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� ا����ن ا����� وا����ء �����ة 
�ا �
	 ا������� � ه&ا ا�%�ول �$� أ���ء أول آ	 ر�
� ه&ا ا�%�ول /(.� أ-, +�أت ه&ا ا���� أو را
(�) ��ة وا��ة�� أ-, +�أت و�8 /�3�7 ��� وا��0�6 �5 ا���-� ا��4-�3 �(., آ	 �0�1 

 وا��ة �> ه&ا ا���� ;:ل ه&ا ا��96
� ه&ا ا��96� ��ة ه&ا ا�%�ول �91 و�(�ه� �%E أن /C�3D ��(�ف ��ى ��او��, @?� ا�<7= 

�� �7= ه&ا ا����� @�م ا�<7= ا�%3� وا�3�0�6> /(.� /<�> ���8اك .)/ � ا��0�6 @?� ;�-� ا�� ا���

اH ا��7/<�  إن ا���7 �8�3ل وإذ ا��?� �� -.�M و��� �/3.� أ���L(8ن وإذ ا����� أ/��Jون إن

�Nا� O3� ,-8?P�� Hا /� وا�8ا��ات ��P?8-,واذآ�وا  وإن آ.�� �O3 @?3, +8ل �(�وف /?, ا���	 أ��

��PN-J�اH +	 أ  ��N?8ن ����6Nونونإذ /�(� و��ر@8ا �8�3ا �8اءا آ	 ا�L(�م و�> أه	 �?�� أ�O إن

اH وا@N�وا اHوا��<�.�ت و��� -�Q أول ا�.��ء �?��3/	 إن ��� ��� �
� و�> ��9� �3; Rأ��9 ا�&�> ��.8ا�� 

E>� R�.3ة إ-� أو��S@?�93 و��� أ;& أول ا��� 	ن ��أ��9 ا���8ل �9 ا�&�> ��.8ا��أ� ��أ��9 ا���8ل وا/�%�� Hا 	)
 

�اH وإذ +�لو@.�T/�7� C إ-�� ���E3%و�) �� ��> �8م �%�  +	 /(��8ا وه8 ا�&ى ��9 دار ا��:م و�8 أ-.� -�U.� إن

� �دم أول ا�@�اف.� �� W��X د وإذا�@ � ه8 ا�&ى وإذ -��.� اآ�E �.�و ووا@�-� ��8� وأو�3.� +�ل ا��Y وإ�

 و�.�9 إ-�� ا���+�ت و�8 أرادوا ��أ��9 ا�&�> ��.8ا أ
(?�� أول ا��8�� وإن 
.<8ا وا@?�8ا إن �1 ا��واب أول ا�-�7ل

	3Nإ-�� ا�� Hا �> و
�وز-� وا/	 @?�93 و���.8PN-, �?&�> أ��.8ا و�8 �(%	 و�� آ�ن إن  �4	 ا�3���7> دا��و��

 وإن /(%E رب +� �/�3.� +��8ا إن ���ق و�� أ��ئ و+�ل -�8ة ��� آ�ن وأ�� ا�&�> وإ�� ���> وإ�� \�8د و+�ل ارآ8Nا

�?)� <��/� +��W ر�?�9 �4	 ا�%.� أ اH و+�ل اH و+3	 �?&�> ا/�8ا أول ا�.<	 -�N@ _Nدى أول ا�<%� أ��  `�ب

Hإن ا �/J/ اء �8م��a,أول ا�ر � �� أ91�/�9 وا`�ب ��9 و/�ى ا�O�6 أو�� ��وا و��� آ��.� +	 آ8-8او+$

 و�> ��	 أول ا�-�3Nء ا�8
C8و@.W و�� أ@%?,�.�9 ;?�.�آ� أول 0) ��?Q �> �(�ه� �<�?�) و/�آ.� �($�9 +�ل أ�� أ+	 �,

 أول ا�.8ر و�8 ر��.�ه� ه�93ت ه�93ت أول ا���c.8ن ذ�, و�> @�+E إن اH ه&ان ;���ن أول ا�<b وأ�8ب و��� �/3.�

أ- وأو�3.� أول ا�6(�اء وه8 ا�&ى و+�ل ا�&�> أول ا��7+�ن وأ+��8ا ��H اH -8ر ��أ��9 ا�&�> ��.8ا  أو�8ا ا��3	 �c>+��8ا

��� آ�ن +�ل �..�d أول ا�.�	 �� و���.� وإذا و+$+ ��?� �.?X8ت إن +�رون و��� وN�.)8ط أول ا�� (� <�f�

� �> /�6ء ��.Wو�> +� �(?� أول ا��Uاب +	 ��8��آ� و�> ��?� اH ا�&ى ;?��� �.3N3> إ�3) أول ا��وم وR /%�د�8ا
�/ 

(�.� �� <P� �.3/� �ز+�� و���� <� 	+ ��d@إ-�� أ 	أ��9 ا�.�س +�� Hا  وإن �> 31(�) ا��6وا أ�� أ@9� إ���3 و�� أ-�U.� إن

�O و@.�ه� وه	 أ/�ك �.C�-&N ���(�اء �� +	 ��@�Nدى ��> أh?� وإذا�i أو�� ���3وا أول � +	 إ-� -W39 و��+8م ���

��.Sأ 	�1ع ��� إ�3) ��د و+3$.� ��9 + k�� 8�6 و�N� و��� `�ب +�ل أو�8 و�� آ�ن �.�� اH ا�&ى و��� 

�و�8Lف @?93 +�ل ��� ;��NL +�ل +��.) +��W ا�@�اب أول ا�<%�ات ��� ر`� اH ��أ��9 ا�&�> ��.8ا أ�?� ���3وا واذآ� أ;� @�د أول ا����ف

/� أ�� /� أول ا��%�د�� أ�� �Jن �: أ+��أول ا�8ا+(� ا����> آ&�N+ W?�9 وآ� �> �?, اH أ�� ��@ 

 إن ر�, أول ا�%> إن اa-��ن أول ا�<�+� ا��?� ا��?, ا��<��� ا�L:ق وإذا رأ���9 أول ا�%�(�

 أ�: �(?� أول ا��6ح أول ا�N?� أول ا�@?� أول اR-��6ق أول ا�L7-Rر أول @ON أول ا�.JN و�8Lف @?�93 أول ا�����3

/ ��ا�� �> /�� / و-���9 /


