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حلٌحبٌّ ّ ط ةًحتجب ٌّ]ٌذختحخبٌحب

ّحنؤُّحتمجضُّ ز ز٢جلٌّ

ةًجنألحبَّ �حبَّأل ّ خ ْ هٌُّئٌُّّئ

سُّألل ذ[ال



خ ئُّإلُّحتسًْحتَّ جبٌْختَّ أل[ْألّحن[ألُّ ط
ء خ[َّْذُّمجُّخم حتَّخلّألٌَُّّّْ ةئّئ ْ حت�ٌحلٌّل
مجحنر َّْمجًْحتٌَّّ خىُّال. طّؤُّ خ[خل ضًحجلال
ء جبٌْألّال ذ[ٌدُّفُّألحبٌٌُّئّل ْ:�إل[ْخلُّأل
ْ ْ:جبَّخلز جبحخُّجنىختجبآل:َّْحتزختخلّ[حتٌُّذ
حتٌّْ�ُّْ ئُّمجحنر: خُّجنحبححتٌىختجبآل : ٌَّّيُّْححت
ذُّؤ[ؤ َّْ ٌٌُّخن ء: جبٌختٌحبآ ْسًْجب
ئُّخ[آل حتحألُّإل[ذ�ُّ مختحة نيًٌألىُّ ط[جنىختحخمآ
شًةال ٌُّألّ�ّخن إلُّحت ْ ذخت إل[ْخلُّأل�ٌُّّئ
ْ �إل[ْخلُّأل ط خ[ٌُّخلُّ إلُّحت َّْحتخ�ختٌحب

. ًٌَّّض خ�ختٌحبَّ جبحخُّجنىختجبألُّ
مي مي:ةًحتجب مجختذ�ُّخلُّْآ مجحنرٌل دُّجنّخ
حتٌجتٌَّّ َّْف جنّنُّآ :]ٌ خلًألأل ]ٌ مُّحتَّذ
ألُّذُّْحٌُّذ ةُّؤّألٌُّئ ٌُّّئ دُّجنّخ
زّىإل[ذٌُّّ طؤش[ هّحن١َّ. هختٌُّ ط[ٌّأل ْ
جبٌّ جنّنُّ خُّجنّ�ألئُّ: نيًٌألىُّ هٌُّئّؤ[آل:
جلَّة[ذٌُّئ:ذخت ْ خ[ش ٌُّئحتْْئ إلُّحت:خ[ٌُّخلُّ
هختٌُّس[حت ٌٌُّخن ء جلؤُّذّ[آلآ ئُّ إل[ ء خُّّآل
جبَّحتةُّهّحبْ حتٌجمرذ٢ ذُّيّألٌَُّّْئ ئُّ
جنُّإلّحب خلُّجبحآل ْ جبٌختٌال: خّ�ًؤ[ألّل: خُّجي
ط ٌُّّ�خُّئ جلَّكحبححتؤ[ألّخن إلُّجلححتحآل ْ

حتحخلُّّألُّ.
إلُّحت ش[ئُّز: ئُّ ألُّذٌَُُّّّّْْآ ئٌُُّّآل َّْف
ْ:ضختحْخًٌآل خلّ[خل: ٌُّّخلئُّ:زخت مجختخبٌّل
إلُّحت�َّجنُّْ إلُّحت ئُّط[ة[ال زًٌَُّّألحبٌٌُّئ
ء جبٌْألّحب ألًحٌفآ ضُّذٌُّئ ئُّ ْسًْجبٌ�ؤ[آل
طُّحتح حتحْأل[ٌآل:ْ ْ حت�َّخلّحبَّ:ةًجنغ ط[يدُّذ

إلُّآل. حتحخلى[أل ش[ئُّذّئّل ٌٌُّخن
زختخلّ[حتٌل طٌُّ[ألٌُّخن مجحنر ئَُّّْحتحألًَّحت
طَُّّْخلُّ طٌُّْخن ء إلُّخمآ جبْخ[حتَّةختٌ[ل

جنّنٌُّئ﴿ختحْ ْ ألُّضًحجلحتٌ[ل هٌُّئٌُّّئإإةًحتجبٌَّئ
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سّ[َّْخًٌألُّ إلُّحت ني[حتَّخلُّحت هٌُّئ ةًحتجب ة[ؤٌ:خًٌُّحسّألخل[ٌحب خُّمج ئ ّ ط
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حتْْئٌُّئ ْ ؤُّجلَّْ ألُّذَُّّْْ ئُّ خختحٌٌُّئؤ[آل
َّْك[أل[ ُّؤ[ؤئ نيًٌآل مختحيُّ ؤئئُّز ط ذخت
ؤُّخلُّئٌُّل ئًّح: مجحنرؤ[آل طّؤُّ: ةُّآلح
جنّنُّ ء ط[جنىختحٌ�ُّ نيحنر ٌُّة[ْ جبَّقألُّ
طّؤُّ نيًٌألىُّ ةُّآلآ هٌُّئٌُّّئ ٌُّّؤًس[ؤئ
ئُّحت�ٌّْ ةٌُّال مختحة ٌُّّجنّن َّْ ضحلؤُّز
خُّحتحْحتجبةختجبآل ئَُّّْضر حتٌجتٌَّ[آل ٌٌُّّ]ٌجل
َّْ ز[خُّألحبٌال: :ْ ذخت ؤُّجلٌََّّْئ: َّْئ:
إلًٌمت ء ؤُّجلَّْحٌُّذآ جبحت٤ٌُّْْئ
طّؤُّ ْ ألٌُّختٌحب: طُّْحآل طُّحتح ضُّحتسّل:

مجختجبقُّخلٌُّّ:ضًَّؤ[آل.
حتَّخلُّأل[ٌُّذ ش[جن[ةختجبآل ٌّ]ذًحأل ةًحتجب َّْف
قحنر ئُّ ألٌُّختآل ز[ٌُّؤ[آل ْ يًحتخ[أل ْ
خُّجنحبححتٌىختجبق[آل ء ةًحتجب ط[جلحجبغًحجل
ضًَّؤ[آل ضًٌَّدُّضحن ْ ؤٌُّئ َّْ ئُّذ
ئُّخ[آل يًحتخ[ألٌُّّئؤ[آل ٌُّّخًْأل َّْ ء خًٌُّآ
طُّْ مجحنر: ْ َّْسُّال ئُّأل[ْخختجبآل ط[خلر:
إلّؤ[آل ذًٌحنؤ[آل إل[ذُّ ء ة[حتَّخل[ذٌُّئُّ
ٌّحتَّْح ةّحنٌُّّ زحنر�٢ٌّ إلَُّّْسٌُّحنًَّ
إلُّحت طؤخت�ٌْْخن :ْ جبٌختآل ةًحتجبؤ[آل: ؤئئُّز
إلجم[ْ :ْ إلًٌخت زّىإل[ذٌُّ�ّخن :ْ نيف
زئُّْز[ٌُّْ ٌََّّّْمجًْحت جبٌختٌحب ًٌَّّض
ء خلّ[خلآ ٌُّّخلزخت ئُّ خُّجنحبححتٌىختجبأل
هٌُّئ ألٌَُّّْئ طؤخت�ْْ ض[ذختٌحنُّ َّْْ إلُّحت
ذختَّ ؤُّحتجبؤ[آل ط[خلر ئُّْ خلّ[خلُّز خًححت ئُّ
ألُّ ألٌُّختآل: :خلُّحتةختجبحٌُّذ ألُّضخن: ْ ألف:

ةًحتجب. شحلخٌُّئ:جنّنُّ:ألٌُّخن:ئُّأل[ْ ئُّأل[ْ
مختحي سّ[سّ[ٌّ زّىإل[ذٌُّئ ْسًْجب
حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ ط[خًْحتٌّ خًححت ئُّ ط[جنىختحخم
جبَّحتهُّز طٌَُّّْحن[ َّْئ ةًْؤُّئ�[ْ..إلرحبآ ْ

زحنر�٢ٌّ ٌُّّخًْأل :َّْ جبٌختآل: ذًحأل[ٌخن ْ
ض[َّْآل ئٌُُّّآل :مجّ[أل ْ ؤ[جبجبٌّ:
جبٌْألّحب ض[ذختٌحنُّ َّْْ ء خخت�ٌ[حتٌَّئُّْآ
ئُّ أل[خلأل[ْ خخت�ٌل: جبَّحتةُّهغ ْ ط[ؤ[جبَّخًٌآل
جلَّؤ[ألُّذىختٌ[ل قحنرّل ]ٌ خختٌ[حتٌل: إلُّحت
طٌَُّّْخن َّْحتحألًَّحت ئُّ جبٌختٌلآ ْسًْجب
ةُّخل[ٌُّذّّل جبَّمجؤُّآل َّْ ؤُّمجُّحت جبٌْألّحب
مجختْْزٌُّئُّ ْ خُّجنىختجبآل طُّْ ئُّأل[ْ هٌُّئ

خًٌألّحب.
هٌُّئ:ةُّآل ةًحتجبٌَّئ: ٌّ]ذُّؤ[جن ئًّح: جنّنُّ:
ضًٌَّ[آل ضًحخلرُّألُّْ خ[َّْحت�: طُّْ ض[َّْآل ء
ٌٌُّخن ؤُّجلٌَّّْآ ئُّ:جبحت٤ٌُّْئ أل[ةُّآل مجًال
ذختآ خًححتٌَّئ ْ خلّ[خلُّز ٌَُّّّْنيُّْحجن
إلُّحتني ء خ[َّْحت�َّ طُّْ إل[ألُّخ[آل ةًحتجبٌخن
ٌَُّّّْألُّذ ئُّ: ش[جن[ هٌُّئ ةًحتجب: خًْجب
ٌٌُّخن ء: أل[ذختحجلٌٌُّحبآ ئُّف أل[ة[ْ ًٌَّّض
جبٌْختَّْ خختٌ[ألُّْ إلًٌختَّْ: ئُّ: طَُّّْء خّش�ُّ

ئُّ:مجحنر:خًححتٌل. ضختٌ[ألُّ
ئُّْ إلًٌخت ذختٌخن ؤُّحتجبؤ[آل طٌَُّّْحن[ َّْئ
طّؤٌُّخن ْ جبٌختآل َّْز خ[َّْحت� ء ةُّآل نيحنرُّ
ٌُّّألّحن[أل ء خىٌُّال طَُّّْ َّْ خ[َّْحت� خ[ٌُّخلُّ
ٌُّآل ْ ؤُّجلٌَّّْ إلُّخم:ئٌُُّّآل ط[جنىختحٌل
إلًٌمت طَُّّْخلُّ طٌُّْخن ء ألُّذٌَُّّْآ
ْ يًحتخ[ألٌُّّئ ئُّحت�ٌّْ ألُّّّ ٌُّةجم[ألّّل
إل[ذألُّخلُّ ء جبَّخلىُّهرٌُّئّحنُّ طُّْ ذُّأل[ألُّز
ٌُّّجنّن طّؤُّ خًٌحنّال طُّمجُّحت طؤش[ جبَّخمآ
إلًٌمت طٌُُّّ ألُّضًحجلحتٌ[مجّال ةًحتجب ْ ضختحْ
نيًٌألىُّ أل[ة[آ ط[ئحنر: ئُّْحين: نيحنرّل

َّْحتنيُّْؤ[آل. جبٌ[حتَّْ:إل[ حتحخلُّّمجُّ
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ألُّّّ ئَُّّْ مجًؤ[ألّل إلًٌمت
ضُّخ[ز ألّحن[ألٌُّّ ّحنؤُّحتمجُّ ز ء
ة[حتٌحلؤ[ْ ّحنؤُّحتمجُّ ز ط[جلحجبٌُّآ ْ
ةًحتجبخلر[آل ط[جلحٌُّذ ئىّ[خلُّ ُّ�ٌ أل[ْ
جلْْحتجبححتٌّ :ْ �ْجل جبخبحٌُّذ ْ
خلُّحتةختجبٌَّئ جلْْحتال جبحمج٢ة[حتٌّإ ْ
ضًَّألحبأل�[ٌّ ئُّ ةًحتجبخلر[آل
ْ خًٌآل زُّحتَّْحتجبَّ ّحنؤُّحتمج[ٌُّذّ ز
ٌجمر�ٌُّل ْ طُّْحآل خبٌ[ألأل[ؤٌُّّ ئُّ

سختًٌَّجبححتَّإ
خ[خل ضًحجلٌ[حتٌال ٌختَّ ئُّ طَُّّْل
ّحنؤُّحتمجُّخم ز ألُّضخن: خىٌُّالآ
]ٌ سُّألل ْ َّْحتمجختٌّ ئَُّّْضر
يُّجبحت نيًٌآل ء :ط[جنر ئَُّّْضر
مجختآل ط[جبَّؤّحلحجب ؤ[ي خألُّؤ[ٌٌُّئ
ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّئ حت ٌ[خل[ْ َّْ ة[حت ْ
َّْ أل[خلختٌ[مجُّ ء: طُّةُّآل سُّألل

طألجم[ألإ ُّذأل[ْجبَّْئ ٌّ]خل]ٌ
ّحنؤُّحتمجُّ ز مجختألل: ض[ئٌُّئ: ئُّ
جبَّأل�ُّْجبحآ سُّإل[آل ط[خلر ئُّخ[آل ء
ٌحلمجختذآل حت ئُّ ّىإل[ز ز طٌُّْخن
طألجم[ألآ خألُّؤ[ٌٌُّئ ئُّ ّحنؤُّحتمجُّ ز
ّحنؤُّحتمجُّ ز إلُّؤّحنُّ قًْألُّث طُّحت�ح
ط[جنر َّْضرٌُّئ ئُّ مجختذ�ُّ ٌحل حت
ّل َّْضر إلًٌمت ط[مجختخُّخمآ ْ
ألُّجنى[أل�ُّْ ط[مجختخُّخم ّحنؤُّحتمجُّ ز

ّحنؤُّحتمجُّ ز خُّئىًْز٢جلٌّ ألٌُّ[مجُّآ طُّع[ال زُّؤ[حت:
ئُّ ٌحل حت إل[ْحتجبمجُّْ زُّؤ[حت جب٤ْآل

ألُّمجختذ�ُّإ ًٌَّّض ٌىىُّهغ حت
زُّؤ[حت ّحنؤُّحتمجُّ ز ّل َّْضر إلًٌمت
ألٌُّ[مجُّآ ؤُّجبَّأل ْ ّر[ْحآل خ ؤُّحتجبال
مجختذ�ُّْ جن[حتٌَّئ: ئُّ ٌحل حت خُّئىًْ:
نيُّء سُّألل خُّحتٌَّئ ئُّ ذُّألّ[
ّل َّْضر إلًٌمت ة[حتآ إل[ْحتجبمجُّخلُّ
زّ[ْ ْ خبآل ْ ؤأل[ئ ّحنؤُّحتمجُّ ز
س[ٌُّئٌُّئّحنُّ طُّْ ْ مجُّْحتحخل[ئ
نيُّةحبححت ء: ألٌُّ[مجُّ زُّؤ[حت:
ئُّ ألٌُّْألُّ ّل خُّجن ألٌُّْألُّْ
َّْْ:ض[ذختٌحنُّ:إلًٌمت سُّأللآ:إلُّحت
ئُّْ ّحنؤُّحتمجُّ ز ّجتْْ ئُّؤ ّل َّْضر
ؤُّحتجبال ء ألُّةختجبمجُّ سُّألل جن[حتٌَّئُّ
خًٌألُّإ ألّحنرُّس ئُّذ ّر[ْحآل خ

إلُّؤّخن ّحنؤُّحتمجُّ ز طٌَُّّْحن[ َّْئ
مجختذ�ُّْ سُّألل: جبٌئٌُّئ ئُّ: ٌحل حت
ًٌَّّض ضًححتجبألّ�ّخن إلُّحت
سُّأل�ّخن جبٌئٌُّئ: طُّحتح ضًححتجبمجُّ:
حتحزُّحت�ٌألُّ قًْألٌُّّ ةختجبمجُّآ جبحخّأل
طَُّّْ بثثبٌخن خل[ئ ٌُّّمجُّْحتحمج
نيًٌآل:إلُّجلححتحآل ء ألّحن[ق[آل:طٌُّ[جب
ْ ةختٌ[آل جبٌئ :مختحي خلُّحتخ[جل
ؤُّذُّخل ْ:ط[جنر:َّْ جبٌْ[ضختٌخن
طُّحتح مجئُّْضًححتجبآل: ْ ةختٌ[آل ط[جلحجب:

م٣ً[آل ةختؤ[ألش جبإ

ْْ طؤخت� ّحلٌَّئ إل َّْف ضًٌَّ[آلآ ؤ[ئ
جبحمخن حتٌجمرذ٢ مجختْْس مختحة:ْ
ٌحل حت إلُّحت ألُّء ؤّئّحنّ[ٌٌُّئآ ْ
خُّئىًْ أل[مجختآلآ سُّألل جبٌئ ئُّ

آلإ خخت� خلُّحتٌ[ألّخن
نيُّء ء: ّحنؤُّحتمجُّخم ز طَُّّْ:
ُّذأل[ْجبَّْئ يٌُُّّنُّةختٌ[ل
ّحنؤُّحتمجُّخم ز طَُّّْ ٌحبَّة[حتآ أل[ٌُّحت
نيًٌألىُّ ز٢جلَّآ طُّْيُّحتَّ ء
طُّة[آ ألّحنرؤ[آل: ئُّ َّْحتمجختٌّ:
ّحل إل سًْحت ّحنؤُّحتمجُّخم ز طَُّّْ
ًٌَّّض مجّ[آل ط[ؤ[جبَّخم ٌدُّضخن ضًَّ
ؤيٌُُّّذّىختجبآل طُّحتح خى[ خُّضر
ء جبحْحت�ٌ[لآ أل[ْنيٌُّئ ؤُّحتجبال مجحنر
ؤُّحتجبال مجحنر ةختجبمجُّ: ًّح: ئ ٌٌُّخن
ّحنؤُّحتمجُّ ز ئُّ جبحْح: سّ[ْحجلٌّ: َّْخ
ئَُّّْحت خى[آ ئُّئّ[آل ؤيٌُُّّذ خىُّآل
إلُّحت ئُّ: ّحنؤُّحتمجُّ ز ْسًْجب طَُّّْ:
ئُّ ط[خل[ٌخنآ ئُّ مجًجلححتجنُّ ّل جنًْأل

جبئألّ[ٌإ ئُّ ط[حتحؤآ
ّحنؤُّحتمجُّ ز ض[ذختٌحنُّ َّْْ إلُّحت
ْ ةًحتجبخلر[آل ضُّئ ط٢حجبٌَّّ ّش�ُّ خ
إلًٌمت ةًحتجبخلر[آلآ: ٌال إلُّحت خلُّحتء:
خًْجبَّ جلحئ ّحب أل[ذًٌُّأل ذخت ٌل ط٢حجبَّ

إ خ[أل
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ةًحتجبخلر[آل ؤئئُّز جلٌُّْْ ئُّ إلُّحت
َّْحتمجختٌّ ضًٌَّّ:خبٌ[مجُّْ ض[ء ئُّخ[آل
ٌَُّّْألُّذ ةُّخل[ٌُّذ ْ ْسًْجب ئُّ
جبحمج٢ةُّحتٌَّئ مججت نيُّّخلُّ ةختجبمجُّْ
طُّحتح جبحمج٢ةُّحتٌَّئ ألٌُّحنر�ُّ ْ
خًْآلآ ط[خلًْجبَّ خل[ذّ�ّخن ذُّألّ[
جبٌَُّّإل[ْ ض[ذختٌحنُّ َّْْ إلُّحت
زّحنىُّجي يًحتخ[أل إلُّجلححت خلُّجبحآل
ئُّ ٌ]ةًْذ خ ّل ة[حتْحأل ةختجبمجُّْ
ئُّخ[آل جن[ٌُّذ خلُّحتخُّحتجل جنُّإلّحبٌَّئ

طٌُُّّآلإ حتحخلُّّ ط
ّجتْْآ ؤ ئُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت إلُّحت
نيُّْألُّذختخم ؤئئُّذّل:ط[جلحْ َّْ ةًحتجب
َّْ ّجتْْألًٌجمٌُّئ ؤ أل[خلختٌ[مجُّْ

طُّةُّآلإ ذُّؤ[جن[ٌّ خلُّحتخل[ؤُّّْ
جنُّحتَّهأل[ؤَُّّ ّل ةُّخل طُّمجُّحت
جنُّحتَّهأل[ؤٌُّئ خ[ي ْ خُّجبئّجمُّ
جنختٌيٌُّّ جن٢حألُّْ ألُّحت�ٌَّّ ّحبَّْ ملًَّأل
ةًحتجب ٌّط[جلح حتْْئٌُّئ ٤حن٢
َّْ جلحتحأل ذًٌُّألجمرألُّ: ء ّحب: طُّخبألُّه
خىلُّؤألآل جبحمج٢ةُّحتٌَّئ ْ جب٤ْألٌُّئ
ٌمجُّْحتح ط[خلر ئُّ خىُّآل ٌّأل[ني[حت ْ
خىلُّؤألآلإ خلُّحت ةًحتجبخلر[آل ْ ةًحتجب

ةًحتجب حتْْئٌُّئ ذ[جلٌَّخن خلُّحتجبَّال ئُّ
ّألُّْ ًٌْز ط٢حجبٌَّّ :ْ ضًحخلر َّْ
ألُّضحنٌُّّ ْ زّآل: حتًٌَّْحت�ٌّْ
خًٌألُّخلَُّّْْ جبحمج٢ةُّحتٌَّئ:
ز٢ٌّ َّْحتَّْ نيّألُّ نيُّْألُّذختخل[ألُّ

ّحنؤُّحتمجُّاْ خًٌألُّخلُّأز ْ ؤُّحتل
َّْآ حتٌخت� جبحألُّْحت�ٌ[ل:ةختجبألُّخلُّ ضُّخ[ز
ْ ؤُّذختخل إلًٌمت ئُّ ض[ذختٌحنُّ َّْْ ء

ألُّةختجبألُّإ خلئ مجختهرّل
خلُّحتَّْحتٌّ ْ ئُّجن[أل[جلٌّ زخت� ذًؤ[حت
طَُّّْألُّ ةًحتجبخلر[آل ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز
َّْحتٌألُّ ْ ز[آل :ْ جبحتٌجت ْ جبٌْخت
]ٌ ةر[ْ ْ ْذ[حت َّْ جلَّقُّذُّ ء
خ[خم هختٌٌُّخن جبحتحؤ[ٌّ ْ هّئال َّْ
ئٌُّّ ض[ةّل ْخبَّ نيًٌألىُّ خىختٌٌُّحبآ
مجُّجي َّْضًٌآل ء ألُّّ: ةًحتجبخلر[ألُّ
ألٌُّْحبإ يختؤحل خلُّحتخُّحتجل جنُّإلّحبٌل
شُّؤ[خلُّز زخت� جبحخلر[ألٌُّئ
خًٌّ ةًحتجبخلر[آل ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز

حتخبٌال َّْ جنىُّخلر ذًٌُّألجمر ء
حتحزُّحت�ٌآل خ[حتٌحبْ ه[جنّجمر خُّمحم
خلُّحت ذ[ش خى[جبَّ بثثب خل[ئ ؤُّحتجبال
جبٌْ[ضختٌخن ْ ةًحتجبخلر[آل ؤئئُّز
زُّحتئُّؤ[آل ْ ٌال إلُّحت شىًْؤُّز
خ[ٌحبَّ ئُّف جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ جبحال: ْ

خُّحتإلُّالإ
ض[خل َّْ هختٌُّ: ةًحتجب: أل[شُّجلٌَّئ:
ّحنؤُّحتمجُّ ز ٌمجُّْحتح ْ خلُّألل ئُّ
طٌَُّّْخنط[ؤ[جبَّ ئَُّّْحت إلُّحت حتَّخلّألُّْآ
طُّحتح ْ خُّّآل: ّحنؤُّحتمجُّ ز ؤ[ي: ألف
ّحنؤُّحتمجُّ ز خًجبسٌُّّ خل[ئ بب ؤ[ٌَّّْ
ةًجبخلر[آلآ ٌال: إلُّحت ألُّحت�َّخلألألُّ:
ٌَّّْ ء طَُّّْخلُّ: خ[َّْحت�ٌ[آل نيًٌألىُّ:

ّحنؤُّحتمجُّ ز ْحتٌَّّ طُّذًٌُّألآل جنًَّّ
ئُّخ[آل ئُّف:خىُّآل ئًٌُّح ْ خىُّآل ةحلَّْ
ألّحنرؤ[أل ْ ٌَُّّْألُّذ ؤُّخلُّئٌُّّ
خّ[مج[ َّْف خًْجبآ ةُّؤرُّحتضُّال
َّْ ةًحتجبخلر[آل ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز ئَُّّْء
ني[حتَّألًٌجمّل َّْ ْ يًٌئّل خ[َّْحت�
نيُّةُّ طُّْ: ةًحتجبخلر[آل :شُّف
ََّّْ حتٌخت� ط :ْ جن[آل: ةختجبألُّخلُّ
ئُّخ[آل ُّؤُّش[ئ ْ َّْحت مجختذألُّخلُّ
ألُّذَُّّْ ٌمجُّْحتح ْ جنُّحتَّي إلجم[ْ
ز٢ْْجل هُّحتؤ[آل ْ طُّحتء جبَّخلًَّحتجبححت
خًْآلآ ؤُّحتجبال: :ْ ئُّض[ء: َّْحتمجختٌّ:
ضًٌَُّّ س ض[ذختٌحنُّ َّْْ إلُّحت
شًحتؤُّز ْ حتٌحل َّْمجحنر ئٌُّختَّْ

َّْ ٌُّء ذُّؤ[جن[ٌّ ألُّْحجلجنّ�ُّْ ْ
ةًحتجبخلر[آل ّحنؤُّحتمجٌُّئ ز ٌُّةٌُّّ
ْ خىٌُّال ْ:زحنر�٢ٌّ:ئُّئّ[آل خىٌُّال
ةُّخم ؤ[ي ئُّ:ؤ[هٌُّئّ[آل:ْ جبحةًْة
خلُّحتخُّحتجل جنُّإلّحبٌَّئ ْ ضًٌَّ[آل ْة[حت

خىٌُّالإ طُّجلٌحل طُّألو[ئىختٌ[ل ْ
ةًحتجبخلر[آل ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز نيًٌألىُّ
ؤيٌُُّّذّىختجبآل جلحؤآل ذُّألّ[
ةًحتجبخلر[ألُّآ ض[ء: ْ ؤُّحتجبال
مجختهر مجحنر َّْحتخُّخم: ّحنؤُّحتمجُّ: ز
ط خى[جبَّ حتٌّْ خُّجبخُّضرّّ�ُّ:ء: ْ
ذُّئدُّآل ّحنؤُّحتمجُّ ز جن٢ٌألؤ[ألُّآ ْز
جبٌَّال ْ ةًٌُّْ:جبْْئ خ[ط:ْ ف ًٌْز

ألجم[حتٌَّئ:ألّحنرؤ[ألُّإ ْ

ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز
جلحؤآل ةًحتجبخلر[آل
حتَّْز ْ ط[خل[ٌخن
ألّحنرؤ[أل قحنر

طُّألًَّحت خلجلحآل
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ْْ طؤخت� خًٌّآ إلُّئدشُّ ْ طُّألو[ئ مجًجلٌَّحنرُّ
ؤأل[ئ إلُّجلححت: خلُّجب ّحلٌحبٌُّ؛ ط ةًحتجب ألُّْخُّز:
جنُّأل�[ئ ؤختجبآلآ ئُّذختخم ز٢ ْ س[ٌُّئ ْ
ْ خختجبٌ[آل جن ذُّألّ[:سَُّّْئ ْ إلّحنرألُّخلُّس

ةختجبإ ْحجل طُّحتحٌ[آل خ[َّْجي طٌُّْخن
جنُّأل�[ئآ أل[جلححت ؤأل[ئٌُّئ ّحلٌحبٌّآ ط ّحلحألٌُّئ ض
ذ[خئٌٌُّئ ١�ٌ س[حت ةًٌُّْ َّْحت خختجبٌ[ألُّ زُّأل[
سّألخل[ٌحب خًٌُّْإ جبْخ[حتَّ ّجتْْؤ[آل ؤ ئُّ جبئرُّجلآل
إلئةخلر خًٌىلل: حتٌْألًٌجمّل ّحلٌحبٌٌُّئ: ط
ٌُّةش[حت ؤئئُّز ٌل خخت� إلُّئُّمحُّآلآ ْ طُّألو[ئ ْ
س[حت خل ئُّ هّحن١ ةًحتجب َّْف ةختٌ[آ طُّألو[ئ:

ةختٌ[إ طُّألو[ئ
جلَّألل ٌل ذ[ْذ[ْ ْ ٌحب مجًجلَّحت َّْضر طَُّّْخلُّ
ًٌٌُّّة ئُّ مج٢ةختجبل ةًحتجبٌَّئ ٌحبآ ةًذُّّ ؤختجبآل
ٌُّّْآ حت� إل[ ةُّآلآ:ؤختجبآل ؤ[ئ[ْحٌ:ئُّئّؤ[آل جنُّأل�[ئ
جبْْجلَّط ئُّ ٌحبآ ةُّ َّْئّ[أل[ نيُّْجن[حتَّة ؤختجبآل
ٌحلآلآ خس[حت ئُّذ ٌ[آل ضًَّ ألُّّ ّل جنًْأل ٌ]مجُّحتؤ
ْ ضًَّحت ئُّأل[ْ ْ خُّخلّ[خم َّْحت�ٌّْ[آل طًؤّحب ي[ز

خ[َّْحت�َّ ئُّْ ّل َّْضر إلًٌمت جبٌْألال؛ ضُّْ نيؤ[أل
حتًٌَّْحت�ٌّْ ْذُّمجُّؤ[آل حتْْخبحآل ئُّ حتْْخبٌل ألٌُّْال
سُّألل :تببب خل[ئ ْ خًْجب ألُّؤ[آل ؤ[آل:ْ ؤُّذختخل

ٌحب:ْ حتٌْدُّّ ةًحتجبخلر[آل ئُّ جبحمخن ذ٢حتٌجمرٌُّئ جبخب
سّألخل[ٌحب ؤُّذختخل ذًٌخن ؤئئُّذُّمجُّؤ[آل ١�ٌ س[حت
جبخب:َّْ:ةًحتجبٌَّئ ١�ٌ س[حت بب ٌَّّخلُّجب ئُّ ْ خًْجبَّْ

ٌحبإ خحبحتٌُّ طُّع[ال حلٌحبٌّ ّ ط

أل[جلحألّال ةُّآلآ ؤُّحتل حتة[خُّحتٌّ :َّْحتجبحآل ٌّ]مجُّحتؤ
ضًَّجنٌُّْجمّل مي ةُّآلآ نيُّ ئُّ إلًٌخت ط[ٌ[
ٌّ]ّجبْأل ئُّ: ةُّآل : ٌّ�نيَُّّْحت نيًٌآل: ْ ئُّجبَّخلحبحآل:
مجُّْحتحذخت ئَُّّْ إلُّخم ّل ذ[ْحأل ط[ٌ[ ألُّه[ؤآ
ذُّألّ[ ٌحبَّْ: ةًجنُّّ ّل ّر[ْحأل خ خبٌ[آل نيختحط: ء
]ٌ ٌل ؤُّجلَّْ ط[ٌّألّل:ٌ[ خلُّحت:َّْ طَُّّْء ئَُّّْحت

سّ[خمح ّل ؤئئُّذ
ّحب خرًٌُّأل أل[ٌَّْال:ء جن ٌل إلًٌمت:ط[جلححت ئُّحت�حخل
ء ّل ؤأل[ئ نيٌَُّّْئ طُّخلخت ئُّجن[آل ٌحب خُّّ جن[آل
ئُّف ذُّألل ذ[ْحآل إل[ْحتجبمجُّْ ٌّطُّحتح جلْْحت ذختخم
خبٌٌُّال طًَّّ ط[جلححتٌَّئ ئُّْ ْْ طؤخت� طّؤُّ إلُّئىلألُّّآ
طُّخلخت ٌحبْ: جبٌخت ؤ[أل[ إلُّجلححت ْجنٌُّ�حبحآل إلُّحت: ْ
ضًٌَّ[آل زٌُّ[ال ْ ةُّآل يجمُّ َّْك[أل[ نيٌُّْئحبحآل
نيُّخم طًَّّ ٌّ]مجًأل أل[جلحألّال جبٌّ َّْف حتَّخلألآلآ
إلُّحت ذُّألّ[ خىختٌٌُّآلآ سّألخل[ٌحب ًَّّ جن َّْْ ذ[

خًٌألُّح؛ ئُّجبحئل ّحلٌحبٌّ ط َّْ طَُّّْل ئَُّّْحت

جبخلر[آل شُّؤُّ

حلٌحبٌّ ّ ط ةًحتجب ٌّ]ٌذختحخبٌحب
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هٌُّئ مُّف:شًخلف

ٌُّةال خ[َّْز: ئُّ إلًٌختجبحآل ملُّؤُّ طُّضًحجلال ء طٌَُّّّْ
جنًٌَّّّ َّْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ: ء: ٌَُّّْألُّذ قحنر
مجُّحتجبٌحب ُّْطُّئ ةختجبألُّ خُّجنحبححتٌّ أل[ٌّْ ئُّ جبٌ[حت ْ ط[جنىختح
جبؤةختحز ز[حتز شحلذ ؤُّجلحتحألآل: :ْ تتثب خل[ئ طُّحتحٌّ
خُّنحبحإ ئُّ مّجم[ أل[ْ َّْ هٌُّئّّل ؤ[ئ ئُّ ةًحتجبخلر[آل

