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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 مقدمة :

 نظام ستخداموٌمكننا ذلك بإ ,الهندسً التصمٌمو الرسم المعل ومدخل   تمهٌدا   ٌعتبر للبرامج الهندسٌة نام  تعل  

 والمصممٌن المهندسٌن لدى عنه   البدٌل والذي( AutoCAD 2006) ادـاألوتوك برنامج( CAD) الحاسب

 الرسم الـبمج ٌختصون ممنأو  الهندسٌة المجموعة ضمن كانوا سواء عملهم الـومج تخصصاتهم بكافة

 ... الخ. اتالمنظوم ورسم والصناعً والمٌكانٌكً( األبعـــاد ثلثً 3D و األبعـــاد ثنائً  2D) الهندسً

ـدار ـ% من اصـ72و  2226 الى 2222فٌما بٌنها من ة الى حٍد كبٌر اد متشابهــــأن إصدارات األوتوك

القراءات الثلثة الموجودة حول  -الستاٌل الخارجً -األٌقونة مهمة كالـ )مع اختلفات طفٌفة غٌر  2227

 (.دلٌل المهندس الناجح الهندسً الرسم) لكونة لألوتوكاد ــالهندس , ومن الجدٌر تعلم طلبةمؤشر الرسم(

زلت  أعمل  الرسم( والذي ال مشروع تألٌف كتاب )تعلمل جدا   ا  صغٌر جزءا   قات)الملزمة(الورٌ هذه   معتبرا  

  .به  

 ٌعطًأسلوبا  ممٌزا  للكلمات وصورا  معبرة لاستخدمت  * طلبة هندسة التبرٌد والتكٌٌف ولمساعدة زملئً

 أن من وثقة ٌقٌنٍ  على ألنً العرض فً ببساطتها الحذر متوخٌا   وتمارٌنه   أمثلته   لتنفٌذ ةتامال الثقة لقارئا

 فضل من ذا, وهـــــالرائع البرنامج بهذا ومصمم كرسام العمل فً نفســـه   لتطوٌر حسه   سٌستخدم القارئ

 .العالمٌن رب لل   والحمد   ربً
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 6002واجهة أوتوكاد 

 

 : وهً مراعاة اربعة شروط ٌتوجب علٌنابعد تشغٌل البرنامج الهندسً أوتوكاد  -

 دوات المبوبة.ألتفعٌل ا ▫    تفعٌل الشبكة البٌانٌة. ▫    اختٌار ابعاد لوحة الرسم. ▫    اختٌار وحدة الرسم. ▫

 اختٌار وحدة الرسم :

نعمل  ومنه Drawing Unit سٌظهر لنا مربع حوار s…nitUومنها نختار  ormatF القائمةمن شرٌط القوائم نختار 

 على :
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 

 تم. – OK( نضغط على Millimetersوبمجرد اختٌار وحدة الرسم )

 

 : اختٌار ابعاد اللوحة

ام الكٌبورد ـخدام أرقست  ومباشرة  بإ wing LimitsaDrنختار  ومن قائمته   ormatFالقائمة  من شرٌط القوائم نضغط على

ومن ثم نضغط على  ,(A3) (420,297اد والتً هً )ـــبعاأل ومن ثم نطبع Enterونضغط على  (0,0) القٌمة أوال   نطبع

Enter خرىوٌمكننا طباعة أبعاد أ ( etic … A4,A2) ًوٌعتمد  ذلك على المستخدم نفسه  وكاالت  : 

 

 تم.
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 : تفعٌل الشبكة البٌانٌة

 ولتفعٌله  طرق عدٌدة : (الشبكة) GRIDنختار مربع التبوٌب الثانً  شرٌط األوامر مبوبة والموجودة أسفلمن المربعات ال

 .المنسددةمن قائمته   Onٌمن واختٌار بزر الماوس األ بالضغط علٌه   -2الضغط علٌه  بزر الماوس االٌسر. ب -1

 .Enterثم  ONفً سطر األوامر واختٌار أمكانٌة التفعٌل  Gridأو كتابة  -F7 .    4بمجرد الضغط على مفتاح  -3

 المسافات ما بٌن نقاط الشبكة وكاالتً :وال ننسى مراعاة *

             R.C           Settings…        Drafting Settings box 

 

 : للرسم جاهزة واللوحة X المحور او Y المحور على سواء متساوٌة مسافات نقاطها وبٌن لةفع  م   البٌانٌة الشبكة االنو
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 : OSNAP ومنها دوات المبوبةتفعٌل األ

