبَّ إلُّة ُّذأل[ْجبَّْئ
ئٌُّّ ْ أل[خلُّيُّؤ�٢ٌّ ْ أل[ضًَّجي خ[حتَّْْجلن ئُّ إل[ جبَّْئُّذّل طُّْ:ش[ئُّذٌُّئُّ
يٌُّختٌل ذًٌُّألّل جبَّْئُّز ةختجبآل طَُّّْ ط[جنىختحٌّ خ[حتَّْْجلمٌُّئُّ سًْحتَّ
زُّق[ألأل[ؤٌُّئ َّْف: خٌُّلآ طُّع[ال: إلُّيٌُّئُّ طُّْ خ[َّْز ئُّ ز[جنّئى[حتٌّ
سًْحتَّ طُّْ جبم[ٌٌُّّ ذًٌُّألّل جبَّْئُّز ء جبٌ[حتٌىختجبألُّ ؤُّحتسُّ طُّْ
إلُّحت َّْط[جنىختحةختجبآل خًْل: ز[خُّألحب َّْسًْحتٌل خى[ ضًٌَُّّ: خ[حتَّْْجلمٌُّئ
جبَّْئُّذُّ طُّْ طٌَُّّْحن[ َّْئ جبٌَّلآ طُّع[ؤ ء خبٌختز[ضجمرألّل سًْحتَّ
إلُّة ؤجممجُّحتةختجبآل ئُّ خًَّْضحنّل ضًٌَّّ ألُّّذًٌُّألّل جنًٌَّّل َّْإلًٌمت

خجمّألّ�َُّّْإ ةُّخلّل ئُّ ط[جبَّؤّحلحجب إلُّة يٌُُّّنُّخم ْ خبٌ[آل
ٌد[حتٌّ :جل هٌُّجمُّئ

ئُّ ةًحتذٌُّل
ي[ألًْآل خ[َّْز
إلُّة ُّذأل[ْجبَّْئ
خلُّحتةُّْزمًؤُّحتط[جبَّؤّحلحجب

ةًْؤُّئ�[ٌل:ذُّألحبحتْخم ٌُّمأل ضّحلحألّل:ذُّألحبحتْخم

ضّحلحألُّ طُّْ زٌُّ[ال ذ[ء ئٌُّختح نيًْلآ َّْحت�ٌَُّّّْ سًحآل طُّع[ؤٌُّئ
َّْف ض[خلّلآ جبَّْحتجبٌحبٌَّّ: خًْمجُّ: ْ :]�ةًْؤُّئ أل[ْ: ذُّّحتٌ�ُّ
خًْمجُّ ضّحلحآل جبَّْحت ْ نيُّْحجنَُّّْ:خىٌُّال إل[ْةّحنُّ ط طُّمجُّحت
طألجم[ألُّّز ضًَّجنٌُّْجم ئُّسّ[ٌّ إلُّؤّحنُّ ْ ضختحْ جبَّْحتٌل
ئخبٌ ْ سًحآل يجمٌُّّ ئُّ:سّ[ٌّ خُّحتإلُّال:ْ خ[حتٌ�ُّ ؤُّحتمجحبْْخل
ط خُّحتإلُّالآ:طَُّّْ خ[حتٌ�ُّ ٌَّّْ ذًألخت� ْ ؤُّألري:جنُّحت�َّأل�ّحلٌّ ]ٌ
مجختهر خًْمجُّ ْ ةُّهّ�َُّّْ ئُّف ضختحْ خُّحتإلُّؤُّ سًْْحتَّ
ل[ٌختخم خًْمجُّ جبٌْ[ضختٌخن ْ طألجم[ألُّّز ئَُّّْحتجبَّال

ةًْؤُّئ�[إ ئُّأل[ْ
ْ زُّحتَّْحتجبَّ َّحتسُّ جبَّْحت:ضّحلحآلْ: طًٌحنّال ئٌُّختح
ٌُّةال:ذٌُّّل َّْزئٌُّّ ذخت جنًْألٌُّئ ضًَّألحبمج[ْ:
طُّألحبحؤٌُّئ ئُّخ[آل إل[ ٌُّةال ؤُّخلًْئُّّز ْ
ْز ضًَّجنٌُّْجم ث:مجّ[آل قًْألُّ طُّحتح ضّحلحآلإ
َُّّْ ّإلُّحت:ئُّؤأل[ئ إل[:ئَُّّْء ألّحنرؤ[آل ْ
ز[ء خىُّآلآ ؤأل[ئٌُّئّ[آل إلًْة[حتٌَّّ
َُّّْ ّئُّؤأل[ئ إلُّحت ؤأل[ئ ذُّؤّجم ْ
َّْْ خ[ٌُّخلُّ ء ضّحلحآل ئُّخ[آل إل[
ئُّ شُّجل خىُّآل إلًْة[حتٌَّ[آل سًْحتَّ
جنًْألّلآ ْ:خىلألُّ:إلُّحت ألُّةُّآل زّجم
إلُّؤّحنُّ ألُّةُّآل:ْ جنًْألُّ:زّحم طُّْ
ذُّؤ[جن[ٌّ خ[نىلٌُّ�َُّّْ َّْنيُّْ
ذُّألُّةٌُّّ َّْنيُّْ ألُّء خىُّآل ألّحنرؤ[آل
طُّضيُّّز جبَّحتخم خ[ٌُّخلُّ آ ضًئ
حت�ٌْحبححتٌّ جبَّحتخم ألُّء خُّّآل ألّحن[ألّ[آل
خًْألُّ طٌُّ[ألُّ مجحنر: ء: ٌَّّْآ ذًألخت� ْ
إلًجنّ[حت ضّحلحألّل جبحتْخلىختجبآل ؤ[ٌٌُّّ
ْ إلُّة ئُّذ :ْ ذُّألحبحتْخم ْ
مجحنر خبٌ[آل ْ ط[جلحجبٌٌُّئ
ؤيٌُُّّذّىختٌ[مجُّإ جلحؤألُّْ

:]ٌ ُّذ:مجختٌألل ٌُّةًْؤ جبَّجلمج[ٌل َّْء ضّحلحآل :خلُّحتَّذ[
ْ ض[خم هختَّ جبَّْحت ء ط[جنىختحخم ْ ]�ةًْؤُّئ ئُّأل[ْ ؤًإلؤُّ
إلُّئجمًةُّهر:ؤٌُّحبحآل ْ حت�َّهر[حت ئُّخ[آل ة[حتٌ�ُّحت:جبٌختٌل
ْ ض[خم ذ[ء حت�َّخل[ألآل ْ جبحتْخلىختجبآل ْ ُّذ ٌُّةًْؤ

ةًْؤُّئ�[إ طُّحتح ألُّهحبححت
خىٌُّال خُّشجمّل ُّذَُّّّْ: ٌُّةًْؤ حت�ٌّْ ئُّ طُّمجُّحت:

ةُّأل[ئٌُّئ جبَّْحت ْ ألُّضخن: جبَّخلألّحن[ألىختجبآل: طُّحتح
طُّع[ال ئُّ ؤُّخلًْئُّّز ]ٌ َّْحتزختخلّ[حتٌُّذ
طَُّّْ ةًْؤُّئ�[آ أل[ْ ذ[ةٌُّئ إلُّئجمًةُّهر ْ
َّْحتٌّ ةُّهّ�ُّ خلُّحتَّة خُّجي ضّحلحآل خّ�ًؤ[آل
ةُّهّ�ُّ طٌَُّّْخن خّش�ُّ ْ َّْحتزختخلّ[حتٌُّذ ئُّ
مجُّْحتحٌ�َُّّْآ هختَّ ْحسد ]ٌ طُّحتء َّْحتجبَّال
حت�ْْخبإلُّز ئُّةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ َّْذ[ٌدُّز
ْ ط[جنىختح طَُّّْء سًٌخت: نيًٌألىُّ: أل[ْحت�حخمآ

سًْحتَّ ئٌُّّ: ُّذ ٌُّةًْؤ زًٌَُّّألحبٌٌُّئ جبٌ[حتَّآ
ٌّ]�ةًْؤُّئ خألُّحت�َّذَُّّْ ئُّ ء ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئُّ
ْ ضًٌآل ْ خلًْجل خألُّؤ[ٌّ ئُّخ[آل ف ّةحنرًة[ئ
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت طؤش[ حت�ٌَُّّّْإ نيألُّ ألُّحتٌر
جبَّْحت ْ ألُّضخن: ضّحلحآل خًٌحنّال ذًٌُّألّال:
زُّحتَّْحتجبٌَّّ ئُّخ[آل جبٌْألّل هختٌَّل
ضّحلحألُّ طُّْ ئٌُّختََّّْ: جبٌّ: ذ[ةٌُّئآ
ئُّمجحنر:نيحنرّل جبٌَّل يُّحتححت ]ٌ ٌ[حت: خخت�
إلُّئجمًةُّهرٌُّئ خ[َّْز ئُّ َّْذ[ٌدُّز
ْ جبٌْ[حت�ْْخب جبٌ[حتٌىختجبآل ْ ذ[ء

ط[ٌألحبٌَّّإ
ذ[حت�حجبٌَّل ضّحلحألّل ئُّ َّْضر
ئُّخ[آل زًٌَُّّألحبٌٌُّئ: خألُّؤ[ٌّ:

ئُّ حت�ٌحلمجختذآل جنًّحجل
ْ طألجم[أل ألختضٌُّئ
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خلُّحت:: مي:ؤًٌّ ٌآل خخت� َّْز:طًٌحنآل:يجتآل ٌ[:ذُّمختٌو:خىٌُّال أل[خلُّ ّ خلُّحتذ[جنف:طُّمجُّحت:ز ]ٌ ةَّجب
ْ:زّ[ْ زّ[ٌْ�١ ذ[ زّ[ٌْل ئُّ خلُّحتذ[جنّألّ�١:سّ[ْحجلَّ ذ[ خلُّحتذ[جنّألّل ؤ[ٌَّّْ:خٌُّآل خًٌّ:مي:حت�ٌخنآ
َّْحتخلًّئ:ْ ذ[جنف حت�ٌخن َّْف:طُّحتح جبْس[حت �ؤ[أل إلُّخم زّ[ٌْخن ْ ذ[جن خلُّحتٌّ ؤ[أل�:س[حتٌّ إلُّخم

خٌُّّّإإإ طُّع[ال ة[حتَّ جبْس[حتط إلُّهرٌُّّ طَُّّْ إل[ إلَُّّْسٌُّّ زّ[ْ مجختجبآل

حت�َّؤُّجلحآل ؤًجنر[ة

ألختضٌُّئ زّحنٌُّّ إإإ خُّنحبح ئُّ ةَّجب
إلَُّّْخلٌُّئ:سّ[سّ[ سّ[ْحجل:ْ

ؤُّمؤًٌئُّمجٌُّّ ئُّ خرًحٌّ: جبٌ[حتٌىختٌ[ٌّ: ألختضّل: جبَّةُّمجُّ: جبَّمجؤُّآل
ضًَّجبَّ طًٌحن:أةٌُّو طٌُّْخن ةٌُّحبح نيُّأل ئُّف:زختخل َّْضر ء
ط[ن[ ث طًٌحن إلُّؤّحنُّ َّْئّ[ جلٌ[ٌّا:ْ َّْ ضًجبح ئُّ جبٌَّحب إلُّحتني آ
جبَّةُّمجُّْ جبٌَّحبَّ زًئ: ٌل خخت� ؤُّمؤًٌئُّمجُّ ط[ألُّ ئٌُّّ: م[هُّّذحبإ َّْ
ةُّؤُّ زًٌئُّ ء جلحألّؤآل جبَّةُّمجَُّّْ جبَّؤىلُّْ َّْخلّؤ[ٌّ َّْضرُّ ئُّْ
ضختحٌّْ زّحنُّمجٌُّ[آل ء طًٌحنآل جبَّةُّمج[آل ٌحنُّْ ئُّْ هختَّخم؛إ ذ[
طُّحتح ؤُّسدًْحتآل جبَّةُّمج[آل ء طَُّّْخلُّ ئُّْحألٌُّخن ٌحب: جبٌخت ضًٌَّحن
خلُّحتذ[جنّألُّمجُّ : ط[آل ئُّ خًْخلُّّآل َّْز[َّْ جبحتٌجتٌل :ْ جبٌْخت ؤ[ٌَّّْ
مجًأل[ٌٌُّئ شوٌُّّ :ْ ذ[جنف حت�ٌخن ْ خلُّحت ؤًٌّ أذ[جنف جن[ٌُّز: ء
ئُّ ذخت ٌُّةّل ْ خ�ختٌحبََّّْ خلحنًححتإإإذ[جبا ْآ جبَّؤىلُّْ ز[ةُّْةختجبآل ْ
ْ:ؤحلحش:ؤُّمؤًٌئُّمج[آل إلَُّّْخم مجُّحتَّةُّ ط:زّحنُّ:طَُّّْخلُّ ضختحٌُّْمج[آل
ٌُّآل ئُّ أل[ْخٌُّألّ[آل هختٌَّل:إل[ ٌ[ألٌُّخن:سّ[ْحجلٌّ ء خىٌُّحب ذُّشُّؤًئ
ْ ط[خًْحتٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ط[خلر ْ حت�َّألل ْ ؤٌُّئحبحجنغ ْ ضًحخلر
هختَّس[حت خلُّحتذ[جن خل[ئألٌُّئ خّش�ُّ:طَُّّْ:ء ُّذّّ[آلآ ٌُّةًْؤ نيف
خ[َّْذٌُّئ ؤأل[يحنٌُّّ ]ٌ ةختجبآل ًٌّذ[ْذ جبًٌَّض[ألٌُّئ ]ٌ ؤًألرُّجبح خًْألُّ
ْ إلُّحت�َّجنُّ طَُّّْ:خلُّحتخ[حت َّْحتجلجنآ ْ ط[خًْحتٌّ ْ:خلّ[خل مجًحت� ْ مجُّحتال
حت�خبٌال حت�ؤّ[آل جبٌْ[ٌّ ذ٢حتٌجمر:ذًألحبحت�ََّّْ:ء طُّْ:مجختْْزٌُّئ مجًحت�َّجنٌُّّ
ْ:حت�ٌخن ةَّزّحنٌُّّ:جب يٌُُّّنُّةختجبآل طُّحتح إلُّْئحبحآل جبٌ[حتجبحآل:ْ َّْحتٌآل
ة[حتٌَّئُّ ط خىًجنأل[آل:طُّمجُّحت إلُّحت�َّجنُّ:جبحآل ء ْ: شًهُّةختجبآل ْ ذ[جنف
ء ةُّخلٌُّئُّ طُّْ جبحألُّ ةًجنغ إلُّحت�َّجنٌُّّ َّْضر ئُّ:إلُّؤ[آل ْ خىُّآل
ء:خ[خم ؤُّألُّّ طَُّّْ خلُّحتذ[جنآلإ طُّؤختٌى ؤ[حتٌألحل سًٌخت:خلُّحتخ[جلٌَّئ
ئُّئّ[ألّخنث ْ خىٌُّال طُّحتحجبحآل: ض[خلىختجبآل يجت ْ ٌئٌُّئ:خلُّحتذ[جنف: ؤجب
ْ سًْحتٌَّئ حت�ٌحنّخن ٌُّآ ة[حت ْ ألّ�خت ْ ذ[ٌى ْ خلس[ٌى ٌئ ؤجب
حت�ٌخن ْ ةًخبجبال ]ٌ ُّعةًئ حت�ٌخن: ث: سًْحت ضًٌَّّ:جبٌختٌّ ٌئٌُّئ ؤجب
جبٌختٌّ أل[ْ:ألًٌْل جلألشا أحت�ٌخن خلُّةجمًْةُّ َّْضر ئُّ:إلُّؤ[آل جنٌُّر[ألآ
طّؤ[حتحذ ْ ةًٌَّر خلُّةجمًْةٌُّّ ث: سًْحت خُّنحبح جبَّةٌُّئ ٌّ ئُّ
مجًْجنُّْ جن[آل إل[ئُّ ء س[أل�ُّّا جلْئوّخنأيجت ط[خل[ٌآ ّ�ًْجنُّ:ْ خل ْ
ْ ّ�ًْجنُّ ْ:خل ذّجت جلْئو: سًْث جبٌختٌّ ٌئ:ضًٌَّّ ْ:ؤجب أل[ْ طٌُّْخن

إ ٤حن٢ جلْئو خجمؤ[حت ْ مُّةحم

:ْ ٌألّ�ُّ ةً هختَّ زّحنٌُّّ: خُّنحبح ئُّ خلُّحتذ[جنف ْ ةَّجب زّحنٌُّّ :
نُّحتحجل ْ ةختجبٌ[جب جبَّحت:خلُّحتذ[جن ئُّ:جبٌَّحنر:ْ ٌ[:شُّة جبَّء طُّْخل[
إلُّئ�ختجبٌ[جب ؤحم س[ؤّئ ْ س[ال: أل[ْ: ئُّ: زّحنُّمجٌُّّ طُّخلس[َّْمج[آل ْ
ة[حت ئُّذ :ْ مجختجبٌ[جب خًٌىلىُّألٌُّل جبْة[ألُّ ء حت�حجبَّ طُّْ حت�َّخلُّّ ذ[
ٌآل يجت:خخت� ٌئ ؤجب ط[ضخت ء:َّْ حت�حجبَّ حت�َّخلُّّخلُّ:طُّْ طّجمٌُّخن ةختجبٌ[جب:ْ
َّْة[حت ؤىّ[ش ْ خل[خًْآل ْ جن[ؤس هختٌَّل سًْحتٌَّئ ْ ةٌُّحب ة[حت
خل[ئألٌُّئ ٌحبَّْإ جن[حت َّْز جبَّؤىلُّْ: ْ خلُّحت: ةًحت�ٌّ ْ ةُّال ْ ذُّّحتٌحب
طُّْ َّْحتَّْ : أل[ْنيٌُّل خُّنحبحئُّ ئُّ ش[جلحتق[ألُّ َّْضر ئٌُّّ: ةَّجب
ض[خل١ٌآل:سًْحتٌَّئ إل[ْحتجبآل َّْة[حت ٌُّآل ْ:ئُّ سّ[ْحجلَّ ذخت أل[ْنيُّمجٌُّّ
سًْحتٌَّئ ض[خل١ٌآل َّْة[حتإل[ْحتجبآل ْ زّحنىُّهر ةَّجب ؤُّةّألٌُّّ
ض[خل١ٌآل ةختجبآل جبحخف :ْ ز[ةُّْةختجبآل جبَّؤًنيُّْ: ةُّحتَّخلرٌُّئ
ز٢ٌّا جن[حتجبألٌَُّّّْ يجتأطُّحتح: حت�َّأل�ٌُّئ :ْ خلدًْه سًْحتٌَّئ
ط ء جبْألختٌٌُّحب ٌئإإذ[جبإطَُّّْ ؤجب ط[ضخت َّْ ٌآل خخت� يجت ْ
ط[خلر ْ زّحنىُّهر أل[ْنيُّ ئُّ ؤٌُّحبحألُّ ئٌُّّ زّحنىُّهرألُّ
سًْحتث جبحٌُّ حت�ٌّْ ز[ٌرُّضر خُّنحبحٌّ خُّحتجلَّمج[آل
هئجمرف س[جبٌَّّ ْ ؤُّألجمًْحت ْ مُّحتَّخل[ز ْ ةُّحت�حجبَّ
أل[ْنيٌُّئُّ ئٌُّّ: جلٌ[ذخت ء طُّمحلَّؤُّّ ْ ٌُّحتؤًْء: ْ
خ جنُّمدآ ]ٌ :ؤئئ أل[ْنيٌُّئ ئُّ ألُّء: جبٌَّحب جبٌ[حت
سّ[ْحجلَّآ:طُّحتح أل[ْنيٌُّئُّ ئٌُّّ خلُّحتذ[جنف ألختط مجًؤ[آل
َّخلّحبَّ ئُّ:أل[ْنيُّ:زّحنىُّهرُّّمج[آل:جن[ٌُّز:خخت� قًْألُّ
َّْف جلٌ[ذختَّةّخن: جن[ٌُّز ْ جبٌأل[حت إلُّجلححت أتبا:
ئُّأتا ؤئئ أل[ْنيٌُّئ ئُّ َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ
ؤُّمؤًٌئُّمج[آل ألُّّإ جلٌ[ذخت: جبٌأل[حت إلُّجلححت
ةًْ َّْ زّحنُّ: ط
طًٌحنآل جبَّألل
ةَّجب ء
ئُّْ ٌُّةّ�ُّ
ٌئُّ زّحنُّ
َّْ هختَّ ء

خبآل:ْ أل[ْأل ضًَّجنٌُّْجم ْ َّْه[جبححتٌّ ط[خلر ئُّخ[آل ء ذ[جلٌَّل ئُّ:خُّشحم
َّْه[ حت�ٌّ ئُّ ء جبٌ[حتجبح طَُّّْ جبحتٌ[مجُّآ طُّع[ال طُّؤختٌى ضّحلحألٌُّئ زّ[ْ:ئُّ
جبٌ[حتٌّ إل[ْخلُّحتٌَّئ ْ خبآل خلًْجل إلحم:ْ ذًٌُّألختٌٌُّل ضًَّجنٌُّْجمَُّّّْ ْ
ضّحلحآل ئُّخ[آل:نيُّألُّإل[ ء خُّشجمٌُّئُّ طُّْ طؤش[:َّْمجًْحتٌَّّ خىختٌٌُّلآ
سًٌخت ضّحلحألٌُّئُّ طُّْ ء جبَّحتةُّهر�ُّ ْ ألّحن[ألحبحمجُّ طَُّّْ جبحتٌ[مجُّ طُّع[ال
خًْآل ذختخلأل[ء ذًٌخن:ألُّضًَّجنٌُّّئ:جبحتٌجتؤ[َّْْ إل[ْخلُّحتَّمجٌُّّ ]ٌ جنًٌّ
َّْحتجبَّْحال:َّْئّ[أل[ ء ٌٌُّخن:نيُّْحجنٌُّّ:خبألٌُّئُّ خًْألَُّّْآ ئٌُُّّة١ٌّ:سّ[

جبٌختآلإ طُّحتحٌ[آل َّْه[ جلٌ[ذخت ْ ْ:جب٣َُّّّذحبَّحتٌ[ألآل إل[ْة[حت ؤّألألَُّّْْ
خُّشجمّل:زُّضحنُّْ طُّع[ال ذُّئُّمجختحي جبٌَّئ ذختََّّْ:حت�ْْخبأل[ؤٌُّّ ئٌُّل:
َّْخلُّحتزُّحتجن:نيُّألُّإل[ خُّشجمُّمجُّ ء طَُّّْ جبحخلُّ طحن[حتَّز ئُّذ:ْ ةختجبمجُّ
طُّحتحٌ[آل:جبَّحتةُّهر�ُّ:ئُّ ْ ةختٌ[مجُّ ُّذ ٌُّؤٌُّحبحآل:ةًْؤ ئُّ جن[حتَّجلح ةُّخم
خبألُّمجٌُّّ س[حت إلُّهر ئُّ جلٌ[ذخت ء زّ[ٌْل ْ خبآل خُّجنحبححتٌىختجبآل طُّع[ال
إل[ذ�ُّخلَُّّْ ؤ[ٌَّْ�١ ؤ[ٌَّْل:ْ أل[ْأل جبٌْ[ضخت:ئُّ ْ س إلّحنر�ُّخلُّ
ئُّْ خُّجنحبححتٌّ: ء خبألٌُّئُّ طُّْ زّ[مجٌُّئّحنَُّّْ َّْنيُّْحجنٌُّّ ٌّآ طُّحتح
أببتا ئُّ خبألٌُّئ ة[حتجبحألٌَُّّّْ ء جبَّحتضجمرألُّ طَُّّْ ةختجبألُّ خُّشجمُّ
طٌُّْخن ةختجبمجُّآ: سّ[خًٌألَُّّْ جبحْحٌّ ةُّخلّ[آل أٌُّءا ذُّألّ[ ةُّخلّ[آل:
إلًْة[حتَّمجٌُّحن خًٌُّْ َّْأل[ني[حتٌّ ةختٌ[مجُّ ط[جنىختح طَُّّْء سًٌخت
:جنًٌُّمجٌُّّآ خلُّشُّز ]ٌ ذُّألحبحتْخل خ[حتَّْْجلن ضُّحتحٌّْ إل[ذ�ُّخلَُّّْ:طُّحتح

زّ[ٌَّْئ مجحنر َّْجنًٌَّّل ةختٌ[مجُّ ذَُّّْين ]ٌ زّحندّأل طَُّّْء َّْف
طُّحتح ألٌُّختآل خلًْجلٌل َّْه[ْ إلًٌمت ْ ةُّهآل جبٌْختَّْ ضّحلحألٌُّئّ[آل ئُّ
َّْء ذُّّآل ذختخلأل[ء ألُّضًَّجن ذًٌخن َّْضر ئُّ ألُّضًَّجنّ[آل ضّحلحألٌُّئ

ذختإ ألُّضًَّجنٌُّّئ ْ جن٢زُّعُّ
خ[َّْذَُّّْ ئٌُّّ جبحتحخلُّذٌُّئ:ء طُّْ خألًْحت�قألُّ:طُّع[ال ْ خ[ٌل طُّمجُّحت طّؤُّ
َّْخلُّخُّذ ء جبَّحتةُّهر�ُّآ ئُّْ:خُّشجمٌُّئُّ طٌَُّّْحن[ َّْئ جبحتٌ[ألُّآ طُّع[ال
سّ[خًٌألٌَُّّّْ ش[ئُّز أتبا ل ّخل[ئ ئُّؤ[ٌَّّْ سًْحتحْسًْحتََّّْ ألُّضًَّجن
ئُّ خبآل ش[ئُّز:سّ[خًٌألٌَُّّّْ أببا ْ ةختٌ[مجُّ إل[ْخلُّحتَّمجٌُّّ:ذؤ[حت ئُّ زّ[ْ
خبألٌُّئ ء جبٌَّل ألّحن[آل طَُّّْ ٌٌُّخن خّ�ًؤ[آل حت�ٌْحبحمجُّآ إل[ْخلُّحتٌَّئّ[آل

إل[ْخلُّحتٌَّئّ[آلإ طُّحتح َّْه[جبححتآل زّ[ٌَّْئ ئُّ جلٌ[ذخت
أْحجنألرآلا س[ؤنٌُّّ ]ٌ جلحألى ذخت خُّشجمّل ئُّ خ[َّْز إلُّؤ[آل ئُّخ[آل إلُّحت
ةُّؤ١ زّ[ٌَّْئ :َّْمجحنر خبأل[آ َّْئ ؤي[حتألُّ ]ٌ خُّحتحْحتجب :َّْ جبَّحتةُّهر�ُّآ
جبٌختآلآ ألُّضًَّجي: ضّحلحألٌُّئ ٌختٌىختجبآل نيُّْجب ْ ألحلٌىُّْخًٌآل ذًحأل[ٌّ:
ٌَّط[ؤ[جب حت�حجبَّ ئُّ جلٌ[ٌّ خبألٌُّئ طَُّّْء طُّحتح نيًْمجَُّّْ إلًْة[حتَّمجٌُّخن
إل[ْخلُّحتٌَّئّ[آل إل[ْة[حتٌىختجبآل ْ ز[خُّألحبخًٌآل ْ ٌ[حتؤُّذّحبحٌآل طُّحتح جبٌختآل
طَُّّْ ٌٌَُّّْخن خًْآلآ: ذختخلأل[ةّل ألُّضًَّجن ذًٌخن: ئَُّّْضر
إل[ْخلُّحت طُّحتح جبٌختآل َّْه[ْ:خلًْجل زّ[ٌَّْئ جلٌ[ذخت:ئُّ خبألٌُّئ ء جبَّحتةُّهّل

