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 كمية اآلداب -قسم المغة العربية
 أدب-الماجستير

 المادة: قضايا عروضية
 

 الرخص في الشعرالثالثة: لمحاضرة ا
وأذكػػرنا ػػ نجػػ نلشػػوزنستعػػ هرنااػػضطج سلنإذاناىػػطرنإسلػػلفنهتػػرنأ ػػلن ن لػػرن ػػ ناسىػػرورةفن
هترنأفنبطىه نأاهؿنجفنبطضفنوج ه نج نلاجعنهفناسطربنو نلطجؿنبل؛نأل هػـنأضػوانبػلن

ناسجحدثنقدنهرؼنأ لنهلبفنود وسلن  ناسطلبنلتزجلنإل ه.هترنشبتضهـفنواسجوسدن
 جػػفنذسػػؾنقلػػرناسججػػدودنهتػػرنجػػذاابنأاػػؿناسبلػػرةنواسكو ػػمنشجلطػػً فنوسػػلنهتػػرنجػػ نأشػػ زن

ناسكو لوفنولؿنأسؼناسقطعفنواونقبلح..نق ؿنح ضـنط ء:
نأات نوجطعري نأبوهنأب فنواألجه تنأجه ض  ن...ن أ طـن داؾناسلـو

واألـنجفنأجه ضه نوسلنض فلؼناسجعددن  ناسق  لمفنوأجػ ن ػ نحعػوننق ؿنبطىهـ:نإ ج ناسروالم
اسبلػػتن جكػػروهنشػػدًافنوحػػذؼناسض ػػولفن سضقػػ ءناساػػ ك لففنوربجػػ نحػػذ واناس ػػوفناساػػ ك م..نكجػػ ن

نق ؿ:
ن تاتنبآضللنو نأاضطلطلن...نو ؾنااق  نإفنك فنج ؤؾنذان ىؿ

نقوؿن ف ؼ:وأفنلحذؼنسألسؼنواسالـنأوناإلى  منج نلحذؼنستض ولفنجثؿن
ناأَلثَجدِننَهلؼَننِب سَتثََضلفِننَوَجَاحتُن...نننننننَ شِدلَّمٍننَحج َجمٍننرلشِننَكَ واحِن

نوأفنلحذؼنحر ً نجفناسكتجمنكقوؿناسطش ج:ن
نقواط ً نجكمنجفنورؽناسحج ن

نوحر لفنكقوؿنهتقجمنبفنهبدة:
ـٌن...ننننننننَعَرؼٍننَهترنَظب ٌننِإبرلَقُهـنَكَأفَّنن نَجتثوـُنناسَكّض فِننِبَاب نُجَفدَّ
لرلػػدنباػػب لبناسكضػػ ففنوأفنلحػػذؼنجػػفناسجك ػػرن ػػ ناسولػػؿنجػػ نلحػػذؼنج ػػلن ػػ ناسوقػػؼ..نن

كقػػوؿناسعػػ هر:ناػػأشطؿنهل لػػلنس فاػػلنجق طػػً نوأقػػبحنج ػػلنأفنلحػػذؼنجػػفناسجك ػػرناسج فلػػؿن
نكقوؿناآل ر:
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ن بل  هنلعرينرحتلنق ؿنق لؿ:ن...نسجفنشجؿنر وناسجالطن شلب؟
نسؼنجفنىجلرناسجؤ ث..نأ عدنقطرب:وأقبحنجفنذسؾنأفنلحذؼناأل

نأج نضقوؿنبلنع ةن لأكته ن...نأونأفنضبلطلن  نبطضناألراكلب
سعػػػػذوذهنوقبحػػػػلفننأرادن"نضبلطهػػػ ن"ن حػػػػذؼناألسػػػؼفنقػػػػ ؿ:نو نلشػػػػوزنااػػػضطج ؿناػػػػذانستجحػػػدث

ولشػػوزنسػػلنحػػذؼناسلػػ ءنواسػػواونجػػفناسجىػػجرناسجػػذكرنسكثرضػػلنواطػػرادهفنوستعػػ هرنافنلحػػذؼن
نجىجرًا..نأ عدناسجفىؿنسطدينبفنزلد:نااـن"نسلتن"نإذانك ف

ن تلتند طتناسهـنه  نا همن...ن بض  نهترنج ن لتتن  هج نب ؿ
لرلدن"نسلضؾن"نوسلنحذؼناسف ءنجفن"نا ضطتضلن"نجفناسضقوىنوج نضلػرؼنج هػ فنأ عػدناسجفىػؿن

