
جبٌأل[حتَّ أببتا ألختض أثبببا خل[ف جبَّْْؤ ذحنختٌأل أبا خبؤ[حتَّ

جبَّحتجبَّنيّر: حت�حألُّّ جن[حتٌّ ئُّ ٌ س[حت إلُّهرُّ جبْْ ط[جلحجبَّ مجحنر حت�جنألد٢ٌّ خبأل[ؤٌُُّّة�حت
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خُّ جبَّخلر ط[جلححت ألش ّ ز حبحأل ّ مجُّجنُّز ٌى﴿ختحٌّْ :حت�
جبَّة[ز ةُّّة[أل]ني ة[حتْ مجختحؤ زخت�

ئُّجن[حتٌّ ط[جلحجبَّ أل[شىًؤ :ىٌ ٌى﴿ختحْ حت ةُّ: ط[جلححت: ألشّ ز :حبحأل ّ مجُّجنُّز ٌى﴿ختحٌّْ :حت
خ[حتََّّْ ئُّال: جبَّةضض[ز ةُّّة[أل]ني ة[حتْ :مجختحؤ زخت� خُّ جبَّخلر جبحؤضضُّجلحتحَّْ حألُّّ حت�
حت�ؤه ط[ٌألحبَّجبح حت�خبٌّ نيُّألحب ئُّ حت�حمجٌُّ[ألحبٌآل ّ ز ٌى﴿ختحَّْةُّ حت ئُّ ألحلٌ خلُّحتني[ٌَُّّْة:
ْ ٌّجبَّةخت جبحخف خ ىّ ٌأل جنً ْ ٌرَُّّْ جبَّةخت ْخ ٌى﴿ختحَّْةُّ حت خُّحتأل[ؤ:ْ طُّألحبحؤُّّذ:

ّحبَّة[ز ز جبَّخلر ةُّّة[أل]ني ة[حتْ

َّْحتمجختز ٌ]خل]ٌ ُّذئؤ ؤُّأل�ًحت�ٌّ حت�جنألد٢ٌّ خلُّألرُّحتٌّ
جن[م٢ أل[ٌّْ حتحمجختذأل خُّحتجل ْ حتحألُّّ جن[حتٌّ ئُّ حتجنألد٢ٌّ حتَّْذ:ةختجبأل خ:خ[جن١:طُّةرّم
حتجنألد٢ٌّ ألًخلُّحتْ ّ ةؤُّئ ا ؤُّأل�ًحتٌّ أ:ؤ٢جلح مجُّئُّةُّؤ[آل ألًخل:مجُّْحتٌَّّ جتْْ ّ ؤ ْ
ٌ[خل[ٌّ[آل ُّذئؤ ْ جبحؤُّجلحتحألحب ٌ[آل ؤُّأل�ًحتٍا حتجنألد٢ٌّ خلُّألرُّحتٌّ أ حتحألُّّ جن[حتٌّ
 إلُّحتق أل[ْض َّْجلححتَّذضض ببببثببب بب ىُّْذٌ حت ئُّ ا ثثثب أ خبؤ[حتَّ: خُّ
ئُّ ؤُّخُّخلر ةُّ ٢ّحمجٌُّ[ألحبٌآل ز ا شجمف مًؤُّحت أ حتْحأل�َُّّْ ئُّْ دُّضحنختح ّ ز ةًحتجبخلر[آل
ىٌ أل[ْألحب أل[ْنيُّةُّ:ْ حتجنألد٢ٌّ خحلحْذ خ ذختَّ ىّ إلُّْئ خلُّألرُّحتَّ طُّْ جبحؤُّجلحتحألحبأل
إلًألُّحتٌُّة[آل حتْأل[ةد٢ٌّّـ ة[حتْ:ني[ةُّّ خ هختحْحألُّ ٌى:حتجنألد٢ٍ: ْ:خلُّألرُّحت ط[جلحجب

جلخئ﴿[ألُّة[آل ئُّخلُّحت ؤألحبحآل طُّْة[ذٌُّّ
10 ئ ٌآل.... جبَّمجُّحت� خبٌ[ألحبح خُّجبْحٌّ

