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ّحنُّةث ز

جبٌ[حتجبٌَّّةحن[آلّـإلُّئىحن[ألجبٌألطّجمؤإ
حت�حخًْأل أل[ٌّْ ض[َّْألُّة[أل ةُّ جبٌ[حتجبٌٌَُّّّ طُّْ
ّىئُّحتْ ئ ئُّ ٌ جلحت ْحألّأل� ذ٢ إ:جبٌحبْ حبَّألف ّ ئ
سّ[ْحجلْآ ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ضضضًجبحآل حت�حلُّة[حتحأل
ٌُّّخ سّ[سّ[َّْ ْحألّأل� ذ٢ خُّط[حت�حخلرُّْ
جبَّحتَّْْة[آل أل[َّْجنحبح ّ ز ئُّال: ّحن[َّْإ حت�حة ضٌحبح
أل[ةء ألضضُّخلضض[جلْ طُّع[ؤُّة[آل جلحتخضضضضًْآلّـآ:
خ ز[خل[ْ ٌُّّْىّ ذ جبٌضض[حتجبَّةضضُّجي خضضًْآلّـآ:
َّْنيُّأل�ىُّْذأل َّجبح ئ٢ طُّمجُّحت ةختحَّْإ أل[ألَُّّْ ّ إل
ط[حت�حخلرُّ ّّـ: إل ئُّخلُّحت جلحألّ[حتق[آل جن[حتَّجلحٌّـ
حت�حلُّةختجبأل[ألٌُّّ ّىئّألَُّّْْ ئ طُّْ مجحنرُّّة[أل
ىٌ ة[حت ةضضختحْآل جبٌضض[حتجبٌَّضضُّ طضضُّال ةُّئُّخلُّحت
خُّ ط[ؤ[خبَّ جبَّجنخ خُّال خخآ مجختحألّخن خلُّضرّـ

خىٌُّآلإ خلُّحتَّةُّّة[آل ٌجمرُّ ًإلُّئ ط[حت�حخلرُّْ
ٌّض ١ٌ جل جبٌّ ئُّْحأل ةُّ ط[حت�حخلرُّآ ٌُّةُّؤف
جبحؤُّجلحتحٌَّّْ ط[حت�حخلرٌُّّ ئُّ خختٌرُّّ ٌألخآ جبَّألً
أطُّجلإلُّحتاّـآ ئُّ ةُّ جبَّْئُّزآ جبٌألِّ حت�٣َّ
ئُّحت�ٌحلٌّ س[حتحآل جلحت ةُّ ط[ٌألّ[ألٌُّّ زّ[َّْ طُّْ
ٌآلآ جبَّةخت ئفز جبٌألِّاجبح ألّجلٌجمزأط
ًٌَُّّة ّ خُّجن إلُّحتنيُّألحبَّجي ّرإ جبَّخ خُّحتسُّخلرُّ
ٌألؤ[ٌّىختجبآلّـ حت� خضضُّ: ًٌجمرّ ز ذ[ٌدُّز
طُّال ض[َّْألُّة[أل خُّال إلٌُُّّآ إلجنّ[حتةختجبألَُّّْ
ئُّحت�ٌّْْ جبٌ[حتجبٌَُّّ طُّال خلُّحتذ[ز[ٌّ ط[حت�حخلرٌُُّّآ
خُّجبٌ[حتجبٌَُّّة مجختلُّة[ألَُّّّْآ ؤُّخُّخلرّـ

جبَّجبَّآلإ ئُّيُّئُّال ٌِّ طُّحت
دُّجبحآ ّ ةر طضضضُّال :ٌضضُّةضضُّؤضض ئضضُّخضضُّجنضض
ط[حت�حخلرُّةُّْ ًحآل ّ أل :ٌُّةدًْأل ئُّحت�ْحأل�ٌُّّ
طُّال :ُّئُّمج ؤ[ؤُّئُّؤ[آل جبٌ[حتجبَّةَُّّْ ضًجبٌّ
ةُّ حت�ََّّْْْ ئُّْ طٌُّْخن ةختجبَّْْآ ٌجمرُّجبح ًإلُّئ
هىختٌَُّّْ زحنر:خُّإلُّؤ[آل:ز[ٌٌُّّ إلُّحتجبْْةّ[آل
مجًذ[حتَّةُّجنحبح أل[أل ّ خُّحتإلُّؤإل ئُّ جبَّجبَّآلّـآ

جبَّخُّخلغإ ؤّى[ألّحلال خُّإلُّؤ[آل زحنر
ط[حت�حخلرٌُُّّةُّ جبَّْْالآ ط[حت�حخلرٌُّّ خضضُّال
جبَّةضض[زآ جبٌضض[حتجبَّةضضُّجبح ُّئُّمج ُّؤ[ؤُّئ ْح
ئُّ جن[حتخلر[ألّ[ألٌُُّّ ىّ مجًجلححتجنىختجبأل مجًحٌُّ
ز[جنىٌُّذّـ ةُّ َّْإلضض[آ ٌ ألً ىّ ْحيّن
حت�َّذحبَّة[ذَُّّْإ طُّْحتْز[ طُّؤختٌى[ْ إلجتؤًْأل
نيُّؤّـ ة[ذحبح ئضضُّجلحتخضضٌُّّ ط[حت�حخلرٌُُّّ طُّال
ةُّ حت�جبَّألضضخ أذ[ٌدُّفُّألحبٌّا خ ّ�ٌُُّّء ذ
ّئّـ يُّز نيضضًْألضضُّ مجضضجنضضُّمجضض٢ٌّّـ ئضضُّخلضضُّحت
ةُّ جبَّة[ ئُّخ٢ طَُّّْ إلُّئحبَّنيألختحّـآ ضخبًٌٌّ
ًَّألحبٌّ ّ ز ةزّـ ئُّ جبَّحتخ[جلخًْآل جبَّحتنيضضًْآلّـ
خ مجُّحت�حألَُّّْ خُّ ذُّألإل[ ز[جنىٌُّذِ إلجتؤًْآلّـ
ألُّذَُّّْ هُّحتإلُّأل�ُّّة[أل جن[حتخلر[ألّـ خألُّؤ[
ذُّألإل[ خألُّؤ[ٌ[ألُّجي طُّْ ًّحٌُّ ّ ز ّىأل[ٌ[زّـآ ز

ةُّ طضضٌَُّّّْ َّْء: إلُّئ�٢حْآلآ طّجمؤحبح ئُّ
ىّ خبٌ[أل إلّمت طّجمال ئُّإل[ذأل خُّحت ألُّذَُّّْ
ّ خبٌ[أل ألُّخًْخخآ جبٌىٌُّّ ٌضضجتٌّ جبحت جبْْحتْ
خُّحتإلُّؤإل[ذًَّْْ خُّ رّ جن[حتخلر[أل ّحبح ّ ذ ةُّ
ضٌ[آل ّ ةُّ:خُّز ٌجتحتحْآلآ ةُّئرًْحتَّة[ألّخن:جبححت�
خًْألُّذُّ:زختٌألجمّسّـ:خألُّؤ[إ:خلُّحتَّحت�حٌّ:طُّؤُّجيآ
ألُّذٌَُُّّّْء ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ةُّ خألُّؤ[ٌ[ألٌُّّ طُّْ
جتٌُّّْْةُّجن ّ ؤ أل[خلأل[ؤُّ جبٌ[حتٌحبَّةُّآلّـ
ض[ؤجي ًٌْ ألُّخحل ْ٢�ّ س ٌجتألَُّّْآ:خألُّؤ[ٌّ جبحجبَّحت�
مج٢ْضًئ خجن[ٌُّّةّحنحبح: سًنحلٌّ ئُّ: ألفّـ
ٌألَُّّْْ خىخت ّحنر خ[أل�إل جبَّةختح خُّئىً أل[ضآلآ
َّْء ٌآلآ خ�حت�جبحت خُّحتمجّ[آل ٌألَُّّْْ ألخت ّ جبَّة[حتخإل

ضٍ:جبَّمجحت�حإ ل:سئًخُّحتمجؤخت نيآل
ط[حت�حخلرٌُُّّ طُّال ألٌ ٌألُّألً ْ ةُّ طُّْحألٌُّّ
إلُّؤًْجنّ[آل طُّمجُّحت إ جلحتَّْ خبؤ[حتٌَّ[آل جبَّةُّآلآ
زحنىحبححتٌ[ألٌُّ[آل طُّْ جلحتخٌُّ[آل طُّْح إ ألُّخآل
ٌُّألُّة[ألُّئ ّ ٌُّأل ٌألحبألٌَُّّّْ خُّضً ةُّ إلٌُُّّ
خُّ ة[حتٌ�ُّحتخًْآلّـآ طُّْحتْز[ ٌ ألً حتجنألد٢ٌِ
طّألرّؤ[ٌ[آل سّ[ْحجلٌخن سّ[ْحجل ز[ٌٌُّّ زئُّّـ
إلُّخًَّْآ هىختٌّ خلّ[خلّـ نيُّز حت�َّْذضض :خ
ةُّ إلُّخًَّْ حت�َّْذضضُّ طُّْ خ طّألرّؤ[ٌ[آل ْحذُّ
خلجنّ[ئّحلالّـ ؤ[ةجمّحلالّـ مجحنر خُّْحذ[ٌُّة

