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ة[حتةختجبألّ[ألحبح ْحيّن حبحٌْجمر:خًْألّ[آلّـ ّ ًحآل:ز ّ أل ئُّ خبأل[آل ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت�

ٌجمرُّة[ق[آل ًإلُّئ خ٢ْ ؤُّّـ ّ ط
طُّقُّجب: خلختَّْ

جمرٌ ًإلُّئ خ٢ْ ض[َّْآل: ّؤُّ: ط ئُّ إلُّحتٌُّء
ألُّّذني خ٢ةختجبألَُّّّْـ ئُّ إلُّحت ٌُّذض:ذ[ٌدُّذ
ذ[ءّـ خُّحتحؤدُّحت ئُّ رُّة[أل ًٌجمإلُّئ جبَّحتضجمرأل
خُّإل[ة[أل سًحألّـ خلُّحتني[ٌَّّْ خُّال ةؤُّئ�[جبحآ
ئُّ ؤختل[ألُّ جمرٌ ًإلُّئ خ٢ّـ خُّ ز[خُّألحبآل ؤختل
ئُّ جبَّْحتّـخُّحت إل[أل[َّْنيًأل خُّ ة[حتَّخل[زّـ ط[خلر
ز[ة ألّ[جل مجٌّـ حت�حخلر خُّ ًٌّجمرحبح ز ة[ذ
نيُّؤىُّ جبْْ طُّال ض[َّْأل طُّمجُّحت ؤختل ّؤٌُّّ ط آ
ّ�ًؤ[آل خ ألُّخف ةُّخل[ٌُّذ سُّْإلُّحتٌٌُّّ خلُّحتَّةُّّ

ئُّأل[ْ جبَّخف ذُّألحبحتْخلر أل[ ه[جنئّـ ىّ ةُّخل
إ ةؤُّئ�[جبح

خ٢:حت�ْأل[ةُّة[آل ؤختلُّ جلحجبٌَّّ ا خ٢ أ جبَّخ
ّر ةختجبآل:خ إلُّخلر خألىٌُّّ ا خ٢ أ ِ جبَّخ ّرإ خ
]ط أ زُّحتنيُّال ٌخت ئُّخب آ جتْْ ّ ؤ حت�حخلرُّّة[أل خُّ
ؤآل ٌّ ٌجمرحبح:آ ًإلُّئ ةُّجن اٌّ:خُّحتجلّـ:مجُّحتجبآل
ئُّ طُّمجُّحت ؤ[أل[ٌُّة:ألُّّ ٌجمر:إلّمت ًإلُّئ خ٢ّـ
ز[حتَّ ز[ٌُّّـ: زئُّّـ ألُّخآلإ: ؤختل[ٌُّذّحبح: ضحلؤُّز:
ذُّألإل[ ؤختل[ٌُّذآ ئًذىٌُّّ رُّ ّ مجٌُُّّأل أل[ؤ[آل
آ ألُّخ ضألُّجبحت�ألحبآل ٌجمرّـ ًإلُّئ ٌُّء مجُّجيآ خ٢ٌّ
خُّجبْحٌّ ٌختحألُّ ةً خبٌ[ألّحبح ئُّ ؤختل ًٌّجمرُّ ز ٌُّخ

ئُّ ضجنّخن ىّ مجًجلَّحتحأل خ[ إ ٌُّّْألُّة جنرُّة[آل
ٌّض خ ٌختحألٌُُّّ ةً خُّجبْحةُّْذألُّ طُّال ؤّ[أل
مجًجلَّحتحآل : طُّؤخت� إلُّحتنيُّألحبَّ خى[زآ جبَّخلرُّخُّحت:
نيُّْحت ز[حتٌُّْة خ : ٌّأل[ةخت خُّال: خًَّْآ خلُّضر:
آ جبئجمجلٌّ آ ٌحل حت ئُّ ٌآل ةُّْ خُّجبْْ ّجم[ألُّ نيئ
ز٢جلَّة[آل جنرُّ: إلُّؤًْ حت�َّْجنرّـ آ: رّ ةُّخل
مجُّْحتَّذختٌآل ض[َّْأل ؤآل مجُّحت آ خحبٌَّر ئُّجبَّخلر
ض[َّْأل ةُّ ألُّّ ألختض إلّمت ":جن[ة[حتٌّ:طُّجبَّخ
ٌُّخ آ ألُّ" حتَّْحآل حتْأل[ءّـ جمرٌ ًإلُّئ خ٢ّـ:
ةؤٌُُّّذّـ يأل[نُّ خل[ذُّة[أل ئُّ ًٌّجمرُّ ز
حتْأل[ءّـ جمرٌ ًإلُّئ خ٢ّـ: ض[َّْأل جبَّهُّذُّة[ألحبح
خ٢ّـ إلُّْئحبٌَّآل إلُّؤًْؤ[آل خ[ خفإ حتَّْحآل
ُّذحتْحئ ألُّء ّر خ سُّْإلُّحتٌّ إلُّئًٌجمرؤ[آل
ط[حتحخلرٌُّّ جبْْ إلُّئًٌجمر خ٢ْ نيًألىُّ آ
ٌألآل جب :ّ ز ّىؤ[آل ٌُّة إلُّحت خبٌ[أل ئُّ إل[ْخُّجي:
ًٌّجمرُّ ز ّحنآل جبَّة ّىؤ[آل ٌُّة إلُّحت جنًأل[خل ْ

