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 نموذجان 
 من المنطق الرياضي عند العرب

 أحمد سعيدانللدكتور 
 المجمع(عضو )

ُأقددد في هدددا صدددت، للرددديين ا لهتمنندددممس لللفكلدددمس ض تل ددد  للي دددت للتمنندددا 
 اللاا نرًن ليققًنا لت نلكمس ها لللنطق للتمنناا لقمننصلن ها لللجلوع : لإل

 صهم  ها ضنتمس.ا ها للل كض  لأل7541 –عتضا 

ضعوس ها ت ا وصا للت نل  لألفي المقادير المنطقة والصمعنولنفن:  أوالصلن
ظا ولؤليفن موينن ضس مو ف  703ظ إلى  711لللجلوع ا وكقع ها للريين  

 ضس للينتث ضس للضطتمقا لللعتوف ضموينن للقس.

نه  نس مقوي ضشتح  كنب أوال كت ت لللرن ت للعتضم  عس موينن صتل  وى 
 مونننم .نه نقل عس للأقهم سا و إ

لمندددن ت ددددنل  هددددا للفن  ددد ا لددددس كتجلكددددها وصدددو من ددددضفن إلددددى إوقددد  وردددده  
نفن ل نتمنوس للثمضنئا. وق  ق لننصن لهنشت أونا متجح أتخلم سا ومض و أس للضمت 

 ها لجه  لعف  لللخطوطن  ها لل وم .

ال أس مويندن إسا ألني كنتمخ وهنة موينن للق ورنيب لليفت   مكتك هتلغنً 
ونع ت دنل  ل دمف لل ولد  َّأم د ، للهدهَّا هم دوس قد  عدنم هدا أمدني  ني ه مت ت أنه

  مف لل ول ا أي ها للقتس للتلضع للفجتي.

ن كو  مصصو  فنهنو  أالقوو  فوي وللت نل  للثننم  للكا نق لفن صندن عنولنفدن: 
هددا لجلوعدد   37. وصددا للت ددنل  بغيوور نيايووة شوويات صنقسووم دا مووا  أينقسووم ىلوو  
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 وال مدددددت ت ل دددددي 0و 711لدددددى ل  و  711للرددددديين  ضدددددنتمس لللدددددت وتةا وكقدددددع هدددددا 
لؤليفدددنا وصدددا كقدددع ضدددمس ت دددنل  لهلنصدددننا وت دددنل  لثنضددد  ضدددس قدددتة. ولدددس لقنتنددد  

 هوب ت نل  لللنصدننا نجد ي ضأنفدن لم د  لده. ولدس للجد مت ضنلدت ت أس أ هوضفن ضأ
ليفنا أو نقهفن إلى للعتضم ا تمننموس لس للقتنمس للثنلث أت نئل لجلوع  ضنتمس 

 للفجتممس )للكن ع وللعنشت لللمال ممس(. وللتلضع

ولددى ال ككيدد ث عددس شددتح للقولعدد  لللكعهقدد  ضنللقددن مت لللنطقدد  وللت ددنل  لأل
قهم س ضر   صت، لللقن متا ولن أثمت يوله لس إوللريا ول نفن كك هي عس لنطق 

لعكدددتلو. ومضددد و أنفدددن  كضددد  ت ًل عهدددى لعكدددتلوع ليمه دددوف للعدددتب: معقدددوب ضدددس 
س للَقْطدددع لل لئددد  مقدددنتب خطدددمس إهدددى للتمنندددممس: أواًل لقدددولفي  ددديق لل نددد يا عإ

نفدي س  دل خطدمس مكقنتضدنس مهكقمدنس. وثننمدًن ألأل كقملمس وال مالقمفلدنا وهدا ظنده 
تل  دنس مك دوس لدس عد   إس للخط أوها ظنه  ال ننم  كنرمف للخطوطمقولوس ضإ

 ألس كنرميه كنرمف نقط  للو ط. ؛هت ي لس للنقنط هِأنه ال منكرف

س صددتل لالعكددتلو ضنلددتل  صددو للدد لهع ل كنضدد  للت ددنل  للثننمدد  وصددا أومضدد و 
مضد أ ضوندع لردطهين   إتت نل  طتمي  وصنل  منيدو  نكضفدن لنيدى شدضه يد مث 

خنر  مي  صنا ثي ملنا ها شتح ه تة لالكرنل ضهغ  ال منقردفن  دوى تل مد  
 لي مأ  ضج م . ن س  م  أللعرت لليننت لنقول 

لوت أختى ك كتعا لنكضنصنن. لنفن أ ب للتجهمس ها ِإضطنل وها للت نلكمس أ
مدني. همويندن مشددمت ا  وس كجدتمحا عهدى خدالف لدن مجدتي هدا صدت، لألآتلء لل ند ي

ت ددطوا ثددي مدددت ت، ض نمكدده لل ندد ي. وردددنيب أواًل ضأندده هننددلر مشدددتح  كددب ألمدده إ
شددنتة إللت ددنل  للثننمدد  مشددمت إلددى للددتأي للددتي صددو قمدد  للضيددثا وم ددكن ت،  وس أي  

إلى رنيضه. صتل لدع أس للدتجهمس قد  م وندنس  كضدن ت دنلكمفلن ضعد  قتلضد  قدتس لدس 
 صد.760وهنة لل ن ي: يوللا 
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س أخطأ ِهفيوك شف لنن للت نلكنس جننضن لس عقهم  لل ن ي للنق ن ا هفوا و   ل 
رددنل  هدا كي مددت،ا ال م ددهي أللي دتة للتمننددم ا هدا  ددال لالعكتلنددمس مضد و أندده تو 

 ض فول .

نفي م ثدتوس إت قنل إ ؛لت  عن، إلى لالعكتلو عهى للهغوممسثل صتل لألول
جنضده أ مد ًل لقدنئي لثدل قدولفي  مد ر قدنئير. ه إس لس لليشو هدا  اللفديا هدِإس قدولفي:

َّ هكؤ د  قمددني أللهغومدوس ضقدولفي: َّ مدد ر قدنئيرَّ جلهدد  خضتمد  عن مد .  لددن َّإس  مد ًل قددنئير
َّ هكؤ   قمني  م  للس  م  للس ض ل عن ، شك همه. وألن َّأس  م  ن ت قمنله.أ ًل لقنئير

ها للهغ  وال ها لللنطق للتمنناا  ولل ن ي عهى  ل ينل لي م س نعمينً 
نددده أعهمددده  دددوى  لمندددن. وال نعدددتف لأخدددتًل تمنندددمنً إ لدددن كشدددف   كضددده للكدددا ورددده  

س ينردل ق دل  للرديت أي با  لن ي ب  ل للتمننممس يكى عرت نمدوكسا 
خطددأ ال منضغدا لس نق دو هددا لين دضكه عهمده ضددأ ثت  عهدى رديت صددو رديت. وصدتل

 لس ق وة موينن للقس ها لين ضكه عهى ه تة للخطمس لللكقنتضمس.