ٌرُّضٌّإ جبَّمجخت أل[خلّأل[ئّحلال
ألُّّآ مجختألل: َُّّْخضضض طضضَُّّْؤضض[آل ؤُّ ّ ط
جبَّْْال ط[حت�حخلرٌٌُُّّّ طضضُّال ألُّحتحألٌ ألً ةُّ:
خضضُّحتَّْ َََّّّْْ نيضضضُّزضضضخت� ئضضُّ إلضضُّئضض�ضضُّحت�حْألضضَُّّْْ
ةنيد[حتٌ[آل ةميّـ َّْحتنيضضُّحتضضض[ْآلّـ حت�حخلضض١�َّْ
إلُّئدجتححتجبألُّ ّىأل[َّْْآ: ذ ذ[جلَّ إلُّْححتٌّ: خُّحتَّْ
خلّ[خلُّّة[ألّحنّ[آل ةؤٌُُّّذّـ هىختٌّّـ
ٌُّةٌّىختجبذَُّّْإ ةذ[ٌِ ًٌَُّّة ّ خُّجن
دُّ ّ ةر طُّال جبَّْْؤضض خُّجن ئُّخُّحتطُّؤُّجي
نيُّز خبٌَّّ زضضضخت� ٌألحبألٌَُّّّْ ضً ئُّ خختٌرُّّ
ًٌَُّّة ّ خُّجن نيضضآل إلضضضُّحتَّْء طّجمؤآ
شُّألُّهاّـ أشُّخلُّآل ألًْخلّألُّة[أل ئُّ مجحنر
ؤُّْخلًمُّّةٌُّحبح خبَّ زضضخت� ئُّ خُّذ[ٌدُّذّخن
حئنيّحبَّ ؤآل جنحت�جيإ :خ خُّأل[ٌّْأئُّخ[َّْحت�ََّّْ:
ةُّ ئُّخُّحتطَُّّْجي: خُّجبٌ[حتجبَّةُّْحإ حئسًحتَّا حف:
ألحبألٌَُُّّّْةٌ ضً ؤطّجم نيُّز ٌُّأل
خُّ خلُّخ[حتَّز جبٌألِّ: حت�حخل١�ٌَّّْ ئُّإلِ سّ[ْحجل
إلُّخًْأل حٌّ ٌخت� ْ جبَّة[زآ ّحنىُّجي ز طّجمال
ةُّئُّزًْحتٌّ ئُّ خبٌ[حتٌّ جلٌألحبَّّـ ىّ حألّأل �ْ ذ٢
خلختْجنرُّّ ىّ جنر ٌُّخ ئُّ:طّجمؤحبحآ هىختٌّ
خلُّخ[حتَّز جبٌ[ئل إلُّلسٌُّمفّـ خُّجنُّجبح ئُّال ةُّ
حت�َّْحٌضضِ ٌألحبألَُّّْْ ضً ؤّى[ألّحلؤُّة[أل خُّ:

ٌرَُّّْإ خىخت نيخت� حت�حلُّةختجبألُّة[آل
ئُّخُّجن ةُّ خًْ خ٢خل[ٌِ ًٌّجمرّـ ز ْح
ةُّئُّزًْحتٌّ ٌألحبألٌَُّّّْ ئُّضً ُّّؤحبحآ ّ خل
حنُّة[ألّ ة ضجمرألُّحت�ٌّْْ ًّ أل خىلّألُّ هىختٌَُّّْ
ةُّ جبٌألُّّّة[آلآ جبَّيُّ ضًجبٌّ ٌألحبألٌَُّّّْ ضً
ًٌَُّّة ّ خُّجن ط[خلرُّأل�[ألُّ طُّال ّجمر[ ط ذ[ةً
حت�َّأل�ُّ حت�ْْإ: ألُّضختحْألُّذُّ خ[خُّذّ[ألُّ جلحألجم٨ّـ:
ًَّّة[آل جن ئُّ ًٌَُّّء ّ خُّجن ضجمرألُّحت�َّْْجي طُّال
ةآلّـ ؤئُّة[حتٌّ ّحلٌّ خلر ئُّ خى[ خُّجنحبححتٌّ
جبحت٤ْأ حت�َّْحٌِ ةُّ ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ خُّحتجبَّْحؤ
نيضض[حتَّخلضضُّحتَّاحت�َّذضضحبَّةضضُّألضضَُّّْْآ طّجمال: إلضضُّحت
جبٌألّحبح جبٌ[حتجبٌَّّ:ةحن[أل ُّئُّمج ئُّؤ[ؤُّئُّةختجبآل
طُّال ٌآلإ جبَّةخت ئفز ُّّؤحبح ّ خل ط[حت�حخلرٌُّّ ُّئُّمج

ُّئُّمج ئُّ:جبَّحتةُّْذألّحبح:خّأل٠�ةخ ط[حت�حخلرٌُُّّجي
جبحؤضضُّجلحتحٌَّّْ ط[حت�حخلرٌُّّ إ ٌُّةُّال ط[حت�حخلرٌُّّ
إلُّحتنيُّألحبَّجي جبَّةضض[زإ جبح جبٌألِّإ حت�٣َّضض
حت�حمجٌُّ[ألحبألَُّّْ خضضْةضضختجبألضضَُّّْْ ئضضضُّحت�ٌّْْ ةُّ
ط[حت�حخلرٌُّّ ألُّّإ زحت�ذخت ز[آلّـ ط[حت�حخلرٌُُّّ ئُّال
جبٌألِّ :ةحن[أل خحلحل ئُّجبحٌىدًٌّْ ُّّال: ّ خل
ىّ خُّحتخلم ألُّةُّْذذَُّّْْ ئٌُّْحنَُّّْ ألُّّْ
خُّئىً ألُّّآ جبٌ[حتجبٌَُّّجي طُّْ ٌِّ ألُّحت حت�ْْذ
[ألحبحْآ ألًق إلضضحلحتٌّ ئُّ حت�َّخلضضُّألضضُّ ىّ حت�َّْذ
ط[حت�حخلرٌُُّّجي:طُّْحألُّآل طُّال ألُّحتحألٌ جبٌ[حتذختٌآل:ألً
ّجمر[جي ط جبَّخُّآلآ أل[ٌْ[آل أحت�جنأل�ُّحتحآلا خُّ ةُّ
فجبَّئ ط[حت�حخلرٌُُّّ طُّال: :إلُّْحجبححتأل خُّض[َّْآلّـ
ةُّس[حتس[حتَّ ٌىُّ أل[ْ طُّؤُّجي أمُّك[ألُّّة[آلاآ
ةًهختْ ئُّةىٌُّّ ُّْزُّئ حبحأل ّ ئ خُّؤُّخُّخلر
ٌئّ[آلّـآ ذُّْ ئُّ ئُّجبٌآل حخًْآل مجًؤخت� َّْحتمجُّحت�حآلّـ
ز[جنىٌُّذّـ ُّذضُّخلئ ةُّ طُّْحألٌُّّ إلُّؤًْ
ألُّذٌَُِّّّْـ:ألّحنرؤ[ألّ[آل ختذٌُِّّـ:أل[ز[ة�ٌ ةخت