نس داشنبفنزالر:
نضقوهنأله ناسفضل ف؛نإ  ن...نرألتناهللنقدنغتبناسشدودا

ناأل ل ري:وأ عدنأبونزلدن
فنضقوا نبأرج حنوأدراع نإفناسج لمنب سفضل فنذاابمن...نوا 

نوحذؼناسف ءنجفنشوابناسشزاءنكج نق ؿ:
نل نأقرعنبفنح بسنل نأقرعن...نإ ؾنإفنللرعنأ وؾنضلرع

نق ؿنالبولل:نضقدلرهنإ ؾنإفنللرعنأ وؾن ضلرع.
نوجثتلنألىً :

نجثالفنجفنلفطؿناسحا  تناهللنلعكرا ن...نواسعرنب سعرنه دناهلل
نلرلدن"ن  هللنلعكرا ن"نواذانأبلفنجفناألوؿفنوحذؼناس وفنجفنضث لمن"ناسذين"نوشجطل.

نق ؿناأل طؿ:
نأب  نكتلبنإفنهج ناستذان...نقضالناسجتوؾنو كك ناألغال 

نوأ عدنالبولل:
نل نأـن  سد نكؿناسقـو فناسذينح  تنبفتجندج ؤاـن...ناـناسقـو نوا 

ناسطلب:أرادن"ناسذلفن"نوهترناذانق ؿنأبون



3 
 

ناسذينجفنرج حهـن...ن دااـفنوجفنقضالاـنجهشمناسب ؿ نأساتنجفناسقـو
ولشػػػػوزنأفنلكػػػػوفنشطػػػػؿن"ناسػػػػذين"نستشج هػػػػمنواسواحػػػػدنكجػػػػ نشطػػػػؿن"نجػػػػفن"نوقػػػػدنحكػػػػرنذسػػػػؾن

ناسزش ش .
قػػ ؿنابػػفنقضلبػػمن ػػ نقػػوؿناهللنهػػزنوشػػؿ:ن"نكجثػػؿناسػػذينااػػضوقدن ػػ رًان تجػػ نأىػػ ءتنجػػ نحوسػػلن

تن نلبلػػروفن":نإفن"ناسػػذين"ناه ػػ نلط ػػ ناسػػذلففنواهللنذاػػبناهللنب ػػوراـنوضػػركهـن ػػ نظتجػػ 
نأهتـ.

وحذؼناسل ءنجفن"ناسذين"ن ج هـنجػفنلاػكفناسػذاؿنبطػدناسحػذؼفنوجػ هـنجػفنلػدهه نجكاػورةن
نهترنسفظه فنأ عدناسبلرلوفنواسكو لوفنشجلطً :

ن ظتتن  نعرنجفناستذنكلدان...نكجفنضزبرنزبلمن  لطلدا
جعنبلفناستغضػلف.نو ظلػرناػذانحػذؼناسلػ ءنجػفن"ناسضػ ن"نولروىنك سذنضزب نزبلمن  لطلدان ش

اك فناسض ءفنوأ عدوا: نوا 
ن قؿنستتنضتوجؾ:نإفن فا ن...نأراا ن نضطوذنب سضجلـ
نوحذؼناسل ءنواسض ءنجفن"ناستواض ن"نأ عدناسزش ش :

نشجطضه نجفنأل ؽنغزارن...نجفناستوانعر فنب سلرار
نرغ:وحذؼناسجولوؿنوضرؾناسلتم.نكج نق ؿنلزلدنبفنجف

نهدسنج نسطب دنهتلؾنإج رةن...ن شوتنواذانضحجتلفنطتلؽ
نأرادن"نواذاناسذينضحجتلفن"ن حذؼ.
نوحذؼنااـن"نإفن"نوسكفن"نكج نق ؿ:

نوسكفنجفن نلتؽنأجرًانل وبلن...نبطدضلنل زؿنبلنواونأهزؿ
ن حذؼناسه ءنجفنسك لنأل لنش زىنبجففنوسونأهجؿن له نسكفنسـنلشزنأفنلش زينبه .

