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 المقدمة :
 

يشهه القرنههلحلقر ههةرعللههة لسةربيهه لبمههةنومي لبةبيههص لةبل ههصق لقلة ههةاية ل
ةةنةفمهههية للةيهههة لراةرههه لقر هههيحلنةنهههتلق بيههه لسهههحلنةيلة هههةلقرةنيهههة لقربة ههها ل
قنبلي يهه فلفههةاقلبههةلنةلنههةلرميمههدلقر مههعلنتههالقحلقر ههيحلة ةههتل ههةنعلق وههلل

 انةهلفهههههعلقلة هههههةالفهههههعلقراهههههةررفل بهههههةلقن هههههةلةمهههههيللو يهههههةق لقمهههههل لببهههههةلشههههه
قر وههلفلفهههعلسنههايحلبههحلقرمهههنيحفلقالةاههالقوههلصلقربههه  ليحللقلة ههةاية لقرههاةت

قرهههاةرييحلفهههعلواهههتلقر هههنةسة لة  ة هههة لةمهههللقرةهههعلةلة هههصلسمههه لقرنهههةفل
قراةبمههههه دلةنتهههههالقرةنيهههههة لقربة ههههها لقنبلي يههههه لقن  هههههللةهههههة لق لر هههههاقلقرةيهههههةلل

ص ههةلقنلة ههةاالقر ههينعفلقالةاههةنعلق وههللستههصلةتههةلالفههعلقراههةررلر ههحلست
لقرةتةلالبعلقر يحل ةلقنض رلةقنمل لنبةق د

رنالةبيص لقر يحلوةب ةنيةة ةلقرةنةفمي لقراةري لفعلقنمةققلقراةربيه ل
ببةلية علوةتةالسةقبتلب فص لن ةلقلةفة ل اهلقنب ةنيه دلفامه لقرهلمرلبهحل
ق بي لة ميحلقننةةتي لةقرةيةللقرة نةرةتعلةقربالفهعلفهعلةاصيهصلارهلفلفنهال

ماللقر لفل أ رل اهلقراةقبتدلقاليش القراةررلقنحلبهةليمهب لولصلسةبتل
و هههلةدلقمهههاةللقر هههلفلقرةههههعل هههةحلر هههةلق وهههللقن ههههللسمههه لقمهههاةللقرمههههمعل
)ةتام هةلل ي ه لفهعلقنمههةققلقر ةلتيه  لةارهللومههودلقرب هةل لةقر  به لفههعل
ةونههههعلقرميةمههههة لقنلة ههههةاي لةنيب ههههحلق بههههةتلاةللقنةضههههة لقنلة ههههةاي ل

قنبلي يههه لةنمهههيبةلفيبهههةليةامهههقلوةلةفهههة لقرههها ةتلقر نينيههه للرمةنيهههة لقربة ههها 
قراالقنا سلفعلقلةفهة لةفضهيتلقربمهة م يحلقنبهلي ييحلرمبنةتهة لقر هيني ل

لقرل ي  د
ل

قرةنةفمي لوةممةدلنةلافلل صلقربو ثلقنةتلبنهلسم لسالل لمهالل
رعفلقبههةلقربو ههثلقر ههلفلوبيههصقحلقربههافةسة لةبههحلق ههلهلسمهه لقرةنههةفسلقرههاةل

لقر ةنعلفنالةضبحلق بي لقنةب لقر لفلةفةسمي لقرميةمة لقنلة ةاي د
ةقشههههةللقرف ههههتلقر ةرههههثلقرهههه لق ههههرلقربالبهههه لةقرةيههههةلق لقنلة ههههةاي ل
هلقرباة هههل لراللة هههةايحلقر هههينعلةقنبلي هههعلة  هههنلقربو هههثلقنةتلبنههه



 ل لقنلة ههةالقر ههينعلقر ههةرعفلقبههةلقربو ههثلقر ههةنعلفنههالقشههةللقرههأل ههرلمههبة
لقةتة ة لقنلة ةالقنبلي علفعلقرةل لقر ةضلد

فههعل ههيحلقشههةبتلقرف ههتلقرلقوههعلسمهه لقربةلههفلقرةنةفمههعلقنلة ههةاال
قرهههههاةرعلرم هههههيحلةقرةنيهههههة لقربة ههههها لقنبلي يههههه لبهههههحل هههههالتلالقمههههه لواهههههتل
قرب شهههلق لةقراةقبهههتلراللة هههةايحلقربههها ةليحلضهههبحلقربو هههثلقنةتفلةةبههه ل

قرةنةفمهههي لفههههعلقر ههههيحلضههههبحلالقمههه لاةللمههههاللقر ههههلفلفهههعلاسههههرلقربيههههص ل
لقربو ثلقر ةنعلفضال لسحلواتلقنمةنةةتة لةقرةة ية لقربةامن لوارلد

لل
ل
  

 

 


