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  م  س  ب  
 
 يم  ح  الر    ن  م  ح  الر   الل

َََد َمَ الح َ
َرَ ََلله وَ ينَ مَهالَ العَ ََب  َأَ ،َ َََنَ أَ ََد َهَ ش  إهَل  الل ََلَإهَََهَ لَ َ َََهَ د َح َوَ َََ َل  ش  َرهََ وَ هَ لَ ََيك  َأَ ،َ ََأنََََد َهَ ش 

َرَ وَ َهَ د َبَ اَعَ د َمََح َمَ  ََهَ ولَ س  يَ لَ عَ َىَالل َلََص 
َوَ َهَهىَآلهَلَ عَ وَ َهَه بهَح َص 

َوَ َهَه َ.ََمَ لََس 

بَ مََأَ  فَ ََ؛د َعَ اَ
َََهَههذَه تَ يَ قَ تَ انَ ََأبيات 

مَه ومَ ظَ ن َمَ ََنَ هاَ
َ"ََةَه ح َيَ ص 

َح َََةَ  َََق 
َف  َفَ لهَََ"لَ اط َبَ الَ ََاخَ مَ يَص  َةَهيلَ ضه

مَ َّلَعَ الَ ََخهَيَ الَشَ
َد َح َمَ الَ ََةَه الن َيَ ح َيَ ََنَ بَ ََد َمَ ح َأَ ََثه ج َىَ

رَ ََيَ مَ 
وَ الَ عَ تَ ََالل َََهَ مَ حَه ى،َ

َعَ ََةَ ومَ ظَ ن َمَ ََيَ هَه
َةَ يمَ ظه

ج َََرَهد َالقَ 
َيَ بَ أَ ََدَ د َ،َعَ ةَهد َالفائهَََةَ يلَ لَه

َيَ بَ 529ََاََهَ اته َارَ كَ ذَ ََد َقَ وَ ،ََت  ه  م 
رَ َََن اظه

يََاَفهَبهَ تَ كَ ََهَ نََىَأَ الَ عَ تَ ََالل َََهَ مَ حَه

َبَ قَ ََ:يَ أَ -ََهـ1389ََامَهعَ  َفَ وَ ََل 
40َََـََبََهَهاته ََ-ةَ ن َس 

َرَ هَ اَظَ مَ د َن َعَه َوَ عَ الَدَََت  ح َلَ الَهََات 
َمَهََةَ يََادَه َرَ تهَنَاش 

،َةَ يََاكه

َعَ بَ وَ 
وَ ةَ يََثه َنَ ،َ وَ ةَ يََرهَاصه َذَ ََرهَيَ غَ ،َ فَ لك  َقَ ،َ رَ ََد َص 

بهَعَ تَ ََالل َََهَ مَ حَه الرََهَ الىَ أَ لَ عَ ََدَ اَ َىَ َح َص  َالن َََابه ََلَهح 

ح َلَ الَه
َ،َوَ ةَهيََادَه َاَفَ هَ ن َمََض  َص  َََةَ عَ افهََنَ ول 

َوَ يَمَ فه َض  عَ وَ ن َتَ مَ ََوعات 
َقَ يَ ،ََةَ  اََول  ه  م 

رَ ََن اظه
يََالىَفهَعَ تَ ََالل َََهَ مَ حَه

مَ د َقَ مَ 
وزَ ج َرَ ال ََةَه

َ:ََةَه

َََلَعَ لَ وَ ََ"
َأَ ََنَ مَه َبَ خ  َلَ تهَََثه َوَ عَ الَدَََك  َبَ أَ وَ ََاته ش 

وَ هَ عَه َأَ ا،َ نهَهَ د َش  َََةَ ايَ كَ اَ
الَهفه َيَ َس  هَ أَ وَ ََمَهّل 

َهَهلَه

ظَ فَ أَ وَ 
دَ هَ عَه ح َلَ الَهََةَ وَ عَ ا:َ

اتََتهَالََََادَه َذ َخ َيَ َأَ ََت  َكَ ش  وَ ال  اطَ مَ نَ أَ َ
عَه فَ ةَ َدَاَ َعَ بَ ََنَ مَه،َ

َإهَََةَ يََثه اش  َرَ تهَلىَ
ىََلَ إهَََةَ يََاكه

َمَ لَ عَ 
له َةَ يََانه تَ هَ نََ؛َ َالنََََرَ غَ اَ َقَ لَ أَ بهَََاس  اقَ رََبَ ََاب 

تَ ةَ  وَ هَ ذ َخَهتََ،َ َاَ عَ ادَ خ َمَ لَ لهَََةَ يلَ سه
كَ ةَه يََرَ الح َ،َ

وَ ةَه ،َةَهالَ د َالعَ ،َ

َمَ الَ وَ  اوَ س 
يَ اةَه بهَاعَ د َاَخهَهَ ونَ ولَ قَ ،َ َاَ يََرَ َح َّل 

وَ ةَ  َ،َ عَ ل  وَ ةَ الَ د ََ َ،َ مَ ل  ََ اوَ س 
بَ اةَ  َ،َ َكَ ََل  هَ ََل 

َمَ لَهكَ الَ ََهَهذَه َرَ بَ ََاته ََق 

َ َلََخ  َكَ ،َفَ ب  وَ الد َََل 
َََلَه يَ الش 

ح َََةَهيََوعَه
يََرَ الح َََةَ يقَ قَه

َبَ اَكَ يهَ فهَََةَه ح َ،َوَ ت 
الَ د َعَ الَ ََةَ يقَ قَه

ََمَ لَ اَظَ يهَ فهَََةَه
َبَ أَ ََنَ مَه ََعَهش 

ح َ،َوَ مَهلَ الظَ 
َمَ الَ َةَ يقَ قَه اوَ س 

َذَهاَكَ هَ نََأَ َاةَه َرَ مَ ال  ََلَه،َبَ ب 
َبهَََمَ هَ د َن َعَه

َذَ ََد َضه َ.لك 

َأَ رَ قَ  هَ ََنَ عَ ََت 
َوَ عَ الَدَََهَهذَه وَ اته َفَ رَ عَ ،َ ح َََنَ مَهََت 

مَ هَ تهَيقَ قَه ج َاَ َلَ عَ اَ
أَ نه َََمَ لََأَ تَ يَ

َمَ يَ ََنَ مَ له َونَ س 

َيَ وَ  َح َتَ ََونَ ح َبهَص  َأَ طَ وَ ََت 
وَ هَ ته َيَ ا،َ َََنَ وَ لَ ص 

كَ فه َيَ ذَ هَ ارَهن َبهَََينَ حَهََل  َا،َ ح َىَج َلَ عَ ََامَ قَ ََمَ هَ رَ مَ أَ ََنََله َََلك 
ََودَه

وَ ارَهبَ الَ  فَ ةَهيََلَ كَ الَ بهَََهَهارَهكَ نَ إهَيَ َيَ أَ رَ ،َ َاجَهوَ الَ ََنَ مَهََت  َأَ ََنَ أَ ََيََلَ عَ ََبه َََمَ هَهس 
عَهفه َيَ هَ ََجهَّل 

ََد َعَ بَ ََاضَهرَ مَ ال  َََهَهذَه

َتَ  َخَهش  َََةَ اءَ رَ ا؛َبَ هَ يصه
َنَ ،َوَ ةَهمََلذ َله َح َص 

َأَ ،َوَ ةَهمََل  َاَله َفَ ض  َلهَلىَذَ إهَََت  َأَ ََك  ََاءَ يَ ش 
َفَ الَ خ َمَ الَ ََنَ مَه ََضَهعَ بَ ََد َن َعَهََاته

َمَ الَ  س 
َ.ةَ د َائهَفَ الَ َمََتهَتَ ؛َلهَينَ مَهلَه

َبَ تَ كَ  قَ الَ ََاهَ رَ يَ َََامَ ََت 
هَ فهَََئَ ارَه يَ

وزَ ج َرَ ال  َََهَهذَه
َهلَ ََةَ لَ اوَ ح َمَ ََةَه َل  َص  وَ حهَّل  ََةَ بَ غَ رَ ،َ

