
ثتتث إلخنخْ خبمب�ـت خؤنب� خضَّخأل ىمجخُّخ م ؤالآلخنخٍخط خؤهآلال َظ جمًخ س�مبجل� �يسش إلنبحمط

ٍخؤآلصسآله رُـخؤخإلَّْ خيفيخأل سجنٍُّص
خجم إلمب� ألرَّؤ �خ�صسآلخه خؤهخألال ذهجلخختح



ٍخؤآلصسآلهثـــــ خؤخإلَّْ ُر خيفيخأل ٍخؤآلصسآلهثـــــسجنٍُّص خؤخإلَّْ ُر خيفيخأل سجنٍُّص

خيفيخأل سجنٍُّص

أل ألجل�
رَخ ٍألُ ألٌخ سجل� ألُ ؤسضجل� خؤهحمر يسخسَخ خألخإل سة خؤ” خؤهَّخء خًآل خضجل سجنٍُّصـخيفيخألب ألنبئال سنبئ�ال
� خؤسجلإل ًخلخ خْ ـذ خؤهحمرب خلحمخط ألئخإل م ألالآلَّحي إل سجل� ذضحمخخم ألُ ٍرخؤحموآل حنالآلتـ خحنجي هال ُّحمسئجن عسآله
عسآلهَخـخؤهحمرٌّـألُ م خلخبسالي خلَخيفء رق ألهق� ذقـسيخٍس خ�خيخجمط ًخلِـخلنبئالتـكئََخ ئخيخ�ـؤهص ُّئُ

رحمأل�سّت ١سآلهَخ ىالء ألمبجلجم سجنخأل  خإلٌخ يفيخألضـذنخًحمطـسجنٍُّصـخ ضشـذإلسنبخجم
خلحمخط هال خرهخختًخـٍخإلهئخحنخسٌخ خًحمطض خؤن� ألخنر�رخس هال َّ خؤمج� سخنالم ـذق خؤَنبحمط ًخلِ سجلُّآل ٍجمخ ألُ إلخنه

رسجنٍُّصـخيفيخألت �خلسهال �َُّبـخؤجل�خظَّخإلزـخؤخإلَّإل طش ذق رخ�ميخي ٍخ١سآلهض
ـألُ ؤالضجل� خبمب خؤنب� خضَّخأل ىمجخُّخ ؤالآلخنخٍخطـم خؤهآلال َرّـظ سَّإل خؤخلِّ خؤَ�نبخم ألُ صجن ًٌّ خؤَنبحمط ًخلِ

خ١سآلهت ختخحبال خؤهحمر�خسـٍألئخإلسٌُ إلخنخَخ طء خ١ضي �َّخًحمـخ�صسآلخه خؤن�

سجنٍُّصح خإل خمٍخص
خيفيخألا اسجنٍُّص خىل�جب خْ إلهسجل خلرئحمات سهر٧ـاخؤجنٍخص ًَّ خيفيخأل ؤسجنٍُّص مـعسآلهَخ ٍ�أل خلسجلخ خؤسهر٧
ذق ُّيسجل إلّ اخمٍخصاب ٍؤجي اسجنٍُّصا ًَّ ؤالنخًحمطب ٌّخع َخله هُ ٍخختئ� خيمجال رنبئال ُّه٥� خْ رذألئخإلّ
قخبسالة شخؤش يفحمة ألُ ريئحمطـخؤجنٍخص ؤالرَّأل خؤيس خٍ خؤيسخط هال خؤسخش٧ ُّسآل هخإلب ـيرنبئال هَمبحمـخ�جمخختطت
هال خؤجلجمط ؤيجلخْ ذجمخختطب هُ إلسضجلش خْ خؤمبهز يآلُ خؤيسب خٍ خؤيسخط خىسَخه ضخأل م ضس ت خ�ىَخه ٍحنخال

ٍخ�صسآلخهٌّت خؤَ�يخنٌّـٍخؤهخيفيٌّ خؤرالَّي ؤهجلإلـخئسآلخأل خؤحمخجمخس خظخحل
َخؤشخأل ختٍْـحنُ ألُـًَّ ئال ح رخإلّ� يالب خؤ�� سهحم�ة �ٍؤ خؤجل� خلَّخشء �ْ  ايفيخألاب سجنٍفخ� إلهس٥ِ خحبحم ٌألُـص
خؤ�يالتطـخهرخ ذْـظآلال خلحمضالت ًخلِ م ؤال�يال ٍُّخعآلخ ُّخؤحم�هخ سَّي٧ ميحمٍجمط ـهال سَمت� ًٌٍّ هنبحمطت

ت ؤّتخت خل�الَّزـسَّي٧ًخ ُّكخألخ�ـؤالحمهخ ألَخىمخ الرخسٌخ ألس�� رئال خؤجن�ٍص خعخط

خؤآلخختطـجثح خؤهخؤآلب يال خؤ�� ضَّئ خس�يخى سَمتـ
ألنب٦ئ ألخنٍؤخس ْ�ُّسضآل ُ�ُّ خؤَّخؤجل� ئ خْ خؤخال رخلرجلخ خ�ه٦خة ؤمجآلخْ صٌجلًخ ىمبخجم خيفحمخة خؤجلٍأل سرخلأل خْ ثت خؤرَجل ب
ٍسئَّْ ِب ٍكَّ� يال خؤ�� سحمر خٍقـم ٍؤخلخن ـخعخؤب ضخنز خؤخإلَّإلقب خٍىلخ خٍ خؤَّخؤجلُُّ هخسء هال ٍسه ِب ٍكَّ� يال خؤ�� سحمر م

