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مجووزية مصس العسبية
وشازة األوقاف
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حكوم الطفل قبل والدتى

ممممممايؿدُ مٓ مربِّ ماظعوٌنيَ م ،ماظؼوئؾٔ ميف مطؿوبفِ ماظؽرؼؿ م:م{ظِؾَّفِمعُؾْؽُماظلٖؿَووَاتِموَاظْلَرِضٔم
المإظفَمإٔالَّمآُم
ؼَكِؾُؼُمعَومؼَشَوءُمؼَفَىُمظِؿَـِمؼَشَوءُمإٔغَوثّوموَؼَفَىُمظِؿَـِمؼَشَوءُماظذٗطُقرَم}م،موأَذفدُمأنِم َ
وحدَهُ مال مذَرؼؽَ مظَفُ م،موأَذفدُ مأنٖ مدقِّدَغو موغؾقٖـو محمؿدّا مسَؾدُه موردقظُفُ م ،ماظؾَّفُؿٖ مصَؾِّمودؾِّؿِم
وبورٔكْمسؾَقفِموسؾَكمآظِفِموصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبنحلونٕمإظَكمؼقمٔماظدِّؼـٔم.م م
وبعــــد :ممم م

صؿؿومالمذؽمصقفمأنماظزواج مدـيمعـمدــمآم(سزموجؾ)ميفماًؾؼم،موآؼيٌ معـم
آؼوتف م ،موػق معلؽقظقيٌ مطؾريةٌ م ،موعقـوقْ مشؾقظٌ م ،مذرسفُ ماإلدالمُ مظقلؽـَ مطؾْ معـ ماظزوجنئم
إىل مبعضفؿو ماظؾعض ميف معقدة مورمحي م ،موظقؽقن مدؾقؾًو مظؾؿـودؾ م ،موادؿؿرار مايقوةم
اظؾشرؼيم .م
واتلوضًومععماظػطرةماإلغلوغقيم؛مصننمطؾمإغلونمؼرشىميفمذرؼيمعـمبعدهمتؽقنمدؾؾّوم
خؾَؼَم
يفمبؼوءمذطرهم،موادؿؿرارمأثرهمبعدممموتفم ،حقٌمؼؼقلمدؾقوغفم:م{وَعِـِمآؼَوتِفِمأَنِم َ
َظؽُؿِمعِـِمأَغِػُ ِلؽُؿِمأَزِوَاجّومظِؿَ ِلؽُـُقامإٔظَقِفَوموَجَعَؾَمبَقَِـؽُؿِمعَقَدٖةًموَرَحِؿَيًمإٔنٖمصِلمذَظِؽَمظَكؼَوتٍم
ظِؼَقِمٕمؼَؿَػَؽَّرُونَ}،موؼؼقلمدؾقوغفم:م{وَاظؾَّفُمجَعَؾَمَظؽُؿِمعِـِمأَغِػُ ِلؽُؿِمأَزِوَاجّوموَجَعَؾَمظَؽُؿِمعِـِم
جؽُؿِمبَـِنيَموَحَػَدَةًموَرَزَ َضؽُؿِمعِـَماظطَّقِّؾَوتِ} .م
أَزِوَا ِ
مممممموظؼدماػؿؿماإلدالممبوظـلؾماظذيمػقمٔرةماظزواجماػؿؿوعّومبوظغّوميفممجقعمعراحؾم
حقوتف م؛ مصلرػول ماظققم مػؿ مذؾوب ماظغد م ،موػؿ مضودة ماٌلؿؼؾؾ م ،موظؼد مبؾغ معـ ماػؿؿومم
اإلدالم مبوظـلؾ مأن مجعؾ مظؾطػؾ محؼقضًو مضؾؾ معقظده م ،مبؾ موضؾؾ مأن مؼصؾح مجـقـّو ميفم
بطـ مأعف م؛ مظؿؿقؼؼ مظف محقوة مرقؾي مطرميي موصؼ ماظضقابط ماظشرسقي مواظؼقاسد ماظرتبقؼيم
اإلغلوغقيم .م
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مممممموعـمعظوػرمػذاماالػؿؿوممحدؼٌ ماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مسـماظؾوءةم،موػلم
اظؼدرة مسؾك مهؿؾ مأسؾوء ماظزواج م ،محني مضول :م(ؼَو معَعِشَرَ ماظشٖؾَوبِ معَـٔ مادِؿَطَوعَ ماظؾَوءَةَم
صَؾْقَؿَزَوٖجِ م،مصَنٔغٖفُمأَشَضٗمظِؾْؾَصَرٔ م،موَأَحِصَـُمظِؾْػَرِجٔ م،موَعَـِمظَؿِمؼَلِؿَطِعِمصَعَؾَقِفِمبِوظصٖقِمٔ م،مصَنٔغٖفُمظَفُم
ؤجَوءْ)مصوظؾوءةمػل ماظؼدرةمسؾكماظقصوءمحبؼماظزوجقي م،موسؾكمذظؽمصوظؾوءةمال مميؽـمأنم
تُقصر مأو متُؼصر مسؾك ماظؼدرة مواظطوضي ماىـلقي مصقلى م ،مإذ مظق مطوغً ماظؾوءة ماٌطؾقبيم
ػلماظؼدرةماىلد ؼيمصقلىم،مظَؿَومسؼَّىماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مسؾكمضقظفم:م(ؼَوم
عَعِشَرَ ماظشَٓؾَوبِ م ،معَـٔ مادِؿَطَوعَ معِ ِـؽُؿُ ماظؾَوءَةَ مصَؾْقَؿَزَوَٓجِ م) مبؼقظف م :م( موَعَـِ مظَؿِ مؼَلِؿَطِعِ مصَعَؾَقِفِم
بِوظصَٓقِمٔ م )م،محقٌمؼذطرماظػؼفوءمأنماظؿقجقفمػـومإىلماظصقممٌومظفمعـمأثرميفمطلرمحدةم
اظشفقة مظدى ماظشؾوب مشري ماظؼودر مسؾك مهؿؾ متؾعوت ماظزواج موعلؽقظقوتف ماٌوظقيم
واالجؿؿوسقيمواظـػلقيم،موإالمٌومطونمهلذاماظؿعؼقىمأثر م،موظؽونمسؾكمطؾمعـمادؿطوعم
اظؾوءةماىلدؼيمأنمؼؿزوجمبغضماظـظرمسـماالسؿؾوراتماألخرىم.م م

