


ط[جبَّؤث ةُّخبحئ
ًخُّة ّحبح ّ ٌىُّ:ذ خبْْحت جنّنخت

إلُّؤًْ ّحبَّةُّ×ّـ ز خُّجب جبَّمجختٌالّـ
خ[خم زُّحتجبَّ حتْْزّـ:خخ ْذُّة[×

جبَّةُّال

ئُّ ةُّ:جبْْحت طُّْ ضٌُّذإ ٌُّّ� ّ ز ض[َّْآل ألًْخلضضّألآ جنضضّنخت ذُّؤُّألُّ:خلضض[ْحٌٌُّّ خُّال ةُّخبح جنضضّنختَّإ خلُّحتخلضضُّضر ى ّ م[جنضضي
خبٌ[أل ئُّ مي ُّألضضحبحجلَّجي ّ خ ختٌُّةٌ خً ضضرّـ ّ خ خُّضذخت خضض[َّْحت� ى ّ ؤختل جلٌ[ذخت ىضضختجبَّْ ّ ئ ْحٌّ طُّؤُّ جبحٌّـخ[ْةضض:مجُّْحتَّ:خضضًََّّْْآ

مجحتحأل:جبَّنيختحإإ جبَّأل�ُّ:خُّخلجلَّةٌُّّ خُّ س[حتس[حتَّ جنّنختٌحنحبح ]ئُّز حتَّألل:خحبحذَُّّْآ جنّنختَّة[ألّحبح ئُّ مي ذ[ٌدُّذّـ

ةختجبح زٌُّحبح جنّنختجبح ئُّمجُّئ ط[جنأل[ٌُّذّر نيآل خىٌُّّآ خ طُّجبَّخّرؤ[آل خبٌ[أل ىّ خ[خل طُّمجُّحت أ
خًْ ّخبحألحت ؤآل ؤألحبحف:ذُّؤُّأل خى[زإ خٌُّ[أل ّـ ٩ّخّحبحتة ٍ جبٌَُّّْ ًٌحجلّجن إلُّؤًْ خُّ خّر ِ ز يجمٌُّّ:جلحتٍ جبئ ِ ة[ذ
ةًحتجبخلر[أل ئُّ طٌَُّّّْ ئُّمجُّئ مجحتحألإ ئُّجنّنختّـ زخت� خّأل[ةختجبخًْ ةجنىّىال ضؤحبح ؤألحبحألٌُّّ ز[ة ئُّجبألّ[ٌّ ذُّألّ[ٌِإ ئُّ زخت�
ًٌألحبألٌَُّّّْ ض ٌُّّ�ٌحت ئُّ خخت�ٌ[حتؤحبح:خضال خل[ئّحبح ث ئُّذُّؤُّأل خًْآ يُّجبَّنُّ ةًحتجبٌّ خُّ:جلؤ[أل ًٌألحبآل ض ألًْخلفّـ حتخبإلُّز
جبًٌحأل ًٌألحبؤَُّّْ ض ؤُّخُّخلرُّ :خُّال ٧ّةر ٌُّةُّال خىُّالآ ضال جبحٌى جلؤ[أل ألحبألًٌ ض ألًْخلفّـ ٌّ ه٢ ضال ةًحتجبٌّ دّةر
خًْأل ه٢ خًْ:خ ّؤُّةرُّخ خؤآل ئٌَُّّّْ سّ[ خًْإ:جنّنختَّة[أل:ي[ألّن ي[ألّن ؤ[ؤخلر[ زُّحتَّْحتآ جن[م٢ٌّ:ألّحنرؤ[آل جنّنختٌّ
ألًّحآل جنٌُّْجمرض حتٌحنغّـ ذُّؤُّ× خبَّة[ألحت جنّنختإ خلّصختحٌّْ خُّجبْألّ[ٌّ حتْْ ةختجبََّّْ خال زُّعُّحتٌَُّّة ةًحتجبٌّإ
ُّإ إل[ْحت�ق ألحلٌى١ٌآل ؤآلآ ئُّخبٌ[أل ؤُّجلألُّ ىّخُّجنضضض طّحبٌّ:جنضضضّنخت طّجمضضضر[ خًَّْإ خُّإلّحلذخت حتخب ئُّمجُّئ حتخب ؤآلّـ:جنضضضّنخت
خضضضُّحتَّْ هخت�ٌضضضآل ٌّذ[ؤضضضُّجلحت جبحقضضضُّ ضضضحبَّة[زّـ ّئ جنضضضّنختٌّ:ذضضض[جلَّال جبحْحٌّ جب� جلحتة[ز
:زّحبَّةُّ×ّـ خُّجبئ جبَّمجختٌضضضالّـ خُّةًئ ذّّحبح خبْْحتٌىُّ جنضضضّنخت حتْْأل[ة١الإ ىضضضّط[٣[أل

جبَّةُّالإ خ[خم خّسُّحتجبَّ حتْْزّـ ْذُّة[× إلُّؤًْ
::