خبٌ[ألّ[آلإ

جلحألى:ظُّؤُّجب

خبآلاح ذ[ أزّ[ْ ٌُّة١ طُّحتح ة[ؤّ[آل:َّْه[جبححتآل
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َّْحتٌآلآ: حت�خبٌال جب٤ْألى[حتٌ[ألٌُّّ خلّ[خلُّذٌُّئ خل[ٌٌُّّ ئُّ
إل[ذآل جبٌ[حتٌّل ةختجبآل: : ز[ق[ف ذًٌخن هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
ئُّ ٤[حتٌَّل ْ خلّ[خلّّ[آل ْ ؤُّجبَّأل إلُّيٌُّئ ئُّ:
ط[جبَّؤّحلحجب إلُّيٌُّئ ]ٌ ؤ[ي ؤُّخلُّئٌُّّ َّْ خ[ٌُّضحبَّحتٌَّئ
ألُّء ء ٤[حتَّةُّآلآ نيُّحتضُّ ط ّحنٌُّئ ة ئُّ ٌُّةّل َّْ
ذًٌخن م٢حة حت�ْْئٌُّئ جلْْحتؤ خُّئىًْ هٌُّئ ةًحتجب إلُّحت

َّْحتٌآلإ حت�خبٌال َّْجبَّخم إل[ذآل مجُّْحتحٌل ز[ق[ئى[حتٌّ
مُّخًجب ة[جلال: جلْإل٢ :ي[ألًْأل جبزُّّةُّْةُّحت: ْ ي[جلٌّ
ء شىًْؤُّذٌُّئُّ طُّْ ثح ء ةختجب طَُّّْ خ[آل ئُّ سُّضر
مجًؤ[آل جنىألآل:خ ُّذأل[ْجبَّْئ خُّئ�ُّأل[ؤٌُّئ ي[ألًْألٌُّئ:ْ
ط[جبَّؤّحلحجبٌل إلًٌمت ْ ةُّآل ز[ق[ئ ط[جبَّؤّحلحجب: إلُّيٌُّئ
فّأل حت�ْْخبٌ�ّخن: ذ[ةُّ طُّحتح حت�َّمجُّجلأل[ؤُّ َّْخ ألُّّْجب:
ط[جبَّؤّحلحآل إلُّيٌُّئ ئّجمرُّمج[آل: ئُّ: طَُّّْل َّْمجًْحتٌَّّ

إل[ذُّّحإ
ذًٌحن هٌُّئ ةًحتجب ء إلُّيٌُّئ ز[ق[ئىختجبآل خ[َّْز ئُّ
نيّألُّمج[آل مجحنر ئُّ هٌُّئ ةًحتجب ثح ْز مُّخًجب إل[ذألُّ
ْذُّآ ئٌُّّ إل[ذألُّ: جلَّحتَّجب: ذًٌخن جلٌ[ذخت: م٢حة: ؤئئُّز
ضُّخ[ز ء نيّألٌُّئُّ: ئُّْ ٌُّةّ�آل: ٌ[ألُّ ئَُّّْضرّل:

ألًَّْحإ م٢حة ٌَّّْ حت�َّخلف ض[ذخت ئُّ ةختجبألُّ
ء ذُّجنختٌن ثح:جبَّخلرٌُّّ ء مُّخًجب:جبحْحةختجب ة[جلال جلْإل٢
جبَّحتةختجبآل ئُّ خىٌُّحب ُُّّزُّئإلُّئ ٌألُّحتٌَّئُّ ألً طُّعًْؤُّآل
ْ جلْْحت ْ �ْجل ْحتجبآل جبحجنرًْآل:ئُّ جبَّخم ي[ألًْألٌُّئّل
�ْجل خًٌآل: َّْحتجبَّْحال نيًٌألىُّ نيّألُّآ ط ئُّخ[آل جلَّحتَّجب:
ط[جبَّؤّحلحجبَّ إلُّيٌُّئ خُّئ�ُّأل[ؤٌُّئ جنى[ألآل ؤُّمأل[ٌّ

هٌُّئحإ ةًحتجبٌَّئ إلُّحت ألُّء َّْمجحنر
ض[خم ثح ء ش[جلحتٌّ:ةختجب ئُّ:زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌٌُّئ جبحْح مُّخًجب
خلُّحتٌ[آل إل[ذُّّخلُّ طَُّّْل :ْ نيّألُّ: ط ش[ئ خألًْحت�ألُّ
حت�خبٌال ٌُّآل ئُّ إلُّحت ألُّء زحنر�ًْجن﴿جمغآ :ْ �ْجل ئُّ
ْ زّحنّأل١ٌخن شىًْؤُّذٌُّئ ٌُّآل ئُّ خُّئىًْ َّْحتٌآلآ
سُّإل[آل ألّحن[آل حت�ٌْىلٌُّّ:طألجم[أل:سًحألّل خ[ٌُّخلُّ طّؤُّ
م٢حيٌُّّئ ء: جبَّخلرًْحت َّْ خًٌآل ز[خُّألحب :َّْ خُّّقآل
ض[خل١ ئُّمجحنر هٌُّئ ةًحتجب ْ ٌُّةجم[ألآلآ ئُّذ
ْ يًحتخ[أل نيًٌألىُّ ْذُّ ئٌُّّ خًْآل ٌُّةجم[ألُّْ خ[ٌُّخلُّ
ألّحنرؤ[ألُّ طٌُّّ زّحنىُّجي:ةختجبألُّخلُّ هختٌَّل جنُّإلّحبٌَّئ
ء جبَّأل�ّل ض[َّْآل خًٌألُّخلُّ ئُّذ زُّحتئُّؤ[ألر[حتٌَّئ ء

ؤئئُّز:ةٌُّحبحإ مجًجلححتجي:ئُّ
ٌُّّةًْؤُّئ َّْحتٌآل طُّألحبحال خ[خ[ض[آل ه[طحلَّ ضًٌَُّّْ ٌّ ئُّ
ْزث ؤُّجبَّأل ني[ء: ]ٌ إلُّئجمًْحت�حْ ْ ألّحنرؤ[أل
إلُّيّل نيُّآل ط[جبَّؤّحلحجب ؤ[ي سُّإل[أل س[حت�أل[ؤٌُّّ ح
ْ ةُّحتحؤُّذحبححتٌل خبٌ[آل إلُّة ئُّئّ[ألّخن جبحٌُّآ س[حت�
ةختجبآل جبَّخلَُّّْحت ْ ة[حتةختجبآل ْ ذنئّال ]ٌ إلًْة[حتَّخًٌآل
ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ :ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌٌُّئ
ذّدًٌألْ]إل ء حت�َّمجُّجلأل[ؤٌُّل إلُّة:جبحجنغ ْ طألجم[أل

ئُّف حت�َّمجُّجلأل[ؤُّ ط:ةُّخلّخن:ألُّذًٌُّأل ْ ةٌُّحب جبٌ[حتٌّ
ٌيُّجلح شًةؤّل :]ٌ ي[ألًْألّل :َّْ ؤُّمجُّحت ملٌُّحب

ألُّْجبحإ
م٢حي جبَّخلرًْحت ئُّ: ط[جبَّؤّحلحجب إلُّيٌُّئ: ئُّخ[َّْز
سُّضر جبَّخلرًْحتَّ ثحط ء حت�ْْجنألُّْةختجب طَُّّْ خ[خ[ض[آل
ْ خلُّحتَّْحت خبٌ[ألّل ئُّ ط[جبَّؤّحلحجب إلُّة خ[آل ئُّ ةٌُّحب
ؤُّجبَّأل ة[حتْخ[حت مجحنر: ْ ذنئّال ]ٌ إلًْة[حتَّخًٌآل: إلُّة
طُّحتح حت�َّمجُّجلأل[ؤُّ إل[ْحتجبألٌَُّّّْ إلُّة ْ جبقًةختحذ
ئَُّّْحت خختٌ[خم ئُّئّ[آل َّْحتٌآل حت�خبٌال خلُّحتجبَّال ئُّ طُّْحألُّل
هٌُّئحإ ةًحتجب ئُّْحألٌُّخن ْ خلّ[خل ]ٌ ذ[ٌو إلًْة[حتٌَّئ
ةًحتجب إلُّيٌُّئ م٢حة ثحجبَّخلرًْحت ْز جلٌ[ذخت خ[خ[ض[آل
َّْحتٌآل حت�خبٌال حت�ْْخبَّْ: ئُّْ َّْف: ةختجبٌُّآ: ؤجممجُّحت :هٌُّئ
إلُّيٌُّئّ[آل جلْْحتؤ ٌ[ألُّ ْْ طّؤخت� حت�ْْخب ذ[ حت�ؤّ[خم
ةُّؤّّل ْ جبحتجل سًْجب:نيُّآل ألُّةُّهرُّّ:ئَُّّْحتْ: َّْجبَّخلّ[آل

ةٌُّحبحإ ني[حتَّخلُّحت ؤُّخلُّئُّ ط ء ي[ألًْألُّ ئُّْ
ؤ[ي زُّق[أل�[ٌّ ًٌَّخُّحت خُّحت� ًهُّيف ْخلُّمحب جبةرحت
جبَّخلرًْحت ثح ء جبٌْأل طَُّّْ م٢حة ئُّ: ط[جبَّؤّحلحجب
ْ ؤ[ي ئُّ ذ[ةُّمج[آل مجحنر أل[ْأل ضجمرُّ ٌُّةجم[أل م٢حة
م٢حة ء أل[ط[خل[ٌُّّ خ[حتَّْْجلن: طُّْ َّْف: طُّحتةُّمج[ألّ[آلآ
َّْحتَّْ ز[ئ :خلّ[خل ٌُّآل ئُّ َّْذ[ٌدُّذ خبٌٌُّحبآ ئُّذ
ٌّ]�ةًْؤُّئ حت�ْْئٌُّئ ئُّ هختٌَّل ذُّمحبحٌّ ء أل[ طَُّّْ
خُّحتأل[ؤُّجبححت جنًٌَّّّ َّْ جلْْحتؤ َّْف خىختٌٌُّّآ م٢حة
َّْحتٌآل حت�خبٌال خلُّحتجبَّال ئُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ْ ألٌُّّْج
ْ ؤ[ئ ْ ْز جبٌَّحنر طُّحتح ةختٌ[ َّْزّ[آل َّْجلْْحت:ةًْمي

ةختٌ[حإ ؤًئىٌُّئّ[آل:جلَّهر
ةًحتجبٌَّئ خ[حتَّْْجلن: ئُّ ء حألى[حتٌُّ ٌخت� مجً طُّْ خ[َّْز: ئُّ
َّْحتٌآل حت�خبٌال حت�ؤّ[آل جبٌْ[ٌّ م٢حة ئُّ جبح حت�ٌّْ :هٌُّئ
تببب خل[ئ ثحجبٌْ[ٌّ ء حت�ْْجنألُّْةختجب طَُّّْ ًهُّيف
مجُّْحتح نيف ط خبٌ[آل ئُّ جبٌ[حتجبحآل حأل[ةختٌّ ٌخت� مجً ألّحن[ألٌُّئ
ٌُّء جنًْآل ئُّ ٌُّء ْ:شىًْؤُّذٌُّئ: ؤئئُّز:م٢حة ئُّ
خىُّآل طألجم[هّ[آل إلُّيٌُّئّ[آل ئُّ يٌُّختٌّ ئُّ إلُّْئحبحآل
ْ : ؤ[ئ ْ حت�َّمجُّجلأل[ؤُّ إل[ْحتجبألٌَُّّّْ طُّحتح ئُّ ذ[ٌدُّذ :َّْ
ؤًئ ْ ؤ[ئ جبحْحة[حتٌّ جبَّخلرٌُّّ ٌُّآل ئُّ ؤًئىٌُّئّ[آل
ط[خلر َّْ ة[حتٌَّئُّ ط مجحنر َّْف: ئّ[آل: ئُّ ٌل خخت� طُّحتح:
طُّْ َّْئ خىٌُّال: خُّحتحْحتجبٌّ طُّمجُّحت ألٌُّّْ ضًحجلحتٌ[ٌّ:
ذًٌحن هٌُّئٌُّّئ ألٌُّّْ:ء ة[حتَّخل[ز:مجُّْحتح ْ ؤٌُّألُّذ

إل[ذآلحإ
ءث ةختجب زًٌَُّّألحبٌحبححت ٌُّألٌُّئ ئُّ جبحْح ًهُّيف جبةرحت
خلّ[خلُّذٌُّئ ْ حت�ْْجنآل طشختحط[ز ْ خىُّآل ض[خلّل ة[حت ح
ْ سًَّّسّىختجبآل طُّحتح خىُّآل ٌَّّْ زٌُّخت� حت�ْْجنأل١
طَُّّْل طُّحتح خُّّآل جب٣َُّّّز ي[ألًْألٌُّئّل زّحن﴿جمغ
ضًٌَّ[آل ؤُّمألٌَُّّّْ: ْ ؤ[جبجبٌّ إلُّيٌُّئ نيّألُّ: ط

خجمّألألَُّّْحإ

خلًْ مجًئ

هٌُّئ ةًحتجب
ي[ألًْألٌُّئ ئُّ

ط[جبَّؤّحلحجب إلُّة
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ط[ؤ٢ ]ٌ جبَّجلمج[ مجحنر َّْجنًٌَّّّ طنال ]ٌ حت�َّخل[ألآل:
جبٌختٌل سًْحتَّْسًْحتٌل جنًٌَّّئ ء ذُّةألئسّّ�ُّ
مجل[حتٌَّئ ْ حت�ْْخبأل[ؤٌُّئ: سًْحتأ ألًٌجمّ[مجُّ: ]ٌ
سًْحت جبَّأل�ُّّ ]ٌ ْإإإإإا ألطُّئّى١ حت�ْْخبأل[ؤٌُّئ ْ
ذُّئُّهحلٌآل أة[أل[ئٌُّئ: سًْحت ذُّؤ[جن[ةختجبألُّّ :]ٌ أحتحجبٌا
ء ؤجمخت﴾ا ]ٌ جن[أل ْ خلّألُّؤ[ ْ رّ طُّألرُّحتأل خل[ٌرٌُّئ ْ
ةختٌٌُّلآ ئُّف زحنر�٢ٌّ خلجمرؤّل ]ٌ جبَّجلمج[ٌئ ئٌُُّّآل
جبْْ َّْجبَّخلإل[ْحتجبآل طُّحتح جبحؤُّجلحتٌُّآل حت�َّخل[ألآل جبَّجلمج[ٌئ
َّْف ط[ؤ[عآلا :ْ أخلُّخُّذ: طُّْحألٌُّخن ء: :خلُّحتَّة ذَُّّْحت
جلٌ[ٌُّْ َّْز ُّّّؤّ�ّخن خل ذَُّّْحت ي[ألًْأل زجمسحتٌَّئ
زًٌَُّّألحبٌّ حت�َّخل[ألآل نيًألىُّ أجبٌحبمج[خماإ طٌَُّّْخن ء ةختجبألُّ
َّْغ[ذختَّ جبٌختٌلج ذُّةألئسّ[َّْ َّْئ حت�حخلرُّضٌل
ةختجبمجُّآ جلحؤآل ضًٌَّّ طُّحتح مجختأل�ّل خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ
َّْ طنؤّخن سئذُّةأل زّحنىُّهغ َّْئ قًْألُّ طُّحتح
خًْلآ ألًَّْْ ْ زّحنىُّهّل هختٌَّل خلًحتمُّز ]ٌ ذًألحبٌّ
ذٌُّّ�ُّأل[ْ ء ُّ�ٌ ط[ؤ٢ خلُّحتٌن١ٌآل ]ٌ ذًألحبذختٌآل حت�َّخل[ألآل
ئُّخ[آل ْ َّْحتخ�ختٌل طّش[جلٌَّل طَُّّْل خ ؤ[ئٌُّئؤ[آل
إلُّؤّخن ألٌُّلآ ة[حتٌ�ُّحتٌّ زّ[ْ ْ خبآل خًٌىللآ ْ مجُّْحتح
ْ جبحخًألُّحتٌر ْ خ[َّْحت�ٌَّئ ئُّ حألى[حتٌل ٌخت� مجً جبٌختٌل ذًحأل[
ؤُّجلإلُّخّخن ْ جبٌآل ذُّأل[ألُّز ْ حت�َّهر[حت ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌٌُّئ
مجحنر طُّمجُّحت: س[حتس[حت َّْضرّ�ُّ ئُّ ٌٌُّخن خ[حتٌلآ َّْجبٌّ:
َّْة[حت جبَّجلمج[ٌئ ْ إلًٌختٌَّئ ْ شىًْؤُّذٌُّئ ْ ئُّجنىختٌَّئ
ء خىٌُّال ط[ئحنرُّْ نيحنرٌُّئُّ ئُّْ ٌُّةّل ألُّّذًٌُّألّال خًٌَّال
ألٌُّلإ إلًٌمت:خلُّضرّّلآ:ئُّخ[ألّ[آل:ة[حتٌ�ُّحتٌّ خ حت�َّخل[ألآل
جبَّخلز جبخب: ئُّ ؤُّحتجبؤّّل جنًْحت�جي: ذًٌُّألّل حت�َّخل[ألآل:
خُّجنحبححتٌّ جبَّخلذٌُّئ ةختجبآل ط[ئحنرُّْ ئُّ ْ ٌىد﴿ٌُّل حت�
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ء جبَّخلذّ�ُّ حت�َّخل[ألآل َّْغ[ذختَّ جبحجنرًْجبآ
إلُّحت ذًٌُّألّل ْ جبٌختٌل: ]�ةًْؤُّئ ئُّخ[آل: ط[جنىختحٌل
ذًحأل[ٌُّّ طٌُّّ خىٌُّّآ خُّحتجلَّْ ط[خلرّ�١ طُّحتح ةًْؤُّئ�[ٌل
جبحؤُّجلحتألّل زّحنىُّهر�ّل ؤُّجبَّأل ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ جبٌختٌل
خ[ٌُّجب ء جبَّخلذّ�ُّ خُّئىًْ ألُّّ حت�ٌْل جبْْ نيُّء حت�َّخل[ألآل إ

خًٌَّال؛؛إ َّْة[حتٌّ نيًٌآل خحلحألّال

MEDIA

ي[خلال ؤًجلَّهُّحت جبإ

ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ حت�َّخل[ألآل ْحجلٌّ
]�ةًْؤُّئ ئُّخ[آل

إلُّؤّخن ْ سًْحتٌَّئ َّْمجحنر مجُّأل[ذُّة[حتٌّ خختجبآل
شىًْؤُّزإ:حت�َّخل[ألآل جبَّْحت ْ ألُّضخن ٌختٌّ:ئُّ ني[ْجب
حألى[حتٌّ ٌخت� مجً إلُّحت ئُّ مجختأل�ّل جبَّْحت ْ ألُّضخن
خلُّحتَّةّّ�ُّ ٌُّآل إلُّؤّخن: ْ جبٌختٌل: :]�ةًْؤُّئ
طُّحتح جبٌَّل جب٣َُّّّز ْ جبٌحبمج[ٌٌُّئ طُّحتح:مجُّجنُّجبحٌآل
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ ُّذ ٌُّؤة ْ ط[خًْحتٌّ زّحنىُّهغ
مجحنر ئَُّّْحتحَّْحت ء ةًْؤُّئ�[ٌل جبحؤُّجلحتحألآل ْ
جبحؤُّجلحتحألآل ةختٌ[خلُّْإ إلًٌختٌَّئ١ ْ خ[َّْحت�ٌَّئ:
ةختٌٌُّل ]ذُّي ء: ؤ[أل[خم :ٌَّّْ جبقًةختحذ
ةختجبآل جبٌ[حتٌّ :ْ ط[ؤ[عٌُّئ َّْ حت�َّخلف طُّحتح
ةختجبآل ط[ؤ[ع:زُّحتَّْحتجبَّ ٌُّةال ء خل١حذّشُّّذّل
ْ جبقًةختحذ خألُّْحٌئ خ[َّْحت�:َّْ ض[َّْآل ط[جبَّؤّحلحجب
ْذّل ئُّ ط[جبَّؤّحلحجبَّإ:جبَّجلمج[ٌئ:حت�َّخل[ألآل إلُّيٌُّئ
ة[حتٌَّئ ئُّذ هختٌَّل:إل[ جبقًةختحذ حألى[حتٌٌُّئ ٌخت� مجً
خُّحتجلَّْ ْ ةختجبآل ط[مج[جبححت ئُّْحألٌُّخن جبٌختآل هختٌَّل
]ٌ ٌ[حت خخت� خرًٌُّألآل ذ[ إل[ْْذٌُّّئُّ ط[خلر: ةختجبآل
ألّحنرؤ[ألّخن ْ خًَّآل جبحتْخلّل ْ حت�حخم يُّحتححتٌَّئ
َّْجنًٌَّّّ جلحألّ[حتٌٌُّئُّ طٌُّّ ء جبٌختٌل إلَُّّْسُّ
ْ ةُّؤًةًحتذ إلًٌمت خ ْ مجًعّ[ل ْ حت�حخم
ئٌُّختحخلُّ إل[ْْذض: خحبحتٌٌُّ�ُّ خًٌألّل ط[ئحنرُّْ
ْ خًْجب ز[خُّألحب ة[حتٌَّئ ز[ة َّْ خ[ٌُّجب حت�َّخل[ألآل ء
ألّحن[ألحبحٌآل طُّحتح خًٌَّل َّْة[حت ضًٌَّّ ٌ]ذًحأل مجحنر
جبٌحبمج[ ٌُّء ئُّ جلٌ[ذخت خ[ٌُّجب ط[جلحجب حت�َّخل[ألآل حت�حخلٌُّّئإ
ْ خىٌُّّ ة[حت خٌُّّآل: َّْجنًٌَّّّ ْ خحبٌَّل ألّحن[آل
ٌ[حت ْ:خخت� ٌجمر ًإلُّئ ذ[ خحبٌَّل ذْْ]إل جب٣َُّّّز
حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ خًٌَّلإ خ[َّْذُّ ئٌُّّ مجًعّ[ٌل
ضًٌَّ[آل ني[ء إلُّآل:خ[ٌُّجب:ألُّضخن ء إلُّحتة[ؤ ئُّ
ْ جلحألّ[حتٌٌُّئ مجحنر: ئُّ ؤُّحتجبال :ْ خىُّآل سًَّّس
سًَّّس ئَُّّْضر َّْف خىُّآل ط[مج[جبححت خ[َّْذٌُّئ
خألُّْحٌئ خحبَّألُّ �مجختأل خ[ٌُّجب طُّحتةٌُّئّ[آل ةختجبآل
إل[ئُّ ء :ي[ألًْأل ْ ٌُّزّحن ْ :يطُّض
جبٌْختَّ ْ ْز ئُّ جبقًةختحذ زختخلٌُّّ خُّحتخبََّّْألحبٌّ

ذ[ةُّةُّخلإ خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ئُّ

]ٌ حت�َّخل[ألآل جبَّْحت :ْ ألُّضخن :�مجختأل ئُّ مجحنرٌل
ْ خلجمرؤٌُّئ ط[خلر ئُّ ٌختحألى[حتٌّ مجً إلُّحت ئُّ طنال
َّْنيُّْ ْ ط[مج[جبححتٌال ألًْ سُّإل[آل ئُّ شىًْؤُّذٌُّئ
مجختأل�ّل مي سًْحتَّْسًْحت خلجمرؤٌُّئ ء جبٌْألّال
ألُّضخن إلُّؤّخن حت�َّخل[ألآل طنال:إ ]ٌ جبَّألُّ:حت�َّخل[ألآل
جب٣َُّّّذحبحٌآل ْ ٌختٌّ: ني[ْجب ئُّ مجختأل�ّل: جبَّْحت ْ
زّحنىُّهرأل :ْ مجُّجنُّجبحٌآل زختخلٌُّّ ئُّ: جبَّْئُّز
ةٌُّّ ة[حت ْ جبٌختٌل ؤُّس[ئٌُّئ ]ٌ خًححت مجحنر ئُّ
ئُّأل[ْ ْ ط[جلحجبٌٌُّئ ْ إلُّة: ئُّ ٌختٌّ ني[ْجب طُّحتح

ذ[ط ؤّن[جب

جبقًةختحخل جبحؤُّجلحتحألآل ئُّ حت�َّخل[ألآل ألُّضخن
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طٌَُّّْحن[ َّْئ إل[زإ َّْز ٌ]ةًْذ خل[ئ إلُّؤ[آل تب:ذُّكًْجل ئُّ ْ
ئُّ يجمُّ هختَّذختٌآل: ء: حت�ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّئُّ ئُّْ: خًٌّ ٌُّةّ�ّخن:
خُّحتخبََّّْألحبٌّ نيًٌألىُّ ضًٌَّّآ مجختذُّ هختٌَّل ؤ[ٌَّّْ ةختٌ[ْ خ[أل
زختخلّ[حتََّّْآ خبٌخت ضجمرًٌ�ُّ سُّإل[أل إلّحل ْ جبَّْئُّز نيُّألُّإل[
حتؤ[ألّ[آ ٌأل[آلآ ٌ[خ[آلآ طّر[ئّ[آ هختَّألجم[آ أخختٌر[ألّ[آ ئُّْحألٌُّخن
جبحألّحنرألٌُّئ ط[ؤ[جبٌَّّ ء خًٌآل ذًحتةّ[ا خلئلّألّ[آ ةختْحذّ[آ خلختخّ[آ
ٌُّةّل سًٌخت ئٌُّختحَّْ طؤش[ خًٌآلآ مجٌُّئ خخت� ْ ؤ[جبجبَّ طؤحلحةختجبآل ْ
سُّإل[ألَُّّْإ إل[ْنيُّحتط ذ[حتٌض أل[ْ نيُّّ ذ[حتغ حت�ٌىىُّهرألألٌُّئ ئُّ
َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء طّألًألاٌّ أمجمؤُّز: ةأل�ختٌَّحنُّ ئُّْ إلُّحت
ةختجلْآلا أئحتجب: ْ ذًحتةّ[ شىًْؤُّز ٌألُّحت ألً َّْء ذًحتةّ[آ:
خختٌر[ألّ[ شىًْؤُّز ٌألُّحت ألً َّْء طأل�ئّحلٌّ أل[خلختٌ[ل خلّ[خلُّفُّجبححت
مجحنر مجورًمجًْةختجبآل ةُّهرألُّ آ ؤًخلئ ٌُّْز ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّخ[آل
إلًْة[حت ةأل�ختٌَّل إلُّحت خل[جلةختجبآل ْ طُّع[ؤحبحٌآل ٌُّألّلإجبٌ[حتَّ
ؤُّخُّخلّل: طُّحتح ةأل�ختَّ َّْذ[ٌدُّز جبٌختٌلآ ضًٌَّّ جبَّحتَّع[ال ْ
نيُّآل جبٌْ[حت�ْْخب ٌ]حت�ْْجنأل خُّحتخبََّّْألحبٌّ جبٌ[حتٌىختجبآل ْ خلّ[خل
حت�ٌى﴿جمغ أل[ْألّّحنُّ ئٌُّّ خًٌحنّال ذًٌُّألّال طُّظ[ جبَّْئُّذّلآ
مجختٌألل إلًْة[حت ئُّْ:جن[حتَّْ:ئُّْ:ؤ[َّْآ:نيُّألُّإل[ حت�ٌىىُّهرألأل[ؤُّ طُّْ

طٌُّ[ألُّ:خًٌآلثإ مجختٌأل�١ٌألّ[آل ء خًٌّ ئُّزحنرَُّّّْ ٌ[ؤًإلال
خلّمُّحتاَّ:آ أزُّق[آل مجٌُّئ طُّْ:ؤ[جبجبَّْ:خخت� طُّحتح خًٌّ جبحتحخلُّذّل إب
إلّحلٌَّئ:خلُّحتةُّهرل: ْ ْز أل[ْأل ئُّ ط[ذ:ببثب ببٌّ ذ[حتٌض ئُّ ء

ةختٌ[ٌْلإ طؤحلح ٌُّةال سُّإل[أل سُّألل
م٣ً[ألاآ أجبَّْئُّز ؤُّحتجل جبحتحخلُّذىختجبآل ْ ذُّؤ[جن[ةختجبآل إب
ْ ضًححتجب جنىُّخلر ٌُّةال: سُّإل[أل سُّألل ئُّ ء: جبَّْئُّذُّ طُّْ
:ئُّسُّأللإ ْذٌُّئ:خلُّحتةُّهرل ٌآل نيُّْخخت� جنًْآل أل[ْنيٌُّئ:خًٌُّ

