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 مقدمة:

أخالقيللفوهونثمقيللوهوقثممللدهونحللفقوهعدكلل هقثممللدهه-نللاهملن للاهمل فنللةهجللعهملن  نلل هه-ةهلكللمهن  لل

ملعنلللللمهوملفلللللوثرهجي لللللفنهوىلللللاوه نهونلللللفهت حصلللللعهمل  منللللل هنلللللاه ف للللل هملن    لللللياهجي لللللفنه

وملننفرسللللياهل اللللفه فمهواللللخهملنيعللللفسهمرخالقللللعهتع حللللاهقسلللل ثرمهععفاللللدتفه للللياهملن    لللليانه

أقمءهن  لللعهملللففنهت اجللل هملللاهمرخزلللفءنهومل  لللفو موههتو  نلللثفهوجللللفهلللل ه فلفلللوثرهمل لللفق ه للللع

  .ملضللللللفرهه فلن  للللللةنهأوهنالللللل صوي فنهأوه ف  فللللللففهملللللللخ هعفلللللل  دج هاللللللخ همل دنللللللةهمل  فللللللية

وتك فلل هاللخمهملدسلل ثرهقثعلل هومن امنلل هنللاهقللثههم ل لل ماهمرق للعهوم  نللف همل للفقسهموللعهأانيللةه

ه .ع ظي هاخ هملن  ةهناه ف  هملعفنوياهجي ف

يدلةهجيهم ا فهملدفضاه أ  فهعوكهملن  ةهمل يهع   ه  اهموثاهعدضياهمرقوتةهناهععا هن  ةهمل 

ن فقرافهملزحيعيةهوملنايدههنعنويفًنهوذلكهالس  دمن فهجيهمالجهمرنامضهوملثقفتةهن  فهوملنففمدهه

هموعهعا ي  فم

 أخالقيات ممارسة مهنة الصيدلة

 يةهأخالقيةنهايهمل وف ةهمل يهت    فهأفهملندخمهملزحيعيهل دليوهننفرسةهن هه:فلسفة النجاح -1

كمهن فهل دليوهمل  فحنه ذمهمم حا فهأفهمل  فحهتكناهجيهمل  ثسهملنفقيهجلطنهجلد فهموعهمل ثره

"قور فكأصدفبهرسفلةهع ف همآلخاتا"مهجفل  فحهملدليليهاثهنفه ف زي هأفه لدن هلآلخاتانه

هالهتع ي هواخم هل فن هتلدنث  هأف همآلخاوف هتف زي  هولك  ههوليسهجينف هملخمون ه  كفر  فلضاوره

همتع يهأفه فوكهسحيالًهوسزفًهون ثم  فًهجيهملديفه

ملعفنوثفهجيهن ففهملامفتةهمل ديةهتعنوثفه أىا هملن انه يدهأفه :اإليمان بشرف المهنة -2

 :ذلكهراياه ااهيا
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أول نف:هأفهعنفرسهاخ هملن  ةه كمه علففهو خالصنه" فههللاهتد ه ذمهمنمهأندك همنالًهأفه

 ." ل  ت

 قف ي نف:هأفهتامميهكمهننفرسهلون  ةههجيهسوثك هوع اجفع همل ووهملكات م

موعهىا هن  ةهه–وموعهرأس  هأامهملعو هه–للدهمع لتهىامئحهملن  ن ه :أخالقيات المهنة -3

مل يدلةهو حو فنهجفل يدليهنؤعناهموعهصدةهمل  سهملحااتةهوايهناهأقناهنفهلد هم  فففنه

عهوأمامضهمل فسنهوذكاهملام يهجيهجضمهمل يفقلة:ه)أ   هقدهونؤعناهموعهأسامرهملناض

هع ضيمهص فم   ؛ه هوملُنوكهموع همرقتفف هأام همع فس هن  ف هلصياا ن هع  ن  هلَ  هخ فالً  نعثم

هجيه هملن  ثف ه فك اف  هملدمئنة هون فادع   ه لي  ؛ هملدف ة ه اده هوملّفثقَة هملنوثر ومم ام 

هملدمئ  هوما نفن   هص فم   ؛ هوعدفيا هجإفههملنعاجة هغياا ( هموع هوملامنة هملفاور  إقخفف

