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ؤُّ: ألضضضضضضضضضض[ ضض حت�خب :
::::::::::

خ[: خُّال: جلحتخآل خ[: آ ّر ألُّخ ْحتٌضضُّ جل خُّْ حت�خبأل[ؤُّ خ[ ال ّ أل[ئ ؤآل
ْحتجب جبْألّ[ٌُّ طُّال ّحنىُّْذًٌّ ز :ىّ ٌأل جنً إلُّحت ئُّ إ ألُّخآل خحت
ْ ٌى﴿ختحٌَُّّْء حت� ٌ[ألُّْ ُّْؤُّئ ً ة ْ مجختْس إلُّؤً جبَّخّأل آ خّرَُّّْ
حنّ ز جلؤ[ع[ئّ[آل:ْ خُّ ّر جبَّخ ْ جبَّحتجبَّةُّآل ْخبأل[ؤٌُُّّء حت� آ إإإإإإلرحب
َّْء إلُّؤًْ َّ ئ٢ خُّال ٌدُّذآل::إآ ذ[ ّىال:: آ:نيًألى ٌألَُّّْ جبَّأل[خلخت
طُّْ جبَّمج[ذُّ ذ[ خ�ختَّ:إ ٌ[ألَُّّْ أل[ْنيٌُِّ ْ ة[ف ً ئ حت ْ ئُّجل إ ٌُّء:ْحآل

إ جبَّحتجبَّنيآل ْحت ذ٢حخبٌّ:جل خُّ ةُّ ْخبأل[ؤ[ألٌُّّ حت�
ٌألحبذ[آل: خلً إ خُّحتني[ْذ[آل ملُّؤُّ ا: ٌحتخ أ قًْألٌُُّّة خ[
ْ ٌىُّْز حت� خُّ ضًحٌّ:إلُّحت �حت�َّأل ٌُّء خُّ يُّخلُّال خُّال: ألُّّ:آ ئُّ:خلُّحتال

إ خجتححتجبَّْ �ُّإل ةُّ جلَّيُّة[ألٌَُُّّّّْذ ْ جلئ ْحت جل ُّإلُّئ ٌّ ً إل خُّ
ئُّ أةُّ بببببثببب ئُّ خبؤ[حتَّ:ثتب ألًح خبٌ[أل حت�خبأل[ؤٌُّّ
أل[َّْحت�حخلر ئُّ ةُّني ثتب خبؤ[حتَّ ألًخلختحَّْ َّةٌُّحبح زُّحت� تب إلُّحت
أجنُّكُّا حت�خبٌّ ٌّ ثتت خبؤضض[حتَّ أ: ألًخلختحَّْ ٌحبح زضضُّحت�َّ جبْحٌف

إ ا بببببثببب
:ًْيد طُّؤٌُّ[آل ضحلؤّألُّ خُّال:ذًضًح إ ٌف ّ�ُّحت� ئ طٌَُّّْ[آل خ[

ث جبَّةختح
خلّجمرُّال: جلحألجمرُّّة[آل ْ حت�جنألد٢ٌّ ط[خلرُّ جن[ألدُّجن[أل حت�خبحْح أ
خلّجمرؤ ُّئُّمج خرًحألف آل ً ني جبْحةُّْذً ّؤٌُّّ ط خُّال آ حت�آل ً جبَّمج
جبَّْؤ ئُّخلرًأل اإ:طُّؤُّ ٌآل:} ؛؛؛؛ خخت� جبح:{ إل[ْنيُّحتط ألحبألٌ ضً

إ ْحألًخلختحَّْ إلُّحت طٌُّْخن ةُّ َّْحتمج٢حَّْ خ[خُّذُّةُّ
هُّي٢ٌ[آل: حتٌّ ً جبْةر ةُّ أل[ةٌُّآل شجم[ذ ْحت جل إلُّحت طَُّّْجنّ[آل
ٌُّّإلُّئ ئُّ:جبٌَّ[آل جنني[ْز حٌّ ٌخت� ْ اإ مؤخت جلحإل٢مئ جبجل أ خُّ ةختجبَّْ
:إ إلُّئُّخخت� خُّأل[ٌّْ ألُّّ حت�خبأل[ؤٌُُّّ ئُّْ ّ ةُّخل ةُّْحجبَّحتجبَّةُّْح إ ذخت:
طُّمجُّحت: ً ضضض إ خضضًْ ٌضضىضضُّْز خضضُّحت� إلضضُّحت قًألٌُُّّة طُّؤُّ
ّ ئ إلُّحت جبَّخضضخ طضضُّْح آ ٌّ خ�ُّحت�ح ح ذختٌحنحب :خبأل[ؤُّة[أل�ئُّحت

إ مجُّحت�حٌّ
جبحخُّجلح: أل[خخ ؤُّألجمًْئ : 

::::

: حتحألُّّ يُّجلحٌّ ي[قي[ؤ حبْحألحبح ّ ئ ىّ ّىُّْذأل ني[ْز ئُّ

خ�ختآل ئُّؤآل حتَّضألُّ جبحتْخلر:ألُّةختجبْآلآ:ذ[ضُّئ طُّْذ[خل[ألُّال ضال ؤآل

ٌر جبَّمج٢ ىجبٌ[حت ّ ئحت ْذُّجبح ز[حتذ[ألٌُّّةُّئُّألُّضحنخلّ[خل:طُّْ ىُّ:ئُّْ ّ ٌُّة ز[حتذخلخلّ[ئ:جبقًةختحذ:خلًٌحبآ
ٌرَُّّْ � جبَّمج٢ ْذُّ طُّْ خ مجُّجنرُّةٌُّّ ْحتجبَّة[حتٌّ خلُّؤُّجب ؤختٌُّال

جبئحن[جب خُّحتإلُّال ّىُّْذآلث ني[ْز

ح ٌى﴿ختح حت نيآل ْذ:خلًٌحب خ خلُّحتجبحألُّةُّذ[آل سث
ىٌ َّْهحب جبقًةختحذ:خلًٌحب خلًخلّ[ئ ز[حتذ ئُّخلُّحت:جبحْحٌّ ْث
ة[جبٌخت ئُّ:تب ّىإل[ذدًْ ز ةُّ ا ء إ آل إ أ:ٌّ ة[جبٌختحأل
خُّ خُّؤُّخُّخلر:ط[جنأل[خًْآل ةختجب ْذ:خلًٌحبؤ[آل خلُّحتجبحألخل[ف ببب ئُّ:ؤ[ٌَّّْ جبقًةختحذُّة[آل طُّجلؤًْأل:خلًخلّ[ئ
خلُّحتجبحألُّةُّؤ[آل ة[جبٌختحألُّ ئُّْ خًْال ّ ٌُّة ؤألّخن حتحخختجبْْ
هختةُّض[ألٌُّّ ئُّ :ّ ة[ذ ّىختجب: ز :جبَّخلر ببببب ئُّ
خ جلحتخُّؤ[آل خلًٌحب ذْ :خ ٌىُّْذف: خُّحت ؤ[ألَُّّّْ: ّ خلئ
خىٌُّآل ْز جبَّحتٌََّّّْ خلُّهُّحتٌّ: ةُّ: خًْ س[حتؤ[آل ٌُّةُّال