جبٌختٌالآ: حت�ٌىىُّهرألأل[ؤَُّّْ طُّْ ئُّخ[َّْز هختٌَّل يجمٌُّئ :
ذ[حتغ جبحتحخلُّذّل ؤ[َّْ طُّْ جبٌْ[ٌّ خ[ٌُّخلُّ طَُّّْء َّْف
ةًحتجب زًٌَُّّألحبٌّ ط[خلر ْ جبَّحتَّع[ال: طٌُّْخن خىختٌٌُّلآ طُّحت�حٌّ
طُّْ ٌّ خىُّقألُّ ٌل طٌَُّّْخن َّْحتسُّ طؤش[ َّْزَُّّّْإ خًٌّ
طؤحلحةختجبآل خىٌُّال:ء هُّحتحؤًْجي: حت�حخلُّّ طُّْ ألُّّْل: ض[ئٌُّئَُّّْآ:
ْ ؤيٌُُّّذّىختجبآل جبَّحتَّع[ال حت�ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّل ْ زُّق[آل إلُّحت
خًٌّ جبَّخلذّل ْ جبَّْئُّز نيُّآل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئَُّّْحتنيُّْمجختذآل
إلّحل نيُّآل زختخلّ[حت ضجمرألُّخبٌخت ْ ةسُّْةختجبآل طٌَُّّْخن خّش�ُّ ْ
ئَُّّْحت يًحتخ[ألآ ةختجبٌَّ[ألُّ: زختْْخلٌُّل ء خًٌّ: ذخت ٌُّْألّل
طألجم[ألُّّزإ ذ[حتٌض: ٌ]ط[خل جبٌ[حتجبٌَّئ ئُّ خًٌّ ٌُّةّل: طَُّّْ
خلُّحتجبَّخلُّ ؤئئُّذٌُّئ: ألُّذَُّّْْ ذ[حتٌضآ ٌجبحتٌجتح :َّْ طٌُّْخن
خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ إلُّة خ[آل ضجمرألُّ ضًٌَّ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ إلُّة
ّحلٌَّئ إل إلُّؤّحنُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ذختآ ؤئئُّذٌُّئ ألُّذَُّّْْ
حت�ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّل:خًٌّ ئجلحآلآ خًٌآلإ زّ[جبَّ خّحبَّخلٌُّئّخن خلًححت:ْ
حت�ْْخبٌل نيُّآل جبَّْحتٌَّل:ْ إلُّحت ء ةختٌ[آ ة[حت:ئُّخ[أل جبَّْحتَّ جبْ ئُّ
جبٌْال:ببثب ذُّجنختٌآل بب جبَّْحتٌَّّ:ئُّ:ذ[حتٌض ٌُّةُّؤف جبحجنرإ جبحتٌجتَّ
َّْة[حتٌَّئ ٌ]ةًْذ تبثب جبٌْال ة[ألًْآل بت ئُّ ْ َّْزّىختجب جبَّخم
جبَّخلىختجبَّز تبثب ألّجم[آل تبٌّ ذ[حتٌض ئُّ جبٌْال جبَّْحتٌَّّ َّْف إل[ْحتجبآ

ئُّخ[آل ء ذًحتةّ[آ ذ[جلَّاٌّ أجبَّْئُّز جبَّحتةُّهغ ئٌُّختحٌخن طؤش[
ةُّؤ[ئ جبَّخمأؤجمرُّه[ ئُّخ[آل ْ م٣ً[أل جبَّْئُّز: ةٌَُّّْئ
طّجمُّْ ئُّ ء: ضًٌَّّ مجختذُّ ؤُّمأل[ طُّْ خًٌّ طَُّّْ طُّذ[ذًحتءا:
أجبَّْئُّز سًْحتٌل إلًٌمت َّْ ذًحتةّ[ا خلُّحتجبَّؤُّأةؤ[حت ئُّْ جبٌْ[
جنًْآل جبَّخلذُّ ض[خل١ٌآل: طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْف ألُّّآ م٣ً[ألا
خلُّحتةُّهرل ْذٌُّئ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ خ�ختٌ�َُّّْ م٣ً[أل جبَّْئُّز

خ�ختٌلإ ئَُّّْحتنيُّْ سُّأل�ُّمجُّ
خلّمُّحت زُّق[آل ئُّ ّحلٌَّئُّ:ء إل ْ ؤئئُّز :ئُّْ سًْحْجبحألٌَُّّْل إت
زُّق[ألُّ طُّْ جبٌْ[ٌّ َّْف مج٢ٌ[ٌْلآ ئَُّّْحتنيُّْ إلُّيٌُّئّ[آل:
ةختجبآلإ خلُّحتةُّهرل:سُّألل ْذٌُّئ خُّحتخبََّّْألحبٌّ جب٤ْأل[ٌُّذ

أجبَّْئُّز ئُّأل[ْأل ا ؤًخلئ أٌُّْز ةّحنٌُّّ ني[حتَّخلُّحتةختجبآل إت
إ خختٌر[ألّ[ا شىًْؤُّز ْ م٢حة جبَّْئُّز ْ ذ[جلَّ ذًحتةّ[ٌّ

ئُّزحنر:خلُّحت ذخت: إلًْة[حت نيُّألُّإل[ ض[ئٌُّئّحنُّآ طُّْ خّش�ُّ: طؤش[:
َّْف:جبٌ[حتذختٌألّ[آل أئجلحآلاآ ئُّ:جن[حت خًٌآل ةأل�ختََّّْ طُّْ حت�ٌى﴿جمغ
حت�ٌىىُّهرألأل[ؤُّ طُّْ ةختٌ[إ َّْزّ[آل طحن[حتَّز ء خًٌآل ض[ئٌُّئُّ طُّْ
ٌُّآل:حت�ٌى﴿ختٌ[آ:إلُّحت ْ إلّحل نيُّألُّإل[ ؤيٌُُّّذ ْ يجمُّةختجبآل طُّحتح
جبٌَُّّْآ هُّيُّحتَّ ] مجٌُّ: خخت� ْ ؤ[جبجبَّ نيُّألُّإل[ ضًٌَّّ:ئُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت
ذ[ٌدُّز:خًٌآل تتا – أثت ؤ[جبجبٌَّئ ؤ[جبجبٌَّئّحنُّ ْ مجُّ خخت� ئُّأل[ْ:طُّْ
أل[ْأل ئُّ م٣ً[ألآ جبَّْئُّز: نيًحنيًٌَّّّ ئُّ: ةُّؤّألٌُّئ َّْإلُّة:
خًٌآل ذ[ٌدُّز ء ؤ[جبجبٌَّئُّ طُّْ ٌ[ؤًإلؤ١ٌآل مجختٌأل�١ٌآل طُّْحألٌُّخن

خًٌآلثإ طٌُّ[ألُّ َّْةًحتجبآ
طَُّّْ إلُّة ذًحتةّ[ شىًْؤُّز: ْذّ[ل ء: أثتاث ؤ[جبجبٌَّّ أ
ْ ٌ[حت خخت� َّْئ ألُّمجًعٌُّّل ء ٌ[حتٌل خخت� إلُّحت ئُّجبَّحتةختجبآل جبٌختٌل

خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئّ[إ
ء ذًحتةّ[آ ؤُّحتجبال جبٌَّ�ُّ ذًحتةّ[:يُّْئ شىًْؤُّز أثتا ؤ[جبجبٌَّّ أ
سّ[ْحجلٌّ َّْخ جبححتحٌّ[آلآ ْ ط[جلحجبٌّ ْ إلُّة ئُّ خًْل ؤيٌُُّّذّىُّحت

أحت�َّمجُّجل:ْ:جبٌآل:ْ:جلْْحآلاإ
ألُّضٌُّ�ُّ مجختهرّل: إلًٌمت ذًحتةّ[ شىًْؤُّز أثتا ؤ[جبجبٌَّّ: أ
َّْ:جلْْحآل ط[جلحجبآل ذًحتةّ[:ْ نيُّْجبٌختٌّ إل[ألُّ:خبٌخت ء َّْحتجبَّال:ةُّخمآ
ني[زُّؤُّأل ْ ضًجبحزُّحتخل ْ حت�ْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ْ خ[جلحتمج[أل ضًٌَّ[آل
ْ زُّق[آل إلُّحت جبٌ[حتَّ: خىُّآلإ: ضًٌَّ[آل :خلّ[خل :ة]ني مجحنر ْ
جبحألختٌ[مجُّ ء ؤ[َّْ طُّْ ذ[ طؤحلحةختجبأل ئَُّّْضر حت�ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّل
نيَُّّْحت�ٌىختجبآل:نيُّألُّإل[ مجٌُّئ:ئُّ خخت� ؤ[جبجبَّ:ْ س:َّْسّىختجبآل طُّحتح

خًٌُّ جبحْحة[حتٌُّ ْ ضًحخلر طُّْ: ئُّف ط[ؤ[عّخن خًٌُّآ جبَّحتَّع[ال
ذختََّّْ ذًحتةّ[:ئٌُّل ةؤ[حت ْ ئٌُّل إل[ْزُّق[آل جبَّْئُّذٌُّئ ء
طُّْ ذ[ حت�ٌىىُّهرألأل[ؤُّْ طُّْ طؤحلحةختجبآل أل[ْألُّّ ئٌُّّ ذًحخلّ[مجٌُّّإ
حت�جلمج[حتغًحجلَّمجٌُّّآ قًسًٌئُّ َّْةًحتجب:ْ خًْل ذ[ٌدُّز ء ط[خلرُّ
حت�َّخلُّّ ض[ةُّمجٌُّّ جبحخُّجندًٌآل ْ ةًحتجب ئُّ جبَّخلًَّجن[ألآل طُّحتح
إل[ذًٌل ؤ[جبجبٌَّئ ألُّخم ]ٌ ئُّ:جبَّة طَُّّْء سًٌخت طٌُّْخن طُّع[الآ
ةًحتجبخلر[آل طُّحتح: ضختحٌْخن جبَّحتَّع[ؤٌُّئ جبٌ[حت١ٌٌآل ضختٌ[حت�ٌّْإ
ذ[جلٌَّّ جبَّْئُّز خ[آل ضختٌ[ َّْحت�٣َّ ا ؤًخلئ أٌُّْز ء طَُّّْ:خًٌّآ
أخ[جنًْحت ء ض[ةُّمجٌُّّ خُّجنّل َُّّْ�ٌُّئ طٌَُّّْخن :َّْ م٢حةإ
ط[ذ ئُّأتبٌّ طُّْ:جبَّْئُّذُّ:ء خ[آل خًٌّ:جبحْحت�ٌ[ْ:ضختٌ[ ةًحتجبخلر[آلا
ئٌُّل جبحتْخلىختٌ[إ شش[جلٌّا شجمٌُّآل: ةًحت�: أهٌُّجمُّئ طُّحتح ببثبا
طُّحتح:ألحلٌىٌُّّ ء جبحْحت�ٌ[آ ذًحتةّ[ جبَّْئُّز ئُّ خُّجنُّ ذختٌحنَُّّْ:طُّْ

خًٌّإ ُّز:م٣ً[ألَّْجبَّْئ خلُّجبَّ:خلُّحت أنيًححتا
زٌُّ[ َّْةًحتجب: جبخب  إلُّحتق ذ[جلٌَّّ خلّ[خلُّذّل طُّْحألٌُّخن: خّش�ُّ
ْآ:ئٌُّل ةختجب ط[خل[آل ض[ةُّمجٌُّّ جبحخُّجندًٌآل َُّّْ�ٌُّئ ء خًٌّآ
ْ جبحخُّجي  إلُّحتق ّحلٌل إل نيُّآل ئُّخ[آل ألُّذَُّّْمجٌُّّ ذختٌحنَُّّْ:
ئُّ ٌ[:ٌُّألّل ةُّخلّل خُّمحلَّ طُّمجُّحت جبٌ[حتَّ ذُّحتهًذًٌألُّ:ةختجبإ
حت�ٌىىُّهرألأل[ؤُّمجٌُّ[آل ذُّؤ[جن[ٌّ ثتاََّّْ ْ أثت هُّيُّحتٌَّئ ]ٌ مجُّ خخت�
ةختٌ[مجُّ:ؤيٌُُّّز شىًْؤُّز:ذًحتةّ[ جبحْح:ئُّ طَُّّْء ةختجبٌْلآ:َّْ
ؤٌُّحبحألٌُّئ ْ خبٌ[آل ْ جبٌآل :ْ جلْْحآل :ْ حت�َّمجُّجل ئُّأط[جلحجبٌّ خًْل
حت�ْْجنألإلًٌختٌّا :ْني[زُّؤُّأل ْ حت�ْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ط[خًْحتٌّْ: ْ خلّ[خل
َّْ هختَّ أثتا ئُّؤ[جبجبٌَّّ طَُّّْ آ :ذجبَّخل خبٌخت جبٌألٌُّئ ألُّذَُّّْ:ْ
طَُّّْ إلُّة شىًْؤُّز:ذًحتةّ[ ء ةختٌ[مجُّ َّْ:طَُّّْ طحن[حتَّز ط[جنىختح
جبخبحٌُّذ ء خى[ حت�َّذُّْ جبحْحٌٌُّئُّ ْ ٌ[حت خخت� طُّْ مجحنر جبٌختٌل
ؤٌُّحبحألّحنُّ ئٌُّّ خى[إ جبَّْئُّذُّمجٌُّّ خلُّحتَّْحتٌّ ْ خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ
ئُّخ[آل خًٌّ ض[ةُّمجٌُّّ جبحخُّجندًٌآل ذًحتةّ[ طُّحتح جبخبحٌُّذ مجُّْحتحذختٌآل
حت�ٌْحبحمجُّآ ئُّْ خلُّحتجبَّؤٌُّئّل: جنًْآل ئُّ ئٌُّختحْ حت�َّمجُّجلإ: خألُّؤ[ٌّ
طُّْ خألًْحت�ٌ�ُّ ذُّْحٌّْ َّْ ةًحتجب ذ[ةّل إلُّحت ضًٌَُّّ إلُّة
ألُّذٌَُّّْل طُّحتح: نيًٌألىُّ خٌُّلآ طُّع[ال: :ئُّخ[أل ة[حت: ذ[حتغَُّّْْ
ألٌُّ[جنرًْل ي[ع[جل: طُّحتحٌّ ذ[حتٌض طُّجلؤًْألٌُّئ ء ةًحتجب َّْء
طُّحتح خلُّحتجبَّؤّل مجحنر نيًٌألىُّ ْ خىلًْل ٌّ َّْحتَّْ خ[ٌُّخلُّ
إلُّحت مجًجلٌَّحنرٌُّّ: طُّجلؤًْألٌُّئ طُّحتح: ألُّنيًْمجَُّّْ طُّمجُّحت ةًحتجب:

أئجلحآلاٌ�ُّإ

ئُّ:أتب: حت�ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّل طّجمُّ َّْحتسُّ خلُّجبٌَّل ألحلٌىٌُّّ : :
ء:جبٌْ[ضخت َّْسّىختجبألَُّّْآ س ؤٌُّحبحآل ةُّهرُّ ذُّكًْجل:تبثبا
حت�ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّّ طٌُّْخن ْ جبَّحتةُّهر ضختحٌّْ جنًْألُّْححتٌَّئ
ئُّ خلًٌجمختحخم ْز َّْ خلُّحت جن[حتٌل ئجلحآل خًٌّإ أئجلحآلا

ةختٌ[إ طؤحلح ئُّذ حت�ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّل ء طحتْز[

ذ[حتغَُّّْ جبٌحب ئُّ ئجلحآل حت�ٌىىُّهرأل[ؤٌُّّ
ط[جلحجب ةًٌُّحآل جبإ
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نيُّحتط: ئُّ ةًحتجبََّّْ َّْ خًْل زًٌَُّّخم ء ئٌُّىُّْجبحٌآل ض[خل١ٌآل
خًٌّ طَُّّْ مجحلٌَّألُّهًآلآ طُّحتح نيًْمجَُّّْ خًْل ئَُّّْحتجبَّخم ةًٌُّآل
إلُّجلححت ئُّ:بب زّىإل[ذًٌل ء ئُّجنىختٌل::ةختجب مجحلٌَّألُّهًآل:حت�حخُّحتحٌُّذ
خختحمجٌُّّ جبخب ئُّسُّأل�ّل: خًٌّ خًٌىلل ةحت�جي ئُّ:ضحلؤُّز ْ خلُّحتخ[جل
ةحت�جي خًٌّ طَُّّْ ةًجنرأل جبٌْ[ٌّ طؤش[ إل[ض[ؤُّألحنآ جبٌُّْال طُّحتجبَّجن٢
:جبْني[حت ؤًخلئ طحتهُّ:ْ ٌأل[آلآ:ئُّجبٌال:خبٌُّْحت :إل[ذَُّّْْ:طُّحتح خًٌىلل
ئُّجنىختَّمجٌُّّ جلْْحتال ء خًٌّ أل[َّْ طُّْ ؤُّحتجبال ةُّؤف ْ ذًآل زُّؤ[حت

ة[حتجبٌ:أل[ْخختجبمجُّإ طُّْ:جنًْألُّ:َّْض[ء ْ:مجحلٌَّألُّهًآل ئُّجبَّخلحبح
.ُّألحلٌ:َّْؤجمر أل[ْ حت�ْْؤ:ْ أل[ألٌ:ئٌُُّّةُّْجبَّحتٌَّئ ألًٌجمُّحتٌَّئ:ْ
ئُّْحألٌُّخن ْ خ[خلىختجبألُّ ضًٌَّ[آل جنًْألُّْححت ئُّ س[حتٌل نيُّآل ةًحتجب
طّجمُّ َّْحتسُّ : خل[ئ إلُّجلححتحآل ء ة[حتجبءا – مجًحتجبٌ[ٌّ  – أةًحتجبْطف
سًمجختحهّ[أل[خلٌُّئ ْ ذ[حتغألًٌجمٌُّئ: َّْف: خبٌ[ألُّآ أل[ْنيُّمجُّ ئُّ طُّْحألُّ
جنًْآل:ةًحتجب ْ خألُّنيُّء خ[آل ئُّ يجمُّ ةُّؤ َّْ طٌَُّّْحن[ مُّحتَّذ:َّْئ
ألًٌجم[ألألٌُّئُّ َّْف:طُّْ آ ةختجبألُّ ط[جنىختح أل[ْألّحن[آل ئُّئّ[ألّخن ء ةختجبألُّ
خلُّحتنيَُّّْ َّْء خرًٌُّألّال ذ[ ألف ؤ[ٌٌُّّ:ؤرؤ[ألُّ ْ أل[جلحألجمر ْ ةُّؤآل
َّْؤُّمأل[ٌّ أمجًحتجبا ْ أةًحتجبا ْجنٌُّّ خىٌُّالإئُّخألُّحت�َّذَُّّْ ئُّئّ[آل ي[ع[جل
أةختٌألئًخما ئُّ طَُّّْ ذًٌُّألّال جنًَّّ: :َّْْ ذٌُّّلآ سُّأل�[َّْحت ْ ط[جلح
ْذألُّ خلًز[مجُّ َّْ ط٢حألٌُّّئّخن: ْ خىٌُّال سًّحجل حت�ْْال ذ[حتغألًٌحم
ْ إل[ْجنًَّّخلُّ خل[ؤ جلْْحآل ئُّ ة[حتجب سًْحتَّ َّْْ أمجًحتجباآ ]ٌ أةًحتجبحخما
َّْؤُّمأل[ٌّ ةًحتجب ء ْ:ط[جنًْحتٌّ:إل[ذ�ُّ ٌٌُّئ:خ[خئذ[خئ قًْألٌُّّ ئُّأل[ْ
مُّحتَّخ ئُّ:خلُّحتنيٌَُّّْئ ذختٌحنَُّّْ ئٌُّل ذٌُّّلآ ز[ئُّْحآل إلّحلجبححت:ْ
جلَّة طُّؤف ؤُّشُّؤُّجب ذٌُّّلآ جبَّْححتألحنف ؤُّمأل[ٌّ ةًحتجب:َّْ ْجنٌُّّ

جبحأل[مجُّإ ٌُّةُّال:يُّْال َّْ ض[ئحبٌّ ْ ذ[حتغألًٌجمّخنآ:ةًحتجب
جنًْآل مجُّحتجبٌألُّخلُّ ء أخلس[ٌحلَّحتا زختهّجمحت ْ خل[ٌىحم ؤ[حتء خل٢
ألًٌجم[ألُّ جلحٌف َّْحتسُّ : خل[ئ إلُّجلححت جنُّجي ذ[: ةًحتجبحآ ذ[حتغألًٌحم
ط[ْ خلُّحتنيٌَُّّْئ ْ خُّةخت جبٌ[حت أل[ْنيٌُّئ: ئُّأل[ْأل ةًحتجبْطف ء
طؤش[ جبٌختآلآ ْسًْجب ئُّذ[حتغّخن ْ طّال ذ[ جبحجنرألُّ ْسًْجب ء خبٌ[ألُّآ
أة[حتجبجنا َّْ ةًحتجبٌَّئ ض[ء ْ حت�َّخلُّآل ؤ[ْحٌّ ْ جنًْآل مجحلٌَّألُّهًآل
طُّْ خ[آل إل[ :خلًٌحبٌُّ حت�َّمجُّجلأل[خلّل ء أطخبآل:زّر[حتا جلحألّلآ ةًٌُّآل
إل[ذًنيًْ ْ سَُّّْئألحنّألآل ْ ط٢حألف ئُّ:ؤئئُّذٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ء خ[َّْحت�َّ
ةختجبألُّآ ألُّمختَّذُّ طُّْحألُّ:ةُّؤ١ ةُّآلآ َّْ:جلَّقُّز:ذ[حتٌو أل[ْألُّّ ئُّْ
أجلحمجختخماإ ةًحتجبخلر[آل ئُّأل[ْأل ؤُّحتجلجبححتَّ جبحألّحنرألّ[آل جنًْآل َّْف
مجحنر َّْؤُّمأل[ٌّ جبسئُّآ خبٌُّْحت ْ أل[ْحت�حخم نيّألُّخلُّ خُّجنّ�ّ[آل ئٌَُُّّّْ
خًٌُّخلُّ أطُّحتؤُّألجمر[آلاٌخن ئُّ خُّجنّل طٌَُّّْحن[ َّْئ ط[جنًْحتآ ض[ء
ألُّجلَّحتٌُّ ]ٌ ذّحتٌّ خل زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ طؤش[ حت�َّمجُّجلَّإ طُّْ َّْ يُّئُّؤخت�

]ٌ ذّحتٌّ: طُّْ ئٌُّختح ذًٌُّألّال ء حت�ٌَُّّْْ ئُّْ خ[خلىختجبآل طُّحتح إلُّخم:
ث حت�ٌّْ ملُّقألُّ ألُّجلَّحتٌٌُّئُّ

خ[ةًْحت: حت�ْْط ئُّؤئئُّذٌُّئ َّْخُّجنّل ةًحتجب ء ذّحتٌّث ٌُّةُّؤف
طؤش[ ةًحتجبخلر[آلآ ض[ء طُّحتح ةًْنيىختجبألُّ ء أل[خلألآل خُّئرّ جبَّحتٌ[ٌّ
ئٌُُّّ خ[٤[ةيا ْ ئجن[آل ألآل جبحأل[ألُّ ذّحتٌُّ طُّْ ء ةُّخلٌُّئُّ ئُّْ
زحنرّ[ألَُّّْ ٌَّّ ةخت� :ةخت� ْ]خ َّْمجًْحتٌَّّ ؤًةختٌ[آل أل[ْنيٌُّّ ةًحتجب ث طًٌحنآل
حت�حٌُّ إلُّؤ[آل ئُّخ[آل ئّىًخلو[ئاٌخن ؤًذٌأجبْ ةُّخلٌُّئ خ[آل نيألُّ
خُّئ�ٌُّئ َّْمجًْحتٌَّّ: ذّحتٌُّ ط ذُّّحتٌلآ: ذّحتٌُّ ٌَّّْ :ٌ]ةًْذ ْ
ضًٌَّّ ؤُّألري ْ جلحألجمر ز[ٌٌُّّ ؤيٌُُّّز ألُّذًٌُّألجمر�ُّ جلحألجمر
سًْحتٌل ذّىٌّ[آل:نيُّآل طُّع[ال ئُّ ؤئئُّذٌُّئ ئُّأل[ْ نيًٌألىُّ خًْلآ
ط:ذّحتٌّحنُّ:جبٌْختَّ:ْ إلُّخمآ سّ[ْحجل جبَّؤًنيُّْ ْ: حت�َّألل ئُّ:يّ[هُّ:ْ
طُّْ طُّحتح خألُّؤ[ طُّحتح ةختٌ[ألُّ طُّْحألُّل نيًٌألىُّ طُّيئَُّّْآ ألُّّنيًْمجُّ
ْ خى[ جبحتْخم سّ[َّْةختجبألُّ طُّْ ألُّّذًٌُّألّل إل[ْحت�َّمجُّجلَّ ئٌُُّّةىل�آل
َّْْ ْ:ذّحتٌّل خى[ مجختجبَّْ ي[ألًْألّل ئُّ:نيًححتنيًٌَّّّ أل[خلّألُّ طُّْ
ٌ[حتٌل خخت� خى[جبٌَّّ طَُّّْل طُّحتح: خى[ طجمس[ز خُّئ�ُّجبححتٌَُّّْ: مجُّْحتحٌُّّْ

ةًحتجبخلر[آلإ طُّحتح مجًعّ[ل

ط[حتٌ[ٌف ؤئئُّذٌُّئ ئُّ ةًحتجب ذّحتٌُّآ ط َّْمجًْحتٌَّّ جبٌُّْالث ذّحتٌّ
ئُّ:ةًحتجبخلر[آل جبٌْ[ضخت ْ ط٢حآل إل[ذألُّخلُّحت�ح ئُّئّ[آل سّ[سّ[ ذ[ٌوٌُّئ ْ
ٌَّّْ خ[َّْحت� ء: ئُّْحألٌُّخن خًٌألُّإ ألّحنرُّس ئُّذ ؤُّألحبألُّخلَُّّْْ:
أةألرّألا مجُّْحتح ئٌُُّّةُّْجبَّحت آ ةُّآل ئُّف زحنر�٢ٌّ ْ جبٌختآل ذّحتٌُّ
نيحنرٌُّئ ةًحتجب ةر[ْ ئُّ طٌُُّّ حت�ٌَُّّْْ ئُّْ ء ٌ[٣ا أحت�َّجنّحب َّْئ
هُّضخت ؤ[ٌٌُّّ طًٌحنّلث أٌ[٣ا ألًٌجم[ألُّْ ذ[حتغ :ْ حت�َّمجُّجلٌّ
يُّْال أل[ْجبححتَّ خ[ز٢ٌَّئ ْ خ[ْل ئُّْ ٌُّةّل إلُّحت طُّحتحال جن[أل[جلٌُّ ْ
َّْ زًٌَُّّخلآل ْ زّىإل[ْحتجبألُّ ةًحتجب خألُّحت�َّز ء ئُّْحألُّآل ةُّخلًة[حتٌ[آل ْ
ة[خل ْ مجًذ سًٌخت ةًحتجبخلر[آل ألّحنرُّس ؤئئُّذٌُّئ ْ ط[حتٌ[ٌٌُّئ
طُّحتح ألفآ جلَّحتَّجبٌَّحنر ْ هُّحتٌَّحبْآل ْ سُّؤحنّحب ألٌَُّّّْ ئُّ ٌّئئ ْ
ذ[خ[ألا ٌّشُّخّدًئ أهُّحتجلحألُّْ سًٌخت ئٌُُّّةُّْجبَّحتٌَّئ ٌٌُّخن
جبحألُّْ طُّع[ال ٣]ٌ حت�َّجنّحب يجمٌُّئ ئُّخ[آل هختٌَّل جنُّّْةختجبآل
خ[حتَّمج[ :ْ جبَّْئُّز :ْ ؤ٢ألحنّأل ضًٌَّ[آل ض[ء ئُّ طُّْحألُّ ث طًٌحنآل
ئُّ طٌَُّّْحن[ َّْئ خًٌألُّآ هُّحتٌَّحبْآل ْ سُّؤحنّحب إل[ْجنًٌَّّّ ْ جبحجنرألُّ
خًٌألُّآ ز[ٌُّ زئُّْ ض[َّْآل: ضًٌَّ[آل ْ:مجُّْحتحٌّحنَُّّْ حت�َّخلُّأل[ٌُّذ جبٌحب
ذ[ٌوٌُّ�آل ةًحتجب ء ؤ[ٌٌُّّ:جن[أل[جلٌُّ:طُّحت�حؤ[آل طًٌحنآلث طٌَُّّْخن خّش�ُّ
جلحٌف َّْحتسُّ ٌُّةال إلُّجلححتٌَّّ ئُّ :ٌ]ٌط[حت ةًْنيىختجبل ئُّؤئئُّذٌُّئ
َّْْ إلُّحت ضًَّألختٌ[خلَُّّْْ ذ[جلٌَّ[آل جنًْآل َّْأل[ْ ذ[حتغّحنُّ طُّْ ْ