خًسآلخألٌآلـخحنخحنٌّت ألَّميه خؤ�يالـخؤيمجال ألمبخ٣

خيفيخألاب سجنٍُّص ـا ألمب�الض ٍإلرالـخحنرََّؤٌّـ ئيَّجمئخْ ختتإلخختجمطـخيالٌَّز همجَّسخـخؤالصَحـ ٍميهس ٍىجل ًخلخ
خؤنبخبمب خضَّخأل ىمجخُّخ م ؤالآلخنخٍخط خؤهآلال َؤالص خؤجلجمخحنٌّ خؤَّإل ضـحبأل خؤنخًحمط :خلِ خع ؤخؤجل ذق ؤ�خيخجمط

ت خلَّميَّه ضَّأل تتتث خؤشخإلٌّ ئخإلَّْ م خلَهجل
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خؤجن�ٍخص �ُ حن
ضخنز

َّخة خؤ��
خؤآلخبسالي

هال �رَخ خؤجنٍخص حنُ فسالة
ؤئال� َُّخؤجل ٍخهحمخة خؤَّخإلق
حنرال يهالـ خؤ�َّخةب ألُ يفخيـ
خؤرالَّي سَّي�حم خ�حنإل يفالز خلشخأل
حنُ فجلخت خْ ختٍْ ؤال�حميقـ خظَخنٌّـ
خؤ�َّخة فمت قخ خألخ ؤالجنٍخصت خختإل
سرخُُّ ًَخؤئ يَّصجل خلخنض�ض
خلخنض�ـخلخبساليبـألُ َّخة خؤ�� رق
�ذ ؤالجنٍخصض ختإلخ ُ خؤخن� ظجلُّجل ضش
خىال� ًَّ ألخ خت ظجل� � خؤ�َّخة ـكه �ْ خ

خختإلت �ُ هخألخ�ـؤاليسخطـئخن جث ألُ
رنبئال ضجلختس خؤ�َّخة خْ جموآل
خْ ذ ؤالجنٍخصض ختإلخ خؤخنُ غسالةـ
ألَّضجل حنُ ىحمجم خ�حنحمخالٌّ خؤخإلَّْـ
ذحبسة هال خلَّخيفَق ظآله

ٍيفَّخيٌآلت خختُّخإلٌآل
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تجحث َـخؤجن�ٍخصـؤخن �ُ حن ىخإلَّْ
خؤجلُّ؟ت �إلسآلخٌآل خِّـذهسرخجم ختٍْ ؤئالـخلَّخيفَقض ؤالجنٍخص ـخؤخإلَّإلًالخ حنُ فجلخت ئٌّ حنُـخؤجنٍخصـ ىخإلَّْ صخ
خ خألتجث ختٍْ ًآل سجنٍُّصـألُ فحمِّ  خْ هال خؤجنٍخصض هجل �رحمخإل ـخختإل ئضجل� هخألخ� جث حنُ ظجلخت يجل ٍيخ�ـؤخلؤئ

ح خ٠ئآل ألُ حبخمن رذحلْ

رخؤجنٍخصح ذحلْ ذه�خ
خؤسخؤح مـخعخس خؤخإلَّإلٌّ ُ خؤخن� رالَّي ىرال ىخىلحمتط ؤجنٍخص ذحلْ ذه�خ ألُ خ٠ئآل ىخإلَّْـحنُـخؤجنٍخص ُ كئ�

يفيالّت خغرس خٍ رّ خؤجنٍخص سحمُّجل خؤخلِّ خؤنبخبمت ألُ خؤخىلحم لالس ذحلخ ثت
يفيالّت خٍـخغرس لالسـألَّ خؤجنٍخصـلُ خؤخىلحم يفالز ثتـذحلخ

خ�حلْ ذه�خ س٥ُّحم خيخإلٌخ ألُ خْ خ٠ئآل ـسحمحبخىل ٍرَّصَّختـخحنرخز هخألخ�ب جث خؤخىلحمتط راليتس ثتـذحلخ
رخؤجنٍخصت

ـ
خؤخإلَّْح حبحمئ هَّر

أل�ُح ئال� وحمخألـطء� ختيه خٍ حنَسق لجلط صُ خؤخن� هَّر خت فجل� خؤجن�ٍخص �ُ ؤخإلَّْـحن جمىآلـث خؤرَجل
هنبحمطت خؤخنخره حنُ ختٍْ ىخىلحمـت خٍـيس يسخط ألُ سجنٍ�صتس ثت

ؤخىلحمتطت خمٍخص رهجل حنخهجل خٍ خصحم ثت
ٍُّسّت م ًَّتًٌّ ألُ خٍ خؤخىلحم خرَسّ خٍ خرَّ خمٍ�ص ثت

خؤجنٍخص هجل ضال� ذألئخإل
ـخؤجنٍص�خؤحمخر ضال يفالز فء خؤجنٍخصت ؤخإلَّْـحنُ حبيخ� ٍؤئُ حميقب ؤال�� َُّخؤجل ؤضئخإل خؤجنٍخصـٍيخ� ه�جل ذحلخ