ْ ة[خلد ْة[حتمجُّحتْ خ[جلححتٌٌُّّئ ْ ضًَّألُّْححتٌَّئ
أل[ْ هٌُّئ:نيًٌألُّ حتْْئٌُّئ ئُّ ٌل هختَّ ة[حتؤُّألحبٌَّئ:
ض[ئٌُّئ:إل[ْخُّجي َّْ زحنر:خُّخل[خف طٌُّْخن شحلذآ حتجل
جبَّحتإلُّة ء ذ[حتغ �ْجل ْ �هُّحتإلُّأل ْ ٌَُّّْألُّذ
خ[خم خًٌحنال طُّضًحجلال َّ أئ٢ ةختٌ[خ ؤئئُّذُّؤ[آل َّْ
ة[حتَّ ط جبٌ[حتَّ ألٌُّ[جنراآ جبَّْحت قحنرُّ ئُّْ ؤُّجلإلُّذ
جنًٌَّّّ ْ خ جنًْأل ئُّ ؤُّئى شىًؤُّز أل[حتَّجلحٌُّذ
حتحخلُّْضًَّ ط[جنىختحْ ئُّ:جنًٌَّّّ طألى[حت ْ ةختجبآل جبخبحٌُّذ
طألى[حت ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّْحألُّجي أل[حتحخلُّْضآ جنًٌَّّّ خُّّ
َّْض[ذخت ء خ ةًحتجب ؤئئُّز ئُّ خُّجنُّ ط خًٌآل مختحي
َّْ ضًٌَّ[آل ٌ�ّ[آل هختَّ خخت� خلُّحتخ[جلٌّ ضحلؤُّز ئُّ ْحٌف

هٌُّئ ةًحتجب سّألخل[ٌحب

ْ:ؤُّإل[ألٌُّّ جبَّخلسّمت ٌُّ ْ ألًٌجم[ألدف ذُّخُّمٌُّّّ:ط٢حآل
مجُّْحتحذختٌآل خل[ئ زُّع[ جنًْآل ئُّ ء: خًٌّ ٌل مجُّْحتح

جبخبٌ[آل:ةختٌ[إ ذ[ْحآل:ئُّ
هختَّ ّل: خل[ؤ[أل جبحجنغ َّْ مختحة ء إلًٌختجبحآل: ضُّؤُّ
خلّ[خل خ[َّْز ئُّ َّْضر إلّمت َّْف جبٌختٌحب أل[ْخ[ألل
ّل ض[خل َّْجلن ؤُّحتجبؤُّمجٌُّّ �هُّحتإلُّأل ْ ط[خًْحتٌّ ْ
ّل هُّحتإلُّأل� ألُّذًٌُّألآل ةختجبمجُّ ة[حتٌّ ٌُّ ْ ألٌُّ[جنرألُّ
جبحتْخم إل[ْحتجبال أل[ٌْ[آل: ء خ[َّْذٌُّئُّ ئُّْ: سُّؤُّْ َّْ

خىُّآلإ
جبحٌال ْذُّ ط ط[خًْحتٌّ ْ �هُّحتإلُّأل ْ َّْجلن:خلّ[خل
ّل َّْضر ئُّ مختحة ٌ[أل:شىًؤُّز خُّّآ زّىُّئ ذّىُّئ
ٌُّّيُّْؤُّّذٌُّئ أل[ْأل سّ[ْحجلٌّ:ئُّ ْ هُّحتة ء ؤُّجلحتٌ[

خإ مُّحتَّذ:جبٌ[حتٌّ ْ ذ[ٌدُّز:ةًحتجب َّْ
طجمرو[جبَّ ؤُّخلُّئٌُّّ جبٌْال سُّإل[أل سُّألل جنًْآل ئُّ
آ مُّؤُّئ إل[ذُّ ٌّضًجبحجبح خلُّحتَّْذٌُّئ ْ خل[ؤ[آل ئُّ
ة[حتٌَّئ ْ ألّحنرُّس[خًٌآل ْ:جن[حتألحنّأل ٌُّّؤُّخلُّئ أل]ٌ

ئٌُّّ:خ[َّْذُّ هٌُّئّخن ةًحتجبٌَّئ ْ خلُّآل زًٌئجم[جل:حتَّْحش
حتٌّْ مجُّئُّْ َّْ ألّحنرُّس[خًٌآل جنًْآل ئُّ ألُّخفآ :خُّجي خ
ألُّخف؛ :خُّجي طيرجم[جب:خ ذُّي ئُّ ط[خًْحتٌّ:ةختجب:ْ ئُّ
ٌّطُّحتح ٌُّّذْ جبَّحتْحجلٌَّئ ء ؤُّئى جلَّؤ[آل مختحة
ء ألُّمجختز هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ :ئُّ ٌّحت ةختجبخ ْحجل ط[جلح خ[جلححت�
جنىئؤ َّْف خ�ختآلآ ٌُّإلًْجبٌٌُّئُّ ةختٌ[ل نيًْئ جنًْآل
َّْئ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌُّّ خلّجمرال: ]ٌ :ًَّّ جن طُّْ خ ئُّْحتَّ
إلُّظ[أل ؤُّحتجبال: ُّذ ٌُّةًؤ ألُّحتٌر ْ هُّحتإلُّألل
ألّ[جلٌَّئ ْ إلَُّّْسُّ طيرجم[جبٌّ نيًٌآل ألًٌ[ طُّْ ألٌُّ[جنرآ
ف ء:مختحة:ئُّ جبحجنر ٌل سّ[ْحجل َّْجلن:طشرؤ[م:ْ ذ[جلَّ

:خُّجي:خإ خ
ذًٌُّألجمر ؤُّئى ْ طجمرنؤ[حت جلَّؤ[آل مختحة خ[َّْحت�ال َّْ
ْز أل[ْ ٌحبَّ خ[حت ط[جلحجب خ[جلححت� ْ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌّ حتْْ﴾
ء خى[ جبحتْخم ألُّذًٌُّألجمر:طُّْ:هُّحتإلُّأل�ُّ :َّْف ًٌَّّض
يُّْؤ ّىإل[ذٌُّئ ز ]ٌ طُّأل خألّ[ز طيرجم[جبٌّ �إل[ْخلُّأل

خى[إ ألحلٌ ٌُّة١ ئُّ

هٌُّئ ذًٌخن:ةًحتجبٌَّئ ء ْ:مجختهرٌُّئُّ ؤًجنىز ئُّْ
خّألُّ ْ ةختجبآل نيًْئ ط[ْحٌُّّئُّ ء خ طَُّّْ إل[ز
ألُّجبححتٌّ ْ إلُّخبححتٌّ ألُّذّشٌُّّ ئُّ ٌُّجي جن[حتألحنفآ
إلُّؤّخن خآ ضًٌَّ[آل ؤّئى[آل ٌحبْ جل ئُّ ّى[حتٌّ خ ْ

:ألُّطُّْخلغإ ٌّذ[جلَّ:حت زّحنٌُُّّل هّحن١ٌ[آل:إلّمت:
ذُّؤُّجبْآل خبٌ[حتْ ئُّ جبحألُّْحت�ٌ[مجُّ ّل خُّجن ةًْمي ء حتحخلُّ
خُّجنُّحت ذُّؤُّجبْآل ]ٌ ثب:خبٌ[حت طًٌحنآل ء سًْحتَّ طُّْ ْ
ض[خم ٌُّآل :ٌُّ إل[ذألُّآَّْف َّْجبٌّ ةًْمي ألُّذّشُّ ئُّ:
َّْ ؤإل[سختَّز ]ٌ ةًْمي ؤآل ٌحبآ جبٌخت ًٌَّّض ضختحْ ]ٌ
ٌُّمأل جبٌْألالآ: هٌُّئ ةًحتجب خبٌ[آل ئُّ جبحألُّْحت� ّل: خُّجن
ئُّ جن[حتآ ط[ْحٌ:طُّحتحٌّ ئُّ ًحجل جبظ ؤإل[سختَّز ْ ةًْمي
ةًْمي خلّ[خلُّز جبٌْ[س[حت: ذختْ ٌل جن[حت طُّحتحٌّ: ٌل جن[حت
ةختجبَّ ّل:ذخت ْذ طُّحتحٌّ ّل ْذ ئُّ َّْحتجبَّْحال طشد[حتٌّ:ْ

ذًٌحنؤ[آل؛
ء ٌُّ ض[ذخت: َّْ ألًْ طرجمنؤ[حت جبَّْحتحآل َّْحتخبَّ جبٌ[حتَّ:

خلّ[خل خألّ[جب ْ خف أل[جبٌ[حت سًمجختحه ؤُّحتجلٌَّئ



ْ:طُّْ جبٌال ط ؤُّحتجبال هختَّ:ئُّ آ ألُّخ مختحة:ز[َّْس
ض[خل١ خبٌ[آل طُّحتحٌّ ةًْا زحنر َّْ أزّحنىًْ جبٌال
َّْحتخُّخلٌُّئ س[حت جبٌْ[ خفآ س[َّْس[: ض[خل١ ة[حت ْ
نيألُّ ط: ٌّألًح ْ مُّؤُّئ إل[ذُّ ُّذ ٌُّةًؤ ْ خلّ[خل
ذ[ةُّةُّخلُّّّ ْْ:ةًْمي:ٌ[ ّل:مجختزآ:طؤخت� ةًْنيىختجبألٌُّئ
ط[ؤ[عٌُّئ ]ٌ خلُّخُّذ َّْ ٌُّة[ َّْئ ةُّخم ٌّخخت ]ٌ

طُّةُّآلإ ةًْمي يُّْؤ ْ ط[خًْحتٌّ ]ٌ خلّ[خل
ٌط[ْح ئُّ: هٌُّئٌُّّئ ةًْمي ء إلًٌختجبحآل ضُّؤُّ: ؤآل
خُّنحبح :ئُّ ٌُّآل:إل[ْجلْْحألٌُّئ:ألّحنرُّس ئُّ طُّحتحٌّ:جن[حت
طَُّّْئ جبحجنرآ ض[خم جنًٌألإل[ز طُّةختٌ[ْ طُّف ّحنًحجلٌّ ز
ْ نيًٌآل ض[ألُّْحجبٌَّئّ[آل: طُّْحآل جنًْآل ئُّ ْ زّ[مجٌُّئ:
جلٌ[ذخت ألوًجلٌ[آل جبَّْحتْ طٌُّْخن ْ ةختجب جلٌ[جب ٤[حتٌَّ[آل
مختحي خلّ[خل قحنرٌُّئ ئُّ ني[ء ّل خُّجن ةختجبأخّألُّ
َّْجلن ألًْحت�خلرّؤألُّخلُّ ةُّؤ١ طّؤُّ: َّْف ةًحتجبٌّاآ
سًْحت:ةًحتجب ضًَّؤ[آل جنًٌآل ْ ُّذ ٌُّةًؤ ْ خلّ[خل
ٌختٌحب جب ّل جنًٌألإل[ذٌُّئ خًٌآل جن[حتٌّ نيًٌآل خُّنحبح ئُّ
إل[ْحتجب خلُّحتؤ[آل َّْ ٌل مجُّْحتح مجختهرٌُّئ جبٌْ[س[حت ء

[آلإ ؤ[ك:ْ ؤًئ ذ[ألىختجبآل ْ ةختجبآل جبَّحتَّْجبَّحت ئُّْحألُّجي
ط[ؤ[حتْ خ ّل ْذ ء:طّؤُّ:ئُّ طَُّّْخلُّ :مجُّْحتح ؤًجنىئ
ط[ؤ[حت:جلٌأل�ٌُّئ ز خبٌُّقآل؛ خُّئ�ُّأل[ؤٌُّئ خ ْ أطصجم[ا
طّؤُّ طُّةٌُّّح؛ ؤختجبمجٌُّئ خ[خم نيًٌآل ألٌُّ[جنرًٌحب
٤[حتٌَّّ جنُّإلّحبٌَّئؤ[آلآ حتحخلى[أل ْ جبحتْخم ٌَّّ٤[حت
ةختٌ[آلآ جلألحبحأل طُّْحألٌُّّ جبَّحتةختٌ[مجٌُّئؤ[آلآ جبحتْخم
إل[ذألُّخلُّْ طُّْحألٌُّّ ْزآ جبٌَّحنر إل[ألُّ طُّْحألٌُّّ

قآل؛ أل٢
هٌُّئُّّئ ط[ؤ[حت زختخلّؤآل ؤإلشختٌآلا ْ أإلشختَّ ْجلححتَّز ئُّ
زختخلّؤآل خلّ[خل جلألحبحألٌُّّئ ْ جنُّإلّحب جبَّجلمج[ٌّ ئُّ آلآ أل٢
ٌّ أل٢ زختخلّؤآل:ط[ؤ[حت ىؤًئ ؤًأل[جلم[ز آلآ:ئُّ ط[ؤ[حت:أل٢

؛؛
ذ[ ط[ؤ[حت:خبٌُّقآل:ْ خ ّل طّؤُّ:ئُّ:ْذ خًٌحنال ضًحجلال
خ[َّْز ئُّ أل[ذًٌُّألّؤآل ٌُّةْ:ألُّةُّقآل ؤُّخلُّئٌُّئُّ ط
ْز أل[ْ ئُّ ْجبٌْ[حت�ْْخبؤ[آل خًٌآل ط[ْححتَّ ْ ةًْمي ذُّطجم٢

خىُّقآلإ يجمُّّ نًحتخُّز ئُّ ]ٌ
خُّّ مختحيٌُّّئ ٤[حتٌَّّ ذ[:ثثثب ثتثب خل[ئ ئُّ خألًْحت�آلآ
ةُّخم:ْ ؤئّآل ثب ؤئًّآل:خُّّ ئُّ:ث ٌُّمأل جبْ:خُّحتحخُّحت

طُّةختٌُّجبآ ةُّخم ؤئًّآل تت ئُّ خ[خم ْْ طؤخت�
ةًحتجبٌَّئُّ ئُّْ ّل نيُّأل ةًحتجبَّْ ٤[حتَّ ئٌُّّ ّل نيُّأل

هٌُّئفحح
ئُّ ةُّؤ١ ئُّ: خ[خم: ْْ طؤخت� حت٣َّ أل[ ط[ؤ[حتٌَّئ
خلُّخُّخٌُّئ ء خُّنحبح ئُّ طُّةُّآل: ةُّخم ببببببإلحلححت
هحن[حتٌَّئ ئُّ سّ[ ذًٌُّأل ٤[حتَّ :ةُّؤ ط خلُّحتَّة
هختَّْ ْ زٌُّر[ زٌُّر[ ْجبَّحتةختجبآل طُّؤأل أل[ ْ خبٌ[آل
َّْئ ز[٤ُّألٌُّئؤ[آل سختجي ْ هختَّ ةختجبآل جنًْآل خّجمُّحتْ

خًْجبإ مُّحتَّذ
ةختآل جبحتْخم ئُّ إلًٌُّز:نيًٌآل:ذًٌُّأل أل[خلأل[ؤُّْ خ ز
ز جبحجنرًٌحبح جبَّْحت ضًَّجب ني[حتَّألًٌحم ْ خلّ[خل ٌ[حت خخت�
يجمُّّ �جبحئ جلْْحآل َّْ أل[ذًٌُّأل ألّحبآ إلّمت ض[َّْآل ؤ[ئ
خ[آل ئُّ ؤختجبمجّحنحب جبٌ[حتَّ خألًٌجمآ ْ ملًَّأل خىٌُّّآ
جبٌُّْذحب ةًحت�ْ آ ملًَّأل أل[ذًٌُّأل ؤأل[ئحب ؛ ؤّأل جلٌَّّْ

ذختخم إلًٌخت:خى[آ:جبحٌال ًٌَّّض سًْحت:إل[ْؤ[ئ: أل[ذًٌُّأل
خٌُّّّ؛؛ ٌ[حت خخت� أل[ذًٌُّأل ْ جبئحب إل[

ئُّ حتَّْح جبحْحٌٌُّئ ألُّنيًْجب إلًٌختؤ[آل ئُّ طّؤُّ
ئُّ ألُّ ٌحب جبٌخت ؤ[أل[ :ز[َّْس :ْ جنُّحتم شىًْؤُّذٌُّئ
ألف؛؛ جنُّحتم ضًٌَّ[آل ء ّل شىًْؤُّذٌُّئ ْ حتخبقٌُّئ
طُّحتحٌّ هٌُّئٌُّّئ ء ذ[حتغُّّ ّل إلُّيّيُّذ ٌُّ
ةًحتجب يُّْؤ ]ٌ ٌَُّّْألُّذ زختخبٌَّّ ّىختجبآل ًَّّس س
خًٌألُّ س إلّحنرألُّ ضًٌَّ[آل ٌط[ْح جن[حتْ ّل َّْضر
سّ[ْحجلٌٌُّّئ ألُّجبحقألُّ مجًْجي طّؤُّ حتحخلُّ ألًححت�َّْآ
أل[ْأل ؤُّجلإلُّخ ْ جبٌأل خ[َّْحت�ٌَّئ ذ[ٌوُّْ إلًْجلْ
إلًٌخت ئُّ خبٌ[آل: سًنختحهّ[ٌّ ئُّإلشُّْ ْ ةًحتجبٌَّئآ:
ألًحؤ[آل إل[ذألُّ ء ؤٌُّألُّذٌُّّئ خختجبقآلآ:َّْف ضًَّؤ[آل
جبٌْألّؤآل خىلّؤآل؛ ألًح طُّْ هّحن١ ئٌُُّّ إلّحنر: ألُّ
إلُّخلُّ هٌُّئ طألجم[آل جبَّحتٌْآل: ئُّ ط[جنىختح: ّل ؤى[ألّحلؤ
خ[َّْجي ئُّ ضُّال إلًٌختَّْخختجبآلآ:طألى[حت:ةختجبآلآ ئُّ سًْحت
ئُّ ْ ضًَّؤ[آل: ئُّ خًٌآل ض]ٌ س[حتٌخن ٌّ خخت� مجختذآلآ:

يُّْؤُّّذّخن؛؛
ط[ْححتَّةختٌ[ل هٌُّئ طألجم[آل ة[حتَّخل[ذٌُّئُّ ط
ئُّ إلًٌخت خى[آ ط[ٌألحبٌَّّ ْ ًٌَّّض ئُّ إلًٌخت أل[ني[حتةختجبمجُّ
ئُّ خى[؛ ًٌَّّض ؤًئىُّّز ْ إلًٌُّز طُّجلؤٌُّّ ]ٌ يٌُّختحآل
أل�ُّحتحأل ط جبألّ[:خًْجب ّل جنًْأل ٌ[:إلُّحت ٌ[:ط٢حآل مختحة

إل[َّْف؛؛ أل[إلًؤّحبٌُّ ْ
إلًٌخت ئُّ َّْف جلحألّؤآل ْال ًؤُّجلئ ْ ضًَّؤ[آل طّؤُّ:
ذُّألّ[ جنًهّألٌُّّئ:مُّحتَّذ: ْ شحلذ:خُّمحم ألَُّّْقآل:ء
ألُّذٌَُّّْئ خ[ي ْ جلحألآل ال ًؤُّجلئ َّْ ضًٌَّ[آل ؤئئُّز
خًْآل ةُّؤ[ٌُّذّخن طُّمجُّحت ضًٌَّ[آل نٌُّخت ؤُّحتجبال ْ
مجحنر ء حتحخلُّ ٌُّ جلحألآل؛ خّ�[ألُّ جبححتجبَّخم ْ جب٤آل َّْ
ئُّ مُّحتَّذ هختَّمجٌُّّ خُّجنُّ ء جبحألُّ ألحن[آل نيألُّ ٌل س[حت
ْ ؤ[حتْألآ جبحتْْجلٌّآ ط[ؤ[جلٌيآ ةًحتجبآ ةُّؤّألٌُّّ ٌُّآل

ةختٌ[خم؛؛؛ ئّ[آل ئُّ �ْجل ذخت يُّْؤٌُّئ خ[ي
مختحي زُّحتئُّؤ[آل ئُّ جبَّأل�حبحآل َّْضر ء ٌُّخلُّ إلُّ
أل[خلف :حت٣َّ :َّْ خ[َّْز ئُّ س[حت ٌُّةال: طُّحتحٌّ

خبؤ[حتَّ ٌ[حت خخت� مجًٌختٌَّّ َّْ ء هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ سّألخل[ٌحب
طألجم[آل شيًة جبَّْف ي[ألًْآل ْ ذ[ْحألٌُّئ ٌّ]خ ٌّ]جبحجبمج بب
ذ[ جبَّحت نيًٌألُّ زُّحتئُّؤ[آل طُّألحبحال ٌل خخت سّألخل[ٌحبَّآ
َّْ طّؤ[آل ء َّْْض[ذختَّ ٌُّجي ؛ ألُّؤّأل ي[ألًْأل ألخي[ذ
مختحي ئُّ �ْجل مُّحتَّخ ّل شىًؤُّذ ألٌُّ[جنغ طَُّّْ:
نيألُّ:ألًْحت�ألُّ:ؤُّخلُّئُّمجُّ مُّحتذ:ةختجبٌْحبآ:طُّْحآل نٌُّخت
مُّحتَّخ طًكٌُّّ ؤُّألجمغ :]ٌ خُّحتخبََّّْألحبٌّ: طُّحتحٌّ ٌُّ

جلؤُّ؛
طألجم[آل ؤًجن[حتةٌُّّ ْ إل[ْخُّجن إلُّحتمي طًٌحن طُّهذًْآل
طُّْ:طألجم[ألُّ خًْجبآ هّحن١ خبٌ[آل ْ ٌ[حت خخت� ةختجبآل جبحتْخم ئُّ
إل[ْخُّجن طؤش[ ؛ هّحن١َّ خلُّم[جبَّذ:]ٌ ضًَّجندُّضر١َّ
طُّْ طُّذًٌُّأل طًَّّ هحن[حت ْ جلَّضر طًَّّآ ؤًجن[حتةٌُّّ ْ
ط[ئحنر شىًؤُّذٌُّئُّ خلّ[خلُّز ء خى[ جبحتْخم حتَّطُّّ

طًَّّ؛؛ خلىًز ألُّ خى[آ
ذختخم طُّألو[ئىل:ْ ذُّخلو٢ني خُّمحم خًٌحنال طُّضًحجلال
خًٌىلل ْ مجُّْحتح :ْ:جبَّحتٌْآل جبئ ضجمرُّ أل[إلًؤّحبٌّل ْ
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طألجم[آل ة[حتَّخل[ذٌُّئُّ ط
ط[ْححتَّةختٌ[ل هٌُّئ
إلًٌخت أل[ني[حتةختجبمجُّ

:ْ:ط[ٌألحبٌَّّ ًٌَّّض ئُّ
يٌُّختحآل ئُّ إلًٌخت خى[آ
إلًٌُّز:ْ ٌ[:طُّجلؤٌُّّ
خى[؛ ًٌَّّض ؤًئىُّّز

إلُّحت ط٢حآل:ٌ[ ]ٌ مختحة ئُّ
ط خًْجب جبألّ[ ّل جنًْأل
أل[إلًؤّحبٌُّ ْ أل�ُّحتحأل

إل[َّْف؛؛



إل[َّْئّ[آ خىلًْجب إلُّحتةًْ طُّحتحٌّ ء هٌُّئ طألجم[آل
ضًَّؤ[آل ئُّ خلًط[ئُّ ]ٌ زختخلّ[حت ط هختََّّْضر ْ هختَّؤ[آل
ؤُّحتجبال :خ[ي َّْئ سّ[ْحجلق[آل: ْ هُّحتة ء زختخلّؤآل
ؤأل[ئ خُّئىال جبَّحتةختٌ[آل طُّْحألٌُّّ: هُّيُّز ألُّ نيُّخلُّآ
ئُّ جبٌّآ:ط:حتحخلُّّ إل[ذألُّخلُّ ء:ئُّ:نًحتخُّز طُّْحألُّجي
ط[ٌألحبَّ ئُّ ء:ذختخم ضًَّألآل ْ:خ[ْمجٌُّئّ[آل جبحئل نيٌَُّّْئ
خ[ٌُّجب:إلُّة طُّحتحؤ[آلآ ٌل ه[ةرُّحت خُّّخلُّ ئُّ:خلّ[خلُّز ْ
مجًجلٌَّحنرُّ ط خًٌحنألُّؤ[آل ء ؤأل[ئٌُّئُّ طُّْ خُّّقألُّ
خًقآلإ جنُّحتٌىحبحآل ألُّّضًحجلقآل طّؤُّ ْ طًَّّخم إلآل

نيًٌآل إل[ْحتجبمجُّْ َّْخلُّحتؤ[آل نيُّ ة[حتَّخل[ذُّ ط خألًْحت�آل
هٌُّئٌُّّئ طّؤُّ ط[خختٌ[خمآ ئٌُُّّء ض[ألُّْحجبٌَّئؤ[آل
زٌُّ[ةختجبآل ألُّس[ز طُّألو[ئ ئُّ طُّْحألٌُّّ جبْْخُّجنّؤآلآ
ألّ[جلٌَّئ ألُّخًٌآل ذُّطؤف َّْجبَّئّئ ء جبَّحتةختٌ[آل ْ
ْ حتؤّ[آل جبَّحتًٌألُّْ ئُّ: خبٌ[آل مجًجلَّحتحآل: ]ٌ هّحلٌى
ْ ألُّخًٌآل:طُّؤألُّّز جبَّئّئ َّْ ؤُّألألآل ئُّ:مختحة طُّْحألٌُّّ

طُّجبٌآلإ نيُّْ َّْ ؤختجبآل س[حت إلحلححت حتْْخبٌّ ط[حتحؤخن
خىُّآل؛ طجمد[ز ضًَّجبحآل خ[ٌُّجب طًٌحنآل هٌُّئ طّؤٌُّّ َّْ
زًٌُّألحبٌٌَُّّئ ٌُّةُّْأل[آل ألّ[جل:َّْ خبٌ[آل ئُّ طّؤُّ ء حتحخلُّ
جبٌختقآل خلّ[خل ْ �هُّحتإلُّأل ْ ط[خًْحتٌّ ْ طشرؤ[م
ْذٌُّئ ْ خُّمحم ئُّ:مختحة ألَُّّْقآل:ء ئُّ:إلًٌخت َّْف
ألُّإل[ذ�ُّ جبَّخم َّْ ط[خل[أل َّْ ألّ[جلٌَّئُّ ط نًحتخُّز
ألُّإلّحنرآ طُّحتحؤ[آل ط[خل[ٌخن: جبح: حتٌّْ ء طٌَُّّّْ ْ
ةًحتجبٌَّئ زختخلالث:طُّحتح طًَّّ ئُّ ؤآل مجًال:خآ إلٌُُّّْف[آل
إلحم ح:ْ ةًْئ مجختألُّ ضُّال خًْآلآ مُّخلُّخ هٌُّئ:جلٌّْ

ئُّ:خبٌ[آلح طُّةُّآل ذُّألّ[ٌِ ْ ةُّخل:خ َّْ
طَُّّْقآلح إلًٌخت: ئُّ ضًَّؤ[آل: ةُّخلًة[حت: جلٌّْ: طُّحتح
جلحأل[ٌّل إل[ذ�ُّ: َّْخلُّحتؤ[آل: ء طٌَُّّّْ: خ[َّْز: ئُّ
إل[ز َّْخلُّحتجبحآل ء: ُّخ :ط آ: ٌّجبٌخت ّل حتٌَّأل يجمٌُّّّ
ٌّ :ْ ةختجب جبحتْخم سُّأل�﴿ًحجلٌّ حتْْ﴾ ٌ�ؤ[آل خخت� :ٌّ
جبَّحت ّل َّْضر هٌُّئ ّحبٌّ؛؛طألجم[آل أل[إلؤ حتْْ﴾ ٌل خخت
ؤ[ف ْ طُّةختٌٌُّحبآؤًئ خّجمُّحتْجنًٌآل طُّةختٌٌُّحبآ
خبٌخت طُّضُّألُّ ةُّحتحؤُّذ آ طُّةختٌٌُّحبآل نيُّز[ْ

حتٌحنل ئُّ إلُّحتَّجنٌُّّ نيَُّّْجبٌختٌّْ خبٌخت إل[ ز[آجبحطال
ّل نيحنر ذُّألّ[ جبٌ[حتَّ آ إلًٌُّذ ْ جلْحآل جبَّحتإل[ْحتجبآل
خ ْ ط[ْححتٌَِّ جبَّحتجبٌئ : طُّة[: َّْز إلًٌخت حتْْخبحألُّ
ؤ[ْحآ خ ْ ؤّئى[آل: خِ :ُّ�ّ طألجم[أل ضًٌَُّّآ: ةُّخل
ّل نيحنر ذُّألّ[ َّْف: أل[جبٌ[حت نيحنرٌُّئ ئُّ َّ زخت� خبٌ[أل
حتْْخب ٌُّء ٌُّةش[حتْ َّْ ة[حتَّخل[ذُّ ط ء طَُّّْخلُّ جبٌ[حت
ْ خلّ[خل طشرؤ[مآ ذخت ة[حتَّخل[ز هختَّ ألُّخُّّ؛ ذُّؤ[ال
ألًحٌّ ةُّئ:ْ جبَّحت إل[ألُّ ط[خًْحتٌّ ذُّأل[ألُّز ْ:جبَّحتٌْأل
ط ذُّطجم٢ جبٌ[حتَّ مجختآلآ ض[ألُّْحجبٌَّّ ْ ضًٌَّّ مجًجلَّحتحآل
سّ[ْحجلَّآل ١�ّ ةُّخل طُّحتحٌّ ّل ةُّخل ئُّ ة[حتَّخل[ذٌُّئ
مجًْجنُّمج٢آ ْ ّحب: أل[إلؤ ّل: ٌُّة :ْ ٌّطُّجب :ض]ٌ ّل ٌُّة
سّ[ْحجلَّآل ة[ؤّ[آل إلُّحت خبٌ[آل ذُّسختْخٌُّئ نيًٌآل
أل[ْؤ[آل ئُّ: مجًْجنُّمج٢ٌّ ْ أل[إلؤّحبٌّ خ[َّْحت�ال َّْ َّْف
آ ٌّ أل٢ َّْه[ز جنُّإل[جبٌَّّ طّؤُّ جنُّإلّحب هّحن١َّ؛؛نيًٌآل
جن[إلحب ء ٌألُّ جنً :ئُّْ طًٌحنآل آ:نيؤ[آل ٌّ أل٢ جنًْآل:ؤُّجلححت

ألُّّ؛ جنُّإلّحب آ ألٌُّ[جنرًْجب
طشؤ[ن:طُّةختٌٌُّحب خ[خم ئُّْحتَّ يجمُّّ:ئ٢َّْ َّْ ء حتحخلُّ
ؤُّّز ًؤُّجلئ خ[آل ئُّ: خلّ[خل ٌُّألٌُّئ: مجحنر ء
نيًٌآل ألُّّ؛ حتحخم ٌُّ َّْف إل[ْجبَّأل�آل :هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
خلّ[خل ٌُّألٌُّئ أل[ْ: ئُّ حتحخلى[أل إل[ْجبَّأل�ُّّل: إلّمت
ةُّؤ١ قًْألُّ طُّحتحٌّ ألٌُّ[جنر�ُّ؛ ْسًجب خ[َّْذُّ ئٌُّّ
ةًحتجب خُّمحم:جبَّحتإلُّة:َّْ ٌُّألٌُّئ:مُّحتَّخ:ذ[ْحألٌُّئ

أل[خلآلإ سألًخل[ٌحب َّْ
أل[خل سألًخل[ٌحب َّْ ذ[ْحألُّ ط جبحجبمج[ ء َّْضرُّْ ئُّْ
جبَّحتةختجبْ خٌُّ[آل: هحبحتحف مختحة َّْجلٌختٌَّئ طُّعًؤُّآل
جبٌْ[ذخت ثبببببببب ذ[حتٌض ئُّ تبت خختٌ[حت مجًٌختٌَّّ َّْ
َّْز ْ ؤُّجلحتحآل ة[حتْخ[حتٌَّئؤ[آل طُّحتحٌّ ّ�ّخن ؤُّةرُّخ
ضًححتآل مجئُّْ طُّحتحٌّ جبحجبمج[ خختٌ[حتٌَّئ َّْ ز[خُّألحبَّ ء
ط[خلُّْححت ألُّإلّحنغ ْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ّل إلُّي مجحنر
ْ حتٌ[خلر:قإلًحتٌّ:خٌُّ[آل:جبَّحتةختجب إلُّؤّخن ذ[ْحألٌُّئآ
نيًٌآل جبٌْ[ طُّْ طُّحتحٌّ ّل ؤُّةرُّخ ضًحخلر جبٌْ[س[حت
ألُّةختٌ[آ ذُّؤ[آل زختْخبَّمجُّ ء: : فُّجلحتأل ة[حتْخ[حتٌَّئؤ[آل:

شًةال:يُّذن ْ ةختجب زُّخلُّألحب ٌ[حتَّمجُّ خخت� جبحجبمج[ٌّ:ذُّؤّحل
ذ[ ةختجب ْحجل: ألًٌألُّحتٌَّئ: طُّعًؤُّآل جبَّخم ٌُّ خختجبْ
ضًَّؤ[ ٌّ:ُّْألُّجن]ٌ خ[آل َّْ آ خى[ ٌ[حتَّمجُّ:نيُّخلُّألحب خخت�
ٌال إلُّحت شىًؤُّز ْ ٌال إلُّحت خلُّحتْة[ٌُّذ ةًحتجبآ سًْحت
خختٌ[حت ئُّْ :جبَّخلر﴿ًَّجن ةًحتجبخلر[ألّخن زُّحتئُّؤ[آل: ْ
ةختجبآلآَّْف سًَّّسّىختجبأل زحنر�٢ٌّ ْ ةختجبآل جبحجبمج[
ئُّ ء جبحجبمج[ جبحألّحنغ تت جنًْآل ئُّ إلًٌختجبحآل ضُّؤُّ:
خ ذُّؤ[ال ثببببببببب ئُّ ْ ةختجب ز َّْ تببببثبببجبَّخم
يجمٌُّّئ ذ[ْحآل:ْ خُّئ�ٌُّئ جبحٌآل ئٌُُّّةً جنًْآل: ئُّ ْ
مجًٌختٌَّّ َّْ مجُّْحتح نيألُّ ّل ذ[ْحأل طُّحتحٌّ جن[إلحبٌَّئُّ
ت ذُّألّ[ ذ[ْحألٌُّئ: ٌّ]خ جبحجبمج[ٌّ ي[ألًْآل ئُّ بب ؤ[جبٌَّّ

جبحتٌ[آلث طنحبحال شًةال ةُّخم
حي[. تإمحلٌحل إل[جبٌّ ضحلحت بإؤحلخ[آل جن[ةخت خلُّمحبْآل إب
ئُّْحألُّجي ؤُّشىًال:ةختٌ[آل جلألحبحآل َّْ:١�ّ ةُّخل نيُّآل ْ

