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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :رسول اهلل وعلى آلو ومن وااله، وبعدوالصالة والسالم على  الحمد هلل
ة هةة يننيىةى   ية يَطةيشة  هةة رئرنةانى زةبري بة ي      يةن هةو شتانةى كة يارًةتيدةريَلى بةةييَةة بةت ت  

نةةون   ى كةسةانى ةون  ( وة، يةةر بتيةةه يةاوةى نى زيَبةً ةةر )    رئرنانى )ًةكلى( و )ًةةةةنى( 
بةةةو ) سةةئيَىد  :فةرًئويةةةتى () ى كةةئر ى ًوةة ئة(ع ةةدن  )نةةةوةتا  ط نطيةةا  ةنوة بةةةب بابةتةةة،

ال ًن ةةينمن هة كئىَ ونيية هة رئرنا  ، ييض سئرةتيَم نىيةزةرسرتنوى حةق نيجطة هةو خئةنيةى كة 
، وة نةطةر بةنمن ةةينمن بت ض ًةبةستيَم ةنبةييئة ًنال وية هة رئرنا  نيةنبةييئة، وة ييض نايةتيَم نى
 .(1)(ى بطةى نةون ًن ةةضئوب بت ىىوشرت زيَبة رئرنا  كة بةسئنرى  كةسيَم يةية هةًن شارةينت 

 :ر وو هةر يَطاى ضةند خاه يَلةوة باسى نيٌَة بت نةب بابةتة ةةى خةيىة
 : ًاناى رئرنانى ) ًةكلى( و )ًةةةنى(.يةكةب

بةةى ب هةيةةًئوى بةةييَةت      ،سةر زيَىاسةى )ًةةكلى( و )ًةةةةنى(  ضئنيَليا  يةية هةايا  ضةند بتينن
 ية هةًةى باسى ةةكةين .ب يتى

 -عويةة سةالب     -هةو رئرنانةى )سئرةت يةا  نايةةت( كةة ج يةى      : ب يتى ية رئرنانى )ًةكلى( -1
باةنط تىةكةة   ،)ًةةيىةة( تب ()ةر هةة زةيَك كتضةل ةنى زيَبةً ة     ()سةر زيَبةً ةر ةني ةينندرتة 

 هةةةرةوةى )ًةكلة(ه بئو بيَت.
 -عويةة سةالب    -ية هةو رئرنانةةى )سةئرةت يةا  نايةةت( كةة ج يةى       رئرنانى )ًةةةنى(: ب يتى -2

، باةنط تىةكةة هةة ةةرةوةى )ًةةيىةة(ه بةئو     ( هة زاه كتضل ة سةر زيَبةً ةر ) ةني ةينندرتة
 بيَت.

 كانى رئرنانى )ًةكلى(.ةووةب : تاي ةت ًةندية
ة ط نطةى ةن  بةةب باسةانةى ىى    يةة هة  ب يتةى  يرربةةى كةات  بابةت و ناوةر ركةكانى رئرنانى )ًةكلى( 

 خئنرةوة:
، يةةارةةرن  ب  ونيةةا  زةةىَ نةةةبئو  كةةة يةةاوةيَ ب )توحيد  لعبادد(  (ن زةرسةة  بانطةةةونيك ة  بةةت يةةةك ئ -1

ِبُروَن َويَ ُقوُلوَن أَئِنَّا   ِإن َُّهم  ] :ةةفةرًيَت يةروةكئ خئةن هةبارةيانةوة َتك  َكانُوا ِإَذا ِقيَل َلُهم  اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو َيس 
ُنونٍ  )  :طةر زىَ يا  بئوت نية بو يَن يارةةرن   ب: ياوةيَ ونتة.[58 – 57 :لعص(ف(ت] [ َلَتارُِكوا َآِلَهِتَنا ِلَشاِعٍر َمج 

هةة  ، وةةةيا  ووت نايةا نيٌَةة وني     ةةيننى كة بةيوبا  بيو يَنبةطةورةت ن ( نةون ختيا  هةوة إهة إى ى
، ب  رين بت زةرستىى تةنها يةن زةرسرتنو هةبةر روةى شاعبيَلى شيَت يةًئو زةرسرتنوةكامنا  بيَىني

                                                

 (.لعاخ(ري روله( )1)



 

 

