
56

57

جلحإلّحبٌّ ه[حتخلَُّّّّْث:ؤجمرُّه[ ئُّ

(٢-٢)
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طٌَُّّّْ خلضضضُّحتَّحت�حٌّ إلًّال
ىّ جلحألجمر سحتَّ إلُّحت خًألّ[جبٌّ
جلحتٌّ ىٌ ٌحل حت خُّال ّىحبَّجبحآ ذ
ضضًَّةضض[حتٌّ ّ جنضض ْ ألضضّضضًذضضآل خضض
ئُّ إلضضُّخضضًْإ طضضُّْ طضضُّجلؤضضًْألضض
إلًّال مجختق[ألٌُّّ حتحخلرّّحبح
ة[حتٌ�ُّحتٌُّّة[آلآ جبَّحتخضض[حتٌَّّ
جذّحن ٧ّ ةر ئضضُّ حتَّألضض�ضضُّ
خلُّحتني[َّْْ ألًّذألَُّّْ أل[خلِ“
ئُّْ ضضرآ ّ َّْحتمجضض٢حخضض طّئإل[ؤ
جبَّحتخضضضض[حتٌَّّ ةضضُّ ٌضضألضضُّجبح جنضضً
جنرُّة[آل ْ ألًْحتٌُّّة[آل ذّحنىُّ
ذّحنى[ألُّجبح ئُّْ جبَّة[زث“ يجمُّ
س�ُّ ألُّّّ :خًْأل :ّ جنر إلّمت
ْح ةُّ ّآ خلختْجنر ْ ّحل إل ئُّ
ّ حتَّأل� خُّ إلُّخلرحبَّةٌُّآل
ىّ ٌأل ّرإ“أ:خُّ:جبَّحتخخت� ٌأل جبَّألً
جنرُّ طضضُّْ ضؤ[آل ّؤُّ ط ذخت:
خُّ إلًّال أل[ةٌُّآلإا طُّجلؤًْآل
خُّ – جلحألجمر خلر[ٌحنِ ِيًْئ
ئُّ ْحتجبْْخضضًْألضضٌَُّّّْ ذ[ٌدُّز
جبَّةختجبإ جلحألجمر ًَّة[ألّ جن
ئضضضٌَُّّّْ خضضضًْ جبئضضألضضّضض[ إلضضّضضًال
ٌضض�ضض[ٌّ:جبحإلضض[ذضضًٌّْ حت جلحألضضجمضضرآ
خلٌُّخت خُّؤُّجنَُّّْ خ[جن١َّإ
إلًّال هُّئجمُّهٌُّّ طضضٌَُّّْضضُّ
ؤختل:ةختجبَّْْآ ز[جنُّةحنٌُّّ:خُّ
ئُّ ؤضضختل ٌألٌُّّ جنً طضضُّْ خضض
جبْحَّْ خُّ أل[َّْحت�حخلر خلُّجبٌَّّ
ضضألضض[خضضًْإ ّ ألضضُّإلضض جبَّخلضضرضض خضضُّ
ؤضضختل ٌأل�ٌُّّ: جنً ةزختألّ:
ألضضض[َّْألضضضحبٌّ ئضضضُّ جلٌَّّْ :ْ
جبَّحتََّّْإ ضجمرُّ خضضًْألضضَُّّْ
ضًجبخ[َّْحتحألُّ طُّجلؤًْألُّمجُّحتحٌِ
إلًّالآ أخلًْئّسجمّجمرا
لؤخت حتَّإل[ ًٌَُّّةّ جن خُّ
أل[َّْألحبٌّ ْ نيُّة خُّ ةختجبََّّْ
إلٌُُّّأ خًْأل ةُّ ّآ جنر إلُّحت
إلًّالآ جبَّحتخ[حتٌَّّ إلُّحتنيُّألحبَّ
حتحخلرّّحبح ئضضُّ خضض[خضضُّذضضُّ طضضُّال:

خ�[ز مي ٌرَُّّْْ أل[مجخت جلٌَّّْ
ةُّْآلإا خُّ

جنر إلًّال حتْحأل�ُّة[أل
جلحتٌّ خلضضُّؤضضُّحتٌَّّ: خلضضٌُّضضختْ
خُّ زحنر ةئِ: خ٢ حبحٌُّإ ّ ذ
خ خُّخلردًْ ضضضًجبح :خضضًْألضض
طُّْ ٌر حتحخ�خت سّإل[آل طٌَُّّّْ
ئُّ خُّال أل[خّألفآ ضًجبح ة[ذٌُّّ
ّ سّإل[أل إلًّؤحبح هُّئجمُّهٌُّّ
رَُّّْآ ّ أل ّ ف إلُّذ[ ألُّّّآ خًْأل
ضضر ّ ألضضُّخضض ضض ّ جنضضرضض طضضضُّمجضضضُّحت
ّدًْذختح:ؤ[جبَّآ:خُّحتجبَّْحؤ ّ ز
خضضُّحتإلضضإ:ةُّ ْ ٌضض[آل:إلضضةضض[حت
ضًجبح خ ّىّخن ٌأل جنً ْحٌضضُّ
جبئألّ[ٌَُّّّْ خُّ رَُّّْإ ّ أل ّ أل[ؤ
ضضضًجبح خضضضضض[َّْحت�ٌّ:خضضُّ إلضضّضضًال
هُّئجمُّهُّةٌُّّ ألضضُّخضضًْآخضضُّال
ّ خنيًْأل ْ حتْحأل�ُّ خُّ ؤُّ ّ ط
ألحلٌىُّ جلحت ةُّ ّرآ جبَّمجٌُُّّأل
نيضضًْألضضخضض ْ حتْحألضضض�ضضضُّ ئضضُّ
أ خضضًْجلٌضضّضضُّةضض[ألضضَُّّْآ مضض[حتهضضُّ
ضًجبح خُّ خ[َّْحت�ٌ[آل طُّْحألّخن
ةئِ خ٢ ّىحبح ش[ئ ئُّ ألُّّّإا
خ جبحخضضضُّجلحألضضضحب هضضُّئضضجمضضُّهضضٌُّّ
طُّْ إلًّال ألًةرٌُُّّءآ ط[خلر
خُّال ذُّهجم٢ةختجبآ ألًةرٌٌُُّّّ
خًْ ني[َّْحت�ْحأل ئُّ جبْْحت ّ جنر
خحبحز إل[آل :ضُّئ ةضض[حتَّآ: طُّال
خُّ:إلُّألحب جلحت خٌَُّّّْ:هُّئجمُّهُّ

َّْحتخ�ختآلإ
حٌَُّّْ ثتثب:إلًّال:مجُّحت� خل[ف
ٌّض “أل[ؤُّ“ٌّ خُّحتٌر[ألّ[ْ خ
جبْحذضضخت طضضُّْ ةضضضضختجبََّّْإ ْ خضضض
ط[خلًْجبٌََُّّّّْ زضضُّحت�ٌّ خضضُّْ
جنِ إل٢:ني[َّْحت�ْحأل جبحألّحنر:ْ
جبْخبؤضضألضض[ألضضٌُّّ َّْشضضحنضضّضض[ألضضُّْ
خ خضضضضًْآ حتَّضضضضألضضضُّمجضضضختحألضضض
ْجنّ[حتٌِ زضضُّحت�ٌّ خُّْ طضضٌَُّّّْ
َّْؤّ[آل ّ�ٌُّحنرألَُّّْ ذ ْ
ضضًٌَّضضُّ ّ جنضض خضضضُّال خضضضحبحذضضضَُّّْآ

خُّ جنضضر ضض ّ ذضضًحألضض:ةضضؤضضُّئضض
أل[ْخ[أللآ َّْء ّر أل ّ خ جبَّخلر
زضضُّخلضضُّألضضحبةضضختجبألضض زضضضضض[حتَّآ
جنضضضض[مضضضض٢حآل ٌضضضضضضضُّآل ئضضضضُّ
جبَّْئضضُّؤضضُّألضضحبَّةضض[ألضضَُّّْآ ْ
خبأل[أل ْ جنط خبأل[أل مُّجنيِ
إلُّؤًْ طُّؤ[ألُّ جبَّْئُّؤُّألحبآ
ّ هٌُّئُّخلًْه ةُّ جنر[ألٌُُّّ طُّْ
خُّ جبَّخلضضرضضّضضىضضختجبَّْْ ذضضض[جلَّ
ْحألضضضّضضض[آل نيضضض[َّْحت� ألضضضًْخلضضضفآ
جبحضضضَُّّْ خُّ خضضُّال جبَّةضضض[زآ
ًَّّ خُّْ:جن جنرُّةُّ ٌ[حت:ألُّخًْ خخت�
إلًّالآ مجُّْحتٌَّّ جن[ة[حتٌّ ّرإ خ
ث ضضر ّ جبَّئضض ٌّآل:ضضضَّْء:نيضض
خًْإ“ ني[س ٌْْؤختجب خُّ “
ضضضختحزضض١ٌضضآل خضضُّحتإلضضُّؤضضُّةضضٌُّّ
خلُّحتإل[زإ خُّ ني[حتَّألًْخلِ
خضضُّال ألضضُّجلحألضضآ: ِّ ز ةضضُّخم
خًْح مي إلًّال زُّحتنيُّةختجبححتٌّ
ًٌَُّّةّ جن خُّ حتََّّْْْ ئُّْ “
ْ:ضُّجبٌٌَُّّّ آ:ضًْ خلختْجنر
جلحت إلٌُُّّآ مجُّجندّألال ْ جن[جب
ْ حتجلمجضض[حتةضضختجب ئُّؤُّ ضال جلْْ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ جنرُّ طُّال ْحؤىختجب
خلُّحتالإ ّر:ئُّ جلحتٌّ:ألُّخ شحت
طُّجبٌألدًحتآ خضض حٌضضَُّّْ مجضضُّحت�
نيُّألحب ألًْخلّأل خُّ جبَّخلرّىختجب
طُّضة جبَّحتخضضض[حتٌَّّ ٌضض ْذضض[حت
ذ[ ْذ[حتحألُّ طُّال خلّ[خلُّزإ ّـ
طٌَُّّّْ ٌّإل خُّ خًْ حجبٌَُّّء جبَّحتخضضىضض[زآ:خلضض[فحت� ألضض[ْخضض[ألضضل
خُّ ةضضختجب :ٌّضضض إلًّال تتثب:
هُّئجمُّهٌُّّ ةحتخلِ ًحتحٌّْ ّ ز[ئ
طُّجبٌألدًحتإ ٌّجلحألى ئُّ طُّضة
ألّىُّال جلحألضضضختح جبحضضضضَُّّْ خضضُّ
طُّْ“أل[ؤُّ دُّةٌُّّ ّ ةر ّ ةُّخل
لؤخت خلختْجنر جبَّحتخضض[حتٌَّّ
خُّ ٌُّخ إلُّحت ٌألحبَّْذَُّّْآ ضً
إلًّالآ أل[ؤٌٌُُّّّ طضضُّال ِّ ز
دُّ ّ ةر طضضُّال ةضضختح ئضضَُّّْ خضض[خم
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ألًْخلختحٌّْ ّ ؤُّئة إلُّئ�ختٌّ
جبخبحٌُّذ ٌُّخ إلُّحت ة[هختحألٌُُّّآ
خًْأل ًحتحْ: ّ ز[ئ خُّ جبخب: ةضضختح
أل[أل:طُّْ ّ جبَّخلرإل خُّ إلًّال:خ
ّ ؤُّئة طُّؤ[ألُّ ةًحتخلُّّإ
خُّ خضضضًْآل ذضضؤضضُّذضض:مجضضضُّْحتَّ

[آل ّئألى ألٌُّحبَّذًحأل ط[خل[أل
خُّ:ذ[ٌدُّز:ئُّخُّحتحؤدُّحت دى[زآ ّ ئ
خضض[جي جلحت ةضضُّ ضضىضضحبح: ّ ةضضُّخلضض
ٌألحبخًٌَُّّْأ ضً دُّةٌُّّ ّ ةر
خ إلًّال ٌُّةُّؤ ط[ؤ[ع
حتَّضضضألضضُّمجضضختحألضض ضضجتةضضختجبألضض ّ مجضض

خُّ:حتيحبح ّىُّْذًْآل ّ ةُّ:ئ ٌّض
ْجنّ[حتحألُّخًْآ جلحت ىّ َّْؤ
مجختق[ألٌُُّّ طضضُّال: خلضضُّحت ئُّ ةُّ
طُّال:حتَّضألُّمجختحألُّآ ٌجتحتحخًْ:آ جبححت�
ة[حتَّ طُّال خ أل[خُّآل جبَّخلضضر
حتحخلرّّحبح ئضضُّ ٌضضألضضٌُّضضُّإ: ضضً ّ خضض

ٌألألَُّّْإا أل[ضً دُّةٌُّّ ّ ةر
ئُّ خ[٣[ألىختجب: زّحنٍُّ طُّال
إلًّال ألضضُّجبحتحآ: إلًّال خُّ جلحألى
ذًْحت�ٌََُّّّّْ :ْ حتة: زُّحت�ٌّ خُّْ
ّحنرإ إل ّ طُّجبٌألدًحتٌّ:خُّ:س

جبحخًْ: ٌ[حتٌّ خخت� ّجمر[ ط :إلًّال
ئُّ جلحتذخت ٌرَُّّْ خحبجل زّحنٌُُّّء
ّرإ خ�ًع ذًحأل[ٌُّّة[ألّحبح مجُّئ
ّر خد ةختح ّحنألّ[حت ز خلُّحتَّع[ال
ؤضض[ئضضٌَُّّّْ ؤضض[ؤضضخلضضرضض[ٌّ خضضُّ
طضض[ألضض[ألضضحبحف طضضض[ل ؤضضض[حتةضضضخم
ئُّ ؤضض[ئضضُّةضضٌُّّ ئضضُّ ضضرآ ّ جنضض
خ[جنًْحتٌّ ئُّ حل ّ ط[ئد[أل ألحلٌى
ْح خُّحتٌر[ألّ[آ ذضضُّخبإلضضحت
جلحت :ىٌ ة[حت طُّؤُّ خًْ جبٌ[حت:
طُّْ حتحجلٌضضدضضًْإ إلًّال خ[جنُّْ
إلًّال مجضضُّْحتَّةضضٌُّّ ة[ذ[ألٌُّّ
ط[ؤ[خبَّ ئضضُّْخلضضُّحتٌّ: ذُّأل[ألُّز
ةُّ أ خًْ هُّئجمُّهُّّّة[ألَُّّْ
]�ٌ حت جبْحٌضضف: خُّ خضضًْ ْحجبٌضض[حت
إلًّال جبَّجلحألضضضضضضختحإا نيضضض[حتَّ
ألًْخلّأل خضضُّ: جبَّخلضضرضضّضضىضضختجب
جلحت خُّال خُّحتٌر[ألّ[آ جتٌّْْ ّ ؤ
ئُّال ْحجلٌّ خًْ حب ّ أل[طًؤ جلْْ
ٌّخُّض جبح ألّ خُّئ أل[ْ ّ إل ة[حتَّ
خلُّحت ْحذَُّّْ خخت� ذختجبح ىّ ة[ذ ئُّ