ؤُّ ّ ط خ مجختألل:خًْ ىّ ْ:جبَّحتهُّذ طُّجلؤًْآل ٌُّخ
ح ّحن[ٌر حتحة خلُّحتع ني :خّأل نيآل خلًٌحبز ذْ سث
ز[ةْ:ذُّةُّْ خلًٌحب:سًحألّـ ذْ ّرُّ ّ حبَّأل ّ ز إلُّحتةُّ ْث
ٌّخ خلُّحتعر ضُّئىُّةٌُّّ إلًجنّ[حتٌّ ْجن�ًجلَّحتحألض
ٌر ملًحجل إلًّح جبَّة[ز ؤختل ئُّ ْح ّرآ ّحن حجبَّة حت� ٌّض
إلُّؤًْ ئُّ نيًألىُّ ّر خ ًٌَُّّ ّ جن خُّال طٌُّْخن ْذُّةٌُّّ ةُّ
جلحألجمرُّّة[ألحبح ٌُّْذُّؤة ط[خًْحتٌّْ :ْخلّ[خل خًححتَّ
ىّ ْذ قًألٌُّّ خُّ:ضَّْ:خّألًَّّْ جلحتٌ[آل ىّ مجُّجنُّةختجبأل
ة[حتةختجبأل ؤختلّـ ؤ[هُّة[أل ز[حتحخلرأل ْجبقًةختحخل
خلًٌحب لُّة[ألؤخت ط[ة[حتٌّ ًَّْ ّ إجن ؤُّجبَّألُّّ ٌّ]�ؤُّئة
جلَّحتجبّـ يجت جلحتخٌُّ[آل طُّْحآل إلٌُُّّإ ٌّض ذ[ٌدُّفُّألحبٍ
خبٌأل�ٌُّّ إلُّْحّـ ط[ّـْ خلسفآ حتَّألل خ[خُّحتجلْ ّـ ني[ْة[ئ
خُّةُّؤ جلحت إلٌُُّّ :خ[حتحأل إلُّؤّحنُّ: خل[حتجبَّّـ: ْذُّ طُّال
إلُّؤًْ مجختأل�ُّّـ جلحت طُّْحآل: ٌّ ة[ز ٌرآ جبَّحتجبَّةُّْ حت�خب
جنُّكُّ ٌُّء جنُّكُّّـ خبحألحت ئُّ س�ُّ ْذُّ طُّال :ىّ ذ[ة
ضجي مجُّجنرّـ خُّ زحنًَّجي: حت�خبٌّ جبْْ طُّال: ة[حتجبَّة[زآ
ْ خ[جلححت خ[ئُّض[ألُّْ: ْذُّجبح ئُّال جبَّخُّآلإ خُّخلُّحت مجًجلَّحتحأل
ىٌ :إلًألُّحت ْ إلٌُُّّ سًحألّ[آل مجُّف جن[حتَّة[ألّ[آل:خلّؤ[ٌُّة
إلًألُّحتٌّ جن[حتَّجلحٌّـ ةُّذًحأل[ْ جبٌ[حتَّ ًَّ ّ ز مجُّْحتٌَّ[آل
ؤجلَّض[ألُّّـ ز[حتءّـ خُّخلُّجبحآل جبَّحتجبَّض[زآ: مجُّئُّ طُّال خُّحتجلٌّ
ئُّْ َّْحتجلجن مجُّْحتٌَّّ:إلًألُّحتٌّـ:حت�جنأل٠ٌّّ فإل خلّألُّؤ[ْ
ْ ئُّجي:خل[ن ْ مجُّعُّّذ خُّ جلحت �إلُّآلإ:مجختأل ْذُّجبح
مجختأل�ُّّة :ْ جبَّةُّآل َّْحتجلجي خُّحتجبَّْحال جبَّجبَّآل :ذُّألحبحتْخلر
ْذُّ طُّال ذُّجبَّخل جبَّجبَّآلإ: :ز[ة ْ سًحأل خُّ جلحت
جبقًةختحخل زختَّألجمّسُّة[أل :ْ ؤختل: ؤ[هُّة[أل ز[حتحخلرأل
ؤ[هُّة[أل طُّحتءّـ ط[خلر ئُّ :ذُّّة[ألْ]إل ئُّمجختأل�ُّإ
ىّ ئ حت� ؤُّجبَّأل ٌّ]�ؤُّئة ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت ضٌ[ألحبحآلآ

جلحت �مجختأل جبَّخّألآلّـ ْذُّةٌُّ[ألحبح :حنىُّْذألّ ز ئُّ خ[جي:
مجختحؤ زخت� زُّحتَّْحتجبَّّـ جبَّجبَّآلّـ ٌُّذُّؤة ٌختٌّ ني[ْجب خُّ
ّ مجُّئ ىّ ئُّط[خلر :حلحأل ّ ض زُّحتَّْحتجبٌَّّ: ٌألحبآلّـ ضً
خُّجبَّخلر ؤ[هُّة[أل:ضٌ[آل جلحتخٌُّّ ّحنىُّْذًجبحآلّـ:خبأل[ألّ[آل ز

مجُّجنٌُّّ:ْذُّةٌُّ[آل:جبَّخّألآلإ ئُّ ّى:جبٌ[حت ئ حت� أل[َّْْ ّ إل
خلًٌحبْ جبقًةختحذ خلًخلّ[ئ :ز[حتذ فحت ٌر جبَّةخت سب

ح خىٌُّر خ[خم خ جتَّْْةُّق[آل ّ ؤ
ئُّْ ّىُّ ٌُّة خلًٌحب ةختحذجبق خلخلّ[ئ: ز[حتذ ث: ْ
ىّ ئحت ْذُّجبح طُّْ خلّ[خل ألُّضحن ئُّ ز[حتذ[ألٌُّّةُّ
خ مجختأل�ّ[آل جبَّخلرىُّْذ ّ مجُّئ ٌرّـ جبَّمج٢ جبٌ[حت
ثثثبَّْ خل[ف ئُّ ز[حتذُّ طُّال أل[َّْ ّ إل خُّجبٌّ ةؤُّئ�[ةٌُّ[آل
خلخلّ[ئ ّجتٌّْْ ؤ :خ ٌّألَُّّْ خ�ُّحت طُّمجُّحت: جبحؤُّجلحتحَّْ
ذ[ألْ ئُّمجُّئ خُّحتحْحتجب خُّ خلًٌحب طُّْح جبقًةختحذُّّة[آل
خّألًَّّ َّْخُّض حتَّْذٌُّّ طُّْ ذخت جبحتَّألل ّ طُّْحتْز[ةُّؤ
خل[جلٌّ زّحنُّ: :ىّ ْذ خُّ خًْ: طُّْحآل: جبْحٌّ خلًٌحب نيًألىُّ
طُّؤُّجي ّىختجب جبَّخلر:ز زّحنُّخل[جلٌّ خلُّحتَّذ[ة[أل:بثثب ئُّ
إلُّحت ألُّ:جن[حتَّة[آل ّ خ ٌى[ألَُّّْ جب ئُّ ةُّ ةختجب ضُّئ ْحٌّ:ئُّ
ٌّ]�ٌ حت� ئُّ خًْآ جبحتْخلر ٌى[حتحآل ةخت نيّأل ة[ذَُّّْ ئُّْ
خٌُّ[ألأل[ؤٌُّ[آل ٌُّةُّال خلُّألحبّـ مجُّجنٌُّّ خُّحتَّ خُّحتَّ خلُّألحبٌى[ألَُّّْ
ةُّ ٌىَُّّْ خُّحتمجحبْحت ئٌُُّّآل ٌألحبحتحٌَُّّْ ضً بثثب خل[ف ئُّ
ضُّئ طُّْة[ذُّجي ذ[ ني طُّمجُّحت اخًْ �]ز أطمججمر أل[ٌّْ
خلُّألحبٌى[ة[ألحبح ٌى﴿ختحْ حت� ئُّ طُّألحبحال رُّ ّ خد ألُّخًْ ط[جلحجب
شًةؤ خلًٌحب ذْ نيًألىُّ جبَّخًْآل مجختهر جبْْني[حتٌّ
جبحخًْإ ؤُّئّ ئُّجبَّخلر إلُّؤًْ جبَّخلُّز خًْ :ؤُّئّى
ؤ[ٌَُّّْة ئُّ خلُّألحبْ مجُّجنٌُّّ ٌح ض٢ خُّ ز[حتذُّ طُّال خُّال
ٌ[أل�٢ٌ[آل جبخلرّـ طُّألحبحالّـ جلحتذختٌآل ةُّؤحبح:خ[جن١ٌآلّـ جلحت
ئُّ زحنرًّحألّ[آل :طُّْحآل ةختجبذَُّّْآ:ئُّخلُّحتَّذ[جبح ة ئُّضٌ[آل
:جبحت٤ْ:طُّْحآل ْ ةختجبَّْ ٌى[حتحآل ةخت نيّأل إلُّخبححت:ّـ ىضُّئ