Object Snap لتفعٌله  طرق عدٌدة و بٌن عناصر الرسم القفز بمسافات منتظمة ما : وٌمثل: 

 .المنسددة قائمته   من On واختٌار االٌمن الماوس بزر علٌه بالضغط -2     بزر الماوس األٌسر.    علٌه   بالضغط -1

 .أمكانٌات مربع الحوار الخاص به   واختٌار األوامر سطر فً OSnap كتابة أو -F3 .           4 مفتاح على الضغط بمجرد -3

 

R.C              Settings…             Drafting Settings box 

   

 

 

 .تم
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 شرٌط عناصر الرسم :

 وهً كاالتً :ٌتضمن شرٌط عناصر الرسم مجموعة من األشكال الهندسٌة الجاهزة 

 

الموجودة بشرٌط  Drawنختاره  من قائمة  وأ نختار عنصر الرسم من قائمة عناصر الرسم, أمااو عنصٍر ما؟  ولرسم شكٍل ما

 :... وكثٌرة هً األشكال  olygonPاو مضلع  ircleCاو دائرة  ineLسواء كان خط  القوائم
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 : أمكانٌات رسم الدائرة كثٌرة وبدالالت متعددة ومنها 

 

  ومنها :أمكانٌات رسم القوس كثٌرة وبدالالت متعددة 
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 رسم خط :

 : X – axisمحور السٌنً المع  mm 150لرسم خط بطول  -1

نحدد نقطة البداٌة بالضغط على أي  Drawسواء من شرٌط الرسم أو من القائمة  ineLاختٌارنا لعنصر الرسم بمجرد 

مكان للوحة الرسم سٌتحول المؤشر الى خط متصل مع النقطة التً حددناه  ومن ثم تحدٌد وجهة المؤشر مع المحور 

 : Enterواخٌرا  نضغط على  mm 150مع مراعاة عدم انحراف المؤشر, بعد ذلك نطبع القٌمة  Xنً ٌالس

 

  mm 150طبع القٌمة الى ان ٌنطوي مع المحور السٌنً ونسفل بالمؤشر زل الى األنعله المؤشر ٌتحرك نفً الصورة أ

 

 ٌتبع 
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 : Y – axis الصادي محور مع mm 150 بطول خط لرسم -2

 : Yتجاه األعلى او األسفل أي مع المحور الصادي لمحور السٌنً ولكن هذا المرة باإلبنفس طرٌقة رسم الخط مع ا

 

 ٌتبع 
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 دائرة :رسم 

 # امكانٌة رسم الدائرة بمجرد الضغط على عنصر الدائرة بزر الماوس األٌسر الموجودة فً شرٌط الرسم.

 بزر الماوس األٌسر. Drawمن القائمة  Circle# امكانٌة رسم الدائرة باختٌارنا لعنصر 

استخدام الدالالت المتاحة لنا لرسم عنصر الدائرة )نصف * دالالت رسم الدائرة كثٌرة كما قلنا وهنا ٌتوجب على الرسام معرفة كٌفٌة 

 القطر, القطر, التماس, النقاط( :

 والقطر ثانٌا  واخٌرا  دائرة مماسٌه وبنصف قطر معلوم ؟ بداللة نصف القطر اوال   mm 70قطره   مثال/ ارسم دائرة

 :اي بداللة )نق(  mm 35ن ثم نكتب وم   ,adiusRCenterبداللة نصف القطر  ircleCاخترنا  Drawمن القائمة ج:

 

 : Enterواخٌرا   mm 35قبل ان نطبع او نكتب قطر الدائرة نختار مركز الدائرة بزر الماوس االٌسر ومن ثم 
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 كاالتً : mm 70اي بعد اختٌار رسم الدائرة بداللة القطر نطبع   ,iameterDCenterرسم الدائرة بداللة القطر 

 

 

 

 وكاالتً : Enterومن ثم   mm 70بعد تحدٌد مركز الدائرة التً سنرسمه  نطبع مباشرة 
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 : an, Tan, RadiusT واخٌرا  رسم دائرة بمماسٌن ونصف قطر معلوم

 

 القٌمة بزر الماوس األٌسر ومن ثم نطبع B ونقطة التماس الثانٌة الدائرة A الدائرة هنا سنختار نقطة التماس االولى ولٌكن

35 mm : 

 

 

 تم.
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 تهشٌر الرسم :

ٌكون او ٌمكن ن التهشٌر بها عناصر وأشكال الرسم, وكما نعلم فأ رهشت   -تعدٌل  عنصر رسم ولٌست أداة ((Hatchٌعتبر 

