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هُّئجمُّهٌُُّّةِسّإل[ألِ خُّحتَّْ ْْ_ذ[طىِ: ::
خلّ[ؤُّألحب ئُّمُّحتَّخَُّّّْث ْث

ةحتٌ[ٍ::: ّىِ هٌُّئُّخلًه َّْؤِ طُّؤُّ
ٌى﴿ختحٍْ حت ةُّ زختخلّ[حتحألٍُّ ئُّْ خ[جنًحتَّ’
خلُّخ[حتَّز ةضضختجبَّْْ ط[حتحخلرٍُّ ًٌألجمى
جبحإ طُّؤخت� ئُّحتخبمج[حتٍ هُّئجمُّهُّ ِئ�حت خُّ
ؤ[ؤخلر[ ْْ_ذ[طىِ ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح
إ َّْحتمج٢ ئُّخلّئإ ئُّجلحألىٍ:إلألل_طّ
ةُّ طضضٌَُّّْضضُّ هٌُّئُّخلًه[آل طضضُّحتةضضِ
حتحٍ طُّؤُّ خىُّآل’  حتٌوحتؤّحلَّ ؤختل[ٌُّذِ:
هٌُّئُّخلًهُّ طُّال هٌُّئُّخلًهُّ’ ْْ_ذ[طىِ
هُّئجمُّهٌُُّّةِ ط[حتحٍ أل[ألُّ ّ ئُّإل خُّحتمجختٍ
ةؤُّئ��[ٌُّةِ خضض جبَّةضضض[ز سّإل[ألِ
جبَّة[ز ئُّخلُّحتطَُّّْ ّحبحمج٢ٍ ز طُّْ سّإل[ألِإ
ٍ � مجختٌألل:خ�٢ ّىِ ئحت :هُّئجمُّهُّ ِ جبَّخ ةُّ
سّإل[ألحبح ّىِ ذ[ٌس خضضُّجبْحٍ حآل مجضضُّحت� ئُّ
سّ[ْحجلَّة[ألحبح’ ةُّئرًحتَّ ًٍَّّ نيًححتني ئُّ
هُّئجمُّهٌُُّّة[ألِ إلحلحتَّ: سحتَّ: خُّال ذ[طىِ

حتْْإ جبَّض[ذُّ
 طُّؤخت� خلُّحتجبَّؤِ خُّيُّجب ّ خلُّحتجبَّؤ مي
جبحتْخلر:ةختجبَّْْ هٌُّئُّخلًه[آل ٍ زختخلّ[حتٍ
 طُّؤخت� ؤضضختلح: خلختْجن٨ خُّ خلضضُّخضض[حتَّز
ؤُّحتل ّىِ حتَّْذ سّإل[ألحبح ئُّخلُّحتذ[خلُّحتٍ
ئُّحتْْجبحٍْ  ’ٌُّّ ئُّمجحت� ةًخب ْخبٌ[آل: جبخلر
طُّال يُّخل[مل[ألٍُّ خ ؤدُّحتََّّْ ّ در ّ خل ببٍ:
ْإلُّحتَّجنُّةختجبآل ه٢سّألّ[ذّ ٌٍُّ جبْحٌِ
ٌحنَُّّْ ْئُّْ طُّذؤِ نيُّةِ أل[ألِ ّ ئُّخُّة[حتإل
حتخبحألُّ ةُّ ذختخلأل[ة[ألٍُّ يُّخل[مل[ألُّ طُّْ: خ
ة[حتٍ:َّْشحنّ�ُّحتٍ ٌآلإ حيحبح:خل[جلجبَّةخت ئُّم٢
جبٌىُّ ّىِ ؤُّئة ئُّجبخبٍ ّ ؤُّئة ةُّ
ئُّخلُّجبٍَّ ة[حتحألُّ طضضُّال جبَّةضضُّآلإ زّ[جبٍَّ
جن[حتخلر[ألّحبح ٍ]�ؤُّئة ْئُّ ٌُّْء خّجمر
خى[’ ٌأل[ٍ ْ ِ أل[ذًحأل مُّي ةُّ: حتْْجبَّجبَّآل
جبحْح طُّْ:ذختحخبٌحبٌ[ٌ[ألُّجبح إلُّؤًْ ئُّخُّحتحؤدُّحت
جنّىختجبألَُّّْْ ةُّ ٍ جبَّةضضخت ئُّهٌُّئُّخلًه[آل
حتْْجبحْحألضضُّ’ طُّال :خ : ِ إلُّخ ضٌ[آل حتحلضضٍُّ
س[ خُّألختضُّ ؤختلُّة[آل خبٌ[ألِ ئُّحتحخلرّحبح
ّ مجختْس:ْطُّذألّى إلُّحت ؤختل[ألُّ:خلُّحتخُّ طُّال
مجّ[ألِ حتحجبٍَّ جبْح ةًجنغ ةضض[حتٍ خضضآلإ
ؤختلحبح’ ئُّخلختْجن٨ ةُّ: ةختجبألُّ ٌضضختحآل: ْْ
ذضضُّْحٍْ حتَّذىختجبألٍَُّّْ إل[ْة[ز إلٌُُّّْ
جبْحئّحلؤُّ ئُّْ ًٌّجمرُّ ز َّجبح ئ٢ ط[جنرّحنُّإ:
سئُّْجبَّة[ز ؤختل أل[ٍََّّْْ ةُّ خىئّألَُّّْ
طٌُّْخن خل[ٌىئخبٍ ئُّخًألّ[جبٍ ّىُّ ْخُّجن
ّىإل[ذُّ ز ئضضُّال جنُّحت�ْط[جنرُّّّإ جبْحألضضضٍُّ
ِ ني[ةُّضًحجلخ ٍ جبٌَُّّْ ؤختل خل[ٌىئخبٌُّّجبح
زُّألإل[آل ّىِ ؤٌُّئ جبٌىُّجبح ٌىِ خُّجبًٌ خُّال
ِ ئ ْحال: طُّؤُّجي ّحلٍ جنُّحتحأل� خ إلٌُُّّ:
ٌ�[ني[حتَّة[آل حت ئُّ ّ ٌُّة ةُّ ال ّ خئ جبَّة[ز
حتٌوحتال:ةختجبألِ ئُّ ٌُّ مجختهرُّ:خخت٨ٌ طُّال خ