جنّنخت:خألًْخلّرح خى[ز ئُّذ ْح إلُّخًْ جبٌ[حتٌىختحْ ىّجنر :خسختخلال ٍ أطُّؤُّْ
إلُّخلر:خُّ:ذُّألّ[ٌُّّة ط[ئجلَّجبح جبْألّ[ ئُّال ةُّ يفجبَّضًئ طُّْة[ذُّ ؤآل جنّنختَّة[أل إ
هختؤّجم:جبَّحت�خبٌألالآ جنّنختَّة[قحبح ٌّ]ؤُّحتيُّجبٌّ:خ خُّخلضضضُّحت ئُّْة[ذ[ألُّجبح جبَّةُّالإ يًئ
نيًححت خئّال جبَّذضضضًح× خُّةًحتذ زّحبَّةضضضُّ×إ ئُّمجُّئّ[ألضضضحبح ضضضً ًّحألئّئ س[حتٌضضضخن إلُّألحبٌضضض
ؤختلّـ خ جنٌُّْجمضضضرض هضضض٢حةآ ذُّألّ[ٌِآ ؤألضضضآلث جنضضضّنختَّة[أل ضًئيّألُّحتٌّ جنضضضر

خلرُّالإ ّـ �ْجل ؤختل[ٌُّذآ
جبَّةختٌر خُّجبٌّ ئُّجنضضضّنختَّة[ألر ّخبأل ط[ْحذ ْط[جلححتْ يًئ ىّأطٌُّْأل

: : طُّؤُّ:خلُّحتني[ٌَّّْ:نيُّّّح:::::::::::::::::::::::
خ[خم ًٌختحألُّ:ذّحبَّةجنالآ ئُّجنضضضّنختَّة[قحبح:خ إ

إلُّْئ٢ ضض: مُّخحبْئختَّجلحة جبق[ألُّث:هُّحتؤ[آل
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خىُّال إلُّئًؤُّحتس[ألُّ ئضضضُّْ
جبٌرُّ ئُّةؤُّئ�[ةُّؤحبح ْح
جنضضضّنختَّة[× خُّحتنيضضض[ْالإ
ضؤضضضَُّّْ ئُّحت�ْحأل�ضضضٌُّّ:
جبَّألًْخلضضضالّـ ضضض ّخبأل َّْء
خبأل[ألضضضٌُّّ:ضؤُّ إلُّخلضضضر
خُّخلضضضُّحت ش[ةّؤضضضُّ: ةضضضُّ
إلُّحتمجّضضضحل جنضضضنختَّة[قحبحإ
ألُّنيًي[ألضضضحبَّْ نيضضض[ْال
خلضضضرُّؤ[ألٌُّّ ئضضضُّْ:
ح ؤضضضحب ةُّ ]�ئ ؤُّ ة ئُّ
ؤّّألضضضُّ حت�َّمجضضضُّجلٌّ جبخبٌّ
ذّحبَّةجنضضضال إلٌُّضضضُّإ
جلحٌُّئضضضٌُّّ جنضضضنختَّة[×
ط[جلححتٌّ ْ ْطٌُّْضضضآل ط[ْحز
ضضضرإ ّخ ةؤُّئ�[ةضضضُّال خبألضضض
ألضضض خٌُّ[ ٌَّّْ“خُّحت إلألختح
ٌّىضضضُّ ألُّ ْ قً “ٌّ جب ح جل ط[
ةُّخضضضُّال إلألختحْحألضضضٌُّّ ئضضضُّْ