ة[حتَّإ طُّال
ة[ذُّ طضضضُّْ ْذضضضُّةضضضُّجي
ر[ألُّ ّ جن ىّ سُّأل� ذًْجنِ
خُّال خُّخلُّحتإل[ذُّةُّ خضضدضضًْإ
ٌُّأل�ختحأل ةُّ: خضضًْآ: ًَّ ّ جن
ئُّ جبْإلُّال ز[جن[ٌُّذ:سُّقحلٌّ
ز[جن[ٌُّذ خُّ جبخب تتثب خل[ف
خلىذئُّألحبآ ئضضُّ خُّحتٌر[ألّ[
جنحت�جنّ[آل:ةختجبخًْآ:طُّحتذُّجنِ
إلضضُّجلححت ألش: ّ ز ةُّ خلىذئُّألحب:
ًٌْخلُّحتةُّْذ خُّ خًْ ةُّخم
ةختجبَّ:خلُّحت:خُّحتٌر[ألّ[إ جنِ إل٢
خضضضُّ:خلضضضضُّحتجنضضضضحت�ٌّ جبْحذضضضضضضخت
خلُّحتَّع[ال ْ ز[جنُّةحنٌُّىختجب
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ْ : يُّذئ ٌآل: ة[ئًْجب جنُّحت�ٌّ: ئُّ:
إلًّال خُّضرَُّّْحتحألُّ م[ؤىختحإ
ئُّ جنحت�جنُّ طُّْ ٌجتحٌِ جبحت خُّ
ٌُّخ إلُّحت جبَّخبٌضض[آ: خُّحتٌر[ألّ[
ِ خ ًٌَُّّةّ جن خُّ جبٌَّرًحأل
سُّأل�ُّ ئضضُّْ نيضض[ْ ٌُّأل[ألُّآل
ى[ألٌ إل[ْحت� ئُّ إلُّألحبح خى[زإ
إلُّحتة[ؤٌُّ[آل طُّجبٌألدًحت ئُّ
ئُّ ضض ّ ٌضضُّةضض ئضضُّ ٌضضُّألضض�ضضختٌضض[آل
ْ ةضضضختجب سضضُّألضضل خضضُّحتَّةضض[ألضض
ضختحز طُّع[ؤ ةضض[حتَّ طضضُّال
ْجن ٌأل خخت� حتحجبَّحت� ّىُّْذَُّّْإ ئ
جبَّحتخضض[حتٌَّّ إلًّال ش� خ٢ :ْ
خًْث“ ًَّّ جن خُّال حتْْجبحَّْ طُّال
أحتَّأل�ُّا ةُّخم ؤئّآل إلُّجنر
ةُّخمآ إلُّجلححت ألش ّ ز جبَّخلر خُّ
إلُّؤ[ألى[ذحبح ئُّ ٌختذختٌآل خً ةُّ
حبح ّ ذ ضُّئىُّة[ألّ[آل ألختض١ٌآل ّ خ
ةٌئُّ َّْء ؤئىُّنيىختحْآل خًْآ

ّحبَّةختحإ“ ئ ني[ٌْ[آل
ة[حتٌ�ُّحتٌّ حتْْجبحَّْ طُّال
إلًّال خلضضُّحت ةضضضختجبَّ جلحتٌّ
ئُّ جتٌّْْ ّ ؤ حتْْألضض خُّ طُّْ: إ
خّألّدًْآ :ٌّض نيضضًححتجبَّْحتٌّ:
حتحخلرُّْض ٌّضضض إلُّحتنيُّألحب
ألُّةختجبخًْإ حبح ّ ذ خضضُّجنضضحبححتٌّ
جلْْ جلحت ةُّؤ[ٌُّذُّّّ طضضُّال
ة[ذٌُّّ طُّْ ةختحٌَُّّْآ يُّحتَّخًْ
ذ[ٌدُّذ خلر[ٌُّذؤ[ؤ ئُّ
جبَّحتْْألضضضضض ضضىضض ّ ألضضُّضضضجنضض
أل[ني[حت خُّ جبَّحتةضضختحآ: ّا ر ّ أجن
ىّ شُّيحبَّخلر خُّ خًْ حتحجلٌّ
ٌّ خلضضضىضضضختذضضض٢ َّْء ةضضضضضُّال
خُّ جبَّخلردى[ز :ّ حئ سُّألُّحت�

ةختجبآلإ ة[حت
ّألر خل سُّقحل سضضُّألضضُّحت�حئ
َّ خلىختذ٢ ة[ذٌُّّ طضضُّْ ةئ٢
جبحؤضضضضُّجلحتحألضضضضحبآ ذضضضض[جلَّةضضضضٌُّّ
ْحز خضضضًْ:خضضضخت� نيضضضضضضض[َّْحت�ْحآلآ
خُّ جبخب ضضض ّ جنضضضرضضض إلضضض٢ خضضض

ةُّألُّجبحإ هُّحتَّألجم[ٌُّّْة[أل
ؤضض[ألضضلآ ؤضضضض[ٌَّّْ:نيضضُّألضضحب خضضُّ
ةُّجنرُّّّة[آل ْ طضضُّحتذضضُّجي
خلُّحتخ[جلٌُّّ جنُّ إل٢ طضضُّال خ
ّحم ؤ زضضضحتز خضضُّألضضحبَّحتٌّ ئضضُّ
َّْجلٌختآ خضضُّال ةضضختحآلآ ط[ؤ[جبَّ
ّحنر[ إل ّئآ ألّة[خل جبْء ْحذُّ
ألٌُّحبَّذًحأل :ذضضُّْحَّْذضض خُّ
ئُّال خضضىضض[ز مي: خضضضحبحز ٌضض[حت خضضخت�
ةُّجنرّّ[ألُّإ:َّْجلٌخت طُّحتذُّجي:ْ
جبَّحتخضض[حتٌَّّ ةُّ: خضضًْ: ٌ زّ[ْ
خٌُّ[ألُّّّء إلضضُّؤضضًْ جبَّْذضضضختح
خُّ :ْ ْألحبَّة[ز ة[ذجتؤ٢ ألًّ
طُّْ ٌآل جنً خُّ حتخب ٌضضجتحٌضضِ جبحت
ٌضضر؛ جبَّمجضضُّحت� َّجبح ألًّة[ذجتؤ٢
جلحت ّ ؤئؤأل خلضضضضضُّحتَّحت�حٌّ
ئُّ خلضضُّحتجبَّؤضضُّ طضضُّال جبخبْححتآ:
ةُّ ّىُّ خلُّحتجبَّؤ حتحخلرّّحبح
ًَّّ جن ضختحز١ٌآل خُّ خُّحتٌر[ألّ[
ّ خ[خُّذ ٌضضرآ جبَّةضضخت طضضّضضحبححتَّ
ضضجتْْألضضًْخلضضُّ ّ ؤضض جبئضضضِ خضضُّ ةضضُّ
حتَّهضضرضض[حتَّةضضٌُّّ هٌُّئُّخلًي
جبٌَّرًحأل ّجمر[ ط ةُّ خًْآ ؤُّ ّ ط
خلٌُّخت:ْ جبٌَّرًحأل ئُّ:ألحلٌىَُّّْ
نيًْألخ٢ْخ خلُّؤُّحتَّة[أل
خدّألخإ ةختجبَّْْ خُّ خلُّحتخ[جلٌّ
جبْء خلضضضضضضُّحتَّعضضضضضض[ال
َّ ة[ذجتؤ٢ ألًّ ّئآ ألًّة[خل
جبجلٌَُّّّْْ ٌّض ْذدًَّْةٌُّّ
ضضحلَّةضضٌُّّ ّ إلضض خضضُّ هضضُّحتؤضض[ألضضّضضحبح
خحبَّآل ةئ٢ ّألر خل سُّألُّحتحئ
خىُّألُّ جي إلضض٢ جبَّحتٌضضض[َّْ ئُّ
خُّال هُّحتَّألجم[ٌُّّْة[آلآ خلُّحت
ئُّ خُّئىً: ةضضُّألضضُّجبحآ ئُّ ألضضُّء
ّألر خل سُّألُّحتحئ ةُّ هُّحتَّألجم[إ
مي:خىُّآل زختخلِ جبْة :ئُّ ةئ٢
ألحبٌ[ألٌُّّ ّ إل ألّحن[ألحبَّحتَّ ٍ حت ئُّْ
زضضضُّحتَّْحتجبَّ ذ[ٌدُّز: خضضُّ ةضضُّ
ةُّجنرُّّّةُّجبح ئُّ ْ ةضضختحْآل
ِ خ خُّ زختخلّ[حتَّةٌُّّ جبحألختحْآلآ

َّْؤّألُّجبحتحٌَُّّْإ ْ جلحألختح سخ
جي إل٢ زختخلِ جبْحذخت سُّألُّحتحئ
هضضُّحتَّألضضجمضض[ح ٌضضِ ةضضً خىُّألُّ
ةًح إلُّحت خ َّْؤّحبحتحٌَُّّْآ
ّألر خل سُّألُّحتحئ ةختحإ خذ[آل
َّةٌُّّا خلىختذ٢ حٌّ ٌخت� أْ ةئ٢
زحتذحم خ حٌَُّّْ مجُّحت� خُّئُّال خُّ
ةُّجنر نيضضضضًَّْ: ْ ضضحم: ّ ؤضض
طُّْ طُّحتذُّجنَُّّْإ هُّحتؤ[ألحبٌَِّ
ّحنٌُُّّء ة ّ�ٌُّحنر ذ خًْ ة[ذُّ
ئُّ إلّىلى[ال ئُّ ةُّخم إلٌُُّّآ
ألُّضحنٌُّّ ةُّجنرُّّّة[ألحبح
إلًّال ألُّخًْإ : ِ ز هُّحتَّألجم[ٌّ
ّر طُّجلحأل طضضُّْ ٢ّحمجٌُّ[ألحب ز
هُّحتَّألجم[ ذضضضْ ألُّضحنٌُّّ
شُّجل سُّألُّحتحئ طُّمجُّحت نيألُّإ
جبذضضًحألضضخ ذضضُّألضض[ألضضُّز خضضىضض[زآ
خُّال ّرآ ّحن خى ألُّضحنُّةُّ
ٌىّ[آل طُّهجمُّحت خلضضُّحتَّعضض[ال
ّد ةر ئضضُّ طضضضٌَُّّّْ خضض ألضض[حتجب
أل[ْنيٌُُّّجبح طُّْ جنُّّّة[ألهخت
هضضُّحتَّألضضجمضض[ ألضضُّضضضحنضضٌُّضضُّةضض
خُّ طُّهجمُّحتَّةُّ زٌُّحبحخى[زآ
جبَّحتخضضض[حتٌَّّ ةضضآل ىّ د ّ ةر
ٌضضىضضُّْز حت خضضُّ ةضضُّ هضضُّحتَّألضضجمضض[
خُّ هُّحتَّألجم[ ألُّضحنٌُُّّة
حٌَُّّْإ مجُّحت� خًْ زحنرُّةٌَُُّّّْ
ألُّضحنُّةُّ ةُّ ًّذآل ّ ز إلًّال
خُّحتَّْ سُّألُّحتحئ ْ جبحتْْخلرُّ
ضجمرُّ ةحنرُّّّة[أل هُّحتَّألجم[
ة[ذٌُّّ طُّْ ذ[ ًّذختحخًْ ّ ز حتحآ
جبَّحت�ْحز خ[جنًْحت خُّحتَّْ حتحخلر
أل[ة[زإ ْآل هُّحتَّألجم[ ٌّ]�ٌ حت

ّحلٌّ:جبَّحتٌ[ٌِ خلُّحتَّع[ال:إل
خُّألحبَّحتٌّ جبَّمجُّألُّ خُّحتٌر[ألّ[
خُّْ هضضُّحتَّألضضجمضض[أ ئضضُّ ئضضحتٌضض[آل
خضضضُّألضضضحبَّحتَّ طضضضضُّال إلضضضٌضضضٌُّّ
خ[جنًْحتٌّ ًححتٌّ: ّ ئ ةُّْذًَّذُّ:
خُّ خُّحتٌر[ألّ[آ حتخبطضضض[ْحٌضضضِ
ألُّّّآ جلحئ خُّحتٌر[ألّ[جبح خلُّحت

سُّألُّحتحئ ّر جبَّمجٌُُّّأل طَُّّْ
خلضضُّحتَّذضض[آ : ئضضحتٌضض[آل: ألر ّ خل
ْألىختجبأل ئُّ خًَّْ خلُّحتةُّْذًْ
سُّألُّحتحئ هُّحتَّألجم[جبحإا ٌّ]�ٌ حت
ًححتٌّ ّ ئ ئُّ: ٌّض ّحلَّةٌُّّ: إل
جبحخُّجلحألحبأ ئحتٌ[آل خُّألحبَّحتٌّ
خًْ ضُّحتٌ إلًّال ّىحبح ش[ئ ئُّ
ّ د ّ ةر خ إلُّئحبَّمجختز ذأل
ّر خّألًْخل جبًٌٌَّجمر: ةضضُّ
خُّحتٌر[ألّ[اإ جتٌّْْ ّ ؤ جبَّحتخ[حتٌَّّ
جبْْحتمجٌُّّ جبًٌٌَّجمر سُّألُّحتحئ
ئُّأل�ُّحت ألٌ جنً ْ ئضضحتٌضض[آل
مجُّؤ[حت ةُّجنرُّّّة[آل ضجمرأل
جبحضَُّّْآ:حتحخلر خُّ خُّال خحبحزآ
ّ خ[حتحأل جبحخُّجلٌّ طٌَُّّّْ جبْحٌّ
ِ خل ّىختجبإ جبَّخلرّس ضًحت� خُّ
ؤ[ٌَّّْ خ خلُّحتخ[جلَّةٌُّّ إلُّجلححت
ةُّجنرُّّّةُّجبح ئُّ ؤ[ألل ِ خل
حتََّّْْْ ئُّْ :ْ جلٌألحبحألّىختحآل:
ٌّ[آل حت ئّرُّجبح ْ يضضًحت� أل[ْ ئُّ:
جبَّةضضضضختجب:ؤضض[خلضضًْئضضىضضُّةضض[ألضض
خلُّحتَّع[ال جبحمجضض٢حإ ي[نيّ[آل
ألٌُّ[ألحبَّذًحأل ذُّأل[ألُّز: طُّْحآل
مُّيئِ:خل[� خًَّخلغإ حتحخلر
جلٌ[ذخت ّ جنر حتَّأل�ُّ ّر جبَّئ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ خضضض[حتحآل طضض[ٌّْ ئضضُّ
طُّال جبحتْخلردًْأل ئُّ ّر خد
ةضض[ذضضُّجبحآ جبضضضضضضضُّجبحإا:ئضضضُّال
هُّحتَّألجم[ٌُّّْة[آل ئضضحتٌضض[آل
جلحت طضضُّْحآل خبؤضض[حتٌَّّ جلحألّ[آل
جندُّحتَّ إل٢ حلَّ: ّ إل ئُّ: جلٌ[ذختَّ
ٌجتٌَّ[آل حت ْ خُّحتٌر[ألّ[ٌُّّة[آل
حلَّة[أل ّ إل ٌُّةُّإ خُّ شُّْز
نيُّألحب سضضُّألضضل ٌضضُّألضض جبْْ
ألٌ جنً ٌضضُّةضض١ٌضض[آل ٌضض سضض[حت
ةختجب ذضضزضضدضض[حتحآل ٌضضُّةضض١ٌضض[آل
إلُّحتجبْْ ئُّ: جبْخبؤأل[آل جبْحذخت: ْ
جبَّحتخ[حتٌَّّ جنُّْ ٌ[حتٌ[ألحبح خخت� 
خ٢ جلٌضض[ذضضخت سضضُّألضضل ضضضضجب
زئُّ هضضُّحتؤضض[ألضضحبَّ خضضىضضُّألضضَُّّْإ
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جلحت خُّحتٌر[ألّ[ خضضُّحتجلَّةضض[ألضض
م[يألُّذخت مجٌُّحنغ خُّْ جلْْ
مجسُّة[ألّ[آل خلُّحتخ[جلَّ ْحٌضضُّ
خلضضًححتٌّ جنضضضُّْجبح ذ[حتٌى ئضضُّ
ز[جنُّةحنُّ ْ خىُّآل: ةُّجنر
هُّحتؤ[ألحبٌَّّ ة[ذُّجبح ئُّال خىُّآلإ
خُّ هضضُّحتَّألضضجمضض[ٌْضضّضضُّةضض[ألضضُّآ
ذُّألإل[ ةُّ إلة[حت: :ّ ؤُّئة
هضضضُّحتؤضضض[ألضضضحبَّ:خلضضُّحتخضض[جلٌضضّضضُّ
جبَّذًحألآل إلُّئىُّْذًَّْة[آل
ذُّخلئّال ٌ[حتٌحبح خخت� خنيِآ خحلحألآل
ّطُّحتذُّجنِمجُّْحتٍَّ ة[ذ ّرإ خ
خ جبْحذضضخت حتخبٌّ هُّحتَّألجم[ٍْ
ألٌ جنً مجٌُّحنرُّ ذُّخلئّؤدًْآل
خُّحتٌر[ألّ[ٌُّّة[آلآ خلُّحتخ[جلَّ
خضضُّجلٌضضًٌّ خلضضُّحتخضض[جلٌّ نيضضُّألضضحب
خُّجنِ ئضضُّ خضضُّحتٌضضرضض[ألضضّضض[ٌضضِآ
ٌّ خُّ ةُّ جبٍ ذز﴿[ألٌُّ[آل
ذُّحت�َّة[ألّ[ألَُّّْ ُّئني ْ نيُّء
طٌَُّّّْ خ ؤ[ذىختجبَّْْآ ضٌ[آل

