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 ػهٍ انؽغٍُ تٍ يؽًذ تٍ أتى انشوػح

  انثغذادٌإتشاهُى

يؽًذ تٍ َؼمىب انعشائذٌ  انغفَُُح انعشائذَََح

 االَظاسٌ 

 يؽًذ انماعى تٍ فُشج واب ( أؼذي انشاؿثُرٍُ)"ؼشص األياٍَ ووظه انرهاٍَ

 انشاؿثٍ

 ٌِ  اتٍ انعضسٌ ؿثماِخ اتٍ انَعضس

 اتٍ انعضسٌ ( أؼذي انشاؿثُرٍُ)ؿُثح انُشش فٍ انمشاءاخ انؼشش

 شًظ انذٍَ تٍ يؽًذ انمثاتٍ 

 

 يغهَك انثشسِج فٍ يؼشفِح انمشاءاِخ انَؼْششج 

 

 ػثذ انؼضَض انثغذادٌ انماػٍ

شهاب انذٍَ أؼًذ تٍ ؼغٍُ  ََْظَى انمشاءاِخ انصالِز انضائذِج ػهً انَؼْشش

 انشيهٍ انًمذعٍ

شهاب انذٍَ أؼًذ تٍ ؼغٍُ  ََْظَى انمشاءاِخ انصالشح انضائذِج ػهً انَغْثغ

 انشيهٍ انًمذعٍ 

6
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 اتٍ انعضسٌ 

 األياو انثخاسٌ 

ٌَ انُّىوَََح  يؽٍ تٍ ششف انذٍَ انُىوٌ  األستؼى

  

 انخالؿٍ انعايغ

  انؽغٍ انؽشتٍواب (ؼذَس اتٍ انؽغٍ انؽشتٍ)انَؽْشتُّاِخ

  ػثذ اهلل يؽًذ تٍ ػهٍ انرشيزٌواب (خرى االَثُاء)انَخْرُى

 انّغْهًاعُّاِخ

 

  ؿاهش أؼًذ تٍ يؽًذ انغهفٍ االطثهاٍَ واب

  انُؼًذَج فٍ انؽذَِس

  تٍ غُالٌ انثضاسإتشاهُىيؽًذ تٍ يؽًذ تٍ  انغُالَُّاُخ

  تكش تٍ ظؼفش تٍ ؼًذاٌ تٍ يانك تٍ شثُة انثغذادٌ واب انمـُؼُاِخ

 ػثذ انؼضَض انثغذادٌ انماػٍ انمًُش انًُُش فٍ أؼادَِس انثشُِش انُزَش

 ػض انذٍَ اتٍ ظًاػح انًرثاَُاِخ انُكْثشي

 شهاب انذٍَ أؼًذ تٍ يؽًذ تٍ ػثاط انذيشمٍ انًغرعاد يٍ ذاسَخ تغذاد

 انخـُة انثغذادٌ واألَاشُذانًغرعاد 

  انهخًٍ انـثشاٍَأَىبعهًُاٌ تٍ أؼًذ تٍ  

ًُؼعُى انظغُش   انهخًٍ انـثشاٍَأَىبعهًُاٌ تٍ أؼًذ تٍ  اْن

  انهخًٍ انـثشاٍَأَىبعهًُاٌ تٍ أؼًذ تٍ  انًؼعِى انكثُِش

ٍِ صاهٍش ًُُرمً يٍ أستؼٍ ػثِذ انخانِك ت  ػثذ انخانك اتٍ صاهش اتٍ ؿاهش  ان

ٌِ  صكٍ انذٍَ انًُزسٌ (األستؼٍُ فٍ اطـُاع انًؼشوف)أْسَتؼٍ انًُزس

ٌِ ٌِوأب أيانٍ أتٍ تكٍش تٍ األَثاس   تكٍش تٍ األَثاس

 األياو انثخاسٌ :شالشُاخ انثخاسٌ



39 
 

  