مممممموسؾقفمصننماظؾوءة متعين ماظؼدرةماظعوعيمسؾكمضقودةمدػقـيمايقوةماظزوجقيممبومتؼؿضقفم
وتؿطؾؾفمعـمتؾعوتماضؿصودؼيموعلؽقظقوتماجؿؿوسقيمغظؾؿمأبـوءغوموبـوتـومزؾؿّومطؾريّامإنم

محؾـوػؿ مإؼوػو مدون ماحؿؿوهلؿ مهلو مأو مضدرتفؿ مسؾك مػذا ماالحؿؿول مأو محؿك مجمردم

إدراطفؿ مٌو مؼؼؿضقف مواجى مطؾ معـ ماظزوجني مووه ماآلخر معـ محؼقق موواجؾوتم
وعلؽقظقوت م ،موعو مٕ مغفقه مهلؿ معو مؼغؾى مسؾك ماظظـ مععف مسؾك مأضؾ متؼدؼر منوح مػذام

االرتؾوطم،موإالمصؿومدِـرٓ محوالتماظطالقماٌرتػعيمبنيماظشؾوبماٌؿزوجنيمحدؼـّومإنمٕم

ؼؽـ مسدم متلػقؾفؿ موتفقؽؿفؿ مبوظؼدر ماظؽويف موإدراك مطؾ معـفؿ مٌو متؿطؾؾف موتؼؿضقفم

حؼقق مبـوء ما ألدرة ماظلقؼي مطلدوس مظؾـوء مجمؿؿع مدقي معؿؿودؽ مضودر مسؾك مصـعم
ايضورةمواضؿقوممسؾوبمايقوةماظصعؾيم.م م

وإنمعـ مصقرماالدؿعدادمواظؿفقؽيمضؾؾماظزواجم :ماالستعداد الصحي مبلنمؼؽقنم

اظزوجون ميف محوظي مصققي متمػؾفؿو مظؾـوء مأدرة مضقؼي م ،موؼعرف مذظؽ معـ مخالل متقضقعم

