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ألًخلُّحتحألٌُّّ طُّْ خ
آل: جبَّأل٢ ْح ط[ٌحبٌ[ مجل[حتٌّ خ[خُّز:خ

جبَّيُّ ًٌجمرُّ ّ ز حتحْ � َّْحتمجضضض٢ ى ّ خ[خُّذ إلُّؤًْ: أ
ّرإ خ ئُّمجُّئ ىٌُّّ ّ طُّخلئ

خلُّحتني[َّْة[آل ٌحلْ زُّحتحْ ئُّخلُّحت: ذضضُّْحْ جلحألّ[حتٌّ أ
خلُّحتني[َّْآ ْ ّد أل[ٌّْ:ةر أل[ٌّْ:ألًخلُّحتآ َّْءأ ر ّ خألًخل
زُّحت�َّا ني[سآ خل[ف ني[ز﴿[ألُّآ أل[ٌّْ ني[سآ ألٌ جنً

ٌضضآلآ حت �َّْحتجبَّمجضض٢ ْ مجورًمجآل ةُّ خ[خُّذ[ألٌُّّ طُّْ أ
إلٌُُّّآ ٌألُّ ْ خُّ ًٌجمرّ[آل ّ ز ْ ٌآل جبَّةخت ط[ؤ[جبَّ ٌ[آل

ٌرإ حبح:خأل٢ ئُّمجُّئ:ألُّة[ألٌ ْ
خ[ٌئؤ خبؤضض[حتٌَّّ ْ طّؤٌُّئ ٌ ألًخلُّحت إلُّؤًْ أ

ّرإ خألًخل
طُّع[ؤ ْ حنُّة ّ ّألَُّّْ:ز ئى ّ خ[خُّذ:ئ ًٌجمرُّ ّ ز أ

رإ ّ إلُّخ
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جبحئ ط[ئآل ز خ٢حت
ظُّؤُّجب َّْ حنخت� ّ ز طّأل�ئّحلٌَُّّّْث ئُّ

مجحن٨ ّىِ حتَّْذ ئُّ ةُّ ّألُّ:ط[ض[هغآ ّ خ مجختق[ألُّ جبْْ ئُّخ[حتٌَّّ ٌر ف[ألُّْ طُّمجُّحت
ْ خلّ[خلِّ طُّْح:ٌُّةجم[ألِّ حتَّذدىٌُّألَُّّْآ طُّْحألُّ خرًحألف خلُّض٨ خُّ ْ:ط[جلحجبجبح ةختحَّْ
ٌرآ طُّخبؤ[حت:جبَّةخت ِحتحئؤ جبحَّْحتٌُّّةِ خُّ ٌُّةُّال خ[جن١ٌآل:قًْألُّ. جبَّخألُّ جبقًةختحخل
ّ ةُّخل إلّمت إلٌُُّّآ ٌُّةجم[ألّ[آل أل[َّْةِ خُّإل[ٌُّةِ ؤختلُّة[آل إلُّؤًْ طَُّّْ ِّ خُّز ةُّ
ذ[ةُّة[آل ني[ةٌُّّ ًٌجمرُّ ّ ز ََّّْ ئ٢ طُّْحألّحبٌّآ ئُّ ألُّّّ خ[ذخت 1 أل[َّْةِ ًٌَُّّّةِ خُّجن
جٌُّةجم[ألِّ ّف أل[ْخأل مجختق[ألٌُُّّ: طُّال خحبَّآل «ُّئؤ ٌر.  خىخت خلٌُّخت طُّألحبحجلَّ ٌُّء خُّ

.2 أل[َّْةِ“
ٌُّةجمُّحت:زختخلّ[حتَّةُّ طُّْح يدًْئىختجبآ ُّّؤ[آل ّحتحئؤ جبحَّْحتٌُّّ طُّال ؤُّ ّ ّ:ط ة[ذ إلُّحت
جن[ٌجمرٌُِّ جلحتذختٌآل مجختْسآ ٌ[آل ةُّخم ة[ال ّرآ ٌأل جبَّألً ٌّض ّحنُّجبححتذخت ة ًٌَُّّّةِ خُّجن
حتٌ[ئّرُّّّة[ألِ خُّحتخبََّّْألحبٌُّّ: ٌ[آل: ني[ةُّآ ئُّخلُّحت ٌ[حتجبحآل: خخت� خ إلٌُُّّ: ذًحألجم٨ ْ
سحتٌّ طُّْح خ[حتْجبضُّة[آلآ خُّ زًٌَُّّخلر زختخلّ[حتَّ طُّال َّْؤِ ّ�ًؤ[آل خ ةُّخلُّة[آلح
خ[خلُّةُّ خلُّحتعِ خُّال:طُّمجُّحت ّرآ جبَّخ سّ[ْحجل جبجلَّةُّجبح ئُّ ةُّخلُّة[آل ْ ٌ[حتجبحآل خخت�
سُّضر١ٌآل ؤآل �ْحأل٩ّ خُّ:ذ٢ ة[ز طُّْ ّىَُّّْآ ْذ شىًؤُّذِ خُّ ّر خ ذُّألإل[:زًٌَُّّخلر
ًٌَُّّّةِ جن خُّ: إلُّحتجلَّة[حت ّىِ ةُّخل إلّمت ّرث: جبَّخ خُّظحتَّ مجختق[ألُّ زرُّْذختٌآل ْ
ّرآ خ[ذختٌّ:أل[خ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّةِ ةُّ:َّْإل[ طُّْحألّحبٍ:آ ئُّذُّء خُّحتحْحتجبةختجبآل خُّ جبٌ[حتآ
حتحخلرُّْض ّ ْذ شىًؤُّذِ ة[حتْخ[حتَّة[ألِ ْ جبَّخلرُّز ِئأل١ة ّر خرًحأل ةُّ

ّر. ئُّجبَّخل٨:طُّْجبح:خ
طُّال خُّألحب نيُّألحبٌآل جلٌ[جبةختجبألِ خُّ ط[َّْجلٌِآ ًٌَُّّّةِ جن خُّ ّر جبَّجن طُّمجُّحتنيِ
خُّحتمجختٌىختجبآل إل ِ خل خُّ خُّال ٌرآ ني[ةدىخت ْ ٌر خىخت حبح ّ ذ حألِ مجحت� ٌحلَّحتحألُّ ز[حت ٌ[حتَّ خخت�
زُّخلُّألحبةختجبآل جنّ[ٍْ: خلُّضر ًٌَُّّّةِ جن خُّ سّ[ْحجلَّآ خألُّحت�َّذحبح ئُّ ٌ[حتَّ: خخت� ئُّال
3 جط[ةرآل“ ألضض[ْجبححتٌَّّ: مجًذُّ خُّْ ط[ؤ[خبَّ ًٌجمرُّ ّ ز ٌُّةُّؤحبح زئٌُّّ ئُّ ّرث جبَّخ
خألُّحت�َّذحبح ئُّ حتَّإل[ جبَّخلرُّذِ: ْآ: ّر أل ّ جبَّإل : ِمجُّألحبَّئ جبَّخلرُّز ةُّ خىٌُّآلآ
ّىِ شُّيّيُّذ جبَّحتخخت�ٌّ ْ مجًذختحَّْذَُّّْ س[حت نيُّألحبٌآل ط[ةرآل مجًذٌٌُُّّّ طُّال .ُّمجُّألحبَّئ
خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ جبَّخلرُّذحبححتحألّخن ألّ[جلٍ ْ ؤُّخُّخلر ؤختل. سحتٌّ ئُّخ[حتٌَّّ حتحخلرّألٌُُّّ
حتَّني[ْةختجبألِ خُّ طُّْحآل ٌض٨ ز[خُّألحب ّر جبَّجن ّرآ خ نيُّّّء إلُّحت ٌرّ[ألحبح: جبَّخلرُّذحبححت
جني[ةٌُّّ ةذ[ٌّحبح ئُّ ةُّ ٌرآ َّْحتخ�حت� ٌ خُّسحت ّحبٍ إل ّحبٍ إل مجحن٨“ جني[ةٌُّّ:
ٌر. جبحخألخت جنر ٌُّء خُّ ضٌ[آل ْ:جبَّخلرُّذِ خلُّحتؤ[ك ز[حتحخلر٩ زختخلِ ئُّذُّء مجحن٨“
خ –ٌ[آل:إلُّْئحبحآل شُّيّيُّذحبح خ:مجُّحت�حآل:خُّجبْحٌّ جبخب ْ ط[جلحجب ٌّخًْألِ:مجورًمج جبَّْْالث

جبقًةختحخل إلُّخًْأل خلُّحتَّة ؤُّحتس خلّ[خل ٌُّةجم[أل
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خُّئ�ُّة[ألِ ًٌّجمرُّ. ز ّىِ سُّْإلُّحتٌُّّة[آلإجنر ألختحَّْ ّ خلُّك جبحَّْحتٌُّّ خُّ مجٌُّحنغ
طُّمجُّحت طُّؤُّآ خلُّحتخ[حتٌَّّ: خُّأل[ْخ[أل�آل.  جلحت خ[حتٌََُّّّْ ئُّال: ؤّئ“ خلرًّححتز: جسآل
خلُّحتةُّة[ألِ خلّ[خلُّذِ ئُّخ[حتٌَّّ ألُّذًحألآل ْ جبَّْئُّذحبح خُّخلُّحت ألُّخآل ٌخت ني[ْجب إل[ْْذّ[آل
طُّمجُّحتٌّ طُّْح خآلآ جبخب أل[س[حت:ئُّذُّء:خلّ[خلُّذُّة[ألّ[آل س[حت ْ مجورًمج ط[جلحجبحألُّ ضٌ[آل
ضٌحبح خُّجبْحٌّ جلٌ[ألِ:ة[حتَّخل[ذد[حت نيُّألحبٌآل ّ َّْإل[:شىًؤُّذ ةُّ ّرآ جبَّخ جلحت طُّؤُّ
ز[خُّألحب هختحْحآل ًٌَُّّّةِ خُّجن ٌختآلآ ؤجب طذحتٌر�ُّحتحة[ألِ ُّ حتخبق ٌ خُّ:سحت ّر. أل ّ جبَّإل
إلُّخلرّ[حتَّة[آلآ جتٌُّّْْ ّ ؤ ةٌُّجمُّ خحبَّألُّ خلُّحتألش خلُّحتَّع[ال .4 حتَّْجنَُّّْ خُّال خًْآل
دُّجنىختحْآلث ّ خ ٌُّةجم[آلآ ؤ[ك:إل[ْْذّدًْألِ ئُّ ضُّئىِ جلحتٍ ّىِ خُّجن ؤّ[ألُّجبح ئُّْ ةُّ
خبأل[آلآ ٌى[حتآ نيّألُّة[ألِ:ةخت ّ ة[ذ ةُّ خى[زآ خ[َّْحت� ّر جبَّذًحأل ّ :ةُّخل طُّؤخت� خُّحت�حخل٨
ط[ٌ[ ٌآلآ دُّجنحبَّةخت ّ خ خلّ[خلِّ خُّجنحبححتٌىختجبألِ ئُّ طّرألّىُّّّة[آل ْ حتَّمجُّجلٍ ةُّؤّألُّ
خ[جي طُّألحبحجلٌَُّّةِ خُّ: شىًؤِآ ؤ[ك ض[َّْآل: جبَّخألُّ: ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ جبٌىُّ ٌىِ س[حت

ّحبَّةُّآلح ئ خُّحتمجختٌ[آل ْ خُّحتخبََّّْألحبٌُّّة[ألّ[آل خلُّحت جبَّضُّألُّ خلُّحتألش
جلٌ[جبةختجبألِ ٌّإل خًْألُّذُّ ةُّخل[ألٍُّ طُّْ جتال ّ خد ألُّّّ ؤُّخُّخلرال َّجبح ئ٢ إلُّئدُّز
خُّئىً ّرآ إلُّخًْخ إلجنحبح ئُّ خُّئ�ٌُُّّةّ[آل: َّْإل[: خلّ[خلِّآ ٌُّةجم[ألِّ ط[خل٨
ز[حتحخلرألَُّّْآ حتٍْْ: ئُّ :ْ ُّّة[آل ّحتحئؤ جبحَّْحتٌُّّ طٌَُُّّّْ ؤُّخُّخلرال: خألُّحت�َّذحبح: ئُّ
ّىِ ط[ؤ[ع ٌ[آل طّحبٌ[ئآ: َّْةً خلّ[خلِّآ ٌُّةجم[ألِّ ئُّ خ[جن١ ٌحلمج[حتٌُّّةِ ز[حت

ٌجتآل. ْ:ط[َّْجلؤُّألحبآ:جبحجبَّحت� ط[حتَّجلْؤُّألحب

جبقًةختحخل:ْ ٌُّةجم[ألِّ:خلّ[خلِّ
ًٌَّخختجبألِ خُّحت� خ خلّ[خلِّ ةُّ:ٌُّةجم[ألِّ خىٌُّآلآ جبَّحتَّع[ؤ�٢ٍ َّْإل[ طُّمجُّحت
ط[حتَّجلْْؤُّألحب ّىِ جنر ؤختٌُّّة[آلا ٌى﴿ختحَّْ حت إلُّؤًْ خ جلَّحتْْحتٍ خُّ أألُّء شىًؤُّز
خُّ ّر جبَّجن نيآل ةُّ ٌرَُّّْآ خحبحت زختخلّ[حتَّ طُّْ َّْؤِ ّر جبَّخ إلُّحت جبٌجم[آل ّرآ خ
خلّ[خلُّّّ خلّجمرُّؤُّ: طُّْ ذُّألإل[ ّر جبَّجن ّ�ًؤ[آل خ خ�ٌُّآلح خلّ[خلِّ ٌُّةجم[ألِّ:
جبحؤضضُّجلحتحَّْ ْ حتَّْحٌُّذِ ةُّ: خحلحألفآ: جبقًةختحخل خُّ شىًؤُّز ًٌَّخختجبألِ خُّحت� خ
طٌَُّّّْ خ ّرآ جبحؤُّجلحتحألحبخ خلّ[خلِّ ٌُّةجم[ألِّ ط[ٌحبٌ[ٍ ئُّخلُّحت ٌّض خلّ[خلُّّّة[ألِ
ة[ال جتٌآل ّ خد ّر جبَّخ طُّْح خحلحألفآ: جبقًةختحخل خُّ خلّ[خلِّ ّىِ: خلّجمرؤ خرًحألف

إلٌُُّّح جلَّحتْْحتَّذّ[آل خلّ[خلُّّّة[آل جبحؤُّجلحتحَّْ

ئُّ:خُّحتحألدُّحت:حتحخلرُّيّألُّ طّحبٌ[ئ
خحبٌَّألَُّّْآ زختخلّ[حتَّ طُّْ ّىختحٍْ ز خ[َّْحت� ّىِ َّْؤ أل[ذًحألف ؤآل �ْحأل٩ّ ذ٢ خُّ
أل[خلٌُّّ ّ ز طُّحتٌجمرذ[ئّحم ٌَُّّْإل خُّال طّحبٌ[ئِ. جبقًةختحخل ٌُّّ�ّ ذ إلُّخًْألِ ِ خُّخ
خلًْجبؤُّألحبَّة[آل حتحخلرُّيّألُّ خلّجمرؤُّ ألىختجبألِ ّ زئ خ 5 جبَّخلرًْحتٌّ طّحبٌ[ئِ سحت ِ خل
ّ ٌئ ؤجب طّحبٌ[ئآ جبقًةختحخلُّّّةِ َّْخلوىختجبألِ ّرآ خ ّ نيأل إلُّحت جبَّخلرألّحن[ألىختجبخًْ.

سحتحْسحتَّة[آل. حتحخلرُّيّألُّ خلّجمرؤُّ خُّحتحألدُّحت ئُّ خُّحتجبَّخلرؤ[آل جبَّض[ذُّ
جنرُّ خُّحتحألدُّحت ئُّ خُّحتحْحتجبةختجبآل خ ّر: ألُّخ طّحبٌ[ك[آل: ّ�ٌُُّّةِ ذ ؤُّ ّ ط طُّمجُّحت
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قًْألُّ خ جبَّخف. زُّذِ ّحن٠�ٌ[حتٌّ ز جبْْنيضض[حتٌّ ًٌَُّّّجبح جن ئُّْ حتحخلرُّيّألُّة[آلآ
خُّ إلُّؤًٌْ[آل ألُّحتٌْجت ْ هُّحتَّألجم[ خختٌر[ألّ[آ ٌُّة�ختذًَّْة[آلآ ٌٌُّْذُّ ٌُّةَُّّْ: ئُّ
خلّ[خلُّّّ:إل[ْخُّجنُّةّ[ألّ[آلآ جبحؤُّجلحتحَّْ حتََّّْْْ ئُّال ٌآلآ جبقًةختحخل:جبَّأل[خلخت خلّجمرؤِ
جبٌىَُّّْ ٌُّةِ ٌآل. ئُّ جبقًةختحخل:جبحجبَّألخت خ جلَّحتْْحتٍ ْ خألُّحت�َّذِ جبحؤُّجلحتحَّْمجُّئِ خُّ
طُّْحآل ّر جبَّجن ٌَُّّْإل خُّال إلٌُُّّآ جبحؤُّجلحتحٌَُّّْةّ[آل َّْإل[ ْذ[ألُّ طُّال ئُّخُّحتطٌَُّّّْ

ٌآل. جبحخألخت جبقًةختحخل خُّ
ٌ[حتؤُّذِ جطّحبٌ[ئِ“ ّىِ ةُّ:َّْخلوىختجبألِ:خلّجمرؤ هُّحتحؤجندىٌُّآلآ طَُّّْ ّر أل[خ
ٌُّةُّالث جبَّجبحز. جنّ[ٍْ:ةةختجبآل ذُّْحْ إل[ْة[ز ْ جبْْ:ؤُّخُّخل٨:سّ[ْحجل مجٌُّحنغ:خُّ
جبَّخلرُّخُّحتةختجبألِ خُّ: جبَّْْال : جبَّجبحز 6 جلحألجم٨ ٌ[آل طُّجلؤًْألِ: ذّحتٌِ ٌ[حتؤُّذِ
جبَّجبحز. ُّّة[آل: ّحتحئؤ جبحَّْحتٌُّّ ٌ[حتؤُّذِ طُّْح طّحبٌ[ئِآ ّىِ ؤُّخُّخلر ٌ[آل ط[ؤ[ألشآ:
ًٌَّّّ جن ئُّ: 7 جطّحبٌ[ئّدًْآل“ حتْْخضضحبحز. ًٌّخن زحن ئُّْحألٌُُّّ: ٌىش[حت إلُّألحب إلُّئدُّز

جبَّْْؤحبح. ًٌَّّّ جن أل[ة[ز:ئُّ جطّحبٌ[ئّدًْآل“ ئُّ جلَّحتْْحتَّز:مجًجلححتجنر خُّ ٌُّةُّؤحبح
إلٌُُّّث 8 ّىِ هًألىجمّأل َّْإل[ طّحبٌ[ئِ خلّجمرؤِ: طُّجلؤًْألّحبحآ ذّحتٌِ ً ّ أل ئُّ
ّ ؤُّئة ٌخت خب ئُّ خلّجمرؤُّة[آل 9 طزُّحتحخلّألِ ٌ[آل ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّة[آل َّْخلوىختجبألِ:
خ[جلألٌُُّّّء حٍ ض٢ طُّألحبحجلَّمج٢ٌُّّةِ خُّ ّمج[ئّئ ىرحبح. ّ ه ز٢ جطّحبٌ[ئِ“ إلُّئًؤُّحتسِ ئُّ
خجن[ٌّحبح ئُّ ذُّألُّة[آل ةُّْذ٩ ئُّخ[حتٌَّّ خحلْْذألحبحآ:نيُّألحبٌآل:جبَّحتَّع[ؤ�٢ٌّ ة[ذِ ئُّ
ألٌُّحبَّذًحألِ طُّْ ةُّ حتْْألُّ طَُّّْ إلُّئدُّز ضجمرُّحت�ْْ. طّحبٌ[ئّحبحا حتَّْجنِ ئُّ أْحذ[
خى[ز. طُّألحبحجلَّمج٢ٌّ خجن[ٌّحبح ئُّ ذُّألُّة[آل ةُّْذ٩ ًَّّحتٌّ ز ّر جبَّجنرًحأل ألُّ: ْ
خُّإل[ٌّ طُّؤخت�جي ذ[ ذُّألُّة[آلآ ةُّْذ٩ ئُّخ[حتٌَّّ ّمج[ئّئ ٌ[خل[ٍ طُّؤُّآ: خلُّحتخ[حتٌّ
سحتٌّ ئُّخ[حتٌَّّ مجختق[ألُّة[آل هحتؤًئُّةختجبألِ هّحلٌىّخن ئُّخ[حتٌَّّ إلُّحتؤ[َّْ.  ٌّض
ألُّّّآ أل[ط[خل[ٌّحبح طّحبٌ[ئِ ّىِ إلُّئًؤُّحتس ٌخت خب ئُّ ٌآ حل ّ إل ٌ[آل ّ ٌىر طخجت حتَّهر[حتٌّ
ّىر ه ز٢ ًٌَُّّّةِ جن خُّ أل[ذًحألف حتحخلرُّيّألُّة[ألحبح ذ[يّىختجبألَُّّْ حتَّْذِ ئُّ إلُّئدُّز
ألحلٌ ِّ ئ جبَّذًحألف جنّ[ْ ًٌَُّّّةِ: خُّجن خُّال خ�ٌُّآلآ طّحبٌ[ئُّّّ إلُّئًؤُّحتسُّ خُّال:
ِ جخل خ[خلِ:ئُّ [ألِ طُّك خلخلّئخبٌجم٨ دُّحتآ ّ ل ؤ[ةحم ّ ة[ذ ٌَُّّْإل خُّال خدّألَُّّْ.
ةُّ:جخلًْجبؤُّألحبٍ خ[خلّحبَّةختجبآ َّْإل[ جبَّةختجبآ 1 0 حتَّْح“ زُّذِ:طذحتٌرٌُّّ نيُّجنألِّ
جبَّخلرىُّْذُّة[ألِآ ألختض[ألحبألِ خألُّؤ[ٌّ: ئُّخلُّحت: ّر: جبَّجن ذُّألإل[: خلُّحتََّّْ ألىختجبألِ ّ زئ
ةٌُّجمُّ ئُّ ٌر. ألخت ّ إلُّئدجمُّأل� خلّجمرؤ[ذّىحبحآ جنختلٌُُّّةِ حبحألِ ّ خختَّْز ئُّة[ٌٌُّّ
زُّذُّّّةٌُّّ هحتؤُّ خُّ طّحبٌ[ئُّّّ نيُّجنألُّ ِ خل طُّال أل[ذًحألف ّ إلّمت:ة[ذ جتٌُّّْْة[ألحبح ّ ؤ

.1 1 خدّألف“
جنّؤ[ألٌُّّ[ألُّ ةُّ ٌرآ ط[حتَّجلْْؤُّألحبَّ:جبحجبَّألخت ط[ؤ[عُّ خُّْ جبَّْْال ْحذ[ٌّ خُّ طّحبٌ[ئِ
ًٌجمرُّ ّ ز خُّئىً جبَّخلرُّخُّحتٌُّّآ ألُّجنّ[ٍْ ّىر ه ز٢ ًٌَُّّّةِ خُّجن زختحةجمّجمحبح ئُّ
طُّْ:خألُّؤ[ٌُّجي ْ ّد�ٌُّآل ّ ز مجُّحتَّةؤ[ألُّ ةُّ خ�ختٌآلآ ئُّخُّحتني[ْ ٌ َّْةً:خلر[ألحبححتجب طَُّّْ
طُّْ ْ خُّجبَّخلرإل[ذًَّْ جنرٌُّّ طُّْ ًَّّحتٍ:خلًْجبؤُّألحبخًْألِ: ز ألختض[ألحبألِ خ ّف جبحخأل

ئُّ:حتحخلرّحبح:إلٌُُّّ. جنرٌُّّ
ٌ ٌ[حتؤُّذّحبَّحت رُّ ّ خد ّر جبَّجن جبقًةختحخلآ ْ:َّْخلوىختجبألِ أل[خلُّ ّ ز ضجمرألُّحت�ٍْْ
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ضجمرألُّحت�ٍْْ ّر. خ ط[ؤ[عحبح ضحلؤُّذِ:جبَّْْؤف ٌ[آل:ئُّ ط[ؤ[ألشآ ٌُّةُّؤف خُّ مجٌُّحنغ خ
طُّجلؤًْألِآ ذّحتٌِ خُّ إل[ْة[حتٌىختجبآل زئٌُّّ ئُّ جبقًةختحخلآ ئُّخ[حتٌَّّ: ّ�ٌُُّّء ذ
ئُّْحألٌُُّّ ٌر. ٌجتحت جبحجبَّحت� جبقًةختحخلآ خُّحتمجختٌى[حتٌّ ألُّء ٌ حتَّضألُّمجخت ٌّخُّإل ٌىش[حت إلُّألحب
خُّ ٌ[آل ّرآ ألُّخ ىختحْ ّ ؤرؤ[ألُّز حتَّضألُّمجختَّ طُّْ �ْحأل٩ّ ذ٢ خُّ طّحبٌ[ئّحبح حتَّْجنِ ئُّ
ٌىِ جبحتجل ئُّخُّحتطٌَُّّّْ ألُّة[زآ زٌُّحبح ؤختٌُّّة[ألحبح طُّجلؤًْألُّ ئُّذُّء زًٌَُّّألحبٍ خل[أل[ٌِ

حآل:خُّجبْحٌّ:حتَّجلحؤُّألحبٌحبح. ّىِ:مجُّحت� سحتَّ:ذًحألجمر إلُّحت ًحآل:ط[ؤ[ألش:ْ ّ ئُّ:أل إلٌُُّّآ يًئ

طّحبٌ[ئِ جبقًةختحخلِّ
ئُّ ألَُّّْ ّئى ّ ٌر. ئ ّحنخت طّحبٌ[ئِ:خى جبقًةختحخلِّ ٌألٌُّّ ْ سحت نيُّألحبٌآل خُّ ّر جبَّجن
مجختأل�ِ ّىِ ى ّ جبَّخلرس زأل٨ ّر جبَّجن جبقًةختحخل ْحخبٌَّّ طّرّؤئخبٌُّّة[ألِ خألُّحت�َّذُّ
ؤآل ٌُّآل“ضُّئىِ“ٌَُّّّْ. ئُّ ٌجم[جبحأل[آل حت ْحذ[ 1 2 خمآةختحذّ[“ ججبق ّر. خ خلًْجبؤُّألحب
زختخلُّ طُّال ذ[ خم“: ججبق ْحخبٌَّّ ئُّ خلًْجبال:َّْحتمجختذًَّْ: 1 3 ٌُّّآل خ ًٌَُّّّةِ جن خُّ
ٌُّةجم[ألُّّّةِ ض[َّْآل :ٍ1 4 “جضُّئ ئُّ ة[ال رَُّّْآ ّ أل ّ ف ٌّض ّحلٌَّّ إل خُّْ إلُّحت
ًَّّ خُّ:جن خُّئىً ذ[ٌدُّزآ ْحذ[ٌُّةِ خُّ ألُّء “جضُّئ ٌُّّ�ّ ذ َّجبح ئ٢ ذُّْحْآل. خلّ[خلِّ

خم“. ْحذ[:ججبق أل[َّْآ ّ مجحنرُّّّةٍُّ:خُّة[حتؤإل
ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ[ألٌُّّ طُّال ًٌجمرُّ ّ ألّىُّال:ز طّحبٌ[ئِآ �ْحأل٩ّ:ؤآلآ:جبقًةختحخلِّ ذ٢ خُّ

ّرث إلُّخ
ّىَُّّْآ طُّعًؤُّأل ٌّخُّإل ّ خلّ[خلُّذ جبحأل[ألِ جبْحٌّ 15ث ة[حتح خُّجنحبححتٌىختجبألِ •
ّ�ٌُّ[ألحبألِ ذ خ ة[حتح: ْ ٌُّةجم[آل إلُّئِ ئُّ ًٌجمرُّ ّ ز خلُّ جبق طُّْ: طُّألحبحؤ[ألِ إلُّؤًْ
خُّإلختَّؤُّألحب خلّ[خلِّآ ٨ّ نيأل ئُّخ[حتٌَّّ ٌّض �ْحألّألُّة[ألِ ذ٢ ئُّ: جبٌىٌُّخن طُّْحألِ

ّر. خ
ذُّْحٍْ ةذ[ٌِآ ٌ[حتجبحألِ خخت� خلُّحت: ٌرُّ جب ألحتَّ :ّ ة[ذ جبَّأل�حبحآل. ٌُّةجم[ألِّ •
جبَّأل�ُّة[آل إلُّؤًْ ْ خ:جبَّأل�حبحآل:خُّإلختَّؤُّألحبآل ْ:ة[حتح ٌُّةجم[آل ّىِ إلُّئ ئُّ طُّألحبحؤ[آل

ٌغ. جبحجبَّألخت ٌُّةجم[آل خُّ
خُّ ًٌّجمر ة[ذُّةِ:ز إلُّئِ ًٌّجمرُّ ز حتجنأل�ُّحتحألُّ. ّىِ ّ�ٌُّحنرأل خُّ:ذ مجٌُّحنغ •
ئُّخ[حتٌَّّ:سحتَّة[ألِ طٌَُّّّْ خ ٌرآ ألخت ّ خخت�َّضجم ذ[ةحبح ئُّخُّحتجبَّال ًٌَُّّّةِ:ط[َّْجلؤُّألحب جن

جبَّخلرُّخُّحت:خى[ز. جلحألّ[حتٍ جنّؤ[ألٌُُّّّة[ألِآ جبَّحتَّع[ؤُّ ْ إلُّخًَّْة[آل خلّ[خلُّذُّ
إلُّئٌُّ[آل طُّال ًٌجمرُّ ّ ز خم جبق ألحبحجبح. ّ طُّس خُّخلُّحت ةذ[ٌِ ٌختٌىختجبألِ ني[ْجب •
ٌجتحتحَّْة[ألِ جبححت� خ[خُّذُّ: ٨ٌ نيُّألحب ْ :٨ّ نيأل ئُّخ[حتٌَّّ طٌَُّّّْ خ ّرآ خ ئُّخُّحتجبَّؤحبح
ئُّخلُّحت ٌ[حتٌّ خخت� ّحنَُّّْ ز ئُّ ذ[ٌدُّفُّألحبٍ ِ خل حتََّّْْْ ئُّال خحبَّآل. ٌ[حت ألحبح:خخت� ّ طُّس ً ّ أل
خم:جبَّذًحألآل جبق ألُّمج[ز. ةذ[ٌِ ّ:خُّ ة[ذ زختخلّجمِّ:جبقًةختحذِّ:إلّمت ةُّ ٌرآ جبَّجبحت
ٌا ٌى﴿ختحْ حت أٌ[آل طُّعًؤُّآل خلّ[خلُّذُّة[ألِ خُّ مجحت�حآل خحلحألآلآ خُّخ[جنِ ّ إلُّحتة[ذ

خحبَّآل.
مجحنر�٢

نيُّجنألُّ طُّْ خ ًٌجمرّ[آل:إلٌُُّّآ ّ ز جن[ٌجمرٌُُّّّةِ خم جبق ذ[ةُّذ[ةٌُّّ:طُّألحبحؤ[ألِ
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مجٌُّحنغ ٌُّةجم[ألِّ:جبَّأل�حبحآلآ ة[حتحآ خُّجنحبححتٌىختجبألِ خ[٣[ألىختجبآلث خُّجنحبححتٌىختجبأل[ألٌُّّ
ألحبحجبح. ّ طُّس خُّخلُّحت ةذ[ٌِ ٌختٌىختجبألِ ني[ْجب ْ حتجنأل�ُّحتحألُّ ّىِ ّ�ٌُّحنرأل ذ خُّ

خ ًٌجمرُّة[آل ّ ز ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ ئُّ ّ إلُّحتٌُّة خألُّحت�َّذُّّّة[آل16. ؤ[هُّ •
ٍض ؤ[هُّجي طُّال ْ ؤ[هُّ ٌُّء: ضجمرألُّحت�ٍْْ ضٌحبح ئُّ طّحبٌ[ئآ: جبقًةختحخلُّّّةِ
طّحبٌ[ئث جبقًةختحذِّ ّىِ خلّجمرؤ خ ٌر جبحجبَّألخت ًٌجمرُّة[آل ّ ز خُّجنُّ ئُّ ّ ٌُّة خُّ
خُّجبْحٌّ مجُّحت�حآل ؤ[ك جبَّأل�ُّة[ألحبحآ خبؤ[حتجبألِ: ئُّ ٌُّةجم[ألِ: ؤ[ك خُّجنحبححتٌىختجبآلآ: ؤ[ك
ْ ٌجتٌألَُّّْ ئُّخ[حتٌَّّ:ذً زختخلُّة[آل ئُّ ّ�ٌُّحنغ ًٌّجمر:خ:ذ جلحأل٩ّ:ز جبَّخلرُّخُّحتةختجبألِ
ئُّخًححتٌّ جبٌىُّجبح ً:إل[ْْذّ[ألِ ّ ئُّأل ٌُّةجم[آل ٌُّّ�ّ ز ٌآل:ْ جنً ئُّ خلًْجبؤُّألحبخًْآل ؤ[ك
زختخلّجمِّ خُّ زًٌَُّّخلر:ألُّّّ ذُّألإل[ جبقًةختحخل ألحبحة[ألحبح. ّ طُّس ٌختةختجبآل:خُّخلُّحت ني[ْجب
ؤ[هُّ ئُّ ّ خلّجمرؤ خًْألِ: إلُّحتَّْإل[ ىُّئُّآ ّ ذ ّىِ زختخلّجم خُّئىً: خلّ[خلَُّّّّْآ

ّر. جبَّخ ًٌّجمر ز خألُّحت�َّذُّّّة[ألّخن

حتحخلرُّيّألُّة[آل جبقًةختحذُّّّ خلّجمرؤُّ
خُّ طٌُّْخنآ جبْحٌّ ْ خلحت ذ[ طُّحتٌجمرذ[ئّجمَُّّْ ئُّ خلّ[خلِّ هٌُّئُّخلًه[ألِ
خلّ[خلِّ ّىِ خلّجمرؤ إلّمت ةُّ ةختجبَّْذَُّّْآ زألرُّ طُّْ ئُّخلُّحت سُّضرّ[آل مجحن٨
ّىِ خ:جبَّخلرُّخُّحتةختجبألِ:حتَّْجن خٌَُّّّْآ خ�[ز ّر أل[خ طٌَُّّّْ: حتحخلرُّيّألُّ:جنّؤ[ألٌُّّ
جبقًةختحخلجمُّّّ خلّ[خلُّّّ جبحؤضضضُّجلحتحَّْ خًْألِ طُّمجُّحتنيِ ًٌّجمرُّ. ز طّحبٌ[ئ
ذ[ خُّال جلَّحتْْحتٌُّّآ جبقًةختحخلِّ ٌجتٌَِّ حت ّىِ ط[خلر خُّ مجٌُّحنغ خ حتحخلرُّيّألُّة[آلآ
خُّ مجٌُّحنغ خ جبحؤُّجلحتحَّْ:خلّ[خلّّ[ألُّ طُّال جتٌآل ّ خد جبَّذًحألف جبئألّ[ٌَُّّّْ خُّ ّ ط[خلر

17 أل[خآل. ّىرآ:خُّخم ه ز٢ ٌ[آل طّحبٌ[ئِآ جبقًةختحخلُّّّةِ
خ جلحألًَّّ مجُّْحتَّ ٌىِ إلُّأل�[ْ َّْةً جبحؤُّجلحتحْحألٌُّ[آل طُّال إلُّخًْألِ ّجمر[ ط ذ[
إل[ْْذّ[آلآ ٌَُّّْإل خُّال خًْ:ْ نيُّجنألُّ خُّال ئُّ:طُّخلّأل[ طّحبٌ[ئِ. صجبقًةختحخلِّص
ضٌ[آل خلّ[خلُّّّةٌُّّ خلّجمرؤُّ خُّ طُّخلّأل[ٌِ خلّ[خلِّ هٌُّئُّخلًه[ألِ ْ ٌدُّحتحآل حت
حتحخلرُّْضأحتحخلرُّيّألُّا جبقًةختحخل ؤُّخُّخلرّ[آل إلُّئدُّز .جبقًةختحخل جبَّمجًز
ئُّ ٌضض جلحت َّْةضضً ذةمّئ18ٌخن: خُّظحتَّآ طّحبٌ[ئِ. جبقًةختحخلِّ ألُّء خضضًْآ
ٌُّة�ختذًَّْة[ألِ ٌٌُّْذُّ: حتحخلرُّْض جبٌىٌُّخنآ: طُّْحألِ ْ طُّؤُّحتٌى[ٌُّّة[آل

.جبقًةختحخل أل[ْأل[ طُّؤُّحتٌى[ٍ
ئُّْ ّرآ خ خىلًْء جبحألّحنرًْحألَُّّْ: ْ أل[ْنيُّ حتْحأل�ٌُّّ ئُّ ٌُّةٌُُّّء19: طُّمجُّحت
زًٌَُّّخلر خلّ[خلُّّّة[آل20 جبحؤضضُّجلحتحَّْ ٍ٢�ّ س جبَّذًحألف خل[أل[ٌِ خُّ ًٌَُّّّجبح جن
ّىِ ٌى﴿جمرأل حت إل[ذألُّط[حتحٍ: ؤُّحتسِ َّْةضضً: طُّعًؤُّأل21ِ جبقًةختحخلِّ خُّ
ئُّال خ�ختٌآل. ئُّخُّحتني[ْ ضُّئىَُّّّّْآ :ٌّخُّإل :ّ شىًؤُّذ جبحؤُّجلحتحألحبألِ خ ًٌّجمر ز
ئُّخ[حتٌَّّ جنّ[َّْة[آل ة[حتٌُّّ ه٢ خ[ذختٌآل جبَّخلرُّخُّحتةختجبألِ ئُّ إل[ْْذّ[آل ًٌَُّّّجبحآ جن
ئُّخ[حتٌَّّ جبَّذًحألآل طُّْحآل جبَّخآل. ط[جلحجب جبحألختحَّْة[آلا ّحنألّ[حتَّ ز أٌ[آل زختزجلَّئُّة[آل22
ضُّحتٌىغ مجورًمجةختجبألَُّّْ خُّ إل[ْْذّ[ألِ:جبٌىُّجبح ئُّذُّء ذُّمجد٢حألُّ ْ جلَّئززخت طُّال
ٌ إلُّألحب ٌُّآل ئُّ خلُّحتني[َّْ:ألًْخلختحْحألٌُّّ ْ طُّْ:جلحألّ[حتٌِ خ ٌألَُّّْ خ�ُّحت� جبَّذًحألآل ْ
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جزألّىحم َّْةً خ[جنُّة[ألِ ٌألُّ جنً ئُّ جبَّذًحألآل طُّْحآل خُّجبَّخلرإل[ذًْآل. ضُّئىَُّّّّْ
ْ لّألحم ئُّ جبْني[ئُّ“25 ذخت]جز حتالآ ئُّ جهضضحتْال“24 طُّخلّأل[آ ئُّ إلّئ“23
ْ ّر إلُّخ طُّعًْؤُّألّ[آل :ْ ةخدألَُّّْ أل�ألحب27 ّ ألًّط مجًألحبٍ ئُّ جن[حت26 ذُّحتٌّ
خبٌختحألُّجبحآ ة[ذِّ ؤ[ٌَُّّْةِ ٌجتٌَّّ جبحت ئُّ ٌُّّآلآ خ ٌىِ خلُّحتزُّحتجنرّ[حت ٨ٌ ٌدُّحت حت خُّ
جبَّذًحألآل ْ خىُّآل �مجور ْ ٌد[ز جب ئُّخ[حتٌَّ[ألَُّّْ خىُّآلآ ّحنألّ[حت ز ّ زختزجلَّئ نيُّألحب
جبَّجبَّآلآ ئُّخلُّحت:طُّؤُّ جبَّألل طُّْحآل ةذ[ٌّحبح ئُّ خىُّآل. حبح ّ ذ ْ:ني[ةجم[جلٌ[آل حألى[حتٍ مجحت�
خلُّحتَّْحت جلحتٌألُّآ خلُّحتَّع[ال:جبَّأل�ِ ْ ٌآل جبحت جبَّخبؤ٢ نيُّجنآل ٌُّء خُّ إلُّؤًْ:جبَّأل�ُّة[آل

ّر. جبَّخ
طُّال خًححتجبح ٌ إلُّألحب ئُّ خنيِ ةُّ خىٌُّآل طَُّّْ ؤُّجلألحبٌَّّ ّر جبَّجن ط[خل[أل خُّ
أٌ[آل خلّجمرؤِ ئُّ ١ٌ جل طُّعًؤُّألِ جبقًةختحخلِّ ةُّ: ٌرُّحت�ْْآ جبَّضخت �ْحألّألُّ ذ٢
ألحلٌى١ جبقًةختحخل طّحبٌ[ئِّ حتَّْجنِ ئُّ ّر جبَّذًحأل 28 ألُّحتحٌُّذٌ جبقًةختحخلاألً
طُّعًؤُّألِآ جبقًةختحخلِّ خلُّحتخلُّض٨ ٌُّأل�ختحألِ خًححتجبح ٌ إلُّألحب ئُّ خنيِ ْ ّر خ
جلححتحٌَّّْ جبَّةُّآل طَُّّْ خ[أل�ُّجنٍُّ: ةؤٌُُّّذّحبحآ زُّق[ألِ: ٧ّ ةر ئُّ خلحت َّْةً
طُّال طُّؤُّ خلُّحتخ[حتٌّ ضضضجبخبخضضُّحت29َّ. جلححتحٌَّْضضُّةضض ٌألُّحتحٌُّذِ ألً جبقًةختحخلِّ

ّحنآل. حتحخى ضٌ[ألحبح ٌُّّخ جلحت خبؤ[حتٌَُّّةِ ألٌُّ[ألرًحألًَّّ �ْحألّأل[ألُّ ذ٢

ٌألُّحتحٌُّذِ ألً خلّ[خلُّّّة[ألِّ:جبقًةختحخلِّ جبحؤُّجلحتحَّْ
خلّ[خلُّّّ جبحؤضضُّجلحتحَّْ: ئُّ ّ ؤُّئة ألجلجبَّإلُّؤحبحآ ْ إلُّخبجبَّإلُّال خلضضُّجبٌَّّ ئُّ
طُّْحتْز[ ْذ[ألِ ئُّ جبقًةختحذّىُّة[آل ٌألُّحتحٌُّذُّّّ ألً شىًؤُّذُّ :خ ًٌجمرُّة[آل ّ ز
جتٍْْ ّ ؤ ئُّ مجحن٨آ خُّ ة[حتَّ: طُّال خلُّألحب. زُّحتٌَّ[آل جلؤضض[آلآ أطّأل�ئّحلا ْذ[ألِ: ْ
سّ[ْحجلٌُّّةِ نيُّألحب ٌر30. طُّمجُّحتنيِ جبحجبَّألخت ٍ ألً جبٌ[حتجبٌَُّّةِ:ذُّْحْ خُّ ؤختل[ٌُّذّحبح
خلّ[خلُّّّ جبحؤُّجلحتحَّْ خُّال إلُّآلآ ْذ[ألُّجبح طُّال ىإل[ذُّ:جبَّخلرًحتٌُّّة[أل31ِ ّ ز ئُّ مجختألل
خختٌرف مجختأل�١ٌألّ[آل إلُّآل. ًٌَّّ[آل إل[ْجن خلّ[خلِّ ِئ ّ إل نيُّألحبٌآل خألُّحت�َّذُّّّة[ألّ[آل

ئُّث
طُّعًؤُّألُّ جبٌ[حتٌىختجبألِ ْ ٌ[حتجبحآل خخت� ئُّ ةُّ هُّحتؤّ[ألٌُّّآ زخلرُّ ُّؤُّئة طُّْ •
إل[ْخُّجنّحبَّةُّآلآ أل[حت�حخلرُّْض ٌ[آل حتحخلرُّْضآ ًٌَُّّّةِ جن خُّ شىًؤُّز مجختأل�ُّة[ألِ
ضُّئىِ َّْؤضضحبَّحتٌََّّّْ ْ ٌآل ٌختجبحت إلُّئددجت مجحنرَُّّّّْ جبَّأل�حبحألِ ٌِ حت ئُّ ًٌجمرُّ: ّ ز

مجحن٨:خآل.
ّرآ: خ أل[ني[حتَّةّ[ألُّ إلُّئدجتححتجبآل ئُّ إل[ْْذّ[آل ط[جلحجبحألٌُّّ خُّجنحبححتٌىختجبألِ ؤ[ك •

ٌآل. ٌختجبحت إلُّئددجت ٌىِ:يأل[نِّ سحت ًٌجمرُّ:خُّ ّ ز إلُّئدجتححتجبأل[ألُّ طُّال
زخلرُّ جبَّخلرُّخُّحتةختجبألِ: خ ٌر خحبحت إل[ْْذّ[آل خُّ ضألًْخلف ؤضض[ك •
ْ ذُّؤُّآل ؤُّحتسِ إلُّئدُّز ٌر. خدّألخت َّْح: ز٢ ة[حتَّجنّ[آل طُّال ْ ٌختجبحتحَّْة[آل إلُّئدجت

ٌر. جلٌ[جبجبَّةخت خ دًْألّحنِ ّ ألّحنرُّس ٩ٌ جنً
مجُّجنُّخلُّألحبألِ ؤُّْجبحٌّ ئُّخ[حتٌَّّ ضٌ[آل �ْحألّألُّة[ألِ ذ٢ جبَّذًحألآل إل[ْْذّ[آل •
ط[جنىختح ْ حتْْآل ًٌَُّّّةِ جن خُّ خلّ[خلِّ ة[حتْخ[حتٌّ خُّ زًٌَُّّخلر خ[خُّذُّة[ألِ
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خدألَُّّْ. خلُّضر خلحلحجبحألِ ؤُّذختخلِ حتْْخُّحت�ٍْْ ٌَُّّّْ ّ خ ملُّألُّحت�ْْآ
ئُّ إلٌُُّّ جلحألّ[حتٌُّّة[ألّ[آل أل[ألِ ّ خُّجبَّخلرإل ؤ[ك حتحخلرُّْض إل[ْْذّ[آل إلُّؤًْ  •
طُّؤُّآ خلُّحتخ[حتٌّ: جبٌىُّجبح. خلُّحتني[َّْة[ألِ ْ حتخبأل[ؤُّة[آل جبٌىُّآ إل[ْْذّ[ألِ ًحآل ّ أل
مجختْس إلُّحت ٌ[آل :شىًؤُّزآ ِئأل١ة ٌخت خب ئُّ ًٌَُّّّء جن إلّمت خُّ جلحألّ[حتٌُّّة[آل:ألُّمجُّحتَّةُّ
ئُّ ة[حتٌ�ُّحت:خُّحتمجختٍ زرُّْ:ْ ًٌَُّّّةِ جن خُّ ًٌجمرُّ ّ ز ٌ[خل[ ّر. ّىِ:ذ[ٌدُّذّحبح:خ ز[حتذ ْ

خى[ز. جلحألّ[حتٌّ[ألُّ طُّال خلُّحتني[ٌَّّْ
ْ زّحنُّة[آل :خًْأل ٌختٌألحبحآ جب جبقًةختحخلُّّّة[ألِ ْ ةؤ[حتٍ ْذضضُّ ئُّ •
ٌّض خًْ ًٌّجمر ز ةُّ جبحجبَّألضضختحآ ؤُّذختخلُّّّء خُّ خلّ[خلُّّّة[آل جه[ةجمّألُّ“32
طَُّّْ ئُّخلُّحت سُّضر زختحةرّىحبحآ ْ ذّحت ئُّ طََُّّّْْآ ّىلُّْحألٍُّ خُّز ٌر. خ�٢ دُّجبْْحت ّ ئ
ضٌ[آلآ إلُّؤُّسحتَّة[ألِ خُّ:ؤ[هُّ جبَّخلر�ٌُّحنغ ٌّخُّإل إل[ْْذّ[آل ةُّ ٌرَُّّْآ جبَّةخت
خُّ حتحخلرُّْض طُّعًْؤُّألُّة[آل ْ جبحؤُّجلحتحَّْة[آل ئُّ إل[ْخُّجنّىختجبآل ْ أل[آل ّ ىإل ّ ز ؤ[ك ئُّ

خآل. خُّإلختَّؤُّألحب ًٌجمرُّ ّ ز خلّ[خلُّّّة[آلآ ز[حتذُّ ْ خُّحتخبََّّْألحبغًحجل مجختْزِ ًٌَّّّ جن
جتٌُّّْْ ّ ؤ ْ خلّ[خلِّ إلُّئًؤُّحتسُّ ئُّ نيُّجنألُّآ: ئُّال خلّ[خلُّّّة[ألِ جبحؤُّجلحتحَّْ
ذُّألإل[ َّْحتنيُّحتض[ألُّجي ْ:طُّال مجُّجنٌُّ[ألىختجبَّْْ ْذُّ:سّ[ْحجلَّة[ألحبح ئُّ سّ[ْحجلَّة[ألحبحآ
ألُّمجختز. ًٌَّّّ جن جبقًةختحخلَُّّّّْ سًألحبألِ ٌِ خُّحت� هحن[حتحألٌُّّ طُّْ خًْألِ :ٌّخُّإل
جبحؤُّجلحتحْحألُّ طُّال خًْألِ ةُّ: حتجنألُّآ ّ إلُّحتجنر ئُّ خُّحت زألرُّ: طُّال طُّؤُّآ خلُّحتخ[حتٌّ
ٌُّةٌُُّّةِ ئُّ: جبقًةختحخل جنّ[ٍْ ّىِ: ط[خلر خُّ: مجٌُّحنغ خ إلٌُُّّ جلَّحتْْحتَّذضضِ
ٍجبقًةختحخل ّر خرًحأل ئضضٌَُّّّْ: مجُّْحتَّذختَّ ةُّ ّآ ْذ قًْألُّ أخ خلّ[خلّّحبح

ٌرا. حبح:زّ[جبَّ:خىخت ّ طُّعًْؤُّألِ:ذ
جلحتا طُّألحبحجلٌَُّّةِ أخُّ حتحخلرُّيّألُّ جبحؤُّجلحتحَّْ ًحآل ّ أل ٌجتٌَّّ حت ةخُّألحبٌُّّةحبحآ ئُّ
سحتَّ خُّال ّر طّحبٌ[ئِآ:جبَّجن جبقًةختحخلُّّّةِ حبحٌْجمرُّّّة[ألِ ّ ز ْ جبقًةختحخلُّّّة[آل

ٌرَُّّْ. زًضردىخت
مجُّْحتٌَّّ ٌُّةٌُُّّةِ ئُّ
طُّال إلُّخًْألِ ّىحبحآ ْذ
ًٌجمرُّ ّ ز ّىِ جنر جبحؤُّجلحتحْحألُّ

جبقًةختحخلِّ ًَّّحتَّة[ألِ ز َّْؤِ طٌَُّّّْ خ
ٌرَُّّْ خحبحت طّحبٌ[ئِ

ٌختجبحتحْ ٌألُّحتحألِ:إلُّئدجت ألً .1 خُّخلُّحت ٌختٌىختجبآل ني[ْجب ة[حتحآ خُّجنحبححتٌىختجبألِ
ألحبحجبح ّ طُّس

إلُّئدجتححتجبألِ ًٌَّنيًْألِ 2.خُّحت�
ْ ٌُّأل[ألُّ : ِ خ ط[جلحجبآ

يأل[ندُّألحب

ة[حتح جبَّأل�حبحآلآ:خُّجنحبححتٌىختجبألِ ٌُّةجم[ألِّ
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ٌآل جبَّحتخخت� ط[جلحجبٍ .3 ّ�ٌُّحنر٩ ذ خُّ مجٌُّحنغ ة[حتحآ خُّجنحبححتٌىختجبألِ:
أٌ[آل ألحبح ّ طُّس خُّخلُّحت ٌختخًْآل ني[ْجب حتجنأل�ُّحتحألُّآ

ة[حتا جبَّخلرًْحتٌّ ْ خُّحتأل[ؤُّ
طُّئرُّحتأل[ذّم 4.خلُّحتني[ٌَّّْ

جلحألّ[حتٌُّّة[آل خ
ّ�ٌُّحنر٩ ذ خُّ مجٌُّحنغ ة[حتحآ خُّجنحبححتٌىختجبألِ:
أٌ[آل ألحبح ّ طُّس خُّخلُّحت ٌختخًْآل ني[ْجب حتجنأل�ُّحتحألُّآ

ة[حتا جبَّخلرًْحتٌّ ْ خُّحتأل[ؤُّ
طذألؤِّ .5

3 3 طُّعًؤُّألِ
ّ�ٌُّحنر٩ ذ خُّ مجٌُّحنغ ة[حتحآ خُّجنحبححتٌىختجبألِ:
أٌ[آل ألحبح ّ طُّس خُّخلُّحت ٌختخًْآل ني[ْجب حتجنأل�ُّحتحألُّآ

ة[حتا جبَّخلرًْحتٌّ ْ خُّحتأل[ؤُّ
إلُّؤًْ مجُّحتَّألرّىختجبألِ .6

خم جبق طُّألحبحؤ[ألِ
ّ�ٌُّحنر٩ ذ خُّ مجٌُّحنغ خُّجنحبححتٌىختجبألِ:ة[حتحآ

ٌختخًْآل ني[ْجب جبَّأل�حبحآلآ ٌُّةجم[ألِّ حتجنأل�ُّحتحألُّآ
ة[حتا جبَّخلرًْحتٌّ ْ خُّحتأل[ؤُّ أٌ[آل ألحبح ّ طُّس خُّخلُّحت

ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

1 :Intrinsic 
2 :Intrinsic Equality  
3 :Acton 
4 :e Wisdom of Crowds Newا Yorkث Doubledayض

.أ2004
5 :Ideal constitutions 
6 :Empirical or Scientific eory
7 :Idealization 
8 :Function 
9 :Operation 
1 0 :three pure types of legitimate authority 
1 1 :Max Weberض:e eory of Social and Economic

Organizationض:trans. A. M. Henderson and Talcott 
Parsons اNew Yorkث:Oxford University

Press329–328:ضأ1947:ض.
1 2 :demos آ:kratia 
1 3 :Neutral 
1 4 :People 
1 5 :Effective participation
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1 6 :Fundamental rights
1 7 :Sufficient
1 8 :Tocqueville
1 9 :If a unit 
2 0 :Political Institutions 
2 1 :Assembly Democracy
2 2 :Proposals 
2 3 :Pnyx Hill 
2 4 :Forum 
2 5 :Palazzo Ducale 
2 6 :Town Hall  
2 7 :New England Village
2 8 :Representative System 
2 9 :selfإcontradictory 
3 0 :See Bernard Maninض:e Principles of

Representative Government اNew Yorkث:Cambridge 
University Pressأ1997:ض

3 1 :Constitutional Structures
ٌ ذجل ةًحتجبٍ خ خلّ[خلّّحبح �حألِ:ئُّ:جلححتحٌَّّْ َّْحتمج٢ جنٌُُّّ طُّالْ: Factions 3 2

ز[حتزآ مجختْسآ خلّ[خلِّآ ٩ٌ جنً خلّ[خلِّآ ٌُّّ�ّ ز ْحذ[ٍ خُّ ّر جبَّجن طُّخلرُّؤُّآ
طُّال ْ جبَّألًْخلّألَُّّْ ٌّض َّْةً ْجنُّةُّ َّجبح ئ٢ ؤُّ ّ ط ٌرآ �جبحت َّْحتخ�٢ ذّؤّخن ٌ[آل

جبَّخّألف. ًٌّجمر ز خُّ دّألُّّّجي ّ ذ
3 3 :Associational Autonomy 
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شُّخلُّآل ط٠ّحإلّال جب.خلُّؤ٢
جلَّأل�ألُّ ؤُّقًجب مُّخحبْئ مُّحتَّخَُّّّّْث ئُّ

:ْ طضض[جلحجبٍ ًحآل ّ أل ئُّ إلٌُُّّ ّىحبحنيًْ ز ْ حل ّ خُّإل زًٌَُّّخلرُّّّةِ ّ�ًؤ[آل خ
خُّال ط[ؤختحجلََّّْاآ خُّ ط[ؤ[ألش سحتٍأزًٌَُّّألحبٍ: ئُّ: زًٌَُّّخلرُّّّء جبقًةختحخلّحبحآ

ألف. ًٍَّّ:ٌُّء جبقًةختحخلِ:إل[ْجن ْ ط[جلحجبٍ
هُّئجمُّهّحبح إلحلحتٍ ئُّ خألُّحت�َّذُّّ ّىِ مجختهر ْ ٌختٌآل جب ؤختل[ٌُّذِّ ّىِ زختخل ط[جلحجبٍ
ضُّؤِ ٌحنحبح ألً خلّ[خلِّ إلحلحتٍ ئُّ مجختهرُّة[ألُّّذِ.  ط[ئجلذختٌآل: ْ مجختأل�١ٌآل خ�ختَّ ْ
ألحلٌىدًْألَُّّْ ةختجبححتٍ خُّ رِّ ّ نيأل ٌ[آل ط[جلحجبٍآ: أل[ألِ ّ خُّجبٌإل رِّ ّ نيأل خلُّحتَّةِ
ذ[:طُّال خبٌ[ألحبح. ئُّ خ:ْحيّن ذّحتٌَُّّّْ ّىِ نيُّؤى ئُّ مجحت�٩ٌ:خًَّْ ْحذُّ آ ِّ ئ خًَّْ
أل[ألِ ّ خُّجبٌإل ٍُّ�ٌ حت ضختحز١ٌآل ألّىُّال ٌ[آل ٌ�ُّآ حت خ[جن١ٌآل جبقًةختحخلِ خل[ذُّجي

ط[جلحجبٍ:خًَّْ.
ط[جلحجبٍ خُّحتهختحْحألِ ّىِ أل[أل ّ خُّة[حتإل حتخبألُّجنحبح خلّ[خلِّ ْ حتجنألد٢ٍ خبٌ[ألِ ئُّ
هّىختٍ ئُّ مجضضُّْحتَّ ضُّؤِ خًَّْذُّ ْ جبَّخّألف جبْحئّحلؤٌُُّّء َّْء جبقًةختحخلِ ْ
ط[حتح إل[ذًَّذُّ جلحت ّىِ ٌرُّخًْأل ط[ْ ْ ّىحبحنيًْآل ز ًَّّجنحبح أل ئُّْ مُّحتَّخّحبح. خلّ[خلِّ
ْ:ط[جلحجبٌِ ُّ�ؤُّئة ْ ذ[ء ط[جلحجبٌِ جبقًةختحخلِآ ْ ط[جلحجبٍ ًحآل:حتجلمج[حتغًحجلٍ:ْ ّ ئُّأل
ذ[ ذًألحبحت�َّْذختٌألّ[ألَُّّْ: ئُّ خًحٌُّآ ّ مجختْْز ْ ةُّخم إلُّحت ط١ّ ألّحنرّؤ[آل. ْ مجُّئ
خُّحتحألدُّحت ِ خ جبقًةختحخلِ ْ طضض[جلحجبٍ نيُّؤىُّة[ألِ جبٌَّرًحألِ: جبقًةختحخل١ٌّألّ[آلآ
زُّق[ألحبحألِ جلٌ[ذخت:ةختجب. نيُّؤىٌُّ[آل جبْْ طُّال ّحنُّة[ألِ ة طُّؤُّجي ْ:إلُّحت ّر أل ّ خ خُّة[حت
ْ ةختجب ط[ئجلذخت مجختهرُّة[ألّ[ألِ جبقًةختحخلِ ْ ط[جلحجبٍ جبحؤُّجلحتحألحبألِ خُّ طُّؤختٌى[جي
جبَّحتَّع[ؤِ إلُّؤًْ:طُّؤ[ألُّجي ّر ّحبَّني ز ةختجب. ٌُّة١ خُّ ىُّئّ ذ جلٌ[ذخت إلُّحتجبْْةّ[ألِ
ّر خ جبقًةختحخلّّ[ألُّ ألُّخًْألِ:خُّجنحبححتٌِ جبقًةختحخلِ ْ ط[جلحجبٍ ةُّئرًْحتٍ أل[ط[ؤ[جبٌَِّ
إلحلحتٍ جبحؤُّجلحتحألحبألٍَُّّْ جبْْخ[حتَّ ّؤُّ ط خُّحت�حٍ طُّؤُّجي ةُّ مُّحتَّخّحبحآ ٍُّ�ؤُّئة ئُّ

ٌر. ؤ[آل:جبَّْ ّ جبقًةختحخلِّ:ئ ْ ط[جلحجبٍ ةئرًْحتٌِ ْ ةؤٌُُّّذِ خلّ[خلِآ هُّئجمُّكآ
ط[ٌ[ خُّال ؤختل[ٌُّذفآ ٍ]خ ضًحخل٨ ط[ؤ[ألش:ْ جبقًةختحخلِ ْ ط[جلحجبٍ ّ�ًؤ[آل خ
ألحلٌىددّألَُّّْح ئَُّّْ نيُّخلس[ْ ْ ْ:خلُّحتةُّْذًْ هختحْحآل ّىِ مجُّجنُّخلُّألحبأل ِ خ خُّ ٌر جبَّةخت
ٌرُّ خىخت جبقًةختحخلِ ْ ط[جلحجبٍ ىإل[ذٍُّ ّ ز نيآل ّر طَُّّْخ مجختأل�١ جلحت زختخلِ حتَّأل�ُّ
مجُّجنُّخلُّألحبألّخن ضًجبٍ ٌُّء:ْ ئُّ مجُّجنُّخلُّألحبآل حتَّخلُّألىختجبألِ ْ خ[خُّحت خُّحتَّْ ّحلٍ إل
ئُّ ةؤٌُُّّذِ جبحجبزُّحتَّْحتٌِ ْ خُّجنحبححتٍ :ْ ط[جلحجبٍ حلةختجبألِ ّ خُّإل خألىلّألٍُّ رُّ ّ خد

ْ:جبقًةختحخلِ ةُّئرًْحتٍ:ط[جلحجبٍ
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ط[جلحجبٌَُّّّْ خ[حتٍَّ ئُّ: يجمُّةختجبآل خُّحتهختحْحألِ ِإلُّْئ حلََّّْ ّ ذ ئُّال: ذختََّّْ. ٌُّة
جبَّجبٌَّآل.