َما همل يدليهقدرهن    هومظي هىاج فهل هتفع ه الّهأفهت  ا ه ِنفهتويوه لدرافهونكف   فنه

جعوعهمل يدليهأفهت  فه كمهص ةهنف ةهعَويوه فلاا هملاجي هملخيهنحف ههللاهم هو مهلناه

نفهموي ه فلنلف مهأفهتفنثه   ف هتلضثفهنثمئجهمل فسهوتنفدثفهآالن  هوتُ اِّ ثفهُكا َ  نهك

ماهمرعكفبهكمهنفهالهتويوه  هو ن    نهكفل دم نهوملكخبنهومل  تيفنهومل كحُّانهومقمفءهنفهاله

ه.تعا نهوأكمهأنثمفهمل فسه فلحفهم

لعمهناهأا ه ثم  هع خت همل  سنهاثهأفهتدربهم  فففه  ف هموعهمالك  فءنهه:تهذيب النفس -4

هكونفوهمرقت همحفسهملع هوقومجعكهونا هوغ فرهجيه  فكن هذلك:"قين كهجيهمنوكن هجي لفق

  ."أولعه فل دايهناهغفتفعك

 

موعهمل يدال يهأفهالهت ثقفهماهمل عو هند هملديفهننيثهناهملنعاو هأفه :التعليم الذاتي -5

ملعوثاهملزحيةهت  دقهأكعاافهكمهسح هس ثمونهجناهوقفه  ه هالم هوقامءع هم دهتثاهع ا  نه

  .ةهمل لدانهو فل فليهعلدت همل دنةهمرني ةهملنني هجواهتف زي هنثمكح

ليفتهمللضيةه"ىزفره"هأوهذكفءهم  نفمينهو  نفايهن تجهناهمل ثمقهومل ففنحهه:فن التعايش -6

وملعزفءنهوكمهن فهنزفل ه أفهتدربه  ف هموعهجاهمل عفتشنلكيهت  حهجيهنيفع هملا  يةه

همل فسهموع هعلحم همل  أف هأسفسيفوهاخم هونا هجثمرسههوملن  يةن ها فر هعدررهأف هوأف مالع  ن

و نفهأ  فه  عفنمهن ه  فيفوهن عدقههوقلفجفوهن حفت ةنهو  ا هه .هحيعيةه ي   هرسحفبهكعياه
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هلو ثمرسهملزحليةهومل  فيةه هلحعضهعحعفً هملحااهناهع  يفه عض   هعثمض هموي  مل ظاهمنف

  .وملعاقيةنهجعوي فهأفه  عفنمهن همل ني هناهن زووهملنففومههوملعدف

ناهأولعهوأ ا همرخالقيفوهملال نةهلو يدليهجيهمنو هوهننفرس  هملن  يةنهمل دسه :الصدق -7

هموي ه ههللا هصوع هملاسثف هندتث هلناتضن همالس افره هو لدا ه ه   ح هو دا هقمئنفً و  خكا

واثهليسهصدسهملكونةهجدف نه مهوصدسهمل يّةهوصدسهملعنمهه ."وسو :"ملنف افرهنؤعنا

ملعالقفوهم  فف يةهكو فنهجفل يدليهصفقسهجيههوح هلوعو نهصفقسهجيهومرقمءنهولخمهج ثهتانمه

أقمءهنلثسهوظي   نهصفقسهجيهصا هملعالجهلناضف هو  د  نهصفقسهجيه  امءهأ دفق ه

 .ملعونيةنهصفقسهجيهأنثمل هكو ف

 

هكن  ديهه:التواضع -8 هلو يدلي هأل ا هواي ه  فففن هكم هت  فه  ف هأف هت   همل ثمض  ىينة

جعوعهمل يدليهأفهتكثفهن ثمضعفًنهن   حفه .ن كفرهملنحفىاه  ن ثرهمل فسلو دنةهملعفنةهومال

مل عفليهموعهملناضعنهومل ظاههملدو يةهل  هن نفهكففهنف ثما هملعونيهأوهمال  نفمينهج خمه

هاثهنفهت عو هنثض همن اماهمآلخاتام

هوناه: حفظ السر -9 همل فسهوأسامرا ن هخ ثصيفو هنا هكعيا هموع هعزوع ف همنو ف ههحيعة  ف