ولفلن م س لس ألت هيا ظنا أس للت نلكمس للهكدمس ُأقد  لفلن صندن ك دكيقنس 
ثقنلده ق قُ  للنص عهى طتمقكا ها كجنب إصكلني تجنل لللنطق للتمننا وق  يل

ضكرديمح لألخطدنء للكددا كضد و  دفوًل لدس للنن دخ  وس إشددنتة  ضنليولشدا وللشدتوحا
نعه أ لً تل، يشو ألمفن. ولن أنميه لس عن ي أنعه ضمس للينرتكمس ]   [ا ولن إ

 ضمس للينرتكمس )   (.

 والل  ولي الصوفيق

 د. أحمد سعيدان

 عنو لجلع للهغ  للعتضم  لألت نا
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 ا ضنتمس7541لس لللجلوع : عتضا  50للت نل  

 [ ظ 711] 

 ض ي للهه للتيلس للتيمي

 مقالة يوحنا بن يوسف بن الحارث

 في المقادير المنطقة والصم

قنل: للن  نس ل ل رننع  لضن ئ ل ه ل  وأرولا متجع ها رديكفن إلدى 
تمددد  صنصندددن ضقدددولا أول ددد   –ولئدددل ولا للدددتي صدددو للضنيدددث عدددس لأللليمه دددوف لأل

كقددنس عهمفددنا وصددا مقددع لإلرددول للكددا شددمنء للكددا كجددتي لجددتى لألولئددلَّ: لألَّلأل
شدمنء للكددا صدا لضددن ئ عقهمد ا هددإس لدن جددتى ألدت، صددتل لللجدتى ال ميكددن  إلددى لأل

و دنس صدتل لليمه دوف صدو للندنظت ولللدوها  –ت صو لض أ وأرل لهضتلصمس إ ؛ضتصنس
س م ددددوس لرددددننع  ألفدددن يددددق للكوهمدددد  وللضيدددث عنفددددن. هعهددددى صددددتل للقمدددنس مجددددب 

لللفندد س أس مطنلددب ضردديكفن وللضتصددنس  للفن  دد  لضددن ئ وُأرددول لددمس لددس شددأس
قهمدد س إندده مك دده ي وجددو   لئددتة ردديمي  لال ددك لتةا ضلددن يدد   ضدده أعهمفددن. لددس تلددك 
س للدد لئتة شدد ل ميددمط ضدده خددط وليدد ا هددا  لخهدده نقطدد ا  ددل إللدد لئتةا هإندده قددنل 

ل نوع ضعنفن لضعو. هقد   للخطوط للل كقمل  للكا كخت  لنفن وكنكفا إلى تلك
، لددس ك ددنوي جلمددع للخطددوط للكددا كخددت  لددس لللت دد  إلددى للخددط أوجددب ضلددن ت ددت 

 ثت لن مل س ألل لل. و للليمط أس ك وس لال ك لتة ريمي ا ال مشوضفن شاء لس 
ن لددو كوصلنددن لللفندد س أس مضددتصس صددتل للقددول ومددأكا همدده ضقددول لقنددع: ضددأس مقددول: أن دد 

س أح إلددى يدد ى نفنمكمددها وأ مدت هددا  ددطح وليدد  ل ددطو إخطدًن ل ددكقملًنا هقدد  أثضكدد  
 نددددددددددددددددددهإمنكفددددددددددددددددددا إلددددددددددددددددددى لللونددددددددددددددددددع للددددددددددددددددددتي لندددددددددددددددددده لضكُدددددددددددددددددد ئ ضنليت دددددددددددددددددد ا ه

 ددنس  ددمي ث لددس يت كدده شدد ل ميددمط ضدده خددط وليدد ا وصددو لليددن ث لددس لنكقددنل 
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ت  نن  نفمنكها هكه لفن للنقه  ضننكقدنل لدن صدا نفنمد  لدها إللنقط ا ضننكقنل للخطا 
  أس وللددن  ددنس للخددط هددا جلمددع يت كدده غمددت لكغمددت هددا لقدد لت،ا لدد ي لفددت، للعهدد

ضعددددن  للكددددا لددددس للنقطدددد  للثنضكدددد  إلددددى للخددددط للليددددمطا  هفددددن  ددددولء أي ك ددددوس لأل
 و[ لخكالف. 700لك نوم ا ال م م  ضعنفن عهى ضعوا وال مشوضفن ]

س للنقطددد  أ :لنفدددن اا هيمددده أشدددمنء قددد  ُك دددهفل س  دددنس ظدددنصت، لقنعدددنً ل  هفدددتل للقدددولا و 
فن أنفدن ثنضكد ا وللشداء مقنل هم س للنقط  ق أنه ال جف  لفنا وأكخت  لنفن خطوط  ثمتةا و 

قهد ا وللنقهد  هدا للل دنسا همنضغدا أس ت  نس للثضدن  ند  للنللثنض  إنلن مثض  ها للل نسا إ
ندده غمددت لنكقددل عددس ل ننددها وللددتي ميددمط ضدده للل ددنس أس شددأنه لددنلددن ميفددي م ددوس للثنضدد  إ

 ا وتلك غمت لل س.هفو ج ي. هعهى صتل للقول كرمت للنقط  ج لنً 

 ددت، لكرددلا هعهددى أي  ددضمل م ددوسا لمدد  شددعتيا أنل: للخددط ضمنددن قدد  مقددأو 
وصددو ضأ ددت، لكيددولا هفددل للطددتف جدد ء لنددها أو لددمس ضجدد ءا هددإس  ددنس  طتهدده  ددن ننً 

س  ددنس لددمس ضجدد ء لندده هقدد  مل ددس أس مينتقدده هددا ًل ل لدده للنقهدد ا ضننكقددنل لل ددلا ول  جدد ء
 ضها وال صو ج ء لنه. وقن . أو لمس صو لكرالً وق  لس لأل

طنلددب ولللضنيددث لددمس لددس شددأس لللفندد س للنظددت همفددنا أو لم دد  هفددت، للل
 لس رننعكه. هفو مأخت ألت لل لئتة ووجو صن ل ه لًن.

