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ة[ألخ خل[خ٢ جبإ

خل[ٌىئخبٌُّّ: إلُّهر[ألٍُّ جنٌُُّّةمج:

إلُّخل٨ ةُّؤختل ّحبَّة[ز جبَّخلرس ئُّْة[ذَُّّْ إلًألُّحت جتٍْْ ّ ؤ
زٌُّحبحةختجبإ إلجنّ[حتٍ ئُّخُّحتحؤدُّحتٌحبح ةضضختجبْ خُّسًحألِ
ةُّإلًألُّحت : ٍ إل[ذُّمجحت� خلُّحتجبَّؤُّ طُّْ خُّسًحألّخن إلُّخلرىختجبآل:
ٍ إلضض[ذضضُّجبَّحت ]�ؤُّئة ط[٩ٌّ ْ ؤضضُّئةضض ئُّضحلؤُّذِ
خلُّحتَّةِ ؤُّخُّخل٨ ّحن١: ز خُّط[ؤ[ألشإ ةختجب ذ[ةُّةُّخلِ ْ
ؤُّئة ئُّخلُّحت خًَّْ ة[حتٌ�ُّحتٍ ّحنر٩ إل ّ خُّس إلًألُّحتؤُّألحب
ّرإ أل ّ خُّجبٌدإل خ[ٌ[آل ط[ٌحبٌ[ٍ ْ ط[ؤ[ألش ذ[ةً مجختْزُّة[آل ْ
ئحت ئُّةؤُّئحبح ذ[ةُّةُّخم ةُّ مجٌُّحنر خُّةذ[ طُّْة[ذُّ طُّؤُّ
حتٍْْ إلًألُّحتؤُّألحبٌخن طّحبٍ أل[ج ّ خُّجبَّخلرإل ٍض ٍُّ�ّ ز ْ
إلُّحتمجّحل طُّؤُّ جبْحألحبٍإ خُّحتإلُّؤُّةٌَُُّّّْ ٌِ ئُّحت� ةختجبْ ئُّذ[ء
ألٌُّرًحألّد[ ألُّخًحٌُّْ: ط[جلحجب إلًألُّحتؤُّألحب طُّمجُّحت ألُّجبَّجبح: حتٍْْ
خ٢ةٍُّ إلضضحلحتْ: ْ ألُّخلر ْ إلُّخلر ْ ئُّأل[ط مجًجلححتجنر
ةؤُّئ�[ٌ[ألُّجبح ئُّْ ّجمر[جي ط حتَّأل�ُّ خى[زإ ٍخُّض ذ[ٌدُّز
ٌألَُّّْْ ٌألخت جبَّذً مجحنرحبح: ئُّخذٍُّ خضضُّجلحت: ذ[ةُّة[آل ةُّ:
خُّخلُّحت ّ حتَّأل� ٌ[آل ّ جبَّأل� ٌألَُّّْْ حت� جبَّخلخت� سّ[ْحجلٌُّّة[آل
إلُّخلرىختجبآل ٌرآ جبَّةخت جلحئ حتَّأل�ُّة[أل١ّجبح ْ جبَّألل إلُّؤًْ
جبَّؤُّ طُّْ سًحألِ أل[َّْحت�ةِ ةُّْحذُّ ٌرإ ألحبحت ّ ملألى خُّسًحألِ
خُّحتَّْ ْ ّحنر إل ّ خُّس ةؤٌُُّّذّدًْألِ ةُّ جبَّحتةضضُّْز:
]�ؤُّئة ّجتٍ ني ئُّخل[ٌىئخبٌ[جبح: :نيًْإ ؤُّئة ذ[ةُّة[ألِ
٨ّ ذ[ة ذ[ء ألُّّّإ خٌُُّّةٍُّ:ذ[ةُّة[ألِ:أل[ٍْ ٌُّةُّ ّجتٍ ني ٍة
ٌُّْخلُّحتخُّض ٌرٌُُّّةِ ط[ْ ةؤُّئّخن ْ ٌر ٌحل جبَّز[حت ٍض

ّى١َّّإ جنر ألُّّّ:خُّخلُّحتسُّال:ذ[ةُّة[ألِ:ْ ٌُّةجم[آل
خّألف إلُّخل٨ خُّإلُّحتجبْْ زحنر سًحألُّة[آل إلًألُّحتَّ ذُّْحٍْ
جبَّأل�آل جنّنختْإإإذ[جبج ْ ؤجلٌ ْ مجحتحألِ جبَّخُّخلغإ خّجمغ ْ
ْ جبقُّآل ْإإإذ[جبج ذُّحتخل[جلٍ زٌُّىُّحتْ ٌألُّْ ْ إ ٍ مجً جبَّمجُّألُّ ْ
خُّجبألّ[ٍ جلٌ[ذخت إلُّخلرُّ ٌآلإ:طُّال:جبْْ جبَّخّألخت خُّني[ْ ْ ذّحنىآل
خُّخُّحتسُّخلرُّةختحَّْة[ألَُّّْ حتحخلرُّْض ْ جبَّمجٌُُّّألآل جبَّحتََّّْؤ[آل
ئُّخ[خُّذُّة[ألّ[آل ّىختحَّْة[آل إلُّخلرس جبَّذًحألآل أل[ؤ[ألدُّخلرألَُّّْْ
ُّئ مُّيئّؤ[آل ٌأل[ٍ ْ ْ إلًألُّحتٍ ّىإل[ذٍُّ ز ْ جبحف[ئآل
خُّأل[ضِ طَُّّْألحبٍَّ إلُّخلرُّة[أل١ٌّحنُّ إلُّحتنيِ ئآلإ ّ خإل ِ خُّس
خُّخُّحتةُّْذ٩ ًٌّجمرّ[آل ز جبَّؤ[ألدُّخلرألَُّّْْ ضؤ[ألَُّّْ
ّ[آل ّ ز ْ جبَّحتََّّْؤ[آل:أل[مجٌُُّّألآل طَُّّْألحبَّ:خُّجبألّ[ٍ حتحخلرُّضٌُّآ