ه .أخالقيفوهملننفرسةهايهملد فظهموعهأسامرهملناضعه  أو

مل يدلةهن  ةهىفقةهنض يةنهومل عفنمهن ه ثميفوهن  و ةهناهجئفوهه:الصبر والحلم -11

هناهمل حاهوسعةهمل درنهج خمهم ثفنهوملعف يهسات هملصض نه هكحيامً ملن  ن هت زو هقدرمً

جاله دهلو يدليهأفهت دوعه لدرهكحياهوملعفلثهالهت دنمهأق عهأل نهومآلخاهالهت دنمهمال  ظفرهنه

ناهمل حاهوملدو هومر فهنهجي دنمهع اجفوهملناضعهنهوالهتلف مهمرذ ه نعو هكأفهتن   هماه

 .صا هملعالجهلناتضهأغوظهمللثفهنعالًنهأوهتل اهجيه مزفئ هنل هملكفنمهناهملامفتة

هت ه:التعاون والتكامل مع باقي أعضاء الفريق الصحي -11 همل كفنم هاخم هجيهجإف  

همل يده همل يدال ية هملننفرسة هوأخالس هأسفسيفو هنا هواث هملناتض   .ن ودة

هماهأذاف  فه هليفته حعيده هوأنف هأ  ف همل يدلةن هن  ة ه عضهآقمبهوأخالقيفوهننفرسة اخ 

ه . نيعفًنهولكاه داه ؤكده نيعفًهموعهمالل  ماه  ف
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 لةالصيد لمهنة واألخالقيات القيم

ن  ةهمل يدلةه اكمهمفاهناهملنعفتياهمرخالقيةهلن  ةهملز هنهوعُددقهمس  حزتهملنعفتياهمرخالقيةهل

هموي ه هنيثهتد   هن هوملن  ي هملا  ي همل عيدتا هموع هوسوثك  هأقمء  هكي ية هلو يدلي هملنعفتيا اخ 

هوملن  ية همل فصة هنيفع  هجي هومرخالقيفو همللي  هنا هملنف ث  ه  س هموع هتدفجظ هأف  .ملثم  

نكاهأفهتؤقيه لعه م مةهه َفهأيه لصهجيهمللي همرخالقية ُُ موعهصعيدهملديفههملا  يةهلإل فففهنهُي

هك فءع  هخحاع أو هأو هملن  ي هأقمء  هنف ث  هكفف هن نف هملن  يةن هملديفه هصعيد هموع ه     .ملعلة

 

هو فآلخاه لعهقالثهن نثمفوه ه ن     هلو يدليهموعهأسفسهمالق   همرخالقية هع  يفهمللي  وتُنك  ف

ه:كفل فلي

 ه .ملناتضمالقةهمل يدليهن ه

 ه .مالقةهمل يدليهن همل نالء

 عزثتاهمل يدليهل  ف هموعهمل عيدتاهملعونيهوملن  ي. 

 

 :أخالقيات الصيدلي في عالقته مع المريض 

مدهاخ هملعالقةهملن  يةهمللفئنةهموعهأسفسهأخالقيه نعف ةهنيعفسهنهواخمهتع يهأفهموعهمل يدليه ُُ ُُ ُُ ُو

هملعلةهنهو  فءهموعهذلكهجإفهموعهمل يدليهأفهتو  اهجي عفنو هه ل  منفوهأخالقيةهع ف هملن  ن هملخيهن د 

 :ن هملناضعه فل فلي

ه

 من اماهملعالقةهملن  يةهن هملناضعهنهومل  ا ه أنف ةهوصدسهوندحة.  

 نففمدههملناضعهموعهملثصثفه لعهأق عهقر فوهمالس  فقههناهملعالج.  

 فءهعثجياهملامفتةهمل يدال يةهلوناتضهموعهأموعهنف ث هناهملك . 

 من اماهمن يف فوهوقي هون  لةهملناتض.  

 قم هنوهملناتضهجيهعوليهملامفتةهمل ديةهملعفليةهملك فءههوذموهملنف ث همرخالقيهوملن  يه

 ملناع  م

 قم هنوهملناتضهجيهمخ يفرهنفت عووه فلامفتةهمل يدال ية.  
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 علدت هملنعوثنفوهملدومئيةههلوناتضه زاتلةهن  ثنة.  