مُّجلٌحلإ ذ[حتة
ٌ[حت خخت� ئُّ: مختحة ألًٌألُّحتٌَّئ طُّعًؤُّآل ثببب خل[ئ ئُّ
ئُّ ؤئئُّز:ةًحتجب جبخب طًٌحن:طٌَُّّّْ:ء تب:ضًٌَّّ ٤[حتَّ
مجحنر مجًٌختٌَّّ َّْ ٌآل خخت� ةًجنغ:ْ ةختٌ[:ئُّ ةًحتجبخلر[آل

سألًخل[ٌحبَّ؛ طَُّّْ ُّذجبَّْئ أل[ْ ٌ[خل[ٌٌُّئ
ّّال خل هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ خ[َّْز: ئُّ: جبحجبمج[ خختٌ[حت جبٌ[حتَّ
شُّئُّخىلُّْ ئُّ سأل[ٌُّز سًْحت طُّْ ء خًٌّ جبحجبمج[ خختٌ[حت

أل[خلإ سألًخل[ٌحب َّْ ذ[ْحألُّ ط ْ طُّألو[ئ
شحلذ ء مختحة ٌ]ّخل ألحلحال: ذُّخّنُّز: مجًٌختٌَّّ َّْ
إل[ذألُّ تتثب خل[ئ ئُّ ّل َّْضر خ ض[ْأل خُّمحم
ئُّ :هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ َّْئ سُّأل�ّ[آل: ٌُّةال خلُّحت:شًةال
إل[ذألُّْ ثتثب خل[ئ ئُّ ء جبٌْال س[حت ةختحجباخأم�حبح
ط[جنىختح ًٌّ:ضًٌَّ[آل ْ:خلأل[حتٌ جبَّخلُّز:خلّ[خلُّز طُّحتحٌّ
نٌُّخت:مُّحتَّذ ألُّّ ط[ؤ[جبَّ جنًهّأل ّل ء:شحلخ ةختجبآل
بثثب خل[ئ ئُّ حتحخلُّ آ خحلحأل ؤ[ئ ض[َّْآل َّْ خُّنحبح ئُّ
ؤُّإل[ألٌُّّ جبَّحتةختجبآل:ْ ]ٌ ذُّخلو٢حز ؤُّْش جبٌْ[ َّْحتَّْ
بثثبحتَّخل[أل خل[ئ ةختجب:ْ جبَّخم:َّْزُّ ط٢حأل ذُّخُّمٌُّّّ
ئٌُّّ جبَّخم حتؤّ[أل حتْْخب ذ[ ْ ضًٌَّّ شُّجب خ[أل١ٌآل َّْ

ألُّئ�ختز؛ خلّ[خلُّذُّ
ْ ةختجب َّْز جبَّخم خُّنحبح ئُّ خُّمجمٌُّّئ ذ[ْحآل
ُّ جلْك ط[خلُّْححت:ط خُّنحبح ئُّ خ[ٌُّجب َّْخ[َّْحت�ال:إلُّؤّخن
شىًؤُّز ء: طٌَُّّْ[ َّْئ جلحألّؤآل إلُّحتنيُّآل : ألُّؤّأل
َّْف جبَّخل إل[َّْحت ٌل هختَّ طؤى[أل[ز: خُّنحبح ئُّ طؤختْْ

؛؛ ٌّز:هختَّجي:جبٌختؤًجنى
ةختجبآل ط[ئحنر ْ ذُّن٢ َّْ خُّمحم حتؤّ[ل نيًٌآل:حتخبٌال
ةًحتجب ألحن[ألٌُّئ:خًٌآل إلُّْئحبح طرألًنختحه:ْ جبؤًنختحه
ألّ خُّنحبح:ألُّؤ ئُّ ذ[ٌدُّز َّْ ْ ْ:سألًذ َّْخلُّز ئُّ
مُّحتذ جنًهّألُّّئ مجحنر ألًٌألُّحتحٌُّذ َّْ حتخبقُّ ط
يُّْؤٌُّّّ ]ٌ حتَّمجُّجل طُّةختجب ألُّخبحجبٌَّئ ةًحتجب أل[ني[حت
حئيًؤُّّا أذخيصّص أل[ْ ٌخت خب ئُّ مُّحتَّذ خىُّألُّ ضًٌَّ[آل
مُّحتذ َّْف مُّحتَّذ خىُّألُّ ضًٌَّ[آل طُّجبح ةًحتجب َّْ ٌّحت

خى[؛ ط[ئحنر ضًٌَّّ يُّْؤٌُّّّ ألٌُّ[جنر إلُّة
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خُّمجمٌُّّئ ذ[ْحآل
جبَّخم خُّنحبح ئُّ
ْ ةختجب َّْز

إلُّؤّخن َّْخ[َّْحت�ال
خُّنحبح ئُّ خ[ٌُّجب

ُّ جلْك ط ط[خلُّْححت
:إلُّحتنيُّآل ألُّؤّأل

طٌَُّّْ[ َّْئ جلحألّؤآل
شىًؤُّز ء

خُّنحبح ئُّ طؤختْْ
ٌل طؤى[أل[ز:هختَّ

َّْف جبَّخل إل[َّْحت
هختَّجي ؤًجنىز

؛؛ ٌّجبٌخت



هختَّؤ[آل خلّ[خلُّذُّ:خًقآلآ؛ ط جلَّحتَّحتؤُّألحب:مجُّْحتحٌّ طّؤُّ
آ ةختجبآل سُّحتجي َّْجلن ض[خل١ٌآل ئُّ: ْ مُّحتَّذ: خًٌألُّ
أذخيصّصا ضًٌَّّ يُّْؤٌُّّّ جبْْخ[حتَّ ةُّؤّ[آل طؤختْْ
ط[ئحنر :ط نيًٌآل ةًحتجب خًْجبَّ ألًْ ئُّ إلُّال ذ[: طُّة[
جبحخًألُّحتٌرٌُّئ ْ ةُّئرًْحت ْ سًمجختحهّ[ ئُّ ةختجبألُّ
ٌُّل ئُّ ةختجبمجُّآ ذُّطجم٢: طألجم[ألُّ طُّْ ُّذ ٌُّةًؤ
أل[ْ ئُّ مُّحتذ جنًهّألٌُّّئ خلُّجبحال ألُّؤ[آل َّْ ذخت

ألُّنيّألُّآل؛؛
ْ:هُّحتة سّ[ْحجلٌّ ؤُّّز ًؤُّجلئ ؤُّخلُّئٌُّّ ئُّ سّ[ جبٌ[حتَّ:
ء:جبخب طَُّّْ َّْئ ةًحتجب:ةختٌ[ ء:جبخب طَُّّْ أل[ْأل إلُّخم:ئُّ

ةختٌ[؛؛ جنّنُّ مُّحتَّذ
َّْف ةختٌ[آل ؤُّجلإلُّخ ْ خلّ[خل سألًخل[ٌحب طُّْحآل إ
ْ ةُّئرًْحتٌّ ْ �هُّحتإلُّأل يُّْؤآ سألًخل[ٌحب ةًحتجب

ةختٌ[إ طيرجم[جبٌخن
ّل سُّؤ[مُّذ ْ ؤئئُّز إلُّحت ؤُّألجمغ ء: جلحألآل طًَّّ
طَُّّْ َّْ ألّ[جل ّل جنًْأل ئُّ طرألًنختحها ]ٌ أجبؤًنختحه
ذُّطؤف حتٌّْ:ط[خًْحتٌّ:ْ:مجًجلَّحتحآل:خبٌ[ألّ[آل ئُّ ء ٌّجبٌخت
خألُّْحٌّ َّْجن[آل ء ضًٌَّّ مجًحتجل ٌُّةال ئُّ خُّمحم خى[آ
ْ:ٌُّجي ضًٌَّّ ط[ؤ[ألش ةختجبَّ طيرجم[جبؤ[آل خبٌ[آل:ٌُّمأل
نًحتهٌُّّ حتَّخلُّّ ء ةختجب سًَّّس يًأل[ه َّْ يًأل[ه
خ[جلحتمج[ألٌُّئ:هٌُّئ ئُّ ٌل هختَّ ٌَّّ٤[حت مجختذآل ْ ذًس[حتَّ

حتْْخبث ٌُّء ئُّ
أ ٌُّمأل حت٣َّ َّْ:خُّئ�ٌُّئ ألّ[جل خىختجبحٌحب إإلُّحتنيُّ

جبحجنر م٣ً[ألا جنإل[جبَّ
خإ ةُّؤ١ حتْْخب َّْ حتْْخب ؤُّجلحتحألآل إ٤[حتٌَّّ

خإ خلُّضر١ حتْْخب َّْ حتْْخب خ[جلححت أل[ْ إة[حتْخ[حت
جنًهّألُّّزإ ةخت� ةُّهرُّ:أل[ْ ضًَّألف إجبَّحتخم

ْ أل[ْحتحخلر ئُّ ألحنف أل[ْنيٌُّئ:ةًحتجب ةًحتجبٌّ إ:أل[ٌَّْئ
خُّّ ؤًئىحبححتٌّ ؤُّخلُّئٌُّّ ةختٌ[ْ ط[ئحنر مختحة ضًححتل

طُّحتَّخلفإ َّْز ةُّؤ١ ٌل ط[حتَّجلْْ
ٌُّمأل هٌُّئآ طًٌحنّؤآل ّل َّْضر ج خًٌحنال ضًحجلال َّ ئ٢
َّْ:طَُّّْ ألّ[جل ْ قآل نٌُّخت:ةًحتجب:أل٢ هٌُّئ نيًٌآل ةًحتجب؛

طّؤُّ نيًٌآل هٌُّئ؛ ةًحتجبٌَّئ خًٌحنّؤآل جبحٌال قآل أل٢
إلآل ْحتَّعٌُّئؤ[آل جبَّحتجبٌَّئ ْ ةًحتجب ئُّ ّ�ّؤآل خُّجن
ؤّئى[آل ئُّ ذ[ٌدُّفُّألحبٌٌُّّئ:هٌُّئ َّْف ؤئئُّذُّؤ[ألُّآ
ٌّطُّة[جب ذُّي[ئّحب ْ م[جبحز ٌّ خخت� ْ ؤُّجلإلُّذ ؤُّخلُّئٌُّّ ذ[
جبٌ[حتَّ ضًٌَّّ؛: ؤئئُّز أل[ْ ئُّ طُّيُّئُّّ ]ٌ ةُّؤّألُّ:
ةختجبآل ني[حتَّخلُّحت ٌّحت َّْف هختَّآل جبألّ[ ئُّ طُّيُّئُّّذٌُّئ

ألُّّإ ٌُّء سًْحت ْ ةُّؤُّ ةّحنٌُّئّ[آل
خُّخلّ[ل جبَّال حتحمجٌُّ[ألحبآل سًْحت طؤختْْ ء ألُّّ حتحخم ٌُّ
ملُّقألُّ ةّحنٌُّئُّ مجحنر: َّْجلمُّّز خ[َّْز: ئُّ ةًحتجبٌّ
ؤ[أل َّْ ٌُّ نيًٌآل آ :خلّ[خل طجمال: ْ ؤُّجلإلُّذ: ز[ٌّ
نيُّّذ هٌُّئ ]ٌ : ألُّّ طُّةرّو نيًٌآل: ء ألُّّ طَُّّْ
جبٌ[حتْ ً:جلْْحت جلْك طُّة[؛ ضًٌَّّ يُّْؤٌُّّّ طُّة[آ:طألى[حت
ةختجبمجُّ ف ئُّ ذُّطجم٢ أل[حت٣َّآ ْ حت٣َّ أل[جبٌ[حتآ
ٌّضًحجل : ٌّجبٌخت جبَّْحت مختحة ئُّ ؤُّجلإلُّذ ء طؤختْْ: ْ
ه[خلئُّ ٌّضًحجل خى[آ ةُّال ضًٌَّّ خ[آل ئُّ إلُّحتَّجنٌُّئ

جبَّخم إل[ ء جبَّخلُّز: ْ ضًٌَّّ أل[ْأل ؤُّْجبحٌّ ]ٌ
َّْجلن:خلّ[خل آ ض[ء ز خى[آ؛ مُّحتَّذ:ةُّؤ١ جنّنٌُّّ:
ذ[ٌدُّز آ:َّْ جبخبجبَّ طشرؤ[م ْ جبؤًمجختحه:طيرخي[جبٌّ ْ
مُّجن٢َّ ألُّ مُّحتَّخ مُّجن[ٌختٌّ ٌل ُّ�ةًؤُّئ أل[ْأل ئُّ
خىُّهّحب:َّْئ طَُّّْخلُّ ٌّحت ط[خل[أل١ٌآل آ جبَّْحت ألُّ ْ جبٌختٌّ
طختحٌّ ةًْجنحنُّ ْ ذُّجي ٌُّ ؛؛ ضًَّجب ؤُّجلإلُّذ إل[ْ
أل[ْ ئُّ ء:ز ٌُّ ض[ذخت َّْ نيًٌآل طُّْألًح ألُّ: ؤُّألجمغ
مُّحتَّذ ه[حتخم:ْ سًْحت أل[ذًَّأل ٌل:ضخت�ضًٌَّّْ جبحٌختَّ
ؤُّجلحتحألآل طُّحتحٌّ ؤُّجلإلُّذ :ْ جبٌآل آ إل[ْخل[جب ذًحتء ْ

خ[حتٌّ؛؛ ة[حت َّْ جبَّخلُّز طؤسختحذًحتٌّ:ْ
نيُّآل ٌ[حت خخت� ٌل خخت مجًٌختٌَّّ َّْ ٌُّة�ختذل ألُّذٌَُّّْئ
َّْ ًٌمججمهّ[ خ[َّْز ئُّ سُّألل ذ[ْحألٌُّئ طُّحتحٌّ جبحجبمج[
حتْحألحبح خ[َّْز ئُّ تتث ٌ[حت خخت� إلُّؤّخن َّْ ثبث ٌ[حت خخت�
جنًَّّ: ئُّْ جبحآ:إلُّحت ذُّجنىّئ خل٢حئًّآل طُّحتحٌّ جبٌْ[ذخت ْ
مجًٌختٌَّّ:هُّحتؤ[آل ذحنختٌآل:ٌُّةال:تببب:َّْ حتْْخب:ثبٌّ ئُّ
ْ ؤُّجلحتٌ[ مختحة ئُّ ذ[ْحألٌُّئ ٌّ]خ جبحجبمج[ٌّ بب: ٤[حتَّ
ححيًئ ي[ألًْآل جبحجبمج[:ْ ي[ألًْآل:طُّْ ؤ[جبٌَّّ:تب َّْمجًٌختٌَّّ
ذنحبٌز :ْ بثثب خل[ئ تبٌّ ٤[حتَّ حطحلحطُّّ ظ[ةؤ[ز:
خبٌخت ضختٌ[ألُّ زّحن١:جبَّحتنيّألُّ ء ي[ألًْألٌُّئ مجحنر:طُّْ

جبحجبمج[؛ ط: زُّحتْخ[ئ
ألًْحتٌحبَّ ْ سألًخل[ٌحب ذ[ْحألٌُّئ طُّحتحٌّ ُّ�ّ جبحجبمج[ٌ ٌُّ
ة[حت ْ ُّذجبَّْئ أل[ْ ميًخٌُّّ: جبحجبمج[ٌٌُّئ: ي[ألًْألٌُّئ
مجحنر ذًٌُّأل جبحجبمج[: ط ٌُّمأل آ طُّة[: َّْزّ[آل
ذ[ْحألىختآل ئُّ ببتبتببب ببثبثتثبذ[ ئُّ ء ذ[ْحألد[حتٌَّئ
ي[ألًْآل ببْببْتبْتبٌّ ؤ[جبٌَّئ مجًٌختٌَّّ َّْ جبحجنرألُّ جبَّخم
ْ:نٌُّخت مختحي ذ[ْحألد[حت ]ٌ خآل مختحة إلُّحتةًٌّ جبحجبمج[:ئُّ

ظ[ةؤُّْ:خلحلحٌ[آل:خّ[جبإ مختحة ض[ء خ[آل ئُّ مختحي
جنًٌَّّّ َّْ مختحة جبَّْئُّز: ببثب خل[ئ ئُّ: جلحألّؤآل طّؤُّ
حتٌىُّهرألأل[ؤٌُّّ ْ ألُّخ جبحئل ئُّ خلختْجنر ]ٌ ذُّخّن
زًٌَُّّألحبٌٌُّئ ئُّ جبح: ضُّخم ذ٢ جن٢ٌآل يُّخلخت: ثبثب
مختحة ْ ط٢حآل ئُّ:أل[ْأل ةًحتجبٌَّئ:هٌُّئ إل[ذآل:ْ:ني�آل
جنًهّأل ّل إلُّحتجبٌْ[آل:خلّ[خلُّذ ء ض[ذختَّ َّْْ ٌُّجي آ

َّْة[حت:إل[ْحتجبآلآ ةًحتجب َّْحتحَّْحت:َّْ
َّْحتحَّْحت ثجنًخ[ز:تتثبئُّ طأليذ ئُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ إ
خحلحألّؤآل ء ذ[حتغُّّّمجُّ: ألًةرٌُّّ: ٌُّ ْخل[آلأ خُّمحم
جبحجنغ جبحخلر[ألُّ: ْ ئُّ مجُّْحتحٌُّل جبَّْحت هٌُّئ خبألٌُّئ:
خًٌآل:ْ ط[ْححتَّ :ْ جبحآل يًحتخ[أل ئُّ ء: سًْحتَّ إلُّ:َّْْ
ضًٌَّ[آل جنًٌّ خختحْ ْ خ[ْل َّْجن[آل جن[آل جبَّحتَّْجبَّحتٌّ

ةختٌ[خماإ ةُّؤ١:خ[خلّ[آل جبحضُّْ َّْ َّْف ط[جلححت:جبٌآل
ئُّ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ةًألوختحألحم ئُّ خ[حتجلحأل ْء إخلُّحت
ء خحلحألآل ٌُّ خ[ٌُّجب: مجحنر َّْزث إلُّئ٢ تببببتبببئُّ
َّْ خلختٌّ:ةًؤُّةٌُّئ:ؤ[ف َّْ:جنًٌَّّّ ةًحتجبٌَّئ:خُّنحبح

طُّحتَّخل[ألآلإ طٌُّئًئ جنًْحتجي
خِآ خُّحتأل[ؤُّ :َّْ خلُّجبجبحال ٌ[حتٌَّئ: خخت� خًٌحنال: إضًحجلال
مجًٌختٌَّّ َّْ :بثثب:جبَّحتةختٌ[ْ ئُّ:خل[ئ تتتء ٌ[حت خخت� سًْحت
خًٌآل:ئُّ مختحي ٌ[:ؤ[ي سألجمٌُّّّ:مختحي ٌ[حتَّ طُّْ:خخت�

ةًحتجبٌَّئ:هٌُّئ:خلُّألختٌ[إ
َّْحتخبَّ تؤ[ألل: :ثبببببثثبٌُّمأل بتبئُّ خبؤ[حتَّ: إخختٌ[حت:
طُّْ ؤُّألن ء جبَّحتني ذجمو٢حز :ْ ةختجبآل: جبَّخم:
ة[حت شىًؤُّذ جبَّجلمج[ٌٌُّئ ئُّ ء طُّةختجب مختحيٌُّّئ

خبآل:خّ�[ألُّ:ضًحخلرًٌآل؛ ء خىُّآل
طُّجبح طش[جلَّ ء تثتجبَّحتةختٌ[ خبؤ[حتَّ: تببتببثثبخختٌ[حت إئُّ
طُّخلئّ[آل طُّمجُّحت خُّّآل ذُّة خبألٌُّئّ[آل زّ[مجٌُّئُّ َّْْ
ْ جبٌأل[حت تإلحلححت مُّخلىُّحتٌّ ٌُّ ئَُّّْحتحَّْحت خًْجب ط٢حأل

طُّجبحتٌ[إ َّْز جبٌأل[حت ْز[ألجمُّجب بإلحلححت ؤُّجبَّأل زّ[ل
ؤُّألن بثثبجبَّحتنيآ : خل[ئ ئُّ ببتبء خختٌ[حت: مجًٌختٌَّّ إَّْ
نٌُّخت ؤُّأليًئ:ْ ؤ[ئ ؤًئىً خّ�[ألُّ جبححت خبآل:جنًٌّ ةختٌ[

خّ[جبَّ:جنًٌُّ:مختحيُّّمجٌُّّإ ؤُّأليًئ
َّْحتزختخلً ٌُّآل ئُّ جنًهّأل ْ ححتمم[ف خختٌ[حت هختَّ
َّْ جبخب مختحي خلُّحتخ[جلٌَّئ ْ خُّمحم ة[حتَّْجبَّخم
َّْزّ[آل جن[ة[ؤ حتخبٌال ء طُّةختٌ[ هٌُّئ إل[ْْذٌُّّئ
حتَّخل[ألآل ض[ذختَّ ٌَّّْ أل[جبحآ ٌ�ّ[آل خلحلح إلّمت طُّْحتجبْ
نيألُّ حتَّخل[ألآل نيًٌآل جلؤُّ حتٌْحبحجبٌَّئُّ طُّْ خ[خم ْ
خلُّخُّخٌُّئ جبحتحخلٌُّّ:َّْجلن:هٌُّئٌُّّئ:ْ ّل:ْ ؤُّمئًؤ[ذ
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إ ٌّضًحجل طؤى[أل[ز َّْضر:ْ ّل ذ[ْحأل نيألُّ
جنًْآل ئُّ ء ّ�آل ؤُّحتجبؤ ذُّألّ[ هٌُّئٌُّّئ خ[َّْحتال َّْ
ٌُّء ألًْ ئُّ ضًٌَّ[آل ألُّذًَّألجمرألُّ خُّمحم شحلذ حتؤّ[آل
ْ خلّ[خل جنًٌآل ذًَّألجمر جنّنُّ قًْألُّ طُّحتحٌّ ملُّألآل

خى[إ خرُّْ مختحة ّل جنًْألّ مجحنر ئُّ ضًٌَّّ إلًٌُّز
:طُّجبَّقآل إلُّْئ ُّ�ٌ هختَّ خل[ئٌُّئ ء ٌُّ خ[آل جبئألّ[ال:َّْ
َّْذُّآل ؤُّحتجبال طّؤُّ ء خىُّقآل حتحجلٌّ مختحيٌُّّئ
ؤُّجنختْمُّّز َّْف:إلّؤ[آل:هٌُّئ:ؤًجنىئ ّ�ّؤآلآ جبْْخل
حتحجبٌى[ئّحلال خلّؤ[ٌّ ء مُّحتَّذ أل[خلًّأل[ئّحلال آ ٌّجبٌخت
هٌُّئٌُّّئ ش[ةال:ةختجبآ أل[ْنيُّمجُّ ئُّ:خ[آل خلًألأل خلّ[خل
طُّجبٌآل؛ خُّنحبح ط[خل[ٌحن:أؤنؤ[ٌّ:حؤألا ؤُّذُّئ سًْحت
إلحم خُّنحبح ئُّ هٌُّئٌُّّئ خًٌآل َّْ حتخبٌال ء خ ٌُّ إلُّ

طُّةختجبإ أل[طُّؤأل َّْ
ألجتحجبٌَّئ إل[ْ َّْئ: طؤختْْ هٌُّئٌُّّئ زًٌَُّّألحبٌٌُّّئ:
ْ خلّ[خل هّحن١ ةًحتجبخلر[آل إلُّحتٌال ئُّ ضًٌَّ[آل

ْ:هُّحتإلُّأل�إ حتْجنألإلًٌختٌّ خلًْجلجبححتٌُّ:ذ[
تببب ذ[ :تثثب خل[ئ ئُّ جنًٌَّّّ:زًٌَُّّألحبٌُّّئ ألُّذّشُّْ
ْحين ّل ضًَّألجمرأل ْإلُّحتجب خ؛ ةًجنألحبَّ ّل خلىًذ
ء طٌَُّّّْ إلّؤ[ألّخن ألٌُّ[جنرألً: ٌُّة١: َّْجلن طُّحتحٌّ
هٌُّئٌُّّئ َّْ:ةُّؤّألٌُّّ ةًحتجبخلر[آل:خلُّخ[حتَّز ئُّ طؤختْْ
ألُّ جنُّحتشُّ ْ ذُّْخلّو ألًٌجمختٌُّل هختَّ مُّحتَّذ أل[ْ ئُّ
خ[خم ْ:جبَّحتةختجبألّ[آل َّْزّىختجبآل ْ:ةًْمي �ْجل ذُّشئّئآ
ء أل[ةختٌٌُّحب ؤُّألجمرألّ[آل جنًٌَّّّ خ[خم َّْف طُّةختًٌٌحب
؛؛ خ[حتآل َّْة[حت سًْحت َّْ سًْحت ذ[ةرُّّةٌُّئ خف أل[ني[حت
خلّ[خل ألحلحال ْ خ[جبَّخم خُّّ جنّنُّ تببب:ء جنًْآل ئُّ
َّْ هٌُّئ ؤُّخلُّئٌُّّ ألًْ ئُّ: خآإلُّال ط[ئحنر مختحة
َّْ ألّ[جل طّؤُّ َّْخ[َّْحتال ألُّجبحتٌ[آ ئٌُُّّةُّْ جبحتْخم جنًٌَّّّ
هٌُّئ ٌُّّ�ةًؤُّئ طُّحتح جبٌختقآلج زختخلّ[حتَّ ط جبحآل سًحْ
حجل :ْ ئ ط[جنىختحْْ: َّْ مختحة جبٌَّحنر ئُّ مي ْ ئُّ:أل[ْ:مختحة مي
ذًٌحن:إل[ذ�ُّح؛ أل[ة[:ء ؤجنىذُّ طُّْ خ[خم يًٌئ١ ْ
طألجم[آل:هٌُّئ طُّْئٌُُّّْز ؤُّألجمغ ؤُّخلُّئٌُّّ ء جلحألّؤآل
ةُّهرألُّ أل[جنُّحتم؛ نيُّ ْ جنُّحتمُّّ نيُّ ء ألُّخُّّ ٌُّ

�هُّحتإلُّأل ْ خلّ[خل ُّذآ ٌُّةًؤ ة[حتْخ[حت: ئُّ: جبٌْ[ٌّ
جبحتْخم ط:خ[َّْحتَّ خُّمحم شًةال ئُّ:جبَّْحتحآل ذ[ٌدُّز َّْ

ء:ةًؤُّئ�ُّ:زحنرًّحأل:ألُّّ؛ ةختجب
جبٌآل زّ[مجٌُّئ ةختجبألُّآ ئّ[آل ئُّ زحنر حتْجنألإلًٌختٌَّئ
طُّحتحٌّ ذُّألّ[ ء ةُّآل؛:خلّ[خلُّذّخن طُّحتحٌ[آل جبْم[ ذُّألّ[
طُّخختجب؛ أل[ْ خّ�[ألُّ َّْ طُّْحآل خ شُّئ خُّمحم شحلذ
هٌُّئٌُّّئ َّْجنًإلختَّز: مُّيٌُُّّل إلّمت خُّمحم
أل[ْ نيًٌُّ ْ زحنرى[حتٌ[آلآ ْ جبحتْخلى[حتٌّ ئُّ ألٌُّ[جنر
ْ جبْنيَُّّْة خلُّحتَّذ[ٌّ ٌُّ جبَّحتةختجبألّ[آلآ زختْخلٌُّّ
ء خ:ؤُّجلإلُّخ ْ يُّْؤ سّ[ة[حتٌّ ْ حتَّمجُّجل:زُّحتخلر
ة[حتَّخل[ذُّمجُّ سًحألٌُّئ ةختجبآل خّجمُّحتْجنًآل َّْ جبٌْ[س[حت

خإ ذُّؤ[ال
إل[أل[جبحٌآل طُّحتحٌّ ط[ْححتٌَّئ ء جبٌْألّؤآل طؤختْْ طّؤُّ
َّْف ؤُّجلحتحألألُّآ: ؤُّحتةُّجل ْ حتٌى﴿ختٌ[ل ٌّخخت ٌُّة١:
ضًحجلقآل نيألُّ:ء طؤختْْ ذ[ ذُّسختْخُّمجُّ ٌُّ:ء َّْض[ذخت
خلّ[خل ٌُّألٌُّئ ْ شحلخٌُّئ ْ ألُّخُّّآ خلُّحتةُّهرل
ؤأل[ئٌُّئؤ[آل ألُّةختجبألُّآ قحنرٌُّئُّ ئٌُّّ زّحنًحجلٌّ: هختَّ
إلُّؤّخن ْ ئُّإلشُّ ]ٌ جلححتحَّْ ض[ذخت َّْ ط[ْححتٌَّئؤ[آل ْ
جبٌختآل؛؛ طُّئجمًخألّخن خّ�[ألٌُّئ َّْئ هّحن١ ؤُّجلإلُّذ:
طن١حي ْ : خًٌألّؤأل خ[ٌُّجب ء خُّّ جبحتْخم ه[خلئٌُُّّل:

خىُّقآلإ ز َّْ
سًْحت:ةُّؤّألُّ أل[خلّألؤ[آل ء خ[َّْحتَّ طُّْ ألّؤُّ:خلُّحت ؤآل
ألحلحال أ خى[ شيًيؤ[آل ئُّ جبه[ن خرًٌُّأل طُّيُّئُّّ ]ٌ
ئُّأل[ْ ء: ؤئئُّز ٌُّء ئُّ ّ�ّؤآل: خُّجن طّؤُّ ةًذ[ا؛:
ْ إلُّة ألُّ ٤[حتَّ َّْ ةُّؤّألُّقآل خُّنحبح مُّحتَّذ
سًْحتَّْسًْحت حتٌٌُّّئ شىًؤ:ئُّ جبَّجلمج[ٌٌُّئ شيًة؛
هٌُّئٌُّّئ خ[آل: َّْ ضًٌَّ[آل جنًٌألّجمر خلّ[خلُّذٌُّئ:
ؤُّجبحتخلٌُّّ ء إلًٌختجبحآل ضُّؤُّ: آ طُّةُّآل سًَّّس
خُّمحم جلَّؤ[آل ئُّ ْ ةختٌ[ جبحتْخم تتثب خل[ئ ء هٌُّئٌُّّئ
ةختٌ[خم طٌَُّّّْ: ألُّةختٌ[خم؛ ْحجل طؤختْْ ذ[ خُّخلختٌ[:
ئُّْ هُّي٢حألُّ: ٌل ؤُّجبحتَّخلُّ أل[َّْمجٌُُّّْ زّجمر ةًز

ألختٌ[خم؛ خ[أل ئُّ هٌُّئ أل[ْ ألحلٌىٌُّّئُّ

خلّ[خلُّز ألُّخًٌآل ْ جلْْحتَّ ْ جلَّضر طُّْ خ[َّْحتال َّْ
إل[ْحتمجُّجلٌَّئ ٌُّآل ئُّ ي[ٌال: جب٣ٌَُّّر ْ حتْجنآل
ةختجب أل[ني[حت هٌُّئٌُّّئ ةًحتجب: :خلّ[خل خلُّحتةختجبحٌُّذ ْ
إل[ْ :ؤُّجلإلُّخ جبَّخلُّذحبححتٌَّئ طؤى[أل[ز طُّحتحٌّ إل[أل[
جلٌ[جب حتحخلرُّ خًَّْآل؛ ْْ طؤخت� مختحة ئُّ ضًٌَّ[آل ؤُّجلإلُّذ
مُّحتَّذ ئُّ:خلحلحٌّ ء ٌُّ ض[ذخت َّْ يُّْؤُّّز:أل[ةُّآل خ[خم
ألُّْحتْْجل خًْألٌُّّ ئُّ إلّؤ[آل خًْآلآ:َّْف جبٌْخت جنًهّأل

؛؛ ؤّأل يُّْؤ خ[َّْحتٌَّئ َّْ طًؤّحبؤ[آل
شجم[ذ خ[آل ئُّ ؤُّجلإلُّذ َّْ هٌُّئٌُّّئ طإلرؤ[ال ٌّأل[جب طّؤُّ
ضُّذُّحتَّآ ئُّ جبٌْخت:ةُّهغ طُّحتحٌّ ُّ يُّْؤُّّز:خحلحألّؤآلآٌ:
ذُّطؤف ْ �إل[ْجبَّأل:ْ خلًْجل إل[ْحتجبآل: َّْجبَّخم طُّحتحٌّ
ةًؤُّئ�[ٌُّل طُّألحبحؤٌُّئ سًْحت: خبٌ[ألُّ؛ خ[حتْمجًجلحتحآل
ؤًجنىز ْ جلٌْض جبَّحتجبْ هختَّ: إلّؤ[آل أل[ؤًخلرُّيختآ
خ[جبَّخلٌُّئ ذّجتٌّ ْ ذًآل ئُّ إلُّؤّحنُّ ٌّ[آلآ حت ئُّ إل[
جبَّحتٌْألُّْ ئُّ ةختجبمجُّ ٌل ة[حت ٌُّ ْ ذختخلآل جنًهّأل
ْ جنًم[حتَّ:جبٌختآل خ[َّْحت:ٌَّّْ طجمريختححت:ألٌُّ[جنرًْألآل:طؤش[
طصرّ[ذ:هّحن١ْ ء خىُّ طُّئجمًخألّخن نيألُّ :أ طًٌحنآل
ط[ٌألحبَّ ئُّ ُّ�ٌ زختخلّ[حت :ٌُّ خًْجبا ةُّؤ١ ضُّذُّحتٌّ:

جنألُّهّؤآلإ سًحٌّْ
حشحلحذ ْ هٌُّئٌُّّئ

ألُّي:ْ ٌل خخت َّْ:ض[ذخت ؤئئُّذٌُّئ:إلُّؤّحنُّ ئُّ:ذ[حتٌض
إلُّ ؤُّحتجبؤّخن ْ ٌُّء:سُّؤُّْ:خّألُّ َّْئ خُّحتخبََّّْألحبٌّ
خُّحتأل[ؤٌُّل نيًححتنيًٌَّّّ ئُّ ذ[ خُّخل[ألُّ سُّال نيألُّ َّْْ
ي[ٌال ضًٌَّ[آل جنًٌآل ء ٌُّ طُّحتحٌّ خىُّآل ]ذُّي مجحنر�٢