 َعُة ػثذ انهـُف تٍ ػثذ انًُؼى تٍ ػهٍ تٍ َظش  شًاَُاُخ انُعُِة

ٌِ  اتى ػُغً ،يؽًذ تٍ َعىَسج انغهًٍ انرشيزٌ (عٍُ انرشيزٌ )ظايَغ انِرْشِيِز

ٍِ انـالَِح   ؿاهش انؽغٍ أؼًذواب ُظْضَء ات

ٍِ َتخٍُد  اتٍ تخُد ظضُء ات

  انؽغٍ تٍ ػشفح تٍ َضَذ انثغذادٌ أتىػهٍ ظضء اتٍ ػشفح

ٍِ َعٍُذ  اتى ػًشو اتٍ َعُذ ظضَء ات

 ػالء تٍ يىعً تٍ ػـُح انثاههٍ ظضء اتٍ انعهى

 انؼالئٍ ظضء االعرمايح

ٍِ  االصظٍ ظضَء اأَلْصِظ

ٌِ  يؽًذ تٍ ػثذ اهلل االَظاسٌ  ظضُء األَظاس

 ؼًضج تٍ يؽًذ انكُاٍَ ظضَء انِثـالِح

  

 أؼًذ تٍ ػهٍ تٍ شؼُة انُغائٍ  ُظْضَء انُعًؼِح

 اتى تكش تٍ َظش تٍ ػثذ اهلل تٍ انفرػ انَزساع ظضَء انَزاِسِع

 اعًاػُم تٍ يؽًذ تٍ اعًاػُم تٍ طانػ انظفاس ظضء انِظَفاس

 اتى أؼًذ يؽًذ تٍ أؼًذ تٍ ؼغٍُ تٍ انغـشَف ظضَء انِغـشَِف 

ٍِ فهٍذ   تٍ فهذإتشاهُى ظضُء إتشاهَُى ت

ٍِ ػثِذ انظًِذ ٍِ َضََذ ت  اتى انؽغٍ انهاشًٍ ُظضُء يؽًٍذ ت

  انـاهش انؽغٍ تٍ أؼًذواب ؼذَِس َأتٍ انـاهِش انزههٍ

ٍِ ُِْثِع ًَ ٍِوأب ؼذَِس أتٍ انَمَغى ان ُِْثِع ًَ   انَمَغى ان

ٍِ ؼًاٍد صغثح   ػُغً تٍ ؼًاد اتٍ صغثح ؼذَِس ػُغً ت

 شًظ انذٍَ انغخاوٌ 

 شًظ انذٍَ انغخاوٌ 

ٌَ عٍُ اتٍ اتٍ داود ٍِ أسعال ٍّ ت ٍِ ػه ٍِ َىعَف ت ٍّ ت ٍِ ػه ٍٍ ت ٍِ ؼغ ٍٍ ت ٍُ ؼغُ  أؼًذ ت
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 ػثذ اهلل يؽًذ اتٍ َضَذ اتٍ ياظح انمضوٍَُ عٍُ اتٍ ياظح

 ٍِ ُِ ـْ ٍِ انّذاَسُل  اتى انؽغٍ ػهٍ تٍ ػًش انشهُش انؽافظ انثغذادٌ ُعَُ

ٍِ ٍِ انُِغائ  اتى ػثذ اهلل أؼًذ تٍ تؽش انُغائٍ عُُ

ٌَ ششغ األستؼٍ انُىوَح ٍِ أسعال ٍّ ت ٍِ ػه ٍِ َىعَف ت ٍّ ت ٍِ ػه ٍٍ ت ٍِ ؼغ ٍٍ ت ٍُ ؼغُ  أؼًذ ت

ٌَ ششغ األستؼٍ نهثخاسٌ ٍِ أسعال ٍّ ت ٍِ ػه ٍِ َىعَف ت ٍّ ت ٍِ ػه ٍٍ ت ٍِ ؼغ ٍٍ ت ٍُ ؼغُ  أؼًذ ت

ًَِغ  ًَْع  اتٍ فششرا ششَغ اْن

 اتٍ ؼعش انؼغمالٍَ ششَغ انُُخثِح 

ٌَ ششغ طفىج انضتذ ٍِ أسعال ٍّ ت ٍِ ػه ٍِ َىعَف ت ٍّ ت ٍِ ػه ٍٍ ت ٍِ ؼغ ٍٍ ت ٍُ ؼغُ  أؼًذ ت

 األياو انثخاسٌ طؽُػ انثخاسٌ

  انؽغٍ ،يغهى تٍ انؽعاض انمشُشٌ انُُغاتىسٌأتى طؽُػ يغهى

  َػْششِج انَؽّذاِد 

 انؼُاء ػىانٍ أتٍ َؼٍُى ذخشَِط انِؼُاِء 

ٍِ ياَظْه  اتٍ ياظح غشائِة ات

 

 