ْحتجبَّة[حتٌّ حبْحآلث ّ ئ
ذُّخلئّؤىختجبألٌَُّّّْ
حأل ط٢ ىٌ ز[خلحبححت
خلًْحت خُّض[ني
خْجبَّة[ذَُّّْ

أل[ٌّْ حتَّخلًئ ؤ[ال
ّر أل[جلحأل ٌّض خلّ[أل

ؤرؤ[ألُّز ذ[نيُّألحب
جنٌُّْجمرض خُّ

إلٌُُّّ
2... ...4ئ ...5ئ ئ

زئّحم ىّ ألُّيّد
ةًجنر ى ّ ؤألحبحئ

ّحبْحآل ئ خُّ ذ[ٌدُّزث

تببببب ىُّْذٌ حت إلٌُّأل حت�خبٌّ
ٌّ ًححتَّ ّ ط نيًححتٌّ ة[ذجتؤ٢ ثببب
ألُّيّد أهإ﴾إةا : ؤ[ةء هُّة[ألئ
خألىٌُّّ خلٌُّ[حتٌَّّ: خُّ: جبححتخلر[آل: :ئّجمز
نيُّألحب خُّجبْحٌّ: حآل: مجُّحت� :ئُّة[ذ زئّحم:
نيًححت ىّ ؤألحبحئ ئُّ: ٌّض حت�حْنيُّّء
خُّ مجٌُّ[ألحبأل جبْحٌّ جبَّجبحزّـ خل[ألُّ
ٌّض جبْحذخت آ ٌر جبَّؤخت ألُّضجن﴿[ألُّ
رًحذُّ ّ خ ئّجمز خألىٌُّّ ذُّخلئّؤ
ّىئّألٌَُّّّْ ئ ٌخت: ئُّخب ّجمر[جي: ط جبَّة[زّـ

ٌ[خل[ٌّحبحٌُّإ

خلُّحتة:ةؤى[حتٍ ؤُّخُّخل٨ذ٢حتةختجبألِ خُّ خؤد جبْْ حتحألُّّ ئُّ
ذُّيَُّّّْ ىّ[آل ّ ٌُّة جبحألختحخًْآلآ خلّ[خلُّّة[آل جلٌ[ألحبحألُّّ

ّحبْحآل ئ خُّ ذ[ٌدُّزث
جلحت خؤدُّة[آل ث حتَّخلضضضًئ ؤضض[ال طُّقُّجب
ؤُّخُّخلر جبحألختحخًْألَُّّْْ ْحتجب جلحأل[ٌ[ألُّْ

خًْ ّ[آل:ئُّأل[ْخختجبألِ:ؤآل ّ ئ
ة[ذجتؤ٢ ببببببثببب حتخبٍ
طُّقُّجب ة[ء ّ ة[ذ خٌُّ[ألِ ببضتٍ
جلٌألحبحألُّّ ةؤى[حتٍ خُّحتزختخلِ حتَّخلًئ ؤ[ال
ذخت َّْء:حتخبحألِ خلّ[خلُّّة[آلآ:ٌْجمرًٌُّذِ
ّ خؤد ضٍآ ط[خل[ٌِ جبَّْحؤِ ضرُّ ّ خىل
خُّخلًةِ ذُّيًَّّذَُّّْْ ئُّةٌُّحبح ّ طذؤد ئُّ
ّىِ حبْحأل ّ ئُّئ أل[ْخختحْ ةختجبَّْْآ خختٌألحبححتٍ
حتحخلرىختجبََّّْْ زحنر إلُّْحئُّةٍُّ ذ[ٌدُّذحبح
ئُّةُّال ّ طذؤد خُّ خُّل: ٌْجمرال ةُّ ْذِث
ؤُّةّألٍُّ ئُّأل[ْ ّ خؤد الآ ّ خأل جبح
خختٌألحبححت ٍإل خًَّ ذُّيَُّّّْْ ئُّةُّال ّ طذؤد
ئُّة[حت ئُّةُّْ: ّ طذؤد مجختذ٩ مجخت� خًْ×ّـ
مجٌُّحنرُّ ط[خل[ٌخن طٍَُّّْ جبْحٍ َّْخلر[ألِآ
ّىئّألٍَُّّْ ئ حتْْجبحَّْةضضضضُّّـ ٩ٌ جنً
ةُّ جبَّحتةضضضضضُّْز ةضضضختجبآ خلضضُّحتَّذضض[ٌضضّضض[آل
ئُّة[ذِ ةُّ جبحألختحَّْذَُّّْآ ْح ذخت ّىِ خؤد