َّْء ْ ألُّة[ز ذُّحت�ٌ[آل خ[حتحآل
ّغإ ةختحخ خ٢ ئُّ ْحخضضًْ طَُّّْ
هُّحتَّألجم[ٌُّّْة[آل ط١ّ ّجمر[ ط
خُّحتحؤدُّحت ٌجتٌَّ[آل: حت :جبٌَّ[ألحلحأل
إلُّجلححت ألش ّ ز خُّحتٌر[ألّ[ٌُّّة[آل
طُّْحآل ةُّخلُّإ: ٌُّء خُّ: ةُّخم
طُّال ّ�ٌُّحنغ ذ م[يألُّ جلحت
حبحٌْجمر ّ ز خُّحتٌر[ألّ[ٌّ[ألٌُّّ
خضضضٌَُّّّْ ألضضّضضّضضُّ ذضضضُّْحٌْضضض[آل
خلضضُّحتخضض[جلَّ طضضضُّال:إلضضضُّؤضضضًَّْ
َّْحتخضض�ضضختآلآ خضضضًَّْ ذُّخلئّال
خُّحتٌر[ألّ[ٌُّّة[ألّ[آل ٌُّخ
ألضض[َّْألضضحبح ئضضُّال جبٌضضئضض�ضضختزإ خضضُّ
خُّحتٌر[ألّ[ٌُّّةٌُّّ زضض[زضضحت�َّ
ّحبح ّ ذ هٌُّئُّخلًهٌُّّ طضضُّْ ْ
ه[ألذ ئُّ إلًّالا خًْالأجبٌَّمّحب
خًْآل ٌآل :خلُّحتْ:جنً ِ خ جبَّحتٌ[جبح
جلحتآ ؤُّذختخلُّّّة جبْحٌّ ْ
ْذُّةٌُّ[آل خُّحتَّْ إلُّؤًْحآل
خٌَُّّّْ حألَُّّْ مجُّحت� أخُّحتٌر[ألّ[ا

َّْحتخ�ختآلإ ؤّحبحئُّة[ألّ[آل
خُّ آ ةئ٢ ّألر خل سُّألُّحتحئ
مجضضُّْحتََّّْآ جنضضُّحت�َّ طُّال ٌّإل
ضضىضضٌ َّْهضضحب ٌضضدضضُّحتٌّ حت زضضئضضٌُّّ
خلّ[خلِ ضضألضضُّحتحٌضضُّذضضٌ ألضضً
ْ لُّّآل ةُّ:خُّحتَّْ ّدُّضحنختحآ ز
خن ّسُّألُّحتحئ جبَّحت�ٌحنغإ ذحتٌآل
َّةٌُّّأإلًّالاْ خلىختذ٢ ئُّمجُّئ
ٌّض خلّ[خلِ ضضجتةضض[حتحألضضٌ حتحْ

ٌىُّْزإ خُّحت�
زضضُّحتنيضضُّةضضختجبححتٌّ إلضضّضضًال
جبَّحتخضض[حتٌَّّ إلُّخًْ سّ[ْحجلٌّ
طُّْحتْْزُّّّة[ألإ خلُّهُّحتَّ
ًَّّ جن خُّال جلٌختَّة[ألُّ جلحت طُّْ
[ألّ[ طُّك جبَّحتخخت�ٌّثح ٌّض حتحٌّ
�حتحخلر :ىّ ضُّئى[أل ئُّ: َّ زخت�
طضضُّمجضضُّحت ضضخنآ ّ جلَّقضضُّذضضىضض ْ
جبَّخضضآل خضضضضًْآلآ ٌضضُّةضض�ضضختذضضًْ
ذ[ ةُّ حل ّ إل مجضضُّْحتَّذضضختٌضضآل خُّ
ئُّ ّر ألُّخًْخ ٌألٌُّّ: ْ ّجمر[ ط

هُّحتَّألجم[ ئُّ ج: آ: سّإل[ألحبحإح
ضُّئ مجضضُّئ ئضضُّ خ[جن١ جلحت:
ّـ ٍ جبَّةضضضضخت إلضضُّئضضجمضضًْةضضُّْز
إلٌُُّّ جلحتذختٌ[آل ىّ ط[خل[ٌحن
إلُّؤًٌْ[آل طضضٌَُّّّْ ئُّمجُّئ ْ
خُّ ضٌ[آل طٌَُُّّّْ [آل ّإلُّْئ
ألّحن[ألدحبَّآلآ خُّحتٌر[ألّ[ٌِ:
خُّحتٌر[ألّ[ٌِ ئضضُّ إلّىلّ[آل
إلًّال خضضُّال: ألُّّّآح ةُّؤ١
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ٌخت خب ألُّةُّْذُّ جلحت
طًخل١ٌ[ثح ئُّ ألُّؤجم[َّْ ىضُّئ
ْذُّ طُّال ةُّ حتحجبَّ إلُّؤ[آل خُّ
ذ[جلٌَُّّ :خلختْجنر خضض[حتٌّ: ئُّ:
ضضحنضضُّآ ّ حةضض خلضضُّحتعضضخت� ْ ضضضجي
ْ َّْشحنِ جبحألّحنرًحألُّةٌُّّ
ط[خل[آلإح ًٌَّجلؤُّ جب ْ أل[جن٢ٌآل
ىّ ؤئ جلحتٌضض[آل :خبؤ[حتٌَُّّة
إلٌُُّّإ جنحت�ََّّْخًٌْ[آل ْ ٌجت جبحت
ئُّ آل زضضخت� مجًألحبَّة[آل إلُّؤًْ:
ألُّه[الإ ْ ةُّحت� ْ مجُّْش ىضُّئ
طُّال:ضُّئىُّ حتْضجم[حتٌّ:مجحنر
ذ[ حتْضضضجمضض[حتَّ أل[جن٢ٌأل١ٌآل
طَُّّْ َّْء رالإ ّ جبٌد ّجمر[ ط
مجُّْحتَّ س[جبٌَُّّة طُّؤُّ ْحٌُّ
ُّئ ّ ض إلضضُّؤضضًْ: ةضضُّ ّر خًْخ
ئُّال جبْألضضّضض[ َّْشحنُّّّة[أل
خلُّحت خىُّألُّ جي إلضض٢ َُّّْ�ٌ حت
ُّئ ّ ض طُّْ حتالإ: ؤسختحذحتٌّ: ّ ط
زضض[٤ضض[ٌَّّْ َّْشضضحنضضّضضّضض[ألضضُّ
خضضُّحت خلضضًزضض[ةضض[ألضض:ضضضضٌضضض[آل
جبْخبؤضضضآلآ ذضضضْ نيضضًْألضضُّ ئضضُّ
ضضحنضضرإح ّ جبَّإلضض ِ خضضُّ:سضض َّ ئضضض٢
خُّ ذُّألإل[ إلًّال زُّحتنيُّةختجبححتٌّ
ألُّخًَّْ ٌر:جلحتَّْ ؤ[ألحبْ ٌّإل
جبْْحت ىٌ خلُّهُّحت طُّع[أل ئُّ
ًٌّّ ة ذُّألّحنر خُّ ٌضضجت جبحت ْ
طُّْ دّألُّّّة[أل ّ ذ ط[ئسَُّّْإ
ٌضضحبَّمجضضٌضضِ جل ضضر ّ ألضض[نيضض ئضضضَُّّْ
حت�َّأل�ُّ إلُّحتنيُّألحب ّرآ خ حبح ّ ذ
ّرإ خًْخ ُّإلُّئ نيًْألُّة[ألخ
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جبَّحتةضضُّْذضضًَّْ :طضضَُّّْ طضضُّؤضضخت�
ئُّ أل[ْنيٌُُّّ طُّْ: :جبحألّحنرًْحأل
خًَّْ ةُّال ٌجب ضًحتحجبألّ[ألحبح
ٌجبََّّْ ةُّؤِ ٌّإل خُّ آةُّ
أل[ْنيٌُُّّ ئُّْ مجًحذخت: ألُّضجنِ
خُّ خًَّْ: إلُّحتَّْإل[ خًَّْآ خ[ْ:
ئُّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ: طضضٌَُّّّْ ٌّإلضض
ّرإ خد إلجنّ[آل ْ خ٢ خلُّحت

ضضضُّئضضىضض[ألضض:طضضُّْ خضضضضُّال
ألُّضجنِ ذًْجنِ: أل[ْنيٌُُّّ:
َّْهحبٌّ ةُّ ألُّخدًْآلإ جبَّحتْْأل
ذًْحتٌآلآ مجٌُّحنرُّ ألُّحتحٌُّذٌ ألً
ّ ٌُّة ةُّْزإ ألُّضجي إلًّال
خلُّهُّحتَّجبح ئُّال ى[ألٌ إل[ْحت� ئُّ
ضضرثح ّ جبَّألضضًْخلضض سضضضحتَّ خضضُّال
ةُّ خًْ خُّحتجل جلحت: ذ[ٍ إلًّال
خلختْجنرُّّّة[ألآ ؤ[ ّ إل ِّ ز خُّ
حَّْ ْحت� ْ ّجتٍ خ زئّر ْ ر ّإلُّئ
ة[ذٌُّّ طُّْ خًْإ ئُّمجُّئ ةختجبأل
جبَّخًْ جلحتذخت ألُّضجنُّّّةٌُّّ
خلُّحتََّّْ جبَّنيضضًَّْ: ذ[ةٌُّّ ْ
ُّّة ّ حْة جبئُّحت� خُّ س[حت جلحت
جبٌ[حت حتْضجم[حتٌحبح خُّ ةُّ جلحت
ْ جنٌُّر[آل ئضضُّ: خ[خلِ خضضًْآ:
سُّإلُّألُّال مُّجلحخِ ْ سُّإلُّألُّال
ة[ذٌُّّ طُّْ ٌ جنُّْ ْ جبَّةختجب
ٌختَّةٌُّّ ني[ْجب زُّحتَّخلر[حتَّ
إلًّال ضضىضضُّْذضضدضضًْ ّ ئضض ضضضضٍُّْ
ٌّض ضض�ضض[ةضضٌُّّ ّ سضض خلضضُّحت ئضضُّ
ىّ ني[ئ خضضُّحتَّْ إلُّخلر[خًْ
خًْ شُّْجنُّةُّجبح ئُّ ةُّ يًْئ
ؤُّخُّخلرٌُّّ خضضُّْ حتجنردًْ
جبَّحتةضضُّْز جبْحذضضخت نيآل َّْء
ةُّ خضضُّال: ألخآ ّ ملألى :ٌّضضض
زضضحنضضرضضَُّّْ جبَّحتمجضضضضض[ٌّ جلحألضضضض
ٌ خبْْحت خُّحتَّْ ح ض٢ جبحضختحَّْ:
جبحألّحنرًحأل جبٌَّحلحأل حتجنرآ
َّة[أل ٤حن٢ خبْْحتَّ طضضُّْ
ة[أل[زُّْ خلضضُّحت: ئضضُّ ضضضٌضض[آل
ٌحبح ئُّْ ْ جبحجبَّألف يُّألُّهُّة[آل:

جبَّأل�ُّ خُّ ضحلؤُّذى[حتَّة[آل خًْ
حبَّجبح ّإلُّْئ ةُّ إلًّال �جبَّأل
ضُّخُّحتٌ[آل خى[ذَُّّْآ جبَّحتمج[ةُّ
خُّ ْ خّأل إلًّؤّ[آل خًََّّْْ
خلُّحت خ حألحبٌ[ألَُّّْ مجُّحت� جلحت

ّ�[ةٌُّّإح س
نيضض[ء جلْْ جلحت إلضضّضضًال
خُّخلُّحتإل[ذُّ طضضُّال: خضضًٌْضضُّْ
خُّ خًْ خلُّؤُّحتٌَُّّح: :ْ جخلٌُّخت
ىُّألّألّ ز ْ مج[ئرُّس[حت� ٌّإل
ىّ �ْحألّأل ذ٢ إلًّال ٌى[ألإ إل[ْحت�
ْ جنرُّ:إلُّخًْ طُّال ١ٌّ:خيًْئ
ألضض[حت�َّجلحٌضضُّذضض ًٌَُّّّ جن خضضُّال
ًَّ ّ ط ثح جبَّحتجبَّخضضضخت�ٌّإ :ٌّض
إلٌُّةُّ هُّئجمُّهُّ ذ[ألًحٌُّ
ّر:جبْْحت ؤآل:ئُّ:جن خٌَُّّّْ:ةُّ
ؤآل :حنىّ ؤ حتمج[ألّحلؤط "ح:
خُّ ؤآل ْ ّ�ٌُّحنر ز جلٌ[أل
ةُّ ّ ةُّخل إلضضُّحت طضضُّألضضحبحجلٌَّّ
ّر جن ّر خ ر﴿[ألٌُُّّةحبح ّ جن ئُّ
خُّ إلًّال جبٌضض[حتَّ ْح: خدًْالإح
ألُّضجنِ ط[مج[جبححتٌّ ذضضُّْحٌّْ
ئُّ ةُّ خضضًْ ٍضضض:جبَّحتْْألضضض
ئُّْ ْ خًْ جنضض[حتحَّْ إلُّؤًْحآل
جبَّحتخضضض[حتٌَّّ جبَّذضضختخلضض[إ جنرُّ
ألُّضجنُّّّ طضضُّْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ
ني[ةُّّّ خلُّحت ئُّ: جبَّحتْْألُّّّ
إلًّال :حتٌُّّة[ألّذ ْ هّىختٌّ:
مجًؤ[أل جبَّذضضًحألضضف ذُّألإل[
ُّض[ئ طضضُّال : خضضىضضٌُّضضآلآ طضضضَُّّْ
ىّ ةُّخل ةُّ خلُّحتعُّ ٌّ]�ّ س
خُّال طضضُّْ َّْء: ضضدضض[َّْحت�ٌّ: ّ خضض
سُّإلُّألُّال ئُّ ر[ألُّ ّ جن ًٌَُّّّ جن
ْ ّر خ١خل مُّجلحخِ:سُّإلُّ× ْ
إلُّحت:خُّال خى[زإ خ[خلِ:جنٌُّر[آل
ئَُّّْ خ٢ جبَّذًحألف :ًٌَُّّّ جن
حتْْجبحٌّْ نيُّألحب: خىٌُّألَُّّْ:
ئُّ ألُّألًْخلختحَّْ ًٌَّّّ إل[ْجن
جلحت حتَّأل�ُّ حتٌْْحبحَّْإ خبٌ[ألّحبح
خ[حتََّّْ ئُّال: مجختألل زختخلّ[حتٌّ:

رَُّّْإ ّ ؤ[خ ًَّّال خ
ْ ةئ٢ سُّألُّحتحئ خلُّحتَّع[ال
خلُّحتةُّْذًْحألُّ َّةٌُّّ خلىختذ٢
ضضّضض[آل ّ زضض طضضضضُّحتةضضضضٌُّّ طضضضضُّْ
ئُّ طُّع[ؤّ[ألحبحآ جبحتحخًْ خلس٢
طُّْحتْْز[ خلُّحتسُّال: ّىحبح: ش[ئ
َّْإل[ٌ[آل ىّ طُّع[ؤ مجضضُّحت�حآل
ئُّال جلحتٌّ خُّ جبَّخلرألُّةُّْزأ
خُّ جبَّخلرىُّْذُّة[آل خًححتَّجبحآ
إلًّحٌُّّإا ّ خ ْ جنىجمر ؤ[أل[ٌّ
خضضُّْ ةضضض[ذضضضُّجبح:إلضضّضضًال ئضضضُّال
خُّخلُّإ ط١ّ مجٌُّحنر طُّع[ؤُّ
ّ ر ّ جن ةضضختجبألضض هضض٢ جبْحٌّ
ٌّ خلىختذ٢ ضحلؤُّذىختجبآل ْ
ٌّ ط١ّ ّجمر[ ط آ سضضُّألضضُّحتحئ
ٌرَُّّْ خ�ُّحت� ّر جبَّذًحأل ْحخًْ
ٌى١ّ س[حت ْ هُّئجمُّهُّ: خلُّحت
إلًّال هُّئجمُّهُّإ خلُّحت ٌرُّ خسُّحتخب
ئُّْح ْ طُّجبٌألدحت خ حٌَُّّْ مجُّحت�
جبَّخلضضرضضىضضختجبََّّْ خلضضُّحتئضضُّألضضًح
خُّحتإلُّؤُّ ألًْخلّألٌَُّّّْ خُّ
جنضضىضضجمضضر هضضُّئضضجمضضُّهضضّضضّضضُّ
ئُّ مجضضُّْحتَّةضضٌُّّإ ضضضضًحتحجبَّْْ
خُّحتإلُّؤُّ طُّْ خُّجنِ ٌُّةُّال
جبْخ[حتَّ ىّ د ّ ةر هُّئجمُّهُّّّ
ألضضض[ٌّْ خضضضُّ ضضضضًئضضضيضضض[ألضضضحبََّّْ
ضضىضضئضضّضضألضضَُّّْ:جبَّحتخضضضض[حتٌَّّ ّ جئضض
طُّال ؤضضضختلحآ ٌُّحنرأل�ّ ذ
نيًْألُّة[ألخ ةُّ خُّحتإلُّؤٌُّّ
طُّْحتْْز[جبح إلُّؤًْ ئُّ إلًّؤ
ةذ[ٌِ خُّجنِ خْةختجبََّّْإ:
ئُّْ ألًْخلَُّّّّْْ أل[ؤُّةٌُّّ
ألَُّّْ ّئى ّ جئ ٧ّ ةر خُّجنٌُّّ
خضضألضضُّؤضض[ةضض[ألضض جبَّحتخضضضضضضض[حتٌَّّ
طُّْ ألضضًْخلضضِآ طضضُّضضضةحٌّ:
جبَّال إلُّؤًْ إلًّال دٌُّّ ّ ةر
خ[جن١ٌآل ْحخضضًْ ٌّ :ُّإلُّئ خُّ

طَُّّْإ خُّحتإلُّؤ
ضضضضُّئضضضىضضضَُّّْ ٌُّّخضضضضضضض
جبخبْححتَّ خ[خُّذُّ ئُّال ّ�ٌُّحنغ ذ

خُّ إلًّال
ط[مج[جبححتٌّ ذُّْحٌّْ
جبَّحتْْأل ألُّضجنِ
ةُّ:ئُّ ضٍ:خًْ
إلُّؤًْحآل:جن[حتحَّْ
جنرُّ ئُّْ ْ خًْ
جبَّذختخل[
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ىّ هٌُّئُّخلًه نيضضألضضُّ ةضضُّ
أخلئّسجمّجمراآ خ[َّْحت� ضًجب
جبحئ مجضضختقضض[ألضضُّةضض[ألضض ةضضضُّ
ْ خضضُّحتجبَّْحؤضض ؤضضُّجبئضضًْئآ ْ
جنرُّة[أل طّنرد[حتٌّ ذُّأل[ألُّز
زختخلّ[حتََّّْآ ٌضضخت خب خضضختجبَّْذضضُّ
ضًئي[ألحبألِ خُّ جبَّخلرُّجبحز
طُّضيِآ هُّئجمُّهٌُُّّة
خ[خم ةُّ ٌألٌُّّ جنً ئُّْ خُّال
ٌضضرآ جبَّةضضخت طُّضيأل[خلِ: ئُّ
طُّع[ؤ خ[جنُّ ِّ ز إلًّال
٧ّ ةر ئُّ طُّجلؤًْأل�ُّحتحٌ[ألُّ
خ٢خى[زإ ئُّ ألَُّّْح ّئى ّ جئ
ِإلُّْئ ئُّ إلًّال خُّؤُّجنَُّّْآ

ٌّض طُّضيأل[خلِ طَُّّْجبحٌُّ
خلّجمرؤ خُّ خحبحذَُّّْ ٍ مجضضخت

طُّجلؤًْأل�ُّحتحٌَُّّّّْإ
إلُّخلرُّ إلضضّضضًال: ةضضُّْحٌضضُّ
طضضُّْ ٌضضض[آل خلضضجلجبححتٌضضّضضُّةضض[آل
ةُّ زضضضضُّحتنيضضضضُّةضضضضختجبححتحألضضضضٌُّّ
خُّ جبَّخضضّضضألضض جبٌضضض١حألضضض ئضضُّ
ألضضض[ٌّْ ةضض[حتٌضض�ضضُّحتٌضضّضضُّةضض[آل
ٌُّة١ََّّّْ ئُّ ضضحبَّخضض[زإ ّ ئضض
ٌضضألضض[ٌضضُّء ْ َّْء إلضض[ْخلضضجلٌّ
طُّمجُّحت خُّال ّحبَّة[زآ جبَّخلرس
ّحل خُّإل ًٌّجمر ز حتحجبٌَّّ خُّ
خ�حت�جبحتح ّر جبَّذًحأل ّرآ خ
نيآل َّْء ةضض[حتٌضض�ضضُّحتٌّإ خضضُّ
إلًّال خلضضختْجنضضرضض ضضضضًْ: ئضضُّ
جبَّةضضختحآ ْحألضضّضضّضضُّ نيضض[َّْحت� طضضُّْ
ئُّ طُّْ طُّضيِ هُّئجمُّهٌُّّ
طّألجم[أل:حتحخلرّّحبح:خألُّؤ[ٌُّة
ئُّمجُّئ خ[خُّذُّ طضضُّال إلضضٌُّضضُّإ
ةؤٌُُّّذآ خضضُّحتخبَّْألضضحبٌّ
ئُّ لضضؤضضخت خضضضُّضضضضرضضضَُّّْحتٌّ
ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ إلًّال مجُّئُّإ
خُّةُّئ ِّ ز خُّ طُّضيُّّّة[آل
مجًع[ْخًْأل ٌضض[آل خضضضًْآل
ؤُّئة :ْ ذضض[ء خ جنرُّ طضضُّْ
خ[َّْحت�َّ طُّال ّألخإ إلُّئحبَّخلُّأل�

سآل جبقًةختحخلِ ئ٠ّحئ ئُّ:
ةُّ َّْحتمجضضضضضض٢حَّْ ئضضضةضضضَُّّْ
خلُّحت ئضضُّ سضضُّضضضرضضحبَّةضض[ذضضَُّّْ
ؤ[ك ةُّ :ٌُّذُّؤة زُّق[أل
ئُّ جن[حتؤُّألحبحآل خ خلختْجنر
مجُّحتَّألر ٌ[خل[جبح نيُّذختٌّ ٌخت خب
إلًّال خ[َّْحت�َّة[أل جبَّةضض[زإ
إلُّخًْ جلحتٌّ ة[حتٌ�ُّحتٌُّّة
ّىح حأل جخلًْجبخ[َّْحت� خلُّحت ئُّ
خلرًححتز سآل :ْ ألر[ال: ّ خ َّْء
خنيًْأل[ألٌُّّ طضضُّال: ةُّ ؤّئآ
خح ٌضض[خلضض[ٌضضُّء خضضُّ ةضضضختجبَّْْ
خ خُّضرَُّّْحتٌّ مجُّْحتَّذختٌآل
خُّال ةُّخلُّة[آلحإ جلحتذختٌآل
خلر[ٌحنُّ ٌّ]�ّ س ط[ْحذُّ طُّال
ةؤٌُُّّذ:آ خُّضرَُّّْحتٌّ خ
إلُّخًْإ جلحذ ةُّالّـةًْحت�ٌُّّة
جبَّحتخضض[حتٌَّّ ْذآل خ إلُّخًْ مي
ض[ألُّي خُّ جبَّةختحآل طُّْحألٌُّّ
ّ ة[ذ يًحتخ[أل ٌضض[آل خضضض[آ
خُّحتني[ٌّْ خُّ نحبحؤىختجبألّ[آل ّ ط
ىّ ضُّئى[أل ضضضُّئضضىضضَُّّْآ
ضضضجنضضصضض[ئضضحبَّةضضختجبح جلحتٌّ
مجحنر طضضُّضضضيضضِ ٌضضألضض مجضضحت�
خ٢ة[حتٌّآ ىّ هحت�ؤًْئ خ
سُّؤ[َّْحت جلحتخضضٌُّّ: ئضضُّْجبح ةُّ
ئُّ خآل خُّضرَُّّْحت جبَّذضضًحألضضآل
ئُّمجُّئ خضضًْألضضَُّّْ حتْْخضضضُّحت�ْْ
ةُّؤ[ٌُّذُّّّة[آل زختخلُّة[آلآ
إلضضضُّْححتجبألضضضحبح خضضُّحتحؤضضدضضُّحت ئضضُّ

جبَّخآلإ ضُّخل[حتإلُّئ�خت
َّْء إلًّال بتثب خلضض[ف
د﴿[ألٌُّّ ّ ةر ضضدضضحبححتحٌّ: ّ جةضضرضض
طضضُّجبٌضضألضضدضضحت ضضضحلَّحتحألضضضٌ زضضض[حت
ط[خل[ألُّآ ة[حتَّ: طُّال جبحؤضضُّجلحتحإ:
ضًئي[ألحب خ طٌَُّّّْ جبَّحتهُّذ
جلٌ[ذخت هُّئجمُّه ْذ[حتٌّ إلُّذ[
سحتحْسحت خ[خُّذ جبَّحتخ[حتٌَّّ
خلُّحتجبَّؤُّجبحآ ئُّْ ّرإ خألًْخل
خلر[ٌئِ ١ٌٌآل ألً َّْء ْذضض[حتآ

خ[ْ خلضضضُّحتجبَّالآ طضضُّْ طُّجبَّخِ
ألًْخلختحَّْة[أل إلُّحتنيُّألحب خًْإ
خلر[ٌئِ خضضضض[حتٌّ: ئضضُّ إلضضّضضًال
طضضُّألضضحبحجلٌَّّ خضضُّ ألًْخلّألَُّّْ
Addison)) طضضُّجبٌضضجمضضآل
جنضض[مضض٢ ثبثبإبثتبا
ْ خُّحتٌر[ألّ[ٌِا ْذ[حتألًْخلِ ْ
أْذ[حتألًْخم (Steele)خلرّئ
جنضضض[ألضضضألضضض[ؤضضضُّألضضضًْخلضضضِ ْ
بثتبإثبثبا خُّحتٌر[ألّ[ٌِ:
ألضضُّخضضًْآ:خضضُّال جبحتَّْجنضضضض[َّْ
يضضضًْئ خضض٢ةضضختجبألضضَُّّْةضض[ألضض
ْذ[حتَّة[أل ةضض�ألضض[َّْحت خضضًْإ:
سّ[ْحجلٌّ خ[خُّذ إلُّئ�ختٌّ آ
شضضُّجلٌّ ْ خلضضّضض[خلضضُّز َّْء
َّْء ىّ خ[خُّذ�ُّئ ْ سُّؤ[َّْحت

رٌ إل[ْخلُّحت خبٌ[أل ْ ذختحخبٌحبٌ[
َّْء ًَّّ إل[ْجن ىّ خ[خُّذ�ُّئ ْ
يًذ[مل[ألٌُّّ :ْ خبألٌُِّ: نيُّألحب
ضإ جبَّمجضضختذضضُّ حتَّْحيضضضضضِأبا
جبَّحتخضضضضض[حتٌَّّ ْذضضض[حتَّةضضض[ألضضض
نيًْألخ إلُّئ�ختٌّ ط[خًْحتٌّ
جلحألجمرُّ طُّال جبَّحتخ[حتٌَّّ مجختأل�ُّ
جبَّحتخ[حتٌَّّ ْذ[حتَّة[أل ٌُّّإ ألً
خًْأل ّ جنر أَّْإل[ زُّحت�سًْ
أنيألر[آل ضةًخبٌّ ْ ألُّّّا
ةُّ ضضرا: ّ ْحخضض خضض[ ضجنُّ ِ زضض
جلحت خًٌَُّّْآ ْخ خلُّحتَّع[ال

جبَّأل�ّحبحٌَُّّْإ
طضضُّْ ٌّإلضضضض خضضضُّ إلضضضّضضضًال
ّألر خل سُّألُّحتحئ ٌّ ة[حتٌَّّ:
ط١ّ ّجمر[ ط إلٌُّدًْآ ةئ٢
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جتْْ ّ ؤ نيُّّّذ ئُّ حتحخلرُّْض
ئُّ ةضضُّ طضضُّْ ّحبَّمجٌُّحنرإ ذ
جلحت حتْحألضض�ضضَُّّْ ٌضض�ضض[ٌّ:طضضُّال حت
ة[حتَّةٌُّّآ خلُّحت ئُّ خًْ جبئ�ُّحتال
جبَّخلر خلُّحتئُّألًح جبح ٌ[حتٌّ خخت�
ألضضًْخلضضّضضألضض خضضضُّ خضضىضض[ذضضَُّّْ
طُّال خُّحتٌر[ألّ[حإ ضضجتٌّْْ ّ جؤضض
سئّخم جنِ إل٢ خُّ دُّ: ّ ةر
ئُّ خُّحت تتٌّ خل[ف ئُّ حلححت: ّ خل
خُّ ّحبَّة[زّـ جبَّخلرس جلحٌضضف
ثثتب خل[ف ؤُّجلأل جنحت�جنِ
خلضضُّحتَّعضض[ال ٌضضرإ ةضضذضض[ٌضضّضضحب
ٌّضضجتَّْْةضضٌُّّ:ض ّ ؤضض إلضضّضضًال
ةختجبإ ذضضُّْحْ بتثب: خلضض[ف ئُّ
طُّال :ألًْخلّأل ةضض[حتٌّ إلًّال
أل[أل ّ أل[ْإل حتٌرؤ خُّ دٌُّّ ّ ةر