إ خًٌُّ سًْحتٌحنُّ
ْ ئًحت�خلر[آل يٌُّّ أل[ألُّخلُّ أة[جنرا أل[ْ ةًٌُّآل جلَّؤ[ألٌُّّ ئُّ ة[خلٌُّّئّخنآ
جنًْألُّمجُّ مجًْحتٌَّّ َّْْ ضًٌَّ[ألّخن ذ[ٌوُّمجٌُّّ ضًجبحَّْألحب أل[ْ ذُّأل[ألُّز
خختحٌّ ْ ٌ]ٌط[حت ئُّحت�َّمجُّجل ةًحتجب:ئيّ�آل طَُّّْء َّْمجًْحتٌَّّ أل[ألُّإ أل[ٌّْ
هختحْحألّل أل[ْنيٌُّّ َّْحٌُّذ هُّحتؤ[ألخت� ذ[جلٌَّ[ألَُّّْ َّْأل[ْ ْ أؤ[جباآل
ئُّ َّْخُّجنّل ضًٌَّ[آل ؤئئُّذٌُّئّخن:جبٌْ[ذختٌخن ْ جلحمجختخم ئُّ ةختجبألُّ

أل[َّْإ طُّْ طُّحتح ٌ[مجُّ مجًٌخت� أل[ٌْ[آل جلحألجمرألُّْ ةًحتجب
خّجمرًٌآل جنًْألُّْححتَّمجٌُّّ َّْمجًْحتٌَّّ جلا إ ْ تثت – أببت ٌُّةال جبححتًٌجي
ةًحتجبخلر[آل ئُّ: إلُّْئ٢ جن[حت ْ :ةًحتجب :]ٌ يُّحتجبْ ذ[ٌوٌُّّ َّْ طحن[حتَّز

طٌَُّّْحن[ َّْئ ألًٌجم[ألألُّمجٌُّّآ: نيًححتَّال خُّألحب ئُّ ةختجبمجُّ: خ[جنًْحت
ذخت َّْةُّخلٌُّئ جنًْحتَّز خل[مج[حتذُّّْ ء أذًكُّا َّْأل[ْ ذخت ةُّخلّل
ئُّ:طُّجنختَّز ْ خل[مج[حت» ْذ�ُّث:ؤآل:ز[جبجن[ٌّ َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ْ ةختجبمجُّ
ٌُّّئ ء ئُّحت�ْْخبمج[حتٌل ث:ؤآل جبححتًٌجي:طًٌحنّل طؤش[ إ أإلضحن١َّاال
خلُّحتةختجبٌَّّ ء ذًكُّ ٌّ طُّحتح ةئىختٌ[ال ؤ[جبٌَّئَُّّْ ْ ز[حتخلٌُّّئ
خىلًَّْ ئُّجنىختََّّْ: َّْْ خىلًْ زّال ْذألُّ خًٌال ئُّجنىختَّ طُّْ مجُّْحتحٌّ:

خىًجنٌُّّإ ْ ٌّ
َّْمجًْحتٌَّّ:طُّْ:ذحتٌُّ:ؤئئُّز:ةًحتجب طؤش[ ذّحتٌّ:جبٌُّْال:ذُّْحْ:خًٌّ:ْ
ْ:خبٌ[آل خًٌألُّ ةًْنيُّحت ئُّ:ذ[حتٌض ةًحتجبخلر[ألآل:ْ ض[ء ض[َّْآل:حت�َّخلُّآل
ْ ذ[حتغألًٌجمٌُّئ ئُّ: ذخت ٤[حتٌَّل خًٌُّإ طألجم[ألّ[ألُّ ُّذّ[آل ٌُّةًْؤ
خ[َّْحت�ٌ[آل:ئًٌُّحخلُّ ؤّألحتخلىا أخلس[ٌحلَّحت:ْ زختهّجمحت جلحأل[ٌٌُّئ:َّْء
ةًٌُّألَُّّْ ةًني�ف نيُّحتط ئُّ خًٌآل ط[جبَّؤّحلحجبٌل ٌُّةُّؤف ةًحتجب ء
ئُّؤُّحتجل ْ ضًَّحتط[ْح خ[ةًْحت إل[ذألُّخلُّ خ[جنًْحت:ط٢حألَُّّْ جنًْألٌُّئ ئُّ
ٌْْخن طؤخت� ةًحتجبخلر[آلإ ض[ء إل[ذألُّخلُّ: حت�َّْحألحبْجلََّّْ: ْ ؤ[ألّ خلئ
جلحمجختخلٌُّّئ سًٌخت خُّآل ؤئئُّذُّ ط أل[ْ سّ[سّ[ جلْْحألٌُّئ َّْ طَُّّْخلُّ

ؤّحلْزذ[ؤّ[إ ؤئئُّذٌُّئ ئُّ خُّجنّل ]ٌ
ةًحتجب ]ٌ آ أةًذا:أةًحتجباآل ئُّ:يُّْال ؤ[جبٌَّئ:ذ[ٌوٌُّ�آل ش[ئ إلُّحت َّْ
جلْْحآل ذ[ٌوٌُّئ:ةًحتجب:ْ ئُّ ألحلٌى١آل ؤ[جبٌَّئّخن ؤ[جبآ يُّْال ئيّ�آل:ئُّ
ئُّ:جلْْحآل ةًحتجبٌّ جلْْحآل أجبححتؤحن١ا:طًٌحنّلث جبٌختآلإ ضًٌَّ[آل ذ[حتغ
ئُّْ إل[آل: جن[حتَّجلحٌٌُّئّخن ئُّ يٌُّختٌل: ذُّأل[ألُّز: ْ َّْحتمج٢ٌ[مجُّ ؤ[جبٌّ
َّْحتمج٢ٌ[مجُّآ جلْْحألُّ ئُّْ طُّهه[ألّّخن أزحنرآلا جلْْحآل ء خ[َّْحت�َّ
جبٌْألّل ئًٌُّح: ةًحتجبٌَّئ: أؤّئ٢ا :ٌ]حتْزط جلحأل[ٌّ سًْحتَّ َّْْ طؤش[
طٌَُّّْخن خّش�ُّ ْ خًٌىل�آل ط[خلّ[ٌّ سَُّّْف أل[ْنيٌُّّ ألّحنرُّس ء
طُّْ:خ[َّْحت�َّ إل[آل:ئُّخ[آل ْ:خُّشجمىختجبآل ئُّ:طُّع[ال:ئٌُّىُّْجبحٌآل جلحأل[ٌٌُّئ
:جنًْآل جبٌختٌل ْسًْجب ء إل[ْحت�حٌُّّ طُّْ َّْمجًْحتٌَّّ ض[ء:ةًحتجبخلر[آل ء
ذ[حتٌض خلُّحتَّذ[ٌّ ء: جبَّحتةُّهر�ُّ ئُّذ ط[جبَّؤّحلحجب خألُّنيُّء: جبٌُّْؤف

مجختذ�ُّإ ضًٌَّّ جنًْآل ئُّْحتح جلحمجختخم ؤئئُّذٌُّئ

ط[حتٌٌُّئ ئُّ:ذ[حتٌض:ةًٌُّآل ةًحتجب ؤئئُّز
خلًْ مجًئ

أل[ألٌ ئٌُُّّةُّْجبَّحتٌَّئ ْ ألًٌجمُّحتٌَّئ
نيُّآل ةًحتجب .َُّّْؤجمر ألحلٌ حت�ْْؤ:أل[ْ ْ
خ[خلىختجبألُّ ضًٌَّ[آل جنًْألُّْححت ئُّ س[حتٌل
مجًحتجبٌ[ٌّ أةًحتجبْطف:– ئُّْحألٌُّخن ْ
َّْحتسُّ ء:إلُّجلححتحآل:خل[ئ ة[حتجبءا –
أل[ْنيُّمجُّ:خبٌ[ألُّآ:َّْف طّجمُّ:طُّْحألُّ:ئُّ
سًمجختحهّ[أل[خلٌُّئ ْ ذ[حتغألًٌجمٌُّئ

خ[آل ئُّ يجمُّ ةُّؤ َّْ طٌَُّّْحن[ َّْئ مُّحتَّذ
ئُّئّ[ألّخن ء ةختجبألُّ ةًحتجب جنًْآل ْ خألُّنيُّء

ةختجبألُّ ط[جنىختح أل[ْألّحن[آل
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َّْئ ْ مجختجبَّْةختجبآل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ هختَّ أل[ْنيٌُّئّل
خلّؤ[ٌّ جبحتْخلىختجبآل خُّنحبح ةًْؤُّئ�[ٌل:ئُّ إل[ْخل[ٌٌُّئّ[آل
ٌُّةّل جبَّإل[ألُّ أل[ْنيٌُّّ إإ خًٌّ: جبٌ[حت َّْزّ[ألُّْ ةًحتجبٌّ
خل[ئ خلُّجبحآل جبحتٌجتٌّ َّْ ء خُّنحبحٌُّّ أل[ْنيٌُّئ ئُّْ خًٌّ
َّْئ مجختذُّ:ضًٌَُّّْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ: ئُّ هختٌَّل: ؤُّحتجبال
خّش�ُّ إلّر[ٌْفآ :ْ خ[جبٌّ إل[جبٌّ :ْ يًجنُّئ أل[ْنيٌُّئ
ْ خلٌُّوف طُّخً :ْ ّض: حئحن خ[ذ :ْ خلُّجبحتٌُّ: أل[ْنيٌُّئ
ئُّ ْ إإإ خلُّجبحت جن[حت ئُّ مجُّحت�َّةّل نيُّآل ْ مُّف يُّؤدُّحت
ّحلحألٌُّئّل هختٌَّل:ض ٌ[جبمج[حتٌٌُّئ ط:ؤ[ئٌُّئُّ جبًٌححت خ[آل
ةًْمي:َّْزّ[آل:ةختٌ[ ذ[ْحآل:َّْجلْْحت خ ء:َّْ ذؤ[حت:ةختٌ[

ةًحتجبآلإ ء ألُّْجب طَُّّْ ئَُّّْحت ذُّألّ[
ئُّذ ة إلُّئ�ختذُّّح أل[َّْ :ط طُّحتح ح إل[ة[ؤ جبَّإل[ألُّ

خبٌ[ٌُّح
مجُّحت�َّةُّ:ْ ط ذُّألل ةًٌىلٌُّئ َّْأل[ْ مجُّحتجب٤[آل ط[آل ئُّ
جنُّأل[جنّئٌُّئ ْ ٌ]ٌضًحت ْ جبححت�جلٌ[ٌّ جبًٌححتٌَّئ ئُّأل[ْأل
ذْْ]إل ةُّهرُّ: نيُّْؤ[آل جلَّؤ[ألُّةختجبألُّ ذُّشُّجبحٌّ: ء
جلٌُّْْ جلَّؤ[آل ئُّ: ؤآل ث ْز ء مُّف طُّجلنُّحت شُّؤّحب:
خىلًْجبَّْ ثتثب خل[ئ طُّحتح جن[ٌُّز ء خبٌُّال أل[ْنيُّ ئٌُّّ
َّْمجًْحتٌَّّ خًٌّآ :يُّش ]ٌ ةَّجب ئٌُّختح ة[حتال ْ آ
ط أل[ْنيُّ: ط زّؤ[آل حت�َّخلُّّخلُّ ء جلحألّ[حتٌٌُّئُّ طُّْ:
ئُّذ جبْْجن[ْ ْ جبحآل حت�ٌْآل ء إلُّئ�ختذُّّ ئََُّّّْْ أل[َّْ
سألل:حت�َّأل�ىختجبآل ة[حتض[ألٌُّئ خّش�ُّ هختْْجنٌُّّحبآ:طَُّّْ
ألُّّذًٌُّ× ء نيًْجبَّْ جلٌّْ جلَّؤ[ألّل طُّحتح ذ[حتغ ْ

خىُّالإ ٌجبٌ[حت
خلُّضرُّ هختَّ ئُّذ ةختجبآل حت�ٌّ ء يُّحتَّخ[ئهُّ هختَّ أل[ْنيُّ ط
ط[ئحنر ْ ط[خل[ٌحن خ[حتَّْْجلن مجُّألُّْخًٌآل ئَُّّْحت َّْف
ْ:مجًجلحتحآل:ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ:هختَّةُّخم:ئُّئّ[آل:خ[حت خًٌآل:ش[ئ
ء طُّْ:ؤٌُّألُّذٌُّّئُّ إلّحنرألٌُّّ:سآ:نيًٌألىُّ: ْ ةختجبآل

ةّحن[:ألُّّإ ئُّ إل[ذُّّ ذًٌخن:ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ
ء ْأشُّؤّحبا ًأل[ْنيُّ:ض[ئ ط ٌ[:شحبْجب خلألًْحت ئُّخ[َّْز
طًٌحنث:ئُّ:ؤحلمجور أل[ْنيُّ ط ٌُّةّ�ُّ:ئُّ:ألّحنرُّس[ٌٌُّئ
حت�َّخلّحبَّ ذ[ ز ةٌُّحبَّ جبَّخم: ْخُّْ: ًؤُّخلئ س[ؤٌُّّّ ]ٌ
خًْجب حت�ٌَّّ جبَّإل[ألَُّّْ َّْأل[ْ:خ[جلححت� ء نُّجلئا أخلًْل خ[جلححت�
ئُّ حت�ٌل:إلُّخم:حت�َّخلألّحبٌَّّ:جنحتسُّآ إلُّؤ[آل:َّْضر ئُّ ْ
مُّحتَّذ إلُّال ْ إلُّال:ةًحتجب طًٌحن:ؤُّحتجبؤُّمجٌُّحن خ[َّْز
َّْخ خبٌُّآل جبحتٌجتٌّ:خلُّجبحآل:خل[ئُّ:ٌَُّّْةُّْ َّْ أل[ْنيُّ ئٌُّّ
َّْف ذ[ٌوُّمجُّحتٌّآ ْ ةختجبآل خلألُّز ْ هُّحتة ْ سّ[ْحجلٌّ
َّْحتَّْجبٌْ[ أل[ْنيُّ ط إلّحنر إلُّخم هختٌَّل ّحنٌُّئ ة
سًْحت ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ: ٌُّآل ئُّ :ذ[ٌدُّذ َّْ خىلًْجب
طٌَُّّْحنُّ ئُّخ[آل َّْف ؤُّس[حتٌّج: ]ٌ :�ط[َّْحت ط[ْ ضُّحتحٌّْ

ء ؤُّحتجبؤُّ طُّْ نيًٌألىُّ خًٌّ زختمي ْ ز[ء هختَّ أل[ْنيُّمجُّ
جبٌْ[ٌّ َّْف ةختجبٌ[آلآ ذُّؤّجم ْ ز[ء إلُّؤّحنُّ خبٌ[آل ئُّذ
ْ ضختٌ[ زحنر�ًْجي أل[ْنيُّمجُّ جبَّحتنيًٌآل طٌُّ[ألُّ طَُّّْل

خ[ٌُّط:َّْز:ألٌُّّحبإإإ ةُّخم
حت�ٌّْ ء خلُّحتإلُّئحبحآل أل[ْنيُّ ئٌُّّ هختٌٌُّل ي[حتَّؤ[ألٌُّئ
طُّْخل[ :ْ ْخلّ[آل ه[جن ْ جبٌىر[ذحتٌّ حت�خبقٌُّئ َّْحت�ٌّْ
ٌُّةُّْمجختجبٌ[آل:ء جبَّإل[ألُّ شًخلٌُّألُّّمج[آل ئُّ ٌُّمجّل ئُّ:أل[ْ
ذ[ ء حطّحبحتٌّاَّ مدحبحئىختٌال: أخلّحب شًخلٌُّألٌُّّّ: أل[ٌّْ:
يٌُّختحآل ْ مجختخبٌّ َّْضر ئُّ: إإإ: ؤُّألُّّخلٌُّّ طّجمٌُّخن
أل[ْنيُّ ط حت�خبقّخن حت�ؤّ[آل جبٌْ[ٌّ خلّ[خل ْ :ذ[ٌو
ةًْمي ْ جبَّحتألُّنيًٌّ َّْجلْْحت ذ ئُّ ةُّخم ْ مجختجب ضًٌَّّ

ألُّةختجبإإإ
شُّؤّحب ْ ًض[ئ أل[ْنيُّ ئٌُّّ ة[حت زّحنُّْ خ[َّْز ئُّ
َّْف خًٌّ ئٌُّختح ة[حت زّحنُّْ: هختٌَّل: ٤[حتٌَّّ طًٌحن
سًْحت ض[َّْألُّمج[ألّ[آلآ ؤختجبآل َّْئ ألُّؤُّألٌُّّ جلْْحتؤّ[آل
جن٢ٌأل جبحتْخلىختجبآل ْ جبْْجن[ْ: ْ جبحآل: حت�ٌْآل هختْْجنغ
أش[س ٌُّّخألُّؤ[ئ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّمج[آل ئُّ خًٌّ ٌُّةّل ء
ْ ةختجبآل جبحتْخم خّش�ُّ:سألل طَُّّْ آ: ؤختحٌ[ذا طُّؤف

ضٌُّ[ذإ
خ[َّْذُّ ئٌُّّ شٌُّحبَّحتٌّ خ[يخت ذْْ]إل ضًٌَُّّْ ٌُّّئ
يُّجبقُّّ ْ ٌختٌآل أل[ْنيٌُّل:جب ثأل[ْنيٌُّّ:جبَّإل[ألُّ ْز جلٌ[ذخت
أل[َّْ ط:ْ نيًْجبَّْ مُّخ[خلٌُّّئ خلُّحتجبَّال ذ[حتغ:طُّحتح ء
إلُّحت ْ يٌُُّّْ:آ ألختٌ[ جبحألُّْ حت�ٌْآل َّْخًْألٌُّّ:خوختْْجنٌُّئ
ئُّذ ٌَُّّْةَُّّْ مُّحتَّذ ْ ةًحتجب إلًْجلٌَّئ ئُّْخل[ٌحنَُّّْ

خبٌ[ألُّإ
ء إلُّحتنيُّأل جبَّإل[ألُّ أل[ْنيٌُّّ ء طًٌحن جلٌ[ذختٌخن
إل[ذُّّ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّ مج٢ْمجختهر إلُّؤىُّ طُّْ ذًٌخن
ْ ةُّئُّزًْحت ز[جبحةًذ[ألُّخلُّ:خ[آل خألُّؤ[ئٌُّئ:جبَّإل[ألُّ َّْف
ألُّّْحتٌٌُّحب إلًٌختَّْ ئُّ: إلُّؤّحنُّ ء: ضًٌَّ[آل هئىئحت
�أل[ْخ[أل خبٌ[آل: ئُّذ ز[ئُّْحألٌُّئّل ء :َّْذ[ٌدُّذ
جبحمج٢ةُّحتٌَّئ ئُّ ةختجبآل َّْحتمجختٌّ ئَُّّْحت جبَّحتةختجبآل
ي[حتَّؤ[ألٌُّئّحنُّ ئُّْ ْ ةألُّزُّحتخلر حت�خبقٌُّئ ْ خُّحتٌر[أل
ئُّ طُّْحألُّل خّش�ُّ طَُّّْ ةدُّا:ْ جلٌحب ْ فآل حخً أسنوخت
ألٌُّْختخلرّ[جب ةُّخم ئَُّّْضرّل ْخلّ[آل َّْحتٌآل حت�خبٌال حت�ٌّْ
س[ألحنف ء حطّحبحتٌّا أسنوخت سًْحت خىٌُّحب ة[حتَّ: ط
ذخت جلٌّْ ء خًٌّ حطّحبحتٌّا مدحبحئىختٌال أخلّحب ض[خلّل
شىًْؤُّز ئُّ جبحْح: إإإ ْخلّ[ جبحمج٢ةُّحتٌئ َّْحت�ٌّْ حت�ٌّْ
أل[ْنيٌُّئ خىُّألُّ ٌل ء ةختجب زًٌَُّّألحبححتٌخن ٌُّألّئ:
ضًٌَّ[آل ةُّئُّزًْحت جبَّآل إلُّْئ ء خُّنحبحجبٌّ ةألٌُّّ

خىلًْجبإ ء:ضُّحتٌىُّ:ئُّأل[ْ جلٌأل�ُّْ:خىُّآل جبْخ[حتَّ

خلًْ مجًئ

إإإ جبَّإل[ألُّ
خىختٌٌُّّ جلٌأل�ُّْ خ[ٌُّخلُّ ةُّئُّزًْحتٌ�ُّ
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حت�٣ٌَُّّئ ؤُّمختَّجلٌل ]ٌ زّحن[أل�[ نيُّآل
جبحجنرُّّ:ْ:ئُّْحألٌُّخنث مجختحهّى:ْ:مجختحهذه
خلُّألرُّحت خُّنحبحإ: – جنًْألٌُّئ ض[ألٌُّّئ:

بثثب إلًألُّحتٌَّئ
بثثب خُّنحبح:– – خ[جلألٌُّئ:جنُّْة

زُّق[أل�[ٌّ – حت�٣ٌَُّّئّل:م٢حي:– ز[حتٌحم
مُّحتَّخ سُّإل[آل

ٌ]إلط – م٢حي جن[حتٌَّئ: حت�ْْخبٌَّئ:
بببب – طُّؤختٌى[ –

ثح جن[ةخت:طًٌحن هًط[جب خلُّحتَّذ[:إلًألُّحتؤُّألحب ئُّ
ْ إلًألُّحتؤُّألحب خلُّحتخلًحت�ؤ[آل ئُّ آل زخت� ة[حتَّمج[×ء
ْ:سًحألُّّمجٌُّّ خبٌ[آل مجُّحتؤ َّْ:ةختجبأل إلُّخلر

ذُّؤ[جن[ةُّحتحإ طُّحتح جبٌ[حتٌّ ةُّؤُّ
جن[ةخت هذمجختحهُّّمجٌُّّ طُّجلؤًْألُّ ئُّخ[َّْز
ََّّْ بتثب خل[ئ ئُّ طُّجلؤًْألُّمجُّال ثح طًٌحن
خًٌال خل[آل تب إلّؤ[آل َّْضر ز جبَّخلىختجبَّ
حت�٣َّ�ختذألُّْ َّْئ ة[حتْحألُّمجُّال ئُّْحتحَّْ ْ
َّْ خلرجبٌٌل: نيُّآل ئُّ ةختجبَّزآ جبَّخم:
حت�حخلُّْةختجبألّ[آل ْ حت�٣ٌَُّّئ حت�َّأل�ىختجبآل
ْ ألٌُّّْ حت�َّأل�[ؤُّ حت�٣َّ�ختذآل إلّؤ[آل َّْضر
َّْحتَّْ ْ:ئُّجنًْآل:طَُّّْ نيُّحتؤل:خًٌّآ ْ خلُّّ
حت�٣َّ�خت ؤآل ْ نيًٌال حت�ْْجنألإلًٌختٌّ جبْألّ[ٌّ
ة[ؤ٢حمجُّال نيُّْ: ء زّحنٌُّّ�ال :مجختحهذه
ْ ةختجبٌ[جب: خلُّهُّحت: ْحينُّّز جبْألّ[ٌّ: ئُّ:
أٌُّمأل خًٌّ ْحجل ٌّط[خل ؤٌُّحبحألُّمجُّال
َّْحتَّْ إلّحنرُّال ٌٌُّحنُّ جلألاْ هذمجختحي
إلُّحتنيُّأل خىلال حت�ْْخبأل[ؤُّألًٌجم جبْألّ[ٌّ
ْ:جنُّةُّذُّّح ؤٌُّألُّذ زّحنٌُّّ زّحنُّ: ط ء
خل[ئ ذ[ تثثب : خل[ئ ئُّ ثح :طًٌحن جلٌ[ذختٌخن
ة[حتةختجبال حطؤإلًحتٌُّ حت�ْْخبأل[ؤٌُّّ ئُّ: ثثثب
َّْء خلُّحتَّذ[ ئُّ ْ خًٌّ: :ْخُّحتخ طُّْخل[ ء
خُّحتزختخم خًقُّ: جبٌْ[ضخت: ْ خًٌال: حت�٣َّ�خت

حت�٣َّ�ختذآلحإ خُّجي
ضًٌَّّآ إلًألُّحتٌّ ة[حت هُّئجمُّهُّز: خ[َّْز ئُّ
ؤّألٌُّّ حت�٣َّ�ختٌَّئ ئُّ هختَّ ثح طًٌحن جن[ةخت
ةُّآل جبٌْخت جبٌْخت جنًْألٌُّئ: ئُّ: حت�٣ٌَُّّئّ[آل
طَُّّْ ؤآل: َّْف خلُّهُّحتةُّآلآ ض[ذختَّ ٌَّّْ ْ
نيًححتجبَّْحتجبآ إل[ألُّ حت�٣َُّّمج[آل ء جبٌْألال
جنًْألٌُّئ ئُّ خبٌ[آلآ جبْحت�ٌ[ألُّمج[آل مجحنر ئُّ
س[جبٌَّئآ ئُّ: ْ ؤئئ ةًٌىلٌُّئ ئُّ: مجحنرآ
َّْ إلَُّّْسُّجب: ْ ضًَّجب جنًْألُّمجٌُّّ ئُّ إلُّحت:
]ٌ خرًحٌحب :حت�َّخلال:سًحأل طُّمجُّحت: ألُّّآ: خلُّهُّحت
حت�٣َُّّمجُّ �مجختأل ؤألُّْ ٌّ حت�٣ٌَُّّئّ�١آ:ئُّ
نيحنر مجحنر ئُّ إلُّؤّحنُّ:جنُّْة جنُّْةآ إل[ئُّ
ْ هذمجختحهُّحت إلًألُّحتؤُّألحب طُّحتح مجختأل�١َّ

ئُّ جن[ةخت هًط[جب هذمجختحهُّحت
طُّْجلَّئ:ْ خًٌّ ئُّ:جبحٌل جن[حتٌل
خ[جلححت�ٌَّئ ةًٌىلُّْ جنُّْة ء ةختجب

أل[أل ّ جبحإل ْ:مجّ[آل ةختجبآل ئُّف خلصخت
ئُّشحلٌَّئ إلّحنرألٌُّّ ْ ةختجبآل جبحتْخم
خلُّحتخلًحت�ؤ[آل:خىٌُّحبَّ:حت�٣ٌَُّّئّل
خُّنحبح أل[ْ طّجمٌُّخن ْ طُّْخل[ ء
زّحنُّخل[جلَّ حت�حْني ط إلُّئ�ختذألُّإ
حت�٣ٌَُّّئ:حت�حْةٌُّحب:َّْحتسئَُّّْل ء
ئُّ هُّّآلآ خخت� خبٌ[آل جبْحت�ٌ[ألٌُّئ ئُّ
خُّنحبح:زٌُّ[:خًٌّ :ثتثب:ئُّ خل[ئ

ة[ؤ٢حَّْ ة[حتْحألُّمجٌُّّ:َّْئ:نيُّْ ْ
ةختجب َّْز جبَّخم َّْ بتثب خل[ئ ئُّ
إلُّحتنيُّأل َّْحتجبَّْحؤُّآ إلّؤ[آل ْ

مجختذُّ حت�ْحئ ألُّألُّ ضُّال ْ جلَّؤ[ألُّ ء
خىُّألٌُّ[ألُّ ذ[ أئُّيرُّاٌئَُّّْ ]ٌ
حت�ٌْىلٌُّئ جنُّزئ زخت� جبَّحتٌ[ٌل

حت�حخلإ

طّجمٌُّخن نيًٌألىُّ خبٌُّآلآ: خ[حتَّْْجلن: إلُّؤ[آل
ْ جنىّ[خم ض[ذختٌ[آل ْ نيُّؤّ[خم زحنرّ[آل
ط[جلحجب خبٌ[ألّل ئُّ ةُّآل ضًٌَّ[آل إلُّة نيَُّّْحت�ٌّ