وَ ن َمَه َمَ ي،َ َةَ مَ اهَ س 

َيَنَ فهَ َالَصََرهَش  َ.َاهـََ"حهَّل 
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رَ فَ ىَإهَلَ يَإهَاعَهالَدََانَ كَ وَ 
هَ َادَه

َيَ بَ ال  ََهَهذَه َبهَََاته
ه
الَ وَ َاءَهقَ تهَنَ ال

ايَ ن َعَه
َأَ َةَ َدَعَهَةَه َبَ س  ََ:اب 

َةَ يََمَ هَ أَ  -1 َوَ مَ الَ َ َوعَهض  َذَهالَََ اش  َلَ مَ تَ يَ َت  يَ لَ عَ َ
َهَه هَ َ

َهَهذَه َيَ بَ ال  ََ وَ ات  َ،َ َةَ َدَشه اج َح َالَ َ
َةَه يَ لَ إهََ

َهَه وَ فهََ اَن َتهَقَ يَ

َح َالَ  َدَ َدَج َيَتَ ذَهالََ،َوَ رهَاضه َوَ عَ الَدَََيهَهفهَََت  َهََات  ح َلَ ال 
َن َيََعَ تَ ،َفَ ةَ يََادَه َمَ الَ ََته َََةَ مَ اهَ س 

َيَنَ فه َؤَ اَيَ مَ ََرَهش  َص  ََل 

َ
ه
َعَ ال

هَ يَ وَ َيح َحَهالَصََادَ قَ ته
اوَهعَ مَ بَهَمَ دَه

َالَ َلَه َح   .لَهاطهَالبَ َانَ يَ ن َبَ َق 

َََةَ بَ غَ الرََ -2
افه ارَهيَ ه 

ته وَ المنظومةََش  َلهَذَ ،َ َيَ ح َََك  َن َمَ ََونَ كَ تَ ََث  َََةَ بَ اسه
ح َفه ج َيَ

َهَ مَه
ه
ل َاَ َس 

َته رَ ش 
َََاهَ احَه

يَفه

َرَ وَ الَدَوَ َةَهيََمَهلَ عَهالَ َوسَهرَ الد َ رَ الَشََاته
 .ةَهيََعَه

َرهَقَ تَ  -3 َهَ ظهَفَ حَهََيب 
َدَ رََفَ اَتَ مَ ََاءَهقَ تهَانَ اَبهَهَ بهََّلَطَ اَله هَ ََهَهبهَََت 

بَ ََنَ عَ ََةَ وزَ ج َرَ ال  َََهَهذَه
َومَ ظَ ن َمَ الَ ََةَهيََقَه َةَهيََمَهلَ عَهالَ ََاته

أَ فهَ َوَ بَ يَ َابه عَ الَ َ
َةَهد َيقَه مَ لَ عَ َ َجهَهَ ن َىَ َلَههَ أَ َ ََ َةَهن َالس  اعَ مَ ج َالَ وَ َ

َ،ةَه بَ َ
عَ يد َعَه َنَهاَ َرَ الطَ َ

َقه َكَ الَ َ َةَهيََمَهّل 

بَ مَ الَ وَ 
َاحَه َلَ فَ الَ ََثه س 

رَ ََمَ اظهَالنََََنََإهَفَ ََ،ةَهيََفَه
َقَ نَ ََامَ قَ ىَأَ الَ عَ تَ ََالل َََهَ مَ حَه  َََهَ ض 

َله ص 
بَ المَ ََولَه

َهََئَهادَه ح َلَ ال 
ََةَهيََادَه

َ ل ىَ َال  َع  َس 
َاله َيبه رَ الَشََ

َةَهيََعَه دَ ارَهوَ الَ َ
َةَه الَ فهََ َتَ كهَيَ َابه َوَ َ َةَهنََالس  َنَ مَه،َ َالَدََ َلَهئهَل  قَ عَ الَ َ

َةَهيََلَه ،ََةَهيََلَهقَ النَََ

بَ اطَ خ َمَ وَ 
يمَ لَهالَسََرهَطَ فَهالَ َةَه

قَ عَ الَ وَ َ،ةَه
يح َرهَالَصََولَه

دَ َ،ةَه
َفهََرهَكَ فَ التََىَلَ إهََايَ اعَه َوَ كَ الَ َاللهََيَآياته

اَمََ،َمَهةَهيََنه

َرَ يَ  َس  َخ 
َه ََيد َزَهيَ وَ ََانَ يمَ ال 

يَ يَالَ فه
 .ينَهقَه

َكَ وَ  َذَ ََل 
َله َيَأَ فهَََك  َلَ س  َََيَ مَهلَ عَهََوب  ََسَيَ مَ وَ ََلَ هَ س 

َر  َعَ الَ ََنَ مَهََالَ ،َخ  عَ والتََََرهَس 
ََ،ََيدَهقَه ل  فه غ  َم  ي ر  غ 

قَ يَ رهَطَ لهَ
لَهالَ َةَه د  رَ اظَ ن َمَ الَ وَ َج 

َ.ةَه

َََةَ بَ غَ الرََ -4
َرهَعَ يَالتََفه َرَ تَ بهَََيفه ج َالنََََد َمَ ح َأَ ََخهَيَ الَشَََاثه

رَ ََيَ مَه
ةَهى،َبهَالَ عَ تَ ََالل َََهَ مَ حَه م  د 

زَ ج َََخه
َيَ ََءَ 

ََنَ مَهََير َسه

ََ رههه ه  و  ج  َ ن 
مه َ ء  ي  ش  َ ي ةه

له ت ج  و  َ،
هه ل ومه ع 

ن ونههَه ك  م  َد َيَ ََو  اقهَََل  ال و 
لههَه بأ ط ّل  َ مَ لَ عَ ََف  وَ ىَ َوَ ََ،هَ اءَ رَ اَ َي عهل 

نَ 
مه َ ب 

ارَههَ نَ أَ ََال ط اله
اََهَه م  د  َهَهنَ ََب ع  ةَ ل  ف  ر  غ  َمَ ََنَ مَهَََ

هَ ََنََإهَفَ ََ،هَهائه
َيَ بَ ال  َََهَهذَه ََلَ عَ ََةَ الََدَ ََات  ََى ل مه عه ةهَ ار  ز  غ 

هَه مه د  ق  َ وخه س  ر  و  ا،َ ه 
،ََ،ن اظهمه تههه ق  ف  ش  َدةهَ شه و  َ،

هه حه ن ص  َ ظهيمه ع  ََوَ ََو  ادهقه َرَ يَ غَ ص 
ب ههََىََلَ عَ ََهَهته ر  َ

ةه رهيع  ش 

هَ  ل  و  م  َ،َوَ و  د َص 
َالَ بهََهَهعَه َح  ََجَح ََةَهوََقَ ،َوَ ق 

َلَ ادَ ج َمَ َنَهس َح َ،َوَ هَهته
َيَ يَهَهتهَالََبهََهَهته

ََنَ س َح َأَ 
َيَ يَهَهتهَلََله

 ََ.مَ وَ قَ أَ 

َ

َ

َ
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َََهَ بَ نَ أَ وَ 
أ َننهيََيََفه َ ةه م  د  الَتق  َ

هه ذه ه  َ ت امه
َمَ تَ اعَ ََدَهقَ خه َفهَََدت  بَ يَض 

َيَ بَ ال  َََطَه قهَلَ عَ ََاته اءَ رَ ىَ
َََةَ  َوَ ص 

ََةَ يََته

ومَ ظَ ن َمَ لَ لهَ
َبهَََةَه َوَ ص  رَ هَ مَهاظهَنَ ََته اَ

وَ ََ،ىالَ عَ تَ ََالل َََهَ مَ حَه
ل ةَ هَه او  ت د  م  َ مَ لَ عَ ََةَ وعَ فَ رَ مَ وَ ََي  وَ ىَ