ط[جلحجبٍث ,ب
ذّحتٍ ٌ[آل ط[ٌحبٌئخبٍآ ط[٩ٌآ خلّ[خلِآ إلُّحت:زختخبٌَُّّةِ جتٌِْْ ّ ؤ طُّجلؤًْألِ
ةؤُّئأل[خم ط[حتحآ ٌرُّ جب جتْْجبح ّ ؤ إلحلحتْ: ًحآل ّ ئُّ:أل جبخبٌُّةدًْآل إلُّؤّحنُّ نيآل جبَّحتٌحبَّض[ز
ئُّ ؤ[جبٌُّّة[ألحبح خًألّ[جبَّ ئُّ حألُّة[آل مجحت� ةُّ جبَّةُّألَُّّْ سُّضر ةُّئرًْحتأل[خل[ألّخن ْ
خُّ نيًألىُّ:خ٢ْخ[َّْحت� حذختآلآ ض٢ مجحن٨ خُّ ةُّئرًْحتٌُّّة[آل ْ حتشِ ْ هّىختٍ حألُّ مجحت�
ّجتْْجي ؤ ْ إلحلحت ًحآل ّ أل ّىرّىُّّة[ألِ جبٌ[ئ جبخبخًْألُّ خلُّحتني[ٍَّْ ْ ٌحلَّ ضز[حت خلختْجنر
ْ جتٌِْْ ّ ؤ طُّجلؤًْألِ جبَّئُّذِ خُّ ذّحتٌُّة[آل نيُّؤىُّ خُّحتجبَّْحال ِ جبَّخ ٌَُّّجبحٌُّآ:خ ئ٢
جتٌِْْ ّ ؤ ْحيّنِ إل[ْحت�َّْذِ ذّحتَّة[آل ْ ٌرَُّّْ خىخت إلُّؤًححت حتحخلرآ حألُّة[ألِ مجحت� جبْحٌآل
ئُّ خًْألَُّّْ ألحلٌ ٌ�ُّة[ألِ حت ط[جلحجبٍ:ْ نيُّؤىِ ني[ْضحن[ألحبألَُّّْ:خُّ ئُّْحألُّجي ٌآل. خىخت

أل[ألِ. ّ خُّجبٌإل
خلّ[خلُّّة[آلآ خلّجمرؤُّ ِ جبَّخ :ْ ؤختل ئُّؤ[هُّة[ألِ خألىلّألٌُُّّّ: ّىِ ؤ[ه ط[جلحجبٍ
جبقًةختحخلُّّ ْ ةؤ[حتٍ خلّجمرؤُّ جبَّمج[ذُّ ذ[ جبحجبزضضُّحتَّْحتََّّْ خلرُّؤى[حتٍ ئُّ إلُّحت
خألُّؤ[ٌُّ مجختأل�١ٌآل طَُّّْجي ْ خآل ؤ[هُّ طُّْ نيُّخلس[ألحبألِ زُّحتجنِ إل[ْنيُّحتضُّة[آلآ
مجختأل�ّحنُّ خألىلّألٌُُّّةِ ط[جلحجبٍ خلّ[خلِّ:إل[ْنيُّحتط. ذّحتٍ جبَّخلرًْحتٌُّّة[ألِ ئُّخألُّؤ[
ئُّ ّىُّ ٌُّة خلُّحتجبَّؤُّجبح ئُّال ذ[ء“إل[ْْذِ“ ط[جلحجبٌِ ةؤٌُُّّذِ. زُّق[ألِ خ
ئُّ ّىّحنُّ ٌُّة ْ مجُّجنُّخلُّألحبآل ةختجبٍَّ ة[حتحٌ[ألٍُّ:ذ[ء:ئُّ خُّجنحبححتٌىختجبألِ إل[ألحبَّحتَّة[ألِ

مجُّجنُّخلُّألحبآل. زختخلٍُّ خ ذًحأل[جبححتٌِ ط[ؤ[خبَّة[ألِ مجختأل�أل١ٌآل
ز[خل[ْجبحآل خُّ ًٌّجمرِّ ز ألّحنرّؤ[ألِ ْ ٌِؤخت حبحٌْجمرُّّةِ ّ ز ْ ؤ[ي َّْء ط[جلحجبٍ
زُّحتَّخلُّألحبألِ ٍخُّإل زُّحتَّخلُّألحبألّ[آل ْ ط[جلحجبٍ نيُّؤىُّة[ألِ هختٌَِّ خُّال ألُّّآ
ًحآل ّ أل ؤُّْجبحٍ جبَّحتةُّْذ٩ ْ إلجنّ[حتٌِ ّحنىُّْذ٩ ز :ْ ؤختل حبحٌْجمرُّّة[ألِ ّ ز
حتَّإلُّألحبَّ طُّْ ْ خُّئ�ُّألٌُّْجمر: جتٌِْْ ّ ؤ ةؤٌُُّّذِّ ْحيّنِ ْ ط[جلحجبٍ خ٢ةٍُّ:
طُّؤ[ألُّ ْحتجبَّة[حتٌُّّة[ألّحنِآ ْ خلُّحتإلُّئحبَّجبَّآل ط[جلحجبٌحبح خ٢ةٍُّ ة[ٌٍُّ ئُّ ٌّ[ألٍُّ ألً
إلُّؤًْ خُّ ط[جلحجبٍ ؤ[ك جبَّضًحجلآل:ئُّ سُّضرىختجبألَُّّْ ٌىِ:ذخت ْ:س[حت مجُّْإلُّحتٌآل زختخلِ
زًٌَُّّألحبَّ زختخلُّةُّ ذختٌحنَُّّْآ ئٌُُّّةِ طُّؤُّ:ئٌُُّّءآ ٌى[ألَُّّّْآ حتَّإلُّألحبَّ:ؤختٌُّّ:ألً
ط[جلحجبٍ نيًألىُّ أل[ألّ[ألَُّّْآ ّ خُّجبٌإل رِّ: ّ نيأل ْ هحتؤُّة[ألِ: ْ ط[جلحجبٍ أل[َّْحت�ةِ خُّ
ألُّّّآ ة[ؤئّخن ذُّْحْ ّىِ نيُّؤى إلُّحتَّْء ألُّّّآ حتْْآل ّىِ نيُّؤى ضٌحبح ضًجبٍ ئُّ
ؤّ[ألٍُّ ئُّ: ةُّ جتٌُّّْْ ّ ؤ ّىِ نيُّؤى خُّئىً ّرآ ديًئإلُّئ ّ ئ خُّئ�ُّألٌُّْجم٨ ّىِ ؤ[ه
ْ أل[َّْحت�ء ةؤُّئ�ُّة[ألَُّّْ ةؤٌُُّّذُّّة[آل:ْ:زُّحتَّخلُّألحبألِ حلَّ ّ إل ًحآل ّ أل ِّ ؤئؤأل
جتٍْْ ّ ؤ ّف خئ جبَّذًحألف خُّئىً َّْحتمجختذًَّآ سحتحْسحتٍ حت�َّإلُّألحبٍ جبَّئُّز:ْ ْ ؤ[أل[

ط[جلحجبٌُّّ. أل[ألِ ّ خُّجبَّخلرإل حتَّْذِ ؤختل[ٌُّذِ
ط[جلحجبٍث :1بأل[َّْحت�ةِ

ٌ[آل هُّئجمُّكآ خ٢ةختجبألٌَُُّّّْةِ خ[خُّذِ ذُّألإل[ ألُّّّآ خجن[ٌّحبح ئُّ طضض[جلحجبٍ
أل[َّْحت�ةِ :ْ خ[خُّز ّ ؤُّئة خُّ زًٌَُّّألحبَّ طٍَُّّْ ألحبٍَّ ّ إل ألُّّّ ؤّر[هّحلٌىِ:
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�ْحألّألّ[آل ذ٢ : ِ جبَّخ ةُّ هّىختٌَُّّْ خلّ[خلِآ ط[خًْحتٍآ ةؤٌُُّّذِآ خُّئ�ُّألٌُّْجم٨
طُّْ إل[ْة[ز أل[َّْحت�ة[ألُّ: ْ خ[خُّز طُّال خُّئىً ٌآلآ خىخت جبَّخلرألّحن[آل :ْ ٌر خىخت خ
ْ ٌ�خت حت خ[حتْجبض[ألُّجبح ئُّْ نيًألىُّ حبحٌُّ. ّ ذ ط[جلحجبٌّ[آل ضًجبٍ ةُّ خ[حتْجبض[ألُّآل
ذُّْحْة[حتَّ زختخبٌَُّّةِ ط[جلحجبٍ جبَّخّألف ْح ٌُّخ ٌآلآ ىحب ّ ز ط[جلحجبٍ خُّ خختَّْجبَّحتَّة[آل
خل[جلةختجبألِ ٌ[آل خ[حتْجبضُّة[آلآ مجحت�٩ٌ :خ ة[حتةختجبألّخن ْ ٌر أل[ةخت خُّجي خُّجي ةُّ
ذُّْحْة[حتَّة[ألَُّّّْ ْ سّ[ْحجل حتَّإلُّألحبَّ إلُّؤًْ خُّ ط[جلحجبٍ أل[ألِ ّ خُّجبٌإل خ[حتْجبضِ

ّحنّألٍُّ:مجختأل�ُّ. ٌىِ:ئُّز ة[حت
إلٌُُّّث ةؤٌُُّّذِّ سّ[ْحجلٍ ط[خل٨ ؤختل َّْء خًْق[آل: ذختََّّْآ ٌُّةِ ئُّ:
ط[خل٨ ؤُّجبَّألِآ: جبحؤضضُّجلحتحٍَّْ ط[خل٨ ةؤُّئ�ُّآ ٌُّةُّؤف ةُّخلِآ ذ[ةُّ ط[خل٨:
ئُّ ط[خلر[ألُّجي طُّال إلُّؤًْ: ْ ًّجبَّْئُّذِ: أل ٍُّ�ؤُّئة ألُّذَُّّْآ: ألّحنرّؤ[آلآ: ْ ْز
خ٢ أل[ذًحألف ٌُّة١ٍ ِ خ خُّ خ�ختَّ جبٌ[حتٌحبَّةُّآلآ ٌُّة١ٌخن :ْ زًٌَُّّألحبٌحبحآل ٌ سحت
هُّئجمُّك حت�ٍْْ ئُّ :طٍَُّّْ ِ خ خىٌُّألَُّّْ..أ ٍض ذُّألّ[ ط[خلر[ألُّ:خُّ ئُّْ ة[ال إلّمت ئُّ
خُّ ٌرَُّّْاآ ط[جلحجبٌحبح:خىخت خُّخلُّحت جبَّخلر�ختذآل ئُّ خ٢ ط[خلر[ألُّجبح ئُّْ ْ ؤّر[هّحلٌىَُّّّْ ْ
إلُّحتٌُّء ة[حتٌ�ُّحتٌُّة[ألَُّّّْ.  ْ حتَّإلُّألحب ٍة خُّ سّإل[أل�ُّحتحٌّحبح ّجمر[ٍ ط ذ[ٌدُّذِ:ئُّ
ئُّ : ِ جبَّخ ٌُّخ ذختجبحآ ط[خلرُّةٍُّ ئُّ طضض[جلحجبٍ خلُّحت جبَّضُّألُّ ةز: ط[خلر[ألُّجي ئُّْ
ئُّخُّحتني[ْ ُّض[ئ طُّال ط[جلحجبٍ ئُّ ّىختجبآل: ة[حتز خ جنّ[ْ: خ[خُّذّ[ألٍُّ ّىِ ّ�ٌُّحنرأل ذ
حتَّإل[ةٍُّ ؤ[أل[: خُّ ط[جلحجبٍ جبححتخلر[ألّحنحبح :ٍُّ�ؤُّئة ئُّ ذُّأل[ألُّز نيًألىُّ ٌرآ: خ�٢
ٌ[آل ٌ[خل[آ ِ ةُّْحذُّ:جبَّخ ٌرح أل[ةخت َّْ زٌُّخت� جبححتخلر[آل ٌ[خل[ٍ ٍ ط[ٌ[:ئُّْ ألُّّّآ خًْألِ
زًٌَُّّألحبٌُّّة[آل جبَّْئُّذحبح ْ إل[ْذّ[آل ًحآل ّ أل ئُّ ّر إلُّخ ٌ زُّق[آل“ ٌدُّخلر“ مجخت

ٌىد﴿[ز. حت
خًْألِ خلُّحتَّذ[ٍ ئُّ ّرآ خ ٌ[خل[ٌُّء إلُّحت ؤ[أل[ٍ مجُّْإلُّحتٍ نيُّّّح ٌ[خل[ خُّال
ْ:طٍَُّّْ حبحتحَّْ ّ ز ٍُّ�ٌ حت طٍَُّّْ جبٌ[حتٌىختجبألِ ئُّ خختٌرُّّ خلُّحتجبَّؤُّآ طُّال ٌ[خل[َّْ:ذ[
ط[جلحجبٌُّةِ خلألًْحتٍ: جبَّخلرألّحن[ألىُّحتٍ رُّ ّ جبَّخ ٌ[خل[ ُّّّجي ز خُّْ :ْ يُّجبَّنٌُُّّ
ٌ[آل ةؤُّئ�ُّآ:جبَّْئُّزآ مجختْسآ ًّ أل ط[جلحجبٌُّةِ إلُّؤًْ إلُّؤّحنُّ ٌُّجبَّخلرُّخُّحتةختحْآ:خ

ٌ[خل[. خُّ ٌى﴿جمرألُّ حت ْ جبٌ[حتٌىختجبآل خ[خُّذِ ةؤٌُُّّذِآ يُّْححتٌَُّّةِ إلُّحت
ط[أل[حتجنّحلال ئُّ ّ جنر هُّئجمُّهُّّةٍُّ ْ ذّحتٍ حتَّإلُّألحبَّ إلُّحتجبْْ خُّ ط[جلحجبٍ
خُّ ط[جلحجبٍ خلّ[خلُّّةُّجبحآ ةؤٌُُّّذِ:ْ ةختجبححتٌُّ حتَّإلُّألحبَّ :ئُّ خُّال ٌر. جبَّمجخت ئُّض
ٌى﴿ختحَّْآ:جبٌ[حتٌىختحَّْآ خُّحتجلَّهرىختحْ:حت سّ[ْحجل خُّ:ؤّى[ألّحلؤِ هحتؤِ:سّ[ْحجلٍ سحتَّإل[
حتَّني[ْ ِ جلحتَّؤئ ؤّى[ألّحلؤُّة[ألِ ذذ[ئّر[حتٌحلؤُّة[ألحبح ُّ حتخبق ئُّ خلُّحتةًذىختحَّْ. ٌ[آل
حٍ ٌخت� ْ إلُّآل.  نيّأل[ٌُّذّخن ه[جنّحلالآ خلّةختحذِآ ط[٩ٌآ ِ حتخبق جبٌ[حتَّ ٌر. جبَّةخت
ْ يدًئىختحَّْ خلُّحتجبَّال:جلٌ[ذخت ذختٍ ؤّى[ألّحلؤُّة[ألِ إلُّؤًْ ةُّ:ئُّ جبقًةختحخلِ خلّجمرؤِ

إلٌُُّّ. ط[جلحجبٍ خ ضٌ[آل جبٌ[حتٌىختحٍْ خلّجمرؤِ ُّة[ألّخن إلُّؤًْ:حتخبق
أل[َّْحت�ةِ ئُّخلُّحت ةؤٌُُّّذُّّة[آل ْ خلّ[خلِ ّحلَّ إل ًحآل ّ أل أل[ةةِّ:ئُّ ٍُّة[ةئ
حتجنألد٢حألِ ئُّؤد[حتٌَُّّجنَُّّْ خُّحتسُّخلرُّةختجبألّحبح. ْ جبححت�جنغ ئُّ خًَّْ ٌُّأل�٢ٌِ ْ ٌ[خل[
ئُّ ٌى﴿ختحْ حت ّىِ إل٤ُّألحبٍ:إلُّحت:مجختْْز ّحنُّأل�[ألِ ز ٌ[آل ّآ نيّأل إلُّؤًْ طحتمج[ألِّ
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ةؤُّئُّة[ألّ[ألَُّّْ ْ مجختْس خُّحتخبََّّْألحبٌِ ِّ ز خُّ ْ ئُّ:ٌُّة١ سّ[ْحجل خُّ ةؤُّئ�ُّجبح
خلّ[خلِآ ةؤٌُُّّذِآ خ[حتْجبضِ خُّ خُّحتخبََّّْألحبٌُّة[ألّخن ْ جبَّمجُّآل طضض[جلحجبٍ ئُّ
ذ[ٌدُّز ّ:ٌ[خل[ٍ ؤُّئة ْ إلُّحت:مجختْْس ّفآ خ[:خئ ٌ[آل خُّخل١حَّْذَُّّْ. ط[خًْحتٌّ[ألَُّّْ
ئُّ ْ جبَّة[ز جبٌ[حتٍ خ ةختحَّْة[ألّ[آل يُّجبَّنُّ: :ْ حبحتحْ ّ ز ُّ�ٌ حت ةُّ إلٌُُّّ ضٌ[آل خُّ
ٌ[خل[ٍ ٌر. إلُّحتنيِ زُّء:ملخت ٌ[خل[ٌُّ طُّْ ّر أل[خ ّرآ خ ط[جلحجبٍ:ضجنَُّّّْ ؤ[ك حتْحأل�ٍُّ
ِ جبَّخ جبٌ[حتٌىختجبألِآ ئُّ سّ[ْحجلخًْألّ[آل حٍ ٌخت� ْ ةؤُّئُّة[آل ْ مجختْس ةُّ مجحنرّّحنُّ
ؤ[ؤُّئٌُّ[آل ْ جبَّة[ز جبَّخلرُّخُّحت إلُّؤًْحآل خ ط[جلحجبٍ نيًألىُّ ٌألآلآ خألً ئُّخلُّحت ذُّخ[ٌِ
ئُّهحتؤُّة[ألِ ّىُّ هحتؤ جبَّخلرًْحت ّ�ًؤ[آل خ جبَّض[زآ ٌىّخن حت ْ جبٌ[حتٍ حبح ّئُّمجُّئ
جبَّحتهُّذِ ةؤُّئُّة[آل ْ مجختْس إلُّؤًْ: خل[ٌٌُّحبح ئُّ : ِ جبَّخ ْ ةؤٌُُّّذِ زُّق[ألِ:

ألُّض[ز. ٌحل زُّحتحْ ذختٌ[آل طٍُّْ ة[ؤّ[آل إلّمت طٍَُّّْ خ ّرآ إلُّخ ضٌ[آل زختخبٍَّ

جبَّحتةُّْذُّة[ألِ:ط[جلحجبٍث ْ:ًَّ ّ جن ,ب
ئُّْحألُّجي: إلٌُُّّآ جلحتٍ جبَّحتةُّْذٍُّ ْ هحتال ط[جلحجبٍ إل[ْنيُّحتضُّة[ألحبح ُّ�ؤُّئة :ئُّ
ض[َّْألحبححتٍ ط[جلحجبٌِ خْةختجبألَُّّْآ ْ حتخبأل[ؤُّمجُّحتٍ ط[جلحجبٌِ ٌآلآ: جبَّحتخخت� ط[جلحجبٌِ
ةخًْألَُّّْ ط[جلحجبٌِ خضض[جلححت�جبححتٍآ ْ خ[جلحتمج[ألِ ْ ة[حت ط[جلحجبٌِ ّىختجبألِآ ز ُّؤ[ؤُّئ ْ
ط[٩ٌ خ٢ْخ[َّْحت�ٍ ْ خبآل ط[جلحجبٌِ خلُّألحبٌى[ٌِآ: ة[حتٍ: ْ ٌى﴿جمغ حت ْ شّحلخ[ٌُّذِ ْ
ط[جلحجبٌ[ألُّجي:خ:إلُّؤًْحآل طُّْ إلُّؤًْ ِ جبَّخ خلختْْذُّة[ألِ. خُّ ٌ�ُّجبحآل :حت جبألّ[ٌِ:ْ ْ
ئُّ ٌألَُّّْ. سّ[:خىخت ّر أل[خ ٌُّة١آل ذُّْحة[حتٍ ّ:ؤ[ك ؤُّئة نيًألىُّ ّرآ خ جبَّخلرُّخُّحت
َّْء ٌرآ ط[جلحجبٍ:جبَّةخت ئُّ ذخت سحتٍ ةؤُّئ�ُّجنحبح:جبحْحٍ ٍ إلُّألحب ئُّ ْ:ّ ْذ إلُّؤًْ
ضٌ[آلآ خُّ: ذ[ٌدُّز ةئرًحتٍ :ْ جلؤ[آل أل[ألِ ّ خُّة[حتإل خ طّرألُّّة[آل: ةُّؤّألُّ ط[جلحجبٌِ:
خ طزجلخلّآل خًْألِ نيًألىُّ طزجلخلّآلآ خلّ[خلِّ شّحلخِ ٌى﴿جمر٩ حت ط[جلحجبٌِ
جبحْحة[حتٍ:خ:ْ ٌ[حتَّة[آل خخت� ضجمرألُّ:خلُّحت ة[حتٌ�ُّحتٍ ر:خّ جبَّخ ّ طُّْ:ةُّؤّأل[ألُّ:جبَّحتهُّذ

ْ...إلرحب. ّىلّألَُّّْ س ّ ئ إلُّئِ حتَّضجم[ألحبألِ ْ جبَّخلُّز جنُّه[هُّّز:ئُّ
حتَّإل[ حتخبحآل: ئُّ ٌ حتخب ٌىحبح ُّ�ؤُّئة ئُّإلّمت: ْ ط[جلحجبٌ[ألُّ ئُّْ ة[ال إلّمت خُّال:
ّر إلُّخ ّىختجبألّحبح ة[حتز ْ جبحؤُّجلحتحألحبآل: ئُّ ٌ ٌى﴿ُّحت حت ّر جبَّخ خُّئىً: ّرآ أل[خ ْ ألُّخًَّْ
ٌى﴿جمر٩ حت ْ ط[جلحجبٌُّ طُّْ خُّحتيُّحتححتةختجبألِ ئُّ خى[ز جبَّخلرُّخُّحت ذ[ةُّة[آل ؤ[ك ةُّ
ْ ةؤٌُُّّذِ ٌحلٌِ ٌُّةخت� ٌى﴿جمرألُّ حت طُّْ خألُّؤ[ٍ ٌ خُّسحت .ِّ ز زًٌَُّّألحبٌُّة[ألّ[آل
جبْخبؤآل خُّ ْ جبحخُّجنألُّخًْآل ذ[: ألّحنرّؤ[ألحبح ْ جبَّْئُّز :ًٍَّّ ئُّنيًححتني ّر خ خلّ[خلِ
ط[جلحجبٌ[ألُّ طُّال ًٌَُّّّجنحبح نيًححتني ئُّْ خى[ز. جلحؤآل مجختْزُّة[آل ْ ُّ�ؤُّئة ألُّخًْألِ
جبحؤُّجلحتحٌَِّْ ًَّّحتَّة[ألِ ز نيُّخلس[ألحبألِ ْ جبقًةختحخلِ ٌىِ جبَّخلرًْحت خًْألِ خُّ
سّ[ةختجبألٍَُّّْ حلةختجبألِ ّ خُّإل ْ ؤختل: ؤ[هُّة[ألِ ئُّ ٌحلمجختذآل: حت ْ ٌ[خل[ خلُّحتَّْحتٌِ ْ
أل[ إل[ْنيُّحتضِ ئُّخلُّحت:خألىلّألٍُّ خلّ[خلِ هختٌَِّ خألُّؤ[ٍ جبحألأل[آل:خُّ ْ جبَّخلُّذُّة[آل

ّر. جبَّخ حلذخت ّ خُّإل طّر٩ ْ:أل[ ط[٩ٌ
ْ هحتال إلُّؤًْ خُّ طضض[جلحجبٍ أل[ألِ ّ خُّجبٌإل خ جلَّؤ[ألُّذُّ خ[جن١ٌآل جبقًةختحخلِ
جبقًةختحخلُّّة[آل ؤّى[ألّحلؤُّ نيًألىُّ سحتحْسحتَّة[ألَُّّّْآ أل[َّْحت�ةُّ ْ جبَّحتةُّْذُّ
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إل[ْة[ز خلّ[خلُّّة[آل:ْ ْ ةؤٌُُّّذِ ّحلَّ إل ْ:إل[ْخلُّأل�ىُّحتٍ ط[جلحجبٍ جبَّخلرُّخُّحتٍ
جبَّة[ز. ذختٌحنحبح خُّخلُّحت:مجختْزُّة[ألِ ّ ط[جلحجبٌِ:مجختْز ٌِ�جلٌ[جبَّحت جلحؤ٩

جبقًةختحخلِث ذب
ٌى﴿جمر٩ حت :ٌِ ئُّحت� طضض[جلحجبٍ ئُّ ألحلٌىدًْألَُّّْ خ ّىُّ ؤّى[ألّحلؤ جبقًةختحخلِ
ألُّّّ ضًجبٍ:ط[جلحجبٍ جبقًةختحخلِ ٌُّخ ةُّأل[ئحبحآ ْ جبحؤُّجلحتحَّْ ّ ؤُّئة ئُّ ط[جلحجبٌَُّّْ
طُّمجُّحتٍ ئُّ مجحت�٩ٌ ْ ط[جلحجبٍ أل[ألِ ّ خ:خُّجبٌإل جبٌ[حتٌىختحَّْ ّىِ خلّجمرؤ طٍَُّّْ ألحبٍَّ ّ آإل
ئُّؤ[أل[ة[آل ؤ[أل[ٌُّء خُّ جبقًةختحخلِ خُّْسحتَّجي ةختجبححتةختجبألِ. خُّ: :خ أل[ألَُّّّْ ّ خُّجبٌإل
خُّحتهختحْحألُّة[ألَُّّّْ هُّئجمُّهُّّ خ[جنُّّ ْ ني[ةُّ ئُّ ّ ة[ذ جبَّة[زآ خلألًْحتجبححت ط[جلحجبٍ

خُّحتجلَّهرى[حتٍ. ْ ٌى﴿جمغ حت خ[خُّذِ خُّ جبٌَّى[ز
خ[أل�ُّجنٍُّ ّر أل[ذًحأل خلّ[خلِ ّىِ: مجختْز ْ ةُّخم: إلّمت ذّحتٌحنَُّّْ حتٍْْ ئُّ
مجُّحت جبقًةختحخلَُّّّْآ: ئُّخ[حتٍَّ إلٌُُّّ ٌُّةٌّىُّحتٍََّّْ ْ ذُّْحْ يجمٍُّ خى[ز طَُّّْ
خُّ جبَّحتإلُّة ٌ[آل ّرآ أل[خ سّ[ْحجل جبٌىر[ذحتٌّخن خُّ جبَّحتإلُّة زختخلُّةُّ ةُّْحذُّ ّر ْحخ
ٌئِ ٌُّء:ؤجب ؤ[ألًحألُّّ ّ ز ٌُّخ جبقًةختحخلِا.  جبٌىر[ذحتٌحلؤِ ٌُّةِأ خُّ: جبخب نيُّؤىِ
إلُّؤًْ ْ ٌآل جنً ْ ة[ز إلُّؤًْ ئُّ خُّحتسُّخلرُّةختجبآل خ ّر إلُّخ ط[ؤ[جبَّةختحْ جبقًةختحخلِّ
ذ[ٌدُّز ّحنّألٍُّ ز ئُّ ة[حتٍ ْ خ[حتْجبط ةؤُّئ�ٌُُّّء إلُّحت خُّئىً ةؤُّئ�ٌُُّّةحبحآ
ؤُّذختخلّحبححتَّآ ّىِ نيُّؤى خًْألُّ: :خُّض ذ[ٌدُّز نيُّؤىِ: طُّال: خُّال إلٌُُّّآ: ٍخُّض
جبقًةختحخلُّّة[آلآ َّْحتنيُّحتض[ألُّ حتَّذىختجبألٍَُّّْ خ ٌ ز[خل[ْ َّْء خ[حتجبح جلحت ئُّ نيًألىُّ
خلّ[خلُّّة[آل ّحلَّ إل ئُّ ٍ إلُّألحب سّ[ْحجلٍ جبقًةختحخلّ[ألٍُّ حتَّذىختجبألٍَُّّْ:جبٌحبٍ خ ٌ[آل

ألختحَّْ. ّ إل خُّة[حت
طضض[جلحجبحٍ ؤ[ك خ ةختجبححتٌُّ خلّ[خلّ[ألٍُّ ؤًؤ[حتَّخلٍُّ جبقًةختحخلِ ةُّْحذُّ
ئُّض ًَّّ جن :ْ ٌآل ًٌجنً حت ّ ؤُّئة ؤّى[ألّحلؤُّجي طُّْ .٨ّ أل[أل ّ خُّجبٌإل ؤّى[ألّحلؤِ ْ
ط[خل٨ ْ زئُّ: خُّ سّإل[ألحبح ْذ[ألِ: إلُّؤًْ ئُّ: ْ أل[خلختحْآل ؤ[ألحبح ئُّؤخت� ةُّ: ٌر جبَّمجخت
ط[جلحجبٌِ خلّ[خلِآ شّحلخِ ط[جلحجبٌِ زُّحتئُّؤ[ألر[حتٍآ ٌرأ جبَّةخت ئُّخلُّحت طّحنّ[آل سّ[ْحجل
خبْْحتٍ جبَّأل�حبحآلآ خلألحبْيِ ط[جلحجبحألُّآ إلُّئدجتححتجبألِ حتخبأل[ؤُّمجُّحتٍآ ْ خ٢ةختجبألَُّّْ
ةُّْحذُّ:خلّجمرؤِ ٌدُّخل٨:ط[جلحجبحألُّاآ جبَّخلُّذِ:ٌ[خل[آ:مجخت جبحؤُّجلحتحٌَّّْدًْآل:ْ ٩ّآ ألإل
ٍض ط[جلحجبحألٍُّ ضًحخل٨ :ِّ خُّز ُّ�ؤُّئة خلّ[خلٌُُّّّ خلّجمرؤُّ: طُّْ: جبقًةختحخلِ
إلُّحتْح ْ ّر أل ّ ضٍ:خُّجبٌأل[إل طّحنِ جبقًةختحخلِ َّْةختجبألِ زٌُّخت� خُّال ّرآ ٌأل جب خُّحتإلُّؤِ
حلحآل ّ ض ً ّ أل ةؤٌُُّّذِّ ّ�ٌُّ[ألحبألِ ز ْ زُّحتَّْحتجبَّ ئُّ طُّمجُّحت رَُّّْآ ّ أل ّ جبَّؤ هحتؤِ خُّ
خ[خُّذُّّة[ألِ ؤُّحتسُّ ط[ٌألُّّة[ألحبح ٌألُّ جنً ْ أل[آل ّ خُّحتإلُّؤإل جبَّجلمج[ة[ألِ ْ ٌألحبأل�ُّ ضً ْ
ّىِ ؤجبٌئ أل[جنرًحألف ٌُّخ ّرآ ألُّخ خًْألّ[آل جبقًةختحخلِ ةئرًحتٍ: ْ جبقًةختحخلِ
زئُّ ّىُّ جبض جبقًةختحخلِ نيًألىُّ خىٌُّآلآ خُّحتسُّخلرُّ: جبقًةختحخلِ ِة[ؤئ ْ ط[ؤ[جبَّ
ةُّئرًْحتٍ:ْ خلّ[خلِآ ط[خًْحتٍآ ةؤٌُُّّذِآ ة[حتٍ خ[خُّذِ ْ ٌر جبَّألخت خًألّ[جب زئُّ خُّ

خُّحتجبَّْحؤُّ. زُّحتَّْحتجبَّةختجبألِ
ّ ؤّى[ألّحلؤ َّْء ئُّ:ةؤُّئ�ُّجبح ةُّ طُّحتةُّجبح:جبَّأل[خلّألَُّّْ خُّْ جبقًةختحخلِ ّؤُّ ط
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ضًحخل٨:ط[جلحجبحألٍُّ ِّ خُّز حبحألِ ّ مجُّجنُّز ْ ُّ�ؤُّئة أل[ألٍَُّّْ ّ خُّحتإلُّؤإل جبْْخ[حتَّ خ
ّر. ّحبَّمجٌُُّّأل ّ خُّس إل[ْْذّ[آلآ ط[جلحجبحألٍُّ ْ إل٤ُّألحبحألُّ ضًحخل٨ ْحذُّ ذ[ةُّة[ألِآ
زُّحتَّخلُّألحبْْجبحآ ذ[جلَّ ْذ[ألِ ئُّ خُّ:ذ[ٌدُّذِ ط[جلحجبٌخنآ ْ إل٤ُّألحب إل[ْْذِّ نيُّؤىِ
خحلحألف:إل[ْذِ ِ جبَّخ ةُّْحذُّ نيًْألُّ.  جبقًةختحخلِ خُّحتَّْ حتَّْذِ ٌُّةُّؤِ إلُّأل�[ٍْ

ُّّح ّ ة
ْ حتَّذحبحألحبآل ْ ألُّضجنِ ْ ألُّجلحألِ :ْ ئُّ:إلُّخبححتٍ ةُّخلٌُُّّ طُّْ ط[جلحجب إل[ْْذِّ
إلُّخبححتٍ ِئ ّ إل ٌخت ئُّخب طُّْحألٍُّ ٌُّخ ّرآ خًْخ ط[جلحجب ذ[ٌوِ ْ طّر٩ جبَّؤ[حتٌ�ختٌِ ْ ذختخم
ألُّجلحآل خبألِ خًْخآل. ئُّجبحٌ ط[جلحجبٌّخن خُّ طُّمجُّحت ألفآ إل[ْْذُّّةِ:ط[جلحجب ألُّجلحألّحبحآل ْ
خُّ ّر أل[جنرًحأل ْ ألُّّّ ط[جلحجب: ّىِ خبأل زّ[ْ: خ ز[جنىٌُّذِ: ةذىختحْ:خُّ ْ ألختحْ ّ حتَّذ ْ
ْ رّّحنحبح:ةز ّ ةُّخل خ[حتٍ ٌ[خل[ٍ ْ مجحن٨ ئُّ:ٌ[خل[ٍ إلُّحتنيُّألحب خحبحزآ ٌ[حت خخت� ط[جلحجبٍ
خُّحتخبََّّْألحبٌُّ خُّ ط[خلرِّ:إلجنّ[حتٌّ[آل ألحلؤِّ ٍطُّْحألُّ:خُّإل ّر. ألُّخ ئُّخلُّحت خُّألحبٍ
ئُّ خُّذًحأل[ ْ ط[جلحجب إل[ْذِّ ألُّّّ. ط[جلحجبحألٌُّ[آل: ٌ[حتجبحألِ: خخت� ذًحأل[ٍ حتحخلرُّيّألُّة[ألّ[آل
ٌ[آل ضٍآ ذ[ٌدُّذُّة[ألِ خُّحتخبََّّْألحبٌُّ خُّ إلٌُُّّ إلجنّ[حتٍ ّىُّ ةُّخل ط[جلحجبحألُّ ٌ[حتجبحألِ خخت�
ْ خُّحتهختحْحأل١ ّىِ ؤُّئة مجختْسآ:ٌ[آل خُّحتخبََّّْألحبٌِ خُّحتخبََّّْألحبٌُّة[ألِ:خُّ ىُّئىختجبألِ ّ ذ

طُّْ:خألىلّألٌُُّّ. ئُّخلُّحت ٌٍْجمرُّة[ألِ:ض ْ خًألّ[جبأل[ألِ:ضًحخلر ذًحأل[جنُّ:ئُّ خُّ
إلجنّ[حتٌِ خىٌُّآل ذ[ء ئُّ نيآل:ْح ةُّ ّر جبَّخ خألُّحت�َّذِ:طَُّّْ زختخلّ[حتٍ َّجنحبح ئ٢
ؤئىُّنيِ ةُّ جبقًةختحخلِ طُّجلؤًْألِ نيًألىُّ ٌ[حتَّة[ألِح خخت� ْ ضًحخلر خُّ: ّر: إلُّخ
ؤُّحتسُّ ط[ؤ[جبَّةختجبألِ: ْ جبٌ[حتٌىختجبآل ِ خ خُّ ّر خ ط[جلحجب إل[ْذِّ ط[جلحجبحألٍُّ ضًحخل٨
جبَّخلُّذِ ألُّّّ جبْْحت ط[جلحجبحألُّآ ٌ[حتجبحألِ خخت� ةئرًحتٌُّة[ألِ ْ ط[خًْحتٍ ةؤٌُُّّذِآ
ؤ[جبٍَّ ْ ذُّيُّؤُّألِ ْ حتَّأل�ُّ:خ[جلحتمج[ألِ:نيُّء جبَّؤ[حتمج٢:ْ ْ ذذ[ئّر[حت ْ جبٌىر[ذحتٍ

خلُّحت:شًةال. رُّ ّ أل ّ إلجندُّحت:ألُّإل
ّ:جبقًةختحخلِّ ْذ جبَّْئُّز:ْ ْ ُّ�ؤُّئة إلُّحت ّىِ:خلّ[خلِآ مجختْز إلُّحت ةُّْحذُّ
حتحخلرُّيّألُّة[ألِ خُّحتخبََّّْألحبٌُّ خُّ خ:إلجنّ[حتٍ ْضًجبٍ خ[خُّذِ خ[حتْجبضِ ِ جبَّخ ٌر خً

ة[ؤٌُُّّح خ[حتْجبضُّ طُّْ خى[ز. ةُّْحذُّ خل[جل ةؤُّئ�ُّة[ألِ ْ ذ[ء
ض ئُّ ّر جبَّخ ٌ[حتؤُّذّحبَّحتٌ[آل خ[حتْجبضُّ: طُّْ ّفث: خئ ط[خل[ألِ خُّ جبَّذًحألف
ط[ٌألحبَّ. ئُّ ذختخم جبَّؤ[حتمج٢ٍآ حتَّذ[ألحبآلآ ألُّجلحألِآ ألُّضجنِآ إلُّخبححتٍآ ئُّ حتجلمج[حتةختجبآل
خُّ ىُّئدًْآل: ّ ذ ْ ضٌ[آل جنُّحتَّهؤُّألحبٌِ: خُّ إلُّخلر :ٌَُّّْخُّإل خ[حتْجبضٌُُّّ طُّْ:
ٌ[خل[ٌُّةِ خُّحتجبَّال ئُّ ْ جبَّحتهُّز ْ:ٌُّةجم[ألِ:ئُّ ط[خل[ٌحنِ:ةؤٌُُّّذِ ْ:ُّ�ؤُّئة
ئُّ خى[ز ةؤُّئ�ُّة[آل ْ ذ[ء ط[جلحجبٌِ جلَّؤ[ألُّذِ ةُّ خىُّآلآ ٌىحبح جبَّخلرًْحت ئُّ ألًْخلختحْ
ض[ء:ْ:ألّحنرّؤ[آل خ طّألرّؤ[ ْ حألحبآل حزُّحت� ة[حتحت� ْ ذًحأل[جبححتٍ خألىلّألٍُّ جبَّْئُّذحبح:ْ:ئُّخلُّحت
إلُّحت ْ ذُّيئّحبٌُّّة[آل طّألرّؤ[ ْ جبَّخلُّذحبححتٍ ْ ض[ألُّجبحألِ خألىلّألٍُّ ئُّخلُّحت ّرآ:ألُّء خ

إل[ْذّدًْآل. هُّجلحٍ طَُّّْجنُّ
ط[جلحجب حت�حخل٨ خُّ ّر أل[ذًحأل ّرآ خ أل[ٍْ:إلُّحتنيُّّّء: ؤختلآ إل[ْْذِآ ذ[ءآ خُّال
حتَّهر[حت ئُّخلُّحت مجحنرّحبح: ٌ[خل[ٍ ئُّ خُّألحبَّة[ألّخن: :ْ ةز إلُّؤًْ ذُّأل[ألُّزآ:مجُّحت ّر خ
خ[خلّ[آل ةُّ ّر ألُّخ خ[خُّذّ[ألٍُّ ؤُّحتسُّ طُّْ طُّمجُّحت ٌرآ إلُّئد�٢ خ٢ةختجبألٍَُّّْ ْ
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ةؤٌُُّّذُّّة[آلآ ْ ط[خًْحتٍ ؤ[هُّ ْ حبحٌْجم٨ ّ ز ئُّ: سُّضرىختجبألَُّّْ ًَّّةختح. ئ
ْ:ط[خل[ٌخنآ ط[حتحؤِ خُّ ذُّألحبحتْخل٨آ:طّحنىختجبآلآ:إلُّخلرىختجبآل خًْآلآ ؤ[ك:ه٢ َّْء
جبَّخُّآلآ جبقًةختحخلّؤ[آل خُّحتَّْ طُّؤ[ألُّآل ٌ[خل[آ ئُّخُّحتجبَّال ٌُّةجم[ألِ ٨ٌآ ض[َّْألحبححت
ط[جلحجبٌُّ ْ ئُّخ[حتٍَّ:ؤ[ي يجمُّةختجبآل طُّؤ[ألُّجي ِ خُّخ ألآلآ ّ خ:جبَّحت�َّضجم جلَّؤّألٍُّ ٌ[آل

جبَّمجٌُُّّألآل. حتذًْجنىختحْؤ[آل ِجنىئ جبقًةختحخلُّّةِ خُّ خلّ[خلُّّة[آل
طّحنىختجبألُّ ّ جنر إلُّؤًْ ئُّ خُّحت ة[حتٍ:جبقًةختحخلِ خ ة[حتح ؤٌُّحبحألِ: ةُّْحذُّ
جبَّةُّآل جبحتْخلر ضًجبٌُّة[آل ه[ةرُّحتَّ خ[خُّذّ[ألٍُّ ؤُّحتسُّ طُّْ ط[ؤ[جبَّةختجبألِ خ
ئُّ ذًحأل[جبححتةختجبألّ[آل ْ ةؤُّئ�ُّة[آل ْ ذ[ء إلجنّ[حتٍ خُّحتجلةختجبألٍَُّّْ ئُّ ْ
خألىلّألٌُّ[آل ئُّخلُّحت: ط[جلحجبحألٌُّ[آل ٌ[حتٍ خخت� ْ ضًحخلر ْ ئُّخُّحتخبََّّْألحبٍ خُّط[مج[خًْآل:
طُّْ ئُّخلُّحت ط[ؤ[خبَّة[ألِ: خلّ[خلّخن: ّىِ خلّجمرؤ إلُّحت: جبَّةضضُّآل. قًْألُّمج٢ٍ
إلُّحتجبْْ خُّ ط[جلحجبٍ ْ جبقًةختحخلِ ألحلٌى١ٌآل:خلّجمرؤُّ:ئُّ ّرآ أل ّ خألىلّألٌُُّّ:زُّحتَّخجم
ُّ�ؤُّئة طُّْ ًٍَّّ جن ْ سحت ط١ّ ةؤٌُُّّذَُّّّْآ ْ ةُّخلِ ذ[ةُّ ط[خل٨
ئُّ ّحن﴿ُّحتٍ جبَّخلرس خُّال ّرآ خ ّ إلُّحتنيأل جبَّةُّآل ّحنُّْحٌُّذِّ ز خلّ[خلٍُّّ
خََُّّّْْ ٌر خىخت خ[حتؤرُّ ّر أل[خ جبقًةختحخلِ ةئرًحتٍ ْ إلجنّ[حتٍ: خْةختجبألٍَُّّْ
إلجنّ[حتٍ خْةختجبألٍَُّّْ خُّ جبَّخلر ِ جبَّخ خُّئىً خُّجبٌإل[ذًَّْآ جبقًةختحخلِ ةُّ
خ ط[ؤ[جبَّةختجبألَُّّْ ض خُّ أل[ألَُّّْ ّ إل ز[خل[ْ ِ خ ٌر خىخت جبقًةختحخلِ ةئرًحتٍ ْ
ةئرًحتٍ ْ إلجنّ[حتٍ خألُّؤ[ة[ألِ حبحٌْجمرُّّة[ألِ. ئُّ:مجختأل�١ٌآل ّ ز ؤُّحتش:ْ أل[ألِ ّ خُّجبٌإل

جبقًةختحخلّّخنث
خُّحتحألدُّحت. ئُّ:حتحٍ ٌحلمجختذآل حت 1إ

ئُّ:حتحْخنيًْألحبح. يدًئىختجبألِ:سّ[ْحجلٍ 2إ
ضُّئى[ألِ ئُّمجُّئ ةؤٌُُّّذِ ط[جنرّ[ألٍُّ ّىَُّّْخبٌ[ألِ ز خُّ: ْحخًْآل خخت� 3إ

ط[ٌألُّّة[آل. ْ خلّ[خلِ يُّأل[مُّذُّ ْ خ٢ْخنيًْآل ئُّ سّ[ْحجل
ذ[ٌوِ:ْ طّر٩آ:ط[٩ٌآ ألُّذٌَُِّّْآ ةؤٌُُّّذِآ زئًحتحئّحلؤِ ئُّ ٌحلمجختذآل حت 4إ

ؤ[هُّة[ألحبح:خ:إلُّؤًْحآل. ئُّ ْحخًْآل:خُّ:ٌُّةجم[ألِ خخت�
حتحٍ خ جلحتٌألُّ ٌحلمجختذ٩ حت :ْ جلحتٌألُّ حتحٍ :خ ةُّؤّألُّ ؤئىُّنيدًْألِ: 5إ

ةُّؤّألُّ.
ى[حت. ّ دُّس ّ س جبحجبمج[آ جبَّخلُّذِ:ٌ[خل[جبحأل[آلآ ِ خل إلُّحت سّ[ةختجبألٍَُّّْ 6إ

ٌِ ئُّحت� جبَّخلُّذُّ طُّْ أل[ألِ ّ ىإل ّ ز جبحجبمج[:ْ ذُّْحٍْ:جبَّخلُّذِ ٌِخلُّحتخُّض 7إ
إلُّئدجتححتجبألَُّّْ.

ٌُّةةُّحتَّْحألٍُّ ٌ[حتَّ خخت� ئُّْ خُّجنحبححتٌىختجبآل ةُّأل[ئُّة[ألِ جبَّخلرُّخُّحتةختجبألِ 8إ
مجحنرَُّّّّْ. ة[حتْخ[حتٍ ْ ْز خُّ زًٌَُّّألحبآل

ْ:ط[ٌألحبححتٍ. :خ٢ْخ[َّْحت� ْ ٌآل جبَّحتخخت� حتخبأل[ؤُّمجُّحتٍ:ْ ط[جلحجبٌِ 9إ
ْ ةُّئرًْحتٍ ةؤٌُُّّذِآ: ٌى﴿ختحٍْ حت ْ شّحلذ أل[ألِ ّ ىإل ّ ز ط[جلحجبٌِ 10إ

جبَّخلُّذِ:جبَّْئُّز. ئُّ ذُّْحٌْ[آل ٌِخلُّحتخُّض ْ خلُّألحبٌى[ ْ طُّعًْؤُّآل
ؤ[ك خًْألِ ْ خ[َّْحت�جبححتٍ ْ جنىؤُّألحبحألُّ خبٌ[ألِ ئُّ ؤختل ؤ[ك خُّ ْحخًْآل 11إ:خخت�
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ْز. ْ:ةئرًحتٌِ ؤ[جبٍ خل[ؤ[ألِ ْ ضحلؤُّذ�ًجلححتٌِ:مجحن٨ ْ إل[ْذّدًْآل
ْ:جلحألّ[حتٌُّة[آل. ؤُّمختٌوُّ خُّ مجٌُّحنغ ؤ[ك ْ جنُّه[هُّّذِ:شىًؤُّز 12إ

ْ خلّ[خلِ ْ ؤختل[ٌُّذِ ؤ[هُّ: ئضضُّ: زّ[ْ ْ خبآل ٌُّةجم[ألدًْألِ 13إ
ةؤٌُُّّذُّّة[آل.

ط[جنرِّ أل[ألِ ّ خُّجبٌإل ْ نيّأل[ٌُّذُّّة[آل سّ[ْحجلٌُّ ةُّؤىختجبألٍَُّّْ 14إ
إلُّؤًْحآل. ط[خل[ٌحنِ:ط[خًْحتٍ:خ:ْ ةؤٌُُّّذِ

مجختأل�١ٌآل خُّئىً ألفآ جبقًةختحخلِ هختحْحألُّة[ألِ حبحٌْجمرُّّ ّ ز إلُّؤًْ طُّؤ[ألُّ:
ٍإل رُّ ّ خد ةُّ جبقًةختحخلّ[ألٌُُّّ جبحتْخل٨ ّىِ خبٌ[أل َّْةختجبألِ زٌُّخت� خألىلّألُّة[ألِ
خدألُّ طُّؤ[ألُّجي ِ جبَّخ ذذ[ئّر[حتٌحلال. جبَّخلُّذِ:ْ ذ[ء ْ خلُّحتةًذى[حتٍ ّحنر٩ ألُّإل
خُّ ضًحخل٨ ةؤُّئ�ٌُُّّء إلُّحت خ مجحن٨ ٌىِ: ةئرًحت حتَّمجُّجلَّة[ألِ ألُّحتٍ ّ ىإل ّ ز

ّر. إلُّخ خًْألّ[آل جبقًةختحخلِ
طُّؤخت�٤[آلآ ذ[ جبقًةختحخلِ أل[ألِ ّ خُّجبٌإل خ ة[حتةختجبألّخن ؤّى[ألّحلؤِ خ[جن١ٌآل

خلّ[خلُّّ. خُّجنحبححتٌِ جبَّجلمج[ٌّىختجبألِ خُّ ْ خًْآل جبحؤُّجلحتحٌَِّْ

جبقًةختحخلِث ْ خًْآل جبحؤُّجلحتحٌَِّْ 1إ
ئُّ ةختجبححتٌُّ ألحلٌىدًْألٍَُّّْ: ؤُّحتسُّة[ألِ مجختأل�١ٌآل ئُّ خًْآل جبحؤضضُّجلحتحٌَّْضضِ
جبحجبزُّحتَّْحتحألُّ مُّيألِ:ْ ؤّى[ألّحلؤِ:ة[حتٍ:ةؤٌُُّّذِّ رُّ ّ جبَّخ نيًألىُّ جبقًةختحخلِ
ة[حتةختجبألحبح ٌ[خل[ة[ألِ ْ جبَّجلمج[ ًَّّحتَّة[ألِ ز ئُّخُّحتجبَّال ذ[ةُّة[آل إلُّؤًْ ِ جبَّخ ةُّ
جبَّجلمج[خًْآل“ خُّ ةئرًحتٍ ْ “مجُّجنُّخلُّألحبآل دُّث ّ ةر طُّال ّىِ خُّجن ْحألُّآ خآل.أخخت� ٌُّةجم[آل

جبحؤُّجلحتحَّْ“ٌُّا. أل[ْألّحن[ألِث“نيُّؤىِ خُّ ةُّ
ْحتجبٍ خُّ ٌرآ جبحجبَّؤُّجلحت ئُّخلُّحت جبحؤُّجلحتحَّْخًْألِ خُّ خ٢ةٍُّ خألُّؤ[ٌٍُّ طُّْ
خ حتحمجٌُُّّألختحْ :ْ ألًْخلختحْ ٌى﴿جمر٩ حت ْ ة[حتةختجبآل ًَّّحتَّة[ألِ ز خُّ ز[خُّألحبخًْألُّ
خ ئُّ:حتجنأل[ٌِ:زُّحتجنِ ٌ سحت خُّ حبح. ّئُّمجُّئ ؤ[ؤُّئُّة[حتحآل ة[حتؤُّألحبحألِ:جبَّجلمج[ةُّ:ْ
طُّجبحٍ ّرآ ّحبَّخُّخلر ز زحن٨ جبَّجلمج[ ةُّ ٌ[خل[ٌِ“: جنُّحتمُّّذِ “ِّ ز خُّ ة[حتةختجبآل
خًْآل جبحؤُّجلحتحٌَِّْ خُّ خ خُّْسحتَّجي:خ[أل�ُّجنُّةختجبآل حت�حخلردى[ذَُّّْآ جبَّجلمج[ةُّ ة[حتٍ
ط[خًْحتٍآ زًٌَُّّألحبٌُّ جبحؤُّجلحتحَّْةختجبألِ خُّ نيًألىُّ خ:جبقًةختحخلِآ خ[أل�ُّجنُّ رُّ ّ جبَّخ
ئُّ ني[ْزجنِ خُّ ٌ[خل[جبحآ خُّحتجبَّال ئُّ ّر جبَّمجٌُُّّأل ذ[ةُّة[آل ٌُّةجم[ألِّ خلّ[خلُّّة[آل

ٌجتَّة[ألّ[آل. نيف:ْ:ذً ْ ط[خلر ْ طّألرّؤ[
ة[حتَّة[ألِ: شىًؤُّزآ ٌ[آل جبَّْئُّزآ ِ جبَّخ جبحؤُّجلحتحَّْخًْآلآ خُّ ِّ:خ٢ةٍُّ ز خُّ
ةُّخل[ٌُّذِ ْ ةُّخم إلّمت ْ خى[ز ِ دُّس ّ س ٨ّآ ةُّخل ألُّء هُّحتؤِآ: ٌىِ ًحجل ّ جن خُّ
ْحذُّ ألُّجبحزآ ة[حتَّة[آل ّىختجبألِ دُّس ّ س ئُّ جبَّخلر نيّأل[ٌُّذِ ْ ضًجبٍ ّىِ إلُّْئ ْ
ة[حتْخ[حتٍ ئُّ آ:ط[ٌحبٌئخبٌُّة[ألّخن ذُّيئّحبٍ ةؤُّئُّآ:خلّ[خلِ ٌىِ هحن[حت إلُّؤًْ ِ جبَّخ
ْ إل[ْْذّ[آل ٌُّةجم[ألدًْألِ رُّ ّ جبَّؤ[أل�ٌُُّّأل جبْحس[حت ةُّ ٌألَُّّْآ ملخت جبْْحت: طّحبححتٍ
جبقًةختحخلّدًْآل. حتَّإلُّألحبَّة[ألِ ْ حتَّإلُّألحبَّ:ئُّ:ؤُّحتش ٌ[آل ؤُّحتشآ مجختأل�١ٌآل طُّؤٌُّخن
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ؤُّجبَّألِث ِؤُّئة ْ جبقًةختحخلِ 2إ
إلُّجنر[ة[ألِ ئُّ:ةذ[ٌُّّة[ألِ ْ مُّحتَّخُّّةُّجبح ْ:خلّ[خلُّّ حتجنألد٢ٍ ًَّّألحبَّ أل ئُّ
ِؤُّئة ْ جبَّْئُّز زًٌَُّّألحبٌِ:خُّ ْ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئزختخلِ:ة خّجمرُّؤَُّّْآ خلُّجبٍَّ

حتْْض[ألِ :“ ئُّمجُّئ خًْ إل[ْة[ز زختخلُّ خُّال خ[ٌُّضحبحألّخن ٌألختحآ ْحتْخب خلّ[خلَُّّّْ:
إل[ْة[ذّخن ْ ضحتإلُّز طُّْحتْْز[ٍ ٍُّ�ؤُّئة ْ ّر خلل رِّ ّ ٌُّة مجضضُّْحتَّ“ٍ
خ[ٌُّط ْ ؤُّجبَّأل:ْ:جبَّجلمج[ة[ألِ ِؤُّئة خ[حتٍَّ ئُّ :ْ:يجمُّةختجبآل ؤحنرًؤخت� ئُّمجُّئ خًْ
جبقًةختحخلِآ مُّك[ألُّّزآ زختخلُّة[ألِ خُّ خ[ٌُّضحبحآل ٌدًْألٍَُّّْ ألً ئُّمجُّئ مجختأل�ِّ ْ
سّإل[أل�ُّحتحٌِ حتجنألد٢حآلآ: ْ حتجنألد٢ٍ ّحنٍُّ ة ئ٠ّحئّحلالآ ةُّخلِآ ذ[ةُّ ط[جلحجبٌِ

ةُّْذألَُّّْ. نيُّؤى[ألُّ ئُّال يًْألٍُّ مجختهرُّ طُّْ ْ:إلُّؤًْ خ[جلححت� ط[خًْحتٌِ
ةؤجمّألِ ْ جبَّجلمج[ ّ ؤُّئة ِّ ئ ؤُّخُّخلر جلححتحٌَُّّْةُّ ؤُّجبَّألّخن ِؤُّئة
مجختْزُّة[ألِ ْ حل ّ إل خُّحتخبََّّْألحبٌِ ةُّ ضخُّضحن[ألٌُُّّ ةئرًحتٌِ ةؤٌُُّّذِآ خلّ[خلِآ
ط[خًْحتٌُّة[آل ْ ْ:ةؤٌُُّّذِ ْ:ةؤُّئُّ:حتجنألد٢ٍ ٨ّ َّْء:ٌُّة ّرآ ٌأل جبَّألً ُّ�ؤُّئة
يًحتخل[ٌِ : خدألُّ ْ خىُّآل ة[حت جبَّْئضضُّز جبَّخلُّذِ ئُّ خلُّحتخُّضٌ[ألُّ ِ جبَّخضض ةُّ
ّىِ جبَّخلُّذ خُّ: ألُّخًْألِ جلحؤألىختجبألِ: ؤُّخُّخل٨ خُّ جبَّخلضضُّز إل[ْخلُّأل�ىُّحتٍ:

خلرُّؤى[حت.
خُّنيُّؤىِ“ط[جلحجبٌُّ زًٌَُّّألحبَّ ؤُّجبَّألِ“ ِؤُّئجبَّجلمج[ة[ألِ“ة ٌِخلُّحتخُّض
خْةختجبألَُّّْ ْ ألًْخلف ْ يجمُّةختجبآل ط[جلحجبٌِ ط[جلحجبٌ[ألٌُّخنث طُّال َّة[ألَُّّْآ ؤُّجبَّألِ“
نيُّؤىِ“ خُّ زًٌَُّّألحبآل ط[جلحجبٌ[ألٌُّخن طُّال ْ جبَّمجٌُُّّألآل ةخًْألَُّّْ ْ خ٢خ[َّْحت� ْ
جبَّْئُّز جبحألّحنرًحألِ إلُّؤًْ :خ ٌ[خل[ ؤ[ه[ألٍُّ طُّْ ْحذُّ: ؤُّجبَّألُّّة[ألَُّّْ“آ ؤ[هُّ
ؤ[هُّ ًحآل“ ّ أل ئُّ خىٌُّآل سّ[ْحجلٍ ِ جبَّخ ئُّؤد[حتٌَُّّجنَُّّْ جبَّة[ز. جبَّخلرُّخُّحتٌ[آل
خلّ[خلُّّة[آل ئُّ:ؤ[هُّ ؤُّجبَّألُّّة[آل ؤ[هُّ نيًألىُّ “ؤ[هُّ:خلّ[خلُّّة[آل“آ ْ ؤُّجبَّألِ“
خُّجنحبححتٌىختجبآل ْ جبَّخلُّذحبححتحآل جبَّخلرألّحن[ألىختجبألِ خُّ زًٌَُّّخلرّحنآل :ْ هختحْحأل١آل
خ جبَّجلمج[ٌُّء ْ ط[ؤختحجل خلّوُّذِ خُّ جبَّْئُّذّخن شًةؤحبح. ْ خلّ[خلُّّة[آل زختخلُّ ئُّ
ّرآ أل ّ ّىحبَّإل ز ؤُّجبَّألِ“ ِؤُّئة ٌ[خل[ٌِ“ ْ خلّ[خلِ ًٍَّّ نيًححتني جبَّخلُّزآ
ّر أل[مجٌُُّّأل جبَّْئُّز حتة[خُّحتٌِ ؤُّجبَّألِ: ِؤُّئة جبحؤًجبَّجلمج[ة[ألِ: ٌِخلُّحتخُّض ٌُّخ
ئُّ ْحذُّ ّرآأ جبَّمجٌُُّّأل ًحألّ[ألحبح ّ أل ئُّ جبٌأل[ؤّىِ زًٌَُّّألحبٌُّةِ خًْألِ ألحبٍَّ ّ إل
زًٌَُّّألحبٌُّةِ خ زًٌَُّّألحبٌُّ طُّْ حألِ ألُّمجحت� جبحاآ جبَّْئُّز ْ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة ًحآل ّ أل
ْ جبَّْئُّز“آ خلّ[خلَُّّّْ“ ِؤُّئة خُّ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة ٌحبحألِ مجخت ْ ز[جنىٌُّذِ
جبَّْئُّز خختٌِ:طٍَُّّْ ئُّ جبَّْئُّذَُّّْ ضحلؤُّذِ رُّ ّ ألُّني :ؤُّجبَّألّّخن ِؤُّئة إل[ْة[ز

ّر. خ ةؤُّئ�ُّجبح ضحلؤُّذِ ئُّ
ةُّ ٌر جبَّضًحجل خلّ[خلِ ّىِ ٌأل[ةختجبأل ْ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة ئُّ ّ�ٌُّحنرألُّ ذ طُّظحتَّ
هختٌَِّ ط[جلحجبحألٍُّ ّىِ ةُّجن ْ ٌر خ�خت ؤُّجبَّألُّّة[ألِ:إل[ْذّ[آل ْ خلّ[خلِ ؤ[هُّ ئُّ ٌحل حت
ْ ئُّ:ط[جلحجبٍ ؤ[هّ[آل خ ّر إلُّخ َّْؤّحنِ ْ ّر أل ّ خخت�َّضجم ني[ةُّّة[ألّ[آل خ هختحْحآل

ةؤُّئ�ُّجبح. ًٌَّخختجبألِ خُّحت� ئُّ خلّجمرؤ[ذّى[ألُّ خُّجنحبححتٌِ
خلُّجبٍَّ ألًٍَّّ:جبْْإلُّؤِ خلُّحتَّذ[ة[ألِ ئُّ ْ ٌُّّ ألً ّىِ ؤُّجبَّألِ:نيُّؤى ِؤُّئة
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طُّْحتْْزِّ ٍُّ�ؤُّئزُّحتَّخلُّألحبألِ:ة حتَّْذِ ؤّ[ألٍُّ ئُّ ْ خلُّحتٌإلُّئحبحَّْ: شُّلحبََّّْ
خلّجمرؤِ َّْحتنيُّحتض[ألُّ:ئُّ جلحجبٍَّ ُّّّجي ز خُّْ إل[زآ خُّخلُّحتجبح حألِ إل[ْنيُّحتضَُّّْ:مجحت�
ئ٠ّحئّحلؤِ خلّجمرؤِ: :خ ذُّيئّحبٌَُّّْ جبَّحتَّخُّمج[ٌُّذِّ: خلّ[خلِّ: ةؤٌُُّّذِ:
خلّ[خلِّ ئ٠ّحئّحلؤِ طُّجلؤًْألِ خُّ زًٌَُّّألحبٌحن ْ إل[ْنيُّحتط خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌِ

خلّ[خلُّّ. ة[ٌٍُّ:ؤُّمختٌوِّ خُّ: َّْء:نيُّؤىّخن:خلُّحت ضحتط[ْحٌَُّّّْآ
ّر ّ[ألًحخ ّ ز ٍ إلُّألحب حتَّأل�ُّ ٨ٌآ ذ[ٌدُّفُّألحب :خ خ[أل�ُّجنَُّّْ :ٍخُّإل خٌُّآ
ضحتط[ْحَّْ ةئرًحتٍ ْ خبٌ[حت حتَّْذِ ئُّ ّىُّ خلّجمرؤ ْ نيُّؤ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة نيُّؤىِ
خُّْ ّرآ أل[مجًع مُّحتَّخّؤ[ألحبح ةئرًحتٍ ْ :٨ٌ ذ[ٌدُّفُّألحب ئُّمجُّئ ْ ّر جبحؤُّجلحتحخ
ط[حتح ٌألألُّ جب طُّإلئِ“ ِؤُّئة:“ :ؤُّجبَّألِ“:نيُّؤىِ ِؤُّئة“ ٍُّ�ّ س ئُّ إلٌُّجنَُّّْ
خلّ[خلِّ ٌىِ حتَّإلُّألحب ةُّ ذ[ٌدُّذِ خُّ حبحٌُّآ ّ ذ أل[حت�ْْألِّ ْ ط[ئجلٍ ؤَُّّْ ّ ط ٍُّخ ةُّ
ٍُّ�ؤُّئزُّحتذدًْألِ:ة ْ جبحخُّجندًْآل ٍإل رُّ ّ جلٌ[ذختجبَّخ ّجمر[جبح ط ئُّ ٌرآ:نيًألىُّ دحبحت ّ ز
ألُّذٌَُِّّْ ّخن ز ذُّيئّحبٌُّ ْ:طّألرّؤ[ خُّحتؤُّخأل[ٍ:زًٌَُّّألحبٍ طُّإلئِ ِؤُّئة مُّحتَّخِ.
زُّحتذدًْآل: جلٌ[ذخت :ْ جبحخُّجندًْآل خألىلّألٍُّ خلُّحت ئُّ ٌر جبَّةخت ةُّ ألّحنرّؤ[ألُّّة[ألُّ: :ْ
ةؤُّئ�ٌُُّّةِ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة خُّال رَُّّْ. ّ خأل خًألّ[جب مُّحتَّخِ ٍُّ�ؤُّئة جبْْخ[حتَّ
ْ طّألرّؤ[ ْ ٌُّأل�٢ٍ ألُّء:خُّحتؤُّخأل[ٍ زُّق[ألُّآ ْ ٌدُّخلر إل[ْنيُّحتط:ْ:خُّحتؤُّخأل[ٍ:مجخت

ذ[ٌوُّ...إلرحبا. ضحلؤ[ٌُّذِآ إلجلآ َّْءأط[ٌآلآ ذُّيئّحبٌُّّة[ألِ زًٌَُّّألحبٌُّ
طُّإلئُّّجبحآ ِؤُّئة ئُّ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة سّ[ةختجبألٍَُّّْ ًٍَّّ نيًححتني ئُّال
ْ ْجلَّ ؤُّجبَّألّحبح ِؤُّئة ٌى﴿ختحَّْة[ألِ حت ئُّ ةُّ ئٍَُّّْ خىٌُّألَُّّْ سُّضر جبَّذًحألف
ّر خًَّخلر طُّإلئُّّّةُّ ِؤُّئة ئُّجبخبٍ إلٌُُّّ ألّحنرّؤ[ألِ ّحنىُّْذأل﴿ًحجلحألٍُّ ز ذًحأل[ٍ
ٌحلضجمر٩ زُّحتحْ ْ جبَّؤ[حتمج٢ٍ جنّؤ[ألٍُّ :ْ جبحؤضضُّجلحتحَّْ: ذ[ٌوِ خألىلّألٍُّ: ئُّخلُّحت ةُّ
إل[ْخلُّأل�ى[حتٍ يًحتخل[ٌُّّةِ ّر ْحذُّ:جبَّجن ٌرآ َّْ:جبَّةخت زٌُّخت� حبح ّ ذ أل[جبقًةختحخلّّ[ألٍُّ
خدّألف حبح ّ دًْحتجبٍَّ:ذ ّ ئ ذذ[ئّر[حتٌحلؤِ:أل[ ضًحخل٨ ْ ألّحنرّؤ[ألُّّة[آل ّخن ز طّألرّؤ[
حتحمجختذ٩:إل[ْخلُّأل�ِّ يًحتخل[ٌِ ئٍَُّّْ جلٌ[ذخت خلُّحتإلُّئحبَّجبحزآ ضٌحبح ضًجبٍ ًّ أل ئُّ ةُّ
جبَّذًحألآل إل[ْنيُّحتط ؤُّجبَّألِّ ِؤُّئة حلَّة[ألِ ّ إل مجُّجنُّخلُّألحبألِ ْحذُّ ّرآ خ جبَّخلُّز
ؤُّجبَّألّ[ألُّآل ةئرًحت حلَّ ّ إل طُّْ نيًألىُّ: خىُّآلآ: حل: ّ خُّإل خلّ[خلِ خلّجمرؤِ جبَّْئضضُّز
ّحلٍ إل ْ ألر[ئ: ّ هُّألحبَّؤ خ َّْحتنيُّحتض[ألّ[آل ْ جبَّؤ[حتمج٢ٍ ضًحخلرُّة[ألِ ِةُّهًةًئ

ةُّؤحبَّةُّألَُّّْ. جبْحضُّحت ُّ�ؤُّئة ذًألحبحت�ٍَّْ
إل[ْنيُّحتضُّة[آل ؤُّجبَّألُّّ: ُّؤُّئة إل[ألحبحألِ خ[َّْآ ّجمر[ ط طٍَُّّْ ّىلُّْحألٍُّ: ز خُّ
٩ٌ جنً جبٌَّ[ألى[ذُّ ذّ[ٌ[ألحبح ضُّئىِ طّحنىختجبألِ ْ خلُّحتزُّحتجنرّىختجبألّ[آل ْ
ٌُّةُّؤف طُّْذ ؤُّجبَّألّّ[ألُّ“ٍ ّىِ ةختجبأل زُّحتَّْحتجبَّ إل[ْذّ[آل“ زُّحتَّْحتجبَّةختجبألِ
زضضُّحتَّْحتجبٍَّ نيُّؤىِ خضض[حتٍَّ ّر.أئُّ خ ألّحنرّؤ[آل خ ٌُّأل�٢ٌّ[آل ْ طّألرّؤ[
ئُّ إل[ْذّدًْآل“ ةئرًحتٍ أل[ْألّحن[ألِ“ مجٌُُّّء:خُّ خخت� ْحألّألُّ خخت� ٌر جبَّةخت ؤُّجبَّألَُّّّّْ

دُّجبحا. ّ ةر طُّال ذختٍ ّىِ خُّجن
خل[ٌٍُّ ئُّ جبْحٌضضآلآ ٍُّخل[ئ جبَّ حألى[حتٌُّة[ألِ مجحت� ةُّ جبَّحتٌحبَّض[ز ْحيّنّخن
مجٌُّ[ألحبآل ْ زًٌَُّّألحبٍ ْ جلحألّ[حتٌُّة[آل جنحت�جنِ ْ سّإل[أل�ُّحتحٌِ ة[حتٌ�ُّحتٌُّة[ألِ
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ذ[ خآل ّ ٌأل جنً إلُّحت ئُّ ضُّئىِ ْحٌ[ألىختجب ئ٠ّحئُّّة[آلآ ْ ط[خًْحتٍ: ني[ةجم[جلٌُّ ْ
إلجنّ[حتٌّ[آل ط[خل٨ ْ إلُّئدؤجتآل جبَّخلرُّسُّؤنِ سّإل[ألِّ إلُّْحٌُّةِ جلحت حتحجبٌَُّّةِ
رَُّّْآ:جبحضًحجلٌِ ّ خ خُّحتجل ةئرًحتٌُّّة[آل خلّ[خلِآ ةؤٌُُّّذِآ ضًحخلرُّ ئُّ ٌ جلحت خُّ
ّر جبحتْخلرد ّحلٌخن إل ٌِ ألً خلُّحتني[ٍَّْ :ْ ّر: أل ّ مجُّجنُّخجم خلّ[خلّخن خُّجنحبححتٌىختجبألِ
ةؤٌُُّّذُّّة[آل خلّ[خلِآ ّحلَّ: إل ط[حتحخلرُّة[ألِ ْ خلُّألرُّحت مجحت�٩ٌ: إلة[حتٍ: خًَّْ ْ
جبٌ[ئمجُّة[آل ْ خلّ[خلِ ْ هّىختٍ ى[جبحألُّ: ّ ز حألٍُّ مجحت� طُّْ: ةؤُّئ�ُّة[ألحبح. إلُّؤًْ ئُّ
حتَّأل�حبحألٍَُّّْ خ[جلححت� ْ جبقًةختحخلِ ْ ؤختل ؤ[هُّة[ألِ ْ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة ئُّخ[حتٍَّ
ًَّّة[ألِ جن ْ ُّ�ٌ ئُّ:حت خ٢ ذخت ٌىِ س[حت ٌّ[ألٌُّحنحبح ألً إلُّئًؤُّحتسُّ ئُّْ ِ جبَّخ خًْآل....
خلُّي[ؤ�٢ٌِ جبحْحٍ: ْ ضًحخلر: خُّال ٌرَُّّْآ: خىخت :ُّ�ؤُّئة ْ جبَّْئُّز طّحبححتَّجبحألِ
إلُّؤّحنُّ:ضُّؤِ ةؤٌُُّّذِ ٌحلٌِ ٌُّةخت� ْ ط[خل[ٌخن ْ ألّحنرّؤ[ألِ جلٌِ ٌُّةخت� ْ خلّ[خلِ
خُّحتجبَّْحال ٌجت جبْْحتْجبحت ؤ[ٌَُّّْةِ خ طُّْحآل ةُّ خًَّْ خلّ[خلُّّة[آل خلّجمرؤُّ مجُّْحتٍَّ
خلّجمرؤ[ألُّجبح طُّظحتَّ ط[خل٨ ئُّ ٌُّخ خُّخلردًْ. جبَّْئُّز خُّ:خلُّألرُّحتٌحلؤِ زحنرّ[آل

خًَّْث ط[حتحجبح ئُّ زختخلّ[حت نيُّألحبٌآل إلُّؤّحنُّ
ٍَُّّْ ّ خ ٌجتٌألَُّّْآ جبحخخت� خلّ[خلِ خلّجمرؤِ جبَّْئُّزإ ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٌِ نيآل
خ ًٌّجمر ز ْ مجختألل ألّحنرّؤ[ألِ:ْ:خلُّي[ؤ�٢ٌِ:خلّ[خلِّ ْ ةؤٌُُّّذِ ٌرُّخًْألِ ط[ْ
ئُّ طّخن ةُّ ئُّجبَّخلردحبٌَّآلآ طّيئّؤُّّة[آل ْ ًّجبَّْئُّذِ أل حألى[حتٌُّ مجحت� حتْخُّحت�ْخًْألٍَُّّْ

جبَّةُّآلح أل[ْضٌّؤ[آل يُّْححتٍَّ ًّسُّحتمجٍُّ أل
ِؤُّئة ًٌجمرُّّة[ألِ ّ ز ْ جبحضًحجلٍ خ ّر إلُّخ َّْؤحبحألَُّّْؤ[آل جبَّذًحألف نيآل

ْحجل:خىٌُّآلآ جبَّْئُّز جبَّخلُّذِ ٍَُّّْ ّ خ جبَّْئُّزآ ئُّ خلُّحتخُّض ْ ط[جلحجب ؤُّجبَّألِّ
ْ خلُّي[ؤ�٢ٍ: جلحؤألى[حتٍ جبَّْئُّز ذُّيئّحبٌِ ْ خلُّألرُّحتٌحلؤِ جبَّخلُّذِ ْ حل ّ إل ةُّ

ألّحنرّؤ[ألُّّح خًْألِ ّىَُّّْ ز
جبحخُّجندًْألُّ ْ جبَّؤ[حتمج٢ٍ طضض[حتحٍ: ألُّإل[ذألُّ ئُّ جبَّةضض[ز ّحن�٢ٍ: ز ّ جنر مي
ٌ�خت حت ْ ٌر أل[جلحألخت خُّجبْْحت ؤُّجبَّألّحبح ِؤُّئة ئُّ ةُّ ّى[حتٍ ؤئؤأل سحتحْسحتَّة[ألِ

ْ:جبخب:خٌُُّّءح ّى[جبَّحت ز مجختْزِ ّر:ئُّ:خلُّحتإلُّئحبحألِ جبَّخ
ؤُّجبَّألِّ ِؤُّئة ٌى﴿ختحَّْة[ألِ حت أل[ألِ ّ ىإل ّ ز خ ط[جلحجبٌُّّة[آل حتَّضجم[ألحبألِ ط[ٌ[
ْ ض[ء رِّ ّ ٌُّة ْ ةؤٌُُّّذِ: جن٢حجلٍَّ ئُّخلُّحت ضختحزِ جبَّحتَّع[ؤِ خلُّحتخُّض

ّرح أل[خ ُّ�ؤُّئة:ْ خلّ[خلِّ:جبَّْئُّز ٌحلٌِ ٌُّةخت�
طُّال َّْؤِ خُّخلُّحت نيخت� ذُّؤًؤجتٍ: ّحنر[: إل ةُّ ّر: جبَّئ ؤ[آل: ّ ز خن ّش[ئ ْحيّنِ
جلحت طّيئّؤُّّّ :ْ ًّجبَّْئُّذِ أل إلُّئًؤُّحتسُّ خل[ٌٍُّ ئُّ ّحنر[ إل :ْ زختخلّ[حتحألَُّّْآل
ّىىلًْألِ ذ ْ َّجن[ألَُّّْ ًإلُّئ طُّمجُّحتٍ ئُّ إلٌُُّّ هُّحتؤِ ّىِ ذختخل إلُّخلرّ[حتَّة[ألحبحآ

جلحؤألى[حتٌ[ألُّ.  ةُّ جبَّْئُّز ْ:جبَّخلُّذِ ألّحنرّؤ[ألِ ْ جن٢حجلٍَّ:ةؤٌُُّّذِ
طُّظحتَّ ةُّ:حتَّأل�ُّ طَُّّْ:خف ط[مج[جبححتٍ ِ جبَّخ طُّْحألُّجيآ إلُّؤًْ: حٍ ٌخت� ْ خُّال
ًٌّجمر ز حألى[حتٌِ: مجحت� ئُّ: جبجلٌألَُّّْ ض خ ٌ ز[خل[ْ َّْء: مجختهر[ألُّ :ْ زختخلّ[حت
جبقًةختحخلِ ْ طضض[جلحجبٍ خ جبحضًحجلٌُّة[آل ْ ًٌّجم٨ ز حٍ ضضض٢ َّْؤضضحبحألضضٍَُّّْ ْ
مجُّْحتَّذختٍ ٌىِ خ:زختخلّ[حت ٌألَُّّْ ٌألخت خ�ُّحت� زختخلّ[حتحألُّ طُّْ خ�ختَّ:حتَّأل�ُّ ٌآلآ ألخت ّ خُّة[حتخإل
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ني[حتَّخلُّحت ٌ[آل رًحأل[ٌِآ ّ خ إلة[حتَّة[ألِ ْ ٍض خلّ[خلِ خلّجمرؤِ خُّ زًٌَُّّألحب
مجختأل�[ألُّ. ّحنُّ ة طُّْ ألُّةختجبألِ

حتَّخلُّآل ؤُّجبَّألِّ ّىِ: ؤُّئة خ[خُّذَُّّّْآ ذختٍ ّىِ ٌُّأل ئُّ ْ خُّإلُّحتش[ئ
ط[خًْحتٌُّ ط[خًْحتٍ“ئ٠ّحئِ ني[ةجم[جلٌُّ: ْ ةختحألَُّّْ نيًألىُّ: خلُّحتإلُّئحبحألحبحٌُّآ ئُّ
ْ ّر ةختحخ آل:خ]ّ ّة[ئئ ّىِ ّ�ٌُّحنرأل ذ ْ ّر خ إلُّؤًححتةختحْ خلألًْحتجبححتَّة[آل“:نيُّألحبَّ
أل[ٌُّ ّ إل ٌِ:ط[خًْحتٌّ[آل ألً ّحلٍ إل ًَّّة[ألّحنِآ إل[ْجن ْ هختٌَِّ:ط[خًْحتٍ خألُّؤ[ٍ إل[ْة[ز
خُّجنِ ْ خلّ[خلِّ زحنىِ جبحْحٍ خُّحتخبََّّْألحبٌُّة[ألّ[آل أل[ٍْ ّ ز ئُّ ْ حبح ّ مجُّجنُّز ْ ط[حتح
ٌّ[ألُّ ألً حلَّ ّ إل طُّْ حتحخلرّحنحبح جبَّةُّآل. ئُّ جبَّْئُّز ْ:ُّ�ؤُّئة ًٌَّخختجبألِ خُّحت� ئُّ ضٌ[آل
ْ أل[خآل إلٌُّ[ألُّ:ي[ٌئ طٍَُّّْ خ ٌ[خل[ٌِ ٌحلمج[حتٌِ ز[حت خُّ ذُّألإل[ ْ:ذ[ةُّة[ألِ ىإل[ذًْآل ّ ز
[آل ّئحت إلٌُّ[ألُّ طٍَُّّْ خلُّحت خ ة[حتٌ�ُّحت ٌ[حتٍ خخت� جبَّحتةختجبألِ ئُّ جبَّةُّآل طَُّّْجي جبحْحٍ

ّر. إلُّخ
ًحآل ّ أل ط[حتح:ئُّ رُّ ّ ٌأل جب ذ[ٌدُّز زًٌَُّّألحبٌُّةِ:خلّ[خلِ ٍ ألً ٍُّ�ؤُّئحتَّْذِ:ة ْحذُّ
ْ جبَّْئُّز ًٌَّخختجبألِ خُّحت� ؤّى[ألّحلؤِ خُّ زُّحتَّجبحألّخن جبْْخ[حتَّ ةؤُّئ�ُّجبح. ْ جبَّْئُّز
ِؤُّئة:ْ جبَّخلُّز ًحآل ّ أل ئُّ جبحخُّجنىختجبألٍَُّّْ:حتئُّة[آل ْ جبَّخّألف ةؤُّئ�ُّ:َّْء

ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة حتجنألد٢ٍ ألًضدُّ جبقًةختحخلّ[ألٍُّ جبحضًحجلٌُّةِ إلُّحت:ذُّألإل[ ؤُّجبَّألّحبحآ
ّرآ خ طُّمجُّحت:جبحتَّألل:َّْضرّخن ةُّ خ[خُّذّ[ألٌُُّّ ًٌجمرُّّةِ ّ ألحبٍَّ:طٍَُّّْ:ز ّ إل ألُّّّآ
ْ:ط[خلُّْححتَّ حٍ:ه[ةرُّحت ٌخت� ْ ًٌجمرُّّةُّ ّ ز نيًألىُّ ّرآ أل ّ خُّخلُّحت:جبَّْئُّذ[:جبَّخلُّز ٍض
َّْأل[ْض ئُّ ًّجبَّْئُّذُّّّةُّجبحآ أل إلُّئًؤُّحتسُّ ئُّمجُّئ إل[ْة[ذِّ ٌ[آل جبَّحتَّةُّّة[ألِآ

خلُّحتإلُّئحبَّجبحز.
خ خ[خُّذِ إلُّئًؤُّحتسِ ط[ؤ[جبَّةختجبألِ ؤ[ألًحٌُّ ّ ز ةختجبآلآ خ[٣[آل ةُّ ئُّْحألَُّّْ
إلُّئًؤُّحتسُّ خل[جلةختجبألِ : ئُّمجُّئ ذُّْحْة[حتَّ إل[حتٌى[حتٌّ[ألٍُّ زختخلٌُُّّةِ: جبقًةختحخلِ

:ؤُّجبَّألِّ:إل[ْنيُّحتضحبح. ِؤُّئة ةؤٌُُّّذِآ:ةئرًحتٍآ:ؤ[هُّة[ألِ

جبقًةختحخلِث ْ إل[ْذّدًْآل 3إ
ُّإلُّئ خُّ ّحنر٩ خ:ألُّإل جبقًةختحخلُّّآ خألىلّألٌُِّ ّىِ نيُّؤى إل[ْْذّدًْآل نيُّؤىِ
ألحبٍَّ ّ إل ّرآ أل[مجٌُُّّأل ذخت طّألرّؤ[ة[ألِ خختجبألِ إل[ْْذّدًْآل خألُّؤ[ٍ ّ�ٌُّحنرألّخنآ ذ
خ طّألرّؤ[ ٌ سحت خُّ مجحنرّحبحآ إلُّخل٨ ئُّ ّر جبَّمجٌُُّّأل ٌى﴿جمرألٌَُّّْ[آل حت جبْْخ[حتَّ
ذختٍ طّألرّؤ[ة[ألِ إلُّؤًْ ّخن ز ٌرُّ خىُّْ ؤُّجبَّألِ ٌ[خل[ٍ ْ جبَّْئُّز ْ ألّحنرّؤ[آل
ذ[ةُّة[ألِ ئُّمجُّئ ؤ[ؤُّئُّةختجبآل: إلُّحتَّْء طّرألَُّّْ. ذ[ٌوُّآ ط[ٌآلآ إلجلآ: حلحآلآ ّ ض َّْء
ْ جبقًةختحخلِ ًحآل ّ أل زًٌَُّّخلرِّ خألُّؤ[ٌُّ. طُّْ ئُّخلُّحت ّر جبَّمجٌُُّّأل ةؤُّئ�ُّجبح
إل[ْْذّ[ألحبح ئُّمجُّئ ؤ[ؤُّئُّةختجبآل ًَّّ جن خُّإلُّؤ[آل ةُّ ٌََُّّّْآ ئ٢ إل[ْْذّدًْألّخن
ذًحأل[جبححتٌ[آل ْ ؤُّجبَّألِ ٌ[خل[ٍ :خ ؤئىُّنيدًْألّ[آل ْ جبَّْئُّز: خ طّألرّؤ[ٌ[آل ئُّخلُّحت
طّرألّّ[آل. ْ ط[٩ٌ: أل[خلأل[ؤٍُّ ْ طّألرّؤ[ ئُّخلُّحت ألُّء ّرآ أل ّ جبَّخلُّز إل[ْْذِ َّْء
ذ[ء خ خلّ[خلِ ْ ؤُّجبَّألِ خبٌ[ألِ ْ أل[خلأل[ؤُّ ئُّ ٌآل جبَّحتخخت� ط[جلحجبٌِ طَُّّْجي إلُّحت
ٌىِ جبَّخلرًْحت ئُّ إل[ْْذّدًْآل ؤ[هُّة[ألِ: ْ طُّحتء :ًٍَّّ نيًححتني ئُّ ةؤُّئ�ُّة[آل ْ
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جبَّة[ز. جبَّخلرُّخُّحت ؤُّجبَّألّحبح
ذُّيئّحبٌُّة[ألِ طّألرّؤ[ ْ أل[خلأل[ؤُّ ًحآل ّ أل ئُّ ىختحْ ّ ئ طُّمجُّحت ز[حتحجبةجمِ خختجبألِ خ
ؤُّجبَّألُّّز ةئرًحتٍ ِ جبَّخ ألّحنرّؤ[آلآ خ طّألرّؤ[: ْ إل[ْْذّدًْآل نيُّؤىِ ًحآل ّ أل
خ زختخبٌَُّّء جبقًةختحخلِ خلّ[خلِّ زختخبٍَّ : ِ جبَّخ ٌرَُّّْ. خىخت ْخ ةؤُّئ�ُّجبح ئُّ
خًألّ[جبأل[ألٍَُّّْ حٍ ٌضضخت� ْ ٌرآ خ�خت طُّخلر ئُّ ؤُّجبَّألُّّز ةُّئرًْحتٍ خْةختجبألٍَُّّْ
ئُّخلُّحت ٌُّءآ ئُّ جلحألجم٨ ؤُّمختٌوٌُُّّةِ ئُّخلُّحت ألّحنرّؤ[ألِ زُّحتَّْحتجبٍَّ ْ ةُّئرًْحت
خل[جلةختجبألِ خ ذختََّّْآ: ٌُّةِ ئُّ ؤختل ؤ[هُّة[ألِ: ْ جبَّخلرًْحت ْ ؤُّجبَّألِ ٌ[خل[ٍ
ؤُّجبَّألُّّة[آلآ طّألرّؤ[ أل[خلأل[ؤُّ:ْ خ:يدًئىختجبألِ:سّ[ْحجلٍ:ئُّ مجحن٨ حتحٍ ْ إلُّئًؤُّحتش

ّر. خ ز[حتحجبةحم ؤختل:ألَُّّْء ؤ[هُّة[ألِ ئُّ ّىّخن خُّ:ؤ[ه ْ هختٌَِّ خُّ خُّ:جبحأل[ألِ

خلُّحتني[َّْث
شُّخلُّآلآ ط٠ّحإلّال خلُّؤ٢ جب. ْح،رؤنا أحئسي[هُّ ٧ّ ةر إ

.2007 حئوىخت جبححت خْةختحَّْة[ألِآ ئُّ
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جبحئ حتخ٢ز
شُّخلُّآل مُّف ط[جلحجب ه[حتخلَُّّّّْث ئُّ

خُّجبَّخلر أل[ذًحألف ضؤ[آل:خُّذُّألّ[ ةُّ إلٌُُّّ ط[ؤ[عؤ[آل ّ ؤُّئة إلُّؤًْؤ[آل ّؤُّ ط
إلٌُُّّ ط[ؤ[عّ[آل إلُّؤ[آل ةُّخل[ألٌُّّ:ةُّ طُّْ ئُّمجُّئ جبَّذًحألف طَُّّْجنحبح ئُّمجُّئ ّألفآ خإل

خ�ٌُّآل. ٌىّ[آل إلُّألحب خُّ
ًَّّْ ط ذ[ٌدُّذُّة[آلآ: :ْ إل[ْخُّجي ط[ؤ[عُّ خُّ مجٌُّحنغ خ مجختق[آل: طُّؤُّ حٌّ ٌخت� ْ
طُّال ط[ؤ[عُّة[أل ط١ّ ّألآل. ىدإل ّ ز ّ طُّعًؤُّأل ْ ٌىدىُّْآل حت� ذخت: ةُّخل خلُّجبحآل
زختخل ئُّخلُّحت خُّذُّْحٌّْ ذ[ َّْ جبَّغٌُّألُّ نيُّّح جبٌ[حتٌىختحْ ًٌَُّّةّ طُّعًؤُّألُّ:جن

نيُّّح جبقًةختحخل خّألَُّّْآ:ْحذُّ:خحلحألف نيخت� خُّجنُّ طُّال
طُّألحبحؤ[آل جلحتخضضٌُّّ طُّعًؤُّألُّةُّذ[ألحبح ةخًْألٌَُّّّْ ٌُّةُّؤف ئُّ جبحخ٩ ْحٌّ
زُّخلُّألحب ّحنألّ[جلَّ ز طُّال إلٌُُّّ. ٌ َّْ زٌُّخت� خُّ ًٌجمرّ ز ةُّ:طُّعًؤُّآل خىُّآل ّحنألّ[حت ز
ّحنألّ[حت ز طُّألحبحؤ[آل ئُّ ّ ٌُّة إلٌُُّّآ جن[حتَّجلحٌر خ[حتٌََُّّّْ ئُّال ذ جبٌ[حتَّ ْح ٌر. جبَّةخت
جبحإل[ذًٌّْ ةخًْألٌَُّّّْ ئُّ ْ :خألًْخل ََّّْ زٌُّخت� طُّال: حت�َّجنألًْخل ذ ةُّ جبَّة[ز
خىلألَُّّْ. زّ[ٌحبح ذختٌّ:طُّعًؤُّآل طُّألحبحؤ[أل ذ[ ألُّحتََّّْآ ّ ضذحبح:خّإل ئُّمجُّئ طُّعًؤُّألحبح

ٌر. يدًئحبَّةخت مجُّحتؤ خُّ ّحنألّ[حتَّ ز طُّال
جبَّضٌُّرُّحت�ْْث ّ:خُّال:أل[ْألّحن[ألُّ خ[خُّذ ذ ّى:ئُّْ:سحتَّ طُّحتة ىختجبأليدًئ خ

ألّال:ةُّ جبئألّ[ خُّال ةختجبَّْْآ إل[ْخُّجنُّة[ق[آل ط[ؤ[عُّ جبحتةال:خُّ إلُّخلرحبَّةُّال جؤآل
ٌر جبَّْ ٌىؤ[آل َّْ زٌُّخت� ؤُّ ّ ط ط[ٌ[ خ:قًألُّث خحبٌَّآل. ضؤ[آل حتَّة[أل]ٌ خخت� ّر جبَّخ نيآل
ٌ[حتَّ خخت� إلُّؤًْ خرًحألآل ةُّ طُّألحبحؤ[آل ط[مج[ذختٌآل: خُّ: ْ خُّذًحأل[ذختٌآل خحبحز جبَّخلُّز ةُّ
جبَّخلرُّخُّحتٌّ ؤ[ٌٌُّّ ذُّألّ[ ألُّء سحتَّ ئُّال ٌحلخُّألحبٌُّة حت� جبَّحتخىُّآلح ّؤُّ ط مجختأل�ُّة[أل
ة[ز جبحأل�خُّه٢ ئُّ ّحن�ختذآل ز ؤ[ٌٌُّّ رُّ ّ جبَّخ خُّئىً خبٌختحألُّذختَّآ ٌ[حتٌّ خخت� ّ ؤُّئة
طُّال جبَّألل جلحتٌألٌُّّ خُّ طُّعًؤُّآل طُّألحبحؤ[أل أل[حت�ْحز. خُّإلُّجبَّحت ّؤُّجي ط : إلُّْف ْ
ّجتٌّ جْذُّخ ال ّ أل[ٌّْ:جبَّأل ؤآل ةُّ ّ:ئُّْ:طُّألحبحؤ[ألُّ ٌُّة ٌ�ُّني[حتحألُّ:حت�َّذحبَّةُّألَُّّْ. حت� سحتَّ

رَُّّْث ّ أل ّ جبَّإل ُّ�خُّئ خُّظحتَّ “خلُّحتَّة
إلٌُُّّآ طُّعًؤُّألُّ خُّال زًٌَُّّألحبٌ[آل: ةُّ ّحن[ألٌُّّ ة طُّْ مجختأل�١ٌآل: خًححتٌّ ئُّ: ج
زُّخلُّألحبٌّ ٌُّّ�ّ رُّ:س ّ خد ٌّضخ جبٌحبمج[ة[أل ةُّ ألُّّّ خبٌخت ؤُّ:طَُّّْألحبَّ ّ ط ئُّ إلّىلى[ال
خُّْ ذ[ٌدُّز خًححتٌّ ئُّ طُّألحبحؤ[آل: ئُّ: ٌ إلُّألحب ةُّ: ة[ذُّجي طُّْ: ذُّأل[ألُّز إلُّؤًْحآل.
خ[خُّذُّ جبَّذًحألف ّؤُّ ط ّحنر[ إل خآلآ: جن[حتَّجلحذختٌخن خُّط[مج[ذختْ: ئُّْحأل١ّ ؤُّخُّخلرُّجبح

نيُّّح جبقًةختحخل
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ٌ[حتخحبٌَّآلآ خخت� ئضضٌَُّّّْ خُّحت ًٌجمرُّ ّ ز إلُّئدُّز خف. ه٢ خضضًححتَّ طُّْ ًٌجمرُّة[أل ّ ز
ئُّ ّىُّ: ٌُّة ٌجتٌَُّّّة[ألَُّّْآ حت� خلّ[خلُّذُّ ئُّخ[حتٌَّّ ٌ[حتجبحآل خخت� جبْحذخت ْ ٌضضجت حْ حت� :ْ خ[خم
حٌآل حت� ض[َّْآل حجبٌَُّّء خُّحت� إلُّؤًْؤ[آل خُّال طُّعًؤُّألُّآ طُّال جبحؤُّجلحتحألحبأل ٌُّة[ألإل
ةُّ خلّ[خلُّذ[ألٌُّّ خُّْ خلُّخ[حتَّز ٌ[حتحألٌُّّ خخت� ٌضضجتْ حْ حت� طُّْ :خُّجنحبححتٌىختجبأل ئُّخ[حتٌَّّ
ؤُّ ّ ط زٌُّخت�ََّّْةٌُّّ خلُّحتَّع[ال خى[ز. حت�َّني[ٌّْ ّر جبَّخ ّر جبَّخ طُّعًؤُّألُّةُّؤ[آل
إلُّؤًْؤ[آل ؤ[ه ّر جبَّخ ََّّْ زٌُّخت� طُّال ٌر. ٌجتحت جبحخخت� مجختق[ألٌُُّّ طُّال ئُّخلُّحت ّر جبَّخ
ًٌَُّّةّ جن خُّ خى[ز. جبَّخلرُّخُّحت طُّعًؤُّآل ٌ[حتَّة[ٌّ خخت� ئُّ خُّجنحبححتٌىختجبق[آل ئُّ
خُّ ًٌجمرُّ ّ ز حٌآلآ حت� ض[َّْآل ٌُّء:ط[خلر خُّ ؤُّ ّ ط ٌرآ:نيًألىُّ خًذخت ٌر جبَّذًحألخت حت�حجنى[ْحألُّ

خىٌُّآل“. ضؤ[آل َّْحٌُّذ هُّحتؤ[ألخت� جبقًةختحذّ[ألُّ ًٌَُّّةّ ئُّمجُّئجن خلُّحتَّة ّجتٌّ ْذُّخ جبٌحبمج[ٌّ ةُّ ٌضضر جبَّحتجبَّةضضُّْ جبْحٌضضحبح يجمُّة[أل خُّ
ةُّ خٌَُّّّْ حجلٌحبَّخّر حت� ذ طُّؤُّ حٌّ ٌخت� ْ نيًألُّّةُّ.  طُّعًؤُّألحبح جلحتٌألٌُّّ حت�ْحأل�ٌُّّ:
ة[حتَّةُّ خُّ جبَّخلر[آل ةُّ إلُّحت خُّال ٌجتٌرآ جبحخخت� خألُّؤ[ٌ[ألُّ خُّال إل[ْجبَّة َّْأل[ؤٌُُّّة زٌُّخت�
سّ[ٌ[ألٌُّّ:ةُّ سّ[ ٌى﴿ختحَّْ ْ:حت� طُّعًؤُّآل طُّْ ةُّ جبَّةٌُّر جلْْ:جبحتء:خَُّّْ جلحت ةختجب
ٌُّة١ٌ[آل:إلٌُُّّْآ ئُّ سّ[ْحجل جلحت َّْأل[ؤٌُُّّة زٌُّخت� جبَّجلحألآل أجبقًةختحذّا خُّ ضٌ[آل
سّ[ْحجلٌ[آل مجختأل�حبح خًححتٌّ ٌّإلُّألحب ئُّ جبقًةختحخلّخن ذ[ألْ خألُّحت�َّذ ٌ[خل[ٌّ ذُّأل[ألُّز

إلٌُُّّ.
ةُّ طُّؤختٌى[ٌُّآ ٌُّة�ختذًَّْة[أل ٌٌُّْذُّ خألُّحت�َّذ ٌ[خل[ٌّ قًأل[ألُّ ئُّْ ّ ٌُّة
ْ ةؤ[حت ة[ٌُّذخلُّحت ئّجتألٌُّّ ئُّ ًٌَّخُّحت خُّحت� ّحلٌّ إل ةخلُّحت خ ّحندّألّىختجبَّْْ ز إلُّال
أطُّعًؤُّأل ٌحم ةأل�خت ئّجتألٌُّّ ئُّ خُّذًحأل[ جبحألُّحتٌّ ٌ[خل[ ّحلٍ إل خ ّحندّألّىختجبَّْْ ز إلُّال
ذ[ألْ جلحتخٌُّّ خُّحتحؤدُّحتٌحنحبح ئُّ ئ١ٌُّْ. ٌُّخلُّحتخُّض جبْحألُّ ئُّال إلُّحتة[ال ْ ٌ[خل[جبحأل[آلا
ًٌَّخختجبآل خُّحت� ّحلٌّ إل ةخلُّحت ذّ[ٌحبح ةُّ إلُّئدجتححتجبَّْْآ زُّحتئُّؤ[ألّ[آل خلّجمرُّؤ طُّْحتْز[
ٌ]خل[أل خُّ ٌر جبَّذًحألخت ٌر. ٌختجبحت إلُّئحبَّخجت زُّحتئُّؤ[ألَُّّْ ئٌُُّّآل َّْجلٌختحألُّآ خلُّحتء ةُّ
خألُّحت�َّذ :خل[ٌُّة]ٌ إلّمت ةُّ ْحجبٌ[حتَّ ٌر. خىخت ذخت مجختألى سّ[ْحجلٌّ جلحت خُّ: ط[ؤ[خبَّ
ةُّ خ٢ةختجبألٌَُّّّْ طُّال جبَّةٌُّْرُّ ذ ْحتجبَّ ْحتجبَّ ألُّّّ. ذ[ء خُّ ذ[ٌدُّز ججبقًةختحذّ“
ةُّ:ز[ة[ألٌُّّ إلٌُُّّ ًحألّ[ألحبح ّ ئُّأل إل[ْخُّجي ىّ جنر سّ[ْحجلحألُّآ خألُّحت�َّذُّّ طُّال:ٌ[خل[ ط[ٌ[
ذخت ئُّْحأل ٌىّ[آل إلُّألحب ط[ٌ[ أل[ح ٌ[آل خى[ز جبقًةختحذ“خًْألّ[آل ج خ[أل�ُّجنُّةختجبأل
جلحت خُّجبحضَُّّْ خُّال نيُّّح: جبقًةختحخل ؤ[أل[ٌّ خألُّحت�َّذَُّّْ ئُّ ألفح جبقًةختحذ١ّ
ٌرَُّّْ. ّىحبَّجبحت ئ سّ[سّ[: ًحجلٌّ ّ جن خُّجلحت جبَّخلرُّْحخبٌَُّّ طُّال ةُّ: ّحبَّمجٌُّآل ذ جلْْ
ألُّمجختٌرآ ئُّخُّحتني[ْ ؤ[أل[ٌ[ألُّ ّ خ ىحبحألَُّّْ ّ ئ طُّال جبَّجبٌَّر ٌ[حت خخت� خبٌختحألُّ ذ طُّؤُّآ حٌّ ٌخت� ْ
طُّْ ؤ[حتةختجبألذ ئُّ خختٌرُّّ طٌُّْخن طُّخلرآ مجختذًَّذُّ ذ[ٌدُّذر[آل ىّ طُّحتة نيًألىُّ
ٌآلآ جبَّةخت ٢�ّ س طُّعًؤُّآل حتَّة[أل]ٌ خخت� ألُّّذني جبَّحتخ[حتٌَّّ ةُّ ٌجم[ٌ[ألٌُّّ حت� خألُّؤ[ْ
خألُّؤ[ٌُّة ئُّمجُّئ ّر جبَّخ ًَّّ ط َّْأل[ؤٌٌُُّّّ زٌُّخت� طُّْ َّْأل[ؤُّ. زٌُّخت� ألًْخلّأل ْحذ[
ٌّ]ط ٌخت جئُّخب طُّألحبحؤ[آل مجحنر ئُّمجُّئ ّر جبَّخ خألُّؤ[ٌُّ طُّال ٌرَُّّْث ٌُّةد�خت خلُّحتَّذ[ٌّحبح
حت�َّْذ ئُّ خُّجنحبححتٌّ خ إلُّؤًٌْ[آل طُّْحآل ّّر خئ ةُّ ٌر خىخت حت�َّهر[حت ْح َّْأل[ؤُّ“جبح زٌُّخت�
ٌُّء َّْةً ٌرُّخُّحت خّ�خت ّر جبَّخ ٌد[جلٌَّّ:ةُّ:طُّعًؤُّآل حت� طُّْ خ[حتٌَّّ ئُّ ٌ[حتجبحأل[ألٌُّّ خخت�



2627

طُّعًؤُّألُّ طُّال طُّألحبحؤ[أل ةُّ ئُّؤٌُّّ ني[ْزجنّىختجبآل خلُّحتَّحت�حٌّ طُّؤُّ حت�حآل. ض[َّْآل
طُّال ًَّخختجبألٌ خُّحت� ئُّ إلٌُُّّآ خٌُُّّةَُّّْ زًٌَُّّألحبٌُّّةّ[آل مي ذختجبح خًححتَّة[أل ئُّ

خآل. ئُّحت�ٌّْْ:خلّ[خلَُّّّْ:ٌُّةجم[آل ًٌجمرُّ:إلُّؤًٌْ[آل ّ طُّعًؤُّألُّجبح:ز

جبقًةختحخلث ًجبحأل�ُّة[أل ّ ز
ط[ٌ[ جبقًةختحخلآ خُّ: زًٌَُّّخلر نيًْألُّة[ألخ ْزخت�ٌّ نيخت� جلحت: جبححتخلر[أل ئُّ
ّ طُّعًؤُّأل ًَّخختجبألٌ خُّحت� خ ٌر خىخت جبَّخلرألّحن[آل ًَّّحتحألُّ ز طُّْ ٌر جبَّذًحألخت
خُّ خلُّخ[حتَّز طُّعًؤُّألُّ طُّْ طُّألحبحؤ[أل ٌُّةجم[أل خُّحتضًجبححتٌّ ؤُّحتس ذ[ ًٌّجمغآ ز
سحتَّ ئُّال ًَّّحت ز ألش ّ ؤآل:ز خ[َّْحت�ٌّ خُّ رُّجبٌّح ّ خ ٌد[جلَّ حت� ٌ[حتَّة[أل:طُّْ خخت� ئُّ خُّجنحبححتٍ

طُّْحألّخنث إلٌُُّّ.
جبٌ[حتٌىختحْ :ىٌ ٌد[جل حت� طُّعًؤُّآل: ئُّخُّحتطٌَُّّّْ حت�حخلرُّيّألُّث خُّجنحبححتٌّ 1إ
ٌر خحبحت طُّألحبحؤ[آل خُّمجحنر حت�حخلرُّيّألٌُّّ :ْ ٌُّةجم[آل: جبَّحتهُّذ ّر جبَّخ ٌر ٌخت إلُّئدجت
ٌ ٌد[جل حت� مي جبحإل[ذًْجبح: ئُّ طَُّّْجبح أل[ْ ّ ئُّز جبَّحتخ٠�آلآ ضٌ[آل خ٢ْحت�حٌّ: حت�حجنى[ْحألُّ ةُّ

خ�ختألُّخُّحت.
إلُّحت ٌرآ خحبحت ٌ ٌد[جل حت� ئُّخلُّحت: ٌ[حت خخت� ّر جبَّخ ةُّ :ّ ة[ذ ٌُّةجم[آلث �جبَّأل 2إ
خلُّحتسُّال ْ جبَّأل�حبحآل: خ ٌر دحبحت ّ ز جنّ[ٌّْ ْ ٌُّةجم[آل جبَّحتهُّذ ّر جبَّخ :ّ طُّألحبحؤ

خآل. ٌُّةجم[آل ٌُّة١ جبَّأل�ُّة[ألّخن:ئُّمجُّئ
جبَّجبحزآ ؤئُّز ة[ز ةُّ ٌألٌُّّ جنً طُّْ ذ[ حت�ْْآلث ٌُّحنرأل�ّ ذ أل[أل ّ خُّجبَّخلرإل 3إ
خلّ[خلُّذُّ خُّ ط[جنأل[خًْآل خ ّر: ٌُّةجم[أل:إلُّخ :ْ جبَّحتهُّذ:جنّ[ْ ّر جبَّخ ّ إلُّحتة[ذ

خلّ[خلُّذ[ألُّ. طُّال طُّمجُّحتٌُّّة[أل جبْحإل[ذُّ ْ ةختجبححتٌّ ْ ّ�ختََّّْ س
ّر إلُّخ جنّ[ٌْ[آل جبَّحتهُّذ ّر جبَّخ طُّألحبحؤ[آل ة[حتث جبَّخلرًْحتٌّ فأل١ة 4إ
جبَّحتخ[حتٌَّّ ْ جبَّخلرًحتََّّْ ملُّألُّ ؤُّخُّخلرُّة[آل ْ جبحضًحجلٌّ نيآل خٌَُّّّْ خلُّخ[حتَّز
خل خُّال ّر إلُّخ زًٌَُّّألحبٌّ ةُّ جبقًةختحذّ حت�َّْذ ُّّ ّ ز خُّال ٌآل. خحبْ ّ خ[خُّذ مي
خُّحتجبَّْحال ّ طُّعًؤُّأل طُّألحبحؤ[أل أل[ٌُّز. ٌ]ذة إلُّحتمجّحل أل[ْؤ[أل٠جبآ ةُّ ًَّّحتٌَّّ ز

خ�حت�آل. طُّعًؤُّآل د[جلَّة[ألٌ حت� خىُّآل شُّجل جبَّذًحألآل:طُّمجُّحت
خُّخل[نيًْحآل جلحتخٌُّّ آ خُّإلُّحتش[ئ إلُّؤًٌْ[آلآ خُّخل[نيًْحآلث رُّةختجبألٌ ط[ْ 5إ
ّحنًْجبح ز ًَّّحتَّةٌُّّ ز ًٌَّّّ نيًححتني ئُّ أةُّ إل[ْْذّدًْألّ[آل ذُّْحٌّْ ؤ[ه ّر جبَّخ
جلحتخٌُّّ خ خّجمرُّال خلُّجبٌَّّ ّخن ةذ[ٌ:ز ًَّّحتٌَّّ طُّال:ز ّر. إلُّخ حبحا ّ ز ط[ؤ[خبَّؤ[آل
خحلحألف ًٌجمرُّ ّ ز طُّال:ؤُّخُّخلرُّ ألُّخًْ. خ يدًئ:ٌُّّ�ّ جبقًةختحخل:س خ[أل�ُّجنُّة[حتحأل

خحلحألف. ضؤ[آل �إل[ْخلُّأل خُّ خلّ[خلَُّّّْ حت�ْحأل�ٌُّّ ئُّ ذخت ةُّخل[أل ّر جبَّخ نيخ
خنيح ًَّّحتحألُّ ز طُّال

أخبؤ[حتٌَّ[آل طُّعًؤُّآل طُّألحبحؤ[أل ّر ٌ[حتخ خخت� طُّمجُّحت طُّؤٌُُّّث زًضر ْ ةًحتز ؤَّْ
ًجبحأل�[ألُّ ّ ز ئُّال إلُّحتٌُّء سحتَّ خُّال خآلآ ٌُّةجم[آل خلّ[خلَُّّّْ ئُّحت�ٌّْْ ّرا خ إلُّحتنيُّألحب
خًْآ إلُّئًؤُّحتس[ألُّ:أل[ذُّْحْ ئُّْ ّ ٌُّة إلُّحتة[ز ذختآ ًٌَُّّةّ جن جبَّخآل. خُّ ًٌّجمر ز

أل[خآل. ٌُّةجم[آل خلّ[خلَُّّّْ ئُّحت�ٌّْْ ط١ّ طُّعًؤُّآل طُّألحبحؤ[أل
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ٌر خحبحت طُّألحبحؤ[آل ئُّ ٌ إلُّألحب خُّ ذخت ئُّْحأل جلٌ[ذخت جبَّحتهُّذ طُّمجُّحت قًألُّآ خ
ّر. خ جلحئ طُّْحآل خلّ[خلُّذ ةُّ جلحتَّ طُّمجُّحتٌّ حة[ألّ[آلآ:خُّظحتَّ خ٢ْحت� ٌأل جبَّحتخخت� ئُّ
ئُّخ[حتٌَّّ مجورًمج خ ألُّّّ جلحت جبَّحتهُّذ ةُّ ّ ة[ذ ذ[ٌدُّذُّة[ألحبحآ إلُّئًؤُّحتسُّ ئُّ
طُّألحبحؤ[آل ئُّ خىلًء ىّ مجختْز ئُّْحألٌُُّّ ة[حتآ جبَّخلرًحتٌّ خُّ زًٌَُّّخلر حنألّ[حتَّة[ألّ ز
ئُّال ّحن�ختذألُّ ز خ جنّ[ْ خُّجنحبححتٌُّّة ًَّّحتٌّ ز ٌجتآل. جبحخخت� طُّعًؤُّآل خلّ[خلُّذُّة[أل

طُّع[ؤ[ألُّ. سحتَّ
مجختق[آل قًألُّ خ ألُّخآلآ ٌُّةجم[آل سحتحْسحت ةُّخل[أل �جبَّأل ةُّ مجختق[آل ٌ[آل
ْ ٌجتٌَّّ:خلُّحتَّْز حت� خل[ؤ[ألُّةٌَُُّّّْآ خخت�ٌّ خُّ ّر خ زًٌَُّّخلر ّ إلُّحت:طُّألحبحؤ �جبَّأل
ٌُّةجم[أل:جنّ[ٌّْ خُّ: ْحؤ[آل خخت� ؤُّ ّ ط طُّمجُّحت ّر. خ جلحت ةُّخلُّة[آل:سّ[ْحجلٌ[آل :خل[ؤ[أل
ّر جبَّخ نيخ ط١ّ طُّعًؤُّآلآ حتَّة[أل]ٌ خخت� خُّجنحبححتٌىختجبأل ئُّ ّر: إلُّخ طُّألحبحؤ[آل

خحلحألفح ذخت مجختأل�١:ئُّْحأل خُّ ٌىّ[آل جبَّأل�:إلُّألحب
جبَّذًحألف خُّال خُّحتني[ْآ ٌألُّ جب ألٌُّْجمر ُّ�خُّئ خلُّحتَّذ[ ًجبحأل�ُّةٌُّّ ّ ز جبْْ
ٌ[آل ًٌجمرُّ ّ ز ئُّحت�حخلرّحبح حت�ْْآل“ ٌُّحنرأل�ّ ذ أل[أل ّ جخُّجبَّخلرإل �ًجبحأل ّ ز ط[ٌ[ خسختخلف
خُّال ًٌجمرؤ[آل ّ ز ط١ّ ةُّْحذُّ ْحخًْآ ٌُّء َّْء طُّألحبحؤُّة[آل ذُّجبَّخل طُّمجُّحت خ[جنُّح

ّر. ألُّخ ٌُّةّخن َّْةً طُّمجُّحت ألُّّّْ ًجبحأل�[ألُّ ّ ز
ٌُّةجم[أل مجختق[ألٌُّّ ئُّخلُّحت َّْأل[ؤُّةُّؤ[آل زٌُّخت� ضضر ّ جبَّخضض :نيخ ةضضُّْحذضضُّ

ٌرح جبحفُّجلحت
خألىلّألٌُّّ ْذآ خلُّحتَّة ّجتٌّ ْذُّخ ةُّ ًٌَّّّ جن خُّإلُّؤ[آل خُّإلُّحتش[ئ خُّال
خٌُُّّء طُّألحبحؤ[آل خلُّحتسُّال ةُّ جبحؤُّجلحتحَّْآ مجختق[ألٌُُّّ طُّال ئُّخلُّحت خلّ[خل ٌُّةجم[أل
ةُّ:جبَّحتهُّذ طٌَُّّّْ خُّؤُّحتس خُّجنحبححتآلآ ٌ[حتجبحألُّة[ألحبح خخت� ئُّ خ:خُّجنحبححتٌىختجبآل حجبَّ حت�
طُّْ إلُّؤًْ ٌ ذ[ْذً �حؤ[آلآ آ:ذ٢آ:مجورًمجخُّ:زختخلًس ذ[ ّر ئُّخُّحتجبَّخلرحبح:خ خ[جنّ[آل
ؤُّخُّخلرٌُُّّ ُّّال:خ:طُّْ ّ خل �ًجبحأل ّ ز طُّعًؤُّآل. ٌألُّ:خُّحتجبَّال جب ةُّ خىٌُّآل ؤُّخلُّألُّ
طَُّّْجي سُّْإلُّحتٌّ خى[ز. جبحخف ةُّخم إلُّؤًْ خ جبَّحتهُّذ[ألُّ سحتَّ طُّال خًْأل ةُّ
ىٌ ْذ[حت أطُّخلّأل[اَّْ:ئُّ ةخلُّحت ز٢ٌىئّحم:ٌّ ئٌُُّّآل جلحٌفآ ّخن ز 431 خل[ف ئُّ
ضختحٌُّ سحتَّ خُّال جنُّحت�جبح: ئُّ جن[حتَّ طُّْ ةًخبحتحْحأل ٌ[جبةختجبألٌَُّّّْ :خ خُّأل[ْخ[أل�ّحبح
ضٌ[ألآلآ زّحنٌُّّ ة[حتْ خلُّحتمجُّحتؤ مجُّحتني ؤُّآ: ّ ط ٌ]ط[خل ذّ[ألْْ]خُّحتخ[خمثحإل
ئُّخ[ذ ؤُّ ّ ٌآلآ:ط جبَّجبحت مجحنرُّّة[آل:ئُّيُّئُّال خ:ؤُّخلُّئُّ جبحجبزُّحتَّْحت ّحنر[:َّْةً إل خُّال
ْحألفآ:طَُّّْ خخت� ّ ئ ة[حتَّة[ق[آل ٌّ]�ٌ خُّحتخُّخلر:خلُّحت:حت� َّْء مجورًمج ٌجتْ حْ حت� ئُّ طٌَُّّّْ

جبَّجلحألف“. ط[يألُّ ة[حتجبحألٌَُُّّّْة سحتَّ خُّإلُّحت زًٌَُّّخلر خلُّحتَّذ[ٌُّة خُّ
ٌألُّ جب جنّ[ْ ئُّخُّحتني[ْخ�ختٌآل ّىَُّّْ ز خلُّحتَّذ[ ًجبحأل�ُّةٌُّّ ّ ز ِ خل طُّمجُّحت
خنيًْألُّآل طُّال جبخبٌّ ألّ ألإل ًٌَّّّ خُّجن جبحألٌُّ[آل ألش ّ ز نيًححت مجختق[آل خُّال خُّحتني[ْآ:
طُّعًؤُّآل:ئُّحت�ٌّْْ ة[حتْخ[حتٌّ ًَّخختجبألٌ خُّحت� خًححتٌّ ئُّ ًٌّجمرُّ ز طُّألحبحؤ[آل إلُّؤًْ ةُّ
خلُّحتؤ[ٌُّة[آلآ ض[َّْآل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ةُّ ْحٌُّ ْحٌ[آل خخت� طُّْحآل خآل. ٌُّةجم[آل خلّ[خلَُّّّْ
ةُّ ْحخًْآ خ[جن١ طُّْحآل نيًْألخ مجختأل�١َّ. مجُّحتني:خُّ ةُّخل[أل:ذخت خُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّ
خّ[ألرًحألّ[ٌُّ طُّْحآل ةُّ إلُّخًحٌُّ ْحٌّ يًحتخل[ٌُّّة مجُّْحتَّة[آل خلُّحتؤ[ٌُّجبححتَّ �جبَّأل
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ط[ة[ؤحبح ئُّ حت�ْْألضض[جبحز. إلُّحتمجّحل ئُّْسحتَّ ىٌ ة[حت خُّال خلُّحتةُّْذًْخآلآ إلُّؤّحنُّ
جلحتٌألٌُّّ م[جبٌألٌُّّ ط[جلحجبْ �جبَّأل حٌّ ٌخت� ْ طُّؤُّ ذُّئُّةُّآ ْ ئ ّ ه خُّ جبَّخلرحبَّةُّآل

