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:خذَُّّْ يًئ ذُّْحْ ضٌحبح �حبَّأل ّ ئُّ:خ مجُّألش

ز٢ز:ألًحتٌّإ:نيًححتيًحت�ألُّ خُّأل�ف

زختخلّ[حتَّ خبَّ: زضضخت� ضضض[َّْآل مجُّألش ؤأل ط[ٌ[:
ض[َّْأل ضال ط[ٌ[ ألّالح ضال إلحلحتٌُّة[أل
ةختجبَّ هىختٌُّة[آلّـ حلَّ ّ ذ طضض٢حجبَّّـ زختخل
ألُّحتٌر ط[ٌ[ ضؤالح خلختْجنرُّّة[أل زُّحتَّْحتجبَّ
ٌ[حتْ خخت� إلُّؤًْ ضضض[َّْآل: ةؤُّئ�[ض خضض[ٌّْ
خبٌَُّّةال زخت� مجُّألش: :ط[ٌ[:ؤأل ؤألُّح: ىّ جنر
زختخلّ[حتَّة[أل ؤضضَّْ ٌضضًَّ ْ ئُّ ذ[ إلٌُُّّ
زختخلّ[حتٌّ خبَّ زخت� ٌر جبَّْذخت خُّني دحبَّؤَُّّْح ّ ز
خ ّجمر[ ط مجُّع[آل خ ّىلُّْحألَُّّْآ ز خُّ مجُّألشح
ْحيّنُّ طُّْ ط[ٌ[ ح زختخلّ[حتآل: خ زضضختخبَّْ
ةُّ إلُّئحبحَّْآ خلُّحتٌّ ًٌَّ ةً ئُّ ْ نيُّّ ُّذ[ئ
ضضضًححتََّّْح رُّ: ّ جبَّني مجُّعحبح أل[إلًجنّ[حتٌّ خُّ:
ضمجًع[ألحبآل مجُّألشض خبٌَّّ: زضضضخت� خُّأل[ني[حتٌّ
ةُّ ٌٌُّّجبٌو[ةر جبضضضُّ طُّْ ئُّمجُّئ ّر خ
ةختجبَّْض ّحبَّأل�١ٌّ: خ جنُّحتالآ ذختخمّـ دُّحتٌّ ّ خل
ئُّ حبَّأل�ُّّءآ ّ أخ ْذُّأل مُّفا أخُّضرّ[حت
ٌر جبَّةخت ط[ٌ[ يًئ١َّاإ ّحبَّأل�ُّّء خ إلُّؤًْ
خُّحتزختخلُّآ حبَّأل�ُّّ ّ خ ئُّْ ة خسختخلف إلُّحت
طٌُّّ ألضضُّجلحألضضفح خُّحتزختخلّ[حت خضضُّ ضضض٤ضض[آل
ّرث جبَّئ ةُّ ُّّ ّ خة جبٌى[حتزا أ ْْذُّةٌُّّ
خ إلضضُّالاإ: ؤآل ةُّْحذُّ خ٢جبَّةُّؤَُّّْ أؤآل
أل[آلّـ ّ جبحإل طضض٢حجبٌَّّ : مجُّألش ّؤٌُّّ ط ّر جبَّخ
خجتٌآلح ني[َّْحتْحألّحبح ئُّ ّرّـ خ ْحجل حتَّضألُّؤ[آل

