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حبْحألحبح ّ ئ خُّ ذ[ٌدُّز ى ّ ىُّْذأل ّ ني[ْز ئُّ ضجنأل[ْ ظؤحب جبةرحت
ةُّخل[أل١ّ ذؤُّذد[حتةختجبألِ رُّ ّ جبَّخ ؤألّخن جبٌو[مُّةٌُّّ خىُّالّـ ضال ئُّ جبٌو[ن ّر جبَّخ ؤآل ْ ألُّّ ضجبَّحتضجمغ نيًألىُّشُّجلال:ئُّ ؤًي[خُّئُّ:خىُّالآ ٌرآ أل[ؤإلُّْ طَُّّْ ئُّخُّحت ؤآل

م[حت ّ إل :ط[ث
ٌر جبْْحت:جبَّمجخت جلحت:ضٌّ:خُّ :طُّمجُّحتني:طُّْ

حتٌحنجل ٌُّمجئ حتخبأل[ؤُّألًْخلّـ جبٌحبححتٍ :ئُّ
خل[ٌرُّة[أل ئضضُّ ةضضُّ إلٌُُّّ ألًخلّأل[ألُّ ئضضُّْ:
خ خضضضُّال ٌضضألضضَُّّْض جبَّةضضخت ْ خضض ّر :طّألرُّحتأل
يجمُّ إلُّخًْ ط[ؤ[جبٌَِّ حبْحآل ّ ئ حتخبألضض[ؤضضٍُّ
جبحتْخلر خ٢ةٌُّّ: جبَّحتخضض[حتٍَّ: خلُّحتَّذ[ خى[زّـ
نيآلّـ ط[ٌ[ ةُّ ّحنؤُّحتمجُّآ: ز جبَّجلمجضض[ٌّ: ةختجبأل
ة[حتَّة[أل جبحؤُّجلحتحَّْْ: جبَّجلمج[ٌُّ طُّْ :ئُّةٌَُُّّّْ:
ّحنؤُّحتمجُّ ز :ذُّألحبحتْخلر جبَّجلمج[ٌّ ْذث: :نيُّّح
ُّة[ألخل[ئ ئُّ خُّئىً ألُّّآ ًٌّأل خ٢ةٌُُّّةِ
طُّْ خضضًَّْض جبحتْخلضضر جن[ط: ئُّ حتحزُّحتٌآل ّخن :ز
ةًحتجبخلر[آلّـ :ةختحَّْة[أل نيُّحتجلمج[حت ئُّأل[ْ: :ة[ز
جبْحذخت جبَّةختحآ ألُّضجي ني[حتَّخلُّحتٌّ ٌإل[ذُّة[آلض :جب
نيُّألحبَّإل[ ٌرّـ خىخت جبحتْخلر ألُّضجن﴿[ألُّ :ذًحألختح
ىضُّئ ٌآلّـ خىخت حتجلمج[حت جنألُّض ئُّ ّحنؤُّحتمجُّ خل[ف:ز ذ[ةً ًَّحتخ�ختآلآ ّ ئ خلًْجبٌّ ٌإل[ذُّة[آل جب
ّحنؤُّحتمجُّ ز حلَّة[أل ّ إل ةحن[ألٌَُّّّْ ْ :ثثثب
ًٌّجمر ز َّْء جبَّجلمج[ٌُّ طُّال خلألًْحتآ خلُّحت خ:
حتحزُّحتٌأل ْ بثثب خل[ف جبْحٌّ خُّال ألُّؤ[آ
خًْأل حتجلمج[حت ةًحتجبخلر[آلّـ ٌّجنى خُّ ىضُّئ:
جبَّجلمج[ٌّ ةًحتجبخلر[آلآ :نيىُّة[ألجن[حت :جن[حتْ
جبَّجلمج[ٌّ طُّحتة ةُّ ةًحتجبخلر[آل ذُّألحبحتْخلر:
جن[طّـ ئُّ جبَّخّأل ّحنؤُّحتمجٌُّّ ز ذُّألحبحتْخلر:
ئُّ جبَّحتةضضُّْزآ ضًحجلٌّ: ض٢ جبَّجلمج[ٌُّة َّْء:
إل[ْة[حتٌّ زحلٌحنىّـ حبحٌْجمر ّ ز ط[ْْ :حتٌّْْ
ةختجب :ًٌجمرّ ز ز[جن[آل ذُّألحبحتْخلرآ ذضضختٌّ:
ٌألَُّّْْ خىخت ذخت نيخت� جبَّجلمج[ٌُّ طُّْ ة[حتَّة[أل:
ّحنؤُّحتمجُّْ ز خ خُّذ[ٌدُّذّخن ٌرآ خىخت هختحْحأل١
ٌُّخ خلُّحتخُّحتجلَّة[ق[آلآ جنُّإلّحبَّ ةُّخلًة[حتٌّ
ًٌَُّّة ّ جن خُّ إلُّْئ٢ ئُّ تثثب : خلضض[ف :ئُّ
ةُّخلًة[حتٌّ :خ ألُّضجن﴿[ألٌُُّّء :ٌ]خلُّحتَّذ:
ذ[ةً ةختحآ جبحتْخلضضر ّحنؤُّحتمجُّ ز جنُّإلّحبحآلّـ
خبؤ[حتٌَُّّة ٌّإلضض خضضُّ: ط١ّ تثثب خلضض[ف
ّحنؤُّحتمجُّْ ز ط[ْححتَّْ :ىضُّئ ألُّضجيّـ :جلحتٌّ
خ٢ةٌُّّ جبْْخضضض[حتَّ مّشآ ألٌ جنً ةُّؤ
ّىختجبََّّْآ ز جبَّخلضض٨: جنضضحت�جي ألُّضجن﴿[ألٌُّّ
ّىختجبََّّْآ جبَّخلرؤ[آل:ز ٌىَُّّْ ئُّ:خلُّألرُّحت :طَُّّْخًْ
خضضًْآلآ ةُّؤُّألحبحال ّحنؤُّحتمج[ألٌُّّ ز طضضُّْ خ
إلُّؤّخن ٌآلآ خىخت ني[حتَّخلُّحت إلُّال طضضٌَُّّّْ خ
جبْحٌّ ٌرآ خىخت جبحخف خ شُّْحألٌُّ[آل ألٌ جنً
ذُّألحبحتْخلر خألىٌُُّّة ذًحألّؤ[آل طضضَُّّْ
حلَّة[أل ّ إل حٌّ ٌضضخت� ْ خطٌَُّّّْ: خىٌُّآل: جبحتْخلضضر
حبح ّ ذ جنُّإلّحبحأل ةُّخلًة[حتٌّ ّحنؤُّحتمجُّآ :ز
ّخن ز خُّحتَّْ ْحتجبَّ ْحتجبَّ ط١ّ خىٌُّآلآ مّش
ىّ أل[ْخ[أل� جنحت�جيّـ ألُّضجن﴿[ألٌُّّ خًَّْ :نيًْ
هُّحتؤ[أل ئُّخلُّحت جبْحذضضخت ةضضختجبآ: زٌُّحبح جلحتٌّ
ٌى﴿ختحَّْ حت جلحتٌّ جبحْحة[حتٌّ سُّئّـ ؤ[ال سُّأل[خ
ئُّْ طُّْحألّخن شىًؤُّّة[آلض جبَّجلمج[ :أل[شىًؤّـ
طُّْ ئُّخلُّحت جبْحذخت جبَّةختحآلآ: ني[حتَّخلُّحت: :جبَّجلمج[ٌُّ
ألُّضجن﴿[ألٌُّّ خُّ جلٌ[ذخت مجُّجنٌُّّ خ[جنُّآ :خلًؤنُّ
نيىُّة[ألجن[حت جنضض[حتْ ئُّ ذ[: جبحتحآ جنضضحت�جي
ألُّض نيًححتيًحت� ئُّ ذ[ٌدُّز خُّ ةختحٌَُّّْآ :ذختٌخن
ؤ[ألّخن ّ خلئ جن[حتٌّ: ئُّ جنضض[حتَّجلْْحتض ذ[خلئًسُّض
ذ[ةً جبحألُّآ خل خُّ ةختح إلُّخًْآ :ألُّضجن﴿[ألٌُُّّء
طَُّّْجي جبْحٌّ َّْحتمجختزآ َّْجلححتَّ» خلرز ؤآل
ئُّ ؤألّخن خًْآلّـ خُّحتجبَّْحال إلُّحت :ألُّضجن﴿[ألُّة[آل
ذ[ٌدُّذ :َّْجلححتَّذَُّّْ:إل[ْة[حتٌّ:خ[جنال:جبَّةختجبآلآ:خُّ
نيًألىُّ ذختََّّْآ حبحٌْجمر ّ ز ْ ط[ؤ٢ خًححتٌّ ئُّ
مجحنر ٌَّهُّحتؤ[ألحب شضضحلذّـ: طّؤى[ألُّّذ
طُّْ إلُّؤًْ: ّر خرًحأل ةُّ: ألُّخًْآ: ًٌَُّّ ّ جن :خُّْ:
ةٌُُّّةخ٢ خى[زض حبحْخلرّ[ألُّ:جبحخف ّ ز ْ ط[ؤ٢
خلُّحت جنحت�جيآ ألُّضجن﴿[ألٌُّّ ةُّ خًْ طَُّّْ :ذخت
إلُّؤ[ألى[ز ئُّ خًْآ: ّحنؤُّحتمجُّ ز :َّْجلححتَّذ :خُّ
ًٌّجمر ز َّْةضضضً ذضضُّألضضحبحتْخلضضرضض َّْجلححتَّذضضضض
خى[زّـ جبحخف :حبحٌْجمرُّّة[أل ّ ز :ألٌُّحبَّذًحأل
ٌرّـ خىخت خلُّحتزُّحتجن٨: خ[جن١ طٌَُّّّْ خ ط١ّ
جبْحذخت ٌرآ خىخت جبحخف خ ةُّئًزُّف خ[جن١ٌآل
ؤ[ال ٌحل خُّحت� هُّحتؤ[أل ئُّخلُّحت ْ بببب ئُّ:خل[ف
سّ[ذ ئُّ زحلٌحنى ىٌ جن[حت جبحتح ٌ[حت خخت� سُّئآ
ّؤُّجي ط ٌرآ خىخت جبحتْخلر جنحت�جي :ألُّضجن﴿[ألٌُّّ
ةختجبْ ئُّخلُّحت ة[حتؤ[آل ؤ[ٌَُّّْةَُّّْ ّخن ز :ئُّ
زحلٌحنىُّّ جن[حتَّ ئُّْ: ألُّضجن﴿[ألُّ ٌُّةُّال: :ذًحألختح
ة[حتْ ئُّ جبَّجلمج[ٌُّ طُّْ ّجمر[جي ط ٌرآ خىخت :ذُّْحْ
ئُّإلُّؤًْ جبَّجن﴿ًحجلٌآل خُّحتجبَّْحؤُّْ خ[حتَّة[أل:
ألُّضجن﴿[ألُّؤ[آل ةًحتجبخلر[آل ألُّة[ألٌ :جنً
ٌُّة�ختذألٌَُّّّْ ئُّمجُّئ إلًّحجبححتٌآل ّرآ :إلُّخ
جبإلةّخن ْ إلُّْئ٢ ئُّ خرًحألف ّحنؤُّحتمجُّ ز ّحلٌّ إل