أل[أل خألّ[ز أل[ْ ّ ز ئُّ ّر خ خأل[نُّ إلُّئًٌجمر خ٢ْ
ؤُّ ّ ط خًأل ََّّْجي ئ٢ خُّضرَُّّْحت:إ ٌُّة]�ؤُّئة
ط[ة[حتَّة[أل خختٌ[حت�ْ ْ ٌجمر ًإلُّئ حتَّأل�حبحألٌَُّّّْ آ
ّر ٌئ جب س خُّ ]�ؤُّئة ئُّخلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٌّ ؤُّ ّ ط
ىّ خبٌ[أل زّأل[ْ ئُّ إلُّؤًْؤ[آل ةُّ ط[ي[حتٌَّّ خُّْ
خ:ةختحألَُّّْ ة[حت ْ خحبٌَّآل إلُّْئ خ[جنحبح ذُّألحبحتْخلرْ:
حتحخلرّحبح ئُّ إ: خىٌُّآل ]�ؤُّئة مجحتحألى[حتٌّ: ْ
ْ ؤ[ي ْ طُّحتء ّ ةؤُّئ إلُّؤًْؤ[آل ّؤُّ ط
ة[حتٌّ ًٌّجمرُّ ز ةُّ جن[ضُّ ئُّخلُّحت خُّحتزختخلُّّذّؤ[آل
حلحآل ّ ض طُّؤُّ:ئُّ س[ خحبٌَّآل خ إلُّْف ْ خىٌُّآل خ
طٌَُّّّْ ]�ؤُّئة ذختٌّ ىّ زألر ئُّإلُّحت ٌ[آل ّر خ
ة[حت:ةختجبق[ألُّ ٌْجتجبحأل ْ مجختأل�ُّ:إلُّئًٌجمر ةُّ
ة[حت خُّحتأل[ؤٌُّّ إ حتخبحألُّؤ[ألُّ خختٌ[حتٌّ ْ ٌْجتجبحآل ْ
خُّحتَّأل�[حتخًْألٌَُّّّْ خ ؤختل[ألُّؤ[ألُّ إلُّخلر ْ
ةختجبآل خُّضرَُّّْحتٌّ:ْ:ة[حت ذًألحبْذّجتٌّ:ْ:إل[ألحبحأل

إ خلُّحتةُّذًْ ةُّخلُّّذُّّةخ

مُّجلٌحل جلححتح:طُّقُّجب
ّحنُّّـ ة ئُّ زخت� خبٌ[ألُّ طُّْ جبَّحتَّع[ؤ
ٌّخُّإل خبأل[آل:حت�ْْخُّحت�ٌّْ:جبَّخألَُّّْْ: ط[ئجلٌَّّ:ةُّ
أل[نُّة[ألي :ٌُّة ئُّجبْحٌّ ٌُّء: حأل مجحت�
ٌُّّة[ؤئ أل[ ْحجلّـ �ْحألّألُّ ذ٢ طُّْ خبٌ[آلآّـ:
ٌُّةُّئ خبأل[آلآ: ُّّذمُّيئ خ :]�ؤُّئة
ةُّ ةُّئرًحتٌَّّ ئُّْ خُّحتجبححتخًْآل جبَّخلر ذخت
ئُّ خلُّحتَّْحتٌُّةآل إلُّؤًْ ضضض[َّْآل زّ[ْحآل
ٌحل زُّحتحْ طُّع[ؤ ؤ[هُّة[ألحبحآّـئُّ ٌ[خل[ْ
خًححتَّ:سّ[سّ[ة[ألحبحآ ئُّ:مجحنر خبأل[آل ةختجبأل
جبحتْخلر خبأل[آل ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت� ةُّ ةختجب ْحٌّ
ىّ ألُّّذ خُّ مجحنر خُّ ٌى﴿ختحْحألُّ حت� طُّْ خغإ
إلُّحت طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ ؤٌُّحبحألَُّّْ إل[ذألُّ ز[ةَُّّْ
خُّال خًْ ّ شحلخ ٌّز[جنى ٌى﴿ختحَّّْـ حت�
إلُّألحب خُّ خنيًألُّة[ألّ[آل حْ حت� حجبٌَّضضُّء حت� ذ[:
إلُّْئّ[ألحبح خبأل[آل ئُّ خبؤ[حتٌَُّّء: َّْحتجبَّمج٢حآ
ني[حتٌَّّ خىئألَُّّّْـ خبأل[آل: حنُّة[ألّ ة ئُّ

إ خألف جبح خ مجًع[ٌْ[آل
ًٌجمرُّّةّ ز خبأل[آل ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت�
ةضضختجبألضضَُّّّْـ إلجنّ[حت: :خضض خضضًْآل �مجختأل
ؤ[هُّة[ألّ[آلّـ جبحْحّـ ئُّ ةختجبآل ةجبحة
ةُّ ّحن[ألٌُّّ ة طُّْ جلحتخٌُّّ ةختجبأل ني[حتَّخلُّحت
خألىٌُّّ س[حت جلحت خبأل[آل:خًألُّذَُّّْ:إ حت�ْْخُّحت�ٌّْْ
ئُّ : زخت� طضض[حتحالّـ :ىّ ؤ[ئ ٌى﴿ختحْحألُّ: حت� طُّْ
خ خبأل[أل ئُّ ٌّإلُّألحب خ خًْآل ٌَّط[خلًْجب