ذُّؤُّألَُّّْ حتٌّْْ ئُّ ْذٌُّّ:ةُّ ةًحتجبخلر[آل:طُّْ
ذْ:ُّخ ٌألآلّـ ّىحب ز ٌجتٌّ ذً مجُّع[آل:جلحتذختٌآل
مجُّعُّة[أل خضضُّال ٌرآ جبَّأل[خلخت مجُّعجمر[آل
ّىّخن ة[ذ ٌألَُّّْإ جبَّخلًحت� حبَّأل�ّحبح ّ خ ئُّ
ذختٌّ :ىٌ سحت �حبَّألّ خ ّر ْحخ ّ ز مجُّألش:
َُّّْطُّيئ هىختْ ئُّ ّحبَّأل�ُّّ خ طُّْ أل[حت�َّجلحٌُّّْ
ال ّ ز ّىلُّْحألَُّّْ ز خُّ ؤآل طَُّّْ ّر؛ حبَّيًئإلُّئ
�حبَّألّ خ ٌ�[ٌُّ:حتْش:مجُّألش:خُّحتَّْ حت طُّْ ْحٌُّ
خلُّحتني[َّْ طُّْ إلُّؤًْ إلُّحتَّْإل[ جبَّخضض[زآ
خُّحتَّْ ؤختل جبَّة[ذَُّّْ:ةُّ ٌخت: ةً هىختٌ[ألُّجي
خ ََّّْ ئضض٢ جبَّخضض[زإ ّحنىُّْذآل ز أل[آلّـ ّ جبحإل
ةًحتجبخلر[آل ئُّ أط[ٌ[ زختخلّ[حتٌَّّ طُّْ ؤَّْ
مجُّعُّاح ]�ؤُّئة ألٌَُّّّْ خُّحتزختخلّ[حتذختٌآل خ
مجُّع ََّّْ ئ٢ أ ّر: جبَّئ مُّفا: أخُّضرّ[حت
ًٌَّخختجبأل:طُّال خُّحت�� إلٌُُّّآ:خُّال زختخلّ[حتٌّ ةًحتجب
زختخلّ[حتَّ طُّال حت�ٌألمج ألُّّذني ٌ[آل زختخلّ[حتَّ
مل[ذُّ ]�ؤُّئة ذُّْحٌّْ ةُّ ٌ زختخلّ[حت خ
ألُّجبحَّْإ حتٌّْ زختخلٌُُّّ طُّال زختخلّ[حتََّّْض ٌخت خب
س[حت جلحت نيًألىُّ ح جبَّة[زآ:خ حتحخلر خُّضرّ[حت
ألُّّ ؤُّحتش ةُّ ٌّألَُّّْ: جبَّمجُّحت� إلة[حتَّة[آل: خ
إلُّحتَّْء:أطُّجبألّحما ٌُّةُّال:خفآ خُّحتزختخلّ[حتٌّ
زختخلّ[حتَّةُّؤ[آل إلُّؤّحنُّ ّؤُّ أط ّرث جبَّئ
نيضض[حتَّخلضضُّحت نيضضفآ إلضضةضض[حتَّةضض[آل طُّؤٌُُّّث
زختخلّ[حتَّ جبْْ ئُّ ْحجل ًٌّجمرُّ ز ة[ؤٌُُّّح
جنّى[حتةختجبآل خُّ ٌّخىخت جبَّخلر ٌرآ ألحبحت ّ خإل
جبَّحتجبَّةضضضُّْآلّـ ضٌ[آل إلة[حتَّة[آل جبْحذضضخت

جنّى[حتَّة[ألَُّّْ :حتَّْذ ئُّ ني[حتَّخلُّحتَّة[ألّخن:
ّى[خًْآ ز :حتحخلر طُّجبألّحم حتْْا: ٌألُّ جب
ّألٌَُُّّّْةئىّ ئ زختخلّ[حتَّة[ق[آل نيًألىُّ
ىّ جبْحجبحنيًأل خُّ: جنّى[حتٌّّـ: إلضضحلحتٌّّـ
طُّؤُّجي مجًذآلإ خ يجمٌُُّّ خُّخم ألُّّّض يًئّ[آل
طُّع[ؤ ٌُّْ]�ؤُّئة مجُّْحتٌَّّ ىّ مجختهر
أل[ذُّألحبحتْخلر زُّحتَّْحتجبٌَُّّة أل[إلًجنّ[حتٌّّـ
مجُّع[آل ئُّخلُّحت خُّذ[ٌدُّذّخن ٌرَُّّْآ ّحبَّةُّْ ئ
ٌألآلآ جب ّ ز ]�ؤُّئة ٌجتٌّ ذً جلحتذختٌآل ةُّ
خُّ ألُّذًحألآل مجُّع[آل ّ ة[ذ ذخت ٌُّة ئُّ
حتْْجبحَّْة[آل ئُّ حؤ[ألَُّّْ ذ٢ إلحلحتٌّّـ ًٌَُّّة ّ جن
خبٌَُّّةزخت رُّ ّ ألُّخ خًْآل: مجُّألش ْحألآلّـ خخت�
ضٌ[آل ىّ خًأل ض[َّْأل مجُّع[آل ةُّئرًْحتٌّّـ
سّ[ْحجلّـ حتحٌّ ئُّمجُّئ ّرّـ ألُّخ زختخبٌَّ[آل ألُّخآلّـ
ذخت ْحذ[ٌُّة خُّ: ألُّخآلض ةء: خلُّحتجبَّؤحبح
]�ؤُّئة ألُّحتٌرُّة[أل ةًحت�ٌّ مجُّع[آل طُّمجُّحت
مُّيئ خ[ْءّـ ةُّئرًْحتْ: خ[جلألٌُّّ: ئُّ خآلّـ
ذُّجبَّخل جبٌآلّـ ألُّحتٌرّـ: :ْ]�ؤُّئة خ[ٌّْ
طُّْ ّحن خ طضضُّْح ٌألَُّّْآ خجمًحت ةؤُّئحبح
رَُّّّْـ ّ أل ّ جبَّؤ ٌْجبحضختح خُّ ٌُّ]�ؤُّئة
ئُّْ ٌرآ جبَّةُّْ زُّة مجُّجنُّةختجبآل زختخلٌُّّ
نيّى:أأؤّآل ؤ[ألألًْخلحت َّء ة[ذُّجنحبحْ:
إلُّخلر ة[ز إلّمت ّرث:أؤختل جبَّئ ا ٌختح ةألحب
ئُّ ذ[ٌدُّذ خبٌ[أل أل[ة[زّـ ط[خل[ٌخن خُّ
َّْةً ْحجبح ىّ خبٌ[آل:ئُّ:ْذ ٌرآ خٌُّآل:جبَّخخت�
إلُّجلححتحآل:ني[ٌّْ ئُّخُّحتني[ٌّْ ْحٌُّ شُّؤ[ال:ةختجبآل