ْحذُّ رَُّّْآ ّ خرُّي خلًة[ألُّةُّ حألحبألِ خلًحت�
ة[حتَّةُّ ْحتجب جلحت طُّألحبحجلٌَِّ ٌىِ ًحجل ّ خُّجن
ة[حتَّ طُّْ طُّْآ خُّحت�حٍ: ةُّ جبحتحخًْآ: طُّع[ال
ٌرّـ أل[ةخت ّ ةُّخل نيُّألحب ّّـ ةُّخل خُّذُّألّ[
َُّّْطُّْ:إلُّْئ ئُّزحنر ّ ْحٌُّ:جبَّخلر ِّ ز
خ[خلِ جلٌضض[ذضضخت طضضُّقضضُّجب ةضض[ء إلضضُّخضضًَّْآ
�حٌضضَُّّْآ طضضٍَُّّْ:مجضض٢ ةضضختجبْ حتْْجبحَّْةضضضٍُّ
خُّ خُّخل١حخًْآل خٌُُّّةَُّّْ خؤدُّة[آل ةُّ:
خلًة[ألُّةٍُّ :خ جبَّخلضض٨ طُّمجُّحت ذضضُّئّـ
جبَّذُّيَُّّّْْ ذختٌحنّ[آل طضضٍَُّّْ خختجبخ[ٌُّآ
خُّال رَُّّْآ ّ خأل ة[حتَّخل[ز ألُّخًْ جبْْحت
خ حألحبََّّْ ألُّمجُّحت� حتْْجبحَّْةضضٍُّ إلة[حتٍ
ّىِ ةُّخل ؤآل ْذضضِث جنُّضخيِّـ: حتيضضِ
ة[حتْخ[حتٍ ّ ة[ذ إلّمت ةؤٌُُّّذّالّـ
ّ ةُّخل إلُّحت ألُّضجمرًَّْ جبحتَّألل ضُّئىال
خضضُّحت�ٌْْضضَُّّْ جبَّخلرال ؤ[ئُّةُّال رُّ ّ إلر[خ
طُّؤُّ ةُّ جبَّنيًْ خطَُّّْ جلٌ[ذخت ٌُّخ ألُّأل[َّْآ
طُّْ ألّحنرؤ[ألُّّة[ألِ ٌجمرُّ ًإلُّئ ئُّخلُّحت
ط[ؤ[جبٍَّ :ّ ة[ذ إلُّؤًْ نيآل ةُّ: ّرآ خ

خًَّْإ ضُّئىِ مجُّئُّةٍُّّـ ضحلؤُّذِ
ّحنُّةُّ ة جبخلٍُّّ ّجمر[ ط ْذِث جبْحذخت
ّىئّألٍَُّّْ ئ طضضُّْحآل: جبحجبمجضض[ْ جبحتحَّْذضضُّ

زئّحمّـ ِإلُّْئ إلُّحتَّْء جبَّةُّآلآ ئُّخلُّحت
خُّذُّأل�َُّّْ ئُّ خُّحتجلألختض[ألحب ط[خل[ٌحنِ
ّحنِ ز خُّحتحٌُّّة[آلآ: ّىئّألَُّّْ ئ إل[ذ٩ّـ:
ةُّ ة[حتَّ خُّال إلُّئجم[ْآل ّ ةُّخل[أل ْحخًْ
طُّؤُّجنِ ألُّذٌَُّّْفّـ خ٢ْحت�حٍ خبٌ[آلّـ جبخبٍ
ذ٢حتةختجبألَُّّْآ:َّْء ِإلُّْئ ٧ي[ئ ضجمرُّ
ؤُّخُّخلرُّ خُّْ خؤدُّة[آل ةختجب خ[خلِ ضجنِ
نيًححت إل[ْخلُّحتَّةٍُّّـ ةُّضٍّـ جبحألختحخًْآل
ئُّأل[ْ خل[ْحٌُّ ّىّ[آل: ٌُّة ةُّ: ؤألحبحئُّةٍُّ
ّىِ:ةُّال جلٌ[أل خُّ ضجندُّضر[ألُّ خُّال خىلآلآ