س للنقطددد  أس جلمدددع للدددنقط ضمنفدددن ل دددنه ا و أ مندددنً أوللدددن مك دددهي لللفنددد س 
رول ال نفنم  ل ثتكفن ضنلقوةا همضنا ألت، عهى صت، لأل للولي ة مخت  لنفن خطوط

 لللوطأة له.

ل صدددت، لللضدددن ئا وجعهفدددن أردددواًل لدددها ضندددى عهمفدددن  تلإهددد ددد س  دددل خدددط أير 
 ندددده لددددمسا  لددددنأل ددددكقمي مل ددددس همدددده للق ددددل  إلددددى لددددن ال نفنمدددد  لددددها ضخطددددوطا و 

ردول للكدا وطأصدن عد ي ظس ضعو للننس أنه لت  دب لدس نقدطا همندك  لده لدس لأل
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 للج ء.

 :نلقهمد سا هقد  مقدس ولندع كي دمت لللقنلد  للعنشدتة إلا لدأنه لم ثت كعجضدو 
ا نه وقدع إلدى موندننا عهمده لوقدع ل دهضننوس ثمضدنوسنه لضنضوسا ولي مرحا ألإ
ول لددس للعنشددتة قدد  كضددمس ضدده عدد ي كنددنصا ق ددل  لللقددن مت. س للشدد ل لألإت مقددول إ
ت قد  كضدمس هدا مس لس للندنس لدس قدنل ضدأس عد ي للكندنصا هدا ق دل  لللقدن أظس أو 

ولقعمس عهى للَقْطع للغمت خطمس س للخطمس للهتمس م لمنس ضنلإضهونموس: إلللقنل  
ختلجدنا إلدى لدن ال نفنمد  لدها لدي مهدق  دل أتل أختجن لدس للَقْطدع إظ[  700لل لئ  ]

ا وال مهكقمنندده. هم ددوس نفلددن مقتضددنس لددس للَقْطددع  لئلددنً أوليدد  لنفلددن للَقْطددع لل لئدد ا و 
 . وال مهكقمنس.ي صلن لس لآلختا  لئلنً أخط نس مقتب 

ى هددا لاليكددتلس لددس للخطددأ للولقددع عهددى ضعددو وقد  نيكددن  إلددى صددتل لللعندد
ضعدددن  للكدددا ضمنفدددن نفدددن صدددا للكدددا ك دددوس لألأللندددنسا هدددا يددد ف، للخطدددوط لللكول مددد  ض

ضعددن  للكددا ضمنفددن لك ددنوم  وهددا ع  دده لفددتل للقددول ضددأس للخطددوط للكددا لم دد  لأل
قدا. و دنس ظنده أس صدتل للقدولا لدس غمدت شدتط مد ل  همدها م دوس كلك نوم  هفا كه

 طنلمس. ت طوأ تي  كب يل للتجلا هفو تجل جهملا لس ل. وصترن قنً 

لخطدمس م وندنس لك دنوممس ل ومنضغا أس نعهي أننن لكى لي ن   ها قولندن ضدأس
ضعددن  للكددا ضمنفددن غمددت لك ددنوم  كهكقددا و ددنس قولنددن لطهقددًن ضددأس للخطددوط للكددا لأل

لط ت ال ضعد  لشدكإضهونموسا وال مرح أا  لن ضمنه م وس صتل للقول خطأا ضل لينالً 
خددت كقملمس للهددتمس مقدتب أيدد صلن لددس لآلس للخط دمس للل ددهدا للخط ددمس: أس مقددنل أ

 هِإنفلن مهكقمنس ال لينل . وال مطهق للقول ها  ل خط مس.

لمه ها للكقنء للخطمس إوق  شتيُ  صت، لللعننا ولخركفنا ضي ب لن ميكن  
                                                           

 .ص تل ولال ي للريمح  نتمنوس ثمضنوس أي  نتمنوس للثمضنئا   
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 ىنئلكمسا لكددللل دكقملمس للخددنتجمس لددس طتهددا خدط ل ددكقمي عهددى أقددل لدس  لومكددمس قدد
 للثالث  ها  طت ولي ا ها لقنل  علهكفن ل مف لل ول ا َأم  ، للهه.  خطوطلل نن  

س عدد ي للكنددنصا هددا لللقددن مت قدد  كضددمس هددا للشدد ل للعنشددت لددس إقددول أنددن أو 
ال أردول لللدت وتة ردولا عهدى ك دهاي لألقهم س ها لألإولى لس  كنب لللقنل  لأل

لئتة لضطدل عهمندن علدل لثهدث لك دنوي لل دنقمس كتى لو نن عنن لنن ع ها وجو  للد 
 707عهى خط ل كقميا و نس ضضطالنه كضطدل ق دل  لل لومد  للل دكقمل  للخطدمس ]

قنل  لللثهدث لللك دنوي لل دنقمس إعنا ل كعلل أقهم سا إو[ ضنريمسا غمت علل 
 عهى خط ل كقمي لعهويا ها ق لكفن نريمس.

 ئ لفدت، للردننع ا غمدت لللضدن ئ ن دنس ضلضدنإس مأكا أنه لمس مل س إنن أقول أو 
ندالع عهدى خدط واًل لثهثًن لك دنوي لألأعنا أنه علل أقهم س. إكى ضفن أولئل للكا ولأل

ل كقميا وكتقى لنه إلى ق دل  لل لومد  للل دكقمل  للخطدمسا ضنرديمسا إلدى ق دل  للخدط 
س مدأكا ضشداء أ دنس مل نده للل كقمي ضنريمسا وك ت  لس تلك إلى  نئت أعلنلده. ولدن 

واًلا هننطت إلى أس ق  ي أعلنلا  وس ق ل  للخط للل كقمي ضنريمس لس  نئت كهك لأل
 ق ل  لل لوم  للل كقمل  للخطمسا ضنريمسا والً أ

نه ق  ك كوي ق ل  لل لوم  للل كقمل  للخطمس ضنريمس لس غمت أومنضغا أس معهي 
للخلس للكا  لللق لن ل كعلنلنن للش ل للثنلس: ضأس ن كعلل لللق ل  للثننم  لس 