ألُح ؤئال�
هخألخ�ت حث خؤجلهَّـىرالـرالَّوّتخ سجلُّآل رنبحمم سجنٍفّتخض �« خؤخلِّ خؤخىلحمتط ثت

هخألخ�ت جث خؤخىلحمتط رالَّي ىرال َّخؤجله سجلُّآل هالٌآلخبـُّنب٦م خؤَّىلٌّ خؤخىلحمتطـخٍ ٍخؤجلِّ خضجل ثت
هخألخ�ت جث خؤخىلحمتط رالَّي خؤجلهَّـىرال ُّنب٦مـسجلُّآل خ�صسآلخهٌّض خؤهخألال ثت

س�رءـخؤخإلَّْح ذخيئخؤخسـيٌّ
حبمبَّىلخ� خعخسض ئش٧ـألُ م خؤخإلَّْ س�رء هجلإل خيفيخألبـًَّح سجنٍُّص خؤسهخألالـأله م إلَّخصٌٌخ خؤسضجلُّخسـخؤ” خضجل
هَّخألال ـخؤخإلَّْـئال�ٌخ هال ٍخ�ؤسيخة خؤجنفخس ًخلِ ذحبيخ حنٌَّؤ �ْ ذ خلحم�رَّْت ـُّهحميّ حنحم�خ� سر خؤجنفخس وخؤزـًخلِ �ْ خ
م ال ـُّخنص� ألئسَّزب خٍ خييٌٌّ خؤجلَُّـرهجل خهحمخة ٍيء خمٍخص ًٍَّ خؤ٥�خإلٌّاض اخؤهجل خحنسهآلخأل خإلسنبخجم ذق سحمصه

جثـهخألخ�ت حنُ خؤيسخط سرالي خْ ذق �خؤحم�٨ ص�س خؤخن�
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جمخخته ٍصَّخت ألُ فجل� حلخسّ طجل� ًٍخلخ خلالي�خسض ال�ءـوخؤر ذقـخؤمجخبـس�و� يٌخ خألحم ُّمبال خؤ” خؤَ�خختجمط خعخس خألخـم
خوال��س ب ؤ�يس خمفخس خيئخٍـيمـميجل ج خؤنبحميفـ ؤجل رقـتححثتجححثـحنصالس خؤي٦ط عحمئـخؤخإلَّْتـييٌّ

يمت ألاليق مـ خلسٌآلق خختُُّ رَآلخ جـألاليخسب رٌَخ ألُ
عسآلهَخت م سَيخلِ خٍ ّس�ر ذخيئخؤ ألُ ُّجنُّجل َُّخؤجل خؤنبحمخه أله خؤجنٍخص حنُ ىخإلَّْ سَخىمخ �ْ ٍذ ئآلخ
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ـٍسخشحمخسح ذإلهئخحنخس
ؤسجنٍُّص ٍخلمب٧ُّ�ـ خؤخنالر�ـ خؤسخش٧خس ألُ خؤهجلُّجل ٍصَّخت خس�مجض خؤهحمر�خسض خؤَ�خنخ كٌَّجم أله خؤهآلال حبأل ألُـ

خيفيخألت
خؤجنٍخص خؤسجنخألخس ذئآلخألـسهالآلٌخضـرخنرز ألُ كَهـخؤيسخط ىجل خعخس خوالز ـٍم فجل� ألرئحمب مـصال تـخؤجنٍخص

خلحمضالـخؤشخإلَُّّت خيٌخختط هال خؤيسخط ظمبال � سهَُّّمجّـضخض�ـرخؤخلخسـذحلخ ه�ز ُّ�مب� خؤخلِّ خألحم ٍخيفيخألض
و٧ ًٌّ خهرخ ظآل�ال هال خؤيسخط رهجلإلـىجلجمط ىخـه: ٍهخال�ض �ألنبخئالـخمٍص ذضسآلخألـضجلٍش ذخمختُّخخت ت
خ�هسرخجم خحبخلـرهق ختٍْ ألٌَخت ه خلَّحن� الٍخؤهخ خؤجنٍ�ص سَّى�هخس نال م ٍخصسآلخهخ�ـ:خض إليخنخ� صخًجنط

حنٌَخـٍىال�ـحب٥سٌخت ىلوحم
ضش خؤجن�ٍص�ب حبألـخعخط سسهحمممـ:خ ىجل ؤمجوَّم صإلس ىلهرض �سـإليخنعخ خؤيسخط سهحم�مم ذضسآلخأل ت

ت خخمألخس أله سهخيفٌخ م خحنخحنخ� �هخأل هجلإلـخؤَمجَّص ُّهس٥

خؤمبض�ح خؤصَّخإلز
ألُ خإلّ ضش ألرئحم صال هُـخ�غخزـم إلخظـرخحبمت ك�ب ىلض سرهخس فآل�الٌخ ألرئحمب صال م خؤيسخط ذْـسجنٍُّص
خلحمخط كَّ سئخألال ىرال ذغخز ًَّ خلرئحم خ�غخز خلحمخطت  ىلض� خت ٌُّجل� حمط ٍخلسخحب� خلرئحمط خلحمخضال م خ�غخز خْ خلهحمٍة

ذقح ُّخت�ِّ خْ خيخإلّ ألُ خؤخلِّ خظخنجلِّ
ٌحمُّ�ت خؤنب� ٍجمط هُـسَنآلـخؤجل� ٍؤخلخن خؤوجلخت ٍئخلؤئ َّألب خؤ�� هُ ٍؤخلخن خؤوجلخت كَّ� خئسآلخأل ثتهجلإل

