
 

 

  

 

 

 

 



 

  جپرىٌ جپٓحٲٍ ٪څ أُ چّ جپڃٓحٲٍ           

     جپؿُء جپػحچي                      

 ضأپَٱ ڂإٌل جپ٣رٷحش ٲي جپ٫ٛوٌ جپو٣ْي  

 جٓوٲوى ؾ٫ٳٍ ذڅ غ٫ٿد

 ڀ (  8ٖٗٔهـ/   8ٗ7) ش 

 وٌجْس وضكٷَٵ                 

 ڂكڃى ٲطكي ڂكڃى ٲوَى      

 ٣ر٩ ڂكٳو٦س پٿڃكٷٵجپقٷوٴ 

 78/ٌٕٓ٘ٙٶځ جٍٓىج٨ ذىجٌ جپٻطد جپڃٍٍٛس

 



 ـْٵٷـَِكجپُڃ ـځضــٷــىٍ         

جپكڃدددددى ج  ٺڃدددددح ٍورٯدددددي پؿدددددٖټ وؾ دددددٹ و٪٧دددددَځ   

َِچدددس ٪ٍٖدددٹ وڂدددىجو ٶٿڃدددٹ و٪دددىو چؿدددوڀ   ْدددٿ٣حچٹ و

 ْڃحتٹ.

پٷددى  ذكػددص ٪ددڅ جپؿددُء جپػددحچي پڃه٣و٢ددس   جپرددىٌ      

 ســــــــــددـٖغــــٓحٲٍ  غـــددـّ جپڃـــددـحٲٍ ٪ددڅ أُ چـــددـجپٓ

ڂودددً ٢رح٪دددس جپؿدددُء جّوټ، ئپدددي أڄ    ، ٪ٗدددٍ ْدددوس  

حقـــــددـع ــــــجپرُـــــــــٵ جپ٫ٍُـــــددـىٍـــــٌجْددٿوي جپٛ

٪دددڅ ٢ٍٍدددٵ   ،ڃى ٪ردددى جپ٫ٍُدددُ ٚدددحپف جپٍذ٫دددي   ـدددـأق

ٿٻس ــدددددددددددددـڃـــــــــڅ جپڃــــدددددددددددددـص ڂـــــدددددددددددددـطٍچـــجٓچ

ٲددي  ٲي ڂٍقٿددس جپددىٺطوٌج  ووٍســـددـ٫ــسجپٓـــــــــجپ٫ٍذَ

 .جپٿٯس جپ٫ٍذَس

٪ٿددددددددددددددددددددددددددي  ذ٫ػددددددددددددددددددددددددددوٌ  ٍرٗددددددددددددددددددددددددددٍچي

ڃح ْددددددددٍوٌ ـددددددددـٌٍش أٍــددددددددـٓــٲجپڃه٣و٢سجپڃ٣ٿوذس

جپدددددًى  ،ذدددددحپؿُء جّوټ كحٶ أــــــــــــدددددـٓپ؛ًپٹ ــدددددـذ

 ،وڂَســـدددـقٛدددٿص ٪ٿَدددك ڂدددڅ ڂٻطردددس جپٳحضَٻدددحڄ جپكٻ  

ٿىطٳٍٍٯ ح و وٌجْدددددط ح ـــــــــــــــــدددددـٿص ٪ــــدددددـو٪ڃ

 ،حخــــــــــــــــدددددددددددددـ غدددددددددددددځ ٢ر٫ دددددددددددددح ٲدددددددددددددي ٺط  ،

٪ٿــــــــــــــــددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـي چٳٷطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  

جپهحٚـــــــــــــــــــــــــــــــسذحپــــط٫ـــدددددددددددددددددددددددددددددـحوڄ 

َسجپڃٍٍٛس پٍ٪حٍددددددس ــــــــــــددددددـ٫ــــــجپؿڃڂــــــــددددددـ٩ 

 



 ر٫ ح ذحپٷدددددحهٍزـــــــــدددددـجپڃوجهدددددد جپطدددددي ٶحڂدددددص ذ٣  

ٍٵ ــــٛـــــــــــــدددددددـىحوٌ جپـــــدددددددـٲرـدددددددـ 778ٔ٪دددددددحڀ

ـدددددددـ نٍَج ؾدددددددُج  ج ـدددددددـ   پدددددددي جپ٫ٍُدددددددُ ذڃوك دددددددح

وو ــــددددـوؾــٿ٧ٍ ددددٍ پ يؿُء جپػددددحچـحٸ جپددددـــــــــددددـهو

وڄ ـــددددـٍٻًپٹ ــــــــددددـُء جّوټ وذــددددـؿــڃح پٿـــددددـڃــڂط

ج  ٺٿددددٽ ؾ ددددىچح ذحپوؿددددحـ وجپطوٲَددددٵ، وجپكڃددددى  ،  

ىٍٍ ــــددددددددددـٗٻٍ وجپطٷــــددددددددددـٽ جپــــددددددددددـ٩ ٺــددددددددددـــــــڂ

ٓحوز جپردددددددددددحقػَڅ ڂدددددددددددڅ جپڃڃٿٻدددددددددددس  ـــــــــــدددددددددددـپٿ

ٌٖدددَى جپ٫ٳدددحٶي   ٚدددح جپردددحقػَڅ ونٛو َس ـــدددـجپڃٯٍذ

څ ــــددددددـوٌٍح وجپَڃـــــددددددـْوڂكڃددددددى ٲددددددوَجٌ وڂددددددڅ  

ئهطڃددددددحڂ ځ   جپٗددددددٷَٵ ٪ٿددددددي  ـصوجپٻــوٍددددددڄ وجٌّو

 ي جپركددددددع وجپطوٷَددددددد ٪ٿددددددي جپڃه٣و٢ددددددس   ــــــددددددـٲ

وأٍٟدددددح جّْدددددطحي ٺڃدددددحټ أذدددددو   جپٻطدددددحخ. وجٶطودددددحت ځ

جپكٓدددددڅ ئذدددددٍجهَځ جپڃكدددددحڂي ٪ٿدددددي قٳددددد٥ جپُٻُطدددددد    

جپٗدددددٻٍ وچٷٿ دددددح ڂدددددڅ جپٷدددددحهٍز ئپدددددي ئوٲــدددددـو ٺدددددٽ  

وأذوددددحتي جپڃ وىْددددَڅ ڂكڃددددوو و٢ددددحٌٴ    وجپطٷددددىٍٍ.

څ جپكٓدددددددَڅ  وقدددددددحضځ ٪ٿدددددددي َوأقڃـدددددددـى وجپ٣دددددددحپر

ڂٓددددح٪ىض ځ پددددي ٲددددي جپؿوجچددددد جپطٻووپوؾَددددس ٪ٿددددي 

 جپكحْــوخ.

وٺدددددٽ جپٗدددددٻٍ پڃدددددڅ ض٫دددددحوڄ ڂ٫دددددي ٓندددددٍجؼ يپدددددٹ  

 جپٻطحخ ٲي ٚوٌضك جپٷَٗرس.

 

 



 

 

 

 

 

 

 



-جپڃه٣و٢س: وٚٱ  

جپػحچي جپؿُء وٺحڄ وٚٳ ح ٺحپطحپي: ڂٻطوخ ٪ٿَ ح 

:ڂه٣و٢س ڂڅ  

ّ جپڃٓحٲٍ         ــچڅ أُ جپرىٌ جپٓحٲٍ ٪  

ٴ٪ٿي جپوٌجپطٛوٍٍ ٨(، چو7ٕٔجپڃٛوٌ)، وٌٲځ   

د ،ضددددددأپَٱ جپٻڃددددددحټ جٓوٲددددددوى ؾ٫ٳددددددٍ ذددددددڅ غ٫ٿدددددد    

ج   ـــحٲـــــــــدددددددددـح ٍى ٪ـــــدددددددددـحٲ٫ي جپڃٛـــدددددددددـجپٗ

) ش وك ــــــــــــــــــــــــددددددددددددددـي ٪ـــــــــــــددددددددددددددـٞوٌ

و ــــددددددــــــــــــــــــــم أذـــــــددددددـوحْـــــجپ، هـددددددـ( 8ٗ7

 ىـــــــــــــــدددددددددددددددددددددـڃـــكــرى ج  ڂــــــــــــدددددددددددددددددددددـ٪

ذـــــــــــــــــــددددددددددددددددددددددددددـڅ جپكٓــــــــــــددددددددددددددددددددددددددـڅ  

هدددـ( ذحپٿٯدددس جپ٫ٍذَدددس ، وجپهددد١ چٓدددم     87ٓذطدددحٌٍم)

 ؾڃَٽ ڂٗٻوټ .

 .٘×ٕٔوقؿځ ٣ٍْ 8ٔوٌٶس ذـوٺٽ 

ٻوددي جپرىجٍددس ٪ٿددي ذددڅ أقڃددى ذددڅ أذددي ٲددوز جَّوى ٍُ     

أذددددح جپكٓددددڅ ْددددٻڅ ڂددددٍجٺٕ وٺددددحڄ أوٍرددددح ٖددددح٪ٍج   

 ذحٌ ٲي جپطكٳس وأوٌو ڂڅ ٫ٍٖ ....يٺٍ  جٕ

ذٻدددٍز جپٓدددرص غحپدددع ٪ٗدددٍ ڂدددڅ     حٲددد٬ٍ ڂدددڅ چٓددده  

ؾڃددددحوى جّوپددددي ْددددوس ضٓدددد٫َڅ وْددددر٫ڃحتس ويپددددٹ     

 



٪ٿددي ٍددى جپ٫رددى جپٳٷَددٍ ئپددي ج  جپ٫ٿددي أذددو ٪رددى ج         

ي جّٚدددددٳ حچي غدددددځ ــــــدددددــڂكڃدددددى ذدددددڅ جپكٓدددددَڅ ٪ٿ

  ٌخ جپ٫دددددددددحپڃَڅ. ڂدددددددددڅ  جپرٯدددددددددىجوى وجپكڃدددددددددى  

 ذطٍٺَددددددددددددددح س ٲددددددددددددددحضفــــــــــــــــــــــــــــددددددددددددددـڂٻطر

(. وؾـــــــددددددددـى ذحپڃه٣و٢ددددددددس ٕٔٓٗ)ځـــــــــددددددددـذٍٶ

 ٕ٘ٔ٪رددددددحٌز  ْددددددَى جپوددددددحِ أذــــددددددـو جپٳددددددطف ٘

 ٍو ڂددددڅ جپڃه٣ددددو٠ ڂددددڅ  ٍٻوچددددوڄ ٲَددددك  ــــــــددددـوٍؿ

ڂدددددڅ ٖدددددَول أذدددددي جپٳدددددطف أو ضٖڂَدددددً .. وڂ٫دددددًٌز   

 وضكَس..  

 ؟  ضوٶ٩َ

 -پڃه٣و٢س وچٍٗهح : ووجٲ٩ ذكع ج

ٲددي جپركددع ٪ددڅ جپؿددُء جپػددحچي هددو ئضڃددحڀ      يوووجٲ٫دد

حٲس ــــــــــددددددـُء جّوټ ذحٓٞــــــددددددـؿـــجپوئْددددددطٻڃحټ 

جٓ٪ؿدددددددحخ ذٻطحذدددددددحش  جٓوٲدددددددوى جپٓدددددددٍوٍس ئپدددددددي 

 ڂوؿددددددددددددددٍُڅو ٖدددددددددددددد٫ٍجء ئ٦ حٌ و جپڃو٣ٷَددددددددددددددس

 ئؾط حوجش   وئذٍجَ،ڂٯڃوٌٍڅ

ڃحء ـــدددددـ٪ٿڃَسوأوذَدددددس پدددددځ ضٛدددددٿوحذ٫ى ، وأٍٟدددددح ٪ٿ 

ي ــــــددددددـحء ٲــــددددددـح ؾــــددددددـ٫ٍٲوج، ٺڃـــددددددـٍُ ځــــــددددددـپ

 جّوټ:ُء ـــــــــــــــجپؿ

 



  چدددُ  چدددوج٦ٍ  ، ذڃ٣حپ٫دددس ڂدددح ٲدددي هدددً  جپدددىٌوِ    

 ،ســـــــــددددددددددددددـ٫ؿَرــحچي جپـــــددددددددددددددـ٫ــــــڂددددددددددددددڅ جپڃ

 ٍخ  ــــــــــــــــوأ٢

وش ٪ٿَددددك ڂددددڅ  ـــــــــــددددـْددددحڂ٫ك ذحْددددطڃح٨ ڂددددح جقط 

 .وجّنرحٌ جپٯٍٍرس  ،ج٫ّٖحٌ جپٍجتٷس

ٲددددي ضكٷَددددٵ جپڃه٣و٢ددددس ئ٪طڃددددى ٪ٿددددي    يوڂو ؿدددد 

ك ـــــدددددددددددددددـچٓدددددددددددددددهس جپٳدددددددددددددددحضف ذطٍٺَدددددددددددددددح ّچ  

ٽ پ دددددح وهدددددي چدددددحوٌز ــــــدددددـى ذىٍــــــــــــدددددـوؾــــــٍٕ

ٺڃدددددددددح ج٪طردددددددددٍش ،  جّٚدددددددددٽ  ض دددددددددحوٶدددددددددى ج٪طرٍ

حضَٻحچي ــــــــــدددددددددددددددددددددـُء جّوټ جپٳــــــــدددددددددددددددددددددـجپؿ

ص ذىٌجْددددددس ضحٌٍهَددددددس ـــــــددددددـوٶڃٽ ـــــــــــــددددددـجٕٚ

وٺطڃ َددددى ٍٿٷددددي جپٟددددوء  ٪ٿددددي جٓٶٿددددَځ جپڃوطٓددددد   

 مــــددددددددـجپطحٌٍئپَددددددددك ڂإٌنوددددددددح جپڃددددددددًٺوٌوض٫ٍٍٱ  

وٲوجتدددددددى ،وهٽ هدددددددو٪ٿځ أڀ ٲدددددددڅ ، قطدددددددي ض٫دددددددځ     

 جپىٌجْدددس جپطحٌٍهَدددس پٿڃه٣و٢دددس  جپٳحتــــــــدددـىز ڂدددڅ  

ٺڃدددح يٺدددٍش  ٲٷ١.، وپدددَّ جٕٺطٳدددحء ذ٣رددد٩ جپطدددٍجؾځ   

 .خ  ٻطحجپجپؿُء جّوټ ڂڅ  ٲي

٪ٿڃدددح ذدددأڄ هودددحٸ ٲدددٍٴ ذدددَڅ ٺطدددحخ جپ٣دددحپ٩ جپٓددد٫َى    

ٲددددي يٺددددٍ چؿرددددحء جپٛدددد٫َى پٔوٲددددوى وذددددَڅ جپرددددىٌ    

جپٓددحٲٍ ٪ددڅ أچددّ جپڃٓددحٲٍ وهددو أڄ جپددـأوټ ٍطكددع       

٪ددددڅ ضددددحٌٍم ٚدددد٫َى ڂٛددددٍ وچؿرحتددددك أڂددددح جپػددددحچي     

ٲَدددإٌل پٿڃوؿدددٍُڅ وجپٗددد٫ٍجء ٲدددي جپٷدددٍڄ جپهدددحڂّ  

 



قطددددي جپٓددددحذ٩ جپ ؿددددٍى ڂددددڅ ؾڃَدددد٩ أچكددددحء جپ٫ددددحجڀ 

َدددح ًپٹ ٍٻدددوڄ جپٻطدددحخ ٪حپڃ جپ٫ٍذدددي وجْٓدددٖڂي وذددد  

 .َحوپَّ ٶوڂ

٪ــرددددددددددـى جپٓـددددددددددـطحٌ  وٍٷددددددددددوټ جپددددددددددىٺطوٌ

جپكــٿوؾـدددددـي ٪دددددڅ ضٍجغودددددح جپڃه٣دددددو٠  ـدددددـ    

 ٌ ٪ددددڅ  پڃٓددددـس ٲددددي ضددددحٌٍم جپوٗددددأز وجپط٣ددددو

وپٷدددددى ضٟدددددحٲٍش ٪وجڂدددددٽ ڂؿٿدددددس جپدددددىجٌز : 

غٖغدددس ٪ٿدددي ئچؿدددحـ قٍٺدددس جپطدددأپَٱ وئغدددٍجء    

جپطدددٍجظ جپ٫ٍذدددي أوپ دددح هدددو ٚدددوح٪س جپدددوٌٴ   

جپ٫رحْددددَس ڂوددددً أوجل ٲددددي قحٞددددٍز جپهٖٲددددس 

جپٷدددٍڄ جپػدددحچي جپ ؿدددٍى. ٲٷدددى أٶدددحڀ جپٳٟدددٽ      

ذدددڅ ٍكَدددي جپرٍڂٻدددي وٍَدددٍ جپٍٖدددَى ڂٛدددو٫ح    

پددك ٲددي ذٯددىجو وأڂددٍ أنددو  ؾ٫ٳددٍ ذحْددط٫ڃحټ       

جپدددددوٌٴ ذدددددىټ جپٍٶدددددوٴ ٲدددددي جپدددددىوجوٍڅ ّڄ  

جپؿٿدددددوو وچكوهدددددح ضٷردددددٽ جپڃكدددددو وجٓ٪دددددحوز  

ٲطٷردددٽ جپطُوٍدددٍ ذهدددٰٖ جپدددوٌٴ ٲاچدددك ڂطدددي      

ڂكددددددي ڂودددددددك ٲٓدددددددـى ، وئڄ ُٺٗددددددد١ ٦ دددددددٍ  

 ٣ك، ٺڃح ٍٷوټ جپٷٿٷٗوىى.ٺٗ

وپددځ ٍٻددى ٍڃٟددي ٶٍچددحڄ ٪ٿددي چٗددأز ضٿددٹ جپٛددوح٪س        

ٲدددي جپ٫دددٍجٴ وذدددٖو ڂدددح وٌجء جپو دددٍ قطدددي جچطٷٿدددص       

ئپدددي جپٗدددحڀ وٲٿٓددد٣َڅ غدددځ ئپدددي جپڃٯدددـٍخ جپ٫دددـٍذي.     

وپددځ ضٿرددع أڄ ٪رددٍش جپركددٍ ئپددي ٚٷٿـددـَس وئ٣ٍحپَددح       

 



وأْددددرحچَح. وٺحچددددص جپوطَؿددددس جپ٣ر٫ََددددس پددددًپٹ هددددي      

ء جپىوپدددددددس جچطٗدددددددحٌ جپدددددددوٌٴ ٲدددددددي ٖدددددددطي أٌؾدددددددح 

جْٓددددددددٖڂَس وٌنددددددددٙ أْدددددددد٫حٌ  وٌوجؼ ْددددددددوٴ  

 جپوٓم ٲي ضٿٹ جپكٷرس ڂڅ جپطحٌٍم.

أڂدددددددح جپ٫حڂدددددددٽ جپػدددددددحچي ٲ دددددددو ٦ دددددددوٌ ڂؿدددددددحپّ   

جٓڂٖءوهدددي ضٷحذدددٽ ڂدددح ٫ٍُدددٍٰ جپَدددوڀ ذحپڃكحٞدددٍجش  

جپ٫حڂدددددس ضٿٷدددددي ٲدددددي ٲدددددٍو٨ جپڃ٫ٍٲدددددس جپطدددددي ض دددددځ    

جپؿڃدددددحهٍَ وضٗدددددٯٿ ځ ٺحپكدددددىٍع وجپٳٷدددددك وجپٿٯدددددس.   

ٗدددٍ وضٛدددرف  وٶدددى ذدددىأش ڂؿدددحپّ جٓڂدددٖء هدددً  ضوط  

٦ددددددحهٍز ٪حڂددددددس ٪ٿددددددي ڂٗددددددحٌٰ جپٷددددددٍڄ جپػحپددددددع 

جپ ؿددٍى وٺحچددص ذددحپ٣ر٩ ڂطڃٍٺددُز ٲددي ذٯددـىجو ڂٷددٍ       

جپهٖٲدددس وڂٍٺدددُ جپكٍٺدددس جپ٫ٿڃَدددس وڂٷٛدددى جپ٫ٿڃدددحء  

وجّوذدددددددحء ڂدددددددڅ ٖدددددددطي ذٷدددددددح٨ جپ٫دددددددحپځ جپ٫دددددددـٍذي  

وجْٓددددٖڂي. ٲٳددددي ٲ ٍْددددص جذددددڅ جپوددددىٍځ أڄ ئذددددڅ     

هدددـ(   أڂٿدددي ٪ٿدددي جپودددحِ ڂدددح       ٖٕٔجٕ٪ٍجذدددي)... 

ټ . وٲدددي ڂوجٞددد٩ ڂطٳٍٶدددس ڂدددڅ   ٍكڃدددٽ ٪ٿدددي أؾڃدددح 

 ضددددحٌٍم ذٯددددىجو  ٍكددددىغوح جپه٣َددددد جپرٯددددىجوى ٪ددددڅ   

ڂؿدددددددحپّ جٓڂدددددددٖء هدددددددً  و٪ڃدددددددح ذٿٯـدددددددـطك ڂدددددددڅ  

ٞـدددددددـهحڂسوٍٻٳي أڄ چدددددددًٺٍ أڄ ڂؿٿدددددددّ ٪حٚدددددددځ  

ٺددددحڄ  -ڂددددػٖ–هددددـ( ٲددددي جپكددددىٍع ٕٕٔ-جپوجْدددد٣ي )

ٍٟدددددځ أٺػدددددٍ ڂدددددڅ ڂحتدددددس أپدددددٱ ٖدددددهٙ وأڄ ئذدددددڅ  

( ٺددددحڄ  ٍڃٿددددي ڂؿٿٓددددك ٲطڃطٿدددديء   ٖ٘٘-جپؿ٫ددددحذي)

 ٲَ ح وجپ٣ٍٍٵ . جپٓٻس جپطي ٍڃٿي

 



وپٟدددهحڂس هدددً  جپڃؿدددحپّ پدددځ ذدددَٻڅ ٚدددوش جپٗدددَم 

ٍٓددددڃ٩ ؾڃددددو٨ جپكحٞدددددٍٍڅ، وپددددځ ضٻددددڅ ڂٻردددددٍجش     

جپٛدددوش ٶدددى ُ٪ٍٲدددص ذ٫دددى ٲدددي يپدددٹ جپُڂدددحڄ جپر٫َدددى      

وڂدددددڅ أؾددددددٽ هددددددًج ٦ ددددددٍش ٲددددددي جپڃؿطڃدددددد٩ ٲثددددددس  

ٍُدددددٍوووڄ  ځؾىٍدددددىزُض٫ٍٰ ذحپڃٓدددددطڃٿَڅ وهددددد جپدددددًٍڅ 

ٺددددٖڀ جپٗددددَم وىٌجء  قطددددي ٍٓددددڃ٩ جپوددددحِ وضددددٍى  

هددددإٕء جپڃٓددددطڃٿَڅ قددددَڅ    قحؾددددس جپؿڃددددحهٍَ ئپددددي  

چٷدددٍأ ڂدددح ٍٷوپدددك ٪ڃدددٍ ذدددڅ قٳدددٙ ڂدددڅ أچدددك ْدددڃ٩      

٪حٚدددځ جپوجْددد٣ي ٍوڂدددح ٍٷدددوټ: قدددىغوح جپٿَدددع ذدددڅ       

ْددددد٫ى وأڄ جپكحٞدددددٍٍڅ ٺدددددحچوج ٍٓدددددأپوچك أڄ ٫ٍَدددددى   

قطددي أ٪ددحو أٌذدد٩ ٪ٗددٍ ڂددٍز وجپوددحِ ٕ ٍٓددڃ٫وڄ،       

وأڄ هدددحٌوڄ جپڃٓدددڃٿي ٺدددحڄ ٍٍٺدددد چهٿدددس ڂ٫ـدددـوؾس  

 وٍٓــطڃٿي ٪ٿَــ ح.

   ٖ ء هدددً  ٪دددڅ ٺطدددد    وپٷدددى ضڃهٟدددص ڂؿدددحپّ جٓڂددد

ٺػَددددددددٍز ٦ دددددددددٍش ذحْدددددددددځ   جّڂـدددددددددـحپي  پ٫دددددددددٽ  

أٖددددددد ٍهحأڂحپي غ٫ٿدددددددد وجپُؾدددددددحؼ ٲدددددددي جپوكدددددددو،  

وأڂددددحپي جذددددڅ وٌٍددددى ٲددددي جپ٫ددددـٍذَس، وأڂددددحپي أذددددي      

ؾ٫ٳددٍ جپرهطددٍى ٲددي جپكددىٍع، وأڂددحپي جپٷددحپي جپطددي       

أوو٪ ددح ٲووچددح ڂددڅ جّنرددحٌ وٞددٍوذح ڂددڅ جّٖدد٫حٌ        

 وأچوج٪ح ڂڅ جّڂػحټ وٮٍجءخ ڂڅ جپٿٯحش .

جپػحپدددع هدددو ٦ دددوٌ ٚدددوح٪س جپوٌجٶدددس   وٺدددحڄ جپ٫حڂدددٽ

و٢رٷددددس جپددددوٌجٶَڅ جپددددًٍڅ ٺددددحچوج ٍٷوڂددددوڄ ذڃ ڃددددس   

 



چٓددددم جپٻطددددد وضٛددددكَكح وضؿٿَددددىهح وذ٫َ ددددح وهددددو  

ڂدددددددح٫ٍٍٰ جپَدددددددوڀ ذٛدددددددوح٪س جپوٗدددددددٍ وجپطكٷَدددددددٵ  

وجپطوٍَدددد٩ ، وٺددددحڄ پ ددددځ ْددددوٴ ٲددددي ذٯددددىجو ذٿٯددددص   

أٺػدددٍ ڂدددڅ ڂحتدددس قدددحچوش ٲدددي َڂدددڅ جپ٫َٷـدددـوذي وپدددځ  

چڃدددددح ضٻدددددڅ ضٿدددددٹ جپكوجچَدددددص ڂؿدددددٍو ووٌ پٿوٓدددددم وئ

ٺحچدددددددص ڂؿدددددددحپّ پٿ٫ٿڃدددددددحء وجپٗددددددد٫ٍجء وڂٿطٷدددددددي 

پٿ٣رٷدددددحش جپڃػٷٳدددددس   ضڃحڂدددددح ٺڃدددددح ٺحچدددددص ضٿطٷدددددي      

جپ٣رٷددددددحش جپڃػٷٳددددددس ٲددددددي جپڃٻطرددددددحش ٲددددددي ٌوڂددددددح    

 جپٷىٍڃس  ٺڃح ٍٷوټ ؾٍوهڃحڄ.

وڂ٫ددددددٍوٰ أڄ جپؿددددددحق٥ ٺددددددحڄ ٍٻطددددددٍى وٺددددددحٺَڅ     

جپدددوٌجٶَڅ وٍرَدددص ٲَ دددح پٿو٧دددٍ وذ٫دددى  ذٷدددٍڄ ضٷٍٍردددح 

ٺددددددحڄ أذددددددو جپٳددددددٍؼ جّٚددددددٳ حچي  ٍددددددىنٽ ْددددددوٴ  

ٌجٶَڅ وهدددي ٪دددحڂٍز وجپٻدددحٺَڅ ڂڃٿدددوءز ذحپٻطدددد  جپدددو

ٲَٗدددطٍى ٖدددَثح ٺػَدددٍج ڂدددڅ جپٛدددكٱ وٍكڃٿ دددح ئپدددي   

ذَطدددك غدددځ ضٻدددوڄ ٌوجٍحضدددك ٺٿ دددح ڂو دددح  ٺڃدددح ٍدددًٺٍ        

جپه٣َددد وٲددي يپددٹ وپَددٽ ٪ٿددي أهڃَددس جپددىوٌ جپددًى        

ٺحچددددص ضٿ٫رددددك ضٿددددٹ جپكوجچَددددص ٲددددي ڂؿددددحټ جپػٷحٲددددس    

وجپڃ٫ٍٲددددددس وجپركددددددع جپ٫ٿڃددددددي ٲٷددددددى ٺحچددددددص ووٌج     

ٍ جپكددددىٍع ، وٺددددحڄ ٍٷددددوڀ  پٿػٷحٲددددس ذڃٳ ددددوڀ جپ٫ٛدددد 

٪ٿَ دددددح ٲدددددي ٺػَدددددٍ ڂدددددڅ جّقَدددددحڄ ٌؾدددددحټ ٲٟدددددٖء  

و٪ٿڃدددددحء أؾدددددٖء پ٫دددددٽ ڂدددددڅ أذدددددٍَهځ ٲدددددي جپٷدددددٍڄ  

جپٍجذددد٩ جپ ؿدددٍى ڂكڃدددى ذدددڅ أْدددكٵ جپودددىٍځ ٚدددحقد 

ٺطددددحخ جپٳ ـددددـٍْص جپددددًى ٍددددىټ ٪ٿددددي ڂرٿدددد٭ ٪ددددـٿڃك 

 



وْدددد٫س ج٢ٖ٪ددددك وئپڃحڂددددك ذڃددددح ٚددددوٱ ڂددددڅ جپٻطددددد 

جپ٫ٍذَددددس و جپڃ٫ٍذددددـس ٲددددي ٖددددطي ٲددددٍو٨ جپڃ٫ٍٲددددس      

ردددددددٍ ذكدددددددٵ أوټ ٪ڃدددددددٽ ذرٿَدددددددوؾٍجٲي وجپدددددددًى ٫ٍط

 ڂطٻحڂٽ ٲي جپٿٯس جپ٫ٍذَس.

وٺددددحڄ جپوٌجٶددددوڄ ٪ددددحوز ٍٓدددد٫وڄ ئپددددي جپڃددددإپٳَڅ      

ٍكٛدددددٿوڄ ڂدددددو ځ ٪ٿدددددي ڂدددددح ٍٻدددددوڄ أڄ چٓدددددڃَك     

قٷددددوٴ جپوٗددددٍ  ذڃٛدددد٣ٿف جپ٫ٛددددٍ جپكددددىٍع غددددځ       

ٍڃٟددددوڄ ئپددددي جپ٫ٿڃددددحء و٢ددددٖخ جپ٫ٿددددځ ٫ٍٍٞددددوڄ     

٪ٿددددَ ځ ذٟددددح٪ط ځ ڂددددڅ جپٻطددددد جپطددددي أ٪٣ددددي پ ددددځ   

ٲڃددڅ أٌجو چٓددهس ڂدددڅ   ڂإپٳ ددح قددٵ جپطوٌٍددٵ ٲَ دددح.    

ٺطددددحخ ٲڃددددح ٪ٿَددددك ئٕ أڄ ٍطٳددددٵ ڂدددد٩ جپددددوٌجٴ ٪ٿددددي  

جپٓددد٫ٍ وجپوٶدددص جپدددَٖڀ پ٫ڃٿَدددس جپوٓدددم وجپڃٍجؾ٫دددس   

 وجپٟر١.

وٲددددددي ججپوٶددددددص چٳٓددددددك ٺددددددحڄ ذ٫ددددددٝ جپددددددوٌجٶَڅ     

ٍهطٛدددددوڄ ذ٫ٿڃدددددحء ڂ٫َودددددَڅ ٲَٿُڂدددددوچ ځ..؛ ٲٻدددددحڄ  

ْددٿڃس ذددڅ ٪حٚددځ وأذددو جپوٛددٍ ذددڅ جپؿ ددځ ٍوٌٶددحڄ      

ٍّجء وٺدددحڄ أذدددو جپٷحْدددځ ٪ردددى جپوهدددحخ ذددد     څ أذدددي پٿٳددد

قَدددددس وأذدددددو ٍكَدددددي َٺٍٍدددددح ذدددددڅ ٍكَدددددي ٍوٌٶدددددحڄ    

پٿؿحقـددددـ٥ وٺددددحڄ ڂكڃددددى ذددددڅ جپكٓددددڅ جذددددڅ وٍوددددحٌ    

جّقدددوټ   ٍدددوٌٴ پكودددَڅ ذدددڅ جْدددكٵ جپڃط٣ردددد ٲدددي 

 ڂوٷوٕضك پٿ٫ٿوڀ جّوجتٽ .

 



ٺڃددددح أڄ ذ٫ددددٝ جپددددوٌجٶَڅ ٺددددحچوج ڂددددو٦ٳَڅ وجتڃددددَڅ 

٪ودددى ٪ٿَدددس جپٷدددوڀ وْدددٍجض ځ ٲٳدددي ڂٛدددٍ ٺدددحڄ ٲدددي    

وٺدددحڄ  نُجچدددس جپدددوٍٍَ أذدددي جپٳدددٍجش ٪دددىز وٌجٶدددَڅ    

ٲددددي وجٌ جپددددوٍٍَ أذددددي جپٳددددٍؼ ٫ٍٷددددوخ ذددددڅ ٺٿددددّ  

ٶددددوڀ ٍٻطرددددوڄ جپٷددددٍىڄ جپٻددددٍٍځ وىنددددٍوڄ ٍٻطرددددوڄ     

ٺطدددددددد جپكدددددددىٍع وجپٳٷدددددددك وجّوخ قطدددددددي جپ٣دددددددد    

وٍرڃحٌٞدددددوڄ وٖدددددٻٿوڄ جپڃٛدددددحقٱ وٍوٷ٣وچ دددددح    

وٲدددي جّچدددىپّ ٺدددحڄ پٿٷحٞدددي أذدددي جپڃ٣دددٍٰ ٪ردددى       

جپددٍقڃڅ ذدددڅ ٲ٣دددَّ   ْدددطس وٌجٶدددَڅ ٍوٓدددهوڄ پدددك  

ٹ ٌجضردددددح وجتڃدددددح وٺدددددحڄ ٶدددددى ٌضدددددد پ دددددځ ٪ٿدددددي يپددددد 

 ڂ٫ــٿوڂح.

وپٷددددى ٺددددحڄ چٗددددح٠ قٍٺددددس جپددددوٌجٶَڅ ٲددددي جپٷددددٍچَڅ  

جپػحپددددع وجپٍجذدددد٩ جپ ؿددددٍٍَڅ ٫ٍٻددددّ چٗددددح٢ح ٲٻٍٍددددح  

ٌجت٫ددددح وٍڃػددددٽ ؾحچرددددح ڂٟددددَثح ٕ چٷددددوټ ٲددددي ضددددحٌٍم  

جپػٷحٲددددددس جپ٫ٍذَددددددس ٲكٓددددددد وئچڃددددددح ٲددددددي ضددددددحٌٍم     

جپكٟدددددحٌز جٓچٓدددددحچَس ٺٿ دددددح ٲٷدددددى ٺحچدددددص ٪حٚدددددڃس  

جپ٫رحْدددََڅ ٲددددي يپددددٹ جپدددُڂڅ جپر٫َددددى ضطڃطدددد٩ ذػددددٍجء   

ٻددددٍى ڂوٷ٣دددد٩ جپو٧َددددٍ وٺحچددددص ْددددوٴ جپددددوٌجٶَڅ     ٲ

ڂٍٺدددددددُج پٿوٗدددددددح٠ جپ٫ٷٿددددددددي وٺحچدددددددص قددددددددوجچَط ځ    

ڂٓددطوو٪ح پٻددٽ ڂددح جچطؿطددك جپٷٍٍكددسٕ جپ٫ـددـٍذَس ٲددي       

ٖددددددطي ٲددددددٍو٨ جپڃ٫ٍٲددددددس. وٺحچددددددص ٺػددددددٍز هددددددً       

جپكوجچَدددددص وٌوجؼ ْدددددوٶ ح وپدددددَٖ وجٞدددددكح ٪ٿدددددي    

نٛدددوذس جپٳٻدددٍ جپ٫ٍذدددي وجهطڃدددحڀ جپودددحِ ٲدددي يپدددٹ    

 



    ٓ ڂدددٖء وڂدددح  جپُڂدددحڄ ذٻدددٽ ڂدددح ٍٿٷدددي ٲدددي ڂؿدددحپّ ج

ٍدددددىٌوڄ ٲدددددي ذ٣دددددوڄ جپٻطدددددد ڂدددددڅ ٪ٿدددددوڀ جپدددددىچَح    

وجپدددددىٍڅ. وپٻدددددڅ جپڃٟدددددَثس پدددددځ ضٻدددددڅ ضهٿدددددو ڂدددددڅ   

ؾوجچددد ڂ٫طڃددس ٲٿددځ ٍٻددڅ ٺددٽ جپددوٌجٶَڅ ڂددڅ جپػٷددحش       

وأهدددددٽ جپ٫ٿدددددځ وجپٳٟدددددٽ وئچڃدددددح ٺدددددحڄ ڂدددددو ځ ڂدددددڅ    

ٍطٛددددددٱ ذحپڃرحپٯددددددس وجپٻددددددًخ وجٕنددددددطٖٴ وپٷددددددى     

وؾددددىش هددددً  جپٳثددددس ڂددددڅ جپددددوٌجٶَڅ ڂؿددددحٕ وجْدددد٫ح  

وجپهٍجٲدددحش ّچ دددح ٺڃدددح  پٿٻٓدددد ٲدددي ٺطدددد جّْدددڃحٌ   

ٍٷددوټ جذددڅ جپوددىٍځ ٺحچددص ڂٍٮوذددس ڂٗددط حز ٲددي أٍددحڀ       

نٿٳددددحء ذوددددي جپ٫رددددحِ وْددددَڃح ٲددددي أٍددددحڀ جپڃٷطددددىٌ      

ٲٛدددوٱ جپوٌجٶدددوڄ وٺدددًذوج ٲٻدددحڄ ڂڃدددڅ ٍٳ٫دددٽ يپدددٹ    

ٌؾدددٽ ٫ٍُدددٍٰ ذدددحذڅ وٕڄ وجْدددڃك أقـدددـڃى ذدددڅ وٕڄ      

وىندددٍ ٫ٍُدددٍٰ ذدددحذڅ جپ٣٫دددحٌ وؾڃح٪دددس وٺدددحڄ ڂدددڅ        

ٍ چطَؿدددس يپدددٹ ٺطدددد ڂوٞدددو٪س ٪ٿدددي أٚدددكحذ ح ٍدددًٺ 

 ڂو دددددح جذدددددڅ جپودددددىٍځ ٪ٿدددددي ْدددددرَٽ جپڃػدددددحټ ٺطدددددحخ     

جّٮددددحچي جپٻرَددددٍ جپددددًى ٍُوٓددددد ئپددددي جْددددكٵ ذددددڅ       

جذددددددٍجهَځ جپڃوٚـددددددـٿي ڂدددددد٩ أڄ وجٞدددددد٫ك وٌجٴ      

ٺددحڄ ٍُٓددڃي ْددوىى جذددڅ ٪ـددـٿي وقحچوضددك ٲددي ٢ددحٴ       

جپُذدددٽ وٺدددحڄ ٍدددوٌٴ ّْدددكٵ ٲدددحضٳٵ هدددو وٖدددٍٍٹ      

 پك ٪ٿي و٫ٞك.

وٲدددي جپط٫حڂدددٽ ڂددد٩ جپڃه٣و٢دددحش جپ٫ٍذَدددس ٍورٯدددي أڄ  

جپ٧ددوجهٍ ؾڃ٫َ ددح وئپددي ڂددح نٿٳطددك ٲَ ددح     چوطرددك هددً   

ڂدددددڅ ذٛدددددڃحش ٲٷدددددى ٺحچدددددص جّڂدددددحپي ْدددددررح ٲدددددي       

 



جٓنطٖٲدددددحش جپوجْددددد٫س جپطدددددي چؿدددددىهح ذدددددَڅ چٓدددددم    

جپٻطدددحخ جپوجقدددى ّڄ ٚدددحقرك أڂدددٖ  أٺػدددٍ ڂدددڅ ڂدددٍز    

وٲدددددي أٺػدددددٍ ڂدددددڅ ڂوٞددددد٩ ٲدددددُجو ٲَدددددك وچٷدددددٙ.      

وجپوٓدددددهس جپطدددددي ٍٻطر دددددح جپڃإپدددددٱ ٮٍَضٿدددددٹ جپطدددددي 

 ٍوٓدددددده ح جپوٌجٶددددددوڄ ّڄ هددددددإٕء جپددددددوٌجٶَڅ پددددددځ  

ٍٻوچدددوج ٪ٿدددي وٌؾدددس وجقدددىز ڂدددڅ جپػٷحٲدددس وجپڃحچدددس      

جپ٫ٿڃَس.وٶددددى ڂددددٍ ذوددددح ٚددددوٌز ڂددددڅ ٚددددوٌ ضٍَُددددٱ  

جپدددوٌجٶَڅ وٲددددي ٲ ـدددـٍْص جذددددڅ جپودددىٍځ چٷددددٍأ ٪ددددڅ    

نددددد١ ٍٓدددددڃي جپهددددد١ جپدددددوٌجٶي وڂددددد٩ أڄ ٚدددددحقد    

جپٳ ٍْدددص پدددځ ٍكدددىغوح ٪دددڅ هدددًج جپهددد١ َپدددځ ٍٛدددٳك    

پوددددح ئٕ ذحچددددك  ڂكٷددددٵ  ئٕ أچوددددح چددددٍؾف أچددددك ٺددددحڄ    

ػدددٍ وٞدددوقح وپطٻدددوڄ   ذٷٿدددځ ؾٿَدددٽ پَٻدددوڄ أٺ   ٍٻطدددد

جپٛدددٳكحش أٺػدددٍ ٪دددىوج ٲَدددُوجو جّؾدددٍ ضر٫دددح پٍُدددحوز     

جپٛدددددكٱ جپڃوٓدددددونس ٍإٺدددددى يپدددددٹ ڂدددددح ٌوج  جذدددددڅ  

٪ٓدددددددحٺٍ ڂددددددددڅ ڂٓددددددددوى جپكٓدددددددَڅ ذددددددددڅ أقڃددددددددى   

هددددـ ( وٶدددد٩ ٲددددي ن٣ددددك ٲددددي     ٖ٘ٙجپوَٓددددحذوٌى)...

أپددٱ وغٖغڃحتددس ؾددُء.. وٲددي ن٣ددو٠ جپددوٌجٶَڅ ٲددي       

(  وچدددٍؾف أٍٟدددح  ٘٘أٺػدددٍ ڂدددڅ غٖغدددس ىٰٕ ؾدددُء)   

  ٌ جٶي ٺدددحڄ ٲدددي أٮٿدددد جّقدددوجټ    أڄ هدددًج جپهددد١ جپدددو

أٶدددٽ ؾدددووز ڂدددڅ ن٣دددو٠ جپ٫ٿڃدددحء جپدددًٍڅ ٍوٓدددهوڄ      

ّچٳٓدددد ځ ذددددىپَٽ ڂددددح ٍوٷٿددددك جپٛددددـوپي ٪ددددڅ ذ٫ددددٝ   

جپٻطدددحخ ڂدددڅ أڄ جپهددد١ ٍوٚدددٱ ذدددحپؿووز ئيج ندددٍؼ     

  ٪څ چڃ١ جپوٌجٶَڅ.

 



:وُيمال أى لإلدفوى جعفر بي ثعلب هخطوط  

 االهخاع في احكام السواع

 للمرآى الكرين، ححج هادة حجويذ 

لراءاث  -المرآى    

(1)   :بكرة واحـــذ ,  

212عذد االوراق :  .  

11عذد االسطر :  .  

هصادر الخوثيك : كشف الظنوى  لــكاحب 

، هعجن الوؤلفيي 21/2بروكلواى ،161جــلبي

849/1  

  حالت الوخطوطت جيذة

هـ 619حاريخ النسخ :  . 

پٔڂحڀ جپڃإٌل جذٌ جپٳٟٽ ٺڃحټ جپىٍڅ ؾ٫ٳٍ 

( ذ٫ووجڄ جٓڂطح٨ ٲي 8ٗ7) ش  جٕوٲوً جپٗحٲ٫ٌ

 . أقٻحڀ جپٓڃح٨

جڄ جپڃه٣و٢س ڂوؾووز ٲٌ ڂٻطرس  وٍُ٪ڃوڄ

ٍوؾى چٓهس ڂٛوٌز ڂو ح ٲٌ وجْٕٻوٌذحټ  ذڃىٌٍى 

ڂٻطرس جپؿحڂ٫س جْٕٖڂَس ذحپڃىٍوس جپڃووٌز ٌٶځ 

٪ٿي ڂح ٍهحپٱ ڂح٪ٿڃوح ڂڅ أڄ  ... ( ٲَٿځ8ٖٓٗ)

ٺٍ ٲي يُ ووجڄ  جّڂطح٨ ٲي أقٻحڀ جپٓڃح٨ يپٹ جپ٫

ٺٗٱ جپ٧ووڄ وپهٛك أذو قحڂى جپڃٷىْي وْڃح    

ضٗوَٱ جّْڃح٨  وجپٻطحخ ٍركع ٲي ٍٞوخ جپٯوحء 

ڂڅ قَع ؾوجَ  وضكٍٍڃك وىٕش جپ٫ُٰ ڂوك چٓهس 

 



ٲي وجٌ جپٻطد وجّنٍى ٲي جَّهٍ جپٍٍٗٱ. 

وذحپوٓرس پڃٷحذٍ جپػ٫ٿرَـــس ٲ ي ڂوؾووز ذحپٷٍجٲس 

ح ٶرٍ ڂإٌنوح أڂ،جپٛٯــٍى ذڃىجٲڅ جٓڂحڀ جپٗحٲ٫ــي 

جٓوٲوى ؾ٫ٳٍ ذڅ غ٫ٿد ٲ و وجٞف جپڃ٫حپځ قطي 

جُڄ نحٌؼ ڂٷحذٍ ذحخ جپوٍٛ ذؿوجٌ ذحخ جپٳطوـ 

ڂوٳٍوج ذحپٷحهٍز جپُڃ٫ــٍُس ٺڃح يٺٍش ٲي جپؿُء 

 جّوټ.

٪ردددددى   ذٛدددددكرس جپٗدددددَم 7ٙ7ٔوٶدددددى ٌَضدددددك ٪دددددحڀ  

ٍٍِځ وهددددددددددددد ٲ٫  ـّ                ـددددددددددددجپكڃَددددددددددددى ڂطددددددددددددوپي ُٺدددددددددددد

ىٌجوٍدددس ذڃٻحچدددك ٌٲودددي ٪ٿدددي ٶردددٍ  أڂدددحڀ ڂٓدددؿى جپىچ 

 جپڃًٺوٌ ىچٳح.

وجپـــّٿددددـك جپڃٓطــ٫ـددددـحڄ وهددددو ِچ٫ددددځ جپڃددددوپي وِچ٫ددددځ      

     .  جپوٍَٛ

 جپُڃكــٷـــٵ                    

 ڂكڃى ٲطكي ڂكڃى ٲوَى ڂكڃوو و.

 ڂــٛـــٍ - ئوٲـــــــو

 ٕٖٖٙٙٙٔٓٓٔٓڂكڃوټ 

 788ٕٔٓ7ٕٓٓٓأٌٞي: 

 



 جپٳٛٽ جّوټ              

 حٌزـــــــــــوجپكٌٍٟم ـــــــــحجپط   

هددو جپ٫ٿددځ جپددًى ٍركددع ٲددي وٶددحت٩ جپُڂددحڄ       جپطددحٌٍم 

حضك جٓچٓدددددحڄ ـــــــدددددـئهطڃحڂ و،ڂدددددڅ قَدددددع ضوٶَطدددددك  

 .وجپُڂحڄ

وضٳحٚدددددددددَٽ ، ويپدددددددددٹ ذحْطٷٛدددددددددحء جپكٷدددددددددحتٵ  ، 

ٛ ، جپؿُتَدددددددحش  ٙ ـــــــــــــــدددددددـڂدددددددحتٖ ئپدددددددي جپطه

وضؿُتدددس جپوقدددىز جپڃوٞدددو٪َس ٲدددي قَدددحز جپڃؿطڃددد٩   

ڂددددددڅ ؛ ٲددددددحپڃإٌل ٍٻطٳددددددي ٪ددددددحوز ذؿحچددددددد وجقددددددى 

ؾوجچدددد جپوٗدددح٠ جٓچٓدددحچي پدددًپٹ جپ٫ٛدددٍ. وٶدددى ٺدددحڄ 

ڂ٫ٍٲددددددس  ذٿ ددددددحء،  ڂددددددڅ ڂ٫ددددددحٌٰ جپ٫ددددددٍخ ٶرددددددٽ     

جْٓدددٖڀ، غدددځ چٟدددؽ ڂددد٩ جپُڂــــــدددـڅ وأٞدددكي ٪ٿدددځ   

٪٧دددَځ جپٗدددأڄ  ؛وٕچطٗدددحٌ جّڂَدددس ٪ودددى جپ٫دددٍخ ٲدددي  

ضددددحٌٍه ځ هددددو جپٍوجٍددددس  جپ٫ٛددددٍ جپؿددددحهٿي  ،ٺددددحڄ   

جپٗددددددٳوٍس، پْٖدددددد٫حٌ وجپٷٛددددددحتى جپطددددددي ضددددددىجوپط ح 

 جپ٫ٗحتٍ وجپٷـــرحتٽ ٲي ڂؿحپٓ ح جپڃٓحتَس.

وڂدددڅ جپڃ٫دددٍوٰ   ،وضٍضدددد ٪ٿَ دددح ) أٍدددحڀ جپ٫دددٍخ(   ،

 )وٍوجڄ جپ٫ٍخ(.ٍـــــأڄ جپ٫ٗ

 



وٶددددى ؾڃ٫ددددص هددددً  جّٖدددد٫حٌ وجپٷٛددددٙ وووچـددددـص    

جپڃددَٖوى   ٲددي جپٷددٍڄ جپػحچــــددـي جپ ؿددٍى ـددـ جپػددحڂڅ     

وچٓدددٷص  قٷحتٷ دددح جپطحٌٍهَدددس   ىٌ جْٓدددٖڀ ،ٲدددي ٚددد 

پوددددددددح ذ٫ددددددددٝ جّقددددددددىجظ   ص ـــــــــــــــددددددددـــــؿٿٲـــــ

جپطحٌٍهَدددس  ،جپطدددي ضڃدددص ٶردددٽ وذ٫دددى جْٓدددٖڀ. وٺدددحڄ  

جپطــــــــــــــــــــــدددددددددـحٌٍم ڂ ڃـــــــــــــــــــــــــــدددددددددـح   

ذوٚدددحٍس جپٍْدددوټ ٚدددٿي ج  ٪ٿَدددك    حپڃٓدددٿڃَڅ پىى

ځ ـــــــــــدددددددددـٍٍوْدددددددددٿځ ،٪ٿدددددددددي ووٌ جپٷدددددددددٍىڄ جپٻ 

، وجپ٫ڃددددددٽ ٪ٿددددددي ضٓددددددؿَٽ   جپطددددددحٌٍهي و٪حپڃَطددددددك 

جپٳطوقددددددددددددددددددددحش جْٓددددددددددددددددددددٖڂَس؛ پٗدددددددددددددددددددد٫وٌ  

 ذحٓٞدددددحٲس ئپدددددي ،رأهڃَط حپٷَحڂ ځ ذ دددددحٿڃَوـــدددددـجپڃٓ

ذدددددددأچ ځ أٚدددددددكحخ  ، حِ جپڃٓدددددددٿڃَڅـــــــــــدددددددـئقٓ

،وٍڃٍوڄ ذڃٍقٿددددس هحڂددددس  ْحڂــــــددددـَسحپس ـددددـــــــٌْ

وٌجْدددس  و،ٕذدددى ڂدددڅ ضٓدددؿَٿ ح ، ه ځ ـــــــدددـٲدددي ضحٌٍ

ٍز جپٍْددددددوټ ٚددددددٿي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددددـَــْ

جپطددددي ٚددددحٌش ٲَڃددددح ذ٫ددددى ذىجٍددددس   ،ج  ٪ٿَددددك وْددددٿځ

 .ځ جپطحٌٍمــــپطأَّْ ٪ٿ

ذددددأڄ جپطددددحٌٍم   :٪ددددڅ جپطددددأٌٍم ،وٍهطٿددددٱ جپطددددحٌٍم 

وذح ــــددددددددـهددددددددو جٕوخ جپددددددددًى چٓددددددددطڃط٩ ذددددددددك ڂٻط،

،وجپڃٓدددطهٿٙ ڂدددڅ جپطـدددـأٌٍم، ذَوڃدددح جپطدددأٌٍم: هدددو  

ڂؿڃو٪دددددس جپركدددددوظ جپطدددددي ٍٓؿٿـــــدددددـ ح جپرحقدددددع     

ذو٧ددددٍجش ٪ٿڃَددددس، غددددځ ٍٷددددوڀ ذطٍضَر ددددح وٚددددَحٮط ح   

 



پٿڃكٓوحش جپرى٫ٍَددددس سٚددددَحٮس جوذَددددس نحٞـــــ٫ــــددددـ  

 وجّوخ وجپرٖٮس ،وهً  ٲوَس جپطحٌٍم.

وڂددددددڅ غددددددځ ضٻددددددوڄ ڂٍجقددددددٽ جپٻطحذددددددس جپطحٌٍهَددددددس    

 خ جپٓددددٍَ وجپڃٯددددحَى أى ٮددددُوجش ذٻطددددح ستطىـــــددددـڂر

جپٍْدددوټ ٚدددٿي ج  ٪ٿَدددك وْدددٿځ وْدددٍَضك ذحْٓدددوحو  

جپڃىٍوددددس وجپ٫و٫وسوٺــــــددددـحڄ ڂ٧٫ڃ ددددځ ڂددددڅ ْددددٻحڄ   

 جپڃووٌز ٪ٿي ْحٺو ح أٲٟٽ جپٖٛز وجپٖٓڀ.

رحٌٍوڄ جپدددددًٍڅ ٍدددددٍووڄ أنردددددحٌ   ــــــــــــدددددـغدددددځ جٓن

وجپٓددددددددحذٷَڅ وجپٖقٷددددددددَڅ وقددددددددوجوظ    جٕٶددددددددىڂَڅ

جپوددددو٨ ٲددددي جپٷددددٍڄ جپػددددحچي وٶددددى ضددددځ يپددددٹ جْٓددددٖڀ 

جپ ؿدددددددددٍى ٕچطٗدددددددددحٌ جپٗددددددددد٫وذَس وذـــكــــدددددددددـع  

طحٌٍه ځ جپڃـــــــــــــــــددددددددـوجپي ٪ــــــــــــــــــــــــددددددددـو

جپٷدددىٍځ، وقحؾدددس جپهٿٳدددحء پٿطػٷَدددٱ وجپطدددُوو ذأنردددحٌ  

جپڃٿدددوٸ جپٷدددىجڂي و٪دددوَز  جّڂدددځ جپٓدددحذٷس وَْحْدددس  

ڂٳٓددددددددٍى جپٷددددددددٍىڄ جپٻددددددددٍٍځ پددددددددر٫ٝ جپڃ٫ٍٲددددددددس 

 ش جپٷٍىڄ.جپطحٌٍهَس ٖٓحٌج

وذ٫دددى جڄ جْدددطٷٍش ووجوٍدددڅ جپىوپدددس جپ٫رحْدددَس ٲدددي      

جپڃإٌنددددوڄ د ــــددددـٺط،ؿٍىــــــــجپٷددددٍڄ جپػحپددددع جپ  

ٲدددي ؾڃَددد٩ جپٻطحذدددحش جپطحٌٍهَدددس نٛوٚدددح ذ٫دددى أڄ      

ضوْددددد٫ص جپىوپدددددس وض٣دددددوٌش أقوجپ دددددح وأقدددددىجغ ح     

 .وٶَحڂ ح ذوجؾرحض ح

 



وأنَدددددٍج جيوهدددددٍش جپٻطحذددددددس ٲدددددي جپٷدددددٍڄ جپٍجذدددددد٩     

 وٌ ـــــــددددددددددددددذ٧ ،وڂددددددددددددددح ذ٫ددددددددددددددى  جپ ؿددددددددددددددٍى

ؾ٫ٳدددددٍ  َڅ ٪٧دددددحڀ ڂدددددو ځــــــــــــــــــــــــــــدددددـڂإٌن

وجپطدددددٍجؾځ  ،ٲدددددي جپ٣رٷدددددحش ذدددددڅ غ٫ٿدددددد جٓوٲدددددوى 

جپردددددىٌ جپٓدددددحٲٍ ٪دددددڅ أُ چدددددّ  سٚدددددحقد ڂه٣و٢ددددد،

جپڃٓددددددحٲٍ ،وأٍٟددددددح ٦ ددددددٍش جپطددددددوجٌٍم جپڃكٿَددددددس  

٩ ــــــــــــــــــددددددـجپ٣حپپٿڃددددددىڄ وجّٶ٣ددددددحٌ، ٺٻطددددددحخ : 

 ٍ ڂ٫ددددددك ــــــــــــــــددددددـو٦،جپٓدددددد٫َى أٍٟددددددح پٔوٲوى

حخ ڂدددددٍوؼ ــــــــــــــــــــدددددـٺط ڂٛدددددوٱجپڃٓددددد٫ووى 

ٺطددددددددحخ ؾددددددددحڂ٩  ڂإپددددددددٱوجپطوددددددددوني ، جپددددددددًهد 

ٺطدددددحخ  ٚدددددحقدوجذدددددڅ ڂٓدددددٻوٍك  ،مــــــــدددددـجپطوجٌٍ

،وجپٗدددٍٍٱ جٓوٌٍٓدددي ڂدددڅ جپٍقحپدددس  ضؿدددحٌخ جّڂدددځ 

 وٮٍَهځ جپٻػٍَ....