( )3م

اظؽشػ ماظطيب مسؾقفؿو م ،مواظذي مأصؾح مضرورة مسصرؼي م ،مٌو مؼرتتى مسؾقف معـ مضؿونم
اظؿقاصؼماظصقلمبنيماظزوجنيمعـمسدعفمحؿكمالمؼدصعماظطػؾمضرؼؾيمالمدخؾمظفمصقفوم،م

صننمعـ محؼ ماظطػؾ مأن مؼـؾً مضقؼٍّو مؼوصعّو مدؾقؿّوم ،مشري معؾؿؾك مبلعراض مسضول مؼرثفو معـم

أحدمواظدؼفم،موضدمأجوزماظػؼفوءمعـعماٌرأةمعـماإلنوبمإذامطونمؼُكشكمعـفمضررمسؾكم
حقوتفومعلؿؼؾؾًوم،مأوماغؿؼولمعرضمعُفؾِؽمإىلماىـنيم .م

مممممموؼدخؾ ميف مػذا مايؼمعو مدسو مإظقف مأػؾ ماظطى معـماظؿقذؼر معـ مزواج ماألضورب مٌوم
ؼرتتى مسؾقف ميفمبعضمايوالت معـ ماغؿشور مسدد معـ ماألعراض ماظقراثقي م ،موعـماظػؼفوءم
عـ مهدث مسـ مصضؾ ماالشرتاب ميف ماظزواج م ،محقٌ مإغف مؼقدع ماظروابط ماألدرؼيم
واظصِّالتمبنيماظـوسم،مطؿومأطدمسؾؿوءماهلـدديماظقراثقيمبلغفمؼؼقِّيماظـلؾم .م
وعـ مصقر ماالدؿعداد ماظصقل ماظؿلطد معـ مأن مطال معـ ماظرجؾ مواٌرأة ميف مدـم
ضودرة مسؾك مهؿؾ مأسؾوء موتؾعوت ماظزواج م ،موالمذؽمأن ماإلضدام مسؾك متزوؼٍ ماظؼوصراتم
اظالتل مٕ مؼؽؿؿؾ مغضففـ مسؼؾًو موجلؿّو مصقفمعومصقفمعـماظضررمواظظؾؿمظؾطػؾماظذيمظـم
قؿٍَٖ مبلن ماظعرف مضد مجرى مبزواجم
جيد معـ مؼؼقم محبؼ مرسوؼؿف م ،موظقس مألحد مأن مؼَ ِ
اظصغرية مبعد مبؾقشفو ميف مبعض ماألعوطـ م ،مصنذا مطون ماظعرف مضوبطًو مععؿربّا مظدى ماظػؼفوءم
صنن ماظعرف مال مؼؼصد مبف ماظعرف ماًوص م،مإمنو مػق ماظعرف ماظعوم ماظذي متعورف مسؾقف ماظؼقمم
وإن مٕ مؼلـقه مضوغقغّو م،مصؿو مبوظؽؿ مإذا متعورف مسؾقف ماظؼقم مودـقه مضوغقغّو مأو مأضرتف مجموظلفؿم
اظـقوبقي ميف مضقء ماظددؿقر ماظذي ماصطؾققا مسؾقف موارتضقه مظؿلقري مذؽقن محقوتفؿ موتـظقؿم
حرطؿفوم،مغوػقؽمسؿومضررهماظشرعمعـمحؼمايوطؿميفمتؼققدماٌؾوحمظؾؿصؾقيماٌعؿربةم
مبومالمؼؿعورضمععمغصمصرؼحمضطعلماظـؾقتمواظدالظي .م
وعـ مػذه مايؼقق ماظيت مؼـؾغل مأن مؼعؾؿفو ماظزوج مضؾؾ ماظزواج م :حل الطفل يف
الهفاية املادية م ،مصؼدمأظزمماإلدالمماظرجؾمأنمؼؽقنمضودرّامسؾكمهؿؾمتؾعوتماظزواجم
اٌودؼيمضؾؾماظزواجم؛مألنماظزواج معلموظقي معودؼي موععـقؼي مؼؿقؿؾفو ماظشوب م ،مصنن مادؿعدم
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هلو مأضدم مسؾقفو م ،موإن مطون مععدعّو موجى مسؾقف مأنمؼؿعػػم،موالمؼؼقؿ مغػلف مصقؿو مجيؾىم
