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ؤُّقًجب ؤآل ّ إل ْث

هًحتخلرا خختٌ[آل: طُّقُّجبْ أطُّةدُّحت
طُّال ألضضًْخلضضّضض٩ خلضضُّحتزضضُّحتجنضضرضضّضضِ
ةٌُُّّةُّؤّ[آل ةضضختجبَّْْآ دٌُّ[آل ّ ةر
أطّغ ةضضحتخلضضِ ؤضض[ؤضضخلضضرضض[ٍ
جبٌضضختحخلضض[ذضضِ خضض ضضضُّئضضحبْْآلاضضضُّ
ؤ[ؤخلر[ٍ إلُّحتَّْإل[: :ْ طّجمؤِ
ًّجبَّْئُّذُّّّة[ألّحنُّ أل زًٌَُّّألحبٌُّّ
ئُّْحجنألرآلآ طُّؤختٌىِ ٍئُّجلحألى
ٌ[خل[ْ ؤ[ؤخلر[ٍ جبَّْْؤّحنّ[آل
ئُّإلُّؤ[آل ٌُّ]�ؤُّئة ْ جبحجبمجُّحتٍ

طُّؤختٌىّحبحإ ٍجلحألى
خلّ[خلُّّّة[آل ئُّمجُّْحتَّ ٌ جلحت
طُّؤختٌى[ٌُّّة[آل ّىئُّحتََّّْ: ئ ْ
طضضُّال ألضضًْخلضضّضض٩ خضضضُّجنضضضحبححتٌضضضِ
خقًْألُّ ةضضضضختجبَّْْآ دٌُّ[آل ّ ةر
ٌو سًجل خختعألجمىِآ أجلخّهألًّ
خختأل[حتجب خضض[حتخضضختآ خألّ[ؤف ألضض[ٍآ
ْ طّجمؤِ ئُّخ٢ؤُّألحبَّ ئًٌحماْ
ض[ذُّؤِآ أؤُّقًجب مُّحتَّخُّة[ألّخن
ألًحت آ ئُّذضضض خضضآل: شضضُّخلضضُّآل طُّؤ٢
أةًك إلُّحتَّْإل[ جن[خبآلا حطجمفإٍ
ألُّذَُّّْ مجحنرِّ ٍ خلىختذ٢ طُّأل[آلاضِ

ٌُّة�ختذًَّْة[ألّخنإ
ّحنُّةُّّّء ئُّز دُّ ّ ةر طضضُّال
خضضُّجي إلضضضُّجنضضضر: :ْ خضضّضضجمضضر ْ
خلُّحتزُّحتجنرّ[حت إلُّحتجبْْ ٌرآ ّىحب ز
ألًْخلًَّّْ خ ّحنىٌُُّّّةٌُّ[آل ز
خلضضُّجبٍَّ أحتَّْْْ خُّأل[ْْألّحن[ألِ
ؤُّجبَّألِ جلٌ[ذخت ّىِ: ٌُّْة خّجمر
إل[ذًَّْث ةُّذّ[ٌحبح جن[حتخلر[ألِا ْ
سُّذُّؤدُّحتآ ّ خل أبباٍ حتْْجبحَّْة[ألِ
سّإل[ألحبح ئضضُّإلضضُّؤضضًْ ضضضُّئضضىضضِ:
خىُّألَُّّْْ ةُّني[ٌْ[آل أل[ني[حتةختجب
خدألَُّّْ ؤُّذختخلُّّّ طُّْ حتْْخُّحت�ٍْْ
ّىحبح ئُّسّإل[أل مجختذًْآلآ ةٌُُّّضٍُّ

٩ٌ:ؤرؤ[ألُّ:ألُّّّإ جنً ةُّنيّحبٍ
أل[ني[حتةختجبَّْْ ّؤٍُّ ط ةُّطُّؤُّجي
ط[ٌ[ حتْْآ: ملٌُّألُّ زختخلّ[حتحألُّ ةُّطُّال
ٌضضرإإح جب ًٌَّ ئُّةً دًْألَُّّْ ّ ئ حتة:
جبَّذًحألف نيآل نيفإإح إلة[حتَّة[ألِ
جن[حتخلر[ألُّّّذُّة[آل ّىحبحجبحألِ ز
جبَّذًحألف نيضضآل ٌألفإإح دسُّحت� ّ ذ

خىٌُّألُّ ْح مجضضُّْحتٍَّ: ٌضضىضضِ حتْْجبحْ
ٍمجورًمج خضض جبَّحتْحجلٌَّضضضضضضضُّء:
جبَّذًحألف نيآل جن[حتخلر[ألُّّّذُّة[آلإإح
إلُّحت�َّجنُّة[ألِ حتْْخضضضُّحت�ٍْْ ّحن١ ز