 ولا ثي للخنلس ثي للتلضع.قتلت ضفنا ثي ن كعلل لألوقع لإل

 ع دددددس  قهمددددد س ال م دددددكعلل للطتمدددددق للدددددتي أضدددددى ضددددده لميمددددد  أمندددددنً إظددددس أو 
  دددنس صدددتل لللدددتصب إتس ال مدددؤخت،ا للتلضدددع ضدددنلقتب. و دددنس لدددس للردددولب أ للشددد ل

هقدد   ددنس ال ل  لمدق ضطتمددق للكيهمدل. هننددطتا لفددت، للعهد ا إلددى أس أوت  لل دنضع. و أ
ا ا ثدددي للخدددنلسا ومجعهددده ثننمدددنً والً أضنلشددد ل للتلضدددعا همجعهددده  مل دددس أس مدددأكا أوالً 
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قدتلت ضفدنا ثدي مدأكا ضق دل  وم كعلل همه لللعنى للثننا لس لللعننا للكدا وقدع لإل
لل لومددد  للل دددكقمل  للخطدددمس ضنرددديمسا وضعددد  تلدددك مدددأكا ضق دددل  للخدددط للل دددكقمي 

  ضنريمسا هم وس صو للش ل للتلضع.

نلدن مردح لهلفند سا عهدى ي دب أردوله إ ي للكندنصا هدا للق دل ا لن ُعد هه
يدد  لددس لللفن  ددمسا ق ددل  ت  ددنس لددن ظفددتا إلددى وقكنددن ألإلللوطددأة للل دده ل  لددها 

ولئددلا  ددنس لددس للولجددب أال مطنلددب للخددط ضنردديمسا لددس غمددت ل ددكعلنل صددت، لأل
 لللفن س ضنلضتصنس عهى ع ي للج ء.

  يا لع هنهه: علل لقنل  ها ع ي للج ءوللن م  ل  عجضا لنه: ألت لل ن

تل  ده ي إردول. للهده للل دكعنس  ق  أخت ها أس مضمس ع لها ضك همي صت، لأل
قهم سا لس ق ل  للخط للل كقمي إرولا لن ينجكنن إلى غمت لن ت ت، لنن صت، لأل

 ضنريمسا ها ري  ع ي للج ء 

ظ[ هددا للق ددل ا  707ههلددن  نندد  لللقددن مت كلددت إلددى لددن ال نفنمدد  لددها ضددنلقوة ]
ا إلى لن ال نفنم  لدها ضدنلقوة ضخطدوط. عنا: للخط منق ي  لئلنً أ ضلقن مت لس جن فنا

ضدنلقوةا ض دطوح وللج دي منق دي إلدى لدن ال  ولل طح منق دي إلدى لدن ال نفنمد  لدها أمندنً 
ت إل نس وللقوةا إلى أج نيا لي م س  دضمهفن   دضمل لأَلعد ل ا نفنم  لها لس طتمق لإل

شدداء ضقدد تصن  هفددنا وك ددنل ضددها وصددو للوليدد . ولللقددن مت لم دد   ددتلك.   ددنس لدعدد ل 
س لهلقددن مت إس قددنل إندده س لددمس لفددن شدداء وليدد ا مقدد تصن  هفددنا وك ددلح ضدده ألأعنددا أ

س م دوس تلدك للشداء صدو أقدل للقهمدل لنفدنا وال أشمئًن ولي ًل مل يفن ومق تصنا ومجب 
 ولفدددددددددددددددددددددددددددددددددددتل نقدددددددددددددددددددددددددددددددددددو اس م دددددددددددددددددددددددددددددددددددوس أقدددددددددددددددددددددددددددددددددددل لندددددددددددددددددددددددددددددددددددهأمل دددددددددددددددددددددددددددددددددددس 

س أرولها مه لفدن أللن كألل ألت لللقن متا هوج صنا عهى ي ب  هنللفن سرل. لأل
ال م دددوس لفدددن شددداء كل دددح ضدددها صدددو أقدددل للقهمدددل لنفدددنا جعهفدددن هدددا يمددد  غمدددت يمددد  
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لألعددد ل ا ه ننددد  لألعددد ل   هفدددن هدددا يمددد  لالشدددكتلكا ولللقدددن مت  هفدددن هدددا يمددد  عددد ي 
ولنفدن لدن ال  لالشكتلك. ههلن كريح ألدت ج ئمدن  لللقدن متا وجد  لنفدن لدن لده لشدكتلك

س ن دض  ضعندفن إلدى ضعدوا  ن دض  عد   إ: قدنل لشكتلك همدها هلدن  دنس لنفدن لشدكت نً 
 إلى ع  ا ولن  نس الشكتلك همنن:  لنصن لكضنمن ا وصا للري.

نلددن وقددع هددا لللقددن متا عهددى صددت، للجفدد ا أعنددا لعدد ي وجددو  إتس إهنلكضددنمس 
لن لكدده ضددمس  ددنئت  س موجدد  لقدد لتأندده ال مل ددس ألقددن مت صددو أرددغت لللقددن متا و 

 لللقن مت   ضمل للولي  ها لألع ل .

هعهى صتل للقمدنسا لكدى هدتو لندن لقد لت لدس لللقدن متا هقمدل همده أنده  دتل 
و تل تتلعا أو َقَ ْيا أو شفتا أي ليظ لل دنيكها ثدي أندمف قد ت، إلدى قد ت آخدت 

جددد لءا أو أنددده لثهدددها أو جددد ء أو ألمدددها إندددمف أتل إلدددس جن دددها ههدددي م دددس قددد ت،ا 
جد لءا أو صدو لثهده وجد ء أو لثهده أنعنهه و أو أنعنهها أو صو أنعنهه وج ءا أ

س لدي إي صلن إلى نظمدت،ا هدأس صت، صا أيولل  ل ع  مس مننف ق ت إوأج لءا ه
س إ :ي للن ددبا لددتمنك لللقدد لتمسا قمددل يمنئددتأنددنهن ا ك ددس وليدد ة لددس صددت، لإل

 شكتلك همفلن.خت م وس َأري؛ و ننن لكضنمنمسا لع ي لالتلك لللق لت لآل

ندده  ددتل و ددتل ضعدد  صنا إنلددن صددو ضددأس مقددنل هددا لللقدد لت إهقدد  رددنت لللنطددق 
 أعنا ضأع ل  م وس للولي  لنفن ليراًل له إلى للولي  ن ض  ع  م .

