
خلًيختحز
ن[ئد جب.ؤجمرُّه[
حتَّطًي ئًيؤ[آل مُّحتَّخَُّّّّْث ئُّ
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خلًيختحز خبٌ[أل
ةُّالآ ىّ جنر ئُّ س�ُّ خلًيختحذَُّّْ خبٌ[أل ئُّخ[حتٌَّّ
طُّخلّأل[ ئُّ خلًيختحز: أل[جلحألفآ خ[حتٌََُّّّْ: ئُّ: ْح ىّ إلُّْحئ
خ[ْة:زٌُّىُّحتذ[جي جبحٌىدًَّْآ ئُّ س.جل 469 : خل[ف ئُّ ْ
ٌُّْذّحبح خلُّحتجبَّؤ ئُّ خًَّْآ: ؤ[ؤ[آل: جبحٌىّحن ْ خًَّْ
ْ ط[جلحٌُّذ ٌّخُّإل :ْ خلًز[َّْ خُّ: زًٌَُّّألحبٌىختجبَّْْ

خًَّْ. ني[ٌّْ:ئُّخلُّحت خُّذًحأل[ٌَُّّّْ:جلحت
خلضض[ف زضضُّعضض[ مجٌُّحنرُّ ذضضُّؤضضُّألضض طضضضٌَُّّّْ: جبْحٌّ
إل[ْخلُّحتْ خُّ ةختجبٌّ خلجلجبححتٌُّةٌُّّ أل[ْ ّ إل أةحلحألرّدا
إل[ْححتْ جبحٌ. ٌ[آل خبأل:ؤ[ئَُّّْآ خُّ ةختجبٌّ ذًألحبْذّجتٌُّةُّجن
خُّأل[ْخ[أل�ُّةٌُّّ ْذُّ ةُّ ةختجبآ خلًيختحز ئُّ ْحٌّ جن٢�َّة[أل
ألَُّّْ“ةًحت�َّةُّال ّ جبٌَّئ ألَُّّْ جبْحٌّ ألَُّّْ خُّحتجبَّْحال ةُّ ّر خئ
طُّْح خلُّحتةُّْذًخًٌْرآ أل[ألحبح ّ خبألإل ئُّ طُّمجُّحت ألُّ ّ خإل خبآل
خلُّحتةُّْذًْ طُّمجُّحت خُّال جبَّخٌُّرُّخلُّحتآ خبٌ[آل جنخُّض
ئُّ 1ا جبٌضضًحتحألضضرأ هٌُّئُّخلًي“ٌْئ جبَّخّرُّ ألُّخًٌْرآ
خلًيختحذَُّّْ ئضضُّخضض[حتٌَّّ هُّئجمُّهُّ ةني٢ ألًخلّأل
زحنردُّخلغ خُّ خحبٌَّآلآ شًةال خؤ[ألىختح: ّرثحطُّمجُّحت جبَّئ
ةآل ألُّشر ئُّ: ةُّ ألًٌَّّأألخيوا زٌُّىُّحتٌّ: خُّ
خًَّْ خُّجبْْحت سًحأل ئُّ جخلًيختحز فجبَّئ ؤ[أل�ٌُّحنرًَّْ ّ ز
ني[ٌّْ ْ ْ:جبَّال خًَّْ حت�ْْذ[َّْ خلُّحتٌّ أل[جنختٌآل:خًَّْا (جلحت
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مجُّْحتَّْ:ز[آل جلحت ئًذ:ْ خًْآل جبَّحتزُّحت�ًٌْ جلَّي خًَّْآ:ني[َّْة[أل أل[ي ْ ييحل
ئُّ خىٌُّألَُّّْآ خلُّحتٌّ خلٌُّختٌّ جبْْخ[حتَّ طُّمجُّحت خًَّْآ مجُّْحتَّ ْ حت�ْز خلُّحتٌّ خًَّْآ
ٌ]ط[خل:ْ ؤّإلختَّخ[آل ىّ ؤختل ةُّ جبَّخّألف خُّحتجبَّ:نُّجنّؤَُّّْ:طَُّّْ طُّْ ٌُّّ�ٌ حت�
مجُّع[أل رُّ:ؤ[ؤخلر[ْ ّ خد ةُّ ةختجب خلجلجبححتَّ خ٢ؤُّألحبَّ ئُّال ْحٌّ ْ:طَُّّْجي خًَّْ
جبَّجلحألفآ ئُّخ[حتََّّْ ةُّؤ جلحت ىّ جنر ذُّألإل[ ّرآ ّحن حخى حت� ٌّض ٌّخ طُّخلّأل[
ٌّ ةُّ خًَّْ:ئٌَُّّّْ جلٌ[ذخت جلحت جنٌُّْجمرُّّةض خلجلْ ض[َّْآل جبَّجلحألف:ةُّ طَُّّْ

جلحأل[:جبٌَّدّألف. ٌّآ:ٌ[آل:طُّحتخلرةختحذطُّحتخلر:ذًألطُّه
ْ : ِ ز ئُّخلُّحت ْ ّ ز ْ أل[جنختٌآل :ىّ ةُّخل جبَّخّألف: : خل[ئ 2300 ٌجتحٌّ: جبحت خُّ
ٌ ًٌَُّّّة:أل[حت� جن خُّأل[ْ:خ[جلححت�:خُّ زّجم:ئُّخُّحتجبَّةختجبْ نيئىآل:ْ ىّ خُّحتجبَّْحال:سئ
خُّ ضٌّ:ةجبَّةختجبََّّْآ مجُّع:ئُّ ّ ؤُّئة ألُّجبَّجبحآ خُّ:إلّمت ٌ مجً جبَّحت�ٌحنرآ
ألحلٌ جبَّةختجبآلآ:ذ[َّْةً خ يجمٌُّّ زّ[خلَُّّْ خُّجبَّال ْ حت�جنألد٢َّة[آل َّْ ذ[ٌدُّذ
طُّْحألٌُّّ جبٌ[حتٌدىُّآل. ّحبَّةختجبآل:مجًجلححتجنرُّة[ألّ[آل ئ جبحْحٌّ زُّحتخلر�[ةُّْ خلُّحتخلًني
طُّْحتْز هُّئجمُّهٌُّّ ذ[َّْةً ٌجتةختجبآ جبحت خ ٌ[حتؤُّذّ[آل جبَّخلر جبَّْحتٌَّ[ألحبح ةُّ
خلدّ[جبٌحمآ ْ طُّهذًآل: َّْء إلُّخًْآل جبَّْئُّؤُّألحب ٌّْ ئُّأل[ٌْحنّ[ألحبح ّرآ أل ّ جبحخإل
ئُّأل[ْ إلُّحتَّْإل[ جبَّةختجبآ جبقًةختحخل خ مجًحت�ٌ[آل ْ مجُّحتال ىحبحألٌَُّّّْ ّ ئ طُّْحألٌُّّ
ؤًمشّد ةُّ طُّْحألٌُّّ طُّألرّجمرألّحماْ ئُّْحألُّأ إلُّخًْآل خلخلّ[ئُّة[آل طُّؤ[ألُّجنحبح
ئَُّّْجي س�ُّ آ ط[ٌآل إلُّخبححتٌٌُّ[آل:ةختجبَّ طُّال ْ ؤًخ[فآ ؤ[ؤخلر[ٌّ خًْآل:خُّإلُّخبححتٌّ
ّ سّإل[أل ئُّ ذُّؤ[م ةُّ َّْءأة[حتٌجمألدًْخما إلُّخًْآل � ط[خبحَّْمج٢ ةُّخل ئُّأل[ٌْ[ألحبح
َّْء ط[جلحجبخآل ّر:إلُّؤًٌْ[آل خُّئىً:جبَّخ ّرآ ألُّخ ّ ْ:خُّألحبٌَّّ:ئ خُّحتجل لؤخت ةُّ إلُّخًْ

ألُّة[ز. ّ ة[حتٌر ضُّهُّز ْ نُّال ةُّ ٌألٌُُّّء ْ إلُّحتَّْإل[ خلًيختحزآ
ئُّ جبَّذًحألف مجُّْحتٌَُّّآ هٌُّئُّخلًهُّ: طُّال خبٌ[أل خُّ إلُّخلرألُّةختجبق[آل: ئُّمجُّئ
ةُّخل[ألٌُّّ ئُّْ خُّحت�حخلر ّ�ٌُّحنرًٌآلآ: ّ ز ةُّ جبَّمجؤُّألٌُّّ جلحألّ[حتٌُّّ: طُّْ ٌُّّ�ٌ حت�
ْ شُّة خألُّؤ[ة[أل خْةختجبألٌَُّّّْ ْ م٢ه[أل خُّحتإلُّؤ أل[ْ ّ ز ئُّ خبٌ[أل ةُّ ّف جبحخأل
ئُّأل[ضّحبح ّىحبَّة[ز ة[حتئ ةُّ ط[حت�حخلرٌَُّّّْ ئُّْ خُّخلُّحتخختجبآ ٌُّةجم[أل ْ جبحجبزُّحتَّْحتٌّ
ذ[ةُّة[أل جبَّجبحذضضُّ ؤجتجبَّ ؤختل[ٌُّذآ جبٌ[حتٌّ جبٌَّى[ذُّ ني[ةُّة[ألَُّّْْ خُّإل[ ئُّ:

.ذ[حتٌى ْ جبحآل ْ مجُّألحبَّف جبخبحٌُّذّىختجبأل أل[ْ ّ ئُّز خ[جنُّآ خُّإل[ٌّ خُّ ل[ٌُّذؤخت
خُّ خًْ زًٌَُّّخلر جلحت ةُّ حتَّخ[ألٌُّّّ شُّةّؤُّ طُّْ خلًيختحز ألُّّّ حبح ّ ذ مجًؤ[أل
خألىلّألٌُّّ ئُّخلُّحت: سُّضر ئُّْذُّة[ألّحبح خُّحتجلآ ط[ة[حتٌّ خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت طّؤ[ألَُّّْ:آ
جبَّةختجبََّّْ ٌ]ٌُّةر ًٌجمرُّّة[أل ّ ز جبحْحٌّ خلُّحتَّذ[َّْ ئُّ ْ جبَّةضضختجبََّّْآ خبٌ[آل
ْ نيُّألحبٌُّذ:طّإلُّّز خ[خل حألٌُّّ:ةُّ خ٢ْخ[َّْحت� ئُّخلُّحت:طُّْ أل[ٌَُّّْ إلُّحتحٌُّة ْ
جبَّحتةُّْذأل:خ ألىٌُّّ ةُّ حتَّخ[ألُّّ شُّةّؤ ٌُّةُّال نيًألىُّ جبَّةختجبآ حت�َّخ[ألُّّذةُّ:ئُّمجُّئ هُّحتجلةختجب جلحأل[ٌّ لؤخت ئُّخلُّحت ْ جبحتْخلرىختجبآ ط[ة[حتٌّ ؤُّخلّص:ؤُّجلإلُّخ
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خُّ:ذ[ْحآل ذ[ْحآل ةُّ طٌَُّّّْ خ�[ذُّ إلُّْئدحبحز:خطٌَُّّّْ ْ خى[ز ُّؤ[ؤُّئ جنُّحت�جبح:خُّجنُّحت�
ضختحزُّ. خُّ ضختحزُّ ْ ّر خ

ئُّخلُّحت :حت�حخلر جنٌُّْجمرض ةُّ: ٌر جبحجبَّألخت ؤ[ؤخلر[: ٌُّةُّال خُّ خلًيختحز:
:ٌ[آل آ أل[ألُّجبٌّ:ط[ؤ[عُّة[أل ّ إل خ ّر خ إلًّحٌُّء ألُّء:خطٌَُّّّْ ةختجبآ ؤختل:هُّحتجل
خُّحتجلةختجبألٌَُّّّْ :ْ حت�حخلر خلّؤ[ٌّ خ خُّئىً ضًجبٌّآ ىٌ خلًجب :أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل
ئُّ إلٌُُّّ جبَّحتْْألحبح ًٌي ئُّ ؤجتجبٌٌَُّّّ طُّْ: ٌ ًحجل ّ جن خُّ ّرآ خ حت�حخلر ةةخت

.ٌ]ٌُّةر ْ حتحخلر ألُّحتٌّ ّ جبحإل أل ّجبحؤ[ئ ٌّإل رُّ ّ خد ٌُّةر[ٌُّّة[آل إلُّئىلًألُّ
ئُّ هٌُّئُّخلًي ّ ؤُّئة ؤ[ؤخلر[آ ٌُّةُّال خلًيختحذ ّخن ز ةُّ ط[جنىختحٌُّ
ؤألّحبٌحمآ إلختيئّرآ أمج[ئّحمآ: ئُّْحألُّ إل[ذًْخًْآل ّ ئ جلحتٌخن :ْ إلُّخًْآل سّإل[ألحبح
طُّؤدحبْةئّحما هّجم[مجحتخمآ أ َّْء مجُّْحتَّة[أل هٌُّئُّخلًهُّ إلُّحتَّْإل[ هختٌألًآلا
ة[حتْخ[حتٌّ ني[حتَّخلُّحتةختجبأل خلُّحتي[ف ْ خًْآل ٌ]ٌهّحل جلحأل[ٌّ: جلحتخٌُّ[آل خُّال
ةُّ خًْآلآ ؤ[جبٌحبح خًْأل ٌ[ألٌُّّ ٌ[خل[ طُّْ خُّجبْحٌّ خًْآلآ مجُّحتجبْْأل ْ خلختْجنر

طُّؤ[ألُّ. ةةخت: ًحألُّآل:ئُّمجُّئ ّ ز جنّ[ٌّْ
ْ:جبًٌَّز جبَّةختجب م٢ه[أل ضًجب:ْ:خُّحتإلُّؤ ؤ[ألٌَُّّّْ ئُّخلُّحت ة[حتٌّ خلًيختحز
ىّ خ[خُّذ م[يئُّة[آل هٌُّئُّخلًهُّ ْ شُّةّال خُّ خلُّخ[حتَّز خُّال خ[جنُّآ جلحت ة[حتَّ طُّال
َّ طُّخلر٢ شُّذر[ خُّحتجبْ ْ جبحتَّضر طُّْ إلُّؤًْ ئُّ ٌ]ذأل[ة مجختأل�ُّّة إلٌُُّّآ مجختأل�١
طٌَُّّّْ ؤختل[ٌُّذُّّآ ؤ[إلُّّذ ؤختل:ْ طٌُّْخن:مُّيئ مجُّحتجبْْآلآ ةُّْةُّخُّة[أل ْ
سّإل[آل:ْ ْآ:ئُّ ّر جبحجبَّةُّأل ةختحخلُّةٌُّّ طٌَُّّّْ ز[جي ٌرَُّّْ خ�ُّحت� ٌّةُّ:ئُّْحألٌُُّّ:خ
هٌُّئُّخلًه[أل ّؤٌُّّ ط ًٌجمرُّ:ئُّخلُّحتؤ[آل ّ ز ٌرَُّّْآ:ةُّْحذُّ جبَّذً هُّخل[جبٌحبح مجُّحتجبْْآل
خختجبأل ْ ٌؤخت جبَّحتْأل ؤ[إلُّّذ ئُّخلُّحت هُّئجمُّهُّة[ألّ[آل ْ مجُّحتجبْْألُّ طُّال
ةُّ حت�ْْألدًََّّْْ خؤ[آل طُّمجُّحت ٌُّيفآ خُّ ْ:مجٌُّحنغ ئُّخلُّحت:مجختق[ألُّة[آل جبَّؤ[ؤ
خُّ ْ ٌئُّخلُّحتض خُّ ئُّخلُّحتؤ[آل ًٌجمرُّ ّ ز جبَّةُّآلآ جبحجبَّْحتٌّ خ[خل ؤختلُّة[آل
ئُّْ ط[ؤ[عّ[آل ٌآلح ّحبَّمجُّحت� ّ ةُّ:ئ نيُّّ جبحجبَّْحتٌُّّ ةُّ:طُّْ ّ[ألدسختخلف ّ حؤ[ألَُّّْ:ئ � ذ٢
جبجلٌّ خُّحتَّْ حت�ْحأل�ٌَُُّّّْ ئُّال زًٌَُّّخلغآ ًٌَّّّ ز نيُّّ:ةُّ ُّّمجًذُّ:زُّذُّّ:مُّيئ
ط[ة[حتٌُّزآ جنُّحتَّيآ ْجن[ألُّآ ئُّْ نيُّّّ ؤُّخُّخلرّ[آل ط[ٌ[ جبَّحت�ْحزح ؤختجبآل ْ خبٌ[آل

ح ضًجب ئُّ:جبَّخلرُّْحخبٌَّّ نيُّّ ؤُّخُّخلرّ[آل ضجنٌُّْجمر:ألّحنرؤ[آلح هُّجلٌئُّْ
ط[ة[حتٌّ زختخلُّ سحتَّ طُّال ٌُّّ�ٌ ئُّ:حت� ةُّ:خلًيختحز ّر ْحٌحبَّخّأل 2ا جبًٌحتحألرأ ٌْئ
خُّال زًٌَُّّخلغ ةُّ طُّْحألٌُّّ خُّال ّرآ خ ؤ[ؤُّئُّةختجبآل ئُّ شُّجلٌّ خل[ٌىئخبٌ[ألَُّّْ ْ
حت�حخلر:ئُّمجُّئ حتجبْ :ْأل[خلٌُُّّة ّ ز طََُّّّْْ:خًْآل:ةُّ ٌآل خنيًألٌُّّ:خلًيختحذَُّّْْ:خُّجنً
جبَّْزآ جنرّ[آل ئُّْحألٌُّّ ٌ�ختٌ[ألىختجب حت� طُّْحألُّ آ ّحنىُّجندىُّآل ز ّ�ُّحتجبح خ ىٌ خ٢
ملُّألُّحت�ْْآ َّْال ةُّ ئٌَُّّّْ جبَّةختحآ جلحتذخت طّجمروجم[حتحذ ّحنألّ[حتٌّ ز جلٌ[ذخت خٌَُّّّْ
ئُّخلُّحتٌّ ّحن١ ز ئٌَُّّّْ ّرآ خ خلُّحتي[ئ جلحت ؤختل خ٢ٌّ ْحجبَّة[ز:ةُّ نيًألىُّ:طُّؤُّ
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جبحأل[آ هُّئجمُّهُّ خ جبٌ[حتٌىختحٌّْ جلحت ؤَّْ:ْْخلًيختحز:جب طَُّّْجنحبح خًَّْآ:ئُّمجُّئ
َّْء ّىآل َّْؤ طُّْحألُّ مجختحألُّة[ألآلآ زختخلّ[حتَّ ئُّ ةُّ زختخلّ[حتحألٌُّّ طُّْ خ خُّذ[ٌدُّذ

هُّجلٌئُّذآلح ْحذ[ٌّ طٌَُّّّْ
طُّخلّأل[. ألٌَُّّّْ طُّْ: ُّة[ألئ حت� ئُّ ئُّؤ[ألُّ ّر خ مجختأل�١ ألُّّّ ّ خ[خل َّجبح: ئ٢
َّْء جلحت ىّ ط[خلر خل[ذُّة[ألحبح ئُّ ّ خل[ذ ئُّ ئُّأل[ْخختجبآ خ[َّْحت�ٌ[آل ةُّ خلهجمر[ٌُّّة[آل
مجُّعٌُّّ ألًضدُّ طُّال جبف ذ[ ذُّخلحبٌيىختجبأل ْ ىختجبأليدًئ ئُّ حخختجبْْجبح. حت� خبحأل�حت ئُّ

. ىختحْ ّ ز خ[َّْحت� ط[ة[حتٌّ جنُّحتٌنُّذ ْ طُّْكد ضًحَّْألحبٌّ خُّ مجُّجن[ألحبََّّْ
خُّذُّْحٌّْ مجُّف فأل١ة ةُّ ؤُّذختخلٌُّّّ طُّْ خُّخلُّحت خ:خلُّحتةُّْذآل إلُّْئحبحآل
جبحخُّجنىختحَّْآ ٌألُّة[ألحبح جنً إلُّؤًْ ئُّ ةُّ سحتحْسحتٌَّّ مجختأل�ُّ ّحلَّ إل ئُّْ ةختجبَّْْآ
طٌَُّّّْ ؤختل ّر ألُّخ طَُّّْ ذُّألإل[ ّرآ إلُّخ ٌ:ألُّّّ:َّْؤحبحألٌَُّّّْ إلة[حت ط[جنىختحجنُّ
طُّؤُّجي:ْحٌىختجبآ ْ ألُّجبحز ئُّ:ٌ[خل[ ئُّ:ة[حتَّة[ألّحبح ّ خّى[زآ:خُّؤُّحتس ٌر جبٌَُّّْ

جلٌ[جبةختجب. طُّخلّأل[جبح ٌُّّ�ؤُّئة ئُّأل[ْ َّجن[َّْا ًأإلُّئ ٌ]ّس ذ[ةُّّذ
رُّ ّ خد ئُّْحألٌُُّّ ٌ[حت خخت� ْذُّْ ة[ال جبَّْئضضُّذضضَُّّْآ: خُّ: زًٌَُّّخلرُّ ةُّ طضضٌَُّّّْ
أل[َّْآ ّ ىّإل ّ ز خلجل: :ْ ٌدُّحتٌحبَّة[ز حت نُّْن[: ةُّ: جبقًةختحخلٌُّّّ ئُّْ مج[ئرُّس[حت�ذختٌآل
�مجختأل طَُّّْجن آ ََّّْ ؤحنرًؤخت� ض[َّْآل ٌُّّ�ؤُّئة خُّ زًٌَُّّخلرُّ شىًؤُّذّخن
ئُّْ حبححتَّجبحألّ[ألُّآ ّ ئُّ:خل ْ خلُّحتخ[جلٌُّة[آل حخُّحتَّ حت� ٌأل جبحخخت� ْ حةختجبآل: ض٢ ٌر ّحبَّجبحت ز
ضختحزُّة[آل خ[جلحتمج[ألُّ سًذّ[حتْ ئُّ طُّمحُّجبٌّ:ْ ّ خُّز أل[ضةًخبٌُّ جبَّخلرألّحن[ألىختجبألُّ
ْ ٍ ألً ط[ة[حتٌّ مجُّجنٌُّّ ٌر نيآل:جبَّذًحألخت ْذحبحح ئُّ ]خ جبحجبمج[ٌّ طُّألحبحؤ[آل:ئُّ ْ آ

ٌرح خىخت حت�جلمج[حت جبَّْئُّز ٌر جبَّذًحألخت نيآل طٌُّّ ٌرآ خىخت طُّخلّأل[ ئُّ خلختْجنر
ئُّ ْ ؤُّحتل ًححتٌّ ّ ئ خُّحتَّْ أل[ خلًيختحذَُّّْ خُّ ز[ف زختخلّ[حتحألُّ: طُّال :خ َّْال
طُّمجُّحت جبَّةختجبآ ضُّذّ[آل ذُّؤُّألُّة[آل خُّ 3اإل[ْْذُّّ: ْحزأ خخت� ضئًجب خ[َّْجنىختجبأل
إلُّحتنيُّألحبَّ خحبحٌُّآ حتَّة[ألحتخُّسضًحَّْألحبَّ:س خ:ألة خ[َّْحت�ٌّ حألٌَُّّّْ مجُّحت� إلُّْف
ّىختجبآل جبحْحٌئ ْ خًححتَّة[أل:جبَّةختجب سحتحْسحتٌّ ط[جلحجبٌّ ىضُّئ:ّ ؤُّئة حخُّحتحٌُّذ حت�
طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ خىُّآلآ خ[ْخ[ز٢حألّ[آل ضًحَّْألحبٌّ حنىُّجنّ ز ألحلٌىُّة[ألّ[آل جنرُّ
ْ ْحٌُّ ضةًخبٌّ ىّ خلّ[خلُّذ َّْء ة[حتَّ طُّال ةُّ جبَّةختجب خَُّّْ إلُّخلر خلًيختحز
خُّ مجٌُّحنغ جبْحةُّْذٌُّآ خ ْحذُّ آ جبْحََّّْْ خ ّىُّ ّحنىُّْذأل ز َّْء ْ ألُّّّ إلًّحٌّ

سُّحت�ٌآل. ّ خُّخلُّحتٌ[ألحبح:ذ ألُّء ْجنى[ألُّّة[أل:مجحت�َّة[آل
إلُّخًْآ ٌّض ضًحٌّ ٌُّء ط[ٌأل:ذ[ٌدُّذ:إلُّخًْآ:خ[َّْحت�ٌّ:خُّ ىٌ خ[َّْحت� خلًيختحز
ئُّأل[ٌّْ ؤختجبآل:خُّ:ذُّْحٌّْ خل[جبَّ:خٌَُّّّْ ؤرُّْحجلٌنا ٌى:أ ًحجل ّ ةُّ:خُّ:جن إلًّحضًحجلخًْ
ذُّحتةّحل أل[ذًحألخ خُّحتجبَّْحالآ ّحلٌّ خُّإل ط[ة[حتٌّ جنُّحتٌنُّذ ّر جبَّجلحأل خُّال أل[خ[زآ:
ّرآ إلُّخ زّ[ْجبح: ذًحأل[ٌّ ئُّ طُّمجُّحت ط[خلرُّ طُّْ ذ[ مجًؤ[ألآ إلًذُّّة مل[ذُّخلُّحت
ط[ٌألآ مُّيّحبٌَّّ ئُّ حت�َّإل[ ُّة ّحئ ؤحت� ّرآ جبحخأل حتحئ ً ؤ ط[ة[حتٌّ ىّ جبَّخلُّذ
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ّر جبَّمجًع طُّْة[ز خ[َّْحت�جبححتآ حت�حخلرُّّذ:خلُّخ[حتَّز حت�حخلرُّآ ؤًطّحب خُّ خلُّخ[حتَّز
خحبحزآ ئُّجبَّخلر ط[ة[حت ٌ]حت�َّإل ْ رٌ ةألىخت ٌَُّّّْ ّ خ ْحزآ خخت� ْ ّر خ ْحإلّر خ

ةؤُّئ�ُّجبح. ئُّ ّر حل:خ ّ خُّإل ض[َّْآل:ط٢حجبٌَُّّة ضُّئى:جبَّة[ز ئُّ ةُّْح
ّرآ خ شىؤُّز ْحذُّ هُّجلٌئُّ إلُّحتَّْإل[ جلٌختَّةآ ْحذُّ قًألُّ طُّمجُّحت:ني[ةُّآ:خ
حت�ْْأل خُّ ةُّ خىُّآل ٌألّ[آل ٌألً حت� ْ خىُّآل: ه٢ ىضُّئ ّر إلُّخ ذًحأل[ٌ[ألحبح ئُّ طُّمجُّحت
خىُّآلآ جبْحتَّة[ألّ[آل ةختجبححتَّ ْ ط[ؤ[ألش خلٌُّختٌّ ْ خدّألآل. ضٌ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌُّة[أل
ئُّْحألٌُُّّ ضًجب. ٌّ٢�ّ س ط[خبحٌَّّْ ز[ةّ[آل:خىُّألَُّّْ:ئُّ ْ ألدىُّآل ّ زئ شُّجلَّة[ألّ[آل ْ
ألُّجلحأل خُّ زحنر ةُّ: ّرآ أل ّ خ ٌ]هجمرخل حت�جنألد٢ٌّ لؤخت خُّ خضض[َّْحت� طُّؤُّ
ٌختٌّ ني[ْجب ئُّخلُّحت: جبْخ[حتَّةختحْْ: طُّجبَّخ أل]خل نيُّألحبٌآل ئُّخلُّحت ّر جبَّخُّخلر
ّ جنر ٌُّّآل خ ضُّْأل ّرآ خ حٌُّّء مجًؤخت� ُّْإلُّئ ّآ ذ[ْحأل إلُّؤًْ ئُّْحألٌُُّّ جبَّحتَّةآ
ألًحألحبألٌُّّ طُّأل�ّحلَّ طُّْ جلٌختَّء لًٌجمرُّ:ئُّخلُّحت:ؤخت ّ ز نُّيئح ّ خ ئُّ س�ُّ ّر ألُّخ
فأل١ة ٌر: جبَّذًحألخت جبئألّ[ٌَُّّْ خُّ: خُّال آ: ألُّجلحآل ئُّخلُّحت ةُّ: ّر إلُّخ ضًجبجبح ئُّ
أل[ألٌَُّّّْآ ّ خُّة[حتإل ةُّؤ١ ّىُّحتٍ ني[ْئ خ ْ:جبحآل ئَُّّْ خ[جن١ ًٌَُّّةّ جن خُّ ٌر خىخت
ذ[ء خ ٌرَُّّْ :جبَّمجُّحت� ُّ�ؤُّئإ:ة ٌر جلٌختَّة:جبَّةخت خلّ[خلُّز:خُّ ةؤُّئ�ُّجبح ئُّ
ةذىختحْ ط[جلحجبٌّ ئُّ ٌرآ ًَّّحتجبَّمجخت ّ ئ ةُّ ئٌَُّّّْ: جلٌ[ذخت هختحْحألُّة[ألحبح جبَّخلُّذُّ ئُّ
زُّق[آل ئُّخلُّحت ٢�ّ س ْ زُّذ ٌُّذُّؤة ئُّ:حت�َّْجنر ّ ؤختل إلُّؤًْ خلًجبٌّ:خ
خ ط[ؤ[خبٌَُّّء ئُّ س�ُّ ألُّّّآ ّ جنر إلّمت خُّ ًٌجمرّ ز َّجنحبح ئ٢ جبَّة[زآ: ذُّْحْ