حتْْجبحَّْةضضضضضضض[آل خلضضضُّحتسضضضُّال
إلُّؤ[آل ّحنَُّّْإ ز جبٌَّد[ذُّ
ة[ذ مجّدآل حتٌرؤٌُّّ طضضُّْ
جبححت�ؤ[آل دُّةٌُّّآ ّ ةر ألًْخلّأل
حتالآ ؤسختحذحتٌّ ّ ط حتْْض[أل ْ
خْخًٌَُّّْ جبْحذخت خل[ئ ت ةُّ
مجختذُّخُّحتإ ضضًحجلٌّ ّ جنضض إلُّؤ[آل
إلًّال خُّحتٌر[ألّ[ٌّ ضضجتٌّْْ ّ ؤضض
زئٌُّّ ئُّ مجّدآل جن[ة[حتٌّ جبْحٌّ
خضضُّال ّ�ختزآ: ّ س جبْْإلضضُّؤضضحبح:
مجّدآل دُّةٌُّّ ّ ةر ئُّ هختجنِ
ألحلٌ ؤ[ٌَّّْ: :خ :ْ خًْ جلحتذخت:
هختجن١ٌآل زخت� : خلضض[ئ ٌضضُّء خُّ
جتٌّْْ ّ ؤ طٌَُّّّْ أذ[ خًْ ّد ةر
خُّحتإلُّؤ خضضُّ خضضًْ: ؤُّةئِ

ًَّّحتإا ز

إلًّال خُّحتٌر[ألّ[ٌّ جتٌّْْ ّ ؤ
ّحنُّإ حة خلُّحتعخت� ىّ د ّ ةر
خًْ ضض ّ ٌضضُّةضض دُّآ ّ ةر طضضُّال
خضضُّحتإلضضُّؤضض[ألضضٌُّّ ٌضضُّةضضُّال ئضضُّْ
�ْحألّألُّ ذ٢ أل[ألُّمجحت�ٌّ ّ إل خُّ
طُّْ جلحألجمرُّّّة[أل ْ ةئرًْحتٍ
أخّألفاٌّ ز[ألر[ٌّ خلضضُّحتجبَّالآ
حتََّّْْْ ئُّْ حبحإ ّ زُّحتَّز ٌّض
ٌّخضضُّحتإلضضُّؤضضُّ:ضضض طضضضُّال ةضضُّ
خُّ جبحآل ئٌَُّّّْ جبْْحتضجمرَُّّْ
خلُّحتجبَّؤ جبَّؤ[حتمجختخبٌُّّة[أل
جبَّخلردُّسخ ّرآ خأل ضٌحبح
ةُّ ألٌ جنً ضجمرُّ طٌَُّّْ[آل
إلًّحةُّحت ّ خ ًٌَُّّةّ جن خُّ
ال ؤضضآل جبَّةضضض[زإ: ٌُّأل�ختٌّ:
ةئرًْحتٌُّّة[أل خنيًْألُّ ْحٌُّ
ٌْجتجبحأل[ألٌُُّّإ خُّ جلحت إلًّالآ
جن[م٢حأل جبَّحتخضضض[حتٌَّّ إلًّال
ّر جبَّئ ٌّضضض ّخن ز يُّحت�أل
حتَّؤضضضحلٌّ جَّْء طضضضضُّْحآل ةضضُّ
إلضضُّئضضىضضُّْذضضُّ ضضىضض ّ ةضضُّخلضض[ألضض
ضختحس شُّجلٌّ ةُّ: ألألَُّّْ: ّ جبَّؤ
ْذٌُُّّ طُّال خختجبْْآلآ: ٌّحبح: خُّحت
جبحتحٌضضحبآل إلضضُّؤضضًْحآل ئُّ جلٌ[ذخت
ٌّإل خ إلُّال ٌرَُّّْإإإ جبَّمجخت
جبحتٌحبحآل مجُّْحتَّة[أل ذًحأل[ٌُّّ
ةُّئىُّ طضضُّْ ٌّإلضض خُّ إلضضُّال ْ
خُّحتإلُّؤُّة[أل ئُّ ٌُّّّّ ّ أل[خُّس

َّْحتمج٢حَّْإح طُّْ
هُّئجمُّهُّّّة[أل حتْحأل�ُّ
ة[حتٌ�ُّحتٌّ ة[ز جلحتخٌُّّ إلًّال
ٌّضضض ألضض[خلضضىضضِ:ئضضُّ ْ خضضض[جي
ألًّذآل ضضحنضضرثح ّ ضضإلضض ّ سضض خضضضُّ
إلضضُّْئضضّضضحبَّجبح ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح
ئُّ إلضضُّألضضحبح خلضضُّحت ئضضُّ زضضضُّحتجبَّ
خلضضختْْجنضضر ألُّّّة[أل ّ ألإل
ةًْحت�ٌُّّة[أل ةُّالْ: ّرآ جبحف[ئ
ؤّى[ألّىّحنِ هُّئجمُّهٌُّّ
حتحجلَّ حتََّّْْْ ئُّال حتْْآ ضجمرُّ
خ رَُّّْ ّ ٌأل خ�ُّحت� ألُّّّة[أل ّ ألإل

حتحجل طُّال ةُّ ط[ئجل ز[ألر[ٌُّة
ْ خًْآل [آل ّىُّئ ّ ذ ألّّ[ألُّ ّ ألإل ْ

ألألَُّّْإح ّ [ألحبَّؤ ّىُّئ ّ ذ
طضضضٌَُّّّْ جبْحٌّ ضض ّ خلضض[ئضض
خُّحتٌر[ألّ[حٌّ جتٌّْْ ّ جؤ إلًّال
طضضُّْ خضضضضْةضضضضختجبََّّْآ ٌّضضضض
إلُّؤًْ دُّضحنختح ّ ز جن[أل[جلٌٌُّّّ
ئّجمر ٌرُّ ملخت خُّحتإلُّؤُّة[أل
يُّجبَّنُّةختحَّْة[أل دُّ ّ ةر
ئُّ ة[ذئّىَُّّْإ ةُّألّجمٌُّّ
ؤُّآ ّ ط ئضضُّ خضضُّحت: خلضضُّجبَّةضض[ألضض
َّْء جلحت خلضضرضض[ٌضضحنضضُّ طضضضُّال
جلحتذخت جبَّنيًْإ : خئأل ذُّض
ْ جبَّخلىُّْز خلُّحت ئُّ سُّضر
جلحألجمر حتَّخلُّألُّ ّحنىُّْذألُّ ز
طُّجبَّخِ ْ ؤختل�ُّحتحٌ[ألُّ ْ
س[حت إلُّألحبح جبَّةختجبََّّْآ:خُّال
ٌ]ز[ألر خلّ[خلِآ إلة[حتٌّ خُّ
ضضحبَّجبح ّ زضضُّحتَّزضض ٌّضضض ةضضض[حتٌّ
ذضضُّئضضُّةضضُّ ْ ضضئ ّ هضض ةضضُّخلضضُّ ْ
خل[جبٌَّّ ةُّخل[أل ْ خ[جلَّة[آل

جبَّمجختذَُّّْإ ر[ْحألّحنِ ّ خ
بتثب خلضضضضض[ف إلضضضّضضضًال:
جلٌّ ّخ[ئ ٌّ خلىختذ٢ خُّ خضضًْ
طُّْ أ هُّحتَّألجم[ ئُّ خُّحتٌر[ألّ[
ًٌَُّّةّ جن خُّ ةُّ سُّأل�ٌُّّ
جبَّخلر خُّ خلُّحتةُّْذًْحألُّ
سضضُّألضضُّحتحئ َّْء: ىّ ةُّخل[أل
هُّحتؤ[ألحبٌَّّ ْ ةئ٢ ّألر خل
ئضضحتٌضض[آل خلضضُّحتخضض[جلٌّ خألىٌُّّ
خلُّحتَّع[ال ّىختجبخًْ ز جبَّخلر
خل[ك ّحلٌّ إل هُّحتؤ[أل خُّ
جبحأل[أل:إلًّال حتحمج٢حإا آ مُّيئ
ىّ خلُّحتةُّْذأل ز[حتٌحم ئُّ
ط١ّ ّجمر[ ط طُّْ مجُّْحتَّخًْإ
خُّحتٌر[ألّ[ ٌّ ئضضرضض٢لضض َّْء
ٌُّّ�ؤُّئة ٌُّآل ْ:ئُّ جبَّأل[خلختح
خلر[ٌخن ؤضضجبَّزضضُّحتَّخلضضرضضَُّّْ
ّحبَّمج٢حإ ئ ٌضضضحلٌّ حت ْ جبَّةضضضختح
جلحأل خٌَُّّّْ جلْْ جلحت جلآ ّخ[ئ
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َّةٌُّّ خلىختذ٢ خًْأل ط[ؤ[جبَّ
جلحت ةضضخضضًْألضضَُّّْةضض[ألضضحبحآ ئضضُّ
ةُّ ّى١ّ جنر إلضضُّحت ئُّ جلٌ[ذخت
خ ةُّئىُّ: خُّ: جبَّةضضضختحآ: :ٌّخضض
خُّحتٌر[ألّ[آ خُّحتخبَّْألحبٌُّّة[أل
ٌألٌُّّ جنً طُّْ ذ[ إل[ألحبح إلًّؤ
ؤًّحألُّّّة[ألّحبح ئُّ جبَّةضضختحآ

خى[زإ إل[ْة[حتٌّ
خُّ خضضدضضًْ إلضضّضضًال ّجمر[ ط
حلححتةُّحتإ ّ خ ٌُّّْيُّئ ىّ ةُّخل
إلُّئ[ْخل[خًْ نيضض[ٌّْ ْ جبَّال
جلحتٌّ خضضدضضًٌضضَُّّْآ خلضضضًْحت: ْ
ئُّ ضضضجتٌّ ّ نيضضض جبَّضضضضضضضضضضًححتجبآ
ضضضضًححتجبألضضضَُّّْ ؤضضضُّجنضضضختْْذ
جلحت مجحنر َّْحتجبَّمجضضختزآخضضُّ
مجُّئ ئُّ خُّال خدًْآ أل[جن٢ٌآل:
ىّ ةُّخل طُّؤ[ألُّجبح إلُّؤًْ
ْ:جبَّال:ْ:ئور خف ْحتجب ْ ْحتٌ[
هُّحتَّألجم[ٌُّّْة[آل خًْإ جن٢ٌآل
َّْء:طٌُّْ[آل ىّ خُّحتئَُّّْ:ةُّخل
طضضُّْحألضضَُّّْ ٌُّّخضض ألُّجبٌدًْإ
خلُّأل�ف خضضًْآل:ْ طضضُّجبَّذ: خُّ
إل[ْؤ[أل[ ْحتجبخّأل مجُّئ ئُّ خًْآل
إلُّحتة[ال حبحألخلُّحتإلُّئ خضضًْإ
طضضٌُّْضض١ٌضض[آل ِ ئضضضضُّْحآل:خضضُّ:خضضض
ٌّأل[ؤ جمًْةُّْذإلُّئ سحتٌّ
إلًّال خضضضًْإ خُّحتٌر[ألّ[ٌِ
ْ جلئ: سُّخلرُّ طضضُّْ ٌّإلضض خُّ
خًححتجبخًٌْ[آل ألُّمجًع[ٌََُّّّْْآ
ئُّ خد[ز ألجي: ةخت� ةُّ: ئضضٌَُّّّْ
ّى١ّ جنر إلُّحتَّْإل[ جبَّحتخ[حتجبحآ
طُّع[ؤ ألُّخًْ ًٌّجمر ز ةُّ
نيًْألُّ ة[ذ خًْ طَُّّْ خحبحز
خُّ ألُّخًْ ًٌّجمر ز جبَّحتََّّْ
ْ ز[جن[ خُّ إلًّال ْحزإ خخت� جبْحجبح
ٌُّّخألُّؤ[ئ طُّألحبحؤ[أل خلُّحتسُّال
ألحبحتحآ:ذُّأل[ألُّز ّ ز[جن[ٌُّذ:أل[خل
ز[جبجن[ مجُّعُّة[أل ةًحت�َّجلح خُّ
إلُّحتة[ؤٌُّ[آل ةُّ ألحبحتح ّ أل[خل
ّى:ةًحتز ْذ[حتجبحأل أل[ني[حت:خًْآل

ئُّ مجختذآل ٌحل حت خ خىُّآل خُّحت ئُّ
(Yoome) ٌالح ّخلجؤ
أل[ٌّْ ٌضضألضض جبَّحتخضضخت� ضضًٌَّّ ّ أجنضض
ْ هُّحتَّألجم[ا جلؤ[أل خُّ إلًّال
جتٌّْْ ّ ؤ جبَّةختجب شُّجلٌ[آل جلحت
ٌألألَُّّْإ خُّحتٌر[ألّ[ٌّ:إلًّال:ملً
ْ حتَّْحئُّز خلُّحت�َّحتحٌّ إلًّال
جبَّحتهُّذ[ألٌُّّ طُّْ حتْضجم[حتٌّّـ
ىّ ةُّخل جبَّضًئي[آ ٌّخ ةُّ
أل[ََّّْْ ئُّ إلًّال: ألُّخًْإ: جن[جب
إلُّخلرُّة[أل ذًألحبٌّ خُّ جلحت
ّجتٌّ ني ةأل١�ئحبَّةختجبإ ٌّض
ّـني إلضض[ز َّْحتجبَّمجضضضضختز:ئضضُّ
ئُّ :خبألضضضض[آلآ:خضضضضُّال مجضضضُّئ ئضضُّ
ٌّض ًَّّ جن خُّال ذُّألإل[ٌّحبح
خُّ ّ ةُّخل َّْخلضضوضضحبَّةضضختجبثح
إلّمت ةُّ ألضضحلحةضضُّز: ْ طضضُّجبَّذ
خُّ خُّحتحؤدُّحت ضختحزِ ىٌ ة[حت
ضجنٌُّْجمرُّة[آل ْ جبَّة[آل ؤ٢
خُّؤُّجنَُّّْ طُّع[ؤألُّجبحَّْإح
خًْ ٌحلمجختذأل[ألُّ حت طُّال إلُّؤًْ
ّ خل[ذ خ طضضٌَُّّّْ ٌّإلضض خُّ
ئُّ:جبَّخلر ٌّض خبٌ[أل:حتَّْذ
ىّ خبأل مجضضُّئ ئضضُّ ةضضُّ خضضضحبحزإ
حتْْخضضضُّحت�ْْ ْ:جلٌضضضختَّء سضضًحآل
ئُّ مجٌُّ[ألحب إلًّؤ خُّ َّْخضض
إلًّؤ سُّخلرٌَُُّّّّْ خضض[حتٌّ
م[جنيْ: جلْْ جلحت إلًّال خُّ:جبئُّإ