خ[حتٌََُّّّْ ئُّال ةألوًجنًّخم ؤختل خلختْجن٨
ةُّ “ ّرث جبَّئ إلٌُُّّ خُّأل[ْخ[أل�ِ يجمٌُُّّةِ
ُّئُّمج أل[ؤختل[ألُّز ٍُّؤ[ؤُّئ أل[ضجنُّ ّر ز
ُّئُّمج أل[ؤختل[ألُّ ٍُّؤ[ؤُّئ ذجي ’ ٍ خىخت جبح
خًححتَّجبح ئُّال: إلُّحت ؤُّةُّاإ ذختجبح ضُّئى[ألِ:
ّر جبَّئ [ألِ: طُّك هٌُّئُّخلًك ٍ أة[ألرا:
ةُّ خىُّ ُّؤ[ؤُّئ ًٌَُّّ ّ جن خُّْ ة[ز أإلُّؤًْ
ألُّء:َّْخلّئُّاإ ّر خ ط[ؤ[عِ ؤختل[ٌُّذِ

زختَّألجمّس[ألُّ طُّال ةُّ ألُّّ حبح ّ ذ مجًؤ[ألِ
خُّ حتحخلرمجّ[ألٌُُّّ: ّىِ زّ[أل[أل جبحآل:
ٌجتٍَّ حت ْخُّْ ؤختل خلختْجن٨ ألُّسّدحلحجبٌَِّ:

جن[ٌُّألُّّذِإ ؤختل ةُّ
ؤختل[ٌُّذِث ةختجبألِ حتٌوحتال

خختجبآل زٍُّ ةُّ خُّئ�ُّألٌُّْجمرُّ ّىِ جنر
ؤختل[ٌُّذِ خلختْجن٨ حتٌوحتؤىختجبألِ خُّ
ِ ؤئؤأل ئُّخُّحتطٍَُّّْ خلُّضرُّإ ٌىِ ة[حت
ّىِ ٌُّأل جبٌُّْْألآلإ ؤختل أل[َّْةُّّة[ألِ
ط[خبَّئِإ ذختٍ ّىِ ٌُّأل ُّئُّمج ِحئ ؤحت�
خخت٨ٌ إلضض[ْنيضضُّحتط ؤختلِ طُّحتةِ ٌُّخ
ئُّؤٌُّئُّ طّألجم[آل جبَّحتخضض[جلةضضختجبألضضِ ئُّ ٌُّ
ٌُّةٍُّ جنُّإلًحألِ ٌ[ضًجب ط[خبَّئُّّّةٍُّ
حئِإ ؤحت� طُّْزُّحت�ٍ خُّزئٍُّ أل[ْ:مجٌُّحنغ ّ ئُّز
ؤُّ ّ ط ةضضُّ ٌضضّضضٍُّ: ألضضً هُّئجمُّهُّ طضضُّْ
حتٌوحتؤىختجبألِ خ جبَّةٌُّآل خ خ[أل�ُّجنٍُّ
رُّ ّ ف[أل�ٌُُّّأل ِ جبَّخضضضض ؤضضختلضض[ٌضضُّذضضِ’
حبح ّ ذ سّإل[ألِ طضض[جنضض٨ ةضضُّ ّ ط[خلر
خضضختَّْجبحآل ٍُّ�ٌ ئُّحت طٌُّْخن: إ �ِ خُّحتيُّحتححتخ
خُّؤ[أل[ٍ طُّؤُّجي حئُّّة[آلإ خألُّؤ[ؤحت� خُّ
ٍ]�ؤُّئة ذّحتٍ ةختجبألِ زختحةرّ
ة[ألر ئُّؤُّْخُّحت خلُّجبَّ: جبْْ: ةُّ سّإل[ألُّّ
ضٌحبح زختخبَّةٍُّ: ْئُّ جبَّةختجب ِ ئ خُّحتمجختٍ:
خ[أل�ُّجنٍُّ ٌَُّّْ إلُّؤّحنٌُِّ ط[جن٨ خُّأل[ٍْ
ْخلّ[خلُّز طضض[ٌضضآل َّجبح: ئضضض٢ جبَّةضضضختجب’ خضض
ني[حتَّخلُّحتةختجبألِ خ �آل خ�٢ :حت جبَّذًحألآل
حتجنألد٢ٍ ًحآل ّ ئُّأل ةُّ أل[ةةّّ[ألٍُّ طُّْ
خُّإلُّؤًْ ئُّط[حتحجبحٌُّ سّ[ْحجلَّة[ألحبح ٌُّ
خُّإلُّؤ[آل إلضضُّحتَّْإلضض[: إ ٌضضَُّّْ سحتَّة[ألِ
خىُّآل ذ٢حتَّ: طُّْ ٍنيُّي جبَّذًحألآل ًَّ ّ جن
َّجبح ئضض٢ جبَّةضضض[زإ: ئُّط[جن٨ إلضضُّحتَّجنضضُّ ةُّ
خ ِ إلُّخ ّحنألّ[حتٌ[آل ز جبَّذًحألآل هٌُّئُّخلًه[آل
خ[جن١ٌخن ملُّألُّحتْْ طُّئرُّحتأل[ذّم ني[حتَّخلُّحتْ
ّىِ ؤحتة ةُّ ٌجتآل جبحخخت� هُّئجمُّهٌُُّّء ْحٌُّ
جبحألّحنرًحألِ ذ[ةً ّر إلُّخ سّإل[ألِ
َّجبح ئضض٢ ألآلإ ّ خ خضضُّةضض[حتٍ سّإل[آل مجًألحبٍ:
ِ جبَّخ هُّئجمُّهٌُُّّء ئُّسُّألل خُّحتمجختذآل
أل[ْ ّ ئُّز ذ[ةُّةُّخمإ ؤ[ك زرُّْةختجبألِ خ
ًٌّجمرُّ ز ط[ؤ[عُّجبح طُّال جبَّخلرُّخُّحتخًألِ
ةُّ : ٍ ألخت ّ ّىدحنى ذ ذُّيئّحبٌُّ جبًٌححتَّ طُّْ:

ْحتخبط[ْح حتخبإلضضُّز هُّئجمُّهٍُّ ًحآل ّ ئُّأل
زًٌَُّّألحبٍ زرُّْْ جبٌ[ئمجِ ذ[ةً إلٌُُّّ’ جبح
سّ[ٌُّجبح ةًئرًحتَّ جبْْ: طُّال: ًحآل ّ ئُّأل ز١
ّىُّْخًألِ ذ ذُّأل[ألُّز ’ رُّة[ٌَُّّْ ّ خ
ْ ضضضحتإلضضُّذضضِ خُّإل[ ضضًحآل ّ ئضضُّألضض هنئِ
ًٌّجمرُّ’ ز ٌىِ ة[حت ٌُّة[ألحبح ضحتط[ْحٌِ
خُّإل[ٍ ضضضحتطضض[ْحجبح ئُّةًئرًحتٍ طُّمجُّحت
طُّْح إ ِ ئُّخختَّْجبحخ ْذ[ة�ُّحتحٌِ ئ٠ّحئّحلال
ئُّزختَّألجمّسِ حتٍْْ ضحتإلُّذِ ةُّئرًحتٍ
خُّْ ٌُّ’ طُّؤُّجي ّىٌَُِّّْ جبَّخلرُّسُّؤنِ:ْز
ًحآل ّ ئُّأل إل[ْخُّجي: ِض[ئ ةُّ ٌُّ ألِ: ؤ[أل[ٌُّ
ٍ جبَّةخت :ٌُّخ ّر’ ألُّخ ةُّئرًحتَّجبح جبْْ: طُّال
ةُّئرًحتَّةُّجبح إلُّحتجبْْ ّىإل[ذٍُّ: ئُّز ّف خئ

حتَّمجُّجلٍ:إل[ْخُّجي:إلٌُُّّإ
جبٌ[حتٌىختحْ هُّئجمُّهٌُُّّةِ خ أل[

خ جبح ٌضضُّةضضُّال ئُّيأل[نِ ؤضضآل خضضضُّحتحٍ
حتجنألد٢ٌُّة[آل’ مجختهرُّ ني[حتَّخلُّحتةختجبألِ
ٍ جبحفُّجلحت ط[خلّ[ٍْ هُّئجمُّهٌُُّّةِ ًٌّجمرُّ ز
هُّئجمُّهٌُُّّةِ خ خى[ز ضجي جلَّؤّألُّ ةُّ
ِ خل إلُّحت ئُّخلُّحت ًٌّجمرُّ ز ٌُّخ سّإل[ألِ’
ْةحتٌ[ْ نيف ضحتإلُّز ط[خلّ[ٍ ْذِ

طُّئيٌُُّّةِ أل[ألِ ّ ّىإل ز خ خىُّآل ة[حت خبحزآل
ًٌّجمرُّ ز ئُّْخًححتَّجنحبح ْ إل[ْخُّجي حتجنألد٢ٍ
ةألوحنّخم جبحتَّْجن[ٍَّْ ئُّةُّئُّزًحتٍ ضُّئ
َّْحتخ�ختآل خ٢ْخنيًألُّة[ألّ[آل: ْؤُّألحنًّخم
ٌىِ حتَّإلُّألحب ّجمر[ ط ذ[ إلُّْئُّة[ألّ[آل نيًألىُّ

إلٌُُّّإ إل[ْنيُّحتضّ[آل
أل[ألُّط[حتحٍ ّ إل خُّ خلُّخ[حتَّز مجورًمجة[ق[آل
خُّط[ؤ[عِ سّإل[ألِ هُّئجمُّهٌُُّّةِ
سّإل[ألُّّ’ ةؤُّئ�[ٌُّةِ ّىَُّّْأل[ألِ ز
إل[ْذ[ ِ ّىِ:خ مجُّجنُّةختجبأل طٍَُّّْ:ةُّ جبْحٍ
ْإلٌُّة[ألِ جلحألّ[حتٌُّة[آل ئُّذُّةألُّئخبٌ[ٍ