ؤُّخحبَّطُّّآل ّرآ إلُّخ ألُّضجن﴿[ألُّؤ[آل :إلُّؤ[آل
طُّْ :حن﴿رألّ ز خ ألُّّ ّ خُّحتخُّخلر :إلّمت:
خُّال ذختٌخنآ ألُّة[ألٌ جنً خ ألُّضجن﴿[ألٌُُّّآ
جبَّجلمج[ٌُّجبح ئُّْ جن[حتَّجلحآ خ[جيّـ زجمسحت�ّـ ىضُّئ:
خى[زآ خ[جي مجُّجنٌُّّ:جلحت ْحتجبَّ:ْحتجبَّ :ة[حتخىُّآلّـ
ألُّ نيًححتيًحت� طضضٌَُّّّْ جبحإل[ذًْجي حتخبحألضضٌُّّ ئُّْ:
ىّ ؤ[أل� نيُّألحب ٌرَُّّْآ: جبَّةخت ّرّـ: جبَّخ :ذُّْحْ
ٌألَُّّْآ جبَّةخت ٌآلّـ جبَّةخت ذضضُّْحْ ذخت إل ذختٌخن
ألُّجنرُّحتمجُّحتٌّ ألُّضجن﴿[ألٌُّّ: ئُّخلُّحت ة[حت: ّجمر[ :ط
ؤُّحتشُّئٌُّّ ئُّ يُّنيآلّـ: ئُّ جبَّةٌُّآلآ جبئ
خًَّْآ ذضضُّْحْ إلٌُّىُّئُّةٌُّّ ذُّسإلّحلٌحبحٌآلّـ
ذُّألإل[ خًَّْآ ذُّْحْ خ[َّْألًحتٌخن :ألُّضجن﴿[ألٌُّّ
ى﴿جمرألّحنٌ حت خ ؤ[َّْ خّأل[ةٌُّّ أل[ْ :ة[حتٌّ
خُّْ ةًحتجبخلر[آل إلُّؤًْ خ إلٌُُّّآ خُّحتأل[ؤ٤ُّ[آل

خىٌُّآل ضحلؤُّز خىٌُّآلّـ ة[حت :إسحتَّ
َّْجلححتَّذضض ئُّمجُّئ زًٌَُّّألحبٌر[آل زختخلّ[حتث

ح نيألُّ ذُّألحبحتْخلر:
جبَّجلمج[ َّْةً خ[جنُّآ جلحت زًٌَُّّألحبق[آل َّْالث

ٌهّ[آل جبحت ّجمر[ ط ذ[ةً جبَّةٌُّآلّـ :إل[ْة[حتٌ[آل
جبَّحتؤضض[آلّـ ئُّ إلٌُّ[ألدًَّْ ئضضٌَُّّّْ ألضضُّةضضختجبَّْ
ًٌّجمرّؤ[آل ز ةُّ ة[حتْخ[حتحألٌُّّ طُّْ ًٌجمرّ :ز
ٌ[آل ةُّؤًةًحت� طُّْحألّخن جبْحس[حت خًَّْآ:خُّال ّ ز

جنر جلحت ئُّ إإلٌُُّّ
ح نيّحبح ئُّ ةُّؤًةًحت�ٌّ زختخلّ[حتث

حبحٌْجمر ّ ز جبَّحتؤضضض[آلّـ َّْءّـ َّْالث
خُّجن إلٌُّ[ألد طٌَُّّّْ طُّْحآل ٌُّخ :زحلٌحنىآ
طُّْحألّخن خُّال: ّحبَّجبَّآلآ ئ ؤُّجنّ ط ضجنّ[آلّـ
خ[٤[آل إل[ْة[حتٌّ ّؤُّ ط إلٌُُّّآ ٌ[آل ةُّؤًةًحت�
ٌُّّْئ ؤُّآ: ّ ط :حتَّة[ألجبةر ئُّ :ٌ جلحت :إلٌُُّّْ:
ؤُّآ:ط١ّ ّ ٌّ:ط ئُّ طُّْحآل إل ٌ[آل جبَّةُّآلآ ة[حت

خ[جنُّ :إزًٌُّألحبٌُّةُّؤ[آل
خطٌَُّّّْ ألُّةختجبَّْ: ة[حتذ[آل ط[ٌ[ :زختخلّ[حتث:

شىًؤُّذ خلُّحت خىلألُّ :ذُّألحبحتْخلر جبَّجلمجضض[ٌّ
ذ[ةً ةُّ ة[حتؤُّألحبحآلآ ذ[ٌدُّز: خُّ :ؤُّحتةُّجلٌّآ
ؤًنيٌُّ[آل ةُّ جبحآلآ طَُّّْ ْحأل ئُّني[َّْحت� ّجمر[ :ط
إل[ْة[حتٌُّة[أل جبَّجلمج[ةُّ ّـ ٌُّّْخلُّحتط ٌرُّ ملخت

ٌرح َّْحتخ�خت ٌُّّْئ:
[آل إلُّْك خلُّحتَّذ[َّْ: ئُّ إلُّحت ّؤُّ ط َّْالث:

ٌُّة�ختذًْ جبَّجلمج[ٌُّة رُّ ّ خد جبَّجلمج[ةُّ :جبحَّْ
خلُّحتجبحأل ضال ؤآل إلُّحتَّْإل[: ةًحتجبخلر[ألحبحآ: يجمُّال:ئُّمجُّئ:ئُّ ؤُّخلُّئٌُُّّ طُّْ خ :خُّنحبحال:ةختجبَّْ
جبَّجلمج[ٌُّ طُّْ: جبَّجلحألضض ضز خضضُّال ةضضختجبْْآلآ
خُّ خلضضُّحت: ّحنؤُّحتمجٌُُّّّـ ز خُّ خلضضُّحت ّجمر[ ط ذ[
جنرُّة[أل طّؤى[ألّ[زّـ حتحخلرُّ ألُّّآ :شىًؤُّز
ْحآل ني[َّْحت� ؤُّ ّ ط ئُّخُّحتطَُّّْ: شىًؤُّذٌَُُّّّْآ: :ئُّ
ؤًْنيٌُّ[آل ّحنؤُّحتمجُّ ز َّْةضضً إلُّال: جبَّةٌُّآل
ط[ؤ[جبَّة[حتٌّ ؤُّ ّ ط إلُّؤّخن ّرآ خ خ ٌّْ :ئُّ
جبحْؤ[ألُّذُّ ةختجبَّْْ ط[ؤ[حتؤ[آل ةختجبَّْ :ضؤ[آل
ّحنؤُّحتمجُّ ز َّْجلححتَّذ مجحنرّـ ٌَّإهُّحتؤ[ألحب
ًَّ ّ ط جبَّجلمج[ةٌُّّ ئُّ ة[حتؤُّألحب نيُّألحب :زختخلّ[حتث