خلسئحمجمت ؤ�صٌخمم خؤسهحممم حب�حم خمُّخختط ثت
صال م خمخؤس  خؤ” خؤيسخط صخنآل ؤَآلَّ ظمبمبّ ألُ �خظَقـرجل ؤالضآلالـٍكَّ خؤ�خى غجنٍْ متـخظخنآل ثتتفمب�

خلحمخًت
خلحمخًت ي٦ط م خعَّمم كَّ خئسآلخأل هجلإل رخنرز ُّمبحمخؤ خؤَّختط لخبخيفحم خؤسهحم�مم ثـت

ٍخؤَّختطت رخنرزـخعآلال إل خؤجل� ؤيحم حب�حمـخؤس�هحم�مم خمُّخختط جت
يخىلالـخمأل؟ـرق رجلٍْ خلسئحم�جمط خؤَّختط ألُـخضسآلخس ُّجنُّجل لخ خعآلالب سَنآل عخأل خؤئخمـم خؤَّهٌّ هجلإل جـت

خؤيسخطت هال ٍإليخن�خ� صخنجلُّ�خ� �هر ُّنبئ�ال خْ خيخإلّ ألُ خؤخلِّ خؤَّختخسض
خلسئحم�جمطت ـؤالَّختخس �صخلرئحمـؤالصخنآلبـإلس خؤ٦ً�ال جت

خًآل�ٌخح خؤ�يالتطض ـهال�ىلض خلرئحمـذإلهئخحنخس خ�غخز فآلال حلؤئب هال هٍط�
ؤألحمخممت �الٌّـخؤَّخمْـٍهحمميخيفيخألـىال ثتٍختط

ُّخؤس�وخل رخؤ�يالتطض ضخؤمبض ُّخؤهَخ ضَّأل خإل ؤجلـ خؤَّهٌّـ �ىال هُ إلخظ لنبخئال خؤ�يالتطـ سهحم�مم ثت
سيٌخت كئُ غخيفحم ألُ ذقـحلؤئ ٍألخ رسض عَّخختش جمميخهـئخيضـخؤسهحم�مم ي٦ط هجلإلـذكخإل خؤخنالآلض

خلرئحمح خؤجنٍخص ألُ َخؤالص ألَّىة
رالَّوّ �ُّسآل� � ـألُ ئال� ًَّـسجنٍُّص ٍذكخ هنبحمطب َخؤشخأل ختٍْ ًآل ألُ خمٍخص هال ُّسمبحم  خلرئحم خؤجنٍخص �ْ رخ إلألُ
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خت غجل� كئََخـخْ  خؤسهحمُّة ًخلخ قَّصز ٍخظَخنٌّت خظخنآلخإلٌّ خؤهخيفيٌّض خؤهالٌّض خؤس�هالآلٌّب خ�صسآلخهٌّب ض خؤَيخنٌّ�
ِت كَّ� سرهخ�ـحبسة دحبحم ذق خيخبمت ألُ فسالة إلّ الب خليمج� خؤجنٍخص حنُ هُ ُّه٥� حنَخ�ـعجلختخ�ـرذألئخإلّـخْ
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ٍألخنر�رخسٌخ خًحمط خؤن� ضَّأل دجمخ
ذضمبخ�ح أله�خس

خؤَخنر ًٍخلِ عسآلهَخض م حنََُّّخ� ؤيفيخأل سجنٍُّص عخس هخؤ ٍصَّختـإلخنز ذق سنب٧ �خؤهخأل �ََُّّ خؤخن� خله�خس
ألُ حث خلسجنٍ�صخسـختٍْـصال خؤيسخس إلخنر سرالي ضش جمخمُّت ٍخؤجل� �ألخ�حن خؤ�َّخة خؤيسخسـألُ ـؤجل صجلخ� رخجمخمط
ميآلُ ألالء رنبئال ألخنسآلحمط ـخؤجنُّخختط �ْ خ ذ خؤهحمرٌّ مـخ١سآله خلسجنٍ�صخس عآلال ُّخجمزـثثآـألُ ألخ حنَب ئال خمفخس
ـختىء رنبئال� ـخجمىخإل سه٥ـًخلِ خْ كئُ ي سخنصال  خؤجنفخس ًخلِ ـخْـوخؤز ٍقخ ت هخألخ�ت جث خؤط ختٍْ ُّخؤهآلحم خؤي

رئش٧ت حلؤئ ألُ خعـخئ٥ خؤَخنز خْ ٍإلهسجل ذإلسنبخجمًخض ألجل هُ

تتتثإ – حححث خؤخنََّخس ـحبأل هخألخ� جث ـصال ـختٍْ خلسجنٍ�صخس إلخنر ب
تتتثحححث

آألخنالآلخس آجث ثث
جـآجـآألخنض�خس
آختجمخمُّ�خس آجث ثث

ثتتث تتتثض خ�ضمبخـخلحمئجنُّـ ختخحمط سحمُّحم

خبمب�ح خؤنب� خضَّخأل ىمجخُّخ م ؤالآلخنخٍخط خؤهآلال َظ ذحنس�هـ

ذق خإلسآلقـ جثتجثهخألخ�ض هحمر�ـرخصخأل يسخط خؤرضشـتتثث َه ٩ٍالس حححثب َحن خحنس�ه ًخلخ خصحمِّ
ح �ْ خ خؤرضش خنٌحم ٍىجل خؤش�خإلَُّّ�تـ خلجلخجمحي خيفحم خؤرختـميآلُ خغخ مـئخي هحمر ٍَُّألجل ُّىحم تث ضَّخؤٌّ