إلُّؤًْ ةُّ خًْ’ مج٢ حتَّْز مجًحخلرألَُّّْجبح
سّإل[أل�٢ٍإ جبٌ[حتجبٍَّ ئُّمجُّئ إل[ْة[ذُّ طُّْحألُّ
طّرألّىُّّة[آل أل[ةةِ: ةضضُّ: ٌََّّْضضُّ ئضض٢
ألُّّ’ خ[ٌُّضٌُّ[آل طُّْ نيّحبٍ ْئة[ئُّّة[آل
ئُّمجُّئ خُّهُّئجمُّهٌُُّّةُّ ًٌّجمرؤ[آل ز ؤُّ ّ ط
ئُّْ إلُّئدى[ز’ جلحألّ[حتٌُّجبح ٍ]�ؤُّئة
زُّحتَّخلُّألحبألِ ًٌّجمرُّ ز مججنُّألّ�[ٌَُّّْ
ةُّ حتجنألد٢ٌٍُّ خلّؤ[ ْطُّْ سّإل[أل�٢ٍ
ٌُّة[أل�٢ٍ خ ِ خ :إل[ْة إلُّئ�ختٌُّذِ
إلُّحت هُّئجمُّهُّّة[آلإ حتَّْذُّ ٍة ًحآل ّ ئُّأل
خُّحت سّإل[ألِ مجًألحبٍ حتجنألد٢ٍ ٌحنَُّّْ ئُّْ

ٌُّّ ألً هُّئجمُّهُّ طُّال حتئضضِ ّر’ جبَّخ ْح
ٌىىلًآل ْ خضضضُّجبْحٍ: حآل ئضضُّمجضضُّحت� ٌُّ خخت٨ٌ
ؤختل جبَّحتخ[جلةختجبألِ خُّط[ؤ[عِ ْإل[حتؤألِ
ةُّئرًحتََّّْ خُّإلٍ:طُّْ أل[ةةّ[ألٍُّ:ةُّ ئُّْ
طُّألحبحجلَّ خُّإلُّؤ[آل إلُّحت ًحألَُّّْ ّ أل ةُّْذذُّ
ْط[٩ٌ هُّئجمُّك حلَّ ّ طُّأل� ًٌّجمرُّ ز
ضحلؤُّز ٌألُّ ملخت ئة[ئُّّة[ألّخن ْحتجنألد٢ٌُّ
هختٌَِّ ًٍَّّ ئُّنيًححتني سّإل[ألَُّّّْ هحتؤِ

ةُّئرًحتَّة[ألحبحإ

جتْْجبح ّ ؤ ئُّ مجختأل�ّ[آل ْ ةختجبآل ه٢ ة[ألإل

مدحبحئجمؤّن ﴾حي ث:جبإ ألًخلّأل
ٌُّؤُّحتمج ظُّؤُّجبحؤف مًؤُّحت ث حأل � َّْحتمج٢

طُّْ خضضًْآل هضض٢ :حتَّة[ألس خ[جن١ٌآل:
جلٌألحبْْ جنضض[حتَّجلحٌضض ٌّ]�ٌ حت� ئُّ سحتٌَُّّ
طٌَُّّّْ َّْء آ ٌُّّْجبَّةضض جبَّخلر حت�حخلرُّْض
خًأل ه٢ :خ ةختجب زّ[جبٌَّّ: أخلضضًةضضختحزا:

خ جبَّحتََّّْ جب٠ٌَّجبألُّ ةُّ: ’ألحبة[حتَّة[ألٌ ضً
دّجمرٌ مجً طٌَُّّّْ خ ٌألُّمجحنرُّّة[آل جنً
مجورمجٌ[آل خضضغّـ: :ضُّئ نيضضًألضضحْخضض حت�
إإإ خبٌ[ألّ[آل ًحجلٌّ ّ جن ئُّخلُّحت خىُّآل ئُّمجُّئحبح
ًجلخًألط[ئ جلَّؤُّآلآ خًْأل سُّحت� ّ خُّذ خُّال
ئُّ طضض[ئضضجلٌضضُّةضض[آل حتخضضضًألضضضجل خبٌضضضض[آلّـ
جلحتٌّ خلسة خًأل ٌّخُّإل ّجمر[ؤ[ألحبحآ ط
ّىلًآلّـ ذ ٌّ خخت� ٌآلّـ جنً ة[زّـ حت�َّإلُّألحبَّة[أل

