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خُّنحبح ؤ[ئى:خًَّْألُّْ:طُّحتح سُّألل

ؤُّحتجبال:مختحة
ذُّّآلإإح ضُّْح ئُّ ةٌُّّ
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ٌل ةًحتجب:هٌُّئأجنُّهُّةا:خْطُّةختٌُّ ْحتَّخل[ألآل

جلحٌأل أتبببا ةًحتجبٌّ أببثبا جنًخ[ز أتثا ٤[حتَّ

٢٠٠٦ في والوثائق٨٩٢ الكتب دار في رقم االيداع
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س[ؤُّء خىلًْ:ئُّ مختحة
خىُّإإإ ضًَّجب ذُّؤ[جن[ٌّ

مختحة ئُّ ٌ[خل[ ْ جبَّخلرًْحت
سًحألُّؤُّحتلخًٌألُّ؛إإ

إلحم:خ[َّْحت� ْ خبآل
َّْضًٌَّىختجبآلإإ

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

الفيليين للكورد واالعالم للثقافة شفق مؤسسة
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ألًٌجمُّحت خلُّحت
هٌُّئ مُّف:شجمف

ألًٌجم[ألآل ًٌَّخُّحت خُّحت
طُّحتةُّْحجلٌّ سُّؤ[ئ

جبَّخلرٌُّّألًٌجمُّحتٌَّئ
ة[جلال سُّْحجب
ؤ٢جلح خلًألحبْخم
جنحت�جي:جن[ْحجل
مُّف خل[حتح
ؤ٢جلح ألُّخلختٌآل

إلًألُّحتٌّ ط[ؤ[جبَّةختجبآل
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ألًٌجمُّحت خلُّحت

٤[حتَّ خلُّحتخ[خم

:ألًٌجم[ألآل خلىختذ٢
ط[حتحخم:سُّْحجب

١٠١٥ العراقيني نقابة الصحفيني االعتماد في رقم

ألًٌجمُّحت خلُّحت ّ�خت س
خلًٌختَّؤ٢ٌّ ؤ[سحب

ملًحجلٌال:ذ[حتٌو:خ[حتْجبْط:طّجمُّ طُّمجُّحت
٤[حتَّْ خخت�ٌل مجًْحتٌَّّ َّْ خىٌُّال
ئٌُُّّآل جبمج[آل:َّْزّ[:ألختٌ[ل ط[ؤ[حتٌَّئ
ئُّ خُّجنحبححت ٌُّألٌُّئ :ْ شىًْؤُّز
حتٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ ْ خلّ[خل زختخلٌُّّ
ُّذأل[ْجبَّْئ ْ ٌُّأل[ْني ٌّ]�ةًْؤُّئ
حتٌّْ مختحي جنُّي[ال: ئُّ: طَُّّْء ْ
ْذُّمجُّؤ[آل جبٌْألّال: طَُّّْ: طٌُّ[جبآ
ذختحتٌجمرٌُّئ ؤُّذختخلّحبححتذختٌآلذ٢حتْ:
مجختذ�ُّخلُّ مجُّأل[ذُّة[حتٌَّئ زّجم١ٌآل ْ
ْ جبٌختآل جنُّحتمُّّذّل مجحنر ء ضًٌَّّ
ؤُّإل[ألٌُّل إلُّحت َّْجبٌىختجبآل ذًحأل[ٌّ
جبٌّ آ َّْضرّل إلُّحت ئُّ جبٌختآل ٌحتَّْح
ذ[آل ةُّألُّ جبَّخم: سًْحتٌحنُّ: َّْْ
ئَُّّْحتنيُّْ ة[ْئى[حتٌّ: ْ جبجلٌىختجبآل: ْ
ْ خّحبَّخلز ةُّخم: ؤئّألُّإل[

أل[ذًحأل[.
ألأل[ئ جلَّكٌُّئ ئُّذ[ْ ْذّل:
ْ خلُّحتْجنًْآل خ إلُّجلححت خلُّجبحآل ْ
ئُّ ةًْذ[ خ ة[حتْحألٌُّئّل ط[ْححتَّْ
ؤئّألُّإل[:ٌُّذّال ْ جلَّكحبححت جنُّإلّحبْ
ْ َّْزّىختٌ[ل ةًْمي ْ خًَّّخبآل ْ
ئُّجبَّخلحبَّحتٌَّئ خّى[حتٌَّئْ خلًز[ٌلئُّ
جبٌختٌحبآ خبٌ[آل إلَُّّْسٌُّئ ط[خل[١ٌٌّآل
جبَّخلذُّمجُّ جبٌْألّحب طٌَُّّْحن[ َّْئ ء
إلُّؤّحنُّ طُّة[ْ ضًٌَّّ يجمٌُّّ
ْز سًْحت ْجنٌُّئّل جبْخ[حتٌَّّ
ذخت نيحنرٌُّئ مجُّْحتحْ ؤئئُّز مجُّْحتحْ
خلخت�ةُّحت ْجنٌُّئ ئٌُّّ: : ٌّطٌُُّّحت َّْة[حت

خلّ[خلُّّ؛.
خًٌُّ مجختجبَّْ ء مجُّْحتح شىًْؤُّز ط

مختحة َّْؤئئُّز جبخب جبحجبَّْحتٌّ: جنى[ٌُّذّل

خلُّْجلآ خلُّضر ٌُّّي ذُّئدُّآل ئُّأل[ْ:
يٌُّختحألٌُّئ حتٌجمرًحتحألر خًٌُّخلُّ ء
ْ جبْْخل سّ[خل[جلٌّ ة[حتض[ألٌُّّ ْ
زّىإل[ذٌُّئ ئُّأل[ْأل ضًَّجنٌُّْجم
جبٌختٌحب طَُّّْ ذًحأل[ٌّ ؤئئُّزآ
ملختٌٌُّحبَّ ْ خّ[ٌحب ةختجبٌََّّْل:طُّع[ال
طٌُّْخن خلُّحتةُّهرألٌُّئآ ئّجمر خ[آل
ئُّ جبحجبَّْحتٌّ جنى[ٌُّذّل ء طَُّّْخلُّ
ُّذأل[ْجبَّْئ ْ ٌُّأل[ْني جبحجبمج[ٌٌُّئ
ء ؤئئُّذُّ ط َّْ جبخب خى[ زّحنىُّجي
ة[حتٌَّئ:مجُّْحتحٌّ طُّع[ؤحبحٌآل َّْ جبمج[آل
خًححتٌَّئ ئُّمجحنر أل[أل[جب شىًْؤُّز
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ خًححت ئُّْحألٌُّخن ْ
خ خلُّحتةُّهغ ئُّذ ء ط[خل[ٌخن ْ

جبَّخم؛؛. إل[ْحتجبَّ ٌْألٌُّل
جبخب جبحجبَّْحتٌّ جنى[ٌُّذّل خ[ٌُّجب
جبمج[آل ء خىُّآل خُّحتجلَّْ ؤئئُّذُّ َّْط
جبَّخلذحبححتٌَّئ ض[خم ألُّّّز َّْ
ئُّخ[آل سُّْحت ْ �ْجل ْحتجبآل ْ
أل[أل[جب خلرُّؤحبٌحبٌَّئ ْ ئّىختٌ[ل جلْك
ًٌْ�حتحخل حتحجبٌَّّ َّْ خ[َّْحت� ْ
أل[ة[ خُّنحبح ش[ةؤٌُّئ جبئجمًْجلٌّ ْ
يطُّض َّْحتزختخلّ[حتٌُّذ ئُّخ[آل
طَُّّْحألُّء ئَُّّْحتحألًَّحت ٌ[خل[ٌّ[آل ْ
نيًٌآل ؤئئُّذُّ ط جبحآل؛. َّْزّ[آل جبَّألل
ئُّ أل[أل[جب شىًْؤُّذُّ إلُّْئ ٌَّّْ جبمج[آل
خلُّي[ؤ�٢ٌّ جبحخّألىختجبآل ؤُّخلُّئٌُّّ
ة[حتؤُّألحب ؤئّآل ٌُّء ئُّ هّحن١ ٌّ�ئُّحت
ض[ئ إلُّجلححتحآل ْ ط[خل[ٌخن جبَّجلمج[ٌّ ئُّ
ضُّئُّذّ[ل ؤُّحتجبال ٌّحت ء ْجنى[ألآل
ضًٌَّ[آل هُّحتؤ[آل: :َّْ ةُّآل ط[خل[ألُّْ:

طذؤخّئ ي[هئٌُّئ مج٢جبحٌآل ٌّ�ئُّحت
إلًألُّحت َّْة[حتإل[ْحتجبآل حتْْخبحألُّْ

َّْئ:إل[ْْذٌُّّئ؛. ؤ[ؤئُّةختجبآل
ؤئئُّذُّ :ط ؤًن[جلئٌُّّ: ئُّ: شىًْؤُّز:
ضًٌَّ[آل ة[حتْخ[حت: ء خلُّحتةُّهر:
َّْزّ[آل ْحجبَّ طُّْحألُّء جبَّخم ضجمرألُّ
خىُّألُّ:خُّإلٌُّحنرآ ْز:طُّحت�حٌ[آل جبحآل
سًْحتَّ ط خًْجب طؤخت�ٌْْخن ء
سًَّّسّىختجبآل َّْخ شىًْؤُّذّل
إلُّحت خًٌألّحبآ ؤئئُّز ضًحخلر
شىًْؤُّز جبٌْألّحب طٌَُّّْخن ئَُّّْحت
ضًٌَّّ جبحخلُّ إلُّيُّ: طُّْ إلُّئًخبحتٌ[ل:
إلُّْئ خى[ْ حتَّهر[حت سًْحتٌل َّْإلُّحت
ذ[ خى[ ط[ئحنر ؤئئُّذُّمجُّ خّ[جب طَُّّْ
ْ ذُّيٌٌُّئ:خ�ًعٌُّّحب ْ إلُّْئ َّْئ

خو[ؤآل؛. يجمٌُّئ ْ حتٌخت�َّْ ئُّ
طُّحتح إلُّخم طًؤّحبٌل: ط[ٌ[: طؤش[
ألُّ أل[ةُّالآ خ[َّْحت� ني[حتَّخلُّحتح
خلُّحت ْ خًْجب حتحجلٌّ شىًْؤُّز
ط[خلر طٌٌُُّّحبَّ ْ طُّنيُّؤأل
ؤُّحتجبال ألٌُّخن ؤُّحتجبالآ ضًحخلرٌُّئ
طُّحتح جبٌختآل خُّحتجلَّْخًٌآل ذًحأل[ٌّ
طُّمجُّحت إلُّيٌُّئّ[آل. ْ ةُّحتحؤُّز ط[خلر
ألُّْآل ضُّس[ئُّذُّْ شىًْؤُّذٌُّئ
خًْجبَّ ة جبٌّ ةختجبٌََّّْئّ[آلآ ئُّ
ؤًن[جلَّئُّ:ةختجبألح طُّحت�ح ز[ئألُّحت:ؤئئُّز
جبَّحتهُّذٌُّئُّ طُّْ َّْئ َّْذ[ٌدُّز
خلُّحتجبَّال ئُّ إلُّئىُّهّحب طُّحت�حٌّ ء

إلُّئًخبححتجبألٌُّئ. ْ ةختحخلجبق
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مجًجلٌَّحنرٌُّّ خل[ئ بث ئُّ جلٌ[ذخت ئُّؤ[ٌَّّْ
ْ ذُّضر خ[آل إل[ذُّ إلُّحتةُّخلّل مختحةآ
ةًحتجبح َّْئ سُّألل ةختجب مختحة حأل شًةؤخت�
َّْ جبخب إل[ذ�ُّ: ئُّجبَّخلّ[آل: طَُّّْء: ةختجبمجُّْ:
خ[حت ئُّإلُّحت جبٌّ: ةختجبألُّخلٌُّّآ ةًحتجب: ؤئئُّز
جبحتٌه ةختٌ[ٌْحب َّْزّ[آل نيُّ يًأل[نّل ْ
ئُّخ[آل ضًٌَّ[آل يًحتخم نيُّةٌُّئ ألُّةختجبألُّْ
ذ[:شًةال ةختجبألُّآ ذ[يُّّْ ضُّئ:ةًحتجبخلر[آل
ئُّأبتاخل[ئ جلٌ[ذخت ء: جبحت�ألحبَّ خُّمجمٌُّّئ
ْ ةّؤّ[ْححتحآل ئُّ: ةختجبألُّ ةًحتجب: سّألخل[ٌحب
حت�ْْه[ز:خُّجنّل ْ ٌل حتْْخب إلُّحت طُّألو[ئ:ء
خ[آل خّ[ْحآل ْ نيًْئ ئُّأل[ْنيٌُّئ ئُّئّ[آل
خّش�ُّ ٌٌُّخن جبٌْألختٌُّألُّْآ مختحة ؤُّحتجل
ةًحتجبخلر[آل جن[حتٌَّئ ْ ٌط[ْح ة[ْئىختجبآل
أل[خلأل[ؤٌُّّ ْحتجبآل طُّحتح ذُّي[ةختجبآل ْ

حتَّمجُّجلق[آلإ ز[ةجم[جلٌّ ْ ٌَُّّْألُّذ
ئُّخ[آل جبٌختٌحب ذُّّئّل: طُّجلؤًْآل: ةًحتجب
خلًز[ٌّ ْ خُّمجمٌُّّئ خلٌُّّّ جتٌّْْ ّ ؤ
ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ ْ خلُّحتةًذى[حتٌّ ْ مختحة

ضُّئ ئُّ نيُّ
ةًحتجبخلر[آل
ح طُّضًحجلٌآل

ؤئئُّذُّمجُّؤ[آلإ َّْ َّْحتحألًَّحت مجًجلٌَّحنرٌُّ[آل
طزُّحتحخلّألٌُّئ ٌَّهُّحتؤ[ألحب جبحؤُّجلحتحألآل
أل[جبَّخلرًْحتٌُّْ ْ ٌ]أل[ٌ[خل ة[حتٌل جبسئُّ
جبَّخلرًْحت خبٌختز[ضجمغ َّْضر ئُّإلُّؤ[آل:
َّْحتَّْ مختحيُّ جبحٌآل حتٌىىُّهرألٌُّئُّْ ْ
َّْ أل[ني[حتةختجبألُّ ْ خلُّحتخ[جلٌّ شىًْؤُّذّل

ذ[جلَّإ ئُّ:مختحيّل حل ّ إل جلْْحت
َّْإلُّؤ[آل َّْف خبٌُّآلآ خلُّحتجبَّؤُّ ئٌُّّ طُّْحآل
س ء مجًجلٌَّحنرآ جبٌىر[ذحتٌَّئ طُّيئُّّز
يًحتخ[آل ةختٌ[خلُّ مختحة ط[خل[ٌخن خ[حت جبحضُّ
مختحة خختجبآل ْ خلّ[خل ةّحنؤُّةّحنٌُّئ
سُّأل�ّل ةأل[حت :ْ ضًٌآل مجًئُّال: َّْحتَّْ
يًأل[ه ْ خلُّحتجبَّال ئُّ ذ[ٌوُّمجُّحتٌّ
زُّحتَّجبحٌآل ْ ؤُّجبَّألُّّز: ْ جبقًةختحخلُّّز:
خألُّؤ[ْ ْ ط[جبَّؤّحلحجب إلُّيٌُّئ ؤُّخلُّئٌُّّ َّْ
خلّ[خلُّز خًححت ئُّ ُّذأل[ْجبَّْئ جنًّحجلٌَّئ
جلحألّؤآل ض[خم مجحنرؤ[آل طّؤُّ شًةؤحبححتٌّإ
إلّحلٌَّئ :ط جبحؤُّجلحتحألآل: ئُّ: ؤُّحتحال: ء
ةئىختجبآل جبسئُّْ أل[جبَّخلرًْحتٌّ نيُّةحبححت
نيُّخمإ جبحْحت�ٌ[ل أل[ْنيٌُّئ َّْحتَّْ خلًز[
هٌُّئُّةأبآ إل[ْجنًٌَّّّ هُّحتؤ[ألحبٌَّّحنُّ ط
ضًٌَّ[آل ء: خُّمجمُّ حتخبٌال مختحة تاخلًز[ٌّ:
ء ٤[ئآ ة[حتْخ[حت َّْ خًٌّ ذ[ٌدُّز َّْذُّأل
خلّ[خل َّْحتزختخلّ[حتٌُّذ ةّؤّ[ٌّْ مُّف
مجختذًٌحبَّ هٌُّئُّيٌُّئُّ ط خلُّحتخ[جلٌّ ْ
مُّف سًْحت ض[َّْ ضٌُّ[ئّ[آل َّْف ؤئآ:
خىُّآل ئًٌُّح: خرًحآل: نيُّ ؤُّسّحب: شُّخلُّآل:
إلُّحت خلُّحتإ خىلًْجبَّ ضًٌَّ[آل ؤُّحتحال َّْ ]ٌ
حتخبٌال خلُّحتجبَّال زئُّجبححتٌَّئ: :ْ طُّهجمُّحت طُّْ
طُّحتح إل[ْحتٌ[ألُّخلُّْ طّجمُّ ء خُّمجمُّألُّ
ط[خل[ٌخن جبحال:ْ:جبَّجلمج[ٌٌُّئ مجحنر خلًز[ْ أل[ْ
َّْ جبحتٌٌُّحب َّْزّ[آل َّْحتزختخلّ[حتٌُّذ ْ

جن[حتَّجلحآل ْ جبٌختآل طُّجلؤًْآل طَُّّْء ؤُّإل[ألٌُّّ
جبٌختآلح نيُّ ئُّ طُّجلؤًْآل خًححتَّمجُّآ:َّْف ئُّ
ة[ْئىختجبآل ْ طُّألو[ئ ئُّ ]ٌ ةّؤّ[ْححتحآلح ئُّ
ئُّ ٌجن[حتَّجلح:ْ ٌ[:خُّإلختَّجبححتٌّ ةًحتجبخلر[آلح
خختحٌٌُّئ ةًحتجبخلر[آل:ْ خلُّحتةًذىختجبآل:ضُّئ

ةُّحتخُّْ:ألُّسُّيح ئُّ جنّنُّ
ضًٌآل َّْ جبَّخلّ[آل:يختؤحلَّ طُّْحألُّ: خّ�ًؤ[آل
طٌُّّ خلرُّؤحبٌحبَّآ ؤئئُّز ط حتْئٌُّئ
جبسئُّ طزُّحتحخلّألٌُّئ: هُّحتؤ[ألحبٌَّّ ؤُّمجُّحت:
حتْةآل مُّؤّحب زئٌُّّ: خُّمحم: حتخبٌال: ئَُّّْضر
خلُّجبحال ط[جلحٌُّذ ؤُّجبحئّ[ٌّ طٌُّّ ألٌُّ[جنرح

ألٌُّ[جنرحح
أل[حت�ٌ ةًحتجب ضًٌَّ[أل[ ئُّ طُّْحآل
ٌُّة١ٌّ جنىآل زحنر ْ ألُّمجًعّ[ل ْ
جبحألّحنغ َّْف ألفآ ٌُّةحبَّألل ْ
مجحنر َّْئ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت خلُّحتء
ذُّأل[ألُّز :ْ ةًحتجبخلر[آل خلّ[خل ٌُّألٌُّئ:
زٌُّ[ال طزجلخلّألّخن خختحٌٌُّئ
ؤُّخلُّئُّ ًٌجمرٌُّةإلُّئ ْ ٌ]ذُّخ
إلُّحت َّْحتحألًَّحت ئُّ ألُّذُّْحٌُّذُّّمجُّؤ[ألُّ
َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء: ط[ٌ[ جبٌّ إ: طُّمجُّحتٌل
ذًحٌحب نيُّ ةًحتجبح مجّ[آل ئُّ ذًحٌحب نيُّ مختحة
طُّْ ز[جبحجي خًٌّ طٌُُّّ ّحنؤُّحتمجُّح ز ئُّ
أل[آل جبٌ[حتَّ ةًحتجبح ئَُّّْحتحألًَّحت ض[خلٌُّّئُّ
يُّجبحتٌّ إلُّحت:ةُّخلّل:ضًٌَّحبٌَّّ جنًْحتَّ ةًحتجب
طزجلخلّآل ئُّخلُّحتجبَّال ؤ[ئى أل[جلحألّحبآ
ْحجل طُّحت�حٌّ ي[ز ةًحتجبخلر[آل ئُّ إلُّؤّحنُّ
خُّمحمآ َّْ جبخب خًٌّ طزجلخلّآل ضًٌَّّ ْ خًٌّ
طُّة[ْ جلٌأل�ُّْ ئُّئّؤ[آل خلًز[ٌّ طّجمُّ َّْف
ذُّّحتٌحبَّ خُّمجمٌُّّئ ئُّ ةُّخم جبٌَُّّإل[
َّْزّ[آل جبسئُّ ٌَّهُّحتؤ[ألحب خلًز[ْ حتجل

جبحؤُّجلحتألّحب؛إ

:ضُّئّوُّ خُّهختٌآلشجمف
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خلّ[خلُّز

٧

ذُّّآلإإح ضُّْح ئُّ ةٌُّّ مختحة ؤُّحتجبال

ئُّخبٌخت خل[ئ نيئ ألحلٌىٌُّّ َّْحتسُّ جبٌٌَُّّل مختحة ؤئئُّذٌُّئ
جبٌىر[ذحتٌُّز خلرُّال: ْ خُّمحم: حتخبٌال: ْ زُّحتنيُّال: خل[ٌٌُّّ
خلحلحْ خلُّحتآ خختجبٌ[ألُّ: ؤٌُّألُّذ ْ ئُّأل[ضًَّجن : زخت� خبٌ[ألّل
ْئىُّحتٌ[آل خلُّحتخ[جلٌّ ضحلؤُّز ْ:ٌختحأل ًؤ[ئ ْ جلألحبحآل ْ ةًجنغ
ٌُّخبٌختجبَّخل ْ نيُّْخلّ[آل ْ ؤٌُّْجم ئُّ إلُّؤّحنُّ ْ ألٌُّّْ
خلُّحتهختحجلٌّ َّْ ألُّذًٌُّألجمر مختحيُّ ئٌُّّ ذ[ةّل إلًٌمت خبٌ[آلآ
حتخبٌال ضًٌألؤجت سُّجبٌَّئ جبححتْجبَّخلُّْ ذُّألّ[ خجتٌٌُّحب ط[جلحجبٌّ ْ
إل[ْْذٌُّّئ ضًٌآل َّْ جبَّخلّ[آل إلُّؤّحنُّ ء ألُّْجب جبٌىر[ذحت

يختؤحل:خًٌّإ
ئُّ شجمف خلُّجبحال ء: ُّ ّأل[طُّيئ ْ ؤئإلًحت�ٌّ طُّْ: جبٌْ[ٌّ َّْف
ئَُّّْضر ة[حت إل[ْحتجبٌَّّ سُّإل[آل ّحل إل مجُّْحتحذختٌآل َّْحتحألًَّحت
ئُّْ سُّألل جلْْحت: َّْ طٌَُّّْخن: جبٌْ[ٌّ :ْ ةًٌَّر جبحمج٢ةختجبآل:
تببب ئُّ ٌُّة�ختذل ٌُّْذٌُّئ خًٌّ طَُّّْ جبَّحتةختٌ[ ْذُّ
خُّمحم حتخبٌال: خلرُّؤى[حتحألٌُّّ :ْ :ٌَّّْ ذًألخت� شًةال َّْ جنىُّخلر:

شًةال ْ ةختجبآل يًحتذ[حت جبَّخلذُّ ئُّْ مختحة ْ إل[ْحتجبآل:
ْسًْجبإ هختٌَُّّأل:إل[ذُّ ْ جبقةختحخلُّّز

َّْئ تببب ئُّخل[ئ مختحة ؤئئُّز ط[جلحجبحألٌُّّ خبححتجبآل ًإلُّئ خلُّحتَّذ[ٌّ
طُّحتح خًٌّ مج[ال:ض[خلّل جبَّخلرًْحت:إلُّؤّحنٌُّ:مختحة ألًٌجم[ألآل
خًٌّ مجُّْحتحٌل طًؤّحب ْ مختحي ذْْ]خبٌ[آل:إل خ[حت ط[ئحنرىختجبآل
خألّ[ذأل[ٌآل ْ ط[َّْجبحأل ْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ْ ّحنىُّهغ ز َّْحتَّْ
سًْحت:طَُّّْء َّْف نيُّْخلّ[آلآ ْ خلرُّال ئُّ جبٌْخت ذ[جلَّْ مختحيّل
جبَّ نيًٌألىُّ ضًَّجنُّحآ ئُّجبٌْختَّْ جبَّْئ جبَّألل ْذألُّح زّحنّألٌُّئ
ْ �ْجل ّؤ[آل إل َّْف خلرُّؤى[حتآ نيألل ئُّ خًٌُّ ط[جلحجب مختحة ُّخل[ئ
ًَّجنىُّحت جبظ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ّؤ[آل إل َّْحتجبَّْحؤُّآ إلُّحت ة[ْئى[حتٌّ
طٌَُّّْحن[ َّْئ مختحيُّآ ئٌُّّ جن[حتٌل ْ جنًْآل ئُّإلًٌمت ألُّّّ
س[حتحآلآ ئُّ جلٌ[ذختٌخن َّْحتجبَّْحؤُّْ إلُّحت ةّحنؤُّةّخن ْ سُّألل
خًٌُّخلُّ مختحيُّ ئٌُّّ جن[حتٌل مجحنر: جبٌْألّحب طٌَُّّْخن خّش�ُّ
إلُّجلححتحآل جبحألختٌ[مجُّْ خ[جلمجٌُّل ْ ؤُّذخت بت إلُّحت خلُّحتخ[جلمجُّْ

ذُّأل�ُّْ ؤُّحتجبال ْ طذؤخّئ إل[ؤحنًْ ئُّ ٌّ�حت ألىختٌرة جبًٌححت
مختحيُّ :ط حتْْخبٌَّئ مجحنر سُّأل�ُّْ خُّحتٌَّّ نيؤ[أل ةختجبألُّْ:
مجّ[آل ئُّ ؤُّحتجبال س[جبٌَّخن أل[ْ هيُّحتَّخ[ئ طألحلححتأشاآ خًٌُّخلُّ
ش[ئُّذّحنُّ ط طُّحتح مجًعّ[مجّل ني[حتَّخلُّحت ةختجبمجُّْ: س[حت�خم

ألُّةختٌ[مجُّإ َّْجبٌّ ّؤ[آل إل
جبَّجلمج[ٌٌُّئ خ[حت ْ مجُّأل[ذُّة[حتٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ خ[خم طُّمجُّحت
ُّةًئ خ[َّْز ئٌُّّ خّ�ًؤ[آل: طَُّّْ خىٌُّالآ: جبَّْئُّذّخن
خ[خم مجُّأل[ذُّة[حتٌُّ جبجلٌّ:ْ ْ ٌَّطُّْ:سُّحتجب مجحنر ألُّّذًٌُّألّال
ٌى﴿ختٌ[مجّل حت ؤ[ٌَّْل َّْحتسُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت خىٌُّالآ
حتحزحتذّل ئُّ ُّذأل[ْجبَّْئ جنُّه[هٌُّّّ: ٌى﴿ختٌ[ل حت َّْأل[ْ
مجُّأل[ذُّة[حتذختٌآل ئُّ ٌُّةّل :َّْ مختحة: ء ةختجب طَُّّْ ط[جنىختحٌّ
َّْ ببببإ:خّش�ُّ:طٌَُّّْخن ئُّخل[ئ جبَّْئُّذٌُّئ:سُّإل[آل:أل[خلختٌ[مجُّ
ء جبَّحتةُّهر�ُّ طَُّّْ خلُّحتح ى﴿ختٌ[لحؤ٢ٌ حت حتحزحتذّلذخت مجًْحتٌَّّ
ة[حتةختجبآل مجًجلحتحآل:ْ ْ خبٌ[آل طُّحتح مختحة خُّنحبحٌّ:ز[ٌرُّضر جن[حت

خلرُّؤحبٌحبَّ مختحة أل[جلحألّال:ؤُّحتجبال سُّإل[ألُّآ:جبٌّ جن[حت ضختحْذختٌآل
شىًْؤُّز ذُّّآلإإح ضُّْح ةٌُّّ:ئُّ ضًَّجنىختجبألُّْ نيُّ َّْ جبئ
ةُّؤ١َّح َّْحتٌآل حتخبٌال شىًْؤُّز ئُّ نيٌُّّ مختحة طّجمٌُّّ
أل[ْنيٌُّئ طُّحتح طُّع[ؤحبحمجُّ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ زختخبٌَّل مي
حتَّهر[حت ٌ]خل]ٌ َّْخ َّْط[جنىختح إلُّحت ٌ[خل[ جبَّْئُّز هُّي٢ألحنفح
ْ ةًحتجب َّْئ س[حتٌل ةختجبمجُّ جبحتْخم هختٌَّل ةّحنؤُّةّخن طُّة[ْ
ٌُّألٌُّئ ْ شحلذ َّْئ س[حتٌل ْ خلًألأل مُّحتَّذ َّْئ س[حتٌل
ّؤ[آل إل ذُّأل[ألُّز طُّة[ْ خلُّضرُّْ ني[حتَّخلُّحتٌحن ٌّ�حت ء آ ذخت
هُّي٢ خبٌ[آل ء ضًحتحء: ة[حتز: ٌآل خخت� ئُّخ[آل: ؤىًحت�ٌحنُّ: إلُّحت
َّْجلححتَّز حتحزحتز جبٌْ[ َّْمجًْحتٌَّّ نيًٌألىُّ ألُّجبححتٌَّئُّآ ْ
َّْجلححتَّذُّمجُّ ذ[ٌدُّذىختٌ[ل خًْجبسٌُّّ خُّجنُّ مختحة خ[جلحتمج[أل
طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ طُّة[آ ؤ[ألل بب: خُّجي: ذُّألّ[ تببب خل[ئ طُّحتح
ة[حتز يُّْ ًط[خئ ئُّ ةختٌُّآل خّدُّجي ؤُّحتجبال ذخت ؤ[أل�ٌُّّ جبْ طُّْ
ّحبَّأل�آل؛ إلُّحت:خ ؤُّحتجبؤّخن ّؤ[آل إل ُّْ جلْك إلُّؤ�ُّ ط ضًحتحء؛

خلُّحتؤُّجب حتَّجلح

ذُّّآلإإح ُّْح
ض ئُّ ةٌُّّ ختحة

م ؤُّحتجبال
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٧

سجمرّىئ ذًحأل[ٌّ ْ ط[ؤًْخبمج[حتٌّ: ئُّخبٌخت: طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ
ْ سُّألختحئ حتحخلُّْض خلُّحتزُّحتجنر ْ طحبححتٌّ ْ خلُّحتخ[جلٌّ ْ
مختحة جبَّْئُّز خختٌر[أل إلُّْحئ�ختٌّ ْ خلُّحتخ[جلٌّ خلُّحتةختجبٌَّئ
إلًْجل ئُّ: زّ[ٌْل طُّْحألَُّّْ: ضًجب ئٌُُّّآل إلُّحت ألختٌ[آ خألّ[ز
ؤئئُّز مختحة:ء :ةختجبألٌُّّ:ز[جن[ٌّ طًحتجبألُّْ:إل[ْحتجبآلْ: إل[٤ٌُّّئ:ئُّ
ء:أل[ٌّْ:ألختٌ[:مختحة جبَّْئُّذُّ طُّْ جبٌّ خلًحتٌ[:َّْز:حتحجلٌّ:ألٌُّْآلآ
ؤيٌُُّّذّىختجبآل ط[ٌحبئخبٌ[ْ ْ خلّ[خلُّز جبَّحتطُّع[ال ْ خُّحتإلُّال
خختٌر[ألّ[ شىًْؤُّز خلّ[خلُّذٌُّئ ْ ط[خًْحتٌّ خُّحتخبََّّْألحبٌّ
إلًٌمت جبَّْئُّذُّأمختحةا طُّْ جبحتْخلدًٌآل طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ خًٌّآ
ألٌُّ[جنرآ مختحيُّْ ؤئئُّذٌُّئ خُّحتخبََّّْألحبٌّ َّْ زًٌَُّّألحبٌّل

خىُّ ضًَّجب ذُّؤ[جن[ٌّ س[ؤُّء ئُّ خىلًْ مختحة

ؤُّقًْجب ّض جن ء َّْضرُّ: ئُّْ: أثبثبا خل[ئ
ٌخت ضجمرًٌحبَّ:خب مختحة خًٌّآ جبخب:خختٌر[ألّ[ ئُّ
جنًْحتجي ضًٌَّّ:ْ ط[خًْحتٌّ ْ خلّ[خل: ئأل١ة
مختحيٌُّّئ َّْضرُّْ ئُّْ إلُّحت ةختجبآ خُّحتز[
خختٌر[ألّ[ خلًز[ٌّ ْجنى[ألآل ض[ئٌُّئ ئُّخ[آل
خختٌر[ألّ[ نيُّء ذ[جلَّذختٌآل ئُّخ[آل ؤُّجني
ٌَُّّْةَُّّْ إلُّحتجبْمج جبٌْ[ضختٌخن ةختجبٌ[آلآ
خّش�ُّ ٌٌُّخن جبحآلآ ةًحتجبخلر[آل: زُّؤ[حت
خلّ[خل جتْْ ّ ئُّؤ شىًْؤُّز ٌُّةُّال طَُّّْء
هختٌَّ�ّخن أل]ذ :ْ خختجبآل: ئُّأل[ْ ةًحتجب

طُّع[ؤحبحآلإ

ّىإل[ذ�ُّ ز جبَّْئُّذُّ ط ذ[حتٌض ء جبٌْألّال طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
خلّجمرال أل[َّْألحبٌَّئ ئُّخ[آل مُّحتٌواٌَّئ نيُّخلس[ألآلأأل[ٌد ئُّ
َّْجبَّخم مختحة مجحنر: ُّْسئ جبحٌآل جبٌْ[ضختٌخن :ْ حأل شًةؤخت�

جنهّألّحلالإ ْ ٌَُّّْألُّذ ْ جبٌأل َّْ ذًألخت� ْ جبٌىر[ذحت ٌل خخت�
ٌجبحتٌجتح َّْ ٌحبآ ّجتْْ:جبٌخت ؤ أل[جنختٌأل١ٌآل خلّ[خل ّجتْْ ئُّؤ مختحة
ؤُّجبَّألّ[ألُّْ خبٌ[آل ٌَُّّةَُّّْ خًْجبَّ:ض[ءْ: طَُّّْء ئُّسّ[ٌّ ّجتْْ ؤ
خًٌُّخلُّ جبٌْألّحب َّْف سّ[ْحجلآ ّىإل[ذٌُّئ ز ئُّأل[ْأل جبقةختخلّ[ألُّ
جبَّحتخلّل مجحنر َّْحتسُّ ؤئئُّذٌُّئ:مختحةآ:مختحة مجحنر طُّحتح جلألحبحآل
ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ئُّ ْ:طّىلألُّ ةختجب جبَّحتخم:ؤختجبآل إلًْة[حتٌَّّ ؤُّحتجبال
ْ يًحتخم خ[حت ء خىُّآل: خبٌ[آل ذُّؤ[جن[ٌّ سًْحتٌل: َّْ ةختجب

خلُّضرّ�ُّإ
جنًْآل:ز[ٌّ خجتٌُّآلآ ضًٌَّ[آل طَُّّْء ئَُّّْحت ةًجنرّ[آل خبٌ[آل:ؤُّحتجبال
ةًٌُّْ :ْ جبَّحت: ْ جبٌَّحنر ئُّخ[آل: مختحة جبٌىر[ذحتٌَّئ: :ْ سُّئجب:
ضًٌأل[ٌُّْ طُّْيُّحتَّ: مختحة خّ[ْحألٌُّئ ْ ةًحتجبخلر[آل إلُّئُّذٌُّئ:
ز[ةُّْةختجبأل ذًحأل[ٌّ ضًٌَُّّْ جلْْحتجبححتٌّ َّْمجحنر خلختْجنر ء
خُّإلٌُّحنر جلْْحألّ[آل: َّْ ذُّألّ[ ء جبٌىر[ذحتٌَّئُّ طُّْ ٌحبآ: ألٌُّخت
مختحة ئُّحت�حخل َّْف: ةختجبٌ[آلآ جبحتْخم مختحة ؤئئُّذٌُّئ طُّحتح:

ةختجبٌْألُّ:جبْْجلَّطإ
خألّ[ذأل[ٌآل جبٌْ[ضختٌخن تبببْ ئُّ خلُّجبحؤّخن حتخبٌال حتؤّ[آل جبٌْ[ٌّ
]ٌ طُّمجُّحت ذ[جلٌَّل جبَّخلرًْحت خألُّؤ[ٌّ ئُّخ[آل مختحة جبَّْئُّز
سًحألّل ْ خلُّْجل خًْجبَّ:خ[ضىلٌُّّ ةختٌ[:مختحة ئُّف طصرؤ[ئ:طَُّّْ
أل[ضًَّجنٌُّّئ ْ ة[حتَّخل[ز جبٌّ َّْف: ؤئئُّذُّمجٌُّّآ مجحنر طُّحتح