ألُّأل[خلختحْجبحا
طضضُّْ ألضضض[ْ ئضضُّ ضضؤضضُّ ّ طضض ذضضخت ٌضضُّةضضُّئضض
ة[حتةختجبآل خُّ ًٌّجمرؤ[آل ز ةؤُّئ�[ٌُّجبح
ؤُّمختٌوّ[ألُّ ىّ خًأل ض]ٌ مجحت�حآلّـ خ إلٌُُّّ
ةُّ مجُّع[ألحبح ٌجتٌّ: ذً أل[ْ: ئُّ ذ[ٌدُّذّخن: خُّ:
ؤُّخلُّئٌُُّّ طُّْ ٌألُّحتٌّ خحلْ ضٌ[آل ّر جبَّخ
يجمٌُّّ:جلئ مجُّألش ّحنٌُّّ ة ئُّخ[خل ألُّء خآلآ:
ضٌ[آل مجُّع[آل طٌَُّّّْ خُّخ ٌرآ خىخت جلحت
ئُّ ضٌ[آل ٌرّـ ّدىخت ز خ[خلُّةٌُّ[آل خُّجنحبححتٌّ

خىئألَُّّْإ مجختهرُّة[ألّ[آل
طَُّّْ ؤُّجبح ّ ط ٌّ]�ؤُّئة ئُّ خُّجبحضَُّّْ
خُّئىً جبَّةضضض[زآ يجمُّ ٌّضضض ألُّّ مجُّألش
يجمُّ ٌجتَّ ذً طُّْ ئُّخختٌّ ةُّ ذختآل ةُّخل[أل
ةُّ:جلحتخٌُّّ حتحخختجبَّْْ ألٌَُّّّْ :طُّؤُّ جبَّةُّآلض
مجختذًَّض ٌّ]�ؤُّئة:خلُّحتَّةُّّة[أل سًؤ�ُّ
جتٌُّْء ّ ؤ جبْْخ[حتَّخًألٌَُّّّْ طُّؤُّجي ّ�ًؤ[آل خ
ٌّض ّجمر[ ط مجُّع ضًحخلر ةُّ:ئُّ جبَّحتجبَّض[
ؤ[أل�حت ئُّ ةٌئا: ز[ْئ أ : أل ّ جبَّنيُّخلس
ًٌَُّّء ّ جن خُّ ضُّئى[آل أ ّر جبَّئ ضًئُّء ٌ[ألحلَّ
إلُّؤًْ ئُّ :ّ خئ َّْء ٌآل جبَّجبْ جنرُّة[آل: ئُّ
ئُّ طٌَُّّّْ حتحخلر:ألُّّ جبَّجلحألآلا:ةُّْحذُّ ّ جنر
ّ جنر إلُّؤًْ ٌر جبَّجبْ ّ خ[خل ٌ[آل ّ جنر
ني[حتَّخلُّحت إلة[حتّـ: زختخلّ[حتْ خُّحت ّرّـ: خحلحأل
ئُّخلُّحت ذ[ٌدُّذّخن خُّ خى[زإ ألّحن[آل جبَّخلر
إلُّئ�ختٌّ ضٌ[آل خلختْجنر خُّ ةُّ مجُّع[آل
ََّّْ ئ٢ ّحنًْجبحآ ز ألٌَُّّّْ ئُّمجُّئ سّ[ْحجلٌآل
خُّحتزختخلّ[حتٌّ مجُّألش: ضضضًجبٌّ: ؤًحٌُّ ّ ز ؤآل:
ًٌّجمرُّ ز ضٌُّذّـ ط[ٌألحبٌَّّ خلُّحتَّة
ة[حتٌ�ُّحتٌّْ ٌرّـ دوىخت ّ ذ خى[زّـ يجمُّ ٌّض
إ ّر إلُّخ ةؤُّئ�[جبح خُّخلُّحت حتَّأل�حبحألٌَُّّّْ
ّر جبَّئ ّحنًْجبح ز ؤ[ألحت إلُّؤ[آل ئُّ أؤ[حتٌ[ا
ّ ةُّخل ٌ[آل ّ جنر خُّحتحؤدُّحت ًٌّجمرُّ أز
طُّْ طُّمجُّحتني ضؤالا: ةُّخلُّ طُّْ: " خُّه[ال