خ[حتآلإ جبَّخم َّْ ط[ؤ[عٌُّئّ[آل خىُّآل:ٌ[
طّؤُّ طُّحتحٌّ ؤُّجبَّأل حتٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ ْ شحلذ ْسًجب
طُّمجُّحت طّؤُّ سًْحت جنُّحتغٌُُّّل: ح ٌّجبٌخت ٌل خلًْجب مي
ء ّل ؤئئُّذٌُّئ طُّجبحح جبَّخم ئُّ نيُّ ألٌُّ[جنرًْجب شحلذ
ء جبٌختآل خ[َّْحت مجحنر جبٌألُّح ضًَّجنُّّل مي جبٌختآل شحلذ
]ٌ طحنرد[َّ ئُّ طألجم[آل ء طُّحتحٌّ:ٌُّ م٠َّذُّ س[ؤُّء ذ[حتٌض
ذُّسختْخٌُّئ ألُّة[آ:ط[ٌ[ جبْخ[حتٌَّ[آل خى[:ٌ[ جبٌْختٌّ نُّئُّز
خُّّ ط[خلرُّ ئٌُّّ طّؤُّ ؤُّجبَّأل ني[ةٌُّّئ ْ خلّ[خل

]ٌ خى[ ألحلٌىؤ[ألُّْ ئٌُُّّة١: خحبحح ألّ[جلٌَّئؤ[آل سًحْ: ء
ةختجبمجُّح؛؛ زُّحتجنًخْؤ[آل نيُّْحجنٌُّّ:ٌُّ

هٌُّئ يُّجلٌٌُّّ مجُّْحتحٌٌُّئ: ء: جلحألّؤآل طّؤُّ
ئُّ خُّّآل إل[آل ؤُّحتجبال يُّجبقُّ سًْحت ألُّذًٌُّألجمغ
ؤُّجبَّأل:ْ �هُّحتإلُّأل ْ طشرؤ[م ْ قحنرٌُّئ:خلّ[خل
ذُّطجم٢ :َّْ ألف : ًَّجي جبظ ؤُّحتجبؤّخن: خًْآلآ: خُّجنحبححت
طؤختٌْْ[آلآ خبٌ[آل خ[آل ئُّ : خ[َّْذٌُّئُّ: ط مجًجلٌَّحنرٌُّّ
سًحْمجٌُّّ ْ ٌّضًحجل ء:سًحْ إلُّخم ٌل هختَّ زختخلّ[حتٌَّئ
هٌُّئٌُّّئ؛ ٌّ:مجحنر آ:خُّئىال:إل[ ألُّّ ٌّ:طّؤُّ ذُّألّ[
ة[حتؤ[آل جنًٌَّّّ:هىختْ خًٌآل ذُّيئّحبٌّ خًٌحنال:ء ذًٌُّ×
ْ جنُّحتغُّمجُّؤ[آل ألّ[جل َّئ طُّخل[خلُّّ:ءْ: خلُّخُّخٌُّئ آ:ئُّْ
جبحتْخم:ة[حت ًٌَّّّ جن إلُّؤّخن أل[مجًعآ ْ أل[ضًَّأل ْحين
حتْشٌُّّّ:َّْجبَّخم ألُّةُّهر�ُّ:ْ طّؤُّ:س ٌّ سُّؤ[م
إل[ْحتجبآل جبَّخم َّْ إل[ْحتجبآل:طؤرّ[جل:ي١ٌَُّّْ:ئُّ:حتْشٌُّّّ
أل[ْ خىلألُّ آل أل٢ ضًئ جبٌّ ؤُّحتجبال مجحنرآ ]ٌ إلُّة:م[ال
ء طَُّّْ ض[ذخت َّْ هٌُّئ حتٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ ْ شحلخٌُّئ
ئُّ ضًحجلال:خًٌحنال ةُّؤُّ؛ ْحينّ[آل ْ:جبَّخلإل[ز جبَّخلىُّهر
ذُّطؤف طُّحتحٌّ ٌل ة[حت ]ٌ ّل جنًْأل خّألُّخلُّ ش[ئُّز هختَّ
ء هّحن١:ئُّ:طَُّّْ طؤرّ[جلحز؛؛ إل[ْحتجبآل جبَّخم َّْ ]ٌ خبٌ[آل
إلُّجبَّهٌُّئ ْ ط[ؤ[ألش ئُّ:خ[َّْز آ طُّةُّآل يجمُّّ خىُّآل ة[حت
إلّمت ء ّل:طُّةُّقآل خُّحتأل[ؤٌُّئ ْ:خ[خم هختَّ:طًٌحنّؤآل
ذُّْحهي ّل نيحنرٌُّئ خ[آل مُّؤُّئآ:ئُّ أل[ٌُّحتقأل[ألُّ َّْضر

أل[ةختٌُّآل؛ سًَّّس جبٌ[حتَّ خلُّحتَّذ[ْ ئُّ ء طُّةُّقآل
َّْف آ أل[ةُّال ة[حتح ْ ْحين خُّحتأل[ؤٌُّئ ْ طؤى[أل[ز خ[خم
طؤختْْ:طَُّّْخلُّ هٌُّئ طألجم[آل ذ[ٌدُّفُّألُّّّل ء طًٌحنال
ألًٌجمّ[ل ألًح ئُّ ني[حتَّألًٌحم ذُّيحبٌختْ َّْ خ[َّْحت� هختَّ
طُّحتحٌّ ةًجنخن ْ:]ذُّي َّْ ألّ[جل ء ٌُّخلُّ ٌحب؛ :جبٌخت ًٌَّّض
أل[إلؤ ْ جلحأل ؤ[هٌُّئ:َّْ:خ:ه[ٌحبَّ إل[ْحتجبآل جبَّخم َّْ
ضًٌَّّ َّْجلن ٌّأل[ضًحجل طُّة[آ حتٌْحبحمجٌُّئ ٌّنيَُّّْحت
ٌُّ ْ ٌّطُّجب ٌّخحب ٌّملًحجل إلُّحتنيُّ طًٌحن خى[:؛ ط[ئحنر
مجحنر ْ جنى[ألُّّ طُّحتحٌّ:طُّْ:ألًح:نيًٌآل طختحجبَّؤ[آل زحنر

ألًحؤ[آل:خُّخل[خمإ ٌٌُّّئ:ئُّ حت
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زُّحت�ٌَّئّل حتْْخبٌَّئُّ ئٌُّّ
هٌُّئ ّحنٌُّئ ة ئُّخ[َّْز هّحن١َّْ
هٌُّئ أل[ْألّحن[آل ء: خ[َّْذٌُّئّل ]ٌ
]ٌ هٌُّجمدًء ئُّ ًٌَّّض مجختذ�ُّخلُّ
ُّ�ّ :ض[خل ٌَّّجبٌ[حتجب ٌٌُّخن ز[ئر[ئآ:ء
ٌل مجُّْحتح جبَّألل طُّحتحنيُّ ْ ٌل حت�حجبَّ ذ[

هٌُّئإ ةًحتجبٌَّئ طُّحتح ألُّْجب
زُّحت�ٌَّئُّ ئٌُّّ ّل نيُّأل ط[ٌ[ َّْف
ّحنٌُّّ ة طٌُُّّألُّ: �مجختأل :حتحخل َّْ
طٌُُّّآل حنىُّهرألّ ز إلُّْئ ْ هٌُّئ
طُّضُّألُّ ط[ؤ[عٌُّئ حتحجبٌَّل ذ[ ْ
أل[ْألّحن[ألٌُّئُّ ط طُّحتحنيُّ ْ حتٌّْ

خبألآل؛؛؛إ ًإلُّئ
هٌُّئ ةًحتجب أل[ْ طُّمجُّحت طّؤُّ
ًٌَّّض ؤ[ي خ[ٌُّخلُّ: خبألّالآ: ًإلُّئ
جنُّإلّحبٌَّئ أل[َّْْ ط خُّّقألُّ
ْ َّْحتنيُّْؤ[آل هٌُّئ:ملُّقألُّ ةًحتجب
ضختحٌّْل إلُّحت ئُّ خىُّهّال جبٌْختَّْ
جبٌْختؤ[ألُّْ ء ّل نيحنر إلُّحت ئُّ ْ

خلُّحتَّةإ ّحنٌُّّ ة ئُّ طُّض[
جبحضُّ س ء جبٌْألّال ًّح ئ طّؤُّ
خًٌُّخلُّ زُّحت�ٌَّئُّ ئُّْ ٌل: خخت�
ةُّخلٌُّئ طُّحتح حتَّخل[ألآل جبَّحتْحجلٌَّل
ؤٌُّْجم ئَُّّْنيُّْمجختذآل َّْخ ذخت
خ[َّْحت�ٌ[آل:طَُّّْخلُّ ْ ةًحتجبٌَّئ:هٌُّئ
ط طُّةُّألُّ ّحنىُّجي ز ضحلؤُّز
َّْجبَّخم ء ّىختٌ[مجُّ ئ جلْك ّىإل[ذٌُّّ ز

خلّ[خل ذُّخُّمٌُّّّ ْ هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
جنًْآل ئُّ ٌُّء خلرُّؤى[حت حتخبقٌُّئ

أل[آلإ مختحة ٌُّء
ّ�ّ[آل نيحنر إلًٌمت هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ
ّحلَّْ إل :َّْ طَُّّْء طُّحتح ألُّّ: ةُّال
مختحة خلّ[خل:ئُّ أل[ْ:زختخلٌُّّ خىلألُّ
ط جن[ٌُّذّحبَّحت ّجتٌْْ[ألّخن: ؤ ْ
ّألّحب �٣ خلُّحتال: ؤآل: َّْف: نيحنرُّخلُّآ
ؤُّحتجبؤ[ألّل طُّحتحنيُّ: ط[ٌ[: ئَُّّْء
هٌُّئ ةًحتجب ء ةُّآل: ئَُّّْ إلًٌخت
حتَّْذٌُّئ ْ شحلذ ٌّ�ئُّحت خ[ٌُّخلُّ

خىُّآلح ة[حت ذختَّْ
طُّحتحنيُّ طًٌحنالث قًْألُّ ٌختَّ:طُّحتح ئُّ
هٌُّئ جنُّإلّحبٌَّئ طُّحتح زٌُّىُّحتٌل
خُّنحبح ؤٌُّحبحألٌُّئ ئُّ ّل ٌُّة ئُّ

ٌحبآ جبحأل[ألختٌُّ
زُّألش َّْحتسُّ ء ّل ئَُّّْضر ٌٌُّخن
طُّْ :مختحي ٌل إلًألُّحتؤُّألحب : خل[ئ
طُّْ ةًْحآل ةختجبمجُّْ ذُّؤ[ال زٌُّىُّحتَّ
ئٌُّّ ةًحتجبٌُّ ْ :مُّحتَّخ شحلخٌُّئ
ط طُّحتحنيُّ زٌُّىُّحتَّْ ؤُّخلُّئٌُّّ
َّْذ[ٌدُّز ٌحب أل[ةختٌُّ سًَّّس ة[حتَّ
ْسًْجب زٌُّىُّحتَّمجٌُّخن طّجمُّ
ٌّ�نيَُّّْحت:ْ ٌل طُّؤد[حت ئُّ:أل[ْ ٌحب جبٌخت
ْ ٌحب د�خت ّإلُّئ ّل ةُّخل طُّة[ طَُّّْ

إ ٌَّّحبّ جبحؤُّجلحتأل
شحلخٌُّئُّ طُّْ طُّمجُّحت طؤش[
شىًْؤُّز ئُّأل[ْ ٌختآل جب ْسًْجب ء

طذؤخّئّل أل[ضًحجلآل ْ مختحي
خى[آ خ[حت زٌُّىُّحتَّ طُّْ ْ ةئدىُّآل
ّحنٌُّئ ة : ٌّ�نيَُّّْحت نيًٌآل: طٌُّّ
طُّْ ط[ٌ[ ٌحبآ طُّةختٌُّ ئُّئّ[آل مجختأل�١
ئُّ:ضًٌَّ[آل ألف جنُّحتؤُّجلححت شحلخٌُّئُّ
ألُّضخن ط[ٌ[ هُّحتحؤًْجنىختجبألُّْ ئٌُّّ

نيُّخمح زُّحت�ٌَّئّل طّىلألُّ
طَُّّْ حتَّخلُّّخلُّ ؤُّخلُّئُّمجُّ ذُّأل[ألُّز
َّْ ضختحٌْخن ْ ألُّخلُّة ٌُّّيجم ء
خ[خم ّل ئَُّّْضر ٌحب خىختٌُّ ٌٌُّّة١
ٌُّْألٌُّئ نيف ئُّ حتَّضألُّ ْ طُّةُّآل
َّْحتمجختٌّ طَُّّْء سًْحت طُّمجختآل
ٌألُّحتحٌُّذّ[آل ألً ء: ٌحب: خىختٌُّ ئُّْحألُّ

ئُّ ْ مختحة: ئُّأل[ْضًجب طُّةُّآل:
ضًٌَّ[ألّخن ٌألُّحت ألً ْ مختحة جبٌَّحنر
ةُّأل[ئ ْ ؤ[ئسُّحت� ْ حتَّخل[ألآل ئُّ ٌختآل جب
طُّحتح زحنرّ[آل: إل[ جبَّحتةّّخن جبَّخم: ْ

ئُّئّ[آلإ َّْحتمجختٌىختجبآل
ْ ةًحتجب ئُّْحتَّ إل[ طُّئسٌُّْخن

ةُّآلآ ذ[ْحألد[حتٌ[آل مُّحتَّخّخن
َّْ جبمج[ألّخن إلُّحت إلُّآل ئُّئّ[آل طؤش[
َّْ إلُّآل ئُّئّ[ألّخن ْ أل[ألُّآل ةًحتجب
َّْ ئُّئّ[ألّخن ذ[حتٌوّ[آل:ةُّآلْ: حتحهحلٌّ
ؤُّحتجبؤ[ألّ�ّخن ْ خُّآل أل[ٌْ[آل ط٢حأل
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ جلْْحتال طًٌحنآل
مُّحتَّذ أل[جلأل[ْ :ْ مُّحتَّذ: خًٌألُّخلُّ

مجُّؤُّخ[جلٌُّ :ط ط[ٌ[ إلُّئ�ختذألُّآ:
ء خلرُّؤُّ ْ �ْطُّْ::جل ط[ٌ[ ذ[ةٌُّّآ
خُّخم إل[ز: هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ذًٌخن:

ألٌُّّْح
إلًْجنّ[حتَّْ إل[ذ�ُّ طَُّّْ َّْضر طّجمُّ
خّ[جنرًٌال ض[خم مجور ْ خًقآل
ٌّ]ذُّؤ[جن ْ خًقآل: سًحتطُّذحبححت ْ
خىٌُّال طُّيألُّّذُّْ َّْ ؤُّخلُّئُّمجُّ
َّْأل[ْ ٌل س[حت خلًْجلجبححتٌّ َّْخ
ط[ٌ[ ؤُّجلَّْآ َّْأل[ْ ٌل س[حت ألُّذَُّّْْ
ضحلؤُّز : ٌُّّذ[ة آ ٌّ�نيَُّّْحت : ٌُّّذ[ة
ّل نيحنر أل[ضًحجلآل ء خىٌُّال طُّْحألُّ

خىُّآلح ّحنىُّجي ز طُّحتحؤ[آل

ؤُّجلَّْ ]ٌ ألُّذَُّّْ ئُّ ألٌُّّْحنال ؤآل
إلًٌخت إلُّحت ]ٌ خىُّهّال جبٌْختَّْ
خًقألُّ ألُّخ[ٌُّجب َّْف ٌلآ خ[َّْحت� ْ
ْ:خ[ٌُّخلُّ ل:طُّحتح:ةُّخلٌُّئ:ذخت ّزُّّئ
ئُّحت�ٌّْ خ�ختٌال ٌُّة١ٌّ: شًحتؤُّز:
خ[ٌُّخلّحنُّ ْ ط[ٌحبئسّ[ ْ ؤُّجلَّْ
ةًحتجبٌَّئ مجحنر خُّحتخبََّّْألحبٌّ
خًقألُّ ْ خ�ختٌال ئَُّّْحتنيُّْ: هٌُّئ
ْ هٌُّئ ًٌَّّخلُّحتَّْض ٌل يُّْححتَّ
ْ ألُّْقآل ّل ٌُّأل إلًٌمت َّْ خلُّحت
أل[ْألّحن[ألٌُّئ ْ جبحتْجنال ط خُّخلُّ جبٌّ

:ةختجبََّّْإ خ: ٌّمجُّْحتح

خ[يخت سُّئ
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ّؤ[آل إل ؤ[جبحال: ض[ذختٌحنُّ :َّْْ إلُّحت
ذ[ْحآل ْ ةًْنيىختجبآل ْ يٌُّختحألٌُّئ
ء ط[خل[ٌُّّ َّْحتجبَّْحؤُّآ جبحت�ألحبحألُّ
ةًحتجب ّحنٌُّّ سًْحت“ة ّحنٌُّ�ّخن ة
خلُّحتَّةُّّ ّحنٌُّئ ة ئُّْ “هٌُّئ
خ[خم ني[حتَّخلُّحت: ّحل ؤ ئُّخ[آل ألُّّْ:
ٌُّّة[حتأل[ؤ ئُّخُّحتأل[ؤٌُّئ ألُّةختٌ[مجُّْ

ألُّةختٌ[مجُّإ ٌ[جب شىًْؤُّز
ُّخل[ئ جبَّ ئُّ ّحن١ ه : ٌَّّْ]ؤ طُّحتح
ألٌُُّّْْ ّحنُّ:ني[حتَّخلُّحت ة ط ّؤ[آل إل
ٌّني[حتَّخلُّحت طُّحتح ٌ�ّخن خُّحتْححت
جلَّؤ[ألُّذّ�ّخن إلًٌمت جبحألُّألختٌ[مجُّْ
طُّحتح مختحة خ[حت ٌَُّّّْإل[ذأل طُّحتح ألُّّ
ٌل ًَّّ جن َّْ خلُّي[ؤ�٢ٌّ خ[حت خ[آل
ؤُّجني جبَّْئُّز جبَّجلمج[ٌٌُّئ ء
ؤُّإل[ألُّْ َّْخ خى[ ضًٌَّّ طُّحتةٌُّئ

ّىللإ جبَّخلس
ةًحتجبٌَّئ إلُّخم:ئُّأل[ْ:ؤ[ئ ذخت ٌل خ[حت
خل[ئ: ٌّ]َّْذ[ٌدُّز:َّْئ:خلُّحتَّذ:هٌُّئ
ةّحنؤُّةّخن ط[جنىختحخًٌآل ْ تببب
ء ط[خل[ٌحنآ: ْ خلّ[خل ؤٌُّحبحآل ئُّ:
خلُّحتخ[جلةختجبآل َّْ ٌٌُّّ]ؤ خًٌُّ ٌٌُّخن

ةًجنألحبَّ �حبَّأل ّ خ ْ هٌُّئٌُّّئ
ٌُّألٌُّئ طُّْيُّحتٌَّخن:شىًْؤُّز:ْ خًْجبآ ّحن١َّْ ْذُّ:ه ط حتْْئٌُّئ حتحْأل[ٌآل ْ ىختجبآل ّ َّْز ةًْمي ْ ةًْمي ْذّجتٌّ:ْ إلُّحتنيُّآل:ذًآل
ئٌُُّّآل ةختٌ[ ئُّئّ[آل ْ:خلرُّال �ْجل طُّْحألُّء ئُّخ[آل ْخلرُّال �ْجل ْحتجبآل ئُّ ضُّؤجمُّحتجبآل ْ جبٌْخت:مجختآل ئُّف ضًٌَّ[آل زًٌَُّّألحبٌحبححت

حتؤّ[لآ خُّمحم حتخبٌال

مختحيٌُّّئ خبٌ[آل مجًْجنٌُّئ
سّ[ْحجلٌّ ْ ة[حتةختجبآل َّْ ٌخت� حت ء
ٌََّّّْمجًْحت جبَّحتةُّهر ٌّْحت�ح إلًٌخت
ٌُّآل طُّحتح:ط ٌُّأل�ختٌّ:هٌُّئٌُّّئ
ٌَّّحتحجب ٌُّّألّحن[أل ٌٌُّخن ٌُّآلإ طُّْ ْ
ٌ]ألؤٌ حت ئُّخ[آل خ[حتَّخلُّ طُّْ ؤُّذختخل
ًّح ئ ذختٌخن ٌََّّْئ ٌخت� حت ْ ٌَُّّْألُّذ

ؤُّجلٌَّّْ ط[ٌحبٌئسّ[ٌّ: ء: جبٌْألآل
ًٌَّّل جن َّْ :ؤُّذختخل طُّحتح: ق[ٌحنُّ
طُّْ:حتٌْحبحمجٌُّئُّ ٌُّّخًْأل:َّْ هختحْحأل١
خلّ[خل ؤٌُّحبحآل ئُّ جبحتٌُّآل طُّع[ال ء
ؤُّجلٌَّّْإ ْ حتَّمجُّجلٌّ ز[ةجم[جلٌّ سًْحت
إلُّؤ�ُّ طُّْ: ّش�ُّ خ :ْْ طؤخت�
طَُّّْ َّْ إلَُّّْسُّ يًحتخ[ألٌُّّئُّآ

يًحتخ[أل ذخت ٌل ًَّّ َّْجن جبٌختٌال
ٌََّّّْمجًْحت طٌُّْخن ء خٌُّّالآ
زُّحتنيُّال طُّْحألُّء: : ٌّ]ذًحأل ط٢حجبَّْ:
ْ ةُّآل خُّحتجلَّْ ّحنُّمجُّؤ[آل ة
ٌََّّّْمجًْحت ةُّآل :ئُّف ٌختٌّ نيُّْجب
حتْْخب ء ة[حتٌَّئّ[آل جبَّحتهُّز ذًحأل[ْ
ٌُّّخًْأل َّْ َّْحتذُّأل�ُّْ:خًْجب َّْحتْْخب
ئَُّّْحت ْ زحنر�٢ٌّ ْ إل[ْة[حتٌّ ةُّؤ
ئُّأل[ْأل جبخلُّّ ٌَّّْ ألُّجبحٌآل �مجختأل
ء جبخلٌُّّئُّ إلُّؤ�ُّ طُّْ مجحنر

حتٌّْإ ضختٌ[خلُّ
جبٌَُّّإل[ ْسًْجب ّش�ُّ خ طؤش[
ةُّأل[ئٌُّئ ُّْةًْؤُّئ ْ ٌى﴿ختٌ[ل حت
ّش�ُّ خ :ْ حتَّخل[ألآل : ٌّ]جبَّجلمج
خلُّجبحآل جبٌَُّّإل[ْ إل[ؤّرُّخًٌآل
حتْْئٌُّئ ئُّ: ّحن١ٌخن ه خُّئىًْ ْ
ٌُّّخلزخت ئُّ ّىإل[ذُّمجُّؤ[آل ز
طٌُّ[ألُّْ َّْف:جبٌْألّحب:مجحنر خلّ[خلآ
طُّؤد[حتةختٌ[ل طُّْ ٌُّّز[٤ُّأل
ٌُّألٌُّئ طُّْ ئٌُُّّآل خلًْجلجبححتٌُّ
ّحنُّمجُّؤ[آل ة ئُّخ[َّْز ّى[حتَّ ًَّّس س
ط[ٌ[ خسختخلّحب ء طَُّّْخلُّ ٌٌُّّ]ؤ
ني نيآ ئُّجبَّخم: طَُّّْل: :َّْحت�حخل
ؤُّألحبمجُّ ؤُّألحبمجُّخلُّْ طَُّّْمجّخن ْ
إلًٌمت ء َّْحتجبَّْحؤُّح ٌَّّْط[خبح ٌُّّئ
ْ ضٌُّ[ئ ّش�ُّ خ ٌحب ٌخت ألُّ ذخت ٌّل حت
طةّحنؤُّةّحنُّ ٌّ]ئُّخل ة[حتةختجبألّخن
إلُّحت ٌخت ئُّخب ؤُّألّألُّ ض[ذخت ئَُّّْحت
ئُّ ْ طّجمُّ خ[حت ٌُّّئ ّل أل[ْألّحن[أل
ئُّذ ء خبٌ[ألُّ :ط ًٌَّّّ نيًححتني
ٌُّّخ[حت:طّجم حتحخل ٌٌُّخن ٌحبآ:ء خبٌُّ

ةًحتجبٌَّئ:هٌُّئُّّإ
جبخلٌُّّئ َّْمجًْحتٌَّّ خ[ٌُّخلُّ طّؤُّ

َّْسُّال“سّألخل[ٌحب“ ئُّأل[ْخختجبآل
ٌُّّّخلجب ء إلًٌخت خ[حتقألُّ طَُّّْ
هٌُّئ ةًحتجبٌَّئ ئُّأل[ْخختجبآل
ٌْْجتّ ؤ : ٌَّّؤ[حتجن : ٌََّّّْمجًْحت
ٌُّّّخلجب ّش�ُّ خ ٌٌُّخن ٌُّةُّؤُّآ
ئٌُُّّآل ء َّْسُّال: ئُّأل[ْخختجبآل:
جبحتٌ[ْ طُّع[ال حتؤّ[مجُّْ خُّمحم حتخبٌال
ذ[جلَّؤ[ألُّ خلُّحتجبَّال ئٌُّّ ذخت جبخلٌُّّئ
ّىإل[ذٌُّئ ز حتَّمجُّجلٌّ ز[ةجم[جلٌّ سًْحت
جنُّخُّء ْ ذًحتةؤ[آل ئُّ ؤُّجلٌََّّْئ ْ
ئُّإلُّؤ[آل :ْ ّحلٌحبٌّ: ط :ْ :ؤُّخلّص ْ
جبحت�ألحبحألٌُّخن ًٌَّّل جن َّْ َّْضر
ئُّأل[ْنيٌُّئ ء جنّنٌُّئُّ طُّْ َّْئ
ْ ٌختآل جب ْسًْجب مختحة ْذّجتٌّ ذًآل زخت�
ئَُّّْحت ةًجنّ[آل جبحت�ألحبحألُّ ٌل جنًَّّ َّْ
إلُّحت ئَُّّْحت ألُّء ذ[ٌو إلًْة[حتٌَّئ

ذختإ ّل ذ[ْحأل
شىًْؤُّز خ[حت جبخلٌُّّئُّ طُّْ مجحنر
ٌل  مجحنر إلًٌخت طُّة[ْ يًحتخلُّْ
ٌُّأل[ْني ئُّحت�ٌّْ ةختجبمجُّ جبحمج٢
ط نيًٌألىُّ أل[ْجبَّْئُّذآ ْ
]ٌ ش[جن[ةختجبآل ٌٌُّّ]ؤ ذ[ْحألٌُّئُّ
َّْذ[ٌدُّز ألُّّ زُّحتجبَّزًْجنىختجبآل:
ذًحأل[ٌٌُّئ ْسًْجب:حتَّخل[ألآل:ْ ٌّ]ئُّخل
ّحبَّ َّخل خخت� ذًٌُّألجمر�ُّ ء �زّحنىُّهر
ض[ذختٌحنُّ ّلآ:إلُّحت:َّْْ جنًْأل مجحنر
ًّح ئ مختحة: ئُّ ؤٌُّْجمُّّ زخت� خ[حت: ط
هٌُّئ خلرُّؤحبٌحبٌَّل إلُّحت ةختجبمجُّ
نيًٌألىُّ خى[آ �رُّألجبئ َّْ إلحم
طُّحتح ٌىُّحتٌَّئ نيَُّّْحت� حت�جل ٌَّّطُّض[جب
ٌلإ ْجبحتٌجت أل[جبٌ[حت:ْ:جبٌْخت خل[ئٌُّئ

َّْ إلَُّّْسُّ ْْ طؤخت� طّؤُّ
َّْضرٌُّئّؤ[آل يًحتخ[ألّحبحٌآل

ئُّ ط[ؤ[جبَّخًٌألؤ[آل َّْض[ذخت جبٌختٌال
ضحلؤُّز ء خًْألٌُّئُّ طُّْ مجحنر
خ[ٌُّخلُّ طُّة[ْ ّحنُّمجُّؤ[آل: ة َّْ
ط ء ٌ[جب ملُّقألُّ طٌَُّّْخن
َّْضر َّْ ألُّّ زًٌَُّّخم ّحنُّؤ[ألُّ ة
خُّئىًْ جبٌ[حتٌىختٌ[لآ ّل جنًْأل ْ
خجتٌٌُّال ئُّذ حتْْخبحألُّ خ[ٌُّخلُّ
ُّؤ[ؤُّئ جبَّجلمج[ٌٌُّئ ْ ذ[ء سًْحت ْ
ْسًْجب مجًْحتٌَّّ َّْ خىٌُّال َّْئّ[
ئُّمجحنر ّىإل[ذُّمجُّؤ[آل ز حتْْئٌُّئ
خلًْجلجبححتق[ألّخن ْ سُّإل[آل ْذٌُّئ
إلًْة[حت خلرُّؤحبٌحبٌَّئّل: مجحنر: َّْئ
ضحلؤُّز طألجم[ألُّّْ ّل طُّحتة
جلٌأل�ُّْةختجبآل طُّحتح ُّ�ٌحتحخلُّْض
ذخت َّْؤ[أل[ٌل ]ٌ ّحنُّمجُّؤ[آلآ ة
ٌَّّؤ[حتجن ْْ طؤخت� خًٌحنّال ذًٌألّال
خلرُّؤحبٌحبٌَّئ ْ ئّىختٌ[مجٌُّئ جلْك
طّؤٌُّخن خًٌُّْ: ّحن١َّْ ه مختحة ئُّ
طُّْ ء ّىإل[ذٌُّ�ّال ز ٌُّةُّؤف
مي ذًٌحنؤ[آل إل[ذ�ُّخلُّ ٌُّئُّ جلْك
طّؤُّ ط[ٌ[ طؤش[ طّجمُّإ مي طُّْخل[ْ
[جبْ ّخل[ئ طحبحألُّْ طُّْ ٌَّّئُّحتحجب حتحجلٌّال
طُّْحألُّء َّْئ خُّجنحبححتٌىختجبألُّ:
ٌختآل جب ًّحآل ٌس حت ْ ة]ني ْ ٌَّط[ؤ[جب
حتَّْحمجُّؤ[آلآ ّحنُّ ة جبَّحتضجمغ طُّحتح
ألٌُّْآل ةًجنألحبَّْ �حبَّألّ خ ]ٌ
ٌُّّئ إلُّخم هٌُّئٌُّّئ: ٌل: ط[جنىختح
ؤُّحتجبؤ مجختجبَّْخًٌألّل سًْحتَّ
ء جبْألّ[ٌخن ْذٌُّئ ْ:ذُّأل[ألُّز:ئُّ
ْ ٌختآل جب ط[جبَّؤّحلحجب ؤ[هٌُّئ َّْ خ[َّْحت�
طُّةُّآل جبحٌآل: ؤُّذُّخل ْ ط[خل[ٌخن
ضُّخ[ز ْ إلُّْئحبَّحت ّل إلُّحتةُّخل طُّحتح

ّلح ّحنٌُّئ ة سًْحتَّ ئٌُّّ طُّة[

خلًْ مجًئ
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جلحٌأل 2014 جبْْال ذُّجنختٌأل ٤[حتَّأ99ا

جبحألّ[ئشُّخلُّآل
ٌَّّ�زُّحت ئُّ ألُّخُّجل سُّؤ[ئ جبإ سإ
ْجنحت�جنُّمجٌُّّ“ ةر[ْ“ةًحتجبخلر[آل ثببٌّ
ني[س :بثثب خل[ئ ْ أل] طُّك َّْجلْْحآل ء
بتثبْ خل[ئٌُّئ حتحزُّحت�ٌآل خ[خم ةختٌ[مجُّآ
زُّؤ[حت طُّحتح ط[ؤ[خبَّ طُّة[ْ خ[حتجلحآل بتثب
ط[ٌ[حت طُّة[:ئُّأل[ْحت�حخم مختحي خلًز[ٌّ
أل[ْنيُّإ طُّْ خ[آل طُّحتح بتثب خل[ئ
ئُّْ خختٌر[ألّّخن: ط[٣[أل ّحل إل
ألًٌجمُّحت خًٌُّْ خُّجنحبححت زُّؤ[حتَّ
ٌّإلًٌختْحت�ح خلُّحتنيَُّّْ ألّحن[ألحبحٌآل َّْ
“طٌُّّإ طأل�ئّحل ٌإلُّْح ؤ[حتجن[ئ
حت�ٌّْ مج[حتجب“ضجمر�ُّخلُّ ط[حتإ سإ

سّ[َّْخًٌألُّ إلُّحت ني[حتَّخلُّحت

زُّؤ[حتَّ طُّْ خًٌُّ طَُّّْ ٌّ�خ[َّْحت ء
ّحل إل طُّحتح قًْألٌُّّ�ُّ هختٌُّ إلُّئ
ؤُّجني طَُّّْء طُّحتح طأل�ئّحل ٌإلُّْح
ًٌَّّض ذٌُّ[حتٌَّئ طَُّّْء َّْخ خى[
خى[آ ؤُّذختخلّّل إلًٌمت: حتًٌَّْحت�ٌّْ
ء طٌُّ[جب طَُّّْ جن[ٌُّذ ّجتْْ ؤ طؤش[
خبآل :ْ زّ[ل جبٌَُّّإل[ زُّؤ[حتَّ ئُّْ
يًحتخ[ألإطؤش[ خًٌألُّ ةًحتجب ؤأل[ئ ْ
ٌّ]ؤ[أل َّْ مجًجلٌَّحنرُّآ: ؤ[ألل: ثب ئُّ
ٌّ]ٌْجب ئُّ: ّل ؤ[أل� ْ : خل[ئ بث
َّْجلٌخت ةًحتجبَّآ سُّؤىًجن طُّْ
ئُّ ّل إل ْئّ[ال خختٌر[ألّ[ ض[حتسٌُّّّ

خىلألُّ ةختجب ةًحتجب: ئُّ: جبحْح: :َّْ إلُّْئ٢
خرَُّّْْ حة: م٢ خُّنحبحْ جب٣ٌُُّّز
ّل إل ألُّّّ: ئٌَُّّْخن مجًؤ[آل خىُّآلإ:
َّْحتزختخم طُّْ ٌُّّذُّمجْ:حبّ جلحأل ض[خم
سُّؤىًجنٌُّّئُّ ئُّْ ٌُّةُّؤُّ
ٌُّء شىًْؤُّذٌُّئ ئٌُُّّآل ء: ء
جبَّحتإلُّة مختحيُّْ ٌُّء ئُّجنًْآل
طُّع[ؤحبحتٌ[آلإطّجمٌُّخن ةًحتجب َّْ
ْ خىلآل طُّة[ ةًحتجب ئُّ جبحْح ّل َّْضر
خىُّآلآ يًحتذ[حت خلُّضرُّ خ[حت ئُّْ مختحة
خ[حت ٌخت خب أل[ض[جبَّ : ًٌَّّض ٌُّّذُّمجْ
طَُّّْء ئُّخ[َّْز مجُّحتَّألرّّل: إلًٌمت

