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جنُّهُّة ٌُّّ خل[ئض ث ٌ[جب
خُّنحبح ئُّ ةًحتجبَّ ضٌُّّ خل[ئض إلُّجلححتحآل ٌ[جب
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حتْْجنألإلًٌختٌّ جبَّجلمج[ٌّ ئٌُّآل مجحنرُّّّ ؤ[أل�[ألُّ ظئٌُُّّل
ٌل ةًحتجب:هٌُّئأجنُّهُّةا:خْطُّةختٌُّ ْحتَّخل[ألآل

جلحٌأل أتبببا شًجلٌَّختحآل:أببثبا:ةًحتجبٌّ أتثا ٤[حتَّ

٢٠٠٦ في والوثائق٨٩٢ الكتب دار في رقم االيداع

81218
جلٌّ ٌُّةخت� ْ ألُّذَُّّْضًحجلٌّةًحتجب

ه[ؤجمغ ذ[حتٌوْ ئُّحت�ٌّْ
ةًحتجب ْ طُّني ةًْحتَّ َّْحتَّْ مختحة

خى[ح نيُّ خ[ٌُّجب

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

الفيليين للكورد واالعالم للثقافة شفق مؤسسة

بب إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ هٌُّئ ةًحتجب إلُّيٌُّئ :جبجلٌآل

تب .............................. ٌّختٌجب ذٌُّ[حتَّْحأل ٌّ]خ ئّجتألٌُّّ َّْ إلَُّّْسُّ ةًحتجبخلر[آل

ثب خ[ضٌُّئإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ خلحلحألآل طُّحتح ذُّحتشّئ ْ ذُّمختٌد ئُّ ض[ألُّيف

ثت جبحتٌ[إإإإإإإإإإإإإإإإ: ئُّخلّحبححتَّ إلُّئُّمحُّ ألُّةختجبآل خًحتجبؤ[آل ء:َّْض[ذخت ذًحتةؤ[ألُّ طُّْ:ذٌُّ[حتَّْحآل
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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

مجًجلَّحت جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ جبحؤُّجلحتحألآل خل[ئّ[جب ألًإلُّؤف حتْْخبٌَّئُّ:َّْ ط
مجًجلَّحت ضألىألُّحت يٌُّختحألّل َّْ مختحة ء ئَُّّْضرّل ٌٌُّخن طُّةٌُّالآ
إلّحلٌَّئ إل[ْخلُّألل سًْحتحْسًْحت سُّؤجمُّحتٌَّئ مجحنر أل[ني[حت طُّة[ْ
ئَُّّْحتمج٢ٌ[ل جنًّحجلٌَّئ ْ خلّ[خل خُّجنحبححتٌىختجبآل جنًٌَّّّ ئُّ ةختجبمجُّ
ٌٌُّخن ء ئُّ:جبَّؤ[حتمجختخبٌٌُّئ:َّْؤ٢حذ:ؤُّأللآ جبٌْخت ضًٌَّ[آل:خىلألَُّّْ
طُّْ شًحتؤُّز: ئَُّّْحت: خًْجب حت�َّؤحلٌّ [آل طؤجم[ك ط[إلُّألل إلّحنر
ْ مختحة ط[جلحجبٌّ طُّحت�ح جبحخلٌُّّ: ذْْ]إل ء َّْحتجبَّْحؤُّ يًحتخ[ألٌُّّئ
خ[َّْذ إلًْة[حتٌَّئ ئُّْ خخت�ٌل َّْمجًْحتٌَّّ طؤش[ جبقةختحخلُّّمجٌُّّ؛
ذًٌخن ذُّّألُّ ء ْ:سًْحتحٌُّذ:مجختهرٌُّئُّ أل[حت�حخلُّْض ْ حتحخلُّْض
جبخلٌُّّّ ض[َّْآل طّؤُّ خًٌحنال: خ[ٌُّجب ء جبٌْألال: ؤُّخلُّئُّمجُّؤ[آلآ
ْف[آلآ َّْزّىختٌ[مجّال:ئُّ ةًْمي ْ جبَّحتةختٌ[ل سّألخل[ٌحبٌالآ:طّؤُّ
ط[مجخت َّْحت ةُّهّرؤألُّ طّؤٌُّال جبحٌالآ جنُّإلّحب ي[هئٌُّل ء طّؤُّ:خًقآل
يًحتخ[أل خًقألُّ طّؤُّ مجُّأل[ذُّة[حتٌّآ ْ ذ٢حت مجخت� :ْ جبٌىر[ذحتٌُّز
حتَّجندف ْ ةحل ْ خلُّحتمجُّحتجبحآل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ طّؤُّ مختحةإ حتٌْحبحمجٌُّئ
إلًٌمت َّْخ خلّ[خل ةّحنؤُّةّخن َّْحتجبَّْحؤ أل[ْحت�حخم ةُّهرّؤُّخلُّ

إ ط[ة[ؤّل ْ ط[يدُّز ئُّخ[آل هىختٌَّل
سًْحت:س[حتحآل جبٌّ هٌُّئٌُّّئ طًٌحنّحب ء إلُّخم يجمٌُّل ئُّ:جلٌُّْْ إلُّحت
زختخبٌَّل ئُّإلُّحت طٌُُّّحتآل ز[خُّألحبٌّل إلُّحت ئُّ ْحجل جلٌّْ ْ أل[ٌُّألُّْ
ط[ٌألحبَّْ جبٌحب: َّْ إلَُّّْسُّ ء سًْحتَّ ئُّْ ذخت ٌ[:نيحنرّل خلّ[خل
إلًٌمت جنُّهُّة جبحؤُّجلحتحألآل ئُّخ[آل: خل[ئ ث: جبٌْ[ٌّ جبحجنرًْجبإ خلُّخخت
حتة[خُّحتٌّ ئُّ: جبٌْختَّْضجمغ َّْحتَّْ ْذ[حتؤ[آل أل[جبٌْألال خُّئ�ٌُّل
ْ َّْ:جنًَّّجلححت �مجختأل طُّمجُّحت ذآل قًْألُّث طُّحتح خًحجبآ أل[جنُّحتٌو[ألُّ
َّْئ يجمُّ ْ ألٌُّ[جنرًٌحب َّْزّ[آل خ[َّْحت� ألٌٌُُّّحبْ ضًَّجب �جبحئ جلْْحآل
ذختآ :جلْْحآل:ةُّخلٌُّئ ٌّ�ىإل[ذُّمجٌُّّ:ضًَّجبح:ألُّةٌُّحب:ؤُّمجُّحت:ذُّألّ[:ئُّحتّز
يًحتذ[حتةختجبآل:طٌُّ[جبَّ ْ ضًَّجن ؤحلمج[أل ش[ئُّذّل ط:سًْحتَّ ط[ٌ[
طٌُُّّ ةئرًْحتؤ[آل:ؤُّألحبمجُّخلُّْح:ط[ٌ[ ْ ْ:ؤّجتْْ جلْْحآل طَُّّْل:ئُّ خ[ي
ئُّْ:جبَّحتجبَّخلُّحتٌّ:ْ:ؤٌُّألُّذٌُّّئُّح حتَّهر[حتَّخلُّ:ء:يًحتذ[حتؤ[آل:طُّة[ طُّْ
إلُّة جبحْحٌّ خ[ٌُّخلُّ: نيًٌآل نيحنرٌُّئُّْ ط طُّحتح نيُّخم: ؤُّإل[ألُّ
ُّؤُّش[ئ خى[ح ئُّطُّْحةُّؤ[آل �ْجل طٌُّ[ةُّؤ[آل طُّمجُّحت خىٌُّال ؤُّجلئًؤُّّز
ء ؤُّخلُّئُّ طُّْ ض[َّْآل خًْجبَّ: خرًٌُّألّحب حتَّخل[ألآل: جبَّجلمج[ٌل إلًٌمت
خخت�ٌل ْسًْجب َّْخ خًٌألُّ سُّال ئُّجبَّْحتٌّ: زّىإل[ذ�ُّؤ[آل حتْْئٌُّئ
ذ[جلَّؤ[آل:خ�ختقألُّ ألٌَُّّْئ ألُّّّ ض[خل١ طَُّّْ ط[ٌ[ حتٌخت�َّْإ ْ ز[خُّألحبٌّ

خًٌ[ذ[آل َّْإل[حت َّْحتجلٌَّئ مجحنر هٌُّئٌُّّئطُّمجُّحت ْ خًْآل إلّحلٌل خلُّحتنيٌَُّّّْ سًْحت خّئّؤألٌُّ[آل ْ ضًَّؤ[آل
ئُّ:جنُّهُّة إلّؤ[آل:إلُّْئحبحٌآل طًٌحنّال خىُّآلح:طّؤُّ جن[أل[جلٌّ:َّْزُّّْ
طٌَُّّْحن[ ء:َّْئ خُّحتجلذخت َّْإلُّْئّل ْ هّحن١ طُّْخل[ ئُّ َّْحتجبَّْحؤُّ
ْ جبٌ[حتٌّ جبَّخلىُّهرٌُّئ َّْئ إل[ْحتجبمجُّ خُّحتإلُّال ط[جنىختحٌل زّحنىُّهغ

س[حتحآلإ ئُّ هّحن١
خُّإلختَّْ:زّحنىُّهغ:حتْْئٌُّئؤ[آل َّْئ:مجُّجنُّةختجبآل إل[ٌال طّؤُّ خّ�ًؤ[آل
طَُّّْ َّْ خ[َّْحت� ذًحأل[ْ ْ خًجنّال ذًٌُّألّال ْ حتَّخل[ألألؤ[آل ة[حتٌَّئ ئُّخًححت
ة[حتؤُّألحبٌَّئؤ[آل:خٌُّّحبآ:خُّئىًْ ؤُّألحبألٌَُّّّْ ء:ضًخلُّؤ[آل:ئُّ ألٌُّختٌال
ذ[ جبحقألُّ ة[حتؤُّألحبٌَّئؤ[آل ئُّ خخت�ٌل ؤُّجني هختٌَّ�ُّْ خلُّضر :َّْ
طُّْ ألُّخ[ٌُّجب: طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت خ�ختآلآ ٌّ]ٌ حتَّخل[ألآل خ[ٌّ طُّئو:
خًٌُّ ضًَّألحبأل�[ٌل: ٌُّةُّؤف جنُّهُّة: ء: خىلًْجب إلًٌختَّْ: ئُّ حتحخلُّّ
خبآل جبحْ َّْزّ[آل �مجختأل:ْ ضًٌَّّ زّىإل[ذ�ُّؤ[آل:مجختذ�ُّخلُّ حتْْئٌُّئ
ْ حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ سُّإل[آل ئُّ خُّحتجلٌل ط[خلر حتَّخل[ألُّ زّ[ٌَّْئ ْ
جبَّحتٌْألّ[آل ئُّ خُّجنحبححتٌىختجبآل:َّْسُّال حتْْجنألإلًٌختٌّ:إلُّة ْ حتَّخل[ألآل
سًحألّحبححتٌل:ألّحن[ألحبح ٌْألٌُّّ ْ:ٌٌُّخن: ةّحنُّمجُّؤ[آل ئُّ:ط[خلر ة[ف

ذختإ ةُّخلٌُّئ طُّحتح ذخت:ةًحتجب:هٌُّئ حتَّخل[ألألى[حتٌَّئ ئُّخ[آل
ط[جنىختحٌ�ُّْ َّْمجحنر جنُّهُّة جبحؤُّجلحتحألآل خل[ئّ[جب ألًٌُّؤف ئُّ
ألٌُُّّْ ٌُّألّل: إلًٌمت ةُّؤُّْ ٌُّآل: َّْ طؤخت�ْْ حتْْخب ذ[ طًٌحنالث
ط خبألُّهغ:ْ ]ٌ ألًٌجم[ألآل ئُّحت�ٌّْ مي خى[ جنًَّّجلْْحألُّ ط ضحلؤُّز
أل[ْأل مل[جبَّ ألحلٌى[ٌُّذ َّْحتجبَّْحال:ط[جنأل[:خى[ْ َّْجنًٌَّّل زّىإل[ذُّ

جبحإ طُّع[ؤ جنُّهُّة طَُّّْء سًْحت ةًْؤُّئ�[مجُّؤ[آل نيف:ْ
خًٌُّ ْ ةٌُّال جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ جبحؤُّجلحتحألآل خل[ئّ[جب طّؤُّ طؤخت�ْْ
خ[خل ْ :مختحي حتَّخل[ألآل: ط[٣[آل ئُّ ط[جنىختح ْ جبٌ[حت ٤[حتٌَّل
هّحن١ َّْضرّل ئُّمجحنر طّجمُّ طّؤٌُّخن طُّةختٌٌُّحبآ َّْسًحأل
َّْ نيًٌألىُّ جنُّهُّةآ ضّحلحآل إلُّْئ خلُّحتةُّهغ َّْ ضًَّجن[ئّال:
َّْجبَّخم سًحتطُّذُّ: ط ْ ةٌُّال ة[حت حتٌخت�َّْؤ[آل ْ خ[َّْحت� مجًْحتٌَّّ:
ضًحجلٌ[حت ْ جبَّخم خ[حتقألُّ هّحن١ ئٌٌُُّّخن ط[ؤ[جبٌَّال إل[ْحتجبقُّْ

ئُّس[حتحآلإ هّحن١ٌال
ْ جبحؤُّجلحتألُّحتٌَّئ مجحنر :ْ ضًَّال ئُّ :ٌ]ز٢ْْجلخ ذخت س[حتٌل
ئُّئّ[آل خُّجنٌُّئُّّْآ:جبَّخل﴿ًَّجن َّْمجحنر جنُّهُّة:ةُّال ة[حتؤُّألحبٌَّئ
حتٌخت�َّْ ْ َّْحتجبَّْحال إلُّْئٌُّئ ْ جبئجمًْجلٌّ ْ َّْه[جبححتٌّ طُّحتح ةُّال
شًحتؤُّز َّْ ء طَُّّْخلُّ ذُّألّ[ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ؤّجتْْ طألجم[ألّ[آلآ
إلًٌمت طَُّّْء َّْ خ�ختٌحب ئَُّّْحتنيُّْ جنُّهُّة ة[حتٌَّئ جن[أل[جلٌُّْ ْ
حتْْخب ذ[ ألُّةختجبمجُّ جنُّهُّيُّ ة[حت ط زّىإل[ذ�ُّؤ[آل ئُّ ذخت ٌُّألّل

طؤخت�ْْإ

هٌُّئ شجمف مُّف
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خًٌ[ذ[جب ضختحْ: ْ ةًٌُّآل هختَّ طُّمجُّحت ط[خلّ[َّْ طُّْ: طؤش[
ةختجبٌ[آل :ذُّي إلُّحتنيُّآل ط[حتجبآ ألُّةختجبٌ[جبَّ ض[خم مجُّقُّمجُّ
خًٌ[جبْ ض[خلُّْ ةُّؤّل ؤ[ٌَّّْ ذ[ خىُّآل ض[خم ط[خلّ[َّْ طُّْ
ط[حتجبَّمجُّ جنًٌّ[ْ زُّق[ألُّمجٌُّّ جبْخ[حتَّ ألُّني طُّْيُّحتَّ:َّْز

جبَّحتةختجبٌ[جبإ جلخخت
ْ جنًٌّ[خم طُّْيُّحتَّ مختحيّخن ط[خلّ[َّْمجٌُّّ ألًْحت�ٌحب طّجمٌُّخن
جبَّحتخى[آ زُّخلُّآل ْ سًحآل خُّحتإلُّال ط[حتجبْ أل[ذًٌُّأل نيُّّآ ّ ذ
ْحين ئُّ جبٌْخت: مختحة َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء خلّ[خلُّز :ُّْ�ٌُّئ
ضٌَُّّْئ ؤّألّحبَّ مختحة أل[ْ :خلّ[خل حتحخلى[أل جلَّؤّألٌُّّ ْ
ْ �ْجل:ْ ٌَّط[ْححت ْ جبَّحتجبَّخلُّحتٌّ إلُّؤ�ُّ طُّْ ء: ةُّخلّل
ْ ز[جن[ٌُّذ جبٌىر[ذحتٌَّئ ئٌُُّّآل ء نيُّْ ألٌُّْحبَّ خلرُّؤُّ
ضًٌَّحن ضًجب ْ خ[ز٢ٌَّئ َّْحتحألًَّحت:خ[ْلْ: مختحة ةًؤ[حتٌٌُّئ
ئَُّّْحت:طٌَُّّْخن إلُّحت ْ:ذ[جلَّآ ّجتْْ:ةًٌُّآل ئُّؤ َّْ:ةختٌ[مجُّ زٌُّخت�
خ[آل أل[نيًْجبَّ جنًٌَّّل إلًٌمت َّْ ء مختحيُّ طّجمٌُّّ يًأل[ه ئٌُّّ
إلُّؤ[آل َّْ طَُّّْخلُّ ضًحجلٌ[حت مجًجلٌَّحنرُّ حأل شًةؤخت� جنًّحجلٌَّئ
خى[ْ شًةال تببب خل[ئٌُّئ ئَُّّْحتسُّ ْ مختحة ةًٌُّآل جنًّحجلٌَّئ
جبٌىر[ذحتٌ[ألُّ شًةؤّل ّحبح خًٌحن خى[ْ طُّحت�حٌّ خ[أل�ُّجنٌُّخن

إل[ذ�ُّحإ َّْز سًْحتَّ ٌَّّْ مختحة ئَُّّْء ض[خل١َّ خىُّال

زّحندّأل ط[خل[أل َّْ ]ٌ مختحة:ألُّحت�َّخلألُّْآ أل[ْ ئُّ:ط[ئحنرى[حتٌٌُّئ ط[خل[أل َّْ ألُّّّ أل[إلُّيّ[آل ؤُّحتجبال
ألُّْجب ؤ[حتٌوُّز ذُّألّ[:َّْ خًٌألُّ ٌُّة١ٌّ إل[ؤّرٌُّّ طُّْيُّحتَّ حتٌْحبحمجٌُّئ نيًٌألىُّ ألُّةُّآلآ ط[ٌألحبَّمجٌُّّ
جلخختَّحآ إلُّحت ط[حتجبَّمجٌُّّ ألُّْجب ض[خلُّْ ط[خلّ[ْ ذ[ حبثح ّ طًٌحن ةًحتجبَّْححتٌّ زُّألحبٌل َّْف أل[ةختٌُّآلآ سّ[َّْ
ط[خلّ[ْ ةًْؤُّئ�[ٌّ:ةًحتجبَّْححتٌّ ئُّ:أل[ْ ذ[طّجمٌُّخن ْ ئَُّّْضر:ضًٌَّّ ء ئََُّّّْْ:إل[ذ�ُّ زُّألحبٌحنُّ ط

ط[حتجبإ ةختجبألُّخلٌُّّ إل[حت�ٌألُّْ َّْز مجُّ× ؤُّحتجبال ْ خًٌُّ ط[ْ

ٌحبإإح؛ ألُّ ؤئ ةًْحتَّ َّْحتَّْ مختحة

إلُّحت:قًسًٌئّل ألُّّّْ ض[خلّل ؤُّجلَّألٌُّّ طُّحت�حٌّ:نيًٌألُّ ط
ضُّحت�مجُّمجُّ طُّة[ْ جلٌ[ذخت مختحة مجختهرٌُّئ ّحنُّْ ة جنًّحجلَّ َّْْ
نيُّآل ط[ة[ال:ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ ئُّ َّْئ:طٌَُّّْحن[ طُّة[إ ضُّخل١َّْ
َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء حأل شًةؤخت� جنًّحجل مجًجلٌَّحنرُّآ خل[ئ
حتحخلّّل جن[ٌُّجب شجمف خلُّجبحال حتخبٌال حتؤّ[آل ئُّجنًْآل مختحة
طٌُّْخن ء ألُّةختجبآ حتحخلُّّ زّحندّأل:طُّْ ةًحتجب ء جبَّحتةُّهرًٌحب

ئٌُُّّةُّْ:خٌُّّال ٌجمر ًإلُّئ ٌل خخت� خ[ٌُّجب ةًحتجب طَُّّْخلُّ:طّؤٌُّّ
خل[ئٌُّئ َّْحتٌآل يُّْئٌُّئ َّْ ألٌٌُُّّال مج٢ ضًَّؤ[آل طُّْيُّحتَّ ْ
ْ مختحي ٌّ]�ةًْؤُّئ ّىإل[ذٌُّئ ز ئُّ ٌل خخت� تبببٌّ َّْحتسُّ
سًَّّس ّجتٌُّّْْ ؤ يُّْئٌُّئ طُّْ ء ألُّةٌُّال إلًٌختَّْ طّىلألُّ
خل[ئٌُّئ حأل شًةؤخت� ؤ[ٌَّّْ طُّْ خ[ٌُّجب نيًٌألىُّ ةختٌُّآل؛
إلُّئجمًْةُّهر ْ ٌجمر ًإلُّئ ْ خىٌُّال جنُّّْ تببب جبٌْ[ٌّ
طُّحتح مختحةآ: ئُّ خٌُّال: ئٌُُّّةُّْ ض[خل١ َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء
َّْجلٌختٌَّئ خلُّحتء ٌجمر ًإلُّئ ط[ٌ[: ء بتب ؤ[جبجبٌَّّ قًْألُّث
ئُّ خًٌّ طُّْخل[ ٌجمر ًإلُّئ إلُّؤ[آل ط[جلحجبٌّ زختخلٌُّّ جبٌْ[ٌّ

خًجبسٌُّّ خُّجي ةُّؤُّْةختجبآل: ؤُّخلُّئٌُّّ ]ٌ سًَّّسّىختجبآلح:
نيُّ ؤ[أل[ٌّ مختحة مجحنر خًجبسٌُّّ ئُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت
خلُّحتةختجبحٌُّذ طَُّّْخلُّ:ء زختخلّ[حتٌَّئُّ سًْحْ:ط ّحبح حتَّخلأل
ني[حتَّخلُّحت ء خى[ ئَُّّْ إلًٌخت ٌّأل[جب ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت خلّ[خل
جبٌَُّّإل[ خُّئىًْ: ؤ[ئىآ ط[ئحنرىختجبآل ئُّ إل[ ذُّألّ[ ّحنٌُّئ: ة
جبحتٌجتَّ:جبَّألُّ إلُّحت شًةال خ[ألُّ:خ[آل ذختٌخن خلُّحتء:َّْجلٌختٌَّئ

ئُّ:ةختجبٌََّّْئّ[آلإ خألُّؤ[ طُّْ
مختحيّخنآ مُّحتَّخٌُّئ ضًجب ئُّأل[ْأل جبٌْألّال طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ
ط٢حجبٌَّّ:ط[ئحنر ئُّْ ْحجل ألُّّّ ط[ؤ[جبَّ ّىإل[ذٌُّئُّ ز ئُّْ إلًٌىلى[ال
طُّع[ؤُّمجٌُّحن:ذًٌىلّ[آل طُّمجُّحت ذُّأل[ألُّز ْ خ[حتآل ألُّةختٌ[مجُّ
ٌ نيَُّّْحت� ذخت ضًٌأل[ٌّْ ط[ٌألحبٌَّل ]ٌ ّحبَّْ خىُّه ئُّف ْذّخن
طُّْخل[ ٌجمرٌُّئ ًئُّإلُّئ إلًٌختةختجبآل طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ خًْجبآ
ذ[جلَّ ئٌُُّّةُّْجبحٌآل: :ْ جبحتحخلُّز َّْ إلَُّّْسُّ: طّجمُّ ئُّنيُّْ:

ٌحبإ جبٌخت

ٌجمرًآلخل[خًحتحْحّ خ
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جبٌْ[ٌّ ء ةختجبآلآ طَُّّْ زحن١�حخم ط[ؤ[خبٌَّئ مجحنر
مختحةآ ئُّ: خُّمحم حتؤّ[آل ئُّ ببخل[ئ ألحلٌىٌُّّ:
ؤٌُّحبحآل سّ[سّ[ٌّ زّىإل[ذٌُّئ ْ مختحيٌُّّئ إلّؤ[آل
قًْألٌُّل ألُّذًٌُّألجمغ إلُّحت ألُّء مختحي خلّ[خل
زّحنىُّجي إل[ْخُّجي خبٌ[آل: ْ :جبقًةختحخل سًحآل
ْ ةّحنؤُّةّخن حتْْخب ئُّجبٌْ[ٌّ حتْْخب خُّئىًْ خىُّآلآ
زًٌَُّّألحبٌٌُّئّ[آل خًْجبْ يًٌئ١َّْ أل[ْألّ[آل أل[ةًةٌُّّئ

ألٌُّحبإ ضختحْذخت َّْحتَّْ مج[ال ضختحَّْْ ئُّ
ألُّذًٌُّألآل ْذّل أل[ْأل زّىإل[ذٌُّئ طُّمجُّحت
خلّ[خل خبٌ[آل خُّّألُّ جبحتٌجتَّ ْ خجتٌُّآل ٌَُّّْةُّْ
ضًٌَّ[آل ةئرًْحتٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ ط[خًْحتٌّ ْ

هّحبحتحف ]ٌ:ًٌَّسُّألل:أل[ْض مختحةآ

ْ جبقًةختحخل جنًٌَّّل َّْ ألُّذًٌُّألآل طُّمجُّحت :ْ
ْ خىُّآل ٌُّة١ٌّ َّْئ ُّؤ[ؤئ إل[ْنيُّحتض[ألُّ ْ:ؤُّجبَّأل
زُّخلُّآل جبَّخلز:ئُّأل[ْأل:ضًٌَّ[آل َّْجبَّخلىختجبآل جبَّخم
ني[حتَّخلُّحت جنًْآل خ[ٌُّخلُّ:خ�ُّحتجبألُّ جبٌّ طَُّّْ ألُّةُّآلآ
ْ ةًٌُّآل خلّجمرال ئُّْ طَُّّْء طُّحتح ذخت خلّجمرؤّل ْ
زُّحت�ٌَّّ خرًٌُّألآل ْ خًْآل: يًحتذ[حت: َّْحتٌألُّ خلُّضر
ْحجل أل[ْألّ[آل حأل ْ:شًةؤخت� خلّ[خل خبٌ[آل ئُّ ذ[جلٌَّل

خىُّآلإ
ذختآ خلّجمرؤّل َّْ خلّجمرؤّل ط[جنرىختجبآل خّ�ًؤ[آل
طُّمجُّحتٌخن جبٌّ: يٌُُّّنُّةختٌ[مجُّآ ألٌُّخن ةوختَّْ: ألُّ
ٌُّة١ :ْ سُّألل خلُّضر خ[حت طَُّّْ ألُّْجبآ طّىلألُّ:
ْز ؤُّذختخلّحبححتآ: ةّحنؤُّةّخن ْ ألُّةختجبآل زُّخلُّآل:

ٌحبإ خُّ ة[حتَّخل[ز َّْحتَّْ
إلًٌمت:خ[َّْز ئُّخ[آل زّىإل[ذٌُّئ ء ئُّمختحة:ط[جنىختحخم
ْ خلّ[خل ؤُّخلُّئٌُّئ جلْْحتال ئُّخ[آل ]ٌ ؤُّخلُّئٌُّل ْ
ْ:مجحنرّ[آل ألف مجًعّ[ل حأل شًةؤخت� طحبححتٌّ:ْ:جنًّحجل
ْسًْجب ئُّأل[ْألّ[آل: خلُّضرّل ْ ٌْْجتّ ؤ :أل[ةًة
خلّجمرال :ٌَّّْ ني[حتَّخلُّحتةختجبألّحن طًؤّحب ْ ٌحب: جبٌخت
جبَّحتنيُّّْ ؤُّش[ئ ئُّ طّجمُّ حأل شًةؤخت� جنًّحجل ْ
َّْزُّّْ:ألُّؤُّألحبمجُّ طًؤّحب ْ ًَّجن جبظ ذختٌْجمىٌُّل
خُّئ�ٌُّخن ض[خل١ٌآل يٌُّختحألُّآ ئٌُّّ يًحتذ[حتخًٌآل طُّحتح
ط[ٌ[ ء مختحيُّآ: حأل شًةؤخت� خل[ئ بب طُّجلؤًْآل:
جنًْآل ألُّمجُّحتجبٌحبَّ خًْجب:طُّحت�حنيُّ ش[ف طٌُُّّ ْذّل
خلجمرؤّل :ْ :حأل شًةؤخت� ئُّ جنًّحجلٌل :ْ ني[حتَّخلُّحت:

طُّْ ألُّةختٌٌُّحبآ طّىلألُّ طُّمجُّحت ط[ٌ[ مجًعّ[لح ذخت
ْز ألُّةختٌ[مجُّ ني[حتَّخلُّحت مجختهرٌُّئ ْ ةّحنؤُّةّخن

خُّآلح ةًْحتَّ َّْحتَّْ
ْ َّْحتجبَّْحؤ ]ٌ آ جبْحت�ٌ[ألّل َّْحتجبَّال إل[ مختحة
ُّةجم[ألُّ ءٌ: طّجمُّ حأل شًةؤخت� خلّجمرال ٌَّّ حتحجلٌدًٌآلْ:
]ٌ ألُّذٌَُّّْآ ْ ذ[ٌو سُّألل ْ ة[حتَّخل[ز َّْ
يًأل[ه ط طُّحتح ني[حتَّخلُّحتٌخن ني[حتَّخلُّحتآ َّْجبٌىختجبآل
جبْ طُّحتح ْز جبحخُّجنىختجبآل ْ هّحبحتحف خّش�ُّ مختحيُّ

ألُّّّإ ذخت إلًٌمت جنّنُّآ ْ خلًألأل ذخت ٌال إلُّحت
مختحةآ ئُّ ذ[ٌو زّىإل[ذٌُّّ جبْ سًْحت خلًألأل جنّنُّْ
ط[خلر ئُّخ[آل خُّئىًْ مختحةآ: ئُّ: ذُّألّ[ ألُّ إلُّئدُّز
ألّحنرُّسُّّّآ زّىإل[ذُّ:ئُّف جبْ ء:طُّْ ْذٌُّئُّ طُّْ
ةًجنر[حت ْ ْ:سُّألل :ةّحنؤُّةّخن خلُّحتي[ئ إلُّؤّحنُّ
ئًخأل[آل ْ ز[ةجمر[آل ئُّْحألٌُّخنث خًٌألُّآ ٌُّة١ٌّ
ٌْْجتّ ؤ ةّحنؤُّةّخن طٌَُّّْحن[ َّْئ خُّشختٌَّآلآ ْ
خلنًجبٌُّْ أل[ْأل ةّحنؤُّةّخن ْ ذًحتةّ[ْ:ط٢حآل أل[ْأل
مختحة ئُّ: خُّمجمّخن حتؤّ[آل جبٌْ[ٌّ طّش[ ْ ط٢حآل:
ألُّةُّآلآ ٌُّة١ٌّ َّْ ألُّؤُّألحب: إلًٌمت: خلًألأل جنّنُّْ
ّحبَّ حتَّخل ذ[ ؤُّحتجبال سُّؤىًجن ذُّيّألَُّّْْ ئُّ إلُّحت
ْ ٌآل خلُّحتخخت� ْ حتْحة[ألآل :ْ : ش[ئ ْ ؤ[ئ جبحمج٢ةختجبآل

ذختإ حتٌْحبحمجٌُّئ ْ ة[حت جبٌَُّّإل[
ٌُّّْ]ّ ؤ[ط ذُّألّ[: ؤُّألحبٌْحبَّْآ ء: ني[حتَّخلُّحتٌل
خى[آ ضًٌَّّ شًةال ضًٌَّّ: :ئُّؤ[ئ إلُّحتةُّخلّل
خ[حت جبٌَّحب حت�ٌّْ ْ ٌحب مجًجلَّحت مختحة ئُّ طَُّّْء نيًٌألىُّ
ذ[ٌوُّمجُّحتٌّ سُّأل�ّل جلَّألل: ؤُّذختخلّحبححتٌ�ُّْ: هختَّ
ة[حتَّخل[ز :ْ ؤُّحتل ةأل[حت ئُّ مختحة :ْ مجُّْحتحخم

ْخل[أل�ُّإ
مختحةآ طّجمٌُّّ طُّحتح هّحبحتحف طٌَُّّْخن: ئَُّّْحت إلُّحت
ّحب ذًٌُّأل ض[خلّل حتحجبٌَّّ ذ[ ء ةُّجنرُّّخلُّ طُّْ
طّجمُّ يٌُّختحآل ئٌُّّ ْ ط[حتحؤ ةأل[حت ّحبَّ َّخلأل خخت� مختحة
خًٌآل َّْحتجبَّْحال ْ إل[ز طُّمجُّحت َّْف خى[آ يًحتذ[حتٌّ
خّش�ُّ خّ�ًؤ[آل طَُّّْ: طّجمُّآ خلّجمرال: ط ئُّخ[آل
إلًٌمت ذُّيّألَُّّْ ْ ةًجنر[حت ْ ةًجنر ْ ٌختحأل ًؤ[ئ

خُّحتإلُّالإ ألّ[ٌحبَّ ذخت

مجُّحتؤّ[أل﴾ُّخل
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ٌُّةخت�جلٌّ ْ ةًحتجب