.ألّ[جلز[ة ْ ٌال خب حت� ْ ط[جنر خّؤٌُّّ
شًةال طُّمجُّحت ّرآ حت�َّهحلةختحخ َُّّْمُّيئ حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ هُّْجلحْ شىًؤُّز طُّمجُّحت خُّال
نيآل طّحبٌّ: خىُّآلآ ٌ ة[حت طٌَُّّّْ خُّخ جبَّةُّآل هُّحتؤ[آل إل[ْة[حتٌّآ خُّخ خى[ز:
ئُّ ْ ٌ[خل[ ؤئىُّني ةُّ ْحجبحآ ىّ جبَّْئُّذ ئُّ دىٌُّآل ّ ز يُّأل[مُّز ىضُّئ خرًحألف

مجحنر:خُّخلًجبجبحخآلح خ[جن:خ[جلألٌُُّّة:ًٌَّّّ نيًححتني
جلٌختَّء جلحت خُّْ خلُّخ[حتَّز ّر ٌىُّ:ضُّئى:أل[ذًحأل ة[حت جبَّْئُّز طّحبححتٌَّّ ّ�ًؤ[آل خ
جبْْني[حتٌّ ٌ�ُّةٌُّّ حت� ٌ:ةُّ خ٢ إلٌُُّّآ جبحتجنر ْحتجبْ خ٢ٌّ خُّ ًٌجمر ّ ز ٌىُّ ة[حت خغآ
ٌرآ خىخت حت�جلمج[حت ُّ�ؤُّئة ٌر جبَّذًحألخت نيآل طٌُّّ رَُّّْ. ّ ألُّخ جبَّحتخُّخلر ْ ةخلس
ّحنىُّجي ز شىؤُّذّ[آل ةُّخلّ[آل ّرآ:طُّمجُّحت:خ[جن١ٌآل حل:جبَّخ ّ نيآل:ةؤُّئ�ُّ:خُّإل ٌ[آل

ألُّة[زح
ئُّ مجُّف شّحلخ زُّحتنيُّةختجبححتٌّ َُّّْ ّضٌُّ[ئ ىٌ ني[ْ خُّ [ألحبح إلُّْك طُّمجُّحت
جنُّحت� ة[ذٌَُّّّْ ئُّْ: ةُّ: خدّألفآ طُّحتخلرةختحذُّّ طُّعّئُّ طُّال ئُّخلُّحت طُّخلّأل[آ
ةُّؤّألٌُّّ ة[ذَُّّْ جبَّجبحذَُّّْآ:ئُّْ حت�َّضألٌُُّّء إلُّؤًْ ؤَّْ مجًحٌُّ آ ّىختجب جبَّخلرّس
إلُّخلرُّة[أل ئُّ خ[ جبَّجبَّآلآ جنحت�جي أل[ألُّجبٌّ: ّ إل :خ إلُّْئ حت�جنألد٢ جبَّْئُّؤُّألحبْ
خًْ. خلًيختحز يًذ[خ ةًحت�َّةٌُّّ ةُّ جبقًةختحخل مجُّْحتٌَّّ حخُّحتْ: حت� أط[ألّرخماٌّ
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خُّ ْ حٌَُّّْ إلُّئ�ُّحت� ٌّض:خ[ْخ[ز٢حأل ضًحَّْألحبٌّ ئُّ ةُّ ْحتجبخّألَُّّْآ ٌ[آل ْحألف خخت�
ىّ طُّع[ؤ ٌ ني[َّْحت� طُّحتخلرل[ألحم ّىُّألِآ ز حت�ٌْْحبح خُّ مج[ئرُّس[حت�ٌّ ًٌَُّّةّ جن
خلّؤ[ٌُّء:خ خًْخُّ سًحأل ْ ّحن[آل حة خلُّحتعخت� حت�ٌألخُّ:مج ألُّجبَّةختجبآ ًٌٌَُّّّّ جن ئُّال

ذخت. إلّىلِ جلٌختَّة:جبَّخلرُّْحخبَّْ ةألُّة[آل:خُّ مجختحألدُّإل[ جنرُّ
جبَّسُّأل�[ خُّحتَّة[ألّحبح ئُّ ىضُّئ إلُّئ�٢خل[آ: جنضضحت�جي: ط[مجختٌّ ّ ة[ذ
جبقًةختحخل ّىّخن ة[ذ ؤختجبآلآ ذ[ خًْ ٌ جنُّحت� جبَّةختجبآ جبخبحٌُّذ ٌىّخن إلُّألحب ْ
ة[حتَّة[أل ئُّخلُّحت جبحتحآ خلًيختحز ني[حتَّألًْخل ئُّخلُّحت ٌ[حت خخت� طُّمجُّحتني خلُّحتةُّْزآ
خًْآ �ا حت�جن�٢أجن :ىّ شّحلخ ألمُّي حخُّحتٌّ حت� طُّْ طُّمجُّحت خًْآ خُّحتجبَّْحال :ٌّض
جبَّحتجبَّضجمرآ ط[جنر:ْ ط[خل[ٌخن خُّ ضجنٌُّْجمر ىّ َّْء:ةُّخل ٌّض إلُّحتنيُّألحبَّ
خلًيختحز خًْآ أل[شُّجل ةختحذطُّحتخلر هُّئجمُّهٌُّّ خلُّحتني[ٌَّّْ خلًيختحز خُّال
ؤّئّرخما أط[ٌألرخمآ خُّإلُّجبَّحتجبحآ:نيًألىُّ ْ:مجورًمججبح ؤحنرًؤخت� ئُّ جلحت ّىآ ة[ذ
خلًيختحز أخ[جن١َّ ّر جبَّئ ألًخلًٌُّّذ خلًيختحز ئُّخلُّحت ةُّ ألًخلّألُّة[ألّحبح ئُّ
حبححتَّجبحأل ّ خل ئُّ خلحلحٌّ ْ ّر:ةُّ:ذ[ْحألد[حتَّ:خُّ:ؤًطحبٌّآ ألش ّ 4اطَُّّْ:إلُّئحبَّإل ٌراأ فخت
ؤختجبأل جبْحٌّ خًْآ جبَّخلرَُّّْخلر[آل ني طُّمجُّحت ضًححتجب خبَّإلختٌّ خلُّز[ألحبآ خُّخلُّحتجبح
ؤ[إلُّّذ آ جمًةُّْذإلُّئ ة[حتْ ْ خبٌ[آل ئُّخلُّحت سّ[ْحجل حألضضٌَُّّّْ �مجضض٢ نيُّألحبٌآل
خ٢ٌّ طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ آ ضختحألُّحت�ْْ خ:جبَّةختجب خ[أل�ُّجنٌُّّ ةُّ مُّيألُّّةٌُّّ هُّئجمُّهُّ
خْخى[ذَُّّْآ م٢ه[ألُّّةٌُّّ هُّئجمُّهُّ: ْ خنيًْآل خ٢ْ: ةُّ ألُّجبَّةختجبََّّْآ ئَُّّْ
خًْآل ئُّمجُّف ةُّ �حتحَّْذَُّّْ مج٢ ٌألحبة[حتٌَُّّْ ضً خل ئٌُُّّآل حألَُّّْ � مج٢ خُّأل[ْخ[أل�١ٌآل
ْ ُّ�ؤُّئة جبَّْئُّز:ْ خ:ني[ةجم[جلٌّ ْ:إلُّْئحبحآل خ٢ٌّ خلُّحتني[ٌَّّْ ْ:ةختجبٌْْ[ألُّذُّ

خ[ْخ[ز٢حألّ[ألَُّّْ. ئُّ ؤ[خًٌَُّّْْ خٌ[آل طُّخلّأل[ ىضُّئ ةُّ ط[ٌآل
ةُّ طُّةجم[ألًهًآلا: طضضُّهضضذضضًآلآ أطُّحتخلره[ألحمآ يًذ[خُّّجي خلضض طضضُّْ
طُّحتخلره[ألحم َّْحتمجختذدًْآ خلًيختحز ألمُّي جلحألجمر ئُّخلُّحت جلحتٌ[آل ىٌ خلًجب
ط[ة[حتٌّ سحتٌّ جن[أل:نيُّألحبٌآل خًْآئُّخلُّحت إلُّجلَّف جن[ألا ٌىأحت�َّضألُّمجختٌّ جن[م٢
ةختجب ذ[ٌدُّز ة[ألئُّ:جن[أل ّ ٌُّة جبَّضجمرُّحت�ْْآ ًٌَّّّ:جن[ألجبح نيًححتني ئُّ ىضُّئ
حت�ْْآ جبَّغ[ذُّ خلهجمر[ٌُّّة[آل ئُّ ّ ٌُّة َّْء ّحبح ّ ذ ؤ[ؤخلر[ٌَُّّْْ خلًيختحذ خُّ
دُّة[أل ّ ةر خًْآ جبَّخل١�َّأل�ف ىّ هٌُّئُّخلًه جبَّْْؤّخن ٌألحبة[حتٌّ طُّهذًأل:ضً
جبَّض[ذُّ خ٢َّة[أل إلٌُُّّْ خلًيختحز ٌألٌُّّ ْ زحنرَُّّّْ ئُّ ْ جبٌ[ئل خُّ ذ[ٌدُّز:ةختجب
ألٌُُّّةٌ ْ طٌَُّّّْ خ ٌرآ جبٌَُّّْ :ٌّض ةُّ طٌَُّّّْ: خلُّحتٌّ ضجمرألُّ ئُّمجُّئ حت�ْْآ
ىّ طُّجبٌد طُّةجم[ألًهًآل جلٌألحبْْآ:خُّال قًألٌُُّّة ّرُّ خد ْ ّر ددُّضحن ّ ز جلٌألحبٌّْ
ىٌ زُّألحب ةةختجبََّّْْ خلًيختحذ ٌ[جبََّّْحتٌُّة[ألأؤجتةختحزا خًْآ هٌُّئُّخلًي
ذُّْحْةختجبأل خ حت�ْْأل[ةدى[ذَُّّْ خُّحتجبَّك[آل ٌُّّ�ٌ حت� ةُّ أل[جبجلٌألَُّّْ حت�حخلرُّيّألُّ:
ٌَّخل[جب طُّال:هٌُّئُّخلًهُّ. ئُّخلُّحت:خبٌ[أل حت�ْأل[ة:خُّضحنّأل ذُّْحَّْة[آل:ْ جلحألّ[حتٌُّ
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طُّألحبحجلٌَّّ طُّْ ذ[ سٌُّحبحةختجبآ ّ ز �أل[ْخ[أل ًٌَُّّّء جن خُّ جلَّيىختجبَّْذَُّّْ حبح ّ ذ
طٌَُّّّْ ْ زّحن[ألحبحٌآل ضختحز حجبٌَُّّء حت� ذ[ ألٌُُّّةٌ ْ ْ ألحلال ىّ ط[خلر خ جبحٌدُّجلحألحبآل

خًَّْ. ؤُّذختخلّحبح ئُّ خلًيختحز ةُّ ىألُّجبَّجبحٌَُّّْ ّ ئ
:ٌُّّة�جلٌ[جبَّحت خُّ زحنر ةُّ طُّهذًآل �حألٌَُّّّْ مج٢ خ ٌرَُّّْ ؤُّذختخلُّّ:جبَّمجُّحت� طُّال
خلُّجبٌَّّ :خلُّحتَّذ[ٌُّّة[أل ألًخلختحَّْ خ ٌّألَُّّْ خ�ُّحت� طُّمجُّحت ّرآ جبَّخُّخلر :ٌخُّحت
جبَّض[ذُّ حت�حجنى[ْ: ٌطُّحتخلر ط[ؤ[خبٌَّّ : ٌّإلُّألحب طُّؤ[ألُّجنَُّّْ ئُّخلُّحتْ خلًيختحزآ:
طٌَُّّّْ ٌأل[جبَّة[ز. ْ خ م٢ه[ألّؤ[آل هُّئجمُّهٌُّّ ْ خلًيختحز ؤُّجلإلُّخ ةُّ خلُّحتآ
ذُّؤُّأل ئُّ شُّجلَّةٌُّّ خلًيختحز: ةُّ طٌَُُّّّْآ: حبحألُّّّ: ّ ذ ؤحنرًؤخت�ٌّ: ٌُّّ�ّ س ةُّ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت ئُّخب طُّؤُّجي جبَّحتةضضُّْزآ: هُّئجمُّهُّجبح خلُّحتني[ٌَّّْ ئُّ ّحنًَّضرحبح ز
جبَّةختحٌَُّّْ ٌَُّّْخُّإل خ٢ٌّ ْ مُّيئ خُّحتجبَّْحال طُّخلّأل[جبح. ئُّ طًحته ْ:حتخلهّجم[مج
ذُّْحْةختجبأل أل[ْ ّ ئُّز جلحألجمرُّ ذُّْحْة[حتٌّ هُّئجمُّهُّ ةُّ جبَّأل[خل خَُّّْ هُّئجمُّهٌُّّ ْ
َّْحتمجختزآ خلهجمر[ٌُّّة[آل ؤُّألإلُّس ئُّ خلًجبٌّ َُّّّْمُّيئ حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ ة[حتجبحآ
ئُّ ة[حتٌّ آ مجًؤ[ألُّة[آل ئُّ جبْْحت: خُّ ْ ّر خألّ[جبخأل :ٌّض خ ّ خطٌَُّّّْؤُّألإلُّس
خًْأل ٌّخُّإل طٌُّْخن يًئألُّجبَّخًٌَُّّْآ ّحبح ّ ذ خُّال خ٢ة[حتٌحبح:جبَّةختجبآ ْ خلختْجنر
ئُّ خختٌرُّّّ ةُّ:جلحألجمر خٌَُّّّْ ْحت�َّجلحؤُّألحبخًْآل ًحآل:خلختْجنرُّّّة[ألحبح ّ أل ئُّ سّ[ْحجلٌّ
خُّ إلُّخلر[آل ط[خلر ئُّ مجًحخلرألٌَُّّّْ ْ ًحألُّةختجبألآ ّ ز أل[ْ ّ ز ئُّ جبَّحتْآل خُّ جلحألجمر
م٢ه[ألَُّّّْآ جلحألجمر ْ:مُّيئ خلًجبٌّ ٌُّّ�ٌ حت� آئُّ ةختجبححت إلُّخلر[آل:خُّ ط[خلر خ حل ّ إل
ضذَُّّْ ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ ضز ٌألحبٌَُّّْ“ ضً جبئو زُّحتخلر�[ٌّ ئُّ ةُّ ْذٌٌُُّّّ طُّْ
ئُّ خلُّحتجبَّةُّْزآ:جلحتٌّ ذًألحبٌحبح ؤُّجلحس خُّخلُّحت ط[ة[حتٌَُّّْ حت�ْحأل�ٌُّّ ْ:ئُّ خأل[خلُّ“

ّر. :خ مُّيئ ؤئىُّني طٌَُّّّْ خ جبَّةختجبآ ّحلٌّ سُّخلرٌُّّ:خُّإل
ةُّ أل[ضآ خ٢َّة[أل ئُّ ذُّحتةّحلةختجبألَُّّْ ئُّخلُّحت حتحجلٌضضدضضًْ ّىّخن ة[ذ
ئُّ جبَّةضضختجب إل[ْة[حتٌ[آل حبح ّئُّمجُّئ :طُّخلّأل جبْْ: آ ىّ[ألىختجبخًْ ّ ة[حتئ ئُّأل[ضّحبح
ط[ة[حتٌّ ْ طُّجبَّخ حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ خلهجمر[ٌُّّة[آل ةُّ هُّئجمُّهُّّة[ألّحبح ةضض[حتَّ
خلضضُّحتَّحت�حٌّ حجلٌدًْآل �٢ ّ ز طُّخلّألُّّة[آل ّى[حتٌ�ُّحتخًْآل. ّ ز ةؤٌُُّّذَُّّّْ ْ
خًْآلآ خلُّحتخل[ال حت�َّْحألُّة[أل يجمُّ خُّ خلّؤ[آ أل[أل ّ ىإل ّ ز ْ جبَّؤ[ؤ جبحتْخلرىختجبأل
خلًيختحز خًْآ: ؤحنرًؤخت� ْمجورًمج خلُّحتي[ف خًْآ ط[خل[آل جلحت: ًحجلٌّ ّ جن إلُّحتَّْإل[
ئُّْ ضُّئىّحبح : ئُّمجُّئ خُّئىً ألُّخًْآ جبٌ[حتٌىختحٌّْ هُّئجمُّه :يًذ[مل[ألٌُُّّة
ؤحنرًؤخت�ٌّ ْمجورًمج ْذ[حتْ ٌحبح: إلُّحتئُّْ ْ ٌحبَّةُّْذآل حت� ةُّ: ةجبَّخًْألَُّّْ ٌألُّجبح جنً
طُّؤ[ألُّجنحبح إلُّؤًْ ئُّمجُّئ جبَّةختجبآ ٌجنّنخت طُّع[ؤ ّىحبحألٌَُّّّْ ئ ٌّإلُّألحب ئُّخلُّحت
خلًجبٌ[آل:َّْحتمجختذدًْ ٌألحبة[حتحألٌُّّ ضً طُّْ جبَّْحتٌّ ئُّ إلُّخًْ ذ[ٌدُّذ:جلع٢ٌَُّّة
س[حتخُّس[حت ةُّ جبَّحتََّّْجي ىضُّئ إلُّحتَّْإل[: آ طُّخلّألُّّة[آل: ئُّْحألُّجي ةّحن[خًْآ
ُّّة[ألٌ ألً ٌألحبة[حتَّ ضً إلُّحتَّْإل[ ّحبَّمجختزآ ئ ٌّ[آل مجً جبَّةختجب طُّخلّأل[ٌ[آل خلُّحتجبحأل
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ٌُّأل�ختٌ[آل خُّ أل[خلختحخًْآل خًْ إلٌُّ[آل طُّؤٌُّّ ئُّمجُّئ خًْآلآ م٢ه[أل خلُّحتي[ف ةُّ
ذخت. ٌألحبأل�ٌُّّ ضً خ

خ ة[حتَّة[ألّ[آل ْ خى[ز: مجُّع[ألُّ طضضُّْ خ يجمُّ شُّجلٌحبَّةختجب خلًيختحز
خ ٌألًٌ[ألدى[ز حت� إلُّحتَّْإل[ ضختحزّ[ألىختجبخًْآ خلهجمر[ٌُّّة[آل ةُّ ني[ةدى[ذَُّّْ
ط[ٌألحبَّجبح ْز:ئُّ خ ٌآل خىخت ط[ؤ[جبَّ خطٌَُّّّْ سًحألُّّة[آلآ ني[ةُّْ ْ شُّة ؤُّخلُّئُّ
ٌألحبة[حتَّ ضً ئُّ ّ ٌُّة طُّمجُّحت رَُّّْآ:خ[خل:ئَُّّْ:ةختجب ّ خ�ُّجن خُّْإلٌُّجنَُّّْ:ْز ْ
ئُّ ّر إلُّخ ّ طُّمجُّحت:ٌُّة طزئآلآ خلختْجنر خُّ خًْ ةىلُّة[آلأجبئوا:أل[ذي ة[إلألُّ
ئَُّّْ خلُّحتٌّ خلًيختحز جبحٌَُّّْآ ألُّمجُّذّم خُّ َّْؤُّةٌُّّ ّرآ خ جبحجبَّْحتذخت خلًيختحز
.ألُّجبَّخّأل هُّئجمُّهَُّّْ ئُّخ[حتٌَّّ ىّ جنر إلّمت ضٌحبح ضًجبٌّ ئُّ نيًألىُّ خلًحت�ؤ[آ
خُّ ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ ٌُّخ ّرآ خحلحأل ضًجبحَّْألحب ؤُّخُّخلر جبًٌٌَّجمر خلًيختحز
طٌَُّّّْ خ جبَّةضضختجبآ: خلّ[خلُّّة[آل ْ إلًألُّحتؤُّألحب ْ جتَّة[آل ّ ْذ[حتخ :ْ جن[م٢َّة[آل
ةحت�ْ:ةخًألَُّّْة[ألحبح ئُّ ٌ[آل:أل[ح إلٌُُّّ ؤُّمختٌوٌُّ[آل :ْ شىؤُّز ةُّ:ط[ٌ[ ّر خ جبئألّ[
ْ أل[جلحألآل ْح ىّ جنر ّ[ألًحخًْ ّ ز آ جبَّجلحألآل جلحألجمرَُّّْ ئُّخ[حتٌَّّ ني جبَّزختخلف أل]ّ ّ ئ
ضًحَّْألحب طّئإل[ؤ ٌ[آل خٌْحبَّةُّألَُّّْ:ذُّألإل[:ذُّكّألىختجبألُّآ ْ جبَّحتٌحبَّةُّآل طٌَُّّّْ

جلحألجمغ. ّىلُّْحألٌُّّ ز إلُّحتجبْْةّحنّ[آل ْ
ضًحَّْألحب ؤًحتحجبٌّ ةُّ حت�ْْألدًٌَُّّْْ طَُّّْ ذ[يّىختجبألٌَُُّّّْ طُّال طُّع[ؤ ئُّ
خُّال آ: َّْخلر[َّْ جلحألجمرُّةٌُّّ ئُّخلُّحت : ألُّجلحألّأل خُّ شىؤُّذُّةٌُّّ ةُّ طٌَُُّّّْ:
ةُّ سُّحت�ٌّ ّ ذ ة[حتَّةٌُّحبح ئُّ طَُّّْجي جلحألجمرآ فّحبَّئ ّ ز ةُّ مجحت�ٌّ طٌَُّّّْ: ألُّجلحآل
ط[٣[أل:طُّؤ[ألُّذ ًّحخًْ ّ ز طُّْ ّحنىُّجي:خى[ز:آ ز خُّإل[ ْ ألختط هُّئجمُّهُّ:خُّخ
ٌح ضحت� خُّ ْ مجحنر ْ ٌحلٌّ خُّحت� خُّ ضًحجي ّدى[زآ ّ دُّس ّ س ّر جبَّخ مجُّحتجبألّحبحٌُّْ ئُّ
طٌَُّّّْ خ جبألّ[ٌُّآ ّجتٌّ ني ئُّ شُّجلٌّ ْ جبحتْخلرّىختجبَّْْ إلُّخبححتٌّ خُّ حجلٌدًْآل حت� ْ
ىٌ خلُّحتخ[جل ْ�حت�حخلر:ىٌ ألّحنرؤ[ألسُّحتَّْحت طُّؤُّجنحبح ر. ئُّز[ئّ خ�ٌُُّّأل زٌُّ[ؤُّةٌُّّ
429آ خ 342 خل[ف ئُّ جنُّحت�ٌّ:ةختجبَّْْآ:ٌُّةُّؤّ[آل جبْْ ْ:خُّجنحبححتٌّ ط[جلح:خًَّْ
حت�جلمجضض[حتٌّ ؤضضختجبآل: ئُّ جنُّحت�َّة[ألحبح ئُّ ّ ٌُّة ئُّ 422آ خلضض[ف ئُّ: جبَّْْؤّحنّ[آل
طُّعًؤُّأل نيًَّْ خًْآ ذًجنأيختشُّا ذختجبح ىّ ٌُّة ئُّ 1اةُّخل[ألًهًآل خًْأ
طُّحتخلرةختحذُّّة[آل ًحآل ّ أل ئُّ خ٢ْخنيًْآل ٌخلُّحتخُّض ألُّجلحإلُّْ خُّ زضض٢حآلآ
إلُّخًْ ط[جنىختحٌّ جبٌضض[حتْ جمرٌ ًإلُّئ نيًألىُّ: أل[خلختحخًْآ جبقًةختحذُّّة[ألحبح :ْ
طٌَُّّّْ جبْحٌّ خًْآ: ذًألحب :ؤُّذختخلُّّّة ط[ؤ[عحبححتٌّ: ْ جبحجبَّْحتٌّ ْ شُّة ئُّخلُّحت:
ْ مجُّحت�حآل ْ ّحنًٌّ ز خلُّحتجبَّؤ:خ حٌَُّّْ مجُّحت� خًْآ ذُّْحْ: إلُّئدجتححتجبألُّةٌُّّ ؤ[ٌَّّْ

. أ70اخل[ف مجٌُّحنرُّ إلُّذ[ ٌألّىختجبآل ٌألً حت�
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ّألمُّي ْ:خ٢ٌّ خلًيختحز
ةُّ طُّهذًألّ[ألٌُّّ مجورًمج طُّْ :ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ ةُّ: طٌَُُّّّْ جبٌَّحلحألف ةُّ طٌَُّّّْ
هُّئجمُّهُّ ئُّ ٌ ألً ىٌ ًحجل ّ خلًيختحز:جن :ألًخلًٌُّذآ إل[َّْف ٌألحبة[حتْ ضً ذًألطُّه
إلُّؤ[ألُّآ ئُّخلُّحتٌّ ةُّ جلحألّ[حتٌٌُّّ طُّْ حت�ْأل[ة ٌخت خب ئُّ جبجلٌضضَُّّْآ م٢ه[ألُّّةٌُّحبح
أل[ني ئُّ خى[زآ : أل[آل ّ جبحإل ْ �حؤ[آل ذ٢ خًْ ؤُّخُّخلر خلًيختحز ّف: خئ جبَّذًحألف:
َّة[ألحبح ؤحنرًؤخت� ئُّ ةُّ خًْ ٌ[حتحألُّ خخت� ْ:جبخبٌّ:طُّْ أل[آ ّ خُّحتإلُّؤحبَّإل نُّيئ ّ خ حؤ[ألحبح � ذ٢
مجًؤ[أل[ٌُّْةٌُّّ خ[خُّذُّ ْ جبَّةختجب زختخلّ[حتٌّ ّ ؤُّئة ؤُّخُّخلر خُّ جبْحذخت جبٌَّدّجمرآ
خلًجبؤُّألُّّة[آل خ ئفز ٌأؤجمروّحبٌا َّْحتمج٢حْ خلًجب إلُّؤًْ: ةُّ جبٌ[حتٌحبَّةختجبآ
خُّال ًٌّجمرآ: ز يجمٌُّّ: خ ٌألَُّّْ إلُّئ�ُّحت� يجمُّةٌُّ[آل ئُّ طٌَُّّّْ: خ جبَّةضض[زآ:
ألُّجلحأل خُّ جبحآل أل[ني[حتٌ[ألحبَّة[ز ْ جبخبٌُّذَُّّّّْ جبٌَّ[ع[ذُّ ْ أل[خآل ذُّخلئّؤ ْحٌ[آل خخت�

. خألف نُّيئّحبح ّ خ ْ
ٌ[آل ألُّجلحألآ جبحتْخلرىختجبأل : ئُّمجُّئ زختخلّ[حت ئُّ خختٌرُّّّ: خلًيختحذ خُّجبخّأل
جلحألجمر ئُّ مُّيئُّة[ألُّ ط[جلحجبةختجبأل ئَُّّْجي ط[ؤ[ألش 5ا سّإل[آل.أ ئُّ ٌ]مج] ّ خ
خ ىضُّئ ط[ؤ[جبَّةختجبأل ْ أل[خلختحخًْآل. خلُّحتجبَّؤُّجبح ئُّْ ةُّ خلهجمر[ٌُّّة[آل
ىٌ ًحجل ّ جن خُّ جبَّة[ز ط[خل[ألّ[آل خلًيختحز جبْحذخت ةُّ حت�حخلرُّّة[آلآ ىختجبأليدًئ
خ ّحنألّ[حتةختحَّْة[آل ز خ٢َّ: ئُّزحنر جن[حتحَّْة[آل: :ْ أل ّ ألإل ئُّ ط[مج[جبححت ًٌإل[ذ ّ ئ

.مجورًمج:ْ ؤحنرًؤخت�
جبَّة[ز زختخلّ[حت ّحنألّ[حتٌّ آز جبٌّ ٌرُّ جب ط[ؤ[عُّة[أل خلًيختحز طٌَُّّّْ جبْحٌّ
ْ ئخبٌىآ ْ ٌى﴿ُّحت حت� ْ زرُّْ ًٌَُّّةّ جن خُّ ّحنىُّجنحبَّة[ز ز طّن١حجلَّة[آل :ْ
حت�ْْآل ًٌَُّّةّ جن :خُّ حت�حخلرُّّة[آل ة[ذُّ آطُّْ 6ا ّرأ ٌأل إلُّخلرُّة[آل:جبَّإلُّخب ٌى﴿ختحَّْ حت�
ط[جنىختحٌىختجبْآلآ ٌّض ضًجبٌّ خُّ ُّة[ألإلُّْئ ةُّ ّر ْحٌحبحجبَّأل ْ جبَّحتجبَّةُّْآل جبٌ[حت ْ
ّر:زّحنُّخل[جلٌّ خئ ٌر جبٌَُّّْ ؤُّخُّخلرُّجبح ئُّال خلًيختحز إلُّخلرحبَّةٌُّآل ئُّخُّحتطَُّّْ:ْح
خلختْجنرّ[آل ْ ّر ٌأل خُّحتإلُّؤحب ةُّخلُّة[آل خبؤ[حتٌَّّ إلُّحتطُّؤُّجي خُّأل[ْخ[أل�حبَّة[زآ مجُّئ

جبحتْخلرحبَّة[ز.
ّ جنر إلُّؤًْ :ةُّ ةُّ:ْحٌحبَّخّألف ئٌَُّّّْ ألُّّّ:س�ُّ ّ جنر خلًيختحز هُّئجمُّهٌُّّ
ّر خّحلحأل ّر جبَّذًحأل ؤختل مُّيئ شُّيّيُّذُّةٌُّّآ ئُّ خختٌرُّّّ ؤ[إلُّّذ ٌ[آل خلختْجنر
خلألًحتجبححتٌّ خُّ: ةُّ ىختحَّْة[ألَُّّْ: ّ إلُّخلرس جبَّحتةُّْذُّ زحنر ئُّ خى[زآ: ط[جنىختحٌّ: ْ
ْحذُّ ّىختجبأل:ؤ[إلُّّذُّة[ألُّآ جبحتةس جلحألجمر ؤُّخُّخلرأن[ٌُّاٌّ ّحبَّة[زآ:ْ ئ مجًجلححتجنر

خلألًحتجبححت. ذُّْحٌّْ ْحذ[ٌّ أل[أل ّ ىإل ّ ز
ألش[آل ّ إلُّئ خُّ زحنر هُّئجمُّهُّةٌُّحبح ئُّ خلًيختحز ةُّ ط[جنىختحٌُّ ىّ جنر
ؤ[إلُّّذ:خ ّر جبَّني َّْةَُّّّْ ئُّ زئُّ خُّ زئُّ ًٌَُّّةّ جن خُّ جبْحذختٌخن ْ جبَّخُّخلر
ّ ؤ[إلُّّذ ْ ٌ خلألًحت رَُّّْ:خ ّ ٌأل مجورًمجٌُّء:جبَّمجُّحت� ْ:إلُّؤًْ ًحألّ[ألحبح ّ أل ئُّ إل[ْخُّجي
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نيُّّح ذ[ْحآل ْ نيُّّ جبحجبَّْحتٌّ نيُّّآ أجنُّحت�ا ضختحزُّ ْ نيُّّ ض٢ا ّر:ني[ءأ جبَّزختخل ْ
ٌُّنيُّّ......ذ[جبآ:خ طّئص[جب ذُّيًحْ نيُّّآ ذختخل[آل ْ ط[جلحٌُّذ نيفآ رّ جن ْ شىؤُّز
ْ حت�َّمجُّجلَّة[آل ّرآ جبحخأل ؤ[أل[ة[آل ْذُّْ خ خلألًحتجبححت ْ مجحنر ىٌ خلألًحت حبَّجبح ّإلُّْئ
ًحألّ[ألحبح ّ أل ئُّ ىُّفّ ذ ئُّ ٌ�ختٌّ حت� طٌَُّّّْ خ جلٌ[جبخى[زآ ْ:خجنرُّة[آل إلُّؤُّنيُّجنأليًف :ْ ْذُّة[آل إل[ْخُّجنّىختجبأل ئُّ خلًجبٌ[آل: خلهجمر[ٌُّّة[آل: ّىحبح ة[ذ ئُّ خى[زآ:
ط[جنىختح ىُّئىختجبألُّ: ّ ذ طُّْ ةُّ خلألًحتٌَّّ ئُّْ: حٌ[ألحبَّةختجب حت� ْ َّْحتجبَّمجضضختز ْحذ[ة[آل
ْخُّ يًحتخلُّ جبحْحٌُّة:مجحنر خلألًحتٌّ ةختجب طٌَُّّّْ ةُّخلُّةُّ:جبحْحٌّ ٌُّةُّال جبَّة[زآ
جبْْ طُّال ئُّخلُّحت جلحألجمر طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ خختجبَّْْآ خ إل[أل[ٌ[آل ألش[أل ّ إلُّئ ًٌَُّّةّ جن

ّرث جبَّخ ٌُُّّؤُّئة
جبَّض[ذُّ: ًحألُّةُّ ّ ز ّرآ ٌأل خُّجبَّخلرحب ألش[آل ّ إلُّئ ًٌَّّّ جن خُّ ط[خلرُّة[آل :

ٌرَُّّْ. جبَّمجُّحت� ٌّخ جبْْة[حتََّّْ خُّإلٌّ:طُّال هُّجلئُّةُّجي آ ط[خلر ًٌَُّّةّ جن
ط[ٌألحبٌَّّ ئُّخلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌّ: مجُّْحتَّذختٌآل ؤ[إلُّّذُّةٌُّّ ْ ط[خلر: جبجلٌألٌَُّّّْ
ًحآل:خ[خُّذ ّ ئُّأل 7ا سّ[ْحجلٌّأ ٌ]ذة ًٌَُّّةّ جن خُّ جبحأل[آ ٌخت�ََّّْةٌُّّ حت� هُّئجمُّهُّ:ْ
خُّضحنآ جلحألجمر: مجّ[أل خُّ: خألُّحت�َّذّ[آل ىّ حأل مجحت� ةختجبآ شجمحبح: خ[خُّذ :ْ مُّيئ
ّ ؤُّئة ةُّ ألألَُّّْ ّ ّحبَّخل ئ طٌَُّّّْ آ ّف جبحخأل ٌّخ ؤُّحتش خُّ ط[خلر طُّمجُّحت نيًألىُّ
خلختْجنرُّّة[آل ةُّ ألُّّذني ْذٌُّّ خ مجحت�ٌّ نيُّألحبٌُّذَُّّّّْ ْذٌُّّ ئُّ ْ ؤ[إلُّّذُّآ
هُّئجمُّهٌُّّ ط[ؤ[جبَّخًْأل ئُّ خختٌرُّّّ ةُّ ؤ[ألَُّّْآ ئُّخلُّحتٌّ هّجم[مجحتخلُّّة[آل ْ
مُّيئ:جنر ّ ؤُّئة ّحبح ّ ذ ْ حت�حمج٢حَّْ خُّحتجل طُّحتخلر ْ طُّهذًآل ٌّ ةُّ ؤ[إلُّّزآ

ّر. جبَّخّأل ؤُّميًئ ْ
جبْْحتةُّْذَُّّْآ خ٢ة[حتٌّ خلختْجنرّ[ز:ْ ئُّ خلًيختحز:خُّمجحنر طٌَُّّّْ جبْحخُّجبْحٌّ
ئُّ هُّئجمُّهُّةٌُّّ طُّؤُّجنَُّّْ ٌّخُّإل 8اآ: ؤختلأ :ًٌي ئُّ حت�نيًْآل خُّ مجختأل�ّحبح
ْحألّأل� ذ٢ ةُّ مجختأل�١ٌآل:جنرُّ حٌَُّّْآ:خُّإلٌّ:طٌَُّّّْ:ةُّ خلًحت� ًٌَّّّ:ط[ة[حتجبح نيًححتني
ئُّ هُّئجمُّهٌُّّ ةُّ:خلًيختحز ْذُّةٌُّّأجنّحنختآلاَّ طُّؤُّجي:ْحذ[ٌّ ئُّخلُّحتَّآ لؤخت
حت�َّمجُّجلَّة[ألَُّّْ ْ مجُّحتجبْْآل ئُّ لؤخت ْحألّأل� ذ٢ حذ[ خلُّحتجلٌَّّْآْ: أل[ٌُّ ّ إل ط[٣[ألَُّّْ
ٌرَُّّْآ جبَّخلًحت� ؤ[إلُّّذ:ؤختلحبح جبَّحتْألُّّذ:ؤختل[ٌُّذآ:ط[ة[حتٌخن:ئُّ خ مجًحخلرَُّّْ
جبَّة[ز إلُّخلرُّة[آل فأل١ة ُّْمُّيئ:ْ ّرثحؤختل:مجّ[آل جبَّئ خلًيختحز خ[حتََّّْ ئُّال
جبَّحتنيًْآلآ َُّّْمُّيئ ئُّ ةُّ جبحجبزُّحتَّْحتٌُّة[آل ٌ[خل[ ئُّمجُّئ ًٌٌَّ[ألحبَّخ[زآ خُّحت� ْ
ئُّ ٌألٌُُّّء ْ ئُّ خختٌرُّّّ ةُّ: خلختْجنرحبحآ :حت�حخلرُّّة[أل : ئُّمجُّئ خُّحتحْحتجبةختجبألّ[آل ْ
ٌحلٌّ حت� طٌَُّّّْ ؤختلحبحآ جبف ئُّ: ّحن[َّْ ة ٌألٌُّّ ْ ضًحَّْألحب: ةُّ ألُّألًخلختحْ ٌ[خل[ٌّ
ٌىّخن إلُّألحب ٌرآ جبَّمجخت إلّط  حت�خبق ْ مُّيئ ٌحلٌّ حت� ٌرآ: خ�خت جبحجبَّْحتٌُّة[آل ٌ[خل[
ئُّ خُّال آ ألُّخًْ جبألّ[جبح ئُّ ضختحزٌُُّّة إلّمت طٌَُّّّْ ٌّخُّإل ّىلّ[ألىختجبآ خلُّحتز
ؤختل ْ خبٌ[أل:جبحإل[ذًْجبحآ ئُّ ألُّّّ ؤُّش[ئ ةُّ آ َّْحتمج٢حَّْ ني٢ةُّ:جبحجبَّْحتٌُّة[آل



12

ت
وقرا
س

13

ت
وقرا
س

ٌر جبَّحتخىُّْ خ:ؤ[إلُّّذ طٌَُّّّْ حجبَّة[زآ حت� جنُّحت� ئُّ ْ ٌر ني[ةٌُّّ:جبَّْ خُّحتجبَّْحال
طُّْ جنُّإلًحأل خُّال ٌرآ جبٌَُّّْ شُّفُّآل ؤختلُّآ طٌَُّّّْ ُّئُّمج أل[خلآ ْ:ني[ةٌُّّ
يُّخلر جبَّخلر خُّ ةُّ جبحتْخلرألُّّّ جبَّة[زآ ألُّجلحآل ني[ةُّةٌُّّ ْ ٌّض ةُّ زّ[ٌَُّّْ

ألُّجلحألُّّّ. حتَّجلحئُّذ ْ جلحألجمرُّ هُّجلٌئُّذ خألُّؤ[ٌُّجي طُّال ئُّخلُّحت رَُّّْ. ّ خأل جنُّحت�
ةُّ:خ[َّْحت�ٌّ خُّئ�ٌُّّ:طٌَُُّّّْ ني[ةٌُُّّآ ٌذزّ[ ْ خ٢َّ:خلًيختحذُّّّ:ؤُّجلآل طُّال
جبْْحتةُّْذألَُّّْ ْ ني[ةُّْ:هُّجلٌئُّز. خ جنٌُّْجمرض:ْ مُّيئ مجٌُّحنرًَّذُّ خلًيختحز
مجورًمجة[ألّحبح ئُّ خلًيختحز ةُّ خ٢حألٌُّّ طُّْ حت�ْْألُّ :ىّ جنر حتَّجلحئُّذآ جنُّحت�ْ ئُّ
خُّحتسُّخلرُّ ط[ٌألحبح ئُّ: خلًيختحز خ٢َّة[أل ضجمرًألُّّذُّحت�ْْآ أطًذّ�آلا ئُّمجُّئ
ؤُّخلُّئٌُّّ:جنإلًحأل ئُّ خ[خم ةُّ خى[ز ْح:خَُّّْ خخت� ةُّ جبَّة[زآ طَُّّْ ةُّ:حت�َّهحلٌّ جبَّخآل
خألىلّألَُّّْ ئُّ جبٌآل ّرآ:طُّْح خ حت�حخلر طُّؤُّ طُّمجُّحت خبألُّة[ألُّ:جبَّة[زآ ْ ضًحَّْألحبَّة[آل
ضًحَّْألحبََّّْ حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ مجًع[َّْ: ة[حت ة[ال أل[جلحألف طَُّّْ طّحبٌّ: ّرآ ٌأل إلُّحتَّخلحب
ؤُّحتش ّرآ خ خ[جي ّىّ[آل ٌُّة ٌّ ٌ ة[حت طُّمجُّحت ٌ[آل ألُّّّآ مجًع[ْ ة[ؤٌُّّ ْ أح٥ُّا

ّر. خ ضختحس ذختٌ[آل طٌُّّْ ٌّ ألُّّّ
ذُّةختقىختجبأل ئُّ س�ُّ ألُّّّ ّ جنر ّرآ ْحٌحبَّخّأل خلًيختحز ٌَُّّْض ٌُّّئ
ئُّمجُّئ خلُّئُّْحز: ألحبألٌ ضً ْ ألحلٌىُّّذ ضًحَّْألحبٌّآ جبحجبَّْحتٌّ خ ز[ء :ٌْجتجبحأل
ضًحَّْألحب ًّحٌُّ ّ ز خلًيختحز طَُّّْ ئُّخلُّحت: آ: حتَّجلٌئ جبَّحتْْألضض رُّةختجبألٌ ط[ْ
ْحْ خخت� جبٌ[حتٌىختجبَّْْآ ؤ[إلُّّذ إلُّحتٌُّةُّؤ[آل خ طُّْحألّخن ْ ٌختق[ألحبَّة[ز ني[ْجب
ٌُّة خ ئُّ:سُّخلرٌُُّّةَُّّْ مجّ[آل ْ جبَّحتْْآل ًّحٌُّ ّ ز ْ إلٌُُّّآ: ضئًجب خُّ طّؤ[أل
ئُّْ ؤختجبآل خُّ خُّئىً: آ دًْألمجُّألحبَّئ خُّ ّر أل[خ مجُّألحبَّئ ْ زّحم :ْ سّ[ْحجلَّ جبٌّ

.ٌّض خلختْجنر ْ ز[ة:خ ٌرَُّّْ جبَّمجُّحت� ْ ّر حت�جلمج[حتٌّ:جبَّخ خُّألحبغ[ألٌُُّّ
جلَّحتْحتٌُّذ ئُّ خ[خم خلًيختحز خ٢ٌّ جلحتٌّ ىّ خُّجن إلُّؤًٌّْآ ّف ألُّئ طُّمجُّحت
خألُّؤ[ٌٌُّّ طُّْ ئُّخلُّحت طُّؤُّجي جبَّةضض[زح ل[ٌُّذؤخت جبَّحتْْألضض ز[ةختجبألٌَُّّّْ
خُّ خى[ز إل[ْة[حتٌّ: ْ خى[ز: ٍ ه٢ خطٌَُّّّْ َّْخلر[َّْآ ةُّال ّحلٌّ إل ئُّخلُّحت ةُّ:
ط[خلر رَُّّْ:خٌ خّ�ًحجل حلََّّْ ّ إل ط[خلر ئُّ طٌَُّّّْ خ مُّيألُّّزآ ْ م٢ه[ألُّّز
حت�َّْجنر:ْ:ة[حتٌّ ةختجبححتْ ئُّ حت�َّإل[ ذُّْحٌُّْذ ْ ؤّجم[ف ْ:جنض خطٌَُّّّْ آ ةختجبححت
حلٌُّة[آل ّ خُّإل ئُّخلُّحت:إل[ْة[حتٌُّ جبَّة[زآ جبَّخلرُّخُّحت ألُّجلٌإل ّرْ: جبحؤ[ئ ٌُّةر[زُّحتخلر
ٌُّذُّؤة ْ ط[ٌأل خبٌ[أل ني[ةُّة[آل:ئُّ ٌُّّؤخت ؤ[خلىُّ ْ ط[ة[حتٌُّة[آلآ خألُّؤ[ ئُّ

.خلّ[خل ْ
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خلًيختحز آل:ْ ً طذّ�
ْحتجبٌّ: خُّ ألًخلّدًْألآ طُّهذًآل ةُّ مُّيألُّّة[آل طُّهذًألُّّ مجورًمج
ضٌحبح ئُّ ةُّ: جبَّةضض[ز خلًيختحز ٌُّهُّئجمُّه ؤّر[ٌّ حت�ْحألّأل خُّحتسُّخلرٌُّّ
جبَّةختحٌَُّّْآ ئُّخلُّحت :سُّضر ؤًحتٌحبَّة[ألّحبح: ْ يًذ[خ ئُّأل[ْ: :ْ حت�َّأل�ّحبحخًٌَُّّْْ
ئُّخُّحتجبَّال طٌَُّّّْ ّخن ز ني٢ة:خلًيختحز:جبَّة[ز ئُّ ذّ�آل:خ[خم ً ط ة[ألمجورًمج
ئُّ ّ ؤُّئة ةُّ ٌْْ�جبْْحت خُّذ[ْحأل ٌرآ خحبحت حبححتَّجبحأل ّ ئُّخل ئُّخلُّحت ٌ[حت خخت� جبحجبمج[جبح
ٌْجمر خلًيختحز: جبئجمجلَّةٌُّّ: يًذ[خُّّ جبحتْخلرىختجبخًْآ: خٌ[آل طُّخلّأل[: :ىضُّئ
ؤ[ؤخلر[ةٌُّ[آل خ ةُّ ذ[ْحألٌُّّ طُّْ خ ألُّجلحألّألّ[آل ط[خلر حتحجبَّْ ذضضُّْحٌّْ خُّ:
َّْحتمجختذًَّْآ خلًؤدًف: ًحجلٌّ ّ جن حألَُّّْ � مج٢ مل[ذُّحت�ْْآ ٌّض َّْء جبحتْخلرىختجبخًْ
خ ّ جبَّحتهُّذ آطُّؤخت�جي:َّْء ّر حت�ٌْْحبحخ ذّ�ألحبح ً ط حلحأل ّ ض هّنئ:ئُّ خُّ ئُّْحألٌُُّّ
ّحلٌّْ خُّإل مُّيئ ٌّخُّإل طُّخلّأل[ٌُّآ:ْ ىضُّئ ٌىُّ ز[ئُّْحألُّةٌُّّ:زّ[ْ مجورًمجة[ألآ

.َّ طٌُّْخنأطذّ�آلا ةُّ جبَّحتةُّْز ط[ٌألُّّةٌُّّ خ[َّْحت�َّ ْ خ[ةٌُّّ جلحألجمرُّ
مجضضُّْحتٌَّّ ٌ[ألٌُّّ: ئُّ خلًيختحذ ذّ�آل ً ط ةُّ ألّحن[ألّحبَّجبحز ْح طُّهذًآل:
ّحنٌُُّّةّ[آل ة ي[جلٌّ إلُّؤ[آل ٌّ إلُّحتٌُّةٌُّ[آل ة[ذُّجبح ئُّْ ْ خّألًَّّآ ي[جلٌُّة[ألحبح
خُّ ةُّ إل[ز: جبجلَّةٌُّحبح أل[ْ: ّ ئُّز خلًيختحز ّرآ: ٌأل حٌسُّحت� حت� :ر ّ ؤُّخُّخلر ةُّ إلُّخًَّْ:
ؤئّرحمأ ا خُّحتجلةختجبخًََّّْ ئُّخلُّحت ٌٌُّّ]خلى طُّال طٌَُّّّْ :ذ[ْحألد[حتةختحخًْآ د[َّْحت� ّ خ
خُّ خًَّْ ذ[ْحألد[حت خُّحتجلخى[ذَُّّْ:ةُّ خ[ْة ئُّخلُّحت ]خلى إل[ز ذّ�آل ً ط خُّال خًْآ
حلحأل ّ ض ضحلؤُّذ إلُّخبححت:ةُّ ىٌ زّ[ْ طٌَُُّّّْ:ةُّ: ّحنٌُُّّ ة طُّال: ٌجتٌَّّ جبحت ةًجنغ.
خ[ْة أأل[ةجمًخما ئُّ ةًجنر خُّألحبَّة[أل ئُّ خُّألحبٌَُّّء جبَّةضضختجبآ أل�ّذ ً ط
خلحلحآ َّْء ّىَُّّْ ني[ئ ٌرُّ ْ:ملخت ٌرَُّّْ خدُّخل١ خىًخب ةُّ ةختجب هُّحتؤ[أل طذّ�آل:
خُّال خحبَّآلآ: خىًخبَّ طُّال خلحلحٌّ ئُّخلُّحت ٌ[حت خخت� طُّخلّأل[ ئُّ ط[ٌأل جلحأل[ٌ[أل جبْْجبفذ[َّْةً: خُّخ طذّ�آل طُّؤُّجنَُّّْ ٌّخُّإل ؤختجبآ خختخلُّّذَُّّّّْ خلُّحتؤ[ْ ٌّخُّإل
ذ[ْحألد[حت خَُّّْ خ[ْة خلى[ةُّجبح ئُّ ذؤُّذد[حتألًخلّألآ ئُّخلُّحت:خ[ْة:َّْء ٌّ]خلى

خُّألحبٌَُّّء. ةًجنرأل ٌّإل خًَّْذُّ ةُّ جبَّة[ز
ٌ:ئُّخلُّحت ةًحت� ٌّ]خلى حنىُّجنىختجبألّ ز ْ جلحألآ ؤُّخلُّئٌُّّ خلًيختحز:خُّال ّ ة[ذ
ؤ[إلُّّذ خُّ ةُّ جلحأل[ٌُّ خُّحت�حخلر طذّ�آل ةُّ حت�ْْألدًٌَُّّْْ خ طٌَُّّّْ خ[ْةآ
ذ[ْحألُّ طُّْ طُّمجّأل[ جبحَّْآ جلحألجمر جبَّحتمج[ٌّ ئُّ جبحت:إلُّئدُّخلغ ذُّيًحْ ضختحزُّْ ني[ةُّْ
جبألّ[ٌّ ئُّ أل[ألُّة[ٌٌُُّّذ ّ إل إلة[حتٌّ ةُّ خ[ْةآ ٌّطُّخلر ألُّجبَّضجمرُّ ؤُّذختخلّحبححتٌَّّ
ذ[ْحألد[حتَّ جبحجبمج[جبح ئُّ خٌَُّّّْ ىحبح:خًْ ّ ًحآل:جبْْحت�ٌْْ[أل ّ ئُّأل خلًيختحز ؤ[جبحال آ مجُّألحبَّف
ط[مج[جبححتخًْآل ٌرآ خىُّْ طذّ�آل خُّ ني[ٌّْ دى[ز ّ ْحٌئ ني[ةُّ إلُّئدُّخلغآ جبحت خُّ
جبخبٌ[آل ئُّ ْ جبحجبمج[ٌُّّةٌُّحبح ئُّة[ذ ضجلمجُّ: هشًحتَّآ ذُّيًحْ ئُّحت�حخلرُّّةٌُّّ
جبحجبَّْحتَّة[آل ؤَّْ ةُّ خُّخلُّ :طَُّّْألحبَّ ّرآ د�ٌُُّّأل ّ ز خلًجبٌّ ّ جنر ّر خًَّخلر
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ْ ذُّخلئّال ئُّ ألُّخًْ:س�ُّ ذًحأل[ٌ[ألحبح ئُّ جبحجبَّْحتَّة[آل: خحبحذَُّّْآ زّ[َّْ: طُّال خُّحت�حٌّ
نيُّّّح ذُّيًح .....ةُّْحٌُّ يدًئ

ذُّيًح ةُّ َّْؤّحبحٌَُّّْآ طذّ�آل ْ ةختجبٌّآ خلًيختحز ةُّ طُّْ:زختخلّ[حتٌَُّّ طُّؤُّ
أطُّمجُّحت خ[ْة:ذ[ْحألد[حتةختجبآ ْحذ[ جبحتْخلرّىختجبآ طُّْ جبحتْخلرحبَّة[ز:َّْء ةُّ طٌَُُّّّْ
ىُّْذّ س ٌآل جنً طُّْح:جبْحٌّ ّرآ ةختجبخ طٌَُّّّْ طُّمجُّحت ةًجنغآ خُّذ[ْحأل ّرا خ ُّإلُّئ
جبحتْخلرّىختجب أجلٌضضًخما طضضٌَُّّّْ طَُّّْ ئُّخُّحت جبَّةُّْذآلآ ضًحَّْألحبَّة[آل ضًجبٌّ:

أطحتحألخما. خ جبحتْخلرّىختجبخًْ ةختْألًخم طٌَُّّّْ ْ خأةختْألًخما
حت�ي:خطُّال ذ[َّْةً ألُّجبَّمجٌُّحنر ّ ذ ضًحَّْألحب ئُّخلُّحت ئُّال:ني٢ة[ألُّ خلًيختحز
خُّ:حت�حخلر�ٌُّّةٌُّّ خًْ زًٌَُّّخلر :جلٌ[ذخت جبَّحتخخت�ٍآْ: ْ:طُّهجم[ألّّ[ألُّ ضًحتحهّ[ز جنرُّ
ط[ؤ[جبَّ ٌّر:ضٌ جبٌَُّّْ حت�حجنى[ْحألٌُُّّآ حت�حخلرُّّة طُّؤُّ ةُّ ًّحٌُّ ّ ز ألَُّّْ:ْ ً طذّ�
خُّ خلًيختحز �ألَُّّْآ:خُّال خ�٢ خلًيختحز خّجم١حَّْة[أل ئُّ جلٌ[ذخت جنر ذ[َّْةً خى[زآ
طُّمجُّحت نيُّّّح خٌَُّّّْ ئُّخلُّحت:ذُّيًح ٌُّةُّالث زختخلّ[حتٌّ رَُّّْ:خ ّ ٌأل جبٌَّ�ُّحت� إل[َّْف
خ[ْة زّ[ْ خٌَُّّّْ ةختجبٌّ طُّْ ةُّ ة[حتحألٌُّّ: ئُّْ ٌىُّ: ة[حت ةُّ َّْؤدحبحذَُّّْ خُّؤُّ
أل[ة[ز جلٌ[جب ّ خُّؤُّ:جنر طُّْ خُّال ّرآ ذ[ْحألد[حتخ خ[ْة طُّمجُّحت ذ[ْحألد[حتخى[زآ ٌّض
أل[خلٌُُّّة ّ ز ْذٌُُّّ طُّال ئُّْحألٌُُّّ ذُّيًحآ زُّألحبَّة[أل ئُّ ٌ زُّألحب ضجمرألُّحت�ٌّْْ ئُّ