ألختحإ ّ خُّة[حتجبَّإل ٌرُّز[آ جبَّجبحت
خُّال ألُّّآ طَُّّْ ٌّ]�ّ س َّجبح ئ٢ إلُّحتنيُّألحبَّ
ٌأل[ٌٌُّّْ:ةُّ ضً ألّؤىلُّ سُّأل�ُّ طُّْ َّْء:جلحألختحَّْ
ا:خُّأل[ٌّْ شًخلف أذُّإل[ دُّةٌُّّ ّ خُّةر خلُّخ[حتَّز
حط[إلئِا حئحننخت ك إ س[إلّئّحبح إلألختحٌَّّْ أئُّ
إلحلحتٌّ[ألُّ حت�جنألد٢ٌّّـ ىّ سُّأل� ًٌَّنيًْآ خُّحت�
ةُّ س[إلّئ جنّنختٌّ جبجلٌّ: ئُّخلُّحت ألُّخًْ
طُّْ ئُّخلُّحت خُّئىً دُّةٌُُّّآ ّ ةر خًححتٌّ خ[خُّزّـ
حت�ََّّْأل ةَُّّْْ ئُّ ا أذُّإل[:شًخلف خًْ:ةُّ جنرُّ
سًحقُّألحنَُّّّْإ ّـ جبْْجبف خُّ دُّةٌُّحبح ّ ةر
ٌ إلُّألحب ٌألحبألٌَُّّّْ خُّضً خلُّخ[حتَّز ذًحنينإ
ْحيّن خُّ: زًٌَُّّألحبجبححتَّة[آل جبٌألُّّّ جبَّيُّ: ئُّ
ئُّخلُّحت خُّئ�ُّجي ضجمردًٌُّْحت�ْْإ جتٌَُّّّْْْ ّ ؤ
ةُّ دُّةُّ ّ ةر جبَّْْؤضض ني[ز طٌَُُّّّْ طُّؤُّ
جبَّحتنيًْآ ٌَُّّْ حط[إلئِا حجبذ أك خُّأل[ٌّْ
يًحتط[آلّـ حألٌُّّ ٌخت� جب نيُّألحب ئُّْ ّش�ُّ خ جبحألُّحت
خ خُّخلُّحتني[ٌَُّّْء جبحأل[ألِ جنّ[أل ؤضضُّْجبحٌّ
دُّ ّ ةر ئُّْ جبٌىٌُّّ إلّىل جتٌِْْآ ّ ؤ ْحيّن
جنّنخت �سُّأل سُّأل�ُّةُّ: ةُّْحذُّ ألُّخختجبخًْإ:
جبَّيُّ ٌألحبألٌَُّّّْ ضً �سُّأل خُّئىً ألُّخًْآ
طُّيئ ؤّى[ألّحلؤ ّ خُّز خًْ جبٌألُّّّة[آل
ئ:ن٧ٌُّ طُّي ّ خُّز ألُّء جتٌِْْآ ّ ؤختٌِ:ؤ
ئُّخُّحت زًْني�ُّحتحٌّحبحإ طُّهجم[ألُّْ ئُّأل[ْ ألهختخًْ
طُّْ رٌ جبحت� ئُّخُّحت سُّأل�ُّةُّْ خلُّضر ط[حتٌحنُّْ
ئُّ خُّحتخبََّّْألحبٌ[آل ةُّ ةؤٌُُّّذّ[ألُّجي حلَّ ّ إل
إلُّخًْآ زًْني�ُّحتحٌّحبح طُّهجم[ألُّْ دًْألجلحئ
سُّأل�ُّةُّ ةختحإ خلُّحتةًز حت�جنأل�ُّحتٌّ مجًذ[حتٌّ
خُّال خلُّحتٌإلُّئحبحٌَُّّْآ جبَّْْؤّخن س[حتٌّ خ
طٌُّْخن طُّة[جبقّ[ألُّآ ىّ ط[خلر ئُّخلُّحت:
ضُّئُّهًئا طُّقُّجب أظُّؤُّجب خًْ:ةُّ ّ ة[ذ
إلًألُّحتٌّ ئُّخلُّحتأ جبةرحتحةٌُّّ أل[ؤٌُّّ ٌْجمر
حنىُّجنّ ز ز٢جلجبحا يًحتط[أل ئُّ ة﴿ًحألني٢
خى[زّـآ ي[إل٢َّ: ٌّجلحألى ط[جبحخ ّجتٌّ ةئ
ئّجتألٌُّّ :طُّألحبحؤ خلر[ٌ[ألؤ[ؤ ئُّ :ٌ إلُّألحب
ٌ إلُّألحب ّ[ألًحخًْآ ّ ز أل[ؤُّةُّ زحنىألّأل
حت�حخلرُّّ ًحآل ّ ئُّأل زُّحتذىختجبآل سضضضًجبحْحجلٌّّـ
ةُّ يًحتط[آلآ أل[ْ ةُّة[ألني٢ جتٌُّّْْة[آلّـ ّ ؤ
حت�حخلرُّّّ ّىلُّْحألٌُّّ ز إل[ذدًْآ أل[ؤُّةُّجبح ئُّ
ألُّء أل[ؤُّةُّ ٌُّخ جنُّحتٌنُّذُّّة[ألُّإ جبٌألّـ
خلُّحتزُّحتجنرّ[حتٌّ خُّئىً َّْحتألضضُّمجضض٢حآ إلضضُّحت:

ئُّؤ[ه طُّظًئِا: طُّؤف ّض أجن أل[ؤُّةُّجي
جلحألجمرِّ أل[ؤٌُُّّة إلُّحت خلُّحتزُّحتجنرّىختجبأل
جبٌألُّّة[آلآ جبَّيُّ ّىئّألٌَُّّّْ ئ خُّ ذ[ٌدُّز

دُّجنىختحإ ّ خ
ىّ سُّأل� سُّأل�ُّةُّ ئُّحت�حخلرّحبح ةُّْحذُّآ
ّ سُّأل� ذُّألإل[ [ألحبحّـآ ألًق إلحلحتٌّ ئُّ: ةألُّ
جبٌألُّّة[آلآ جبَّيُّ ألحبألٌَُّّّْ ً ض خُّ خلُّخ[حتَّز ألُّّ
مجحنر�ختَّْ ىّ سُّأل� خُّئىً حت�حلىختجبألّ[آلآ ٌ[آل
ط[خًْحتٌّّـ ةؤٌُُّّذّـ ط[خلرُّ إلُّؤًْ ئُّخلُّحت
ةُّ ّىُّ سُّأل� جبَّمجضضضًجلَّحتحإ خلّ[خلُّّة[ألحبح
خُّأل[ٌّْ زًْني�ُّحتحٌِ طُّهجم[ألُّْ: حلَّة[أل ّ إل
زّر خُّ زّر ْحذضض[ٌّ خُّ جبَّخلر�ختذآل جبٌآلّـ
حلَّ ّ إل جبَّةضضُّآلّـآ خُّحتز[ٌّ: جبٌألُّّة[ألَُّّْ: جبَّيُّ
إلُّْئحبَّجبَّآل طُّيألُّّة[ألّخن ّحنىُّْذأل﴿ًحجلَّ ز
ٌىش[حت إلُّألحب زًْني�ُّحتحٌِ: طُّهجم[ألُّْ: ةُّ
ةُّؤ١ ٌألخّـ: خألً ألُّحتؤ ض[ةُّةٌُّحبح ئُّخلُّحت:
جلحتس[حتحآل ةُّ ئُّخُّحتطَُّّْجي خى[زإ ِ حتَّؤئ
ّحلٌّ خلر ؤّى[ألّحلؤُّة[أل خُّ ّىُّ ؤئؤأل
ّىختجبآل جبَّخلرس خُّخخ ط[ٌحبٌئخبٌّآ ؤئُّة[حتٌّ
ئُّخلُّحت جلحألجمر إلجنّ[حتٌّ: :أل[أل ّ خُّخُّجبٌإل
ًحجلَّة[أل ّ جن ْ]�ٌ حت� جبٌألُّّة[آلّـ جبَّيُّ خلختْجنر
ٌُّخ ًٌَّجبَّنيخآ خُّحت� حت�حلُّةختجبألّ[آل ٌألحبألَُّّْْ ضً
ط[خلرٌُّّ طُّال ئُّخلُّحت خلُّحتةُّْذألّخن جلحئدًْآلّـ
إلُّحت آ :جبٌأل مجًذ[حتٌّ ؤئُّة[حتحألٌُّّ ّحلٌّ: خلر
ّجمر[جي ط جبَّخضضخإ طُّيألّحبح مجًذ[حتٌّ خُّخلُّحت
خُّجبٌ[حتٌىختجبأل ةضضُّ إلضض[ذضضًَّْ طضضَُّّْ ة[ذ
ؤّى[ألّحلؤُّة[أل جبٌألّـ جبَّيضض خلختْجنر
جبَّئُّزإ إ مجختلُّ أل[أل ّ خُّحتإلُّؤإل ئُّخلُّحت
ٌُّّئمج مجختحّـ جبَّحتخىلفّـ:ئُّ ئُّال:ذُّأل�جتٌَُّّ جبح
يًذ[حتؤ[آل جبَّيُّة[آل جبخبَّحت�حلُّةختجبأل حت�حلُّةختجبآلّـ
ط[جنىختحة[حتٌٌُُّّ خبَّ: زضضخت� طُّْ طُّؤُّجي خدخإ
خ إلضضُّْف دُّ ّ ةر طُّال ُّّؤ ّ خل خُّجن ةُّ
دًْآل ّ ني ضجب ئُّ خبٌَُّّةُّ زخت� ةُّ جبَّجبحزإ
٠�حْحألُّْ ّ ئ جلحتْ ىّ خُّإلُّْئ ًٌجمرّ ز جبحٌُّّـ
ئُّخلُّحت طٌَُّّّْ خ ّرآ جبَّخ جبئجمجلحألُّ خُّحتجبَّْحالّـ
خُّجبٍ زرُّْ جنّ[ْْ جلحألجمرّ[ألٌُّّ خأل[نٌُُّّة