ّد�ٌُُّّألآلإ ز سًحألّؤ[آل ّجتٍ ني ألّىُّؤِ ٌر أل[ةخت
ّفآ جبحجبَّأل خُّسًحألِ: َّْحتخ�ختٌآل ّ جنر ئُّإلُّحت جت: ّ ني ؤُّ ّ ط
خُّجبْحٍ جن[جبٍ ألّ[جلج:ةُّذُّألإل[:ط[خلًجبٌَِّ:ْ ّ ٌىِ:خ جت ّ ني خُّال
سّ[ْحجل ٌرآ خُّحت خ٢ةختجبألَُّّْؤ[آل خُّحتَّْ ْ ّر: أل ّ خإل ضٌحبح
ضجي ّىِ ئُّضًححتجبأل ٌٍُّحتحخلرُّْض ْ زًضر جتَّ ّ ني ئُّْ
سًحألِج ّجتٍ ني ٌرإ َّْحتجبَّمج٢ ّىجمَُّّّّْ خل خلٍُّ زخت� ٌ[آل
خُّز٠ٌُّجبآل سُّحت�ًٌَّْ ّ ذ ط[خلرُّ ئُّْ خ[ذختَّْ ئُّإلُّخلرىختجبآل
جلحألّ[حتٌُّّ ْ حتْْجبَّجبحز ّحنىحبح: ؤ :ًّ ئُّأل ْحذ[ مجٌُّحنرًَّْآ
ٍ ذ[ْْذً طُّال ٌألَُّّْإ ّىحبَّجبحت ئ ْ ٌآل ألحبحت ّ جبَّألختض َّْحتمج٢حَّْة[آل
حتْْجبَّجبحز أل[خلىحبح إلُّخلر ّىِ ؤختل ّحنىِ ئُّؤ ةختجبألُّجي
طُّؤُّ زختذُّي[ئُّّّآ ؤّحلحسّ[آل ٌر جبَّْْذخت ّ[آل ّ ةُّز طُّْحألٍُّ
حتْْأل[جبحز ضُّؤةحبحآ حلححتْ ّ خ ْ َّْحت�خم ؤختلِ ّحنىِ ئُّؤ

حتْْخحبحزإ طُّمجُّحت خُّجلَّقُّز ٌ[آل
ذُّؤًذ[حتٌىِ طضضُّْةضض[ذضضُّ: ئضضُّسضضًحألضضِ ضضجتَّْحتمجضضختذضضآل ّ نيضض
ّىِ طُّجلؤًْأل ةُّؤختلُّةُّ ٌر ً ّ جبَّجن ْ ٌر خُّخلُّحتجبحجب
ّىِ خنيًْأل جبٌضضحبْ خ ٌ[آل ْ ّر ألُّخ :ٍطُّْذ إلًألُّحتٍ
ةُّ ٌر َّْحتخ�خت ئُّْحألُّ جت ّ ني ذُّألإل[ ْ ّر ٌُّأل�ختخ جبٌ[حتٌىختحْ
ٌ[حتَّة[ألِ خخت� ْحذ[ إلٌُُّّإ ئُّخ[حتٌَّ[ألَُّّْ جلحألّ[حتٍ ْ ّر جبٌَّ[ألأل[خل
ٍخُّإل طُّْحألُّ ٌرإ ألُّزُّحت� ّ ذ جبَّْحتْخُّحتٍ خبٌأل�ٍُّ ئُّخلألًْحتٍ
نيًألىُّ ألُّمجُّآلآ ّ ذ ئُّإلًألُّحت: إل[ذًَّْ ّ ئ ْحٌ[آل ٌ[ألَُّّْ: خ٢ْخ[َّْحت�
جبْحتْ جبَّةُّآلآ إلًألُّحتٍ خ:ة[حتٍ إلُّئجمُّأل�[ألحبآل: ٌ ًَّحت ّ خُّز

ألُّّّإ خُّإلًألُّحتََّّْ زًٌَُّّألحبٍ ألحلٌ
إلُّخل٨ ّؤُّجي: ط ئضضُّطضض[حتحجبحٌضضُّج ّىُّْ جنر سضضًحألضضِ:
ٍخلُّحتخُّض خًْألِ: طُّْ ّفآ ألُّأل حبح ّ ز جبحألِ ْ ألُّةٌُّآل ّ ز
ؤُّ ّ ط سًحألُّْ ٍضخ خلختْجن٨آ: ّىِ جبقُّأل إلٌُُّّآ ٍض
َّْخلوِ خُّأل[جن٢ٌآل ّر أل[ذًحأل ةُّخم أل[خُّضحنفآ ّ ز سًحألِ
ٌر جبَّجبْ ؤجلٌ خُّجلؤ[ألِ ؤختلٍُّ: طُّْ جبَّأل�ِ خى[زإ
جبْحذخت �حؤ[ألَُّّْْ ذ٢ جبضِ: جبَّؤد[ذُّ :ْ جبَّة[ز خلُّحتخل[ك[آل ْ
ةُّ حتحمجحت�ٌألََُّّّْْ ْ ؤحنرًؤخت� جبَّؤ[ع[ذُّ ةُّخل[ألُّجبح طُّْ ئُّمجُّئ
جبَّأل�حبح إلُّؤ[آل خّجمر٩ طُّجلؤًْألِ خُّإلُّؤ[آل ضؤ[آل َّْء
ةُّخم جبَّأل�ُّج ّجتٍ: ني ْ ضجنِ :ْ سًحألِ طُّؤُّ سُّحت�ًٌآلإ: ّ ذ
خُّذُّْحٍْ :ّ ةُّخل ؤُّمجُّحت خد[ز: أل[ٍْ: خُّأل[ضجي ّر: أل[ذًحأل
ؤختل[ٌُّذُّّّة[آلإ خُّضُّخلئُّذُّ ّر: خ أل[ؤ ْ ٌر جبحخخت� جت ّ ئُّني
ْ ّر جبَّخ خُّحتيُّحتححت ةُّخلُّة[ألحبح ئُّأل[ضِ سًحألِ ّجتٍ ني حتحخلرُّ
خُّضًجبٍ زًٌَُّّخلرُّ ْ خُّجنرُّة[آل خُّحتحؤدُّحت طُّْحألُّ ٌجم٨ ًإلُّئ
سًحألُّة[آلآ جبقُّألُّ ْ حتَّألل: :ْ جبَّألل: خُّال: ؤختلُّة[ألَُّّْإ

إلُّحت:سًحألآلإ خضٌ[آل طُّْحآل ألُّخفإإإ ّؤُّجي ط

[ألّ[ ذُّألّ[إطُّك طّجمؤ[مّئ

ألًْخل٩ّ جلحتس[حتحآلآ:ةُّخُّط[ؤ[جبَّةختجبآل:ْ
حتخبأل[ؤُّمجُّحتٌِ ئُّخلُّحت ّ مجُّئ خ[خُّز
ط[خلرُّألل ّ مجُّئ جبَّ"آ ضُّحتٌ ةًحتجبٍ
ةُّخُّحتني[ْذختٌألّ[آلآ ضضحنضضَُّّْآ ّ ٌضضألضضُّزضض جب
نيُّألحبحآل خل[نىختجبألٍَُّّْ ألُّجبجلٌألَُّّْْ
ةُّذ[حت�خبٍ ةًحتجبٌُّّآ خْةختحٍَّْ مجل[حتْ
جلحألّ[حتٌُّّةِ خلًْةُّ ئُّنيُّألحب آ طُّؤخت�
ٌرآ:إلّىل١ّ خ١حجل جلححتَّةِ ٍُّْط ْطُّؤ