خُّنحبح جبَّخلذحبححتٌَّئ: ذخت ٌل س[حت
ةًحتجبٌخن خ[حت: أل[ٌُّآلإ ةًحتجب زُّؤ[حت:
َّْحتسُّ خل[ئ بث َّْئ: خُّحتحْحتجب َّْ
إل[ذ�ُّخلُّ ٌل هختَّ ط[ئحنرى[حتٌّ: طّجمُّ
ُّخل[ئ بث: ؤ[ٌَّّْ ئُّْ طَُّّْء خ[ألآ:
طُّْ ُّز ّطُّيئ ذُّألّ[ ألٌُُّّْ ط[ئحنر
جبَّخلز ء:ئُّ:خُّنحبح مُّحتَّخٌُّئُّخلُّ
ٌل زُّحتئُّؤ[ألر[حت طَُّّْخلُّ جبَّخمآ مجختألُّ
زُّحتئُّؤ[آل جبحألّحنغ ُّةُّال ئٌُّ: مُّحتَّذ
ئُّ خلُّحتز[ألُّْةختجبآل ٌُّّإلُّحت�َّجن مختحة
نيًٌآل طَُّّْء سًْحت طُّة[آ ةًحتجب
مجًحتٌحم ئُّضحنٌُّّ ؤ[حتحأل�ُّجلَّ

ةًحتجبٌخن خ[ٌُّخلُّ ٌحبَّْآ نيختةُّّ
ألُّة[ْ خُّنحبح:هُّحتحؤًْجي إلُّحت�َّجنٌُّئ

خى[إ خلّ[خلُّز جبٌحبَّْ ئُّْ
َّْحتزختخلٌُّئ ئَُّّْضرّل ٌٌُّخن
ئُّ خ[خم طُّْحتز[ طُّؤختٌى[ْ
طُّحتح ةُّآل مختحة مجئُّْألُّضًححتجبآل
ض[ذختٌحنُّ َّْْ إلُّحت ء س[حتحألآ خ[حت
مجُّْحتحٌ�ُّ ْ خل١حذّش نُّئُّز
ئُّ خًْجب خُّجنحبححت ةًحتجب طُّمجُّحت
طُّحتح مختحة: ٌَُّّّْإل[ْحتجبأل : إلُّْئ
أل[ْنيٌُّئ ْ ؤًخلئ جبَّحتني�آل َّْحتسُّ
جبَّخلز ٌخت ئُّخب ألحنف خلًألأل ذخت

حيإ شىًْؤُّز:م٢
ٌل زختخلُّ إلُّحت ئُّ خُّجنحبححتٌىختجبآل
ئُّ خُّجنحبححتخًٌألُّ: ٌّ]ؤ[أل ئُّْ:سًْحتَّ
إلًٌمت ء ّل جبَّخلذ جبحتْخلىختجبآل
طَُّّْء طُّحتح ٌحب ٌخت ألُّ مجُّحتَّألرّّل
ٌحبإ ألٌُُّّ ةًحتجب: زُّؤ[حت ط[ٌألحبَّ ئُّ
ٌّ]ذُّؤ[جن طُّمجُّحت �٠ْةًئ ةًئ جبٌّ
مجًجلٌَّحنرٌُّّ خل[ئ بث ٌُّّذًؤ[حتأل[ؤ
خىٌُّالآ خُّنحبحٌخن ْ ةًحتجب أل[ْأل
ذُّألّ[ ء ّحب جبَّحتةُّه طُّحتحؤ[آل
طٌُّْخن ّحبَّْآ ّأل ف طُّحتحؤ[آل ٌّل: حت

سّ[َّْخًٌألُّ؛
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خبألُّهرّال ْ جبقآل ضًَّؤ[آل َّْنيُّْ طَُّّْء ٌّ]ٌْجب
سًْحت ء ذ[ْحألد[حتٌُّ: ةختجبٌََّّْئ طُّْ ئُّخ[َّْز:
ٌُّّإلُّحت�َّجن ةُّؤّألٌُّئُّْ َّْسُّال ئُّأل[ْخختجبآل سّألخل[ٌحب
َّْئ ّىإل[ذٌُّل مجحنر:ألُّذَُّّْْ:ز طُّحتح:خ[آل ُّ�ٌحتحخلُّْض
ء ْذُّآ ٌُّّئ خبٌ[حتٌّ جنًْألٌُّئ ؤُّجلححتمجُّْ ٌختحألىختجبآل ْ
ٌل أل[ْ إلُّخم حتٌجمرذ٢ ٌى﴿ختٌ[مجّل حت جلحألّال ّ�ًؤ[آل خ

أل[خلأل[ؤُّإ خ ٌل أل[ْ َّْف ٌحبآ إلُّئ�خت جبٌ[حتٌىختٌ[ل
ٌُّّنيُّْحجن ء جبَّحتةُّهر ُّْ�ٌ خ[َّْحت� َّْ ٌى﴿ختٌ[مجُّ حت طُّْ
ط[٣[ألُّّآ :ْ :طألجم[أل ٌََّّْئ زٌُّخت� :ْ ألُّحتٌر: مجحنر
خلحلحٌ�ّخن ء آ ٌُّّأل[خلأل[ؤُّمج ألٌُّْآل ٌَُّّّْخًْأل طٌُّْخن
ٌل ُّئ إ ٌُّّحتحخلى[ألُّّمج جبحؤُّجلحتألُّحتٌَّئُّ طُّحتح ألُّّ

سُّألل ذ[ال

ٌىىُّهغ حت ٌّ]خألُّؤ ئُّخ[آل جبٌختٌال شىًْؤُّذّل ذختٌحنُّْ
ّىإل[ذٌُّئ ز ئُّأل[ْأل ةختٌ[مجُّ: خُّجنُّْ: ألختٌ[مجُّْ خألّ[ز
ٌحب ٌخت جب حتْضجم[حتَّْ ئُّ سّ[ْحجلٌّ إلُّحتنيُّآل ء خلُّحتَّةآ
ّىإل[ذٌُّئّخن ز ْ : ًٌَّّض َّْحتسُّ: شىًْؤُّذٌُّئ: سًْحت
جبَّخلز َّْف خُّجنحبححتآلآ ئُّذ ٌل ط[جنىختح ًٌَّّّ جن َّْ
مجُّْحتح هختحةجمّآل خُّجي ةُّهر�ُّخلُّ ئُّذ ّىختجبآل ًَّّس س
جبْخ[حتََّّْ نُّئُّز طُّجلؤًْآل إلُّؤ[آل طٌُّْخنجنّنُّخمْ ء
طْ:ذُّْ:خُّجندُّجنُّّْ :هُّْذ[ألآل ٌٌُّّ]ؤ خًٌُّ ء ةختجب
ة[ْئى[حتٌّ :ْ ختحألٌ ًؤ[ئ ء ََّّْ ٌخت� حت طُّْ ئُّخ[آل: ةختجب
ٌختَّ ئُّ ةُّهرُّْإ ئُّف حتَّمجُّجلٌّ: :ْ ط[جنًْمجُّحتٌّ ة[ئف ْ
ْ َّْحتألُّمجختجب خلًألأل جبَّخلز ئُّ زُّألحب جنّنُّ جبَّخلُّز

ْ خًٌّ زُّألحبٌَّئُّ طُّْ َّْحتألُّمجختجبآل ط[ة[ال حتٌْحبح طَُّّْل
ّحب:َّْجبَّخم ألُّأل[ئأل مختحيُّ ئٌُّّ ألُّّّ طّجمٌُّخن:جنًْألّل
ٌُّّجبحت�ألحبحأل ًٌَّّئ جن َّْمجحنر ذ٢حت ْ ًٌَّأل[ْض ةًجنر[حت
ٌَّّْ ألُّْجب ء:ة[حتٌ�ُّحت ٌ�ّخن:ط[حتحال:ألُّّ أل[ْنيُّ إلًٌمت ْ
ء:ط[مجختجبٌّْ إل[:ئُّْحتَّ طُّئسٌُّْخن ٌحلَّْ يُّ ةختجبٌََّّْئ
س[ٌُّئ أل[طألجم[ألّّحنُّ: ٌُّّجبحت�ألحبحأل ْةًجنر[حت ةًجنر: ط
ء ؤئئُّذُّألُّإنيحنرّ�ّخن ط ّىإل[ذٌُّئ ز ْ سًحألٌُّئ
ؤُّحتجبال مجحنر ء طَُّّْخلُّ خًْجب خلُّحتخلخت�ؤُّألف ؤ[ٌٌُّّ:
ٌدُّضخن ضًَّ سُّأل�[َّْحتٌَّئ ْ ز[ئُّْحألٌُّئ ئُّخ[آل يجمُّ
خًْجب حتحخل طَُّّْل َّْف جبحمج٢ةُّحتآ ةُّآل:طُّحتح:ئُّأل[ْخختجبآل
ْ هختحْحألّل ذًآل:ْذّجتٌّ جبٌ[حتَّْ:جبٌْألّال طَُّّْل سًْحت

ٌّ]ئُّخ[آل:ذًحأل جبحمحنّخن حتٌجمرذ٢ ٌى﴿ختٌ[ل حت جلحئدًٌآل
ئٌُّّ َّْحتهختحْحآل ئُّأل[ْنيٌُّئّل ٌحب جبٌخت ْسًْجب ؤُّحتجبال
ئٌُّّ ُّْ�ّ خلّ[خلُّذٌُّئ:نُّئُّذ ّحب:َّْجبَّخم أل[ئأل ء مختحيُّ

أل[َّْألحبٌّإ شىًْؤُّز :جبٌْ[ضختَّ:ئٌُُّّآل خل[ئ جبَّ
ذ٢حتٌجمرٌُّئ ء طَُّّْ:طُّةُّآل ط[ؤ[خبَّ:َّْ جلحألّ[حتٌٌُّئّخن
ْ ألف ّحن١ ه ّل: ةُّخل إلُّجلححت نيُّآل: ئُّ جبحمخن:
ئُّ إلُّجلححت خلُّجبحآل ء جبَّحتضُّآل طَُّّْ حتحخلٌُّّئّ�ّخن
سُّألل ؤٌُّحبحألٌُّئ حتٌْىختجبألُّخلُّ ْذُّ ط حتْْئٌُّئ
ئُّْحألٌُّخن ْ سًْحتحْسًْحت أل[ْألّحن[ألٌُّئ ٌخت ئُّخب
ء خسختخلّال خ[ٌُّخلُّ إلُّحت طؤش[ ذ٢حتآ سُّأل�ىختجبآل:جبخب
ط[جلحجبةختجبأل ٌّ]ٌْئُّجب يًأل[نُّ ط حتَّخلُّّ نيًٌآل مختحة
ذ[ال َّْ نيًٌآل: :ْ ألّ جنًه خلرُّؤى[حت خُّمحم: حتخبٌال: ئُّ

سُّأللح ةُّأل[ْ أل[ْ ةُّهرُّ مجُّألّ�ُّْ خًْ ْ ذُّّئ
يًحتخ[ألّّخن ْ �جلحتأل ْ ةُّحتحؤُّز ذ[ال طٌَُّّْحن[ َّْئ
ْ طألجم[أل َّْ زٌُّخت� َّْ ز[خُّألحبٌّ: جبٌختٌحبْ ْسًْجب
إلُّخم حتحخلّّ�ّخن ْ جبٌ[حتَّ ط[٣[ألّّخن ْ ألّحنرؤ[أل
ةختجبٌال :َّْز ط[ؤ[خبَّ ء زُّجلألّحب نيحنرٌُّئُّ :ط مجحنر
ةُّخلٌُّئ ٌّ]ؤأل طَُّّْء َّْحتسُّ ض[ذختٌحنُّ َّْْ إلُّحت ْ
خىٌُّال ذًؤُّذد[حت َّْز ذ٢حتٌجمرٌُّئ ْ خىٌُّال ذخت
جبمج[آل جبٌختٌال طَُّّْ ٌّ]ذًحأل طّؤُّ ط[ٌ[ ء خسختخلّال خ[ٌُّخلُّ
ؤئئُّز طُّْحألُّء ئٌُُّّآل خألٌُّال ط[جنىختحٌل جبحتٌه َّْ
َّْحتَّْ حتَّخل[ألألّ[آل َّْض[ذخت: خُّخل[ َّْزّ[آل: زحنر مختحي

ط[خلًْجبٌَّح
ٌّط[جنىختح ْ جبَّحتملٌُّال نيحنرٌُّئُّ طُّْ طَُّّْخلُّ ضًحخلر
ٌ]ذ[حتؤ ّحلٌَّئ إل جلحئدًٌآل ْ جنُّحت� إلًْة[حت ط[ٌ[ ء خىٌُّال
ْ طُّيألُّّز ْ:ٌَّخُّجل طُّْ:جبئجمًْجلٌّ:ْ خ[ي ئُّخ[آل
إلًْة[حتٌَّئُّ طُّْ ْ خًٌّ: نيُّ ؤُّحتجبؤُّ: ضًَّجنٌُّْجمر
س[ٌُّئٌُّئ ٌُّّجبَّخل جبَّخلُّ ةختجب طّىلألُّ ء خًٌآل نيُّ
سًْحت ء: خلُّضرُّ ط[جنًْمجُّحتٌّ: ط ط[مجختجبٌّْ: خًْألُّ:
جنًْألّل ئُّمجحنر ؤئئُّز:طُّة[ ض[ء:ْ ئُّ إلُّحت�َّجنُّ ٌُّء
ئُّخ[آل خًقآل ؤىًحت� ٌُّّذ[ة ط[ٌ[ ء زختخلّال جبٌْ[ضختٌخن ْ
طُّة[ح شًةال نيًٌآل طُّة[:ألُّء مختحة شًةال طَُّّْء خلألحبْخمؤ٢جلح
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إلُّْئ٢ ْ خُّنحبح

ذخت ًّحجلٌل جن خُّنحبح: ْْ طؤخت�
خًٌُّخلُّ ّحبْ جبٌْأل ٌُّْ َّْضًَّ
سُّألل ْ :أل[ةًْة ز[ٌرُّضر:
جبخبحٌُّذّىختجبآلإ ْ ؤُّجلٌَّّْ ْ ذ[ٌو
جبَّْئُّز جبحؤُّجلحتحألآل ٌّ]ئُّخلُّحتَّذ

خلُّحتَّة ة[حت ةًحتجب جبخبحٌُّذ مختحي
جن[حتٌحنُّ ئُّْ جبَّخلذحبححتٌَّئ:خًٌُّآ:ء

جبحتٌ[إ ٌ[حتٌَّئ خخت�
إلُّؤ[آل ٌْْخن حتْْخب:طؤخت� ذ[ ذُّأل[ألُّز
َّْ ٌحبآ جبٌخت ْسًْجب خ[َّْحت� إلًٌختْ
خًٌّ خ[ٌُّخم طَُّّْء ٌُّّنيُّْحجن
ئُّخ[آل أل[خلختٌ[: ط[جنر جن[حت سًْحت: ء
ؤيٌُُّّذّىختجبآل جنًّحجل إلُّؤ[آل
َّْف خىختجبٌ[جبآ ط[جنر زحنر�٢ٌّ ْ
ئُّمجحنر جبٌْختَّ َّْنيُّْحجنَُّّْ
جبقةختحخلآ ْ ط[جنر خألُّؤ[ٌٌُّئ
جن[حتَّ طُّْ طَُّّْء حتَّخلُّّ ة[حت ذ[
ط[ٌف مجًْحتٌَّّ: َّْ ٌحب خىختٌُّ جبحخُّجي:

ؤُّجلَّْإ ْ
جبَّخلز ض[َّْآل خلّ[خلُّفُّجبححتٌَّئ
ؤيٌُُّّذ:ئُّ ء ألٌُّ[جنغ ذًحأل[ طُّْ
خُّئىًْ خىُّآلآ جلٌّ ٌُّةخت� ْ مجًعّ[آل

ء حتَّهر[حتٌَّئُّآ طُّْ إلًْة[حت خًٌألُّ
مجًحت� حتخبٌال خلُّحتجبَّال: ئُّ: إلُّحتنيُّأل
سّ[ْحجلٌُّ طُّْ َّْط[جنىختح َّْمجًْحت�
حتخبقُّ طُّْ نيًٌألىُّ جبٌْألختٌ[آ
َّْجنًّحجلٌل �ْجل ْ جبخبحٌُّذّىختجبآل
حتحجبَّ طُّْ حتَّخلُّّ ذ[ طُّع[ؤحبح ذخت
خلّ[خلُّز ْ يٌُُّّنُّةختٌ[ل نيُّء
إل[ْحتجبَّ ةًحتجب َّْ جبخب حتَّمجُّجلزُّحتخل

ة[حتإ
جبخب أل[طألجم[ألُّّ:ء ة[حتٌَّئ خّش�ُّ:طُّْ
طُّع[ال:جبحتٌ[آ:ذ[طّجمٌُّخنإلُّحت َّْةًحتجب
طُّْ ذخت ًّحجلٌل جن َّْ َّْف َّْحتجبَّْحؤُّآ
طُّْ ٌحبْ طُّةختٌُّ َّْ ٌخت� زُّ خلّ[خلُّذُّ
ّحلَّ إل إلُّْئ٢ ء: جبَّحتةُّهر: حتحخلُّّ:
ط[حتحؤ إلًْة[حت إلُّْئ٢ خُّنحبحآ طُّحتح
إلًْة[حت إلُّْئ٢ خُّنحبحخمآ ٌ]ذُّخ ْ
ئٌُّّ ء:ٌٌُّخن ّحنىُّهغ:خُّنحبحخمآ ز

مجحنرٌل طُّحتح: َّْط[جنىختح جبٌْ[ضختَّ:
ْذٌُّئ خلُّحتسُّال ء جبَّحتةُّهر
ٌّ�ئُّحت جبقةختحخلّ﴿ًحجل: ْ ط[جنر
طُّةُّآل خُّنحبح إل[ْة[حتٌّ َّْ إلُّْئ٢
ّحنؤُّحتمجٌُّئ ز ء جبَّحتةُّهر: طَُّّْ ْ
َّْحتمجختٌى[حتآل ّحل ةًحتجبخلر[آل:إل ي[حتَّؤ[آل
إلُّْئ٢ جبقةختحخلآ ْ ٌ]ذُّخ ئُّ
خختحٌُّذ :ْ ٌَُّّْةُّْخبٌ[آل ط[حتحؤ�ٌُّّ:

حتٌحلمجختذألُّآ ْ
ّحل إل ةًحتجبخلر[آل:ْ :ز[ٌرُّضر إلُّْئ٢
خ[ٌُّخم ء ئَُّّْضرّل ٌٌُّخن ْذُّآ
إلُّْئ٢ ئُّ َّْحتمجختٌّ خُّنحبح خًٌّ
َّْف خىختجبٌ[جبآ ذٌُّّئْْ]إل ْ
ئُّ َّْحتمجختٌّ طّؤُّ: َّْنيُّْحجنَُّّْ:
ذخت جن[حتٌَّئ إل[ْْذٌُّّئ خُّنحبحْ

ةختجبٌالآ
ط[ْححتٌَّئ ئُّ زّحنًحجلٌّ ةًحتجبخلر[آل

ةختجب ئُّئّ[آل: ؤيٌُُّّذ ةختجبْ:
ء :مختحي خلًز[ٌّ نيُّْحجنٌُّّ :َّْ
سًْحت جن[حتٌل: نيختةٌُّل َّْنيُّآل:
مجحنر ٌٌُّخن ء ئُّجبَّخلحبحآلآ ؤًخلئ
إلُّحت ألُّء ةختجب ط[ئحنر إل[ْةّحنٌُّئ
ئُّأل[ْنيُّمجُّْ خُّئىًْ مختحةآ ئُّ

سُّإل[ألّخنإ
ةختجب طَُّّْ ط[جنىختحٌّ طٌُّ[ألُّ مجحنر
ْ ٌَُّّْةُّْخبٌ[آل إلًْة[حت ةًحتجب ء
ء:إلُّْئ٢ جبَّحتضجمر ط[جنرُّّْ:ٌٌُّخن
خُّئىًْ ألٌُّختٌحبآ خُّنحبح َّْ إلَُّّْسُّ
َّْ إلَُّّْسُّ خُّنحبح نيُّْحجنَُّّْ َّْ
إلُّْئ٢: َّْخ خُّنحبح :جبٌختٌحبْ إلُّْئ٢
خى[آ مختحة حأل شًةؤخت� أل[ذًٌُّألّحب
َّْخ إلُّْئ٢ ء: جبَّحتةُّهر: َّْف:
جبٌختٌحبإ حأل شًةؤخت� ذًحأل[ٌّ خُّنحبح

س[حتٌ�١ جبٌْ[ضختَّ ط حتٌْحبحمجٌُّئ

شُّخّد ة جن٢

ّل ئَُّّْضر خُّنحبح
جبَّْئُّز َّْأل[ْ ز[ٌرُّضر
طٌَُّّْخن ئَُّّْحتسُّ ْ مختحة

جبَّْئُّز ز[ٌرُّضر
أل[َّْألحب:ضهُّز ْ:مُّخ[خل
ٌ�ّخن حتْْخبمج[حت خًٌّآ
حتْْجنألإلًٌختٌّ ز[ٌرُّضر
ئُّْ خًٌُّ ّحنىُّهغ ز ْ

خلُّحتجبَّؤُّإ

خلّ[خل :خلُّحتةختجبحٌُّذ خلّ[خلُّز:
خلُّحتء سُّأل[ذ َّْذ[ٌدُّز ةًحتجب
ذًٌُّألجمغ ء حت�ٌّْ ضجمرُّ خ[حتجلحأل
ٌجن[حتَّجلح شُّةّؤ[ألُّْ َّْ
ألُّضًحجلحتٌ[ل حتٌْحبحمجٌُّئ َّْئ
خلُّحتء إلُّحت :ْ خىُّآل إلُّئجمًةُّهر:
زّىإل[ذٌُّّ طًٌحنّحب ء خًٌّ خ[حتجلحأل
َّْ خبٌٌُّال ٌَُّّْةُّْ ]ٌ“ ةًحتجبخلر[آل

ط[جلحجبٌّآ
إلُّحت طُّؤختٌال“آ ٌَُّّْةُّْ ]ٌ
ط[ْححتٌَّئ ئُّ ٌحل: حت طًٌحنّحب: طٌُّْخن
طًٌحنّحب ْ:إلُّحت:طَُّّْ خ�ختآل مُّحتَّذ
جلٌّ ٌُّةخت� ْ :ٌ]ذُّخ ئُّ: ؤيٌُُّّذ
خلُّحتةختجبٌَّئ َّْنيُّْحجنٌُّّ خىُّآلآ
جبخبحٌُّذ جنًٌَّّل َّْمجحنر ء مختحي

طُّةُّآلإ ةًحتجب
خُّنحبحإ :ْ:طٌُّْخن إلُّْئ٢ طٌُُّّ
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خلّ[خلُّز

٧

شُّخلُّآل ن[جلٌّ

ةختجبألُّخلٍُّ جبحمخن ء ذ[ْحألٌُّئُّ طُّْ
ئُّ زّىإل[ذألُّ طٌُُّّآل طُّع[ؤِ ْ
ؤ[أل[ٌّ حتَّمجُّجلٌّآ ز[ةجم[جلٌّ ذ[ْحألٌُّئ
ْ يُّجبحٌآل ًط[خئ: ٌّ�خل[ٌحب:ئُّحتسّأل طَُّّْخلُّ
ط[ْحٌٌُّئ ْ جن[حت ئُّخ[آل يُّ ًط[خئ نيُّخلس[ألآل

جبحمخن ذ[ْحألٌُّئ

ألُّّّ زّحنُّة َّْ إلَُّّْسُّ
ٌَّجبحت�ألحب خ[خلىختجبآل طُّحتح

جبحمحنٌُّئآ أل[طألجم[ألُّّز ْ
ذ[ْحألٌُّئ خ[خلىختجبآل خُّئىًْ

ٌَّجبحت�ألحب طُّحتح خُّئ�ُّآل
أل[خلأل[ؤُّآل:طُّحتح طُّْحآل:ْ

أل[طألجم[ألُّّذّ[آلإ

حتْْخبحألُّ ذُّألحبحتْخل إلَُّّْسٌُّئ ٌآل خخت� ْ
خّر[ْحآل ْ ؤُّجبَّأل إل[ْْذٌُّّئ ئُّخ[آل
َّْسُّالإ طُّحتح:ئُّأل[ْخختجبآل حتٌّ�ُّ سًْحتَّ

ْ خلُّحتخختٌآل طُّع[ؤحبحٌآل: خّش�ُّ ٌٌُّخن
جبحؤُّجلحتحألآلةًجنر[حتمجُّْيُّخل[ْض[ألٍُّذ[ءْ
أل[خلأل[ؤٌُّّ مجًْحتٌَّّ َّْ َّْذُّؤ[ؤِ ء سُّال
َّْ سّألخل[ٌحب جبخبَّ حتٌىىُّهرألأل[ؤٌُّّ
إلُّؤ[آل ئُّ ٤[حتٌٌُّحبإ ئُّأل[ْخختجبآل ذ[ْحآل:
إلًْة[حت َّْ سُّأل�ّخن ذ[ْحألٌُّئ َّْضر
ّو سأل ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّئ حت ٌختز[ضجمغ خب
ْ :ؤُّجبَّأل ؤُّحتجبال ْ جبٌئ ط[جلححتجبحٌآل ئُّ:
ىجمّ خل جبَّخلحبحتٌجتٌّ: ْ ٌآل خخت� :ْ ةًجنغ
جنًْألُّْححتٌَّئ جنًّحألآل: ذُّي[ألألَُّّْْ: ْ
ةًٌُّآل جنًْألُّْححتٌَّئ: ْ :ط[ٌّأل
جبَّخلألًٌجمٌُّئ زُّحتخل�[ْ ْ ٌْْجتّ ؤ ْ
جنُّحت�حألىل ألُّةختجبألٌَُّّّْ سّ[ ْ ةًٌُّآل
ألُّةختجبألٌَُّّّْ سّ[ :ْ :ٌ]ط[خل ؤُّحتجبال ئُّ

ئَُّّْضر :مجحنر ْ :ؤُّجبَّأل جنًْألٌُّئ:
ؤخ[ٌئ ُّْذ ْ زًٌئ جبجلٌآل :ْ سُّألل
ٌ[خل[ٌٌُّئ ذخت ز[جنّئى[حتٌٌُّئ نيُّألُّإل[ ْ
أل[آل :ْ َّْحتخل�ىختجبآل: ذ[ْحألٌُّئ :ْ سُّألل:
إل[ْة[حتٌّ حتَّخلف ئُّ ٌ�ختذآل حت ْ خختٌآل
ْ ط[هختَّز َّْ خ[جلحتمج[ألّىختجبآل ْ طألجم[أل
نيُّْحجنٌُّّ آ:مجحنر:طٌُّ[ألُّ ؤأل[ئ ْ جبٌُّْز

أل[ْجبَّْئُّذُّّإ ْ ًٌَّأل[ْض ٌ[خل[ٌٌُّئ
سُّؤىًجن ذ[ْحألٌُّئ طٌَُّّْحن[ َّْئ
إل[ْْذٌُّّئ خّجمُّحتْجنًْألىختجبآل ْ
سًّحجلةختجبآل ذ[ْحآل ْ جن[حتجبألٌَُّّْ[آل ْ
طألجم[أل جبخبَّ ذخت ذ[ْحألٌُّئ ْ جلْْحتَّؤئ
خختٌ[حتٌَّئ ٌختز[ضجمغ خب ض[ألٌُّّ طُّنيألُّ
ط[جبَّؤّحلحجبَّ ؤ[هٌُّئ ٌىىُّهرألأل[ؤٌُّّ حت ْ
ط[جبَّؤّحلحجب ؤ[هٌُّئ سُّإل[أل س[حت� سًْحت
خل[ئ ٌُّّىىُّهرألأل[ؤٌ حت إلُّحتجبْل ْ
ْ ذ٢حت ذ[ْحألٌُّئ ّش�ُّ خ ٌٌُّخن تتثبآ

إلُّحت�َّجنُّةختجبآلإ ْ حتضُّْخختجبآل
ذ[ْحألٌُّئُّ طُّْ مجحنر طَُّّْخلُّ ٌّ]ؤ[أل
ط[خلر ئُّخ[آل ٌحب طُّجبحتٌُّ طُّع[ال ء
ْذ[ْحألآلآ ٤[حتٌُّآل ذ[ْحآل َّْ ُّذأل[ْجبَّْئ
ط سُّألل ]ٌ ط[جنر ئَُّّْضر مي طؤش[
جبحمخن ذ٢ٌجمرٌُّئ ئُّخ[آل ذ[ْْحألٌُّئُّ
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ ٌّطُّجب سًَّّس
أل[ْجبَّْئُّذّّخن جبحجبمج[ٌل ْسًْجب
ة[حت شُّحتٌختٌّ حتَّهّي جبحجبمج[ٌّ إل[ْجنًٌَّّّ
نيًٌألىُّ ذ[ْحألٌُّئُّآ ط طُّحتح ضًحخلرّ�ُّ
ٌ[خل[ٌٌُّئ َّْ جبخب جبحمخن ذ[ْحألٌُّئ
ؤُّحتجل أل[ْجبَّْئُّذٌُّّئُّْ ْ ًٌَّأل[ْض

ٌُّإ خخت� هختٌٌُّ�ّخن ْذٌُّئ

خ[ألة طُّحتح ُّْجنُّأل�[ئ ئُّ

خلُّحتء جلْْحآل ئُّخ[آل ء ُّْطؤجم[ئ ٌّ]ئُّخلُّحتَّذ إلُّحت
ْ ةًحتجبخلر[آل ًٌَّخلُّحتَّْض ئُّ خ[خم ةًحتجبخلر[آل
خ[جنًْحت شىًْؤُّز طحبححتٌَّّ جبٌَّحنر أل[ْنيٌُّئ حتحزختخل
ٌّطُّحت�ح :ٌََّّْةختجب مج[ال خًٌّ ضُّحتٌ ةختٌ[ْ ةًحتجبخلر[آل:

�ٌّإ أل�٢ّز ةُّهرألُّ ٌل:ْز ٌحبآ:خخت� خألختٌُّ
ٌُّأل[ْني ْ : إلُّحتق ّل: زّأل طَُّّْخلُّ خ[َّْحت�ال ؤآل
طُّجلؤًْآل ئُّخ[حتخختجبآل :ْ ًّحألآل جن طُّحتح: ٌحب ٌخت جب ْسًْجب
ئُّ ةًحتجب ّحنٌُّّ ة ًّحألآل: جن ْ ةًحتجبٌّ: حأل شًةؤخت�
َّْحتَّْألًحنيف ئُّ: ٌ�ختٌّ حت ْ :ُّذأل[ْجبَّْئ : ٌّ]�ةًْؤُّئ
ط[حتَّجلْْ :ْ ط[ؤ[ألش َّْ حتَّخلف ْ ةًحتجب ٌُّّؤُّخلُّئ
جبَّْئُّز ط[جنىختحةختجبآل ْ ٌخلُّحتَّْض ء ّجتٌّْْؤ[آل ؤ

ةًحتجبخلر[ألُّإ
ّل ض[خل هختَّ يًأل[ه: ةًحتجبخلر[آل خ[جنًْحت: طّجمُّ
ٌخلُّحتَّْض ط[جنىختحةختجبآل ئُّ خًٌُّ ألحلٌىُّْ ٌُّْ خخت�
ْ ٌّ�حت ٌّ]ئُّخلُّحتَّذ إل[ ةًحتجبخلر[ألّخن ٌّحت�ْْخبط[ْح ْ
ئُّ ٌحب ألُّ مج[ال ًٌَّّخلُّحتَّْض ّل َّْحتَّْ:إلُّحتق ضُّحتٌىُّ

إ حبحتحفّ ه ًٌَّّّ نيًححتني
ٌى﴿ختٌ[ل حت زّألُّ طُّْ ًَّّسّىختجبآل س ٌُّّةُّحتَّخل جبٌ[حتَّ
ْ ةًحتجبخلر[آل خ[جنًْحت طّجمُّ ء جبحمحنُّ حتٌجمرذ٢
ألًحمجختجبآل طُّحتح ةًحتجبخلر[آل:ةختجبألُّخلُّ:ط[ؤ[ألش ٌّحت�ْْخبط[ْح
ء جبئألّ[ٌال: طؤش[ ةًحتجبإ ٌُّّؤُّخلُّئ َّْحتَّْألًحنيف ئُّ
ةًحتجب ٌَُّّّْألُّذ ئُّف ط[ؤ[ألش ذُّألّ[ جبحمخن خل١حذّشُّّز
زُّؤ[حت سًْحتَّ ٌَّّْ ئَُّّْحتنيُّ َّْمجُّحتألُّ ةًحتجبخلر[ألُّآ ْ
ٌختَّ ضُّ ]ٌ ٌحبح أل[جبحتٌُّ طُّخلُّجب خُّجن[حت ٌُّّشىًْؤُّذُّمج
ًٌَّّض يًحتخلُّْ نيُّء َّْ ةُّخل إلُّجلححت بت ٌل خلًز[
ْ جبخب:ة[هختٌَّئ طُّْحآل طُّمجُّحت ]ٌ جبَّخم:جبحمحنُّْح ٌحبَّ جبَّ

حتْخلّ[ْ زُّؤ[حت ًّح ئ ٌختَّ ضُّ ةُّآلآ سُّألل ط[ٌّألٌُّئ خ
ةحتٌ[ْإإإإأل[ٌُّآلح ةًْخ[ْ ْ نيف