ناآل ر:وجثتلنقوؿن
نإفنجفنلد ؿناسك لامنلوجً ن...نلتؽن له نشآذرًانوظب ء

نأرادنإ ل.ن
نولبدسوفنجفناسحروؼناسا سجمنحروؼناسجدنواستلففنوأ عدوا:
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نسه نأع رلرنجفنسحـنضثجرهن...نجفناسثط س نوو زنجفنأرا له 
اسج ثػػورنأرادن"نجػػفناسثط سػػبن"ن"نوجػػفنأرا بهػػ ن"نولتل ػػوفناسهجػػزةفنوذسػػؾنكثلػػرنشػػدًانشػػ لزن ػػ ن

نواسفللحفنوسلنحذؼنأسؼنا اضفه ـفنكج نق ؿناأل طؿ:
نكذبضؾنهل لؾنأـنرألتنبوااطن...نغتسناسظالـنجفناسرب بن ل  

نواذانرديءن  ناسج ثورنشدًا.
و قل فناسشجوعنهفنأوزا ه نسىػرورةناسق  لػمنكجػ نقػ ؿنرؤبػم:نحضػرنإذانبتػتنحالقػلـناسحتػؽن

 ػػلنلحػػذؼنج ػػلناسض ػػولفنواػػونلاػػضحقلفنواػػونلرلػػدن"ناسحتػػوؽن"نوضػػرؾنلػػرؼنجػػ نل لػػرؼ؛نأل
غلػػرنشػػ لزنه ػػدناسبلػػرللففنإ نأ ػػلنقػػدنشػػ ءن ػػ ناسعػػطر.نقػػ ؿنهبػػ سنبػػفنجػػرداسنل  طػػبن

نراوؿناهللنلترناهللنهتللنواتـ:
نوج نك فنحلفنو نح بسن...نلفوق فنجرداسن  نجشجع

نوهترناذاناسجذابنق ؿنأبون واس:
ناسربلعنربلعهب سنهب سنإذاناحضدـناسوغ ن...نواسفىؿن ىؿنون

ولروىنإذانحىرناسوغ نواسفراءنلرىنضرؾناسلرؼنسطتمنواحػدةفنواػ ناسضطرلػؼفنواسبلػرلوفن
نل  سفو لن  نذسؾنولأبو ل.

نوجفنأقبحناسحذؼنحذؼنحركمناإلهرابنستىرورةفنوأ عدوان جرئناسقلس:
نأعربنغلرنجاضحقبن...نإثجً نجفناهللنو نواغؿ ن  سلـو

نوجثتلنستفرزدؽ:
ن ن لهج ن...نوقدنبدااجؾنجفناسجلزررحتنو  نرشتلؾنج

نأاقرنوبذسؾنك فناسجبردنلقػوؿفن نأفناسروالمناسلحلحمن  نقوؿناجرئناسقلسناسلـو وزهـنقـو
ن  عػػػربفنو ػػػ نبلػػػتننوقػػ ؿناآل ػػػروف:نبػػػؿن  طػػػبن فاػػػلنكجػػػ نل  طػػػبنغلػػػرهف  قػػػ ؿ:ن ػػػ سلـو

 سناسفػػرزدؽنوقػػدنبػػدانذاؾنجػػفناسجلػػزرنك  لػػمنهػػفناسهػػففنواػػذانججػػ نلاػػجعنولحكػػرفنو نلقػػ
نهتللناسبضم.

ناذانلدرنشلدنجج نهتجضلنلشوزنستع هرنجفناسحذؼنواس قل ف.
نواسذينلشوزنجفناسزل داتنأ  نذاكرنج لنألىً نج نواطضلنقدرض فنإفنع ءناهللنضط سر:ن



5 
 

شػراءناسجطضػؿنجشػرىناسلػحلح؛ن لطػربن ػ نحػ ؿناسر ػعن  جفنذسؾنلرؼنج ن نل لػرؼفنوا 
فنوزلػػػدنلقىػػػ نولغػػػزوفنو نلشػػػوزن ػػػ نواس فػػػضفنضقػػػوؿ:ناػػػذاناسق ىػػػ فنوجػػػررتنب سق ىػػػ 
ناسج ثورنجفناسكالـفنوهترناذانقوؿنقلسنبفنزالر:

نأسـنلأضلؾنواأل ب ءنض جرن...نبج ن قتنسبوفنب  نزل د
نكأ لنلقوؿن  ناسر عنلأضلؾنبىـناسل ءفن تج نشزجه نأاك ه .