ألًْخلًّؤُّث ؤُّخُّخلرُّ

إل[ذًَّْ جنٌُّْجمرُّةُّال:ة[ذض
خلًْحت ذُّخبإلحت:ي[ألحبألضًئ:ة[ذ

ط[مجختٌآل خلًْحتٌّ ىّ حتخبإلُّذ
إلُّألجمىُّة[آل دًْألىُّئّ ذ ة[ذ

ط[ْحذُّة[آل ألخلُّؤو جبححت�جنرأل ة[ذ
ألحلٌىُّ ط[جلحجبٌّ خُّحتخٌُّ[أل

ألُّّ خلختَّْذ[آل ة[ذ
خختجبةُّ جبَّخلرّـ

جبَّجلحألّرح ئُّضز خُّألحلٌى ةًحتجب جن[م٢ٌّ أة[ؤُّ
ٌّض ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ٌإلُّحتجن[م٢ سّ[ْحجلآلّـ إلُّخلضضضرُّة[ألّ[آل ؤختلُّة[آل
خُّضال:خحلح× جلحتألحلٌ ئُّجنضضض[مٌ٢ىحبح ٌجنضضض[م٢ إلُّخلضضضر ئُّْحألٌُُّّ إلٌُُّّإ
طُّْإلُّخلضضضرُّال جنضضض[م٢ إلُّؤ[آل ذختٌّ جنضضضّنختَّة[أل خُّال خّرآ ْي[ئد:حتشال
:ضجنضضضُّآ زضضض جنضضضنختَّة[ألّ[× ةُّخُّحتحخلضضضر جلحتَّ جنضضض[م٢ؤ[آل ألضضضُّجبحإ زضضض
شًخلضضضّألإ ٌخب جبَّئّال خّألال ذ[ٌدُّز ىّةُّخلضضض أل[ٌّْ ٌُّّْفضضض مجُّحت خضضضُّال
ئٌُُّّة١ جنّنختؤ[آل ال:جلخ[ألُّئٌُُّّء:ألحلٌىُّآ:خ ٌخب ْ ؤآل جنضضضّنختٌّ إلُّخلضضضر

سّ[ْحجلَّإ
_ةُّخبحئ ٌُُّّمحخبإلُّئجنضضض[م٢حألُّأحت طُّال جنضضضّنختَّة[أل أنيآل:جبَّحت�ْحألّرُّ

طُّقُّجب
هُّحت�ْضحلحجبإح إهختْه

:ةُّ ُّؤيُّئ ضضضحلآ ّخُّإل:ىضضضٌه[ةرُّحت ط[ئضضضجلآ ىضضضّشث:حتُّمحٌُّضضضإلُّئ حتخب
إ ألّىٌجبَّجلحت جبَّة[ْ إل[ْححت أل[ضَُّّْ ًٌئُّي

خضضض إلُّأل[خلضضضٌُُّّةُّ خلضضضُّحتجبَّالآ خبألضضض خضضض جبَّأل�ّىضضضُّ طُّقضضضُّجبث ةضضضُّخبحئ
ةألُّزُّحتخلرإ جبخبٌّ إل[ْححتٌىُّ خ[َّْحت�خُّضخًْآلّـ

ّخئّؤُّذ ْحتَّخضضضُّحتجلآ ًٌختْ خ خبألضضض[آلآ جنضضضّنختٌّ جبحٌى هُّحتْضحلحجبث هضضضختْه
ضٌّإ ْ:ز[جي ٍض:خلُّحتجبَّؤخ

إل[ْخلضضضُّأل�ُّّّةُّ جبَّئّّرآ:نيآل جنضضض[م٢ٍ:مجحتحألّخن ئٌَُّّّْ سّضضض[ أذ
مجحتحألُّّّة[ألر:جبحجبَّألّّرح ئُّضحلؤُّذِ جننختَّة[ألر جبَّز[حتٌحلحآ:ٌ[ضًجب

ئُّ جبَّألًْخلِإ خّجت":جنّنختال مجحتحألِ ٌَّّْ ئُّ زّخن جلحت ىّأل ]خلضضض ؤآل
مجحتحألّدّجتٌّإ:ؤخلّي[ جبْألّ[ٌّ ًّأل خ إل[ألحبَّحتؤآل ةُّ جنّنختَّة[قآل ْحيّنحبح
ٍزحنى ِ ة[ذ خُّخلجلآ إلُّخلرّىِ ٌُّّجلحٌُّئ جنّنخت إلُّخلرُّّـ زخت� إل[خبٌَّّ:جبف
ئُّ ْجنُّة[آل سًحأل١ٌآل طُّْة[ذُّ مجخت�مجختذآلآ جبَّةُّْألُّ زّىَُّّْ ؤخلّي[ جنّنختْ
ؤآل خ ؤُّس[ئُّ مجحتحأل:طُّْ ةُّْحذُّ ًٌألآلإ جبَّأل مجحتحألّّىحبح:ضٌ[آل خ[ْجنضضضِ
ًٌ مج خ�ٌُّّألؤُّ ْسًحآل أل[خلضضض ىًٌحجلّجنضضضّنختَّة[×:خُّجن ذ[ ٩ّيجبَّضًئ

سُّؤ[َّْحتإ
جبْألّ[ٌّ ًّأل خ:نيًْألُّ إلٌُُّّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ جنضضضّنختٌّ خُّإلختٌَّّ خًْأل أط[ٌ[
جنضضضّنخت خُّإلضضضختٌَّّ خضضضُّفإ رضضضَُّّْآ ّألٌجبَّمجُّحت ذ[طُّْسّ�ضضض[ٌّ:خؤضضضآل مجحتحألضضضح
خُّال ألًّ:جبألّ[ٌّ:مجحتحألَُّّّّْآ نيًْألُّ خ خًَّْ:ئُّخلُّحت:ؤآل جلحتٌّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ
إلُّؤًْ ٌ[آل خّجتٌ:جن[م٢خّر حتحألمج إلُّؤًْ زًٌّجمر:ألُّّّ طُّ:خل[خلحبح ئُّ
زًٌَُّّألحبٌُّّة حتحألضضضمج جنضضضّنختْ طُّمجُّحتني ضضضجت:خّرإ ّحتحألّدمج ٌجنضضض[م٢
إ ئُّإلًألُّحتجبح سّ[ْحجلآل خًححتٌّ جبْْ ال ُّإلٌُُّّآ:خ زّىَُّّْ ذُّأل�ّّ[آل ذُّأل�[ْ
خُّخ[جنضضض ِ خرًحأل خطٌَُّّّْ ذّد�[ز ئُّجنضضضّنخت مجحتحألّدّجت طٌَُُّّّْ مجختألضضضل