ئُّخُّحتجبَّخلرحبحألفإ
زًْجي طُّْ:أل[ْألّحن[ألُّ خل[نىختجبألٍَُّّْ
ضٌ[آل مجختأل�ِ ة[ذ[ألُّجبحآ ئُّْ خُّخلُّحتحألُّآ
ّىئّألُّْحألُّ ئ ةُّطُّْ جبَّجبَّآلآ خُّجبَّخلرَُّّْ
ألُّضحنٍُّ خُّط[ؤ[حتْ ًٌّجمرّ[آل ز جلٌ[ذخت
ئُّسًمجختحهّ[ٌّ ٌُّأل[ألُّ ّ�ٍُّ:طُّْ ز ْحتجبْ

ٌرإ جب ةًحتجبٌحبحآ حتخبأل[ؤُّمجُّحتٌِ
جلحتٍ ضضىضضِ ّ خضضُّجنضض جبئضضضألضضضّضضض[ال
ٌضضىضض﴿ضضختحَّْ حت ةضضؤضضُّئضضُّْ ْ زضضضض[حتز

ئضضُّجبْحٍ خُّذ[ٌدُّذّخن ةًحتجبٌُّّة[آلآ
ألٌُّ[ألرًحألًَّّ ة[حتَّخل[ذِأتثثباََّّْآ
جبَّْئُّؤُّألحبآ ْ إلُّؤٌُُّّآل ّىِ طُّحتجنّو
حتحمجٌُّ[ألحبألَُّّْآ ْ حتخبأل[ؤُّمجُّحتٍ ئُّخًححتٍ
ئُّخُّحت إلضضُّحت جبَّخلردىُّآلآ ضٌ[آل: :خ
زُّحت�ٍَّ نيُّألحبحآل ّجمر[آ ط ذ[َّْةً طَُّّْجنُّآ

ذّحنىِ:ألُّضختحَّْذُّخلُّحتإ جن[حتحَّْآ
جنضض[حتحْحألضضُّآ زضضضُّحت�َّ ئضضُّْ ّ ٌُّة
DERاٍ FUKEضضختهضضًألضضىضضُّأٌ جب
ألّحنرؤ[ألِّ رِّ ّ طحتمج[ألِأٌُّة
إلُّحتنيُّألحبَّ [ألّ[ٌُّآ: ئُّطُّك ةًحتجبخلر[آلا
ٌى﴿ختحَّْ حت ةُّطُّْ ٌر أل[ةخت ئَُّّْ ِئألى
ض[َّْألِ ئضضُّألضض[ََّّْْآ مي ئضضضضُّجبَّحتََّّْْ: مي
ةضض[جبٌضضختٍ ْ حتخبألضض[ؤضضُّألضضًْخم جبٌَّضضض[آل
خُّذ[ٌدُّذّخن نيضض[ةضضُّآ ئُّمجُّئحتحمجٌُّ[ألحبألِ خضضُّال ّجمر[جبحآ ط ئُّش[ئُّذِ
ْ ّألرىختجبآل خُّجبٌىؤ خلُّحتَّحت�حٍ طَُّّْجنحبحآ
ُّإلُّْئ جلحتٍ إلُّحتَّ خُّجنِ خل[نىختجبألٍَُّّْ
ٌختهًألىُّا ّحنر[أجب إل حتخبأل[ؤُّمجُّحتٌُّّة[آلآ
ألختحَّْة[آلإ ّ إلُّئألُّإل ُّئُّؤُّذُّئ ّىُّ ٌُّة

ٍ]�ٌ ئُّحت� جلٌ[ذختَّآ خل[ئ نيًححت ِ خل
ةُّؤ[ٌَُّّْةِ ةُّخل[ألٍُّ طُّْ جبجلٌألٍَُّّْ
خضضًْآلآ حتحمجضضٌُّضض[ألضضحبألضضحبح ئضضُّمجضضُّئ جلحتَّ
خُّجبْحجبحنيًْألِ ْ خلحتحنىختجبآل ضُّحتٌىِ
ؤضضُّضضض[خضضآلآ ِ َّْئضضضض طضضحتمجضض[ألضضُّالآ طضضضُّْ
ةضضختحْال خلسِ: ٌىِ ةُّزّ[جل ّجمر[: ذ[ط
طَُّّْجنحبحآ ئُّمجُّئ ألُّةُّْذًَّْآ جبَّخلضضر
ذختال جنضضض[حتحٍَّْ ٌضض�ضض[ٌضضَُّّْآ:جن٨ حت ئضضُّْ

جنُّّّإ جبظ ةُّؤ[ٌٍُّ جبَّخلرىُّذًَّْآ
خضضضضُّحتَّعضضضض[ؤضضضضِ:زضضضٌُّضضضًَّألضضضحبٍ
ض[ألُّجبح ئضضُّْ خلحتحنىختجبألُّة[×آ ْ

خًْآلإ خُّحتسُّخلرُّ
خُّؤ[أل[ٍ DERاآ FUKEبإأ

ٌرإ جب ّجمُّأحئحنختححتَّا خئ
ألّحنرؤ[ألِّ رِّ ّ طحتمج[ألِأٌُّة

ئُّ خ[خُّذُّة[ألِ ةضضًحتجبخلضضرضض[آلاخضضًَّْآ:
ذُّحتسُّؤٍُّ ْ َّْحتمجضض٢حْآل: أحئحنختححتَّاَّْ

ةختحْآلإ [ألِ طُّك
ضضضضُّجلألضضضُّجبححتا بإةضضض[ءأسضضضُّؤضضض[ئ
أل[خلختحَّْة[ألِ ئُّةُّخل[ٌُّذُّّّ ّىُّ ةٌُُّّة
حتخبأل[ؤُّمجُّحتٍ طُّحتجنّوىختجبألِ خضضًححتٍ
جبَّْئُّؤُّألحبٍ ّىِ طُّحتجنّو ْ ةضضًحتجبٍ
جلحألّ[حتٌُّّةِ إلّمت طُّْ إلٌُُّّآ خًححتَّجبح ئُّْ

ألُّّّإ طحتمج[ألَُّّْ طُّْ ئُّخ[حتٍَّ
ة[جبٌختَّ:ةألُّة[ألِ ّىِ:جلحتٍ تإخُّجن
ّىِ جنر إلّمت [ألّ[آ ئُّطُّك ٌى﴿ختحَّْ حت طُّْ