ئُّ خًْ خختٌر ضُّئىُّةُّ خ خًْ جن جبظ ٌّ]�ّ ةُّ:س
ةُّخم إلُّؤًْ جبَّأل�حبحآل:خ إؤ[ه

ْحذ[ٌُّ خُّْ إ إلُّجنر:خلُّم[ز خ:ؤ[ٌَّّْ ة[حت ةختجبأل إجبٌ[حتٌّ
خ:ضُّْ خ:زحنًْ:إلُّجنر:خلُّم[ز إلُّجنر:خلُّم[ز

ئُّْ طُّألحبحال خُّ: ّر خد ألُّخًْ ط[جلحجب ضُّئ خلُّحتجبَّؤُّ: طُّْ
ٌ[ضًجب جبَّحتجبَّةختحآل ٌى[حتحآل ةخت ئُّ ٌ جلحت خلُّألحبٌى[ٌُّّـ
ألُّخًْ ط[خل[آل جلحت طَُّّْ ئُّخُّحت: حت�َّجنَُّّْ: ئّجمر جبَّضختحألُّ
خلخلّ[ئ ز[حتذ تثثب خل[ف ئُّ إ طُّألحبحال ّر:خُّ ّ:خد خل[فةُّخل ذ[ زُّحتئُّؤ[آل: ئُّ ّر جبحخأل ٌألُّحت ألً ذًحأل جبقًةختحز:
ْذأل]زض جبحآلّـ جبَّألل ؤ[ه ّ ةُّخل إلّمت ثبثب
سّإل[أل �سُّأل ئُّجبْحٌّ ْ خل[ئُّجبح ئُّْ إلُّحت ألُّخًْآ

خلُّحتجبَّؤٌُّ[آل طُّْ :ؤُّئّى طةرخُّحتآ :حت�جنجن ْ ئُّ:خل[فٌُّةُّال ّر جبحخأل زّ[ْ خ جبَّأل�حبحآل إلُّي ةُّ أل[ني[حت:ةختجب
خ خىُّآل جبحتْخلر ذخت ىٌ هحن[حت جبْْخ[حتَّ ذًحألّ[آل ببثب
خًأل جبحتْخلر ئُّمجُّئ خبأل[آلآ خ جبَّأل�حبحآل ؤ[ه جبحأل
خل خُّ خًْآل جبقًةختحذُّّة[آل خلخلّ[ئ طةرخُّحت :حت�جنجن
زُّحتئُّؤ[ألّ[آل جبقًةختحخلّـ ٌّ]�ٌ حت� ٌىّ[آل إلُّألحب خُّجنَُّّْ
جلحتٌألُّجنّ[آل جنحت�جي: ٌّ]�ٌ حت� ّىّ[آل جن خُّ خًْ: خ[جي ِ ز
ئُّ ح ض٢ ًٌَُّّة ّ جن خُّ خلًٌحب ط١ّ خًْآلآ حتٌوحتال ئُّمجُّئ
زُّحتئُّؤ[ألإ خلّجمرُّؤ خ حَّْ مجحت� ؤُّئّىَُّّْ خلّجمرُّؤ
ؤُّئّ جبقًةختحذُّّ ىّ ْذ خلًٌحب ثبثبَّْ: خل[ف ئُّ
خلخلّ[ئ ز[حتذ ببثب ئُّ:خل[ف حتَّؤحلٌُّآ :ىّ جنر ذُّألإل[
جبَّخلر مجختذُّ شىًؤُّذّ[آل س[حت ٌُّةُّؤف خ جبقًةختحز
طٌَُّّّْ ئُّخُّحت: خً ةُّال شًةؤُّذُّةٌُّ[آل ذُّؤُّأل خُّال:
جبْحٌّ ئُّ مجُّجنٌُّ[ألىختجبّـ بتثب خل[ف ئُّ ألُّخًآلإ جلحتٌألُّ
ئُّجبْحٌّ أل[َّْآ ّ إل خُّجبَّخلر شىًؤُّذّ[آل جبْْخ[حتَّ إلُّئدجتححتجبآل
جبَّخلُّز خُّخُّحتجبَّْحؤ خل[ئ تت ذ[ؤ[ٌَّّْ بتثب خل[فجبْْخل[ئ ذُّألإل[ شىًؤُّز ْحذ[ جبحخًْآ طُّْحآل خل[ئئُّجبَّخلر تث خُّال ألُّخًَّْ ئُّجبَّخلر:خلخلّ[ئ:جبقًةختحذُّة[ألحبح
طُّْ ئُّؤ[ٌَّّْ ذختإ ز[حتذُّة[أل خُّإل[ْة[حتٌّ ةختجبَّْ شىًؤّ[آل

ذًحألًٌّ[ألُّ خًْألُّ: شًةال ئُّخلُّحت طُّْحآل ةُّ :ٌُّّخل[ئ نيُّألحب
خلًٌحبٌّ ٌّ]�ؤُّئة:خ ألآل ّ خإل مجُّْحتَّ:خُّجبَّخلر ىّ حأل مجحت�
خلّجمرُّالّـجبقًةختحذآ:خبٌألىٌُّّ خُّ ىّ ْذ جبحأل[أل ْحألُّ ئُّ
جن�ًجلَّحتحألض ذُّْحْ: خل[آٌُّةجم[أل]ٌ خلُّحتَّْحتٌّ: ز[ءآ
ّآ ذ[ة إلُّؤًْ خ ٌُّذُّؤة خّؤٌُّّ :خًْأل ؤّئئُّزآ:
ئُّ ْحٌّ طُّؤ[ألُّ جبقًةختحز خلخلّ[ئ خلّ[خلُّذ ٌَّّْ زٌُّخت�
خآل خُّجنحبححت ةختجبَّْ خلًٌحبٌّ ٌّ]�ؤُّئة ىّ ذ[ة إلُّؤًْ
ْذُّ طُّال ىّ ذ[ة إلُّؤًْ ْذُّةٌُّ[ألحبح ًخختجبألٌ خُّحت� ئُّ