المغلقة كالدوائر والمربعات والمستطٌلت وأشكال  ذات القطع الجزئً )أجزاء الشكل الداخلً( على األشكال تطبٌقه  رسمه  

 عند نقاط التقاء عناصر الرسم فٌما بٌنها.اخرى. *أشكال مغلقة بدون مسافات اي بدون مسافات صغٌرة 

 ل لهذا العنصر كاالتً :وٌمكن الوص -

 من شرٌط عناصر الرسم بمجرد النقر علٌه  بزر الماوس األٌسر. Hatchاختٌار # 

 # او من :

atch  boxHDraw               L.C  on  L.C on 

 

 سٌظهر لنا مربع صغٌر وكاالتً : Hatchبعد اختٌارنا لعنصر الرسم 

 

 طبق األمثلة.ون   Hatchمربع  سنتعرف على ما ٌحوٌه  
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Hatch Box : 

 

مسافة التً سأستخدمها مثل  الو درجة 90وبزاوٌة  عمل على تهشٌر المستطٌل بنمط خط معٌنفً الشكل المرسوم أدناه سن

2 mm  وكاالتً : 5الى  1متبعا  بذلك التسلسل من 

 

, نحدد الشكل الم راد تهشٌره   Hatchبزر الماوس األٌسر وبعد ذلك سٌختفً مربع الـ  Add : Pick pointنضغط على  1

 . Enterضغط على نومن ثم  متقطعة خطوط الى نحدده  الذي العنصر شكل سٌتحول بزر الماوس األٌسر )المستطٌل(

 نختار نمط التهشٌر. 2

 .درجة كما افترضناه   90ا نمط التهشٌر و نكتب الزاوٌة التً سٌمٌل  بهندرج أ 3

 . mm 2 لتً ستفصل خطوط نمط التهشٌر والتً هًنطبع المسافة ا 4

 تم تهشٌر عنصر الرسم.سٌ,  Okنضغط على  5
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 : )عنصر الرسم( ي شكللتهشٌر أ( كخطوات  5 – 1أتبع التسلسل ) 

 

 : عنصر الرسم المستطٌل م هشر

 

 تم.
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 : الرسمشرٌط تعدٌل عناصر 

لذا  ,قتدوات لها وظٌفة خاصة ومهمة بنفس الوت لعناصر الرسم, وكل من هذه  األدوات تستخدم ألجراء بعض التعدٌلأ

 متى وأٌن؟كل أداة  كٌفٌة استخدامو هذه  األدوات معرفة أوال   ٌتوجب علٌنا

 

 

 ان الوصول ألوامر التعدٌل ٌكون كاالتً :

 . Modify# من قائمة التعدٌل 

    الموجود على أحد جوانب شاشة األوتوكاد. Modify bar# من شرٌط التعدٌل 

 # من طباعة أسم األداة فً شرٌط األوامر.

 دة تطبٌقات الحاسبة )الرسم باألوتوكاد( :سأستخدم بعض من هذه  األدوات على رسومات المنهاج المقرر لما

 .(  illetFor, rriMrim, Trray, A دوات األكثر استخداما  هً )األ
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

rrayA   بأبعادها الحقٌقٌة حول مراكز رسم ال تكرار عناصرو تكوٌن المصفوفات كننا من: من أهم ادوات التعدٌل أذ ٌم

 وأعداد ٌختاره  المستخدم وكاالتً :الدوائر وأركان المربعات والمستطٌلت وبزواٌا 

 ٌكون كاألتً : Arrayأن الوصول ألداة 

 بزر الماوس األٌسر. # من اختٌار أداة من شرٌط التعدٌل 

 بزر الماوس األٌسر. rray…A نختار األداة Modify القائمة# من 

 فً سطر األوامر. Array# كتابة أسم األداة 

 

 ؟ mm 8وعرضه   mm 4طول السن  سن, 15ٌحتوي على  mm 150مثال / أرسم دائرة قطرها 
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rray boxArray         AMenu           L.C on  ModifyL.C on  

 

ٌظهر لنا مربع حوار صغٌر وكاالتً : س Arrayبعد اختٌار 

 

 ومن ثم نعمل على : Polar Arrayبما أن الشكل المراد تكرار السن علٌه  دائري, أذا  ننقط على 

 سنتعلم : mm 150إلتمام عملٌة تكرار السن ضمن دائرة قطرها  (4 - 1من ) تسلسل , ستجدأعله تابع الصورة

وبمجرد الضغط  Arrayنحدد به  عنصر الرسم )السن( لٌتحول بعد التحدٌد الى خطوط متقطعة, وٌختفً مربع حوار  1

 سٌظهر المربع من جدٌد. Enterعلى 
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عد تحدٌد وسٌختفً مربع الحوار مرة  أخرى وبم راد تكرار السن علٌها )مركز الدائرة( نحدد مركز دوران الشكل ال 2

 لٌظهر المربع من جدٌد. Enterالمركز نضغط على 

 سن. 15نحدد به  عدد مرات تكرار السن والذي هو  3

 وتمت العملٌة. OKنضغط على  4

 

 أمكانٌات جمٌلة ألوتوكاد؟ ألٌس كذلك :

 

 تم.