أل[جلحألآلإ ئُّخ[حتٌََُّّّْ
"آ ط[مج[جبححتٍ ؤآل طٍَُّّْ ّجمر[ تإذ[ط
خّدئمجختحهّ[ْ ئُّخ[حتٍَّ: ّد: ةر ِ خل جبْْ
رِّ ّ ٌُّة حتخبأل[ؤُّمجُّحتٍ طُّحتجنّوىختجبألِ
جبَّحتنيًٌْألُّآ ةًحتجبخلر[آلآ ألّحنرؤ[ألِّ
ٌ[آل ألُّنيًْآلآ خٌُّحبح ئُّْحألُّ ّ إلّمت:ٌُّة
ألُّجبحَّْذَُّّْإ ؤألّ[آل ضًحخلرُّة[ألِ ْ َّْال
ضضض[ألضضُّيضضّضض٩ا ةضضضضض[ءأطضضضضض[جلحجب
ٌأل[إ دضِأؤ[جب ّ ئُّةر سضضًحألضضُّؤضضُّحتلآ
حتحمجٌُّ[ألحبألِ خّدئمجختحهّ[ٍ ضضجتْْآ ّ ؤضض
ؤ[ألِآ ّ خلئ أٍإآلإءاأتثثبإبثثباآ
ذُّألإل[ ئضضُّزضضُّحت�َّأثباجبحآ أبببباجبح
جبَّة[ز ٌختهًألىُّا خ[خلِأجب ْجنُّ خُّجنُّجي
أحئضضحنضضختححتَّا ٌضضختهضضًألضضىضضُّا ضضرأجب ّ جبَّئضض ْ
جبَّحتنيًَّْآ [ألّ[ ئُّطُّك [ألِ طُّك خُّجلؤ[ألِ:
طضضُّقضضُّجبٌضضخن مضضُّئضضِ ألضضضضضُّْجلحجب ةضضض[ء
رِّ ّ ٌُّة دضِأحتخبأل[ؤُّمجُّحتٌِ ّ ئُّةر
ئضضضُّجبَّحتٍََّّْ ةًحتجبخلر[آل ألّحنرؤ[ألِّ
ةضضضضضًحتجبخلضضضضضرضضضضض[آلأتثثبإبثثباآ
ئضضُّزضضُّحت�َّأثاجبح ؤ[ألِأتببباآ ّ خلئ
ٌأل[اٍ دضِأؤ[جب ّ ةر أل[ْ جلحألّ[حتٍ إلُّؤ[آل
مجًحخلرًَّْذَُّّْْ ةُّؤ١آ خُّْجنٌُُّّء
ّىختجبَّْْْ ز ط[ؤ[خبٍَّ خُّطُّؤ[ألُّذّحنَُّّْ
خُّجلؤ[ألِ ٌختهًألىُّإحئحنختححتَّآ ّرأجب جبَّئ

[ألِ:جبَّحتنيًَّْإ طُّك
ّجمر[ ذ[ط خلضضُّحتنيضض[َّْ: تإخ[جن١ٌآل
جلحألّ[حتٌُّّة[ألِ ّرآ ةُّْذد ؤآل جبَّخل٨
ةُّ ضضُّآ ق إلضض[ْحت� ٌضضألضض[خم:ألضضضضُّْحتجلٍا أحت
أثبب حتخبٍ طُّئى١ألّحبح ئُّأل[ؤٌُُّّةِ
أل[ْخختحْ ألضض[حتجبْْالآ: ٍخ بببثبببا
حئحنختححتَّاث DERإ FUKEرأّ جبَّئ
ألّحنرؤ[ألِ رِّ ّ ٌُّة طحتمج[ألِ حتخبأل[ؤُّآ
خلُّحتَّذ[ [ألِآ طُّك جلؤضض[آلث ةًحتجبخلر[آلآ
٩ٌ جنً خلًٌحب:ني[زىختحَّْْ:ز[جن[آل ئُّْذِ
ئُّألحبَّآلآ :خ مجًحخل١حَّْذَُّّْ ني[زىختجبألِ
خبؤ[حتَّأبائُّخل[ئِأثثثبا خُّحتٌر[ألّ[آ
جنًخ[ذِأبثثبا ئُّؤ[أل�ِ جبَّحتنيًَّْآ
خل[ئِأتثثبا ذ[جبَّْحتْخُّحتٍ جبَّحتنيًَّْْ

ئُّجبَّحتنيًْآلإ خًَّْ خُّحتجبَّْحال
ةضض[ء خلضضُّعضضُّآ ضض�ضض[ٍ ّ سضض طضضضضٍَُّّْ
ٌ[آل طحتمجّأل[ئ خبؤضض[حتَّ ٌأل[خماٌخن أحت
طضضُّْ أةضضزضضِاٌضضُّةضض[ألضضِ:ألضضُّخضضّضضألضضّضضًَّآ
ّىَُّّْ خ[خُّذ ئُّنيُّألحب: جلحألّ[حتٌّ[ألٍُّ:
خُّْ ط[ؤ[خبٌَّ[آل ةُّخُّآ َّْحتمجضضختذضضًَّْ

جبحَّْإ طحتمج[ألُّ
ئضضضضُّْ خضضضضضضضُّْحتجبخضضضضضضضًْألضضضضضضضَُّّْ
ألضضضُّْحتجلٍا ٌضضألضض[خم جلحألضضّضض[حتٌضضّضض[ألضضٍُّأحت

خُّحتجبَّك[آلإ ٌرُّ جب ّ زختخلّ[حتمجُّئ
ةضضضُّةضضض[جبٌضضضختَّ ضضضىضضضحبح ّ إئضضضُّةضضض[ذضضض
خُّط[خل٨ ضض٨ا ّ نيضض[ةضضُّةضض[ألضضِأٌضضُّةضض
خًٌْآلآ [ألّ[جبح ئُّطُّك خلُّحتةختجبحٌُّذُّّّجنَُّّْ
جلؤ[ألُّةٌُّ[آل ألًْخلّألّخن: :ْ ٌألحبآل خُّضً
[ألِ طُّك خُّجلؤ[ألِ ّر جبَّخ خنيِ جلحألًَّّآ
ّرح خًْخ نيضض[س ئضضُّألضضحبَّآل ئضضُّخلضضًٌضضحبْ
جلَّؤّألٍُّ ئُّألُّخًْألِ ؤُّخُّخلر طُّمجُّحت
جبَّجلمج[ٍ ْ:ني[ز﴿[ألُّْ خلّ[خلِ ة[حتةختجبألِ
خضضًححتَّ طضضُّْ: نيضضآل: ضضرآ ّ خضض ةزّىختجبآل
[ألّ[جي ئُّطُّك حتَّضجم[َّْ خلًٌحب ْ ئُّئُّألحبَّآل