.ٌّر:خّ مجحنرّخن:ألُّخ
ضًحَّْألحب ٌّ ةُّ ئضضٌَُّّّْ خختٌرُّّّ: ذُّيًح ةُّ َّْؤضضحبَّجبحذضضَُّّْ: طذّ�آل
خلًيختحز خُّال ئٌُّ[آلآ ألُّّّ ٌحل خُّحت� إلُّئدُّخلغأهشًحتا حلَّآ:جبحتٌ خُّحت� ْ ضجنٌُّْجمر
َّْء خنيًْألحبحآ ّر:ضًحَّْألحبَّة[آل:سّ[ْحجلخآل:ئُّ أل[خ َّْؤُّآ:ط[ٌ[ ّر:ئُّال أل[خ جبئألّ[
حبح ّ ذ مجًؤ[أل ْ ّر خ جبحتْخلر طُّؤُّ طُّمجُّحت :ٌُّة١جبحح ئُّمجُّئ سّ[ْحجلآل ىضُّئ نيآل
ني[ةُّْ طُّمجُّحت ضختحزَُّّْآ ني[ةُّْ خُّ ّر خ زًٌَُّّخلر طٌَُّّّْ خُّذ[ٌدُّذ ّرآ ألُّخ
ئُّْزُّحت�ٌّ ىحبحألُّ ّ ئ ئُّْحألٌُُّّ:طُّال ّرآ ألَُّّْخلر[خ ٢�ّ س ي[مّحبٌَُّّة ئُّخلُّحت ضختحزُّ
ضًحَّْألحب ٌّ ٌ ةُّْحذُّ:ةختجبححت ّرآ ٌأل جبَّْحتْخب جنُّحت� ْ ْ:جبْخبؤآل ّرآ خ جبح سّ[ْحجلٌحبح
ْ خ[جي ٌ ةختجبححت ّر شجم[خُّجي:خ ّ:طُّال خُّز ٌحل:ألُّّّآ خُّحت� ّى:ذخت ٌُّة ٌّ ٌحلَّ خُّحت�
طُّال طذّ�ألَُّّْآ خ[ْة:ئٌُُّّآل ذ[ْحألد[حتةختجبأل قًْألُّ خ آ ة[ذحبح ٌُّء ئُّ ضختحزُّ
ئُّخُّحتحؤدُّحت جلًٌخم نيًألىُّ جبَّحتْْألحبحأجلًٌخماآ حجلٌىختجبأل حت� ئُّمجُّئ إل[ْة[ذُّ ة[حتَّجي
جبَّخآلآ ذًحت�َّ ٌ[آلأطًحتحألًخما أةختْألًخما: خُّال ةختجبآ جبَّحتْْآل خ ىٌ ة[حت خ[ْةّحبح

خُّحتحؤدُّحتةختحَّْ. ش[ئُّذّ[آل إلُّؤ[آل ةًحت�َّة[ألَُّّّْ ئٌُُّّآل نيًألىُّ
ئُّ سّ[ْحجلألف خُّمجحنر ىضُّئ ْ ضًحَّْألحب ةُّ َّْؤحبَّجبحذَُّّْ طذّ�آل
ؤُّحتش خُّال طُّؤُّجبحآ ئُّمجُّئ حٌُّ إل[ْحت� خلًيختحذّخن خىًخبَّةُّآ ئُّ ذئُّخلُّألحبألَُّّْ
ٌّخ ذ[ْحألد[حتَّْ طُّال خ خلحلح جبٌ[حتٌىختجبأل ئُّخُّحتحؤدُّحت ّر جبحجبَّأل ةخُّألحبٌُّّ طُّال خ
مجًؤ[آلآ رُّ ّ جبَّخ ذ[ْحألد[حتةختجبألُّةُّ: طُّمجّأل[ زّ[ْةًخبَّآ خُّحت�حخلر ةُّ: ّر أل ّ خّجمُّك
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جنر[ألٌُّّ إلُّؤًْ:طُّْ خلٌُّختٌّ ْ ةختجب:ئُّخلُّحت:خ[ْة جبجلٌّ:طذّ�ق[آل خلٌُّختٌّ طُّمجُّحت
ٌر جبَّخلردىُّْ خُّئ�ٌُُّّؤ[آل: طُّْ جبَّذًحألف جبضٌُّ[ألحبحَّْآ طُّال نيضضًححتجبَّْحتٌّ ةُّ
خُّمجحنر ضًحَّْألحبَّة[آل شُّذر[ طُّع[ؤحبحَّْآ ةًجنرألٌُّّ ذ[ْحأل طُّال خ[ْةُّةُّ ةُّ
ّ إلُّؤًححتةختجبأل ْ جبَّحت�ْحز خلًيختحز طذّ�آلح ةختجبححتٌّ ئُّ حت�َّجلحؤُّألحبآل خلحلحةُّ ئُّخلُّحت
ٌر خ�حت� خلّهُّةٌُّّ خطٌَُّّّْ: هشًحتآ ذُّيًحْ أل[خلٌُّّ ّ ز ئُّ: جبَّة[ز ّحنألّ[جل ز
ذُّيُّّّآ طَُّّْ: جنٌُّْجمرض ئُّخلُّحت ةجبَّة[ذَُّّْ ضًحَّْألحبَّة[آل خُّ“طٌَُّّّْ:
طُّال ئُّخلُّحت طذّ�آل ه[سختَّآ: طَُّّْ ةٌ[ألحبَّة[ذَُّّْ حت�ة ئُّخلُّحت: طٌَُّّّْ خُّال

حخًْ. :إل[ْحت� ئُّمجُّف إلُّؤًححتةختجبألُّ
ّر ْحٌحبَّخّأل ّرآ جبَّخ ًٌّأل خلّهٌُُّّة جنختلٌُّّ خلُّحتي[ف ؤ[ٌَُّّْء خلًيختحز
ٌّ خألُّؤ[ٌُّجي طُّال ئُّخلُّحت: ٌرآ جبَّةُّْ ش[ئُّذُّةُّ ةختجبححتٌّ ّخن: ز س[حت ٌ إلُّألحب
حت�حخلر ّىلُّْحألُّةٌُّّ ز ْ ٌر ضجنّحبَّْ ٌُّةُّظ[حت ضجنٌُّْجمرُّآ:نيًألىُّ ضًحَّْألحب
خُّال خًْآ ضجنٌُّْجمر ٌ[آل نيًألىُّ ألُّجبٌَّْجمرآ ضجنّ[آل طُّْحآل ْحذ[: ألُّّّآ:
طُّؤُّجي ذُّيًحةٌَُُّّّْآ: ٌّخُّإل ٌر ضجنّ[ألحبَّْ ضًحَّْألحبَّة[آل ذُّي ةختجبححتٌّ:
َّجبح ئ٢ ٌحلَّآ: خُّحت� ٌ[آل: نيًألىُّ ٌرآ جبَّْ ضجنّ[آل طُّْحآل ْ ْذُّةُّز خُّ ٌُّةجم[ألُّ
ةًحتذحبح:ةختجبححت ؤ[ٌَّّْ ئُّ حت�ْْألىختجبَّْذَُّّْ ؤ[ألخ ٌُّخ إلٌُُّّآ أل[حت�ْْآل ّى:جبخبْ جنر
جبَّْْظ[حت ْ ضجنٌُّْجمرُّ جنر خُّؤُّجي:ٌُّةُّظ[حت ٌرآ جبَّةُّْ ش[ئُّذُّةٌُّّ ّخن ز
ٌحلَّ خُّحت� جنرُّةُّ: خّألّؤ[آلآ َّْء ؤ[أل[ةٌُّّ: ٌُّّ ألً أل[خلُّ: ّ ز طُّال خُّال ٌحلَّآ خُّحت�
طذّ�آل َّجبحٌُّ ئ٢ طَُّّْجبحآ أل[ٌّْ ّ ز ئُّ: ضجنٌُّْجمرُّ ٌُّةُّظ[حت ضًحَّْألحب ٌّ
خ طّن١حي ألُّخًَّْْ ٌألٌُّّ ْ ّحن١ ز ٌ:ةُّ ًحجل ّ خُّ:جن ذًْجندًَّْ إلُّخلرحبَّة[ز:ةُّ
٢�ّ ْ:س ّحنىُّجنىختجبَّْ:نيُّخلس[ْ ز ط[ئجلٌّ ىحبحألٌَُّّّْ ّ ئ ةُّ:ْذُّْ خلًيختحز:جبَّة[ز
خُّئ�ُّة[آل ْ :ُّجلحئ خُّخلُّحتٌحبح خُّئ�ُّة[آل ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ إلُّخلرحبَّة[ز ْح خُّئىً: أل[خآلآ
ذ[حتؤ[ٌُّّة[آلأجندصاة[أل َّْء ألَُّّْ ّ جبَّضًئ خ[جلألٌُُّّةحبح ئُّ ْ نيًْآل جبَّخلر ئُّ
خلُّحتخل[ال ىّ جنر ٌرآ ًَّّجبَّةخت ئ خ[خلِ طُّهجم[ألُّة[ألحبح ئُّ ةُّ جبٌَّىُّآل. أجبٌحبحئحما
ْ إلُّئىلًآل طُّال :ة[ألمجورًمج ْذضضٌُّّ خُّ: ّر جبَّخ ة[حتٌ�ُّحت خلًيختحز ةُّ ألُّّّ:
جبَّض[ذُّحت�ْْ طَُّّْ إل[ذًَّْ أجبٌحبحئحما َّْنيٌُّّ ئُّ طُّْ خلُّحتجبَّؤُّةُّآ خ[حتْجبضُّْ
خُّال ٍ مجً خلًيختحز خُّال َّْحتمجختذًَّْآ إلًألُّحتٌَّّ طُّال مجُّْحتَّةٌَُُّّّْ خ[ز٢َّ ةُّ:ئُّ
إلُّؤًْحآل ّرثحط[ٌ[ جبَّئ ْ جبَّة[ز ذختجبح :ًٌَّّّ جن ئُّ زختخلّ[حتحألُّ طُّْ ْ أل[جبحز جنرُّ
جبَّْْال زختخلّ[حتٌّ: َّْؤحبَّجبحذَُّّْ.  خُّف خُّ طذّ�ًآل: جبحجبزضضُّحتَّْحتآلح ْ :ؤًذُّي
َّْؤحبَّجبحذَُّّْ. ألُّه خُّ جبحجبزُّحتَّْحتَّح ذُّيُّّء إلُّؤًْ ط[ٌ[ ّرآ جبَّخ خُّحتجبَّْحال
ذُّيًحح رُّ ّ جبَّخ جبحجبَّْحتٌّ ىّ خُّجن خ[جنُّ:مي جبَّة[زث ُّّال ّ خل زختخلّ[حتٌّ خلًيختحز
ضًحَّْألحبٌّ ضحلؤُّذ جبحجبزُّحتَّْحتٌُّّآ ىّ ٌُّأل ذُّيًح ةُّ طذّ�آل:َّْؤحبَّجبحذَُّّْ
دىٌُّآلآ ّ ضُّئى:ز ضحلؤُّذ ةُّ ذختَّ ىّ ٌُّأل جبحجبزُّحتَّْحتٍ إلُّحتَّْإل[ ّحبَّةٌُّآلآ ز
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ْز ضحلؤُّف[آل ْجنٌُّّ: طُّمجُّحت ٌرح نيّؤ[ألحبَّْ ضًحَّْألحبح ضحلؤُّذ ئُّ ط[ٌ[: خُّال
ْ:ضُّئىآ خبٌ[آل ْ خلُّمجُّة[آل خ ختٌىختجبألٌ ني[ْجب ئُّ ّحنىُّجنّحبَّةٌُّآل ةُّ:ز ئٌَُّّّْ
ةختجبححتَّة[أل طُّمجُّحت ضحلؤُّذىختجبآلآ ئُّ خ�ٌُُّّألف خُّْحألُّ ٌ خلًجب ٌر جبَّؤ[ألُّْ طُّْح
خلًجب ضحلؤُّذىختجبألُّ خُّال ٌر جبَّؤ[ألُّْ ّؤُّ ط ط[ٌ[ ضًحَّْألحبآ ضحلؤُّذ ئُّ خختٌرّغ ذُّيًح

خ�ٌُُّّألفح ضًحَّْألحب خُّ
خٌَُّّّْ آ ألُّخًَّْ مجختألر خلًيختحز خ ٌ ة[حت إلّمت حت�ْْألّحبَّة[ذَُّّْ طذّ�آل
ضًحَّْألحبح خُّحتحؤدُّحت ئُّ ةُّ ةختجبححتحألُّ طُّْ ذُّيًحَّْ جبحت٤ْ ٌُّّ�ٌ حت� ئُّ ٌر: جبٌَُّّْ
جبَّجبحزآ طّنر٢حجلَّة[آل خُّ: ٌضضجتَّ جبحت خلًيختحز جبٌَّىٌُّآلآ مّد[جبحذُّة[ق[ألحبح ئُّ
ىّ ؤُّخُّخلر ّحنىُّجنّحبَّة[زآ ز َّْخلر[ جبةرحتْ سًذّ[حتْ ةُّ خٌَُّّّْأضحلؤُّذُّة[آلا
ضحلؤُّذُّةُّؤ[آل ط[ٌ[ ضحلؤُّذىختجبأل:ضًحَّْألحبَّآ ّ ؤُّخُّخلر:ئ ّ ش[ئُّذ إلُّحت إلٌُُّّآ
ةًحتذُّآ ة[ذُّةُّ ةُّ رَُّّْ ّ أل ّ زجلجنحبَّإل طذّ�آل ّرح جبَّمجٌُُّّأل ني ئُّخلُّحتٌ[آل
ذُّةد٢ةختجبآلآ خ٢ةختجبألَُّّْْ ئُّ س�ُّ خحبٌَّألَُّّْآ ْح زختخلّ[حتٌّ ؤَّْ أل[ذًحألف
خُّ ضًحَّْألحب نيآل طٌَُُّّّْ ةُّ:ذُّيًح ّفآ خئ ٌُّيّألحبح ئُّ جبَّذًحألف خُّإلُّحتش[ئ خُّال
ْذٌُُّّ خنيًألُّآ:طُّال حنىُّجنىختجبألّ ز ٌجتْ ألً ئُّ ؤُّخُّخلر حجلٌدىٌُّآلآ ةختجبححت:حت� ْذُّْ
ججلحألجمر ئُّ خختٌرُّّ ةُّْحٌُّ ذُّيًحٌُّآ ةُّ جبَّة[ز خ ّىحبحألٌَُّّّْ ئ ْح خلًيختحز
طَُّّْؤ[آل ٌرآ جبَّؤ[ألُّْ ةُّ طٌَُّّّْ جبَّةٌُّآل ضًحَّْألحب ئُّ جبحْح خُّضحنف“ َّْحتمجختذآل:ْ
ئُّ ٌ ًحجل ّ جن طٌَُُّّّْ ؤُّخُّخلرال ٌرآ جبٌَّ[ألُّْ طُّْحآل طٌَُّّّْ خُّحتحؤدُّحت ئُّ ٌر ّ[ألحبَّْ ّ ئ
ؤ[ه ئىختجبأل ّ ّحن ز جبحآ:خُّال ىضُّئ ضًحَّْألحبْ ًحآل ّ ئُّ:أل خ[جلحتمج[ألُّّّ ىُّْذألٌ حت�
نيّ[آل ّؤُّ ط خُّال ّحبَّخُّضحنآلآ ز ني[ةُّؤ[آل طُّْحآل نيًألىُّ ضًحَّْألحبآ خُّ ٌُّة١ٌّ
حت�َّضألٌُّّ ؤ[ألحبَّخُّضحنآلحطذّ�آل ّ ز طٌَُّّّْ: خُّحتحؤدُّحت: ئُّ ئُّني[ةُّ ّحبَّخُّضحنف ز
ىّ جنر جبَّجلحأل ْحؤ[آل ّحنىُّجنألُّةختجبآلآ ني[ةٌُُّّةؤ[آل:ز طُّمجُّحت ّر جبَّئ ْ ٌر ّحبَّمجخت ئ
طُّؤُّجبح ؤَّْ ئُّ خلًيختحز جبحتْخلرحبَّةٌُّآلآ جنُّحتَّي ط[ة[حتٌّ خُّحتحؤدُّحتٌ[ألحبح ئُّ
طَُّّْ خُّال ًَّّحتخ�ختآلآ ئ خلًجبٌّ أل[خُّضحنف ّ ز ىّ[آل ّ جنر ّؤُّ ط ةُّْحذُّ ّر“ جبَّئ
ّإلُّخلر[ٌآلآ ّ ز طٌَُّّّْ خُّال ألُّّّآ ٌحل خُّحت� ةُّ:ٌ[آل ًٌٌَّ[ألحبَّخ[زآ خُّحت� ةُّ جبَّةٌُّآل

ّحنًَّضرّ[ألُّ. ز مجُّألحبَّف ٌُّّ�خُّئ
إلُّْف إلُّحتنيُّألحبَّ أل[جبحزآ: ّ ز مجختأل�ِ زختخلّ[حتَّةٌُّحبح: ئُّ خلًيختحز: حتحخلرُّْض
طذّ�آل ةُّ ألُّّّآ حبح ّ ذ :مجًؤ[أل نيًألىُّ: جبَّجبحزآ: حتحةختجبآل: ؤختحَّْنُّْ ْمجورًمج
ةُّ ضٌّ:ألُّجبَّةختجب خ[خل إلُّحتمجّحل أل[:طُّْح ذُّيًحآ:طُّمجُّحت خُّحت�حخلر ّر جلحأل[:خ ّر جبَّخ
ةُّ رَُّّْ ّ أل ّ زجلجنحبَّإل طذّ�آل نيًَّْآ ]خُّخل ىٌ زّ[ْ خى[ز:ةُّ ذ[ْحألد[حت خ[ْة
دحبحزآ:إلًّحٌّ:خلًيختحز ّ ز ٌجتَّ جبحت ةُّ:َّْخلر[آل أل[جبحز ّ ز ٌُّّ�ٌ حت� ة[ذُّةٌُّّ:ةًحتذُّ:ْ
ٌر ًَّّحتخ�خت ئ خلًجبٌّ ةُّ ّر خحلحأل طُّال:سّإل[ألُّ ئُّخلُّحت ّ جنر ةُّ ئٌَُّّّْ ّر جبَّخ ط[ْح

ٌر. ًَّّحتخ�خت ئ جبحجبمج[ٌُّّةٌُّحبح:خلًجبٌّ ئُّ ةُّ
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جبحجبمج[ٌىختجبألحبح ة[ذ ئُّ خلًيختحز خُّحتمجختٌىختجبأل
ٌحلمج[حتٌّأجبٌو[نا ز[حت ٌّمجورًمج طُّْ ةُّ طٌَُّّّْ ئُّخلُّحت خلًْحتخف أل[ذًحألف
ّرآ:خٌَُّّّْ خ ألًخلًٌُّّذ:حت�حخلر جتٌَُّّّْْْ ّ ؤ حت�ْحأل�ٌُّّ طُّهذًآل:ئُّ ةُّ ةختجبألٌُّّ
طُّهذًآل خُّال ْذًَّآ جبحجبَّْحتجبح ئُّخُّحتجبَّال ْذ[ألٌُّّ طُّْ خلًيختحز أل[جلحألف:خُّحت�حخلر
ًٌَّّّ ز ذخت ألَُّّْة[أل خطٌَُّّّْ جتََّّْْْآ ّ ؤ مل[ذُّ ؤ[ؤخلر[ةٌُّّ :ٌْجمرًٌُّذ
ْ:سًحألُّّةٌُّّ ّحن[َّْ ة ٌألٌُّّ ْ خُّ:جلؤ[آل ْحتجب:ْ ًٌَُّّةّ جن خُّ ٌُّزًٌَُّّخلرغآ:خ
إلُّأل�[َّْة[ألّحبح إلُّؤًْ ئُّ خلًيختحز ةُّخل[ٌُّذ خضضطضضٌَُّّّْ جبَّحتضجمرًَّآ

زّحن[ألدحبحز. ٌّئُّض ٌحلمج[حتٌىختجبآل ز[حت
ألشختحَّْآ ّ إلُّئ يًٌ:خلًيختحذَُّّْ ئُّ ةُّ خلًيختحذُّّ ْحتجبَّ ٌحلمج[حتٌىختجبألُّ ز[حت طُّال
ذُّشُّجبحٌّ نيآل ةُّ خجبَّة[ز طَُّّْؤ[آل ٌأل[ٌّ ْ مُّيألآ ىّ ة[حتئ ئُّ خختٌرُّّ
ؤختجبآلآ ذختخل ةُّؤىختجبألٌَُّّّْ: ْ مج[ئرُّس[حت�ٌّ إلُّحتَّْإل[ ةختجبَّْآ :جبحجبَّْحتَّة[أل
خلًْحتخًْأل جبحجبمج[ٌىختجبألُّةُّْ طُّع[ؤ ىختجبأليدًئ خ ذُّْحْ ط[ؤ[جبَّخل[جلٌّ ئُّمجُّئ
طُّهذًآل إلُّحتنيُّألحبَّ ٌختٌُّة[آلآ ني[ْجب ٌى﴿ختحَّْ حت� ْ ٌ[خل[ة[آل ألُّخُّجلحألحبأل ئُّخلُّحت
ةُّ أل[َّْ ّ خُّة[حتإل جبَّخلرُّْحخبٌَّّ جلحت خًَّْآ ؤ[ؤخلر[ةٌُّّ ٌ]جبحجبمج ط[ؤ[جبٍَّ
ْ خلًحنّحبحْآل سًحآل :ىٌ ًحجل ّ جن خُّ خُّال أل[ْآلآ ّ خُّة[حتٌإل ة[ذُّجبح ئُّْ خلًيختحز

.ٌ�جلٌ[جبَّحت ِ خُّخ رٌ أل[خلًّ ةُّ ًٌٌَُّّّّ جن خُّْ ّحن[َّْآ ة خلًيختحذ ٌألٌُّّ ْ
ٌّئُّض ٌحلمج[حتٌىختجبألُّةُّ ز[حت جبَّذًحألف حت�حخلرُّّة[ألَُّّْ ْ ْحيّن ٌّط[خل ئُّ

خُّجنَُّّْث ِ خل خُّ خىٌُّآل
ذ[ْحآل. ئُّ ىختجبآل ّئألى:ْ ذ[ْحألد[حتةختجبآل ٌُّةُّالث

ٌر. جبَّةخت خلحلحةُّ خلًةىختجبأل جبحْحٌّ ذّ[ٌحبح ةُّ ةًحتز ىٌ مجًذ[حت جبَّْْالث
جبحجبَّْحتٌىختجبآل طُّألحبحؤ[أل:خلُّحتجلَّألحنرىختجبأل ُّّالث ّ خل

ٌحلمج[حتٌىختجبآل خُّ:ز[حت جبَّخلرحبَّة[ز جبحجبَّْحت ئُّ جبحْحٌّ:ٌ[حتؤُّذّىختجبآل خُّ خلًيختحز
حبح ّ ذ جلَّضضضختَّهضضٌُّّ: ْ ّر: أل ّ خُّة[حتجبَّإل مجحنر :مجًجلححتجنر ْجنضضُّْ ئضضُّضضضٌّآ:
مجًجلححتجنر جبححت�جنرأل ْ ّجتٌّ حت�َّْحألد جبٌَّرًحأل إلُّحتنيُّألحبَّ ّرآ أل ّ خُّة[حتأل[إل
ْحخًْ ةُّخل[ٌُّذ ٌُّخ حتح�جنى[ٌُّْآ ْ حت�حخلر ئُّ شُّجلٌّ خُّال ّرآ: أل ّ خُّة[حتخإل
ئضضُّحت�ٌّْْ ز[جن[آل حآ ألضضُّجبَّمجضضُّحت� ّىختجبألحبح ؤختحَّْنُّز ْ :ٌّْ ّ ه ْجنضضٌُّّ خضضُّجبْحٌّ
ذ[ْحألّ[آل ةُّ طُّْحألُّجن ْ :ٌّض ئُّ ٌحلمج[حتٌىختجبآل ز[حت خُّ: جبَّخلرّىختجب جتٌَُّّّْْْ ّ ؤ

خًْآلث جبَّخلرُّ جبْْ ضجمرُّز[ف
مجحنر حت�حٌّ ْحذضضُّ ألُّخًْآ أل[ٌْ[آل خضضًْآل جبَّخلرٌُُّّء ٌُّةُّالث جبَّخلرٌُّّ
ٌّخُّإل ةُّ خًْ ئَُّّْ ٌّ[آل مجً إلُّؤًحآل جبْحٌّحبح خل[ألٌُّّ ئُّال نيًألىُّ خًْآ
ئُّ طُّحتخلرل[ألحم خّألّ[آل نيآل إلُّحتَّْء ّىحبَّجبحزآ ذ ْحآل ط[ؤخبمج[حتٌُّة[ألَُّّّّْ
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زّحن[ألّحبح. جبح إلُّْحتَّة[آلا ُّأزُّئ جن[ألمجُّحتٌّ
ٌُّّ�ٌ ئُّحت� جبٌَّ[ألًٌجمر ذ[ْحألد[حتٌ[ألىختجبخًْآ ةُّ زّ[ْحألٌُّّ طُّْ جبَّْْالث جبَّخلرٌُّّ
ةُّ ذ[ْحألٌُّّ طُّْ خُّال آ فخّئ ضُّئىّحبحٌُّ جبف ئُّ طٌَُّّّْ مجًجلححتجنرُّة[ألّ[ألَُّّْ

خىٌُّألَُّّْث ةًحتذِ ئُّؤُّجبح جبَّذًحألف جبَّخلرُّةُّ:ضجمرّ[ألُّحت�ْْآ إلُّحتجبْْ
ٌر جبَّمجُّحت� ٌىُّ زّ[ْ جنُّحت�َّآ ىٌ إلة[حت جخلًيختحز ث فجبَّئ ٌُّةُّال جبَّخلرٌُّّ
أل[حت�َّْحٌّحبح خُّخُّحت: سئ ْ ط[٣[ألحبحٌُّ ئُّ طٌَُّّّْ ْ جلٍَّْ ٌخت ئُّخب طٌَُّّّْ خُّجبْحٌّ
ث فجبَّئ جبَّْْال جبَّخلرٌُّّ جبَّة[ز“آ ىضُّئ ٌّ ه٢ إلُّؤًٌّْ: طُّؤُّجي: : جبَّة[زآ
خُّْضًحَّْألحبجبح جبحآل ْ مجُّألحبَّئحبَّة[ز مجُّعُّة[آل جنُّحت�َّْ :ىٌ إلة[حت خلًيختحز ج
ذختجبح ىٌ زُّحتخل١حْ نيُّألحب خُّ ٌ[حتجبحآل ئُّخخت� ْ حبحأل[َّْ ّ جبحألّس جبَّْئُّز ةُّ ّرآ أل[أل
طُّْ جبَّي ةذ[ٌِ جبَّخلرُّْحخبٌَّّ طُّال ةُّ ٌضضر جبَّحتجبَّةضضُّْ طضضَُّّْجي: ّر“ جبَّأل