خًْإ خبألُّ طُّْ جنٌُّحبحٌّ
خًْآ هُّحتَّألجم[ َّ ط٢ خُّال
ّ جنر َّْإلضض[ ٌألٌُّّ جنً طضضُّْ
جبْْ ّحم: ةألر ألُّخًْإ خل[جبَّ:
ٌألحم زخت :جنٌُّْجمرض : هئ٢خ
ئُّ خًْ: ّ ٌُّة ةأل٨آ جبْْ
ةُّخل[ٌُّذُّّّ ضضحلذضضختٌضضآل ّ خضضُّإلضض
ْذضضُّإ طضضُّْ :خلّ[خلُّّّة[أل
خل[ف إلُّجنر :ْ خلِ: خبألُّ طُّْ
ْ زُّع[ إلًّال ْ خًْ ذُّؤُّآل
طُّْحآل خًْإ ذُّؤُّآل خل[ف جبْْ
خًْآل ٌُّء : مجُّئ ئُّ ح: ض٢ جلحت

خُّال:إلُّحتجبْْةّ[آل آ ٍ إل[ْحت� خُّ
جلٌ[ذخت ئضضُّؤضضُّ إلضضُّْئضضّضض[ألضضحبَّجبح
طضضضُّْحآل ضضحنضضَُّّْإ ّ زضض ألضضُّنيضضألضضُّ
جبَّمجحت�ٌَُّّْْ أل[ؤٌُّ[آل ّىَُّّْ ز
[ألحبَّجبح ّإلُّْئ أل[ؤ[ألُّجبح ئضضُّْ
خلُّحتجبَّال طُّْ :هُّحتؤ جلؤ[أل
حتحخلضضرضضُّيضضّضضألضضٌُّّ إلضضُّخلضضرضض
خىُّآلإ زضضُّحتجبَّزضضجي ضٌ[آل
ط[ئجل ألضض[خلضضآ زضضُّحتجبٌَّضضُّةضض
ٌألحم زخت خُّ إلًّال ئضضُّحتجلءإ ْ
ذ جبَّمجضضضضًزثح: ألرة جبْْ
خًْآل ةُّؤرُّحتضُّال ئُّ ؤألر
ةختجبإح حتجلمج[حت خبٌ[آل خُّ خُّحتحؤدُّحت
خلُّحتَّع[ال ّحبَّنيًْ ْحز خُّال
جبَّذختخل[آل ٌُّة١ ئُّ إلُّحتجبْةّ[آل
حتحجلٌّ طُّْحآل ًٌَُّّّا جن أخُّال ْ
طُّْ :خًْأل ىُّئ ّ خ خُّ خًْآل:
إلّمت ًَّّألحبٌُّّ ز طُّال جبضُّإ
إلًّال ةُّ ألُّخًْآ ىّ ةُّئى
خ حٌضضَُّّْ مجضضُّحت� تتثب خلضض[ف
إلّىلى[ز طضضّضض١ خضضُّحتٌضضرضض[ألضضّضض[
خُّؤُّجنَُّّْآ ألُّخ٩ّإ ٌُّة١ٌ[آل
ْ أل[ؤُّألًْخلّألحبح خُّ ٌجتٌَّ[آل جبحت
إلًّال ئُّ ةُّ أل[ؤُّة[آل جبْحٌف
ِم[يئ ةألرجمِ خ ؤ[َّْذَُّّْ

ألًْخلّدًْإ
خًْ آ هئ٢جبْْخ ةألرحم
خّألّأل ٌُّة١ ٌّإل خًْ:خُّ ةُّ
خ٢ؤُّألحبٌّ خلضضضحت ْ إلضضّضضًال
هضضٌُّضضئضضُّخلضضًك :ْ خلضضّضض[خلضضِ
ّجمر[ ط هُّحتَّألجم[إ مجضضُّْحتٌَّّ
ىّ ةُّخل َّْء :خلحت خ[َّْ ْح
ؤ[أل[ خُّ: أ شُّحتحؤحلحجبَّ ّرّـ: جن
ٌضضرآ جبَّألضض[خلضضخت خلضضًْةضضُّةضضٌُّّا
نيًْألُّة[ألخ ةُّخلٌُّّ طُّْ
سحتٌّ ضختحز١ٌآل حتحخلرُّْض
ٌضضُّذضضُّؤضضةضض ضضضضختحزضضضٌُّّ
ألُّّّ ّ ّىُّْذَُّّْإ:طُّؤُّ:جنر ئ
خلحت ٌرإ دىخت ّ ئ ِئألى ٌر خىخت
ّحنٌُّّ ة حتْْشَُّّّّْ: خ[حتٌّ: ئُّ

خلُّحت�َّحتحٌّ إلًّال
ْ حتَّْحئُّز

طُّْ حتْضجم[حتٌّّـ
ٌّخ ةُّ جبَّحتهُّذ[ألٌُّّ
ىّ جبَّضًئي[آ:ةُّخل
إلًّال ألُّخًْإ جن[جب
خُّ جلحت أل[ََّّْْ ئُّ

إلُّخلرُّة[أل ذًألحبٌّ
ئحبَّةختجب ةأل١� ٌّض
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إلُّحت ٌّضضض خلضضضحت إلضضُّخضضًْث
ةُّ خىلًْةُّةٌُّّ :ُّؤألحبحئ ألش ّ ز
خًْآلآ ضجنٌُّْجمرُّّةٌُّّ ئُّ
ألؤألحبح جبحٌضضُّألضض�ضضٌُّّ خضضُّ: جبح
نيًْألُّة[ألخ٢ْخ خلُّحتَّحت�حآ
ىّ إلُّئجمًْةُّْذ ْ حتَّهر[حت
يضضطضضُّضضض ضضضىلضضضُّْحألضضضٌُّّ ّ زضضض
خلُّحت ئُّ خلزُّخلُّألحبجبَّةختجبإ:حت
مجُّْحتٌَُّّذ خًْ خضض[َّْحت�َّ طُّْ
خُّ جَّْشحنِ ئُّ حتحخلرُّيّألُّ
ةُّ إلٌُُّّ :خًْأل طضضضُّجبَّذحجبح:
مجضضُّألضضحبَّئضضِ جن[حتخلر[ألُّّّز
خُّْ جبخب خلضضحت ألضضُّةضضختجبَّْْآ:
خًْ ةؤٌُُّّذُّّّ زُّق[ألُّ
مجُّحتَّألر خلختْجنر ؤ[ك ةُّ
ْ طُّؤخت ٌُّأل�ختٌّ ةُّ جبَّةختجب
مجحنرح جطضض٢حجبٌَّّ :نيًْألخ
إلُّخلرّحبَّةختجب :خلحت جبَّةختجبإ
إلُّؤًْحآلحٌّ جني[ةٌُّّ جنرُّ طُّال
خُّ آ ْذٌُُّّ ٌرَُّّْآ:طُّال ّحبَّةُّْ ئ
خلُّجبٌَّّ ًٌَُّّّة:خلٌُّخت:ئُّ جن
حتَّأل�ّحبحَّْذَُّّْإ خّجمرُّؤحبح
خلضضحت نيضضًْألضضُّةضض[ألضضخضض٢ْخضض
خضضُّضضضحنضضِ طضضّضضئضضإلضض[ال إلضضضضُّال
طّئإل[ال إلُّال :ْ جن[أل[جلٌُّّة[آل:
ٌضضّضضُّةضض[ألضض�ضضحبَّحتٌ جل خُّضحنِ
خضضًْآ هضضُّحتَّألضضجمضض[ جنضضحت�جنضضِ
خضضٌَُّّّْ ٌضضجتٌَّضضحبح جبحت إلضضُّحتَّْإلضض[
ٌر � خ�٢ مجختألل ضضىضضٌ جبَّْحت
خضضّضضجمضضرضضُّؤضضحبحإ خلضضضضُّجبٌَّّ ئضضُّ
خضض٢ةضضختجبألضضَُّّْةضض[ألضض جبَّةضضضختح
خضضُّحتجبَّْحؤضض ضضىضض ّ ئضضُّ:خضضحلحْذضض
ٌْجمرض حتَّْذ ئُّ جن[حتحَّْ
ه[جنّحلال إلُّحتَّْإل[ حلالآ ّئ٠ّحئ ْ

خدّألفإ ةؤألّحلؤحبح ْ
ةُّ ٌٌُّّخلحت طُّْ خضضُّال
ىّ خؤد ئُّ جلٌ[ذخت خّأل إلًّؤ
خ٢ ئُّ خضضًْ زضضخت� ذُّْيّرىختحْ:
ذُّيّألٌَُِّّْإ نيًْألخ ْ
ؤضضختلضضحبح ٌُّّ�ّ ز ئضضُّ خلضضضحت

إلُّئىُّْذٌُُّّء َّْء جلٌضض[ذضضخت
خُّضحنِ طّئإل[ال ةُّ جبَّأل[خلختح
خًْآ حتؤ[ألرّ خحلْْذألٌَُّّّْ
ةُّخل[ٌُّذّحنَُّّْ خضضض[حتٌّ ئضضُّ
ْ حتْْز إلُّخلرّ[حتٌُّّة َّْء
جبَّحتةختجبخًْإ أل[ٌّْ ئُّسًْئُّجبح
ْ خلختْجنر خ[حتٌّ ئُّ مي خلحت
خ[حتٌّ ئُّ: مي ضُّجبََّّْْ :ْ ضًْ
خُّ جبخب هُّئجمُّهَُّّّّْ نيًْألخ
خُّؤُّجنَُّّْ خُّال: خًْآ إلًّال
مجختذدًْآ ٌُّةّ[آل إلُّحتجبْْةّ[آل
جبَّةختجب ضُّخ[ذّ[آل إلُّحتجبْةّ[آل
طضضُّْحتْْزضض[ٌّ ني[ةجم[جلٌّإ خ
ْ �خلضضضضُّحتَّحت زضض[جبجنضض[ ألضضةضض
طُّحتٌجمرةختحذُّ ْ ضضُّةضض[آل جلحك
جلٌَّْضضضّضضضُّةضضض[آلآ ضضضضضضض[َّْآل
ٌّض ضض�ضض[ٌّ ّ سضض خضضضُّحتَّخضضضُّحتَّ
جن[حتٌّ ٌُُّّة�ؤُّئة خُّ جبَّجبح
ئ٠ّحئ شُّجلٌّ خُّ: مجحنر�٢ذختآ
حتَّْذٌُّّ طُّْ جبقًةختحذّىَُّّْإ

جبَّخلر جبٌضضىضض[حتذضضَُّّْ خُّ ةُّ
حبحألخلُّحتإلُّئ خُّ ْ ّىختجبخًْ ز
جبَّحتْْألضض�ضضُّحتحٌضض[ألضضُّ ؤضض[ألضضحت
جبَّنيضضضًْإ ضضحنضضَُّّْ ّ زضض خضضضُّحتَّْ
ئُّ مجضضُّْحتَّ ْجنّ[حتٌُّّة :ض
ّىختجبخًْآ جبَّخلرّس طُّْحتْْز[
ةُّ مجُّحتحٌِ ذ[ء حبحألخلُّحتإلُّئ
ذ[ء ًٌَُّّةّ جن خضضُّ ٌّضضض
جبَّةضضختجبََّّْْ خ٢ٌّ مجُّحتحٌ[ألُّ
جلحت خلضضحت جبَّجبحإ ٌضض[حتٌّ خضضخت�
مجُّجنُّْ مجُّحتحٌِآ ذ[ء ٌُّأل�ختٌّ
ْ مجُّحتحٌِ ذ[ء حبحألخلُّحتإلُّئ
خًْآلإ زضضُّحتَّْحتجبَّةضضختجبآل ض
خ٢ةختجبألََُّّّْْ خ[حتٌّ: ئُّ إلًّال
خلُّحتخُّضٌ[ألُّ :ًٌَُّّةّ جن خُّ
سّ[ْحجل ألّ�[ٌُّة مججنُّ ئُّ ْ
سّإل[أل خ خ[ْ: :نيًْألخ ئُّ
ألُّّّ خًْأل ّ جنر ْحألضضإ جبَّحت�
ذ[ ةضضُّخم ْ جضضضضًجبح ألضض[ْ خضضُّ
ججلٌَّضضآلح خُّ :إلُّخلر ّجمر[ ط

ٌ[آل ضضضًجبح ّؤُّ ط ألضضُّةضضختجبَّْْآ
طضضُّجلؤضضًْآل ْ أل[خّألف جبحئ:
ٌضضُّةضضّضض١ََّّْ ئضضُّ ألضض[ةضضٌُّضضآلإ
ذةؤٌُّّ هُّئجمُّهٌُُّّة خلحت
ألُّضًئي[ألحبآ:خُّال ْ خًألّ[جب:ألُّأل[
خنيًْألُّ ٌّخُّ:إل جبَّال إلُّؤًْ
َّْء إلُّئ�ختَّة[ألَُّّّّْ خ[خم
ْ طضضضضُّجبَّذح جَّْشضضحنضضِ:خضضُّ
ؤختلُّة[آل ج َّْء ىّ ْذُّمجُّئ
جبحٌضضىضضدضضًْآلآ:خضضُّال ئُّ طضض[جلحجب
ئُّ ضضىضضحبح ّ ٌضضألضض جنضضً إلضضُّؤضضًْ ئضضُّ
خ٢جبح ئُّ: جلعضض٢جبحآلح :ْ ةز

ألألَُّّْإ ّ جبَّؤ
حتخلأجبْحٌّخْخًْألٌَُّّّْ
ٌُّأل�ختٌّ ةُّ ؤّئ ّ ط ٧ّ ةر
ِئألى ْ جبَّة[ز: جبقًةختحخلِ:

ضضضًجبحٌضضِ ؤضضض[ك ئضضُّ جبَّةضضضض[ز
إلًّال [ذدًْآ إل٥ُّ ز[جبجن[ة[آلا
زحنرًّحأل ّىختجب: ز ّحنألّ[حتٌّ: ز
جبحئضضحبٌَّضضدضضحبحزإ ْ ضضدضضىضض[ز ّ ئضض
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خلضضحت ّ ة[ذ جبحضضضضَُّّْ خضضُّ
طُّْحألٌُّّ خُّحتٌر[ألّ[آ مجٌُّحنرُّ
جبْحٌضضَُّّْ خُّ ْ طضض[جلححتٌضض[ألضضحبَّجبح
ذضضًْجنضضِ حتخلضضضٌضضض[آل خضضضًْآل
ةختجبخًْإ جبَّحتْْألضض ألُّضجنِ
خضض[َّْجي ئضضُّ :إلًّؤ :خلضضضحت
ةُّ ضضّضضحبَّمجضضًز ّ زضض ْ جبَّمجضضضختز
خُّال جبَّْحآ ضضضجي جلحتٌّ
جبَّخضضضًْ جبئضضألضضّضض[ جبَّإلضضضض[ز ذضض[
ئُّ جبَّخلر إلًّال ةُّ ئٌَُّّّْ
جبْخبؤأل[ألّحبحٌُّ جبَّخلضضرضض ألضض[ْ
ألّز طُّْأحتخلا خُّ جبخب ْ
ىٌ إلُّؤًْ:ة[حت مج٢�حَّْإ:إلًّال

خلضضِ:حتجبئ خضضٌَُّّّْ جبَّةضضختجب
إلُّؤًْ خلضضحت ّر: أل ّ د ّ س خُّ:
طضضٌَُّّّْ خ جبَّةضضختجب ىٌ ة[حت
خلُّحتَّع[ال ّألخإ خخت�َّع إلًّال
إلُّؤًْحآل : ضٌُّ[ف طضضٌَُّّّْ خ
خُّحتَّْ خلحت ّر خ ط[خلًْجبَّ
ضض[زإ:ئضضُّْح إلضض٥ُّ هضضُّحتَّألضضجمضض[
خْةختجبألٌَُّّّْ خُّ جبَّخلرّىختجب
جبَّئُّخلٌُُّّء :ْ :ْجبحت إلُّؤًْ
هٌُّئُّخلًهُّةٌُّّ إلًّالآ خُّ جبخب
ىّ ةُّخل ضضؤضضُّأإلضضّضضًالاآ ّ طضض
خضضُّال جبٌضضدضضًْآ إلُّئىُّْذٌُّّ
هٌُّئُّخلًهُّ جبْْ: ئُّْ: إلّىلى[ال