ًٌّجمرّ[آل ز جنر[ألٌُّّ طضضُّْ مجُّْحتَّخًأل
ؤُّذختخلّ[آل ٌ[آل إلٌُُّّآ ةضضختجبآل خُّجبحتحخلُّ
جبَّخلىُّْذآل إلٌُُّّإإإ ضًحجل ه٢ خبٌ[أل ئُّخلُّحت
ط[خلرُّال جن[حتَّجلحٌّ[ألُّ طُّْ زٌُّحبحةختجبأل ٌ[آل
سّ[ذ ئُّ خًْ ًٌّجمر ز جلحت ٌُّخ خًْآلإ
زّ[جبَّ ٌجن[حتَّجلح حت�حخلرُّْضآ ٌجن[حتَّجلح
ئُّ ضًحجلخى[ز ه٢ إل[ْة[حتٌّ ةُّ ٌّخىخت
سحتٌَّ[ألحبح ئُّال نيًألىُّ ةختجبألحبحآ ه٢ زختخلٌُّّ
ة[ألإل ٌُّّ�ٌ ئُّحت خضضًْآل هضض٢ زختخلٌُّّ
حذخي[ئاَّّـَّ أْخل[طئ ةضضختجبآل زًٌَُّّألحبٌّ
رَُّّْ ّ جبَّخُّخلر ضضضًحجل هضض٢ جبَّجبحزآ حت�ْْ
جبَّحتََّّْآ رُّ ّ خىل طضضٌَُّّّْ خ خُّْحيّنَُّّْ:
زًٌَُّّألحبٌّ ة[ألإل خُّ إلٌ[ألُّجي طضضُّال
ط[ؤختحجلَّة[أل ٌ[آل أل[ْجلَّألحبةختحْآل ةختجبآل
إلٌُّ[ألُّ نيُّجنألآلآ إلُّؤُّ جلحتّـ ةُّ ةختجبآل ه٢
إلُّجنّ[ألُّ آ ٌّجبَّخّألخت إلٌُّ[ألُّ آ ٌّجبَّخّجمخت
خُّمجحنر ة[ذحبحإ ئٌُُّّء خّجمرألُّ خّألفّـ
خُّ خُّخلرًَّْ زحنر ةختجبآل: ه٢ خلّجمزخت
حتمج[ألط زًٌَُّّألحبٌّ ةُّ: ٌ حت�َّمجُّجل نيُّألحب
خُّحتجبَّْحال ّىُّحتٌّ ة[حتئ خُّخل١حَّْْ خٌُُّّةَُّّْ:
سّ[أل[خألَُّّْ ّ ئ إلٌُُّّّـ ًحألّ[ألحبح ّ أل ئُّ
ئُّْ ٌُّة١آل خُّحتجبَّْحؤ ذُّْحْةُّحتٌّ نيًألىُّ
ٌ[آل ة[ألإل ّف: خئ جبَّذًحألف ّجمُّجبحإ زختخل
حت�َّمجُّجلَّ ئُّ ّ ٌُّة ةختجبآل ه٢ حجلَّة[أل ط[ؤخت�
ةختجبألحبحآ ه٢ زختخلٌُّّ: ئُّ خلُّحتَّةُّّة[ألُّ:
نيُّألحب ٌضض[آل: ّ ةُّأل[ئ ٌضضضحبَّحتٌّ خب نيًألىُّ:
ّـ َّحت أل٢ ًحآل ّ أل ئُّ ألٌ جبَّمجُّ زٌُّ[ال ّىُّ ةُّأل[ئ
ُّة[ألةُّأل[ئ ئُّ خختٌرُّّ خُّةًحتذّخن آ َّْحتمجخت
ئُّخُّحت ؤُّمختٌوُّإإ مجًحخلرألٌَُّّّْ مجٌُّ[ألحبآلّـ
إلُّؤًْ :خ ًٌجمرّ ز خُّ خضضًَّْ طٌَُُّّّْ
ؤ[ؤخلر[ٌ[آل ةضضختجبآلّـ هضض٢ جبَّجلمج[ة[أل
أل[نُّة[ألي ئُّ ٌ سختخلختحْ ّ ئ إلُّؤًْ

ةختجبألحبحإ ه٢
ئُّخلُّحت جبَّجلحألضضف ًٌجمرّ خُّز َّجبح: ئضض٢
أل[ألّ[آلّـ ّ خُّة[حتإل إلُّئدجتححتجبآلّـ خألىلّألٌُّّ
أل[خلٌُُّّء ّ ز نيُّألحب إلُّئجمُّأل�[ألحبألّ[آل

إإ خىٌُّآل
حجلَّة[آلا أط[ؤخت� ة[ألإل أل[خلٌُّّ ّ ز
سّ[ْحجلآلآ ْحئُّذحبح حت� ئُّ جلحتآلّـ ةختجبآل ه٢
ألُّّإ جلحتٌ[آل سّ[ْحجلٌّ أل[ْحضألحبح ئُّ خُّال

خختٌرُّّ ٌ إلُّألحب ْحٌّ خضضضخت� خُّ ·
ةُّ ةختجبآل: ه٢ حجلَّة[أل ط[ؤخت� إلة[آلّـ ئُّث
خ ألآل ّ جبَّإل خُّة[حتٌّ جت ّ ْحألُّخ ؤ[ؤخلر[ّـ
ٌألحبة[حتحآل ضً خ ّ أل[َّْحت�ة مجًحخلرألٌَُّّّْ

أهخيئا ّ خُّجن جبَّحتٌََّّّْ: ٌ[آل: أل[ََّّْْ ئُّ
خلّجمزخت خ[جنىختجبأل ط[ؤ[ع خضضُّ
خُّ خدُّخلغ زحنر طٌَُّّّْ خ زُّحتَّْحتجبَّةختجبآل

ٌجتَّة[آلإ ْ جلؤ[آلّـ ذُّألإل[
ئُّ خ[خُّذ[ألٌُّّ طضضُّْ إلضضُّؤضضًْ ·
ألُّة[ألٌ جنً ٌ[آل زئ جبَّحتٌََّّّْ ٌ[آل زئحبح
ط[خل[آل خ ألآل ّ جبَّإل خُّة[حتٌّ ةختجبآل ه٢ ذختٌّ
ألًخلختحْ زٌُّمُّ’ ؤ[أل[ٌّ ألحبأل]ٌُّ�ّ ذ ةختجبآلّـ