خدّألَُّّْإإح جلَّؤُّآل
ؤّئئُّذ[آل جبَّذضضًحألضضف نيضضآل:
ط[ٌّألُّة[آل ْ حتجنألد٢ٌُّّة[آل ْ
ئُّخُّحت إلُّحت ألحلٌىدىٌُّألَُّّْإإح ئٌُُّّء
ْ طُّة[جبقِ إل[ْة[حتَّ: إلٌ[ألُّ: طُّال
خ ةختجب ّحنر خ[أل�إل خلّ[خلُّّّة[ق[آل
مجورًمجةختجبآل خ هختحْحآل ٌىِ جبٌحبححت
خ[خُّذ[ألُّْ إلُّؤًْ طُّال جبَّحتخضض[حتٍَّ
خُّجبَّال إلُّؤًٌْ[آل ّؤُّجي ط ئُّخُّض٨
دٍُّ ّ ةر ْ:طُّال جبحْحةُّؤ[ألَُّّْ:إل[ذآل

خُّحتإلُّؤإل[زإ ِ ئ
ّىؤ[آل خ[خُّذ نيضضُّألضضحب ؤُّ ّ ط
ةُّمجختأل�١ٌألّ[آلث ةختجبَّْْ ٍ ذ[ْْذً
ّحن[ألِ ّىحبحة ز إلضضةضض[حتَّةضض[ألضضِ
سّإل[ألِ ْ حتخبطضض[ْحٌضضِ سّإل[ألِ
ط[ٌف ِئحت إلُّحتَّْإل[ طّجمؤِآ

ٌ[آل ّحن[ألُّجبحآ ّىحبحة ز ئضضُّال
ّ�ٌُّحنرألُّ ذ طُّْ حتحخلر١

ضختحزٍُّ ُّْإلُّئ
خ إلٌُُّّ

طضض[ٌضضف
ألضضضضضضضضُّء

ط[ٌف ضًجبٍ
ضٍإ

ْ ْ جب
خلُّحتزُّحتجنرّّ[حتَّةُّ

ْ جبَّخضضضآل خضضضضُّحتجبَّْحال
خُّجنحبححتخًْحآل ث ضضفجبَّئ

ةةآل طضضضضَُّّْ: ئضضُّخلضضُّحت
أل[ط[حتحؤِ ةُّإلة[حتَّة[ألِ

ئُّسّإل[ألحبح ّى[آل ؤئؤأل ْ
إلضضضُّخبححتٍ ضضضرضضضَُّّْ:خضضٌ جبَّمجضضضُّحت�

خلُّحتةًذىختجبألِ ْ ٨ّ خختخل ْ
ئُّجبَّخلرحبحألِ إلُّحتَّْإل[ خلّ[خلِآ
ئُّنيُّألحب خلُّحتَّةُّّّة[آل ط[جلحجبٌُّّ
سّإل[ألحبحآ هضضختحْحألضضِ: أل[ْنيٌُُّّةِ
مُّحتَّخِ ئُّسّإل[ألِ خُّذ[ٌدُّذّّخن
ْ حتَّجي طُّهختٌيّ[ٍ ْ طّجمؤِ

ذّألحبحإ طُّؤختٌى[ٍ ط[خلّ[ْ
ةُّث ضضضضفجبَّئ خضضُّجنضضحبححتخضضًْحآل
خُّحتإلُّؤِ ط[٩ٌّ جبَّؤ[حتمج٢ٌِ
إلضضُّحتَّْإلضض[ إلضضةضض[حتحألضضٌُّضضُّآ طضضضُّْ
ٌألحبَّْححتٍ ألُّضً :ْ سُّإلئ خُّحتإلُّؤِ
ئُّأل[َّْحتةِ ُّّإلُّئ ّ�ٌُّحنر٩ ذ ْ
خ ٌُّخ س[ ط[ٌّألُّّّة[آلآ زٌُّ[ؤُّ
سرُّؤدُّحت ّ خل أبباٍ ذ[ْحألِ طٍَُّّْ
رَُّّْآ ّ ألُّخ جبْْخضض[حتَّ ذخت ٌىِ س[حت
إلُّؤًْ خ ٌ ةُّني[حتَّخلُّحت ًٌّجمرُّ ز
خحبجلٌألَُّّْ خلئدّّ[ألُّ: إلة[حتَّ: طُّْ
خُّجنُّحتٌُّّز ألًٍَّّ ةُّْحٌىختجبَّْْ
رَُّّْإ ّ خد جبٌىُّ ألًَّّةٍُّ ئُّْ حتيِ
أحتحقضضضًإلضضض[آل زضضختهضضّضضجمضضحت
أؤضضُّإلضض[فضض[ ألضضضضٍَُّّْ نضضض[ألضضضحبٍاٍ
ئُّخُّجنُّة[ألِ ّ ئٌُُّّة ن[ألحبٍا
جبَّؤ[حتمج٢ٌِ جبٌ[حتجبٍَّ دُّةٌُّحبح ّ ةر
ئُّخُّجنُّة[ألِ ّ ئٌُُّّة ط[٩ٌّ
أل[ْْألّحن[ألُّجبح طُّال ٌخت ئُّخب دُّةٌُّحبح ّ ةر
أجبحضضضجمضضرضض٩ جنضضضّضضضحبَّةضضض[ذضضضَُّّْث
ًحآل ّ أل جبْخبؤأل[ٌُّذِّ خُّجنُّة[ألِ
ؤًخلئؤ[ألُّة[آلاآ ْ إلّألحبخم
ؤ[ؤخلر[ٍ أن[ألحبٍا زختهّجمحت
أطّئّألٍاٍ ٍئُّجلحألى أجلحطضضختاَّ
طُّؤختٌى[ ٌُّة�ختذًَّْة[ألِ ْذُّ
خلّ[خلُّّّة[ألحبح ئُّجلحألجمرُّ ْحألُّ ْ