خُّجندُّجنُّْخًٌألُّ طُّْ ذُّؤ[جن[ٌّ سًحأل َّْ ملًحجلٌال طُّمجُّحت
طَُّّْ خًٌّآ: زٌُّ[ ةًحتجبَّْححتٌّ ٌّ]�ةًْؤُّئ ئُّأل[ْ ء خىٌُّال:
هختٌَّل إلًْة[حتٌَّئ ء ّحب جبَّحتةُّه طُّحت�حؤ[آل ّ�ًؤ[آل خ
طُّْ ْ �ٌُّةحبَّأل ْ جلٌّ ٌُّةخت� ألٌُّْآل جبحتْخم طُّحتح إلُّخم
ئُّأل[ْ ؤُّذختخلّحبححت ؤُّخلُّئٌُّل خًٌُّخلُّ ٌُّةألُّمجختذألّحنُّ
خلُّحتخ[جلٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ خلّ[خل قحنرٌُّئ مجحنر
ٌحنُّ ض[ذخت َّْْ جبٌّ ْ ضُّخ[ف[آل ّجتْْ: ؤ ٌجبحتٌجتح َّْ
جبحخُّجندًٌآل َّْخ ئُّْ:قحنرٌُّئُّ إلًٌىلى[ال ألُّذًٌُّألختٌ[مجُّ
هختٌَّل إلًْة[حتٌَّئ ذًٌُّألّال ئٌُّختَّ طؤش[ خى[آ مجًجلَّحت
ألُّضخن جلٌّ ٌُّةخت� ألُّةختجبآل جبحتْخم ئُّ ء خىٌُّال جبَّخلألّحن[آل

جبحجنرألُّث
ّجتْْ ؤ ٌجبحتٌجتح َّْ ء جبَّخلذٌُّئُّ طُّْ: مجحنر ٌُّةُّالإ:
ئُّْ ةختجبألُّآ: ةًحتجب إلًْجلٌَّئ ّىإل[ذُّْ: ز ْ ؤ٢ألحنف شًةال
ئُّ جبحجنرألُّ هختحْحألّل نيًححتنيًٌَّّّ: ء: خًٌألُّ جبَّخلذٌُّئُّ
سّ[ْحجل مجختْْزٌُّئ ّىإل[ذُّْ ز ةختجبمجُّ طّىلألُّ ٌٌُّخن ْ خلرُّال
ة[حتجبحألٌَُّّْل ٌٌُّخن ّ�ًؤ[آل خ ٌُّةُّْآ خئىُّّألُّ جلْْحت َّْ

إل[ْحتجبمجُّإ ضًٌَّّ ئُّجنًْآل
جبَّخم:يٌُّختحآل َّْ ةًحتجب ؤئئُّز ّجتْْآ ؤ ٌجبحتٌجتح َّْ – جبٌُّْال

طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت إل[ذ�ُّآ ذًٌخن سّ[ْحجل أل[خلأل[ؤٌُّّ
س[حتٌل ألُّذًٌُّألجمرّال: ؤ[جب جبَّْئُّز حتؤّ[آل ئُّجنًْآل:
ْسًْجب ء خىٌُّالآ جبحتْخم خلُّحتَّْضًٌَّّ يُّْححتٌَّل ذخت
جبحتْخلدًٌآل طُّحتح: ضًحخلرّ�ُّ إلَُّّْسٌُّّ أل[خلأل[ؤٌُّخن:
سّ[ْحجلٌٌُّئآ مجختجبَّْةختجبآل ض[ذخت ئَُّّْحت خُّحتأل[ؤٌُّل
ؤُّقًْجب ّض جن ٌىىُّهغ حت ؤُّخلُّئُّ طٌُّّ طُّحتح قًْألٌُّخن
ئُّجنًْآل طأل�ئّحل ئُّ زحنرىختجبآل ْز[جن[ْ ؤ٢ ثب َّْئ ألُّؤختَّ
م٣ً[أل طؤسختحذحتٌُّز َّْجبَّخم ؤ٢ تت ذ[ْحألألٌَُّّّْ
جبٌْ[ خًٌّ حتْْخبمج[حتٌل ئُّ طؤسختحذحتٌُّذُّ ط ء ئَُّّْضرّل
جبٌألّّل جبٌحب قحنرٌُّئ ء ؤ[أل[خم َّْْ إلُّأل[خلُّ:جبحآ:ٌٌُّخن

خلّ[خلإ ْ ٌَُّّْألُّذ ألُّء جبحجنغ
جبَّْئُّز : خل ئُّخ[آل ةًحتجب: ألُّذٌَُّّّْ جبحخُّجندًٌآل:  – ُّّّال خل
إلًٌمت ئُّ ء أل[ٌْآل ضًَّحتإلُّز مجُّْحتحإلّحل ألُّذٌَُّّّْ: ْ
ةًحتجب ؤُّخلُّئٌُّّ طُّحتح خلّ[خل ضًَّألحبألٌَُّّّْ خلُّحتجبَّؤّل
ةًحتجب ؤُّخلُّئٌُّّ ذًحخلرألُّ خلُّحتجبَّؤّل ئُّمجحنر ألٌُّ[جنرألُّْ
ئَُّّْحتجبَّال ٌ�خت:خًٌُّ ٌٌُّخن:حت ْذُّمجٌُّ[آل:ئُّأل[ْ:خًَّْآلآ:ء ئُّ
ئُّ ٌحب جبٌخت ألُّضخن جبَّخلز نيًٌألىُّ يُّْححتَّآ جبحتْخلدًٌآل
ئُّ جبحخُّجندًٌأل جبٌْ[ٌّ َّْذ[ٌدُّز أل[خلأل[ؤُّ جبحتْخلدًٌآل

ٌُّةةختجبألَُّّْْ طُّحتح ألُّذَُّّْ ط ء ني[ئحبٌختحآل سُّألل
طؤسختحذحتٌُّذُّ إلُّحتجبْل أل[ْأل إلجم[ٌَّْئ ز[ةجم[جلٌىختجبآل

إل[ذ�ُّإ َّْة[حت خلُّحتَّةُّّمجُّ
هىختٌّ ٌى﴿ختٌ[مجّل حت ضًَّألحبأل�[ْ إلًٌمت ألٌُّْآل – نيًححتَّال
جبَّجلمج[ٌل ألٌُّْآل ئُّ ء ةًحتجبآ ألُّذٌَُّّّْ ّىإل[ذٌُّّ ز ئُّأل[ْ
طّىلألُّ ٌٌُّخن ةختجبمجُّْ جبٌآل ئُّ: حت�ٌّْ ]�ةًْؤُّئ هىختٌّ
خًْجبآ يًٌئُّْ ةًحتجب أل[خلأل[ؤٌُّّ: ّحنٌُّّ: ة هّحن١ ةختجبمجُّ:
خلّ[خل قحنرٌُّئ مجحنر ؤُّخلُّئُّ ط طُّحتح قًْألٌُّخن ء
ْ زّ[مجٌُّئ ة[ٌُّذخلُّحت َّْ خًٌّ خّحم خلُّجبٌَّّ خلُّحتخ[جلٌّ ْ

جبٌألإ ةُّخل[ٌُّذٌُّّئ
طّىلألُّ ةًحتجبٌّ: ٌّ]�ةًْؤُّئ ّىإل[ذٌُّّ ز خًألّ[جب – زُّعُّال:
خلّ[خل إل[ؤّرُّخًٌآل خلُّحتجبَّؤٌُّئ ئُّمجحنر ء إلُّئىُّهر�ُّ
ةُّهر�ُّخلُّْآ ئُّف ]�ةًْؤُّئ:ُّذ ٌُّةًْؤ إل[ؤّرُّخًٌآل ْ
خُّحتخبََّّْألحبٌّ طُّحتح إل[ؤّرُّخًٌآل: ء ةختجبمجُّ: طّىلألُّ ٌٌُّخن
ؤ[أل[ٌّ ّحبَّْآ: خىُّه ئُّف ]�ةًْؤُّئ جبحخُّجندًٌآل: ذ[ٌدُّز
ألُّضخن طألجم[أل إلُّئىُّهر: ألُّذَُّّْ ط ئُّأل[ْ: طَُّّْخلُّ

يُّْححتَّإ جبحتْخلدًٌآل ْ خلجمّرال نيُّخلس[ألآل ئُّ ألٌُّ[جنر�ُّ
ؤئئُّذٌُّئ مجحنر خلّ[خل ّجتْْ ئُّؤ جبٌْألّحب ذختَّْ ئٌُّل
طُّحتح زٌُّ[ةختجبألُّ: خًححت ؤُّجلٌَّّْ سُّألل هّحن١ جبْألّ[
إلًٌمت ةًحتجب ؤئئُّز ئُّأل[ْ َّْف ةًْؤُّئ�[آ جبحخُّجندًٌآل:
ْ خلّ[خل سّ[ْحجلٌّ هّحن١: ألٌُُّّْْ ؤُّجلٌَّّْ سّ[ْحجلٌّل
ْئىُّحت إلًٌمت:خلُّحتجبَّؤّل جبحخُّجندًٌآل:جبحجنر�ُّْ:ئُّ ْ سُّألل

ألٌُُّّْإ إلُّئىُّهرُّ ط
َّْحتسُّ يًأل[نُّ ئٌُّّ ذًٌُّألّال:خًٌحنّال طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
خُّئىُّال ذ[ جبٌختٌال جلٌّ ٌُّةخت� َّْ إلَُّّْسُّ نيحنرّل مجحنر
خىُّآل هختحْحأل١ أل[ْألّؤ[آل ةُّئف:ئُّ ألُّذًٌُّألآل سّ[ْحجلٌٌُّئ
طّىلألُّ ةًحتجبخلر[آل ٌّ]�ةًْؤُّئ إلًْجنّ[حتٌّ مجُّجنُّةختجبآل ْ
خُّجنّل ئُّ ْحجل مجحنرؤ[آل ْ ألُّؤّألآل سّ[ْحجلٌٌُّئُّ طُّْ خى[
خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئؤ[آل:خ[حتٌال:ئَُّّْحت:ض[ذخت ئُّ

خ[ذختإ

شجمف سُّخ[حت

ٌُّةخت�جلٌّ ْ ةًحتجب



11gull 
soo Politics issue(94)Jun2013

10
خلّضضضضضض[خلُّز

٧

جلحٌأل 2013 شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ94ا

ْْ طؤخت� جبٌُّْةُّآ جنُّةُّز مختحيُّمجٌُّّ
يٌُّختحآل مجًجلَّحت:طُّة[ْ مجّجتحٌْل:ذخت ئُّأل[ْ
ذ[حتٌوُّمجٌُّّ نيًٌألىُّ سّ[ْحجلَّآ طّش[حتَّ
ألُّّّْ نيُّحتضُّ ط جن[حتخلر[ألُّّز ئُّ
ةُّخلٌُّئّل جبَّخم إل[: ني[حتَّخلُّحتٌحن
َّْضرّل ؤختجبألُّآَّْف:إلًٌمت ُّخلُّجبَّإل[:خل[ئ
ز٢ْْجلٌّ َّْأل[ْ ةئرًْحتَّ ط ألُّذًحخلرألُّ
ْ ]�ةًْؤُّئ :ْ خىختٌٌُّحب جلٌأل�ُّْ: طُّْحآل
ؤُّحتحال جبٌ[حتَّ ّحبآ خحنًّأل ْز خلُّي[ؤ�٢ٌّ
ذ[ٌُّهُّمجُّحتٌُّ ط[جنًْ ذُّيّألٌَُّّّْ ئٌُّختَّ
ئُّذ ٌُّألٌُّ�ّ[آل إلًٌمت ء مختحة ئُّ
الآ:خلًألألطجم ئُّ ألفإؤُّجلٌََّّْئ ألُّهحبححت
ط[جلحجبٌّ ألّحن[ألٌُّّ َّْئّ[آ: جنّنٌُّخن ْ
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت خًٌآلآ ْحت�ح إلًٌخت

ؤُّجلٌَّّْ ةّحنؤُّةّخن
ؤُّذختخلّحبححتٌ�ُّ جبٌ[حتجبٌَّّ

ئُّ ؤُّجلٌَّّْ: ةّحنؤُّةّخن: َّْضرّل: إلُّحت:
ذخت:جبٌأل جنًْألٌُّئ شًسختَّْ ؤحلمجور:ْ
ٌ[:نيُّّ ؤُّحتجبؤُّْ أل[ْ نيُّّ ْ إل[ذُّ:جبٌَّحنر
ة[حتَّخل[ذُّْآ ْ إلًْجن خ خلًْجلجبححتٌّ خبٌخت
ّحبَّْآ ةُّه ئُّف ْز:ذُّجل َّْضرُّ طُّْ جبٌّ
إلَُّّْسُّ نيًححتجبَّ ؤ[ألل طًٌحنّال ئٌُّختَّ
ؤٌُّحبحآل ْ ٌحب ألٌُّخت زُّعُّ ط[ؤ[خبٌَّّ َّْ
ُّ�خُّئ مختحة :ْ ز[ةجمر[آل :ْ طُّهه[ألجمر[آل
طٌَُّّْخن خّش�ُّ ة[حتَّخل[ذُّألُّْ ط طُّحت�ح
جبٌْخت طجمؤّخن جبٌآل خلّ[خلُّذىختجبآل َّْ
ض[خلُّمجٌُّّ حتَّهر[حتَّ يًجبخلُّّذُّمجٌُّّ ئُّ
طٌُّ[ألُّ مجحنر َّْألختضُّمجٌُّّآ ؤ[حتٌوُّذُّ ْ

ٌ�ُّْإ مجحنر ئُّ ٌختحألُّّ ًؤ[ئ ذُّألّ[
َّْ إلحم: ء ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئُّ طُّْ:

جنُّحتٌو ظُّؤُّجب
ؤئئُّز ذًٌخن ء يًحتخ[ألٌُّّئُّ ْ ة[حتَّخل[ز طُّْ مجحنر
طُّحت�حؤ[آل ّجتْْ ؤ يًأل[نٌُّئ ئُّخلُّحتسُّال إل[ذ�ُّآ ةًحتجب
إلّحنر�ُّخلُّْ إلُّمجدٌُّّ ئُّ جبحخلر[ألٌُّئُّ طُّْ ةختجبمجُّْ خ[خل
خلّ[خلُّذّل ْ حتْْخبٌل إلُّحت سُّإل[آل مجُّْحتحٌّ ْذٌُّئ ء
قشًٌئّل إلُّحت جبخبحٌُّذ طَُّّْء طُّحتح مجختذّ[ألَُّّْحت
خلُّحتإلُّئحبحٌْحبآ ةًحتجبخلر[آل ئُّ ء خىُّآل َّْز خلّ[خل
ذًحتةّ[ طّجمٌُّّ ذ[ م٣ً[ألٌُّّئ خلُّحتجبَّال ئُّ إلُّحت ةًحتجب
ؤطجم ةًؤ[حت ئُّخبٌخت:جبَّخم ْسًْجب:ةًحتجب ٌجبحتٌجتح َّْ
جبْنيُّؤ[آل أل[ْأل ْز ئُّضًَّحتط[ْحٌّ:ةًحتجبخلر[آل:ْ:ئُّ ْ
ئُّ:جبخبحٌُّذ َّ زخت� ء خلّ[خلُّذّل خّش�ُّ ٌحب ّجتٌْْ:جبٌخت ؤ
ٌَُّّْةَُّّْخبٌ[آل سًحآل ذخت جنًّحجلٌل إلًٌمت ؤئحنى[ألآل ْ
ئُّخ[آل ألُّّّآ ئُّذ ْذٌُّئُّ طُّْ جبَّخلذٌُّئ: ةًحتجبْ
طُّحتح خًْجب طُّضة أل[ٌّْ طَُّّْء سُّإل[ألّخن ط[خلر:
ْ خلّ[خلُّز ئُّ ةًحتجب ئَُّّْحتحألًَّحت خلُّم[ذّ�ّخن ذُّألّ[

ْذٌُّئُّ:ألٌُُّّْإ طُّْ ٌُّّؤ[ؤئ
ثتثبْ ئُّخل[ئ إلُّحت ئُّمختحةآ ْسًْجبٌّ ٌجبحتٌجتح َّْ ةًحتجب
مُّخحبْئجمُّال جبٌْ[ضختٌخن :ْ مُّخحبْئىُّحتٌال خلُّحتجبَّال
خلُّجبحال حتؤّ[مجُّمجٌُّّ حتخبقُّ خلُّحتجبَّال طٌُّْخن جبٌْ[ٌّ ْ
ئُّحت�ٌّْ ٌحب: ةختٌُّ جبخبحٌُّذ إلُّحت ذ[طّجمٌُّخن :ْ شجمف
ةُّخلٌُّئّ�ُّْ:ء:خلّ[خلُّز ْ ّحل إل ئٌُُّّآل ْ إلُّيٌُّئ
ْ ْ:طألجم[ألُّّز يطُّض خألُّؤ[ٌل إلًٌمت ْ:ؤ[ؤئٌُّ[آل

ألُّّّإ ذ[ء:ئُّذ ط[جلحجبٌّ
ئَُّّْحتحألًَّحت: ألُّء مختحة مُّحتَّذ طَُّّْخلُّ خ[خلُّمجُّؤ[آل :
خُّئىًْ ض[ءآ ألُّذَُّّْْ: ْ إلًٌخت جبخبَّ: سًْحت ةًحتجب
خلًألأل جنّنُّْ: أل[ْأل ةّحنؤُّةّخن حتْْخبحألُّ طَُّّْخلُّ:
خًْجب أل[ْ:ط:مختحيُّ:مجُّْحتحذختَّْ سًمجختحهّ[:ء ٌُّء ئُّ

ّحبإ ّأل خل زُّحتَّ ْ
ٌُّّؤ[ؤئ ْ حتَّهر[حت: إلُّؤ�ُّ طُّْ َّْئ ةًحتجب: طّىُّجي

ةُّئ نيًٌآل
َّْحتخ�ختٌالح؛ أل[ةًْةٌُّّئ ئُّ

ط٠حإلّال ط[جلحجب

ةُّآلآ ٌْْجتّ ؤ َّْحتزختخلّ[حتٌُّذ
ْذُّمجٌُّ[ألُّْ خلُّي[ؤ�٢ٌّ ؤُّحتحؤّ[آل
ْحجل جنّحنُّ: طُّْ جبَّال َّْضرّل إلًٌمت:
ألُّنيًْجبَّ ذ[ ُّعةًئ ئُّ َّ ء:زخت� أل[ةُّآل

زّ[ألُّْإ خٌُّحبَّ ْ [آل ّخُّضُّئ خآل
ةُّخلُّ ئُّْ: ألُّهختَّز ّحب طًٌحن مُّحتَّذ:
طُّة[آ ط[مج[جبححتَّْ ط[جنًْ ضُّهرل
ةٌُُّّ ةُّآل ئُّْحألُّ ألُّهختَّز ةًحتجبٌخن
ؤُّحتحالآ إلُّؤ[آل طُّحتح ْحٌ[ جبَّألُّ ةًٌُّألُّ
ْذٌُّئ زُّق[ألُّخل[جلٌّ جبحضُّ :س َّْف
ئَُّّْحت ذختَّآإلُّحت نيحنرّل طجمال َّْأل[ْ:
ُّعةًئ جبٌْألّحب:مجحنر:سًْحت طٌَُّّْخن
ةًٌُّألٌُّخن ةٌُُّّ ْ زّؤ[ألُّْ جبٌَّحبَّ
ئٌُّختَّ ْ إل[ز: خلُّحتؤ[آلإطُّمجُّحت خ[آل: ةُّألُّ
خًححت ةُّهرُّ ذ[ٌُّهُّمجُّحتٌّ ةّحنؤُّةّخن
ضًٌَّّ أل[ني[حتٌّ َّْ خّ�ًؤ[آل طَُّّْ خلّ[خلآ
جبٌْألّحبَّْ:إلُّْئ هختٌَّل ذًآل:ْذّجتٌّ ئُّ
طٌُّ[جب َّْحتحألًَّحت: ئُّأل[ْخختجبآل ْ ضألى[ألآل:
جلَّضال ئُّ ؤُّخلُّئٌُّحنُّ ط جلَّضال ْ
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت يًٌئ١َّآ ةّحنٌُّئ:ذخت
خلّ[خلُّز جن[حتَّجلحٌٌُّئ ْ جلحأل[ٌٌُّئ
ةّحنؤُّةّحنٌُّئُّ طُّْ: جني[حتَّخلُّحت: ْذألُّ
ؤُّش[ئُّحإجبٌ[حتَّ جبٌختآل جبٌأل ذ[حتٌو ء
جبحٌآل ْ أل[ْسّىختجبآل نيًٌألىُّ خلّ[خلُّز
نيُّخلسّ[ل ْ خًْجب ط[ئحنر َّْحتمجختذألُّْ ْ
جبٌْألّحب:إلًٌمت طٌَُّّْخن ئَُّّْحت ألُّّّآ:إلُّحت
خ[َّْحت� خألُّؤ[ٌّ ئُّخ[آل خلّ[خلُّز َّْضرّل
ٌحبإ أل[مجًعُّّ جن[حتخلر[ألُّّز َّْئ ألُّّّْ

سًْحتٌل إلًٌمت َّْ ةًحتجب ؤئئُّز
ئٌُّّ ضًٌَّّ :ٌُّألّخ ٌحب أل[ةختٌُّ
مل[جبآ ٌختز[ خب ذ[ٌُّهُّمجُّحتٌُّ ةّحنؤُّةّخن
خُّحتجلَّْ جبَّألل ٌّأل[جب طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْف
جبَّخلرًْحتٌّ خألُّؤ[ٌٌُّئ ء ئَُّّْضرّل خى[
ةًحتجبخلر[ألُّْ ٌال: إلُّحت :َّْ زًٌَُّّألحبٌّ
خًْجب سًْحتٌل َّْ:إلُّحت خ[ٌُّجب جبٌختآلآجبٌّ
ذ[ٌُّهُّمجُّحتٌُّ ةّحنؤُّةّخن ئٌُّّ ةًحتجب

ٌحبإ خ�خت جبٌْخت ضًٌَّّ

خلّ[خلآ ّجتْْ ئُّؤ جبحتٌ[ طُّع[ال َّْك[أل[: ء أل[طُّضيُّّ
َّْحتخ�ختٌال مجًجلٌَّحنرُّ طُّْ:جبَّحتخلُّ:ئُّ طّؤُّ طّش[حتَّ خ[ٌُّجب
ئُّخ[آل ء ذخت ّحلٌَّئ إل أل[ْأل أل[ةًَّة خىٌُّال ة[حتٌل ْ
ذُّْحْ ضًَّؤ[آل: خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ ؤُّجلٌَُّّْ خألُّؤ[ٌّ:

خىٌُّالإ
ّحلَّ إل جبْ طُّْ ةحلَّْةختجبآل ئُّخ[آل ة[حت طّش[حتَّ ةًحتجب خ[ٌُّجب
ةًحتجب ّحل إل هختحْحألىختجبآل ْ مجُّْحتحخًٌآل ض[ذخت ئَُّّْحت خى[
ٌُّةُّظ[حت:خلّ[خلُّز طُّحتح خ[ٌُّجب ةًحتجب طّؤٌُّّ ئُّمختحةآ
إلُّحتنيُّآل س[حتحق[آلإ نيُّْحجنٌُّّ: :َّْ جبحجنرًٌال ض[خلّل
ألُّةختجبمجُّآ جب٤ْألٌُّئّحن ذُّأل[ألُّز ة[حتٌحنُّ ط ةًحتجب
حتٌْحبحمجٌُّئُّ سًْحتَّ: ئٌُّّ هختٌَّل: خ[خم ّجتْْ: ؤ َّْف
إلُّلحبَّْ خلُّجبٌَّئ ئُّ خختٌر[ألّ[ طَُّّْخلُّ ةختجبمجُّآ طُّحت�حؤ[آل
أل[ذًٌُّأل جلحألجمرّ[جب ئَُّّْضرّل ألًْجلجبَّ إلٌُّجتجبَّْ
طجمس[ألّ[ْ هُّحتَّألجم[ْ سًْحت جبَّخلذّل خ[آل خًْجبَّ جلحئ
َّْْ زحنر جبٌّ يٌُّجمُّحتٌّآ حتْخلّ[ٌّ س[حتس[حتٌ�ّخن
أل[ْألّ[آل ّحنٌُّئ ة ّحب خرًٌُّأل نيًٌآل ء خُّخل[ خلّ[خلُّذُّ
ضًٌَّّ طُّْحآل ةحلخًٌآل ئَُّّْحتحألًَّحت خى[ْ يًٌئ١َّْ
طُّْ ط[ة[ال: ٌٌُّخن ٌحبآ جبَّحتملُّ ّحلجبححت إل ْذّل سًْحت
جبٌْألّؤألٌُّّإ ئٌُّّ:مختحيُّ طّؤُّ:طّجمُّ ء خلّ[خلُّذُّخلُّ

نيًٌألّل: طُّحت�حٌّ ؤُّحتجبؤ[ألّل ٌُّّئ يجمٌُّئُّ جن[ٌُّجب:ط
ةًحتجب طّؤٌُّّ طُّمجُّحت َّْف: ألُّْجبآ يطُّض ْجنّ[حتحألُّْ:
جب٤ْآل طَُّّْ: ة[حتآ خ[حتقألُّ س[حتحآل خلّ[خلُّز إلُّؤ[آل
ئُّئّؤ[آل جلَّهُّحت ذًٌُّألآل َّْط[خل[أل هختَّ ألٌُّ[حتٌَّئؤ[آل ْ
ذًٌحنؤ[آلآ خ[حتألُّ س[حتحآل ة[حتَّخل[ذٌُّئ إلُّؤ[آل ْ خ[حتآل
ئُّ :ةُّئ ةًحتجب: طّؤٌُّّ خ[ٌُّجب طٌَُّّْخن ئَُّّْحت: إلُّحت:
خرُّْةختجبآل ض[ذخت ئَُّّْحت َّْحتخ�ختٌال طُّْحآل أل[ةًْةٌُّّئ
ذ[حتٌوُّ ْ جبحتْخل ْ حتحخل ٌٌُّخن ء ضًَّؤ[آلآ ّحل إل

خلّ[خلُّذُّإ ذُّْحَّْمجٌُّّ
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ألُّذَُّّْضًحجلٌّ نيُّؤ جبٌ[حتَّ
نيُّؤ ه[ؤجمرألُّْ :ْ ذ[حتٌو ئُّحت�ٌّْ
ذ[حتٌو ٌُّء ؤ[أل[ْ ٌُّء خلُّضرّ�ُّْ
حتْْجنألإلًٌختٌَّئ ضًٌَّّإ ٌحبَّ أل[مجخت
مجحنر َّْ ضًَّحتط[ْح ْ زطُّْحت
ئٌُُّّةُّْجبحٌآل جبحألُّخلُّ هختٌَّل �مجختأل
َّْذ[ٌدُّز نيُّؤىُّآ ط جنُّّْةختجبآل ْ
َّْحتٌآل خلُّجبٌَّّ إلٌُّحنر[ٌّ خل[ئٌُّئ ئُّ
زُّؤ[حتٌل خْخًٌألٌَُّّّْ جبٌْ[ٌّ ْ
هختٌَّّ جلْْحتال ئُّ ألُّذَُّّْضًحجلٌّ: ذخت
ئُّ طٌُّْخن ء سُّإل[آلآ ْذٌُّئ
ط[ٌحبئسّ[ٌّ جنىُّخلرإل[ْحتجبآل ط[ة[ال
ْ ألّجمرؤة ْ ؤ[حتةجمُّّز

خلُّحتجبإ سُّألل ةًْذ[ٌّإل[ذآل
�مجختأل ء حتْْجنألإلًٌختٌَّئُّ ئُّْ
ؤُّخلُّئٌُّّ جبحألُّخلُّ هختٌَّل
مجّئألُّحت ّجمر أل ألُّذَُّّْضًحجلٌّحط٢
هُّئجمُّهُّْ ؤ[ؤخلر[ٌّ تبثبإتثثبحء
أل[خلةًؤُّئ أل[ْجبححت هىختؤُّألّل
طًٌحنّحبأألُّذَُّّْ خ[َّْذُّْ ئٌُّّ خًٌُّآ
طُّْ ألُّذَُّّْ ط٢حجبَّخمآ ْ هُّحتإلُّألل
ٌُّةٌُّّ إلُّحتجبْل ء نيًححتنيًَّّخلُّ
�هُّحتإلُّأل ْ ضًحخلر ْ خلّ[خل
طٌُّ[جباْ مجختٌُّ: ٌُّةُّْ َّْ :ٌَُّّْألُّذ
طُّة[ْ جنًَّّ ٌَّّْ ألُّذَُّّْضًحجلٌّ ذ[حتٌو

ألُّذَُّّْضًحجلٌّ
ه[ؤجمغ ْ ذ[حتٌو ئُّحت�ٌّْ

ئُّأل[ْأل زًٌَُّّألحبٌّ�ُّ ّحبأٌُّ طًٌحن
ٌُّةٌُّّ:هُّحتإلُّأل�اآ ْ:خلّ[خل ٌُّةٌُّّ
ألُّذَُّّْضًحجلٌّ:إلُّحت مجّئألُّحت َّْ:حتحٌّ ء
خلّ[خلُّّْ خألُّؤ[ٌل خألُّحت�َّذُّْ ئُّ
جبَّخلُّز ْ ٌَُّّْألُّذ ٌُّةُّّذ

ٌُّء:خ�ختآلإ خلّ[خل:خ[ٌُّجب
٣ّحم ألطُّألر طٌَُّّْحن[ َّْئ
أل[ْجبححت ؤ[ؤخلر[ٌٌُّئ: ئُّ طٌُّْخن: ء
ٌَّّْ ئُّألحبَّألُّآ ط[خًْحتٌّ ٌّجلحألى
هىختٌّ خألُّؤ[ٌٌُّئ ئُّ خ[خم جنًَّّ

طُّة[ث ألُّذَُّّْضًحجلٌّ
ئُّ إلُّحت طألجم[أل ٌّ]�ةًْؤُّئ أ
جبحخُّجي:خًٌُّخلُّ خلُّحتَّذ[ٌّ:جبحتْخلدًٌأل

سّ[سّ[إ ألُّذٌَُّّْئ خ[آل
ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ألُّذٌَُّّْل إلُّحت أ
ضًٌَّّ ذ[ٌدُّز ٌَُّّْألُّذ جبحتْجنال ْ

ٌحبإ جبٌخت
ألُّذَُّّْآ طُّحتح: ط[جبَّؤّحلحجب طألرؤ[ٌّ: أ
طُّْ ّحنىُّهغ: ز :ْ ط[جلحجبٌّ ؤُّحتش

ط[جبَّؤّحلحجبَّخلُّإ
جبَّخلُّز خلُّحتنيٌَُّّّْ: ألُّذَُّّْ: أ

خلّ[خلُّّإ
ٌختألّ�ُّْ ؤجب ه[ؤجمغ َّْ طُّمجُّحت
ةًحتجب ألُّذَُّّْضًحجلٌّ قحنر ذُّؤ[جن[ٌّ
قحنر ئُّْ �ْجل جن[ٌُّجب خىٌُّالآ
سًْحت ْ خىٌُّال ألُّذَُّّْضًحجلٌُّ
َّْف ألُّحت�َّخلّؤألُّْآ ئُّف ضًحخلر

ئَُّّْ خ[خم إل[حتق[ألّخن هُّحتإلُّألل ئُّ
زّىإل[ذ�ُّ ألُّذَُّّْضًحجلٌّ ء ةختٌ[مجُّ
َّْئ ذ[ء ٌىىُّهغ حت ْ ئُّ:ضًجبمجًع[ألآل

جبَّْئُّزإ
هىختٌل ألُّذَُّّْضًحجلٌّ طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ
طّىلألُّ:طُّة[ ُّذُّّْ ٌُّةًْؤ – خلّ[خل
َّْ ٌَُّّْألُّذ ٌّ]�ةًْؤُّئ طُّألحبحؤٌُّئ
ئُّخ[آل خىُّآل ضُّخ[ز ضًَّجنٌُّْجم
طُّحتح ألُّذَُّّْ إل[ْخُّجي خألُّؤ[ٌٌُّئ
ٌّ]خ خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ؤيٌُُّّذّىختجبآل
جن[حتَّجلحٌٌُّئ ئُّ ٌل خخت� طؤش[ ألُّذَُّّْإ
َّْزّ[آل ألُّذَُّّْضًحجلٌّ: ؤُّخلُّئٌُّّ:
ٌْْجتّ ؤ ألُّذٌَُّّْئ ْسًْجب ئًٌُّحخلُّ
خلخلّ[ئّجمر هىختؤُّألٌُّئ َّْف ةًٌُّألُّآ
جبٌ[حتٌىختجبآل نيُّْحجنَُّّْ َّْ ئ٠ّحئّجمر ْ
يًأل[ه طُّحتح خُّألُّْ: ألُّذَُّّْضًحجلٌّ:

ذ[ٌدُّزإ ُّذ ٌُّةًْؤ – خلّ[خل
ألحلٌىٌُّّ سُّإل[آل ط[خلر ئُّخ[آل طّجمُّ
خألُّحت�َّز ئُّخ[آل ألُّذَُّّْ إلُّجلححت إلٌُّحنر
ببب ْ:ذُّألّ[ ْ:جلْْحآل:إلُّآل �هُّحتإلُّأل
ٌَُّّْهختَّألُّذ ْ ٌَُّّْألُّذ جبَّْئُّز
ألُّّّ:مجحنر ؤُّحتش طَُّّْخلُّ إلُّآلآ:ؤ[أل[ٌّ
ضًٌَّّ خلّ[خل يُّْححتٌَّّ ألُّذٌَُّّْل
ٌحبآ خأل[خلختٌُّ َّْألُّذَُّّْ ذ[ جبحجنرًْجب
ألُّذَُّّْْ طٌَُّّْحن[: َّْئ: طؤش[
هختٌَّل ألُّذَُّّْضًحجلٌّ قحنرٌُّئ
ألُّذٌَُّّْل جبَّْئُّز: ئُّأل[ْ ذًٌُّألجمرألُّ:
أل[ئُّخ[حت ؤُّحتسٌُّئ ٌخت ئُّخب ْ ذخت
ٌَُّّْألُّذ أل[خلأل[ؤٌُّّ ئُّ ؤيٌُُّّذ
َّْحتمجختٌّ خرًٌُّألآل ْ خىُّآل ضًٌَّ[آل
إل[ْخُّجي خبٌ[آل ْ هُّحتإلُّألل ْ ض[ء ئُّ
ضًٌَّ[آل ذ[ٌدُّز ُّذ ٌُّةًْؤ خ[حت ْ
يُّْححتٌَّّ جبحتْخلىختجبآل إلُّْئ ئُّ ْ خىُّآل
سًْحت خًْآل َّْحتجبَّْحال: :ًٌَّخلُّحتَّْض
ذختإ ألُّذٌَُّّْئ ْ هئجمرّألٌُّّئ ْ ةًحتجب

ٌختألّجمرٌُّئُّْ ؤجب نيُّْ َّْ طُّمجُّحت
ئُّف ض[خل١ جن[ٌُّز خىٌُّال ذُّؤ[جن[ٌّ

خو[ؤّالإ
جبحتْخلدًٌآل ئُّ سًمجختحه جلحألجمر
جبحخلُّ هختٌَّل �مجختأل ألُّذَُّّْ
إل[ْخُّجي ّجتْْ ؤ ْ إل[ْخُّجي ض[ء
طُّحتح خلُّحتنيَُّّْ ةختجبمجُّخلٌُّّ ْ
جلحألجمر َّْف ألُّذَُّّْآ جبحتْخلدًٌآل
جبٌآل ْ إل[ْخُّجي جلْْحآل ُّذ ٌُّةًْؤ
َّْ:خلُّحتنيٌَُّّّْ هُّحتإلُّألل:إل[ْخُّجي ْ
طٌَُّّْحن[ َّْئ ّحبإ جلحأل ألُّذَُّّْ جبحؤُّجلحتحألآل
ط طأل�ئّحلٌّ طةجموحتجب هُّحتإلُّألل
ألُّذَُّّْضًحجلٌّ ط[جنىختحٌّ سًْحتَّ
ّحبأألُّذَُّّْضًحجلٌّ طًٌحن ةختجبمجُّْ
ئُّ ؤُّحتجبؤ[ألّ�ُّ:ء ط[حتَّجلْْ ضًحخلر:ْ
خبٌ[آل :ْ جلْْحآل: ْ هُّحتإلُّألل: :ْ حتَّمجُّجل:
جبحؤُّجلحتحألآل ض[ذخت ئَُّّْحت: ْ إل[ْخُّجنآل
ةُّآلاإ ضُّخ[ز خلُّحتَّْضًٌَّّ جبَّْئُّز

سُّموُّحت:ط٠حإلّال
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ألُّذٌَُّّْل إلُّحت ألُّذُّْحٌُّذ أل[خلأل[ؤٌُّّ
ذ[حتٌو جبٌأل ْ خبٌ[حتٌّ خألُّؤ[ٌّ ئُّخ[آل
َّْ إلجمىختجبآل ّجتْْ ؤ ألُّةختٌ[مجُّْ
ئُّ ؤُّحتحال ْ ألُّذُّْحٌُّذ ؤُّخلُّئٌُّّ
ئُّ ألُّذُّْحٌُّذ نيُّؤ خلُّحتإلُّئحبحٌآل
ضًحخلر ْ ٌُّة�ختذل ط٢حجبٌَّّ ط[ة[ال:

مجختذ�ُّإ طُّع[ال ؤئئُّذٌُّئ
ألُّذَُّّْْ ئُّ خ[خلىختجبآل يجمُّْ
جبْألّ[ٌّ ئُّ ألُّذَُّّْخًٌآل إلَُّّْسٌُّئ
أل[خلّ[حتٌّ َّْحتهختحْحألُّْ ّل خ[خل آ ْْ طُّؤخت�
سًْحت سًْحتحْسًْحتٌخن ألُّذٌَُّّْئ
ٌحبآ ةختٌُّ ذُّؤ[جن[ خلُّحتَّْضًٌَّّ جلحألجمرّل
سًْحت ذ[ٌدُّفُّألحبٌٌُّئّل إلُّحتنيُّأل ء
ؤُّحتجل ةئرًْحتآ آ ّجتْْ ؤ آ هىخت جلْْحآلآ
طُّجبَّخّ[ز ْ سًمجختحه جبٌ[حتٌىختٌ[ل
مجختألل ألُّضخن: ئُّئّ[آل ٌُّةّل إلُّحت: ء
آ ألُّذٌَُّّْل إلُّحت ْسًْجب: ئُّ ٌحب جبٌخت
ْ هىختٌّ زًٌَُّّألحبٌّ حنُّْ ّش[ئ َّْْ َّْف
نيحنرّل ألُّذٌَُّّْئ أل[ْأل �هُّحتإلُّأل

إلُّئألُّمجختَّإ ش[جن[
ط[جبَّؤّحلحجب ّحنىُّهرأل﴿ًحجل ز ئُّسُّإل[آل
ألُّذٌَُّّْل إلُّحت: طُّمجُّحت نيُّحتضُّآ: ط
ذ[جلٌَّ�ُّْ إلًٌخت خألُّؤ[ٌّ: َّْ ضًٌَّّ
حتَّْز ئٌُّّ خّ�ًؤ[آل طَُّّْ جبَّحتألُّض[آ
نيًٌألىُّ سآ: ّحبَّ ؤّأل سُّإل[ألُّّ:
ئُّ ؤُّخلُّئٌُّ�ُّ ط[جبَّؤّحلحجب إلًٌخت
َّْخ ةًْؤُّئ�[ٌخن ْ ألًحخختجبآل َّْحتَّْ
إلًٌمت ٌُّة١ٌّ إلًٌختْحت�حٌّ َّْحتمجختذآل
جبٌّآ ألّ[ٌحبَّ �ٌْْط[حتَّجل ْ طًؤّحب
�جبٌْ[ةُّهر إلًْة[حت طّجمٌُّخن جن[ٌُّجب
هّحن١ جبٌْ[ةُّهرل: ْذٌُّئ ؤُّحتجبال
جبحألّحنغ ةُّؤ١ ء خًْجب ئَُّّْ حتٌحنٌُّّ

ٌُّة١ٌّإ َّْئ جبٌختآل مجور�ًْ ْ
مجًجلٌَّحنرٌُّّ خًْألٌُّّ َّْ ةًحتجب ألُّذٌَُّّّْ
خبٌٌُّحب ْذٌُّئّل ئُّ خلّ[خلُّّْ أل[ئُّخ[حت

ألُّذَُّّْ ئُّ مجًجلححتجنّل

جبٌحب ئُّ ْذٌُّئُّ ئٌُّّ ٌُّء إلُّحت ء
َّْ ذ[ٌدُّز ذ[حتٌو خلّ[خلُّّْ سًمجختحه
ضًٌَّ[آل:جبٌختآلإ:ةًحتجبٌخن:خّش�ُّ:إلُّْئ
ضًٌَّّآ نيُّخلس[ألآل طُّحتح �هُّحتإلُّأل
هُّحتإلُّأل�ّّخن زًٌَُّّألحبٌّ ئُّ ؤيٌُُّّذ
ْذٌُّئُّإ طُّْ َّْئ َّْذ[ٌدُّز ةختجبمجُّ

ألُّذُّْحٌُّذ ؤُّخلُّئٌُّّ خّ�ًؤ[آل
حتحخلى[أل ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ئُّ سًْحتٌ�ُّ:
خبٌ[آل َّْ مجختٌُّجبحتٌ[ل ني[حتَّألًٌجمّل ْ
َّْ زًٌَُّّخلُّ خُّئىًْ ط[جبَّؤّحلحجبْ
ط[جبَّؤّحلحجبَّ طُّْ حتَّخلّألٌَُّّّْ ط[خلر
ٌٌُّخن ء ألُّذُّْحٌُّذُّّآ ؤُّخلُّئٌُّّ ئٌُّّ
جبئجمًْجلٌّ ؤرؤ[ألُّْ ْ هىخت َّْ زًٌَُّّخلُّ
ةًْؤُّئ�[آ ئُّ ألُّذُّْحٌُّذ ٌُّآل طُّحتح
ألُّذَُّّْ ء طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ ٌٌُّخن
ٌُّآل َّْ زًٌَُّّخلُّ هىختٌُّْ خألُّؤ[ٌل
ذ[ةّل ْ:ضًَّجنٌُّْجم:إلُّحت خلًْجلجبححتٌّ

ألُّذَُّّْإ ئُّْ
إلُّخم هختٌَّل ألُّجلَّحتٌٌُّئ ْ مجًجلحتحجي

ئُّْحألٌُّخنث ألُّذَُّّْآ ؤ[أل[ٌّ طُّحتح
�ٌُّة�ختذ خألُّؤ[ٌّ ئُّخ[آل ألُّذَُّّْ
هىختؤُّألٌُّئ طَُّّْء: سًْحت: جلْْحآل
ٌُّةُّؤف ةختجبألُّْ ذ[حتٌو أل] طُّك
ةختجبألُّآ َّْز ط[ؤ[خبَّ خًٌألُّ ةُّخلّل
ألُّضخن جلْْحآل �ٌُّة�ختذ نيًٌألىُّ
زّحنىُّهغ ئُّ جبٌختٌحب خألُّحت�َّذّّل
ألُّجلَّحتٌٌُّئ طٌَُّّْحن[ َّْئ ألُّذَُّّْآ
خألُّحت�َّز ء ةُّآل: ئَُّّْ خ[خم: إلُّخم ذخت
ؤٌُّئ طُّحتح نيًْجبَّْ ألُّذَُّّْ جبحتْخلدًٌآل
إل[ْخُّجي خبٌ[آل ئُّ ؤئئُّز ٌُّأل�ختٌّ ْ
َّْف ّجتْْآ ؤ ْ ةئرًْحت جن[آل َّْ جن[آل
خبٌ[آل رّ ٌُّة خألُّؤ[ٌّ ئُّخ[آل ألُّذَُّّْ
خُّحتخبََّّْألحبٌّ ؤُّخلُّئٌُّل:ذختَّْ ط[خًْحتٌّ
طُّحتح خرُّْ خألُّحت�َّذّل ئُّذ ط[خًْحتٌّ

ألُّذٌَُّّْإ إلحم

إلُّحتجبٌّ:شُّخّد
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ةًحتجبخلر[آلآ جبحخُّجنىختجبآل
ألُّذُّْحٌُّذ قحنر ئُّذدًٌآل
جلَّؤّألٌُّّ ْ ةُّهرُّْ ئُّف
ئُّأل[ْأل جبحتْخلىختجب سّ[ْحجلٌّ
خًححتٌَّئ ئُّ ةًحتجبخلر[آل خُّجنٌُّئ
خلّ[خل ْ ط[خًْحتٌّ مجُّجنُّخلُّألحبآل
نيًٌآل طُّحت�حٌّ ْ:ُّذ ٌُّةًْؤ ْ
حتٌّْ:َّْحت�ٌّْ جنًّحجل:ضُّخ[ز:ْ ْ

جبحمج٢ةُّحتٌَّئإ خًٌألٌَُّّّْ
ئُّخبٌخت ةًحتجبخلر[آل خُّجنّل إلُّحت
ئُّ :حأل شًةؤخت� خلّجمرال خل[ٌّ:
جبَّْئُّذُّ نيًححت ئُّْ إلُّحتة[ال
جبحخُّجي ئُّخ[ألّ[آل ةًحتجبخلر[آل ء
ْ خلوُّز ض[َّْآل: خًٌُّ ةختٌ[مجُّآ:
خّ�ًؤ[آل ضًٌَّّآ ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ
حتحخلُّْض ة[حتجبحألٌَُّّّْ ٌٌُّخن
زُّحتَّخلُّألحبآل ئُّخ[آل:حتحجبَّْ: جبحجنر�ُّ
خلّ[خل إلًْجنّ[حتٌّ ْ ضُّخ[ز
ٌَُّّْألُّذ ط[جلحجبٌّ ض[ذخت ئَُّّْحت
َّْ جبَّْئُّذٌُّئُّ ئُّْ إلُّحتة[ال ْ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌُّة١ٌّ إل[ْة[حتٌّ
ط[حتحخلرُّةختجبآل ئُّخ[آل: جبحجنرألُّ

قحنر:خلّ[خلإ ٌخت�َّْ حت
ْ خلّجمرال خل[ٌّ ئُّخبٌخت خّ�ًؤ[آل

ألُّذُّْحٌُّذ قحنر ْ:ئُّذدًٌآل سّ[ْحجلٌّ

جبَّْئُّذٌُّئ حأل شًةؤخت� جنًٌَّّّ
ضُّئ ةًحتجبخلر[آلآ جبحمج٢ةُّحت
جبَّحتهُّز ةُّؤ١ٌآل ةًحتجبخلر[آل
طُّحت�حٌّ ط[جنرّ[ألُّ خلّ[خل ة[حت
طُّحتح جبَّْئُّذٌُّئُّ ط ْ ألُّؤُّألحب
خًٌىل�١ٌآل سًْحْجبحألٌَُّّّْ

جبحْحة[حتٌّل ْ قًسًٌئ
خختجبٌ[ألُّ زُّأل[ ةًحتجبخلر[آل ضُّئ
ئَُّّْحت ء ؤ[أل[ :َّْْ ّحلآ إل َّْحت
ط[جلحجبغًحجل ط[ؤ[عٌُّئ ض[ذخت
ّحل إل ئخبٌ: ةًحتجبخلر[آل ؤُّحتجبال:
ٌُّإلُّؤّحن خألُّؤ[ٌل سًْحت

زّ[جبَّ خل[ئ جبٌَُّّإل[ ٌجبحتٌجتح َّْ
َّْحتحألًَّحت ْ:سًْحْ:ٌُّآل ةختجبٌ[آل

جبٌ[ألُّْإ َّْز ألّ جنه ْ
ّحل إل طٌَُّّْخن ئَُّّْحتحألًَّحت
ئَُّّْحت خلّ[خل ٌُّألٌُّئ ْ
خًححت ةُّؤ١ٌآل: ألٌُّْآل
ط[جنرّ[ألٌُّّ إلُّأل[خلٌُّل: ْ
خًٌآل أل[ني[حت: خلّ[خلآ ضُّخ[ز:
إلُّحت ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ َّْمجًْحتٌَّّ
خ[ٌُّخم ةًحتجبخلر[آل ز[حتنيٌُّل
ٌَّجبحت�ألحب حتًٌَّْحت�ٌّْ خًٌّ
جبحمج٢ةُّحتٌَّئ رّ ّأل جنه ْ
ضُّخ[ز ء ؤ[أل[ َّْْ خًْألُّْآ

حنؤُّحتمج[ٌُّذّ ز ْ نيُّةحبححتٌّ
ئَُّّْحتجبَّال خًٌّ : ٌّل حت� ذُّألّ[
ئَُّّْحت إلُّحت ْ ةًحتجبخلر[آل ضُّئ
إلّحل َّْ خًٌّ خ[ٌُّخم طٌَُّّْخن
ئٌُّّ خىختجبٌ[جبْ: طجمس[ز ضًٌَّّ:
ْ سّألخل[ٌحب ذًٌخن ََّّْ حتٌخت�

إل[زإ هختٌَّل ؤٌُّألُّذ
ضُّخ[ز مختحة ةًحتجبخلر[آل: ئُّ
ّحنؤُّحتمج[ٌُّذآ ز ْ خلّ[خل
هختٌَّل ألحلؤ ْ خُّحتجلٌّ
ْ ئُّذدًٌآل :ْ :ذًٌحن إل[ذُّ
ْ حتَّذُّْةختجبآل :ْ ئٌُُّّة١حجلٌ[آل:
ذ ٌُّة١ٌٌُّّيٌُّّشحل ئُّأل[ْخختجبآل
ط[ة[ؤّخن ئُّ ْ مجختز ٌُّألٌُّئ ْ
ةُّهرُّْ ئُّف ًٌَّأل[ْض سُّألل
جبخب إلّحل َّْة[حتإل[ْحتجبآل خألُّؤ[ٌّ
َّْز:جبحتٌ[ْ ٌُّة١ٌّ:جنُّحتمُّّز
ةُّهرُّْ ئُّف هختٌَّل :يختخ[أل
إل[ْحتجبَّ ٌُّألمجحنر ة[حتٌ�ُّحتٌّ
مجحنر ْ خلّ[خل قحنر خ[آل:

ٌّ]�ةًْؤُّئ خبٌ[آل ٌُّألٌُّئ
مجختذُّْإ ةًحتجبخلر[آل

خلُّحتء َّ:يجمٌُّل ط[ؤ[خبَّْ: ئٌُّختَّ
ْزح ئَُّّْضرّل ةٌُّال خ[حتجلحأل
ةًحتجب جبَّخم ةًحتجب:َّْ ضًٌآل جبٌّ

أل[حت�جنٌُّّحبحإ
ط[ة[ال ئُّ طٌُُّّ ئُّحت�حخل
طُّْخل[ْ يًٌئ إلًٌختَّْةختجبآل
ئُّ ْ ةًحتجبخلر[آل: خ[حت طّجمٌُّّ:
َّْحتزختخلّ[حتٌُّذ َّْ إلجمىختجبألّل
إل[ذ�ُّْ ألُّذٌَُُّّّّْْ ْ ألّحنرؤ[أل
هختحْحألّ�ُّْ :ْ خُّحتجل نيُّذخت
ئُّ جبٌْخت خل[ٌٌُّّ ئُّخبٌخت ذًٌُّألّال
حتَّذُّْةختجبآل ْ ةّألُّز ضًخلُّْ
زختخلٌُّّ خُّقألُّ ٌُّة١ٌّ:مجُّجنُّ
خبٌ[آل :ْ :ةختحخلجبق ْ خلّ[خل
خُّحتأل[ؤٌُّل خًْجبَّ ْ إل[ْخُّجي
ط[جنرُّْةختجبآل مجحنرٌُّألٌُّّ
ةّحنؤُّةّحنٌُّئ ط[خل[ٌّىختجبآل: ْ
ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ خلّ[خل

ٌُّة١ٌّإ يُّخًئىختجبآل

ٌَّط[ةخت ة[حتْحآل
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حتْْخبٌل إلُّحت جبَّخلًَّزّىختجبآل َّْئ جبٌ[حتَّ
ٌحبْ مجخت مختحة: ٌُّيٌُّّ ذ[جلٌَّل ة[حتَّخل[ز:
ٌّطٌُُّّحت ضًٌَّ[ َّْئ ذ[جلٌَّ�ّخن زختخلّ[حت
جبَّْئُّز ط[ٌألحبٌَّ[آل:ئُّْ ةًحتجبٌَّئ:ْ طُّحتح
ضًحجلٌ[حت َّْضرّل إلًٌمت ء جبَّخلىختجبَّ

خًْآل:ئُّفإ خُّجنّل طَُّّْ:ألٌُّْألُّ
ذًحتةّ[ ئُّ هّحن١ ةًحتجبخلر[آل: ٌال: إلُّحت
شىًْؤُّز ئُّ هّحن١: ْ خًْجب ألحلٌىُّْ
طّجمُّ :ئُّحت�حخل ّحبإ ةُّه جبٌْختَّْ خُّنحبح:
٤[حتَّ خ[جلحتمج[أل إل[ْخُّجي ذًحتةّ[
جلْْحتال [ألّ[ْ طُّك ئُّجنًْآل مختحيُّ جبْ
ٌال إلُّحت َّْئ إل[آل ذًحتةّ[ خ[جلحتمج[ألٌُّئ
ُّ إلُّحتق َّْئ ألُّء مختحة ةًحتجبخلر[آل

خ[جنًْحتإ مُّحتَّخُّّمجٌُّّ
ٌّ�ئُّحت جبَّآل: طَُّّْ إلُّْئ مختحة ةًحتجبٌَّئ:
ذًحتةّ[ حتَّْحألٌُّّ ألُّهرُّمجٌُّ[آل خ[ةًْحتَّْ
ذًحتةّ[ٌّ ئَُّّْضرّل ٌٌُّخن خىُّآلآ
ةًحتجبٌَّئ زحنر�٢ٌّ هّحن١ ألُّهر ذُّّألل
خلّ[خل ةّحنؤُّةّحنٌُّئ ئُّ طُّة[ مختحة

خُّنحبحإ َّْئ
ةًحتجبخلر[آل ئُّ ذًحتةّ[ ةؤس[ألّ[ٌُّئ
ةًحتجبٌَّئّخن ْ مجُّجنُّةختجبآل إل[ألُّ مختحة
َّْحتمجختآلآ ألُّي: ئُّف هختٌَّل حتحجبٌَّّ َّْ
طَُّّْ خًْجبآ َّْحتجبَّْحال طٌُُّّ طُّمجُّحتٌخن
ئُّخل[ئ ء ّجتٌُّّْْ: ؤ ٌ[حت خخت� طُّْ: جن[ٌُّجب
َّْ ٌُّز:ؤًخلئْ ئى[ألآل طُّحتح جبحتٌ[ تبثب
خىختٌٌُّحب نيُّْحجنُّ ذًحتةّ[آ ألُّء مختحيُّْ

نيُّ:خى[ح خ[ٌُّجب ةًحتجب ْ طُّني ةًْحتَّ مختحة:َّْحتَّْ

طُّؤختٌى[ْ ضًحخلر َّْ مجًْجنحبحٌآل َّْخ
ء حتحخلٌُّّّ�ُّ ٌٌُّخن ء إل[ْزُّق[ألٌُّئآ

ئُّْحين:جبحتْخل:ةختجبألُّإ
نيحنرّل إلًٌمت خًْجب إلُّحتسًْحتٌل
سُّأل�ُّ طُّْ: طُّمجُّحت: ألٌُّ[ حتٌّْ: ئٌُّ[ألُّ:
طُّؤختٌى[ ء ألُّةختٌ[ذ[جب خُّحتز[
جبَّخلز حتؤ[ألآل طُّحتح ةختجب خلُّحتةختجبحٌُّذ
ئُّأل[ْخختجبآل ْ جبٌىر[ذحت شجمف خلُّجبحال

ةًحتجبٌَّئإ ئُّخ[آل إلُّحت�َّجنُّمجٌُّّ
ةًحتجبٌَّئ طٌَُّّْخن َّْمجًْحتٌَّّ جبٌّ
ؤُّخلُّئُّمجُّ ئُّ طُّؤختٌى[ أل[ضًحجلآل
جبٌْ[ سًْحت ء ملختٌٌُّحبآ جبٌْختَّْ
ؤ[أل[ٌّ ةًحتجبَّآ: جلَّؤ[ألُّذى[حت :ْ جبْْخم
حتًٌَّْحت�ٌّْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت طَُّّْخلُّ
ط[ٌ[ خًٌُّخلُّْآء خرٌُّْل ذُّأل�َُّّْحتٌّ
خلُّحتةختجبحٌُّذ جنًْآل خىُّهّحبَّ خ[ٌُّخلُّ
ئَُّّْضرّل ٌٌُّخن: طُّؤختٌى[ح :]ٌ ذًحتةّ[
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ضًحجلٌ[حتَّ ذًحتةّ[ ء
طُّؤختٌى[ٌخن خى[ْ سّ[َّْ خُّنحبح ئُّ
ئُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ضًحجلٌ[حتَّ
ؤُّإل[ألٌُّّ َّْ فّألّحب مختحة نيًححتنيًٌَّّّ
ضًَّحتإلُّز خلُّي[ؤ�٢ٌّ ؤيٌُُّّذّىختجبآل
خلّ[خلُّّ طُّْ:خ[حت أل[ٌْآلآ:َّْف:نيُّْحجنٌُّّ

ألُّّإ ط[جنىختح ْ جبٌ[حت هختَّ
ط خألحبحتْخم خىلّؤألُّ هّحن١ إلُّحتنيُّأل
ؤُّش[ئ:ؤُّخلُّئُّآ:جن[ٌُّزني[حتَّخلُّحتةختجبأل
طُّؤختٌى[ زحنر�٢ٌّ طٌَُّّْحن[ َّْئ ألُّْجبآ

ٌَّّْ طُّمجُّحت ألُّّ ذ[جلَّ: ذًةّ[ طُّحتح
ٌ]ةًْذ طُّحتح جبٌْ[َّْ خىلّؤألُّ ةُّؤُّْ
خلّ[خلُّز ْ جبٌُّْال سُّإل[أل سُّألل
طُّْخل[ طُّؤختٌى[ٌّ خلُّحتء ذختؤ[آل إل[حتٌّ
ط[خًْحتٌّ ْ خلُّحتخ[جلٌّ زحنر�٢ةختجبآل طُّحتح
رّ ٌُّة جبحال ألُّةُّهألُّ ذ[ ذًحتةّ[ ْ ٌأل[آل

طٌَُّّْخن:ذًحتةّ[ مجًْحتٌَّّ َّْ ّرآ:ء خلل
ْذّل ذُّألّ[ ْ مجُّْحتحذختٌآل خًٌُّ
رّ طُّألحبحؤ ئُّ أل[ْ:ضًَّحتإلُّز ؤطجم

بتثبإ ئُّخل[ئ أل[ذ
طُّؤختٌى[ْ إل[ْزُّق[أل ئُّْخل[َّْ جبٌّ
ئُّ:أل[ذآ طُّألحبحؤآل إلُّحتجبْمجّ[آل ذًحتةّ[:ء
مجًجلَّحت �ذُّأل ْ حتٌْحبحل َّْنيُّألُّإل[
ٌأل[حت�َّجلح ئُّ زّىإل[ز ط[ضختٌألّ[آل ةختجبألُّْ
ئُّخُّجنحبححتٌىختجبآل تببب: : خل[ئ ئُّ ذًحتةّ[
جبحمج٢ةختجبآل طُّحتح ّحل:إل[ْزُّق[ألٌُّئ إل َّْئ
ذ[حتٌض خًْجب طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت مختحةإ
طُّئسٌُّّْ حتٌىلُّئُّةّل خلّ[خلُّز ْ

َّْحتإ خ�ختألُّ
حتٌْحبحآ طَُّّْ تببب خل[ئ طَُّّْء خّش�ُّ
إل[ْخلُّأل�ُّّْ :ْ ط[حتحؤ َّْ ذًحتةّ[: َّْف
ٌال إلُّحت إل[ْزُّق[أل ألحلٌى١ٌآل خًٌُّ
إل[ْزُّق[ألُّّ ط ط[ٌ[: طألش[: ةًحتجبخلر[آلآ
خلُّي[ؤ�٢ٌّ ةًحتجب:ْ طُّحتح: جبٌختٌحب: جلَّحتَّجب
طُّمجُّحت َّْف أل[ٌْآلح: ضًَّحتإلُّز:
جبٌ[حتَّ ئًٌُّح خىٌُّال طّجمُّ خ[حت ذُّؤ[جن[ٌّ
ذ[ ذًحتةّ[ َّْئ: ةًحتجبٌَّئ خُّحتخبََّّْألحبٌّ:

خًْجبإ خلُّي[ؤ�٢ حتحجبٌَّل
هّحن١ جن[ٌُّز طُّؤختٌى[ ْ ةًحتجب زًٌَُّّألحبٌّ
جنُّحتحةُّذّل:َّْئ جن[ٌُّز زُّحتَّ:خجمّألّحبْ
ألُّء فّألّحب إل[ْزُّق[ألّحن ذًحتةّ[ٌّ
ٌال إلُّحت طّجمٌُّخن أل[خلُّي[ؤ�٢إ مختحة َّْئ
جبٌّ خبٌٌُّحبْ ط[ئحنرى[حتٌّ ئُّأل[ْ ةًحتجبخلر[آل
َّْئ خ�ختألَُّّْحت سُّألل حتٌّ ألُّخ[ٌُّجب
ؤ[ٌٌُّّ ألُّْجبَّ ذ[: مختحة: شىًْؤُّز
جبَّخلىُّهرٌُّئ طُّْ مجحنر ئُّجبَّخلحبحٌآل
هختٌَّ�ُّْ ضُّخ[ز ْ: إلُّْئ َّْ ء ةًحتجبَّ

جبَّخمإ إل[ْحتجبألُّخلٌُّّ

:مجُّألرُّحت ؤ[ٌىئ
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ة[حتخألُّآ ْ ألُّهر:ض[ال:إل[ٌحبحتسف زّىإل[ذٌُّّ:خلُّحتَّة
ٌل خخت� خلُّحتَّةُّّ ؤ[جبجبٌَّّ إلُّحتجبْل ط خّش�ُّ َّْف
ٌُّةّل:ئُّْحألٌُّخن سّ[ْحجلآ حتٌجتٌَّّ َّْ ذخت:إل[ئُّذ ة[ألحلحٌّ
ن[جل َّْئ دًٌألذّىُّئ َّْ ء أة٠ٌرSULPHERاَّآ
طؤش[ خًْجبإ إل[ٌحبحتسف:جبحتْْخم إل[ٌحبحتسف:ة٠ٌرّحب
إل[ٌحبحتسفأSبHازّىإل[ذ�ُّ ة٠ٌرّحب ن[جل خلوُّذٌُّئ

ئُّث
ن[جل:خلّ[ألّحب خبَّإلخت زئٌُّّ إلُّؤ[آل ن[جلٌل:خبَّإلختحٌُّْْ أ

جبٌختٌحبإ إل[ٌحبحتسف
حتَّأل�ُّإ خ أ

خلحلٌٌُّحبإ ةٌُّْ�ُّْ مجخت� َّْ أ
يًحتخل١َّآ إلُّْح ئُّ ن[جلَّأثثآبنالبخمتا ط نيخت�ٌّ أ
مجختجبَّْ ألحلال جنًْألٌُّئ ئُّ إلُّؤّحنُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت

خًْجبإ
ذ[ٌٌُّْحبَّْإ ئُّط[ْ أ

َّْْ إلُّحت ة[ألحلحٌٌُّئآ ضًحتٌ[آل إلًْة[حت خًْجبَّ أ
ز[ةُّْ ن[جلَّ ئٌُّّ ألُّهر ةئىختجبآل: َّْحتسُّ ض[ذختٌحنُّ
ْ ضًحتٌ[آل ؤ[ٌٌُّّ خًْجبَّ ْسًْجبٌّ: نيًٌألىُّ ةختٌٌُّحبآ

ألُّهرإ ئًٌئٌُّئ ةًأل[ةختجبآل
ؤختجبآل َّْ ط:ن[جلَّ:جبْني[حتخًٌألُّ ؤُّذختخل مجُّْحتحذختٌآل
َّْ نيًٌألىُّ جتٌٌُّحبآ إلُّك ئُّف هختٌَّل خخت� طُّمجُّحت
طُّأل[ؤٌُّئ ة[حتٌ�ُّحتٌّ:ئُّخ[آل َّْئ:ضًٌألُّْ دًٌألذّىُّئ

طُّة[إ ير إلُّأل[خلُّ ْ جبٌختٌحب ؤُّخبل
زّىإل[ذألُّ إل[ٌحبحتسف ة٠ٌرّحب جتٌآل:ن[جل إلُّك ألّحن[ألٌُّئ
إلجمىختجبآل ض[ْخًٌألَُّّْآ زجتؤُّآ مجّجتخًٌآلآ خلُّحتخبحآلآ ئُّح

مجًْجيحإ ْ يًحت�ل ْ ئًٌر أل[حت�َّشُّذ َّْ
ألُّهر ةًؤس[ألّ[ٌّ ة[حتمجُّحتٌَّئ حتْْخبحألٌُّخن خّ�ًؤ[آل
ن[جلَّ ط ؤ[ؤئُّ:َّْئ ةُّحتةًْء جنًْألٌُّئّل:سًْحت ئُّ
ةُّآلآ:طألش[ حتٌجتَّمجٌُّّ زُّق[ألٌُّّ مجحنر:حتْْخبٌل ْ ةُّآل
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ةُّؤُّْةختجبآل: طُّحتح خختٌر[ألٌُّّئ خلُّحتجبَّال: ئُّ