مجختأل�ُّ ةُّ طٌَُّّّْ خُّال ذختَّآ ىّ خ[خل ْذٌُُّّ
ٌُّجبٌو[ةر طُّْ ُّةخُّخلرُّئ مجُّألش ًٌّجمرُّ ز
ألُّجبحزّـ جبضُّ خُّْ خًححت ني١ّ ّرّـ أل ّ ّىحنى ذ
مجُّعُّّذ ئُّ ه[ال ة[ذ:مجُّعُّّذ:ضٌحبح: ئُّ
إلًجنّ[حت:خ ىّ مجُّع َّْةً خى[ذَُّّْآ ٌّض
ئُّ خى[ذَُّّْ ط[ٌألحبَّ ئُّ خ٢ خجتٌرّـ ّجمر[ٌّ ط

ئُّجبَّخلر ٌّض ّحنٌُّّ ضٌّض:ة إلُّخًأل أل[ْ ّ ز
خ:طُّْ:ة[ٌُّ ٌرَُّّْ خ�ُّحت� رَُّّْ ّ أطٌُّّْ:ذختا:خجمُّأل
خجتٌرآ ٌّضخ إلٌُُّّذِّـ: ةُّ: ؤُّمختٌوٌُّّّ
خ ئُّيٌُّختحأل:مجُّحت��حألَُّّْ ّرآ:ذ[ خ ٌّض ْحذ[
إلة[حتّـ ئُّ ذختاّـ طٌُّّْ أ خ٢ةختجبألٌَُّّّْ زختخل

ّرإ خ حت�جلمج[حتٌّ ّجمًجب خ ٌّ]�ٌ حت�

ة[حتَّخ[ نيختةُّ بببث ْحذُّ خلُّم[ز جبْْ
ٌحلٍ حت ط[جلٌحل إل[ْألّحنرؤ[ألّ[ألِ ِ جبَّخ

خ�ختآل ٌألُّ خت� ٌ جبْْخلُّم[ذُّ:جل طُّْ

خلحبٌي:مُّف
ضضضجنضض�ضضًجلَّحتحآلّـ ْذضضُّ: ئُّ: ض خضضىضض[زحآ ضُّئىُّ طضضُّْ خ ني١ّ شىًؤُّز
ؤجلَّؤدّيّـ طُّهه[ألجمر[آلّـ ز[ةجمر[آلّـ طُّهختٌي[ْ خ[جنًحتٍ َّْء ّحنىُّْذًَّة[ألِ ز
إلُّحتحْ ّحنُّْ ة مج[جلألحبَّْ: مجئٌُِّّـ ط١ّ إلٌُُّّآ ة[حتَّخ[ ألحبَّ ّ إل بب ذُّألّ[ إإإلرحبٌخن
ٌجتَّ جبْْحتْجبحت خلُّم[ذُّ جبْْ طُّْ شّىؤُّذِ ئُّ ؤُّ ّ ط طٌَُُّّّْ مجختألل ٌرآ أل[ْ جلَّأل[ٍ
نيُّألحبٌآل إلٌُُّّْ حألى[حتٍ مجحت� نيُّألحب ؤختل:ذًحأل[ٍ خلُّم[ذحبح جبْْ ئُّ خحلحألف ّد�ٌُّآلّـ ذ
ذُّألّ[ ذخ ألُّجلٌخت ّ خ َّْء خلُّحتةختجبٌَُّّةِ جبَّجبَّآلآ حتْْ حبح ّ ذ مجختأل�ِ َّْحتنيُّحتض[ألِ
ةختجبْ ذ٢حتٌحنّ[آل خًَّْ طذؤدّئُّةُّجنِ خلًححتٍ جبحْ ْذ[حتٍ خلُّم[ذحبح جبْْ ئُّؤ[ٍَّْ
جلحتَّْ جبْْ:خلُّم[ز ّر :خحلحأل ِ جبَّخ ةًحتجب ط١ّ:إل[ْذِ ةختحآلآ ذؤ[حت حتْْجبحَّْة[ألّخن
ّىِ هّئؤ طَُّّْذ[ ّرآ: خحلحأل ذًألُّّ: ٌجتْ جبْْحتْجبحت ؤ[َّْ طُّْ ألختضِ طٌَُُّّّْ مجختألل
جبْْ خُّْ حتٌىؤُّة[آل:ألُّخآلآ طُّمجُّحت ٌرّـ جبَّْ ة[حتَّخ[ٍ خلُّم[ز ِ خل إلُّحت إلّألحبٌخن