رَُّّْإ ّ جبَّئ
خَُّّْ ًّجبَّْئُّذّّخن أل إلُّحتَّْإل[
ئُّخًححتٍ ةُّني[ةِّ ألضض[خلضضختحَّْ:
ٌُّخ سضض[ ؤضضختلضضحبح ؤضض[هضضُّةضض[ألضضِ
ئضضُّجبَّخلضض٨ ألضضضُّةضضضًخبحٍَّْ ؤضضؤضضِ
َّْحتمجضضضختذضضضًَّْْ مجضضضضٍَُّّْ خضض[زضض٢َّ
ّرث جبَّئ ٌرَُّّْآ خىًخب ّحنرًَّْ ألٌُّإل
جبحَّْْ طضضَُّّْال إلضضُّْئضضِ خضضضُّحتجبَّْحال
ِةُّض[ئ ٌْجمرًْؤُّ رّؤَُّّْ ّ ئُّمجُّع
ؤًخلئؤ[آل ًحآل ّ أل خٌُُّّة�ٌُّحنر٩
إلضضُّحتَّْإلضض[ "آ: إلّألحبخلُّة[آل ْ

ؤآل ز[ةجمر[ألحبحآ إلّألحبْ: ًحآل ّ ئُّأل
إلُّحتجبْْال ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌُّّة[ألِ
ّىّخن مجًؤ[أل إلّمت ّحلجبَّةختجبآ خُّإل
أؤُّإل[ف[ ةُّخ[ز٢َّال ألُّّّ ئضضَُّّْجبح
مجضضضُّْحتٍَّ ضضىضضِ ّ حتئضض نضض[ألضضحبٍا
ة[حتحألُّآ طُّال: خ ئُّإل[ألحبح× حَّْ �مجضض٢
ئُّخلُّحت ةُّطُّْ ط[جنىختحجنُّ طضضٍَُّّْ
َّْْ ذًألحبحت� إلّألحبخلُّّّةِ جبَّخل٨
ٌر جبَّةًخبحت أثتثباجبح ِئُّخل[ئ
ًٌّجمر ئُّز جلٌ[جب ْحخًَّْ: ْحٍ ةُّخخت�
ْ ؤضضًخلضضئضضؤضض[آل ؤضضًسضض[ؤضضُّئضضٍُّ
ٌُّخ جبَّةضضض[ز ز[ةجمر[ألُّّّة[آل
ذُّؤُّألِ طُّْة[ز ةًجنرًٌُّْذِآ
خضضًَّْآ ألًّ ْ : خلضض[ئ جبْحألضضضحلَّ ؤضضآل
َّْْ ّحنخت� خُّز ّر جبَّخ ٌُّخ إلُّحت

ؤآلإ قًْألٌُُّّةِ
ح ينّحنحب ح ْ ئُّ

إلُّحت خ[ز٢َّال

َّ ُّّّْئ ئُّؤألحبح
ؤختجبألِ إلُّذ[ةً:

ٍضضضض خبٌضضضض[ألضضضضِ
ذضضُّحتضضض[ألضضىضضختجبخضضًْ

نيضضُّخلضضسضض[ألضضحبألضضِ خضضضض
أإلّألحبخلِإ زًٌَُّّألحبٌُّّ

ٌُّخ طّجمؤِاٌُّة[آلآ
ئٌُُّّآل:ذًألحبحت�ََّّْة[ألِ:إلُّحتجبْْ

ٌرإ ٌحنَُّّْ:ضجنّ[آل:أل[ْ
ْ ّر جبَّخ خضضُّحتجبَّْحال زختهّجمحت
خَُّّْجبح جبحآل ّر جبَّخ خُّال ّرث جبَّئ
خ[ز٢َّال ْحألُّة[ألِ ةُّخلُّحتَّحت�حٍ: ّال خأل
إلُّئ�ختذدًْ شّيحبال ْ حتة ٌ إلُّألحب
ّىُّؤ[آل إل[ْخل ْذضضُّ خُّحتحؤدُّحت
ةُّطُّْ ْحؤضضحبحجبَّألضض[ أز[ةجمر[آلا
ّ ني٢ة َّجبح ئ٢ ؤٌُُّّآ: ّ ط جبْخبؤ٩
طضضَُّّْآ ٍُّ�خُّئ خ ؤضضَُّّْ �جبَّمجضض٢
ِئُّخل[ئ خًْ أتبا:خل[آل ذُّؤُّ×
ّخّجمرال:أئّ[يُّز أبتثباجبح:ة[ذ
ة[ذُّ ةُّطُّْ ةًخبحتحَّْآ ض[آلا مُّئِ
خًْإ ز[ةجمر[آل: َّْجلٌختحألِ خلُّحتء:
ِّجنص[ئض ضُّئىّحبح ئُّخُّحتجبَّؤِ
ْحٌُّ جبَّؤضضًز ٍآ جبَّحتجبَّخضضضضخت� ضضضال
ضضر ّ ةضضًخبحتحخضض خضضُّحت�حخلضض٨ ةضضُّإلضضُّحت
ِإلُّْئ ئُّْ ّر ألُّخًْخ حتجلمج[حتٍ ْ
ئُّْ جبحتحَّْآ ٍةضضُّخضض ةًجنرألٍُّ
ًٌَُّّةِ ّ خُّجن ّىّ[آل ٌُّة ة[ذُّجبح
إلُّخلرال ةضضضختجبالآ خلضضٌُّضضختٍ خلضضٌُّضضخت
ةختجبآ حتٌجمًحخًْآل ْ خُّجنُّحتؤُّجلححتٍ
خُّةًجنر٩ " جنص[ئض خنيِ
إلّمت خبٌ[ألّحبح ئُّإلُّؤًْ ةُّ ّ ٌُّة