اظضرر مظف موظغريه مممـ متؾزعف مغػؼؿفؿ م ،محقٌ مؼؼقل مدؾقوغف م :م{وَظْقَلِؿَعِػِػِ ماظَّذِؼـَ مظَوم
ؼَفِدُونَ مِغؽَوحّو محَؿٖك مؼُغِـِقَفُؿُ ماظؾَّفُ معِـِ مصَضِؾِفِ} ،موؼؼقل مغؾقـو م(صؾك مآ مسؾقف مودؾؿ) م:م
(طَػَكمبِوٌَرِءِمإثِؿّومأنِمؼُضَقِّعَمعَـِمؼَؼُقتُم)م.م م
نرلو من حل الطفل أن يهون لى أبوان صاحلان م :محؿكمؼـشلميفمأدرةمصوييم
تُقلـ متؼقميف موتلدؼؾف موتربقؿف م ،مصػل مزالل ماألدرة ماظلقؼي ماٌؿؿودؽي متـؿق ماًاللم
اظطقؾي م ،موتـشل ماًصول ماظؽرميي ،موؼعقش ماظـشءماظصوحل محقٌ متلقد ماٌقدة م ،موتـؿشرم
اظرمحي ميف مجـؾوت مػذا ماظؾقً ماظؽرؼؿ م ،مظذا مأعر ماظشرع مايـقػ ماظرجؾَ مأن محيلـم
اخؿقورماظزوجي م،مصؼَولَم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م(تُ ِـؽَحُماظْؿَرِأَةُمظِلَرِبَعٕم:مظِؿَوظِفَوم،موَظِقَلَؾِفَوم،م
وَظِفَؿَوظِفَو م ،موَظِدِؼـِفَو م ،مصَوزْػَرِ مبِذَاتِ ماظدِّؼـٔ متَرٔبًَِ مؼَدَاكَ) م ،موطؿو مأعر ماظشرع مايـقػم
اظرجؾ محبلـ ماخؿقور ماظزوجي م ،مأعر موظل ماٌرأة مطذظؽ محبلـ ماخؿقور ماظزوج م ،مصؼولم
(صَؾَّك مآُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مخمورؾّو موظلٓ ماٌرأة م :م(إٔذَا مجَو َءطُؿِ معَـِ متَرِضَقِنَ مدِؼـَفُ موَخُؾُؼَفُم
صَزَوِّجُقهُ م،مإٔظَّومتَػْعَؾُقامَتؽُـِمصِؿِـَيٌمصِلماظْلَرِضٔ م،موَصَلَودْمسَرٔؼضْ)م،مصؼدماذرتطماإلدالمماظدؼـَم
ؼم
سؾك مأن مؼؽقن معَ ِرضِ ٘قو مالمأيٖ مدؼـمطونم،مواًؾؼمسؾك مأن مؼؽقن معَرِضِق٘و م،مالمأيٖ مخُؾُ ٕ
طونم ،موسؾكمأالمؼُكدعماظـوسمبوٌظفرمأوماظعرضمدونماىقػرمواظؾؾوبموععدنماظـػسم
وطرؼؿماألخالق.مم م
وممومالمذؽ مصقف مأنمصالحماٌرأةمسوئدمسؾكمزوجفوموبقؿفوموأوالدػو م،مصعـدعومجوءم
رجؾ مإىل ماظػوروقمسؿر مبـ ماًطوب م(رضل مآ مسـف)مؼشؽق مإظقف مسؼقق مابـف م ،مصلحضرم
دقدغومسؿر م(رضلمآمسـف) ماظقاظد موابـف م،موسوتؾف مسؾك مسؼقضف مألبقف م ،موغلقوغف ميؼقضف م،م
صؼول ماظقظد م:مؼو مأعري ماٌمعـني مأظقس مظؾقظد محؼقق مسؾك مأبقف م؟ مضول م:مبؾك م ،مضول م:مصؿوم
ػل مؼو مأعري ماٌمعـني م؟ مضول مسؿر م(رضل مآ مسـف) م :مأن مؼؿكري مأعف م ،موحيلـ مامسف م،م
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وؼعؾؿف ماظؽؿوب م(أي ماظؼرآن)م ،مضول ماظقظد م:مؼو مأعري ماٌمعـني مإن مأبل مػذامٕ مؼػعؾ مذقؽّوم