نوج هـنجفنلبدؿنجفناسل ءناجزةفنواوناسقتلؿفن لقوؿ:ناسق ىئفنواسغ زئفنوأ عد:
فنالشتنعوؽناسجعضلؽ نل ندارناتجرنبدك دلؾناسبرؽن...ناقلً نوا 

ناجزةناسل ءفنوسلسنألته ناسهجزة.
وسلنإظه رناسضىطلؼنكقوسػل:نلعػكوناسػوشرنجػفنأظتػؿنوأظتػؿنوا  جػ ناػوناألظػؿنواػونبػ طفن

ن ؼناسبطلر.
نوضثقلؿناسج فؼن  نولؿناسكالـنهترن لمنجفنلقؼنهترناسضثقلؿفنوأ عدوا:

نؿن...نكأفنجهواا نهترناسكتكؿبب زؿنوش  ءنأونهله
نجوقعنكف نراابنللت ننننننننننننن

ن. ثقؿناسطلهؿنوا ناسارلطمفنواسكتكؿن  نلتمناسعطرفنواج نج ففض ف
وسػػػلنإد ػػػ ؿناس ػػػوفناس فلفػػػمنأوناسثقلتػػػمن ػػػ ناسواشػػػبفنوا  جػػػ نضػػػد ؿن لجػػػ نسػػػلسنبواشػػػبفن حػػػون

ناألجرنواس ه نوا اضفه ـ.نق ؿناسقط ج :
نج هـن...نلحزفن  نرحبنو  نجضىلؽواـناسرش ؿفنوكؿنذسؾن

نوأ عدوانآل رفنواونشذلجمناألبرش:
نربج نأو لتن  نهتـن...نضر طفنثوب نعج  ت

نوسلنإد  ؿناسف ءن  نشوابناسواشبفنواس لبنبه نهترنإىج رنأف.نق ؿنطر م:
نس  ناىبمن نل زؿناسذؿنواطه ن...نولأوينإسله ناسجاضشلرن لطلج 

ن  لبنب سف ءنهترناسشواب.
نوق ؿنآ ر:

ناأضرؾنج زس نسب  نضجلـن...نوأسحؽنب سحش زن أاضرلح 
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نبحرؼنوحر لففنوأكثػرنجػفنذسػؾفنوقػدنجىػرن وقطعنأسؼناسولؿنأل لنزل دةنحركمفنواسشـز
ن لج نضقدـنجفناذاناسكض ب.

نوزل دةنحرؼن  ناسجشجوعن حونقوؿناسع هر:
نض فرنلداا ناسحلرن  نكؿنا شرةن...ن ف ناسدراالـنض ق دناسلل رلؼ

 ػػزادنلػػ ءن ػػ ناسػػدرااـنولػػ ءن ػػ ناسلػػل رلؼنإفنسػػـنضكػػفناسروالػػمنض ضتػػؼفنهتػػرنأفناسػػدرااـن ن
فنقلؿن  نبطضناستغ تندرا ـ. ندو ه فنوا  نلىطرن له نإسرنزل دةناسل ء؛نإذنك فناسوزفنلقـو
نابػػفنو ٍدناسبلػػرللفنجػػدهنهتػػرن وسػػلنهتػػرنجػػذاابناسكػػو للفن  لػػمنجػػدناسقلػػورفنوقػػدنأسػػـز

ن عناسحركمنولشوزناسضقدلـنواسضأ لرفنكج نق ؿناسطشلرناساتوس :جذابنالبوللن  ناجض 
نوج نذاؾنإفنك فنابفنهج نو نأ  ن...نوسكفنجضرنج نأجتؾناسىرنأ فع

ب سر عفنأرادنوسكفنأ فعنجضرنجػ نأجتػؾناسىػرفنو نأدرينجػ ناسفػرؽنبػلفناػذانوبػلفنإفنللػرعن
ونأثقػبنج ػ نحاػً نوأذكػرنأ وؾنضلرعنحلثن رقوانبل هج نغلرنأ  ن اتـنسهـنكج ناتـنجفناػ

ن  طرًانوق ؿنهجرونبفنقجلثم:
نجفن جه  نسج نرأتنا ضلدنج نااضطبرتن...نهللندرناسلـو

ذانوقػعنجثتهػ ن ػ ن حك جػً ن نضلػر ً نوىػرورةفنوا  واذهنأعل ءنجفناسقػرآفنوقطػتن لػلنبالغػمنوا 
ناسعػػطرنسػػـنل اػػبنإسػػرنق لتػػلنهشػػزنو نضقلػػلرفنكجػػ نلظػػفنجػػفن نهتػػـنسػػلنو نضفضػػلشنه ػػده:
جػػفنذسػػؾنأفنلػػذكرنعػػلللفنثػػـنل بػػرنهػػفنأحػػداج ندوفنلػػ حبلناضاػػ هً فنكجػػ نقػػ ؿناهللنهػػزن