إ جبَّةٌُّْآل جنُّحت�ٍ:ةذ[ٌِ:هّئؤُّةُّجي هختٌ[ٍ خلُّم[ذُّ
خلُّجب جبْْ ٌرَُّّْْ ألُّةًخب س[حت خلُّجب جبْْ ة[حتَّخ[ٌُّ خلُّم[ز جبْْ طُّْ طُّمجُّحت
جبحإل[ذًْ ؤ[أل�ِ خ شىًؤُّز خُّحتأل[ؤٍُّ ة[حتَّخ[ْ ني[ةجم[جلٍ خلُّحت ئُّ إلُّْحئ
جبْْ طّجمس[ألِ ضًئِ: ٌ[حتٌُّةِ: ّى[ألَُّّْ ز :ٍخُّإل ٌألَُّّْْ ألُّةخت :ْخ ة[حتَّخ[ ئُّخلُّحت
ألًَّّجنَُّّْ جبْحٍ ةُّ ة[حتَّخ[ إل[ذألٍَُّّْ ٌخت٩ٌ جل ة[ذِ ئُّْ ّـ ِ حن ّ ألُّة ٌجتَّ جبحت خلُّم[ز
ة[حتَّخ[ٌُّ ئُّْ جلحت ٌىِ خلًْجب جبَّذًحألآل خآلآ ضُّخُّحت خُّ ط[جلٌحل إل[ْألّحنرؤ[ألّ[ألِ
جبْْ خٍَُّّْ جبَّةُّآلآ ّىِ:خ[جي َّْحتجلجن خلُّم[ذُّجبح جبْْ ئُّؤ[ٍَّْ:طُّْ نيًألىُّ َّْحتمجختآلآ
سُّعهُّحتَّة[ألّ[آلآ ّىلُّْحألَُّّْ خُّز ألّحنرؤ[ألِّـ: ة[حتَّخ[ٍ: خ ؤئّحبََّّْ ئُّ س[حت خلُّجب
طُّْ إلُّحتَّْإل[ ضٍآ ٩ٌ جنً ٌألألَُّّْ جبٌَّ�ُّحت� جبَّةُّآلّـ خُّجبئ جلَّؤ[آل ط[ضخت ٍ� مج٢ َّْء
خُّ جبَّحتََّّْْ: خىلُّّ ّرآ إل[ذد خُّؤًّحألِ: ضُّجلْْحتز طُّمجُّحت: جبَّة[ز ْح خلُّم[ذُّ جبْْ:
زُّئُّة[ألِ خُّإلٍ:خلًذ[ألِ:ةُّئّـ ٌ[آل ّحنِآ خى مجحت�٩ٌ:ة[حتَّخ[:س�ُّحتٌَُّّء ِئ ّ ه
َّْخلر[ٌ[آل ة[هختجيّـ ئُّأل[ْ خ[جي ٌِ إل[ْحت� ني[ةىختجبألٌَُّّْ[آل ٌآلّـ مجحت� ّـ: أل[ْؤ[ئ
إلًّحٌٍُّ خُّْ خىٍُّآ جنرُّة[آل جبَّخلى[حتٍ: ضز س[حتٌخن: ٌ إلُّألحب خىٍُّّـ زٌُّحبح
جبَّذًحألّر ذختََّّْ ٌىِ خلُّحت ئُّ ّرآ جبَّحتخىل ِ ئ جن[حتَّجلحز َّْخلر[ٌُّةِ ط[ٌألحبَّجبح ئُّ
رُّ ّ خ جبجلٌَُّّْ خُّأل[ٍْ ٍ ال:جبَّْ أل٢ خ�ختٍّـ ؤ[ئُّةُّز ئُّ:شُّْجنٍُّ ّىِ:خ[جي شُّحتَّخلّ[ذ
خ[جن١ٌآل ٌرآ جبَّْ ضجي ّ[آل ّ جبحتحْخل ّىِ ةىل ةُّ ةُّخل[ألُّجي طُّْ خ ؤ[ئُّةُّزآ
ؤ[ئُّة[ألآلإ خلألحبْي[ألٍُّ:ئُّألحلٌ ئُّْ ّر جبَّخ إلُّئحبحألٍَُّّْ:ة[حتَّخ[ٌُّة[ألّ[آل جبٌ[حتٍ