ح جبَّةُّآل :ة[حت
إلُّجلححت ألحلٌىٌُّّ ّجمر[ ط ة[ذ ئُّ ث َّْال

إلٌُُّّ إ:ة[حتؤُّألحبؤ[آل
ٌجتٌَّّ حت :خ إلٌُُّّ  ٌىر[آل ط[ؤ[حت ث: زختخلّ[حت

خلًْجبؤُّألحبحألر[آلح
ط[ؤ[حتؤ[آل ؤ[أل�[ألُّ ؤُّ ّ ط  خضضُّف :َّْالث

ط[ؤ[حتؤ[آل َّْ ثثثب �خلضض[ف ئُّ: إلُّحت: إلٌُُّّآ
خْؤ[آل س[حتٌخن ٌ ألحب ّ إل ؤ[ْؤ[ألُّآ إلٌُُّّْ
خضضُّجبحضضضَُّّْ ّجمر[ ط إلضضُّحتنيضضُّألضضحبَّ ةضضختجبذضضَُّّْآ:
قًألُّ خ خُّال ألُّّآ جبَّخلرحبح ئُّخُّحت ط[ؤ[حتَّةُّال

إلُّخًَّْ مُّؤُّئّ[ز بت ألٌ :إجبْ
ٌُّآل حبْحآلآ:ئُّ ّ ئ جلحألّ[حتٌّ ّ ز زختخلّ[حتث:خُّ

خطٌَُّّّْ إلٌُُّّ ّ َُّّْآ:إلُّْئ إلُّحتق ة[ٌُّذخلُّحت
ٌال إلُّحت ة[ٌُّذخلُّحت خلُّحت ٌرُّ ملخت جبَّجلمج[ٌُّ إطُّْ
ةختجب خ[٣[آل َّْةضضً ؤُّ ّ ط خضضُّف َّْالث

خُّئىً ٌالآ إلُّحت ة[ٌُّذخلُّحت ألُّء إلٌُُّّ [آل إلُّْك
مجحنرُّّآ :ٌَّهُّحتؤ[ألحب إلٌُُّّذُّ ئُّْ :ؤُّخُّخلر:

ةخلختَّزآ ة[ء ؤُّخلنًجبْ ة[ء سُّأل[خ :ةُّ
خلُّحت ٌر جبَّؤ[ألُّْ ؤُّ ّ ط جبَّةُّآلآ ة[ٌُّذخلُّحت:
ذ[ ًٌٌَُُّّّ ّ جن خُّْ ة[حتَّةُّجي: خفض: إلٌُُّّذُّ: خُّْ
طُّع[ؤ خُّال ّىختحَّْ ئ يجمٌُّّ ذُّألإل[ ّجمر[جي ط

إلُّخًَّْ إ:خ[جن
خل[ٌرُّة[أل ئضضُّ ؤضض[ٌَّْضضُّةضضُّ زضضختخلضضّضض[حتث:

سُّأل[خر ئُّخلُّحت خ[خُّز خضضُّحتجبَّْحال ّر طّألرُّحتأل
ةةخت ألضض[ْ أل[ٌٌُّألُّ ؤُّ ّ ط ٌضضرآ جبَّألضضًخلضضخت
طُّال ضز ذ جبَّزختخلفآ خُّال خ[خُّذُّة[ألَُّّْآ
نيُّّ خنيًألر حتحْ ٌرآ جبَّةُّْ خُّحتني[ْ :خ[خُّذ[ألُّز

خٌ[آلح نيُّّ َّْؤر خ[حتٌَّ[ألَُّّْْ ئُّ
خلُّحتَّذ[ ئُّ ّرآ خ حتحخلر طٌَُّّّْ ؤآل َّْالث

ْحخًْ ال ّ ز ٌألحبألَُّّْآ جبَّضً خ[خُّ» :ّ ؤُّئة
خُّال جبٌَّ[ألًخلآلآ جبئجمجل جلحت ىضُّئ طُّْحألُّ
طُّجبَّذّـ ئُّ خ[خُّذ[ألُّ ئُّْ ٌضض جلحت خُّجبحضَُّّْ:
زّ[ْ جبَّحتجبَّنيضضضآلّـ خبأل[ؤُّألًخلحت :يطُّض
جبْحٌّ :حخلر خُّحت� رَُّّْآ ّ ٌأل خّ[عً مٌُّدُّ ّ ز
أل[ةُّالآ خلٌُّختٌ[آل ًٌَُّّء ّ جن إلّمت خُّ طضضَُّّْ
ال ّ ز ألًخلختحَّْْ ْح فخئ خضضختحجبَّحتَّةضض[× طُّمجُّحت
س[حتٌخن جبٌَّ[آل خلُّحتَّذ[جبح ئُّ: ؤُّ: ّ ط خُّال ض فخئ
ؤُّ ّ ط ؤُّة[ألَّْ خُّجبحضَُّّْ جبحْألُّذَُّّْآ َّْؤال
ط[ؤ[خبٌَّّ ًٌّجمر ز َّْء ٌ[آل ألُّجبَّةختحٌَُّّْآ ْ خ
طَُّّْألحبَّ جبَّذًح× ذُّألإل[ ؤآل ّجمر[جي ط ألحبَّجبحتحض ّ ز
جنر ٌر خُّّْ ّ حتخبأل[ؤُّألًخل إلُّحت ةُّ ال ّ خئ:
ّر جبَّذًحأل ّرآ خ مجُّئُّةٌُّّ جبئجمجلٌّ ّرّـ :خألًخل
ّد�[زض ذ حتحخلرُّّة[آل ئُّ: ألحلٌىَُّّْ ئُّ ّر :خ
ذ[ ّرآ خدّأل ٌّض َّْء: :حخلر أل[حت� :حتحخلرّـ
حتحخلرُّ:ٌ[آل:أل[آ ةُّ خحبحذَُّّْآ ؤَّْ ٌّض طُّْ
خُّأل[ْخ[أل�ُّة[أل حتخبأل[ؤُّ ئُّ ّ ٌُّة قًألُّ خ
خ[خم :ىّ خ[خُّذ نيُّألحب الّـ إل[ذُّ ْذضضُّ :طُّال:
خ خُّال أل[ةُّالآ ؤًي[خُّئُّ «ْ ؤألّخن ةختجبآ
جبحآ ألّحن[آل خُّئ�ُّأل[ؤُّال ّ ؤُّئة ٌ]ّألجبئ:
حتحٌّ خُّئ�ُّأل[ؤُّة[آل خّألّأل جبْحٌّ طُّْ ط١ّ
الآ ّ جبَّئ ّر ز جبئألّ[ٌَُّّّْ: خُّ ؤآل: ٌُّخ :مجحتحإ
ّر طّألرُّحتأل ئُّ ةُّ خ[خُّذ[ألٌُّّ طُّْ :إلُّؤًْ
جبْْحتآل ذُّجنإل٢آلّـ: ٌألَُّّْ ْجبَّةخت خ ؤآل ئُّخلُّحت
ؤُّخلئُّشُّذىلف ىّ ةُّخل نيُّألحب حتحخلرَُّّّْض ئُّ
ٌ[ضًجب جبحتحَّْآ خُّحتخبََّّْألحبٌ[آل: ئُّ: ّحن١ ز ةُّ
ٌ[آل ةًحتجبخلر[آلآ: ئُّ ذ ةُّ َّْجلم[ألٌُّّ :طُّْ:

طٌَُُّّّْ جبٌَّدّألآ شىًؤ شحلخّـ خًححتٌّ :ئُّ
زحنرٌَُُّّّْآ ئُّ: جنى[ألحبأل ط[ؤ[ع إلة[حتَّةُّْ
حتحخلرُّّة[آل جبَّذًح×:إلُّؤًْ ؤآل جبئجمجلٌّآ ألُّء
ئَُّّْ ض٤[آل س[حت جلحت خُّال ضُّئآ خ�ٌُُّّقُّ
سحتَّ طُّْ ط[خلر ّألُّ ّ خ جبَّجلحألف مجُّْحتَّذخت خُّ