َالرََََهَهعَهقَه س 
ََيَ مَه

رهَيَ غَ وَ 
وَ هَه عَ هَ تَ لَ ابَ قَ ،َ الن َلَ اَ خ َس َىَ

وعَ بَ طَ مَ الَ ََةَه
َََةَه ََنَ مَ ضه

َتَ كَه َتَ فَ "ََابه َرَ ََح  ب َعَ الَ ََب 
َرَ ََعَ مَ ج َبَ ََيدَ  َس 

ََلَ ائ 

وَ التَ 
ََََ"يدَ حَ  اره د  َ

اته ط ب وع  م  َ ن 
مه ال ى،َ ع  ت  اللَ  ه َ م 

حه ر  َ ي 
مه النَج  ي ىَ ي ح  َ ب نه َ د  م  ح 

أ  َ ةه َّلم  ال ع  َ لَشي خه
له

ََ ال  ول ى ة َ الَطب ع  َ، اجه ن ه 
1436ََال مه َََةَ ومَ ظَ ن َمَ الَ ََعَ قَ تَ وَ ََم،2015ََ-هـ

َََنَ مَهََيهَهفه ََص  ةه يف  إلى251َََحه

َ َص  ةه يف  ََ.303حه

قَ وَ 
َتَ اقَ ََدَه مَ عَ ََرَ ص 

يَهَ فهَيََلَه
ومَ ظَ ن َمَ الَ ََهَهذَه

َفَ ََاءَهقَ تهَىَانَ لَ عَ ََةَه ََلَ ص 
"ََوَ هَ اَوَ هَ ن َمَه

لَ مَ ََعَ مَ ََارَ وَ حَ 
ََ،"دَ حَ 

َبَ ثَ أَ وَ  َمَ الَ ََمَهاظهَالنََََةَ مَ د َقَ مَ ََهَ عَ مَ ََت  تَ ش 
الَ لَ عَ ََةَهلَ مَه مَ ح َىَ

وَ الَ عَ تَ ََللهَََدَه يَ لَ عَ ََاءَهن َالثََىَ
وَ هَه َالَصَ،َ نَ لَ عَ ََةَهّل  يَ بهَىَ

ََهَه

َ يَ لَ عَ ََىَالل َلََص 
آلهَلَ عَ وَ ََهَه َوَ ََهَهىَ بهَح َص 

َوَ ََهَه َرَ وَ أَ ََامَ ،َكَ مَ لََس  َمَ ََدت  بهَََرَ َدَاَص 
ََهَ تَ ومَ ظَ ن َمَ ََهَه

َالَ ََنَ مَه َح  ىََلَ عَ ََث 

َمَ التََ َس  َتَ كهَالَ بهَََكه َوَ ََابه َوَ ثَ وَ ََةَهنََالس  ََسَمَ تَ ََنَ مَ ََابه مهَ بهَََك 
َمَ ا،َلَه

َالتََوَ ََاعَهبَ التَ ََإهَد َبَ مَ ََيزَهزَهعَ تَ ََنَ مَهََيهَهاَفه س 
،َيمَهلَه

َلَ قَ تَ انَ ََمََثَ  َيَ قَ تَ انَ فَ ََت  َفَ الَ ََنَ مَهََت  الََََلَهص 
عَ ذَه َََهَ د َقَ يَ

بَ مَ ََرهَكَ ذَهله
َََئَهادَه يَ الش 

يَ مَ ََةَهيََوعَه هَهمَ التََكَ ََونَ كَ اَ
اَمَ لهَََيدَه

َبهَََنَ ح َنَ  د َص 
رَ اوَ ح َمَ َنَ مَهَهَهدَه

لَ مَ الَ َةَه
َرَ اظَ ن َمَ وَ َدَهحَه

هَهضَهقَ نَ وَ َ،هَهته سه َأَ وََأ س  َص 
جَهج َح َََدَ رَ وَ َ،هَهوله

أَ وَ َهَه
ََ.هَهتهَلََدَه

َتَ أَ ََمَ لَ وَ  َرََص  بهَيهَ فهَََف  َأَ تَ ََوَ أَ ََيمَ دَهقَ تَ اَ
وَ ير َخه َ،َ بهَل  بَ تَ ََوَ أَ ََظَ فَ لَ ََيرهَيهَغَ تَ َ

وَ يلَ دَه قَ مَ نََإهَ،َ َاَ َرَ ص  مَ عَ ََت 
يََلَه

هَ ج َوَ 
َانَ ََد َعَ بَ -يََدَه

َلَ عَ ََ-هَ انَ يَ بَ ََمَ َدَقَ اَتَ مَ ََاءَهقَ ته بَ ىَض 
ومَ ظَ ن َمَ الَ ََطَه

َلَ عَ ََصَهرَ حَهالَ ،َوَ لَهكَ الَشَبهَََةَه َىَس  َمَ ّل 
اَهَ ته

َ.لَهلَ خ َالَ َنَ مَه

زَه َي ج  ن 
أ  ،َو 

َفهيهه ك  ب اره َي  ن 
أ  ،َو 

لههه َبهأ ص  ع  ف  اَن  م  َك  له اَال ع م  ذ  َبهه  ع  ن ف  َي  ن 
َأ  ّل  ع  َلَو  ج  َاللَ  ل 

أ  أ س  َو  ي 

ب نَ  َ د  م  أ ح  َ ة  َّلم  ال ع  ن اَ ي خ  النََيَ ح َيَ ََش  ج َىَ
رَ ََيََمَه

َالَ عَ تَ ََالل َََهَ مَ حَه زَ ج َالَ ََرَ يَ ىَخ 
وَ اءَه َعَ يَ ََنَ أَ ،َ

ََرَ ج َال  َََهَ لَ ََمَ ظه

َالثََوَ  وَ واب  َح َيَ ََنَ أَ ،َ
يَ لَ إهَََنَ سه

عَ يَ وَ ََهَه
نَ لَ عَ ََهَ تَ ج َرَ دَ ََيَ لَه َىَ ص 

وَ ةَهمََل  َلهَََهَهحَه َ،
َلةَه ال مه َ ن  ع  َ

ب هه وَ ذ  َيَ بَ ،َ
ىَد َهَ لَ لهَََهانه

وَ 
َح َالَ ََينَهدَه ََق  فهَي، َ اء  ج  َماَ

َتَ كهَََمه َعَ وَ َََلَج َََاللهَََابه وَ ََّل  َ،َ نََس 
َرَ ََةَه َس 

َََهَهوله الل َلََص  يَ لَ عَ ََىَ
ََََهَه آلههه ل ىَ ع  و 

بههَه ح  ص  َوَ َو  َ،َمَ مَ لََس  َمَ تَ س 
َد َهَ اَبَ كَ سه َلَ الَسََيه َرَ َحهَالهَالَصََفه مَ ج َأَ ََمَ هَ ن َعَ َالل ََيَ ضه

ََ.ينَ عَه

وَ رَ آخهَوَ ََل َوََأَ ََللهَََد َمَ ح َالَ وَ َ َا،َ الل َلَ ص  نَ لَ عَ ََىَ مَ ن َيَ بهَىَ َاَ مَ ح 
آلهَلَ عَ وَ ََدَ  َوَ ََهَهىَ بهَح َص 

َوَ ََهَه ََمَ لََس 

َتَ  س 
  اَ.يرَ ثهَاَكَ يمَ لَه
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 ╝

َالَ 1َ َح  َالَ مــــ  ي 
نــــه َال غ  هه َلهلــــَ َوَ د  َدَهاحــــه

َ

مَ َ ــَ َالَ َدَهالصـ ــزَهبـــ  يـ زه َال ع  َمَ الَ َر  َدَهاجـــه

َ َالَ 2َ ــع  يـــ
مه ه َج  ــ  َح َلـــ ــ  َوَ مـــ

َده َال  َءَهل 

َ

ينَهَ يَالـــد  نَ َفـــه َامَ يَ والـــد  ّل  َاَبـــه رَ تـــه
َاءَه

َ َح 3ََ ــ  اَوَ مــ كَ د  ــ  اَأَ شــ َوَ وََر  َل  ــه َارَ آخــ

َ

رَ َ
ــه َج َاَوَ ســ ــ  اَبَ هــ اَوَ اطهَر  ــ  َنــ ــ  َارَ اهَهظــ

َ م4َََ ــ  ةَ َثــ ّل  ــ  عَ َصــ ــ  مــ
يَاللَه مه ّل  ــ  َســ

َ

َالَ َ ي 
ــه ىَالنَب ــ  ل َع  صــ  يفَ طَ م  امه ــ  َىَالت ه

َ لَه5َ ال  مَََو  ــ  ح ََثـ ــَ َالصـ ال  ََبه اعَهتَ و  ــ  َبـ

َ

ىَلهََ ر  ــ  تـ َت  ــ  َوَ يـ ثه ــ  َال ب عـ اعهيَمه د  ــَ التـ َو 

َ
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ن  و   اب  ت  ك  ال  ب   ك  س  م  ى الت  ل  ع   ث  ح  ال   ن   اب  و  ث  و   ة  الس  ك  م  ت   م   ام  ه  ب   س 