ألٌُّ[ألرًحأل حتخلضضا ْ أإلًّال
سضضحتٌّ د�ُّآلإ ّ ذ ٌُّة١ ئضضُّ
خُّ ٌُّةحبٌرألُّةٌُّ[آل ْ جبٌضضحبححت
ًٌَُّّّة:جنًْالآ:خلّؤدًئّ جن
حتْحأل�ُّة[أل ًحآل ّ أل جنُّحت�ٌّ خًْآ
ٌضضجتٌَّّ جبحت إلضضُّحت ّجمر[: ط طضضُّْحآل

إلٌُُّّإ
إلضضّضضًال ثتثب خلضضضضض[ف
طُّجبٌألدحتآ خضض حٌضضَُّّْ مجضضُّحت�
خُّ ٌضضجتَّ جبحت ئضضُّْح طضضٌَُّّّْ خ
ُّْيُّئ جلحت إلًّال خحبحزإ خبٌ[آل
ث مجّدآل ْذضضضٌُّّ خضضُّ خضضدضضًْإ
جبحخُّخلرٌُّّ ْحتنيِ حيُّئُّْذختٌآل

أؤضضُّخضضُّخلضضر ضضسضضّضضىضضًْحتح ّ طضض
ذًحأل[ٌَُّّْ إلُّؤًْ خُّ إلًّؤُّا
ضضحبحنيضضًْألضضَُّّْْ ّ زضض ضضضُّحتٌضضىضض
ألضضًْخلضضّضضألضضٌَُّّّْ جبْْخضضضضضض[حتَّ
خُّحتإلُّؤُّ ْ ٌّض جتْْةٌُّّ ّ ؤ
خضضضًْآ هضضُّئضضجمضضُّهضضّضضّضضُّةضض[ألضض
ألًْخلّأل ضُّحتٌى إلُّحتَّْإل[
إلًّال إلُّحتَّْإل[ جبَّخًْآ ْذ[حت
خ[ٌمجختحك ألًْخلّأل ضُّحتٌى
ٌجت جبحت جبْْحت:ْ خُّ خًْآ:ةُّ ٌّض
جبححت�ٌجتحتحخًْإ خلُّؤُّحتَّ ْ خلٌُّخت ْ
ةضض[حتٌَّّ إلضضّضضًال:خضضُّال حتَّألضض�ضضُّ
خُّ خحبحز خّ[ألًْ ّر ألًٌٌُّجمرد
ةُّ جبْخبؤألُّة[ألَُّّّّْ جبَّخلر
طُّْ ألُّخًْإ ةُّال خبؤ[حتَّجنّ[آل
ألُّهختَّز ٌّ]�ّ س ْ جبْخبؤآل َّْء
حلة[حتَّة[ألٌ ز[حت ٌُّألُّ حلححتٌّ ّ خ ْ
ةُّألّجمُّ جبَّخلضضضضُّذضضضضحبححتإ
ألُّحتٌر إلضضضُّْحٌّ: ْ ةضضُّجي آ
ؤ[ٌَُّّْآإلُّحتَّْإل[ ْ جلحألىآ
ْحخب ِ خضض أل[ؤّئىٌُُّّةّخن
ئُّ جةُّخل[ٌُّذإإإ ألضض[ٌّْ خُّ:
جبَّحتخضض[حتٌَّّ ضٌّح ألًْخلّأل
ألًْخلّأل ئُّ حتَّأل�ُّ: إلًّالآ
جلحألّ[حتٌّ إلُّئ�ختٌّ ةُّ ضٌّآ
ةُّخل[ٌُّذ جبَّحتخ[حتٌَّّ يًْئدًْ
ىّ جةُّخل خْخًََّّْإ إلًّال
طضض[ؤضض[عضض ةضضضُّ خضضضض[جي جلحت
جنٌُّر[أل خبٌضض[ألضض ألضضُّمجضضحت�ٌّ
ة[هختآ آحجنٌُّحبحٌُّة ةختجبألُّإح
خُّ ّر جبَّجلحأل ةُّ ّ هٌُّئُّخلًه
دُّحتٌُّّ ّ خ ج أل[مج[زإح شُّيّيُّز
ضُّئىآ جبَّؤ[حتمجختخبٌُّّة[أل ئُّ
جبَّؤضض[حتمجضضختخبٌّ ئضضُّ َّ حْزضضضخت� زضضضخت�

ضٌّإح خُّ ذ[ٌدُّز
خُّ خضضدضضًْ إلضضّضضًال طضضّضض١
ٌضضىضض:ألضضضض[ْجبححتٌّ زضض٢َّزضضّضض[ْ
َّْحتجبَّمجختز ّجتٌّ ني طُّجبٌألدحتإ
جنُّْ:ئُّ:مجُّئ ئٌَُّّّْ:ةُّ:أل[أل
خُّ ْ ملضضًحز ٌضضىضض[ألضضّضضحبح إلضض[ْحت�
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جبَّحتةختجبخًْإ ضحتحأل[ٌّْ ججلحت
خُّ جبَّجبح ٌضضضجتٌَّّ جبحت إلضضُّحتَّْإلضض[
جبَّحتخ[حتٌَّّ ؤحنرًؤخت� ْ مجورًمجئضضُّمجضضُّئ:ٌّضضض حةضض[ألضض خضض٢ْحت�
ضٌّآ �إل[ْخلُّأل ةُّخل[أل
ط[جبحال ةألآ: ٌِ إل[ْحت� ئُّْحألُّ:
ٌُّذُّؤة هٌُّئُّخلًك ٣ّر
ّحنُّأللإ ز ط[خًْحتٌأل[خلِ ْ
خ٢ةختجبألٌَُّّّْ ٣ّر: ْ إلًّال
خًححتٌّ ئُّ إلُّخًْ: إل[ْخُّجنّ[آل:
ةؤٌُُّّذّحبح هُّئجمُّهٌُّّ
إلًّال جبَّْذضضضختح ذُّأل[ألُّز ْ
ئُّ خضضًَّْ جلحتٌّ ةضض[حتٌضض�ضضُّحتٌّ
٣ّر خنيًْألٌُّّ طُّْ خلُّحت
خضضضُّحتخبَّْألضضضحبٌّ ضضضر ّ جبَّئضضض ةضضُّ
ٌُّآلحجبَّخلر ئُّ: ُّ�ؤُّئة
خُّ َُّّّْ ّ ؤئؤأل ألضض[جبٌضض[حتحٌّ
دُّحتحٌُّذٌ حت ًَّ ّ جن خ[جن١ٌآل
ةُّ جبَّخلرُّ طضضُّال ٌضضرإ جبَّةضضخت
ًَّّ جن ئُّ إلُّخًْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ
خّجمرُّؤحبح خلضضُّجبٍَّ مجختذأل
ضضضىضضضٌ جبَّْحت ضضضر ّ ضضضحبَّنيضضض ّ زضضض
خلُّجبٌَّّ ئُّ ّر إلُّخ ٌختحألىُّحتٌّ ْ
طُّْ:ة[ذٌُّّ ْ:ٌُّةُّؤحبحآ خّجمر
إلٌُُّّ ةضضُّال جلحت خضضُّحتخبَّْألضضحبٌّ
خُّال ةختجبآلآ ِ ؤئؤأل :خ ةُّ
ْ إلًّال ئضضُّ إلّىلى[ال: ِ ألضض[خضض
ألُّجلحألف خُّحتزختخلِ: خُّ: ٣ّر
ط[خًْحتحتٌأل[خل[أل ِمُّيئ ِ خ ْ
ئُّ طضضُّْحآل ٌضضآلإ خضضحلحألضضخت ّجمر[ ط
جبَّخبٌ[آل ّىحبح ني[ض خُّحتَّخٌُّ[أل
جلحت ئُّ أ طّؤى[أل[ذُّة[أل ةُّ
خلألًْحت ِ خُّ:حتْحئُّز:خ حتََّّْْْا
ضحتٌّ ةُّ ني[ضٌُّّ: طُّْ: خًْآ
ضُّحتٌىُّ ّجمر[ ط ط[٣[ألُّةٌُّّ

ّرإ جبَّخ ط[ْح
ذختََّّْ حتٌُّْْةِ: ئُّ خُّال:
خ٢ةختجبألَُّّْة[أل جلحتخضضضٌُّّ
خ٢ةختجبألٌَُّّّْ مجُّئ ئُّ إلًّال
خُّ خضضّضضجمضضرضضُّؤضضحبح خلضضضضضُّجبٍَّ

ثح إل[ْخُّخلُّحتإل[ذآل يضضًْئضضِ
خضضًححتٌّ ئُّ ّإ د ّ ةر طُّمجُّحت
ؤّر[هّحلٌى ٌضض[آل طّإلّ[ز
خُّ ٌضضر خضض�ضضخت يضضًذضض[ملضض[ألضضُّإ
خسختخلف ِ جبَّخ جبَّخلرؤ[ألَُّّْآ
إلُّئ�ختٌّ دُّ ّ ةر طُّال ط[ض ج
ألُّّّ جبَّحتإلُّخلر ألحبأل]�خُّئ
ٌ[آل نيُّألحبحٌُّذ جبَّحتخضضض[حتٌَّّ
إلُّئ�ختٌّ ط[ض أل[إح خبؤضض[حتَّحح
طُّجلؤًْألُّّّ جمُّأل�[ألحبألإلُّئ
ْ ْحيضضن جبَّحتخضضضض[حتٌَّّ:طضضُّؤضضختٌّ
آل خّجمس٢ ةُّ:ْحٌُّ أل[إ خًْآلحح
طُّال إلُّحتَّْإل[ ط[مجختآ مجخت�ٌّ خُّ
جبْألّ[ خلضضُّحتسضضُّال حتخلرٌُُّّثح
أل[ٌُّةٌ ْ ئُّ س�ُّ ألُّّّ إلّمت
ألؤألحبح ةُّ ٌختآ ةً خلختْجنر
خُّ ضضىلضض[حتَّألضضًْخم ّ خضض ْ جبحؤضضض[ْ
ٌ[آل سّ[ةختجبألَُّّْ ّحلٌّ إل ّ خ
ئُّ جبحٌضضىضض[ألضضُّآ ٌضضضختٌّ نيضضض[ْجب
َّْإل[ جبَّحتََّّْإح ٌألُّ جب خ[َّْجنِ
أل[َّْحت�حخلر ئُّ ّ خنيًْأل�ُّئ
أل[ْحجلَّ جلحت خّجمرُّؤحبح خلُّجبٌَّّ

خًْإ جبَّمجؤُّآل ْ
سضضُّخلضضرضضُّْ خضضضضُّحتَّخضضضضُّحتَّ
ئُّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ خبٌ[آل ًٌَّّّ جن
ذ[ إلًّال: جبحجبَّألضض[إ: إلًّال خلُّحت
جبَّةضضُّْز ألضضُّضضضجي جبَّإلضضض[ز
جبةرحتٌّ جبْْ خلضضُّحتَّعضض[ال ْ
نيضض[حتَّخلضضُّحتٌّ خ ألضض[خلضضختحٌْضض[آل
خُّ ٌضضُّء خضض[ألضض�ضضىضضختجبإ:طضضضُّْحآل
جبَّةختجب ي[ؤىّ[آل ٌُّةحبحآ جبْحٌّ
ْ إلًّؤحبح: جلئُّةٌُّّ ْحتمجضضُّ خُّ:
خلُّحتٌّآ جبَّضجمرُّ مجًجن[حتٌ[آل
إلضضُّحتجبْةضضّضض[آل خلضضضُّحتَّعضضض[ال
مجضضٌُّضضحنضضغ خضضضضضضض[َّْحت�َّ خضضضضُّْ
مجضضُّْحتَّ أنضضًجبَّاٌَّضضُّةضضئضض
ذًْجنِ ةُّ س�ُّحتٌحبحٌُّ ئُّ
إلًّال ةضضضضختجبَّْْإ ألُّضجنِ
خُّ ةألشىئُّ: :ْ مجُّحت�ٌحبَّ: طُّْ:
خُّ خضضُّال: سضضُّحتخضضُّجلَّآ :ْ جبئ

ةُّحتَّآ خضض[َّْحت� ٌضضخت جب ْ مجًؤ[آل
خلُّحت ضجمرُّ: ي[ؤى ضجنِ:
خُّ:جبجلٌألٌَُّّّْ :ْ ٌّض ْحتمج
ئىٌُُّّء ّ يُّجب:إل ةُّ:خُّ أ ئًٌُّء
ا مجختجب ْ ْ:أ:خل[ي خًْا مجُّْحتَّ
حتَّة[ألجبةر نيًْألخ آ خًْ

ةختجبإ زُّخلُّألحب
خضضضض[حتٌّ ذضضضض[:جبَّإلضضضضضضضض[ز
خُّ:ضختحزدًْآل ذُّألحبحتْخلر:حتْْ
جلحتٌّ ىّ ّحن ة إلًّال جبَّنيًْآ
ةُّ ُّإلُّْحئ طُّال جبَّخلرحبحإ ئُّ
ئُّ خلُّحتَّؤُّحتمجحبحٌُّ ئُّ إلًّال
خْخًٌَُّّْْ ٌآل جنً إلُّؤًْ
ِ خ ْ ة[هخت طُّال جبٌرأل خ ضُّئ
جبَّخًْألَُّّْ مجُّْحتٌَُّّآ:ة جبٌألُّ
خلضضُّحتَّؤضضُّحتمجضضحبح ئضضُّ ط[ض ةضضُّ
ئٌ خ[جلْ أل[إ ٌ[آل جبَّة[ز ذخُّ
(James Boswell)
ؤضض[هضضألضض[خلضضِ ْ أألضضضضًْخلضضضضُّحت
تثثبإبتثبا خلىذئُّألحبٌّ
إلًّال جلحألضضض ْ ٌّخضضض إلضض[ز
خضضُّحتَّْ حتَّأل�سُّحت�ًٌ ْ ْحجل
ِّ ئ ئٌ خ[ْجل جبَّحت�ْحزإ ؤُّحتل
طُّْ:أإلًّالا خُّ:خ[َّْحت�ٌّ زختخلِ
إلٌُُّّإ ّى١ّ خبٌ[أل ؤُّحتل جبْحٌّ
جبَّةختح َّْؤّحبحٌَُّّْآ جإلًّال:
خلُّحت ٌرُّ: ملخت ٌ ْجل ًضُّئ ئُّذُّ
أأل[جلحألختح ّرإح ألُّخلًْذ ْ ط[مجخت
خل[ذ جبْحٌف خنيًْألٌُّّ طُّال
ًٌّجمر ز حتحجبٌَّّ خُّ ذُّؤُّأل
أل[إا ٌ[آل ْحتجبخّأل[ألٌُُّّ ْ يًْئ
خلُّحتَّع[ال:جبْحٌّ:ؤ[ٌَُّّْء
خلرمجط تب خًْآل ألُّضجي
ذخُّ طٌَُّّّْ ِ خ إلًّال تثثب
ىّ شُّجنّؤُّذ ؤضضختجبإ خى[ز
حت٣َّ ْ حتح ّخّأل خ جلحت
مجُّْحتٌَُّّ ة[هختَّ طُّْ أل[جنرأل
خدًْألَُّّْآ ة ؤ[ئُّةٌُّّ ئُّ
حتَّجنضضةضضِ ضضىضضضضضُّئ ٌُّّخضضض
إلضضّضضًال سضضضضضُّؤضضضضض[َّْحتََّّْ ْ