عـ مذظؽ م ،مصؼد ممسوغل مجُعال م(أي م :مخـػلوء)م ،موٕ مؼعؾؿين معـ ماظؽؿوب محرصًو مواحدّا م،م
صوظؿػً مدقدغو مسؿر مإىل ماظرجؾ موضول مظف م :مجؽً مإظل متشؽق مسؼقق مابـؽ م ،موضد مسؼؼؿفم
ضؾؾ مأن مؼعؼؽ م ،موأدلت مإظقف مضؾؾ مأن مؼلقه مإظقؽ م .موضدمضولمأبقماألدقدماظدؤظلمظؾـقفم
ؼقعّو م :مؼو مبين م ،مظؼد مأحلـً مإظقؽؿ مصغورّا موطؾورّا م ،موضؾؾ مأن متقظدوا ،مضوظقا م :موطقػم
أحلـًمإظقـومضؾؾمأنمغقظدم؟مضول:ماخرتتمظؽؿمعـمماألعفوتمعـمالمتعقٓرونمبفوم.م
وعـماىدؼرمبوظذطرمأنماإلدالممضدمجعؾماخؿقورماظزوجمحؼًّومأصقؾًومظؾؿرأةمطؿومػقم
حؼ مظؾرجـؾ م ،موظؽل متُؾدي ماٌرأة معقاصؼؿفو مسؾك ماظـؽوح مالبد مأن متؽقن مسوضؾي مواسقيم
رذقدة م ،محؿك مؼؿلـك مأخذ مإذغفو موعشوورتفو م ،موأن متؽقن مضد مبؾغً مدـ٘و متُؿَؽّـُفَو معـم
اخؿقور ماظؽػء مهلو م ،مصؼد مغفك ماإلدالم مسـ مإطراه ماٌرأة مأو ماظػؿوة مسؾك ماظزواج م ،مصؼدم
جَوءَتِ مصَؿَوةٌ مإٔظَك ماظـٖؾِلِّ م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م ،مصَؼَوظًَِ م :مإٔنٖ مأَبِل مزَوٖجَـِل مابِـَ مأَخِقفِم
ظِقَرِصَعَ مبِل مخَلِقلَؿَفُ م ،مصَفَعَؾَ ماظْلَعِرَ مإٔظَقِفَو م ،مصَؼَوظًَِ م:مضَدِ مأَجَزِتُ معَو مصَـَعَ مأَبِل م ،موََظؽِـِ مأَرَدِتُم
أَنِمتَعِؾَؿَماظـِّلَوءُمأَنِمظَقِسَمإٔظَكماظْكبَوءِمعِـِماظْلَعِرٔمذَلِءْ)م،مطؿومؼـؾغلمأنمؼؽقنمطِالماظزوجنيم
عمػؾَنيمظؿقؿؾمتؾعوتماظزواجموعلؽقظقوتفمبؽؾمأبعودهموجقاغؾفم.م م
ممممممومن مظاهس احلفاظ على حل الطفل يف احلياة م:مإبوحيماظػطرميفمرعضون مظؾقوعؾم
واٌرضع مإذامطونميفماظصقوممضررمسؾقفومأومسؾكمجـقـفوم،مصعـ مأَغَسٕ م(رضلمآمسـفُ)م،م
سَـِ ماظـٖؾِلِّ م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)م،مضَولَ م:م(مإٔنٖ ماظؾَّفَ موَضَعَ مسَـِ ماظْؿُلَوصِرٔ مغِصِػَ ماظصٖالةِ م،م
وَاظصٖقِمَم،موَسَـِماظْقُؾِؾَكموَاظْؿُرِضِعٔم)م.م م
مممممموعـ مػـو مؼؿؾني مظـو معدى محرص ماإلدالم مواػؿؿوعف محبؼ ماظطػؾ ميف مايقوة ماظيتم
وػؾفمآمإؼوػوم،مصالمؼمثرمسؾكمادؿقؼوضفمهلومأيٗمدؾىٍمعـماألدؾوبمرٔسَوؼيًمهلذامايؼ .م
م
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ممممممايؿد مٓ مرب ماظعوٌنيم ،مواظصالةمواظلالممسؾكمخومتماألغؾقوءمواٌردؾنيم،مدقدغوم