هختحْحآل خّأل٩ّ ّحلٍ إل جبَّة[ز ؤختل ئُّ ْح ألّحنرؤ[ألِ ة[حتَّخ[ٍ خلُّم[ز جبْْ
ًٌّجم٨ ز ط١ّ جبَّة[زّـ ني[ْ أل[ألِ ّ حتحإل مجئزُّة[ألحبح خلٌُّختةختجبألِ ئُّ نيًألىُّ ّرآ خ
ؤخ[ٌئُّة[ق[آل جنُّش٩ :ٌ ذجل ٌر: جبَّةخت طَُّّْجنحبح: : ئُّمجُّئ ّرآ: أل[خ ني[ٌْئىُّ خُّ
ّف خئ إلٌُُّّح ة[حتَّخ[ ْذِ ةختجب ذُّئُّهًألِ ّ ٌُّة طُّمجُّحت طٍَُّّْ خُّجنِ خىٌُّآلآ

حإ خخت� ّجمر[ ط
خلسِ حتَّجيّـ: نيختةٍُّ بببث سّإل[ألِ ذُّْي٨ّ :ِّ خُّز خلُّم[ذُّ: جبْْ طُّْ: ط١ّ
ّر أل[ٌُّئ ٌرَُّّْْ جب ٌرّـ جبَّخخت� نيختةٌُُّّةحبح إلُّحت جبَّْْؤِ ئُّألًٍَّّ نيًألىُّ جبَّة[زآ
ّر جبَّخ ٌألُّ ٌخت� جل جتٌِّْـ ّ ؤ ٌحلْ: خُّحت� خلُّم[ذُّ جبْْ طُّْ خحبَّآلآ: ة[حتَّخ[ ؤًَّئّحبَّة[ألّخن
نيًألىُّ ٌرآ ألُّةخت ئُّخلُّحت يجمُّْيجمُّئةِ ٌرّـ َّْحتخ�٢ ِ ئ خلًْجبٍ: ٍض َّْةً
ّرّـ:طُّمجُّحت جبَّجلحأل ؤُّ:خُّحتخبََّّْألحبق[آل ّ ئُّط خ[جن١ إل[ذًَّآ شّىؤُّذَُّّْ ئُّ ةُّ شىًؤُّز
جبَّخفّـ ذَُّّْجلَّئ ّـ: ذُّؤدُّئ طّحبٍ: نيًححتآ ّـ: ِ خل خى[ذُّ ألُّة[: ضًح خلُّم[ذُّ: جبْْ طُّْ

ّرإ أل[خ خ[ٌّؤ[آل إلُّجلححت نيًححت ٌىِ سُّعهُّحت ذ[يُّذِ:إلُّئحبحألٍَُّّْ
نيختةُّ:خلُّه[ْ جبَّخلىُّْذ٩:بببث ْحذُّ إلُّخًْآلآ ة[حتَّخ[ جبْْ:خلُّم[ز ةُّْحٌُّ

ذُّْحْ ط١ّ يًزإ ئؤ[ألُّ ّ جن إلُّخلر[ألَُّّْ جبحألّحنغّـ نيختةُّ بببث ْحّـ ؤُّحت�

ةًخبَّة[آل ة[ز جلحألى
إلُّْئ٢ ب ُّةخ[ئ خلجلجبححت

جبحتْخلردًْألَُّّّّْ ئضضُّمجضضُّئ إلضضُّحت جلحألى
ٌختألُّ ؤجب ئُّجبْحٌّ مي ٌختألُّ ؤجب ّخن ئُّز مي
ط[جنىختحجنُّ ألُّجبحَّْآ ئُّجبَّخلر أل[جلأل[ٌَّّْ طُّال
ًَّ ّ جن أل[َّْحت�ءّـ ٌّْْ ئُّحت� حآل مجحت� ٍ ةُّإلُّألحب
جبٌ[حتَّ ٌألُّة[آلآ جنً ة[زّـ ِّ خُّز ٌْْحبحَّْ حت�
مجحنر�٢ أل[خلٌُُّّة ّ خُّز ؤُّمختٌوُّجي
نيألُّّذّـ ئُّخلُّحت جلحألّ[حتٌُّّ جلحألضضفّـ
ّر ةُّجبَّذًحأل ذخت ىّ إلُّحتجنر نيُّألحبحٌُّذ
ّر ةُّخرًحأل ّ ط[خلر رُّ ّ خ�ٌُُّّأل ؤختل