خًَّْإ ًَّ ّ جن خُّإلُّؤ[آل

خضضُّحتجبَّْحال إل[ألّحبحال ةُّجلٌ[ذخت طٍَُّّْ
جلحألّ[حتٌُّّة[ألِ ئضضُّخلضضحتحنضضُّةضض[×آ "
خضض[خلضض٢َّاخضضًْآ ٌضضضضالأجبإخلضضضض[حت إلضضضض[ْحت�
ةُّضًجبٍ طٍَُّّْ:جبحتة[ألحبَّْْ ةُّنيُّألحبحع[حت
خًْألِ جبٌضضضًَّآ طضضحتمجضض[ألضضٍُّ طضضُّْ ٍضضض
جلٌ[ذختٍ جلحألّ[حتٍ طٌُّْخنآ خُّحت�حٍ إلٌُُّّآ
ةُّؤ[ئ هًط[جبْ ٌحلحآلأجبإةُّؤ[ئ خُّحت� ٍ
ةُّطُّؤٍُّ طضضُّحتسضضًؤضضُّألضضحباَّآ حتَّجنضضّضضحبْ
ْ ئُّةًحتجبخلر[آل ش[جلحت: :ِش[ئ جبْحٌّ[آل

جبَّخبٍإ ؤ[ألّحبح ّ خلئ جن[حتٍ
حألَُّّْال ئُّمجُّحت� حتحخختجبْْجنحبحآ ئُّإل[٩ٌْ
ةختجبْ ذضضختال ّىِ: خلحتحن آ: إلضضُّْئضض٢ خ
ئضضُّأجبإةضضُّؤضض[ئ ٌضضىضضِ:ألضضحلٌضض خضضختحجبَّحت
خ ةُّخلحتحنال حبحال ّ ز ٩ّ خُّئ هًط[جبا
ٍخُّإل ّجمر[أْحجبٌ[حتَّ ذ[ط خُّال خى[زآ:
ألُّةٍُّ ّ خُّئ خضضًْاآ َُّّّّْْجنىُّخل[ئ

ألُّخًَّْإ جنف ِ ئ إلّىلِ
ةُّخل[ألٍُّ ََّّْآ:جبحْحة[حتال:ئُّْ ئ٢ إلُّحت
طحتمج[ألَُّّْ طُّْ ئُّخ[حتٍَّ ةُّجلحألّ[حتٌُّّء
خُّذ[ٌدُّذّخنأة[ء جلحت جبَّجلحألضضضضضآلآ
هضضًطضض[جبا طضضُّحتسضضًؤضضُّألضضحبْ:جبإةضضضُّؤضضض[ئ
اَّْآ ٍ ألضضضً ٌ�[ٍأةًحتجبخلر[ألِ ئُّحت�
خحبَّألَُّّْأةٍُّ زختخلّ[حتحألُّال طُّْ َّْؤِ
ٍ ئُّةً جبَّحتنيضضضضًَّْح خبؤضضض[حتٍَّ ٌضضُّةضضُّال
زُّحت�َّة[ألِ خبؤ[حتٍَّ يُّخ[حتَّْ ني[زىختحَّْح
خلُّحتزُّحتجنرى[حتحألِ إل[حتٌى[حتْ خًَّْح نيُّألحب
ةٍُّ خًَّْْ نيُّألحب خبؤ[حتٍَّ جبْح خًْآلح ِ ة
ةختحَّْحإإإذ[جبا جبحخُّجي نيآل جبَّحتنيضضًَّْح
ّ ٌُّة ٌُّةُّؤِ خُّحتمجِ ٌر خحنىخت مجُّحت

ٌرَُّّْإ خْخىخت ئُّخبؤ[حتَّة[ألِ
جبَّخضضألضضُّ ةضضض[حتٌَّضضض[آل خضضضُّْ جبئضضألضضّضض[ال
ّىّخن ضحلؤُّذ ْ خلضضضُّحتنيضضض[ٌَّْضضضُّء
ةضضًحتجبٍ حتخبألضض[ؤضضُّمجضضُّحتٌضضِ ضضجتٍْْ ّ خضضُّؤضض
ٍ]�ّ جبَّخألُّ:س ْ:إلُّْئُّة[ألّحنّ[آل جبَّةُّآل

ّىختجبآلإ ط[ؤ[خبَّز

ٌختهًألىُّ جب
ألختحْ ّ إلُّئألُّإل ىِ ّ ؤُّذُّئ

خ[خُّةخت ة[ْخلف

ةًحتجب َّْء إلُّخآل ألُّذَُّّْ ةُّال حتَّأل�ُّآ
ةُّْذغ سّزئُّذّ ألُّهختَّذ خضضُّحت
خضضًَّْ مجختألل إلضضُّحتَّ: ىٌ ةُّه[ةرُّحت
ةضضًحتجبّـ :حت�جنضضُّةضض[ألضضجنضض جنىجمر خضض
جبحمج٢ة[حتٌّإ ٌختجبَّخلرٌُّّـ خب خُّحتجبَّْحؤ

ٌضضختجبَّخلضضرضضٌُّضضّـ خب ةضضًحتجب يضضضُّجبَّحتٌّ
ًَّ ّ جبحتحْخل :ُّذ[ألخُّجبَّْئ :جنُّذُّةحبحتحأل
ضضىضضختجبَّْْآ ّ ْحٌضضئضض ضضجتْْ ّ ؤضض ضضجتحٌضضٌ خضضُّجبحت
خُّضُّخُّحتخخ ألُّذُّْحٌُّذ:جبحتَّألل إلُّخلر
جلحٌأل أتبتباٌّ ئُّخل[ف خُّذ[ٌدُّزآ
ًحآل ّ أل جتَّة[ألٌ جبحت َّ خُّجنُّحت� ٌ]ذة ةُّ
أل[ّـ ّ إل م٣ً[ألُّّّة[آل خلُّهٌُُّّّْة[آلّـ
ْحتمجضضض:ةضضًحتجب ئضضُّخلضضُّحت إلضضُّؤضضًْجنضض
ة[ْئى[حتٌّّـ جبْحٌّ ٌضضًَّجبَّنيضضًْآ خضضُّحت�
ئُّةًحتجبخلر[آل جلحتٌضضخن ىٌ ةًجنر[حت
خلضضضًْجبٌّ خضضىلضضًةضض١ٌضضآل طضضضضٌَُّّّْ خضضضخ
خ إلّىلى[ؤّ[آل :خلُّحتةُّْذألُّة[أل
ةًحتجبخلر[آل ئضضُّْخلضض[ئضضُّجبح ةضضًحتجبخضضخإ
ذُّجبَّخل ٌخت:إلُّخبؤًْآلّـ ئُّخب ّحن١ٌخن ةُّز
م٣ً[أل ئضضضُّحت�خبإلضضضُّزّـ خلضضُّهضضٌُّّْ
خضضُّةضضختجبََّّْ طّحبٌّ خضضًْآ ئضضُّحت�خبطضض[ْحجبح
ذ[جبْحذخت جبحخُّجنىختحإ: خُّحت�٣َّ ةًحتجبخلر[آل
ألُّضجنُّةٌُّّ جبَّْئُّذُّ حتْْض[أل جبْحٌّ
ذختٌحن ز[حتنيٌُُّّة نيُّألحب م٣ً[أل
ةًحتجبخلر[آل خضض[جنضضًْحتٌّ ضضىضضختحٌضضَُّّْآ ّ ئضض
ةًحتجبخلر[أل مضضُّحتَّخضضّـ خضضُّمضض٢حيضض
�سُّأل جبْحٌّ ألختح ّ ئى خُّخلًحتٌ[َّْ خىلًْء