طُّْ ء خ[َّْحت�َّ خ[آل:طُّْ ؤآل:إل[ؤُّ ض[ذختٌحنُّ َّْْ إلُّحت
ط[ٌف َّْ زًٌَُّّألحبٌّل إلًٌمت سُّأل�ُّ طُّْ ْ جبحمخن
ٌى﴿ختٌ[ل حت طُّْ خُّئىًْ: ٌحبآ ٌخت ألُّ ط[ٌّألُّّْ: خ ْ
ْ ةًحتجب سُّألل سُّأل�ُّمجٌُّخن ةًحتجبَّْ جبخب ذ٢حتٌجمرُّّ
ْ ُّذأل[ْجبَّْئ ٌّ]�ةًْؤُّئ إل[ْة[حتٌىختجبآل جب٤ْألٌُّئُّّْ
مجُّْحتحْ زحنر�٢ٌّ ّحنؤُّحتمجٌُّخن ز ّحل إل زخت�نيُّةىختجبآل
ْ:خلُّحتةُّهغ ؤجممجُّحتةختجبآل ْ ةًحتجبخلر[آل ٌ�ُّ:طُّحتح خرُّْ

نيُّخلسّ[مجُّإ سُّألل ئُّْ
جنُّأل�[ئ ًٌَّّّ إل[ْجن ذخت حتٌْحبحمجّل طَُّّْء طُّحت�ح طؤش[
ٌحب طُّضًحجل طَُّّْ: ة[حتَّمجُّ ألُّْجبآ جبْخ[حتََّّْ : خ[ألة ئُّ
ٌُّة�ختذل ةًحتجبخلر[آل : ٌُّّز[حتني إلُّحتنيًححت: ةًحتجبٌَّئ ء
ٌحب جبحؤُّجلحتٌُّ ٌُّة�ختذل ّحلٌل إل ْ خًْآل ٌجمر ًٌُّةإلُّئ ْ
ّحل إل هُّحتؤ[ألحبَّآ ٌُّء خلُّحتةختجبَّْ ٌُّء هُّحتؤ[آل ٌخت خب ئُّ
ْ ط[ؤ[جبَّخ[جن ٌحبَّ ملختٌُّ ةًحتجبخلر[آل ٌُّّحنؤُّحتمجّ ز
ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحل إل َّْ هُّحتؤ[آل شحلذ ألُّء قًسًٌئآ

خى[إ
ضًجبٌّ أل[ةًْةٌُّّئ إل[ذ�ُّ: طَُّّْ: َّْضر طّجمٌُّخن
ذُّةصحلخ ْ جبَّخل]خ جبٌّ: :ْ  خألختٌُّألُّ :شحلخ ْ
مجحنر ْ ّحب ّأل ألُّؤ ٌل أل[ْنيُّ إلًٌمت ئُّ مجًْجنُّمج٢ٌّ ْ
ٌّل ألُّضحنُّحت� ضُّحتٌ ٌُّةُّْ َّْ ةًحتجبخلر[أل ز[حتذٌُّئ
ٌّ� أل�٢ّز ْ ذ٢حت ٌَُّّّْخًٌأل حتًٌَّْحت�ٌّْ طُّحتح: خًْآل
ةًحتجبخلر[آل:ْ:طُّجلؤًْآل ض[ء ئُّ ذٌُّئ:ْ:ؤيٌُُّّذْ
ّىختجبآل ًَّّس س ْ جبَّخلىُّهرٌُّئ ْ خىُّآل حألّؤ[آل شًةؤخت�

ٌحلآلإ خس[حت ألُّذٌَُّّّْؤ[آل ٌْْجتّ ؤ ط[ؤ[ألش

ًححت ّ خ هُّحتٌَّحبْآل
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خلّ[خل ذخت حتَّخلّألٌَُّّْل سًْحت ذ٢حت َّْضر إلُّحت
ش[ئُّز ئُّ ط[خًْحتٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ ْ :هُّئجمُّه ْ
خُّحتأل[ؤُّْ ةختٌ[ ْ خًٌّ جبْخ[حتََّّْ ٌل س[حت نيُّآل ْ جبَّحتني
ٌُّّئ طَُّّْ ذّحتٌّآ ٌّ]خألُّؤ ئُّخ[آل ة[حتةختجبآل ٌٌُّّئ حت

إ ًٌَّّض طُّحتح ٌّل حت ْ خلّ[خلُّز خًْجبَّ ش[ئُّذُّ
ذ٢حت ذخت ًٌَّّّ جن نيُّألُّإل[ ْْ طؤخت� قًْألُّث طُّحتح:
ط[ٌّأل ذ٢حت :]ٌ خلّ[خل ذ٢حت سًْحت طٌُُّّحتآل َّْة[حت:
ّسرُّؤدُّحت خل ببٌّ ئُّجنًْآل ء خألّ[جبمجُّحتٌّ ذ٢حت ]ٌ
ط[خلر ئُّخ[آل إلُّئدُّذُّ: آ ٌُّّطٌُُّّحتأل َّْة[حت ّحن١: ه بببب:
َّْة[حتخختجبآل ًّحجل جن ئُّ سًْحتٌَّئ:ذخت خن ّةًْؤُّئ ْ ذ[ء
ْ جبَّحتٌْأل ذ٢حت سًْحت: ٌحب ٌخت جب ْسًْجب: ذ٢حت: أل[ْ

ط[خًْحتٌّ ذ٢حت
إإإلرحبإ �هُّحتإلُّأل

ئُّخ[آل ذ٢حت: ؤُّذختخلّحبححت هختٌُّ سًْحتٌَّئ ئُّ ّل ٌُّة
أل[ْجبَّئُّذآ ط[خلر ئُّخ[آل ْ ؤئئُّذٌُّئ ًٌَّأل[ْض ط[خلر
ط[خًْحتٌّ ذ٢حت جبحضُّ س َّف ط[خًْحتٌُّآْ: طٌُّْخن:ذ٢حت
ٌحب خىختٌُّ خ[خم ألُّّّ خًححت ئٌُّختَّ ء إلًْة[حت ٌل خخت� ئَُّّْحت
خ[خم ْ سُّإل[أل ٌل مجُّْحتح ٌل ّحنُّ ة ألُّةختٌ[خلُّ

خلّ[خلإ ذ٢حت سًْحت ٌحب أل[ةختٌُّ
طُّْ:نيحنرُّ جبْألّ[ ئُّمجحنر هختٌُّ ]ٌ ةُّال ئُّحت�حخل :َّْف
سّ[ْحجل ٌٌُّّئ حت سًْحتَّإل[ َّْ ط[جبَّؤّحلحجبٌَّئ ء إلُّخم
إلُّخم ْز: ة[ال ط[ٌ[ ألُّْآلح: ط[خًْحتٌّ: ذ٢حت ذًٌخن
يًحتخ[أل ألٌُّْحبَّ: ء ُّّّال: خل سُّإل[آل: ئُّ َّْذ[ٌدُّز:
ْ سُّإل[آل ط[خًْحتٌّ ؤ[هّ[ٌٌُّئ ئٌُُّّآل ط[خًْحتٌّ ذ٢حت
ّئ ز[جن ألّحنرؤ[آل ْ ؤئئ ةُّحتحؤُّز ْ خل[ؤ[آل ْ خلُّحتَّْز

ٌحبح ألُّةختٌُّ
جبٌَُّّخم نيُّألُّإل[ مُّحتَّخ :ْ ؤطجم ْذٌُّئ ئُّ
إل[ْْذٌُّّئ ًَّّ جن جبحت�ألحبَّذختٌآل: :َّْ ط[خًْحتٌّ ذ٢حت ء
ّل ةُّخل َّْضر َّْف أل[ة[آ خ[خل ةُّخلّخن طُّة[ْ ذ٢حت
ّحبححتَّ ئُّخل ُّّّؤُّْ خل سُّإل[آل جبٌىر[ذحتٌل ئٌُُّّآل
ٌٌُّخن إلُّئدُّذُّ جبَّأللآ طٌُُّّألُّ جبْألّ[ مجحنر ٌحب خحبحتٌُّ
إلُّحت َّْف جبَّخل﴿ًَّجنُّّآ ٌٌُّّ]ؤ طألجم[ألُّّْ ٌل ة[حت

ٌحبإ خأل[خلختٌُّ هُّحتؤ َّْ ط[خًْحتٌّخن ذ٢حت خ[ٌُّخلُّ
خلّ[خل ذ٢حت: ئُّأل[ْأل إلُّخم سّ[ْحجلٌّل مي ط[ٌ[
َّْ طٌُّ[جب ئُّجبَّخم طألجم[أل ألختط ]ٌ ّحب ةًجن ؤُّحتجبال ء
َّْحتزختخلآلح ئُّف حتخبقٌُّئ ء ط[خًْحتٌُّْ :هحن[حت ٌُّّخًْأل
ط[خًْحتٌّآ ئُّ:ذ٢حت يًحتذ[حتخًٌآل مج[ال:طُّحتح ٌُّةُّال طؤش[
ء جبحجبزُّحتَّْحتحألُّخم ّل خلّجمرؤ جبحؤُّجلحتحألآل طٌُّْخن
ؤُّحتجبال مجحنر طُّحتح خبٌ[آل خلُّحتَّة إلَُّّْسٌُّئ ّحب خرًٌُّأل
ّحب ألُّذًٌُّأل ّل شىًْؤُّذ حتخبٌالْ: إلُّحت جبٌّ خى[آ جبَّخلَُّّْحت
ل:ألّحنرؤ[ألّ جنُّحتمُّّذ إلًٌمت ّ�ًؤ[آل خ خى[آ:طَُّّْ طٌُُّّ
َّْحتجبَّْحال ذ[ ٌحب ٌخت ألُّ طألجم[أل ْ يطُّض ْ:ؤُّحتجبؤ ْ

خًْجبإ

طُّؤف ظُّؤُّجب جبإ
ط ْْ طؤخت� ذ[: ةُّحتةًْةُّْ ألُّهر: جبحتحْحتجبآل : ٌّ]ئُّخلُّحتَّذ
ةًحتجب طُّحتح ي[ع[جلٌل:ألٌُّ[جنر�ُّ إلًٌمت جبحإل[ذُّّ ألُّهر:ْ
ألُّهرُّ ط جبحإل[ز نيُّْحجنَُّّْ َّْ خُّئىًْ ةًحتجبخلر[آلآ ْ
ة[حتإ إل[ْحتٌ[خلُّ ةًحتجب ذُّيُّؤُّأل:ْ:جبخب ْ نيُّء ةختٌ[خلُّ

ةًحتجبخلر[أل ةُّحتةًْء ألُّهر خلُّجبٌَّ�ُّ ٌَّّْ]ؤ طُّحتح
ةًحتجبٌَّئ ضًَّجن�ًجلحتحأل ٌٌُّّ]ؤ خًْجبَّ طَُّّْء ٌّ]ّئُّس
مختحة جبَّخم ئُّ ط[ؤختحجلٌل خًٌحبَّ ةًحتجبخلر[آلآ ط[َّْجبحأل ْ
ض[زًْحتةختجبآل :ْ ئُّأل[ْخختجبآل ْ ةختجبآل يخت� طُّحتح: مُّحتَّخ

ةًحتجبخلر[آلإ
ي[ع[جل طُّْيُّحتَّ ةًحتجبخلر[أل ةُّحتةًْء ألُّهر ُّ�ٌ خلُّجبَّ
ئٌُّّ ي[ع[جل ةًحتجب طَُّّْألُّ ةًحتجبآ نٌُّختَّ طُّحتح جبحجنر�ُّ
َّْ ٌََّّّْةختجب ذُّأل[ألُّز ألُّةختجبمجُّآ ٌُّّجبحإل[ذُّمج ألُّهرُّْ
إلُّؤّحنُّ ةُّحتةًْء ألُّهر : ٌّ]ّؤس[ألة مُّحتَّخىختجبآل
ْ ٌُّّْ حت خختٌ[خلُّ إل[ْحتجبَّ مُّحتَّذ ئٌُُّّآل َّْحتجبَّْحال:خًٌُّْ
خًٌألُّإ إل[ْحتجبَّ مُّحتَّذ هُّحتؤ[ألدُّحتٌَّئ ْ ة[حتمجُّحت جلْْحتال
خلختْجنر خل[ؤ[ألٌُّئ ْجلححتَّز ْ ٌال إلُّحت شىًْؤُّز مج[ال
خ[ٌّ ألُّهر ني[ئٌُّئ ةأل١ئىختجبآل ْ ؤيٌُُّّذّىختجبآل ئُّ
ٌل ةًحتجب مجحنر ء ضَُّّْخلُّ طُّْ: َّْجبٌإل[ْحتجبآل شُّخلُّآلآ
خًٌّإ طُّجلحتَّفُّأل ْ جبئجمًْجل ةًحتجبخلر[أل ْ ةُّحتةًْء

ّل ألُّهر :ُّني[ئ نيُّآل ٌل خلُّجبَّ ئُّجنًْآل :ْ ْْ طؤخت�
شىًْؤُّز ٌختجبَّخم خب طُّحتح مجئُّْضًححتجبمجُّ ةُّحتةًْء
إلُّآل ٌُّألٌُّئ ْ ةُّخم ٌل خخت� َّْف ةًحتجبخلر[آلآ ٌال إلُّحت
ْخلّ[آل:ْ ةًحتجبخلر[ألُّ ُّ إلُّحتق شىًْؤُّز مج[ؤٌُّئ ط جبخب

خلُّحتخلخت�ؤُّألف:ةختجبآلإ ذًٌخن ةًحتجبخلر[آل ؤُّحتجبال
جبْْخم إلُّخم ٌل ةًحتجب مي ط[ٌ[ ء إلُّخمآ ٌل زختخلّ[حت ٌختَّ ئُّ

ألُّهر ةًحتجبخلر[ألُّْ ألُّهر ةُّحتةًْءآ ألُّهر
ئُّ:مُّحتَّخجمر[ألُّ مُّحتَّخّخن

ئأل١ة ٌخت ئُّخب ةًحتجبخلر[أل ةُّحتةًْء ألُّهر ألٌُّ[جنرًْجب
إلُّخم ٌل ةًحتجب خًْجبح:مي ةًحتجبخلر[آل ٌال: إلُّحت شىًْؤُّز
جبحإل[ز:ألُّهر:ةُّحتةًْء:طُّحتح:إل[ْألّحنرؤ[ألٌُّّئ ٌحب ألُّضًحجل
ط ألُّة[:ةًحتجب شُّجل إلُّخم ٌل ةًحتجب مي ةًحتجبخلر[آل:خًْجبح

ٌُّّْح ٌحبَّ:حت� ةؤس[ألّ[:خًَّ
ٌجمرٌُّئ ًإلُّئ :ْ ّحبْحآل ئ طُّْ: أل�ُّحتحألُّّآ: : ٌٌُّّ]ؤ طَُّّْء
ْ ةُّخم: نيُّآل ئٌُُّّآل ء خًٌّ: ةًحتجبخلر[ألُّ :َّْ جبخب
جلْْحتال زختخلّ[حت خًٌُّ ْ ٌُّّخبألُّهرّؤأل ةًحتجبٌُّْ ّل ٌُّأل
ةًحتجبَّ ةُّخلٌُّئ طُّْ ط[ٌ[ ةًحتجبخلر[آلآ:ء إل[ْألّحنرؤ[ألٌُّّئ
ْجلححتَّز ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت شىًْؤُّز مج[ؤٌُّئ ط جبخب
ْة[حت ةُّخم سًْحْ نيًٌآل ٌُّّط خلختْجنرُّّألُّح خل[ؤ[ألٌُّئ
أل[ْ ْ:ةُّهألُّ جبَّألُّْ ةّؤّ[ْححتحآل ْ ْ:طُّألو[ئ جنُّإلّحبٌَّئ

ّجتْْح ؤ زُّحت�ٌَّئ
ٌَُّّّْإل[ْحتجبأل ةًحتجبخلر[ألُّ ٌال إلُّحت شىًْؤُّز مج[ؤٌُّئ ط
جنًحت�جي ْ ضُّخ[ز ُّخل[ئ نيُّألُّإل[ ء ؤ[هٌُّئُّ ئُّْ ُّ�ّ ٌُّة
ةُّحتةًْةُّ ألُّهر ني[ئٌُّئ طُّْ نيُّألُّ ٌحبْ ةختٌُّ ٌّطُّحتح

حتجن[أل�ُّإ ٌّطُّحتح ضًٌآل ةًحتجب
جلٌّ ٌُّةخت� َّْ إلَُّّْسُّ ذخت:ةًحتجب ّل َّْضر ئُّمجحنر ْْ طؤخت�
شىًْؤُّز زحنر�٢ٌّ ٌ�ؤ[آل  مجحنر خ[ٌُّخلُّ: ٌحبْ جبٌخت
طُّحتح خىٌُّال ةًحتجب خلُّحتةختجبحٌُّذ ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت
ط[ؤ[عٌُّئُّ طُّْ: ألُّذَُّّْمجُّؤ[آلآ ط[ؤ[ألش َّْجبٌإل[ْحتجبآل:
جبحمجُّآ : ٌّطُّحت�ح ضًٌآل: ةُّحتةًْء: ألُّهر: : ٌّ]ٌجبَّحت نيُّألُّ: ء
طُّحتح ذختَّ ّل: مج[ؤ ُّ إلُّحتق شىًْؤُّز مج[ؤٌُّئ ط

ةًحتجبخلر[ق[آلإ ًٌَّخلُّحتَّْض

خل[ؤ[آل:حتَّجنّحب
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جتْْ ّ ؤ

جبحتٌجتَّْ ْ جبٌْخت جنُّأل�[ئ ّجتْْ ؤ
آ خل[ئ إلُّجلححتحآل: طُّحتح نيًْجبَّْ:
ٌّضًَّحتط[ْح طُّْزُّحت� ّحبَّ ةُّه جنُّأل�[ئ
ئُّجن[حت ةال ببب خ[جنًْحتآ ةًحتجبخلر[آل
إ ٌّضًَّحتط[ْح ّحبَّ ةُّه جبٌْختَّْ ُّْؤًخلئ
ٌْْجتّ ؤ خلُّحتنيٌَُّّْئ ٌَّّمجًْحت َّْ
ٌَّّؤ[حتجن جلحٌّأل تثبب ئُّخل[ئ
إلُّجلححت تت ئُّ ّحن١ ه ٌُّّؤُّحتجبؤُّمج
جلحٌّأل تثتب ئُّخل[ئ خًٌألُّآ ةُّخم
تت ئُّ ّحن١ ه ض[أل�ٌُّئ ٌَّّجنًؤ[حت
ّ�ّخن ئَُّّْضر خًٌُّآ ض[ألل إلُّجلححت
مجحنر ةختجبمجُّ ٌّجبحمج٢ ئُّألل ذُّقًْحت

حتؤ[أل�ُّإ ض[أل�ٌُّئُّ طُّْ
ئٌُُّّآل تبتب : ئُّخل[ئ طَُّّْء: ٌّ]ٌْجب
سًْحت ةختٌ[ْ جبحمج٢ م٣ً[ألٌُّّئُّْ
ةًحتجبخلر[آل ذخت جن[حتْنيىٌُّئ ْ جن[حت
ةّحنؤُّةّخن:أل[ْأل خًٌُّخلُّ:ؤٌُّحبحآل
إلُّحت خلُّهٌٌُُّّْئآ ْ م٣ً[ألٌُّّئ
ٌُّةُّال ٌُّّألّؤ ئُّ ض[ذختٌحنُّ َّْْ
ثتثب ئُّخل[ئ َّْذ[ٌدُّز بب ٌَّّخلُّجب
جبحخُّجي ء خًٌُّ ؤ[ئ ببت ٌُّّألحلٌى
أل[ْنيٌُّل نيُّآل ئُّخ[آل خًٌُّ

جتْْ ّ ئُّؤ جنُّأل�[ئ
ْ إلُّة ْ خًحتش “خلُّحتحْ خلُّحتَّة

خُّحتخُّحتْجي“إ ْ خُّحتخلُّإل
مجحنر ٌل خ[جلححت� ؤ[ٌَّْحنُّ ئُّْ
ب ْ ٌل مجُّْحتح ؤحلمجور ْ ض[آل ب ْ
ْ شىًْؤ ٌل هُّحتؤ[أل�ُّ ةُّألّجمُّْ
ٌَّّؤ[حتجن خًٌُّْ :ئُّذ جن[حتَّْحألّّل

خًٌُّإ ةُّخم تبتب ٌُّّؤُّحتجبؤُّمج
نيُّآل بثثب ثتثبإ خل[ئٌُّئ: ئُّأل[ْأل
خًألّ[جب ئُّ خألُّحت�َّذ ط[ئحنرى[حتٌّل
ْسًْجبْ إل[ْحتٌ[خلُّ جنُّأل�[ئ جن[حت

ٌُّةُّؤف ةختٌ[مجُّآ ذُّمختٌد
ء:ألختٌ[مجُّ نيًححتنيًَّّ مج[ؤّ�ّخن:ئُّْ
ؤًئىُّّذىختجبآل :َّْ ئُّ: ّىإل[ذًٌحب ز
ضًَّحتإلُّز جلٌَّّْ: :×جب تتتتب
مُّحتَّخُّ طُّْ:إلًْجلٌَّئ طُّحتح جنُّأل�[ئ
ٌّ]حلمجٌ ز[حت يُّجلحمجُّْ جبٌَّحنر ئُّ ء

إل[ْحتٌ[ألُّإ ألٌُّألُّْحَّْ
ٌُّّألّؤ ئُّ ّحن١ ه ثثثب : ئُّخل[ئ
أل[ْنيٌُّئ حتٌْىختجبألُّ ٌُّّؤُّحتجبؤُّمج
طَُّّْمجّخن ْ ةًحتجبخلر[آل ٌال إلُّحت ذخت
ةختٌ[آل أل[ني[حت ؤُّألحبَّْ ّ[آل ئُّئ
خىُّآلآ ط[ئحنر ضًٌَّ[آل ٌَُّّّْألُّذ
ئُّ ّحن١ ه ئَُّّْء ّش�ُّ خ ٌٌُّخن
ئٌُُّّآل ٌّجبَّْحتمجختجب ٌط[ْح بتب
نيُّآل خلحلٌ[ْ خُّمجمُّْ جبَّخلذحبححتٌَّئ
جبحتْخم ذ[جلَّذخت ٌل ةًٌىلُّ أل[ْنيُّْ
ٌُّّأل[خلأل[ؤ ْ مُّحتَّخٌُّئ طُّحتح ةختجب
ٌٌُّخن ةختٌ[ْ ط[ئحنر جن[حتَّمجٌُّخن
ٌُّّؤُّحتجبؤُّمج ٌَّّؤ[حتجن ةختجب طّىلألُّ
خل[ئ ط[ؤ[حت ئُّ خى[ْ ٌ]ٌجل ئُّ حتٌّْ
بتبث ٌُّّؤُّحتجبؤُّمج ٌَّّؤ[حتجن ثتثب
ثثثب ئُّخل[ئ َّْف خًٌُّآ ةُّخم
طُّْ ْ ةُّخم ثبتتب حتَّخلُّّخلُّ
حتَّخلُّّخلُّ بببب ئُّخل[ئ جنؤ[حتٌَّحنُّ

ةُّخمإ ثتبتبب
ٌَّّؤ[حتجن ٌدًٌآل جلٌ[ َّْخل[ئ خل[ئ جبٌّ
جبَّحتضجمر طَُّّْ جنُّأل�[ئ: ؤُّحتجبال
حتَّمجُّجلزُّحتخم شىًْؤُّذٌُّئ ء
جبَّخلى[حتٌّ ضًٌَّ[آل ٌو ةُّ َّْ مختحة
ةختجبألُّْ جن[حتَّ طُّْ: : ٌّ]ّمجختحهجبق
إ َّْ طُّع[ؤحبحألُّ ئُّذ ط[ئحنرى[حتٌّ

ضًٌَّ[آلإ ؤُّحتحال



gull 
soo

36جلحٌأل 2014 جبْْال ذُّجنختٌأل ٤[حتَّأ99ا
٧

CITIES37 issue(99)Nov 2014

جنضضضض[حت

ةًحت� مُّف ةًحت�: :ٌَُّّّْهُّجلئ
ئُّ طًٌُّذ ةًحت� شُّخلُّآل
أل[جلأل[ٌْ�ّحن حتحؤ[ألُّّْ ذ٢ٌَّّ

خمإ ًهُّجلئ ألحلحؤُّجبٌآل
خ[ْمج خًٌّ: س[ٌُّئ ّؤ[آل: إل
م[جبئ جخل[شد : ٌّ ٌَّّخختجب
خُّإلختحالح ؤُّألجمًْحت طُّخًْ
ء:خلُّحتء ؤ[هُّّ جن٢حجلٌّ:ةًحت�
ة[ئّش[حت طُّخً محلْكًئ َّْجلٌخت
ئُّف جبحْح :ْ خًٌّ: خًٌَّإل
َّْز خلّ[خلّّل: ة[حت: ةختجب

ٌحبإ خجمس[حت
خلس[حتٌ[ْ َّْز ٌل ة[حت طؤش[
خلُّحتئُّجنىختآ خًٌُّ جبٌْ[ضختٌخن
ة[ئّش[حتح جطُّخً ّل َّْضر َّْف

جنًحألى[حتَّ خلًئر[آل:طُّحتخلُّآل:ْ:جبَّْئُّز
جنًحألى[حتَّ طُّحتح: جبَّخم: ذًحخلر
ةُّهرُّ أل[ضًَّجن خى[آ جبحتٌجت

أل[ْألّ[آلإ
ألًٌجم[مجُّث طُّطُّجلحتَّ َّْخل[ي
جبتت خل[ئ خلُّهُّحت ئُّؤ[ألل
هُّحتحجي ذ[جي جلح بتبب – ء
مُّجلْجبْئحبَّْئُّ ألُّْةُّحت
َّْ خًٌّ طُّخلوُّإل[آل ْحف ء
ض[ء ٌ�ُّْ:حتٌّْ:ةختجبَّ ئُّجنىخت
جنًحألى[حتَّ ئَُّّْحت�مج[ٌٌُّئ ْ
خى[آ جبحمج٢ٌّ ء: ض[ذختَّ َّْْ
حتحَّْآل جبٌَّحنر ئُّ خًٌّ طَُّّْ
أل[ْألّ[آلآ ةُّهرُّ سُّأل�ّل
ضًٌَّ[آل جنًحألى[حتٌَّئ َّْف
جبححتحذ ٌّ طُّحتح ةّحن[ألَُّّْ

مجختجبإ
ذًٌُّألجمغ طٌَُّّْخن جبٌْ[ٌّ
فّألألُّْآ ضًٌَّ[آل ئُّجنًْآل
ٌ[يح ذ[حتٌضْ: جيفختٌخت ئُّ ٌٌُّخن
طغ أه[حتخلأل[ؤُّاٌّ ئُّ إل[ذ�ُّْ
َّْف ةختٌ[مجُّآ خ[خم خُّظّّخن
نيًٌألىُّ آ نُّئُّذُّ جبٌ[حتَّ ئًٌُّح
ألُّْةُّحتٌَّئ ئُّ هُّحتحجي ذ[جي
ؤُّقًْجب ةًحت�: جؤُّخلنًجب:
نُّجلألٌُّّْح خلُّخًةرُّمجف
ألُّْةُّحتٌَّئ ئُّ ألُّء خًٌُّ

إ خًٌَّإل مُّجلْجبْئحبَّْئٌُّّ
ثتبب – ء حبتت خل[ئ ئُّ
طُّخً ْ ؤختجب ة[ئّش[حتح جلحطُّخً
ةًحت�ٌّ هًجبخلرًآل ؤُّألجمًْحت
هختَّ:َّْز َّْف مجختزآ جنًْأل
ألُّخلّصُّذ:ةختجب �ٌجبح:ألُّني
خىًجنّحبْ م[جبئح جخل[شد
طؤش[ آ: ةًجنرٌُّّ طٌُّْخن:
ٌُّّذًْئ هُّجلئٌَُّّْإلّخن

ةختجبَّْإ
طُّئس جلح ثتبب  – ء جتبت خل[ئ
نيًنختٌّ جبحْجب ةًحت� طُّحتخلُّآل
طَُّّْء خ خلُّطًْي
خًْجب ؤ[ؤٌُّّ:ط[مج[جبححت ذًنختْْئ
ةختجب سُّؤُّْ: ٌل مجُّْحتح ّحل: إل
ه[حتخم ْز: ةختجبألُّ حتٌّْ ْ
جبَّخم ئُّخبٌخت َّْأل[ْ إلُّحت ء
أل]ذ جبٌّ خًٌّآ هًجبخلرًآل
ةُّخلّخن إلُّجلححت ٌُّّألحلٌى ْ ةختجب

إ ةًجنر جبٌَّئُّؤٌُّّئ ئُّ
جلح بتبب – ء جتتت خل[ئ
نيًنختٌّ جبحْجب: ةًحت�: ي[َّْحتز:
َّْحمّؤ[جبَّجبٌآل ء خلُّطًْي
خًٌّ أل[ْجبححت: طُّحتخلُّآلح يُّحتَّ
خلُّطًْي خلُّئرُّألُّز ْ
َّْ جبحؤُّجلحتحألًٌحبآ ةختؤ[آل ئُّ

زُّؤ[حت هختٌٌُّ�ُّْ ئُّجنىخت
ذًحخلر جبحْ ه[حتخم: ْز
خى[إ جنًحألى[حتٌَّئ:ذُّهخت:ْذًٌآل
َّْإلّحل جلحألجمر ء ٌَُّّّْهُّجلئ
ٌحبآ خ�خت ٌّألًح ّحب أل[ذًٌُّأل
ٌٌُّل هخت خلُّْي[ز ْ جبٌ[حتٌّ
ْنيُّّحت�ح خختجب ضًٌَّ[ َّْئ
طُّحتخلُّآل خلًئر[آل جبٌحبححت
َّْئّ[ ْيجمُّ ي[َّْحتز: خختحٌّ
َّْأل[ْ ء َّْزّحبح يُّْئ ةختجبْ
خٌُّحبَّ ه[حتخم: ْز طَُّّْْ:
ثبؤئّآل خل[ألُّ حتٌَُّّْْ
َّْْ طٌُّ[جبَّزإ خ[س[ألُّ جبحتإلُّال
ةختجبَّ جمجًجنأل[خ[جبح ض[ذختٌحنُّ
ْ ز[جن[ٌُّذ:ضًٌَّّ ز[ٌرُّضر:
ز[ٌرُّضرُّمجٌُّّ س[حتس[حتٌ�ّخن
مجختجب جبححتحذ طُّحتح ةختجبٌ[جب سًّحجل

جن٢حجل:إ ْ
طُّحتحٌّ سًْحتَّ: :ٌَّّْ جبٌّ
جنًحألى[حتَّ ؤ٢ٌَّئ إلُّئىُّهر:ْ
خل[ئ ذ[ ْ جن[حتٌَّئ ُّْي ةئىختجبَّ
ْز مجحنر جلح تتبب – ء جثتت
ضًٌَّّ خبٌختجبَّخم ضجمرُّ ه[حتخم
إلًٌمت ذختٌخن أل[ْنيٌُّئ ئُّ ْ
هًجبخلرًآل طُّحتح يُّجبحتٌل

ألٌُّحنرإ

ٌُّ�دٌ جب ؤُّقًْجب



38جلحٌأل 2014 جبْْال ذُّجنختٌأل ٤[حتَّأ99ا

حتْْجنألإلًٌختٌّ

٧

39gull 
soo CULTURE issue(99)Nov 2014

مجًْحتٍَّ َّْ ؤ[خلجبٌسئ ة[حت
جبحخُّجي مجُّجنُّةختجبآل يًأل[نٌُّئ
ء سًْحتٌلآ نيُّآل طُّحتح طُّةختٌٌُّحب
ئُّْحألٌُّخنث ْ طُّةٌُّال خ[خلّ[آل ئٌُّختح
طّشًْحتَّ ّألث ألإل :ؤ[خلجبٌسئ ة[حت بإ
ة[حت خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ: جبٌسئؤ[خلُّّذُّ:
ةختٌ[مجُّآ َّْ ٌخت� زُّ ؤ[خلجبٌسئ
ةًٌُّآل خلُّحتجبَّؤٌُّئ: ئُّ نيًٌألىُّ:
ز[جن[ْ ْ خلّ[خل ٌَّّخلُّحتةختجب ذُّألّ[
ٌُّْ َّْحت� جبَّْئُّز ة[حت طؤسختحذحتٌَّئ
ًٌَّّل جن :َّْ ة[حتٌَّئّخن :ْ خختجبٌ[آل
طُّع[ؤحبحتٌ[مجُّآ أل[ط[جنىختح ْ ألّ ألإل

جبَّحتةُّهغ طُّحتح ُّ�ٌ خلُّحتَّذ[ ٌٌُّخن ء

ؤ[خلجبٌسئ ة[حت سًْحتٌَّئ

جبٌسئؤ[خلإ ة[حت
ط[جنىختحث ؤ[خلجبٌسئ ة[حت بإ
خلّ[خل ة[حتٌَّئ ّحنىُّهغ: ز َّْئ
ْ ؤئئُّز إل[ؤّرُّخًٌآل ٌدًٌآل جلٌ[ ْ
إلَُّّْسٌُّئ ٌدًٌآل جلٌ[ ْ ألُّذٌَُّّْئ
ئُّ ؤُّحتجبال خُّجنحبححتٌّ ٌدًٌآل جلٌ[ ْ
ة[حت ٌَّّطّحبححت :ْ :خلّ[خل خًححتٌَّئ
ئُّ جبٌسئؤ[خلُّّذّخن جبَّْئُّز
ةختٌ[ ط[ئحنر ّألُّّْ ألإل ّل يًأل[ن
ٌّمجُّْحتح ّل مج[ؤ طُّحتح ط[جنىختحْ طُّحتح

زّحنىُّهرألإ
ٌّ]ذُّؤ[جن طُّمجُّحتٌخن طؤش[
طُّْ ئُّحت�ٌّْ خىٌُّال: جبٌسئؤ[خلُّّز:

ئُّذ خُّجنحبححتٌّ ء ٌُّألٌُّئُّْ
طُّةُّآلآ

ٌل ًّحجل جن نيُّآل ٌٌُّخن جبٌْألّال
ئُّْحألٌُّخنث آ ًٌَّّض ٌحبَّ مجخت

ئُّ جبٌُّْألث ؤ[خلجبٌسئ ة[حت أ
ئُّ ذُّألّ[ ؤ[خلجبٌسئ ة[حت خلُّحتَّذ[
خختٌ[خلُّ خلّ[خل ٌُّةٌُّّ جبْ أل[ْأل
ني[حتَّخلُّحت :ْ مجور�ًْةختجبآل :ٌَُّّّْْ حت
ٌُّألُّْ جبْ ئُّْ ذُّألّ[ ّحنٌُّئّخن ة