إ :ني[حتَّ جبَّحتحؤُّزّـ:خ: آ:خ ألُّْحْ
خ ّر خ خضضُّخم ةضض[حتَّ طضضَُّّْألضضحبَّ جبَّخضض

ح خبأل[آل ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت�
خُّْ خبألضض[آل ضضىضض﴿ضضختحَّْةضض[ألضضٌ حت� طضضُّمجضضُّحت
ؤُّجلألَُّّْ ةضض[حتحّـ ئُّ زخت� مجُّْحتٌَّّـخًْألُّ
حبحٌْجمرُّّة ّ ز ْح خًألّ[آل ؤٌُّحبحألَُّّّْـ ألُّ ّ خ
ط[ٌ[ ٌرإ: ألُّةخت ف ألىًف ّرّـ خ شُّف
خُّ ٌى﴿ختحْحألُّ حت� طُّْ ة[حتةختجبأل ْحيّن
جبحْحة[حتٌُّ حبحٌْجمرّـ ّ ز ط[خلر ئُّ مجحنر

ح؛ خبٌ[ألحبحٌُّ جلحتٌَّّ
ة[حتةختجبألّ[ألحبح ْحين ئُّ ّف خئ ٌّجبَّةخت
ؤضضضُّْجبحٌّ ألضضضُّجبحَّْذضضضَُّّّْـ َّألضض�ضض حت� طضضضَُّّْ
ألُّخًَّإ خضضُّحتجبَّْحال ّـ زىلخت� زىلخت� ة[حتةختجبألّ[آل
ٌ[جبَّة[آل أل[ألٌَُّّّْ ّ إل ئَُّّْخ٢ ة[حتَّة[ألّ[آل
ٌآل خخت� جبَّحت� ٌَّجلح أل[حت� خ ضزّحن[ألحبحآل ٌ[آل ّـ
ذًألحبّـ ٌ[آل ٌ حت�ْْجبحْ ٌ[آل ّ ذ[ْحأل ئُّخلُّحت
ّحنٌُّّ ة نيُّألحب ني[حتَّخلُّحتةختجبأل ٌ[آل ذّجتٌُّء
ٌ[آل خبألضض[آلإ ئُّ ٌّإلُّألحب خ ٌُّذُّؤة
إلّىل خًْآل ه٢ ضًف ٌّإلُّألحب ةختجبألٌَُّّّْ

ذخت:ألُّخًَّْ:إ
جبَّخبٌُّآل ّحبح ّ ذ خبأل[آل ٌُّّذ[ئ ْحيّنُّ طُّْ
خبأل[آل ّجمر[ ط  خُّف آ أل ّ خ:جبَّخلُّك طَُّّْؤ[آل
جبَّخألَُّّْآ ذّجتٌّ ذًألحبّْـ حت�ْْخضضُّحت�ٌّْ جلٌ[ذخت
جبَّخلُّذَُّّْآ ْ]�ؤُّئة حلحآلّـ ّ ض ئٌُُّّآل
ةًجنرألض ضخلًذ[ألحبآلّـ ٌجتٌَّّ حت� خُّحتجلذختٌآل
ئُّْ:خل[ألٌُّّ:ذ[جلَّجبح ًحجل ّ سحتَّإل[:جن خُّ خبأل[آل
خًْألّ[آل ٌى﴿ختحْحألُّجي حت� طُّْ ةُّ آ خًَّْ
خ ]�ؤُّئة ضُّحتحز ٌُّّؤ[ؤُّئ إ إلُّخًَّ

جلحتخٌُّّ ني[حتَّخلُّحتٌّ إل[ذألّـ: خُّذُّأل�َُّّْ
ألُّخًَّْ ْح ًٌَُّّة ّ جن خُّ خبأل[آل حنُّة[ألّ ة
خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ ْ ْحز خخت� ط[ي[حتَّجبح خُّْ ةُّ
ط[خلر ئُّ جبَّخلرَُّّْخلر[آل إَّْ ّر خ خبأل[ألحبح
خ[حتٌّ خل[ة[أل]ٌ ئُّ ةُّ ضضض[ألضضٌُّّ طضضُّْ:
خبأل[آل خُّ ذ[ٌدُّذآل ْ إلضضُّآل ةُّخلُّّذّحبح
خ ْ ألف: خبأل[ألحبح: خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ: إلّىلّ[آل
جبَّخلُّز �حبَّأل ّ إخ ؤ[ْألُّذَُّّْ مجحتحألى[حتٌّ
خبأل[آل حتَّجنُّةًخبٌّ ْ ذّجتٌّ ذًألحبْ ط[خلر ئُّ
ّحبَّخلُّذِ خ إ ذ[ْحألد[حتحآل ةختجبأل ط[جلحجب ْ
ّحنُّ ة طُّْ ط[خلر ئُّ خبأل[آل: ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت
ّخن حتٌحنُّة خألىلّألَُّّْ خُّ ةُّ جلحتحألضضضٌُّّ
ئُّ ٌ جلحت ً ّ أل ضجمرذُّ حتَّجندّأل ألُّةختحْآلآ
إل[ذًَّ ّ ئ ْحٌ[آل آ خًححتَّجبح ئُّْ طّحنىُّحت خبأل[أل
طُّْ إلُّئًَّجن[ألٌَُّّّْ ٌ[آل حنرألّ ألُّإل جبحْحٌّ
طَُّّْ إلُّؤًٌّْ طُّؤ[ألُّ إ خىُّآل ٌى﴿ختحْحألُّ حت
ط[خلر ئُّ ٌى﴿ختحْحألُّ حت طُّْ ةُّ ّألآل جبَّخلُّك