خلُّحتةُّْذألّ[آل. رُّ:ؤ[ٌٌُّّ ّ جبَّخ ةُّ طُّألحبحؤ[آل
َّْأل[ؤٌُُّّء زٌُّخت� ّحنألّ[حتٌّ ز جلٌختَّة[ألُّآ ٌ�ُّني[حتٌَّّ حت� ضجمرألُّحت�ٌّْْ خُّ طُّْحآل
ّدُّضحنّألُّجي ْحز خُّال:خخت� رُّجبٌّآ ّ أل ّ جبَّإل خلُّحتَّذ[ ًجبحأل�ُّةٌُّّ ّ :ز ِ خل خ[خل ةُّ جبَّةُّآل
ًجبحأل�[ألُّ ّ ز طُّْ زًنيُّئىختجبألٌَُّّّْ خ خُّال جبقًةختحذّآ ذُّْحْ :ىٌ جبٌحب جبَّمج[ذُّ
مجورًمج خرًحألآل ذُّألّ[ مجحنرُّّة[ألحبح جبحألّحنرألُّ ئُّ طُّألحبحؤ[آل ّر جبَّخ ةُّ ّحنألّ[حتجبَّةُّآل ز
ط[حت�حخلرٌُّّ ًٌَّخختجبآل خُّحت� ئٌُُّّآل:ئّجتألٌُّّ ّحن١ ز ةُّ خىٌُّآلآ ؤُّخلُّألَُّّْ ئُّخ[حتٌَّّ:طُّْ
ٌخت ئُّخب ذُّألّ[ ًٌَّخختجبألّخن خُّحت� ئّجتألٌُّّ ئُّ: :ر ّ طُّألحبحؤ إلُّحتَّْإل[ جبحألّحنرألُّةُّةختحَّْآ
�َّآ أل�٢ّز خىلًْةُّ مجختْزُّ طُّال خلُّحتؤ[ٌُّة[ألحبحٌُّ. ض[َّْآل مجُّْحتَّذختٌآل ذُّجبَّخل
ةُّ خآل جبئألّ[ حجبٌَّضضُّء حت� ذ[: جبَّذًحألآل ةخًْألَُّّْةُّ جبَّخلرًحتٌّ: ىختجبألئأل١ة خُّ
أل[جبَّآلآ طُّع[ال ٌ ة[حت طُّْحآل خُّحتخبََّّْألُّّّة[أل ّىلُّْحألٌُّّ ز خُّ ّ ة[ذ إلّمت طُّعًؤُّآل
ئُّ:زٌُّخت�ٌَّّْ خألُّؤ[َّْ إلُّحت:ئُّ ّحنألّ[جلحألُّ ز سحتَّ طُّْ ٌ�ُّ:أل[جبَّآل حت�  ّ إلّمت:ة[ذ نيًألىُّ

حت�ْْ. ٌرُّ ةخًْألَُّّْةُّجبح::ملخت
ّحنألّ[حتَّ ز طُّْ نيًألىُّ حت�َّذحبَّةٌُّرَُّّْآ طُّْحآل ّحنألّ[حتٌّ ز خُّحتحؤدُّحتجبح ئُّ ذجي
رَُّّْ. ّ أل ّ إلُّئحبََّّْجن ئُّطُّخلرذ�ختذًَّْآ ذ ةُّ خلّ[خلٌُّّّ ٌُّةجم[ألُّّ طُّْ خألُّؤ[ٌّ
فأل١ة نيًححتَّؤّخنآ �ًجبحأل ّ ز ةُّ: ٌجتٌّ: جبحجبَّحت� ْح: َّْأل[ؤُّةُّذ[آل: زٌُّخت� طَُّّْ ئُّخ[ذ
. أل ّ جبَّة[زآ:جبَّنيُّخلس ؤجممجُّحت َّْأل[ؤُّةُّجبح زٌُّخت� خُّخلُّحت خلُّحتسُّال:طُّألحبحؤ[آل ٌ]ذة
ّىَُّّْ ز طُّعًؤُّآلآ ة[حتْخ[حتٌّ ًَّخختجبألٌ خُّحت� ئُّ طُّألحبحؤ[آل ةُّ طٌَُّّّْ خ ةُّْحذُّ
ْحجبٌ[حتَّ ّر. خىلُّخلس ًجبحأل�ُّةُّ ّ ز إلُّحتنيًححت ّر جبَّخ ٌُّةجم[ألغآ خلّ[خلَُّّّْ ئُّحت�ٌّْْ:
خُّخلُّحت جبقًةختحذّ حت�َّْذ دًْألجلحئ خ ًٌجمرُّة[ق[آل ّ ز ًجبحأل�ُّ: ّ ز مجحنر ّؤُّ ط ةُّ

جبجلًٌَّذَُّّْ. ّىحبح طُّعًؤُّأل

خألُّحت�َّذ ىٌ زختخلّ[حت نيُّألحب
ط[ٌّ جبحَّْذَُّّْح: نيُّّح“ؤ[آل ججبقًةختحخل :زختخل ؤَّْ ّجمر[ ط ذ[ ؤُّ ّ ط ط[ٌ[
ّجمر[ ط ةُّ َّْؤٌُّّ طُّْ خًحٌُّ؛:إلُّحتنيُّألحبَّ إلُّحتْح:خل[جبَّ زختخلّ[حتَّ طُّال ؤَّْ:ُّجلمجض
ضٌحبح ئُّمجُّئ جلحتٌخن زختخلّ[حتٌّ ّ ؤُّئة خُّال: خ[جنُّآ ىّ جبَّخلس ض[ف ضختحٌُّحت�ْْ

ّر. أل ّ جبَّإل
ىّ طُّعًؤُّأل ًَّخختجبألٌ خُّحت� ئُّخ[حتٌَّّ ًجبحأل�[ألُّ ّ ز طُّال طُّمجُّحت ذُّأل[ألُّز ٌُّةُّالث
خ ٌر: خًذخت ٌر جبَّذًحألخت ط[ٌ[ ّرآ خ خ[جي ضخُّضخن ةُّخل[أل ئُّ زخت� خىلًة جلحت:

ّرح خ ْ:خلًجبؤُّألحب خ[جي ّىّخن ًٌَّخختجبأل:جبَّْئُّذ خُّحت�

جبَّخلرُّْحخبَّة[ألَُّّْ ئُّخ[حتٌَّّ ّ ض[ئ نيُّألحب
خُّ ٌرٌُُّّ ة[ز:ط[ْ جلحتخٌُّّ جبَّْئُّز جبَّخلرُّْحخبٌَّّ أل[أل ّ ةُّ:خُّة[حتإل ئُّخُّحتطٌَُّّّْ
جبَّْئُّز ئُّ ؤآل ؤُّخُّخلر خىُّال. خ[خلِ خُّةًحتذ خحبَّآل ُّ�ٌ حت� ئآ ّ ئ ْ ٌَّدًحتجب ّ ئ
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جلَّخختْجلَّأل�ٌُّّ طُّْ ةُّ ذ[ٌدُّفُّألحبٌٌُّّّ خُّْ طُّعًؤُّآلآ ئُّ ذ[ٌدُّذُّ ٌى:جلحت: ًحجل ّ جن
ٌ[خل[ة[آل ؤجممجُّحتٌّ خُّ ةُّ ّحبَّة[ز ْحئ ض[ألُّ طُّْ إلُّؤًْ ئُّخُّحتجبَّخلرّحبحٌُّ ةُّ
ؤُّخُّخلرّ[آل ٌ]ط[خل ٌآلآ جبَّجبْ جشىًؤُّز“ جبَّحتخ[حتٌَّّ ضُّئ ّ ة[ذ َّْخىُّآل. زٌُّخت�
نيُّألحب ئُّ خُّجبَّحت جتْْآ ّ ؤ ٌجتحٌ خُّجبحت جبَّخبٌآل. خل[ٌٌُّحبح ٌخت ئُّخب ةُّ ّىُّ جبَّْئُّذ ًَّخختجبألٌ خُّحت�
ضُّئى[ألُّجبح:خلُّز[ألحبَّْْ طُّْ خُّخلُّحت ضٌ[آل ذُّجبَّخل جبَّْئُّذُّة[آل جبَّمجؤُّآل ىّ ش[ئُّذ
أل[ةةاجبح ّ س ٌ[آل أل[جبٌ[حت خًححتٌّ ٌ أٌ[آل:ئُّ:إلُّألحب جبٌ[حتٌىختحْجبح ٌَُّّّْة يُّئُّؤخت� ئُّ ةُّ
خحلحألف. رٌ جبَّخلُّذحبححت ٌُّةٌُُّّة خُّ جبَّْئُّز جبَّذًحألف ؤُّ: ّ ط ٌُّخ إلُّحت خبٌ[ْآل.
ٌ خلألًْحتٌّ:جن[حت ئُّ ّ جبَّْئُّذ ذُّجبَّخل خلألًْحتٌّ ةألحبح خلُّحتجبَّؤ ئُّ طُّمجُّحتني
رٌ جبَّخلُّذحبححت ضًحجلٌ[حتٌّ جبَّْئُّذ[آل: جبْحٌحبح خلُّجبحألٌُّّ ئُّال خُّال: سُّحت�ٌألُّةختجبَّْْآ ّ ذ

ْذُّة[ألّ[ألحبح. مجحنر خُّخلُّحت خًْآل
جبَّخلرُّْحخبٌَّّ خ ؤآل ةًحتذٌُّّ أل[خلُّ ّ ز ئُّْ جلحت حت�َّضألٌُُّّة ٌر جبَّذًحألخت إلُّئدُّذُّ
ٌ[آل خلّ[خلّ[ألُّآ هٌُّئُّخلًهُّ طُّْ خُّيُّجب ف[ألًٌجمر[ٌُّ: طُّمجُّحت ٌر. خ�٢ جبَّْئضضُّز
حنّ ة ف[ألألًْخلّ[ٌُّ ّؤُّجي ط ألًْخلًَّّآ جبَّْئُّذَُّّْ ئُّخ[حتٌَّّ خ[خُّذّ[آل ؤ[هأل[خل[ألٌُّّ
ؤُّخُّخلرُّ خطُّْ «ْ ةُّ طٌَُّّّْ إلُّخلرحبَّةُّال خُّال جبَّخضضًْآ ة[نُّجل ؤُّآل شُّهر[

خُّخلُّ.
ٌر جبَّذًحألخت ط[ٌ[ زختخلّ[حتَّةُّؤ[آل خلُّحت ٌّألَُّّْ جبَّمجُّحت� جبٌجم[ألَُّّْ ئُّخُّحتطَُّّْ

ّألفح خُّة[حتخإل جبَّْئُّذّخن ًَّخختجبألٌ خُّحت� ئُّخ[حتٌَّّ ؤُّخُّخلرُّة[آل ِ س ًجبحأل�ُّ ّ ز
جبقًةختحخلُّّة[أل ط[ؤ[عُّ ٌ]خلُّحتَّذ خلُّحتني[ٌَّّْ ئُّحت�حخلرّحبح جبَّذًحألف؛ إلُّئدُّز
خُّذ[ٌدُّذ طُّعًؤُّألُّة[آلآ ذختٌّ حتَّة[ألس مجُّحتني خًَّْ. جبَّْئُّز ضًجبٌّ ةآل
ةختجبٌََّّّْ ْ خنيًْآل ٌجبْح جتٌّْْ ّ ؤ ئُّ إلُّخًَّْ [آل ّئ حت� ط[ٌأل ٌى﴿ختحٌّْ حت� ٌ إلُّألحب
طُّْ ةآل حت�ؤ[ٌّ ْ ٌأل[آل ئُّ جبقًةختحخلَُّّّْ خلُّحتَّذ[ٌّ إلُّحت:ئُّ خُّال جبحآ جبقًةختحذّ
َّْء جبَّجلحألفآ جبقًةختحخلّ[آل ألّحن[ألٌُّّ ْ ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ خُّ ؤُّ ّ ط ةُّ خلّ[خلّ[ألٌُّّ خألُّؤ[

جبَّْئُّز. جبقًةختحذّحلَّةختجبأل:طّحبححتٌَّّ خ ْحآل ٌ حجل ط[ؤخت�
طُّعًؤُّألُّة[أل جبَّْئُّذّخن:َّْء ةُّ ألُّة[ز خُّ:جبْْخ[حتَّةختجبألَُّّْ ًٌّجمر ز حت�َّأل�ُّ
ًٌَّ خُّحت� جبقًةختحذّىُّة[آل حت�ََّّْألضضحبَّ خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت :خُّذُّْحَّْذ ّ ة[ذ إلّمت ذختآ
ّحبَّْححتال طًؤ طُّؤُّجنحبح ئُّمجُّئ ّر. ألُّني ًٌَّ خُّحت� جبحإل[ذًْجنحبح ئُّ حت�َّأل�ُّ ألُّنيًَّْْ
ًحألٌُّّ ّ ز خ خُّخلًْجب جلحت ًَّّحتٌّ ز ّ ؤُّئة ًجبحأل�[ألُّآ ّ ز طُّال ةُّ ألّحن[ألّدحبَّال

خُّحتجبَّخلرؤ[آل. جبَّضُّألُّ جبقًةختحذّ شىًؤُّذ ذُّجبَّخل:ْ جبَّخلرىُّْز
ئُّْحألٌُُّّ ّر ؤ[ألًحخ ّ ز ةُّ خّأل[ألٌُُّّ ْحيّن: ىّ جنر طُّؤُّ ط[ٌ[ جبَّْْالث زختخل
ٌر جبَّةخت رُّجبٌّح ّ أل ّ خُّذُّْحٌّْ:خإل ًجبحأل�[ألُّ ّ ز طُّال ْ ّر ّ:زٌُّحبحخ طُّعًؤُّأل ّ خلُّحتجبَّؤ
ىّ طُّعًؤُّأل ّ خلُّحتجبَّؤ ٌر جبَّةخت ط[ٌ[ ملٌُّألُّحت�ْْث ذخت ىٌ ًحجل ّ زختخلّ[حتَّ:خُّجن طُّال
خلُّحتسُّال ٌر جبَّةخت ْحيّنّحبح ئُّ:جبألّ[ٌّ ط[ٌ[ ّرح خ جبقًةختحذّ: خُّذُّْحٌّْ حت�حخلرُّيّألُّ
ٌُّحنرأل�ّ ذ خ ٌر دحبحت ّ ز ٌُّةجم[ألّ[آل ىّ جبَّحتهُّذ خُّحت�حخلر ّ طُّعًؤُّأل طُّألحبحؤ[أل
خُّال ّرآ ْحألُّخ ئُّْحألٌُُّّ ة[حتةختجبآلح جبَّخلرًْحتٌّ نيُّخلس[ألحبأل خ ْ خ[خُّذُّة[آل يًف
ّحبٌّ طًؤ :ّ ؤُّئة خُّذُّألّ[ ط[ٌ[ خُّخلًْجبآلح جبٌجم[ألَُّّْ ًجبحأل�[ألُّ ّ ز طُّال خُّظحتَّجي:
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ًٌَُّّةّ َّْؤُّةٌُّّ:خُّجن ح ؤُّش[ئ ىّ جنر خُّ مجٌُّحنغ ْزًنيآل:خ زخت� ةُّخلألُّجلحأل[ألُّْ
ط[ؤ[ع ىٌ ًَّّحت ةُّ:ز ّرآ خُّخلًْجبخ حجبَّ حت� خُّإلُّؤ[آل ًجبحأل�[ألُّ ّ طُّال:ز ةُّ طُّؤٌُُّّ خل[جبَّ
١ّآلآ خُّخلًجبذختْ:خُّس ًَّّحتحألُّجي طُّْ:ز جلحتخٌُّّ إلُّحتَّْإل[:ئُّ ّر. ّر:خُّخلًْجبخ جبَّذًحأل
طُّْ ة[حتةختجبأل خُّْحألُّ ٌر جبَّذًحألخت ةُّ جبَّجبَّآل خُّجبَّخلرَُّّْ ًَّّحت ز ّ ؤُّئة نيًألىُّ
طُّْحآل جبَّةُّآل. خ[أل�ُّجنٌُّّ:جبقًةختحخل ةُّ ألّ إلُّئدجمُّأل� حت�حخلرُّيّأل[ألُّ: طُّعًؤُّألُّ
ًٌَّّّ جن :حت�ٌألمج ْ خُّحتسُّخلرُّةختجبآل خ ْحخآل ٌ]ألؤٌ حت�  ّ ؤُّئة َّْةً جبَّذًحألآل:
ةُّخلُّّة[آل.آإلُّحتَّْإل[ خل[ؤ[ألحبَّحتَّ َّْأل[ؤُّْ زٌُّخت� �ٌّآ ة[حتمج٢ خلّ[خلآ جبحؤضضُّجلحتحَّْ
جبقًةختحخل ضًئّ[ٌّ ةُّ ةُّخل[ألٌُّّ طُّْ إلُّؤًْ: :خ جبَّذًحألآل ًجبحأل�[ألُّ ّ ز طُّال ط[ٌ[
ٌ[حتؤُّذّحبَّحتٌّ مل[ذُّحت�ْْ زختخلّ[حتٌّ:مجًع[ْ ّ ؤُّئزُّأل�حبَّضًحذَُّّْ:ة ّحنىّ[ألحبح ؤ ئُّ

َّْالح جبَّخلرىُّْذأل:ر:خّ خ إلُّْئُّة[ألّ[آل
ّحبَّْححتال طًؤ ضًححتجبألُّّذآ خختألش جنحتخ[ٌّ خ[جن١ٌآل خًْأل ٌُّّ�خُّئ ةُّ ٌُّّّ ّ ز خُّْ
خُّحتآل ؤُّ ّ جبَّذًحألآل:ط نيآل ًجبحأل�[ألُّ ّ ز طُّال ةُّ ألّحن[ألّدحبَّال خُّجنُّجبح ز[٤[ٌَّّْ:طُّال ئُّ

جبقًةختحذّ. ْ:ةختجبححتٌّ ٌ:ؤُّخلُّئٌُّّ:ذَُّّْحتٌّ:ذّحتٍ إلُّألحب ؤَّْ خ
ّ ؤُّئة جبَّخألُّ ًجبحأل�[ألُّ ّ ز طُّال ةُّ خىٌُّآل حن ّيدًئ طُّمجُّحت ُّّالث ّ خل زختخل
خُّخلآلح جبقًةختحذُّّة[أل خلّ[خلُّّ خألُّؤ[ حن[ألّ ألُّضحنُّة خ ط[ٌ[ خُّخلًْجبآ ٌ]ألؤٌ حت�
َّْأل[ؤٌُُّّة زٌُّخت� جبححت�جنرأل طُّحتة حبحآ ّ ز ط[ؤ[خبَّال ّحن١ ز ةُّ خُّْسحتٌَّّ طُّمجُّحت
جبقًةختحذّ[ألٌُّّ ًَّخختجبألٌ خُّحت� خ حت�حخلرُّيّألُّة[آل: خألُّؤ[: ّحنألّ[حتٌّ ز ْ جبقًةختحذّ[ألُّ
طُّْ خألُّؤ[ٌّ ئُّخلُّحت: حت�حخلرُّْض جبَّذًحألّر ط[ٌ[ ذآ ٌّطُّخلر ّ:جبَّضختحٌُّ طُّعًؤُّأل
ألُّجبَّذًحأل ةُّ ط[جنىختحٌُّ ىّ جنر ٌجتٌرح جبحخخت� َّْأل[ؤُّةُّ زٌُّخت� خختجبآلآ أل[ْال ًجبحأل�[ألٌُّّ ّ ز
ْحذُّ ّر خ ئُّخُّحتجبَّخلرحبح ة[حتَّةٌُّّ ض[َّْآل ط[ؤ[جبٌَّّ: �ًجبحأل ّ ز ذُّألإل[ ةُّ ٌ ؤّنؤ[حت
ْ ة[ذدُّألحبٌّ ألختطآ خبْْحتَّةضض[آلآ سحتٌّ خبؤ[حتَّْ مجحنرآ ًحجلٌّ ّ جن طُّألحبحجلَّآ ٌآلآ جنً
جبٌحلحٌألُّةٌُّّ جبَّذًحألف إلة[حتٌّ:ذ[ٌدُّذحبح جلحت حت�ْحألف:خُّخلُّحت جبْحٌّ ذخت:ذُّألّ[ حتجنرجل

.ًٌَُّّّ جن خُّإلُّؤ[آل خلّ[خلُّة[ألّخن جبحؤُّجلحتحَّْ ضخ[حتْجب ٌر. ٌجت جبحخخت�
جبقًةختحخلُّّة[آل ًَّّحتَّ ز ًَّّ جن خ[جن١ٌآل: خُّ جبَّذًحألف نيآل ّؤُّ ط ةُّ طُّؤٌُّّ
ة[حتةختجبَّ خألُّؤ[ْ ْ ّألف خُّة[حتٌ[ألدإل ذ[ٌدُّذحبح ىّ طُّعًؤُّأل ئُّ : جنّدىٌُّألَُّّْْآ
ط[خل[آل خل[جبَّْ إلُّحتْح ىٌ ة[حت إلُّئدُّذُّ ّفآ خألّ[ذدأل ًٌجمرُّة[ألّ[آل: ّ ز جبقًةختحذُّّ
أليًال خلّ[خلُّّة[ألحبح ْحيّنُّ ئُّأل[ْ ضؤ[آل أل[ني[حتٌآل طُّؤى[حتَّ طُّع[ؤحبحأل خ ألُّّّ:
جبحَّْحتٌّ:ذّحتٌّ خُّ ًٌجمرّ[آل ّ ؤُّ:ز ّ ط دجتححتجبألُّة[ألةُّ:إلُّئ ٌٌُّّ]� ّ س ئُّْ خىٌُّآلآ:ْحذُّ
إلُّْئ ّ ة[ذ طٌَُُّّّْ ؤُّ ّ ط مج٢ْمجختهرُّة[أل ئُّ ّ ٌُّة ّر. ّحنًؤ[حت:جبَّخ خ زختحةرّى ْ
حت�َّأل�ُّ ًجبحألل ّ ز نيًححت ةُّال أل خ[حتٌََُّّّْ ئُّال ّألف خُّة[حتخإل ًجبحألل ّ ز نيُّألحبٌآل جبَّجبٌَّآل
أل[ني[حتخف ؤُّ ّ ط ئُّطُّع[ؤحبح ْ جبخبحٌُّذَُّّّْ خىُّْألُّ :ٌُّة١جبح ئُّمجُّئ طُّْحألُّ س[حت ٌ إلُّألحب

خُّإل[:جبخبخٌُُّّةُّة[ألحبح:خىٌُّآل. ًحآل ّ جبحجبَّْحتٌّ:ئُّأل
ْحجبٌ[حتَّ ٌرُّحت�ْْث ملخت ذختٌخن خألُّحت�َّذ ىٌ زختخلّ[حت ٌر جبَّذًحألخت جبَّحتطُّع[الآ
جبَّخًحٌُّ ط[ٌ[ خُّال زُّخلُّألحبةختحآلآ ّحنُّْخُّحتَّ ة ِ خ خلُّحتَّةآ ّجتٌّ ْذُّخ جبٌحبمج[ة[أل
ضًحجلحتحَّْآ ىّ جنر جبقًةختحخل ْحخ٢خىٌُّألَُّّْ: ّر جبَّخ نيخ ّرح نيُّجنألُّخ خُّال



3233

ضًحجلٌ[حتخًْأل طُّمجُّحت ّح جبَّْئُّذ �خُّ:مجختأل:ّ طُّعًؤُّأل ًَّخختجبألٌ خُّحت� ئُّ خُّذ[ٌدُّز
ّر جبَّخ نيخ خلّ[خلُّّآ ٌُّةجم[أل ضًحجلٌ[حتخًْأل مجختق[ألٌُّّ ّخن ز جبقًةختحخل
ْحؤ[آل خخت� ؤُّ ّ ط طُّمجُّحت خُّإلُّحتش[ئ أل[ؤ[يًْئُّح حت�ْْةُّجنحبح ئُّ ةُّ ّر خ ّ خُّجنر ْحؤ[آل خخت�
خُّال:آ خفح جبقًةختحخل جبحةةّى[حتٌّ جبَّذًحألف نيآل ّرآ ألُّخ خلّ[خل:ٌُّةجم[أل خُّ
ذّ[ألْ]ًحآل:إل ّ ئُّأل ّر خلّ[خل:إلُّخ ٌُّةجم[أل خُّ ْحؤ[آل طُّؤْطُّْ:خخت� ِ خ ؤُّ ّ ط طُّمجُّحت
ألشُّالآ ّ ز �ًجبحأل ّ ز دجتححتجبألإلُّئ خُّ أل[ة[ز أل[ني[حت ؤُّ ّ ط ة[حتَّ طُّال ط[ٌ[ ىحبحآ ّ جبَّْئُّذ

إلُّؤًْحآلح خ إل[ْذّدًْآل ؤ[ه ْحذُّ

خلُّحتني[َّْث
شجمآل:هحن[حتة ؤ١سالث جبحئآ حتحخختز ألًخلّألحبَّث – جبؤًةختحخلا أجبحتخ[حتَّ دّ إةر
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ؤإل٢جبحجب طُّةختَّؤ

ث حنُّةّ ز
دّ ئُّ:ةر ؤ[حتةحماا أأة[حتئ ْ سّإل[آل ْ [آل مجُّْحتٌَّّ:طُّك هٌُّئُّخلًه:ْ خ٢ؤُّألحب
جتْْ ّ ؤ جبحتْخلرىختجبأل ئُّ خ[خم ًٌَُّّّ جن خُّال زأل[ز[حتزاا ئًٌحم آ ْ ؤ٢خخت أأإلُّخبجبٌَّّ
خُّال جبحتْخلرحبَّةُّآل:آ ضٌ[آل جتٌّْْ ّ ؤ ضٌ[آل أأؤختلُّة[آل ث ؤختلَُّّْ ٌُّآل جبَّة[ز:ئُّ
خجتححتجبَّْْ [آل ّإلُّئ خلُّحتجبَّال:ْ:حت�َّْجن[ألُّجبح:ةُّ:ضٌ[آل ْ:ألُّ:ئُّْ ضٌ[آل ًحجلٌّ جبظ خُّ ألُّء
إلُّؤّحنُّ ؤ[َّْْ ّ س خٌ[آل ؤ٢حز حخختجبْْ:خُّ حت� ئُّ خلُّحتجبَّؤ[ألُّ:ةُّ ْ حت�َّْجي ئُّْ خُّئىً آ
ًَّّة[آل َّْةً:ة ألَُّّْ:ؤختجبَّْة[آل ذُّْحٌّْ ألُّحتٌرُّة[أل ْ . جبحتْجنال [آل:حت�ْْخُّحت�ْْآل ّئُّمجُّئ
مجًحٌُّ ةُّخم ٌّإلُّألحب ةُّ ّ ة[ذ خُّحت�حخلر َّجبح: ط[ئ٢  . ّحنىّ[آل ؤ خلُّحت جبَّضُّألُّ هحن[حت
ىّ جنر ٌر جبٌَّ[ألُّْ جبَّخآلآ:ٌ[آل جبَّْحتْخُّحتٌ[آل خبٌأل�ٌُّّ ضٌ[آل:ْ ٌجم[جلٌّ ألً ضُّحتٌى
ئُّ حتؤُّذ]ٌ حألُّجبح:جبحْحٌّ � حت�جن�٢جن يٌُّختحأل ئُّخلُّحتجبَّؤ ذ[ٌدُّذ خُّ ْ ألآل ّ جبحخإل أل[ْحجلَّ
زجن[ةُّ ْ سُّألل جبحت٤ُّْة[أل أل[َّْة[ألّ[آل:آ آ حخختجبْْ:جبَّةُّآل حت� خلُّحتجبَّؤُّة[أل ش�حت
ألُّ ّ خ ٌختٌآل ط[حتحٌحنرُّ:ز٢جلحألٌُّّ:جب طٌَُّّّْ:خُّْخُّحتل:ْ خ َّْحتجبَّمجختآل:آ ئُّْحآل ةألُّة[آل

خىُّآلااأ1ا ٌ[حتٌّ ٌحبح ألً سّإل[أل جتٌّْْ ّ ؤ ئُّ ْ ّجمر[ ط ؤٌُّحبحأل أل[ْ
خ[جنًحتٌّ: ّجتٌّْ ؤ ئُّ: َّْحتنيُّحتض[ألُّ ًؤ[آل:خل[ف�ّ خ ةُّ آ 1991 خل[ف جبْحٌّ ئُّ
جبقًةختحخلآ طُّجلؤًأل خلُّحتَّذ[ٌّ ْ جبَّخلُّذ:ةًحتجبٌّ أل[ألُّجبٌّ ّ إل خُّحتَّْ ةًحتجبخلر[آل
ؤ[أل[ ْ حخختجبْْآل حت� ضُّئىّخن:مج٢جبٌَّّ ذُّأل[ألُّز آ آ:ز[حتذُّة[آل حلَّة[آل ّ إل خُّال:ذُّْحٌّْ
ْ:إلُّؤًحآل جبحأل[َّْ ْ:خلُّحتَّة[آل جبئ ئُّخلُّحت هحن[حتٌّ حخختجبْْ:إلُّؤّحنُّ حت� جتٌّْْ ّ ْ:ؤ خ[خم ْ
إلة[حتحألَُّّْ خُّْ ٌر جبٌَّ[ألُّْ ْ ّجمر[ ط إل[ذًألُّذُّ ؤختجبْْ حخختجبٌّْْ حت� خُّحتمج ْ نيُّء خُّ
ذ[ٌدُّذ خُّ ْ آ ضُّئى:ةًحتجبخلر[آل ضًجبٌّ ني طُّمجُّحت جبحتْخلردىُّآل:. ط[ٌألحبَّ جتٌّْْ ّ ؤ
جتٌّْ ّ ؤ ضٌ[آل ْ ٌألحبَّْححتٌّ ضً ْ ُّةئ ّ ض ْ شىًؤُّذ ْ خلّ[خل ذحبححتحألُّجبَّخل
جبْْخضض[حتَّ حخضضختجبٌْْضض[آل حت� إلُّؤّحنُّ: خضضُّال آ: ةضضختجبَّْ جبحتْخلضضر خل[ئُّجبح 20 ئُّال ضٌ[آل
1994 ٌّأل[ْض �سُّأل ةختحٌُّ جبْحذخت ْ 1964 أل]خل حخختجبٌّْ آ:سُّأل�:حت� ةختجبَّْذَُّّْ
جنُّحت�ؤ[آل إل[ذألُّ ّحلَّحتٌّ:ةًحتجبٌَُّّْ ْ:ؤ خُّحتل طُّظ[حتَّ:خُّ ؤطّجم جبحمج٢ةُّحتحأل آ ْ
ئُّخلُّحت ط[جنىختح ْ:خُّ جبَّألختحآل حْ حت� ةؤألّجمرُّة[آل ْ نيُّزُّة[آل نيُّألحب:خ[حتَّ ْ جبْْخ[حتَّ آ
ُّة[ألخ[ئ ْ ز[حتذُّة[آل ًحآل ّ أل ةأل[ة آ جبَّةًخبحتحآل خُّحتزختخم ؤ[ف خُّحتجبَّؤ جنُّي[ؤ
خلُّحتَّع[ال ْ جبَّأل[ إلُّأل�[ٌْ[آل حلذخت ّ خُّإل جلٌ[ذخت:ْ سّ[خًْألٌَُّّّْ خُّحتَّْ شّحلخُّة[آل أل[ْ
ألَُّّْ ئُّ ط[جلحجبٌّ ْ ؤ[ي ألُّخًْأل ْ ذ٢حت ْ جبَّخلُّز سُّأل�ُّة[أل:ْ ذُّْحٌّْ:جنُّحت�

ه[جنّحلال حبحألخلُّحتإلُّئ:ْ :ةًحتجبٌّ جبقًةختحخل يٌُّختحأل
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ًٌَّ جب ئُّ:حت�حخلرّحبح ٌ[آل آ ألّ�ُّحتحأل ةختحألُّ ةًحتجبٌّ جبٌ[حتٌّ:جبقًةختحخل َّْةً ةألُّة[ألَُّّْ
. خلُّحتجبَّؤُّ طُّال جلؤٌُّّ

دجتححتجبألإلُّئ ْ 1991 خُّإل[حتٌّ حزُّحت�ٌأل حت� جبْحٌّ ئُّ ةًحتجبٌّ جبقًةختحخل طُّجلؤًْأل
ئُّ جبقًةختحخل ّجمر[ ط إلُّذ[ جتَّْْ ّ ؤ ئُّْ . ّحبَّة[ز جبَّخلرس 1992 ؤ[ٌجم �ؤ[أل
جبحآل ْ جنُّحت� ْ ط[جنًذ س[حت ٌ إلُّألحب ْ جبَّخ[ز: خُّخلُّحت ألّ�ُّحتحألّحبح ئُّ ةًحتجبخلر[آل
آ :ألّ�ُّحتحأل ئُّ ؤُّخُّخلر جتَّْْ: ّ ؤ ْ خلُّحتجبَّال ئُّْ ّ خُّجن رُّ: ّ جبَّخ جبقًةختحخلّخن ئُّ
ةُّ طٌَُّّّْ ٌ[آل آ ئُّ:ةًحتجبخلر[آل خُّ:جبقًةختحخل خُّحتحؤدُّحت :خ[َّْحت�ٌُّّ خ ْ:ألّ�ُّحتحأل
ْ ؤ[ي ض[َّْآل ْ حت�حخلرُّيّألُّ جبقًةختحخل خىٌُّألُّ ٌُّجبٌو[ةر جبقًةختحخلُّّ طُّال نيآل
سحتٌّ ألّ�ُّحتحألُّّ:ئُّ ٌ[آل . جبَّخلرًحتٌّ ْ ٌ]خل]ٌ خلّجمرُّؤ ْ ْ:جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ط[جلحجبٌّ
ٌال إلُّحت ٌّْ:طُّجلؤًأل خُّ حَّْة[آل جبحخخت� أل[ْنيُّ ةٌُّّ ْ نيآل ةُّ ٌَُّّْألُّذ:ْ ألّحنرّؤ[أل
طُّال ةُّ طُّْ:إلُّئًؤُّحتس[ألٌُُّّ ط[جنًخّخن: حت�َّْجنُّة[أل ئُّ: ؤُّخُّخلرال: خىٌُّألَُّّْ. جن[جب
ئُّ ذُّةو٢ٌّ ْ سّإل[جبٌّ ْ خلّ[خل ؤئُّ:طّجم ٌ إلُّألحب جنُّحت�ٌّ خُّ ذًجندًْ ُّ إلُّحتق
ز[حتذِ ًحآل ّ أل أل[ْض:ْضةًخبٌّ �سُّأل ٌ[آل آ 2003 آ: 1997 آ 1993 أل]خل
حت�ْجبحَّْة[أل آ ط[جنًذ: خلُّحتجبَّؤ جبْحٌآل ز[جن[آل آ 1997 – :1994 رّ ٌُّة ْ
ذختحسّحبٌ[ خُّحتَّْ ضزّحن[ألحبحآل ذّ[ٌحبح ةُّ خًْ جبْحذخت �ؤ[أل جبْْ ْ جنًخ[ز ٌّ 17
ٌ[ض:خًْآل ْ جنحت�جي خ أأؤُّإلحلَّئُّاا س[حتٌّ مج[ئرُّ ًَّة[ألّ جن ئُّ ًٌَُّّّء ْ:جن خختح
ٌحلمج[ٌُّ ز[حت خُّْ خلُّحت أل[ْنيُّة[أل ْ ؤ[أل ّ خلئ ئُّ خلُّحتَّة خلّ[خل حت�َّْجن ةختحألُّ
17 جبْحٌّ: ط[جنًْخ ئُّ:خلُّحتجبَّؤ جبَّةُّال ألَُّّْ ّئى ّ ئ :ْ خ[خم جلٌ[ذخت خ[خل[ألُّجبح ئُّال:
آ ّر جبَّخ زٌُّحبح: جلححتحْحألضضُّجبح ْ ؤ[أل[ ئُّال ط[جنًخّخن ْجنٌُّّ ئُّ ؤُّخُّخلرال: . جنًخ[ز ٌّ
آ ث:أأط[خبحَّْ ٍ خُّة[حتجب ؤ[أل[ٌ[ألُّ ْ:ه[حتخل:خُّال ةًحتجبٌّ جلؤ[أل إلُّحتجبْْ ط[جنًْذ:ئُّ ْجنٌُّّ
ةُّخم ْ:ٌ]خل]ٌ خ:خُّألحب:آ:خلُّحتجبَّؤآ:مج ّحنُّْ:إلُّحتح آ:ط[ئجلٌّ:آ:ة يجنئ ًٌّّ:آ زحن

ًحآلااأ2ا. ّ إلُّئحن آ ةُّخم خُّ
ْ:جبْْ جنًخ[ز ٌّ:17:حت�ْْجبحَّْة[أل ئُّ ألَُّّْ ّئى ّ ئ ْ ْجنٌُُّّ:خ:خ[خم ؤألّخن:طُّال
إلُّؤًْ ّ�ًؤ[آل خ أل[آ ّ خُّة[حتإل ط[جنً" ْجنٌُّّ ّ ة[ذ ْ:إلُّحت ألال ّ ة[حتجبَّإل خُّ جبْحذخت ؤ[ألل
ٌّ 17 ةُّ جبحٌُّ ئَُّّْ جبئألّ[ٌخن ْ حت�حخلر ْ ٌّجبَّمجخت ً ض ئُّ ؤ[أل[ٌ[ألُّ ْ ؤُّخُّخلر طُّْ

. خّأل حت�ْْجبحْحألُّجبح ئُّْ ؤ[أل[ٌ[ألُّؤ[آل ْ جبٌ[حتجبَّ طُّْ إلُّؤًْ جبْحذخت ْ جنًخ[ز
ةًحتجبٌّ جبقًةختحخل يٌُّختحأل ْ ألّ�ُّحتحأل ٌُّةُّال:آ

جبٌو[ةر:ث ّجبقًةختحخل ,إ
:جبٌو[ةر جبٌ[حتجبٌَّّ جبَّخلُّذُّة[آل ْ حزُّحت�ٌآل حت� ْ جنحت�جي إلُّؤًْ ةًحتجبح جتٌّْْ ّ ؤ ئُّ
ةًحتجبخلر[آل جبحمج٢ة[حتٌّ ُّذ[ألجبَّْئ �جبْحٌّ:سُّأل ئُّ جنحت�جنُّة[آل ئُّ ٌ إلُّألحب . خًْآل
ةًحتجبخلر[آل خلّ[خلُّّة[أل حخُّحتَّ حت� إلُّؤًْ خلُّحتٌ[ألإلُّئحبح. آ جبٌىُّجبح ُّذ[ألجبَّْئ ئُّمجُّئ
ةختحألُّ إل[ْة[حت َّْةً طُّْحألَُّّْ: ئٌُُّّآل ٌ[آل: خًْآلآ: ٌ]ة[حتٌحلؤ ْ ألُّحتٌر حخُّحتحأل حت�
ةًحتز جبْحألّ[آل ةُّ خلّ[خل:إلُّخًَّْ ذُّجبَّخل ةًحتجب س[حت خل ّجمر[ ذ[:ط . خلُّحتةختجبَّ
خ[جنًْحتجبحٌُّ ةًحتجبخلر[أل : إلُّحتق ئُّ: ّجمر[: ط ةُّ: طٌَُُّّّْ: ُّّؤّخن ّ خل ْ خًْآل: ض[ٌُّآل
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نيًألىُّ آ خًْ ز[جن[ٌ[ألُّ ىّ جبَّخلُّذ سألًخ:آ ةًحتجبخلر[أل شىًؤُّذ:ذُّجبَّخل .
ؤُّئّى خضضًَّْ خلّ[خلآ ٌّجبٌو[ةر ْ ألُّحتٌر َّْةضضً شُّهّحب ؤُّقًجبٌّ ؤُّئّ
أل]﴿ّ جن ألّحنّأل ّ س َّْةً ٌُّةُّؤّ[آل ْ :َّْجبٌو[ةر جبْْ طُّع[ؤ ئُّ ةًحتجبخلر[آلآ
آ حآل أط٢ز[جن[ٌُّذ ذُّجبَّخل ئُّ ّىختجبآل: ئ ني[ْ َّْةً: جبَّْؤّ[آل :ْ ي[جبحتٌّ ذُّحتٌيُّذ

حةا. م٢ آ طحتجبآل آ شّش[جل
نيًألىُّ: خًْآ جبٌو[ةر شىًؤُّذ إلُّحت ؤُّإل[خ[جبٌخن ئُّ ةًحتجبخلر[آل شىًؤُّذ :
ي[جلٌّ أةُّ حخختجبْْ حت� جبَّخلُّذحبححتٌّ: ْ ألُّحتٌر ىّ ةُّخل جبَّخلر جبحتحٌُّ جبَّخلُّذُّةٌُّّ
جنًحتٌَّّْ زٌُّخت�ٌَّّْ خلّ[خلُّذ ةُّ سحتَّجي:جبٌو[ةر:خًْ خُّْ إلُّحتَّْإل[ خًْآ ؤًشُّؤُّجبا
. جبَّخلرَُّّْ:خًْ خُّ حأل ط٢ خ[ةًحتٌّ جلحتٌّ ىّ خُّجن ةُّ خًْ جنًحتٌَّّْ نيًألىُّ إلُّخًْآ
خلّ[خلُّز إلُّؤ[آل ئُّ زٌُّخت�ٌَّّْ سّإل[ألُّّجبح ّحلَّ إل طُّال خل[ٌٌُّّ ئُّ ّ جبَّخلُّذ ّ�ًؤ[آل خ
ىّ حت�ْْض[أل جبَّخلُّذُّجي طُّْ ألُّؤ[أل ْ حت�ْْض[آل . هُّئُّةَُّّْ طُّْ رُّ ّ جبَّني ْ جبَّة[ز
ىُّْذألٌ يًحتخ[أل:حت� خًَّْ ْ جنًحتٌَّّْ حلَّة[أل ّ إل ةحن[ألٌَُّّّْ طُّع[ؤ ئُّ خًْ جبٌو[ةر

. حآل ط٢ جن[إل[ألٌُّّ شىًؤُّذ ْ جنًحتٌَّّْ ًحآل ّ أل
خُّمحم: حلَّة[أل ّ إل َّْجبَّحتأل[أل ْ 1991 ئُّخل[ف حة م٢ خ إل[ْزُّق[أل[آل جن إل٢
. خل[جلةختجب ُّ طُّْ:حت�خبق ْحجلخًْأل:خ ٌّجبٌو[ةر:ؤُّحتس ْ إلُّئ آ ةًٌَّر خلُّجبحال:ئُّ ْ
�حألٌُّّ حت�جن�٢جن خلُّحتَّْحتٌّ ْ جبحخلر[آل 1991 خُّإل[حتٌّ ئُّ ةًحتجبحآل حزُّحت�ٌأل حت� طُّمجُّحتني
ْحجلٌّ ْ جنىجمر ْ إلُّئًؤُّحتسُّةُّ: خُّال:ضًجبٌّ آ ةًحتجبجبح جتٌّْْ ّ ؤ ئُّ إل[ْذ[خًْ: خ
شىًؤُّذ . جبحتْخلرىختجب خ:ةًحتجب ؤُّجلألٍُّ طُّْ:َّْحتنيُّحتض[ألُّ جلَّؤّألٌُّّ خلُّجبحال ْ خُّمحم
زٌُّخت�ٌَّّْ ْ جبَّخلضضُّز خلُّحت: إل[ذُّ مجحنر دجتححتجبألإلُّئ خُّ ئُّخلُّحتَّذ[َّْ: إلُّحت: ٌال إلُّحت
جبقًةختحخل ئُّ: ّ�ًؤ[آل خ جبَّخلُّذُّجي طُّال  . إلُّئدجتححتجب زُّحتئُّؤ[ألّحن :ْ جبقًةختحذ
جبقًةختحذ ذ[ألْ إل[ْزُّق[أل[آل:ْ ّحلٌّ إل ئُّ خًْ ّ خُّجن نيًألىُّ آ خًْ خًْألّحبح:جبٌو[ةر

. حخُّحتحٌُّذ:طُّؤختٌى[ خُّ:حت� حت�خبط[ْح
:1992 ئُّ ٌال إلُّحت شىًؤُّذ خًْأل جبحتْخلر ْ 1991 حزُّحت�ٌأل حت� خًْألجبٌو[ةر :
َّْحتنيُّحتض[آل خ سّإل[أل :ٌْْْجت ّ ؤ ىّ إلُّئ َّْةً ّر جبَّخ ْ ألف حت�َّضألُّ ٌُّّ�ّ س ّ�ًؤ[آل خ
جلَّحتٌ[ٌّ ئُّ إلُّئدجتححتجبآل ةُّأل[حتٌّ خ نيآل:زُّأل[خختجبآل إلُّحتَّْء ٌر. دىخت ّ ني[ٌْئ أل[ْنيٌُُّّجبح ئُّال
ْ ة[حت ةًحتجبََّّْ خلّ[خل خلُّحتةختجبحٌُّذ آ:ئُّ:ٌُّآل أل[َّْحت�حخلر ذُّخبإل�حت أل[جبقًةختحذّى
ٌْ جبقًةختحخل:طُّجلؤًأل حت�جلمج[حت:ألُّةختجبأل خُّال خًْآ جن[ٌجمرُّ ٌْْجت ّ ؤ ىّ إلُّئدجتححتجبأل
خُّحتز[خًْأل طُّمجُّحتٌّ ْ حت�َّضألٌُُّّ ْ ألّ�ُّحتحأل ؤ[ٌٌُّّ آ خًْآل جبٌو[ةر حت�َّْجن ئُّ ةًحتجبٌّ
جلححتحٌَّّْ أل[أل ّ خُّة[حتإل . َّْ جبقًةختحخلُّّ: طُّال خ ةُّؤّألُّجبحٌُّ ئُّ إلُّؤّحنُّ يٌُّختحآل:
نيآل جبقًةختحخل:ةًحتجبٌّ:إلُّحتَّْء ذُّؤُّأل ةُّ ئٌَُُّّّْ ؤُّخُّخلر ْاا أأجبقًةختحخل
20 ىٌ ْ:ًَّْة خ٢ةختجبألَُّّْجن ْ مُّيئ ةُّ ٌر جب ؤ[أل[ٌُّجي خُّْ جبحتْخلر آ ُّخل[ئ 20
خُّ:طُّجلؤًآل ّ جنر إلُّؤًْ جبحا. ذُّخبإل�حت سّىئ ْ هُّحتإلُّألل ذ[ٌدُّذ:ئُّ آ:أخُّ ٌُُّّخل[ئ
إلُّحت آ أل ّ حبَّؤ ّ خُّس ٌّخ خُّ:ؤ٢حز حخختجبْْ حت� ْ:ة[حتٌ�ُّحتٌّ ألُّحتٌر َّْةً ٌ[آل ّرآ جبَّخ ه٢
خبٌ[أل ْ حألاا شًةؤخت� خلّجمرُّؤ أأألُّء حأل شًةؤخت� ذُّْحٌّْ:خ٢ةختجبألٌَُّّّْ ًٌَُّّّ جن خُّْ
ألُّحتٌر ؤ[ٌّْ ّ س ة[حتٌ�ُّحتٌّ:خُّ ْ طُّجلؤًْألُّة[آل ذ[يّىختجبألٌَُّّّْ ةًحتجبخلر[آل:خُّ ئُّ خلّ[خل
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. ّر ًٌَّ:جبَّني حخختجبْْ:خُّحت� ْ:حت�
جبٌو[ةرٌ[ألُّ: جبَّخلُّذحبححتٌُّ ًَّّ جن ئُّال حت�َّضألُّمجختحألُّ ْ مجختألل ؤُّخُّخلر ْ جبٌحبمج[
أل[ٌََّّّْْ :ْ جبَّحتََّّْ أئُّ خلّ[خلّ[ألُّ خ٢ةختجبألَُّّْ ٌ[آل جبَّخلُّذ[ألُّ طُّال: ةُّ ئَُّّْجبحٌُّ:
ؤ[ٌّْ ّ خُّس ة[حتٌ�ُّحتٌّ آ جبَّجبَّآل ٌ[حت� خخت� جبَّةُّألَُّّْ:ْ خ٢ ز[ٌ[ألُّ طُّال ئُّخلُّحت شىًؤُّزا
خلّ[خل ْ ط[خًحتٌّ إلُّخبؤًأل ْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ آ جبٌو[ةر ْ ْحين ّحلٌّ إل جبْْآ حخخت� حت� ْ ألُّحتٌر
ئُّخُّحتحألدُّحت هختًٌجبحآل ْخلُّحتطُّع[ال حلَّة[آل ّ إل ي[جلحع ئُّ �هُّحتإلُّأل ْ ٌُّذُّؤة ْ
خحبٌَّآل ٌ[حت خخت� خىٌُّألَُّّْ:ْ خ٢ جبٌىُّ ىٌ سحت ْ خحنٌآل ني[ْؤ[آل ّر جبَّخ حت�َّْجن[ألُّجبحآ طُّال
مُّيألا ْ ٌ]خل]ٌ ْ أجبَّخلرًحتٌّ حأل شًةؤخت� خلّجمرُّؤ جبحؤُّجلحتحألحبأل خأل[نٌُّّ ئُّخلُّحت
ْ جلحألجمر:خبٌ[أل:ْ حت�َّْجي مجختذألُّخُّحتٌّ جبحجبزُّحتَّْحتٌّ:آ:ْ ْ ْ:ط[جلحجبٌّ خلّجمرُّؤ:ؤ[ي آ
ْ خلُّحتَّة طُّجلؤًألَُّّْ:. سّ[ْحجلٌّ ُّة[ألني[ئ أل[ْ ةُّْذألُّ َّْضر:آ:ألُّء ّخن ز حتٌىّذ
ؤُّْجبْح ئُّ خلّجمرؤ[ذّ ْ ألمُّي جبقًةختحخل ْ جبٌو[ةر جبقًةختحخل ًحآل ّ أل خألُّحت�َّذ
ئُّ جبقًةختحخل ْ خلّ[خل خبٌ[أل:طُّجلؤًأل إلُّحتَّ:مجختأل�ُّة[أل زختخلُّ ئُّ ّر جبَّخ ّ ٌُّة

ّر. إلًّحجبححتال:ْحخ ٌ[آل ةًحتجبخلر[آل:آ
::

 إلُّحتق ئُّمجُّئ خُّحتحْحتجبٌّ ْ [آل ط[ك:ٌّ أ1918:– 1933ا ل[ق[حت ةؤ[حتٌّ ذإ
ةًحتجبخلر[آلث

1918 ئُّ:خل[ف [آل طُّك حذحتٌ[ٌّ طّؤسخت� خلُّحتخ[جلٌّ ْ خلّ[خل جبححت�ؤ[أل ئُّ:طُّع[ؤ
ئُّخلُّحت ْ ّىإل[ز ز [آل طُّك ئُّ: جبٌو[ةر جبقًةختحذّى ْ ةؤ[حتٌّ :ىّ جبَّخلُّذ آ
ّ خلُّحتجبَّؤ :خ ةُّ جبحتْخلردًْ ْ ىٌ ةؤ[حت حت�ْْضضض[ْ طّؤسختحذحتٌ[ٌّ َّْة[ألُّة

. أل[َّْ:أل[خلختحَّْ خُّْ جتْْجبح ّ ؤ خٌُّجي:ئُّ آ:إلُّحت خًْ جن[حتٌّ:ل[ق[حت ئُّ ز[ٌرُّضرُّةٌُّّ
ضُّئ طُّع[ؤ ضُّخ[ز:ْ ئُّ ألُّخًْ ّ خُّجن ل[ق[حت جبقًةختحخل ةُّ أأئُّخُّحتطٌَُّّّْ
ئُّ ةؤ[حتَّ طُّال خُّئىً آ: ط[جلحجبٌّ ْ ؤ[ي أل[ٌّْ: ّ ز ئُّ ٌ[آل :جبقًةختحخل حلَّة[أل ّ إل ْ
ةؤ[حتٌّ :ٌُّخ إلُّحت [ألّ[َّْآ طُّك إل[ذُّ جبٌىُّجبح: :رُّحتأل[ذّمُّة[ألطُّئ :ألُّخًْأل جلَّؤّألٌُّّ
ٌحلٌّ حت� ْ ّحنًحجلٌّ ز جن[ٌُّأل ةُّ ألُّخًْ جبقًةختحذّ حخُّحتحٌُّذ حت� ض[َّْآل جبحؤُّجلحتحْ ذ[جلَّ
جبٌو[ةرٌ:إلُّخًْآ:ألُّء ْ حت�ْضجم[حتٌّ جلٌ[ذخت:ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ جبَّخلُّذُّ طُّال ّر:آ خ مجحنر

. أ3ا جبقًةختحذ ًٌجمرّ ز ٌة[حتح ْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ
ئُّ ل[ق[حت جن[حتٌّ ئُّ مجحنر ألُّحتحألٌ جبحؤُّجلحت أطُّعًؤُّأل 1919 جنًخ[ذ:�ؤ[أل ئُّ
خألُّحت�َّذ ٌ[خل[ٌّ خل[ئحبح إلُّؤ[آل ذُّؤًجلٌّ ئُّ:31ٌّ . ّىإل[ز ز [آل طُّك ذُّخبإل�حت خل[ئخ[جنًحتٌّ شُّْز خ ةؤ[حت ة[ٌُّذخلُّحت خُّحتأل[ؤٌُّّ ذّ[ٌحبح ةُّ حمجٌُُّّألختحآ حت� ًٌّأل أجبَّخلرًْحتا
أل[ْنيُّ ألُّحتحٌُّذٌ ألً خ ّىّ[آل ٌُّة ةُّ طُّعًؤُّآل جبْْ زُّحتئُّؤ[أل:ض[َّْآل آخلّجمرُّؤ
ألّحنرّؤ[أل طُّعًؤُّأل. خًْ هّحبحتحئ مجحنر طُّعًؤُّأل جبَّْؤّ[آل ُّة[آلآ إلُّحتق ْ
ٌُّةُّؤف آ خُّحتئف ز[جن[آل:نيًَّْ خًْآ ٢�ّ س ل[ق[حت ئُّ 1920 ذ[:خُّإل[حتٌّ أزُّحتئُّؤ[آلا
1925:جنًخ[ذ ئُّ ؤختجبأل ذ[ 1919:جنًخ[ذ دُّحتزا:ئُّ ّ ط أهختٌحبحتٌ خلُّحتء:ةؤ[حت
ى﴿جمرألٌ ئُّ:خ٢ٌّ:حت� ةُّ َّْ:خًْ ؤّ[ألخت� ىّ دُّحتز:خلخلّ[ئّجمر ّ ط خًْ:. زخلرُّجبح ئُّْ
ٌؤ[حتٌّ:جبْحة خلُّحتء . خألُّحت�َّذ ٌ[خل[ٌّ جبقًةختحذُّّة[أل ًَّّحتَّ ز جبحخًْ:خُّ ةؤ[حتٌّ
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أل[ضحبح ْ:ئُّ ّى:ذًألحبحت�َّْ أل[خلّأل[ئّجمر ةُّ خًْ هآل:إلّألحبألدحتلا أهّئحب:ؤ[حتجن[ئ طُّْ
. خًْ جن[إل[ألُّ ذُّجبَّخل ٌُّأل�ختٌّ

ط[خًْحتٌّ خلُّضرُّة[أل ّحنُّ ة ْ يٌُّختحآل ئُّمجُّئ ئُّخلُّحتَّذ[َّْ إلُّحت ل[ق[حت ةؤ[حتٌّ
طُّال . 2003 إلُّذ[ :1992 خل[ف ئُّ ةًحتجبخلر[آل  إلُّحتق إلُّحتَّْء . خًْ: حت�ْْخُّحت�ْْ
ئُّ خًْ إل[ْزُّق[أل[آل ط[خًحتٌّ ط[خئًيٌُّّ: طُّع[ؤ ئُّ ط[خًحتٌ[ألُّجي ّحنُّ ة ْ يٌُّختحآل
ٌذًحأل[ٌّ:جبححتح:ألُّخًْأل ئُّ خًْآل ّ خُّجن إلُّحتَّْإل[ آ سُّألل ْ:جبْحٌّ خل[أل:سُّألل
خلُّحتَّع[ال ْ آ ٌالا إلُّحت أإلُّؤ[آل:حت�َّْجن سُّألل ئُّ:جبْحٌّ ْز ط[َّْجبحألىختجبألٌَُّّّْ خ
ل[ق[حت ط[خًحتٌّ َّْجن[ألحبَّ ة[حتٌ�ُّحتٌّ 1929:مجًحتجلٌّ خل[ف ئُّ سّإل[آل ٌط[خًْحت يٌُّختحأل
أئُّ ّى[حتٌّ خ مجختحأل:ْ:خْخًألٌَُّّّْ ةختجبأل]خ جنىجمر[ألُّ ْ يٌُّختحآل طُّال طُّع[ؤُّة[أل .
ٌّ]�ؤُّئذُّْحٌّْ:ة:ختض[ألٌ ةُّ:خب ؤئّآلا 5 ى[حتحآل:مجٌُّحنرُّ ّ خ 1931:خبؤ[حتٌَّّ: خل[ف
ًٌَّّّ:ني[َّْحت�ْحآل 1930:خُّجن خل[ف دجتححتجبألإلُّئ ئُّ حت�َّْجنُّجبح ْ خلُّحتجبَّال ئُّال إلُّخبحألحب
ةًحتخل :109 رئُّحت ّ إل ٌحخُّحت حت� خُّ: خلخلّ[ئّجمرا أأل[خلّأل[ئ: أل[جلٌّ شّحلخ ألُّةختحْ:
خُّال آ: خًْ خضضُّحتجبَّْحال: جبٌىُّ خل[ف 2 ذ[ حت�ََّّْألضضحبَّ:خلّ[خلُّّ طُّال . أل[ ّ إل خُّجبَّخلر
جبَّخلر خُّ ةًحتخلّ[آل 230 ْ شّحلذ مجُّْحتَّذختٌآل خًْألُّ آ أل[جلٌُّة[آل 1932 ئُّخل[ف
جبقًةختحذّى ز[ٌُّة[أل ذُّْحٌّْ أل[جلٌّ :شحلخ ْ رئُّحت: ّ إل 1933 خل[ف جبْحذخت آ أل[ ّ إل
ْ َّجن[ألحبََّّْ ًإلُّئ جبقًةختحذّ[آل شحلخ[ٌُّذ ْ خلّ[خل خبٌ[أل ْ خألُّحت�َّذ ٌ[خل[ٌّ ْ ل[ق[حت
رئُّحت ّ إل جتٌّْ ّ ؤ ٌألُّحتحآل ّ�ًؤ[آل:ضً خ حت�َّإل[آ ْ خلُّحتةختجبَّ ذ[ة[ألُّ:ْ شّحلخ خُّ ةختجب ضٌ[آل
ٌُّإلًجبَّة[ألّ[آل ئُّأل[ْخختجبأل ْ :ةختجبآل جبْخبؤأل[ٌُّذ:ْ جبَّْْال سّإل[أل �سُّأل ْ أل[جلٌحلال ْ

ٌألحبٌْ[ألُّ:. ٌ[آل:ضً خّجمرًَّآ أل[جلٌُّة[آل خُّ:جبَّخلر ئُّ:إلئةخلر
:طُّجلؤًأل �حؤ[ألُّ ذ٢ ْ خ[خم جن[ٌُّأل :ْ مجختأل�ُّ: ؤُّ ّ ط خ ّجمر[ ط ةُّ طضضٌَُّّّْ
ىٌ حل ّ إل ٌُّآل: ئُّ طُّمجُّحتني . ل[ق[حتَّ ةؤ[حتٌّ :جنىجمر ْجبٌو[ةر جبقًةختحخل
حبحألخلُّحتإلُّئ جلَّؤّألُّة[أل ضًجبٌّ: خُّال آ: ئُّأل[ْخختح جبقًةختحخل جبخبٌّ ْ ه[جنّجمر
ّ�ًؤ[آل خ ةُّ حأل:ل[ق[حت:جبحخًْآ ْ:شًةؤخت� [آل طُّك ٌُّّ�ؤُّئة ئُّأل[ْ حت�َّْذُّ:جبحت�ألحبٌَُّّ طُّْ