ةُّؤُّإ ئُّذ ضًَّجن جبحتٌجتَّْ مًؤختٌ[آل
مجُّْ خخت� ٌُّةٌُّّ ٌُّةُّ ضُّحتٌىُّ ذ[جلَّ مختحة جبئ ئُّأل[ْ طٌَُّّْحن[ َّْئ
ط[حتَّجلْْ ْ طُّة[ نيَُّّْحت�ٌّ[آل يُّجبَّحت جبَّخلرًْحتٌخن ؤ[جبجبٌَّئ
ذُّس ئُّأل[ْ ْ ئٌُّل ْ ؤ[ئىّحلال: خبٌخت:خلال ّحبَّ ةُّه مختحيٌُّّئ
ْ شُّجبٌجم ْ:جلٌَّحبٌّ:ْ نٌُّحبحآل ْ مُّحتجي:حتؤّ[ل:خلُّجبحال ذًْجل ْ
سًْحت ذُّئُّهحلٌألٌُّئ جن[جنٌُّّ ئُّخ[آل ضًٌَّ[آل جنُّْحألُّ ْ مُّيّئ
طٌُّ[ألُّ ء:خّ�ًؤ[آل ةُّآلآ ضًٌَّ[آل:ق[ٌخن ذ[جلَّ طُّألو[ئ ز[ئُّْحآل
ئُّ خىلًْ مختحة طٌُّّ طؤش[ خًْجبآ خلُّي[ؤ�٢ مختحة: أل[ضًحجلآل:

خىُّإ ضًَّجب ضًٌأل[ٌّْ حتْضجم[حت ذُّؤ[جن[ٌّ س[ؤُّء

جلٌختَّء:ةُّؤ[ئ
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ئُّ:خ[جلٌ�[ٌّ:ضًَّجب خ[جلٌُّمجُّ طُّمجُّحت خ[جلٌّ:ذًْز[آل طًٌحنآل:ئُّ
خ[جلٌحلحألٌُّئ ُّْ�ٌُّئ نيًٌألىُّ ضًَّجبَّآ ي[ع[جل ئُّ خًٌّ
ذختٌحنُّْ ئٌُّل: حتحإل[ذألُّْ خ[جلٌ�[مجُّ ْإلُّْحٌّ ةُّجي َّْئ
نيًٌألىُّ خلُّحتةُّهرألحبآ طُّحتح ؤُّؤُّحتٌل خًْألُّ إل[ألحبَّحتٌَّئّخن

ضًَّجبَّإ إلآل إل[ألحبَّحتٌَّئّخن خ[جلٌ�[مجُّ خّش�ُّ

ؤ[ئى سُّألل
خُّنحبح طُّحتح خًَّْألُّْ

ؤ[ئُّمجُّجب ئُّأل[ْ جلٌ[ذخت ذ[:هختَّذخت:ْ خ[جلٌُّّآ نيُّْحجنٌُّّ سُّألل
َّْزّحب مجُّْحتحذخت: جلَّحتَّجب ْ جلٌ[ذخت ٌختحأل ًؤ[ئ خًْجبآ ألحلٌىُّْ:
سًّحجل سُّألل خرًٌُّألّحب طُّمجُّحت: طَُّّْخلُّ: ؤ[أل[ٌّ ّحبإ حتَّخل
ئُّ خُّجنّل طَُّّْ َّْحتحألًَّحتَّمجُّجبآ: خ[جلٌ�[ٌّ أل[ْ: طُّحتح خىٌُّحب

ةختجبٌحبَّإ جبَّخلَُّّْحت ضًَّجب طُّحتح خلُّحتةُّهغ

َّْزّىختجبمجُّآ جبَّخم ةًحتجب جبخب ئُّ ء سُّأل�ُّّ ئٌُّّ ؤ[ئى
طَُّّْء طٌُّ[جبَّ: سُّأل�ُّمجٌُّّ طحبححتٌَّّ خُّنحبحَّْ ئُّ خلُّحتَّذ[:
ٌال:ةختجبٌ[جبْ إلُّحت خًجبسٌُّّ ٌآل خخت� ْ إلُّحت�َّجنٌُّّ:ةُّؤُّْةختجبآل
سُّإل[آل مجُّْحتحٌّ ةؤس[ألّ[ٌٌُّئ ئُّ سًْحتحْسًْحت إلُّحت�َّجنٌُّّ
ٌّحت ألُّةُّآل:ْ َّْخُّحتإل[ْحتجبآل ة[حت: ء ةًحتجبخلر[آل ئُّ ةختجبٌ[جب:

جبٌحبححت ْ مجُّجنر ئُّ ٌّ�حت طَُّّْء ئَُّّْحت مجختذَُّّْحت ؤ[خلجبٌدئ
ةختجبٌ[جب ة[حت ْذٌُّئ:ألُّةُّآلآ خلُّحتجبحآل ذ[ خ�ختٌحب َّْحتزختخلٌُّئ
ٌال إلُّحت ئُّ :ألُّحتحٌُّذٌ ألً ضًَّحتط[ْح ْذٌُّئ طَُّّْء طُّحتح
ٌٌُّّئ:جبَّخلرًْحتٌّ حت ئَُّّْحتجبَّال مجختهر ّحنُّْ ة ألُّةُّآل:ْ ْحجل
ضًحخلرٌُّئ ْ إلُّة ٌال:ْ إلُّحت َّْ ةختجب:جبخب جبحتْخم ٌ]خل]ٌ ْ

ؤئئُّذُّمجُّؤ[آلإ
أل[ْنيٌُّئ خ[حت ط[خل[ٌّىختجبآل طُّحتح ء جنًْألٌُّئُّ ْ ٌّ�حت ط
جبحألختٌ[ٌْآل ٌال إلُّحت طحبححتٌَّّ جبٌَّحنر ةًحتجبخلر[أل
ذخت ْجنًْآل ٌّحت مجحنر:طٌُّ[ألُّْ:نيُّألُّإل[ ةختجبآ هُّحتحؤًْجنّ[آل
جنى[ألآل:إلٌُّدُّز ْ ةًحتجب ز[ٌٌُّّ ةحلَّْةختجبآل مجختذَُّّْحت:طُّحتح
سُّأل�ُّمجُّ ألُّذًٌُّألجمر طَُّّْء ئَُّّْحت ْف ألُّذٌَُّّّْؤ[آلآ
سًْحت خًٌّ: طَُّّْ: جبٌّ آ ةًحتجبخلر[ألُّْ سُّحتمجٌُّّ أل[ْ: مل[جبَّ:

ألُّنيألُّّْإ ضًحخلرّل:إلًٌمت:ئُّف
ٌُّّ حت طُّْ خًٌّ: سًْحتٌل إلُّحت َّْ طَُّّْء جبٌْ[ٌّ: َّْف
ٌل خخت� :حتَّجلحؤُّأل َّْحتمجختذآل َّْ ذًٌُّألجمر ْ مجختذَُّّْحت:
ْحجل ضًٌَّّ طُّحتح ةًحتجبخلر[آل جبَّحتْحجلٌَّّ ةًحتجب َّْحتزختخم
إلُّحت ةًحتجبآ: ؤ[ئ أل[ْ طُّحتح خى[ سًّحجل سُّأل�ُّمجُّ خى[ْ:
ط[يألُّ خ[ٌُّجب خ[حتٌل سًْحتَّ ئٌُّّ ةًحتجب طٌَُّّْخن ئَُّّْحت
أل[ْ طُّحتح خى[ ةًحتجبَّْ:سًّحجل ؤ[ئ سُّأل�ُّمجُّ:ئُّ خى[ْ ُّؤ[ؤئ

خُّنحبحخمإ ء ؤ[ئى ؤ[ئُّمجٌُّّ
زُّحتئُّؤ[آل خلُّحتء سّ�خت ْ ةًؤ[حت خلُّحتء ةًحتجب طّجمٌُّخن
ْ:خلُّحتء َّْجلٌخت َّْجلٌختٌَّئ:ْ:نيُّألُّإل[ سّ�خت:خلُّحتء ْ
جبَّجلمج[ٌّ ْ جبحال نيُّألُّإل[ ئُّ ْ ٌحب جبٌخت خلًز[ طُّحتة[آل جبَّخلٌُّّ
خ[ألُّ خ[ٌُّجب طّجمُّ جبٌختٌحب:ء ٌألُّحت خلُّحتخ[جلٌّ:ألً ْ طُّؤأل ذخت
زخلر ئٌُّّ: ٌُّء: إلُّحت: خ[ٌُّجب خلُّضرُّْ خ[حت: ئٌُّّ: سًْحْ:
سًّحجلةختجبآل ئُّ ة[حت خ[حتٌُّألُّ ةًحتجب ٌّ إل[ ء ز[ٌٌُّئُّ: ْ
ةًحتجبخلر[ألُّْ ئُّ جبٌْختَّْضجمرأل خُّنحبحْ طُّحتح سُّأل�ُّمجُّ
ئُّ َّْجلٌختٌَّئ طُّعًْؤُّآل ْ زُّحتئُّؤ[آل: يًخٌُّّ أل[ْ طُّحتح

خُّنحبحإ
ط ةًحتجبخلر[ألّحنُّْآ: ٌال إلُّحت أل[ْضًجب ئُّ طٌَُّّْحن[ َّْئ:
ٌُّء خلّ[خل ّحلٌَّئ إل مجحنر طَُّّْخلُّ ضًحجلٌ[حت يًأل[نُّ
ؤ[ئى خلّ[خلُّذٌُّئ خًْآل:َّْحتحألًَّحت جبَّألل ٌُّء ْ ٌجمر ًإلُّئ
ؤُّحتجبؤ مجُّْحتحٌّ ضًجبألّحن[ألحبحٌآل خ[ٌُّجب س[جبٌَّخن ئُّط[خلر ْ
ْ ئُّ:زآل جبْألّ[:ط[مج[جبححت:خًْآل حت�حٌّ:مجحنر طُّع[ال:خحبحتٌٌُّحب:ذ[
حتٌْحبحمجّل إلُّحت طّجمَُّّْ ئُّ إلُّحت خُّنحبحْ جبحمج٢ةُّحتٌَّئ مج[ال

ؤ[ئىإ خّ[جب:ملختٌٌُّحبَّ:ؤئ أل[ْنيُّمجُّ:حتٌّْ ْ مختحة ئُّ

يًحتخ[أل م[حتي
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ؤُّحتجبال طًٌحنّال: ْ ةٌُّال ئَُّّْ إلًٌخت هختَّس[حت:
ٌخت ئُّخب ألُّةختجبٌ[آل خ[َّْحت� خًٌّ حتْْخبمج[حتٌل مختحة
يًحتذ[حت جبٌىر[ذحتٌُّز حتخبٌال شًةال ْ خلرُّال خل[ٌّ
خبححتجبآل:ط[جلحجبآ ًإلُّئ:ْ خ[حت:ط[جلحجبٌّ ْ:خىُّهألُّ خًْآل
:ؤئئُّز خل[ئ تت ئُّ جلٌ[ذخت: :ٌجبحتٌجتح إلُّؤّحنُّ:َّْ
ةئحبْ ْ ذًحتةؤ[آل: ْ مُّحتَّذ ْ ةًحتجب :َّْ مختحة
ؤُّحتمجُّخل[ز ئُّأل[ْ: ذخت ةُّؤّألٌُّئ: :ْ ط[جنًْحتٌّ
حتْْخبمج[حت ئُّحتجل: ْ ذختخم: ئُّ: زخت� خبٌ[ألّل: ْ
خُّمحم حتخبٌال حتؤّ[آل جبٌْ[ٌّ َّْف خلُّحتآ خختجبٌ[ألُّ
ْ مختحة طزجلخلّألٌُّئ ألُّضخن زٌُّ[خًٌآل ْ

أل[ْنيُّمجُّآ طُّحتح طُّؤختٌى[ ّحلٌَّئ إل إل[ذآل
َّْمجحنرآ ؤُّحتجبال خُّضحن[ هختٌَّل ٌ]ّألجبئ خلُّحتَّذ[
تث؟ ئُّ جلٌ[ذخت حتَّجلحؤُّأل َّْ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
ٌُّإلُّؤّحن ذ[جلٌَّّ جبَّخلرًْحت مختحة ؤئئُّز
خ[آل إل[ذُّ جبقةختحخلُّّز شًةال جبحألختٌ[ْ
مختحيّل ء خألُّؤ[ طُّْ ئُّخ[آل جبَّخلز ذُّضر
ّحلْ إل مجحنر ْ خًْجب ٌُّألَّهخت: هّحبحتحف رّ ٌُّة
ؤئئُّز شًةال خًْآل:ْ ئُّذ:خُّجنحبححت ٌُّألٌُّئ

خىختٌٌُّحبإ زُّخلُّآل ئُّذ
خًٌّ خلُّحتةُّهر�ّل: خلُّحتَّذ[ٌّ تببب : خل[ئ
طُّع[ال خبححتجبآل ًإلُّئ ٌُّةُّال ئَُّّْضرّل
ْ زّ[ل ْ خبآل َّْ مختحة ضُّئ جلْْحتال جبحتٌ[ْ
ط[حتَّجلْْ ْ ضًحخلر ئُّخ[آل: سًحألٌُّئُّْ: س[ٌُّئ
جبَّأل�حبحٌآل خلُّألحبْْيٌُّئ ةختجبألُّ حتٌّْ ضًٌَّ[آل
س َّْف خبحألآلآ ًإلُّئ ضًٌَّ[آل ٌألُّحتٌَّئ ألً ْ
ْ جبحجنرٌُّّ ؤئئُّز ء زّحندّألٌُّّئُّ طُّْ جبحضُّ
ؤُّحتجبال ُّخل[ئ ء:خل[ئُّإل[ٌّ ط[حتَّجلَّْْ طًؤّحبْ طُّْ
ّؤ[آل إل جبٌّآ ٌحبَّ خُّّ خًٌآل ذُّؤ[ٌّ َّْ خّىل[حتَّ
ٌجت خل[حت� ؤُّألحبمجُّْ جلَّكُّْ ْ خبحآل :َّْْ إلُّحت

ألُّةختٌ[مجُّإ
ٌُّةُّْ ئُّجنًْآل ٌُّء إلُّؤّحنُّ مختحة يٌُّختحألٌُّئ
حتَّخلّألَُّّْْ ْ مجًعّ[آل طُّحتح خًححتٌل: إلًٌمت

خًٌألُّ؛ سًحألُّؤُّحتل مختحة ئُّ ٌ[خل[ ْ سُّأللجبَّخلرًْحت ألٌُّحنرألُّخلُّْآ مجورًمجًْ: ْ جبحألّحنغ
شحلخ ْ ضًجبٌّ: خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ جبَّخلز:
ْسًْجبآ إل[ْحتجبمجُّخلُّ هختٌَّل ة[ْئى[حتٌّ
ئٌُُّّآل حتْْخبحألُّ حتٌْحبحمجٌُّئ ذُّيّألَُّّْْ
ط[خل[ٌخن خُّمحم ز[٤ُّألٌُّّ ي[مّحبَّْ ٌى﴿ختٌ[ل حت
ةختجبألُّْ ؤُّش[ئ مختحة: ئُّ: خلُّي[ؤ�٢ٌّ ْ
هُّْذ[ألآل خلُّحتي[ئ طَُّّْء ئَُّّْحت جبَّْئُّذّخن
َّْئ جلٌ[ذخت يٌُّختحآل جبحتْخلىختجبآل ْ ؤئئُّز ٌجبححتح
ةأل١ئىختجبآل ذًحأل[ٌّ جبٌّ: ذختآ: ٌُّألٌُّئ ْ ّحل إل
إلًٌخت إل[ إلُّحت ئُّجبَّخلحبحمجُّْ: خلُّضرُّ: خ[حت ط
طُّْخل[ٌّ جبحمج٢ةختجبألُّمجٌُّّ ْ س[حتحآل مختْْخُّمجٌُّّ
ط أل[جلحألّال:ني[حتَّخلُّحت ْ حتخبٌال:خُّمحم خلُّحتجبَّال

نيُّخمح خلُّضرُّ يٌُّختحآل
إلًٌمت ء طُّْ:حتحجبَّ خلّ[خل:حتَّخلُّّخلُّ زختخلٌُّّ
س:ؤرؤ[ألُّ ألُّؤُّألحبمجُّْ َّْزُّّْ خألُّؤ[ٌل:حتحخل
ؤ[أل[ٌّ ٌٌُّخن مختحةآ ضُّئ جلْْحتال ٌُّّئ ألُّّّ
َّْحتجبَّْحؤُّْ ةّحنؤُّةّخن:خلّ[خل:إلُّحت طَُّّْخلُّ
ؤئئُّذُّ ذُّألّ[ حتٌُّْْ ئٌُّّ ٌُّةُّؤّخن جلَّحتَّجبؤُّآل
ط[خل[ٌخن ْ ٌَّط[خلًْجب ٌّ�نيَُّّْحت خل[ئٌُّئّ�ُّ ء
ْ شًةال جبٌ[حتَّ َّْف ةُّآلآ خُّضرَُّّْحتٌّ :ْ
ٌَّّْ ذُّةخت� شًةال جبَّخم ؤئئُّز:ٌُّضجم٢ ط٢حجبٌَّّ
مجًعّ[ل ْ زُّخلُّآل خُّحتأل[ؤٌُّل ذُّةٌُّألُّّْ ْ
خألُّؤ[ٌّ َّْ خُّخل[ألآل زحنر طُّحتح ألُّّّ ْسًْجب ئُّ

ٌ[خل[آ سًَّّسّىختجبآل ْ جبَّخلرًْحتٌّ
خلُّحتَّْحت: َّْضرّل ئُّمجحنر ٌ[خل[ٌخن طؤش[ :
ةُّؤ١ٌآل إلّؤ[آل َّْف جبَّخلذُّآ خ[ذختٌآل: ْ
حنُّ ّؤُّش[ئ َّْ:ألُّةختٌ[مجُّْ زٌُّخت� ئُّف خُّجنّ�ّخن
جبَّخلرًْحتٌخن ٌ[خل[ْ خىختٌٌُّحبآ:طَُّّْخلُّ: َّْ زٌُّخت�
ؤُّحتجبال ّىإل[ذُّْ ز إلُّة: خًٌألُّْ: سًحألُّؤُّحتل
إلُّحت ْ:يٌُّختحألّخن �ْجل:ْ خًْجب خبٌختز[ هُّي٢ٌخن

َّْحتجبَّْحؤُّإ

ؤ٢ٌّ شإ:مُّف
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جنًْأل جلٌ[ذخت خ[َّْحت�َّ طُّْ ٌحب طٌُُّّ ذ[
ْجبْط مجًحٌ[:إلُّحتنيُّأل:خ[حت :ء ٌّطُّجب ئُّة
مجُّْحتح ْ ئُّ:يٌُّختحآل:يًٌئ مختحة خلّ[خل
ض[خم ة[حتٌ�ُّحتٌّ طَُّّْ خًْجبآ ألحلٌىُّْ
ألُّذٌَُّّْل سًْحت ةًحتجب ّحنٌُّّ ة ئُّخ[آل
نيًٌألىُّ طُّة[آ جبحتْخم ْذُّ ئٌُّّ
س[جبَّآ ئُّ خُّجنّل خ[َّْحت� إلُّحت ألُّء
خ[َّْز ئُّ ةًحتجبٌخن يجمٌُّّ خُّئىًْ
خألّ[ز طُّمجُّحتَّ: طُّْ ئُّخ[آل مختحيُّْ:
جنىُّخلر:ؤُّخلُّئٌُّّ:خلّ[خل ألختٌ[مجُّ:ء
مختحيّخن ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ْ ط[خل[ٌخن ْ
ٌُّةجم[ألُّ سًْحتٌَّئ ئُّ سًْحتٌل َّْ
مجًعّ[ل خلّ[خل ؤُّحتش: ْ إلُّئ َّْ
خألُّحت�َّذُّْ ئُّ نيًٌألىُّ ةًحتجبخلر[آلآ طُّحتح

جبَّْئُّز سًْحت مختحة
زًٌَُّّألحبٌّل ئُّخ[آل
جبحؤُّجلحتٌ[مجُّ نيُّْحجنُّ
خُّحتخبََّّْألحبٌّ َّْ
َّْمجًْحتٌَّّ َّْف ةًحتجبَّْآ
خل[ئ بب طُّجلؤًْآل
نيحنرٌُّئ مجًجلٌَّحنرُّ
َّْ طُّة[آ طجمد[ز ذخت
ء ؤ[َّْ ئٌُّّ ذ[ٌدُّز
خُّنحبحْ :أل[ْأل ّحنٌُّئ: ة
خًْآل خلُّض١َّْ ٌال إلُّحت
َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ْ
نيُّّخلُّ ةًحتجبخلر[ألّخن
ؤ[أل[ٌّ ذ[جلَّإ يٌُّختحآل أل[ْ
َّْضرٌُّئُّ ئٌُّّ طَُّّْخلُّ
طُّْ ألٌُُّّْخلُّ ةًحتجبخلر[آل
مجُّحتجبَّئًٌآل ء جبٌْختمجُّ

ٌحبٌََّّّْإ ألُّمجخت مختحة
جبحتْخلىختجبآل خّ�ًؤ[آل

أل[حت�َّْح جبْألّ[ٌل ئُّ حتَّْح سُّألل
ذًحأل[:طُّقُّجب

مجختجبَّْةختجبآل ْ أل[َّْألحبٌّ جبَّْئُّذّل
ْ ّحل إل ْ جنًْآل ئٌُُّّء جبَّخلذٌُّئ
ؤُّذختخلّّل إلُّحت ألُّء خلّ[خل حتَّألل
جبَّخلىُّهرٌُّئآ ةًحتجبْ خ[آل طُّحتح سحبجبٌُّ
طُّحتح مجُّْحتحٌ�ّحنُّ ّحل إل خُّئىًْ
ْ جبٌىر[ذحتٌُّز طُّْ: جلٌأل�ُّْةختجبآل
مختحة جبَّْئُّز ء جن[ألألُّ ضًٌألخت� ؤٌُّئ
َّْف جن[حتجبمجُّخلٌَُّّّْآ ضًٌَّّ جبئ ئُّ
ء خلّ[خلُّّ طُّحت�ح:طُّْ:خ[َّْحت� جبَّخمجنئىختجبآل
خُّنحبح سّإلّحنغ طُّة[ طّىلألُّ:إلًٌختَّْ

طٌَُّّْحن[ َّْئ ّحنٌُّئإ ة خلُّضرُّْةختجبآل
ؤٌُّحبحآل طُّْ خًْجبَّ مختحة ٌحب طٌُُّّ ذ[
س[حتس[حتٌل ء ُّّ إلُّحتق ٌُّألٌُّئ:
َّْخبٌخت خبٌخت س[حتس[حتٌ�ّخن ْ حتحخلُّْض

ةُّآلإ ئُّذ:ذ[يُّّْ ضًٌَّ[آل
يٌُّختحألّل َّْحتجبَّال: إل[ ةًحتجب: طّجمُّ
َّْئ ني[حتَّخلُّحت: ئُّ جبٌْخت ْ خلُّضر:
يٌُّختحألُّ ئٌُّّ خُّجنّل: جن[ٌُّز: خُّنحبحآ
ْ ن[جل: ْ ألُّهر ّحنٌُّّ ة هحتال ئُّ:
ئُّ ّحبآ:ٌ[ جبَّحتخىُّه بتب خًجبسُّْ:ؤ[جبجبٌَّّ
طزُّحتحخلّآل ٌَّهُّحتؤ[ألحب جبحؤُّجلحتحألآل
ئُّ َّْف خى[آ ضًٌَّّ ئُّ مجًجلححتجي جبسئُّ
ٌَُّّْةُّْ مجختهر مجختهرُّمجُّ خألُّحت�َّذُّْ
ْ ةختحخلجبق ألٌُّْآل: مجختهر: خبٌ[ألُّْ
سّ[ْحجلٌٌُّئُّآ ْ ألُّمجًعّ[آل ؤُّخلُّئٌُّّ
خًٌحنّال ذًٌُّألّال سًْحتَّ ٌَّّْ جبٌّ
ذّىٌُّّ َّْضرٌُّئُّ ئٌُّّ ةًحتجب ألُّ
ألُّ ٌحبآ: خحبحتٌُّ يًٌرُّْ ط[خل[ألّ�ُّ هختَّ:
طُّحتح ض[خم ٌىىُّهرألّل حت ذ[طّجمٌُّخن
ٌُّألٌُّئ خُّجنحبححتٌّ جبَّخلَُّّْحتةختجبآل
زختخلٌُّّ ئُّ ْسًْجب ئُّ إل[ مُّحتَّذ
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت حألآ شًةؤخت�
مج٢ مُّحتَّذ يٌُّختحألُّ ئٌُّّ ألًْحت�ٌحب
ئَُّّْحتجبَّؤّ[آل جبْألّ[ ضًححتجبمجُّْ

ذُّّحتٌىُّإ
ئٌُّّ طَُّّْخلُّ: ئٌُّختَّ: زختخلّ[حت: طؤش[:
ئُّخ[آل ةًحتجبخلر[أل خلّ[خلُّز َّْضرٌُّئُّ
َّْئ حتَّهر[حت نيًٌآل: طُّمجُّحتٌ�ُّح: مي
ّحب ذًٌُّأل ةًحتجب ط[ٌ[: طُّة[ْ: ٌُّحنّ ة
َّْمجًْحتٌَّّ حت إلُّ :ْ خًْجب خٌُّّآل
إلُّئجمًْةُّهر ضًٌَّّ خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ
ء أل[حت�َّْح جبْألّ[ٌل ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ خى[

ّحبٌَّّح زُّجلأل حتَّْح سُّألل َّْذُّألّ[

جبسئَُّّْآ:ئٌُُّّةُّْجبحٌآل طزُّحتحخلُّّألٌُّئ جبحتْخلدًٌآل خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ جلحألّال:إلُّحت مجحنرؤ[آل
ط جبحؤُّجلحتحألآل ْ جبحتْخلىختجبآل َّْحتحألًَّحت: ئُّ خًٌُّ ؤُّذختخلّحبححت: جبٌحب ْ سًحتحْسًْ
زخت�نيُّء أل[ئخبٌىُّّ ْ أل[سًْحت جنًٌَّّّ: َّْْ ء: مجُّْحتحٌل طزُّحتحخلّآل سًْحتَّ
ء خًٌّ زٌُّ[ طَُّّْ:ئُّؤ[آل ذختخم ذخت س[حتٌل مجحنرؤ[آل طٌُُّّ:خًٌّ ئَُّّْحت خىختٌُّآلآ

جبٌختٌحبإ جبٌىر[ذحتٌُّز:ْسًْجب ؤُّذختخل:زٌُّ[خًٌآل ئُّمختحة
ءأطزُّحتحخلّآل خًٌّ ط[جنىختح طزُّحتحخلّألَُّّْ ٌُّةُّال قًسًٌئ ئُّ إلُّحت
سّ[ْحجلٌّ مختحة:َّْ ئُّ ألُّذٌَُّّْئ ٌَُّّْةَُّّْخبٌ[آل خ[آل طُّحتح جبسئُّاؤُّذختخل:سحبجبٌُّ

ْإإإإلرحبإ ألُّذٌَُّّْ:ْ:ؤَُّّْجلٌّ ْ هىختٌّ
نيُّْجبٌختٌّ ئُّخبٌخت ْ جلٌَّحبٌّ مُّخحبْئُّؤ٢ خلُّحتةختجبحٌُّذ َّْ جبسئُّ: طزُّحتحخلّآل
حتَّخلال ء ألّحن[ألحبح خلُّم[ز:سًْحتَّ:هحتؤّل ْ:خلُّم[ز:َّْ حت�ْْخب َّْ حتْْخب ؤ[ئىآ
ٌَّْجبحتٌجتح ء خًٌّ جبٌىر[ذحتَّ ه[جنّجمر:ْ طُّْ:خلجمرال إل[ْجنًٌَّّّ ْ حتحخلى[أل جبقّل
جنًّحألآل ْ أل[حت�َّشُّذ ؤ[ٌٌُّّ ْ جبحجنر ةًحتجب َّْحتحألًَّحت جنُّحت�َّأل�ّحلٌّ ضًحخلر مًؤختٌّ

ئّىختٌ[ل:خًٌّإ جلْك ةًحتجب إلُّجلححت نيُّألُّإل[ أل[خلأل[ؤٌُّّ ْ خبٌ[آل
قًسًٌئ ةختجبََّّْْ خألًحت�قألُّ مجًْجنٌُّ�ُّْ: ئُّإلُّحت: ْ زُّق[ألٌُّل إلُّحت َّْ
جلٌأل�ُّْ ضًٌَّّ ْ َّْحتنيُّْؤ[آل ةُّهّحبَّ جبٌىر[ذحت حتَّخلال إلُّؤ[آل جبسئُّآ طزُّحتحخلّآل
سًْحتَّ:إلًٌختَّْةختجبألّل ط َّْف جبَّخلزآ ئُّ هختٌَّ�ُّ:ألُّؤُّألحبمجُّ حتْْخبمج[حت ء طُّة[
ْ ٌُّأل�ختٌَّئ: ْ خُّمجمّحلال إلّؤ[آل ء زّؤ[آل طًٌحنّحبَّ طَُّّْ مختحة طّجمٌُّّ ئُّ
ؤُّذختخل ْ:ؤ[ٌٌُّّ جبٌختٌحب ْسًْجب ه[جنّجمرُّ نيًٌآل طُّحت�حٌّ طُّْ:إلًٌختْ جبححتْجبَّخلٌُّّ

ذ[ٌدُّزإ َّْ ةًحتجب ؤئئُّز ْ مجحنر مختحة:َّْ ؤئئُّذٌُّئ خ[آل طُّحتح مجُّْحتحٌ�ُّ
إلُّئ�ختذألُّْ سُّألل جبحتْجنال جبسئُّ طيُّحتحخلّآل َّْضرٌُّئّل سًْحتَّ ئٌُّّ
ذًحآل ئُّخبٌخت:أل[ْألّحن[ألّل ْ حتْْخبٌل إلُّحت إل[ْحتجبألُّخلُّْآ طُّحتح:مختحة جبٌىر[ذحتٌُّز
ئُّ إلُّحت َّْحتحألًَّحتَّْ إلّحل ٌَّّْ ء جبَّخلرًْحت ؤُّخلُّئٌُّّ خحنًّألآلإ ط[حتحؤ:ةًحتجبخلر[آل
أل[ْنيٌُّئ ْ بتب ؤ[جبجبٌَّّ حتَّخلّحبَّ ذ[ خ�خت ّحنؤُّحتمجُّ ز إلّحل ْ ألُّهر حتٌىىُّهرألٌُّئ
طُّْ إلُّؤّحنُّ:مجُّحتجبألُّ:جنًْآل َّْ ذًٌخت� إلُّأل[خلٌُّّ مجُّْحتحْ جبحْحت�ٌ[لآ:خًٌُّخلُّ:مجختهر

ط[جلحجبٌّ:ةًحتجبخلر[آل:خوُّْذألآلإ ْ جبقًةختحخل ضُّْ ْ طُّجلحتَّز ء خلُّم[ذُّ
ضًٌَُّّ؛:سًْحت: ؤ[ئى ضًجب ةّحنؤُّةّحنُّ ئٌُّّ ةختٌٌُّحب َّْز إلحم طَُّّْء َّْف:
ةختٌٌُّحب:سًْحت َّْز إلحم: ئُّأل[ْضًجب:ْز يٌُّختحألُّ:ء ئُّْ ْ جنىُّخلر: ةُّخلّل
إلًْجي إلًٌختْ: حت�ٌُّْ ئٌُّّ ء:ضًحجلٌ[حتَّ إإإإلرحبآ ذ٢حتْ: ْ:ؤُّخلُّئٌُّّ ط[خًْحتٌّ يٌُّختحآل

ّحبإ ملُّئُّذأل خلّ[خلُّّ خ[جلٌّ ٌَّّْ إل[ْْذٌُّّئ
ؤ[ئىّّخن ةًحتجبََّّْْ زّىلّ[خلُّ: سُّأل�ّ�ُّْ: طٌُُّّ ء: حتحخلُّّ طُّْ: حتَّخلّؤألُّ ئٌُّختَّ
ٌَّ ذًٌخت� ئُّ ٌُّّْ حت� ئٌُّّ ضًٌَّّ ٌحب طُّضًحجل خلّأل[حتٌمجُّ ئُّأل[ْ ٌُّةُّال ةُّخلّل سًْحت

خى[؛ يًحتذ[حت إل[ْْذٌُّّئ

؛ نيُّ:ح ئَُّّْحت سُّألل:جبسئُّآ
ط٠حإلّال ط[جلحجب

ةًْذ[ٌّل ّحبَّ حتَّخل يٌُّختحألٌُّئ ئُّأل[ْ
طَُّّْ ةًحتجبآ طُّحتح ًَّجنىُّحت جبظ
زخت� ذخت ةّحنٌُّل: طُّحتح زُّئ خّ�ًؤ[آل:
طّجمُّ ّحنٌُّّ ة ّحب:ئٌُّّ ةًذ ؤُّذختخلّحبححت
ًٌٌي ئُّْ خّش�ُّ نيًٌألىُّ جلٌ[ذختآ
َّْ مُّحتَّذ ء: أل[ْنيٌُُّّّ :ْ  إلُّحتق
َّْئ ّؤ[آل إل ٌحبٌَّّ جبٌخت خلًألألُّّْ جنّنُّْ
ئٌُّّ مُّحتَّذ ٌُّألٌُّئ:خلّ[خل طٌَُّّْحن[
َّْحتجبَّؤّ[آل إل[ هختٌَّل ؤ[ٌَّّْ مختحيُّ
ْ خلّ[خل خ[جلٌّ هختحْحألىختجبآل طُّحتح
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ْ ٌَُّّْألُّذ ئُّحت�ٌّْ: مختحة: إلُّحتنيُّآل
َّْف ّىإل[ذُّخمآ ز هختَّ ْذّل ؤُّجلٌَُّّْْآ
طُّْ مجحنر مختحيُّ جتْْ:طّ ؤ ٌجبحتٌجتح َّْ
ئُّجنًْآل ٌُّء: جبَّخلذٌُّئ ْ شىًْؤُّز
سًمجختحهُّّ ؤُّحتجل :ط شًةال ء ٌُّةُّ
ؤيٌُُّّذّىختجبآل ؤُّإل[ألٌُّّ َّْ ةختجبألُّ
جبْْئ ٌْْجتّ ؤ :ْ :جبٌأل جن[حتخلر[ألُّّز
ئُّخ[آل خًٌآل إل[ْحت�ح مجحنرّ[آل جبْنيُّؤ[آلآ
َّْمُّحتَّخىختجبآل ض[ء:مختحةْ: ٌٌُُّّةس[حتني
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت أل[خلأل[ؤُّمجٌُّّآ
ْ جبَّخلز: ّجتَّْْ ؤ طُّْ ٌجبحتٌجتح َّْ
ُّذ ٌُّةًْؤ إلُّئىُّهر َّْئ طحبححتَّةختجبآل
َّْ جبٌّ ألُّمجًعّ[مجُّْ ّىإل[ذٌُّئّ[ ز
خُّحتسُّخلُّ خلّ[خل �أل[إل[ْخلُّأل سًْحتٌل
مختحيُّ ط خلّ[خل خ[حت إلُّؤّحنُّ ء ةختجبمجُّ
أل[ط[حتحؤ ْ أل[سّ�٢ ْ خُّحتجلٌّ:ْ:ألحلؤ ئُّ
جبحتْخم ةّحنؤُّةّخن: هختَّس[حتٌخن: خًٌُّْ:
ُّذ ٌُّةًْؤ ّىإل[ذٌُّئ ز أل[ْأل ئُّ ةختجبألُّ
ٌُّء ةئرًْحت ئُّ خُّجنّل ةختجبمجُّخلٌُّّ ْ
إلًٌخت ئُّ: مختحيُّ ط مجًجلٌَّحنرٌُّّ خلُّجبٌَّّ:
ئُّأل[ْ طٌَُّّْخن خّش�ُّ ْ مختحي ذ[ء
حتْْجنألإلًٌختٌّخن ْ طُّجبَّخ ٌََّّْئ زٌُّخت�

جبحمجُّإ حتَّأل�ُّْ

مختحة ْ ةًحتجب
ألُّضحنٌُّّ ْ
إل[ْخُّجن

مختحي مجُّْحتحٌّ ألًٌجمُّحت َّْحتجبٌّ مُّف
مختحة حتخبقٌُّئ مجحنر: ّحبث طًٌحن
مختحة مُّحتَّذ أل[خلأل[ؤٌُّّ: ؤيٌُُّّذّىختجبآل:
خلُّألل ةّحن[ألٌُّّ ذُّحتحجلٌّْ ةختجبألُّخلُّ
ْ مُّحتَّذ ألًٌجمُّحتٌَّئ ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحتٌّ
ٌجبحتٌجتح َّْ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت مختحيإ
مختحة ضًٌأل[ٌّْ ْ ة[حتَّخل[ز زخت� ّجتْْ ؤ
مختحي ألًٌجمُّحتٌل س[حتألُّس[حتٌل ؤُّمجُّحت
زحنر�٢ٌّ ْ خلًْجلجبححتٌّ ء خًٌألّ[ذ[ٌحب
مُّحتَّخإ جنهّألّحلال: طُّحتح ألٌُّ[جنر[جب:
جبَّْئُّذُّمجٌُّّ جبحتْخلدًٌآل ْ مختحة ّجتْْ ؤ
ضًحخلر جبٌَّحنر ئُّ نيًٌألىُّ ط[خل[ٌُّّآ أل[
ألُّضحنٌُّّ جبٌأل ْ ٌَُّّْألُّذ ّىإل[ذٌُّئ ز
ّجتْْ ؤ طَُّّْخلُّ ةّحنّ[مجُّآ طُّحت�حٌّ ؤُّحتجلٌّ
ئُّخ[آل جن[ٌُّذُّ مختحيُّ ط مجًجلٌَّحنرٌُّّ
ّحل إل ذُّحتحجلٌّْ: َّْضرّل إلُّحت طَُّّْء:
خًٌُّآ خلُّأل�ف مُّحتَّخ[ ّألٌُّّئ ٌَّّْ:جنه
ةًجن[ألألٌَُّّّْ ْ جبحمج٢ة[حتٌّ : إلُّْئ طَُّّْ
طَُّّْء َّْخ جبحألُّ ةًحتجب ٌَُّّْألُّذ ؤًْحت
ط[جنرّ[ألٌُّّ جبْْخل[ألُّْ خختحٌ[ألُّْ زًٌَُّّألحبٌّ
خبٌ[آل :ْ جنُّحتحةُّز جلْْحآل ْ ةًحتجب ؤئئُّز:

خ�ختذّ[آلإ ئَُّّْحتنيُّْ إل[ْخُّجي
ْ إلًٌخت جبْ ط :أل[ْأل سّ[ْحجلٌّ: جبٌ[حتَّ

س[حتٌ�١ مُّحتَّخّحنُّ ةًحتجبْ جبٌحب ذَُّّْحت
ٌُّة١ٌّ حتًٌَّْحت�ٌّْ :خلّ[خل ةختجبٌََّّّْ ئُّ
َّْ ء ةختجبمجُّ أل[ني[حت ةًحتجب خًٌألُّخلَُّّْْ
يُّْححتٌَّّ ْ ْسًْجب ؤيٌُُّّذّىختجبآل ؤُّحتحال
طُّحتح سًْحت:سًْحٌْل ضًٌَّّ:ْ ٌَُّّْألُّذ
ْ جبحمج٢ة[حتٌّ ْ ٌُّختجبَّخلٌ خب حتَّذُّْةختجبآل
ضًٌَّّ ٌجمر ًإلُّئ ٌَّّْ ذًألخت� ْ ٌَّّْ ذُّةخت�
ئُّ ةًحتجب طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْف ٌحبآ َّْحتخ�خت
شىًْؤُّز َّْ ضًٌَّّ ضًجبخُّخل[ألألٌَُّّّْ
ٌٌُُّّةس[حتني ؤيٌُُّّذّىختجبآل ْ ؤُّحتةُّجلٌّ
جبٌْ[ٌّ طّجمٌُّخن ذ[ طَُّّْخلُّ مختحة ض[ء
ط[جلحجبةختجبآل زختخلٌُّّ ئُّ خل[ئ نيُّألُّإل[
طُّحتح ةًحتجبَّ إلُّْئ إلُّؤ�ُّ طُّْ ْ مختحة
خلّ[خل خلّجمرال جبقةختحخلُّّذىختجبآل َّْ
ٌٌّخلّأل[حت ذخت س[حتٌل: طَُّّْخلُّ: مختحةآ
جبسئُّ جن[حتخلر[ألُّّز: خلُّحتحْ ئُّ :خلّ[خل
مجًجلٌَّحنرُّ ّجتْْ:خلٌُّّّ جبْخ[حتَّخًٌألٌَُّّّْ:ؤ
ْ ّحل إل مجختهر: ْ ؤ[ئى ْ إل[ْحتجبَّْ:
�مجختأل جبسئُّ طزُّحتحخلّآل ّىإل[ْحتجبآل ز
مجًجلٌَّحنرٌُّّ طُّحتح ّحبَّْ ألٌُّّئ خلُّأل�ّل ْ
ذ[جلَّْ مختحة ْ ألّحنرؤ[أل:ةًحتجب ٌجمر ًإلُّئ
ٌٌُُّّةس[حتني جلَّؤ[ألُّز ء جبَّخلرًْحتَّ طُّْ

مختحيُّإ ض[ء

شُّخلُّآل ّض جن مُّذ[

َّْحٌّ هُّحتؤ[ألخت� ز[جن[ٌّ هٌُّجمُّئ تبثب خل[ئ
ئُّ ّىإل[ذ�ُّ ز ْذ�ُّأمختحة مختحة طُّْخل[ٌّ
ط َّْضرّل إلًٌمت ء خُّجندُّجي ْذّل
ٌُّةُّْاإ َّْ أل[جبآل مجًعّ[ل خُّجنٌُّئُّ:
ْْ طؤخت� يٌُّختحآل: ئُّ ُّهٌُّجمُّئ يجمٌُّّ: ط
ئُّْ:يجمُّ نيحنرّل حتحخلُّْ مختحة:جبَّي[ْجبَّة
ط طُّحتح ٌحب أل[ةختٌُّ جلٌ[ٌّ: ْ ألُّّْجب ةُّؤُّْ
مجختألل طٌُُّّ َّْف مختحيُّآ: :ْْ طؤخت� خ[حتْجبْط
إلًٌمت ]ٌ خُّجندُّجنُّ مختحة ء خحلحألّال ألُّّّ
خ[ٌُّجب ء مجختأل�ُّ طَُّّْ ٌحبآ َّْضر:أل[مجًعُّّ
خُّجندُّجي مختحة ئٌُّّ طّؤُّ ط[ٌ[ ء خحلحألّال
ّحبَّ ةُّه نيُّ نيألّؤألُّْح نيُّ ألُّمجًعّ[مجُّ ْ
َّْ حتْْخب ء ةًحتجب ؤئئُّز طّؤٌُّّ جب٣َّ[آلح
هُّحتحؤًْجي ّل جبَّْئُّذ:خًْجبَّ:خبحأل خ حتْْخب
ذًٌُّألّال:خىٌُّالح نيُّ ط[ٌ[ ألُّةختٌ[ل:طُّحت�حؤ[آل

خلًْح ْ ْْ طُّحتح:طؤخت� خىٌُّال نيُّ
إل[ألُّ إلُّؤّحنُّ ء زختخلّ[حتآل ٌل خخت� طٌُّ[ألُّ
جبيُّذُّْ َّْ طُّمجُّحت ء: ةًحتجبآ ذ[ء إلًٌخت
خلُّجبحال جبٌْ[ٌّ:حتؤ[ألآل ٌُّّنيُّآل:خل[ئ إلُّئىُّهر
ئُّخلُّحتَّذ[َّْ إلُّحت ء جبٌْألّال: ملًَّألّؤُّْآ
ؤ[ئ ئُّأل[ْ حتْْخبحآل ئُّ حتْْخبٌل طُّْحألُّء
سًْحت طُّْحألّخن خًٌألُّْ طزجلخلّآل ةًحتجب
إلُّحت ةّحن[ألُّ: ةًحتجب إلُّة طُّحتح جبحط طّؤُّ:
جبٌال ْ جبَّخلُّز حتَّخلّألُّ ْْ طؤخت� ء طُّْحألُّآل
حتَّهر[حت ْذآل:ْ َّْزّؤ[آل نيُّ خبألُّهرّال:ء ْ
طزجلخلّآل خلُّحتجبَّال نيُّْحجنٌُّّ طّجمٌُّ[آل

خًٌّإ
ةًحتجب َّْحتٌآل حتخبٌال حتؤّ[آل: ئُّجنًْآل إلُّحت
حتحخلُّْةختجبآل طُّحتح: خرٌُّْل ز[ٌٌُّّ: خًٌُّ
ْخل[ألٌُّّآ ز[ٌّ:ضًٌَّّ ْ:ئُّخ[آل مختحة ّحنٌُّّ ة
ئُّ حتْْجنأل[ حتْْخب ء:َّْ إلُّيٌُّئُّ طُّْ َّْف
ألُّحتؤ َّْ هختَّ: ةًحتجب ةختٌ[ألُّ جلَّهر: ةًحتجب
ٌّ�ئُّحت طٌُّْخن ةختجبآ جبحْحٌّ طُّجبَّخُّْ ْ
َّْجلٌختٌَّئّخن خلُّحتء مجحنر ْ جبَّخلرًْحتٌّ
َّْجلٌختٌَّئ طُّعًْؤُّآل نيّألُّخلُّ:ةًجن ء
خًٌُّآ زحنر�٢ٌّ:ةًحتجبَّْ ْ جبَّخلسّحن﴿ُّحتٌّ َّْ
خًٌألُّ ز٤ُّ[ألُّْ ةُّؤّل ؤ[ٌَّّْ َّْ َّْف

يٌُّختحآل
ْ مختحة

زٌُّ[ؤٌُّئ
طُّحتح:ةًحتجب

شُّخلُّآل جلحأل[

جلٌّْ إلُّحت قًْألُّث يُّْئٌُّئّ[آلإطُّحتح ئُّ
جبحْحت�ٌ[ل أل[ْنيٌُّئ ئُّخ[َّْز ؤ[جبجبٌَّّأثتا
سُّضر :َّْ جبٌْ[ضختٌخن ْ خختجبآل ئُّخ[حت:
ئُّف ذخت: أل[ٌْل ؤ[جبجبٌَّّأثتباْ ةختٌ[ ةًحتجب:
سًَّّس ّؤ[آل إل ةختٌ[آ:َّْف جلٌأل�ُّْ ألختٌ[ْ

ألُّةختٌ[مجُّإ
جبحتْخلىختجبآل جبَّخلىختجبألُّ طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ
]ٌ ّحل إل ئُّحت�ٌّْ:إل[ْحتجبآل ةًحتجب:مي طُّحتح ّحنُّ ة
ّحنٌُّّ ة خًجبسُّْ ذخت مجختهرٌُّئ جبحتْخلىختجبآل
ْ يُّخًئىختجبآل:هّحبحتحف ّحنٌُّّ ّحنؤُّحتمجُّْ:ة ز
إلُّحت طَُّّْء حتَّخلُّّ ة[حتَّمجُّ ذ[ هّحبحتحف أل[
جبٌ[ألُّ قًسًٌئ: ؤُّإل[ألٌُّل َّْ س[حتٌل:
ئُّ ٌل س[حت طؤش[ ةًحتجبآ َّْحتحألًَّحت ئُّ ّحل إل
ٌل س[حت :ْ جلْؤ[حت: ئُّ ٌل س[حت :ْ ض[ألُّيف:
طزُّحتحخلّآل جبحتْخلىختجبآل ْ ةُّحتةًْء ئُّ
ّش�ُّ خ ٌٌُّخن سًْحتحْسًْحتآ ؤّئّحنّ[ٌّ ْ
ْ ةًحتجب جبخبحٌُّذ خلًز[ ئُّأل[ْضًجب طَُّّْء

ةختٌ[مجُّإ حلٌَّئّ إل
ةًحتجب مختحي طُّْ ء قًْألٌُّئّ�آل طٌُّ[ألُّ
ةختجبمجُّ حتَّهر[حت طّىلألُّ ضًَّجنُّ َّْز جبف
خًْألٌُّّ ئُّ إلُّؤّحنُّ: َّْف َّْحتحألًَّحتٌّآ
إلُّي﴿ًحتٌ[مجُّْ خلرُّؤحبٌحبَّْ ؤئئُّذٌُّئ
ألُّّّ مجختألل طًٌحنّحبث: ء إلُّخم: ٌل يجمُّ
نيًٌألىُّ إلًٌختَّْ:ةُّآل جب٤ْألٌُّئؤ[آل:نيًٌآل
ضًَّؤ[آل طَُّّْخلُّ مجختألل جب٤ْألآلآ طُّْحآل
ألُّْقألُّ طَُّّْء طُّحتح خىٌُّال نيُّ خ[ٌُّجب
سًْحت طَُّّْء: ئٌُّختَّ ضًَّؤ[آلإ جب٤ْآل:
ّحب جبَّحتةُّه طُّحت�حؤ[آل مختحة يٌُّختحآل ئُّ زٌُّ[ال
ٌى﴿جمغ حت ئُّ ضًٌَّ[آل ُّ�ّ زٌُّ[ؤ ُّةًئ نيُّآل
ّحلٌل إل جبحتْخلىختجبآل: ْ ةًحتجب : أل[ْؤ[ئ
طألرؤ[ جبٌْألألُّْ:ء ضًٌَّ[آل ألّحنرؤ[أل:ض[خم
جبحتْخلىختجبآل َّْئ جبحجنرًْجب ألّحنرؤ[آل طُّحتح
خلُّحتنيٌَُّّْل ْ ط[خًْحتٌّ:ض[خم خلّ[خلُّذّل
ْ جبَّحتَّةٌُّّئ :ْ ًٌَّأل[ْض : ٌّ�ئُّحت جبحإل[ز
طٌُّ[ألُّ نيًٌألىُّ جلٌ[ذختآ: ز[ٌٌُّّ: خرُّْةختجبآل
إل[ذألٌَُّّّْ ؤ[ٌٌُّّ:َّْحتمجختٌّ:يٌُّختحآل:ْ خًْألُّ

ةًحتجبإ إلُّيٌُّئ
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ؤُّحتجبال ٌجتٌَّّ حت ء جبَّحتةُّهر�ُّ طَُّّْ ط[ؤ[حتٌَّئ َّْمجًْحتٌَّّ
ئُّأل[ْألّ[ألّخن ةُّخلُّْ ؤئّ[حت: ث تإ: ألحلٌىٌُّّ سُّإل[آل مجحنر
جنًؤ[حتَّ ئُّْ خُّجنّل ألُّذٌَُّّْئ ئُّ ٌُّةّل سًْحت ةًحتجب
ؤُّجلَّألُّ ةُّخم ؤئّآل بت ألحلٌىٌُّّ َّْ ء ٌحب طٌُُّّحت ّ ز

ٌحبإ طُّةختٌُّ
جبٌختآل ُّء:حت�ٌىلُّئُّء :ٌْ ُّء:حتَّخلُّأل[ٌُّذ ؤئّألٌُّ: زُّع[ ط
ضًَّؤ[آل �جبحئ جلْْحآل ذخت ألُّذٌَُّّْل إلُّحت سًْحت طّؤٌُّخن ْ
ء زُّّْآ ئىّ[قُّخلُّ خألُّؤ[جبححت ّحلٌل إل سًْحت :ْ جبٌختٌال
إلُّؤّحنُّ جلْْحألُّمجُّؤ[آل ؤُّألحبألٌَُّّّْ جلٌألل ْ ؤيٌُُّّذّىختجبآل
ّجتٌْْخن ؤ ْ خلّ[خل ضُّخ[ز ْ إلُّْئ ئُّ خًٌُّ خُّجنّل

حتٌُّْْإ ئٌُّّ جن[ٌُّذّحبَّحت
هختٌَّل ةّحنؤُّةّخن َّْمُّحتَّخىختجبآل ؤُّخلُّئٌُّّ هختحْحألىختجبآل
حتخبٌال جبَّخلز ئَُّّْضر: ةّحنؤُّةّحنُّ ط ةُّهرُّْآ: ئُّف:
خل١حذّشُّّز ئُّ خًٌّ مجختأل�ّل خُّجي ةختٌ[ْ َّْ زٌُّخت� خُّمحم

خىُّآل يجمُّ َّْ:ةًحتجبٌّ سُّإل[آل ٌحب:مجحنر طٌُُّّ حتْْخبٌل
ط[ٌ[ َّْف ألُّذَُّّْآ سًْحت ةًحتجب ئُّأل[ْخختجبآل طُّحتح خُّمجمٌُّّئ
خلّ[خلُّذُّ طُّْ تببب ئُّخل[ئ خُّمحم حتخبٌال حتؤّ[آل جبٌْ[ٌّ
طُّحتح:سًْحْ َّْحتجبَّْحؤُّح إلُّحت جنًّحجلَّْ إلُّؤ[آل ألُّؤُّألحب:ٌ[
خلّ[خلُّز ّؤ[آل إل  خُّف خًٌحنّال ذًٌُّألّال زختخلّ[حتَّ ط
ألّ جنه ضًَّألحبأل�[ٌّ ئٌُُّّآل:إلُّؤ[آل َّْحتجبَّْحؤُّ ذُّمختٌد

مُّحتَّخُّّْإ
قًسًٌئحبَّحت مُّحتَّذ ألّ جنه ط[جبَّؤّحلحجب خلُّجبَّإل[ ء
جبٌْألّال حتْضجم[حتَّْ ئُّ: إلُّحتنيُّأل ء: خلّ[خلُّذُّألُّآ طُّْ
ةًحتجبٌّ جلْْحآل مختحة جبَّخلرًْحتَّ:ذ[جلَّمج خألُّؤ[ٌّ َّْمجًْحتٌَّّ
مختحة جبَّْئُّز هُّحتؤ جلْْحآل: َّْ :مُّحتَّخ جلْْحآل جن[آل ئُّ

يُّئُّالإ جبحتٌ[خلُّ
ٌُّّ�خُّئ جبحتْخم:ةختٌُّآل: ء طُّْ:إلُّؤ�ُّ:ةّحنؤُّةّحنُّ َّْف
خ[جلألٌُّّ هختحْحألىختجبآل خلُّحتئُّألًْ: خلّ[خلُّز: َّْة[حتإل[ْحتجبآل

ذُّمختٌدُّإ

طًٌحنآلح ألّ جنه مُّحتَّخٌُّئ ئُّ هختٌَّل ش[ئ َّْإلُّحت
ئّ ئ ةًحتجب سًْحت: ألُّذٌَُّّْل طُّحتح ةًحتجبٌّ جلْْحآل: ْسًْجب
َّْز ء خبٌُّآل سَُّّْف ئُّأل[ْنيٌُّئ طُّْحألُّء ذُّؤ[ٌُّْْ ْ
ألُّذَُّّْآ ٌُّء ألُّء ألُّذٌَُّّْ�آل نيُّآل ةًحتجبخلر[آل طًٌحنآل
طُّْحألُّ ةُّآل يجمُّ خبٌُّْحتل ةختؤ[ع َّْ طُّْحألُّء طًٌحنآل
ْ ألُّذٌَُّّْ�آل ةُّآل جلحجلحٌ:يجمُّ َّ طُّْحألٌُّخنْ: ْ ألُّذٌَُّّْ�آل
يجمُّ ةختؤ[ألش:ضًححتل ْ ًحت�ٌّ ة٥ُّ ْ:إلُّْحتحؤ َّْ طُّْحألُّء
ٌُّة١ٌّ ئُّ سّ[ْحجلآل ألُّذٌَُّّْ�ُّْ ئُّئّ[آل ٌُّةّل إلُّحت ةُّآل

إلًٌىلى[ؤّ[آل:ئَُّّْةُّ:ألُّّحت�َّخلألُّْ؛؛ ْ
ط[خل[آل ّل ه[ؤجمرأل ّحب خو[ؤ ٌحب ملًحجل طُّمجُّحت:ط[جبَّؤّحلحجب:ةًحتجب
نيُّألّل ألُّذَُّّْ ط جب٤ْألٌُّئ ْ جبحمج٢ةُّحتٌَّئ ء إلُّخم
جلْْحآل ئُّذئُّذىختجبآل خلّ[خلُّز َّْ ضًحجلآل نيًٌآل ْ خّحنُّحتؤآل
طُّحتح ألختضٌُّئُّّْ: َّْمجحنر ةًحتجبخلر[آل ألّحنرؤ[آل ةًحتجبٌّ:

خىُّآلإ خحبجلآل:ْ:جلَّهر ضًٌَّ[آل

ذ[حتٌو سّألخل[ٌحب َّْ طُّألو[ئ جبخلٌُّّّ خلًٌحب زُّحتئُّؤ[آل
جبْْخلٌُّئ مجحنر ء:خلًٌحبٌٌُّئ:ْ سًْحت:طَُّّْخلُّ طٌُُّّ ةختجبآ
طّجمُّ خىُّآل يجمُّ ةًحتجبٌّ َّْ طَُّّْء َّْخ خلًٌحبٌّ جبَّْئُّز

جلحألآلإ ةًحتجبٌّ جلْْحآل طُّْحآل
خًْجبَّ خلًٌحبَّآ سًْحت خٌُّّآل جبَّْئُّذّل ذ[حتٌوىختجبآل: ط
مجحنر ذختآ:ء:طُّْحألّخن ْذٌُّئ ؤرؤ[ألٌُّّ ْ خ[َّْحت� ؤ[ٌٌُّّ
سّألخل[ٌحب َّْ ةًحتجب خ[آل: إل[ذ�ُّخلُّ ء: ة[حتَّخل[ذٌُّئُّ طُّْ
ٌَُّّْأل[ْألُّذ جبَّجلمج[ٌٌُّئ ئُّ جبٌْ[ضخت ٌٌُّخن خىُّآلآ ذ[حتٌو
ط[خل[ٌخن طُّعًْؤُّآل ْ ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ سًْحت
إلئةخلر سًْحت جبَّخلُّْحخبٌَّل خًْجبَّ ُّذأل[ْجبَّْئ
ْ ط[خًْحتٌّ ْ خلّ[خل ة[حتأل[ؤٌُّئ خُّألحبٌَّئ ؤ[جبجبَّْ ئُّأل[ْ ْ
جبَّألل خًْجبَّ ْ ٌحب خىختٌُّ ذ[حتٌو �هُّحتإلُّأل ْ ُّذ ٌُّةًْؤ
ةُّحت� ةًحتجب جب٤ْألٌُّئ مجًْجي ةًحتجبٌّ جلْْحآل َّْ ْ:جبٌّ ط[ْحجل ْ

إلُّئسُّحت�مجُّإ ملُّقألُّ َّْز جبْْخلٌُّئؤ[آل ْ خىٌُّال

جنُّأل�[حت إ ال
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طُّْ ّحل ؤ ئُّخ[آل ةًحتجب ؤُّخلُّئٌُّّ جبحأل[ٌآل
أل[ٌْآل ضًَّحتإلُّز ئُّ ء ةّحنؤُّةّحنُّ
ْ خلوُّذّل:خل١حذّش خًٌُّآ:نيُّآل زٌُّ[
ضًَّحتإلُّز ئُّخ[آل ٌحب جبٌخت خلّ[خلّس
ؤئئُّذّل ئٌُّختَّ أل[ْنيُّمجُّآ مجحنر ْ أل[ٌْآل
ؤئّألُّْ نيئ ئُّ: جلٌ[ذخت جنًؤ[حتٌَّّ: إلُّخم
ْ ط٢حآل ذًحتةّ[ْ ئُّأل[ْأل خًٌُّ جبحخُّجي

ْ:خلًحتٌ[آ مختحة
ئٌُّّ: خلرُّال ذًٌُّألجمرألُّ ذ[ ط:نيًححت:ْذُّ
خلُّجبٌَّ�ُّ ؤ[ٌَّّْ:نيُّآل ةختجبألُّ:ء ؤئئُّذُّ
ؤيٌُُّّذ ْذّل إلًٌمت: طَُّّْء َّْخ
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ؤُّألحبمجُّآ خى[ ئُّف
إلًْة[حتٌل مجحنر َّْحت خختجبمجُّخلُّ زُّأل[
خلرُّال ئُّ ضًٌَّّ ؤيٌُُّّذّىختجبآل طُّحتح
ني[حتَّألًٌجم َّْ خ[جلٌّ ء جبَّْئُّذٌُّئُّ طُّْ

ةختجبألُّإ
خلّ[خل خ[جلٌّ خألُّؤ[ٌٌُّئ: :ْْ طؤخت� َّْف
ذًٌُّألجمر�ُّ ةًحتجب خًٌُّْ ط[ئحنر
خ[جلٌّ ئُّْ: خُّجنّ�ُّ ء: خى[ طَُّّْ طجمد[ز:
ة[حتٌ�ُّحتَّ ّحلٌل إل أل[ٌْألُّْ ضًَّحتإلُّز
ئُّمجختأل�١ٌآل �إل[ْخلُّأل جبحتْخلىختجبآل طُّحتح
طُّمجُّحتٌخن أل[ْنيُّمجُّْ ْز نيًححت
ْ خلُّحتخ[جلٌّ ط[خًْحتٌّ:ْ ْ:خلّ[خل ئُّحت�ٌّْ
خًْجب حتحخم مجًجلححتجنىختجبألُّمجُّ ؤُّحتجبؤُّّْ

ّحنُّح ة ]ٌ ني[حتَّخلُّحتَّ ةًحتجبآ

ألُّء ني[حتَّخلُّحت: ئُّ خُّجنّ�ُّ ةًحتجب طَُّّْ:
ّحنُّإ ة ئُّ خُّجنّل

ذًٌُّأل ء ةختجب: طٌَُّّْخن طجمد[ز: ةًحتجب
خبألُّهّ[ل يجمُّ :خلّ[خل ّحلٌل: إل خًْجبَّ
جبَّْئُّذٌُّئ :ْ ٌُّة�ختذل ْذٌُّئ: ئُّ
ئُّ ٌّسًّحجلةختجبآل:جبٌخت ضًَّحتط[ْحْ:ذًحأل[ٌّ
ة[حت طُّحتح ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئُّْ حت خلُّحتخ[جلٌّ ة[حت

ذختإ ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ حت ْ خلّ[خل
ةّحنؤُّةّخن أل[ْ طُّحتح ةًحتجب ةّحن[آل إلُّْئ
طُّحتح ل ّإلُّْئ خّش�ُّ: نيُّةحبححتٌّ
نيُّةحبححتحألُّ سُّألل: خ[جلألٌُّّ هختحْحألىختجبآل:
ألُّّّآ ذخت إلًٌمت أل[ْنيُّمجُّ ئُّ ةًحتجب جبخب ئُّ
جبَّْئُّذُّ نيًححت ئٌُّّ ّحلٌل إل نيُّآل ء
مجحنرّ[ألّخن ئَُّّْحتسُّ: ْ :زحنر إل[ألُّ
ئُّ خل[ئ خلُّجبَّإل[ جبٌْ[ٌّ نيًٌألىُّ ذًحتةّ[آ
ؤئئُّذُّْ:خّدُّجنىختجبأل نيُّْخل[ألألٌَُّّّْ:ط
خلّ[خل ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ إلُّيٌُّئ ئُّ
ؤُّحتجبؤ[ألّل :طألجم[أل ْ :ألّحنرؤ[أل ْ
خّدُّجنىختجبآل إلُّْئ ذخت س[حتٌل إلُّآل
إلُّيٌُّئ جبحْحةختجبآل ئُّ: جبَّآل ألُّذَُّّْ ط
طُّحتح جبَّآل: ةًحتجب ةّحن[ألآل إلُّْئ حتَّْحٌّ:ْ
ئَُّّْحت نيُّةحبححتحألُّ ةّحنؤُّةّخن أل[ْ
إلُّحت :َّْ يُّْححتَّمجٌُّّ ئُّأل[ْخختجبآل ض[ذخت:

إ جنًٌَّّل

إل[ذ�ُّخلُّ ذ[جلَّ زُّحتَّخلُّألحبآل طّجمُّ ئُّحت�حخل
جبٌْ[ضختَّآ ئٌُّّ َّْذ[ٌدُّز ْسًْجبآ
طُّحتح خلًحتٌ[: ض[ء ط[ئحنرىختجبآل َّْئ: ء
ٌحب ملًحجل إلُّحتةُّخلّل ء جن[ألمجُّحتٌّل
إلُّْئ ٌُّألّل إلُّحت طُّة[ْ ئُّذ خ[جلٌّ
طُّحتح طٌُّ[جب جبَّحتهُّذُّ ئٌُّّ ألُّهًَّحتمجختذآل
خًححتٌَّئ مجحنر ئُّ ي[ع[جل َّْجبٌإل[ْحتجبآل
طُّحت�حنيُّ ء ةًحتجب :زُّحتْْجن ئُّخل[ٌٌُّّ
ةًجنر[حتٌَّئُّ ْ ةًجنر طُّْ أل[ْ ألُّنيّألُّخلُّ
ّحلٌَّئ إل خلًحتٌ[ْ ئُّأل[ْأل طٌُّ[جب حتٌّْ ء
مجختْْزٌُّئ ْ طزجلخلّآل نيُّةحبححت
ٌُّألٌُّئ :ْ طجمؤٌُّّئ ْ سّإل[جبٌّ
:هختٌَّل إلُّْئ ء ذًحتةّ[آ جبَّحتَّة:سًْحت
سُّألل طُّْ: أل[ْ ّحبَّ خىّحن ةًحتجب طٌُّ[جب:
أل[ْنيٌُّّ ئُّ طَُّّْء سًْحت أل[ْضًٌَُّّّ
ْ شُّئُّذ ئُّ ؤُّيجمًجب ّض جن طُّجنختَّهُّّْ
طٌَُّّْحن[ َّْئ حتٌْحبحإ ة[أل خلُّحتٌّ أل[ْنيٌُّّ
خلًحتٌ[ أل[ْ طُّحتح: ذًحتةّ[ خًحتجبؤ[ألٌُّئ:
ةُّأل[ئٌُّئ ء ةًحتجب أل[ْنيٌُّئ خ[آل طُّحتح
ٌّ�نيَُّّْحت ذُّألّ[ ْ أل[ةُّآل خ[خل ٌ]ٌؤّحب
خلًز[ٌّ سُّألل:أل[ْأل خ[خم:ئُّ ةُّآل طَُّّْ
خّش�ُّ خىُّآل؛؛ ةًحتجبٌّ مجختْْزٌُّئ ْ ط[جلحجب
ؤُّحتجل ئُّخ[آل إلُّخم ذخت ّحلٌل إل طٌَُّّْخن
ةًحتجبٌّ ئُّأل[ْنيٌُّئ ذًحتةّ[ خلًحتٌ[ْ أل[ْأل

:هُّحتؤ[ألآل:طُّحتح ٌّ�سّ�٢:ةختٌ[ألُّْ:نيَُّّْحت
إ سُّألل جبَّخلًَّزّىختجبآل

ذخت ؤئئُّذٌُّئ سًْحت ؤئئُّذّ�ُّ ةًحتجب
ؤئئُّذٌُّئُّ طُّْ سًْحت سُّإل[آلآ أل[ْنيُّمجُّْ
إل[ْْذّدًٌآل زّ[جبَّةختجبآل ئُّ إلُّة ء
ْ جلْْحآل ؤيٌُُّّذّىختجبآل ْ خلّ[خل ة[حت ْ

ٌحبإ جبٌخت ٌُّئحتْْئ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ
ئُّ ني[حتَّخلُّحتَّ خُّئىًْ ألُّّّآ ّحنُّ ة ةًحتجب

َّْ مجحنر ء يًأل[نّل طُّحتح سًّحجلةختجبآل
جبحجنرًْآل ْ:إلُّة ئُّذ:خجتٌُّآل ٌُّةجم[أل
ط ط[ٌ[ َّْف خًْجبآ ئُّخ[ألّ[آل طُّحتء ْ
سًْحت ]ٌ َّْئّ[ح جبحجبزُّحتَّْحتَّ ّجتْْ ؤ س[حتَّ
طُّحتح ة[حت ٌحبَّ ذُّّحت ةًحتجب ة[حتز إلُّؤّحنُّ
ٌل خخت� طُّحتح ذخت جبَّخلىُّهر َّْجبٌإل[ْحتجبآل
طُّحتح ّجتْْ ؤ ضًٌَّ[آل ةًحتجب ]ٌ جبَّْئُّزح

ةُّآلح ذًؤ[حت ضًٌَّ[آل

ز١خمز١خلّ[آل

خ[جلٌّ خألُّؤ[ٌٌُّئ ْْ طؤخت�
خًٌُّْ:ةًحتجب خلّ[خل:ط[ئحنر
طَُّّْ طجمد[ز ذًٌُّألجمر�ُّ
ئُّْ:خ[جلٌّ ء:خُّجنّ�ُّ خى[
حلٌل ّ إل أل[ٌْألُّْ ضًَّحتإلُّز
جبحتْخلىختجبآل طُّحتح ة[حتٌ�ُّحتَّ
ئُّمجختأل�١ٌآل �إل[ْخلُّأل

أل[ْنيُّمجُّ ْز نيًححت
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خلّ[خلُّز

طُّْ مجحنر ّجتْْ ؤ ٌجبحتٌجتح َّْ
مختحة جبَّخلز ء جبَّخلذحبححتٌَّئُّ:
هٌُّجمُّئ ئُّ إلُّحت جبَّخمآ مجختذألُّخلُّ
ذ[ تتثب خل[ئ ئُّ ٌُّةُّال ز[جن[ٌّ
ْ هّحبحتحف مختحيّل مجًحٌ[ ء طّجمٌُّخن
ؤ[ئى ألًحتٌّ َّْذ[ٌدُّز جبقةختحخلُّّ
َّْمجحنرّ[ألُّْ:َّْخ خلُّحتء:َّْجلٌختَّمجٌُّّ
ةًحتجب ؤئئُّز جبحألُّ طَُّّْ إلُّْئ سّ[ْحجلٌّ
خىلُّْخلألألَُّّْْ جنًَّّ جبحت�ألحبَّذختٌآل َّْ
جبْ زئُّ ذْْ]إل َّْ ةًحتجب ؤُّحتجبال
إلُّيّل إلًٌمت ْ خُّّآل يُّئُّال ئُّ
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ: :ْ ألٌُّ[جنرًْجب
؛ جبَّخلذّل مجحنر ئُّ خًْجب خّدُّجنّخن
ز[جن[ٌُّذ ةًحتجب:ئُّ:خلُّحتجبَّال جبحْحة[حتٌٌُّئ
تبثب ئُّخل[ئ طُّئًؤُّالا ءأمًخلدُّز
حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ خلّ[خل إلُّيٌُّئ
ة[حتٌَّئ ئُّنيًححتنيًٌَّّّ: ةختجب طحبححتٌّ: ْ
ؤًخلئ ٌُّْز ئى[ألآل طُّحتح ُّذأل[ْجبَّْئ
ذًحتةّ[ ْز: ء مختحيُّْ َّْ م٣ً[أل
ةًؤ[حت ٌُّةُّال ئُّ: ْ ةختجبٌ[جب: جبحْحٌّ
جبَّخلرًْحت ئُّ ةًحتجب جبحْحة[حتٌٌُّئ: مختحة
إل[ْخُّجنآل ء:طًٌحنّحب:ةًحتجب ثتثب ئُّخل[ئ
ئُّْخل[َّْ جبٌّ مختحةآ ئُّ مُّحتَّذ َّْئ
جبخب خلُّحتخ[جلٌّ ّحل إل مختحي شىًْؤُّز
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حتخبقٌُّئ:ٌُّء:ئُّجنًْآل
ٌجمرّ[آل ًإلُّئ ْ مختحة ٌُّء

ةًحتجب َّْحتحألًَّحت ئُّ

ذُّألّ[ بتثب ء:ئُّخل[ئ ة[حت ذُّّحتٌحبَّ ةًحتجب
ئُّ خًٌّ ضًجبؤًضر[حتٌّ ةًحتجب جبحْحة[حتٌّ

أل[ْجبَّْئُّذإ نيُّْجبٌختٌّ خبٌخت
شىًْؤُّذٌُّئ جبٌْ[س[حت خًٌّ طَُّّْ
مُّخحبْئخت�َّق[آل ْ م[حتي مُّخحبْئجمُّال
سُّألل طُّحتح خُّمجمٌُّّئّخن ْ م[حتي
ئُّ ةختٌ[ َّْزّ[آل :إلُّحتني ّحنؤُّحتمجُّ ز
ْ ٌختحأل ًؤ[ئ ْ ة[ْئىختجبآل ْ ةًجنغ
ئُّ ألُّةختجبألُّْ :جبحتٌه جلٌألحبحآلإإإإلرحب:
ذ[ إل[ْحتجبألُّآ جنىُّخلر َّْضر إلُّؤ[آل
شُّخلُّآل طُّقُّجب جبٌْ[س[حت خًٌّ طَُّّْ
بثثب خل[ئ ئُّ شجمف خلُّجبحال: ْ خُّةخت:
ةًحتجبخلر[آل طُّحتح ضًجبؤًضر[حتٌّ َّْ جبمج[آل
طؤحلح ط[جلححت: حتٌىىُّهرألأل[ؤٌُّّ :ْ أل[آل
ْ خًٌآل زُّجنّؤ[ألُّْ جبٌْ[ضختٌخن ْ ةختجب
خلُّألحبآل إلّحل:ْ جبَّخلىختجبألُّ:مجختجبَّْةختجبآل
خلُّحتجبَّؤُّْ طُّْ نيُّء ذ[جلَّذختٌآل
طُّع[ال ط٢حآل جن[ٌّ َّْئ حتٌىىُّهرألّل
إلّحل َّْ إل[ْحتجبآل جنىُّخلر: طُّحتح جبحآل
جنًْحت�جي ئُّ ةًحتجبخلر[آل: ّحنؤُّحتمجٌُّّ: ز
جبحٌآل:ألّؤٌُّّ َّْؤُّحتش مجُّْحتحٌّ:طٌُّئًْئ
طؤحلحةختجبآل ْ ط٢حآل َّْ جنُّذًئنُّحتَّذ:

تثثبإ سُّجلحٌخت حتٌىىُّهغ
طَُّّْألُّ:َّْز جبٌْ[ٌّ:حتٌىىُّهرألأل[ؤُّمجُّ

خًٌّ زُّجنّؤ[ألُّْ: خلُّجبحال حتخبٌال :ألُّني
حتؤّ[ جن[ٌّ:ط٢حآل ء:جلحألجمر ئَُّّْضرّل
حتٌىىُّهرألأل[ؤُّ طُّْ جبٌّ ثثثبآ ئُّخل[ئ
ؤ[ٌٌُّّ خًٌُّ ْ ْحتجب ضًٌَُّّْ ئٌُُّّآل
ط٢حآل – مختحة سُّألل جبَّخلًَّزّىختجبآل
ئُّجنًْآل خل[ئ إلٌُّحنر ؤ[ٌَّّْ طُّحتح
هختْْجنرإ ةًٌَّر َّْ سُّألل طٌَُّّْخن
طَُّّْ ئَُّّْحت سُّأل�ٌُّئُّ طُّْ مجحنر
ْ ةًحتجبخلر[آل ضُّئ َّْ سُّألل ء خًٌّ
إلُّحت ْ هختْْجنرّ[آل خلُّحتةختجبحٌُّذُّّمجٌُّّ
خًٌألُّ ةُّخم إلُّجلححتحآل خًْألٌُّحنُّْ َّْْ
خ:خلُّحتْجنًْألىختجبآل ةًجنغ:ْ يًحتخ[أل
ْ ْ:ة[ْئى[حتٌّ ٌختحأل ًؤ[ئ:ْ جلٌألحبحأل ْ
ئُّ جبحت ؤئّ[حتَّإل[ َّْذ[ألحبحٌآل خّش�ُّ

ْ:جبَّحتَّةإ ًٌَّسُّأل�ٌُّئ:أل[ْض
َّحتحألًَّحت ءْ: ؤ[أل[ خ طُّْ:إلًٌختٌَّئ ئَُّّْحت
طّجمٌُّخن ةختجبٌ[آلآ ٌَّّْ زٌُّخت� ةًحتجب
ألًحتٌّ جبَّخلز:مختحة:ْ جنًَّّ َّْإلُّؤ[آل
إلُّؤ[آل إلُّحت َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء ؤ[ئى
حتَّمجُّجلزُّحتخلّ[ألُّ نيًٌآل ْطُّحت�حٌّ إلًٌخت
ئُّْحألُّ إلًٌىل ةًحتجبْ َّْحتحألًَّحت جبٌختٌحب

ةُّؤ١:ألُّّّإ
سُّأل�ٌُّئ ئُّْ ةًحتجبخلر[آل إلُّحتنيُّآل
َّْإلُّؤ[آل خًٌُّآ: جلَّحتجبؤُّآل مجًجلٌَّحنرُّ:
ةئحبْ ْ ذًحتةؤ[آل ْ مُّحتَّذ جنًَّّ
ةًجنغ ألٌُّْألُّ:ئُّ ط[جنًْحتٌخن:خّدُّجي
ٌ]ةًْذ ئُّ طؤش[ ٌختحألآ ًؤ[ئ ْ ٌآل خخت� ْ
ئُّخ[آل ٌىىُّهغ: حت ْ ط[جنر طًٌحنّال
ني[حتَّخلُّحتٌّ ذُّألّ[ خلّ[خل ؤُّخلُّئٌُّئ
ألُّنيُّخلسٌُّحبآ سُّألل: طَُّّْخلُّ
إلًٌمت زُّجنّؤ[ألُّّْ سُّألل نيًٌألىُّ
ٌ]ةًْذ نيًٌألىُّ: ألٌُّختٌحبآ ي[ع[جلٌل:
ط[جنىختحٌ�ُّ قًْألٌُّّ َّْحتٌآل حتخبقٌُّئ
ط[ٌألحبٌَّّ طّجمُّْ جبَّخلذحبححتٌَّئ طُّحتح
ط[ْحت�ٌّْ ْ هُّْذّ[آل خّش�ُّ ء مختحة
إلًٌمت حتخبقٌُّئّ[آل ْ ضًٌَّ[آل ني�آل

ألٌُّّْ؛ ذخت

ًٌخلوإلُّْحتحؤ
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ألّحن[ألحبحٌآل ّحنُّْ ة ضجمرُّألُّحت�ٌّْ طُّحتح جب٣ٌَُُّّّذحبَّحتَّ جبقةختحخل:خل[جبَّ
َّْجبٌىختجبآل طُّحتح ألُّّّ خُّخم َّْذُّألّ[ َّْف جبحْحة[حتٌٌُّئآ ْ ضًحخلر
ني[حتَّخلُّحتٌّ ْؤُّحتش إلُّئ ط٢حجبَّْ:حتَّخلف ٌ[خل[ْ ْ جبَّخلرًْحت ني[حتَّخلُّحتإ
مجختأل�١ طٌُّ[ألٌُّخن مجحنر ئُّ ْ ّىإل[ذٌُّئ ز ط[خلر ْ إلًْجنّ[حتٌّ ْ
إلًْة[حت مجحنر:طٌُّ[ألُّ:ةُّحتَّخلُّْ ٌُّألٌُّئآ ذًحأل[ٌّ ْ ّحل إل �إل[ْخلُّأل

ألُّذٌَُّّّْخنإ ذُّأل[ألُّز:طُّحتح:ؤُّخلُّئٌُّئ ني[حتَّخلُّحتٌفآ
ّحب ذًٌُّأل سّ�٢ٌّخن: يًأل[ه ْ سًّحجلةختجبآل يًأل[ه ئُّ ةختحخلجبق
ْ:طجمد[ز خىُّآل ضًٌَّ[آل خ[خم ء ٌَُّّْألُّذ ؤُّخلُّئٌُّئ جبَّحتهُّز:خّ[جبَّ
َّْذ[ٌدُّز ني[حتَّخلُّحتآ مجُّحتَّألر ٌحبَّ:ذُّألّ[ أل[جب َّْف خىُّآلآ طُّحت�حٌّ ٌحتَّْح

ةًحتجبإ ألُّذٌَُّّّْ ةُّحتةًْء:طُّحتح سُّْإلُّحتٌّ:سًْحت ئُّخ[َّْذٌُّئ
ٌحتَّْح طُّحتح ضًٌَّّ طُّألحبحؤٌُّئ ألُّذَُّّْ ذ[ طٌُّ[جب ٌّ�حت ةختحخلجبق
طُّة[ جبحتْخم َّْحتحألًَّحتٌخن سُّؤجمُّحتمج٢ٌّ خّ[جبآ:َّْف إل[آل ؤُّخلُّئُّمجٌُّّ
مجُّئُّةًْؤُّ خألحبَّخم ألُّذٌَُّّّْ: ذ[ ٌَُّّْألُّذ زختخبٌَّّ: نيُّْحجنٌُّّ ء
ْ سُّؤجمُّحتمج٢ٌّ ؤّى[ألّحلال ةختحخلجبق ط[خلرُّ: ئٌُّّ خىُّآلآ ئُّف
َّْ إلَُّّْسُّ ّحنٌُّئ ة ني[حتَّخلُّحت: طُّحتح طؤش[ طُّة[إ: جبحتْخم حتة[خُّحتٌّ
ْ ّحل إل ْ �إل[ْخلُّأل ط٢حجبَّْ ْ جبَّخلرًْحت سًْحت ةُّحتَّخلٌُّئ :ْ ذو[ة
ّحنىُّهرل ز ةختحخلجبق ٌٌُّخن َّْ ٌحبإ جبٌخت ةًْؤُّئ�[ٌخن مجُّجنُّةختجبآل
جبقةختحخل:خل[جبَّ َّْف ّحبَّْآ خًٌأل ني[حتَّخلُّحت ّحب مجًعّ[آل:ذًٌُّأل هختَّ ْ

خى[إ طٌُّ[ألُّ ّحب أل[ذًٌُّأل
جلْْحتؤّألُّ :ةختحخلجبق طَُّّْ ألُّْآلآ ةُّحتَّخلٌُّئُّ ْ ذو[ة طُّْ طُّمجُّحت
ؤُّخلُّئٌُّّ ني[حتَّخلُّحت َّْحتجبَّال ْ:مجختهر جن[حتٌ[ل جبٌىر[ذحتٌُّذّل خًْجبَّ
مجحنر:مختحيٌُّّئ ذًحخلرّ[آل ؤُّحتجبؤ[ألّل طَُّّْء ٌُّخنسًْحت ألُّذٌَُّّْإٌ:
ألُّء خُّّآلآ ةُّحتةًْء ني[حتَّخلُّحت ئُّخ[آل جبَّألل مُّحتَّخُّآ جلْْحتؤّألٌُّّ ء

نيُّخلسّ[إ بتب ؤ[جبجبٌَّّ ئُّ طَُّّْء سًْحت ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ذُّألّ[
جبخب طُّة[ جبحتْخم ٌَُّّْألُّذ سُّؤجمُّحتمج٢ٌّ جلْْحتؤّألُّ جبٌىر[ذحتٌُّز
خل[جبٌَّّ ل ّضٌُّ[ئ ٌٌُّخن خبححتجبآلآ ًإلُّئ ؤُّحتحال طُّحتح ٌَُّّْألُّذ ؤُّخلُّئٌُّّ
ةختحخلجبق إلًْة[حتٌَّئ ْ هّئرُّحت:ذُّْحهة ٌحب أل[ضًحجل ء جبقةختحخلُّّ

ؤُّخلُّئٌُّئ:ني[حتَّألًٌجمجم[جلإ ئُّ خ[حتألُّ:ة[حت ؤختَّةُّْ
َّْف طُّة[آ ألُّذٌَُّّْ:ْحجل ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّخ[آل :مجورًمجًْ ٌّ�حت ةختحخلجبق
ض[خم نيحنر مختحة جبَّخلرًْحت إ: ٌّطُّضًحجل ذخت: إلًْة[حت ني[حتَّخلُّحتَّمجٌُّّ
طُّمجُّحت ْ خألحبَّخمآ ألُّذٌَُّّْئ طُّحتح طًؤّحبٌ�ُّ ٌٌُّخن ضًٌَّّآ مجختذ�ُّخلُّ
خُّنحبح ئُّ إلُّآل خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئّل طّىلألُّ إلُّؤّحنُّ طّىلألُّ:ألٌُّْ[ذ[جب
ؤُّخلُّئٌُّّ طُّحتح ة[حت طٌُُّّحتألُّ ةًحتجب: جبخب: ئُّ جلْْحتؤّألُّ مجُّئُّةًْؤٌُّّ

ذختإ خبححتجبآل:ْ:ة[حتٌَّئ ًإلُّئ

خل[جبَّ؛ ةختحخلجبق
 مُّخحبْئ خل١حآل

طُّحتةّل ٌحلٌّ ألُّذَُّّْز[حت يًأل[نُّآ ئٌُّّ
ةًحتجب: طُّحتح ألّحنرؤ[ألُّّ :

طُّعًْؤُّآل :ْ ألُّذُّْحٌُّذ إلُّة خألُّؤ[ٌٌُّئ مجًْحتٌَّّ: َّْ
ئٌُّّ ألُّذٌَُّّْل إلُّحت ني[حتَّألًٌحم ٌ[حت خخت� أل[ْجبَّْئُّذآ ٌَُّّْألُّذ
خّ�ًؤ[آل خألُّحت�َّذُّّآ ْ خلختْجنر إلُّيّل َّْحتهختحْحألُّآ سُّإل[آل
جبْألّ[ ذخت ألُّذٌَُّّْئ ئُّمجحنر هّحن١ ء ةًحتجبٌخن ألُّذٌَُّّّْ
ٌُّةّ�ُّ:ئُّْ إل[ز خلرُّال ْ خُّجندُّجنُّْخًٌآل ْ ذًٌخن:ؤٌُّألُّذ
ئُّحت�ٌّْ إلُّؤّخن ألّحنرؤ[آل:ْ ْ ض[ء إلُّال:ئُّحت�ٌّْ ء ألُّذٌَُّّْئُّ
بتؤئّآل ئُّ هّحن١َّ ؤُّجلَّألُّ َّْمجًْحتٌَّّ ء ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ٤[حتٌَّّ
ئُّأل[ْ ألُّذٌَُّّْئ:ذخت إلُّة:ضًٌَُّّ:سًْحت ْذٌُّئآ ئُّمجحنر ةُّخم
ًٌَّخلُّحتَّْض ْ ٌَّط[خلًْجب خبٌ[ألّل ضًٌَّّ سًمجختحهّ[ٌّ ؤُّحتجل
ئُّخلُّحتَّجبَّال إلُّحت ٌَُّّْألُّذ ةّحنؤُّةّخن جبٌ[حتَّ َّْف خّ[جنر[جبآ
خًٌُّ ئُّ:َّْحتجبَّْحؤ ْْ ذ[:حتْْخب:طؤخت� جني[ئحبٌختحآل:تبتبجلح سُّألل
ئُّأل[ْ ةًحتجب ألُّذٌَُّّّْ ذ[ْحألألٌَُّّّْ ْ خلّ[خل ط[ؤ[ألش ئَُّّْحت
طّجمُّ ء مجُّْحتحمجٌُّّ ألّحنرؤ[ألُّ جبحمج٢ةختجبآل ْ ذخت ألُّذٌَُّّْئ
مُّحتَّذآ :ْ ه[حتخم ْ ذًحتء ألُّذٌَُّّّْ خل ئُّأل[ْأل خُّجندُّجنُّ:
سًْحت ةختجبألُّ ةًحتجب ْسًْجب ئُّ ش[جن[ ّجتْْ ؤ ٌجبحتٌجتح َّْ ء
مجختذألُّْ ألُّذٌَُّّّْ�ٌُّّ: ط[جلحجبغًحجلٌُّ قحنرُّ ئُّ ٌّ�حت ألُّذَُّّْْ

ئُّخ[آل ةختجبألُّْ ةسُّْ ض[ذختَّ :َّْْ ةًحتجب: حتحزُّحت�ٌألٌُّئ ْ جنًحت�جي
سًْحت جبحأل[ألُّ إل[ْخُّجي زآل: ألُّذَُّّْ ْ ؤئئُّز :ط ةحلَّْةختجبآل
حتٌْحبحآ شجمف حتخبٌال:خلُّجبحال ْ جن[ٌّ:ط٢حآل حتخبٌال طَُّّْء:ئُّأل[ْأل
خُّضحن[ جنُّذًئنُّحتَّذ ألّؤٌُّّ ةًحتجب ئُّأل[ْخختجبآل طُّحتح خلُّجبحال ء
طَُّّْ تثثبْ ئُّخل[ئ سُّجلحٌخت جنًْال ٌىىُّهغ حت ئُّ ط٢حآل جبَّْئُّز
ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّّ ْزث:حت ؤُّخلُّئُّ طُّْ ط٢حألّخن:ئُّط[ة[ال جن[ٌّ خًٌّ
طُّحت�حال خلُّجبحال طَُّّْء ْ جبٌّ إل[ْحتجبَّ: ةًٌُّ× ضُّْ سُّجلحٌخت:
ئُّخلُّحتجبَّال َّْجلٌختٌَّئ: خلُّحتء خلُّمّحب ألًحتٌّ طُّع[ؤّحبح:
ؤُّقًْجب جبةرحت يجمٌُّّ َّْ طٌُُّّ ألٌُّ[مجُّآ طُّع[ؤ ز[جن[ٌُّذ
طؤحلحةختجبآل تثثبْ:ئُّجبٌْ[ٌّ خل[ئ ء:ئُّجنًْآل ئَُّّْضرّل م٣ً[آل
ؤجمرُّه[ٌّ ُّؤ ةًحتجب ألُّؤخت خلُّحتةختجبٌَّّ َّْئ ٌىىُّهرألُّ حت طُّْ
ألًْحت�ٌحب جبٌّ َّْمجًْحت�إ مجًْحت� جن[ٌّ ةُّهرًٌحبَّ نيٌُّْ[آل خ[حتجلحأل
ألُّذٌَُّّّْ طُّحتح ط[جلحجبغًحجلحألُّ ْ ٌَُّّْألُّذ إلُّْئحبحألّل إلُّحت
ضًححتجبمجُّإ خًٌُّْ:جنىُّخلر خمُّ ٌختجبَّخلُّ ْ:خب نيُّْخلّ[ل ةًحتجب

ء جبَّْئُّذٌُّئُّ طُّْ َّْذ[ٌدُّز: جبَّْحت ْذٌُّئ: طّجمٌُّّ خ[حت
س[حتحآلآ ئُّ سّ[ْحجلَّ ةختٌ[ خُّجنُّخُّجنُّْ ئُّخ[ألّ[آل ةًحتجب ض[ء
ئُّ ةًحتجبخلر[آل خ[جنًْحت طّجمُّ
ط[جلحجبَّْ جبحمج٢ة[حت ْ جبٌىر[ذحتٌُّز
ضُّحتٌىُّ ةًحتجبخلر[ألّخن ضًَّحتط[ْحٌّ
حت�ٌّْ طُّخلُّجب حتخبٌال ألُّؤُّألحبآل َّْ
حتْئٌُّئ ضُّخ[ز: : طُّة[ْ: خ[ْحآل: ئُّ
ني[حتَّخلُّحت طُّحتح ةًحتجبخلر[ألّخن خ[ةًْحت
َّحتجبَّْحؤُّْ:ضًَّحتإلُّز ّحنُّمجٌُّ[آلْ: ة
ألحلٌىّل طُّجلحتَّز ئُّ ةًحتجبخلر[ألّخن
ذُّؤ[جن[ٌّ َّْمجحنر طُّمجُّحت َّْف خبٌُّآلآ
خىٌُّال ةًحتجب ٌَُّّْألُّذ َّْحتنيُّحتض[آل
مجًجلححتجي ْ:ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّحت�ٌّْ:ه[ؤجمغ
ّجتٌُّّْْ ؤ :ْ ةًٌُّآل ّحنٌُّّ: ة ئٌُّّ
خّ�ًؤ[آل طَُّّْ مجًجلٌَّحنرُّآ ئُّنيُّْ
مج[ال سّ[ْحجلَّْ هختَّ طّجمُّ جبٌْألّال

أل[مجُّْ ُّذأل[ْجبَّْئ نيُّخلس[ألآل ْ ّحنىُّهغ ز َّْحتَّْ:
ألّحنرؤ[آل ْ ض[ء طُّْخل[ ئَُّّْء ط[مج[جبححتآل جبْألّ[ مجحنر
خُّحتخبََّّْألحبغًحجل طؤسختحذحتٌُّز خل[ٌّ ٌخت ئُّخب ةًحتجب
ْذّل جبحتٌ[خلُّ :�ٌُّز[حتني إلُّحت ةختٌ[مجُّْ: إلُّحت�حش

؛؛إ
ٌَُّّْألُّذ خ[َّْحت� ط[ٌ[ ء طَُّّْخلُّآ ؤُّخلُّئُّمجُّ ئٌُّختَّ
ةًحتجب:نيًٌآل ذ[ء نيُّألّ�ُّْ ذ[ ةًحتجب ؤئئُّز :ٌُّّئ
نيُّألّل ذ[ طُّة[ْ ٌَُّّْألُّذ ّحنٌُّّ ة ذُّؤ[جن[ٌّ
ٌحلٌّ ألُّذَُّّْز[حت خّ�ًؤ[آل خ[َّْذُّخلُّح ط جبئجمًْجل
طُّحتةّل يًأل[نُّ ئٌُّّ َّْذ[ٌدُّز: ةًحتجب طُّحتح
ط[ؤ[عُّ َّْْ ّؤ[آل إل طَُّّْء ئَُّّْحت ألّحنرؤ[ألُّّ
طُّحت�حٌّ يًحتخ[أل ضًٌَُّّْ حتَّْحٌّ إلُّة ء ألُّحت�َّخلُّّ
ألُّذَُّّْ ْسًْجب ؤُّخلُّئٌُّّ طٌَُّّْخن ّش�ُّ خ جبحمجُّآ
خلُّحتإلُّئحبحٌآل إل[َّْْضر جلٌَُّّْ مجًْجنٌُّّ ط ئُّخ[آل
جلْْحآل زٌُّ[خًٌآل طَُّّْخلُّ خ[َّْحت�ال: نيًٌألىُّ جلْْحألُّآ
إلُّئدُّذُّ ألُّذَُّّْخمآ ْ ؤئئُّز: زٌُّ[خًٌآل ؤ[أل[ٌّ
جبْألّ[ ذخت جلْْحألٌُّئ سًْحت: ةًحتجبٌّخن جلْْحآل
ةًحتجبٌَّئ ألّحنرُّس جنًْألٌُّئ: :ْ جلحمجختخم ئُّْز
ٌُّء إلُّحت طّجمُّ ء ذختَّ ألُّذٌَُّّْئ جلْْحآل إل[ْجن[آل
زُّحتنيُّال خل[ٌّ ٌخت ئُّخب ْ ضًٌَّّ ض[ء ئُّخ[آل ئُّئّ[آل
ًٌَّخلُّحتَّْض ط[خلًْجبَّْ خبٌ[آل: ضًٌَّ[آل ٌَُّّْألُّذ
ٌَُّّْألُّذ طألرؤ[ٌّ: طٌَُّّْحن[ َّْئ خلُّحتآ: خُّألُّ
ذ[ء ضًجب جبئجمًْجلٌّ ْ َّْطُّؤُّةحبححتٌّ: زًٌَُّّخلُّ
ألختض[ألأل خُّحتجل ْ ألُّذَُّّْمجٌُّّ: :َّْ جن[أل[جلٌىختجبآل ْ
ألُّحتٌرُّ ْ جبحذ ْ ةئرًْحت ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ ئُّحت�ٌّْ
سُّإل[أل�٢ٌّ خلُّحتجبَّال ئٌُّّ طؤش[ ّجتٌُّّْْمجٌُّّآ ؤ
ألُّذٌَُُّّّّْ ٌ]ط[جنأل :ْ :سئذُّةأل جبْألّ[ٌّ ْ
إلًٌختَّْ جب٤ْألٌُّئؤ[آل: سًْحت طّؤٌُّخن ألُّخ[ٌُّجب
جلَّحتَّجب ْ خًقآل ٌَُّّْألُّذ سُّألل خىٌُّال:ْ:ئُّإلُّْئ
جبحتٌجت جبٌْختْ ٌُّّخل[ئ نيُّآل ضُّخ[ز َّخلألّؤألُّ خخت�
خُّئىًْ ألُّذٌَُّّّْؤ[آلآ خلُّحتضجمغ ْ ٌّ ط[جلحجبغًحجل
ةًحتجب:ئُّ:ةًْؤُّئ�[ٌّ:ةًحتجبَّْححتٌّ مجحنر:ذ[ةّل خ[ٌُّخلُّ
جبححتَّحت�حٌّ خ[َّْحت�:ذُّْحٌْ�ُّْ إلًألُّحت:طألرؤ[جبحجنغ:ْ َّْ
ٌَّط[خلًْجب َّْ طَُّّْء ئَُّّْحت خىُّآل جبًٌححتَّ نيًححت طُّْ

خألّحنآلإ خلُّحتَّْضًٌَّ:ئُّخل[ٌّ ْ

طُّحتةُّْحجلٌّ سُّؤ[ئ
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خلّ[خل أل[ؤخل ئَُّّْحتجبَّال ر[آل
ةًحتجبخل

َّْئ خألُّحت�َّذ مجُّْحتحْ ط[ئحنرى[حتٌّ
خرٌُّْخن طُّمجُّحتٌل ْ ٌحب طٌُُّّحت ضًٌَّ[
ٌجتةختٌ[ل حتَّأل�خت� ؤُّحتجلٌَّئ ء إلُّخم
جنًٌَّّل َّْ خّى خل[ٌىحم جبٌْ[ٌّ
طٌَُّّْخن مجًْحتٌَّّ ٌحبإَّْ: جبحخألُّ ذخت
جبَّخم َّْجنًٌَّّل: ةًحتجبٌّخن َّْإل[حت:
ئُّمجحنر ةًحتجب ؤُّخلُّئٌُّّ َّْزّىختجبمجُّْ
ْحٌّ َّْحتجبَّال ةُّهر�ُّخلُّ ز[حتنيٌُّئ
جبَّحتنيُّّ ئَُّّْ ط[ئحنرى[حتٌٌُّئُّْ طُّْ
إلُّحتة[ال :ًٌَّأل[ْض ّحنٌُّل ة ذُّألّ[: ء
ةًحتجبخلر[آل ء خًْجب جبَّْئُّذٌُّئُّ ئُّْ
خُّئىًْ ةختٌ[مجُّآ: جبحخُّجي ئُّخ[ألّ[آل:
ٌُّذ] حنٌُّل:إلُّحتقّ ة خًٌُّ:طُّحتح ط[ئحنر

حتَّألل:أل[ْجبَّْئُّذّّخن:جبٌختٌحبإ ْ
ّحب ذًٌُّأل ةًحتجب: ؤُّحتسُّ :ْ إلُّئ ئٌُّّ
ضًٌَّّ ٌْْجتّ ؤ :ْ ةًٌُّآل ط[ؤ[ألش
ني[حتَّألًٌحم إلُّة ّحبَّ َّخل خخت� ْ جبٌّ ٌحبَّ خ[حت

ط[جنىختح خلُّحتَّْضًٌَّّ جبَّْئُّز ْ ضًٌَّّ
ْ إلًْة[حتٌَّئ ئُّ ٌُّةّل نيًٌألىُّ خى[آ
ؤئئُّذٌُّئ جنًحت�جي خلُّحتإلُّئحبحٌآل ز[ئألُّحت
طُّحتح نيًْجبَّْ ْذٌُّئُّ ئٌُّّ: أل[ْنيُّمجُّ
جبَّْئُّز قًْألٌُّّ جنىُّخلرإل[ْحتجبآل
سُّألل:سُّإل[أل ئُّجنًْآل أل[َّْألحبٌّ:ء
أل[ٌْآل ئُّ:ضًَّحتإلُّز جبٌُّْال ٌُّةُّال:ْ

ْسًْجبإ إل[ذُّ
ؤُّحتةُّجلٌّ جبَّْئُّز ئُّ قًْألُّ طُّْ
ألُّذٌَُّّّْ جبٌىر[ذحتٌُّز: :َّْ زحنر ء
خلّ[خل خلرُّال ئَُّّْحت خُّخل[ْ خ[جبَّخم
جبحْحة[حتٌٌُّئ ْ إلُّة خبٌختز[ضجمغ ْ
جبٌأل ْ ٌَُّّْألُّذ ّىإل[ذٌُّّ ز ذخت
جبٌّ خًٌّ طَُّّْ ْذُّآ :ط ؤُّجلٌَّّْ ْ
جبَّْئُّز قًْألٌُّّ خًْجبَّ: ألُّذًٌُّألجمر

هختٌَّإ ْ:ةختحخلجبق ْ ألّحنرؤ[أل

ْ خلُّحتَّة ؤُّؤُّحت طٌَُّّْخن إلُّحت
ط ؤُّألحبألٌَُّّّْ طُّحتح خًٌّ ٌُّحتٌحن
أل[خلُّي[ؤ�٢ٌّ ش[ئُّز ئُّ ْذٌُّئُّ
خّش�ُّ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ :خلّ[خل
ْ مجحنرٌُّآل خبٌ[حتٌّ جبٌْ[ةُّهغ
جبٌ[حتجبٌَّّ خلُّحتإلُّئحبحٌآل: جبٌْ[ضختٌخن:
ذ٢حت ْ ذّجتٌّ ْ ذًآل: ْ ٌَّّْ ذًألخت�
جبٌ[حتَّ ء طجمؤُّْآ َّْأل[ْ ُّذأل[ْجبَّْئ
ذًحتةّ[ْ ْ ئُّمختحة ةًحتجبٌخن ؤئئُّز
مجُّْحتح:خًٌآل جلَّحتَّجبؤُّآل خلًحتٌ[ ط٢حآل:ْ
ئُّ ألُّضًحجلحتٌ[مجُّ قًْألٌُّّ طُّْ ئُّخل[ٌّ
ٌّْْخن طؤخت� ذ[ ء أل[َّْألحبٌّ: جبَّْئُّز

ّحبإ أل[ئأل َّْزُّّْ
جنًحت�جي خلُّحتةُّهغ جبٌْ[ٌّ طّجمُّ

جنىُّخلر أل[ْنيُّمجُّْ ؤئئُّذٌُّئ
َّْضر جبٌىر[ذحتٌّآ حتخبقٌُّئ
خ[ْ قًْألٌُّّ: طُّْ إل[ذ�ُّ طَُّّْ
أل[ٌْآل ضًَّحتإلُّز ئُّ جنىُّخلر﴿ًححتجبمجُّ
جبَّْئُّز ذ[جلَّ:ئُّ قًْألٌُّل ْ ٌحب ْحتٌُّ
ْ ٌَّهخت ْ ةختحخلجبق خألُّؤ[ٌّ ئُّخ[آل

ٌحبإ جبحؤُّجلحتٌُّ حلال ّهّحبحتحئ
ئَُّّْحت ةًحتجبخلر[آل خ[جنًْحت: ئُّ ئٌُّختَّ
ةًحتجب :ُّخل[ئ خّحم: ئُّ جلٌ[ذخت: طَُّّْء:
حأل شًةؤخت� طُّجلؤًْألّل ض[َّْآل

جبَّحتهُّذٌُّئ ئُّ ألُّي ذًٌُّألّحب ضًٌَُّّآ
ئَُّّْحت إلُّحت ٌحبآ َّْحتخ�خت ط[ئحنرى[حتٌُّ ط
َّحتزختخلّ[حتٌُّذّّل طٌَُّّْخنحتًٌَّْحت�ٌّْْ:
طَُّّْخلُّ :طُّحتة ْ خًٌُّخلُّْ: مجُّْحتحذخت:
طُّحتح جبحجنرًْجب زحنر�٢ٌّ ْ إل[ْة[حتٌّ

ذخت:ةًحتجبخلر[آلإ خُّجنٌُّئ
ةًحتجب خلّ[خل ٌُّألٌُّئ طُّحتح مجختأل�ُّ هختَّ
ٌال إلُّحت خلّ[خل ٌُّألٌُّئ ْ :َّْمجحنر

َّْمجًْحتٌَّّ ء َّْذ[ٌدُّز ةًحتجبخلر[آل
خىُّآل ة[حت ط[ؤ[عحبححت خل١حذّشُّّذّل
ض[خل١ٌآل ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل طَُّّْء طُّحتح
ض[خم ط[ة[ؤٌُّئ ئُّ: ٌحب: َّْحتخ�خت ألُّي
ةختجبمجُّخلُّ حتٌّْ ء خلّ[خلُّّ أل[ؤخل ط

أل[ٌْآلإ ضًَّحتإلُّز

مُّف إل[جبٌّ جبإ

:جبٌْ[ةُّهغ
ْ َّْمجحنر:

مُّحتَّخ َّإل[حت
ْ جنًحت�جنٌُّئ

ط[ة[ال: ء:ئُّ
ط[جنىختحخم

ةختجبمجُّخلُّ ٌّ
حتْ مجُّْحتح خل

خلّ[ أل[ؤّّل
خل [ٌدُّزآ

َّْذ خلًحتٌ[ جي
جنًحت�

حتخبقٌُّئ ر
جنىُّخل ّش�ُّ

خ مجُّْحتح ؤ]
خلأل ط ٌآلآ

أل[ْ حتإلُّز
ضًَّ

ٌىر[ذحتٌّآ
جب



حتٌْحبحل جبَّحتضجمغ ذًحأل[ٌّ ء حتحخلى[ألُّّخلُّ س[ؤُّء حتَّخل[ألآل:طُّْ
جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ]�ةًْؤُّئ ئُّ ٌحب جبٌخت سًْحتحْسًْحت ة[حتٌَّئ ّحنُّْ ة ْ
ْ خُّحتجل حتَّخل[ألآل خ[ٌُّخلُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ؤُّجبَّألآ ْ شىًْؤ

ط[جبَّؤّحلحجبإ ْ]�ةًْؤُّئ ضحلؤُّز طُّحتح خًْجب ز٢ْْجل
خًْألٌُّّ إل[جنًْألُّّْ:َّْ جنُّةُّذ ة[حتٌ�ُّ جلٌُّْْ إلُّحت:ئُّ حتَّخل[ألآل
ئُّْحألٌُّخن زّحنُّْ ط نيًححتنيًٌَّّّ إل[ ء مجُّْحتح ؤُّذختخلٌُّّئ طُّْ
طُّة[ْ جبٌ[حتٌّ حت�حجبَّحتضجمغ ط[جلحجبٌّ ؤُّحتجل ء خلُّضر ٌ[خل[ٌٌُّئ
سًحتؤحبحٌآل خلحلحْ َّْ طُّة[ ألًٌجمُّحتٌَّئ ْ إلًٌختؤُّآل ئُّ إلُّحت�َّجنُّ
ط[ؤًْخبمج[حتٌّ حتَّضألُّْ َّْحتمجٌُّّ طُّْحألُّء خّش�ُّ ٌٌُّخن هختَّآ زًٌئ

ذختإ ؤُّحتجبؤ[آل حتحٌّ ألٌُّختآل:َّْ ْ:خ[َّْحت� أل[مجختآل ٌ]ألؤٌ حت ْ
ْ حتَّخل[ألآل َّْ طُّحتح:ذًحأل[جبحٌآل خألُّحت�َّذُّّ ٌُّةُّالْ: ؤُّحتش سًْحت ط[جلحجبٌّ
خًْجب:ئُّ:إلُّئجمًْةُّهر ة[حتٌ�ُّحت ة[حتحْ حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ:ذ[:خرًٌُّألّحب
مجحنر ئُّ ّحنىُّهغ ز ْ ضٌُّخت ة[حت َّْحتَّْ ط[جبَّؤّحلحجب ةُّخل[ٌُّذ ْ
ْ ُّذ ٌُّةًْؤ :حتْْجنألإلًٌختٌّْ: :ْخلّ[خل َّْذ[ٌدُّز:خًححت خًححتٌَّئ
ٌختٌّ نيُّْجب ألُّضخن حتَّخل[ألآل خ[ٌُّخلُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت خبٌ[حتٌّآ
ئُّ مجُّْحتحٌّ ألُّضخن خّش�ُّ ذُّْحٌْل: خ[َّْحت�: َّْمجحنر ٌحب َّْحتمجخت
خبٌ[حتٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ إلًجنّ[حتٌّ خْةختجبآل
سُّإل[آل خبٌ[حتٌَّئ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ مجحنر ئُّ حتَّخلّألٌَُّّّْ َّْمجًْحتٌَّّ
ط[ئحنرى[حتٌٌُّئ ْ ّحنىُّهغ ز ْ ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ألُّحتٌر ْ جبحذ ئُّخ[آل

ذ[جلَّإ
ئُّ خًْجب: َّْحتمج٢ٌىختجبآل حتَّخل[ألآل ط[ؤ[ألش ء ضًحخلرّ�ُّ ة[حت
ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ة[حتٌَّئ طُّحتح ط[جبَّؤّحلحجب إلَُّّْسٌُّّ ْ إلُّيٌُّئ
خألُّؤ[ٌّ خ[آل ئُّ: حتَّخل[ألآل زّ[ٌَّْئ خ[ٌُّخلُّ ئٌُّختَّ سًْحتحْسًْحتإ:
حتحخلٌُّّئ جنًْآل ْ:خ�ُّحتجبألُّ خىُّآل ض[خم:ة[حت ةختجبٌََّّّْ ْ جبحجبمجُّحتٌّ
هىختؤُّآل ألًٌجمُّحت:ْ خ[ٌُّجب جبحألُّْ طُّحت�حٌّ إلُّحتنيُّأل:يًحتخ[ألّّخن ء
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ضًٌَّ[آل ة[حتٌَّئ خ[َّْذّ[ألُّْ:جبيُّذُّْ ء:َّْ حتَّضألُّة[حت ْ ذًٌجتَّحت ْ
ذًحأل[ٌّ ْ زُّخلُّآل طُّضة ْ ٌط[جلح ذًحأل[ْ ٌّ�ئُّحت خُّّآل طُّع[ال:
ْ خ[َّْذٌُّئ ألًٌجم[ألآل ئُّ ز[ة :ْ ّأل[آل جبحإل ْ مجًجلححتجي ئُّ خُّحتجل
حتحخلى[أل جلحألّ[حتٌّ جبَّخلىُّهغ: ْ ض[خم جنًْآل ْ ٌّ�حت ئَُّّْحتمجختذآل

ئُّفإ جلٌ[ٌىختجبآل:ٌ[:ةُّؤُّْةختجبآل َّْخ
ّر طُّألرُّحتأل ذًْحت� ئُّخ[آل ط[٣[أل حتَّخل[ألآل: سئذُّةأل جنًحت�جي
ْ جلحألجمر ة[حتٌَّئ ئُّ هختٌَّل ط[خل[ألُّْةختجبآل ؤ[ٌٌُّّ خًٌُّ
هختحْحألدًٌآل ؤ[ٌٌُّّ خًٌُّ ْ سًْحتحْسًْحت خبٌ[حتٌّ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ
سُّإل[آل ئُّ:ْذٌُّئ سُّإل[آلإ:طؤش[ ْ:جلحألّ[حتٌّ:ئُّ جنًحت�جي:ؤ[حتٌو
طُّحتح حتَّخل[ألآل ألًْحت�ألُّ خألُّحت�َّذّّل ْ مجختألل خلرًٌآل سًْحت
ئَُّّْحت إلُّحت ةًْؤُّئ�[آ ْ:ؤ[حتٌوُّز:ئُّ حتْْجنألإلًٌختٌّ َّْ زُّحتَّجبحٌآل
ْ حتَّخل[ألآل جبَّجلمج[ٌٌُّئ ؤُّمألٌُّّْ ْ ؤ[جبجبٌّ زحنر�٢ٌّ طٌَُّّْخن

