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 رؤٌح يف آنٍح احلفاظ عهى ادلخطىطاخ وصٍاَتها

 ()ٌأٌٔن اىػاغرجٖ

٤ٔٯ  ٧٣ؼُٮَةت عظؽز٥١ ٰٚ ٬ؾق  ٣ٕضة٣ح ٨ٔ ٦ٺ٦ط ٰٚ آ٣ٲح  ٣عٛةظ 

 كوٲة٩ذ٭ة:

ىلمحةىتاروخوة:
دع.  ٣ٕؿ. ك ٧٣ك٧٤ٮف ٰٚ قة٣ٙ عٱة٦٭٥ ٤ٔٯ  ٣ٕ٪ةٱح ث٧ة دؼُػ٫ عٝٺ٦٭ػ٥ 

ػة ٤ٔػٯ ٦ػة صػةل ثػ٫  ّن ٕيكت ك ٣ؿِّٝةع،  كُٝٓ  ٵدٱ٥، كْٔةـ  ٵ٠ذةؼ، ظٛة ٤ٔٯ  ٣

٧ٓ  ٣ٞؿآف ٤ٔػٯ ملسو هيلع هللا ىلصكثٕؽ  ٩ُٞةع  ٣ٮظٰ ثٮٚةد٫  و، ٨٦ ٝؿآف ٦٪ـؿملسو هيلع هللا ىلص ٣ؿقٮؿ  ، صي

٥ ٤ٔٯ ٔ٭ؽ ٔس٧ةف، رًٰ  : ٔ٪٭٧ة، ٨٦ د٤ػٟ  ٵدك ت  ٣جؽ اٲػح ٔ٭ؽ عثٰ ث١ؿ، ز

كعٕٚة٣ػ٫ كعظٮ ٣ػ٫،   ٣ذػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصآ٩ؾ ؾ، ك ٣ذٛخ  ٧٣ك٧٤ٮف إ٣ٯ رك ٱح عٝٮ ؿ  ٣ؿقٮؿ 

٠ةف ٤ٔٲ٭ة ٰٚ  ٣كٛؿ ك ٣عٌؿ ك ٣٘ـك ت، ك٦ة ٌٚكؿق ٣٭ػ٥ ٦ػ٨ ٠ذػة.  :  ٣ٕـٱػـ، 

٦ضذ٧ػٓ  ٣ٞػؿف  ٣ؾم ٱذٕجؽكف ث٫ رث٭٥، ٨ٔ َؿٱٜ  ٣ؿك ٱػح  ٣نػٛٮٱح  ٣كػةاؽ  ٚػٰ 

نػة، كدػػ٢   و ٵكؿ  ٣٭ضؿم ك٧٣ة  ٩ذنؿ  ٷقٺـ ٰٚ  ٣ٕ٭ػٮد  ٣ٺظٞػح مػؿٝنة كٗؿث

ٔيؿثي٭٥ كٔض٧ي٭٥، ٣ضؤك  إ٣ٯ دٛكػٲؿ آٱػةت  ١٣ذػة.،  ة،   ٣٪ةس ٰٚ  ٷقٺـ عٚٮ صن

٤ػخ ٦ػ٨  ٵدك ت  ٣جؽ اٲػح،  كد٥ُّ٤ٕ  ٤٣كةف  ٣ٕؿثٰ، ٚؽيك٩ٍخ  ٣ؿك ٱةت  ٣نٛٮٱح ك٩ٞي

ؽ، كّ٭ػػؿ ٧٤ٔػػةل  ٣ٕؿثٲػػح، كعًػػعخ  ٣نػػٕٮ. زػػ٥ إ٣ػػٯ كرؽ  ٣جػػؿدم ٚٲ٧ػػة ثٕػػ

 ٵٔض٧ٲح، دذ٥٤ٕ  ٣ٕؿثٲح، ٚ٪نأت رك ٱح  ٣نٕؿ  ٣ؾم  دُّؼؾ د٣ٲٺن ٤ٔػٯ  ٣ذٛكػٲؿ ت 

                                                 

() ثةظر ٰٚ  ٣ذؿ ث  ٣ٕؿثٰو 
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 ٤٣٘ٮٱح ٤٣ٞؿآف، ك٩نأ ٨ٔ ذ٣ٟ ص٧ٓ  ٣نٕؿ  ٣ضة٤٬ٰ، كص٧ٓ ٣٘ح  ٵٔػؿ .، ٚػٰ 