وةبئو كة هةًاناكةى ن ( نة إهة إى بىَ طئًا  يتى نةوتىيا  بت )ى.؟() بئو ) ًةبةستيا  زيَبةً ةر
ةًئو جةترة زةرسةرتنويَم بيَةىن بةت     ية  ، وةةةيا  يننى بة ووتىيا  بتى زيَئيوتة وني هةةيش تىَ ةةط

 غةي ى خئةن.
 يةارةن    ب، وةزئوضةيَ ك ةنةوةى يةرجتريَم ياوةيَ هةزةرستىدن  يارةن   بوورياك ةنةوة هةياوةيَ  -2

 :ًى زيَبةً ةرنيةةةتىيةةارةةرننى سةةةرةة  بهةةةبارةى يةةاوةيَ  :بةةت منئونةةة خةةئةن ةةفةةةرًيَت  يةةةبيَت،
َعاُؤنَا ِعن  َد اللَّ وِ ] َُ ُعُهم  َويَ ُقولُ وَن َى ُشاَلِع ُؤ  َُ ُُوِن اللَّ ِو َم ا اَل َيُُّ ْرُىم  َواَل يَ  ن   : ونتةة . [:1: يدوس ][ َويَ ع ُبُدوَن ِم ن  

 ياوةيَ رةرنرةةرن  كةسانيَم ةةزةرس  )بةزار ننةوة و رئربةانى و ...( هةة غةةي ى خةئةن يةا  هةطةةيَ      
، بةة زاسةاوى نةةوةه ةةيةا  زةرسة  كةة ةةه ةَين نةةو         يةة بتيةا   ةن كة ييض رايننج و يةرةرى نىخئ

. بةةنخةوةه نةب ةنًا  بت ىى خئةن بةري ةةكةنةوة، وةنلٌا  ةةكةنةوةزةرسرتنوننةًا  هة خئةن نةي
يَم ًئسةو ٌان  ، يةربتية طةر ز سيارت ك ة هةبئوة هةناو ًئسو ٌانانى نةً  رةنبتضئونة يةه ةية تةشةنة 

ب ٌةوة  ةةه يَت: ةةًةوىَ هةخئةن نةيمزيَت ؟ نةون كة ياونر ةةكاتة غةي ى خئةن  بت نةب كارة ةةكةى
 ، وةةةًةوىَ شةفاعةمت بت بلة  ىى خئةن.بةيتى نةو زياو ضاكانةوة

، زاشةا   بةا  ك ةنةى ييىدووبئونةةوةى خةةه لى    ، وة  بت باوةر ييَىا  بةر رذى ةونيةى بانطةونيك ة -3
، يةةةروةكئ خةةئةن ن  ب  ونيةةا  بةةةر رذى ةونيةةى نةةةبئو هيَلته يىةةةوة هةطةه يانةةدن ... ضةةئنلة بةةىَ بةةاوةر  

َع ُثنَّ ُُ مَّ َلتُ َنب َّ ُشنَّ ِبَم ا َعِمل  ُتم  َوَذلِ ] :فةرًيَتةة َعُثوا ُقل  بَ َلى َورَبِّي َلُتب   ُروا َأن  َلن  يُ ب   َك َعلَ ى اللَّ ِو زََعَم الَِّذيَن َكَُ
، تةته نةةى زيَبةً ةةرى    نيا  ونبةئو كةة ييىةدوو ناك يَىةةوة    : بىَ باوةر ن  طئًاونتة. [9 :لعتغد(ن ][ َيِسير  
ىةةوة  : بةه ىَ سئيَىد بةخئةن نيَئة ييىدوو ةةك يَىةوة، وةزاشا  ناطةاةنر ةةك يَ زىَ يا  بو ىَ ()خئةن

 ، نةًةه ىى خئةن يرر ناسانة .هة يةًئو نةوننةى ك ةووتانة

ضةئنلة   )توحيد  لعبنونيد (ى زةروةرةطاريَتى ةه طةى بيى نوو عةرو ى هةسةر يةك ئنزةرستبييَىانةوةى  -4
 ،ب يَةت  يةك ئنزةرسة  ونزيَئيوت ةةكات كة خاوةنةكةى ب  ونى بة  يةىيةك ئنزةرستباوةر بئو  بةب 