إ:ةُّخل[ألُّ
ذُّألحبحتْخلر َّْجلٌختٌّ ّ ة[ذ خ٢ؤُّ زختخلّ[حتث

ضُّئ َّْجلححتَّذُّة[آل حأل مجحت� ة[ذ ئُّ :خًٌر
جبَّةختجب طٌَُّّْ[آل ّحنألّ[حتٌّ ز ةًحتجبخلر[آل :ئُّ
َّْء ألّرُّْآَّ ّ ف زخلرُّةُّآل ئُّ سُّأل[خر ةُّ:
ٌُّمجئ جبْحذخت خُّال خلُّحتةُّْذًْآ ىٌ َّْجلٌخت
ئُّ ةُّ خل[ٌرُّة[ألّخنض: جبَّحتٌََّّّْ ئُّ خًْ :زٌُّحبح:
ألز خ خُّ خبَّ زخت� ٌّإلُّألحب ًَّجبح ّ ط خلُّحتجبَّؤ
طُّع[ؤحبحأل ٌ[آل ألُّخًَّْآ خُّحتأل[ؤُّ ةضضختحْآلّـ
ئَُّّْ زختخلّ[حت ذُّْحْألُّةختحْ خبٌَّّ زضضخت� : ٌّإلُّألحب
ةُّخم ّألحبح إل ًَّجبح: ّ ط :خلُّحتجبَّؤ ئُّ: ةُّ :إلٌُُّّ
خ ّرآ ةختجبخ َّْجلححتَّذضضّضض[آل أل[ْ طّجمرّهف
ٌ[آل جبَّحتؤضض[آل ئُّ إلُّحت ضٌ[آلآ خضضُّحتخبََّّْألضضحبٌّ
نيُّألحب ذ[ جنر[ألُّ: طُّْ ط[ٌ[ ؤُّة[طفآ أل[أل ّ إل

ح حتحخلغ
ّر خ ؤًي[خُّئُّ ٌُّةُّال طَُّّْ ئُّْحألٌُُّّ َّْالث

شُّجل ضال ؤآل نيًألىُّ خّىُّالآ ًَّ ّ ط ئُّمجُّئ :ةُّ
ةُّ خدًحتَّ خحبَّؤَُّّْآ َّْال خ[خُّذ[ألُّ طُّْ أل[ةُّال
نيًألىُّ خىُّالآ خ[خم خ ّىر جنر إلُّؤًْ أل[ذًح×
خُّال خىُّالض ةُّخم خ[خل ألُّّ ؤُّخُّخلرال ؤآل
ؤآل ّىحبح: ة[ذ ئُّ: ةختجبآ زألّر خ خ[خل ذ
زآل خُّ طُّْزُّحت�ٌّ: ذ[ َّْجلححتَّذ[ألٌُّّ ئُّْ :ّ ٌُّة
ئُّ س�ُّ َّْجلححتَّز نيًْؤُّ: ةُّ: ةضضختجبَّْآ ة[حتال:
ٌ]جلخز٢ ْ ٌُّة١:أل[خلف خ ةُّ إلُّهرٌُّّ:ٌُّةُّال
خ ×زضض إلُّخلر[ال ؤضضآل: طضضَُّّْ جبْحٌّ خضضضًَّْآ
خ َّْجلححتَّذُّ ألز طَُّّْ ْذًْؤُّ جبحأل[ ة[حتةختجبآل
ئُّسُّأل[خ ةختجبَّْآ:جبحْحال ّّـ:ني[زال خل[ئ :ؤ[ٌَّّْ
ذخيحبٌي زألُّةُّال: ةُّ ةختجبَّْ خُّحتإلُّال جبةرحت
إلُّؤً مجختأل�ُّ ْذ خُّحتإلُّال جبةرحت :خى[زآ
ّرآ إلُّخ زألّ[آل :ًٌَُّّ ّ جن خُّْ َّْجلححتَّذُّة[ق[آل:
خلّ[خلّـ ضخ[حتْجب طُّمجُّحت مجً» ؤآل ٌُّخ
س زألُّ طُّْ ؤُّ:ط[ؤ[جبٌَّآلآ ّ ط ٌّ ألُّمجحت� ٌجبححتح
ببببباَّآ خل[ف ئُّ ؤُّخُّخلر :خىٌُّآلآ خُّس
خُّ جنرُّة[ق[آل إلُّؤًْ جبحذ[َّْ خُّ ة[ذَُّّْ ئُّْ ؤُّ ّ ط
خلّ[خل:جلحتْه خًَّْآ:جبْحذختٌخن زآلّـ:خُّحتأل[ؤُّ
حة م٢ حتْض[ْ خُّمحم  حتخبق حآ مجحت� ط[خًْحتٌّ
زألُّةُّؤ[آل ئُّ ْحجلؤ[آل ؤُّ ّ ط خُّال ةختحآ ط[جلحجب
نيًألىُّ ط[مج[جبححتآلآ حتخبأل[ؤُّألًخلُّة[آل أل[آ ّ :ألُّإل
ُّة[ألةُّأل[ئ خ زألُّة[ق[آل ؤُّ ّ ة[ذ[ألُّجبح:ط ئُّْ
ط[ؤ[خبَّؤ[آل :ضُّئ خ جبَّةختجبْ خ[خم :حتحمجٌُّ[ألحبآل:
خُّس س ٌختٌّ ني[ْجب ّىختجبْْآل ئ جبحْحال حبَّجبحآ ّ :ز
ئُّْ ؤُّ ّ ط ٌُّخ خىُّآل زألُّةُّؤ[آل ةختجبأل
ة[حتةختجبأل ئُّ: حآ مجحت� خ[حتْجبضُّةُّ ةُّ: :ة[ذُّجي
جبحتْخلر طّألن[٤[آل خقًألُّ ألَُّّْخلر[ٌآل ضؤ[آلآ

ضالّـ جبْحذخت: جبحتْخلرىختجبآ هختٌ[ةُّْذألؤ[آل :ةختجبآ:
خل[ئّؤ[آل ّألش ز ىّ زأل خٌُُّّةَُّّْ َّْجلٌخت َّْةّئ
جلحت ئُّْ:زألُّ سّأل[آل جبةرحتَّ خُّ:حتحخلر جبحأل[آ
ط١ّ ة[حتٌّ:جبَّةختجبآ حتخب جنُّّْـ خُّ خًْآ: إلّء
ّألش ز ىّ زأل ٌُّء إلُّؤًْ إل[ْة[حتٌّ خُّ
ةختحض ُّئُّمج ثببب خل[ف ٌ]ذة ذ[ خل[ف
خُّ ّر ةختجبخ جبحتْخلر ٌىؤ[آل ؤُّحتةُّجل إلُّحت ٌُّخ:
ألُّةختجبَّْآ جنُّضخيّال ىٌ ة[حت ؤآل خًَّْإ زآل
ٌ[آل أل[شٌُُّّّء ؤحبٌخت طُّمجُّحت ّىّخن ٌأل جنً :ئُّ
ّرآ ةختجبخ ّحنألّ[حتٌّ ز ّ طُّعًؤُّأل ؤُّئدُّألحبْ
زآل خُّ طّألش[ ةضضختجبَّْآ ئُّخلُّحت مجورًمجؤ[آل
ذ ةضضضختجبَّْ جبحتْخلضضرضضؤضض[آل ضجمرًَّْ ٌىؤ[آل :حت
ّرآ خئ ز ذُّألحبحتْخلرّال خألىٌُّّ ٌُّء :جبَّذًحألّر
ّرآ خ جلٌ[جب: ّرّـ ةختحخ جبحتْخلر ّ ٌأل ئُّ:جنً :ةُّ
مجئٌُّ:جبَّةُّآلّـ ضُّئ إلُّؤًْ قًألُّ خ ّجمر[ ط
ة[حتَّخ[ َّْجلٌختٌّ ألُّّآ:خٌُّ[أل:طُّمجُّحت ة[حتَّخ[ فجبَّئ
ذ ةختجبآ جبحتْخلر ة[حتَّخ[ٌّ ٌجمر�ٌُّّ ْ :جبٌَّ[آل
خ طضضَُّّْز ؛ جلٌضض[جبَّ طَُّّْ َّْ ّّر: خئ : جبَّخضض
ّرآ أل[خ ْح جنر ّ�ًؤ[آل خ ةختجبَّْح :جبحتْخلر
ضضفجبَّئ جبَّةضضُّآلّـ ٌُّمجئ ضُّئ ّجمر[: ط ٌضض[آل
ؤُّةرُّذ :خٌُّ[أل طُّمجُّحت خ[جنُّ ألُّّآ :ؤُّةرُّذ:
خ ّّر خئ ٌّجبَّةضضخت ذ ٌآلآ خىخت جبحتْخلر جلحت
ذُّم[ؤًئ ؤُّ ّ ط جبَّةضضٌُّّح جبحتْخلضضر ؤُّةرُّذ
ذ[ةً شًٌُّحآلآ ألَُّّْء جبَّةٌُّآلآ طّألجم[آل ئُّمجُّئ:
ؤًجنىّئُّ ؤختجبآ: خلُّحت خلُّجب: طَُّّْ: جبٌَّّ ّف: خئ
ٌىحبح مجًألحب ئُّ: ؤألحبحئ ٌُّء: طُّمجُّحت :ٌُّخ :ألُّّآ
ْحٌُّ ؤ[أل[ٌّ ٌرآ حتجلمج[حتخىخت مجّ[أل ٌرّـ :ألُّؤخت
ألُّّضطُّمجُّحت جلٌ[جب ذُّألحبحتْخلر خألىٌُُّّة :إلّمت
حتجلمجضض[حتةضضختجبألضضِ إلضضةضض[حتٍ رُّ ّ خد :خألىٌُُّّء
ألُّّآ طُّْ:خألُّةٌُُّّ:جلٌ[جب ؤختجبآل:طَُّّْ ّ:ئُّ ؤألحبحئ:
ةختجبأل جبحخف: خُّحتأل[ؤٌُّّ خألى[ألُّ: طُّْ خ ؤُّ ّ ط
خىلآل ضجنر[آل جبَّذًحألآل إلُّخًَّْآ :طّجمن[هّحنؤ[آل
خّدّألآلآ خىُّآلّـ خلٌُّخت َّْجلححتَّز: طُّحتجنّو :ئُّ
َّْجلححتَّز ذُّألّ[ :ذُّألحبحتْخلر :َّْجلححتَّذضض ٌُّخ
آ خل[ئ ّألش ز ؤ[ٌَّّْ خ إلُّخًَّْآ ألز خًَّْ:ةُّ
خل َّْجلححتَّز ؤ[ٌَّّْ ةُّ: :جب٤َّحلحأل ؤآل جبٌ[حتَّ
ئُّْ ؤ[ؤَُّّْآ خل[ئ نيًححت ؤآل إلُّحتنيُّألحبَّ :خل[ئُّآ
جبةرًحتَّ خلًز[خل جبْْخضض[حتَّ: ؤآل حتْحأل�ُّجنَُّّْ
ذختٌخن ٌحلحألٌُّّ خُّحت طُّْ إلُّؤًْ جبَّةُّالّـ :سّأل[آل