 من ؟؟؟؟؟ 14نظف هذه  األسنان الـ لن   rimTسنتعرف االن على األمر  rrayAمنا األسنان باستخدام بما أننا رس* 
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

rimT  : ٌستخدمTrim لتقى به  فً نقطة ان صح القول لبتر )قطع( عنصر الرسم لٌتلءم مع العنصر الذي ارتبط او ا

 او بتره  ضمن جزأٌن او عنصري رسم.جب علٌنا حصر الجزء الم راد قطعه  توولمعرفة استخدام هذه  األداة ٌ مشتركة,

 كاالتً : Trimان الوصول ألمر التعدٌل 

 .Trimنختار  Modify# من قائمة 

 . # من شرٌط التعدٌل نختار 

 فً سطر األوامر. Trim# من كتابة 

 وكاالتً : Trimداة التعدٌل ابق )األسنان( وننظفه  باستخدام أسأعود للرسم الس

 سٌتغٌر شكل مؤشر الرسم الى مربع صغٌر جدا  :  Trimبعد اختٌار األمر 

 . Enterبزر الماوس االٌسر لٌتحول الى خطوط متقطعة ونضغط على  نالعامودٌٌ نحدد ضلعً السن الصغٌرٌن -1

 . Enterن للسن ونضغط على ٌر المحصور بٌن الضلعٌن العامودٌٌن الصغٌرٌنحدد الخط األفقً الصغ -2

 سنلحظ ان السن تنظف. -3

 

 أنظر تحت 
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 

 تم.

 : rrayAتكوٌن المصفوفات باستخدام 

 لتكوٌن مصفوفة سنعمل على رسم مستطٌل صغٌر )عدد واحد( ومن ثم نحوله  الى مصفوفة وكاآلتً :

ن مصفوفة لمستطٌل ارتفاعه    45أعمدة ٌمٌل بزاوٌة  6صفوف و  4متكون من  mm 30وعرضه   mm 10مثال/ كو 

 درجة ؟

 ج /

 . mm * 10 mm 30نرسم مستطٌل  -1

 سٌظهر مربع الحوار. rrayAنذهب الى  -2

 .  rrayARectangularننقط على  rrayAمن مربع  -3

 لنتعرف على هذا المربع :
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 لحل المثال أعله نعمل على :

  rrayAونضغط على  30mm * 10 mmنرسم المستطٌل ج/ 

 

 التالٌة :نتبع الخطوات  mm * 10 mm 30بعد رسم المستطٌل 

ونحدد به  المستطٌل لٌتحول الى خطوط  rrayAبزر الماوس األٌسر سٌختفً مربع  Select objectنضغط على  1

 . Enterمتقطعة ومن ثم نضغط على 

 صفوف . 4نحدد عدد الصفوف والتً هً  2

 أعمدة . 6نحدد عدد االعمدة والتً هً  3

 ( ٌخص مسافة المستطٌل كطول وعرض أي لها ثلث أمكانٌات وهً :4لرقم )ا 4

 بالكٌبورد. Column offsetو   Row offset# اما نكتب عرض المصفوفة فً خانة  

م ووتحدٌد مسافتٌهما بالنقر على احد اركان المستطٌل المرس امامهما # او ننقر على المربعٌن الصغٌرٌن الموجود 

 أي:

 ونحدد المسافة األفقٌة للمستطٌل.  Row offsetر على المربع الموجود امام مرة  ننق

 ونحدد المسافة العامودٌة للمستطٌل.  Column offsetمرة  اخرى ننقر على المربع الموجود امام 

ركنٌهما  نحدد به  المسافتٌن العمودٌة واألفقٌة بنقرتٌن على # المربع الكبٌر الموجود بجانب المربعٌن الصغٌرٌن 

 وعلى مرة واحدة.