مجًذختحَّْة[آلإ
إلُّؤًْ ةضضختجبآل هضض٢ ة[ألإل ·
ةُّحتَّخلر[ألُّآل ط[ؤ[جبَّةختحَّْ حجلْْ ط[ؤخت� طُّْ
ألآل ّ جبَّإل خضضُّةضض[حتٌّ ؤ[ؤخلر[ٌ[آل ةضضُّ
خ ْحألُّةُّ ةأل[َّْحت مجًحخلرألٌَُّّّْ خ
ٌ[آل ألضض[ََّّْْ ئُّ ٌألحبة[حت ضً ّ ؤُّئة
خ[جنىختجبأل ؤُّخُّخلر خُّ ّ هُّخلئ جبَّحتٍََّّْ
خدُّخلغ زحنر طضضٌَُّّّْ خُّخ زختخلُّةُّ

جتَّة[آلإ ّ خ خُّذُّألإل[
خىٌُّآلآ أل[خل[ألُّ ّ ز طُّْ خلٌُّختٌّ طُّمجُّحت
ئُّ خُّال إلٌُُّّآ سّ[ْحجلٌ[آل جبَّةٌُّآل إلُّخلر

ةؤُّئَُّّْث جبْْ خُّ ٌآل جبَّةخت حت�حخلرّحبح
ة[ألإل أل[خل ّ ز ث ٌُّةُّال ٌُّّؤُّئة
جن[حتٌََّّْحبح حت�ْْضجم[حتٌّ ئُّ جبَّة[ز ةختجبآل ه٢
ٌ[آل ؤ[جبجبَّ حئى[ؤآلا:طٌُّْخن:طُّْ أجنىئإل[
]ٌ ؤ[أل[ة[أل حت�ْْألىختجبألَُّّْ خ حجلٌَُّّ ط[ؤخت�
أل[أل ّ حإل حت� ٌ[آل: خنيًألُّة[آل خ٢ّـ: حلضضٌُّّ حت�

إ ٌّخُّة[حتجب ٌُّة[حتحؤ ئُّخلُّحت ضًحجل ه٢
ئُّ جبَّة[ز أل[خل ّ ز جبَّْْالث ٌُّّؤُّئة
ٌىُّ حجل ط[ؤخت� طٌُّْخن ط[جنىختحٌحبحآ حت�ْضجم[حتٌّ
خ خى[ز أحكرنئالا جلحألّ[حت إل[ْة[حتٌّ حت�َّأل�ُّ

ؤ[ٌُّذإ ّ إل ْْذُّّـ ئُّ جبْْحتةُّْذألَُّّْ
:

جتْْجبح ّ ؤ ئُّ ةختآل ه٢ ة[ألإل �مجختأل
:ًٌَُّّة ّ جن خُّ: ةختجبآل ه٢ ة[ألإل
ٌرآ خُّة[حتجب جتْْجبح ّ ؤ خ[خُّذ ئُّ هختحْحآل
حنىُّجنىختجبألّ ز طضض[ؤضض[جبَّةضضختجبألضضّـ خ
نيًألىُّ ضضضًحجلآ هضض٢ خُّ ًٌّألضض جنضض[حتَّجلحٌضضئ ّ ئ حتحخضضضختجبٌّْ أةضضحنضضواٌّ جبجلَّحتٌََّّّْ
ئُّ جبَّةضض[زآ حت�جنضضآل جبحإل[ذًجي: جبَّةضض[زّـ
ؤ[أل[ حت�ْ﴾ّـ ٌألختحْجبح ضً خ[خُّذ ة�أل[َّْحت
جن[حتَّجلحٌُّّة[آل حلٌُّّ حت� جبَّة[ذَُّّّْـ جلٌألحبْْ
خ ًٌّجمرّ[آل ز ؤ[أل[ٌّ حت�َّإلُّألحبْ جبَّة[زّـ
ٌحلحآلّـ حمجً حت� ضًحجل ه٢ خ ةُّ جبَّة[زآ: جلٌ[جب
ْحجبَّةضض[ز خًَّْ مجختحآل جبَّخلىُّْذُّة[ألّ[آل
إلُّخلرَُّّْحتٌّ خلٌُُّّةزخت جتْْ ّ ؤ ةختجبأل ه٢
_ ٌَّجت ّ خ :خلٌُُّّةزخت جلٌ[ذخت:ئٌَُّّّْ ّر خ
جلؤ[آل ذُّألإل[ خُّ زحنر ةُّ ّرآ خ جلححتَّةضض
إلُّؤًْ ىختجبألّ ز خُّجنحبححتٌّ ْحذُّ آ جبَّخُّخلر
خلّجمزخت ؤّ[ألٌُّّ ضًحجل:ئُّ ه٢ إلُّخلرُّة[أل

