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نظممم هد ممع م اممدن مجلسنممق شيةمما ند، مملاع مج ممعع و،الدمم،فر همم  ماعا،امما ماي،نةمملا ايلدمم،فر م ادهممقع 

،  مم ع   ودنممعمر لماامم ،اا همم، ودممع اعلفنمم،و ما ،دمم،ت فمادلممعسلع   ممع  ال مم،  د عقلممعر فالادهلممعر اشممت

 .ماا ،اا خدل أزها اعلفن، فه، دلعقدعر ودعه،

 

فمسلضمم،ا ماشد ممع اممق شيةممل  مالممق ادممعه، اصمم،  دنلمما مح امم،ل ماش،يممق ماش مم،هق ه شممع ق ل مم،ت هممعد، 

هلئمما م اممدن ماةمم،وخ فماش مملش اممق مال مم،دد،ت م ادهلمما ف مم،فلخ ماممعالعل  مم ، ما امم،فنا أسممل،  

ل مم،دد،ت وشد ممع م اممدن مجلسنممقع فقممع  ضمم،ه، اممعس هممال ماامم ،اللال فم ادهلمملال مجخدقلمم،ت فما

 .فن،  ق هؤسة،ت ماشجلش  ماشعنق

 

فقمم،ل ق ل مم،ت الر ماةمم، ا م ادهلمما  مم عت لأزهمما اممق م اممدن فامملر الاممدن أزهمم،تلع ه ممل،م  الامم  أر 

مامم،أو فمالدصلمم،  المم،ا مجزهمما  مماية سلمسمما  ،امما ه شمما ا مماا ما ،دمم،ت ماامم ،الا فهةمم، ،ت  ،دمما 

 لممما زمست امممعس مادضممم،د، ماجممم،ميم م اال،فنلممما خمممدل الممم،ا م نمممد  امممال مادممم،ن ماش، مممق ونةمممصا 

هي عظممماع هؤامممعم  وممم،فز أهشلممما ماصممم،مهث مالعاعدممما فماللدليلممما ايشش،لسممم،ت ايممم  فسممم،يا مح اممم،ل 

ا ماشد ممع هنممم  فماشنامم،ت محشلش،المما فما،قشلممما ماش لييمما ا،ال،ولممما م ادهلمما فماشديعه، لممما مالممق اشممم 

 .سنعمت اي    عد، و،مهج  فاةب هعقف  اعهق هلصاٍل ا ، اش ،فع فطنق

 

فاممق ماةممل،   م مم ع قمم،ل ماممعالعل  مم ، ما امم،فنا الر مال،ولمما م ادهلمما فماشديعه، لمما شمم، ت ال مم دب 

ماةمميعا ما،قشممق اممعد هةممل عهق فسمم،يا مالعم مما محشلشمم،اق ف جنلممص م ماعقممعع اممق ال مما،ال،ت ق،نعنلمماع 

ف ممق ق ل مم،ت أر أهشلمما همم م ماص،نمم،هث  اشممال اممق أر هةممل عن فسمم،يا مالعم مما هةممؤفل اممال اشمم، أ



ماش لممعد مامم و ددعهمم  هممال مان، لمما ماد،نعنلمما فمجخدقلمما فايلمم  أر ددممق  صدمم،ت همم، دن مم، أف ددلممع ن مم،خع 

 .ط،اش، أر ه خ ماشنا،ت أخ،شة هال سل،ق ، محشلش،اق الا  أود،س سل،سلا

 

اممم دةممل عن اممق همم خ مجزهمما الدللممع ما ،دمم،تع اامما همم، دمم،س هممال  8،ع لقممم فأ مم،ا ق ل مم،ت الر أهمم، ماممعا

قضمم،د، دلديممخ ومم،اج،ميم م اال،فنلمماع أف مسمملن،سم  ج امم،ن قممعمنلال سمم،لداع اانمم  دؤ مم، الامم  مخمملدل اممق 

 .مانظ،ا مال ،ددلا اضعموط فأط، ما،أو فمالدصل،

 

ول مم، اممق أالمم، هممال   مم،د  د مماا فمالصمم، ق ل مم،ت أر  دممعس مجف مم،ا امم مت ماجمم،ن فمخمملدا  جممم ادع

