
 
 النــــــص

ْ اَ  ِ  نِ وْ كَ  الْ ِ� اهللاِ  اِت آيَ  نْ مِ  ةٌ آيَ  ُت قْ وَ �
ُ

ِ  س� ،� َ  وَ  هِ ب َ َال وَ  رُ عُ ْش �   يعُ طِ تَ ْس  �
َ
  اهُ رَ نَ  نْ أ

َ
ِ رَ  ر� مُ ،/َ  هُ َس مَ لْ نَ  وْ أ  و7َُ يُ (ا مً ارِ ا َص 4بً ت

ْ  عَ مَ  مA، Bُ )ازً جِ ا َ= >ً غِ َص  ُل فْ الط8   عَ مَ وَ  ةً دَ امِ جَ  ةً بَ لْ َص  رُ ذَ بْ Oُ  حِ مْ قَ الْ  ةَ بB حَ َو�َُشاِهدُ ،الً جُ رَ ا فَ ابI َش فَ  الً فْ طِ  >ُ ِص يَ  مB و Aُ بُ Dَْ  ِت قْ وَ ا�
 اRِ وَ تَ 

َ ْ
َ  مA Bُ  ةً يلَ سِ فَ  >ُ ِص تَ  اRِ يَ ا�لB وَ  امِ يB  األ U وَ  اهَ ودُ عُ  د� تَ ْش َO نَ سَ  رُ هَ ْظ ِ َ̂ ِ[ُ تَ \ْ تَ وَ  اهَ لُ اب  ا .هَ ادُ َص حَ  ُ̀ حِ يَ ،

         ِ َ  ةُ صB ا قِ هَ Bc إ
ْ

dوَ  اةِ يَ ا ْ ْ ِت وْ مَ ا� ْ هَ لُ َط hَ  ةِ ايَ هَ ا8g وَ  ةِ ايَ دَ ،اfِْ اءِ نَ فَ الْ وَ  ودِ جُ وُ ،ا�  . ُت قْ وَ ا ا�
   اهللاِ  انَ حَ بْ اسُ يَ         

َ ْ
  ُض رْ األ

َ
ُ غَ تَ ا Oَ نَ امَ مَ أ B<  ِالٍ حَ  نْ م  ِ  شَ  نْ مِ  ُل دB بَ mَ يَ  ُس قْ الطB  وَ  الٍ حَ  lَ إ

ْ
ِ  نٍ أ   شَ lَ إ

ْ
  اٍف فَ ، جَ  دٍ رْ بَ  وَ  رp ،حَ نٍ أ

ِ  ثَ uِ مْ ا /َ دً ي8 سَ  ُت قْ وَ  ا�ْ tَ بْ sَ وَ  انٍ ضَ يَ َ̂  وَ  ُ  َت اب
ْ

wًيااِض مَ  ى،َط ا  ِ  lَ إ
َ ْ
ِ َ=  هُ يقُ عِ يُ الَ  امِ مَ  األ  . ءٌ َ|ْ  هُ فُ وقِ يُ  الَ  وَ ، ٌق ئ

         ِ ْ  نB إ   ةٌ يB يعِ بِ َط  ةٌ رَ اهِ َظ  َت قْ وَ ا�
َ
ِ ، َ�َ  ةٌ B�ِ زَ أ

ْ
ْ  اإل   انِ َس �

َ
َ  ا وَ هَ مَ هَ فْ /َ  نْ أ U غِ تَ ْس Bيدُ فِ ا يُ يمَ ا ^ِ هَ ل  ِfْادَ بَ عِ الْ  وَ  دَ الَ ا. 
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 bّسان العاقل هو اeاس�تغالال اإل hسعى إىل تنظمي وق;ه و اس�تغالn لفائدة و السّ  ،اعقالنيّ يr ليه	داد .یعود  
ة اس�تغالh و احملافظة 	ليه ية الوقت و {يفzّ ث فzه عن أمهّ تتxدّ أسطر  10الیتعدى  نّصاtكتب                         
       امخلسة ومسWشهدا ببعض احلمك.اسام من األسامء  موّظفا                        
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)زاجًزجِجَِ>>>ا =ا =غغغ>ً>ًصغِغِصَصَفلُلطْف8لط8

َ ْ
أل
ْBاميBوَوَِيBBللليَيَوووا�لا�لRاRِفصُ>تتتصِصتتََِييَيَا ف
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صصصننّصّصّ ما ما یدل نننل من اخرج من ا
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