ِبلِ ] :بارةى بىَ باوةر ن  ةن ةةفةرًيَتبت منئونة خئةن هة َكي َف ُخِلَقت  َوِإلَ ى السَّ َماِع    َأَفاَل يَ ن ظُُروَن ِإَلى اْل ِ
َر ِض َكي َف َكي َف رُِفَعت  َوِإَلى ال ِجَباِل َكي َف نُ  : بىَ باوةر ن  ونتة. [ 02 - 19 :لعغ(شدي ] [ُسِطَحت  ِصَبت  َوِإَلى اْل 
، بةت سةةي ى   ر رذننةة ةةى بيةىن  ، كة ةضاويَلى ر وننني و سئوة وةرط تنبت سةي ى نةب شتانة ناكة  ب

؟ مسا  ناكة  كةة ضةت  بةريك نوةتةةوة   ؟ وة بت سةي ى نا ناكة  كة ضت  ط ن  ةروست ك نوةوشرت
وة بةت سةةي ى يةوى ناكةة  كةة ضةت  تةةخت       ؟ ياكا  ناكة  كة ضت  جيَطب ك نو وة بت سةي ى ض

تةةنها   بةة بةت  ى خةئةن  يك نوة بت ياتئو ضت؟  بىَ طئًا  وورةبئونةوة هةًانة بةه طة  هةسةةر شايوةتة  
 .  زةرس 

  :تن بةرنً ةر ناينرى ناًئسو ٌانا ، بت منئونة خئةن ةةفةرًيَتياندننى ًئسو ٌانا  هةسةر نارنب ط  -5
)ًئسةةو ٌانانيك بةةةةونى  ()ونتةةة: نةةةى زيَبةً ةةةرى خةةئةن.  [12] لملزمدد  [ َواص  ِبر  َعلَ  ى َم  ا يَ ُقولُ  ونَ ]

 ( نارنب بط ة هةسةر ووتةى بىَ باوةر ن  ...نةوةوة
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ة  هةطةه يانةةةدن بةباشةةةرتين ر يَطةةةا،   ، وة طفتئطةةةتك تشةةةا  ةذى بةةةىَ بةةةاوةر ن  بةةةةرئرنا   لتيَ -6
 :ر يَطةةاى نيوةةالب. خةةئةن ةةفةةةرًيَت  ، وة بةةةناًتذطارى ك ةنيةةا  بةةت ياتىةةة سةةةر بةبةه طةييَىانةةةوة

ُاا َكِبي راا] ُىم  ِبِو ِجَه ا تشةة ةذى بةىَ   تةىَ بل  (): نةةى زيَبةً ةةرى خةئةن   ونتةة    .[70]لعفبقد(:: [ َوَجاِىد 
 باوةر ن  بة رئرنا  تيَلتشانيَلى يةرة طةورة .

ييَىانةوةى ضبركى نةتةوة بىَ باوةر ةكانى زيَشئو وةكةئ رةةوًى )نةئو( و )(ةا ( و )شة ي (       -7
، وةبةىَ  بط   هةضاكةكارننى نةو سةةرةةًانة و...يتد . ًةبةست هةًةه نةوةية ًئسو ٌانا  زةند وةر

ي : ه يَة كةونبئو بةكئرتى ةة .يةًا  سةنى نةو بىَ باوةر ننة بةسةريا  بيَت باوةر ن  ووريابن هةوةى كة
نى ًئسو ٌانا  بت ةةست ياندن، وك ةنى ببوباوةر  و يةك ئنزةرستى ية هةبا رئرنانى )ًةكلى( ب يتى

 هةسةر ةةست ط تن بةنارنًى...    ط تن زيَئةى وبانطةونيك ة  بتى، وةياندن 

 ى )ًةةةنى(:يةكانى رئرنانى: تاي ةمتةندسىَ يةب
 :ية هةط نطى ةن  بةب بابةتانةى خئنرةوةب يتى كات يرربابةت و ناوةر ركى رئرنانى )ًةةةنى( 

، ضةئنلة  )لجلهد(    بداي  ل (ةن يَلتشا  و ختبةخشني هةزيَىاو خئبانطةونيك ةنى ًئسو ٌانا  بت ت -1
ةةوه ةةتى نيوةالًيا  زيَلهيَىةا، يةةر      )ًةةيىةة( ًئسو ٌانا  هةكاتيَلدن كتضيا  ك ة هة )ًةكلة( وة بت 