ألفإ خبأل[ألحبح ًٌجمرّ ز

ئُّ: خبألضض[آل: ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت طضضٌَُّّّْ خ
ًٌّجمرُّ ز جبحخآل خُّحتزختخلّ[حتٌُّذُّّ طُّْ ط[خلر
خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ ة[حتةختجبألّ[آل:خ�حتآلآ ًحجلٌّ ّ جن
جلٌ[ذخت :خُّ ٌّخحبحت �مجختأل طُّْ:ة[حتحألُّ إلُّؤًْ
خبأل[أل نيًألىُّ: خبأل[آل ةختجبألٌَُّّّْ إلًجنّ[حت:
ئُّخُّحتجبَّال مجُّْحتَّآل ىٌ ئُّؤسُّحت أل[إلًجنّ[حت
�مجختأل ًٌّجمرُّ ز ط[ؤ[عُّة[آلإ خُّ ألُّمجٌُّحنغ
خُّ خبأل[آل :ذ[ة ذ[ء :أل[خل[ألحبأل خُّ: ٌّخضضحبحت
قًألٌُّّ آ :ّ خبأل َّْء: ضٌ[آل: ؤ[هُّة[ألِ:
ّجمر[جي ط ذ[ إلًجنّ[حتٌُّّآ أل[ طُّْ خ جلٌألحبْْ
ضُّذُّألُّةختجبأل خُّ ْحٌ[آل خخت� خبأل[آل جلحتخضضٌُّّ
ٌ[آل آ جبَّجبَّآل :طُّع[ؤ ْ إلٌُُّّ ةىل[ألّ[آل
ةىلُّة[ألّ[آل ذ[ْحألُّ ْحٌُّ ّ[آل ّ ز جلحتخٌُّ[آل
ٌختآل إلُّئدجت إل[ْخلُّحت ضٌ[آل ٌْجمر خُّ
ّر جبَّخ ةُّْحذُّ ألُّخًْآلإ: ْح: ضٌ[آل نيًألىُّ
خُّ ّر خ خبأل[ألَُّّْ ئُّ مجضضحتحآل ىّ جبَّخلرس
ط[ؤ[ع[ألٌُّّ طُّْ إلُّؤًْ: :ةختجبأل زختحةرّر
ّر جبَّخ ؤُّخُّخلرّ[ألُّآ ٌى﴿ختحَّْة[آل حت ةُّ

جبحْحةضض[حتٌّ ٌُّإلُّألًة ىٌ ة[حت رُّ ّ خد
ىٌ ة[حت جبَّخلضضُّز ةختجبأل إل[ْة[حتٌّ: :ْ
إلُّؤًْ ّر جبَّذًحأل جبَّخلضضُّز: آ: مجختأل�ُّ
جبحآل �مجختأل خى[زآ خُّس س ٌ[خل[ٌُّء
ذ[ْحألُّة[أل جبَّحتضجمرأل ْ حتحمجٌُّ[ألحبألُّة[آل خُّ
ْ حتْْجبحآل ٌّإل حتْألىختجبألٌَُّّّْ ْ خبأل[آل جبخبٌّ
جبحأل طُّع[ال جبحألآ:إلُّحتَّْإل[ طُّع[ال ألٌ جنً
خى[ز ؤجممجُّحت :ّ جبحإل[ذ ةُّ: ْح زختخبٌَّّ
خ ّ ز[ئسحنر رُّ ّ خد ْ ٌى﴿ختحَّْة[آل حت خ
ْ حبَّحتحؤُّذُّة[آل ّ خ حلحألُّ ّ ض ةختجبأل إل[ْة[حتٌّ
ألؤألحبح خ ؤُّمألٌُّّْ ْ ٌجبححتح إل[ْة[حتٌّ
خُّ جبحآل: �مجختأل جلٌ[ذخت ْ خ[ْء ْ :جبحٌ ِ خ
إلًجنّ[حتٌّ خْةختجبألٌَُّّّْ ًحجلٌّ ّ جن خُّحتأل[ؤُّْ:
خُّحتَّْ أل[آل إلُّأل�[ْ ْ:ةؤٌُُّّذإ حلحأل ّ ض
ئُّإلُّحت ة[حتةختجبألحبحآ ئُّ ذ[جلَّمجُّحتٌّ ْ مجحتحآل
خضضُّحتَّْ إلُّأل�[َّْة[أل ّر خ ٌضضىضضحبح خضضًححت