جبةرحت سُّؤّئآ جبةرحت خضضًْآلآ إلّء ةُّ
م[ؤُّة[آلآ ؤًجبٌخت ئُّ جلحت: ىّ خُّجن :هًط[جب
إلُّخًَّْآ حتحال ةضضختجبَّْْ طُّؤختال ذُّألإل[ ؤألّخن
طُّْ طَُّّْ: خُّجبحضَُّّْ ألُّخًْالض إلّء جلحت: ضال
خل[ٌرُّة[آل حتخبأل[ؤُّْ ٌ[آل ضُّئ ةُّ :زختخلّ[حتٌَُّّ
إلُّؤًْ ؛ إلُّخًَّْ ألز َّْجلححتَّز ةُّ جبٌَّىُّآل:
ئُّخلُّحت ةختجبْؤألُّذَُّّْآ ؤآل ةُّ ؤُّحتةُّجلحألٌُّّ :طُّْ
جبْْ ؤ[ٌَّّْ خ طَُّّْ ؤآل: خًَّْآ: ضُّئ :جبحْحٌّ
قًألٌُُّّةر خ[ ألُّؤ[ْْالآ َّْجلححتَّز ئُّ خل[ئّحنُّ
جبَّجلحأل حتحألٌُُّّّزّـ ىضُّئ ذ ألؤَُّّْ ّ خإل خ:
ؤًجبٌخت ةضض[ذضضٌُّّ:ةضضُّ:َّْجلٌضضضخت:خضضًْال ئضضُّْ ؤضضآل
ةُّ ضضىضضختجبال ّ ئضض جبحْحٌّ خلضضُّحتْنيضض[َّْ أل[شٌُّّّ
ؤألّخن خىٌُّآلض جبحتْخلر خ :ألُّضجن﴿[ألٌُُّّةّ[آل
ّ ز خُّ حتحخلرُّ إلٌُُّّآ خُّحتأل[ؤُّؤ[ألحبح ئُّ ؤُّ ّ ط «ْ
خ ضختحْآلآ ّخن ز ز[جيّـ مجُّ خخت� ٌ ألحب ّ إل :جلَّحتْحتَّز
ىٌ ًحجل ّ جن خُّ خلُّحتْني[َّْ ألُّضجن﴿[ألٌُّّ قًألُّ
ؤضض[ٌَّْضضُّء زضض[جي ةضضختحآ جبحتْخلضضضر خضض[جي جلحت
ةخلختَّزآ ة[ء ٌّ خ خًْ: نيًْ ٌ خختحجبَّحت
ألُّضجن﴿[ألٌُُّّ طُّْ مجًحٌ[ ةُّ ّىختجبخًْال ئ ٌُّمجئ:
ة[ء ةختحَّْآ جبحتْخلر ضجنأل[َّْة[آل خُّحتٌّ :ئُّ
َّهال خُّجنُّحت� ةختجبال:مجًْ»ث خ:ألذُّئُّه ةخلختَّز
خلُّحتْني[َّْ ةُّ جنر:ْح:أل[جلح× ةخلختَّز:ؤآل ة[ء
خُّحتٌَّّ ضجنأل[ْحآلّـ خضضُّحتٌَّّ إلٌُُّّ خضضُّحتٌَّّ جبْْ:
ةختجبخًْآ مجئٌُّّ[آل خئّ[آل سُّؤ[مُّذ :خئّ[آلآ
طُّمجُّحتني ألُّةختحَّْ؛آ جبحتْخلر طُّْحآل خُّحتٌَّّ :ةُّئُّ
خ ألُّجبَّنيًْآل خُّال خ[جنآل جلحت ةُّخل[أل طُّْحآل
ضجنأل[ْحألُّ خُّحتٌّ ئُّ نيًألىُّ ألُّضجن﴿[ألٌُُّّآ :طُّْ
زُّئُّ:إلُّخلر[ال خُّ إلُّحت ٌُّخ ًٌَُّّءآ ّ إلّمت:جن :خُّ
جبٌىُّال :جن﴿[ألٌُُّّةألُّض ضٌ[آل جبحْحٌّ :ئُّخلُّحت:
ئُّ طٌَُّّّْ خ ةختجبآ جبحتْخلر خئّ[آل :ئُّخُّحتٌّ
ألُّنيًْؤُّ ضال ذ[ ّرآ إلُّخ جبح :خُّحتأل[ؤُّةُّجي
ألُّؤحلحأل ؤًجبٌخت:أل[شُّّةُّال:ألُّزختخلآ ئُّ ْ ٌُّّْط:
خ[جنُّ مجًْز ّال ٌألٌُّّ:إلُّئدجتححتجبَّْآ:ز جنً طُّْ :ةخ
إلُّئألُّجبَّخجتححتجبح خلُّحتَّذ[ خئّ[ألر خُّحتٌّ خ ذ:
جلٌ[جب خُّ خألىٌُُّّجي: طُّْ ؤآل ّجمر[ ط :طُّمجُّحتني:
ُّّذآ ّ ز ًٌجمرّ ز طٌُّْخن نيًألىُّ ألضض[جلح×آ
خًْؤُّآ:ئُّْحألٌُُّّ َّْجلححتَّز ئُّ ؤآل:ضجنال :جبٌ[حتَّ
ؤّ[ألٌُّّ ئُّ طَُّّْ خُّال ّرآ ةختجبخ جبٌَّ[آل:إلُّئُّال
إلُّئُّجي جبَّة[ْ ة[حت ؤختل خًَّْآ :طّحنىختجبألحبح
ذُّشُّجبح ألّالآ َّْجلَّحتحز ئُّ: ؤآل ّجمر[جي ط :جبَّة[آ
نيًألىُّ ّرآ :إلُّخ ٌُّّْئ ّجمر[:إلُّئٌُُّّةال ط :جبَّةُّالآ
ؤآل ٌُّخ أل[ةُّالآ طّخن ألّالّـ: ٌّْ ئُّ ّجمر[ :ط
ضُّئىّخن ٌ[آل ّرآ ةختجبخ إلُّئُّجنال ْحٌُّ ال ّ :ز
حتؤُّذ]ٌ ٌ[ضًجب ّرض ةختجبخ ؤأل طّجمرّهف
ىضُّئ سّ[ْحجلٌّ نيًألىُّ ّرآ جبحخ ّىال :ضُّئى
ئُّ طضضَُّّْجي جبَّةضضضُّالآ طّحنألُّةُّحت طّحنىُّحتْ:
ؤّحلحألٌُّّّ طٌَُُّّّْ مجختألل طّحنحبحض ًٌَّّّ :نيًححتني
ةُّني خضضًَّْآ ذخت َّْجلححتَّذُّة[أل َّْةً ؤُّ ّ ط
ئَُّّْ س�ُّ جبَّخّألآ خُّحتإلُّؤُّ إلُّؤًْ :طُّْ