ع٦كػخ ٬ػؾق  ٥َّ كوٙ  ٣كعة. ك ٧٣ُػؿ ك ٷثػ٢ ك ٣ىػٲؽ كٗٲػؿ ذ٣ػٟ، ك٦ػ٨ زىػ

ك٦ٓ دٕةٝت  ٵٱةـ ك ٣ك٪ٲ٨، وةر  ٧٤ٕ٣ػةل  و ٧٣ٕض٧ةت  ٤٣٘ٮٱح ٧٣ض٧ٮٔةت ٩ٮ   

ٱ١ذجٮف  ٣ذٮ رٱغ ٤٣ؼ٤ٛةل ك ٤٧٣ٮؾ، ز٥ دعٮ٣خ ٬ؾق  ٧٣عٛٮّةت  ٧٣ؽك٩ػح، إ٣ػٯ 

عكر ؽ ١٦ذٮثح ك٠ذتو ٦ؼُٮَح، ثٕؽ عف دٮ ٚؿ ٔؽد٬ة كد١ػةزؿ دٕػؽ د٬ة ٦ػ٨ صٲػ٢ 

يػػؽن ث٪ٞػػ٢ آد .  ٣ٲٮ٩ػػةف ك ٣ؿك٦ػػةف ك٤ٔػػٮ٦٭٥  إ٣ػػٯ صٲػػ٢و كثؼةٌوػػح ٔ٪ػػؽ٦ة ث

ك٤ٚكٛةد٭٥ إ٣ٯ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح، ٰٚ ٔىؿ  ٣ؿمٲؽ ك ٧٣أ٦ٮف، ك٬ٮ ٦ة ٱكػ٧َّٯ ثٕىػؿ 

٧ِّٲخ د ر  ٣ع٧١ػح ٚٲ٧ػة ثٕػؽ،    ٣ذؿص٧ح، إذٍ ع٩ن ك٠ػةف ٔػؽد د ر  ٣ذٕؿٱت،  ٣ذٰ قي

كػٓ  ٣ٮ ظػؽ  ٦٪٭ػة دذَّ  ،عرثٕٲ٨ ػـ ٩ػح ٩عٮ -٤ٔٯ ٝٮؿ  ٧٣ٞؿٱـم  -  ٣ؼـ ا٨ ٚٲ٭ة

كث٤ٖ ٔؽد  ١٣ذت ٰٚ ١٦ذجح د ر  ٤ٕ٣ػ٥ ٚػٰ ز٦ػ٨  ٣ؽك٣ػح  ،٠ذة. س٧ة٩ٲح ٔنؿ ع٣ٙ٣ً 

  ٣ٛة٧َٲح ٩عٮ ٦بذٰ ع٣ٙ ٦ض٤ؽو

٭ػة عصػؽ د٩ة ك ٣ذػٰ  ك٤ٔٯ ع٧٬ٲح ٬ؾق  ٣سػؿك   ٣ٞٮ٦ٲػح  ١٣جٲػؿ ،  ٣ذػٰ ػ٤َّٛ

ف ع٠جؿ ٦٪ذٮج ظٌةرم ٔؿٚذ٫  ٣جنؿٱح ٰٚ ذ٣ٟ  ٣ٮٝخ، ٚإفَّ   ٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة  د١ٮِّ