 

ونَ وَ 6َ َد  اَمَ َمَ كـــ  َعَ يـــ  َشـــ  ّل  َالطـــ  َر  َبه

َ

اَقَ َ ح َم  يَم 
ىَفــه َأ تــ  َد  َتــ َكهَالَ ََمَهكــ  َابه

َ نَةَه7َ ــ  س ادهيَالنَََو  ــ  َال ه ــه َالَ ب ج َي  َم  ــ  َىـبَ ت

َ

َعَ وَ َ َالَصح َاش  الَ ه  َ َالن ج َرَ كهَب  َابــ َام 

َ َعَ 8َ َقـــــ  يَال  فـــــه َو  ة  اد  بـــــ  اَعه َدَ د  َابه

َ

اَوَ ح ََ َطَ بــــ  يَالَ اعــــ  ذه َلــــه َمَ ة  َتــــ  َابه

َ وهَ 9َ اَتبهع  تَ َفـــــ  واَو  د  تـــــ  َت ه  والَ ســـــ  َم 

َ

ََ ــ  َق ان  َد  د  َقــ 
هه ــه اَب مــَ

د َوَ مه َقــ  واعَ َم  َمــ 

َ هَ 10َ َن  ن 
َهح َج َذهيَالَ ََجهَمه ذهيَال  َو 

َلَ ده حــ 
َادَه

َ

ََ ــ  ََمَ هَهرهَون كـــــ
َله ــ  َالَ الهَخـــــ َعَهقه ــ  َادَهبـــــ

َ مَ 11َ
هه ده حــــ  ج  عَ َو 

ائه ر  يَشــــ  اَلتــــه َاللَه

َ

َبَ تَ يَ َ ــ  هـ امَ ع  َر  ن  ــ  َح ََاَمـ ــ  اَيَ قـ
َتَ أَ  ــه َيسـ

َ َاتَ بهَفَ 12َ جهََاعَهبــــ  ََن هــــ  َخ  َخ َرهَالَ يــــ  َلــــ  َقه

َ

ََ ــ  يـ
َمَ كَ ثَ ورَه

دَهلَ عَه ــه اَبـ ــ  َالَ َي نَهمـ ــ  َحـ َق 

َ عَ 13َ ف  ر  ــ  مَ ي َإهََك  هه ــه َب ــ  ت ىَالر  ــ  ل ىَأ ع  ــ  َل َب 

َ

َنَ ََمَ كَ ح َن َمَ يَ َ اَوَ صــ  اَوَ ج َر  َنَ اهــ  َشــ  ََب 

َ اَوَ يَ أَ 14َ د َضـــ  َيـــ  ةَ ن َجَهَمَ كَ لَ خه ــ  يـ
اله اَع  َانـــ 

َ

مَ َ ك  ق  ز  ر  اَقَ َيـــ  يهـــ 
اَدَ طَ فه َانهَوفـــ  َهَ يــــ 

َ َوَ زَ 15َ ــ  نَ َمَ هَ اتَ ج
ــه َحَهالَ َم ــ  َالَ س رََانه ــ  ََدَهخ

َ

نَ َ
ورَهَمــه ََحــ  َوَ عــه َنهَين  َالَ ســ  َوَ مَ اءه

َدَهلــه

َ 16ََ ق  و  فــ  اَوَ َو  َذ  َالَ فــ  م  و  ــ  َي م  َل هــ  َيــد َزَهمَ د 

َ

َهإهََ ىَال  ََهَهلــ َلــ  ق  ََال حــ  َخــ  َيــد َبهَعَ الَ ََّلقه

َ يَمَ 17َ
وَ فه

َفهيــهَهكــَه َالَ بَــهالنََََب  ج َي  َىبَ ـَتــ َم 

َ

هَ وَ َ ونَ د َالشــ  ح 
اله الصــَ َالن ج ََاَو  َابــ 

َ اَمَ 18َ ــ  بهيـــ َلهل  ن  ــ  ورَهابهَنـــ ــ  َالنـــ ََر  ــ  َد َت عـــ

َ

َفهيَكَ َ م  ه  ي ر  غ  َثَ و  كه س 
َال مه َقَ ََبه َد َعــ 

َ نَ 19َ
ــه َؤَ لَ َمـــ ــ  ي ههمَ لـــ ــ  لـــ َع  َتهََؤ  ــ  َانَ يجـــ

َ

َرَهَ م  ــه ب هـ َر  ن 
ــه َمـ م  ــ  َمَل هـ ــ  َثـ ــ  َانَ وَ ضـ

َ
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 ب  م  
 ي  وع  ي  الش   ئ  اد 

 و   ة 
 
 ي  اك  ر  ت  ش  ال

 ة 

 

بَ 20َ اَي  ه  ــ  اسـ َأ س  ــ  َهنـ ىَال  ــ  لـ َلَ ىَع  َادهَحـــ 

َ

ارَهَ ََإن كــــ  يَخــــ  بــــ  َالَ الهَر  َعَهقه َادهَبــــ 

َ 21ََ ق  لـــ  يَخ  ذه َالـــَ و  َهـــ   َ ي  َلـــ  ه  أ نـــَ ََو 

َ

ب عَ َ َََس  َوَ امَ س  ض  َال  ر  ل  َو 
َََات  ق  تــ  َف 

ََ اءَه22َ ََبهال مـــ  قه ز  الـــر  َوَ َو  رَ تَ ســـه ب شـــ  ل 
اَله ََر 

َ

َح َأَ َ يَبَ وَ مَ أَ َاءَ يــ 
فــه اَو  َاتــ  رَ حــ  بــ  ََر َو 

َ هَ 23َ أ نــــَ ََو  ىَيَ لــــ  ر  يَبــــ 
ذه َالــــَ و  َهــــ   ََ

َ

يــعَ َ
مه ىََج  ر  اَنــ  اَمــ  ايــ  َال ب ر  اعه و  َأ نــ 

َ 24ََ يَالل جــ 
َفــه اه  ر  َنــ   َ ي  اَلــ  مــ  اَو  ن هــ 

َمه ََج 

َ

ََ ــ  يَغ ــه َقَ ر َوَ ابهَف ــه نَ اب
ــه َم َالحَهَل  ــ  َج ََج 

َ 25ََ ــ  مَ َّلَكـ ــ  لـ َيَ ََو  ــه َوصـ َلهََل  ــ  َكـ ــ  قـ ز  َره ََهَ ل 

َ

مَ َ ــ  لــــ َيَ ي هَ َو  ــ  هَ َهَ ئــــ ــ  عــــ اَي ن ف  ــ  ََلهمــــ

َ َيَ يَ أَ 26َ ل م  اَو  رهَالَسح َض  َج  ط رَ ََاب  ال م  ََبــه

َ

يح ََ الر  َََل مَ ََو  َص  ل  ََرَ بَ الد َاَوَ هَ ابَ ي رسه

َ 27ََ ََّلَكـــ   َ م  َالشـــَ ل  رههَهََو  أ م  ََبـــه َورَ د َتـــ 

ََ

َوَ كَ َ
َفهيَالَ اكه لَ ب  َف  اَتَ ََكه رهيَم  ََورَ ح َت ج 

َ 28َََ ــ  مَ َّلَكـ ــ  لـ َيَ ََو  َج  ــ  اَالنََعـ ــ  َل نـ َل  ــ  َاَارَ هـ