خبٌ[آلّـ ئُّمجُّئ ٌُُّّةؤ[ؤُّئ حجبٌَُّّء ذ[حت�
جلحألىجي جبٌضض[حتَّ َّْء خى[زإ جبَّحتْخضضُّحتٌّ
ٌأل خخت� :خ مجختأل�ُّة[أل ئُّز[ٌُّ ّىُّ: ٌُّة
ئُّألُّجلحألّألَُّّْ ٌضضضجت جبحت جلحت ؤضض[ٌَّْضضُّةضض
ٌضض ئضضُّخضضًححت ّحبح ّ ذ ةضضُّؤضضختل جلحألضضف خضض
ٌضضضرّـ َّْحتجبَّمجضضضخت ٌّضضضض ذضض[ٌضضدضضُّفضضُّألضضحبٌّ
جلحألّ[حتٌّ ّر: جبَّذًحأل طُّؤُّجي حٌّ: خلضضضُّحتَّحت�
حخلر خُّحت� ّرآ أل ّ خإل خضضُّجبَّخلضضر :مجحنر
ٌر ّحبَّةخت ئ جبَّخلر﴿جنِ ّ ةُّؤختل
ٌّ جلحت ٌىحبح ئُّة[حت خلُّحتةُّْذأل ٌّخُّإل
ٌّ ًَّّجي جن خُّإلُّؤ[آل ّر جبَّخ ضجنُّآ

ٌرآ جبَّةخت ط[حتحخلرُّ َّضألٌُّّ حت� ةُّ ّر ضجند
جبٍ ضضىضضٌ سضض[حت َّضضضألضضٌُّضضُّ حت� طضضُّْ نيًألىُّ
ة[ألجلحألى جبٌ[حتَّ ضجنِإ رَُّّْ ّ جبٌَّ�ٌُُّّأل
ٌ[آل ةًخبَّة[آل أة[ز جلحألى ةًحتجبخلر[آلإ
ٌىّ[آل أل[ْ إلُّحتنيِ ةُّ ةُّؤُّألحبحؤُّة[آلا
جبٌ[حتَّ َّْء ّر جبَّحتجبَّني حخلر حت� ّّر دأل ّ ئ
ألُّّّآ ّىّ[آل زأل ّّـ ط[ؤ[ع إلّمت
ة[حت ذُّيئّحبٍ ّىِ ة[طّأل َّْء ذُّألإل[
ؤآل ألضض[جبٌضض[حتآ ط[حتحخلرٌُُّّة خُّ جبَّةضضُّآل
ٌُّخ جلحألىجبحالآ ئُّأل[ْ: ضال: خُّش[ف خُّجي
طُّْحألٌُّّ :ض ألحلٌى١الآ ْحيّنُّةُّ ئُّ جلٌ[ذخت
�خُّمجختأل طُّْإل[ جلحألىجنآلآ ئضضُّجبَّحتٌََّّّْ
ئُّأل[ْ طٌَُّّّْ ةُّمجًحٌ[ ْحألضضآل جبَّحت� ئُّجلحألى
ٌُّة[حتحؤ ئُّجلٌختَّةّـ ّر خ جلحألضضىضضجبح
خُّال جبَّجبحزآ أطُّألحنر[ٌآلا ئُّجن[ألِ جن[آل

خلُّخ[حتَّز ّىلُّْحألٌُُّّإ ز جلحت حخلرّحبح ئُّحت�
خضز إلُّحت طُّْح ؤ[ؤخلر[ة[ألّخن: خُّ
ؤُّخُّخلرال ّ�ًؤ[آل أأخ ًَّخىُّ ّ ئ خ[خلِ
ألُّّّااآ ٌ ٌألحبة[حت ضً ؤ[ؤخلر[ْ إلُّؤًْ
جبحؤُّجلحتحٌَُّّْة جلحألى:َّْء ألحبة[حتحألٌ ضً
خُّئىً أل[ةُّآلآ خلٌُّخت جلحألجم٨ حت�جنألد٢ٌّّـ
أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل خُّخلُّحتخختجبآلّـ ة[ز خئُّمجُّئ إلُّْئحبَّجبَّآلآ طّوئّش ْحأل[ؤٌُُّّة خخت�
ّ خُّيأل[ن ٌحلَّة[ألّخن خُّحت� ؤ[ؤخلر[
نيآل ألضض[جلحألضضآل َّذحبح ئُّخألُّحت� آلآ ضضحبَّزضضُّحت� ّ ذضض
ضٌ[آل زًٌَُّّألحبٌّ: يًذ[خ ئُّمجُّئ خرًحألآل:
ّحنُّ ة إلُّؤًْ طُّْ ْحجبٌضض[حتَّ ٌىد﴿ُّآلآ حت�
ْح ؤُّ ّ ط ٌّ]�ؤُّئة أل[ْ: خًْحألٌُّّ ةُّئُّةُّ
جلمج[حت حت� ِ ئ ضؤ[ألّ[آل أل[ذًحألف ٌَّخُّخل[جب