جبَّة[زإ ة[حت خُّحتزختخلّ[حتٌُّذ خُّ
ٌّـ: زّ[ْ ئّجمر ألُّحتٌّ ّ جبحإل جبقًةختحذُّّة[آل خلخلّ[ئ
طُّْ ٌُّةجم[أل ّألآل ّىدإل ز خبآل: ؤ[ه طٌَُّّّْ خ ّىآل خبأل
إلُّؤًْ خ ٌألحبآل ضً :جبَّحتهُّذ خىُّآلآ زٌُّختَّْ: حتَّمجُّجلَّ جبْْ
ئُّؤ[ٌَّّْ إلُّحتَّْإل[ ٌُّةجم[ألآ سّ[ْحجلٌّّـ خُّخ إل[ْذّ[آل
جبَّخلرىُّْذ جبقًةختحذُّّة[ألحبح خلًخلّ[ئ شىًؤُّذ
أؤختلآ ؤ[هُّة[أل ئُّ أل[: ّ إل خُّجبَّخلر: ّحنىُّْذألّ[آل ز
خ ة[حت ةختجبأل جبحخف ؤ[ه نيًحآلآ: ]خُّخل ؤألحبحآلآ
خُّة[حتخختجبأل ٌى﴿ختحإ حت� ٌ[خل[ٌُّء خُّ ةُّطُّؤُّجي إلُّؤًحآلآ
زُّحتئُّؤ[أل شّحلخ :خلٌُُّّة زخت� أل[ْ ئُّ: ة[حت ذًحأل[ة[أل
 ىٌ خ[َّْحت� ْ زُّحتَّْحتجبَّ طُّؤُّجي جن[حتَّْحألا طُّعًؤُّة[أل

خلًٌحبٌّ ٌّ]�ؤُّئة ئُّأل[ْ ّ ذ[ة إلُّؤًْ ةُّ ةختجبآل جبحتْخلر
ضحلؤُّز ةختجبأل جبحخف ٌ[خل[ّـ جبححت�جنرأل ئُّ جبَّة[ز خُّجنحبححتٌّ
جبَّخلر :ّ مجُّئ ط١ّ ٌُّءآ ةُّخمّـ إلُّؤًْ خ مجًجلحٌّ
َّْء ةؤُّئ�[ةٌُّ[آل أل[َّْ:خ ّ خُّجبَّخلر:إل مجُّْحتٌَّ[آل ةُّْذ
ًٌحنىُّْذّ ز ىّ خلّجمرُّؤ جبٌ[حت قًألٌُُّّة زّحن[ألحبحأل
خلخلّ[ئ ةختجبأل:هُّئجمُّهٌُّّ شّحلخّـ:خُّزختحةرّ ٌّّـ ة[حتمج٢
جبقًةختحذُّة[آل خلخلّ[ئ ة[حتةختألحبحإ ئُّخًححتٌّ جبقًةختحز
جلٌ[ذخت جبقًةختحز خلخلّ[ئ: خ٢ٌّ إلحلحتْ خُّ مججنىختحْآل ةُّ
َّْء جبَّةُّآل حت�خبحألٌُّ[آل ة[حتٌّ ٌجتٌّ حت� خُّحتأل[ؤُّ خُّ �مجختأل
ة[حتةختجبآلّـ ؤُّئخُّة مجًجلححتٌّّـ ضحلؤُّز ةختجبأل ّحنىُّجي ز
خبآلّـ حتَّمجُّجلٌّ ًحآل ّ أل ئُّ ٌُّةجم[أل خألُّؤ[ة[أل زّ[جبَّةختجبأل
ذُّألحبحتْخلرّـ ّى[حتٌّّـ خ مجختهر ني[حتَّخلُّحتةختجبأل زّ[ْجبح

خبٌأل�ُّإ ٌألحبآلّـ ضً
خلًخلّ[ئ ز[حتذ ٍأل[ْض ة[حتٍ: زٌُّختٌَّّْ: ْ ذُّجنىّئُّ سث

ح نيألُّ جبقًةختحز
جبقًةختحز خلًخلّ[ئ :شّحلخ إلٌُّىُّف ٌ[آل ذُّجنىّئٌُّّ ْث
خلُّحتء:شّحلذآ ةأل�ختَّآ أ ًَّّآل إل[ْجن ٌّإآلإءا :أ ئُّمجُّئ
ٌّ� ة[حتمج٢ جبَّخلرٌُّّ ًٌَّخختجبآلآ خُّحت� ئّجتألٌُّّ شّحلذآ ٌّ خلىختذ٢
ؤُّئدُّألحبآ خلُّحتةختجبحٌُّذآ طّصرّ[جبآ: شُّْز ةُّخمآ شُّْز
ببب طُّْحآل ةُّخلُّْ ؤئّآل أل خلًٌحب ةُّحتزا ةؤّرُّآ
ببب جبقًةختحذُّة[آل خلًخلّ[ئ إلٌُُّّ طُّألحبحؤّ[آل إلُّجلححت
إلُّحت ضخُّضحنآل إلُّؤًْ خ[ي١ّ َّْحتجبَّمجختآل ؤًنيُّ ة[جبٌختٌ[آل

جبَّخُّخلغ ةأل�ختَّ ٌ س[حت خل[ئ نيًححت
ح خّأل نيّر[آل شىًؤُّزٌّ:خلًٌحب ْ جبَّخلُّز ئُّخلُّحت سث

جبحإل[ذ:ضُّئىَُّّْ ألًٌَّّّ خُّ ة[حت إلٌُُّّ ذُّجبَّخل شىًؤُّز ْث
ًٌَّّّ جن ئُّ شىًؤُّذُّ ذّ[آل:خْ]إل جبَّضئ ْحذُّ:ألًٌَّّّ خى[ز
خُّ شىًؤُّز ّر:ةُّ جبَّمجٌُُّّأل طَُّّْ ضٌحبح طُّؤُّجي:ئُّ جلَّحتٌدُّآ
ضُّئىَُّّْ:خى[ز جبحإل[ذ ألًٌَّّّ خُّ ذُّشُّةًال ّر خرًحأل حلَّ:ةُّ ّ إل
ّ خلّجمرُّؤ[ذ ىٌ ًحجل ّ جن خُّ شىًؤُّز ز[حتٌٌَُّّّ طُّْ خُّال
ٌ ًحجل ّ جن خُّ ٌر ألخت ّ خُّة[حتجبَّإل خلًٌحبٌّ ٌّ]�ؤُّئة مجُّجنٌُّّ خ
؟بت ئُّ ٌأل[ألُّ جنً جبَّخلر:طُّْ جبَّض[ذُّ:خُّحت ز[حتَّ شىًؤُّز ةُّ
؟بب ؟بب:خ:جن[حتَّْحألُّّة[ألُّ شىًؤُّز:ةُّ: جبَّخلر جبَّمج[ذُّ
ة[حتْخ[حتَّة[أل خ ؟بب: ئُّ ا: ةُّحتز أ: ؤًي[ذُّمُّة[آل خ
حتحخلرُّْض ة[حتٌّ شىًؤُّذّخن َّْجلححتَّذُّة[أل شىًؤُّذُّآ
جبَّةُّآل خُّحتًٌخُّحتحٌُّذُّّة[آل ٌختٌّ ني[ْجب ذُّألإل[ خُّئىً أل[ةُّآل
إلٌُُّّ جبَّخلُّذّ[آل سحت خل َّْجلٌختَّة[آل ذخت ىٌ ًحجل ّ جن خُّ
زٌُّختٌََّّّْ ْ جبحجبَّألف َّْجلححتَّذُّةٌُّ[آل ئُّ ٌ[خل[ آ ؤّحلحألُّّ:جبحجبَّألف