٬ػؽٚةن  ٣ٲٮـ ك ٣ٕ٪ةٱح ث٭ة كظ٧ةٱذ٭ة ٨٦  ٧٣ؼػةَؿ  ٣ؽ ػ٤ٲػح ك ٣ؼةرصٲػح ٣ٲ٧سِّػ٢ 

ة  ٰٚ عك٣ٮٱةت  ٧٣ضذ٧ٓ  ٣ٕؿثٰ  ٣عؽٱر، كدةرٱؼ٫  ٧٤ٕ٣ػٰ ك ٣سٞػةٰٚو إذٍ ٦٭٧ 

ٱ٧ذؽُّ دةرٱؼ٭ة ٰٚ عَػٮؿ ظٞػت ٦ذذةثٕػح ٦٪ػؾ  ٣ٞػؿف  ٵكؿ  ٣٭ضػؿم ) ٣كػةثٓ 

 ٣ٞػؿف  ٣سة٣ػر  إ٣ٯ ٔة٧٣٪ة  ٣ٕؿثٰ عك اػ٢ى  ٧٣ٲٺدم( إ٣ٯ دةرٱغ دػٮؿ  ٣ُجةٔح 

ٔنؿ  ٣٭ضؿم ) ٣ذةقٓ ٔنؿ  ٧٣ٲٺدم(، ٱٕ٪ٰ ٩عٮ  ز٪ٰ ٔنؿ ٝؿ٩نة،  ٦ذٌؽت ٰٚ 

دٮ رث  ٧٣ؼُٮط صٲٺن ثٕؽ صٲ٢، ٦ٓ  زدٱةد عٔػؽ د  ٧٣ؼُٮَػةت، ٚػٰ ٠ػ٢ 

 َجٞح ٨٦ َجٞةت  ٣٪ةسو

ىالطرقىالتقلودوةىفيىحفظىالمخطوط:
كٰ  ١٧٣ذجةت  ١٣جٲؿ   ٵك ا ٤ىػؽ٥٬ ٦ػة ٱ١ذ٪ػٙ إف ٦ؤقِّ ٢ ٣ػ٥ ٱىػؽير ٚػٰ ػى

http://www.marefa.org/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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 ١٣ذت  ٣ذٰ ص٧ٕٮ٬ة ٨٦ ٦ؼةَؿ ٝؽ دٕىٙ ث٭ة ٰٚ كٝخ ٨٦  ٵكٝةت، ك٦ػٓ 

ٞى  ٧ٮف ٤ٔٲ٭ة ٰٚ ذ٣ٟ  ٣ٮٝخ قػٮل عدك ت ٲِّ دٮ ٚؿ عٔؽ د  ١٣ذت ٚٲ٭ة ٥٣ ٱضؽ  ٣

  ٣عِٛ  ٣جؽ اٲح ٨٦ دض٤ٲؽ كدـٱٲ٨ كظِٛ ٤ٔٯ  ٣ؿٚٮؼو

ىخطرىالعواملىالداخلوةىالبوولوجوة:
٩ضؽ  ١٧٣ذجةت ثٕة٦ح ٱ١ذ٪ٛ٭ة ػُؿ ف ٠جٲؿ ف، ٱٕىػٛةف ث٭ػة:  ك ٣ٮ ٝٓ ع٩٪ة

ٮف ٦ػ٨ ، ٩ْػؿن  ١٣ػٮف  ٧٣ؼُٮَػةت دذ١ػٌٔٮٱحعك٣٭٧ة د ػ٤ٰ ك٬ٰ ٔٮ ٢٦ 

٢ ك ٣ٛكػةد ك ٩ذنػةر  ٣عنػؿ ت ثػؽ ػ٤٭ة ٦ػٓ عو٢ ٌٔٮم، ٚ٭ٰ ٝةث٤ح ٤٣ذع٤ُّ 

٦ؿكر  ٣ـ٨٦، كٔ٪ؽ٦ة ٹ دذٮٚؿ ٣٭ة  ٣نؿكط  ٣ٛ٪ٲح  ٧٣ٺا٧ح، ك ٣ذٰ دض٢ٕ د٤ػٟ 

ت ثإ١٦ة٩٭ة إظؽ ث دنٮ٬ةت ٚػٰ  ٣ػٮرؽ ك ٵ٤ٗٛػح ك ٤٣ٮ وػٜو كٝػؽ  ١٣ةا٪ة

ىػٮف ٚػٰ  ة٣ٌٞةلً ثد٢ٛ١  ٤ٔٲ٭ة ٰٚ  ٣ٕىؿ  ٣عؽٱر دؽ ثٲؿي ٱٞػٮـ ث٭ػة  ٧٣ذؼىِّ

٦ٕة٣ضح  ٧٣ؼُٮَػةت كدؿ٦ٲ٧٭ػة، ٚٲذع٧١ػٮف ثٕٮ ٦ػ٢  ٣ُجٲٕػح، ٦ػ٨ درصػح 

 ٣عؿ ر ، ك٩كجح  ٣ؿَٮثح، ك٦ٞةدٱؿ  ٵمٕح  ٣ٌػٮاٲح، كٗٲؿ٬ػة ٧٦ػة ٝة٦ػخ ث٭ػة 

ؿٱةت  ٣عؽٱسح ٤٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ةو ك٬ػؾ  ٣ػ٨ عدٕػؿض ٣ػ٫ ٚػٰ ٬ػؾق  ٣ٕضة٣ػح،  ٣٪ْ