ألُّجبحإ ّذ جنّنختَّةُّ ةأل[َّْحت خّئّرّـ
إل[ْخلُّحتٌّح خبٌ[أل ً ّ أل خىلّرُّ أخُّألّ[جلألّر
ضجنٌُّْجمرإ ذُّألإل[ جلَّْْآ ٍ _س[حت

خًَّْ ة[ز إلّمت جبحَّْح حتَّهحلز جمضضر[نيُّألحب ّ ط خُّخلُّحتحشُّزح:إلُّذ[ ٌ أزختخلضضّ[حت
ٌىَُّّْح ةًحت� جنٌُّْجمرض جبحٌّْ ةُّْذدّرُّ

إلُّؤّحنضضضُّ خُّال زّىضضضَُّّْ:ألُّمجًع[ٌْآلآ خ:طَُّّْخًَّْ ِ جبحخضضض حتَّهحلال مجضضضُّحت
خضضضُّحتجل:خضضضًَّْإ ؤضضضآل ٌّ ؤختل[ألضضضُّ ز[ةضضضِ:طضضضُّْ إلُّخلضضضر ضجنٌُّجمضضضرّـ
ط[٣[ألِ خضضضُّحتَّْ هخت�ٌألُّ خُّئىً:ط[جلحجبٌّّـ ألّّضضضُّآ جبحْ خؤضضضآل جنٌُّْجمضضضرض
إ جلٌألحبََّّْْْ:جبَّخبٌال إلُّحتجبَّال خُّال ةآلآ ىّخُّمُّجني ئُّؤّجتَّ ؤآل طٌُّْألإ
خًَّْح ذُّؤُّألر خل[ذُّة[أل ضجن١ٌآل ٌجمر�ُّ ْ خبٌ[ألر:ئُّة[ال جبمج[حتٌُّة[أل]ٌ أ
ٌضضض[آل جبَّألًْخلضضضال ذضضض[جلَّ ىٌجنضضضّنخت ةضضضُّ طُّْة[ذٌُّضضضُّ ة[ذضضض:جبظجنضضضّال
ّإلٌُُّّإ:ئُّجبحٌى خلٌُّختال ىّإلُّخلضضضر ئُّْة[ذ[ألُّجبح جبَّئّالإ ذ[جلَّ ىّّحتحألمج
إلّأل[َّْذُّ ؤألحبحئُّةٌُّ[آل خلضضضُّحتٌّ إلّأل[َّّْـ خُّجبألّ[ ؤألحبحئُّةٌُّّ ةُّذ[جلَّ جبَّنيال

خلُّحتخلأل�إ
خُّخلُّحتخختجبَّْْح ؤألحبحئّر:نيآل أل[نأي

ىّؤألحبحئ خ[خلىختجبْْالآ خٌ[آل سحتٌَّّ طُّْ جبٌر خ٢ال ٌٌُُّّّ�ّس طُّْ ذ[
خًْؤُّإ خّحبَّألل إلّؤآلّـ جلحت

ئُّ ًٌجمرُّ ّ ز ةُّ جتٌ:طُّْ:ضُّخلضضئُّذ[ألُّ:نيف ّ مجحتحألّد ٌّـ جنضض[م٢ ةىلُّ أَّْء
ّرح خ ٌىحبح جن[م٢ ٌ[ضًجب ٌ جت ّ مجحتحألّد

ألُّذَُّّْةٌُّحبح طُّجبَّخ إلًألضضضُّحتْ ئُّضحلؤُّذ ز[ةَُّّْ ىّخُّجبئ زًٌّجمضضضرُّ
ئُّ ألُّء خّرآ ئُّ:ضُّئضضض حتٌّْْ إلُّحتجبَّال دضضضحبحزإ ّئ ضُّئىُّةٌُّّ خضضض: جبف ضضضر ّخ
خحبحز جنُّزئ جبح جبف جلَّحتٌ[ٌّ ئُّ ل[ٌُّذؤخت خ جنٌُّْجمرزآ:ضُّجبَّخلر

ألُّء:خ[جلحتمج[ألإ خّر ؤُّخُّخلر:ضحلؤُّز ْ
نيآل ةُّخبحئ خحلحألف ألُّّ ط[خلضض[آل ختذأل�إلُّئ يًحتخلضضُّْ ىّ ض[ني جنضضّنخت أجبَّئف