خُّ ذُّأل[ألُّز: جبحَّْض �ُّْإل ٌى﴿ختحَّْة[آل حت ئُّ ؤآل
زٌُّحبح جنرال ةختجبَّْْ ة[حتال جنُّضخي ي[ذّم
ذُّألحبحتْخلر َّْجلححتَّذضض ئُّ خل[ئ نيًححت: ةختجبَّْآ
طُّْ إلُّخًَّْض زضض[حتَّ َّْضر خلضض[ئ جبْْ :خضضًْالآ
جبٌَّّ ةختحَّْآ جبحتْخلر ألُّضجن﴿[ألٌُُّّجي :إلُّؤًْ
جبحتْخلر ؤآل جبْحٌّ ئُّ ألُّضجن﴿[ألٌُُّّء خ[ :خ[جنُّ
ّرض ةختحخ ؤآل جبْحٌّ ئُّ ٌ ؤُّحتةُّجل خ[ ؛ ّر :ةختحخ
ؤآل:إل[ذغض جبْحٌّ ئُّ َّة[آل ط[ؤ٢ ٌّ بب؟ ئُّ خ[
ئُّ ة[ذُّ طُّْ ألؤَُّّْآ:ؤآل ّ جبَّإل :ذخ قًألُّ ٌُّء
ْْذًؤُّ ةختجبَّّْـ يجمُّال حتحمجٌُّ[ألحبآل ُّة[ألةُّأل[ئ:
ّ ةُّخل إلُّحت ذُّئُّهألُّةُّؤُّآ خبؤضض[حتٌَّّ طَُّّْ
ألُّضجن﴿[ألٌُُّّء ٌ[آل ٌآ ؤُّحتةُّجل إلُّحت :نيًَّْ
طُّْ خى[زإ خ ×ذُّئُّه خ[ ألُّخًْض جبَّحتؤضض[آل
ةُّحتض إلُّئُّمحُّض حتحألُّّض ؤُّضحلَّألُّة[أل ة[ذُّ:
ض نيُّؤىلُّؤ[ئ جبَّحتخُّألحبغ[آلض نيًححتذ[ض ةٌُّض
جبَّحتؤضض[آلآ ئُّ ةختحخًْ زخت: ؤ[ألّخن ّ خلئ ئُّمجُّئ
جبٌَّ[ألًْز ةُّ حتحجبٌٌَُّّّ طُّْ مجٌُّحنردًَّْ :ة[حت
نيًألىُّ آلآ ؤضضُّةضضخت� :خ جبَّحتؤضض[قضض[آل: ذخت إلّىل
ز[حتٌَّّ فخئ ئُّْحألٌُُّّ خًْآلإ زخت ؤُّضحلَّألُّة[ق[آل
ٌ ط[ؤ[حت ً خىل خختجبَّْْآ ضُّخل[حت خُّ ؤّئئُّذ:
نيُّألحب ٌ]خ خحلحألُّ َّْجلححتَّذضضضُّآ ئضضُّْ: ألُّ ّ جبَّحتخ
ّألآلآ جبَّحتخ خل[ئُّجي جبْْ: طُّْ: جبحتحَّْض: ةخت� :جبَّحتؤ[آل
خ:ؤ[ٌَّّْ جبحتحَّْض ةخت� جبَّحتؤ[آل نيُّألحب ٌ]خحلحألآل:خ:
خًْالآ َّْجلححتَّز ئُّ ؤآل ةُّ ٌُّّخل[ئ نيًححت :طُّْ
:خدّألآل َّْجلححتَّزّـ ئٌَُّّّْ:خىلآل:خ :ضذ[آل:ط[جلحجبآل
طَُّّْ ئُّخُّحت ؤآل ًٌَّآ ةخت� نيُّألحب:جبَّحتؤ[× ٌ]خ ؤآل
ؤآل نيًألىُّ خىُّالآ ؤًي[خُّئُّ ٌرآ :أل[ؤإلُّْ
جبٌو[مُّةٌُّّ خىُّالّـ ضال: ئُّ: جبٌو[ن ّر :جبَّخ
ذخت ةُّخل[ألِ ذؤُّذد[حتةختجبألِ رُّ ّ جبَّخ :ؤألّخن
جنُّضجمِ ؤُّمؤُّمٍُّ ئُّ شُّجلال ؤآل :خُّحتحخلرّخن

ألُّّ جنُّضجمِ ؛ذجنُّألًس[ذِ
ةُّ ألًخلّأل[ألٌُّّ ّر:ْحألُّّ:طُّْ ز ذ ح :زختخلّ[حت

ح ّر ذُّةُّذًئ:خ ؤُّخلُّئُّ ٌآلآ ئُّخلُّحتز:جبَّألًخلخت
ّر ز ؤضضآل ْحٌضضضُّض ذُّطىّحب: خضضُّ ث َّْال:

ٌُّةُّؤّ[آل إلٌُُّّض نيَُّّّْ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ ال ّ جبَّئ:
إلٌُُّّض رَُّّّْ ّ ٌُّة ٌّأل[ْض َّْجلم خُّ :زًٌَُّّألحبٌّ
خ[خل ةُّ ذُّةُّذًذٌُُّّ طُّْ ّرّخن ٌُّة ئُّ
ألُّضجن﴿[ألٌُّّ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ جبَّْْؤّ[آل :جبَّةٌُّآلإ
خلّجمرُّؤ ّؤُّ ط نيًألىُّ إلٌُُّّض :جنحت�جنَُّّْ

ّ ؤُّئة ًٌَّآ مجحت� جنحت�٤[آل ألُّضجن﴿[ألٌُّّ
خًْخآلآ إلّء: ّحبح ذ جلحت ئُّْحألٌُُّّ خضضختحجبَّحت
ئُّْحألٌُُّّ خضضُّال ّحبَّةُّالآ ئ ضجنّ[آل جبَّخلضضر
ٌ[آل ّرآ خًخ أل[ضجي ّ[آل ّ ز خختحجبَّحت ّ ؤُّئة:
جبَّخلر ضُّئ ٌ[آل ّرض نيًخ ّ ذ :خُّحتخبََّّْألحبٌ[آل
ذُّؤ[جن[ٌّ ؤُّ ّ ط طُّمجُّحت خُّال: جبحخآلآ: زحنر: ئُّ
جنُّضجمُّة[آل س[حت: ٌّخُّمحل خىٌُّآل :خل[ٌرُّة[آل:
ُّّض ّ ة جبَّجلحأل ٌرض جبَّألًخلخت ئُّخلُّحتٌ[آل ةُّ :خدّألُّ
ّرإ جبَّألًخل ئُّخلُّحتٌ[آل : ة ةُّ جبٌ[حتآل :نيًألىُّ
ذُّةُّذًذَُّّْ خُّ جلحتٌ[آل زًٌَُّّألحبٌّ ةُّ حتْْألُّ
ألُّضجن﴿[ألٌُّّ أل[ْ خُّ زًٌَُّّألحبٌّ حتٌحنجل :إلٌُُّّآ
شُّجل جنحت�جنّخن أل[ْ َّْجلم إلٌُُّّض ئُّمجُّئ:جنحت�جنَُّّْ خىُّآل ذُّؤ[جن[ٌّ: خف ضذ[آل جبَّةضضُّال:
طٌَُّّّْ أل[شُّجل ىضُّئ ّ�ًؤ[آل: خ ّحنًْذختإ :ز
ئُّ جبَّألًخلآلض طُّْحألٌُّّ ْحٌُّ إلُّة ألُّّض ضجي ز:
خل[ٌرآ ئُّ ألَُّّْء خألًخلآلآ خ[خُّز :حتخبأل[ؤُّة[آل
جنى[ٌُّذ جبَّذًحألّر ذ حتخبأل[ؤُّ ئُّ :ئُّخُّحتطٌَُّّّْ
ّ خل[ئ خىٌُّرإ جبحجبمج[ٌّ �خ[أل خىٌُّرّـ ف
ٌألحبَّْآ ضً ّىؤ[آل جبَّحتخل زحلٌحنى ّجتٌّ ةئ :ئُّ
ئُّ جبئألّ[جنال: زحلٌحنىض هطُّض ألضض[ٌّْ خُّ
إلٌُُّّض خبأل[ؤُّألًخلحت يطُّض حتخبأل[ؤُّجي
جنر ٌ إلُّألحب خلُّش[هٌُُّّآ ؤُّخحبَّط طضضَُّّْجي
حتخبأل[ؤُّ حألحبآلآ أل[ْجلحت� ذُّجنإل٢ْ رُّ ّ جبَّخ إلٌُُّّ
نيًألىُّ خى[زآ ؤّئئُّز ضحلؤُّذ :خطٌَُُّّّْ
ئُّ ىضُّئ مجُّْحتَّذختآ ؤآل ئُّ جلحت ؤُّخلًف
ٌرآ جبَّألًخلخت ئُّخلُّحتٌّ خ[جن١آ جبئجمجلذختْ ؤآل
ٌرآ جبَّألًخلخت ئُّخلُّحت جنرّ[آل س[حت ٌ ألحب ّ :إل
إلُّؤًْ ئُّ ّحلٌّ خ رَُّّْآ ّ ٌأل جبَّغً ؤضضختل: ةُّ
َّْةً ّجمر[: ط ؤآل ئُّخُّحتطَُّّْ رَُّّْآ ّ ّ:جبَّخ :جنر
ذ[ٌدُّز خُّ أل[ةُّؤَُّّْآ خل[ٌرُّة[آل :جنُّضنبآ