ذَوڃددددح جپكٟددددحٌز ضركددددع ٲددددي ضٷددددىڀ جپٗدددد٫وخ ٲددددي    

 ٲطددددددٍز َڂوَددددددس ڂ٫َوددددددس ٲددددددي جپؿوجچددددددد جپڃحوٍددددددس    

وجپڃ٫ووٍدددددس أو جپڃىچَدددددس وجپػٷحٲَدددددس وضٍٺدددددُ ٪ٿدددددي    

 جپوطحؼ جپوحؾف ڂڅ ضٳح٪ٽ جٓچٓحڄ وذَثطك  

 ؛ پطر٫ع جپطحٌٍم جٓؾطڃح٪ي ٲي ٖڃوپَس ٺحڂٿس.

 

 

 



 :*ٺــــَٱ ضــٻـــوڄ جپطـــــــــٍجظ 

پددځ ضٻددڅ جپٻطحذددس ٖددَثح ڂؿ ددوٕ ذحپوٓددرس پٿ٫ددٍخ ٲددي      

ؾدددحهٿَط ځ ٲددداپي ؾحچدددد جپوٷدددؤ جپطدددي ٪ػدددٍ ٪ٿَ دددح   

ٲدددي ٚدددكٍجت ځ وجپطدددي ضدددإٌل ذ٫ٛدددٍ ڂدددح   جپڃوٷردددوڄ

ٶردددٽ جْٓدددٖڀ ڂػدددٽ چٷدددٕ َذدددى وقدددٍجڄ ، جقطٳ٧دددص     

پودددح ڂٛدددحوٌ ضدددحٌٍه ځ ذأنردددحٌ ڂطدددوجضٍز ٪دددڅ ٶدددوڀ      

ٺدددددحچوج ٫ٍٍٲدددددوڄ جپٻطحذدددددس ٲدددددي جپؿحهٿَدددددس ٺحپدددددًى      

ٍٍوٍدددك جپدددرٖيٌى ڂدددڅ أڄ جْٓدددٖڀ ونٿدددوٲي ٶدددٍٍٕ   

ْدددددر٫س ٪ٗدددددٍ ٌؾدددددٖ ٺ دددددځ ٍٻطدددددد ، وأڄ جْٓدددددٖڀ 

وڄ وٶدددددى ؾدددددحءوٲي جّوِ وجپهدددددٌُؼ ٪دددددىز ٍٻطرددددد  

أقٛددددحهځ ٲرٿٯددددوج أقددددىو ٪ٗددددٍ ٌٕ ٪ٿددددي ٌأْدددد ځ     

   ْــ٫ى ذڅ ٪رــحوز وأذي ذڅ ٺ٫د وٍَى ذڅ غحذص.

وٺڃدددح ضكدددىغص ُٺطدددد جپطدددحٌٍم جپ٫ٍذدددي ٪ڃدددڅ ٺدددحچوج      

٫ٍٍٲددددددوڄ جپٻطحذددددددس ٲددددددي جپ٫ٛددددددـٍ جپؿحهٿىوٻددددددًپٹ  

يٺدددٍش أڄ ذ٫دددٝ جپٗددد٫ٍجء ٺدددحچوج ٍٻطردددوڄ ٶ٫٣٣دددح      

ڂددددڅ أٖدددد٫حٌهځ وٍٍْددددٿوچ ح ئپددددي ٶرددددحتٿ ځ ضكڃددددٽ      

قَوددددح وضٛددددٱ پ ددددځ أقددددوجټ جّْددددٍ   ئپددددَ ځ جپ٫طددددحخ

قَودددح ىندددٍ ، وضكدددًٌهځ ڂدددڅ ٮدددُو جپٯدددُجز و٢ڃددد٩       

جپ٣دددحڂ٫َڅ ٲدددي ذ٫دددٝ جّقَحڄ،وٚدددكَٳس جپڃٷح٫٢دددس    

جپطدددي ٺطرط دددح ٶدددٍٍٕ وجپطُڂدددص ٲَ دددح ذڃٷح٫٢دددس ذودددي  

هحٖددددځ وذوددددي جپڃ٣ٿددددد ٲددددي أوټ جپ٫ ددددى ذحْٓددددٖڀ      

 



وپَدددٽ ڂ٫ٍٲدددس جپ٫دددٍخ ذحپٻطحذدددس ٶردددٽ ٦ دددوٌ جْٓدددٖڀ   

ط٫دددددىوز ئپدددددي  وٲدددددي  جپٗددددد٫ٍ جپؿدددددحهٿي ئٖدددددحٌجش ڂ  

 چٛو٘ ڂٻطوذس ٺٷوټ ئڂٍىء جپٷَّ:

 أضص قؿؽ ذ٫ىى ٪ٿَ ح ٲأٚركص

 ٺه١ َذوٌ ٲي ڂٛحقٱ ٌهرحڄ                

 قٿــُز: څوٶوټ جپٍظ ذ

وجيٺٍوجقٿدددددٱ يى جپڃؿدددددحَ ڂدددددح ٶدددددىڀ ٲَدددددك:جپ٫ وو  

 وجپٻٳٖء

قدددددًٌ جپؿدددددوٌ وجپط٫دددددىى وهدددددٽ ٍدددددوٷٝ ڂدددددح ٲٳدددددي  

 جپڃ حٌٴ جّهوجء؟

جپددددىٍحٌ  وٲَددددك أٍٟددددح ضٗددددرَ حش پ٢ْددددٖټ وٌْددددوڀ   

 ذحپٻطحذس ٺٷوټ پرــَى ٲي ڂ٣ٿ٩ ڂ٫ٿٷطك:

 ٪ٳص جپىٍحٌ ڂكٿ ح ٲڃٷحڂ ح 

 ذڃوي ضحذى ٮوپ ح ٲٍؾحڂ ح                    

 ٲڃىجٲ٩ جپٍٍحڄ ٪ٍى ٌْڃ ح     

 نٿٷح ٺځ ٞڃڅ جپوقي ْٖڂ ح                   

 وؾٖ جپَٓوټ ٪څ جپ٣ٿوټ ٺأچ ح    

 



  حج أٶٖڂ حَذٍؾى ضؿى ڂطوچ                      

ٲ ددو ٍُٗـددـِرك ٌْددوڀ جپددىٍحٌ ذددحپوقي أو جپٻطحذددس ٲددي       

جپكؿددددددحٌز جپٍٶَٷددددددس وٍٷددددددوټ أڄ جپٓددددددَوټ ؾٿددددددص     

جپطدددٍجخ ٪دددڅ جپ٣ٿدددوټ قطدددي پٻأچڃدددح  هدددي ٺطدددد ض٫دددحو  

 ٪ٿَ ح جپٻطحذس ذ٫ى وٌوْ ح.

وجپٷددددٍىڄ جپٻددددٍٍځ چٳٓددددك ٍػرددددص پٿ٫ددددٍخ ڂ٫ددددٍٲط ځ      

ذحپٻطحذددس ٶرددٽ جْٓددٖڀ ٲددي أٺػددٍ ڂددڅ ڂوٞدد٩. ٲددوكڅ      

:  وٶدددحپوج أْدددح٢ٍَ جّوپدددَڅ  ىٍحضدددك چٷدددٍأ ٲدددي ڂكٻدددځ 

 جٺططر ح ٲ ي ضڃٿي ٪ٿَك ذٻٍز وأَٖٚ. 

  ٶددددٽ ڂددددڅ أچددددُټ جپٻطددددحخ جپددددًى ؾددددحء ذددددك ڂوْددددي 

  .چوٌج وهىى پٿوحِ ضؿ٫ٿوچك ٶٍج٢َّ

وڂوددددددً ڂوطٛددددددٱ جپٷددددددٍڄ جّوټ جپ ؿددددددٍى ذددددددىأش   

جپڃإپٳددحش جپ٫ٍذَددس ضهددٍؼ ئپددي قَددُ جپوؾددوو. ٲدداذڅ       

جپوددددىٍځ ٍكددددىغوح أڄ ٪رَددددىز ذددددڅ ٖددددٍٍس جپؿٍهڃددددي       

وٲدددى ٪ٿدددي ڂ٫حوٍدددس ٲٓدددأپك ٪دددڅ جّنردددحٌ جپڃطٷىڂدددس     

وڂٿددددوٸ جپ٫ددددٍخ وجپ٫ؿددددځ وْددددرد ضرٿرددددٽ جّپٓددددوس      

 .وأڂٍ جٲطٍجٴ جپوحِ ٲي جپرٖو

وٺددحڄ جْطكٟدددٍ  ڂدددڅ ٚدددو٫حء جپدددَڃڅ ٲأؾحذدددك ئپدددي   

ڂددح ْددأټ ٍَددحو ذددڅ أذَددك هددوأوټ ڂددڅ أپددٱ ٺطحذددح ٲددي       

 جپڃػحپد

 



وأڄ ٚددددكحٌج جپ٫رددددىى ) أقددددى جپوٓددددحذَڅ وجپه٣رددددحء  

وأڄ  جّڂػددحټٲددي  حڄ پددك ٺطددحخ  ٲددي أٍددحڀ ڂ٫حوٍددس( ٺدد   

 جذڅ ڂ٫حوٍس پك ٪ىز ُٺطد وٌْحتٽ ٲي جپٛو٫س.

وندددددٖټ جپٷدددددٍڄ جپػدددددحچي ضوٗددددد١ قٍٺدددددس جپطدددددأپَٱ      

جپ٫ٍذَدددددددس چٗدددددددح٢ح ٌجت٫دددددددح ، ٲحٓڂدددددددحڀ جپٗدددددددحٲ٫ي     

ضؿدددددحوَش ڂإپٳحضدددددك ڂحتدددددس ٺطدددددحخ وهٗدددددحڀ جپٻٿردددددي 

أپددٱ أٺػددٍ ڂددڅ ڂحتددس و٪ٗددٍٍڅ ٺطددحخ ٲددي جّقددٰٖ       

 وجپڃدددددددخغٍ وجّنردددددددحٌ وجّچٓدددددددحخ. ٺدددددددًپٹ أپدددددددٱ    

جپڃدددددىجتوي غٖغڃحتدددددس وْدددددر٫س وغٖغدددددَڅ ٺطحذدددددح ٲدددددي  

جّنردددحٌ ذ٫ٟددد ح ٲدددي أنردددحٌ جپوردددي ٚدددٿي ج  ٪ٿَدددك  

وْددددٿځ وجپهٿٳددددحء وجپٳطددددوـ وذ٫ٟدددد ح ٲددددي أنرددددحٌ     

جپ٫دددددٍخ وٶدددددٍٍٕ نحٚدددددس وذ٫ٟددددد ح ٲدددددي أنردددددحٌ     

 جپ٫ٍٗجء وأنرحٌ جپوٓحء.

وضڃٟددي قٍٺددس جپطددأپَٱ ئپددي ٮحٍط ددح ٲددي جپٷددٍچَڅ        

ٽ جپػحپدددددددع وجپٍجذددددددد٩ جپ ؿدددددددٍٍَڅ ٲ٣َحپ٫ودددددددح ٌؾددددددد   

ٺحپؿددحق٥ جپددًى ٺطددد ٲددي ٺددٽ ٖدديء ٺڃددح ٍٷددوټ ىوڀ        

ڂَطدددُ وضؿحوَچدددص ڂٛدددوٳحضك ڂحتدددس و٪ٗدددٍٍڅ ٺطحذدددح    

.... وٍدددًٺٍ أٖدددحٌ ئپَ دددح ٲدددي أوټ ٺطحذدددك  جپكَدددوجڄ  

پٔڂددددحڀ ڂكڃدددددى ذدددددڅ ٪ٿدددددي ذدددددڅ أقڃدددددى جٓوٲــدددددـوى  

هـدددـ (أذدددو ذٻدددٍ جپدددًى أڂٟدددي ئغوطدددي ٪ٗدددٍ   77ٖ)ش

٪حڂددددح ٲددددي ضددددأپَٱ ڂؿٿىجضددددك جپڃٓددددڃح   جْٓددددطٯوحء   

 



ىڄ  ٲدددددددي ڂحتدددددددس و٪ٗدددددددٍٍڅ ٲدددددددي ٪دددددددـٿوڀ جپٷدددددددٍ

 ڂؿٿىج....

وپٻددددڅ جپٗدددديء جپددددًى ٕ ٖددددٹ ٲَددددك أڄ ٺػَددددٍج ڂددددڅ   

ڂإپٳدددحش ضٿدددٹ جپٳطدددٍز ٺحچدددص ٺرَدددٍز جپكؿدددځ وجپٓددد٫س   

ڂػددددٽ ٺطددددد جپڃٯددددحَى وجپٳطددددوـ وضٳٓددددٍَ جپ٣رددددٍى    

وضحٌٍهدددددك و٪ٿدددددوڀ جپٷدددددٍىڄ وضٳٓدددددٍَ  ّذدددددي ذٻدددددٍ 

جٓوٲدددددـوى وأٮدددددحچي جّٚدددددٳ حچي وڂدددددٍوؼ جپدددددًهد  

څ پٿڃٓددددد٫ووى. وڂدددددڅ ٍٍؾددددد٩ ئپدددددي ٲ ـدددددـٍْص جذددددد  

جپودددىٍځ ٍؿدددى ٲَدددك أپوٲدددح ڂدددڅ جپٻطدددد ذٿٯدددص ذٟددد٫س        

أپددددددددوٰ ڂددددددددڅ جّوٌجٴ. وٍكددددددددىو پوددددددددح ٚددددددددحقد  

ٲَٷددددوټ  جپٳ ٍْددددص قؿددددځ جپوٌٶددددس جپطددددي ٍٷٛددددىهح    

أچ دددددح   ْدددددٿَڃحچَس وڂٷدددددىجٌ ڂدددددح ٲَ دددددح ٪ٗدددددٍوڄ    

 ٣ٍْج أ٪وي ٲي ٚٳكس جپوٌٶس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) جپددددددددددىٺطوٌ ٪رددددددددددى جپٓـددددددددددـطحٌ جپكــٿوؾـددددددددددـي  *

 ذطٍٰٛ(

پڃٓـددددـس ٲددددي ضددددحٌٍم  –وٌج  –ضٍجغوددددح جپڃه٣ددددو٠  –

      رجپوٗأز وجپط٣ــو

                  

 



 جپٳٛٽ جپػحچي               

 ٲوجتى ٪ٿځ جپطحٌٍم         

وڂددڅ ٲوجتددى جپطٛددوَٱ ٲددي ٪ٿددځ جپطددحٌٍم ٺڃددح ٍٷددوټ       

ٍدددددى٪ي ئذدددددڅ جٓغٍَ:وپٷدددددى ٌأٍدددددص ؾڃح٪دددددس ڂڃدددددڅ     

جپطركددددددٍ ٫ٍٲس وجپىٌجٍددددددس،و٧ٍڅ ذوٳٓددددددك ــــــــددددددـجپڃ

 ٿځ وجپٍوجٍدددددددس ،وٍكطٷدددددددٍ جپطدددددددوجٌٍم ـــدددددددـٲدددددددي جپ٫

وٍُوٌٍ ددددح، وٍــــــــــددددـ٫ٍٜ ٪و ددددح وٍٿٯَ ددددح، ٦وددددح  

ڂودددك أڄ ٮحٍدددس ٲحتدددىض ح، أچڃدددح هـــــــــــدددـو جپٷٛدددٙ   

 وجّ نرحٌ.

وهدددددً  ،وچ حٍدددددس ڂ٫ٍٲط دددددح جّقحوٍدددددع وجْٕدددددڃحٌ    

جپٿدددد چ٧ددددٍ  ،   جٶطٛددددٍ ٪ٿدددي جپٷٗددددٍ وو  قدددحټ ڂدددڅ  

وأٚدددددرف ڂهٗدددددٿرح ؾدددددوهٍ ) ٺحپ٫ُٷدددددى يو جپكردددددحش    

 جپهٗرَس جپڃــــــــــٗٻٿس(.

ْدددددٍج٢ح وڂدددددڅ ٌَٶدددددك ج  ٢ر٫دددددح ْدددددٿَڃح، وهدددددىج   

 ػٍَز،ـــــــدددددددددـڂٓدددددددددطٷَڃح ، ٪ٿدددددددددځ أڄ ٲوجتدددددددددىهح ٺ 

 وڂوحٲ٫ ح جپىچَوٍس وجُنٍوٍس ؾڃس ٮٍٍُز،.

وهددح چكددڅ چددًٺٍ ٖددَثح ڂڃددح ٦ ددٍ پوددح ٲَ ددح ، وچٻددٽ        

 ذحٶَ ح.ٍٲس ــــــــــٲَك ڂ٫ئپي ٶٍٍكس جپوح٦ٍ 

 



ٲٳوجتدددى  جپىچَوٍدددس أڄ جٓچٓدددحڄ ٕ ٍهٳدددي أچدددك ٍكدددد    

 ،جٕقَدددددددحءجپرٷددددددحء وٍدددددددإغٍ أڄ ٍٻدددددددوڄ ٲدددددددي َڂٍز 

ٲَحپَددددص ٖدددد٫ٍى  جى ٲددددٍٴ ذددددَڅ ڂددددح ٌى  أڂددددّ أو   

جپٻطددددد جپڃطٟددددڃوس   ٶٍجءضددددكڅ ـــــــــددددـْددددڃ٫ك ، وذَ

أنرددددددحٌ جپڃحٞددددددَڅ ،وقددددددوجوظ جپڃطٷددددددىڂَڅ؟ ٲددددددايج  

ٿڃ ددددددح ٲٻأچددددددك ، وئيج ٪٢حپ٫ ددددددح ٲٻأچددددددك ٪حٚددددددٍهځ 

قحٞدددٍهځ: وڂو دددح أڄ جپڃٿددددوٸ وڂدددڅ ئپدددَ ځ جّڂددددٍ     

٪ٿدددي ڂدددح ٲَ دددح ڂدددڅ ْدددٍَز أهدددٽ   وجپو دددي ئيج وٶٳدددوج

جپؿدددددوٌ وجپ٫دددددىوجڄ وٌأوهدددددح ڂىوچدددددس ٲدددددي جپٻطدددددد    

جپودددحِ ٲٍَوٍ دددح نٿدددٱ ٪دددڅ ْدددٿٱ     ٍطــــوــــدددـحٶٿ ح 

وچ٧دددددددددددٍوج ئپدددددددددددي ڂدددددددددددح أ٪ٷردددددددددددص ڂوٓدددددددددددوء     

وندددددددٍجخ جپدددددددرٖو  ،حّقىوغس جپًٺٍ،وٶــــــــــــدددددددـرَك

وٲٓددددددحو ،حخ جّڂددددددوجټ ـــــددددددـويه ،جپ٫رددددددحووهددددددٖٸ 

وأ٪ٍٞدددددددددددوج ٪و دددددددددددح جّقددددددددددوجټ أْدددددددددددطٷركوهح  

وج٢ٍقوهددددددح. وئيج ٌأوج ْددددددٍَز جپددددددوٕز جپ٫ددددددحوپَڅ   

وقٓدددو ح وڂدددح ٍطرــــدددـ٫ ح ڂدددڅ جپدددًٺٍ جپؿڃَدددٽ ذ٫دددى      

٪ــدددددددددـڃٍش  يهدددددددددحذ ځ وجڄ ذٖوهدددددددددځ وڂڃدددددددددحپٻ ځ 

جْطكٓددددددووج يپددددددٹ وٌٮرددددددوج وأڂــــــــددددددـوجپ ح وٌش 

وحٲَددددك ،هددددًج   ٲَددددك، وغددددحذٍوج ٪ٿَددددك وضٍٺددددوج ڂددددح ٍ    

ْدددوى ڂدددح ٍكٛدددٿٿ ځ ڂدددڅ ڂ٫ٍٲدددس جٌُجء جپٛدددحترس      

جپطدددي وٲ٫دددوج ذ دددح ڂٟدددٍجش جّ٪دددىجء ونٿٛدددوج ذ دددح     

جپڃ حپدددٹ وجْطٛدددحچوج چٳدددحتّ جپڃدددىڄ و٪٧دددَځ      ڂدددڅ

 



ذدددك جپڃڃحپدددٹ. وپدددو پدددځ ٍٻدددڅ ٲَ دددح ٮَدددٍ هدددًج پٻٳدددي     

 ٲهٍج.

وڂو ددددددددح ڂحٍكٛددددددددٽ پٔچٓددددددددحڄ ڂددددددددڅ جپطؿددددددددحٌخ   

وجپڃ٫ٍٲدددددس ذحپكوجوظ،وڂدددددح ضٛدددددٍَ ئپَدددددك ٪وجٶر دددددح 

ٍكددددىظ أڂددددٍ ئٕ ٶددددى ضٷددددىڀ هددددو أو چ٧َددددٍ    ٲاچددددك ٕ 

ٲَدددُوجو ذدددًپٹ ٪ٷدددٖ. وٍٛدددرف ٕ ٍٷطدددىى ذدددك أهدددٖ.      

 وپٷى أقٓڅ جپٷحتٽ قَع ٍٷوټ:

 ٌأٍص جپ٫ٷٽ ٪ٷٿَڅ*** ٲڃ٣رو٨ وڂٓڃـــــو٨ 

 ٲٖ ٍوٳ٩ ڂٓڃو٨*** ئيج پځ ٍٹ ڂ٣رــــــــــو٨

 ٺڃح ٕ ضوٳ٩ جپٗڃّ*** وٞوء جپ٫َڅ ڂڃوو٨

نٿٷدددك ج   ٫ٍودددي ذدددحپڃ٣رو٨ جپ٫ٷدددٽ جپٯٍٍدددُى جپدددًى    

ض٫دددحپي پٔچٓدددحڄ وذحپڃٓدددڃو٨ ڂدددح ٍدددُوجو ذدددك جپ٫ٷدددٽ     

جپٯٍٍدددُى ڂدددڅ جپطؿٍذدددس وؾ٫ٿدددك ٪ٷدددٖ غحچَدددح ضوْددد٫ح   

 وض٧٫َڃح پك وئٕ ٲ و ٍَحوز ٲي ٪ٷٿك جّوټ.

وڂو دددددح ڂحٍطؿڃدددددٽ ذدددددك جٓچٓدددددحڄ ٲدددددي جپڃؿدددددحپّ      

حٌٲ ح وچٷددٽ  ــــــددـ وجپڃكحٲددٽ ڂددڅ يٺددٍ ٖدديء ڂددڅ ڂ٫     

٢ٍٍٳددس ڂددڅ ٢ٍجتٳ ددح ٲطددٍى جّْددڃح٨ ڂٛددٯَس ئپَددك       

 ،َك ــــــــــــوجپوؾو  ڂٷرٿس ٪ٿ

وجپٷٿدددوخ ڂطأڂٿدددس ڂدددح ٍدددوٌو  وٍٛدددىٌ ، ڂٓطكٓدددوس   

 ڂح ًٍٺٍ .

 



أڂدددح ٲوجتدددى  جُنٍوٍدددس ٲڃو دددح أڄ جپ٫حٶدددٽ جپٿرَدددد ئيج  

ضٳٻدددددٍ ٲَ دددددح وٌأى ضٷٿدددددد جپدددددىچَح ذأهٿ دددددح وضطدددددحذ٩  

چٻرحض ددددددح ئپددددددي أ٪َددددددحڄ ٶح٢وَ ددددددح وأچ ددددددح ْددددددٿرص    

ىڂص أٚددددحٮٍهځ ــــــــــددددـتٍهځ وأ٪ـددددـحچٳوْدددد ځ وين

  ٍ وپددددځ  وأٺددددحذٍهځ ٲٿددددځ ضرددددٵ ٪ٿددددي ؾٿَددددٽ وٕ قٷَدددد

ي وٕ ٲٷَدددٍ، َهدددى ٲَ دددح  ـــــــدددـٍٓدددٿځ ڂدددڅ چٻدددىهح ٮو 

وأٌٜ ٪و دددح وأٶردددٽ ٪ٿدددي جپطدددُوو پِندددٍز ڂو دددح،     

د ٲددددددددي وجٌ ضوُهددددددددص ٪ددددددددڅ هددددددددً   ـــــــــددددددددـوٌٮ

جپهٛددحتٙ وْدددٿځ أهٿ ددح ڂدددڅ هددً  جپوٷدددحتٙ وپ٫دددٽ    

چددح٦ٍج ٲَ ددح َجهددى ٲددي جپددىچَح،   ٶددحتٖ ٍٷددوټ: ڂددح چددٍى  

 ُ وٌؾحض حجپ٫ٿَدددح ، ندددٍز وٌٮدددد ٲدددي   وأٶردددٽ ٪ٿدددي ج

ٖددددد٫ٍى  ٺدددددځ ٌأى هدددددًج جپٷحتدددددٽ ٶحٌتدددددح   ٲَـــدددددـحپَص

وج٪٥ وأٲٛددددف پٿٷددددٍىڄ جپٻددددٍٍځ ـددددـ وهددددو ْددددَى جپڃدددد

ـدددـ ٣ٍٿدددد ذدددك جپَٓدددٍَ ڂدددڅ هدددًج جپك٣دددحڀ ؟      جپٻدددٖڀ  

 ٽ.ــــــحؾــــــد جپ٫ـــــٲاڄ جپٷٿوخ ڂوپ٫س ذك

وڂو دددددح جپطهٿدددددٵ ذحپٛدددددرٍ وجپطأْدددددي وهڃدددددح ڂدددددڅ    

ٶدددٽ ئيج ٌأى أڄ ڂٛدددحخ  ڂكحْدددڅ جّندددٖٴ ٲددداڄ جپ٫ح  

جپددىچَح پددځ ٍٓددٿځ ڂوددك چرددي ڂٻددٍڀ وٕ ڂٿددٹ ڂ٧٫ددځ ذددٽ      

وٕ أقدددى ڂدددڅ جپرٗدددٍ ٪ٿدددځ أچدددك ٍٛدددَرك ڂدددح أٚدددحذ ځ   

 چحذ ځ.. وٍووذك ڂح

 وهٽ أچح ئٕ ڂڅ ٮٍُس؟ ئڄ ٮوش  

 ٮوٍص وأڄ ضٍٖى ٮٍُس أٌٖى                   

 



  جپكٻڃددددددس وٌوش جپٷٛددددددٙ ٲددددددي جپٷددددددٍىڄ   وپ ددددددً

ٶٿددد أو  ٺددحڄ پددك ؿَددى  جڄ ٲددي يپددٹ پددًٺٍى پڃددڅ    جپڃ

. ٲددداڄ ٦دددڅ هدددًج  8ٖجپٷدددي جپٓدددڃ٩ وهدددو ٖددد َى  ٴ  

جپٷحتدددددددٽ أڄ ج  ْدددددددركحچك وض٫دددددددحپي أٌجو ذدددددددًٺٍهح   

ٶدددددوجټ جّ جپكٻحٍدددددحش وجّْدددددڃحٌ ٲٷدددددى ضڃٓدددددٹ ڂدددددڅ  

 أْح٢ٍَ جّوپَڅ ذڃكٻځ ْرر ح قَع ٶحپوج: هً  

  

 

              

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 جپٳٛٽ جپػحپع

 أٶحٌخ جٓوٲوى ڂڅ جّ٪ٖڀ       
 ڂكڃى جپػ٫ٿري جٓوٲوى ئذٍجهَځ ذڅ

 أقڃى ذڅ ٺحڂٽ ذڅ جپكٓڅ جپػ٫ٿري جٓوٲوى

ؾ٫ٳددددٍ ذددددڅ ڂ٣ ددددٍ ذددددڅ چوٲددددٽ جپػ٫ٿرددددي جٓوٲددددوى      

 قٓڅ ذڅ ٪ٿي جپػ٫ٿري

 جپهٍٟ ذڅ جپكَٓڅ جپػ٫ٿري 

 ٪رى جپكٵ ذڅ جپكٓڅ جپػ٫ٿري 

ذحپ٫ڃدددددحو  ٪ٿدددددي ذدددددڅ غ٫ٿدددددد ذدددددڅ أقڃدددددى وٍو٫دددددص     

 جٓوٲوى

٪ــددددـٿي ذددددڅ ڂ٣ــددددـ ٍ جپػ٫ٿرددددي ؾـــددددـى وجپددددى  ــددددـ      

 ٪ٿي ذڅ ڂكڃى جپػ٫ٿري

 جپڃوٲٵ ج پػ٫ٿرـــــــي

وٶددددى وٌو ئْددددځ جپڃإپددددٱ ٲددددي غوحٍددددح ضٍؾڃـــددددـس )      

جپٷوٚدددي( جپٗدددح٪ٍ ڂكڃدددى ذدددڅ ٲٟدددٽ ج  ذدددڅ ٺحضدددد 

ذاْددددځ  ؾ٫ٳددددٍ ذددددڅ غ٫ٿددددد  وپددددَّ ذددددڅ       ٙٙ٘

 ٿد  ــ ئوٲــو ٲي ـــــــضٯ

 



 هــ (. ٫ٖٙ7٘رحڄ ْوس)

جٓڂدددددحڀ جپوكدددددوى جپُڃٳٓـــدددددـٍ جپٗدددددَم  وهدددددو ْدددددر١

ڂكڃددددى   جپڃطددددوپي  جٓوٲددددوى جٓوٌٍٓددددي ٚددددحقد    

ڂؿٿدددددددىجش  جْٓدددددددطٯوحء ٲدددددددي ٪ٿدددددددوڀ جپٷدددددددٍىڄ        

ٺڃدددددح ؾدددددحء ٲدددددي ٖدددددًٌجش   ڀ(. 777 هـدددددـ:77ٖش)

جپددددددددًهد ّذددددددددي جپٳٖقٳددددددددي قوپَددددددددحش أقددددددددىجظ    

                  هـ.8ٗ7٪حڀ

ٖددددَونك جپددددًٍڅ وٌووج ٲددددي جپ٣ددددحپ٩ جپٓدددد٫َى     

 -:ٲي يٺٍ چؿرحء جپ٫َٛى

ضددددحؼ جپددددىٍڅ ڂكڃددددى ذددددڅ أقڃددددى ذددددڅ ٪رددددى جپددددٍقڃڅ  

 جپىٖوحوى

 أقڃى ذڅ ڂكڃى ذڅ أقڃى ڂكَي جپىٍڅ جپٷ٢ٍري

 ئْڃح٪َٽ ذڅ ڂوْي جپٓٳ٣ي جپٷوٚي 

 ٪ٿي ذڅ هرس ج  ذڅ أقڃى جپٗ حخ جپٯٓوحتي 

ڂكڃددددى ذددددڅ ٪ػڃددددحڄ ذددددڅ ٪رددددى ج  ْددددٍجؼ جپددددىٍڅ      

 جپىچىٌى

 ڂوطٍٛ ذڅ جپكٓڅ جٓوٲوى جپه٣َد 

 َځ جپٷوٚيٍكَي ذڅ ٪رى جپٍق    

 



 ٍوْٱ ذڅ ڂكڃى ؾڃحټ جپىٍڅ جپَٓو٢ي

جپدددىٍڅ جٌّڂوطدددي ٍدددوچّ ذدددڅ ٪ردددى جپڃؿَدددى ْدددٍجؼ     

   

 -ڂٗحٍم پځ ٍٍووج ٲي جپ٣حپ٩:

أذددددددو قَددددددحڄ أغَددددددٍ جپددددددىٍڅ ڂكڃددددددى ذددددددڅ ٍوْددددددٱ  

 جپٯٍچح٢ي

 8٘ٓ٪ردددددى جپدددددٍقڃڅ ذدددددڅ ٍوْدددددٱ جّْدددددٳوچي )ش 

 هـ(

ڂكڃدددددى ذدددددڅ أقڃدددددى ذدددددڅ جپٷڃدددددحـ ٖدددددڃّ جپدددددىٍڅ ) 

 هــ(8ٗٔش

ئذددددٍجهَځ ذددددڅ ؾڃح٪ددددس) ش  ذددددىٌ جپددددىٍڅ ڂكڃددددى ذددددڅ  

 هـ( 8ٖٖ

هدددـ 8ٖٖ٪دددُ جپٷٟدددحز ٪ردددى جپوجقدددى ذدددڅ جپڃوَدددٍ) ش   

 هـ( 8ٖٙأو

٪دددددٖء جپدددددىٍڅ ٪ٿدددددي ذدددددڅ أْدددددڃح٪َٽ جپٷوچدددددوى )     

 هـ( 7ٕٗش

ٖددددددڃّ جپددددددىٍڅ ڂكڃددددددى ذددددددڅ ٍوْددددددٱ جپه٣َددددددد    

 هـ(8ٔٔجپؿٌُى) ش 

 



 8ٕ٘ضٷددددي جپددددىٍڅ ڂكڃددددى ذددددڅ أقڃددددى جپٟددددحت٭) ش  

 هـ(.

٪دددٖء جپدددىٍڅ ٪ٿدددي ذدددڅ ڂكڃدددى ذدددڅ ن٣دددحخ جپردددحؾي    

 هـ(. 8ٔٗ)ش 

ڂإٌنددوڄ ٺطردددوج ٲددي ضدددحٌٍم جپٛدد٫َى ڂددد٩    

 -جٓوٲوى:

ڂددو ځ ئذددڅ ٍددوچّ جپكددحٲ٥ أذددو ْدد٫َى ٪رددى جپددٍقڃڅ       

 هــ (8ٖٗذڅ أقڃى جپٛىٲي )ش

 7ٗٙوجٓوٌٍٓدددددي ڂكڃدددددى ذدددددڅ ٪ردددددى جپ٫ٍُدددددُ ) ش 

 هـ( .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٺٗــــــــــــــددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـٱ  ٌجؾدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد٩**

 ي نٿَٳس.ـحؾـــ.پك888ٔو7٘ٔٔجپــــ٧وـــــــــوڄ

                      

 

 

 



  جپٳٛٽ جپٍجذ٩ 

 ځـــــــــٍجؾـــطـــجپ

ذٓدددددددځ ج  جپددددددددٍقڃڅ جپدددددددٍقَځ ٌخ ٍٓددددددددٍ وذددددددددك   

 چٓط٫َڅ:

٪ٿددي ذددڅ أقڃددى ذددڅ أذددي ٲددوز      -ٙٙٔ)

 جَٕوى ٍُٻوي أذح جپكٓڅ(.

جّذدددحٌ  ْدددٻڅ ڂدددٍجٺٕ وٺدددحڄ أوٍردددح ٖدددح٪ٍج يٺدددٍ       

ٲددددي جپطكٳددددس وأوٌو ڂددددڅ ٖدددد٫ٍ  ٶٛددددَىز پَ ودددديء     

 ذ ح ٲي ٲطف ٶٳٛس ڂو ح ٲي جپڃ وي ٶوپك:

 

 ٲٛٽ جپٷَٟس أڄ قُذٹ ٮحپد

 ٪وى جپٻٳحـ وقُذ ځ ڂهًوټ                      

 يٺٍض ځ ٍوڀ جپكٓحخ ٲٿځ ٍٓٽ

 ڂو ځ ٖحٸ ٪څ جپهٿَٽ ونَٽ                     

 ضٍٸ جپٳٍٍٓس وهي ڂوك ذڃهٿد

 ئڄ جپٛٷوٌ ٪ٿي جپرٯحش ضٛوټ                   

 



 ٺحپ٫ٍ٪ٍ ذحپرٗحٍٍ ذحْځ

 وجپىٍڅ ؾٳڅ ذحپٍٓوٌ ٺكَٽ                      

 وڂو ح:جپڃؿى ٖ ىوج جپڃٓحپس وجپوىى

 وجپكٿځ أچٹ پٔڂـــــــحڀ ْٿَٽ                      

 أقررطځ جٍٓڃحڄ ذ٫ى ڂڃحضك

 وٖٳَطځ جْٖٓڀ وهو ٪ٿَٽ                        

 پوٕ ذَحچٻځ وچوٌ هىجٺځ

 پځ ٫ٍٍٰ جپطكٍٍځ وجپطكٿَٽ                       

وٶدددددحټ ٍٍغدددددي أذدددددح جپٷحْدددددځ ذدددددڅ قردددددَٕ جپه٣َدددددد  

 ذٷوپك:

 ٍح ٍْقس جپ٫ٿځ جپطي پڃح ووش  

 ٢ڃص ٪َوڄ ذ٫ىهح و٪َوڄ                       

 ٶىٌهحڂح ٺحچص جپٗڃّ ٍُؿ ٽ 

 ڂڅ ٕ ض٫حوو  پَحپي ڂؿوڄ                       

 ئٍــك غڃحټ جپ٣حپرَڅ و٦ٿ ځ

 



ٺددددددٽ جپڃٛددددددحٍد ڂددددددح ٪ددددددىجٸ                           

 ض وڄ

 ٍأٍ ح جپٍوـ جپڃٷىِ پځ ضٳٝ

 ئٕ پط٫ٱ ٲَٹ قوٌ ٪َڅ                        

 ڂ٫ك چ٫ٗٹ ٍوڀ قڃٿٹ أچك

 ٿوڀ ٞڃَڅپؿڃ٩َ أٖطحش جپ٫                     

 هــًى  جپڃوحذٍ ذحٺَحش ذ٫ى 

 ٲٿ أ ٪ٿَك َٲٍز وأچَڅ                            

 وپ٣حپڃح ٢ٍذص ذك قطي ضٍى

 ٪َىجچك ٶى ؾٱ وهي ٮٛوڄ                     

 ٮٟرحڄ ٲي قٵ ٌٲَٵ ذحپوٌى

 ٺحپَٓٱ ٲَك ڂ٩ جپڃٟحء جپٿَڅ                    

 ج .ضوٲي ذڃٍجٺٕ ْوس غڃحڄ وْطڃحتس ٌقڃك 

 

 

 



٪ـٿي ذڅ أقڃى ذڅ ٪ٿي ذڅ -(8ٙٔ)

ڂكڃى ذڅ جپكٓڅ ذڅ ٪رى ج  ذڅ أقڃى 

ذڅ جپڃَڃوڄ جپٷَٓي جپڃٍٛى 

 جپڃوپى(.

جپڃو٫وش ذحپطحؼ جپڃ٫ٍوٰ ذحذڅ  جپٳٷَك جپڃحپٻي

جپٷ٣ٖٓچي َٖم جپٻػٍَ ڂڅ جپؿڃ٩ جپٯٳٍَ 

وٌوى ٪څ َجهٍ ذڅ ٌْطځ وٍكَي ذڅ ٍحٶوش 

ٌو٨ وٮٍَهڃح وأؾحَ پك جپهٗحخ و٪ٳَٳك . 

پوح ٪وك ٶحٞي جپٷٟحز أذو ٪رىج  ڂكڃى ذڅ 

ئذٍجهَځ جپكڃوى وٺحڄ ڂطىٍوح أٲطي ووٌِ 

وضوپي وجٌ جپكىٍع ذحپٷحهٍز ذحپڃىٌْس 

جپٻحڂٿَس وڂىٌْس جپڃحپٻَس ذڃٍٛ وڂٟي ٪ٿي 

ؾڃَٽ. ڂوپى  پَٿس جپٓحضر٩ ٪ٍٗ ڂڅ ؾڃحوى 

جّوپي ْوس غڃحڄ وغڃحچَڅ ونڃٓڃحتس ذڃٍٛ 

ٽ ْوس وْڃ٫وذ ح ضوٲي ٲي ْحذ٩ ٪ٍٗ ٖوج

 نڃّ وْطَڅ وْطڃحتس.

 

 



٪ـدددـٿي ئذدددڅ أقڃدددى ذدددڅ ٪ٿدددي   -(7ٙٔ)

ذددددڅ پَددددحټ جپٍٍٗٗددددي جپٷحٞددددي أذددددو     

 جپكٓڅ.

يٺددددٍ  جّذددددحٌ وٶددددحټ ٺددددحڄ ٲٷَ ددددح وٌ٪ددددح وٍوددددح ٶددددٍأ  

جپٷدددددددٍىڄ ٪ٿدددددددي ٖدددددددٍٍف ذدددددددڅ ڂكڃدددددددى وْدددددددڃ٩      

٪ٿَ ٛدددكَف جپرهدددحٌى وٖدددٍـ ڂٷحڂدددحش جپكٍٍدددٍى     

 :وٺحڄ أوٍرح ٖح٪ٍج وڂڅ چ٧ڃك ٶوپك 

  كڂح ٺوص أقررص ٶرٽ ٌؤٍس وؾ

 أڄ جپرىوٌ ضىوٌ ٲي جّٮٛحڄ              

 ٮحَپطك قطي ذىجپي غٯٍ 

 ٲكٓرطك وٌوج ٪ٿي ڂٍؾحڄ                 

 ٺځ پَٿس ٪حچٷطك ٲٻأچڃح ٪حچٷص 

 ڂڅ ٪٣ٳَك ٮٛڅ جپرحڄ                    

 ٣ٍٯي وٍٿ٫د ضكص ٪ٷى ْوج٪ىى

 ٺحپڃ ٍٍٿ٫د ضكص غوي ٪وحڄ               

 ٶڃٍجپرٓوي قٿس جپٳوح 

 جپرٓص جپكٓڅ قٿس جپهٳٍ 

 



ٍٳطددددددٍ ٪ددددددڅ ٲٟددددددس و٪ددددددڅ ذددددددٍو                              

 و٪څ أٶح٨ چى و٪څ وٌٌى

 وٶوپك أٍٟح:

 ضٷوِ ذ٫ى ٢وټ جپ٫ڃٍ ٦ ٍى

 ووجْطوي جپٿَحپي أى ووِ                 

 ٲأڂٗي وجپ٫ٛح ضڃٗي أڂحڂي  

 ٺأڄ ٶوجڂ ح وضٍج پٷوْي                  

٪َٽ ذدددڅ قٓدددڅ ٪ٿـدددـي ذدددڅ ئْدددڃح  -7ٙٔ)

 ذڅ ٪٣َك جپُطُٿّٻحچي (.

وضٿٻحچك ذٟځ جپطحء وجپٖڀ وضٗىٍى جپٻحٰ جپٛو حؾي 

جّذَحٌى جپڃوپى جپٳٷَك جپڃحپٻي جپٗحهى جپ٫ىټ يٺٍ  

جپكحٲ٥ ڂوٛوٌذڅ ْٿَځ جْٓٻوىٌجچي وٶحټ ٺحڄ ڂڅ 

جپ٫ٿڃحء جّ٪ٖڀ أتڃس جْٖٓڀ ذ٨ٍ ٲي ٲووڄ ڂڅ جپٳٷك 

ذحْٓٻوىٌٍس ٪څ ٶحَٞ ح وجپٻٖڀ وچحخ ٲي جپكٻځ 

أذي جپكٓڅ ٪رى جپٍقڃحڄ ذڅ ْٖڂس ووٌِ 

وٚوٱ ضٛحچَٱ ڂو ح ٍٖـ  ذڃىٌْس أذي جپٳٍؼ

جپرٍهحڄ ٲي جّٚوټ ضٛوَٱ ئڂحڀ جپكٍڂَڅ جپؿوٍوي 

وٌوى جپكىٍع ٪څ أذي جپ٣حهٍ  ئْڃح٪َٽ ذڅ ٪وٰ 

وأذي جپٷحْځ ذڅ ؾحٌز وأذي ٪رى ج  ڂكڃى ذڅ ڂكڃى 

 



وأذي ٢حپد أقڃى ذڅ جپٻٍٺوي وضٳٷك ٪ٿي ئذڅ ٪وٰ 

جپڃٓٿځ جپٿهڃي وجپٻٍٺوي جپڃًٺوٌ ٶحټ ڂوٛوٌ 

وؾىش ذه١ ذڅ جٓذَحٌى جپڃًٺوٌ ڂڃح ٺطد ڂ٫حپي 

أذي ڂكڃى ٪رى جپ٫ٍُُ ذڅ ٪رى ج  ذڅ جپٛوجٰ 

ؾوجذح ٪څ ٺطحخ ٺطرك ئپَك أذو ڂكڃى جپڃًٺوٌ وأؾحذك 

 ذڅ جّذَحٌى ٪وك ذ ً  جّذَحش 

 أضحچي ٺطحذٹ ٍح َْىى ٲؿٿي  

 جپ ڃوڀ وأهىى جپٍٓوٌج                         

 ىـــــــوٚحوٲطٹ پروٶح وٶ

 جٺوص ٲي وقٗس ڂٓط٣ٍَ                        

 ٲأڂح و٪حؤٸ ٲ و جپڃوي

 ٍَجـــــوأڂح و٪حتي أٌج  ٍٓ                     

 وأڂح ْإجپٹ ٪څ قحپي ٲڃڅ

 ٍَجــأپٱ جپٗوٴ أٞكي أْ                    

أندددً ٪ودددك جپٳٷدددك وجّٚدددوټ جٓڂحڂدددحڄ أذدددو ٪ڃدددٍو       

څ ٪دددذدددڅ جپكحؾدددد وأذدددو جپكٓدددڅ ٪ٿدددي ذدددڅ وهدددد      

ُوپدددى ذأذَدددحٌ  جپٷٗدددٍَى جپڃوٳٿدددو٢ي وٮٍَهڃدددح ڂ٣َددد٩

ْدددر٩ ونڃٓددددَڅ ونڃٓدددڃحتس وضددددوٲي ذحْٓددددٻوىٌٍس   

ٍددددوڀ جپٓددددحوِ ٪ٗددددٍ ڂددددڅ ٌڂٟددددحڄ ْددددوس ْددددص       

 



وضٿٻحچددك ٶرَٿددس ڂددڅ    وْددطڃحتس ڂددڅ جپ ؿددٍز   زو٪ٗددٍ

 .جپرٍذٍ

ذددددددڅ  ٪ٿددددددي ذددددددڅ ئْددددددڃح٪َٽ -8ٓٔ)

٪ٿددي ذددڅ ٪رددى ج  جپٷٍٖددي جپ٣وْددي      

 جّٚٽ(

جپڃو٫دددددددددددوش وجپڃ٫دددددددددددٍوٰ ذدددددددددددحذڅ جپٓدددددددددددَوٌى  

جْٓددددٻوىٌجچي جپڃوپددددى جپڃٻوددددي ذددددأذي جپكٓددددڅ ٺددددحڄ   

چكوٍددح ٲحٞددٖ أوٍرددح ٖددح٪ٍج ٌوى ٪ددڅ جپكددحٲ٥ أذددي      

جپ٣دددحهٍ جپٓدددٿٳي وقدددىظ ذٗددديء ڂدددڅ ٖددد٫ٍ  ٌوى      

٪ودددك ٪ردددى جپوهدددحخ ئذدددڅ ٌوجؼ و٪ٿدددي ذدددڅ جپڃٳٟدددٽ  

جپٛددددددٳٍجوى جپڃٷىْددددددي جپكددددددحٲ٥ وأذددددددو جپٷحْددددددځ    

وٮَددددٍهځ وأچٗددددىچح جپٳٷَددددك جپڃٳطددددي أذددددو جپ٫رددددحِ      

أقڃددددى ذددددڅ جپڃٛددددٳي جْٓددددٻوىٌجچي أؾددددحَ  أچٗددددىچح   

جٓڂدددحڀ جْٓدددٻوىٌجچي أؾدددحَ  أچٗدددىچح جٓڂدددحڀ جپكدددحٲ٥    

ذڅ ْدددددٿَځ جْٓدددددٻوىٌجچي جپٳٷَدددددك أچٗدددددىچح    ڂوٛدددددوٌ

٪ردددددى جپوهدددددحخ ذدددددڅ ٌوجؼ أچٗدددددىچي أذدددددو جپكٓدددددڅ   

 جپڃًٺوٌ پوٳٓك ٶوپك ٫ٍٖ:

 ٵ  ىٍــــــئيج ضهٿٳص ٪څ ٚ

 ٿٱـــرٹ ٲي جپطهـــــــوپځ ٫ٍحض                

 



 ٲٖذ٫ى ذ٫ىيج ئپَك            

 ٲاچڃح وو وضٻٿٱ                         

وذك ئپي أذي جپٷحْځ جپٛٳٍجوى ٶحټ أچٗىچح ٪ٿي 

 ذواْڃح٪َٽ پوٳٓك ٶوپك ٫ٍٖ:

 ٶٽ پٿًى ؾڃ٩ جّڂوجټ ڂؿط ىج  

 ٍؿڃ٫ ح ٲٍقح ٶى ٮٍ  جّڂٽ                 

 ٕ ضٳٍقڅ ذىچَح ٶى ٖٯٳص ذ ح

 ٪ڃح ٶٿَٽ ّڂٍ ج  ضٍضكٽ                   

 ٲحؾ٫ٽ پوٳٓٹ وجٌج ئڄ قٿٿص ذ ح

 قڃىش ٌذٹ ٲَ ح قَڅ ضوطٷٽ                 

 وٶوپك: ضٗحٮٿص جپوحِ ذحپىچَح وينٍٲ ح

 ذحپڃحټ وجپوٓٽ وجّوٕو وجپهوټ            

 ٪څ ٢ٍٍٵ جپكٵ ئيج ؾ ٿوجوضٍؾو 

 ُُْرٽ جپٍٖحو ذ٣وټ جپ٫ڃٍ وجّڂٽ            

 وجپكٵ أذٿؽ ٕ ٍهٳي ٪ٿي أقى

 ئڄ جپٖٓڂس نٍَ جپٷوټ وجپ٫ڃٽ                  

 



وپدددى ذحْٓدددٻوىٌٍس پَٿدددس ٪ٍٲدددك ْدددوس غڃدددحڄ ٪ٗدددٍز     

ونڃٓددددددڃحتس وضددددددوٲي ٲددددددي ٌؾددددددد ْددددددوس أٌذدددددد٩     

 وْطڃحتس.