ٌرُّضإ خىُّْ ّألختحّـ خإل
ةُّ إلُّخآل :ّ ضُّئى[أل ّجمر[جي ط ذ[: طُّمجُّحت
خُّضحنّأل خلًْجبّـ: ّـ: إلُّْئ ئُّ: خآل خُّجبمجًؤ[آل:
ّىئّألَُّّْْ ئ ٌُّّ�ٌ ئُّحت� طُّؤد[جلخًْألَُّّْ
جبٌأل زًضرُّةختجبأل:إلحلحتٌّ جنّىختجبألَُّّْْ:ز[ةجتْ
خُّ ّىشّ[ْحجلَّة[ألَُّّّْآ ئ مجختْزُّ ط[حت�حخلرُّْ خُّ
ىٌ ألُّحت ّ ّىإل ز أجبٌآلا ةُّ طٌَُّّّْ خّ[ألًٌّْ
طُّال ألُّحتَّة[أل ّ ّىإل ز حت�َّخلُّأل مجُّْإلُّحتٌّّـ
خخ خألُّحت�َّذّخن ىّ ذًك جبَّخخ ألُّذٌَُُّّّْْآ
ًٌّجمرُّ ز خًْخبحألَُّّْجبحآ خبٌ[ألَُّّْْ خبٌَّّ زضضخت� ئُّ:
طٌَُّّّْ َّْةً :جبٌأل مجًذ[حتٌّ ةُّ: ئُّخلُّحتٌ[آل
حت�حمجٌُّ[ألحبألُّة[ألحبح خ[أل�ُّجنُّة[حتْ حلَّ ّ ذ ئُّ
ةَُّّْْ ئُّ ًٌّجمرّحنُّ ز َّْحتألضضُّمجضضختآلآ جبٌضض[حتَّ
حت�حخلرُّْضة[آل خلّ[خلُّّّ ٌجمرُّ ًإلُّئ حت�ََّّْأل
جبحجبزضضُّحتَّْحتٌّ حبحآلّـ: ّ مجُّجنُّز :زختخل ئُّإلُّؤدُّحت
ئُّ ط[خًْحتٌّّـ:خلّ[خلّحبح ةؤٌُُّّذّـ:ط[جلحجبٌّ

خ�ُّآلإ جبحت٤ُّْة[آل
طُّال مجُّْحتٌٌَُّّّ خُّمججتجبحنيًْألَُّّْ زختخلُّ طُّْ
ؤختل[ٌُّذّحبح جتٌّْْ ّ ئُّؤ حت�َّأل�ُّ ةُّ إ جبْحٌُّّ
ذُّْحْةختحآ طّجمؤَُّّْ خُّأل[ٌّْ إّـ ألُّخخ ٌألٌُّّ ْ
ةُّ ٌ مجًذ[حت خ ضجنىختجبآل جلَّؤّألُّ خُّخخ

ذ[ٌدُّز ذُّحتض[آلّـ زًْني�ُّحتحٌِ طُّهجم[ألُّْ
ئَُّّْ أل[ذًحألخ جبَّةضضًخبحآ طُّيئّخن جبَّةضض[زّـ
طُّهجم[ألٌُّّآ أل[َّْإ ّ خُّجبٌإل ةُّ ّألخ خُّجبٌدإل ١ٌ جل
ىّ ي[جلحع خُّإلختََّّْحتٌّّـ:هُّحت�جبححتٌّّـ ٌحلٌّ ضز[حت
ْ ضضض٢ ضضألضضخّـ ّ جبَّإلضض ضضضٌضضحبح خضضُّجبْحٌضضحبح جلحت
طُّهجم[ألٌُُّّةُّ جبَّةضض[زآ هُّحتحإلُّال ضجنّخن
ٌألحبَّْححتحآل ألُّضً ضُّئّـ: حت�َّجن[ٌِ: إلُّحت ألُّء
جنٌُّر[ألُّّة[ألَُّّّْآ جبَّإل جبحٌّْ ةُّْذًْألُّذُّ
جلحأل[ٌ[آلّـ حت�جنألد٢ْ ٌضضألضضحبَّْححتْ: ضضضً خُّئىً
خ[َّْحت�آ ةُّ ألُّّ مجختأل�ّخن: ط[خًْحتٌأل[خل[ألّخنإ:
طُّيّـ ؤ[جبحؤُّةخ إ ذُّؤ[مى[حتٌّ يختالّـ ٌ[آل
ٌألُّحتْ خحلْ خًْخألُّ أل[جبٌ[حتآلإ ألُّخًّْـ ئخبٌ
جبَّإلٌَُّّْإ جبحْْ:ذحت�ٌّ طُّْ ةُّْذألُّ:أل[ْ ز[ئألُّحتٌّ
ئُّخلُّحت أل[ةةُّّء سضضّضض[ْحجلٌّّـ إلّمت
جبٌأل ذُّألّ[ إلُّحت: ألُّء: إ جبٌآل: ةُّ: ألُّّ طَُّّْ
خألُّحت�َّذ ىّ ذًك ًٌّجمرُّ ز طّجمالإ
ئضخ خضضًْخبحألضضَُّّْجبحآ خبٌَُّّة زخت� إلُّحت ئُّ خخ
ط[ؤ[ألش أل[ةة:ئُّخلُّحت:ؤُّخُّخلرّـ سّ[ْحجلٌّّـ
ئُّْ:ذَُّّْحتَّجنحبح إلُّحت نيُّة:جبَّخُّخلرخّـ جبٌآل ئُّ
جبٌآل:طٌَُُّّّْ ؤُّخُّخلر:ئُّ مج٢ْضًئ:جبَّضًحث:ط[ٌ[
َََّّّْْ نيُّزخت� حت�حخل١�َّْْ ئٌُُّّآل ةُّ طٌَُّّّْ: َّْء
ط[ٌحبٌئخبٌ[ألٌُّّ ًٌَُّّة ّ خُّجن ٌرُّحت�ّْْـ جبَّضخت
ٌ[آل جبَّةختحح زختحةرّحلَّ زّ[جبَّْ خُّحتخبََّّْألحبححتحألُّ
ّّـ ئ ّ�ٌُّحنغ ذ جنّىختجبألَُّّْْ ئُّجبْحٌّ جبٌآل
ِ ئ طُّهجم[ألٌُّّ جلحألجمرّ[ألُّآ: :ىّ حت�حلُّةختجبأل
ةُّ ذُّة[ألُّجي حلْ ّ ز حلْ ّ إل طُّْ جبحجبَّؤ[ئختحّـآ
جبحجبزُّحتَّْحتٌّّـ ّحنىُّْذآلّـ ز خُّحتَّْ ّحبحٌُّذ ّ ذ
جنر[ألُّجبح طُّال أل[ٌّْ ّ ز ئُّ ٌرَُّّْْ ئخت ّ جبَّإل ط[جلحجبٌّ
ئُّةختءّـ مُّك[ألُّّز ٌضضرح جبَّةضضخت ؤٌُّجمُّحت
ىّ حت�حلُّةختجبأل ئضضُّ ّش�ُّ: خ مجضضُّْإلضضُّحتٌضضحبح
جلحألجمرّ[ألُّ ىّ ّ�ٌُّحنرأل ذ حت�حخلرُّيّألُّْ
َّْء مُّك[ألُّّزآ ألُّّإ جبٌىُّ ىّ جنر ئُّجبٌآل
جبَّةضضُّآلآ خ[خل زًْني�ُّحتحة[آل ةُّ طضضٌَُّّّْ
ألُّّ إلُّئ�ُّحت�حألٌَُُّّّْ حٌِّـ مجًؤخت� ةًهختْ طُّْ
سّ[جبَّة[ذَُّّْإ خبٌ[آل ُّْ�ؤُّئة ئُّ جبٌآل ةُّ
ئُّ طُّأليُّخلرّـ خُّجبَّخلر جبٌأل مجضضًذضض[حتٌّ
زّجمَُّّْ ٌُّةجبَّإل ؤُّةختْ خُّ إلجنّ[حتٌَُّّْ
ْحذُّ ّجم[آ ةئ ئُّ جبَّْئُّز سّ[ةختجبألٌَُّّّْ زختخل
ئُّجبٌآلّـآ خلّ[خل ذُّجبَّخل سّ[ةختجبألٌَُّّّْ
ُّ�ؤُّئة خبٌضض[آلّـ ئُّ جبٌضضآل سّ[ةختجبألٌَُّّّْ
ٌُّةُّؤّ[آل سّ[ةختجبألٌَُّّّْ جبَّةضض[زإ ُّْىّ ذ
ًٌّجمرُّْ ز جنّ[ْْ جبَّْئضضضُّزإ ئُّ جبٌضضآل إ
خُّجبٌإل[ذًَّْْ ةختجبَّأل خُّ طُّْحتْز[جنحبح ئُّ
ذ[حتٌى ذُّأل�ُّخُّحتٌَّّ ئُّ خُّؤُّجي خُّحتيُّحتححتخًَّْآ
مجٌُّحنرذُّ جبَّحتنيضضًَّْْ أل[َّْحت�حخلر خلُّجبَّة[أل
ّحنىُّْذآلّـ ز جلحألجمرّـ إل[ؤًْأل خُّحتٌأل[ٌِ
جبٌآل إ جبَّْْؤّ[آل سّ[ةختجبألٌَُّّّْ خُّال ط[جلحجبٌّإ
ةُّ ّىُّ ضٌُّ[ئ إ ُّ�ؤُّئئُّة ٌ[ضًجب خبٌ[آل ئُّ
مُّك[ألُّّذحبح :ئُّجبخبحٌُّذّىختجبأل :جبٌأل مجًذ[حتٌّ