ض[نيُّ:جبَّجبحزح طُّال ةختجبألٌَُّّّْ خُّحتجل ئُّ:يُّحتٌَّّ ٌّض
ةُّ:إلُّحتة[ؤّ[آل جلحت:خًْآل خُّذًحأل[ جن[م٢حأل طّؤُّجبح ألُّذٌَُّّّْ ؤّجتٌّْْ ئُّ
ىّ�حتْ:جبَّألًمجضضضط[ئ ي[ألحبألضًئ ٌّخًْألُّذُّ:إلضضض ئُّخلضضضُّحتجبَّؤ:ضٌ[ألضضضحبح
ىّحتحخلضضضرُّ:ْحٌُّ:جنّنخت:ض[ني ةؤُّئ�[إ إلُّئًؤُّحتس خ ْ خًْآل أل[حتَّجلحٌِ
جبَّخّألالإ خُّحتٌآل جبَّحتٌ[ٌُّة َّْء جنّنخت ؤآل ألُّّ ط[خل[آل ختذأل�إلُّئ يًحتخلضضضُّْ
إإإلرحب إلُّخبححتآ:خّىُّخمآ ؤُّْئضضضٌُّّْآ أل[فآ ؤُّشًٌّآ َّْء ؤُّجلأل:جنضضض[م٢حأل
خل[ْحٌّ ىّؤأل[ئ :طّجمضضضر[ ةُّخبحئ جبَّحتٌ[ٌُّآلإ ألًّ:طُّال إل[ذًَّة[ألّئ ؤُّئُّْحألُّ
جبخبٌّ سًحألُّّّْ ي[ألحبألضًئ ط[ؤ[عال:ئُّجنضضضّنختَّة[قحبح جبَّحتٌ[ٌٌُُّّإ ألًّطُّال
ةُّ جبَّجلح× خُّال ٌ[أل[آ ض[نيُّ" طُّال إلُّئ�ختٌّ ةألُّزُّحتخلضضضرّالإ:أل[جلح×:خرًح×

إلُّأل[خلُّة[×:ئُّذّىجن[آل:أل[َّْخلرالإ ط[ض٢ ذ[
نيح طُّْة[ز جنّنخت ئُّ ةختحٌَُّّْ ض[ف خبٌ[آل أطُّمجُّحت

إطُّمجُّحت ؤختجبخ:جنٌُّْجمرض جبَّؤختآل:ةُّمُّجنيْ: جن[م٢ جنّنختْ طُّْة[ذُّ
ةُّْحذُّ إ ألّأل[ؤ خُّحتجبَّْحال جبْألّ[ طّحبٌّ ٌّجنٌُّْجمضضضرّخن:فختض مّحنضضضيّـ
ؤختل[ٌُّذُّّإ إلُّخلضضضر خبٌ[آلّـ ألُّؤ[أل ط[ة[ؤُّةٌُّّ طُّجبَّذ إلًألُّحتْ ألُّؤ[أل
ْ حت�ْ﴾ خ خلضضض[حتجبْ جبْألّ[ٌُّة جبَّخّرُّ طّؤُّ جبْألّ[ٌّ ةُّطّضضضحبٌّ طُّْة[ذٌُّضضضُّ

م[ذّوُّإ ألُّؤ[أل خَُّّْحتجلٌّ خّألف طّؤ[آل جبَّخ
ّ مي:ط[خلضضرُّأل� حت�ْْخُّحت�ٌّْ ةختجب إلًألُّحتٌّ خُّة[حتٌّ ةُّجبَّخلضضرر خلضض[ألٌُّّ أئُّْ

خًٌرَُّّْح
طَُّّْخًَّْ إلُّحتجبَّال ؤآل حت�ٌ�ختٌّ خلُّحتَّة١ٌّآل مجُّْحتَّذختٌآلّـ خلضضض[ألُّجبح ئُّال
إلًألُّحتؤُّألحب:إلُّؤّحنضضضُّ:خُّني[ٌْئىٌُّّ خبأل ئُّحت�َّمجُّجلٌّ:ؤّّألُّالإ ةضضضُّ:ط[هختَّ»ّـ
ئُّجبحٌّْ ضؤضضض[آل خرًحذف ٌخب�حت إلّضضضًحجبححتال إ ٌّحبَّةضضضختّئ نيضضض[ٌّْ حت�َّضألضضضَُّّْ