زخلر ةًحتجبخلر[آل إخل[ٌر
دُّحتحؤدُّحتز ّ خ مّ[جبٌَُّّة ذ :زختخلّ[حتث

طُّْ ةختجبألٌَُّّّْ خ٢ةٌُّّ ةختجبذَُّّْآ ضُّئ :خ
مّ[جبٌَُّّز طُّْ ئُّةٌَُُّّّْ خًَّْْ نيآل :مّ[جبٌَُّّ

ح :جبحأل[َّْ
جبحْحٌّ خُّحتإلُّال جبةرحت ةُّ ّ ة[ذ َّْالث

ذُّألحبحتْخل٨ َّْجلٌضضختٌّ خلرز ةُّ: ّىختجبال ئ
إلُّخًْآ جن[ألحلَّ:ؤُّحتسال ؤآل طُّْ:ة[ذُّ :َّْحتخ�ختالآ
طُّمجُّحتأل[ َّْحتخ�ختال زخلرُّةُّ: خرًح×: طٌَُّّّْ خ
ألُّخًَّْْ َّْجلٌختٌّ خُّ ًٌّجمرال ز ة[ز إلّمت :ؤآل
جبْحٌّ ٌحلٌ[آل خُّحت� ألُّّآ ّ ز ًٌّجمرّال ز ّجمر[جي :ط
إلُّؤًْ إلُّحت: ئُّخلُّحت ةضضختجبآ جبٌختحخلٌُّّ طضضٌَُّّّْ
ؤُّحتسُّة[ألّحنال إ:إلُّؤًْ خًْ: حتحجلٌّ :ؤُّحتسُّة[آل
ّألش ز ة[ز طُّْ ئُّْحألُّ: :ّ ٌُّة خًْآ: ضُّئ خ:
ز[حتٌَُّّ طُّْ َّْحتجبَّمج٢حآ ألُّضجنُّة[آل ئُّ جبٌأل[حت:
ةختجب جبحْحال ؤآل شىًؤُّزآ ٌألٌُّّ ضُّجل خ :جبَّنيًْ
ذُّألحبحتْخلرّـ خ ٌرَُّّْ خ�ُّحت� ز[حتٌَُّّ َّ خخت� :طُّْ
ٌرَُّّْض خىخت خلضضضُّحتي ألُّضجن﴿[ألُّة[آل :خضض
جبةرحتْ خ ةختجب جلٌَّْال جبحْحٌّ ذختآ ىّ :ٌُّة

جبْْجبئ إلُّحت طَُّّْجي خلُّحتخ[حتٌّ :ة[حتؤُّألحبَّة[آلآ
جبئألّ[ٌّ ٌحلٌ[آل خُّحت� خُّال: َّْحتمجختذألآ ئُّ خًْالآ
ؤُّحتسُّة[آلآ خًْأل خُّس س ئُّ :ةختجبؤَُّّْ
خُّس س ؤُّحتسُّة[ألّحن إلُّؤً :هّنئُّآل
طُّْ خُّال جبَّةُّالآ خلًز[خلّحن س[حت إلُّجلححت ةختجبآ
مّ[جبَّال ؤآل ّر أل[خ جبحأل[:ةُّ ؤآل خ ىّ :ؤُّحتس
زٌُّحبحٌّ ئُّ:مّ[جبَّ ذ ز[حتَّ ْذِث:نيُّألحب ّرّـ :إلُّخ
خلُّحتي خضضز شىًؤُّز: ئُّ ؤآل: جبَّةضضٌُّضضرآ
خُّ خىُّالآ َّْجلٌختٌّ ؤًخلرُّشّئُّ «ْ ؤآل جبَّةُّالآ
ز[حتَّز ؤًجنىّئٌُّّ ذ ْذ ط١ّ مّ[جبَّآ خ
مّ[جبَّ ئُّ نيُّألحبَّ جبَّةُّالآ خ شجم[خر ؤآل :ألُّّح
جلٌ[ذخت َّْجلٌختٌّ ؤُّم[جن ئُّ طَُّّْألحبَّ :َّْحتجبَّمجختٌّآ
ؤآل ألُّّآ زضض[حتَّال ئُّخُّحت ْ»ث ؤآل آ جبَّذضضحبَّؤضض
"آ َّْجلٌخت خل[ئ نيُّألحب ألّالآ خلّ[خل جبةرحتال
ئُّ ألُّةُّالآ مّ[جبَّجي طُّمجُّحت جبةرحتآ جبَّفَُّّْ إلُّحت
طُّع[ال خُّال ٌالض جبحجبَّخخت� جبةرحتٌّ جلحألّ[حتٌُّة[أل
ضحتحٌآ خُّ جبحأل[ مّ[جبَّال: طُّْ: جبحْحٌّ :ئُّخلُّحت
أل[ْ ئُّ مّ[جبَّةُّجنال خًْآ: ذضضُّْحْ: َّْجلٌختٌال ذ[
ٌُّّْئ طُّمجُّحت نيًألىُّ خًْآ جنحت�جي :ألُّضجن﴿[ألٌُّّ
ةختجبخ[ْ َّْجلٌختٌال ألُّؤرًحألّد[ ئُّْحألٌُُّّ :ألُّخ[ٌُّآ
ئُّ ؤآل ٌر أل[ةخت «ْ جبْحذختٌخن مّ[جبَّةُّجيآ
ّرآ َّْحتألُّمجختذد ضُّئ ئُّ ز[حتَّال َّْجلٌختٌّ ة[ذ:
جبح ال خختٌ[حت� ٌُّخ َّْحتٌد�ختالآ َّْجلٌختٌخن :جبْحٌّ
طَُّّْجنال ّرآ خ خُّحتجبَّْحال ٌح ضحت� خُّ :مّ[جبَّةُّال
مجُّْحتَّ جلحألًَّّ:َّْء:مّ[جبٌَُّّة ضحلؤُّز :خُّ
خلُّحتخُّضآ ّّـ جنر إلُّؤًْ ؤًضرُّخُّحتْ :خُّ
مّ[جبٌَُّّ:ؤُّخلختْه طُّْ ّحنر[آل:أل[جن[حتؤَُّّْ :ئ
ذُّألإل[ إلٌُُّّآ جلحتٌّ ة[حتؤُّألحبٌّ إلٌُُّّآ :جلحتٌّ
ؤُّخلختْه جبألّ[ ٌُّء :ؤًضرُّخُّحتَّةُّؤ[آل
ٌُّخ ٌرآ ألُّةخت ؤآل طَُّّْ:خُّ ئُّْحألٌُُّّ :إلٌُُّّآ
ؤ[ال:سُّئ:جبَّةُّالآ حتٌّ:سُّأل[خجل خلًز[خل
ألُّضجن﴿[ألٌُّّ ئُّ: جنر[ألٌُّّ ئُّْ: س�ُّ :ةُّ
إلُّؤًْ:ؤُّخلختْه[ذُّة[أل ٌر: جبَّةخت :جنحت�جي