٪ٿدددددددـي ذدددددددڅ ئْدددددددڃح٪َٽ ذدددددددڅ    -(8ٔٔ)

ٍوْددددددٱ جپٷوچددددددوى جپڃو٫ددددددوش ذددددددحپ٫ٖء   

 جپ٫ٖڂدددس جپٛـدددـوٲي ٖدددَم جپٗدددَول جپٗدددحٲ٫ي 

وٶحٞدددددي جپٷٟدددددحز وٖدددددَم جپدددددىهٍ و٪حپڃدددددك    

وڂدددڅ ٖدددحوش ذدددك أٌٺدددحڄ جپطٛدددوٰ وڂ٫حپڃدددك     

ئڄ يٺددددددٍ جپطٳٓددددددٍَ ٺحپُڂهٗددددددٍى أو جپٳٷددددددك  

ٺددددددحپ٣رٍى أو جپرَددددددحڄ وجپرددددددى٩ٍ ٲحپٓددددددٻحٺي    

وجپؿدددددٌُى أو جپوكوٲحپؿَدددددحچي وجپ٫ٻردددددٍى أو  

جپطٛدددٍٍٱ ٲٛدددحقد جپڃڃطددد٩ ڂودددك ڂڃطدددحَوٲي    

ڂ٫ٍٲطدددك ّچدددك أو جپطٛدددوٰ ٲحپؿوَدددى وجپٓدددٍى  

أو جّٚدددددوټ ٲدددددحپركٍ جپ٫ؿدددددحؼ وجپ٫دددددحٌٜ أو 

جپٻدددٖڀ ٲددداذڅ ٲدددوٌٸ وئذدددڅ جپ٣َدددد أو جپؿدددىټ     

ْددددٿَڃحڄ پددددك   وجپهددددٰٖ ٲحپوٓددددٳي وجپ٫ڃددددىى  

ٲَدددددددك أو جپڃو٣دددددددٵ ٲدددددددحپهوچؿي وجّذ دددددددٍى   

ٍطٿٷدددح  ڂدددڅ ٲَدددك هدددًج ڂددد٩ ٪ٷدددٽ وجٲدددٍ وغدددوخ   

٣حڂٍَ وچٓدددددٹ ڂدددددٍووٍڅ  پرٓدددددطك قدددددٍڀ أٖددددد  

٦ددحهٍ أٶددحڀ ذحپٷددحهٍز ٶٍٍرددح ڂددڅ غٖغددَڅ ْددوس       

 



ٍٿٷددددي وٌوْددددح ضكَددددي ٶٿوذددددح وضٓددددٍ چٳوْددددح     

وضددددىٍٍ ڂددددڅ جپ٫ددددوجٌٰ ٪ٿددددي أهددددٽ جپڃ٫ددددحٌٰ  

ٺثوْددددددح وضددددددٍى ئپددددددي ڂددددددح ڂوكددددددك ج  ڂددددددڅ 

جپٳٟدددددددحٍٽ جّندددددددٖٴ جپٍٚدددددددَوس وجپٓدددددددٍَز    

جپڃٍٞددددددددَس وڂَٖڂدددددددددس جپددددددددطٖوز وجپدددددددددًٺٍ   

وجپٗددددطٯحټ ذددددحپو٧ٍ ٲددددي جپ٫ٿددددوڀ وجپٳٻددددٍ، ئيج    

ٿددددد٩ جپٳؿدددددٍ ندددددٍؼ ڂدددددڅ ڂٓدددددٻوك پٿٛدددددٖز   ٢

ذٓددٻوڄ ووٶدددحٌ غدددځ ٍٓددطڃٍ ٲدددي ئٲدددحوز جپ٣ٿردددس   

ئپددي ڂوطٛددٱ جپو ددحٌ غددځ ڂددڅ ذ٫ددى جپ٧ ددٍ ئپددي      

وٶددص جپ٫ٛددٍ ٲددي ٖددٳح٪س ٍٗددٳ٫ ح أو ڂٟددٍز      

ٍددددددىٲ٫ ح أو ْددددددٖڀ ٪ٿددددددي ٶددددددحوڀ أو ٪َددددددحوز    

 ڂدددٍٍٝ أو ٍطوؾدددك پٿهحچٷدددح  پٿدددًٺٍ وجپ٫ردددحوز    

ٶددى ٶ٣دد٩ ووڄ يپددٹ ٢ٍٍٷطددك چكددڅ جپٷَددحڀ ذ ددً      

تٵ وجپطَٓددددددددٍَ پْ٪ڃددددددددحټ   جپو٦ددددددددحتٱ ٪ددددددددح  

جپٛدددحپكس ضٗدددد ى پٛددددحقرك ذحپٓدددد٫حوز جّذىٍددددس  

وٶددددددحٜ پددددددك ذحپو٫ڃددددددس جُنٍوٍددددددس ، ْددددددڃ٩   

جپكددددىٍع ڂددددڅ ئذددددٍجهَځ ذددددڅ ٪ورددددٍ جپڃ٫ددددٍوٰ 

ذحپڃددحٌوجچي وأذددي جپ٫رددحِ أقڃددى ذددڅ ٪رددى ج       

جپَدددوچَوي وڂدددڅ أذدددي جپ٫ردددحِ أقڃدددى ذدددڅ ٪ردددى   

جپوجقدددى ئذدددڅ جپُڂٿٻدددحچي وأذدددي جپٳٟدددٽ أقڃدددى     

 



 ٍ وأْددددڃح٪َٽ ذددددڅ   ذددددڅ هرددددس ج  ئذددددڅ ٪ٓددددحٺ

٪ػڃدددددحڄ ئذدددددڅ جپ٫ٿدددددځ وأذدددددي جپهَدددددٍ ْدددددٖڂس    

وْددددددحپځ جپؿ٫رددددددٍى و٪رددددددى ج  ذددددددڅ ڂكڃددددددى   

ٍُٚدددحٲي وأذددددي قٳددددٙ ٪ڃددددٍ ذددددڅ جپٷددددوجِ   جپ

وذڃٛــدددددـٍ ذدددددڅ جپرٍٶدددددوٶي وجذدددددڅ جپٛدددددوجٰ 

وجذدددددڅ جپٷدددددَځ وڂدددددڅ جپكدددددحٲ٥ ٪ردددددى جپڃدددددإڂڅ  

جپددىڂَح٢ي وٶحٞددي جپُٷٟددحز أذددي جپٳددطف ڂكڃددى      

ذددڅ ٪ٿددي ذددڅ وهددد جپٷٗددٍَى وٕ َڂددك َڂوددح        

ٺطددد پددك ٲه٣ددك ڂدد٩ ضؿٍذددس وٞددر٣ك     ٢ددوٍٖ و

٪ٿددددي ڂهطٛددددٍ ذددددڅ جپكحؾددددد ٪ٿددددي جپوٓددددهس  

ذحقػدددص ٚدددحقد هدددًج جپٻطدددحخ  جپطدددي هدددي ڂٿٻدددك

وغٷطدددددك وٶدددددحټ ٲوؾىضدددددك ٣ٍٿدددددٵ ٪ٿَدددددك أْدددددځ  

جپٳحٞددددٽ ئْددددطكٷحٶح وچحهَددددٹ ذددددك ڂددددڅ ٪ددددحپځ     

ڂطٟددددددٿ٩ وڂكطددددددح٠ ٲَڃددددددح ٍٻطرددددددك وٍٷوپددددددك     

وڂطدددو٨ٌ وهدددو قٷَدددٵ ذٻدددٽ وٚدددٱ وؾڃَدددٽ      

 وؾدددىٍٍ ذٻدددٽ غودددحء ؾڃَدددٽ ٌقدددٽ ئپَدددك  جپ٣ٿردددس 

ڂددڅ جپٷ٣ددحٌ وأضددوج پٳوجٍددى  ڂددڅ ٺددٽ جپوددوجقي        

وجّڂٛددددددحٌ وٚددددددحٌ ڂؿٿٓددددددك ضوطڃددددددي ئپَددددددك 

جّٲحٞددٽ وضٍضڃدددي ٪ٿَددك جٓڂحڂدددس ٌقٿددص ئپَدددك    

ڂدددڅ أڂدددى ذ٫َدددى وٶٛدددىضك ڂدددڅ أ٪دددٖڀ جپٛددد٫َى    

 



وٕ َڂطدددك ْدددوَڅ أٶدددٍأ ٪ٿَدددك ڂدددح ٍٳَدددى وىندددً    

٪ودددك وأْدددطٳَى وٺدددحڄ ڂٗدددٳٷح ٪ٿدددّي وڂكٓدددوح    

ئپددددّي ٲؿددددُج  ج  ٪وددددي نَددددٍ جپؿددددُجء وؾ٫ددددٽ  

ٍ    أؾدددٍ   ٌِّ ٲدددي جُندددٍز ڂدددڅ أوٲدددي جّؾددد . و

ذىڂٗددددددٵ ذحپڃىٌْددددددس جٓٶرحپَددددددس غددددددځ ضددددددوپي   

ذحپٷدددددحهٍز ذحپڃؿىٌْدددددس جپٗدددددٍٍٳَس وڂٗدددددَهس 

جپهحچٷدددح  جپٛدددٖقَس وٚدددوٱ ضٛدددحچَٱ ڂو دددح    

ٖدددددٍـ جپكدددددحوى جپٛدددددٯٍَ وٖدددددٍقك ٖدددددٍقح   

ؾَدددددىج وجنطٛدددددٍ ڂو دددددحؼ جپكٿَٳدددددي وْدددددڃح    

جٕذط دددددحؼ ٲدددددي جنطٛدددددحٌ جپڃو دددددحؼ وٖدددددٍـ    

ٍٰ ٺطحذدددح ٲدددي جپطٛدددوٰ ْدددڃح  ُقٓدددڅ جپطٛددد    

ٲدددي ٖدددٍـ جپطٛدددوٰ ، وجنطٛدددٍ جپڃ٫دددحپځ ٲدددي  

جّٚدددددوټ ، وجنطٛدددددٍ جپڃ٫دددددحپځ ٲدددددي ّٚدددددوټ 

وپددددك چ٧ددددځ وچػددددٍ وڂددددحَجټ ذحپٷددددحهٍز ڂَٖڂددددح   

پ٫ٿددددځ ٍٳَددددى  ونَددددٍ ٍرىٍددددك و٫ٍَددددى  ئپددددي أڄ      

ضددددوپي ٶٟددددحء جپُٷٟددددحز ذحپٗددددحڀ ٲطوؾددددك ئپَددددك   

وندددٍؼ جپودددحِ ذدددحٺوڄ ٪ٿَدددك ْدددحٍٍوڄ ذدددَڅ      

ٍىٍدددك ويهردددص ضٿددددٹ جپٳوجٍدددى ذًهحذدددك وٮحذددددص     

ٍدددى ذٯَحذدددك وضٗدددطص ٖدددڃٽ جٕؾطڃدددح٨ ضٿدددٹ جپ٫وج

وٲٷدددىش ضٿدددٹ جپٿ٣دددحٍٱ جپطدددي ٺحچدددص ضڃدددٍ ٪ٿدددي  

 



پددددك  ئپددددي أڄ قٿددددص‘جّْددددڃح٨ وأٶددددحڀ ذىڂٗددددٵ 

جپڃوَددددددددددددس ٖددددددددددددٳحٌهح وأچٗددددددددددددرص ٲَددددددددددددك    

أ٦ٳحٌهحٲٯَرطددددك ٪و ددددح وأوو٪طددددك ٪وددددى جپددددًى   

نٿدددٵ ڂو دددح وٺحچدددص وٲحضدددك ذىڂٗدددٵ ٲدددي ٍدددوڀ    

جپٓدددرص ٌجذددد٩ ٪ٗدددٍ يى جپٷ٫دددىز ووٲدددڅ ٍدددوڀ      

جپهددددددحڂّ ٪ٗددددددٍ ْددددددوس ضٓدددددد٩ و٪ٗددددددٍٍڅ     

 ْر٫ڃحٍس و٪ڃٍ  ئغوطحڄ وْطوڄ ْوكو

٪ٿددددددي ذددددددڅ جْددددددڃح٪َٽ ذددددددڅ -(8ٕٔ)

ئذدددٍجهَځ ذدددڅ قردددحٌ  ذدددڅ جپڃهطدددحٌ ذدددڅ 

جپٻودددىى جپٓدددهحوى  ڂٍهدددٱ ذدددڅ جذدددٍجهَځ  

جپڃو٫دددددوش ذحپٗدددددٍٰ جپڃٻودددددي ذدددددأذي جپكٓدددددڅ  

ٺدددحڄ چكوٍحأوٍردددح ٖدددح٪ٍج ْدددڃ٩ جپكدددىٍع ڂدددڅ     

جپكددددحٲ٥ جپٓددددٿٳي وٮَددددٍ  وضددددأوخ ذددددأذي ذٻددددٍ  

ڂكڃدددددى جْٓدددددٻوىٌجچي وٮَدددددٍ  وٶدددددٍأ وٍدددددوجڄ 

ڃطوردددي ٪ٿدددي ٪ػڃدددحڄ جپڃوٚدددٿي وپدددك وٍدددوجڄ  جپ

ٖدد٫ٍ ٲددي ڂؿٿددىٍڅ وقددىظ ذٗدديء ڂددڅ ٖدد٫ٍ       

ْددددڃ٩ ڂوددددك جپكددددحٲ٥ ٪رددددى پ٧٫ددددَځ جپڃوددددًٌى      

وجپٳٷَدددددددك جپكدددددددحٲ٥ ڂوٛدددددددوٌ ذدددددددڅ ْدددددددٿَځ     

وٮٍَهڃددددح وضددددوپي چ٧ددددٍ جپددددىٍوجڄ ذحپٯٍذَددددس     

 



وُٺدددٱ ذٛدددٍ  ىندددٍ  وجچٷ٣ددد٩ وٚدددحٌ ٍٗدددطٯٽ    

أذدددو  ذدددحپوكو وجّوخ وأچٗدددىچح جپٳٷَدددك جپڃٳطدددي  

جپ٫ردددحِ أقڃدددى ذدددڅ ٪ردددى جپ٫ٍُدددُ جْٓدددٻوىٌجچي 

أچٗدددىچح ذدددڅ قردددحٌز جپڃكٿدددي ذحپٷدددحهٍز پوٳٓدددك   

 ٶوپك ٫ٍٖ؛

 ٶٳوج ٲي ٌذح چؿى ٲٳي جپكي ڂٍذح 

 وٮوو  ئڄ أذٍٛضځ غځ ڂٯوح             

 أڂح هً  چؿــى ڂح يجٸ جپكڃــــــي

 ٲ ٽ ٪ڃَص ٪َوح  أڀ ٚځ أيچح             

 ڂطي ڂح ٌأى ٢ٽ جٌّجٸ وڂحؤ 

 ٲاڄ ن٣ح  ووڄ أڄ ٍطه٣ـــح         

 و٪و  ٍوٲي ضٍذك ذحپٗحڂس

 ووٍڅ هوج  ٶرٽ أڄ ٍطوٲـــــــح        

            ************ 

 وٕ ضٓأپڅ ْٿوز ٲڃڅ جپ٫وح ٌٍحٞس

 ڂڅ ٶى ٖحخ ٲي جپكد أوج              

 



 أٍكٓد ڂڅ أٚٿي ٲإجوى ذ ؿٍ 

 ذأچي أْٿوج ٪وك قحٖح  قحٖح             

 ىٌ جپٛد جپٻثَد وٲي پكڂطي ٮ

 وئڄ أضٿٱ جپٷٿد جپكٍُڅ ضٖٲح             

       **************** 

 وئڄ ْأپوج ٪څ وجٌ  وجٌ  وجٌ جپكٗي

 وئڄ ٢ٿروج ڂػوج  ٲحپٷٿد ڂػوج              

 وئڄ يٺٍوجڂ٫وح  أو ٍٚقوج ذك

 ٲاڄ ڂ٫وح  أقٵ ذڃٯوح                        

 پٷٛـــى ٲَح ْحذٷح ٌٺد جپٯٍجڀ 

 أٺٽ أيى ٲي جپكد ٍٯٗح  ضهٗح             

 أٌق ح ٲٷى يجذص ڂڅ جپٗوٴ وجپٍٓى

 وپځ ٍرٵ ٪٧ڃ ح أو ذٷحٍح                   

 وٍح ُڂوَطي ٪ٍؼ ٪ٿي جپهَٱ ڂڅ ِڂوي

 وأڂح جپوٷح ڂڅ پي ذأچي جپٷح                  

 و٪َٕ وٶٽ پٿرحټ ٶى ْٿٳڅ ذ٫َٗك

 



 ٶ٫٣وح  ٪ٿي ٌٮځ جپ٫ـًوټ                  

 هٽ جپ٫وو أٌؾــو  أڀ جپ٫ڃٍ ٍوٷٟي

 ٲأُ ٶٟي وٕ أٶٟي جپًى أضڃوح              

 

************************************* 

 وٶوپك ٫ٖـــــٍ :

 پــٓص أٖٻوج پ ـــوجهح أپڃـــح

 ئڄ أذحقص پٯڃي يجٸ جپٿڃح                   

 ڂح ٪ٿَ ح وهي ٪وىى ٶرٿك

 پو وچح ڂو ح ٲڃي وجْطٿڃح             

 أچح أْٿڃص ئپَ ح ُڂـــ ؿــطي

 ٲحْطرحقص ٲي جپ وى ڂڅ أْٿڃح            

ٍِٞي  ٺٿڃح ٶٿص وچي ڂو ح جپ

 ؾٍوش َْٱ ٚىوو ٺٿڃــــــــح            

 ٶٽ ڂح أذٷي وٶى ٚــرٍش

 ذ ح چكوټ جپؿٓــځ أقٻي ٶٿڃح            

 



 ٖـــــــــــ٫ـــــٍ :وپـــــــــــــــــك 

 ٍح أهٽ چؿى وؾووى ذ٫ىٺځ ٪ىڀ

 ٪ڃٍ ًٍُڀ و٪َٕ ٺٿك چىڀ                    

 چأٍطځ ٲٓٿوى ذ٫ى ُذ٫ــــِىٺُځ

 ڂٓطٓٿځ پْْي وجپٛرٍ ڂو ُڀ             

 ذوطځ ٲٖ أچطځ چكوى ٲأچ٧ٍٺځ

 وٕ جپهَحټ جپًى ضٍٓى ذك                 

 وأٶٓڃص ڂٷٿطي ٕڂٓ ح وْڅ

 ٲٷٿي وڂ٫ي وٲي ٍىى ؾٍى جپٷٓځ         

پددددددددددي هؿددددددددددٍٺځ وپٯَددددددددددٍى ٚددددددددددٳو وٚددددددددددٿٻځ                    

 وجپ ؿٍ وجپوٚٽ ٲي ٨ٍٖ جپ وى ٶُٓځ

 أغحٌٺځ ٲي غٍجٺځ أغٍش قٍٶح

 ذَڅ جپٟٿو٨ ٲؿڃٍ جپوؾى ڂ٣ٍٟڀ        

 ڂح أچٛٱ جپرٍٴ پڃح ٖڃص ذحٌٶس

 ڂڅ ٌذ٫ٻځ أڄ أذٻي وهو ٍرطٓځ          

 ٫ي ٲٍٶحْٷَص ٌذ٫ٻځ ڂڅ أوڂ

 



 ڂڅ أڄ ضٓحذٷوي ٲي ْٷَط ح جپىٍځ          

 ٺَٱ جچطٛحٲي ڂڅ نوو ڂكؿرس ض٣ٓو

 ٪ٿي جپٛد وهي جپهٛځ وجپكٻځ          

 پٷَط ح ٲي ِڂوي وهي جپُڃوح ًأڂڃح

 وڂٗ ى جپهَٱ ٶى قٳص ذك جّڂځ          

 ڂحذحپ ح أپٳص ٕ ٺٿڃح ْأپص چٳٓي

 چ٫ڃـــي أڂح ٫ٍوـــــــــــــو پ ــــــــح        

 ٲٷٿص أٍڅ جپڃوج٪َى جپطي ْٿٳص

 وجپ٫ ى أؾىٌ أڄ ضٍ٪ي پك جپًڂځ        

 ٶحپص ئيج ڂح جچٷٟي جپٗ ٍ جپكٍجڀ

 أٶځ ذكَع ضػوي جپٷرحخ جپرَٝ وجپهَځ    

 ٍح هًى ٶى ضٷٟي ٲي ڂ حپٹ پي

ٍُڀ                ٪ڃٍى ٲٻٽ َڂحچي أٖ ٍ ُق

 أپَّ پي ُقٍڂس ضٍ٪َڅ وجؾر ح

 وقٍڂس ڂڅ ٶى ٞڃك جپكٍڀ              

 وپك ٫ٍٖأٍٟح:

 



 نًى قىٍػي أو هحش جپكىٍع ٲٳي

 ٌؾ٩ جّقحوٍع پٿوىڂحڄ ٌْٿوجڄ                 

 وپًجٸ جپكٓڅ ٶى ْؿىش وپوؾ  ح

 ٲي ٢ح٪س جپُكٓڅ أٶڃحٌ وأٮٛحڄ                 

 پو پځ ضڃّ ٮٛوح پځ ٍُرٽ ڂڅ غڃٍ

 ىٌ ضٳحـ وٌڂــحڄٲي جپهى وجپٛ                    

 وٖر وج ٶىهح ٌڂكح وڂٷٿط ح

 ْوحچس پرٓطحڄ وهو وْــــوحڄ                       

 وٌٍٷ ح جپهڃٍ وجپڃٓوجٸ ٖحهىهح

 وٺَٱ ٍٗ ى ٪ىټ وهو ْٻٍجڄ                    

 ئڄ جض ڃص ٲٳإجوى ٮٍَ ڂط ځ

 ٲي قر ح وهو ذحّٖوجٴ ڂِڄ                      

 ٫ي وڂ٫يأو أچؿىش أچؿىضوي وڂ

 وؾىى جپڃٷَځ وڂح پٿوؾى ٺطڃحڄ                      

 وپــــــــــــك:

 نًى قىٍػي أو هحش جپكىٍع

 



 ٲٳي ٌؾ٩ جّقحوٍع پٿوىڂحڄ ْٿوجڄ           

 ؾوىپوٕ ڂهحٲس أڄ ٍٛٿي ذوحٌ 

 پ٫حو ٍْ ٮٍجڂي وهو ئ٪ٖڄ                 

٪ٿدددٌ جذدددڅ جچؿدددد جذدددڅ ٪ػڃدددحڄ      -(8ٖٔ)

ذدددددڅ ٪ردددددىج  ذدددددڅ ٪رَدددددىج  ذدددددڅ ٪ردددددى     

جپرٯددددددىجوى جپددددددٍقَځ جذددددددڅ ٪رددددددى جپددددددٍقَځ    

جپڃو٫دددوش ذحپطدددحؼ وجپڃٻودددي ذدددحذي ٢حپدددد وجپڃ٫دددٍوٰ  

ذدددحذڅ جپٓدددح٪ي جپڃٷدددٍب جپٳٷَدددك جپٗدددحٲ٫ي جپڃدددإٌل      

جپڃكدددىظ ٶدددٍأ جپٷدددٍجءجش ٪ٿدددي جذدددي جپرٷدددحء جپ٫ٻردددٍى 

وْددڃ٩ جپكددىٍع ڂددڅ جذددي جپكٓددڅ  ٪ٿددي ذددڅ ڂكڃددى       

څ ٪ٿددي جپوٚددٿي وأذددي جپٷحْددځ ْدد٫َى ذددڅ ڂ٫دددحپي       ذدد 

ذدددڅ ٲطدددوـ جپڃ٫دددٍوٰ ذدددحذي ٺڃوچدددك وجذدددي قٳدددٙ       

٪ڃددٍ ذددڅ ٺددٍڀ جپددىٍووٌى وجذددي جپكٓددڅ ڂكڃددى ذددڅ        

جقددى جپٷ٫َ٣ددي وجپكٓددڅ جذددڅ جپكٓددَڅ جذددڅ جپڃرددحٌٸ      

جذددددڅ جپُذَددددىى وجذددددي ٢حپددددد ٪رددددى جپٿ٣َددددٱ جذددددي        

جپٷر٣َددددي وأذددددي ڂكڃددددى ٍوْددددٱ جذددددڅ جپكددددحٲ٥ أذددددي 

ٍهځ وپدددددرّ جپٳدددددٍؼ ذدددددڅ جپؿدددددوَى ونٍٖدددددٵ ٮَددددد  

جپطٛددددوٰ ڂددددڅ جٓڂددددحڀ أذددددي قٳددددٙ ٪ڃددددٍ     سنٍٶدددد

جپ ددٍوى ٌوى ٪وددك جذددو ٪رددىج  ڂكڃددى ذددڅ جپوؿددحٌ       

جپكددحٲ٥ وهددو ٖددَهك وجذددو جپٳددٍؼ ڂكڃددى ذددڅ قحڂددى       

ذدددڅ وهڃدددحڄ و٪ردددى جپڃدددإڂڅ ذدددڅ نٿدددٱ جپدددىڂَح٢ي        

 



جپكدددحٲ٥ وجذدددڅ جپٻٓدددحٌوٮٍَهځ وٺدددحڄ ٲٷَ دددح پ٣َٳدددح    

وڂدددع جّندددٖٴ ٺدددٍٍځ جپ٣ردددح٨ وپدددك ضٛدددحچَٱ ٺػَدددٍ   

ڃددددحش جپٻطددددحخ جپ٫ٍُددددُ ڂٍضرددددح ٪ٿددددي ڂو ددددح ٺٗددددٱ ٺٿ

جپؿڃدددددحڄ ٲدددددي ضٳٓدددددٍَ جپٷدددددٍّجڄ   جپكدددددٍوٰ وٺطدددددحخ

ڂؿٿددددىجڄ وٺطددددحخ جپٯددددٌٍ ٲددددي ضٳٓددددٍَ جى جپٗددددڃّ   

وجپٷڃددددٍ ڂؿٿددددىجڄ وٺطددددحخ جپددددىٌ جپػڃددددَڅ ٲددددي ٲٷددددٽ    

ذٓدددځ ج  جپدددٍقڃڅ جپدددٍقَځ وٺطدددحخ جّنردددحٌ جپوروٍدددك  

ٲدددددي جپٷوج٪دددددى جپٳٷ َدددددك وٺطدددددحخ ٖدددددٍـ جّقحوٍدددددع 

ڂؿٿدددددىجش  جپوروٍدددددك ٲدددددي جّقٻدددددحڀ جپٗدددددٍ٪َك غدددددٖظ 

وٺطدددددحخ جٌٖدددددحو جپ٣حپدددددد ٲدددددي ڂ٫ٍٲدددددس جپڃدددددًجهد     

ڂؿٿددددىجڄ وٺطددددحخ ؾ ددددى جپ٣ح٪ددددك ٲددددي ٖددددٍـ چ ددددؽ    

جپرٖٮدددك جٌذددد٩ ڂؿٿدددىجش وٺطدددحخ ٖدددٍـ جپڃ٫دددحڂٖش      

ٲدددي جپطٛدددوٰ ڂؿٿدددىجڄ وٺطدددحخ جپٯحٍدددحش جٍٟدددح ٲدددي    

جپطٛدددوٰ نڃدددّ ڂؿٿدددىجش وٺطدددحخ چ حٍدددس جپٳوجٍدددى      

جّوذَدددك ٲدددي ٖدددٍـ جپڃ٫دددحڂٖش جپكٍٍٍٍدددك  نڃٓدددك      

ًٍٽ ٪ٿدددي ضدددحٌٍم جذدددڅ   و٪ٗدددٍوڄ ڂؿٿدددى وٺطدددحخ جپددد  

جّغَددددٍ نڃددددّ ڂؿٿددددىجش وٺطددددحخ پ٣ددددحٍٱ جپڃ٫ددددحچي    

ٲددي ٖدد٫ٍجء َڂددحچي ٪ٗددٍ ڂؿٿددىجش وٺطددحخ جپؿددحڂ٩       

جپڃهدددطٙ ٲدددي جپطدددوجٌٍم وجپٓدددٍَ ْدددطك و٪ٗدددٍٍڅ      

ڂؿٿدددددى وٺطدددددحخ ڂ٫ؿدددددځ جّوذدددددحء  نڃدددددّ ڂؿٿدددددىجش  

وٺطدددحخ ٢رٷدددحش جپٳٷ دددحء غڃدددحچي ڂؿٿدددىجش وپدددك ٮَدددٍ  

 يپٹ وپك جپو٧ځ جپرى٩ٍ وڂڅ چ٧ڃك ٶوپك ٫ٍٖ :

 ذحپٍٟخَڅ ذٷٿري پو٪س ذىپوي ذ٫ى چٳ٫ي پٿػڃحچ

 



 ض٫ٟٱ جّ٪ٟحء ڂوي وٺٿ ح                     

 يوٴ وْڃح٨ وچ٧ٍ٪وى                                  

 وئيجڂحٌڂص ٫َْح نحچوي 

 ٪٧ځ ْحٴ وٌذح٠ ووضٍ                                      

 ٲأچحـي ـــوـٕ جّ٪ٟـحء ڂضٍ٪   

          ووى ٲي ن٣ٍڂڅ ٫ٚووى وقى                       

 وئيج جْطوؿىش ٪ُڂي ٶحټ 

 پي ٪وىڂح جو٪و  ٺٖ ٕوٌَ                             

ووٶدددددٱ ٺطردددددك ٪ٿدددددي جپڃىٌْدددددك جپو٧حڂَدددددك ذرٯدددددىجو  

وڂٟدددي ٪ٿدددي ؾڃدددٽ وْدددىجو وڂوپدددى ٍدددوڀ جٌٕذ٫دددحء    

ندددددحڂّ ٪ٗدددددٍٍڅ ٖددددد٫رحڄ ْدددددوك غدددددٖظ وضٓددددد٫َڅ 

ٲدددي پَٿدددس جّقدددى جپ٫ٗدددٍٍڅ      ونڃدددّ ڂحتدددك وضدددوٲي   

ڂدددددڅ ٖددددد ٍ ٌڂٟدددددحڄ أٌذددددد٩ وْدددددر٫َڅ وْدددددطڃحتك    

 ٌقڃس ج  ٪ٿَك.  

٪ٿدددددي جذدددددڅ جذدددددي جپٷحْدددددځ ذدددددڅ   -(8ٗٔ)

٪دددُى ذدددڅ ٪ردددىج  جپدددىڂَح٢ي جپڃ٫دددٍوٰ    

جپڃٗددددد وٌٍڅ ذحپٻٍجڂدددددحش  ذدددددحذڅ ٲٟدددددٽ جقدددددى  

جپڃ٫دددددددٍوٲَڅ ذحپڃ٫دددددددحٌٰ وجپرٍٺدددددددحش ٌوى ٪ودددددددك   

 



جپكدددحٲ٥ جپڃودددًٌى قٻحٍدددك وٶدددحټ ڂوٛدددوٌ جذدددڅ ْدددٿَځ 

ڂددٍوجڄ ٪رددى جپڃٿٻددرڅ ٪ڃددٍ ذددڅ ٶٳددٽ   أچددك ٚددكد أذددح  

جپىڂٗدددٷي وجٖدددط ٍ ذدددك وٌوى ذحٓؾدددحَ  ٪دددڅ جذدددي     

جپكٓدددَڅ جقڃدددى ذدددڅ ؾرَدددٍ ٶدددحټ وٚدددككك وجچطٳ٫دددص   

 ذدددك ٶدددحټ وٺدددحڄ ڂٍٚدددىج پٷٟدددحء جپكحؾدددحش وئٍٛدددحټ  
ٓدددىى وجغودددي ٪ٿَدددك وٶدددحټ   جپٍجقدددحش ويٺدددٍ  جذدددڅ ڂُ  

ْددڃ٩ ٺٿددك ڂددڅ ٍددوچّ ذددڅ ٍكَددي وٮَددٍ  وٶددحټ جچددك      

ونڃددّ ڂحتدددك  ك ٪ددڅ ڂوپددى  ٲٷددحټ ٶَددٽ جپػٖغددك      أپْدد 

 ذطٷدددددىٍٍ غدددددٖظ وْدددددطَڅ وپڃدددددح جْدددددطوپي جٓٲدددددٍچؽ  

ندددددًپ ځ ج  ٪ٿدددددي وڂَدددددح٠ جْدددددٍوج جپدددددَ ځ وٺدددددحچو   

٧٫ٍڃوچدددددك وٕ ٍڃ ودددددوڄ وٺدددددحڄ يج ْدددددڃص قٓدددددڅ     

وٶددددىڀ ڂٛددددوٌ ٚددددكرطك ؾڃح٪ددددك وئچطٳدددد٩ ذددددك وپددددك  

ذحپٷٍجٲددددس ٌذددددح٠ وپددددك ذڃٛددددٍ جوٕو وڂٟددددي ٪ٿددددي    

ؾڃَددٽ وٶددحټ جپٗدددٍٍٱ جذددو جپ٫ردددحِ جپوٷَددد جپكدددحٲ٥     

ص ونڃٓدددَڅ ونڃدددّ ڂحتدددك ڂوپدددى  ضٷٍٍردددح ْدددوس ْددد 

وضدددددوٲي ٲدددددي ٍدددددوڀ جٌّذ٫دددددحء ٌجذددددد٩ ٪ٗدددددٍٍڅ يى   

جپكؿدددددك ْدددددوس ْدددددر٩ وجٌذ٫دددددَڅ وْدددددطڃحتك ووٲدددددڅ    

ڃٛدددٍ ٲدددي ندددحڂّ ٪ٗدددٍٍڅ   ٲطدددك ذذٍذح٢دددك ٲدددي ٶٍج 

يى جپكؿدددك وٶردددٍ  ٍدددُجٌ ٌَضدددك أچدددح وو٪دددوش ٪ودددى   

 ضٷرٽ ج  ڂوي.

ڄ ٪ردددددددىج  ح ردددددددٿٍ٪ٿدددددددي ذدددددددڅ   -(8٘ٔ)

 جپٳحٌْددددي جّٚددددٽ جپڃو٫ددددوش ٪ٖءجپددددىٍڅ  

 



كٓدددڅ جپٳٷَدددك جپكوٳدددي ٺدددحڄ ٲحٞدددٖ   جپڃٻودددي ذدددحذي جپ

      ٍ  وٜڂٗدددحٌٺح ٲدددي ٲودددوڄ ڂدددڅ ٲٷدددك وجٚدددوټ و٪ددد

وْددددددڃ٩ جپكددددددىٍع   ذحىوددددددوڂو٣ددددددٵ وأوخ وٺددددددحڄ ؾ 

ٍىڂٗددددٵ ڂددددڅ جپٷحْددددځ ذددددڅ ڂكڃددددوو ذددددڅ ٪ٓددددحٺٍ       

وذحپٷدددحهٍ  ڂدددڅ جپكدددحٲ٥ ٪ردددى  جپڃدددإڂڅ ذدددڅ نٿدددٱ       

جپددددىڂَح٢ي وجذددددي جپكٓددددڅ چٛددددٍج  ذددددڅ جپٛددددوجٰ   

وٮٍَهڃددددح  وضٳٷددددك ذٷحٞددددي جپٷٟددددح  جذددددي جپ٫رددددحِ  

ؾي وٲهددددددٍ جپددددددىٍڅ ٪ػڃددددددحڄ جذددددددڅ جقڃددددددى جپٓددددددٍو

جپطٍٺڃدددحچي وڂكدددي جپدددىٍڅ جپىڂٗدددٷي وٮَدددٍهځ وٶدددٍأ  

جٕٚددوټ وجپڃو٣ددٵ ٪ٿددي ٖددَهوح ٪ددٖء جپددىٍڅ ٪ٿددي       

ى وجپوكددددو ٪ٿددددي ٖددددَهوح جغَددددٍ جپددددىٍڅ جذددددو  وجپٷوچدددد

قَدددحڄ ڂكڃدددى جذدددڅ ٍوْدددٱ وٚدددكد چحٍدددد جپٓدددٿ٣وك 

 صْدددَٱ جپدددىٍڅ جٌ٪دددوڄ ٲٛدددحٌش پدددك وؾحهدددس وٺحچددد  

ٲَددددك وٍحچددددك وٚددددوٱ ضٛددددحچَٱ ڂو ددددح ٖددددٍـ ٺطددددحخ 

پؿدددحڂ٩ ضٛدددوَٱ جپٗدددَم ٚدددٳحء جپدددىٍڅ جٕن٢ٖدددي       ج

جپٳٷددددك  خجوٌضددددد ٚددددكَف جذددددڅ ڂكَددددحڄ ٪ٿددددي جذددددو  

وٺدددًجپٹ ڂ٫ؿدددځ جپ٣رٍجچدددي جپٻرَدددٍ وج٪حچدددك ٪ٿَ ڃدددح      

جپٗدددَم ٶ٣دددد جپدددىٍڅ ٪ردددى جپٻدددٍٍځ ٪ردددى جپودددوٌ وپدددك    

 چ٧ځ قٓڅ ٪ٿي ٢ٍٍٷس جپٳٷ حء ڂوك ٶوپك ٫ٍٖ:

 س جپًٺٍ  ٣َرٍْش چٓڃك ٢حذص ذ

 ٲأٌؾص جٌّؾحء ڂڅ ٪ٍٶ ح جپ٣٫ٍ                               

 وؾحءش ذ ح جپرٍٗى ٲٍٓش ٲأٍْش

 



 وجقَص ذڃح قَص ئپي ڂ٣ٿ٩ جپٳؿٍ                    

 ٓو ح چؿىٍك َڂُڂَكٲَحُق

 أٞحء پ ح ڂڅ غٯٍهح َجهٍ جپىٌى                     

 ضوٓځ ڂو ح ٺٽ ٶٿد وٶحپد

 ٲَرٵ چَٗٵ جپَٗف وجپٍچى وجپُهٍ                    

  ضؿٿص ٲؿٿص ذحپٗٳح٪س ٮٿس

 وقٿص ٲكٿص ذحپٛٳح ٪ڃىز جپ ؿٍ                                                

 قٓو ح رحٍٹجذحقص قَحء ڂڅ ق

 َٛى ذك َٚى جپٛوحوٍى ٪څ ٶٍٓٲ                     

 وٮحوٌش جٍّْج ئڄ ٍْش ذحٍْهح

 ضٍٓ ذڃح ٕٶص ويجٶص ڂڅ جٍْٕ                        

                           ٲأٚركص ڂٗطحٶح ئپي ْحٺڅ جپكڃي

 َٖثح ڂڅ جپٛرٍ  ٫ىجْط٩٣ ڂڅ ذوپځ                   

 ڃٍَٓ پ٫ٿيڃوأؾڃ٫ص أٌذح٨ جپ

 ٲي ٲَحٲي جپٓ ٽ وجپكُڄ وجپو٪ٍأ                    

 ئپي ڂٻك وجپڃٍوضَڅ وَڂُڀ

 



 ٍجء وجپٍٺڅ وجپكؿٍپٯج  حوٺ٫رط                       

                ٿَرحڂوي وجپڃٿُڂَڅ ونَٱ ِڂ     

 َڅ ذحپطٷوىغٷوچَٽ ڂوي ذحپڃو                          

 ّ ٺوي   وذحپٍڂي غځ جپكٿٵ ٮٍَ ڂٷٍٛ    

            وجپٓطٍىجپٍٞي ڂڅ ڂؿڃٽ جپٓطٍ                    

 أ٪َٕ ذك ٪وى جپ٣وجٰ وأچػوي        

                            ٍِ             پطٻڃٽ قؿي ٌجڂَحش جپؿڃ

 وأچٳٍ جپرَص جپ٫طَٵ ڂوو٪ح    

     ووج٨ ڂكد وجپك جپٷٿد ڂ٣ٍٟ                        

         ٌجقٖ  سأنٿٱ چٳٓي وجپكٗحٖ

        وڂو٨ ٪َوچي ٺحپ٫َوڄ أيج ضؿٍى                      

        جٌوـ ذٖ ٌوـ أؾحوٌ ؾٍَضي

ٍِ جضٍْځ قَحضي ئيج ڂٍ                                  ئپي ڂ

          ڂي ذٍٖٳي ڂڅ ٍٖجخ ٌٞح ذك ٕ

      ذٍْڃي ذحْځ جپىٌ ٲي جپػٯٍ وپطڃي                    

 وٞڃي پ٫ُڂي ٚىٌ ڂٯوح  ٚحوٌج      

        جپهٍٟ ئپي ڂوٌو جپٛٳٍجء يى جپٍٶٍٴ              

 ٖــــــــــــجٍَْ جپي وجوى جپ٫ٷَٵ ڂإڂ

 



           ٍَحٌز نٍَ جٌٕٜ ڂڅ ٌوٞس جپٷىِ                

    ؾوحخ جپوى وجپٳٟٽ وجپكٿځ وجپطٷي

 وذحخ جپ ىى وجپ٫ىټ وجپ٫ٿځ وجپرٍ                      

 وڂٯٍذح  ج  ٍٖٶح وٚٳوز نٍَ نٿٵ       

 ٌيوجٌٞح وهو ٲي جپ٫ٿځ ذحپوذأْڃحء                  

 نٍَ جڂس  پيئ ڂكڃى جپڃ ىى

 ذك و٩ٞ جٕٮٖټ ٪و ح ڂ٩ جًٍٕٚ                   

 چري جپ ىى جپ٫حٶد وجپ٫حٶد وجپكحٍٖ 

 جپًى ذك نطځ ج  جپورو  وجپىهٍ                         

  چري َٺي ٺحڂٽ جپوٚٱ ٪حوټ

 ڂوحٶرك ؾٿص ٪څ جپكى وجپكٍٛ                         

 ضٷٌ چٷٌ پَّ ٲي جپٻوڄ ڂػٿك 

 ْوح چوٌ  ٍٍذو ٪ٿي جپٗڃّ وجپرىٌ                  

 ٚٳي وٲي ؾحَ نٿٷح ڂ٧٫ڃح 

 ذطوٍُٽ ٲي ڂكٻځ جپًٺٍ چحٺڃح ؾحء                     

 ك ـــــٖٳ٩َ ٌٲ٩َ ڂوُ  ٪وى ٌذ

 



               وَْٿطك ٲي جپكٍٗ ڂڅ ج٪٧ځ جپًنٍ                    

 ؾٿَٽ نٿَٽ پٖپك ڂٳٟٽ 

               ٪ٿي جپهٿٵ ڂڅ ذَٝ وْوووڂڅ قؿٍ                 

     جڂحڀ هڃحڀ َْى ڂطوج٩ٞ 

 ْٿَځ ڂڅ جٕهوجء وجپ٫ؿد وجپٻرٍ                     

وٺٳي  ٶٛى جپٳٟٽ جٺڃٽ قحپس ٺڃح جڄ نٍَ جپٷوټ ڂح 

وجؾُج ڂوپى  ْوس نڃّ وْر٫َڅ وْطڃحٍك  ٺحڄ

ذٗح٢ة جپوَٽ نحٌؼ جپٷحهٍ  ٲي ضح٩ْ  وضوٲي ذڃوُپك

 ٖوجټ ْوس ض٩ٓ وغٖغَڅ وْطڃحٍك

٪ٿدددددي ذددددددڅ ؾدددددحذٍ ذددددددڅ ٪ٿددددددي    -(8ٙٔ)

جپٿهڃددددي جٕٖددددرَٿي جذددددو جپكٓددددڅ جپددددىذحؼ  

ش ججپڃٷدددددٍب ٶدددددٍأ جپٷدددددٍجء ى)جپدددددىذح٬( جپوكدددددو

 وٮٍَ . ٪ٿي جذي ذٻٍ ذڅ ٚحٰ

ٍوٰ ٌوى ٪وددددك وجپوكددددو ٪ٿددددي جذددددي يٌ وجذددددڅ ندددد  

جذددو ٪ٿددي جذددڅ جذددي جٕنددو٘ وجذددو ذٻددٍ ذددڅ ڂٓددىى     

وٮَدددٍهځ وضٍؾڃدددك جذدددڅ    ىوجذدددو جپكٓدددڅ جذدددڅ ْددد٫َ  

ْددد٫َى ٲٷدددحټ ٺدددحڄ ڂدددڅ جٕوخ ذڃوُپدددس ٪حپَدددك ٕضدددُجټ   

ڂؿحپٓدددك ذڃكٟدددٍهح ٮحپَدددك وچٓدددم ذه٣دددك جپٍجٍدددٵ    

ڂدددڅ ضٛدددحچَٳك ٺػَدددٍج ٶدددحټ وهدددو ڂڃدددڅ ٶدددٍأش ٪ٿَدددك    

ڂددددى  وٌوٍددددص ٪وددددك ڂددددڅ جپٻطددددد ٪ددددى  وٺددددحڄ ڂدددد٩   

 



قطي ٍٷَودددح سجپودددحِ وٍودددح وجؾٿ دددځ غٷددد   پ٣حٲطدددك جڂدددطڅ

جٌضٟدددح  جهدددٽ جٖدددرَٿَك پٿؿدددحڂ٩ جڂحڂدددح وٌَٴ ٪ودددك     

ردددددك پُجڂدددددح ٲكَػڃدددددح جپ٫حڂدددددك وجپهحٚدددددس ڂحٚدددددٍَ ُق

ضوؾدددك ٌَٴ جپٷردددوټ وجپردددٍ جپڃوٚدددوټ وٺحچدددص پددددك      

ٲددددي جذوددددحء جٶٍجچددددك چددددوجوٌ وغددددوخ ڂڃددددح قددددٍڀ ج      

٢ددددحهٍ ٶددددحټ وڂڃددددح جنددددً ٪وددددك ڂددددڅ ٖدددد٫ٍ هددددًٍڅ       

ىى وهردددح  جپرَطدددَڅ وٌوجهڃدددح ٪ودددك جٍٟدددح جذدددڅ ڂٓددد     

 ٶوپك ٫ٍٖ :

 پڃح ذىش وٖڃّ جٕٲٵ ذحوٍس

 جذٍٛش ٖڃَٓڅ ڂڅ ٶٍخ وڂڅ ذ٫ى        

 ٯوي ٪َڅ چح٦ٍهحڂڅ ٪حوز جپٗڃّ ُض

 چوٌهح ٍٗٳي ڂڅ جپٍڂى ىوهً                         

ٶدددحټ وندددٍؼ ڂددد٩ ٢ٿرطدددك پٿٳٍؾدددك وجٺدددٽ جپڃؿرودددحش       

ٍددوڀ نڃددَّ جذٍٍددٽ ٪ٿددي ٪ددحوز جهددٽ جپرٿددى ٲددي يپددٹ       

 ٲو٧ځ ٶوپك جٍٟح ٫ٍٖ :  

 أؾٿي ڂوجٶ٫ ح ئيج ٶٍذط ح 

                                                                                     ٲوٴ جپڃوجتى ْحڀ وچؿحوهح                      

 ئڄ جقٍٶص پڃح ٲحڄ جوجٌهح 

 ٲي وجنٽ جٕقٗحء ذٍو ْٖڀ                         

 



وڂدددڅ ٖددد٫ٍ  جٍٟدددح ڂدددح جچٗدددىچح ٖدددَهوح جغَدددٍ جپدددىٍڅ   

جچٗدددددىچح جپٳدددددٹ جذدددددڅ ٪ٿدددددي  ذدددددڅ ٪ٿدددددي جٕقدددددو٘  

 جچٗىچح جپىذحؼ پوٳٓك ٶوپك ٫ٍٖ :

 ٌَٞص ٺٳحٲي ٌضرس وڂ٫َٗس 

 ٲٿَٓص جڂوَحضي ڂوٍْج ووؾَ ح              

 غوجخ جپُڂحڄ ٢وٍٿس وڂڅ قٍ ج

 ٲٖذى ٍوڂح جڄ ٫َْػٍ ٲَ ح                    

ضدددوٲي ذرٿدددى  ٲدددي ٖددد٫رحڄ ْدددوس ْدددطك وٶَدددٽ نڃدددّ     

وجٌذ٫ددددَڅ وْددددطڃحٍك و٪ڃددددٍ  غڃددددحچوڄ ْددددوك وٶددددحټ   

جذدددڅ ڂٓدددىى ْدددحپطك ٪دددڅ ڂوپدددى  ٲٷدددحټ ذ٫دددى جپٓدددطَڅ  

 ونڃٓڃحتك ٌٞي ج  ٪وك.

٪ٿدددددي جذدددددڅ ؾدددددحذٍ جذدددددڅ ٪ٿدددددي   -(88ٔ)

هحٖددددڃي جپڃ٫ددددٍوٰ ذددددحپَڃوي ويٺددددٍ جچددددك 

 جوٍد ٖح٪ٍ. وچو٨َ ٲَك وهو ڂكىظ

ْدددڃ٩ ذدددحپَڃڅ ٲدددي ڂدددح يٺدددٍ ڂدددڅ جذدددي جقڃدددى جذدددڅ         

جپرَٿٷددددحچي وذحپٷددددحهٍ  ڂددددڅ جذددددي ذٻددددٍ ڂكڃددددى جذددددڅ     

جذددددٍجهَځ جپڃٷىْددددي وجپ٫ددددُ جپكَددددحچي وٖددددحڂَك ذوددددص 

جپرٻددددٍى وجذددددڅ ن٣َددددد جپڃددددُ  وٮددددحَى جپهددددٖوى    

وذحْٕددددددٻوىٌٍس  ڂددددددڅ ٪رددددددىجپوهحخ جذددددددڅ جپٳددددددٍجش 

 



جٚدددكحخ جپ٣َدددحپّ  وٮَدددٍ  وڂدددڅ چ٧ڃدددك ٶوپدددك ٲدددي   

 ٶحټ ٫ٍٖ:

 ذرٯَ ځ   شٶوڀ پ ځ ٍَْز ْحو

 ٶى جٌضىو ذٍوجء جپٻرٍ وجپكڃٵ                          

 نٳص ٌؤْ ځ جي نٱ ٪ٷٿ ځ 

 ٴح٪وپوٕ ٢َحپٓ ځ  ٢حٌش ڂڅ جٕ                    

 وضوٲي ٲي ْوس غڃحڄ وغٖغَڅ وْطڃحٍس  

٪ٿددددي جذددددڅ جپكٓددددڅ ذددددڅ ٪وطددددٍ   -(87ٔ)

 ڃَځ.ذٗ جپكٿي جپڃٿٷد

وْدددرد هدددًج جپٿٷدددد جچدددك ٺدددحڄ ضوْدددوِ وَ٪دددځ جچدددك  

ٺدددٽ ئٕ ڂدددڅ ذٍجذدددي جپؿردددحټ أضدددُوؼ ؾدددڅ وٚدددح ٌ ٕ ٍ

ٲددايج ونددٽ ٪ٿَددك جقددى ٶددحټ پددك ٖددځ ٲ٫ٿددي ٲحچددك پَٓددص    

ٲَددك ٌجتكددك ٺڃددح ٲددي ٲ٫ددٽ جپؿددڅ جپٓددٳٿي وٺددحڄ ٶددى         

ضدددحوخ ذدددحذڅ جپهٗدددحخ جپوكدددوى وقٛدددٽ ٢ٍٲدددح ڂدددڅ     

جپوكددددو وجپٿٯددددك وقٳدددد٥ ؾڃٿددددك ڂددددڅ جٖدددد٫حٌ جپ٫ددددٍخ  

ر دددح ٪ٿدددي جذدددوجخ جذدددي ضڃدددحڀ وپدددځ     وپدددك قڃحْدددك ٌض 

ٍددددوٌو ٲَ ددددح ٖددددَة ٮَددددٍ چ٧ڃددددك ٶددددحټ جذددددڅ جپٍذَددددد 

وقڃحْددددس ڂدددد٩ ٢وپ ددددح پددددَّ ٲَ ددددح ٢حٍددددٽ وٺددددحڄ       

 ؾوجٕ ٲي جٕٲحٴ وڂڅ ٫ٍٖ  ٶوپك جٍٟح ٫ٍٖ:

 



 أٶوټ ٕ ڂٍز ذحپهٟحخ

 ٌو جپٗرحخ جپوٍَٟ  ضكحوټ                            

 جپَّ جپڃَٗد چًٍٍ جٕپك

 وڂڅ يج ٍٍو وؾك جپوًٍٍ                                

ٲددددي ٺطددددحخ جٕوذددددحء وٶددددحټ  ىيٺددددٍ  ٍددددحٶوش جپكڃددددو

جؾطڃ٫دددص ذدددك وٺدددحڄ ذًجضدددك ٺػَدددٍ جٕ٪دددحوى وجچٗدددىچي 

 پوٳٓك ٲي جپهڃٍ ٶوپك ٫ٍٖ :

ّٕپث ح ٲي جپهحٲٷَڅ  هڃڃص پ ح ٖڃٓحڄ ڂڅ 

 ٲي پَٿس ذىأ جپٍٓوٌ ذ ح ض٣حپروح ذىٍڅ                 

 ڂڅ  ض٫ٓي ٢ٿَٵ جپُجؼ

 ٶى ٺحڄ ڂٯٿوټ جپَىٍڅ                                   

ٲٷٿدددص پدددك جقٓدددوص ٲٯٟدددد ٲٷدددحټ ڂدددح ٪ودددىٸ ٮَدددٍ       

جْٕطكٓددددددحڄ ٲٷٿددددددص وڂددددددح جٚددددددو٩ ٲٷددددددحټ ضٛددددددو٩ 

وٌٶددددٙ وٚددددٳٵ وؾٿددددّ وهددددو    هحٺددددًى غددددځ ٶددددحڀ 

ذدددَڅ جپدددىٌٌ وجپطردددٍ     وجوٕ ٍٳٍٶددد  ذحپرَدددص ٍٷدددوټ ٶدددى  

 وجپَحٶوش وجپكؿٍ .

وٶدددددحټ جذدددددڅ ْددددد٫َى پڃدددددح ونٿدددددص ٍَودددددد وچُپدددددص      

ْدددط ح جنرٍچددددي جقددددى جپڃٗدددحٍم ذڃددددح جڄ ٖددددڃَڃح   ڂىٌ

 



ٶدددىڀ ٪ٿدددَ ځ ذودددحڂوِ جپ٫ٿدددځ وجپٛدددٖـ وچدددُټ هدددً     

جپڃىٍوددددك وذٓدددد١ ْددددؿحو  وجنددددً ٲددددي ٍددددى  ْددددركك      

ٺدددٽ ؾحچدددد ڂدددحذَڅ ٢حپدددد ٪ٿدددځ      وجضدددح  جپودددحِ ڂدددڅ  

وذددددددَڅ ڂطرددددددٍٸ ذحپٛددددددٖـ و٪ ددددددىى ذددددددك ٍٷددددددوټ   

پؿڃح٪ددددس ڂددددو ځ وٶددددى ٢ددددحخ وٶطددددك ڂ٫ ددددځ ؾٓددددىى    

ش جٕڄ ٍدددطٻٿځ ڂددد٩ ؾٓدددىٺځ وجڂدددح ٌوقدددي ٲٷدددى ٚددد٫ى  

جپددددي جپڃٿٻددددوش وجپ٫حڂددددك ٍٛددددَف ْددددركحڄ ج  ؾددددٽ    

ج  وٖدددددڃم ذوَحچدددددك وجٖدددددط ٍ جڂدددددٍ  و٪ڃدددددٽ ڂدددددى  

 ووِ ڂددددحٌ وٍددددڅ ٚددددحقد  ٪ٿددددي جڄ ٍؿطڃدددد٩ ذددددك 

پدددٹ وٍكٍٞدددك ٪ٿَدددك ٲودددُټ  ٪ٿَدددك ڂدددڅ ٍكٓدددڅ پدددك ي 

جٕ  ٍدددأِش جپٓددٿ٣حڄ  ڂددڅ ٪ٿددي وچَٓدددٍ وج٦ ٍجچددك پددځ     

پٍُددحٌز جپٗدددَم ٲٿڃدددح وٚدددٽ ئپدددي جپردددحخ ٶردددٽ جپٗدددَم  

٪ٿَددددك جڄ ٍٷددددوڀ ذٿٷددددح   جوجپٓددددٿ٣حڄ ذحپرددددحخ وجٖددددحٌ

ٲ٫ٷددى جچٳددك وٶددحټ جچڃددح ؾددحء جپٓددٿ٣حڄ پٍُددحٌز جپ٫ٿددځ        

 جٍڅ ٲددددحنرٍوًوجپ٫ڃددددٽ ٲڃددددح ٲحٍددددىز ٶَددددحڂي ذددددَڅ هدددد  

جپٓددددٿ٣حڄ ذڃددددح ٶحپددددك ٲحٮطددددح٤ وٌؾدددد٩ وٶددددحټ چكددددڅ    

جٮوَدددحء ٪ڃدددح پىٍدددك ڂدددڅ جپ٫ٿدددځ وجپ٫ڃدددٽ وٶدددى ٪ٗدددوح     

وهٍچدددح ووچدددك وپدددوى وؾ دددك وٌٺدددد ئپدددي ڂدددحٌوٍڅ       

ح ذَووددح ٲٷددحټ پٗددڃَځ ذ٫ددٝ جٚددكحذك هددىڂص ٺٿڃددس ڂدد    

ٿٷددددٹ جذددددىج ٲٷددددحټ وئي ٲددددي جٖدددد ٍ وجچددددص ٕ ضطددددٍٸ ُن

وٶددد٩ يجپدددٹ ٲڃدددح پودددح ٲدددي ڂؿحوٌضدددك ٌجقدددك وٌقدددٽ        

 وهو ٍٷوټ ٶوپك ٫ٍٖ :

 ٕ ض٣ٿرڅ ْوى جپٍقڃحڄ ڂطٻٖ 

 



 وٕضؿحوٌ ْوج  ضٍچف جپط٫رح                           

ويٺدددٍ  جذدددڅ جپڃٓدددطوٲي وجْدددحء جپٷدددوټ ٲَدددك ويٺدددٍ     

وجچدددك ٺدددحڄ ٺػَدددٍ   ٪ودددك جچدددك ٺدددحڄ ٍهدددٽ ذحپٛدددٿوجش     

جپوٶدددو٨ ٲدددي جپودددحِ ضدددوٲي ٲدددي جپ٫ٗدددٍ جٕندددٍ ڂدددڅ    

ٖددد ٍ ٌذَددد٩ جٕندددٍ وٶدددحټ جذدددڅ نٿٻدددحڄ ضدددوٲي پَٿدددس     

جٌٕذ٫حءغددددحڂڅ ٪ٗددددٍٍڅ ٌذَدددد٩ جٕنددددٍ ْددددوس جقددددىى 

 وْطڃحٍك ذحپڃوٚٽ ٌٞي ج   ٪وك.

٪ٿددددددي ذددددددڅ نٿددددددٱ ذددددددڅ  -(87ٔ)

٪رددىج  جپٳوَددٍ ذددڅ   ڂ٫ددٍوٌ ذددڅ ٪ٿددي ذددڅ  

ٻي جپٻدددددوڂي جپڃكڃدددددووى جپطٿڃٓدددددحچي جپٳٷَدددددك جپڃدددددحپ

 ضٳٳك ذرٖو  وچ٧ٍ ٲي جٕٚوپَڅ وجپكىٍع.