خىٌُّآلإ ط[جلحجب ةُّحت�ٌ�ختٌّ:مجُّجنُّةختجبق[ألآل طُّْجنر[ألٌُّّ إلُّؤًْ
ٌألٌُّّ أل[ؤّئىُّة[ألّ[آل:ْ خُّحتمج ئُّخلضضُّحت جن[م٢َّ:مجُّعُّة[آل ىّ جمضضر[:خُّجن ّ أط
خ[حتٌََُّّّْح ئُّال حت�حز أل[ؤّئىُّة[ألّ[آلح جنرألخُّهخت جبحآل حت�َّْحش خ جبحجبَّألف ىجم ّ خل
طُّال ئُّخلضضضُّحت حت�ْحأل�ٌُّّ:سّ[ْحجلََّّْ:ئّىئّألَُّّْؤ[آل ئُّجبْْ جبَّذًحألف طّؤُّ
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ٌْألٌُّّ خ[جلحتمج[ألُّّّإ ْ حت�ٌىال حت�ْحأل�ٌُّّ ٌُّةُّال حت�ْحأل�ٌُّّ خ[خُّذُّ:خدّرآ
سُّؤ[َّْحتإ ني[ٌّْ ُّذ[ألحبألضُّئخ ٌّألختّجبَّإل خُّة[حت حت�حةّحنضضضُّحت خلضضضُّحتألش
ذُّهجمضضض٢ٌّ ةُّ زُّّّذ:طٌَُُّّّْ جلحتذخت ؤضضضآل:خخت�ْحال ةُّ جبَّْْال حت�ْحأل�ضضضٌُّّ
ىّإلُّخلر ًٌألُّحتٌّ أل خؤآل حت�ْْز ٌْألٌُّّ نيُّّّح حت�ْْز ٌْألٌُّّ ئُّ طّؤُّ
حت�ْْذ١ٌآل :زُّحتجبَّذختٌآلّـ خ ًٌألُّحتٌّ أل جنّنخت إلُّحتْح:ةُّ مًحتٌ[ألُّ حت�ْْزّـ
خلُّحتخُّحتمج ٌْألٌُّّ ةُّإلُّحتمجّحل جبَّئّال طَُّّْجي خُّال جنضضض[م٢َّآ إلُّخلر
ةرّدُّ طُّال ًّأل جنضضضّنختَّة[أل ة�أل[َّْحت ًٌألضضضُّحتٌّ جنضضضّنخت:أل زُّحتذًْة
ِ خ ئُّجنضضضّنختٌّ حت�حخلضضضرُّيّألُّ جنضضضّنختٌّ خّ�ًؤ[آل جلحأل[ ًٌألُّحتٌّ ض ألّّضضضُّإ

جبَّجبحذَُّّْإ ّئ خُّخ[جن أل[َّْحت�ء
جبَّةٌُّرَُّّْح ّ سحتَّ:ةُّخل خمي ضز أجبف

ذّد�[إ ئّال ْ خّر جبئ ذْ ىةُّضُّئ ّةُّخلخ
جبَّجلحألح ة خُّيُّحتجلححتٌّ أضز

ةختحَّْ جبَّحتإلُّيال ني[ةّ[ألٌُّّ طُّْ أل[ذضضضًح× ة[ز ةُّإلّمت ؤضضضآل:ؤختلّىال
حتَّة[ألحتحْسس ةُّئُّيأل[نُّ طُّْحألُّال إلُّؤًْ يُّحتجلححتٌّ ئُّخ٢خُّحتؤَُّّْإ
إل[ألحبَّحتخًْآل ْ جلحال خضضض خضضضًْآل خضضضًْآلّـ:ؤُّحتإلضضضُّال زحنضضضرًّح× خبٌ[قضضضحبح

خمجُّجنُّالإ
نيّرح ضُّحتٌى إلًألُّحت ئُّجنّنختْ أجبْْحت

ضضضجتٌّْْ ّؤ ئُّخضضضًححتٌّ ًٌألضضضحب× ض خلضضضُّحتي[ف: �ةإلخلضضضر ٌّئُّجلحألىضضض
ٌُّة١إ ئُّخلُّحت خلّ[خلُّز ؤخلّي[ْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ ؤخلّي[ْ

ضجنٌُّْجمرّحنر ْ ألُّخّأل خ[ْةر خل[ئ نيًححتجبَّ ذ جلحألّ[حتٌُّّة[آل  ّ أخُّز
خًْ نيآل خخىٌُّرح خُّذُّْحٌّْ طَُّّْؤ[آل خ[خل شُّجلجبَّةُّال ذ[ٌدُّذُّّآ خطُّْ
ئُّؤ[آل :جبْْحت ذ[تبخل[ف سّ[خًٌْرَُّّْْ جبحٌىر ئُّخ[َّْجن جلََّّْْ ى ّ ئُّذُّؤُّأل