ةُّحتحؤُّذحبححتحإ ْ
َّْ حت�٣َّ�ختذآل َّْئ طُّجلؤًْألُّمجٌُّّ ئُّ:خ[َّْز
َّْ ثح هًط[جب:جن[ةخت:طًٌحن: ذُّةألئسّ[ٌّ:ألًْ
مجخت» هختٌَّل حت�٣ٌَُّّئ إلًألُّحتٌّ ة[ؤ٢حٌّ
ذُّّحتالآ َّْة[حت جبعّر[ئ ة[ؤ٢حٌّ ْْ طّؤخت� ْ
خختجبٌ[ال ؤٌُّحبحألُّمجٌُّّ ئُّ حت�٣َُّّمجُّ طُّْخل[
طُّع[ال هختٌَّل ة[حتٌَّئ ْ ظر٠ ]ٌ طُّحتح:ذ[يّ�[
ئُّ ْ ق[ٌخن:ةختٌ[آل ْحجنألرآل ئُّ ئُّئّ[آل جبحالآ:
ةختٌُّآلآ ق[ٌخن ّةذ ئُّ جبَّ ؤ[ألل ئّ[ألّخن:ئُّ
مجختحهٌُّئ:ٌ[خ[ألذه ألّحن[آل ة[حتَّمج[× جل١ٌْ ْ
ؤىّجمال ْ خًٌّ ضًَّجنإل[ذألّ[آل ؤ[ٌٌُّّ ْ جبحال
ٌ[خ[آل ئُّ : زّحن[أل�[ٌل طَُّّْل طُّحتح: ةختجبآل

خىُّالحإ ق[ٌخن
هًط[جب ج جبف ئُّ ة[حتٌَّئ ألحلٌى١ٌآل خ[َّْز ئُّ
ة[حتَّمج[× ئُّ ة[حتٌل إلُّحت: ثح طًٌحن جن[ةخت

حإ جب� ئُّ ةًذّ�ُّ
ة[حتَّمج[أل طُّحتح ء ؤ[جبَّ طُّْ خ[َّْز ئُّ
ْحتجبَّة[حتٌُّمج[آل َّْئ طًٌحن:ثح جن[ةخت خبألّحب ًإلُّئ
ْ ؤ[ؤئُّز:ةُّال ذُّْحٌْل ٌُّأل خ َّْ خبٌ[ألُّْ
إلُّحتنيُّأل جبٌختال ْحينُّّز َّْحتَّْ ؤٌُّئ ؤآل
حت�٣َّ�ختذآل سّ[مج[آل ًئذُّةأل مجحنر ئُّ ء
إلًألُّحتؤُّألحب:خ[ٌُّخلُّ نيًٌألىُّ ط[جنأل[ٌ:جبٌختالآ
]ٌ ّألُّحت ضًئي جلْْحتٌل َّْ ْحين ئُّ حت�٣َُّّمجُّ
طَُّّْخلُّ حت�٣َّ�خت طُّحتء ْ أضةا:إلُّئىُّألّحب
ؤ[ؤئُّز ْحينُّْ َّْئ طُّؤ[ألرّ�ُّْ مجحنر َّْ
سُّإل[آل طُّحتح ْ ةختجبال ة[حتَّ ط ؤألّخن ْ خىٌُّحب
خ[ٌُّخلُّ ء جنًَّّ َّْْ ةختجبال ألُّيئ مجحنر

خًٌألّحبٌَّّحإ

حت�٣َّ�ختَّحإ جبحْحة[حتٌّ ْ ط[حتَّجلْْ ضًٌَّّ
أل[ْأل ئُّ جبٌحبححت :ْ خًٌآل ألحلٌىُّْ: خ[َّْز ئُّ
ذًمؤُّ ن[طد ء سُّإل[ألُّ طُّْ ْ حت�٣َُّّمج[أل
مجختذُّّآ حت�٣َّّ[آل ؤ[ألُّمج[أل�حت ئُّ هُّحتؤ[آل:
ذًمؤُّ ن[طد ْ ثحؤآل طًٌحن جن[ةخت هًط[جب
خُّنحبحٌُّ ء:أل[ٌّْ خبٌ[قآل جن[حت ٌُّء ئُّ هُّحتؤ[آل
ْ ز[جبجن[ :َّْ:حت�ٌْحبحمجٌُّئ زخت� ْ نيخت� ء:ذ[حتغّل
ْ خبٌ[قآل خ[جلححت�ٌَّئ ةًٌىلُّْ ئُّ جبٌختٌّآ ؤ٢ٌَّئ
ألُّجلحألجمرّؤآل ْ جبَّحتنيّؤآل ذ[حتٌىُّّْ ؤ[ئٌُّئ ئُّ
جبٌختقآلآ ٌ[:ؤُّْإلدُّ ّأل[آل طّؤُّ:جبحإل َّْحت�حخل ء
ئُّ هختٌَّل حت�َّخلال هُّحتؤ[آل ذًمؤُّ ن[طد
ذ[حتٌىّل خلُّحتجبَّال ئُّ مجختز: م٢حيٌُّّئ خبٌ[آل
جبٌحبمج[ إلُّؤ[آل: َّْ :ُّذُّّئ ْحين: ئٌُّّ ؤألّخن: ْ
ضٌُّ[ئ ئُّ ء ةختجبال ة[حت طصجم[خم َّْإلُّؤ[آل ْ
إلُّحتجبمجؤ[آل ْ خًٌّآ مجُّْحتح ألًٌحم حت�ؤ[آل طُّْ
سًْحتَّل :َّْْ حت�٣َّىختجبقآل سُّإل[ألّل
زخت� سُّإل[ألّل خىختٌٌُّحبآ: حت�َّخلال: خ[ٌُّخلُّ
جبٌْ[ضختٌ[ٌّ ط[حتَّجلٌَّْْئ ْ إل[ْجبخب نيحنرٌُّئ
جبٌحبمج[ٌل َّْ مجحنر ٌُّ ذًٌُّألجمرّؤآل ْ
جلَّؤ[آل سّ[ْحجلٌّ َّْئ أضةا :]ٌ ّألُّحت ضًئي
َّْ ْحين ذًٌُّألجمرّؤآل خُّّقآلآ ألّحن[آل
حت�َّخلال ذُّّئُّمج[ألَُّّّْ ْ جنختٌآل ْحتجبَّة[حتٌُّ

:ْ:ْخبجبحآل:ئُّحتجلألحإ ء:إلُّخلر خ�ختقآل
نيّؤُّ هختَّ: ثح ْز جلٌ[ذختٌخن جن[ةخت هًط[جب:
ء إل[ْخل[ٌٌُّئا ْ أجبححتضًحتؤ[ حت�ؤ[آل هىخت
حت�ٌْحبحٌٌُّئ زّحندّأل هُّحتؤ[آل ذًمؤُّ ن[طد
ن[طد ئٌُّختح ةختجبآ ئُّذ م٢حة ٌَّط[ٌألحب
حت�٣َّ�ختذآل ئُّ ضًٌَّّ جلَّؤ[آل ألًحٌّ ةُّهرُّ
ْ خّحم خل[ئٌُّئ م٢حة:ئُّ ء حت�ٌْحبحٌٌُّئُّ طُّْ
ضًٌَّّ ٌْْخن:جلَّؤ[ألُّ طّؤخت� خبٌ[جب:ْ ئُّذ خل
ئُّ م٢حيٌُّّئ نيًٌألىُّ ةٌُّحبآ جبْخ[حتََّّْ

جن[ةختث هًط[جب ةًحتجب هذمجختحهُّحت إلًألُّحتؤُّألحب

جب� ئُّ ةًذّ�ُّ ة[حتَّمج[×
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ةُّخلح خ ذً ْذُّّخلُّ ة ض[ألُّيّألُّأل[جلححتَّمجُّال
ًَّخلةًحتجبٌّ:إلُّئ جننخت طُّحتحجب ألُّّ:ٌُّة نيًٌآل

ألَُّّّْخل يُّز طًؤّحب جبَّحت ألُّّ ذ[خلُّحت ألُّضًٌَّّ ضُّال
حت�َّخل أل[ة[:ٌٌُّّ:هُّحتٌ[جب ئُّ ةئ:ةٌُّّ:طُّحتحجب ضًٌَّّ ضًجبح
ألُّهُّخل ذً جب� ْ سُّحتل نيٌَُّّْئ :ألًْحت ض[ألُّيف

خلُّحتؤُّخل ْ سًحأل حت�ْْخبٌَّئ خىُّال ٌ[جب ئُّ ذًٌُّ× نيًٌّ
ألُّّْخل نيٌَُّّْئال ئُّئّحب:طُّخلخت جبٌْختال ُّخل[ئ نيُّآل

يُّهُّخل أل[ْ دئخئ نيًٌّ حت�حجب إلُّةال ضًجبح َّْ
ألُّحتمججم ذً خ[ض خُّإلٌُّحنرُّمجُّال:ذً:مجًئ ض[ألُّيف
طُّجنختَّخل ْ ْ:طُّأل[حت يًط جبَّال ذ[ؤ:ئُّ ألُّّنيًْ يُّز

إلُّحتخل جبألّ[ ئُّف يًؤّل خل[جلمج[حتَّ طُّئًَّآل ط[ْ
حت�َّخل ز َّْ :ألُّ:جنُّؤس[ألّ[ ؤُّطحبأل خرئ ط[ْ ألُّ

نيُّ:جبَّحتخُّخل جبٌُّْذ ض[َّْآل ةًحت�ٌّ ض[ألُّيف:ض[َّْآل
جبَّخل جبَّخل﴿ُّؤُّأل[ْ ؤآل ةّحن أل[جلجب إلُّحتةُّخل

خُّطجم: شًةال ؤ[ئًٌختحآل أل[ئُّخ[حتٌّ ْ جل� ْحت:ْ سُّ
نيُّْألُّذختخل ط[جلح:ْ نيًٌألىُّ جب٤أل[ألر :خًٌّ أل[طًؤّحب

جبْْخل جن[حت هّحبح جن[حت :ضًَّجن جن[حت ض[ألُّيف
ألُّّْخل ذ[ٌّْ ئُّ أل[شُّجل آل جن٢ طُّجنختَّذٌُّئحب:ألٌَُّّّْ
جمُّْئيُّئ: ْ جبَّئ ْ س[ي ْ:طُّحتةُّْحجلٌّ خ[سُّآل

ْخل طُّحتحجب ذُّألل حت�ْْخب ئُّ ٌختَّؤٌُّختٌّ خلً ْ ٌُّة[ة
زُّحتَّخل ةًحتجب ْ ةًحتجب ٌُّّي: طُّجلٌحلَّمجُّال ض[ألُّيف

ألُّْخل يُّز: ::ألًح نيَُّّْحت�ٌُّ::خىلًَّْ ةًحتجبخل[آل:
ألًٌجم ذ[حتٌض: ةًحتجب ز ؤئئُّ ط[جلحجبٌُّ حت�ْْخب :ْْ طؤخت�

جبقًةختحخل خل[ٌٌُّّ خبٌخت ئُّ جبٌْ[ طّجمُّْ ألٌُّّّْ خّدُّجي

ذً ذُّحت خلُّْألحل ؤئ جبَّْحت نيألُّّخم ْححتحآل
ذً خلُّحت ذ[ش خًٌُّخلُّ جبحألُّؤُّّخلُّْ ضًَّحت
خُّآل:جلَّحتجب :جبْْمجُّ جبٌ[ٌّ ذً خلُّحت:جن[آل َّْ ؤ[ألل:ذ[
ذً جلَّحت: ذ[ش جبٌ[حتَّ:جبَّ:يٌُّّ ةٌُّّ:ؤ[ألل
ْعآل خ[ط::ذً ةُّّأل: :جبَّ جبَّال طُّْحتٌَّئ::جبَّؤُّئ
:ذً خلُّحت:َّْ:خلُّحت :خألُّآل ء ْححتآل :× نيآل:مجًئ
مجًئ ؤئ:َّْألر خُّحتْْآ :جبَّ َّْآل يٌُّّ آ َّْآل:ْ ز[َّْآل
إلًألُّحت:ذً ٌْألُّخلُّ:خ[ط آ:خ حتَّألل زخت:جبَّ
نيآل جبَّ:حتٌّْ جبٌ[ل:ْ جنُّْ: ألُّّ: :إلُّخلُّآ:إلُّحتنيل: إلُّحتنيل
ذً َّْحت جبَّ إل[ َُّّْسئزئ إلُّؤ�ٌُّّ ٌَّّْ جنُّْ
إلُّحتنيل : ء جؤ[ألحنرح ذً جبحؤ[آل ْ جبَّ:مجًئ زخت�
ذً زُّحت� ْ خ[ئ خل[ٌّ جبَّ خًْألُّ ْ مجُّزُّ أل[جلححتَّ

ؤأل[ف إلُّئُّ جبحجنرال جبْْخلر ؤآل
جبْحألحلَّخل[ف خىُّزّال:ئُّ خ[َّْحت�

إل[ئُّجب ئُّْخل[:ذ[ط٢أل�ُّإلًٌختال
ط[جنيال:َّْجنُّْة:ْ:أل[جلححتٌّ:خ[جب
جب� إلُّأل[خلٌُّّ جنُّْيُّمجُّال حت�َّأل�ف
�ًمج أل[ْخ[ضىلٌُّّ جبححتَّمجًئُّمجٌُّّ
َّْضًجبح:َّْخ:ذآل:ضُّْال:شُّحتحؤُّ
خّر[ؤُّ ئُّال ضًحتحء ض[خل١ٌآل

مجّ[× خىُّآل:حت�ٌحلَّخًْ ةًز:ةً»
جلْْح× ئُّخ[آل ؤُّْ ألُّّخلخت� أل[ْجب

ضًٌألال أل[ْ ئُّ إل[ جنُّْي[ َّْئ أل[ْجب
جبٌْألال ضًَّال حت�ٌّ جنُّْيُّؤآل َّْطُّْ إلُّحت

خبٌ[قّحب حت�ٌّ ةّخن جبَّخم ْ جبَّئّئ
مجًئحبحقّحب مجًئ�ٌُّّ:أل[ْ ألُّحتمجحم

ٌ[جبال ئُّ أل[ْجب خًٌَّْل ؤختجبآل ؤُّحت
خل[جلَّجن[جبال ضًَّجنّؤّحب:َّْْ خل[جل

ةّحن[ٌحب طُّحتحال ذآل خلُّحتخُّحتجلٌّ جن[خ[جي
جبحٌحب ألّحن[× حت�ٌّ خًٌال ْئ حت�ٌّ ئُّ ؤآل
ةختجبٌحبَّْ خلُّْجلال خًٌال ْجنىّل جبححت

إل[ْحتجبٌحبَّْ حت�حال َّْخبٌ[آل طًؤّحب
يًحتخ[ألحب َّْ ةُّال مجحنر ش[ئ ْ ؤ[ئ

طُّْخ[ألحب ألُّال مجّ[آل ذًحخلّحب مجّ[آل طُّحت
جن٢ٌآل:جلْْحقّحب ض[خم جبْْخم ذآل

ْ:خبحقّحب جلحال ْ شُّةّال:جبَّحتجب
جبْألّ[خم ذ[جبْألّ[ ضحلؤُّذى[حتجبال

ألًٌجمّ[خم ئًٌُّح إلُّحت طحنيؤ[آل يُّجبَّحت
مجختذّؤآل ٌُّةُّْ ةُّال ضًجبح جنًةخت
ْذّؤآل ٌُّء خل[ئُّطُّحتح نيُّآل جبَّحتجب

خُّحت أل[ذُّ طًؤّحبال خ[ط ألُّةختجبآ مجًئ َّْإل[حتجب َّألل مجًئخت�
خًَّّحت حت�َّألش ْ أل[إلؤ أل ٌّآ خخت� طُّأل[جل خلُّخخت:جب�

ةّحن[ال أل[جل خل[ئ نيُّأل[ٌّ:نيُّآل ذ[آل جبٌَّحبٌَّّ ضًَّال:جلحألجمرال
ئُّأل�ُّحت خ�ختال نيُّ ئُّخل[ٌّ جبٌّ جنى[أل زُّحتْحجلال خ[ئ

ضًجبح ئُّ خًْال جبْم[ جبَّخلُّْ شُّجنخت حت�ْْخب إلُّذ[ جنُّحتذُّ
خلُّحت ضًَّجي:ألٌَُّّْحبَّ خبٌ[آل ةختجبٌحبج ال جلْك طَُّّْل ئَُّّْحت
ألُّّؤُّ:ةُّخم جلٌ[ذخت:جبئ جبْألّ[:ئُّ:ذآل ئُّ:ط ؤُّحت:ألُّْذّحب

ح ئُّذىُّحت ذّه جب� ئُّ جبحٌحب أل[ٌحبآ ئُّئّال طُّحتح:جبئ جبٌّ طٌُّّ
خًْ ْ:ذُّال ذ[حت مجحنر ألُّةٌُّّآ:حتْْخبمج[حتجب طًْضٌُّّ ضًجبح:ذًحال ئُّ

جبَّحت أل[ٌحبَّ َّْضر:ئُّ:ضُّال جبْْخلحبآ:إلًٌمت ألٌُّْألّحب:ئُّ:خل[ٌّ ضًَّجن
ئُّجب جلحت�ٌ[خم �ة[ال:طحنيُّج:ئًٌُّح:جلَّأل ٌُّ خحلحال ضًَّجلل

جلَّهُّحت؛؛ خ[حتٌل ئُّ:جن[جبٌّآ:ذُّأل�:ئُّئّحب خًٌحب خّدُّجي ٌ[حت�َّذ

ضئُّ:ؤأل[ئ إلضُّحت
خل[�ضُّؤ[أل

جلحألجمضرال ضًَّال
طُّحتةُّْحجلٌّ سُّؤ[ئ

جبَّؤُّئ طُّْحتٌَّئ
خ[ط ةُّّأل جبَّ جبَّال
ذً:ْ:عآل

ٌحتَّجلح ؤختحجب ألًْحت

مُّفحي[خخت ظُّؤُّجب
أل[جلححتَّمجُّال ض[ألُّيّألُّ
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خلُّحتجبحألُّ جبٌْ[
جب� ةًحتجبخلر[آل طُّحتحٌّ ألُّ

خُّئىال
خختجبآل ئُّإلًٌختَّْ ْز َّْحتَّْ

جبٌْختٌّإإإ َّْحتَّْ
ُّجب:ةًئ]خ ْْ طؤخت� طُّمجُّحت

؛؛ ؤُّحت�َّألش
خلًْ مجًئد[ألل
جبحضًحجلٌٌُّئال

خلُّحتنيُّؤألآل ألًْحت�خلرألحب خحلٌَّّ ئَُّّْحتحَّْحت
خلُّحتجبحألُّ جبٌْ[

جلحأل:طُّحتحٌّ:نيُّح؛
حت�َّعّ[خم خ[َّْجنحب ئُّمجُّحتؤ هىختال

إل[ْححتٌَّئؤ[آلإإإ
خلُّحتطُّئ�ختآل ٌجم[آل ةً َّْحتَّْ

ٌّختٌ ألُّ خًْ نًحتخُّز
مُّف خل[حتح

جبَّحتجبٌّ ذً جب جب:ذً:جبَّحتجبٌّآ
ةُّحتجبٌّ ذً مجُّآل مجُّآل مجأل[إل[آل نيُّأل
ةُّخم:ط[َّْحتجبٌّ َّْ:جبحْحألٌُّّ:إلُّحت حت�ٌّْ
نيحنر:أل[َّْحتجبٌّ ئُّ:ألُّإل[ذ[آل يٌُّخت

جلَّحتجبٌّ ز[ٌّحل سًْحت جبحٌال ْ إلُّؤّحنُّ
:أل[ؤُّحتجبٌّ جبئ إلٌُّّ :أل[ؤُّحتجبٌّآ جبئ إلٌُّّ
ْح:مجُّآل مجُّآل ؤُّةُّحتٌّ:ة[حت ٌٌُّّ:س[حت

حت�ََّّْآل ذُّألّ[ٌّ سًْحت �جبَّأل خ س[حت ٌٌُّّ

زُّآل َّْ ألٌُّّْ خّئ زّحب إلُّحتني:ْفُّ
خلُّآل َّْ خآ:ضًححتجبٌ[ ذ٢ٌل نيؤ[ٌّ
ةُّحتجبٌّ سحل:خُّجبأل[ؤ[آل ضًَّؤّخن ط[ضخت
:أل[ؤُّحتجبٌّ جبئ إلٌُّّ :أل[ؤُّحتجبٌّآ جبئ إلٌُّّ
ط[ٌُّال حت�ْْئٌُّئ سًْحت إلُّحت خ خل[آل
جبَّال َّْ ْ جبئ َّْ ؤُّةُّحتجبٌ[ال ض[خل
ةُّال جلٌ[ٌّ:ْ َّْ حت�حجلٌّ:ؤٌُّ[ؤً
خّألُّال ألُّإل[» أل[ز �]ّض َّْ
إل[َّْحتجبٌّ خلُّحتال َّْ ذً ٌ[ألُّ ةًئ

:أل[ؤُّحتجبٌّ جبئ إلٌُّّ :أل[ؤُّحتجبٌّآ جبئ إلٌُّّ

جبٌ[ال نيُّْ مجًْجنٌُّّ جبٌحبَّ َّْ ؤآل ةٌُّّ
مجًْجي:ألٌُّ[ال جبٌحبَّ ْحذٌُّّ إلُّحتمجحل:َّْ
ؤُّضُّألّ[ال ز ؤُّمج٢خلر:َّْ طُّْ ذ[
ؤُّحتجبؤ[آل:سّ[ال جبخلرٌُّّ طّجمُّ:َّْ

جبَّحتجبٌّ ةًْؤُّ ٌٌُّّ خ[ٌّ جنُّحت� ذًٌخن طُّء
:أل[ؤُّحتجبٌّ جبئ إلٌُّّ :أل[ؤُّحتجبٌّآ جبئ إلٌُّّ
ؤُّحتحؤُّآل إلُّحت:ني ذٌُّّ:ةُّحتجبَّال ٌُّةُّّء
إلُّحتحؤُّآل نيّخن إلُّحت ؤُّةختجب جبٌْختٌال إلُّحت

خُّألحب:ةُّؤُّآل حت�ٌّْ ةختجبححتال:َّْ
ة[ؤُّآل إلُّئخن ض[خلال:ؤُّجلحألجمر

مجُّحتجبٌّ ٌْآل خ[حتََّّْآ:َّْ ْحجل جبٌّ
:أل[ؤُّحتجبٌّ جبئ إلٌُّّ :أل[ؤُّحتجبٌّآ جبئ إلٌُّّ
َّْ:ط[َّْحتَّجي :ؤحلمج[أل:جبحال جبئ خلُّجب

خ[َّْحت�َّجي ني:ٌْر:ةُّحتجبال إلُّحت ةُّخم إلُّحت
جلحَّْحتَّجي خختجبال ني مجًأل[ زٌُّّ ذ[
جبحَّْحتَّجي ٌّ طئرش[جي:ةُّحتجبَّال:َّْ
خُّحتجبٌّ أل[ض[خل[آل حتحٌّ َّْ ؤآل إل[أل[

:أل[ؤُّحتجبٌّ جبئ إلٌُّّ :أل[ؤُّحتجبٌّآ جبئ إلٌُّّ
سّر:خ جلَّؤف ذً ط[٣[آل ئُّ ؤآل

زّر:خ إلَُّّْخم ذً ؤُّةختجب ؤآل:ألُّجلحتال

خ حتٌر مجُّأل إلُّال ةختجب مجُّألحب ٌْر إلُّال
خ ٌْر ذُّيجم٢ ؤُّةختجب خُّجب نيّر إلُّحت
إل[َّْحتجبٌّ نيُّ ؤٌُّئال:خ:ذً: نيُّ ؤآل
:أل[ؤُّحتجبٌّ جبئ إلٌُّّ :أل[ؤُّحتجبٌّآ جبئ إلٌُّّ
ض[خلُّآل إلُّحتني زٌُّّ ؤُّمجُّحتجبٌال جبألّ[
حتحخلُّآل سّ[:ةختجب:َّْ:إلُّحت:ني خُّجنال
ؤُّأل[خلُّآل ال ةًئ حت�حخل جنًٌَّّّ ْح
ضُّخلُّآل خّ[ذ[:َّْ:ذًال ةٌُّال
جبئجمُّحتجبٌّ حت�حٌّ َّْ ؤُّْحتجب ؤآل ذًألر

:أل[ؤُّحتجبٌّ جبئ إلٌُّّ :أل[ؤُّحتجبٌّآ جبئ إلٌُّّ

:أل[ؤُّحتجبٌّ جبئ إلٌُّّ
سُّؤحنّحبٌّ حت�َّجلح

؛ ×ُّّمج جن[حت ؛ ًحت� ة٥ُّ ؤّئى[آل
خ[ط:ةًحتجبح× خلُّحت:خلُّْجل جبححت

جنُّإلّحبحآل جن[حت ضّحل نٌُّختَّز ض[ء
ض[أل[آل خُّمج طّئ ؤّئى[آل مجُّْحتح

خًجلْحتمج[آل ؤ[ْحٌّ جن[حتَّمجٌُّّ يُّجبٌال
ةختؤ[جن[آل جبَّخم ةئًحأل�ُّمجٌُّّ

مجّ[ألحب جبٌَّحنر َّْإل[حت:إل[ ز[ٌّ جنًْآل
جن[ألحب خلُّحت إل[ جلَّكّخنآ ئُّ ةًٌحلٌَّّ
ز خلّألٌُّّ َّْ ألٌُّحب:خلُّحت جنُّْ زُّخبححتَّ

ز ْحت�ٌألٌُّّ ئُّ ألُّّضُّه ط[٣[آل
ذألُّ نيٌَُّّْئ ألختؤحم ”خلُّحتمجً=
ذألُّ جنٌَُّّْئ ”يسُّ=ضًخلٌُّّ
جبئحبَّ ني[ئ َّْحتَّال ”خلُّحتًٌَّحآل=

مجًئحبَّ إلُّحتني ؤُّجلححت ”ذ[يٌُّئ=
حت�حخلحبَّ جبَّخم إل[ْخل[ٌّ ”طُّؤئُّيًٌر=

ض[خلحبَّ ٌُّّحت�ْْئ ةًحتجبحآل جن[أل[جلٌّ
حت�ْْجلمج[حتحألحب إل[ْجبَّألل ”خلُّحتةُّجي=

س[حتحألحب إلًٌخت جلَّكحب خلشّئ
طختؤجمٌُّئحبَّ ضًحتجبٌَّّ ”ةًئُّجن=
ةُّخلٌُّئحبَّ مجحنر جبٌْختٌّ ألختؤحم

جنًٌَّّّ:خُّإلٌُّحنغ خلُّحتحْ= ”مجًئف:ْ
س َّْ إلًٌمت جبقُّأل ئُّ:ضًَّجي

ألٌُّحنغ

سًحألّحبَّ طُّجلحتَّذُّؤُّآل ضًَّحت
مجّ[ألّحبَّ جبْْخم َّْإل[حت ألُّخلّال

ز جبٌَّحنر ئُّ إل[آل ةُّئٌُّئ:ةُّكُّخم
ز خُّإلٌُّحنر سُّؤآل:ئُّ شًحتٌٌُّئ
خًْجبَّ جنُّْ ٌٌُّّ طُّحت ”هُّحتإل[جب=

ؤًّحألحب

مجّ[ألحبإ ةًٌٌُّّ ئُّ ةُّألّحب خّجمرًْآل
ًحت�؛ ة٥ُّ ؤّئى[آل
مجُّّ×؛ جن[حت

ةًحتجبح× خلُّحتخلُّْجل:خ[ط جبححت
خًْ ئُّ:خُّحت خ[ضحب جبألّ[:جبألّ[خم ذ[
خًْ طُّخلُّحت ز[ٌحلحآل:ئّحب:خ جلَّحتجبٌّ