ي للدتي ميدتو أس  دضمل لللقد لت لللضكد أ ضدها أو[ أس معهدي  707ومنضغا ]
لددس جن ددها لللنطقدد   ندده لنطددقا لن لكددها لددس  ددنئت لللقددن مت للكدداإا ومقددنل والً أ

 لنفنا   ضمل للولي  لس لألع ل .

وألددن لللقدد لت للوليدد  للددتي ال منددنف قدد ت، إلددى قدد ت آخددت لددس جن ددها لعهددوي 
ا أو ميدتو للل ني ا أي مهيظ ضل نيكها همقنل همفن:  تل و دتل تتلعا أو شدفت لدثالً 
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 أو صو أري. لق لت  تل و تل لس للع  ا هال مقنل عنه أنه م وس لنطقنً 

هعهدددى صدددت، للجفددد  مجدددب أس نكرددديح ألدددت لللقدددن متا وال نطهدددق للقدددول همددده 
هق  كضمس أس ع ي  اأري وا أو صس لق لت  تل م وس لنطقنً إضنلكختمفا  أس مقنل 
 نلن  ضضه للكضنمسا وع ي لالشكتلك.إللنطق ها لللقن مت 

نه لمس جلمع لللشكت   ك دوس لنطقد ا إولمس ع س صتل للقول ضيقا أي 
ق  نج  لقن مت ُري  كشكتك لثل جتت عشتةا عن  جتت لثنمس ونرفا  وتلك ألن ن

س جتت ولي  وثهثمس صدو ثهدث خل   عشت عن  جتت ولي  وثهثمس: هإولثل جتت 
 جتت خل   عشت.

أال كددتى أنددن لددو هتنددنن  ددطيًن ميددمط ضدده خط ددنسا وأن لنددن أس أيدد  للخطددمس 
. ثددي أنددن لددو علهنددن خددت  ددك ا ل ددنس ك  ددمت تلددك لل ددطح ثلننمدد  عشددتثالثدد ا ولآل

عشت. ولمس لنن ع   لس  لثل تلك لل طح ل نس نهع لللتضع جتت ثلننم  لتضعنً 
 هقدنل: قد  م دوس عع   عدى لد   للألع ل  منتب ها لثهها هم وس ثلننم  عشدت. هدإس 

جد لءا قهندن هدا ألثلننم  عشت جتتا صو ع   لعه   ت لس للوليد ا صدو جد ء أو 
جد لء لدس للوليد ا مندتب هدا لثهدها هدإس أو أس  ل ع   لعه جد ء إجولب تلك: 

لل ددنئس م ددوس عدد  ًل لعدده   ددت لددس للوليدد . وقدد  كضددمس تلددك ضنلضتصددنسا هقدد  رددنت 
لعه   ت لدس وليد  لدس  للخط للتي صو نهع لتضعا ك  مت، ثلننم  عشتا ع  لً 

نددالع تلددك لل ددطح لنطقدد . لددمس صددو جدد ءا وال أجدد لء أكهددك لللقددن مت للكددا ضفددن 
لنده. هقد  أجد لء وال  للعد     دت لدس وليد ا لدمس صدو جد ءلً  لنها ولمس موجد  هدا

رنت صتل للخدط غمدت لنطدقا للدن ق دنن، إلدى خدط قد  جعدل ضلقد لت لدنا أي ق دي 
 ق ني ع  صن  تل و تل.أض

ظ[ لنطقًنا إلى تلك للخط 707وق  مل س أس نقم ه إلى خط آخت هم وس ]
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ق دني للخدط أا ونجعدل تضعد أا ثالثد : ق دني للكدا  نند  لدثالً س نجعدل لألأضعمنها ضد
لآلخت للكا  نن   ك  عشتا هم وس يمنئت للخط للتي  دنس جدتت ثلننمد  عشدت: 

 ق ني. هق  رنت لنطقًن.جتت أتضع  و كمسا هم وس لنطقًنا ضكهك لأل

نن لكى ضتصنن عهى خط أللونعا هنقول: لها صتل  كولمس منضغا أس نكش 
أردديا هم ددوس خددط وليدد ا  نددهأس مضددتصس عهمدده أندده لنطددقا هددإس غمتنددن مل ددس أ ددتل 

إس ضعمنها لنطقًن وغمت لنطدق. وتلدك غمدت لل دس. همنيدلا صدتل للشدك ضدأس مقدنل: 
ندينن، إلدى خدط أندن أل نلن رح  إا نه لنطقا لثالً أ[ ضتصنن عهمه للطتمق للتي ]ضه

ال إنينن، إلى خط آخت أو إلى تلدك للخدط ضعمندها أ تلا ورنت غمت لنطق للن 
ق نيا وها لل هع  للثننم  أ نس أواًل خل    طا  أنه لثالً ق ني تلك للخأنن غم تنن أ

س لدي مندف إلدى غمدت،ا إق ني. هق  مغهط ضفتل لللعنى قوي  ثمت. هدنلخطا أعشتة 
وم ددلى ضدده لقدد لت لددنا أو ميرددل لدده لقدد لت ليددتووا همقددنل: صددو  ددتل و ددتلا ال 

 مقنل همه أنه لنطق أو أري.

ي دب قمن ده إلدى خدط آخدتا  نلن صدو عهدىإس لللنطق أهق  رح  للن قهنن 
ي صلن ق  هتوا هقمل أس ك وس ن ضكفلن ن ض  ع  م ا ضع  أس م وس ألكى لكيق 

ي موجد  أنه عشتة لثاًلا وك وس كهك للعشتة لعهولد  لللقد لتا ال لجفولد ا إهمه: 
س نق ددي جددتت ل ددطح ك  ددمت، عشددتةا أندده قدد  مل ننددن أهددا لألعدد ل  لثهفددن. وتلددك 

ي وليد  لنفدنا ألجفولد  ال موجد  لثهفدن هدا لألعد ل ا  ق دنيا هكهدك للعشدتةأضعشتة 
 لمس له ن ض  إلى للولي  للتي صو لض أ لألع ل .

