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   : أب ار اع

    ت اراا 



ا 

 

راا : 

 

 



                                                                                        ا  

 

ا  

 

ا  : 



ا 

 

 



  و 

  ر

      ذيا  د ابأثاذا ا مإ  وأ ،    ًدي رر قوو 

 .را ًررة

         ً ذهذ ون ا ا  ن ر ءون ا ظ  ونأن أ وة   ون ا 

            ا  ر ن ذ  ف ًوة و ف وةذا     ، ذوا ررو أن أ 

    ام ال  اذ ادور ن رة  ل       اور اطب ه أذي ال

 ، ،   أدق  وه   وو ،   م وا  و ر ذا اث      ن د  دم

 ؛ ا   أن وون ن ن ظ، ررًا و ،وظً ،وأوً، ودة

   ا    دار  ،ط ُم أ      را  ط،      ل قا  تو

 ظ ا وره      م ل   ،واوك ل ار ،وا ل ادة ا ،ام

   رك   أو ورًاأ  ً هأ ، ه     وو  ره ًط ً   

 . ارس أ ذن اآ

 

  ط  د ،رت ذوأ  دي  ، و   دةو ًواأ   ،   تأ 

     ت أد د رذ ا ن ،م     ثزام أور ا ا  لا   

 ذك ز   لو ، ف و و  ،   ن   زتوأ،  ن ل اث  

، ورة م  ، و در  ،  و و ، وو ء  ، ور داه   ،  ظم  قو ، أدب م 

واوم  ،درو ن ط ده ن. 

 ، واوول  إ  ادق واق     ،د ذل ورًا رى ده و ذا اث       

ا  ،  نرضووب،ال او . 

، ددة  اوآرا ،  اد وظ ، د أد  أزل ا و  و اددة    

ق        د رظ ثذا ا رإظ  ددرص اا  تل    ،  رأذروة ا إ  ووا ،

 . ء اذي أن ل،  ن ال اطق ن رد  ودهنوإ

     وان رذه ا و ،           ل ا ثذا ا ذي أوذي ا ل ءوو ،

و  وىأن ا ه إور. 

ده اأ  ش د     ردوس ا نزن ا و ط ورة  

ور   ،و ،  ر  ت؛       ل   د ً     أ  نوأ، دو راف  ل     

ط ،م رهورو مودم ور  م   . 

 ف أره وزل  نوأ، أن ز  ون ز ر ازاء  ، أل ا ا ادر 

و ،    ز وأن ، د   نورو ط               ن د ً  زى  ر ، ًون  ور 

رض ، روات وات ادا  ما  رًارًا وز   وأن ،   وأن



   أل ا: ا اول
 

 ي 

  ي
ن            ، وداء وان وادن وان ا م م ان أذن ا  وأن

ن أوكور . 

        ن ن زة طرأ رات ان أن ا  بوإل ور وإو ن 

 نن ا  ا  ا  . 

 

 ذ ون ًذة وطأ وأرى أن اوردذ اا  لم ال اا  

  ن   ل ًراوا م وظر ول وإل إ ل أن   ، رةأ  ز   

وم د ، ل  د د م وان  زان  د اءوأن  ،ر ازاء

 درك واذ و را إ ر ن ت  س ل. 

 

 وظم ان إ أذي ان ان ان ، أدم زل ار

و اذ ،  أد وا اذ م ار /  اذ ادور

  . أذ ار  دار اوم  اومر / ادور

اذن  ورن ول  ذه ار و ء راء و رم                      

رة أ. 

   ًزًا و دز أن ل ادان    نوأ، و دز م إو     فا د د

     ه اذي ارا ،زاءر ا  ز ز، وأنلو و ،      وأن

 .  د ن ظت

 

         ا رم ا ذأ  ر دمأ  ،     وار نذا

    ث اد اواس وأ و ،ذووأ   ت ان ظ ل ،      قوك طر د ذواوأ

 وم زد ن   نوأ، ل ا  أن دم أم ورا ددة وأز ددة    ، ام

  د  نم واد      ،اوا را ر ، رك    دوا ذرا  ، ددو     رد ا 

ا ،ورما ل،  راا ض راود. 

 

إ ،    ل ا ا ادر أن  ا و ول إ      و ام أ  

 . م او ون ارإ ،ء در و در

 

 و ا وم ورك  د د ار اذر و  آ و أن

         .وآر دوا أن اد  رب ان



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     : وف ار اإط  ل اأ  

 ا  ان ا اي و

و 

   أل ا:      ا اول

ما ا      :  عل اأ 

ا ا      :ل اأ   ا 

 ا     اي: اا ن اا  ا ا 

ا ي:      اا ن اا  ا ا 

 



:وف ار اإط  ل اأ  يا ن اا  وا  

 

 

١ 
ث اولا 

ول ام أ فر 

أو :وا  لا : 

 

  ما : 

                          

 :                                             

                         

                         

                                      

                                                

 



   أل ا: ا اول
 

 

٢ 
 ا ا:

 

ر ا ل اأ : 

                                                

 



ما ا :ل اأ  ع  
٣  

ث اا 

ول ام أ وعو 

                                                



 : وف ار اإط  ل اأ   يا ن اا  وا 
٤ 

                                 

                                                



   :يا ن اا  وا وف ار اإط  ل اأ   
٥ 

 اث اث

ول ام أ ن ا

                      

                                                

 

 

 

 