ًَْغ انِؽْشِص تانمُاػِح   يؽًذ تٍ ظؼفش تٍ يؽًذ تٍ عهم تٍ شاكش انغايشٌ انخشائـٍ َل

ٍِ  صٍَ انذٍَ ػثذ انشؼُى تٍ انؽغٍُ انؼشالٍ  ألنفُِح انؼشال

  يعانَظ انَخّهاِل انَؼَششَج

 اتى يؽًذ تٍ ؼغٍ انًخهذٌ 

ٌَ ٍِ شارا   تٍ شاراٌإتشاهُىاتى تكش أؼًذ تٍ  ُيغهغالُخ ات

  

 أؼًذ اتٍ ؼُثم يغُذ أؼًذ 

  تٍ ػهٍ تٍ عؼُذ انًضوسٌدتكش أؼىاتٍ  يغُِذ ػائشَح

َُْثَح انَغُذوِعٍ ُيْغَُِذ ػًاٍس  َؼمىب تٍ َش

 اتى انؽغٍ ػهٍ تٍ أؼًذ انثخاسٌ  يشُخِح انفخِش
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ٌَ انُظْغشي ًَِشعرا   عؼذ انغًؼاٍَواب يشُخَح لاػٍ اْن

  تٍ ػثذ اهلل اتٍ ظًاػحإتشاهُىاعًاػُم تٍ  ُيْهَرًُظ انمُاػِح 

 ػثذ تٍ ؼًُذ تٍ َظش انكشٍ يىافماخ ػثذ وشالشُاذه 

  تٍ يغهشاألػهً يغهش ػثذ واب َغخَح أتٍ ُيْغِهٍش

ٍِ عؼٍذ ٍِ عؼٍذ  َغخَح إتشاهَُى ت  إتشاهَُى ت

  

 

 (انخظال انًكفشج نهزَىب انًمذيح وانًؤخشج)

 اتٍ ؼعش انؼغمالٍَ
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 انضيخششٌ انكّشاِف

  انفؼم ػُاع تٍ يىعً انُؽظثٍواب انًشاسُق

  

نهماػٍ َاطش انذٍَ اتٍ عؼُذ تٍ ػثذ اهلل تٍ  ( انرأوَموأعشاساَىاسانرُضَم )ذفغُش انثُؼاوٌ

 ػًش انثُؼاوٌ

  ذفغُُش عىسِج انَكْىَشش

 فخش انذٍَ يؽًذ اتٍ ػًش انشاصٌ   اإلخالِصذفغُش عىسج

ٍَ اأَلخُاِس ٍَ األتشاِس وظَُُح انًرىِكهُ  ػثذ انؼضَض انثغذادٌ انماػٍ ظُُح انغائشَ

  خىاذُِى عىسِج انَثمشِج

ٍِ  ششغ يُهاض انثُؼاوٌ ٍِ َىعَف ت ٍّ ت ٍِ ػه ٍٍ ت ٍِ ؼغ ٍٍ ت ٍُ ؼغُ أؼًذ ت

ٌَ ٍِ أسعال ٍّ ت  ػه

ُْضَِم   يؽًذ ؼغٍُ تٍ يغؼىد انفشاء انثغىٌ واب يؼانُى انَر
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 ]1244260[

11

 انًمشٌ االسشاد فٍ فشوع انشافؼُح

 صٍَ انذٍَ ػًش تٍ انًظفش انىسدٌ  انَثْهَعِح انَىْسدََِح

 أؼًذ اتٍ انهائى انرؽشَش نذالنِح َعاعِح انخُـضَش

 َعى انذٍَ ػثذ انغفاس تٍ ػثذ انكشَى انمضوٍَُ انؽاوٌ انَظغُُش

  يؽًذ انماعى تٍ فُشج انشاؿثٍواب (انفمه انؽُثهٍ )انخشلٍ

  (انفمه انًانكٍ)

 اتٍ انذَشٌ انغهاُو انًاسلح فٍ كثِذ انضَادلح

 

 