جبحجبمج[. ّحنختحٌُّ �حجبَّة ز٢ ذ[ْحألد[حتَّة[أل ةُّ أل[ؤٌٌُُُّّّ
ؤَّْ خلًيختحزآ جنضض[حتحََّّْْ ٌُّأل ٌّإلُّألحب حتْْألىختجبألٌَُّّّْ ٌُّّ�ٌ حت ئُّ
ئُّ ةُّ: هُّحتجلةختجبآ طٌَُّّْ[آل آ:جن[م٢َّة[آل: جبَّجبحٌَُّّْ: خُّحتحجنى[ٌّْ ذ[ْحأل[ألٌُّّ طُّال
خلهجمر[ٌُّّة[آلآ ْ خلختْجنرُّّة[آل هُّئجمُّهُّ ؤُّجلإلُّخ خ ّر جبَّني خنيًْألُّة[ألّحبح
مجورًمجة[ألّحبح ئُّ جبحجبمج[ْ ئُّخُّحتجبَّال طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ إلُّئُّخًْآ إلُّؤًٌّْ طُّؤُّ خُّال
هُّئجمُّهٌُّّ ئُّخ[حتٌَّّ إلّىل جبْحألُّْ: ئُّال: ألُّخًْ :ّ ٌُّة طُّْ: ّحبَّةختجبآلآ ز مج[ئرٍُّ
ئُّحت�حخلرّحنحبح ٌرآ خ�ُّحت� خُّجبْحٌحبح ةُّ ألُّخًْ ّ ئ حت�يّحن ْ ألُّجبَّجلحأل خلختْجنرَُّّّْ
ذختٌحنَُّّْ ٌُّةُّئ ألُّْذًَّآ ئُّخ[حتََّّْ جنر ٌُّء ٌُّخ ألُّجبَّجلحألآ ئُّخ[حتََّّْ جنر
َّْحتألُّمجختزآ ةختجبألحبح ه٢ ئُّخُّحتحؤدُّحت ز[حتٌَّّ نيًألىُّ ألُّخًْآ ئُّخلهجمر[ٌُّّة[آل
خُّال خى[زآ ٌّ:جنر ه٢ ىضُّئ ذ[َّْةً ّر: أل[جلحأل ّ جنر إلّمت ًّحخًْ ّ ز نيًألىُّ:
ُّّةٌ خُّ:ةخت ىضُّئ ؤُّجبشٌُّحبَّةختجب:ةُّ طُّْ ئُّ:خلهجمر[ٌُّّة[آل:أطوّألخما ّ ٌُّة
خلًيختحز خُّال آ جبَّةختجب هُّجلٌئُّز ٌّ ه٢ ألُّجبَّزُّحت�ٌّ ّ ئُّأ5اجبحتإلُّال:ذ ةُّ ؤُّميًئ
ش[ئُّذُّ خُّال مج[ئرٌُّّ طُّْحألُّجبح ئُّخُّحتجبَّال: :ْ جبحجبمج[ٌىختجبألُّةُّجبح ئُّة[ذ إلُّذ[

جبَّةختجب.
ىضُّئ ئُّ جبحْحٌّ ةُّ ّحبَّةختح ئ ٌ�ختٌّ حت� خلًيختحز خ[خلُّةُّجبح ضجمرألُّحت�ٌّْْ ئُّ
ةُّ زٌُّ[ؤُّةٌُُّّذآ ئُّؤُّجبح: جبًٌَّز:ضختحز :ْ خُّجبْْحتخ�ختآل ذ[ْحألٌُّّ: ئُّْ جبَّةختجب
أجنختٌوًآلا ّ ة[ذ ّرآ خّ�ٌُُّّأل ًَّّ جن سًحأل١ٌآل خُّ ْحسدىختجبَّْْ :ٌّئُّخلُّحتض
ئُّ جبحجبَّْحتذضضختَّ : ة زختخل ىّ خبألُّ:جنًحأل ئُّ: ضُّئىّحبح ئُّأل[ْ :ْ جبئو خ حت�جنر:
جبحجبَّْحتٌّ خ�[ذُّ جبحجبَّْحتٌُّةٌُّّ ةُّ حبح:ألُّّّ ّ ذ ةُّخل ْذ َّْؤحبح خلًيختحزح:ئُّ
ئُّْ:ْذٌٌُُّّّ:ةُّ نيُّّّ ؤُّخُّخلر جنًحألُّ خبألُّ طُّْ جبَّؤحلحأل طُّال:زّ[َّْآ:ضجلمجُّ
طَُّّْجي ْ ّر ّ:أل[جلحأل جنر إلّمت زّ[ٌَّّْ:ةُّ حٌحبَّمجٌُّ[ألحب:طُّْ خبألُّ:حت� طُّْ جبًٌَّز“نيآل
ىضُّئ شًةؤ طَُّّْ ْ ّر أل[جلحأل إلّمت ةُّ طٌَُُّّّْ ّرآ جبَّجلحأل ّ جنر إلُّؤًْ ةُّ
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جبَّة[زح
ئُّ نيُّّّ ؤُّخُّخلر جنًحألُّةُّ: خبألُّ: ةُّ : ةضضختجبََّّْ ئضضَُّّْ خ٢ٌّ خلًيختحز:
خ طَُّّْ ٌُُّّْئُّخلُّحت:إلُّئ ةُّ ّر أل ّ خّجمُّك طٌَُّّّْ ئُّخلُّحت خًْ خلًْحت َّْؤُّةُّجبحآ
ذُّْحٌّْ خُّ جنًحألُّ يجمٌُّّ:خبألُّ طُّْ ئُّْآ جبحجبَّْحتذختٌألُّ ةُّ:ة ٌرَُّّْ خحبجل ىضُّئ
خلّ[خلُّّة[آلآ ْ ةُّخلُّ:زّ[ْؤ[يًئ ٌُّةُّظ[حت:ؤُّخُّخلر:خًْ:ئُّ زًنيُّئدى[ذَُّّْآ
طَُّّْخًْ خلُّحتخل[ؤّىختجب طٌَُّّّْ خُّال زّحنَُّّْحتحآلآ ز[جن[آل جن[م٢َّة[آلآ ز[جن[آل
ئٌَُّّّْ خغ ّ جنر ٌّ ه٢ ألٌُّ[ألحبٌَّْجمر ٌ[آل: ألُّجبَّجلحألآ إلّىلّ[آل إلُّؤًٌْ[آل ةُّ
جلحألجمرُّةٌُّ[ألَُّّْ خُّ: جن[أل[جلٌ[آل س[حت ٌ إلُّألحب طٌَُّّّْ خُّال جبٌَّحلحألآ طُّْ ةُّ
طُّال خُّال ألُّجبَّجلحألآ إلّىل طُّْ خًْآ طّؤرّ[جلحذُّة[ألّ[آل ني[ة ْ نختْحتٌّ جبَّةختجبآ
إلّمت جبٌَّ[ألحلحأل طُّْحآل خُّال ألُّجلحألُّآ ةُّ جبٌَّحلحأل ْحذُّ جبَّجلحأل ضٌحبح ئُّ ألُّجلحألّألٌُّّ
َّْإلؤٌُّ[آل:جبَّةختجب طُّْ ْآ ٌختجبَّةختجب خلُّحتةً طٌُّْ[آل ْ جلحألجمر ةُّؤ١ٌآل خُّ أل[جلحألآل
خًْ ٌّ:خلًيختحز حت�حخلر ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ٌُّخ ىّ[ألحبحَّْآ ّ جنر إلُّؤًْ نيًححتجبَّْحتٌّ ْ
ةُّ ّر خ�ٌُُّّأل زٌُّ[ؤُّةٌُّّ خطٌَُّّّْ ّرآ خدُّضحن خبٌ[أل إلُّؤًْ جبًٌٌَّجمر ةُّ
جبحجبزُّحتَّْحتٌَُّّْ ٌّخُّإل ىضُّئ جبْحذخت خًْآ: حت�حخلر ط[جنىختحةختجبأل ْ مجٌُّ[ألحبآل
ىختحآ ّ دُّس ّ س خًْ ذًحأل[جبح: ئُّ طَُّّْألحبٌَّّ إلُّْئُّجي طُّال خىُّآلآ: ضٌ[آل شًةؤ
ذ[ٌدُّذ خبٌ[أل ة[حتْخ[حتٌّ خُّئىً مجحنرآ ُّذجبَّْئ ةُّ:ؤ[ف أل[ني[حتةختجبآل خُّ ذ[َّْةً
ٌُّخ خل[ٌّدىُّألَُّّْآ ةُّ جبح َّْة[آل جبَّْئُّؤُّألحبَّ خُّ ٌُّّ�ٌ حت� ْ ّر َّْخأل ٌّض
خًْآلآ ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ ْ جبحجبمجُّحتٌّ خلُّحتي[ف ذ[يّىختجبألَُّّْة[ألّ[آل جتَّة[ألٌ زحنًجبحت

خًْ. خلُّحتخل[ؤ ؤ[ٌٌُّّ خُّحت�حخلر ةُّ
مجُّْحتَّخًْ جلحأل[ة[آل ذُّجبَّخل ئُّ : ذ[ئ :جبْخبؤأل[ٌُّذُّّة طُّؤُّجبح أل[ْ: ّ ئُّز
خُّْ ْحألُّ طُّْ: ْحٌ[ألحبَّجلحأل ّحنآلآ خى خ مجًؤ[أل ٌألٌُّّ ْ طُّمجُّحت خلًيختحزآ: خ
أل[َّْ طُّال ٌُّخ ّحنآلآ حٌ[ألى حت� ضٌ[آل [ألحبح ّإلُّْئ ّحبَّة[ز ْحٌ[ألئ ٌر جبٌَُّّْ ًٌٌَُّّّّ جن
ىّ ةُّخل طُّْ ةختجبآ جبخبحٌُّذّ[آل جلٌ[ذخت جبْحذخت ْحآلآ ّىحبَّحتٌّ ذ ْحذُّ أل[آ ّ زّجمٌُّ[آل:ئ
ني[َّْحت�ْحألألُّةختحْ ىّ جنر ذ[ْحألُّجي طُّال: ؤُّجلإلُّخُّآ: ٌ]هجمرخل ْ ؤًطحبَّ ؤ[جبٌّ
طُّال م٢ه[أل ألمُّي خ٢ٌّ ْ خ٢ْحتح ض[َّْآل إلُّؤًْ نيًألىُّ ٌرآ ّدألخت ّ ةُّ:ئ ألُّخًْ
ةُّجنُّة[أل ئُّ حتٌحنرًَّْ جبح خبٌ[آل ٌُّّ�ٌ حت خُّ إلُّحت خُّال أل[َّْآ ّ ئ أل[ذححتحألٌُّ[آل ْ أل[ْ
ذ[ْحأل:جبَّْْال خُّال حتحخلرُّيّألُّة[ألحبح:جنرًَّآ ئُّ:جبَّحتٌ[ ٌّض ْ مجُّألحبَّف جبألّ[:ْ
ؤأل ذ جبَّة[زآ:طُّمجُّحت ؤئّرحماٌّ ةُّ:ئُّأ ٌر جبَّمجخت زختخلّ[حتََّّْ:خلُّحتني[َّْ ئُّْ
َّْؤّحبَّجبحذَُّّْ أؤئّرحما خى[زح ني[ء إل[ْْذّ[آل ةخ طّحبٌّ خّر َّمجُّألحب
ّ ط[ٌ[:س جبخبَّ:آ جلحت مجًجلححتجنرُّجبح ئُّال ْذُّ ة[ال خُّال ني[ة﴿ًحجلَّآ ىضُّئ إلُّؤًْ
ٌخت خب ئُّ طُّْ طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ ّرآ خ�ٌُُّّأل إل[ْذّ[آل: خُّ جلٌ[آل خلًيختحز: خ[َّْحت�َّ:ةُّ
مُّؤحبٌّ ْ ّر ضختحزُّّء:إلُّخ ْذٌُُّّجبح ّف:ئُّال جبحخأل ْحجن طُّمجُّحت جبَّخبٌّح خل[ٌٌُّ[ألحبح
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جبَّة[ز ط[جلحجب ؤئّرحما ةخأ ّر ْحخ طُّمجُّحت: :ْ ّر ألُّخ ؤُّخُّخلرحبححت ٌ[آل ّرآ ألُّخ
حنىُّجنّ ز ْ خى[ز: زُّئُّ طٌَُّّّْ ئُّخختٌّ: حتحخلرآ: :ٌّ]�ٌ حت خ جبَّة[ز :ألٌ ٌألً حت ْ

جبحجبمج[ٌّ:خى[ز.
ةختجبأل ذ[ْحألد[حت ئُّ ألُّةختجب ةُّؤرُّحتضُّؤّ[آل خلًيختحز ذ[ْحألد[حتةُّحتحأل خُّال
ىضُّئ ةُّ إلُّخلرحبَّةُّآل ةُّ:ْح ضجمرُّحتْْ مجُّع[آلآ:طٌَُّّْ[آل ىختجبألمجُّألحبَّئ خُّ
خُّ طُّْ ةُّ جبَّزُّحتخلغآ ألًح ىٌ ضًحَّْألحب ْ جن[حتآ ضًحَّْألحبٌّ خُّ ٠ّ�ْحخًْآل خ
ّىختجبآ ئ ذُّْحٌْ[آل ُّة ّئألى طُّؤُّجنَُّّْ ٌّخُّإل أل[َّْآ ّ جبحٌإل ٌّض أل[أل ّ جبحإل
خُّؤُّ خلًيختحز ضآ ْ خُّحتجب ةُّ حتخب ْ ؤ[ألل: ةُّ ْحٌ[ألسّحن[ألحبَّجبح ًٌَُّّء ّ خُّجن
ىّ ىُّئىختجبأل ّ ذ طُّؤُّ ةُّ حتْْألىختجبََّّْ جبحجبَّْحتَّة[آل خ طٌَُّّّْ خًْآ خلُّحتخل[ال
جبًٌَّزآ ّحن١ ز ةجمشًحتحخما أطُّأل[ ةُّ طٌَُّّّْ ْ نيًألُّة[ألخ ًحآل ّ أل ئُّ حتْْألُّ
ْ ّر جبَّخ سُّحت� ّ ذ خُّخلُّحتجبح ٌُّّطُّال:إلُّئ ّرآ:نيًألىُّ خ ألُّجلحآل طُّخلّأل[ ىضُّئ ّر أل[خ

ْذدًٌّْ. طُّْ ٌرَُّّْ:خ:خلًيختحزآ:ةُّ:ذُّألإل[ جبَّمجُّحت� طُّؤُّجي
طُّض[ذُّ ٌّض خلُّحتع أؤئّرحما خ ّر ٌأل جب ؤُّة[ألَّْ:ُّخ ٌ]ذة خلًيختحز
ئُّخلُّحت خلًحتَّ خلًيختحز نيخ ّرث جبَّزختخل زختخلّ[حتةُّحت خألىلّألٌُُّّّةُّآ ذ[ْحأل[ألُّ خلُّحت
خلًيختحز جبَّخ[زح خُّحتَّْ:ؤختجبأل زٌُّ[ؤُّ طُّال ّىحبح ة[ذ زٌُّ[ؤُّةٌُّّآ:ئُّ طُّجبحةختجبأل
ٌر إلُّئد�خت ّ ّر:جبَّخلرّئ ْ:أل[خ ئُّخلُّحتٌّ ّىُّ ْ:هُّحتؤ[أل طُّؤُّ:ْحسد َّْؤحبَّجبحذَُّّْآ
ٌُّّ�ٌ حت نيآل إلُّحتَّْء إلُّئدجتححتجبَّْآ ٌّخ ضًحَّْألحب ةُّ ّرآ أل ّ خإل ٌُُّّ�ّ ز ئُّْ ْحجل ْ
ةُّة[ألخلُّحت ةُّ حتحخى[زآ ٌجمرُّة[آل ًإلُّئ ئُّ جنُّحت�َّة[ألحبح ة[ذ ئُّ ألُّجبَّجبح ٌّض خُّ
طٌَُّّّْ ألُّمجٌُّحنردًَّْ هُّئجمُّهُّةٌُّحبح: ئُّ طُّؤُّجنحبح ُّئُّمج جبٌ[حتٌىختجبخًْآ خٌ[آل:
ٌ[آل:ضختحزُّآ ني[ةُّ ؤختجبآل ةُّ زّحن[ألدحبحزآ طَُّّْ جلحألجمر ةُّ ّر طَُّّْ:حتحخ�ٌُُّّأل ةُّ
جنُّحت� خ ذُّْحَّْآ:نيآل ىٌ جنُّحت� ّر ئ ّ دإل ّ خُّس طُّحتةُّةٌُّّ خ طٌَُّّّْ:طُّمجُّحت ُّئُّمج
ٌ[آل ني[ةُّ ةُّ ّر ألُّجلحأل خُّذُّْحٌّْ ةُّ ّرآ ألُّخ حبح ّ ذ مجًؤ[أل ةُّ ّحنَُّّْ ز رُّ ّ جبَّني
أل[ضًحزآ:ة[حتٌ�ُّحت ة[حتَّةٌُّّ طُّع[ؤحبحأل ئُّ ضُّال ّرآ أل[خ :طُّؤُّ ألُّض٢ ضختحزٌُُّّآ
إلُّؤًْ خضضُّجبَّْحال: ؤختلآ زُّحتخلرأل ئُّخلُّحت ضًح زُّحتخلرأل ئُّ ٌّخُّض ّر جبَّخ
جبَّجلحألآل ني[ةجم[جلٌّ ًٌجمرّ ز ْ هُّجلٌئُّ ؤَّ سّ[ْحجلَّة[ألّ[ألحبحْ: ذُّؤُّألُّ ضُّئى:ئُّ

خىُّآل. ئؤٌُّ[آل ملُّآل:ْ حبح ّ ز ٌّ[آل مجً ٌر خّ[ألُّْ ٌ[آل ّىختجبآ ئ ٌ�ختٌ[آل حت طُّمجُّحت آ
هُّحتؤ[أل خُّ ةختجبححتَّة[أل ئُّ خُّ:مجًؤ[ألف ةُّ مجُّع[ألُّ ىختجبألمجُّألحبَّئ طُّؤُّجي
ٌُّء ألُّء: فختآل إلُّجلححتحآل خُّ ىختحآ ّ ئ إلُّحت�َّجنٌُّ[آل ٌ�ٌُُّّجنحبح حت ئُّال طُّمجُّحت ضًحآ

ةُّخم.
ئُّ ؤختجبألُّ ذ[ْحأل طُّْ طٌَُّّّْ خ جبحجبمج[آ خ ّر خىل ةختجب شُّجلٌّ خلًيختحز ّ ة[ذ
مجُّئُّةٌُّحبحٌُّآ أل[ْ ّ ز ئُّ خُّئىً أل[ٌى[زآ ٌّض ئُّخُّحت طُّؤُّجي جبْحتمل[ذَُّّْآ ٌّض
حتٌُّة[ألّ[آلآ ًحألُّةختجبألِ ّ ز خ جبَّة[ز ألٌ ٌألً حت ط[٣[آل ةُّ حتحخُّحتَّةٌُّ[آل نيًألىُّ
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زحنرَُّّّْآ أل[خآل:ئُّ خلُّحتةُّْذًْ فختجبأل[ٌُّآ جبَّضًحخلر ضجلمجٌُّ[آل ّرح جبَّجلحأل ةخ
جنر:جبَّةُّآل:َّْء:طُّْحآل:جبٌَّىُّآل. إلُّؤ[آل

خلًيختحز طُّمجُّحت: ةُّ رَُّّْآ ّ جبََّّْخلر جبخب: ألٌُّ[حتَّة[آل ئُّ ّ ٌُّة :ََّّْ ئضض٢
خُّ جبَّخلردى[ز إلُّْئأل[جبحز نيخ مجُّئُّةٌُُّّذآ ني[ةىختجبأل ط[ؤ[ع خُّحتحخلر
طُّمجُّحت َّْؤحبَّجبحذَُّّْ خلًيختحز ح مجحنرّحبح ة[حتْخ[حتٌّ ئُّ زحن خُّ خُّجنحبححتٌىختجبآل
خُّ ٌجتَّ جبحت ألُّطُّخًْ طُّْ:ذًحأل[ٌٌُّّ ةختجبآ أل[ْ:حتحخلرّحبح ّ ز ئُّ جنُّحت�ٌّ ْ ةختجب طُّؤٌُّّ
ئُّخُّحت:طُّؤُّجي إلُّحت ني[ةَُّّْ:ةختجبٌُّْذآ ةُّ:ئُّخ[حتٌَّّ خى[ز طَُّّْ ْ طُّسُّف:خحبحز
ة[حتْخ[حتٌّ ئُّ خُّجنحبححتٌّ ةُّ ضٌّآ خبٌ[أل خُّحت ضجمرُّ ؤُّذختخل جبْْس[حت حتحخلر خُّ
ئُّ جبَّْْال خلُّحتةختجبَّة[ألحبحآ ٌ]ئُّ:جبحجبمج جبحجبَّْحتٌحبحآ:ٌُّةُّؤّ[آل أل[ْ ّ ز ئُّ ةختجب ْذحبح

.ُّخل[ئ خل شىًؤُّذ جبٌىر[ذحتٌّ جلحتٌّ ْ �ْجل َّْخلر[ألٌَُّّّْ جبخب
ة[ذُّة[أل طضضُّْح آ: ألُّةختجبحٌُّ جبَّْئضضُّذضضحبح ةضض[حتْخضض[حتٌّ ئُّ خُّجنحبححتٌّ طُّمجُّحت
ةُّ ّ زُّحتَّْحتجبَّةختجبأل آ جبَّخضضختجبَّخلضضُّحتآ إل[ْْذّ[ألَُّّْ زُّحتَّْحتجبَّةختجبأل خُّ
طُّمجُّحت طّحبٌّ خًْآ زٌُّ[ؤُّةٌُّّ طُّؤُّجي إلُّحت َّْحتألُّجبَّمجختزآ خ[حتََّّْ ئُّ ز[حتٌَّّ
جبحجبَّْحتٌحبح ئُّ جبْخبؤألُّة[آل ٌ[آل حأل[ٌُّذَُّّْآ إلُّئد�ُّحت� ضّ[حتَّة[ألّ[آل ألحبة[حتَّة[ألٌ ضً
طٌَُّّّْ:ألُّجبحْألُّذخ ألّ خُّئ نيًألىُّ ط[جلحٌُّذآ خُّ ٌر خىخت ذ[ْحألد[حت ألُّّّ:ةُّ ّ جنر
خىُّآلآ يدًف طُّذًحألآل ٌر خّ[ألُّْ طُّمجُّحت طَُّّْألحبٌَُّّ ذُّألإل[ خى[زآ ىّ[آل:ه٢ّ جنر ةُّ
ألألَُّّْآ ّ ف جبَّْحتٌّ ئُّ ةُّ جبٌَّ[ألًٌجمر خُّال نيئدىُّآلآ جبَّْحتٌّ جبَّذًحألآل ٌ[آل
ْذُّة[آل ْ ئُّ:ئُّ:يجمُّ ٌ�ختذآل ئُّ:مجً جنىٌ:جبَّةختجب ّجتٌّ إلُّخلرّ[آل:خُّ:ني نيًألىُّ
ّرآ ةختجبخ َّمجُّألحب طُّال:مجُّع[ألٌُّّ خلًيختحز ة[حتَّةٌُّ[آلآ:طُّمجُّحت حتْألىختجبألٌَُّّّْ ْ
ّرا ألُّخًْخ طُّْحآل: :ْحسد أطُّمجُّحت خختجبَّْْ ز٢َّة[ألّ[آل ئُّخلُّحت ْحسدُّةٌُّ[أل
خ[حتٌَّّ ئُّ ّ جنر خلًيختحز َّجبح ئ٢ خحبَّآلآ جبخبٌّ ئُّ جن[ٌُّذ ْ جبحجبمج[ ألُّ:خُّحتجبَّال ّ خ
ةُّ ّر خ ة[ؤّ[آل طّحبٌّ إلٌُُّّآ ة[طف خ جبَّحتهُّز ّرآ:خُّحتجبَّْحال جبَّئ ذُّشُّجبٌَُّّّْ
ٌ[آل:ةُّخلُّ ْحألُّآ طُّال خ[ْة خلٌُّختٌّ خُّال جن[إلّحبٌحبحآلآ جبحجبَّْحت:خ خُّحتجبَّال رُّ ّ خ
ذ[ْحأل ئُّ خىُّآل دُّحتٌّ ّ خ طٌَُّّّْ:خلًيختحز آ:خ جبحجبمج[ خ إل[ذآل ةُّ ألحلٌىُّة[ألّ[آل
ّر جبٌَّئ طٌَُّّّْ: ةُّ:خلًيختحز حتَّْحألآل ىّ جلؤ[أل طُّْحألُّ إلُّؤًْ: ةُّْحٌُّ آ: مجُّألحبَّف

نيُّّّ. ْ:خًضر[آل ؤئّرحم:جبحتجلآل ْ حتحخلرُّ
طُّْ جبْحٌّ ذُّيختٌدُّآل ّرآ: خّئ جبًٌٌَّجمر خلًيختحز طٌَُّّّْ: ٌ س[حت إلُّؤًْ
إلُّحتَّْء خُّحتٌدحبَّآلآ خٌَُّّّْ ٌىختجب جبحجبَّْحتحآل:حتَّهحل ئُّ ٌَّخُّجل جبحْحٌّ ْ مجًذ[حتَّ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ:ئُّ خ�ختٌآل:ْ طٌَُّّّْ خ ألآل ّ خإل ُّة[ألؤألحبحئ ةُّ حتَّهحل:ةختجب نيآل:طٌَُّّّْ
م[جبَّذ طُّؤُّ ّىحبح ة[ذ ئُّ مجختٌ[ألُّة[ألّ[آلآ خُّ خىُّآل ألُّحتال جبف جبحجبَّْحتخىُّآلآ:ذ[َّْةً
خ خلًيختحز خُّئىً ّرآ جبحتحخ ىّ[ألحبح ّ ةُّخل خُّخلُّحت شًةال طُّمجُّحت خًْآ طُّخلّألُّة[آل
ىّ خ[حتْجبض ئُّ ﴿ّجنىُّحت:ألُّخًْآل ئ ضٌ[آل:ذ[ْحألد[حتخى[ز جبحجبَّْحتَّة[آل طٌَُّّّْ
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ذًحت�َّ جبحجبَّْحتَّةضض[آل ةُّ ؤرؤ[ألٌُُّّ ئُّخلُّحت: ةُّ جبَّجبحز: ٌ[حت خخت� خُّال ًَّّجبحآ جن ئُّال
ألُّجبَّخختجب طُّخلّألُّّة[آل ذُّْحجلْمٌُّّ طُّْ خ إل[أل[ٌّ خلًيختحز طُّمجُّحت ألُّجبَّخًْآلآ
حتَّْجنرُّ طُّال خًْ جبئألّ[ نيًألىُّ خلحلحآ ئُّ ّ [ذأل إل٥ُّ َّْء جبَّخختجب إل[أل[ٌ[آل:خ ةُّ
خلًيختحز إلُّحتَّْإل[ ّرآ أل ّ جبَّإل ضٌحبح خُّجبْحٌّ طُّخلّألُّّة[آل ألُّخبحجبٌّ ىّ شٌُّ[نيًأل
ئُّ ةُّ ضًححتجبَّْآ ٌألحبٌ[آل خلً جبحجبَّْحتَّةضض[آل ةُّ حتْْآ جبَّض[ذُّ طَُّّْ ئُّؤد[حتََّّْ
خىختجبحٌُّآ طُّؤٌُّّ نيآل طّحبٌّ ٌألآلآ ةُّؤرُّحتضُّؤ:ألُّألً جبحجبَّْحتٌحبح ىختجبألّ دُّس ّ س