َّْحتمجُّحت�حألّخن ةًهختْ خُّ حبَّجبحْآ ّ ز أل ّ إلُّحت�ؤ
حنّ ة جبَّذًحألخ:زخت� ةخ ط[ٌ[ ذ[ْحألد[حتٌّ:جبَّة[زإ
سّ[ةختجبألٌَُّّّْ:جبٌألُّ ّحلٌّ إل ض[َّْأل خى[زّـ:ةخ
طُّْ طُّمجُّحت ط[ٌ[ ةؤُّئ�ُّح ئُّ ٌ[آل خبٌ[آل ئُّ
ِّ دُّس ّ س جبَّذًحألخ ٌ حل ّ إل مي جبَّحتخىلخ ٌ[حتَّ خخت�
ئُّْ جبٌأل مجًذ[حتٌّ ط[ؤ[عٌُّّ:ةُّ طُّْ خى[زحإ
خ إلُّْف ئد[جلحألٌُُّّجبح ّ ه زّجمُّ ّىُّْةختجبألُّ ذ
ةُّخلّخن ئُّ جبٌ[حتَّْ ط[جنىختحْ حت�ْْآلّـ جبَّجبحز
أل[ألّحبحآ ّ خُّحتإلُّؤإل :ئُّ:ؤّ[أل ةُّث ألُّّ جن[حتحَّْ
جبٌآلّـ ّحلٌّ: إل ًحآل ّ ئُّأل خُّحتخبََّّْألحبٌُّة[آل: ض[َّْآل:
خلّ[خلّـ ذًُّحآل:جبَّخل ّ جبَّْئُّزّـآ:ئُّأل ّحلٌّ إل
ةجبَّة[ذَُّّْإ ّىَُّّْ ز جبٌألّحبح ذضضُّجبَّخلضض
ّ[ألًحٌُّ ّ ز طُّؤُّجنَُّّْآ ئُّخلُّحتْْ إلُّحتَّْإل[
جبَّةُّآل :خ حنرّ خ[أل�إل طّجمؤٌُّّ طُّْ ةُّ
أل[ة[زإ يدًْف أل[ألخّـ جبح ةُّإلألًز خُّ: جبحآل
جبٌأل مجًذ[حتٌّ: خلُّؤُّحتَّة[أل خلٌُّختْ خُّال:
أل[ٌ[زّـ ةذ[ٌّ[آل ضٌحبح ُّئُّمج ئُّأل[ةةدًْآل
طضضُّجبَّذّـ جلحألجمرّـ خل[ن١ٌآل خ[خل خؤ[آل
ئُّخلُّجبَّة[أل ّجم[ ةئ ط[ٌ[ جبَّة[ز؛إ إلًألُّحتٌخن
ةختجبَّْْحإ جلٌ[ذختٌّ ئُّؤُّ طُّْحتْز[ ئُّ أل[َّْحت�حخلرحبح
خُّسّ[ ّحن١: ز خُّجنُّ خلخ طضضُّال جبْحٌضضضِآ
دّ ئُّةر ٌُّةُّالآ خُّجن خْةختحْألُّذَُّّْث
يىل[ٌ[ : إلحلحتٌُّة[آلإ أجبجلَّ خُّأل[ٌّْ َّْحتجلٌِ:
خُّأل[ْألّحن[أل إلُّجنرُّالإ دّ ةر هىختٌُّاإ
أخألُّؤ[إلحلحتٌُّة[آلّـ:ط[ؤ[عُّزختحةرّىُّّة[ألائُّ
ثثثب خُّحتٌّ:خل[فةرط �ئُّ:ؤ[أل ي[إل٢َّْ
جبَّْْؤّخن خُّجن خْةختحَّْذَُّّْإ جبَّحتنيًَّْْ جبح
مجل[حتٌّ ٌّ بثثب خل[ف ٌّ ببب خبؤ[حتَّ ئُّ ئُّ
جلحألىٌّ:طُّؤختٌى[ ةُّ خْةختحَّْذَُّّْ أطُّئواجبح
ُّّالّـ ّ خل خُّجن خُّال جبَّحتٌحبَّة[زإ ي[إل٢َّ ئُّ
ئُّ ّجتٌّ ْحألُّخ ًٌَّّّ خُّجن ٌُّةُّظ[حت ةذ[ٌِآ
ةُّ:إلُّؤًْ ٌ[جبََّّْحتٌُّة[ألحبحآ جتٌُّّ ّ جلع٢َّ:ْحألُّخ
أمُّخحبْئنُّجلٌحل ٌ[جبٌّ ألُّؤختةختجبأل خ ّ خل[ئ
ّحنىُّجي ز ٌضضرآ خلضض[جلجبَّةضضخت طُّئُّإلًحألا
بثثب ط[جلححتٌّب �ؤ[أل ئُّ طُّؤُّجي ةختحَّْإ
ئُّ جبْحٌّخن جبحخًْإ أل[ْخختحْ جبٌَُّّؤ ئٌُّ[جبٌّ ّـ
إ:يىل[ٌ[ أجبجلْ:مجُّْحإلُّّة[آل ّد:َّْحتجلٌِ خل[فةر جبقُّجنيآ آ خبؤضض[حتَّبب جنإل[جبحزاآ ْ

خْةختحَّْذَُّّْإ بثثبآ
رّ ذُّألإل[:ئُّْ:ٌُّة دُّ ّ ٌُّةدًْأل:طُّال:ةر
ئُّ خختٌرُّّ ةُّ: جبَّة[ز خ[خلّ[آل ألُّّ خ[خُّذ[ألُّجبح:
جبٌ[حتذخت ًٌَُّّة ّ خُّجن خُّئىً: جبٌألآ مجًذ[حتٌّ
ئُّ خبٌ[حتٌُّّ ىّ خُّجبٌ[حتجبَّةُّْح:ةُّ:خُّجن ئَُّّْجبح
ّحبح ّ حت�جنرٌُّّطُّيئُّؤئؤأل حت�جنرٌُُّّة:ؤُّجلأل١آ
جبخبٌّ ّحبح ّ ؤئؤأل ئُّ جبحجب زًْني�ُّحتحٌِّـآ ُّئُّمج
جبخبٌّ:إلُّؤًْ ّحبح ّ ئُّؤئؤأل ط[جلحجبٌخن خلرُّالّـآ
ّـ �ْجل خُّألحبَّْححتٌّّـ ةٌٌُّذّـ حتَّة[ألس

ّإ ًَّألحبةختجبأل ّ ز ةزّـ نيُّْخل[ألحبألَُّّْْ

هُّئجمُّهُّ
شجمفإ ذ[حتة ئُّمُّحتَّخَُّّّّْآث حأل� َّْحتمج٢
ٌأل[ألِ :ئُّجلؤ[أل مُّحتَّذ: ْجنٌُُّّةُّ: هُّئجمُّهُّ:
ئُّخألُّحت�َّذَُّّْ ْْجنضضٌُّضضُّ طضضُّْ مجضضختذضضًَّْآ َّْحتٌّ
هّئخم خضضُّجيث ئضضُّجبْْ: ٌضضر جب ّ ز ٌأل[ألُّّْ
ٌّ�ظدا:إل[ْحت ْ, أحيحبة خُّؤ[أل[ٌّ أPhilosا
خلهّ[ ئُّ ٌُّ خخت٨ٌ جبَّْْال ضجنٌُّْجمرآ ٌ[آل
ٌرإإ جب جبحأل[ٌِ أشىؤُّا خُّؤ[أل أSophiaا
ْْجنٌُّّ سحتَّ طُّْ جبحأل[ٌِإ جنٌُّْجمرض ْحذ[
خًَّْ خخت٨ٌ جبححتٌَُّّّْ ْحذ[ ئُّحت�ٌّْْ أهُّئجمُّهُّا
خختَّْْ إل[ألحبحآلّـ ٌ[آل جبحأل[ٌِ: جنٌُّْجمرئُّض
مُّحتَّذ ّىحبح ئُّخلُّحتجبَّؤ ًحجلَّ: ّ جن خُّال حبحألِآ ّ ز
خ مجًحخلرًٌُّْذَُّّّْ ةضضضختجبَّْْْ ذُّحتسُّؤٌُّّ