ةُّآلإ هىختؤُّألٌُّئّ[آل ْ ألًٌجمُّحت
ْ ض[خل١ َّْ حتْْخبأل[ؤٌُّئؤ[آل ْ حتَّخل[ألآل طًؤّحبَّْححتٌال جبٌْ[ضختٌخن
ْ خلّ[خل إلًْجنّ[حتٌّ ئُّخ[آل جبحجنرًْجب ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ خًٌألّال ة[حتحذخت
مختحة ئٌُّّ خلّ[خل خ[حتٌَّئ ط[حتحؤُّْةختجبآل ْ خبٌ[حتٌّ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ

ٌَّّْؤُّألحب ي[خلال

ْ إل[ز ؤٌُّْجم ْ خُّجبخُّضر ذًٌخن ؤئئُّذُّمجٌُّّ ء جلَّكحبححتَّ
ئُّذ حتٌجمرذ٢ ةختجبٌََّّْئ ْ سُّألُّل ئُّط[ة[ال هختٌَّل ضًٌآل:
سحبجبٌّ:خىُّآل خُّجنحبححتٌّ حتْْخبأل[ؤٌُّئؤ[آل ْ حتَّخل[ألآل خ[ٌُّجب حتجنّ[آ:ء
مجًعّ[ل ني[حتَّخلُّحت ّحنألّ[حت ز ْ أل[ةًْةٌُّّئ ّحنُّْ ة ني[حتَّخلُّحت ئُّ
حت�ًٌَّْحت�ٌّْ:مجحنر ْ ألّحنرؤ[أل ْ طألجم[أل ْخبجبحآل مجًْحتٌَّّ خىُّآل:َّْ
ض[ذخت ئَُّّْحت خى[ إلُّة َّْ ضًٌَّّ يجمٌُّّ ْ خًْألُّْ ّل جلْك خلرُّال:ْ
طألجم[ألُّّْآ ْ طُّيألُّّز جلْْحآل:طُّجبَّذ:ْ َّْ ّحنٌُّئ ة ني[حتَّخلُّحت
َّْحتَّْ شىًْؤُّز:مختحي:خّ[جب ْ جبَّْئُّز طٌَُّّْحن[:خ[ٌُّجب:إل[آل َّْئ
ْ:خُّحتجلَّْةختجبآل زّحنُّخل[جلٌّ ْ ةحنرًة[ئ َّْ ْ:زُّحتَّجبحٌآل خألّ[ذأل[ٌآل
ْ ط[جنر خْةختجبألٌَُّّّْ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ ذُّألحبحتْخل ط[خلر
ْ �ْحتخل ْ حت�ضُّْخختجبآل ْ سُّألل:ْ:ةًجنغ ئُّ:سّ[ٌّ ط[خل[ٌخن

ٌختحألإ ًؤ[ئ

خَّْْةختجبآل ئُّ حتَّخل[ألآل ألُّضخن ْ �مجختأل
حتْْجنألإلًٌختٌّ إلًْجنّ[حتٌّ ْ ط[جنر

حتَّخل[ألآل:َّْمجحنر
جبٌْألختٌ[ل سًْحتٌَّئ
ْ خبألُّهّ[ل ْ
ٌُّةّ�ُّ ضًَّألختٌ[مجآ
خًححتٌَّئ مجختأل�١ٌآل ئُّ
ئُّ ط[جبَّؤّحلحجب جلٌألل
َّْذ[ٌدُّز حتْْخبمج[حتؤ[آل
زٌُّ[خًٌآل جبٌْ[ٌّ
مجحنر ء ّر طُّألرُّحتأل
ةختجبمجُّخلُّ سُّإل[آل
خًٌىل�ّلإ ٌط[ْح



30جلحٌأل جنًخ[ز2013 ٤[حتَّأ93ا

issue(93)Feb201331gull 
soo

٧

faily

هضضضضٌُّضئض

إلًٌختال إل[ألُّ :�ٌ خخت� ئُّالآ إلُّآل ٌ[جبمج[حتٌَّئّل
سًْحتحْسًْحت خ[خلٌُّئ: ء ألًٌجم[قُّآ ّحن�ٌ خخت� ْ
ٌخت خب ئُّ ألًٌجم[ألألّل ئُّْحألٌُّخن ْ ضًٌَّّ ٌحبَّ مجخت
ُّ�ّ خل[ئ جبَّ ألحلٌىٌُّّ ء جنُّهُّةا أل[ْألّحن[آلأة[حتْحآل
ئُّْحألُّء مجُّْحتحٌل جنؤ[حتٌَّّ ئُّخ[َّْز ألًٌجم[ؤُّخلٌُّّ
جبٌختآلإ َّْك[أل[ ٌُّزّحن ْ:ُّذ ٌُّةًْؤ زًٌَُّّألحبٌّ

طَُّّْ إلًٌختالآ طٌٌُُّّحبَّ طّجمُّ ء ٌ[جبمج[حتٌٌُّئُّ ئُّْ
ذ[ جبقُّْ: خلًْجلجبححتٌّال: ئُّ جلٌ[ذخت ضًَّال: خًٌّ
خ[خلىختجبآل جن[ٌجمرٌُّّ ء ؤُّخلُّئُّ ٌل خخت� ئُّ زّحنُّمجُّال
ةُّحتحؤُّز ء طَُّّْخلُّ خ[َّْحت�ال ذ[طّجمٌُّخن ألُّّّآ
ةُّخلٌُّئ أل[ْخختجبآل إلُّْئ ئُّ: مجُّْحتحذختَّ ط[جبَّؤّحلحجب
سًْحتحْسًْحتَّْإ زًٌَُّّألحبٌّ إلًْة[حتٌَّئ ٌّ�ئُّحت ذخت
طَُّّْ إلُّآل:إلُّْئ ةُّخلٌُّئّل ّش�ُّ:طَُّّْء خ ٌٌُّخن
ة[حت:َّْأل[ٌَّْئ خ[حتألُّ ضختحٌْل مجحنر:َّْخلّئٌُّّ طٌُُّّآل
ئُّةُّجبححتةختجبآل طُّحتح أل[جنختٌآل: جلْْحآل: ْ ألُّأل[خلختٌ[ل
ضًٌَّّإ حتحخلى[أل َّْ ٌخت� حت ئُّ جبحٌأل:ْ ّحنُّمجُّؤ[آل ة
جبَّخلى[حتٌّ ]ٌ خ[جلٌّ: ةُّخم أل[ةُّآل يُّخًئ: مُّحتَّذ
جنًَّّجلْْحآل إلُّحتنيُّآل خى[آ جلْْحألُّمجٌُّ[آل خألُّؤ[ٌّ
ط طّجمٌُّخن :ْ جبٌختآل أل[ْنيٌُّّخن سًْحتحْسًْحت:
جبَّْئُّذٌُّئ ئُّأل[ْأل ة[حت طٌُُّّحتألُّ جنًَّّجلْْحألٌُّئّ[ألُّ
ةُّألحبحت�ٌل جبحتْخلىختجبآل إلًْة[حت ألٌُُّّْخلُّ ْ مُّحتَّخ
َّْْ ز[خُّألحبآل طُّْحآل ألُّذَُّّْْ سًْحت جلْْحألُّمجٌُّ[آل ئُّ
س[ؤُّةّل:ء:ٌُّألٌُّئ:سًْحتحْسًْحت سًْحت جلْْحألُّ
سًْحت خى[ ْ:مجًجلححتجي:ئُّئّ[آل جبٌ[حت:خًْجب ئُّذُّّْ خبٌ[آل

ألُّذَُّّْإ
ةًحتجب ئُّْحألُّء طَُّّْخلُّ زختخلّ[حتال ئٌُّختَّ طؤش[
جلحألآلآ جلْْحآل َّْ جنًَّّجلححتَّمجٌُّ[آل ألُّذَُّّْْ َّْ هٌُّئ
جبَّخلألّحن[ألىختجبآل ئُّ نيُّخم جلحألجمرّحبحآل ًَّّحت ز ط[ٌ[
ْ :هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ طُّحتح جألُّذَُّّْح: جبَّخلُّْحخبٌَّّ :ط

جنًَّّجلححتَّمجٌُّ[آلح طُّحتح ججلْْحآلح
:]ٌ أل[خل[جلَّْ جبَّأل�ٌُّئ طشرإل[جبٌ�ُّ:ئُّ نيحنرُّ ط :ط[ٌ[
إلُّيٌُّئ طُّْحألُّخلُّ ؤُّخلُّئٌُّّ خًٌألٌَُّّّْ حتًٌَّْحت�ٌّْ
ٌ[حت خخت� شًةال ذًٌُّألجمغ ةختجبألُّْ هُّحتحؤًْجي
نيّألّل سًْحت جبَّحتخىُّآل: ّىإل[ذُّ ز :ط ني[حتَّألًٌحم
طُّْ ْ ةًٌُّآل حتٌحنل: ْ ّجتْْ: ؤ طألرؤ[ْ: ض[َّْآل
خل[ٌّ ٌخت خب ةُّهر�ُّخلُّ جنًَّّجلْْحآل ٌل خخت� ء جلْْحألُّ

هٌُّئٌُّّئ ألُّ
ألٌُّخن ألُّذَُّّْآل:ْ
جنًَّّجلححتَّمجٌُّ[آل

جلْْحألُّ

ةًحتجبٌَّئ خ[جنًْحت:ء ةًحتجب َّْ ٌُّةّ�ّ[آل:ذ[ٌدُّذُّ ْ
يجمُّ:ةُّآلح َّْز:هٌُّئ

َّْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ طًٌحنال ضًَّؤُّْ ٌُّّئ ؤآل:
ّجتْْ ؤ ْ ألُّذَُّّْآل حتحخلُّ ةختٌ[ ئُّئّ[آل ء ُّ جلْك طُّْ
َّْف جلْْحألُّآ حتحخلُّ: جنًَّّجلححتَّمجٌُّ[آل :ُّؤُّألجبَّْئ ْ
ضًحجلآل ْ ّىحبَّحتحألُّخم: ذ إلًٌختٌَّئّ[آل ةُّخلٌُّئّل:
ةًحتجب حتًٌَّْحت�ٌّْ:ألُّذٌَُّّّْ جبَّخلُّْحخبٌَّّ:ألُّذَُّّْ ٌَّّْ
خىُّألُّْ ئَُّّْ: إلًٌخت: خ[ٌُّجب طُّْحألُّ طؤش[: خًْألُّْآ:
ألُّّّ طَُّّْ ؤ[أل[ٌّ خلّ[خلّّ[آل ٌألؤ[ٌٌُّئ حت ٌ]ّس ء

ألُّذَُّّْإ ْ خىُّآل:ئُّ:حتَّمجُّجل جبحتْخم ٌ]ّس
خبٌ[ألأل[ؤُّخم خ[َّْز: طٌُّْخن ء ذخت خ[َّْذّل: ئُّ
ٌ]ط[جنأل ة[حتز سًْحت ْ طًٌحنآلحCVح َّْز ء
طُّْحألُّء ْ ةُّآل ة[حت ؤّألٌُّّ طُّْحألُّء أل[ْأل
ذخت ٌل خخت� طٌَُّّْحن[ َّْئ جبٌْألّحب ٌ[حتآلآ خخت� ض[َّْآل
ٌُّزّحن:ْ جلحألجمر ٌجن[حتَّجلح ئُّخ[آل جلحألّ[حتٌّ:ضًجبٌّ
إلُّحت ئُّ ّحنىُّهرل ز جبَّْئُّذٌُّئ ئُّ ضًٌَّّآ ٌحبَّ مجخت
َّْ إلَُّّْسُّ أل[شىًْؤ ]ٌ شىًْؤ زختخبٌَّل
ٌحبآ طُّةختٌُّ جبٌ[حتٌىختٌ[ل ٌ]ذًحأل ْ ٌجن[حتَّجلح جبحجنغ
خبٌ[ألأل[ؤُّ:ؤُّخلُّئٌُّل جبحْحةختجبآل ئَُّّْحت:طٌَُّّْخن إلُّحت
ط َّْف ٌحبآ خىختٌُّ ّحنىُّجي ز خ[ٌُّجب ط[خل[ٌُّّْ
ئُّ َّْذ[ٌدُّز طُّئسٌُُّّْ هٌُّئٌُّّئ ٌّ ؤُّخلُّئُّ
ؤٌُّألُّذ ّل ةُّخل مجحنر نيًٌألىُّ: حتَّخل[ألآلآ خًححت
ؤُّجني ذُّألّ[ ْ ّحب جلحأل ّىإل[ذُّ ز ط مجًجلٌَّحنرٌُّّ
إل[ذُّ ء حتٌْحبحمجٌُّئُّ طُّْ ئَُّّْحت ةختجبألُّ ٌ]ط[خل خبٌ[آل
زختخلّ[حتٌل ّحب إلّئ ٌٌُّخن آ ئُّؤ[ئ ْ ش[ئ ئُّ ذًٌحنّ[آل
ٌجن[حتَّجلح ذًٌُّألف نيًٌآل خًٌحنّالث ْ خىٌُّال
خبٌ[ألأل[ؤُّجبحآل ئُّ خألًٌجمّألٌُّّ ْ خ[حتٌآل َّْجبَّخم
ألٌُّ[جنرّألُّح ذًحأل[ ْ جبَّحتهُّز طُّْ ء ئَُّّْضرّل
جن[أل[جلٌُّْ:طًٌحنالح:جنُّهُّة:ج ْ:ٌَّؤآل:َّْمجحنر:خل[جب
ّحنىُّجي ّىإل[ذُّمجُّؤ[آل:ز ز حتْْئٌُّئ ئُّ هختٌَّل: CV
ئُّخ[حت ْ ئُّئّ[آل:ألُّضًحجلٌّ ئُّخلُّحتَّذ[َّْ:إلًٌمت ْ ةختجب
ئٌُّّ ة[حت خرًٌُّألآل طَُّّْء سًْحت جلحألجمر حتحخلى[ألّ[آل
يًأل[ه َّخلألُّ خخت� ضًٌَّ[ألّحنُّ إلُّة َّْف خًححتَّ:خىُّآلآ
ْ ٌ]ذًحأل ئُّ زخت� ْ خُّحتجل: خبٌ[ألأل[ؤٌُّّ: طُّْ جبحجنغ

جن[حتَّجلحٌُّّإ
ٌُّآل:طألجم[أل:ء:مجختأل�ُّ:طُّحت�حالآ:طٌُّْخن ذخت ٌُّألّل

هٌُّئ مُّف:شجمف

خ[ٌُّجب إلُّحت CVح طؤش[ح طُّضيُّّآ ز[خُّألحبٌّ: ْ
طَُّّْ جلَّؤ[ألُّز :ْ ضًٌَّّ ٌحبَّ خ�خت ؤرؤ[ألُّ: ٌل خخت�
ّحنىُّجنىختجبآل ز جنًْآل مجُّحتجبٌحبَّ ض[َّْألُّمجٌُّّ ء خى[
ّحنُّمجٌُّّ طؤش[:ة ة[ْئى[حتٌّآ ْ ألُّء:ضّ[ألُّز ضحلؤُّز
نيُّْحجنٌُّّ َّْ ٌحب ضًحجل ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّ ط طّؤٌُّخن

ذختإ خًححتٌَّئ
CVح ج طُّْ ء ةُّخلٌُّئّل طًٌحنالث ط[جنىختح َّْ
ٌْْجتّ ؤ ّحنٌُّّ ة ٌل خخت� ْ جبٌختآل ئُّةُّجبححتَّ
طُّحتح جبَّحتغُّآل أل[ةُّآل: شُّجل: ْ ضًٌَّّ: مجختذ�ُّخلُّ
أل[ْأل[ٌآل جنًْآل مجُّحتجبألُّ طُّْحألُّآل إلُّحت ذختآ ةُّخلٌُّئ
أل[زًْضرآ ةختجبٌََّّّْ ْ أل[زُّخلُّآل: جبَّخلُّْحخبٌَّّ ْ
أل[ة[آ ةّحنُّمجُّؤ[آل: َّْ ضحلؤُّذّل: إلًٌمت ٌٌُّخن: ء
َّْحتخ�ختآل جبٌحبَّ طُّْ طٌُّ[جب ذخت ةُّخلٌُّئ إل[آل خُّئىًْ
ئَُّّْحت إلُّحت ّىإل[ذُّمجُّؤ[آلآ ز ئُّخ[آل َّْحتخ�ختآل ضختحَّْ
زُّؤ[حت ئُّةُّجبححتَّ خلّمٌُّّئ: طُّْ: ض[َّْآل طٌَُّّْخن
ّ�[ألُّآ خ َّْ:جلْْحآل ألُّذٌَُّّّْ:ضًٌَّ[آل:جبَّآل ْ حتَّمجُّجل
ألُّذَُّّْآلآ : خ ْ جلْْحآل خ خلّمٌُّّئُّ ض[َّْآل: طُّْ

نيًٌألىُّ:ز[خُّألحبٌّ:ألٌُّختآلإ
سّ[ ّ�آل خُّجن خُّئىًْ ألفآ: ألُّذَُّّْ هٌُّئٌُّّئ
ةًْنيىختجبآل ئَُّّْحت ء ةًحتجب ألُّذٌَُّّّْ ئُّ ألُّةختٌ[ل
ّل جبَّْئُّذ نيُّآل ئُّأل[ْأل خًٌألُّ جبحخُّجي جلْْحتَّؤئ
ئُّ ش[جن[ ألُّخ[ٌُّجب ةًحتجبَّ ألُّذٌَُّّّْ ط ٌّْخن طؤخت� ْ

خىختٌٌُّحبإ ْسًْجبٌّ
جنًَّّجلححتَّ: ط هٌُّئّّخنآ جنًَّّجلححت خًَّْألٌُّّ َّْ :طؤش[
جنًَّّجلححتٌَّئ ئُّ ُّ�ّ ٌُّة خُّئىًْ ألُّّّآ سّ[ جلْْحألّل
َّْف جبحآل ئُّأل[ْخختجبأل إلُّْئ ء:جب٤ْألٌُّئ ةًحتجبٌّ

ألُّذًٌُّألجمغإ
جلٌ[ٌىختجبآل:ط َّْ إلَُّّْسُّ طّؤُّ طٌَُّّْخن إلُّحت:ئَُّّْحت
ذُّألّ[ ء هُّحتإلُّأل�ؤ[آل طُّحتح ألٌُّختٌال أل[زًضرُّ أل[ْأل[ٌآل
خُّئىًْ طُّة[آ ْحجل ئُّئّؤ[آل ذ[جلَّ ؤٌُّألُّذٌُّّئ ي[ز
جنُّحتَّهؤُّألحبحألُّ ٌىىُّهرألّل حت َّْ إلَُّّْسُّ طّؤُّ
ألُّأل[خلختٌ[مجُّْ جبَّحتةختجبآل:طُّْحألُّء:َّْأل[ْ طُّحتح جبٌختٌال
خل[ٌّ ٌخت ئُّخب أل[سًْحتَّألُّ حتَّهر[حتٌَّئ ط ضُّحتٌ

مجًئحبحتٌ[مجُّمجٌُّّإ ط[جنىختح جهٌُّئحَّ



32جلحٌأل جنًخ[ز2013 ٤[حتَّأ93ا

issue(93)Feb201333gull 
soo

٧

faily

هضضضضٌُّضئض

َّْجلححتَّذٌُّئ خلُّحتةختجبحٌُّذ طُّعًْؤُّآل
طُّعًْؤُّآل خلُّحتء ْ مختحة
ؤطجم جبَّمًٌَّّ شحلذ خلُّحتةختجبحٌُّذ
جنُّإلختخلر[أل شجمف َّْئ مختحة
خُّمجمٌُّّئ إلُّة ئّجتألُّمجٌُّّ ء ّ�ختٌّ س
زخت� ّل جبئ َّْ ٌختَّ ئُّ طؤش[ إل[ْحتجبَّْإ
نيحنرّل مي ط[ٌ[ زختخلّالآ ئُّخبحألُّْ
ُُّّزُّئإلُّئ إلُّؤ�ُّ: :ط إلّحنرٌُّ[آل
ضًحخلر سًْحْجبحألٌَُّّّْ طُّحتح خىُّآل
طًٌحنّؤألُّ ضًٌَّألّحن[ألحبَّحتٌَّئحح؛؛
جبحؤُّجلحتألّحب ئّجتألُّ إلّحنرُّجب نيُّ ؤ[ئى
ط[ٌ[ خٌُّّحبحح؛: َّْز خلٌل مجحنر ْ
]ٌ خًٌّ حت�ض[ ئُّ ة[حتَّ ط سًَّّسّىختجبآل

ٌُّألُّمجٌُّّ:ذختحح؛ طُّْ هحن[حت:
ْ ْخلٌُّّال ئُّحت�ٌْحبحآل: حتٌّْ: ئٌُّختَّ
ْ :خبحآل زخت� خل[ئُّ:جبئٌُّئ:طّؤُّ طًٌحنّال:جبَّ
ئُّ إلًٌمت:حتَّقّل ضًٌأل[ٌُّْْ:طًٌَّّخن
إلُّأل[ٌ[آل ئُّ ْ ًّخبجبحألف خ ألُّّّْ جبئٌُّئحبحآل
طُّْحألُّ:يًحتخ[ألٌُّّئ ئَُّّْحت:طَُّّْء ذُّألّ[
ْ:إلئةخلر خًٌآل حتخبٌال:خُّمحم خلرُّال
طًَّّ ئَُّّْضرّل جبحتٌ[ طُّع[ال ئُّخ[ألّ[آل

خبٌ[ٌآلإ ضًَّجن�ًجلحتحأل ْ ط[جلحجبٌّ ئُّ
ُّخل[ئ جبَّ ء نيُّخم ٌجمرحبحآل ًإلُّئ
ئُّئّحبحآل إلُّيّ�ّ[آل: إلًٌمت مجًجلٌَّحنرُّ:ْ
ٌحبآ ةختٌُّ ئُّئّ[آل �ْجل َّْحتألُّمجختذألُّْ
زّ[آل جبحٌألُّ يُّْئ ء ئَُّّْضرّ�ُّ ٌٌُّخن
خىختٌٌُّحبآ سًَّّس ؤُّحتسٌُّئّ[آل مجحنر
َّْْ إلُّحت: ؤُّحتجبؤ[ألُّ ط طًَّّ َّْف:
ٌّ�نيَُّّْحت إلّحنرّألُّْ ضًٌَّ[ألُّ ؤٌُّْجم
ئُّ ٌ[حتٌ�آل خخت� ْ حتَّقُّز: جبَّحتْحجلٌَّّ
ْ خبحآل إلُّؤ�ُّ طُّْ ئَُّّْحتحألًَّحت طًَّّ
ُّخل[ئ جبَّ ْ ذًٌحنّ[آل إل[ذُّ ء ؤٌُّألُّذُّّ
طُّحتح َّْسُّال يُّْحتٌَّئ: جنًْآل: مجُّحتجبألُّ
ذُّحتال ْ حتْْئٌُّئّ[آل ذُّحتال َّْجبٌىختجبآل
ّؤ[آل إل ُّخل[ئ جبَّ ألُّّّْ جبٌ[حت إلًٌىلى[ؤّ[آل
ْ �ْحتخل ةُّؤسٌُّئ ئُّ ئُّئّ[آل هختٌَّل

سًْحتٌل َّْ ء ةختجب ّحنىُّجي ز مجًحتسّل
شُّخلًٌحبٌّ ]�ةًْؤُّئ ذخت ّىإل[ذٌُّئ ز
خختجبآل ََّّْ ٌخت� حت هىختَّْ ْ ًّحجل جن َّْْ
َّْئ مختحةآ حتَّخل[ألُّ هختٌَّل جلَّحتَّجب ء
جب٣ٌَُُّّّذحبحٌآل ئُّ ألّّال ألًحمج٢ طٌَُّّْحن[
َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ْذُّآ ط ألُّجبححتٌَّئ
طَُّّْ إلُّْئ ة جلحألّال: ض[خم طّؤُّ
طُّحتح:أل[ْ ٌحبَّْ خُّمجمٌُّّئُّ:خ[حت جبٌَّحب:طُّْ
إل[ طُّئسٌُّّْ َّْف خلّ[خلآ: زختخلٌُّّ
حتٌْحبحمجٌُّئُّ طُّْ خلختْجنر ْ يًأل[ه ئُّ
ئّجتألُّ ةختجب شىًْؤُّز: ئُّ: طّىلألُّ ء
زختخلّ[حتٌَّئ ٌٌُّخن ء ّحبآ جبحؤُّجلحتأل
خبحآل:ئُّؤ[آل:جبحتْخم:طُّة[ ئُّ زخت� هختٌَّل
َّْئ خًْجب خُّحتجلَّْ إل[ْححتؤ[آل ُّْئُّأل[ئ ْ
هُّحتؤ[ألٌُّئ ْ ٌ[حتٌَّئ:مجًحتش خخت� طُّْ مجحنر
طؤحلحةختٌ[ل أل[ؤٌُّئ :ُُّّْزُّئإلُّئ طحبححتٌّ
خلُّحتء ؤ[ئى َّْجبَّخم ؤًْحتةختٌ[ل ْ

خبٌُّآلإ خُّجبخُّضر
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ألُّنيًْجب حتضحبحآل
ألُّّْألُّ :ْ أل[ةُّآل ئُّئّحبحآل: إلُّحت�َّجنُّ:
َّْحتَّْ ط[جبححت حتحزُّحت�ٌآل جنًْحت�جنى[حت
جبحتْجنال:حتؤ[ألآل ْ خىُّآل جبحمج٢ٌّ خُّنحبحْ
جبحتْجنال ]ٌ أل[ةُّآل خُّحتجلَّْ جبَّخلذحبحآل
خُّحتجلَّْ طُّخل[حتَّ خل ٌّ]ط ْ جخىلًْح:
ط:نيحنرٌُّئُّ طُّْحآل ئُّ:حتٌْحبحآلآ أل[ةُّآل
طُّْحألُّء ْ إلًٌخت ألُّضجمرألُّخلُّ
ئُّ خلُّحتْجنًْألآل خ حتْْئٌُّئ ض[َّْآل
َّْسُّال يُّْحتٌَّئ ْ خُّمحم جلألحبحألٌُّئ
:حتَّقُّز ٌّ�ؤ[آل:خلُّخختجبححتآل:ْ:نيَُّّْحتّ إل
سًْحت ئّجتألٌُّل ةٌُّّ خحلحألآل ذ[ ةُّآل
ئّجتألٌُّّ ]ٌ جنُّإلختخلر[أل ئّجتألُّمجٌُّّ
ْ ْ:خُّجبحتٌّ سُّموُّحتٌّ ٌ[:ئّجتألٌُّّ ؤ[ئى
إل[ْحتجبألٌَُّّّْ طُّحتح ةًحتجبخلر[أل ْ خلُّجبحتٌّ
ة ط[ٌ[ طؤش[ جبحؤُّجلحتٌٌُّحبآ إلُّيٌُّئّ[آل
َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء طٌُّّ إلُّيُّ ض[َّْآل
ئّجتألُّآ:ط[ٌ[ خلُّحتء طٌُّّ:جنُّإلختخلر[أل ْ
ةًحتجبٌَّئ ]ٌ ْ:ذ٢حت خُّمحم ز[٤ُّألٌُّئ
ني[حتَّخلُّحت ّحنٌُّئّ[آل ة ّؤ[آل إل ء هٌُّئ
خُّمجم ة[حتؤُّألحبٌَّئ َّْجبَّخم ألُّةختٌ[مجُّ

جبَّْئُّزح؛ جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ جبحال ئُّ
خلّ[خل زختخلٌُّّ شحلخٌُّئ طٌُّّ
جبٌألآ زّ[ٌَّْئ طٌُّّ خلُّحتةختجبٌَّئآ ْ
خلُّحتةختجبٌَّّ طٌُّّ إلًْجلٌَّئآ زّ[ْ طٌُّّ
ةُّّّ إلُّة ؤُّجبَّألآ ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ حت
شحلذ طُّألحبحؤٌُّئ خىختٌُّآلآ طألجم[ي
خلُّجبحال خلًز[ٌّ: خلُّحتةختجبٌَّئ :ْ خُّمحم
ْ طُّؤألُّّمجٌُّّ زّ[ٌَّْئُّ ْ جبٌىر[ذحت
ةًحتجبٌَّئ ]ٌ خلُّجبحؤآ مجّ[ألوّحبحٌٌُّئ
جلْْحتَّؤئ ةًْمي جبَّحتةختٌ[آل:ْ ء هٌُّئ
خلُّحت خ حتْْئٌُّئّ[آل ةختٌ[ْ َّْزّ[آل
ةًحتجبٌَّئ ضًَّجلَّْ ةختٌ[ح جنًْآل ْ
شحلذ ئُّ طُّألحبحال: خًٌ[ذ[أل[ هٌُّئّّخن:
جلحٌّ:ألُّنيّ[جبإ َّْ ذ[:إلُّيٌُّئّ[آل خُّمحم

هًحتحزطُّكًشجمآل

ضًحخلر سًْحْجبحألٌَُّّّْ ئُّ ؤ[ئى
ضًَّحتط[ْحٌّ خُّجي ئُّ ضًٌَّألّحن[ألحبَّحتٌَّئ

ُُّّزُّئَّْإلُّئ خًٌّ أل[ني[حت أل[ة[ْ جبحتٌه مختحة
ة[ٌُّذخلُّحت:َّْ ٌُّأل جنُّجي ئّجتألٌُّل

ّحب:طُّحتح جبحؤُّجلحتأل جنُّإلختخلر[أل: شجمف
ضًٌَّألّحن[ألحبَّحتٌَّئ ؤُّحتش َّْحتمجختذآل

ئُّئّ[آلآ حتَّْح ضًحخلرٌُّئ سًْحْجبحألٌَُّّّْ ْ
حٌ[آل جلٌ[ذخت:طُّحت� جبحْحة[حتٌّل ئّجتألُّمجٌُّخن:ئُّ

:إلُّجلححت:جلألحبحألّّ[آل:ط[جلحجب خل ْ سًَّّس:ةختجب
ةختجبآ

جبَّحتضجمر: ُّ جلْك طُّْ ة[حتٌحنُّ ط
ط حتْْئٌُّئ ٌُّيٌُّّ ّؤ[آل إل ء
ئّجتألُّمجُّ طٌَُّّْحن[ َّْئ مجختذ�ُّآ ؤئئُّذُّ
طُّحتح ةُّحتحؤُّز إل[ْحتجبألٌَُّّّْ جبَّخلىختجبَّ
إل[ْحتجبألٌَُّّْ[آل ْ خُّمجمٌُّّئ ئُّ هختٌَّل
ْ ض[ألُّألحنف ]ٌ جبَّْئُّز جبَّجلمج[ٌٌُّئ طُّحتح
ؤًئىٌُّئ إل[ْحتجبألٌَُّّّْ ْ يُّحتَّخًْةختجبآل
ئَُّّْحت ْ:إلُّحت ئُّخ[ألّ[آل إلُّئ�ختذآل:خلحلح ْ
سًَّّسّىختجبآل ط[جنىختحٌّ طٌَُّّْخن
طُّحت�حٌ[آل ةختجب ه[ٌئ إلُّجلححت بت ئُّ هّحن١
جلٌ[ٌىختجبآل ّش�ُّ خ ٌٌُّخن: حت�ٌُّْْآ ئٌُّّ
طُّحتح خلُّشًَّ طُّألحبحؤٌُّئ ؤ[أل�[ألٌُّّ
ْ إل[ؤّرُّةختجبآل ْ جبٌأل[حت ببتإلُّجلححت
جبَّجلمج[ٌٌُّئ ئُّ جلْْحتؤّ[آل جبحؤُّجلحتحألآل

جبَّْئُّزإ
ئُّخ[آل ألُّّّ أل[حت�َّجلحٌّل إلًٌمت
ضحلؤُّذٌُّئ ئّجتألُّمجُّْ ّحنىُّجنى[حتٌّ ز

ضًَّجلَّْ
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
خًٌ[ذ[آل؛ خُّمجم
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َّْ جبَّْئُّز خلّجمرال ض[خم جنًّحجل
نيُّألّل ذ[ ء ٌحب ةختٌُّ زُّق[ألُّ طَُّّْ
ةختحخلجبق خألُّؤ[ٌٌُّئ َّْ ز[خُّألحبَّ
ؤئئُّز ة[حتْخ[حت ئُّ سًَّّسّىختجبألّ[آل ْ
سًْحتٌَّئ مجحنر َّْ ى﴿ختٌ[مجٌُّئٌ حت ْ
ط[خًْحتٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ خلّ[خل ئُّخًححت
ةختحخلجبق نيًٌألىُّ: ذختآ خًححتٌَّئ: ْ
جبَّْئُّز ء: ؤُّخلُّئٌُّ�ُّ مجختأل�١ٌآل:
ئُّ ْ ٌحب ةختٌُّ ذ[حتٌو َّْز ّحنىُّهرل ز
طَُّّْخلُّ جبقةختحخلّّخن خألُّؤ[ٌٌُّئ
ئُّ ٌحب خ�٢ٌُّ ذ[ء إلُّيٌُّئ شًحتؤُّز
ئُّأل[ْأل سّ[ْحجلٌّ َّْخ ]�ةًْؤُّئ
ذختآ نيحنرٌُّئ :ْ حتَّألل: :ْ جبٌآل: ْ حتَّمجُّجل
جبحتْخلىختٌ[مجّل سًْحت ط[جبَّؤّحلحجب نيًٌألىُّ
خلُّحتؤ[ٌُّخم مجختحأل١ٌآل سًْحت إلًٌختَّْةُّحتَّْ

ْسًْجبإ ئُّ
إلُّيٌُّئ ئُّ ؤيٌُّرّىختجبآل: طٌَُّّْحن[: َّْئ
ء طُّحتةٌُّئُّ طُّْ ض[خل١ٌآل ئُّ ٌُّةّل
ٌحب:سًْحت ةختٌُّ ذُّؤ[جن[ َّْنيُّْ:شًحتؤُّذُّْ
ألّحنرُّسّىختجبآل :ْ خبٌ[آل ئُّ: حتَّْحٌّ إلُّة
�جبحئ جلْْحآل: َّْ زُّحتَّْحتجبَّ: :ْ ة[حت ْ
إلُّة ْ ذ[ةُّةُّخل ط[جلحجبٌّ أل[خلأل[ؤُّْ ْ

خبححتجبآلآ ًإلُّئ
ئُّ ٌحب خُّّ جبَّألل: ضًٌَُّّ: إلُّة ء
ؤرؤ[ألُّ ّل إلُّحتةُّخل طُّحتح خبححتجبألٌُّئ ًإلُّئ
ئُّ َّْحتمجختٌّ ْ ؤيٌُُّّذ ْ ٌحب جبٌخت َّْز
إلُّة َّْضر ئُّإلُّؤ[آل طُّة[ْ إلُّيٌُّئ
سًْحت ٌحب جبٌخت ُّذّّخن ٌُّةًْؤ جبحخّألىختجبآل
ء:ئٌُُّّآل ُّذأل[ْجبَّْئ ٌُّّ�ٌُّةُّؤف:خُّئ

ط[جبَّؤّحلحجب إلُّيٌُّئ ْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ

مُّف:خلُّؤ[ٌّْ ظُّؤُّجب

ٌ[حت خخت� ةختٌ[ْ ط[جنىختح ط[جبَّؤّحلحجب إلُّيٌُّئ
طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ :ثتثبْ خل[ئ ئُّ جبحتٌ[ ئُّخ[أل
ْ ٌُّة�ختذل: ألُّذٌَُّّْئ: جبَّخلرًْحت: ئُّ:
ذختإ ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ حت ْ ًٌألجمى ٌى﴿ختٌ[ل حت
خلُّحتجبَّؤُّ ئٌُّّ ْ مجًجلٌَّحنرُّ جبٌٌَُّّئ ئُّ
ؤئئُّذٌُّئّل جبٌْألّال خبٌٌُّالآ ئُّذ ء
ئُّ إلُّيٌُّئّ[آل ض[ذخت ئَُّّْحت ةُّآل ضُّخ[ز
ْسًْجب طجمد[ذىختجبآل: ْ ني[حتَّألًٌحم ٌ[حت: خخت�
إلُّيٌُّئ ئُّ َّْحتمجختٌىختجبآل ْ ضًٌَّ[آل
خلُّحتَّْحتٌّ حتَّْحْ: ٌَُّّْألُّذ ْ :ألّحنرؤ[أل
ؤئئُّذٌُّئُّ ئُّْ ٌل خخت� ء آ إلُّحتق ض[ةٌُّئ
ٌ�ّخن خخت� ْ ضُّخ[ز: ئُّط[ة[ال خًٌألُّ: ط[جلحجب
ض[ذخت ئَُّّْحت ةُّآل ضُّخ[ز ّؤ[آل إل ئُّئّ[آل
ْ ضًحخلر سًَّّسّىختجبآل ْ ط[جلحجب خبٌ[آل