مجًحتل:خلُّألَُّّْ ئُّ خلًْححتٌّ:َّْحتة
َّْ:ضُّألَُّّْ جبَّال خلُّحتٌحن:خختٌّ

جبححت َّْ ةُّأل:ْةّحن[مجٌُّّ َّْحتء ةُّْف
ة[حتْخض[حت إل[ذُّ ْةضضضُّْحْ ةحل زٌُّّ

إل[ْححت ْ جبحجب َّْ َّْز ز مجًْجنر نيحلٌَّّ
خلًححت مي ضًحتٌ[ؤُّ:مي:مجًحتل ء ال

خلضضضًْححت ْ َّْحتء
ظُّؤُّجب:شُّخلُّأل

ضضًحت� ة٥ُّ ؤّئىضض[آل
ؤُّألًْنيُّإلختةُّؤُّحتٌّ

خىٌُّال جبٌئؤ[ش ألحلٌى جلْْحآل ئُّ
جبٌحبححت طحنرّ[ة ذ[ خُّْ
ا:جبْْخلsowareأ ْحت خلهر خ[آل ئُّ
سًْحتٌّ:خّئّال:خلًْححت:خًْجبآل
ف ٌُُّّّ ّ خ حت�ة[ْ ْ
ألُّْقألّؤآل ؤٌُّئ خ ؤٌُّئ إلًٌمت ء
خًَّْضحنّؤآلإ ذخت خلُّه[ٌّ َّْجن[ٌُّذٌُّئ ذ[ خُّْ

�جبَّأل خ ضُّئًَّز ئُّةًٌىلٌُّّ ذ[ خُّْ
خلُّأل�وُّحتجي ْذُّألٌُّّئال
خىُّال ضٌُّختٌر يٌُُّّال
ئُّف[جن[مجٌُّئ ذ[ خُّْ
خ�ختٌال ذخت:ٌ[ل ٌّألّ[جل
خىٌُّال نيًٌحلَّ:ني[س ُّجبئ: ٌّمجُّحتجب َّْ
ذخت ةُّخلٌُّئ طُّحتح ه[خلئُّمجٌُّئ ذ[ خُّْ

خضضضضضضضضضضضضُّْ
خلّ[ؤُّء:ألُّسُّه
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جنأل[خلأل[ؤٌُّّ جبٌ[حتٌىختجبآل ئُّ: جبٌختٌّ مجُّْحتحٌل: ة[حتٌ�ُّحتٌّ: حت�ْْجنألإلًٌختٌّ
ؤ[حتٌوُّذآ :ْ إلًٌختٌّ زّحنىُّهغ ْ ألُّجنًق[ يًأل[نٌُّئ :ْ ؤئئُّذٌُّئ:
ألُّضخن طٌُّْخن جبٌختٌّ:ء خبٌأل�ُّمجٌُُّّْ َّْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ:زًٌَُّّألحبٌّ ْ
َّْ:ؤُّمأل[ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ جبٌختٌّآ حألى[حتٌُّمج[أل ٌخت� مجً ئُّ جبَّْحت:مجُّْحتحٌل ْ
ّأل[آل جبحإل َّْ:مجُّْإلُّحت ء زّحنىُّهرُّّخلُّ إلًٌخت مجحنرُّّمجٌُّّآ:طُّْ خبٌ[حتٌُّ
َّْ:ٌُّةَُّّْآ جلحألجمر ْ إلًألُّحت إلُّحتجبْل:خًححت ئُّ ةختٌٌُّّ ٤[حتَّ طدحبحن ]ٌ
خجم[جلٌّج ألُّحتٌَّئّ جبحإل طُّحتح ط[إلُّألل خرًحٌحب م٢حي حت�ْْجنألإلًٌختٌّ طُّمجُّحت
مجحنر َّْ طَُّّْل :خ خىٌُّحب: م٢حي ّأل[آل جبحإل ئُّ خ[خم ألُّّذًٌُّأل
ذًمؤُّ ن[طد سًْحت ألُّْخلٌُّّحب ّألُّحتٌَّئّل جبحإل ئَُّّْحتجبَّال حت�ٌحلٌ�َُّّْ
جن[مختٌَّئ ْ ؤُّجلآل جن[مخت شٌُّحبَّحتٌّ خئألحب ْ مجُّْحتح ألًٌحم ْؤ[آل حت� هُّحتؤ[آل
ةًحتجب نيف ء ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل ئُّ جبٌ[حتٌّ نيّألّل ئُّ طُّجبٌدٌُّئّ�١ ْ
جبَّْحت ْ ألُّضخن: ئُّ خ[خم م٢حي طُّجبٌدّل ْ ألًٌجمُّحت: نيُّآل: هٌُّئُّّإ

جن[ة[حتَّمج[ألإ ْ م٢حي حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ئُّ هٌُّئ:ةختجبآل ةًحتجب
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْزثح ؤُّسّحب شُّألًآل ألًٌحم حت�ؤ[آل ْ ؤُّذُّئ خلُّحتَّذ[ ئُّ
خل[ئٌُّئ:خّحم:خلُّجبٌَّّ خلُّحتَّذ[ٌّ م٢حي:إلُّحت:ئُّ
ْ ي[ٌال ء: جبحجنر طَُّّْ ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ: َّْحتٌألُّْ
جبٌىر[ذحتٌّ حت�خبقٌُّئ: َّْحت�ٌّْ حت�ٌّْ ْ خًٌّ خرُّْ
ئُّ ٌُّةّ�ُّ هٌُّئ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ ْخلّ[آ
ذًٌخن ء حت�ْْجنألإلًٌختٌٌُّئُّ طُّْ جبٌ[حت١ٌٌآل
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ْ إل[ز زحنر�ًْجن﴿جمغ ْ: �ْجل
جبَّحتٌْأل خلُّحتةًذىختجبآل ؤٌُّألُّذ جبَّخم َّْ
ةختٌ[آل جلٌألحبحأل ئّ[آل ئُّ هختَّ ْ أل[ألّ[آل حت�ْْجنألإلًٌختٌُّْ ْ خلّ[خل ْ
ْ ةختٌ[آ ةًْنيًَّزّ[آل َّْجلْْحت: هختٌَّ[ألّخن ْ ةختٌ[آل: خلُّحتْجنًٌآل خ ْ
سًْحت نيًٌّ ةّجم ئُّ خُّحتجلٌل ْ: ئْجل جبَّأل�ٌُّئ م٢حي حت�ْْجنألإلًٌختٌّ
ئُّ خًٌّ ٌُّةّل ْ خًٌّ ةُّؤًٌألُّ ء ألًٌحم حتؤ[آل هُّحتؤ[آل ذًمؤُّ ن[طد
خئألحب ىُّهرإلُّئ ْ جن[مخت:ألًْضًحجل إلُّحت:ئًٌُّح ْ هٌُّئ ةًحتجب حت�ْْئٌُّئ

شٌُّحبَّحتٌّحإ
خُّجنّ�ُّ هٌُّئ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ مجًؤ[آل خ ثح ْز جلٌ[ذخت ؤُّسّحب شُّألًآل
ة[حتٌ�ُّحتٌخن ْ َّْحتمجختذُّّ ئُّف ة[حتٌ�ُّحتٌّ م٢حيج حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ئُّ
ةًحتجب ؤآل ْ:َّْخ[َّْحت� ألٌُّّْ ؤُّجلٌَّّْ ْ طُّْخل[:ذ[ٌوُّمجُّحتٌّ ْ خ[أل أل[خلُّ
جبٌ[حتٌّ[آل ُّذ ٌُّةًْؤ ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ ط[خًْحتٌّ ة]ني ئَُّّْحت هٌُّئ

ذًٌخن:خلُّحتةًذىختجبآل:إل[ذآلحإ م٢حي ٌّ]�ةًْؤُّئ أل[ْ ئُّ
جبَّحتهُّز ْْ طّؤخت� ءثح حت�ْْجنألُّْةختجب: طٌَُّّْحنُّ: ؤُّسّحب شُّألًآل
ْ ألًٌجمُّحتٌَّئ :ذ[ٌدُّذ :َّْ خًٌّ زٌُّ[ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ: طُّحتح: مجُّْحتحٌل
خًححتَّمج[آل ّحنُّمجٌُّ[آل:ئُّ:مجحنر ة خ[آل حت�ْْجنأل[ٌ:ملُّألُّ ذ[ حت�ْْجنألإلًٌختٌَّئ
مجحنر إلًألُّحتٌَّئ ْ جننخت ْ حت�ؤ[آل ْ ؤُّذُّئ سًْحت طدحبحم ]ٌ ّأل[آل جبحإل

ّحنُّمجُّآلحإ ة ض[َّْآل ضًٌَّ[آل نيًٌألىُّ
طُّْ ثح ْز خ[َّْذُّ ئٌُّّ: ضٌُّ[ز ط٠حإلّال جن[مخت ضًٌَُّّْ ٌُّّئ
مجحنر َّْ جبخب إل[ْحتجب: َّْة[حتٌّ َّْحتٌآل حت�خبٌال ء ذختخلأل[ةُّ خلُّحتةًذىختجبآل:
ألًْحمج٢ٌّ ْ هٌُّئ ةًحتجب ّىإل[ذٌُّّ ز َّْذ[ٌدُّز ْ م٢حة زّىإل[ذٌُّئ:

ئُّ إلُّحت ألُّء خبٌ[آل خًححتٌَّئ مجحنر ئُّ ةختجبأل
ئُّخ[آل َّْف ّأل[آلج جبحإل ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ٌُّآل:
سًْحت جبٌ[حتجبحآل مجُّْحتحٌل أل[ٌَّْئ طٌَُّّْحنَُّّْ
ؤُّذُّئ ْ هُّحتؤ[آل ذًمؤُّ: ن[طد: ألًٌحم حت�ؤ[آل
ئُّ ٌُّةّ�ُّ ء ئًذو مُّخحبْكُّسّحب ألًٌحم

ّألُّحتٌَّئحإ جبحإل ٌُّةال
ّأل[آل جبحإل جن[ة[حت ئُّ ء :هٌُّئ خبٌأل�ٌُّّ ئُّخ[َّْز
طُّْ ْزثح ضٌُّ[ز ةختجبآ ضًٌَّّ مجًجلححتجي:ئُّ ْ ألّحن[ألحبح ضًٌَّّ م٢حي
ئُّ ؤ[جبجبٌَّّ:مجختأل�ّل خًٌألُّخلُّ خبٌُّآل ئُّذ هٌُّئ ء:ةًحتجب أل[ْنيٌُّئُّ
ط[خل[ٌّل َّْجنًٌَّّّ ْ ؤُّذُّئ:ْ سًْحت:حت�ؤ[آل طُّجبَّخ ة[حتٌَّئ ئُّ هختَّ
إلُّخم سًحألّل ٌَُّّْةُّْخبٌ[آل ء ةٌُّحب ط[جنىختح طَُّّْ ٌٌُّحنُّ ْ جبٌ[حتجبحآل
:ْم٢حي:ٌّ]�ةًْؤُّئ ّىإل[ذٌُّئ طُّْ:خ[ي:ز ْ هٌُّئ ّىإل[ذٌُّّ أل[ْأل:ز ئُّ
�ْجل ْ خلُّحتةًذىختجبآل ْ سُّأل�ٌُّئ ضُّال ّىإل[ذُّ ز ط َّْضرُّ ئُّْ نيًٌآل

م٢حيٌُّّئحإ مجحنر َّْجن[آل جن[آل ضًححتجبآ جلْْحت ْ
ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحت إلُّحتنيُّأل ط[جبَّؤّحلحجب ثح ء خ[َّْحت�َّ طُّْ خ[آل إل[ ضٌُّ[ز
ؤُّمأل[ٌّ جبٌّ ْحجل:خ[حتٌحبج:َّْألُّ ضًٌَّّ ؤُّجلَّْ ئُّ:ألُّذَُّّْ:ْ ألُّخ[ٌُّجب خًْجب
ْ ٌُّةُّْخ�ختآل ٌُّألٌُّئ مجحنر: طَُّّْل خ نيُّخم: ألّحنرؤ[أل رّ ٌُّة
ةُّّْ َّْئ ْ خًْجب نيًٌآل ّرُّّ ٌُّة ط جبٌّ طٌُّّ خ�ختآلحآ ٌُّة١ٌّ زحنر

خًْجبححإ
جبَّحتخخت�ٌّ ضًٌَّّ حت�حٌّ سًْحتَّ ٌَّّْ طُّطٌُّحبحت ْ:جن[مخت:ؤ[سحب ؤُّذُّئألًٌحم
جبٌختآل مجُّْحتحٌل خُّجنحبححتٌّ هٌُّئ ةًحتجب ثح ْز ْ
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ طدحبحم ]ٌ ّأل[آل جبحإل جن[ة[حت ئُّ
ئُّ خُّئىًْ طُّجبَّذ خًححت: ئُّ: إلُّحت ألُّء م٢حي
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ٌُّألٌُّئ مجحنر ْ خلّألُّؤ[ ْ جن[أل
جنًَّّ َّْْ هٌُّئ ةًحتجب ّحنٌُّّ ة َّْف م٢حيج
ْْ طّؤخت� ء: ألُّةختٌ[ ئُّف ذُّمد٢ ]ٌ ٌآل: جبَّحتخخت�
ةختجبألٌُّئ :ةًْنيًَّز طُّْ: سًْحت جبٌ[حتجبحٌُّ:
إلُّحت ْ طُّع[ال:جبحتٌ[آل َّْحتٌآل خلُّجبٌَّّ إلُّهر[مج[آل ٌ]ةًْذ ئُّ ء َّْجلْْحتَّ
ألٌُّّْ ُّئُّمج ة[حتَّخل[ذُّمجُّ ْ ؤٌُّألُّذ جبَّحتضجمغ إلًٌخت َّْضرُّ ئُّْ:
هٌُّئ ةًحتجبٌّ: ْ مجحنر َّْجنًٌَّّل م٢حي طُّجبَّخ ة[حتٌَّئ: أل[ْ ئُّ
ة[خًْخم ]ٌ جنَُّّْ خبٌخت ةُّهرًٌحبَّ م٢حة نيًٌألىُّ ذ[ٌدُّزآ َّْجنًٌَّّل
ةًحتجب:هٌُّئ ّحنٌُّئ ة جبَّحتضجمغ طُّحتح ألٌُّّْ جبَّحتهُّذّل إلًٌمت ْ ه[جنّحلال
ط حت�خبٌال:جبٌىر[ذحتٌّ حت�ؤّ[آل ذ[ م٢حة جبٌَّحنر ئُّ َّْف: م٢حةآ أل[ْ ئُّ
جإ هختحْحآل ْ جنًٌَّّل:ْحتجب َّْ ألُّء جبَّحتضجمّ[ جنًٌَّّل:مجحنر َّْ ّحنُّ ة
سًْحتَّ َّْْ هٌُّئ ةًحتجب ط[جبَّؤّحلحجب ثح ْز جلٌ[ذختٌخن طُّطٌُّحبَّحت
ْ م٢حي ٌّ]�ةًْؤُّئ ئُّ سًجبح ط[جبَّؤّحلحجبٌ�ُّ ء ضًٌَّّ ألُّألًْحت�خلرُّ
قحنرٌُّئ جلْْحتؤ ئُّ هٌُّئُّّ ةًحتجبٌَّئ خُّجنحبححتٌىختجبآل جبَّئّئؤ[ألّخن
م٢حيُّْآ جبَّْئُّز جبحؤُّجلحتحألآل خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ إلُّحت ألّحنرؤ[أل خلّ[خل
ني[ةٌُّّئ جلْْحتؤ ئُّ ألُّةختجبآل سّ[َّْ: ضًٌَّ[آل َّْضرّل إلًٌمت ْ

ئُّ:م٢حةحإ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ خلّ[خل ط[خًْحتٌّ:ْ

م٢حي حت�ْْجنألإلًٌختٌّ جن[ة[حتٌَّئ ئُّ هٌُّئ ةًحتجب جبَّْحت ْ ألُّضخن
خلًْ مجًئ
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ْ:خ[ْمجال خ[جلٌّ:ةختجبٌ[ال زجم[ٌّ إلُّْجنُّمجُّ أل[ْ ئُّ ال َّْضر: جبحئ�ُّ:جبحئ�ُّ؛
أل[ْ:ؤ[ئُّمجُّ جبًٌححت يٌُّّ ؤ[خبٌ َّْ ذ[ؤ ةختجبٌ[آ يجمُّ :ذُّئُّهآل َّْ جبحجنر

ةختجب؛ خًٌُّ:ألُّي[جن حت�َّألل: ذ[جلَّ ء
ئُّ ذختخم ئُّ ذ[ؤ ذ[ؤ:خًٌىل�ئُّإ ْذ[ة َّْ:أل[ْ ني ْ خًٌّ َّ ذًٌخت� �جبحئ

ةختجبٌْحبإ إلحن[حت ضًٌَّّ ذُّضر خبٌختٌّ
طؤش[:ذُّؤ[ال:ؤ[خبٌىٌُّئُّمجٌُّّ مجُّألّ�إ هختَّ ةًحت� ضًحت�ٌ[:ؤئّ[ث:ذً �جبحئ

ضحمإ ُّجلخ[ئ خلُّذئ أل[ْ َّْ
ئُّ:ضًخلُّ:مج٢َّةختجبإ ذ[ؤ

جبف ةّحن[ جبًٌحض[ألُّمجٌُّ[آل أل[ْ َّْ خلُّحت �جبحئ إلأل[ٌّ ذخت جبَّيّيٌُّّ جبَّ
مجُّْحتحٌّ يُّئد يختؤحل ؤ[خبٌ َّْ جبًٌححتَّمجُّ ٌْ�حت ئُّ ذ[ؤ ط[ضخت جنىّ[إ

جبٌختال؛ :ألًٌجم[ٌْحبث:جبحئ�ُّ:جبْْخلحب أل[ٌّْ ئُّ: ْ ةّحن[ٌْحب
ي[ز ْ ؤحبَّْيُّمجُّ أل[ْ إل[ذُّْ:َّْ حت�جن[ألّ[ زجم[ٌّ:طُّخلخت ةُّ ش[ف جبحئ�:ئُّ

َّْ:جبححتإ ةختجبٌَّّ يُّئدُّمجُّ جبَّْحت ئُّ ْ ض[ف:إل[ْحتجب
جبححتإ َّْ يٌُّّ:جبًٌححت:إل[ أل[ْ:جبًٌحض[ألُّمجُّ:ئُّ يختؤحل:إلّؤ[آل:ئُّ ذ[خئ

جبًٌححت
:َّْ يًحتخم هختَّ:جلَّؤدّئ جلحؤُّز َّْ ْ إل[ذُّْ ئُّ:خلُّألآل جنُّةُّز :جبحئل

إل[ْحتجبإ ؤ[ئ أل[ْ
َّْزث : ز٢ٌُّّْ نيُّّ ؤُّألًٌحبآ إل[ألر ٌنيَُّّْحت ء مجُّْحتحمجٌُّّ ةًحت�َّ:

ض[َّْأل :نيآ ؤ[ف: أل[ٌّْ َّْ َّْخ:ةختنيُّ ألّؤُّجنُّْ: جبجلٌّ
ضُّهرًٌحبإ ْذ[ة خلًٌى ئُّ ؤ[ئُّمجُّ

ذ[ ةختجب َّ ْْ جلٌَّّْ خ[أل خختجبٌْحب:ئُّ َّْ جبجلَّمجُّ:إلُّمجًٌَّّ:ء
خًٌَّْحبإ ْ خألٌُّحبألُّ:أل[ٌّْ ؤ[ئُّمجُّ: ضُّحتحجلٌّ

ْذ[ة :خلًٌى نيًححت ئُّ ةختجب :ُّْجنىألةًئ إلُّحتني ْال:
إلُّمجًَّمجٌُّّ ذ[ إل[ذُّْ أل[إلؤّحب ألى َّْ ألٌُُّّْآ نيحنر
جبَّؤ َّْ : ؤ[ئ ض[ْأل َّْضرُّ ئٌُّّ إلُّ ْ:خىلًْجبإ طُّئ�ختٌّ

جبجل:ضُّهرإ خ[أل:إلُّمجًٌَّّ نيُّّْ ْ ضًححتجب: ضَُّّْْ:زئ
َّْزث خُّحتجل �جبَّأل َّْ ْ خًٌّ: :َّ ذًٌخت� ة[حتٌجم[ذُّ ئٌُّّ جبجل
أل[ز:إلًٌمتآ نيحنر:مج٢ال جبٌختالآ طُّيد[ف ْ خُّضر مُّسُّْ
خىلًْجبإ حت�ٌّ:ذ[ ني؛:طّش[:ةُّهرُّْ إلُّمجًَّمجُّؤّخن:ئُّجبَّخلال
مجّ[أل ة[ْحتحٌّ:خبحت إل[ٌّ َّْزث خُّحتجل �جبَّأل َّْ: ؤ[ئ ض[َّْأل
جنًْأل ئُّ جبَّحتَّمجُّ :جبَّحت ؤ[ئُّمجُّ:نيّحبَّْ ئُّ َّْضر ضًَّز

أل[ٌحبإ ؤ[ئُّمجُّ جبجلٌّ:ذخت:َّْ:أل[ٌّْ ذ[ خًَّْخم ضًَّز
إل[ْحتجبال :خبٌختْحأل:طختحجب ال َّْزث ؤ[ئ: ض[َّْأل: َّْ ْ ْخل[ جبجل
نيّحنر:خ[حتٌحب جبجلٌّ:ذختَّء جن[ٌُّجب إلّئال ْحجل: طّجمُّ:جبَّحتَّمجُّ ْ
ْ ألُّةختجبٌّ جلَّحتَّحت جبَّحتَّمجُّ خًٌأل ْحجل ئُّ ذً ؤإ خٌُّحبألُّ

ألُّّةٌُّحبٌخن؛

إلُّمجًَّمجٌُّّ ْ جبجل
ألّ[ شُّخلُّأل زث:ظُّؤُّجب

ُّ�جبحئ
جبْْخلحب:جبٌختال :
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نيُّآل: ْ:ض[َّْآل ةُّخلٌُّئ:إلُّئىُّهرل ؤئئُّز:ةًحتجب هختَّس[حت:ئُّأل[ْ :
حيأل[ٌناآ أخلدن طًٌحنّل مُّحتَّذ طَُّّْء سًٌخت جبٌّ ةختٌٌُّ�ُّ خُّإلختٌَّل
جبحألُّ ذ[ْ ضًٌَّ[آل طُّخلس هختٌَّ�َُّّْ ؤٌُّحبحألٌُّئ ئُّ ألًْحت�ٌحب طؤش[
ئُّْ:ةُّخلٌُّئّحنُّ ٌُّةّل ةختجبألُّآ: ؤئئُّذُّمجٌُّّ:ضًٌَّ[آل: :َّْ ضحلؤُّز ْ
سًْحت سًْحتحْ خُّإلختٌَّّ ضًَّجنٌُّْحم:ْ:ض[َّْآل ةُّخل[ٌُّذ ض[َّْآل ء

آ ٌَّْحماَّ خلٌُّّ ةًحت� ٌ[يًْ أخلٌُّّ طٌُّْخن خًٌُّآ
ؤ[ٌٌُّحنر ئُّ:ط[ْحٌ:أيُّؤحنُّاٌّ ببثب خل[ئ ئُّ ء

جبْألّ[إ إل[ذُّّخلُّ ةختؤ[جن[آل
ةًٌُّآل جبٌآل: :َّْ حت�ٌخت� ئُّخ[آل ٌ[يًْ خلٌُّّ: ضًَّألحبآل:
جبحمجُّ طَُّّْ: إلُّْئ خبٌ[أل ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ خًٌُّْ:
َّْئ مجُّحتجبٌُّآ هختٌَّل: جنًْألٌُّئ ؤ٢جلحآ: خًْمجُّ
خلٌُّّ جننخت ْ ضًَّألُّْححتٌّ ْخ[خم جبَّألل طٌَُّّْحن[
ؤ٢جلح يًف: طّؤ[ال جبًٌَّض[آل حت�َّخلُّّخلُّ ٌ[يًْ
ط[جنأل[ٌُّذ ْ جن[ جبَّْئُّز ةًحت� مّؤ[جبْئحبَّْئٌُّّ
طُّْ َّْخلُّخُّذ طؤش[ جبحجنر�ُّآ طُّْحأل[ َّْئ
ض[آل ظُّؤُّجب:شُّخلُّآل ؤ[ؤُّ حت�َّخلُّّخلُّ َُّّْخألُّؤ[ئ
جبًٌَّض[آل خلىختذ٢ سًٌخت ًحت�:ْ: ة٥ُّ َّْحٌّ هُّحتؤ[ألخت�
خبٌ[أل ط[ضختٌآل ذ[ ئُّْحتح:جبحؤُّجلحتٌ[مجُّ:ْ بتثب خل[ئ ئُّ

ؤُّألحبٌُّخلَُّّْإ مجُّْحتح ؤ[ئ ئُّْ
ضًٌَّّ خلُّحتجبَّال ض[خم حت�ْْجنألإلًٌخت ٌ[يًْ خلٌُّّ
ئُّ جبَّحتةختجبمجُّآ �أل[ْخ[أل ضُّ ًَّجن َّْ خًٌُّآ

خًٌُّآ طُّْ ةُّخم:َّْء ةُّال ذُّألدًْحت ْ:َّْة[حتإل[ْحتجبآل ؤخلّي[ جلحألجمر
ذختزٌُّّ َّْذ[ٌدُّز ؤُّي[ؤٌُّئآ ْ ط[ْحجل ئُّ جبحجنر�ُّ هختٌَّل ٌجن[حتَّجلح
ضًَّجي َّْز جنى[حت ْ حت�حْ خلٌُّختحآل:ْ مجُّجنرًمجًجلححت:ْ إلُّؤّحنُّ إلًْحتَّآ
ئُّ:أل[ْنيٌُّئ طٌَُّّْحن[ َّْئ جبَّحتةختجبمجُّآ �أل[ْخ[أل ئُّ:خلًححتض[خل خًٌُّآ
ط[جنأل[ٌُّذ طًٌحنآل مجًحٌ[ خًٌُّآ أل[خلختٌ[ل خُّضرّ[حتٌّ ْ ًحت� ة٥ُّ ْ ئًحت�
ء خلُّحتجبَّؤٌُّئُّ ئُّْ: ةختجبمجُّ زٌُّ[ إلُّةاٌخن أطُّإلئ ٌ[حتخل[ألٌُّئ: َّْئ

خلُّحتجبحآل:ةختألحب:ةختجبمجُّإ
نيًٌ�ُّ ٌ[يًْ خلٌُّّ ء: خ[َّْحت�َّ طُّْ خ[آل إل[ألُّ ةُّخلٌُّئّ�ّخن: خُّمحلَّ
ألُّّةُّهّ�ُّ ط:جبٌألُّ جنًْألُّْححت جننختٌَّئ ئُّأل[ْ َّْف ٌ[حتخل[آلآ جبٌآل خ[آل
ٌ[يًْ:خُّمحلَّ:س[حتٌل ْ:طًٌحنآل:ث:مجًحٌ[:خلٌُّّ ةُّآل َّْحتنيُّْإ:ئًٌُّح:خ[خم
ْضَُّّْ َّْخ[آل طؤش[ ؤُّخلُّئٌُّّ:خلهّحلال:خًٌُّآ ْ طحني َّْجلن ذًٌخن ء

ْ ْ:حت�ْْجنألإلًٌخت إإإ:جن[مخت ٌ[يًْ خلٌُّّ
جبَّأل�﴿ًَّجي ْ ؤًخلّي[خبَّآل ْ ضُّ ًَّجي