حمؿدم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)،موسؾكمآظفموصقؾفمأمجعني.مم
إخوة اإلسالو :

ممممممإنمعـمعظوػرمسدممايػوزمسؾكمحؼماظطػؾم:مإطـورمربماألدرةمعـماإلنوبمدونم
عراسوة ميوظؿف ماٌودؼي موزروصف ماالجؿؿوسقي موحول مزوجؿف ماظصققي مبشؽؾ مؼمثر مسؾكم
تربقيمأرػوظفمصالمؼلؿطقعمأنمؼـػؼ مسؾقفؿم،مأو مؼعؾؿفؿم،مأو مؼُقلـمتربقؿفؿمصقصؾققامسؾؽّوم
ثؼقؾًومسؾكماجملؿؿعم،مصوظزؼودة ماظلؽوغقي مشري ماٌـضؾطي مال مؼـعؽس مأثرػو مسؾك ماظػرد مأوم
األدرة مصقلى م ،مإمنو مضد متشؽؾ مضررّا مبوظغّو مظؾدول ماظيت مال متلخذ مبلدؾوب ماظعؾؿ ميفم
ععوىيمضضوؼوػوماظلؽوغقيم،مععمتلطقدغومسؾكمأنماظلعيمواظضقؼميفمػذهماظؼضقيمالمتؼوسم
مبؼوؼقس ماألصراد ممبعزل مسـ مأحقال ماظدول موإعؽوغوتفو ماظعوعي ميف ماظصقي مواظؿعؾقؿم
واإلدؽونمواظؾـكماظؿقؿقيم .م
مممممموسؾقف مصنغـو مغمطد مأن متـظقؿ ماظـلؾ مضضقي مذرسقي موورـقي م ،موػق مواجى ماظقضً م،م
صوظؽـرة ماظيت متدسق مإىل ماٌؾوػوة مػل ماظؽـرة مُماظـوصعي ماظؼقؼي ماٌـؿفي م ،ماظيت مال مميؽـم
أن متؽقن مسوظي مسؾك ماآلخرؼـ ميف مرعوعفو موطلوئفو مودوائفو م ،مأعو ماظؽـرة ماظضعقػيماهلزؼؾيم
اظيتمتؽقنمسوظيًمسؾكمشريػومصفلماظيتمذؾففوماظـيبم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)مبغـوءماظلقؾم
،محقٌمضولم(صؾكمآمسؾقفمودؾؿ)م:م(ؼُقذِؽُمأَنِمتَدَاسَكمسَؾَ ِقؽُؿُماظْلُعَؿُمعِـِمطُؾِّمأُصُؼٕمطَؿَوم
تَدَاسَكماظَْلطَؾَيُمسَؾَكمضَصِعَؿِفَو) مضَولَ:مضُؾْـَو:مؼَومرَدُقلَماظؾَّفِ م،مأَعِـِمضِؾَّيٍمبِـَومؼَقِعَؽِذٍ؟مضَولَ:م(أَغِؿُؿِم
ؼَقِعَؽِذٍمطَـِريْ م،موََظؽِـِمَتؽُقغُقنَمشُـَوءّمطَغُـَوءِماظلٖقِؾٔ) ،مصفل مطـرة معذعقعي مال مممدوحي م،مصننم
اظعربة مواٌؾوػوة مايؼقؼقي متؽقن مبوظؽقػ مال مبوظؽؿ م،موػـو متؽقن ماظؼؾي ماظؼقؼي مخريّا مأظػم
عرة موعرة معـ ماظؽـرة ماظضعقػي م،موصدقمآمتعوىل محقٌ مضول م:م{ؼَو مأَؼٗفَوماظَّذِؼـَمآعَـُقامضُقام
أَغِػُ َلؽُؿِموَأَػِؾِقؽُؿِمغَورّاموَضُقدُػَوماظـٖوسُموَاظْقِفَورَةُ}.مم م
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