ٌُّةُّالإ سّإل[أل
إلُّحت �ؤَُّّْ جتْْ:خ�٢ ّ أل[ؤُّْح:ؤ َّجبح ئ٢
ًٌّجمر ز أل[ألٌَُُّّّْ ّ خُّخ٢إل طُّّـ ألحبَّ ّ إل
أل[إلُّؤًححتٌّ ئُّيُّجبَّحتٌّ خطٌَُّّّْ خًْ
جبحخُّجنىختحأل ةُّ ّد�ٌُّآل ذ خ[جن١ ةًحتجب
جبَّْئضضُّذضضحبحّـ نيضضًححت خُّخلُّحت ةًحتجبخلر[آل
جبْألّ[ٌّ :خضض جبَّحتْحجلٌَّضضضضضُّء :ألضضُّخضضًْألضض
خُّخلرألٌَُّّّْ ط[ٌّّْـ ٌ[آل ض[ة جبَّحتََّّْ
جبحمج٢ةُّحتَّة[آلآ ئُّْذُّ س�ُّ: خُّْذ[آل
ىٌ يُّجبَّحت جتٌْْفّـ:مي ّ ؤ ىّ ألُّهختَّذ مي
ئُّه[ةرُّحتَّ ّىُّ ٌُّة ةُّطَُّّْجي ذ[حتٌىُّإ
جنحت�جنُّة[آلّـ جنىجمر مجختأل�ُّة[أل
جبَّْئضضضُّذضضض:ةضضضًحتجبٍإ جبحتْخلضضرضضدضضًْألضض
ط[خًْحتٌّّـ ًٌْجبْحةُّْذ حٌّ ٌخت� ْ جبٌ[حتَّ
ه[ةرُّحتٌّ ّ ؤُّئة حتْْألضض[ةضضدضض٢ٌّإإإ
إلُّال ه[ةرُّحتّـ إلضضُّال: ةُّطُّْحألّخن ذخت:
ألُّخًْأل جبحمجضض٢ةضض[حتٌّّـ خُّحتطُّع[ؤ
ىٌ ه[ةرُّحت جبَّْئُّزآ نيًألىُّ جبَّْئُّذآلآ
إلُّخلر خضضُّحتجلةضضختجبألضضٌَُّّّْ ضضحلٌّ ّ خضضُّإلضض

أل[ئّجمرّألُّذُّْحٌُّذُّّّآ:خحلْذألٌَُّّّْ:أل[خل
خُّحتطُّع[ؤ إلة[حتّـ حبَّجبحْ ّ ز مجُّجنُّ
ُّذجبَّْئ جبحتْخلردًْأل ُّئُّمج ٌُّة١ٌآل

ألُّذَُّّْإ
ةُّ ألُّذُّْحٌُّذ إلُّخلر ألُّخًْأل
أل[خلّأل[ئّجمرُّ خحلْذألٌَُُّّّْة جلَّحتْحتَّذ
جنحت�جنُّة[آل إلضضُّؤضضًْ ةضضُّْحٌضضىضضختجبَّْْ
ألُّخًْأل ّرّـ ٌُّة ألُّخًْأل ئُّمجختهر
ألُّذُّْحٌُّذّـ جنألحت خُّحتأل[ؤٌُُّّة
ئُّزُّحتذُّْحجلٌَّّـ ضألى[آل ئضضُّجبْحسضض[حتجبح
مضضُّجنضض[ٌضضُّحتٌضضّـ مجضضختْزضضُّ ضضحنضضٌُّّ ّ ةضض
جنضضضضحت�جيّـ جبَّخلضضرضضُّمجضضُّحتٌضضّضضُّةضض[ألضضحبحآ
جنىجمر ٌحبح حت ئُّألًٌَّّّ خحلْذألَُّّْة[أل
طّؤ[حتَّزّـ سًنحلٌّ ٌُّخ أل[َّْإ ّ إل ّ ز
جبٌضضآلّـ ئضضُّخلضضألضضًْحتٌّ جنضضضحت�جنضضضُّةضضض[آل

طُّمجُّحت ألُّزُّحت�ًٌَّآ ّ ذ ُّخألُّؤ[ئ مُّجن٢َّزّـ
ّض جن حت�جنئُّجن إلُّخًْخخ ّىّخن إلُّخلر
ألُّمجٌُّحنرذُّ ض[آلآ ٣[ٌئ: مُّخحبْئّـ:
ذ[ ٌُّة�ختذًْآ مجحنر ىّ ضُّْأل حتحجبٌَّّ
ؤُّإل[خ[جبجبح ةؤ[حتٌّ طٌُّئًئّـ حت�جنئُّجن
ّحنر[ إل خُّال مجُّجن[َّْذَُّّْآ إلُّخلرُّ طُّّـ
ذةؤُّ أل[ئّجمرّأل[خل خحلْذألٌَُُّّّْة
ذ[يُّ:ضُّْأل إلُّؤًْحآل ألُّخًَّْ:ةُّضُّْأل
ُّذجبَّْئ جبحتْخلرىختجبأل ألُّذَُّّّْـ حتجلمج[حتٌّ
ألُّذٌَُُّّّّْ إلُّخلر طضضُّال ألضضُّذضضَُّّْخضضخإ
مجُّجنٌُّىختجبْ جلٌ[ذخت ٌحبح ألً حت�جنئُّجن
ّحنر[ إل خُّال: خًْآ مجُّْحتَّذخت ضُّْألُّةُّ
شحلخ�ُّحتٌّ جبَّخلضضرضضُّمجضضُّحتٌّّـ ئُّمجختهر

ألُّخًَّْإ حتجلمج[حتٌّ
س�ُّ طضضض[جلحجبٌّ خلُّحتخُّضٌّـ خ
نيفّـ خلُّحتسُّال زرٌُّّْ رُّّّة ّ ئٌُُّّة
شحلخُّ خضضض[َّْحت�ّـ خلضضُّحتسضضُّال ٌضضجتَّةضض[آلّـ ذضضً