.ٌْ�جبْْحت جبَّةختح:خُّ ذ[ْحألد[حت ْ مجحت�ح أل[ٌُّ ّ جبَّإل خ:ٌْْ�جبْحت طُّْح
طّحبحألُّةختجبألُّجي طُّال جبْحٌّ جبَّحتةختحآ خلحلحجبحأل شًةؤ ني[َّْحت�ْحألُّجبَّةختح َّْء
خُّ خُّخُّحتجلٌّ جلحت رَُّّْ ّ خُّحتجلخ خُّئىً ّرآ أل[خ ْحجل ْ د[ةُّ ّ خ ةُّ ّر ْحٌحبَّخّأل خلًيختحز
حبححتَّةٌُّّ ّ خل ئُّ ّحنألّ[جلٌىختجب:ذ[ْحألد[حت:خلحلحٌّ ز ةُّحتحؤُّذآ:أطُّألّرحمأ: ْ ٌَّمجُّْحت
جبَّة[زح ّحنألّ[جل ز ني :ٌَُّّْض ٌُّّئ خلًيختحز: ط[ٌ[ خُّال ٌرَُّّْآ ةُّؤدىخت
طُّؤٌُّّ إلُّؤًْ: ْ طُّخلّأل[ مجُّف خ خًَّْ ني[ة﴿ًحجل َّْؤحبَّجبحذَُّّْ:ةُّ خلًيختحز
رَُّّْ ّ ضٌحبَّخّأل ْح ٌُّخ طُّخلّأل[آ مجُّف خ خًَّْ ني[ةُّجبح :خُّضحنّأل أل[ْ ّ ز ئُّ
ئُّ ةُّ جبَّةُّآلآ خلُّحتةُّْذًَّة[آل ةُّخلُّ خ[خل نيآل َّْء خ[خلىختجبألُّ جنّ[ٌّْ
جبَّخبٌّ جبَّْئُّز شجم[خ ئُّخلُّحت طُّْ ْحذُّ جبَّخآلآ خلُّحتةُّْذً طئؤسّ[ذُّة[ألحبح
ؤختجبآل طُّمجُّحت ّر أل[جلحأل نيًألىُّ: ٌرآ ٌخت إلُّئأل[خجت ٌّض خ ذخت: خلحلحٌُّة هُّئجمُّهُّ آ
ّحنألّ[جل ني:ز ّر جبَّخ ط[ٌ[ ني[ةٌُُّّ:ٌ[آل:ضختحزٌُُّّآ ّحنألّ[جلٌىختجبَّْْآ طُّألّرحم:ز ةُّ
جنُّحت�ٌّ إلُّحتجبْْةّ[آل ٌ[آل:ألُّهّىختجبآل:ةُّ آ ّحنألّ[جل:خى[ز خُّألحبغ[ألُّ:ز خى[زح:ط[ٌ[
ز[حتٌَّّ ّ جنر طُّمجُّحت ّرآ ألُّخ جنُّحت� ز[حتَّ جبَّخلرحبحأل ئُّ ئُّْحألٌُُّّ حتحخلرُّ ذُّْحْآلآ
ذ[ْحألُّةٌُّّ ئُّ ز[حتَّجبح: خُّحتحؤدُّحت ئُّ ةُّ: ألُّجبَّةختجب: ّحنألّ[جلٌَّّ ز طُّْ: آ إلُّخًحٌُّ
ألحبَّجبَّآل:ةُّ ّ خُّئ ُّة[ألإل[َّْئ َّجبح ئ٢ ٌرآ خىخت نختحؤُّ ذ[ْحألُّةُّ ئُّخختٌّ ْ خآل ضجي

خحبَّآل. ٌ[حتٌّ:ئُّخلُّحت خخت� طُّمجُّحت خ:خحبَّآلآ نُّحتحؤُّةٌُّّ
شًةؤُّةٌُّ[آل إلضضُّْحف طضضٌَُّّّْ: جبْحٌّ: ّر: جبَّئ جبحجبَّْحتَّةضضض[آل خُّ خلًيختحز:
نيألحب ئُّ ةُّ َّْحتأل[مجختآل ّ جنر ئُّ: خلًجب طُّخلّألُّّة[آل د[ةُّآ: ّ خ طُّْ �حمجٌُّ[ألحب ز٢
جنُّحتؤُّجلححتٌّ خُّال خُّخلُّحتٌحبَّخ[زآ ؤ[ٌُّْذ خبٌ[ألحبح ئُّ ةُّ ذُّؤُّأل ةُّؤ ىّ خل[ئ
خُّال خحبحزآ حتحةختجبآل إلُّْف جبٌَّرًحأل ةًجنرألَُّّّْآ ٌّإل خُّ ألآل ّ جبَّإل ضٌ[آل خ
خ:طٌَُّّّْ خُّئىً خبٌ[آل:خحبحزح خُّ ٌجتَّ جبحت ضٌّ:ألٌُّحبٌَّْجمر طُّْ ةُّ حتحةختجبآل:ئُّني
ٌُّّّ ّ خُّْز ٌرآ خجت ني[ةُّ ٌرآنيًألىُّ جبٌَُّّْ َّْء ٌر فخت جبحتْخلردى[ز ة[حتٌ�ُّحتٌّ
ئُّخلُّحت ٌ[حتٌّ خخت� طُّْ:خُّؤختجبآل ُّآ:خ ٌر خجت ّحبَّة[ز:ةُّ ئ جبحْحٌّ ىضُّئ ٌر جبٌَُّّْ
ٌ[حتٌّ خخت� ُّإلُّئ خُّ: ةُّ خًْ ُّإلُّئ ىٌ ٌ[حت خخت� مجًؤ[آل خُّخخ ٌ[حتَّ خخت� طُّال: خُّال جبحتحآ
ؤختجبآلآ ئُّ َّْء جبَّمج[ز ض[َّْألُّةٌُّّ خُّ ةُّ جنرُّ حذختٌآل ض٢ جبحت نيًألىُّ ئُّخلُّحت:جبحتحآ
خلحلحةٌُّ[آل خُّ:ةختجبححت ذ[ْحألد[حتحآل طُّْح ٌرآ َّْحتمجخت خلحلحةٌُّّ طَُّّْ:طُّْ جبْحٌّ طُّمجُّحت



24

ت
وقرا
س

25

ت
وقرا
س

َّْحتمجختذًَّ.
ّرآ �حجبَّمجٌُُّّأل ز٢ [آل ّإلُّْحئ ْ يجمُّ طُّمجُّحت ئُّخلُّحتؤُّحتمجحبحٌُّآ طُّْ ّجمر[ ط خُّال
ئٌَُّّّْ ّر خ حتجلمج[حتٌ[آل طضضٌَُّّّْ خ جبَّجبَّآلآ خُّخلُّحتجبح ؤختجبأل ٌ[حتٌّ: خخت� طضضُّْحآل
ئُّ جلحت خبؤ[حتٌَُّّة ّ ألُّْحذ رُّ: ّ جبَّخ ؤختجبآل خُّال ّرآ خ ط[ئجل ئُّخلُّحتٌ[آل خبٌ[آل
جلحت ظ[خلُّخُّةختجبألّ[آل ةُّ طُّْحألٌُّّ ذ[ٌدُّذ خُّ ّرآ ٌأل خُّحتإلُّؤحب ألىُّْذًحألٌ جنً
خُّسُّحتحطُّذ١آل. ئٌُّْخن ْ ذُّؤُّألحبح ئُّ خىلًة١آل ئُّْ ْ:ذّجتذختَّآ:نيًألىُّ ذًألحب جلٌ[ذخت
ةًحتز: ْذٌُُّّة ّر جبَّذًحأل طُّْح إلٌُُّّآ خُّحتجبَّؤّحبح ئُّ ةُّؤ ة[ذ ؤ[جبحال :
�حمجٌُّ[ألحبآل ز٢ ْحٌّ ذُّخختٌٌُّّ:خىُّآلآ جبٌَّ[ألًٌجمر طُّْحألٌُّّ:ةُّ خ خى[ز ّحنىُّجي ز
طُّؤُّجي أل[ة[ذَُّّْآ حتْْخُّحتٌّْْ:إلّىل ٌحلمج[حتةختجبألُّةُّ ئُّ:ز[حت ضًحَّْألحب ط[ؤ[خبٌَّّ ةُّ
نيًألىُّ حبحألُّّّآ ّ ذ جنُّحت�ٌّ :ْ ني[ةٌُُّّ ٢�حجلٌُّ ّ ز ةُّ ؤختجبألٌُّّ طُّْ: طٌَُُّّّْ ؤ[أل[ٌّ:
ذخت :ىّ سّإل[أل مجٌُّحنرألُّ ٌ[آل َّآ: ًضُّْحئ خ[جن١ٌآل خُّؤُّجي ٌجتَّآ جبحت ىٌ سحت ٌ[آل
خ[جن ىّ جبَّحتهُّذ خُّؤُّجي آ جبَّخآل ُّئُّمج حبح ّ ذ ؤختجبَّْة[أل :مجّ[أل ّحبح ّ ذ ةُّ
ؤختجبْْآلآ ّحن١ ز ةُّ ٌرآ ز[ئُّْحألُّة[آل:خىُّْ ةُّخلُّ: خُّ ني[ٌّْ ةُّ جبَّحتَّضجمخ خ

ْ:خُّحتجلٌُّ. ؤ[ألَُّّْ ٌآلآ ضجن:جبَّْ خبٌ[ألُّجبح ةُّ:ئُّال طٌَُّّّْ
ئضضُّجبْحٌّ: ٌ[آل خبٌ[ألّحبحآ ئُّ ني[ةُّضًحجل زّ[ٌّْ ةُّ ألضضُّضضضًحجلحتحَّْ ىّ جنر :
ةُّْحذُّ ْحزآ خخت� ةُّ: خًْ حتحجلٌّ خلًيختحز ئُّ ضًحَّْألحب ّرآ خ : جنُّحت� ذًجن ؤختجبألِ
جلٌ[ألّ[آل ٌ[حتَّةٌُّ[آل خخت� خُّ: ّحبح ّ ذ نيًألىُّ ضجندًَّْآ :ٌّض ٌ[حتَّةٌُّّ خخت� ئُّ طُّْ
ني[ةٌُُّّةُّ ةُّ خختجبٌ[آلآ ني[ةُّ خُّحتَّْ ّىلُّْحألَُّّْ ز خُّ طُّْحآل خُّئىً ألُّمجٌُّ[ألحبَّْآ ّ ز

ألُّخًَّْ. ؤُّخُّخلرّ[آل إلُّحتمجّحل
ىئُّ:ضُّئ جبحْح جبَّة[زث ٌ]ذة ضًحخلر جبحْحٌّ خلًيختحز ْذٌُُّّ جبْحٌّ:طُّال ئُّ
طُّمجُّحت ؤ[ألحبٌْىختجبآلآ َّْء:نيآل:طُّْ جبْحٌّ:ضٌّ:ؤ[ألحبْخىُّآل ألَُّّْة[أل ةُّ جبَّة[ز
ئُّ:ضًجبٌّ ٌ[آل هُّجلٌئُّزآ ئُّخلُّحت ز[حتَّ خُّ جبَّخآل ة[حتٌ�ُّحت طُّْحآل ّىختجبآلآ جبَّخلر:ز

خآل. ألُّجلحألآل ةُّني ْ خىُّآل جلحألجمر خُّ خ[َّْحت� ْح ضٌ[ألحبح

خلًيختحز خُّحتمجختٌىختجبأل
ؤآل خُّال: ّىختجبآلآ ئ ة[حتٌ�ُّحتٌ[آل ذ[ْحألد[حتحآل نيآل أل[جلح× طُّخلّألُّّة[آل طٌُّّ
ُّئُّمج ْ ّىختجبال ئ حلٌّ ّ خُّإل ة[حتمجختٌُّة ْ جبَّةختجب سًحألُّة[ألّ[آل خُّيجمُّ إلُّخلرال
خلُّحتخلًحت�ؤ[الآ خُّذًألحبٌّ آ فأل[ئ:ئُّ:حتحخلر:ّ طُّْحألُّ:جنر خ٢ؤىختجبآلآ ئُّ جبَّحتْقحبح
ط[مج[جبححت ذ[ خٌ[آل ط[مج[جبححتةختجبألٌَُُّّّْء َّْء أل[حت�حخلرُّّة[ألّ[آل أل[ْ خّ[عُّألُّ طُّمجُّحت
خُّئ�ٌُُّّةال خًحٌُّ ؤُّخُّخلر طُّمجُّحت: أل[ة[زآ ّ ئ ئر[آل ّ ه حتَّْحألّال: ّحلٌّ إل ٌألَُّّْآ خىخت
جبَّجلحألآلآ خُّؤُّ: طُّْحألُّجي ضجمرألُّحتْْآ ة[حتَّة[ألّال ضال جلؤ[أل ئُّخلُّحت ّحبَّجبحآل: ز
ئُّخلُّحت فجبَّئ هُّخل[شُّز جبٌَّ[ألدّأل ٌ[آل أل[ةُّآلآ جنُّحتال ْ خُّحتجبَّْحؤآل خُّال:
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سّ[ْحجلٌّ ط[ٌ[ حتحمجٌُُّّألختحْالآ ىٌ ةُّ:ط[جلححت ضجمرُّحتْْ طَُّّْال ةُّْحذُّ حتحخلرح ّحلٌّ إل
يجمٌُّّ خ[خلّ[ألحبَّةختجبآل ّ ة[ذ طُّْحآل جبْحتأل[ضُّؤَُّّْآ طُّْحألحبح ْ ؤآل ًحآل ّ أل ئُّ
خُّ أل[ةُّال حلحألٌ ط[ْ ئُّ:ؤآل:َّْحتمجختآلآ حتحخلر:خُّ:حتحجنى[ٌّْ خُّال ألُّجبَّْزآ حتحخلرّ[آل
ْ:خُّئ�ُّة[آل إلُّحت:يجمُّجبَّةُّال خُّضًح ألُّض٢ ةختجبٌ[آلآ َّْء مجًذ[حتٌّ جبَّخلرُّْحخبٌَّّ
جبحجبَّْحتٌّ ئُّ حتحخلرّال ئُّخلُّحت ؤآل نيًألىُّ أل[َّْآ ّ ألُّإل ة[ذُّة[أل ئُّ ْحجلٌّ ْ ًٌَُّّّ ط خ
خدّألال ؤألحبحف ّجتٌّ ْذ[حتخ جمرٌ ًإلُّئ ذ[ أل[َّْخلرال ًحألر[ألحبح ّ أل ئُّ ٌ حتخب جبجلَّةُّؤحبحآ
جبحْحٌّ:طُّْ ٌُّخ َّْحتأل[مجختحآ ؤآل ئُّ مجًذ[حت ّجمر[ةُّجي ط جلٌألحبْالآ حتخبٌَّّ ذ[:طُّْ آ
طُّْ ة[ذ ئُّ طُّْح ضالآ ًحجلٌّ ّ خُّ:جن ضال:خىختجبحٌُّ ئُّ جبٌو[مال طُّمجُّحت أل[ةُّالآ جنرُّ
ٌ[ضًجب آ أل[خ[آل ّ خُّة[حتؤإل ّحن١ ز ةُّ طُّإل[ذآل ْجنُّ ّ:يجمُّْ ؤُّئة جبٌه[مىختجبألُّجبح
ٌُّخ ذختجبحآ ىّ ٌأل إلُّحتجنً ئُّ ٌ[آل: جبَّذ[ألدّجمرآ ٌ�[ة[ألحبح: حت ئُّخلُّحت ٌىر[آل إلُّألحب
مجٌُّحنردًَّ ّ جبََّّْخلرالآ:ة[ذ نيًألىُّ:ؤآل آل:آ ؤُّخخت� ٌ[آل:يجمُّال ؤُّخآلآ خلُّحتخل[ال
ةُّخم ٌألُّ جنً جلؤ[أل:طُّال ئُّ:مجحت�َّز[أل:ٌ[خل[جبحآ ٌُّةُّال خ:س[حتٌّ آ ]خل شُّهر[
خُّ إلُّخلر �[ألُّآ ّ خ :خ خىُّآل ضذ[آل :حتْحألّأل خلٌُّختٌّ ألُّجبَّةختجبآ: ّ ز إلُّخلر
ألّحنرؤ[ألُّةٌُّّ ٌ[آل جلؤ[أل:مجُّئُّةٌُّّ: خُّ طُّمجُّحت:جلؤ[ألُّةٌُّّ: جبَّة[ز:آ ٌَّدًحتجب ّ ئ
جبحْحذ[آل : ةختجبآ ّىال جنر جبحْحٌّ طُّمجُّحتئُّْذُّة[قحبح: ٌآلآ ؤُّمجُّحت� ّ ئ ة[ذُّ: طُّْ: خًْآ
خىُّآلآ يجمُّ ٌ�حتحخلر خلٌُّختٌّ ٌ[آل:ضختحسآ:ذُّألإل[ ّرآ خ خ[جي ئُّْحألٌُُّّ ّحبَّةُّال ئ
ٌ يجمُّةُّحت طُّمجُّحت ّرآ خ جبحجبَّْحت خ[ جبحجبمج[ٌىختجبأل:طُّع[ؤحبح ّىّحنر[آل ةُّخل طُّمجُّحت

ّر. خئ:ةختجب:ذُّألإل[:حتحخلر يجمٌُّّ
ةُّؤّألُّة[أل ذ[ٌوٌُُّّّ ْ ةألُّة[آل ذ[ْحألُّ ؤَّْ خلُّحتَّذ[جبح ئُّ ّر جبَّخ
ىضُّئ ّحن١ ز خىُّآلآ جبَّْْال ذّؤ :ٌّ]خلى جبحْحٌّ جبْحذخت: خحبَّألَُّّْآ: جبحْحة[حتحآل
نيُّألحبٌآل ؤضض[ٌَّّْ ْ آ ئُّضمجختز زًنيّ[× جبَّمضضًحٌّ جلحت ذ[ْحألد[حتٌىختجبالآ: جلحت:
آ ذًحت�َّؤحبَّةختجب ّ[ألحبَّذختخل[الآ ّ ئ أحألّرحما زّ[َّْ ئُّال جلٌ[ذخت ؤآل ض[ٌ[ألحبآ خل[ف
ًَّّ ط طُّمجُّحت إلُّخلر[ألَُّّْ طُّْحألٌُّّ خُّال خًْآلآ مجختألل ْ مجُّْحتَّ: ئُّة[ألّ[آل ّ هختْه
ئُّْحألٌُّّ ؤُّذختخلّحبححتذختَّ: جلحت: ةُّ ئُّة[ألّ[آل ّ ه خ إلٌُُّّ ٌ�ُّني[حتَّة[آل: حت ؤألحبحئآلآ:
ْ جبحأل[ٌُّ ْ خلًيختحذُّ إل فجبَّئ ةُّ يجم[ألٌُّّ طُّْ جبَّةُّآلآ خ يجمُّذ[آل طُّْحألُّ
آ ّر جبحجبَّؤ[ئ ئُّ:أل[حت�حخلر حتحخلر ز[جن[آل:طُّْ ؤُّئُّ:جبَّة[زآ ط[٣[ألحبح ئُّ خُّخ٢ٌّ
طُّْحألُّآل ةختجبَّْْآ ىضُّئ خ يجم[ألُّجنّ[آل طُّال جبَّذختخلآلآ جبْخبؤآل ئُّ ةُّ طُّْحألُّآل
خلُّحتجبَّؤ إل جبحْحة[ألّ[آل: ْ ؤحبَّمف: طُّْحألٌُّّ جلحتآل جبَّذختخلآلآ جبْخبؤآل ئُّ ةُّ
خٌْ[ألىختجبََّّْآ خًْآل ًٌألىُّْذٌ جنً ْ مجُّألش ٌ[آل ؤألحبحآ :ًَّّ ط ّ ة[ذ ةألآلآ
طٌَُّّّْ خُّخخ ؤآلآ خلُّحت ضجمرّ[ألُّ ذ[:طُّْ:ة[ذٌُّّ خىُّآل خ[أل�ُّْحجل ألٌُّ[ألرًحأل خُّال

خحبجلألَُّّْ. ٌ�ٌُُّّء حت
ئُّ خىٌُّآل خل[جبٌَُّّ ضُّئىُّ طُّْ :خ يجمُّ ةُّ: آ مجختحألُّة[ألُّ جنرُّ ئُّ طَُّّْجي
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ئُّ ٌىّ[آل إلُّألحب ةةختجبألَُّّْآلآ ْ:ةّألُّ ضُّحتٌى:حتة إلُّحت ْ خًْآل ذُّْحْ ضٌ[ألحبح
أل[ذًح×:خ[أل�ّ[آل ٌُّخ ني[ألحبٌ[آلآ ضُّئىّحبح جبف ئُّ خُّؤُّجي خ[خلّ[ألحبَّةختجبآ مُّيّحبََّّْ
ةختجبآ ٌحلمج[حتٌال ز[حت ّجمر[ ط طُّمجُّحت ّ[ألدسختخلألَُّّْآ ّ ئ ذ[َّْةً ٌألُّآ جنً طُّال خ خىُّال
َّْؤحبَّحتََّّْألُّّّآ جبَّةُّال:ْ سختخلّألَُّّْ ّ ئ جبَّةُّالآ ٌ]ئُّ:ذ[حتؤ ٌحلمج[حتٌّ ز[حت طُّْح
خٌَُّّّْ خىُّآلآ يدًف ضجمرًألُّذُّخلُّحتٌّ خال ّحن١ ز طٌَُّّّْ ضًحجلٌ[حتال ؤألّخن:
ةآلآ خلُّحتجبَّؤ ُّئُّمج ألًحآ خلُّحتجبَّؤ ذ[ٌوٌُُّّة زئآلث جبْْ جبْخبؤأل[آل
حتَّذحبحألٌَُّّّْ خُّ جبَّخلردىُّال ةُّ ئٌَُّّّْ خدّألآل حتحخلر نيًألخ ْحجبَّة[ز طّحبٌّ
نيُّألحب خُّال خرًح× ئُّْحألٌُُّّ خًْآ خُّحتمجختٌىختجبألُّةُّال طُّؤُّجي جبْحذختآ جن[ٌرٌُّّ طُّال
:خُّ ْ ئُّخلُّحتال:إلُّآل ةُّ ؤَُّّْ خجمخت� ْز[مجُّألحبحألُّ زخت� طُّْ خ[٣ىختجب ةُّ يجمُّ:ةًحتذ[ألُّ
آ ألُّ" خلُّحتةُّْذً ئُّْحألُّجنُّ رَُّّْآ ّ جبَّجلحتأل� ٌر[ألحبح مجً ئُّ ؤ[ٌَُّّْ طُّْ ٌجتحٌ جبحت
ئُّ مجحنر خُّ طُّمجُّحت آ ّر حبح:خ ّ ًَّّجي:ذ ط ؤآل:ْ ني[ةٌُّّ:خ ئُّخلُّحتةُّْذألحبح طُّمجُّحت
مجختحألَُّّْ ىٌ ة[حت خُّحتجبَّال ضختحْؤُّذُّ ؤآل:جبَّجلح× ّرآ د�ٌُُّّأل ّ ز خلًجبال جبجلَّةُّؤحبح
طَُّّْجي:ضًح آ جبَّمجختال ٌحلٌّ حت ٌّض خلختْجنر ّ ز خُّ آ جبَّجلح× ة[حتٌّ:ضال ؤآل ْ

ّر. خ ط٢حجبٌّ ْ طّ﴿رّ[حتٌّ ٌ[خل[ خ ٌحلمج[حتٌىختجب× ز[حت ْحأل[جلح× ّرآ خ[خد ٌر جبٌَُّّْ
ذ[َّْةً ةختجبَّْ ّىال ذ[ْحأل مي جبحث يجمُّةختجبألُّةٌُّّ خُّ ٌجتٌَّّ جبحت زختخلّ[حتَّ خُّال
خُّحتجل:خىُّؤَُّّْح جبحجبَّْحت خ جبحْحة[× خلًحتخًْ جبحالآ:ؤئّرحم جبَّْحتٌَّ[آل مجًؤ[ألُّة[آل
طُّؤُّجي ْحآل:آ جنى[ذى[حت َّْء طُّْحآل ح فجبَّئ ني خ[حتَّؤَُّّْ ئُّ ضختحس جنى[ذى[حتٌّ
ةُّ ّىُّ جبَّحتنيًأل خًَّْآ ّ جنر ذًجن خلًيختحز جبحْحٌحبَّةُّآل ةُّ طٌَُُّّّْ ةًحتذٌُّّ
أل[حت�حخلرّحبح خُّخُّحت حتحخلر سئ طُّْ جبَّحت�ْحزآ حبحٌُّ ّ ذ طٌَُّّّْ ْ ط[٣[آل خُّحتَّْ ني[ْ
ئُّ ضذ[آل خُّني[ٌّْ ضذ[آل آ ضضفجبَّئ ىضُّئ خُّ ئىختجبأل[ألُّجي ّ ه طُّال آ جبَّة[ز
جبَّألف أل[ٌّْ ْ جبحتْخلرحبَّة[ز ّ ةُّخل نيآل خّألّر[آل طُّحتخلرل[ألجمحبح ةؤّحبٌ[ٍ
ْحزآ:ضُّحتٌى خخت� إلُّْحجبح خُّ ّر جبَّذًحأل ةُّ ّر خئ ْ ٌر خ�ُّحت� ّحبَّة[ز خلًيختحزآ:ْحٌئ
خحلح×آ ئُّخ[حتََّّْ جلحتٌّ ةُّال:ٌ[آل ىّ جنر شُّجلأل[ةُّال ٌد[خلحبح:ةُّ إلُّألحب ئُّ ئُّنًةختجبألُّ
هُّئجمُّهٌُّّ:خلختْجنر ألحبة[حتَّة[ألٌ ضً ّ:ئُّ ٌُّة خ ضختحزُّال ةُّ ؤُّخُّخلرال:ئٌَُُّّّْ

ّر. إلُّخ
ؤّئّرحم ةُّ آ طٌَُُّّّْ: جبَّجبحال ط[جلححتٌّ طٌَُّّّْ ةُّ طٌَُّّّْ ئُّخلُّحت: خلًحتخًْ
حتحخلر طٌُّّ:طُّخلّألُّّة[آلآ سحتَّآ ئُّال ؤُّذختخلّحبححتٌّ خُّ:ذ[ْحأل جبَّة[ز ذ[ْحألد[حتال
إلٌُّء إلُّحت خُّ آ خلختْجنرَُّّّْ ألَُّّْ ّئى ّ ئ خُّال أل[ةُّال زًٌَُّّألحبٌّ ؤآل حتحجنى[ٌُّْ
جبَّجبَّآلآ يجمُّة[× حتحخلر خُّ جن[ٌُّذ ط[ؤ[جبَّخًْحآل ئُّ جلحت ّرآ إلٌُّة[ألَُّّْخ ئُّ
ٌر[آل مجً طُّْحألٌُّّ: طٌُّّ خىُّآل يجمُّ ةُّْحذُّ دحبحزآ ّ ز �مجختأل جبحجبَّْحت طٌَُّّّْ: خ[
جلحتآ ؤألَُّّْآ:ط[ٌ[:يجمٌُّّ ئُّخ[حتٌَّّ ى[ألر[آل ّ جبحتحْخل يجمُّة[×:خًْآ:إلُّْحئدحبَّألُّ ئُّ
ذ[َّْةً َّْؤُّة[ألّ[آل ئُّ ٌد�ختآل مجً ةختجبَّْْح خ[خل[ألَُّّْ طُّال ئُّخ[حتٌَّّ ةُّؤر ٌ[آل
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ٌر. جبَّجبحت خُّجنُّ ئُّخلُّحت:طُّال ٌ[حت خخت� طٌَُّّّْ ُّئُّمج ذ[ْحألُّة[آلآ ذُّْحٌّْ ٌآل:ئُّ جبحخخت�
خُّز[حتَّ:ْحألُّ إلُّْئحبَّجبَّال ؤ[ؤخلر[ٌُّةال ؤآل ةُّ ّر طَُّّْخ ئُّخلُّحت خُّال:يجمُّ
ّحنًذخت ز َّْء:طٌَُّّّْ حبحألُّّّ؛ ّ حتحخلرُّّة:ذ إلّمت :ُّْخُّذ[ئ طَُّّْ:يجمُّةٌُّّ ؤَُّّْ ّ خئ
خلر[ٌُّةؤ[ؤ طُّمجُّحت آ ٌ�٢حْال خُّةخت ؤ[ؤخلر[ٌّ ؤآل:خُّحتجلذختٌآل خٌَُّّّْ ّحبحخًْآ ّ ذ
خختْجبٌىًخم حئًّألرآ: سحتسّ[خم طُّْحألُّأ ؤختل[ٌُّذآ ةختجبأل ه٢ ئُّ خُّحتجلخآل
ْذّ[آل جبَّجبَّآل: ْحآل: إل[أل ْ جن[حتَّة[آل جبَّنيألُّ حئّحلٌّا إلدّ[خم حئىًّخمآ
جبَّجبَّآل ُّئُّمج [آل ّإلُّْئ ْ جبَّةُّآل ٌ[آل ه٢ ضًجبحجبح أل[ٌّْ ّ ئُّ:ز ئآلآ:طُّْحألٌُّّ ّ دإل ّ س
مجُّْحتٌَُّّآ ني[ةُّ طُّال: خ جبَّةُّآل خلًز[خل�ًجلححتٌ[آل خُّئىً آ أل[جبَّألخ: ز[حتٌَّ[آل
خ[خلىختجبال ٌّخ ٌ زّ[ْ طُّخلّأل[:جبَّخبٌّآ ئُّ جبحؤخ:ئُّخ[حتحةُّ ّىّ[آل هٌُّئُّخلًه إلُّْحف
طٌُّْخن ةةختجبََّّْآ خلهجمر[ٌُّّة[آل خ خ[جي ز[حتٌَُّّة آ خّألّال خُّخلًجبهُّ