خىٌُّآلإ

ألُّمجختذآل ًٌّمج يجمُّةختجبآلّـ ط[جلحجبٌّ
جبَّخ[ز ًٌّة خُّحتَّْ ]�ؤُّئة

يُّحتَّأل:ط[ن[ ظؤحب ّحبٌّ إل

ىّ إلُّحتذ[ة ؤ[ه طضض[جلحجبٌّ: خلُّحتخُّخلرّـ
ٍض نيًْألُّة[ألخ حت�حْ ذ[َّْةً ٌُّ]�ؤُّئة
خى[ز جبٌ[حتٌّ :ٌّض ني[حتَّألًْخل ٌرّـ: جبَّحتخ٠�
خُّمجُّئّـ ضحلؤُّز ئضضُّجبحإلضض[ذضضًْجبح طضضٌَُّّّْ خ
خل[جل ني[حتَّألًْخم ٌُّة]�ؤُّئة خى[زّـ ذْ
ىّ ّّـ:ؤختل ذ[ة إلُّحت َّْء رُّ:خُّحتإلُّال ّ أل ّ خإل

ّرإ ألّحنرؤ[آل:خ ض[َّْآل:ض[ءّـ

                  
ضضضًجبحْ ئضضُّخلضض[ٌضضٌُّّ ةضضًحتجبٌضضخن ضضؤضضٌُّّ ّ طضض
حتحزُّحت�ٌألُّ ئُّجبْحٌّ ةًحتجبخلر[آل  إلُّحتق شىًؤُّذ
ةُّجيّـ بثثبجبحآ طضضض[جلححتٌّ جنضضىضضجبححتَّةضضٌُّّ
هختحْحأل خلألل ةًحتجبخلر[آل: طضض[جلحجبٌّ: إلضضُّْحٌّ
خُّحت�ْْضجم[حتٌّ خلُّحتخُّخلر خُّضحنًٌّآلّـ ِ ز
ٌّ]�ّ س طٌَُّّّْ جبحَّْذَُّّْإ �حت�َّأل ّىَُّّْ إلُّحتذ[ة
مجًحتجب ّؤٌُّّ ط ئُّأل[ْ ةُّط[جلحجبٌّ طٌَُُّّّْ جبحضُّ
إلُّحت ئُّط[جلحجبٌّ سّ[ْحجلَّ مجختذًَّْ ٌّض ألٌ جنً
خلُّحتخُّخلرّـ نيًألىُّ سّإل[آلآ ذختٌّ ىّ ْذ
ّر جبَّخُّضحن ٌّض مجُّْحتَّةٌُّّ ّؤ[أل[ ة[ذ ط[جلحجبٌّ
خ:إلُّؤًْ ّر إلُّخ خُّجبْحجبحنيًْآل :مجختذآلّـ ًٌّةُّمج
ط[جلحجبٌّ ًٌَُّّة ّ خُّجن ةُّ ضًحجلحألٌُّّ خ[خمّـ طُّْ
ُّة[ألئُّةُّأل[ئ ئُّإلُّحتٌُّء ٌر جبَّةخت ئُّخلُّحت يجمٌُّّ
خل[ٌرُّ:ةًحتجبٌُّّة[آل حت�حمجٌُّ[ألحبآلّـ:حت�خبأل[ؤُّة[آلّـ
ئُّخلُّحت يجمُّ طضض[جلحجبحألضضُّ جلحت ًٌَُّّة ّ خُّجن
ٌُّأل طٌَُّّّْ خ: ٌُّّْجبَّةُّآل:ةُّخّ[أل ّ إلُّحتخ[خل
نيآل خ�ختآل خ ٌّ[آل مج جبَّخلُّذحبححت خُّحتزختخمّـ
ط[ْحجي ٌآل جبَّمجُّحت� ّحنُّة[ألحبح ة خُّجبْحٌّ ضٌ[آل
ني[حتَّخلُّحتجبح خُّجبْحٌّ ّد�ختآلّـ ئ ٌّ[آل مجً طُّْحآل

ةًح؛؛؛ خُّال ٌآلإ خ�ُّحت�
طضض[جلحجبٌّّـ ةضضُّإلضضُّحتجبَّال ٌ�ختحألٌُّّ: مجً طضضُّْ
ةضضختجبَّْْ ضضألضضَُّّْْطضض[جلحجبٌضض[آل ّ جبَّئضض خلُّحتخُّخلر
ةؤُّئ�[ةٌُّ[آل خ خُّخلغ نيضض[ْ خُّنيُّة
ًٌّة خ ّر: أل[جلحأل ٌ:ةؤُّئ�[:ضجنِ: خُّسحت

ّرححح؛؛ جبَّني