خلًْ مجًئ
ئٌُّّ طُّْيُّحتَّ ء ؤ[أل[خلُّ: ٌَّّْ ذختَّءآ: نيحنرٌُّئ ْ
ط[ئحنرُّْ :خ[َّْحت�ٌَّئ ْ جبٌحبمج[: ء خًٌُّ ذ٢َّْ: زئُّ
جلحألّ[حتٌٌُّئ خُّخل[خلُّ زحنر مجحنر َّْجنًٌَّّّ ْ ألُّّْجب
إل[ْحتجبمجُّإ َّْجبَّخلّ[آل مجًجلٌَّحنرُّ ئُّ إلًٌختٌَّئّل ْ
ئُّنيًححتنيًٌَّّّ ذًٌُّألّل حت�ْْجنألإلًٌخت: ط[ٌ[ َّْف
ط[ٌ[ َّْ خًْجبآ جلألحبحأل ضًٌَّّ مجًجلٌَّحنرٌُّّ جلحألّ[حتٌٌُّئ
َّْئ ألًَّْْخًٌآل ئُّ جبٌْختَّْ:ةُّهغ ةختجبآل:ْ مج[ال:حت�َّجب
طُّْ ْ مجًعٌُّّل خلُّحتجبَّؤُّ طٌُّّ حألى[حتٌٌُّئ ٌخت� مجً
حت�ْْجنألإلًٌخت إإ: حت�حخمح: حت�ٌ�ٌُّّ ئُّ إل[: حت�ْْجنألإلًٌختَّ:
زّحنىُّهرألُّّآ ط[ؤ٢ ْ أل[ْنيُّمجُّ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ؤأل[ئ
خًْجب ني[ء خ[ٌُّجب: حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ذ[َّْضرّل: ْ
خىُّهّل زّخن خلُّحتجبَّال حألى[حتٌٌُّئ ٌخت� مجً َّْئ ْ
خ[ٌُّجب ذُّّحتٌ�ّخن خُّحتإلُّؤ ء ةُّخلُّ طُّْ آ
ط[خل[أل١ َّْجنًٌَّّّ خًْجبإ ألًَّْْ ْ خىُّهّل زّخن
إلًٌخت ْ زّحنألُّةُّهّل حت�ْْجنألإلًٌخت ذ[َّْضرّل
زّخن ْذّخن: حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ألُّةٌُّّآ ألًَّْْ ضًٌَّّ
ئًٌُّحخلُّ ؤّألّ�ٌُّّ: ضًٌَّّ ئُّجنًْآل ْ ألُّّةُّهّل:
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ جبٌختٌ�ُّ: زًٌَُّّألحبٌّ حت�ْْجنألإلًٌخت: ء
ذُّألّ[ ء ٌُّةّل حت�ْْجنألإلًٌخت:جبْ:سًْحتَّآ ةًْؤُّئ�[إ
جبٌختٌل خ[َّْحت� ْ:جلحألّ[حتٌٌُّئ:ضًٌَّّ خ[َّْحت� ْ إلًٌخت َّْ
َّْف ةختجبأل ألًَّْْ: طُّحتح ألُّّةٌُّّ ذُّي[ٌل: ْ
خل[جلٌآل ئُّ ء إلُّخم ني[ء ئَُّّْحتحَّْحتٌّ:حت�ْْجنألإلًٌخت
خُّجنحبححتٌّ ]�ةًْؤُّئ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ةختجبآل ألًَّْْ ْ
ضًٌَّخن حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ئُّ: جبٌختٌل: ذًحأل[ٌّ ْ ةٌُّّ
خ[ٌُّجب زختخلّ[حتَّ طٌُّّ ئٌُّختح: َّْف: خى[جبإ: ني[ْجبٌختٌّ
جبٌختٌل هّحن١ٌل ٌ]ذًحأل حت�ْْجنألإلًٌخت ة[ال خىٌُّال:ء
حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ةختجبآل ألًَّْْ ئُّ ةختجبآل خُّجنحبححتٌّ طُّحتح
ْ زٌُّ[ةختجبآل مجُّجنُّ يًأل[ه: َّْحتَّْ: زّحن﴿جمرأل ْ
ني[ء:خُّجنحبححتٌّ حت�ْْجنألإلًٌخت ء ط[جنىختحخم مجورًمجًْآ
طُّة[ يُّخًْف ْ جبٌختٌل ةختجبآل ألًَّْْ ئُّ خرُّْذختٌل
خلُّحتجبَّؤ[ألُّ جبحؤُّجلحتحألآل:حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ئُّ ذًٌُّألّل ْ

جبحجنرًْجبإ خُّجنحبححتٌّ ني[ء ْ زّحنىُّهرل ْ

ألًَّْْ جبٌختٌ�ُّ إلَُّّْسُّ حت�ْْجنألإلًٌخت ط[ٌ[
ألُّ ]ٌ ضًٌَّّح حت�ْْجنألإلًٌختٌّ جلحألّ[حتٌٌُّئ ةختجبآل
ألًَّْْ َّْ إلَُّّْسٌُّل ْ سّ[ْحجلَّ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ
ضًٌَّّ إلًٌخت ْ خ[َّْحت�ٌَّئ ْ جلحألّ[حتٌٌُّئ ةختجبآل
ألٌُّختٌ�ُّ إلَُّّْسُّ َّْز حت�ْْجنألإلًٌخت طُّمجُّحت ألٌُّختٌلح
جلحألّ[حتٌٌُّئ ْ خ[َّْحت� ْ إلًٌخت ألًَّْْةختجبآل زختخلٌُّّ

ضًٌَّّ ةختجبآل ألًَّْْ جلَّحتْْحتَّز ْ حت�ْْجنألإلًٌخت
خلًْ مجًئ

ٌُّإ نيخت� إلًحتَّ ْ ةختجبٌُّ ن[حتن[حتحآل
ٌ[يًْا أخلٌُّّ خُّمحلَّ:س[حتٌ�ّخن أخلٌُّحباَّْ ٌ[يًْ: خلٌُّّ جننخت أل[جلأل[ْ
َّْأخلٌُّّ جن[مختٌُّمجٌُّحن ئُّخبٌ[آل طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت إل[ْحتجبٌُّخلُّة[حتآ
أل[ْخ[ألل ؤ[إلّحبَّجنرا ٌ[يًْ َّْأخلٌُّحب ؤُّحتجبال ئُّأل[ْ أل[خلختٌ[مجُّْ ٌ[يًْا
إلًألُّحت ْ ئُّجبْألّ[ٌّ:جننخت ٌُّةش[حتٌّ ٌْح]ؤ[ئ بثثب خل[ئ جن[مخت:ئُّ جبَّحتةختجبآ
طُّحتح ذُّحتؤُّمجٌُّحن:خختٌ[خلَُّّْ ةختجبمجُّ:ْ ؤٌجمي[ ْ
ٌٌُّخن إ خلس[حتٌ[مجُّ َّْض[ء ئُّْحتح أيُّؤحنُّاْ ٌط[ْح

ث ٌ[يًْ خلٌُّّ جننخت ئُّ قًْألٌُّ�ُّ

مًجلححتَّآل يُّؤُّحت جنُّألل ْ جنط جن٢ٌآل
ذ[حتَّآل جبَّعًْحت طُّخلًَّجبَّآل وخن جلْئ
جلْألأل[حتَّآل يُّ نيّألُّآل:شُّئ نيف مجختخبَّآل
ؤ[حتَّآل جلع٢َّآل إلُّئًْئُّآل ئًْئُّآل
مجختهر[حتَّآل جبئ ٌخن زُّحت جبجنًححتَّآل
ش[س[ز ؤّصختحذ ذ[ة نيًْآل ش[سد
ؤًأل[س[ز حٌّ ألُّحت� هخل ةٌُّّ خُّحتٌّ
ٌّْْ:خلُّؤ[ْحز إلّئ:ألُّ:حت� مج[جبٌألٌُّّ
مُّؤ[ز إلُّجلححت يًجلَّ﴾ ْ يُّْخم ]ٌ
ذٌُّّ[حتَّآل نيُّؤخن زٌُّى[آل ةُّؤ[ألُّجي
مجختهر[حتَّآل جبئ ٌخن زُّحت جبجنًححتَّآل
ذُّذ[حت نيُّحتجبٌَّّ نُّجلحئ مٌُّآل مٌُّآل
ضًؤ[حت ذُّحتَّي زٌُّّ ؤًيّؤُّآل ؤآل زٌُّّ
ألُّإل[حت ئٌُّئ:ْ طُّخلوّئ:إلُّال طُّخلًَّجبَّ:ْ
ط[ؤ[جبَّجنى[حت خلٌُّّ[جب نيًآل جبحٌال
ة[حتَّآل ألُّ جبحٌال أل[جلجي ألّ�[ٌّ ألّال
مجختهر[حتَّآل جبئ ٌخن زُّحت جبجنًححتَّآل
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جلحألجمر: مجُّجنُّةختجبآل ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ط[خلر خُّحتجلَّْخًٌآل َّْئ :
ةًحتجبٌخن سُّإل[آلآ ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ط[خلر خُّحتجلَّْخًٌآل ْ جلحألّ[حتٌّ ْ
طّجمُّ ء ئُّ:مجًجلٌَّحنر ْ:سّ[ْحجل ألًح:نيًْل ئُّْحآل:َّْحتَّْ ٌُّةّل َّْء
جلحألّ[حتٌّآ ْ جلحألجمر طُّحتح: : جبٌَّل إلُّْئ ْ خًٌُّ: ذختَّْ: إلًجنّ[حت ؤئئُّز
حت�ٌّْ س[حتحآل ئُّ جلٌ[ذخت هختَّ ٤[حتٌَّل ء:جبٌْألّال جبٌُّْذٌُّئ َّْذ[ٌدُّز
ْ خًٌألآل ضًٌَّ[آل جبٌْ[حت�ْْخب ء طَُّّْ طًؤّحب َّْ س[ؤنُّ ]ٌ جلحألى ةُّألُّ
إلُّؤ�ُّ طؤش[:َّْئ:طُّْ خبٌ[آلآ ضًَّجندُّضر َّخلألُّ طَُّّْ:جبَّآل:خخت� إلُّْئ
جبٌُّْذٌُّئ ةٌُّحب ذُّؤ[جن[ إلًجنّ[حتٌُّ ْ حت�ْْجنألإلًٌختٌّ ْ زّحنىُّهغ
خلُّخُّذ خًْمجُّ ء: خًْألَُّّْ ُّذ ٌُّةًْؤ ةّحنٌُّّ يٌُّختٌل: ذًٌخن
حت�ٌّْ ء ةّحنٌُّئُّ طُّْ ئُّؤًإلؤ١ٌآل ضًَّألحبآلإٌُّةّل ئُّ جنىُّخلرّ[آل
َّْجبَّخلَُّّّْ جبٌُّْذٌُّئ جلْْحتال ْ خًْمجَُّّْ جلحألى جبٌُّْذٌُّئ َّْحت�ٌّْ
جلحألى ئُّ ضًٌَّ[آل ط[حتَّجلْْ ْ َّْضًحخلر ء طَُّّْخلُّ طٌُّْخن أل[ئألآلآ
ةًحت�ٌَّئّخنآ خُّئىًْ طُّْحآلآ إلُّحت ألُّء ألُّّمج٢ٌُّآلآ س[ؤنٌُّئ:َّْحت ]ٌ
ٌُّةّل ئُّ شُّجل هختَّس[حت جبٌُّْذٌُّئ نيًٌألىُّ ض[خل١آلآ ةًحت�ٌَّئ َّْف
ألّ[ٌل ضًَّجن ء خُّجنّ�١ ئُّ َّْنيُّْحجنَُّّْ ةُّآلآ:َّْف خُّجنٌُّئ ئُّ
ْْ طؤخت� ةّحنٌُّئ ئُّ َّْحتمج٢ٌٌُّلإٌُّةّ�١ ]ٌ ذٌُّّ�َُّّْ أل[ٌّْ ئُّف
خُّجنٌُّئ ئُّ جبٌُّْذٌُّئّ[آل ألٌُّّئآل ضّحلحألٌُّئّ[آل ]ٌ ُّخألُّؤ[ئ ء طَُّّْخلُّ
ةختٌُّآل أل[ني[حت ةٌُّحب ذُّؤ[جن[ ]ٌ أل[ْضًٌَّأحيجم[ال:حئحبحضئُّّا:فّألألَُّّْآ

َّْ جبحفُّجلحتٌُّآل طنحبحجبٌّ ]ٌ :ٌَّط[ؤ[جب يًأل[ه: ذُّْحْةختجبآل جنًْآل ئُّ:
جبٌُّْذُّ ط[حتَّجلْْ:طُّْ ذُّألّ[ جن[ٌُّز ء إلُّحتنيُّأل ْ ةُّؤّل: ؤُّم[جي
ْ ز[ء جبٌُّْذٌُّئ مجختهر ةّحنُّْ ئٌُّختح خًْلإ ضًَّألحبآل ذُّْحْةختجبآل
َّْف حت�حخلُّآ زّحنىُّهرألُّ طّجمُّ:طًٌحنّال:خلُّحتجبَّال ذ[ طَُّّْء ْ جبٌ[حتَّ ط[جنىختح
ُّؤُّش[ئ ْ:هختَّ جبٌْألّل جبَّْحت هختَّس[حتٌخن:جبحٌ�جم[حتٌّ ْ خ[ْمججم[حتٌّ
ؤ[ٌَّّْ طُّحتح ةًحت�ٌ�[ جبٌُّْذّل:َّْئ ةُّؤُّ:ء هختَّ خًْل طُّمجُّحتٌخن ْ
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ ةُّآل إلُّئجمًةُّهر ْ ضًَّألآل ٌَُّّْةَُّّْ خل[ئ نيًححت
إل[ْخلُّحتٌّ خبٌ[آل خّئآل ضّحلحألٌُّئّ[آل ْ خرًحآل ٌُّة١ٌّ ضًَّجي طُّمجُّحت
نيًٌألىُّ مجُّْحتحذختٌآل:ةّحنُّ:جبحألختٌٌُّلآ خّ�ًؤ[آل:ٌٌُّخن:َّْ خ[حتآلآ زّ
ئًٌُّح َّْضرّحنَُّّْ ئُّْ إلُّحت ةُّخل[ٌُّذ:طُّْ:ء جنىُّخلر خلُّخُّذ خًْمجُّ
ضًٌَّ[آل ئَُّّْضر مجًئٌُّئ ْ:ألُّّئآل جبَّحتةختٌ[مجُّ حت�ْشّ[آل ء ةُّآل إلحم
نيختحضّل خًْألُّ ْ جبٌْ[حت�ْْخب مجًئ خًْألُّ ْ خًْآل ط[جنأل[ ٌُّة١ٌّ َّْ
ةًحت�ٌل ]ٌ جبٌُّْز ]ٌ ل ّس[ٌُّئ إلُّحت ألّحنرؤ[آلإط[جنىختحخم ْ ؤئئُّز طُّحتح
طًٌحنّال طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت طؤش[ ؤئئُّذُّخلُّآ ط ل ّمجًئ ضًألىلُّ
خلُّألرُّحتٌَّئ١ خبألٌُّئ:ْ حت�ٌى﴿ختٌ[ل ْ سًحألٌُّئ خلُّألرُّحت:س[ٌُّئ خ[ٌُّخلُّ
جبٌْ[حت�ْْخب جبَّخلىُّهرٌُّئ مجُّْحتحذختٌآل خُّّآل طَُّّْ إلُّْئ ذًٌُّألآل ذ[
ط[ٌْ[آل خ[ٌُّخلُّ خُّئىًْ ألُّةُّآلآ َّْني[ئ جلألل ضًٌَّ[آل َّْجبَّخم ضًٌَّ[آل

خىُّآلإ مجُّجنُّ جل١ٌَّْ إلُّحتني خُّّآل:ذ[

َّْحتجبَّال ئُّ حت�ٌ�خت َّْء ]�ةًْؤُّئ
جلحألى جبٌُّْذٌُّئ ط[حتَّجلْْ

ْ:نيُّآلهُّحتٌد[:ؤًحتحجبٌّ خبآل
ض[ئّل
مجختٌألل
جلحألجمر

هُّحتٌد[:ؤًحتحجبٌّ

هختَّس[حت: جبَّحتٌْألأل[خل جلحألجمر أل[ْ ئُّ ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ يٌُّختٌل خلُّخُّذ َّْ خبآل
ئُّخ[أل سًْحتحْسًْحتٌخن حت�حٌّ ْ إلًٌخت ةختٌ[مجُّْ ئُّخ[أل ذ[ٌدُّز جنُّّْةختجبآل
ْ ةٌُّال خبألٌُّئ ذ[ٌدُّز ل ّض[ئ نيُّآل خ[خم خ[َّْذُّ ئٌُّّ طّؤٌُّخن ْ جبَّحتةُّهر�ُّ
ٌُّّئ هختَّ ْ ةُّال ثإ:خّ�ًؤ[آل:ضًَّجنٌُّْجم ضُّقألُّ:حت�ٌّْ ْ:حت�ح إلًٌخت يٌُّختٌل
ضًَّجنٌُّْجمّىختجبآل ئُّ خبألٌُّئ خًْلآ: زٌُّ[ جبَّحتٌْآل:خل[ة زّ[ٌْل ْ خبآل مجحنر
ئُّْ خبألٌُّئ إلُّئجمًةُّهر: ْ جلَّْة نيًٌألىُّ جن[حتَّجلحذختآلآ ْ ض[خل١ زّ[ٌَّْئ ئُّ
ألُّء جبٌختٌل ؤيٌُُّّذّىختجبآل ضًجب ش[ئُّز جلٌ[ذخت خبآل خلختْجنر جلٌ[ذختَّْ ؤٌُّحبحألُّ
خلختْجنر جبٌُّْذٌُّئ ء:جلْْحتال:خبألٌُّئ:ْ طؤش[:ئًٌُّح:ذُّّألُّ:َّْحتنيُّْ زُّؤ[حتجبحٌآلإ
ء ذًحٌل خبألّل زّ[ْ:ضًَّجي طٌَُّّْخن ئَُّّْحت ْ:إلُّحت ألٌُّ[جنرًْآل سُّأل�ىختجبآل
ٌُّة١ٌّ ضًَّجي زّ[ْ :ْ خبآل َّْضر ألُّْلإ جبَّخلذحبححتذخت ْ ي[ق١ ضًٌَّّ ئُّ
إلُّحت ةُّآلآ جبحتْخم خل[يّل ْ ض[خم ضّحلحآل طَُّّْ َّخلألَُّّْ خخت� ئٌُُّّة١ٌّ ْ خرًحآل
زخت� زًٌَُّّألحبٌّ طُّع[ال ئُّ خلُّحتةُّهرل: ضّحلحآل طًٌحنآل: ء طٌَُّّْحنُّخلُّ ئَُّّْحت
خبآل خبٌ[آل ٌَُّّْةَُّّْ ض[خل١ طُّحتح َّْف خًْلإ جبحتْخم جنًٌّ ْ خبآل ضًَّجنٌُّْجم
مجًعّ[آل ؤًإلؤ١ٌألّ[آل ]ٌ مج٢أل�١ ء ئَُّّْحتنيُّْ:مج٢ٌ[مجُّ ل ّض[ئ نيُّآل جنًٌّ ْ
ثا أت:ذ[ خ[ٌُّخلُّ خبآل:ْ:زّ[ْ ؤُّمأل[:ء:سّ[ْحجلٌّ:أل[ْأل:مًؤخت َّْْ مًؤختَّآ:ٌٌُّخن

ثإ إلًْة[حتٌَّئُّ ط ئَُّّْحت خًْل خل[ئ
إ هىختٌّ ْ طُّيئ ة[ؤئدًٌآل ْ هخ[ئ ش[ئُّز حت�َّخلّ�ُّ خبآل:جل١ٌْ بإ

جل١ٌْ:سًحْ خ[ٌُّخلُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ئُّجيإ هخ[ئ حت�َّخلّ�ُّ جل١ٌْ خبآل بإ
خحبحتٌٌُّ�َُّّْإ ّسألجم زختخلّ[حتٌَّئ

ئُّ ضًٌَّّ ؤُّذُّخل ْ سًحأل هختَّذخت ْ جل١ٌْ ؤأل[ئدًٌألَُّّْ َّْخلُّخُّذ خبآل تإ
هختَّ إل[ْخُّجي خبٌ[آل ئُّ:جبحتْخلىختجبآل زّ[ْ طٌَُّّْخن:مًؤخت ئَُّّْحت إلُّحت جبَّخلحبٌَّلآ

خ�ختٌٌُّلإ ئَُّّْحتنيُّْ خ[ٌُّخلُّ ْ ٌ[ؤًإلؤُّ مجختٌألل
َّْ ]ٌ ألُّؤُّألحبآلآ ْ ةحلٌّ ئُّ جبٌَّل ضًٌَّّ جل١ٌْ سألجم:خبألٌُّئ تإ:إلَُّّْسٌُّئ
َّْف جبٌختآلآ سألجم ؤٌُّئ ةُّؤ١ خل[ئ أبتا مًؤخت جبٌْ[ٌّ خبألٌُّئ ذخت ؤُّمأل[ٌل
ذًحأل[ٌّ خن ّخل[ئ أبثا مًؤخت ئُّ:جنًْآل إلُّخم هختٌَّل: زّ[مجٌُّئ ش[ئُّز إلُّؤ[آل ئُّ

ضجمرألُّخلَُّّْإ خن ّؤأل[ئ س[حتٌل خُّمحلَّ ْ جبٌختآل سألجم
طُّحتح خًْل: ط[ؤ[جبَّ ْ ُّذَُّّّْ ٌُّةًْؤ هخ[ئ نيًْمجُّ زّ[ْ: َّْحتسُّ خبآل تإ

جنًٌىختجبآلإ
طُّحتح مًؤخت سّ[ْحجلٌّ ء ألّحن[ألحبَّآل طَُّّْ: ذختٌخن: إلًْة[حتٌَّئ إلًْة[حتٌَّئُّْ ط
َّْ خبألُّمجُّ َّمجُّ:ئُّ خ[ٌُّخلُّ:زّ[ْ ء ض[خلُّآ خًْل ثا:خل[ئ ذ[ حتَّمجُّجل:أت إلُّحتجبْل
خلُّخُّذ:طَُّّْء خًْمجُّ أل[ْألّّحنُّ مًؤخت ط طؤش[ خًْلإ مجُّْحتحذخت ث:خل[ئ ذ[ ت
خًْآل:ْ إل[ْخُّجي ْ هىختََّّْ:إل[ْة[حت ْ طُّجلؤًْآل ْ: طُّيئ ئُّؤٌُّحبحآل جنًٌّ خبآل:ْ
ذُّة ذًٌخن ء ضّحلحألٌُّئُّ طُّْ ٤[حتٌَّّ ض[خم:خًْلإ ئٌُّ[آل جلَّْة:سألجمّخن
نيحنرٌُّئُّخلُّ طُّْ إلُّحت خألُّحت�َّذُّّمجٌُّّ خلُّخُّذ ذُّّآل أل[ضًَّجن ْ ٌ]ّس ْ
ئُّزّ[َّْمجُّ ء خبألُّمجُّ مًؤخت: ٌمجُّْحتح ةٌُّحب ذُّؤ[جن[ :]ٌ ةختجبٌالآ خ[خلّ[آل ء
ذُّة ]ٌ ٌ]َّّْحتَّْ:س جبٌّ ةُّهّ�َُّّْْ ئُّف جلَّحتَّجبٌل ل ّخل[ئ نيُّآل مجُّْحتحذختَّ:َّْ
خرًٌُّألآل ْ خجم[جلٌُّآل ٌَُّّْةَُّّْ: س[حتس[حتٌل ؤُّمجُّحت :ْ نيًْل ضًجبخلحلحألآل ]ٌ

َّْحتجبَّْحؤ:خُّّألُّ:خبٌ[ألّ[آلإ
ةّحنُّْ خلُّخُّذ خًْمجُّ ء: خًْل هختَّ طَُّّْألُّ ألُّّْل مًؤختٌحنَُّّْ: خ[َّْز ئُّ
نيًٌألىُّ خًْلآ جلٌئ١ خل[ئ ببا ذ[ أث ئُّ ألُّّْل ء ؤُّمأل[ َّْْ ٌٌُّخن مجختهرآ
ٌ[ؤًإلال مجختٌألل ئُّجي ة[ؤئدًٌآل َّْذُّألّ[ جنًٌّ ْ خبآل سألجم زًٌَُّّألحبٌٌُّئ ئُّ
خبٌ[آل ؤًإلال إلًٌختٌخن:خألُّحت�َّذّل ْ طُّيئ ذُّْحْخًٌآل إل[ْهىختٌّ:ْ خُّئىًْ ألُّّآ

ْ:جنًٌُّإ إل[ْخُّجي:خبآل
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إلألحبخلر[آلآ: ئُّ جلحٌف َّْحتسُّ ٌمج[آ:جبْ:خلُّجبَّ
ألًٌجمختٌ[ألُّ ةُّخلّ�َُّّْ: ئٌُُّّآل خألُّؤ[ٌٌُّئ
ئُّخبٌخت ةر[ٌْل أل[ْ ئُّ عئا أزر[ َّْأل[ْ:
]ٌ ْجنُّ خألُّحت�َّز خل١حاآ أٌمج[: أل[ْألّحن[آل
خختٌ[مجُّ خل[ألجمىختٌرَُّّّْ: ئُّ ٌمج[ ةُّئّؤٌُّّ:
جبٌَّلإ حت�َّْحآل ْ جنُّ ٌُّة�ختذآل ؤُّمأل[ٌّ ء
ئُّف ؤُّخُّخم: ْ حتْشُّّ هُّئجمُّهٌُّل ٌمج[:
إلًْجنَُّّْآ حت�ْ﴾ْ: ْ جنُّ حت�ٌّْ ئُّ ضًجبحت�َّخل[ألألُّ
ئُّ ط[جبَّؤّحلحجب ء طَُّّْخلُّ ٌمج[ ؤُّجنيٌُّئ
خبٌ[آل:جبٌْختَّْ أل[ضًَّجنٌُّّئ ْ ط[جلححت ْ: ذُّؤُّف
جبَّحتٌْآل ْ طُّيئ جبٌَّ�ُّ إلًجنّ[حتٌّ ْ ضٌُّل
ضٌُّ�ُّ ذ[يُّز:ط[جبَّؤّحلحجبٌخن ]ٌ ْجلَّ مجحنر ْ
ةُّخل[ٌُّذُّّ َّْْ ٌ]ةًْذ طٌَُّّْحن[ َّْئ ة[حتآ
ضًٌَّّ طُّحتح ط[جبَّؤّحلحجب ء ذُّّحتٌل جبحتْْجلألُّ
طُّحتح ط٢حجبَّ: ْ إلّحل ٌمج[: ةختجبمجُّإ جبحتْخل
ذٌُّّل َّْزّحب ئًٌُّح ذُّّحتٌ�َُّّْْ ط[جبَّؤّحلحجب
ئُّخبٌ[ألحبآ ألُّةٌُّحب ةًحت�ٌّ: ْ َّْةُّال إلحم
إلًْجيآ ْ حتْ﴾ جنُّْ أل[ْأل إل[ْة[حتٌّ:ضٌُّ�ُّ
ُّحت�حَّْةجبئ ئُّ ضٌُّل جبٌْختَّْ ط[جبَّؤّحلحجب ٌمج[
ألُّضًَّجن ْ ٌَّ ذًٌخت� ْ َّْةُّؤحلحألف ضًجب ْ
جبَّحتٌْآل :ْ جبئ خُّضحنّ�ُّ ذ[جلٌَّل ط[خلًْ: ْ
ئًٌُّحخلُّآ َّْز ٌمج[ جلحألجمر نيٌَُّّْئّؤ[آلإ ْ
ط[حتَّجلَّْْآ ْ حت�ْ﴾ جنُّْ ط[جبَّؤّحلحجب زّىإل[ذٌُّّ
هُّحتحؤًْجي خبحأل�ُّْ: ًإلُّئ جنُّ ط[حتَّجلٌْْخن
ذًٌُّألّل َّْضر إلُّؤ[آل: ئُّ: ةختجبمجُّآ حت�ْ﴾
خبألّلآ ًإلُّئ حت�ْ﴾ سّ[َّْ:خى[:ْ جنُّ ئُّ ضًٌَّّ
سّ[ةختجبألٌَُّّّْ ٌمج[ٌخن خلُّحتَّة ط[ؤ[ألش