وٺددددددحڄ وٌ٪ددددددح َجهددددددىج وٺددددددحڄ ٚددددددحقد جپڃٯددددددٍخ 

ٍكٟدددددٍ ٪ودددددى  وپدددددك ڂودددددك ؾحچدددددد وجغدددددٍ جٕندددددٍ    

وجپٍقٿددددددك ٲٍقددددددٽ جپددددددي جپڃٗددددددٍٴ وٶددددددىڀ غٯددددددٍ      

جْٕددددٻوىٌٍك وجٶددددحڀ ذ ددددح ڂددددى   ٪ٿددددي جٕڂددددحڀ جذددددي     

جذدددددڅ جْدددددڃح٪َٽ جپڃ٫دددددٍوٰ ذدددددحذڅ   ٢حپدددددد ٚدددددحپف

 ڂ٫ددحٲي ڂددىز وقددؽ وؾددحوٌ ؾڃٿددس ْددوَڅ ٲٓددڃ٩ ذ ددح     

ڂددددڅ جذددددي ؾ٫ٳددددٍ جقڃددددى ذددددڅ ٪ٿددددي ذددددڅ جذددددي ذٻددددٍ    

جپددددي ذٯددددىجو ٲٓددددڃ٩ ڂددددڅ  ٽجپٷ٢ٍرددددي وٮَددددٍ  وٌقدددد

ٍكَددددي ذددددڅ غحذددددص ذددددڅ ذوددددىجٌ وأذددددي    جذددددي جپٷحْددددځ  

ڂكڃدددددى ٪ردددددىج  ذدددددڅ أقڃدددددى ذدددددڅ أقڃدددددى جپهٗدددددحخ  

 



جپوكددوى وأذددي ذٻددٍ ٪رددى ج  ذددڅ ڂكڃددى ئذددڅ جپوٷددوو      

وأذدددي ٪ٿدددي أقڃدددى أقڃدددى ذدددڅ ڂكڃدددى ذدددڅ أقڃدددى ذدددڅ   

څ ڂكڃددى ذددڅ ٪ٿددي   جپُچؿددي وأذددي ٪رددى ج  ڂكڃددى ذدد    

ذدددڅ جپٗدددٻٍ وأذدددي ڂكڃدددى ٪ردددى ج  ذدددڅ ڂوٛدددوٌ ذدددڅ 

٪رددددى ج  ئذددددڅ جپڃوٚددددٿي وأذددددي جپڃٻددددحٌڀ جپڃرددددحٌٸ  

وأذدددي ڂكڃدددىجپٿوؿي  ذدددڅ ڂكڃدددىذڅ جپڃ٫ڃدددٍ جپردددحوٌجى

ذددڅ ٪ٿددي ذددڅ ڂوٛددوٌ ئذددڅ ٺددحٌ  وأذددي ٪رددى  ڂكڃددى    

ذدددددڅ ٪ردددددى ج  جپ٫َٗدددددوچي وْدددددڃحٌز ذودددددص أقڃدددددى    

 جپٻحضرددددس وٮَددددٍهځ، وٺددددحڄ ٖددددىٍى جپ٫وحٍددددس ذحپٓددددڃح٨
وجپٻطحذددددس وقددددىظ ذڃٛـددددـٍ وپڃوــددددـَس ذددددڅ نٛددددَد  

ٌِّ ذ دددددح     وجْدددددطو٢و ح وضدددددوپي جپه٣حذدددددس ذ دددددح وو

وُ٪دددٍٜ ٪ٿَدددك جپٷٟدددحء ذحْٓدددٻوىٌٍس ٲدددحڂطو٩ ڂودددك    

وڂٟدددي ٪ٿدددي ؾڃَدددٽ وغودددحء ؾٿَدددٽ وضدددوٲي ذڃوَدددس       

نٛدددَد ٲدددي ٌجذددد٩ ٪ٗدددٍٍڅ ٌؾدددد ڂدددڅ ْدددوس ضٓددد٩  

وضٓددد٫َڅ ونڃٓدددڃحٍس وجپڃكڃدددووى چٓدددرس ئپدددي ذودددي  

وٲوطٍوْدددددس ڂكڃدددددوو ذدددددڅ ذدددددڅ ٺٍڂدددددك وجپٳطدددددٍوى  

ذحپٳددددحء وجپوددددوڄ وجپطددددحء ٲهددددً ڂددددڅ ذوددددي ڂكڃددددوو      

 .ٌٞي ج  ٪وك وجپكڃى   وقى 

٪ٿدددي ذدددڅ ْدددحپځ جپكدددىٍػي قىٍػدددس جپٳدددٍجش يٺدددٍ  ذدددڅ 

چٷ٣دددك جپكدددحٲ٥ وٶدددحټ أچدددك ٖدددح٪ٍ ڂؿدددى ْدددڃ٫ص ڂودددك  

 -أذَحضح ڂڅ ٫ٍٖ  ذرٯىجو ڂو ح ٶوپك ٫ٍٖ:

 هځ جپٳطي ٲي ٢ٖخ پڃؿى ڂطٛٽ

 



 ذك جّڂٽ وٚحقد جپ٫ُڀ ڂٷٍوڄ                 

 وجپڃٍجڀ ٲاڂح ذحپ٭ أڂٖ  

 أو ٶحٍٚ ٍكطٿَك ووچك جّؾٽ                     

 جپ٫ٿَح وٺڅ ٌؾٖٲحچ ٝ ئپي ٍٰٖ 

 ٌقٽ ووچ ح ضٓڃوج ذك هڃځ ڂڅ                  

 وٕ ضهٱ ڂح ٍهحٰ جپٷوڀ ڂڅ ٪٣د

 ٲي ڂحٌٴ جپؿد ٫ٍوو پك جپر٣ٽ                   

 ٲحپ٫ڃٍ ڂوط ي وجپٯځ ڂٓطٿد

 وجپ٫َٕ ڂٷطٟد أٍحڂك ووټ                      

 ٕ ضٷو٫څ ذحّڂحچي وجپهڃوټ

 ٲڃح چحټ جپڃ٫حچي ٶىٍڃح ڂ٫ٍٗ نڃٿوج              

 وپطٷځ ذىٍحٌ جپ وڄ ڂٷطو٫ح

 ذرٿٯس ٲحپڃ٫حپي أٚٿ ح جپوٷٿوج                    

 پوٕ ڂٳحٌٶس جّٮڃحو ڂح نڃىش

 جپًذٿوجذَٝ جپٛٳحـ وٕ جپه٣َس                 

 



وٶددددحټ ذددددڅ ْدددد٫َى أنرٍچددددي أقددددى ڂٗددددحٍم جپكددددىٍع  

جپهٿَٳدددددس جپوحٚدددددٍ  أچدددددك ٌقدددددٽ ئپدددددي ذٯدددددىجو ٍڃدددددىـ

ذٷٛدددددَىز ٲحچٗدددددىهح ذدددددَڅ ٍدددددىى أقدددددى وٌَجء  ٲٿدددددځ 

 ٍٛ٭ ئپَ ح ٲحٌضكٽ وٶحټ ٶوپك ٫ٍٖوهي هً :

 أٶوټ وٶى پكحچي ڂڅ ٌىچي

 أقع جپٍَٓ ٪څ وجٌ جپهٿَٳس                     

 قٍجڀ ٶٍذ ح وپك وٍٍَ ٍڃوش

 جپ٫ٍٗ ذَڅ ٍىٍك ؾَٳس                            

ٶددددحټ غددددځ أٶٳددددٽ ئپددددي جپرٍٍددددس وض٫رددددى وٌٞددددي ْددددٻڅ 

جپهَدددحڀ ٲٷٿدددص پدددك ٺَدددٱ ٌٞدددَص ذدددحپ٫٧څ وجپودددُوټ     

ڂدددد٩ جپ٫ُددددٍخ وجقطڃددددحټ ٖدددد٧ٱ ٪َٗدددد ځ ٲٷددددحټ ذ٫ددددى  

 ٲٻٍ  ٫ٍٖ:

 ٧ٖٱ جپ٫َٕ وٕ ٌؤٍسوؾك جپَطَځ

 وجچطٷحټ ٲي جپرٍجٌى وٍْى جپٿَٽ جپر َځ        

 ٫٧څ وجپٍٟخ وأقٰٖ جپٯَوڀوجقطڃحټ جپ 

 پي نٍَ ڂڅ وٶوٰ ٪وى ذحخ جپُ٪َځ             

 وپٻڅ ووچ ح چحٌ ؾكَځ ٪وىٺځ ٪ىڄ

 



ضددددددوٲي ْددددددحذ٩ جپڃكددددددٍڀ ْددددددوس ْددددددص و٪ٗددددددٍٍڅ   

 وْطڃحٍس.

٪ٿدددي ذدددڅ ْدددوؿٍ ذدددڅ ٪ردددى ج       -(7ٓٔ)

البغدددىاال الوفدددبن  لدددللا اليدددبل  ال   ددد    

الحن دددددددد  الو ددددددددبل الونفدددددددد   للل ددددددددل  
جپڃطكددددددد جپطٻٍٍطددددددي ٶٍأجپٷددددددٍىڄ ٪ٿددددددي جپٗددددددَهَڅ 

وجپڃرددحٌٸ جپؿددٌُى وْددڃ٩ جپكددىٍع ڂددڅ أذددي چٛددٍ      

ڂكڃدددى ذدددڅ جپڃردددحٌٸ وڂدددڅ أذدددي ٪ردددى ج  ڂكڃدددى ذدددڅ 

جپ٫رحْدددي  جپٷحْدددځ وأذدددي هحٖدددځ ٪َٓدددي ذدددڅ ڂكڃدددى    

و٪ردددى جپدددٍجَٴ ذدددڅ جپٳدددو٢ي وٮَدددٍهځ وٶدددٍأ ٪ٿَدددك     

و٪ٿدددددي ذدددددڅ ججپٓدددددح٪حضي جّٚدددددوټ وٶدددددٍأ جپوكدددددو     

وجپٿٯدددس ٪ٿددددي ئذددددڅ جّذدددحٌ وٚددددوٱ ٖددددٍـ جپؿددددحڂ٩   

ٌِّ   جپٻرَدددددددددددٍ وأ ٌؾدددددددددددوَز ٲدددددددددددي ڂًهردددددددددددك وو

ذحپڃٓطوٛدددددددٍٍس وأپٷدددددددي جپدددددددىٌِ ٲدددددددي ضٳٓدددددددٍَ    

جپُڂهٗددددددٍى وٶددددددٍأ جپٳٷددددددك وجّٚددددددوټ وجپ٫ٍذَددددددس 

وجپرَدددددحڄ وٶدددددٍأ جپٳدددددٍجٍٝ وٺطدددددد جپهددددد١ جپكٓدددددڅ 

وٶٍأ٪ٿَددددك ؾڃح٪ددددس ڂددددو ځ   ووپددددي جپٷٟددددحء ذرٯددددىجو 

قٓدددحڀ جپدددىٍڅ جپكٓدددڅ جپٯدددوٌى وپّڃدددح ُوپدددي جپٯدددوٌى 

جپٷٟدددحء  ذرٯدددىجو وندددٽ ٪ٿدددي ٖدددَهك ذحپهٿ٫دددس وٶدددحټ   

  جپدددًى ؾ٫دددٽ ڂدددڅ ٪ٿڃحتدددٹ ٶحٞدددي ٶٟدددحز     جپكڃدددى 

 -وپك چ٧ٍ ڂوك ٶوپك ٪ٳح ج  ٪وك.. ٫ٍٖ:

 



 ٍح چ حٌ جپ ؿٍَ ٶى ٢ُٿص ذحپٛوڀ

 ٺڃح ٢حټ پَٽ هؿٍ جپكرَد                        

 يجٸ ٶى ٢حټ ذحچط٧حٌ ٢ٿو٨

 ڂػٽ ڂح ٢ٿص ذح چط٧حٌ ٮٍوخ                    

 وپك أٍٟح:

 ٍهٳي جپٖٓڀ ٪ٿّىهوٰ وٖحضك

 وٍرَص پي قطي جپٛرحـ                          

 ٲٿٓحچك قطي جپطٷَوح ٚحڂص

 وپكح٦ك ضٷٍذوي ضٓٿَڃح                          

 وپك:

 پڃح ٮىج وجپٓ ى ڂڅ ٌٍٷك

 وووچك ٍٓطٗ ى جپڃٓط حڀ                        

 ئَوقځ جپوڃٽ ٪ٿي نى 

 وجپڃوٌو جپ٫ًخ ٺػٍَ جپُقحڀ                     

ڂوپدددك ْدددوس ْدددطَڅ وْدددطڃحٍس ٲدددي ٖددد٫رحڄ ٪ٳدددح ج     

 ٪وك

 



 ٪ٿدددي ذدددڅ ٖدددؿح٨ ذدددڅ ْدددحپځ ذدددڅ   -(181)
٪ٿددي ذددڅ ڂوْددي ذددڅ قٓددحڄ ذددڅ ٪رَددى ج  ذددڅ ْددوى     

ذددڅ جپٳٟددَٽ ذددڅ ٪ٿددي ذددڅ ٪رددى جپٍقڃددحڄ ذددڅ ٪ٿددي        

ذدددڅ ڂوْدددي ذدددڅ ڂكڃدددى ذدددڅ ٪ٿدددي ذدددڅ ٪ردددى ج  ذدددڅ   

جپ٫ردددددحِ جپ حٖدددددڃي جپڃٛدددددٍى جپڃو٫دددددوش ذحپٻڃدددددحټ  

ٶددددددددٍأ  جپٟددددددددٍٍٍ جپڃٷددددددددٍىء جپٳٷَددددددددك پٗددددددددحٲ٫ي   

جپٷٍجءجض٫ٿددي أذدددي جپؿدددوو ٮَددحظ ذدددڅ ٲدددحٌِ وٮَدددٍ    

وضٳٷددك ٪ٿددي جٓڂددحڀ أذددي جپٷحْددځ ٪رددى جپٍقڃددحڄ ئذددڅ      

جپددوٌج وْددڃ٩ جپكددىٍع ڂددڅ أذددي جپكٓددڅ ٖددؿح٨ ذددڅ      

ڂكڃددددى جپڃددددىپؿي وأذددددي جپٷحْددددځ جپروٚددددٍَى وأذددددي 

٪رددددى ج  ڂكڃددددى ذددددڅ ٪رددددى جپڃددددوپي وأذددددي جپٳٟددددٽ   

ڂكڃدددددى ذدددددڅ ٍوْدددددٱ جپٯُچدددددوى وأذدددددي ٪ردددددى ج       

ى ذدددددددڅ َهَدددددددٍ وأذدددددددي ٌوـ جٌّؾىدددددددوأذي ڂكڃددددددد

 ٍ پرَ ٷدددي وأذدددي چدددُجٌ ٌذ٫َدددس   جپڃ٣ دددٍ ذدددڅ أذدددي ذٻددد

ذدددڅ جپكٓدددڅ جپطَڃدددي وأذدددي جپٷحْدددځ ٪ردددى جپٍقڃدددحڄ      

ذدددددڅ ٪ردددددى ج  جپڃٷدددددٍىء وٮَدددددٍهځ وضدددددأوخ ٪ٿدددددي 

جٓڂدددددددحڀ أذدددددددي جپكٓدددددددَڅ ٍكَدددددددي ذدددددددڅ ٪ردددددددى ج    

وضٛددددىٌذحپؿحڂ٩ جپ٫طَددددٵ ذڃٛددددٍ وذڃٓددددؿى ڂوْددددٹ 

ذحپٷدددحهٍز پٿٷدددٍىڄ وجچط دددص ئپَدددك جپٍٍحْدددس ٲدددي يپدددٹ    

فلضددح نيددا المتددض ا  اضددفل لدد ا      وٺددحڄ

الجلنددددد  لدددددبي نت ددددد  ا ن دددددل  ن دددددوف ا  

انددددد ى بددددد ف  للل دددددل ب  فددددد   دددددلل   ل     

 



جپكؿددس ْددوس ئقددىى وْددطَڅ وْددطڃحٍس وڂوپددى  ٲددي       

 ْحذ٩ ٫ٖرحڄ ْوس ئغوطَڅ وْر٫َڅ ونڃٓڃحٍس.

 ٪ٿدددددي ذدددددڅ ٪ردددددى ج  ذدددددڅ ٪ڃدددددٍ-(181)

ينفددددل لددددللن ر نيفددددب  لددددللا ال  ددددبل   

ظددد  ا ايددد    ددد  ل قدددل  ال قدددل  نلددد  ن    

شددددد منل  نيدددددا ننددددددب ه دددددى   ددددد  ننددددد  

الفحاددأ ير دددب الددىيا يلددد  ن ددل  نين دددىن     

 نن  ل ل  ي ف فب ل:

 پّڃح ؾٍى ٖو٢ح ذ٫َى جپڃىى

 وپٱ ذَڅ جپٯٍخ وجپٍٗٴ                        

 ٲحش جٌضىجو جپ٣ٍٰ غځ

 جچػوي ٍ ُأ ذحپٍل وجپرٍٴ                        

 ٫ٍٖ:وأچٗىچح ٪وك ٶوپك ٲي ٌوٞس ڂٛـــٍ 

 قحٖح ض َڅ ٲَ ڃح نَځ جپكٓڅ

 ٲحٚركص ذ ح جپٷٿوخ ض َځ                       

 يجٺي ڂٍٛ ٲ و ڂٍٛ

 وهًج ٍطوپي وْځ ٲ و وَْځ                     

 



ٲٿڃدددح ٪دددحوش ذڃٛدددٍ جپطٛدددحٲي ٚدددرحهح وأذدددحوش ذ دددح   

جپٯَدددوڀ جپٯَدددوڀ َجو ٖدددَهوح أغَدددٍ جپدددىٍڅ ذدددَڅ جپرَدددص   

 جپػحچي وجپػحپع ٶوپك ٫ٍٖ:

 و حٌ ٍٓرف چوٌڂ٣ٿ٩ جپ

 ووهؽ جپٷٳحٌ ٍٓوف ٌٍـــځ                        

 وڂڅ چػٍ  ڂڃح چ٧ڃك ٶوپك:

 ؾٳڅ ٪ٿڃك جپٯٍجڀ ٺَٱ ٍٻٱ            

 ووڂ٩ أذي ؾٳڅ وٶٱ ذحپٍذ٩ أڄ ٍٷٱ            

وٺحچددددص ٲَددددك ڂددددٍوءز وڂٻٍڂددددس وأنرٍچددددي ذٻطددددوش   

ڂدددوپي ٶحٞدددي جپٷٟدددحزڂ٫ُ جپدددىٍڅ جپكوٳدددي أڄ ئذدددڅ      

ڂددددوٕ  ٶحٞددددي جپٷٟددددحز ٲددددي پٻددددف ضكددددىظ پددددك ڂدددد٩ 

جپ٫ىجپددددددس وٌْددددددځ ذٻطحذددددددك ئْددددددؿحټ ٶددددددحټ ذٻطددددددوش   

ٲحْدددطأيچك ٲدددي أڄ ٍٻطردددك ئذدددڅ جپٷٛدددٍى وأ٪٣دددحچي      

ئذددڅ پٻددف أڄ ٫ٍددىهح پٿٻحضددد ٲٍٺرددص وضوؾ ددص ئپَددك       

ووٞددد٫ص پدددك ووٞددد٫ص جپدددىچحچٍَ ذدددَڅ ٍىٍدددك ٲٳدددحٌ       

وٲدددددطف ٚدددددوىوٶح وأندددددٍؼ ٌَٶدددددح وٺطدددددد ّْدددددؿحټ  

وأندددددددٍؼ ڂدددددددڅ ٪ودددددددى  وٍودددددددحٌٍڅ وأٞدددددددحٲ ڃحئپي  

انزلددد    ٞدددٿوټ ذدددىنوپٹ  حټ هدددإٕءجٌّذ٫دددس وٶددد 

 



بدددد ف  للل ددددل ب  فدددد   ددددنأ  ددددل ين ددددب    

 نبيف ا ن  وليأى

 ٪ٿدددي ذدددڅ ٪ردددى جپ٫ٍُدددُ ذدددڅ ٪ردددى  -(183)
جپٍقڃدددددحڄ ذدددددڅ ٪ردددددى جپ٫ٿدددددي جپڃٛدددددٍى جپڃو٫دددددوش   

ُٓدددٻىى جپٳٷَدددك جپٗدددحٲ٫ي    ذحپ٫ڃدددحو جپڃ٫دددٍوٰ ذدددحذڅ جپ

قددددىظ ذڃٛددددٍ ووڂٗددددٵ ٪ددددڅ ؾددددى  ّڂددددك جپ٫ٖڂددددس   

ووٌِ أذددي جپكٓددڅ ٪ٿددي ذددڅ هرددس ج  ذددڅ ْددٖڂس       

ذحپڃىٌْدددس جپطدددي ذڃودددحَټ جپ٫دددُ ذڃٛدددٍ وذحپڃىٌْدددس    

جپڃؿددددددحوٌز پٿٓددددددَى جپكٓددددددَڅ ذحپٷددددددحهٍز وضددددددوپي     

ن٣حذدددددددس جپؿدددددددحڂ٩ جپكدددددددحٺڃي ذحپٷدددددددحهٍز وضوؾدددددددك 

ٌْددوٕ ئپدددي ذٯدددىجو ڂدددڅ ؾ دددس ْدددٿ٣حڄ ڂٛدددٍ وٺدددحڄ  

ٖددَهح ٪ٿَددك ڂ حذددس ٌتَٓددح قٓددڅ جپٗددٻٽ وجپٓددڃص        

قٟددٍش ڂددڅ وٌْددك ٶددحټ ٲددأٺٍڂوي ڂددڅ ٮَددٍ ضٷددىٍځ       

كددددؽ وڂددددٍ ذددددانڃَځ ڂ٫ٍٲددددس وٶددددىڀ ٶددددو٘ ٶحٚددددى جپ

نندددد   ٲددددحؾطڃ٩ ذددددأذي ٪رددددى ج  جّْددددوجچي وُقٻددددي  
ٲدددددي ڂدددددحٜ وڂٓدددددطٷرٽ وڂٟدددددي ٪ٿدددددي  ڂٻحٖدددددٳحش

ؾڃَددٽ، وپددى ذڃٛددٍ نددحڂّ ٪ٗددٍٍڅ جپڃكددٍڀ ْددوس       

غڃددددحڄ وغٖغددددَڅ وْددددطڃحٍس وضوٲىر ددددح ْددددكٍ ٍددددوڀ    

٪ٗددٍز  جپؿڃ٫ددس ْددحوِ ٪ٗددٍٍڅ ٚددٳٍ ْددوس غددٖظ     

 وْر٩ ڂحتس ٌقڃس ج  ٪ٿَك وجپكڃى   وقى .

 



 جپ٫ٍُدددُ ذدددڅ ٪ٿدددي٪ٿدددي ذدددڅ ٪ردددى -(181)
پٷٍٖدددددي جپرٯدددددىجوى جپڃو٫دددددوش ذدددددحپطٷي  جذدددددڅ ؾدددددحذٍ

و٫ٍدددددٍٰ ذدددددحذڅ جپڃٯٍذدددددي جپٳٷَدددددك جپڃدددددحپٻي ْدددددڃ٩  

جپكددىٍع ڀ ذددڅ ٪رددى جپٛددڃى ذددڅ أذددي جپكٓددڅ وأذددي        

٢حپددد ٪ٿددي ذددڅ جّچؿددد جپٓددح٪ي وأذددي جپٳٟددٽ ذددڅ      

ڂكڃدددى وأذدددي ٪ردددى ج  ڂكڃدددى ذدددڅ جپٻودددحٌ وٮَدددٍهځ    

وضٳٷددددددك ٪ٿددددددي  جپٓددددددٍجؼ جپٍٗڂٓددددددحقي جپڃددددددحپٻي  

څ جپٗددددٻٽ وچ٧ددددٍ ٲددددي جپٿٯددددس وجپ٫ٍذَددددس وٺددددحڄ قٓدددد

قٓددڅ جّنددٖٴ أوٍرددح ٖددح٪ٍج ڂٗددحٌٺح ٲددي جّٚددوټ      

وجّوخ وپدددك ٖددد٫ٍ قٓدددڅ وچػدددٍ ؾَدددى ٺدددًى ضٍؾڃدددس  

ٚدددحقروح جپڃكدددىظ چؿدددځ جپدددىٍڅ ْددد٫َى جپدددُىهٿي ٶدددحټ      

 ويٺٍ ڂڅ ٫ٍٖ  ٶوپك ٫ٍٖ:

 ْحټ قٍَجڄ ٍؿوو ذو٪ى 

 وٶٿص پك ئڄ جپو٪وو وٍوڄ                       

 ٲڃحټ ئپي جّضٍجخ ڂوطٓرح وٶحټ

 ئ٪ًٌو  ٲحپؿووڄ ٲووڄ                           

 وأوٌو پك أٍٟح ٫ٍٖ:

 ٌ٪ي ج  أٍحڂح قڃَى  ٦ٳٍچح

 ذ ح ٺحپ٣َٱ ٲي ْوس جپٻٍى                      

 



 وأ٢ٍجٰ پَٖش چ٫ڃڅ ذ٣َر ح

 ضٷىڀ وپي ٲَ ح جپڃوح وضأنٍج                      

 وٶوپك أٍٟح ٫ٍٖ:

 وقٵ جپڃحټ ئڄ جپهرُ ٲَ ح

 پَوؿڃح ڂوك ئي ضؿٿي ٪ٍوْح                     

 وجپٿكح پ ح ذَىى نڃحٌج وچٷٿٵ

 قَڅ ضوو٪ ح جپٻإوْح                            

 وؾىچح جپٍجـ أوٲٵ ڂوٹ ٲ٫ٖ

 وِٶّ ئڄ ٺوص ض وى أڄ ضٷَٓح                   

 ُقڃحٌ جپٍجـ ٍوْح ذحپطىجوى

 وڂوٹ نڃحٌ ٪ٷٽ پَّ ٍوْح                     

 جپ٫ٷَٽ ئيج ُأوٍٍشوضهطٿّ 

 وپٻڅ أچص ضهطٿّ جپوٳوْح                       

 -وٶوپك هً  جپٷَٛىز:

 ٪َڅ ٌأضٹ وٲحَش ڂوٹ ذحپو٧ٍ

 ڂح ذحپ ح ٖٷَص ذحپىڂ٩ وجپٓ ٍ                  

 



 وڂ ؿس ٍحڂوٕى أچص ڂحپٻ ح ٺَٱ

 جْطكٿص ووجڀ جپرإِ وجپٌٍٟى                

 ٲحْأټئڄ ٺوص ٲي ڂٍٍس ڂڃح أٺحذى  

 چؿوڀ جپىؾي ضورثٹ ٪څ نرٍى                   

 ٍ وڄ ٪وىى ڂح أپٷي وأٍٍٓ 

                      ٌِ  پو ڂٍ ذحپٳٿٹ جپىوجٌ پځ ٍى

 ٶى ٺوص أقًٌ ڂڅ ذَڅ ٍٳٍٶوح

 ٲڃح جچطٳ٫ص ذڃح ٶىڂص ڂڅ قًٌى                

 جپٗڃٽ جپٗطَص ذٻځ ٕ وجپًى ٍؿڃ٩

 و ٍوڂح ڂڅ جپ٫ڃٍٺڃح أقد وپ                    

 ڂح ٪حوپص ٲٍٚي ٲي قرٻځ ٮٛٛي وٕ               

 وٲح ٚٳو يجٸ  جپ٫َٕ ذحپٻىٌى                        

 ٲاڄ ٦ٳٍش ذٷٍخ ڂڅ ؾوحذٻځ و٪حو پي

 ذ٫ٝ ڂح ٶَٟص ڂڅ و٢ٍى                           

 ٮٳٍش يچد جپٿَحپي وهي ٪حپڃس

 ٮٍَ ڂٯطٳٍى ذأچك ٪وى ٮٍَى                        

 



 وقٵ ضٷرَٽ أٶىجڀ جپرٍَٗ ذٻځ

وضٿٹ أقٖ ٍڃَڅ ٪وى ڂوط٧ٍى                                     

 ڂح ٺوص أهوى قَحضي ذ٫ى ذ٫ىٺځ

        پٍؾحء وپوٕ وپوٕ ُقٓڅ ڂ٣ٛرٍپوٕ ج            

 أٖٻو ئپي چ ٍ ٪َٓي ڂح أٺحذى 

 ٍى         وڂح ٖٻح ٪حٖٵ ٶرٿي ئپي چ                      

 أٚرو ئپَٹ ٪وىى ڂوٹ چحٌ هوى

أنحٰ ڂو ح ٪ٿي أٲوحچٹ جپهٍٟى                                   

 أٲوَص وڂ٫ي وأٲويِ  ڂحء  أْٳح

 ٍوڀ جپووى ٲطوجٲَوح ٪ٿي ٶىٌى                        

 ٍحچ ٍ ٪َٓي وٺځ پي ٲَٹ ڂڅ ٖؿڅ

 ٍأوى ئپي ڂح ٪ٿي ٣َٖٹ ڂڅ ٖؿٍى                 

 ٪ٿي ذڅ ٪رى ج  جپٍج٪وچي:-(181)

ڂدددڅ أ٪َدددحڄ جپٳٷ دددحء جپكوحذٿدددس ْدددڃ٩ جپٻػَدددٍ وپدددك       

ڂؿڃو٪دددددحش ٲددددددي ڂًهرددددددك وٲددددددي جّٚددددددوټ وٲددددددي  

جپدددددو٪٥ وؾڃددددد٩ ضحٌٍهدددددح ٪ٿدددددي جپٓدددددوَڅ ڂدددددڅ أوټ  

وجپَدددك جپڃٓطٍٖدددى وٺدددحڄ غٷدددس ٚدددىوٶح وڂوپىهٓدددوس   

نڃدددددّ ونڃٓدددددَڅ وأٌذ٫ڃثدددددس ٌٞدددددي ج  ٪ودددددك،     

 



ضدددددوٲي ٲدددددي ْدددددحوِ ڂكدددددٍڀ نڃٓدددددڃحٍس وْدددددر٫س     

 .ضٷٍٍرحونڃٓوڄ 

ي ٪ٿددد٪ٿدددي ذدددڅ ٪ردددى جپڃدددإڂڅ ئذدددڅ    -(7ٙٔ)

ذددڅ ٪ٿددوى ذددڅ چددُجٌ ذددڅ ٮددحَى جپٻددوٲي       
جپڃٍجٺٗددددي أذددددو جپكٓددددڅ ٶددددحټ ذددددڅ ْدددد٫َى ، ٶددددحټ       

ٚدددحقد جپڃٿطــدددـڃّ: ٺدددحڄ ڂدددڅ نَدددحٌ هدددًج جپرَدددص       

وٺدددددددحڄ ؾدددددددوجوج ٪دددددددحپي جپ ڃدددددددس ووپىڃڃٿٻدددددددس     

جپڃ٫ددددددٍوٲَڅ  جپٷٛددددددٍٍڅ ذوؾحٍددددددس  وذوددددددي ٲَ ددددددح 

ذ دددح  ذحپردددى٩ٍ وذدددحپٍٲ٩َ ٪ٿدددي چ ٍهدددح وٺحچدددص أٍحڂدددك  

أ٪َدددددحو ٶدددددحټ وڂدددددڅ قٻحٍحضدددددك جپڃٗددددد وٌز أڄ أذدددددو   

ٺطدددد ٪ودددى  ڂٿدددس) ئڂدددٖء(؛   جپكٓدددڅ جپرٿدددوى جپٻحضدددد

ٲٛدددىٌ ٪دددڅ أذدددي جپكٓدددڅ ٲدددي قٷدددك ڂدددح ٞدددحٴ پدددك     

نٿددددٵ جپرٿددددوى؛ ٲٻٓددددٍ ْددددر٫س أٶددددٖڀ ڂددددڅ جپددددىوجز     

٪ٿدددي ْدددرَٽ   وقٿدددٱ أڄ ٕ ٍهىڂدددك ٲوٷدددٽ يپدددٹ ئپَدددك  

جٌٓجء ذدددك ٲٟدددكٹ وأڂدددٍ پدددك ذٓدددر٫ڃثس وٍودددحٌ وٶدددحټ 

وأچددددص ذحپهَددددحٌ ٲددددي جپهىڂددددس    : أٖددددٍ ذ ددددح أٶٖڂددددح 

ٲؿدددحء جپٻحضدددد ٲدددي ٮَدددٍ ٪ٷدددٽ وؾ٫دددٽ ٍُٷردددٽ جپرٓدددح٠  

 وهو ٍوٗى ٫ٍٖ:

 أأٖٻٍ ڂوٕى أڀ ج٪طًٌ 

 ٲٷى ؾٍش ٲي أڂٍى جپٗٻٍ                       

 ٚٳكص وؾىش ٲَ ح ڂو٣ٷي

 



 وٌوقي ٲٷى ٺحڄ ٲ٫ٿي ٲ٣څ                      

ٲؿ٫ددددٽ ٍٷددددوټ پددددك ٕ ضػٍٍددددد ٪ٿَددددٹ وڂددددح ؾ٫ددددٽ ج   

أڂدددٍٺځ ٲدددي أٍدددىٍوح ئٕ پططٓددد٩ په٣حٍدددحٺځ ٚدددىوٌچح،      

ٶدددحټ وونٿدددص ٪ٿَدددك ؾحٌٍدددس ٲدددي غدددوخ أٌَٴ ڂ٣دددٍَ   

ٌ نٍٍدددددىز ذدددددٍَش پودددددح  ذحپدددددًهد ٍوڂدددددح ٲٷدددددحټ   وُ 

ڂؿٿدددددوز ٲدددددي قٿدددددس ٌَٶدددددحء وضٷدددددىڀ ئپدددددي ٖددددد٫ٍجتك 

 .حذك أڄ ٍؿرٍوجـّطوُٺ

 -هًج جپرَص: ٲٷحټ جپرٿوى:

ِٓ   ح ذىٌج ذىج ذطڃحڂِكرُطٲك

 ص ٪ٿي جٌّؾحءّڃِٓوجپٗڃّ ٶى ُٶ               

ٲأقٟدددٍ  وٶدددحټ: ڂدددڅ أٍدددڅ ٪ٿڃدددص ٶَڃدددس جپٗدددڃّ ،  

ٲٷددددحټ: ٶددددوى ٲددددي چٳٓددددي أڄ جپػددددوخ جٌَّٴ ٲددددي      

 جپٳٍـ،ٲٷحټ: هَح ٲأڂٍ پك ؾحٍُز.

 وڂڅ ٫ٍٖ هًج جپٓٿ٣حڄ ٶوپك: 

 ٣ٍ  ــــــــــــئڄ ٪َوي ٪ٿي ن

 ِ ٍــــــــــْ ڂڅ وڂو٨ وڂڅ                      

 حٌپُجٍٍ پَّ ـــــــــــــوجچط٧

 .ِ ٍــــــــــــــٍأضي وهو ڂوط٧                     

 



وٶوپددددك:ٺٽ ٖددددهٙ پٳ٧ددددك ٪ووجچددددك ٲ ددددو ٺحپٳهددددحٌ  

.ٍِٰ  ئڄ ٢څ ُ٪

بددددد ف  فددددد   دددددنأاو  ن ددددد وليأ ف ودددددل   

   ب إلا  فىى

 ٪ٿدددي ذدددڅ ٪ٿدددي جپٷَٿدددوى چٓدددرس    -(181)
وٍٻودددي  ئپدددي ٶَٿدددوز ڂدددڅ ٶدددٍى جپوَدددٽ ٍُو٫دددص ذدددحپوؿځ   

ڃك أقڃددى ذددڅ ڂ٫ددٖ   أذددح جپٷحْددځ وٶددحټ ذددڅ ْدد٫َى جْدد     

أوٍدددد ٲحٞدددٽ ٖدددح٪ٍ ڂدددإٌل، ٶدددحټ ذدددڅ ْددد٫َى هدددو      

ڂدددڅ جچطٳ٫دددص ذدددك ڂدددڅ ڂدددإٌني يپدددٹ جٓٶٿدددَځ ووٲددد٩      

پدددي ڂدددح ُٺِطدددد ٲدددي ٖددد٫ٍجء ئٶٿَڃدددك جپڃ٫حٚدددٍٍڅ پدددك     

   وأچٗىچي ذحپ٫ٍجٴ پوٳٓك ٶوپك:

 ٍحچٳّ ٚرٍج ٪ٿي ڂح ٺحڄ

 ڂڅ ڂٟٝ ٲي جپىهٍ                            

 ىوظـــــــٲحپُكٍ ٪وى ق

ٍُــــــــــــــٍِ ٍٛــــــُجپٟ                       ٣ر

 ٲٖ ضَٟٷڅ ڂڅ أڂٍ ضٍٍك   

 ٪ٿي جپىچَح وٕ ٌٍٞ ٍ ٲٖ ٍىوڀ چٳ٩             

 چحْح أذو ئٕ ڂٷح٫٢ًس ونٽِِ      

 



         ٌِ               وٮر٣دددددددددددس ذحپٿَدددددددددددحپي ٚدددددددددددٳوهح ٺدددددددددددى

 ڂڅ ٪حٔ أوٌٸ ٲي جّ٪ىجء ذٯَطِك

 ٍِــــــــــحش ٲٿك جٍّحڀ ضوطٛــــوڂڅ ڂ             

وٶددددحټ ٺددددحڄ ٢َددددد جپددددوٳّ، ٺػَددددٍ جُپددددُأچّ ٍؿددددحَى   

وٕ ٍهددددددٽ ذٗدددددديء ڂددددددڅ ،ذددددددحپٻػٍَ ٪ددددددڅ جپَٓددددددٍَ 

وضدددددوٲي ذىڂٗدددددٵ ْدددددوس أٌذددددد٩   .وجؾردددددحش جپهٿَدددددٽ

 وْطَڅ وْطڃحٍس ٌقڃس ج  ٪ٿَك.

٪ٿدددي ذدددڅ ٪ڃدددٍ ذدددڅ ٌْدددطځ     -(77ٔ)

الىا دددددد   الو لددددددى المدب ددددددلن  الوح ددددددى   

 لددددددددللاالون فدددددددد   لللبوددددددددل الوفددددددددبن  

   هددددى   ادددد   ددددل  ي دددد غ     اليددددلنلب 
ٶدددددحټ ئذدددددڅ  جپطدددددي ٪ٿدددددي ذدددددحخ جپؿدددددحڂ٩ٓدددددح٪حش ذحپ

جپٍذَددد ٪وددك أچددك پددځ ٍٻددڅ ذىڂٗددٵ ٲددي ٚددرح  أڂطدد٩       

وذددددد٨ٍ ٲدددددي ٚدددددرح  ٲدددددي جپهددددد١    ،وٕ أذدددددى٨ ڂودددددك 

وجپٗدددد٫ٍ وجّوخ وجپٳٍوْددددَس وجپٿ٫ددددد ذحپٗدددد٣ٍچؽ    

ئپددددي أڄ  ،ونددددحپ١ جپٻرددددٍجء  وچددددحوڀ جپڃٿددددوٸ  ،وجپوٍو

ذدددأڄ ٍٟدددٍخ   ،ڂٛدددٍأڂدددٍ  جپڃٿدددٹ جپ٫ٍُدددُ ٚدددحقد   

وٶددددحټ ڂددددىـ جپڃٿددددوٸ وپددددك   ،جپوٷددددحٌجش ٪ٿددددي ذحذددددك  

 ،ٺػَدددٍ ٲدددي جپٓدددٿ٣حڄ ٚدددٖـ جپدددىٍڅ ٍوْدددٱ     ڂدددىـ  

ٍ   وذوَدددك وڂدددىـ جپڃٿدددٹ   ،جپ٫ٍُدددُ وجّٲٟدددٽ وجپ٧دددحه

 



وپددك وٍددوجڄ ٖدد٫ٍ ٺرَددٍ     ،جپ٫ددحوټ أنددح ٚددٖـ جپددىٍڅ   

ٶدددحټ وڂدددڅ  ،ٯدددُټ وٶدددى أٲدددٍو ٮُپدددك    طوهدددو ٺػَدددٍ جپ 

قٻحٍحضددددك جپڃٗدددد وٌز ٪وددددك ٲددددي ٚددددرح  أچددددك ٺددددحڄ      

 وٺدددحڄ  ذدددي جّْددد٣ٍ ٕ جپردددى٩ٍ  ٷدددٍجء ٪ٿددديٍأڂدددٹ ذ

جپرددى٩ٍ ٍ ددوج  وٺددحڄ أذددي جپٓددح٪حضي ٶددى ؾڃدد٩ أپددٱ        

ٲٯٓٽ ٲدددىنٽ ْٷدددـح،ردددس ڂدددحء ٲدددي ُؾ وٍودددحٌ ووٞددد٫ ح

ٲأندددًهح وضٳٷدددىهح ئذدددڅ جپٓدددح٪حضي     ؛ٲوؾدددى ؛د جپُؿددد

  جپردددى٩ٍ ٲٷحڂدددص ٶَحڂطدددك ويٺدددٍ يپدددٹ    ؛ٲٿدددځ ٍؿدددىهح 

 ٲٷحټ جٌضؿحٕ ٶوپك ٫ٍٖ: ؛

 أچٓحُ ٍح ڂڅ ئيج ٮرُص ٪وكُ پٓص 

 وى قَڅ أپٷحُ وڂڅ ُأٚحٲَك ِو                    

 ئڄ ٺحڄ ڂحپُٹ ڂحَء جپؿِد أَپٳك

 ِد أٲوحُ جپُؿ ٺڃح ٪ٿڃُص ٲڃحُء                      

ٲٷدددحټ وهدددٽ پدددك وٶدددص    ؛وٶدددص هدددًج ، ٲٷدددحټ پدددك هدددًج  

، ٻدددٍٸٌِل ِٲْ وأچدددح أٞدددڃڅ پدددٹ ڂدددح ُٲِٷدددى ؛ ٲدددأ ،  ٮَدددٍ 

ٍِؼ جپرددددى٩ٍ وجذكددددع    ، ُ٪ددددٹؾووٲددددٍ  ٪ددددڅ غددددځ ندددد

وئْددددط٫حڄ ذحپؿددددح  وجپَٓحْددددس قطددددي أ٪ددددحو   . جپٓددددٷح

پدددك جپدددًى ُٲِٷدددى وٖدددح٨ جپٗددد٫ٍ جپدددًى چ٧ڃدددك جپردددى٩ٍ      

؛ ٲٍقدددددٽ ٪دددددڅ   پهؿدددددٽٲدددددأوٌٸ ئذدددددڅ جپٓدددددح٪حضي ج  

ٍٓددددڃ٩ جپرَطددددَڅ  حٌوٚددددحٌ قَددددع ڂددددح ْدددد   ىڂـددددـٽ 

 ،غددځ أ٪حٌهڃددح ُأيچددح ٚددڃح قطددي ُچٓددَح    ، نؿٿددكوٍٍُددى 

 



٪دددًخ جّپٳدددح٤ قٓدددڅ  ،وٺدددحڄ ڂدددڅ ُقدددًجٴ جپٗددد٫ٍجء   

   ٶـــوپك:وڂڅ ٫ٍٖ ،جپٛو٫س

َُ ِٛرح أ٪٣حٲُك ه َُ جپ َٛ ه  رحجپ

 پ َٳحءِِأپرحچك ج ٛڅأ٪٣حٰ ُٮ                    

 ٺ٣ٿ٫طك يڂحٞځ ٚىٌ ٞك

 وٕ ٍوٗٵ ٪څ غحچَِك ؾَد ْڃحء                  

  ؿطي جپىجچي جپٷٍٍد نَحپ حوذُڃ

                      ٌُ  هح ٪وي جپرى٩ٍ جپوحتيوڂُج

 وُٶرٿ ح وهرص ڂَحْڃ ح جپٛرحـ

 ِ وجٍر ح ٪ٿي جپ٧ٿڃحءنٿ٫ص ي                     

 غځ ڂٗص ئپي   جپىڂ٩وٶوٰ  وٶٳْص

 جپطوو٩ٍ ڂٗي جپوؾى ٲي جّقٗحِء                 

 -وٶوپك:

ُِ  رٍـــــــٿس جپٛقجپؿٳوڄ و ِ٪

ٍِـــــقٻڃح ذك ٪ٿَي ذ٣ح٪س جپ                     ؿ

 ڃســـــــٶرٽ ٺح٦ أ٪ٿځُ  ڂح ٺوُص

 



 جپٯىٌىئڄ جپوٲحء ٢ٿ٫َس                          

 ٶرٽ وٶٳطوح پو ٺوص أ٪ٿُځ

 پٓأپص ٪څ ٚرٍى ٪څ يجهٍد                    

ِٛرص ٍحٺ٫رًس  ٲي جپُكٓڅ ڂح ُچ

 جٓغِځ وجّؾٍى ئٕ پٻِٓد                         

 وڂ٫ي جپٛــــــرٍ ٪َٿڃُص

 ٍىٳس جپوــــِوذٓــ ٪وــــِٹ                         

 پوٺوــــِص ٪حوپس ٪ٿي وچٱ 

َٛپڃو٫ص ٦ُٿځ                        ٍىجپٍوٰ وجپُه

ُٞكي ٮٍَ  ڂحٌج٪وي ٲي وؾوطَِٹ 

 ج٣ٖٚـِ جپڃحء وجپؿڃٍى                               

 وٶوپك:

 َو٠ و پَٿس   ـــپٿــِك ٍوڀ  ٲي ْ

ذطودددح  جپُڂدددحڄ ذأنط دددح ٕ ٍٯٿددد١    ٚدددٍٰ              

ٍَ جپٿَٽ ٲي  ٮـــٿوجٍك و٪ڃ

 وپك ذووٌ جپرىٌ ٲ٨ٍ أٖڃ١                       

 



 وجپ٣ُٽ ٲي ضٿٹ جپٯٛوڄ ٺٿإپإ  

 ٢ٌد ٍٛحٲكك جپوَٓځ ٲَٓٷ١                    

 وپك ٫ٍٖ:

 وجپ٣ٍَ ضٷٍجء وجپٯىٍٍ ٚكَٳس

 ١ـوجپٍٍف ضٻطد وجپٯڃحڀ ٍوٷ                      

 وپك ٫ٍٖ:

 جپُڂحڄ و٢َرِكٍحقرًج يجٸ 

       حُڀــــــــــدددددـوجپكحوغدددددحش ٪دددددڅ جپُڂدددددحڄ چَ              

 وڂوجٶٱ ذحپوٍٍَڅ ْ ٍض ح

                   ُٕ  حُڀــٝ  وجپُڂحڄ ٮٿَٮ وجپ٫َ

 ُؾڃَى جپڃىجڀ ذ څ ٲ و ٲوجٺك

 ىجُڀـــــــــٍُؿوي ويجخ جپطرٍ ٲ و ڂ                

 ٲي ؾوس ُؾٿَص ٲوٷ٣ ح جپكَح

 حڀـــــذ٫ٷوو ُوٌ نحچ څ چ٧                         

ُٓ ح جپُڃٟح٪ُٱ أ٪َڅ   ْٺَٿڃص ٲوٍؾ

 َحُڀــوجپوٌو نى  وجپٷَٟد ٶ                      

 



ضدددوٲي ْدددوس أٌذددد٩ وْدددطڃحٍس ٍدددوڀ جپهڃدددَّ غحپدددع      

٪ٗدددٍٍڅ ٖدددد ٍ ٌڂٟدددحڄ و٪ڃددددٍ  أقدددى ونڃٓددددوڄ    

ْددددوس وْددددطس أٖدددد ٍ وئغوددددح ٪ٗددددٍ ٍوڂددددح ٪ٳددددح ج     

 ٪وك.

ٶدددُټ ذدددڅ   ٪ٿدددي ذدددڅ ٪ڃدددٍ ذدددڅ   -(77ٔ) 

و٫ٍُدددٍٰ  ؾٿدددىٸ جپڃٛدددٍى ٍُو٫دددص ذحپٓدددَٱ   

ذحپڃٗددددى ، ٺددددحڄ أوٍرددددح ٖددددح٪ٍج ُڂِؿَددددى وپددددك وٍددددوجڄ  

ٖددد٫ٍٰ پ٣َدددٱ ُٺُٿدددُك قٓدددڅ  وقدددىظ ذٗددديء ڂودددك،        

ْدددددڃ٫ك ڂودددددك جّ٪َدددددحڄ ووپدددددي ٖدددددىى جپدددددىوجوٍڅ     

ذڃٛددٍ غددځ ذىڂٗددٵ ُڂددىًز ، ٶددحټ ذددڅ َڂٓددىى أچٗددىچي      

 :پوٳٓك ٲي جپٗڃ٫س

ٌَ ڂػٽ ٖڃ٫طوح ٪ٍوْح ضؿٿص   وپځ أ

 ٲي جپُىؾي ڂح ذَڅ ؾڃــــ٩                          

 چٛروحهح پهٳٝ جپ٫َِٗي قُڂح

 ٲأيڄ پَٿ ح ِڂوـــَح ذــٍٲ٩                             

 ٫َ ح ٪ٿَ حٺأڄ ُ٪ٷوو أوُڂ

ُٟد ٢َٿ٩ِ                       َٟس أو ُٶ  ْْٖٽ ٲ

 ـ٫ٍ:ــــــــــــــوڂڅ ڂٗ وٌ ٫ٍٖ ، ٶوپك، ٖـ

 



 ٍجءــــــْڃ هي ٶحڂس  أڀ ٫ٚىز 

ويوجذدددددددددس  أڀ ؾردددددددددس أڀ ؾردددددددددس ْدددددددددووجُء                   

 ٧ٍش ئپي جپٿكح٤ وؾىض حـــوئيج چ

 ٷ ح جٍٓـــڃحُءـــــــــــپ ي جپٓــ حُڀ وٌٖ         

 طيـجپ٫َوڄ ؾٍجق ِٽذٻكـــئڄ ُأچٻٍش 

 ؿُٖءـطٿي أچ ح چــــــٲىپَٽ ٶ                       

 حـــوذڃ ؿطي ڂڅ پوٍْى ڂطرٍٶ٫

 ڃحُءـــــــٲي ٦ٿڃس جپُڃٟخش جپ٧ٿ                   

ٍ  ؾ٫ٿُص جپٷٿد أنرًَس پك  ٶڃ

 َرُك جپ٫ــــَوجُءــــــــٺَٖ ٍٍجُ  ٌٶ                   

 نٿ٫ص ٪ٿَك جپٗڃّ ذ ؿس قٓو ح

 ؿوَجُءــــوقرطك ٌوچٵ غٯٍهح جپ                

 ٲي چِٹ ٪حٌٞك وچوٌ ؾرَوك 

 ٫ٍجءـــــــضطوحٲّ جّقُجخ وجپٗ                

 رحذًســـَځ ٚـــٲروؾ ك جپُجهي ض 

 ٫ُټ جپوجوجُءــــــــــىٮِك ٍطــُوذٛ                

 



 وٶوپك أٍٟح ٫ٍٖ:

ٍُٖذي ذحپىوٌ   ٪ٿي ٫ٍُؿروي 

 ضُٓٿِٽ جپڃحء ذر٣څ جپؿىوټ                        

 ُڂىجڂس ٌٶص وٌجٶص ٲ ي ٲي  

     ٺحْحض ح ڂػٽ جپ٫ٍوِ ضوؿٿــــي                  

 أچح جپًى ضٓڃ٩ ٪وي     

 أچوي أٶوټ ذحپىوٌ وذحپطٓٿٓٽ                    

 :وپـــــــــــــــــــــــُك

 ٿصــــِـّڃ ٺُُ ر٫ســـوىى ْـــَ٪ِؿٽ ئپَي ٲ٫

 وجَـــــــوپَّ ٲَ ح ڂڅ جپٿًجش ئ٪                

    ٖ٢ِ ُِ ٌ  و٢ح ٌ  و٢رٽ  و٢ورو  ٢ح

َُ. ٿس ِو٢ِٳ                        و٢رحهَؽ***و٢وح

 ٍ:ـــــــــٶحټ وپك ٲي ُڂٯٍڅ ٍٍٟخ ذحپٷحچوڄ ٫ٖ

 حًءـــــــى ْڃح يٺــــٍخ ٶــــوُڂ٣

 حضُك ُيٺحُءــــــــــــــَٺأٍڄ وَؾو                       

 وىًءد ـــــــد جپٻثَــــــــأوٌظ ٶٿ

 



 پَّ پُك ٮَـــٍُ  ووىُء                          

 ىٍِكـــــوخَء ٲي ٍٍى جذُڅ َْـــــض

 ٫وذَك جپِٯوخُءـــــــــــأٶُٽ ڂٿ                        

 ي چؿحز ـــــــٶحچوچُك جپڃٍضؿ

 حٌجضِك ٖٳحُءــــــــــــُٺُٽ ئٖ                        

ذَودددك وذَودددُك  ٍٍحڀوٺدددحڄ جپٗدددٍٍٱ جپڃٷدددَځ ذدددىٌوز ْددد 

ٚددددكرس ؛ ٲؿددددحء جپڃٗددددى ئپددددي جپددددىوٌ ٲٿددددځ ٍؿددددى  ؛   

ٲٓددأټ ٪وددك ٲٷَددٽ پددك أچددك ُأڂددطكڅ ذؿحٌٍددٍس ٍُٷددحټ پ ددح       

  چٓدددد  وجچٷ٣ددد٩ ڂ٫ دددح ٲدددي ذٓدددطحڄ ٲٻطدددد ئپَدددك       

 ذٷوپك.. ٫ٍٖ:

 أٞكي جپٍٍٗٱ ٖ حخ جپىٍڅ 

 يج ٢ٍٍخ ڂ٩ ٺٽ نوٍو ٌوجـ َجچ ح                

 ٲٖ ضٿوڂڅ ٲي جٍػحٌ  چٓرح

 ٲ ٽ ٌأٍطځ ٍٍٖٳح َڂحَپـُك َچـُٓد                    

ُوپدددددى ذدددددىٍحٌ ڂٛـدددددـٍ ٲدددددي ٖدددددوجټ ْدددددوس ئغوطدددددَڅ      

وْدددددطڃحٍس وضدددددوٲي ذىڂٗدددددٵ ٪ٗدددددَس جّقدددددى غدددددحچي  

جپڃكدددددددٍڀ ْدددددددوس ْدددددددٍص ونڃٓدددددددَڅ وٶَدددددددٽ ٍدددددددوڀ  

 



جپٍقڃدددددحڄ  ٪حٖدددددوٌجء وٌغدددددح  جپٻڃدددددحټ ذدددددڅ ٪ردددددى    

 جپٷَٓي ذٷوپك ٫ٍٖ : 

   َســــــأٍح ٍوڀ ٪حٖوٌج ُؾ٫ٿص ڂ٣

 ٽــــٺٍٍځ أو ٪٧َځ ُڂرؿٛى ــــــپٷ             

ذحپوٲددح  وٶددى ٺددحڄ ٲددي ٶطددٽ جپكٓددَڅ ٺٳحضددك ٲٷددى ؾددٽٍ       

 جپڃ٧٫ځ ٲي ٪ٿي.

٪ٿدددددي ذدددددڅ ٪َٓدددددي جذدددددڅ أذدددددي   -(7ٓٔ)

جٌّذٿددددي جپڃو٫ددددوش ذحپر ددددح: ٺددددحڄ ٲحٞددددٖ     جپٳددددطف

ِٖددد٫ََح ئٕ     أوٍردددح ٖدددح٪ٍج ڂٗدددحٌٺح ٲدددي ٲودددوڄ وٺدددحڄ 

أچددددك ڂطددددأوخ ڂدددد٩ ٪ٿڃددددحء جپٓددددوس وٍددددوجٲٷ ځ ٲدددددي       

ّ  ذرٯدددىجو ٍؿٿدددّ   ٪ٷحتدددىهځ وٺدددحڄ ٺٍٍڃحوپدددك ڂ   ؿٿددد

ٲَدددددك ٢ٍٲدددددي جپو دددددحٌ وٍؿطڃددددد٩ ٪ودددددى  جپٳٟدددددٖء      

 جپڃوحٶٗحش. وضؿٍى ٪ٿَ ځ

وپدددك ذكدددوظ ٲدددي أچدددوج٨ ڂدددڅ جپ٫ٿدددوڀ وٚدددوٱ ٺُطردددح     

ڂو ددددح ٺطددددحخ  ْددددڃحء ٺٗددددٱ جپٯڃددددس ٲددددي ڂ٫ٍٲددددس      

جّتڃدددس  وپدددك ٌْدددحپس جپ٣َدددٱ وجپڃٷحڂدددس جپرٯىجوٍدددس      

وجپڃٷحڂدددددس جپىڂٗدددددٷَسوجپڃٷحڂس جپكٿرَدددددس وجپڃٷحڂدددددس   

جپڃٛدددٍٍس وپدددك وٍدددوجڄ ٖددد٫ٍ وقدددىظ ذٗددديء ڂددددڅ       

ٖددد٫ٍ  ْدددڃ٫ك ڂودددك جپٳٟدددٖء ئذدددڅ جپٓدددح٪ي وئذدددڅ      

 



ڂدددددڅ ٖددددد٫ٍ  ٶوپدددددك  جپٻدددددحَوٌچي وئذدددددڅ جپٳدددددو٢ي و 

:ٍ٫ٖ 

 وجُ  ٮٍجڂحــــــص ٲي هـــٍُح ڂڅ ڂ

 وجَڂــحــــــوجپَٿ جپ٫ـُــُجټَٛص ٪ــــو               

 وڀــَُص أڄ أٌجٸ وپو ٲي جپوــْو ضٍؾـــوپ

 ڂح ٲحٌٶْص ؾٳوچي جپڃوـــــــــحڂح                  

 ځـــحپٓڃحُء وؾ ح وچ٧ذ ڃص ذىٌجــٶ

 ٍج وجپهٌَُجِڄ ٶوجڂحـــــــــى غٯــٷــ٫ج جــ          

ُوپددى ٲددي ُؾڃددحوى جُنددٍز وٶَددٽ ٌؾددد ْددوس نڃددّ        

و٪ٗدددٍٍڅ وْدددطڃحٍس وچٗدددأ ذدددـ  أٌذدددى  ئٖدددطٯٽ ذ دددح  

غددځ ونددٽ ذٯددىجو وأٶددحڀ ذ ددح قطددي ضددوٲي ذ ددح ٲددي ٍددوڀ     

جّنددددٍز وٶَددددٽ ٲددددي  جپؿڃ٫ددددس ٌجذدددد٩ ٪ٗددددٍ ؾڃددددحوى 

غحپددددددع ٪ٗددددددٍز ؾڃددددددحوى جّوپددددددي ْددددددوس أغوطددددددَڅ    

 وض٫َٓڅ.

 جپىڂٗددددددٷي٪ٿددددددي ذددددددڅ ِٲطَددددددحڄ   -(7ٔٔ)

الونفددددد   لللبودددددل نيدلنددددد  لددددد ل  ال ل ددددد   

ال   ددد  ال دددلفف   دددل  يندددى ين دددل  ال  ودددل   

بددددد ل  ا ندددددلا  لنظلا دددددأ لغدددددىاا ن دددددل    

 



پ٣َٳددددح ؾڃَددددٽ جّنددددٖٴ ٪حٌٲددددح ذحّٚددددوټ وجپٳٷددددك     

وجپهددددٰٖ وْددددڃ٩ جپكددددىٍع ڂددددڅ جپكددددحٲ٥ جپٓددددٿٳي    

وأذدددددي ڂكڃدددددى جپ٫ػڃدددددحچي وٮٍَهڃدددددح وضٳٷدددددك ٪ٿدددددي  

ج   جٓڂطدددددحڀ أذدددددي جپڃكحْدددددڅ ٍوْدددددٱ ذدددددڅ ٪ردددددى     

جپىڂٗددددددٷي ڂددددددُىِغِ چ٧حڂَددددددس ذٯددددددىجو ْددددددڃ٩ ڂوددددددك 

جپ٫ٖڂددس أذددو جپكٓددڅ ٪ٿددي ذددڅ هرددس ج  جذددڅ ْددٖڀ         

جپڃٛدددٍى وٶدددحټ ٪ودددك أچدددك ٺدددحڄ ڂدددڅ أ٪ٿدددځ جپودددحِ      

 ٶحټ أچٗىچح پر٫ٟ ځ ٶوپك ٫ٖـــٍ:

 كـــــــٕ ٍٯٍچٹ ڂڅ جپڃٍء ٶڃَٙ ٌٶ٫

 ْكـــوئَجٌ ٲوٴ چٛٱ جپٓحٴ ڂوكُ  ٌٲ٫َ          

ٍ  ٶى ٶٿك ــــڅ ٕـ ٲَـــوؾرَ  ٫كــــأغ

ْٰ ٮََ         كـــــــــــُك أْو ووَ٪ـــأڄ جپىٌهِځ ض٫ٍ

ضدددوٲي ْدددوس ضٓددد٩ وْدددر٫َڅ ونڃدددّ ڂحتدددس ٪ٳدددح ج   

 ٪وك.