ضٌّإ جلؤ[ألُّةٌُّّ
ئُّ ّ خٌُُّّة سإجلا ثثت – أبثت هّجم[مجحتخم
ئُّخلُّحت يجمٌُّّ ةُّ: هٌُّئُّخلًه[ألٌُّّ طُّْ: ةأل١ٌآل
هُّئجمُّهُّة[أل إلُّحتَّْإل[ ةضضختجبَّْْآ أجبحأل[ٌِا
ٌجتَّحتحألُّ:إلُّئحبَّخلغ ذً ة[حتٌّ ةُّ أل[خل[ألحبَّْْ:خٌَُّّّْ
خُّجبْحٌّ خ[خُّذُّة[ألحبحْ:مجُّحت�حآل يًئدًْألَُّّْ:خُّأل[ْ خُّ
خ ّىُّ إلُّئ جبحأل[ٌِ جنٌُّْجمرض شُّيّيُّذحبحآ
أشىؤُّا إلُّحتَّْإل[ شُّيّيُّذحبحآ خُّجبْحٌّ مجُّحت�حآل
َّْخلر[َّْ ةُّ ؤُّمختٌوٌٌُُّّّ ئُّْ خختٌرُّّّ جبحأل[ٌِ

يًئدًْألَُّّْإ ْحتجبخًْألَُّّْْ ئُّخلُّحت
أل[خلٌُّّ ّ ز جبٌ[حتذختٌآل ؤُّخُّخلرُّ طضضُّْ :خ
حبَّخل٨إلُّئ ةُّ ئُّْ:جلحألجمرٌُّّ ٌُّ خخت٨ٌ هُّئجمُّهُّث
خ[خُّذُّة[آل حت�حخلرُّّذ ئُّخلُّحت ةختجبآل ٌجتٌألَُّّْ ذً خُّ
جن[ٌُّذ ؤختٌِإ ْْجلٌَّّ ذًحأل[ٌّ ٌختٌَّّ خُّمجً
ٌجتحٌِ خُّجبحت هُّئجمُّهُّ ْْجنٌُّّ ةُّ حبحألُّ ّ ز ط[ؤ[خبَّ
إل[ذًَّْآ خُّة[حت ؤ[أل[ :ّ ؤُّئة خ جتْْ ّ ؤ
خُّحتهختحْحأل ؤ[أل[ٌُّة يأل[نحبح ٌّئُّإلُّألحب
مُّيئُّّة[آل جلحألجمرُّ حٌّ ّىخت� ذ طٌَُّّّْ خ إلُّخًَّْ
هُّئجمُّهُّ ذختجبح أل[ني ٌّئُّإلُّألحب ضٌّآ ٌرُّ خ�خت

أل[أل ّ خُّخُّة[حتإل ِ جبَّخضض ط[ئجلذختٌّ ؤ[أل[ٌُّة
ئُّةُّئُّزًْحتٌّ إلُّحتَّْء ةُّخلَُّّْ ٌّإلُّألحب ئٌُُّّآل
خُّهُّئجمُّهٌُّّ ةضضختحَّْ ذ[ٌدُّز جبح ؤطّجم
خًححتَّ ئُّخلُّحت: ةختجبآل ٌجتٌألَُّّْ ذً ٌُّةُّالآ:إلُّحتَّْء
ئئًسًجبا خًْآل:أؤجم[طئ:حئىئُّّ مجحنرُّّّة[أل
ذ[ٌدُّذَُّّْإ زًٌَُّّألحبٌّ:خُّخ[َّذ:خًْأل ِ خُّخ خُّال

هُّئجمُّهُّ خًححتَّة[أل
خُّة[حت :ّ خ[خُّذ خإلُّحت هُّئجمُّهُّ : ٌّجبَّةضضخت
إلُّؤًْ جبَّحتخضض[حتٌَّّ هُّئجمُّهُّ نيًألىُّ آ ٌّألخت ّ خإل
طُّْحألُّجن ّـ:إلُّؤًْ ٍ مجُّحتجبْْآل:جبَّجبْ جنرُّة[أل

ةُّزًٌَُّّألحبٌ[آل:إلٌُُّّ:خُّؤُّمختٌوَُّّْإ
خُّحتسُّخلرُّةختجبأل ضضألضض[ْ: ّ ئضضُّزضض طضضضَُّّْجي
هُّئجمُّهُّ ّىئّألَُّّْآ ئ ؤُّخُّخلرُّة[أل
خُّجن[ألُّ ئُّْ إلُّحتٌُّء خُّجنَُّّْ ألش ّ ز خ جبحخُّجنىختحَّْ
ٌُّأل ّ ؤُّئجبَّة[ز:جبَّحتخ[حتٌَّّ:ة ٌجتٌألَُّّْ ذً
هُّئجمُّهُّ ةُّثإ ؤُّخُّخلر[ألُّجن طُّْ سّ[ْحجلإ
إلُّخًَّْْ ٌّض يجمٌُّّ خلُّحتجبَّؤُّة[آل ٌجتحٌ خُّجبحت
خًَّْ ئُّمجُّجنُّةختألحبح ةختألّحبح ِ جبَّخلرس ئُّمجُّئ إلُّحت
خًححتٌّ :ّ ؤُّئة ّجمر[إإ ط يأل[نٌُّّ طُّْ: ذ[
:طَُّّْجنحبح:ذُّْحٌّْ:جلحألّ[حتٌُّّ ئُّمجُّئ:ْض مجختذذُّ
ة[حتٌّ َّْء حئدحنختٌُّا أحكن[حتي ٌُّّة[ألؤخت
ٌحلمج[حتٌّ ز[حت إلُّحتَّْإل[ ةضضختجبَّْْآ يدًئ ٌّض
جلحألّ[حتٌ[ألُّ جلحألجمرّـ ئُّْ ّ خُّجن خًْألخلُّحتخُّض
حت�حزُّحت�ٌأل أألإلمتا ئُّخلُّحتجبَّؤ ةُّ ةضضختجبَّْْ
خًححتحألٌُّّ طُّْ: جبٌ[حتذختٌآل ئُّ إلُّخًْآلآ طُّْحتْز[جبح:
ث ٌّجبَّةخت ئُّخلُّحت هُّئجمُّهّ[آل ٌجتٌألٌَُّّّْ ذً ةُّ

ئُّ خختٌرف إ
أؤّر[هّحلٌىّ[ا خلختْجنر طُّْجبًٌ بإ
ْحين خضضًآلّـ ئُّخلُّحت ّىئّألَُّّْ ئ ّىُّ جلحألجمر
خًألّ[آلآ خلختْجنر خألُّؤ[ٌّ: ٌختٌَّّ: خُّمجً جبَّة[ز
رَُّّْإ ّ ئجبَّة جنرُّة[ألّخن: :ئُّنيُّّذ إلضضُّحتَّْء
جبَّةُّآل جبحخُّجي ؤّر[هّحلٌىّ[ جلحألجم٨ ٌجتَّحتحآل ذً

ؤٌُّحبحآلث جبْْ خ
حئًسًجب:أجلحألجم٨:خًْآلاإ مئال إب
مجُّحتجبْْآلاإ أجلحألجم٨ حئىًآل مئال ذإ

إلُّخًَّْة[آل ئُّخلُّحت ٌجتٌألَُّّْ ذً خًْآل جلحألجم٨
خُّ حبَّخل٨إلُّئ مجُّحتجبْْآل خُّال:جلحألجم٨ جبَّة[ز

مجحنرإ َّْةً مجُّحتجبْْآل خلختْجن٨ ّىئّألٌَُّّّْ ئ
أمئال مجضضضُّحتجبْْآل ئُّجلحألجم٨ ؤُّخُّخلر
ةُّ جلحألضضجمضضرضض[ألضضٌُّّ ئضضُّْ ّىُّ ئي حئضضىضضًآلاٌّ
مجُّحتجبْْألّـ خلّجمرُّؤ ئُّخلُّحت: ّىئّألَُّّْ ئ