ألُّهر زّحنُّخل[جلٌّ ئُّ إل[ٌحبحتسف

طض[خضضضًحتٌّ

ECONAMEY

َّْذ[ٌدُّز طُّألحبحجلٌ[حتٌَّئ ْ ة[حتمجُّحتٌَّئ ئُّخ[آل ن[جلَّ ط
ةختجبٌ[آل ة[حت: ذُّحتةّحل ]ٌ جبيُّذىختجبآل ئُّخُّجي طُّْحألُّء:
ألُّإلّحنغ طُّحتح: جبحتٌ[ َّْزّ[آل جن٢ ئُّذخت: ٌُّء: حتْْخبحألُّ

إل[ٌحبحتسفإ ة٠ٌرّحب ة[حتٌ�ُّحتٌّ:ن[جل
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ئَُّّْحت:ض[ذخت:ةُّؤُّْةختجبآل ألُّهر زّحنُّخل[جلٌّ
جبيُّذحبحٌآل:جبحؤُّجلحتحألألُّ خُّجي إل[ٌحبحتسف ة٠ٌرّحب ن[جل
طُّحتح ةئىختٌٌُّحب جبٌْ[ضختٌخن ْ خلحلألآل ن[جلَّمجُّ ء
ة٠ٌرّحب َّ خخت� طُّْ ئُّْحتحٌحنُّْ ْ خ[ةًْحت ن[جل ةًؤس[ألّ[ٌّ
جلَّحتجب َّْجنًٌَّّّ:ة٠ٌر ؤُّألحبمجُّ ئُّذ إل[ٌحبحتسّألُّ:ء

هختْْجنألٌُّّإ خ[جلحتمج[أل ؤُّحتحال طُّحتح ةُّألَُّّْْ سّ[ٌّ
ْ خىٌُّال ط[جنىختحٌّ ؤُّألحبمجُّ: طَُّّْء: ئٌُّختَّ َّْف
ذُّألّ[ ؤُّذختخلّحبححتَّ ن[جل: ط ء طَُّّْخلُّ: خًٌحنّؤألٌُّّآ
ْسًْجب ةُّحتةًْء جن[حت ؤُّحتجل ألُّهرٌُّّئ ُّني[ئ ألُّهر ئُّ

خُّخلختَّ:ألُّّّإ ألُّهرٌُّّئ ُّني[ئ ئُّ جبٌختٌحب:ْ

ظُّؤُّجب إلُّؤحلَّ هُّحتإل[جب
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ئُّجنًْآل ٌُّء شىًْؤُّذٌُّئ: ْ مجًجلٌَّحنر : خل[ئ جبٌَُّّإل[
جلَّهرى[حت :ْ خلرُّؤى[حت: خلُّحتةٌُّئ نيُّألُّإل[ :ْ إل[ذآل: ٌُّء
جبٌ[حتَّْ:ذًؤ[حت ئُّؤ[آل ّجتٌْْ[آل ؤ طٌُّ[ألٌُّخن مجحنر ْ ؤختجبآل
ةًحتجبٌَّئ ئُّ مختحة حتَّخلُّآل حتْْئٌُّئ إلُّيٌُّئ ةختٌ[ألُّْ
ْ طُّْ:خلُّحتء ئٌُُّّآل ةختٌ[ جلَّهر خختٌ[ْ ذ[آل َّْ هٌُّئ
أل[حت�َّْح هىختٌَّئ ْ ألّ جنه طُّيئٌُّئ ض[َّْآل َّْحْ هُّحتؤ[ألخت�
ْ جبحآل طُّع[ال أل[إلُّي حتَّخلُّألُّ ّىإل[ذٌُّّ ز ط ء:جبَّحتإلُّة
ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ َّْذ[ٌدُّز جبحجنغ جبَّحتإلُّيّ[آل هختٌَّل ةّألُّز
هختٌَّل ّألُّّز جنه ء خُّةخت ئُّخلُّحتجبَّال إلُّحت خُّمحم شًةال
ء شحلذ ٌ]ألؤٌ حت مجًْحتٌَّّ َّْ ة[حت إل[ْحتجبَّ ئَُّّْحتحألًَّحتٌ[آل

جبٌَُّّإ نيًححت ئُّؤ[ٌَّّْ هختٌَّ�ُّْ خبحآل زئى[ألُّ مختحة
ط جبَّحتإلُّة ذ[ٌوُّمجُّحتٌّ َّْزّىختجبآل ةًْمي يًأل[ه خًٌّ طَُّّْ
َّْ خًٌآل ؤُّجلَّْ ةختجب:ئَُّّْحت:طَُّّْء:جنّنُّ َّْ زٌُّخت� زّىإل[ذُّ
َّْزّىختجبألّحنُّ ةًْمي طُّْ ذُّخُّمٌُّّّ:ط٢حألآ:جبٌّ ؤُّإل[ألٌُّّ
خًٌّ هّحن١َّْ خُّمحم زّ[ٌَّْئ ْ خلُّجبحال خلُّحتجبَّال ئُّ
ألّ جنه ًّحجل جن ةًْحتحألُّْ ذ[ٌوُّمجُّحتٌّ يًأل[ه نيُّّّ ْ
ئُّ هختٌَّل ء طألجم[ألُّّزآ ئُّ جبٌْخت ْ زّحم ٌل ٌ[حت خخت� ئُّ
:ذ[ْحآل َّْخ ذُّّحتٌ جلألحبحألٌُّئ ضجمرُّ :سًحألٌُّئّ[آل س[ٌُّئ

مختحةإ جلألحبحألٌُّئ:ذخت ْ: ٌد طُّخً:نخت ئُّْحألٌُّخن:جلألحبحآل

هٌُّئ ةًحتجب إلُّيٌُّئ جبجلٌآل
ط َّْئ ةًْحتحألُّ خلّ[خلُّز: طُّْ خُّمحم: حتؤّ[ل حتخبٌال
نيًٌألىُّ ة[حت إل[ْحتجبَّ طَُّّْ ئَُّّْحت مختحيُّّ ّىإل[ذٌُّّ ز
ء ئُّ:مختحة خًٌآل ط[خًْحتٌّ يًحتخم ٌُّآل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
ز[ٌٌُّّ ذختخلّ[ ئَُّّْ ْ خًٌّ سُّإل[آل ْذٌُّئ جبَّْئُّؤُّأل١ٌآل
ةًحت�َّ ئُّخ[آل خّ[جنرًْجب ة[حتٌ�ُّحتٌّ خًجبْ خُّحتجلَّْ ط[خًْحتٌّ[آل
ئَُّّْحت إلُّحت جبححتْجبَّخلٌُّ[آلآ ْ خلرُّؤى[حت خلُّحتةٌُّئ أل[جلزُّحتَّْحت
ذ[ْحألى[حتٌُّ زآل ط ألُّضحنُّأل[ٌآل ةختجبألُّ جبَّخم: طٌَُّّْخن
ٌَُّّْألُّذ طألرؤ[ٌّ ؤُّإل[ألٌُّّ َّْ ضجمرألّ[آل جبٌْختَّْ ئُّحت�ٌّ
مختحي ذخت ّىإل[ذٌُّئ ز ْ مُّحتَّخ جبَّْئُّذٌُّئ ئُّ هختٌَّل ء
ْ خلُّهٌُّّْ َّْ مختحيُّ ط حتْْئٌُّئ ْ ضُّئُّذ[ألآل َّْز
ط  خُّف ةختجبآلإ ذ[حتٌو ذخت نيحنرٌُّئ ْ ضّ[ألُّذى[حت ْ ه[حتخم
ئُّجبَّال ؤ[أل�ّ�ّخن نيُّآل َّْحتسُّ ذ[ ذُّأل[ألُّز ذ[ٌوُّمجُّحتٌُّ
إل[ْحتجبٌَّّ خُّمحم حتخبٌال ء خبألُّهرّال ضًٌَّألّحن[ألحبَّحتٌَّئّخن
ئُّ هّحن١: َّْمجًْحتٌَّّ مختحي ؤئئُّز جلْْحتال جبَّحتإلُّة ة[حت
ةًْمي:َّْزّىختجبآل جبَّخلىختجبَّ ض[ذختٌحنُّ َّْْ ْ:إلُّحت خل[ئ خل
ط٢حآل ؤُّحتجل خ[آل حتَّخلُّآل:ْ:ضجمرٌُّ[ألُّ حتْْئٌُّئ جلْْحتَّؤئ
مجًْحتٌَّّ ةختجب:َّْ جلَّهر ئُّئّ[آل ؤًئىٌُّئّ[آل ْ: ؤ[ئ مجحنر ْ
جنًْألُّْححتٌّ ذ[طّجمٌُّخن ئُّْخل[ ء ضًٌَّ[ألُّ ط[ؤ[عٌُّئ طُّْ

ّىإل[ذُّإ ز ئُّخ[آل:ط ؤُّألحبمجُّ
جبٌْألّؤألٌُّّ ئُّمختحة ْْ طؤخت� ء طّجمٌُّحنُّ ةّحنؤُّةّخن ط
ئُّ مختحي ذْْ]إل ء خلّ[خلُّذُّخلُّ طُّْ جبحتٌجتَّجبَّحت:
خبٌ[آل ئُّ ؤئئُّز جلْْحتال: إلُّة: ةختٌ[ْ: خُّّخُّجي: إلُّيٌُّئ
ؤُّحتجبال مجختذآل ْ ةًجنغ جبَّخلىختجبَّ: ْ ةختجب: أل[إلؤ ط[جلحجبحألُّ
جبَّخل�ختذُّ ْ جبٌْختحآل طُّحت�حٌ[آل ذ[ٌوُّمجُّحتٌّ سألل ْ خّر[ْحآل
أل[خلأل[ؤُّْ:ؤًئىٌُّئّ[آلإ ْ ؤُّجبَّأل ْ:إلُّيٌُّئ ٌجبححتح خ[آل

ْ ئُّخ[آل:ؤ[ئ ألُّء:ذُّألّ[ جبجلٌآل:إلُّيٌُّئ ذًٌُّألّال:خًٌحنّال
ٌٌُّخن ء مجختذُّْ ةُّخلّّخن ذ[ةُّ إلُّيٌُّئ خُّئىًْ ؤًئآ
هٌُّئُّّ ةًحتجب ئّىختٌ[ل جلْك ّىإل[ذٌُّّ ز ط خألُّحت�َّذ إلُّيُّ
خلّ[خل ٌُّألٌُّئ مجحنر: ئُّخ[آل خ[ٌُّجب طّجمُّ: طؤش[ خًٌّآ
سًَّّسّى[حت ْ ٌ[حتجبَّحت خخت� ٌُّألٌُّئ سًْحت: ئُّمختحة
ط ذُّْحْ إلُّيٌُّئ إل[ْحتجبألٌَُّّّْ جبحْحٌّ ة[ٌُّذخلُّحت ْ
ْ �ْجل طُّْ ط[ة[ال ئُّ خىختٌُّآل يُّحتَّخًْ ْ خىُّآل ؤُّحتجبؤ[ألُّ

ةختٌ[إ ئُّئّ[آل ء جبجلٌىختجبألُّ

جمض[ئ ة[جلال سًحجب
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ّىإل[ذٌُّ�آل ز هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
ْ جبٌختآل ضًٌَّ[آل جنًَّّجلْْحآل ء
ألُّذٌَُّّّْ ئُّ سّ[ألُّةختٌ[ل ّ�آل خُّجن
ذًحتةّ[ْ ْ ط٢حآل ئُّْذٌُّئ: ةًحتجب
ْ ذخت جبَّْئُّذٌُّئ: خلًحتٌ[ْ :ْ مختحة
ذ٢ٌَّئ ْ إلًْجل سّ[سّ[ْ: حتٌجتٌَّّ

ٌحبَّ:ضًٌَّّإ هختٌَّل:مجخت
مختحة ئُّ: هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ْسًْجب:
ْ خل[ئ خلُّجبَّإل[ طُّحتح نيًْجبَّْ
جبسئُّْ ط[ْ ئُّأل[ْنيٌُّئ:ضًَّحتإلُّز
خًٌألُّ ألّحنرُّس ذخت ٌحلمج[ٌٌُّئ ز[حت
ةًْز مؤ[حتَّْ ٌحلمج[ٌّ ز[حت سًْحت

أل[ْأل ئُّ ْ:خخت�ٌ[حتٌَّئ:إإ هٌُّئ ةًحتجب
زُّة﴿جمغ ْ سًَّّسّىختجبآل

خُّخلختٌَّخن ٌحلمج[ٌّ: ز[حت ئُّ جبٌ[ئُّْ: ْ
ئُّخل[ئ ء جبٌختآل: شجمٌُّألٌُّّل:
ذ[طّجمٌُّخن ةختٌ[مجُّْ: جبحتْخم: تبثب
ئُّ:خُّنحبحٌخن:جلْْحتؤّألٌُّّ ؤُّألحبمجُّْ
جن[حتٌَّئ ئُّ إل[ْحتجبألُّْ ّ ز ةًحتجب
جبٌختآلإ ْسًْجب ةًحتجبخلر[ألّخن ٌال إلُّحت
خًٌألُّ :هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ إلُّحتنيُّآل:
ط ْ خُّجندُّجنُّْخًٌآل يًحتخ[أل
تبثب خل[ئ طُّحتح نيًْجبَّْ ّجتٌْْحنُّ ؤ
طُّحتجلحت�ْال ٌىىُّهغ حت َّْمجًْحتٌَّّ:
َّْحت ّحبَّ خىُّه قًسًٌئّ[آل: ذ[
ئُّجبٌْ[ٌّ َّْحتذُّأل�ّل: نيًححتنيًٌَّّّ:

جبحجنرألٌُّّ ء هختحْحألُّ: ط[جلحجبٌّ: طُّْ
ئُّ ضًَّحتإلُّز ض[ةٌُّئ ئُّأل[ْ
ةختجبٌَّ[ألُّ ٌىىُّهرألُّ حت طُّْ ْ مختحة
ط٢حآل ْ مختحة ئُّأل[ْأل خُّجنُّْ جبْ
ذ[حتغّ[ألّخن َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ْ
َّحتسُّ بثتبٌّْ: ألحلٌىٌُّّ نيًْجبَّْ:طُّحتح
ؤّم جبْئُّز َّْ زًٌَُّّخلُّ ْ جلحٌف
ؤّجب َّْحتسُّ بببب خل[ئ ذ[ ء
خًْألٌُّحنُّْ َّْْ جبٌّ ةختجبآ شًةال
ء أزّئاز[جن[ ز[ئ ضختٌ[ أل[َّْمجٌُّ[آل
مُّحتَّذ ء ةختجبآ خلًئُّمجُّ: شًةال
طّجمٌُّخن زّرأPاةختجبألُّخلُّأياْ

مختحي ّىإل[ذٌُّئ ز ئُّ ٌُّةّ�آل طُّْحآل
جلٌ[ذخت ّحبَّ حتَّخل مختحة ئُّ ٌجتٌَّ[آل حت ْ
إلُّحت ء ألّالآ: ْ ؤئّآل ٌُّء: ئُّ
شىًْؤُّز ئَُّّْضر تبثب ئُّخل[ئ
ذخت شىًْؤُّذٌُّئ ْ إل[٤ ٌ[خلف
َّْحت ةُّهرألُّ ٌُّء ئُّجنًْآل ٌُّء
َّْضر حتَّخلُّّ: ذ[ حتَّمجُّجلٌّ :ٌ]ّس
بثثب ئُّخل[ئ ء خُّمحم حتخبٌال
ئُّ :ْ جبخبحٌُّذّىختجبألّ[آل ةختجبَّ جبَّخم:
ئُّ حتَّهر[حت بثثبجبحت�ألحبَّذختٌآل تب تب
ةًْمي ْ إل[ْحتجبَّة[حت َّْحتحألًَّحتٌ[آل
ببتإلُّجلححت ئُّ هّحن١ َّْ جلْحتَّؤئ

ذ[ْحآل َّْخ ةختجب ئُّئّ[آل ةُّخم
ؤًئىُّ :ْ ؤ[ئ ُّْ�خُّئ :إلُّحتني ْ
ذُّأل[ألُّز:جلٌ[ذخت ْ ةختجب ئُّئّ[آل:جلَّهر
سًحألٌُّئّ[آل : س[ٌُّئ إلُّجلححت: بب ئُّ
ذ[طّجمٌُّخن ْ ةختجب خلُّحتْجنًْآل خ
ٌُّألٌُّئ أل[جبٌ[حتَّْ ني[حتَّألًٌجمّ[آل
َّْجلححتَّز سًْحت زًٌَُّّألحبٌحبححتٌخن:
َّْزّ[آل �مجختأل ط[جبَّؤّحلحجب إلُّيٌُّئ
ٌَّّْ زًٌَُّّخلآل طُّْحألّخن ألٌُّ[ألُّْ
طألرؤ[ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ض[ةُّْ
سًْحتحْسًْحت شحلخٌُّئ طُّحتح جبٌختآل
ْ ٌَُّّْألُّذ ْ حتحخم ْ نيُّس ْ جبٌأل

خلُّحتََّّْضًٌَّ[ألآل ئُّئّ[آل: خُّجنّ�ّخن
ْ ط[جلحٌُّذ ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ ض[َّْآل ْ
ةختجبألُّ ّحنىُّجي ز جنُّإلّحب إلُّجلححتحآل
ض[ء ئُّ َّْحتمجختٌّ ض[ذخت ئَُّّْحت
ألُّضخن طٌَُّّْحن[ َّْئ ألّحنرؤ[آلآ ْ
جنًْحت�جنٌُّئ ئُّ جبحجنرألُّ ض[خلّل
جبئجمًْجلٌُّْ طّجمٌُّخنَّْ ْ حتجلمج[حتغًحجل
ئُّ زحنر�٢ٌّ طُّحتح ةُّآل خُّجنحبححتٌّ
زًٌَُّّألحبٌّ :ْ مختحة ئُّ :ةختحخلجبق
ؤُّحتجبال مجحنر: َّْئ جبٌختآل خرٌُّْل:
يًحتخ[أل إلُّؤ�ُّ ط ةًْؤُّئ�[إَّْئ
طُّْحألُّء إلُّيٌُّئ إل[ْحتجبألٌَُّّّْ ْ
يًحتخ[أل ةُّؤ١ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ئُّ
ؤُّخلُّئُّمجٌُّ[ألّخن إلُّحتنيُّأل ْ جبحآل
ٌ[حتٌَّئ خخت� ٌ[خل[ْ ْ خًٌّ مجُّْحتحَّْ
جبَّحتةختٌ[ْ ئُّخ[َّْذّ[ألُّْ هختٌَّل
أل[خلأل[ؤُّْ ٌ[خل[ٌّ: ئُّْحألٌُّخنث:
خلّ[خل جبَّحتةختٌ[مجٌُّئ إل[ْحتجبألٌَُّّّْ
ة[ٌُّذخلُّحت طُّعًْؤُّآل ٌ[حت خخت� ْ
ٌ[حت خخت� ثبببْ ببب:ثب ئُّ تب جنؤ[حتَّ
ذ[ْحألٌُّئ ٌّ]خ جبحجبمج[ٌّ سّألخل[ٌحب:ئُّ
خٌُّ[ألأل[ؤٌُّّ ثبببْ ثب ثبب ئُّ
ببببْ ئُّ َّْجلٌختٌَّئ: طُّعًْؤُّآل:
ثب ئُّ َّْجلٌختٌَّئ :طُّعًْؤُّآل: يُّْئ
ْحتجبآل:جنًْألُّْححت ئّجتألٌُّّ ببببْ ببب
ئُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ئُّخ[آل ضختحْ
ط[جبَّؤّحلحجبْ إلُّيٌُّئ َّْجلححتَّز
ّحنٌُّئ ة ني[حتَّخلُّحت طُّحتح ذخت ئّجتألٌُّئ
طُّْ جبحضُّ س َّْف: ّىإل[ذُّآ ز ط
ةختٌ[ألُّْ ةُّؤرُّحتضُّال ٌ[حتٌَّئُّ خخت�
ٌحب ئُّ:سًَّّسّىختجبألّ[آل:ةختٌُّ جبحتغ
جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ جبحال ئُّ ٌل خخت� ئُّ
نيُّْجبٌختٌّ َّْ إلَُّّْسُّ ْ جبَّْئُّز
سًَّّسّىختجبآل طُّحتح ٌحب جبٌخت جلٌ[ذخت
ؤُّحتجبال:خلرُّؤحبٌحبَّإ ط[حتَّجلٌَّْْئ:ط

﴾ُّمُّخحبْظ[ئيه
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ٌّختٌ جب ذٌُّ[حتَّْحأل ٌّ]خ ئّجتألٌُّّ َّْ إلَُّّْسُّ ةًحتجبخلر[آل

ذٌُّ[حتَّْحأل ٌّ]خ ئّجتألٌُّّ َّْ إلَُّّْسُّ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت
ط[خل[ٌخن ؤيٌُُّّذّىختجبآل خلرًٌآل خًْجبَّ ْ ٌحب جبٌخت
ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ط[جنىختحخم نيًٌألىُّ ةًحتجبآ ٌَُّّْألُّذ
خبٌ[آل مجحنر:خًححتٌَّئ ْ:إلجمّ[حتٌّ:أل[ْنيٌُّ:ئُّ سًمجختحهّ[مجٌُّّ

جبحجنرًٌالإ ]خ ئّجتألٌُّّ ط ضًحجلٌ[حت:طَُّّْخلُّ
ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ة[ٌُّذخلُّحت َّْ خلُّحت خ[ٌُّجب ئّجتألُّ ط
ط[خل[ٌخن جبحخّألىختجبآل يًهئُّمجٌُّّ ةئّئ ئّجتألُّ ط خًْجبآ
ْذٌُّئ مجحنر طؤش[:سًْحت ُّإ إلُّحتق ط طُّحتح ألُّذٌَُُّّّّْ
طُّحت�ح ]ذُّي ةًحتجبخلر[ألّخن ٌال: إلُّحت جبْألّ[آ ّحنىُّهرل ز
جن[حتخلر[أل :ذٌُّ[حتَّْحأل ة[حتْخ[حت خّ[جبَّ �مجختأل طُّة[: طَُّّْ

خلُّحتخ[جلٌّإ ْ
شىًْؤُّز َّْ خلُّحت ْ ألٌُّختٌال خلُّحتخ[جلمجٌُّل طّجمُّ طّؤُّ

ٌّ�ئُّحت:ْ مختحة َّْئ:َّْجلححتَّز:َّْحتمجختٌّ ء :مختحيّالآ هّحبحتحئ
هُّحتؤ[ألحبٌَّّ ْ مختحة ط[٣[أل ّحل إل هُّحتؤ[ألحبٌَّّ: إلُّحتجبْل
َّْذ[ٌدُّز آ ٌُّّْ حت� ٌحبَّ خختٌُّ ة[حتٌَّئؤ[آل خلًز[ ذٌُّ[حتَّْحأل

طُّهجمُّحتٌَّئإ ْ ضًَّألحبة[حتٌَّئ ة[حتْخ[حت
ةُّآل ئّجتألُّ:ة[حت ط ئُّأل[ْ ةُّخل[ٌُّذٌُّّئُّ:ء ّ�ًؤ[آل:طُّْ خ
ئُّْحألٌُّخنث ْ خًححتٌَّئ مجحنر ئُّ مجُّْحتحٌل نيُّذخت خًْألُّ

ذٌُّ[حتَّض[ألٌُّئ:أل[ْجبَّْئُّذُّّّ طُّْ خلُّحتزُّحتجنّىختجبآل:مجحنر أ
خلُّحتزُّحتجنّىختجبألّحنُّ:ألُّء ط ْ ٌال إلُّحت أل[ْ إل[ألُّ طُّة[:ء
طُّحتح خُّئىًْ ذٌُّ[حتَّض[ألٌُّئآ ة[حتْخ[حت ئُّ جبَّخل﴿جمغ طُّحتح:

إ مجختأل�ُّ ة[حتٌَّئ ْ نيًٌآل طُّحت�حٌّ ْ إلًٌخت
ذٌُّ[حتَّ خلُّألحبآل ٌىىُّهرألّل:طُّحتح مجحنر:حت خلُّحتزُّحتٌحنىختجبآل أ
أل[ْضًٌَّّ َّْجلححتَّز: سًْحتث ٌال إلُّحت جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ جبحال: طُّحتح

جن[حتخلر[ألآ ةأل١ئىختجبآل:ط[خل[ٌخنآ:إل[ؤحنًْآ:َّْحتمجختٌّ طُّحتح
آ ةحنرًة[ئ ة[حتْخ[حت طُّحتح: ط[ٌْ[حتٌّ :ْ ةحنرًة[ئ َّْجلححتَّز
َّْجلححتَّز ط[٣[ألآ :هختٌ[جبحت�َّخل طُّحتح :ذُّألحبحتْخل َّْجلححتَّز:
ذٌُّ[حتَّْحأل ٌ[ألٌُّّ ة[حتْخ[حت طُّحتح س[ٌُّئٌُّئ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ

ٌالإ إلُّحت سًحألٌُّئ س[ٌُّئ طُّحتح
ٌّملًحجل زًٌَُّّألحبٌٌُّئ ْ سًّحجلةختجبآل َّْجلححتَّز طُّمجُّحت
إل[ؤحنًْآ طُّحتح خى[: خّ�[ألُّ ةؤس[ألّ[ٌٌُّئ َّْئ: ٌىىُّهغ حت
ذٌُّ[حتَّْحألُّّْ ٌّ]خ ئّجتألٌُّّ ط ٌّ�ئُّحت خ[ٌُّجب ش[ئُّذُّ ئٌُّّ
َّْ زًٌَُّّألحبٌّ خ[ٌُّجب ئّجتألٌُّحنُّْ ط ٌّ�ئُّحت إلُّحت خًْجبإ
خلًز[َّْ ذٌُّ[حتَّْحأل ّحل إل ْ مختحة ط[٣[أل ّحل إل إلُّحتجبْل:
ضًَّألحبة[حتٌَّئ ة[حتْخ[حت خلُّحتزُّحتجنّىختجبآل طُّحتح ٌحب خىختٌُّ
َّْئ:إل[ْة[حتٌّ ز[ألّحنُّ ط ء ذٌُّ[حتَّْحآلآ ء:خًْألُّ ٌال إلُّحت

َّْجلححتَّز ء ٌحبآ ةختٌُّ سًَّّس ّحنؤُّحتمجُّ ز َّْجلححتَّز َّْئ
سًَّّسّىختجبآل طُّة[جبَّ: جبَّخم جن[أل[جلٌُّْ َّْ ّحنؤُّحتمجٌُّخن: ز

ة[حتَّإ ط
ئٌُّ[ألُّث ٌحب ذُّّ ّ ز ئّجتألٌُّحنُّ ط طُّألحبحؤٌُّئ طٌَُّّْحن[ َّْئ
جن[حتَّجلح ذٌُّ[حتَّآ ئسّجمرّ ذٌُّ[حتَّآ طُّألحبحجلٌ[حت ذٌُّ[حتَّْحآلآ
ئُّ جن[حتَّجلح ّل ةُّخل أل[ْجبَّْئُّذآ ٌىىُّهرألٌُّئ حت ئُّخًححت
ء َّْجلٌختٌَّئ طُّعًْؤُّآل ٌألُّحت ألً جبححتحٌآ ة[حتْخ[حتٌَّئ خًححت

زألحبحأل[ٌآلإ خًححت ئُّ خًْجب جن[حتَّجلح
ة[حتٌَّئ خرُّْةختجبآل: طُّحتح جبٌُّْال ضُّز خًْجبَّ ئّجتألُّمجُّ:
طٌُّْخن ء ٌُّةُّال ضُّز ئُّجنًْآل جن[حتخلر[أل ذٌُّ[حتَّْحأل
طَُّّْ طًؤّحب جن[حتخلر[ألُّّْ: :ذٌُّ[حتَّْحأل :مجحنر جبَّجلمج[ٌّ

خًححت:سًَّّسّىختجبآلإ خىلًْجبَّ ٌَّّْ:ألحلٌىٌُّئُّ ٌحب ةختٌُّ

جن[ف ط٠حإلّال ط[جلحجب
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طُّخلختَّْ ئُّ زخت� نيُّْ ْ مج٢خلغ ضًحجلال:َّْ خلُّحتَّذ[
خىُّال جن[حتَّمجُّال ط[حتحخلرٌُّّ زختخلّ[حتٌل نيُّآل
إلُّؤّحنُّ طُّحت�حنيُّ ض[ألُّيف: طٌُّّ خًٌحنؤُّزث ْ
طُّحتحنيُّ ط[جلححتح: ْ نيُّْخلّ[آل َّْحتَّْ ةُّآل زُّئىّحنحب:
طُّحتح طُّة[ح ة[حت سُّخلُّجب ئُّ ةًجنألحبَّ ذ٢ إلُّؤّحنُّ
ضُّظًَّحتجب ةُّخم ةّحنّحب:ْ جن[حتٌَّئ:ذخت مجحنر ضُّال

طُّحتح ذُّحتشّئ ْ ذُّمختٌد ئُّ ض[ألُّيف
خ[ضٌُّئ خلحلحألآل

طُّحتةُّْحجلٌّ ْسُّؤ[ئ سًحآل خلختْجنرُّ ضًحجلٌ[حتآل أل[شُّجلٌَّئ طُّحتحنيُّ ألُّّح
طُّْ جبحئل ذآل ؤُّمجُّحت طٌُّّ خًَّْآلح ئُّأل[ْ هألُّمجُّجب جبئخت�
ةختجبألُّ ضًٌَّ[آل خلّألٌُّّ ألٌُّْحب:ء ي[حتؤ[ألُّ حتْئٌُّئ
ذآل ؤُّمجُّحت ةًحتجبخلر[آلح ض[ء ئُّ َّْحتمجختٌّ طُّحتح خلسُّحت�
ةًحتجبٌَّئح ألّحنرؤ[آل طُّحتح ألّحب جلحمجختخم جبَّحتْحجلٌَّّ
ةًحتجبحٌُّذ:ألٌُّّْ ْ ةًحتجب ةّحنٌُّّ َّْض[ذخت ؤُّمجُّحت:
أل[ْنيٌُّئ َّْحتَّْ ةختٌ[ سًّحجل حتَّخلُّألُّمجُّجب ؤُّحتجبؤُّ

ْ مختحة خ[جنًْحت جنًْحتَّة[ز
ئُّئّ[آل ؤًئىٌُّئّ[آل ْ ؤ[ئ
حتْئٌُّئ ةختٌ[ح جلَّهر
ضًٌآل ْ سًحآل س[ٌُّئ
َّْسُّال ئَُّّْحتنيُّ مجُّحتؤحب
ةختٌ[آلح َّْني[ئ جلٌألل
ط[ْحٌٌُّئّحب ئَُّّْحتنيُّ
جنُّحتال ةختٌ[آلح ض[زًْحت
جن[حتَّ طٌُّّ ألُّّذًحٌحب
خ[ألل جبئجمحلٌ[مجُّمجُّال
ضًَّجنُّآ ط[جنىختح ظُّؤُّجب
جبْألّ[ مجحنر خ[ حت� ًجبَّأل�إلُّئ
نُّجبحت طّجمٌُّخن ء خحلحألّحب
ْ أل[ْخبجبحآل ةختٌٌُّحبْ ئُّئّحب
َّْحتجبَّْحال ذًحآل ّىحبَّحتٌَّئ ذ
ط[جلٌَُّّذد[حتجب ْ خلُّّزًْجي
جنُّحتال:خحبحت� خىُّآلآ:زُّحتجبٌَّّ
خلرُّال ذُّْة ئُّ ضًَّجب ْ
أل[ْ جبَّحتآ خ[حتَّ أل[إلُّي ْ
خبَّإلخت ء ةُّ ط[جنىختح طُّْحألُّ
زآل زّحب:ْ ةًجنألحبَّ:جبَّألُّ
جبحألُّآلآ طُّحتحجب طألجم[أل أل[
ألُّةُّهّحبَّ ذألّخن ذ[ خًْآل ٌُّة�ختذل حتْئٌُّئحب خ[
خ[ضٌُّئحب ذ[: خّىُّخلُّّْآ نيُّئُّؤٌُّّ ْ ذُّألل: أل[ْ
ألُّجنًٌُّّآلآ زّىإل[ذٌُّئحب جن٢حجلٌَّّ ألُّخلحلٌُّآلآ

ألُّضألىُّّآلإ ط[حتَّجلٌَّْْئحب ألُّذختخلُّّآلآ ألٌَُّّْئحب
حتْْخبأل[ؤُّألًٌجمٌُّئ ط[ؤ[حتٌلئٌُُّّآل َّْمجًْحتٌَّّ خُّف
خ[ضٌُّئ ء:٤[حتٌَّّ جبَّحتةُّهر ض[ألُّيّألُّْ:طُّْ جن[حت
خ[ط بتب ئُّ جلٌ[ذخت حتَّخلُّّخلُّ جن[حتَّ طُّْ خلحلٌ[ل

خُّحتخبََّّْألحبٌٌُّئ ئُّ َّْحتمجختٌىختجبآل ئّجتألٌُّّ ْ
ئُّة[حتةّحن[ألٌَُّّّْ جبَّخم جبحْحٌّ: جن[حتَّمجٌُّخن مجحنر