 أؼًذ اتٍ انهائى انُؼعانح فٍ ُؼكِى اعرؽماِق انفمهاِء أَاَو انِثـانِح

 أؼًذ اتٍ انهائى انَؼعاَنح فٍ ُؼْكِى اعِرؽماِق انُفَمهاِء َأَّاَو انِثـاَنح

 أؼًذ اتٍ انهائى انِؼْمُذ انُّؼُذ فٍ َذْؽمُِك كهًِح انرىؼُذ

  انثشكاخ ػثذ اهلل ؼافظ انذٍَ انُغفٍواب (انفمه انؽُفٍ)انكُض

 اتٍ ذًُُح انًؽَشَس

  انفؼم يعذ انذٍَ ػثذ اهلل تٍ يؽًىد انًىطهٍواب انًخراَس

  ػثذ اهلل ػثذ انشؼًٍ اتٍ انماعى انًانكٍواب (انفمه انًانكٍ )انًذَوََِح

ًَْغِشب ٍِ َلْثَم ان ًُْغِشب ػٍ اعرؽثاِب َسْكَؼرُ  أؼًذ اتٍ انهائى ان

ًَزاِهِة ًُمُُِْغ فٍ ان   ػهٍ عاالس تٍ ػثذ انؼضَض انذَهًٍ انشُؼٍواب ان

ًَُظىَيَح  ػثذ انىهاب تٍ أؼًذ اتٍ وهثاٌ (انفمه انؽُفٍ )ان
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 االعُىٌ انًُهاض انفشػٍ

ٍَ  انًىاهُة فٍ اخرالِف انًزاهِة ٍُ شاهُ ٍُ, خهُُم ت ٍِ انشُخ  غشُط انذَ

ًُىؿَأ  يانك تٍ اَظ تٍ يانك  ان

 ػهٍ تٍ اتٍ تكش انًشغُُُاٍَ،تشهاٌ انذٍَ (انفمه انؽُفٍ )انهذاَح

ُْهاض ًِ  أؼًذ اتٍ انهائى تؽشانَؼعاض فٍ َشْشَغ ان

 صٍَ انذٍَ صكشَا تٍ يؽًذ االَظاسٌ  َتهعِح انؽاوٌ

ًَغاِنَك انِفْمِهَُح ًْهُُذ ان  أؼًذ اتٍ انهائى َذْؽشَُش انَمىاِػِذ انَؼالِئُّح َوَذ

ُُِْح انًرؼِثذ  انًؽة اتٍ انظفا ذؽفِح انًرهِعِذ وُغ

 

 

 اتٍ ششف انمذعٍ ذىػٌُػ نثهعِح انؽاوٌ 

 ذُغُش انؽاوٌ

 يخرظش انؽاوٌ فٍ انفشوع

أششف انذٍَ هثح اهلل تٍ ػثذ انشؼُى اتٍ انثاسصٌ 

 انؽًىٌ

ًُخرظشاِخ  كًال انذٍَ انُشائٍ (انفمه انشافؼٍ )ظايِغ ان

ًُْخَرَظشاِخ  كًال انذٍَ أؼًذ تٍ ػًش تٍ أؼًذ اتٍ يهذٌ  (فمه انشافؼٍ)ظاِيِغ ان

 انُشائٍ 

 اتٍ انذَشٌ ظضء انؽثظ تانرهًح

 أؼًذ اتٍ انهائى ُظْضٌء فٍ طُاِو عِد شىاٍل

 ذاض انذٍَ ػثذ انىهاب اتٍ ػهٍ اتٍ انغثكٍ  ظًغ انعىايغ

 شًظ انذٍَ اتٍ ػثذ اهلل يؽًذ تٍ َىعف انمىَىٌ ُدَسِس انثؽاِس

ٍِ انماِئِم تاعِرؽثاِب انِمُاو ًَالو َػ  أؼًذ اتٍ انهائى سفُغ انـ

  صوائَذ انكافٍ ػهً انِخشلٍ

 

 

 صٍَ انذٍَ انؼشالٍ َشْشِغ انَثْهعِح
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ٍِ  ششغ انثهعح انىسدَح ٍِ َىعَف ت ٍّ ت ٍِ ػه ٍٍ ت ٍِ ؼغ ٍٍ ت ٍُ ؼغُ أؼًذ ت

ٌَ ٍِ أسعال ٍّ ت  ػه

 اتٍ ششف انمذعٍ شَشَغ انَرُثَُه 

ـَْثِح   أؼًذ اتٍ انهائى َشْشُغ انـُخ

 فخش انذٍَ انضَؼهٍ (انفمه انؽُفٍ)ششغ انكُض

ٍِ  ششغ ظًغ انعىايغ ٍِ َىعَف ت ٍّ ت ٍِ ػه ٍٍ ت ٍِ ؼغ ٍٍ ت ٍُ ؼغُ أؼًذ ت

ٌَ ٍِ أسعال ٍّ ت  ػه

ٍِ  ؿثماِخ انفمهاِء انشافؼُِح ٍِ َىعَف ت ٍّ ت ٍِ ػه ٍٍ ت ٍِ ؼغ ٍٍ ت ٍُ ؼغُ أؼًذ ت