إل[ذًَّ ُّإلُّْئ خُّْ ةذ[ٌِ

حت�ْجبحَّْةُّ جبْحٌّ حت�َّخلًئ ؤ[ال طُّقُّجبٌّ ؤ[ف

ٌآل :جبَّةخت ِ دُّس ّ س ة[حتَّخ[ زختخبٍَّ:مجختألل:ئُّخًححتٍ نيُّألحبٌآل ئُّخلألًحتٍ:حت�حزُّحت�ٌآل

ّحبْحآل خُّئ ذ[ٌدُّز

جبحخُّجنىختجبألِ ًٌَّخُّحتحٌُّذِ خُّحت� ٌضضًَّخضضُّحتٍ خضضُّحت�
ظُّؤُّجب“ مُّئِ: “ طُّألحبحجلٌ[حت: حتحألُّّآ: ة[حتَّخ[ٍ:
حبْحألحبحآ ّ خُّئ ذ[ٌدُّز: ذُّئُّهًألِ ئُّزًٌَُّّألحبٌُّةِ:
ة[حتَّخ[ٍ مجختأل�ِ خبٍَّ زضضخت� نيُّألحبٌآل جبحألِ طُّع[ال

ْذِث حتحمجٌُّ[ألحبّـ ْزحنحبَّحت ٌآل خّرً ئُّخلألًحتٍ
هُّحتؤ[أل�ُّة[ألِ خ خّأل[ٌُّ أتا حتحألُّّجبح جن[حتٍ ئُّأل[ْ
ة[حتَّخ[:جبحتْخلر:ةختحْآل:خُّخخت�ٍ:أببتا:ؤئّآل:جبٌأل[حت
إلُّحت مجختذًَّّْـ ئُّض حبحٌْجمرُّّة[ألّ[آل ّ ز إلُّؤًْ ةُّ
طُّؤُّجي ٌرآ جبَّمجخت ئُّض خبْْحت أتبا خّأل[ٌُّء
ة[ذ[ألٍُّ ئُّْ جبَّة[زآ ني[حتَّخلُّحت إل[ْذّ[آل مجخته٨
ة[ز خُّجلْذختٌآل جبَّذًحألآل آ ِ جبَّخ ة[حتَّخ[ٌ[آل ّحنٍُّ ة
إل[ْة[حتٍ هُّحتؤ[أل�ُّة[آلّـ ئُّ ّ ٌُّة خ�ُّألُّ

ئِ:ة[حتَّخ[ ّ إل ّحن[ألِ حتحة خبٍَّ زخت� ٌآلإ:إلُّحتَّْإل[ خىخت
ِ دُّس ّ س ةختحَّْة[ألِ:حتحألُّّ ذ[جلَّ:جبحتْخلر مجُّحت�َّةُّ خ
مجًجلححتٌُّةِ:ذختٌ[آل ضحلؤُّز سحتَّ إلّمت ةختحَّْآ:ةُّ
ئُّ ّىإل[ذًَّْ: ز زختخبٌَُّّ طُّال ألُّمجٌُّحنرًَّْآ : ِ ز
ظ[ٌْئٍُّ ثت سضضحتحْسضضحتّـ بتثتمضضُّؤضضًجبٍ
خُّ ذُّئِ:سحتحْسحتآ ببت:ةّئؤُّذخت سحتحْسحتّـ