طُّْ:جبٌَّى[ز إ:ذخت
جبَّخّألّرّـ نيَُّّّْ خُّ ضُّْآل :زختخلّ[حتث

ؤ[أل[ٌُّة خُّ نيُّّح ذ[جلَّز ألز خبَّْ: زخت�
ذُّألحبحتْخلرآ جبَّجلمجضضض[ٌّ ئضضُّ خضضضُّجبَّحت ذضضخت
خُّحتأل[ؤٌُّّ ضُّْآلّـ: ة[حتةختجبآلّـ :خُّحتأل[ؤٌُّّ:
ذ ةُّ حتحخلرُّ: ط[ٌ[ نيُّّح ظُّؤُّجب جبةرحت
َّْحتمجختذألٌَُّّّْ خ ةختحخّرَُّّْ :ذُّةئّو
طُّمجُّحت ذُّألحبحتْخلرآ: َّْجلححتَّذضضض خلرز

ح حألى[حتٌُّء:ةختح إل[ذًْ:مجحت�
زختخلّ[حتَّةُّ ؤَّْ حتحخلرّحبح ث:ئُّ َّْال

إلُّؤًْ ؤضضآل خضضضُّال يضضًحتخلضضُّآ ّ ةُّؤ
جلحتٌخن جبةرحتٌُّْ إلًّحٌُّ» ّّـ ضُّْأل
ذُّأل[ألُّز ضؤُّآ: طّحنُّةٌُّّ ئُّ: شضضُّجلال
جنُّجنُّؤ أل[ني ئضضُّ ٌّضضض َّْضضضرضض
طَُّّْ ةُّ أل[آ ّ إل ٌُّةُّؤال زحلٌحنى :ةئّجتٌّ
ٌُّء ذُّألإل[: ة[ذُّ طُّْ ذ[: خًْآ طُّخلرُّال :جلحت:
ةُّ:بثٌّ خًَّْآ يأل[نُّ طُّْ ةُّخم:ٌُّةُّؤ:
ئُّ شُّجلال ؤآل ْحذُّ إلُّخًْآ تث ؤآل :إلُّخًَّْ
ٌخن ؤ[سجمر٢ ئُّ ذُّأل[ألُّز خًَّْآ زّحنُّةُّال
طٌَُُّّّْ إلًّحٌُّ»: ٌُّخ أل[َّْآ ّ إل ٌُّةُّؤال
ضحلؤُّذ ضال: جبةرحتٌُّةٌُّّ خُّ خرًح×:
ٌ[آل ّرآ خ جبَّجلمج[ ئُّ طُّؤُّ س[ خىُّالآ ضُّئ:
ىٌ خًححت إلُّحت ئُّ ٌ[آل ضالآ مّ[جبَّةٌُّّ :ئُّ
خ ألُّّآ خلّ[خلّال ىّ فًش إلّمت ؤآل: ذختآ
طٌَُّّّْ :خ طّحنُّة[ألُّّذآ طَُّّْ ال ّ خئ قًألُّ:
حتَّأل�ُّ :جبَّجلحأل خلُّحتةختجبحٌُّذآضجنر رُّ: ّ :خ
ٌ[آل بت خرًح× ضؤحبح ؤآل:ئُّ:مّ[جبَّةٌُّّ
ٌآل:خُّ خىخت مّش خدّألالّـ حتخبحألُّ ةُّخم بت
ةًحتجب إلُّؤًْ جبَّضًحجلال إلًّح خُّال ضحتحٌِآ
ّـ:خلّجمرُّؤ ٌّخلًْجب:َّْحتمجخت جبَّخلر:ؤآلآ :ئُّ
جبَّجلمج[ةُّ ئُّ خٌُّجي ّرآ خ خ[جي ذُّألحبحتْخلر:
ّ ٌأل جنً إلُّؤًْ ئُّ طٌَُُّّّْ: :خُّحتأل[ؤُّؤ[آل
ٌ حتخب ةُّ طٌَُُّّّْ ؤآل ط[ْحذ :خّىٌُّألَُّّْآ
جنحت�جيآ جن﴿[ألُّة[ألألُّض فخئ حتخبحآل ئُّ
ةًحتجبخلر[آل جن﴿[ألُّة[ألألُّض إلُّؤًْ :ٌ[آل
ذْ ط[خلر ئُّ طُّمجُّحت: سّ[ْحجلٌّ: خ خُّ
جبحتحْخل ذْ ئُّ: ألُّخآلآ ّحنىُّْذًْجنحبح: ز
ّحنىُّْذً ز خىُّآلّـ ضحلؤُّز جلٌ[ذخت :خرًحألآلآ
ألُّة[ألٌ جنً خلًحتٌ[ْ مُّك[آلّـ ئُّ ذختخآلآ
خ[٤[آل ىضُّئ :حتحخلر خُّ: نيًألىُّ ذختآ
خ إلٌُُّّآ خ[٤[آل طّؤى[ألُّّذ إلٌُُّّ
ّجمر[جي ط حإ ٌُّّْط رُّ ّ خىل ألُّض٤[آل ؤُّ ّ ط
خُّ ةُّ أل[ألٌُّّ ّ خُّئ طُّْ جبَّجبَّال ذ خُّ :َّْمحب
س ذُّألحبحتْخلرآ جبَّجلمج[ٌّ خ جبحتحْآل :ؤآل
ّرآ ألُّخ ٌآلّـ:ؤًجنّىئٌُّّ:ؤ[جبٌال خىخت خُّس:
جبْحٌّ ألُّضجن﴿[ألٌُُّّ طُّْ حبَّجبَّال ّ ز :َّْمحبز
ذخت ذ[ألْ مُّك[آلّـ ئُّ ذختآ : خل[ف :جبْْ
جبَّْْؤِ خُّجنِ :ؤضضَّْ خ ّرآ خ :خ[جن١
ةُّخم إلّمت حت٣َّ َّْةً ؤآل زختخلّ[حتَّةُّآ
ئُّّْـ ّر ألُّخ طَُّّْ: ذُّألإل[ ّألُّْذًْالآ: ّ ز
خُّ َّجنَُّّْ ئ٢ ؤآل خُّال خّجمرًْؤُّآ ُّْط:
حتحخ�ٌُُّّألآلآ ّحنال ز طُّمجُّحت حتحجبَّمجٌُُّّ× ٍذ
خُّال أل[ةُّالآ ذُّألحبحتْخلر َّْجلٌضضختٌّ ؤآل
ّرآ ةختحخ :خ ×ذُّئُّه خلضضُّجبحآل ئُّْحألٌُُّّ
خُّ رالآ:ؤآل ّ خّجمرد ٌحخلرُّْض أل[حت� :ٌ[ضًجب:خُّ
أل[ةُّالآ ذُّألحبحتْخلر َّْجلٌختٌّ ضالآ :ط[حتَّجلٌّْْ
رُّ ّ خد جبَّجلمج[ٌُّ: طُّْ ٌر جبَّؤإلُّْ :خُّئىً:
ّر طَُّّْجبحخ جبَّجلمج[ٌُّء:ةُّ:ئُّ:ط[خل٨ رُّ ّ خد
ّحنؤُّحتمجُّْ ز ّحنىُّجنِ: ز جلحت: :ضحلؤُّذِ
جنُّإلّحبَّخلُّحتخُّحتجلَّة[ق[آل ةضضُّخلضضًةضض[حتٍ
ةذ[ٌحنحبح ئُّ خى[زآ إل[ْذّ[آل إلُّؤًْ
حبْحألَُّّْ ّ ئ ٌّ]�ٌ حت ئُّ جبَّةُّالّـ :خلًز[خلر[آل
س[:حتخبأل[ؤُّألًخم ّ ةُّخل جبَّةُّال:إلُّحت :جبحْح
حتجنآل  ىّ جنر طُّمجُّحت ضُّئآ ٌ[آل ّرآ خ
ألّحن[ألحبحأل خ ٌُّْح ؤآل جبَّحتمج[ٌّ ألُّخًْآ

َُّّْ�خُّخُّئ ّ جنر إلُّؤًْ

أل[جلح×    ْح جنر ؤآل ة[ء:ةخلختَّز خُّجنُّحت�َّهال مجًْ»ث ةختجبال خ ألذُّئُّه ةخلختَّز ة[ء
خئّ[آل خُّحتٌَّّ ضجنأل[ْحآلّـ خُّحتٌَّّ إلٌُُّّ خُّحتٌَّّ جبْْ خلُّحتْني[َّْ ةُّ

ّرض:خ[ ةختحخ ؤآل جبْحٌّ ئُّ ٌ خ[:ؤُّحتةُّجل ؛ ّر جبحتْخلر:ةختحخ ؤآل جبْحٌّ ئُّ :خ[:ألُّضجن﴿[ألٌُُّّء
إل[ذغ ؤآل جبْحٌّ ئُّ َّة[آل ط[ؤ٢ بب؟:ٌّ ئُّ