لشدنتك  لن قهنن ضفتل لللعنى: ق  كضم س أس نهع لللتضع غمدت ومكنح أمننً 
قرتصن وأقتب للن ي ن، جنلمنوس ها  كنضه ها ألهقطتا ضطتق أي صن صتلا وصو 

 للضتصنس:
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عد ل  لللتضعد  ندعف لتضدع للندهعا ولدي م دس هدا لألللن  نس لتضع للقطدت 
س تلدك إس قدنل قنئدل: إال أنده إس م دوس لندعيه جدتت. أنعف أتل إلن مل س همه 

ا وتلدك ليدنل ههلدن لدي موجد ا س م وس ضمس لالثنمس وللولي  ع  ألل سا ل ي قوله 
 703نعف  نس لنعيه جتتا وجدب لفدتل لل دضب ]أتل إع ل  لللتضع  لن ها لأل

ا هددا  ك ددوس ن ددض  للقطددت إلددى للنددهعا  ن ددض  عدد   إلددى عدد  ا ليرددالً س الأو[ 
نددده إي قمدددل همددده: أعددد ل  لدددنا أيددد صلن ضأس هدددتو إعددد ي لالشدددكتلك هدددا للطدددول. هددد

يدد صلن إلددى أق ددني أو لم دد  ن ددض  ضكهددك لأل ا لددي م ددس لآلخددت لنطقددنً خل دد  لددثالً 
ال معدد ، لآلخدت  ن ددض  ع  مدد . و ددأس لآلخددت ال موجد  لدده عدد   ضكهددك لللقددن متا أو 

س غمدت  كهدك لللقدن مت هدإنفن كل ح لآلخت. أولي  لس كهك لللقن مت للكا هتننن 
س م دوس للدتي  دنس غمدت لنطدق هدا للطدول هدا لل هعد  أا جن  ىخت أإلى لقن مت 

نلددن إرددي هددا للطددول هددا لل هعدد  للثننمدد . هقدد  رددنت لللنطددق ولأل لالولددىا لنطقددنً 
س موجد  لثهدها عهدى ن دض  أنده موج  ها لللقن مت عهى ي ب لدن ميدتو. همهد ي ل

 ع  م ا أو ال موج .

هدا صدتل لللعندى همقدنلا ضعد  أس م دوس للليدتوو  مننً أس مشكتط أومنضغا 
ندن لكدى لدي نشدكتط صدت، . أللدى للدتتلع لدثالً ل  مهيظ ضلن همها ضنلقمدنس إلدى للوليد ا و 

نددن قدد  ألس ك ددوس جلمددع لللقددن مت لللشددكت   لنطقدد  ولم دد   ددتلك أللشددتمط ا لدد ي 
ي صلن إلى لآلخت  ن ض  عد   إلدى عد  ا و دل وليد  لنفلدن ألق لتمسا ن ض  نج  

ق دني أ ثدي أخدتنن ثلننمد  لدثالً  نن لو ق لنن جتت عشتة ضعشتمس ق لنً أأري. وتلك 
يدددد  للق ددددلمس إلددددى لآلخدددت  ن ددددض  ثلننمدددد  إلددددى أق ددددنيا  نندددد  ن دددض  لدددس صددددت، لأل

 عشتمسا و ل ولي  لنفلن غمت لنطق.

و ضي دددب لدددن مهددد ي لللقدددن مت لدددس لاليدددولل للن دددضم . ردددي أنلدددن صدددهدددنللنطق ولأل
 يولل للع  مد ا هدا للجدتوت وعد ي للجدتوت أو وجدو  للن دب للكدا موجد  لثهفدن هدا هدنأل
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تتعا  ددددي نددددهع أال كددددتى لددددو قمددددل لنددددن:  لئددددتة قطتصددددن عشددددتة أو عدددد لفن. أعدددد ل ا لأل
ق ددني ألللعلددول همفددنا للددن  ددنس لنددن  ددضمل إلددى أس نهيددظ ضقدد ت،ا ضقمن دده إلددى  لللخلددس
س  دنس قد  موجد  هدا للردي ن دض  ل  عد ل  كهدك للن دض . و نه لمس موج  ها لألللقطتا أل
س للوليددد  همفدددن لقددد لت، غمدددت جدددل تلدددك ألأنفدددن لدددمس كردددمت لنطقددد  لدددس أال إع  مددد ا 

أو  عددد ل ا ن دددض  جددد ءس لم ددد  ن دددضكه إلدددى للوليددد  للدددتي لنددده ككت دددب لألليردددل أل
 ج لء.أ

ظ[  703لدددس لهددد لئتة لللعلولددد  ]ولدددو ضددد ل لل دددؤلل هقمدددل: هتندددنن ندددهع لللخ
ا  ددي قطتصددنا للددن ول للدتي  ددنس ضدده للنددهع لعهولدنً ضغمددت للددتتلع لأل تتعا لددثالً أعشدتة 

تتع للثنضكدد :  ددتل و ددتل. س قطتصددن ك ددوس ل ددنيكها ضكهددك لألإس نقددول أ ددنس  ددضمل إلددى 
هقددد  كضددددمس وظفددددتا ضي ددددب لدددن مهمددددق ضفددددتل لللونددددع لدددن لعنددددى قددددول لللفندددد س هددددا 

 و ري.ألنطق  نفن إلللقن مت: 

ينددت هددا صددتل للضددنب لعددننا  قمقدد  أس مك ددع لددا لل لددنس هأيددب أوقدد   ندد  
طددنل للهدده ضقددن،. ول ددس نددمق لل لددنس عهددا ألمددت لل ددم ا لطميدد  كهمددق ضهطمددف هفددي لأل

لمده هدا صدتل لللعندى. هيملدن  ونده هدا صدتل للوقد  إعنق عس ل كمينء جلمع لن ميكن  
لمدت لل دم  لدت لألأتع إلى لن أ دع  ضده لدس لقنعا إلى أس م فل للهه ها لليتلغا هأ ن

  لي للهه كأمم ،.أ

  كيقهلكل  ولليل  للهه ضلن 

 رل موينن ضس مو ف وريح. ولهه لليل  ولللن .أعوتو ض
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 ض ي للهه للتيلس للتيمي    و[  711]

 بغير نياية. ا ما  شيات صنقسم دأن  ينقسم ىل  نن ك  مصص  فأالقو  في 
ا صددا للكددا ال موجدد  هملددن ضمنفددن شدداءا للددن مدد خل هددا شوويات المصصاليووةاأل

نده لدمس لدننع ملندع لدس أس م دوس هملدن ضدمس لللككنلمد  شداء آخدت. أنوعفنا وتلدك 
س موج . لثنل تلك أس للضمو  مقدنل همفدن أنفدن لككنلمد  أهألن لس نوعفن هال مل س 

تل لددي م ددس هملددن إنفددن لككنلمدد ا إهددا للخطددوط  تل لددي م ددس هملددن ضمنفددن ضمدد . ومقددنلإ
 [ شاء ثنسع أض ًل وضع  شاء غمت،.ضمنفن خط. ومكهو ]شمئنً 