ذختألُّّّإ ٌُّة]�ٌ حت خلّ[خلُّّّة[آل

يضضًف ة[حتٌ�ُّحتٌُّّة جلَّؤضضضُّآل
إلُّئًؤُّحتس :جنرأل حتَّأل�خت� ئُّخلُّحت: جبحأل[
ةًئرًْحتٌّآ ةؤٌُُّّذآ خلّ[خل
إلُّحتز[حتنيٌُُّّآ إلُّحتخٌُّجي ز[حتنيُّة[آلآ
خلّ[خل :ضُّخ[ذ سًألَُّّّْـ خلألًْحتٌّ
ةًحتجبخلر[آل خ[جنًْحتٌّ جبٌ[حتٌىختجبآ ٌّض
ٌُّةُّة[آلآ ئُّجبْحٌّ ٌُّء جنحت�جنُّ جبْحٌّ
ءا آلإ ئُّخلُّحتجبَّخلرأٌّإ: ألًح :حت�جنجن
جبْحٌّ ذخت خحلْذألٌَُّّّْ ز[حتزّـ ّ ؤُّئة ّـ
إلُّئ�٢خل[ّـ طٌُّئًئ حت�جنجن جنىجمر
خلّ[خلُّّّة[آل إلُّئًؤُّحتسُّ ّ خُّز
ذ[ةً جبحخضضًْ: :ألحلؤ ئضضُّخضضُّحتجلْ: جنضضحت�جي
حتحمجًحخلرأل طُّألو[ئّـ ةُّ أثثثبا خل[ف
ئُّخلُّحت ةًحتجبخلر[آل إل[ذُّة[ألٌ جب جن[حتّـ
خُّمحمآ خُّمجحت�ٌّ مجحت� ضض حتخبق جبَّخلر

نيُّةحبححتٌّ خلّ[خلّـ ضُّخ[ذ هضضُّجلحٌّ
رّ ٌُّة خىلًةىختجبََّّْآ خلألًْحتٌّ ذ[خخ
ؤضضُّهضضختَّجلٌَّّ جبحتْخلضضرضضىضضختجبألضض ٌضض[حتٌّ خضضخت�
ئُّةًألُّ ّىجنُّحت ذ جبٌَّ[آل جبحّـ ز[حتذّحلحأل
ضٌ[آل:ي[قىختجبآ طُّجنىُّْذً:جبئُّة[ألحبحآ
جن[حتَّة[آلّـ ضُّخ[ذ جنحبحألس خُّإلًّحٌّ
سضضُّؤضض[َّْحتٌّإ مجضضضُّْحتٌَّّ ىّ ٌأل حتحزُّحت�
جلحت ةضضًحتجبخلضضرضض[آل مجضضُّف إلضضُّحتنيضضُّألضضحبَّ
جلحتٌّ ّـ: �ْجل إلُّئىلألختحخًْآ زخ �ذُّأل
ضُّئ ألُّؤئُّة إلُّأل[خلٌُّّ ٌضضال: حتخب
خلُّحتةُّْذآل ّحبٌّ طًؤ خضضُّالآ ٌدًْآ خخت�
ألُّؤة ئُّجبف ألضضُّْحتجل ط[مجختٌّ: َّْء
أل]إلُّل جبَّجبحّـ ةئسٌُّّ: ضُّئىحبح
ئُّجن[ألُّة[أل ةُّضٌ[آل ٌى﴿جمرألّخن حت
ط[مجختٌَّ[آل طُّّـ ٌى﴿جمردًْ حت خختْخلىحبح
ٌر ةً جبحمج٢ةختجبأل سجنحبَّجبحإ جلٌ[ذخت:
جبٌىر[ذحت ألًَّمجّ ذ َُّّّْـ ٌُّآل:حتخبقُّئ
ُّذًجبَّْئّ أل ىّ سُّأل� ئضضُّذضضُّئضضٌُّّ

طُّّـ طضض[مجضضختٌّ ّجمٌُّّ خئ ذضضخت ضضألضضحبٌَّّ ّ إلضض
حتحزُّحت�ٌآل طّحبٌّ خُّحتجلةختجبََّّْإ ّحبٌَّّ طًؤ
طضضُّْإ طُّؤّـ خخ ىٌ خُّة[حت خضضًْ
جبَّخلرّ[ألىختجب جنضضحت�جي: خلُّحتةختجبَّة[أل
س[جنُّة[آلّـ خُّخلُّحتء مجختذآل ًَّألحبٌّ ّ خُّز
ٌضضال حتخب خلُّحتخ[جلٌُّّة[أل سختخلختحَّْ ّ ئ
أليًال ذ[ْحألحبح ئُّجلَّئى[ٌّْ ّحنر[ إل طُّْحألٌُّّ
مجُّْحتَّذختّـ ط[جلحجبٌّ ضُّْأل خًْآلآ ألُّخًْ
جبَّخًْآلآ حتْْأل١: خلُّحتةُّْذآل ة[ألط[خل
ؤُّشُّةحبحأل �ئُّخلُّأل حتخبٌّ طّحبٌّ
إل[ذدًْآ ّ إلُّحتذ[ة ةضضًحتجبخضضًْألضض
ضًجبخًْ ّىلّألٌَُّّّْ س ّ ئ حتخبٌّ طّحبٌّ
حتحجلٌدًْآل ئُّضزُّحتخلرّـ أل[آل ّ ْحجلإل خ
خلُّك[ألحبأل حتخبٌّ طّحبٌّآ ّرآ خُّجبٌئ
خًْ ألُّذُّْحٌُّذ إلُّخلر إلُّخًْأل

أل[أل ّ ْحجلإل ؤُّحتسُّة[أل ّخن ز ةُّطٌُّْخن
ئُّإلُّخلر طّألرؤ[ٌُّء ئضضُّإلضضُّحت خضضًْ
حبحمجختذآل ّ ز ةُّؤدى[ذَُّّّْـ: :ألُّذُّْحٌُّذ
سّ[ْحجلآ ىّ ٌى﴿جمرأل ضحت� ئُّخلُّحت خًْ
حتجلمجضض[حتٌّ ط[ؤ[ع ّ ٌى﴿جمرأل ضحت�
ىّ جبَّْئُّذ أل[أل ّ ّىإل ز ألّحنرؤ[آلّـ
ئُّإلُّحت خُّني[ْزجنف خضضًْآ ةضضضًحتجبٌّ
ط[ٌّألّـ شحلخّـ خلّ[خلّـ ىٌ خ[َّْحت�

مُّجن٢َّذإ
خُّإلُّؤًْ ط[ؤ[خبَّ ًٌّجمرُّ ز َّجبح ئ٢
ّىإل[ذ[ألُّ ز حتَّألضضضلّـ جبَّألضضضلّـ طضضُّّـ
ئضضُّمجضضُّحتال ح � مجضضض٢ حتئضضّضض[آل ةضضُّ خضضحبٌَّضضآل
ألُّذُّْحٌُّذّـ خلجلٌّ إلُّخلرّـ أل[أل ّ جبحإل
مجُّف �جبَّأل ئضضُّْحألضضُّ طضض[جلحجبغضضًحجلٌّآ
إلُّخًْ :جبٌ[حتّـ:ط[جنىختحٌّ فحت ةًحتجبخلر[آل
خُّإلُّأل[خلُّ إلُّأل[خلُّ خُّإلُّأل�[ّـ إلُّأل�[ّـ
ُّئُّمج خُّإل[ْححت إل[ْححت: خُّمجًئئُّآ: مجًئئُّ
ُّئُّمج ضختجن[ألحبخًْإ جبْألّ[ٌّ ًٌحألحبح حتحزُّحت�

مُّف:ألُّخ جنُّإلّحب مجًئئٌُّّ حتٌحلَّ ٌُّةُّال
زّ[ٌّْ ؤألحبحّـ ئُّخبآلّـ ةُّخم إلضضُّجلححتحآل
حتخبحألضضُّ حتحألُّّ جنضض[حتٌّ خُّذُّأل�إل[ذًٌّْ
ش[س جنُّي[ؤُّة[آلّـ ةضضآلّـ خلضضُّحت
خلُّحتسُّال طّحبٌّ ألُّّـإإإ يًحت� نيًححت ط[ْحّـ
ى[ألّ جلحتَّؤئ طحتجبْمج[ ذختّـ جن[حتَّة[أل
ألضض[ٌّ جلْحت� جبَّإلضضّـ إل[ذآلآ خُّجبْحٌحبح: ذخت
حتحألُّّّـ ؤّئئُّّّة[أل جتَّ ّ مجحتحألّد
جن[ألضخت ًحّـ ّ جن ط[مجختٌألُّة[أل جنّنختَّ
ؤُّحتمج ةضضُّخم: ْحسضضجنضضحبَّجبح :ىضُّئ
طُّْنيختةٌُُّّآ ذ[: طُّْحألٌُّّ ئُّخ٢ألُّخًْآ:
ةًحتجبخلر[ألّ[آل ىضُّئ ؤُّحتمج خبٌ[آلّـ
ؤُّحتمجّ[آل س[حت: إلُّجلححتحآل: خًْ: ئُّجبَّخلرحبح:
رٌُّّّّ ّ ٌُّة طُّّـ جبَّضًحخلرإ خُّط[ْحز
إل[ْخُّجي نيُّْخل[ألحبألٌَُّّّْ ئُّطُّع[ؤ
ط٢حجبٌَّّ خلُّحتخىُّْحإ جبَّخًْ جبحتْخلردًْآ
إل[ْخُّجيآ مجضضُّْحتٌَّّ ضُّْأل خُّةؤُّّـ
حتحزُّحت�ٌآل  خُّف خلُّحتضجمرآ حتحزُّحت�ٌألّ[آل
ّحبٌّ طًؤ حتجلمجضضض[حتٌّ طضضض[جلحجبٌّّـ :ُّئُّمج
ُّئُّمج خًْأل ألُّذَُّّْ إلُّخلر حتَّضجمّأل
خأل[نٌُّّ خُّحتجبٌّ إلُّحتطَُّّْجي أل[آ ّ إل ٌّض

جبَّْئُّذ:ةًحتجبٌّ:جبحجبَّألخإ
حتحزُّحت�ٌآل ط[ؤ[عُّة[أل إلُّحتنيُّألحب
ئضضٌَُّّّْ هضضختحْحألضض١خضضًْآل مجضضُّْحتَّذضضختّـ جلحت
خلألًْحتٌّ خُّال خُّجبَّخلرإل[ذًْآلآ ّجمر[ ذ[ط
ئُّأل[ْنيًْق[آل ذًحألحبألَُّّّْـ إلُّحت�َّجنُّة[أل
طضض٢حجبٌَّّ حلخًْأل ّ خُّإل خضضُّحتَّّـ ًٌَّآ خخت�
:جبَّحت�ٌآلّـ ؤ[فض شىًؤُّذ ألُّذٌَُّّّْـ
ًٌَّخختجبآل ضخُّحت� طُّجلؤًْأل ْحتجبَّ ْحتجبَّ
ةًحتجب ّجمر[ ط إلُّحتطَُّّْآ ألُّء جبَّةٌُّآلآ
خلّ[خلُّّّ ط[حتحخلرٌُّّ جبقًةختحخل١ٌّآل
حبحألٌ مجخت ّىَُّّْ ز ضضض[ف ئُّم٢حيحبحّـ:
ألّحنرؤ[ألُّّّة[ألُّ جبقًةختحزّـ ط[حتحخلرُّ
ىّ م٢حي جبحتْخلضضرضضىضضختجبألضض خضضضُّحتَّّـ

هّحبحتحإ جبقًةختحزّـ
جنس حتحزُّحت�ٌآلآ ٌ[جبٌّ ًٌّجمرُّ ز
حبحمجختذآل ّ ز خ خحبحز ضُّْألُّة[آل ضًحخلرّـ
ضُّخ[ز جلٌ[ذختّـ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌّ ئُّخلُّحت
ّ جنر إلّمت حَّْةضض[آل جبحخضضخت� أل[ْنيُّ خ
خل[حتجبألُّة[ذَُّّْإ إلُّأل�[ْحألُّؤ[آل ئضضُّّـ
ّـ مجُّألحبَّف جبخبٌّ جبَّْْؤّحنؤ[آل ضُّخ[ذ
سًحآلّـ خُّحتأل[ؤٌُّّ خبَّّـ خُّزخت� إلُّئسُّحتخلر
دحبٌَّآلإ ّ ز ٌجتَّ جبحت مجُّألحبَّئى[حتحآل ئُّي[ْجبحأل
خلُّحتخُّحتجلَّة[ألّخنآ جنُّإلّحبَّ: ألٌ خُّضً
ضجمرُّ خلُّحتةُّْذألُّة[أل ذ[س حتحزُّحت�ٌآل
إلُّحتنيُّألحب ٌُّخ ةضضًحتجبخلضضرضض[آلآ خلضضُّحتٌّ
خىختحآ جنُّإلّحبحآل ٌُّّخُّخألُّؤ[ئ ضحلؤُّز
خلسّ[ألُّ مجّ[ألُّ طُّّـ يُّحتَّخًٌّْ ّحنر[ إل

ٌرَُّّْإ أل[ةخت

رَُّّْ ّ خل[حتجب:ألُّخ حتحزُّحت�ٌآل مجّ[أل خ[ حتحزُّحت�ٌألحبحآ ٌُّّثب:خل[ئ ئٌُّ[جبٌّ

هختحْحأل١ مجُّْحتَّذختّـ جلحت حتحزُّحت�ٌآل إلُّحتنيُّألحب:ط[ؤ[عُّة[أل
خلألًْحتٌّ خُّال خُّجبَّخلرإل[ذًْآلآ ّجمر[ ذ[ط ئٌَُّّّْ خًْآل
خُّحتَّّـ ًٌَّْ خخت� ئُّأل[ْنيًْق[آل ذًحألحبألَُّّّْـ إلُّحت�َّجنُّة[أل

ّف جبَّأل إلُّأل�[ْ ٌَُّّْألُّذ ط٢حجبٌَّّ حلخًْألّ خُّإل