ةختجبألُّإ جن[حتَّمجُّ َّْحتزختخلٌُّئ
طُّحتح طألجم[ألُّّ: أل[ ةختجبٌََّّّْ ط طٌَُّّْخن خّش�ُّ:
جبٌختٌحب َّْحتجبَّْحؤ إلُّحت ُّخل[ئ جنُّجي ئُّ ؤ[ٌَّّْ:هّحن١
جبَّخل�٢ خ[َّْذُّْ ئٌُّّ ذ[ْحألد[حتٌ�ّخن إلًٌمت إلّؤ[آل ْ
إلُّئجمًْةُّهرّحنُّ ْ حتَّهر[حت ط ط[ة[ال ئُّ ألُّةختٌ[مجُّْ
ألُّذًٌَُّّألجمر�ُّ ض[ألُّيّألّخن أل[ْنيٌُّّ شىًْؤُّز
خرًٌُّألّحب ةُّؤُّْ ٌَّّْ ]ٌ خى[آ :ؤُّخلُّئُّمجُّ ئأل١ة
جبحخألٌُّحبإ خلحلحألألُّ خ[ط جبٌ[حتجبٌَّّ ط طُّحتح ؤُّحتجلٌل

ْ َّْحتزختخلٌُّئ ء طُّؤّحبَّْححتٌال طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
خًٌألألُّْ ني[حتَّخلُّحتٌل جن[حتَّ طُّْ زًٌَُّّألحبٌحبححت ٌُّآل
ئُّ ؤيٌُُّّذ جبٌ[حتجبَّْ ٌَّّْ ةًْذ[ٌّإل[ْحتجبآل طُّحتح
طُّْ نيًٌألىُّ خىُّآلآ: جن[حتَّمجُّ :سًحأل خلختْجنر
حنُّْ ّئز١ خلُّحتنيٌَُّّّْ :ْ ط[خًْحتٌّ: ئُّحت�ٌّْ جن[حتَّ
ضُّحتٌىُّ ء ةًحتجبخلر[آلآ طُّحتح جبٌختٌحب هختٌَّل �مجختأل
جبٌَّحبَّ مجُّجنُّ ألُّهر﴿[ألُّ ؤُّخلو[ْ ألُّهرٌُّّئ ُّني[ئ
ٌُّّذ طُّْ ألُّْجب إلًٌمت إلُّحت: ْ ٌال إلُّحت ط[خًْحتٌّ
ْ ٌُّحب ّيًئإلُّئ ض[ألُّيّألٌُّّئُّْ ض[ء ئُّأل[ْ خلُّّ
طَُّّْخلُّ إلُّة طألش[ شىًْؤُّذُّْآ ضُّجلٌألٌُّّ نيًْجبَّ
جن[حتَّمجُّ زًٌَُّّألحبٌحبححت ٌُّألٌُّئ ْ َّْحتزختخلٌُّئ
ضُّخ[ز ئُّ: حتٌحل ْ خ�ختآل ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ شًحتؤُّز:
خ[ضٌُّئُّ ئُّْ ؤيٌُُّّذ :ْ خ�ختآل: ٌُّئحتْئ خًّني[آل
جلٌ[ذخت خ[ضٌُّئُّ ئُّْ طّجمُّ: طُّْحآل: نيًٌألىُّ خىُّآلآ
ئُّط[ة[ال ألُّةختٌ[ألُّ: يُّحتَّخًْ ْ ألٌُّختآل ذخت: نيحنرّل
هختٌَّل خل[ئٌُّئ ء ٌختحألُّّ ًؤ[ئ ْ جبَّحتَّْجبَّحتٌّ طُّْ
جبححتٌل إلُّحت طًٌحنّالث جبٌْ[ضختٌخن ْ ذًٌحنّ[آل إل[ذُّ
جن[حتَّمجُّْ:ؤيٌُُّّذ:ئُّ طُّحتح ئُّْ:خ[ضٌُّئُّ:جلٌألُّذّ�ُّ

طُّة[إ خبٌأل�ٌُّحن
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ٌُّةُّال زئٌُّّ: سُّإل[آل جبَّْئُّذٌُّئ ئُّ حتَّخل[ألآل:
َّْز زُّحتَّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت َّْحتمجختذ�ُّْ
ذُّةألّىٌُّئ خل١حذّشُّّز َّْمجًْحتٌَّّ ٌحب: طُّجبحتٌُّ
َّْ َّْحتهختحْحألُّ :جبَّحتٌ[ٌل ْ ؤٌُّحبحآل حتَّخل[ألآل ذ[جلَّإ
خبألُّهّ[ل ؤّى[ألّحلؤٌُّئ:سًْحتحْسًْحت َّْخلّئُّْ
حتْْخبأل[ؤُّْ سًْحت: ضًَّألختٌ[مج ْ جبٌْألختٌ[ل: ْ
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ْ ْةختٌ[مجٌُّئخ مجًْل[حت:ْ
ط[خًْحتٌّ ْ:خلّ[خل خًححتٌَّئ:خبٌ[آل جبَّْئُّذٌُّئ:ئُّ
ُّذإإإلرحب ٌُّةًْؤ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ جلحألجمر ْ

خُّخلآلإ َّْز زحنر
َّْحتَّْ سُّإل[آل: جبٌحب ة[حتحْ جبَّجلمج[ٌ�ُّ حتَّخل[ألآل:
إلًْة[حتٌَّئ ٌّ�ئُّحت ّحب ةّحن جبَّْئُّذُّ طُّْ ٌّ
ةًحتجبٌّ حتَّخل[ألآل طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْة[حتإل[ْحتٌ[مجآ
ْ ة[حت ذُّّحتٌٌُّحبَّ ء ذ[جلَّ إلًْة[حتٌَّئ ئُّْ ُّ�ّ ٌُّة
َّْخلّئٌُّل سًْحت حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ئُّأل[ْألّ[ألّخن
ئَُّّْحت إلُّحت ْ سُّإل[آل َّْ ضًٌَّّ ط[جنأل[ةختجبآل طُّحتح
حتْْخبأل[ؤٌُّّحةًحتجبخلر[آلح خل[ئ تبب َّْحتسُّ طٌَُّّْخن
هختٌَّل ألُّضخن خًٌّ حتْْخبأل[ؤٌُّل ْ جبَّحتني
خلُّضرّل:خًٌّ خ[حت ئُّخل[ٌّ إلُّحتنيُّأل جبحجنر:ء
َّْئ َّْف خًٌّآ جبٌ[حت ؤٌُّألُّذٌُّّئ ْ ط[جلحجبحٌّ ْ
َّْجنًٌَّّل جبَّحتمل[ ضًٌَّّ: ذًٌُّألجمر: طٌَُّّْحن[
جبَّخلٌُّل يُّئُّال ٌّ�ئُّحت ذخت حتْْخبأل[ؤٌُّئ ئُّ ض[خل١
ألُّضخن:ة[حتٌ�ُّحتٌل ْ ةًحتجبٌَّئ:ضٌُّختْؤُّآل ئُّ
ةًحتجبخلر[أل حتْْخبأل[ؤٌُّّ طَُّّْء حتَّخلُّّ ذ[ جبحجنر
ئُّ:حتْْخبأل[ؤٌُّئ هختٌَّل ٤[حتٌَّّ ْ خلُّألحب زُّحتَّ
ٌحب جبَّحتةختٌُّ ؤ[أل�[ألُّ إلُّهر[ألُّْ مجًْل[حت حتْْخبحألُّْ
]�ةًْؤُّئ ّىإل[ذٌُّئ ز مجحنر ّحبَّ حتَّخلأل ضحلؤُّز ْ

ةًحتجبٌَّئ:هٌُّئ إلُّْحئٌُّئط[خلًْ:حتَّخل[ألآل ْ سًحألٌُّئ س[ٌُّئ َّْذ[ٌدُّز
إلًألُّحت خّش�ُّ ّحب حتَّخلأل َّْزّ[آل خلّ[خل مجُّحتال
هُّئجمُّهُّْ :ْ هىخت :ْ طُّجبَّذ: ؤخلّي[ْ: ْ
خ[َّْذٌُّئّلء َّْذ[ٌدُّز ُّذ ٌُّةًْؤ خ[َّْذٌُّئ
ط[ٌألحبَّإ ْ ؤ[ئ ْ ؤُّخلُّئٌُّّ:خبآل َّْ زًٌَُّّخلُّآل

ئُّنيُّْ حتَّخل[ألآل ئُّ :هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ: خُّجي َّْف
ةًْؤُّئ�[ٌٌُّئ ئُّ ذخت: ّىإل[ذٌُّئ: ز حتَّخل[ألآل
إلُّحت َّْحت خختجبٌ[ألُّ زُّأل[ ْ خًٌّ ةُّال طُّْخل[
خىختجبٌ[جبآ إلُّيٌُّئّ[آل ئُّ خ[خم ء حتْْخبأل[ؤٌُّئّل
ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ حت ئُّ ٌل: خخت� طٌَُّّْخن: ئَُّّْحت إلُّحت
ْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ؤُّجبَّأل ٌّ]�ةًْؤُّئ
ض[ذختَّ:جبَّحتةُّهر ٌَّّْ ضًجبخُّضخن ةُّخلٌُّئّل:
ئُّ جبَّحتةختجبآل حتْْخبأل[ؤُّ مختحة جبٌَّحنر ئُّ ْ
ط[جلحجبٌّ ئُّ ألًحمج٢ٌّ ء: حتؤّ[ل: حتخبٌال خلُّحتجبَّال:
ةًْمي ْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ئُّ َّْذ[ٌدُّز ةختجب
هختٌَّل ؤٌُّألُّذٌُّّئ :ْ :جلْْحتَّؤئ َّْزّىختجبآل
ذًحأل[ٌّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ذًٌحنّ[آلآ إل[ْحتجبَّ
جلْْحآل:ضًٌَّ[آل ألٌُّ[جنغ:َّْ حتْْخبأل[ؤُّ جبَّحتةختجبآل
خلّ[خلٌُّّئ:سُّإل[آل ْ حتْْجنألإلًٌخت جبٌحب:ؤُّحتجبال ذ[
ّحنُّْ ة ٌّ َّْحتَّْ ةختحخلجبق ٌُّأل�ختٌَّئ ْ

خىّحنآلإ ني[حتَّألًٌجمّ[آل
َّْحتٌآل حتخبٌال أل[طألجم[أل ة[حتٌَّئ طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ
جبخب َّْسُّال ئُّأل[ْخختجبآل :ْ هٌُّئ ةًحتجب جبَّحتإلُّة
ئُّ حتؤّ[أل ئُّجنًْآل ةختجب طّىلألُّ طألجم[ألُّّز
ة]ني خىُّألُّ هٌُّئ:جبَّخم ةًحتجبٌَّئ: ثإتإتببب
طٌُّْخن قحنر:حتَّخل[ألآلآ ئُّ خىُّآل خُّجنحبححتٌّ ْ
خلُّحتَّذ[ٌّ ة[حتحْ: خُّجنحبححتٌىختجبآل َّْمجًْحتٌَّّ:
حتْْجنألإلًٌختٌّ جبَّجلمج[ٌّ جبحؤُّجلحتحألآل طٌَُّّْخن
خًٌّآ جنُّهُّة هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ حتَّخل[ألآل ْ
ٌُّةُّؤف طُّع[ؤحبحْ ةُّؤًٌألٌُّل ة[حتٌَّئ ء
ذُّألّ[ ْ طُّحت�حٌ[آل: حتَّخل[ألآل خًححت ئُّ جبَّجلمج[ٌ�ُّ:
ّحنُّْ ة خ[آل طُّض[جبَّ ٌ]حتْْجنأل ء جبَّجلمج[ٌ�ُّ
جبَّخلز َّْئ إلُّْئحبحٌآل جبَّخلىختجبَّ ْ مجختهرٌُّئّ[آل

سًْحت إلُّيٌُّئّ[آل: سًَّّسّىختجبآل طُّحتح :مختحي
ؤ[ئ أل[خلأل[ؤُّْ ئُّ إلُّيٌُّئّ[آل إل[ْحتجبألٌَُّّّْ
طٌُّ[ألٌُّخن ء: يُّحتَّخًْةختجبألّ[آلآ :ْ ؤًئ ْ
ةًحتجب ط[ه[ة ْ:حتْْخبأل[ؤٌُّّ جنُّهُّة ٌٌّحتحجب ٌّ�ئُّحت
مجًئ مجًْل[حت ط[حتحْ مجًْل[حت ْ هٌُّئ مجًْل[حت ْ
ْ ةأل�ختٌَّئ ْ ٣ّأل[حت ئُّ خّش�ُّ ٌٌُّخن خلًْآ
ْ طٌُّ[جب ء:طُّع[ؤ ّحنٌُّئ:مجختأل�ُّ طُّْ:ة خ[خم

ني[حتَّألًٌجمّ[آلإ َّْ زًٌَُّّخلُّ
ٌٌّحتحجب ء خىٌُّال طَُّّْ َّْ ط[ؤ[خبَّ خ[ٌُّجب ئٌُّختَّ
َّْ ٌُّئإلُّْحئ ُّ�ٌٌحتحجب ذُّألّ[ جنُّهُّة
ٌٌُّخن ء طُّة[آ زُّضخن هٌُّئ جنًَّّجلْْحآل
طَُّّْخلُّ ألّحن[ألٌُّّ ألُّّّْ: ةُّؤّل نيحنر
ذًحأل[ٌّ ْ :ة]ني ؤُّجني: :هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ء
ْ ني[ةٌُّّئّ[آل َّْ ز[خُّألحبآل ْ ةُّآل ضًٌَّ[آل
إل[ذألُّآ ؤٌُّألُّذ ْ جبَّحتجبَّخلُّحتٌّ ذًٌخن إلُّحتنيُّآل
جبٌختآل ّحنُّمجٌُّ[آل ة َّْجبحجبمجُّحتٌّ خ[َّْحت� ّؤ[آل إل َّْف
مجًْحتٌَّّ َّْ ةُّآل ة[حت جبئجمًْجلحألُّ ْ حتحخل�ًْحألُّ ْ
ْ ألّحنرؤ[ألُّمجٌُّ[آل طُّحتح طألرؤ[ٌ[آل ْ طُّضيُّّز

ٌرإ َّْحتزختخلّ[حت َّْ إلجمىختجبألّ[آل
ةُّحتَّخلرٌُّئ َّْمجحنر جنُّهُّة جبَّجلمج[ٌّ خّ�ًؤ[آل
زًٌَُّّخم إلُّئيٌُّل سًْحت حتَّخل[ألألُّمجٌُّّ
هٌُّئآ ةًحتجب ؤُّحتجبال: ْ ضًٌَّّ :ئُّأل[ْأل خًٌُّ
ط[حتَّجلٌَّْْئّ[آل ّحنُّْ ة ئُّ مجًجلححتجي نيًٌألىُّ
ط[جلحجبٌّ خلُّحتجبَّال ئٌُّّ: طّؤُّ ء َّْذ[ٌدُّز: طُّة[آ
َّْ خ[َّْحت� :ْ خبٌٌُّال جبقةختحخلُّّ ٌ]حتْْجنأل ْ
جبٌختٌالآ ؤئئُّذٌُّئ ني[حتَّألًٌحم ٌ[حت خخت� إلُّة
حتَّخل[ألآل طًؤّحبَّْححتٌال طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
ٌحبََّّْحت خ�خت هختحْحأل١ مج[ؤٌُّئ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
مختحي ّىإل[ذٌُّّ ز ٌَّّْ ضحلؤُّذىختجبآل طُّحتح
ّحن١ ه جبَّخلىُّهر َّْجبَّخلإل[ْحتجبآل ٌّ�ئُّحت حتَّخلُّألُّ
ّحنٌُّئّ[آل ة ٌُّةةختجبألٌَُّّّْ طُّحتح حبحٌألإلُّْئ ْ
ْ ني[حتَّخلُّحت ٌّ�نيَُّّْحت ئُّف: هختٌَّل ّؤ[آل إل ء:

سًَّّسّىختجبألُّإ

مُّف:خلُّؤ[ٌّْ ظُّؤُّجب
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َّْئ جبحؤُّجلحتٌ[مجّل سًْحت حتَّخل[ألآلآ جبَّجلمج[ٌٌُّئ ؤّحبٌ[ْ
زًٌَُّّألحبٌّ :]�ةًْؤُّئ ْ:خلُّحتسُّال: مجختْْس ْ :ذْْ]إل
طُّْ ؤّحبٌ[: جبٌختآلإ: ٌُّة١ٌّ: ٌُّّئ إلُّة ْ جبٌختآل
ذُّأل[ألُّز ْ :جبحؤُّجلحتٌ[مجٌُّئ ْ]�ةًْؤُّئ :ٌُّّئ إلُّيُّ
ط[جلحجبٌٌُّئ شًحتؤُّز ء جبٌختٌحب: إل[ْْذٌُّّئّخن
ط[جلحجبٌل خ[حت ئُّ ؤّحبٌ[ ْسًْجب نيًٌألىُّ خ�ختٌحبآ
سًْحتح ذختَّ: خألُّؤ[ٌل نيُّآل: جبَّخلَُّّْحتةختجبآل: إل[ْجن[آل:
طًئحنرىختجبآل :ْ ط[ئحنر جبَّخلذٌُّئآ سّ[ةختجبألٌَُّّّْ
ٌّ]�ةًْؤُّئ خلّ[خلآ خُّجنحبححتٌّ: جبَّخلزآ: ط[جنرّ[ألٌُّّ
خألُّؤ[ٌٌُّئ ألّحن[ألُّْ َّْ ء ط[جلحجب خ[جلححت� ة[حتحآ رّ جن[حتخلر[أل

جبحألختٌٌُّحبإ ةختحخلجبق ٌّ]�ةًْؤُّئ خلُّحتَّة
خألُّؤ[ٌٌُّئ ئُّنيًححتنيًٌَّّّ إل[ْْذٌُّّئّخن
ؤّحبٌ[ ٌُّّئ طَُّّْ إلُّة ُّذ ٌُّةًْؤ رٌ َّْحتزختخلّ[حت
جبَّجلمج[ٌٌُّئ طُّحتح ط[جلحجبٌُّ:ء جلَّؤّألٌُّّ:طُّْ ئُّ ء جبٌختآل
ئُّحت�ٌّْ ةُّآل ئُّذ ة[حت خًٌُّْ: هُّحتحإلُّال حتَّخل[ألآل

ْ:ط[جلحجبٌّ ٌُّذُّةًْؤ رٌ َّْحتزختخلّ[حت ئُّأل[ْأل حتَّخل[ألآل

خ[ٌُّخلُّ ْ خ[أل ةُّهّحبَّ طُّحتةٌُّئّ[آل ُّذَُّّّْ ٌُّةًْؤ
طُّحتح ة[حتةختجبآل ئَُّّْضر طَُّّْء: َّْ خًْآل ز[خُّألحب
ؤ[ٌٌُّّ ألُّْألُّ ضًٌَّ[آل ٌُّزّحن ط[ؤ[عٌُّئ َّْجبٌإل[ْحتجبآل

ذختإ نيحنرٌُّئ جلَّحتَّجبحت�َّخل[ألآل:ؤ[جبجبٌّ:ْ
نيُّؤ جبٌ[حتٌىختجبآل طُّحتح إلُّخم سّ[سّ[ جبٌحب إلُّئدُّذُّ
إلُّآل ةُّخلٌُّئّل طألش[: ُّذآ ٌُّةًْؤ رٌ َّْحتزختخلّ[حت
ةُّألُّ زًٌَُّّخل حتحخلُّْض ْ جبحألُّآل زّحنٌُّل َّْ حتَّخل[ألآل
طُّحتح َّْخلّئٌُّ�ُّ حتَّخل[ألآل ء ؤ[أل[ َّْْ ٌٌُّخن خ[جلححت�َّْآ
ء:ةُّهّحبَّ جبحإل[ذُّ طُّْ ئَُّّْحتحألًَّحت جلحألّ[حتٌّ هختْْجنغ:
زّحنٌُّل ئُّ خلّجمرؤُّمجُّ مجحنر طٌُّ[ألُّ ألًحت�ٌحب جبٌّ جبَّخلآ
ء زًٌئآ زٌُّ[ةختجبآل ْ خ[جلححت�مجُّحتؤ طُّحتح ةُّآل ُّْةًئ
حتَّْح َّْضًٌَّ[آل ط[جلحجبٌّ حتحجبَّ طُّْ ذ[ خًْألٌُّحنُّْ ٌَّّْ
ط[مج[جبححتةختجبألَُّّْ ْ خ[َّْز خْةختجبألٌَُّّّْ ء جبٌْألآل
جبحإل[زآ زٌُّ[ةختجبآل: ْ هختْْجنغ طُّحتح ة[خم ض[خل١ٌآل
ةُّآل ة[حت خألُّؤ[ ط جبٌْألّحب:ئُّخ[آل طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت

ةُّخلٌُّئُّ سًْحتَّ ط ٌُّّئ ٌُّزّحن زُّق[ألُّخل[جلٌّ: ْ
خلّ[خل ]ٌ ُّذ ٌُّةًْؤ مي ؤُّخلُّئٌُّل مجحنر: طُّحتح
ء طَُّّْخلُّ ذُّألّ[: ةئرًْحتٌّخن ْ ذُّأل[ألُّز:إلًألُّحتٌّ ْ

مجُّحتؤُّإ خ[جلححت�ٌّ نيُّألّل
سًْحت:جبحؤُّجلحتٌ[مجّل حتَّخل[ألآل ء ذخت:إلُّخم ألًْحت�خلرألّل
طَُّّْء َّْ ٌٌُّخن جبٌْألّحبآ هختحْحأل١ ُّذ ٌُّةًْؤ
ٌَّزُّحتَّْحتجب طُّةٌُّئّل جلحألّ[حتٌُّْ سًّحجلةُّحت حتَّخل[ألآل
خلّ[خل ْ ةئرًْحتٌّ حتَّخل[ألألى[حت: :ْ مجُّجنَُّّْزّحبحٌآل ْ
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ْ جبٌختٌحب ضًَّجن�ًجلَّحتٌّ ْ
ئٌُّ[ألُّ ٌُّةّل إلُّحت زُّق[ألُّخل[جلٌّ خألُّؤ[ْ: ئُّخ[آل

خ[ألإ ةُّهّحبَّ ُّذ ٌُّةًْؤ رٌ َّْحتزختخلّ[حت
جبٌ[حتٌىختٌ[ل ةًْؤُّئ�[ٌل ئُّأل[ْ خلّجمرؤّ�ُّ حتَّخل[ألآل
جبٌَّحبآ طُّع[ال ة[حتٌَّئ جبٌ[حتٌىختٌ[مجّخن ؤ[ٌَّْل ئُّ ْ
ئُّ:مجحنر مجختٌألل طُّحتةٌُّئّل حتَّخل[ألآل حتٌُّْْ طألش[:ئٌُّّ
ألّحن[آل ةئرًْحتٌّ: ْ خلّ[خل ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ة[حتٌَّئ

ذُّْحْة[حتٌٌُّئ:إلًٌمت:ةُّؤ١ ْ جبٌَّحبْ:ألُّضخن:إل[ْة[حتٌّ
طُّحتح ُّذ ٌُّةًْؤ ذخت جبحؤُّجلحتٌ[مجٌُّئ زّىإل[ذُّْ ئُّ ألُّّ

ةًْؤُّئ�[إ ط[جنرّ[ألٌُّّ ْ مجًعّ[آل ؤيٌُُّّذّىختجبآل
رٌ َّْحتزختخلّ[حت خألُّؤ[ٌّ ْ طُّحتء ط خألُّؤ[ٌّ ئُّخ[آل
حتَّخل[ألآل حتٌى﴿جمغ ْ جبحؤُّجلحتحألآل: ُّذّّحنُّآ: ٌُّةًْؤ
ء خٌُّّحب ألّحن[آل ضًٌَّّ ألُّضخن سًْحتٌل َّْ خ[ٌُّخلُّ
ةّحنُّمجٌُّّإ ْ ةًحتجبخلر[آل طّجمٌُّّ طُّحتح خًْجب مجختٌألل
ٌُّآل إلُّحت َّْحتسُّ: حتَّخل[ألألّخن حتٌى﴿جمغ طُّحتء طألش[:
ضًجب ؤئ ةُّهّحبَّ ُّذ ٌُّةًْؤ جبحؤُّجلحتٌ[مجّل: ْ
رٌ َّْحتزختخلّ[حت ء طُّْحآل نيًٌألىُّ ؤّحبٌ[ة[حتٌَّئآ
َّْإلُّؤ[آل خ[ألّ[آل إل[: ط[جلحجبٌّ نيُّخلس[ألآل: زّحنُّمجُّْ
ةُّهّحبَّ ُّذّّخن ٌُّةًْؤ رٌ َّْحتزختخلّ[حت حتحجبٌَّخن:
ئَُّّْحت إلُّحت: ةًْؤُّئ�[مجٌُّ[آلآ ئَُّّْحتحألًَّحت خ[ألّ[آل:
خىلُّخلسألآل حتَّخل[ألآل ئٌُّ�ُّْ::ط[جلحجبٌّ خ[ٌُّخلُّ طٌَُّّْخن
ذختٌحنُّْ حتَّخلُّآلآ:ئٌُّل ْ ؤُّخلُّئٌُّل:ضًحخلر سًْحت
ط[جلحجبٌُّ ط طُّحتح مجًعّ[ل ْ ض[خم جنًْألّل خ[ٌُّخلُّ

جبٌ[حتٌّ:خىُّآلإ ُّذ ٌُّةًْؤ رٌ َّْحتزختخلّ[حت ئُّأل[ْ

يُّحتَّجبحن شُّخلّد ط[جلحجب



34جلحٌأل 2013 شًجلٌَّختحآل ٤[حتَّأ94ا
٧

issue(94)Jun201335gull 
soo

ط[خًْحتٌّ

ْ خلّ[خل مجُّجنُّةختجبآل:إلحلحت َّْئ
ْجنٌُّّ ُّذآ ٌُّةًْؤ ْهُّئجمُّه
َّْحتجبَّْحال إل[ْْذّدًٌألّخن إلُّة
ة[حتإ ذُّّحتٌٌُّحبَّ: إل[ذ�ُّْ َّْة[حت:
ْ خلّ[خل ضُّخ[ز ئُّ ط[ؤ[ألش
هُّحتحإلُّؤىختجبآل :ُّذ ٌُّةًْؤ
ٌُّةجم[ألُّ ذّدًٌألْْ]إل إلُّة
ْذٌُّئُّ طُّْ ذ[ةٌُّئ مجحنر طُّحتح
طٌُّ[جبآ حتٌّْ: ئُّذّ[آل ضُّخ[ز: ء
ٌجمر ًإلُّئ س طَُّّْء َّْف
ؤ[أل[ٌّ ء طَُّّْخلُّ زّحندّألُّّ ْ
ئُّ هّحن١: إل[ْْذّدًٌآل إلُّة
ْ خلّ[خل ْ ٌ]خل]ٌ نيًححتنيًٌَّّّ

إل[ذ�ُّإ َّْة[حت ُّذ ٌُّةًْؤ
ضًَّحتط[ْح ْذٌُّئ: ئُّ ْْ طؤخت�
ألٌُّّ ْ زّحنىُّهرل َّْ ء
إل[ْْذّدًٌآل إلُّة هىخت جبحأل[ٌآل
حت�ٌّْ ئُّ جبحألختٌٌُّحب إل[ْنيُّحتط
إلُّخم ٌُّةجم[آل إلُّة ٌ[خل[ٌُّّْ

ط[خًْحتٌّ إلُّة

ْ هىخت ْ خلّ[خل إلُّيٌُّئ َّْئ
خلّ[خلإ ْحت�حٌّ إلًٌخت

ئُّحت�ٌّْ طٌَُّّْحن[ َّْئ
ذُّأل[ألُّز ْ ُّذ ٌُّةًْؤ
جلحألجمرّّحنُّْ ْ �هُّحتإلُّأل
َّْ هختَّ: ذ[ ةُّال: ذ[ةٌُّئ: إلُّة:
ةختٌ[مجُّإ ؤيٌُُّّذ ٌ[خل[ مجًْحتٌَّّ
ط[خًْحتٌّ إلُّة ضًَّحتط[ْحٌخن ئُّ
إل[ْْذّدًٌآل إلُّيّل سًْحت
َّْسحبجبٌّ جبٌَُّّ تإت: َّْحتسُّ ذ[
َّْف ألُّمج٢ٌ[ٌْحبآ ئَُّّْحتنيُّْ
ضًَّحتط[ْح ئُّ حتحجبٌَّل ذ[ ْْ طؤخت�
إلُّيّل سًْحت ط[خًْحتٌّ: إلُّة
َّْزّ[ جبمج[آل إل[ْْذّدًٌآل
ٌ[خل[ْ مجًْحتٌَّّ: َّْ ألختٌ[مجُّ:
ُّذجبَّْئ جبحؤُّجلحتٌ[مجٌُّئ ئُّحت�ٌّ
نيُّألُّإل[ ْ خلُّألحبٌى[ٌٌُّئ ْ
أل[ْجبَّْئُّذُّّْ حتٌى﴿ختٌ[ل
ةختٌٌُّحبْ ئُّف :ؤيٌُُّّذ

مجُّأل[ٌّْ طُّؤف ظُّؤُّجب جبإ

ض[ذخت ئَُّّْحت ذ[طّجمٌُّخن
طُّحت�حٌّ ضُّخ[ز إلُّحت ذُّْحْةختجبأل

ةختٌٌُّحبإ
ط[خًْحتٌّ إلُّة: ئُّ حتَّخلّألَُّّْ:
إلُّيٌُّئ طُّْ ذ[ إل[ْْذّدًٌآل
إلُّخم حتٌجتٌَُّّّ ط[خًْحتٌّ
إل[ْْذّدًٌآل إلُّيّل سًْحت
خّ�ًؤ[آل طَُّّْ ضًَّحتط[ْحآ ئُّ
ه[ؤجمغ ئُّ ط[ئحنرى[حتٌّ َّْمجًْحتٌَّّ
َّْئ خًْجب: ط[ئحنر: خبٌ[آل: هحتال:
مجختٌحبَّ زختخلّ[حت: خخت�ٌل َّْضر[ْ:
طٌَُّّْحن[ َّْئ َّْف ضًٌَّّآ
ئُّحت�ٌّْ ٌَّحتٌجت نيُّْ َّْ طُّمجُّحت
ُّذ ٌُّةًْؤ ْ خلّ[خل ذ[حتٌض
خلّ[خل هىخت سًمجختحه ْ
جن[حتخلر[ألُّّذُّْ ْ �هُّحتإلُّأل ْ
ذ[حتٌض ئُّ: طَُّّْ خىختٌٌُّحبآ ذُّؤ[جن[:
ألُّّةختٌٌُّحب َّْجبٌّ: ض[خل١: ئٌُُّّ
ئُّ:ضًَّحتط[ْحإ طّجمُّ:إلُّخم ئَُّّْء

ECONAMEY

إلُّة ط[خًْحتٌّآ: إلُّة :َّْخ
ْ َّْضر إلُّحت ئُّ إل[ْْذّدًٌآل
إلًٌمت هّحن١ جبحتْْ: ئُّ: جنًْألّل
إلُّة َّْضرُّ طُّْ ألُّّإطألش[ ذخت
جبٌختٌحب ْسًْجب إل[ْْذّدًٌآل
خُّجنحبححت ذُّألّ[ ألُّء ذْْ]إل ء
ئُّحت�ٌّْ :ْ خلّ[خل خبٌ[آل ئُّ: خًْجب
إلُّة ئُّ سًْحتٌل ٌ[خل[ٌُّّْ
خُّجنحبححت خ[ٌُّخلُّ خُّئىًْ جبحجنرًْجبآ
ئُّ ؤيٌُُّّذّىُّحت:خًْجب ني[حتء:ْ ْ
إل[ْحتجبألُّة[حت ْ ط[خًْحتٌّ ز[ٌٌُّئ
جبٌ[حت جنًٌَّّل َّْ ْز جبحإل[ذٌُّئ

جبحتْخمإ ْ
سًْحت إل[ْْذّدًٌآل إلُّة
ئُّإلُّحت حتَّْح ْ خلختْجنر إلُّيّل
زُّق[ألُّخم جبْألّ[ ئٌُّّ جنًْألّل
ْ ضًَّجندُّضر:إل[ْْذٌُّّئ طُّحتح
ؤُّحتجبالآ رٌ جبَّخلذحبححت ْ ذ[ةٌُّئ:
ٌْْخن:خُّجي طؤخت� ذ[ جبحضُّ َّْف:س
ذُّألّ[ ألُّء ؤُّحتجبال:سُّإل[آل: هختٌَّّ
إل[ْْذّدًٌآل :ْ ط[خًْحتٌّ إلُّة
ط[خلّ[ ئُّ َّْذ[ٌدُّز ألٌُّختآل
ذّألآ طُّؤختٌى[ٌّ طُّهختٌيّ[ْ ْ
ئُّ ؤُّألحبآل ْ خبٌ[آل: إلُّة: خُّئىًْ

ئُّسّ[ٌّ طألش[ ألُّّآ خبٌ[ألّ[ألّخن
ضًَّجن�ًجلحتحأل طُّحتح طَُّّْءضُّخ[ز
هُّحتإلُّألل ْ:زّحنىُّهغ:جلحألجمر ْ
خبٌ[ألّل َّْ حتَّخلف: ْ جن[حتخلر[أل
جبٌْألّحب خىُّآلآ طألجم[أل ض[خم
طَُّّْخلُّ طُّحتح ضُّخ[ذّ[آل: مجحنر
ط إلُّحتنيُّأل فّألآل:ء خبٌ[آل ئُّ:

خًْجبإ ةًئُّؤُّحتمجّخن خبٌ[ألّحنُّ
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ٌُّذُّةًؤ

SOCIETY

زختخلٌُّّ زّ[مجٌُّئُّ:ء:طُّحتح طُّْ
ألف مجًعّ[ل إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ

جنًْآل نيًٌآل:خ�ُّحتجبألُّ ء ةُّآل زّ[مجٌُّئ هختٌَّل:خ[خم ؤُّحتجبؤ[آل
إل[ْخلُّحتمج٢ٌّآ زختخلٌُّّ طُّحتح مجًعّ[مجآل ء جبٌُّْذٌُّئُّ طُّْ
ئُّذ جنًٌّ ْ خبآل ء زختخلٌُّ�ُّ إلُّئدُّذُّ:زختخلٌُّّ:إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ
ء:خ�ُّحتجبألُّ ضًٌَّ[ألُّ إلُّة إلُّحتجبْمجّ[آل طَُّّْخلُّ إل[ْخُّجنآلآ:ؤ[أل[ٌّ
طؤش[ إل[ْخلُّحتٌ[آلآ خًْجبَّ طَُّّْء طُّحتح مجًعّ[ل جنًْآل:ةُّخلّل
طُّحتح ألف مجًعّ[ل إلُّآل ةُّخلٌُّئّل: زّ[ل: ْ خبآل ئُّ جبٌْألّال
إلًْة[حت خًْألُّ ء طٌُّ[ألُّآل إلُّحت: ْ إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ زختخلٌُّّ:

ّحلحآلإ ذًٌىلّ[آل:ض
ئٌُُّّةُّْجبحٌآل ء: طَُّّْخلُّ جبٌُّْذٌُّئ طُّحتح : ٌّ�حت ض[خل١ٌآل
ٌ[حتجبحٌآلآ خخت� ئَُّّْحتسُّ إل[ْخلُّحت ةُّخل[ٌُّذ طُّحتح خىُّآل ض[خلّل
خىُّآل زختخلّ[حت ذًٌُّألآل ٌُّةُّالث جبٌختٌحبآ جنًٌَّّل نيُّآل ٌٌُّخن
إل[ْخلُّحتمج٢ٌّإ ئُّزختخلٌُّّ خًٌألُّ خلُّحتةُّهرل ء خبألٌُّئُّ ئُّْ
ئُّ طُّجلؤًْألٌُّئ ض[َّْآل ط[ؤًْخبمج[حتٌٌُّئ ئُّ مجًْجن�ختذآل جبٌُّْالث
خ[خم ء: ةر[ٌَّْئُّ طُّْ ضًَّألحبآل: ُّّّالث جبَّحتٌْألإ:خل جلحألجمر خًححت:
طُّحتح خلُّحتةُّهرألّ[آل ئُّخًححت ةُّآل: ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئ: ةُّخل[ٌُّذ ئُّ

إل[ْخلُّحتمج٢ٌّإ زختخلٌُّّ
جبَّحتٌْأل:ئُّ جلحألجمر ؤ[ؤخلر[ٌّ إلّحبخلآل س[آل جبةرحت ئٌُّّ:خًححتَّ
طُّحتح طُّة[ جبٌُّْذٌُّئ ط[ؤًْخبمج[حتٌّ طُّؤختٌى طُّحتٌحلأل[ٌّ ٌّجلحألى
طُّع[ال زّ[ل سًْحتَّ نيًححت َّْئ إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ طَُّّْء:زختخلٌُّّ

ئُّْحألٌُّخنث ْ ألٌُُّّآل
ْزّ خُّحتأل[ؤٌُّل:حتٌ زّ[مجُّ:ء جنسختجلَّآ:طُّْ ٌُّةُّؤّ[آلث:زّ[ل
ئَُّّْضر ْ ذُّؤّحلٌّ ْ ز[ء ألٌُّّحبَّ مجًْجي ْ أل[ْؤ[ئ طُّحتح ألٌُّختٌحب
حتْْخبأل[ؤُّْ ْ ةر[ْ ْ سألل ٌُّةجمُّحت ؤ[ئ طُّحتح مجئُّْضًححتجبأل
ئُّخ[آل ضختحٌْل ة[حت ٌٌُّخن ء آ أل[ْؤ[ئ جبٌَّحبَّ َّ هخت� مجًْل[حتٌَّئ

طُّة[إ زٌُّ[ خبألُّمجُّ جبَّحتٌْآل

جلحألّحب مجُّْحتح: َّْ ضًٌَّّ ء زّ[مجُّ طُّْ جبٌىر[ذحتآ زّ[ل جبٌُّْالث:
مجًْجي ط:سًْحتَّ:زّ[مجٌُّئُّ َّْ:خًٌىلل:جبٌْألّحبآ ذخت ةُّخلٌُّئ ْ
ألف ط[ؤ[جبٌَّخن ْ خبآل:ْ:ؤأل[ئٌُّئّ[آل نيًٌآل ْطُّحت�حٌّ إلًٌخت ألُّّألُّ
خ[ٌُّخلُّ خُّئىًْ:إلُّحت هىختٌَّّ:ةُّخلٌُّئ:ذختآ خىُّآل:ئُّخ[آل مجور�ًْ
جبٌّ ْةُّالآ جلٌ[ٌّ: :َّْخ خىختٌٌُّحب سًَّّس ضًٌَّّ: هُّحتؤ[ألٌُّئ:
إل[ذألُّْ ئًٌردُّحتجلٌّ: ألُّضًَّجن ذًٌخن زّ[مجٌُّئُّ ط ألًْحت�ٌحب:

خلُّضرُّإ هختَّ َّْئّ[أل[ إلُّئجمًْةُّهر
ْ:زًٌئُّآ ذُّألّ[:ة[حتةختجبآل خبٌ[آل ئُّ ط[ؤ[ع ء زّ[مجُّ طُّْ ُّّّالث خل
َّْإلًٌمت �مجختٌأل جبٌّ ة[حتةختجبآل: خّش�ُّ زّ[مجٌُّئُّ: سًْحتَّ ط
طُّحتح مجئُّْضًححتجبألّخن ئَُّّْضر ذُّأل[ألُّز ْ ألُّّآل خبٌ[آل ذخت خًححتٌل
خًححت ألُّّألُّ �مجختٌأل إلًٌمت ْ ةُّآل زًٌئ زٌُّ[ةختجبآل خ[خم إلُّحت ؤ[ئ

إل[ْخلُّحتَّمجٌُّّإ َّْئ ضًَّجنٌُّْجم
يجمُّألُّةختجبآل طًٌحنآل هختَّس[حت يجمُّآ خ ْ خّحبَّألل زّ[ل نيًححتَّالث
يجمُّألُّةختجبألّخن جبٌختٌحبْ: ضًٌَّّ جنًْآل يجمُّةختجبآل َّْف: ذُّخمآ
ْ خبآل خًْجب:َّْئ يجمُّ خ إلُّؤّحنُّ زّ[ٌْل ضًٌَّّ:جبٌختٌحبآ جنًْآل
نيًٌألىُّ ضّحلحألُّمجٌُّّآ جن٢حجلٌَّّ جنًٌّ[آل ؤ[ٌٌُّّ خًْجبَّ ٌُّئؤأل[ئ
ْ حتحخم حت�ٌّ خرًٌُّألّحب ء خًْجب ؤ[ؤخلر[ٌل َّْء خ[ٌُّخلُّ زّ[ْ

خٌُّّحبإ ٌُّئؤأل[ئ ألّحن[آل نيُّهر
ء ةختجبمجُّ ٌٌُّخن َّْ ط[ؤ[خبَّ س[آل جبةرحت طٌَُّّْحن[ َّْئ
ئُّ خبٌ[آل خلُّضرُّْةختجبآل إلًْة[حت خًْألُّ إلُّآل حتَّهر[حتٌَّئّ�ّخن
خبٌ[آل:خلُّضرُّ ء حتَّجلٌئ ْ يختذأل سًْحتث إل[ْخلُّحتمج٢ٌّ زختخلٌُّّ
خًْجبآ جبَّْئُّؤُّألّخن طُّمجُّحت َّْذ[ٌدُّز زًٌئسُّحتخم زّ[مجٌُّئ َّْئ
ط[خل[آل ني[حتَّخلُّحتٌّ: ةًجنألحبَّخلُّْ ألُّضًَّجنّّل حتَّجلٌئ نيًٌألىُّ:
ئَُّّْحتجبَّال حتٌ�خت خًْجبَّ طُّهجم[ألٌُّّخن زّ[ل طٌَُّّْحن[ َّْئ ألُّّإ
ضٌُّ[ئ َّْ زّ[مجُّ ط نيًٌألىُّ خُّضرَُّّْحتآ ضّحلحآل جبحتْخلىختجبآل
َّْمجًْحتٌَّّ ألُّء ذخت ةُّخلٌُّئ: َّْئ طُّة[ إلُّئجمًْةُّهر: ضًٌَّّ

حتحخلٌُّّئإ

:
ؤُّ:ؤُّقًْجب ظُّؤُّجب
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جنضضضض[حت

يجمُّْ حتٌْحبحآ خلُّجبٌَّل ني[حتَّةُّ َّْحتسُّ ء إلُّئُّمحُّ ؤٌُّْجم
ةُّؤُّآ ّؤ[آل إل خىٌُّال خ[خل :إلُّحتني ْ ٌحب جبٌخت هختٌَّل خ[خم
َّْز خ[َّْحت� ط[جبَّؤّحلحجب جن[ٌُّجب ء خ[خلٌُّئُّ ئُّْ ٌُّةّ�ُّ ٌٌُّخن
ء طُّة[ خ[خم:َّْخلُّحتإل[ز:طُّهجمُّحتٌل:ذٌُّ[حتَّْحآل خ[خلُّ ط ألُّة[إ
ط[جبححت تبٌّ ئُّ خلس[حتٌ[ َّْز إلُّئُّمحُّ جن[حت خًحتجبؤ[آل:ةختجبآل طُّحتء
ضًٌَّّ ْ:مجّ[آل ةختجب حتَّجبَّْ ة[حتَّ ط طُّهُّخلُّحتَّمجُّ َّْف :ثثثبآ خل[ئ
طٌُّْخن ء ضًٌَُّّآ طألجم[أل ٌجمر ًإلُّئ طُّْ يًحتخ[أل ةختجبَّ
إل[ْْذّّل ْ زئٌُّّ:حتحطحب َّْ شُّؤّحب:ذٌُّ[حتَّْحألُّ ؤجمرُّه[ ط[ٌحبآل
طُّضيُّ خًٌُّْ ؤُّجلَّْ ذًحتةؤ[آل:ْ:جنّنُّ ألُّذٌَُّّّْ ئُّ مختحي
طُّع[ال ة[حتٌل سًْحتَّ ألٌُّ[مجُّ:ط َّْز: ٌّ�حت طألجم[ألُّّمجٌُّّ خُّحتجلَّ
ئُّ قًْألٌُّل:خُّحتجل طألجم[ألُّّ ٌجمر ًإلُّئ ط ئَُّّْحت إلُّحت ْ ٌحب خُّّ

ةختٌ[إ جنُّإلّحب ألّحن[ألحبحْ حتحخلى[أل طألجم[ألُّّز
خختحٌُّذ جن[حت ةُّحتةًْء ئُّجن[حت ثتثب ئُّخل[ئ ط[ٌحبآل جنُّإلّحب
ذُّةألّى زُّق[أل�[ٌّ ئُّ طُّألحبحجلٌ[حتٌّ خُّجي جبْألّ[آ إل[ذ�ُّخلُّ:
ئُّ ؤّى[ألّى طُّألحبحجلٌ[حتٌّ طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ ضًَّألحبمجُّْ جن[حتَّمجُّ
إ ض[خلّل ذٌُّ[حتَّْحآل خًٌُّخلُّ تثثب ئُّخل[ئ ةختجبمجُّْ ذُّْحْ جلحألى
شُّخلُّآل ئٌُُّّآل:مُّف ذٌُّ[حتٌَّئ حتجلَّ خلُّحتةختجبٌَّّ سًْحت ط[ٌحبآل
َّْحتٌألُّْ حتخبٌال: خلُّحتء شجمف خلُّجبحال ط[ؤًْجلحٌّ طُّكُّسّحب
يٌُُّّنُّةختٌ[ل ةّؤّ[ٌّْ ْ خبَّإلختحٌّْ مج[جل َّْ ء خبحتٌ[ ًإلُّئ
إلُّهر ذٌُّ[حتٌَّئّحنُّ طُّْ ٤[حتٌَّّ إلُّئُّمحُّ:خى[آ خًحتجبؤ[ألىختجبآل
هُّحتؤ[آل طُّْ: ط[ٌحبآل جنُّإلّحب َّْف خًٌآلآ �سُّأل ذٌُّ[حتٌَّّ
زئٌُّّ جبحتٌ[ َّْز خن ّيُّْئ إلُّحتنيُّآل ةختجبآ حتَّجبَّْ خلُّحتخ[جلٌُّ

طُّْذٌُّ[حتَّْحآلذًحتةؤ[ألُّء
ألُّةختجبآل خًحتجبؤ[آل َّْض[ذخت
جبحتٌ[ حبححتَّ ّئُّخل إلُّئُّمحُّ

سًَّّسّىختجبآل ئُّجنًْآل حتحطحب:طُّحتح:مُّؤّحب ئُّ خىختٌٌُّحب خُّحتجلذختَّْ
هُّحتؤ[ألُّمجُّإ

جلْْحآل ئُّ :ؤ[حتٌَّئئُّجن ئٌُُّّةّل ذْْ]إل حتْْخبأل[ؤٌُّّ
ةّؤّ[ٌّْ مُّف ئُّأل[ْأل ء ٌجمرُّ ًإلُّئ ئُّْ ألحلٌ خلُّحتنيٌَُّّْل
ْذ�ُّخلُّ:جنُّإلّحب ةّؤّ[ٌّْ مُّف ط[ٌحبآل:حتٌْحبحمجُّ:طًٌحنّحبث حتحطحب ْ
هُّحتؤ[ألُّمجُّ :سًَّّس خ[ٌُّجب: خلُّحتخ[جلٌُّْ هُّحتؤ[آل: طٌُُّّ: ط[ٌحبآل
جبحتٌٌُّحبآ ّحبححتَّ ئُّ:خل حتَّخلّحب:ْ َّْ:خلحلحٌّ:ضًَّجب َّْمجُّحتألُّ خىٌُّحب
ةختجبمجُّ حتخبٌال خلُّحتء نيُّْزّىُّهغ جنُّإلّحب:ط[ٌحبآل:جبحْحٌّ َّْف
خًٌألّحبٌَّّ ذًٌُّألجمر�ُّ خى[آ:جبٌّ طُّحت�حٌّ:خ[خم ٌجمرُّمجٌُّّ ًإلُّئ ذ[
نيُّخم ذ[ْحألّ[آل ةًحتجب ؤئئُّز خلُّجبحالآ ْذ�ُّخلُّ جبٌحبححتَّ ئُّْ ْ

طُّع[ال جبَّحتإلُّيّ[آل ةًجنغ:َّْسُّال ْ خحبحتٌُّآل خلحلح سًْحتَّ ٌَّّْ
آ ؤأل[ئ ْ زّ[ل خبآل:ْ ةًجنغ ؤ[ٌٌُّّ خًْجبَّ ة[حتَّ خحبحتٌٌُّحبآ:ط
خىُّال طّد[جبٌَّ[آل ذًحال إلُّحت ؤآل: ْذ�ُّخلُّز خلُّجبحؤّخن طؤش[
ط طَُّّْةّخن ةُّآلآ هختَّ جبحْحٌّ ْ إلًٌىلآل ضًٌَّ[آل نيًٌألىُّ

ّحبححتَّ:جبحتٌٌُّحبإ خل ئُّ خى[ هُّحتؤ[ألُّ:حتَّجبَّْ
جنُّجي ؤ[ٌَّّْ طُّحتح ةختٌ[ْ جلألحبحأل حتَّجبَّْةختجبألّحنُّ ط ط[ة[ال ئُّ
ؤٌُّجمًآل جبحتٌ[إ ّحبححتَّ خل ئُّ جبٌْ[ضختٌخن جبحتٌ[ْ خلحلح ؤ[ألل
جبَّخم ةُّهر�ُّخلُّ ء �جبَّأل ذًؤ[حتةختجبألّل ئُّ �ضًٌَّحن
ئَُّّْ ببببآ:خ[خم ئُّخل[ئ ؤختجبأل ئَُّّْحتسُّ ذْْ]إل حتْْخبأل[ؤٌُّّ
مجختذ�ُّخلُّ طألجم[أل َّْ ٌخت� حت� ُّْ ّؤأل[ئ ئُّ إلُّحت خختحمجٌُّّ ء ةختجبمجُّ

ْ:ط[جنرّ﴿ًحجل:خًٌُّإ َّْحت
ط[ٌحبآل ّحبث طًٌحن خًٌُّ َّْئّ[ جلألحبحآل ئُّ طٌُّْخن ء ألًحتٌّ ألُّس[ز
ٌ[حت خخت� طُّْ حتَّجبَّْةختجبآل: ئُّ: َّْضرّل:زُّجنّؤ[ألُّْ:ألٌُُّّْ إلًٌمت
ةّؤّ[ٌّْآ َّْ خى[ ةًحتجب خًحتجبؤ[آل ضًحخلر�ُّ ئُّف َّْحتٌألُّ:ء حتخبٌال
جبَّحتإلُّة طُّة[ ةًحتجب ؤُّأل[ٌّ ألًحتٌّ ألُّس[ز طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
ألُّضختٌ[خلُّ �ٌُّألٌ ْ ّؤ[آل: إل ّحب طًٌحن ط[جلحْ: زّ[ْ ط ض[خل
جبحتْخم طُّحت�حٌّ زٌُّىُّحتٌل ]ٌ إلُّئُّمحُّ جنُّإلّحبٌَّئ ؤًجلَّض[ألٌُّّ
ٌ[جبٌّ ؤُّحتجبال:مختحة ةُّحتةًْء:ذ[ ئُّجن[حت إلُّئُّمحُّ:ٌ[ ئُّ ألُّةختجبألُّ
جنُّإلّحب حتَّقُّز ضًجبح طًٌحنّالث طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت خىُّآلآ:

خى[إ ط[ٌحبآل

:خلًْ ط[ث:مجًئ
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جنضضضض[حت

ٌُّةُّال طّر[ف ضًَّحتط[ْحٌحؤ[حتةزئح مجُّجنرىُّحتٌَّئ ئُّ
ةُّؤ[ئ ةًحتجبخلر[آلإ إل[ذ�ُّخلُّ تبح ئُّخلُّجبٌَّّحببإ خًٌُّ ةُّخلّل
جنُّجي ْ : خل[ئ ت ألحلٌىٌُّّ َّْ ئزؤ[حتة ّحبث طًٌحن ؤُّجلإلُّحت:
ط[خلّ[ جزُّةفح ْ طُّْحتحتز[ جلّألّجمّ[حٌّ أل[ْأل ٌّ�حت : ؤ[ألل
أل[ْنيُّْ ئُّْ خًٌُّ خُّجنّل طّؤٌُّخن ض[ء ذُّأل[ألُّز ٌُّْ خخت�
ئزؤ[حتة سًْحتَّ ةختجبمجُّإٌَّّْ مجًجلَّحت َّْزّ[ ء ْذٌُّئُّ
لّألّجمّ[َّْ ئُّ ء خًٌُّ مجُّجنرىختجبآل ْ مجُّحتجبٌآل ذُّّألل
ْذٌُّئ :َّْ مجُّحتجبٌآل خل[ئ تب جبٌْ[ٌّ ْ ٌّ�حت ةُّهر�ُّخلُّ:
خًٌُّخلُّ ألًٌجم[مجُّْ ضًٌَّّ مجُّجنرأل[ؤُّمجٌُّّ ضًَّحتإلُّز
ئُّ ضًَّحتإلُّز ألُّذٌَُّّْئ ٌْْجتّ ؤ مجختألل خلُّحتنيٌَُّّْل
خ[خلّل نيُّآل طؤش[ طُّئسٌٌُُّّْئحآ جةر[ْ أل[ْألّحن[آل خبٌخت
ضُّحتٌ ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ ء ألًٌجم[مجُّ ؤًخلئ جن[حت ئُّخ[آل
ئُّ خ[خم خًٌألُّْ: يًؤ[جي ]ٌ ز[حتنيُّ سًْحتَّإل[ هختْْجنغ:
ء خًٌُّإةئجبخّئوخت خ[جلحتمج[أل جنًْآل ء ةختجبمجُّ إلُّحتٌخت أل[ْنيٌُّّ
ئُّخلُّجبٌَّّ ئُّْ:مجُّجنرىُّحتٌَّئ:طّر[ئُّّ:ء ٌُّةّل:ذختَّ ٌٌُّخن
ةًحتجبخلر[آل نيُّّخلُّ ةختجبمجُّْ: ةًحتجبخلر[آل خلُّحتجبحآل: تبجلحٌّأل
طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ: ةختجبمجُّْ خحبئّحم جن[حت خ[خم ذًحتةّ[ْ:
ئُّ ٌٌُّخن ء طّر[ئُّّ: ذخت مجُّجنرىُّحتٌل ّالح مج :جهختحألىجمّى
جبحمجُّْ طُّع[ال ةًحتجبخلر[آل طُّحتح مجُّجنرّل جلحٌّأل خلُّجبٌَّّ:ثبٌّ
ةًحتجبٌَّئ ئُّخ[آل �ّ خ[خل ُّئة ألًٌجم[مجُّْ جبَّخلألًٌجمّل
ةًحتجبخلر[ألُّ َّْزّر جبٌَّحنر ئُّْ ْذ�ُّث ئُّذ خًٌُّْ ةًْنيُّحت
ْ خلُّّؤ[ئ ٌخت ئُّخب ةًحتجب هختٌَّل إلًْجلٌَّئ ةُّهر�ُّخلُّ نيُّْال
ّل خل[ئ مجحنر خًٌُّْ ُّزُّخم:ْزًْئ َّْض[َّْألىختجبآل ة[حتْخ[حتٌ[آل
ء ط[خبَّئٌُّئّ[ألُّ ْ طُّْ:زُّخم ئَُّّْحت�مج[:طُّحتح جنًْآل مجُّحتجبٌ[ألُّ
خًٌُّإةُّجنرىُّحتٌَّئ:ةًحتجبأل[خم خبٌ[ألّ[آل ْ خلُّحتنيٌَُّّّْ:مجًجلحتحآل
ةًحتجبأل[خلآ جلحألجمر ةختجبألُّخلُّ ّحنىُّجي ز مجختٌأل�ّحبححتٌل ة[حت
ْ:إلُّئىُّهرُّ ةًحتجبخلر[آل سًحآل خلختْجنر ئَُّّْحت:طَُّّْء ٌٌُّخن
طُّْ ٤[حتٌَّّ هختَّذختٌآل ةختجبمجُّ طّىلألُّ سًمجختحهُّّمجٌُّّ
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ْ ةًحتجبخلر[آل خىُّألُّ حتٌّْ مجُّجنرىُّحتٌَّئُّ

ألًٌجم[ألُّإ ةًحتجبخلر[آل ئُّخ[آل هختٌَّل جلحألّ[حتٌّ
ٌُّئ إلُّحتق ئُّ ثبخل[ئ طَُّّْء جبٌْ[ٌّ طًٌحنّحبث ألمج[حتجل
ةر[ٌْل جبحال ٌ[حت خخت� خًٌالآ ألّحنرُّس ْ خبٌ[ال ةًحتجبألحنف
ةًحتجبٌّ جلْْحآل طُّحتح: هُّحتإلُّأل�ّل ْ ةًحتجبٌّ ٌحلؤ[آل: حت طُّحتح
هىختَّ طُّْ حتَّخلّؤُّ جلَّقُّز َّْ هختَّ طَُّّْء ئُّجنًْآل جبحخألُّال
حتَّمجُّجلٌَّئ ْ ةًحتجبٌّ ٌحلؤ[آل حت خألُّؤ[ٌٌُّئ خ[آل ملُّؤُّ جبَّخم ء
خٌُّّحب جب٣َُّّّ» ةُّخلّل طَُّّْء َّْخ خرًٌُّ× خًٌألؤَُّّْْ
ةر[ْ ألُّْخُّحتَّْ ٌُّةُّال سًْحت ء خألًٌجمال ةر[ٌَّْئُّ طُّْ

ةًحتجبٌّإ ٌحلؤ[آل حت ئُّ جبحخألختٌٌُّحب
خُّجنّل ٌ]زطُّْحت مجُّجنرىُّحتٌَّئ ء خًٌحنّال ذًٌُّألّال ئٌُّختَّ
ضًَّحتإلُّزآ ألُّذٌَُّّْئ أل[خلف َّْ ةختجبألُّ خبٌ[ألّ[آل:ذ[ٌدُّز ئُّ
َّْ ء أل[ْنيٌُّئُّ ئُّْ خًٌُّ ٌُّةّل ةًحتجبخلر[ألّخن خّ�ًؤ[آل ء
ئُّخ[آل نيحنرّل ذًٌُّألختٌٌُّحب طُّْحألُّْ: ألًٌجم[ألألٌُّئ ض[ذخت
ئُّئّ[آل ٌل: خخت� إلُّحتنيُّآل خحلحألّالآ ةًحتجب ألُّذٌَُّّّْ ّجتٌّْْ: ؤ
أل[خلف طُّحتح: َّْف جبحجنرألُّآ ضًٌَّ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ ؤُّحتحال

ة[حتٌ�ُّحتإ خلُّحتنيٌَُّّْل خًٌألُّخلُّ ةًحتجب

ةًحتجبأل[خل ئُّ مجُّجنرىُّحتٌَّئ ألُّضخن

خًٌُّآ خل١حذّش:مجختألل جنًْألّل ةًٌُّألُّْ خلُّحتجبَّال ئُّ إلُّحت سًمجختحهُّّمجٌُّّ جنًْألُّ خًْألٌُّّ َّْ ةًحتجبخلر[آل
طُّحتح مجُّجنرىختجبآل جتْْ ّ ؤ ئُّ خُّجنّل ء خًٌُّ ؤًخلئؤ[آل مجُّجنرىُّحتٌَّئ جلٌ[حتَّذ�[ٌّ خلُّحتَّذ[ ئُّ ةًحتجبخلر[آل

ةختجبألُّإ جبحمج٢ ةًحتجبخلر[آل

أل�[حت:مُّذ[

ّحلحآل ض طُّألحبحؤّل نيُّآل ْزّ[لحْ: خبآل خلُّحتَّةح ذ[ء جبْ ئُّ: ذٌُّّحب ّ ز ّحلحآل ض
ْ خ[أل إل[ ٌُّئؤأل[ئ:ْ ّحلحآل ض َّْض[َّْألىختجبآل طُّحتء ؤأل[ئٌُّئآلإ:زّ[ل طُّْحألّخن ء
نيًٌألىُّ ؤئآ ّحبَّ ةُّه ؤأل[ئ طُّحتء:طؤ[ٌُّذىختجبآل ْ أل[ْؤ[ئ ٌُّْخختجبآل َّْحت� طُّحتء خبألّخن
حتْْخبمج[حت ةختٌ[مجُّإئُّ جبٌ[حتٌّ طُّحتةٌُّئّ[آل ئُّ ئُّئّ[آل ٌُّةّل إلُّحت سخ[ٌئ ّىإل[ذٌُّّ ز
إلُّة خ[أل�ُّْحجل حتَّخل[ألآل جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ حتٌى﴿ختٌ[ل ئُّ هختٌَّل ةًْؤُّئ�[ؤ[آل ْْ طؤخت�
ْسًْجب خ[خلٌُّئُّ طُّْ جل١ٌْ جن[ٌُّز نيًٌألىُّ ضًحخلرآ ْ خ[خم: ةختجبألُّخلُّ: خبألٌُّئ:
جبحضُّ آ:َّْف:س]�ةًْؤُّئ ئُّ ذ[جلٌَّ�ُّ نيحنر ٌٌُّخن طّجمُّْ ٌَّّْ:جنًٌَّّّ ألٌُّ[جنر�ُّ
ألُّّجلحألآل:طُّْ ]�ةًْؤُّئ ذ[ةٌُّئ ئُّ خُّجنّل خًٌُّْ هّحن١َّْ ةّحنٌُّئ:ضّحلحآل طّجمُّ
ّحنٌُّّ ة ٌٌُّخن: خّ�ًؤ[آل ة[حت؛؛: خ[حتألٌُّّ جنًٌَّّل مي َّْ ةختٌٌُّحب: خ[خم ء ط[جلحجبٌُّ:
ئٌُّختَّ طؤش[ ذُّيرحبحٌآلآ ]ٌ سّ[خًٌألَُّّْ حتحجبٌَّّ ّحبَّ حتَّخل ذ[ ّحبَّْ ةُّه ئُّف حلحألّ ض
ّحنٌُّئ ة ئُّ خرًٌُّألّال ء طًؤّحبَّ: َّْْ خبألٌُّئ: طُّحتح حت�ٌّْ: ضُّقألُّ ل: ّض[ئ نيُّآل
خلرًٌآل خبألٌُّئ نيًٌألىُّ ّحلحألٌُّئآ ض طُّحتح: خ[ٌحبَّْ: خُّضرَُّّْحتٌّ ْ خىٌُّال ةُّؤُّْ

ّحلحألآلإ ض خُّضرَُّّْحتٌّ
ضًَّجب خلُّحتَّْحت سًْحت: ْ خ�خت :يجمٌُّئ ئُّ: مجًْجي: ْ إل[ْخلُّحتَّمجُّجب: خُّّ: �مجختأل بإ
ذُّّحتٌحبَّ إل[ْخلُّحتَّمجُّجب ضًَّجنٌُّْجم ْ ؤإلختَّخ[أل حتَّهر[حتَّ ٌَّّْ نيًٌألىُّ خحلحألٌُّّآ

جبَّخمإ
ة[حتٌحنُّ ٌَّّْ هُّحتؤ[ألٌُّئ:خجتألُّيآ:نيًٌألىُّ ْ ئُّ:يجمٌُّئ:خ�خت مجًْجي َّْسًحأل بإ
زختخم:َّْزّحب:طُّة[إ ة[حتٌَّئ ئُّ إل[ْخلُّحتَّمجُّجب:ْ:طٌُّْخن خًٌحبَّ:ؤ[ٌٌُّّ:مجختأل�ّحبحٌآل

أل[ضًَّجنُّ طُّْ ء ؤُّةُّ ة[حتَّ طُّْ خًٌألآلآ ئُّئّحب ضختحْ حتَّهر[حت نيٌَُّّْئ ألٌُّئ تإ
طُّْإ ٌُّّئ جبٌَّحب ئُّجبَّخم ضًَّجب ؤرؤ[ألٌُّّ ألُّْجب طّىلألُّ طُّمجُّحت نيًٌألىُّ َّْزآ

ْ:إلُّؤّحنُّ جبَّخلحب ئُّ خى[ أل[حت�َّشُّذ ْ ٌَّ ذًٌخت� َّْ إلحم ألٌُّئّحب ّل إلًٌمت:َّْضر تإ
خُّإ إلجمىختجبأل ط[مج[جبححت

نيًٌألىُّ ضُّهغ:ْ:سأل�ٌُّئآ جنًْآل ْ جنُّْضُّي ذُّؤّجم ْ ز[ء خُّّ �مجختأل تإ
جبَّحتٌْألإ أل[حت�َّشُّذ ؤ[ٌٌُّّ خًْجبَّ نيحنرٌُّئُّ ٌَّّْ ألُّجبحٌآل مجًْجي

ض[خلّل جبحئل خىُّْ طؤ[ٌُّز ض[خلّل َّْجنًٌَّّّ ؤأل[ئٌُّئحب خُّْ ؤ[ئُّمجُّجب ؤيٌُُّّز تإ
ةُّخم:ْة[حتٌّ ْ:شًحتؤُّز طُّحتح:إل[ْخلُّحتَّمجُّجب جبئجمًْجل:خُّ طُّحت:ؤأل[ئٌُّئحبْ:خبألّل خُّ
ؤ[ٌٌُّّ خًْجبَّ نيًٌألىُّ خ�ختٌحبآ ْة[حتجب ةُّخم ئُّ شًحتؤُّز طٌُّْخن طَُّّْء طُّحتح خ�خت

خى[إ جن[أل[جلٌّ:َّْزّحبَّْ طَُّّْء
إل[ْخلُّحتَّمجُّجب ضُّحتسُّّ:ء َّ خخت� َّْْ ْ:يُّأل[مُّز:خىُّ ؤ[ئ ٌُّْخختجبآل ئُّ:َّْحت� خُّ ط[جلح ثإ
ئُّ نيحنرّل جبحْحٌّ َّْضرّل إلًٌمت ْ ئُّضُّحتسىختجبأل خُّ ط[مج[جبححت ْ طُّة[ زٌُّ[ٌّ
نيحنرُّ:ذًٌخن:أل[حت�َّشُّذ ٌَّّْ زّ[ل نيًٌألىُّ ألٌُّ[جنرًْجبآ إل[ْخلُّحتَّمجُّجب:ؤُّةُّ:ذًحأل[ٌّ