   نففمدههملناتضهليافرره اكمهجعففهجيه ا فنجهملامفتةهمل يدال يةهمل فصه.  

 عثجياهملامفتةهمل يدال يةههلوناتضهن هأخخهخ ثصي  ه عياهمالم حفرم 

 وملليفاه كمهنفهتو اهلدنفتةهساتةهملنعوثنفوهمل فصةه  ه.  

  ضنففهمس نامرتةهرمفتةهملناتضهعدتهأتةهظاو. 

 يةهملناتضننفتةهملدلثسهمل فصةه   ثص.  

 ملندفجظةهموعهقلةهملناتض.  

 ع   هملننفرسفوهومل  اجفوهمل يهعني ه ياهملناضع. 

ه

 :في عالقته مع زمالء المهنة أخالقيات الصيدلي

 مآلخاتاهنهوكخلكهملعفنوياهجيهن ففههت  هأفهت لحمهمل يدليهنفؤوليةهملعنمهن همل يفقلة

ه هوسوك هأهحفء هنا همل دية هنوململامفتة هسالنةه ناتضهوغياا  هنف ث  هرج  ه  د  ذلك

  .وجعفليةهملامفتةهمل يدال ية

 هع ا هناه هأي هصدور هنفف هجي همروف هملنلفا هملناتضهجي همم حفرن ودة همل يدلي موع

ت  هماهسثءهجيهمرخالسهملن  يةهأوهمداهملك فءههمهم دهذلكهه نيمهآخاهجيهملامفتةهمل دية

ملنع ينهلدمهاخ همللضيةهو  عفقهه ن فقاةهملنثضث هنحفىاههن هملا صهموعهمل يدليهملليفا

  .مل زاهماهملناتض

 موعهمل يفقلةهأفهتلدرومهوتد انثمهن  ثاهوقينةهوأانيةهملعنمهمل نفمي.  

ه

 :هتطويرالصيدلي لنفسه على الصعيدين العلمي والمهني

 كمهصيدليهناهنثقع هت  هأفهتفععهلضنففهنففانةه يئةهن مولةهملن  ةهجيهسالنةهوجعفليةه

 يدال يةمملامفتةهمل 

 ت  هموعهمل يدليهأفهت ع دهوموعهند هنيفع ه فس نامرتةهمل عو ه اكمهتضناهل همالن  فظه

  . نف ث هن فس هناهملعو هوملن فره
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 :أخالقيات المهن الطبية منشأ

قِاهن خهأال هملف ياهموعهأفهمرخالسهايهنزو هأسفسيهريهن  ةمهوللدهأكدوهكمهمل ظ همللدتنةه لعه ُُ

  .ملنزو هنّدهنفهموعهاخم

وللدهقو ته .أس  حطهملصا يثفهمل ُظ همرخالقيةهملزحيةهناهقََفْ هأ لاههمللدت هوناهنحفقوهملاا همل حيوةه

هجيه دمتفوه هرسنيفً همل نعيفوهملزحية هوعح   ف هماان هملفف   همللاف هملفوثرهملن  يهجيهأومخا نعفتيا

همههههههههههههههههههه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هماا همل فس   ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههمللاف

هملكات نه همللاآف هموي ف همل يه صَّ هموعهمرسسهوملنحفقوهمرخالقية هم سالنية هملن  ية همرخالس عع ند

ه هملحااتةن همر  فس هلكم هأخالقيفً ه دوراف نثذ ف هعُاكم ه ناومل ي هكمِّ هوجي هملن ا  .وكمِّ

 :وجينفهتويهنو صهلون فقرهمل يهم حعلتهم  فهمحاهمل فرتخهأخالقيفوهملن اهملزحيةهومر دفثه

 

  Hippocrates ( ق.م 400قسم أبقرط ) 

ه هس ة همليث فف هجي هأ لاه هملزحيهه461ولد همللَفْ  هوهثر ههحية هأسسهندرسة هملز م ه أ ي سمنثلُل 

 .أ لاه(هوأل اهمرهحفءه إعحفم ههمرخالقيه)هملنعاو ه لََف ْه

هتؤقت فه هومل ي هملددتعة همل دية هملن ا هكويفو هكفجة هجي هموي فللف  همم ند هأسفسفً هأ لاه هقََفْ  تاكم