عندى ضنللكالقمد  صنصندنا أصدا للكدا نفنمنكفدن لكالقمد . و  شيات المصماسوةواأل
 ا لس نوعفنا وال لس غمت نوعفن.رالً ألن لمس هملن ضمس نفنمنكفن شاء 

 تصن ولي ة.صا للكا أولخ شيات المصصلةواأل
س ملن  دفلنا أو أيد صلنا أهق  للكنعن لس يمث كلن  نا  وك  شي ين صماّسا

 لنه شاء ثنلثا لن  للن لكلن مس.
ول ملددنس  للثددنناا وللثددننا ملددنس  للثنلددثا جدد لءا و ددنس لألأتل  ددنس ثالثدد  إ

: ضمنس تلدك أس للثدننا لقدا محصم  االنقسامول للثنلثا هإس للثننا ولي ملنس  لأل
تل  نس تلك  تلكا همل س كيتمق ل  ول ضجف  غمت للجف  للكا لقا ضفن للثنلث. و لأل

 س هن  لليس.إلن ضمس للجفكمسا ضنالنق نيا ها للي تا 
ول: صتل  هها لفتل  هها ولي ك س لولي  ول للثنناا وللثننا لألس لنس  لألل  و 

نلثا ال س ملنس  للثأي صلن لآلختا ههمس مل س ألنفلن جف  خنلم ا غمت للن    
 ولا وال للثننا:لأل

س م ددوس كلن ادده أس لددنس  للثددننا للثنلددُثا ههددمس مخهددو لددس إضمددنس تلددك أندده 
  ضجفد  لدس جفنكدها هقد  س  دنس تل جفدن . هدإس لن  د إض هه أو ضجف  لس جفنكدها 

 ول لددس للثنلددثول لددس للثددنناا ولددن لقددا لأللقددا للثنلددث لددس للثددنناا لددن لقددا لأل
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ظ[  711ا. وللددثالث جفدددن  لك دددنوم . هقددد  شدددغل ]ول لدددس للثدددننصددو لدددن لقدددا لأل
ول وللثنلددث لددس للثددنناا ضجفكددمس لك ددنومكمس: جفدد  وليدد ة لددس للثنلددث ل ددنوم  لأل
 ي صلنا لي ميرال عنه. صتل خهفا ال مل س.أل

س إولا هددس لقددا للثنلددث للثددنناا  ه دده ض ه ددها و ددل للثددننا لشددغول ض ددل لألل  و 
س للثننا ق  لقا ض هها لجف  للولي ة ألللقول ها كخهمف صتل للقولا  نلقول ها ل

ول ولا و ل للثنلثا ولي ميرال. وق  شغل للثنلث لس للثننا لن شغهه لأل ل لأل
 لس للثننا. صتل خهف.

نسا هددددد  ل دددددس تلدددددك ههمكلدددددنس  أا ب أس إشدددددمئنس غمدددددت لكجددددد ئمسا ال مكلن  ددددد
ن  ددددد  صدددددا شدددددمنء لللكلولأل           أ                        ب              

شدمنء تول  للنفنمد  لكج ئد . للكا نفنمنكفن لكالقم . هنفنمكدن أا ب لكالقمكدنس. ولأل
تس لددمس أا إغمدت لكجد ئمس. صددتل خهدف. هد تس أا ب لكج ئدنس. وقد   ننددن هتندنً إهد

 ب لكلن  ْمس.
س أل دس إس م دوس لنفدن شداء وليد  لكردل. هدأشمئنس غمت لكجد ئمسا ال مل دس 

لكلن دد ا  والً أصددا  شددمنء لللكردده وليدد  لكرددلا ولأل لددس أ ولددس ب شدداء تلددكا ههددم س
تس أاب غمدددت إس ك دددوس لكلن ددد  هدددأشدددمنء ال مل دددس أنددده ال م دددوس شددداء لكردددل لدددس أل
 لكج ئمس لكلن  نس. وق  كضمس أس شمئمس غمت لكج ئمس ال مكلن  نس. صتل خهف.لل

شمئنس غمت لكج ئمس ال ض  لس أس م دوس ضمنفلدن شداء لكردل. لثدنل تلدك 
تل إس ضمنفلن شمئًن لكراًل. ضتصنس تلك أنه إقول أت لكج ئمس. هماب غأس نيتو أ

شددمنء غمددت س لألأي م ددس ضمنفلددن شدداء لكرددلا م ددوس أاب لكلن ددمس. وقدد  ضمنددن لدد
 تس ضمس أا ب شاء لكرل.إس ك وس لكلن   . هألكج ئ  ال مل س لل

س م ونن لكنلممس. لثنل تلك أس نيتو أشمئنس غمت لكج ئمس ال مل س 
 هنأس أاب لم ن لككنلمس. ضتصنس تلك إقول أمت لكج ئمسا وصلن أاب. هشمئمس غ

 ق  كضمس أس  ل شمئمس غمت لكج ئمسا هال ض  لس أس م وس ضمنفلن شاء
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هلس قضل أس أا ب غمت لكج ئمسا هيمفلن ال لينل  شاء لكرل. هم س ضمنفلن 
 اجدا  ا هم وس جد    جد          صد                  لكرالً 

رنت ضمس أا ب   ي جد   لللكرلا عهى نقط  صد هنقط  صد غمت لكج ئ ا هقولنق 
شمنء لللككنلم  صا للكا لمس لكج ئكمسا شاء غمت لكج ئا وصو صد. ولألللغمت 

نفلن لو  ننن لككنلممس لي تس أا ب غمت لككنلمكمس. ألإضمنفن شاء لجننس لفن. ه
 م س ضمنفلن شاء لس جن فلن.