 كعدؿؾ ذ٣ٟ ٤٣ٛ٪ٲٲ٨  ٧٣ذؼىىٲ٨و

ىخطرىالعواملىالخارجوة:
ك٦ة ع٨ّ عف ز٧ح ١٦ذجح دؿ زٲح  ٣ٲٮـ دعذٮم ٦س٢ ٬ؾق  ٣٪ٛػةاف، كٹ دذػٮٌٚؿ 

ٚٲ٭ة  ٣نػؿكط  ٣ٛ٪ٲػح، ك١٣٪ػٰ ع٩جِّػ٫ ٬٪ػة ٤ٔػٯ  ٵػُػةر  ٣ذػٰ دعػٲٍ ثسؿك د٪ػة 

 ٣ذػٰ   ٹًػُؿ ثةت  ٣كٲةقػٲح٨٦ ٠ػ٢ِّ ظػؽى. كوػٮ.؛ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ   ٣ٞٮ٦ٲح، 

٧٤ؿ ٠ػـ ٩٣٭ػت دٕىٙ ثة٣ؽكؿ، ك٦ة ٱ٪نأ ٔ٪٭ػة ٦ػ٨ دػؽ٦ٲؿ ٣سػؿك ت  ٣ػجٺد، ك

ك ٣ذذػةر، كدذ٧سػ٢   ٧٣٘ػٮؿ مٱػؽع٤ٔػٯ ٚٲ٭ة، ٧٠ة قض٫٤  ٣ذةرٱغ ٣٪ة  رٱحة ٣عٌ

 ٬ؾق  ٵػُةر ثةٵ٦ٮر  ٣ذة٣ٲح:
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 ٣ؿق٧ٲح ٰٚ  ٣عػؿك. ك ٣ٛػذ٨ عك٣٭ة  ٣ؽ٦ةر  ٣ؾم ٱ٤عٜ ثة٧٧٣ذ١٤ةت ك ٣ؽك اؿ 