خًْ. إلًّألّىًخما ةًحتٌّ أة[ئّ[خم
ٌ[آل طُّخلسآ جبْْ ةًحت�َّة[ألر: :ؤسختخل ّ ئ إلٌُُّّ ةًحت�ٌّ: جبْْ :«ًّ ّ ز ّ ة[ذ
ط[خل[أل١َّ ْ خ[جن١ آ خ�ختٌّ خ ٌىّ[آل ألُّحت ّ حتحإل ألُّخًْ مجختحآل ئُّخلُّحتز ؤ[أل�[خًْأل[ٌُّ
ْ خد[ز: ًٌٌَّ[آل خُّحت� ذ[ ألخ ّ خُّة[حتٌدإل ٌ سًذّ[حت ٌ[آل طُّخلس ألُّحتٌّ ّ حتحإل ةُّ:
ةؤُّئ�ُّآلآ أل[ْ لؤخت جبْْ طُّْحألُّ خُّال خ[ئيآ ْ ة[ؤئ ط[خلر رُّ ّ خّ[أل�ٌُُّّأل
ْ أحألجم[آلا ؤختل ني[ةٌُّّ جبَّجلحألخ ةخ ٌحلَّح خُّحت� ة[ؤّ[آل ةختجبََّّْ ئَُّّْ خ٢ز ط[ٌ[
ّر جبَّحتةختجبخ ة[حتَّةٌُّّ ئُّ ئُّْحألٌُُّّ ةُّ ةختجبال خ يجمٌُّّ أحئدحنختا ؤختل خلّ[خلُّذ
ألّحنرؤ[أل ْ ُّّ ّ ة طَُّّْ ؤسختخلّ ئ جبَّخلرؤىُّْزآ  خُّف َّْؤّحبحٌَُّّْ خ[ْةُّآ ؤ[جبحال
خُّ َّْ حئد[حتٌّا أحهألّخن َّْؤّحبحٌَُّّْ:طُّْ جبَّمجختحآ ٌ ةخت خُّ نيُّألحب ْ ٌُّّ ئُّ:ةً
,هّرحم طٌُّّ ّر خ م[هُّّذر ط[هُّحتٌآل مجختذدًٌْ[آلآ:ئُّخُّحتضؤَُّّْ:ْ» ألمت:جبحتإلُّال ّ ز
ٌّ ه٢ ةُّؤُّ ٍ ّ:طُّال:ةخت ز خُّ ةُّ ضرآ ّ حبحخ ّ ذ خُّحتحخلر:طُّال:شّىؤُّذُّز طُّمجُّحت آ
حتحخلرّحبح ئُّ خُّال جب٠ٌَّجبالآ نختْحتٌّ جبَّخًْالآ حلححت ّ خ إلُّؤدًحٌُّ طُّمجُّحت آ جبَّة[ز

أل[جلح×. شىؤٌُُّّ ئُّال ّ جنر
خلًيختحز طٌُّّ ّرث جبَّئ ْ زختخلًَّّ: :ًٌَّّّ ط ئُّ: ضًجبح طُّخلّألُّّة[آل؛ طٌُّّ
ىٌ ٌ[حت خخت� طُّْح ْحألُّخًْحٌُّ طُّمجُّحت ئُّخلُّحت:خْخًٌَُّّْْآ ذ[ْحألُّز سحتَّ طُّْ نيآل
يجمُّز ْ إلُّئألُّجبَّخخت�ٌّ طُّْح:جبَّأل�ر خًٌْر[ٌُّ ضُّئى:ذخت َّْء طُّمجُّحت جبَّجبحآ ذختال
ٌ[حت خخت� ح ض٢ طُّمجُّحت ط[جلححتؤ[ألحبَّجبحزآ نيًألىُّ خىُّآ خ طٌَُّّْ[آل خ[خل ألُّجبَّةختجبآ
إلُّحتَّْإل[ جبَّجلح×آ ذًألحب :ذُّشُّجبٌُّة خُّ طُّؤُّ ؤآل خحبَّآلآ: جبخلُّّةُّز ئُّخلُّحت
ًٌَّ ةً ئُّ :ْ ةختجبآ شُّةّؤّال جبحْحٌّ نيخ ةُّ حتْألدىُّؤَُّّْ خذ[آل إلُّْئحبَّجبَّال:
إلُّحتنيُّألحبَّ خ�ختآلآ ئُّْذُّة[× ٌ مجً جبحْحة[حتال إل[ذآلآ خال ضختحز[ألُّ حتْجبحَّْ طُّال
ذُّْحْ حتحخلر ةُّ:س�ُّئُّ ّال خَُّّْجبح:جبَّأل جبحآل خُّال ّحبَّةُّآلآ ز مج[ئرُّال ٌىر[آل إلُّألحب
حبحألُّة[أل ّ ئ ئُّ جبٌ[حتٌىختحْؤ[آل ىّ حبحأل ّ ئ طُّخلّألُّّة[آلآ طٌُّّ الآ ّ أل[ئ ذخت إلّىل
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ةُّ ال:جبَّزختخلآل ّ ئ طُّمجُّحت خْةختحْحألُّالآ يجمُّ ئُّْ خلُّحتني[ٌَُّّْةُّ ةُّ ٌُّ شىؤُّز
ْ ني[حتَّألًخل:ؤختلحبحٌُّ ئُّ طَُّّْ ةُّ َّْؤحبَّجبَّؤَُّّْ خَُّّْ نيُّّح شّىؤٌُُّّ طُّْ

شُّةّؤال. ؤآل ط[خلرُّجي ذ[طُّْ
ؤًمشحلٌَُّّ ٌ[آل شىؤُّذُّ: جبَّةُّالآ ُّئُّمج يجمٌُّ[آل: ؤآل: ةُّ طُّْحألٌُّّ خُّال
طَُّّْجي ألّؤُّآ نيًألىُّ خىُّالآ أل ّ زئ أل[ذًح× ؤختلٌَُُّّّْآ ذًحأل[ٌّ ئُّخلُّحتٌّْ ْ
طُّخلّألُّّة[آلآ طٌُّّ حتحخلرَُّّّّْآ ئُّ جبْْحتَّ جلحت ْ نيًَّْ إلُّئُّجبح خُّ إلُّؤُّ ّر ْحجبَّجلحأل
خذ[آل ةُّ ألُّّّ ؤآل طَُّّْ:ْذٌُّّ مجٌُّ[ألحبآ ْذُّة[× طُّمجُّحتني ٌآل ؤحبحألُّخخت� ّ ئ جبَّضًحجلال
ّىختجبآل ز ؤر[ؤ[ألُّ جنّ[ٌّْ ال:ةُّ ّ جبحجبَّأل :ٌ ضال:جن[إلّحب ئُّخختٌّ خُّال خ[خلحبَّةُّالآ
ةُّ جبَّةُّؤَُّّْ ط[مج[جبححتذ[آل خى[زآ خذ[آل هُّئجمُّهُّةُّال خ[خل طٌَُّّّْ خ ّرآ خ
إلٌُُّّ:سحتَّةٌُّّ طُّمجُّحت إلٌُُّّح ٌ[آل ٌُُّّئ هُّئجمُّهَُّّْ ئُّخ[حتٌَّّ ّىال جنر إلّمت ط[ٌ[

جبئوُّّ. ئُّ:جن[إلّحبٌّ:ضًحَّْألحبٌّ ؤُّخُّخلرال نيُّّّآ
خختحجبَّحتؤُّآ :َُّّّْ ّؤألحبحئ ئُّ إلُّحت أجنختٌوًآلا ةُّ جبَّجلحألآل ًَّّ ط مجًؤ[آل: خُّخخ
ةُّ جبَّجلحألآل آ إل[ذَُّّْ مجُّئر[آل جبْحذختٌخن:ئُّ جبْْحتضجمرألَُّّْ:ْ ئُّ ًَّّجنُّ ط خختحجبَّحتٌّ
زُّحتخلر�[ٌّ خ جبَّنيًْ جبٌَّىختجبآ ةُّ ّ جنر إلُّحت ئُّ حتحخلر�خًْ إلُّخلر جنختٌوًآل
جبَّضًحجلال :َُّّْ جبَّمجُّحت�ق جبَّزختخلآ: ّ ئ سًحتطُّذَُّّْ: خُّ :ّ جنًحأل خبألُّ ْ أجبئوا
خُّؤُّخُّخلر ّرآ جلحأل[ذختخ ّ:إلٌُُّّ:ئُّْ ةُّخل ةُّ زختخل:ّ جنًحألُّ:ئ طُّْ آ آل ألُّخخت� ّ ؤئ ّ ز
خُّخلُّحتؤحبحآ خحبحز جلحأل[ٌُّّةٌُّّ: هُّجلف ألُّّّ زّ[ْحألحبح ًحآل: ّ أل ئُّ ةُّ َّْؤّحبحٌَُّّْ
زحنر�٢ٌّ:حتحخلر ْ ًحق[ألحبح ّ أل ئُّ جبحجبمج[ٌىختجبألحبحٌُّ ئُّ خختحةٌُّّ ؤختجبآ:خُّال جنختٌوًآل

�ؤَُّّْ. جبٌَّ�٢ ةُّ جبَّة[ز جنر[ألُّ طُّْ
ٌّخُّإل ةُّ ّال دئ ّ ز طَُّّْذ[آل ٌر نيًألىُّ:جبَّؤُّْ �حجبَّمجٌُُّّ×ح ز٢ إلُّْحئُّذ[آل طُّال
خُّ إل[ذَُّّْآ خ جنًحألُّةُّال َّْؤ:خبألُّ ّ ة[ذ إل[ذًَّْآ خ[خلىختجبألَُّّْ:خُّخلُّحتؤحبح
ئُّ:ْحذ[ةٌُّّ ٌىُّ طَُّّْ:ةجب ح نيُّّّ ئُّؤُّجبح ئُّ:ضًحَّْألحب ْزث:ؤُّخُّخلر ضؤال
ؤُّخُّخلر طٌُّّ ألُّّآ: جلحتٌّ ْ ةُّال شّىؤُّذ طَُّّْ جبَّجلح× ؤآل ألُّمجٌُّحنرالآ
طُّْ طضضٌَُّّّْ: ُّئُّمج جبَّةضضُّالح ىضُّئ شًةؤ ؤآل ّر جبَّئ ةُّ: ئضضٌَُّّّْ نيُّّّ
أل[ٌُّذَُّّْآ خلختْجنرّحبح ُّئُّمج جبحت نيًألىُّ جبحتخى[زآ ؤًخلرُّشّئُّ: ضًحَّْألحبَّ
ٌ�ٌُُّّء خُّحت ذُّْحْخًْ جبْحةختجبححت شُّذر[ يًآ خ٢ةختجبألٌَُُّّّْة خ٢ؤىختجبََّّْ ٌُّخ
ّىحبح ٌُّة خُّجبْحٌّ طٌَُّّّْ ئُّخلُّحت خًْال خلًْحت إلُّحت آ ال ّ خئ ئُّخ[حتََّّْ ىّ جنر طُّذًح×
خُّحتَّْ:ضًحَّْألحب ٌُّّ�ٌ حت ٌىُّْز:خّألّال:آ خُّحت� حتحخُّحتحٌُّذّال:خى[زآ:طُّمجُّحت ٌال:ةُّ خ�ُّحت�
مجُّْحتَّذختَّآ ؤآل ئُّ جلحت شّىؤُّذحبح ٌىُّ:ئُّ طَُّّْ:زّ[ْ ال ّ دئ ّ ز طٌَُّّّْ ذ[َّْةً مجختزآ

خدُّال. ًٌَّ خُّحت� ىضُّئ ٌ[حتؤحبحَّْ خخت�
أل[ٌّْ أل[ة[ز ًٌّجمر ز أ خًْ خلّ[خل ىٌ زّ[ْ ئُّ ؤُّخُّخلرال ئُّخُّحتطَُّّْ
طُّع[ؤُّجن طُّال ةختحْ: ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ أل[خلختحَّْآ إلٌّ:شّؤُّذُّةٌَُُّّّْ خُّ ّألفاآ خ
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مجٌُّحنرؤُّ ذ[َّْةً آ حبح ّمجُّئ ئُّ ئُّ:يجمُّةختجبآل ألُّخًْال جبئألّ[ إلُّحتمجّحل أل[آ ّ خُّجبَّخلرإل
شُّةّؤّ[آل جن[ٌُّذ جلحت ىّ ضُّئى طٌَُّّّْ ُّئُّمج ألُّخًْآ ةُّ:شُّةّال ٌ[حتٌَّّ خخت� طُّْ

جبَّجبح. خ
ئُّ جن[إلّحبَّة[أل جن[إلّحبٌّ جبٌَّحلحألآ شىؤُّذُّةٌُّّ ئُّ ٌّض ةُّ طٌَُّّّْ ُّئُّمج
ط[ٌ[ ّرآ خحلحأل شُّةّال خُّ ٌّطُّمجُّحت:ض دىُّال ّ ز حبح:يُّأل[مُّذ إلُّْك سُّحت�حآلآ ّ ذ نختْحتٌحبح
جبقُّألُّةٌُّ[آل ةُّ طُّْحألٌُّّ آ ّر ذًحت�َّخ ال ّ ئ ْحٌىختجب طُّؤُّ ألُّخًَّْآ شُّةّال خُّحتحخلر
ّحنر ؤإل ّ س خُّ آ ّر ذًحت�َّخ ةُّ إل[ألّ[ألحبح ألُّخًْآ يجمُّة[آل ئُّ ٌّ[آل مجً ْ ألُّخّأل
سًحألآ ئُّ:ني[ةُّْ أل[جلحألف جبَّؤحلحأل:إلُّحتجبْْةؤ[آل:إلّمت طُّمجُّحت ْزآ ضؤال خُّ ْ
طٌُّْخن ْ جبَّةُّال جلحألجمر: خ[أل�ُّجنٌُّّ ؤآل نيًألىُّ: خ[جن١الآ ئُّْ ّجمر[جبح ط ئُّ: ؤآل
ذجلٌ ئُّؤُّجبح ئُّْحألٌُُّّ: خحلح×آ: أل[ةُّال شُّجلٌخن ْ أل[جلح× ؤآل خُّال ّرآ أل[جلحأل إلّمت:
ْ هُّئجمُّهُّةٌُّّ خ[أل�ُّجنٌُّّ ئُّ ضجمرُّحت�ْْ حتحخختجبٌْْال جنر ٌ إلُّألحب خ[جن١"آ ئُّْ
جلحت ىّ ضُّئى ْ حألحبؤَُّّّْ مجُّحت� ذختٌخن طٌُّّْ طُّع[الآ إلُّؤ[آل مجٌُّحنرؤُّ حبح ّئُّمجُّئ

ةختجب. ٌجمرُّةٌُّ[آل ًإلُّئ زحنر�٢ٌّ
حتحخلر ئُّخلُّحتؤُّ:ذُّألإل[ ؤآل ةُّ طُّخلّأل[ ىضُّئ طٌُّّ خ:جبَّضال ٌألحبذ[آل خلً
طُّمجُّحت خ[٣ىختجبآ: طٌَُّّّْ خضضُّجبْحٌّ حآل: مجضضُّحت� ئُّ أل[َّْ ّ إل ةذ[ٌّال خُّخمآ ْ ال ّ خئ
طُّْحألُّال خلًجبهٌُّّ خآلآ نُّيئ ّ خ جلحتذختٌألّ[آل ةُّ خدّألؤَُّّْ ىضُّئ خُّأل[ْخ[أل�١ٌآل
ئُّخلُّحت خلى[ٌ[آل: :ّ زّ[ْحأل ضرآ ّ إلُّخ ْحٌ[آل زئٌُُّّة طٌَُّّّْ خُّخخ: ةُّ ةختجبَّْْ
حألُّة[أل مجُّحت� خ[خل طُّؤ[ألُّألُّخًْآ ئُّخلُّحت خلى[ٌ[آل ةُّني إلُّخًْآ هُّئجمُّهُّ
ةُّ أل[ألُّجبٌّ:طٌَُّّّْ ّ إل نيُّجنرًؤُّ:خ ةُّ ط[جلححتٌَّّ ئُّمجُّ:طُّْ جبَّةُّال خ ضؤر[آل
طّحبٌّ جن[م٢َّة[آلآ حتْؤىختجبَّ أل[ْ ّ إل خلّ[خل زّ[ْحأل ئُّ ْحجلال ْذآ جنًحألُّةُّ خبألُّ
ةُّ ٌجنّنخت ىّ أل ّ زئ إلُّحت ئُّ ٌ[آل شُّؤ[خلآ حت�حألمج ٌ[آل خآلآ ذختحخبٌحبٌّ جن[م٢ٌّ
خُّ جن[م٢َّة[آل:ْ ٌّ:ٌُّط[جنىختح ة[حتَّ طُّال ّ�ًؤ[آل خ ْز آ:خُّضؤال ٌر خر[ألُّْ ًَّ ّ ط
ةةختجبََّّْ يُّئُّال ض[َّْآل جبٌ[حتٌّ ىّ ؤُّئة ةُّخمآ ألُّجلحأل١ٌآل جبَّفُّ ط[جلححتجبحألّ[آل
جبَّةُّآل خَُّّْ ْح خخت� ًَّّحتخ�ختالآ:ط[ٌ[ ئ ىّ[آل ّ جنر ذ[خرًح× خ:حتْألىختجبألَُّّْآ طَُّّْال ْ
طُّمجُّحت ةختجبؤآلآ ةُّ خىُّال يجم[ألُّ ئُّْ جنُّحتال ضُّحتٌىدًْ جنُّحتؤّ[ألىختجب ّالح طٌُّئ ةُّ
ّ جنر جنّنختَّة[ألّحبح ئُّ ّر ألُّذًحأل ةُّ ألُّّّ ًحألّ[ألحبح ّ أل ئُّ ّ ةُّخل ألُّخًْؤ[ٌُّآ أل[ني[حت
ئُّ هُّئجمُّهُّ جن[م٢َّة[آل جلحألّال ٌُّةجمُّحت: ٌُّخ آ: فخئ ٌىّحبَّضُّآل: حت ةُّ ئٌَُّّّْ
ط[ٌُّذ ةُّ ْحآل ّحندّألّىُّحتحآل ز ْ يُّجبٌحم َّْء خُّئىً أل[ضُّألُّحتْْآ جنّنختَّة[ألّ[ألحبح
إلُّحتَّْإل[ خّألآ جن[م٢َّة[×: ًٌَُّّّ جن خُّال أل[جلحألآلآ ْحذ[ةٌُّّ ْ : فجبَّئ سًحآل
طٌَُّّّْ :ُّئُّمج إلُّئ�ختذًَّْآ هُّئجمُّهٌُّ[آل ْحجبَّجلحألآل طُّؤ[ألُّ ةُّ خّأل طَُّّْجنال

ّحلَّ. خُّإل إلُّحتنيُّألحبَّ:جن[م٢ٌُّذّ[آل ألفآ ض[َّْأل
جبحتْخلرأل[ة[ز خ خبٌ[آل:مجًؤ[ألّ[آل ُّة[أل ّةُّ:خلُّحتي[ئ جبَّْئُّؤُّألحبَّة[آل مجُّعُّ
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خدّألآلآ ش[ئُّذُّ طُّْ ةُّ إل[ذًْآل طَُّّْ خ ةجبَّخًْألَُّّْآ خُّجبَّْحتٌحبح خُّحتجبَّْحال ْ
إلُّؤ[آل خطٌَُّّّْ جبَّخّألآ ةُّخلُّة[ألّ[آل: جبَّخّأل ضٌ[آل: فحت ةُّ طُّْحألُّجي
ئُّ ةختجبَّْْ زّ[ْحألّ[آل خلًذوٌُّّ ةُّ طُّْحألٌُّّ جلحتخٌُّّ خّىُّآلآ ضٌ[آل خ طُّجلؤًآل
ةُّؤّ[آل ىّ طٌَُّّّْ:ذُّألإل[:جنر ُّئُّمج ُّّآ ّ ز جلحألجمر ةُّ جبَّخختجب مجًؤ[ألّ[آل ضٌ[آل
آ:ذًحت�ٌَّّ ذ[يّ[ألىختجبألَُّّْ ةُّ ألُّجبَّجلحألآ:طُّْحألُّجي إلّىلّ[آل طُّْحآل ٌ[آل جبَّجلحألآ:
ئُّ ألُّمئُّز ذًحت�َّخًْألُّآ طُّال ئُّخلُّحت خُّحتحخلرحبَّجلحأل ضٌ[آل ْ جبَّحتخخت�ٌّ ضٌ[آل
زختخلّ[حتٌ[آل ّ ةُّخل طُّمجُّحت ضختحزىختجبَّْْآ َّْة[أل نيًألىُّ جبَّةُّآلآ خلًيختحز
ّحنًحجلٌّ ز ٌىُّ �خت ّ س مي جلحألجمر آ إل[ز ّ مجًأل[إل مي ألُّمئُّذُّآ طُّال نيخ دى[زآ ّ ئ
إلُّْئحبَّجبَّال آ ألُّجبَّجلحأل ذًحت�َّخًْألُّةٌُّ[آل إلة[حتٍ نيًألىُّ ّآ ئُّ:َّْؤ مجُّحتؤّ[آل
ٌألُّحتٌّ ألً أؤئّرحم ذ[ْحألد[حتٌ[ةختجبال ٌُّّ ألً ذّؤُّ طُّال ةُّ ئٌَُّّّْ خىُّال ضال ئُّ جبٌو[ن
ٌألُّحتٌّ ألً ئّيآل آ خلّ[خلُّّة[آل: ْ زّحنَُّّْحتحآل ٌألُّحتٌّ ألً طُّألّرحم: جن[م٢َّة[آلآ
ىختجبألمجُّألحبَّئ آ حتَّجلحئضضُّز خ ة[حتٌّ خلًيختحز ضضفجبَّئ طُّْحألُّ ا جتَّة[آل ّ ْذ[حتخ
ٌّض خ ٌّض ةُّ إلُّخًْ ٌّْزُّحتخل١ح :ْ ْز: ضًحَّْألحبٌّ ة[هختةختجبأل ْحآلآ

جبحتْخلرّىختجبخًْ.
آ ْزخت�ٌّ نيخت� خُّ ةختجبألُّّذمجورًمج ط[ؤ[عؤ[آل خًْآلآ خلى[ة[ألّ[آل طُّؤ[ألُّ
ئُّخ[حتٌَّّ آ طُّخلّأل[ ىضُّئ ٌُّخ ةختجبْالآ ذ[ْحألد[حتٌ[آل ًَّّ جن خُّال طٌَُّّّْ ُّئُّمج
ةُّ ّر أل[خّأل طَُّّْ طُّْ آ حتَّجلٌئُّذُّ ض[َّْأل طُّْ ةُّ ٌ[حتجبَّجبَّال خخت� ؤآل أؤئّرحما
ْ جبحتْخلرىختحَّْ شُّؤ[خلُّ ئُّخُّحتطُّْ جبَّخ[زآ ٌ[حتجبحآل خخت� حت�َّز[ألمج خُّحتَّْ ىضُّئ
ئُّخلُّحت خُّئ�ُّجي ألُّّّآ طُّْ ّحنٌُّّ ة ةُّ ة[حتحألُّ خُّْ أل[ني[حتةختحٌَّّْ مجختأل�ّحبحألُّ طُّْ

جبَّضُّألُّحت�ْْ. يجمُّة[× حتحخلر
ئُّ خ٢ جلحت ط[ٌ[ دىُّالآ ّ ئ ٌىر زختخلّ[حت ذ[َّْةً خدَُّّْ ألحلٌ ال ّ ئ ؤئّرحم إ

ح جبَّةٌُّرَُّّْ مجُّع[آل ني[ةجم[جلٌىختجبأل
:جبٌَّىُّال. خُّف إ

جلحأل[ ر:ذّ جبَّخ آ ْحألُّ ةُّ:ةخ:ني[ةجم[جلٌّ خئ جبحجبَّْحتَّة[آل خُّ ةُّْحذُّ إ
مجُّألحبَّئدًْألّ[آلآ إلة[حتٌّ ط[جنىختحةختجبأل ئُّ ّحن[َّْ جلَّسختذى ؤ[جبحال خُّؤُّآ خّر
خردّألال أل[ذًح× ْحألُّآ: ني[ةجم[جلٌّ ةخ خئ جبحجبَّْحتَّة[آل خُّ ْ خىُّ يجمُّ ةُّْحذُّ
طُّؤُّ:خُّئ�ٌُّّ:ٌُّةةُّحتٌََُّّّْ طوئّحم َّْؤحبحألَُّّْح؛ ئُّ ؤُّخُّ جبْْجب ؤئّرحمآ
ألُّّّآ طُّْ ّحنٌُّّ ة مجُّع[آل ة[حتٌّ خٌَُّّّْ خ[خلىختحَّْآ جبَّة[ز زحنر�٢ٌّ:طَُّّْ آ

خىُّ. خ ْحق[آل خ[خل إل[ْحت�حآ يجمُّخىُّ:طٌُّّ
خختٌرُّّ:ئُّ:ٌ[خل[ة[آل؛ إ

مجُّْحتَّال. أل[ألحبٌّ ًٌَّّّ ز ةُّ طٌُّْ[خل[ٌ[ألٌُّّ خُّال:ألُّء إ
إلُّؤًْ ّخن ز جبَّز[حتحخلر خل[ة[أل]ٌ ةُّ خأل[خلال ةُّخلُّ طُّْ جبَّؤًٌجمر إ
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.ّ جنر
خلًيختحز. طٌُّّ خدّأل جبحجبَّْحت جبحجبمج[ ئُّ جبَّذًحأل ط[ٌ[ إ

جبَّذًحألآل جبحجبَّْحتَّة[آل ّ خئ ؤُّخُّخلررُّ ؤئّرحمآ طٌُّّ ّّر خئ ني ٌر جبَّذُّْ إ
ني[ةّ[آل:خىُّآلح خىُّآل:ْ ه٢ ْحآل
ْحآل طُّْحآل ةُّ ألُّّّ مجًؤ[× إ

ني[ةجم[جلٌّ ىٌ إلجل ةُّْحذُّ ضجنُّآ ىّ إلُّْحئ طُّؤُّ ْحآلآ إلُّؤًٌْ[آل ط[ٌ[ إ
جبَّةُّآل. ني[ء مجُّع[آل طُّْحآل ط[ٌ[ ّفح خئ ني آ:ط[ٌ[ إلُّآل