إ ّر خ جنىُّحتحألَُّّْ جبظ:ىٌ ط[ي[حت

ُّذ[ئ شُّيّيُّز ٌ[آل مجًجلححتجنر:جلخختَّ جلؤ[أل ث ة[ؤّ[آل

ٌّجبجلُّظُّؤُّجبطُّؤفإي ْئ مُّخحب

ألًخلّأل[ألٌُّّةُّئُّ طضضُّْ طضض[ٌضض[

مجختذآل حت�َّضألُّ ؤُّخُّخلر خُّ :خل[ٌرُّة[ألحبح
ٌر جبَّألًخلخت جبَّخلُّذحبححتحآل جبَّخلُّزّـ ئُّ
جبحٌُّ حت�َّضضضألضضُّ ٌ ةً ئُّ ٌألّ[آل جنً آ:
حت�َّضألُّْ ًٌَّّّ نيًححتني جبَّةُّْألُّ ط[ٌ[ :ح
خُّحتحؤدُّحت إل[ْذّ[آل ؤ[ه ئُّ ّىآل: خُّجن
ئضضُّجبَّحتٌََّّّْ ٌ[آل شىًؤحبححت ذُّجبَّخل
طُّْ ط[ٌ[ ح حت�َّضألُّمجختذألحبحآل يطُّض
جلؤ[أل ٌّجبَّمج٢ ز حت�َّضألٌُّّ ةُّ جلؤ[ألٌُّّ
طُّْ ً ّ ئُّأل حت�ٌحنٌُّّ حت�َّضألٌُُّّ :حت�حخلرُّيّألٌُّّ
ٌّخُّإل ةُّ ةؤُّئ�[جبحٌُّ :ألُّإل[ؤُّذّ[ألٌُّّ
جلؤ[ألُّ طُّْ ٌ[آل ئُّجبحٌ:خًْآل جبَّخلُّذَُّّْ
ألُّّ حت�َّضألَُّّْ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ ألحلٌ :جبْحتْ
ط[ٌ[ ألُّضجنحبحٌُّ:ح ىّ جبَّحتْأل :حت�ٌحنٌُّّ:ئُّ
نيُّألحب ذ[ ٌآل جبَّألًخلخت ةُّ جلحألّ[حتٌ[ألٌُّّ :طُّْ
ألًخلّأل[ألُّ طُّْ ةُّ خحلحألف نيآل :حت�حخلضضغ
جنُّه[هُّّزّـ ح ألف حت�حخلضضر ٌ[آل: حت�حخلضضغ
خُّ مجٌُّحنغ ٌضض�ضضٌُّّ حت� خّجمغّـ طضض[جلحجبٌّ
خبٌ[أل خُّ جبححت زًٌَُّّألحبٌّ مجحنرّـ :جلحألّ[حتٌّ

خًْأل جبَّة[زّـ :خخت� ًٌّذ[:ة إل[ْذّ[ألَُّّْ
زختخلّ[حتحألُّ ئُّال سحت ة[ال ط[ٌ[ ح :إلٌُُّّ
آ:زختخلّ[حت:خلُّخ[حتَّز مجختأل�١ْ:خلُّألرُّحت:ذختآل
خلُّخ[حتَّز ٌ[آل ٌآل خخت� جبَّحت� ًحجلٌّ ّ جن جلؤ[آلّـ :خُّ

شُّيّيُّذ:جلحألّ[حتٌُّة[آل :؛:خُّ
ؤُّألري ضضىضضٌ ٌضض[حت خضضخت� خضضطضضٌَُّّّْ:

ًٌّجمرُّ ز خحبٌَّآل ّ خ[خُّذ خُّإلُّحت :خلُّخ[حتَّز
ىّ ّ�ٌُّحنرأل ذ ًٌّجمرّـ ز :جلحألّ[حتٌّ
ّ ئ ضختحس خ[جيّـ ةُّ ّر إلُّخ :جبحتْخلرؤ[آل
ٌّ طُّؤخت� ْحمي ئُّ طُّمجُّحت :سّ[خىٌُّألَُّّْ
ٌحبح خُّحت� جلحتجنر: ةًحتجبٌحبح :ٌّ]�ؤُّئة
ٌَّْجبحؤُّجلحتح شىًؤُّذ آ ٌر حبَّزُّحت� ّ :ذ
جبحتْخلضضضر جبحذضض[ٌضضُّةضض إلضضّضضمت آ ألضضّضضُّ
ألٌُّرًحألًَّّ حت�َّضألُّ ألُّّ :ئُّخُّحتجبَّخلرحبح
جبَّحتْأل ُّذش[ئ ئُّ ٌر خ�خت خُّجبْحت ٌّض:
رُّ ّ خد ةُّخلِّـ جمرٌ ًإلُّئ :ذ[ٌدُّزّـ
ًٌَّّّ خُّجن ضٍّـ حت�حخلرُّيّألٌُّّ ٌألٌُّّ ْ:
سحتَّ إلّمت خضضُّال خ ئُّجبحٌ خ[خُّذ

سضضُّْإلضضُّحتٌّ ّر: أل[ذًحأل :ّ ْحيّنُّّذ
مجُّْحتَّذختَّ شُّيّيُّز ٌرَُّّْ خحن[حت :شُّيّيُّز
آ شُّيّيُّز ئُّ مجًجلححتجنر جلؤ[أل :ئُّ
خ[خُّذّـ ىّ جلؤ[أل خُّ: شُّيّيُّز :طُّمجُّحت
ٌر خىخت ط[حتحخلرُّ ٌرّـ جبَّحتخ٠� ؤ[ذجبٌدئ
ةُّ خف جبخبٌّ:طَُّّْ ّر جبَّخ خُّال :جلحت:خ[جن١َّ
شُّيّيُّذ ةختجبآل مجًجلححتجنر جلؤ[أل خ[س:

خحبٌَّآل  .:جلحألّ[حتٌُّة[آل
طٌَُُّّّْ �حؤ[ألُّ ذ٢ ّ س جلحت ةُّ ّ ض[ئ

ٌُّّْجبٌَّ[أل ٌّحبَّمج٢ّ ئ حت�َّضألٌُّ[آل طُّْحألٌُّّ ةُّ
جلؤ[أل ٌُّّخ ٌألُّحتّـ:خّجمُّحت ضً ذُّحتةّحلٌّ
ني[َّْة[آل ّحنآلّـ: حخى حت� ةختجبآل :مجًجلححتجنر:
ألُّحتَّة[آل ّ خلُّحتخلًحت�إل جلحألّ[حتٌُّ :ئُّخلُّحت
ٌألُّحت ضً ًٌّجمرُّ ز ٌُّخ آ جبْحتملُّألَُّّْ
ةُّ رَُّّْ: ّ ٌأل ملً يًف خُّ طُّؤ[ألُّذَُّّْ: خُّ
ْجنُّة[آل حت�ْذ ٌألحبألٌَُّّّْ ضً ّر :خرًحأل
زحنر ؤ[أل[ٌّ شُّيّيُّزّـ ّرّـ ٌأل سُّحت� ّ :ذ
خ ز[خل[ٌّْ خى[ز ةُّجنو :ْجنُّة[آل
خ حت�َّضألٌُّّ ّ�٢حْحآلّـ ئ حت�َّضألُّ خألُّؤ[ٌّ
:خى[ذَُّّْ زًنيُّئ ::خُّئ�ٌُّّ:حت�َّضألُّمجختحألّخن
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ٌجتٌّ حتحْ ٌرُّ جبَّضخت ة[حتَّخ[ ةختجبأل جبحخُّجي :خُّحتأل[ؤٌُّّ
ضُّئىَُّّْ

فئُّإل حألُّّ حت� جن[حتٌّ: أل[ْ جتَّة[ألٌ ْذً جلحتئُّنيف: ىٌ سُّؤ[َّْحت خُّط[ؤ[جبَّخًْأل
ٌجبح:ئُّخُّحتح ٌّمجخت خًألٌَُُّّّْةة حألُّّ حت� يُّجلحٌّ ي[طؤي[ؤ ٌحل خُّحت� ختٌّ:ذُّألحبحتْخلرٌ :ني[ْجب
إلُّحتٌُّء آةُّذّ[ٌحبح ْؤًَّئّحبحز :ألّحنرّؤ[أل ة[حتَّخ[ٌّ :خ حت�جنردًْ جبحٌ[آل طُّْزألٌُّّ
طّشختَّط[ز سختخلختحٌّْ ّ ْئ خلُّحتةُّزى[آل أل[شٌُّّّ ًٌَّخُّحتٌّ ْخُّحت� ة[حتَّخ[ ًٌَّخُّحتٌّ :ئُّخُّحت�
ئُّخلُّحت يجمٌُّّ ذَُّّْحت ّ ؤُّئة ط[ؤ[جبَّخًآلآئُّْةخًألٌَُُّّّْجبح ط[خل[ٌخن ّىئّألٌَُّّّْ :ْئ
ٌر جبَّةخت خُّس س أل[ْنيُّةُّجبح ئُّ ةُّ خبحألٌُّّ زخت� خُّحتأل[ؤُّالّـ خُّْ خلُّخ[حتَّز خُّذ[ٌدُّز :ةختح
خُّحتأل[ؤٌُّّ ة[حتَّخ[ّـ جبحخُّجنىختجبأل ّجمر[ٌّ ط ئُّخُّحتأل[ؤٌُّّ خ[خلِ يجمُّْ ة[حتَّخ[ ألحٌّ:ز ٌخت� ْ
ًٌَّنيًأل:ة[حتَّخ[ خُّحت� ألُّّذئُّني مجًجلححتخًآل خلًز[خم ط[ؤ[جبَّخًحآل ؤئّحبَّ:طُّإلئُّّة[آ

َّْحتجلجي ضُّؤ جن[حتََّّْ:خ ئُّضُّؤ
 

حتحألُّّ ي[طؤي[ؤ ٌحل خُّحت� حتحألُّّ جنضض[حتٌّ :ؤًَّئّحبَّة[أل ضضض[َّْآل خُّط[ؤ[جبَّخًأل
خ ة[حتَّخ[ ةختجبأل جبحخف ة[حتَّخ[ْ: :ًَّنيًألٌ خُّخُّحت� خلُّخ[حتَّز: جبح: ٌّمجخت خًألٌَُُّّّْةة
ؤُّخُّخلرُّجي خ:طُّْ طُّْحتْز[ٌُّ: ة[خل ٌ[حتٌّ ضًئُّة[أل ةُّ:إل[ْة[ز جبخلر[آل: ::َّْحتجلجي

ٌ[حتٌُّة[آل خّألّأل خ ٌر خجبحخف:خىخت ة[حتَّخ[ٌ[آل ٌ[حتَّ:ئُّة[ذ:ٌ[حتٌُّة[ألحبح خخت�

ئُّمجًألحبَّة[أل:ّ ةختجبأل:ة[حتَّخ[:خ:خُّجن جبحخف
خلُّحتةُّزى[آل

 
ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� ْ خلُّحتةُّزى[آل أل[شٌُّّّ ًٌَّخُّحتٌّ حتحألُّّْخُّحت� يُّجلحٌّ ي[طؤي[ؤ خُّإلُّْف:

ئُّمجًألحبَّة[آل ٌ ألحب ّ ئُّإل طُّإلئُّّة[آل ؤًَّئّحبَّ ة[حتَّخ[ٌّ ألُّخًأل ٌّآخُّإل حتحألُّّ :ة[حتَّخ[ٌّ
خجبحخف ة[حتَّخ[ٌ[آل ّ خُّجن جنُّْحألُّ حألُّّ حت� ؤُّشُّذٌُّّ جنُّجن ئُّخلُّحتلّحبَّحتٌّ ةُّ جبحتح ٌ[حت آخخت�
ْذّرةُّْ ْجن[حتَّْحأل ط[جنر ْمجُّحت�َّةُّة[أل  فجب أل[شٌُّّّ خلألًحتٌّ ّحبح ّ ةُّذ ٌر خىخت

خلًْجب:ؤُّألحبجبَّخآل ّحبح ّ ذ ط[َّْحتَّة[ألّخن ض[ألًٌّ خلُّجبْزُّع[ إلُّع٢َّْ

ثببب: خل[ف خًجبسٌُّّ ئُّخلُّحت مجورًة

ًٌَّخُّحتٌّ ٌحلمج[ْخُّحت� طُّعًؤُّأل:ز[حت طُّألحبحؤ[أل حألُّّْ حت� يُّجلحٌّ ي[طؤي[ؤ خُّط[ؤ[جبَّخًأل
ٌحلمج[ ز[حت ألٌُّّ:طُّعًؤُّأل]خل خًجبسٌُّّ يجمُّئُّخلُّحت جن[حتَّْحألُّّة[آل ةْخلُّحت ة[آل أل[شُّّ

ثببب خل[ف ةختح:خ

ني[ألحبآل ألُّؤ[ال ُّذ إلُّك خ جبحأل[آل خُّحتأل[ؤُّ

خبٌأل�ٌُُّّة :ةختجبأل خجبحخف: ًٌّجمر ز ألٌ ًٌجنً حت� خضضُّحتٌّ مجختذألُّ أل[ْ ّ ز ئُّ
خبٌأل�ُّآ ىحبحألّ ذ إلة[حتٌّ جبَّخألُّ ز[جنُّحت�ة[آل ةُّز[٤[َّْْ ئُّجن[حتجبح ذُّألحبحتْخلر
ٌُّّؤُّئْة ةحنرًة[ئ ًٌَّخُّحتٌّ خُّحت� خُّط[ؤ[جبَّخًْأل خُّ ةُّ ةختح خُّحتأل[ؤٌُُّّء مجُّئٌُّّ
ّدى[ز ز ط[ٌألحبَّ:جبَّخلر حتخبٌّ نيُّألحب ني[ألحبأل:ألُّؤ[ال:ئُّ ُّذ خلُّْجلإلُّك ىّ ةًحتجبخلر[أل :إ

جبَّة[ز حتحألُّّ:ط[ؤ[جبٌَّّ ي[طؤي[ؤُّّذ:حمجٌُّ[ألحبأل حت�

خُّخلُّحتٌَُّّْ ٌختَّ ني[ْجب ة جبَّة[ز ني َّ ئ٢ شىًؤُّز
ة[حتل[آل:

إلضضُّؤضضًْخضضٌُّضض[ألضضّضضُّء حتحخلضضضرضضضُّ
حخًْآل :خُّحتئُّضُّْحت�

ذجي ئضضُّخضضُّحتجبَّحتمجضض[ٌضضُّّـ شىًؤُّز
خضضُّخضضُّحتحْحتجب رً ّ خ طُّةُّحت ّ﴿ُّخُّحتٌّ خ
جبحْحْ ألُّخًأل خضضُّسضض سضض ئضضُّمجضضُّئ:
ًحألٌُّّ ّ ز ذ[ٌدُّذُّّة[آل: جبحضضضًحجلٌضضُّ:
خُّال خىٌُّآل ْة[حتَّة[أل شىًؤُّز
ٌُّمجئ ٌ جلحت إلُّؤًْؤ[آل حتحخلرّحبح :ئُّ
ةُّجبَّذًحألف إلٌُُّّ ْمجضض[جلَّألضضحبَّؤضض[آل
خىٌُّآل شضضىضضًؤضضُّذضض طضض[حتحخلضضرضضٌُّّ
حتذّأل[ز ّ ةؤُّئ ّحنر[ إل :نيًألىُّ
حبحٌْجمر ّ ز ْ طضضّضضحبححتٌّ مجختهر ْ
خُّ ًٌجمرّ ز ةُّ إلٌُُّّ ضُّئ :جلحتٌّ
حتحخلرُّ إلٌُُّّ خُّحتأل[ؤُّجبحأل[آل ْ :ة[حتةختجبآل
خُّس : س ئُّمجُّئ خُّخُّحتحْحتجب :طُّمجُّحت:
جبح مجحنر جبحْحْجبحضًحجلٌُّة[أل خًْأل:
ةُّشىًؤُّز جبَّخّألف خىٌُّآل ًحألُّ: ّ ز
ْأل[جن ألُّّ ةُّال :ةختجبٌُّْذ طضضٌَُّّّْ
حتحخلر خُّ خُّال خىٌُّآل خلوختٌّ :جلَّحت�خ
ًٌجمرّ ز شىًؤُّز: :ةضض[حتَّةضض[ألضض
خ ألُّّ: ؤُّجبَّألّ[ألُّ ختٌُّةٌ ني[ْجب :خُّ:
خلُّحتألش :ْ ّحنألّ[حت ز ٌّ]�ٌ حت ئُّ :طٌَُّّّْ:
ٌآل خىخت ة[حتَّة[آل:جبَّْئُّؤُّألحب حتَّضألَُّّْ ْ::
ْ ٌر جبَّمجخت حتَّضألُّ حتَّجنةّ[ألُّ ةُّخم :جلحت
ّر:خُّال أل ّ جبَّخلًذ ّىَُّّْ ز ْجن :ْْ ذُّحت
خّألّأل ئُّ حتَّضألُّ خألُّؤ[ٌّ حتحخلرّحبح :ئُّ
ّ�ٌُّحنرألٌَُُّّّْ ذ :ْ ة[حتةختجبآل: ْحيّن::
ٌّ]�ؤُّئة ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت طُّؤُّجي خ:
جبٌضض[حتٌّ ىّ حتئ جبَّذضضًحألضضآل ؤُّجبَّأل
ْ ضُّئ ًحآل: ّ أل ئُّ: آل: خ�٢ ٌخت ني[ْجب
ذ[ألْْ خلُّحتسُّال ئُّ نيًألىُّ جبَّْئُّذحبح
ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت : ضضحنضضىضضُّْذضضًْجبح ّ :زضض
ٌآل جبَّمج٢ ُّئطُّْحت :ؤُّجبَّأل ٌّ]�ؤُّئة:
مجختْزُّةٌُّّ ٌجتْ ذً أل[ْ ئُّ ٌى﴿ختحَّْ حت :إلُّحت