َ

َاللََوَ َ ــ  َيـــ َلَ خهََل  ــ  َفـــ ــه َتـــ ل  َاَارَ كَ ذ َة َو 

َ 29ََ مَ َّلَكـــ  لـــ  َبهَََو  ل  َي رســـه َحـــ  ََق  ســـ  ََهَ لَ ر 

َ

يَ َ و 
لَه زه ــ  ََن ــ  ت َال ك  ََب 

د َله ــ  هَ عَ ي د  ــ  ح ََىَو 

َ 30َََ ــ  كَ َّلَك ّل  ــ  َال  م ل  َعَ تَ ََو  ــ  َن ــَ ش َاَعَ وَخ 

َ

هَهَ هــــه ج  و 
ىَالَ َله لــــ  َع  بــــ  جه

ََاهَه َكعــــ  َاَر 

َ ورَه31َ َن شــــ  ل  َو 
ث  َب عــــ  ن 

َمــــه  َ ي  لــــ  َو 

َ

ورَهَ بــــ  َو  ن  ســــ  َح  ن  اَعــــ  ز  َجــــ  ل  َو 

َ َوَ 32َ ــ  َلهَيَ لــ طهَلَ َ  نَ َيــــعَهم 
ــه َج ََمــ ــَ َنــ َاته

َ

ََ اب  ذ  ــ  لَعـــ َلهََو  اره ــَ َلَ النـــ ــ  َاةهَع صـــ

َ َمَ 33َ ل  َك  َب ل  د َهَ شــ  َقــ  م  َل هــ 
واَاََود  ن د  َســ 

َ

ىَطَ إهََ ــ  َبهَلـ ــ  َفَ يعـ َة  ــ  َاعَ واَوَ ابَ خـ ــ  َواَد َتـ

َ 34ََ واَمـــه ر  أ ن كـــ  َغَ و  د  اَقـــ  َمـــ  اك  َذ  َن  َاَابـــ 

َ

َتَ اكَ فَ َ ــ  َيَ خ َواَالَ بَ ســـ ــ  َالَتبَ ة َوَ بـــ ــ  َاابـــ

َ يَ 35َ اَو  َلَ يــــ  َوَ أَ أَ َمَ هــــ  َد َجــــ  َقَ لَ واَخ  َهــــ  َم 

َ

لَهَ َقَ أ مَخ  اَشــ  ي رهَمــ  َغ  ن 
َيَ واَمه م  َهــ 

َء 

َ
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لَ ََأ مَ 36َ اَوَ قَ خ  م  يَالســَ
اَفــه َرَ ال  َواَم  َضه

َ

َسَََأ وَ ََ اَفهيََعَ و  اَوَ و  ه 
َالَ ط وله َضَهرَ عــ 

ََ ََأ مَ 37َ كَ َيرَ ســ  ّل  مَ َواَال  فــ  يَالســَ
َفــه َاءه

َ

َوَ أَ وَ َ ــ  زَ واَالَ رَ ق ــ  ََنَ م به ذ  ــ  َالَ َبهع ــ  َم َاءه

َ َفَ َأ مَ 38ََ َنَ واَال  َرَ جــَ يَالَ هــ  َفــه َار  َد َحــ 
َائه َقه

َ

َنَ وَ ََ َواَالثَ َوعــ  يَالَ َارَ مــ  َح َفــه َائهَقــ  َقه

َ مَه39ََ جــ  ال ح  نَهَو  و  اللــَ ََو  يَالط عــ 
فــه َو  َومه

َ

َّلََ ــ  َكــ ــ  َصــ ن 
ــه ل كــ َقَ الَ َةَ عَ ن ََو  ومه ــ  َيــ

َ َأَ أَ 40ََ َن ورَ د َج َوَ م  ي نه يَال ع 
رهَبَ الَ ََواَفه َاصه

َ

ابهرهََ خـــ  ل م 
َله عه م  َالســـَ ع  مـــ 

َقه ن  ال  ذ  َو 

َ 41ََ  َ ب  َيــ  ن  واَع  ف  رهَك  َال ب ح 
اءه م 

َله م  َه  َأ م 

َ

ََ ــ  َبهَيَ ل نَ رَ َ 
يَمــه ََبــ  َخ  َأ وَ فــ 

ََاء   َ ب  ــ  َل

َ بَ 42ََ َانَ ح َس  مََََك  َج َََالَلهــ  ت  د َََلــَ َتَ رَ قــ  ََك 

َ

َتَ َ َح  ــ  َعَ ل نَ م  ــَ امَ َم ــ  اَيَ غَ بَ َق ــ  َهَ بَ ي ك  ــ  ََت

َ عَ 43ََ َت  ــه اَوَ زَ رَهَمَ يهَهطـ ــ  د َج َقـ ــ  لـ و  اَو  ــ  ََاهـ

َ

إهنَ َ أَ َو  ــ  ََت ش ــ  ن َزَهت  ََل  ــ  َي اَل  ــ  َم م  ــه ََدَ رَ بهه

َ  
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 د ــــح  ــل  ــم   ع  ـــم   ار  و  ــح  

 

بَ 44َ ــ  َالَ هَ وشـ لَ ة  َم  ــه َهَدَهحـ يَال  ــه َنَ فـ ــ  َكـ َاره

َ

َرَ لهََ ــ  َاَالَ ب نــــ هــــــ  يَ م 
ارَهقَ الَ َنَهمَه َهــــــَ

ََ َبَ أَ 45َ اه  ر  ــ  اَعَ ادَهَلَيـــــــ ــ  َيَ يـــــــ ــ  َاَانـــــــ

َ

اَدَ َ ذ  َلهَو  ــه َي وجــ ــل  َالن كَ يــ َرَ ب  ــ  َاَانــ

َ َح 46َََ ان  َكــ  و  َلــ  َقــ  اَاَدعــ  َالَ اَمــ  َبَــهثَ مَ اه  َت 

َ

َهَ َ ــ  َرَ ن َاك  َيَ َب 
وده جــ  يَال و 

ــه َثَ ف ــ  َب َت 

َ انَ 47َ ــ  ََل كــــ ــ  ئ اَبَ يَ شــــ
َادَه ــ  اَنــــ ــ  َرَ يــــ َاه 

َ

ََ ش  ىَم  ر  اَنـــ  مـــ  ََخَك  اَســـه َوَ صـــ  َاه 

َ َنَ وَ 48َ َحـــــ  َنـــــ  َل  ؤَ ن 
َإهَمَه يَن  ذه ََلَبهالـــــَ

َ

اهَ َ ر  َلَ مَ لَ نَ َأ وَ َنـــ  ه  امَ ســـ  ذهيََ،ســـ  َو 

َ تَ 49َ جــَ مَ ح  اََه  لهه  َأ صــ  ن 
ىَمــه ر  ــ  اَت مــ  َك 

َ

وَ َ
َاهَه مََيــــ  َثــــ  َإهََة  ك  ََل يــــ  اَن ق ضــــ  َه 

َ َهاَل نــ َوَ قَ وَ 50َ اَال  اَأ خــ  َيــ  ع  م  َلَ :َاســ  َادهَحــ 

َ

د ََ يَأَ َمَ هـــ  ذه لَ الـــَ َصـــَ َفَ الَ بهََت  َادهَســـ 

َ َإه51ََ َشــ  ال  ــ  َق تَ خ َن  ل  يَأ صــَ ذه ــَ َبهال ََهَ ص 

َ

َنَ أَ وَ َ َكـــ  ل  قـــ  َال ع  يَأ عَ َر 
ذه َطهَالـــَ ََهَ يتـــ 

َ وح َوَ 52َ ــر  ــنَفَ وَ َال َال ىَتَ وَ ََ  ر  اَســ  ار  ــَ َي

َ

َ؛َح َبَ رَ هَ كَ فهيَالَ َ
ََيَ اءه اَل  ذ  َه  َىَي رَ ث 

َ َكَ أَ 53َ اَمَ نــــ  ذ  يَهــــ 
َفــــه َوَ ت 

َافه اَلــــ  َقــــ  َه 

َ

َنَ َأ وَ َ
َاقه ــ  عَ اَوَ ضـــ م 

اَإهَلَه ــ  َطَ بَ نـــ ــ  َالـــ َه 

َ َح ََأ وَ 54ََ ــه لَ ائـــ اَم  َمَهتَ د  ــ  اَتـــ ــ  َوَهأَ ســـ ََيّل 

َ

ونَ َ ــ  َت ك َل  ي  ــ  اَتَ اقهَنَ َك ــ  َأَ ض ــه َص ََيّل 

َ 55ََ لــــ  َم 
َفهيــــهه ت  اَأ نــــ  ذ  َهــــ  ل  كــــ  َزَ و  َم 

َ

َبهََ اَشــ  نَ رَ هَ مــ 
َمــه ََت  َســه َّل  َت هــ  َزَ ح  َم 

َ 56ََ ــ  نَ إهَفـ َت كـــ  َقَ عَ َن  ــ  َلـ ــ  َقـ َأَ ك  َرَ كَ نَ د  ــ  َاَتـ