ٌَ ٍِ أسعال ٍّ ت  ػه

 انًؽة اتٍ انظفا ػمُذِج أهِم انُرمً

 انًىفك اتٍ لذايح (انفمه انؽُفٍ)ػًَذج انفمِه 

ًَزاِهِة يا َػذا  ٍِ ِخالِف ان ٍِ فٍ َذؼًُ ًَِغ انثؽشَْ َيْع

 أؼًذ

 

  انماعى ػًش تٍ ؼغٍُ تٍ ػثذ اهلل انؽُثهٍواب (انفشوع انؽُثهُح )يخرظش انخشلٍ

 

 

 اتٍ سصٍَ يخرظَش انهذاَِح 

ٍِ   انشافؼٍإدسَظيؽًذ تٍ  يغُُذ انشافؼ

ًََزَهِة   يفشداِخ ان

ٍِ  يُظىيح طفىَج انّضتِذ  ٍِ َىعَف ت ٍّ ت ٍِ ػه ٍٍ ت ٍِ ؼغ ٍٍ ت ٍُ ؼغُ أؼًذ ت

ٌَ ٍِ أسعال ٍّ ت  ػه

ُُْغ انِشْؼِش يخظىٌص تُثُُِا طهً اهلُل ػهُِه وعهَى أو  َي

 ػاٌو فٍ ظًُِغ األَثُاِء ػهُهُى انغالُو

 اتٍ انذَشٌ

 اتٍ انذَشٌ هم ذُاُو انًالئكُح أو ال

وانكىاكُة انُُِشاُخ فٍ وطىِل شىاِب انـاػاِخ إنً 

 األيىاِل

 اتٍ انذَشٌ

 ٍِ  أؼًذ اتٍ انهائى وغاَُح انغىل فٍ اإللشاِس تانذَ

 اتٍ ػهٍ انفمُه انشُشاصٌ   انَرُثَُه
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 ]968218[ 

 ]2852364[

 ]2852364[

 ]45773[

 ]1665317[ 

 ]1144245[

 ]973220[

 ]560191[ 

13
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 ]160108[

 ]22136[

 ]1677318[ 

 ]395169[

 ]605177[ 

 ]287127[
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 ]1660315[

 ]7594[

 ]1616321[

 ]1542345[

 1120240[

 ]973220[

15

 اسم المؤلف اسم المصنف كما ورد النص المحقق

 ظالل انذٍَ انمضوٍَُ  (انثُاٌ)انرهخُض

 ػثذ انماهش تٍ ػثذ انشؼًٍ انعشظاٍَ  (انُؽى )انُعْشظاََُِح

 ػثذ اهلل تٍ يؽًذ انعشويٍ (انُؽى )انعشويَُح

 ػثذ انهـُف االَظاسٌ (َظى انشؼش)انذُس انُرُى فٍ ؼِم انِؼْمِذ انَُظُى 

 إعًاػُم تٍ ؼًاد األياو، اتى َظش انعىهشٌ انفاساتٍ (انُؽى )انظؽاغ نهعىهشٌ

انرٍ طاسْخ َػَهًًا , انَؼىاِتُؾ انِؽغاٌ فًُا َََرَمَىُو ِتِه انّهغاٌ

 ػهً انّغًاِؽ 

 أؼًذ اتٍ انهائى

 ػثذ انهـُف االَظاسٌ (َظى انشؼش )انِؼْمِذ

 اتٍ يانك (انُؽى )انفُح اتٍ يانك

ًَُُح   أؼًذ اتٍ انهائى (انُظى )انمظُذُج انًُ

 اتٍ يانك (انظشف )اناليََُح فٍ انَظْشِف 

ـََىَل ًُ  عؼذ انذٍَ يغؼىد اتٍ ػًش انرفراصاٍَ (انًؼاٍَ وانثُاٌ )ان

 انُىَشٌ 

ًُهَؽح   يؽًذ لاعى اتٍ ػهٍ انؽشَشٌ أتى (انُؽى )اْن
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 اتٍ انذَشٌ (َظى انشؼش )انُُؼًاَُح

 (انُؽى

 