خًٌُّإ
ٌٌُّخن مجحنرث: ؤ[خلجبٌسئ ة[حت: أ
ْ خبٌ[آل يًأل[نٌُّئ ّحنىُّهغ ز َّْئ
ْ ى﴿ختٌ[مجٌُّئشىًْؤٌ حت جبحتْخلدًٌآل

ةئرًْحت ٌَُّّّْْخًٌألخ ْ أل[شىًْؤ
ٌدًٌآل:إلَُّّْسٌُّئ جلٌ[ ْ:ةختحخلجبق
طَُّّْء إلًْة[حت خًٌُّخلُّ ؤُّحتجبال
ّحن١ ه ْ مجحنر خًْجبَّ جبٌسئؤ[خلُّّز
ئُّذ:خىُّآلإ خُّجنحبححتٌّ ٌُّآل جبْ ئُّ
خلُّحتةٌُّئث ةأل�ختٌَّّ ؤ[خلجبٌسئ أ
ذُّألّ[ جبٌسئؤ[خلُّّ ة[حت سًْحتَّ ط
ةُّآل ئُّذ خُّجنحبححتٌّ ْذٌُّئ خلُّحتء
خلُّحتةختجبٌَّئ مجحنر طٌَُّّْخن ٌّ]ٌْجب ْ
جبٌ[حتٌىختٌ[ل ةحنًَّحتٌل ]ٌ سُّإل[آل
خُّجنحبححتٌّ جبٌ[حتٌىختٌ[ل ّل إلُّحتق ْ
أل :َّْ ض[ذختٌحنُّ َّْْ إلُّحت ْ ةُّآل:
ٌحبآ ةختٌُّ ذ[حتٌو جبٌسئؤ[خلُّّز
ط[ؤ[خبَّ:َّْز طَُّّْء نيًٌألىُّ:سًْحت
جبَّْئُّذٌُّئ خلُّحتء: ذُّألّ[: ةختجبٌال

ةُّآلإ ئُّذ خُّجنحبححتٌّ
إلُّقُّألُّث أجبٌسئؤ[خلُّّز
سًْحتٌَّئ َّْحتجبَّْحؤ١ٌآل ٌٌُّخن
ئُّحت�ٌّْ إلُّحتنيُّآل ء جبٌسئؤ[خلُّّآ
طُّحتح نيًْجبَّْ ةًٌُّألُّْ ّجتٌُّّْْْ ؤ
ّحلٌَّئ إل َّْة[حتإل[ْحتجبآل َّْضرٌُّئ

ّألآ ألإل
ٌحب ٌخت جب َّْحتجبَّْحؤ ذ[طّجمٌُّخن َّْف
نيًٌألىُّ ٌحبآ جبحألختٌُّ ذ[جلَّ َّْ إلُّحت ْ
ٌَّّْ طُّؤختٌى[:زٌُّخت� جبَّْئُّذّل:سًْحت
َّْة[حتإل[ْحتجبآل أل[َّْحت�ْْةُّْ ئُّ طُّة[ْ
طُّة[ ْذٌُّئ:ذخت ئُّ ًّح ئ ّحلَّمجٌُّّ إل
ئُّخ[أل ط٢حجبٌَّ[آل ء خىُّآل ٌل ة[حت
حتْضجم[حتَّْ خلّؤ[ْ ئُّ َّْف ألُّّآ
طُّة[إ ؤ[خلجبٌسئ ة[حتْخ[حت طحبححتٌَّّ

ّحنًْ:ط٠حإلّال إل
ّ�ُّآ هختحْحأل هئىئحت ْ طُّجبَّذ ض[َّْآل ةًٌُّآل ٌل ألُّذَُّّْ سًْحت ةًحتجب
هئىئحتَّ ْ طُّجبَّذ ط ٌُّّجتَّْْمجّ ؤ ْ جنًْألُّْححت ء ؤ[أل[ َّْْ ٌٌُّخن
ذ[ إل[ذ�ُّ يًأل[ه َّْ يًأل[ه مجختذ�ُّْ خلُّحتنيَُّّْ ْخ[ز٢ٌَّئُّْ ئُّ:خ[ْل

ْْإ طؤخت� حتْْخبمج[حت حتَّخلُّّخلُّ
ْ:ذ[جلَّمجُّحتٌّْ:جبَّحتةُّهغذُّةألئسّ[ٌّ :حتْْخبمج[حت ٌََّّّْمجًْحت جبٌ[حتَّ طؤش[
َّْحتَّْ:ةحلٌّ حتَّخلُّأل[ٌُّذّؤ[آل طُّجبَّذ:ةًٌُّآل:ْ ء جبٌ[حتَّ ذ[جلَّ:ط[جنىختحْ
ئُّ خًْآل أل[إلؤ ٌُّةش[حتٌّ َّْ جبٌّ طّؤٌُّخن ٌّ]ٌْجب ألٌَُّّْئ ْ نيًْجب
ط ٌّ]خألُّؤ ْ ّجتْْ ؤ ْ ةًحتجبَّْححتٌّ هئىئحت حتَّخلُّأل[ٌُّذ ْ طُّجبَّذ
مجختأل�ّّل جبْألّ[ ْذٌُّئ ئُّمجحنر ألُّذَُّّْْ مجحنر ٌُّّء:ئ خبٌ[ألُّ خًححت

جبحتٌٌُّحبإ َّْز ذ[ٌدُّز
جلحألجمرّل “هئىئحت ّحبث طًٌحن ةختحذ طُّئّىجمُّألحبَّحت خ[َّْذُّْ ئٌُّّ
ْ ٌحب خىختٌُّ ئُّف ؤيٌُُّّذ خ[ٌُّخلُّ طٌَُّّْخن ئَُّّْحت ّجتٌُّّْْآ:إلُّحت ؤ
طَُّّْخلُّ ٌّ]ؤ[أل ٌٌُّخن ّحنىُّهرل“آ ز طُّجبَّذ خألُّحت�َّز ةنيل خًْجبَّ
جبحجنرًْجبآ خألُّؤ[: ْ خألُّحت�َّز خ[ٌُّخلُّ هئىئحتٌل ْ طُّجبَّذ: إلُّحت
ّ�ًؤ[آل خ طَُّّْ خىٌُّال ٌّ]ذُّؤ[جن نيُّْحجنَُّّْ َّْ طُّمجُّحت نيًٌألىُّ

خلُّيُّذُّإ ْ أل[ذُّؤ[ال
ّجتٌْْ�ُّ ؤ ئُّضًٌَّّ ًٌَّّض هئىئحت خًٌحنّال ذًٌُّألّال طٌَُّّْحن[ َّْئ
إلُّؤ[آل ئُّ َّْزُّّْآ زًٌَُّّخلآل ء ألُّذٌَُّّْئُّ ْ ؤئئُّز طُّْ �جلٌأل طُّحتح
ض[ذخت ئَُّّْحت ةًحتجبٌخن طّؤٌُّّ حتَّخلُّألّ�ّحنُّْ أل[ْألّحن[آل َّْضر
إلُّْئ َّْ خ[ٌُّخلُّ هئىئحتؤ[آل طُّجبَّذ ألُّهُّْذّ[آل ْ ؤيٌُُّّذّىختجبآل
ْ خىٌُّال مجختجبَّْ طُّجبَّخُّ طُّْ :مجحنر :ْ ة[حت ملُّقألُّ ضًَّؤ[آل ٌّذُّي ْ
ئُّخ[ألّ[آل ةًحتجب ء ْذٌُّئُّ ةًحتجب:ْ:طُّْ نٌُّختَّ ؤئئُّذٌُّئ:ذخت ألٌُّئّال
خىُّآلآ ّد٤ُّ[آل خ هئىئحتؤ[ألُّ: طُّجبَّذ ئٌُّّ ةختٌ[مجُّ: خُّجندُّجنُّْ
هئىئحت ْ ّجتْْ: ؤ ئُّ جبَّآل ذخت ٌل جلَّحتَّجب ٌَّّْ:سًْحتٌحنُّ نيًٌألىُّ

ألُّذَُّّْمجُّؤ[آلإ

طُّقُّجب ألُّسال

ةًحتجب هئىئحت ْ طُّجبَّذ
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ةُّخل[ٌُّذ

ْ طُّجبَّذ: ْ إلًألُّحت خُّإلختَّْ: ئُّ: زخت� ٌل جن[حت ئُّ:
خًٌال خلُّحتخل[ال ةختجب طّىلألُّ ٌىىُّهر حت حتْْجنألإلًٌختٌّآ
ء ٌّآ ْ]ٌُّض ْ سًحأل ئُّ: : زخت� ٌل إلًألُّحت جبٌحبححت :َّْ
ٌجت حتَّأل�خت� خلّؤّألُّ: جلَّحت�ٌألُّْ جبحتَّْجن[آل َّْ : ٌُّّسًحألُّّمج
إل[ْحتٌ[خلُّ ئُّذ ز[خلرّئ ْ خلهر ٌُّّض[ؤ ةختجبمجُّْ

ة[حتإ
ٌّ]�ضًَّألحبأل َّْ ًَّّة[حتَّ جن إلًألُّحتؤُّألحب ط جبٌ[حتَّ
Impressionismح طؤسختخلّألّجمال ْ “حتٌ[ئّجمال
ة[حتٌ�ُّحت ٌّذ[خئ ض[ذختٌحنُّ َّْْ إلُّحت خًٌُّْ ة[حتٌ�ُّحت
َّْ ئُّذ ًٌَّّض إلًألُّحتٌّ : ٌّ]ذًحأل خُّإلختَّْ ْ ةّحن[خم

جبٌُّخلُّْإ سًحأل
ئُّ ثتثب خل[ئ ئُّ سُّخ[حت“ “مجحتحآل ًَّّة[حت جن إلًألُّحتؤُّألحب
بثثب ئُّخل[ئ جبْألّ[آ إل[ذ�ُّخلُّ ض[ألُّيف ٌُّّجن[حتَّ:سًحألُّمج

ةختجبمجُّإ ذُّؤ[ال ذُّألحبحتْخل٨ ٌّ]�زُّق[أل
ّحبث طًٌحن طُّة[ْ خ[خم ًٌَّّض طَُّّْء سًْحت مجحتحآل
نيًْجبَّْ ٌإلًألُّحت ة[حتٌَّئ َّْزّىختجبآل جبَّخم ٌّ]خلُّحتَّذ
ء ةختجبمجُّ ط[ؤ[خبَّ:ٌٌَُّّْخن تثثبآ:َّْف خل[ئ َّْحتسُّ طُّحتح

جبَّحتةُّهر�ُّإ ٌُّّحتحخلى[ألُّّمج خُّإلختَّ تثثب ئُّخل[ئ
أتثثب خل[ئٌُّئ ئُّ إلًألُّحتٌُّ خلُّحتحت�جنرُّجبححت ًَّّة[حت جن ط
ٌل:ةختجبمجُّ ق[ٌحن�[ نيُّآل ئُّ خُّجنحبححتٌّ ثثثبا – تثثب –
ٌّ]ٌْجب ضًَّألجمر�ُّْ جبَّحتخم ئُّذ ء ضًَّألحبأل�[ ئُّْ
ذ[ٌدُّز:ئُّ:جبٌ[ئُّ ٌّ]�ق[ٌحن جبْ ثثثب خل[ئ ئُّ طٌَُّّْخن
ذُّؤ[ال ضًَّألف ئُّذ ء زُّق[أل�[ ئُّْ ةختجبمجُّ خل[جل

ةختجبمجُّإ
طُّحتح ذخت ٌل ق[ٌحن�[ ثثثب خل[ئ ئُّ طٌَُّّْخن ّش�ُّ خ
ذ[ بثثب خل[ئ ئُّ ةختجبمجُّْ خل[جل ٌٌُّئذ[خئ ق[ٌحنىختجبآل
ةختجبمجُّ إل[ْخُّجي ٌل ق[ٌحن�[ نيُّآل ئُّ خُّجنحبححتٌّ: تببب

ض[ألُّيف ئُّ خُّإلختَّؤُّآل ٌل ًَّة[حت ّجن

طَُّّْ إل[ألُّ:َّْحتجب٣َّ[آل ء طُّْ:جلحألّ[حتٌٌُّئُّ ٌَّّمجًْحت َّْ
ئُّ س[ي خُّمج ئّ ط ةًحتجب أل[ْجبححت جن[مخت ء جبَّحتضُّآل
ْ جن[حتَّجلْْحت جبَّْحتمجختجب أل[ْنيٌُّئ ئُّ ءا بتث – أثثث خل[ئ

جبْألّ[إ إل[ذ�ُّخلُّ خل٢حْحآل
طُّة[ طَُّّْ: َّْ ط[ؤ[خبَّ ذخت ّل خ[خل طٌَُّّْحن[ َّْئ :َّْف
ذخت ّل جنًْألٌُّئ ئُّ ْ ذخت: ّل: خلُّحتجبَّؤ ئُّ جن[مخت ء
َّْ دًٌألحن�ئُّ:جبحئ خل[ئ ء َّْْ:ؤ[أل[خلُّ ٌٌُّخن خبٌ[مجُّآ
ْ ألًٌجمُّحت نيًٌألىُّ مجًؤ[ألُّآ س يجمٌُّئُّ ط ٌَّّمجًْحت
خل[ئ ْ خبٌ[آل جنًْآل ألّف:ئُّخ[آل ةًْء ّجتْْألًٌجمٌُّئ ؤ

ةًحتجبَّإ أل[ْجبححت جن[مخت ط جبْألّ[إل[ذآل َّْ
ئّ ط ء ةُّآل ئَُّّْ خ[خم إلُّآل ةُّخلٌُّئّل خ[َّْذُّْ ئٌُّّ
أل[ْنيٌُّّ ئُّ خبٌ[مجُّ جلحئًذ جنئُّْ ط[ْحٌٌُّئ ئُّ س[ي خُّمج
ئَُّّْضر جبٌْ[ضختٌخن ْ ةختؤ[جن[آل َّْ خلُّحت خلألش[ٌّْ
ئُّْحتحَّ :ْ إلُّْحتحؤ[آل : ٌُّّأل[ْني حتٌْىختجبمجُّخلُّ: : س[ٌُّف

خًٌُّإ ٢�ّ س جبحؤُّجلحتحأل�ُّْ خبٌ[آل:إل[ْخلُّحتٌّ
خىٌُّالآ ٌ[حتخل[آل: ذخت جلحألّ[حتٌٌُّئ ٌّ]ذُّؤ[جن طُّمجُّحتٌخن:
خلهّ�ُّحتٌّ َّْ ٌخت� حت س[ي خُّمج ئّ ط ء جبٌْألّال
خلُّحتجبَّال ئُّ ٌل جن[مخت سًْحت ةختجبمجُّْ َّْ زٌُّخت� ٌ[حتخل[ألٌُّئ
ط[ٌألحبَّْ طُّحتح جبحجنر�ُّ َّْحتهختحْحآل ٌل هىخت ْ إلًٌخت ًٌَّّض
طُّحتح ًٌَّّض جبٌحب ذًٌُّألجمر�ُّ ْ حنإل[ذٌُّئّ ز ْ حتٌْحبحل

خى[إ جننختَّْ:خ[خم َّْ ذخت :حتْْخبمج[حتٌَّئ ٌَّّط[ٌألحب
مجختهرّل ّحنُّْ إلًٌمت:ة خًٌُّح ٌة[ؤ س[ي خُّمج ئّ ط
ْ نيف ذ[ٌوُّْ ة[ال َّْ خلُّحت: جن[مختَّ: ط ء ألُّّ ئَُّّْ
ٌّ]ذُّؤ[جن ٌل سًْحت َّْإلُّحت نيًٌألىُّ خًٌُّآ ٌل ؤُّجلَّْ
َّْ ضحلؤُّز إلُّحت خىٌُّال طُّجبَّخّ[ذ ْ ٌُّّإلًألُّحتَّمج

ة[ؤٌ:خًٌُّح خُّمج ئ ّ ط

خًْين أل[ْجبححتَّمجٌُّحنأإلُّحتْح جننختَّ ةختجبمجُّْ ٌُّّؤئئُّذُّمج
٢�ّ س ٌّطُّحت�ح ٌل: خُّحتجل ٌٌُّّ]ز زئُّْ ا: طُّخ إلُّحتْح ْ
ئُّْ ْ ةًحتجبٌّ طُّجبَّذ ّجتْْ ؤ زُّحت�ٌَّئ ئُّأل[ْ: ةختجبمجُّ:
خلُّحتجبَّؤٌُّئ ئُّ: خ[خم سًحأل َّْ جبحتٌجتَّ :ْ جبٌْخت جننخت

يًأل[هإ َّْ يًأل[ه ةختجبمجُّ ًٌَّّض ٌّ]ٌْجب
خلُّحتجبَّال خختٌر[ألّ[ْ: ْ حتْْخم: إل[ذآل: ئُّ خ[خم ذُّأل[ألُّز:
ذٌُّ[حتَّْ:ذًْس خلُّحتإلُّئحبحٌآل ْ سُّألل:ط٢حآل ْ ي[س[حت
ةختجبمجُّْ خلُّحتخ[جلٌّ سًْحتحْسًْحت ةُّحتَّخلٌُّئ ْ ذ[أل ْ
زٌُّ[خًٌآل:ط طُّحت�ح حندّألّ ز ةًٌُّألُّ خلُّحتجبَّال إلُّحت:ئُّْ
جلْْحتال طَُّّْخلُّ ةختجبمجُّْ ةّحنؤُّةّحنُّ سُّألل ةُّحتَّخلُّْ

جبٌّإ إل[ذألُّخلُّ ذُّؤ[ؤ َّْ حندّألٌُّّئّ ز
ْألُّحتٌر جبحذ ئُّ خ[خم َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ خُّمج ئّ ط
إلُّئجمًْةُّهر:ط[جبَّؤّحلحجبٌخن ْ حتَّهر[حت ْ:ُّذ ٌُّةًْؤ
طُّْ:يجمٌُّئُّّ طّجمٌُّخن ء ط[ٌألحبَّآ ئُّ:حتْْخبمج[حت ةختجبمجُّ
خلُّحتخل[ؤ ؤ[ٌٌُّّ خًٌُّخلُّ ةختجبمجُّ خ[خلّ[آل جننختَّْ َّْ ء
ةختجبمجُّخلُّْإ ْْ طؤخت� حتْْخبمج[حت ئُّ ًٌَّّض جنًْآل ْ ؤُّحتجبال

خلًْ مجًئ

خُّنحبحآ جبٌ[ئُّْ ْ ض[ألُّيف: ذخت إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ َّْئ
ٌّ]حلمجٌ ذخت:ئُّ:ز[حت ٌل ق[ٌحن�[ بببب خل[ئ ئُّ طٌَُّّْحن[ َّْئ
ذ[خلّؤّ[ٌّ حتْْخب: ٌُّّخًْأل َّْ ةختجبمجُّ خل[جل: طُّألد[حت

سُّإل[ألإ
َّْ طّجمُّ ذ[: جبٌْ[َّْ :َّْ ٌخن: تببب: خل[ئ ئُّ: مجحتحآل
ق[ٌحن�[ٌٌُّئ طُّْ مجحنر خُّجنحبححتٌّ َّْحتجبَّْحال ًٌَّّل جن
ٌحب طُّةختٌُّ خُّنحبح:خل[جل ْ ةًحتجبخلر[آل ء:ئُّ طُّة[ إل[ْخُّجنُّ
َّْئ ٌحب ٌخت جب ّل زًٌَُّّألحبٌّ:َّْحتجبَّْحؤ طٌَُّّْخن ّش�ُّ خ ْ
خُّجنحبححتٌىختجبأل ٌّ�مختحة:ئُّحت:ْ ٌال إلُّحت إلًألُّحتؤُّألحبٌَّئ
َّْْ إلُّحت ْ إلًألُّحتٌّ هجمرّم[ئٌُّئ ق[ٌحن�[ْ ئُّ
نيُّألُّإل[ طُّة[: خ[خم: ًٌَّّض طَُّّْء سًْحت: ض[ذختٌحنُّ:
جبَّجلمج[ْ نيُّآل ئُّ شًحتؤُّز :ْ ٌحل: حت ٌُّّخ[َّْحت�أل[ؤ س[حت
ضًَّؤ[ألُّْ ئٌُُّّآل طّؤُّ َّْحتمجختذ�ُّْ ٌُّألٌُّئّل
ةٌُّالإ ٌّطُّحتح ّحن١ ه ّحنىُّهغ ْ:ز خلُّحتةُّهغ ٌّجبحْح

طُّحتةُّْحجلٌّ سُّؤ[ئ
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جبَّخلُّال طُّخب خ�خت جبَّخم
ألُّخطُّقُّجبٌّ

:سًحت�ٌ[ ٌُّّط[خل[حتَّ:جلئ

طُّحت�َّؤّ[ ٌّْ]ض جلَّؤف

ةُّزًْ:جبححت:َّْ:جبححت:مجُّحتجبٌّ

جبح ضَُّّْحت

:خّؤألُّ:إل[ؤجم[ أل]ٌ

خًْ َّْ:خلُّجب خل[ئ

جبؤ[ طُّْ ذّ[حتال مجئ ألًْ طُّخب ال ألُّ

مج[ةًئ�ُّضُّحت�ٌَُّّ ط ألُّ

ألًْ طُّخب ؤ[ئ ألًْ طُّخب جبحئ ] ّ ؤ

خلُّحت جبَّ خ�ختال ذخت ٌَّّ�ضُّحت

طً:جبَّحت جبح مجًحتل ٌُّّؤئ طُّخب:ةُّئ

خل[َّْ َّْحتء ٌُّّإلؤ َّْحتط ٌو إلُّ

نيفآ إلُّضر

[حتألُّْ:ٌُّء ّ خ طُّْ:جبَّحتَّ

ىّؤً ّ أل ؤُّئ

جبَّخلُّال طُّخب خ�خت جبَّخم

:جنأل�[ئ ٌُّّح:حت�ْْئ طُّحت�

خُّخل[ٌّ مُّجلٌحل نيُّْ جبْألّ[؛ حلححتال ّ خ

جبحتحٌّح َّْألًْ نيًٌّ ضش[ئُّز ضًَّحت طٌُّّ

خًٌّ ز[ خ مُّجلٌحل ألٌُّحبآل ذ ؤُّمجُّحت

خًٌّ :مجّ[ خ[ْمج ْ :خل[آل �جبحئ

ّىُّخم:خًٌّ خ ٌُّّحتْْئ ؤُّحت:ألُّجلحألجم

خًٌّ هُّحتٌ[حت�َّخم خ ُّنيًححتخل[ئ ذوئ

ئُّألل:خًٌّ جلْحأل ؤُّحت:ألُّجلحألجم

خًٌّ حبَّألل ّ خ ٌّخل[جل زُّحت� خ  دًفخًئ

س ٌُّّإلّحنرألُّخل ألُّجلحألجم ؤُّحت

جبٌّ َّْ أل[ذ[جبآل جبحئل ئُّ ضًَّجلَّْ

جبَّحتني ال مجّ[آل مجّ[ألّ[ َّْئ

ز ٌُّّخ ال مجّ[آل ضًجبح َّْفُّ

ةُّحت� خًٌُّ ال ئُّ ألُّجلحآل ةختجبَّ ًٌَّّض

َّْحت حتَّألش:خ يف:ةًحتجب َّْ إل[ ئُّ:ةًحتجب

ةختجب جنُّحت� إلُّحتؤألٌُّّ طُّجلَّئ حتْْخب ئُّ

خختجب أل[جلححتٌَّئ ةًجنر:ْ:إلُّ ٌَّئ إلُّ:جن٢

طألجم[ألُّ ؤُّحتل مُّجلٌحل ؤختجبآل

ْخبجبحألُّ ٌُّّذ[أل جتْْ ّ ؤ جنُّحتؤ خ

ضًجبحخلُّ ٌُّّذ[أل مُّجلٌحل ؤختجبآل

حتحخلُّ طُّحت:ضًجبح حتحخم:طًٌحنآلآ طُّمجُّحت

ز٢ٌّ
جبححتْ شى[ٌُّز ؤ[ألحبَّال ْح جن[آل

ألُّؤُّجن[حتْ ضُّال زّحن[ألّال نيف

ز[ٌّحلحآل ئمج نيًٌّ جبَّؤىلُّْال جلَّحتجبٌّ

جبَّحتَّْةُّحتحآل ئ ّ آ:ض ٌُّّؤُّة ضَُّّْحتجبححت
ٌُّّؤُّة نُّحتخ[ئ إلُّحت زُّذآ َّْ جبَّخلال
ٌُّّؤُّة ز[ئ: ٌُّّزحنرالآ:ؤّأل ةُّؤ[آل

ةُّؤ[ألَُّّْ ٌَّّْ ؤُّذختخلُّ ةُّْء ٌُّّإل

ٌحلَّحتحألَُّّْ ضُّ ٌّ]ّنيُّؤ زًٌ ٌَّّْ

ٌّخُّحتجل ٌّ]خ جبٌّ جبٌْأل جبٌحبَّ ألُّ
ٌّذُّّحتجل يختْجن ضُّؤال ٌّ]خ ألُّ

ز[ال ط جنًْآل َّْ: ذ ز[ؤُّ ط ألُّ

جبئحبححت:إل[:ال ٌختال:ألُّ جب ألُّ:جبٌّ:جبئ

ذُّألّ[ ٌَّّْحؤ[ألحب ةُّهر[حت َّْ ؤّألال

َّْ:زّؤ[ حتٌّْآ:جبحتٌ[خم جنًْآل:جبَّال

ؤُّحتجبَّآل ذّأل مجُّ×:َّْ جلئوال:سًْحت

ذُّحتةال:خىُّحتجبَّآل ضَُّّْحت ٌُّء:خ ٌُّء

خلُّحت ٌَّّحبٌ خىُّ ْح ألُّؤُّآل وجلئ جبٌّ

ضًَّحت ئً:ذّجتٌّ ئُّ َّْ:س[ؤُّءآ خ خلُّحت

حتَّْحآل :حتٌُّآل ٌّ]خت:زٌ إل[ؤ[حت:خب سًْحت

َّْ:خ[آل ئًمي:خُّخل[خم:مجًزال:ئُّ:ضًححت:ذ[

ضًٌآل ْ جلحال خ َّْ: ٌَّّحب ّ ذ[جن ّض ذ ألُّ

حتٌْآل نيُّز[ئ ٌٌُّّ َّْ خًجبآل نيُّْحت جبٌّ ألُّ

ةُّئ ألختٌ[ ٌّْ]أل ؤًٌّآ خ َّْ خلُّحت جبٌّ
سُّأل�ُّئ جبَّؤ[ضال:نيؤ[ألً ٌّ]ةًأل

ؤُّجن[حتْ جبٌحبَّ زُّحتجبَّ سًْحت خجتحألل

ضًححتْ َّْ أل[خم حتٌّْ طُّخختْحآل نيف

ألُّجبححتْ جبألحبحآل ةًْحتزُّمج[آل سًْحت جبَّال

ًؤُّز[ئ ط[ْ إلُّال ؤُّةّحن جنًْز إلُّال

َّْ:جبَّخلر[ألَُّّْ جبَّخم:جبئدُّحتآ س[حتحآل

:مجًني[ألَُّّْ ٌٌُّّ جبَّخمآ جبَّخم:إل[ طّجمُّ

ؤُّةُّال محلحتحطّئ ٌُّّؤّأل جبَّال مجئ نيُّْ

ؤُّةُّال ئ ّ ط ةًذُّئىًْال:ئُّ:أل[ْ إلًٌخت

أل[ْال خُّحتجلٌّ ألُّ ؤُّآل ٌدُّ» إلُّ ألُّ

جنُّحتحْال س[ال ٌُّّةًأل ذ[ف ألُّ

زُّأل[ال طُّْجب جبَّْحؤُّْ:ألُّ ؤ[ئ ألُّ

س[ال خًْجبَّ جلَّؤف جلٌّْ ٌَّّْ ؤُّجلح×

مجحنرخن:ه[ألُّّآل ؤُّجلح×:جبْألّ[

ؤإلؤ[ألُّّآل ٌٌُّّ ٌَّّطُّألحبحجل َّْ مؤخت

ٌّخ�خت ْ مجخت� ذ[
ٌّء:خًححت خ[حتْ

ذُّحت:جبْْ إلؤُّ:ني

ني:ؤٌُُّّّئ:ذً
ٌّ] ّ ء:خ ٌّ]خ

مجًّ× طُّئ ًٌ ّ جن ذُّس خلُّحت

ؤٌُّّئر ني

إلحلححت:مجئ:ؤختجبال

جنُّإلّحب:ألٌُّْال

سُّؤحنّحبٌّ حت�جلح
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جبْألّ[ْ ئٌُّّ ْحجلةختجبأل نيُّْ: خلُّحتَّذ[ٌّ: ئُّ إلُّحت ؤأل[ئ
َّْ ٌُّةجمُّحت جبَّْحتمجختجبٌّ نيحنرٌُّئ َّْ إلجمىختجبأل ئُّجنًْآل
خ[ْمج جبحئل:ْ أل[ْأل هختٌٌُّل:ئُّ ضًٌَّّ:سّ[ْحجلٌّ نيُّْ

خًْجب؛ مجُّْحتح سّ[ْحجلٌُّ طُّْ َّْئ طؤش[ ّحبآ جبٌْأل
ة[حتْخ[حت ْ ئُّؤ[ئ إل[ َّْحتجبَّْحال ةُّخلُّل طُّْ جبٌْألّحب ؤأل[ئ
طُّة[آ سًَّّس ؤ[ئ أل[ْ خلُّحتؤ[ٌٌُّّ خ ْ خُّحتإلُّال خ
ؤ[ئ جبٌَّحنر: ة[حتٌَّئ ء ةُّخلّحنُّ طُّْ ُّْ�جبحئ ذُّألّ[:

طُّع[ال:طٌُّ[جب:ذُّألّ[:خ[ْمجُّإ
إلحم: ؤأل[ئ :ٌُّّئ جبٌْألجمرألُّ جنًّحجل ٍط طؤش[
جبٌُّْز ؤُّخبل ئُّ جبحئل: ألُّضخن جبْخ[حتَّةختجبألٌَُّّّْ:
جبْخ[حتَّةختجبألٌَُّّّْ إلحم َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ طُّة[ْ جبحتْخم
ّحنُّ ؤأل[ئ ط طُّة[ْ جبحتْخم ةًحت� ٌُّّئ خ[ْل: ألُّضخن
َّْ ٌخت� حت ئُّ: ٌّأل[ضًحجل ٌحبْ: خجتٌُّ ًّحجلَّ: جن َّْْ : ٌّطُّضًحجل

ٌحبإ :خُّّ خ[ْحأل
إلًْة[حت ٌحبَّ طُّجب ة[حتَّ جبحخُّجنىختجبآل ًّحجل جن ط ّ�ًؤ[آل خ
ٌختجبَّخم ئُّخب : َّْة[حتإل[ْحتجبأل جنًّحجل ْ زًٌئ: طَُّّْء
ْ ة[حت ض[َّْآل طُّمجُّحتٌخن: خبألٌُّئ: ْ خًْجب: زّ[ٌَّْئ
سًْحت:زّ[ٌَّْئ خًْآل:أل[ذًٌُّألآل خلُّحتؤ[ٌٌُّّ:ضًٌَّ[ألّخن

ضًٌَّ[آل:خىُّآل؛ زًٌئ َّْ:ُّؤ[ؤئ
طُّحتح ذُّألّ[ زًٌئ طّىلألُّ:حتَّخلّألُّخلُّْ:ء طُّْحآل نيًٌألىُّ
طُّْ خ[آل زّ[َّْمجٌُّخن:إل[ ةختٌ[مجُّْ زّ[ْ:جبحتْخم مج٢ه[آل

خّ[جنرًْجبآ زًٌئ ٌُّّخبألُّمج ؤُّذختخلّحبححتٌ�ُّ نيحنر خ[َّْحت�َّ
ء ألٌُُّّْ ئَُّّْ ٌُّّْني ّل َّْضر إلًٌمت طُّْ نيًٌألىُّ

خّ[جنرًْجبإ زًٌئ �جبحئ
ةًٌُّآل إلًٌخت ط ألُّإلّحنغ :ْ ئُّأل[ْخختجبآل طُّحتح طؤش[
خلُّحتَّذ[ ْ ٌألّحن[ألحبَّحت حت خًقألُّ خ[ٌُّخلُّ ألُّحتٌرُّ: ْ
خٌُّّال ألّحن[ألّ[آل ًّح ئ طّؤُّ خ[ ؤأل[ئٌُّئؤ[آلآ ّىُّحت جبَّخلًَّز
زًٌئ ألُّّّ سّ[ْحجلٌّ ٌُّة١آل:ْ ذُّْحْةُّحت زّ[ْ خبآل:ْ ء

خًْجبإ إلُّحتة[ؤّ[آل ٌُّّئ
خُّّآل خبألٌُّئّ[آل َّْ ٌّ�حت خ[ٌُّجب زّ[ٌَّْئّخن َّْغ[ذختٌحنُّ
ئَُّّْحتجبَّال ألُّْآل ٌ�ختٌخن حت َّْضر ئُّإلُّؤ[آل ْ خىُّآل ة[حت
َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ زًٌئ َّْة[حتإل[ْحتجبآل طُّحتح خبألٌُّئّ[آل
ة[حت ألُّذختخلُّّْ نيُّْ :ْ ٌختٌّ خً :َّْ خ[ٌُّخلُّ خبألٌُّئّخن
ة[حتةختجبآل ٌّ]ذًحأل ْ ذًحأل[جبححتآل ء خىلُّخلسألآل طَُّّْ ْ خىُّآل