ةختجبآل ه٢ ٌ�[ٌُّجي حت� خُّْ ةُّ ْذألَُّّْجبحآ ْحألُّ
طُّع[ؤّحنحبح ئُّ ة[حتٌ�ُّحتذختْ هختحْحأل١ْ
ّف خئ جبَّذًحألف َّجبح: ئضض٢ رَُّّْآ ّ ئُّخ٢أل[ني
جبَّة[ز ضًحجل: ه٢ ئُّ ْح ةختجبآل ه٢ ة[ألإل
خُّ آ ٌَّّْحتخ�خت زُّحتَّْحتجبٌَّ:ذُّْحْ ٌجن[حتَّجلح
ضًحجلجبح ه٢ ئُّ:ةُّخل[ٌُّذ حألٌُّّ مجحت� طُّْ ٌّإل
أطّحبحتحةّـ ٌُّألُّة[ألُّئ حت�ْْجبَّجبحز:
خًْأل ه٢ طُّع[ؤ ئُّ ٌْجتجبحألّـ:حت�َّهر[حتٌّا
َّْحتٌّ ة[حتحؤٌٌُُّّّّ طُّْ: جلحألّ[حتٌُّة[آلّـ
ط[حتحخلرُّة[آلّـ خُّإل[ة[آلّـ ئُّ ٌضضر جبَّمجضضخت
ًَّة[أل ّ جن ةضضختجبآلّـ هضض٢ ضضًحجلَّةضض[ألضض ّ جنضض
جن[حتَّجلحٌَُّّّْ :ٌّخُّإل ةُّ خًْآل: ه٢ ذختٌّ
حبحآلّـ ّ مجختٌأل�ّس ْحتْخبحألحبأل َّْحتٌ�ختذًَّْ
جتْْآ ّ ؤ :ألحبألٌ ضً :خ ضًحجل: ه٢ ط[حتَّجلٌّْْ
ةختجبآل ه٢ ة[ألإل ةُّ ذ[ٌدُّذّخن خُّ
ّر خ ٌىّخن حت� ط[خلرّ[آلّـ ئُّمجُّئ خآل مجًع[ْ
جبَّة[ز : ِ ئ ْحٌّ ةُّ خ[خُّذُّةُّجبحآ : ئُّمجُّئ
ٌألحبآلّـ ضً خ خى[ز جلحتذخت ُّة[ألإلُّْئ
جلٌ[ذخت جنحنة أل[آلّـ ّ خُّجبَّخلرإل ذًٌجتٌألَُّّّْـ

ةختجبآل ه٢ ذختٌّ ٌُّةة]ني خ
ضًحجل ه٢ خ أل ّ جبَّحتَّضجم ذُّْحْ إلُّف
خلٌُّختةختجبأل جبْْحتَّة[آلّـ ٌألُّ جنً خّألّأل خ
حت�ٌْ[آل ئُّؤُّْخُّحت: جتٌُّّْْة[أل ّ ؤ حت�ْجبحَّْ:
ْحيّن حت�حخلرُّْضّـ ٌّ]�ٌ خُّحت� خُّال جبحَّْآ
ةختجبآل ُّؤ[ؤُّئ خ جبَّجبحذ جلٌ[ذختٌ[آل ذًحأل[ٌّ
ٌختة[حتٌ�ُّحتٌُّةٌُّّْ خب ةُّْذألُّ ئُّمجُّئّحبحْ
مجختٌألل ف�ضضضّضضضَُّّْإحت ّ ئضضض خضضًألضضّضضخن هضض٢
خُّإل[ة[آلإ :ئضضُّْْحتْخبحألضضحبألضض ٌّ� جبَّمجضضضض٢
ضًجلح ه٢ ط[حتحخلرُّة[أل طضض[حتَّجلَّْةضض[آلإ
ذُّئُّهحلٌآل’  ’ْحجبٌضضضض حت� خُّذ[ٌدُّذّخن
أRuefا حت�ٌو ةؤسًّذُّحت’ هئؤُّة[آل’
طُّْحألٌُّّ زحنر�٢ٌّ ْئضضّضضًآلأLuneا
ئُّ جبَّةضضُّألضضَُّّْ سُّضر خلضضُّحتََّّْ:جبَّةضضُّآلّـ
ةختجبآل ه٢ ة[ألإل أل[أل ّ خُّة[حتإل �مجختٌأل
ةؤٌُُّّذُّّة[آل ٌجتٌألَُّّْ ذً ألحبألٌ ئُّضً
ة[حتٌ�ُّحتٌّ خُّني[ةّـ ط[ؤ[خبَّجبَّةُّآل ْ
ؤّرجبٌّ ألحبألٌ ئُّضً ةؤسًّذُّحت
ةؤسًّذُّحت طّنرد[حتٌَّّ خُّْ ّجتٌّْْ’ ؤ
ٌ إل[ْحت� ةُّ: ةختجبألُّ ه٢ ٌّإل مجختألّ�١ٌآل
جبَّة[زإ ّحنىُّْذألُّة[آل ز ْ خلُّحتجبَّال حت�ْش
ؤ[ؤخلر[ٌ[آل جلحأل ٌْجمرّ[آل ِ خُّز ٌُّخ
ةُّخُّحتأل[ؤٌُّّ ٌآل’ خىخت أل[أل ّ خُّة[حتإل ٌّ ه٢
ٌألحبة[حت ضً ؤ[ؤخلر[ْ: خلُّحتع حبحٌُّ ّ جلحتذ

إ حنّ حجبَّة حت�
ةختجبآل:ٌ[حتؤُّذّحبَّحتٌّ: ه٢ ٌُّة[ألإل
جلحألضضّضض[حتٌّّـ حتةضضختجبألضضجل خضض ضضضًحجلَّ هضض٢
ىّ ئُّة[ذ ضضضًحجل هضض٢ ؤُّمختٌوُّة[أل
ّرإ جبَّخ ٌّ ه٢ ٌَّجت ّ خ ٌّ]�ٌ ئُّحت� ةُّؤ١ئٌَُّّّْ
خٌُّ[جبإل[ذألٌَُّّّْ ألجمدُّذخ ٌ[حتؤُّذّحبَّحتَّ