ًٌخُّحتَّة[آل خُّحت جبَّةُّآلآجبحؤُّجلحتحألحبأل
ًَّ ّ ط خلًز[خم:خ ّر:ح ةذ[ٌحبح:يجمٌُُّّةر:ؤ[خ ئُّ

ٌُّحبٌّ:نيأل[حتألّ إل ط[ث
ؤَّْ ئُّ حتحألُّّ يُّجلحٌّ ي[طّؤي[ؤ خُّل قُّجب مُّف
مجُّحت�حألَُّّْ خلُّحت جبَّض[ذُّ ذّحن حبْحألحبح ّ ئ ىٌ زختخلّ[حت نيُّألحب
إلة[حتٌّ زختخبَّة[آلّـ ةختجبأل: خُّس س ْ ضُّئ حتحٌّ خ
حتْألىختجبألٌَُّّّْ جن[حتْ أل[ْ ذ[خلُّة[أل ةختجبأل جبحتْخلر
خُّ ّىُّْذألُّةُّ ني[ْز جبَّيِ ٌُّخ ذختآ ؤُّخلُّئٌُُّّة نيُّألحب

جبَّةٌُّألَُّّْث ْخ َّْؤُّة[ألَُّّّْ زختخلّ[حتْ
ئُّنيَُّّّْ :ضُّئ خحتحٌّ مجُّحت�حألَُّّْ خ٢ةٌُّّ ّحبْحآلث ئ

ح إل[ز
خُّئىً ذ[جلَّألُّّآ ةٌُُّّةخ٢ حتحألُّّث:طَُّّْ ي[قي[ؤِ
شىًؤ جبَّجلمج[ٌُّءآ ئُّإلُّحت ة[حتةختجبألُّ ؤُّخحبَّط طَُّّْ
ّ إلُّحتٌُّأل ًٌّجمرُّ ز ٌى﴿ختحٌَّْآ حت شّحلخّـ ٌ[آل خ
رُّ ّ خد خطٌَُّّّْ ضٌّّـ حنىلًْألّ ز خُّحتَّْ خمجُّجنُّةختجبآلّـ
ٌرَُّّْ خ�ُّحت� جبَّخ سُّؤ[َّْحتَّةٌُّّآ ؤرؤ[ألٌُّّ ْحْ خخت� ٌُّّ�ّ س
دّألُّّة[ألّ[آلآ ّ ذ خلُّحتألشّـ حتحْ خزختخمّـ ضُّئآ ٍ
مجُّحت�حألَُّّْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّة[ألحبحآ زختخبَّ ئُّخًححتٌّ خُّذ[ٌدُّز
ةختجبآل:خُّمجُّجنوّـ جبَّخلر ّخن َّْحتمجختذألّ[آلآ:ز خضُّئّـ:حتح
ضًجبٌّ خُّيُّجبَّحت مجختأل�ُّ ألحبَّ: ّ إل زختخبَّةُّآ: جلَّفززخت
جبحتْخلر زختخبَّةُّجي خطُّْضُّئىُّْ: :ٌ]يًحتخل زختخبَّةُّ
جبَّجلمج[ة[ألَُّّّْ ئُّشىًؤُّزّـ: ؤرؤ[ألُّ ْحْ: خخت� جبَّة[زآ
إلُّخ يجمٌُّ[آل ضٌ[ألُّ ةُّؤ[ه ضُّئآ جبَّجبٌَّرَُّّْ
نيًألىُّ آ إلُّخ حتَّضألُّجنّ[آل ّحنألّ[حتْ ز ْدّأل ّ ْذ خلُّحتألش
مجختذألُّ ًٌّمج ْْحتجبَّة[آلّـ زختخلّ[حتَّ خلُّحتجبَّؤ خلُّحتجبَّؤُّ طُّال
ؤُّ ّ ط :ٌُّخ ة[حتْةختجبححتَّآ :جنُّه[هُّّذ ضُّئّـ ئضضُّحت�حٌّ:
زختخبَّجبحإ خًْأل:ئُّة[ذ َّْةختجبَّْ طُّْخُّحتأل[ؤٌُُّّؤ[آل:زٌُّخت�
مي ئضضُّخلضضُّحت مجضضُّحت�َّةضضُّةضض[آل :٨ٌ ةألىخت ضضحبْحآلث ّ ئضض

خًجبسٌُُّّةُّح
ىّ مجُّحت�َّة نيُّألحب خ ذُّألإل[ طَُّّْ حتحألُّّث ي[قي[ؤِ
إلُّحتطَُّّْألحبَّ:زحنىؤ[آل خُّجبحضَُّّْ حتحألٌُُّّّ ٌختٌأل:جن[حتٌّ جب
خُّال ًٌّجمرُّ ز جلٌ[ذختٌّ جلحت ةُّخلألًحتَّةُّ ةُّْذًَّْآ خُّحت
خُّحت خ[جن١ٌحنؤ[آل زحنى ئُّط[ٌألحبَّجبح أل[خفّـ حب ّ طًؤ خ

خط[ٌألحبَّإ إلٌُُّّ ْخُّحتأل[ؤُّؤ[آل ٌُّّْجبَّة
نُّحتحؤُّ طُّْحألٌُّّ : ةف خًَّْآ: جلحت: نُّحتحؤُّ حبْحآلث ّ ئ

ٌرَُّّْح جبٌَّ[أل�خت

طُّْحيُّشُّّذٌُّّ ِّ خُّز ؤُّ: ّ ط حتحألُّّث ي[قي[ؤِ
جبحتحَّْآ ؤ[آل ّ ز ٌحلمج[ة[آل: ز[حت ٌ[خل[ٌّ تتبٌّ: ةُّئُّؤ[جبٌَّّ
جبَّةُّآلآ ىلّ خلُّحتز حتخبحألُّ طُّْحألٌُّّ خإلُّؤًْ نُّحتحؤُّ
طُّْحألٌُّّ جبَّمج[ذُّ ذ[ ؤختْحتآ ظ[ئُّهٌُّّ إلُّحتئُّ جبَّألًخلف:
جنهخت ّـمجختحآل جبحجبَّألف جنخلرُّة[آل ئُّخلُّحت ْزُّئ ةُّئ

إلرحبإإ جبَّةُّآلّـ
ٌُّةختجبخًمجئ حلححت ّ خ ضُّئىّ[آل ذ[حيُّة[آل ّحبْحآلث ئ
ط[ٌ[ ةختحْآلآ خ[جن١: ّجمر[: ط خُّال: خًْآ ئُّخلُّحت جلحتٌ[آل