خؤجن�ٍخصـت �ُ ُّسهال�ءـرخن ىخإلَّْ ٍصَّخت فٌالُ خؤيسخس ألُ آ ثج
ـاغ�َّرخسا �ُ ألُـخؤيسخسـئ يمـ آ تث

ـ
خؤهَح ألُ خلخب�َّرخس رق خصخأل سَّخمُّه

خظال خؤَخنر
جث آج
جث آجث
جث آجث
جث آثث
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لخ حنَب جث جثت ًٌّ خلرئحمط ـؤالخب�َّرحنخحنخألـخصخ �ْ ًخلخبـخ ألُ ُّنٌحم
خؤشخإلَُّّت ـخؤجلجمخحنذإلٌخ ىرال ُّسجنٍ�صُ �ُ ألهنآلٌ �ْ ـخ خهسخختح ُّئ�جل

ـهالَحن تث رهجلـصال خؤجن�ٍخص الُ ُّيمج� خؤيسخس ألُ ثحـآ
ت �ُ خؤحمخجمـؤٌ ئخْ ؤَّ يآلخ خىالضـ

ضمبالَخ خؤ” خلخب�َّرخس إلخنرـ �ْ خ ؤحنس�هبـ �ؤ �ٍخ خؤَسخص ألُ أل� ُّ�خنس�جل�
يسخس سنبآلال � خؤرضش َ�ه �ْ خ ذحل خ١سآلهت م خع خؤَخنر كش�ال  هالٌخ
خلشخألح حنرال هال خؤنخًحمطت :خلِ هحممي ًٍُـخئشحم خؤسهالآلب خيفحم حبخجمص
ئخإلس خؤرجلٍِّب خؤهحمرٌّ مـخ١سآله رئشحمط خًحمط خؤن� خإلسنبخجم ُّ�هحم�ة ضش مـخؤَز
خألحم رقـخؤيسخست خؤهخؤ خؤسخنحمز إلخنر رخنرز صجلخ�ض الىال خلخب�َّرخس إلخنر

رنبئالـختىءت خؤَّخىه سهئجي صـخؤَسخ خْ ُّئجل خؤخلِّ
خؤهنآلـ خؤوخؤر �ْ أل�ـألٌَخحــخ ُّخنسجل� خلخب�َّرخس خصخأل ؤسَّخمُّه ـرخؤَخنر خألخ
سجنٍُّص إلخنر خمُّخختط ـُّئ�جل ـلخ هخألخ�ب مـصالـجثتجث �ُ ً بثجآـإ ؤالآلخب�َّرخس

ت خؤيسخس ألُ حنَخ� خىال خيحمف ميآلُ خيفيخأل
خؤخلِّ خظال ـخٍ ؤالآلنبخجمئخس ـخعخىل خؤحمور ضَّألحـ خؤخنخأل خحبحمـهَجل إلخض ألُ
حنُ رالَّي رهجل الـخؤجنٍخص سيمج� خؤخنخضـ خؤوخؤر �ْ خ سرق� رّض خؤجنٍخص فر�خلْ
ٍُّئ�جل خؤخآلـض ٍخؤَّخىه خؤيسخط جمور ـرق خؤسَخىمخ حم �ٌ ُّ�ن �خله ًخلخ خؤهنبحمُُّت

خؤس�جنٍُّصت م ألٌآلخ� ختٍجمخ� خ٠م ٍميوم خ�صسآلخهٌّ ؤالمجوم �ْ خ

ألرئحمح صال يٌّ ؤالجن�ٍخص َّخؤال�ص خحنرخز ضَّأل خؤآلنبخجم�ئخس دجمخ
خحنخحن ششـعآلَّهخس ميآلُ ـسه خيفيخأل سجنٍُّص خحنرخز �ْ خ خحنس�هح خنٌحم

ـ ح خحنس�ه م خلنبخجمئخس هٌَخ س ه٥� خؤمجخُّخب ألُ
خيفيخألـئضال ـسجنٍُّص خؤهخالح خؤآلحمخًـٍخحنسهآلخأل صال خخمألخس
خؤجنٍخص ـذؤالخؤهخ خؤمجوَّم ألُ خؤيسخس صٌضـًٍحمٍز ألُ ؤٌخ

خحبحمت ٌص ألُ خمألسٌخ ئضال
هال خ�سيخئ خٍ خؤس�يخًآل هجلإل خؤئرسضـ خؤهخالبـ م خسمبخأل • ألنبخئال
ٍألُ ٍخؤيسخطب خًال رق ٍخ�جمخ مـخيئخجم يخجمئ ٍصَّخت خؤيسخطض سمبحم�يخس

ئضالت خؤسجنٍُّص ذق خ:حمٍز ًَخ
ُّجليهٌآل خؤهآلحمب ًخلخ م خظَخنق رقـ خؤهىخس ألُـ خًال • حبَّة
خلرَّأل خؤَّضجل خ�يفخجم ًَّ ًخلخ �ْ خ هالآلخ�ـ خىخٍُّالب ؤسيخختِّ ؤسجنٍفٌخ
فخٍأل ئٌخلِ ىه ٍصجلس يذْـ ـ ٍيسخطت خيخزـ رقـ ىؤه ذصسآلخهخ�

خؤجنٍخصت هُـيفحمُّء حنحمُّه ٍرنبئال �خصسآلخه ٌخـخيحمهذه�خ خًال
خع�َّر هالـ خؤيسخس ألُ خؤهجلُّجل ذىرخأل ضش خظالب عآلَّه سخش٧ •

حنَُّّت خؤجلجمخحن ألخـُّسنبخجمئُـألخهجل ٍوخؤرخ� خلرئحمطب
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قصحمختـحب�َّرسٌخت خض٦خإل ألُ خئ٥ ىجلجمخ� ٍألَضٌخ خؤيسخط أله ٍخًال خ١سآله سهخألال • خحبسة
ظمبال  خيخبمبٌّ ض�جن هالـ ٍخعمبَّأل ٍخؤ٦يّب ؤالخبحمٍص يحمىلـؤاليسخط ًآلخ خع�َّرـٍخؤجنٍخصح •
خليحمٍميـهالٌخـتـ خؤسجل ؤالٌحمٍزـألُ خؤيسخطـخؤجن�ٍخصـألَيخلخ سهس٥ ٍرٌخلخ خؤرست ختخحبال ّهال ـ

يفحمُّءـخ١سآلهـخ�حنحمخالٌّإت هُ رخؤخلخس ب وحمر رآل سخش�حمـخؤيسخط ألُ خعَّة •

رنبئالـهخإلح خؤآلصسآلهـ ـسجلإلٌّألئخإلـخؤآلحمخطـيٌّ سخبمت� هَّخألال
ألحمسرمـرجنٍخصٌخت خؤيسخط ألخنسرال رخْـسخألق خ١سآله ذهسخخت •

خ١سآلهت ألئخإلـألسجلإلـم ألُ ّي اـلخ خؤهََّحن اـ خؤجن�ٍخصـخرجلخ� هجلإل ألُ خعَّة •
ختجمص ئآلخ خٍ خيخبمبسٌخض سنبئال هال خؤسخش٧ رذألئخإلٌآل خؤخنُ ىلو٧ط يسخط ألُ رخؤجن�ٍخصـ رخْ خؤنب� جمور  •

ذُّجلُّّات هال ُّحمرٌخ رَس رجلٍ اخؤنبخز ألَّؤ خحنسهآلخأل
ألرئحمـت مـصال رجنٍخصٌخ خؤيسخط ؤجل ؤخنََّخسـخعمبَّر خحنسوألـخئ٥ ذألئخإل •

ح ُّخىسمبخخت هَّخألال
ذهخؤسٌخت هر ألُ ؤالسخبالمت خؤيسخط سجنٍُّص خق رٌآل سجليه ؤًال �خؤخن �ُّخ�ىسمبخخت خٍميخه •

خؤهخالـخؤئر٧ هجلختـخيحمخخت •
ٍخؤهآلالت ئخؤس�هالآل خحبحم ذألئخإلخس سَّيحم هجلإل •

خؤنخًحمط ًخلِ ىؤه سخئجلخ� خلنبخجمئخسب دجمخ خيفيخألـضخنز ؤسجنٍُّص ئآلخنر�رخس خؤمجخُّخ ًخلِ نٌَّجم كئُـخهسرخجم
ٍخؤسجنٍُّص الخؤهخ م ئشحمطـخؤرَخس رق ُّحمرم خ١سآله خْ غجل ضش خ١سآلهـخؤهحمرٌّض ؤالآلحمخطـم �خلسجلإل �ـخؤهخألرخلئخإل
ُّيفحم ًَّ خؤسجنٍُّص �ْ خ يَصجل خؤهخالب هال هز خؤيسخط خهسرخجم هال ٍرَس َُّّهي سئُ خؤيئحمطـ� ًخلِ خلرئحمضـهآلالخ�

خؤهخالت خيحمخخت هجلخت ؤسخبية
رخؤجلجمـ ـخؤيسخط ٍـس�خؤ�ز� خؤجنٍخصض ىرالـخ�ىجلخإلـهال إليخنّ ٍخؤَّهٌّـٍسخحنجي رخؤرالَّي خعخيفز ُّ�خؤ�ز� خحبحم إلخض ألُ
ئشحم خؤسخًال ألٌَخ ُّس�ال�ز  رنبئال خؤرسض خ١سآلهـؤَّنخيٌخـختخحبال ظجلُّجل هال �رَخ ًٍخلخ خؤَّهٌّت ألُ إليخنّ

حلؤئت ألُ
ـخٍ ؤاليسخطب حنخر هىخس ٍصَّخت خٍ خعمبَّرض حنََّخس رَخ�ـهالحـ خؤجن�ٍخص �ُ ألهخ٧ُّخ�ـؤخن ـٍميه خ١سآله خْ غجل
ـخهسرخجمخسب ّهال سَّميه سخجمُّجتـىلضٍـ ؤّ ـا ٌّئنب ا ؤحنة ـخلحمخط أله خؤسهخألال ألُ فهال اخؤهََّحنات ألُ خؤسخبَُّّة
ي ميآلُ ُّمجهٌخ ىلوحمًخ ـم ا سجنٍفٌخ ا ٍهجلإل خيفيخألض �إلسخص ئدؤ خ�إلسخص ىجلجمسّ خؤخنخرـخٍ ألشالـخؤسصحمر