َ

ََ ت  ــ  أ نـ ََف  ــ  نـ ج  َوَ م  َخ َون  د  ــ  َقـ ــه َت اَئَ سـ

َ 57ََ إهن  َأَ تَ و  ن  َكــ  يرَ رَ قــ  فــه يَخ  ذه َبهالــَ َت 

ََ

نَ َ
ــه َأَ َم ــ  َلَ رهَم

َهه ك  ــ  م َهَزه َال  ــ  يَرَ ق ــه َف َار 

َ ودَه58َ ــ  جـــ َرَ َو  ــ  َخـــ َوَ الهَب  َق  ابه ــَ َهـــ

َ

ئَ َ اره بــــــ  ََو  هــــــ  يَ م 
َمَه َتــــــ  َوََن  َابه

َ 59ََ ل  ــ  قـــ إهنَت  َقَ عَ َو  ــه ََيَ لـــ ــ  َآثـــ ه  ــ  َلـــ َار 

َ

ََ ن 
ــه َمــ ان  ــ  كــ ارَهآو  ــ  َفَ ال  ََهَهثــ ــ  َكــ َار 

َ
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اكَ 60َ ذ  ــ  يَإهََكـ ــه وحـ اتهيَر  ــ  يـ اَح  ــ  َبههـ َذ 

َ

ودَ َ ج  َو  اَي عـــ  َبهَرَ هـــ  َف  َفَ الصـــ  َاته

َ اَ:َإه61ََ ــ  نـ ل  اَكَ ق  َذ  ــ  دَهنـ ــ  َقـ ََت  ــ  َاَتَ لَ لَ د َتَ اسـ

َ

ههد ََ اَشــ  َبهمــ  اب  يَغــ  ذه ــَ ىَال لــ  اَع  َت 

َ هَ بَ ثَ أَ 62َ َأَ َتـــــَ ن 
ه َمـــــه اَلـــــ  َلهمـــــ  َرهَثـــــ 

َ

هَ له ََ ــَ ىَالَ دَ َنـــــ ــ  لـــــ ََلَع  ــ  رهَؤَ مـــــ َث 

َ اَ:َفَ 63َ ــ  نـــ ل  َق  ــ  َهآثـــ َال  َار  ــ  َأَ لـــ َعَ هه ــ  َظـــ َم 

َ

َ

نَ َ
ََمــــه ب تــــَ يَأ ث 

ذه اَأَ الــــَ َيــــ  َبَ ه  َكــــ  َم 

َ 64ََ ــ  وح ر 
اَمَه ــ  َي َك  ــ  نَ كهَس

ــه َم ََين  ــ  ههَآث َاره

َ

ََ اَحــ  مــ  َالَ وَ و  َعَ اه  ــ  نَ ق
َمــه َفَ أَ َل  ههَكــ  َاره

َ َوَ رَ ال  َوَ 65َ َض  ــَ َوَ مَ الســـ َالَ اء  َوَ هـــــ  َاء 

َ

رَ وَ َ َت  َة َوَ بـــــــ  َوَ ج َشـــــــ  َالَ ر  َمـــــــ  َاء 

َ َالطََوَ 66َ ــ  َوَ يـ َوَ الَ ر  ــ  َوَ حـ َنَ ال  َوش  َعـــ  َام 

َ

َوَ َ ــَ َوَ النـ َار  ــَ اَالظـ ذ  ــ  َكـ ور  ــ  َالنـ َّل  َم 

َ َوَ 67َ ــه َوَ الج َن  ــَ اَال  َالن ذ  ــ  َك َاس  ــ  َم َّل  َك 

َ

َقَ وَ َ َوَ مــــ  مَ ر  َوَ الشــــَ َال  ََ  َفــــ  َّل  َك 

َ ا68ََ مـــ  اهَ و  و  َبَ الَ َحـــ  نَ حـــ 
َمـــه َحَهَر  َيتـــ  َانه

َ

اَح ََ مــ  َوَ و  نَ رَ ال  ََهَ تــ 
َمــه َيــد َدَهَض  َانه

َ 69ََ ــ  اَح ــ  م َوَ و  َنَ َت  ن 
ــه َم ــ  َأَ ط َرَ ف  ــ  َح َام 

َ

ََ اَحـــ  مــ  َوَ و  َثَ َت  ن 
َمـــه َكَ ر َأَ مـــ  َامَ مـــ 

َ اهَ 70َ و  اَحــــ  مــــ  َقَ َو  طَ لــــ  اَســــ  مــــ  َو  ََرَ م 

َ

مَ وَ َ زَ الَ ََهَ تَ لَ ح  م 
اءَه َمــ  ن 

َمــه رَ ََن  طــ  ََال م 

َ 71ََ ض  ال  ر  ََو  ــ  اَت خ ــ  نَ م
ــه َم َنَ َرهج  ــ  َب َاته

َ

اَتَ َ مــــ  و 
يــــهَه اره نَ َو 
َال  ََمــــه َوَ مــــ  َاته

َ هَه72َ ذه هـــــــــ  َيَ غَ وَ َو  هـــــــــ  َر  َاَآثـــــــــ  َار 

َ

اَمَ َ ه  د  ــ  جــ َأ و  ــه هَ وجــ َج َاَالَ د  ار  ــَ َبــ

َ َه73ََ اَال  ه  د  ــ  جـــــ اَأ و  ــ  ل هـــــ ك  َو  ــ  َلـــــ َه 

َ

زَ وَ َ ــر  َي عَ الـ َق  ــه نَهَيطـ ــ  مـ
َتَ ابَ َله ــ  َغـ َاه 

َ َأَ 74َ ــ  يَيَ لـ ــه َفـ اَدَ َ  ذ  ــ  َهـ ــه قَ لـ َم  َنهَيّل  ــ  َاَعـ

َ

نَهَ و  ــ  اَال كـ ذ  ــ  هـ
ََأ َنَله ــ  بـ اَم  ــ  ربـ

َاعَ دَه

ََ اكَ 75َ ــ  نـ ََه  لَ الَ َذَ ل  َم  ــه َالَ حـ َمَ د  ــ  َذ َخـ َول 

َ

َبهََ َيَ هَ بَ شــــــ 
َة  هــــــ  د  َعَ مَ اَالَ ر  َقــــــ  َول 

ََ وَ 76َ
َعَه عَ َةَ لـــــــَ

َلَه َج َمَ مَ َةَ يلـــــــ  َهَ وجـــــــ 

َ

َوَ َ
َرَ فه ــ  َاذَهكَ َةَ يــــ ــ  ََةَ بــــ ــ  ََهَ وج َمَ أ ســــ

َ 77ََ ال  قـــــ  هَ َف  ر  د  صـــــ  اَم  ةَ َ:َذ  ََالَطبهيعـــــ 

َ

ََ هـــ  َو  يعـــ 
مه َج 

هه َبـــه ت  يَأ تـــ  َاَلتـــه ََهَ ي 

َ
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اَ:َفَ 78َ ــ  ن ل  َق  ف  ََصــه ــ  ةَ ل ن ــ  يَاَالَطبهيع ــه َاَلت