جتٌُّّْة[آل’ ّ ؤ جلحألّ[حتٌُّّ ْ حت�حخلرُّّة[آل
ؤ[أل[جبححتَّة[آل إلُّخلرُّّ جن[حتَّجلحٌُّّ نيًألىُّ
س�ُّ جلحتذضضختجبَّةضض[ز’ ٌألحبة[حتحآل ضً ٌّ
ني[ةُّّّ ّحبحآلّـ ز �مجختأل ئُّْحتْخبحألحبأل
ألٌ جنً ةختجبآل ه٢ ة[ألإل ضًجبٌُّّة[آلإ
ٌرَُّّْ جبَّمجخت ٌُّّحت�حخلرُّْض طُّْجن[حتَّجلحٌُّّ
طّألش[ مجختحألُّإ خّألّأل ّ[آل ّ ز ةُّمجٌُّحنغ
ّر ئُّخُّحتؤُّذختخلّحبححتٌُّةٌُّّأض�ًحتذإل[اخ
ٌ[آل خ[حتخلر[ٌُّةٌُّّ ٌَّئُّخُّحتمجُّْحت ٌ[آل ’
َّْء ّر’ خ :ىلًْألّ ذ ٌّ خخت� جلحتٌّ: ئُّخُّحت
جبْْحتٌّ ٌ[آل جبْْحت ىّ ْذ خلُّهُّحتةختجبآل:خ
إل[ذًٌّْ ّ ئ خضضَُّّْجي ٌألُّة[آلإإإ جنً ة[زّـ

جتْْإ ّ ؤ خًْأل ه٢ خ جلٌ[ذختجبَّة[ز
:ضضضًحجلَّ:خ هضض٢ ٌضض[حتؤضضُّذضضّضضحبَّحتٌّ
جلحألّ[حتٌ[آل نيًألىُّ خضض[جي’  خ٢ةختجبألٌَُّّّْ
جبحأل[أل ّحنُّْ: ة جبٌ[حتٌىختجبأل خ : جبَّجبحذئُّمجُّئ ئُّني[حتخلُّحت ّر خُّجنحبححتخ مجختق[ألٌُُّّء
طُّْة[ذُّ حت�حخلر’ مجختق[ألٌُّّ ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ
ةُّجلحألّ[حتٌّ ٌ ضًحجل ه٢ ّف خئ جبَّذًحألف:
خُّذًحأل[ذخت إلضضُّخضض جلحتٌّ ؤُّمختٌوٌُّّ
ٌ ضًحجل ه٢ ئُّمجُّئ ئُّخ٢ةختجبألَُّّْجبح ّر جبَّخ

خلألًحتجبححتَّإ ذًحألجمر ةُّئُّْخًححتَّجبح
ّحنٌُّّ: ة ني[حتَّخلُّحتٌّ خ إل[ْة[حتَّ :
ضضضًحجلحآل هضض٢ ئُّأل[ْ ذ[ة[ٌُّذ سضضّضض[ْحجلٌّ
ٌ[آل ّر خ ٌُّسُّخلر ةُّسّ[ْحجلٌُّّة[ألّ[آل:
إلحلحتٌّ ذًحأل[ٌّ ٌ[آل أل[آل ّ خُّجبَّخلرإل ذًحأل[ٌّ
إلُّؤًٌْ[آل خ ذُّْحْ إلُّف نيًألىُّ: ّر’ خ
ذًحأل[ْ ّ خُّز نيًألىُّ ضضألضض ّ جبَّحت�َّضضضجمضض

ٌآلإ جبَّةخت ه٢ إلُّحتٌُّةٌُّ[آل ْحألخ
ألحبألٌ ضً خ ٌّةُّجبَّةخت طُّْإلٌ[ألُّجي

طُّؤ[ألُّآلث خُّة[حتخف جتْْ ّ ؤ ؤّرجبٌّ
ذُّضرُّحت�َّجيإ بإ

إلُّئًحخلختحَّْة[آلإ بإ
ٌألُّة[آلإ ْ تإ

ّحنُّأل�[ة[آلإ ز تإ
قًألُّة[آلأق[خبشاإ تإ

أمّأل[زاإ خل[ؤئُّة[آل تإ
ٌألُّسًَّْة[آلإ ْ ثإ

ألًحألحبألُّة[آلإ ثإ
ألُّضحنُّة[آلإ ثإ

حجبٌْإ حت� ببإ
ذُّئُّهحلٌآلإ ببإ
هئؤُّة[آلإ ببإ

ةؤسًّذُّحتإ تبإ
ة[حتٌّإإإ ه٢ مجُّجنر تبإ

ٌضضُّال خلضض ألضض[نضضيضض ٌضضألضضحبةضض[حتٌّ ضضضً إ
ةٌُّإ ٌّجلحألى أجبَّحتْألحلحألا
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مجورًمجة[ق[آل
خُّ خلُّخ[حتَّز
أل[ألُّط[حتحٍ ّ إل
هُّئجمُّهٌُُّّةِ
سّإل[ألِ
خُّط[ؤ[عِ
ّىَُّّْأل[ألِ ز
ةؤُّئ�[ٌُّةِ
سّإل[ألُّّ