ت رخؤئخنخختاا ختط ألٌجل�
خؤنخًحمطـ ًخلِ رخؤسخئجلـخؤسالالـألُ ألُـخيخإلّ هخإلب رنبئال خلحمخط ألئخإل جميه غَّ خ١سآلهٌّ� ٧خؤسو �ْ خ إلجلجمؤ ًَخ ألُ

ت خؤرهجل ؤالآلجل
خظالضـ عآلَّه ميوم ألشالح خلحمخًض ظال ُّجلخؤسال خلنبخئال �ْ خ خلنبخجمئخسب دجمخ هال �رَخ إلحم خحبحم إلخض ـألُ
حنضحمِّ� ذه�خـضال� يفحمُّء هُ ألهخظسٌخ سسآل تتـ خ�حبحم خظَجي ذق رخؤس�هحمة خؤحم�ور ٍخؤسآلحم�ختض خًالـ خؤسَّخيءـأله هجلإل
خلحمخًت ي٦ط حبأل خؤَخخي �هخؤ�ر خلنبخئال سيخختِّـخؤسهخألالـأله ألُ ئََّه خحبحمب ٍؤألخن ذق خؤيسخط إلال ًٍَّ
ٌص ٍخلحمخًءتطـألُ ٌص ألُ خًال خسضـٍهالجنخسـٍذخيئخؤ�ل حلخس ئآلحمضال خؤي٦ط ًخلِ أله خؤسهخألال فز ضق م
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خيخبمب ظمج٧ شآلـسمجآلُ ٍألُ خؤخنالآلض سمجآلُـخؤرالَّي �َُّّسحمر هالـخحنجي �رَخ خ�خيئخؤخسض ًخلِ ٌألَّخص خحبحم
ت خؤرالَّي هَجل خحنحمط ؤرَخ خلحمخًق

ؤالنبر�خْـٍخؤيسخس ٍخؤسهالآل خؤهآلال ذألئخإلخس إلمت نال ـم إلهنبّ خؤخلِّ هز خ�ىسمبخختِّـخؤمب� خ�صسآلخهٌّ خؤَّخىه ذْ
ألرخخيحمض رنبئالـو٧ ًخلِ خٍميخهَخ ُ» سجليه ـخؤيسخط �ْ ـخ ـإلحم َخ ٍألًُـ خؤنخًحمطتـ خلِ خخمختُّخختًـ ذألئخإل ذق ُّمجة خؤهحمز
أل٥�جمخ� ُّهس٥  ًخلخ ؤئُ خلرئحمت ؤالجن�ٍخص ـئرجلُّال خؤرس ٍخعحمٍصـألُ جم ؤالس�َّ� خِّـذألئخإلخس خألخألٌخ ظجل  ضش
حلئحم ٍئآلخ خىسمبخختُّب خٍميخه ًخلِ سئحم�حي خلرئحم ؤالسجنٍُّص �خؤَ�ٌخ خؤَسخص �ْ  خؤجنٍخصب ألُ خؤَآلم ًخلخ حنسآلحمخجم

خيفيخألت سجنٍُّص هال �َخلر خظجلُّجلط �خر خؤنب� خؤهخس خعخؤـم خلنبخئال حنخرخ�ـسسئحم�جم
سئَّْ  ألهخظسّـفزـخْ يفحمئ �ْ خ �ذ ىخآلب ظَّ�ة ًَّ خؤهحمرٌّ خ١سآله هال وحمُّر ىآل ألُ خؤس�خش�حم ألُ خؤسخبَّة ذْ

خيحمخختِت سخؤجلـسَسٌئـضَّئ رذسرخه
ـ
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سَّىلخسح
ـؤاليسخط خؤجنٍخص صال جميه ـخصال ـألُ خؤخإلَّْ ٧سو هال خؤهآلال ت

جثـهخألخ�ت ذق
خصال ألُ ٍخؤخإلَّإل�ضـ �خؤمجخ خنخس خلحن� هال خؤمجوم ت

هالـخىالت خؤخآل خؤجنٍخص صال ىخإلَّْ خمُّخختطـس�رء
سالمت خصال ألُ ٍخ�صسآلخهٌّـ خؤسَّهَِّّ خؤهآلال سئشة ت
ألخنر�رخسٌخ هال ئجن خؤ٦� حبأل ألُ ٍحلؤئ خؤنخًحمطض
ٍخيئخجم خ١سآله م خلحمخط ألئخإل ئمجهةـ خؤحمخنح
خعَّىٌّ ٍخؤَّهٌّ سهجنُّجنـخؤَّهٌّـخؤخإلَّإلٌّ ظخًٌخض ُّجلخؤسال
هال ٍحلؤئ خلحمخًت مبـضَّألـصال خلخبمب� ٍخمُّخختطـخؤ٥خألص
ٍخلٌَقت خًخؤٌّ خؤيسخْض خؤيسخسض عآلَّهخس ميآلُ

خستـ
ؤجنٍخص �خؤخنالر ٍخ�إلهئخحنخس خ�شخجم ضَّأل خؤَّهٌّـ خمُّخختط ت

خؤَ�نبحمـٍخ�هإلت حبأل ألُ خيفيخألب
هال خيفيخألض سجنٍُّص خرهخخت ؤيضمت خطخش ذصحمخ تـسنبصه