ََ

َبهََ اَأَ كــ  ذ  َهــ  نه و  يَال كــ 
اَفــه َمــ  َل  َتــ  َته

َ 79ََ َبَ يعَ مَهســــــــ  َة  َفَ يرَ صــــــــه َة  ــ  ََةَ َعالــــــ

َ

َح ََ
َكه ــ  رهَيمـــــ َم  ــد َة  َقَ يـــــ َة  ــ  ََهَ َوالـــــ

َ 80ََ ــه َنَ رَ آمـــــــ ة 
َاهَه ــ  حَهيـــــــ َة َم  ــ  ََهَ يطـــــــ

َ

َازَهرَ َ يط ةَ قـــ  ىَال ب ســـه لـــ  َع  ن  مـــ 
َله ََة 

َ 81ََ َالهَخ  ــ  َالهَة َعَ قـــــ ــ  خ َمـــــ َرهَتَ ة َم  ــ  ََهَ عـــــ

َ

ََ عــ  م  اَأ ج  ذ  َهــ  َكل  ن 
َمه ل ت  َخ  د  َق  ََهَ أ م 

َ إهنَ 82َ ــ  َتَ َف ل  ــ  َوَ :َمَ َق ََةَ وفَ صــ  ــه ك اَذ  ــ  ََرَ بهم

َ

ََ ت  أ نـــ  َأَ َف  َرَ رَ قـــ  رَ بهَت 
فـــه َت  ه  نـــ 

اَمه َمـــ 

َ اَالَ 83َ ذ  َأ َنَلههــــ  َرَ وَ كــــ 
اَي عَ نه َبــــ  َبــــ  َد 

َ

َوَ َ َخ 
هَ اله اَم  ــ  يَ قــــ

اَيَ مَه ــ  َوَ نــــ ــَ َحــــ َد 

َ 84ََ ــ  َيَ بهَطَ َهَ تَ َميَ ســـ ــ  َعـــ ــل  لهيـــ َد  ّل  ــه َبـــ ََة 

َ

َنَ وَ َ َحـــ  َســـ  َبََرَ َاهَ ن ََميَ ن  ج َاَالَ نـــ 
َلَه َيـــل 

َ َح َانَ فَ 85َ ف َص  ّل  َال خــه َهََر  يَال  َفــه ســ 
َََيهَ مَه

َ

مَ َ زه لــــ  َوَهالَ َو  يَالَ فــــ  َفــــه بَ اق 
هَ قَه ََيــــَ

َ إهنَ 86َ َتَ ََو  ل  َََق  ت  اَمَ ََ:َل ي ســ  ذ  َوَ بــه هَ صــ  ََوف 

َ

ََ َصـــه ن 
اَمـــه اَل هـــ  مـــ  ةَ فَ و  وفـــ  ر  ع  َم 

َة 

َ ذ 87ََ اَلـــ  مـــ  اَ:َف  نـــ  ل  َق  رهََت  يـــ  َالَ َبهغ  َد َعـــ  َمه

َ

اَتَ َ ــ  مـ َعَ و  ــ  ََلقـ ََت  ــَ ىَالتـ و 
ــه َوَ سـ مه َه 

َ 88ََ ال  اَالَ ََق  ذ  هــ  َ:َف  د َوَ كــ  َصــ  َفَ ن  جــه َد َة َو 

ََ

ََ ــ  ىَق ــ  ل اَع  ــ  م اهَ وَ و  و 
ــه َس َأَ َل  ــه ت م َد َع 

ََ ذ 89َََ اَ:َفــ  نــ  ل  نَ ق 
َبَ أَ َاَمــه َالَ عــ  َده حــ  م 

ََالَه

َ

َأَ ائهَقَ َ ه  ــ  َلــ ل  ــ  غــ ََو  ّل  ــَ يَالضــ َفــــه َله

َ 90ََ ل  هــ  َيَبَ ب نــَهَف  َبهَيــ  َمَ ت  د َحــ  َالصــ  ََةَ فَ ضه

َ

رَهَأ وَ َ َز  ــ  َأَ عـ رهَرَ ت  ــ  يـ َبهغ  ََض  ــ  فـ ل  ََةَ ك 

َ 91ََ ل  ََهــ  جــه ََد َو  ب  و  ةَ َالثــَ ي اكــ 
َحه ّل  ََبــه

َ

َأ وَ َ
َلَ حَه ــ  بَ يـ

ــه َسـ ّل  ــه َبـ ت  ــ  انـ ََةَ اكَ ة َك 

َ 92ََ ل  ــ  ََه َعَ ن َصــ  رهَصــ  ــ  ي َبهغ  ت  ــ  ان َعَهانهَة َك 

َ

َأ وَ َ
َكَ حَه يمَ مـــ  كـــه َح  ّل  َبـــه ََة  َالهَضـــ  َعه

َ َبَ 93َ ــ  َدَ رَ عـــ َة  ت  ــَ ىَالَ َلـــ ــ  لـــ بَ ع 
ــرهَعَه َيـــ

َ

َأَ وَ َ ــ  َدَ ثــــ ىَالَ ر  ــ  لــــ َمَ َلَع  ــه َيرهَســــ

َ َطَ وَ 94َ ىَالَ لـــــــ  لـــــــ  َلَع  َد  َن َبَ ل  َيـــــــ  َانه

َ

َبَ وَ َ ىَالَ ة َدَ مَ صـــ  لـــ  َع  ت  َبَ لـــَ َانَهنـــ 

َ َوَ 95َ اَكـــ  َذ  رَ ل  يـــ  غ  اَإهََهَ و  َمـــ  جـــه َو  ََد َن 

َ

ََ ــ  َيَ شـ ــ  َمـ ّل  ــه َبـ ؤَ ء 
ــهَه ر َفهيـ ََث  ــه جـ ََد َو 

َ
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96ََ ََنَ مــ  َالن طَ صــ  ََور  يَال  ََةَ فــ  ــه َرَ ف َامَهحــ 

ََ

َنَ أَ وَ َ ــ  َهطـــ َال  َنَ ق  ــ  َســـ ــه َبـــ َكَ الَ ان  َّل  َمه

َ

َ

َ

َبه97ََ ن  َأمــَ َكَ شــ  َال  َدَ له
َعَ مــه د  َقــ  يَ ي 

ََنــه

َ

ََ َوََســ  ــ  ل يَخ  ــه َف َعَ اه  َق  ــه تَ ظ ــ  َم ََنَهقَ يم 

َ 98ََ هَ إذ  جــ  َال و  ل  عــ  رَ َج  ال ب صــ  ل ىَو  أ ع  ََبــه

َ

يَ َ ــ  ونَ َلهك ــ  د ََي ك ــ  رَ رَهم ــ  اَن ظ ــ  م
اَله ََك 

َ عَه99َ َج  د  َق  ن  َت ك  إهن  َلَ و  يَالــرَ ََت 
ََنَ يَ تَ بَ كَ فــه

َ

رَ َ اَن ظــ  َم  رَ ََت  يــ  َمَ ََغ  ي نَ حــ  م  د  َال قــ  ََل 

َ م100َََ ــ  ََث ــ  َوَ الل س فَ ان  ــ  د ََاهَ الش ــ  ََق ــ  ىَع َر 

َ

نَ َ ــ  ََع ــ  َكَ حَهر َلهَعَ ش ــ  َم زَ ة  ــ  َت َىَرَ دَ ل 

َ 101ََ ل  عَ َســ  َج َال  ََرَ شــ  ــ  نَ ف َمــ 
َقَ َانه ََهَ َوســ 

َ

َكَ حَهلهََ ــ  ي نَهمــ ــ  ل عــ
َله د ََة  ــ  هَ َقــ ــ  ََأ ل ب ســ

َ َوَ 102َ ــ  َكــ ب عَ أَ َل  ــ  َبهََصــ ــ  َظ فــ ــ  َاََدهَ ر َشــ

َ

يَ َ ــ  َوَ ي قَ َلهكـــ ــ  هَهيهـــ ــه َأَ َاَبـــ ــ  َاََدهَ مـــ

َ د 103ََ َالم  ل  ع  َج  د  َق  َخ  د َََل  ســ  ل ىَال ج  يَأ ع 
ََفه

َ

يَأَ رَ خ َمَ وَ َ اَفــه َجــ  َلهَفَ ســ  بــ َلنََل 
د ََذَه ََقــ 

َ أ هَ 104َ يـــَ يَبهََه  بـــ  َفَ تَ ر  َصـــه يـــب  جه َع  ََيل 

َ

ََ يـب  َال  ره ق له اَال ع  َذ  انه يم  ه يَإل ىَال 
ده َي ه 

ََ ي نَ 105َ ــ  بـــ َذَ َو  ــ  َمَهيـــ َنه ــ  َد َعـــ ــ  َمـــ ََهَ َودَ زَ ة 