٪ٿددي ذددڅ ڂكڃددى ذددڅ أذددي جپكدددٍڀ       (7ٕٔ)
جپىڂٗددددٷي جپڃو٫ددددوش ٪ددددٖء جپددددىٍڅ و٫ٍددددٍٰ ذددددحذڅ     

جپوٳددَّ ٺددحڄ ٪حپڃددح ذحپ٣ددد ذحٌ٪ددح ٲَددك وپددك ٍددى ٲددي      

جپڃو٣ددٵ وڂٗددحٌٺس ٲددي جپوكددو وجپٳٷددك ٪ٿددي ڂددًهد       

 جپٗددددحٲ٫ي وٚددددَوٱ ٲددددي ٺددددٽ يپددددٹ وپددددك ٲددددي جپ٣ددددد

فدددد  اجتددددىا     جپٗددددحڂٽ ا ددددن ل  انوددددل  

 



ٖددددٍقح ٺرَددددٍج ٲددددي ٪ددددىز    ٺػَددددٍز وٖددددٍـ جپٷددددحچوڄ 

٩ وأندددً ڂؿٿدددىجش وجپڃدددوؾُ ٺطدددحخ پ٣َدددٱ ؾَدددى چدددحٲ  

جپ٣دددددد ٪دددددڅ جپڃ دددددًخ جپدددددىنوجٌ وضدددددوپي ضدددددىٌٍّ  

جپڃىٌْدددددس جپڃٓدددددٍوٌٍس ذحپٷدددددحهٍز وضهدددددٍؼ ٪ٿَدددددك  

ٲددي جپ٣دددد جپؿدددّځ جپٯٳَدددٍ وٺدددحڄ ٍُٷدددٍى هَدددأٍز وٲووچدددح  

ڂط٫ددددىوز و٢ٿددددد ڂددددٍز پَُٛددددحَوٌ ٲٷَددددٽ پڃددددڅ ٍُٛددددد   

ٍ  ٲددددي جپ٣ددددد ؛ ٲٓددددأپك ٪ددددڅ ججپرددددَٝ        أقددددىج ڂددددحه

ٲٗددد٨ٍ ٍٷٓدددڃك وٍدددطٻٿځ ٪ٿَدددك َڂحچدددح ٢دددوٍٖ ٲٷدددحټ       

ص ٶدد١ ذٯَددٍ وضٍٺددك ووٶددٱ ٺطرددك   پددك ٍددح ٖددَم جٖددطٯٿ  

٪ٿدددي جپرَڃحٌْدددطحڄ ججپڃوٛدددوٌى وضدددوٲي ذحپٷدددحهٍز     

پَٿددددس جپؿڃ٫ددددس قددددحوى ٪ٗددددٍٍڅ يى جپٷ٫ددددىز ْددددوس      

ْدددددر٩ وغڃدددددحچَڅ وْدددددطڃحتس ووٲدددددڅ ٍدددددوڀ جپؿڃ٫دددددس    

 ٌقڃس ج  ٪ٿَك. ذحپٷٍجٲس

٪ٿددي ذددڅ ڂكڃددى ذددڅ أقڃددى ذددڅ       -(7ٖٔ) 
ؾَددد جپٻحضددد جّوٍددد جپٗددح٪ٍ ٺددحڄ ٲحٞددٖ وٖدد٫ٍ        

ٲدددي جپطٗدددرَ حش وجّوٚدددحٰ ؾَدددى ؾدددىج ٌوى ٪ودددك      

ٲددددي ٚددددٳس  –ئذددددڅ جپؿددددٖټ وٶددددحټ أچٗددددىچي پوٳٓددددِك 

 جپ ٖټ وجپوؿوڀ وجپهڃٍ ٶوپــــك ٫ٍٖ:

 وٚحٲَس  ذحش جپٯٖڀ ٍىٍٍهح ٪ٿي      

َٗـٍخ ٲي ُؾوًف ڂڅ جپٿَٽ ُأو٪                ؽـــــجپ

 ٲٍجٍى  حوحَضَؾٲي ًو ٺأڄ قرحُخ جپڃخِء

 



ٌٍ ٲي ٪ٷَٵ ُڂىَقٍَؼ         ُو

 وٕ ٞوء ٕ ڂڅ هٍٖټ ٺأچڃح

 ضٳٍٴ ڂوك جپٯَُځ ٪څ چٛٱ وڂٿؽ                

 وٶى ؾحټ چكو جپُڃٗطٍى ڂڅ ٫ٖح٪ُك

 وڂَٝ ٺڃػٽ جپٍُرٵ جپڃطٍؾٍؼ                 

 ٺأڄ جپُػٍٍح ٲي أوجنٍ پَٿ ح

 چؿَُس وٌٍو ٲوٴ َهٍ جپروٳٓؽ                   

 وٶوپــــك ٫ٍٖ:

 ٲي پَٿٍس ُأُپٍٱ ٺأڄ هٖپ ح

َُؾحِؼ                         َٚى٨  ضرَڅ ٲي ئچخِء 

 ُّنط ح ذٍُحوٍز        ٺٳٽ 

 چوٌ قٓو ح ٺوٶٱ جپ٫ــــــحِؼ                     

 ڂ٣ٿوُټ جپؿوَجُء ضكص ؾوحق ح

 ٲٻأچ ح ڂڅ چوٌ  ٲي ضحؼ                          

 وٺأچڃح ٺَوجڄ چ٫ٍز ٲٟس   

ٍِْجِؼ                       ٍٍَُف ٞوُء   وٺأچڃح جپِڃ

 



 وٶوپك ٲي وٚٱ جپٗڃّ ٫ٍٖ:

 وجپٗڃّ ڂڅ ضكص جپ٫َڃحڀ ٺأچ ح

َُؾحِؼ                       ٍُِٟڀ نٿٱ ؾحڀ  ٌ  ُض  چح

 قطي ئيج ٞځ جپٓكحخ ٌوىُ 

 ٪څ ؾحچٍد ڂو ح ٺڃػٽ جپطحِؼ                      

 ٌٶص قوجٖي جپٯَځ ڂڅ ُپث ح  

 ٪څ ڂػٽ پوڄ جپطرٍ ٲوٴ جپ٫حِؼ                  

 وٶوپك ٫ٍٖ:

 نَحټ ٪ٿي ٌٮځ جپٳٍجٴ ٍُوٌچي

 ٲأقرد ذك ڂڅ هحؾٍ ٍطووُو                       

 أپَځ وؾوف جپٿَٽ ٪حو ٺأچڃح

ٍِ ئغڃـُى                        ذٷَطُك ٲي ُڂٷٿِس جپٳؿــ

 ووجٌى َٞخء جپٗڃّ أڂٽ 

 ٶى جٺطكٿص ڂو ح جپٓڃخُء ذاغــــڃِى                 

٫ُٖح٨ جپٗڃّ ڂڅ ؾورحض ح  ٺأڄ 

ًٍ ڂڅ ؾرحټ َذٍؾِى                        ڂ٫حوڄ ضر

 



 وٶوپك:

 ٍوڀ  ضٍى جپٗڃّ ٲَك نحٲَس 

                        ٌِ  ضكص ٌٶحٴ جپٯڃحڀ ٲي ِنى

 ضكٓد أچوجٌهح جيج جچر٫ػص

ٌٍٍ ِنَٳَس جپؿڃــٍى                         جپُٓڅ چح

 ٺأچڃح َٖڃٍش ْكحٍرُك

ُٚٳٍى                        جيٍحپ ح ٪څ ٮٍٖٽ 

 

٪ٿدددي ذدددڅ ڂكڃدددى ذدددڅ أقڃدددى ذدددڅ   -(7ٗٔ)

 ْدددٿڃس جپڃهُوڂدددي أذدددو جپكٓدددڅ جپرٿوٓدددي  
   ُ وجخ ٖددددددٍٶح يٺدددددٍ  ذددددددڅ َڂٓدددددىى وٶددددددحټ ٖدددددَم ج

وڂٯٍذدددح ضدددأوخ ذحپٷحٞدددي أذدددي ٪ردددى ج  ذدددڅ قڃَدددى      

وأپدددٱ ٲدددي جّوذَدددحش وٶدددحټ أچٗدددىچي پوٳٓدددِك ٶوپدددك       

:ٍ٫ٖ 

 ٍح ٚحقي وڂح جپوؿَى ذٛحقري

 هًى جپهَحڀ ٲأٍڅ ضٿٹ جّوڂ٩                     

 أضڃٍ ذحپ٫ٍٚحش ٕ ضرٻي ذ ح

 



 وهي جپڃ٫حهى ڂو ځ وجٌِّذــــ٩ُ                   

 هََْىج جپڃٷحڀ وٶى چأووج ٍح٫ْى ڂح 

 أٍُٷَُځ ڂڅ ذ٫ِى جپٷٿوِخ جّٞٿ٩ُ                     

 هَ حش ٕ ٌٍف جپٿوج٪ؽ ذ٫ىهُځ

ٍُ جپٛرحذِس ٍٍَُٲ٩ُ                       َهو َوٕ ٢َ

 وأذي جپ وى ئٕ جپكٿوټ ٍٿ٫ٿ٩

 نيح الوطليل ييا انول َلْفت د               

 لو ل  ياِر ييا ر نا فت  ي    

 وٕ ذٍٍٷح ٍٿڃــ٩ُ ٌٍكح ض ُد                       

 وٺأچ ځ ٲي ٺٽ َڂٍذ٩ٍ چحٍْځ

 ٲ٫ٿَِك ڂو ُځ ٌٶس  وضَٟو٨ُ                         

 ٲايج ڂوكط ځ جپٖٓڀ ضرحوٌش

ٌَْذ٩ُ                          ذطٿَُٯك ٪وَي جپٍٍحـ جّ

ٶددددددحټ وأنرٍچددددددي أڄ ڂوپددددددى  ٲددددددي ْددددددوس ئقددددددىى     

نڃٓدددددڃحتس. وضدددددوٲي ذرٿوٓدددددَس ْدددددوس    ونڃٓدددددَڅ و

 .ئغوطَڅ و٪ٍٍٗڅ وْطڃحتس

 



 ٪ٿدددي ذدددڅ ڂكڃدددى ذدددڅ ن٣دددحخ     -(7٘ٔ)  

ال   دددددددد   البددددددددله  الونفدددددددد   لددددددددللفح   

ال دددلفف  ا ىددد ل  الوددد لت   دددل  نللودددل     

  ىدددددددح ح الددددددد  ا  تدددددددض لدددددددللوف    

الفبدددلر  ادندددلعبا  دددو  لىا دددض ادددا يلددد     
ُؾدددددُ ذدددددڅ قوٚدددددح وٚدددددوٱ   جپ٫ردددددحِ جپطٿڃٓدددددحچي  

ٌَِ وأٲطدددي وچدددحخ   ٲدددي جپكٻدددځ ذحپٗدددح٨ٌ ندددحٌؼ    وو

جپٷدددحهٍز وأٖدددطٯٽ جپودددحِ ٪ٿَدددك ٢حتٳدددس ذ٫دددى ٢حتٳدددس   

وجنطٛدددٍ   جپڃكدددٌٍ  ٲدددي جپٳٷدددك وجپڃكٛدددوټ ٲدددي    

جّٚددددددوټ ڂهطٛددددددٍٍڅ ٺرَددددددٍ وٚددددددٯٍَ وجنطٛددددددٍ 

ٺٗددددددٱ جپكٷددددددحتٵ ٲددددددي جپڃو٣ددددددٵ وٚددددددَوٱ ٲددددددي      

جپٳددددٍجٍٝ وجپكٓددددحخ وٌَو ٪ٿددددي ڂددددح ذَددددى جپَ ددددوو     

وٌَو ٪ٿدددددي جپَ دددددووى جپدددددًى ْدددددأټ    طدددددوٌجزجپ ڂدددددڅ

ٿڃدددددحء ٪دددددڅ ڂٓدددددأپس جپٷٟدددددحء وجپٷدددددىٌ  جپ٫ٿڃدددددحء جپ٫

چ٧ڃدددح وٌو ٪ٿَدددك جپردددحؾي چ٧ڃدددح وٺدددحڄ جٓڂدددحڀ أذدددو      

جپٳدددطف ذدددڅ وٶَدددٵ جپ٫َدددى ٍٷدددوټ ٪ودددك جپ٫دددٖء ٣ٍُٿدددٵ      

٪ٿَدددددِك ٪دددددحپځ وأنرٍچدددددي ٚدددددحقروح ٖدددددٍٰ جپدددددىٍڅ     

ڂكڃدددى ذدددڅ ڂكڃدددى  جٓنڃَڃدددي ٶدددحټ: ٺودددح ٲدددي وٌِ    

جپٗددددددددَم ضٷددددددددي جپددددددددىٍڅ جپٷٗددددددددٍَى ذحپڃىٌْددددددددس   

 ُ  جپــددددددـي ٲدددددديجپٛددددددحپكَس ٲوٶدددددد٩ ضكددددددص ٺددددددٖڀ جپٯ

جپوَْـدددـ١ ٲٷدددحټ جپردددحؾي جپٯُجپدددي َ٪دددىًټ ٲدددي جپ٫ردددحٌز  

جپڃٷطٟددددَس ٺددددًج قطدددددي ٕ ٍددددٍو ٪ٿَدددددك ٺددددًج وهدددددً      

 



جپ٫رددحٌز جپطددي ٶحپ ددح ٍددٍو ٪ٿَددك نڃٓددس ٪ٗددٍ ْددإجټ      

وْددٍوهح ٲٷددحټ جپٗددَم ضٷدددي جپددىٍڅ ٺددځ ْددإجټ ٲٷدددحټ       

ٺدددًج ٲٷحپوهدددًج جپ٫ٿدددځ ٺٿدددك قٛدددٿطك ٲدددي هدددًج جپٓدددڅ      

وٶددددحټ ٖدددددَهوح جپٳٷَددددك جپ٫دددددحپځ جپػٷددددس چؿدددددځ جپدددددىٍڅ    

ـٳوچي: قٟددددٍش وٌِ جپٗددددَم ضٷددددي جپددددىٍڅ   جّْــدددد

ٍ دددددووى و٢ٿدددددد  ٲٷدددددحټ ٍدددددح ٲٷ ـدددددـح ؾدددددحء ٖدددددهٙ

ڂودددح٦ٍز ٲٓدددأپص جپردددحؾي أقٟدددٍو  چكدددڅ ذكڃدددى ج   

ٌَِقڃددددُك ج   ڂٿـددددـَإڄ ذددددىٲ٩ هددددً  جپٗددددرك وٶددددحټ پددددي 

پَڃدددح أقٟدددٍوج جذدددڅ ضَــدددـڃَس ٢ُٿِِردددُص ڂدددڅ ؾڃٿدددس ڂدددڅ   

٢ُِٿدددد ٲؿثدددُص پٷَطدددك ٍدددطٻٿځ ٲٿڃدددح قٟدددٍُش ٶدددحټ هدددًج     

ٖددددَم جپددددرٖو ٲٷٿددددص ٕ ُض٣ٍٍوددددي ڂددددح هوددددح ئٕ جپكددددٵ 

ِٞدددد٩  وٮَددددٍ ڂددددح  وقحٶٷطددددك ٪ٿددددي أٌذ٫ددددس ٪ٗددددٍ ڂو

ٲَ دددح وٺدددحڄ ٺػَدددٍ جپركدددع ٕ    ٺدددحڄ ٶدددى ُٺِطدددد ذه٣دددك  

ٍڃطوددد٩ ڂودددك ڂددد٩ ٚدددٯٍَ وٕ ٺرَدددٍ وپدددځ ٍكٳددد٥ ٪ودددك   

ذكددع چددحَټ   ٶدد١ وٺددحڄ ٶددى چٓددد پددك ٺددٖڀ ٲددح نطٳددي      

ذٓدددررك ُڂدددىز وٺدددحڄ پدددك جذودددحڄ ٲحٞدددٖڄ ضٻٿڃدددح ٪ودددُك    

غددددځ ضٷٗددددٱ وٚددددحٌ ذٳٍؾَددددس ڂٳطوقــددددـس ٶٛددددٍَز      

ٍُ وضددوپي        و٪ڃحڂددس ذُٻٍجغددس پ٣َٳددس ؾددىج ٕ ضٻددحو ض٧ دد

ضدددددىٌٍّ جپٓــَـدددددـٳَس وٺدددددحڄ ڂ٫َـدددددـىًج ذحپٛدددددحپكَس    

وجپڃوٛـددددـوٌٍس پُڂطددددك ڂددددىز وٶددددٍأش ٪ٿَددددك ٶ٫٣ددددس   

ڂدددڅ ٖدددٍـ جپوٷـدددـَف جپٷٍجٲدددي وپدددك چ٧دددځ  أچٗـدددـىچي       

 پوٳٓـــِك ٶوپــك ٫ٖـــٍ:

 ى ئْي ٪حٍوُوچيَوْوــٌغــوج پــي ُ٪

 



ُِْكُد ڂىجڂ٫ي ڂػٽ جپ٫َُوچي                      و

 ٺـٳـّـُوج وٌجڂوج ُٺكٽ َ٪َوي ُٶٿُص

 ٲأُٚٽ ُذٿََطي ٺكــَى جپ٫َُوچِي                       

ا لدددددى   دددددنأ إندددددىل نرحرددددد ا ن ددددد ول أ 

للل دددددل ب  لدلدددددب  يددددد   ا رلفدددددل   نبددددد ف 

 دددددلاا  ل ال فدددددى   دددددنأ يرلددددد  ن دددددب  

 ن بفول أى

 ٪ٿـددددـي ذددددڅ ڂكڃددددى ذددددڅ ٪رددددى     -(7ٙٔ) 

ال دددددوى لدددددا نبدددددى ا ن ددددد ى الي  دددددَ ملنل  
جپوكددددوى جّوٍددددد جپڃٻوددددي ٍُو٫ددددص ذددددحپ٫ٿځ جپڃٷددددٍىء 

ذددددأذي جپكٓددددڅ ٶددددٍأ جپٷددددٍجءجش ٪ٿـددددـي جپٗـح٢ـددددـري    

وٮَدددٍ  وْدددڃ٩ ڂدددڅ جپٓـدددـٿٳي وأذدددي جپ٣دددحهٍ ذدددڅ        

٪دددوٰ ذحْٓدددٻوىٌٍس وذڃٛـدددـٍ ڂدددڅ أذدددي جپؿَدددؤ     

٪ٓددددحٺٍ ذددددڅ ٪ٿددددي وڂددددڅ جپروٚددددٍَى وجٌّضددددحؾي   

وأذدددددي جپٳٟدددددٽ جپٯُچدددددوى وٲح٢ڃدددددس ذودددددص ْـدددددـ٫ى    

جپهَدددٍ وجپكدددحٲ٥ جپٷحْدددځ ذدددڅ أذدددي جپٷحْدددځ جپىڂٗدددٷي  

أذدددي جپدددَڃڅ جپٻودددىى وٖدددٍـ جپٷٛدددَى ٖدددٍقح     وڂدددڅ

ٽ ٲددددي أٌذدددد٩ ڂؿٿددددىجش وپددددُك ؾَددددىج وٖددددٍـ جپُڃَٳددددـٛ

ڂٳددددحنٍز ذددددَڅ ڂٛددددٍ وجپٗددددحڀ وٺددددحڄ ذَوددددك وذددددَڅ    

جپ٫ٖڂدددس أذدددي جپكٓدددڅ جذدددڅ ذودددص جپُؿڃَدددُى ُڂودددحٶٍز    

 



ٲكددد١َ ڂدددڅ ٶدددىٌ  ٲدددي ٺطدددحخ   جپُڃٳحنــدددـٍز  قَدددع      

ٶددحټ ٪ٿددي پٓددحڄ وڂٗـددـٵ جڂددح ٺـددـحڄ ٲددي ْددٳٍؾٿ ح        

َٿدددوَى ڂدددح ضٳٟدددٽ ذدددك ٪ٿدددي    جپردددٍَى وڂٗڃٗددد ح جپ 

ذٿدددٍى ٲحٺ ط دددح جپُؿـدددـڃَُّ وٲٷَ  دددح جذدددڅ جُپؿڃَدددُى غدددځ   

ٶدددحټ ٲدددي جپؿدددوجخ ٪دددڅ ڂٛـدددـٍ أڂدددح جپُؿڃَدددُ ٲٿدددَّ   

   ٍِ ذٳحٺ دددس ٲودددًٺٍ  وئچڃدددـأ ٍُٯدددٍِ پــهٗـدددـرِك ٕ پػڃددد

جپُؿڃَدددُى ٲڃدددح هدددو ڂدددڅ جپ٫ٿڃدددحء ٫ٍٿدددځ يپدددٹ        وأَڂدددح

جپڃطدددأنٍوڄ وجپٷىڂـدددـحء أُى ٺطدددحخ ٶ٫٣دددك وڂدددڅ ٌى      

َْدددَڃ٫ُك ئچڃدددح جَو٪دددي وهدددو جذدددڅ      ٍدددطٻٿځ ٲدددي ٲٷدددكٍ   أو 

ٍٍ ٪ٿدددُځ جّوپدددَڅ ٲٻردددٍ جپ٣َٿٓـدددـحڄ وضٻٿدددځ ٲدددي       ٪ٗددد

جپڃكحٲدددٽ ٪ودددك أذدددو  ئي هدددو ذٯَدددٍ پٓدددحڄ وڂدددح َجو ٕ 

ڂدددح چٷدددٙ ڂدددڅ يپدددٹ جُڄ ئپدددي هدددًج جّوجڄ غدددځ يٺدددٍ   

أچددك أنددى ڂوددك ڂٓددؿىج ٲرددَڅ أڄ پددك ٮٍٞددح وأڄ ٲددي      

ٍ  قٓددددڅ  وٺددددحڄ  ٶٿرددددك ڂٍٞددددح وپددددك چ٧ددددځ  ؾَددددى وچػدددد

پٿٷدددٍجءز ٪ٿَدددِك ٶدددحټ جذدددڅ نٿٻدددحڄ      ُڂ٧َ٫ڃدددح ڂٷٛدددووج 

ِٛددددف پوجقددددى       ٌأٍطددددُك وجپوددددحِ ضددددُوقځ ٪ٿَددددك وٕ ض

ڂددددو ځ چوذددددس  ئٕ ذ٫ددددى َڂددددحڄ وڂددددڅ چ٧ڃددددك ٍٛددددٱ     

 ڂٛــٍ: ٶوپك ٫ٖــٍ:

ُٞ ح ٖڃ٣ــحء ئيج ُٺَْٓص   ذوَح ضٍى أٌ

 غوذح ڂڅ جپٿإپإ جپڃوٓوؼ ذحپًهِد                

 غځ جچرٍى ٪څ َٖحش وجٺطٓد ُقٿٖ

 



ٍِهح ٍ طُ ذحپ٣ٍِخ                    نٍٟج ٲُڃرٛ

   غځ جٮطىش ُوٌز ذَٟحء غځ ذىش

 هًج پ٫ــڃٍى أ٪ؿُد جپ٫ؿِد ٖڃ٣حء             

وپڃدددددح قٟدددددٍضُك جپوٲدددددحز أچٗدددددىچي پوٳٓدددددك ٶوپدددددك     

:ٍ٫ٖ 

 ٶحپوج ٮىج ضأضي وٍحٌ جپِكڃي

 وٍوُټ جپٍٺد ذڃٯوحهځ                            

 وٺٽ ڂڅ ٺحڄ ُڂ٫َ٣ح پ ځ

 أٚرف ڂٍٓوٌج ذُٿٷَحُهــُځ                         

 ُٶٿُص ٲٿي يچد  ٲڃح قَٿطي

 ذأى وؾٍك أضٿٷـــحُهــُځ                              

 ٶحپوج أپَّ جپ٫ٳو ِڂڅ ٖحچ ځ

ٍَْؾـــــحُهُځ                          ٕ َْڃح ٪وڃڅ ض

وڂوپدددددى  ْدددددوس غڃدددددحڄ أوْدددددوس ضٓددددد٩ٍ ونڃٓدددددَڅ      

ُّ ڂحتدددس وضدددوٲي ذىڂٗدددٵ ٲددد  ي غدددحچي ٪ٗدددٍٍڅ ونڃددد

ؾڃددددحوى جُنددددٍز ْددددوس غٿددددٍع وأٌذ٫ددددَڅ وْددددطڃحتس      

 



وٶدددحټ جذدددڅ نٿٻدددحڄ ذٿددد٭ ڂدددڅ جپ٫ڃدددٍ چَٳدددح وضٓددد٫َڅ      

 ْوًس.

٪ٿـددددددـي ذددددددڅ ڂكڃددددددى ذددددددڅ ٪رددددددى     -(  78ٔ)

٪رددددى جپوجقـددددـى جپؿـددددـٌُى جپڃو٫ددددوش  جپٻددددٍٍځ ذددددڅ 

ذحپ٫ـــددددـُ جپڃٻوددددي ذددددأذي جپكٓددددڅ جپڃ٫ددددٍوٰ ذددددحذڅ     

جٓغـددـٍَ ْددڃ٩ ذحپڃوٚددٽ ڂددڅ جپه٣َددد أذددي جپٳٟدددٽ       

ج  ذددددددڅ أقڃددددددى جپ٣ـددددددـوْي وأذددددددي جپٳددددددٍؼ ٪رددددددى 

ڂكڃددددوو جذددددڅ ٍكَددددي جپػٷٳددددي وأذددددي ڂوٛددددوٌ ذددددڅ     

ڂٓددددٿځ جپڃوٚددددٿي وٮَددددٍهځ وونددددٽ ذٯددددىجو ٶحٚددددىج   

پٿكددؽ وٌْددوٕ ٲٓددڃ٩ ذ ددح ڂددڅ جپٳٷَددك أذددي جپٷحْددځ       

جپٗددددحٲ٫ي وأذددددي أقڃددددى ٪رددددى     ٫ٍددددَٕ ذددددڅ ٚددددىٶك  

جپوهدددحخ ذدددڅ ٪ٿدددي وٮٍَهڃدددح وْدددڃ٩ ذىڂٗدددٵ ڂدددڅ    

ؾڃح٪ددددددس وقدددددددَىظ ذحپڃوٚددددددٽ وذكٿدددددددد وٚدددددددَوٱ   

چَٱ ُڂٳَدددددىز ڂو دددددح جپٻحڂـدددددـٽ ٲدددددي جپطـدددددـحٌٍم   ضٛدددددح

وجنطٛددددددددٍ جّچٓددددددددحخ ٕذددددددددڅ جپٓـددددددددـڃ٫حچي وَجو    

وجْددددطىٌٸ ڂوجٞدددد٩ وپددددك أنرددددحٌ جپٛددددكحذس وٺددددحڄ   

ٍََ وأٍددددحڀ جپوددددحِ قحٲ٧ددددح ْددددڃ٩ ڂوددددك    ِٓدددد ٪حٌٲددددح ذحپ

ٮَددددٍ وجقددددى ڂددددڅ جپُكَٳددددح٤ وجّٲحٞددددٽ ڂو ڃددددٹ جذددددڅ 

   ٌ جپكدددحٲ٥ وٺدددحڄ ڂوُپدددك    ُچٷ٣دددس وجؾدددحَ ٕذدددڅ جپوؿدددح

جپكدددددىٍع ذحپڃوٚدددددٽ   ڂؿڃددددد٩ جپُٳٟدددددٖء وأٚدددددكحخ 

وپددك چ٧ددځ  قٓددڅ  ويٺددٍ  ذددُڅ ٫َْــددـى وٶددحټ أچٗددىچي      

 پُك أٶحٌذك ڂڅ ٖــ٫ٍ  ٶوپـــــك:

 



ڂددڅ هددوجڄ ئي ٕ               ڂددح أٌج  َهددىچي ٲددي جپؿددح  وجپڃددحټ   

 ٍوحٕڄ ذٯٍَ جذطىجټ جپوٳّ وجپڃَُ ذ٣وټ جپُڂحڄ

 ٶوپـــــك:

ُُِټ أٺوحٰ جپِكڃي وچهٽ  ٌَوٍو أضو

 وٕ ڂـخء  پىٍ ح وٕ ڂــٍ٪ــــح                     

 هو جپُكد ڂح ٲَك جنطَحٌ پڃڅ ذِك

 ٍٿوي وٕ ٌجى  َٲ٣و٪ح پك ْڃ٫ح                    

ُوپددددى ذددددحپؿٍٍُز ٲددددي ٌجذدددد٩ ُؾڃددددحوى جّوپددددي ْددددوس    

ٍّ ونڃٓدددَڅ ونڃٓدددڃحتس وضدددوٲي ذحپڃــدددـوٚٽ     نڃددد

 ٲي ٫ٖرحڄ ْوس غٖغَڅ وْطڃحتس ٪ٳح ج  ٪وك.

٪ٿـدددددددددددـي ذدددددددددددڅ ٪ردددددددددددىوِ    -( 77ٔ)

أوٍدددددد ٖدددددح٪ٍ جضٛدددددٽ ذحپڃٿدددددٹ     جپوجْددددد٣ي 

قدددحټ ڂوحوڂطدددك ٲَدددك  جپ٫ٍُدددُ وچحوڂدددك وچ٧دددځ ٲدددي   

 وهي هًٍڅ جپرَطَڅ: ٶوپك ٲَك ٫ٍٖ

 ِ  يو أوٍخ ُقٿو  ٖڃحٍُٿُك ُپٷَحُ 

 ٪وىى ئيڄ ڂڅ ؾڃٿس جپِو٫ـــِځ                        

 أڂٓي ٍكىغوي وجپٻأِ ٲي ٍى 

 



ٍِْڀ وجپٻٍِڀ                      ٲرُص ٍٖخُِ ٌجـ جپٻ

وپدددك ٲدددي جپٯدددُټ وجپٯٍجڂَدددحش أٖددد٫حٌ ٺػَدددٍز ٍُٯودددي      

 ذ ح ڂو ح ٶوپك ٫ٍٖ:

 پَٿي ذٖ ْكٍ ڂڅ ْحقٍ جپڃٷٽ

 أٖطحٶك وهو ڂٗطحٴ ئپي جپٓكٍ                 

 وپو أضي َىٍٍى ڂح ٺحڄ ٍڃو٫وي

ٍٍ ڂح ذَڅ قحټ جپوٌو وجپٛىٌى                 پٷ

 جپٿَٽ ٪وىى ْوجء ئڄ چحء ووچحو

 أٖٻوج ڂڅ جپ٣وټ ڂح أٖٻوج ڂڅ جپِٷٛـــٍ       

 ٍح نحپَح قحپَح ذحپُكٓڅ هح ٺرىى

 أڂٓص ذٖ ؾٿٍى ٶوْح ذٖ وضٍى                  

 نوّ جپ٧ري أچص وٶى ُقوَٖص ڂڅ

 جپرىٌ أچص ُڂوٶح ُٺٿٳُس جپٷڃـــٍ                     

 وجپهڃٍ أچص وپٻڅ ْٻٍهح أذىج

 وجپٯٛڅ أچص وپٻڅ وجٍځ جپُهٍ                   

 ٕ نٳٱ ج  ٪څ ٶٿري هوجٸ وٕ ُڂط٫ُِص

 



                     ٍِ  ڂڅ ٮٍَ يجٸ جپوؾك ذحپو٧ــ

ووندددددٽ ڂٛددددددٍ وجضٛددددددٽ ذهىڂددددددس جپڃٿددددددٹ جپ٫ددددددحوټ  

وضدددددوٲي ذ دددددح ٲدددددي ندددددحڂّ ٞٳـدددددـٍ ْدددددوس ئقدددددىى  

 وْطڃحتس يٺٍ  جپُڃوًٌى ٪ٳح ج  ٪وك.

ذدددڅ ڂكڃددددى  ٪ـدددـٿي ذدددڅ ڂكڃددددى     -(77ٔ)

جذددددددڅ جپوٟددددددٍ جّْددددددوحى جپٷحٞددددددي أذددددددو 

أوٍرددددح ٖددددح٪ٍج جپكٓددددڅ ٺددددحڄ ٲٷَ ددددح چكوٍددددح  

ٌوى  ڂطٛدددٍٲح ٲدددي ٲودددوڄ ٺػَدددٍز وپدددك وٍدددوجڄ ٖددد٫ٍ

٪ودددددك جپ٫ٖڂدددددس أذدددددو ڂكڃدددددى ٪ردددددىج  ڂكڃدددددى ذدددددڅ    

أذدددٍجهَځ جپڃٷدددٍىء جپٻٍََجچدددي ٶدددحټ جذدددڅُ  ذدددٍى ٺدددحڄ 

جپٷحٞددددي أذددددو جپكٓددددڅ أقددددى ُٶٟددددحز جپٛدددد٫َى ڂددددڅ     

ڂودددددك ڂدددددحوز   يوى جپورحهدددددس وڂدددددڅ أهدددددٽ جّوخ پدددددك  

ٮٍُدددٍز وٶٍذَكدددس ٲدددي جپٗددد٫ٍ ؾَدددىز وٶدددحټ پٿٻدددحڂٿي  

ٺددددحڄ جپٷحٞددددي ڂطٛددددٍٲح ٲددددي ٪ٿددددوڀ ٺػَددددٍز ويٺددددٍ   

أڂَــددـك أذددڅ أذددي جپٛددٿص ٲددي ٌْددحپطك وأغوددي ٪ٿَددك        

ويٺدددٍ  ذدددڅ ذٗدددٿوجټ ٲدددي جپٛدددٿس وٶدددحټ ٺدددحڄ ٶحٞدددي 

ٶدددددو٘ وجنڃدددددَځ وٶَدددددٽ أچدددددك ٺدددددحڄ ٍكٳددددد٥ ٺطدددددحخ   

ْدددَروٍك أچٗدددى ٪ودددك جذدددڅ ذدددٍى ، ٶوپدددك ٲدددي ڂدددىٍف    

:ٍ٫ٖ 

َِٓڃص   ذكى ُقٓحڂٹ جّووجءُق

 



 وض٧حٲٍش ذٳطوقٹ جّذوحُء                        

 ٕ ُضوِٻٍڄ ٶرٽ جپ٫ٍِجِٸ أذحهح

 ٲٻًج ضٻوُڄ جپٯحٌُز جپٯىٌجُء                        

 ُن٣َرْص ڂ٫حٶٿ ح جپٷوــح

 وذِٟى يپٹ ُضْه٣ُد جپكٓوـــحُء                    

ُٞ ح  ٲأضـطـٹ ٲي َى جپ٫ٍىٍّ أٌ

 َڂهٟوذس  وڂڅ جپـَىِڀ جپِكَوـــحُء                    

ٶددحټ وأچٗددىچي پوٳٓددك ٍڃددىـ هددٖټ جپىوپددس ذددڅ ذٗددٍ      

 ٚحقد ٪ـــًَجخ پك:

 ووڄ ٪ًَجخ ڂڅ هوټ وڂڅ ن٣ٍ ٺځ

 وٺځ ذ ح پي ڂڅ ْ ٽ وڂڅ و٢ٍ                 

 پڃح ضٛٳكُص هًج جپهٿٵ ڂوطِٷىج 

ٍٍ ؾوهٍ                       جپرٍٗوؾىضٻځ ىټ ذٗ

 ٍح ذڅ جٕپي يٺٍهُځ ًٍَْج أقٖ جپكىٍع

              ٍِ  ئيج ؾٍى وڂٓطوُ  جّْڃح٨ وجپٳٻ

ٍٍ ُٚكِٱ جّْٳحٌ ڂڅ َْ  جپڃحپي 

 



َٓڃحٌ ذحپٓڃٍ                   وجپٗح ٪ٿي جپٓڅ جپ

 ئيج جْطٳح ٞوج ذٗيء ڂڅ قىٍػ ځ

 ؾٿوج ذڃػٽ چَٓځ جپٍوٜ ٲي جپٗؿٍ             

 وقَڅ ڂٟوجج٪ػوج ٪څ جپٷ٣ٍ ڂو ٖ 

 أذٷوج پوح ٍَْج ُضٯوي ٪څ جپِٷ٣ٍ                   

 ڂڅ ٺٽ چىٍذٻأڄ جپطحؾڃٻطوٳح

 ؾرَوك هحپس  وجٌش ٪ٿي ٶڃٍى                   

 ئيج ضأڂٿطك وجپَٓٱ ٲي ٍى 

 ٌأٍَص جڂٟي ڂڅ جپٛڃٛحڂس جپًٺٍ               

 ئچي وڂىـ هٖټ جپىوپس ذڅ قٓحڀ جپىٍڅ

 ذحپوٚٱ پِذحء وجّغٍ                            

 ُڂ ٍى ڂڅ جپؿرٽ أذٍجوج ئپي ٪ىڄ

 وؾحپد   ْٳ ح ضڃٍج ئپي هؿٍى                  

َْوووِ  ٪څ يٺٍ ڂكطى   ٲي يٺٍ

                 ٍِ  ُڂٯُپڃطڅ وپَّ جپ٫َڅ ٺحپهرـــ

 وهٽ ٍُٷحټ ذأڄ جپٗڃّ ُڂٍٗٶس 

 



 ٢ر٫ح وأڄ جپوىى ڂڅ َٖڃِس جپڃ٣ـــٍ              

 ڂڅ پي ذٗٻٍٸ أڀ ڂڅ پْچحڀ ذك

 ٍحڂوٷًى ذ٫ى ڂوضي ڂڅ أيى جپُكٳٍ               

 وووُش أ٪ٟحَء ؾٓڃي ُ٪ىَڄ أْوًس

 ُضػوي ذٗٻٍٸ قطي جپٓڃ٩ وجپرٍٛ                

 وٶحټ جپِٻرٍجچُي أچٗىچي پوٳِٓك ٶوپك ٫ٍٖ:

 أقڃٽٶٓڃح پٷى ُقّڃٿُص ڂح پځ 

ٌُڂَُص ذحّڂٍ جپًى پځ أٲ٫ـــُٽ                      و

 وضوٚٽ جپٓح٪ي ذأپ٣ٱ ٫َِْك

 ڂطٓررح قطي ٌڂحچي ڂڅ ٪ٿــــي                 

 َڂڅ ُڂوٷًى ڂڅ و٢ٌس جپػٯٍ جپًى 

 أٚركُص ڂوك ذٷو٘ ٌهڅ جپڃوُټِِ                

 ٕ أْط٩َ٣ ئٶحڂس ٲَ ح

 ٌقــٿس وضوٷِٽوٕ ڂطڃٻوح ڂڅ                      

 ٍح چٳّ ٚرٍج وجقطٓحذح

 ئچ ح ٮڃٍجش أٍحڀ ضڃٍ وضوؿٿي                   

 



 ٕ ضَأْي ڂڅ ٌوـ ٌذٹ وجقًٌى 

 أڄ ضٓطٷٍى ذحپٷوو٠ ٲُطهًټ                     

 ٲي ج  هٿٻٹ ئڄ هٿٻص قڃَىًز

 و٪ٿَك أؾٍٸ ٲح ٚرٍى وضوٺٿي                

 ٶوپـــك:وٶحټ جپٻحڂٿي جچٗىچي  پوٳٓك 

 أأو٢حچوح هٽ پي ئپَٹ ُڂَڃځ 

 وهٽ پٍٺحذي ٲي هوجٸ ُڂَهََُځ                  

 ضؿ ڃطوي قطي جقطوضٹ غځ

 ٌڂي ذي ئپَٹ جپكحوظ جپڃطؿ ځ                

ُ  ڂطُقُـ  ٲڃح ٪وٹ پي ُڂٓطوٲ

 وٕ ٲَٹ پي ڂٓطو٢څ  ُڂطٿَوُڀ                  

 وٲَي ٪ٿي هًج ويجٸ ذٷَس 

 ٛحڄ ذ ح جپ٫ٍٜ جپٛكَف جپُڃٓٿُځٍُ        

 ٲٖ ٣ٍڃ٫څ ٲي ڂحء وؾ ي ٢حڂ٩

 ٲأهوُڄ ٪وىى ڂڅ ئٌجٶس جپىُڀ                      

 ٲأڂح جچػوص ٪وي جپه٣وخ ڂ حذس

 



 ويپٹ ضٷىٍٍى جپًى أضوهُځ                         

 وأڂح ضٍجنص ذحپٷٟحِء ڂ٫وچطي

 ٲڃوضي ڂٓطوٌج أ٪ُٱ وأٺٍڀ                      

 رّ ڂڅ ُقٓڅ جپَٷَڅ ُڂٳحٞس ْأپ

ٍِ وهو ڂػَٿــــــُځ                   ضٍُو  ُقٓحڀ جپَىه

وٶوپدددددُك ٍٍُغدددددي ٪َٓدددددي جذدددددڅ أقڃدددددى ذدددددڅ ٪دددددٍجڀ      

 جّْوجچي ذٷَٛىز ٶوپــــــــــــــــــــــــــك:

 ڂڅ ٍُٛحِقد هًج جپُڂحڄ ٍٻڅ

 چُٛد  ٌَّء جّْٷـــــــــــــــحِڀ                   

 ڂڅ َٲٍجٴ قرٍَد پَّ ٍوٳٹُ 

 ٍُوٻحُء جپٷٿُد أو پٷحُء قڃحِڀ                         

ٍَُ  ذَوڀ ٌٞح٨ٍ  وئيج ْ

 ْخء  ذ٫ىُ  ذ٫حڀ ٲ٣حڀ                              

ٍٍ ٺٍٍڃح ٍُٚوٰ وه  پو ضه٣ص 

ٍَجڀ                               پطه٣ص ٲطي ذوي ٪

ٍُ ٪٣ـحِء َ٪ٿڃح  ٲي جپ٫ٿوُڀ ذك

 



 ٢ووُ  ِقـْٿٍځ ُقٓحُڀ ٌجى جٮطــــٍجڀ                  

 پځ ضُټ وجقُى جپٍّوٍِس وجپڃٷىجٌ

 قطــــــــــــَي قٿٿَص وجٌ جپڃٷحِڀ                     

ُُذَدددٍ    ٍّٖدددَى ئذدددٍجهَځ جذدددڅ جپ وٶدددحټ ٍٍُغدددي جپٷحٞدددي جپ

 جّْوجچي ذٷوپك:

 ڂ٫ي ٍح ُڂُڄ يج ؾىظ جپٍَٖى ٲٷٱ

 ٓحقطك ڂُجو جْٓو ڂـُــــ٩ِ   چٓٳف ذ                   

َٛرح أٌوجچُك  وجڂٓف ذأٌوجڄ جپ

ُُٖكـــوَخ جپرٿـــــَٷ٩ِ                       ٺَٖ ضُٿــَځ ذك 

 ٲــُروَو چٳٓي پو ْٷَــُص ُضٍجَذُك

   ـــ٩ِوڀَ  ُڂ ؿطي ووٲوطــــكُُ ذحُّٞٿ               

 ٍح ٶرٍ ئذٍجهَځ ذٹ ٍح ضٍذس  

ٍُڀ أؾڃ٩                            جٓقـــٓحُڄ ٢ًٍج وجپطٻ

 َ٪َٻَٳــْص ٪ٿَٹ َڂٍجقــځ  ٺٳٿص

 پڃڅ وجٌٍص ُؾڃَٿــطُك ذرٍو جپڃٟؿ٩              

 وضوٳــٓص ٲَٹ جپٛرح ڂٳطوٶس 

 



 ذوَٓــځ ڂٓــٹ ٌٍحٞ ح جپڃطٟو٨ُ                

 وپٷى ؾڃ٫ص ڂڅ جپڃٻحٌڀ وجپكؿي

ٍَ وجُٕء ڂحپځ ٍُؿــــڃ٩ِ                        وجپرــ

ٍُ ذحولٍ   أو ڂح ٪ؿرُص پ٣ــوِو ٪ــ

                  ِ٨ٌُ  ُڂٓطوو٨ ٲي يى جپػحپع جّي

 َوپــؿىِ  ِڂــڅ و٢ــي جپٻوجٺد ٌجٶًَح

ٍْڂــ٩ُِ                   ٺَٱ جٌضٟي ڂڅ ذ٫ىهح ذحپَ

ٍَوى ٲَ ځ هــَ ـحِش أىُ  جپوحِ  پځ ٍُٯــڅِ  جپ

َٗــٽِ  پــځ ٍطــٛى٨ِ                           وأى جپ

 ٍح ذــڅَ  جپُذـٍََ  وٲــٹ أ٪ــ٧ځُ  ِ٪ــرٍز

ٍُ أُ ْوٍز پــَڃٳَؿـــ٩ِ                   پــٗـَرفٍ  وجٺر

 ُٚڃـَْص ڂٓــحڂ٩ُ  ٪حٌٰ ذٹ پځ

 ٍَٛــفُ  پڃوج٪٥ جٍّحڀ ٲَٹ وپــْځ ٍـ٩ِ             

 ٖحٺَح وذ حوپٷى وٶٳـُص ٪ٿي ٌذو٪ٹ 

 جَپًى ذي ڂڅ ؾوى وضوؾــ٩ُ ِِ                     

 ٲكڃــىشُ  ٢ٍٲي ٺَٱ أچؿىــوي ذ ـح

 



 ويڂڃُص ٶٿــري ٺـَٱ پــځ ٍوٷ٣ــ٩ِ                 

 ويٺـٍُش ُڂُوقــځ جپوٲوو ذرحذ ح

 ٲي ٺـُٽ قـَڅ وٲحوٍز أو َڂ٣ـِڃـــــــ٩ِ               

َْـك جپٯــىجزِ  و ََٿ َْٿ ْٓرـًسٚــرٍج   قـ

 ٲحپٛرٍُ  أؾڃــٽ قحپٍس ٲي َڂؿــڃــ٩                 

 ئڄ پځ ٍُٻـڅ پٻـڃح ٪ٿي ڂح چح ذٻــُځْ 

 ٢ــر٩ ًُ جپؿــٿَى ٶ٫ح وزُ  جپُڃطــ٣ــَّڃــ٩ِ              

وهددي ٶٛددَىز قڃ٫ددص ئپددي جپ٣ددوټ ُقٓـددـڅ جپ٣َــددـَْوټ        

وأوٌو جذددڅ ْدد٫َى پددُك ڂڃددح ٺطددرٖ ٓذددڅ َ٪ـددـٍځ پددُك پددځ         

 ُ ٲي جپٖٓڀ ٶوپــُك ٖــ٫ٍ: ٍُوٛٳك

                  ُٰ ْٝ ٪ــٿَٹ ٲڃحپي پي ٪وٹ ُڂْوـٍٛ  نــٳــِـ

 ئڄ پځ ٍٻڅ ذي ٮـِوًح ٪ـَْوـٻــځُ  ٲرــي ٦ََٿـــُٱ      

 ڂوكطوــي ڂوٹ جچٳح ڂٿوُ  أچٱ   ضــؿَوـــورح

 وؾــرـَـوًح ِڂٿــــــوُ  ٚــَٿـــــٱُ                    

ُٚكٍٱ٢وى پٹ   جپُرـ٫ـى ٪ـوُك ٮـٍَ ڂح 

 ضح ضَٻـــُځ وْــط٣وى ذَووح جپٛــُكـُــُٱ          

 



ّ  ڂوٹ چح ٍس   قطـَح ڀ أوچـوج وچٳ

ٍ  أُ ُچــُٱ                  وٺځ أٌٴُ  وجچطــُځ ڂ٫ٗـــ

 أٌى جپٷ٫َ٣س ٶى ٚحٌش ُضــؿحوِ 

ِٓرــُك ٍوڂح َْو٫ــ٣ُٱ            ذوي ِ٪٣ٳي وأقـ

٘     وپـدددـكُ  وٍدددوجڄ   ٖددد٫ٍ ٺرَدددٍ وٶٳدددص ٪ٿَدددك ذٷـدددـو

 وجٺػٍ  ٲي ضٗطٻـي جپُڂحڄ وجٓنــوجڄ.

٪ٿدددددي ذدددددڅ ڂكڃدددددى ذدددددڅ ٪ٿدددددي  -( ٕٓٓ) 

جپكٟـدددـٍڂي جّٖدددرَٿي أذدددو جپكٓدددڅ ذدددڅ     

جپٍچـددددـَىى ؛ ّچددددك  نددددٍوٰ وٺددددحڄ ٍٷددددحټ پددددُك   

ڂو دددح وجپٷ٢ٍردددي ٕ ٶحڂطدددـك ذ دددح وضدددأوخ ذ دددح وٺدددحڄ    

چكوٍدددددح ؾٿدددددَٖ ُڂٗددددددحٌٺح ٲدددددي جّٚدددددوپَڅ و٪ٿددددددځ     

و ٪دددڅ جذدددڅ ڂٿٻدددوڄ وجّْدددطحي   جپٳدددٍجٍٝ أندددً جپوكددد 

أذددددددي ٺڃددددددٍ ذددددددڅ ٦ددددددحهٍ جپڃ٫ددددددٍوٰ ذحپهــددددددـىخُ    

وٚـدددـَوٱ ضٛدددحچَٱ ڂو دددح ٖدددٍـ ٺـدددـحخ َْرـــدددـوٍك    

ُٓـددددـ َٿي وجذددددڅ    وٺطددددحخ جپؿ ـددددـُڃٽ وپددددك ٌُو ٪ٿددددي جپ

ڂٿـددددددـٻوڄ وجذددددددڅ ڂٟـددددددـي وپددددددك  ٪ٿددددددي ٺطـددددددـحخ    

جٌٖٓـددددـحو ٓڂـددددـحڀ جپكـددددـٍڂَڅ چٷـددددـى   وچٷددددـى ٪ٿددددي    

ټ وجپودددددـكو جٓڂددددحڀ أٍٟدددددح ڂوجٞدددد٩ ٲدددددي  جّٚـددددـو   

وٺددددحڄ أ٪ُذددددح پددددځ ٍطددددُوؼ وٕ ضٓددددٍخ وڂدددد٩ يپددددٹ    

ٲٿـددـځ ٍُطـدددـ ځ ڂددد٩ پُوڂـدددـك ْٻوـدددـي جپكدددح چدددحش ٢دددوَټ  

 



ًَز جپوددددـٻحـ        ُ٪ڃـددددـٍ  وٺددددحڄ ٍٷددددوټ أٲٻددددٍُش ٲددددي پدددد

ٲٍأٍط ددددددح ٕ ضرٿدددددد٭ ئٕ ذڃٗددددددحٴ ئقددددددىجهح ضٻُٿـددددددـُٱ     

وجٕٖدددددطٯحټ ذ دددددح ٪دددددڅ جپطٓدددددوف    ڂَٖڂدددددس جپڃدددددٍأز 

َ دددح وجپڃ٣حپ٫دددس وجپػحچَدددس ضٻٿدددٱ وجٌ پ دددح ٕ ٍٻدددوڄ ٲ  

ڂدددددڅ أٮدددددحٌ ڂودددددُك وجپػحپػدددددس ضٻٿدددددُٱ نحوڂدددددس پ دددددح      

و٪ؿدددددددوَ ضإچٓددددددد ح وجپٍجذ٫دددددددس ضٻٿدددددددٱ جپٻٓدددددددوز  

وجپوٳٷدددس وهدددي أ٪٧ڃ دددح وأچدددح ٌٶَدددٵ جپوؾدددك وپدددَّ  

پددك ئٕ ڂحٍٛددٽ ئپددَي ڂددڅ أؾـددـٍز جٓٶددٍجء ٲدداڄ ٺٳددحچي      

َٛددددددـٍ ٪ٿددددددَي ٚددددددرٍش      قڃددددددىُش ج  ض٫ددددددحپي وئڄ ٶ

وجپڃددددددوضٖ ٪وددددددىى أهددددددوڄ ڂددددددڅ ْددددددإجټ جپوددددددحِ    

ذوپددددى وهددددًج ٺٿددددك ئيج   وجپهحڂٓددددس نٗددددَس أڄ ضددددأضي 

وجٲٷددددص أنٖٶددددي وأچددددح ٌؾددددٽ ٮَددددوٌ وپددددًز جپوٻددددحـ    

وجقدددىز وجپڃوجچددد٩ ٺػَدددٍز ٲطٍٺدددص جپوجقدددىز ّٖدددَحء     

أڄ ڂددددحش ٲَددددك  وپددددځ ٍددددُټ ڂوٳددددٍوج ٲددددي جپهددددحڄ ئپددددي

ذأٖددددرَٿَس وپددددځ ضوؾددددى پددددُك ىٕڂددددح ٪ٿددددي ذىچددددك وڂددددح   

ضكطددددك ِٲددددٍجٔ وٺطددددحخ َْرــددددـوٍك ڂهـددددـىضُك ضكـددددـص  

و أڄ ٕ ٌأْـددددددددـك : ٲٷددددددددحټ جّْددددددددطحي ُهـددددددددـىٍٽ أٌج   

ٍُٳحٌٶـدددددـك ئپدددددي جپڃڃـدددددـحش. ضوٲـدددددـي ْوـدددددـس ضدددددـ٩ٓ    

وْـددددـطڃحٍس وٶددددحټ ذددددڅ ْدددد٫َى ْددددوس ْـددددـص وٶـددددـَٽ  

 ْــوس ٪ٗــٍز وْطــڃحٍس ٪ٳح ج  ٪وــك.