جبحإل[ذًٌّْ:جبَّة[زإ جتْْ:ْ ّ ؤ
ٌّْجبَّجب ٌُّألُّ ئُّْ ؤّر[هّحلٌىّ[ جلحألجم٨:

إلُّحتَّْءث
جبٌ[حت ًحآل ّ أل سّ[ْحجلٌّ نيُّّّح ْحيضضن ط[ٌ[

نيُّّّح ْحين أل[إلختاْ
إلٌُُّّ مجحن٨ ىّ ّ�ٌُّحنرأل ذ ٌّـ ٌد[جل حت� مي
طُّجلؤًْألُّة[أل خ ذُّطًٌئ خحبحز ٌّخُّض ُّ�ٌ حت�
ط[ٌ[ خى[زح ٌّض ٌُّحنرألُّة[أل�ّ ذ ؤُّْ ّ ط
طَُّّْ ئُّخُّحت: ٌ[آل ط[جلحجبٌآل ىّ ٌْجمر ضضض[َّْآل:
ألُّّّ ّ إلُّئدجتححتجبأل إلّمت نيًألىُّ جبَّةٌُّآل ة[حت

ئُّخُّحتجبَّك[ألحبحح
ّ خبؤ[حتَّمجُّئ هُّئجمُّهُّ جبح ئضضُّحت�حخلضض٨
خ٢ةٌُّّ حئ�دّنُّا: ْحتحّـ مئال ك أألمختٌ[ز
ئُّض ؤّر[هّحلٌىِ خُّجلحألجم٨: خلضضُّخضض[حتَّز
ؤجم[ئُّّزآ أؤضض[جبٌضضُّزآ َّْةضضًثإ مجضضختذضضًَّْآ

ن[طُّّزاإ ط[ئُّّز
خ٢ةُّة[آل

ْحٌّ خضضخت� خ٢ةٌُُّّ: طضضُّال :ؤضض[جبٌضضُّز إب
َّْخًْأل خًْألُّآ شُّيّيُّذ خُّذُّألّ[ ؤ[جبَّ ْحٌُّ
ئُّْحألُّجي س�ُّ خ٢ةختجبألَُّّْة[آلّـ إلُّخلرَُّّْحتَّة[آلّـ
خًَّْْ خُّحتسُّخلرُّ مُّيئ جبٌ[حتجبٌَُّّة إلُّؤًْ

ؤ[جبٌَُّّّْإ ة]ئُّني خلُّحتني[ٌَّّْ:مجختذًَّْ
ًّحٌُّ ّ ز خ٢ةٌُُّّ طُّال ؤّجم[ئُّّز ذإ
خلُّحتني[ٌَّّْ ئُّهّىختََّّْ ؤ[جبٌّ ىّ جنر إلُّؤًْ
هّىختآ :ًَّة[أل ّ جن ئُّ ًٌَُّّةُّ ّ جن ٌ[آل مجختذًَّْ:
طُّمجُّحتأل[ ةختجبْْألَُّّْ ٌّة أل[ني[حتٌّ ًٌّجمرّـ ز
ضٌ[آل خُّطُّحتةُّة[أل خُّذُّألّ[ مُّيئُّّة[آل جبٌ[حتَّ
جبَّةختجبإ خُّحتسُّخلرُّ شُّيّيُّذّ[آل إلُّئحبَّخلر[آلّـ

ْحٌُّ: ْحٌّ خضضخت� خ٢ةٌُُّّ طُّال ط[ئُّّز سضإ
حلَّة[أل ّ إل خُّحتإلُّؤ حت�ْْجبحَّْةضضضض[آل إلُّؤًْ
جبٌ[حتٌّ ىّ ط[ؤ[ع ِ خُّخ حت�ْْذآلآ ىّ ط[ئُّّذ
ئُّزحنر فألُّّّ:خئ إلّمت:مُّيألِ خُّئىً ةختحْآ
ةختحْ جبٌ[حتٌّ �ّ ط[ؤ[ع مجُّحتجبْْألَُّّْ ضًجبٌّ:

إلٌُُّّإ
ّىلُّْحألُّ خُّز خ٢ةٌُُّّ طُّال ن[طُّّز ّـإ
إلُّؤًْ إلٌُُّّْ مجُّحتجبْْآل طٌَُّّّْ ئُّخُّحت ّر جبَّئ
خًْآل خ ٌآل جبَّةخت فئز حبحٌُّ ّ ذ ةُّ جنر[ألُّجن طُّْ
ىّ ط[ؤ[ع أل[ْ ّ ئُّز أشحبسا حت�ْْجبحْ أْسًجباْ

ُّّألحبحٌُّإ :ٌ جبٌ[حتٌىختحْ
أحكأل�يا ئسّ إب

ٌد[جلْ حت� ةختجبأل ّىئّألَُّّْ ئ خُّ خلُّخ[حتَّز
ؤأل�ي ٌضضرث جبَّجبْ :مُّيئ جبحجبمجضض[: ة[أل]�ٌ حت�
سّ[ةختجبألٌَُّّّْ ألُّّذني:خ زحنىألف إلُّْئحبَّجبحز
أل[جبحتْخلر ٌ]جبحجبمج حت�حخلضضرّـ ٌ]جبحجبمج ًحآل ّ أل

خى[زإإ أأل[ذُّْحْاجبح
ئُّجبحجبمج[ٌِ ةُّ ٌضضر جبَّْذضضخت قًأل[ألُّ خضضُّْ:
خُّئ�ُّة[ألَُّّْ ٌّخُّإل إل[ذًْآلإ خُّة[حت خلُّك[ألحبألحبح
ٌضضر جبَّخضضخت ألضض[ْ ٌضضضرّـ جب خضضُّجبَّخلضضر خلضضُّكضض[ألضضحبآل
ذختََّّْ ٌُّّ�خُّئ ٌّخُّإل طضضٌَُّّّْ أؤيحبؤ[زاآ
أألر[طشا ضضفجبَّئ ِّ ز رَُّّْ: ّ جبَّخ ألحلٌ َُّّّْ ّ ئ
رُّ ّ خد ِ جبَّخضضض أألر[طشا إلضضُّحتَّْإلضض[ خضضُّحتإلضضُّال
إلُّئيًئفّـ ٌ[ضًجب أؤيحبؤ[زا خ ّ زحنرًّحأل

ّدىُّآلإ ز ًٌَّ:جبَّخلر إلُّئريّألُّة[آل:ئُّْ
طَُّّْألحبَّجي ّر حلخ ّ خُّإل خلُّك[ألحبآل ٌ نيُّألحب
آ ِ جبَّخضض جلٌ[ذخت أألر[طشا ةختجبأل زحنرًّحأل
ْحجل خلُّك[ألحبآل ٌىّخن: نيُّألحب ّىلُّْحألَُّّْ: خُّز

إ ِ جبَّخ ْحجل أألر[طشا ةختجبأل زحنرًّحأل
ؤُّمختٌوِ خ٢ةٌُّّ تإ

جبَّخلرألّحن[ألىختجبأل ط[ؤ[ع خ٢ةٌُُّّ طُّْ
خًححتَّةٌُُّّذآ خألُّؤ[ةٌُّّّـ جلحألّ[حتٌّّـ خلختْجنر
سّ[ْحجل ٌّ]�ٌ حت� :ّ ؤُّئة : ٌّجبَّخّألخت إلُّحتَّْء
سُّْإلُّحتٌّ جلحألّ[حتٌّّـ زحنىألّأل خ ألختحَّْ ّ ّىإل ز
ؤُّمختٌوُّْ ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌُّّة[أل شُّيّيُّزّـ
ىٌ زختخلّ[حت نيُّألحب ؤُّمختٌوِ خ٢ةٌُّّ طّؤ[آلإ
جبَّخّألفث إلضضضُّحتَّْء ضضضض٩ٌ جبَّْحتْخب ٌُّقًْأل
جلحألّ[حتٌُّّة ةُّ نيف خُّئ�[ألُّ ألّحن[ألُّْ طُّْ إ
ألضض[جبحتْخلضضر جلحألضضّضض[حتٌضضّضضُّةضض ئضضُّ أجبحتْخلضضضضرا
خرًحألف نيآل نيُّّّح حتحخلضض٨ سّ[جبَّة[ذَُّّْح:
حتَّة[ألس ط[ٌ[ سّ[خىٌُّألَُّّْح ُّإلُّئ حت�حخل٨ّـ
جلحألّ[حتٌّ[ألُّ إلُّحتٌُّء:ئُّْ سّ[ْحجلآلح:ط[ٌ[ ؤُّمختٌوُّ