؛ جبَّخ ألَُّّْ ّئى ّ ئ ْ خلُّألش ٌّ]�ّ س
:زختخل ّر:جبْْ جبَّذًحأل ةًحتجبخلر[آلآ  إلُّحتق ْ ل[ق[حت ةؤ[حتٌّ ًحآل ّ أل خُّحتحْحتجبٌّ
طُّجلؤًأل ط[ٌألحبٌَّّ ئُّخلُّحت: جبَّخ ْ إلُّخًَّْ ة[حتٌ�ُّحتٌّ[آل ةُّ حت�ْْآ: مل[ذُّ مجختألل
إلُّحتٌُّء ئُّ جبقًةختحخل ٌّجبٌو[ةر إلُّئًؤُّحتس ٌُّةُّالث ث ةًحتجبخلر[آل جبقًةختحخل:ئُّ
خبٌ[أل ْ حأل شًةؤخت� خًححتٌّ: إلُّحتجبْْ ئُّ: حل ّ إل جبْْ :جبَّخلر]خ ْ ٌال إلُّحت ْ ل[ق[حت ئُّ
أأجبقًةختحخل طُّجلؤًأل ٌر:ةُّ جبَّحتطُّةُّْ خ جبَّْْالث:طَُّّْؤ[آل . جبح مجحنر خلّ[خل
ةألُّ حلَّ: ّ إل ْ ّر جبَّني ط[حت�حخلرُّ ْ ط[ة[ال ة[ال خُّحتَّْ جبقًةختحزاا حلَّة[أل ّ إل خُّخ
نيآل:ةُّؤّألّ[آل ْ خختجب ل[ق[حت خُّ جلَّهُّحتٌ[آل نيآل طزجلخلّألَُّّْ خُّأل[ٌّْ زُّحتخلرُّة[آل
ض[ئ خُّ ةُّ طٌَُُّّّْ ة[حت خ[جن١ٌآل . جبحأل[َّْ ةًحتجبخلر[ألحبح  إلُّحتق ئُّ جبقًةختحخل:خ
ئُّمجُّئ خىُّال خُّحتحْحتجبٌ[آل ْ خىُّال خ[خم ل[ق[حت ٌّجبٌو[ةر جبقًةختحخل ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّة[أل

. ةًحتجبٌحبح جبقًةختحخل ٌُّّ20:خل[ئ طُّجلؤًأل
ّحنٌُّّ ة ّ ةؤُّئ : ئُّمجُّئ حت�ْْخُّحت�ْْخًْ ئُّخلُّحتَّذ[َّْ إلُّحت ل[ق[حت: ةؤ[حتٌّ 1إ
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ؤ[خًْ ّ خُّس ٌّحخختجبْْ:خ حت� خبٌ[أل خلّجمرُّال:ْ ةُّ:ئُّ ٌُّذُّؤة ْ ط[خًْحتٌّ ْ خلّ[خل
ط[خلرُّال ٌ[آل خلُّضر ْز ئُّ مجحنرّ[آل ْ خلّ[خل ٌّ٢�ّ س خلّجمرُّال:ْ زٌُّحبحةختجبأل ةُّ
ئُّ خ٢جبَّض[ذَُّّْ ؤ[آل إلُّحتق شىًؤُّذ ٌُّةُّؤ خلُّحتجبَّؤ طُّؤُّجي:إلُّؤ[آل . جبَّةختجب

2003ا. – أ1992 خل[ف
ُّ حت�خبق طُّال ةُّ ٌر جب ؤ[أل[ٌُّ خُّْ ل[ق[حت جبقًةختحذّى ّحلٌّ إل خ:جبقًةختحخل 2إ
ضًحجل ط[جلحجبٌّ ْ ئ٠ّحئ حلَّة[أل ّ ْ:إل ٌُّذُّؤة خألُّؤ[ٌّ ْ زحنرًّحأل خًْ:ئُّ ّدُّجي خ
خى[ز هُّحتحإلُّال ألًضدٌُّّ:ْذّخن خُّجنُّة[أل ْ ٌجت ذً سحنرز[ئ:ألٌُّحبَّذًحأل ذُّأل[ألُّز ْ
ةًحتجبخلر[ألحبح:ذّ[ٌحبح ئُّ جبقًةختحخل:طُّجلؤًأل طُّْ:ألُّضًحجلحتحٌَُّّْ:ةُّ إلُّؤ[آل طُّؤُّجي .
جبقًةختحذ[ألُّآ ْ ط[جلحجبٌّ:ضًحجل حلَّ ّ إل طُّْ ضًجبٌّ ٌُّء طٌَُّّّْ:ئُّ جبَّخ[ز:آ:ئُّخُّحت خُّخلُّحت
ئُّخُّحت:طٌَُّّّْ جبٌىُّجي ٌُّة ئُّ ْ . ألُّخًآل ةؤٌُُّّذ:زٌُّحبح ّحلٌّ إل َّْةً ّحنر[ إل
ْ ٌجت ذً ْحألٌَُّّّْ ضُّحتٌى ّجمر[جي ط ذ[ ز[حتذا ْ رّ أٌُّة جبَّخلُّذحبححت جن[ألحبٌّ ضًجبٌّ

. جبَّخُّآل ًٌَّ خُّحت� جبَّخلُّذُّة[آل ةألُّة[آل ْ ألُّحتٌر حلَّ ّ إل ّحنر[ إل آ جبححتحة[ألآل نيّألُّ
ئُّأل[ْخختجبآل خ خًْآل ةُّؤّألحبح إلُّؤّحنُّ:ئُّ ل[ق[حت:ةُّ ةؤ[حتٌّ ألٌُّ[حتٌّ ّحلٌّ إل 3إ
زُّخلُّألحب أجبَّخلرًْحتا خألُّحت�َّذ ٌ[خل[ٌّ ةُّ طٌَُّّّْ حت�حجبٌَّّ ذ[ ْ خل[جلةختجبآل ّحنُّ ة ٌ[آل آ
حلَّة[أل ّ إل . ألّجمرُّة[آل ً ةؤ ْ أل[خلّأل[ئّجمرُّة[آل:آ:أل[جلٌُّة[آل ئُّ خًْآل خختٌر آ ألُّةُّآل
ذُّةو٢ٌُّة[آل:خًْآلآ سّإل[جبٌّْ: خلّ[خل ؤطّجم ئُّخلُّحتَّذ[َّْ إلُّحت ّخن إلُّحتق ألٌُّ[حتٌّ
ئُّ ةُّ جلٌ[جبخًْ:آ ٌحنّ[آل:خ أمجحت�حآلا ألّجلخلزط جبْحَّْ 2009:خُّ خل[ف ز[جن[آل:ئُّ

. ةختجب ط[جنىختح ٌّض إلُّخبؤًعًحجلٌّ ْ ذًألحبحت�َّْ ؤ[إلُّّذ خُّ:جبْحَّْ 2010 خل[ف
خلّ[خل إلُّحتَّْةً:خبٌ[أل ط[خًحتٌحنحبح جلَّؤّألٌُّّ ئُّ ل[ق[حت ٌّجبٌو[ةر جبقًةختحخل 4إ
ّ:خُّإلختَّؤُّألحب ئ طُّْحآل ٌ[آل ًٌَّجبَّنيًْ ْجبححتحة[ألَُّّْ:خُّحت� جبَّْئُّؤُّألحب ّحلَّ ٌُّآل:إل ئُّ آ
جتٌّْْ ّ ؤ آ حت�ْض[ألحبأل جبحؤُّجلحتحألحبألَُّّّْ:ذ[ خلُّحتَّذ[ٌّ ئُّ ل[ق[حت ٌط[خًْحت جتٌّْْ ّ ؤ آ خًْآل
ذُّجبَّخل ٌُّآل ئُّ ةُّ جبححتحة[آل:خًْآل:آ ْ جبَّخلُّذ:نيّألُّ:جبَّْئُّؤُّألحب ْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ
ذُّْحٌّْ ٌ[آل ٌحلحتح جبَّز[حت خلُّحتؤ[ٌُّة[ألّ[آل ٌ[آل آ ذختجبَّةختحآل جبَّْئُّؤُّألحب ٌ[آل خلّ[خلَُّّّْ
جتٌّْْ ّ ؤ . خًْ طُّْحألحبح ٌجبححتح خُّحتخبََّّْألحبٌّ ضحلؤُّذ ئُّ خلّ[خل حأل شىًؤخت� خلّجمرُّؤ
ْ جبَّْئُّؤُّألحبحآل خ :حت�َّْجنُّ خل ّجمر[:طُّال ط ذ[: 1991: خل[ف ئُّ ّخن إلُّحتق ط[خًْحتٌّ
إل[ْخُّحتخبََّّْألحبٌّ ئُّمجُّئ طُّؤ[ألُّجي ّ�ًؤ[آل خ آ أل ّ جبَّخلُّك خلُّحتؤ[ٌُّجبححتحأل:ةًحتجبخلر[آل
. ط[خًْحتٌّ ذحبححتحألُّجبَّخل ْ أل[َّْة[ألَُّّْا ْ خلّ[خلأخُّإلُّؤًْحت�َّألل ذحبححتحألُّجبَّخل
ْ إلُّخًْآل: ٌ[خل[ ْ جبَّخلرًحت ةُّ: طٌَُّّّْ آ:خلُّحتَّحت�حٌّ: ل[ق[حتجبح ةؤ[حتٌّ ئُّ 5إ
ّجتٌّْْ ْ:ؤ خبٌ[آل إلُّؤًْ خُّال جبحؤُّجلحتحآ ل[ق[حت خُّ:جبَّخلرًْحتٌّ طُّال:ةؤ[حتَّجي ضًجبٌّ
جبَّجبح ني[حتَّألًخلّ[آل ٌ[حتٌّ خخت� طُّْحألّخن إلُّحت ْ حلجبحخًْ ّ إل خل جبَّخلر ئُّ ةؤ[حتَّ طُّال
حلَّ ّ إل خُّحتخبََّّْألحبٌّ آ :أل] ط[ك ؤّئّر[حتٌجمر ئُّأألُّحتٌر خًْآل خختٌر حلحألُّ ّ إل طُّْ: .
خلّ[خلّ[ألٌُّّ ّحلَّ إل طُّْ خلُّحتطُّع[ال ْ آ ٌُّذُّؤة ْ ط[خًحتٌّ ْ خلّ[خل ة[أل]خ
حزُّحت�ٌألَُّّْ حت� ئُّخلُّحتَّذ[ٌّ: إلُّحت ّخن إلُّحتق ئُّ: . زٌُّحبحخًْآلا جبْحذخت ٌ[آل إلُّخًْآل ةُّ
إلُّؤًْ حنؤُّحتمج[ٌُّذّ ْ:ز خلُّحتخ[جلٌّ ّحلٌّ إل ّجمر[ ط ذ[ . ّجمر[ إلُّذ[:ط خًْ ًٌَُّّّ جن خُّْ
]خ ط[خًحتٌُّّّ ْ خلّ[خل ّحلٌّ إل ذُّجبَّخل . ئُّجبَّخلرحبحٌُّ طُّجلؤًألُّةٌُّ[آل جبَّخلُّز
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ئُّ . جبَّخلُّذحبححتآل ّحنر[ إل ّجتْجي ؤ ئُّ ؤ[ْ ّ خُّس ُّة[ألئ ّ ض ذُّأل[ألُّز ْ جبَّخلرُّة[آل
جبَّنيآل ًٌَّ خُّحت� ز[ٌُّ نيًححت ئُّخلُّحت خلّ[خل خبٌ[أل ْ جبَّخلُّز ةًحتجبخلر[آل ئُّ ْ ل[ق[حت
حلَّة[ألآل ّ خُّإل جبقًةختحخل إلُّحتجبْْةّ[آل: خ ٌُّآْخ ألُّحتٌر آ: خُّحتخبََّّْألحبٌّ آ حل ّ إل ث
ْ حل ّ خُّإل إلُّؤًحآل:. جبقًةختحخل:خ خُّإلختَّؤُّألحب ْ:ٌ]خل]ٌ:ْ:مجحنر جبقًةختحخل ألُّء
ه[جنّحلؤ ةُّ أل[ ّ خُّحتإلُّؤإل زُّؤ[حتجبَّحتذختٌّ :ْ حلذخت: ّ خُّإل ّحلٌّ إل ل[ق[حت ذحبححتحألُّجبَّخل
. ألٌ جب خُّحتإلُّال جبحت�ألحبَّذخت ْ حلذخت ّ خُّإل ألٌُّ[حتٌّ ة[ال ةًحتجبٌّ جبقًةختحخل . خًْ أل[جلٌُّة[آل
ٌُّحت�َّضأل ذّحتٌّ خ٢ؤُّألحبحأل جبٌو[ةرث جبقًةختحخل جبححت�ؤ[أل:جلَّؤّألُّة[أل سإ
هختحألىوحتزا أيًذ[مل[ألٌُّّ خُّ جتْْجبح ّ ؤ ئُّ ةُّ ل[ٌُّذؤخت ْ ٌُّذُّؤة:جلحألجمر ئُّ
ْحئرُّحت:خألّ[ؤف آ خختز:ؤ[حتةًّجلَّ إل٢ آ حتألط[جب حتجبّذ آ أؤ[ةحم:إلحتةإل[قُّحت أل[خلختحْآل
آ أأْحجلٌّ جبحخًْآل:ةُّ ْحٌُّ ئُّْ:خخت� ذخت ئُّ:خ٢ؤُّألحبحأل جبٌىُّ ىّ خُّجن ْ هختالا طُّحتٌ ْ
حت�جنجن ةُّ خًْ حت�حخلرَُّّّْ ْ ْحيّن ئُّْ ل[ق[حت ةؤ[حتٌّ ٌ]ذة جبححت�ؤ[أل أل[خل[جلمج[حتٌّ:ْ
طّأل�ئّحل حت�جنجن ّىلُّْحألٌُّّ ز خُّ أل[ٌُّجبٌّ: ّ إل ةؤ[حتٌَّّ: طُّال ةُّ [آل ط[ك ٌّ 1918
طُّؤختٌى[ حت�جنآل:جن]ٌ 1795ا – أ1789 هُّحت�َّألجم[ حت�جنآ:جن 1689ا – أ1680
طُّْحآل حجبٌٌَُّّّ حت� خُّْ: 1921ا – أ1917 حت�ْخلّ[ حت�جنجن :ْ 1783ا – أ1776
ٌُّةُّال :سّإل[أل:�سُّأل ئُّ خًْ [آل طُّك جنىجمر طُّع[ؤ ئُّ خُّئىً: ألُّخًْآ هختحْحآل
جنحت�جن[ألٌُّّ ئُّْ ٌُّء إلُّحت . ْز ئُّ طّؤسختحذحتٌّ ذُّجبَّخل ضًجبٌّ :ْحجلخًْأل ْ
خلّ[خلِ:ْ  حت�خبق ْ حل ّ خُّإل ُّذجبَّْئ ْ شىًؤُّز ضٌ[آل ٌّ]�ّ س ئُّ إل[ز أل[ٌْ[آل ةُّ
جبْخبؤأل[أل ٌَّ�ذًحت ْ ني:حت�ة طُّمجُّحت [آل طُّك ٌّ1918 حت�جنجن . أل[ ّ خُّجبٌإل ز[ٌُّجبححتٌّ[آل
حل ّ خُّإل خلر[ألجب أل[ألُّجبٌّ ّ إل ئُّ ألُّخًْ خلُّحتةُّْذًْ خُّال ةختجب:آ حلذخت ّ خُّإل ٌحلٌّ ةألُّز[حت
زّ[جبَّةختجبأل ئُّ ألُّخًْ حل ّ ْ:خُّإل ز[ٌُّجبححت إل[ز طُّع[ؤحبح ئُّ ةُّ ُّ:خلّ[خلٌُّّّ حت�خبق طُّْ .

أ4ا جبقًةختحخلّحبحاا
ذ[جلَّة[آل: ْ جبقًةختحخلُّّ:جبٌو[ةر :ذُّْحٌّْ ةًحتجبخلر[آلْ:  إلُّحتق ل[ق[حتْ: طُّجلؤًأل
ّر جبَّذًحأل طُّْحآل جنىجمر ْ جلَّؤّألُّة[أل:ْحجلٌّ آْ: ْ ٌأل[ٌختٌّ:ؤّجمخت ٌّ قًألٌُّّ:25 ئُّ
جبقًةختحخلُّّ طُّْ ئُّخلُّحت:إلُّؤًْ جبحَّْحتٌىختجبآل خ ّر خ خُّ:ألختط ذّحتٌّ ْ مجختألل زختخل
ةُّ ألألَُّّْآ ّ ف َّْإل[ ٌر جبٌَّ[ألُّْ ٌ[آل ألألَُّّْآ ّ جبَّؤ جبٌو[ةر خُّ ةُّ زٌُّحبحخًْحألٌُّّ ذ[جلَّ

ث طُّؤ[ألُّآل جلَّؤّأل[ألُّجي طُّْ آ ئُّأل[ْنيًألّ[آل جلَّؤّألٌُّّ رُّ ّ جبَّخ طُّؤُّجي ّ�ًؤ[آل خ

ىإل[ذٌُّث ّ ز ْ خًألّ[جبٌّ ٌْحجل 1إ
خّألُّ: ضجمردًَّ جبَّخلر ةُّ أل[ق[حتا جبٌو[ةر جبقًةختحخلِ �ط[خلرُّأل ٌُّةُّؤف
ئُّ ْحجلخًآل :إل[ْزُّق[ألُّة[أل ٌُّألُّ ْ ز[حتز ْ طُّجلؤًألُّ طُّال ةُّ خًْ طَُّّْ ي[ي[ٌّآ
جبْخبؤأل[أل خُّجبَّخلر جبَّخلُّز إلُّحتَّجلحتٌّ خُّجن جبقًةختحذّىحبح. ّىإل[ذٌُّّ ز ْ خًألّ[جب
ني[حتَّألًْخم ذُّجبَّخل �[جبح ّ س ٌّإلُّألحب ئُّ ٌ[آل آ خًْ جبقًةختحخلَُّّّْ ألّ ألإل ْ جن[حتحَّْ
خُّإل[ْ : ئُّمجُّئ ّىلُّْحألٌُُّّ ةُّز ة[حتجبَّةُّآل ٌ حت ً خُّس ةُّ خًْآ خُّجبَّخلرَُّّْ خل[جلجنّ[آل:
ة[حتَّة[آل ض[َّْآل ٌ[آل جبَّْئُّؤُّألحبَّة[آلآ خُّحتخبََّّْألحبٌّ . جبقًةختحخل طُّجلؤًْألُّة[أل
ئآل ّ أل[إل ذ[ٌدُّز ةُّحتذ آض[َّْأل[أل ِ إلُّخ ئُّْز جبقًةختحذ ة[حتٌّ ٌ[خل[ٌّ ةُّ ّر ئ ّ أل[إل
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ئٌُّ[خل[ة[أل ّ إلُّْحئ ْ ٌ[خل[َّْ ٌرُّ خُّجنُّ:ملخت طُّْ ى[حتحألٌ ةخت ْ ة[حتؤُّألحبحآل خّؤٌُّّ
ذُّْحٌّْ خلُّحتطُّع[ال . ٍ أل[خّألخت جبح ً جبٌو[ةر ئُّجبقًةختخلِ ٌُّذُّؤ ً ة جبحجبزُّحتَّْحتٌّ
حلْ ّ خُّإل جبَّخلُّذُّجبح ئُّال ط[خًْحتٌّ :ْ خلُّحتخ[جلٌّ: آ: :ُّةئ ّ ض آ ط[ٌأل ألُّة[أل ً حلَّة ّ إل
خُّال خلّجمرُّؤُّآ حبٌ[آل:خُّْ ّ طًؤ آ:خلُّحتَّحت�حٌّ جنّخن ّدُّ خ ضُّئى[أل:إلُّخبححتْ ْ ة[حتٌ�ُّحتآل

أل[؛ خُّحتةُّْذًَّْ:ٌ[آل ةُّؤ١ٌآل:خُّإلختَّؤُّألحبٌّ[آل

ث جبَّخلُّز ْ شىًؤُّز أل[خل[جلٌّ ْ أ2اْحجلٌِ
خلّجمرُّؤ أل[ألُّجبٌّ ّ إل ً خ ًٌّجمر ز ٌجم[ٌّ حت� ٌ[خل[ْ ٌ[آل جبقًةختحخلُّّجبح ئُّال
حلْ ّ إل . ٌر أل[ةخت ّ ز ة[حتٌ[آل: ٌجم[ة[آل حت� ٌ[خل[ْ ٌ[آل ألُّّّآ حتحخلرُّيّألُّ: جبقًةختحذ
. ًَّّحت ز ٌ[آل ٌ[خل[آ ٌألُّ جبَّةخت حتحخختجبْْ ذحبححتحألُّجبَّخل ْ حلَّة[آل ّ خُّإل خُّحتخبََّّْألحبٌّ
حلَّة[ألَُّّْآل ّ خُّإل خُّجبَّخلر ْ ْحجلآل ٌ[ألُّجبح ً جبٌو[ةر ُّ حتخبق ئُّال شىًؤُّذُّة[آل حتخٌُّّ ْ جل
حلَّة[آل. ّ خُّإل حلْ:ٌُّألُّ ّ خُّحتخبََّّْألحبٌّ:إل خآل:ئُّ: ّ ضًحجلٌ[حتٌّ:طَُّّْآل:ةُّخُّجن ٌ[آل ً ض ٌ[آل

ز[حتذُّ:خلّ[خلُّّة[آلث ْ خلّ[خلِ ْحجلٌِ:حت�َّْجنأ3ا
ةختجبَّْذُّ ضًحجلٌّ[آل ط[جلحجبٌّ ْ جبقًةختحخل آخلّ[خلُّّة[آل ز[حتذُّ حتخٌُّّ ْ إلُّحتنيُّألحب:جل
خلّ[خلُّّ ز[حتذُّ  . جبَّنيآل زختخل[ألُّجبح طُّال زّ[جبَّةختجبأل ٌُّّخ حتةُّال ْ جل آخُّال جبحتْجنال:
ٌُّأل َّْةً خلّجمرُّؤ[ألُّجبح حتَّ ً س ئُّال ضًحجلَّة[آل ّحنىُّْذًْ ز ْ جبقًةختح ًحجل
ألُّزُّحتخلرُّة[آل ً ٌحلْ:ة ألُّز[حت ً حلَّ:ة ّ خُّال:إل آ جبَّخُّآل خُّخلُّحت إلُّؤّحنُّ أل[ة[حتح ْ أل[ني[ء
ئُّجبَّخلر جبَّخلضضُّز . ّحلآل خُّإل ةضض[حتحْ ْ نيضض[ء ذًألحبحت�ََّّْة[آل طّجمؤُّّ: ٌ[آل:
ْ ألُّ:زُّحتخلر ً ة ئُّجبَّخلر خلّ[خلِ خبٌ[أل آخُّال خلّ[ئّجمرُّة[ألحبحٌُّ ً خل ْ جبقًةختحز
حتٌّ ْ جل إلُّحتَّ ةُّ:خُّجن طٌَُُّّّْ جلَّؤّألٌُُّّ طُّال جبٌىٌُّّ ىّ زختخل  . ه[جنّجمرُّة[ألحبحٌُّ
أل[ذًحألآل ْ خٌْحبحآل ئُّزُّحتحةُّألحبٌَِّ:ْ خلّ[ئّجمرُّة[آل ً خل جبقًةختحز:ْ خلّ[خلُّّ ّحلَّ إل
ْ خبٌ[آل خ[جن١ةختجبأل ً خ ضًحجلٌّ ط[جلحجبٌّ ْ ئُّجبقًةختحخل ة ً خُّحتٌَّّ:جبحة ٌر أل[ٌ[ألُّْ ٌ[آل

ّألآل. ىدإل ّ ز جبقًةختحخل خلّجمرُّؤ

ضُّئث ّحلٌّ زّحنرًّحأل:خُّإل ألُّخًْأل:ْ ٌُّألّ أ4اخ
جبَّخُّآل خُّخلُّحت خبٌ[آل حتَّْجنحبح ئُّجبْْ ضُّئ حتٌألٌُّّ ْ جل جبح ً جبٌو[ةر ئُّجبقًةختحخل
آ ً جبٌو[ةر ْ حت�ْْةُّجي جبقًةختحخلِ خُّ خُّحتحؤدُّحت ٌُّّألآل خ ْ جبئجم[حتجب طُّْحآل آئٌُُّّء:
ٌُّةُّئ ْ رُّجبٌّ ّ أل ّ ألُّإل إلًّحة[ألّ[آل ْ ط[ْحز ةُّ ألُّّّآ خُّجبقًةختحخلُّّء ْحٌ[آل خخت� ٌ[آل
ّحنر[ إل جبقًةختحخل حبحأل ّ مجُّجنُّز ْ ْ:ز[حتحخلغ ة ً :جبحة ً خ ٌُّذُّؤ ً ة ّحلٌّ جبٌىُّ:إل
خبٌ[ألّ[آل ٌحلؤ[ة[آل ة[حت ٌ[آل خلّ[خلُّز آ ٌر:جبَّخلُّز جبٌَّ[ألُّْ إلُّؤًْحآل . جبحتْخلرألُّخًَّْ
ٌُّّألآل خ ٌ[آل: حلآلآ ّ إل ِ ةُّخ ةُّخل[ألُّآل ٌ[آل:طُّْ ً ض ْ خى[ز خُّإلختَّؤُّألحبذخت ً خ خ[جن١ْ: ً خ
ل[ق[حت ألٌُّ[ألحبٌَّْجمر [آل طُّك ىضُّئ حتٌألٌُّّ ْ .جل ً جبٌو[ةر جبقًةختحخل زّحنرًّحأل ئُّ
ة[حتْ إلّمت ط[ؤ[عُّجي جبْْ ئُّال إلُّحتة[ال: ً خ ّر خ ةُّخ[جن١ جبٌَّ[عًحخلر آخُّال ْض خخت�
جبحت٤ْ ئُّجبخبٌّ إلُّحتق:ةًحتجبخلر[ألّخن ىضُّئ حتٌألٌُّّ ْ جل . ألُّجبَّةختجب زّحنرًحألُّّةّ[آل
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جبقًةختحخلَُّّّْ:آخُّال ألٌُّ[حتأل:ْ آل ً جلخلّ ً ز ً ط ئٌُُّّآل خًْآل ٌال إلُّحت شىًؤُّذ حت�ْض[أل
. ألُّجبح إلّمت:زّحنرًّحألُّّة:خُّحتني[ٌْ[آل:زّحن[آل

ط[خًْحتٌّث جبحؤُّجلحتحَّْة[أل ألُّخًْأل ْ ط[خًْحتٌّ �ط[خلرُّأل ّحنُّْ أ5اة
هختحْحألدًْأل ْ مجختحأل خ[ةختجبآل ْ ط[خًْحتٌّ ط[خلرُّأل�ُّة[أل:ْ ّحنُّ خلُّحتإلُّئحبحأل:ة
ّحنُّْ ة طُّال ً خ خلُّحتَّةّخن ة[حتٌّ ً إل . إلُّخبححتٌّ ٌجتٌَّّ حت خًْأل جلٌ[ذخت ٌ[آل ّى[حتٌّآ خ
ألُّخًْأل خُّئىً آ ألُّّّ جبَّْئُّز ط[خًْحتٌِ ذًحأل[ٌّ ْحجلٌِ ٌ[آل ذُّألإل[:ألُّخًْآل ط[خلرُّأل�[ألُّ
خىُّْألُّ جن[آل:خُّحتمجختٌّ دُّ ّ خ ْ إلُّخبححتحآل ةُّ ْحجبَّة[ز ط[خًْحتٌّ خل[ة[أل]ٌ:ْ جبحؤُّجلحتحَّْة[آل
ط[خًْحتٌّ طُّجلؤًْأل .ذُّْحٌّْ ألُّحتَّة[آل ّ نيُّْخل ْ جبححتح خُّحتخبََّّْألحبٌّ حلْ ّ إل جبَّخلر ٌخت خب
ّحبَّخلُّذ:جبَّجلمج[ْ خ ْ ط[خًْحتٌِ ْحجلٌِ ْ ئُّألُّخًْآل 1933_1918 ل[ق[حت ؤ[حتٌّ ً ة
ْ:جلَّؤّألٌُّّ ة[حت ً إل جبَّخألُّ طُّؤ[ألُّ ّ�ًؤ[آل ةُّخ . خُّخلُّحتخختجب خبٌ[أل ٌ[خل[ة[أل:ط[خًْحتٌحبح
خُّال خُّ:ضُّئآ خُّحتحؤدُّحت جبَّخلُّذّخن ْ خُّجبَّخلُّز خُّحتحؤدُّحت ضُّئ زّحنرًّحأل ِ خ
أل]خل ٌُّةُّال آ َّْ:خّألًَّّ ً ض خُّ خلُّحتجبَّؤ جبْْ ٌال ٌّ:إلُّحت ً جبٌو[ةر ط[خًحتٌّ حتَّْجن
ئُّ خًْ ط[خًْحتٌّ ْحجلٌِ ْ ط[خًْحتٌّ ّحنٌُّّ ة ْ ّى[حتٌّ خ آ إلُّخبححتٌّ ةُّ 2003_1991
2003 ئُّخل[ف . جبَّْْال ط[خًْحتٌُّّة[آل جبَّجلمج[ ٌ[خل[ْ ألُّخًْأل حٌّ ٌخت� ّ�ًؤ[آلْ: خ حبحآ إلُّحتق
حنُّة[ألّ ة ّحنر[ خُّال:إل آ نيًَّْ ]خ خُّحتَّْ ط[خًْحتٌّ ذًحأل[ٌّ ْ ّحنىُّْذآل ز خُّجبْحَّْ
جبٌجم[آل إلُّحتؤ[َّْ:ْ:ذ[طّجمر[ ةًحتجبخلر[آل ىضُّئ ئُّ ّ خُّجن ً خ آمجختحأل:ْ:إلُّخبححتٌّ ّى[حتٌّ خ

. ألُّّّ حبح إلُّحتق ئُّ ني[ةجم[جلٌّ ٌ[آل حتال ً حتٌو ً خ ط[خًْحتٌّ ٌجم[ٌّ حت� ٌ[خل[ْ
ط[خًْحتٌّ ذًحأل[ٌّ خ[جندًْأل حٌّ ٌْخت� ٌال إلُّحت ط[خلرُّأل�ُّة[أل ّحنُّْ ئُّة جبٌىُّ ىّ ٌُّة
ْذٌُّّ طُّال ذُّْحٌّْ:خبٌ[أل ٌجبححتح ْ ٌُّذُّؤة ٌجبحجبزُّحتَّْحت ألُّخًْأل طٌَُُّّّْ:ةُّ

. ّر جبَّخ ٌر:جلٌ[ذخت إلُّذ[جب جبْئُّؤُّألحبحآل ْ إلُّخبححتحآل ًحآل ّ سّ[ْحجلٌّ:أل ْ مجختذًَّذَُّّْ

ث ضُّئ ئُّ ّ خُّجن ذًألحبحت�ٌَّّْ ٌ[آل 6_ة[حتجبحألَُّّْ
جبقًةختحذ خلّجمرُّؤ :ْ شىًؤُّز ئُّ ٌُّأل�٢ٌّ ضُّئ حتٌألٌُّّ: ْ جل ّ�ًؤ[آل خ
ئُّ جبٌىُّ ىٌ إلُّألحب . ٌُّأل�٢ٌُّجبح ئُّال ألف ني[ء حتٌألٌُُّّجي ْ جل طُّْ خُّال آ جبَّةُّآل
ألُّ ً ة ألٌُّ[حتحأل ّ�ًؤ[آل خ ةُّ:إل[ألحبَّحتة[ألّ[آلآ ذًألحبحت�ٌَّّْ ْ ة[حتجبحألَُّّْ جبَّةُّْألُّ ضُّئ
ٌ[آل ضُّئآ ئُّ إلُّألحبَّ طُّْ ذًألحبحت�ٌَّّْ ْ ة[حتجبحألَُّّْ ذًألحبحت�َّْآل.جلَّؤّألٌُّّ ْ زُّحتخلر
ضختحزِ ٌ[آل:ئُّخُّحت جبقًةختحخلفآ جبخبٌّ ئُّ خًألّ[جبح ئُّ إلُّحت ضُّئى[ألُّ طُّْ ةُّ طٌَُُّّّْ ئُّخُّحت
سّإل[أل �سُّأل جبْْ ًحآل ّ أل طُّْحتْز[ٌّ ئُّ ه[جنّحلال خلُّحتإلُّئحبحألِ مجًجلَّحتحألّ[ألُّ. ْ خبٌ[آل
أل]خل ئُّ أل[َّْحتحخلر ذُّخبإل ْ حت ئُّ سّإل[جبٌّ ْ خلّجم طّجمؤِ حبحألخلُّحتإلُّئ ْ
ْ ة[حتجبحألَُّّْ . جلَّؤّأل[ألٌَُُّّّْ ئُّْ إلُّحت خّجمرُّؤحبح خلُّجبٌَّّ 1980آ1990آ2000ٌّ
ّحلَّ إل ة]أل[ني ٌُّأل�٢ٌِ خُّحتحؤدُّحت ئُّ ه[جنّجمر ْ ألُّزُّحتخلر ً ة ألٌُّ[حتحأل ذًألحبحت�ٌَّّْ
ةًحتجبخلر[آل  إلُّحتق ئُّ جنًخ[ز ٌّ17 َّْةً ط[جنًْخ ِ جبَّذًحأل آ جبقًةختحذُّّة[آل
خلّ[خلِ ؤطّجم ٌ[آل آ ة[حت خلُّحت رُّ ّ أل ّ خإل أل[جلٌحلال ْ أل ّ ْض خخت� ل[ق[حت ٌ[آل جبحتْخلردى[زآ

خى[ز:؛ حل ّ خُّإل ْ:سّإل[جبٌّ
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ئُّةًحتجبخلر[آل ط[جنًْذ حت�َّْجن آ جبَّْْال
:حلَّة[أل ّ خُّإل حلَّ ّ إل ْ ً جبٌو[ةر جبقًةختحخل ّ�ًؤ[آل خ جبقًةختحخل:ةًحتجبٌّ:آ:ةُّ
ْحجلٌّ حنؤُّحتسُّة[ألّ ز ْ جلَّؤّألُّ ئٌُُّّء آ ؤٌُُّّذُّّ ً ة ْ ط[خًْحتٌّ ْ خلّ[خلِ
خُّذ[ٌدُّذ أل[َّْآ ّ خُّحتإلُّؤإل جبقًةختحذُّّة[ألِ جبحؤُّجلحتحَّْ ْ شىًؤُّز أل[ز[ٌُّجبححتٌّ ْ
جبَّخضض[زآ يٌُّختحآل: خضضُّحتَّْ ضُّئ حتٌألٌُّّ: ْ جل ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌّ: حتال ً حتٌو إلُّئًؤُّحتس
نيُّْحجنُّآ :حتجن ً جن حت�َّْذ ْ ط[جنًْذ حت�ََّّْألضضحبٌّ جلَّؤّألُّة[أل جبٌىُّجي ٌُّةُّئ
ٌ[آل حتَّْجي .ضختحز١ٌآل ألٌ جبَّخل[جل ألُّزُّحتخلر[ألُّ ً ة إلُّخبؤًعًحجلٌّ خلّ[خلُّذ ٌ[آل
جبَّنيآل ّحلٌّ إل ّ خ خُّحتَّْ ضًحجلَّة[آل ّحنىُّْذآل ز ْ جبقًةختحز ٌُّألُّ ةُّ طٌَُُّّّْ جلَّؤّألُّ
حت�َّْجن ٌ[آل جبَّنيآلآ ٌُّألّ خ خُّحتَّْ ضًحتحْ خُّجي ْ إلُّخبححت حتٌألٌُّّ:سُّؤ[َّْحتٌّ ْ جل ْ
ّحن[آل جلَّقُّذى ْ إلُّخبححتحآل ّحلٌّ إل ّ ْ:خ ٌُّألّ خ . ِ خُّخلُّحتٌ[ألحبح:جبَّخلُّز خًْآل ز[خلّم
ة[حتََّّْ ً إل ْ جبْْ:جلَّؤّألُّ ّ�ًؤ[آل:ئُّ خ آ ضًحجلَّة[آل ّحنىُّ:ْذً ْ:ز جبقًةختحز ٌُّألُّ ْ
ّحلٌّ إل ألُّخًْألُّذُّ ٌُّْأل[ألُّ طُّ ةُّضًجبٌّ طٌَُُّّّْ ٌُّةُّالث ث ٌر: جبَّمجخت خلُّحتني[َّْ
طُّال ً خ ألُّجبحَّْ إلُّْف:زٌُّ�٢ٌ[آل ٌ[آل حتال ً حتٌو ْ ئُّجبقًةختحخلِ ةّى[حت ً جبحة ٌُّذُّؤ ً ة
ْ خلّ[خلِ ْ ألًضدٌُّّ:حتْْأل[ةد٢ٌّ طُّْ:إلُّئًؤُّحتسٌُُّّ:ةُّ حت�َّْجنُّ:إلُّؤ[آل ؤُّخُّخلرُّ:. طُّال
طُّْ ذُّْحٌّْ طٌَُّّّْ ئُّخُّحت جبَّْْالث . ٌّطُّخّألخت ذّ[ ةًحتجبخلر[أل  إلُّحتق ّجمر[ ط ؤُّجبَّألِ
ذُّجبَّخل ْ شىًؤُّز خُّ خُّحتحؤدُّحت جبئجم[حتجبآل ذُّ ؤٌُّألُّذُّ خُّجي ْ إلُّخبححت سُّؤ[َّْحتَّ
ْ ضُّال زٌُّ�٢حألُّ:ئُّ ذ[طّجمر[ جبَّخلُّذُّ ْ شىًؤُّز نيًألىُّ:طُّال آ ً جبٌو[ةر جبقًةختحذ

. ألُّخًَّْ طُّْحألحبح ني[حتَّألًْخل ْ خبٌ[آل إلُّْف
:ْ خلّ[خل ْ ط[خًْحتٌّ جبَّخلرُّة[أل ]ْخ حتخبْحٌِ ً خ حلَّ ّ إل إلُّئًؤُّحتسُّجبح: ئُّال :
َّْةً آلا ً جلخلّ ً ز ً ط ْ أشىًؤُّز جبَّخلُّز أل[ٌََّّّْْ ْ جبَّحتََّّْ ئُّ ٌُّذُّؤ ً ة
ٌجتَّ ذً ذُّْحٌّْ ْ ٌى[حتحآل ْةخت ة[حتجبَّةُّآل: ضُّئ جبخبٍ: ْ حتجي ً جن أأجبخبَّ حلَّة[أل ّ إل
جبخبَّ حت�َّْذ زُّؤ[حتٌّ ْ خلُّحتإلُّئحبحآل ئُّ ألُّّّ ٌ�ختٌّ[آل حت� ذًحأل[ٌّ ّحنُّة[آل جلَّقُّذى
أل[ز[ٌُّجبححت جبقًةختحز  _ حتخبْح: ً خضض :شىًؤُّذ حت�َّْجنضضُّجبح: ْ خلضضُّحتجبَّال ئُّال . حتجي: ً جن
حت�جي ً جن جبخبٌّ ألُّة[ألّز ذُّْحٌّْ ٌ[آل جبَّذ[ ً ة ً خ مجًع[ْ إلُّئًؤُّحتس ْ ّر جبَّخ
ٌّ17 ةُّحت�جبحْْجبحَّْة[أل خًْ ة[حتحألُّجبح ً إل طُّْ إلُّؤ[آل رااأ5ائُّط[ة[ؤّ هُّحتحإلُّؤحبَّخ
أل[ني[حتٌِ ْ ني[َّْحت�ْحألىختحْ َّْةً:طُّع[ؤ ّر آ:جبَّخ جبْْؤ[ألل:جبْحذخت ْ:ط[جنًْخِ جنًخ[ز

. خلٌُّختخىٌُّآل
:خلّ[خلُّذ آ جبْحذخت حتْْجبحَّْة[أل 17ٌّ:جنًخ[ز:ْ ط[جنًْخ ة[حتأل[ؤٌُّّ ْ :ؤ[إلُّّز
ضُّئ ذُّْحٌّْ هختًٌجبحأل حت�َّْجن ئُّ: َّْحتمجختذألُّ خُّإلختَّ: نيّألُّة[ألُّ ًحآل ّ أل حتٌّ ً ؤ[أل
حلَّ ّ إل خُّحتخبََّّْألحبٌّ ْ ة ً جبحة ئُّ جن ً زُّحتجبَّز ً خ نيُّْخل[َّْة[آل ٌجتَّ ذً ْ نيف ْ
ٌ[آل آل ً جلخلّ ً ز ً ط أل[ٌّْ: خُّ طُّظ[حتَّ خُّال زُّحتخلرُّة[آلآ ألُّ: ً ة ٌ[آل ألُّحتَّة[آل ّ نيُّْخل

. ؤٌُُّّذ:ئُّ:ةًحتجبخلر[آل ً ة ْ خلّ[خل إلُّئًؤُّحتس ئُّ حت�حآلاا ً أأمج
جبَّخلرىختجبآل ْ ضُّئ ئُّ ّ خُّجن خبٌ[أل ْ حتَّْجي ئضضُّجبخبْححتٌّ َّْحتمجختذآل خلًْجب
ّ حتَّْجن ذًحأل ّحلٌّ:ضُّئآ إل ألحبألًس ً خ حل ّ خُّإل ْ هختحْحآل إل[ألحبحأل:ْ خُّحتحمجٌُّ[ألحبآل
فجبَّئ حت�ْْجبحْحألُّ خُّال طُّال:حتَّْجنُّ ٌُّأل�ختحأل . جنًخ[ز ٌّ17 خُّأل[ٌّْ جبحتْخلردى[ز
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ىٌ إلُّألحب ْ حتال ً حتٌو ْ ني[ةجم[جلٌّ ً خ ٌُّذُّؤ ً ة ّحلٌّ إل :زٌُّحبحخًْأل خلُّحتجبَّؤِ
ة[ٌُّذُّّةٌُّّ ْ خلُّحت : ِ إلُّحتخل جبَّخضض جبٌَّ[ألًْز ْ جبَّةضضختجبََّّْ: ضٌُّ[ف جبٌىُّجنّ[آل
. ألَُّّْ ّ خىحن ئُّة[حت جبَّخلر: ّر جبَّخ زُّحتئُّؤ[آلا آ شىًؤُّز ض: ٌال أإلُّحت ةًحتجبخلر[آل
نيُّْحجنُّآ حت�جن ً جن خُّ حت�ْْجبحْحألُّ طُّْ إلُّئًؤُّحتسُّجي طُّال مجختحأل حت�َّضألُّ ٌ[آل ألٌُّ[حتحآل
ْ حتْْأل[ةد٢حألّ[آل ْ:خُّأل[ْ جنًخ[ز ٌّ17 ؤُّجبححتحأل . خلّ[خلُّز جبَّخُّآل أل[ْ ط[جنًْذ ٌ[آل
ٌُّة�ختذًْ آ حتحآل ً أمج زُّحتخلر ألُّ ً ْ:ة أل:ه[جنّجمر ً جلخلّ ً ز ً ط طُّْحألّحنَُّّْ زحن٨ ئُّ
طُّْحألُّ ضُّئىّحنحبح ئُّأل[ْ ْ ضًحخلر ضُّئ ئُّ زّحنرًّحألّ[آل ة[حتَّجبح ئُّال ا ؤُّئ ً ة آ
ألُّء آ خًْآل ضُّئ جبْحةُّْذًٌّْ: ْ ٌحل ز[حت ألُّ ً ة خُّجن ةُّ نيًْآل: ز٢ٌ[ألَُّّْ خُّ
ْ خلّ[خل ألًضدٌُّّ ْ ألًخلُّحتحآل ئُّأل[ْ ذُّأل[ألُّز . جنّ[حت ً إل ّحنىُّْذًضًحجلٌّ ز خُّجن
ةُّ نيُّْحجنُّ حتجن ً جن ط[جنًْخٌُّّ طُّال ٌألُّحتٌّ ألً ْ خلُّحتجبَّؤحبححت خًْألُّ طُّْحألُّ هّىختٌحنحبح
زّحن[ألحبحآل ً ض ئُّ زّحنرًّحأل ً خ آ:ألُّء ذ[ٌدُّذّ[آل:إلُّخًْ خلّ[خلِ خبٌَّّ ْ زخت ْ خُّحتأل[ؤُّ
جبْحةُّْذًٌِْ ة[حتٌّ ً إل ئُّخُّحت جنًخ[ز ٌّ17 سُّؤ[َّْحتٌّ . ضُّئ جبحْحة[حتٌُّّة[أل ْ
طُّال ً خ ؤٌُّحبحألِّ ّحلٌّ آ:خًْألُّ:إل ٌىّحنّ[آل مجًجلَّحتحأل:خلُّضر:إلُّألحب ْ خبٌ[آل ْ خلّ[خلِ
خُّحتجبَّحتة خلّ[خلُّّة[أل ٌجتَّ ألً ْ خلّ[خلُّز ْ نيُّْحجنُّ حت�جن ً جن خُّحتأل[ؤٌُّّ ْ خلّ[خلُّز
قًْألُّآل جبٌ[حتذختٌآل ْ حة٠:آ:خ[جن١ٌآل حئئُّ جبحت٤ْ سّإل[جب:ْ خ[أل�ُّْحجلَّة[أل خلُّحتحْ
خ[أل�ُّْحجلٍ ألُّ ةُّ ئٌَُُّّّْ ؤُّخُّخلرال . نيُّْحجنُّ حت�جن ً جن سُّؤ[َّْحتٌّ ْ خلّ[خلُّز ً خ
ألُّء خلّ[خلُّذُّ طُّال ٌ[آل:خُّ:جبقًةختحخلَُّّّْ:ألُّّّ:ْ هخت� حة٠ حئئُّ ألُّ:ذُّةد٢ٌَّّ سّإل[جبْ
ألُّزُّحتخلر ً ة جلَّض ْ جب خُّحتَّْ خُّئىً آ أل[ة[ز ضُّئ ألًْخل ني[حتَّ ْ خبٌ[آل ئُّ ة ً جبحة

. جبَّخ[ز ه[جنّحلؤّ[آل ْ حتٌّ ً جبٌىر[ذ
زّحن[ألحبحأل ً ض ْ خلّ[خلِ ؤطّجم ْ حت�حآل ً مجضض خحلْْذألَُّّْة[أل خلُّحتطُّع[ال
:ألُّخًْآل ةًحتجب خلرُّؤحبٌحبٌَّّ ىضُّئ حتجنأل�ٌُّّ خٌُّ[أل�ُّحتٌّ جنًخ[ز نيُّْحجنٌُّّ:17ٌّ
ىضُّئ جبحجبَّْحتٌّ خٌُّ[أل�ُّحتٌّ آ طُّْحألآل زُّحتخلر َّْإلال خٌُّ[أل�ُّحتٌّ خُّئىً ألفآ ْ
طُّْحآل ط[ٌألحبٌَّّ خٌُّ[أل�ُّحتٌّ . طُّْحألآل ّحنحبَّْححتٌّ ز خٌُّ[أل�ُّحتٌّ خُّئىً ألفآ ةًحتجبخلر[آل

. ْ:ني[ةجم[جلٌّ زّحن[ألحبحآل ً ض ً خ طُّْحألآل حخختجبٌّْْ حت� َّْإلؤ ألفآخُّئىً:ذختحسّحبٌ[ْ
ط[جنًْذ خُّحتز[خًْأل ً خ مجحنر إلُّئًؤُّحتس ,_جلَّؤّألُّْ

:ًَّة[ألّ إل[ْجن ْ ةًحتجبخلر[آل ق[ٌحن ْ ً جبٌو[ةر جبقًةختحخل جبَّحتخ[حتٌَّّ خ[خلُّة[آل
ْ:خّألُّحت ٌألُّحت ضً حت�ْْآ:ةُّ ضجمرًَّذُّ مجحنرّ[ألٌُّّ ْ:إلُّئًؤُّحتسُّ جلَّؤّألُّ ّ:ئُّْ خُّجن
َّْةً نيُّْحجنُّآ حت�جن ً جن ْ زّحن[ألحبحآل ً ض ْ ط[جنًْذ حبحألخلُّحتإلُّئ ةُّ دى[ز ّ ْحئ
ألُّ ً ة حلَّ ّ إل ةُّ ْحأل خخت� ْح ٌ[آل خلٌُّختخى[زآ إلُّئًؤُّحتس[ألُّ جلَّؤّألُّ طُّْ جبَّحتطُّع[ؤ
حت�َّْجنُّةُّ ٌ[آل ً ض خلّ[خل ي[جلحع خُّ جبٌَّ[ألًٌجمر آل ً ني إلُّئسُّحتخلرُّة[آل ْ زُّحتخلر
إلُّئًؤُّحتس ّر: جبَّخ خُّال آ ىّدحبَّآل ّ ذ جبحتْخلرىختجبألَُّّْ خُّأل[ٌّْ ٌ[آل جبحتْخلردىُّآلآ

. خُّ:مجحنر:خ[خلدىٌُّآل نيُّْحجنُّ زّحن[ألحبحأل ً ض ْ حتجي ً ّخن:جن ٌال:ز إلُّحت مجحن٨
ْ ئُّةُّؤًةًحت�ٌّ خ[خم ةًحتجبٌّ ذُّْجبَّخل ق[ٌحن ّجبقًةختحخل ّىُّ 1إجبَّؤ
طُّؤ[ألُّجي إلُّؤًْ: ّ�ًؤ[آل خ ئُّةًحتجبخلر[آلآ جبَّة[ز: جبحجبزُّحتَّْحتٌّ ألُّخًْأل ْ : مجُّألحبَّف
ةُّ ٌ]خل]ٌ جبَّخلرًْحتٌّ:ْ خلّجمرُّؤ ألُّخًْأل ئُّ جبَّخآل ّ خُّجن خًْآلآ:ٌ[آل ّ خُّجن
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زٌُّ�٢ٌّ ألُّخًْأل ْ . ة[حتألُّةختجبآل خى[ز ّ�٢ْ:حت�حخلرُّيّألُّ س ّجبقًةختحخل جلَّؤ[ألُّذ
ؤرؤ[ألُّْ ةُّؤدًْألٌَُّّّْ ٌّ ً إل خًْألُّذُّ ط[خلرُّأل�[ألُّ ْ ّحنُّ ة طُّْ ني[حتَّخلُّحتٌّ خ
خى[ذُّ حتال ً ٌو حت� ٌر أل[ٌُّْ ٌ[آل أل[ذًحأل ةًحتجبٌّ: ذُّةُّجبَّخل خٌَُّّّْ ضُّئ خ[َّْحت�ٌّ
خًْألٌَُّّّْ جبْْخ[حتَّ . ٌال إلُّحت ًَّخختجبألٌ خُّحت� ْ خلّ[خلُّز ئُّ سّ[ألُّةختحَّْ ىّ خُّجن
ٌ[آل جن ً هُّحتحؤ ْ إلُّئدجتححتجبألُّة[آل خلُّحتجبَّؤ ئُّ ني[ةجم[جلٌّ مجًذ[حتَّة[أل ْ ألُّة[آل ّ خُّئ
إلًّحٌّ ألُّخًْأل:ْ جبٌىُّ:جبئجم[حتجبٌّ ألحبٌَّّ ّ إل أل[ألُّآ ّ مجًذ[حتْ:خُّئ خ٢نيًْألٌَُّّّْ:طُّْ ئُّ

ئٌُّّ:ضُّئ:جبحتْخلرىختجبَّْْ. ني[ةجم[جلٌّ
:ْ إلُّئدجتححتجبأل:جبَّخلُّز ئُّ ذُّألإل[ ّ�ًؤ[آل خ آ حتال ً حتٌو ْ ئُّ:ني[ةجم[جلٌّ ؤُّخُّخلر
ُّذ إلُّك: ة[حتْحآلْ: ئُّ ذُّألإل[ [آل آٌ: ّر أل[خ جبححت شىًؤُّذحبح:خلألًْحت ة[خّألُّة[أل: زُّحتئُّؤ[آلْ:
ّ خُّجن مجًجلَّحتحأل ْ خ[جندًْأل:خبٌ[آل ئُّ ذُّألإل[ ٌ[آل آ ألُّّّ ط[َّْجبحألىختجبألٌَُّّّْ:ْذحبح:
خُّ رُّ ّ خد ّر جبَّخ ٌ[خل[ٌِ ني[ةجم[جلٌِ ْ جبقًةختحذ حتؤ ً حتٌو خُّئىً آ ألُّّّ ئُّ:ضُّئ
حتال ً حتٌو خ[جن١ٌآل . خختجبآل ًٌَّ خُّحت ْ جبَّخلُّز خلّجمرُّؤ ذُّْحٌّْ سّ[ألُّةختحَّْ:ئُّ ىّ جن
ئُّإلُّخبححتٌحبح ّجمر[ ط ذ[ ةُّ ضُّئ طُّْ:خُّجنٌُّّ ةُّ ئَُّّْجبحٌُّ ني[ةجم[جلٌّ طُّْئٌُُّّْذ ْ
ذ[ٌدُّذ:ةُّحتذ جلَّؤ[ألُّذ ْ:ٌُّذُّؤ ً ة خّؤُّة[أل ْ ة[حت خل[ة[أل]ٌ ٌّ]�ٌ حت� ئُّ جبَّخبٌآل
جبححتحٌَُّّّْ خ[حتٌَّّ ئُّ جبحْحٌُّ طُّال ّ�ًؤ[آل خ آ ٌر جبحخّألدىخت خبٌ[ألّ[آل آ ط[خًْحتٌَُّّّْ
رُّ ّ جبَّني ذُّألإل[ ألُّةختجبأل خُّال آ جن[ٌ[أل:ةختجبألُّ ْ ة[حتٌّ:ط[خل[آل ٌال إلُّحت شىًؤُّذخ
حتخبْح ً خ حجلٌىختجبأل حت� :ض[ذختْ ً خ . ٌ[آل ْ:خلُّحتؤ[ٌُّ:جبححتحألَُّّْ حتخبْحٌِ ً خ خلّ[خلُّذ ض[ألٌُّّ
جبَّخلُّذحبححتحآل ْ خلّ[خل جن[ألحبٌّ ىّ[آل:ئُّأل[ْ:ضًجبٌّ ّ ةُّخُّجن آ جبححتَّة[ألُّ خلُّحتؤ[ٌُّ ْ
خلّ[خلُّفُّجبححتحأل:ْ جبَّخلُّذحبحآل ئُّمجُّئ خُّحتخبََّّْألحبآل إل[ْ جنّ[آل جبٌىُّ ىّ خُّجن ْ

. جلخلًّآل ً ز ً ط ْ شىًؤُّز
جبْحَّْ: 1992خُّ خل[ف ئُّجبْحٌّ ةًحتجبخلر[آلْ: طزجلخلّآل:ئُّ خلّ[خلِ حت�َّْجن 2إ
2009خُّْ خل[ف 1992إلُّذ[ أل]خل . ٌُّةُّال ٌر خ[خلدىخت خلُّحتجبَّؤحبح جبْْ ئُّ ٌر جبَّةخت
أل[ٌََّّّْْ:إلُّحتجبْْ جبَّحتََّّْْ ةًحتجبٌّ:ئُّ جلخلًّألزةُّذُّْحٌّْ:ط ٌر خلُّحتجبَّؤُّ:جبحجبَّألخت
ئُّحت�َّْجن ذُّةو٢ٌّا :ْ سّإل[جبٌّ خلّ[خل ؤطّجم ئُّ: أس�ُّ جبَّخلُّذحبححت شّحلخ
ئُّإلُّؤ[آل ْ جبَّخلُّز ئُّ خًْآل ّ خُّجن إلُّؤ[ألى[ذحبح ئُّ ْحذ[ آ خًْآل ألحبح ً جلخلّ ً ز ً ط ألّؤىلُّ
آل . أل[ْأٌّ حتؤ ً حتٌو أألُّْجن٢ْحآل:ؤجمرُّه[ا:ْخ[ف حتَّْجن . خًْآل آل ً جلخلّ ً ز ً ط ة[ذّحنحبح
خلّ[ئّجمر ً خل آ جنًّم:شحلخُّة[أل . خًْ ًٌَُّّّ جن خُّْ 2009 : إلُّذ[:خل[ف ءا .
ئُّ خًْآل :ّ 2009خُّجن خل[ف إلُّذ[ ؤطّجم خحلْذألٌَُّّّْ :ْ ّحن[آل ة جلَّقُّز ْ
ٌُّة�ختذًْ آ حتحآل ً أمج شّحلخ 2009:خُّجبْحَّْ:إلُّحتخل خل[ف .ئُّ آلا ً أألّؤىلُّطزجلخلّ
ة[حتح ْ أل:هّنئِ ّ طزجلخل خًْألُّذُّ ألَُّّْ ً زجلخلّ ً ط ألّؤىلُّ ّئُّ:حت�َّْجن ا ؤُّئ ً ة آ
ضًحجلاا جبَّخلُّز إلُّخبؤًْعًحجل:ٌ[آل أل ً زجلخلّ ً أأط ألحبحٌّ ّ طُّس ْ خُّحتأل[ؤُّ خُّ خُّال ض
ئُّؤُّ ألحبَّ ّ آ:إل جبَّخلُّز خ�ُّألُّ ة[ز ْ إلُّئ جلْْذختٌآل خُّ ةُّ ٌر جبٌَّ[ألُّْ ألحبٌَّّ ّ ْحذ[:إل
ٌرُّ خىخت ٌُّذُّؤ ً ة ْ ط[خًْحتٌّ ْ خلّ[خلِ حتؤ ً حتٌو ْخلٌُّّ ةُّزخت طَُّّْجبحألف خُّخلر

.أ6ا ةًحتجبخلر[آل خلّ[خل خبٌ[أل ئُّ ّ خُّجن
ألُّخًْآل: خُّحتحؤدُّحت ئُّ أ1992_2011ا ضُّئ ئُّألّ�ُّحتحأل ّ خلُّحتجبَّؤ :
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ألُّخًْأل ْ ضُّئ ْ شىًؤُّز ة[حتٌّ ْ خبٌ[آل ئُّ ًٌّجمر ز حتؤ ً حتٌو ألُّةختجبأل ٌ[آل
خُّحتخبََّّْألحبٌّ خًْأل ﴾ُّجلَّخ :ْ مجُّألحبَّف خْخًْألٌَُّّّْ ؤٌُُّّذآ: ً ة جبحجبزُّحتَّْحتٌّ
. زٌُّحبحخًْ ذ[جلَّ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتحأل ْ جبَّْئُّؤُّألحب خلّ[خلُّفُّجبححتحأل ْ جبَّْئُّؤُّألحبحآل
2009 ِخل[ئ ئُّ ةُّ زُّحتخلر جبَّخلُّز إلُّخبؤًْعًحجلْ ىّ زجلخلّأل ً خًْأل:ط ئُّمجُّئ
جبَّأل�ُّة[ألِ :ٌُّة ِ خل ألحلٌىٍُّ ةُّ: أل[آ: ّ جبَّخلرإل خُّ: خُّحتني[ٌْ[آل: جبَّأل�ِ حجبٌَُّّء: ذ[حت�
ّىِ ة[ذ ْ إلُّئ إلُّؤًْ ئُّ َّْحتمجختذآل خ:خلًْجب ززجلٌجمّألُّ طُّال ٌْجم٨ ةًحتجبخلر[ألُّ:ْ
إلُّئدجتححتجبآلآ ْ جبَّأل�حبحآل ٍ]�ٌ حت� ئُّ ذُّألإل[ ألُّء آ جبَّخل٨:جبَّخلُّز مجختذألُّ خ ؤُّخُّخلر
ةُّ زُّؤ[حتٍ:سُّؤ[َّْحتٌخنآ نيُّْحجنُّْ جنحت�جنِ ْ ط[جنًْذ ٍ]�ٌ حت� ئُّ ذُّأل[ألُّز خُّئىً
ئُّال ّ�ًؤ[آل خ جبٍ. أل[ٌُّ ّ إل جنًخ[ز ٍ17 جبْحٍ ئُّ جنحت�جنّ[آل مج[ئرُّس[حت�ٌِ ئُّ ًٌَُّّّء جن
ةختجبآل ط[جنًْذ:خُّحتز[ ٌ[آل حلألًحألحبآلآ ّ إل ئُّ ٌ سحت جبَّذًحألآل حلحألُّ ّ إل طُّال إلُّئًؤُّحتسُّجبح:

خحبَّآل. خل[جل
ئّدّ[ حزُّحت�ٌألُّة[ألِ ٌُّؤُّآل:ْ:حت� ذًألحم:ْ:ضزّحن[ألحبحألُّة[ألِ ْ ؤّجمخت جنحت�جنِ 3إ
ضحتإلُّذِ أل[ْنيُّة[ألِ ذُّْحٍْ ْ ْذ[ألُّ ئُّْ سُّؤ[َّْحتٌِ سًألٍَُّّْ زٌُّحبحخًْألِ ْ
ّ خُّجن ةُّ خًْآل جلَّؤّألٌُُّّء ٌ[آل ٌ إلة[حت ْطحتجبْآلآ خلًحتٌ[ حآلآ ط٢ أل[َّْحت�حخلر:خُّ
ألًضدٍُّ ْ ألًْخلُّحتحآل ئُّ ٌ إلُّألحب خلرُّؤحبٌحبْ ْ أل[حت�حجلٍ خُّذ[ٌدُّذِ:ْحألِ ْ:ضُّئ ئُّ
أل[َّْألحبٍ ئُّ :ْ جنًخ[ز ٍ17 ئُّ ذ[ٌدُّز خُّحتخبََّّْألحبٍ: ْ ألحبح ّ طُّس ض[َّْآل: خلّ[خلِ
زحنرًّحألِ أل[ٍْ خُّ ضزّحن[ألحبحآل خلُّحتح خُّحتجبَّحتةِ ؤٌُّحبحألِ ئُّ ْ ؤ[ألِ ّ خلئ جن[حتٍ
ْ طُّألحبحؤ[آل: ٌُّآل ئُّ أل[ْخختحْ: ضزّحن[ألحبحألِ . خُّحتز[خىُّآل ؤّجمخت: مجُّئِ جنحت�جنِ ئُّ
ئُّ ءا جب. نيًححتٍ:أس. ئيِ خ جن٠جبآل إل٢ خُّحتَّْ أل[ْخختحْ طزجلٌجمّألِ حْحألِ إلُّئجمًحت�
ؤّحبٌ[ طُّألحبحال:ْ ْ ح إلُّئجمًحت� ْ طزجلخلّآل حلَّة[ألِ ّ إل ذُّْحٍْ ز[جن[آل ؤ[ألِ:نيًْآ ّ خلئ
خلُّحتحٍ ة[ذِّ أطُّعًؤُّألِ أل[ٍْ خُّ جبحتْخلرىختجب ىّ[آل ّ طُّعًؤُّأل ألًْخلُّحتحألّ[آل ْ
خُّ جن[حتنيىُّة[ألِ:خلُّحت طُّع[ال خلُّحت ْ ضزّحن[ألحبحألُّة[آل حخُّحت�ٌىختجبألِ حت� خ ط[جلحجبٍا

مجختذَُّّْ. ؤ[ألّحنِ ّ خلئ ٌحلمج[ٍ ز[حت

جنحت�جي س[حت�ٌِ مج[ئرُّ ْ ضزّحن[ألحبحآل ذختحسّحبٌ[ٍ ذإ
ئُّ: ٌ إلُّألحب ْ خلّ[خلِ طّجمؤِ ْ مجحت�حآل: طزجلٌجمّألِ: ضزّحن[ألحبحألُّة[ألِ
خلُّحتطُّع[ال ْ ز[خلء ْ ة[خبٌ ئُّ ؤ[:ْ ّ س زُّحتخلر[ألِ:خُّ ألُّذَُّّْ ْ ةؤألّجمرُّة[آل
طُّْ:شّحلخ[ألَُّّْ طُّألحبحؤ[ألِ ْ حْحآل إلُّئجمًحت� ئٌُُّّآل ني[حتَّخلُّحتٌخنآ ز[حتذِ ٌُّأل�ختحألِ
ؤ[ألِ ّ خلئ جلحتٍ خُّجنِ:إلُّحتَّ ألّجم[آل ٍ19 إلُّذ[ ْ ّىختجب جنًخ[ز:جبَّخل٨:ز ٍ 17 ئُّ
إلُّئسُّحتخلر ألًْخلُّحتحألِ ئُّ ّ جن خُّ مجختذَُّّْ. ٌحلمج[ٌٍُّ ز[حت خُّْ خلُّحت جن[حتنيىُّة[ألِ ْ
جبَّخلُّذِ ضًحألُّة[ألِ ئُّ خُّإلختَّؤُّألحب: س[حتحآل: ْ طزجلخلّآل: حت�ْْأل[ةد٢حألِ: خُّأل[ْ: ْ
طُّْ إلُّؤًْ ٌحلؤ[. ة[حت ٌ[آل حت�َّإلدُّحت خدألُّ ضزّحن[ألحبحأل[ألُّ ئُّْ جبٌَّ[ألًٌجمر ةًحتجبٌخنآ
ة[حتَّجبح ئُّال ْ جبحتْخلرىختجب: ط[جلحجبٌّ[آل خلُّحتحٍ ة[ذِّ طُّعًْؤُّألِ ٌُّْأل[ألُّ ةُّخم
طُّع[ال خلُّحت ْ أل[ٌُّجبٍ ّ إل ني[ةجم[جلٍ ْ مجضضحت�حآل طُّعًؤُّألِ ئُّ ٌىّ[آل ة[حتٌى[ذحت
ئُّ ؤُّخُّخلر خختجب. جنحت�جي ئُّ ؤُّإلحلَّئٌُُّّء ٌ[آل مج[ئرُّس[حت�ٌِ خُّحتَّْ ضزّحن[ألحبحألّ[آل



4647

جبٌ[حتجبٍَّ:جنحت�جي:خُّمجحن٨ ضًجبٍ ةُّ ألُّّّ طَُّّْ جنحت�جيآ ؤُّإلحلَّئٍُّ مج[ئرُّ:س[حت�ٍ:ْ
خُّئىً ٌرآ خىخت ٌأل[ ْ ْ ًٌَُّّّ:خ[خم خُّ:ذ[ٌدُّذِ:خُّْ:جن خلُّحتجبَّؤُّ طُّال جنحت�جنُّة[ألِ ْ
ط[جلحجبٍ أل[ْ:خلُّحتحٍ خُّ ة[ذِّ طُّعًؤُّألِ ةُّ:ة[حتٌى[ذحتٌجمرُّة[ألِ ؤُّخُّخلر:ئٌَُُّّّْ
خ ؤُّإلحلَّئٌُّ[آل ٌ[آل مج[ئرُّس[حت�آ ّىِ حت�َّْجن جبْْحتََّّْ ئُّ ٌحلؤ[ة[ألّ[آل ة[حت خلُّحتةختجبَّْ ْ

ضًئي[ألحب. جنحت�جي
ةختجبَّ: ضزّحن[ألحبحألّ[آل ؤ[ك ةضضًحتجبٍآ طزجلٌجمّألِ: جنحت�جنِ: س[حت�ٍ مج[ئرُّ
حت�ْْض[ألِ خبٍَّ زخت� ْ خُّحتأل[ؤُّ ةختجبَّ ني[ةجم[جلٌّ[آل جبحْحة[حتٍ ْ ضزّحن[ألحبحآل خلّ[خلُّذِ
ؤ[ك ْ ني[ةجم[جلٍ: زُّحتجبٍَّ زحنر: ئُّ طُّْحآل ْحذ[: ٌال. إلُّحت :خلُّحتة[ٌُّذُّّةٍُّ: ِ إلُّحتخل
ةختجبََّّْة[ألّ[آل ة[حتْ: ذُّْحٍْ ْ خىُّآل خُّحتز[ جنحت�جي جبٌَّ[ألًٌجمر ضزّحن[ألحبحألَُّّْ:
حت�َّْجنُّة[ألِ خل[جلةختجبألِ خ خًْ إلُّْئحبحآل ألّجم[آل ٍ19 خ جنًخ[ز ٍ17 ؤ[ٍَّْ ئُّ
ْ:إلُّحتجبْْ:شّحلخِ ٌال إلُّحت شىًؤُّذِ خُّال خلّ[خلِآ ط[جنًْخِ ٌ[آل نيُّْحجنُّ جنحت�جنِ
حت�َّْحااأ7ا ذًألحبْذّجتٍ ْ حل ّ إل أأز[ْحألىختجبألِ حألجمّسِ زخت� أل[ألِ ّ خُّة[حتإل خُّ جبَّخلُّذحبححت
ذُّْحٍْ ْ خلُّحتح ة[ذِ طُّعًؤُّألِ جنحت�جنِ:نيُّْحجنُّ:ْ حت�َّْجنُّة[ألِ ْ ضزّحن[ألحبحآل
ّىختجب. ز ٌ[آل:ز[جنُّةحنٌُّ[آل أل[ْخختجبآ ئُّ طزجلٌجمّألّ[آل ألحبحٍ:خلّ[خلِ ّ طُّس ْ خُّحتأل[ؤُّ

ألحبحٍ: ّ طُّس نيُّْحجنُّْ جنحت�جنِ خُّحتأل[ؤٍُّ ض[َّْآل ضزّحن[ألحبحألِ خلّ[خلُّذِ :
ّجمر[ٍ ط جبَّخلُّذِ أذختشّئا: َّْجبَّحتأل[ألِ ْ حت�ْْضضض[آل خ طزجلٌجمّآل خلّ[خلِ
ألُّؤ[آل:نيًْآلآ ْ زُّحتذُّْحجلٌَِّ ْ جنىجمر خُّحتَّْ خلُّحتحآ ة[ذِّ طُّعًؤُّألِ ْ ٌال إلُّحت
ألُّخًْآ ني[ةجم[جلٍ جبحْحة[حتٌِ ْ ضزّحن[ألحبحآل ضًححتجب:ؤ[ك جنىجم٨ ةُّ خُّال:طٍَُّّْ
جبحٌ ئُّ ةًحتجبخلر[آل ئُّ ّحنر[ إل نيًألىُّ ألُّنيًَّْآ أل[ْ ئُّ جنحت�جنّخن نيآل إلُّحتَّْةً
جبَّجلمج[ةٍُّ ْ ضزّحن[ألحبحآل ذًألحبحت�ٍَّْ خلّ[خلُّذِ ةختحألُّخُّحتٍ جنىجمرُّة[آل ألُّخًَّْ.
طُّال خًْ. ذًأل[ ذُّهختْ نيُّْحجنُّخًْ:ةُّ جنحت�جنِ ٌ[آل خلُّحتح:خًْآ ة[ذِّ طُّعًؤُّألِ ةُّ
ْ أل[ةةِ إلُّؤًْ ةُّ:ئُّ خًْآ ةًحتجب جبٌو[ةرة[ألِ ألُّحتٌرُّ:خلّ[خلُّّ جنىجم٨ جنىجمرُّ
ئُّ:أل[ْخختجبألِ ْ ذًألحبْذّجتٍ خُّحت جبَّخختحٌُّ زُّأل[ ط[ٌحبٌئخبٌُّة[ألحبحآ ْ سّ[ْحجلٌُّّ:خلّ[خلِ
جنُّحت�ٍ خل[ألِ ئُّ نيآل إلُّحتَّْةً: ؤُّخُّخلر. ؤٌُّحبحألِ ئُّ جبَّحتةختجبألِ: ْ خُّحتحؤدُّحت
جبَّخلُّذحبححتحألِ ْ خلّ[خلُّز ٍأل[ْض جنُّحت�ٍ خّألّؤ[آل. 1997 إلُّذ[ 1964 ٍأل[ْض
جتْْآ ّ ةختجبَّ:ؤ خ:ةًحتجب جبقًةختحخلِّ ْ ألّحنرؤ[ألِ ْ خلّ[خلِ ذختحسّحبٌ[ٍ ةًحتجبخلر[آل
ٌُّآل ئُّ: خلّ[خلِ ذُّةو٢ٍ ْ أل[ْخختجبآل ئُّ ْ ذًألحبْذّجتٍ طُّظ[حتٍَّ خُّال:جنىجم٨

إل[ز. ةذ[ٌِ ؤُّخل﴿ُّحتَّ ةؤّحبٌ[:ٌ[آل خُّ طزجلٌجمّألَُّّْ
حلَّ: ّ خلّ[خلِ:إل ْ ةؤٌُُّّذِ زًٌَُّّألحبٍ ؤ[ٍْ ّ س خُّ جنىجم٨ جنىجمرُّآ طُّال
خلّ[خلُّّ:جبقًةختحز ّحلَّ إل ّحنر[ إل ؤُّض[خآل ةُّ خًْآ ةًحتجبٍ خلّ[خلُّذِ ةألُّة[ألِ:أل[ْ
ألُّمجختذًَّذَُّّْ. طُّْحألّ[آل ٍ]�ّ س ٌ[آل زٌُّحبحألُّخًْآلآ ٌ[آل ضًحجلَّة[آل ّحنىُّْذً ز ْ
ةُّ ؤُّخلحبحَّْ ضٌ[آل: ّىُّ جبَّؤ ةُّ خضضًْآ حألضضُّ: خضض[َّْحت� خ٢ْ طُّْ ْ َّْإلضضال جنىجم٨
جبَّخلُّذِ خُّ خُّحتآل:ْ:ضٌ[آل ئُّ:أل[ْ جبقًةختحخلِّ:ق[ٌحنِ:ْ:جبٌو[ةرٍ:ةًحتجبخلر[ألِ
�[:ْ:جبَّخلُّذِ ّ س خىلألُّ ه[جنّجم٨ ط[ٌحبٌئخبٍ:ذذ[ئّر[حتٍ:ْ ْ مُّيّحبَّ ْ إلُّخبؤًْألِ
ةُّؤّألحبح ئُّ طزجلٌجمّألِ زُّحتخلر[ألٍُّ ةألُّ خُّحتأل[ؤٍُّ ْ َّْإلال طُّمجُّحتنيِ طُّْحآل.
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ئُّ ني[ةجم[جلٍ حت�ٌوحتال:ْ ةؤٌُُّّذِ ّحلٍ إل ّحنر[ إل خُّال ضًححتجبَّْْآ جنىجم٨ طُّظ[حتَّ
شّحلخِ طُّْ:خألىُّ ةًحتجبٍ:زٌُّحبحألُّخًَّْ. جبَّخلُّذِ جبَّحتٍََّّْ ْ أل[ََّّْْ ئُّ ةًحتجبخلر[آل
طزجلٌجمّآل نيُّْحجنٍُّ جنحت�جنِ خبٍَّ زخت� ْ خُّحتأل[ؤُّ ئُّجبخبٍ ةُّ سُّؤ[َّْحتٌُّّجي ْ
شىًؤُّز ني[ةجم[جلٍ ألُّة[ألِ ّ خُّئ خُّحتحؤدُّحت جبحت�جبأل�آل ّحنر[ إل طُّْحألّخن خُّال خًْآلآ
هحن[حت خ ّحلٍ:ةؤٌُُّّذِ إل خدألُّ ألُّجبحَّْ ٌ[حتٌحنّ[آل خخت� ّحنر[ ْ:إل شّحلخِ جبَّخلُّذِ ْ
حت�حخلرُّيّألٍُّ:ؤ[هُّة[ألِ حت�َّْجنِ أل[ألُّجبٍ ّ إل ٌ[آل حت�ٌوحتالآ خ جبَّخلُّز خلُّحت ضجمرألُّ
ْ ضُّئ خلُّحتطُّع[ال ةًحتجبخلر[آلآ ئُّ ْجبحجبزضضضُّحتَّْحتٍ ني[ةجم[جلٍ: ْ ضزّحن[ألحبحآل:

خىُّحت. خّألُّحتآلآ:ألُّء ّحنر[ إل ئُّ:ةًحتجبخلر[آل سُّؤ[َّْحت
ذ[: جنًخ[ز ٍ17 نيُّْحجنٍُّ: :ْ ط[جنًْذ جنحت�جنِ جنىجم٨: ْ ذ[ٌدُّفُّألحبٍ :
ؤ[آل:خ٢ ؤ[حتةحماا جنّىختجبألٍَُّّْ:أأة[حتئ ْ خ[خم 2011آ:إلُّؤ[آل ِخل[ئ 19ٍ:ألّجم[ألِ
ٍ 1852 1848إ خل[ألِ خحلْذألَُّّْة[ألِ ْ حزُّحت�ٌآل حت� جنىجم٨ خ[خلِ ئُّ رَُّّْ ّ أل ّ جبَّإل
طُّال:جنىجمر[ألُّ ألُّخًْآ جنحت�جي ضًححتجب جنىجم٨ أأطٍَُّّْ ث ِ جبَّئ [آل:ةُّ طُّك:ْ هُّحت�َّألجم[
طُّع[ؤُّة[ألِ جنىجم٨ خًْآل. جنحت�جي ّخن ز ألُّحت٨ٌ جلٌ[جبَّة[ألِ ز[٤[َّْ جنىجم٨
ةُّ زًٌَُّّألحبٌّ[ألٍُّ طُّْ خًْآلآ: حخختجبْْ حت� نيّأل[ٌُّذُّّة[ألِ ْ ةؤٌُُّّذِ: زًٌَُّّألحبٌُّّ
ٌحلؤ[ة[آل ة[حت ْ خل[ٌُّذِ ةُّ جنىجم٨ ألف. ّحل إل خُّ نيّأل[ٌُّذِ أل[ةةِ َّْةً ّحنر[ إل
هحتٌٍُّ ّخن ز � حت�جن�٢جن ةُّ:ز[حتذِ خًْ طُّْ:خُّحتأل[ؤ[ألُّ جبٌحبمج[ْ ْ َّْإلال جنىجم٨ خًْآ
حت�حخلرُّيّألُّ جنحت�جنِ: خلُّحتةُّْذ٩ ِ خُّخ ْ ألُّخًْ ط[جلحجب خُّألحبٌّ[آل ْ ةز ئُّ 1848
جبْحٍ ئُّ ٌُّء جنىجمرُّ: ئُّ جلع٢ٌَُّّء طُّع[ؤِ جبَّخألُّ خُّئىً ّرآ أل[خ ط[جلحجب ّ[آل ّ ئ

ٌُّةُّة[آلااأ8ا.
ٌُّآل: ئُّ نيًألىُّ خختحآ ذختحسّحبٌ[ خُّحتَّْ ٌُّخ ني[ةجم[جلٍ جبحْحة[حتٍ ْ ضزّحن[ألحبحآل
ْ جبحتْجنال ةختح. طُّْحآل:ز[ْحآل ألّحن[ألىختحٍْ جبَّخلر طُّعًؤُّألِ ْ خلّ[خلِ طزجلٌجمّألِ
ىختحْ ّ ز مجحت�ٍ ًط[ئ زُّذِ خلّ[خلِ جبحْحة[حتٌِ ْ جبحتْجنال خُّحتَّْ ني[ةجم[جلٍ جبحْحة[حتٌُّّة[ألِ
خلّ[خلّ[ألُّ خبَّ ْ:زخت� خُّحتأل[ؤُّ خُّْ ْ:طُّألحبحؤ[ألِ:خلُّحت ٌُّأل�ختحآل ذُّألإل[ خلُّحتح خُّحتجبَّحتةِ ئُّ
ِ ز ٌ�[ٌ[آل حت� ألُّخًْآلآ طُّْحآل ٌُّأل�٢ٍ إل[ْخ٢ْ ةُّ طُّْحألٍُّ إلُّؤًْ ْ خًْآل ط[جلحجب
ألُّخًْ خٌ[آل ٌ[آل جبَّحتطُّةختحآل ٌ[آل ٍ ئُّْ ضٌ[آل ئُّ سّ[ْحجل ؤّحبٌ[ة[ألِ ذُّْحٍْ ألُّطُّجبحتحْ
ئُّ إلُّحت ةُّ طَُّّْخًْ ة[حتَّخل[ذ١ ْ ضختحز١ ئُّإلُّؤًْجي . خىُّْألُّ أل[َّْ طُّْ ذًض٩:
حت�ْض[أل ً خ خلّ[خلِ خبٌَّّ ْ زخت ْ ؤُّحتحال خ[حتمج[ٌّْ:ةختح:خُّ زّحن[ألحبحآل ً ض ٌُّةُّؤَُّّْ خبحأل ْ حت
جبحؤُّجلحتحَّْة[أل ْ طًحتمج[آل ْ حل ّ ئُّإل إلّىلى[ال ةُّ ّ زّحن[ألحبحأل ً ض . ٌال إلُّحت ذُّة[ألُّجبَّخل
ض[َّْألُّة[أل ئُّجبَّخلر ٌ[آل آ جبَّزجم خ[حتَّجبح طُّال ٌخت ئُّخب ّ�ًؤ[آل خ آ ّر ألُّخ حت�جن ً جن
ئُّ خلُّحتح ة[ذ طُّعًؤُّأل:جبحخُّجي:خًْألُّة[أل سّ[ْحجلٌّ:ْ ْ:ة ً أل[ة .: ٍ ألخت ّ جبَّحتجبَّإل
رُّ ّ جبَّخ ةُّ:طُّعًؤُّألُّةُّ طٌَُّّّْ ً خ ْ:مجُّْحإلآل ط[ؤ[خبَّ آ:خ[جن١ٌآل أل[ْخختحْجبح �ؤ[أل جبْْ

. ذختحخبٌحبٌ[ جبَّخألُّ زّحن[ألحبحألُّة[ألّخن ً ْض حت ً ة[حتٌى[ذ

حت�جي: ً جن ؤُّإلحلَّئٌُّّ ٌ[آل نيُّْحجنُّ حتجن ً ئُّجن ّ :حتَّْجن
ئُّخُّحت: ٢�ّ س شىًؤُّذ ةُّذّ[ٌحبح جلَّ ً ط[ئ خلّ[خل ىٌ حت ً مج ًط[ئ حت�جي ً أأجنضض :
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ْ ئُّجبَّخلرحبَّجبحز حلجبححت: ّ إل ة[حتٌّ ْ أل[ني[حتةختجبآل ْ جبَّخلُّز ذًحأل[ٌّ: ة[حت ً إل ٌ إلُّألحب
ذُّجبَّخل طٌَُّّّْ ً خ ضُّخ[زآ جبَّةُّْألُّ خلّ[خلُّّة[ٌخن ْ ٌُّذُّؤ ً ة حلَّ ّ إل ْ مجختْس
طٌَُّّّْ ً خ جبَّض[ٌُّأل حت ْ جل ؤ[ٌَُّّْة حتخٌُّّ:ة[ز ْ جل ضُّخ[ذُّ طُّال . جبَّخلر خ�ختألُّ خلّ[خل
ْحجلٌّ ئُّْحألٌُُّّ . خ�ختألَُّّْ آل ً ّ�[ٌّ:ة س جبَّخلُّذُّ:ذ[جلَّة[آل ْ جبحؤُّجلحتحْ خلُّحتطُّع[ال
مجختْزُّ ِّ ؤئؤأل ْ ة ً أل[ة زٌُّحبحخًْأل ً خ ّر جلَّؤّألُّخل[جلخ شىًؤُّز أل[ذًحأل[ٌِ ْ
ٌ[آل آ جبَّخلضضُّز خُّ مجٌُّحنغ ً خ طضضُّْحآل ضُّخ[ذ ْ ؤٌُُّّذُّّة[آل ً ة :ْ خلّ[خلِ:
ئُّ ّ ٌُّة . ذّجتٌّ ذًألحبْ زّ[جبَّةختجبأل حلْ ّ إل ألًحألحبأل ً خ آل ً ة ذُّجبَّخل:زُّأل[خختجبأل
ذٌُّ[حتةختجبأل ْ ةختجبألَُّّْ ً ة ْ ٌى﴿جمغ حت ط[ؤ[جبَّةختآل:ْ ً حت�جي:ض ً جن مجختأل�ُّة[أل جبٌ[حتجبَّ
جلَّؤّألٌُّّ ّرآ: خُّإل[ألٌُُّّةد ْ ًَّّ إلُّحتجن خُّ: :ضُّئ أل[حت�َّجلحٌِ إلُّئدُّز . سُّؤ[َّْحتَّ:
أل[حت�َّجلحٌِ طُّع[ال ٌر.خلُّحت طُّخبؤ[حتجب حت�جي:خُّ ً ٌى﴿جمرأل:جن حت ْ ط[ؤ[جبَّةختجبآل ً خ ًٌّجمر ز
جبَّخلُّز ٌ]ذًحأل خ ْ ْحجلٌّ ألٌُّ[حتَّة[آل:آ حلَّ ّ إل مجختْس:ْ زٌُّحبحخًْأل آ ٌُّذُّؤ ً ة
ذُّجبَّخل ِ ألًٌ ىإل[ذٌُّّ ّ ز زٌُّحبحخًْأل ة[حتَّة[أل ً إل ْ خلُّحتني[َّْ جبَّخألُّ خلُّحتةًز ً خ

ألآلااأ9ا ّ جبَّإل ّ ز حتجي ً جن مجحنر:حت�َّْجن ْ إلُّئًؤُّحتش طُّؤ[ألُّ ْ ذ[جلَّ
أأة[حتئ:ة[ْذجمىااٌخن: أل] طُّك ؤ[حتةجمّر أل[ْجبححتٌّ خ٢ؤُّألحبٌّ ْ خلّ[ئّجمر ً خل
آ ٌر أل[مج٢ ّ ئ ٌّ]�ٌ حت� جبَّخلُّذُّة[ألَُّّْ: ئٌُُّّآل: حت�جي ً جن آل ً ني ّرأأإلُّحتَّْةً جبَّئ
حبحألخلُّحتإلُّئ ألُّّذ ً ني ْ خلُّحتإلُّئحبحآل ْحجبٌَّّ حألّحنَُّّْ حتجن�٢ ً جن ئٌُُّّآل إلُّحتَّْإل[

ٌرااأ10ا أل[ةخت ئ ْ أل١ ً ة
حتجي ً جن جبٌضض[حتجبٌَّّ خلّوُّذُّة[أل ٌ[آل آ حت�جي: ً جن خألُّحت�َّذُّّة[أل ذ[ٌُّفُّألحبٌُّّ
جتْْ ّ ؤ ْ خلّ[خل حتؤُّألحبحأل ً ذّ آ خلّ[خل أل[خل[ألؤُّئ ً ة ئُّ ٌضض حت ْ جل ئٌُُّّآل ةُّ
ٌألَُّّْث ةًحتذدىخت ٌُّأل[ألُّجبح ئُّال ٌر جبَّذًحألخت خ[خلىختحَّْ حت�جنُّة[ألَُّّْ ً جن ألًْخل[أل
خُّجنحبححتٌّ آ ذًألحبْذّجتٌّ: ْ حل ّ إل ض[َّْآل ْ ٌجتض[ٌُّآل: جبحت ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ ْ ةختجبألَُّّْ ً ة
ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ آ حتحخُّحتحٌُّذ ذ[ٌدُّفُّألحبٌّ آ سُّؤ[َّْحتٌّ خل[جلجبحأل ْ ةختجبألَُّّْ: ً ة ْ
إلُّؤًْجنّ[آل ئُّ :ْ آ: حت�جي ً جنضض خل[جلجبحأل ى﴿ختحَّْة[ألٌ حت ْ خل[جلؤ[آل :ْ خبٌ ً ئ ً ط[ٌحبٌ
ئُّال . حألُّ: حت�جن�٢ ً جن حتَّْجن ْ خلّ[خل يٌُّختحأل إلُّئًْؤُّحتس زٌُّحبحخًْأل مجختأل�١
ث طُّؤ[ألُّآل ةُّ آ ّحنَُّّْ ز ٌألُّ جب مجختألل ىٌ ة[حت ً إل نيُّألحب إلُّئًؤُّحتس[ألُّجبح ْ جلَّؤّألُّ
س[حتحآل خل[جلْة[حتَّة[أل ْ ًَّّ جن خُّ ّر أل[ذًحأل جبَّخلُّذحبححت جن[ألحبٌّ ْ شىًؤُّز ٌُّةُّال:آ
خلُّحت ْ خُّحتَّأل�[حتٌّ ٌ[آل:ذًحأل[ٌّ جبَّخلُّز حلَّة[أل ّ إل آ جبَّْْال . ًٌَّّخُّحتٌ خُّحت� ]�ؤُّئ ً ة
ٌرُّ جبَّةُّْ ]�ؤُّئ ً :ٌُّالث:ذُّْحٌّْ:ة ِ . خل حلححت:جبَّخآل:ئُّْ:حتَّْجنُّ ّ ٌ[آل:خ آ أل ّ أل[ؤ ةًذّ[آل
جبحخُّجندًْآل خلُّحتطُّع[ال ْ إلُّئحبَّخلغ شىًؤُّز ئُّجبخبٌّ حتٌألٌُّّ:ضُّئ ْ جل ْ يٌُّختحألَُّّْ
ّ جنر ْ ّر زٌُّحبحجبَّخ ْ:جن[ألحبٌّ:جبَّخلُّذحبححتجبح شىًؤُّز أل[ْ:ضًجبٌّ ئُّ سّ[خًْألَُّّْ ْ
حت�جن ً ئُّجن جبٌ[حتجبحألُّؤ[آل طُّال:إلُّئًؤُّحتشْ: إلُّؤًْ .: ٩ّ أل[ؤ شىًؤُّز ٌ[آل ٌالآ حتخب خُّأل[ٌّْ

. ٌحنغ ْ حت� ٌ[آل حت�ْْض[آل جبَّخلُّذُّة[آل ٌُّ ً خ آ ؤّجمختجبح:خّأل ْ ذًألحم
ئُّ: ألُّء آ خّألّؤ[آل يُّجلحة[أل ْ ؤ[أل ّ خلئ ئُّ حتحخختجبْْ ئُّؤ[ٌَّّْ طٌَُّّّْ خُّال
ح ةُّ:ض٢ خًْ خلألًْحتجبححت جبحْحة[حتٌِ ْ زّحن[ألحبحآل ً ض ذُّألإل[ آ ةًحتجبخلر[آل  إلُّحتق إلُّؤًْ
ئُّ ؤّجمخت ْ ذًألحم ٌْجمر جبٌَّ[آل خُّحتْ ةختجبَّ حت�جنّ[آل ً جن خُّحتمجِ ألُّجلحآل أل ً جلخلّ ً ز ً ط
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أل[ْحين:ْ خلّ[خلِ أل[ أل ً جلخلّ ً ز ً ط . خىُّألَُّّْ جبْْخ[حتَّ ؤ[أل ّ خلئ خُّحتجبَّحتة:خلُّحتحٌّ
دجتححتجبألإلُّئ ْ حت�َّْجي خل ًحآل ّ ئُّأل آ جنّ[آل ً ض ؤُّحتحؤُّة[أل ْ خُّحتأل[ؤُّ ً خ ذُّأل[ألُّز آ
َّْةً ٌ س[حت . حت�ٌّ ً جبَّمجضض ٌ[آل ً ض خُّحتأل[ؤٌُّّ ْ ذ[ةرّ ٌضض خب ْ حت� إلُّحتنيُّألحب خلّ[خلّحبح
ً أل[حت�حخلرُّْض جبٌىُّ: ىٌ س[حت آ جبَّةختجب ني[ةجم[جلٌّ[آل جبحْحٌّ أٌ[خل[ٌِ؛ا :أل ً جلخلّ ً ز ً ط
طّألري[ف شىًؤُّذ خُّأل[ٌّْ جبَّةضضختجبآ ئُّشىًؤُّذحبح: خًْألّ[آل خُّجنحبححتٌّ جبحْحٌّ
إلُّحتخل َّجن[ألحبألٌَُّّّْ ًإلُّئ ْ جبٌىُّ:جبحْحٌّ:حت�ْْض[آل ىٌ ْس[حت ذُّْحهي ْ ذُّةألًةختحز
خُّحتحخلر . شىًؤُّذحبح ئُّ خُّجنحبححتأل[خف ؤُّ ّ ط جبَّجنّ[ألًْز ْ جبَّةختجب ة[ٌُّذُّّةٌُّ[آل ْ خلُّحت
مج[ئرُّ ْ ؤّحبٌّ ً ة ىّ حت�َّْجن ضجمرُّ حت�جنُّةٌُّ[آل ً جن خُّأل[ْ ْ زّحن[ألحبحآل ً ض ْ ٌ[آل ً ض طُّْحآل
ْ ألُّجبٌَّ[ألحبَّذًحأل:شىًؤُّز آ خآل ٌ]خل]ٌ أل ً جلخلّ ً ز ً ط آل ً ني جبٌَّ[ألحلحأل . ألُّ س[حت�ََّّْ
ّ خُّجن خئف:خدّألُّ جنُّحتؤّ[آل:جبَّةختجب ْ ألُّجبَّإل[ز ْ:حت�ْْجنّ[آل ألآل ّ ض خخت� جبحؤُّجلحتحَّْة[أل
سُّخبألُّةُّآ إلُّحتجبْْ ئُّ ألُّء إل[ز ّ ةًحتجبٌَّ[آل:ئ طُّْحآل:َّْةً . هختحْحآل خألىُّ شىًؤُّذ ئُّ
س[حت�ذخت مج[ئرُّ ذختْ ؤّحبٌّ ً ة ئُّإلُّؤًٌّْ ؛ خًْآل ٌ[آل ً ض خُّحتأل[ؤُّةٌُّّ إلُّحتخل ئُّ خُّئىً
خبحألُّ ْ ْ:حت ط[جلحجبٌّ خلُّحتحٌّ ة[ذ طُّعًؤُّأل خُّ:ض[َّْأل ألُّةختجب ٌ[آل ً ض ةُّ طَُّّْخًْآ
خُّال آ حبحألُّّ ّ ذ أل ً جلخلّ ً ز ً ط جبَّخلر ْ ٌُّ ً خلُّحتخُّض طُّعًؤُّألُّ طُّال جبٌَّ[ألًز:
خُّ مج[ئرُّ جبٌَّ[ألًٌجمر ئُّؤُّجنحبح ْ ْحألُّّّ ةُّ جبٌَّ[ألحلحأل ةًحتجبخلر[آل ىضُّئ ذُّْحٌّْ

. مج[ئرُّس[حت خًْألُّ ٌ[آل ً ض خُّال آ خىُّآل ضُّئ ْ جبَّخلُّز
خُّ ٌال:خلُّحتَّذ[ أل:إلُّحت ً جلخلّ ً ز ً ط حت�جن ً جن ؤُّإلحلَّئٌُّّ حت�َّْجنُّة[أل:ط[جنًْذ:ٌ[آل
ةًحتجبخلر[آل ئُّ ني[ةجم[جلٌّ جبحْحة[حتٌّ ْ ؤّجمخت حتجن ً جن ئُّ زحنرًّحأل ً خ زّحن[ألحبحآل ً ض
نيُّألحب . خحبَّآل شىًؤُّّة[آل ْ خ[حتَّمج[:شّحلخ زُّؤ[حتٌّ [ألحبح ّإلُّْئ جبْحذخت إل[ذُّ:ؤٌُّحبحآل:.
جبَّأل�ّ[ألَُّّْ خُّ ألُّنيًْ ةُّخم ْ حمجٌُّ[ألحب حت� مجحنرّ[آل ؤ[أل�ختذأل خ[أل�ُّْحجلٌّ جبْحذخت ٌ خب ْ حت
ةُّْذألُّ طُّع[ال خلُّحت ٌ[آل:ْ ً ض خلّ[خلُّذُّة[أل ؤٌُّحبحأل ة[آل:خىُّألُّ ً جلحألى ٌْجمرّ[آل .
ئُّمجُّئ . ئّحم ً ز ئُّ ]� ّ ٌ:س ئُّ:إلُّألحب آ:ذُّأل[ألُّز:ذُّيُّةختجبآل جبحخلرّ ْ إل[ٌْحنغ خُّحتجب
ْ شُّؤ[خل خلُّحتح:ْذ[حتٌّ خُّحتجبَّال ة[ذ ئُّ:طُّعًؤُّأل ٌألُّحتحألّ[آل ألً طُّؤ[ألُّجنحبح إلُّؤًْ
ّ ٌُّة . جبَّةختجبََّّْ خ[حتَّ نيُّألحب ْ جبْْخ[حتَّ خُّجبَّخلُّز جبْخبؤأل[ألٌُّ[آل:خُّحتحؤدُّحت ذًألحبْ
جبٌَّ[ألًز ةُّ طَُّّْخًْآ: نيُّْحجنُّ حت�جنِ ً جن ض[َّْآل أل ً جلخلّ ً ز ً ط :ئُّمجختََّّْة[أل
ْ ّحنؤُّحتمجُّ ز ْ جبَّخلُّز شّحلخِ ئُّ :ّ ٌُّأل ْ جبَّخلُّز :ٌُّأل�ختحأل ئُّ ّ خُّجن
طُّال:مجختََّّْ . جبَّةُّآل طُّْحآل هُّحتؤ[أل ني[َّْحت�ٌِ ْ طُّْحألآل ئُّمجُّئ ط[خل[ٌخن ئّحم:ْ ً ز
ِ ئَُّّْخ حت�حآل ً مج خُّذ[ٌدُّذ:خحلْذألٌَُّّّْ ْ آل ً جلخلّ ً ز ً أةُّْحألُّخًْ؛ا:ط ّر ْحجند طُّمجُّحت
خٌُُّّأل�ختحآل آ حتَّ ْ جل إلُّحتَّ حتٌألٌُّّ ْ جل ؤُّخُّخلرال ةًحتجبخلر[آلآ سُّؤ[َّْحتٌّ ةُّ ضُّخُّحتخًْآل
خىُّحت. ألُّء خّألُّحتآل ئُّال:خلُّحتجبَّؤُّجبح جبَّخلُّذّحنَُّّْ ْ آل ً جلخلّ ً ز ً ط جبَّأل�حبَّحتحأل ْ
ْ ٌال إلُّحت ٌُّذُّؤ ً ة ْ خلّ[خلِ ْحين ٌألحبألٌَُّّّْ ضً ئُّ ألُّجلحألّألُّ ْ ألُّأل[خلف طُّؤُّجي
؛ حت�ْْجبحَّْة[آل خلُّحت ضُّئ:ئُّ ة[حتٌ�ُّحتٌِ ْ زّحن[ألحبحآل ً ض زًٌَُّّألحبٌّ:خُّ ئُّ خُّذ[ٌدُّذ
زحنرًّحأل:طُّؤختٌى[ ئُّخلُّحت خًْ آ:مجختَّْةختجبآل آل ً جلخلّ ً ز ً ط خلُّحتحأل ٌى:جبٌىٌُّّ مجختَّْ
ّحلَّ إل ْ حة م٢ زُّحتئُّؤ[أل : ً خ خختجب زُّأل[جنّ[آل: ذُّأل[ألُّز: آ: طّيئّؤُّّّة[آل شىًؤُّذُّ ْ
جبْْ:شّحلخ إلُّْف ْ ال:جلٌختَّةُّخ حةآ م٢ ئُّ شىًؤُّز أل[ْزُّحتئُّؤ[آل:ْ ة[أل خلّ[خلُّّ
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طُّال إلُّؤًْ خًْآ:ةُّ ئَُّّْجبح ٌال إلُّحت ْ حة م٢ ة ْ خلُّحت إلُّحتجبْْ خُّذ[ٌدُّذ ْ جبَّخلُّذحبححت
ةختجبآل. ْ:ذُّألإل[ٌ[آل ّىُّخم خ ئُّؤُّجنحبح ْ خخت�ٌّ زًٌَُّّألحبٌّ[ألٌُّ[آل:ئُّْحآل

ٌ[آل: حت�جيا ً جن أل[أل ّ أل[ْإل ِ خُّخ ٌ[آل ً ض ٌُّّأئ آل ً جلخلّ ً ز ً ط حت�جن ً إلُّْئُّة[أل:جن
ْ:ني[حتَّألًْخلٌُّّ حت�َّْجي طُّال ئُّط[ة[ؤحبح خلُّحتطُّع[ال:ْ حتجن:نيُّْحجنُّ ً جن ؤُّإلحلَّئُّة[أل
ء ً جبإل ْ ةُّحتةًء ْ إلُّْئ٢ خُّحتَّْ نيُّْحجنُّ حت�جن ً جن ْ زّحن[ألحبحآل ً ث:ض َّْخّأل ً ض خُّ
ئّحم ً ز حلَّة[أل ّ إل آ ألُّخًْآل [آل ّئُّمجُّئ يُّجلحة[أل ْ ؤ[أل ّ خلئ ىضُّئ حتٌألٌُّّ ْ آجل ألُّنيًْ
هُّحتؤ[ألدُّحتحألّخن ْ ٌى[حتحآل ةخت ذُّأل[ألُّز آ: أل[ٌْ[آل: ألُّنيًْألُّ ّحنؤُّحتمجُّ ز ْ ْط[خل[ٌخن
[ٌُّذّ[آل إلُّحتق ُّذًجبَّْئّ أل ْ آ:زّحنرًّحأل زّحن[ألحبحألُّة[ألَُّّْ ً ض خُّ ألُّخًْآل زًٌَُّّخلر
حيّحنَُّّْ م٢ شىًؤُّذِ ة[حتخُّجبَّخلر[أل ْ جبَّخلُّذحبححتحآل ٌُّآل ئُّ ْ أل[ ّ خُّجبَّخلرألُّإل
؛ نيُّْحجنُّ حت�جنِ ً جن حت�جن:ٌ[آل ً جن ئُّ ؤُّإلحلَّئٌُُّّء خًْألُّ ٌُّ ً ألُّجبحتحٌَُّّْآ:خ َّْؤّ[آل

إلّ�ئؤ[آل: مجختأل�ُّة[أل ْذُّ ئُّ ّ ٌُّة ةًحتجبٌّ أل ً جلخلّ ً ز ً ط حت�جن ً جن :مج[ئرُّس[حت�ٌِ
ثأأإلّ�ئ جبَّة[ز جبح:خ[خل ؤ٢ ْ خخت ٌّ18 ٧ّ ةر ؤ[حتةحما:ئُّ أة[حتئ ةُّ رَُّّْ ّ أل ّ جبَّإل خ٢
جتٌّْْ ّ ؤ مجُّْحتَّة[ألِ ةُّخل[ٌُّذُّّ ْ حت�ْْجبحْ ذُّْحٌّْ ةُّ ألًْخلًٌُّّذ �[ٌُّء ّ ئُّس
ٌُّةُّال س[حتٌّ ّر خئ ةُّ جنّىختجبَّْْ ً هُّحتحؤ طُّْ خُّال آ جبَّحتطُّةُّْآل س[حت سّإل[آل:جبْْ

ؤُّخل﴿ُّحتَّاا.أ11ا ْ ؤّحبٌّ ً ة ًٌَّّّ خُّجن جبَّْْال س[حتٌّ ْ ذختحسّحبٌّ ًٌَّّّ خُّجن
ء:: ً ذضضختخلضضألضض ضضضحلؤضضض[ٌضضض[ألضضضٌ ةضضض[حت :ْ إلضضُّئضضسضضُّحتخلضضر: حتْْألضضض[ةضضضدضضض٢حألضضض س_
:ْ: إلُّْحئ حتٌّ ْ جل خُّجن:إلُّحتَّ ألّجم[آلآ ٌّ19 إلُّذ[ 17ٌّ:جنًخ[ز ئُّحت�ْْجبحَّْة[أل: :
ْ زّحن[ألحبحألُّة[آل ً ض حخُّحتٌّ أحتْْأل[ةد٢حأل؛احت� ْ ألًْخلُّحتحآل ئُّجبَّْحتْخُّحتٌّ ني[ةُّّة[آل
حتْْجبحَّْة[ألّ[آل ْ زّحن[ألحبحآل: ً ض ئ ْ ةًأل١ ز ً خُّحت�ق جبْْحتََّّْ ئُّ ةُّ خًْآلآ ٌحلؤ[ة[آل ة[حت
جبْحذخت 17ٌّ:جنًخ[ز:ْ حت�ْْجبحَّْة[أل أل[ْ حتْْأل[ةد٢حأل ْ ألًْخلُّحتحآل . جبَّةختجب ط[حت�حخلرُّ
زّحن[ألحبحآل ً ض طُّال: جبَّجلحأل ةُّْحٌ[آل طُّْحألُّخًْآل ٌُّةُّؤّ[آل حتٌّ ً س آ حتخًْآل: ً س جبْْ
جبٌَّ[ألًز ٌ[آل ً ض إلُّحتَّْةً ٌ[آل: آ ْز ذ[جلٍَّ حت�جن ً جن ئُّ ّىآل خُّجن حت�ْْجبحْحألضضُّ :ْ
حت�جنُّة[أل ً جن ئُّإلُّؤًْ: خحلْذألٌَُُّّّْ طُّال ةُّ ث حٌ[أل�ٌُّ[ألحب حت� ؤ[أل ّ خلئ :ٌّ ً جلحألى ئُّ ْ
ؤ[ٌَُّّْء ز[جي طُّؤ[آل خُّال أخُّضرّ[حتمُّفا:آ خ[جن١َّ ْ ١ٌ ألً ألَُّّْة[ألًس ةًحتجبْ
خُّجن:جبَّْْؤّ[آل . نيًْألَُّّْ إلُّألحبَّحتحآل خُّحتَّْ ْ ّىختجب ئ ّحبَّأل�ٌُّ[آل خ ّ�ٌُّحنغ:ةُّْحألُّّ ذ
ْ إلُّخًْآل حت�ْْجبحَّْة[ألحبح ْط[حت�حخلرُّةختجبأل ْحتجبَّة[حتٌّ ذُّْحٌّْ ئُّ ةُّ خًْآل طُّْحألُّ آ
َّْحتجبَّمجختز ٌألؤ[ٌّ[آل حت� ْ جبَّخلرًحت: ئُّْحآل ْ ٌحلؤ[ة[ألّ[آل: ة[حت :ٌّ ً خ جبَّنيًألَُّّْ خبحألُّ ْ حت
خُّجنُّ طُّال . زّحن[ألحبحآل ً ض ً :جبَّنيًألَُّّْ:خ ْ أ2آ3اٌّ:ألًَّّحت� خلُّم[ز ئُّجبْحٌّ ز[جن[آل آ
حخختجبٌّْْ:زًٌَُّّألحبٌّ حت� ْ جبَّحتخىُّْآل حتحخُّحت َّْةً حت�ْْجبحْحألُّجبح ةُّ ؤُّخُّخلرّ[آل:ئَُّّْخًْ
ّآ خُّجن خدألُّ: ْ ألَُّّْ خجمخت� ةًحتجبٌّ ذُّجبَّخل :ضًحأل ئُّخلُّحت: س[حتحألّ[آل خُّإلختٌَّّ ْ
خلُّحتةُّْذأل ئُّة[ذ ٌ[آل آ ؛ا ضُّئ حت�جن ً جن ْ زّحن[ألحبحآل ً أض خلُّحتةختجبَّة[أل ٌ[آل

. ٌر خُّحتخىُّْ خلّ[خلّ[آل خلر ً ز زئُّْ ط[جلحجبٌحبح خلُّحتحٌّ ة[ذِّ طُّعًؤُّأل
ةُّألًْخلُّحتحآل: ئَُّّْجبح:ألُّّّ حتٌّ ً ذّ ْ حتْْأل[ةد٢ٌّ حت�َّضألٌُّّ ْ ؤُّخُّخلر جبٌحبمج[ٌّ
ألُّخآل ّ خُّجن ٌ[آل آ ضُّئىَُّّْ خحلْذألَُّّْة[أل ْ زّحن[ألحبحآل ً ض ألُّنيألُّ حت�ْْأل[ةد٢حآل ْ
إلُّئُّألُّةُّآل ٌ[آل آ ألّحنَُّّْ ً جلخلّ ً ز ً ط ْ خُّجبَّخلُّز شّحلخُّة[آل :ْ ئُّخلّ[خلُّز
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حت�ْحأل�ٌُّّ :ْ ؤُّخُّخلر: جبٌحبمج[ْ خُّئىً آ حت�ْْجبحَّْةضض[آل: جنّىختجبألٌَُّّّْ :ْ ئُّخُّإل[جبحآل
ض[َّْآل خلّ[خلُّذ خُّذ[ٌدُّذ آ ٌرَُّّْ سّ[جبَّةخت خلّ[خلُّز ئُّ ئَُّّْجبح حتْْأل[ةد٢ٌّ
حت�ْجي ئُّإلُّؤًْ ّر جبَّخ إلُّؤّحنُّ حت�ْْأل[ةد٢حآل ةُّ آ نيُّْحجنُّة[حتٌّ :ْ خُّحتخبََّّْألحبٌّ
ئُّ خُّذ[ٌدُّذ :ْ ضُّئ ئُّخُّحتخبََّّْألحبٌّ جتخآل ّ خ شُّيّيُّز ْ حت�حخلر حت�ْْجبحَّْة[ألحبح:
ئُّ ٌ[آل آ نيُّْخل[َّْآل :ْ زُّحتحٌْحلةختحْ ألُّّّْ ةُّؤّألدُّحتٌ[آل طُّْحألٌُّّ: خُّحتخبََّّْألحبٌّ
ئٌُُّّألُّ:خلّ[خلُّّة[آل ةُّ حت�ْْ ملُّألُّ حت�حخلرُّّة[آل ْ خىُّآل ة[حت طُّْحألُّجبح خُّحتخبََّّْألحبٌّ
حتْ ْ جل �ةُّأل[ْخ[أل جنًخ[ز :ٌّ17 أل[ْ حت�ْْأل[ةد٢حأل خضضُّال جبَّةضضُّآلآ نيُّْحجنٌُّ[آل
نيُّْحجنُّة[حتٌّ ئُّخلّ[خلُّذ :ّ خُّجن خًْألُّ خُّذُّْحٌّْ آ: زٌُّحبحةختجب جلََّّْألحبٌّ[آل
أل[خل[ألحبخًْ ٌ[آل ً ض مُّك[ألِ ّجمر[:خُّأل[ٌّْ ط ةُّ:إلُّذ[ طُّْحألّخن ذُّأل[ألُّز آل ً جلخلّ ً ز ً ط
جبْحتخلر:خًْألُّ جبَّْذَُّّْآ ٌ[آل حئئُّحة٠ ٌُّة�ختذًْ ْ ؤُّئ ً ؤُّ:سّإل[جبٌُّّة[أل:ة ئُّمجُّئ
حت�ْأل[ةد٢حألُّ خُّأل[ْ ْ ألًْخلُّحت طُّال ذُّْحٌّْ خلُّحتطُّع[ال . ئُّخلُّأل�ُّحتٌّ:طُّْحآل ّ خُّجن
ْ ةؤّحبٌ[ ئُّ: ّ خُّجن خًْألُّ ْ ضٌ[آل ُّة[ألضٌُّ[ئ ْ َّْإلال جنىجمر أل[ْ: ةُّْذألُّ

. ؛ا ْأحت�ْأل[ةد٢ٌّ خلّ[خل ؤُّخل﴿ُّحتٌَّّ
خ[حتَّمج[ٌّ ْ ؤّحبٌ[ ئُّ حت�ْْجبحَّْة[آل ْ: ئُّ:إلُّْحئ حت ْ جل ىّ خُّجن خلُّحتجبَّؤُّجبح ئُّْ إلُّحت
حت�حآل ً أمج ٌحلؤ[ٌّ ة[حت ْ حخُّحت حت� ِ إلُّحتخل جبَّْحتٌّ ئُّ خُّذ[ٌدُّذ آل ً جلخلّ ً ز ً ط شّحلخِ إلُّحتخل
ٍُّخل[ئ نيُّألحب طُّال حت�ْجبحَّْة[أل حتخٌُّّ ْ ئُّجل . جبَّخًْآل جبحتْخلر ٌُّة�ختذًْا آ ؤُّئ ً ة آ
ؤّجمخت:إلُّذ[ ذًألحم:ْ حت�جنُّة[أل ً جن إلُّذ[ حألَُّّْآ خلُّْجلٌّ:ط٢ خحلْذألٌَُّّّْ إلُّحت:ئُّ جبْحٌِ
آلآ ً جلخلّ ً ز ً ط خُّحتزختخل[أل ْ حخُّحتحآل حت� ئّدّ[: :ْ ٌُّؤُّآل حزُّحتٌألُّة[أل حت� ْ زّحن[ألحبحآل ً ض
ئُّأل[ْسُّؤ[َّْحتٌّ ْ خًْآل ضًزّحن[ألحبحآل: ئُّؤٌُّحبحألُّة[أل ؤ[َّْؤ[َّْ: ٌ[آل خضضُّحتجبَّْحال
خلّ[خلِ ؤطّجم ْ حت�حآل ً مج ألِ ً جلخلّ ً ز ً ط خُّحتزختخل[أل ْ ٌحلؤ[ ة[حت خًْآلآ:خُّال ٌ[ألحبح ً ض
ٌ[آل ؤُّخلُّئٌُُّّ حت�ْْجبحَّْة[آل:آطُّال :ْ زّحن[ألحبحآل ً أل[ْ:ض ٌىّخن:ألُّنيًْألُّ س[حت ذُّألإل[ ً خ
ً حت�حخلرُّْض ٌ[آل ً ةُّض حت�ْْجبحْحألٌُّّ خُّْ: خُّحتحؤدُّحت خًْآ: د[َّْحت�ٌّ ّ خ ٌ[آل خًْ ة ً ذختخلأل
ْ جبحتْجنال ةُّأل[ئُّة[ألّ[ألَُّّْ ئُّ جنَُّّْة[آل حتخٌُّّ ْ جل طُّؤُّجنحبح ئُّمجُّئ آ خًْ جبحتْخلرّ[ألىختجب
جنىختجبأل ً ض ً خ حْحألّّ[آل:جبَّجبح إلُّئجمًحت� ْ ٌُّأل�ختحآل ً خ شُّؤ[خلّ[آل ْ ط[مجختٌآل خ[خل يجمُّْ

 . خُّة[ألّ[آل ط[جنً ط[مجختٌّ ةختجبألٌَُّّّْ ْمجُّحتال زّحن[ألحبحآل ً ذّأل:ض
:ْ ٌال إلُّحت ة ْ خلُّحت ْ حة م٢ ة ْ خلُّحت إلُّحتخل طُّؤ[آل ئُّجبخبٌّ ْ ئُّخُّحتحؤدُّحتجبح
جل ْ ألُّْحت ْ حزُّحتٌآل حت� ألُّة[أل ً خ ْ ًحآل ّ ٌس حت� أل[ْ جبَّنيًْألُّ ةًحتجبخلر[آل شىًؤُّذ ة ْ خلُّحت
ئُّخُّحتزختخل[أل ةُّ ْ خلُّحت خل طُّْ . ضُّئ حتٌَّّ ً ط[ز ْ خًْألَُّّْ ً ة ةختجبألٌَُّّّْ خُّخلُّحت ْ
ئُّ ط[مج[جبححتخًْآل ً خ خًْآلآ خُّحتزختخل١ ْ ط[جلحذخت: ٌحلؤ[ة[ألّ[آل: ة[حت خُّأل[ْ :ْ آل ً جلخلّ ً ز ً ط

. زّحن[ألحبحألُّة[آل ً ض إلُّئًْؤُّحتس ْ ضُّئ حت�َّْجن
جنًخ[ز: ٌّ17 ئُّخلُّحتجبَّؤ ةُّة[ألّ[آل: ْ خلُّحت ذ[ٌدُّذ ْ آل: ً جلخلّ ً ز ً ط خلُّحتحأل :
حتسضض[حت ْ جل خُّئىً: آ خل[جلخىُّآل: زّحن[ألحبحآل ً ض ةُّ ألَُّّْخلر[آل خَُّّْ: إلُّحت جبْحذضضختجبحآ: ْ
ّجمر[ ط ْ حألحبَّْْ سُّحت� ّ ذ ني[ةجم[جلٌّ جبحْحة[حتٌّ زّحن[ألحبحآل ً ض جبٌَّ[ألًْز:ةُّجبحت٤ُّْة[أل
إلُّحت ّر:ةًحتجبخلر[آل ؤ[خ جبَّخلُّذُّ ْ:إلُّذ[:طُّال ْحز خخت� جبَّخلُّز ْ شىًؤُّز ّر جبَّخ

. رَُّّْ ّ أل ّ جبَّؤ خُّأأمجُّألحبَّئجمر[آلاا



5253

ٌُّذُّؤ ً ة ْ:خحلْذألٌَُّّّْ ٌحلؤ[ ْ:ألُّضحن:ة[حت ئُّ:ة[حتٌ�ُّحتٌّ جن[حتَّجلحخًْآل خ[جن١ ً خ
ةُّ خىٌُّألَُّّْ خُّخلُّحت ٌد[جلحألُّ حت طُّْ ْ حت�جي ً جن حتَّة[أل ً ذّ ني[ة١ْحٌُّ آ حت�جنُّة[ألحبح ً ئُّجن
حتَّة[أل ً ذّ ٌ[آل خل[جلجبحَّْآ حتجنّ[آل ً جن ًَّة[ألّ جن ٌ[آل حتحخختجبْْآ خلُّحتجبَّؤُّة[أل ئُّ

ث ئُّ:ةختجبَّْْ ً حتؤ ً حتجنّ[آل:ه ً جن
. حتجي ً جن ً خ نيّأل[ٌُّذ ضُّخ[ذ حتٌّ ً أ1اذّ

حت�ٌأل:جبَّخلُّز. ً مج ْ خلّ[خل ئّحلؤ]ٌ حتٌّ:حت� ً أ2اذّ
. ٌُّذُّؤ ً ة إل[ْزحنر حتٌّ ً أ3اذّ

أل[خلِ. جبَّحتْْآل ْ ذ[ة�ُّحتحٌِ حتٌّ ً أ4اذّ
ؤٌُُّّذ.أ12ا ً ة خحلحلِ ْ ٌحلؤ[ ة[حت حتٌّ ً أ5اذّ