ألُّجبحْالإ ٌىِ ط[جلححت
جبَّؤضض[حتمجضض٢ٌضضّضضُّ إلضضُّؤضضًْ طضضُّال
زختخلّ[حتحألُّال طُّْ خل[ذَُّّْ ئُّْ خنيِآ

ٍخُّإل خًْ إلُّحتَّْإل[: ةختجبآ: ئُّضال
طُّْ ئُّإلُّؤًْ مجًؤ[ألىختجبألّحنال:
حتة خ ةُّخ[أل�ُّْحجل حألٍُّ خ٢ْخ[َّْحت�
حتة ْحذ[ جبَّةُّآلث شّيحب دًْألَُّّْْ ّ ئ
ةُّ طُّْحألٍُّ ئُّإلُّؤًْ دًْألَُّّْ ّ ئ
ألُّذََُّّّْْ مُّيّحبَّْ ْ ط[ٌف ئُّحت�ٍْْ

سّ[ْحجلآلإ ّؤ[آل ئ
ة[ذَُّّْْ ئُّْ ّرث جبَّئ إلُّحتَّْإل[
جبَّجبَّال طَُّّْ :ِإلُّْئ : طُّؤخت� ذ[ةً

ضضًحآل ّ ئضضُّألضض ةضضُّمجضضوضضرضضًمجضض
ز[ةجمر[ألحبح إلّألحبْ

خضضُّحتجبَّْحؤضضّضضِ

ضضضدضضضحبَّالآ ّ زضضض
خلضضض[ألضضضٍُّ ئضضضضضُّال
إلضضضُّْئضضضِ جبْحٌضضضّضضضحنضضضحبح
سّإل[ألِ ألضضحلٌضضىضض﴿ضضجمضضرضضألضضٍَُّّْ
ّ جبَّجبَّالآ:ة[ذ حتخبط[ْح طّجمؤِ:ْ
ؤآل حتٌْْحبح سرُّؤدُّحت ّ خل أبباٍ ةُّ
ألًّجب٥َِّ خ[جنًْحتٍ ّىِ ئُّمجُّحت�َّة
خ ذُّئُّهألِ ضًجنىُّةُّال خضضًْالآ
خىُّحتََّّْآ ذُّئُّهحلٌألُّةُّ ْذِ ةختجبال
ئُّطُّؤختٌى[ ذختخلأل[ء: ٌىِ: حتْْجبحْ
َّْء ةختجبْ ٌّّال خُّمجً ؤألّخن حتٌْْحبحآ
ة[ذجتؤ٢ نيُّألحبٌآل ضُّئىِ إلُّؤًْ
ذُّئُّهحلٌألُّةُّجبح ئُّخُّحتحؤدُّحتٍ
ْحجبح ّىِ ئُّة[حتَّخل[ذ جبحألّحنرالآ
طُّؤختٌى[ٌُّّة[ألحبح ئضضُّمجضضُّئ : جب�
خلضضُّحتء ئضضُّزضضُّحتنيضضُّةضضختجبححتٍ خضضًْآ
ئُّخُّحتحؤدُّحت مجٌُّحنرال أخًجياٌخن

ذ[ْحألى[حتٌُّّجبحإ ة[حتَّ طُّال
أخضضًجيا خلضضُّحتَّذضض[:ئضضُّخلضضُّحتء
ّىِ جنر طضضَُّّْ ْذضضِث ْ مجٌُّحنرال
طُّؤختٌى[ نيًألىُّ حبحتحَّْآ: ّ ٌ�[ز حت
زضضُّؤضض[حتجبحتحَّْآ ضٌحبح ئُّض[ةِ
ّ ة[ذ ئَُّّْ:ألُّمجٌُّحنرال جبْحذخت خُّال

طُّؤختٌى[ٌُّّة[آل زُّحتنيُّةختجبححتٍ
ٌ[آل ط[ٌحبٌئخبٌ[ خضض مجضضضحت�جبحتح
إلُّحت مجحنر�٢إ ٌضضىضضِ: خلضض١حذضضّضضجت
خضضُّذضض٢حت جبخب جنضضضضُّحت�ٍ خضضُّذضضُّألضضإلضض[:
ًٌّجمرُّ ز خُّئىً ألُّّّآ ني[حتَّخلُّحت
ذ٢حتٌخن إلة[حتَّة[ألِ جبخبخُّ جنُّحت�
ّجمر[جي ط ذ[َّْةً :ْ ٌر ٌألخت حتحخ�ُّ
ّحنٍُّ ة خ م[جبٌألُّ ٌىِ ني[حتَّخلُّحت
هُّئُّخلرف:ألُّجبجلحتحَّْذَُّّْآ:جبْحذختٌخن
ئُّْذ[ألِ ْخُّحتخ إلُّخبححتٌُّّةِ
خُّذ[ٌدُّذِ إلضضٌُّضضُّآ خضضض[جنضضضًْحت