إلُّيٌُّئّ[آلإ

ةًحتجبٌَّئ َّْذ[ٌدُّز ةًحتجبؤ[آل ؤئئُّز
إلُّيٌُّئ جنًْآل مجُّحتجبألُّ: ّؤ[آل: إل هٌُّئ
إل[ْحتجبألٌَُّّّْ أل[خلأل[ؤُّْ سًْحت حتَّْحٌ[آل
إلُّؤّحنُّ ء ؤًئىٌُّئّ[ألُّ ْ ؤ[ئ طُّْ
ةًْمي إل[ْحتجبألٌَُّّّْ َّْئ ٌحب ةختٌُّ خ[خم
إلُّة ْ ألّحنرؤ[آل طُّحتح َّْزّىختٌ[مجٌُّئ
يُّحتَّخًْةختجبألّ[آل :ْ إل[ْْذّدًٌآل
ذًٌحنّ[آل إل[ذُّ ء جلَّحتَّجبٌَّئُّ طُّْ ئُّخ[آل
[جب ّخل[ئ جلٌأل�ُّْةختجبآل: طٌَُّّْخن ّش�ُّ: خ ْ
َّْسُّال ئُّأل[ْخختجبآل ذ[ْحألٌُّئ طُّْ
ء خُّئ�ٌُّئّ[ألُّ أل[خلأل[ؤُّْ خلُّألحبألٌَُّّّْ ْ
تببثثبإ تب ئُّ جبحتٌ[ طُّع[ال جبَّحتإلُّيّ[آل

ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ حت ْ شىًْؤُّز خ[ٌُّجب ّ�ًؤ[آل خ
ئَُّّْحت خُّّآل: هختٌَّل إلُّْئ ء :ؤُّجبَّأل
جبمج[آل أل[ْجبَّْئُّذُّّْ ئُّحت�ٌّْ طَُّّْء ض[ذخت

َّْسُّؤُّ ئُّأل[ْخختجبآل ذ[ْحألٌُّئ طُّْ َّْ
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ذًٌخن إل[ذُّ ء ٌحب خألختٌُّ
ني[حتَّألًٌحم جنًْآل: خ�ُّحتجبألُّ :ْ مختحة ئُّ
يُّْحتٌَّئ ئُّ ء هٌُّئُّّ جنُّإلّحبٌَّئ طُّْ

ةختٌ[آلآ جنًْآل خلُّحتْ خ َّْسُّال
ضًحخلرّل طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
ضًَّألحبآل ٌََّّْئ زٌُّخت� ء ألّحنرؤ[ألّّحنُّ
ئُّ ط[جبَّؤّحلحجب إلُّيٌُّئ ْ هُّحتؤ
ئُّأل[ْخختجبآل طُّْ مختحي جلحألىٌٌُّئ
ضًٌَّّ ٌحبَّ: خ�خت هٌُّئُّّ: ةًحتجبٌَّئ: َّْسُّال:
ْ جلَّحتَّجب: ذُّؤ[جن[ٌّ ط[ٌألحبَّ: ألٌَُّّْئ ذ[:
ؤُّخلُّئُّمجُّ خى[ْ ذ[ْحألٌُّئُّ طُّْ يُّْححتٌَّّ
ط[جبَّؤّحلحجبَّْ إلُّيٌُّئ َّْجلححتَّز ئٌُُّّآل
طٌَُّّْخن ّش�ُّ خ ْ ٌحب خىختٌُّ ٌُّ�خُّئ
خلرُّال ْ : �ْجل جنًْألُّْححتٌَّئ طُّْ مجحنر
ئَُّّْضر ء ٌحب ْحتٌُّ ئُّخ[ألّ[آل ضختحَّْ
نيًٌألىُّ خ[ألّ[آلآ إل[ْحتٌ[ َّْحتٌآل حتخبٌال

مختحةإ ّىإل[ذٌُّئ ز ئُّ مجختأل�آل ّل خُّجن
خلّجمرال ئُّ ط[جنىختحخم طَُّّْء سًْحت
َّْ جبمج[آل ء طَُّّْخلُّ ةختحخلجبق
ؤئئُّز ّىإل[ذٌُّئ: ز ط[جبَّؤّحلحجبْ: إلُّيٌُّئ:
إلُّة ّىإل[ذٌُّل ز مجحنر ٌحبْ خألختٌُّ
خى[ ة[ألحبٌحب ضًٌَّّ طُّألحبحؤٌُّئ ضًٌَُّّ
ٌحلمج[ْ ز[حت طُّعًْؤُّآل ئُّ ٌألُّحت ألً سًْحت
ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ حت ْ ٌألُّحتٌَّئ ألً طُّعًْؤُّآل
سًْحت هٌُّئ ةًحتجب ء ؤُّجبَّأل ٌّ]�ةًْؤُّئ
ئُّحت�ٌّْ ٌحب مجُّْحتح:ذُّؤ[جن[:خىختٌُّ ّىإل[ذٌُّل ز
ئُّ ةختٌ[آل ّدُّجي خ ء ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ٌَّهخت
ْ ٌألُّحتٌَّئ طُّعًْؤُّآل:ألً ئُّ ةذ[ خلّجمرال
َّْجلححتَّذآ زخلرٌُّئ ٌحلمج[ْ ز[حت طُّعًْؤُّآل
ذخت ّىإل[ذٌُّئ ز خ[ي سًْحت خ[ٌُّجب ء
ذُّؤ[جن[ ْخبجبحآل مجًْحتٌَّّ َّْ مختحي ؤئئُّز
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ْْ طؤخت� ء خىختٌ[ذ[آلآ
ٌََّّْةختجب :ألُّحتحٌُّذٌ ألً :َّْ إلَُّّْسُّ
ْ ّحنُّمجٌُّ[آل ة ٌُّةةختجبألٌَُّّّْ طُّحتح جبٌختآل
ئُّط[خلر إلُّيٌُّئّ[آل ْ ط[ؤ[ألش جبحخّألىختجبآل

َّْحتزختخلّ[حتٌُّذإ

خألُّحت�َّذُّْ ئُّ م٣ً[ألٌُّّئُّْ ئٌُُّّآل أل[خلأل[ؤُّ:ئُّ:مختحة جبَّجلمج[ٌّ جبحؤُّجلحتحألآل إلًْة[حتٌَّئ ئُّ
إلًٌمت س[ٌُّئٌُّئُّ ط ء سُّأل�ٌُّئّ[آل طُّحتح: ةئدىختٌُّآل: سًحألٌُّئ س[ٌُّئ خًٌّ طَُّّْ
إلُّؤ[آل مختحة ٌُّء حتخبقٌُّئ:ٌُّء:ئُّجنًْآل سًْحتٌحنُّ َّْْ إلُّحت ئُّذ:ألٌُّ[جنغآ ضًَّحتجبٌَّل
ْ م٣ً[ألٌُّّئ خلُّحتجبَّال ةًْذ[ٌّإل[ذآل جبٌْ[ٌّ َّْف مختحةآ طُّحتح:شًةؤىختجبآل طُّع[ؤحبحآل ة[حت
ضُّحتش ئُّ خًْآل يًحتذ[حت ذًحخلغ ء خختٌر[ألٌُّّئُّْ ئٌُُّّآل مختحي شىًْؤُّز جبحؤُّجلحتحألآل
طُّحتء أل[خلأل[ؤُّ جبَّجلمج[ٌل إلُّحت خًٌّ طَُّّْ ؤُّخلُّئُّ طُّْ ء جبٌْألّال مجُّعّألٌُّئّ[آلآ ئُّ ٌجبححتح
ْ ذخت ة[حتٌَّئ طُّحتح خألُّؤ[ٌل زُّق[ألُّْ خًٌُّ ة[حتَّْ طُّْ َّْةختجبآل زٌُّخت� ضًٌَّّ:َّْحتمجختز:ئُّ

مختحيإ ة[حتٌ�ُّحتٌّ:جبحجنر:ئُّخ[آل:خبٌ[آل:ط[جبَّؤّحلحجب حتحخلُّْض
ألُّجلحألجمرّال جبٌّ سألجمُّّاْ أجنُّإل[جبَّ سًْحت جبَّحتةختٌ[ ذخت خُّئ�ٌُّئ ض[ذختٌحنُّ َّْْ طؤش[
جنُّإل[جبَّ:سألجمٌُّّّ طُّحتح أل[خلأل[ؤُّ إلَُّّْسٌُّّ أل[خلأل[ؤُّْ جن[آل ضختٌ[ خُّئ�ٌُّحنُّ ئَُّّْحتنيُّ:ط
جبَّخم:ةختٌ[ ء ؤ[َّْ طُّْ طَُّّْء:حتْْجنأل[ٌ:ملُّقألُّ:خ[آل ض[ذخت ئَُّّْحت خًٌّح نيُّ مختحي
جنُّّْةختجبألّل ئُّ ألُّس[حت سُّؤّئ ئٌُّّ:خ[َّْذُّْآ:جبةرحت ُّ�خُّئ طُّْ جبحتحْحتجبآل ْ ة[حتةختجبآل
خلُّحتَّذ[ ء:نيًٌآل طُّة[ ئٌَُّّْخن خ[خم َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ةختجبمجُّْ ؤ[َّْ خ[خم:ئُّْ طُّة[جبق
هختٌَّل إلًْة[حتٌَّئ ئَُّّْحت خًٌألُّ ُّ�خُّئ طُّْ سًَّّسّىختجبآل ْ جبحتحْحتجبآل طُّْ جبخب إل[ْْذٌُّّئ
شًةال ئُّ خًٌّ طحبححتٌّ ة[حتٌَّئ ٌى﴿جمغ حت ْ ض[خلجم[جلٌٌُّئ خلُّحتجبَّال ثتثبآ حبثخل[ئّ طًٌحن ْ
جبَّجلمج[ٌٌُّئ جبحؤُّجلحتحألآل ء بثثبجبَّحتةختٌ[آ ئُّ ٌُّْذٌُّئ ٌُّْخختجبآل َّْحت� خلّجمرال ز[جن[ْ ؤُّجبشُّز
ٌ[خل[ٌٌُّئ سًَّّسّىختجبآل إلُّْئ:ْ أل[ني[حتٌّ خلُّحتخ[جلةختجبآل َّ ة[حتٌَّئْ: ةختجبَّ زًٌَُّّخم أل[خلأل[ؤُّ
ٌ[حتٌَّئ:خًٌّإٌٌُّخن خخت� جبَّحتةختجبآل ضُّحتٌ جبَّْئُّز خ[َّْذُّْ ئٌُّّ ء جبح ضحلؤُّذىختجبآل:خلُّحتخ[جلٌّ
ؤختجبآل:ْ خل[ئ ْ ئُّجبحئ�دًٌآل خل[ئ ذًؤ[حتةختجبآل أل[ْأل ةُّهرُّ جبَّجلمج[ٌٌُّئُّ ط طُّحتء َّْ:طَُّّْء
ْ إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ إل[ْْذٌُّّئ:سًْحت ئُّخ[آل ضًجبٌّ ْ حلحألّ ض جلحألّ[حتٌّ نيُّخلس[ألآل
خل[ألُّ خًٌّ:ذ[ طَُّّْ ئَُّّْحت ئُّجبحئ�دًٌآلإٌٌُّخن ّجتْْ ؤ ْ ألّحنرُّسّدًٌآل جنًْآل ذُّيحبحٌآل:ْ
ؤُّجبشُّز ء ئَُّّْضرّل طُّحتح:ضحلؤُّذىختجبآل:خلُّحتخ[جلٌّآ:طؤش[ س[ٌُّئٌُّئُّ:خى[ طُّْ جبَّخلألّحن[آل
خلُّحتخ[جلٌّ:خًٌّ ضحلؤُّز سًَّّسّىختجبآل ضًحجلٌ[حت جبَّخمآ مجختذُّ خُّنحبح ٌُّْز شًةال ز[جن[
ؤُّخلُّئُّْ ط طُّحتح جبحتٌ[ ألّحن[آل ٌأل[حت�َّجلح ؤُّحتجبؤُّْ ئٌُُّّآل َّْف إل[ْْذٌُّّئآ طُّحت�ح:
َّْف سُّؤّئآ مُّخحبْئهُّأل خلٌُّحب سًْحت: جبَّؤىلُّحتؤل ؤُّحتجبؤٌُّئ: ئُّ ٌل خخت� ئُّْحألٌُّخن
طُّحتح سًحألٌُّئ:ةئىختجب س[ٌُّئ ئُّ ذ٢ْزحن:٤[حتٌَّل طُّع[ؤحبحٌآل جبٌْ[ٌّ ز[جن[ ؤُّجبشُّز
أل[ْ َّْزّىختجبْ جبَّخم جبَّجلمج[ٌٌُّئ:أل[خلأل[ؤُّ ئُّ طٌَُّّْخن:أل[ْألًٌجم[ألآل ئُّجنًْآل جبٌّ خلُّحتخ[جلٌّآ
جبٌْ[ضختٌخن أل[خلأل[ؤُّاْ ألختٌ[أجبَّجلمج[ٌّ أل[ٌّْ ء جبَّجلمج[ ئُّْ ةختٌ[ ذًؤ[حت خُّنحبح جن[حت حتْْئٌُّئ
ئٌَُُّّّْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ّحبححتٌَّّ خل ء جبحتٌ[آ ة[حتَّ:طُّع[ال طُّْ ذختٌخن: ئُّمجحنر:ٌُّْذٌُّئ
خًٌّ ألوًخم جبَّه١ جبحتحْحتجبآل طُّع[ؤّحبحآ أل[خلأل[ؤُّ جبَّجلمج[ٌّ ء ة[حتٌَّئّحنُّ َّْزّىختجبإئُّْ جبَّخم
ة[حتز جبحٌآل ْ جبحٌآل:ز[خلسحتز:طُّحتح:طُّْحألُّء:ضًحجلٌ[حتٌّ:خًٌ[ذ[آل إل[ْْذّّل:َّْئ طُّحتح:مجحنر
جبَّْئُّذٌُّئ ٌُّْز خُّنحبح:خىلّ[ذ[آل:َّْحتَّْ ٌُّْز ؤُّحتجل ئُّ طُّْحألُّء طُّحتح إل[ؤحنًْةختجبآل

ةختٌ[إ َّْز َّْضرُّ:ة[حت ئُّْ ء ذخت

:هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ حبححتٌَّّ ّخل:
ٌختَّْ:جبَّخم:َّْزّىختجب ئُّ

حتَّق[آل مُّجبأل[آل
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جنضضضض[حت

ؤُّحتجبؤ[ألّل ء خًْجب حتٌْحبحمجٌُّئُّ ئُّْ ٌل خخت� خبٌ[آل طُّحتح ذ[حتٌو ض[خل١ٌآل جن[ٌُّجب
طَُّّْخلُّ :]ٌ يُّْئٌُّئُّء طُّْ مجحنرؤ[آل طُّحتح ط[جنىختحخم ْ ةُّآل ئُّذ خُّجنحبححتٌّ:
ةُّهر�ُّخلُّ:أل[ْأل:ؤُّألحبآل ئُّذ حتْْخبمج[حتؤ[آل ء نيُّْحجنَُّّْآ َّْ سًَّّس:ةختٌُّآل:ٌ[
ط[ئحنر جبٌْ[ضختٌخن ْ خلرُّال ]ٌ ضًَّجندُّضر جبَّْئُّؤُّألآ ]ٌ هُّي٢ٌّ ألُّؤُّألحبآلآ ْ
خًقآل جن[ٌُّذّحبَّحت خًْجب:ْ :ْ:ط[يدُّذ:جبٌ[حت ٌ[:ضختحٌْل ٌ[جبمج[حتٌّ:ض[خلّل طُّحتح خًْجب
مجحنر جبٌّ ٌحبآ خُّّ طُّحت�حؤ[آل ضًٌَّّ شًةال ٌ[حت خخت� ؤُّحتل ةٌُّال ٌّ�نيَُّّْحت ئُّخ[ألإئٌُّختَّ
إلُّحت ئُّجبَّخلحبحآ مجّ[آل: خبٌ[آل ألٌُّْآل َّْ طَُّّْء جبٌْ[ٌّ ؤُّحتل ظختحْ ّحبَّ ةُّه أل[ٌْل
ئُّْ ضُّألُّحت�ٌّْ ئُّخبٌ[آل ْ:ةختجبٌََّّْئّ[آل ٌحب جبحأل[ٌٌُّئ:ةختٌُّ خ[خم جبٌْألّال طٌَُّّْخن ئَُّّْحت
ة[ؤئ جبةرحت خ[ْمجال خ[آل: خًْجبَّ َّْ زٌُّخت� ؤُّخلُّئٌُّحنُّ ط جبحألُّآ :طُّع[ؤ ء ة[حتٌَّئُّ
إلُّحتجبْل َّْ إلّحنرُّس حتَّضألُّمجختٌّ ْ جلْْحأل�ُّحتٌّ جنًْألُّْححتٌل ء خُّخل٢ شُّخلُّآل

ةًحتجبٌّإ ْ مُّحتَّخ جلْْحآل
ئُّئّ[ألّخن ْ طُّجبَّخُّمجٌُّّ ْ جلحألجمر ئُّ أل[آل شًحتؤُّز طُّْحألُّء ئُّأل[ْأل خًٌّ طَُّّْ
طُّحت�حٌ[آل ضًٌَّّ: َّْضرٌُّئ: طُّْخل[ ء ةختجبآل زّ[َّْ ئُّْ ش[جن[ ْ خًٌآل: ضًَّألحبة[حتٌّ:
َّخلألُّ:زخلرٌُّئ:طحبححتٌّ:مجُّْحتح خخت� ذ[ خى[ جلحألجمرّ[آل ْ:إلُّْئحبح:إلًْة[حتٌَّّ ذُّحتض[آل:ةختجب
ٌحبإ خبألُّهُّّ جبَّأل�ّ[آل طّجمُّ ء طُّجبَّخ زخلرٌُّئ ْ جلحألىٌٌُّئ مُّؤّحب ذُّضر سًْحت
خُّخل٢ َّْأل[ْ ل ّئإل طَُّّْء طُّحتح إلُّآل هختٌَّ�ّخن ةُّخلٌُّئ جبٌْألّال َّْضر ئُّإلُّؤ[آل
طُّْحألُّ َّْف:ط[ٌ[ ؛؛آ ٌُّّجلحألأل ؤألألُّذّل سًْحت ْ ألُّّآل طُّع[ال ة[حتَّ ط ْ ٌحب خألختٌُّ أل[ْ
إل[ خُّخل٢ ئَُّّْضرّل ةُّآلآ ذُّي :ة طُّحتح ْ ةُّآل: ْحجل خُّضحنف ي[ز ة طُّحتح
ث ؤ[ٌَّّْ طُّحتح ْ:زختخلى[حتٌّ طُّحتح:زختخم مجحنر َّحتَّْ:ط[خل[ٌخن خختٌ[ْ: نيًٌآل ء َّْحتنيٌُّْ[آل
ئَُّّْضر ئُّخ[أل:ألًٌجم[ ةّألُّذحبححت ة[خختحٌل ء حتحزحتذّل خًْألٌُّّ َّْحتجبْحال:َّْ خلُّم[ز

إل[زإ مجختهر ْ جبَّحتجبَّخلُّحتٌّ طُّْ ذًٌخن ْ ضًٌَّّ
ْ خًقآل خُّحتجلَّْ َّْز طَُّّْء: طُّحتح إلّئّؤألُّْ خبحألُّ ئُّ : زخت� ؤُّخلُّئٌُّئ ط مجحنر
ةُّخل[ٌُّذّّل نيُّآل ٌُّآل ئُّ هختٌَّل ؤىًحت�خًٌآل جبٌْ[ٌّ جبٌَّال ئُّني[س ؤ[خلرُّحت أل[ؤٌُّل
نيُّآل ٌّ�نيَُّّْحت ذُّألّ[ ذ٢حخبٌل:ئُّف:خُّضحنّال:ْ نيُّآل ألًٌخت:ْ ةر[ْ ّحبَّ ةُّه نيٌُّْ[آل ء
يجمُّةختجبألّخن جبٌ[حتَّ َّف ةٌُّالإْ: ٌ[:حتَّضألٌُّل:ئُّف شًحتؤُّز ْ ٌحل حت ْ خلًز[خم ْجنٌُّل
ز[:ضختٌ[إ ٌخت خب شًحتؤُّذّخن ْ ٌحل حت ؤُّخلُّئٌُّّ حت�جلٌ[ْ خُّنُّز مجًئٌُّئ ْ خًٌّ ْجنىُّْ
ذخت ؤُّحتجبؤ[آل طُّحتح ٌخت ضُّ طُّجبَّخحب َّْ خًٌحب ةُّخلّل ذ نيًٌألىُّ خًَّضحنُّالإإ َّْف
َّْ ٌحب ذُّّ حتْْخبٌل خ[ْمجُّ؛ ألُّّّ: ني[حتَّ: َّْف: ةُّآلإ ئُّئّحب ش[جن[ طّجمُّ ْ جبحجنرّحب

َّْ:زُّجنّؤ[ألإ طُّْحآل ْ خلُّحتخُّحتجلٌّ َّْ طّؤُّ خلُّحتجنًْحت�ٌّ:خًٌألّؤألٌُّ[آلآ

ش[جن[ةختجبآل ضًَّحت
مجّ[آل:ة[ؤئ:خُّخل٢

إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ خبٌ[آل: ذُّؤ[جن[ٌّ: طُّمجُّحت
ةُّال ؤّجتْْآ: ٌجبحتٌجتح َّْ خىٌُّال ةًحتجب:
جبَّحتجبَّخلُّحتٌّ ْ خلُّضر إلُّخم إلًألُّحتؤُّألحب
حت�َّخلّأل ذ[ ألٌُّْحب: َّْنيُّْ: خبٌ[آل: مجختهر ْ
ضًٌَّّ إلًألُّحتٌّ ئُّ:ط[ؤ[عٌُّئ خُّجنّل َّْ
مجًجلٌَّحنرُّ خلُّجبٌَّّ جنُّخم: ئُّخل[ئٌُّئ إ
خًْجبَّ ةُّخلّل ألٌُّّْ ط[خل[آل هختَّ
ٌجن[حتَّجلح طَُّّْء: َّْخ إلًألُّحتؤُّألحب:
َّْذ[ٌدُّز إلًألُّحتآ خألُّؤ[ٌٌُّئ ئُّ جبحجنرًْجب
ئُّ ض[خلّل ٌجن[حتَّجلح ْ ٌَّئ مجًحتحألّىلخت�
حتَّخلُّآلإ ذُّضًَّحتإل ْ ةًحتجبٌّ ؤُّي[ؤٌُّئ
ْْ طؤخت� خلُّحتجبَّال: نيُّْحجنٌُّّ :َّْ ٌٌُّخن
ط[ؤ٢ ذُّةألئسّ[ْ ئُّخل[ٌّ إلًألُّحت ء
ئُّأل[ْخختجبآل ؤٌُّحبحآل خًٌُّخلُّ ألطُّئى١
ةُّخلٌُّئّل ّحنىُّهغ ز ْ حتَّخلُّآل إلًألُّحت
ؤ[ٌٌُّّ خًٌألُّخلُّ ء إلًألُّحتؤُّألحبآ: َّْأل[ْ
َّْ خّ�[ألُّ خُّحتإلُّؤٌُّئ سًّحجلةختجبآل
�جبحئ جلْْحآل: خ[آل طُّحتح أل[جبحتْخم جنًّحجلٌل:
جبحمجُّ خل[جل إلًألُّحتٌّ أل[حتحؤ ئُّ زخت� خ[جلححت�ٌل ْ

ةًحتجبَّْححتٌّإ ٌّ]�ةًْؤُّئ ئُّأل[ْ

ط
إلًألُّحتؤُّألحب
جبئجمًْجلَّ
إلُّهر[آخأل[خلآل؛ ْ جنُّخم ئُّخل[ئٌُّئ خلُّحتجبَّؤُّْ ئُّْ

ط[جنأل[ ةًحتجبخلر[آل خ[جنًْحت ئُّ ةًحتجب ؤُّحتجبال
إلًألُّحتؤُّألحبٌل حت�َّألل: ْ جبَّألل: َّْ خًٌآل
ؤُّألُّئسّل ]ٌ مجًحتحألّّل ٌّ�ئُّحت ْ
سًْحتَّ ٌَّّْ ألُّضُّ×: َّْأل[ْأنيًٌآل
جبحألُّحتٌُّإ جبئجمجل شُّخلُّآل: ء س[ٌُّئُّا
ْ ةًحتجب سًحآل س[ٌُّئ ئَُّّْضرّل ٌٌُّخن
ضُّأل[هحم ْ جبٌ[حتجبٌَّّأإلّس خلُّحتي[ئ مختحي
ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ:ط[خلر خًٌآل ني[حتئجمرآلا ْ
خًٌّإ ؤُّذختخل ئُّ زُّحتَّْحتٌّ[آل ألّحنرؤ[آل

خًْجبآ إلًألُّحتؤُّألحب طَُّّْء َّْحتسُّ جبئجمجل
ط جبح ٌ[حت خخت� ْ خًٌّ خلّ[خل ني[ةًحألّل
ةُّخلٌُّئُّ طُّْ طُّحتح جبٌ[حتٌّ خى[جبَّ خُّحتإلُّؤُّ
ّحب خرًٌُّأل ذ[ جبٌ[حتجبَّآلآ ط خلُّحتي[ئ ء
خلُّحتجبَّؤُّ طُّْ ٌّ]�ةًْؤُّئ ئُّ ط[ئحنرى[حتٌّ

جبحتْخم:خى[إ
ئُّ ٌُّةُّظ[حت طُّحتح: جبئجمجل: شُّخلُّآل
تتثب ئُّخل[ئ خُّنحبح جبَّألل ٌٌّحتحجب
سًحآل س[ٌُّئ إلًألُّحتؤُّألحبٌل سًْحت
مجُّْحتحٌّ إلًألُّحتؤُّألحب ةُّهرُّ نيٌُّّْ
ٌُّةُّظ[حت طُّحتح ْ ؤُّحتجبحآلا ةًحتجبأمُّف
ٌحبآ ةختٌُّ زُّخلُّآل إلًألُّحتؤُّألحبٌل سًْحت
ئَُّّْضر ّحبث طًٌحن ضًٌَّّ جبئجمجل ء
طُّْ ئَُّّْحتحألًَّحت ذ[يّىختجبألُّْ ئُّْ جبَّحتني�ألال
ةختجبؤُّ ئَُّّْضرّل إلًألُّحتؤُّألحبَّ مجُّْحتح
إلًٌختال ّحلمجُّ ط َّْحتجبَّال س[جبٌَّّ ئُّ طُّْخُّحتَّْ

ؤُّئُّْحأل ْ ألُّؤُّألحبٌْحب ضًَّال ٌُّّئ
ئُّجنًْآل ْ إلًألُّحت ضٌُّ[ئ ئُّأل[ْ ةختجبٌ[ال
ْ ةختجبال ذًؤ[حت نيُّألُّإل[:خُّحتإلُّال: طٌَُّّْخن
سًْحتَّ ٌَّّْ ألُّضُّ× ئُّْحألٌُّخنأنيًٌآل
خُّنحبح ّحلمجٌُّّ ط :ثتثب:ئُّ ئُّخل[ئ ء س[ٌُّئُّا
ضًَّؤُّإ ّىجمر ذ ْ ط[ْحجل ئُّ ةختٌ[ْ ذًؤ[حت

مُّف إلًألُّحتؤُّألحب طُّحتح طٌَُّّْحن[ َّْئ
أطٌُّّ أل[ْجبححت: مجًحتحأل َّْألحبٌّ : شجمف
ةٌُّّْ أط[ٌّ ْ زُّعُّحتَّا: خُّحت إل[ْخل[مجٌُّّ
نيُّألُّإل[ ْ خُّحتجبَّا أخُّحتجبَّ ْ ةٌُّّْا مجّ[×
مجًحتحألأط[ْحز جبحمجُّْ طُّع[ال ذخت خُّحتإلُّال
حتحجبٌٌّ:خُّنحبح ئُّ ضًٌَُّّ ط[ْحجل ء:ئُّ جبئا
ذُّئُّهحلٌآل ئُّ جبٌْ[ضختٌخن ةختجبمجُّْ ذًؤ[حت

ةختٌ[مجُّإ ّحنىُّجي ز ةُّحتةًْةّخن
ض[ألُّيفآ جن[حت ئُّ تثثب ئُّخل[ئ
ط[ْحجل ئُّ جبح ؤُّألُّئشأةختحألحنّألاطُّع[ال
أل[خلخت إلًألُّحتؤُّألحب إل[ْة[حتٌّ: َّْ ضًٌَّّ
ئُّ خًٌّ ٌُّةُّال س[حت: طُّحتح: ء شُّخلُّآلآ
خلُّحتجبَّؤُّ ئُّْ ةًحتجبخلر[آل: :ْ مختحة ذ[حتٌض
ة[حتٌَّئُّ سًْحتَّ طُّْ ٌ]خلّألُّؤ حٌّ ة[ؤ٢ َّْ
جبئجمجل شُّخلُّآل طٌَُّّْحن[ َّْئ جبحتٌ[آ طُّع[ال
جبحمجُّ طُّع[ال إلًألُّحتٌّ ذخت خ[َّْز نيُّألُّإل[
ذ[ ْ حتَّؤُّجلحآل ؤ[ألل ئَُّّْضر َّْذ[ٌدُّز
إلًألُّحتٌُّ خُّحتإلُّال بت: ض[َّْآل طّجمٌُّخن
ذًؤ[حت خُّنحبح ّحلمجٌُّّ ط ئُّ جلْْحتؤّ[آل ء

ةختٌ[ألُّإ

ٌُّة[ة ط[حتٌّ

جبئجمًجل:ئَُّّْحت:طَُّّْء:ط[جبَّؤّحلحجبٌل شُّخلُّآل
ألّحنرؤ[آل :ْ ةًحتجبزُّحتَّْحت: :ْ ضُّخ[ذىُّحت:
ذًٌخن مًؤختٌّ ٌجبحتٌجتح َّْ خًٌُّآ زُّحتَّْحت
ئُّ إل[ذ�ُّ ط[جلححتجبحٌآل ْ حتحْأل[ٌآل ْ مجختذآل
طُّحتح حتؤّ[لآ خُّمحم حتخبٌال خلُّحتجبَّال
إلُّْحئٌُّّأيُّخلخت بثثب خل[ئ ئُّ ٌُّةُّظ[حت
ثثثب ئُّ:خل[ئ س[حت ْ:جبٌُّْؤف ألإل[ٌُّاةختٌ[
خ[يًْخُّ ْ ض[ألُّيف جلألحبحألٌُّئ إلُّْحئٌُّئ:
تثثب خل[ئ ئُّ س[حتٌخن جبٌْ[ ةختٌ[مجُّْ
طؤش[ ةختٌ[آ خُّنحبح مجحنر ط[خل[ٌخن ٌُّّإلُّْحئ
خلُّحتألُّنيُّؤ[ألأل خًٌألَُّّْْ حتًٌَّْحت�ٌّْ ط
جلٌ[ذخت حتضُّْخُّحتَّ حتخبقُّ طُّْ طُّحتح
ةختجبآ خرُّْ ًجل جبئجم شُّخلُّآل ط٢حجبٌَّّ
ط ألٌُّ[ألُّ: ٌّ�حت حتخبٌال: ة[حتَّْجبَّخلٌُّئ: َّْئ:
ْ ٌحب جل خلُّحتجبحآل ذُّأل[ألُّز إلًألُّحتؤُّألحبَّ
جبئجمجل جبٌْ[ضختٌخن خى[آ ضًٌَّحن ؤ[ْحٌّ
ئُّ جلٌ[ذخت جبٌْ[ٌّ طًؤّحبَّْححتال ؤآل طًٌحنّحبث
ةًحتجبحٌُّذ :ْ إلًألُّحت ئُّ:ضحلؤُّز خل[ئ بت
ء َّخلألؤُّ:ألُّذَُّّْْ:ألّحنرؤ[ألُّمجُّال خخت� جبَّأل�ال
ئُّ:ضُّجلحآل حتٌّْ إلًألُّحتٌّال إلُّحتنيُّآل:مًؤخت
ألُّْحتَّخم سًْحت جب� َّْف: ةختجبمجُّآ ز[ٌحل
ذٌُّّ َّآلا ًأطُّئ ئًّححت: َّْخ[آل: ةًْحتزٌُّل
ؤجمٌُّّئ:حتَّأل�[ْحت�َّألل إلُّؤّحنُّ:َّْئ طُّة[ْ
ط[ٌُّمجٌُّّ ط[ٌّ: ْ ضٌُّ[زا أطجمؤ[مّئ:

طُّة[إ خ[جلٌّ مُّفا أضًجبحجبحٌّ
جشُّخلُّآل أل[ٌّْ جبئجمجل: شُّخلُّآل
ض[ألُّيف ئُّ:جن[حت تتثب َّْضخنحَّْ:خل[ئُّط
زُّعُّال زئٌُّّ ذ[ جبْألّ[ْ: إل[ذ�ُّخلُّ
ضًَّألحبمجُّْ جلحألجمر خُّجي ٌَّط[ؤ[جب
خًٌُّ أل[ني[حت: جلٌألحبحألّىختجبآل ئَُّّْحت:
ض[َّْآل :ْ ٌحب إلُّئ�خت ضًَّألحبآل ئُّ: جبَّخم
ْ ض[ألُّيف ئُّ ةر[ْض[ألٌُّّأطُّئوىختا:خًٌُّ
خًححت ئُّ طدحبحن:جبحجنر�ُّ ّأل[آل:ٌ[ جبحإل نيُّألُّإل[
َّْذ[ٌدُّز خلّيؤ ط[ؤ٢ٌَّئ جبحتْخلىختجبآل:
خُّنحبح جن[حت ئُّ طّجمٌُّخن ء خًجلْةآ ْ مًجب
ؤّحبٌ[ٌٌُّئ نيُّْ: ئُّ جبٌْخت: ْ :ٌ]ّذُّأل َّْ

إ خلُّحت طُّْحجبَّ خبٌ[آل
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خلّؤّألُّ ْ جلَّحت�ٌألُّ نيًٌّ

حت�َّأل�ّألُّ ْف[آل

ألّحنرؤ[ق[آل ةألُّ

طُّجلٌحلَّ:نيًٌّ:مجّ[ق[آل

خلُّحت خ[آل مجُّْحتحٌّ ضًجبحٌّ

َّْجبَّحت ضًَّحت َّْ يُّخلُّؤر

جنُّْ ْ حتْْخب َّْ يُّخلُّؤر

ةُّْ نيُّْ َّْ:ط[٣[آل

خًْ جبألّ[ ط ٌّحتْْخب ذ[

خًْ ط[ْح ؤ[ألل إلٌّآ ضًَّحت

 ملُّ يُّجلح ضًَّز إلُّحت

ؤُّجبٌ[ ْز ئُّ

خًْ جنُّحت� جبٌْخت:ئُّ «ْ

خًْ ضًَّحت َّْهختآ:ٌٌُّّ جبخبؤأل

ؤأل[ئٌُّئا طُّحت�ح ٌل أجننخت ْز
جلحجبٌّ جن٢ خل[حت

جبَّحتٌض[ ذً جبٌضًحآل إل[فُّ :ضًَّال جبئ مجُّحتجب

جبَّحتٌ[ ذً زُّحتٌحن[آل ؤُّْش جبَّخم جبحؤُّخلُّ ضًَّال

إل[فُّ:جبَّْ ْ ٌّ�حت ضجمرُّ جب� ذً إلًٌخت

ذضً:جبَّحتٌض[ جبحْحآل خّئؤُّ ٌختال جب إلُّحت:نيُّ ذ[

خلًْجلز سُّأل�ُّئ ْ جبحؤُّ:ةًٌّ ٌّخلُّحت َّْ ئٌُّّ

جبَّحتٌض[ ذً ضضًحآل خلُّحت ةُّهرُّ ٌّال حت� ةُّ َّْضرض

يجمٌُّّ:نيُّخمح يُّخلحب:ْ خلُّهُّحتَّ :ئٌُّّ ةُّجب� جلحأل

جبَّحتٌض[ ذضً ذض[ْحآل خٌُّحبَّؤُّ ذ[ إلض[ْحتجبٌضُّ

خىّحنضال ذض[جلَّ ألُّهُّخل ذً إلُّْحٌّ ئُّ إل[»