، يةر بتيةه هةة رئرنةانى )ًةةةةنى(    يةبئو هة ناين و ةةوه ةتى ختيا   ىبتيةه زيَئيوتيا  بة بةرط
ِإنَّ اللَّ َو اؤ  تَ َر  ] :يةروةكئ خئةن ةةفةرًيَت، ة بت تيَلتشا  و جةن  هةبةر خئةنةةبيىني ياندن  يةي

ِمِنيَن أَن    َواَلُهم  بَِأنَّ َلُهُم ال َجنََّة يُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَّوِ ِمَن ال ُمش  ونتة: بةر نستى خةئنى  .[ 111 :لعتون ][ َُُسُهم  َوَأم 
، نةًةةه بةةوةى   ً ةر نةوةى كةة بةيةشةتيا  بةت يةيةة    طةورة نةفس و ًاه ى نيٌاندنرننى ك  يئة بةرن

 رن  جةن  ةةكة  هةزيَىاوى  خئنةن.نيٌاندن
خةئنرة  )نه بةا( كةة    ةكانى نيوالب وةكئ بةا  ك ةنةى سةئو    ك ة  و ر وو  ك ةنةوةى حئكٌبا   -2

يَا أَيْ َها ] :ةنى جةنطى ك ةووة ةذى نةجناًدةرى، يةروةكئ ةةفةرًيَتك  خئنى طةورة ب  يارى ناشل ن
َعلُ  وا فَ  أ َذنُوا ِبَح  ر ٍل ِم  َن اللَّ  ِو الَّ  ِذيَن َآَمنُ  وا ات َُّق  وا اللَّ  َو َوَذُروا َم  ا بَِق  َي ِم  َن الرِّبَ  ا ِإن  ُكن   ُتم  ُم    ُ ِمِنيَن فَ  ِنن  لَ  م  تَ  ش 

وة ونيبهيىن هةوةى ًاوةتةوة هةة   ،نةى نيٌاندنرن  تةرئنى خئن بلة  ونتة:. [;09-:09لعاقدب   ][ َوَرُسوِلوِ 
ة بةة  نةييَىن نةةون ناطاةنربىةةو   ، جا نةطةر ونيبا( طةرختتا  بة نيٌاندنر ةةينننبةرةةستا  هة سئو)ر
 ةذتا  ... ()زيَبةً ةرةوة جةنطيَم هةىية  خئنو

 ،ةننةانى حةةةى ييىةاو ةيى وغةةي ى نةًانةةة    وةكةةئ  )لحلد و ( و، ونتةة:  ةننةانى سةةنى ةيةارى كة ن     -3
زيةاو بيَةت    ةي جا ض :ونتة.[:5: لمل(ئ  ] [َوالسَّاِرُق َوالسَّارَِقُة َفاق َطُعوا أَي ِديَ ُهَما] :ئةن ةةفةرًيَتخ :بتمنئنة

 . زيَئيوتة ةةستيا  ب    يا  ناف ةت نةون

 هةةونى هة رتناغى )ًةةيىة( وة ك ةنى خئر ةوشتة خ نزةكانى ةوو ر وةكا ، هةبةر نةوةى ناشل ن -4
ِو َوِم َن النَّ اِس َم ن  يَ ُق وُل َآَمنَّ ا بِاللَّ ] :جةنطى بةةرةن ةوور وويى ةةركةوت، بةت منئونةة خةئةن ةةفةةرًيَت    



 

 

ِمِنينَ  َِخِر َوَما ُىم  ِبُم ش  ِم اْل  ةةه ةيَن   )ونتةة ةوور ووةكةا  (  يةيةة  هةخةه لى تة: يةنديَم نو. [ : :لعاقدب ][ َوبِال يَ و 
 ، بةى ب هةر نستيدن نةون  نيٌاندنر نني.ىونيةب  ونًا  ييَىاوة بةخئنو ر رذى 

و غةةي ى نةةون ، وةطفتئطةتك ة     نهلتاب( هةة جئوهةكةة  كث ك ةنى ةةًى خاوة  كتيَ ةكا  )أيى  -5
ُُِلوا َأى  َل ال ِكتَ اِل ِإالَّ ] :ةًيَىىَ . يةةروةكئ خةئةن ةةفةةرًيَت   ، بت نةوةى روةيا  نة هةطةه ياندن َواَل ُتَج ا