: ِ خل جبَّحتخ[حتٌَّّ لّدُّحتا أؤ[ةحم أل] طُّك أل[ْجبححتٌّ ؤُّئأل[خلِّ ً ة حتٌّ ً ذّ :جبٌحبمج[ْ
زًٌَُّّألحبٌّ ٌحلؤ[ا ة[حت ْ ٌ[خل[ آ خلّ[خلِأألُّحتٌر: :إلُّخبؤًأل ْ حت�َّْحٌِ خلُّحتني[َّْةٌُّّ
جبَّخلُّز ؤٌُُّّذُّّة[آل. ً ة خحلْذألَُّّْ جبَّحتخ[حتٌَّّ طُّْ خ[خلُّة[أل خُّ إلٌُُّّ ٌّ ً حت�حخلرُّْض
إل[ْذ[ٌّ إلُّئًْؤُّحتس ً خ خألُّؤ[ رُّ ّ جبَّخ حخختجبْْ حت� ئُّ ؤ[ْ ّ خُّس ْ ألُّحتٌر إلُّخبؤًْأل ْ
. ٌُّذُّؤ ً ة خلّ[خلِ:ْ إلُّئًؤُّحتسُّة[أل حت�ٌأل ً مج ً خ ألُّخختجبآل ٌ[آل:جبَّخلر ٌُّذُّؤ ً ة
إل[ْذ[ْ: إلُّئًؤُّحتسُّ طُّال ةُّ ٌر جبٌَّ[ألُّْ جبٌىُّ إلُّخبؤًْألُّةٍُّ حلْ ّ إل جبْْ خُّال
ّحلٍ إل جبٌىٌُّ[آل طٍُّْ ْ مُّيألُّّذُّ ّحلٍ إل ٌُّةّ[آل آ ٌألآل خإلُّخب ألُّجبحتحَّْ ّ ئ جبَّخلر
ٌُّء زئُّ �حألٍُّ حت�جن�٢جن ّحلٍ إل ِ جبَّذًحأل أأمُّيألُّّز ٌدُّحت ْ ْحٍ خخت� خُّ ٌحلؤ[. ة[حت
ّحلٍ إل ْ خضضًَّْ إلضضُّحتْح ّجمر[جي ط إلُّذ[ ةضضآلآ ْ ألُّحتٌر جبَّخلُّذِ جبخبٍ: ئُّ ّر خ
مجحت�ٍ ًط[ئ ز[جن[آل آ ٍ خ�حت� ةؤٌُُّّذِ خبٌأل�ٍُّ ِ جبَّذًحأل ٌُّةُّظ[حت مُّيألُّّز:
حت�َّْجي ْ ٌال خب حت� خلُّحتَّذ[ ّىلُّْحألَُّّْ ز خُّ ٌحلؤ[ة[آل ة[حت خُّال ضُّئىّخنااآ سّإل[ألد٩ّ
ذ[ةُّة[آل جبَّحتْْألِ خبٌ[ألِ ة[حتجبح خلُّحتَّذ[ٍ ئُّ ْ �ألَُّّْآ حبَّمج٢إلُّئ جبَّخلُّذُّة[آل ْ
أل[ْ ضٌ[آل:ئُّ زٌُّخت�ٍَّْ ْ:�أل١ة ْ س[جلخُّّز ٌَُّّْ]�ٌ حت� ٌر:ئُّْ جبٌَّ[ألُّْ ْ جبَّمجحت�آل
ئُّ خًْآل خلُّحتَّةِ ألُّحتٍ ّ جبحإل ْ مجُّْحتَّ ّحلٍ إل ٌحلؤ[ ة[حت ؤ[أل[ٌُّ خُّال خىُّآل. جلٌ[جب ضُّئى[
ْ:إلُّئًؤُّحتسِ خبٌ[آل خُّحتَّْ مجحت�َّ ًط[ئ طُّْ ألُّّّ ؤُّحتش ةُّ سّإل[ألحبحآ جتٍْْ ّ مجحت�ٍ:ؤ ًط[ئ
[آل طُّك ط[٩ٌ جتْْألًْخلِ ّ ؤ أحتجبئو:خلإلالا ٌُّآل ئُّ ٌحلؤ[ا أة[حت . جلححتحٍَّْ ّر خ[جن١خ
خُّال خُّة[حتإل[ذًَّْآ ضًجبحَّْألحب ئُّ َّْحتمجختذًْ طّئإل[ال حخُّحتحألِ حت� َّْخلوِ ْ خ[خم ئُّ
ٌحلؤ[ ة[حت أأجلححتحٍَّْ ْحٍ:طُّْ خُّخخت� . ٩ّ ط[ٌّألّخن:خُّة[حتٌحبَّإل أل[ ؤ[أل[ٍ خ دُّحت ّ ل ؤ[ةحم
ئُّ ُّّ ّ ز خُّْ ةُّ ٌرآ جب خُّة[حت ذ[ء ةُّخل[ٌُّذِ ئُّ ذ[ٌدُّذِ ّىِ خُّجن خُّ خلُّخ[حتَّز
خلُّحتْْ خلختْجن٨آ خلُّحتْْ ذ[ٌدُّفُّألحبٍ ض[َّْآل ْ سّ[جبَّخألَُّّْ ط[خل[ٌُّّة[آل ؤختلُّ
سّ[ْحجل ًٍَّّ جن ٌدُّحت ْ ٌآلاا. جبَّأل[خلخت جبَّمجؤُّآل ْ ط[خل[ٌِ أل[ ألّىُّال ٌ[آل ْ ؤختل[ٌُّذِ
ي[حتَّؤ[أل[آل حت�َّخل[آلآ هختٌ[جب زٌُّ[ؤدُّحتحآلآ َّْةً: خ[خلحبَّة[ز ٌحلؤ[ٌِ ة[حت ةُّخل[ٌُّذِ ئُّ
طُّال ةُّ طٍَُّّْ رُّ: ّ جبَّخ ٌحلؤ[ ة[حت زختحألجمّسِ طُّؤ[ألُّ إلُّؤًْ ٍُّئ ْ مجّ[ألد[جلحآل ْ
ئُّ ةُّخل[ٌُّذِ خُّ ْحٌ[آل خخت� خلُّحتخلس[حتجبَّة[ألّ[آل ْ َّْحآل زٌُّخت� ْ ةُّخل[ٌُّذّ[ألُّ:أل[ط[خل[ٌف
خلُّحتخلس[حتجبألِ ْ زٌُّخت�ٍَّْ ِ خُّخ طُّع[ال خلُّحت إلٌُُّّ. حخُّحتحألُّ حت� طُّال ؤُّجلألِ حجبَّخُّحتٍ حت�

ّرأ13ا أل[خ خًْألِ ٌحلؤ[ ة[حت ٌُّأل�ختحآل ط[جلحجبٍ ًحجلحألُّ:ْ جبظ
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َّْحآل زٌُّخت� ًحآل ّ أل ئُّ جبَّحتْْألِ زًٌَُّّألحبٌُّّةِ رُّ ّ جبَّخ ٌحلؤ[ ة[حت جلَّؤّألٌُُّّجبح ئُّال
ط[جنىختح ٌحلؤ[ٌِ ة[حت خحلْذألٍَُّّْ ًٍَّّ خُّجن ذُّألإل[ ٌحلؤ[ٌّخن ة[حت حخُّحتٍ حت� ْ حخُّحتجبح حت� ْ
أل[ط[خل[ٌِ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ ض[ذختٍ خُّ ةُّ ألُّّّ ٌ حخُّحت حت� ذُّألإل[ ٌحلؤ[ٌِ ة[حت حخُّحتٍ حت� ّر. جبَّخ
ضُّئآ ًحجلألٍُّ جبظ ْ ط[جلحجب: زٌُّخت�ٍَّْ ْ خلر[ٌخن جلَّؤّألٍُّ رُّ: ّ جبَّخ ؤُّجلألُّة[ألِ ْ
خ ضُّئ خ[أل�ُّْحجلٍ حت�َّإلُّألحبٍ ئُّ طُّْ:ذ[ٌدُّفُّألحبٌ[ألُّجي إلُّؤ[آل ةُّ ّىُّ ةُّخل خُّئىً
ط[جنىختح:جبَّة[ز. طُّال:خحلْذألٌَُُّّّْ حخُّحتحٌُّذِ حت� ْ خحلْذألٍَُّّْ:مجحت�حآل خُّ زًٌَُّّخلر:خًْآل
ؤ[ألِآ ّ خلئ ئُّ ألُّّّ جلَّحتمجُّذُّ مجختجبٍ حألِ مجحت� ّ�ًؤ[آل خ مجحت�حآلآ خحلْذألٍَُّّْ ئُّ ؤُّخُّخلر

ألف. ئُّْحآل ضؤ[آل ٍ:ِحأل حألُّ:ئُّ:سّإل[آلآ:ةُّ:مجحت� خحلْذألَُّّْة[ألِ:مجحت� خُّئىً
:ٍ17 حت�ْْجبحَّْة[ألِ جبحتْخلرىختجبألِ ئُّ ةًحتجبخلر[آل ئُّ طزجلٌجمّآل حخُّحتحألِ حت� :
ٌ[آل خلضضُّحتجبَّؤضضُّآ طُّال ٌحلؤ[ة[ألِ ة[حت خدألُّ ٌ[آل جبٌَّ[ألًٌجمر جبْحذضضضختجبحآ :ْ جنًخ[ز
إلة[حتٍ ِ خل ئُّخُّحت خُّال ذ[يّدىُّألَُّّْآ ضٌ[آل ٌحلؤ[ٌِ ة[حت إلُّئًؤُّحتسِ جبٌَّ[ألًٌجمر
ّر:طُّْ جبَّئ ةًحتجب َّْةً ٌ[آل جبَّخلر:ضٌ[ألحبحآ ئُّ جن[ألجمٌُّ[آل طُّْ ذُّْحٍْ مجختألل:خُّ
َّْحتألُّمجختذ٩ خُّإلُّألحب ْ أل[خلف أل[جن[حتَّجلحٌِ:ئُّ ْ ٌُّةُّالث:ألُّجلحألِ إلة[حتٍ ؤختجب. خ[ْةٌُّ[آل
هختحْحآل ضزّحن[ألحبحألِ خ طُّْحآل خ[أل�ُّْحجلٍ َّْؤحبحألٍَُّّْ خ ضُّئ مجحن٨ إلُّئًؤُّحتسِ
ةًحتجبخلر[آل. ئُّ جبَّخلُّذُّة[آل: :ْ شىًؤُّز حألِ مجحت� طُّع[ال: خلُّحت ْ خلُّحتذ[خلُّحتٍ: ْ
ط[حت�حخلرُّةختجبألِ ئُّ ألُّخًْآل سُّحتخُّجلَّ: ْ ط[جلح ألحبَّ ّ إل ةُّضجنّ[آل: خًْ طَُّّْ جبَّْْالث
زُّجنّؤ[ألّخن ْ جبحت�ألحبمجِ ذُّأل[ألُّز ضزّحن[ألحبحألُّة[آلآ حلةختجبألِ ّ خُّإل ْ حت�ْْجبحَّْةضض[آل
ط[جلح ألُّء طُّْحآل: جبَّخّألختح. حت�ْْجبحَّْة[ألحبح حت�خبحألِ: ًحآل ّ أل ئُّ ْيجمُّة[ألّ[آل جبق[ألُّ: ئُّ
خًْآل. ذختخلألء جلحتٌخن خُّئىً ٌحلؤ[ة[آلآ ة[حت أل[ط[خل[ٌِ ذ[ٌدُّفُّألحبٍ َّْةً: ألُّخًْآلآ
ٌحلؤ[ة[ألِ ة[حت ْ خُّحتزختخم ذُّْحٍْ ةُّ جبَّةختجب طٌَُّّْ[آل خ[خلِ إلُّْحئُّة[آل ئُّ ّ خُّجن
مجحت�ٍ؛ س[حت ؤ[ألٌَُّّْ[آل:نيُّألحب ْ خبٌ[آل ٍ]�ّ س ٌ[آل ضٌ[آل:جبَّجن[حتجبََّّْآ طزجلٌجمّآل
ّحلٍ إل :ْ سُّؤ[َّْحتٍ خحلحلِ خُّ: خًْ ٌحلؤ[ٌ[ألُّ ة[حت خُّأل[ْ طُّْ ألُّخًْألِ: ْح خخت� ث ُّّال: ّ خل
خحلحلِ ذُّْحٍْ إلُّئًؤُّحتسُّة[آل. ٌىختجبألٍَُّّْ ألً ْ مجحت�حآل خ ةؤٌُُّّذِ خحلْذألٍَُّّْ
ْ جبْحَّْآل جلحت:ئُّ زختخلُّجبح ئُّال ةًحتجبخلر[آل ئُّ خلّ[خلُّّة[آل ٌُّألُّ ْ ز[حتز ْ خلّ[خلِ
ٌ[آل ّ خُّجن ةُّ ضُّئ:جبَّةُّآلآ خحلْذألٍَُّّْ ئُّ ْخ[خم ٌر ضُّئىّ[آل:جبَّْ ألحبَّ ّ إل طُّْحآل
ْ مجحت�حآل طزجلٌجمّألِ:خُّ:أل[ْ طُّْحآل. ٍز[جنى ْ زحنرًّحألِ ّحلٍ ّر:ئُّ:إل خ ّ ٌُّجبَّة
جبٌ�[ٍ إلُّؤ[آل خُّئىً حْآلآ ألُّمجحت� ألُّء جلَّؤّألٌُُّّجبح ئُّال خلّ[خلّخن طّجمؤِ خُّحت�حخل٨
ةؤٌُُّّذِ خُّ:خحلْذألٍَُّّْ خلُّخ[حتَّز ْحذُّ إلٌُُّّآ خلّ[خلُّذِ:ةًحتجبٌّ[آل ألُّحت٨ٌ ْ ةآل

جبْحةُّْذًْآل. ألُّحت٨ٌ:ْ ألفآ:خُّئىً ٌحلؤ[ٌِ ة[حت ْ مُّيألِ ألُّء ضُّئآ
ةألُّزُّحتخلر ْ ه[جنّجمر طزجلٌجمّألِ زإ

]ٌحبححت:جبَّخآلا::::مج ّ خ ًٌَّة[آل جب ُّة[ألحبحآ مُّيئ أئُّ:ضُّْذ٩ : ::::
حت�ْْأل[ةد٢حألِ ؤّحبٌ[ْ ْ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة ْ ةًحتجبٍ جبَّخلُّذِ ِمُّيئ ضُّْذ٩ ئُّ
ٌ س[حت نيُّألحب ٌالآ إلُّحت ئُّ جبٌو[ةر جبقًةختحخلِّ ّحنُّة[ألِ ة خُّ خلُّخ[حتَّز ةًحتجبآ
خُّحتَّْ:ة[حتَّخل[ز ةًحتجبٌّ[آل ٍ]�ؤُّئة ْ جبَّخًْألَُّّْ حبححت ّ خ جبحت�ألحبَّة[آل ًٌَّة[آل:ٌ[آل جب
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طّجمؤِ جنُّحت�ٍ ٨ّآ ٌُّة ْ ز[حتذِ ًحآل ّ أل ٍأل[ْض جنُّحت�ٍ خختجبَّْْ. ؤُّحتمجُّخل[ز ْ
ٍ17 ط[جنًْخِ نيُّْحجنُّ:ْ جنحت�جنِ خلُّحتطُّع[ؤِ ْ ذُّةو٢ٍ ْ سّإل[جبٍ ْ خلّ[خلِ
ضٌ[ألحبح:ذُّْحٍْ ئُّ:خلُّحتجبَّؤُّة[ألِ ةُّ خًْآل ًٌحألُّ ْ:جب جبحت�ألحبَّ طُّْ ْ:جبْحذختآ جنًخ[ز

خختجب. ؤُّحتمجُّخل[ز خُّحتَّْ [آل ّؤُّئة إلُّئًؤُّحتسِ
خلّ[خلِ ألٍَُّّْ ّئى ّ ئ خ جلَّؤّألٌُُّّء َّْةً جبْحذخت ْ جنًخ[ز ٍ17 حت�ْْجبحَّْة[ألِ
خ[خم جن[ٌ[ألِ جبٌضض[حتجبٍَّ ِ خل ٌ[آل طُّع[الآ ِ خل ّر جبَّجن ةؤٌُُّّذِ: ْ هّىختٍ ْ
خ ضُّئ ط[ؤ[جبٌَِّ ْ جبحْحة[حتٍ إلُّئًؤُّحتسِ ٌُّةُّالث ّر. سٌُّحبحخ ّ ئ ْخ٢ةختجبألٍَُّّْ
طزجلٌجمّآلآ حلَّة[ألِ ّ إل ٌُّآل ئُّ جبحجبزُّحتَّْحتٍ ْ ط[جلحجبٍ ْ ؤ[ي ئُّ جبحةةّىختجبآل
خلّ[خلّ[آل. خُّحتأل[ؤٍُّ ْ ؤُّحتحال خ خختح ٌحبح حت� خلّ[خلُّذُّة[ألّ[آلآ:ٌ[آل:خُّ خ[حتؤرٍُّ ةختحٌُّ
ٌ[خل[ أل[ٍْ خُّ طُّْ:ة[ذُّ ةُّ:إلُّذ[ خلّ[خلِآ طّجمؤِ ْ مجحت�حآل طزجلٌجمّألِ جبَّْْالث
خ إلُّئِ:مجًع[ْجبح ٌُّةُّال ئُّ ة[حتٌ[ألحبَّةختجبآ يجمُّْ ط[جلحجبٌَُّّّْ ْ ؤ[ي ْ:جبقًةختحخلِ:ْ
جبخبٍ ؤ[إلُّّذِ خُّْحآل خلُّحت سُّؤ[َّْحتٍ ّحلٍ إل ٌ إلُّألحب زٌُّحبحخًْألِ ْ حل ّ إل ةةختجبألٍَُّّْ
جبَّحتضجمر٩:ؤ[إلُّّذِ ةُّْذألُّ خُّجبْحَّْ خل[ذ[ألُّ ئُّْ ط[جنىختحخًْآ جبقًةختحخلّّ[آل ط[جلحجبٍْ:
خُّ خًْ أل[ألِ:جبَّخلُّز ّ جبَّخلرإل خُّ ْ ٌْجمغ [آل زُّحتخل٨آٌ: جبَّخلُّز ْ إلُّخبؤًْعًحجلٍ
ّحنر٩ ألُّإل ذًألحبْذّجتٍ:ْ جلَّؤّألُّة[ألِ ةختجبٌََّّْ[آل:ئُّ ة[حتْ طُّؤُّجي آ:خّ ألختض إلُّحت
طُّال خًْ. جبح زُّؤ[حتجبحألّخن ذُّأل[ألُّز خُّحتحؤدُّحتَّة[آلآ ٌألٍَُّّْ خلخت� ْ ذُّةو٢ ْ ط[جلحجبٍ
جبَّحتضجمرآ خلّ[خلِ طّجمؤِ ْ مجحت�حآل ِإلُّحتجبْْ:خ[ئ ذذ[ئّر[حتٍ ؤ[إلُّّذِ حت�ْْجبحْحألُّ
ذًألحبحت�ٍَّْ أل[َّْحت�ةِ ْ مجحت�حآل خلّ[خلُّذِ ه[جنّجم٨ أل[َّْحت�ةِ ئُّإلُّؤ[ألى[ذّحنحبح

. جبَّحتضجمر ذُّةو٢ سّإل[جب:ْ إلُّذ[:حت�حجبٍَّ خلّ[خلِ طّجمؤِ
ْ خلّ[خلِ طّجمؤِ ؤّ[ألخت�ٍَّْ خ[أل�ُّْحجلٍ ةُّ خلُّك[ألحبٌّ[آل حت�ْْجبحْحألضضُّ: طُّال
ُّّالآ ّ خل خًْ. جبق[مجسِ خلّ[خلُّذِ ْ هختًٌ ذُّألإل[ مجحت�حآل ضًحجلٍ ط[جلحجبٍ: ْ ؤ[ي
ْ طُّألحبحؤ[آل ئُّ ٌ إلُّألحب جن٠جبألِ: إل٢ ْ زُّؤ[حتجبحآل ْ جنًخ[ز ٍ17 حت�ْْجبحَّْة[ألِ
جبَّخل٨ خُّ نيُّء ْ ّخن ْ:نيُّية ٌجت خُّحتجبإل[ْ ْ جبَّخلر خُّ جبححتخلرّ: حْحألِ: إلُّئجمًحت�
جبٌجم[آل جبٌ[حتجبٌَّ[آل ْ ذ[ٌدُّفُّألحبٍ طُّْ ٌ[آل خلُّك[ألحبآ حت�حخلرّّ[آل طُّْ جبَّؤ[ؤىىختحْآ
جبْحةُّْذًْآ ّحلضًحجل:ْ ألُّحت٨ٌ:ْ:إل ٍ]�ؤُّئة أل[ْ ذ[ةِ ْ ةُّخل[ٌُّذِ ةختجب:ةُّ ط[جنىختح
ألُّحت٨ٌ ْ ةُّخل[ٌُّذِ:ةآل ْ ذ[ء ّحنر[ إل جبٌو[ةر :جبقًةختحخلِّ ِؤُّئة ذ[ةُّة[ألِ ٌ[آل
جبَّألًحألحب يًحتخ[ألِ:ضٌ[آل :َّْةً ٩ٌ جبْ ذ[ ةُّ طُّْحألٍُّ زُّحتخلغ. حل ّ إل إلُّخبؤًْعًحجلْ ْ
طُّال جبٌىُّ. طُّْحألِ ط[جلحجبٍ ْ ؤ[ي جبخبٍ ة[حتَّةرُّحتٍ ْ سُّئجب ئُّْ:حت�ْْجبحْحألُّجبح:خًْألُّ
ذّحتٍ إلُّؤ[آل ةًحتجبٌحبح ذ[ةِ ئُّ:أل[ْ  طُّؤخت� سُّئجبٍ ْ ٩ٌ جبْ إلُّئًؤُّحتسٍُّ:يًحتخ[ألِّ
أأإلُّخبؤًْعًحجلاا خل[ٌُّذِ ةُّ جبَّحتخ[حتٍَّ رَُّّْآ ّ أل ّ جبَّإل خ٢ هختحألىوحتف[آل يًذ[مل[ألٍُّ

أ14ا جبحألختحخًْ. حتألط[جب حتجبٌُّّآل:ذُّئ ةُّ أل[جلٌحلؤحبحآ [ألِ طُّك ٍ]�ؤُّئة ئُّ
:ضُّئ أل[حت�َّجلحٌِ ْ جنُّزئِ:جبحْحة[حتٍ ْ:خلًححتخًْألِ ضُّئ ةختجبألِ ٢�ن[هئ
خًْألِ ّرآ إلُّخ ّىّ[آل ألُّضحن ٌ[آل جبٌ�[ٌُّء ضُّئ جلَّؤّألٌُُّّجبح ئُّال طٍَُّّْ ِ خُّخ
ٌُّآل ئُّ جبحزجنختحْ ةألُّزُّحتخل٨ ْ ذًألحبحت�ٍَّْ ْ ه[جنّجم٨ ْ ذذ[ئّر[حتٍ ؤ[إلُّّذِ
إلُّخبؤًْآل ةؤٌُُّّذِ جبٌ[حتجبٍَّ ْ حت�َّإلُّألحب ذ[ء ةُّخل[ٌُّذِ ُّئُّمج طزجلٌجمّألَُّّْآ
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حت�حخلرُّيّألٍُّ:طزجلٌجمّآل ؤ[إلُّّذِ ةُّ خًْآلآ جلَّؤّأل[ألُّ طُّْ حل:زُّحتخلر ّ إل ْ ضًحجل
نيُّألحب ّجمر[ ط ذ[ ؤآل . ٍ جبَّحتخىُّْ ط[جنىختح خُّ: ضزّحن[ألحبحألُّةٌُّ[آل ْ حْحآل إلُّئجمًحت� ْ
َّْخلوِ :خ ةألُّزُّحتخلرال ْ ذًألحبحت�َّْ ذذ[ئّر[حتْ ْ ه[جنّجمر ْجنُّة[ألِ :ٌ س[حت
طُّْحألحبح َّْخلوِ ئُّ جلححتحْحألُّ طُّال خلُّك[ألحبألِ: خ خ[خلىختجبَّْْ. ةًحتجبٍ: طزجلٌجمألِ
حلَّ ّ إل ْ شّحلذ خُّْ زًٌَُّّألحبٍ ُّئُّمج خىُّالآ زختخل[ألُّ طُّال جنّىختجبألٍَُّّْ ني[ة١ْحٌُّ

خلّ[خلّ[ألَُّّْ.
:

ْةألُّزُّحتخل٨: ه[جنّحلال خلُّحتإلُّئحبحألِ :جلَّؤّألُّة[ألِ
جنّىختجبألٍَُّّْ ْ خ[خم ةُّ ٌٍُّ]�ّ س أأئُّْ ْحٌ[ألًحٌُّ خخت� خلّ[خلِ ةؤُّئأل[خل[ألِ
خُّ ًٌّجم٨ ز جبَّمجُّآلآ خُّجبَّخلُّز ةُّ شّحلخُّة[آل حت�حخلرُّيّألٍُّ ْ ْحينِ حت�َّهر[حتٍ
ط[ٌحبٌئخبٍ ْ ةؤٌُُّّذِ: ز[ٌ�[ٍ خُّال إلٌُُّّآ طُّْحآل ة[حتةختجبٍ مجختأل�ِّ أل[خل٩ّ
ألَُّّْاا. ّئى ّ ئ ْ ٩ٌ:خ[خم رُّ:جنً ّ جبَّخ طُّْحألحبح حينِ هحتؤِْ: ًٍَّّ ئُّ:جن خحلْْذألَُّّْة[آل

خ�ُّآل؛ جبَّخلُّز خُّ طٍَُّّْ ّخن ز أ15ا:ْحذُّ
ْ ه[جنّحلال خلُّحتإلُّئحبحألِ خ[خلِ ئُّ خلّ[خلِ ةؤُّئأل[خلِ جلحألجم٨ إلُّحتَّْإل[
مجحن٨ ًٍَّّ جن ةُّ:أأخُّ ْحًٌحٌُّ خخت� ذذ[ئّر[حتَّة[ألحبح ْ:خحلْذألَُّّْ خلّ[خلِ ذًألحبحت�ٍَّْ
ْ ٌجم[جلٍ ألً خ إلُّْئحبحآل ْ ْحجل: جبقًةختحخلِّ ئُّ ةًحت [ٌ[آل خلُّحتجبَّؤِ ٌُّء ز[جي
ٌ سحت ٌ[آل ة[حتح حت�حخل١�ٍَّْ خحلْذألٍَُّّْ زّحنُّخل[جلٌىختجبألِآ ْ ْز ط[َّْجبحألىختجبألٍَُّّْ
أ16ا أل[خلختحْآلاا. ه[جنّحلال خُّ جتْْجبح ّ ؤ ئُّ ةُّ ِ جبَّخ زٌُّحبح حت�حخلر�ُّحتح حجبٌى[ئّحلؤِ حت� ئُّ

ذّحتحألٍُّ: طُّْ جلحتخٍُّ خأل[نٍُّ خلُّحت ئُّ ةؤٌُُّّذِآ حت�ْحأل�ٍُّ ْ جلَّؤّألُّ أأئُّ
زٌُّحبح ةؤُّئ�[ٌ[ألُّ ئُّْ خحلحل[ألُّ طُّال حت�ْْآ ضختحْألُّذُّ ه[جنّحلال زٌُّحبحخًْألِ جبَّحتخ[حتٍَّ ةُّ
سُّؤ[َّْحتٍ ْ ألُّحت٨ٌ إل[ْزحن٨ ز[جنُّةحنٍُّ هختحْحألِ حت�ََّّْألحبٍ مجُّْحإلِ ةُّ: جبَّخآل

خًْآل.اا
خُّ:حت�ََّّْألحبٍ ة[حتجبحألٌَُُّّّْ:خُّحتحؤدُّحت سّ[ْحجلَّة[آل ْ:جلححتحَّْ َّْخلو ِّ خُّ:ز ه[جنّحلال
ْ مجختْز[ألُّجبح:خلُّحتخل[ؤِ ْ ضُّئ طُّْ ًحآل ّ أل ئُّ ْ ْز زّحنُّخل[جلٌىختجبألِ ْ ٌجم[جلٍ ألً
ْ ط[خًْحتٍ حألِ ىحبحخخت� ّ ئ ز[جنُّةحنُّْ إلُّئًؤُّحتسِ ني[حتٍ جبْْ ةُّ جبَّة[زآ زٌُّحبح زٌُّخت�ٍَّْ
ط[حتحؤِ خ[حتٍ:جبَّحتْْألَُّّّْ:إلُّخل٨ ئُّ ذ[ةُّة[آل طُّال:إلُّئًؤُّحتسُّجبح أل[ْ ةؤٌُُّّذف. ئُّ
زُّأل[ جبَّخلر:نيًْ ئُّ ط[خل[ٌحنِ ةختجبألِ ٌجت خل[حت� ْخ جبَّخلرحبَّجبَّآل ئُّ ط[خل[ٌحنِ:ضٌ[آل ْ
ةةختجبألٍَُّّْ:سُّؤ[َّْحت:ْ خحلْذألَُّّْة[ألِ حت�ْحأل�َُّّْ ئُّال جبَّخُّآل. جبَّخلُّز ٩ٌ جبحْ خ
خحلْذألٍَُّّْ جبَّةُّآل. زٌُّحبح ٌُّأل�٢ٍ ْ خلُّحتخل[ؤِ ذذ[ئّر[حت ط[ٌحبٌئخبٍ ْ حخُّحتحٌُّذِ حت�
إلُّخبؤًْعًحجل ةُّخل[ٌُّذِ خأل[نٍُّ خلُّحت ئُّ جنّى[حتٌحبح جبَّحتْْآل جبٌحبمج[ٍ ئُّ ه[جنّجم٨
زٌُّخت�َّْخل[جلَّ. ئُّخُّحتطٍَُّّْ ؤئىُّمي:ْ إلُّال ْ جبَّخلُّز:زُّحتخلرُّ إلُّال ةُّ آ ٍ جبحجبَّؤُّجلحت
ألُّؤختٍ ٌحلْ حت� ئُّ ّ إلُّخلر إلُّخبؤًْعًحجلجبح ذ[ةِ ئُّ جبَّخلُّ ًحجلحآل ْ ةُّ:جبَّخلُّذحبححتحآل
شُّي٢ ْ زُّخلر ْ ألحلال ةُّخل[ٌُّذّ[ألُّ ئُّ:ٍ:طُّْ ةُّخل[ألِ:ْحجل ألآلآ ّ خُّجبٌحبَّإل ضٌ[آل خ

أ17ا ٌألآلاا. جبَّألً
أةآل أل[َّْألحبٍ ني٩ّ خُّ خ[َّْحت�َّ ذًألحبحت�َّْحألٍُّ خُّحتسُّخلرُّخًْألِ أأه[جنّحلال
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ط[ٌحبٌئخبٍ . أززئّحلالا ضُّئى�ُّحتحٌِ :ْ ا ٍ ألً أل[َّْحت�حخل٨ ني٩ّ ألُّء ألُّحت٨ٌ ْ
أ18ا ززئّحلؤُّاا. ةآل أل[َّْألحبٍ ني٩ّ حت�َّخلُّألِ

ئُّ: ةُّ حت�شُّّة[ألُّآ ْ جبَّحتْْألِ هحن[حتَّ خُّحتإلُّؤِ ه[جنّحلال مجحن٨ ًٍَّّ خُّجن
ْ ةؤٌُُّّذِ حألِ ىحبحخخت� ّ خُّحتإلُّؤِ:ئ جبَّخآل. ٌ[آل ذ[ء:زٌُّحبح خ ٌختألّحلال ؤجب خلُّحتجبَّؤِ
ٍ]�ؤُّئة خُّحتإلُّؤِ ٌ[آل جبَّْئُّؤُّألحبحألُّآ ْ إلُّخبححتحآل ًحآل ّ أل ألُّة[ألِ ّ ةُّئ هختحْحألدًْألِ
نيّأل[ٌُّذِ ط[خل[ٌحنِ ْ ألّ�ُّحتحألِ ْ ذختخم: إلُّخل٨: ةُّ ط[زحتَّجبححتَّ ْ سُّؤ[َّْحتٍ:
ضًحجلٍ خضضُّحتخبََّّْألضضحبٍ ْ خ[جلحتمج[ألِ ْ ٌجم[جلٍ ألً حت�َّإلُّألحبٍ ئُّ ةُّ ةؤٌُُّّذِ ْ
ه[جنّجم٨ ط[ٌحبٌئخبٍ إلُّئًؤُّحتس[ألُّجبح طُّال خُّحتحؤدُّحت ئُّ خّألًَّّْ. جلٌ[ألّ[آل ]�ؤُّئة
جبٌجمسئفآ زٌُّخت�ٍَّْآ ذ[ٌدُّذِآ أل[خلأل[ؤٍُّ جبَّخلُّزآ خلُّحت ئُّ جبئألّ[خًْألَُّّْ خُّ
خلّ[خلِ ٌىِ َّْ زٌُّخت� إلُّحت ٌ[آل ألُّخبحجبٍآ ؤُّجلأل[ٌُّذِ ْ ٌحل حت� ٌحلؤ[آ ة[حت ْ حخُّحتحٌُّذِ حت�
حْحآل إلُّئجمًحت� ْ ٌُّأل�ختحآل إل[ْزحن٨ ْ طّجمؤِاآ ْ مجحت�حآل ضؤ[آل ٍ أئُّ ؤُّخُّخلر

خى[ز. طُّْ:خختٌأل[ألُّ ٌجتٍ خل[حت� ٌر جبٌَُّّْ ٌُّةحبح. ئُّأل[ْ حخُّحتحٌُّذِ:ْ حت� خ
ْ ذ[ء ئُّْ إلُّؤًْ:ْذ[آل ئُّ ذًألحبحت�ٍَّْ ْ ةألُّزُّحتخل٨ ْ ه[جنّجم٨ خحلْذألٍَُّّْ
أل[ط[خل[ٌخن:جبَّةُّآل ْ ذختخم إلُّخل٨ ةؤٌُُّّذّحبح حت�ْحأل�ٍُّ ةُّ:ئُّ جبحتْخلرحبَّخآل ةُّخل[ألُّ
جبَّنيآل. أل[خًْجبٍ ْ ٌختحألِ ْ خُّحتَّْ ٌختألُّجبح ؤجب ْ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ إلُّحت�َّجنٍُّ خُّحتحؤدُّحت ئُّ ْ
ئُّ ّ خُّجن ْ:جبَّْئُّؤُّألحبخًْألِ ٌختآل ؤجب ٍُّ�ؤُّئة مجحن٨ حت�ََّّْألحبٍ ئُّخُّحتحؤدُّحت طُّْحألُّ
ه[جنّحلال ط[ؤ[عِ زّحن[ألحبَّجبَّآل. ة[حتجبحألَُّّْ ضٌ[آلآ ٌختحألِّ ْ خُّحتحؤدُّحتجبح ئُّ ُّْ�ؤُّئة
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ زّحنُّخل[جلٍ:ْ ّخن ز ٌختآلآ ؤجب ّخن ز إلُّئًؤُّحتسِ ْ خ:خبٌ[آل حألٌَُُّّّْ مجُّحت�
خ ؤ[جبحال طٌَُُّّّْآ ه[جنّحلال: ةؤٌُُّّذِ: ْ خلّ[خلِ ئسّىِ جبقًةختحخلِ. ّخن ز :ْ

ّر؛ جبٌىُّ:خ ةُّخلِ خ ئف ّ أل[إل ألُّّّآ ضؤ[آل
ه[جنّحلال: خُّ خلُّخ[حتَّز ؤ[حتةجمّجم٨ ْخ[خلُّة[ألِ ألَُّّْ ّئى ّ ئ :ئُّ:جلحتخٍُّ
ئُّْ خ[خم ه[جنّحلالآ مجُّجنٍُّ ْ خلُّحتإلُّئحبحآل جلَّؤّألُّة[ألِ جبَّحتخضض[حتٍَّ خُّذ[ٌدُّذِ ْ
مجُّجنٍُّ ْ خلُّحتإلُّئحبحآل يأل[نُّة[ألِ خُّ زًٌَُّّألحبححتَّ ةُّ ٌرآ جبَّةخت جلَّؤّأل[ألُّ ْ خبٌأل�ُّ
ط[خًْحتٍ يٌُّختحألُّة[ألِ ني[حتَّخلُّحتٍ خ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ ةُّ ّ خلُّحتجبَّؤ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ.
ٌر جبٌَُّّْ جبَّخلُّذحبححتٍآ ض[ٌ[ألُّة[ألِ ةًحتز يٌُّختحألُّ ٌجتٍ خل[حت� خ ٌ[آل خًألّ[جبٍآ ْ
جبَّخلر ئُّ ط[خًْحتٍ: ني[ةُّّة[ألِ ة[حتْ ًٌَّخختجبألِ خُّحت� ْ أل[آل ّ خُّحتإلُّؤإل خل[جلْة[حتٍ
ئُّ جبَّحت�ْحز ّ جبَّْحتحأل خُّحتَّْ ٌرَُّّْآ أل[جبجل مجًع[ْ خ[جي:ْ ٌىِ ٌ[آل:ني[حتَّخلُّحت ألُّجبحزآ
ق[ٌحنِ:جبَّنيآل. ٌ[آل:حت�َّْجنِ حت�ْْةُّجي خُّحتَّْ زختخلُّة[آل ْ:إلُّؤًْ حتجلةِ ئُّ ْ ْحجلٍ
ْ جلٌ[جب ِإلُّْئ جلَّؤّألٌُُّّجبح ئُّال طُّؤختٌىِ ْ طُّْحتْزِ ةخلّىِ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ نيِ طُّمجُّحت
ني[حتَّخلُّحتٍ إلة[حتٍ مجختأل�١ٌآل خُّال ةختجبَّْْآ ضٌ[آل خُّحتخبََّّْألحبٍ ئُّ مجختأل�ّ[آل ة[حتٍ
نيّأل[ٌُّذِ أل[ةةُّّة[ألِ ذًألحبةختجبألٍَُّّْ يٌُّختحألُّة[آل: ٌجتٍ خل[حت� خ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ
خلُّحتؤ[ٌُّ خُّحتخبََّّْألحبٍ ئُّ إلُّخبححتحألُّ نيُّْخل[ألٍَُّّْ جلع٢َّة[ألِ حلذختةختجبألِ ّ خُّإل ْ
أل[ألُّآ ّ خُّحتإلُّؤإل نيّأل[ٌُّذِ: ضُّخ[ذِ خًْألٍَُّّْ ذًألحب ٌ[آل حلخًْآلآ ّ إل خُّ: ط[ة[ؤحبح ئُّ ْ
ِ جبَّذًحأل إلة[حت جبْْ خُّ ذُّألإل[ أأخلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ ّرث جبَّئ ؤ[ألحب طُّحتألجمر إلُّحتَّْةً ةُّ

أ19ا ه[جنّحلالاا. ٌ[آل حت�َّه[ جبَّْئُّذِ خى[زث حت�َّْجنُّ ْ خلُّحتجبَّال طُّال ِئ�أل١ة
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خ خلضضُّحتؤضض[ٌضضُّجبححتٍ: جبَّخلضض٨ ٌضض�ضض[نيضض[حتٍَّ حت� َّْةضضً ه[جنّحلال: ًٌَُّّّ جن خضضُّال
ئُّ خلُّحتؤ[ٌُّ ِ حت�خبق حت�جلمج[حتةختجبألِ ْ نيّأل[ٌُّذِ ضُّخ[ذِ خلُّحتةًذِ ذًألحبةختجبألٍَُّّْ

ة[حتحَّْ. ٌرُّ جب يٌُّختحآل
جنّىختجبألٍَُّّْ ئُّ جبٌىُّ مجختأل�ِ ذّحتٍ نيُّألحب ؤ[حتةجمّجمرّحبح ٌد[جلٍ حت� ْ هُّحتإلُّألل ئُّ
ٌحلؤ[ٌِ ة[حت حخُّحتٍ حت� حألجمّسِ زخت� ط[ة[ؤِ َّْةً ه[جنّحلال أل[ٌْ[ألحبحث ئُّ زٌُّحبحخًْآل ه[جنّحلؤحبح
ّىِ حت�َّْذ ٌ[آل حت�َّإلدُّحتحآلآ :خ ضُّئىُّ سُّؤ[َّْحتْ زٌُّخت�ٍَّْ: خُّحتسُّخلرُّخًْألِ ةُّ
ذًألحبحت�ٍَّْ خحلْذألَُّّْة[ألِ َّْةً ه[جنّحلال ٌحلؤ[. ة[حت جبَّْحتٍ ئُّ مجحنرُّّّ هختًٌجبحألِ
ٌ[آل أل[َّْحت�حخلرآ ٌجتَّة[ألِ ذً ْ نيف خحلْذألٍَُّّْ ه[جنّحلال:َّْةً ألُّخبحجبٍ. ْ ألُّذٌَُِّّْ
ٌجم[جلٍ ألً ٍ]�ٌ حت� َّْةً ه[جنّحلال ْذذ[ئّر[حتٌحلال. جبٌىر[ذحتٍ خُّحتإلُّؤِ ْ ْز حتَّ� َّْةً
ْ:جبَّخلُّز ؤّئّر[حتٌحلال خأل[نُّة[ألِ ةؤٌُُّّذِ:ئُّ:خلُّحت ْ ط[خًْحتٍ مجُّجنٍُّ ْ خلّ[خلِ
ًحآل ّ أل ززئّجم٨ زُّق[ألِ خًْألِ خُّحتسُّخلرُّ َّْةً ه[جنّحلال جبٌجمسئف. ْ زٌُّخت�ٍَّْ
جبٌىر[ذحتٍ:خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ ه[جنّحلال:َّْةً سُّؤ[َّْحت. جبَّخلُّذحبححتَّة[آل:ْ ٌجتَّ ذً ْ نيف
ةختحْ حخُّحتٍ حت� ْززئّجم٨ سُّؤ[َّْحتٍ خحلْذألٍَُّّْ َّْةً ه[جنّحلال جبَّْئُّذِ. ِئزألؤ
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ حت�جلمج[حتةختجبألِ ْ ألُّس[ز ٍ]�ٌ حت� َّْةً ه[جنّحلال ىر[حتٌحلؤَُّّْ. ّ خل ئٌُُّّآل
ْ جبَّحتْْألضضِ: يٌُّختحألِ: ٌأل[ة[ألِ ْ ألّحن[ألُّْ َّْةً ه[جنّحلال خلُّحتطُّع[ال ْ جبححت�ؤضض[آل ئُّ

أ20ا سُّؤ[َّْحتٍ. أل[خلِ جبَّحتْْآل ئُّ ًٌَُّّّء جن ٌ[آل ةؤُّئ�ُّآ ةُّخل[ٌُّذِ
ْ:جبٌ[حتجبٌَُّّء: خلّ[خلُّز َّْةً ْحجبحآ ط[خًْحتٍ يٌُّختحألِ ّىِ ئُّ:خلُّحتجبَّؤ :ه[جنّحلال
إلُّخبححت ئُّ ضُّئ جلحتٍ ذختخلِ ط[خًْحتٍآ ّحنُّة[ألِ ة ْ أأيٌُّختحآل ةُّ ؤٌُّحبحألَُّّْ إل[ذُّ
ْحألٍُّ طُّْ خبؤ[حتٍَّ خًْألِ جلٌ[ذخت ْ ى[حتحآل ّ خ خبؤ[حتٍَّ جلٌ[جبخًْألِ خًْآل. ٌختحآل ْ ْ خًْآل
جبَّخًْآل. ّى[حت خ جبَّإل[ز إلُّذ[ ةختجبخًْآ:خُّال جلحألىٌ[آل:ذُّْحْ ط[ؤ[جبٌَِّ:ْ ٌألحبألِ ضً ةُّ
ز[حتئُّؤ[آل ئُّ خلّ[خلّ[ألٍُّ ٌُّألُّ ْ شّحلذ خُّْ ألُّؤ[خًْ خ[َّْحت�ٌ[آل ى[حتحآل ّ ْخ إلُّخبححتحآل
ضُّئ ئُّ ٌ جلحت طُّْحآل. خُّجبخُّض٨ ْ ألُّخًْألِ ئُّ خُّحتزختخلّ[حتخًْآل ةُّ شىًؤُّذحبح ْ
إلُّخبححتٍ ئُّ ٌُّةُّؤآل ةآل:خُّحتزختخلّ[حتٍ ز[حتئُّؤ[ألِ شىًؤُّز:ْ ةُّ خًْآل خ[َّْحت�َّجبح ئُّْ
خد[ز. خُّخلُّحت خبٌ[آل جبْحةُّْذًٌْحبح يٌُّختحآل:ْ ْز:ئُّ ئٍَُّّْ ٌ[آل طُّْحآلآ ألُّجبححتٍ ْ
حتحخُّحتٍ ْ خلّ[خلُّز ئُّ جبٌىٍُّ ٌىِ سحت ط[ؤ[جبَّخًْألِ جلَّؤّألُّة[ألِ خلُّحتجبَّؤُّ طُّال

خُّحتسُّخلرُّخًْااأ21ا ه[جنّحلؤحبح ئُّ ةُّ جبٌَّْجمر
خلّ[خلِ إلُّئًؤُّحتسِ ّحنّألٍُّ ز ٌ[آل ه[جنّحلالآ خلُّحتإلُّئحبحألِ جلَّؤّألُّة[ألِ
طّر[ئّ[آ ْذ[ألِ ئُّ ه[جنّحلال خلُّحتإلُّئحبحألِ هُّحتإلُّأل�ِ ْ ط[خًْحتٍ ْ ةؤٌُُّّذِ ْ
ٌُّةُّال سّإل[ألِّ إلُّحتجبْْ:سُّأل�ِ ًحآل ّ أل ئُّ جبحألّؤ[حتء ْ حت�ؤ[ألّ[ طّجمس[ألّ[آ: [ألّ[آ طُّك
ٌ[آل:خلُّحتجبَّؤِ ةًحتجبخلر[آلآ ّجمر[ٍ ط إلُّئًؤُّحتسُّة[ألِ ُّئُّمج خُّ:خُّحتحْحتجب جبَّْْالآ ْ
ِخ[ئ إلُّحتجبْْ ًحآل ّ أل ٍأل[ْض سُّأل�ِ جبَّْْالآ ْ ٌُّةُّال ةُّألحبحٍْ سُّأل�ُّة[ألِ جبْحٍ

خلُّحتطُّع[ال :ْ ذُّةو٢ٍ ْ سّإل[جبٍ :ْ خلّ[خلِ طّجمؤِ: سُّأل�ُّة[ألِ: :ْ جبَّخلُّز:
ةًحتجبٍآ ْ:جبَّخلُّذِ مجحت�حآل خحلْذألٍَُّّْ ًحآل ّ أل حألُّمجٌُُّّألحبحتحٍْ ٌ[آل:حت� خل[حتجبآ سُّأل�ِ
ضًححتََّّْ حت�حخلرّ[ألٍُّ طُّال حبح جمر[ٍ:إلُّحتقّ ط مجحن٨ ئُّمجُّ:إلُّئًؤُّحتسِ خُّحتحْحتجب خُّ ٌ[آل

ّألآل. جبَّخلُّك
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ة[حتةختجب ئُّ ةًحتجبخلر[آل جبَّخلُّذحبححتحألِ خلّ[خلُّذِ ؤ[إلُّّذِ ْ ألضض[َّْحت�ء 1إ
جلحتخٍُّ خ ّجمر[: ط ةؤُّئ�[آلآ ْ شىًؤُّز ًٌَّخختجبألِ خُّحت� خ طُّْحألحبح ة[حتٌ�ُّحتٍ: ْ
جبقًةختحخلِّ خُّ خ[خلُّجبح طُّال خلُّحتَّذ[ٍ ئُّ ةُّ جبَّحتةُّْذًَّْ. ةًحتجبخلر[آل ضُّئىِ
خُّال:أل[َّْحت�ء أل[ْؤ[آل:خختجبآلآ حلَّة[آل ّ إل خُّ ٌُّألُّ جبقًةختحخلِّ ٌ[آل ق[ٌحنِ ْ جبٌو[ةر
خ[خلّ[آل جلٌ[ذخت ز[جن[آل أةُّ ٌ[أل[ألُّ طُّْ هحتؤِ ئُّ ةًحتجبٍ طزجلٌجمّألِ ؤ[إلُّّذِ ْ
ٍ17 ئُّ خلألًْحتجبححتَّةٌُّ[آل ةؤٌُُّّذُّّ خحلْذألَُّّْ ًحجلٍ ّ جن ْ ًَّّ جن ئُّ ْ جبَّةُّالا:

جبَّحتةُّْز. ؤ[أل�ِ:جبْحذختجبح جبْْ ْ جنًخ[ز
ئُّ ألُّ ّجمر[ ط ذ[: ةُّ ٌجم[جلٍ: ألً إلُّْئُّة[ألِ ْ ْق[ٌحنِ ْحجل جبقًةختحخلِّ 2إ
جبئألّ[ ْ ٢�ّ س ّىِ خلّجمرُّؤ أل[ألُّجبٍ ّ إل ئُّ ألُّ خلّ[خلّحبحآ ْ ط[خًْحتٍ جلَّؤّألُّة[ألِ
خُّْ طزجلٌجمّآل ٍ ئُّ إلُّئًؤُّحتسُّ خُّحتحؤدُّحت:خُّال ة[حتجبحألَُّّْ ألُّخًَّْ. خلُّحتةُّذًْ
طّجمؤِ ةألُّزُّحتخل٨ ْ ه[جنّحلال ةُّ خّألّؤ[آلآ جنًخ[ذحبح ٍ17 ئُّ ةُّ ةُّْذَُّّْ سحتَّ

ق[ٌحنىختجب. ْحجل ه[جنّحلؤِ خ ٌىّ[آل ة[حتٌى[ذحت ٌ[آل أل[آ ّ خُّحتإلُّؤإل
إلُّخبؤًْعًحجل. :ْ ذذ[ئّر[حت ْ ذًحت�َّ سُّؤ[َّْحتٍ جبَّحتْْألضضِ إلُّئًؤُّحتسِ 3إ
خلّ[خلُّذُّة[ألِ ّىختجبألِ دُّس ّ س ئُّ خًْآل ّ خُّجن ةُّ ضُّئى[ألٌُُّّ طُّْ ؤُّخُّخلرال جبٌ[حتَّ

ةختجبََّّْة[ألّ[ألَُّّْ. ة[حتْ إلُّؤًْ خُّ طزجلٌجمّآل
ألُّخًْألِ خُّحتحؤدُّحت ئُّ ضُّئآ ئُّ ٌ إلُّألحب ذختخلِ خُّ خُّحتحؤدُّحت ة[حتجبحألَُّّْ 4إ
ٌختحآل ْ ْ ّى[حتٍ خ ْ خُّحتحؤدُّحت:إلُّخبححتٍ ألّ�ُّحتحألِ ْ ْ:ذختخم ط[خًْحتٍ ط[خل[ٌحنِ ْ ط[حتحؤِ
ّرث ؤٌُّحبحألحبحخ ئُّ مجختألل خ[خلِ: ِ خل ّر جبَّخ جلَّؤّألٌُُّّجبح ئُّال: ألُّجبححتٍ. خُّحتَّْ خًْآل
ُّؤة :ْ مجحت�حآل ةُّ طٍَُّّْ جبْحٍ ْ 25ب7ب2009 إلُّئدجتححتجبألِ جبْحٍ ئُّ ٌُّةُّالث:
إلُّئدجتححتجبآ شىًؤُّذّ[آل جبَّحتٍََّّْ طزجلٌجمّألِ خلّ[خلُّذِ ْ حت�َّْجي ٌُّة�ختذًْ ْ
نيآل إلُّحتَّْةً ّدُّجي:خًْآلآ خ س[حتحألّ[آل طّؤرّ[جلَّة[ألِ ْ جلحتخٍُّ:خُّإلختَّ ئُّ ّ�ًؤ[آل خ
ْزّحنٌُُّّّة[ألّحنحبح سُّؤ[َّْحتٍ ٌى﴿ختحَّْ حت� إلُّئدجتححتجبألُّة[ألِ ئُّ جبَّأل�ُّة[ألّ[آل ٌجتٍَّ حت�
حَّْة[ألّ[آل إلُّئجمًحت� ْ ة[جبحت ئُّ:خلُّحتةختجبَّْ جلحت: ّىِ جن خُّ ٌ[آل جبَّنيًْآ ةُّؤِ خُّحتَّْ
ْ ألًْخلُّحت: ئُّ: ٌ إلُّألحب جبضُّ طُّال ةُّ ّدُّجنىختحآلآ خ جبَّخلُّز طّؤرّ[جلٍ ْ ضًحآل ئُّ
جبَّخلرىلًَّْ ئُّ إلُّئًؤُّحتسُّ خُّْ خُّحتحؤدُّحت ة[حتجبحألَُّّْ مجختذَُّّْ. حت�ْْأل[ةد٢َّة[ألّحنّ[ألِ
ٌحلؤ[:ْ:خلُّحتةختجبَّ مجختذَُّّْ:خُّ:ة[حت طزجلٌجمّآل ًٌٍَُّّّ:ئُّ:ذًألحبحت�ٍَّْ هحتال:ْ:جن طُّْ
ةُّ خلُّحتجبَّؤُّجبح ئُّال طُّْحآل خلّ[خلُّذِ: ألًْخلُّحتحألّ[ألَُّّْ. ْ حْحآل: إلُّئجمًحت� ْ ٌخت ة[جب ْ
ًَّّجي ط خ ئف ّ أل[إل ألُّّّآ ؤُّ ّ ط خ ؤ[جبحال طُّْخًث خلُّحتةّ[آل حلذختٌآل ّ إل خُّ جلؤ[ألِ ئُّخلُّحت

ّر؛ خ
خُّحتحؤدُّحت طُّْحآل أل[حت�َّجلحٌِ ى[حتحآل:ْ ّ خ ْ ئُّ:إلُّخبححتحآل ّ خُّجن ة[حتجبحألٍَُّّْ جبَّْْالث
حت�َّضألُّْ ئُّ ّر:ط[جلحجبخآل جبَّخ ضٌ[ألُّ:ْ ؤ[ك ّ�ًؤ[آل خ خبٌ[آلآ:ةُّ ئُّ ألّ�ُّحتحألّ[آل ْ ذختخم
طُّال ة[حتجبحألٍَُّّْ ئُّ :ّ جن خُّ حبجبححتٌ[آل. ّ أل[طًؤ ْ أل[ضجي خبٌ[ألِ خُّحتحؤدُّحت: أل[حت�َّجلحٌِ
خلُّحت حجبٌَُّّء ْ:ذ[حت� ة[حتجبحألٍَُّّْ:طزجلٌجمّآل ُّئُّمج خًْ ًَّّ إل[ْجن ْ إل[ْة[ز ضُّئىُّ
أل[ٌُّجبٍ. ّ إل طزجلٌجمألّخن أل[حت�َّجلحٌِ ْ ضزّحن[ألحبحآل خلُّك[ألحبألِ خ:خُّإل[ألُّْ ّىِ زجن
خ سُّؤ[َّْحتٍ ْ ةؤٌُُّّذِ ّحلٍ إل خًْألُّ ضُّئىُّ طُّْ جبٌىُّجنَُّّْ ٌُّةِ ئُّ
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أخُّال ألٌُّ[حتحألِ:ضزّحن[ألحبحآل ّحلٍ إل ُّخُّخُّحتحْحتجب:ئُّمج حلَّ ّ إل طُّال خُّال طزجلٌجمّآلآ
أل[ألِ ّ خُّة[حتإل ُّّالث ّ خل خًْ. خلألًْحتجبححت جلحت:ْحجلْ خّألُّحتا ذُّألإل[ ْ ّحبَّألل خ ْ أل[ة[حتح
خًألّ[جبأل[ألِ ٌ[آل خلّ[خلِآ: ؤُّحتحؤِ خُّحتأل[ؤُّْ أل[ألُّجبٍ ّ إل خ سُّؤ[َّْحت: ْ ضُّئ
خُّحتأل[ؤُّْ ٌُّةةختجبألٍَُّّْ ٌ[آل سُّؤ[َّْحتٍآ إلُّئًؤُّحتسِ ْ خُّحت�َّْجي طزجلٌجمّآل
ًٍَّّ جن خُّ: طُّْحألٍُّ جبخبٍ ئُّ ضٌحبح أل[ٍََّّْْ ئُّ طزجلٌجمّآل خلّ[خلِ شجم[خ[ذِ:
جبَّخلُّز جبخبٍ ئُّ ضٌ[آل جبَّحتٍََّّْ ئُّ ْ ألآل ّ ْحأل[إل خخت� ٌ[آل ة[حتأل[ةُّآلآ خلُّحتةُّة[آل
ْ جتٌِْْ ّ ؤ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ ئُّ ّىُّ ٌُّة ألفآ طُّْحآل ُّئُّمج ةؤُّئ�ُّجبح ئُّ طُّْحألٍُّ ْ
ٌ[حت خخت� خُّال خًَّْآ سُّؤ[َّْحت ْ ضُّئ ّحلَّةٍُّ إل ه[جنّحلال إلُّؤّحنُّ ه[جنّحلال. جبٌ[حتَّة[ألِ
ضُّئ مجًذ[حتجبح ْحْ خخت� ئُّ خًَّْ.أأه[جنّحلال خلُّحتةُّة[ألحبح ألًضدُّْ جبَّخل٨ ئُّ ة[حتَّة[آل ْ

ألًضدُّمجُّحتحاا.أ22ا ة[حتجبح ْ ٌ[حت خخت� ئُّ ْ مجُّحتحٌُّ
جبقًةختحخلِّ جبقًةختحذِث: خلّجمرُّؤِ: ألُّخًْألِ ْ جبقًةختحخلِ: يٌُّختحألِ 5إ
٨ٌ جبَّخلُّذحبححت ٌر أل[ٌُّْ ٌ[آل ِ أل[ذًحأل ةُّ طضضٍَُّّْ خلضضُّحتَّحت�حٍ: ْحجل ْ جبٌو[ةر
ْ جبَّخلرًحت ئُّْ ّر:ْ ٌ[خل[ٌِ:خ ْ جبَّخلرًحتٍ ّىِ خلّجمرُّؤ ْز:خُّ ًٌَّخختجبألِ ْ:خُّحت�
ْ جلَّؤ[ألُّذِ:ؤ[ي زُّحتئُّؤ[ألِآ ْ جلحتٌألُّ جبَّخلُّذِ خألُّؤ[ة[ألِ ٌ[خل[ٌ[ألُّجبح ْ خلّجمرُّال
خُّجنحبححتٍ ْ ةؤٌُُّّذِ ْ:ط[جلحجبٍآ:جبحجبزُّحتَّْحتٍ ؤ[ي خلّجمرُّؤِ ةُّؤّألُّة[آلآ ط[جلحجبٍ
ٌ س[حت ]خل إلُّحتنيُّألحب ةُّ: ٨ٌآ جبَّخلُّذحبححت يٌُّختحألُّة[ألِ ْ ّحنُّ ة ٌألُّ خىخت خلّ[خلِ
جبقًةختحخلِ ئُّأل[ْ ٨ٌ جبَّخلُّذحبححت يٌُّختحألِ خُّحتني[ْذختٌآل ني[حتَّخلُّحتخى[ز. جبَّجبَّآل حت�ْْ
ْ ْز جبَّخلُّذُّة[ألِ ةُّ طٌَُُّّّْ ةًحتجبخلر[آلآ ْ حة م٢ خُّحتني[ٌْخن قًْألٍُّ جبٌو[ةرآ
ة[حتجبَّةُّآل. ْ ق[ٌخن:إلُّآل ٌ[آل هحتال َّْةً ٌ[خل[ ْ جبحجبَّْحتٍ ْ ز[حتئُّؤ[آل ْ شىًؤُّز
هُّحتإلُّأل�ُّ ْ مُّي خُّْ يٌُّختحأل[ألُّْ طُّال: َّْؤضضِ: خ طزجلٌجمّآل: ةضض[حتجبحألضضٍَُّّْ
إلُّئسُّحتخلر ْ جندُّحت إل٢ ذًألحبحت�َّْ خحلْذألٍَُّّْ ّ�ًؤ[آل خ إلٌُُّّآ طُّْحآل ةُّ: خلّ[خلٍُّّ