جبَّحتٌض[ ذً خلٌُّضختحآل إل[فُّ ذُّزُّ ذًْجل:ْ ٌَّّْ

ٌّألٌُّضخت ط:محنيؤُّ خ[حت:نضُّال ذ[يُّز جبئ

جنض[آل:ذً:جبَّحتٌض[ خحبحؤُّحتجلقٌُّّ ةُّ ذ[ خُّْ

:ةختجب َّْجبئ نيُّ خحلحأل ةُّ ذًٌَّحبآل طُّحت:محني

جبَّحتٌض[ ذً ْ:ذًْهض[آل خألًْحتَّ:ضًَّجب ذً جبَّي ٌٌُّّ

جبَّحتٌضضضضضضض[
ؤُّألًْنيإلختزُّحتٌْأل

ٌّخًححت ةُّ ذ[ جلححت:ْ:جلٌَُّّْ ط خُّّ جنُّة جنُّة

ذً:جبحتٌض[ مجّ[آل ْ جبئ جبحؤُّ ْححتحآل:يُّخلُّؤ

ةُّ زخت� ةًْئحبَّ ةُّحتَّال طُّْحت ؤُّجنىٌُّّ طُّْ

جبَّحتٌض[ ذضً ألضال:ْححتحآل × جلٌَّّْ حبَّ ّ جن خخت� ذ[

خ[ضٌُّئ:حتَّأل�ّأل ذّألُّّ جبَّال:جلٌَّّْ إلحنىُّ

جبَّحتٌض[ ذً جنض[آل ْ َّْؤئ طُّْحألُّ جبٌَّضآل جبين

ْحجلز َّْخض[ْجي ذًألضُّ جبَّْحت ةُّ ذ[ْخلض[آل

جبَّحتٌض[ ذً شٌُّختحآل ْ ف[جن[ةُّحت خًْألضُّ مجحنر

جبَّْحتز ضُّئًَّذُّ إلُّال ْ ٌّ٢�جبئ ةُّ جلؤجم[ألُّ

جبَّحتٌض[ ذً زّضختٌّ:جلؤجمض[آل إل[فُّخلُّ ؤُّ

ألّحنض[آل ةختجبؤُّ نُّؤحبَّ ؤُّْش خّضحبط طً

ذً:جبَّحتٌض[ ؤإلؤض[آل خًقألضُّ ١ٌ جنُّْ جنض[ٌُّجب

ذً:خحلحألضُّ مجًجلَّجنرضال محني مجُّآل ض[خم:ْ ئُّ

جبَّحتٌض[ ذً مًخلّض[آل ْ ذًآل ؤُّْش ؤئ جبحؤُّ

خًَّقآل خلُّْيض[ز خُّّ طُّْحتز ئُّ خًضىلُّ ٌٌُّّ

جبَّحتٌض[ ذً إلُّحت:إل[ذُّ:ألًحال:مجّ[آل ٌُّة جن[ٌُّجب

ٌألؤ[قآل حت نيختحط

ْحتٌ[قآل إلُّال:حتْْخب جنُّْ إلُّال

حت�َّألل خل مجًئًزّال:ئُّ خل

يختؤحل:حت�َّألل جلَّحتجب:ْ خلُّْألحل:ْ

:خختح خل ْ ٌّ�إل[ْحت: خل

سّ[ سّ[ خًٌال حتْْجنآل

ط[مج[جبححت:ط[ٌّ:ط[مج[جبححت

ًٌححت حت ًححت:ْ:ط[ٌّ ّ ز ط[ٌّ

يختؤحلال مجًئًس ؤآل

ط[جلٌحلال خمُّال أل]ٌ

ٌألؤ[ حت� نيختحط
ًحت�ا ة٥ُّ أةختؤ[جن[آل ٌَّْجم سُّؤحنّحب

:خًْ ٌّ�ئّال:حت ةُّخم إلُّحت إلٌُّّ:حت�ْْ:؛

خًْ أل[ة[ْ:ذًٌخن:جنُّحت� ئُّ

آ:مجًئًس:أل[ْحت�حخم جلَّحتجبال

خألًْحت�:ض[خم طُّْجب ْ ط

:ةًْحتزُّال:ْخلّحبآل ٌّس[حت

خىلّحبآل ألُّةٌُّّ زُّئُّ

ضًححت ئُّ خلُّْألحلال مجًئًس

أل[جلححت خًْال حتْْجنآل إلُّل

ذ[ذ إلُّال ة[ةُّؤ إلُّال

إل[ذ ضًَّجي خىلًْ هُّحتؤ[

جبٌَّحنر ْ أل[ْ:جبَّحت ئ]ٌ :ضُّ ٌٌُّّ زُّحتٌحلح

ألٌُّحنر طُّحت�حال إلًٌمت جبٌّ ضُّؤحب ضًَّجب طُّْ إلُّأل[
مجًئ ٌَّّ�زُّحت َّْئألل:ْ ط[أل�ًْ:خُّخل[خم ئُّضًٌآل

أل[ْ:ذٌُّحنر ئُّ إل[ ٌ[حتحآل ذُّؤ[ال:ضًٌآل

ز[ْح جبحؤُّ ؤ[ئٌُّئ ةًحتجبَّ ْز

جبٌَّحنر خلُّحت ألُّ ٌّختٌ جب ئّحب ئُّ ةختؤ[جن[آل ألُّ

جبْجلَّط َّْ :َّْإل[حتَّ:خًٌّ ٌُّّئ خإلٌُّحنرال

ٌُّجنر ؤ[ ضُّحتؤ[آل ضُّئُّْ جبحؤختجب يئ
ئ ّ ط ط[مجخت ٌَّّحل ّ خئ ةًجن[ألّحبَّْ

جلَّحتجبٌَّحنر إلًْجل ط[مجختٌَّئ ئًْ ٌّئًْح

ٌّ]خ َّْإل[حت ْذُّ:جبٌّ ٌُّّئ ألٌُّّئال ال

إلٌُّحنر خًْجبألُّ َّ ط٢ إلُّهر ألٌُّّئال ال

ةح ٌّ إل[:ئُّ [ئحب ٌ ٌُّ:ضُّ زُّحتٌحلح

جبٌَّحنر ٌحبألُّْ ئُّ:ؤ[ئحب:خ[ ألٌُّّئ ةُّّّ

ُّ ٌ زُّحتٌحلح



خ[َّْذٌُّئ حت�حْ ْ إلًٌخت
ْ خلّ[خل سًْحتحْسًْحت
ْ ط[خًْحتٌّ :ُّْذ ٌُّةًْؤ
طؤش[ حتْْجنألإلًٌختٌّإإإلرحبآ
طُّْ حتْْجنألإلًٌختٌّ: خًححت:
ء ز[ألُّخلُّ يًٌئ:ْ مجًئُّال
هختٌَّل ؤُّحتجبؤ[آل: :ْْ طؤخت�
ؤُّئُّْحأل ئُّذ ضًحجلآل
ئُّذ يًٌر�ُّ ْ خىُّآل

يًحتذ[حت ئُّف ة إلُّأل[خلُّخخت� َّْ ئُّف ٌل خخت� ألًْحت�ٌحب َّْف ملًَّألُّْآ
مجحنر :ْ ؤُّئُّْحألآل: :ّحن�ٌ خخت� ْ ضألىُّّآل ٌ�ّخن: خخت� :ْ خًْآل:

أل[ةُّآلإ ئّ﴿ألّحن ةُّآل:ْ ئُّذ ؤُّئُّْحألّّل: سًْحتَّ
ة[حت زّحندّأل خبٌٌُّال ئُّخلُّحتجبَّؤّل طّؤُّ ء ط[جنىختحخم
ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ طٌَُّّْحن[ َّْئ ةختٌٌُّحبآ مجًؤ[ألئّىختٌ[ل ْةختجبٌََّّْل
جلْْحتال ئُّ:جبَّخلحبحمجُّْ سًحأل جلٌألُّز:ْ سّ[سّ[ٌّ:خبٌ[آل خًححتٌَّئ
ْ ؤئئُّز ضُّظًَّحت ْ يُّئُّال ض[َّْآل ْ حتَّخلُّآل حتْْجنألإلًٌختٌَّئ
طٌُّْخن ةختٌُّآلآ ذُّؤ[جن[ طألجم[ألُّّْ أل[ ْ ةّألُّز نيُّْ َّْ ]�ةًْؤُّئ
مجًجلححتجي ْ جبَّحتذُّّحتآل ز[ةُّْ ْخبجبحآل ئُّ ز[ء ْجنٌُّّ طَُّّْء ئَُّّْحت
خّش�ُّ حت�ْْجنألإلًٌختةختٌ[ل َّْ أل[حتْْجنألإلًٌختٌَّئ َّْف ةُّآلآ َّْز
َّْئ حتْْجنألإلًٌختٌُّزآ:جبٌْألّحب خألُّؤ[ٌّ ؤ[أل[ْ جبٌْختآل:ئُّ طَُّّْء
ٌُّآل جبَّخم ْ:ٌُّضجم٢ خُّحتخبََّّْألحبٌّ خختحٌّ خًٌألُّخلُّ: طٌَُّّْحن[
ْ ذ[جلَّمجُّحتٌّ إلًٌمت زّحندّأل ٌٌُّخن: ء جبَّخلُّزآ ْ ْ:شحلذ

ألُّّّإ ًَّجنىُّحت جبظ ْ ٌحب أل[ةختٌُّ ئُّف خألّ[ذ�ُّحتٌّل
ضًجبح ّش�ُّ خ خ[َّْحت�جبححت ْ حتْْجنألإلًٌخت ط[جبَّؤّحلحجب َّْضرّل إلًٌمت
ّحب أل[نيُّؤأل ضًٌَّّ خلُّحت::خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ ذخت ةُّخم خُّألٌُّّ ٌحبَّ أل[جب
ْ:طُّحتء:طألجم[أل طٌُّ[جب طَُّّْ إلُّْئ إلُّؤّحنُّ َّْ:ذُّألّ[آ:خُّئىًْ
مجحنر خُّحتخبََّّْألحبٌّ ؤّألٌُّّ ْ س ٌحبَّ خ[حت ضًٌَّّ حتْْجنألإلًٌختٌّ
ئُّةُّجبححت أل[جبحتْخم ْجنٌُّّ :َّْ نيُّحتؤل خل[جبَّْ: زُّحت�ٌَّّ طُّة[ْ
زُّحتَّْحتجبَّ ئُّخ[أل ء طُّضيُّ ْ حتَّهر[حت طُّْ: َّْمجًْحتٌَّّ أل[ة[
ٌحبآ جبٌخت ْسًْجب خبٌ[أل إلُّمجدٌُّّ ئُّ ء حتْْجنألإلًٌختٌُّ طُّْ خًٌُّْ
ض[ذخت ئَُّّْحت ةًْؤُّئ�[ٌل ْ ؤئئُّز مجحنر طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ ٌٌُّخن
حتْْجنألإلًٌختٌَّئُّ ٌَّّْ:سًْحتَّ ّحنىُّهغ:إلَُّّْسُّ ز ْ خلُّحتةُّهغ
حتْْخبمج[حت ْؤُّحتش إلُّئ: ء ةُّخلٌُّئُّ طُّْ: ألُّء ٌحب جبٌخت
ط[ؤ[عٌُّئّ[آل :ْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ ض[ذخت ئَُّّْحت ٌُّألٌُّئّل: ْ

حتْْجنألإلًٌختإ ةختجبمجُّخلٌُّ[ألُّ
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حتْْجنألإلًٌختٌّ
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مجختٌُّ ألًٌجمُّحت حتحخلُّْض ْ طُّهجمًألُّّ زًٌَُّّخلّل ألًٌجم[ألآل
طُّحتح ُّ�ٌّ حت� ألًٌجم[ألآل إلُّحتنيُّآل آ خبٌ[ألُّْ سُّألل طٌُّ[جبَّ
حتٌُّْْ ئٌُّّ َّْف: ةًْؤُّئ�[آ مجختهرٌُّئ جبَّحتجبْ ئُّ يًحتذ[حتخًٌآل
ئُّف سُّإل[آل:ةُّئ هىختؤُّألٌُّئ ْ ض[خلٌُّئ ْ:زّ[ل زٌُّ[ؤدُّحت
ئُّأل[ْ ء جنُّحتؤألُّ ْ خّحبَّألل ةر[ٌَّْئ طُّْ طألش[ َّْحتمجختذألُّإ
أل[ْألّحن[آل خبٌخت ئُّ ضًححتجبألُّْ مج٢ ةر[ْهختْْجن س[ظ[ألٌُّّ:
ضختحْ خًٌألُّآ:َّْ جنًَّّمج٢ ْ ألّحن[ألحبَّآل حتؤ[آل:ضًٌَّ[آل ْ ؤُّذُّئ
ئُّحت�ٌّْ يّجتَّ ْ إل[ْححت ئُّ آل زخت� طُّْحألُّ نيًٌألىُّ زّ[آلآ ؤُّألًْحت�ألُّ

ْ:ألُّه[ؤإ ؤ[ئى[ْف ْ :ْ:هُّي٢ٌّ �ْجل
نيًْئُّْحأل:ألف ْ ْجن جبَّال خّ[ْحآل حتؤ[ألٌُّئُّ ْ طُّْ:ؤُّذُّئ
خٌُّّحبآ ئُّئّ[آل خلُّحت ْ يُّحتٌَّ[آل ألُّنيًْجبَّ حتْْجنإلًٌخت ؤُّحتجبال ذ[
ئُّخلُّحتجبَّؤّل نيًٌألىُّ ملًَّألحبٌحبٌَّ[آلآ ْ خًٌألحبٌَّ[آل خ[ٌُّجب إلُّحت
ةر[ٌَّْئُّ طُّْ ةختٌ[آ يٌُُّّنُّ إلًْجل ةًحت�ٌَّئ ئُّ ضًَّجنٌُّْجم ء
ٌُّة١ٌّ ةر[ٌَّْئُّ طُّْ ئُّخل[ٌّ ّجبٌّ:خ ط[جنيٌُّئآ خًٌألُّ:سّجتْحآل

ٌآل؛ ٌُّة١ٌّ:خىلخت� طُّحتح مجًحتحأل ْ خْألف
خلرُّال َّْ إلحم ألًٌجمُّحت َّْضر : جبٌْ[ةُّهرل ٌّ]�ةًْؤُّئ ئُّ
َّْضرّ�ّخن يُّئُّؤُّمجٌُّّآ طُّحتح خٌُّحب جبَّخم طُّة[آ جلْْحتجبححتٌّ ْ
جبَّخم ضًَّألحبٌُّْآ ؤأل[ئٌُّئ خبآل:ْ نيُّْ ئُّ حت�ضُّْخختجبآل ْ ذختخم
ٌختحأل ًؤ[ئ ْ �ْحتخل َّْضرٌُّئّ�ّخن خٌُّحبآ يُّئُّؤُّمجٌُّّ طُّحتح
يُّئُّؤُّمجٌُّّ طُّحتح جبَّخم جبْخ[حتَّ ضّحلحألٌُّئآ أل[ْ ةّحنّحبَّ خلُّحت
زُّأل[ٌل ْ نيُّء إلًٌمت يُّئُّؤُّ طُّْ ّش�ُّ خ ألًْحت�ٌحب جبٌّ خٌُّحبآ

ط[جلحجبٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ ْ ألًٌجم[ألآل

ألًٌجم[ألآل خل[جبٌَّّخن:ذُّؤ[جن[ٌّ ْ ط[خل[آل َّْ َّْف:خ[ ٌحبآ ألٌُّخت ذخت
ةُّخلٌُّئّل ئُّ جن[ٌُّجب خلُّضرّ�ُّْ: ة[حت: ألًٌجم[آل ألُّةٌُّالآ
جبٌْألّحب طٌَُّّْخن: ئَُّّْحت إلُّحت خًْجبآ خلُّضر هختَّ ألًٌجم[ألآل:
مجحنر َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ألًٌجمّحب خ[َّْذّل ألًٌجمُّحت َّْضرّل
ئُّ ذًحأل[ٌ�ُّ ألًٌجم[ألآل خُّإلختٌَّّ خًْآلإ ضٌُّ[ف ذّىُّئ حتٌْحبحمجٌُّئ
ْسًْجبآ ألّ[ٌحبَّ خبٌأل�ٌُّل ئُّمجحنر َّْف ّحبآ جبَّحتةُّه ؤُّحتجبؤ[ألّل
ط[جلحجبٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّخ[آل إلًألُّحتٌّ ْ طُّجبَّخ خُّإلختٌَّّ جبٌْألّحب
إلُّحت طٌَُّّْخن ئَُّّْحت: إلُّحت خبٌٌُّحبآ: ط[جلحجبٌّ: َّْ إلُّحت: ْخلّ[مجُّْ
نيُّْجبٌخت طُّمجُّحت خلّ[خلُّز: ذ[ٌوُّْ ْ ئّ ط ]ٌ :جبٌأل جبَّخلذّل
خّ�ًؤ[آل طَُّّْ إلًألُّحتٌّآ ْ طُّجبَّخ خُّإلختٌَّّ ئُّخ[آل خًْجب جلحئ ْ

خى[إ مجُّجنُّ ألٌُّّئّحب ْ جنًّألّحبٌَّّ
ٌحبآ:طدحبحمّخن جبٌخت َّْضًٌَّّ خ[َّْحت� ةُّخلّ�ُّ ؤًخحبن ّألُّحت:ٌ[ جبحإل
َّْ إلُّؤّحنُّ ْ جبَّخلز خ[حت ٌخت ّحبَّ:خب أل[ني ْ ٌحب أل[ضًحجل خختحمجُّْحتح
ط[جلحجبٌّإ ذ[ْجبحٌألُّ:َّْ ضُّحتٌ ُّْضٌُّ[ئ طُّخلسُّ:ةًٌَّر خلًححت

ئُّخ[آل ء:ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئ ألُّّّ ٌ[:إلًألُّحتؤُّألحب ألًٌجمُّحت ة[حت ئٌُّختَّ
هآل خًٌحنّحب جبحخُّجي:خى[ْ ْ:ألُّضًحجلحتٌ[ل ضًحجلحتٌ[ل ةُّخلٌُّئ
خبٌ[آل إلُّؤّحنُّ خُّإلختَّجبححت ط[جبَّؤّحلحجب: ألُّأل[خلُّإ: هآل أل[خلّ[حتَّْ

جبْْخلُّآ ط[جبَّؤّحلحجب ْ جبْْخم
ّأل[آل جلحٌألحبٌَّّ:جبحإل خُّإلختٌَّخن جبْْخمآ ذ[ٌوُّ ْ :جبْْخم ئّ ط ألُّء
خ[ٌحبَّ ط[جلحجبٌّ خل[ٌّ ئُّ ضًحجلٌ[حتَّ إلُّؤّحنُّ ط[جبَّؤّحلحجبَّْ جلٌَّآل

ْسًْجبإ

شُّخلُّآل هُّحتٌي حتْْجنألإلًٌختشُّؤُّ ط[جبَّؤّحلحجب ئُّ حتْْجنألإلًٌختٌّل مجحنر خلُّحتَّذ[ٌّ
ّحبَّْآ َّخل خخت� ى﴿جمرألٌ نيًٌألُّّذ:حت خبٌ[آل:ْ ؤ[أل[ٌّ ئُّ ء طَُّّْخلُّ
طألجم[أل خلوُّذٌُّئ مجحنر: ء طَُّّْخلُّ حتْْجنألإلًٌختٌخن: ذ[ء
جمًْةُّهرإلُّئ ْ حت�َّهر[حت جنًّحجل ْ ةختجبٌْحب مجختجبَّْ ئُّضًٌَّّ
إلحم ئُّ ّىإل[ذ�ُّ حتْْجنألإلًٌختٌّ:ز :نيًٌألىُّ ألُّْجبآ جلَّحتَّجبخُّضخن
طُّحتء خلُّحتضجمغ ض[ذخت ئَُّّْحت ّ�ُّحتجب خ ْ ز[ء َّْ ٌخت� حت ْ إلًٌخت ْ
ئُّألّحن[ألٌُّئ:خلُّحتةُّهرأل ّل ٌُّة ء ]�ةًْؤُّئ ّحن﴿جمغ:طُّْ ز ْ

حتْْجنألإلًٌختَّ:ئُّذإ ْسًْجب:ةُّخلٌُّئ
َّْ:حتْْجنألإلًٌختٌُّز ؤرؤ[ألُّ ء ةُّخلُّخلُّ حتْْجنألإلًٌخت:طُّْ ةُّخم
ألُّْجبآ:َّْذ[ٌدُّز إلُّيٌُّئ نيُّْحجنُّة[حت ْ خى[ْ:خل[ضرُّة[حت ضًٌَّّ
ّحب إلُّئجم ّل إلُّحتةُّخل ء ْْ طؤخت� حتْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ْ ألًٌجمُّحت
أل[خلُّ حتْْجنألإلًٌختٌّ أل[خلأل[ؤٌُّل ْ ألًٌجمُّحت ةختجبمجُّخلُّ ضًٌَّّ ْ
نيُّخلُّْ حتْْجنألإلًٌختٌّ: ألُّجلحألجمر�ُّ خبٌ[ألّحن ئُّ ْ مج٢ه[آل:
ء خًححتَّخلُّ طُّْ حتْْجنألإلًٌختٌّ خّ�ًؤ[آل ةُّّّ؛؛ حتْْجنألإلًٌخت
خ[َّْذٌُّئ جبَّحتضجمغ ْ َّْزّىختٌ[ل خ[َّْحت� جلحألّ[حتٌّ ْ إلُّة يُّئُّال

ةُّآلإ حتَّخلُّأل[ٌُّذُّّمجٌُّّ جبَّخلألّحن[آل خألُّؤ[جبححت
ْحجل حتْْجنألإلًٌختٌّ هختٌَّل جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ جبحال جبٌْألّال ْْ طؤخت�
حتْْجنألإلًٌخت َّْأل[ْ نيُّألُّإل[ ئُّئّ[آل ٌُّةّل إلُّحت ةختٌ[ألُّْ
ألُّضًَّجي حت�حٌّ: :ْ إلًٌخت: حتَّضألُّْ ْ هىخت :ْ ضًٌَّّ: مجختذ�ُّخلُّ:
ةأل�ختَّْ:٣ّأل[حتٌَّئّ[ألُّ ْ ؤ[ئُّزُّحت� جبَّجلمج[ْ :طُّْ ٌّ�ئُّحت ضًٌَّ[آل
حتَّْحت�ٌََّّّْ ئُّةُّجبححتةختجبآل ط[ؤ[ألش: َّْ:]�ةًْؤُّئ ؤُّحتجبال حتَّخلألألُّ
طُّْآ ْ طٌُّّ جلَّأل�حلحت�حألآل :ْ طألجم[أل جبحتْجنال: ئُّخ[حتخختجبآل ْ خبٌ[آل
ُّذحهٌُّجمدًءح ٌُّةًْؤ زًٌَُّّألحبٌٌُّئ ؤ[ئسُّحت� ئُّخ[آل َّْذ[ٌدُّز
ألّحن[ألحبحٌآل طُّحتح خلُّةًٌْل خًٌُّخلُّ جبٌْ[ضختَّ خل[ئٌُّئ ئٌُّّ ء

ٌَّئ أل[حت�ْْجنألإلًٌخت
َّْحت�ْْجنألإلًٌختةختٌ[ل

خ[ْلخلُّحتخُّخلر
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ؤأل[ئ ْ خبآل
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خبآل ٌُّّئ َّْضًٌَّىختجبآل خ[َّْحت� إلحم:
خًْجبَّ ء: إلًْة[حتٌَّئُّ ئُّْ ٌُّةّ�ُّ:
إلُّة خبألّل طَُّّْء طُّحتح إل[ألحبَّحتٌل
َّْجبَّخلإل[ْحتجبآل إلُّْئ جلَّهرىختٌ[ل
َّْ خ[َّْحت� ء ٌُّْ حت� ئُّْ خٌُّّحب إلُّيُّمجٌُّّ

جبٌختٌحبإ ضًٌَّّ
طّؤُّ :ٌّ]�ةًْؤُّئ ئُّ َّْمجحنر خبألٌُّئ:
ضًٌَّ[آل َّْ خ[َّْحت�ةختجبآل إلحم ةُّؤ١
طّىلألُّ إلًْة[حتٌحنُّ: ط إلُّحت :ْ جبٌختآل
ٌجبحتٌجتح َّْ خبألٌُّئ: ئُّ هختٌَّل: ةختجبمجُّ
ْ ذّجتٌّ :ْ ذًآل ْ �ْجل طُّْ خبٌ[ألّ[آل
ُّخألُّؤ[ئ خىُّآل:ء:ئٌُُّّآل يُّخًئ خلرُّؤُّ

ذًٌحنّ[آلإ ذٌُّّحبَّ َّْ]�ةًْؤُّئ ]ٌ
ْسًْجب :مجحنر َّْ خًٌحنّال ذًٌألّال:
سًْحت نُّئُّز نيًٌألّل طُّحت�حٌّ نيُّآل
خّإلّحلَّْ سُّخلٌُُّّّْ: خ[حت ئُّ خبآل: طَُّّْء
زّ[ْ طَُّّْء سًْحت ]ٌ إلّحلجبححتذختَّ زّ[ْ
جبَّخلذّل مجحنر خ[ٌُّجب: :ُّْؤ[ئ مجُّْحتحٌّ
سّ[ْحجلٌّ ْسًْجب ]ٌ خًْجب زّ[ْ ئُّجبَّخم
حتحجبٌَّّ سًّحجلٌّ ]ٌ ضًَّألُّْححتٌّ حتحجبٌَّّ
ئُّ سّ[ْحجلٌّ ]ٌ ُّذ ٌُّةًْؤ خبٌ[آل
زّ[ْ ْ حتَّمجُّجل:خبآل ئُّأل[ْأل ة[حت: ؤٌُّحبحآل
سًْحتَّ ئُّْ ذخت قًْألٌُّّ نيُّألُّإل[: ]ٌ
ألُّذًٌُّألّحب خبآل طَُّّْء طُّحتح إلًْة[حتٌ�ُّ
ضًٌَّىختجبأل َّْ خ[َّْحت� إلحم ذ[حت�حجبٌَّل

خًْجبإ خُّحتجل
حتحجبٌَّل ذ[ ء ةًْؤُّئ�[ٌل إلُّحت ئُّ
]ٌ خًْجب جبٌْ[ةُّهرل ةًْؤُّئ�[ٌل
ْسًْجب خًْجبآ زّ[ْخل[حت ةًْؤُّئ�[ٌل:
خ[خلّ[آل طَُّّْء سًْحت قًْألٌُّل نيُّآل
خًْجبَّ خّ�ًؤ[آل ]�ةًْؤُّئ طُّْ ةختجبٌال
ذًحأل[ٌّ ذ[ي خبألّل طَُّّْء طُّحتح حتٌ�خت

إلحم:خ[َّْحت� ْ خبآل
َّْضًٌَّىختجبآل

خى[إ ضًٌَّّ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ء إلًْة[حتٌَّئُّ ئُّْ ذخت ٌُّةّل
َّْ خبألّل ألٌُّْآل:ؤرؤ[ألٌُّّ ئُّخ[آل جبٌختآل
ط خبألُّآ: ضًجب طٌُّْخن ضًٌَّّآ ضًجب:
ئُّ خبألٌُّئ هختَّس[حت جبٌْألّال إلًْة[حتَّ
خلُّحتألُّةُّهغ ؤ[ٌٌُّّ خًْألُّ ]�ةًْؤُّئ
خبألّل َّْضرّل قًْألُّث طُّحتح: آ خبألّل:
خًحتحٌل ئُّ ء جبٌْألآل خلُّحتةُّهرل

خلُّحتةُّهر�ُّآ
]�ةًْؤُّئ ئُّْ إلُّحت جبحضُّْ َّْ جبٌْألّحب
طَُّّْء إلًْة[حت خًْألُّ إلُّآل خبألٌُّئّل
خ[َّْحت� إلحم: ّحبْ خلُّحتألُّةُّه خبألُّ: طُّْ
جنىألآلآ خبألُّ طُّْ ضًٌَّىختجبآل َّْ
إلُّئألُّمجختَّ ش[جن[ حتحخلّّل ٌٌُّخن ء
هختَّس[حتٌخن َّْف ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئآ ئُّ
خبألٌُّئآل ء:إلُّحت جبٌْألّال ضًَّجنُّّّْ: َّْ
ئُّ خبألّل خلُّحتةُّهغ طُّحتح زحنر�٢ خًْألُّ
زحنر�٢ٌىختجبآل طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ آ خًححتٌل
ضًٌَّّ إل[ْحت�َّمجُّجلَّمجٌُّّ: طُّحتح خبآل حتَّمجُّجل:

إ مجختألل إلًْة[حتٌ�ُّ
خألُّؤ[ئٌُّل ْسًْجب: ذختَّْ: ئٌُّل
إل[ْخلُّحتٌّ خبٌ[آل ئُّ جلٌ[ذخت ء زّ[ْخل[حتآ
َّْحتنيُّْآ ّحبَّ: ةُّه قًْألُّ سًْحتَّ ط
ئَُّّْحت زّ[ٌَّْئُّ: سًْحتَّ طُّْ جبٌْألّحب:

مُّجلٌحلٌّ حتخبَّ

خ[َّْحت�ٌ[آل إلحم إل[ْخلُّحتٌَّئّ[آل طَُّّْء
خلًْء نيُّْ َّْ َّْحتجبَّْحال ألُّْجبآ خُّحتجل
خبآل ذ[ ةُّآل خبآل ذُّؤ[جن[ٌّ ةُّؤّ�ُّْ ْ
ةُّال ّل ةُّخل َّْ ضًٌَّّ َّْحتجبَّْحال

ّحبإ خحلحأل
ضًٌَّىختجبآل َّْ خ[َّْحت� إلحم ألٌُّْآل
طَُّّْء طُّحتح: إلًْة[حتٌل خًْجبَّ هختَّس[حت:
ٌُّةجم[آل أل[ ْ أل[ضًَّجي خبٌ[ألّل ئُّ خبألّل
ئُّْ طٌُّ[جب يًحتذ[حتخًٌآل إلُّْئ ْ خبٌٌُّحب
خبألٌُّئّل قًْألُّث طُّحتح ةُّألحبحت�َّآ ْ ةُّآل
َّْحتجبَّْحال جبٌختآلآ ْسًْجب ]�ةًْؤُّئ ئُّ
ئَُّّْحت َّْف أل[ئألآلآ : ذُّّئ خبٌ[ألّل ئَُّّْحت:
طُّْ َّْضًٌَّ[آل خ[َّْحت�ةختجبآل إلحم ألٌُّْآل
جبحجبمج[ْ ي[ز َّْحتجبَّال خىلألُّ ألٌُّختآل ذًحأل[
نيًٌألىُّ خىُّآلآ ضًٌَّ[آل إلُّيٌُّئ جبحْحٌّ
زّ[ل َّْخ جبٌختآل ط[ٌألحبَّ خبٌ[آل ئُّ ذختخم
ةُّخلّل ألٌُّْآل ]ٌ ؤ[ئ مجُّْحتحٌّ ْ
خى[آ جبحخف طُّحت�حٌّ خبٌ[آل جبحتحؤُّز ء
ٌ�خت حت خًْألُّ ذختخلٌُّئُّ طُّْ ألًْحت�ٌحب جبٌّ
خ[َّْحت�ةختجبآل إلحم َّْجبَّخلإل[ْحتجبآل ئَُّّْحتجبَّال

ضًٌَّّإ َّْ

]�ةًْؤُّئ ئُّ خبألٌُّئّل
َّْحتجبَّْحال جبٌختآلآ ذُّّئْسًْجب خبٌ[ألّل ئَُّّْحت
ئَُّّْحت َّْف أل[ئألآلآ

خ[َّْحت�ةختجبآل إلحم ألٌُّْآل
ذًحأل[ طُّْ َّْضًٌَّ[آل

َّْحتجبَّال:ي[ز ألٌُّختآل:خىلألُّ
إلُّيٌُّئ جبحْحٌّ جبحجبمج[ْ

خىُّآل ضًٌَّ[آل



44جلحٌأل جنًخ[ز2013 ٤[حتَّأ93ا ٧

issue(93)Feb201345gull 
soo

ٌُّذُّةًؤ

SOCIETY

ٌّ�حت ؤُّخلُّئٌُّّ ْ جبئرُّجلآل ة[حتَّخل[ذٌُّئ
ألًٌجم[ألآل إلًْة[حت خًٌُّ جن[حتٌَّئ ئُّ ْخ[آل
طُّحتح ء:ضًَّألحبألٌَُّّْل:خىٌُّال خ[َّْذُّ ط
إلًْة[حتٌل جبٌ[حتجبَّْ: سًْحت طذؤخّئ:

ئُّأل[ْخختجبآل:ط[جبَّؤّحلحجبإ ةًجنغ:ْ طُّحتح
خلُّحتجبَّال ّأل[ألٌُّئ:مجختألل ئُّ:جبحإل طذؤخّئ
طُّْحتز[ْ ئُّ زّحنُّخل[جلٌُّْ جنًحت�جي
طُّحتح خًٌّ ٌل ط[ؤ٢ جبَّحتةُّهرإ طُّؤختٌى[
ئُّأل[ْأل جن[حتٌَّئ: :ْ :ٌط[ْح مجختٌُّجبحٌآل:
ط[جبَّؤّحلحجب سًّحجلةختجبآل طُّحتح ٌُّة١ٌّ
جن[حت َّْحتَّْ خُّحتإلُّؤإل[ْحتٌ[ل ٌُّئ ٌ]ة ْ
ٌُّةُّؤف خًٌُّ إل[ْخل[ْ: جبَّْئُّذٌُّئ: ْ
ةُّؤُّ جبٌّ ط[جبَّؤّحلحجبآ ضُّال إلَُّّْسُّْ
إل[ْخلُّحت طذؤخّئ:خًٌُّ:ٌُّةُّؤف ةُّؤُّ
مجحنر ط[جبَّؤّحلحجب:ضًَّحتإلُّز:ْ جبْْخم ْ
ضًَّؤ[ألّخن ةًحتجبخلر[آل ئُّ طؤش[ سُّإل[آل؛
إلُّهر[ْ خل[ئٌُّئ: َّْ ط[ؤ[خبَّ ذًٌُّألّال:
ئُّحت�ٌّْ خىٌُّال: َّْحتٌآل: خلُّجبٌَّّ: إلٌُّحنر[ٌّ:
َّْخلّئٌُّّ :ط مجًحتش جبَّحتةُّهغ ْ ّجتْْ ؤ

مجختأل�ُّإ
ذُّئُّهحلٌآلْ ْ ٌحتحجب طذؤخّئّخنسًْحتح
ْإإإإلرحبح:ألّحن[ألٌُّ�ُّ ْ:ؤخ[ٌئ ةؤسّرُّحت
جبٌ[حتٌىختٌ[ل خلُّحتجبَّؤّل ْ يًأل[ه طُّحتح
ْ ُّذ ٌُّةًْؤ خ[حت: ئُّخ[آل: جن[ٌُّذ ء:

ْ طذؤخّئ ٌَّهخت
مجًجلحتحآل:ئُّ:جن[حتٌَّئ

ذ[ٌدُّذّ�ّخن جنًٌَّّّ ْ طٌُّ[جب ةئرًْحتٌّ
ْ]�ةًْؤُّئ ئُّخ[آل: ٌحب جبٌخت ة[حتٌ�ُّحتٌّ: ئُّ

زًٌَُّّألحبٌّ:أل[ْأل:ذ[ةٌُّئإ
ْ جبَّْئُّؤُّآل طذؤخّئ:ذُّألّ[ خلُّحتجبَّؤّل
جبحجنرألٌُّّآ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌَّئ ْ ض[ألُّجبحألٌُّئ
ٌجبححتح ض[َّْآل ْ جبَّْئُّؤُّآل ء ةُّخلُّ طُّْ
ض[َّْآل خًْجبَّ ألُّذًٌُّألجمر ألٌُّْ[ذ[جب
خل[ئٌُّئ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ َّْف طذؤخّئ؛
ئَُّّْضرّل َّْحتٌآل خلُّجبٌَّّ إلٌُّحنر[ٌّ
ضُّحتٌ خُّنحبح جبٌىر[ذحتٌّ شىًْؤُّز
ْ ذُّؤ[﴾ إلًْة[حتٌَّّ ؤُّحتجبال خًٌّآ سُّألل
ةختجب َّْزّ[آل طّىلألُّ ْ ةختجب ىحبححتٌُّذؤًئ
ّحبَّألل خ حتْْئٌُّئّ[آل ؤُّحتل ئَُّّْحتحألًَّحت
ٌئ ؤجب طذؤخّئّل طَُّّْ ئُّسّ[ٌّ خًْآل
خًٌ[ذ[جبَّ إلُّحتةُّخلّل ]ٌ زّ[آلآ جبٌ[جبَّ خُّحتجل
َّْ طذؤخّئّل حتخبٌال زّ[ل ْ طُّهجمُّحت
طُّْ:حتحجبَّ حتَّخلُّّ ذ[ خُّضحنّ[جبآ جبٌ[حتٌّ:َّْز
هختْْجنغ ْ خلُّألف طحني ةُّهرألُّ ؤُّحتجبال

طذؤخّئ؛
طذؤخّئٌُّئ جنًؤ[حتٌَّّ ٌجتَّْ حت
خُّحتحجلٌئ ْ حتْْخل ْ سًْحتحْسًْحت:طّر[ف
خ�خت ْ جن[حتْنيىٌُّئ ْ جن[حت ئُّ خ[أل]ٌ ْ
ةختجبآ جلٌ[ٌدًٌآل ئُّ حتٌّْ: ط[ْحٌٌُّئّخن ئُّ
طذؤخّئ خلُّألحبآل ذًحأل[ٌّ طُّْحألُّء طؤش[

ّأل[جلٌّ خ ْ :دُّجنّ خ َّْ إلحم: ألٌُّ[جنغ
خلُّألحبأل ذًحأل[ٌّ طُّْحألُّء ْ ةختجبٌ[آل
ئًٌردُّحتجلٌُّْ :َّْ خًٌّ ئُّئّ[آل: جبحجنغ
ةُّؤحبحتحؤُّز ْ هُّي٢: زّ[ْ ذُّؤ[جن[ٌّ

ةختجبٌ[آل؛
إل[ذُّ ط[ئحنرى[حتٌّ ةًحتجب ذ[ء حتَّهر[حت
نيًٌألىُّ ةختجبآ ضختحْذخت ئُّ حتٌّْ ْ خ[أل
طُّحتح خًٌّ إلًْة[حتٌخن: طذؤخّئ:
ئُّ جبٌْختَّْضجمرألّ[آل ْ ضُّحتٌىىختجبآل
ضًَّألحبآل ئُّ هختٌَّل:ئُّئّ[آل:ْحجل ْ ضًَّألحبآل
طّجمُّ جن[ٌُّجب ء آ جنًه٢ خًٌألُّ ْ إل[ْحتجبآل
خًْآل جنًه٢ ةًحتجبٌّ ٌّ]�ةًْؤُّئ خُّجي خل