ذانرأوانضش رةنأونسهوًانا فىوانإسله ن". نوشؿ:ن"نوا 
بػلنول  اػبلنأونلػذكرنعػللً ن لقػرفنبػلنجػ نلق رننأونلشطؿناسفطؿنألحداج نولعرؾناآل رنجطػلفن

ءنربكجػػػ نضكػػػذب فن"نوقػػػدنذكػػػرنوسػػػـنلػػػذكرهفنكقوسػػػلنضطػػػ سرن ػػػ نأوؿناػػػورةناسػػػرحجف:ن"ن بػػػأينآ 
ناإل ا فنقبؿناذهناآللمندوفناسش ففنوذكرناسش فنبطدا .

نوق ؿناسجثقبناسطبدي:
ن ج نأدرينإذانلججتنأرىً ن...نأرلدناس لرنألهج نلتل  
نأأس لرناسذينأ  نأبضغللن...نأـناسعرناسذيناونلبضغل  

ن ق ؿنألهج نقبؿنأفنلذكرناسعر؛نألفنكالجلنلقضى نذسؾ.
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لحػذؼنشػوابناسقاػـنوغلػػرهفن حػونقوسػلنهػزنوشػػؿ:ن"نؽنواسقػرآفناسجشلػدفنبػؿنهشبػػوانأفنوأفن
نضرشؼناسراشفػمن"ن تػـنلػأتن ش ءاـنج ذرنج هـن"نوقوسل:ن"نواس  زه تنغرقً ن"نإسرنقوسل:ن"نلـو

نبشواب؛نسد سمناسكالـنهتللفنوق ؿنهزنوشؿ:
كـنأون حوهنوجفناػذانقػوؿن"نوسو ن ىؿناهللنهتلكـنورحجضلنوأفناهللنرؤوؼنرحلـن"نأرادنسطذب

ناجرئناسقلس:
نوسونأ ه ن فسنضجوتنشجلطمن...نوسك ه ن فسنضا قطنأ فا 

نوقدنضقدـنذكره.
وجفنذسؾنإىج رنج نسـنلذكرنكقوسلنشؿنااػجل:ن"نحضػرنضػوارتنب سحشػ بن"نلط ػ ناسعػجسفن

نوق ؿنح ضـنطلئ:فنوقوسل:ن"ن أثرفن فطً ن"نوسـنلشرنستوادينذكر
نفناسفضرن...نإذانحعرشتنلوجً نوى ؽنبه ناسلدر؟أج ويفنج نلغ  ناسثراءنه

نلط  ناس فسفنوأ عدنابفنقضلبمنهفناسفراء:
نإذان هرناسافللنشرىنإسللن...نو  سؼفنواسافللنإسرن الؼ

لط  نشرىنإسرناسافلنوحذؼن نجػفناسكػالـنوأ ػتنضرلػدا فنكقوسػلنضطػ سر:ن"نكشهػرنبطىػكـن
وسػػػلناػػػبح  لن"نوجػػػ نلعػػػطركـنأ هػػػ نإذانسػػػبطضنأفنضحػػػبطنأهجػػػ سكـن"نوزلػػػ دةن ن ػػػ ناسكػػػالـنكق

شػ ءتن نلؤج ػػوفن"ن ػػزادن نأل هػػـن نلؤج ػوففناػػذانقػػوؿنابػػفنقضلبػمفنوقػػ ؿنشػػؿنااػػجل:ن"نجػػ ن
ج طػػػؾنأفن نضاػػػشدن"نأي:نجػػػ نج طػػػؾنأفنضاػػػشدفنقػػػ ؿ:نوا  جػػػ نضػػػزادن ن ػػػ ناسكػػػالـنإلبػػػ ءنأون

"نأي:ننشحػػػدفنوقػػػ ؿ:ن"نسػػػلالنلطتػػػـنأاػػػؿناسكضػػػ بنأفن نلقػػػدروفنهتػػػرنعػػػ ءنجػػػفن ىػػػؿناهلل
نسلطتـ.