٪ـدددـٿي ذدددڅ ڂكڃدددى ذدددڅ    –(  ٕٔٓٓ) 

أذددي جپٷحْددځ ذددڅ ڂهطددحٌ ذددڅ أذددي      ڂوٛددوٌ ذددڅ  

 



ذٻدددددٍ جْٓدددددٻوىٌجچي جپڃو٫ـدددددـوش ذدددددحپٍُڅ و٫ٍدددددٍٰ     

جپڃدددحپٻي جپٷحٞدددي ، ْدددڃ٩    ذدددحذڅ جپڃوَـدددـٍ ، جپٳٷَدددك   

وٮَددددددٍ  وٺددددددحڄ  جپكددددددىٍع ڂددددددڅ جذددددددڅ جپڃهـددددددـَٿي 

ڂكـدددددـىغح ٲحٞدددددٖ ، ٚدددددوٱ ٺطـدددددـحذح ٪ٿدددددي ضدددددٍجؾځ    

جپرهـدددددـحٌى وأضدددددي ٲدددددي ذ٫ٟـدددددـك أٖدددددَحء قٓـدددددـوك   

وضٻٿدددٱ ٲدددي ذ٫ٟددد ح أٖدددَحء ذ٫َدددىز وضدددوپي جپٷٟدددحء  

ُٚدددِىٌوج    ذحْٓدددٻوىٌٍس ڂـدددـىز وؾدددٍش پ دددځ ڂكوـدددـس و

غدددځ َجپدددص وڂٟدددي ٪ٿدددي ؾڃَدددٽ ُوپدددَى ذحْٓدددٻوىٌٍس      

ي جپ٫ٗـددددـٍ جّوټ ڂددددڅ ٌذَدددد٩ جّوټ ْددددوس ضٓـددددـ٩  ٲدددد

و٪ٗـددددـٍٍڅ وْدددددطڃحٍس، وضوٲـدددددـي ٲددددي ذٿدددددى  ٍدددددوڀ   

ٍّ وضٓـدددددـ٫َڅ ، قدددددىغوح      جّٞكـدددددـي ْـدددددـوس نڃـدددددـ

 -٪ـددددـو ٖ جپڃكـددددـِىُظ ُڂـددددـ٫َڅ جپددددِىٍڅ جپڃٛـددددـ٣ٯوچي 

 .-ٌٞي ج  ٪وك

٪ٿـددددددـي ذدددددددڅ ڂكڃدددددددى ذدددددددڅ    -(  ٕٕٓ) 

ٍوْددددددٱ جپٷَٓددددددي جپڃ٫ددددددٍوٰ ذددددددح ذددددددڅ  

تأذدددددح جپكٓدددددڅ  ـدددددـويٍَُٻنـدددددـٍوٰ جپٷ٢ٍرـدددددـي 

ٺددحڄ أوٍرددح ٖددح٪ٍج أنددً ٪ددڅ ڂٗددحٍم ٶ٢ٍرددس وْددڃ٩      

جپكددددىٍع ووٚددددٽ ڂددددڅ جپڃٯددددٍخ ئپددددي وٍددددحٌ ڂٛددددـٍ  

وٌقددٽ ئپددي وڂٗـددـٵ ٲأٶددحڀ ذ ددح ڂددىز غددځ جچطٷددٽ ئپددي        

قٿـددددـد وٶٛـددددـى ڂٿٻ ددددح جپ٧ـددددـحهٍ وچ٧ـددددـځ أذَحضددددك      

 جپڃٗ وٌز جپطي ڂو ح ٶـــوپك:

 



ٍَ  وٲي   ٍَ أ٣ٖــُ  قٿــرُص جپىهــ

 َقَٿـــِد ٚٳح قْٿــــري                              

ٶدددحټ وأٶدددحڀ ڂـدددـُىز ٍطدددٍوو ذدددَڅ قٿـدددـد وجپڃــدددـوٚٽ     

وٍڃدددددىـ چدددددوٌ جپدددددىٍڅ أٌْدددددٖڄ ٖدددددح  ذحپڃوٚـدددددـٽ  

وٍڃددددىـ جپٟددددحهٍ ذكـددددـٿد ئپددددي أڄ قٟـددددـٍ ٪وـددددـى   

جپ٧حهـدددـٍ ٲدددي پَٿدددس ٲدددي ٌڂٟـدددـحڄ وجپٗدددٍٍٱ ضـدددـحؼ  

٣ٍُـدددـِوټ وٺدددحڄ جذدددڅ نـدددـٍوٰ    جپ٫ُـدددـٖ ٫ٍِــدددـ٥ِ وٺدددحڄ 

ٶددددى أضـددددـي ذڃددددىٍف ٲددددي جپ٧ـددددـحهٍ وأوټ جپٷٛـددددـَىز     

 ٶــوپُك:

ُّ جپ ــىجٍس ٲي أذوحِء أٍــوخ  ٖــڃ

 ُأنــص جپوــَرـوز ٲي أذوخء ٫ٍــٷــوخ               

 هـځُ  جپڃٍٖٹ ٲي َى جپڃٿوٸ

ْْى جپكٍوخ وأٶڃحٌ جپڃكحٌٍد              وُهــځ ُأ

ٲددي ٦ُٿڃددس ٲٓددٷ١ ٲددي ُؾددد     غددځ نددٍؼ پٍٍَددٵ جپڃددحء    

٫٢دددحڀ وهدددو قدددحٌ ٲڃدددحش ٲَدددك وجپٷٛدددَىز ٲدددي ٍدددى        

وهددددي ڂٟددددڃوڂس ٪ٿَ ددددح ٲددددأڂٍ جپ٧ددددحهٍ أڄ ُضؿ٫ددددٽ   

ٚدددددٿس جپٷٛدددددَىز ٲدددددي ضؿ َدددددُ  وجپٛدددددىٶس ٪ودددددك      

وأ٦ ددددٍ جّْددددٱ ٪ٿَددددك وجضٳددددٵ ذ٫ددددى يپددددٹ أڄ جذددددڅ   

ُٓدددوَوٍَز جپٗدددح٪ٍ قٟدددٍ وڂ٫دددك ٶٛدددَىز ٍوٗدددىهح      جپ

پٿ٧ددددحهٍ ٲوؾددددى جپٗددددٍٍٱ ضددددحؼ جپ٫ُددددٖ ٲددددي جپددددىهٿَُ  

 



ٛدددى جپدددىنوټ پددد٥٫َ ٶدددحټ ٲردددحوٌ وٺطدددد ئپدددي  وهدددو ٍٷ

 جپ٧حهٍ ذٷوپك ٫ٍٖ:

 جپ٫رـُى ٶى وجٲي پَوٗى ڂىقك ڂىقك

 ُذِوَص ٶوج٪ىهح ٪ٿي جپطهٳَٱ                     

 وأنحٰ ڂڅ ضحؼ جپ٫ُٖ ض٣وٍٿك

                    ِٰ  ٲحپكٵ ڂٿكٵ جذُڅ نـــــــٍو

وأوٌو أذدددددددو جپركدددددددٍ ئوٌٍدددددددّ ٲدددددددي ٺطـدددددددـحذك َجو   

 ٫ٍٖ جذڅ نٍوٰ ٶــوپك:جپڃٓحٲٍ ڂڅ 

 وُڂّوو٨ُ جپكٍٺحش ٍٿ٫ُد ذحپُو ي

 پرّ جپڃكحْڅ ٪وى نٿ٩ پرحِْك                   

 ُڂطأوو  ٲي جپُٯٛڅ ذَڅ ٌٍحٍٞس

ِْـــِك                     ُڂطِٖ٪د  ٺحپ٧ري ٪وــَى ِٺوح

 ذحپ٫ٷٽ ٍٿ٫ُد ُڂٷرٖ أو ڂىذٍج

 ٺحپىهـٍ ٍٿ٫د ٺَٱ ٖحء ذوحِْك                   

ُٟځ پٿٷىڂَڅ ڂوُك ٌجُْك  وٍ

 ٺحپَٓٱ َٞځ يذحذك ِپٍٍحْــــــــــــِك          

 



ٶدددحټ جذدددڅ ْددد٫َى وأچٗدددىچي پدددك ٖدددَُهوح جّ٪ٿدددځ أذدددو     

 ئْكحٴ جپر٣ٿَوْي ٶوپــك:

 ٕ ُض٧ ٍَڄ ٚٳحًء وٕ پڃڅ ض٣ٛٳَِك پوٕ

 ٚٳحء َؾحؼ پځ ٍو٧ٍ جپروټ ٲَك                  

 وٶوپــك:

 ىجٌ  ٲٿڃحوٺحڄ ٮٍٍد جپُكٓڅ ٶرٽ ِٮ

 جپطكي ٚحٌ جپٯٍٍد جپڃَٛوٳح                      

 وٶوپك:

 ڂػٿي ٍَُٓڃي أوٍرح ڂػٿي ٍَُٓڃي أٌٍــرح

 ڂطي وؾىُش ٺػَرح ٮٍُْص ٲَك ٶَٟرح             

 وٕ أذحپي نَٛرحوؾىضُك أڀ ؾىٍرح   

 :وٶوپك ٪وى ٌقَٿك

 وأٚركُص أٚرو پٿڃٗحٌٴ ٢حپ٫ح

 ّچي ٌأٍص جپٗڃّ ضوك١ُ ٲي جپٯــٍِخ         

ٶدددحټ وجؾطڃ٫دددُص ٲدددي وڂٗدددٵ ذدددحذڅ جپٿِ دددد ٲدددحنرٍچي    

أڄ أذدددح  و٪دددح أذدددڅ ندددٍوٰ و٪دددحء پدددځ ٍٍٞدددِك ٲدددو٧ځ   

 ٲَك ٶوپك ٫ٍٖ:

 



 و٪ــحچي جذڅ پ ــَد و٪حـحًء ٮـٍَ چرَـــــِك

 ئڄ ُ٪ىُش ٌٍوڂح ئپَك ٲوجپًى ٲي أذــــَِك         

ًٌِچي     وپدددو و٪دددوضوي ئپدددي   ٶدددحټ ٲٷَدددك أذدددي ٲٷدددحټ أ٪ددد

جپؿوددس غددځ وٶدد٩ پددي ڂػددٽ هددًج ڂددح أ٫ٞطـددـُك وٶددى ٶَددٽ       

و٪دددىجوز جپٗددد٫ٍجء ذدددثّ جپُڃٷطودددي ووجؾدددد أڄ ٍُٷدددحټ 

وٚدددىجٶس جپٗددد٫ٍجء وٕ نَدددٍ ٲدددي ٚدددكرط ځ وٕ ٲدددي  

ٶدددحټ وٺطدددد ئپدددي جذدددڅ ٺرَدددٍ ٣ٍٿدددد ڂودددك       ٪دددىجوض ځ

 أٞكَس ٶوپـــك:

 ٍحڂڅ ْڃح ٲي جپڃ٫حپي ذؿــِِى  وِذِؿى 

 أچح چؿٽ نٍوٰ ٲحڂوڅ ٪ٿَِك ذؿى                

ٶدددددحټ وضدددددوٲي ٲدددددي ٖددددد ٍ ٌڂٟدددددحڄ ْدددددوس أٌذددددد٩     

 وْطڃحٍس ٌٞي ج  ٪وُك.

٪ـدددددددـٿي ذدددددددڅ ڂكڃدددددددى ذدددددددڅ    -   ٖٕٓ) 

جپ٫ـددـُ ذددڅ أقددـڃى ذددڅ جْكـددـٵ    ڂكڃددوو ذددڅ أذددي  

ذددددددڅ جذددددددٍجهَځ جپٻددددددحٌَوچي جپرٯــددددددـىجوى ٍُوـددددددـ٫ص     

ذدددددحپ٧ ٍَ جپٳٷَدددددك جپٗدددددحٲ٫ي ْدددددِڃ٩ جپكدددددىٍع ڂدددددڅ    

٪ٿدددي جذدددڅ جپڃٍضٟدددي  جّڂٍَأذددي ڂكڃدددى جپكٓدددڅ ذدددڅ 

وأذددي ٪رددى ج  ڂكڃددى ذددڅ ٪رددى جپٍقڃددحڄ ذددڅ ڂكڃددى      

وٺدددحڄ  وأذدددي ٪ردددى ج  ڂكڃدددى ذدددڅ ْددد٫َى جپوجْددد٣ي   

ٍِقددددددح قحْددددددرح ڂإٌنددددددح ٖددددددح٪ٍج ٺػَددددددٍ جپددددددطٖوز   ٲ

 



وجپ٫ردددددددحوز ڂطوجٞددددددد٫ح ڂ َردددددددح وٶدددددددوٌج وٚدددددددوٱ    

ضٛددددحچَٱ ڂو ددددح ٺطددددحخ جپوـددددـرٍجِ جپُڃٟـددددـيء ٲددددي   

جپٳٷدددددك وٺطدددددحخ جپڃو٧وڂدددددس جّْدددددىٍك ٲدددددي جپٿٯدددددس      

 وٺطحخ  وڂؿٿىز  

ٺوددددددُ جپكٓددددددحخ ٲددددددي جپكٓددددددحخ ڂؿٿددددددىز وٺطددددددحخ   

جپڃٖقدددددس ٲدددددي جپٳٖقدددددس ڂؿٿدددددىز وٺطدددددحخ ٌوٞدددددس    

جّوٍـددددـد ٲددددي جپطحٌٍــددددـم ْددددر٫س و٪ٗددددٍوڄ ڂؿٿددددىج  

وٚددوٱ ٲددي جپٓددٍَ وٲددي جپطٛددوٰ وپددك چ٧ددځ وڂددڅ      

 چ٧ڃك ٶــوپك ٫ٖــٍ...ٶحټ:

 ٱ ٺحپرىٌ َجٌچي ٲي جپ٧ٖڀ أهَُ

 ذوؾك ڂوـــُك ٍٿــوـ جپوــوٌُ                     

ٌَُش چ حٌج ٶحټ  ٶٿص أهٖ پو ُٺوص 

    ڂ ٖ ٲي جپٿَٽ ضــرىو جپرىوٌُ                      

 وٶــوپك:

 أٶحڀ ُ٪ًٌى ٲي ُقرــِك جپڃَٽُ 

 ٦رُي ٺوحًِ  ٶى َجچك ٺٳــُٽ                       

 ڂٷ٢ٍٵ ذحپؿڃحټ يى هٍَٱ

 ٍٍُٟخ ٲَك ذ٫ٗٷي جپُڃػــُٽ                        

 



 ڂڅ ُٮوؽ چح٦ٍ  ٍٍڂي ذٓ ځ

 ٍح ذأذي ڂڅ َچرحپ ح جپڃٷــــــُٽ                      

 أْ ٍ ٢ٍِ ٲي ٲطوٌ چح٦ٍ 

 وجپ٫ٗٵ  وجء ووجؤ ُُ جپُٷرــــــــــــــُٽ              

 ٦ٿځ ذوحٍح  ذحٌو َٖځُ 

 ٺأچك ٲي ڂىجٶس جپ٫ٓـــــٽ                         

ٌُ ؾڃحټ ذٷٿد ٪حٖٷك ٪څ پوڀ  ذى

 ُٽــــــــُ٪ــّى ئپك ذِك ٖــ٫                          

 ضح  ٪ٿَوح ذكٓڅ ٚوٌضك

 ُٽـــــــــــَف ٢ٍٰ ٍٍُُوك جپْٻكـــوٮ              

وهددي ٶٛددَىز ڂ٣وپدددك. ڂوپددى  ٍدددوڀ جپػٖغددحء ْدددحذ٩      

يى جپٷ٫ددددىز ْددددوس ئقددددىى ٪ٍٗزوْددددطڃحٍس وضددددوٲي    

ٲدددي پَٿدددس جپؿڃ٫دددس ٌجذددد٩ ٪ٗدددٍ ٖددد ٍ ٌذَددد٩ جّوټ       

 .ْوس ْر٩ٍ وض٫َٓڅ

٪ـدددددـٿي ذدددددڅ ڂكڃدددددى ذدددددڅ   -    ٕٗٓ)

٪رددددددى ج  ذددددددڅ ڂٳددددددٍؼ أذددددددي ذٻددددددٍ ذددددددڅ 

جّچٛددددددحٌى جْٕددددددٻوىٌجچي جپڃوپددددددى جپُٳـددددددـوى 

 



جپڃو٫ددددوش ذحپٗددددڃّ جپٳٷَددددك جپٗددددحٲ٫ي     جپڃكطـددددـى(

ٺددددحڄ قٓددددڅ جپددددًهڅ قددددحو جپٷٍٍكددددس يٺددددي جپٳ٣ددددٍز    

ڂٗدددددحٌٺح ٲدددددي جپٳٷدددددك وجّٚدددددوټ وجپوكدددددو وجّوخ     

 ڂطوجٞدددد٫ح ، ْددددڃ٩ جپكددددىٍع ڂددددڅ جپكددددحٲ٧َڅ ٪رددددى    

جپڃددددإڂڅ جپددددىڂَح٢ي وٶحٞددددي جپٷٟددددحز أذددددي جپٳددددطف    

ڂكڃدددى ذدددڅ ٪ٿدددي جپٷٗدددٍَى وَٕڂدددك وجْدددطڃٿي پدددك      

و٪ٿدددٵ ٪ودددك ٖدددٍـ جٓپڃدددحڀ وٶدددٍأ جپٳٷدددك وجّٚدددوټ    

وجپوكدددددو ٪ٿدددددي جپٗدددددَم ٪ـدددددـٿځ جپدددددىٍڅ جذدددددڅ ذودددددص   

جپ٫ٍجٶدددي وٺدددحڄ جپٗدددَم ضٷدددي جپدددىٍڅ ٶدددى چىذدددك ٲدددي        

ضٍٺددددسٍ  ٲٿڃددددح ضددددوٲي جپٗددددَم ووپددددي جپٷٟددددح ٶحٞددددي  

كڃددددىجپٻوحچي ُضُٻّٿددددځ ٪ٿَددددك   جپُٷٟددددحز أذددددو ٪رددددى ج  ڂ  

ٍَؼ جپُٳددوى       ٪وددى  وُيٺددٍ ٪وددك ٲددي جپطٍٺددس ِپ٫َرـددـى  وندد

ئپدددي قددددحچوش جپڃدددوّٶ٫َِڅ ويٺددددٍ أڄ ٶحٞدددي جپُٷٟددددحز    

ٍَُ    وٕ  ُ جپ٫ــُٷـدددددـوو ٲأچٻـدددددـٍ ٪ٿـدددددـَك وجٶطٟدددددي ِٲٻددددد

جپطوؾدددك ئپدددي جپٛددد٫َى ٲكٟدددٍ ئپدددي ٶـدددـو٘ وأٶدددحڀ      

ذ دددح ُڂـدددـىز وپدددځ ُضكڃدددى ْدددٍَضك غدددځ ٢دددحذوي ذٷـدددـو٘  

 ِ أقڃدددددى ذدددددڅ ٪ٿدددددي جذدددددڅ جپٓـدددددـىٍى      أذدددددو جپ٫ردددددح

جّْــَْوددددددـحى جپڃىٌْددددددس جپطددددددي ذٷـددددددـو٘ وقٟددددددٍ   

جپددددددىٌِ ذ ددددددح قٟددددددٍ جپُٳددددددوُى جپددددددىٌِ وذكددددددع   

ٲأ٪ؿدددد ذدددك جذدددڅ جپٓـدددـَىٍى وٺٓدددح  ٺٓـدددـوز قٓـدددـوس 

ٚـدددـُْكرَطُك جپدددي ڂىٍودددس أْـدددـوح ووُٕ  ج٪دددحوز      وأندددً 

جپڃىٌْددددس جّٶــٍڂَـددددـس وأقـددددـٓڅ ئپـددددـَِك وٚـددددـكرك  

ـددددـُٿځ ٪ــٿـددددـَِك وأ٪ـددددـٍٜ ذ ددددح ذ٫ددددٝ جپٗددددرحخ ٲــُطٻ

 



٪ودددك جذدددڅ جپٓــدددـىٍى وجچط دددي ٲدددي جپٳٷـدددـٍ ئپددددي أْڄ       

ٍٍْحچح ڂٗـددددددددـطڃٖ ذٻٓـددددددددـحء غددددددددځ    ٌأٍــطـددددددددـُك ُ٪ـددددددددـ

أقــدددـٍُٟ  أذدددو جپڃوحٶدددد َ٪ـدددـٿُي ذدددڅ ٪ردددى جپوهـدددـحخ   

ئپددددـي ُأيٲــــددددـو پَٷددددٍأ ٪ٿـددددـَك وپددددى  أذددددو جپ٫رددددحِ     

ُڂدددىًز وأقــدددـڅ ئپـدددـَك غدددځ ضوؾـدددـك      أقــڃـدددـى ؛ ٲأٶدددحڀ 

ـدددددـوجڄ ٲأٺٍڂدددددك ٶحٞدددددَ ح أذدددددو جپكؿدددددحؼ     ئپدددددي أْ

ٍوْــدددـٱ ذدددڅ ڂكـــڃــدددـى جَّْو٢ـدددـي وٶدددٍأ ٪ٿـدددـَك  

ُٖـددددـ٫َد وجچطٳدددد٩ ذ ڃددددح  وپددددى  جپٷحٞددددي أذددددو ڂددددىٍڅ 

وٚكـدددـَد ذٓـدددـرد ٖـ٫َُــدددـد ٲهـدددـٍ جپدددىٍڅ چح٦ـدددـٍ     

جپؿــدددددـَؤ  ٲأنـــدددددـً پـدددددـُك ٖـــ ــدددددـحوز جپٻــدددددـحٌڀ   

ّٛـدددددـَٽ ڂـدددددـحٕ وٖــِٳدددددـ٩ پـدددددـك ٪ودددددى      ذ٫َــدددددـًجخ ٲك

ي جپُٷٟددددحز ؾددددـٖټ جپددددىٍڅ ڂكڃـددددـى ذددددڅ ٪رددددى    ٶحٞدددد

جپٷــُوچـددددـي ٲددددوٕ  جپٷـددددـٟح ذُٳـددددـو  غددددځ  جپٍقـددددـڃحڄ

چٷـدددـٿك ئپدددي أَْــدددـو٠ غدددځ ُ٪ـدددـُټ ڂو دددح وأٶدددحڀ ُڂـدددـَىًز 

وضوؾـدددددـك ئپدددددي ڂٻــدددددـس ٖدددددٍٲ ح پدددددَكؽ وٍٷٛدددددى      

جپَـدددددـڃڅ ڂدددددڅ هوـدددددـحٸ پٿطؿـدددددـحٌز ٲهـدددددـحچك جّڂـدددددـٽ 

ّ٪ـدددـڃحټ وأوٌٺـدددـك جّؾـدددـٽ وُوٲــدددـَِڅ ذڃ٫حپــدددـڃ ح وج   

ذهوجضڃ ـددددددددـح وأؾـددددددددـحَُ  جپٷُوٍوــددددددددـي جپڃددددددددًٺوٌ  

ذحپٳــُطـددددـوى وپـددددـك چ٧ــددددـځ وٺددددحڄ ذأْـددددـوح ٖـددددـحخ       

ؾڃـددددـَٽ پـددددـك ٖــددددـحڂس  ٲددددي أچــددددـٳك ٲوــ٧ـددددـځ ٲَـددددـِك   

 وأچٗـــىچي هــًٍڅ جپرَطَڅ وُهڃـــح ٶـــوپك:

 ٍح ْــَح ٍِٿي ٪څ ٖحڂٍس ٲي أچٱ ڂڅ

 



 ٣ـــِٳِكٲٟف جپٯٛوڄ ذڃَٓـــِك ٲي ٪          

 ئَڄ جپًى َذٍَأ جپكوجؾَد ٚحٮ ــح

 چوچــَڅ  ٲي وؾــك جپكرَدِ  ذٿــ٣ُٳِك             

 ٲطوح٨َ جپوــُوچحِڄ ُچٷ٣ــُس قـُٓـْوِك

ٍَهح ڂٿـــٹُ  جپؿــڃحټ ذأچـٳــِك                 ٲأٶــ

وٶددى چ٧ڃددُص أچددح ٲددي هددًج جپڃ٫ـددـوي ڂددح ٖددحء يٺـددـٍُ          

   ِ ٍ  ٕ ذددأ وٺطددد ٺػَددٍج ذه٣ددك    ذددِك ذـ٫ــددـُى وپـددـك چػـددـ

وجپٿٯدددددس وجپطـدددددـٛوٰ ٲدددددي هدددددًج جپكدددددىٍع وجپٳٷدددددك  

وٖـدددددـ٨ٍ ٲدددددي جنطٛدددددحٌ جپٍوٞـدددددـس ويٺـدددددـٍ أچدددددـُك 

أٺـدددـڃٿكُ  ووٶدددٱ ذ٫دددٝ ٺطدددـرِك ٪ٿدددي ٢ٿـردددـِس جپ٫ـدددـٿځ   

وٺـدددددـحچص وٲـدددددـحضُك ٲدددددي ٖ ـدددددـٍ جپڃكـدددددـغڀ ْـدددددـوس    

   ٍَ أٌذـدددـ٫َڅ وْدددر٫ڃحٍس وٶـدددـى ؾدددحوَ جپٓـدددـطَڅ ، ڂـدددـ

حپـدددددددـكَس ٍوڂدددددددح وٶدددددددى  ٪ـدددددددـٿيَّ ذحپڃىٌْــدددددددـس جپٛ

ـددددـحش ٲٷـددددـٿص پـددددـُك جْڃـددددـ٫ ح    چ٧ڃـددددـُص هـددددـً  جّذَ 

 ٲوٶــٱ وأچٗــىضُك ٶــوپي ٖـــ٫ـــٍ :

 وٶـــْى ُٺــْوـُص ٲي ٪ـٛـٍ جپٛـِـَرـح  يج

 ٚــرحذٍس وڂح ٌجٴ ڂڅ پ ــٍو ئپـَي قـرَُد        

 َڂحچي ٚٳــو  ٺـٿُك وپي

 چٛــَُدِ جپٯــحچَحش  ٚـحټڂْڅ ِو                 

 



 ٲٿــَڃــح ٌأٍُص جپٗـَدَ  ٕـ ضٻىٌش

 قــَحضي ٲكٿــو جپ٫َٕ پَـّ ٣ٍـَـُد          

 ڂٓــوًو جپوــرحش ٲاچــُك  أيج جذَــٝ

 وپــَٽ  ٪ــٿي جَڄ جپكـٛحو ٶـٍٍُد              

 وُڂـْىنـٽ هًج جپٗـَِد ْـحٌش

  ڂٓـٍَضي  وٚـحٌ ٪ٿـَ ح پٿ ڃـوڀ ٌٶـَُد         

ٍُْوٌىٲـٖ َض  ٫ْؿــروج ڂَڃح ذىج ڂڅ ٺأذطي 

   وٶى وجضـــي جپڃٗــَد ٪ؿــَُد                    

ٲأ٦ـددددـ ٍ جپطأغـددددـٍُ ذ ـددددـح وذٻددددـي ذٓددددرر ح وذ٫دددددىهح      

ذأٍدددددحڀ ضوؾـدددددـك ئپدددددي ڂٻـدددددـس ٲٿدددددځ ٍكــُدددددـى ٪طـدددددـ ح    

وجْطٍوضددددددـُك جپطـددددددـي ُنٿــِددددددـَٵ ڂوـددددددـ ح، ٪ٳددددددـح ج      

 ٪وــُك.

٪ـــٿددددـي ذددددڅ ڂوْـددددـي ذددددڅ     -ٕ٘ٓ)

٪ـددـٿي ذددڅ أقڃـددـى ذددڅ ڂـكڃـددـى ذددڅ      ڂكڃددـى ذددڅ  

٪ــڃدددـٍ ذدددڅ ٪ردددى ج  جذدددڅ ڂو٣ـدددـوٌ جپكــٟـدددـٍڂي      

جّٖرَـددددددددـٿي جّْددددددددطحي أذـددددددددـو جپكـددددددددـٓڅ جذددددددددڅ     

٪ــٛـدددـٳوٌ ٺدددـحڄ ٪حپڃدددح ذحپ٫ٍذَــدددـس  وجّوخ ٶـدددـٍأ    

ُٗـدددددـٿوذَڅ ْدددددوَڅ       ٪ٿدددددي جّْدددددطحي أذدددددي ٪ٿـدددددـي جپ

 



  ـُكوذوَـِددددُ وـددددـُك ٺػَـددددـٍز وضهـددددـٍؼ ذددددك ووٶ٫ـددددـص ذَ   

ڂوددددحٶٍز ووقٗـددددـس  وٶددددٍأ ٪ـٿددددـي أذددددي جپكـــٓـددددـڅ    

جپَىذـدددـحؼ وٶـدددـَٽ أچدددك َٕڀ جپٗـدددـٿوذَڅ چكـدددـوج ڂدددڅ      

٪ٗـددددـٍ ْـددددـوَڅ وٶددددٍأ ٪ٿـددددـَك ٺطـددددـحخ ْــَِروٍــددددـك 

وٺددددحڄ ٖددددَهوح أغَددددٍ جپددددىٍڅ أذددددو قـددددـَحڄ ٍُــوددددـٳي      

جٺـدددددـڃحپك ٪ــٿدددددـَك ٺطـدددددـحخ ْـَروٍـدددددـك ، وٚـَودددددـٱ   

ىًز چكدددوج ڂدددڅ ٪ٗدددـٍٍڅ ضٛـدددـوَٳح    ضٛـدددـحچَٱ ُڂٳـدددـَ 

ڂوـدددـ ح ٺطـدددـحذك جپڃٷـدددـٍخ ٺػَدددٍ جپطٷحْـدددـَځ ٲٛـدددـَف    

ڂدددڅ جّقٻـدددـحڀ وٺطـدددـحذك   ـڃٿس ـدددج پ٫ردددحٌز ؾـدددـأڂ٩  پؿـ 

جپٗددددـٍـ جپٻـددددـرٍَ پٿؿڃـددددـٽ وجپٗددددٍـ جپٛــٯَـددددـٍ ،   

ٍْو  ٲددددي ذحذددددك     وٺطددددحذٖ جپڃڃطدددد٩ ٲددددي جپطٛـددددـٍٍٱ َٲدددد

وأڂٿـددددددـي ٶ٣ـددددددـ٫ًس ٪ـددددددـٿي ُڂٷــّىڂـددددددـس جپؿـددددددـُوپي  

ـددددددددـٿي ٺطـددددددددـحخ ْــَرـددددددددـوٍك وپـددددددددـك ٺطـددددددددـحخ  و٪

جپڃٳــدددددـطحـ وجپڃٷِىڂدددددـَس جپ ٖپَدددددس وٺطدددددحخ جَّهدددددحٌ  

وئچدددددددددحٌز جپدددددددددىٍحؾي وڂهطـدددددددددـٍٛ جپُڃكطـدددددددددـٓد    

وڂٳددددددحنٍز جپٓددددددحپٱ وجپٯددددددىجٌ وٺطددددددحخ ٞددددددٍجٍٍ     

 جّٖددد٫حٌ وٖدددٍـ ٶ٫٣دددس ڂدددڅ جٍٟٓدددحـ ّذدددي ٪ـدددـٿي 

وٶ٫٣دددددس ڂدددددڅ ٖدددددٍـ جپڃٷدددددٍخ وٖدددددٍـ ّٖددددد٫حٌ      

ـڃحْدددـس وڂدددڅ جپَٓطدددـس وٶ٫٣دددس أٍٟدددح ڂدددڅ ٖدددٍـ جپكـ

ٖدددٍـ وٍدددوجڄ جپڃطورـدددـي وٺدددحڄ ڂدددڅ أٚدددرٍ جپودددحِ      

٪ددـٿي جپڃ٣حپ٫ددس پَـددـٖ وچ ددحٌج وأٶددحڀ ذطددوچّ ُڂـددـَىز       

غدددځ جچطٷـدددـٽ ئپدددي ذــؿـدددـحٍس ڂددد٩ جّڂٍَأذدددي ٪ردددى ج       

ذدددڅ أذدددي ذٻـدددـٍ َٺدددـٍٍح ذدددڅ أذدددي قدددـٳٙ غدددځ ٪دددـحو     

 



ئپددددي جّچددددىپّ غددددځ ٪ددددحو ئپددددي أٲٍٍٷَددددس ذحْددددطى٪حء    

ِٓدددَد ئپَدددك أچـدددـُك   جّڂَدددٍ أذدددي ٪ردددى ج  جپڃدددًٺوٌ وچُ   

ٖددددحٌٺك ٲددددي جْددددط٫ڃحټ جپٗددددٍجخ وأچددددك ٺددددحڄ ٍٿددددر١   

ڂ٫ددددك ٌذڃددددح ٕ ٍُوحْددددد جپ٫ـددددـٿځ وأچٗددددىچح َٖهـددددـوح      

 ڂح ٶحپك جٌضؿحٕ ، ٶــوپك ٫ٖــٍ: أغٍَ جپىٍڅ پـُك

ِِٚـٍُش  پَڃـح ضىَچـٓص ذحپطٳٍٍـ١ ٲي ِٺــرٍى  و

ٍَجـِ                  ُٗـٍِخ جپ  وجپَٿـ٫ـْـِّ ُڂٯــًٍْى ذ

 ٌأٍص أڄ نـٟحخ جپ٫ٗـٍ جْطٍ پي     

 ئڄ جپرَــحٜ ٶٿَُٽ جپكڃــــٽ پٿىچـِّ               

َّح وأڂددددٍ  ٍڃىقددددك   وج٪٣ددددح  جپڃٓطوٛددددٍ ٲٍْددددح ُٺڃددددـ

 ٲٷحټ:

ٍٰ ئيج ڂح ؾـٍى  هـوَثًح ذ٣ْـٍ

 ضـٍى جپرــٍٴ ٍَطــ٫ُد ٲي ئغــٍ ِ                    

ٍُ پٳـ٧ـً وپٻــَو  ـُك ٍُؿــَُٽُڂـٛٯـَ

 و٫ٍــ٧ْــُـُځ ٲــي ٶـــَىٌِ                             

ّٖڂدددس چحٚدددٍ      ٶدددحټ وپّڃدددـح ُضـدددـوٲي ٌذـدددـح  جپٳٷـدددـَُك جپ٫

جپددددىٍڅ أقڃـددددـى جذددددڅ جپڃوَـددددـٍ جْٓددددٻوىٌى ذرَطددددَڅ     

 وهڃح ٶــوپك ٖـ٫ـــٍ :

 



 أْـوى جپوــكـو ئپَوح جپىؤپــي

 ٪څ أڂَــٍ جپڃإڂوــَڅ جپَر٣َــــٿــي               

ذكـدددـٵٍ  نــطدددـځ   ـٽــُدددــٿـدددـي  وٺـدددـًج ٶ ذدددىأ جپوكــدددـو ٪ 

جپوكـددددـو ٪ــَٿـددددـْي، ُوپـددددـى ذأٖرَـــددددـٿَس ٲددددـي ٪ـددددـحڀ      

ْــرـدددددددددـ٫ٍس وضٓــدددددددددـ٫َڅ ونڃٓدددددددددڃحٍس وضوٲـدددددددددـي 

ذطـددددددـوچّ ٍددددددوڀ جپػٖغددددددحء ٌجذدددددد٩ ٪ٗـدددددددـٍٍڅ يى     

ٶ٫ـــدددـىز ْوـدددـس ضٓـدددـ٩ وْـدددـطَڅ وْـدددـطڃحٍس ٪ٳــدددـح     

 ج  ٪ـــوك.

ّٟٽ ذدددڅ ٪ـدددـٿي    -ٕٙٓ) ٪ـــٿدددـُي ذدددڅ ُڂَٳدددـ
جپڃٷــىْدددددددـي جپڃــكطـدددددددـى جپٓدددددددٻوىٌجچي جپڃـدددددددـوپى    

جپكـددددـٓڅ جپٳٷـددددـَك جپڃحپٻـددددـي ٺددددحڄ     جپكددددحٲ٥ أذـددددـو 

٪ــحپڃدددـح ذحپكدددىٍع وجپٳٷدددـك وجّٚوپدددـَڅ وُڂٗدددحٌٺح     

ٲـددددددـي جّوخ ٌقــددددددـٽ وٌقـددددددـٽ ئپـددددددـَك وْــِڃددددددـ٩َ    

ٌِّ وٚدددّوٱ وجّپدددٱ ،      وْــُِڃـدددـ٩َ ٪ـدددـٿَك وأٲطدددي وو

ٍّؼ ْـددددـڃ٩ جپٻػَددددٍ ڂددددڅ جپكددددحٲ٥ جپٓــّٿـددددـٳي وضه   ـددددـ

٪ٿـدددددـَك وْـدددددـڃ٩ ڂدددددڅ أذدددددي ٢حپدددددد ٚدددددحپف ذدددددڅ     

جْدددددڃح٪َٽ ذدددددڅ ْوـدددددـى جپڃ٫ـدددددـٍوٰ ذدددددحذڅ ذوـدددددـص    

ُڂـدددـ٫حٲي وأذدددي جپ٣دددحهٍ جْدددڃح٪َٽ جذدددڅ ڂـٻـدددـي ذدددڅ    

٪ـدددـوٰ وأذدددي ڂكڃـدددـى ٪ـدددـرى جپٓـدددـٖڀ ذدددڅ ٪طـدددـَٵ   

جپٓــََٳحُٶٓـددددـي وأذددددي ٢ددددـحپد أقــڃددددـى ذددددڅ ڂٓـددددـٿځ    

جپطوـددددـوني ، وضٳٷـددددـك ٪ٿـددددـَ ځ وچددددحخ ٲددددي جپكـددددـٻځ 

 



ٌِّ ذحپٷددددددددحهٍز ذح ٌَِ ذ ـددددددددـح وو  ْٕٻوـددددددددـىٌٍك وو

ذحپڃىٌْدددددددس جپٛــَحؾـدددددددـََس ئپدددددددي قـدددددددـَڅ وٲـدددددددـحضك 

وقـدددـّىظ ْــَِڃدددـ٩َ ڂودددك جپكــُٳـدددـح٤ ڂدددو ځ جپكـــحٲـدددـ٥    

ٍَؼ     ٪ـرـدددددـى جپ٫ــ٧ـدددددـَځ جپُڃـدددددـوًٌى و٪ــٿدددددـَِك ضـدددددـه

وجپكـدددـحٲ٥ جپٍٖـدددـَى وْــَِڃـدددـ٩َ ڂودددُك جپ٫ــدددـٖڂس أذدددو    

د ذددددددڅ ُڂـدددددددـ٩َ٣  جپكـددددددـٓڅ ٪ــٿـددددددـي ذددددددڅ وهـددددددـ    

جپُٷٗــدددـٍَى وضٳٷـدددـك ٪ــٿـدددـَك وپـدددـك چ٧ـدددـځ  قٓـدددـڅ      

ٶددددحټ جپُڃوـــددددـًٌى أچٗــددددـىچح پوٳٓـددددـك وٶـددددـحټ هددددِو      

أوټ ٖدددـ٫ٍ  ٶٿطـدددـك ٪ـٷَدددـد نـدددـٍوؾي ڂدددڅ جپڃٻـدددـد  

 وهــو ٶوپك ٖــ٫ٍ:

 أٮــَى يى ُ٪وــٍس ُڂ ٳ ٱُ وٖــحوٍڄ 

 ــحجپٷـــىِ  هــٟــَُځ جپكـــٗ                       

 ُڂٻطــكٽ   ذحپٓــَكٍ ٲي ؾٳــوك

ُٰ جپرــحخ جپوٌى ٺَٱ ٖــَــــح              ٍٛــٍ

 أٺووصُ  ٲـي جپكٗــحء قـُّڃــي پـُك

 ٲــٿځ ٍــى٪ــُك جپىڂــ٩ُ قــطَي َٲٗـــــــــَح            

 وأوٌو پُك جذڅ ڂٓىى ٶوپك ٫ٍٖ أٍٟح:

 وْووجء  ٶحټ أقٿٿُط ح ڂڅ ُقٗحٖطي

 ڂكُٽ ْوجوى چح٦ٍى وؾوحچي                    

 



ٌُڂُص ٪و ح ْٿوًز ٶحوچي جپ وى  ئيج 

 ئپَ ح وڂحپي ذحپٓحٴ ٍىجڄ                         

 وڂحهي ئٕ جپڃُٓٹ پوچح وٶَڃس

 وچٍٗج وَجوش ٪وـــُك ذحپٿـَڃ٫حچي                

 وأقررط ح ُقـد جپٗرحخ ّچوي

 ٌأٍط ڃح ٲي جپ٫َڅ ٍُٗــَطر حچي                    

وٶددحټ جپكددحٲ٥ أذددو جپكٓددَڅ جپ٣٫ددحٌ أچٗددىچي پوٳٓددك      

 ٶوپــــــــك:

 أ٪ــُځ نٍٖٵ جٓچٓحڄ چٳ٫ح

 وأٶٍذ ح پڃح ٲَك ٌجقـــك                          

 أوجء أڂــحچس و٪ٳحٰ چٳٍّ 

 وٚىُٴ ڂٷحپس وْڃحـ ٌجقـــــك                   

 ـــك:وپ

 ٍحقرًججپٛحپكوڄ أچ ځُ  ٲي

 ُْرــِٽ جپٛحپكَڅ ٶى ْٿــٻوج                  

 ئڄ پځ أٺڅ ٶى ٲ٫ٿص ڂح ٲ٫ٿوج 

 



 ٲٿَطوي ٶى ضٍٺص ڂح ضٍٺـــوج                  

 وپـــُك:

 َغٖظ ذخءجش ُذٿَح ذ ح

                      ُٕ ٍْٮ  جپرٵ وجپرٍٮوظ وجپر

 غٖغس أوقٕ ڂح ٲي جپوٌى    

                        ُٕ  وپٓص أوٌى أٍ ح أوَقــ

وأوٌو پدددك جٓڂدددحڀ أذدددو جپٳدددطف ڂكڃدددى ذدددڅ ٪ٿدددي ذدددڅ     

وهدددددد جپُٷٗدددددٍَى ڂڃدددددح ٌوج  ٪دددددڅ أذـدددددـَك ٪وـدددددـك،  

 ٶوپك ٖـ٫ٍ:

 إٔ پٿـِك أٶوجڀ أٶحڂوج ٪ٿي 

 چ ؽ جپكٷَٷس وجْطٷحڂوج                          

ٍٍ ٍٍ أ٢ح٪وج ج  ٲي ْ  وؾ 

 وٚٿوج نح٫َٖڅ پــُك وٚحڂــوج                  

 ئيج چحڀ جپوٌى ٲي جپٿَٽ ٶحڂوج

 ٪ٿي أأٶىجڂ ځ وهځ ٶَحڂوج                        

 ٍُوحؾوڄ جپڃ َڃڅ ٲي جپىٍحؾي

 



 وٶى ٢حذوج أى ٢حخ پ ځ جپٻٖڀ                   

 ٲ٣٫ََُ ځ ڂڅ جّچ٫حڀ ڂح  

 ٕ ٍُكـّـَٽ وٕ ٍُوحُټ وٕ ٍٍُجڀ                         

 وٍؿ٫ُٽ ڂڅ ڂكرط ځ ٪ٿَ ځ

 وپَٖ قَرـًج يجٸ جپڃٷـــحُڀ                         

 أڂڅ هو ٶحچًص ِ  وج٨ٍ

ٍَض ځ چَــحڀ                            ٺٷوڀ ٲي أْ

 أوپَٹ أوپَحء ج  قٷح

ٍُ جپر                         ٍٍس وجپٖٓڀوُهځ نـَ

 ٶحټ وچ٧ځ أذو جپكَٓڅ جپٻَطحضي ٶوپـك ٫ٖــٍ:

 أٌجٸ ڂڅ جپكَحز ٪ٿي جٮطٍجٌ

 وڂحپٹ پْچحذس ڂڅ ذىجٌ                          

 وض٣ڃ٩ ٲي جپرٷحء وٺَٱ ضرٷي

                       ٌِ  وڂح جپىچَح پٓــَحٺو ح ِذىج

 ٲو٧ځ جپكحٲ٥ جپڃٷىْــي أٍٟح ٶوپــك ٖـ٫ٍ:

 ٲي جپىچَح ٶٿًَٽذٷحء جپڃٍء 

 



                   ٌِ  ٲِٗڃٍ ڂح جْط٫٣ص ئپي جپرــىج

 وٕ ضؿ٫ٽ ْوى ُأ نٍجٸ وجٌج

                           ٌِ  ٲڃح جپىچَح پٓحٺو ح ِذىج

وٶدددددى ْدددددڃ٫ص أچدددددح ڂدددددڅ ؾڃح٪دددددس ڂدددددڅ أٚدددددكحخ      

وأؾددددددحَوج پددددددي،  جپُڃوـدددددـًٌى وأٚددددددكحخ جپٍٖـدددددـَى  

څ وٶدددحټ جپُڃوــدددـًٌى ٺدددحڄ ڂطوٌ٪دددح ؾحڂ٫دددح پٳودددوڄ ڂددد 

جپ٫ٿددددددځ قٓددددددڅ جّنددددددٖٴ ٺػَددددددٍ ٕ ُٮٛددددددحء وپددددددك   

ٍَؼ ضهدددحٌٍؽ ٺػَددددٍز وجچط ددددص    ضٛدددحچَٱ ڂٳَددددىز وندددد

ئپَددددك ٌٍحْددددس جپكددددىٍع ويٺددددٍ ٮَددددٍ  أچددددك أقٳددددد٥       

أٚدددددكحخ جپٓٿٳــدددددـي وڂوپدددددى  ذحْٓدددددٻوىٌٍس ٍدددددوڀ    

جپٓددددرص ٌجذدددد٩ و٪ٗددددٍٍڅ يى جپٷ٫ددددىز ْددددوس أٌذدددد٩     

وأٌذ٫دددددَڅ ونڃٓدددددڃحٍس وضدددددوٲي ذحپٷدددددحهٍز ذ٫دددددى أڄ  

ٖددد٫رحڄ ْدددوس   ٚدددٿي جپٛدددرف ٍدددوڀ جپؿڃ٫دددس ڂٓدددط ٽ  

ٍّذددددك ڂَطددددح ٶددددحټ      ئقددددىى ٪ٗددددٍز وْددددطڃحٍس وپّڃددددح ُڂ

ذ٫ددددٝ جپٳٟددددٖء ٍٍقڃددددٹ ج  پٷددددى ٺوددددص أْددددٷ٣ص    

 ٪څ جپوحِ ٲٍوٞح.

٪دددـٿي ذدددڅ ڂوْدددي ذدددڅ ڂكڃدددى ذدددڅ ٪ردددى   -(8ٕٓ)

جپڃٿددٹ ذددڅ ْدد٫َى ذددڅ نٿددٱ ذددڅ ْدد٫َى ذددڅ ڂكڃددى ذددڅ    

ذدددڅ ْددد٫َى ذدددڅ جپكٓدددڅ ذدددڅ ٪ػڃدددحڄ ذدددڅ        ٪ردددى ج 

ڂكڃدددى جذدددڅ ٪ردددى ج  ذدددڅ ٪ڃدددحٌ ذدددڅ ٍحْدددٍ جپ٫وٓدددي  

جّچىپٓدددددي جّوٍدددددد جپوكدددددوى جپڃدددددإٌل ؾدددددحټ ٲدددددي   

 



جپٯدددٍخ وؾدددحخ ٲدددي جپڃٗدددٍٴ وأذدددٍَ ٲوجٍدددى ٲٯدددىش     

٢وجپ٫ دددددح ُضٗدددددٍٴ وٶَدددددى ْدددددوجچف جُوجخ ذ٫دددددى أڄ    

ئپدددددي ڂوحهٿ دددددح  چدددددىش ٖدددددوجٌوهح وأٌٖدددددى جپ٣دددددٖخ 

ٳس ٲ٫ٍٲدددددص ڂٛدددددحوٌهح وڂوجٌوهدددددح وأذٍَهدددددح ٺحٖددددد 

ٶوح٪ دددح ٲ٫ٿدددص ٶَڃط دددح و٪دددىش ٮحپَدددس جپدددػڃڅ وأٶدددحڀ   

پ ددددح ذٻددددٽ أٌٜ ْددددوٶح ٲٿددددځ ٍٷددددٽ پ٣حپر ددددح جپٓددددوٴ 

ذدددددددحپَڃڅ ئڄ چ٧دددددددځ ٲدددددددحپؿوجهٍ ڂوط٧ڃدددددددس أو چػدددددددٍ 

ٲحپدددىٌٌ ڂٿطڃدددس أو چدددىٌ ٲڃدددح ٍرىٍدددك ُچدددىٌز أو ضٯدددُټ      

أٲوددددي ڂددددڅ ذٷددددي ڂددددڅ ذوددددي ُ٪ددددـًٌز أو أنددددً ٲددددي        

جپڃٟدددددددكٻحش ٲحپووجؾدددددددً ذحوٍدددددددس أو ٖددددددد٨ٍ ٲدددددددي    

س وجپٷٿددددوخ وج٪َددددسوئڄ  جپو٪٧َددددحش ٲددددحّ٪َڅ وجڂ٫دددد 

ؤج جؾطڃددد٩ ذدددك پٷدددي جپو٫دددَځ جپڃٷدددَځ ووهدددٍ أؾدددحو   جڂدددٍ

ذددك پؿددوجو ٺددٍٍځ ٶددٍأ جپوكددو وجّوخ ٪ٿددي جپڃٗددحٍم       

جپٳٟددددٖء وجّْددددطحي أذددددي ٖددددٿوذَڅ وأذددددي جپكٓددددڅ   

جپدددىذحؼ وجّ٪ٿدددځ جپر٣ٿَوْدددي وأپدددٱ ضوجپَدددٱ قٓدددوس  

ڂو ددح جپڃٗددٍٴ ٲددي أنرددحٌ أهددٽ جپڃٗددٍٴ وجپڃٯددٍخ       

ٍ ٪ٿددددددي وجپڃددددددٍٶٙ وجپڃ٣ددددددٍخ وجپطددددددحٌٍم جپٻرَدددددد

جپٓدددوَڅ وضدددحٌٍم ٚدددٯٍَ يٺدددٍ ٲَدددك ڂدددڅ پٷَدددك ڂدددڅ       

جپڃطددددأنٍٍڅ وجپُٯددددٍز جپ٣حپ٫ددددس ٲددددي ٖدددد٫ٍجء جپڃحٍددددس    

جپٓددددددحذ٫س وٌٍكحچددددددس جّوخ وهحپددددددس جپرٿددددددى وجّوخ    

جپٯدددٝ وضكٷَدددٵ چٓدددـد جپ٣دددحپرَڅ أٌذ٫دددس ڂؿٿدددىجش      

وجپڃهطددددحٌ ڂددددڅ ٖدددد٫ٍ جپؿحهٿَددددس وٮَددددٍهځ وٚددددوٱ 

جپڃوْدددَٷح وٶدددى أوٌوُش ٲدددي هدددًج جپٻطدددحخ ڂدددڅ       ٲدددي

 



وجٍددددى  ٺػَددددٍج ٌوى ٪وددددك جپكددددحٲ٥ چ٧ڃددددك وچػددددٍ  وٲ

٪رددددى جپڃددددإڂڅ جپددددىڂَح٢ي وؾڃح٪ددددس ڂددددڅ جّ٪َددددحڄ     

أچٗددددىچح ٖددددَهوح جپ٫ٖڂددددس أغَددددٍ جپددددىٍڅ أذددددو قَددددحڄ     

أچٗدددددىچح جذدددددڅ ْددددد٫َى   أچٗدددددىچح جپكدددددحٲ٥ جپدددددىڂَح٢ي 

 پوٳٓك ٫ٖـــٍ:

 ذُؿـَٿيٍ  چُپوج قَع جپو٫َځ ٮىج ڂ٣َوٕ

                      ٍَٛ  وهـــو ٲي جپـخٲحٴ ُڂْهـط

ُْٟد ٌجٶٛسً  وجپ٣ٍَ ٚحوقكً   جپُٷ

                    ٌُ  وجپوٍٓ ڂٍضٳ٩ً وجپڃحء ڂوكى

 وٶى ضؿٿص ڂڅ جپٿًجش أوؾ  ح   

                        ٍُ  پٻو ح ذ٧ٖټ جپىوـ ضٓطط

 َؿٍُ  وٺُٽوْي ٍُٳك ُڂـوجو ذوٺٽُ  

                         ٍُ ِٟ  ٌوٜ ٪ٿي قحٲحضك ن

 وپـُك:

 قي ٺحضرح ڂط٫ٿڃحأٲــىى ذٍو

 ٶى قٍََ جّذٛحٌ وجّپرحذح                         

***** 

 



 پوٺحڄ ٍٻطـد ڂــــػٽ ن١

 ِ٪ًجي   ٺحڄ جذڅ ذوجٍخ پــك                       

 وپــــك:

 وجِ  ٕ أ٪ٗـــٵ ٮٍَ جپڃٿَف

 َونـَٿــوي ٲي جپُكــد أْطٍٍف                     

 أپٱ ٍٍٍٖٹ وٌٶٍَد وٕ

ََح ٶرَـْف                        أٖٯُٽ ٲٻـٍى ذُڃكـ

 وپــك:

ٍْڂُص أو٪ـوج ٪ٿَِك  ٺــْځ ؾٳحچي َٲ

 ٲطوٶٳص غځ چحوٍص يجهــْٽ                        

 ٕ ٖــٳح جُ  َؾْٳَوـُك ڂڅ ْٷحڀ

 وأٌجچي ِ٪ًجٌُ  وهو ْحٍْٽ                     

ڂوپدددددى  ذُٯٍچح٢دددددك ْدددددوس ٪ٗدددددٍز وْدددددطڃحٍس پَٿدددددس    

جپٳ٣دددٍ ، وضددددوٲي ٲددددي قددددحوى ٪ٗددددٍ ٖدددد٫رحڄ ْددددوس  

 -٪ٳح ج  ٪وك –غٖظ وْر٫َڅ وْطڃحٍس 

 



٪ددددـٿي ذددددڅ هرددددس ج  ذددددڅ    -7ٕٓ)

جذددددڅ جپُڃٓددددٿځ ذددددڅ أقڃددددى ذددددڅ  ٍٓددددٖڂس 

٪ددددددـٿَي جپٿهڃددددددي جپڃٛددددددٍى جپٳٷَددددددك جپٗحٲــ٫ـددددددـي    

جپڃو٫دددوش ذحپر دددح جپڃٻودددي ذدددأذي جپكٓدددڅ جپڃ٫دددٍوٰ      

پؿدددـُڃََُى ٖدددَم جپٗدددحٲ٫َس ذڃٛدددـٍ ٲدددي  ذدددحذڅ ذودددص ج

ٌُ جپٳطددددوى ذ ددددح وٺددددحڄ ٺٍٍڃددددح  ٪ٛددددٍ  و٪ٿَددددك ڂددددىج

ؾدددوجوج ٺػَدددٍ جپڃدددٍوءز ٺػَدددٍ جپٳطدددوز ٶدددٍأ جپٷدددٍجءجش   

٪ٿددددددي جپٗددددددَم أذددددددي  ذحپٍوجٍددددددحش جپ٫ٗددددددٍ ذرٯددددددىجو

جذددڅ أذددي  ي و٪ٿددي ٿددجپكٓددڅ ٪ٿددي ذددڅ ٪ٓددحٺٍ جپر٣   

٪ٛدددددٍوڄ وٶدددددٍأ أٍٟدددددح ٪ٿدددددي جپٗدددددح٢ري وْدددددڃ٩  

أذدددددي ڂكڃدددددى جپكىٍـ،دددددـ،ظ ذڃٛـدددددـٍ ڂدددددڅ جپ٫ٿـدددددـحڂس 

ٍَى جپوكدددوى وجپٗدددٍٍٱ أذدددي ٪ٿدددي   ٪ردددى ج  ذدددڅ ذـدددـ

ڂكڃـددددـى جذددددڅ أْـددددـ٫ى جپهــددددـوجچي وجپ٫ٿـددددـحڂس أذددددي    

جپٷحْدددددددددځ ذدددددددددڅ ٲَدددددددددٍ  جپٗـدددددددددـح٢ري ، وْدددددددددڃ٩   

ذحْٓددددٻوىٌٍس ڂددددڅ جپكددددحٲ٥ جپٓـددددـٿٳي وجٓڂددددحڀ أذددددي 

جْدددڃح٪َٽ جذدددڅ ٪دددوٰ وجپٳٷَدددك أذدددي ٢حپدددد   جپ٣دددحهٍ

 ذڅ جپڃٓٿځ جپطووني أقڃى

٥ أذدددي جپٷحْدددځ ذدددڅ   وٮَدددٍهځ وذىڂٗدددٵ ڂدددڅ جپكدددحٲ   

جذدددڅ أذدددي ٪ٛدددٍوڄ  ٪ٓدددحٺٍ ، وجپٷحٞدددي أذدددي ْددد٫ى

وجپه٣َددددد أذدددددي جپٷحْدددددځ ٪رددددى جپڃٿدددددٹ جذدددددڅ ٍَدددددىج   

جپددَىوپ٫ي وذرٯددىجو ڂددڅ أذددي جپكٓددَڅ ٪رددى جپكددٵ ذددڅ      

٪ردددى جپهدددحپٵ جذدددڅ ٍوْدددٱ وأذدددي جپكٓدددڅ ٪ٿدددي ذدددڅ  

 



٪ٓددددحٺٍ  وأذددددي ٖددددحٺٍ ٍكَددددي ذددددڅ ٍوْددددٱ وأذددددي   

٪ردددى ج  ڂكڃدددى ذدددڅ چٓدددَځ جپ٫َِٗدددوچي وٲهدددٍ جپوٓدددح  

 ىز ذودددص أقڃدددى جٓذدددٍى وٮدددَ ځ وضٳٷدددك ٪ٿدددي     ُٖـدددـ

ؾڃح٪دددددس ذڃٛـدددددـٍ ووڂٗدددددٵ وذٯدددددىجو ڂدددددو ځ أذدددددو     

ئْدددددددكحٴ ئذدددددددٍجهَځ ذدددددددڅ ڂوٛدددددددوٌ وجپڃ٫دددددددٍوٰ    

ذددددددحپ٫ٍجٶي وأذددددددي جپٳددددددطف ڂكڃددددددى ذددددددڅ ڂكڃددددددوو      

جپ٣وْدددي وأذدددي ْددد٫ى جذدددڅ أذدددي ٪ٛـدددـٍوڄ وقدددىظ  

ذڃٛدددـٍ ْدددڃ٩ ڂودددك جپكدددحٲ٥ جپڃودددًٌى وجپكدددحٲ٥ أذدددو 

ٍَؼ پدددددك  جپٍٖدددددَى  جپكٓدددددَڅ جپُٷٍٖدددددي جپ٣٫دددددحٌ ونددددد

هك ٲددددي نڃٓددددس وأٌذ٫ددددَڅ قددددىٍػح وْددددڃ٩ ڂوددددك ٖدددَ 

جّتڃددس وجپكٳددح٤ ڂددو ځ جٓڂددحڀ أذددو جپٳددطف ڂكڃددى ذددڅ      

٪ٿددددي ذددددڅ وهددددد جذددددڅ ڂ٣َدددد٩ ذددددڅ أذددددي جپ٣ح٪ددددس       

جپٷوٚدددددي جپٷٗددددددٍَى ذٷـددددددـو٘ وجپٗددددددَم ذ ـددددددـحء  

جپددددىٍڅ هرددددس ج  جپِٷٳـددددـ٣ي وجپٗددددَم أذددددو جپ٫رددددحِ     

أقـدددددـڃى جپىٖوـدددددـحوى ونٍٖدددددٵ، وٺدددددحڄ ٶدددددى ٶدددددىڀ     

  ٌِّ ذحپؿددددحڂ٩ جپ٫ـددددـَٵ  ُٶـددددـو٘ ٶحٚددددىج جپكـددددـؽ وو

ذڃٛـدددـٍ ذحپٍوجٍدددس جپڃ٫ٍوٲدددس ذحپٗـدددـحٲ٫ي ون٣ـدددـد    

ذحپٷددددحهٍز وٺددددحڄ وؾَ ددددح ٪وددددى جپهحٚددددس وجپ٫حڂددددس      

وپدددددك ٪ودددددى جپڃٿدددددٹ جپٻحڂـدددددـٽ ٚدددددوٌز ٍؿطڃددددد٩ ذدددددك  

وٍُٻـدددـٍڂك وپددددك چ٧ددددځ وأوٌو جذدددڅ ٫ْـددددـَى پددددك ڂڃددددح   

 أچٗــى  پك ٶوپــــك:

ًًّز ٫ٍُـوي  ذ ح أذىج ٺأًْح پُك پ

 



 پٿًى ٪ڃــٿوج وپَّ پي پًزَ ٕ          

ٍَڂٍس  أڂح ٺطحخ  ٍٍٍُوي ٺٽ ڂٻ

 أو چحٍــٍٽ ٍطوحهي ِ٪وــَى  جپــٻٍُڀ            

ُوپدددددددى ٍدددددددوڀ جّٞدددددددكي ْدددددددوس ْدددددددر٩ ونڃٓدددددددَڅ  

ونڃٓدددڃحٍس ، وضدددوٲي پَٿدددس جپٍجذددد٩ وجپ٫ٗدددٍٍڅ ڂدددڅ   

يى جپكؿدددس ْدددوس ضٓددد٩ٍ وأٌذ٫دددَڅ وٶدددحټ جذدددڅ ْددد٫َى    

 ْوس نڃَٓڅ وْطڃحٍس

٪ددددـٿي ذددددڅ ٫ٍٷددددوخ ذددددڅ ؾرٍٍددددٽ ذددددڅ ٪رددددى   -7ٕٓ)

جپڃكٓددڅ ذددڅ جپُكٓددَڅ ذددڅ جپكٓددڅ ذددڅ ڂوْددي ذددڅ        

ٍكَددي ذددڅ ٫ٍٷددوخ ذددڅ چؿددځ ذددڅ ٪َٓددي ذددڅ ٖدد٫رحڄ       

جذدددڅ ٪َٓدددي جذدددڅ وجووو ذدددڅ ڂكڃدددى ذدددڅ چدددوـ ذدددڅ      

٢ٿددځ ذددڅ ٪رددى ج  ذددڅ ٪رددى جپٍقڃددحڄ جذددڅ أذددي ذٻددٍ        

جپٛـددددـىٍٵ جپرـددددـٻٍى ٍُو٫ددددص ذددددحپووٌ ، ٺددددحڄ ٪حپڃددددح   

ذحپٳٷددددك ٪ددددـٿي ڂددددًهد جپٗددددحٲ٫ي وجّٚددددوپَڅ وپددددك   

كـددددـو وجپرَددددحڄ وجپڃو٣ددددٵ   ڂٗددددحٌٺس ؾَددددىز ٲددددي جپو  

يپددددددٹ وٺددددددحڄ چ٧ددددددحٌج ٚددددددكَف جپددددددًهڅ    ٔوٮَددددددٍ 

     ٌ َِٚكـدددـرطكُ  ُڂـدددـىزً  وقٛدددٽ ڂودددُك ئچٻدددح يٺىدددحپٳ٣ٍز 

ٍٍ ٍط٫ٿدددٵ ذحپٓدددٿ٣حڄ جپڃٿدددٹ جپوحٚدددٍ، ووجؾ دددك      ّڂدددـ

ُٖددِٳ٩     ٲَددك ٲٍْددځ ذأچددك    ذددك ٲٍْددځ ذٷ٣دد٩ پٓـددـحچك غددځ 

ٕ ٍُٷددددددددَځ ذحپٷـددددددددـحهٍز وْددددددددڃ٩ جپكددددددددىٍع ڂددددددددڅ     

جذدددڅ جپٍٲ٫دددس جپُڃطأنـدددـٍٍڅ وٶدددٍأ ذوٳٓدددِك ووٚدددي پدددك 

 



أْڄ ٍَُٻڃدددددـِٽ ٖدددددٍقك پٿوْددددد١َ وٚدددددَوٱ ٺطحذدددددح ٲدددددي   

جپرَدددحڄ وٺطدددد ٪ٿدددي جپٳحضكدددك ڂؿٿدددىز ڂوپدددى  ْدددوس       

غددددٖظ وْددددر٫َڅ وْددددطڃحٍس وضددددوٲي ذڃٛددددـٍ غددددحڂڅ   

ٌذَددد٩ جُندددٍ ْدددوس أٌذددد٩ و٪ٗدددٍٍڅ وْدددر٩ ىڃحٍدددس   

 -وڂٻحچدددص ؾوحَضدددك قحٲٿدددس وپدددك ٖددد٫ٍ وپدددك ڂوحْدددٹ    

 وڂحش ٪ٿَك. ٪ٳح ج  ٪وك

٪ـددددـٿي ذددددڅ ٍوْددددٱ ذددددڅ     -ٕٓٔ)

وجپدددددٍىء وجپردددددحءوجپُجء   ـٍٍُ ذحپكدددددحء  قـددددد

جپٗـدددـ٣ووٲي ٍُو٫دددص ذدددحپووٌ جپڃٷدددٍىء جپوكدددوى ٶدددٍأ   

جپٷدددددٍجءجش ٪ٿدددددي جپطٷدددددي جپؿٍجٍدددددىى و٪ٿدددددي جذدددددڅ    

جپ٫ددٖټ وٶددٍأ جپوكددو ٪ٿددي جٓڂددحڀ ٚددحپف ئڂددحڀ ؾددحڂ٩      

جپكٻـدددددـځ وْدددددِڃ٩ ڂدددددڅ جپوؿَدددددد جپَكٍجچدددددي وضدددددوپي  

وٌِ جپطٳٓددددددددٍَ ذؿددددددددحڂ٩ جذددددددددڅ ٢وپوچوضٛددددددددىٌ    

ٺدددددحڄ ٺػَدددددٍ ڂدددددڅ  پٔٶدددددٍجء ذحپؿدددددحڂ٩ جپكٻڃــدددددـي و 

ٍَِڂُك وٚددَوٱ        جپوددحِ ٫ٍطٷددى ٲَـددـك وٺددحڄ جپُٷٟددحز ضُُددـٻ

ٺٍجڂددددحش جپٗددددَم ٪رددددى جپٷددددحوٌ جپؿـددددـَٿي ٶددددّىِ ج    

ْدددددـٍ  ويٺدددددٍ ٲَدددددك ٪ؿـدددددـحٍد وٮٍجٍدددددد و٫ِ٢ُدددددڅ     

٪ـددددددـٿَك ٲددددددي أْددددددحچَى  وٲَڃددددددح قٻـــددددددـح  ضوٲـددددددـي  

ذحپٷددددحهٍز ٍددددوڀ جپٓددددرص ضحْدددد٩ ٪ٗددددٍ يى جپكؿددددس     

ٌٞددددددي ج   – ْددددددوس غددددددٖظ ٪ٗددددددٍز وْددددددر٫ڃحضَس 

 -٪وك

 



ُ٪ــڃـددددددددـٍ ذددددددددڅ أقڃــددددددددـى ذددددددددڅ  -ٕٔٔ)

أقــڃـدددددددـى ذدددددددڅ ڂ ـدددددددـىى جپڃىپــؿـدددددددـي    

جپٳــٷـدددددددـَك ، جپوٗـدددددددـحى ٍُوـدددددددـ٫ص ذحپ٫ِــدددددددـُ 

جپٗحٲـدددـ٫ي ، ْدددڃ٩ جپكدددىٍع ڂدددڅ جپكدددحٲ٥ جپدددىڂَح٢ي   

وجذددددڅ جپٛـددددـوجٰ وٮٍَهڃددددح ، وڂٻددددحڄ ذحٌ٪ددددح ٲددددي 

جپٳٷـدددددـك ُڂدددددىٶٷح وپدددددُك ڂ٫ٍٲدددددس ذحّٚدددددوټ وجپوكـدددددـو 

پٓـدددددـَڃح٪حش وٺدددددحڄ ُڂـدددددـطُهىج ڂطٷٗـدددددـٳح ٍكٟدددددٍ ج  

و٣ٍَددددد وٍهٗدددد٩ وٍكٛددددٽ پددددك قددددحټ ً  ڂكڃـددددـوو        

وئيج ْـددددـڃ٩ ٶددددٍجءز جپٷددددٍىڄ ذٻددددي و٢ـددددـحخ وٶددددـحڀ    

وجٶٳدددح وڂٗـدددـي ونٿددد٩ غَحذدددك ٲدددي ذ٫دددٝ جّوٶدددحش       

وپددددك ٪ٿددددي جپوْدددد١َ جٖددددٻحٕش     ذكــددددـٓد جپكـددددـحټ 

ٌِّ ذحپڃىٌْددددس جپٳحٞددددٿَس  ؾَددددىز ٲددددي ڂؿٿـددددـىٍڅ وو

وجپٻ حٌٍددددددس ذحپٷددددددحهٍز وأ٪ددددددحو ذحپ٧حهـددددددـٍٍس ووٌو 

٘ قحؾـددددـح ٲددددي ْددددوس ْددددطس ٪ٗددددٍز وْددددر٩     ٶـددددـو

ڂحتددس، وضوؾددك ئپددي ڂٻــددـس ٲطوٲـددـي ذ ـددـح ٲددي غددحڂڅ       

ڂدددڅ يى جپكـدددـؿس وڂٟـدددـي ٪دددـٿي ؾدددـڃَٽ وْـدددـىجو    

 -٪ٳـح ج  ٪وــك-

ُ٪ـددددـڃٍ ذددددڅ أقـددددـڃى ذددددڅ هرـددددـس      -ٕٕٔ)

ج  جذدددددڅ ڂكــڃدددددـى ذدددددڅ هرـدددددـس ج  ذدددددڅ    

َهـددـٍَ ذددڅ هددحٌوڄ   أقــڃـددـى ذددڅ ٍكـددـَي ذددڅ    

، ذددڅ ٪َٓددي ذددڅ ٪رددى ج  ذددڅ ڂكڃددى       ذددڅ ڂـددـوْي 

 



ذدددڅ ٪دددحڂٍ ذدددڅ ٌذ٫َدددس ذدددڅ نوٍٿدددى ذدددڅ ٪دددوٰ ذدددڅ      

٪ددددددحڂٍ ذددددددڅ ٪ٷَددددددٽ جپكٿرددددددي جپڃو٫ددددددوش ذحپٻڃددددددحټ  

و٫ٍُددٍٰ ذددحذڅ جپ٫ـددـىٍځ وذددحذڅ أذددي ؾددٍجو  جپٳٷددَ څ        

جپكوٳددددي جپٛددددحقد ، ٺددددحڄ ٲحٞددددٖ ٲددددي ٲوددددوڄ ڂددددڅ  

جپكددددددىٍع وجپٳٷددددددك وجپ٫ٍذَددددددس وجّوخ وجپطددددددحٌٍم ،   

ڂكّڃدددـى وڂدددڅ   ـَڃك أذدددي ٮدددحچځ َْدددِڃ٩ ذكٿدددد ڂدددڅ َ٪ددد   

جپٗددددـٍٍٱ أذددددي هـددددـحٖځ وأذددددي قٳددددٙ ٪ڃددددٍ ذددددڅ    

ڂكڃددددى جذددددڅ ٢رددددٍَو و٪رددددى جپٍقڃددددحڄ ذددددڅ ٪ٿددددوجڄ  

وٮَدددٍهځ وذىڂٗـدددـٵ ڂدددـڅ أذدددي جپَـدددـڃڅ جپٻـِوـدددـىى ،  

ٌَِ وجٲطـدددددـي وٺدددددحڄ ڂدددددڅ  ْْطدددددـحچي وو وجذدددددڅ جپكــٍَ

أ٪َددددددـحڄ جپٍؤْددددددحء وؾـددددددـٿس جپٳٷ ـددددددـحء وقـددددددـّىظ   

ْددددـِڃ٩ ڂوـددددـك جپـكحٲددددـ٥ جپىڂـددددـَح٢ي وْددددڃ٩ ڂوددددك      

ٍٍٱ أذددددو جپ٫رددددحِ أقــڃـددددـى جپوٷَددددد ذڃٛـددددـٍ   جپٗدددد

وٮٍَهڃددددح ڂددددڅ جّ٪َددددحڄ وٺددددـد جپهدددد١ جپكٓـددددـڅ ،   

وپدددددځ ٍٻُطددددددد أقـددددددـى جپكـدددددـوجٖي ٲـددددددـي ٪ٛـددددددـٍ    

 أقــٓڅ ڂوك وهو جپًى ٪وح  جپٗح٪ٍ ذٷوپـــــك:

 ذوؾــِك  ُڂـ٫َـًَ  ذـي ىٍحش ُقـٓڅٍ 

 ٲـُٷْٽ ڂح ََٖــص ٲــَك وٕ ضُكــحٖيْ                

 ُس ُقــٓــوِك ُٶــٍٍُِــص وٚــكصوُچٓــهـ

 وهح َن٣ـــُ  جپٻــڃحټ ٪ــٿي جپكوجٖــي            

 



وؾڃددد٩ ضحٌٍهدددح ٺرَدددٍج ذكٿدددد وجنطٛدددٍ  وذدددحپ٭ جذدددڅ 

ْدددددد٫َى ٲددددددي ڂىقـددددددـك وجپػوددددددحء ٪ٿَددددددك ووٚددددددٳك    

ٕجپكدددـحٲ٥ جپىڂـدددـَح٢ي ذ٫ـدددـٿځ و٪ـدددـٷٽ وٌٍحْدددس وپدددك  

چ٧ـــددـځ يٺـددـٍش ذ٫ٟـددـك ٲددي ذ٫ددٝ جپطددٍجؾځ ووپددي       

جپٷٟدددددحء ذكٿـدددددـد وونـدددددـٽ ذٯــدددددـىجو ٌْدددددوٕ ئپدددددي  

ٍِڀ وٺددددددحڄ ٺػـددددددـٍَ  جپڃٓط٫ٛـددددددـځ ٲــ٧٫ُـِـددددددـځ وُجٺــددددددـ

ڀ ڂڃىوقــدددددددـح ڂٷـدددددددـٛووج ڂـدددددددـڅ جپدددددددرٖو  جپڃٻدددددددحٌ

جپڃطرح٪دددددىز ڂدددددڅ أٲـدددددـٍجو جپُڂـدددددـحڄ ڂـدددددـوپى  ٲدددددي     

جپ٫ٗدددددٍ جّوټ ڂدددددڅ يى جپكـــؿـدددددـس ْـدددددـوس غـدددددـڃحڄ  

وغڃددددحچَڅ ونڃٓددددڃحٍس ، وضـددددـوٲي ذ٧ـددددـحهٍ ڂٛـددددـٍ 

ٲدددي جپ٫ٗدددـٍٍڅ ڂدددڅ ؾـدددـڃحوى جّوپدددي ْدددوس ْـدددـطَڅ   

 -٪ٳح ج  ٪وــُك–وْطــڃحٍس 

ٍُ ذدددڅ أْـدددـ٫ى ذدددڅ ٪ــّڃدددـحٌ  -ٖٕٔ) ُ٪ـــڃدددـ

ٍُـددددددـٻوي أذددددددح    ذددددددڅ ٪ٿـددددددـي جپڃوٚـددددددـٿي 

ٍَذـددددـَد جّوٍـددددـد  قــَٳددددـٙ وٍُـددددـ٫ٍٰ  ذددددحذڅ جپ

ّٓـددددـحذس ، ْددددـڃ٩ ذرٿددددى  ڂددددڅ ن٣َر ددددح       جپڃددددإٌل جپو

أذددددددي جپ٣ددددددحهٍ أقڃددددددى ذددددددڅ ٪رددددددى ج  جپ٣ـددددددـوْي  

وٮدددددددددـٍَ  وذىڂٗـدددددددددـٵ ڂدددددددددڅ ؾـدددددددددـڃح٪س ڂدددددددددڅ   

جپڃطأنـددددددـٍٍڅ وأؾـددددددـحَ پـددددددـك أذددددددو جپٳددددددٍؼ جذددددددڅ    

ؿــدددـووى وجپكـدددـحٲ٥ وجذدددڅ ُٺــٿدددـَد وؾڃح٪دددس ڂدددڅ   جپ

ڂٗـدددددـحٍم جپ٫ـدددددـٍجٴ وپـدددددـُك ضٛـدددددـحچَٱ وڂؿـدددددـحڂ٩َ 

ُڂٳــدددـَىز وپـدددـُك ضـدددـحٌٍم يٺدددٍش ُؾڃـدددـٿسً  ٲدددي هـدددـًج     

 



جپڃؿڃدددو٨ ُوپـدددـَى ذحپڃوٚـدددـٽ ٲدددي ْدددحوِ ُؾـدددـڃحوى    

ْـددددـوس ْرـددددـ٩ وغڃددددحچَڅ ونڃٓـددددـڃحٍس ،     جُنـددددـٍز

ى وضـدددددـوٲي ذحپٷدددددحهٍز پَٿدددددس جپػدددددحچي ٪ٗدددددٍ ڂدددددڅ ي

 ٶــ٫ــىز ْــوس غــڃــحڄ وأٌذــ٫َڅ وْــڃحٍس.

وٶـدددددددـى چٷـدددددددـٽ جذدددددددڅ ْـدددددددـ٫َى ٲدددددددي ضحٌٍهـدددددددـك       

 جپٻــرٍَ٪ــوُك ُؾــڃٿس ٲــوجٍى وىوجخ.

٪ــدددـڃٍُ  ذدددڅ أذدددي جپكدددـٍْڀ ذدددڅ      -(ٕٗٔ)

جپٍقـددددددـڃحڄ ذددددددڅ ٍوچـددددددـّ جپىڂٗـددددددـٷي    ٪رـددددددـى 

ٍُوــ٫ـدددددددـص ذدددددددحپٍُڅ وٍُـدددددددـ٫ٍٰ ذدددددددحذڅ جپٻــدددددددـّطحچي   

جّٚددددوپي ْددددڃ٩ ڂددددڅ جذددددڅ   جپٳٷَـــددددـك ، جپٗـددددـحٲ٫ي

جپَُٓـدددـٍ وأْـدددـ٫ى  ٪رددى جپدددىجٍځ وجْدددڃح٪َٽ ذدددڅ أذـدددـي 

ذددددددڅ جپڃ٧ٳددددددـٍ و٪ڃددددددـٍ ذددددددڅ قددددددـحڂى جپٷوٚددددددـي     

وجْددددٍجٍَٽ ذددددڅ أقـددددـڃى وُڂ٧ـددددـٳٍ ذددددڅ أذددددي جپددددُىټ      

جپٛحپكدددددددـي وجپٷحٞدددددددي ٪دددددددـٿي ذدددددددڅ جپُكٓـدددددددـَڅ    

جپُٷــٍٖدددـي وٮَدددـٍهځ وجٖدددطٯٽ ذحپٳٷدددك وجّٚدددوپَڅ     

پڃٍجٮدددي ٪دددـٿي أذدددي جپػـدددـوحء ڂكڃدددوو ذدددڅ ٪ردددى ج  ج 

وجپ٫ٿـدددـّحڂس ٪ردددى جپٍقڃدددحڄ جپٳدددُجٌى وٮدددـٍَ  وذددد٨ٍ  

ٲدددددي جپٳٷـدددددـك وجّٚـدددددـوټ وٶـدددددـىڀ ڂٛدددددـٍ ٲدددددوٕ      

ٶحٞددـي جپُٷٟـددـحز ٪ردددـى جپٍقڃددـڅ جذدددڅ ذوددص جّ٪ـدددـُ     

ٶٟـدددـحء جپكـدددـٻٍ ڂـدددـىز غدددځ جْدددطوحذك جٓڂدددحڀ جپ٫ٖڂدددس  

ٶحٞدددددي جپٷٟدددددحز أذـدددددـو جپٳـدددددـطف جپُٷٗـدددددـٍَى ٲـدددددـي 

ـدددـځ جْـددددـطوحذك  ڂٛـدددـٍ ووٕ  وڂـدددـَح٠ وجپٗـدددـٍٶَس غ   

 



٪ردددى  ٲـدددـي جپٷدددحهٍز غدددځ ٶدددِىڀ ٶحٞدددي جپُٷٟـدددـحز أذدددو    

ج  جذدددڅ ؾـدددـڃح٪س ٲدددوٕ  جپٯٍذَدددس وجقٓدددڅ ئپَدددك غدددځ  

وٶ٫ددددص پددددك  ذحپڃكٿددددس وجٶ٫ددددس ٲ٫ددددُټ چٳٓددددك وأٶددددحڀ    

ذحپٷدددحهٍز وضدددٍٸ جٕؾطڃدددح٨ ذٷحٞدددي جپُٷٟـدددـأز جذدددڅ      

ؾڃح٪ددددددس وٚددددددـحٌ ٍددددددطٻٿځ ٪ـددددددـٿَك وٍأْددددددي ئپَددددددك  

ـددددـٿٷح وٚددددحٌش جْٓددددحءز ٪ددددحوز پددددك ٲحْددددط٫ڃٿ ح ُڂ٣  

وضدددـ٫ى ئپدددي جّڂدددوجش وچّٳـدددـٍ جپودددحِ ڂودددك وضٛـدددـىٌ   

ذؿدددددددحڂ٩ جپكــددددددددـحٺځ ُڂـدددددددـىز وأ٪ددددددددحو ذحپڃىٌْددددددددس   

جپٷـدددددددـٍجْوٷٍٍس غدددددددځ وپدددددددي ضدددددددىٌٍّ جپڃىٌْدددددددس    

جپڃوـددـٻوُضڃٍٍك غددځ پڃددح ڂددحش أذددو جپكٓـددـڅ ٪ٿددي ذددڅ      

ّٕ  جّڂـددددـٍَ ؾڃـددددـحټ جپددددىٍڅ أٶددددٍٔ چددددح٦ٍ  ؾددددـحذٍ و

ٌِّ جپكدددددددددددددددىٍع ذحپٷردددددددددددددددس   جپرَڃحٌْدددددددددددددددطحڄ وو

وپدددددځ ٍٻدددددڅ پدددددك جٖدددددطٯحټ ذحپكىٍدددددـع  جپڃوٛـدددددـوٌٍس 

وضٻٿدددځ جپودددحِ ٲدددي يپدددٹ، ٲٷٿـدددـص ٲدددي يپدددٹ ٫ٖـدددـٍ،    

 ٶوپــك:

ٍِو  ذحپؿــحِ  ضرــٿ٭ ڂح ضـٍوُڀ ٲاڄ ُض

 ٌُضــد جپڃــ٫حپي ٲٿَُٻڅ پٹ ؾــحُ           

 أو ڂحضٍى جپٍُڅ جپىڂٗـٷي ٶى َوپــي

ِِ جپكىٍع وپَّ ٍىٌى ڂحهو                ٌْ  و

وٺدددحڄ ٲدددي جپٷٟدددحء ڂكـدددـڃوو جپٓدددٍَز ٦دددحهٍ جپ٫ٳدددس   

٢ددددددحهٍ جپٻددددددّٱ وٺددددددحڄ ٺػَددددددٍ جّٖطٯـددددددـحټ وجٍددددددځ      

 



ٍِٲـدددـس جپٳٷـدددـك ئپـدددـَك وٺدددحڄ       جپڃ٣حپ٫دددس وجچط دددص ڂ٫ــ

وٕ  ٞددددوَوح ذڃددددح پىٍـددددـك ٲٿددددځ ٍرددددٍَ پـددددـُك ضٛـددددـوَٱ 

ّٛددحپكي        ٦ ددٍ پددك ضٿڃَددً ووپددي جپه٣حذددس ذحپؿددحڂ٩ جپ

ِّ جپطدددي   ندددحٌؼ جپٷدددحهٍز وڂَٗـدددـهس نحچٷدددح  ٢ـدددـَرٍ

ٿدددي جپركدددٍ غدددځ ٖدددـٻح ڂـدددـوُك ذ٫دددٝ أوٕو جپوجٶدددٱ     ٪

ّڂَدددٍ قدددـحؾد وُ٪ـدددـُټ ٪وـدددـ ح وٺـدددـحڄ ٍوٷدددٱ ڂدددڅ   

ٍركدددددع ڂ٫ـدددددـك وٍكدددددٍ٘ ٪ٿدددددي ضهـدددددـ٣َطك ووٶددددد٩ 

ذَودددي وذَودددك ڂدددٍجش وڂرحقدددع وُڂوحَ٪دددس ٲدددي جپوٷدددٽ    

ڂو دددح أچدددي ُٶٿـدددـص پددددـك ئّڄ جپٍجٲ٫دددي ٶدددحټ ئّڄ أٺـددددـػٍ      

جّٚكددـحخ ٪ـٿددـي ؾددـوجَ جپو٧ددٍ  ئپددي جّؾورَددس ٲددي       

وجپٻٳدددَڅ ئيج أڂدددـڅ جپٳطدددـوس ٲدددأچٻٍ يپدددٹ غدددځ      جپوؾدددك 

جؾطڃ٫دددص ذدددك غدددحچي ٍدددوڀ ذحپڃىٌْدددس جپٷٍجْوٷـدددـٍٍس      

ٲٷدددددحټ جپٍجٲ٫دددددي ٶدددددحټ ٺڃدددددح ٶٿدددددص پٻدددددڅ ڂدددددڅ أٍدددددڅ   

حپد وٍطٯٿددددد وڂو ددددح  جپٍجٲـددددـ٫ي هددددًج وٖدددد٨ٍ ٍُٯـددددـ   

أچدددي ٶٿدددص پدددك ٶدددحټ جپودددووى أڄ جّٚدددف جپ٫ٳدددو ٪دددڅ    

ڂدددڅ وڀ جپرٍجٮَدددع وچكدددـوهح ڂ٣ٿٷدددح ٲودددح٨َ      جپٻػَدددٍ

ٍوپدددى وڂو دددح  ٲدددٍى  ٲٗددد٨ٍ وقٟدددٍ ڂو دددحؼ جپودددووى

أچددك ٺددحڄ ذ٫ددٝ جپ٣ٿرددس ٍٷددٍأ ٪ٿَددك ٲددي أڄ جپڃ٫ـددـٍَ      

ئيج ٌؾدددـ٩ وجپددد٨ٌُ ٶدددحٍځ وپدددځ ٍٻدددڅ ٍكٛدددى ٶٛدددَٖ     

ٲاچدددك ٍرٷدددي ئپدددي جپكٛدددحو ٲٷدددحټ هدددو وجنطٿدددٱ هودددح      

هدددٽ ٪ٿَدددك أؾـدددـٍز و٢ٿدددد جپ٫دددُٴ ٲٷٿدددص جپٳدددٍٴ أڄ    

جپردددح٩ٍ پڃدددـّح ٨ٌَ ضٛـدددـٍٰ ٲدددي ڂٿـدددـٻك وجپڃٗدددطٍى   

ٺدددحڄ ٲدددي جپِڃٿدددٹ   ونـدددـٽ  ٪ٿدددي جٓذٷدددحء وجپطٛدددٍٰ    

 



ٲدددٖ ٍُوحْدددد أؾدددٍزً  وجپڃٓدددط٫ٍَ ضٛدددٍٰ ٲدددي ِڂٿدددٹ     

ٮَدددٍ  وجپڃدددحٸ ذٛدددىو جپٍؾدددو٨ ٲدددي ٺدددٽ وٶدددص پٻدددڅ  

جپطٛددددٍٰ ٺددددحڄ ذددددحٓيڄ ٲددددٖ ٍُوحْددددد ٶٿـددددـ٩ جپدددد٨ٌُ 

وٞددددددددَح٪ك وٕ جٖددددددددطٯحټ أٌٜ جپڃحپددددددددٹ ڂؿحچددددددددح   

  قطدددي ٕ ٍٳٓدددى   ٲؿڃ٫ودددح ذدددَڅ جپڃٛدددٿكطَڅ ٲأذٷَودددح   

وجپُڂودددح  جّؾدددٍز قطدددي ٕ ٍُٗٯدددـِٽ أٌٞـدددـك ڂؿدددـحچح     

ٲوددددددح٨َ چُج٪ددددددح ٢ددددددوٍٖ ٕ ذددددددحپٍو وجپو٧ددددددٍى ئٕ      

ذحْٓدددحءز ٲطٍٺدددص جٕؾطڃدددح٨ ذدددك وڂددد٩ يپدددٹ ٲٻدددحڄ       

ٍِٟج پٿو٧ددددحٍٍ     ُڂكٷٷددددح ُڂددددىٶٷح ٺػَددددٍ جپوٷددددٽ ُڂٓـددددـطك

وجّٖددرح  پددځ ذددَٻڅ ٲددي جپٳٷـددـك ٲددي َڂوـددـك ڂػـددـٿك ،       

ضددددوٲي ٍددددوڀ جپػٖغددددحء ووٲددددڅ ٍددددوڀ جٌّذ٫ددددحء ْددددحذ٩  

٪ٗـددددـٍ ٌڂٟـددددـحڄ ْـددددـوس غڃددددحڄ وغٖغددددَڅ وْددددر٩     

ٶددددى ؾددددحوَ جپػڃددددحچَڅ، َڂوپددددى  ْددددوس غددددٖظ    ڂحٍددددس و

 ونڃَٓڅ ٲَڃح يٺــٍ ذ٫ــٟ ــځ.

٪ــُڃـددددددـٍ ذددددددڅ ذوددددددىجٌ ذددددددڅ      -ٕ٘ٔ)

جپڃو٫دددوش ذحپٻڃدددحټ جپٳٷَددددك   ُ٪ـدددـڃٍ جپطٳٿَٓدددي   

 جپٗدددددحٲ٫ي جّٚـدددددـوپي ْدددددِڃ٩ ذىڂٗـدددددـٵ ڂدددددڅ جذدددددڅ

جپُٿوـدددـي وجذدددڅ جپٛدددٖـ وٮٍَهڃدددح وذددد٨ٍ ٲدددي جپٳٷدددك  

وجّٚدددوپَڅ وٲدددي ٲودددوڄ ٺػَدددٍز ووپـدددـي جپػٷٟدددحء      

ٵ وٺحچددددص ْـددددـٍَضك ٲَـددددـك ْـددددـىٍىز وپّڃددددح    ذىڂٗـددددـ

جْددددطوپي جپططددددحٌ ٪ٿددددي وڂٗددددـٵ قٛددددٽ پٿوددددحِ ذددددك 

ٌجقدددددس ٪٧َڃدددددس وأقٓدددددڅ ئپدددددي جپهدددددح٘ وجپ٫دددددحڀ     

 



وْددد٫ي ٲدددي قٷدددڅ جپدددىڂحء وٺـدددـځ ٍطدددىّچّ ٍٗدددْي ڂدددڅ  

جپدددددىچَح وپطدددددح جَوجو ڂوٛـدددددـرح وٕ ضىٌٍٓدددددح وٕ ٲَدددددك 

٢ڃ٫دددس  ڂددد٩ ٲٷدددٍ  وجقطَحؾدددك و٪حتٿطدددك غدددځ ذ٫دددى يپدددٹ  

ِٛـدددددـد ٪ـٿدددددـَك ؾدددددـڃ٩ و چٓـدددددـرو  ئپدددددي أٖدددددـَحء چٯ

وٚـددددددـحچك ج  ض٫ـددددددـحپي ڂٻددددددو ځ وٖـددددددـ٠ٍ ٪ـددددددـٿَك 

جپهـدددـٍوؼ ڂدددڅ وڂٗدددٵ ٲهددددٍؼ غدددځ ٶدددِىڀ جپٷـددددـحهٍز      

ٌِّ ذحپڃٗـدددددـ ى   وضٛـدددددـىى پٿٳطدددددوى وجّٖدددددٯحټ وو

ذ٫ـددددـٝ  جپٗـددددـٍٍٱ وٺددددحڄ ٍهـددددـطحٌ ٲددددي ٶٟـددددـحٍك    

جپوؾـدددـو  وٌأٍدددص پدددك ُقٻـدددـڃح قـدددـٻځ ذدددك ٲدددي ٚدددكس  

     ٌ جذدددڅ   وٶـدددـٱ جٓچٓدددحڄ ٪ٿدددي چٳٓـدددـك وهدددو جنطَدددح

ٖـدددـٍڂف وجپُذَدددٍى وجپٍوٍدددحچي وْدددحٍٍ جّٚدددكحخ     

٪دددددـٿي نٖٲدددددك وٲدددددي ڂدددددًهد أقڃدددددى ٲَدددددك ِندددددٰٖ  

ڂهطـددددددـٿٳٖ جپطددددددٍؾَف وڂٟـددددددـي ٪ددددددـٿي ؾـددددددـڃَٽ     

وڂوپـددددـى  ذطٳـددددـٿَّ ٲددددي ْددددوس جغوطددددَڅ وْددددطڃحٍس     

وٲَڃدددح ٌأٍدددص ڂدددڅ وٲحٍدددحش جپرٍَجپدددي ْدددوس ئقـدددـىى    

ضٷٍٍرددح وضددوٲي ذحپٷــددـحهٍز پَٿددس جپٍجذدد٩ ٪ٗـددـٍ ڂددڅ       

ّوټ ْدددوس جغوطدددَڅ وْدددر٫َڅ ٪ٳدددح ج   ٖـدددـ ٍ ٌذَددد٩ ج

 ٪وــك.

 ُ٪ــددددـڃٍ ذددددڅ جپكـٓـددددـڅ ذددددڅ ٪ـٿـددددـي     -ٕٙٔ)

جپٓرطـدددـي جپدددىجچي جّٚدددٽ ٍُوــ٫ـدددـص ذحپڃؿدددى هَــطـدددـك    

أذددددددو جپه٣ددددددحخ وأذددددددو قٳــددددددـٙ وأذددددددو ٪ـددددددـٿي ،  

جپڃٗدددددد وٌ ذددددددحذڅ ِوقـددددددـَسٕ جپكـددددددـحٲ٥ جپ٫ٿـددددددـحڂس    

 



جپردددددح٨ٌ ٲدددددي ٲودددددوڄ ْـدددددـڃ٩ ذدددددحپڃٯٍخ ڂدددددڅ جذدددددڅ  

جپؿـدددددـى وجذدددددڅ ٌَٶدددددوڄ وجذدددددڅ    ذٗٻـدددددـوجټ وجذدددددڅ  

نـددـُرَٕ وجذددڅ أذددي جپ٫ـددـحٲَس وأذـددـي جپوپَـددـى أقڃددى       

َُهـدددـٍ       ذدددڅ ٪ـدددـرى ج  ذدددڅ ٍَدددىوڄ وأذدددي ذٻدددٍ ذدددڅ 

وأذددددددي جپكٓددددددـڅ ٚـددددددـحپف ذددددددڅ ٪ـددددددـرى جپڃـددددددـٿٹ      

جپڃحپٷـدددددددـي وٮـدددددددـٍَهځ ووپـدددددددـي ٶٟـدددددددـح وجچَـدددددددـس 

ٍِٰ پـٗـدددـيء  أُ نـدددـً ٪ـٿدددـَك وهـدددـو   ڂٍضـدددـَڅ وٚـدددـُ

أچدددـك أضـدددـي ئپَدددك ذُجڂـدددـٍٍ   ڂدددح يٺدددٍ  جذدددڅ َڂٓــدددـىى  

ٲأڂـددـٍ ذػـددـٷد ٖـددـىٶك وٺـددـحڄ پددك ڂڃٿــددـوٸ ٍٓددڃي       

ٌٍكــددددددددـأڄ ٲأنٛـددددددددـأ  ٲددددددددحچط ي جپكددددددددحټ ئپددددددددي     

جپڃوٛـدددددـوٌ ٲ ـدددددـٍخ غدددددځ ٶـدددددـِىڀ ڂٛـدددددـغ وونـدددددـٽ  

وڂٗـدددـٵ ذدددٖو جپ٫دددـؿځ و٢ـدددـحٰ جپدددرٖو وْدددڃ٩ ڂدددڅ     

جپٗددددددَول وقـددددددـّىظ ذحپٷددددددحهٍز وٮـددددددـٍَهح وضٷددددددىڀ  

وْددددرد ضٷىڂـددددـك   ٪وــددددـى جپڃـددددـٿٹ جپٻــددددـحڂٽ ٶددددحپوج   

أچـددددددـك قـددددددـٍٟ ٍـددددددـوڀ ٪َـددددددـى جّٞكــددددددـي وٶددددددى   

ٍِّٺـدددـص جٓذدددـٽ پَوكٍهدددح جپٓٿ٣ـدددـحڄ ٲٛدددـحـ جذدددڅ       ُذــ

ُْوـدددددـس ڂكــّڃـدددددـى ٲ٫ـدددددـ٧ځ  وقـدددددـَس جذ٫ـدددددـػ ح ٶحٍڃدددددح 

٪وـدددـى  ووٕ  ضدددىٌٍّ جپڃىٌْدددس جپطدددي ذوحهدددح ذدددَڅ      

 وٺحڄ ٶوى جپوٳّ جؾــطڃ٩   جپٷٍٍٛــڅ پٿكــىٍع

  َ ٍٍ ٪ودددى جپٓدددٿ٣حڄ  ڂددد٩ جذدددڅ ٖـدددـَم جپٗـدددـَول جپدددو

ٲٷدددحټ جپدددوٍٍَ أنرٍچدددي َٖهـدددـي ٪دددُ َٖهـدددـك أچـدددـك   

جؾطڃددد٩ ذحپهٟدددٍ ٲٷدددحټ أذدددو جپه٣دددحخ ٍٻدددًخ وٌوى    

جپكددددىٍع جچددددك ٕ ٍرٷددددي ٪ٿددددي ٌأِ جپٷـددددـٍڄ چٳددددّ    

 



ڂوٳوْددددس وذٓددددرد ٶددددوز جپددددوٳّ وقددددـِىز جپهـددددـُٿٵ      

وٶددد٩ ذَوـدددـك وذدددَڅ ؾـدددـڃح٪س وُضٻٿدددځ ٲدددـَك وچٓدددـد       

جپوؿددددحٌ ئپددددّي جپٻـددددـًخ ٲأْددددحء جپٷـددددـوټ ٲَ ـددددـح جذددددڅ  

ٖدددَهوح أذدددو   وٮـدددـٍَ وجقــدددـى وئأغودددي ٪ـدددـٿَك ٖدددَم  

ؾ٫ٳددددٍ ذددددڅ جپُذَددددٍ وٶددددحټ أنرٍچددددي ذكحپ ڃددددح ٪وددددك   

و٪دددڅ جنَدددك ڂدددڅ نرٍهڃدددح ؾڃٿدددس وضٳٛدددَٖ ويٺدددٍ     

جذددددڅ جپڃٓددددطوٲي ٲددددي ضددددحٌٍم جٌذـددددـٽ ٲٷددددحټ ٪وددددك        

جٓڂدددددحڀ جپؿدددددحڂ٩ ٲدددددي جپ٫ٿدددددوڀ جپٷحٞدددددي جپڃَٛودددددـِٱ 

وجپؿدددددحڂ٩ جپڃإپدددددٱ أقدددددى جّتڃدددددس جپڃٗدددددحٌ ئپدددددَ ځ    

جپطدددي ُضػودددي جپهوحٚدددٍ وُض٫ٷدددى ٪ٿدددَ ځ      وٲدددٍو جّڂدددس 

وپددددك ٲددددي جپ٫ٿددددوڀ جپٷددددىڀ جپٍجْددددهس وٲددددي جپٳٟددددحٍٽ  

جپ ڃددددس جپٗددددحڂهس و٪وددددى جٖددددطرح  جپكؿددددؽ جپكؿددددس      

جپرحپٯددددس و٪وددددى جٞدددد٣ٍجخ جّوپددددس جپىٕپددددس جپىجڂٯددددس   

جٌذــدددددـٽ أٌْدددددٽ ئپَدددددك جپ٫ٖڂدددددس   ٶدددددحټ وپڃدددددح وندددددٽ 

جپڃردددددحٌٸ جذدددددڅ جٓغَـــدددددـٍ جپؿــدددددـٌُى ٍٓدددددأټ ٪دددددڅ  

   ٍ ٍڅ ُڂ٫٣ددددځ ٌٞددددي ج   ڂٓددددحٍٽ ڂو ددددح ٶددددوټ ؾـددددـُرَ

٪ودددددك ٲدددددايج ٌْدددددوټ ج  ٚدددددٿي ج  ٪ٿَدددددك وْدددددٿځ    

وجٶٳدددح ذ٫ٍٲدددس ڂدددح وؾدددك چٛدددد وجٶدددٱ وڂو دددح ٮدددىٍٍ 

ُنـددددـځ وهددددٽ هددددو ڂوؾددددوو وڂو ددددح جپٻٓدددد٫ي پڃددددحيج     

ُچٓددد وڂو ددح جپٻٍوذَددوڄ ڂددح ڂ٫وددح  ٲددي جپٿٯددس وجچددك       

جڂطوددد٩ ڂدددڅ جپؿدددوجخ ُڂدددىز غدددځ ٺطدددد ذڃدددح پدددځ ٍٍضٟدددك  

جپڃرددددحٌٸ وأچددددك ٶددددحټ ٲددددي جپٻٓدددد٫ي أچددددك ڂددددڅ ذوددددي    

ٺٓـددـ٫َس وٶَددٽ ڂددڅ ذوددي جپٻـددـ٩ٓ ذ٣ددڅ ڂددڅ ِقـددـڃٍَ      

 



ٶدددددحټ ذدددددڅ جپڃٓــدددددـطوٲي ٲدددددي ٶــوپـدددددـك ٺـدددددـ٫َٓس ٕ  

چ٫ددددٍٰ أقددددىج ٶحپددددك ٶددددحټ وپڃددددح ڂددددىـ جپڃ٧٫ددددځ أذددددح    

جپطددددي  ٫َْــددددـى جذددددڅ ٺددددوٺٍى ذددددڅ ٪ٿددددي ذٷٛددددَىضك  

 أوپ ح ٶوپك ٖـــ٫ٍ:

 پوٕ جپوٖحز وهځ أ٪ىجؤچح ڂح وهڃوج

 وٲحٜ ؾٳوي ٲ ي ذحپىڂ٩ پڃح َٲِ ڃــوج        

ٍِڀُ   ٲوح٦ٍى ڂ٣ٍٟخ  ونح٢ٍى ُڂ٣ٟ

 ذٻَـصُ  وڂ٫ي ُٺٿـَڃح پك جپٳإجو ٍٻُطـُځ            

 ئڄ ذهــٽ جپٯــَع هــڃص ڂڅ ٌجقطَِك جپــِىٍــُځ

 وٍٓأڀ جپركٍ جپوىى وؾوو  ٕ ٍٓأُڀ              

ٍَُڀ  ُضٯًٍك ڂڅ ٪٣ــح ُؾڃــحوى ٺَٳــُك جپُڃك

وئ٪ٍجذدددك ٲڃدددح ٶدددحټ ٲٓدددأپطك ٪دددڅ ڂ٫ودددي هدددًج جپرَدددص   

 أقحو ؾوجذح ٶحټ:

 ٲٷٿص پ٫ٿك ڂػٽ ٶوټ ذ٫ٟ ځ 

 ضَٓڃي ذأْڃحء جپٗ وٌ وٺٳـــــكُ 

ٍَُڀ              ُٞڃـَص ٪ــٿَِك جپُڃك  ُؾڃــحوى وڂح 

 



ٲطرٓدددځ وٶدددحټ هدددًج أٌوش ٶدددحټ جذدددڅ جپڃٓدددطوٲي وٲدددي  

ضٷٍٍدددٍ ڂ٫ودددي ذَطدددك وج٪ٍجذدددك جٖدددٻحټ  وهدددً  ٶٛدددَىز  

 وٲيٲددددي وٍددددوجڄ جذددددڅ ڂڃددددخضي ٶددددحټ جذددددڅ جپڃٓــددددـط    

 وأچٗىچح پوٳٓك ٶوپك ٖـــ٫ٍ:

 ضورك أڂٍَ جپ ىى پٿًى 

 پك ج  ٌخ جپ ىى ٍٯُٟد                    

 ذٓرطك ٶحٜ ٍُكد جپٛرح

 وپَّ پك ٲي جپوٓح ڂًهـُد                      

ٶددحټ جذددڅ جپڃٓددطوٲي وهددًج جپطٷٓددَځ ٲحْددى ٲدداڄ ڂددڅ        

ِٛـددددـرح ٕ ٍڃطودددد٩ أڄ ٍُكـددددـد جپوٓـددددـح ٲدددداڄ       ٍكددددد جپ

ِٛدددددرح ڂدددددڅ جپٗدددددوٴ أو ڂدددددڅ ٚدددددرح ٍٛدددددرو ٶٿدددددص  جپ

و٪وددددددىى أڄ ذددددددڅ وقــددددددـَس ڂددددددح أٌجو أچڃددددددح پٯـددددددـُ 

ذحپٛـدددـرح ٪دددڅ جپٛدددرَحڄ، ٶدددحټ وٚدددوٱ ٺطحذدددح ْدددَڃح    

َٓدددددٍجؼ جپڃوَدددددٍ ٲٿڃدددددح ٌأى  ذدددددحپطووٍٍ ٲدددددي چٓدددددد جپ

جپٓدددٿ٣حڄ ٫ٍڃدددٽ ٲدددي ٺدددٽ ْدددوس ڂوپدددىج ْدددَڃح  وٮَدددٍ   

ضٓدددددڃَس جپٻطـدددددـحخ وْدددددڃح  جپطوــدددددـوٍٍ ٲدددددي ڂوپدددددى    

ِٓدددددٍجؼ جپڃوَدددددٍ وجؾطڃددددد٩ ڂددددد٩ أ   ذدددددي جپٓددددد٫حوجش  جپ

جپڃردددددحٌٸ جذدددددڅ جٓغَــدددددـٍ وؾدددددٍى ذَو ڃدددددح ڂرحقدددددع 

ووٶ٫دددص ذَو ڃدددح ڂودددحٲٍز ٲٷدددحټ جپڃردددحٌٸ وقـدددـَس پدددځ    

٫ٍُٷدددددد وقٟدددددٍ جپٗدددددٍٍٱ جپوٓدددددحذس ضدددددحؼ جپ٫ُــدددددـٖ  

وؾددددٍى ذَو ڃددددح ٺـددددـٖڀ ، وٶددددحټ پددددك جپٗددددٍٍٱ ِپـددددـَځ 

 



جچطٓددرص ئپددي وقـددـَس وپددځ ًٍُٺـددـٍ ذددَڅ جپٛددكحذس ئٕ       

ذددددددي ذٻددددددٍ أو ذحپؿڃدددددحټ.. ِپـددددددـَځ ٕ جچطٓددددددرص ئپدددددي أ  

ٍِٰ ذحپڃوحٶدددد جپؿـددددـٿَٿس       ُٖددد ٪ػڃدددحڄ أو ٪ٿدددي ڂڃدددڅ 

وجپٗدددٍٰ ٲدددحچُ٪ؽ أذدددو جپه٣دددحخ ٲٛدددحٌ ضدددحؼ جپ٫دددٖ   

هـددددـك ٕ ذددددحٌٸ ج  ٲَددددٹ وٍوهڃددددك أچ ددددح   ٍٷددددوټ پددددك

ڂوٚددددوپس وٍوٳددددي ٚددددكس ٪ٷددددد وقَددددس وڂددددڅ هوددددح  

 ٶحټ جذڅ ٪وَــــڅ ٖــ٫ٍ:

 وقــَس پځ ٫ٍٷد ٲٿځ 

 ٹضوطٓد ئپَك ذحپ٫ىوجڄ وجٓٲــ                  

 ڂح ََٚــف ٪وــى جپوحِ ٖـــي

 ْوى أچٹ ڂڅ ٺٿــد ذٖ ٖٹ              

 

ويٺدددٍ ذدددڅ نٿٻدددحڄ أچدددك أچٗدددى  ٶٛدددَىز پوـدددـٳٓك وأڄ 

جّْددددد٫ى ذدددددڅ ڂڃدددددحضي ٍدددددًٺٍ أچ دددددح پدددددك وذحپؿڃٿدددددس   

ٲحپوددددحِ ٲَددددك ذددددَڅ ٶددددحوـ وڂددددحوـ وجپٷددددىـ أٺػددددٍ      

وجپددددددًڀ أٖدددددد ٍ وپدددددددك ضٛددددددحچَٱ ڂو ددددددح ٺطـدددددددـحخ     

 جٌٖٓــددددددـحو ٲددددددي جپكددددددٝ ٪ٿددددددي ٢ٿرددددددس جپٍوجٍددددددس 

وجْٓدددوحو وٺطدددحخ وٲوجٍدددى جپٍقٿدددس وضٷََدددى ٪ـدددـٿوڀ      

 جپڃٿس وٺطحخ جپٍَٗجٍَحش وڂوپى  ٶَٽ ْوس 

 



جغوطددَڅ وأٌذ٫ددَڅ وٶَددٽ ْددوس أٌذدد٩ وٶَددٽ ْددوس ْددص      

وأٌذ٫دددَڅ ونڃٓدددڃحٍس وضدددوٲي ذحپٷدددحهٍز ْدددوس غدددٖظ  

 -٪ٳح ج  ٪وك -وغٖغَڅ وْطڃحٍس 

ٶحْدددځ ذدددڅ أقڃدددى ذدددڅ ڂوٲدددٵ ذدددڅ    -8ٕٔ)

جپڃٷددددددٍى  جپٿددددددوٌٶي جپڃو٫ددددددوش ذددددددحپ٫ٿځ    -ؾ٫ٳددددددٍ

جپوكدددوى جّٚدددوپي جپڃطٳدددوڅ ٲدددي ٲودددوڄ ٺػَدددٍز ڂدددڅ    

جپڃوٷددوټ وجپڃ٫ٷددوټ أنددً جپٷددٍجءجش ٪ددڅ أذددي ؾ٫ٳددٍ       

جپهٛدددحٰ وأذدددي ٪ردددى ج  ذدددڅ ْددد٫َى وأذدددي جپؿدددوو     

وٍَدددى ذدددڅ جپكٓدددڅ جپِٻودددىى وٌقدددٽ پَٷدددٍأ جپڃ٫ٷدددوټ    

٪ٿددددددي ئذددددددڅ جپه٣َددددددد جپددددددٍجَى ٲٓددددددڃ٩ ذوٲحضددددددك   

وٚدددَوٱ ٲدددي ٲودددوڄ وٖدددٍـ جپٗدددح٢رَس وجپؿُوپَدددس     

پٿُڂهٗدددٍى ٲدددي أٌذددد٩ ڂؿٿدددىجش    وٖدددٍـ جپَڃٳٛدددٽ  

ٶددحټ أذددو ٖددحڂس أچددك ٺددحڄ ويهوددك نددحټ وٌو ذ٫ٟدد ځ       

يپددددٹ ويٺددددٍ أچددددك ٺددددحڄ قددددحو جپٷٍٍكددددس وچٓددددد أذددددح   

ٖـــدددددـحڂس ئپدددددي ضكحڂدددددٽ ، وڂوپدددددى  ْدددددوس نڃدددددّ    

وْددددر٫َڅ ونڃٓددددڃحتس وضددددوٲي ٲددددي ْددددحذ٩ ٌؾددددد      

 ْوس ئقىى وْطَڅ وْطڃحٍس ٪ٳح ج  ٪وك.

ڂكڃدددددى ذدددددڅ ئذدددددٍجهَځ جپؿَدددددحچي     -7ٕٔ)

َٓـدددـڃحو أوٍدددد ٖدددح٪ٍ أوٌو  جذدددڅأذدددو ٪ردددى ج   جپــ

 جذڅ ٫َْى ڂڅ ٫ٖـــٍ  ٶوپك:

 ئٍحٸ أڄ ضٻػٍ جٓنوجڄ ُڂٯطوڃح

 



 ٲي ٺٽ ٍوڀ ئپي أڄ ٍٻػٍ جپ٫ـــىُو                   

 ٲي وجقى ڂو ځ ُضٛٳي جپووجو پك

 ڂڅ جپطٻحپَٱ ڂح ٍٯوي ذك جپؿـــٿُى                 

 وٶوپك:

 ضـِكُڅ ٌٺحذي چكو أٌٜ وڂحپ ح

 وٕ پي ڂڅ يجٸ جپكوَڅ ْــِوى جپ ــِځ             

 وٺــځ ٌجٮد ٲي ڂوٞــ٩ ٕ ٍوحپك

ََــځِ            وٍُڃٓـــي ڂوك ڂػٽ ٍوچّ ٲــي جپ

 ذ ًج ٶٟي جپٍقڃحڄ ٲي ٺٽ ْحن١

ٌَٮــځِ                ٍڃوش ٪ٿي ٺــٍٍُ  وٍكي ٪ٿي 

وُضدددوٲي ٲدددي ْدددوس أٌذ٫دددَڅ وْدددطڃحٍس ٲَڃدددح يٺدددٍ ذدددڅ  

 ْــ٫َى ٌقــځ

ڃى ذدددڅ أقڃــدددـى ذدددڅ أقـدددـڃى ڂكــدددـ -7ٕٔ)

ٌُٖـدددددـى أذدددددو جپوپَدددددى جپٳٷَـــدددددـك جپڃحپــدددددـٿٻي    ذدددددڅ 

جپ٫ٖڂـــددددـس ٌوى ٪ددددڅ ؾ٫ٳـددددـٍ ذددددڅ ٌَٴ جپٳٷَـددددـك     

وضٳٷددددك ذددددك وٌوى ٪ددددڅ أذددددي ڂددددٍوجڄ ذددددڅ ْددددٍجؼ   

وڂكڃدددى ذدددڅ قردددٍ وڂكڃدددى ذدددڅ ٲـدددـٍـ وأذدددي ٪ٿدددي     

 



جپٯٓـدددـحچي ٶدددحټ ذدددڅ ذٗـدددـٻوجټ ٺدددحڄ قحٲ٧دددح پٿٳٷددددك       

چحٲددددًج ٲددددي  ٪ـددددـٍٛ أهـددددـٽ  ُڂٷـددددـَىڂح ٲـددددـَك ٪ـددددـٿي 

٪ـددددـٿځ جپٳددددٍجتٝ وجّٚددددوټ ڂدددد٩ جپددددىٍڅ وجپوٶددددحٌ      

وجپ ــدددددـىى وجپٓـدددددـڃص جپكـدددددـٓڅ وپدددددك ضٛدددددحچَٱ     

ؾٿَٿدددددس ڂو دددددح جپڃٷدددددىڂحش ٲدددددي غـدددددـٖظ ُڂؿـدددددـٿىجش    

وٺطددددددحخ جپرَددددددحڄ وجپطكــددددددـَٛٽ ٲددددددي ُڂؿــددددددـٿىجش     

ٺـددددـػٍَز وٺـددددـطحخ جنطٛددددحٌ جپڃرٓددددو٠ وجنطـددددـٛحٌ   

ڂٗـدددـٻٽ جُغدددحٌ ضٛدددوَٱ جپ٣كـــدددـحوى وٮَدددٍ يپدددٹ      

وپي جپٷٟــدددـح ذٷ٢ٍرــدددـس وْـدددـحٌ ٲـدددـَك أقٓــدددـڅ  وضددد

ْـدددددـٍَز غدددددځ جْط٫ٳــدددددـي ٰ ُأ٪ٳدددددي وٺدددددحڄ قٓدددددڅ   

جپهٿدددٵ ٺػَدددٍ جٓقـدددـٓحڄ ئپدددي ڂدددڅ ٍٛدددكرك ڂدددإغٍج      

پددك قحٲ٧ددح پـددـ٫ ى  ُوپددى ٲددي ٖـددـوجټ ْددوس نـددـڃَٓڅ      

وأٌذ٫ڃحٍدددددس وضدددددوٲي پَٿدددددس جّقـدددددـى وُوِٲــدددددـڅ ڂدددددڅ    

جپٯــددـى ٍددوڀ جپكددحوى ٪ٗـددـٍ ڂددڅ يى جپٷــددـ٫ىز ْددوس       

 ٍٍڅ ونــڃٓــڃحٍس.٪ــٗ

ڂـــكــدددددددـڃى ذدددددددڅ ٍوْـدددددددـٱ   -ٕٕٓ)

ذددددددڅ هــرـددددددـس جپٿــــددددددـك  جذددددددڅ أذددددددي ذٻـددددددـٍ  

جپؿــدددددـٌُى جپڃو٫دددددوش ذحپٗدددددڃّ وٍُـدددددـ٫ٍٰ ذدددددحذڅ   

جپٷـدددددددـوجڀ وذحپڃكـــوؾـدددددددـد جپٳٷـدددددددـَك جپٗـدددددددـحٲ٫ي   

ٺـدددددـحڄ ٲــحٞـدددددـٖ ٪حٌٲـدددددـح ذحّٚدددددوپَڅ وجپڃو٣دددددٵ   

وٶددددٍأ جپٷددددٍجءجش ووٌو ٶــــددددـو٘ ٲٷَـددددـٍج ڂؿـددددـٍوج 

جّٚددىٶحء ٲٷددٍأ ٪ٿـددـَك جپڃ٫ـددـٷوټ وٶددِىڀ      ٲوؾددى ذ ددح 

 



ڂٛــددددـٍ وأ٪ـددددـحو ذحپڃىٌْـددددـس جپڃ٫ـددددـٍوٲس ذٍُــددددـڅ  

جپطــدددددددـؿحٌ وذحپُجوٍدددددددس جپڃ٫ـدددددددـٍوٲس ذحپٗــحٲـدددددددـ٫ي 

ٌَِ ذحپڃىٌْـددددددـس ٌَِ ذحپٷددددددحهٍز   وو جپڃـددددددـ٫ٍُس وو

ذحپڃىٌْدددس جپَٓٳَـــــــدددـس  ڂوٻـدددـو ضڃـدددـٍو وٖـدددـٍـ    

جپڃو ددددددددحؼ ٲددددددددي جّٚـددددددددـوټ وٺـددددددددـحڄ ٍؿـددددددددـٿّ   

چـددددـَص جپٗـددددـ وو ذڃٛـددددـٍ ٪ــددددـحٶى جّچــٻكـددددـس  ذكوج

ٲحٌٞـددددـح وٺـددددـحچص جپٓـددددـووج ضٯـددددـٿد ٪ـددددـٿَك قطددددي   

ٍٍٺـددددـد وجذـددددـس وٍٓــددددـٍَ أٍحڂددددح وٺـددددـحڄ ٍُٗــددددـحٌٸ  

ٲدددي ٢ـدددـد وُضوٲـدددـي ذڃٛـدددـٍ ٲـدددـي ٖـدددـ ٍ ٌؾـدددـد     

ْـددـوس ئقـددـىى ٪ٗــدددـٍز وْددر٩ ڂحٍدددس وٶددى ؾــدددـحوَ     

 جپػڃحچــَڅ.