َّْ ٌ]ةًْذ َّْؤُّحتل هختٌَّل ةُّخلٌُّئ
ألٌُّْآلإ خُّضرَُّّْحت ْ إل[ْحتجبآل ط[حتَّجلٌَّْْئّ[آل
ئأل١ة طُّحتحٌّ ط[حتَّجلٌَّْْئ ذ[ ط[جبَّؤّحلحجب
جنُّ خلُّحتَّْحت: ألُّْمجُّ: :ٌُّّئ حت�ْ﴾ ْ ألُّْل
خًٌَّْلآ خبٌ[آل حت�حخل َّْ زٌُّّ ألُّّذًٌُّألّل
خبٌ[أل[إ جنًْآل خ�ُّحتجبقألُّ حت�ْ﴾ ئُّ خ[ٌُّخلُّ:
ذٌُّّ�ُّ إلُّأل[خلحبحٌآل ٌُّةال: َّْ ط[جبَّؤّحلحجب
َّْخبٌ[أل ٌ]ةًْذ جبٌْ[إلُّأل[خلٌُّخن َّْ ْآ خبٌ[آل
هختَّآل إلُّأل[خم ي[ع[جلٌَّئ: طؤش[ ذٌُّّلآ
طُّع[ال ؤُّجنيىختجبألّل سًْحتَّ َّْنيُّآل ء
ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ئُّئّ[آل: ٌُّةّل إلُّحت: ْ جبحتٌُّآل
ةر[ْ ؤُّخُّخلُّ :ط طُّحتح :ْ جبٌختٌل ضًٌَّّ
ٌمج[ ؤُّجنيٌُّئ َّْ ذ[ٌدُّز خلُّألرُّحت ْ ذ[ٌدُّز
ئُّئّ[آل ألُّي ذًٌُّألّل ةُّخلّل مجحنر ْ إلُّخم
]ٌ �جلْْحتك[آل:مجختٌأل نيًٌألىُّ آ َّْحتخ�ختٌل
ألٌُّّال إلُّأل[خلحبحٌآل :َّْ ض[خلّل طُّإلؤُّّز
ألّ ألإل حت�َّْحآل :ْ حت�حخم: :ْ يًٌئ: إلُّأل[خلٌُّّ ء
جنُّ ء ني[ةٌُّّئُّ طُّْ مجحنر خبٌ[ألُّإ حت�حجل ]ٌ
ألجمدٌُّّ طُّْ خ[آل ةُّهّ�ُّ طُّع[ال حت�َّخلألّ�ٌُّ[ألُّ
جنَُّّْإ:إلُّأل[خلٌُّّ أل[ْ نيًْمجُّ ء طةجمشّألُّ
ؤيٌُُّّذّىُّحتَّ ي[ع[جلٌَّئآ خّش�ُّ يًٌئ
جبَّحتٌْآلآ ْ طُّيئ ْ جنُّ: ألُّضًَّجنٌُّّئ ئُّ
حت�ْْخبٌل ئُّ خرًٌُّألّل ةُّخلّل طُّمجُّحت طؤش[
خٌُّلآ طُّع[ال إلُّأل[خلُّجبحٌآل ؤُّجني س[حت نيًححت
جنٌُّل خًْمجُّ:ض[َّْآل :ؤ[ألل خل ؤ[ٌَّّْ ئُّ
ْ ألُّضًَّجن ئُّمجحنر ةُّهّل جبٌْختَّْ ْ خل[ة

جنًْألُّْححتٌَّئإ

َّْئ ذّىُّئىختجبألُّّ ْ جنُّ ئُّ ط[حتَّجلَّْْ
ط ئًٌُّحخلُّ َّْز طٌَُّّْحن[ َّْئ حت�ْش[آ
ئُّخبٌ[آلإ ط[جبَّؤّحلحجبَّ طُّحتء خلُّحتَّة١ٌّآل ة[حتَّ
ْ ألُّؤختَّ زّىإل[ذٌُّل حت�ْ﴾ ٌمج[َّْ ٌَّّْ
ذًحأل[ٌّ ْ خُّإلختَّ حت�ٌّْ ئُّ ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئّخن
ْ ألُّضًَّجي:ةُّهّل جنُّ ٌُّةجم[ألآلآ حت�ْشَُّّّْ
َّْضر إلُّحت ألُّؤختَّآ حتْ﴾ َّْف ئُّأل[ْ:نيًْلآ
ْ جنُّ خ[آل خًْمجُّ جلحئ ألُّذًٌُّألجمر ط[جبَّؤّحلحجب
ٌ]جنخ ْ خُّألٌُّ[آل خًْمجُّ طَُّّْ ط[حتَّجلٌَّْْئ
َّْ زخت� طُّحتحٌّ ْ خًْل جبحتْخم ئُّف هختحنّل ]ٌ
إلُّآل ةُّخلٌُّئّل قًْألُّ:ث طُّحتح ألُّّةختٌٌُّلإ
ألُّّ مجختهر ْ:إلًٌمت:نيحنرّل خبٌُّآل ز[جن[ٌ[ألُّ
إلُّحت َّْف خبٌ[ألّ[آلآ: طُّجلؤًْألىختجبآل ئَُّّْحتجبَّال:
طٌَُّّْحن[ َّْئ جبْجبئآلآ ْ ألّ�ُّحتحآل ْ جنُّةُّز

ٌضضضضضضمجضضض[
نيضضضضضضُّخمح

ضحبحت حت�حْةُّْ

أْحة: سحلٌختٌَّّ ]ٌ أل[ْ:جبٌْختمجُّ خًقألُّ خن ّؤأل[ئ ئَُّّْضرّل إلُّحت طّؤُّ ئُّ ةُّخم هختَّ
إل[ ألُّجلحخلر[آل خىختٌ[ذ[ل:ْ جبٌْخت جنًْألّل َّْ طحن[حتَّز َّْضرّل ئُّ خبألُّهرّؤألُّ:ْ ْحةا
ئُّأل[ْ خ[َّْ إلُّحت يجمُّ ط طّجمٌُّخن ذ[ ْحة:ْحةآ:ء سحلٌختٌَّّ إل[ ْذّ[آل طؤش[ ةًْحتحآ ئُّ
جبٌْختمجُّ:ألُّجلحألجمرّال خًٌّ:ط طَُّّْ حت�حخلُّّمجٌُّّ ضًَّؤ[آلآ:َّْف ةًحتجبَّْححتٌّ ٌّ]�ةًْؤُّئ
جبٌْختَّآ نيُّألّل ئُّمي:ْذّل:ْ ْ:إل[ خ[آل:مجًْجنٌُّّ:جلٌَُّّْ ط ٌّة[ؤ ةُّهر�ُّخلُّ
مجًحتس١ جلحألّ[حتٌّ ْ ضًَّألحبألَُّّْ ْ ذُّةألئسّ[ َّْخلّئٌُّئ َّْخًْألٌُّّ طّجمُّ َّْف
ئُّخ[َّْذّ[ألَُّّْ جلحألّ[حتٌّ ْ خأل[خلّحب جبْألّ[ جنًْألٌُّئ جبٌْختذختٌآل ذًٌُّألّحب جلٌ[ذختََّّْ ْ

جبَّخمإ خ[حتٌحبَّ
:طُّضد[حت ْ أط[خل[حت:طُّئدجب ةر[ْ ئُّ يُّجلٌْأل طَُّّْء ْحةا:سًٌخت جبٌْختمجٌُّّ:أْحة
ةُّهّ�ُّ ةختجبمجُّْآ شًةؤ خبألّل مجًحٌ[ ضًٌَّّ: َّْضر ئُّ ةختجبمجُّ خ[خل طُّئند[جبا
طُّْخل[ إ: أجلحألشاََّّْ سحلٌختٌَّّ ]ٌ جبٌْختمجُّ: خُّخلٌُّّ�ُّ: ْ نيف ]ٌ إلألحب جبَّحتٌ[ٌّ
طّجمُّ خحلحألآل:سًٌخت ْ:جنًْألُّْححتٌَّئ :ْز إلُّْحئ ذًحخلرألُّ طُّْحألُّء ْ مجُّجنرىُّحتٌَّئ
ؤُّخُّخمآ جنًْآل َّخلألُّ خخت� ط[خل[أل َّْ ألُّذًٌُّألجمرألُّ ْ ألٌُُّّْ ط[خل[آل طُّحتحٌ[آل خ[آل ْ حت�ٌّ
ط[خل[حتٌَّئَُّّْ ألّحن[ألىختجبآل َّْمجًْحتٌَّّ جبٌّ ط[خل[حتٌَّئ:ْ خختجبألُّخلُّ زُّأل[ طَُّّْ ئَُّّْحت إلُّحت
جبٌْختمجُّ طؤش[ جبحجنرألُّآ ئُّجبٌحبَّأل ؤُّخُّخم ء جنًْألٌُّئُّ طُّْ َّخلألُّ خخت� ذًٌُّألجمرألُّ
هختٌَّل ؤُّحتجبؤ[آل ء جنًْألٌُّئُّ ئُّْ خًٌُّ ٌُّةّل ْحةاٌخن أْحة سُّجلٌختٌَّّ ]ٌ
ئٌُّّ ْذّل مي ةُّهّ�ُّ خحلحألآل ْ جبَّخم خ[حتألُّ ئُّخ[أل جلحألّ[حتٌّ جبحجنرألُّ طَُّّْ ط[حتَّجلْْ
جبٌْختمجٌُّّ:خًٌىلل جنُّخلُّجب ْ إلُّجلححت مجُّْحتح جبٌْختمجٌُّّ ط ء طًٌحنآل مجًْجنٌُّّ:جلٌَُّّْإ
إل[ جبححتٌل نيًٌألىُّ ْحة ئَُّّْحت:طٌَُّّْخن:أل[ٌّْ:ألختٌ[مجُّ:ْحة إلُّحت ْ ضًٌَّّ مجختذ�ُّخلُّ
ألحلٌىُّْ َّْضرّل ئُّ ْ حخلختٌ[مجُّ ًإلُّئ َّْيجتََّّْ ء خبألّ�ُّ جنًٌَّّّ ئُّ خُّحتَّمجٌُّّ ئُّذ
خ[خل ةر[َّْمجٌُّّ ئُّ: يُّجلٌْأل طؤش[ مجًْجنحبآ: ذٌُّّ�ُّ: ْحيًحيّل جبَّألل: ئُّف خًٌحب:
ْذُّ طُّْ ث:ؤُّحتجبال طًٌحنّل ْ ةختجبمجُّ
نيٌُّ�ُّ جبَّأل�ُّ: طُّْ جلحألجمرألُّ ضًٌَّ[آل:
خجتألُّهر[آل جبَّأل�ُّ طُّْ: َّْضر إلُّحت ْ
َّْْ شُّجل: ْ ةُّهرّ[آل جبٌْختَّْ ئُّف:
ألًيألٌُّّ سًٌخت :]ٌ ألُّةختجبٌ[آل: جبَّأل�ُّ
ٌٌُّخن ئٌُّ[آلآ خًٌُّ جنًْؤّل
ضًَّؤ[آل ةًحتجبَّْححتٌّ ئُّ طَُّّْء سًٌخت
َّْضرّل ئُّ إلُّخم هختٌَّل ؤُّحتجبؤ[آل ء
ئَُّّْضر ةُّخلّل ]ٌ خبألُّهآل زجتؤٌُّل
ٌُّّئ ذخت: ةُّخلّل ةختجبآل خلُّهُّحت:
خلُّهُّحتَّمجٌُّّ ةٌُّحب ذُّؤ[جن[ خسجتؤألّل
إلّئّ�ٌُّّ :]ٌ ألُّّنيًْل ْ جبٌْ[ضٌُّل:
إلُّؤ[آل َّْ طٌُّْخن ذختآ َّْضرّل طُّحتح
جبَّألل ْذُّ طُّْ ؤُّحتجبال ء جنًَّّ:
جنُّحت� َّْ جبححتٌَّئُّ:خجتألُّهرّ[آل ئُّْ ْحيًحة
ئُّفإ ةُّهرّ[آل جبٌْختَّْ ْ جلحألجمرّ[ألٌُّّ
َّْمجًْحتٌَّّ جبٌْختمجُّ:ٌ[:سحلٌختَّ طُّْ طؤش[
إلُّؤ[آل مجحنرّ[آل خلُّحتنيٌَُّّْئ:ء ذ[حتٌو
زخت� ةًٌُّآل خلُّحتجبَّؤٌُّئ: ئُّ: ةُّآل خ[خم
َّْسًْحتٌل سُّْحإلختآ ُّْذ خًٌُّ
ئُّ ْ خختجبٌ[آل: ئُّف أل[ْنيُّمجُّ ؤُّحتجبال
ؤُّقًْألٌُّئّ[آلآ:َّْف ْ ز[ٌّ:خلُّمجٌُّئ ْ جبَّخم ز[َّْآل:طُّحتح ْ جلَّع٢ ةختجبٌ[ألُّ ئّحن
ط[ٌ[ نيحنرُّ ط ألُّّجلحألآل ء طَُّّْ:ةختجبألُّ طحن[حتَّز:َّْ ذ[حتغ ذخت خلُّحتنيٌَُّّْئ: جبٌّ
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خ ئُّ سًْحتٌل ٌ]ط[خل ط[جبَّؤّحلحجب ذ[حتغَُّّْ ]ٌ ّجتْْ ؤ جبحتٌجتٌّ جبٌ[حتَّ:ئُّ
َّْضر جبحجنرُّّآ:ْ خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ ْ خلّ[خلُّز ئُّ ذختخم ْ ٌُّؤرؤ[أل
جبئُّئُّحتجلٌَُّّْ ْ زُّحت�:حت�ط طُّْ َّْ إل[ْحتجبألُّ ئٌُّ[آل شىًْؤُّز ْ ز[جبجن[ أل[ْ
طًٌحنّحبث ٌُّةّ�ّ[آل إل[ْحتجبألُّ خ[َّْذُّ ئٌُّّ زُّألحبٌل نيُّآل ْ ةختجبألُّ خ[خل
ْ]ني ]ٌ خ٢ جبَّحتجلٌّ َّْ ْ مجختٌحب ةُّحتٌْحن مُّحتَّخ[ألُّ َّْ شىًْؤُّز
ذ[ ْ جبحجنرألُّ حت�َّْحٌّ:ضًٌَّ[آل خلُّخُّذ ء:زّحنّألٌُّئ جبٌ[حتٌحنُّ ةُّألّحب؛إإإ
طُّْ ئَُّّْحت جبٌ[حتَّآ :]�ةًْؤُّئ ئُّخ[آل ط[خلُّْححتٌّ :ْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ طّجمٌُّخن
ؤُّحتجبال ؤئ إل[ْحتجبألُّخلٌُّّ جبَّخلذحبححتٌَّئ ء خلرُّؤى[حتٌُّ ْ جلْْحت ْ: �ْجل
أل[ْحت�حخم حت�ْْخبإلُّز ؤئئُّذٌُّئ َّْذ[ٌدُّذ إلُّخبححتآ ْ حت�ٌْر ْ حت�َّجي
ط طَُّّْ ئَُّّْحت: ذ[ٌدُّذآ: جنًٌَّّل َّْ ةًحتجبؤ[آل ؤئئُّز: :ْ َّْمجحنر

خًٌُّإإإ ْ:َّْحتسُّخلُّ ُّئُّمج ئٌُّ[آل ٌ[:خلئدُّّ ألٌ ألُّحت إلًٌخت
جبَّخلذحبححتٌَّئ: ْ ش[ةال خّش�ُّ ء خلُّحتخلًحت�ؤ[ألُّ ؤ[ٌٌُّّ طَُّّْل َّْف
طُّْ أل[ْ: ضختٌ[خلُّ مجًؤ[آل ئُّ سًْحتٌل ْ ؤٌُّحبحآل إل[ْحتٌ[خلُّ خبألّخن:
ألُّّجلح× ؤآل جبٌّ طَُّّْ ةٌُّحبآ سُّؤُّّْ زّ[َّْْ َّْئ ء زًٌَُّّألحبٌُّ
زُّعًْحتٌّ ٌٌُّّ ضًَّجلَّْ: ْ نيُّخم ؤُّخلُّئُّ ط طُّخل[خم: ْ طُّخلئ
طُّع[ال أل[خلةًْؤُّئ جلحأل[ٌ[ٌٌُّئ ئٌُُّّآل: مجُّْحتحٌل جبزُّّةُّْةختجبآل ْ
ٌألُّّ ألُّحت جبٌحبٌ�[ٌّ ط خلُّحتَّة إلًْة[حت َّْ حت�َّخلف طُّحتح خحبحتٌٌُّحب
إل[ْجن[آل ملختٌٌُّحبَّ: ألُّّ طَُّّْ: جن[ٌجمرٌُّّ ؤآل َّْحت�حٌّ: ء خبآل ئُّخ[َّْز
جبقًةختحخلّّخن خلُّحتجبَّال ئُّ ْ ٌْْخن طؤخت� حت�ْْخب ذ[ ء جبَّخلذحبححتٌَّئ
َّْمجحنر :]�ةًْؤُّئ ذًٌخن ةختجبألُّخلُّ جبَّحتجبخلُّحت خلُّجبحآل :ْ جبٌَّ[آل
مجحنر ئُّ ء طُّجلٌحلؤ[آل ضًٌَّحنىٌُّئ ْ جبحٌل طُّْحألّخن ئُّألًْحٌّ ْ
ط[جنىختح َّْحتٌ[ألّخن سألل خلُّحت:ْ:خلّؤ[:ْ:إلُّذ[ ئُّ خلرُّال ط[خلُّْححت جلٌ[ذخت
أل[حتٌال َّْخبحآل خلُّحتجبحآل خ[َّْذُّ طُّجلٌحلٌَّئ:خّ:جلٌ[ذخت:ئٌُّّ جبٌ[حتَّإإإ:خُّف ْ
جبَّئّئّ�ُّ ْ ُّ�خُّئ خىٌُّال:ء خ[خم طُّحتحجبحآل طّش[حتَّؤ[آل: َّْخلُّحتإل[ز ْ

ث يجمُّمج[ق[آل ئُّخ[آل
ٌ]ط[خل ؤُّحتجبال :سألل: جنٌُّْل َّْجلٌختَّمجٌُُّّْ َّْئ: ز[جبجن[ٌل: طًٌحنآل
ضًححتجبٌ[آل مجخت� جن[حتَّمجٌُّ[آل خ[جلححت�ٌَّئ ةًٌىلُّْ َّْأل[ْ َّْجبجلٌُّْ ْ زًْجن[آل
جن[حت زُّحت� ل:ئُّ ّجبَّحتؤ[ئ حت�َّخلّألُّ ذ[ خحلحألآلآ ؤُّحتجبال ْ:مجًجلحتحآل ش[ئ ئُّ ذ[
ْ:ؤىّجمّ[آل طُّحتحٌ[آل:ْحجلةختجب جبحتحألُّ ز٢َّؤُّحتجبٌل ْ جبحتحألُّمجٌُّّ ئُّ جبحآل ْ
ٌُّّ�ؤ[ئ ئُّ ئَُّّْل َّْحتش ْ جن[ال ضًححتجبآل جبٌْ[ٌّ خىٌُّحبآ ؤًّحألّ[آل ةختجب
ئُّأل[ْنيٌَُّّْئ ٌ]جبحأل ْ زُّّؤُّحتجبَّمجُّث:طّؤُّ:شىؤُّز ْذُّ ز[جبجن[ خحبحتحآل
ز٢َّؤُّحتجبَّمجٌُّخن ألُّخلّصُّف[آل:ألُّّةٌُّحبح؛ ْ ط[ؤًخبمج[حتٌّ جبٌْألّؤآلآ ذً
خلُّحتجبإ أل[خلُّخ[آل ذ[عّخن طُّمجُّحت ألٌُّ[جنرًٌحب خُّي[ ز[جبجن[: َّْ ث ْز
ةختجب ئُّف ألُّخلّصُّذّ�١ جبحْحٌّ :ْ :جبحز ض[خلّل ضُّز ز[جبجن[ٌخن

زُّحتَّخلّألُّخلُّجبإ طُّمجُّحت: ألٌُّ[جنرًٌحب: خُّي[ خبألٌُّئ: :َّْ ث ْز طٌُّْخن
ألُّخلّصُّذّ�١ جبحْحٌّ طّش[حتٌحنُّ :ْ ةختجب: ذُّض جبْخ[حتَّ ز[جبجن[ٌخن
خلُّحتجبٌخن طُّمجُّحت يُّْؤٌُّئحب ألُّةٌُّحبَّ زحنر ْزث طٌُّْخن ةختجبآ ئُّف
ْ ض[خلّ�:ةختجب ضُّز ّّال:س[حت خل ز[جبجن[ٌخن:طُّحتح هُّذ[حتَّزآ جبحألُّخلُّ
ز[جبجن[ ٌ]جن ةًْجن َّْحتَّْ حت�ٌ�ٌُّّ: ئُّ :ْ جبَّحتنيًٌّ َّْجلٌختَّمجَُّّْ َّْئ
يجمُّمج[أل ْ:ْز ز٢َّؤُّحتجبَّمجُّ يجمُّمج[آل ئُّ جبح ألّحن[آل ضًٌَّّ أل[حت�َّجلحٌُّذ
َّْجلٌختَّمجٌُّخن َّْزإإإ ةختجبآل ذًٌئُّة جبَّخلىختجبَّ ْ جبحتْْآل مجحنر
ز[جبجن[ طُّحتح نيحنرُّ ط ْ:ذًحخلر ُّط[يئ:ْ جبحأل[ ز٢َّؤُّجبَّمجُّ جلحألجمر:ء
خ[ضىلٌُّّ أل[ٌْحبٌَّّ ز[جبجن[ ء خئدئٌُّئُّ ئُّْ ٌُّة إل[ز ْ خىٌُّحب طجمس[ز
ْ ٌّ:خبألُّمجٌُّّ طُّحتح خختجبٌَّّ ْ جبجلٌّ جبحجنر جبْْخل هختَّ ْ ةًْجنىُّمجٌُّّ
جبٌْ[ٌّ:نيُّآل ْ ألُّةٌُّحب ةُّخم ٌُّّئ خ[خل ْ خحن[حتٌحبٌََّّّْ ئُّف:ةختجب جبحْح
خًَّْؤٌُّّ ذ[ خُّّزّال: ؤختْححتٌحبَّ: ؤئًحأل طُّْ خبألُّمجٌُّّ: ْذُّ: حت�ْْخبٌل
َّْ خبألٌُّخن خ[ألآ طُّحتحجب:ملُّؤُّ ؤختْححتٌّ:مجُّْحتحذختَّء جنُّجي:جبحألُّ زُّألش
َّْجلٌختَّمجُّ نيًٌّآ َّْز حت�ْْخبٌل نيُّآل جبحزآ ؤئًحألىُّمجُّ ًَّجنُّّْ جبظ
َّْجلٌختَّمجُّ زختخلآ:َّْف ئُّف طٌُّْخن ْ ألٌُّ[حتَّْ إلُّحت خبألُّمجٌُّّ ؤئًحأل
َّ خبألٌُّخن:ذًٌخت� ألٌُّ[جبآ سًْحٌّْ ْ ضُّئُّذ[ألّ[جب ذخت َّْ:نيحنرٌُّئّل ضًٌَّّ
ألُّةختجبآ خبألّ�١آ:ٌٌُّخن:ألي جبحخلٌُّّ ء زُّّْ ةختجبَّ طَُّّْ خًضر ْ خًٌّ
خئدئُّمجُّ ْ ز[جبجن[ ٌّ :نيًٌّ:طُّحتح ةًز:زخت� ْ خًٌّ جلٌ[ذخت:خلًضر خبألٌُّخن
َّ ذًٌخت� ز[جبجن[ٌخن:هختَّ جنًٌُّمجٌُّّ:جبجلٌُّخلٌُّّآ ء ز ْ:ْذُّ خختجب طُّحتحٌّ
جن[حت ؤٌُّحبحآل أل[ْحت�حخم ئُّ ْ ّحبححتَّجبحٌآل:َّْجلٌختَّمجُّ:جبح خل ئُّ هُّحتؤ[آل ْ خًٌّ
خختجبألٌُّّ جلَّع٢ةختٌ[ٌُّْ ز[ٌّ ْ جبَّخم َّْ ْ جبحؤُّجلحتحألآلآ طُّحتحٌّ ّحبححتَّمجُّ خل
ء خًٌّ حت�ٌَّّ خختحٌٌُّئُّّْ ْ خ[ْل ؤ[ئ ٌَّّْ حت�ٌ�ُّ ئُّ ْ ّحبححتَّمجُّ َّْحتَّْ:خل
ء ألّحن[ألحبح ضًٌَّّ ٌَّط[ؤ[جب خ[ْمج ْ خلًحت�ؤُّآل خلُّحتٌ[آل جبٌألٌُّّ َّْضر
ةًحت�َّمجٌُّّآ:َّْف:ز[جبجن[ خلُّحت هّحبحٌّ خىٌُّحبَّ مجحنر:جبححتحٌُّّمجٌُّّ ْ ضًٌَّّ
سُّجبَّمجُّ ئَُّّْل َّْف:َّْحتش خًْحت�ٌٌُّحبآ خلُّحتٌّ خ[ٌُّخلُّ ْز ز[جبحمجُّجل:ْ
طحلآل خىٌُّحبآ:طٌُّْخن ز[جبجن[ طُّحتح يجمٌُّل جبحْحةختجب ئُّف:خىّحنّحبآ ٤حن٢
يجمٌُّّ ط[ٌ[ ز[جبجن[ث ْ:ْذُّ جبحتحْحتجب مج٢ه[أل ئُّ ؤئًحألىُّمجُّ طٌُّخن زآ جبح
ز[جبجن[ َّْ خُّي[ ث ْز َّْضر إلًٌختجبآ إل[ شُّةّال ْ جبحأل[ ز٢َّؤُّحتجب
ألٌُّ[جنرًٌحب خبألّخن:خُّي[ َّْ ْ خلُّحتجب أل[خلُّ ذ[عّخن ألٌُّ[جنرًٌحب:طُّمجُّحت
خلُّحتجبٌخن طُّمجُّحت ة[حتَّجب:ؤُّةُّ يُّْال ئُّ ْ:زحنر زُّحتَّخلُّّجبٌخن طُّمجُّحت
طُّْ َّْجلٌختَّمجُّ ء ئٌُّّ:ط[ألُّ:ز[جبجن[:ئَُّّْ:حت�َّخلُّّْ هُّذ[حتَّذ[حإإإ جبحألُّخلُّ
شىؤُّذٌُّئُّ ْ زُّألحب طُّْ جبحتْخل ْ حت�حخم ذ[ ةختجبٌُّ طَُّّْ طُّحتح ة[حتَّ
ْ َّْجلٌختٌَّّ طُّحتح إل[ْحتجبٌََّّّْ: :ْ ةختجب :م[ه طَُّّْ ئَُّّْحت: خىلُّخلسألّحبآ

ألحلٌىُّّْةختجب؛؛ ضًٌَّّ ئُّ جلٌ[ذخت

ٌختَّؤٌُّختٍ ؤ[سحبخلً

ْ ألٌُّختآل خُّي[ خبآل ْ ز[جبجن[
زحنرحبمجختآل؛ يُّْؤٌُّئ

َّْ:خلًْ ذ[ ٌّ]ٌنيُّؤال:جب ٌُّّجلحتة إلًٌخت:إل[ذألر َّْ إلُّحت:جنُّْ
ٌّألُّّْحت ذ[ؤ[جلحتْْ:نيُّال إلُّال حت�ْْخبأل[ٌّ:حت�ْْخب جبٌّ

ألًْ ؤ[ألل ٌّخجمًجل خّحلحألُّّآ:خُّضرر ضًَّحت جبَّ نيُّؤال
أأأ

جبَّخلرًْ طُّْ ضًَّحت جبَّخم طُّحت ةًْحتٌُّ ْس[ط جبْْخم خ
إل[ذألر إلُّْحئ زختخلال ضُّئُّذآل ًٌَّّض جلححتْْ نيًٌّ

ةُّزًْ :نيًٌّ نيٌُّّئ ْ ٌَّْئ جبَّ ض[ئًحآلآ جبَّ:ؤ[ئ ْحآ جبَّ
أأأ

ط[٣[آل جبٌَّحنر جبَّ ٌ[مجُّخلُّْآ:زُّضحنُّ خخت� �ؤئًحأل
إل[قُّ:ذُّؤ[ مجحنرؤ[آل جنُّْ جلَّؤف حت�ٌّْ ألُّجبححت ْ جبححتح
ذ[ئُّؤ[آل :جبَّ خىُّه ٌُّّة: ٌّجبحسخت ٌَّّجب: ؤُّّحتمج طُّحت

أأأ
ذًٌُّؤُّ ط جبٌّ ٌّط[مجختَّ:ز[:ألُّّمجخت ٌُّّجنُّؤ[ئ ط جبَّ
:ني�ُّ ي[ؤُّذ يًحتْ ء حت�َّة ْ إلحن نيًٌّ:جبحْئ

جنًٌُّؤُّ : ٌَّّجب خُّجنُّْةُّحت:إلُّحتنيل:يخلُّ خًقُّخلُّ:خل[

إل[ذألر إلًٌخت َّْ
ٌُّّجلحتة
ٌّ]ٌجب نيُّؤال

�ّ سُّئّئخلُّهُّحتخ
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