خًْح نيِ ةختجبألّ[آل جبحتْخلر إلة[حتٌّ
ئُّخلُّحت ذ[حيُّة[آل ةختجبأل جبحتْخلر حتحألُّّث ي[قي[ؤِ
ةُّنيُّألحبٌآل خًْ خلألًحتَّةُّ: ىضُّئ جلحتٌألٌُّّ: جبحْحٌّ
إل[ذًني حتْْجبحٌّْ أل[ضجيّـ جلحت مجّ[أل ة[حتَّخل[ذ
ؤآل ألُّةختحخ[آلآ جبحتْخلر طُّمجُّحت: جبَّجبح: حتٌْ[آل حتٌْ[ألحبحْ
حتَّضألُّ ذ[ضُّئىِ ألُّةختجبَّْآ: ذ[حي[ألُّال:جبحتْخلر طُّْ ضال
ةخلُّحت ًحآل ّ أل ذ[ٌدُّذ خًألٌَُُّّّْةئُّة خ�ختآلآ ئُّؤآل
ئّجمز حت�حألُّّْ ط[َّْجبحألىختجبألٌَُّّّْ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� ْجن[حتَّْحأل
جبح خلُّحتع:ضال جبحتحآ:ؤآل ٌ[حتَّةُّ ة[زآ:خخت� طُّْ ٌّإل[ذًني
جبٌَّ[آل ةُّ ظ[ئُّه[ألٌُّّ طُّْ ىختجبألئأل١ة ألُّّذني خ
ذ[خل[ألُّؤ[آل طُّْ ٌ[حتٌّ ةُّْذذَُّّْآ:جبْح:س[حت:خخت� ِ ئ يًحتخ[أل
ذُّألإل[ خًْ ٌحلحألَُّّْ خُّحت� طُّْ ئٌُُّّآل جبحتْخلرىختجبألُّةٌُّّ جبحْآ
ذ[ألّحنال نيُّألحبْ: قًْألٌُّّ:ذ[خلٌُّّ ةختجبآ جبحخف ي٢َّةُّال ؤآل
جبحتْخلرّحنّ[آل ةُّ طٌَُّّّْ خُّجبحضَُّّْ ةختجبألَُّّْآ حت�ْْآل خ
خُّال ٌرآ جبحجبَّخُّجل ي٢َّةُّ مجُّحتؤ[ خُّ ْحخً ّ[آل ّ ز ةختجبآل
خًألٌَُُّّّْةئُّة إلُّخًْآ ضُّئ ٌأل[حت�َّجلح ْحألُّخًْ
خختجبألّ[آل خُّ جبح ٌ[حتؤ[آل خخت� جبحط٢َّة[آل سختخلختحٌّْ ّ ئ
ني[ةّ[آل خًْ ٌ[حت: خخت� جلحألآ زُّخلُّألحبٌ[آل خُّ: إلُّؤًٌْ[آل
خُّ جبخب طٌَُّّّْ:أل[حت�َّجلحٌِ:ضُّئ جبحضَُّّْ:خ خىُّآلآ:خُّال:خُّ

دّ[آلإ ّ خل[ش ألُّةختجبَّ ٌٌُّّء:ض إلّمت ّر إلُّخ ّؤُّ ط
جبَّةٌُّرَُّّْآ خُّخلُّحت جن[حت جبَّْحال ّخن ز حتخبحألُّ حبْحآلث ّ ئ

طُّؤُّ:خحلحألفح :إلة[حتٍ ٍ جبَّةخت
خُّخلُّحتةختجبألٌَُّّّْ جبْح:جبحنيًْآلّـ خُّ حتحألُّّث ي[قي[ؤِ
ْحسد ّخن ز ئُّ إلُّحت ىّ خُّجن مجختأل�ُّْ جلحت خبَّة[آل زخت�
جبَّْحؤ ئُّ خُّحت حت�خب إلُّؤًْ ؤآل ٌُّآ طّحبححتٍ َّْشحبٌَّّ
إلٌُُّّْ خبَّة[× زخت� خلُّحتجبحأل جن[حتْ أل[ْ سُّْئٌُّّ حت�٣َّآ
مج مجورً جبَّمجٌُُّّ×آ خلُّحتعُّة[× ذُّْسّإل[زّـ ٌْ]ألؤٌ حت�

خُّ ٌ[آل حت�ْخُّحت�ْْآ ؤُّخلُّئُّة[آل:جبَّةُّالآ:مي إلُّؤًْ ئُّخلُّحت
آ ٌّطّحبححتٌال:أل[مجخت ئُّة[حتَّة[أل ُّ�ٌ حت� ة[حتَّ ذُّئُّهآلآ:طُّال
طُّألحبحجلٌ[حتحآلّـ ئُّمجُّئ ةخًْألَُّّْ خ[ألل جبَّْْال خُّجن
إلُّؤًْ ٌختَّة[آلّـ ني[ْجب زختخبَّة[آلّـ خلُّحتزُّحتجنرّ[حتحأل
ي[طؤي[ؤُّّزآ ئُّجبًٌحأل ضحلؤُّذ�ًجلححتٌُّّة[آل: خُّجنُّ
إلُّحتَّْإل[ جبَّجبَّالآ طُّع[ال ة[حتةختجبآل ؤٌُّحبحأل ئُّخلُّحت ٌ[آل
ٌ ةُّهُّحتؤ[ألدُّحت ذ[ٌدُّز ىّ خُّجن ي[طؤي[ؤُّّذحبح ئُّأل[ْ
ط[مج[جبححتال إلٌُُّّآ: خُّجبْحجبحنيًْآل: خ جبَّة[ز: :خلُّحتزُّحتجنر
ةُّخُّألًخلختحْ : ةُّؤرُّحتضُّؤُّّء إلضضُّحت ئُّ جبَّةضض[ذضضَُّّْ
ئُّإلُّهرُّجبحآ ألُّجبحتحَّْذَُّّْ َّْال ةختجبْآلّـ ط[حتحخلرُّؤ[آل:
خُّال خُّحتزختخل[آل ئضضُّخضضختحجبَّحتحآلّـ: جلحت: خضضُّجبحضضضَُّّْال جلحت
ىٌ ة[حت ْحٌُّ ّ[آل: ّ ز جبَّخآلآ جبئ�ختحآل خُّجبْحجبحنيًأل[ألُّ:
ّ خُّحتزختخل إلُّحت طُّحتة مجختأل�١ٌآل طُّمجُّحتني ذّ[جبحٌُّ
إلُّحت خُّجبحضَُّّْال جلحت ة[حتْزختخبَّة[ألُّآ جبْحجبحنيًأل خُّ
جبَّخ إلُّؤًٌّ ّؤُّآل:طُّمجّأل[ ط شُّّذُّة[آل:إلُّخُّيجمُّ:خل
خلُّشُّّز ئُّضخلُّز[ألحبآل:خُّخلُّحت:ة[حتَّة[ألحبحآ ٌ خُّسحت

ة[حتةختجبألُّجبحإ ؤّى[ألّحلة ئُّال خىٌُّآل هُّحتجل
زألِ:جبحخُّجنىختجبألِ طُّؤجم[ئ جلخلر[ألِ خ ّحبْحآلث ئ