ڂــكـددددددددددـڃى ذددددددددددڅ جپٛــٳـددددددددددـحٌ  -ٕٕٔ)

٪رـدددددـى جپٿــدددددـك يٺدددددٍ  جذدددددڅ  ٢رـدددددـي أذدددددو ٍجپُٷــ

ْـدددـ٫ى وٶدددحټ هـدددـو ڂدددڅ ذـدددـَص ڂٗـدددـ وٌ ذٷــ٢ٍـدددـرس 

پددددځ ضددددُټ ضطددددوجٌظ ٲـددددـي جپ٫ـددددـٿځ وجپؿـددددـح  ٪ـددددـٿي      

جپڃٍضـددددـرس ٶددددحټ وچٗددددأ أذـددددـو ٪ـددددـرى جپٿـددددـك قحٲ٧ـددددـح  

پدددددْوخ ئڂحڂدددددح ٲدددددي جپكــدددددـٓحخ وٺـدددددـحڄ أ٪ـدددددـڃي     

ـدددـځ ُڂٷــدددـ٫ى ڂٗـدددـو  جپهـدددـٿٷس وپٻدددڅ ئيج چ٣ـدددـٵ َ٪ــٿِ  

ٺـددددـٽ ُڂوـددددـٛٱ قٷـددددـك وْـددددـحٲٍ ڂدددد٩ هددددً  جپكحپددددس  

قطدددي ُ٪ـدددـَىش ذٯــدددـىجو پدددك هحپدددك وجؾطڃ٫دددص ذدددك ٲدددي    

ضـدددـوچّ ٲٍأٍدددص ذكـدددـٍج َجنـدددـٍج وٌوٞدددح چحٞـدددـٍج    

ئٕ أچـدددـك قح٢ـدددـد پَــدددـٽ وْـدددـحقد يٍدددٽ ٕ ٍُرـدددـحپي     

 



ڂدددح أوٌو  وٕ ٍٿطٳدددص ئپدددي ڂـدددـح أْــدددـوى  ؾــحڂ٫ـدددـح      

پٿڃدددـطَڅ وجپـدددـٍظ  ذدددَڅ جپٓـدددـڃَڅ وجپٯـدددـع قحٲ٧ـدددـح   

ٷـدددددددددـٍى جّوخ ذڃٍجٺــدددددددددـٕ وٲـدددددددددـحِ  وٺدددددددددحڄ ٍُ

وضوچــددددـّ وٮـددددـٍَهح وڂددددڅ ڂٗــددددـ وٌ قٻحٍــددددـحضك   

أچدددك پڃدددح ٶدددحټ أذوٍَدددى جپٳدددحَجٌى ٲدددي أذدددي جپ٫ـدددـٖء      

 ٶــَٛىضك جپطي أوپــ ح ٶــوپك ٖـــ٫ٍ:

 جپكــُڀ وجپ٫ــُڀ ڂوٓــوذحڄ پٿ٫ــٍخ

٪حٌٞـدددـك أذدددو ٪ـدددـرى جپـٿـدددـك ذٷــٛـدددـَىز غدددځ ٶـدددـحټ      

ٲَددك وٲددي ئذددڅ أنَددك ٍكددي جذددڅ جپوحٚـددـٍ جپددًى ٺددحڄ     

 ٶى چحَ٪ك ٲي يپٹ جّوجڄ ٖــ٫ٍ:

 وئڄ ٍُوــحي٪ـٹ ٲي جپڃوٛــوٌ يو أوخ

 ٲوؿــُٽ چوـ غــٍى ٲي ٶٓــڃس جپكــ٣د       

 وجڄ ٍُٷــٽ أچح ٪ــځ  ٲحپؿــوجخ

 پــُك ٪ــځُ  جپوــري ذٖ ٖــٹ أذو پ ــد            

 ٲكٍ٘ ٲرٿــٯص أذح جپ٫َــٖوٖــح٪ص جپٷــَٛىز 

 ٪ٿي ٶطــٿك وَْٿــڃك جپــٿك ڂوك وأوٌو            

ڂدددڅ ٖـدددـ٫ٍ جذدددڅ ْـدددـ٫َى ڂدددح أندددً  ٪ـدددـوك ذطدددوچّ      

 وهو ٶوپك ٖــ٫ٍ:

 



 ٕ ٍكــُٓد جپوحِ ْــوجًء ڂطــي

 ڂح جٖـطر وج ٲحپوحِ أ٢ــوجٌ                     

 وجچ٧ـٍ ئپي جّقــؿحٌ ٲي ذ٫ٟ ح

                      ٌُ  ڂحء   وذ٫ٝ ٞڃــُوك چــح

 وٶــوپك:

ٍح٢حپـددددـ٫ح ٲددددي ؾـددددـٳوچي وٮحٍرددددح ٲـددددـي ٞٿـددددـو٪ي        

 ذحپٯص ٲي جپٓـُه١ ٦ُٿــڃح وڂح ٌقڃص نٟو٪ي

 ئيج چوٍص جچٷ٣ح٪ح ٲحقٓــد قٓحخ جپٍؾو٪ي

ضدددوٲي ٍدددوڀ جٌّذ٫دددحء غحپدددع ٪ٗـدددـٍ ؾڃدددحوى جّوپدددي  

 ْوس ضـ٩ٓ وغٖغَڅ وْــطڃحٍس.

ذدددددددڅ  ڂــوْـدددددددـي ذدددددددڅ ٪ــٿدددددددـي -ٕٕٕ)

ٍوْـددددـٱ ذددددڅ ڂـكڃـددددـى جٌّذٿددددي   ڂـددددـوْي ذددددڅ  

جپڃوپددددى جپددددٍجَى جپڃو٫ددددوش ذحپٗددددـٍٰ ٺددددحڄ أذددددو       

ٶحٞـدددـي ئٌذـدددـى وٺـدددـًى ؾدددـى  وٺدددحڄ هـدددـو ٲٷَ دددح       

أوٍرددددح ْددددڃ٩ جپكددددىٍع ذرٯددددىجو ڂددددڅ أذددددڅ جپُٳددددوٍٍز       

وجپٷٖچٓـددددـي ويٺددددٍ أچددددك ٶددددٍأ ٪ـددددـٿي جپٻوجٖـدددددـي      

جپطٳٓـددددـٍَ جپٛـددددـٯٍَ ٺددددـطد ٪ـددددـوك َٖهــوددددـح أغَددددٍ   

ـدددددـىچح جپٗدددددَم ٶدددددحټ أچٗدددددىچح جپٗدددددٍٰ   جپدددددىٍڅ وأچٗ

 جپڃًٺوٌ پوٳٓــك ٶوپك ٖــ٫ٍ:

 



 ضوج٩ٞ ضٻــڅ ٺحپوؿـځ جْطرحڄ پوح٦ٍ

 ٪ــٿي ٚٳكــحش جپڃـحء وهو ٌٲ٩َ      

 وٕ ضـــٹ ٺحپىنـحڄ ٍٍٲــ٩ چٳٓـك

 ئپي ٢رٷحش جپٓڃحء وهو و٩َٞ             

وپـدددددـك وٺدددددـحڄ ٶدددددى ضدددددٍوو ئپدددددي ذ٫دددددـٝ جّ٪َـدددددـحڄ  

 ٶوپـــك:ـٍ ٲو٧ـــځ ــــــذڃٛ

 ٪ـحو ڂوْـي ٌجڂٷـح ذحخ هحڂحڄ قَڅ

 ٪ـٿي ِٺرـٍ قطـي جچٷٟــص ڂوك ٪ــحڂــحڄ        

 ٶـحڀ ٲي أذوجخ ٲٍ٪وڄ ٶَرٿك ٪ٿي ٲٷـى

ٍِِ  ٲي ڂٛــٍ ڂوْــي جذڅ ٪ـڃٍجڄِ          ُٺٳــ

وجو٨ ذدددڅ ٪ردددى ج  جپٷحٞـدددـي أذدددو     -ٖٕٕ)

ڂٓـددددـٿځ ئذددددڅ أنددددـي أذددددـي جپ٫ـددددـِء ٺددددحڄ  
جپٳٷَددددك جپ٫ددددحپځ أذددددو ٪رددددى ج    ٲحٞددددـٖ أوٍرددددح يٺددددٍ  

ڂكدددځ ذدددڅ ٪ردددى جپٍقدددـڃحڄ ذدددڅ ڂكـدددـڃى جپڃٓددد٫ووى     

وأغوددددي ٪ددددـٿٌ أوذددددك وڂ٫ٍٲطددددك وأوٌو ڂددددڅ ٫ٖـددددـٍ  

 :ٶـوپك هـً  جّذَــــحش

 وٶــٳوح وٶـى ٮـحخ جپڃٍجٶد وٶٳـًس 

 



ٍِٞـح           أِڂــوح ذ ح أڄ ٍُٳـطٹ جپٓــُه١َ ذحپ

 ٙ  ٪ـٿي ِنــٿوٍز پـځ ٍؿـٍى ٲَــ ح ضوُٯ

 ذ ـح ٪ـحو وؾـُك جپٿَٽ ٪وىى أذَٟح         

 قـَحزُ  ٫ٍُــَىُ قىٍػح ٕ ٍڃُٽ ٺأَچك

 أُ ٪َـَىش ٲي أڂـٍ ذ٫ـى ڂح ٶـٟـي            

 وپـك أٍـٟح ٶوپــك:

 ٌِٞـَُص ذـِك ڂـوپي ٪ـٿي ُٺٍِ  ِٲ٫ٿِك

 وئڄ ٺحڄ ٕ ٍٍٞي ذٻــوچي ٪رــُى                

 ُوَوُ  ٲـهحڄوڂَٿــٻُطــُك ٶـٿري ّ قٳ٥ 

 وپځ ٍكٳ٥ پـٷٿـري َ٪ــْ ــى ُ                        

ٍُ قــطي ٍكـٻځ ج  ذَووـــح                  ْأٚـر

 وٍُوــؿُ ڂـڅ ُڂٓــَط٫ـڃـى جپٛـرٍ وْ٪ــى          

ٍوْددددٱ ذددددڅ ٌجٲدددد٩ ذددددڅ ضڃددددَځ  - ٕٕٗ) 

جپڃوٚدددددددددددٿي جپڃو٫دددددددددددـوش ذحپر دددددددددددح 

جپٗدددحٲ٫ي جپڃ٫دددٍوٰ ذدددحذڅ ٖدددىجو جپٳٷَدددك  

ٶدددٍأ جپٷدددٍجءجش ٪ٿدددي أذدددي ذٻدددٍ ٍكدددٌ جخ       جپٷحٞدددي

 



ْدددد٫ىوڄ جپٷ٢ٍرـددددـي وْڃددددـ٩ ڂوـددددـك َٕڀ جپٷددددـٍجءز   

٪ددددـٿَك جقددددـىى ٪ٗددددـٍز ْوددددـك وْڃددددـ٩ ڂددددڅ جذددددڅ     

جپٍَٗؾدددددـي وجپكدددددـحٲ٥ أذدددددـي ذٻدددددـٍ ڂكـدددددـڃى ذدددددڅ      

ََددددـحچي وأذددددـي   جپٳٟددددـٽ ٪رددددى ج  ذددددڅ    ٪ـٿـددددـي جپؿــ

أقـدددـڃى جپ٣ـوْـدددـي وذرٯدددىجو ڂدددڅ ٖــُ دددـْىز جپٻحضـدددـرس   

جپهدددددـٍَ أقـدددددـڃى ذدددددڅ جْـدددددـڃح٪َٽ   وجپٳٷَدددددك أذـدددددـي  

جپٷدددددـُوٍوي وضوپـدددددـي ٶٟـدددددـحء جپ٫ٓـدددددـحٺٍ وٶٟـدددددـح  

قـددددددـٿد وٚـددددددـَوٱ ضٛددددددحچَٱ ڂو ددددددح أوخ جپٷٟددددددح   

وجّقـددددـٻحڀ وٮَددددـٍ يپددددٹ وڂوپددددى  ذحپڃوٚـددددـٽ ٲددددي  

ُّوټ ڂدددددددڅ ٌڂٟـدددددددـحڄ ْـدددددددـوس ضٓـدددددددـ٩ٍ   جپ٫ٗـددددددـٍ ج

وغٖغددددددَڅ وُنڃـددددددـٓڃحٍس وضـددددددـوٲي ٌجذدددددد٩ ٪ٗـددددددـٍ 

غوـدددددـطَڅ وٶَـدددددـٽ ْدددددحذ٩ ٪ٗـدددددـٍ ٚـدددددـٳٍ ْـدددددـوس ئ   

٪ٳددددح ج  ٪وـددددـُك وٌِقڃـددددـُك    -وغٖغـددددـَڅ وْـددددـطڃحٍس 

 ج .

أذددددو ذٻددددـٍ ڂكڃددددى ذددددڅ ٶحْددددځ      -ٕٕ٘)

جپٳٷَدددددددك  ىـدددددددـجپطوچٓـدددددددـي ٍُو٫دددددددص ذحپڃؿ 
جپوكددددوى جپڃٷددددٍىء ٶددددٍأ جپٷددددٍجءجش ٪ٿددددي قٓدددددڅ      

جپٍجٖدددىى وأندددً ٪ودددك جپوكدددـو وقٟدددٍ٪وى جپٗدددَم      

ذ دددح جپدددىٍڅ جذدددڅ جپوكدددحِ وْدددڃ٩ جپكدددىٍع ڂدددڅ جذدددڅ  

جپرهدددددحٌى وٖدددددٍٰ جپدددددىٍڅ جپٳدددددٍجٌ وٖدددددحٌٸ ٲدددددي    

أٚدددوټ جپٳٷدددك وضٛدددىٌ ذىڂٗدددٵ ٲٷٍأ٪ٿَدددك جّ٪َدددحڄ    

ٶددحټ جپرٍَجپددي َوٺددحڄ ٚددحپكح ڂطددىٍوح ٍكددد جپهٿددوز       

 



 ّ ْدددوس ْـدددـطٍس ونـدددـڃَٓڅ   وجٕچٷ٣دددح٨ ُوِپدددـى ذطـدددـوچ

وْدددطڃحٍس وضدددوٲي ذىڂـدددـٗٵ ٲدددي ْدددحوِ ٪ٗـدددـٍٍڅ   

ٌقڃـددددـس  –يى جپٷ٫ددددىز غڃددددحڄ ٪ٗـددددـٍز وْددددر٫ڃحٍس   

 جپــٿك ٪ـٿَك.

أذدددددددددو جپٷحْدددددددددځ ذدددددددددڅ ڂوٛدددددددددوٌ    -ٕٕٙ)  

جْٓددددددددددٻوىٌجچي جپڃ٫ددددددددددٍوٰ ذحپٷــــددددددددددـرحٌى  

وٌ٪دددددح َجهدددددىج ٶحچ٫دددددح  ّٺـدددددـٿك جپٷرـــَدددددـحٌ ٺدددددحڄ  

وٶدددحش ذحپَٓدددٍَ ڂدددڅ جپٷدددوش ڂدددإغٍج پٿ٫ُپدددس ُڂٯطوڃدددح أ 

جپڃ ٿدددس پطَٷودددك أڄ جپدددىچَح وجٌ چٷٿدددس ٶدددى ج٪طدددى پٿڃ٫دددحو 

ٍ  َجو وضأهدددد پٿٷدددحء  وضدددُوو  پٿطٷدددوى جپطدددي هدددي نَددد

جپڃٿددددٹ جپؿددددوجو وٶددددى ؾڃدددد٩ ڂوحٶرددددك جپ٫ٖڂـددددـس أذددددو   

جپ٫ردددحِ أقڃدددى ذدددڅ جپڃوَدددٍ ٲدددي ؾدددُء ويٺدددٍ أٖدددَحء  

ُڂوَـددددـٍز  ٺػَددددٍوز وذٍٺحضددددك ٖدددد ٍَز وْددددحٌ ْددددٍَز  

٨ وٚدددحٌ ئپددددي ڂددددڅ ٫ٍٿدددځ جپ٫ٖچَددددس وجپٓددددٍٍٍز وذددددح  

ُّنٍى ٲدددٍذف يپدددٹ جپڃٗدددطٍى ووؾدددى ڂدددح       جپدددىچَح ذدددح

٪ڃددددٽ ڂددددڅ نَددددٍ ُڂكٟددددٍج ، ْددددڃ٩ ُڂٓددددوى جٓڂددددحڀ     

وٺحڄ ٍكٳدددددددد٥ جپؿڃدددددددد٩ ذددددددددَڅ   أقـددددددددـڃى ذأٺڃٿددددددددك. 

جپٛدددكَكَڅ وٍكٟدددٍ وٌوِ جپ٫ٿدددځ وٍٓدددأټ أٌذدددحخ    

جپڃدددددًجهد وٍدددددأڂٍهځ أڄ ٍُكٟدددددٍوج ٺطدددددد ڂدددددًهر ځ  

پَددٍى جپوٷددٽ وٺددحڄ ٶددى وؾددى ٲددي ٶڃددف جٖددطٍج  ڂٻددڅ      

وضٗدددددرك جپٷڃدددددف  جپٳدددددٍچؽ قّردددددحش ضٗدددددرك جپٗددددد٫ٍَ    

ٲوٷحهدددددح ٲؿدددددخءش ڂٷدددددىجٌ قٳودددددس ٲٌُ٪ دددددح وٺدددددحڄ     

 



وٲحضدددك  ٍٷطدددحش ڂو دددح ُڂدددىز ٪ٗدددٍٍڅ ْدددوس ئپدددي قدددَڅ  

وٺددددحڄ ڂطددددي نحپ٣ ددددح ٖدددديء چٷحهددددح ڂوددددك وأچرأچددددح      

ٖددَهوح أذددو جپٳددطف ڂكڃددى ذددڅ أقڃددى أذددڅ جپىٖددوحوى       

ٶدددددـحټ أنرٍچدددددح جپ٫دددددـٖڂس أقدددددـڃى ذدددددڅ جپڃوَدددددٍ ٶدددددحټ  

ْددددڃ٫طك ٍٷددددوټ وَچددددص جّقددددـوجټ ذڃَددددُجڄ جٓ٪طرددددحٌ 

ح ٕ ضٛددددف ئٕ ذحپ٫ُپددددس وجپ٫ُپددددس ٕ ضٛددددف   ٲوؾددددىض 

ئٕ ذٷ٣ددد٩ جپ٣ڃددد٩ وجپ٣ڃددد٩ ٪ٿدددي غٿػدددك أوؾدددك ٢ڃددد٩     

ٲدددددي أڂدددددوجپ ځ و٢ڃددددد٩ ٲدددددي أٶردددددحپ ځ و٢ڃددددد٩ ٲدددددي   

جٌٓضٳددددح٨ ذَددددو ځ وجّوټ وجپػددددحچي ٦ددددحهٍجڄ پٿهٿددددٵ   

وجپػحپددددع ٕ ٣ٍٿدددد٩ ٪ٿَددددك ئٕ ج  ض٫ددددحپي وپٻددددڅ ڂددددڅ  

ؾورودددح ذدددك جپ٧دددڅ   ٌأٍودددح  ْدددحپڃح ڂدددڅ جّوټ وجپػدددحچي  

وأچرأچدددح ٖدددَهوح جپڃدددًٺوٌ ٪دددڅ ْدددَهك جپڃدددًٺوٌ ٶدددحټ  

ٶدددٍّش ٪ٿدددي جپٷرــدددـحٌى ٺػَدددٍج ڂدددڅ قٻحٍدددحش أهدددـٽ     

جپ٣ٍٍٷددددس وڂٗددددحٍم جپٍْددددحپس ئپددددي أڄ أضَددددص ٪ٿددددي    

أٺػدددٍ ڂدددح ٲدددي ٌْدددحپس جپٷٗدددٍَى ٲٻدددحڄ پدددك ٲدددي ٺدددٽ     

قٻحٍددس چ٧ددٍ ٪ؿَددد ئپددي أڄ ٶددحټ پددي ٍوڂددح ڂددح أقددد      

ُٓدددددوس     أڄ أْدددددڃ٩ ٖدددددَثح نحٌؾدددددح ٪دددددڅ جپٻطدددددحخ وجپ

ٺددددٖڀ جپٳٷ ددددحء وأتڃددددس جپٳطددددوى وٕ أؤغددددٍ ْددددڃح٨   و

٪دددـٿځ جپٻدددٖڀ وٕ قٻحٍدددحش أهـدددـٿك وأچدددح ذكڃدددى ج  ٕ    

ٍددإغٍ ٲددّي ٖدديء نددحٌؼ ٪ّڃددح أچددح ٲَددك و٪وددىى ڂددڅ         

 جپٷددددوز ڂددددح أوٲدددد٩ ذددددك جپٗددددر س پٻددددڅ ٪ددددَڅ  ٕ ضددددٍى 

وٶٿددددد  ٕ ٍكددددُڄ ٶددددحټ وٺددددحڄ ٍڃودددد٩ أڄ ٍٻطددددد پددددك     

جپٗددَم ٲددي ٺطددحخ ڂٗددطٍى أو ٮَددٍ  ٲٷَـددـٽ پددك ِپـددـَځ      

 



ردددَف پودددح يپدددٹ ٲٷدددحټ پدددو ٪ٍٲدددص أچٻدددځ ضكڃٿوهدددح     ٕ ض

٪ٿدددي ڂ٫وحهدددح ڂدددح ڂو٫دددص غدددځ ٶدددرٝ ٪ٿدددي پكـدددـَطك        

وٍٷددددوټ أچددددح ٖددددَم وپٻددددڅ جپٗددددَم ٪وددددىٺځ ٺٿـددددـڃس      

ئؾددددٖټ ئڂددددح ٖددددَم ٪ٿددددځ أو ٖددددَم ضٛددددوٰ ڂددددح پوددددح 

ذ دددً  جپطـدددـٍؾڃس قدددـحؾس ، وأچرأچدددح ٖدددَهوح جپڃدددًٺوٌ  

أٍٟددددددددح ٪ددددددددڅ ٖددددددددَهك جپڃددددددددًٺوٌ ٶددددددددحټ وٺددددددددحڄ 

ٚددددحٌش ضو ددددد  ذحْٓددددٻوىٌٍس ٢حتٳددددس ٶددددى ضٷددددـَوش و  

أڂددددوجټ جپوددددحِ وٕ ضٷددددىٌ جپددددوٕز ٪ٿددددي ضكٛددددَٿ ح     

وٶ٫دددوج ٲٿڃدددح  ٲوٶ٫دددص پَٿدددس ٲدددي ذٓدددطحڄ جپٗدددَم ٲٷدددحټ

جچٷٟدددي جپو دددحٌ ئٕ وٶدددى وٶ٫دددص جڂدددٍأز ڂدددو ځ ٲدددىپص   

ِٓٻـدددددـوج وقٻحٍحضدددددك ٺػَدددددٍز وٺدددددحڄ أذدددددو   ٪ٿدددددَ ځ ٲُڃ

    ٍِٜ جپ٫ردددحِ جپڃٍْـدددـي ذَودددك وذَودددك وقـدددـٗس و٫ٍُددد

ـٍ  ذددددك ٲددددي ٺٖڂددددك پطرددددحٍڅ قحپ ڃددددح  وُٺــددددـٱ ذٛـدددد

ٲددددي ىنـددددـٍ ُ٪ـددددـڃٍ  وٺحچددددص وٲحضددددك ذحْٓـددددـٻوىٌٍس   

حڄ ْدددددوس ٲدددددي جپٓدددددحذ٩ ٪ٗدددددـٍ ڂدددددڅ ٖددددد ٍ ٫ٖـدددددـر 

 جغوطَڅ وْطَڅ وْطڃـــحٍس .

 

 

 

 

 

 



نطـــدددددددـأڀ جپڃإپدددددددٱ جپٗدددددددَم جپڃدددددددإٌل    

ؾ٫ـددددـٳٍ ذددددڅ غ٫ٿـددددـد   جٓوٲــــــــــــــددددـوى 

 ٢َد ج  غٍج :

  وٶدددددى جضٳدددددٵ ٲدددددي هدددددًج جپطٛدددددوَٱ ٖددددديء    

 ٪ـؿدددددددـَد جذطىأضدددددددك ذٛـدددددددـحپف ٲٻدددددددحڄ ڂدددددددڅ 

ٍ جپٿــدددـك ٲَڃدددح ٲـدددـ٠ٍ   ٳدددــٯوأچدددح أْط جٓضٳـدددـحٴ

وأْأپـددددـك جپ٫ـددددـٳو ٪َڃـددددـح وٶدددد٩ ڂددددڅ ْــددددـ و   

وٮٿــددددـ١ وجپٓــددددـٖڂس ڂددددڅ جپهــددددـ٣أ وئچـددددـڃح   

پ٫ـدددـٛڃس ضػردددص پڃدددڅ ٖ ـدددـىش پدددك جپٷوج٢ددد٩ ذح 

ـٯٍَ ڂددڅ ضػرددص پددك   وو٪ـددـوى ٍَوددس جپٻـددـڃحټ پدد   

أٶـددددـرف وٚـددددـڃس وضٓـددددـٿ١ جپوٓـددددـَحڄ ٪ددددـٿي    

ء ڂ٫ـددددـٿوڀ و٢ٿـددددـد ؾـددددـوّ جٓچٓـددددـحڄ ٖـددددـي

ٍ  ٪ـددددـٿي جپڃــِددددـٍ ڂــكـددددـطوڀ  جپُڃٓـددددـحڂكس أڂـددددـ

وأچددح أْددأټ ڂددڅ وؾـددـى ٲـددـي هددـًج جپڃؿـددـڃو٨       

٪ـددددـَرح أڄ ٍٓـددددـطٍ ٪ـددددـَرك وٍٓـددددـى نٿٿددددك أو   

َپدددٖ ٲٿــَكـدددـٓڅ ٲَڃكدددوج َپٿــــدددـك وٍٛـدددـٿف   

ذٳٟـدددـٿك ڂدددح وؾـدددـى  وجپٳٟـدددـٽ ٲدددي جپكدددـحپَڅ  

پدددددددـك ٪حڂٿودددددددح جپٿـدددددددـك ذٿـدددددددـ٣ٳك جپؿـدددددددـڃَٽ     

ح وـحڂكؿٍُـدددـٽ وْددد ٪٣ـدددـحچح ڂدددڅ ٲٟـدددـٿك جپ  وأ

      ٍ ، ٲَڃددح جضٛددٳوح ذددك ڂددڅ جپٷٛـددـوٌ وجپطٷٛـددـَ

 



وٌٞددددَوح ذددددك ڂددددڅ جپ٫ڃـددددـٽ جپَٓــددددـٍَ ٲ ددددو      

وپـــددددددددـي جپطــىذـددددددددـٍَ وئپـددددددددـَك جپڃـددددددددـٍؾ٩    

وجپڃـددددـٍَٛ ، وجپكـددددـڃى   ٪ٿددددي ڂددددح أوپددددي     

وأچـدددـ٫ځ وٚدددـٿي ج  ٪ٿـدددـي َْـدددـىچح ڂكــدددـڃى    

ٍِٮــــددددـص ڂددددڅ   :وىپـددددـِك وٚـددددـكرك وْـددددـٿځ   ٲ

ضأپَـدددددـٳك  وضوَٚـدددددـٳك ٲـدددددـي ٍدددددوڀ ٪ــٍٲدددددـك   

ْـددددـوس جغوطـددددـَڅ وأٌذـددددـ٫َڅ وْـددددـر٩ ڂــددددـحٍس    

جپٷدددددددددحهٍز ذحپڃىٌْدددددددددس جپٛـدددددددددـحپكَس ڂدددددددددڅ 

جپڃ٫ــَدددـٍُس غـدددـځ َوش ٲـدددـَك ضــٍجؾــدددـځ نـدددـطځ     

ٍ ووٲـددددـ٩ ٪ـددددـوي ٺـددددـٽ   َجپــٿـددددـك پــددددـي ذهـددددـ  

ٞـدددـٍَ ذڃــدددـوِك وجقـــٓـدددـحچِك، قٓـدددـري جپٿـدددـك   

ـځ جپوٺَدددددددٽ وٕ قدددددددوټ وٕ ٶـدددددددـوز ئٕ   وچ٫ـددددددد

 ذحپــٿك جپ٫ــٿي جپ٫ــ٧َځ.

٬ٍَِ ڂددددددڅ َچٓــحنـددددددـطك ذطددددددحٌٍم ُذٻـددددددـٍز     ٲـددددددـُ

جپٓـدددـرص غحپدددع ٪ٗـدددـٍٍڅ ُؾـدددـڃحوى جّوپـدددـي     

وْـدددـر٫ڃحٍس ويپدددٹ ٪دددـٿي ٍدددـى  ْـددـوس ضٓـدددـ٫َڅ 

جپ٫ـددـرى جپٳـددـٷٍَ ئپددي جپـددـٿك جپ٫ـددـٿي أذددو ٪ـددـرى       

ـٿي جپـددددـٿك ڂــكڃـددددـى جذددددڅ جپكـددددـٓڅ جذددددڅ ٪ـدددد   

جّٚٳـــددددددـ حچي غددددددځ جپرٯــددددددـىجوى جپٗـددددددـحٲ٫ي  

٪ـدددددـٳح جپٿـدددددـك ٪ـدددددـوك وضدددددحخ ٪ـدددددـٿَك ضوذـدددددـس 

 



چٛــددـوقح وٌِقـددـځ جپٿـددـك ڂددڅ ٍطـددـٍقځ ٪ـددـٿَك      

ْـددددددددددـحتٍ  يو٪ـددددددددددـٿي وجپىٍـددددددددددـك و٪ـددددددددددـٿ  

جپڃٓـددددـٿڃَڅ ىڂــــددددـَڅ وجپكڃددددى پٿــددددـك وقددددى    

وٚدددٿي جپٿدددـك ٪ـدددـٿي َْـدددـىچح ڂكـدددـڃى و٪ـدددـٿي 

َڃح وجتڃددددددح وٚكـددددددـرك وْـددددددـٿځ ضٓـددددددـٿ  ىپددددددك 

ٺـددددـػٍَج وجپكڃددددى پٿـددددـك ٪ـددددـىو ٪ـددددـٳو  ٪ددددڅ     

 نٿــٷك وجپكــڃى   ٌخ جپ٫حپــڃَڅ.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 ن٣ٍٍس ضوٞف جپڃىڄ جّچىپَٓس

 

 



 جپهــحضڃـس            

أنَدددٍج وپدددَّ ىندددٍج ،جْط٫ٍٞدددص ضدددٍجؾځ ڂه٣و٢دددس 

  جپرددددىٌ جپٓددددحٲٍ ٪ددددڅ أُ چددددّ جپڃٓددددحٲٍ  پٿڃددددإٌل   

جٓوٲـدددددـوى ، جپطدددددي جٶطٛدددددٍض ح ؾ٫ٳدددددٍ ذدددددڅ غ٫ٿدددددد 

٪ٿدددي ُڂهطدددحٌجش غٍٍدددك پدددـڃوؿُى و٫ٖدددـٍجء جپٷدددٍڄ      

جپهدددحڂّ جپ دددـؿٍى وڂدددح ذ٫ددددى  ٲدددي ؾڃَددد٩ أچكددددحء      

جپ٫دددددددحپځ جْٓدددددددٖڂي، وؾدددددددحء جٓنطَدددددددحٌ؛ پٻػدددددددٍز    

جپُڃطدددٍؾځ پ دددځ ٲدددي جپڃه٣و٢دددس ،ڂڃدددح ٍط٣ٿدددد وٶطدددح،  

وُؾ ددددىج ، وذٛددددٍج ،ذحٓٞددددحٲس ئپددددي ٪ددددىڀ وٞددددوـ   

 جپهددددد١ ٲدددددي جپدددددر٫ٝ جُندددددٍ ؛ّڄ ٪ڃٍهدددددح چَدددددٱ    

وْدددطس ٶدددٍوڄ ؛ ٲحٺطٳَدددص ذدددحّٮٌُ ئچطحؾدددح وغدددٍوز      

 ٫ٍٍٖس وأوذَس ،ونٍَ جپٻٖڀ ڂح ٶٽ ووټ.

َٛددددددٳَس،   ٲٷددددددـٿس جٓڂٻحچَددددددحش جپڃحوٍددددددس پٿ٣رح٪ددددددس جپ

و٪دددددىڀ ئٶردددددحټ ٺػَدددددٍ ڂدددددڅ جپوحٖدددددٍٍڅ پ٣رددددد٩ ضٿدددددٹ  

جپڃه٣و٢ددددحش ، وضٷََددددىهح ذٿؿوددددس ٲكددددٙ ٲوددددي ـددددـ    

جپطدددي ٍؿدددد أڄ ضٷطٛدددٍ ٪ٿدددي جپڃٍجؾ٫دددس جٓڂٖتَدددس      

جچددددد جپطهٛٛددددَس ٍطكڃٿ ددددح  وجپٷوج٪ددددـى ٲٷدددد١ وجپؿو

جپڃإپدددٱ أو جپڃكٷدددٵ  ـدددـ ٲطدددـٍُٲٝ ٲدددي ٺػَدددٍ ڂدددڅ       

جّقَدددحڄ ؛ پوؾ دددحش چ٧دددٍ ٮَدددٍ ڂو٣ٷَدددس ، وأْدددرحخ  

ٲوَدددس ٮَدددـٍ وؾَ دددس ، پكحؾدددس ٲدددي چٳدددّ ٫ٍٷدددوخ ؛    

ٲط٧ددددٽ قرَٓـددددـس جّوٌجؼ وجٌّٲددددٱ ، ڂهٳَددددس ٪ددددڅ   

أچ٧ددددددددحٌ جپرددددددددحقػَڅ ،ڂػر٣ددددددددس پ ددددددددـڃځ جٕذطٻددددددددحٌ   

 



ځ وجپطؿىٍددددى، وضڃودددد٩ ئ٦ ددددحٌ ٪ٿڃددددحء وُڂرددددى٪َڅ پدددد    

ٍُدددددددـ٫ٍٲوج پٿڃػٷٳدددددددَڅ ، پـ دددددددـػًح نٿدددددددٱ ض٫ٷَدددددددىجش   

ذٍَوٶٍج٢َدددددددس ٍودددددددطؽ ٪و دددددددح جچ٣ٳدددددددحًء وئقرح٢دددددددًح   

پٿردددحقػَڅ جپڃوطؿدددَڅ ، قَدددع هودددحٸ ڂدددڅ ٕ ٍركػدددوڄ    

وٍٷٳدددوڄ قؿدددٍ ٪ػدددٍز أڂدددحڀ جپردددحقػَڅ جپؿدددحوٍڅ ـدددـ       

ذؿ ٿ دددددځ، وڂٻدددددحذٍض ځ ، وٮدددددٍوٌهځ ، وضٿڃدددددَك ځ  

ذاڂددددح ٲَ ددددح أو چهٳَ ددددح  ،ذحپط٫ٷَددددى ضددددحٌز، وذحپٓددددد  

٫٣دددڅ ضدددحٌز أندددٍى ؛ ٲأ٪حيچدددح ج  ڂدددو ځ وجپٷدددًٰ وجپ

 وڂڅ أ٪ڃحپ ځ.

ذَدددى أڄ ٶٿَٿدددَڅ ڂدددڅ جپوحٖدددٍٍڅ جپدددًٍڅ پدددىٍ ځ ِقـدددـّ  

ٲودددي ٲ٣دددٍى ، وضدددًوٴ أوذدددي ٌٲَددد٩ ،ضوطٳدددي ڂ٫ دددځ     

جپط٫ٷَددددىجش جُچٳددددس جپددددًٺٍ، قٍٚددددح ٪ٿددددي جپطددددٍجظ      

 جپ٫ـٍذي وجْٖٓڂي وِقٳ٧ح پك ڂڅ جپَٟح٨.

٪ـٿڃددددـح ذأچوددددح چ٫ددددَٕ غددددوٌز ضٻووپوؾَددددس هحتٿددددس ،      

  جٓچطٍچدددددددددص  ،جپڃدددددددددإوى پٿ٫ـوپدددددددددـڃس ذ٧ دددددددددوٌ 

وج٪طرددددددحٌ جپ٫ددددددحپځ ٶددددددـٍٍس ٚددددددٯٍى ڂدددددد٩ ضددددددوجٲٍ     

جپ٣حذدددـ٫حش ڂڃدددح ٍٻٓدددٍ جپؿڃدددوو جپڃًٺدددـوٌ، وٍدددإوى   

ئپددددي ٌوجؼ جپ٫ڃددددٽ جپركددددـػي وضو٫ٍَـددددـك ٪حپڃَددددح  ،    

ذٗدددد٠ٍ   –ڂددددڅ نددددٖټ وٍددددحٌ جپرددددحقػَڅ وڂوددددحَپ ځ     

ضدددوجٲٍ جّڂحچدددس جپ٫ٿڃَدددس، وِؾىٍدددس جپركدددع ،وأٚدددحپطك   

ح ٍٷدددٽ جپرحقدددع ٪دددڅ   وٚدددكس جپڃ٫ٿوڂدددحش، ٪ٿدددي أّپددد   

ئقدددىى وٌؾدددحش جپىٌجْدددحش جپ٫ٿَدددح جپؿحڂ٫َدددس جّ٪ٿدددي  

 



ڂددددڅ جپڃٍقٿددددس جّوپددددي ؛ پددددـَٻوڄ ڂددددىٌٺح پٷوج٪ددددى      

 جپركع و٢ر٫َـطك.

وٲددددي ٌأٍددددـي قطدددددـڃَس ٦ ددددوٌ هددددً  جپڃٗدددددحٌٺحش،     

وجٕذطٻددددحٌجش ، وجّچٗدددد٣س جپركػَددددس ذٓددددحپٱ جپددددًٺٍ  

ٲحپ٣ٗددددحٔ أٲٟددددٽ ڂددددڅ جپ٫ڃددددـي ، وْددددـٿٵ جپرددددَٝ 

وجپطٛددددددـرٍ ذحپؿـددددددـڃَُ ٍكـڃددددددـَك ڂددددددڅ ٲٓـددددددـحو  ،  

پـكدددددـَڅ جٓضَـدددددـحڄ ذحپــطدددددـَڅ؛ پدددددـٻوڄ هودددددحٸ ڂدددددڅ    

ْدددـَطحذ٩ ٲَڃدددح ذ٫دددى ڂدددڅ جپردددحقػَڅ وٍٍضٷدددي ذحپؿَدددى     

ٌَؼ    ئپدددددي جّؾـددددددـوو ، وجپ٫دددددـحٲَس وٌؾددددددـحش ، وجپددددددى

ڂٍجٶددددددددي ، وٕ ٍٛددددددددف جپ٫ددددددددـوٍٽ ٪ٿددددددددي جپٿددددددددرڅ   

جپڃٓدددددـٻوخ، وجپودددددـىڀ ٪ٿدددددي جچٓدددددٻحذك وچكدددددڅ پدددددځ  

 چوٲٍ پك وْــحتٽ قـڃحٍطك ڂڅ جٓچٓــٻحخ.

ٲٷددددى جْددددطٿُڂص ڂوددددي هددددً  جپڃه٣و٢ددددس ٺٓددددحذٷط ح   

ٲدددددددي جپؿدددددددُء جّوټ ؾ دددددددى ؾ دددددددـَى ْٕدددددددطهٖ٘ 

جپطدددٍجؾځ ڂو دددح ذ٫ىْدددحش ڂؿ ٍٍدددس وضٷٍٍدددد وئذ٫دددحو    

٪ٿددددي ٖحٖددددس جپكحْددددوخ ، وجپطددددىٶَٵ ٲددددي ْدددد٣وٌ   

جپطدددٍجؾځ ؛ ٓٲدددٍجَ جپـٯدددـع ڂدددڅ جپػڃدددَڅ ، وجپٍٞدددي     

ڂددددددڅ جپددددددٍوى ، وڂددددددڅ غددددددځ ئنٟددددددح٪ ح پٿطددددددحٌٍم   

جپرٿدددددددىجڄ، وجپهدددددددٍجت١ پٿوٶدددددددوٰ ٪ٿدددددددي جپُڃدددددددُىڄ و

وجپطڃو٣دددددددٵ ذحپطٻحڂدددددددٽ جپڃ٫ٍٲدددددددي، وىوجخ جپٿٯدددددددس    

جپ٫ددددـٍذَس، وٲكددددٙ جپطددددٍجؾځ وضڃكَٛدددد ح ذددددحپ٫ووز   

ئپدددي جپڃٛدددحوٌ وجپڃٍجؾددد٩ جپُڃ٫َودددس وجپركدددع ٲدددي       

 



جٓچطٍچددددددددص  پٿطكٷدددددددددٵ ڂدددددددددڅ جپڃ٫ٿوڂدددددددددحش ؛ ّڄ  

جپڃه٣و٢دددددددحش ض٫طردددددددٍ ڂٛدددددددىٌج ڂدددددددڅ ڂٛدددددددحوٌ     

جپطدددددحٌٍم، غدددددـځ ٍأضدددددـي ئ٪ـدددددـڃحټ جپدددددٍذ١ وجپطكٿَدددددٽ   

 ٮس جپ٫ٷٖچـَس.وجْٕطوطحؼ وجپَٛح

وٶددددى يٺددددٍش چرددددًز ٲددددي جپؿددددُء جّوټ ٪ددددڅ ئٶٿددددَځ      

ئوٲـددددـو ڂٓددددٷ١ ٌأِ ڂإٌنوددددح جپٻڃددددحټ ، وڂددددڅ أٌجو 

جپطكددددددىٍع ٲ٫ٿَددددددك ڂ٣حپ٫ددددددس   جٓچطٍچددددددص  ضكددددددص    

 جپُڃٓڃي جپڃًٺوٌ وجپركع ٪وك.

ٍُ ،وٲددددي جپهـددددـطحڀ ٪ددددـٿي       ٍُددددًٺ وجپٗدددديء ذحپٗدددديء 

ُڂى٪ـدددـي جپ٫ٿدددځ وجپكىٍدددـع جپٻدددٱ ٪دددڅ ْدددـد جپ٫دددحپځ     

جپٷدددددىٍٍ  جٓوٲـدددددـوى  وٶًٲدددددك    جپؿٿَدددددٽ وجپڃدددددإٌل 

ذٓدددرد ڂدددح ض٫دددٍٜ پدددك ٲدددي ٺطحذدددك   جٓڂطدددح٨ ٲدددي       

أقٻدددددحڀ جپٓدددددڃح٨  جپرحقدددددع ٲدددددي ٞدددددٍوخ جپٯودددددحء   

ذؿدددددوجَ  وضكٍٍڃدددددك وىٕش جپ٫دددددُٰ؛ ّڄ ڂإٌنودددددح   

أوٞدددف جپٯودددحء جپڃٗدددٍو٨ وؾدددوجَ جْٕدددطڃح٨ ئپَدددك      

ڂػدددٽ جپطوجٖدددَف جپىٍوَدددس وجپڃدددىجتف جپوروٍدددس وجپٯودددحء   

 ددددددحٕش جپطددددددي جپددددددىٍوي وجپطٓددددددحذَف جپىٍوَددددددس وجٕذط

ُضٯددددددًى جپوؾددددددىجڄ جْٓـددددددـٖڂي ذحپكددددددد جٕٓهددددددي،  

وجپطأڂدددٽ وجپطٳٻدددٍ ٲدددي جپوؾدددوو وقدددد جپٍْدددوټ وىټ   

ذَطددددددك وجپٛددددددحپكَڅ وأٍٟددددددح ىٕش جپ٫ددددددُٰ وپددددددك     

 جْطوحوجضك جپٳٷ َس ٲي يپٹ.

 



ٍّڀ ڂوددددددك جپرددددددحظ پٿوپددددددك وجپٯددددددٍجڀ    ويٺددددددٍ جپُڃكـددددددـ

وجپڃػَدددددٍ پٿٯٍجتدددددُ وجپكدددددد وجپ٫ٗدددددٵ جپڃك٧دددددوٌ ،  

ذحپٓددد ڂهحپٳددح ّقحوٍددع   و٪ٿددي جپٷددحيٰ أّپددح ٍطٿددوظ    

ٌْدددوټ ج  ٚدددٿي ج  ٪ٿَدددك وْدددٿځ وڂو دددح ئيٺدددٍوج    

ڂكحْددددڅ ڂوضددددحٺځ ٲدددداچ ځ أٲٟددددوج ئپددددي ڂددددح ٶددددىڂوج     

 ئپَك.

ٲٷدددى ٶدددّىڀ  جٓوٲـدددـوى  ٺدددٽ جپهدددـٍَ ٲدددي قَحضدددك ڂدددڅ   

ڂإپٳدددددحش ضحٌٍهَدددددس ندددددىڂص جپطٓدددددؿَٽ جپطدددددحٌٍهي     

وقٳ٧ددددص جپطددددٍجظ جْٓـددددـٖڂي وٮَددددٍ  ڂوددددً جپٷددددٍڄ 

ء جپ٫ددددحڂٿَڅ  جپٓددددحذ٩ جپ ؿددددٍى، وأچددددك ڂددددڅ جپ٫ٿڃددددح    

ذٻطدددحخ ج  وْدددوس ٌْدددوپك ٚدددٿي ج  ٪ٿَدددك وْدددٿځ     

 وڂڅ أقــٳحو  و٪ڃوڂح ڂڅ جپڃٓٿڃَڅ.

ٲدددٖ ٍؿدددد جپط٫دددٍٜ پدددك ذٷٍٍدددد أو ذ٫َدددى وجْدددطهىجڀ  

جپوٷدددددـى جپڃوٞدددددو٪ي ذ٫َدددددىج ٪دددددڅ جّپٳدددددح٤ جپوحذَدددددس 

جپٓدددوٶَس ٲدددـٿكوڀ جپ٫ٿڃدددحء ڂٓدددڃوڂس، ٲ دددو ڂدددإٌل     

و٪ددددـَد ٺرَددددٍ  -ٌٞددددي ج  ٪وددددك –و٪ددددحپځ ٲحٞددددٽ 

حچددحش پٿ٫ٿڃددحء ـددـ وڂددڅ ض٫ددٍٜ پـددـك ٲٷددى     ضوؾَددك جٓه

وٶددددد٩ ٲدددددي ڂهحپٳدددددس ٌْدددددوټ ج  ٚدددددٿي ج  ٪ٿَدددددك  

و٪ٿددددي ىپددددك وٚددددكرك وڂددددڅ وجٕ  ،وذددددًج ٕ ٍٻددددوڄ   

 ڂڅ جپڃكّىغَڅ.

وج  ڂددددڅ وٌجء جپٷٛـددددـى  وهددددو جپ ددددحوى ئپددددي       

 ْوجء جپٓرَٽ

 



 

 

 

 

 

   ضځ ذكڃى ج  جپًى ذٳٟٿك ضطځ جپٛحپكحش      

 جپٻطد جپڃٍٍٛسٌٶځ جٍٓىج٨ ذىجٌ         

                 ٕٙ٘ٓ/78  

 جپطٍٶَځ جپىوپي

I.S.B.N 977-280-110-8 

 

 

 

 

 

 



 جپطوغَٵ
 ٚوٌ جپڃه٣و٢س

 جپطوغَٵ -ضحذ٩

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ٚوٌز پوٌٶس ڂڅ جپڃه٣و٢س      

 



 

 

 

 

 

 ٚوٌز پوٌٶس ڂڅ جپڃه٣و٢س      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ٚوٌز پوٌٶس ڂڅ جپڃه٣و٢س      

 

 



 

 

 

 

 
 ٚوٌز پوٌٶس ڂڅ جپڃه٣و٢س      

 

 



 

 

 

 

 

 ٚوٌز پٿٷرٽ جّنٍَز

 

 



 

 

 ٚوٌز پٿوٌٶس جّنٍَز

وٍوؾى جپؿُء جّوټ ڂ٣رو٨ 

پىى جپڃكٷٵ وأٍٟح جپؿُء 

جپػحچي پڃڅ ٣ٍٿر ڃح ڂ٣رو٪َڅ 

 وج  جپڃوٲٵ&

 



 *٩ـــــــجپڃٍجؾ*

 )أ(

 

جّ٪ٖڀ.نٍَ جپىٍڅ جپٌُٺٿي. ذٍَوش: 

 ڀ77ٕٔڂؿٿىجش، وجٌ جپ٫ٿځ پٿڃٍَٖڅ

  ئوٲـو.. قٟحٌز پ ح ضحٌٍم: و.ٲطكي

ٲوَى، جپٷحهٍز: جپؿڃ٫َس جپڃٍٍٛس 

 ڀ77ٖٔپٍ٪حٍس جپڃوجهد،

 )خ(          

  ٍ :وجٌ ئذدددددڅ جپرىجٍدددددس وجپو حٍدددددس. ئذدددددڅ ٺػَددددد

 ٌؾد: ڂٛــٍ

 )ش(             

  ضحٌٍم جْٖٓڀ.و. ْٿَځ قٓڅ، جپٷحهٍز

 ڀ7ٙٗٔ

 



  ،ضحٌٍم ىوجخ جپٿٯس جپ٫ٍذَس.ؾوٌؾي ٍَىجڄ

 ڀ77ٖٔوجٌ جپكَحز ذٍَوش: ڂؿٿىجش 

 

           )ٔ( 

  ًٌٖجش جپًهد. أذو جپٳٖـ جپكورٿي.ذٍَوش

 ڀ777ٔ: وجٌ جپٳٻٍ ڂؿٿىجش

 ()ٸ        

 ئذڅ جپٻحڂٽ ٲي جپطحٌٍم.

جٓغٍَ.ذٍَوش: ڂؿٿىجش وجٌ جپٻطد 

 ڀ.778ٔجپ٫ٿڃَس 

 )ڀ(           

 ڃٍ ٺكحپس.  ڂ٫ؿځ جپڃإپٳَڅ٪ .

 ذٍَوش: ڂإْٓس جپٍْحپس
  .ٍحٶوش جپكڃوى: ڂ٫ؿځ جپرٿىجڄ

 ذٍَوش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

 



 جپٳ ٍِ
 جپٛٳكس                      جپڃوٞو٨

 ٔ................................ضٷىٍځ جپڃكٷٵ

 جپٳٛٽ جّوټ

 8ٔ..........................جپطحٌٍم وجپكٟحٌز

 ٕٔ..........................ٺَٱ ضٻوڄ جپطٍجظ

 جپٳٛٽ جپػحچي

 ٕٙ.......................ٲوجتى ٪ٿځ جپطحٌٍم

 جپٳٛٽ جپػحپع

 ٖٔأٶحٌخ جٓوٲوى ڂڅ جّ٪ٖڀ......

 جپٳٛٽ جپٍجذ٩

 جپطٍجؾـــــــځ

 ٖ٘٪ٿي ذڅ أقڃى أذي ٲوز..........

 



 7ٖجپٷ٣ٖٓچي.................ئذڅ 

  7ٖجپٍٍٗٗي.......................

 ٓٗجپــطٿٻـــــحچي....................

 ٕٗجپٷٍٖي جپـ٣وْي..............

 ٗٗجپٷوچوى........................

 7ٗئذڅ قرحٌز......................

 ٘٘ئذڅ جپٓح٪ي....................

 8٘.....ئذڅ ٲٟٽ جپىڂَح٢ي.......

 7٘ئذڅ ٍٿرح جپٳحٌْي...............

 ٖٙجّٖرَٿي جپىذحؼ................

 ٘ٙجپَـــڃوي........................

 ٖٙٙــُڃــَځ........................

 7ٙجپٳوٍَ جپطٿڃٓحچي..............

 



 8ٖجپٓـــرحټ......................

  8٘ئذڅ ٖؿح٨....................

 8ٙ...................جپٷٛــٍى.

 87ئذڅ جپٓــٻىى................

 87ئذڅ جپڃٯــٍذي................

 7ٕجپٍج٪ــوچي...................

 7ٖئذڅ چُجٌ.....................

  7٘جپٷَــٿوى.....................

 7ٙئذڅ جپٓح٪حضي................

  7ٔئذڅ ٶُټ......................

 7٘جپر حء...............جٌٓذٿي 

 7ٙئذڅ ٲطَحڄ ...................

 



 78ئذڅ جپوٳَّ.....................

 77ئذڅ ؾَد جپٻحضد............... 

 ٔٓٔأذو جپكٓڅ جپرٿوٓي............

 ٖٓٔئذڅ ن٣حخ جپرحؾي.............

 ٘ٓٔجپ٫ٿځ جپٓهحوى................

 7ٓٔئذڅ جٓغٍَ جپؿٌُى............

 7ٓٔڅ ٪رىوِ جپوج٣ْي........ئذ

 ٔٔٔئذڅ جپوٍٟ جْٓوحى...........

 ٕٓٔجپٍچــىى.......................

 ٕٕٔئذڅ جپڃوٍَ.....................

 ٕٕٔئذڅ نٍوٰ....................

 ٕٙٔجپٻحٌَوچي جپ٧ ٍَ............ 

 



 ٖ٘ٔجپكحٲ٥ أذو جپكٓڅ...............

 ٔٗٔجّچىپٓي................جپ٫وٓي 

 ٗٗٔئذڅ ذوص جپؿڃَُى...............

 ٙٗٔجپووٌ جپرٻٍى....................

 8ٗٔجپ٣ٗووٲي جپووٌ................

 7ٗٔجپڃىپؿي جپوٗحى جپ٫ُ..........

 7ٗٔئذڅ أذي ؾٍجو .................

 ٓ٘ٔئذڅ جپٍذَد....................

 ٔ٘ٔ........ئذڅ جپٻطـحچي...........

 ٗ٘ٔجپطٳٿَٓي......................

 ٙ٘ٔئذڅ وقــَس...................

 ٔٙٔئذڅ جپّٓڃحو جپؿَحچي.........

 



 ٕٙٔئذڅ ٌٖى أذو جپوپَى............

 ٖٙٔجپڃكوؾد......................

 ٗٙٔئذڅ جپٛٳحٌ جپٷ٢ٍري..........

 ٙٙٔجپٍٰٗ جٌٓذٿي جپٍجَى.......

 8ٙٔجپٷحٞي..................وجو٨ 

 7ٙٔئذڅ ٖىجو.......................

 7ٙٔجپڃؿى جپطوچٓي................

 8ٓٔجپٷرحٌى........................

 8ٖٔنطحڀ جپڃإپٱ جپڃإٌل.........

 8٘ٔنطحڀ جپٻطحخ پٿڃكٷٵ..........

 ذ٫ٝ ٚوٌجپڃه٣و٠ پٿطوغَٵ..

 جپڃٍجؾ٩ .....................

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

       

 



 

                                

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

       

 

 

 



 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