ذٌُّّحبإ جبَّحتٌْأل
خُّآ:نيًٌألىُّ حتحجلٌَّئ ؤيٌُُّّز ؤُّةُّْ هُّحتؤ[ألٌُّئ خلُّحتزّىل إلًٌمت:َّْضرّل ثإ
إلُّحت ةٌُّحبآ جبحتْخم ةّحنُّ ْ:َّةختجبأل ؤ[ٌٌُّّ:ذًٌخت� طَُّّْ:خًٌحبَّ ألٌُّْحب طّىلألُّ طُّمجُّحت
مٌُّدّل إلُّحت طَُّّْء ئَُّّْحت خسًْجنّحبآ: ْةًحت�ٌٌُّئ ةُّال: خ[ٌُّخلُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت
ذُّْحْةُّحت ْ خبٌ[آل إل[ْخلُّحت طًَّّ نيًٌألىُّ خُّجنحبآ ةُّهّحبَّ ألّؤٌُّّ جبحجنرًْجب

ٌُّة١ٌفإ
َّْئ جبٌختٌحبآ ةّحنٌُّل إل[ْخلُّحتَّمجُّجب ئَُّّْضرّل ؤُّْ ةٌُّو﴿ًَّجي ْ ًَّجي جبظ ثإ
خًٌحنّحبآ خّر[يُّذ:ضًٌَّّ:طُّحت�حجب إلًْة[حت ؤُّةُّ ئُّف جلْْحت َّْضر طٌَُّّْحن[:ئُّإلُّؤ[آل
جلْْحت:ئُّف:خىٌُّحب َّْضرُّ:ء َّْف:ئُّْ طُّة[آ خ[خل طُّحت�حجب ذخت َّْضرّل إلُّحت نيًٌألىُّ

:خ[ٌحبإ ذًٌخن:مجّىلُّئ خى[ْ جبحتْخم جن[ٌُّز:ةّحنٌُّل:َّْئحبح

إل[ حلحآل ّ ض خُّضرَُّّْحتٌّ
خبآل جبَّخم

طجمؤ[مّئ إلجنحبححت
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[ألآ طُّك أل[ْجبححت هٌُّئُّخلًْي إل[ٌحبمجُّحت ؤ[حتذآل
ْسًْجب طُّحتح: ةختجبمجُّ: جبٌ[حتٌّ: ؤُّحتش: ٌل: خخت�
طُّْ طُّحت�حنيًٌآل َّْمجًْحتٌَّّ طؤش[ ط[جبَّؤّحلحجبآ
َّْ ط[جبَّؤّحلحجب:زًٌَُّّخلُّ جبٌ[حتَّ:ْسًْجب طّىلألُّ
ؤ[أل[خلُّ َّْْ ٌٌُّخن ؤُّحتسٌُّئُّآ طُّْ ْسًْجب
ط[جبَّؤّحلحجبٌخن ألُّْآل ؤُّحتسٌُّئُّ طُّْ ذ[
ْسًْجبٌل طَُّّْ خًْجب طُّمجُّحتٌخن ]ٌ ألُّّْجبآ
طُّْ َّْخ ألُّّّ ط[جبَّؤّحلحجبحألُّ ْ حتَّخلُّآل

ئُّث زّىإل[ذألُّ ء ؤُّحتسٌُّئُّ
ط[جبَّؤّحلحجب طُّمجُّحت سُّإل[آلث ئُّأل[ْ ْسًْجب أ
]ٌ جنًْآل َّْ طَُّّْ:إلَُّّْسُّ جبحجنرًْجب ْسًْجب
خًْجبآ ألّحنرُّس:ئُّذ ٌحب:ء جبٌخت سُّإل[ألّل
َّْ إلَُّّْسُّ خًْجب ئُّإلُّحتةًْحتَّ ط[جبَّؤّحلحجب

خًْجبإ ألّحنرُّس ئُّذ ٌحب جبٌخت جنًْألّل
ؤ[أل[ٌّ:طَُّّْخلُّ ذختث ةُّخلٌُّئ ْسًْجب:َّْئ أ
خ[ٌُّخلُّ جبحجنرًْجبآ ْسًْجب ط[جبَّؤّحلحجب طُّمجُّحت
ةُّخلٌُّئ نيًٌألىُّ خًْجبآ ذخت ةُّخلٌُّئ َّْئ
خبٌ[آل طؤش[ ؤآلآ: ْسًْجب طُّحتح إلًْة[حتآل: ذخت
طُّْحآل ء ألُّّّ ؤ[أل[: َّْْ ذخت: ةُّخلٌُّئ َّْئ
ئُّئّحب ط[جلحجبٌّ إلُّة خىُّآل:ْ جبحمج٢ ْسًْجب:ذ
إل[ٌحب:َّْئ خُّئىًْ:ئَُّّْضرّل جلَّهر:خىُّآلآ

ط[حتحؤ:ةٌُّحبإ ْ ط[خل[ٌخن َّْ طُّْحآل:إلحم
أل�ُّحتحألث:ؤ[أل[ٌّ:طَُّّْخلُّ:طُّمجُّحت:ط[جبَّؤّحلحجب أ
يجمٌُّّ طٌُُّّ خًْجبآ: أل�ُّحتحآل خ[ٌُّخم: خًْجب
أل�ُّحتحأل ط إلًْة[حت جإل[ٌحبمجُّحتحَّآ ضًجب
خلُّحتنيٌَُّّّْ ؤختجبألُّْ ْسًْجب ط[جبَّؤّحلحجبٌحنُّ
سّ[ةُّحت ٌٌُّخن ط[مج[ٌُّّْ ٌٌُّخن جلحألف

إ ذخت جبحتْخلىختٌ[مجٌُّئ ئُّ طألجم[ألُّّ حتَّمجُّجل
ه[ؤجمرألَُّّْ َّْ ط[جبَّؤّحلحجب:حتَّخلُّآل ه[ؤجمغث أ
َّْجنًٌَّّّ ألُّء: ضًٌَّّ ْسًْجب ألًْحت�ٌحبَّ:
ٌ[حت خخت� ضًٌَّّ حتَّخلُّآل ط[جبَّؤّحلحجب: ةُّؤو[ؤإ

طٌُّ[جبإ ضًٌَّّ
ئُّخبٌخت ةر[َّْمجٌُّّ ئُّ: ةُّؤ[ئ: ظُّؤُّجب جبإ

ط[جبَّؤّحلحجب ئُّ:ْسًْجب ٌىختجبآل نيَُّّْحت�
ّش�ُّ خ ّأل[آلح جبحإل ْ جْسًْجب أل[ْألّحن[آل
طُّحتح ذخت ؤُّحتسّل ؤُّحتسٌُّئُّ طَُّّْ
طٌُّْخن ء جبحألٌُّحب ط[جبَّؤّحلحجب: ْسًْجب
ؤُّخُّخم حتَّخلُّآل ط[جبَّؤّحلحجب ّأل[ألُّآ جبحإل
ألُّّّْ خبٌختجبَّخلُّ ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئ طُّْ ئُّف
ئُّة[حت طُّة[ طجمد[ز: ضًٌَّّ ْسًْجبجب: ضًٌَّّ

ّأل[آلإ جبحإل ْ
َّْز ط[ؤ[خبَّ: طُّضًحجلٌال ئٌُّختَّ طَُّّْء:
ْ:خلصختٌل ذخت حتْشّل ْ ذخت ّحلٌل خىٌُّالآ:إل

ألُّخ ظُّؤُّجب

ط[جبَّؤّحلحجب ْسًْجب ئُّ يًٌئ َّْ ء ذختَّ
ٌّ�نيَُّّْحت ٌىختجبآلحَّإ جنيَُّّْحت� طٌُّْخن إلُّخمآ
طؤش[ ط[جبَّؤّحلحجبآ ْسًْجب: ئُّ ُّ�ّ خُّجن
]ٌ ضًَّجنّّ�ُّ ٌّ�نيَُّّْحت ط[جبَّؤّحلحجب جبٌْألّحب
َّْجبٌإل[ذآل ٌّ�نيَُّّْحت ]ٌ ذُّأل�ّّ�ُّ ٌّ�نيَُّّْحت
َّْجبٌألُّإل[ذآل ذختخم: طٌَُّّْحن[ َّْئ: ضٌُّْ�ُّآ
ط[خلًْ ٌٌُّخن ء ٌحبآ جبٌخت ضٌُّْحنُّ طُّْ
هّحن١ طُّة[ْ هختحْحأل١ ٌىختجبآل نيَُّّْحت�

ٌىختجبألُّْإ نيَُّّْحت� ّحبَّؤ[ألُّ خُّخل
ط[جبَّؤّحلحجب ٌىختجبآل نيَُّّْحت� هختَّس[حت طؤش[
ط[حتَّجلْْ ْ طًؤّحب ئُّ زخت� ُّ�ٌّ نيَُّّْحت�
جبٌْألّحب ْ ضًَّجندُّضر َّْ مجُّْحتحْ:حتَّخلف
خًْجبَّ جبٌّْ: هختَّس[حتٌخن:ضٌَُّّْئؤ[آل:ذٌُّّحبَّ
ء خًْجب سًَّّس ط[حتَّجلٌَّْْئؤ[آل ْ حتحخل
طُّحت�حٌّإ خًقألُّ ٌّ�نيَُّّْحت ئُّ نيُّألُّإل[:خل[ئ

مجًْجي ْ ذخت ةُّخلٌُّئ خبٌ[آل حتٌْألًٌحم خًٌُّخلُّ خبٌ[ألّ[آل ء ةُّخلٌُّئُّ طُّْ هختَّآل
نيُّّّإ إلًٌختٌ[ألُّْ ئُّ ضًٌَّ[آل ةُّخل[ٌُّذ إلُّؤّخن ْ مجختآل يجمٌُّئّ[آل ئُّ
خبٌختجبَّخلٌُّّ ألفآ:خُّئىًْ ضًٌَّ[آل خبٌ[آل ض[َّْآل ةُّخلٌُّئُّ سًْحتَّ ًؤ[آل:ط�ّ خ
ةُّخلٌُّئ ئٌُُّّآل ةختٌ[ألُّْ ط[ئحنر طُّْحآل نيًٌألىُّ جنىُّخلر﴿ًححتجبمجآلآ ٌّل حت

ضًٌَّ[آلإ ألُّهحم إلجم[ْ ئُّخ[آل ةختٌ[ألُّ حتحجلٌّ ذختَّْ
ةُّخل[ٌُّذُّّ ئُّْ ةُّخل[ٌُّذّّ[آل:سّ[ْحجلَّ خألُّحت�َّذُّْ ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئُّ:ئُّ سًْحتَّ ط
ةُّخلٌُّئ جنًْآل:ْ:سًْحت ئُّحت�ٌّْ ذخت ةُّخلٌُّئ ئُّ جبَّآل:ْ:سّ[ْحجل ألّحن[أل ء
ء سًْحتحْسًْحتآل حتحٌّ نيُّألُّإل[ ض[َّْآل سّ[ْحجلَّْ طٌُّ[ألُّ ةُّخل[ٌُّذ ألًْحت�ٌحب
َّْ ط[خل[ٌّ[آل جلَّقُّذُّ:خلختْجنر َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ َّْز:ألُّضحنألآل ضًٌَّ[آل

ذُّْحٌّْ:جبَّخلألّحن[آل:خىٌُّحبإ
طُّمجُّحت ئٌُّ[آل ألُّّّ مجختألل ء سًْحتٌ�آل َّْ إلُّخم َّْضرٌُّئّل طُّحتح:قًْألُّث
طَُّّْء ئَُّّْحت ذُّألّ[ خى[ طّإل[ألُّ: نيًححتجبَّْحتٌّ إل[ألُّ: ةُّخلٌُّئُّ طُّْ جلْْحتال
جلَّحتجبَّضُّألٌُّل:طُّحتحٌّ زآ:ٌ[ خٌُّّحبَّ جبَّْحت:خًٌىل�ّل جنًْألُّ َّْحتزختخم:طُّْ
جبٌْألآلآ ش[ئُّذُّ ط جبَّْحتمجختجبٌُّ ؤُّحتجبال طُّْ مجحنر ئَُّّْ إل[ ّحنُّمجُّ ة طؤش[ خى[إ
ّ[مج[خم ء:خ طٌُّ[جب ألّحن[آل ضًٌَّّ طّىلألُّ ]ٌ ألُّّّ ئُّضًٌَّّ ضًٌَّّ:ط[مج[ٌّ َّْف

جبئجمًْجلَّ؛إ هختَّ ]ٌ
ئٌُُّّةُّْ حتَّهر[حتٌ[آل ْ مجور ْ خىٌُّال ةُّخلٌُّئُّ سًْحتَّ ط ذُّؤ[جن[ٌّ طُّمجُّحت
يًٌئّل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت خب ةُّهرألُّخلُّ ّحب جبَّحتةُّه طُّحتحجب خّ�ًؤ[آل طَُّّْ خٌُّّحبآ
َّْئ زُّحتَّْحتجبَّخًٌألإَّْف ًّحجل جن طُّحتح خىلًْجبَّْ ة[حتٌ�ُّحتٌُّ ط جن[ٌُّز ء
جبَّْحت:ضختحٌْل ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئُّ:مجحنرّ[آل سًْحتَّ ألُّّّ:ط طٌَُّّْحن[:ؤُّحتسّخن
ْ يُّْال ]ٌ ّحلحألُّمجٌُّّ ض يجمٌُّّ ئُّخ[آل ةُّخلّل قًْألُّث طُّحتح خُّّآلآ ألّحن[آل
طُّْ:ةئّجتَّ ذًحأل[ٌّ طَُّّْء َّْخ جبٌ[حتٌىختٌ[ل ةئّجتٌل ضّحنٌُّئ:نيُّّخلُّ
أل[حت�َّشُّذ ضًٌَّّ: إلُّحت طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ خى[آ خُّجنُّ ئُّْ شُّجل :]ٌ جبحجنرًْجب
زختخلّ[حت:ئُّضًٌَّ[آل ْ أل[ةُّآل ضًٌَّ[آل جبَّحتٌْآل ئُّ إلًٌخت ّحبإط:ةُّخلٌُّئُّ ةّحن
ضًٌَّ[آل ئُّ زختخلّ[حتَّ طُّْ ئَُّّْضرّل جبئألّ[ٌّحنُّْ َّْ ضًجلحآلآ نيُّ أل[ةُّآل
ء طَُّّْخلُّ ئُّأل[ْألّ[آل إل[ْخُّجي ض[ئ ْ ضًٌَّ[آل نُّئُّز أل[ْ ةُّهرألُّخلُّ ء ةُّآل
ضًٌَّ[آل طُّحتح ش[ئُّذّحنُّ:جلَّحتَّجب ئٌُّّ ْ ةختجبٌََّّْئّ[آل زُّجنّؤ[ألآل:ئُّ إلُّحتجبْمجّ[آل
ضًحجلٌحب طُّمجُّحت طٌَُّّْخن ئَُّّْحت جبٌختآلإإلُّحت جبَّْحتمجختجبٌ[ألّخن ةُّخلٌُّئ ْ
ضًَّجب ٌ[حت خخت� ْ ضًَّجب ض[َّْآل خ[ٌُّجب جبحجنرًٌحبآ خُّضرَُّّْحت ْ ٌ]ط[خل خبٌ[ألّل
خ[ق[آل إل[ ذخت ةُّخلٌُّئ ة[حتٌ�ُّحتٌّ سًْحتٌل َّْ مجحنرؤ[آل جبٌْألّحب جبٌّ خًٌحبإ
ذخت ةُّخلٌُّئ طَُّّْء:ؤأل[ٌّ طُّحتح َّْحتخ�ختٌال ض[خلُّمجٌُّّ ٌُّألُّ خّ:ذُّألّ[ َّْف
خ[سُّمجٌُّّ:خٌُّّحب:ْ:إلُّْئ ضًَّجب ذُّألّ[ ةختجبٌحب ألُّةٌُّال:ْ:طُّمجُّحت:نُّئُّذّل
إلٌُّحبآ ء خُّّ ألّحن[آل ضًَّجب إلُّحت:َّْْسًْحتَّ ْ خًٌَّْحبٌَّّ خٌُّّحب:َّْحتَّْ:ض[خل١
يُّئُّال ضُّز َّْ ء نيُّحتؤ�ُّ زُّحت�ٌَّل سًْحت ّ�ًؤ[آل:خبٌ[ألحب طَُّّْ:خ ألُّ َّْمجُّحت

ةختٌ[ٌْحبإ ضُّ ُّذ

خخت�ٌ[حتٌحبح ض[َّْآل ذ
َّق[آل ٌالمُّخحبْئخت� إلُّحت
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حتْْجنألإلًٌختٌّ

٧

45CULTURE

ألُّّنيًْجب حت�ضال آل
مج ؤ[ألل ؤُّإلخت�

ئُّمجخت

إلُّؤّحنُّإإإ

إل[جنًْأل ٌُّّّْذ
ٌُّّة خلُّْألحلَّْ ء

؛؛ «ْ َّْإل[حت

جلح× أل�ُّ ط٢
ز

حال طخت� خًٌحب ل
ٌ ذُّّْ

ز ٌّ]ٌْجب ئُّ

؛؛ «إل ْجن

“حت�حجل“

ذُّّْ

جلَّع٢ جلَّحت�ٌَّّ مجًئضضئُّخلُّْ زًْيٌُّّ نخت ّ جن
جنُّزًئ:ه[َّْ ٌُّّسنخت:جنئ ّ جن

ٌحب حت�حخلُّْ:ةُّ حب:ْ ّ حت�ؤأل حب:ْ ّ ًأل ّ نخت:جن ّ جن
ْ جلْْحتجبححتٌَّئ حت�ؤ[ألآل ح طخت� ُّ� ّ جلْْحتحأل نخت ّ جن

جلْْحتطًٌحنٌُّئ
جتْْ ّ ؤ ٌّألُّؤختجب ؤختْلٌُّئ ؤ٢حز

ٌحب:ْ ؤخت ض[خم ء:ألُّ
ضختحْ ألُّ

ألُّؤختٌّ ؤحلمج[أل ء
جبحتٌ[خم ٌّ]ًٌ ّ جن جن[مختٌَّئ نختٌَّئ ّ جن ئٌُُّّةُّال
خلُّحت ألختٌ[خلُّْ ٌ�ُّ:ء ةْ:ةًأل[ ألُّؤ[آل ء

جبألّ[ أل[ْ خًْألَُّّْحتٌَّئ
نخت ّ جن ط[ؤ[ألش ء

جبألّ[خم ئُّ ألُّحتٌّ ّ نيُّْخل خألُّْحٌئ مجًحت�حألآل

نخت ّ حت�َّجنُّ:جن
طُّؤ٢ٌّ:خ[حتحة[ نختث ّ جن

ؤ[حتجبٌآل إلُّئُّْمجُّحتجبحألآلث

ْذُّ ئٌُّّ جبٌّ ؤُّمجخت ُّْخ[ئ جبَّضّئحبال
حت�َّْ:ؤُّةُّ

ذُّّحتٌى ئُّ زخت� ال حت�ْْخبٌَّئ فّألُّّْ
ؤُّةُّ جنُّْ

ز خ مجختال زُّئسحب خىل طُّمجُّحت
ؤختال ٌ]ّئُّذُّأل

ئُّذُّّحتٌى زخت� حت�ْْخبٌَّئ:ال فّألُّّْ
ؤُّةُّ جنُّْ

ز خ مجختال زُّئسحب خىل طُّمجُّحت
ؤختال ٌ]ّئُّذُّأل

ْ ئُّحتجل خّؤ[حت ؤُّةًئألُّْ جب� جلَّضال
ؤُّةُّ ذُّْ

ء َّْضر ال مجّ[آل حبَّ ّ ةُّه ط[مجخت
ألّّحب جبٌّ جبٌْألال

ؤُّإلًَّجي
ؤ[ألسًْحت� ّ خلئ

ؤُّمجخت ُّْخ[ئ جبَّضّئحبال

إلُّحت جبٌّ خألّخن طًٌحنآل َّْزّال مجحنر
ؤُّةُّ :جبَّْ َّْجنًْأل

جبٌْختَّْ:خىُّ ض[ذختجب ْ:ئُّجن[حت ني
ٌُُّّّمجئ] ّ ض

طؤحنُّْ ز[ٌّ خألّحنُّ طًٌحن جب�
ؤُّةُّ ضُّْ ئ] ّ ض

خلُّّ جنٌُّّْ خسًْجي جبٌّ ؤختجبآل حت�ْْخب ذ[
جبئ ئُّجبحط

خًَّ:إلُّحتمجحل :ُّةختحخل إلُّحتني
ؤُّةُّ ةُّْ جنٌٌُُّّْئ

ٌُّّئ ؤُّمجخت:جبٌّ ُّْجبَّضّئّحبال:خ[ئ
ؤُّةُّ حت�َّْ ْذُّ

ئُّذُّّحتٌى زخت� حت�ْْخبٌَّئ:ال فّألُّّْ
ؤُّةُّ جنُّْ

خجم[جب َّْ:ؤُّحتجل ألًذوُّال
جلٌَّّْ

ئُّمألُّذُّ َّْ ألُّجلء ط
ؤُّحتجل ئُّ

إلّمت ألّ[جنر نيُّْ ةُّ طُّْحتَّ
ّل زّ[ٌ

خ[آل ؤُّحتل:َّْ ألى[ألّ[جب:خل[ٌخت�
خبألٌُّئ جن[آل

ةختجبٌ[آل ؤُّحتل مجُّؤٌُّّ
ؤُّحتجل خلُّحتخ[جلٌَّئ

جنٌَُّّْئال إلُّْحٌّ جبحجنر خًْة
ؤُّحتجل ةختجبآ ةُّ ذُّْ

خ[جنًْحت ٌ حت َّْحتآ مجختفُّ
ألًْ﴾ ذًْه[آل َّْمجُّحتجب

ًٌححتٌَّئ حت ةختجبٌ[آل ٌجت ة[ْ خبٌ[آل
خ[جنًْحت

ةُّ:ذُّْ:ةختجبال ال
خ[جنًْحت ئُّ ةًذ[آل ذُّحتؤال
ئُّ:ؤُّحتجل ال مجّ[آل:جبحٌْال

حت�ْخلرُّؤ ط[خلأل[

ؤُّحتل خل[ٌُّحت�

issue(94)Jun2013

ٌحب خىُّ مجًال ّل إلُّحتني ط[ٌُّال
ذختَّء ط[ٌُّال ٌل حت�ْْخب

ٌََّّّْحب ّ جبٌْأل
خُّآل ّل َّْذ[ئ خ[ٌُّ
ط[ٌُّؤٌُّئ ذُّؤ[ال
ٌُّةُّْ خًَّخلّؤُّ

ألُّْجب مجًال ّل ةُّخل ذ[
أل[ذ[ئّ[

خلُّّزختٌْجمألُّةُّمج[آل سًْحت

ٌحبَّال نيخت� ذ[:جنَُّّْة ء ّل خبأل جبَّألل
مُّفطًئوُّذ

جبٌْ[س[حت ء
ؤختآل ضًجبح ؤ[ئ ئُّجبَّحت

حب ّ ذًٌُّأل ٌل خلُّحتز[خل[حت إلُّحت
خًْجب ال ألّحنرؤ[آل
ألُّّجلح× ّل طُّؤ[أل

جنَُّّْة ّل:ء:ذ[ خبأل جبَّألل
ٌحبَّال نيخت�

ح خًْجب حت�حخم ّل نيُّأل ذ[
ئُّجن[حتخل[ألُّّز جبٌْخت

جبٌْألال ضًَّال َّْنيُّْ ال
ّل جبٌُّْذ حتْْؤ[آل:إلُّحت جنُّضئ

ٌل ة[ألّ[ْ ئُّأل[ْ
حب ّ جنى ئُّْححتحآل

جبٌْألؤُّجبَّْ جبْخ[حتَّ
خًٌّ مجًال جبَّألل
جبٌْخت ئُّجبَّْححتٌَّئ

أل[ذ[ئّ[
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ؤأل[ئ ْ خبآل

٧

:ئَُّّْحتنيُّْمجختذآل َّْخ ٌحبآ طُّةختٌُّ ئُّ:حتَّخل[ألآل خ[خم َّْضرّل
جبحتْخم ذ[حتٌوّل ُّؤُّش[ئ ئُّذ خبآل خُّجنحبححتٌّ ْ ألُّضخن
ٌحبإ خىختٌُّ ]�ةًْؤُّئ ئُّخ[آل: ة[حتٌ�ُّحتٌّ: ْ نيُّؤ طُّحتح
خبآل ئُّخ[آل:ق[ٌحنىختجبآل ة[حت طُّْيُّحتَّ ْْ ؤّحبٌ[ٌّ:طؤخت� ئُّأل[ْ
ألُّجبحتٌٌُّحب ُّطُّْ:إلُّْئ ّل َّْضر جن[ٌُّجب:إلًٌمت ٌحبآ طُّةختٌُّ
ئُّأل[ْ خبآل هّحن١:َّْض[ذخت:خُّجنحبححتٌىختجبآل جلَّؤّألُّخل[جلٌّ طُّحتح

سُّإل[ألُّإ ط خبٌ[آل ز[ٌٌُّئ
جلْْحتال زّحنّألٌُّّ َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ إلُّحتنيُّآل خبآل
جبٌحبَّ ئُّ َّْذ[ٌدُّز: ني[زىختٌ[مجُّآ ّرٌُّئ ؤ[ألحن :ْ إلُّْحئ
ئُّف ؤُّحتحال هّحن١ ئٌٌُُّّخن ء ُّذُّّمجٌُّّ ٌُّةًْؤ
ْ ضًَّألُّْححت: :ْ جبٌْألُّحت: ؤٌُّئ: ةّحن[ألآل: :ْ ٌ[ضّدًٌآل: :َّْ
إلُّْحئ جبحتْخلىختجبآل ئُّ خبآل خُّجنحبححتٌىختجبآل َّْف مجًْجن�ختَّآ
طّجمٌُّخن ذ[ خُّجنحبححتٌىختجبألّحن ذختَّْ نيحنرّل ّر ؤ[ألحن ْ

ؤُّحتجلجبححتَّإ
ل ٌ]خ ؤُّحتجل ؤٌُّألُّذٌُّّئ ّحنُّْ ة ةًحتجبٌّ ؤّحبٌ[ٌّ ئُّ
خبآل َّْحت�ٌّْ حتٌّْ �ٌَّهخت خُّجي ؤٌُّألُّذٌُّّئّحنُّ ط جبٌختآلآ
ؤُّحتسُّ ْ إلُّئ طُّْ ذًحأل[ َّْمجًْحتٌَّّ إلُّحتنيُّأل ء خًْألُّْآ
خًْجبَّْآ َّْحت�ٌْ[آل حتٌّْ ذًٌُّألجمر�ُّ خبآل طُّحتح خًٌُّ جبحتْخم ء
جبحتٌ[مجُّإ يًحتخ[ألّّخن ْ جبحتٌٌُّحب يًحتخ[أل أل[ْألُّّ ئٌُّّ َّْف
حتٌّْ خٌُّّحبْ يًحتخ[أل ء طُّة[ أل[ني[حت خبآل ]�ةًْؤُّئ ضًجب
طُّحت�حٌّ ء خًْخلٌُّّحب مجختهرٌُّئُّ ْ خلرُّال طُّْ مجحنر َّْحت�ٌّْ

ضًٌَّّإ ضًحخلر َّْخ ةختٌٌُّحب جبحتْخم
ةختٌٌُّحب خبآل رٌ َّْحتزختخلّ[حت ئُّ خ[خم َّْضرّل طؤش[
ْحتجبٌل ضًَّألحبألٌَُّّّْ خ[ٌُّخلُّ ةًحتجبٌّ ؤّحبٌ[ٌّ ئُّأل[ْ
ٌٌُّخن ؤّحبٌ[ٌٌُّئُّآ ط ئُّأل[ْ خىٌُّال خبآل يًحتخ[أل طُّحتح
خبآل ألُّضخن ْ خبآل رٌ َّْحتزختخلّ[حت إلحم حتحخلى[أل ألّحن[ألٌُّّ
خبآل طُّمجُّحت نيًٌألىُّ َّْحتهختحْحألُّآ سُّإل[آل ئٌُّّ طٌُّ[جب ألّحن[آل

ئُّأل[ْ:ؤّحبٌ[ ز[ٌٌُّّ:خبآل

َّْحتزختخلّ[حتحألُّ زخت� ْ جبَّأل�ّل:جبٌ[حتٌّ ةًحتجبٌّ حتَّخل[ألآل ئُّأل[ْ
يًحتخ[ألّحبحٌألُّّ :ْ خلرُّال ط خّ�ًؤ[آل طَُّّْ: ألٌُّ[جنرًْجب
حتَّخل[ألآل طُّضًحجلٌال:خًٌحنّال َّْمجحنر خُّحتإلُّالآ:طألش[ ألّ[ٌحبَّ
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ خ:ةُّئىُّْ نيحنرّل خبآل ْسًْجب َّْخ
ؤختجبآل َّْحت�ٌّْ حتٌّْ حتَّخل[ألآل: ئُّ ْسًْجبٌّ: َّْخ خبألّخن

ٌُّْحجنّل:خًْجبَّْإ
أل[ْألّّحنُّ ئٌُّّ ٌُّة١آلآ ذُّْحْةُّحت إلُّحتجبْمجّ[آل ْْ طؤخت�
إلحم جبٌُّْ َّْضًٌَُّّْ هختحْحأل خبآل خُّجنحبححتٌىختجبآل
نيُّّخلُّ حتَّخل[ألآل ئُّ: :طُّحتة َّْحتحألًَّحت خبآل: :رٌ َّْحتزختخلّ[حت
ئُّف ض[خلّل ط[ٌألحبٌَّّ نيَُّّْحت�ٌّ ْ سّ[ْحجل يًأل[نّل

ةختٌٌُّحبإ
ؤّحبٌ[ٌل ةًحتجبٌّ:جبٌّ ؤّحبٌ[ٌّ إل[ذ�ُّ َّْضر:طَُّّْ طّجمٌُّخن
هُّحتحؤًْجي ئُّذ خبآل ؤُّخلُّئٌُّّ ْ خبآل ْ ألُّْجب أل٢حألُّ
جبَّخلًَّحتجبححت ةًحتجبٌّ ؤّحبٌ[ٌّ خ[ٌُّخلُّ ذُّأل[ألُّز ألُّةختٌٌُّحبآ
ٌّ]�ةًْؤُّئ خ[ْ جلْْحآل ء:ضًٌَّّ:ئُّ خًْجب زّ[ْحألُّ جلْْحآل طُّْ

جبٌْألّحبَّْإ زّ[مججم[حتٌّ
ذًحأل[ْ جبَّحتضجمغ خّش�ُّ ةًحتجبٌخن خبألٌُّئ طٌَُّّْحن[ َّْئ
طُّحتح خىُّآل هّحن١ٌخن ْ ض[خل١ ة[حت خ[ٌُّخلُّ: خُّإلختٌَّئّ[آلآ
ئُّ:جبحؤُّجلحتٌ[مجٌُّئ ٌ[حت خخت� ط[خلرٌُّئ ْ َّخلألُّ:أل[َّْألحب خخت� طَُّّْء
ق[ٌحنىختجبآل:َّْجبَّخم سًْحت:َّْخلّئٌُّّ ألٌُُّّآل حت�ٌّ ْ حتَّخل[ألآل
سًَّّس زّ[ٌَّْئ هُّحتؤ[آل ذُّألّ[ ْ ة[حت خ[حتٌُّألُّ زّ[مجٌُّئُّْ
ٌ[حت خخت� ط[خلر َّخلألُّ خخت� ضًٌَّ[آل: خ[ٌُّخلُّ: خُّئىًْ خىُّآلآ
ئُّ ْ طألجم[أل ط[حتحخلرٌُّل: َّْ ٌ]ٌؤّحب ة[حت: ألُّضحنٌُّّ ْ

خىلُّحتضألآلإ خبآل ؤُّخلُّئٌُّّ ضحلؤُّز

ضُّئّئ إلًجبح

ط[جلحجبٌّ جبٌحب ئُّ ]�ةًْؤُّئ ّحنىُّهغ طُّمجُّحتٌَّئ:ز جبٌحبْ
خلُّحتحٌْل خًٌُّخلُّ خبآل ةُّخل[ٌُّذ ؤُّجلَّألُّةختجبآل ْ
جبٌْختَّْ ئُّ ّحنىُّهرأل﴿ًحجلٌخن ز جبَّإلًئ خّ[ْحآلآ أل[ْ
إلُّيٌُّئّخن خلس[حتجبآل َّْض[ء خلًٌخت ْ ّحب ةًذ إلُّحت