س نت ت للشاء للتي لس أجهه وطننصن أشمنءا همنضغا ألتل ق  وط نن صت، لل  و 
لج لء لكج ئ ا وتلك إلى غمت نفنم . لثل أنه مكج أ إلى إهنقول:  ل لكرل ه
 عهمه أ ب: أ         صد          ب لكرالً  تلك أس نيتو شمئنً 

 ضغمت نفنم . س أ ب مكج أ  لئلنً إهقول: 

نس أ صدا صد ب ههمس مخهو أ ئ أ ب لللكرل ضج أمس م ونأس نج   ضتصنس تلك 
س  ننن غمت لكج ئمسا  نس أ إصدا صد ب لس أس م ونن لكج ئمس أو غمت لكج ئمس. ه

س شمئمس غمت لكج ئمس ال م وس أب لللكرل لس شمئمس غمت لكج ئمس. وق  كضمس 
ج لئفلددن صددتل للضيددث ضعمندده. ألكجدد ئمسا ضيثنددن عددس  ننندد س ل  لنفلددن شدداء لكرددل. و 

س  ددل إ منددنً أج لئفلددن وتلددك ضغمددت نفنمدد . ونقددول لء أجدد  أنا و ج لئفلددأجدد لء أو ددتلك 
 ضغمت نفنم . شمنء كنق ي  لئلنً أنه لنق ي إلى إلكرل ه

س م وس غمت ألن ل  و  س م وس لنق لنً ألن إس  ل ِعَظي لكرل: أضتصنس تلك 
ال لددي م ددس عظلددًن ل  و[ و 711س م ددوس غمددت لنق ددي ] ألنق ددي. ول ندده لددمس مل ددس 

ا إلى لن منق ي  لئلنً  س م وس لنق لنً ألن إيا و ل لنق ي تس لنق إ. هفو لكرالً 
لددس  ال ردنت لت ضدنً ل  و إلدى لدن ال منق دي. ول نده لدمس منق دي إلدى لدن ال منق ديا و أ
 .تس منق ي إلى لن منق ي  لئلنً إس تلك لينل. هفو أشمنء ال كنق ي. وق  ضمنن أ

ط س م دددوس خدددأشدددمنء ال كنق ددديا هقددد  مل دددس أس  دددنس للعظدددي لدددس إ مندددنً أو 
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س  دنس صدتل لل ندًن هقد  كنق دي للنقطد  ضنرديمس. وتلدك ل  طول لس خط ضنقط . و أ
ولى لس  كنب تل  نس  ل خط هفو منق ي ضنريمس  لن كضمس ها لللقنل  لألإنه أ
 منددددنً أقرددددت ضنقطدددد ا منق ددددي أطددددول ضنقطدددد ا أو أقهمدددد س. هددددنلخط للددددتي صددددو إ

ضنرددديمس.  كنق دددي مندددنً أس للنقطددد  إضنرددديمس. هدددطدددول تل لنق دددي لألإضنرددديمسا هددد
س إلددس نقددط عدد  صن هددت ا ثددي ق ددي ضنردديمسا هدد تل  ددنس للخددط لت ضددنً إوضنلجلهدد  

س ك دوس  لئدتة لت ضد  لدس نقدط عد  صن هدت . أللنقط  كنق ي ضنريمس. وق  مل س 
س م ددوس للقطددت مق دددي أتل وجدد   صددت، لددي مل ددس أس كنق دددي ضنردديمسا همضطددل ل  و 

 لل لئتة ضنريمس.

 ددوس لدده نرددف وال تضددع وال ثلددسا س مأولددن  ددنس لددس صددتل للنيددو ال مل ددس 
تل  نس صتل ص تلا ه مف ل  ق ني لك نوم  ع  صن  و  للضك . و أوضنلجله  ال منق ي ض

تل ولا  مدف ل دكعلل للُي  دنب أشدمنء عهدى قد ت لدن ل كعلل للننس عهى ق دل  لأل
للق ددل ا هملددن مي ددضوسا إلددى غمددت نفنمدد ا وضددأي شدداء لمدد  شددعتيا مك مددف قددول 

 ي.دتل  للتي مق أق ني ي ضنريمس وضأي لألس للخط منق إقهم س إ

س مكت دب لدس  دل ثالثد  لنفدن أل دس أجد لء و أتل  نند   دك  إ :مننً أونقول 
س مكت ددب أنده مل دس إيد صلن عهدى لآلخددتا هألثهدثا ولدس لللثهثدمس جددتيا ضنردب 

 تضع  لنفن جتي لختوط.ألس 

ولمن لللثهث ضمس    وجعهنن للج ء للتلضع و طنً  تل علهنن لثهثنً إنن أضمنس تلك: 
تل كت دب إتل ت ب عهى لل دطح إللثالثا هم وس عهو، عهى لللثهث  عهو لل طح 

 ج لء لللثهث للثالث  ككج أ.أس إج لء لختوط هأتضع  ألس 

 

جد لءا وعًن عهى لل طح تي ثالثد  لألتل كوصلنن ج ءًل لونإنن أضتصنس تلك 
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لدددس جلمدددع ل جددد لء للثالثددد ا لدددس يمدددث كلن  ددد . وقددد  هندددنددده ملدددنس  ضعدددو لألإه
هنددال ا ضكددوصي للكيتمددق ضمنفددن وضددمس لددن لددنس  للتلضددع لنفددن.  لألجدد لء للثالثدد  عندده

 تل هنك  لليس.إتس لنق ل  ضنلي ت إهفا 

 ولدددي ميردددل عنددده شددداء. هنلوليددد  ل دددنوع جلدددعا أس لدددنس  للتلضدددع للثالثددد  ل  و 
 ددي ضعد  ل ددنوع ضعندفن لددضعو. ولللثهدث منقت لأللألجدد لء س إلهثالثد . وقد   نددن قهندن 

تس منق ددددي لثالثدددد  أجدددد لء وللجدددد ء ال منق ددددي ال ضددددنلقوة وال إجدددد لء. هددددنلج ء أثدددد  لثال
 ضنليعل. صتل خهف.

 شمنء لللكلن  س لألإته ولختصن ولي ةأشمنء لللكره  صا للكا لأل
 لم   لكرهد  ولختصن ولي ةأشمنء لللكلن   لم   ولأل
  

 شمنء لللكلن   صا للكا نفنمنكفن لكالقم ولأل
نفنمددن  لفددن وال  مجددتي لجتلصددن الوللددنقط ولددن 

 س ك وس لكالقم أمل س 

 تس للنقط ولن جتى لجتلصنإه
 س ك وس لكلن  أال مل س 

س م دوس لنفدن شداء لكردل صدا للكدا مكفمدأ همفدن أشمنء للكا لس شأنفن لأل
س ك ددوس لكلن دد . أس ك ددوس لكلن دد . وللددنقط ولددن جددتى لجتلصددن ال مل ددس همفددن أ
س م دددوس لنفدددن شددداء لكردددلا هفدددو ألدددمس مل دددس  تس للدددنقط ولدددن جدددتى لجتلصدددنإهددد

 ت نن أس نضمس.أشمنء كنق ي. وتلك لن أإلى  لنق ي  لئلنً 

 هكي ضيل  للهه ولن  

 