جبحتإ ْألًّ تببؤّئآل ّىلًألِ ذ ٍ خخت�
ة[حتَّخ[ٌ[ألُّجبح ُّئ ّ إل ئضضُّال خ[خلُّ جن[ٌ[ألِ
جن[حتٍ ئُّأل[ْ جبَّخآل خلًجبؤُّألحب ]ؤ أبببببا

حتحألُّّإ
زضضضضختخبحألضضضضُّ خضضضضضُّال خلضضضضضُّخضضضضض[حتَّز إلضضضضضُّحت
خُّ ة[حتَّخ[ؤ[آل مجًذِث جبحآ ئُّنيًححتيًحت�ألُّْش[سّ[ْح
ظ[ٌْئٍُّ بب مجٌُّ[ألحبَّْْآ نيًححت�يًحتألُّ مجُّحت�َّةِ بب
ذُّئِ ةّئؤُّذخت ًٌّجمر:خًَّْآ:تث ز سحتحْسحتٍ

تتتمُّؤًجبٍ خضضًَّْآ ًٌّجمر ز سضضحتحْسضضحتٍ
ّىلًألِ ذ ٍ خخت� خُّة[حتإل[ذًَّْآ حبح ّ ذ سحتحْسحتٍ

ببتؤئّآل:جبٌأل[حتَّإ
ذ[جلَّ ٌىِ هّحبَّحت ش[سّ[ْحجنحبح ئُّأل[شٍُّّ
خُّة[حتإل[ذًَّْآ حبح ّ ذ مُّؤًجبٍ تثت ّحنختحَّْآ حتحة
خًَّْآ:ببظ[ٌْئٍُّ ًٌّجمر ز بثةّئؤُّذخت:ذُّئِ
ؤئّآل ببت ّىلًألِ ذ ٍ خخت� جبحألختحَّْإ خ سحتحْسحتٍ

جبٌأل[حتخًَّْإ
جبحخُّجنىختجبألِ ًٌَّخُّحتحٌُّذِ خُّحت ًٌَّخُّحتٍ خُّحت�
ّىِ مجُّحت�َّة خ ةُّ خَُّّْجنحبح ط[ؤ[خبٍَّ حتحألُّّ ة[حتَّخ[ٍ
ّحن[َّْ حتحة ة[حتَّخ[ٌ[آل ِئ ّ خ[ئّجم[ألّخنإل خلُّحتْني[َّْْ
ظ[ٌْئُّْ ت خُّة[حتإل[ذًَّْآ حبح ّ ذ ثتبمُّؤًجبٍ ةُّ
خُّة[حتإل[ذًَّْْ حتٍ:خحتحْسذُّئِ:س ةّئؤُّذخت تت

جبٌأل[حتَّإ ؤئّآل ببب ّىلًألِ ذ ٍ خخت�
ِ دُّس ّ س زحنحبَّحتٌخن:نيُّألحبٌآل:زختخبَّ ئُّخلألًحتٍ
خ[خلِ ًٌَُّّ ّ جن خُّال ظُّؤُّجب طُّألحبحجلٌ[حت:مُّئِ ةختحْآلإ
ّحنختحْآل حتحة ذ[جلَّ هّحبَّحتٍ ِ خل ٍ ئُّيُّجبجل ًَّّةختجبث ئ
آ ٍ يُّجبجل أل[ْ ئُّْحألُّ:حتحزُّحتٌآلّـ مجُّحتَّءآ ٍ إلُّألحب خ
ظ[ٌْئُّ بب خضضًَّْإ: ًٌّجمر: ز مُّؤًجبٍ تثث
طُّال ألختحَّْآ ّ خُّة[حتإل :خ ذُّئِ: ةّئؤُّذخت ببب ْ

ّىلًَّْإ ذ جبٌأل[حتٍ ؤئّ[حت ٌُّء زختخبٌَُّّ
زضضضختخبٍَّ جبح خلُّأل�ُّخلُّحتٌخن ئُّأل[شٍُّّ
مُّؤًجبٍ ببت ةختحَّْآ ِ دُّس ّ س ة[حتَّخ[ ّحن[ألِ حتحة
بت ظ[ٌْئُّْ ت خضضًَّْآ ًٌّجمر ز سضضحتحْسضضحتٍ
ّىلًألِ خختٍ:ذ خُّة[حتإل[ذًَّْآ حبح ّ ذ ةّئؤُّذخت:ذُّئِ