خُّخل[ألُّإ حت�جل خلُّحت طُّْ طُّحتح خلُّحتَّْ ئٌُّّ
ئُّمجحنر خبآل إلُّحتنيُّآل ْْ طؤخت� سًْحت حتْْخبمج[حتٌل ئُّ
قًْألُّ طُّحتح ْ مجختأل�ّ�ُّ هختَّ ه[ةرُّحت خبٌ[آل خًححتٌَّئ
ألُّضخن إإإلرحب ْ:طُّألحبحجلٌ[حت زحلٌحن ؤ[ؤخلر[ْ سًْحت
ْ جبحال حتْْخبحألٌُّّ ة[حتٌَّئ جبحمجُّْ ألّحن[آل مجُّْحتحٌل
ٌٌُّخن ء ٌُّّْ حت نيًْجبَّ خبآل َّْ ألّؤٌُّّ جبَّجلمج[ٌٌُّئ
ذًحأل[ٌّ أل[خلف: ْ طجمد[ذىختجبآل ٌُّّ�خُّئ ض[خل١ٌآل
ؤُّألّألُّ خلُّحتخلخت� ْ جبحط س طَُّّْء َّْف خبألٌُّئُّآ
حتْْخبأل[ؤُّمجُّحتٌّ ْ خلّ[خلُّز ئُّخًححت خبألٌُّئ ء طَُّّْخلُّ
طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت ْ ةُّؤآل ّؤ[آل إل إلًألُّحتٌّ ْ
نيُّآل نيًٌألىُّ: آ ٌّأل[جب خُّحتجلَّْ خبألٌُّئّخن ةًجن:
]�ٌَّْ خُّحتجلَّْخًٌألّل: ئُّإلُّحت ةُّؤُّْ :�ٌٌُّ]ز
ط[جنىختحخمإ خ[َّْذُّْ ئٌُّّ أل[إل[ْخلُّأل�ّّخن ْ ٌحب حتؤُّّ
خلّ[خلُّز ئُّخ[آل سُّضر: ئٌُّختَّ طٌَُّّْخن: ّش�ُّ خ
ألًحخختجبآل َّْحتَّْ طُّحتح جبَّحتْحجلٌَّ�ُّ ء ةٌُّال
ٌّأل[جب طؤش[:خبألٌُّئّخن ضًجب:طجمّ[ذىختجبآلآ ْ ةُّخل[ٌُّذ
حتَّضألٌُّّ ئُّ مجًْجي ْ أل[شُّجلٌَّئ جبَّال خىُّألُّ حتٌّْ
خ[ٌُّخلُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت: إلُّحت خ�ختآلآ: ألُّجلحألٌُّئ

ألُّّّ مجًئحبحآل خبآل
ط[جبَّؤّحلحجبَّ خُّئىًْ

خىلُّخلسألآلإ ّحنىُّهغ ز ئُّؤٌُّحبحآل ضًٌَّ[آل
َّْأل[ْ ألُّّّ نيحنرّل: إلًٌمت: جبٌَّحنر: ْذٌُّئ: ئُّ
زُّحت�ٌألُّخلُّْ يًأل[نُّ ئُّْ طُّْحآل نيًٌألىُّ خبآلآ إلُّة
ضُّخ[ز ْ ّحلجبححتآل إل زّ[ٌَّْئ سًْحت خبألٌُّئّخن ْ
ْ أل[ةُّآل ةُّخم جبَّخم: ٌّ�نيَُّّْحت :ْ ةُّآل ضًٌَّ[آل
خلّ[خلُّز ئُّ طُّع[الآ حتَّخلألألُّ ة[حتٌَّئّ[آل ضًٌَّ[آل:
ء مختحة ألُّء:سًْحت جبٌختآل زّ[ٌَّْئ:ألُّضخن سًْحت
حت�حجلحألألٌَُّّّْ ْ ةًحتخلٌُّّئ سًحألىختجبآل طُّحتح ذُّألّ[

ة[حتإ ذُّّحتٌُّألُّ حتَّخل[ألألٌُّئ زُّحت�ٌَّّ
خبآل طَُّّْخلُّ:ء خ[خلىختجبألُّآ جن[ٌجمرٌُّّ طَُّّْء:ئٌُّختَّ
خى[ْ ة[حت خلّ[خلُّز ؤٌُّحبحآل ئُّ َّْذُّْحٌّْ خ[ٌُّخلُّ
هُّحتؤ[ألٌُّئ:ْ ٌحب خجتألُّهُّّ يجمُّْ:مجورّحن خ[ٌُّخلُّ
ٌَّّْ طُّمجُّحت َّْمجُّحتألُّ ٌحبآ خىختٌُّ سًَّّس
خ حتْضجم[حتَّْ ذُّألّ[ ّ�ًؤ[آل خ طَُّّْ ألُّْجب سًْحتَّ

خبألٌُّئُّإ يُّجبحتةختجبآل
ةًؤ[حتٌخنآ خلُّحتء خًْجبَّ خبألّل طُّمجُّحت قًْألُّ طُّحتح
ئُّجنًْآل هُّحتؤ[ألٌُّئ ْ ّحب ألُّخبألُّه �جبَّأل ةُّخم َّْف
خلرُّؤُّ ْ �ْجل ؤ[أل[ٌّ طَُّّْ ٌحبآ خىختٌُّ ؤؤّ[ ضًٌَّّ
خبألّخن:ء ّحبححتَّجبحٌآل:إلُّيٌُّئُّآ خل ؤ[أل[ٌّ:ئُّ ْ ئُّ:خبألٌُّئ
طَُّّْ إلًْة[حتَّمجٌُّّ:طُّحتح خلّ[خلُّز ئُّ:خًححت جبٌْختمجختَّ
�إل[ْخلُّأل ْ طألجم[أل نيُّْ َّْ ٌحب ضًحجل ء نيًْجبَّْ
جبَّحتضجمغ ضًجب ألُّء:َّْ:نيٌُّْل خىختٌُّآل ذُّؤ[جن[
ْ ّحنىُّهر�ّال ز ؤئئُّذّل خًٌحنّحب طَُّّْء سًْحت

خلّ[خلُّزإ إلئٌُّئ ئُّ جبٌختٌال هختٌَّل خبألٌُّئ
جبٌ[حتَّْ خبألٌُّئ جبحْحة[حتٌّ ئٌُّختَّ طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ
:خبألٌُّئ:سًْحت:مجًئحبحآل ٌّء:أل[جب خ[أل�ُّْحجل:طَُّّْ:ةُّآل
خ[ٌُّخلُّ خُّئىًْ جبحخألختٌُّآلآ سًحألىختجبآل طُّحتح ذُّألّ[
إلًٌخت ئُّ مجًْجي ْ جبحجنرًْآل حتحخلى[أل ألُّضخن

ٌحبإ خ�٢ٌُّ ْحت�حٌٌُّئّ[آل

خّد[أل جنّآل
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َّْ طذؤخّئ ٌجتٌَّّ حت جلٌ[ٌدًٌآل
مجًجلٌَّحنرُّ خل[ئٌُّئ َّْئ خُّحتحْحتجب
ةختجبمجُّْ إلُّحتحخل[آل ؤُّحتجبال
إلَُّّْسٌُّئ َّْحتجبَّال ضجمر�ُّخلٌُّ[ألُّ
يًأل[نٌُّئ ئُّ: سُّخلٌُّإ :ْ جبَّحتٌْأل
خ[حتَّ ط[جبَّؤّحلحجب مجًجلٌَّحنرُّ خبٌ[آل
ط[خلًْجبَّذخت ئُّطّجمُّ هختَّ جبَّحتٌْألُّّمجٌُّّ
سّ[ْحجلَّآ خلُّحتجبَّؤُّ: ئٌُّّ َّْف: خًٌّآ
إلحم ط[جبَّؤّحلحجب ء ةختجب طّىلألُّ ٌٌُّخن
ؤيٌُُّّذ أل[ني[حتَّ خى[ْ ُّحت�حَّْةجبئ َّْ

خًححتَّإ ئٌُّّ خى[ ضًٌَّّ
جن[حتَّجلحٌخن جنًه٢ س[حتس[حتٌل:ذُّأل[ألُّز
جبٌْخت ضًٌَّّ ٌحب ألٌُّخت طَُّّْ ذًحأل[ٌّ
حتٌْحبحمجٌُّئ ؤُّذختخل ئُّ ٌحب خ�خت
ٌأل[جن[حتَّجلح ئَُّّْحت طٌُّْخن إل[ؤحنًْآ
ذُّْحٌْل جلحألّ[حتٌّ ء ذختآ ٌَّئ جنًه٢
َّْئ ٌّآ جنًه٢ ؤُّحتسٌُّئ ئُّ ألٌُّختآل
َّْحت�ٌّْ حتٌّْ: جنًه٢ هختَّس[حت طٌَُّّْحن[
خًْجبَّْ إل[ؤحنًْ حتٌْحبحمجٌُّئ ؤُّذختخل
نيُّألُّإل[ ئَُّّْحت ٌّ جنًه٢ ئَُّّْضر:
ْ ةُّجي خ[حت س[جبَّْ: خ[حت سًْحت: ؤُّؤُّحت
ؤُّخلُّئٌُّّ :]ٌ ذُّألحبحتْخل خ[حت :]ٌ إلُّْحآ
ئُّْ ٌل خخت� جبٌْألّحب: :]ٌ خلًحتمُّزآ
ةُّخل[ٌُّذ َّْ زًٌَُّّألحبٌّ ؤُّذختخلٌُّّئُّ
ء ٌحب جبٌخت جبَّحتٌْألُّّْ خ[حت َّمجُّْ جنًه٢

خ[حت:جبَّحتٌْأل ْ:ٌّ جنًه٢

نيُّآل ْ جبَّحتةُّهّحب: حتحألجمغ ئَُّّْضر
جبَّحتٌْأل خ[حت: ةُّخل[ٌُّذ حتْضجم[حتٌل:
خًْجبإؤ�[حتئألحب ط[جنىختح حتَّهر[حتٌَّئ ْ
ط[جبَّؤّحلحجب طًٌحنّحبح طُّؤختٌى ذًٌجتَّحت
َّْْ إلُّحت خجتٌٌُّحبآ جنًٌَّّل إلُّحت َّْ
طؤش[ طُّة[حإ ٌّ جنًه٢ سًْحتٌحنُّ
تث؟ ء ةختجبألُّ طجمد[ز طَُّّْ ذًٌجتَّحتٌَّئ
ضًجب إلًْة[حتَّمجٌُّّ إل[ؤحنًْ حتٌْحبحمجٌُّئ
ٌَّئآل جنًه٢ ضًجب ]ٌ ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئآل
ْ :ُّذ ٌُّةًْؤ :ْ :جبَّحتٌْأل خ[حت :ْ
إلًْة[حت حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ ٌَّزُّحتَّْحتجب
طٌَُّّْحن[ َّْئ: خًححتَّإ: ئٌُّّ: إلجمّ[حتٌ�ُّ:
ٌُّّئ إلُّخم نُّئُّذّل نيًٌآل طُّحت�حٌّ
طٌُّْخن ء: ٌَّئ جنًه٢ ئُّ ٌل خخت�
ٌ[خل[ْ :َّْ أل[جبآل ز[خُّألحب طَُّّْخلُّ:
هختَّس[حت طٌُّْخن إل[ؤحنًْآ ٌألؤ[ٌٌُّئ حت
جبْم[ْ ء: طَُّّْخلُّ خ[َّْحت�ٌ[آل جبٌْألّال:
جبحأل[ألُّ طذؤخّئ: أل[ْ ئُّ س[جبٌْْل:
ئُّْ طُّة[ ئُّئّ[آل ؤيٌُُّّذ مجًحٌ[ ء
َّْمجًْحتٌَّّ ؤُّذختخلّحبححتَّإ: حتٌْحبحمجٌُّئ:
ئُّ ذًٌجتَّحتٌل نيُّآل ئٌُُّّةُّْجبحٌآل
جبَّحتةُّهر�ُّ طَُّّْ زطُّْحت ْذٌُّئ
زّىإل[ذٌُّئ ئُّمجحنر ٌَّئ جنًه٢ تت؟ ء
ئُّئّ[آل ؤيٌُُّّذ جبْم[ٌٌُّئُّ: طُّْ ء
ئَُّّْحت إلُّحت: ٌحبآ أل[ةُّ حتحألف ئَُّّْضر

ط:سًْحتَّ ء خحلحألآل خ[ٌُّخلُّ طٌَُّّْخن:
ٌحب جبٌخت ضختحْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ خ[َّْحت�ٌَّئُّ
جنًه٢ نيًٌألىُّ خلُّؤُّذآ خ[حت ئُّخ[آل:
ط[مج[جبححتَّْ ةُّال ش[ئُّذٌُّئُّ سًْحتَّ ئُّْ

إ أل[َّْخل ضًٌَّّ َّْ زحنر
سّ[ْحجلٌّ:طَُّّْخلُّ خّ�ًؤ[آل:ط[جنىختحخًٌآل
ض[َّْآل ط[جبَّؤّحلحجبَّمجُّ ئَُّّْضرّل ء
ئُّحت�ٌّْ خًْجب أل[سّ�٢ ةُّخل[ٌُّذّّل
ْ أل[ذُّْحٌْل ئُّخ[حت ]ٌ جبَّحتٌْألُّّْ
َّْ هختَّ جبٌْألّال خًْجبآ هحن[حتٌل ئُّخبٌخت
َّْض[ذخت ّحب حتحأل طذؤخّئ ُُّّزُّئإلُّئ
ة[حتَّمجٌُّّآ ئُّ ّحب ألُّةُّه جبٌْ[ طَُّّْء
مجئُّْضًححتجبآل َّْضر: ئُّ جبٌْألّحب: َّْف
ش[ئ َّْإلُّحت َّْف حتحألّحبآ ط[حتحؤ١: َّْ
حتَّهر[حتٌَّئ جن[آل ضختٌ[خلُّ ؤُّخلُّئُّ ط
جبةرحت أل[طُّيألإئٌُّختَّ ْ ألطُّي
ةُّخلُّ طُّْ طًٌحنّحبث ضٌُّ[ز ًٌخلو
سّ�٢َّ ةُّخل[ٌُّذّّل ض[َّْآل ء
َّْزُّّْ ألطُّي حتَّهر[حتٌَّئ إلُّؤّحنُّ:
خى[ يجمُّ طَُّّْء ئَُّّْحتسُّ: جبٌ[حتَّْ
ْ:جنًّحجل ذُّحتحجلٌّْ ذ[ٌّ ْجنٌُّئ:طُّض[جبَّ
طؤش[ ط[حتحؤُّآ ٌّ جنًه٢ ئُّ: حتَّهر[حتٌ[آل
زُّألحبٌل جلحألجمرَُّّّْ حتحخل ط جبٌحب ئُّ
حتحألّألحب جنًّحجل خ[ طًٌحنّحبح إلُّخم أل] طُّك
ذ:ةّّحبحإ زّحب طًٌحنّؤُّ خًٌألالآ:طُّْخل[

خُّضرّ[حتظُّؤُّجب

جبئ ط[حتحؤ ْ ٌَّط[خلًْجب ضًَّجندُّضر
َّْحتَّْ ُّ�ٌّ حت ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئُّْ جبَّحتٌْآل ْ
ط[جبَّؤّحلحجب آ ضًَّجن[ف ْ :ٌَّط[خلًْجب
ةختجبََّّْْ َّْ ء ضًَّجندُّضرُّ َّْضر
ُّْ ّة[ئ ضًَّجندُّضر ذًٌُّال حتَّهر[حتٌَّئ
جبَّحتٌْأل ْ جبئ :ْ نيألّ�ُّْ: خُّحتَّمجٌُّّ
ةختجبمجُّْ إلًْة[حتَّ ضًَّجنُّّ طُّْ ئُّخ[آل
َّْجبَّخلإل[ْحتجبآل:طٌُّ[جب:ْ إلُّْئ:ئُّ:خبٌ[أل

ٌحبإ َّْحتمجخت جنىُّخلرٌُّئ ئُّ زُّألحب
ضًَّجندُّضرآ نيُّْحجنٌُّّ َّْ ئٌُّختَّ
ْجنٌُّّ طٌُّْخن: ء إلُّخم ذخت ْجنٌُّل:
إلحم ئُّْ ّىإل[ذ�ُّ ز خُّجبخُّضرُّّْ
ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئ ئُّ هختٌَّل أل[ضًَّجنُّّ
ضًٌَّ[آل طًٌحنألُّ: ْ ذًٌحنّ[آل طٌٌُُّّحبَّ:
ط س[حتس[حتٌ�ّخن ْ خُّجبخُّضرّال
ذُّّئ ئُّضًٌَّ[آل خبٌ[آل ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئُّ
أل[ةُّآل إلًٌختَّْ ْ ةُّآل أل[ضًَّجي ْ
ْ خّر[يُّذ إلًْة[حت جنًْآل أل[مجُّحتجبألُّ ْ

خُّجبخُّضرُّّمجُّإ
ٌُّّئ ضًَّجندُّضر ْْ طؤخت� حتْْخبمج[حت ئُّ
خلُّضرّل نيحنر خًٌُّخلُّ ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئ
ضًٌَّ[ألُّْآ خًْألٌُّّ: :َّْ طٌُّْخن ء
خُّضرَُّّْحتٌّ ي[ز إلُّؤّحنُّ َّْمجُّحتألُّ
طُّحتح خًْ: ضًَّجندُّضر طؤش[ ْحجلَّآ:

خجتٌٌُّحبإ ئُّخبٌ[آل:ضًَّجي طَُّّْء
حتَّهر[حت َّْ ضًَّجندُّضر
ةُّخلّل مجحنر ةختجبٌََّّْئؤ[ألُّآ ْ
خًْألُّ ملًحجلآل طُّمجُّحت ضًَّجندُّضرُّ
طُّمجُّحتٌخن خُّضرَُّّْحتآ ةُّخلّل
َّْجبَّخم خُّجبخُّضر طَُّّْ ألُّضًحجلآل
ضًَّجندُّضر نيًٌألىُّ ضًٌَّ[ألُّآ
َّْف ضًَّجبآ جبَّخم ئُّخبٌخت إل[ إلُّؤّحنُّ
خىٌُّحب ُّؤ[ؤئ ط[يألُّ َّْ َّْؤُّحتسّل
خُّجبخُّضرٌُّّئ ْ أل[حت�َّشُّذ َّْئ
ئُّذ ضًَّجندُّضر خرًٌُّألّحب ذ[ خبٌ[آل

خًٌألّحبَّْإ

ضًحجلٌحب طُّمجُّحت طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ
ئُّ جبٌْخت :ْ ًَّجي: جبظ ْ ضًَّجندُّضر
طجمد[ذ ةختجبََّّْ َّْ خ[ٌُّجب خًٌحبآ ضُّال
ئُّإلُّؤ[آل خٌُّّحبآ طُّحت�حٌّ إلُّْئ ْ خىٌُّحب
جبحجنرًٌحب خلُّخخت ْ ط[حتحال خ[ٌُّخلُّ َّْضر
إ خُّجبخُّضرّّل :ْ :أل[ضًَّجن ئُّمجحنر
خ[ٌُّجبث خًٌحب ضًَّجندُّضر طَُّّْء طُّحتح
ْ ضًخلُّ ْ ضُّال ذًٌخن َّْضرّل إلُّحت أ
جلةخت ط[خل[ إل[ذّحبآ:طَُّّْ:ًٌألحم أل[ضًَّجن

خًْجبإ ذ[:جبئحب:ط[حتحال خىُّ ضًجبح
َّ ذًٌخت� ْ خًٌحب ط[حتؤ�خت إلُّؤّحنُّ أ
ط[خبحَّْْ ئُّ جبٌْخت:خ�ختٌحب ضًَّجب ْ ألٌُّْحب

ٌَّإ ذًٌخت�
ئُّئّحب خلرُّال ء خًَّضخن ةُّخلُّ طُّْ أ

ة[حتإ خ[حتَّ َّْئّ[ ألُّحتؤ ةختجبمجُّْ
زُّأل[ٌّ ْ زحنر َّْ نيحنرّل مجحنر أ

خًْجبإ ذ[:جبَّحتٌْألحب:ط[حتحال خىُّ ضًجبح
ةُّخم ئَُّّْحتحألًَّحت ةّألُّز ضًخلُّْ أ

إ جبئ ؤُّمجختَّ
مجُّْحتح :َّْ ضًَّجب َّْضرّل إلًٌمت: أ
خُّإ ٌ]ط[خل خل[جبَّْ ةُّخلّل ْ ؤُّجلحآل

إلًٌمت خألُّْ نُّئُّذٌُّئحب َّْ جبمج[آل أ
ْ خلًْجل ئُّ ألُّْ طًؤّحب خ َّْضرّ�ّخن

ضًجبحإ ٌَّخُّجل
ةُّخم ئُّ خلًز[خل�ًجلححتٌّ ٌّ�نيَُّّْحت أ
ةُّخلُّ طُّْ: ؤٌُُّّ مجًْجي ؤُّةُّْ:
َّْزّحب ٌَّ ذًٌخت� :ْ ةّألُّز ضًخلُّْ ء

ّحبإ خُّضحن
]ٌ ضًَّجندُّضر إلًْة[حت: هختَّس[حت
جبَّحتٌْألُّّآ إلًْة[حتٌل خُّجبخُّضر
ةختجبألٌَُّّّْ جبْخ[حتَّ ئَُّّْحت طٌُّْخن ء
ْ خُّجبخُّضرال ْجنٌُّّ َّْحتجبَّْحال
ٌٌُّخن ء ضًٌَّّآ ئُّخ[آل نيُّخلس[ألأل
ةختٌ[مجُّآ طجمد[ز زحلٌحنّىُّّْ ئُّحت�ٌّْ
جبَّحتٌْأل ٌُّآل طّؤُّ خ[ طَُّّْخلُّ ؤ[أل[ٌّ
زُّحتَّ هّحن١ ض[خلُّْ:خىٌُّال:ْ ضًَّؤ[آل
خّر[يُّذ ْ ضُّال ألٌُّئّال ْ خٌُّّال َّْز

خ[ق[آلإ خًْجبَّ جلحئ

خُّجبخُّضر ْ ضًَّجندُّضر
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ئٌُّختَّ
مجختقآل ٌُّةُّْ

٧

ٌختَّؤٌُّختٍ ؤ[سحبخلً

طضض[حتحخم:سضضُّْحجب

طُّحتح ض[خلّ�ُّ هختَّ نيحنر مجُّجندّأل
خسُّحت�قألَُّّْ خبٌ[آل خلُّضرٌُّّئ ئُّ طَُّّْل
خىُّقآلآ خلًْةُّْ خلُّضرّ[آل ة[حتٌ�ُّحتٌّ ْ
إلُّحتنيُّأل ط[جبَّؤّحلحجبَّ خبٌ[آل ط نيًٌألىُّ
طّجمُّ:َّْ ذ[ طألجم[ألّل: ْ:إلًٌمت ُّةًئ هختَّ:
ألُّضًححتجبٌُّآ ئُّف ذ٢ ضًٌَّّ ط[حتَّجلْْ
ْمجّىلُّئ �ْذُّأل خُّجبخُّضر ئُّ ٌحنُّ زخت�
حتْْخبحألُّ ء هختٌَّل مج٢ْمجختهرٌُّئ ْ
ْطّؤٌُّخن خ[ٌحب طُّمجُّحت ْ ذُّّؤآلآ ذًٌحنّ[آل
طَُّّْ خًقآلآ: حت�َّجندف :نيحنر ئُّمجحنر
نيف إلُّهر ْمج٢ْمجختهرُّمج[ق[آل : مجّىلُّئ
ئَُّّْحت حتْْجنآل ْجبألّ[ٌّ خًْآل خلُّضرُّْ ذخت

خًْجبإ ذ[حتٌىُّْ نيُّْؤ[آل
زُّحت�َّ ْ مجًْجنُّ ئٌُّّ: جبحف[آل سًْحت
َّْخلُّحتإل[ز خُّقألُّ زُّأل[ إلُّؤّحنُّ
ْخ[ز٢ٌَّئؤ[آل خ[ْل ألُّخلرُّة ْيجمٌُّئ
طُّحت�حٌىلًٌألٌُّئ زحن١�حخلىختجبآل:طُّْ:حت�ح:ْ طُّحتح
ملُّقألٌُّّ جبَّقآل إلُّْئ ء ْ:ط[خل[ألُّ خل[جبَّ
ئُّ ةُّؤّل ذ[ ضًحألُّْححتٌَّئؤ[آل َّْحتجبَّخم
جبٌْختٌ[ألُّْ ْذُّ ئٌُّّ خبٌ[آل خلُّضرٌُّّئ

خًٌُّإ خن َّّْضٌُّ[ئ طُّمجُّحت ملُّقآل
ئُّ:جلْْحآل ء َّْخلُّحتإل[ذُّ ط :طّش[حتٌحنُّ خُّف
زّحنّألٌُّئؤ[ألُّْ ْؤ٢حز مُّيئ ْإلًٌخت

ث طًٌحن ء ةُّقآل خ[خم طُّحتحجبحآل إل[ذُّّ
ؤُّؤئُّةُّذّلآ ز[جبجن[ٌٌُّئ ئُّ ٌُّة
جبحجنرآ ْم[يئ جبحأل[ هختَّ َّْجلٌختٌل
ئُّضًٌَّّ هختَّ َّْجلٌختَّمجٌُّّ ز[جبجن[ ْط
خىلّ[ذ[جب إلُّحتةًْحتَّ طُّحتح ْ ألحلٌىُّْةختجبٌ[جب

ضًٌَُّّْ:خختجبٌ[جبٌَّّإ َّْئ
 ّمجّىلُّئ ذًٌخن ز[جبجن[ ط إلُّحتس[حتٌّ
خّ[ذ[جبآ حتٌّْ مجُّألّل ة[حت ]ٌ خإل[ذّ[جب
ز ْذّ[جبَّ ْجبحٌال إلُّؤّحنُّ َّْجلٌختَّمجُّ
ٌَّّْ:جنًَّّ:ز[جبجن[ أضٌُّختٌّ:ئٌُُّّ:خًْجبا:ْ

ْ:طجمختحشُّز:ةختجبٌ[جبإ ط[حتحؤُّْ:خًٌ[جب
م[آل ئُّ أل[ة[ْح ئُّ ز[جبجن[ حتْْخبحآل ئُّ حتْْخبٌل
ني[حتَّْحمجٌُّّ:ةُّهرُّ ئُّ حت�حْةختجبآل َّْضر: ْ
ٌ[إإ خخت� جبَّخل زُّعٌُّئ ٌُّةّل:ئُّ ْ ضًححت
أضٌُّختٌّ ْز َّْجلٌختَّمجُّ س[حتٌّ مجحنر سًْحت
ٌَّّْ ز[جبجن[: س[حتَّ ط َّْف خًْجباآ ئٌُُّّ
مي:ضٌُّختٌل ْز خًٌّ:ْ :َّ ذًٌخت� هختَّ: يجمُّ

خًْجب؛؛ ئٌُُّّ ضٌُّختٌّ

جبح هُّحتؤ[آل ْ خ[جبح ؤألُّْ زُّعٌُّّ ٌآل ئُّ:خخت�
جنًَّّ َّْإلُّؤ[آل جلألحبحآلآ ملُّألُّ َّْجلٌختَّمجُّ
ٌَّّْ ْ خًْجبا ئٌُُّّ أضٌُّختٌّ ْز َّْجلٌختَّمجُّ
جلألحبحآل ئُّ َّْجلٌختَّمجُّ:ؤ[ٌَّْل:جبحتٌجت سًْحتَّ

ؤُّألُّْإ
ؤٌُّئ جبْخ[حتَّ ز[جبجن[ حتْْخبحآل ئُّ حتْْخبٌل
جبٌَّحنرٌُّّ طُّحتح نيًٌّ ْ جبحجنر حتحْةختجبآل
م[آل ئُّ َّْف حت�حْآ طُّحتح ؤُّؤئُّةُّذُّمجٌُّّ
ز[خلُّْحألٌُّئ ئُّ: هختَّ جنى[حت: حتحْأل[ٌآل
ْجبٌ[حت خًٌآل ألًيؤُّْ ئُّف جبٌْختَّْةُّهر:ْ
ذ[ٌوٌُّل ٌَّّْ م[ألُّ ئٌُّّ ألُّؤُّألآلآ:
طُّْحألّخن ْ خًٌّ حتَّجب خرسُّحتخلرُّْ
خىُّألٌُّّ ذ[: خختجبألٌُّّ ْ ةختجبآل جبَّخل�٢ٌّ:
خلُّحتٌّ ئَُّّْحتز[ٌّ ْ خرُّمجٌُّ[آل: يًحتخ[أل
زُّعٌُّّ ألًْحت�خلغ َّْضر َّْف خًْحت�آلآ
ز[جبجن[ٌخن ةختجبآلآ : ْف ٌ[خمآ خخت� �ّجبَّخل
جبحآ ألُّس[ذ ضًجبح ٌآلآ خلُّحتخخت� ئُّ َّْضر
َّْ ْ جبَّحتخىختجبٌ[جب خ[ئ َّْضرُّ ئُّضًَّجنّ[

ضًٌَّّإإإ جن[حتَّمجٌُّّ ةختجبَّ حتٌّْ ُُّّزُّئإلُّئ
جن[إل[ألُّآ ةًْجن حتَّخلُّّ ذ[

َّْجلٌختَّمجُّ: خىلآل ز[خلُّْحألٌُّئ جبح :هُّحتؤ[آل
خى[ ئُّف َّْضحنف جبحْحٌّ ذ[ خ[حتآل طُّحتحٌّ
َّْجلٌخت ط َّْئ ْحتَّهر[حتٌُّ ةختجبححت طُّْ طُّحتح

ْض[خلُّّإإ جبحأل[
طّجمُّ ؤآل: ز ْذُّ إل[ْحتجبألٌُّّ :َّْضر
َّْف جلحألجمرالآ زُّعُّمجُّال: ٌآل خخت� َّْضٌُّخت
جبحال هُّحتؤ[آل: ؤآل َّْضر زختخلث ئُّف:
أضٌُّختٌّ َّْذّحب ذً خىختٌٌُّحب جلألحبحأل
جلألحبحأل ئُّ ضٌُّختٌل: مي طٌُّّ خًْجبا: ئٌُُّّ
سًْحٌّْ َّْجلٌختَّمجٌُّخن ذألُّْخًٌّح ةختجبآل
ْ:َّْئ جلألحبحآل:ألٌُّْ[ذ[ال طُّمجُّحت:ئُّ ث ْ:ْز جبح
مجحنر سًْحت حتحْةختجبآل طُّحتح خإل[ذّ[ال ذأل[
ْةختجبٌ[ألُّؤُّ ؤآل:مجختجبٌ[آل ذ[ٌوُّ طُّْ س[حتٌّآ
ْ سُّأل[خحب ئُّسّ[ذ خرُّمجٌُّ[آل يًحتخ[أل
خًٌُّ ؤألّخن طُّحتح جلألحبحألُّ ط سًْحتَّ ٌَّّْ

يًحتذ[حتال:ةختجب؛؛ ٌآل خلُّحتخخت� ْ:ئُّ ضٌُّخت

َُّّْألضضض[ئ يضُّخلضضُّال ألض[آلآ جبئ ٌُّّإل
نيُّآل:خلض[ئُّجب ٌّ]نيُّألض يضُّخلضُّال:َّْجبَّحتجب

يُّخلُّال جبَّألضل:جنضىضّ[آلآ:س[ؤُّةحب َّْخض
زضّضض[ئضُّجب خضضضض[جبَّْ َّْذضض[ف يضضُّخلضضُّال

ألضُّةضُّال جبئحبححتٌّ طضُّخضُّجبآ ذض[ خضًْ جنضُّحتز
ألضُّةضُّال ٌض[حتٌّ خ ْ ئضُّذضُّألضّض[ٌّ مجئضٌُّّ

جبْألضضّضضض[خم جبْألضضّضض[ ذضض[ ضضألضضال ّ خضؤض ذضُّألضّضض[
ألضضُّةضُّال ضضحلححتٌّ ّ خضض ْ خضضًْال سضُّهض[ةضّضضخن
ٌألٌُّّ:جبَّْحتٌحن[آل ْ ةُّال ئُّةًْئ: ةُّجنىًْئ
َّْجنض[آل خضىضّضضحنضال ضضُّؤضالآ ٌُّّخض[حتةضًْئ
خضضضرضضضض[جنضضال َّْجبَّخم آ جبئ جبحححححط ةضًٌضضٌُّّ
ذ[جن[آل ضجمضرضًٌضآل ّ خض هضُّحتإلض[جب سضًْحتَّل َّْْ
جبَّحتٌْضضألضضال:خلضضحلحآل ألضض[ئُّمجُّجبآ جبئ: ٌُّّإلضض
ؤضُّجلحآل ةضُّخم َّْحتَّْ خضضختجبآ ني[حتَّألضًٌضضجمضال

جبْألضضّضض[ ْ جبٌضضضضآل ةضضختجب:ئضضُّ ضضضحلال ٌ ئضضض[ألضضضُّْ
جبححت�جلحآل سضضُّحتمجضال ألضضض[ئُّمجُّجبآ جبئ ٌُّّإل

ؤُّجلحآلإإ ةُّخم َّْحتَّْ
ؤُّجلحآلإإ ةُّخم َّْحتَّْ
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