َ

َبهََ َهَ الَ ََوةَهقــ  َوَ ضــ  َمه َمــ  ةَ َص  د  ائــه ََال ف 

َ َالَ فَ 106َ ســ  َحَهتَ م  ي 
عــه يَم 

َفــه رَ يل 
ده ََي ن حــ 

َ

يَمَ َ
َفــه ن َلَ ســ  َم 

َزَ ك  ــه َإهَل بَ ق  ــد  ىَال ــ  ََرَ ل

َ د 107ََ ــ  ََقـ ل  ــ  َجَهالَ َف صـ ــ  هَ سـ ــ  َلـ َي لَ لهََم  ــه ََهَهقـ

َ

هَ َ ــ  ن بَ َع 
َعَه اَســ  ــد  نَ الهَي

ــه اَم َج َرَهَم  هه َســه

َ د َأَ 108ََ اَقـــ  ذ  اَال غـــه ََمـــَ َرَ أ مـــه َبهََت  َرَ صـــ  َفههه

َ

َكَ لهََ ــه َيَ بــ
َعَ د  ــ  يَتَ مــ ــه َفــ َوَهح َل  هه ــه َيلــ

َ مَ إه109ََ ىَد  ــ  ََلــ ــه مــ اكَ َنَ و  ــ  نــ هَ ي رَ َه  ل 
ــه ََســ

َ

ََ به لـــ  ق  ََلهل  هـــ  َيَ و  اك  َذ  د  َب عـــ  هَ ن َو  لـــ  ََق 

َ َتَ 110َ ده َب عــ  ن 
د َرهَكَ مــه ب عــ  ــر َو  ي ةَ َي

فه ََالَتصــ 

َ

ايهينَهَ ر  ىَالشـــَ َن َلهََإلـــ  َالتََقـــ  َذَهغَ له ََهَ يـــ 

َ اَإه111ََ ــ  يهــ
اَفه ــ  لههــ ن ق 

ىَال  َله ــ  َعَ لــ ــ  َاءهَضــ

َ

َبهََ ــ  رَ عَ رَ ســـ و  يَد 
ــه َفـــ مَ َةَهة  ــد  الـــ

ََاءَه

َ اكَ 112َ ــ  نـ َتَ َه  ــ  تَ سـ
يَالَ حَه ــه َفـ َخ َيل  َّل  ــ  َاَيـ

َ

ََ به ســــ  َطَ مَ الَ َبهح  ــ  َلهَلــ َرَ بَ لَ وبه ــ  َاَايــ

َ اَالَترَ 113َ َذ  ان  َك  ل  َتهَه  ت اج َإهَََيب  د َََن  َالص  ََف 

َ

بهيرَ َ َت د  ان  َك  يمَ ََأ م  كــه د َََح  َََقــ  َرَ عــ  َف 

ََ
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َل114َََ يَيَ ََك 
َال ذه َلَ صــ  قه لــ  َلهل خ  يََح  ذه َالــَ

ََ

َ

ادَ أَ َ ََهَ ر  خ 
َلَه ــ  َذهيَيفـ ضه يَال  ر 

ــه َفـ َة 

َ 115َََ ض  ال  ر  ب عَ فهيَالَ ََو 
َج َََدَه َه َالَشم  ن  َعَ ع  َل 

ََ

َالَ بهََ س  َوَ تَ م  ََىَالَّلئهقه ق ل  َع  ن  َم  ن د 
ََعه

َ إهنَ 116َ نَ تَ ََف  د َََك  ىَََأ ب عــ  ت و  ســ  اَال م  َذ  ن 
َمــه

َ

َح ََ ع 
ت طه َي س  َََيَ ل م  َثــ  ن 

اَمه ي ه  ل  َىَوَ ع 

َ َدةَه117ََ ــه َالَ َلهشـ ــ  َرَ بـ
َقَ ده د  ــ  َقـ و  ــ  لـ َرَ و  ــ  َبـ ََت 

َ

ََ ــ  َلَ بَ ذ َل َأَ َت  ــ  هَ ج َش َرَ تَ اح َاَوَ ار  ت  ــ  َق

َ 118ََ ل  ــ  الَليـ َوَ َو  ــ  ََارَ النَهـ ــ  َكـ َخ َيَ َل  ــ  َلـ َف 

َ

ََ صـــ 
يَهَ بَ احَه

َفـــه َيَ ه  َت خ َئـــ  َل  َة  َلـــ  َف 

َ 119ََ ل  ــ  الَليـ أ تهيَلهََف  ــ  ئَ يـ ــد  ََي هـ ــ  ََرََحـ ــ  َاَمـ

َ

انَ َ ََكــ  َالنَهــ  َســ  د َابهَار  اَقــ  َاَق  َاَمَ رَ ضــ 

َ َبهَوَ 120َ ََارَهالنَهــــ  ــ  َهــ د  اَقــــ  ذ  كــــ  َأَ د َه  َت 

َ

ََ ــ  لَهودَ رَ بـ ــ  َالَليـ َاعَ َة 
ــهه فهيـ َو  ــ  َلَ د َتـ َت 

َ

َ

َوَه121َ َبـــــه َتهَاخ  َّل  ت  ت جـــــ  َأ ن  َوَ تَ َف  نـــــ  َاَاز 

َ

َوَ لَ َ ضَ ل  أ ر  َبــه د  َي وجــ  َل م  َََه  َن اَاكهَســ 

َ رَ 122َ يَالنَيـــ 
َنَهيَ فـــه

َكَ حَه َالَ مـــ  َة  ســـ  َبَ ح  َانه

َ

يَ َ واَعَهَكــــ  ل مــــ  ةَ ي ع  اد  َالــــَديَََبــــ  َانه

َ 123ََ ــ  اَمَ ثـــ ــ  ََمَبههـــ ــ  رَ الهَصـــ َم  َبهَتَ ح  ــ  ََهَ طـــ

َ

ههمَ رَ فهيَزَ َ
مَ ََنَهيَ الَدَوَ ََعه ه  اف  َوَ ََف  ََهَ طَ بهَاض 

َ مَ 124َ ك  يََََو  ىَفــه َات ر  نَ ََنَهوَ ل كــ 
َََمــه َآيــ  َاته

َ

ــَديَََ اَالـــ ــ  هـــ ع  د  ََانَ أ و 
َعَهلَ له ــ  َظـــ َاته

َ اَالَ 125َ ــ  نَم
لَ ل كه َم  يََد َحــه مــه َع  د  ــ  اَق ن هــ  َع 

َ

ََ ر  َيــ  م  ــ  َل ن  َقَمــ  لَ َال حــ  ق  َف  يََهَ بــ  مــه َع 

َ 126ََ ــ  تـ ان  َالَ َب هَ ـَف  ــ  سـ
نَ كهَمه

ــه َمـ بَ َين  ــ  َسـ َاتههه

َ

َالَ وَ َ م  هـــه َقَ مَ ف  نَ صـــ 
َمـــه َظَ عَهَود  هه َاتـــه

َ 127ََ ال  ــ  ق َ:َح ََو  ــ  َق ــ  يَم ــ  ب اَنَ اَ؛َإهَنَر  ــ  َب ن

ََ

ب عَ َ ََســ  َوَ وَ امَ ســ 
َات  اَأَ لَ خ  َقَ تَ قــ  َاَنــ 

َ 128ََ ــ  ه َح َف  ن 
ــه يَم ذه ــَ َال و 

هَه ــ  َي عَ َأ نَ َق ــ  اَب َد 

َ

هَ َ ــَ َلهََله نــ ــ  َكــ ــ  َشــ يَ ل 
َأَ  َوَ ء  ــ  اَجــ َد 

َ   ت  م  ت  

 م  ح  ب  
  د 

 
 ى ال  ع  ت    الل