جبٌأل[حتخًَّْإ ببتؤئّآل
جلحت ٌضضىضضِ خضضخت� زضضختخبحألضضُّ طضضُّال خلضضُّحتسضضُّؤضضِ
زحنحبَّحتٌ[آل ٌآلّـ خّرً ة[حتَّخ[ٍ ّحنٍُّ ة ئُّمجختهرّـ
خ[حتٌََُّّّْ ئُّال : ٍ جبَّةخت ٌخن ني[َّْحت� ني[حتَّخلُّحتةختجبَّْْ:
ِ دُّس ّ س ذخت زختخبٍَّ حتحألُّّ ة[حتَّخ[ٍ ًٌَّخُّحتحٌُّذِ خُّحت

خى[زإ

خُّ طُّْ:ةُّخل[ألٌُّّ ذ٢حتّـ حتخلرُّّة[آلّـ:يًحتخ[ألّ[ألذ٢ جنُّ إل٢ خلُّحتسُّال سّإل[أل ْحتجبٌّ ط[ؤ[حتٌّ
ٌألّرَُّّْ:...ئ3 حبْحألحبح:جبَّضً ّ ئ س[حتٌَّّ طُّال خبؤ[حتٌَّّ ئُّ ةختحْآل جبَّخلر�٢ ذ٢حت ةًجنغّـ ؤُّذذ

يُّألحبٌئ خ[حتمجختخبٍ:خأل[حتٍ ٍخُّإل
ّر جبَّْحؤّ[آل:خًَّخلر يًذ[مل[ألُّ ٌر:بب جبَّةخت حندّأل ّ ز

ّحبْحآل خُّ:ئ ذ[ٌدُّز
ًٌخُّحتٌّ خُّحت� مُّف ؤ[ؤخلر[ ّىحبح حبْحأل ّ ئ ئُّ
ئُّ ةُّ حتحمجٌُّ[ألحبآ حبْحألِ ّ ئ خُّ ٌّجبجلُّي زُّحتَّْحتجبٌَّّ
يًذ[مل[ألُّؤ[آل بب ألحلٌىٌُّّ يُّألحبٌئ خأل[حتٌّ خلألًحتٌّ
ذًحتةّ[ْ إلُّحت�َّجنُّة[ألِ ٌّإل خُّ خضضُّال إلٌُُّّآ
ئُّ ّخنّـ ز إل[ذذُّ مجختهرؤ[آل: أل[ْنيُّةُّآ: خ[حتمجختخبٍ
يًذ[مل[ألُّ ب جبَّْحؤ ةختحَّْ جبحْح طّحنختحهَُّّْ ٌُّآل
مجًألحبَّة[ألّ[آل ىضُّئ نيًألىُّ: ٌرآ ألخت ّ خًَّخلر
ألُّؤ[ْآلآ ٌّْ ئُّ: يًذ[خُّّة[ألّخن خضضًْآلّـ: طضض[ْححتَّ
ٌ]ط[خل :جبَّْحؤضض ّجمر[: ط ذ[: ْْذضضث إلُّحتَّْإل[
جلحتخٌُّّ خضضُّال ٌرآ جبَّةخت ذخت يًذ[مل[ألُّة[أل ئُّ
مجًحخلرألَُّّْ:جبَّةُّآلآ جبحْحٌّ يًذ[خِّـ:ؤ[ؤخلر[ة[آل
حنّ ئُّجنىختة طُّمجُّحت ةختجب:ةُّ حندّألّ ز إلُّحتَّْإل[
يًذ[مل[ألُّْ خلُّحتسُّال طُّْح أل[ْنيُّةُّآ خلُّحت ٌرُّ خىخت
إلُّحت�َّجنٍُّ ٌخت خب جبَّةُّْألُّ أل[ْنيُّةُّ ألحبأل�ُّة[ألٌ ضً

إ جبَّْحؤُّة[ألّ[آل َّْخلر[ألحبألِ