 ٧٣ذ١ؿر ،  ٣ذٰ ٦ؿت ٤ٔٯ  ٣ٕػة٥٣  ٷقػٺ٦ٰ، ٦ػ٨ ٦سػ٢ ٚةصٕػح ث٘ػؽ د عٱػةـ  ٣٘ػـك 

 ٧٣٘ٮ٣ٰ، كقٞٮط ٗؿ٩ةَح، زػ٥  ٣كػؿٝةت  ٧٣ذذة٣ٲػح ٚػٰ عز٪ػةل  ٣عػؿك.  ٣ىػ٤ٲجٲح، 

ٚػٰ  ثػؾ٣ٮ  ك٦ػةآزػةر  ٧٤ٕ٣ػةل  كثٕؽ٬ة ٰٚ ٔىؿ  ٹقذ٧ٕةر  ٣عؽٱرو إذٍ ٌٝٮ  ٤ٔٯ

 وٰٚ  ٣ض٧ٓ ك ٣ذؽكٱ٨، ك ٣ؽرس ك ٣جعر ظٲةد٭٥ ٨٦ ص٭ٮد ًؼ٧ح

 ٣ذٰ مػ٪ذ٭ة قػٮرٱح  1393٬  ٣ٕةمؿ ٨٦ ر٦ٌةف ٔةـ ظؿ.كإ٩ٰ ٵذ٠ؿي عٱةـى 

دنػؿٱ٨ قػ٪ح  ٦ػة ٱكػ٧َّٯ ثعػؿ.  ٣كػةدس ٦ػ٨ ك٦ىؿ ٤ٔٯ  ٣ٕؽك  ٣ى٭ٲٮ٩ٰ، عك

إذ ٠ة٩خ ٦ؼُٮَةت د ر  ١٣ذت  ٣ْة٬ؿٱح ٱٮ٦ى٭ة ٦ٮصٮد ن ٰٚ د ر  ١٣ذت ـ 1973

ؿٱؽ،  ٣ذةثٕح ٧٣ض٧ٓ  ٤٣٘ح  ٣ٕؿثٲح ثؽ٦نػٜ، كذ٣ػٟ ٝجػ٢  ٣ْة٬ؿٱح  ٣ٲٮـ ٰٚ ثة.  ٣ج

٤ٞ٩٭ة إ٣ٯ ١٦ذجح  ٵقؽ  ٣ٮَ٪ٲح، كٝؽ ٠ة٩خ إد ر   ٧٣ض٧ٓ ٝؽ عػؾت دػؽ ثٲؿ عك٣ٲػح 

ٙى  ٦٪ؾ ز٨٦ ثٕٲؽ، كذ٣ٟ ثذىٮٱؿ  ٧٣ؼُٮَةت  ٣ذٰ ٱ٪ة٬ـ ٔؽد٬ة زٺزػح ٔنػؿ ع٣ػ

٧ػٓ ٥، ككًٕخ  ٵٚٺـ ٰٚ ػـ ا٨ ػنجٲح ٰٚ ث٪ةل  ٧٣ض٤ٍ ٦ؼُٮط ٤ٔٯ  ١٧٣ؿك ًٚ 

) ٧٣ؽرقػػح  ٣ٕةد٣ٲػػح(، ككًػػٕخ  ٧٣ؼُٮَػػةت  ٵوػػ٤ٲح ثىػػ٪ةدٱٜ ظؽٱؽٱػػح 

٤ػخ ص٧ٲٕ٭ػة إ٣ػٯ  ٧٣ذعػٙ  ٦ع٧١ح، كٱٞػؿ. ٔػؽد٬ة ٦ػ٨ ٦بػح وػ٪ؽكؽ، كريظِّ

ديػٮَّٚؿ ٤َجةت  ٣ذىػٮٱؿ  خ ٣ٮَ٪ٰ، ظٲر  ١٧٣ةف  ٳ٨٦ ٣٭ة ٰٚ ذ٣ٟ  ٣ٮٝخو ك٠ة٩

 ٥ ٰٚ  ٧٣ض٧ٓو٤ٍ آ٩ؾ ؾ ٨ٔ َؿٱٜ  ١٧٣ؿكًٚ 

ثكجت ٗٲة.  ٣ٮٰٔ ثأ٧٬ٲح  ٧٣ؼُٮط ك٦ػة زة٩ٰ ٬ؾق  ٧٣ؼةَؿ:  ٷ٧٬ةؿ 

ٱ٤ع٫ٞ ٨٦  ٣ٮرزح  ٣ضة٤٬ٲ٨ ثٞٲ٧ذ٫و كٗة٣جنة ٦ة ٱ١ٮف ذ٣ٟ ٰٚ  ٣جٲٮت ك ٧٣٪ةزؿ 

  ٵ٦ؿو ٝذٌٯ  ٣ؼةوح، ٚٺ ٱٕذ٪ٮف ثة٣عٛةظ ٤ٔٲ٫ كدؿ٦ٲ٫٧ إف 

زة٣ر ٬ؾق  ٧٣ؼةَؿ، ك٬ٮ ٨٦ عمػؽ٬ة دػأزٲؿن  ٚػٰ  ٣ٕىػؿ  ٣عػؽٱر: ٬ػٮ 

ذثح، دٞٙ ظةاٺن ٚػٰ كصػ٫  ٧٤ٕ٣ػةل إظةَح ثٕي  ١٧٣ذجةت ثعؿ قح مؽٱؽ  ٠ة

ُػؿؽ ٤٦ذٮٱػح، ثك ٣جةظسٲ٨ ك٤َجح  ٥٤ٕ٣، ثعٲر ٱكػذعٲ٢  ٣ٮوػٮؿ إ٣ٲ٭ػة، إٹ 
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ػة ثة١٣كػت ٮ ٧٣ٮ٠ ٧٣ى١ةدجٲِّٲ٨ ٱك١٤٭ة ثٕيي  ٧٣ٮّٛٲ٨  ٕن ْي٭ة، ٧َ ؿ إ٣ٲ٭٥ ظٛ