إلٌُُّّح ضٌ[ألّ[آل ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ُّْ�خُّئ
خضضًححتََّّْ ّ ؤُّئئُّة ؤُّخُّخلرُّ طُّْ :خ
ؤُّمختٌوِثإ خ٢ةٌُّّ ئُّخلُّحت ٌّجبَّةخت ٌجتٌألَُّّْ ذً
أخلضضُّحتنيضض[ٌَّّْ حكضضنضضختهضضُّ ؤضضخيضضحبحت بإ

ؤُّمختٌوُّاإ
أخلضضختْجنضض٨ حكضضنضضختهضضُّ مجدّنُّ: بإ

ؤُّمختٌوُّاإ
أخلضضضألضضضًحتٌّ حكضضنضضختهضضُّ شضضضضضحبْجب تإ

ؤُّمختٌوُّاإ
ؤُّمختٌوُّاإ حكنختهُّ:أألختض يّؤُّ تإ

أحضةا ط[ة[حت تإ
ؤضضختلّـ خُّخبٌ[أل إلٌُُّّ زًٌَُّّألحبٌّ طضضَُّّْ
جتٌألَُّّْةختجبألٌ خُّذً خُّإل[ٌّؤختلَُّّْآ ةُّخل[ٌُّذّـ
ضختحزُّْ سّ[ةختجبألٌَُّّّْ حت�حخل٨ّـ ُّْخلختْجن٨:إلُّئ

ني[ةُّإ
ضضرضضَُّّْ ّ جبَّخضض ْحتجب أ,ضضضضضضةا طضضض[ةضضض[حت
ٌُّّ�ؤُّئة جبحجبمجضضُّحتٌّّـ ئُّذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّة[أل
خُّحتحؤدُّحت:خُّضًجبٌّ طُّحتةُّة[أل جبحجبمجُّحتآ:إلُّحتَّْإل[
طُّضيِ ذّحتٌّ ةؤُّئ�َُّّْإ ط١ٌُّْْ ضٌّّـ
ضضض٩ٌ جبَّْحتْخب ٌُّقًْأل زختخلّ[حتٌّ خبؤضض[حتٌَّضضُّء
ة[حت حت�حخلضضر ة[حتةختجب جبحتْخلضض٨ ط[ٌ[ َّْةضضًثإ
إلُّئُّة[حتةختجبآل ٌ[آل جبَّخ[زح ط[حتحخلرٌُُّّةحبح خُّمي
ني[ةُّ ْ ض٢ جبَّخ[زح ط[حتحخلرٌُُّّةحبح خُّمي إلُّئُّة[حت

نيُّّّح خبٌ[آل ذ[ٌدُّذ ًَّحتٌّ ّ ز نيُّّّح
ةُّئُّخًححتٌّ ّحن[ألٌُّّ: ة طُّْ س[حت: ٌّإلُّألحب
ٌ طٌَُُّّّْ:جلحت ئُّخُّحت خلُّحتإلُّئحبَّجبَّآلآ طُّضيِ:جبح
أل[ةٌُّآلآ أحينًخ[زاَّة[آل خُّ جبَّحتء ّؤُّ ئُّط
خُّطُّحتةُّة[أل أل[ذًحألف َّْئُّجلحتخٌُّّ:ة[ذُّة[ق[ألحبح
حت�جنآل:ألُّّّ جلحت ٌ[ضًجب:طَُّّْ إلُّئجمفآ ضؤ[آل
ّىإل[ذألّ[ألحبح ز ئُّخًْآلّـ ىةُّضُّئ ّؤُّ ط ٌّ
ة[حتٌ[ألحبحآ ٌَّّْ زٌُّخت� ة[حتةختجبآلّـ ئُّسحتٌّ سّ[ْحجلآل
حت�حخلرّـ طُّع[ؤحبحأل طُّضيّحنَُّّْ ئُّخًححتٌّ َّْ

إلُّئٌُّ[آلإ
أهئجموُّ سضضًحألضض هضضُّئضضجمضضُّهضضٌُّّ: تإ

حطؤ[ئا
جبَّةضض[ز ٌجتٌألَُّّْ ذً ةُّ جلحألجمرٌُُّّ طضضُّْ
ٌد[جلٌَُّّ حت� طضضُّْ إلضضُّحتَّْإلضض[ أل[آلآ ّ جبحإل ئُّخلُّحت

َّْء سًحألآ إلًألُّحتٌّّـ خُّة[حتٌّ: حبَّخل٨ةُّإلُّئ
إلُّخلرّـ هّىختْ ةُّئُّخلُّحت ّىئّألُّْحألٌُّّ ئ طُّْ
ّر جبَّمجٌُُّّأل خُّطُّع[ؤ ٌجمرُّة[ق[آل ًإلُّئ
جبَّمجختٌآلّـ ًٌّمج جبَّةٌُّآلّـ خلٌُّخت ّىحبح ئُّة[ذ
طُّْ ة[حتٌّ جبَّةٌُّآلآ جنرُّسًحألُّة[آل ؤر[خُّمٌُّّ
سًحألُّة[ألحبح ئُّجنرُّ جبجلٌألٌَُُّّّْ ض هُّئجمُّهٌُُّّ
ٌألُّ ْ قًْألٌُّّ: إلًألُّحتٌّآ ٌألُّْححتٌّ جنً إلُّحتَّْء
ط[ْحخًْأل ٌ[آل يخيّحبَّ ٌ[آل خل[ؤوألّ[ ٌ[آل
خلختْجنرّخن ئُّجبٌ[حتجبَّة[أل س�ُّ ٌ[ضًجب ضحت
ض٠ٌٌَُّّّّ سًحأل:طُّْ جلٌ[ذختآ:هُّئجمُّهٌُّّ ئَُّّْجي
ّ ؤُّئئُّة ٩ّ جبَّإل خُّة[حتٌّ أل[َّْ ّ إل ةُّجبَّخل٨
ّحن[آل ٌألُّة ْ ة]ني َّْةً: سّ[ْحجلجبح ة[حتٌّ
ألًحألحبأل ة]ني َّْ سحتَّة[ألَُّّّْ خُّإلُّؤًْ:

جن[ألٌإ خلّألُّؤ[ٌّـ
أهئجموُّ ط[ٌّأل هُّئجمُّهٌُّّ تإ
ّىئّألَُّّْْ ئ خُّ جبَّجبحز خ[ٌُّط جلحألجمرُّ جب٩ٌاطُّْ
جبٌألآ جلحألضضّضض[حتٌّ خلضضختْجنضض٨ جنّىختجبألٌَُّّّْ
سحتٌّ خ٢ْخ[َّْحت�ْ طُّْ إلُّؤًْ حلمجختذأل ّ خُّئُّط[ؤ
خ ٌ حل ّ ز[٥ خُّ جبَّخآل خلُّك[ألحبأل[ألٌُّّ ُّْ�خُّئ
ّىحبحألٌَُّّّْ إلُّْئحبَّجبحزئ إلُّحتَّْإل[ جلحألّ[حتٌُّّة[آلآ
خلُّحتني[َّْة[آلّـ ٌجتٌألٌَُّّّْ ذً طّؤ[ألّـ طُّجلؤًْأل

خى[زإ ط[٩ٌّ ضخ[حتْجب جبَّحتةُّْذألُّة[آلّـ
أهئجموُّ جلحألضضجمضض٨ هُّئجمُّهٌُّّ ثإ

حئنئالا
ّ�ٌُّحنغّـ ذ خُّؤ[أل[ٌّ جلحألجم٨ هُّئجمُّهٌُّّ
ّ�ٌُّحنغّـ خُّذ جلحألضضجمضض٨آ جبٌضضض[حتجبٌَّّ حت�حلضضُّةضضختجبألضض
ى﴿جمرألٌ حت� ئُّخلُّحت إلضضُّحتَّْإلضض[: ّحبحإ ّ ذ حؤضض[آل �ذضض٢
ؤُّمختٌوِإإ ًَّّحتٌّ ز ذ[ٌدُّفُّألحبٌّّـ مجختحؤِّـ:خًْألزخت
ّحن[ألُّ ة طضضُّْ إلضضُّْئضضحبَّجبحز جبَّةضض[زّـ ٌجتٌألَُّّْ ذً
جلحأل[ شًحخل٨ ط٢حجبَّْ ةُّئُّجبَّحتٌََّّّْ خى[ز ني[حتَّخلُّحت

ذ[ٌدُّفُّألحبَّة[ألَُّّْآلإ
ئُّخلُّحت هُّئجمُّهُّ:ة[حتٌّ إلٌُُّّ خًححتٌّ:ذختٌخن ِ مجُّئ
هُّئجمُّهٌُّّ ٌ[خل[ٌِّـ هُّئجمُّهٌُّّ إلُّحتَّْءثإ خى[ز

إلرحبإإ زُّحتَّْحتجبَّْ ْ جتْْ ّ ؤ

خل[٨ٌث ّرآ طّألرُّحتأل خلُّحتني[َّْث