طّجمؤّحبحإ ئُّسّإل[ألِ
ئضضضًٌضضضحماٍ أخضضضضضضُّحتألضضضضضض[حتجب
ًخ[أل�ّخن ّ خُّأل حتخبإلُّذأل[خلِ
خُّأل[ْألّحن[ألِ خىلًْةِ ّىِ خُّجن
ضضحنضض[ألضضِ ّ أخضضضضٌُّضضضضُّةضضضضحبح:ةضض
جنضض[حتخلضضّضضرضض[ألضضّضضّضضُّذضضُّةضض[آل
ٍمجضضضوضضضرضضضًمجضضض ٌضضضضضضض[آل
جن[حتخلر[ألُّّّذُّة[آلإإحاْ
ذضضّضض[ٌضضحبح:إلضضض[ذضضضًَّْ
خضضضُّؤضضض[ألضضض[ٌضضضُّء
ئضضضُّؤضضض[ألضضض[ةضضض[آل
الث ّ خئ جبَّذضضًح×
ة[ذٍَُّّْ ئُّْ

ةُّجن[حتخلر[ألُّّّذُّة[آل
ئُّخلُّحت حتجنألد٢ٌُّّة[آل ٌ[آل
ّجمر[ ط ذ[ةً زٌُّحبحخًَّْآ جلٌَّْضضِ
خُّحتجبَّْحؤُّآ ًحألّ[ألحبح ّ ئُّأل مجورًمج
حتْْخُّحت�ْْ س[حت ةُّجلحتخٍُّ حتحخلرُّ طُّْ
خًَّْ جبْخبؤأل[ألُّ جلٌ[ذخت خًْألٌَُّّْ[آل
خًَّْ ّحن[آل ّىحبحة ز جلحتس[حتٌخن ْ
ْح س[حت إلُّؤًْ مجورًمجآ:خُّال ذ[ةً
حتٌْْحبحَّْْ مجورًمج خُّئىً ألُّخًَّْآ
خًَّْْ زىلخت� زىلخت� َّْخلر[َّْْ جبْحذخت
خًَّْإ ذّ[جبح ٌُّة١ٍ خ خلًْجبٌ[آل

ئُّجنُّحت�جبح ة[ذُّجنِ طُّْ ذُّأل[ألُّز
هّىختْ ٌُّة١ٌحبح ئضضُّمجضضُّئ خضضًْآل
ٌُّة١ٌحبح ئضضُّمجضضُّئ خُّإلختَّة[ألّ[آل
ٌُّخ سضض[ ةضضضضختجبَّْْآ طضض[ئضضًمجضضحت�
سّ[ْحجل سحتٍ خُّنيُّألحبٌآل مجورًمج
طُّْ خُّأل[ْخ[أل�١ٌآل خُّحتجبَّْحؤدًَّْإ
حتجنألد٢ٌّ[ألُّجي خًْألَُّّْ حتْْخُّحت�ْْ
ْ طّجمال ًحآل ّ ئُّأل جتْْجبحآ ّ ئُّؤ

خًَّْإ ؤُّخلصُّّّذُّجبح
خضض[حتْجبضضضُّةضضُّ ئضضُّخلضضُّحتَّذضض[جبح
ألُّخًَّْآ زختجنأل�حبححت ّحنُّْ ة ِ خ
ذًألحبذختٌألّ[آل ّحن[ألُّة[آل ّىحبحة ز
ٌُّء ئُّجبْحٍ ٌُّء جنُّحت�َّة[آل خًَّْآ
خ٢ضجمرألَُّّْ خ خضضًَّْآ خضضضُّحتجبَّْحال
طُّؤٌُُّّّْة[آل َّحت�َّة[ألِ جنُّحت� خ[خلِ
شُّؤحبحألُّّّة[آل :ْ مُّخ[خلُّّّة[آل: ْ
ْحذضض[ جبَّةضضٌُّضضآلث حتؤضضضحبح ئضضُّمجضضُّئ

خّحلَّألرِّ طّؤسختحذحتٌُّّذِ
مجختذدًْ ةضضُّجبَّخلضض٨ ؤُّخلّصِ
ز[ٌرُّضرُّةٍُّ ذًحتةّ[جبحْ خُّخلُّحت
ةُّجبْحذخت ْ خضضًْ يًخلرُّألرّألُّّّ:

إ خُّطُّخلرُّألدًْئ ّر جبَّخ
ئضضضُّخلضضضُّجبَّةضضض[ألضضضِ جبْحذضضضضضضضخت
ض[نيسُّحتخلرُّة[آل جنُّحت�ٍ أل[َّْحت�حخلرحبح
خُّجبْحٌحنّحبح ْ ّحبَّة[ز جبَّخلرس
م٣ً[ألِ جنضضُّحت�َّةضض[ألضضِ جنضضضُّحت�ٍ:
خلُّجبٍَّ ذ[ةً طُّْحتْز[ٌُّّة[آل ْ
جنضضُّحت�ٍ ضضر ّ ألضض[خضض شضضُّلضضحبَّإلضضُّؤضضفإ
ةُّ ّر ئُّخ٢خىل طضضُّألضضحبَّئضض٣ًضض[آل
ئٌُُّّآل:ؤُّخلّصُّّّة[ألَُّّْ:َّْجبَّخلر
طَُّّْجي إلضضُّحتجبْحٍ ٌرَُّّْآ ألخت ّ جبَّإل
طّجمرّنؤ[حتٌُّّز جنضضُّحت�َّةضض[ألضضِ
ة[ذٍَُّّْ ئضضُّْ ّحبَّة[زآ جبَّخلرس
ضضُّذضضُّةضضٍُّ إلضضُّك ةضضُّأألضض[زضضئضضّضضآلا
خُّجنُّحت�َّة[ألِ :ْ ّحبَّة[ز: جبَّخلرس
ةذ[ٌِ ألّحنرؤ[ألِّ: طضض[جلحجبٌضضِ:
جنُّخلرُّة[ألحبحآ ْ ئُّزُّع[ة[آل ٌر جب
ًحآل ّ أل ةُّزًٌَُّّألحبٌُّّ ّر أل[خ خُّال
طّجمؤِ سّإل[ألِ طضضُّْحتْزضض[ْ
جنضضضُّحت�ْ خضض خضضىلضضًْةضضدضضىضضٌُّضضألضضَُّّْ
ٌ[آل جنضض[حتخلضضرضض[ألضضِ ضضىضضحبحجبحألضضِ ّ زضض
ٌجتحٌِ خُّجبحت خُّئىً ط[ٌّألُّة[آلآ
ّىِ ة[حتئ ّجمر[جي ط ذ[ةً خلُّجبَّة[آل
مجضضُّْحتَّ جلحألّ[حتٌِ ْ حتجنألد٢ٌِ

حتٌْْحبحَّْإ جبح إلُّحتجبْْ ًحآل ّ ئُّأل
مجضضًؤضض[ألضضِ ةضضُّخلضضّضضخن إلضضّضضمت
هُّئجمٍَُّّ ْ مُّحتَّخِ: ئُّجلحألّ[حتٌِ:
خلضضُّخضض[حتَّز ألُّّّ حتْجنضضضحب طضضّضضغ
خٍَُّّْ إلُّئجم[ألَُّّْةُّ خُّطُّْحتْز[آ
ئضضُّخلضضُّجبٍَّ ٌضضُّةضضُّظضض[حتٌضضّضضَُّّْ

خلّ[ألحلَّإلُّؤحبحإ
ةُّخلّخن إلّمت نيآل َّْء
ئُّمجختأل�ِّ ِّألىًْئ
ْ طُّْحتْز[ ذ[جلَّمجُّحتٌِ
أل[ة[ز حتئضضٍُّ طُّْ

ٍ َّ ْ ذألُّ إل[ مج[ ط[ خُّ ئُّ
طّجمؤِّ مُّحتَّخِ سّإل[ألِ
ألجلجبَّجبحإ ئُّخلُّجبٍَّ �حٌُّّْذِ مج٢ جبح
َّْء:نيآل:ئُّخلُّجبَّة[ألِ خُّظحتَّ
ؤ[ؤخلر[ٍ مضضُّحتَّذ أل[َّْحت�حخلرحبح:
طضضُّْحآل ّجمر[ ط خضضضًَّْآ طضضُّْحتْزضض[
طُّْحتْز[ٌُّّة[ألآلإ ٌألحبة[حتٍ ضً
ْحٌضضضضُّ ؤضضضض[ألضضضض[ٍ طضضضضُّؤضضضضُّجي
خُّذُّألإل[ إلُّحت ةُّزًٌَُّّألحبٌُّّة[آل
خُّئىً ألُّخًَّْآ ِ ؤئأل ٌ[آل جنُّحت�
ّىىختجبآل ة[حتئ ْمجورًمج جلحتسضض[حت
أألضضضًحت:حطضضجمضضفاٍ خضضضُّال خضضضًَّْآ
ألضض[ٍْ ٌضضخت ئضضُّخب ّىِ خُّجن جنضضض[خبآل
مجورًمجَّْا ٍ]�ٌ ئُّحت� خل[ئأط[خل[ٌخن جبَّ ّرث: جبَّئ ذ[ٌحبح ألًْخلًَّّْ:
أخل[ؤطّئ ْذضض[حتَّةضضٍُّ خضضُّخلضضُّحت
ٌضضًَّ ضضسضضُّحت� ّ ذضض إلضض[ألضضرضضّضضألضض�ضضرضضآلاجبح
جن[حتخلر[ألُّّّذُّة[آلإ ّىحبحجبحألِ أز
أؤُّئّ ْ ؤآل ة[ذُّ طُّْ تثثباآ
ئُّْحجنألرآل جبال ؤضضض٢ اضِ شجمف
حت٣َِّ خلُّحتجبحألِ ةٌُُّّةُّال خًٌْآلآ
أةئّألرآلاجبحإ ئُّخلُّحتجبَّؤِ: خًْ
إل[ذدًْآ ةذ[ٌِ ةُّألحبحْ جنضضُّحت�ٍ
ط[٣[ألُّّّة[ألِ زضضُّؤضض[حتَّ خضضُّال
ضض�ضضُّ ّ زضض خضضض:خلضضضضُّحت طضضُّؤضضختٌضضىضض[
خُّحتجبَّْحال إلُّحت ّحنر[ إل م٢حيُّّّة[آل
طُّؤختٌى[ جبَّحتٍََّّْ َّْجلٌضضختٍ خًْآ
ةُّث ًّذف ّ ز ةختٌجمرهُّحتا أْححتآل
خُّال هُّحتؤ[ألِ ةئّألرآل خلضضُّحتء
خُّأل[َّْألحبَّة[ألِ جبخب: ةختجبَّْْ: حبحألُّ ّ ئ
نيًألىُّ مضض٢حيضضِآ إلُّْحئ�ختٌِ
خلُّحتء ذ٢حتةختجبألِ خ ألُّضحنٌُّ[آل
ئُّْة[ذٍُّ جبحأل[َّْآ خ[ْء أخًجياضِ
جبَّة[زآ ٌر: ةً ْذِ: خلُّحتجبحألِ