جبْة[ألحبححت ْ هّرُّحت هختٌَّ�ّخن ٌجتٌَّّ حت ْ
خًْآلإ طذؤخّئ ةُّحتَّخلٌُّّ

إل[ذًنيًْ حتٌْحبحمجٌُّئ ذُّؤ[جن[ٌّ طُّمجُّحت
َّْذ[ٌدُّز جبٌْ[ضختَّآ: خل[ئٌُّئ ئٌُّّ: خىٌُّال
جبٌْألّال جن[حتٌَّئآ: :أل[ْأل ْخ[ألٌُّئ: : ٌّ�حت ئُّ
طُّألو[ئ زختخلٌُّّ نيُّألُّ: طذؤخّئ
نيًٌألىُّ ةختجبمجُّآ: يخت� ةًحتجبخلر[آل :ٌُّّحتْْئ
جنًؤ[حتٌَّّ خلُّضرُّْ ةًحتجبخلر[آل ْخ[ألٌُّئ ٌّ�حت
َّْ حتْْخب جبَّحتنيُّّْ حتحجبَّ ئُّ طذؤخّئّخن
ئَُّّْحت إلُّحت ْزآ: ذُّّحتٌَّحبَّ جلٌ[ذخت حتْْخب
خلُّحتؤُّخل ط[ة[ال ئُّ جبٌْألّحب طٌَُّّْخن
َّْة[حتإل[ْحتجبآل ئَُّّْحت: :]ٌ خّإلًْجن ْ

َّْ طذؤخّئ حتحألف: ئَُّّْضر ؤخ[ٌئ
َّْحتَّْ ألُّآل ؤئ َُُّّّْزُّئإلُّئ طُّْزُّحت�ٌّ
طٌَُّّْحن[ َّْئ ئُّجبَّخلحبحٌآلإ مجّ[آل ْ ؤُّحتل
ئُّأل[ْ طذؤخّئ ٌَّهخت َّْخًْألٌُّّ
خًٌُّْ إلُّال:يُّحتَّخ[ئهّّخن:جبحتْخم جن[حتٌَّئآ
ةختجبألُّْ جبحتْخم أل[جنختٌآل جبقُّآل إلُّؤّخن
طُّمجُّحت ْ ضجمر�ُّخلُّ:ؤُّذختخل ؤُّحتجبؤّخن
زُّعُّْ جن٢ :َّْ ذًٌحنإل[ذآل طصرؤ[ئ: ]ٌ
جبٌْىُّئ ئَُّّْحت خلًٌُّ ألُّضًَّجنٌُّّئ
َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ْ طذؤخّئ خبَّإلختحٌّْ
ؤُّحتجبال خبٌ[آل ةختجبمجُّْ: زّحم: خبٌأل�ٌُّخن
خل[ئٌُّئ ئٌُّّ: ْ ؤُّذختخل ةُّهر�ُّخلُّ:

طذؤخّئّخن ذُّي[ألألٌَُّّّْ جبٌْ[ضختٌحنُّ
خىًجي نيُّةّل سًْحت: ء: خًٌُّ زٌُّ[
مختحة ئٌُّّ ٌحب ةختٌُّ طُّحت�حٌّ إلجم[ْ ذختخلأل[ء

إلُّأل[خلُّ:خلُّحتجبَّإ
ئٌُّّ خ[ٌُّجب طّجمُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
ضُّز جبحؤُّجلحتحألآل ئُّ إلًٌخت مختحيُّ
طذؤخّئّئ :ْ ؤ١ّ ْ جنُّؤُّألحبَّهُّحت
ؤُّحتجبال سًّحجلةختجبآل طُّحتح ٌحب خىختٌُّ ز[خم
ئُّس[جبَّْ خًْآل ةُّؤ١َّْ طذؤخّئ: ذ[
جن[حتٌَّئإ ئُّمجحنر ألُّْجب جبحتْخم هيُّحتَّخ[ئ

شإح
:

حتَّخلًئ شُّؤُّ:طُّقُّجب
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كُّمجُّْ ْ ةًنيل ْ ذًْس خ[آل حتجن[ألُّ
مجحنر ئٌُّختَّ طؤش[ َّْئّ[أل[إ ةختجب إل[ؤّرٌُّّ
ئٌُّّ ضُّألجمغ جبَّخلىختجبألُّ ضًَّألحبة[حتٌَّئ
طّجمُّ ْذُّزّ[آلث طٌُّْخن ؤ[ؤخلر[ْ ة[حت
جبحال طُّع[ؤ ة[حتَّ ط ء خحلحألف ضًحجلال

ؤ[أل[ٌل:جبحجنرح؛؛؛ مي
ئُّ ٌُّةّل: إلُّحت خبٌ[آل: جنّحنُّ طُّْ:
ة[حتٌَّئ أل[ٌْحن ّىإل[ذٌُّئ ز طًَّّخمآ
ذًْزُّمج[آل خبٌ[ألحبحألُّآ سًْحتحْسًْحت
ني[حتَّألًٌجمجم[جل ْ خألُّحت�َّذ نيحنرٌُّئ
جبٌآلآ سًْحتث طُّةُّآل جبٌ[حتٌّ خبٌ[ألحبحآل
آ ؤأل[ئ ّحلحآلآ ض حتَّهر[حتآ خلُّأللآ
سًْحتٌل ْ:حتَّهّيٌُّئحبآ:َّْ ذُّألحبحتْخل
ئُّجبَّخم هختٌَّل نيحنرٌُّئ خ[ٌحبْ طُّمجُّحت
فّألّحبَّْ طُّحت�حجب طٌُّ[ألُّ ذُّألّ[ خٌُّّحبْ
خلُّي[ؤ�٢ٌّ ْ ض[خل َّْ خبٌ[ألحب طَُّّْ
أل[ْ ةًني�ٌُّئ إلًٌختجبَّ طُّة[آ مجًجلَّحت
مجختألل نيحنرٌُّئ:ذخت جنّحنُّمجٌُّخن:ؤ[أل[ٌّ
ة[حتْ خل[ضرؤ[آلآ ْ ؤ[ئ سًْحتث ّحب حتَّخلأل
ؤ[أل[ٌّ كُّمجٌُّخن زّحنُّآ:طذؤخّئُّمجُّجبإ
ٌحبَّْ مجخت ذخت ة[حتٌَّئ ْ ٌ]ط[خل نيحنرٌُّئ
ئُّخ[أل زُّةّ[آل خألُّحت�َّذ إلَُّّْسٌُّئ ء
كُّمجُّ خلُّحتَّذ[ ئُّ: طُّمجُّحت جبٌّ: ّحبإ أل[ةُّه
خّ�ًؤ[آل طَُّّْ جنّحنُّمجُّ أل[ْ ملٌُّحبَّ
ةًني�ٌُّئ إلًٌختجبَّ :ْ ذًْزُّمج[آل جنًْآل

ألُّّْجبَّْإ
ًَّّخمآ جن إلُّؤ[آل َّْ ْحينّخن ئُّخبٌ[آل
مجحنر ذًحأل[ْ ْ ّحل إل مجحنر طُّمجُّحت

خىُّ؛ ئُّ:مجختأل�١ ؤيٌُُّّذ

طُّحتح خىٌُّحب ذُّحتض[آل َّْضرٌُّئحب
طَُّّْ خّى[حتَّآ ْ خًٌىلل نيحنرٌُّئ
طُّحتح مجًعّ[ل جنًْآل جبٌْ[ضخت
خلُّحتَّةّّحب ْ مجختألل ة[حتٌَّئ إلَُّّْسُّْ

ألُّّؤّألّحبَّْإ
َّْ هختَّ: خ[ٌُّجب طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت:
ؤيٌُُّّز إلًْجنّ[حتٌُّْ: :ْ سًحأل
خألُّحت�َّذ:خبٌ[ألحب ْ نيحنرٌُّئ:إلَُّّْسُّجبححت
جبحجنرًٌحب خرٌُّْل زًٌَُّّألحبٌّ خًٌحبْ
إلُّئجمًْةُّهرحبآ ْ خ[َّْحت� ْ حتَّهر[حت َّْئ
ضًٌَّحنل ْ خ[ْل: ْ جبحئل: َّْئ
خجتٌُّآ ٌَّط[خلًْجب َّْ خختحٌٌُّئحب ْ
ؤأل[ئٌُّئحب ْ ّحلحآل ض خًَّْضحنُّ جبٌ[حتٌّ
طجمد[ز طُّحت�حٌ[آل ضًَّجب ضًَّجنٌُّْجم ْ
إلُّيٌُّئ ْ ذُّألحبحتْخل خُّّ �مجختأل خىُّْ
حتَّهّي خلُّحتجبحآل ؤَُّّْْ ئُّإلًٌخت سُّخلُّجب
خسختخمإ [آل ّإلُّْحئ خىُّْ طُّجلٌحلٌَّئحب ْ

إلًٌختَّْ ئُّ ٌٌُّخن خ[ٌُّجب طٌَُّّْحن[ َّْئ
زخت� طُّيئحب ْ إلًٌخت طُّمجُّحت ء ألٌَُّّْحب
ألختطآ:طَُّّْ ةُّال خل[جبَّْ نيحنر خىٌُّحب:ئُّ
إلُّْسُّجبححتجب ْ خألُّحت�َّذ ة[حتٌَّئ خًححت
ؤيٌُُّّز خ[ٌُّخلُّ ط[جبَّؤّحلحجب ّحبآ ألُّّؤّأل
ذُّألّ[ ٌّأل[جب خبٌ[أل[ْ َّْئ خًْجب �إل[ْخلُّأل
ئُّخ[آل:إلجم[ْ ٌُّآل ٌُّء ٌحبَّ خُّّ �مجختأل
ّل ةُّخل طَُّّْء: سًْحت ذخت ٌُّألّل:
ط[خلر ]ٌ جبحجنرًْجب خُّحتجلٌل خ[َّْحت�أل[ؤٌُّّ
طّىلألُّ جبٌّ ؤ[أل�[ألٌُّّ:خُّحتجل:خًْجب جبحإل[ز
طُّحت�حٌّ نيحنرّل مجحنر خى[ إلًٌختَّْ

سًَّّس:خًٌألُّآ ذُّْحَّْْ:إلَُّّْسٌُّئ
إلُّْئ جبٌْألّحب طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
جلحألجمر ذًحأل[ْ خٌُّّحبَّ زُّحتَّ ألٌُّّحب
ضًٌَّّ طألجم[ألُّّز :ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ
زًٌَُّّألحبٌٌُّئ َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ْ
ةحلَّْ ٌُّّئ حلحألّ ض ْ ُّذ ٌُّةًْؤ
ألُّّّْ ذُّألحبحتْخلّّخن ٌُّآل خًْجبْ:
ء طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ خى[إ هُّحتحؤًْجي
َّْ زخت� َّْضرٌُّئحب ضحنرٌُّّ إلُّحتنيُّأل
طَُّّْ إلَُّّْسٌُّئآ ْ طُّحتء َّْ خًٌحب
جلٌ[ذختَّْ جنُّةُّذ ْ إلُّْئ َّْ ذًٌُّألّحب
نيحنرٌُّئ ْ خٌُّّحب طُّع[ال ني[ة:جلٌ[ذخت

خئد[خم إلًّح

ؤ[ؤخلر[ٌل حتْْخبحآل ئُّ حتْْخبٌل
ة[حتح,جبححتَّ ٌُّْخختجبآل َّْحت� خُّجي ئُّ جلحألى
ةختجبَّ حت�ٌّْ ْ ئإل أل[ْ إل[ذُّ حمؤ[ئح
ْذألٌَُّّّْ ؤُّحتحال َّْ ضًَّألحبة[حتٌَّئ
ٌى﴿جمغ حت نيًٌألُّّذ ئُّخ[َّْز ْذ[حتٌل
طؤش[ مجختأل�ٌُّئآ ّحن﴿جمغ ز ْ طُّحتةٌُّئ
ة[حتٌَّئ ةختجبَّ: جبَّخم ء ئَُّّْضرّل:
ئَُّّْحتسُّ ط[ؤ[جبَّةختجبْ: نيحنرٌُّئّل:
جنّحنٌُّّ ْذ[حتَّمجٌُّّ خى[جبَّ: جبَّخم طَُّّْء
ةختجب زخت�ٌّ إل[ْحتجبْ ل ّخُّذ[ئ مجُّْحتحٌّ
ْذُّ جبٌْ[ضخت ْ خًٌىلل: ذًْس ئُّ
خًٌُّ زخت� جنّحنُّ ط[ٌ[:ط ضًَّألحبة[حتٌَّئ
ْذآل مجحنرّ[آل طُّْحألّخن ألٌُُّّْح زخت� ]ٌ

خًٌُّإ زخت�  خُّف
إلًٌختجبَّ ةًني�ُّ ذخت: ٌل: خخت� جبٌْ[ضخت
مجحنر ذ[ ئُّي[ألٌَُّّّْ ْ ةختجبَّذ
أل[ْأل ٌ]جنخ أل[ْ ةُّهرألُّ ةًني�ُّمجُّ
جبْخ[حتَّ طؤش[: جنّحنُّمجُّْ أل[ْ ذًْزٌُّئ:
خًٌُّح : زخت� جنّحنُّمجُّ ط[ٌ[ زختخل ئُّئّ[آل:
جنّحنُّمجُّ  خُّف ْذآل: ضًَّألحبة[حتٌَّئّخن:
طَُّّْ ئُّجنًْآل ؤ[ؤخلر[ طؤش[ خًٌُّإ زخت�
ةختجبَّذ طٌُّْخن إل[ْحتجبْ ج�ح ةُّؤّل
خُّخل[ْ َّْز خًٌىل�ُّ ةُّئف إلُّحتني ْ
ط[ٌ[ ضًَّألحبة[حتٌَّئ ْذُّ ذخت ٌل س[حت

خًٌُّح زخت� جنّحنُّمجُّ طّجمُّ
 خُّف ْذآلث ٌُّمجحبَّألل َّْ طُّْحألّخن
ؤ[ؤخلر[ جبٌْ[س[حت َّإ زخت� َّْذُّْحٌّْ طّجمُّ
طٌَُّّْخن ْ إل[ْحتجب جنئ ي[ٌَّّْ ةًزّل

نيحنرٌُّئ خ�ختٌحبْ ئَُّّْحتنيُّْ مجختأل�١
نيًٌألىُّ جبٌْ[ذختآ طُّحتح جبحخألٌُّحب خل[جبَّ
جبحخُّجي خبٌ[ألحب َّْضرٌُّئ إلُّحتنيُّأل
طَُّّْ خُّحتأل[ؤُّ:طُّحت�حٌّ:جبحخألٌُّحبآ خىٌُّحبْ
ْ ضًَّجن ْ:خل[جبَّْ ة[حت:خلًْء خًححت طُّحتح�
ّحبَّ ي[َّْح:ةُّه جةًزّل طجمختحشُّذحب:إلُّحت

جبَّخلحبإ

ْ جبحئل َّْئ
ضًٌَّحنل ْ خ[ْل
َّْ خختحٌٌُّئحب ْ

خجتٌُّآ ٌَّط[خلًْجب
خًَّْضحنُّ جبٌ[حتٌّ

ْ ؤأل[ئٌُّئحب ْ حلحآل ّ ض
ضًَّجب ضًَّجنٌُّْجم
خىُّ طجمد[ز طُّحت�حٌ[آل
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ضًجبحٌّ ء ألنؤُّذٌُّئُّ ط[مج[ٌال:ئُّْ هختَّس[حت:خ ط[جبَّؤّحلحجب طّؤٌُّّ
جلٌ[ذخت طُّة[ طّىلألُّ ٌٌُّخن: ء زّؤ[آلآ: خُّضحن[خلٌُّ[ألُّ: مجُّْحتح
نُّئُّذٌُّئُّ ئُّْ ٌُّةّل خبٌ[آلإ ئَُّّْحتحألًَّحت خًقآل حتَّجندف
ةُّخلٌُّئ ذُّؤ[جن[ةختجبآل طٌُّْخن ةُّقألٌُّّآ جلْْحتك[آل ء

ضًَّؤ[آلإ َّْ خُّحتحْحتجبةختجبألّ[ألُّ جبَّْحتَّْحتؤ[ألُّْ
ةٌُّحب:َّْئ:ضًَّجب ء:خُّحتحْحتجبٌ[آل ةُّخلٌُّئُّ طُّْ طُّمجُّحت:إل[ز:ْ
ض[خلّل ةُّخم ذ ء ألُّّّ طَُّّْ ؤ[أل[ٌّ طَُّّْ خًٌآلآ ئُّئّحب:ض[خل١
ط[خًْحتٌّ[آل خ[حت إلًٌختَّْ:خىٌُّحب:طُّمجُّحت:طُّْحآل طّىلألُّ ]ٌ ألّّحبإ
خُّضرَُّّْحتذخت ْ ًَّجن١ جبظ ْ ض[خل١ طُّْحآل جبٌّ ئُّئّحب خًٌّ ض[خل١

خبٌُّآلإ
ئُّ:ضًٌَّ[آل خ[خم ؤُّحتجبؤٌُّئّل ء خبألُّهّال حتْْخبحألُّ جبحضُّ:ء س
جبئألّ[ ضًٌَّ[آل ْ طجمد[ز:خىُّآل طَُّّْء:ضًٌَّ[آل طُّحتح ةُّآل خُّحتجلذخت
ةُّآلآ ط[حتَّجلٌّْْ ألُّةختجبألُّ:ء جبحخف خبٌ[ألُّ طُّْ طُّْحآل خىُّآل:ء
ض[خل طؤش[ ٌحبإ جبٌخت ْسًْجب أل[مُّجبحئُّذّّل ء ةُّآل إلحم
طَُّّْء طُّحتح نيًْجبَّْ إلُّؤّحنُّ خُّحتحْحتجبةختجبآل ئُّ ضختحٌّْ ْ

طُّة[إ َّْئ:ةّّ[:ضًٌَّّ:خُّحتحْحتجب ط[جبَّؤّحلحجب
ٌ ط٢ – ئخن يجمٌُّئ:جبةرحت ئُّ ٌل ُّْ:خخت� ّئٌُّختَّ:َّْضًَّجن[ئ

طًٌحنّحبث ء حت�ٌّْ طًألجمرئ:ضُّقألُّ
خًٌّآ ةُّألرحت ئُّ جبئألل خًٌّآ ضًححتجبآل ل ٌُّّضىل[ئ ئُّ طُّمجُّحت إ
ّحبآ ملُّه ئُّخ[أل جبحجنرّحب يُّألُّهٌُّل ْ خًٌحب خألؤّىلّل ٌخت ئُّخب

جبَّْئُّؤُّأل١ٌحبإ سُّإل[آل ؤُّحتجبال تث؟ ئُّ ذآل طَُّّْ
خًٌّآ ئُّ:مج٢ه[ألحب ٌ�ّخن خخت� ْ خ[أل ئُّ جبحجنرّحب زًٌئ: طُّمجُّحت إ

جبَّْئُّؤُّألٌُّئ:سُّإل[ألُّإ ث؟ ئُّْ ذ:ٌُّةّ�ّحب طَُّّْ
ُّْ�ّ ض[خل ذُّألحبحتْخل َّْ إلُّئجم[ٌحب ضُّْ ئُّ جنَُّّْةّ[آل طُّمجُّحت إ
ئُّْ:ؤئّآل ض[خل١ٌحب ذ ألُّةختجبآ:طَُّّْ خبحآل جنًْألّ�حب إلًٌمت ْ

ٌ[:ؤختآلإ جبٌختآل خلُّضر ألُّضًَّجن ةُّخلُّ:ء

ط[جلححت ْ جلألحبحآل ْ ئُّسُّألل ّل: َّْضر إلًٌمت ذ طُّمجُّحت إ
خبٌ[ألُّ طُّْ ألختط :ْ خًٌحب خلًز[خل�ًجلححت خ[ٌُّجب طَُّّْ: ألُّخبٌ[ٌْحبآ

ئُّ:سُّإل[آلإ ألٌُّختألٌُّّ ةُّخم ببتؤئّآل ألحلٌىٌُّّ خحلحألّحب:ء
ْ مجُّجندف ْ َّْضُّألجمغ: جبَّال: ْ خلُّحتخُّحتجل: ذ طُّمجُّحت: إ
ئَُّّْحت ٌحبآ خىختٌُّ ئُّئّحب ٌ]ز٢ْجلخ خ[ٌُّجب طَُّّْ خلًْز[خل�ًجلححتٌحبآ
طَُّّْء طُّحتح جبٌختآل ذُّْحٌْخن إلًْة[حت طُّْحألُّء هختَّآل طَُّّْء

أل[ةُّألٌُّّإ خًْآلآ:َّْف ًَّّ جن ْ:ئُّْ خلًز[خل�ًجلححت
ٌل س[حت نيُّآل حتْْخبحألُّ: ء: جبٌختٌال طَُّّْ: َّْ إلَُّّْسُّ: طّؤُّ
ض[خل١ جبٌختقألٌُّّ ء ذ[:طُّْ:نيحنرٌُّئُّ خىٌُّال ضًَّؤ[آل ط[مج[جبححت
جلْْحتك[آل طّؤُّ جن[ٌُّجب خًقآلإ خلًز[خل�ًجلححت ْ خًٌألّؤألٌُّّ

“ آمجًْجي آنيُّْ آز[ جبَّخم “ْ خًْجب: خرُّْ هّحلٌىؤ[آل ٌُّآل
جبَّحتٌْألؤ[آل طَُّّْء خ[آل ؤُّألحبمجُّخلُّ جبٌّ خل[يّالآ ئُّجي ْ جبٌختٌال
خىٌُّال زّ[آل َّْ ْ:ة[حت خًقآل خلًز[خل�ًجلححت خ[ٌُّجب خىٌُّال:ْ خرُّْ

ةٌُّالإ ط[حتَّجلٌّْْ ء ضًَّجن�ًجلحتحألُّّ طُّْ ط[خلر حتَّخلّؤألُّ ذ[
ء ةٌُّحب َّْز ذ[ةّل:إلحم سًْحت ء َّْْ:جنًَّّ ضًَّجن�ًجلحتحأل
ذختآ ةُّخلٌُّئ ضًَّجن�ًجلحتحأل َّْئ خًْجب سّ[ْحجل هختَّس[حت جن[ٌُّز
ٌحب جبٌخت ؤ[أل[ٌّ:مجُّْحتحٌل طُّْ:ضًَّجن�ًجلحتحألُّّ:طُّحت�حجب جبٌْألّحب َّْف

َّْزّحب:خُّضحنّحبإ خبٌ[آل ذ[يُّز:ْ ْ
ضًَّجب طُّمجُّحت ألُّّّآ ط[خل[آل هختَّ َّْجبٌىختجبأل جبَّحتٌْآل خُّضرَُّّْحتٌّ
ضًَّجب:خًٌألّحب ٌُّألٌُّئ:ض[خم طَُّّْء طُّحتح ألُّةختجبٌْحب إلًْة[حتَّ

نيزؤُّسّحب

ةحلجبآ ٌُّألٌُّئ َّْحتسُّ
ْ ألُّةٌُّحب :َّْز إلحم: طُّة[ ًَّجنحب جبظ ء: نيحنرُّ طُّْ طُّمجُّحت
َّْحتجبَّْحال:ألٌُّْحب طُّمجُّحت إلًٌختَّْةختجبألٌُّئّحبآ ئُّ ّل ألٌُّْحبَّ:خُّجن
مجُّجندّألآ ألّحن[ألحبحٌآل ْ جبَّْحتَّْحتجب ةُّخلٌُّئ جب٣ٌَُُّّّذحبحٌآل ئُّ
طُّحتح :ْ َّْحتٌ�ختٌحب ء: ألُّةٌُّحب َّْز إلحم ذ[يُّذُّ: طُّْ طُّمجُّحت:
إلَُّّْسُّ طَُّّْ خًٌحبآ ط[مج[جبححتذخت خًححتَّ ئٌُّّ ملًحجلٌحب طَُّّْء
ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ ؤُّحتحؤّحنُّ ط طُّحتح ْ جبٌختٌحب ط[حتحال ٌل خ[حت َّْ
ّحبَّ َّخل خخت� جبَّخلحب ض[خل١ طَُّّْء طُّحتح ة[حت خ[حتَّ جبَّحتٌْأل
طُّحتح إلًْة[حتٌل خًٌحبَّ ذ[ ضًَّجب: جن[حتٌل خلُّنيٌَُّّْئ أل[ْ

ضًَّجبإ خُّضرَُّّْحتٌّ

ُّ� ّ خُّجن خلًز[خل�ًجلححتٌّ
:::::ئُّ:خُّضرَُّّْحتٌّ :
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ئٌُّختَّ
مجختقآل ٌُّةُّْ

٧

ٌختَّؤٌُّختٍ ؤ[سحبخلً

خلُّحت خُّخل[ٌحبَّخلُّ خلُّحتَّْآل آ ةًْئ ةختجبٌحبَّخلُّ ؤ[جنرُّ
َّْحت ةضضضضضضختجبٌضضضضضضحبَّخلضضضضضُّ جلْْآل حت�َّخبٌضضضضضضحبَّ؛؛آ ةضضضضضضضُّْجب نيضضضضضضضضُّْ
ةضضضٌُّّ طضضض[خبحَّْ ضضضضخت ّ هضضض إلضضُّ حت�َّألضضض�ضضضّضضضألضآ طضضضضضُّْيضضضضضُّحتَّ جبٌّ
ضضضضًَّحت مجضضضجت نيضّضحبَّ خل[ذ ذضألضّضٌُّضحبَّ“ؤض[ألضضضضل“َّْآ خلض[ذ
خلُّهضُّحت طضضضُّجلال ةضضختجبٌضضحبَّ نيضضضّضضضحبآلح ةضضضًْ َّْحتَّْ ألضضضضضض[جلححت
ؤضضضضُّؤضضضضُّحت خض:خضضىلض ذضضًحٌّ ضحبَّألضلآ ّ ح:َّْخضض طضضضضضُّحت� جبحضضضضال

َّْةضضضضضضختجبألضضضضضضحب طضضضضضضضُّحت�ح َّْؤضضضضضضضضُّْآ ضضضضضض�ضضضضضضُّْ:خضضضضضضىضضضضضضُّ ٌ 
خ[آل:خلضُّحت ٌّئضضُّضضضًجبح إلضضضُّال ضىّضضُّؤضُّْآ ئ  ئضضُّذضض إلضضُّال
جبَّحت ْ زض[:ألضُّألضٌُّضحبألُّ ذض[ آ ٌّ]خضض ضضضًجبحؤضُّ؛:خلُّْحت ضضضًجبح
َّْحت خضضىٌُّضحبآل:خض حتَّألضشضال ألضض[ٌضضحبَّْآ ْ :خضضىلضضّضضحب ٌّألضضُّْح

ألض[جلححتَّمجضُّال:طضًنضضختَّح؛
طضض[حتحخم:سضضُّْحجب

خضضؤضضّضضأل ئضُّال طضضؤضضحنضضُّْ خضضضًْآ خضضُّذض[ئضحبَّْ خضضضُّجنضضىضُّال
خلضُّشضُّحت ذض[ جنضضُّْ ئضضُّخلضُّحت زضضّضضحب خضضألضضًْحت�ؤضضضُّ ضضضضخت ّ ذضض ذضض[

خض[آل:مجختٌحبََّّْحت ْ نيضّضحب ألضّضُّةضٌُّّآ ضضًْ:َّْيضُّْئضال ذضً
ضُّذُّحت خ:ْ حت�ْْجنآل ضحب ٌ حت� مجّ[ألُّمجُّالآ ٌخت ؤُّألضحلئضحب:ضضُّ
ألُّّةُّال ألضُّنيضًْ:ئضّحب ألضُّنيضًْ ضضضًجبح:ئضُّزضحنضرضحبآ خىلًْ
:ضَُّّْحت خض ألضٌُّضئضّضحبَّؤض[آل نيضّضحبآلآ َّْئض:َّْإلضُّحتةضًْ

مجحنر جبَّحتٌْآل ْ جبئ جبٌَّحب حت�ٌّْ ْذُّ ئٌُّّ: :ْْ طؤخت� طَُّّْل
خ[ٌحب طُّمجُّحت: ألٌُّحبآ: ز[ئ أل[طًؤّحبٌّ ةأل[حتٌَّئ َّْحتَّْ: ةُّخلّل:
ًَّجن ذختٌْجمىٌُّل:جبظ ْز نيًححتيًحت�ألٌُّّ خٌُّّحبَّ مجئ نيٌُّْل
ْط[ْ ض[ء زٌُّ[:ألُّّةختٌٌُّحبآ:جبٌْألّحب جبٌْخت:ْألحلٌ ط[خلًٌَّْئ ئُّ
خلُّحتذ[ز[ٌّ جنًؤ[حتٌل ة[ألحلحٌٌُّئ:خ:ْ ة[آل ْ خل[ؤ[آل ْخلُّحتَّْز
ؤُّحتجبال أل[ْنيُّْحآل خألًْحت�ٌحبَّ طُّمجُّحت َّْف مجختجبٌُّخلُّْآ أل[ْنيٌُّئ
ةُّهرُّّخلُّأل[ْ ةّألُّز ْ يف ةختجبٌُّْ جبحمج٢ٌّ خلُّّ إلُّْحتٌَّئ إلُّحت
ةٌُّحبإإإ:جبٌ[حتَّ طُّْحةٌُّ[آل ؤّ[آل ؤ[ئخت� َّْ شُّجل طٌُّ[ةٌُّ[آل [آل:ْ ّجبئ
ط ْهُّي٢ خبححت ؤُّحتجبال هختجنرٌُّّ ؤُّمجُّحت ألُّّّ ني[حتَّخلُّحتٌل ء
ؤُّذُّئ ئُّ خىٌُّحب: ةئ طُّحتحؤ[آل زُّّئجم[جلَّ ز٢ؤُّحتجب طُّْ ْذُّ:
ْ خ[ٌحب ذ[ خبألُّهرّؤألُّخلٌُّّ: ْخ[ز٢ٌَّئؤ[آل خ[ْل َّْخلُّحتإل[ز :ْ
خىٌُّحبآ:طٌٌُُّّحنُّ جبحتْخم ئُّأل[ْخُّق[آل ْط[جنر:جبْْخل زُّّئٌُّئ

زُّّئجم[جل
إل[ٌحبَّْةًْ؛؛

َّْخلُّحتإل[ذُّخلُّث طُّْ جبَّة
نيُّآل:خل[ئ نيُّأل[ٌّ ْزآ جبٌَّحنرٌُّئ ئُّ ٌُّةّل ئُّ جبْ:خختحآ طًٌحنآل
ْ ةختجبٌ[آلآ ةحنرًة[ئ ط[جنرّ[ألُّ:ْ:خختحٌ[ألُّ جنًٌَّّل َّْ ٌَُّّْةَُّّْ
حت�ْْخبَّ طُّْ حت�َّخلُّّ ذ[ إل[ْخل[ٌّ:ٌُّة١ٌّ:خًٌآلآ َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ
ةُّهرُّ خّيّؤُّز نيحنرّل ئُّ:خ[آل خًٌىل�ّل أل[ةًْة ٌُّء ء
طُّْ حت�َّخلُّّ ْ خًٌّ مجُّْحتحَّْ ة[حتَّمجُّ ةُّؤُّةُّؤُّ ْ أل[ْخٌُّألّ[آل
ْ ةختجبآل ٌُّة١ٌّ: يجمٌُّّ ذ٢ ْ خًْجب ضُّحتحْ خٌُّألّ[آل ء حت�حجبَّ:

حألّ[آلإ خختحخخت� خًْجبَّ
َّْضر خختحمجُّْحتحمجُّآ ؤ[ئ ي[ز ئُّ جبحتٌ[ جلٌّْ جنَُّّْةّ[ألّل
جبْم[ جبٌْ[ٌّ ألُّأل[خلّ�ُّآ: ز٢َّؤُّحتجب ألًْحت�خلر ْحجلةختجب :ي[ز
ة[حت ؤّألٌُّّ خّى[حتالآ ة[خختحٌل ؤآل: ْزث ز٢َّؤُّحتجبَّمجُّ ْخلُّال
خُّّال جب٣َُّّّذحبجب خ[ضحبَّ ْ خًْخل[آل ئٌُّّ ذًحٌحب طُّمجُّحت ةُّال
َّْ إل[ إلَُّّْسُّال ؤآل حت�حخل َّْ ْزث طٌُّْخن خًْالإإ ؤُّؤألًْألحب
خىُّ:إل[ْخل[ٌل ذُّؤ[جن[ خٌُّّحبج طُّع[ال طُّحتحال ة[حتٌل نيُّآل ٌُّة
ؤ[ٌَّْ�ُّ ٌُّ خًٌىل�ؤُّ: خختحٌّ جبٌختالآ ؤ[ئُّمجُّال َّْحتحألًَّحت: ئُّ
أل[ْخٌُّآل:إلُّحتجبْل إلُّهرٌُّل:ئُّ ّىلىىلًٌُّآ:َّْحتسئُّ خٌُّألؤ[آل:ذ
َّْحتجبحذ ط[ْ إل[ز طُّْ خًٌّ سًحألّل نيّؤُّآل ْ ٌخلُّْجلح [آل ؤ[ك
ذًحال ؤألّخن خىٌُّحبآ َّ ذًٌخت� ؤآل ذ[ خٌُّألؤ[آل ضجمرُّ سًْمجٌُّل ْ
ز ألُّةُّهّحبَّ نيُّْال ذ[ خىُّال جبحتْخم أل[ْخٌُّألؤ[آل ئُّ جبًٌححتٌل
ضحنر يٌُّختٌل إل[ز طّألش[ ألٌُّْألال؛؛ أل[ْني[حتحأل س[حتٌ�١ ْ
ؤآل ز ْذُّ ْ ألّحن[أل:جبح ٌى[حتٌّ ضُّحت� ْ:ةُّحتَّخلرٌُّّ ْ ًةئ ْ ْخُّحت�
ذّ[ؤُّْ نيال:ْ ذ[ ذًحؤُّجب جن[حت:جبٌختال طُّحتح نيُّآل:حت�ْْخبٌّل خلُّهُّحت
ز٢َّؤُّحتجبٌخن خىٌُّحبآ جبحتْخم ئُّأل[ْخٌُّألؤ[آل خُّحتجلٌل جبًٌححت ٌُّء
نيّحب ذ[ طألحن[طُّئ ة[حتجب: زٌُّّ خىلًَّْ ذً: ْز ْ ةختجب يُّخًْئ:
نيُّآل جبٌْ[ٌّ ةُّالإإ ذُّؤ[ال ة[حتَّمجُّجب ةُّحتقُّ ضًجبح ذٌُّّحبَّْ: ْ
إل[ذُّّ ة[خختح جبًٌححت سّ[ذ ئُّ ألًْحت�خلر إل[ذُّْ خختحمجُّْحتح حت�ْْخبٌل
أل[ْخٌُّآل سًَّْط[َّْمجٌُّّ خ[آل ّىّل:ئُّ ْز ٌ حت� هختَّ زُّّئ ٌُّء
خًٌىلل:نيٌُّّْ:ةُّهرُّ خختح َّْضر ةختجبٌُّآ :جبحتْخم إلُّحتجبْل:ؤ[ئ
ْ ز٢ٌَُّّّْ نيًٌُّ: جبَّْجبَّْحآل :َّْ إل[ذُّْ: جن[حت ئُّ مجُّْحتح: خختحٌّ
ْذُّ:زث ْ ةختجب جبَّؤ:ؤ[مي ٌُّّْط:ْ ط ْ ؤئ ةختجبَّ خ[ْجي
ضُّحتحٌُّْ:ء طُّْ:إلُّؤ�ُّ خختحٌّ:ض[خلّ�ّحبآ:ئُّ:جنًْآل ذً حت�حخل:َّْ
جبحٌحبَّْآ ز[جبحجنرال سًْحتَّ ٌَّّْ إل[ذّحب ذً جبحالآ جبَّحتإلُّيحب:طُّع[ؤ
جن[أل[جلٌّ ؤآل حت�حخل َّْ آ طُّؤُّئ إل[ذُّ ئُّئّال ئَُّّْل «]ضُّس ؤآل
خىٌُّحبإ م[هال ةُّال جبحْح طّجمُّ جبٌختالإإ خختحٌل طّشًْحتَّ ء ةُّال

ة[خختحٌّ ٌُّة١ٌّ ؤئ خختح:جبَّخم:ةختجبألُّ إلُّحتجبْل ء َّْضرُّ ئُّْ
خىلًْجبَّ ذ[ مجًحتسُّْةختجبٌ[جب ضًٌَّّ: خًٌّ ضُّحتٌ ز٢َّؤُّحتجب
س[حتٌّ:ة[حتؤ[آل ْ ًض[ئ زث ْذألُّ ْ ٌألٌُّّ نيخت� حت�ٌُّّْآ:إلُّحتجبْمجّ[آل
ز٢َّؤُّحتجبَّمجٌُّخن ة[حتخىٌُّحبح؛ ألُّّؤّألّحب:َّْك[أل[ طُّحتح ؤُّألُّّ هختَّ
زُّّئٌُّئ َّْف ئُّجبحآل:فّألال شُّجلةختجبال هختَّ ْزث سًْحْ إل[ذُّ

خىُّال؛؛ جبحتْخلّ[آل ةُّآل:ذ[ نيَُّّْحت�ٌال ذختَّء
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