جبٌَّىُّآل. طُّْحآل ُّخ إ
ْحآلح جنًحتحجي طُّألحبحؤ[أل إ

ذ[َّْةً حبحال ّ ز ألر[آل: ّ خُّئ آ: د�ختآل: ّ ئ مجًق ْ ؤؤُّخخت�آل ّ ز طُّخلّألُّّة[آل طٌُّّ
ؤُّ طٌَُّّّْ ٌر جبَّؤُّْ إلُّخًْآ خذ[آل: ني[ةٌُّّ: طُّمجُّحت: د�ختآلآ ّ ئ مجًق ٌ]ذة
حتحجنى[ٌّْ خُّ ٌر طُّؤُّْ ألُّمجختٌآلآ ةُّ ضًحجلٌ[حتال خ�ختٌآلآ ّىختجبآل ْحٌئ طُّمجُّحت الآ ّ ر[ألدئ ّ ز
ئٌَُّّّْ جلٌ[ذخت جبَّة[ز جلٌ[ألر[آل ذًجن ؤختجبآلآ خلُّحت ألُّذ[ع[ذُّ طُّمجُّحت الآ ّ ر[ألدئ ّ ز
نيًألىُّ أل[ذًحألآلآ ئُّخُّحتطٌَُّّّْ أل[جبَّآلآ ط[جلححتال طُّألرّحم ْ ؤئّرحم ذًجنّىختجبْالآ

ّر. ني[ةجم[جلذخت:خ ئُّْ ةُّ خحبحز ضختحس زّ[ْ ط[جلححتٌّ ةُّ ْحٌُّ خلختْجنر:جنرُّة[آل

خُّألحبٌأل﴿[ألُّجبح ئُّ خلًيختحز :
خُّخلُّحت ؤختجبأل ٌ[حتٌّ خخت� جبحجبمجضض[ خلًيختحزآ جبحجبمج[ٌِ خًْأل ذضضُّْحْ جبْحٌّ:
ٌ[حتٌّ ّىختجبأل:خخت� دُّس ّ س ٌ ني[َّْحت� طٌَُّّّْ خ خُّألحبٌأل﴿[ألُّ نيًَّْ ْ خلًيختحذحبح:جبحآ
إلُّحتَّْإل[ إلُّخًْآ ئُّ:طُّخلّأل[ ةُّ ًٌحت٣ٌَُّّّ حت ّ:طُّْ ز خُّ ّرآ خ حبححتَّةٌُّّ ّ خل ئُّ
خلًيختحز جبَّحتةُّْذأل خ ّحن١ ز حتخبٌّ خُّال حٌآ خُّ:ض٢ شًةؤُّةُّ ىختجبألّ دُّس ّ س
طُّخلّأل[ ىضُّئ ةُّ َّْهحبَّخًْ طُّْ خلُّهُّحتٌّ حتخبٌّ ٌُّةُّال جبحجبمج[جبحآ خُّحتجبَّال ئُّ
ئُّال ؤُّخُّخلرّ[آل أجبٌئًخما خ ّىحبح إلُّؤًْ:خل[ئ ئُّ أل[حتجبأل خُّ ئُّخلُّحتٌّ حتحإل[ذدًْآل
خل[ألُّ خ[س جبحأل ئُّ طُّخلّأل[ٌّ ةُّ أذجمًّخما خٌُّ[جبٌّ خًْ ٌجتَّجبحآل جبحت ط[إل[أل�ُّ
أؤّألرًحت خ يًحتخ[أل:ضحتحء َّْء جبٌَّ[ألحبح َّْة[آل ةىلُّ ْ ةًحت� ةُّ حتجلمج[حتةختجبآ
ط[ؤ[جبَّ:ألُّخًْأل ٌجتحٌ خُّ:جبحت ذ[ْحألد[حتجبح خُّخلُّحت خلحلحٌّ:ؤختجبآل ة[ذ[ألُّ حئىختٌرا:طُّْ
ط[ؤ[جبَّألُّخًْألّحن ؤ[ٍَّْ آ ألُّجبَّةختح ِ دُّس ّ س مجُّجنرُّجبح ئُّْ جبَّْئُّز ةُّجنر
خُّألحبغ[ألُّةٌُّحبح ئُّ ّ ؤ[أل� ؤ[ٌَّّْ خلًيختحز ٌُّخ خًْآ جلحت ؤ[ٌَُّّْة خل[ئُّجبح ئُّْ

ؤ[ٌَُّّْ.
خلًيختحذحبح خُّخلُّحت ٌ[حتَّةُّ خخت� ىختجبألّ دُّس ّ س جبَّةختح ني[َّْحت�ْحآل ْح حتحخلرّحبح ئُّ
حتٌّ:ة[حتط[خل[أل]ٌ خخت� أل ّ ألإل خُّ جبْخبؤألُّة[أل:خلًيختحز خًْ ئُّْحألُّجي ٌر:آ جبْحخىُّْ
ألىُّْذُّة[ألّحنٌ جنً ٌُّخ ّرآ جبحخ :خ ْذّ[آل ئُّ ْ خُّألحبٌأل﴿[ألُّ ئُّ [ذآل إل٥ُّ خ
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خُّخلُّحتخُّحتجلٌّ جلحت خُّال:خلًيختحذ:شُّةّال جبحآ ة[حتٌَّ[آل طُّال ط[خل[ألىختجبأل إلُّْف
ْ ّر خ إلُّحتنيُّّء طُّع[ؤُّةُّجن طُّمجُّحت ّرآ ئ ّ دإل ّ س خُّألحبٌأل﴿[ألُّ ةُّ حتَّذّىختجبََّّْ
ًٌجمرّ ز خُّ ْ ٌ[خل[ٌّ:جبَّْئُّز ىختجبألّ دُّس ّ س ئُّ ألُّّّآ:س�ُّ ئُّخلُّحت ىّ جنر إلّمت

ّضر. [ألُّخ حتَّةُّجي:جلحك]ٌ ٌرآ:طُّمجُّحت:خخت� د�خت ّ ٌحلٌّ:ئ حت ّر جبَّجلحأل
خلُّحتجبحألّ[آل خُّألحبٌأل﴿[ألُّ: ئُّ ألىُّْذًحألٌ جنً ْ ٌألحبة[حت ضً ةُّ خًْ: ٌ]ط[خل
حتْأل[ةُّّ طُّْ طٌَُّّّْ ّخن ز آ: ّىختجبآل: ئ ٌْح]ؤ[ئ :ْ جبٌحبححت: جبْحٌآل َّْء خىختجبحٌُّ
ْ ألمُّي نيُّألحبٌآل:خ٢ٌّ ْ حتْأل[ةىختجبََّّْ جبَّحتْْألُّة[أل ْ مُّي ةُّ ٌألَُّّْ خىًخب
َّْنيُّة[ألّ[آل ْ ئُّ:ضٌ[آل ّحلٌّ خلصختط[ؤ ىٌ ة[حت خُّؤُّجي ّحنىُّجنىختجبآل:آ ز م٢ه[أل

ةختجب.
خُّألحبٌأل﴿[ألٌُّّ ئُّ: خًْ خبْحتَّةٌُّحبح ئُّ خلًيختحز ّ ة[ذ س.جل :399 خل[ف ئُّ
حتْأل[ة طُّمجُّحت ّ آ:خل[ذ خُّألًّ:ة[ذجتؤ٢ [ذأل:ضحت خن:إل٥ُّّ ز ْذ:طُّخلّأل[جبحآ
زحنرُّّةٌُّّ ىل[ٌَُّّْآ ّ جبَّز خبْحتَّةٌُّحبح ئُّ ٌّض ذ[حتٌى ألُّخًْحٌُّ هرّئُّةُّ نيختح
خلًيختحز خًْآ ئُّخلُّحت نيختحٌُّة ةُّ إلُّخًْ ٌ حل ّ ؤ حبح ّز[ئ ئُّ أل[خُّجبًٌححتَّةَُّّْ
إل[ْحت�ح ي[نيَُّّّْ ٌُّّئ حتحةحن[آ: حتحٌُّضُّةٌُّّ ئُّخلُّحت :ٌ]ّألجبئ ْ ًحجن ّ خُّإل
خلًيختحز جبحألّحنردًْآ ذُّضرُّ ةًحتخلُّّة ئُّخلُّحت ضجنرٌُّْجمرُّةٌُّّأطُّيختٌرآلا
ًّّز ز خّأل خختحجبَّحتَّةٌُّّ ةُّ جبَّخًٌَُّّْْآ ضُّخُّحتٌّ س[حتس[حت ْ ضُّْخختجبخًٌَُّّْْ

جلَّْْح ّحنر[ إل ة[ز ّ�ًؤ[آل خ ح طُّيختٌرآل ٌَّّ ئ٢ ذ
ْحٌُّ  خُّف: طُّيختٌرآلث

ٌح :خُّجبئألّ[ٌ:نيُّألحب خلًيختحزث
ضحتجبح. ذأل] إل٥ُّ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ طُّيختٌرآلث

خبْحتََّّْ ّرُّ ّ خ حبحٌر ّ ز ٌُّّ�ٌ حت ز[خلُّْحألُّةُّ نيآل خلٌُّختَّ خلًيختحزث
إل[ذًْالآ جلحتسضض[حت نيًألىُّ جبَّؤأل[خلخآ طُّْ خلًيختحز طٌُّّ : طُّيختٌرآلث

إلُّؤُّ خُّخلُّحتٌَُّّْ س�ُّئَُّّْجي
إل[ذ ّجمر[ إلُّحت:ط خلًيختحزث

إل[ذًال :جلْذخت ألُّض٢ طُّيختٌرآلث:
ضُّخُّحتال جلْذخت: خًْ: ًٌّجمر ز جبحألّحنرًٌّْآ ّحبَّألل خ نيخ طٌُّّ: خلًيختحزث:

خىٌُّرَُّّْح
خُّال ألُّجبَّجبحآ خُّ:ضال ؤ[هُّال آ:ؤآل:طُّْ خلًيختحز خُّحتحخلر:طٌُّّ طُّيختٌرآلث
ضُّخُّحتز جبَّذًٌْجمر نيخ خًٌْرآ ّحبَّأل�حبح خ ىٌ ضُّْ ئُّ ةُّ خًْال خلُّحتخل[ال
خًٌْر جي جبظ جبَّؤأل[خلّر خُّحتجبَّْحال خُّجبْْحتخّرآ ضُّال ئُّ جبَّؤًٌجمر خىُّؤَُّّْآ

رَُّّْ. ّ جبََّّْخلر جبخبز جلَّؤ[ألُّ ال:ألُّؤحلحألُّخ إلُّخًْآ ئُّخلُّحتضز ىّ ؤُّجلحس ْ
ئُّ ّر أل[خ خختجبَّْْآ خُّخلُّحتز خبٌ[ألحبح ئُّ ةُّ طٌَُّّّْ طُّيختٌرآل طٌُّّ ث خلًيختحز
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خ١خلّر ؤختجبآل ٌ]ذ[حتؤ
خ ذآ:خُّئىً إلُّحت:خ ألُّء الآ ّ دئ ّ ز أل[ضجنر ىّ إل[ذًْال:إلُّْحئ: طُّيختٌرآلث

ٌرف. إل[ْحت� ؤُّ ّ ط إلُّؤًْؤ[آلآ
مجٌُّحنرأل:ْ جبٌئًخم ئُّ ةُّجنرُّّةُّ حألٌَُّّّْ مجُّحت� ْحجبَّجلحأل :نيُّّّآ خلًيختحزث

ؤختجب×ح ألحلٌىدًْألٌُّّْ ْحذُّ
 طُّؤخت� ئُّْحألٌُُّّ خُّال حَّْذَُّّْآ ألُّمجُّحت� خلُّهّألُّةُّ س[حتح ألُّض٢ طُّيختٌرآلث
ةُّ إل[ذًْآل ََّّْ أإلألّالا ئُّ ّ[ألختحمجٌُّ[ألحبْال:ةُّ ّ ّ:ز ضُّئى[أل نيًألىُّ ٌرَُّّْآ خ�ُّحت�

خلًيختحز. جبْححتخبٌّ:خبٌ[ألرُّ:طٌُّّ زحنرَُّّّْآلآ:ةُّْحذُّ:خٌُّ[أل ئُّ
ّر ضًحخ :ضًحخلر طُّؤُّ: طُّمجُّحت آ طُّيختٌرآل طٌُّّ ّّر خ : خُّض٢ خلًيختحزث:

ٌر. جبْحجبَّةُّْ ذخت ىٌ حتخب ة[حتَّةُّ ْحؤًحٌُّ خخت� آ:خُّال ّر خ خُّض٢
حبحٌرح ّ إلُّْحئٌُّّ:ز طُّال ةخ طُّيختٌرآلث:

حتخبٌّ ئُّ حتحجبَّمجٌُُّّ×: ضال ني[حتَّألًخل ؤآل إلُّْحئُّةٌُُّّآ طَُّّْ خلًيختحزث:
خلُّهّألُّةُّ. حألٌَُّّّْ مجُّحت� جبْحٌّ

جبَّةختجب. طُّؤٌُّ[آل خ[خل إلُّحت ة[حتخُّجبَّخلر[آل خُّف طُّيختٌرآلث
طُّْ ٌّخُّإل جبَّجلح× طُّؤُّ خ�[زآ خٌُّ[أل ةُّجنرُّّةُّ ْحأل[ةُّال خخت� خلًيختحزث
ّ خُّس ةُّ خُّضر[× ئُّ خّألّال ّجمر[جي: ط خُّئىً خّألّالآ: جنُّْ ألٌ جبْ ةُّ ضٌَُّّّْ

ضُّْذدًْال. ّحنرال إل
خًْح نيآل ضَُّّْةُّز طُّيختٌرآلث

ئُّخُّحتجبحخًْآ خلس ىّ سئ الآ خ إل[ز سًحآل ىّ خبأل ًٌَّّّ خُّجن خلًيختحزث
جبألّ[ٌّ خ جبَّنيّر ذخت حتخبٌّ: خلخ ز[جي حتخبََّّْ ئُّال خلًيختحز: طٌُّّ «ًّ ّ ز

.ٌ]ذة
خلًيختحز. طٌُّّ حلَّ ّ ط[ؤ خلُّحتخلًحت�ؤ[آل ىٌ ضُّْ خُّحتحخلر طُّيختٌرآلث

ألُّّّ. مجًؤ[آل ٌّ]�ّ س ْ طُّيختٌرآل طٌُّّ ط[جنىختحٌُّ ْحذ[ةٌُّّ خلًيختحزث
ذخت ىٌ خ[س[حت ٌ�ُّ:خحبَّ ٌحلآ:حت خُّحت� خلًيختحذ طٌُّّ خُّال ْحٌُّآ  خُّف طُّيختٌرآلث
ذُّألإل[ ؤختجبٌّ طُّمجُّحت نيًألىُّ إلُّئدخآ ْ َّْحتمجختَّ ط[ؤخبمج[حتٌُّةُّال َُّّْ خس[حت�ق ّر ئ
جبْحذخت جنُّحت�:جبَّ"آ ذًجن:ذ ئُّجبْحٌّ خُّئىً ئُّ:جبَّخلرأل[جبَّالآ ٌُّّة:جبئجمجل إل[ْحت�
ةُّ خ:جبَّحتجبَّةُّْز ؤآل:أل[أل[خلآلآ:طٌَُّّْ[آل ةُّ:أل[ذأل[خلآل:ْ جبَّجلحألآل:طُّْحألٌُّّ ىضُّئ

خحبحٌُّ. ز[حتَّال خًْحٌُّ:ْ ؤُّخُّخلرال طُّمجُّحت حتجلمج[حتز:خىُّالآ جبَّؤرًحأل
ضجنٌُّْجمرال طٌُّّ طُّْحألُّ يجمٌُّّ ٌّخُّإل مجختأل�ّحبحألُّ طُّال نيخ خلًيختحزث
طُّال:ْحيّنُّجبح ُّئُّمج مجًع[َّْ خنيًألّ[آل ةُّ جبَّخّأل خ[جي ىّ ؤُّئة طُّيختٌرآلآ

خ:ةختجبألُّ. شجم[ذ طَُّّْجي:جنّ[ٌّْ ْ
نيًألىُّ خىٌُّآلآ ضختحزُّ ضُّئىُّ طُّْ يجمٌُّّ: خ شجم[ذ ّر جبَّخ طُّيختٌرآلث
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جبجلَّةُّز. ئُّ جبٌ[حتجبٌَُّّةُّ
جبَّضًحخلر ضجلمجُّال: ةُّ طُّيختٌرآلآ طٌُّّ جبٌَّ[ألرًحأل ضجلمجُّ : خلًيختحزث
طُّْحآل خُّال جبَّةضضختجبآ مجُّْحتٌَّ[آل: ني[ةٌُّّ خّ[ألىختجبحٌُّ خّ[ألرًحألّ[ٌُّ: طُّمجُّحت: آ:
خلًجبهُّ خُّ جبَّةُّآل إلُّحتني ْ : ضختحزُّ :ْ ني[ةُّ :ةختجبأل ئُّ جنىجمرّ[عًححتجبَّْ

جبٌَّىُّآل.
حتحخىٌُّر طُّمجُّحت ؤُّجبَّ خَُّّْ ٍ مجً ألُّّّآ مجختهرال ئُّؤُّجبح ْ حتحخلرُّ طُّيختٌرآلث
أل[ذختخلف:ْ:ئُّخلُّحتؤ[ألُّ إلّمت ئُّ جبَّمجٌُُّّألّرآ:جبئألّ[خُّ ٌى[ألر إل[ْحت� ْ ؤآل خُّ جلٌ[آل

خُّخم:حتحجلٌُّّ. خىٌُّآلآ ذ[حتجلمج[حتز خىٌُّآل ؤًس[جلَّهُّ:خََُّّّْْ
ةُّ ألُّّّ طَُّّْ: إلُّؤًْ خ[٣ىختجب: طٌَُّّّْ طُّيختٌرآل طٌُّّ  خُّف خلًيختحزث

ّر. خ ىّ ٌُّأل ئُّْحألٌُُّّ ّحبَّذختخلالآ ّ ئ
جبْْحتذد﴿[ذَُّّْآ خُّألحبٌأل﴿[ألٌُُّّ ئُّال إلٌُُّّ ّ ةُّخل ؤُّذختخلُّ ث طُّيختٌرآل
ٌآلآ حتحجلٌحبَّةخت خُّ:ز[حتٌَُّّة:ةُّال ذختٌخن طُّْحألٌُّّ ٌرْ: ئُّخلُّحتٌ[آل:أل[ةُّْ طَُّّْألحبَّجي
خئ خُّخم آ خُّخلُّ ْحخحلح×:طُّؤُّجي ْ ذجبحٌُّ هُّحتؤ[أل ٌخت خب ئُّ إلُّؤًٌّْ ؤ[ئُّةُّال

ضُّحتسحبَّةُّال. إلُّؤًٌّْ
طُّمجُّحت جبَّةُّالآ خُّخلًْحتخًْألر إلُّخلر طُّيختٌرآل: ٌحلال خُّحت� طٌُّّ خلًيختحزث
ّر خ جلٌ[ذخت شُّؤ[خلُّةُّ ذ[ ّر خ ضختحز:خ طُّمجُّحت خُّال خّرآ: حتحخلر ٌُّأل�ختٌّ
طُّْح ّرآ خ ْحسد ة[حتَّ طُّال طُّمجُّحت خ[خلٌُّختةٌُّآل جبَّةضض[زآ ط[ئجلذخت ة[حتَّةُّ
ُّ�خُّئ خُّ :" زًٌَُّّخلر ةُّ ؤألُّ: خلختْجنر ئُّ :ْ جبَّةضضُّال طُّؤُّ ّىُّ جبَّؤ ؤآل

خًَّْ. ؤآل نيًألخ خُّحتجبَّْحال طُّؤُّجي ْ مُّيئُّّة[ألَُّّْ
ألُّّّ. ئَُّّْجبح مجًؤ[آل طُّيختٌرآلث

ئُّْحآل س�ُّ طٌَُّّّْ ْ ني[ةٌُُّّ فجبٌَّئ ْ جبَّخّألآل ني[ةُّة[آل طٌَُّّّْ خلًيختحزث
جنُّحت�َّح :ضختحزُّ:ْ فجبٌَّئ

ألُّّّ. حبح ّ ذ مجًؤ[أل طُّيختٌرآلث
جبحْح ط[ٌ[ ّرآ ْذختحخ خ[خلُّ خىٌُّآل:ةُّ:س�ُّئُّال ذخت ىّ جنر خ[خلٌُّختٌّ خلًيختحزث
زّ[إلُّئحبحآل ْ حألحبآل أل[ْجلحت� ئُّ ٍ مجً جبَّةٌُّآل سُّخلرٌُُّّّة[آل ؤُّجنيُّ ىٌ ٌألحبة[حت ضً ئُّ
ةُّ خ�ختحآ ةُّخم ٌُّء ئُّ مجًح ّر جبَّخ ٌ[آل خ�ختحآ ؤختلُّة[آل إلُّؤًْ ئُّ مجًح ْ

ّر. خ ٌُّّ إلُّحتةً ئُّ طّحبٌّ ألُّحتَّةٌُُّّذآ ّ حتحإل ٌ[آل جبةرحت طٌُّْخن
ٌر. خ�خت ّ ةُّخل نيًألخ ئُّ مجًح ّر جبَّخ ذُّألإل[ طُّيختٌرآلث

ضرح ّ خًْخ مجُّألحبَّئ ْ جنُّحت� سُّخلرُّؤ[آل ْ خجتٌآل جبَّذًحألّر ط[ٌ[ خلًيختحزث
ألُّّّ. حبح ّ ذ مجًؤ[أل طُّؤُّجي آ ألُّض٢ طُّيختٌرآلث

حتحخلرُّح ط[ٌ[ ز[ء:آ جبحجبَّْحتٌُّّة خُّ ٌُّةجم[ألُّ ْ خبٌ[آل:ني[ةٌُُّّ خلًيختحزث
حتحخلرُّ. طَُّّْ  خُّف طُّيختٌرآلث
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جلٌضض[آل خُّإلُّؤ[آل: ألضض[ةضضختح ّ�ٌُُّّألختحآ: ز ّىؤ[آل: جلٌ[أل طضضُّمجضضُّحت خلضضًيضضختحزث
خُّ جلٌ[آل ٌر أل[ةخت نيًألىُّ خٌحبَّنيآلآ ىضُّئ ئُّ ٌ جلحت َّْء َّْؤدحبٌَّألَُّّْآ

خ�ٌُُّّألف. ىضُّئ
ّر. أل[خ طُّؤُّ حتْْألُّ:ةُّ طُّيختٌرآلث

طُّيختٌرآلح طٌُّّ خىٌُّآل جبحتْخلرُّ:ضختحزُّ خؤ[آل ط[ٌ[ خلًيختحزث
خلًيختحز. طٌُّّ ّر أل[مجًع إلُّحتمجّحل طُّيختٌرآلث

طَُّّْ ضختحزُّآ خُّ ضختحزُّ: َّْؤحبحألٌَُّّّْ ئُّخلُّحت نيُّّّ: خنيًألر خلًيختحزث
أل[ح ٌ[آل آ:ط[ٌ[:طُّؤُّ:جبحجبزُّحتَّْحتٌُّ ضختحزُّ ةُّخل ط[ة[حتٌّ

ألُّّّ. جبحجبزُّحتَّْحتٌّ طَُّّْ طُّيختٌرآلث
ّضر. ةختجبخ جلٌ[ألر ذًجن طٌَُُّّّْ َّْء ؤُّةُّ جنُّحت� ذًجن ّ ةُّخل ث خلًيختحز

حتحخلرُّ. جلحت طُّيختٌرآلث
زختخلّ[حتََّّْ ًٌَّّّ جن ئُّال ْ جبَّْْؤضضَُّّْ: إلُّأل�[ٌّْ: جبَّنيّألُّ خلًيختحزث
ٌ[آل خّى[زآ ّر جبٌَّدّأل طٌَُّّّْ ؤختل: ئُّخلُّحت ًٌجمرُّ: ّ ز ط[ٌ[ حتْألّحبَّةُّؤَُّّْآ

خى[ز. ضختحس حتحخلر ئُّخلُّحتٌّ ًٌّجمرُّ ز
حتحخلرُّ. ّر ْحجبَّجلحأل ةُّ خى[ز طَُّّْ ؤختل ئُّخلُّحت ًٌجمرُّ ّ ز طُّيختٌرآلث

ّ خُّ:ةُّخل جلٌ[آل ط[ٌ[ ّرح خ حتحخلر طُّمجُّحت طُّؤُّ ىختجبألّ دُّس ّ س ط[ٌ[ خلًيختحزث:
خُّ ٌ[آل طُّخلّألُّّة[آلح س�ُّئُّ:ط٢حجبٌَّّ ّحنرآ إل ّ خُّألحبٌأل﴿[ألُّال:س طُّمجُّحت أل[مجٌُُّّ×
ّر جبَّخ ةُّ أل[ةُّال ضُّئىُّ طُّْ ؤ[ه خُّ خُّحتحؤدُّحت: ُّإلُّئ ط[ٌ[ حتحخل١ :ًٌَُّّةّ جن
ّىَُّّْ ز ةُّ زختَّألجمّس[ألُّ خألُّؤ[:ْ طُّْ ىختجبألّ دُّس ّ :س ط[ٌ[ جبْْحتخآلح َُّّْإلُّئ ئُّ

ّّرح جبَّئ:خ[حتََّّْ:ني ئُّال َّْحتؤ[أل�ختز:خُّ:جبحجبزُّحتَّْحتٌّآ
ال ّ خئ  ّ جنر أل[ذًح× طٌُّّ:خلًيختحز:ْ ث:أل[جلح× طُّيختٌرآل

ئُّ ؤُّةُّحتََّّْآ ؤألحبح ْ خبٌ[آل: ئُّ خ٢ ٌُّةش[حت خُّ ّّر أل[ئ ط[ٌ[ خلًيختحزث
طُّؤُّ ٌُّةُّظ[حت خىَُّّْآ جبحجبَّْحتٌّ: ئُّ خ٢ خُّئىً آ جبحجبَّْحتٌّ ئُّ: ةذ[ٌّحنحبح
ٌ مجً ئُّ ط[ْحجلَّة[آل نيآل َّْء رَُّّْآ ّ جبَّجلحتٌأل� حبح مجًق ئُّ ةُّ جبَّأل�ٌُُّّ طُّْ
ّرآ ألُّخ ذخت ىّ جبَّأل� ئُّ:إلّمت ٌال مجً ْحجبَّة[ز آ:طُّؤُّجي رَُّّْ ّ جبَّجلحتأل� خلهُّّةُّجبح
ُّئُّمج جبَّحت�ْحزآ خ[جبح ئُّة[ألجنُّز ُّئُّمج طَُّّْ جبْحٌّ ّّر جبٌَّئ طٌَُّّّْ جبَّجنحلح×

. خّئ إلٌُُّّ نيِ طَُّّْجنحبح
خلًيختحز. طٌُّّ ال ّ ىال:ألُّّّ:خّئ ّ جنر إلّمت طُّيختٌرآلث

ٌر. جبٌَُّّْ ضًح ةُّ:ط٢حجبٌَّّ خىَُّّْ ّحنألّ[جلحألُّ طُّْ:ز جبْحٌّ ةُّْحذُّ خلًيختحزث
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ٌحلَّة[آلث زُّحتحْ
ذختقُّث جبًٌحتحألرآ: جبٌئ: حئوئجموُّآ: يخيُّ: 1إ

نت57إ58 حئحنّد[أل
ذختقُّث جبًٌحتحألرآ: جبٌئ: حئوئجموُّآ: يخيُّ: 2إ

نت60 حئحنّد[أل
ذختقُّث جبًٌحتحألرآ: جبٌئ: حئوئجموُّآ: يخيُّ: 3إ

نت61 حئحنّد[أل
ذختقُّث جبًٌحتحألرآ: جبٌئ: حئوئجموُّآ: يخيُّ: 4إ

نت63 حئحنّد[أل
حإل[ئِ مئ خلًيختحز حشرش[ش حهذًآلآ 5إ

حزّأل[آنت16
نت337 الآ حطؤإلًحتٌُّآ حهذًآلآ 6إ

نت149إ152 حهذًآلثذّرّ[ذًخمآ 7إ
حئ�دّنُّآنت987 ؤ[خنحب آ ححتخلرً 8إ

خلُّحتني[َّْث
خلدّئ ك ن[ئدآ ؤخي�و جب. خلضضيضضختحزآ إ
آ خ٢ْز ح٥ضضئآ ؤىردُّ جبححت حئوئجموُّّآ ؤًخلًمُّ
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