مخمملدح  ف ،امما هممال لماد ا،هيلممال اممق ماممنش مال مم،ددقع دممعا  م سامم،  مادمم،ن ولاللممف ماجمم،ن و،اددعومما 

 .مج ع 

 

هممال ش،نصمم  ومملتال اشلممع هد ممع م اممدن ماممعالعل زدمم،س ما،امم،اق الر أهشلمما طمم،  ماش مم ع م ادهممق ايندمم،  

دن ايمم  ماشجلشمم  هممال ش مما فمالصمم،لخ همم، اع فن،امم ا خممدل همم خ مايلمم،ا جهشلمما ف ة،سمملا  مم  ل، م امم 

اعلمسمما سمميعا  فمالتلمم،مت المم ع ح سمملش، فأر هنمم،ا ه  مم،ت ومما هلا،هيمما ومملال أدممعدن، سفر لق،ومما أف 

 .  ،د،ع  لا   اا ما ،د،ت ماا ،الا ا،هد  ه ش،  اق  ن،قا ماشعمقف فماشديعه،ت 

 

فأ ممم،لت مجا،سدشلممما مامممعالعلا أهممم،نق شممم،مل الاممم  ما ،شممما اشمممعمس  ممم ،الا  يصمممق مات،دممما همممال مادشممما 

م ادهمممق ف نممم،فل قضممم،د، ماشجلشممم  ودشمممخع الشممم، م يمممخ ماش لاممم،ر ق ل ممم،ت فما اممم،فنا ايممم  أر 

ماش، يممما ما ،الممما و ،شممما الاممم  ن ممم،ط  ممم ،اق مسلداممم،يق هالمممفع النممم،فل مادضممم،د، مالمممق ن،ومممة امممال 

لمم،ا م نممد ع سمالمم،ر ماامم ،اللال ادسممل عمن مادامما ماامم ،الا ماش نلمما فماشةممؤفاا مالت لمما خممدل ا

 .ا عها ماا،اق ماد،نع فا ف ما د،يخ

 

ف نمم،فل ما ضممعل هجشعامما هممال مجسممئيا فمالديلدمم،ت  ممعل مالعقدمم،ت ايدمم،سن همم، ودممع اعلفنمم،ع  لمما 

ايمم  هممعد مالمم من   ممعست ما دعقلمما ماممعالعلا ن ممد ماشممعهنق ايمم  سفل ماامم ،اا اممق  ةمميلط ماضممع 

ماعفامما ول صلممخ  ،امما ما ممعملا و  مملخ ما ممعفس فأح دشممر  دممع  ماشممعمطنلال ماشعنلمما فماةل،سمملا فاممخ همم، 

يمما  أاع مم  ماشمم،سا ما،مودمما هممال ماد ممع ماممعفاق ما مم،ن ومم،ا دع  ماشعنلمما فماةل،سمملا فم لمسا ماشيالمما ماشيدت



ا،ع اممال  ،دمما مالدصلمم، مالممق  شةمم ، اممق ادمم،نعر ماممعا،عع هضممليا أر ايمم  ماامم ،اا أر  يدممب سفلم  اممق ماممع 

 .مجس،س

 

، دعمش مم  م ادهلممعر اممق ولئمما مادشمما هممال  ممتعط،ت السملدمما  هممال ش،نص مم، ق،اممة م ادهلمما امم، ق امم،ه اشممت

 .ف  ،د،دا اصل،ا   ع هال قعلا ماا يق اي   دعدم ه لعد ه نق هةلدا ديصق لس،ال  ماة،هلا

 

دن لالمم ا هممال لامم،ي  ماعفامما فهؤ مم، ايمم  قع  مم، فخمملم ق ل مم،ت فما امم،فنا و،ال الممع ايمم  أر م امم 

فدجممب أر داممعر هنمم،ا سل،سمما فم مم ا اممق هةمم، ا ما ،دمم،تع فأح  اممعر همم خ ماج،ي مما خ ممعا ايممعلم  

وممما ا، ممما الدعدممما ماددقممما وممملال ماشمممعمطال فما اعهممما همممال خمممدل منةمممل،ولا ماشديعهممم،ت مالمممق نج مممة 

 دصل،هش، ما اعها الا   ع ه، اق  عال،ه، خدل م ند ع اي   ع  


