
هارحنظ كحفخ قمهخ إلمخمهل 
قجحأدئ أقثشأحأئ أقغجهكئ مأقمدهصئ

إجطمافق ﴾قن ثشمح
أئ بغأعهنئ  كثصن

غأطئ تمخهظ خطحمح� أقصأإع أقدأجخ� ثحق أقطقمق أىلدألهنئ
أق

ن
هخ همدظ� صحهع أقر  (أقكإلن A)� تأكطئ أقغجن

ف ييوي  ف م ِ فألمك أومن ٍّهأق أقجكهخ َ م ُي ارحهك أومن
أقدأطئ أقدأجدئ كدأـ
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ف ييوي أقجكهخ َ ارحهك أومن
أقدأطئ أقدأجدئ كدأـ

كحغز إك جمظأك أقلنأدث: 
رجسهنئ كلدهنئ كك اأحهث ثقؤ (ع. ُى)

زف إطقق أقكجصمصأئ  أقجفامح ثإهؤ أإحأمهق جفامحف عن اأحهث أوجهأك مأولبحمإمقمتهأ أقجهلهنئ� مإأثبف كاجسن  -
             مأقاحتكأئ أقكدهثهنئ كك أققظئ أقهملألهنئ ﴾قن أقطحإهنئ.

� فاأؤ كطهك أقثهأئ - � ٍّإحخمأ: همثلنأ طإج أقكدهت أيلصأفنن قل ٍّإثأبف طجهجئ عن أقعفح أقطحإنن أقكدهثنن  -
             أقكحفؤ أقدأآح عن كهلأ أقلتأئ.

أإض طرح مم كحغز إك جمظأك. مهثأمف  أث أقغحك أقدن هطحنظ أإحأمهق� عن محل أقكثأشحئ� إلأدثق كك ٍّمقن لدن  -
أئ ثهأال.              كك  جيف غحأئ كجصمصأال أفارأظ ٍّإحخ كثصن

أقجفامح ثإهؤ أإحأمهق



ف ييوي أقجكهخ ُي ارحهك أومن
أقدأطئ أقدأجدئ كدأـ

ان) أىلدأك مكرفقال (ممهنان/ كملان/ كمكن

أقإأثب طقن ثحؤ

 خأمف اجحهخ أقعقدعئ أقهملألهنئ مأقطحإهنئ قكجئ حإض غحك.
ف

فأاؤف معهقدمظ  -

رأحغ عن طرحأئ أقلجمأئ مأقكِّاكحأئ أقعفحهنئ مأقبغأعهنئ عن أقإقجأك أقطحإهنئ مأقظحإهنئ.  -

. � ٍّممأق أقلنجإئ� مفحأ ٍّغحٍّ� امأصِّ أوشجأج� كأ إطج أقثغهغئ� أىلدأك طقن أقكثغن عأال: لغج أقلزن
ن
كك ٍّإحخ كِّق  -

كلصقع أقطلمأك مم أوخكأئ أقان اطسظ إأقكتاكطأئ أقإرحهنئ� طقن ظهح سطهج� قاشض أقطأقق ٍّكأق كَّخغل أقمتمجنن   -

               مأقثشأحنن كك تمئ� مأقثأتئ أقن كغأحإئق تححهئق ااتأمخ سجأق أقممهنأئ أقبغأعهنئ مسحأض أقكطدفحأئ أيهجهمقمتهنئ 

              كك تمئق ٍّجحن.



ف ييوي أقجكهخِ فألمك أومن
أقدأطئ أقدأجدئ كدأـ

إئ ثتكن محئ أقكل أقعكن إهك أقاكنجهلنك مأقاكنكالنض: أقسلن

أقإحمعدمح رحإف جأظح� ٍّداأحف عن تأكطئ أقإقكلج� قل ٍّفبح كك دإطهك فاأـإأ إأقطحإهنئ مأقعحلدهنئ.   -
رأطحف مجأحخف مكاحتقف ققرطح� حمأآنفن مجأحخف مكاحتقف ققحمأهئ. قل فاؤف عن جحخ أقعكن أىديكنن مأقعكن أقطحإنن   -

ك � كأ أقتكأقهنئ � أقغسهجئ مأقخكك� جكن عأتحئ� مسهنئ مأإهف.              أقثجهب.  كلمأ: أقطحإهنئ مأقاكجن
ـعأ طلج فملمأ كدَّقئ ﴾رفأقهنئ 

ن
� عن أقدلمأئ أوجهحئ� ﴾قن جحخ أقسمحئ إهك عقدعامأ ماأحهجمأ� كامغ

ك
ألسحظ  -

. همأ أقعغمنن مأيتاكأطنن              عن اقغن
ـعأ طلج كلض أقسمحئ مأيكالأض طلمأ� مطلج فملمأ كحـئ 

ن
هاأإض جأظح� عن محل أقكثأشحئ� ألرظأقل محأ� كامغ  -

             قلعدمأ� ملأعحـئ كعشهـئ ﴾قن جأحتمأ.
 

أقإحمعدمح رحإف جأظح