ة ٧٣أزؿ  ظٌةرٱح ر ٝٲح، ٱٛذؼؿ ث٭ة  ٣ٕؿ. ك ٧٣كػ٧٤ٮف،  ٗٲؿ  ٧٣نؿكع، ك٧َكن

ٰ  ٣ؾم ٱكٕٯ إ٣ٯ دؿقٲغ عقف  ٣ذٕػةكف ثػٲ٨ عٚػؿ د عٹ ك٬ٰ  ٣ٮٝٙ  ٷقٺ٦

ٙي ٱيعػجىف ٣ٶصٲػةؿ  ٣ٞةد٦ػح ٣ذ٪ذٛػٓ ثػ٫، ك٬ػٮ  ٧٣ٕجَّػؿ ٔ٪ػ٫   ٧٣ضذ٧ٓ، إذ  ٣ٮٝ

ي٭ة  ٙه ظجىكػ٭ة عوػعةث ثة٣ىؽٝح  ٣ضةرٱحو ٥ْٕ٧ٚ  ٧٣ؼُٮَةت إٍف ٬ػٰ إٹ كٝػ

ي ٰٚ  ٧٣كةصؽ ك ٣ـك ٱة ك ٣ػؿُّ  ٍ ٤ٔػٯ  ٧٤ٕ٣ػةل كَػٺ.  ٤ٕ٣ػ٥، ٧٠ػة ٱعجًكػٮف ث

٤ػػخ ٬ػػؾق  ٪ػػةس، كٱ٪ذٕٛػػٮ ٞؿع٬ػػة ٔة٦ػػح  ٣ ٧٣ىػػةظٙ ٣ٲ ث٧ػػة ٚٲ٭ػػةو زػػ٥ ٩ٞي

  ٧٣ؼُٮَةت إ٣ٯ  ١٧٣ذجةت  ٣ٮَ٪ٲح  ١٣جٲؿ  ٣عْٛ٭ة كدؿ٦ٲ٧٭ة كوٲة٩ذ٭ةو

كٱذؾٌرع ثٕي  ٣ٞػةا٧ٲ٨ ٤ٔػٯ ػػـ ا٨  ٧٣ؼُٮَػةت ثعضػش ك ٬ٲػح، ٠ػٰ ٹ 

ديذؼؾى ق٤ٕحن ٤٣ذضةر و ٚٲذنػؽدكف ٚػٰ مػؿكط  ٣عىػٮؿ ٤ٔػٯ  ٧٣ؼُػٮط، ٣ٲٞٛػٮ  

٦كذعٞٲ٫، عٚٺ ٱ٧٤ٕٮف عف ٤٧ٔ٭٥ ٬ؾ  ٬ٮ  ٣ؾم ٱػؽٚٓ  ٣٪ػةس إ٣ػٯ  ظةاٺن ثٲ٪٫ كثٲ٨

٤ٚػٮ ٱػؽرم  ٣ذػةصؿ عف ؽ  ٣ضةاؿ ، ثٕة٦ػ٢  ٣ٕػؿض ك ٤ُ٣ػت،  ٣ذضةر  كق٤ٮؾ  ٣ُؿ

 ك٣جةرت دضةرد٫ ثة٣ؼكؿ فو ، ٧٣ؼُٮط ٦جؾكؿ ٢١٣  ٣٪ةس ٨٦ ٗٲؿ ٔ٪ةل، ٵظض٥

ك٤٣ٌٞةل ٤ٔٯ ٬ؾق  ٣ْة٬ؿ ، ك ٣ٛكةد  ٣ػؾم ٩نػأ ٔ٪٭ػة، قػٕٯ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ 

ٞةا٧ٲ٨ ٤ٔٯ  ٧٣ؤقكةت  ٣ؼٲؿٱح إ٣ٯ صٕػ٢  ٧٣ؼُػٮط ٦جػؾكٹن ٣ُة٣جػ٫ ٦ػ٨  ٣

ـ  ٣ذٞ٪ػٰ ٤ٔػٯ ع٢٬  ٥٤ٕ٣، ٧ٔٺن ثنؿكط  ٣ٮٝٙو كٝػؽ قػةٔؽ٥٬  ذ٣ػٟ  ٣ذٞػؽُّ

 ٣ػػؾم  ٩ذنػػؿ ٚػػٰ عوػػٞةع  ٧ٕ٧٣ػػٮر ، كٗػػـ  ٦ٲػػةدٱ٨  ٤ٕ٣ػػٮـ ك ٣ىػػ٪ةٔةت 

ك ٣ذضةر ت، كعًعٯ عد  ن َٲٕح ٱكذ٤٧ٕ٭ة عٚؿ د  ٧٣ضذ٧ٓ ثنؿ اع٫ ٠ةٚحو ٚػإذ  

ػٮِّرت  ٦ة ظْٛػخ  ٧٣ؼُٮَػةت ٚػٰ ع٦ة٠٪٭ػة،  ٣عػةاـ   ٣نػؿكطى   ٣ٛ٪ٲػح، كوي

ثة٣ىٮر  ٤٧٣ٮ٩ح  ٣ؽٝٲٞح، ز٥ كًٕخ ٤ٔػٯ  ٣نػةث١ح، ٚأوػجعخ ٤ٔػٯ َػؿىؼ 

ِّ٘ؿ٬ة ظكت ظةصذ٫و   ٣س٧ةـ، ٱذ٪ةك٣٭ة  ٣ؿ اٰ ٱ١جٌؿ٬ة عك ٱى

  ٧٣ٮ ٝػٓ ٤ٔػٯ  ٣نػةث١ح،  ٣ذػٰ ٬ٲػأت كعًؿ. ٥١٣ ع٦س٤ح ٔػ٨ ثٕػي د٤ػٟ
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َيؿ٬ة ي ٦خ ثذىٮٱؿ  ٧٣ؼُٮَةت، ككًٕذ٭ة ٤ٔػٯ  ٣نػةث١ح ٧٣ػ٨ مػةل  ٣ٛ٪ٲح، كٝة ع