ُهم   َسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُم وا ِم ن   ونتةة: طفتتطةت ًةكةة  هةطةةيَ طةاور و جئهةكةة         [68 :لعبنكادوت][بِالَِّتي ِىَي َأح 
، بةيننيارى و ر ةوشتى جئن  و نةةرًى ووتةة و بانطةشةة كة ة  بةت ضةاكة ..       شرتين شيَئني نةبيَتبةبا
طفتتطتك ة  ، بةه لئ تةنها ةةيةوىَ ختى بي اتةوة نةون ية هةون ب نةوننةى كة ًةبةستيا  حةق نىبةى 

 هةطةه يدن. ية نى سئوةى

ٍر ] :ةن ةةفةةرًيَت وتىى ًئسو ٌانا  هةجةنطةكانياندن، خةئ باسل ةنى سةركة -6 َوَلَق د  َنَص رَُكُم اللَّ ُو بِبَ د 
انانى سةرخوةت هةة غةةينى بةةةرةن          . [105: لل عمدبل:][َوأَن  ُتم  َأِذلَّة   ونتةة: بةر نسةتى خةئةن نَيةئةى ًئسةوٌ 

 هةذًارةو ضةكدن. كاتيَلدن نيَئة كةب و يةهيى بئو هة

 : سئوةى يننيىٌا  بة )ًةكلى( و )ًةةةنى( .ضئنرةب
، ضئنلة يننيىى شئيَىى ةنبةييىى رئرنا  )سةئورةت يةا    ى هةر نظةك ةنى رئرنا ئوة وةرط تن ىلَس-1

رى رئرنا  كا، ر نظةنا  تيَطةيشتىيَلى ر نست و ةروستنايةت( يارًةتيدةريَلى باشة بت تيَطةيشتىى رئر
ىوةئ(( هةةكاتى   و )ًبلةات هةةنيَئن  )ناسة  (     جياك ةنةةوة   -نةب يننوةتة   هةر وننطةى -ةةتئننيَت  

نةس ى نايةتى زيَشرت ةةكات بةضةةند ًةةرجيَم    -هةةنبةيين -، ضئنلة نايةتى ةونت  زيَئيوتيدن بتى
 كةهةجيَى ختى باسل نوة .

، ضةئنلة  خةئةن تى بانطةونيك ة  بت ر يَطاى ضتنيَ سئوة بيىني هةشيَئنيو بابةتة جترنوجترةكانى بت-2
و نةةاوةر ركى )ًةةةكلى( و  ةتيَ  وننيىٌا  هةةة شةةيَئني، بةةشةةئيَىيَم روةةةى تاي ةةةتى خةةتى يةيةةة  يةةةًئو

، وة بةر ةضاوك ةنى حاه ى خةةه لى ةةوروزشةت نةةون ر يَ ةاييَلى ر وومنةا  بةت ةةرةةكةةوَيت        )ًةةةنى(
   .(2)، بةجتريَم كة طئجناو بيَت هةطةيَ ةةروونى بةرنً ةرةكةة  و بانطةونيتى روةك هةضتنيَ

 .هةر يَطاى نايةتةكانى رئرنانةوة( )زيَبةً ةر  ىاًةىبةناطابئو  هةر ووةنوةكانى ذيان-3
 : كةى كارةةكةين بةرئرنانى )ًةكلى( و )ًةةةنى(؟زيَىجةب

                                                

كةونبئو خئنى طةورة بةشةرعى زاكى ختى بىَ زيَئيوتٌانى ك ةووة هةوةى كة نةاوةر رن و ر يَطةاى غةةي ة شةةرعى بةةكاربهيَىني بةت        (0)
انة خئيَىةدةونرةكا  كةة ختيةا  بةة            روةك ة   هةطةَي بةرنً ةرةن، وةكئ نةو نةختشية بةال وةى كةة نةةً  ر ةةي يةىني كةة يرر هةة ًئسةوٌ 

يا  )ةةروو  ناسى نةةوروزى( كةة طئنيةة بةت نةةوةى فَية ى بةه طةةو         )منطق()ر رشى ب( ةةذًيَ   زةنا ةةبةنة بةر كتيَ ى )فةهوةفة( يا  
بنب، بةةى ب ةةبيةىني هةنةجناًةدن يرر هةوننةة ةوورةةكةونةةوة هةةرئرنا  و فةةرًئوةة، وة ةوورةةكةونةةةوة        ًئنارةشةةو شةيَئنيى طفتئطةت   