أل[ضجنٌُّْجمر ىّ ةُّخل
ٌضضُّآل ذضضُّألضضإلضض[:ئضضُّ ألضضضُّخضضضًْآ
ىختحْ ّ ئ ألُّهختَّز: ةُّألّجمَُّّْ:
ّىلُّْحألٌُّّ ز خُّ إلُّحتَّْإل[ خًْآ
جبْحذخت هٌُّئُّخلًهُّة[أل مجُّْحتَّ
ٌّ]�ّ س إلضضُّحت هُّئجمُّهُّةٌُّّ
َّْحتجبَّمجضضض٢جبحتحإ زُّخلُّألحبَّْ
طُّْ إلٌُُّّإ ٌ ئُّؤسُّحت ذُّألإل[
إلًّال هُّئجمُّهٌُّّ: ةضض[ذضضٌُّّ:
َّْء جبَّجلحألف ٌألّألَُّّْآ جبَّضً
خ٢:جبَّةٌُّألَُّّْآ هُّئجمُّهُّ طُّْ
طُّْ َّْء جبَّجلحألضضضضف خضضضُّال
ط[ض ألضضض[خبٌضضضآلإ هضضُّئضضجمضضُّهضضُّ
هُّئجمُّهُّ طُّظ[حتَّ ٌر: جبَّةخت
ُّإلُّئ ؤُّ ّ ط ْ خى[ز حتحخلضضر

خفح

خلُّحتَّع[ال
طّسّجمرؤئخبٌّأؤُّمختٌوُّ
ئُّ ألَُّّْ ّئى ّ ئ ْحذُّ أل[خلِاآ
جلحت ٌُّّجلحألجمرآ:خ:خألُّؤ[ة[أل
خلُّحتَّة أل[ْة خُّ ةُّخلَُّّْ
خُّحت ٌضضرإ جبَّجلحألضضخت هُّئجمُّهُّ
طّسّجمرؤئخبٌّ إلضضّضضًال ئضضُّ
مجُّجنُّخًْآ حتْْ:ئُّ زّحنٌُُّّة
جلحتٌّ نيضضضًْألضضضخضضض ةضضضضُّ
خلّجمرؤُّ أل[إ ّ خُّحتإلُّؤحبَّإل
ضضألضضُّحتَّةضض[ألضض ّ خلضضُّحتخلضضًْحت�إلضض
طُّال ئُّخلُّحت هٌُّئُّخلًهُّة[آلآ
ةُّ ٌضضضجتحتحخضضضًْ جبححت� خألُّؤ[ٌ[ألُّ:
هُّئجمُّهُّ جنضض[ألضض[جلٌّ ٌّ]�ّ س
جلَّذّمز : ضضض[ف طُّؤُّ خضضًْآ
ة[حتٌّ:خلُّحتَّةإل هُّئجمُّهُّ:ْ
ٌّض ٌّ خ ضُّئ خًْ:خٌَُّّّْ
ةُّ ّ خلّجمرؤ ّرإ ّحن حتحخى
ّى:جنّحبَّةختجبََّّْإ جنر إلُّؤًْ
خضض[جلححت�َّ طُّال إلًّال إل[ذأل خُّ:
جنىجمر ْ جبححت�ْْضضض[آل خُّ حتْْ
ضجمرُّ طٌَُّّّْ إلًّال: جبَّنيًْإ
خلّجمرُّؤ أل[ةختح ط١ّ ةُّ حتْْ
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خُّال ٌرآ جبحتْخلردىخت هُّئجمُّك
هُّئجمُّهٌُُّّ ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ طَُّّْ
خُّ مجٌُّحنغ خ ةُّ:إلُّْئحبَّجبحز
ّـ خلُّضرُّة[آل :ْ جبخبْححت جنرُّ
ّ[آل ّ ز مجٌُّحنغ جنر[ألٌُّّ طُّْ
ز[جي ضًألٌُّّ ئُّْ: جبخبْححتَّإ
هٌُّئُّخلًهُّ إلضض[ذضضآلآ: إلضضّضضًال:
مجُّْحتَّذختٌآل [ألُّّّة[آل طُّك
ةُّ هضضُّئضضجمضضُّهضض خلّجمرؤ
خًألّ[جب أل[خلًٌُّّذ ل[ٌُّذؤخت

أل[إ
ةضض[ألضضر:خضضُّحتإلضضُّؤضضُّةضض[ألضض
طُّال ْذ ٌألحبََّّْْ ضً إلًّؤ
جبمجؤ[ ضٌُّّْ ئُّ طُّجلؤًْألُّح
أل[ؤَُّّْحإ ّ إل ط[مج[ٌّ خُّ خًْآل
ىّ خلّجمرؤ ة[ألر خلُّحتَّع[ال
خُّ جبحؤضضضُّجلحتحألضضضحب مجحنر�٢ٌّ
مجُّجنٌُّّ ط[خلر خضضُّحتجلذضضختٌضضآل
ة[ذ ئُّ ّ�ئ إل ّ�ٌُّحنرألَُّّْإ ذ
حبح ّ ٌجتَّز جبحت ة[حتٌَّّ طُّال ضٌحبح
جبحٌأل[خلحتٌّ مجضضُّْحتَّذضضختٌضضآل ْ
خلّجمرؤُّة[أل أل[ْ: هُّئجمُّه
ىّ خلّجمرؤ ألضضض[إ: خضضًألضضّضض[جب
ْخُّحتخ طَُّّْألحبَّ ؤّر[هّحلٌى
ه[ؤ ئُّ مجحنر خُّ ةُّ ط[ئجلآ ْ
خضضُّْذضضختٌََّّْضضُّإ ؤضضختلضضُّةضض[آل
ّ�ٌُّحنر ذ خضضًْ: ألّىلُّ طضضَُّّْ
نيًْحألُّ ٌحبح خُّحت� ُّإلُّْئ طُّال
ّ ؤُّئة ّر جبَّذًحأل ذُّألإل[
خُّحتإلُّال ئُّأل[ْنيًْ مجّ[ألئُّخُّحتٌّ
ألّىلَُّّْ ٌُّّخضضض ضضرإ ّ ضضألضض ّ خضض
خُّحتإلُّؤُّة[أل ئُّ جزُّحت�ٌَُّّء
خلُّحتسُّال ئضضُّ جلٌضض[ذضضخت إلضضّضضًالآ
ؤ[أل[ٌّ إلّ�ئ :خُّحتإلُّؤُّة[أل

إلٌُُّّإح
ألّىلُّ ذضضُّألضض[ألضضُّز خضضضضُّال:
طضضٌَُّّّْ زُّخلُّألحبةختجبأل خضضُّ:
إلًّالأ :حتَّضألُّة[أل خلُّحتسُّال:
حتَّضألُّمجختذآل ضضفخضضئ جبَّةضضضختح
ضضًَّال ّ خضض جنضضرا إلضضُّؤضضًْ ئضضُّ

طُّْ ألٌُّرًحأل ؤضض[َّْذضضَُّّْ
ةُّ طّسّجمرؤئخبٌٌُّّ ئُّؤسُّحتَّ
هُّئجمُّهٌُّّ ٌِ حت خلُّحت ئُّ إلًّال
ذُّألإل[ خد[زإ أل[ْ ئُّ جبحأل[خًْ
خُّحتني[ْ ئُّ ّحنىُّْذآل ز خ ]�ٌ حت
خًْإ حتَّضأل[ألُّ طُّْ ألُّمجختذأل
ِ خ خضضُّ خضضًٌْضضآل ألضض[نيضض[حت ؤُّ ّ ط
خلضضُّحتيضض[ف مجضضختذضضآل ئضضُّخضضُّحتنيضض[ْ
خُّ ٌضضضجتَّ جبحت :ْ خف هُّئجمُّهُّ
نيآل َّْء خحبٌَّآلإ هُّئجمُّهُّ
خضضُّحتنيضض[ْ:مجختذأل ئضضُّ : ِ خضض خضضُّ
ر ّ خُّحتجبَّْحؤ حتَّذىختجبألٌَُّّّْ
ٌضضجتَّ جبحت إلًّؤَُّّْآ ٌضضُّآل ئُّ
جبَّال إلُّؤًْ جبَّجبٌَّآلإ خبٌ[آل خُّ
خٌَُّّّْ إلٌُُّّ جنر١ّ ّ ؤُّئة
خلُّحت ئُّ هُّئجمُّك: خ[خلِ ةُّ

ٌرإ خىخت
خّجمرُّؤحبح خلضضضُّجبٌَّّ ئضضُّ
ىٌ ًَّّة[حت جن ٌْر�ألحنر[ٌآل
طُّْ إلُّئدجتححتجبإ نيُّجنألٌُّّ ئُّْ
ؤًخ[ذَُّّّّْ ِ خ خُّْزُّحت�ٌّ ةُّ
ألُّمجختزأ خضضُّحتنيضض[ْ: ئضضُّ إلًّال
خُّ ٌّضضض ط[خلرٌُّّ طضضُّْ ذضض[
خُّحتإلُّؤُّة[أل ٌألحبألٌَُّّّْ ضً
ؤضض[ألضضحبْْألضضُّةضضختجبإا إلضضّضضًؤضضَُّّْ
حتْحألضض�ضضٌُّضضُّةضض خضضُّ جلْْ جلحت
إلًّال ًٌَّّّ إل[ْجن هُّئجمُّك
مجُّْحتَّة[آل مجٌُّحنرإأخ٢ؤُّألحبَّ
خ٢ ٌضضُّء َّْء: جبَّال: إلضضُّؤضضًْ:
طضضٌَُّّّْ خضضُّحت ئُّ جبَّةضضُّألضضَُّّْآ
جبجلٌّ خلُّحتني[َّْ سحت ٌُّء ئُّ

جبَّةُّآلإا طُّجبَّخِ
طضضُّمجضضُّحتٌّ:جلحت خضضُّ إلضضّضضًال
خلُّحت أبا:ئُّ إ:جبحؤسرإل[ؤسر
ضضضًححتََّّْآ ضجمرًَّذُّ جبٌضضًححت
ألٌُّرًحألًَّّ ةُّخم ّحنر[ إل خُّال
نيآل د�[ز ّ ذ ُّؤُّذُّئ ئضضُّْ
خُّ ئضضىضض[ألضضحبَّْْ ئضضُّذضضُّةضض[ألضض
هُّئجمُّهُّ ةُّ طُّؤخت� ٌُّةَُّّْإ
خلُّحت:ةُّؤرُّحتضُّؤ ئُّ سُّضر

ئُّ خبؤضض[حتٌَّضضُّء خُّ خُّحتحؤدُّحت
جبَّة[ذَُّّْأطُّْ زختخلّ[حتَّة[آل
ِ خ ٌضضًحٌضضُّ زضضختخلضضّضض[حتحألضضٌُّّ
ِ جبَّخضض إلضضُّحتَّْإلضض[ َّْؤضضضضآلاآ
ةُّؤرُّحتضُّؤُّ هُّئجمُّهُّ ٍ خًذخت
ئُّ خبؤضض[حتٌَّضضُّء خُّ خُّحتحؤدُّحت

َّْؤُّة[آلإ
حتَّْحيضضضضّضضضضُّةضضضض[آلث بإ
هٌُّئُّخلًهُّ ئضضُّ خبؤضض[حتٌَّضضُّء
خٌُُّّء ْحٌ[آل خخت� ٌأل[ألُّّّة[آل
خًْأل ٌضضُّء إلضضٌُّضضُّإ خضضضًْآل

حتش[ألِ ألُّء سُّخلرٌُِّ
جبحؤسرث إل[ؤسرإ بإ
ُّْيُّئ :ْ ]خ ةًحتذُّ ىّ ةُّخل
ؤألحبحألُّة[ألحبحآ ةألُّ جنّنختَّ ئُّ
خًْ ؤضضختل خضضُّ ئىٌُُّّة ّ إل
ٌرُّ جبَّةُّْ جبًٌححت خلُّحت ئُّ ةُّ
ئضضُّز ئضضضضُّز ضضضضضضضضضضًححتََّّْْ

رَُّّْإ ّ جبَّخ
إلًّال خبٌ[أل ٌّ خبخبؤ٢حت

ئُّ إلًّال جبٌمّحب إ1711
جبحٌىدًْ. ئُّ طُّجبٌدألًْحت

جبْحجلَّ ذُّؤُّأل ئُّ إ1723
ٌّجلحألى نيًَّْ: حبح: ّخل[ئ

.طُّجبٌألدًْحت
ألُّضجنِ ذًْجنِ – 1729

خًْ. جبَّحتْْأل
ؤُّخُّخلر خُّ – 1734
جن[ة[حتَّ :ألًْخلّأل
هُّحتحألجمُّ ئُّ هُّئجمُّهُّّّةٌُّّ

ٌر ٌخت إلُّئحبَّخجت َّز ًضُّئ
أأل[ؤُّ إ1740إ1739
ؤختلاٌّ خلختْجنر جبَّحتخ[حتٌَّّ
ةُّال جلحت ةُّ خْةختجبََّّْ:

حبحتح. ّ ز خ[ٌُّض
َّْء 1746إ1745
ؤ[ؤخلر[ٌّ:ذ[ٌدُّذ:ؤ[حتةٌحم
ة[حتةختجبآل ضُّحتٌى ط[أل[ألحبحئ ط[ل
خبٌ[أل ًٌَُّّّ جن خُّال خًْآ

جبَّخختجب. ًٌَّ خُّحت�
مج[ئرُّ جنِ: إل٢ ئُّ 1746
ةئ٢ ّألر خل حئ ٌألخت� خب حألٌُّّ س[حت�
خُّجنحبححتٌىختجب. هُّحتحألجمُّآ خ

ْذ[حتٌّ ُّؤُّئة ٌُّةُّال 1748
خْةختجبََّّْ. ٌّض

جتٌّْْ ّ ؤ 1762إ1754
خُّحتمجحبح نيُّألحب ئُّ خُّحتٌر[ألّ[ٌّ

خْةختجبََّّْ.
ألَُّّْ ّئى ّ أئ د ّ ةر 1758
ٌُّحنرأل�ّ ذ جبَّحتخ[حتٌَّّ
ةُّ خْةختجبََّّْ ؤختلاٌّ
جبْْخ[حتَّ خألُّحت�َّذحبح ئُّ
ٌُّء خُّحتمجُّة[أل ألًْخلّألٌَُّّّْ
خًْ. جأل[ؤُّحةُّ جبْْإلُّؤ ْ

ٌّ خلىختذ٢ خُّ: خًْ: 1763
ز[حتٌحم. ئُّ خُّحتٌر[ألّ[ جلٌّ ّخ[ئ
أل[ٌُّ ّ إل ٌّخلحت 1766

خُّحتٌر[ألّ[.
طُّجبٌألّدًْحت حٌَُّّْ مجُّحت� 1769
خبٌ[آل ٌجتَّ:خُّ جبحت طٌَُّّّْ:ئُّْح خ

خحبحز.
ألُّضجنِ :ٌّإل خُّ: 1776
جبْحٌِ ةنيِ ٌجتؤ[ََّّْْ: جبحت

ةختجب.

خلُّحتني[َّْث
زئ: إلًّالآ خ[ إحجنأل[ٌِ :
ط[حتٌُّآل جلَّإلختح ْإ آلآ خل١حذ٢

ؤختةحلإإإ ألحنخت