ٌِ وانًؼاٍَ  ػثذ انؼضَض انثغذادٌ انماػٍ (انثُاٌ )تذََغ انًغاٍَ فٍ ػهِى انثُا

 ششغ انفُح انُؽى

 

ٌِ ٌِ نرظؽُِػ األوصا  أؼًذ تٍ يؽًذ تٍ ػثذ انشؼًٍ انؽًُشٌ (انؼشوع)َذؽشَُش انًُضا

ـُالب   أؼًذ اتٍ انهائى اإلػشابلىاػذ  ُذْؽَفُح ان

ُخالَطُح انُخالَطِح فٍ انَُْؽِى وانِرْثُاٌ فٍ َذْفغُِش َغشَِة 

 (انثُاٌ )انُمشآٌ

 أؼًذ اتٍ انهائى

  يؽًذ ػثذ اهلل تٍ َىعف انشهُش تاتٍ هشاوواب (انُؽى )شزوَس انّزَهِة

 ششغ انعشظاَُح

 انُؽى

 ػثذ انؼضَض انثغذادٌ انماػٍ

 (َظى انشؼش

 

  يؽًذ ػثذ اهلل تٍ َىعف انشهُش تاتٍ هشاوواب (اإلػشاب)ِلىاػِذ اإِلْػشاِب 

ٌِ   يؽًذ لاعى اتٍ ػهٍ انؽشَشٌ واب (اإلػشاب )ُيْهَؽَح انؽشَش

16

]43970[

 ]157106[

 ]1664316[ 
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 ]1015228[

17

 ]498157[

 ]2152353[ 

 ]193118   [

 ]2822363[

 ]560191[

18

رقم الترجمة في الفاخري، التراجم  اسم المترجم له 

 المقدسية

 ]1004226[ يؽًذ تٍ أؼًذ تٍ ػهٍ تٍ يؽًذ تٍ انشهاب انؼالء

]395169[ (اتٍ انهائى) أؼًذ تٍ يؽًذ تٍ ػًاد تٍ ػهٍ انشهاب انمشافٍ

]7594[ انؽغٍ تٍ اتٍ تكش تٍ أؼًذ انثذس تٍ انششف تٍ انشهاب

 ]798152[ ػثذ انهـُف تٍ ػثذ انشؼًٍ تٍ غاَى انثذس انغؼذٌ

]468146[ ػثذ انمادس تٍ يؽًذ تٍ ظثشَم انًؽُىٌ
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19

 

 اسم المؤلف اسم المصنف كما ورد في المتن

 أؼًذ اتٍ انهائى ششُغ انُاعًُُُِح فٍ انعثِش وانًماتهِح 

 أؼًذ اتٍ انهائى األسظىصُج انكثشي 

ًَح فٍ ػهِى يىاسَِس األيح  أؼًذ اتٍ انهائى انفظىُل انًه

 أؼًذ اتٍ انهائى انفظىل فٍ انفشائغ

 أؼًذ اتٍ انهائى انكفاَِح

ًُْشِشَذُج فٍ ِطُاػِح انُغثاِس  ًَُغ ان  أؼًذ اتٍ انهائى انُه

ًُْثِذِع  أؼًذ اتٍ انهائى ان

ًََشِشِع  أؼًذ اتٍ انهائى ان

ٍِ ًَؼىََُح فٍ طُاػِح انؽغاِب انهىائ  أؼًذ اتٍ انهائى ان

ًُْمُِِغ  أؼًذ اتٍ انهائى ان

ًُْمُِِغ  ًِْرِغ فٍ ششِغ ان ًُ  أؼًذ اتٍ انهائى ان

 أؼًذ اتٍ انهائى انًُظىيُح اناليُُّح فٍ انعثِش 

 أؼًذ اتٍ انهائى انَُفؽَح انًمذعَُح فٍ اخرظاس انَشَؼثُح 

 أؼًذ اتٍ انهائى انىعُـهِح

 أؼًذ اتٍ انهائى ذشغُُة انشائغ فٍ ػهى انفشائغ

 أؼًذ اتٍ انهائى َشْشُغ انَعْؼَثِشََِح 

 أؼًذ اتٍ انهائى َشْشُغ انِكفاََِح 

ٍِ انثُّا   أؼًذ اتٍ انهائى يخرظُش َذهخُِض ات

 أؼًذ اتٍ انهائى َضػُح انُُّظاِس فٍ ِطُاػِح انُغثاِس 

 أؼًذ اتٍ انهائى وانعًُم انىظُضُج فٍ انفشاِئِغ
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