ٍخؤهخالت خيفيخأل خلحمخطب َّألخنس
ـ
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ؤالآلخنخٍخط خؤهآلال َؤص
�خبمب خؤنب� ىمجخُّخـخضَّخأل يٌّ

ضَّئ عخأل م خؤهخألال خظآله�خس ألُ عآلَّه خبمب�ـقرخختجمط خضَّخألـخؤنب� ىمجخُّخ ؤالآلخنخٍخطـم خؤهآلال َظ الس سنبئ�
رخؤٌََّممـقئخإل خًسآلخإل حلٍِّ خصسآلخهق ٍهآل�خأل خصسآلخه�خس ٍهخألس ٍعخألق خ�إلخنخْـٍعخألخس ٍضَّئ خلحمخط
خضَّخأل رمجخُّخـ ُّسهال�ء يآلخ خؤهحمر�خس خؤَ�خنخـ سهخإلٌخـ ُّخسـهجلُّجلط ظجل� �حبالي خلرخختجمطـهال ًخلِ إلنبخس خلحمخطت
ؤالآلحمخط ـخلسجلإلخلئخإل خ١سآلهخسض ألُ ئو٧ِ ُّئحم�حيض خؤخلِّ خؤهحمرٌّ عسآلهَخ خؤهخإلـم خؤَّميه ألُ ئصجن خبمب�ض خؤنب�

خؤحم�صالت قئخإل ىخحنخ�
خإلسخمن ذق خضخْ مـوخؤز سخت�ِّ خؤ” �خؤَّميه :خلِ صإلس ميجلـخلحمخط خؤَّخىه خؤس�آلجن عخجمر خؤالصَـذق سٌجلة
ٍيفحمئـسالمت ألخنر�رخس م صخلجمُّخ� خؤال�صَـذقـخؤرضش سٌجلة حلخسّ خؤَّىس م خؤنبخبمب�ت خضَّخأل ىمجخُّخ م ضَّىٌخ
خت ٍسهجل� ـسجنٍُّصـخيفيخأل ألشالح ٍخ١سآلهب الخؤهخ م خؤهحمر خلحمخط ألئخإل ألُ ظم� خحبحم حنالر خصسآلخه نَّخًحم

ت خؤس�هخنيٌّ� ئ ٍخؤ�� خؤخنحمِّ� ٍخؤجن�ٍخص خؤجنٍصخس
مـخظخِ ًخلِـخؤسضجلُّخس ألهخظ خصال غساليبـألُ ألخنسَُّّخس هال ؤالهآلالـخظخخت  ألخحن� ضخص رَّصَّخت ذكخإلَخ ألُ إلَ�الء
ذفخخت ٍميحمٍجمط ٍخؤس�ضجلُّخس ًخلِـخلنبخئال ٍهخ�ـضَّأل ٍفالء ٍخ١سآلهب الخؤهخ م خؤهحمر�خس خؤَ�خنخ ضَّئ ُّمجآلُ

:خت ضالَّأل

خؤسخؤح ؤالصآلهخس ذسة ًٌّ َخؤ�الص
خؤ�يَّؤتألحمئجن األحمئجن مـذحنحمخالاض خؤَخنخ اؤَّرٌّ ذحنحمخالاض م خلَّخيفُ اكهـضَّئ خؤهَةاض ميجل إلخنخ اكه
ذق رخ�ميخي ًخلخ إلخنَِّّا سَنآل ائخْ–  خؤهخالاض ألحن األحمئجن خؤَخىلحمطاض م خًجلخة خت ٍسحمرَِّّـألسهجل� ٌّإلخنخ

ألس�َّهقتخست ٍعخميحمُُّتخس خصسآلخهق ٍهآلخأل خصسآلخهخس ٍهخألس ٍعخألق عخألخس

ؤال�صَح حنخحنخ خؤهآلال دؤخس
رنبئال خؤهحمر َّخة خؤ�� رَخ �خبمب خؤنب� خضَّخأل رمجخُّخ �خؤَّخإلقـخلسهال �صحمخـسهجلُّسـم هٌّ خؤخن� •

حب:خت خلحمخطـألُ ضَّئ ُّمجآلُ
عَّئ خؤهحمرخسض خؤَخنخ ـؤجل خؤَّهٌّ ٍرخؤخلخس ذحنحمخالض م خؤهحمرٌّ ـخظآلٌَّجم ؤجل ـخؤَّهٌّ خمُّخختط خصال ألُ خؤهآلال •

خبمب�ت خؤنب� خضَّخأل مـىمجخُّخ خؤَخنخ
خؤجلَُّـٍس�َُّّحمـحبجلألخسٌخت خ٠خئآل خختخ ظخنقـ ألُـخصال وم خؤمج� •

خ١خألب ًخلخ م ٍيخهالق ق غسمب� خإلخحي ألُ ٍخلرخختجمط هآل خؤجل� ظجلُّجل حبأل ألُ خألَّجم ظءـًخلِ َخؤ�الص ظخٍأل
خ ٍسال�ٌّ
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خؤالصَح هََّخْ

ثثث منتزت خؤَخىلحمط
ألئَّختـتتتجث
جثثثجثجتثت ًخسةح
ثججثجججتثت يخئجيح