 .مل ات ثفهم ده دمتةهننفرس   هلن    

 :المبادئ الرئيسية لقسم أبقرط هي 

ه.  الفهأسفعخههملز  -1

 . ْهالهتُ ف هجيهملن  ةه الهناهت نفكه أخالقيفوهمللَف -2

 .ن مولةهملن  ةه  د هجفئدههملناتضهوعالجيهضار  -3

 .مال  عفقهماهكمهنفهناهىأ  ه سلفههمل  ياهناهأقوتةهأوهنثمق -4

  .قخثفهن ف فهملناضعهناهأ مهن ودةهملناتض -5

 .مالن  ف هماهمرذ هومل ففق -6

ه.من اماهساتةهملعالقةه ياهملزحي هوملناتض -7

 

هم(1804-م1740  توماس بيرسيفال)



9 

 

اهنهوملخيهمْم ُِنَده1794ي هم  كوي يهقس ثرمًهلألخالقيفوهملزحيةهخفصفًه فرهحفءهمفاهأسسهاخمهملزح

ناهقحمهمرهحفءهمرناتكيياهنهوناهق همم ندع همل نعيةهملزحيةهمرناتكيةه)أهاهأ(مهوكففهاخمهأوفهقس ثره

 زاسهن  و ةهنهأخالقيهتُع ندهناهقحمهايئةهن  يةهليدمهنكففهمرخالقيفوهملن  يةهمللدتنةهوملن فاهه

 .واكخمجلدهوجاهاخمهملدس ثرهنعيفرمًهلوفوثكيفوهت حع هن مولثهملن اهملزحية

هم.1846الدستور األخالقي للجمعية الطبية األمريكية )أ م أ( 

اهناهملدس ثرهمرخالقيهلو نعيةهملزحيةهمرناتكيةهسحعةه  ثقنه ي نفهع ضناه1981ع ضناه ف ةهمفاه

عفعةه  ثقنهوتؤكدهملح دمفهم ضفجيففهجيهمل ف ةهملنعدلةهملدفليةهموعهها2111مل ف ةهملُنزثرههلعفاه

نفؤوليةهمرهحفءهنهوتدم همال  افرهملعفلنيهلوامفتةهملزحيمهكنفهأضفجتهمل ف ةهمرخياههكمهمل دم ياه

ملال نةهنثفهلالل  ماه فل عوي هملزحيهنهونفؤوليةهعزثتاهمل دةهملعفنةمهكنفهت ضناهقس ثرهمل نعيةه

ه:قيه عضهملنلثاهمرخا هنعمهمرخال

همن اماهمللف ثفمهههههههههههههههههههههههههههههه -1

 من اماهنلثسهملناضعمهههههههههههههههههههههههههههههههههههه -2

 من امندلثسهمل نالءمههههههههههههههههههههههههههههه -3

 ههههههههمن اماهخ ثصيةهملناتضهوساتةهملنعوثنفوهمل فصةه  مههههههههههههههههههههههههههههههه -4

 ملك فءههنومل  ف يهوملندحةمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه -5

 مل دسهووم  همل حويغهماهأيهخدم هأوهكخبمههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه -6

 ههمل عوي هملنف نانهوملدرمسةنهومس افرههمآلخاتاهجيهملن  ةمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه -7

 ملداتةهجيهن مولةهملن  ةم -8

 .ملنفؤوليةهجيه خفهمل  ثقهل دفياهملنف ث همل ديهلون  ن  -9

 

 ( م: 1947دستور نورمبرغ ) 

ه عضهمرهحفءه هومل يهنفرس ف همل يهمرعكحته دوهم  فف يةن هملحاعة هملدس ثره فح همل امئ    جهاخم

هملدس ثرههمل ف تياهأق فءهع فر   ه عدهملدابهملعفلنيةهملعف يةنهعدتهغزفء هتنعمهاخم مر دفثهملعونيةم

هملحااي هلوكفئا هملعالج هأخالقيفو هنثضث  هنثف هملن فقافو هجي هملحدمتة  . لزة

نفرسهمرهحفءهمرلنففهع فربههحيةًهرايحةًهموعهمرسا هجيهملنع لالوهمل ف تةنهنيثهُمنوثمه دوفهأيه