خبٌ[ٌرح
جبْألّ[ خُّحت�ٌّْْ ني[ْال جبح حت�جنضضض�٢جن ىّخ[ْة جبحء:ْ ؤضضضآل:ئُّط[ؤّحلٌّ
ةُّ ْحٌىختجب نيّ[ة[ألحبح ئُّ ْخ[ْء جبحٌ حنضضضؤُّحتمج[ٌُّذّز خبٌ[أل إلُّئّأل[إ
تبخلضضض[ئ إلُّئىلخت�حال جبحٌ ؤ[أل�[ألَُّّْ:ئُّخ[َّْجنضضض جبْْ إلُّحتئُّذُّؤُّأل ؤآل
طُّمجُّحتني خلضضضُّحتَّذ[ٌّ:خبٌضضض[× تبخلضضض[ف خُّخلضضضُّحتخختجبإ خبٌ[× ئُّْحآل جبْْحت
مجُّْحتَّةختجب :ؤألّضضض[آل ط[جلٌحلحأل خضضضُّال ألُّخًْالآ ضضضضال جبحٌّـخ[ْةضضض ٌّ
ؤألّ[آل:ضجنحبٌَّْجمضضضرّـ حتحخلضضضرُّيّألُّ ىّْخ[ْة إلضضضُّحتَّْء:جبحٌضضض ةُّ
خ[ْةِ خٌُّةُّؤف:سضضض[حت جبْْحتٌّ تبخلضضض[ئ زضضض[جي جبٌَّْجمضضضغإ ضجنضضضال
خُّحتإلُّؤحسًحأل١ٌضضضآل خًٌْألضضضَُّّْ جنضضض[جب ْخٌُُّّةضضض١ جبٌّضضضَُّّْ ضؤضضضال
إلُّال خ[ْةُّةُّالإ خُّإلضضضُّحتجبْْ جبَّةضضضُّال حنىُّجنضضضّز ٌ]َّْه ْجنضضضُّحَّْء
ط[جلٌحلَّ:ةُّتبخل[ئ خ[ْةُّ طُّْ إلُّال ّـ ٌَّّْجنضضضحبض ةُّ:جلحتال ضال خ[ْة
زّحنىُّجي ألُّّآ ئُّخبٌ[ألحبح خُّجبحضَُّّْ ط١ّ طّجمضضضر[ مجُّْحتَّةختجبَّْْْ ؤأل
ةىلُّة[أل ْ إلُّؤًْ:خ[ْء خضضضُّ زّحنضضضىُّجي إلُّحتَّْإل[ ْ خُّحتجلٌّ ش�خُّحت

ْذُّةُّالإ
سحتَّ طُّؤُّ:مي خبَّألّحنآ ؤًّجلٌ جنضض[م٢ٌر جتْ ّ ئٌَُّّّْ:مجحتحألّد سّ[ أذ
جنّنختَّة[ألّحنضضر خُّإلًألُّحتَّةضضُّز:ْ ئُّضحلؤُّذىضضختجبآل جبحٌْضضر حتؤُّذُّّةضض]ٌ

إلُّحتَّْإل[ح
ةُّزّىَُّّْ إلًألُّحتآل سّ[ْحجلٌّ خًححتٌّ خل ؤخلّي[ جنّنختْ مجحتحألآ
ؤخلضضضّي[جبح:جبَّخّرُّ ئُّخًححتٌّ ؤآل جلحألّ[حتٌّ إلٌُُّّآ ألحلٌىّضضض[آل زًٌَُّّألضضضحبٌّ
ذ[ٌدضضضُّز ىضضضٌَّْحتجل حت�ٌرضضضالّـ ئُّخلضضضُّحت ةُّجنضضضّنختَّة[× طضضضٌَُّّّْ ٌّإلضضض
ط[ْحجلْ ئُّخضضضًححتٌّ جلحألّ[حتٌضضضال جبحخخت�ٌضضضجتالإ ضضضر ّخ حتحألضضضمج مجًعضضض[ٌّْ ةضضضُّ
جلحألجمر ىًٌحجلّخُّجن خرًح× جبَّحتؤُّ خلّي[جبح:ٌ[حتؤُّذؤ ؤُّي[ؤُّة[أل
ؤآل خُّحتٌألُّْ جلحت :خئّال:جبْألّ[ٌّ:ؤخلضضضّي[ جبَّخ طَُّّْجي مجحتحأل:خىلخت�الإ

ئُّخلُّحتَّذ[جبحالإ إلّحنر[
ّرح ّ خئ:ني: ٌُّّْجبَّذ ْذآل:نيُّّح حتحألئُّمج:ذ:أط[ؤ[ع

ٌُّّْطُّؤ خُّئىً خضضضُّخمآ خئّالّـ حتحألمج إلُّحت:طَُّّْألّضضضُّ ؤآل ط[ؤ[عضضض
مجحتحألُّّّة[× ٌُّّْطُّؤضضض ْذآلإ ر:خّخ ِ زضضض جنضضضرّىال ئُّمجحتحألُّّة[قحبح
خلضضضُّحتَّةّال ط[ؤ[ع هىختإ أل[ْ خّ﴿[ذُّ ّـ حنضضضّخت:حت�حخى�ًٌ مج خلضضضُّحتع
إلألختحَّْة[× ضضضرّـ ّخ ضُّئىُّةُّال جبف جلحٌُّئضضضٌُّّ طٌَُّّْضضضُّ:مجحتحألّضضضُّة[×
خبأل:ضُّهُّذُّة[أل خ[خلضضض ةؤُّئ�[ةُّال:خى[زآ ْحيّنُّذُّة[أل خ[خلضضض
يُّجبَّنُّةضضضختحٌّْ:مجُّعُّة[ق[آلآ مّحنضضضي خ[خلضضض خى[زآ ةؤُّئ�[ةُّال
ط[جلححتَّة[ق[آلإ طٌُّْضضضآلّـ خ[خلضضض خلضضضرُّؤئّىختحَّْةُّالآ ألُّذضضضَُّّْ خ[خلضضض