ناس شـنأفن نضاهران نلرلدنأفنضاهرا.فنوق ؿنأبوناس شـ:ن ج نأسـو
اػػػشدوانهللن"نكأ ػػلنقػػ ؿ:ن"نأ نلػػػ ناػػؤ ءنااػػػشدوانهللن"ناسج ػػ دىنكقوسػػػلنضطػػ سر:ن"نأ نلنوحػػذؼ

نوق ؿنذوناسرجمن  نجثؿنذسؾ:
نأ نل ناتجرنل ندارنج نهترناسبترن...نو نأزاؿنج هاًلنبشره لؾناسقطر

وأفنل  طػػبناسواحػػدنب طػػ بنا ث ػػلفنواسشج هػػمفنأونل بػػرنه ػػلفنكقوسػػلنضطػػ سر:ن"نإفناسػػذلفن
ل  دو ػػػؾنجػػػفنوراءناسحشػػػراتن"نوا  جػػػ نكػػػ فنرشػػػاًلنواحػػػدًافنوقوسػػػلن"نأسقلػػػ ن ػػػ نشهػػػ ـن"نوا  جػػػ ن
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ل  طبنج سكً ن ػ زفناس ػ رفنوقلػؿ:نبػؿنأرادنأسػؽنأسػؽفن ث ػرناسفطػؿفنوقوسػل:ن"ن ػالنل رش كجػ ن
   طبنا ث لفنب ط بناسواحدفنوقوسل:ن"ن قدنلغتنقتوبكجػ نوقوسػل:ن"ننجفناسش من ضعقرن"

وأسقػػرناألسػػواحن"نواجػػ نسوحػػ فن لجػػ نزهػػـناسجفاػػروففنحكػػ هنابػػفنقضلبػػم؛نوأفنللػػؼناسشج هػػمن
نبلفمناسواحدنكقوسل:ن"نإفنك ضـنش بً ن".

نوجػػفنغرالػػبناػػذاناسبػػ بنأفنلػػأض ناسجفطػػوؿنبتفػػظناسف هػػؿفنكقوسػػلنضطػػ سر:ن"ن نه لػػـناسلػػـو
فنوكذسؾنقوسل:ن"نجفنج ءندا ػؽن"نأي:نجػد وؽفنوقوسػل:ن"ن ػ ن جفنأجرناهللن"نأي:ن نجطلـو
هلعمنراىلمن"نأي:نجرى نبه فنوقوسػل:ن"نوشطت ػ نآلػمناس هػ رنجبلػرةن"نأي:نجبلػرن لهػ فن

نوأفنلأض ناسف هؿنبتفظناسجفطوؿنبلنكقوسلنضط سر:ن"نإ لنك فنوهدهنجأضل ن"نأينآضلً .
ن  نقوسلنضطػ سر:ن"نلػ نألهػ ناس بػ نإذانطتقػضـناس اػ ءن"نوقدنش ءناس لوصن  نجط  رناسطجـو

نبجط ػػػرناس لػػػوصن ػػػ نقوسػػػل:ن"نلػػػ نألهػػػ ناسراػػػؿنكتػػػوانجػػػفناسطلبػػػ تنواهجتػػػوان وشػػػ ءناسطجػػػـو
لػػ سحً ن"نوجػػفناسحجػػؿنهتػػرناسجط ػػرنقوسػػلنضطػػ سر:ن"نوكػػذسؾنزلػػفنسكثلػػرنجػػفناسجعػػركلفنقضػػؿن

نؤاـ.أو داـنعرك ؤاـن"نكأ لنقلؿ:نجفنزل ل؟ن قلؿ:نعرك 
واسحجؿنهترناسجط رن  ناسعػطرنكثلػرفنوجػفنأ واهػلناسضػذكلرنواسضأ لػثفنو نلشػوزنأفنضؤ ػثن

نجذكرًانهترناسحقلقمنجفناسحلواففنو نأفنضذكرنجؤ ثً .
نق ؿنابفنأبونربلطمناسج زوج :

ن ك فنجش  ندوفنجفنك تنأضق ن...نثالثنع وصنك هب فنوجطلر
فنكػػػ فنواحػػػدهنجػػػذكرًان أ ػػػثناسعػػػ وصنهتػػػرناسجط ػػػر.نوكػػػؿنشجػػػعنجكاػػػرنشػػػ ل زنضأ لثػػػلنوا 

نحقلقلً .
نوجج نأ ثنجفناسجذكرنحجالنهترناستفظنقوؿناسع هرفنأ عدهناسكا ل :

نأبوؾن تلفمنوسدضلنأ رىن...نوأ تن تلفمفنذاؾناسكج ؿ
نوجثؿناذان  ناسعطرنكثلرنوجوشود.

 