خلسِ:جبحآ ئُّةجنىِ جبْحٍ:ألُّؤ[ألِ
أطخلئا ٌىىُّْذألأل[ؤٍُّ حت جبْحذخت
ط[جنرِّ جبَّجلحألضضِ ةُّْحؤ[آل إل[ز
جنُّحت� ْ ّر جبَّنيُّخلس ئُّأل[ْنيُّةُّجبح
خُّجبٍ إلًّحة[ق[آل خُّال ّرآ أل ّ أل[ؤ

ألُّإل[زإ
ّىحبحجبحألِ ز ٍخُّإل طَُّّْ ط[ٌ[
ٌ[آل جن[حتخلر[ألُّّّذُّة[ألٌَُُّّّْ
خُّحتخبََّّْألحبٌُّّ ّىحبحجبحألِ ز ٍخُّإل
جبخب ْ سضضّضض[ْحجلَّةضض[آل خلّ[خلُّّّ
طُّمجُّحتٍ ّر ّحبَّني ز خٌُُّّةُّة[ألُّإإح
ّرث جبَّئ جن[خبآل جبْحذخت ّرإ خ جبَّْْال
ألُّّّ ئضضضَُّّْجبح ّ مجًؤ[أل إلّمت:
جن[حتخلر[ألِ ةضضُّسضضّضض[ْحجلٌضضّضضُّةضضِ
حتخبإلُّذِ طُّؤختٌى[ْ ًحآل ّ ئُّأل
طّألى[حتٌىختجبألِ إلٌُُّّآ أل[َّْحت�حخلرحبح
ألُّّّآ ؤ[أل[ٌُّةِ إلّمت طُّؤُّجي
ّحنُّة[آل ة إلُّؤًْ ّر أل[خ خضضُّال
ِّ ؤئؤأل خ خىٌُّألَُّّْ خىلًْء
نيآل َّْء جن[حتخلر[ألُّّّذُّة[آلآ
أإل[ألرّأل�رآلا زضضختهضضّضضجمضضحت
خُّئىً جبَّةضض[زآ خ خ[أل�ُّجنٍُّ
خلّ[خلِّ ضضحنضضٍُّ ّ ةضض نيضضُّألضضحبٌضضآل:
نيضض[حتَّخلضضُّحت إلضضٌُّضضُّْ إلضضُّئضضًحخلضضختحْ
ّحنٍُّ ة ّحنٌَُّّْ[ألَُّّْ ئُّز ألُّةختحَّْآ
ني[حتَّخلُّحت ْ ّر طُّمجُّحتخ هُّئُّخلرفآ
خجن[ٌُّّ طضضضُّْ طضضضُّْح: ٌضضر: خضضىضضخت
طُّؤختٌى[ْ ًحآل ّ ئُّأل مجضضُّْحتٌَّضضٍُّ
خىلًْة١ إلٌُُّّآ أل[ْنيُّةُّجبح مجُّألِ
زختهّجمحت خضضضُّال ضضرضضَُّّْآ ّ جبَّخضض
خختعألجمىِاضِ ّأجلخّهّأل
ألُّذٌَُِّّْ ط[خل[ٌحنِ ٌضضجتةضض[حتٍ حتحْ
أة[حتذُّحتاجبح ئُّخلُّحتجبَّؤِ طُّؤختٌى[
ةضضُّطضض[خلضض[ٌضضحنضضِ ْحٌضضضضُّ ْحٍ خضضضضضخت�
ّجمر[ؤ[ألحبح ط ئُّسّإل[ألِ ذُّْحَّْذِّ
إلّىلِ ئضضُّطضضُّهضضجمضض[ألضضٌُّضضُّء س�ُّ
ّىّخن ٌُّة إلّمت ألُّّّآ جبٌىُّ
ٌ[آل ٍض خ ط[خل[ٌخن ّر أل[ذًحأل
خلُّجب ئُّخلُّجبح ةؤُّئ�[ةٍُّ خ
جبْحٍ طُّؤختٌى[جي: خى[زإ جبحخضضف:
ّحنًْ ز َّْء سرُّؤدُّحت ّ خل أبباٍ
نيآل َّْء ٌضض[آل ألُّّّ: ٌضضحلحتحْ زضض[حت
جبَّذًحألف خُّال جبَّةضضختجبآ: مجًؤ[ألِ
جبحخف ط[خل[ٌخن مجُّْحتَّ: ٌجتٌَُّّةِ: خُّحت�
ط[ؤ[جبٌَِّ ْ ّر خ طُّمجُّحت خىٌُّآلآ
ّحن١ ز ضؤ[ق[آل ط[ؤ[جبَّة[حتٌِ ْ
خضضُّإلضضًْذضضِ خضضضُّال ضضرآ ّ ةضضختجبخضض
خلُّحتء ئٌُُّّآل ّحنُّةُّ: ة ةختجبألِ:
نيآل َّْء إلُّحت ألُّّّآ حتحخلر خًجنَُّّْ
خُّحتٌَِّ خ سّإل[آل: جبحخُّجنىختجبألِ:
ّىِ جبحخُّجنىختجبأل ض٢ خُّحتٌَِّ جنُّحت�ْ
جلحت سّإل[آل ةُّْذًَّْذَُّّْآ ْ ط[خل[آل
أل[ذًحألف ْ ّى[ئجلة[ْذختَّ ذ ئَُّّْ
خىلًْةِ خلضضسضضّضضحبح ْ ئضضضضضُّحت�َّجي:

خىٌُّألَُّّْإإح
ئُّْ أل[ْنيٍُّ:أحتؤ[جبٌُّا نيُّألحبٌآل

إلٌُُّّإ ًحألُّجبح ّ أل
ْ ّر جبَّخ خُّحتجبَّْحال خختعألجمىِ
ألُّّّ حبح ّ ذ ّىِ جنر إلّمت ّرث جبَّئ
ذ٢حتٌجمرُّة[آل حتحخلرُّ ئضضَُّّْجبح ةُّ
خد[زآ ئُّأل[ٌْ[آل خآل ٌُّّء ةً ئُّإلُّحت
ألُّضجنآل ّىِ ةُّخل[أل طُّْحألُّ نيًألىُّ
ْحألضضِ نيضض[َّْحت� َُّّْْمُّيئ ئضضضُّحت�ٍْْ
خُّذُّألإل[ إلُّحت ٌرآ أل[ةخت ِ ئ ني[ةٌُّ[آل
خُّال ؤ[ألٌَُّّْ[آلآ ٍإل ذ٢حتٌحنُّ
ني[حتَّخلُّحتةختجبألِ ِإلُّْئ ًٌّجمرُّ ز
خلّ[خلِ ْ ط[خًْحتٍ إلة[حتَّ طُّْ
ةُّخًْألُّذُّ خحبٌُّآل حتجنألد٢ٌّ[ألُّ ْ

جبَّحتةُّْذألّ[آلإ ٍإل
جبْخلر ٌَُّّْئُّض إلضضُّحت ذضض٢
ًٌّجمرُّ ز جلٌَُّّّْةِ خُّئىً ّرآ أل[خ
ةختجبألِآ ذ٢ ْ ط[ؤ[جبَّةختجبألِ خ
خلُّحتء ألُّجبحألِ : ِ ز مجختأل�ِ جلحت
ْحٌُّ ؤ[أل[ٍ إلة[حتحألُّ خُّال خًجي
إلٌُُّّ مجُّْحتٌَُّّ ةُّألًيجم[ألُّّّةِ:
خًْألٍَُّّْ حتْْخضضُّحت�ْْ ئُّخل١حذّجتٍ

ذ٢حتجبحإ زُّذ[ٍ

ذ٢حتإإ ّدث:جبْحٍ ةر أل[ٍْ
ٌحمإ زخت خًئ٨ّ خْةُّحتََّّْث

ة[ؤ٠جبشإتبببإ
تثب زُّحت�َّة[آلث خبؤ[حتٍَّ
مجُّْحتَّإ يُّخ[حتَّ زُّحت�ٍَّ

أحئدّ[آلاإإ خل[٨ٌ خلُّحتني[َّْث

جبْحٍ:ذ٢حت

ذ[ْحألِ طٍَُّّْ خ

سرُّؤدُّحت ّ خل أبباٍ

ذخت ٌىِ س[حت

رَُّّْآ ّ ألُّخ جبْْخ[حتَّ

ًٌجمرُّ:ني[حتَّخلُّحت ّ ز

طُّْ إلُّؤًْ خ

ّ�ُّذّم[ألُّ أل إلة[حتَّ

خحبجلٌألَُّّْ

ةُّْحٌىختجبَّْْ

ؤختل[ٌُّذِ ألًٍَّّ

ئُّألًَّّةٍُّ حتيِ

رَُّّْ ّ خد جبٌىُّ