انا ، وةنةطةرى نةوةى يةية كةهةزةيئةست بئو  ب ضةندةيا طئًا  و شئبهةو بتضةئونى يةه ةةيا  بةت ةروسةت بيَةت،       ةر ةوشتى ًئسوٌ 
 ىَ.سةكة يررى ةةوانةًةه تةنها ناًاذةيةكى خيَ نية، ب
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نيةة كةة رئرنةانى )ًةةكلى( كةة بةنطةةوني       بيَت( بتضئونى و رةمحةتى خئنى هيَ)زيَشةون )إبن تيٌية( 
بىَ باوةر ن  هةكاتيَلدن كارى زىَ  ، وةجةن  نةك ة  ةذنرى بىَ باوةر ن ناي ةةكات بت نارنب ط تن هةسةر

ن  بةى ب رئرنانى )ًةةةنى( كةة بانطةةوني ةةكةات بةت جةة      ًئسو ٌانا  هةحاه ةتى ىونييدن ،ةةك يَ كة 
، يةةروةكئ هةةكتيَ ى   ةكاتى تئننةاو بةةييَةى ًئسةو ٌانا    بةجىَ ةةك ىَ هة ك ة  و بةكارييَىانى ييَة جىَ

يَلةوةية كةةة )نايةةةتى ًةةةكلى( هةةةبارةى كةسةة   و نايةتانةةةةن ةةفةةةرًيَت: ... نةةة  )لعصدد(را لملودد ول(
، نةةون نةوةنةدة   وبةةةسةت و يوبةا    بلةات بةةييَة   ني، كة ناتئننيَت زشةتطبى نةاي  نيٌاندنريَلى ىونية

، وة نايةةتى يةهيةى ك ةنةى    بةةه ى يا  بةوةى كة زيَى ةةك ىَ ةةكات كة هةتئننايةتى نيزشتطبى ناي
يَىانى تئننةا، نايةةتى   ًةبةستى نايةةتى بةةكاري  )ب(د ي ( لملت لعصغ(ر ع ى )لي(زةميا  هةطةيَ ك نوةكا  

ى نةاين بلةات بةةةسةت    ، وة ةةتئننيَت زشتطبى يةر نيٌاندنريَلةوة كة بةييَةةهةبارة جةن  ك ة (
 (، وةبةةةب نايةتانةةةه ًئسةةو ٌانا  كاريةةا  ةةكةة ة هةةةكتتايى تةًةةةنى زيَبةً ةةةر ) يةةا  بةةةيوبا 

، يةر بةب شيَئةيةه ةةبيَت تاوةكئ ر رذى ةونيى بةرةةونب كتًةه يَم ر نشديَلا  وةهةسةرةةًى خةهيفة
 ةةكةة  بةةو زةةر ى    ني، وةيةةرةةب زشةتطبى نةاي   سو ٌانا  كة ةةست ط تةئو  بةحةرةةوة  يةية هةًئ
بئو كة  ، يا  هةكاتيَلدنوجايةركةسيَم هةنيٌاندنرن  هةخاكيَلدن بئو كة تيَيدن ىونيبئ ،يةوةىزشتطب

، بةى ب ًئسو ٌانانى باوةر ن  ىلَ بئرة  بةرنً ةر بىَيدن ىونية نةون باكاربلات بةنايةتى نارنب ط تن و تيَ
باوةر ى كة تانة  خاوة  تئننا و ةةسةى ت نةون كارةةكة  بة نايةتى جةن  ك ة  ةذى يةه ط ننى بىَ

تيَ ةكا  )أيى نهلتاب( ، وةيةروةيا كارةةكة  بةنايةتى جةن  ك ة  ةذى خاوة  كةةةة  هة نايني
 (.سةرننة )جيةية( ةةةة  بةوزةر ى يةهيوى تاوةكئ

بةةىَ طئًةةا  هةةةب روةةةيةى )إبةةن تيٌيةةة( يررشةةت ةةرةةكةةةوىَ كةةة ًئسةةو ٌا  زيَئيوةةتة جةةئن  هيَةةى   
ض زيَشةةون وة ض   -وورةبيَتةوة بت نةوةى بةتةونوى ر يَ ايى بانطةوني و ر ووك ةنى خةه لى بةت نيوةالب   

    .ى ةةركةوىَت  ةةبيَت بتض -خةه لى ت  
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