جبَّة[ز. جبحتْخلر
إلُّخبححتٍ ّحنٍُّ ة ذ[ٌدُّذِ خُّ ْ ط[خًْحتٍ ّحنُّة[ألِ ة ألُّةختجبألِ ني[حتَّخلُّحت 6إ
ْذ[ألِ إلُّؤًْ ئُّ :ضُّئ خبٌ[ألِ ْ ط[خًْحتٍ خ[حتٍ ئُّ ٌال إلُّحت طُّمجُّحت:نيِ ّى[حتٍ. خ ْ
ْ إلُّخبححتآل ٌ[آل: ّى[حتآلآ خ ةًحتجبخلر[آل ئُّ ٌ إلُّألحب ّحنر[ إل خُّال خ[جن١َّآ جبَّْحتْخُّحتٍ
ة[حتٍ ٌ[آل ؤُّخُّخلرُّآ طُّال خ ٌ[آل:ة[حتٍ:ألُّةختجبَّْْ حألّحبحآ شًةؤخت� ؤ[ٍَّْ ئُّ شىًؤُّذّخن
ْ ْحخلّرُّ ْ خُّحتزختخم ْ شّحلذ ٍ]�ٌ حت� ئُّ س[حتَّة[آل جلحتخٍُّ خُّئىً ألُّةختجبَّْْآ ٌ[خل[ٌِ
َّْةً ّحنُّة[آل ة ْحذُّ:طُّظ[حتَّجي ني[حتَّخلُّحتةختحَّْآ ّحنٌُُّّ طُّال:ة س[حتحألَُّّْ حلَّة[ألِ ّ إل
ْ زختخم مجُّْحتَّذختٌآل ني[حتَّةختحْآل. حلَّة[ألِ:س[حتحألَُّّْ ّ إل خُّحتخبََّّْألحبٍ ئُّ ٌ[آل جبٌو[ةرآ
ّىِ جن خُّ ةًحتجبخلر[آلآ ئُّ ةؤٌُُّّذُّّ جبحجبزُّحتَّْحتٌِ ّحنٍُّ ّحنُّ:ئُّ:ةًحتجبخلر[آلآ:ة ة
جبَّخلُّذحبححتْ خُّ مجُّْحتَّة[ألّ[آل ةُّخل[ٌُّذُّّ ْ خلّ[خلُّّة[آل ٌُّألُّ ئُّ خُّحتني[ْ ْ جلحت
هُّحتؤ[ألِ ذُّْحٍْ ْ خلُّحتجبَّؤُّ طُّال خلُّحتؤ[ٌُّجبححتَّة[ألِ خًْألُّذُّ طزجلٌجمّألَُّّْ
جبححتحألِ خلُّحتؤ[ٌُّ ُّئُّمج جنُّحتٌىآل ٌ[آل طُّْحألحبحٌُّآ جبَّخل٨ ئُّ: ةًحتجبخلر[آل ط[خًْحتٌِ
إلُّخبححتْ ٌ[آل جبَّخبٌآل ْ:ؤ[ؤأل[َّْألحبٍ ط[خل[ٌِ خبٌ[ألِ [آل :ٌضُّئ جبٌىُّجي ٌُّةِ مجُّْحتَّ. ئُّ
ٌ[آل ٍ ٌحل جبٌَّس[حت خُّئىً ئُّال:جلَّؤّألٌُُّّجبح:ة[حتأل[ة[زآ ألُّء جبَّخلُّز شىًؤُّز:ْ ّى[حتآل. خ
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جبحتْخلرىختجبَّْْ. إلُّئًؤُّحتسُّةٍُّ ٍض حت�حخلرّحبح ئُّ
ّى[حتٍآ ْخ إلُّخبححتٍ جبخبٍ ضُّئى[ألِ ئُّ:ٌُّآل إلُّئًؤُّحتسُّ خُّال ة[حتجبحألَُّّْ:خُّحتحؤدُّحت
ْ أل[حت�َّجلحٌِ ْ حت�ة :ًٍَّّ جن خُّ ةؤٌُُّّذِ أل[جبحجبزُّحتَّْحتٌِ خُّحتحؤدُّحت ألٌُّ[حت ٌ[آل
إلُّئسُّحتخلرُّة[آل ألٌُّ[حتْ خلّ[خلُّّ ّحلَّ إل ًحآل ّ أل زًٌَُّّألحبٍ . ٍ جبَّحتطُّةُّْ ذًألحبحت�ٌَِّْ
خلُّحتةختجبَّة[ألّ[آلآ خُّذ[ٌدُّذِ ْ إلُّئًؤُّحتسُّ ئُّال ّىآل خُّجن ضٌ[آل حت�حخلرّحبح ئُّ ةُّ
جبحجبزُّحتَّْحتٍ ألُّخًْألِ ْ ّى[حتٍ خ ْ إلُّخبححتٍ جبخبحٌُّذِ ْ ة[حتجبحألَُّّْ إلُّئًؤُّحتسِ ُّئُّمج
خلّ[خلُّز خ[ة[ألِ ةُّخلُّ ْ نيف ًحآل ّ أل ززئّجم٨ ًٍَّّ:زُّق[ألِ خُّجن ةؤٌُُّّذِ
جلَّؤّألُّ ئُّ ّىُّ ٌُّة ةُّ:طُّؤُّجي . ٍ جبَّحتطُّةُّْ ْ:سُّؤ[َّْحتجبح ضُّئ ُّط[خًْحتٍ:ئُّمج ْ
ه[جنّحلالآ ةألُّزُّحتخلر[ألٍُّ حت�َّْذِ ْ خلّ[خلُّز خُّحتني[َّْة[ألِ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ ة[حتٌ�ُّحتْ:

ألُّخبحجبٍ. ْ ألُّذٌَُِّّْ ذًألحبحت�ٌَِّْ ْ طّجمؤِ خًألّ[جبمجُّحتحٌِ زأل[ز[حتذّحلالآ

ةًحتجبٍ ه[جنّحلؤِ جبَّحتةُّْذ٩ ْ ه[جنّحلال ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّة[ألِ
ئُّ:جبحْحة[حتٍث أل[حت�جن٩ طُّْحألِ:جبٌىُّْ ْ:جبخبحٌُّذِ ه[جنّحلال 1إ

ألٍَُّّْ: ّئى ّ ئ ئُّ [آل طُّك خلّ[خلِ ذّحتٌجم٩ّ ْ خ٢ؤُّألحب ٤ّر: ة[حتئ
ّ�ٌُّحنر٩:خلّ[خلُّز ذ جبَّة[ز:ةُّ طَُّّْ خ[خلِ خلّ[خلِاا:أ23ا زختخلِ أأنيُّؤىِ
ئُّ جبْخبؤآل ْ نيُّؤىِ:جبخلر ئُّ خختٌرُّّ ذ[ٌدُّذِ خُّ ٌختآل خلّ[خلُّذِ:ؤجب ْ خُّمجحن٨
حت�ٌحلخُّألحبٍ ُّّّجي خُّْز ْ ٌُّة١ٍ ْ:جبْخبؤألُّ:ئُّ جبخلر سّ[ةختجبألٍَُّّْ ٌ[آل خلّ[خلُّذحبح
خلّ[خلُّّة[ألِ خ٢ْخ[َّْحت�َّ إلُّؤًْ ئُّ ه[جنّحلال: ّر.  جبَّخ زٌُّحبح خلّ[خلُّذُّة[آل ًحآل ّ أل
ذُّةو٢ٌحنِ ْ سّإل[جبٍ خلُّئُّهُّّذِ ْ خلّ[خلِ طّجمؤِ ّجمر[ ط جبَّذًحألف جبٌىُّآ
جبَّة[زآ ٌُّآل: ة[ال جبْخبؤأل[ٌُّذِ ألٌُّ[حتْ ةُّ ٌرَُّّْ جبَّأل[خلخت خَُّّْ خىٌُّآلآ جلٌ[جب خ
ٌىِ ٌد[جل حت� َّْةً: أأه[جنّحلال ٌُّخ نيُّّّآ: حت�ْحأل�ٍُّ: ْ خُّحتأل[ؤُّ ةُّ: خضضٍَُّّْ ألُّء
ٌىِ حت�حخل١�َّْ ةُّ ٌرآ: جبَّْذخت ذًألحبحت�ََّّْة[آل خحلْذألَُّّْ خُّ خلّ[خلُّذحبح: ئُّ مجحن٨
ئ٠ّحئّحلالآ جبخبٍ ٌُّآ جبقًةختحخلِ جبخبٍ مجُّْحتٌَُّّآ خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ إلُّخبؤًْعًحجلَّأجبخبٍ
ط[ؤ[عِ ؤ[حتةجمّحلالا. جبخبٍ: ط[أل[حتجنّحلالآ جبخبٍ: جبخبٍ:خلخلّ[ئّحلالآ ؤجبٌختألّحلالآ جبخبٍ
ْ ذذ[ئّر[حتٍ ْ إلُّخبؤًعًحجل ْ خلّ[خلِ ِ حت�خبق جبحتْخلرىختجبألِ ْ خل[جلجبحآل خُّ ه[جنّحلال
جبخبٍ ةُّ ٌرَُّّْ جبَّأل[خلخت خَُّّْ جلٌ[ذخت حت�حخلرّحبح:ه[جنّحلال ئُّ جبَّمج[ز. ط[ة[ال خُّ ؤّئّر[حتٌحلال

ٌرااأ24ا. جبَّْ نيِ ألُّء نيُّّّآ
خُّأل[ْ ْ طّجمؤِ ٌُّألِ إلُّحتجبْْ ئُّ ةًحتجبخلر[آل ئُّ حت�َّْذُّ طُّال جبَّحتةُّْذ٩
سّ[ةختجبألٍَُّّْ خلّ[خلُّذِ ْ طُّْحآل:جبخبٍ:نيف ًٌَُّّّ:خًْ:ةُّ جن خُّْ جبحتْخلر مّئؤ[ألِ
خلّ[خلُّّة[آل ٌُّألُّ خُّ خُّحتحؤدُّحت ذُّألإل[ ألُّء طضضُّْحآلآ :ٍُّئضض جبْخبؤضضآل: ْ جبخلضضر:
ؤّحبٌ[ أل[ْ خ حألحبََّّْ زُّحت� طُّؤُّجنّ[آل خُّئىً خًْآ ًٌَُّّّ جن خُّْ حت�َّضألُّمجختحألّ[آل ْ
إلرحب. ة[خلدى[حتحآل.. ْ زّحنَُّّْحتحآل ذُّأل[ألُّز ْ ألًْخلُّحتحآل ّحنؤُّحتمجُّآ ز سُّؤ[َّْحتآ آ
ةُّ ٌأل[جبَّةختح ْ سحتَّ خُّْ طُّْحآل: ضزّحن[ألحبحألِ ْ خلّ[خلُّز: خُّ ةختجبآل زًٌَُّّألحبٍ
ألف طُّْحآل ُّئُّمج ةُّ طُّْحألُّجي مجُّئ:ْ حت�ٌحلَّة[ألِ خًْ:خُّ ةختجبآل زًٌَُّّألحبٍ حألَُّّْْ مجُّحت�

شىًؤُّذآل. ْ جبَّخلُّز ٌ�٢حٍْ خُّةخت ألٌُّ[حتٌ[ألآل مجختْ حت�َّضألُّ ٌ[آل
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ٌىِ: حت�ْْجبحْ ْ جبٌحبمج[ 17ٍ:جنًخ[ز خحلْذألٍَُّّْ طزجلخلّآل:ْ ٌجم٨ ًإلُّئ
جن[حتَّْحألِ خلُّحتةِ ئمجختآ أأة[حتئ جبَّض[ذَُّّْث طُّْحتْز[ؤ[آل:خ٢ أل[جلٌُّة[ألِ خُّحتني[ٍْ
أل[جلٌُّ ز[جن[آل: ْذًَّْآ أل[ْجبححتٍ حت�خلرٌُُّّةِ 1910آ ذ[ 1897 خل[ألِ ئُّ لُّّألأل[
ةُّ ٌ[حتجبَّجبَّال خخت� ْ جبٌ[حتٌحبَّةُّال أؤآل أل[ٌَُّّْث ّ إل جبٌَّ[آل خُّقًْألُّ أل[ْجبححتَّة[آل
ْ حت�ٌحنغ هختحْحأل١ ئُّؤُّجي طُّْحتْز[جي ه[جنّجم٨ طُّشحلحخِ ٌُّإلًْجبَّا. ّ ةُّخل مي
:طُّْحألٍُّ ةف:ْ ألُّذَُّّْآل طُّألحبحؤِ ّ ةُّخل[أل مي ٌ[حتخحبَّآل خخت� ضٌ[ألحبح ٌ[آل:خُّ ؤ[هُّ طُّْ
جبْحٌِ:جبحخّألدىُّآل. خ:ألَُّّْة[ألِ ط[ٌألحبَّ ألحبَّجبَّآل ّ خُّئ:ْ ٌحبَّةُّألَُّّْ ْز:ألً ْ خبٌ[آل
خ٢ْخ[َّْحت�َّة[ألّ[آل طُّهجم[ألُّْ هُّئجمُّهُّْ ُّئُّمج حخآل إل[ْحت� ّر ألُّذَُّّْ:جبَّخ طُّألحبحؤ[ألِ
ْ ٌر جبحجبَّألخت ض[طف خُّ ألُّذٌَُُّّّْآ ط٢حجبٍَّ جبْخبؤ٩ ّر ألُّخ ًٌَُّّّ جن خُّْ ةُّخم إلُّحت

جبَّحتََّّْاا.أ25ا ٌرُّ جبَّةخت مجُّئ حت�ٌحلَّة[ألِ ئُّ
طُّألحبحال ْ ؤّحبٌ[ خُّ مجضضحت�حآل: ْ خلّ[خلِ طّجمؤِ طزجلٌجمّألِ ذضضُّْحٍْ
ْ خلضضُّحتح ة[ذِ طُّعًؤُّألِ زحنرًّحألِ خُّ ْ ًٌَُّّّ جن خُّْ حْحألّ[آل إلُّئجمًحت� :ْ
حمجٌُّ[ألحبألُّجي حت� جبٌ�[ْ ئُّْ ذُّأل[ألُّز ألًحألحب. ٌجمرّ[آل ًإلُّئ جبٌحبمج[ْ ضزّحن[ألحبحألُّة[ألّ[آل
ْ ٌألحبألَُّّْ ضً ٌُّة١ حْ خ٢ْحت� ط[جلحجبٌِ ْ جبقًةختحخلِ خ[خلِ ةُّ ّىختجبآ ئ ّحبَّأل�ٌُّ[آل خ
ؤّحبٌ[ة[ألّ[آل ْ ألًْخلف ْ حمجٌُّ[ألحبآل حت� ذُّْحٍْ ْ جبَّةختجب زُّخلُّألحبةختجبألِ:خُّحتحؤدُّحتٌ[آل
ألٌُّ[حتَّة[ألّ[آل ْ سّ[ْحجل ٌُّألُّ ذُّضًٌأل ْ جبٌىُّ طُّْحألِ ذُّةو٢ةختجبألِ ضُّحتٌىِ

خًْآل.
جبَّخلرُّمجُّحتحٌِ :ْ ألًضدُّمجُّحتحٌِ ْ حخضضضضُّحتا أحت� خلضضضُّحتء: حألجمّسِ زخت� 2إ

ىر[حتٌحلالاث ّ أخل
خ ضُّئ جبحخُّجنىختجبألِ: :ْ ْسّ[ةختجبألَُّّْ أذُّضًٌآلا :ْ أذُّةو٢ا إلُّئًؤُّحتسِ
ئُّ:ٌُّأل�ختحآل ٌ سحت مجُّئآ جبخبَّ ْ مجُّئ خُّحتٍَّ ٌ[آل جبْخبؤآل ْ خُّحتٍَّ:جبخلر جبْْ
ط[ٌآل َّْةً خ٢ْخ[َّْحت�َّ ٌد[جلْ حت� طُّْ ةُّ جبَّة[زآ خل[جل ٌألىُّْذًْحآل جنً ْ َّْحآل زٌُّخت� ْ
طُّال ٌجتٍ:خلّ[خلّحنحبح ألً ْ سُّؤ[َّْحتٍ ط[زحتٍَّ ْ ضزّحن[ألحبحآل ْ:ئُّ خىُّآل ذُّؤ[جن[
ْ ةختجبََّّْة[ألّ[آل ة[حتْ ذُّْحٍْ :ْ ّر: ألُّحت٨ٌ:جبَّخ ْ ةآل ط[٩ٌ ٍُّْىّ ذ خ[َّْحت�َّ
جبَّحت ذًألحبحت�َّْجبح ْحٍ خخت� ْ شُّؤ[خلِ ْ ةُّجي:ْ:خلختْْذِ:ط[٩ٌ إلُّئجمًةُّْذُّة[آل:ئُّ

طُّةُّْآل.
أط[٩ٌ َّْةً ه[جنّحلال: جتٍْْ ّ ؤ ْ ٌد[جل حت� جن[حتَّجلحٌ[ألِ ْ ة[حتأل[خل[آل ئُّ: ٌ أأجلحت
زٌُّ[ؤدُّحتحألُّ خُّْ ألّ[جلٍ ًٌّجمرْ: ز ط[ٌآل َّْةً خ[خلّحبَّةُّآل. ه[جنّحلال ا ٍ ألً خلىحتٍ
زٌُّ[ؤدُّحتحألُّ طُّال ٌ[خل[جبحٌُّ. ز[ٌُّْ:شًةؤِ ْذُّة[ألّ[آل:ئُّ ْ أل[ةُّآل ُّإلُّئ ةُّ إلٌُُّّآ
أل[َّْة[ألِ خُّ ًٌَّخختجب خُّحت� ْ جبحتْخلرىختجب ه[جنّحلؤّ[آل: ةُّ خًْآل حخُّحتحألُّ حت� طُّْ إلُّحت
ْ ًَّّ جن نيُّألحبٌآل خُّ ْ أل[خلختحخًْآل ة[جبٌئ أجلَّمّالاآ جبنيُّ ّحنُّْحاآ أز هإلختَّحت
جلٌألحبْةختجبألٍَُّّْ خُّحتسُّخلرُّخًْألِ زّ[ْحألُّ طُّال خل[جلةختحَّْ. خ طُّهجم[ألُّة[ألّ[آل أل[جلأل[ْ
طُّْحآل ذًحأل[ٍ ْ جبَّخلُّز ْجنُّةُّ خُّؤ[أل[ٍ:ذُّْحٍْ ْ خًْآل مجُّئ ألُّذَُّّْ:ْ ط٢حجبٍَّ

جبحجبَّألختحاا.أ26ا ز٢جل ْ أل[ٌ[ذ خُّ
ألختحخًْآلا ّ أل[خل ٍ ألً زٌُّ[ؤدُّحتحألِ خُّ أةُّ ّحنُّْحة[ألّ[آل ز ْ ه[جنّحلال حخُّحتحألِ حت�
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ْْذُّة[ألِ:خ جبٌ�[ْ طٍَُّّْ خ إلٌُُّّآ خ[َّْحت�جبححت َّْحألِ زٌُّخت� خُّ ًٌجمرّ[آل ّ ز ألّ[جل:ْ
ةُّ ًٍَّّ:ئّألف جن إلُّؤ[آل خُّ جبحتْخل٨. ْ حت�حخل٨ خُّئ�ُّة[ألِ خُّ خّىُّآل خىُّألَُّّْْ
ط[ؤ[جبَّ ذُّْحٍْ خُّ طُّألحبحؤ[ألِ ْ جبحتْخلرىختجب ؤًشرُّحتٌوِ �حألِ حت�جن�٢جن ز[حتذِ
ةُّ طُّْحألٍُّ ْحٌ[ألىختجب. ه[جنّجمرُّة[آل شّحلخُّ حخُّحتحألِ حت� خآلآ طُّْ خلُّحتخلس[حتجبٍَّ ْ
إلُّؤًْ ط[ؤ[جبٍَّ ْ أل[خلختحْآل خلّ[خلّ[ألُّ ٌُّألُّ طُّْ حْحألِ إلُّئجمًحت� ْ طُّألحبحال خُّ
حت�ْْأل[ةد٢ٍ ْ ؤّحبٌ[ ْ أل[ْ:خلّ[خلُّز َّْةً:ألًضدُّة[ألِ شّحلخآلآ ْ خلُّحتء ة[حتَّة[ألِ
طُّْحألَُّّْ ٌُّآل ئُّ سُّؤ[َّْحتٌُّّة[ألّخن خحلْْذألَُّّْ ْ ٌآل جبَّأل[خلخت ضزّحن[ألحبحآل ْ

ٌآل. جبَّخخت ًٌَّ خُّحت�
خلُّحتَّذ[ٍ: ئُّ ةًحتجبخلر[آل: ئُّ: خلّ[خلِ طّجمؤِ ْ ه[جنّجمر طزجلخلّألِ
جبحتْخلر ةًحتجبٍ جنُّي[ؤِ ْ حت�َّْجي ئُّ: ٌ إلُّألحب خلُّحت: خُّ خلألًْحتجبححتٌ[آل جبَّخلُّذِ
مُّحتَّذ ْ طُّهه[آل د[ألُّة[ألِ ّذ[ئ ْ ي[مّحبَّ ْ طُّْحتز[ ه[جنّجمرُّة[ألِ ًٍَّّ جن خُّ
طُّؤّألحبححت ْ طُّؤ٢ خلُّحتءآ أل[َّْة[ألِ خُّ خلُّحتةختجبَّة[ألّ[آل ْ ألًحألحب ٌجمرّ[آل ًإلُّئ
جبئجمجلْ ْ جبحتْخلر :ْ حت�حخلر ذُّْحٍْ خُّ حخُّحتحألِ حت� ْ زٌُّ[ؤدُّحت ةختجبَّ: ضُّئ ٍُّئ
حت�ٌحلٍ حخُّحتحألِ حت� ْ ألًْخلُّحتحآل ألَُّّْخلر[آل خَُّّْجي ذُّأل[ألُّز . ز[ء ٌآل جبحْ ْ جبَّخلر ط[جلحْ
ْ خُّْزُّحت�ٍ:ز[ةِ ْ أل[ةُّآل ُّإلُّئ إلّمت ّىآل ةُّخل[أل ةُّ أل[خل[ألحب ْح إلُّؤّحنّ[آل ّ ْ:خل جبَّْْال
حْحألِ إلُّئجمًحت� ْ ّحنُّْحا أز ٌحلؤ[ ة[حت حألجمّسِ زخت� جبَّةُّآل. خلٌُّختٌ[آل جبحأل[ٌِ ْ ّ�ُّحتجبٍ خ
خلّو[ز ئُّ ٨ٌ خ[ألحبمجُّحت ىر[حتٌحلال:ْ ّ خل حألجمّسِ زخت� ٌ[آل:ذُّْحٍْ جبَّخلرُّمجُّحتٍآ ألًضدُّ:ْ

ه[جنّحلؤآل. أل[خلختحَّْة[ألِ ذ[ٌدُّفُّألحبٌُّّ ْ
أل[جلٌُّة[ألِ ْ ه[جنّجمر حت�َّْذُّ ذُّْحٍْ ث ط[أل[حتجنِ ْ ط[جنًْذ جبحتْخلرىختجبألِ 3إ
ّىِ خلُّحتجبَّؤ ئُّ خُّحتٌر[ألّ[ ْ جبحألّؤ[حتء حت�ؤ[ألّ[آ طّجمس[ألّ[آ [ألّ[آ طُّك [آ ّطّر[ئ
جبحتْخلرىختجبألِ خُّحت خختجبَّْذُّ زُّأل[ٌ[آل خحلْذألَُّّْة[ألّ[آلآ ْ خلّ[خلُّز جبٌ[حتٌىختحٍْ
ةًحتجبخلر[آل ئُّ ضٌ[آل إلُّحتَّْةً ٌ[آل ط[أل[حتجنِآ حت�َّْجنضضِ خل[جلجبحألِ ْ ط[جنًْذ
خ طُّْحآل إلُّْئحبحألِ ألُّحتَّ. ّ ط[جنًْخِ:جبحإل أل[ألُّجبٍ:حت�َّْجنِ ّ إل ئُّ ؤُّخُّخلرّ[آل جبٌَّ[ألًز
خلّجمرُّال جبَّخلُّز:ْ ألُّخًْألِ ْ ْحجلٍ ْ ط[أل[حتجنِ خبٌأل�ٍُّ ْ إلُّئًؤُّحتش أل[ألُّجبٍ ّ إل
ُّئ�أل١ة ألُّخًْألِ: ْ ّحبَّخلُّذِ خ أل[حت�جن٩آ ط[خبحَّْآ جبحتْخلرىختجبألِ ؤُّخُّخل٨ خ
حل ّ إل إل[ْخلُّأل�ِ ْ ألآل ّ خإل خبٌأل�ٌُُّّجبح:هختخلُّز خطٍَُّّْ:ئُّْ مجحن٨:ْذحبحآ خبٌ[ألِ ئُّ

خىُّألَُّّْ. ضٌ[ألحبح:خل[ه ٍُّخ
: ِ إلُّحتخل َّجن[ألٍَُّّْ ًإلُّئ جبحْحةضضختجبألضضِ خُّ ةًحتجبخلر[آل ئُّ طزجلٌجمّآل:
جبَّخلُّزآ خىلّألُّ:خلُّحت :ضؤ[آل ٍ أل[ؤ[ألُّْ جبَّخلُّذُّة[آل:جبٌَّ[ألًز ْ خلُّحتة[ٌُّذِ
جبألّ[اآ طُّْحتْز[:ْ ه[جنّجمرُّة[ألِ ّىلُّْحألٍُّ ز أخُّ جبَّخلُّز ّ:ئُّ خُّجن خدّألُّ ٌ[آل
إلُّئًؤُّحتسِ جبحتْخلرىختجبألِ ذُّألإل[ جبحْحٌضضُّآ: ئُّال خلُّحتَّةّّ[آل: ؤُّخُّخل٨ خضضُّال

خًْ. ْ:ط[أل[حتجنِ ألُّجلؤِ ِ ْ:خ ّحبَّخلُّذِ خ
ئُّ:ؤُّحتحال خُّال ط[أل[حتجنّجمغآ ةُّ:ئُّ:حت�َّْجنحبح طٌَُُّّّْ طُّْحآل شُّيّيُّذِ ْ حت�حخل٨
ْ:خُّحتخبََّّْألحبٍ جبَّخلُّز:زُّحتخلر ز٢جلٍ طُّْحآل:ذ[حت�حجبٍَّ خُّحتأل[ؤُّجبح:ه[جنّجمرآ ْ

إلُّخبؤًعًحجل:ْ:ذذ[ئّر[حتآل. ْ
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ط[زحتَّث أل[ألُّجبٍ ّ إل خ إلُّْئحبحآل ْ سُّؤ[َّْحتٍ خحلْذألٍَُّّْ خل[جلجبحألِ 4إ
ْ أل[ألُّجبٍ ّ إل ة[حتةختجبآل:خ حت�َّإل[آ جبَّخلُّز:ْ خُّ ْ ز٢جل ّحنُّْحٍ ز ْ حخُّحت حت� زختحألجمّسِ
ةختجبألِ ز[جن[آل:خل[جل ؤّحبٌ[ٌِآ ْ هّىختٍ ْ خلّ[خلِ ألًضدٍُّ ٌحلَّة[ألِ جبحتْخلرىختجبألِ:حت�
خُّئىً ٌرآ أل[ةخت خلّ[خلُّّة[آل ْ:ٌُّألُّ خُّ:شّحلذ ذُّألإل[ ْ:ط[أل[حتجنِ حت�َّْجنِ:ط[جنًْذ
خلُّحت ئُّ ة[حتةختجبآل َّجبح ئ٢ ْ إلٌُُّّ سُّؤ[َّْحتٍ حت�َّإلُّألحبٍ خُّ ًٌّجم٨ ز ط[ؤ[عُّ طُّال
ٌ َّْ زٌُّخت� ْ خلّ[خلُّز ّر خّ[ألًٌُّْء:خ إلُّحت خ خلُّحتجنُّي[ؤِ:ضُّئ أل[ألُّ ّ إل ْ ضُّئ
ه[جنّجمرُّة[آل خحلْْذألَُّّْ ززئّجم٨ أأززئّحلالاا. ٍ ّحبَّْذخت ّ ز ةُّ : ٩ٌ جبَّخل[جل
ئُّ ألألُّجبٍ ّ خإل ضُّئ ط[ؤ[عُّة[ألِ :ْ ط[خل : ٍ جبٌَّ[ألُّْ طضضُّْحآل ةُّ: ألُّّّ ئضضَُّّْجبح
جبقًةختحخلِ خلُّحتَّةِ ذ[ٌدُّفُّألحبٍ خُّ حت�َّإلُّألحبَّ طُّال ضُّئىَُّّْآ ضًجبٍ ٍ]�ٌ حت�
ٌ[آل ط[زحتٌَُّّآ جبحتْخلرىختجبألِ طُّْحآل ؤُّخُّخل٨ خُّئىً آ ٍ جبحجبَّألضضخت خلخلّ[ئّحلال :ْ
زٌُّ[ؤِ جبْحٍ ْئُّ نُّحتٌحلَّ رُّ ّ خد جلإلألّ[آل ْ مُّي طٍَُّّْ خ ضُّئىُّ خُّخلّشىختجبألِ

س[جبَّة[آل. ٌألُّ خب خخت� حخُّحتحألَُّّْ حت�
ْ ط[جلحجبٍ إلٌُُّّآ ْ:ٌُّةجم[ألِ ط[جلحجبٍ ئُّ خُّ:جلَّؤّألٌُُّّء ًٌّجم٨ ز أأجبقًةختحخلِ
خُّال خلخلّ[ئّحلالآ ًٍَّّ جن ئُّ ٌ[آل جبَّخآلآ ًٍَّّ:ئ٠ّحئّحلؤحبح ئُّ:جن ٌ[آل ٌُّةجم[ألّخن
ضًحخلر[ألُّجبح طُّال ُّئُّمج ْ:ذُّْإلّألَُّّْ:ؤ[ؤُّئٌُّ[آل ذُّشي٢ إل[ْة[حتحألِ:خُّ ْ ؤخلئ٩ّ
أل[ألِ ّ خُّجبٌإل ِإلُّْئ ئُّ ه[جنّحلال خًْآل. طُّْحآل َّْةً أل[جلٌُّة[ألّخن ْ إلّرئُّحت ْ جبَّةختجب
جنىة[ألّ[آل ْ ألُّؤختٍ :ْ حخضضُّحتحآل حت� حمجختذ٩: حت� ز٢جل خ خًْ سُّؤ[َّْحتجبح: زحنرًّحألِ
ؤخلئ٩ّ جبحت٤ُّْة[ألِ ئُّ ّ ٌُّة خآل. جبَّْحتٌ[آل ئُّ إلُّؤّحنُّ ضُّئ جبٌَّ[ألًٌجمر
ئُّ جبٌىٌُّ[آل ّىِ جنر طُّْحآل خىُّآل. سُّألل خىُّآلآ زٌُّخت�ٍَّْ خىُّآلآ خ[َّْحت� ث طَُّّْخًْ
ؤُّخلُّئُّآل خ[جن١ٌآل طُّال:جنر[ألُّ ْحخًْ:ةُّ ْحٌ[آل خخت� ئُّ:ؤ[ألَُّّْْ: س�ُّ ألُّجبٌَّْجمر ضُّئ
جبقًةختحخلّ[آل سُّؤ[َّْحتٌّ[آل:جبٌَّْجمرآ:خُّال طُّْحآل طُّال:ؤُّخُّخلرُّ: خ .ضُّئ خ

ألُّجبٌَّْجمرااأ27ا.
زحنرًّحألِ ْ ْح جن[ٌ[ألِ:خخت� ئسّ :ُّْ�خُّئ ْحخًْ:ةُّ ْحٌ[آل ْ:ؤخلئ٩ّ:خخت� إلّرئُّحت
:خُّ ٌ[آل آ ٩ّ ْحخإل خخت� ٌرَُّّْ:ْ إلُّخل٨:ضٍ:خ�ُّحت� ْ خآل ر:خّ جبَّخ ةُّخم إلُّحت ْ ألف
ٌُّخ ئسّآ:إلُّحت ْ مُّي خُّ ألُّء نُّحتٌحلٌَُّّآ خُّ ْحٌ[آل خخت� جبٌىُّ:ه[جنّحلال جلححتحٌَُّّْةِ
٩ٌ:ضذ[آل:خ٢خىُّألَُّّْ. ضً خُّ ّرث جبَّئ ٍض ٌحلمج[حتحألِ ز[حت ْ ٌ[حتحآل خُّ ؤخلئ٩ّ

أ28ا
طّجمؤِ: حت�َّْذُّة[ألِ ْ ه[جنّحلال: سُّؤ[َّْحتخل[جلٌِ ْ ززئّجم٨: حت�َّإلُّألحبٍ
خ ّ�ًؤ[آل خ ّجمر[جنحبحآ ط خلُّحتجبَّؤِ ْ جبَّْْال: سّإل[ألِ سُّأل�ِ جبألّ[ٍ ئُّ خلّ[خلِ
ْ زختخم ألألُّجبٍآ:ةُّ:ذُّألإل[ ّ خإل ٌُّةجم[ألِ ْ ط[جلحجبٍ ضُّئىَُّّْ ٍ]�ٌ ةُّ:ئُّ:حت� ألُّّّ طَُّّْ
ةُّ ّر خ ط[ؤ[عُّجبح جبْْ ئُّال ّرآ جبَّخ سُّؤ[َّْحتٍ ّىجن[ألِ ذ ْ ضُّخ[ز خ ّ ؤُّخُّخلر
ئٌَُُّّّْ:ةُّ:ٌُّألُّ طُّْحآل ؤُّخُّخل٨ خُّئىً ّرآ جبَّخ جبقًةختحخلّحبح:خُّحتسُّخلرُّ ئُّ  طُّؤخت�
ط[زحتٌَّّحبح ْ سُّؤ[َّْحتٍ حت�َّإلُّألحبٍ ئُّ ضُّئ أل[إلجنّ[حتَّة[ألِ ْ جندُّحت إل٢ ْ نُّحتٌحلٍ
خلّ[خلُّّة[ألّ[آل ألًضدُّ ْ حخُّحتحآل حت� جبحْحة[حتٍ ئُّ جبحةةِ خ خىُّآلآ حلذخت ّ إل خُّ مجُّْحتَّذختْ
ئُّ ؤ[هُّة[آل ْ ٌُّةجم[ألِ ط[جلحجبٍ:ْ خ ذ[ةُّة[آل ةُّ:جبَّأل�ُّ ّىحبحآ خلختْْذ ْ ةُّجي ئُّ
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سُّؤ[َّْحتٌِ ضزّحن[ألحبحألِ ٌآل. ئحبَّةخت ّ ّحن ز ٌ[آل جبَّخآل ْآل حنحبح ّؤُّئة ْ ذ[ء حت�ْحأل�ٍُّ
أإلُّحتَّْإل[ جبْحذضضخت ْ جنًخ[ز ٍ17 حت�ْْجبحَّْةضض[ألضضِ ط[زحتٌَِّ: حت�َّإلُّألحبَّة[ألِ ْ
طُّْحألٍُّ حت�ْحأل�ٍُّ ئُّ خًْا ْ:7ب3:إلُّحت:خُّْ:سحتَّ 25ب7 إلُّئدجتححتجبألُّة[ألِ خلُّحتجبَّؤِ
خًْ طَُّّْ ألألُّجبٍآ:خ ّ خإل ؤٌُّحبحأل[ألُّجبح ئُّْ ضٌ[آل ؤُّحتحؤِ ْ جبٌَّ[ألًٌجمر:خلّ[خلُّز ةُّ
جبحت٤ُّْة[ألِ خ ط[زحتَّ ْ يُّحتَّخ[ئهِ ْ ٩ّ ألُّؤ جبَّأل�ُّة[ألِ:ط[جلحجبٍ:ْ:ٌُّةجم[ألِ ةُّ
خى[ز. ّحبَّأل�ّ[آل خ ٌ[آل ٌرَُّّْآ خحن[حت مُّيئُّة[آل ْ ئسّ إلُّؤًْ طزجلٌجمّآل
ذُّأل[ألُّز ذُّةو٢ٍ:آ ٌجتٍ:خلّ[خلِ:ْ:ْذ[حتٍ:شُّؤ[خلِ:ْ خُّ:ألً ضٌ[آل طُّع[ال خلُّحت
ٌألُّحتحألِ ألً ْ حلَّة[آل ّ إل خُّ ْذ[حتٍ ذُّألإل[ ةُّ آ خحبَّآل خل[جل ّ إلُّئًؤُّحتس ًٌّخن سأل
ذُّألإل[ ألُّء ّحبَّأل�ىختجبألِ: خ قًْألٍُّ . ّر خ جبئ٢ جبَّأل�ّ[آل ٍ ئُّْ حخُّحتحآل حت� ْ ٌحلؤ[: ة[حت
ْ زُّؤ[حت ٌ[آل ألُّجبَّةختجبآ يجمٌُّ[آل ضٌ[آل َّْةً ةرًؤر طُّْحألٍُّ خُّئىً ألٌُّ[حتحألّ[آلآ
ه[جنّحلال ززئّجم٨ خلّ[خلُّذِ ةُّ خًْآ ؤُّخُّخلرُّ طُّْ خٌ[آل جنِ:سُّؤ[َّْحتٍ إل٢

خًَّْ. خُّحتأل[ؤٌُّحبح ئُّ ّىُّ جبَّؤ
حبححتةختجبألٍَُّّْ ّ خ سُّؤ[َّْحتٌِ:ْ حت�َّإلُّألحبٍ أل[ألُّجبٍ ّ إل ئّجم٨:خزز خلّ[خلُّذِ
إلُّؤًْ ةةختجبألٍَُّّْ خ ّ إلُّئًؤُّحتس رُّ ّ جبَّخ ذئُّخلُّألحبألَُّّْ ْ حتة نُّحتٌحلٍَّ
ةُّجي ئُّال ّر. ضًححتجبخ زُّأل�ِ ّر خ ّ خل[أل ّر جبَّجن ةُّ: حلححتٌٍُّّآ ّ خ ْ حت�ة: طُّْ:
خلجل س[حتٌخن ٌ ْ:إلُّألحب ذُّةو٢ٍ ْذ[حتٍ:شُّؤ[خلِ:ْ خُّ:ْذ٩ ْ إلُّئًؤُّحتسُّجبح ْ
ْ زُّؤ[حت س[حت ٌ إلُّألحب ْ ذًألحبْذّجتٍ ة[حتجبحألٍَُّّْ ّ�ًؤ[آل خ نُّحتٌحلَّخل[جل. ْ ٌآل خحلْ
ْ خ٢ؤُّألحبحآل ةُّ:جلحتخٍُّ حت�َّإلُّألحبٌَُّّ طُّْ طُّؤُّ ط[ة[ال. رُّ ّ ٌختحألىختجبآل:جبَّخ ْ ْ جي إل٢
جنحت�جي ئُّْ ذُّأل[ألُّز حزُّحت�ٌألُّة[آلآ حت� ْ جنحت�جي ئُّ حت�َّضألُّ خُّحت جبَّغُّألُّ جتْْألًْخل[آل ّ ؤ
خ زُّؤ[حت خُّحتجبإل[ٌْحنغآ إلُّئًؤُّحتسِ ضجنّ[ألُّ. ًحجلٍ جبظ ةُّ ٌأل[ألٍُّ حزُّحت� حت� ْ
ّىِ إلُّئًؤُّحتس ئُّ ألٌُّ[حتحآل ٌألُّحتحألِ ْ:ألً خ:ؤّحبٌ[ جن٠جبآل جبحؤُّجلحتحَّْة[آلآ:إل٢ ْ خ[حتَّمج[
ةُّ طُّع[ؤٌُُّّ طُّْ جبًٌٌَّجمرآ:ٌ[آل طزجلٌجمّألِ:ةًحتجبٍ ط[ة[ؤٌُُّّآ:ةُّ طُّْ َّْإل[جبح

ةألُّزُّحتخل٨؛ ْ ه[جنّجم٨ خلّ[خلُّذِ ٌُّآل ئُّ ٌرَُّّْ ةجبَّةخت خ ضُّئىِ
أجبَّخلرى[حتٍا هختًٌ ذّحتٍ ْ ه[جنّحلال سُّؤ[َّْحتٌِ جبَّحتْْألضضألضض[خلضضِ 5إ

مُّيئُّة[آلث
:ّ زختخل جبَّحتخ[حتٍَّ هختحألىوحتز ؤُّةرُّخِ خ٢ؤُّألحبحألِ ٌ[آل هختحألىوحتزآ زٌُّخت�ٍَّْ
[آل طُّك ٍ]�ؤُّئة جتٍْْ ّ ؤ جبَّحتخضض[حتٍَّ طُّع[ؤحبحآ ألٌَُّّْ[آل ّئى ّ ئ ْ ٌجمر ًإلُّئ
زختخلُّجي أأطُّْ ضٌ[آل.  خ٢ةختجبألٍَُّّْ خ[خُّذِ ةختجبَّ زختخلٌُّ[آل طُّْ ٌُّألُّة[ألِ ْ
خُّ هختًٌآ ط[ؤختحجلَّة[ألِ: أل[ألِ: ّ ة[حتإل خُّ خ ه[جنّحلال ة[حتٍ خُّحتأل[ؤُّْ: ئُّ خًْ: خخت٨ٌ
ألٌٍَُُّّّْ ّئى ّ خُّال:ئ خ٢ؤُّألحبحألُّ طُّْ .ضُّئ ِمُّيئ ْ:مجحت�٩ٌ جبَّخلرى[حتٍ ؤُّخُّخل٨
ألَُّّْة[ألِ ّئى ّ ئ ٌألحبألَُّّْْ ضً أ29ا مُّيئُّة[آلاا:. هختًٌٍ أأذّحتٍ جبَّْز ضٌ[آل
خ ذّحتٌَُّّ طُّال ذًحألّّ[آل خ[جي حجبٌَُّّةِ ذ[حت� حتحٌخنا ٌْئإلئال ْ ةختحةخت أجلٌ�وختٌحب

ّألآل. خُّجبٌدإل هختحألىوحتز يًذ[مل[ألٍُّ ئُّ ه[جنّحلال سُّؤ[َّْحتٌِ جبَّحتْْألأل[خلِ
نيآل ْ :نيخ خًْث طَُّّْ ذّحتٌَُّّ طُّال مجختأل�ُّة[ألِ زختخلّ[حتَّ ئُّ :ّ ٌُّة
خُّ زحنرًّحألِ ئُّ ذًحألّّ[آل ذي[ألحبألّ[آلآ ْ ذختخم جبَّخلُّذِ ّخن ز ذُّأل[ألُّز أل[جلٌُّة[آلآ
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خُّإلختَّؤُّألحبخآلح سُّؤ[َّْحت هختحْحألِ ْ حل ّ إل
هختًٌخل[جل خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍ جبٌىٍُّ ّىِ خلّ[خلُّذ إلُّحت ٌ[آل ه[جنّحلال ة[حتٍ ٌُّةُّؤف
زٌُّحبحةختجبألِ ِإلُّْئ ئُّ خلّ[خلُّذ[ألُّ: طُّال ةُّ طٌَُُّّّْآ :جبٌو[ةر جبقًةختحخلِ ٌ[آل
ضٌ[آل ئُّ ضُّئ نُّحتحٌحلَّة[آلاٍ حجلٌىختجبألِ أحت� ةُّ ّىحبحآل إلُّئًؤُّحتس ٌ[آل ّ حت�َّْجن
ذُّةو٢ٍ ْ أل[خل[ألحبآل ض[طف خُّ ذئُّةختجبألَُّّْآ: إلُّخل٨: إل[ألحبحألِ خحبَّآل. ألّحن[آل:
إلُّؤًْ ِخ[ئط ضجمرألُّ ْ ه[جنّجمرُّة[آل حلَّ ّ إل خلّ[خلُّذِ ئُّ ٌُّأل�٢:ألف ةُّ طُّْحألٍُّ
حلَّة[ألِ ّ إل :٨ٌ خُّحتزختخلّ[حت ْ خ:خلُّحتجن[آل نيُّْخل[ألَُّّْ: ْ ةُّؤًةًحتذِ ْ ِمجُّألحبَّئ
إلُّؤ[ألى[ذحبح ئُّ ٌُّأل�ختحألّ[آل. ْ جبَّخلُّذحبححتَّة[آل حلَّ: ّ إل خلُّحتجن[ألِ :خ ٌ[آل: جبٌىُّآ
ئُّ ْ نيُّْخل[ألَُّّْ إلُّئًؤُّحتسِ أل[خل[ألحبألِ ﴾جلَّخُّئ خُّ ْ ّحنُّة[آل ة يُّخُّةختجبألِ
إل[ألحبحألِ خلّ[خلُّذ ْ حت�َّْجي ئُّ ضُّئ ة[حتجبحألٍَُّّْ ةُّ جبَّة[زآ ْح ذًحأل[خُّجبَّحت
طزجلٌجمّآل ألٌُّ[حتآ:ٌ[آل ٌُّألِ جبَّْحتٍ ئُّ سُّؤ[َّْحتَّ ْ ضُّئ طُّْ ذئُّةختجبألَُّّْجبحآ
ّحبَّة[زآ جبَّخلرس ْ:ٌُّأل�ختحآل ةُّخلُّة[آل هختًٌٍ خُّ ذّحتٌَُّّ:ةُّ طُّال ٌر. جبَّحتخىُّْ
خى[ز جبَّخلرى[حتٍ جلٌَّألُّة[آل ْ مُّيئ ذضضُّْحٍْ: ةُّ طٌَُُّّّْآ خ ط[ؤ[عُّةٍُّ
جنًخإل[ألحبألِ :خ إلُّْئحبحآل ؤُّخُّخلر. خلّ[خلُّذِ ِحٌُّئ ٌخت� مجً ْ َّْ زٌُّخت� خّ[ألى[ذُّ: ْ
ذُّْحٍْ ةُّ ْحضألّحن[ألحبحآل ْ ؤّجمخت:ْ:ٌُّؤُّآل:ْ:ئّدّ[ ْ ذًألحم خُّ ٌال إلُّحت إلُّئًؤُّحتسِ
جبَّخلُّذحبححتحألِ جبخبٍ ئُّ ْذ[ألُّ: طُّْ َّْةً ضُّئ ةُّ ئَُّّْجبحٌُّ ني[حتَّخلُّحتَّة[آل
ض خُّحتحؤدُّحتٌحنحبح ئُّ خىُّآل. خُّحتز[: حزُّحت�ٌآل حت� ْ ضزّحن[ألحبحآل: ْ إلُّخلغ ٌال إلُّحت
ئَُّّْجبحٌُّآ سُّؤ[َّْحت حت�َّخلِ ْ:هختٌ[جب ةُّذُّألإل[:حت�جلمج[حتةُّحت خٍَُّّْ ألًحألحبآل ْ أل[خل[ألحبآل
ّر ألُّخ إلّمت جبَّخلرآ:ٌ[آل خ�ختألُّ جبَّخلُّز شىًؤُّز ألٌُّ[حتحألِ ْ طزجلٌجمّآل ةُّ
خ:ضُّئ مجُّْع[ألحبألِ ّىُّ:ئُّ جن خُّ . ٩ّ ألُّؤ ّجمر[ ط جبَّخلُّذٍُّ ْ شىًؤُّز طُّال
ْ ؤ[ي جبَّخلُّذُّ. خ[خلىختجبآل:ئُّ طُّْ ضُّئ:ئُّ:جبخبٍ هختًٌجبحألِ ْ جبَّخلُّز ًٌحألحبألِ جب
شّحلخِ خلّجمرُّؤِ ذُّْحٍْ ذُّةو٢ةختجبألِ مجختذآل:ْ حت�َّضألُّ ْ:مُّجبحئُّزآ ط[جلحجبٌُّّة[آل
ُّئُّمج طُّْحألٍُّ ذُّْحٍْ جبحأل[ألِ ض[طف: خُّ: ْ مجختذآل حت�َّضألُّ ذُّأل[ألُّز شىًؤِآ ْ
جبٌجم[آل ألًْخلُّحتحآل ْ ؤّحبٌ[ ذ[ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة ٌى﴿ختحٍْ حت� ئُّ إلُّحت ألفآ طزجلٌجمّآل
ئُّإلُّؤ[ألى[ذحبح مُّيئُّة[آلآ جبَّخلرى[حتٍ ٌ[آل هختًٌآ ٌد[جلٍ حت� ذّحتٌَُّّ. ئُّال ّىُّ خُّجن
إلُّؤ[آل ضجنّ[آل:خُّ خُّال جبَّة[زآ خُّحتحؤدُّحتَّة[آل ذُّض٩ًٌ ذُّةو٢ْ ْ حت�َّضألُّ ةُّ
حخُّحتْ حت� ىإل[ذٍُّ: ّ ز ْحذ[: جبَّةُّآل. ة[حت خ٢ةختجبألَُّّْ ْ خلّجمرُّال ْ خل[جلْة[حت ْ ًَّّحت ز
خُّئىً ألٌُّ[حتآلآ ةُّ: ئُّْحألٍُّ خ[جن١ألف ألُّء ألًضدُّة[ألّ[آلآ ْ ٌحلؤ[ ة[حت حت�َّْجنضضِ
إلُّحتَّْةً ألًْخلُّحتحألّحنّ[آل: ْ ؤّحبٌ[ ْ ؤُّجبَّألِ ِؤُّئة ٌى﴿ختحَّْة[ألِ حت� ضختحز١آل. 
ز[حتئُّؤ[ألر[حتحألّ[آلآ خلّ[خلف. ٌ[حتٍ خخت� ْ خلُّحتةختجبَّ ْ شّحلذ خُّ خلُّحت جبٌىُّ طُّْحألٍُّ
شّحلخُّة[ألِ إلُّحتَّْةً طزجلٌجمّآل ْ:شّحلخِ خ[جن١ألف جبَّخلُّز ئُّْحألٍُّ ّ�ًؤ[آل خ
أحطختخم ةألُّة[آل:ٌ[آل ٌُّآل:خلُّحتةختجبَّ ذُّألإل[:ئُّ ْ ذ[حتٌىُّة[آل خبْْحتَّ ئُّ جبَّخلُّز
ةُّؤًةًحتذِ ئُّ خُّجنحبححتٌِ ْ ِمجُّألحبَّئ طُّع[ال:ئُّ خلُّحت جبَّجبَّآلث ٌ[حتَّة[آل خخت� حئيحبٌالا
طُّْ إلة[حتٍ خُّ طُّْحآل ةُّ: حت�حجبٍَّ خُّإلُّؤ[آل ْذّخن إلُّئًؤُّحتسِ ألُّإل[ؤُّذِ: ْ
خُّجنحبححتخًْآل ألُّء ٌختحألُّجي ة[جب ْ حْ إلُّئجمًحت� خلُّحتةختجبَّْ طُّْ آ إلُّئًؤُّحتسٍُّ:جبحجبَّألف



6667

هختًٌَّ ْ خلّ[خلُّز طُّال إلُّئًؤُّحتسُّ:ْ طُّال خًْآل. ّحنىُّحتْ:ة[حتحجي ز جبَّخلر آخُّئىً
جبحت٤ُّْة[آل خُّحتجلةختجبألٍَُّّْ ْحذُّ أجبق[مجسِا ٍ ّحبَّْذخت ّ ز خلّ[خلّحبح هُّحتإلُّأل�ِ ئُّ

جبحت٤ْ[ألُّ. خُّْ جبخب ٌ حت� زٌُّخت�ٍَّْ ْ خلّ[خلُّز زّ[جبَّةختجبألِ ْ
خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌفآ: جبخبٍ مجًذ[حتجبح ئُّ ه[جنّجمرُّة[آل جلَّؤّألُّجبح إلُّؤ[آل ئُّ إلُّحت
جبَّمج[ذُّ ذ[ حلذختآ ّ إل خُّ ئُّ:خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌُّّةِ:جبحت�ألحبَّذختْ جبحةةّىختجبألُّ ةختجبححتجبح ئُّ خُّال
خُّ ألٌُّ[حتَّة[ألّ[آل جبقًةختحخلّحنحبح:ةُّ جلَّؤّألٍُّ ئُّ جبَّْئُّذِ. خلُّحتؤ[ٌُّجبححتٌِ حت�حجبٍَّ
إلٌُُّّ جبقًةختحخلّ[آل جبخبٍ ؤ[إلُّّذِ إلُّؤ[آل ضٌ[آل خُّال جبَّجلحألآلآ جبقًةختحخلِ جبخبٍ
خلُّحت ْ جبَّخّألآل ضٌ[ألَُّّْ ىر[حتٌحلؤِ ّ خلّ[خلُّز:ْ:خل ئُّ حت�َّْجنُّة[آل جبألّ[ْ ذُّْحٍْ ْ

ٌُّةجم[ألّ[آل:إلٌُُّّ. ْ جبخبٍ:ط[جلحجبٍ ذذ[ئّر[حتٍ:ْ طُّع[ال:ؤ[إلُّّذِ
أخلُّحتؤ[ٌُّجبححتٍآ: زختخلُّة[ألِ خنيِ:ئُّخلُّحت ةُّ ط[مج[جبححت:جبَّةُّال ٌحل خُّحت� ٌألُّحتحألِ ضً :
ألَُّّْال ّئى ّ ئ ْ خ[خم ةًحتجبٍ ه[جنّحلؤِ جبَّحتخ[حتٍَّ ذذ[ئّر[حتٍا ْ جبقًةختحخلِ جبخبٍ
ةُّ جبَّحتةُّْذآل خُّ:ط[جنىختح ه[جنّحلؤحبح ئُّ ة[ذُّ طُّْ طُّال:ؤ[إلُّّذ[ألُّ نيًألىُّ ألُّةختجبَّْْآ
ْ جبَّخلر ٌرُّ ألُّمجخت جبَّخلُّز ةًحتجبٍ ه[جنّحلؤِ إلًّحجبححتال مجختذُّ:جبَّخلر. جبَّخلُّذّ[آل

؛ ٍ جبَّحتألُّةُّْ ؤ[إلُّّذ[ألٌُّ[آل طُّْ

خلُّحتني[َّْة[آل :
إلختؤحلحآلآ زًحت ظؤحب ذختقٍُّ آ خأل[ز[حتز ئًطِ آ خختْؤخت إلشحبإلال ؤ[حتةحمآ ة[حتئ 1إ

ئ28. 1386آ ذإلختحآل حْئآ ني[س زختخلخنآ ألحنخت
ؤختجبْط ؤ[سحب خلختزختخل٨ خُّ ةختجبخلر[آلآ جبحألحن�[َّ ةختجبٍآ ه[حتخلِ هختإلألل 2إ

.64 ئ سئحب:حْئآ حتْش[ألِآ
حسرؤ[مِ:ْ مئًال هختحألىوًحتز:جبحت ؤىرد حألري[جبٍ ألًجلحتٍآ:ألمختٌُّ مئِ شجمف 3إ

ئ34. جبْال:1386آ ني[س ألحنخت:حمج[َّآ حألجم[ألِآ
ئ41. س. خم. . ُ 4إ

ئ12. آ خختْؤ٢ ٍ18 ؤ[حتةحمآ ة[حتئ 5إ
إلُّخبؤًْعًحجلاا أأطزجلٌجمّألِ جلححتحَّْة[ألِ ئُّ جن[حتَّجلحخًْآل ئُّ جلٌ[ذخت خ 6إ
جبقًةختحخلِ خلّجمرُّؤِ ئُّ أأطزجلٌجمّآل ْذ[حتٍ ْحألُّ خخت� طزجلٌجمّآلاا ْأأألّؤىلُّ
أميئ ٧ّ ةر ئُّ ْ خحن٢ٌُّ شجمف جب. ألًْخل٩ّ ئُّ إلُّخبؤًْعًحجلَّة[آلاا ُّ حت�خبق ْ
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�حألِ َّْحتمج٢ ئُّ 531ا:ْ 499إ ئ ئ 1386آ حْئ ني[س ألحنختأل�[َّ:ؤن[حيختآ جبحتخلّ[خلرآ
ؤّإلختجبحجب. طُّةختَّؤِ

أل[ألِ ّ خُّة[حتإل ًٍَّّ جن حت�َّْحاا ذًألحبْذّجتٍ ْ حل ّ إل أأز[ْحألىختجبألِ حت�خلرٍُّ 7إ
ّحلٍ إل ذ[ٌدُّفُّألحبٍ َّْةً ٌدُّحتااَّآ ْ أأؤ[ةحم [آل طُّك أل[ْجبححتٍ ةؤُّئأل[خلِ ْ خ٢ؤُّألحب
مد[خم جبة١ ذختقٍُّ نختذآ حألحبٌحنٍُّ جبحت جبْئر حْجلحتآ ّذ, ْحألُّث خخت� ٌختآل. ؤجب جبَّْئُّذِ

.85 1386آ:ئ حْئ ني[س هختجلحآلآ خ[يختٍآ:ألحنخت
ْ مجحلٌألخن: حسرؤ[مِآ هئجموٍُّ :ْ جنأل[خلِ س[ؤنُّ: جبحت آ ؤ[حتةحم ةضض[حتئ 8إ:
ؤخلجمُّ خ[خ[ٌِآ ٌحل زختْ ذختقٍُّ: آ حتْخئ ؤ[ةحلقّئف: ْ خ[ذ[ؤًحت ذال زّحن�ور[حتآ

.323 ئ 1389آ ذإلختحآل أل�[َّآ حألرحن[حتحز
ني[س ذإلختحآلآ حألرحن[حتحز:جبحألحن�[َّ خلّ[خلِآ ْخجمّش حأليذ آ خحن٢ٌُّ شجمف جب. 9إ

ئ1. 1374آ جبْال
مد[خم ذختقٍُّ ؤ[حتةجمّجمالآ جبحت ححيئِ سختٌ[ألإل[ٍ ةًةًهجمىِآ ئحن 10إ:

.59 ئ سئحب:جبْالآ ني[س:جبْال:1385آ ألحنخت:,مج[َّآ ؤّألِآ
.27 ئ آ ؤ٢خخت إلُّخبجبٍَّ ؤ[حتةحمآ 11إ:ة[حتئ

23إ60. زُّحت�َّة[ألِ خم. س. .:ُ خحن٢ٌُّآ شجمف جب. 12إ
.59 إ خم. س:. ئ:ئ58 . ُ 13إ

.233 ئ ؤىرد:هختحألىوًحتزآ حألري[جبٍ ألمختٌٍُّ ألًخبحتٍ:آ مئِ شجمف 14إ
ذختقٍُّ جنأل[خلِ:خلّ[خلِآ س[ؤنُّ ئّسجمرآ ؤ[حتذف خلّؤًحت ْ جبْجل حتحخختز 15إ

.137 ئ 1371آ حْئ ذًخمآ:ني[س هختس[جبآ:حألرحن[حتحز شجمف ظؤحب جبة١
ألحلحتٍ خلّ[خلر مئال: أؤد[ألِ خلّ[خلِ جبحألخن حؤًجلجي خحن٢ٌُّآ شجمف جب. 16إ:

ئ149. 1385آ ذإلختحآلآ جبحألحن�[َّ جنحنالآ ني[س ْذ_خلّجمِاآ
أل٢ْإل[ٍ:حسرؤ[مِ:جبحت أأليخن خلّ[خلِ جنأل[خلِ س[ؤنُّ خحن٢ٌُّآ شجمف جب. إ17

ئ:315. ألإلال:1382آ ني[س جلألحبمجِ:خلّ[خلِاآ:ألحنختألِآ
141 ئ خم. سآ .ُ ئّسجمرآ ؤ[حتذف ْخلّؤحت جبْجل 18إ:حتحخختز

ذختقٍُّ ؤ[حتةجمّجم٨آ حيرخي[جبٍ ألمختٌُّ حيرخي[جبث مئال ؤألحبئآ ححتألجمر 19إ
نت:588. 1359آ ذإلختحآل حألرحن[حتحز:ضًححتجلؤِ:آ إلًجنألل:ْجلٌختٍآ

98إ99. ئ ئ هختحألىوًحتزآ ؤىرد ألًخبحتٍآ مئ شجمف 20إ
جبْالآ سئحب ؤ[ذّئآ: حئىجم[ألحبحتْ ألمخت جلٌخت: أل[خلًّأل[ئّحلالآ: حكن[حتي جبحٌختَّ 21إ

.678 ئ 1383آ ذإلختحآل حؤًحت:ض[حتسُّآ ْجلححتز  خيخيِ ةر[مل[ألٍُّ
جبْالآ سئحب ئّسجمرآ: ؤ[حتذف خلّؤًحت جلٌختألمخت جبؤًةختحخلِآ حكن[حتي جبحٌختَّ 22إ:

.982 ئ 1383آ ذإلختحآل ض[حتسُّ:آ ْجلححتز:حؤًحت  خيخيِ ةر[مل[ألٍُّ
ضحنًألرآ ْ ي[ألًآل خألّ[ؤف...آ ْحئ١ ح٤ّرآ ة[حتئ حمج[ؤغآ سًحتسًّ 23إ:
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ني[س حتضحبحجبآ حي[.:عوِآ:ألحنخت ؤإلختمج[آلآ حؤّحب زًحتآ هختإل[جب ؤختحجب ٌْختحٌخنآ ْ مجحلٌألخن
.97 ئ 1387آ حْئ

.315 ئ خلّ[خلِآ جنأل[خلِ س[ؤنُّ خحن٢ٌُّآ شجمف 24إ:جب.
.679 ئ جبْالآ سئحب أل[خلًّأل[ئّحلالآ حكن[حتي جبحٌختَّ 25إ

.679 ئ. س. خم. .:ُ 26إ
جبؤىختحذّآ حٌحبَّح٥[ٍ ئًخبٌإل[ٍ:خلّ[خلِ:ْ حت�ٌىل[حتجب:جبحمجختآ:حٌحبَّ خ[ئآ ذختألحم 27إ

.262 ئ حْئ:1384آ ني[س خإل[حتآ زّ حألرحن[حتحز ؤألرمؤِآ ]ٌجبة١:حت خختمجختجبحآلآ
ُ. خم. س. ئ262. 28إ

ئ109. هختحألىوًحتزآ ؤىرد ألًجلحتٍآ مئ 29إشجمف