هملعوني هملحدث هس فر هعدت هذلك هوكم هأون ود    ه  فف ي     .مم حفر
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ألفهاخمهملدس ثرهناهمااههنحفقوهعددقمرخالقيفوهملزحيةهمل فصةه فر دفثهوعؤكدهموعهملدلثسهوت 

 ملا صهملخيهتثمجوهموعهأفهتزحوهموي هملحدثهملعوني)م  فف ية)هلوا صهملن حا ه

ه

 :ويتضمن الدستور ما يلي 

 .  الغهملا صهملنع يهوأخخهنثمجل   -1

ه.ملن  ن هت  هأفهتكثفهملحدثهافقجفًهوضاورتفًهلن ودة -2

  .ت  هأفهتكثفهملحدثهقفئنفه فرسفسهموعهملدرمسةهموعهملديثمفهأوهأيهنحارن زلي -3

 .ع  ي هوننفتةهملا صهملن حا هناهأيه صف ةهأوهنعف فهه فدتةهأوملوية -4

 .ت  هأفهالهعكثفهن فهاهملحدثهموعهملن حا هأكحاهناهندفس   -5

 .ت  هأفهتكثفهملحفنثهن ف همونيفًه -6

 . هماهمالس نامرهجيهملحدثهملعونيهجيهأيهوقتناهنوهملن حا هأفهتن   -7

 

 ( م 1948إعالن جنيف ) 

هجيه هملعونية همر دفث ه فس  همق ُِاجَت همل ي همل ظفمفو ه عد همللََفْ  هاخم هملعفلنية هملزحية همل نعيفو و أقاَّ

 :نعفكاموهمالم لففهمل ف يمهوملنلثنفوهمرسفسيةهل خمهملدس ثرهع و صهكنفهتويه

ه.خدنةهم  فف يةه -1

ه. اماهوملعاجففه فل نيمهلألسفعخهمالن -2

  .ننفرسةهملن  ة ضنياهو حم -3

 .م نففسه ثم  همالا نفاه  دةهملناتضهومل نالءهوعلفليدملن  ة -4

 .ننفرسةهملن  ةه نفهت ف  هن همللثم ياهم  فف ية -5

 .من اماهملديفههم  فف يةه نفهجي فهنيفههمل  يا -6

  .مل نيي همال  نفميملثم  هملن  يهت لداهموعهملعاسهوملدت ثملفيفسةهو -7

 

 

 

 ( م 1964إعالن هيلسنكي ) 
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همفاه هم مالفهروفهناه هموعهمل  فربهملزحيةهملصياهأخالقيةهمل يه1964 ُااهاخم اهوكففه نعف ةهرٍق

أ امافهمرهحفءهمل ف تثفهخالفهملدابهملعفلنيةهملعف يةنهوللدهعنتهنام عةهاخمهم مالفهمدههناموهن خه

 :اهوللده  تهموعهملنحفقوهمل فلية2111 ةهنام عةهن  همفاه صدمر هنهوأُصِدروهآخاه ف

 .خياهون  عةهم  فف يةهنلداهموعهمالا نفاه فلعو هوملن  ن ه -1

هنلدنةه -2 هجي هملناتض هصدة هعكثف هوأف هن هملناتض هت    هلنف هجلط هملزحي  هتعنم هأف ت  

ه.ما نفنفع 

ه  هونا هملعونيةم همر دفث ه لثم يا هم مالف هاخم هنحفقو هنا هكعيام هع فقشهمل ف ةهع دمخم هأخا  فنية

هععزعه هومل ي همل عفلة هملنفقه هنا هملنف دضاموهمل فلية ه) هملنف دضاموهملافاده همس عنفف ملنام عة

ففهنثضث ه لن نثمةهناهملناضعهملن ا هموي  هملحدثهنلف مهن نثمةهأخا هع  فوفهملدومءهمل عَّ

سهنامقحةهمل  فربهملعونيةهملحدثهنهوذلكه  د هملنلفر ة(نهوع  حه أفهتكثفهناهوم  هل  ةهمرخال

مل فرتةنهكنفهعلضيه أفهتكافهملحفنثهوملن حامياهماهمل  فصيمهمل فصةه فل نثتمهنهوماهمن نففه

 .عضفر فلن فلح
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