جبححت�جنرًَّْح نيآل ألُّْذر[آل
خُّخلُّحت ألُّْز جبحخُّجنىختجبألِ خ حتحألُّّث ي[قي[ؤِ
جبَّجلمج[ٍ ئُّ ؤُّحتةُّجلٍّـ ًٌَُّّةِ ّ خُّجن إل[ْذّ[ألحبحآ
خُّ جن[حتَّة[آل جبحألختحَّْْ خ خُّحتأل[ؤٍُّ ذ[ٌدُّذُّّة[آلآ خبَّ زخت�
ٌحل خُّحت� خُّ زًٌَُّّألحبٌال ؤآل ةختحْآلآ أذجمئجمئا جلع٢َّ خبؤ[حتَّ
ؤ[ألَُّّْ ّ خلئ ظُّؤُّجب ة[ء خلًذُّؤُّألِ جبَّجلمج[ٍ خلُّحتةِ
إل[ْذّ[آل نيًألىُّ أل[ْنيُّةُّآ حتَّْجنِ جبَّحتخضض[حتٍَّ ةختجبآ
خ جلحتٌ[آل ألختضِ:خلًذُّؤُّألَُّّّْ:هحن[حتٍ خُّحتجلٍ ٍخُّإل
ٍ يُّجبجل جن[حتٍ جبْحٍ ْذّ[آل َّْؤحبح ٌحلٌ[آل:ئُّ خُّحت� إل[ذًَّآ
جبحخُّجنىختجبألِ خ حتحألٌُُّّّ: جن[حتٍ خلُّحتٍَّ: حتحخلرُّْض
جبَّخلر ط[ٌّألحبَّجبحآ: حتخبٍ نيُّألحب ئُّ ّر ّحبَّني ز ألُّْزآ:
خُّحتأل[ؤُّجبحٌُّآ ئُّ طٍَُّّْ ّىختجبألِآ دُّس ّ س خُّ ٌر خىخت
ّحن١ ز نيًألىُّ ٌرآ خُّحتجبَّةُّْ ّىِ خُّحتؤّئ ِؤ[ئ
ةُّ ٌدُّخلرٍُّ مجخت طُّْ ِّ خُّز ةختحَّْآ جبحخُّجي ّ خُّحتؤّئ
ئُّةذ[ٌِ ّر ّحبَّني ز ةختحَّْآ ؤحت حألحبح ط٢ ْذِ ئُّمجُّئ
ؤُّحتسٍُّ خُّْ: ٌرآ خحبحت ُّّّؤّخن خل خُّحتؤّئِ جلخلر[ألحبح:
ذ[جلَّ حلحأل[ألُّجنِ ّ ض طُّْ: ّرآ ألُّخ مجخته٨: ٌدُّخلرُّةُّ مجخت
تْ تْ تْ بْ أبْ ؤ[أل�ِ ؤ[ٍَّْ ئُّ خًْآل جبحتْخلر
ذختٌخن طُّْحألِ جبَّمجختآلآ َّْحتٍ إل[ذذَُّّْْ أل[ٌْ[آل تاآ
جبَّخلُّذِ ئُّ نيًألىُّ رَُّّْآ ّ خ أل[ٌْ[آل جبَّةٌُّآل ني[َّْحت�ْحآل
خًْآ ذُّْحْ ضحتحةّ[آل هحت�ؤِ ّ إلُّحتة[ذ ألُّّآ ؤُّجبح ّ ط
هحتؤِ ٌخن ئُّْ خُّجنِ:خلًذُّؤُّألِآ ٌرُّ جبَّجبحت أل[َّْةٌُّ[آل

إ ٍ جبَّةخت جبحخف خ خلًذُّؤُّألّ[آل
نيُّألحب خختجبألِ إلٌُُّّ:خ ٌ ٌ[حت جبَّأل�ٍ:خخت� ّحبْحآلث ئ
حتحخلرُّْ ٍ ةً ذ[ ٌُّ�جبَّأل طُّْ يُّجلحة[ألحبحآ ئُّ ّ ي[قي[ؤ

ٌآلح جبَّخخت ة[حت ئُّخلُّحت ي[قي[ؤ[ألٍُّ طُّْ ة[ؤ[ألُّآل
ث خبؤ[حتٌَّ[آل ةُّ ٌ خختٌى[حت نيُّألحب حتحألُّّث ي[قي[ؤِ
ي[قي[ؤّ[آل زخل٨ ةختحْآلّـ ٢�ّ س خختٌى[حتٍ:ي[قي[ؤُّآ
أل[شُّّ ًٌَّخُّحتٍ خُّحت� ّحن١ ز ةُّ جبْحألّ[آل خُّال َّْحتمجختذًَّآ
إلّمت ْحذضضُّ ضٌ[آلآ ةضض[حتٍ: خلضضُّحت نيًألُّذَُّّْ خضضًْآلآ
ضجنال جبَّحتخضض[حتٍَّ ألُّخختحَّْآ: ة[حت ئُّخلُّحت ّ ي[قي[ؤ
شىًؤُّ»ّـ هُّحتؤ[ألدُّحتٍ ؤآل نيًألىُّ ألُّخّجمرًَّآ ئُّمجُّئإلّىلال طّحبححتٌُّآ ث خل٨ز طٍَُّّْ : ئُّمجُّئ زخلرىُّجنال
ألّحنرؤ[ألِ ٨ّ ٌُّة ّ إلُّحتة[ذ شحلخُّّْ طَُّّْجنحبح
جبَّحت خختجب× هُّحتؤ[ألِ َّْجلٌختحآل ةًحتجبخلر[آلّـ:طُّعًؤُّألِ

جبَّنيالإ ة[حت ئُّخلُّحت ّ هُّحتؤ[أل خُّ خىُّآلآ
خ إلٌُُّّ خبٌَُّّء: زخت� مي ثببب ِخل[ئ خ ّحبْحآلث: ئ