 عف ٱٞذ٪ٲ٭ة ٨٦ ٗٲؿ ٦ٞةث٢، ك٧ٔٺن ثة٣ٮٝٙ  ٣ؾم عمؿت إ٣ٲ٫، ٨٦ ٬ؾق  ٧٣ٮ ٝٓ:

٬ؾ  ٦ٮٝٓ ١٦ذجح  ٧٣عضح ٤ٔٯ  ٣نةث١ح،  ٣ك٭٥  ٵٱ٨٧ ٱنٲؿ إ٣ٯ ٝكػ٥  ●

 ٧٣ؼُٮَةت، ك ٣ك٭٥  ٵٱكؿ ٱنٲؿ إ٣ػٯ ٔ٪ػٮ ف ٦ضػة٦ٲٓ  ٧٣ؽرقػح  ٧ٕ٣ؿٱػح 

 ٨ٔ ٦ؼُٮَةت  ٣ْة٬ؿٱحوك٬ٰ ٦ىٮر  

 ػذٲةر ُٕٝح ٨٦ دةرٱغ  ث٨ ٱضؿم ك٬٪ة ٦ٮٝٓ  ٧٣عضح ٩ٛك٫ ك٨١٣ ٬٪ة  ●

ٔكة٠ؿ ك ٣ك٭٥  ٵق٢ٛ ٱنٲؿ إ٣ػٯ  ٣ذع٧ٲػ٢ ٧٣ػ٨ ٱؿٱػؽ عف ٱأػػؾ ٦٪ػ٫ ٩كػؼح 

 ثة٧٣ضةفو

 ٧٤٣ؼُٮَةت ٤٣جعر ٨ٔ ٦ؼُٮط كدع٧ٲ٫٤و (كدديكى )ك٬٪ة ٦ٮٝٓ ٦ؿ٠ـ  ●

ؿ ٚػٰ  ٵ٤ٔػٯ إ٣ػٯ ك٬٪ة ٦ٮٝػٓ صة٦ٕػح  ٤٧٣ػٟ قػٕٮد، ك ٣كػ٭٥ ٱنػٲ ●

  ٣جعر ٨ٔ  ٧٣ؼُٮَحو

ٱ٧ػ٨ إ٣ػٯ ك٬٪ة ٦ٮٝٓ صة٦ٓ  ٧٣ؼُٮَةت  ٷقٺ٦ٲح ٱنػٲؿ  ٧ٕ٣ػٮد  ٵ ●

 ر٥ٝ  ٧٣ؼُٮط، ك ٵٱكؿ إ٣ٯ دىٛط  ٧٣ؼُٮَح ٝج٢ دع٧ٲ٤٭ةو

كٚٲػ٫ ٝكػ٥ ٦ػ٨ ٦ؼُٮَػةت د ر  ١٣ذػت ك٬٪ة  ٧٣ٮٝػٓ  ٣كػةثٜ ٩ٛكػ٫  ●

٦ػػ٨   ٣ْة٬ؿٱػػح، كٱكػػٕٯ  ٧٣ٮٝػػٓ ٹقػػذ٧١ةؿ ص٧ٲػػٓ ٦ٞذ٪ٲػػةت  ٣ْة٬ؿٱػػح

  ٧٣ؼُٮَةتو

ٱنٲؿ إ٣ٯ ٝةا٧ح ٦ذضؽد  ث٧ٕ٪ٯ عف  ٧٣ٮ ٝٓ  (دك٥١٩ إرز٥١)ك٬٪ة ٦ٮٝٓ  ●

 ٧٣ؾ٠ٮر  ٦ة دـ ؿ د٭ٲئ ٦ؼُٮَةت ٤٣ٕؿض ٢٠ ٱٮـ، ٣ذكذ٢٧١ ٦ة ٣ػؽٱ٭ة ٦ػ٨ 

 ٦ؼُٮَةت ككًٕ٭ة ٰٚ  ٧٣ٮٝٓ  ٧٣نةر إ٣ٲ٫و

ك٬ؾق عق٧ةل ٦ٮ ٝٓ  ٧٣ؿ ٠ـ  ٣ٕؿثٲح ٧٤٣ؼُٮَةت كرك ثُ٭ة  ٣ذٰ ٱػؽؿُّ  ●