خألّحنضضضّرُّ إلًّحجبححتال جبٌرضضضُّ:جبَّحتََّّْ ئُّأل[كَُّّْ ّـ ئضضضُّجبئ مجحتحألّضضضُّة[×
طّخن خجبحإل[زّـ َّْحتجبَّمجختالّـ ةُّئ ئُّؤّجتْْ ؤآل ًٌ�ختٌخنإ مج خلُّحت:جبف
ط[خلضضضرُّ طُّْ خ�ٌُُّّقُّ إلًألُّحتٌُّّة[× طّحنضضضُّ خرًح× إلًّحجبححتال جبَّةُّالإ

ئًَّّحتخ�ختآلإ ىةُّئ خرًحألآل جبحإل[ذًجي ألٌَُّّّْ ةُّ
ّرح ّ جبَّئ ني ْْجنُّا خُّحتإلُّؤأسًحأل١ٌآل أئُّخلُّحت

ٌُّةُّال َّْء خضضضًْ طُّجلؤًْأل:ؤآل ْجنضضضُّ:ٌُّةضضضُّال سًحأل١ٌآل خُّحتإلُّؤ
ئّىختحْ زّحنًحجلٌّ ْجنُّ سًحأل١ٌآل خْخًْألٌَُّّّْ حت�حجلٌالإ ّئ طُّجلؤًْآل
ةُّ زّحبحال جبئألّ[ٌٌُّّّ طُّْ خضٌّ:حت�حةّحنضضض[ْ ىٌسُّؤ[َّْحت:خلضضضُّحتع

"إ ئُّطّحنُّةُّؤحبح:خُّحتجبَّْحال
خل[جلةختجبأل خ مي خلُّحتجبحآل َّْء خىٌُّرح ةًحتجبخلر[آل خلضضُّحتجبحأل أخُّألّ[جلألّر

جنّنختٌّح ةحت�ٌّ ْ ز ألجم٢ة
ض[ء ضضضحلْ ّط[ؤ ئضضضُّ ةًحتجبخلضضضر[آل ضضضَُّّْ خ�ُّحت�ق ٌّخب�حت طٌَُّّْضضضُّ إلّضضضًحال
طُّال خىضضضُّالإ:إلُّحتة[ز زّحنضضضىُّجي خُّحتإلُّؤُّة[× ضؤحبح ضُّئىُّةضضضٌُّّ ْ
جبحإل[ذًٌُّْة ئضضضُّ إلّضضضًحجبححتال ئّ:أل[َّْخلضضضرالإ يملًئ خضضض ؤُّس[ئضضضُّال

خ�ُّالإ ط[ْحذُّال خُّال ألحلٌىحبح
جبَّخّألإ نيآل جبق[ألٌُُّّز أطُّال

حت�َّضجمضضض[ألحبال خضضض جبَّحتهُّذُّذضضض[آل طضضضُّال ةضضضُّ ضضضًَّ ّط خضضض جلحتخلضضضًز[خم
ٌْالإ خحب ضضضجتح ّإل ألُّحتحألضضضًٌ ض ئُّمجضضضُّئ مجل[حتَّةُّذ[ألضضضَُّّْ ئُّزُّعضضضُّحتٌَّّ
خلضضضُّحتجبحأل جبَّذًحألآل جلحتذخت:ئُّخلضضضُّحت:طّحنضضضُّة[× جلحألّ[حتٌّ خ ط[جلٌضضضحلحآل
ؤضضضًخبجبَّ طضضضُّْ خىضضضُّآلإ wwwإkazhaladamiإcomٌّ�سضضضُّحتؤ[ئ
إلًألُّحتؤُّألحب ْ ؤآل ألًّحآل جبْطّرّىُّ ةُّ ؤآل ةئّس ١ًٌٌآل أل ةُّ طضضضُّجبَّال
ُّةُّأل[ئ ٌُّّ�ٌ�ئُّحت جبحإل[ذًْجبح خبحأل�حت ئُّ ط[ؤ[جبٌَُّّّـ ؤًن ألُّقضضضٌُّّ
:ضجنٌُّْجمضضضرّال مجضضضًف نيُّزىضضض رضضضَُّّْإ ّْجبَّخخ ط[٣[ألُّّة[ألضضضَُّّْ
ةئُّخُّحت طٌُّضضضحبَّال إلألضضضختحَّْة[×ّـ مجحتحألّـ زضضضُّحت�ٌَّّ جبَّط[ئّألؤضضضُّ

إلُّؤًْذ[آلإ