جبَّْحتْخُّحتٍح حتحألُّّْ جن[حتٍ
ّجمر[ ط ّخن ز ٌضض حتخب نيُّألحب حتحألُّّث ي[قي[ؤِ
خلألًْحتَّةُّ هُّحتؤ[أل�ُّة[ألِ: خلُّحتسُّال خ ألًخلختحْؤ[آل:
خ جبحخألف :ِخل[ئ ّألش ز خُّحتأل[ؤٌُُّّةِ: ذ[: ةضضختجبَّْْآ
خبؤ[حتٍَّ جلحتخًْألِ ٌختٍَّ خُّمجً أل[ْنيُّةُّآ خبَّة[ألِ زخت�
ّحنألّ[حتٍ ز هُّحتؤ[أل�ُّة[آل: ئُّ ٌضض جلحت جبحألّحنرًحآلآ
ّحنألّ[حتَّة[ق[آل ز ّؤُّجي ط ةضضختجبَّْْآ سًحألّ[آل سحبٍّـ
طُّعًؤُّألِ جبحْؤ[ألُّذُّ مجحن٨ّـ خبٌَُّّةِ زخت� ةختجبذُّ
ِخل[ئ خضضًجبسضضٍُّ طضضٍَُّّْ ٍخُّإل خضضُّال ٌضضحلمجضض[آ زضض[حت
خًجبسٍُّ ذُّألّ[: ألُّةختحَّْآ جبٌ[حتٍ شىًؤُّز ط[ٌألحبٍَّ:
ئُّخلُّحت طضضٍَُّّْ ٍخُّإل جبٌضض[حتَّآ ٌحلمج[ ز[حت طُّعًؤُّألِ
إلُّؤ[آل ّر ّحبَّني ز خُّنحبحٌُّْ ؤُّحتةُّجلٍ شىًؤُّذِ
ؤئّ[حت ت: ألحلٌىٍُّ حتحألضضّضضُّجي ّرّـ خ زضض[حت: خضضًجبسضضٍُّ:
ز[حتَّةُّ ٌختٍَّ خُّمجً ّؤُّجي ط ٌرآ خُّحتجبَّةُّْ جبٌأل[حتٍ
خختٌرُّّ جلْحتخضضٍُّ ةُّ: ةضضختجبَّْْآ ّحنىُّجي ز زختخبَّؤ[آل
خًجبسٍُّ ئُّ إلُّحتَّْإل[ ةختجبآلآ ي٢�ذ[ْ ٌرّـ ةألىخت ئُّ
إلٌُُّّآ خبٌَُّّء زخت� َّْء: جبَّحتْحجلَّ ز[حتةِ: ثببب ِخل[ئ
ذ[ ّحبَّة[ز ز جبَّخلر ض[ئّحبََّّْ: خُّألحلٌأل﴿[ألٍُّ: ئُّ ةُّ
ثب ذ[ تب حتْْخُّحت�َّةٍُّ ش[ةؤُّة[آلآ ض[ألًٍ ألحلٌ
خًححتٍ ٌرُّ: جبَّةُّْ حبحٌْجمرُّّة[ألِ ّ ز جلْحتخضضٍُّ جبقُّآ
خ[ألُّة[ألِ ّـ ٍ حت ة[حتَّخ[ْ جبًٌححتْ َّْء ّىختجبآلآ دُّس ّ س
ز[حتََّّْ ِخل[ئ ةُّ:ئُّ حتحألُّّ إلُّحتَّْإل[:ن[خ[ذِ أل[ٍََّّْْآ
ذُّألحبَّحتَّة[ألِ ةضضختجبَّْْ خ حبحٌْجمرُّّة[ق[آل ّ ز جبحْحٍ
إلُّحتَّْإل[ ط[ْْ ذختٍ خبٌَُّّةِ زخت� نيُّألحب ئُّمجُّئ هختجنختحَّْإ
جبَّحتنيًَّ خؤ[آل ةُّ محبئِا أمجد جبحجبَّْحتٍ زحلٌحنىِ
ٌىِ حتخب نيُّألحب ألحبَّحتَّةُّ ّ خُّئ جبحإل[ذًجبحآ حتخبٍ نيُّألحب ئُّ
٨ٌ ةألىخت ةختجبآلّـ ي٢ذ[ْ ئُّمجُّئ ّحبَّة[زآ جبَّخل٨:ز ذخت
ثببب ِخل[ئ ئُّ طٍَُّّْ خُّإلًّحٍ ذختآ ّىِ مجُّحت�َّة نيُّألحب
طُّؤُّ ّرآ خ ذُّْحْ حتحألُّّ جن[حتٍ ئُّ ٌر ةألىخت ّحنٍُّ ة جبح
جبَّحتْحجلٍَّ:جن[حتَّآ ئُّ ةُّ ط[جلححت ّألشِ ز ئُّ:ز[حتةِ س�ُّ
ط[جلححتٌحنِ ّألشِ ز ّأل٨ ؤألؤ حبحتحَّْْ ّ ز ألؤ[آل ّ خُّئ ةُّ
ذُّْحّـ ثبببّـ ِخل[ئ خًجبسٍُّ ئُّخلُّحت إلُّحت ئُّمجُّئحبحٌُّآ

؛ خ[جلححت� أل[ْ سًحألى[حتٌّ خبٌَّّ زخت� ةختجبأل
شحلخُّ ئُّمجُّئ زًٌَُّّألحبٌر[آل ؤ[ؤخلر[ ّحبْحآلث ئ

نيألُّح أل[ْنيُّةُّ خلّ[خلُّّة[ألِ
خلُّحتسُّال: ئُّمجُّئ زًٌَُّّألحبٌال حتحألُّّث ي[قي[ؤِ
ألُّةختجبَّْْ إلُّخلرال خ[جنُّآ جلحت: ٌى﴿ختحَّْة[آل حت شحلذّـ
ّرّـ ال:إلُّخ ّ ئ ّرّـ:طُّمجُّحت:مجئٌُّّ[آل: ال:إلُّخ ّ ئ مجئٌُّّؤ[آل:
خُّألجمدُّز جبَّةُّالآ ِ ئ مجئٌُّّ[آل ؤآل ّرآ ألُّةختجبخ يجمٌُّ[آل
ّر جبَّئ سُّئ ؤ[ال إلُّل[ئ ٌحل خُّحت� َّْء ض٤[ألَُّّْآ شحلخِ
ّحنؤُّحتمجٌُُّّةِ ز ؤآل: ضؤ[آلآ شٌُّ[ذُّةٍُّ: شحلخُّ
خُّ إلُّخلر: جبَّةُّالّـ ة[حت ةًحتجبحٌُّذِ خ شحلخُّالّـ طُّْ:

أل[ةُّالإ ؤ[ألحبْخًآل
نيّخن جبَّة[زّـ جنر[آل جبظ ّ جنر مي ًَّّ ط حبْحآلث ّ ئ

جبئر[آل:أل[ضجي:جبَّة[زح
حتحجلٍ جبَّة[زآ جنال جبظ طٍَُّّْ حتحألُّّث ي[قي[ؤِ
ألُّجنٌُُّّء إلُّؤً ئُّ ٍ:ؤآل سُّؤ[َّْحتَّْ ِجبئ خًْألِ
ٌْجتجبحألِ ِ خ جبَّة[زآ جبئرُّأل�ّحنال طٍَُّّْ ضجن١َّآ
ٌ إلُّألحب ئُّخلُّحت ئُّضٌ[ألَُّّْ ّ ة[ذ ةُّخلُّآ ٌ إلُّألحب

خُّئ�ُّإ جلحألّ[حتٍّـ خًْألِ ِ خُّخ جبَّةُّآلآ يجمُّ جنر

ةًجنرٌُّّ:إل[ذً:نيًٌّْ: ً إلُّحتذ : إلُّحتجلْْ:هُّحتؤًٌّ خ[ز٢َّال : :
ًَّ:ا: ّ خُّ:أ:ز ْح أل[حت� إلّىلىُّخم ::::ًَّ ّ ط حت�خبة[حتٌّ :نيًألىُّ : : :
خُّ::يلضّمت: ألضض[حت�ْحذآل ؤُّألجمًئ:إلُّحتإلّمت: ً ض س[حتح : :
طُّخلس:ْ:جلٌآل: ئُّ :سّ[ْحجلَّ ؤُّألجمًئ:جبحخُّجلٌآل ٌُّّئ: : :
طُّْ:ؤ[خلرُّ:ح؛؛ خخ حبح ّ ؤًٌّْ:ذ ضًجبح:ألُّضًحخلرُّ: ٌّ خ : :
ئُّسضضضضخٌّ:جبحخُّجلآل: جبَّخخ : زّ[ٌّْ:ؤُّجلآل::: ئُّسّ[ذ : :
ٌرَُّّْ::؛؛ أل[خخت ْحجنألُّخضضضخ ٌرَُّّْ::: أل[ةخت ؛ جبحجندُّجلح ::