ة[حتةختجبآلإ ئُّ زّ[ْ َّْئ ألٌُّختآل سّ[ْحجلٌّ ْ ٌختآل جب
طُّحتح ٌّطُّجب زٌُّ[ سًحألّل قًْألٌُّّ ة[حتٌحنُّ: ٌَّّْ
سًْحتَّ مجحنر خ�خت خلُّحتؤ[ٌُّْ ْ ة[حت سّ[ْحجلٌّ ألُّإلّحنغ
زّ[ْ:أل[ؤّألّحبآ ْ خبآل أل[ْألِ ئُّ سّ[ْحجلٌّل:حتَّمجُّجلٌّخن
ْ:خ[ْل:ط[ئحنر:ألُّْآل:ؤأل[ئٌُّئّ[ألّخنء جبحٌل ذ[ نيًٌألىُّ
سًْحتٌحنُّ ٌَّّْ أل[مجختآل؛ ٌّ] :ٌٌُّةجم[أل حتْْخبآل جبٌْ[ ألٌَُّّّْ
إلًٌمت ّحبْ نيُّحتض طّجمٌُُّّ ٌُّّخ[جلأل ئٌُّّ إلُّحت ]�ةًْؤُّئ

ألُّّنيًْجبإ ألًح َّْحتَّْ ّل َّْضر

 مُّخحبْئ ةُّحتَّال جنّد[

خىٌُّال ضًَّؤ[آل:ط[ئحنر ّخ
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مجختأل�١ٌآل ئُّ ّر ألُّذُّحتأل ذًْحت�
َّْ ذُّةألئسُّّ جبَّخلىُّهرألٌُّئ
َّْف ط[جبَّقحلحجبآ ّجتْْ: ؤ ٌجبحتٌجتح
زُّحتَّخلُّألحبآل َّْ ٌخت� حت ذًحأل[ْ ّؤ[آل إل
أل[جلحألّال ذُّؤ[ؤ َّْ ط[ٌألحبٌَّّ
جبيُّز َّْ ّحب أل[ذًٌُّأل ةُّخلّخن ْ
خى[ ئُّأل[ة[ٌّْ ةختجبٌََّّْئ زّحندّأل
ٌ�ّخنإ :جبٌ[حت ٌَّّئُّ:ط[ٌألحب ذُّأل[ألُّز

ذُّألّ[ خلُّحتَّذ[ ئُّ: ّر طُّألرُّحتأل
ًّحجلةختآل س طُّحتح خًٌّ إلًْة[حتٌل
ئُّ ٌَّ٤[حت ة[حتٌَّئّل
ةؤسّرُّحتٌل طُّحتح ةؤسّرُّحتٌ�ُّْ
طُّحتح خًٌّ ط[ئحنر مجًحتش َّْف ذختآ
ضًجبٌّ مجًجلححتجي ة[حتحٌّ إلًْة[حتٌل
زُّحتَّ:خلُّألحب جلٌّْ ْ ًٌَّّل َّْمجحنر:جن
خلُّضرُّْ ّحن١ ه حتْْخب َّْ حتْْخب: ْ
ْ ألُّي َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ْ ٌّطُّجب
إلحم:َّْز طّجمُّ ْ ٌحب جلَّحتجبٌخن:جبٌخت
ئُّ ٌ�ُّحتَّ ة[حت ّل نيُّأل ء ةختجبقألُّ

خبٌ[ق[آلإ
ؤئّآل خلُّجبَّإل[: ٌل نيختةُّ مجحنر: ئُّ
ط[ئحنر ئُّذ حتح إلًٌختْ ط[جبَّؤّحلحجب
جلحألّ[حتٌّ هختٌٌُّ�ّخن خخت� ْ طُّةُّآل
ء ط[جلحجب ط[٣[آل ئُّ جبَّخلّ[آل ّحبَّ طُّةُّه
سًمجختحه ٌل ؤُّحتجل إلًٌمت َّْحتحخل
إلُّحت ء ّحبآ أل[حت�َّخل َّْز خلّ[خل ]ٌ
ٌخت خب ّحبَّ خىل ٌحب أل[ضًحجل ض[ذختٌحنُّ َّْْ
جبَّْئُّذٌُّئإ ألّحنرؤ[أل ٌّ]خل]ٌ ٌّخل
ذًْحت� ئُّْحألُّء: طَُّّْ زختخلّ[حت:
ط[ٌ[ ء ة[حت طٌُُّّحتألُّ ّر طُّألرُّحتأل
ؤ[ئسُّحت� نيُّآل خلُّحتجبحآل طّجمُّ ذ[
ألطُّئى١ أل[ؤٌُّّ نيُّآل ةختجبٌحبَّح

خبٌ[ق[آل:ط[ئحنرىختجبح نيًٌآل ّر طُّألرُّحتأل

نيُّآل ةئىختجبٌحبَّح حتَّخلُّّْ َّْزّحب
:ْ:حتحزحتز:ْ:خ[َّْز ؤُّذُّئ:ْ: إلُّْحئ
جلحألّ[حتٌّ نيُّآل ح ئُّذ ضًَّألجمرّحبَّ
زًٌَُّّألحبٌّ نيُّآل مجختجبٌحبَّح ٌّ]ٌ ئُّذ

ط[حتَّجلْْ نيُّآل ةختجبٌحبَّح جبحتْخم ذ[جلَّ
مجحنر خًٌُّح سًَّّس طُّحتحجب ئٌُّختَّ
ّرإ طُّألرُّحتأل ذًْحت� ٌّ]ئُّخل طٌُّ[ألُّ

ضٌُّ[ئ هختحْحألدًٌآل:ط:ط[٣[ألُّ َّْئ

سُّْجبَّزإلًْجنّ[حت

خًححتٌَّئ ئُّمجحنر هىختٌَّئّؤ[ألّخن: ْ
ئُّ إلُّحت آ ٌّطُّجب ط[ئحنر طألجم[ألُّّْ خبٌ[آل
نيحنرٌُّئ ّحبَّ حتَّخل ذ[ حتْْخبحألُّ ة[حتٌَّئ
ةُّخل[ٌُّذ َّْ ذ[ٌدُّز خألُّحت�َّذ
ْ ذخت ةُّخلٌُّئ َّْئ زًٌَُّّألحبٌّ ْ
ذُّأل[ألُّزذُّألحبحتْخلةُّخل[ٌُّذّؤ[آلآء
ذ[جلَّ ٌّ]ّسئذُّةأل ذًآل هحن[حت ٌخت ئُّخب
ٌحب ْحتٌُّ خ[َّْ َّْحتخُّخلٌُّئ طُّْ مجحنر
زًٌَُّّألحبٌٌُّئ ٌّألًح ةُّهر�ُّخلُّ ء
ئُّأل[ْأل:ؤُّحتجبال:سًْحتث:ؤ[َّْآ:جلْْحآلآ
ْسًْجب َّْ ٌل:ذخت خ[حت جلحألّ[حتٌّ:ْ ة[حتآ
زُّحتَّخلُّألحبآل ْ ّأل[آل جبحإل ئُّ ٌحب ذُّّ

ط[جبَّؤّحلحجبإ ٌَّّْجل
ذًْحت� ٌّط[جنىختح هختحْحألدًٌآل
ط[ئحنرى[حتٌّ جلع٢َّ: ّر طُّألرُّحتأل
ئُّحت�ٌّْ َّْحتهختحْحألّ�ّخن
ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ ْ ُّذ ٌُّةًْؤ
هّحن١ ء: ْسًْجب إل[ْحتجبَّ :خلّ[خل
ّجتْْإ ؤ ئُّ مجختأل�ّحبحٌألُّ ؤ[ٌٌُّّ

سُّإل[ألّّخن ط[خلر ئُّخ[آل طّجمٌُّخن
َّْ حتٌْحبحمجُّ ٌل هختٌُّ ط[ئحنرى[حتٌّ

ةًٌُّآلإ حتْْخبٌَّئ ٌُّّنيُّْحجن
جبَّحتهُّز طّجمُّ ذ[: ّل: َّْضر إلًٌمت
جبَّحتألُّةُّهر�ُّ ط[جبَّؤّحلحجب ٌّ]ذًحأل ْ
ؤُّحتجبؤُّ : ٌٌُّّهخت ٌَّّ٤[حت ط سًْحت
ء سًْحتحْسًْحتآ جبَّْئُّذٌُّئ ئُّمجحنر
طُّئى١ألُّّ جنحت�جي: :ط إلُّحتنيُّأل
ط[جبَّؤّحلحجبآ ّجتْْ ؤ ئُّ ألُّّ ٌُّةُّظ[حت
طُّحتح ّجتْْ ؤ ئُّ ٌُّةُّظ[حتَّ َّْف:طُّحتح
ألطُّئى١ جلحألّ[حتٌّ ّل ةُّخل إلُّحت
ْ َّْضر إلُّحت ئُّ: خى[ جبحتْخم
خى[ ئُّذ خُّجنحبححتٌّ ]ٌ ّلآ جنًْأل
َّْف ّلآ مجختهر ّحنُّْ ة إلًٌمت َّْخ

ٌ�ُّإ خلُّحتَّذ[ ذُّألّ[ طٌُّ[ألُّ مجحنر
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هختٌٌُّل ٌّ]ذًحأل ْ ّحل إل خلًْجلجبححتٌُّْآ ْ ٌُّسُّخل ئُّحت�ٌّْ خبآل
َّْ إلَُّّْسُّ ّل َّْضر مجحنر ء ط[جبَّؤّحلحجبٌ�ُّ طٌُّ[جبآ ئُّجبَّخم
ط إلَُّّْسٌُّئ ْ ضًحخلر مجحنر ّحب خرًٌُّأل ذ[ ٌحب جبٌخت ْني[ألحبحٌآل

خى[إ سًَّّس خبٌ[ألُّ
زحنر زّ[ْ ٌُّةُّال: : ٌُّّزئ َّْ طُّحتةٌُّئحن :ْ ة[حت ّش�ُّ: خ خبآل
ْ إلًْجنحبححتٌّ ئُّحت�ٌّْ ؤيٌُّرّىختجبآل: ض[ذخت ئَُّّْحت: ّحب خُّخل َّْز
َّْحتزختخلّ[حتٌُّّذ ةختجبمجُّ ًّح: ئ ٌٌُّخن ّ�ًؤ[آل: خ ء جبَّحتٌْألُّّْآ

إ جن[أل خ[آل ّحبَّ خىُّه ٌل مجُّْحتح ْ إل[ْجبخب
ئَُّّْحتجبَّال َّْحتخُّخم خًْجبَّ خبٌ[آل مجًجلحتحآل ْ خ[حت طٌَُّّْحن[ َّْئ
ئُّ ذًٌحنُّّْ: ٌحبَّ ذُّّ ء هحن[حتٌَّئُّ إلُّؤ�ُّ طُّْ َّْئ َّْف خبآلآ
ّحبحألُّ طُّع[ؤ خختٌر[أل ذًٌجتَّحتٌَّئ: ئُّ ٌل: خخت� ء ذًٌجتٌألٌَُّّْل
ّىلل جبَّخلس ؤُّإل[ألُّْ ّحن١ ه زّ[ْ ئُّ خبآل ء: جبَّحتةُّهر�ُّ طَُّّْ

ة[حتإ ئُّ جبٌْختَّْةُّهغ طُّحتح طٌُُّّحتألُّْ
طُّْ تت؟ ء جبَّحتضجمر�ُّ طٌَُّّْخن َّْضر إلُّؤ[آل ئُّ ذًٌجتٌألَُّّْمجُّ
طَُّّْ َّْ جبمج[آل جبحتٌ[مجُّ طُّع[ال ئُّخ[ألّ[آل ذًٌجتٌألَُّّْ خبألٌُّئُّل:طُّْ
ألُّضًَّجي طَُّّْء َّْخ َّْحتمجختذألُّ ألُّضًَّجن ؤًْئُّز ء أل[ألُّ

ّ:زّ[مجٌُّئإ ئُّخ[آل:خل جبْ َّْئ ةُّهرًٌآلآ:ٌٌُّخن:َّْخُّحتحْحتجب
ئَُّّْحتنيُّْ طَُّّْ ط[ٌ[ ءث: ٌّطُّجب زٌُّ[ زختخلّ[حتٌل: ئٌُّختَّ طؤش[
ٌ[:طُّحتء:ضًَّحتحء خبألّحنُّ إلُّحت خبآل َّْضر ئُّ:إلُّؤ[آل مج٢ٌ[مجُّ:ء
مجئُّْ ّ�ّخن طُّة[ْ:ئَُّّْضر طؤ[ٌُّز خن ّؤأل[ئ ْ: خ[أل إل[ جبحتْخلىختجبآل
خ[ٌُّخلُّ ألُّؤُّألحبمجُّْ ئُّذ ٌل ذًحأل[ ْجلَّْ إلًٌمت ؤ[ئ طُّحتح طُّضًحجب

:خى[ح سًَّّس خن ّطُّحتء:ؤ[ئ
ة[حتٌَّئُّ إلُّؤ�ُّ طُّْ مجحنر طُّمجُّحت:زّ[ْ خًْجب نيُّ طًٌحنّالث ئٌُّختَّ
ٌّ]ٌْجب َّْذ[ٌدُّز ٌٌُّخن ٌحبح طُّةختٌُّ خّر[ْحآل خبآل طّجمُّ ط[ٌ[ خى[ح
ئُّ ْ: ؤ[ئ َّْضر:ئُّ إلُّؤ[آل ئُّ خبآل ء حتحخلُّّ طَُّّْء:حتَّخلّؤألُّ:طُّْ

إ خ[أل ٌل:إل[ ْ:ة[حت مجحنر:طُّحتء جبٌَّحنر

ذُّي[ةُّحتَّ خبآل
مآل ه[خّ[آل

ئُّمجحنر جبٌحبَّ طُّْ جبحضُّ س
ْ ٌحب جبٌْألختٌُّ ط[جنىختح َّْ سُّأل�ٌُّئ
طُّْ ط[جلححت زخت� ؤُّذُّئ ّل َّْضر مجحنر
جنُّإلّحبٌَّئ ٌَّّ٤[حت ئُّزحنر خبألٌُّئُّ
ٌ�ّحنُّْ ُّئ ْ خًْجب �َّأل�ُّْ خ٢

خى[إ ُّّْ ةس ضًحجلٌ[حتَّ ]�ةًْؤُّئ
ئُّْ ضًَّؤ[ألّخن طُّجلٌحل ةًحتجبخلر[آل
ّش�ُّ خ ألٌُُّّْْ َّْجبَّحت: ذختحخبٌحبٌ[
ض[ء زُّؤ[حت يُّز طّؤُّ ئَُّّْل
ألُّْقألُّآ إلُّحت�َّجنُّ ألٌُّ[قألُّْ ةُّخم
ّل:سُّألل َّْضر مجحنر َّْف:جبٌْألّحب
ْ ؤيٌُُّّذّىختجبآل سُّألل طّؤُّ

خًٌُّإ َّْحتمجختٌّ
َّْأل[ْ ةًحتجبخلر[آل ئُّ طّجمُّ طَُّّْء
ٌحب جبحتٌُّ طُّع[ال ذ٢حت َّْ جبخب سُّألل
َّْ جبخب ّل ة[حتٌَّئ أل[طألجم[أل١ٌّآل
َّْجبٌئ�ختذآل ء ةُّهرُّْآ ئُّف خبألٌُّئ
ْ خبآل ْ جبٌُّْز خلُّجبحآل حت�ه[ألآل ْ
َّْذ[ٌدُّز ئُّخ[ألّ[آل جبَّخلحبحتٌجتٌىختجبآل
مجُّْحتحذختٌآل ء ّحلٌحبٌّ ط خبألٌُّئ ئُّ
ّش�ُّ خ طألجم[ألُّّذُّْ ذختحخبٌحبٌ[ٌّ
خلُّحتجبحألٌُّئ طُّْ ٌََّّّْمجًْحت طٌَُّّْخن
طُّع[ؤ ضًَّؤ[آل: ء ؤٌُّحبحألُّّ:
ط[ؤ[حتٌَّئ ٌََّّّْمجًْحت جبحقألُّْ
ةُّهرألُّخلُّ ء أل[هُّحتؤ ْ هُّحتؤ

]�ةًْؤُّئ ْ:حتْْجنألإلًٌختٌّ سُّألل يًحتخ[أل خبألٌُّئ
ئُّ:جبٌُّْز جب٣َّ[آل:طَُّّْ:جبَّحتضُّآل:ء
ذ[ تت ئُّ خبألٌُّئّخن ْ خل[ئ بب ذ[ ث
جبحضُّ س ء خًٌُّآ ئُّذّ[آل خل[ئ بت
ط[خبَّئ نيُّةحبححتٌَّئ: طُّْ ئٌُُّّآل:
ةختٌ[مجُّْ ئُّئّ[آل جبَّخلحبحتٌجتٌّ خلوُّذُّ
َّْزّ[آل خلُّألحبآل:ْ:هختْْجنغ ٌُّّؤ[ؤئ

ةختٌ[خمإ
خبآل ء ألُّّ ٌُّةُّظ[حت ٌٌُّخن:
ٌحب ذُّّ ٌل ط[جلححت ًّح ئ ذًٌخن ةًحتجب
ة[حتَّخل[ز ئُّ: ذختٌخن: خبآل: نيُّألُّإل[: ْ
ٌٌُّخن جبحجنرألُّآ ط[جلححت إلُّؤ[آل طُّألو[ئ
جلألحبحألٌُّئ ئُّ ئُّْحألُّل ّش�ُّ خ
س خ[ألّ[آلإ ةختٌ[ جبَّخلحبحتٌجتٌّ خلُّجبحال
ٌَّّط[ؤ[جب ز[ةحلحجبَّ جبٌُّْذٌُّئ جبحضُّ
ّّ[آل ئُّئ ٌل ْ:خخت� ألف مجئُّْضًححتجبآل
ْة[حتٌ[ألُّْ ةُّخم :ْ خ[ْل ئٌُُّّآل
مًؤختٌ[آل ؤًْال ّحبَّألل َّْخ
ٌُّّؤُّإل[أل َّْ ةختجبألُّْ ض[ؤًْجي

ةًجنّ[ألُّإ ْم[حت ٌد مُّ
سًْحت ضًحجلٌ[حتٌال: طّؤُّ طَُّّْء:
]�ةًْؤُّئ ئُّ: جبحْحة[حتٌّل:
ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ حت ئُّ َّْذ[ٌدُّز
ذ[ٌدُّز ٌى﴿ختٌ[مجٌُّئ حت ْ ؤُّجبَّأل
طَُّّْخلُّ حت�ٌّْ ٌُّّملُّق خبألٌُّئ َّْ
جبَّجلمج[ٌٌُّئ َّْئ َّْمجحنرؤ[ألُّْ ء

ّل مج[ؤ خًقألُّ ؤّحبٌ[ٌٌُّئ حتَّخل[ألآلْ:
ؤُّخبل ئُّ طَُّّْ ْ حتْْجنألإلًٌختٌّ
ٌُّّخىلُّخلسألّؤ ْ ٌَّْال ]�ةًْؤُّئ
ألف ذ[ْحألد[حت خبألٌُّئُّ: طُّْ ء
حتْش ْ ٌُّسُّخل يًحتخ[ألّّل ْ
خ[ٌُّخلُّ ء يًحتخ[ألّّل سُّأل�آلآ
ط[جلححتٌَّئّ[آل ْ ٌحب ئُّئّ[آل:خ�٢ٌُّ ٌحل حت

ٌحبإ خىختٌُّ يُّحتَّخًْ
َّْ ال: ّضًَّجن[ئ طٌَُّّْحن[ َّْئ:
خبألُّ نيُّآل طُّْ مجئُّْضًححتجبآل
ٌُّئ جلحك ئُّجبَّخم ذًٌُّألجمرألُّ ء
جبئ�ختحألّال ْ خًْجب حت�جلمج[حتٌ[آل جبحمخن
ط[جلححتٌ[آل :]�ةًْؤُّئ ألُّء: ئَُّّْل
ّحن١َّْ ه ذخت ٌَّّطُّْيُّحت نيُّآل
ُّذ ٌُّةًْؤ حتْْجنألإلًٌختٌّ خى[إ
ئُّ ؤُّحتجبال جبٌحب هختحْحألدًٌآل ْ
ء ُّ�ٌ ة[حت سُّألل ط[جلححتٌَّئ ْ ذ[ْحآل
نيًٌألىُّ مجحنرؤ[ألُّآ طُّحتء ْْ طؤخت�
ةئّئُّْ ؤُّخبمجّ[آل إلُّآل ةُّخم هختٌُّ
سًْحت خبألٌُّئُّ طُّْ: أل[ذًٌُّألآل
خ[ طؤش[ خًٌألآلآ سُّألل يًحتخ[أل
خًْجبَّ ]�ةًْؤُّئ مجُّحتال خ[َّْجي
ء يًٌئُّ جلحؤٌُّئ طُّْ ٌجتةُّحت خل[حت�
ٌجتَّْ خل[حت� ؤُّألحبألُّ ئُّخبٌ[آل ذ[ جن[ٌُّجب

ألُّْجبإ

طألجم[أل خبٌ[آل َّْضرُّل ئُّْ
سّ[ْحجل ٌّإلًٌختْحت�ح خًٌُّآ زٌُّ[
إلًْة[حت خًٌألُّخلُّ ضًحخلرٌُّئّخن ْ
جن[حت أل[ْنيُّْ: ط[خبحَّْْ ْ سُّألل:
سُّألل ذُّأل[ألُّز ْ ْز ْ
ةُّهر�ُّخلُّْآ ئُّف سُّإل[ألّّخن
ٌَّّختألُّجبٌحبٌ ضُّ خُّجي طُّْ طؤش[
ئُّذ طّؤُّ ء جلٌَّّْحنُّ ٌُّّمجًْجن
ذُّذٌُّئ:ضًَّحتإلْ َّْأل[ْ خبٌٌُّال
ةُّألحبحْآ ْ أل[ٌْآل ضًَّحتإلُّز ْ
ئُّذ سُّأل�ٌُّئُّ طُّْ ٌٌُّّهخت خُّجي

ٌحبإ ةختٌُّ
طُّْ طُّة[ جبئ�ختحآل ط[جبَّؤّحلحجب طَُّّْء
ء ْ:ط[جلحخلُّ س[ٌُّئٌُّئ:إلُّئىُّهرل
ّحلٌل إل خًْألُّ ذًٌُّألآل ّل ئَُّّْضر
ْذٌُّئّ[آل طُّحتح ّألُّحت جبحإل ْ ة[حتح
ئُّ َّْحتمجختٌّ جنُّحتَّي ٌَُّّّْخًْأل ء
جلَّكحبححت ]ٌ خًْآل جنُّإلّحب ألّحنرؤ[آلآ
طَُّّْء َّْف خًْآلآ: ةُّؤُّألحبحال: ْ
طَُّّْخلُّ مجور�ًْةختجبألُّ ٌٌُّّ]ؤ
سًْحت إلُّؤّحنُّ: خبألٌُّئُّل طُّْ: ء
ةختٌُّآل ذُّؤ[جن[ أل[ْألُّّ ئُّْ ٌل ]ة
ُّؤ[ؤئ سُّألل ّل جبَّخلىُّهر سًْحت ْ
ُّ�ّ خبحأل :ْ ط[جلححت ٌحب: ةختٌُّ َّْزّ[ألُّْ:

ةُّؤُّألحبحؤدًٌآلإ ئُّ جلٌ[ذخت

ةُّحتق ٌجل
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ئٌُّختَّ
مجختقآل ٌُّةُّْ

٧

ٌختَّؤٌُّختٍ ؤ[سحبخلً

َّْحتجبحٌآل: حت�ٌخن خ[ْ خ[ْ حت�ْْجلمج[حتَّ ئٌُّّ :
ْئُّضًجبحذختخلحبحجنرألُّ طّؤ[ألحبححتٌّ ْألّحن[ألحبحٌآل
ٌُّذآ ُّْةًْؤ خلّ[خل أل[َّْألحبٌَّئ ئُّ
جلٌّْ ؤُّحتجبال نيًٌألىُّ مجُّحتؤُّج هختَّ ْخ[جلححت�ٌّ
ْحت�ْحئُّز خلُّحتْخلّؤ[ سًْحتَّ ٌَّّْ جلٌّْ
مجًْئ حت�حجبَّ:ء طُّْ ذ[ ُّئُّذُّّآلآ إلُّظ جبٌألحبححتٌُّ
ئَُّّْحت ضًَّآل ئُّضًجبحألُّذختخم: ؤُّحتجبال: خخت�ٌل
طَُّّْ يجمُّ ط َّْف ْخل[جبٌَّإإ ٌَّ�ضًَّجند[َّْحت
َّْحت�ْحئُّز ْ حت�ٌخن ض[َّْآل مجحنر ء ألُّّحت�َّخلأل

ضُّئُّذألآلإ ط[ٌُّال طّؤ[ألحبححتٌل
س[حت ٌُّء ء: ألُّّ ئُّْحتح: ؤُّحتجبال: :خُّجبخُّضر
ْم٠َّّز زُّألحب س[حت جبٌْال: ْطُّحتح: ملُّئُّذُّّآل
أل[آلآ جلَّحتَّجب ذًٌخن س[حتٌ�١ ذ[: َّْحتخ�ختآل
ءآ ألُّّةُّآل ؤُّئًٌىل�ّحنُّ طُّْ َّْء ذُّأل[ألُّز
َّْحتمجختجب ْم٠َّّز: زُّألحب جبَّحتخلّلآ ٌُّةال ئُّ
جن[ٌُّز خ[ألإإإ أل[ �ّيًئ ء إلُّحتنيُّأل
زختخلّ[حتَّ ط سًْحْ ئُّ ؤُّئًٌىللحآ ة[ال خًٌحنآل
خلُّحت ئُّ ء خ[خم:ةُّال َّْخلُّحتإل[ذُّ:طُّحتحجبحآل طُّْ

طًٌحنّحبث ْ إل[ذُّّ زّحنّألٌُّئؤ[ألُّْ جلْْحآل
أخمإطا ّهُّؤدُّحت ز ّؤ[آل خلئ حت�ْْخبحآل ئُّ حت�ْْخبٌل
إل[ز خبحألُّْ َّْجبَّخم جبٌّ ؤُّئًٌىل�ّل ُّ�ٌ حت ئُّ
خًٌّ ألحلٌىُّْ ف ئُّ ةختجبٌ[جبإإ ْسّىُّسّ ْإل[ْححت
طُّئُّؤ[آل:ئُّف يًئ:جنىّ[آل خبحآل ئُّْحت جبٌّ:ء ْ
ّحبح أل[ئأل سًْحتَّ ٌَّّْ نيُّجبَّ ء ز ْذُّ ٌ[خمإإ خخت�
ؤُّئًٌىل�ُّمجٌُّخن ةختجبٌُّح َّْزّحب ة[حتَّ ط ة
ةًني�ّل زّ[ٌْل ضًجبح ّهُّؤدُّحت ز طٌُّّ ْز
ّؤ[ألّخن خلئ جنى[آلح: ْيًئّ�ال َّْجن[آل: طُّحتحال
أل[خلّحبٌَّّح خًٌألّحبآ زّ[َّْ طُّْ طُّمجُّحت ث ْز
أل[ْنيُّ طُّْ ّؤ[آل:ؤُّحتجبال إ:خلئ طٌُّْخن:ْزث:خُّف
خًٌّإإ ئُّأل[ٌْ[آل زّ[ٌْحنُّ طُّْ ء سُّؤُّْةختجب
ّحب خحلحأل ذ[ ةختجب نيَُّّْحت�ٌّ ؤُّئًٌىل�ُّمجٌُّخن
ة[حتَّ ئٌُّّ نيًٌآل: ؤُّحتجبؤُّ: ْطُّْ: : ّؤ[آل خلئ
إلُّة ْجبٌو[ن:ئُّ َّْحتمجختٌّ ْط[ٌ[ يُّجلحَّْز:ةُّآل
ّؤ[آل ألُّح؛:خلئ ذ[ ةُّآل مجّ[ألئُّْحتٌل:خُّخلُّجلْْحآل

حت�ٌحن:خر[جنآل

ضضضًٌألضضضُّ ضسضض[آل ضضُّئ ْز ْححتحآل خضضًححت
مجُّحتؤُّجنّألُّ ئُّ:ألضًْ:إلُّال ؤّئى[× ئُّ
ٌّ]خ: ٌُّّْني ٌُّّخلًٌئ ط[٣[آل خّئ خًححت
خلضُّحتجلَّؤضّألُّ طض طض[ضضختجنضُّحت�ٌّ ح طُّحت�

ةًذُّئىًْ ئُّألضًْ:ةضًْنيضُّْ ْححتحآل خضًححت
نيًْ ألُّؤ[آل ؤ[آل:ْ ط[خلًْ:َّْحتَّْ ئُّألًْ
خ[خلُّح مي ألٌُّّْأل ؤُّمجُّحت ْححتحآل خضضًححت
خضًْ هضُّألض[ ٌّضضخت ٌ جب جلَّحتجبَّضضضضًَّحت ْز
حألضُّ ةضًحتجبيضخت� ئضُّألضًْ:إلضضُّال ْححتحآل خضًححت
خبحألضضضُّ ئضضضُّ زضضضخت� :ْذضضض[آل خضضض ْز

خًححتٌّ جنأل�[ئ حت�ح طّش[حتَّ ضًَّجلَّْ
ذُّألّض[ٌضال ٌّ]ّذُّأل ئضضُّألضضًْ ْححتحآل خضضًححت
خضُّخل[ألُّ ض[آل ٌ جبٌضضًححتَّمج[آل:نيضُّْ ئُّألًْ
ةضُّ ٌَّّْ:طضض[مجضختح طضض[ْ ْححتحآل:ز خضضًححت
ةُّ ضخت:ني[جبحتح ٌ خب ٌُّّحت�ْْئ َّْ: حتَّشضؤض
جبَّحتجبَّ ْححتحآل:ئضضُّ:طضض:ذ[ْخل[آل خضضًححت
ةضُّ جبحت�ح جبَّخلض طضض[ْححتَّمجض[آل َّْحتَّْ

طؤحنُّْ:ألُّْححتٌّ طضُّمجضُّحت خضضًححت:ْححتحآلآ
جنُّحتؤُّجلححتٌّ ضحبَّأل�ّحبَّْ ّ خض ٌّ]َّْؤض[ألض
إلُّئُّمحُّ جبحط جبَّحتألضّضُّنيضًْ ئضضُّجبئضال
خًححتٌّ جنضألض�[ئ حت�ح طضّضشض[حتَّ ضضضًَّجلَّْ

ط[ٌ[ زث ْذُّ ْ نيخت�ٌّ زّ[َّْمجُّ ّهُّؤُّحتٌخن ز
طٌُّْخن جنى[ألّحبَّح: خُّخلُّجلْْحألُّ ط يًئ: ذً
إلًٌمت َّْحتسئَُّّْل ّؤ[ألّخن خلئ إإ خُّف ْزث
ء ةختجب ؤُّحتجبؤُّمجُّ: ئُّ زختخم خٌُّّحب :�ٌخلحلح
ْز خىُّآلح:ٌُّةّل زّ[َّْْ ط نيُّ:َّْئ خ[ٌُّخلُّ
ةُّخلّ�١ س[حتٌ�١ ذ[ خحنىألّؤآل �ّخ[ٌُّخلُّ:يًئ
خُّخلُّجلْْحألٌُّئّل طّشًْحتَّ ئُّ ذُّمحبح ألٌُّْختٌحب
ٌُّةش[ةًجن خ[ٌُّخلُّ ْز ٌُّةّ�١ خىٌُّحبإإ
سًْحتَّ ٌُّةّل: إلُّحت سًْحتَّ: ٌَّّْ خىُّقآل:

زّحنألّ[حتةختجبآلإ خلحلحٌل
ؤُّئًٌىل�ُّمجُّ ةختجبَّ حتٌّْ: : ّؤ[آل خلئ جبٌْ[ضخت
�ٌخلحلح ْنيُّ نيٌُّْحنّحب ذً طٌُّّ زث ْذُّ ْ
ْزث ؤُّئًٌىل�ُّمجٌُّخن خُّّقآلح ذًحٌحب
إلًٌمت ةُّال شُّجل ؤآل: ضًجبح ّهُّؤدُّحت: ز طٌُّّ
ألُّْجب طَُّّْ: ذُّألّ[ ألُّجبٌَّحبآ زّ[َّْ ط خلحلحٌل:
ْهُّحتؤ[آل خر[جنف ْز[ألُّّ: جبحتٌجت: حت�ٌخن ط ء
ألُّةٌُّحبح حت�ٌحنحبححتٌّ س[حتٌ�١ خٌُّّحب َّْز
هختَّ ٌ[حتَّ خخت� طُّْ ّهُّؤدُّحتٌخن ز ّؤ[آل خلئ
سًْحتَّ ٌَّّْ طُّحتح ْزث خًٌّ سٌُّّْ ُّط َّْز
ؤُّئًٌىل�ُّمجٌُّخن خىٌُّحبح زّ[َّْ ٌَّّْ ذًحٌحب
ضُّئُّذ[آلإإ ؤآل: سًحألُّ حت�ٌخن :ط ط[ضخت ْزث
خلُّحت ئُّ ث ْز طٌُّْخن نيًٌآلح ْزث ّؤ[ألّخن خلئ
جبْ ذ[ إل[» َّْضر خًٌّ مجُّ× ضُّحتؤ[ألّل
ةختجبال ذُّؤ[جن[ٌّ ضًَّال:ملًَّالآ طُّحتح جبَّألىُّمجُّ×
ْطّؤ[ألحبححتٌّ جبٌآل خلُّحتْخلّؤ[ٌّ زّ[ٌْ�ُّ ء
ج:َّْضر سًحألَُّّّْ حت�ٌخن ٌَّّْ َّْزُّّْ:جبٌ[حتَّ
ةًني�ّل إل[ز خًٌال ألحلٌىُّْ ضُّحتؤ[ألُّمجٌُّّ ئُّ
جبةألُّ ْط جنى[آل ْيًئّ�ال ةختجب إلُّْحئُّال
ضًجبح ئُّ ٌُّ خحلحألجمرّ[ال طُّمجُّحت إل[ْحتجبإإ َّْخلُّحتال
ضُّحتؤ[ألُّّْ:ألُّنيّ[ال؛ ألحلٌ َّْ ألُّّذختخلّحب:إلُّحت
خٌُّّحب جبحْحةُّال:هُّحتؤ[آل ئُّ:سُّأل[خحب طَُّّْ ئَُّّْحت
َّْحت حت�ٌخن س[حتٌ�١ ألٌُّئٌُّّ ْجبٌّ خر[جنآل حت�ٌحن
ألُّضُّئُّذٌُّّحب:ْنيًٌّ َّْز ةُّخلّ�١ ذ[ خٌُّّحب

: أل[ٌحب؛؛ ؤآل:َّْخلُّحتٌّ
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