ّر جبحجبَّأل خُّحتأل[ؤُّ جبَّة[ز ٌجت حتحْ ::ضٌحبح
جبَّة[ز جبحتْخلضضر: ؤُّجبَّألّ[ألُّ هحن[حتٌّ
نيًححتَّال ذُّجبَّخل ؤّحبٌ[ْ إلُّحتَّْإل[
ٌختٌّ ني[ْجب ئُّ خ[جي ىّ حتئ ّر :جبَّذًحأل
خُّال ّر خدّأل شىًؤُّذحبح ة[حتَّة[أل:
ّ مجختهر حتْْخضضُّحتٌّْْ َّجبح ئضض٢ ّر جبَّجن
ئُّ ؤُّ ّ ط حتحخلضضر خُّ ط[ٌ[ ةُّ خّألَُّّْ
ّىؤ[آل جبَّخلُّذ ةًحتجبٌحبح ٌّ]�ؤُّئة
نيًححتَّؤَُّّْح ذُّجبَّخل خُّأل[ٌّْ :إلٌُُّّ
ؤُّئة إلُّؤًْؤ[آل ّؤُّ ط طَُّّْ :جبْحٌّ
خُّحتزختخلف ئُّخلُّحتَّ ؤ[هؤ[آل طضضُّحتءّـ
ط[ٌألحبٌَّّ خضضُّضضضؤضض[آلّـ خضضُّحتحؤضضدضضُّحت
ئُّألحلٌىَُّّْ أل[نيف خُّال جن[حتَّة٤ُّ[آل
ّألف خحبحتة حت�حخلرُّّة[آل خفّـ ؤختحيّد
ط[مج[جبححتخىٌُّألَُّّْ : ف جبَّْحتْخضضضُّحتٌّ :ْ:
ةُّئُّخ[َّْجن طُّْةُّخل[ألٌُّآل إلُّؤًْ :آ
ْإلُّحتٌُّةُّؤ[آل ةجبَّخّألَُّّْ جن[حتَّجبح :طُّال
ْخختٌي خ[ة: يجمٌُّّ حتخبأل[ؤٌُُّّء :خُّيُّجب:
ْحذُّأل ةًحتجب آ ّألف جبَّط[ئ ئُّضؤ[آل
جبَّخلر[آل ةئُّْححتٌّ يجم[آل :أَّْخلر[ٌّ
خُّحتزختخمّـ طُّْ جلحتآل ذختٌخن ٌُّةُّئ
ةًحتخلُّّة[ألّ[آل ةضضُّ مجضضُّألضضحبَّألضضٌُّّ
خُّخلُّحت ه[ٌختخم خًألُّذُّ خضضُّحتألضض[جبَّآلّـ
ًٌّجمرؤ[آل ز ؤُّ ّ ط ٌُّخ :ضُّئىَُّّْآ
إلٌُُّّآ حت�حجنى[ٌّْ حت�َّضألُّمجختذآلّـ خُّ :خُّ
مجّ[أل ٌضضختٌّّـ خضضً خضضُّ ًٌّجمرؤ[آل ز
ط[ٌألحبٌَّّ طضضٌَُّّّْ خ إلٌُُّّ خألّ[ذأل[آل
ْحز خخت� ٌ ط[ي[حت خُّحتَّْ :ةؤُّئ�[ةُّؤ[آل
ألُّء ٌر خىُّْ ّخن ز خى[زّـ مجُّجنُّ :ةُّ
ّ ؤُّئة ٌرَُّّْآ خجمًحت� ّىحبح زألر :ئُّ
مجُّْحتٌَّ[آل ضُّؤ ؤ[ألحبْخآلّـ ضُّئ:
ذختٌخن ىّ ةُّخل[أل ّر: أل[خ ئةضض ئُّ
خله[ٌخت ّـ ىلُّْحألَُّّْمجُّألحبَّئّ ز ٌ :حت�
ألًيٌُّّ ةُّخلّخن خآلآ: :]�ؤُّئخلُّحتة:
خُّجبَّحتضًألُّ جبٌحلَّ جنرّخن جلحت ألٌُُّّّـ ّ :ئ

ٌر إخىخت