ةو٤ٔٲ٭ة  ٧٣ ٕن  ٮٝٓ  ٣كةثٜ، كٝؽ كو٢ ٔؽد٬ة إ٣ٯ  ز٪ٲ٨ كٔنؿٱ٨ ٦ٮٝ

ك٬ؾق عق٧ةل ٦ٮ ٝٓ  ٧٣ؿ ٠ػـ  ٵص٪جٲػح ٧٤٣ؼُٮَػةت كرك ثُ٭ػة  ٣ذػٰ  ●
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ةو ٕن  ٱؽؿُّ ٤ٔٲ٭ة  ٧٣ٮٝٓ  ٣كةثٜ، كٝؽ كو٢ ٔؽد٬ة إ٣ٯ عرثٕح كػ٧كٲ٨ ٦ٮٝ

رث٧ة د١ٮف ٥ْٕ٦ ٬ؾق  ٧٣ؿ ٠ـ  ٧٣ؾ٠ٮر  ٥٣ دىكذ٢٧ً١ ثٕؽ كًػٓ ٠ػ٢ ٦ػة 

٤ٔػٯ ٦ٮ ٕٝ٭ػة، ك١٣٪٭ػة دكػٕٯ ٷد٧ػةـ ٬ػؾ   ٧٣نػؿكع ٣ؽٱ٭ة ٨٦ ٦ؼُٮَةت 

َّٞٯ ٣ؽٱ٭ة ٨٦ ٦ؼُٮَةت ٣ٕؿً٭ة ٚٲ٭ةو   ٣ٌؼ٥ ك٬ٮ إ٧٠ةؿ ٦ة دج

كػذة٦نة عٝٮؿ: إفَّ رمٱح  ٧٣ؼُػٮط ٤ٔػٯ  ٣عةقػٮ. ٚٲ٧ػة عّػ٨، عصػؽل 

رن  ثذٞ٪ٲػح ٔة٣ٲػح  كع٩ٛٓ ٨٦ رمٱذػ٫  ٣جىػؿٱح  ٣عٞٲٞٲػح، كػةوػح إذ  ٠ػةف ٦ىػٮَّ

كذ٣ٟ ٧٣ة ٱذ٧ذٓ ثػ٫  ٣عةقػٮ. ٦ػ٨ ٝػؽر  ٤ٔػٯ  ٣ضٮد ، كثةٵ٣ٮ ف  ٣ُجٲٕٲح، 

 ٣ذع٥١ ثأكًةع  ٣ىٮر ، ٨٦ د١جٲؿ كدى٘ٲؿ ك٤ٝت كدكر ف، كٗٲؿ ذ٣ٟ، ٧٦ة 

ؿي ٤ٔٯ  ٧٣عٜٞ ٦ة ٱضؽ ٨٦ وٕٮثح ٰٚ ٝؿ ل   ١٣ػٺـ  ٣ػؽٝٲٜ  ٧٣ؿوػٮص  ٱٲكِّ

 ث٫ٌٕ إ٣ٯ ثٕيو

عرصٮ عف ع٠ٮف ث٭ؾق  ٣٪ْؿ  ٝؽ قػة٧٬خ ٚػٰ دٞػؽٱ٥ رمٱػح دعػةِٚ ٤ٔػٯ 

ؿن  ٢١٣ ٔة٥٣، عك َة٣ػت ٤ٔػ٥، كإف  ٩ذنػةرق   ٧٣ؼُٮط ٨٦ ص٭ح، كدض٫٤ٕ ٦ٲكَّ

٤ٔٯ  ٣نةث١ح، ٬ٮ ٨٦ ع٥٬  ٣ٮقةا٢  ٣٪ةصٕػح ٚػٰ  ٣عٛػةظ ٤ٔٲػ٫و ك٧٠ػة ٝٲػ٢: 

  ٥٤ٕ٣ ٱـ٠ٮ ٤ٔٯ  ٷ٩ٛةؽو

 ك ٣كٺـ ٤ٔٲ٥١و

*   *   * 