ولتعلم ان لتحدٌد المسافة العمودٌة واألفقٌة أمكانٌة مٌلن لألرباع الموجبة والسالبة *تذكر رٌاضٌات السادس العلمً 

 .أقصدوستفهم ما 
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 تحدٌد المسافتٌن العمودٌة واألفقٌة بالكتابة بخانتٌهما بالكٌبورد. 6و  5

ٌ قابل خانته   الكتابة بخانته  المعنٌة المقابلة لها, او بالنقر على المربع أدراج زاوٌة مٌلن المصفوفة بمجرد  7 الذي 

 وتحدٌده  بالماوس.

 نستعرض أخٌرا  المصفوفة وتفهم ما عملنا علٌه  لتكوٌن المصفوفة. 8

 

 درجة . 315درجة أو  45مصفوفة لنفس المثال وبزاوٌة 

 

 تم.
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 : Mirrorالمرآة 

 ٌستخدم لعكس الصورة )عنصر الرسم( أفقٌا  وعمودٌا . وهً أحدى أدوات التعدٌل

 كاالتً : Mirrorٌمكن الوصول لـ 

 بزر الماوس األٌسر. Mirrorنختار  Modify# من قائمة 

 بزر الماوس األٌسر. # من شرٌط تعدٌل عناصر الرسم نختار 

منا تحدٌد عنصر الرسم أو جزء من ٌتحول شكل المؤشر الى مربع صغٌر ٌطلب  Mirrorملحظة بمجر اختٌارنا لألمر 

. Mirrorعنصر الرسم لتوظٌف أداة   علٌه 

لجهة الٌمٌن مستخدما  اداة المرآة للتناظر بجهة الٌمٌن مرة  ولجهة  mm 50وقاعدة  mm 70مثال/ أرسم مثلث بارتفاع 

 األسفل مرة  ثانٌة ولألعلى أخٌرا  ؟

 ج/

 

 

 2و  1النقطتٌن  تحدٌدوجهة التناظر ٌتوجب علٌنا تحدٌد نقاط ؟ ولكوننا نود التناظر لجهة الٌسار أذا  البد من  الختٌار

 لٌتناظر عمودٌا  ولجهة الٌسار.

 لٌتناظر الشكل افقٌا  نحو األسفل. 3و  1النقطتٌن  تحدٌدوجهة التناظر لألسفل ٌتوجب علٌنا  الختٌار

 لٌتناظر الشكل عمودٌا  نحو األعلى. 2 ٌتوجب علٌنا تحدٌد النقطة علىالختٌار وجهة التناظر لأل

 

 وبزر الماوس األٌسر. (عنصر الرسم)ملحظة : تحدٌد النقاط ٌتم بعد تحدٌد الشكل 
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 : 2و  1تناظر عمودي لجهة الٌمٌن وبنقطتٌن 

 

 : 3و  1تناظر أفقً نحو األسفل وبنقطتٌن 
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 كنفس  حب ل  ب ألخٌك ما ت  * ح  

 نحو االعلى : 2نقطة التناظر عند 

ٌ م    2ملحظة : ان التناظر عند النقطة  كننا من التناظر واختٌارنا لنقطة واحدة فقط كونه  احد األركان الثلثة والوحٌد الذي 

 ألعلى.نحو ا

 

 تم.

 مائل لنفس المثال أعله :تناظر 

 

 

 تر المثلث( مائل.؟ أنما لكون الشكل )و irrorMملحظة : ال ٌوجد تناظر مائل فً أداة التعدٌل 
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 : illetFبقوس  أداة توصٌل نقطتٌن

 . Radiusأداة لتوصٌل ركنٌن لشكلٌن )عنصري رسم( عند نقطة معٌنة لكلٌهما مع أمكانٌة اختٌار نصف القطر 

 : Filletٌمكن الوصول لـ 

 بزر الماوس األٌسر. illetFواختٌار  Modify# من قائمة التعدٌل 

 بزر الماوس األٌسر. # من شرٌط التعدٌل نختار 

 فً سطر األوامر.  Fillet# من كتابة أسم األداة 

 لعناصر الرسم : illetFخطوات تمثٌل أداة التعدٌل 

 اختٌار األداة. -1

 ظهور رسالة سرٌعة على شرٌط األوامر وٌنص :  -2

 [ : ازدواج/أزاله/نصف قطر/متعددة وطتراجع/خط ] او ختر العنصر األولأ

نصف  بداللة illetFسنستخدم داللة على أننا   rأمام هذه  الرسالة السرٌعة حرف :  نطبع illetFمن اداة التعدٌل  للستفادة

وأخٌرا  نحدد العنصر األول  ,Enterعلى  اٌضا   نضغطوبعد ذلك نكتب مقاس نصف القطر و.Enterونضغط على القطر 

ري ـ)عنص نالركنٌ نقطتً بٌنما التقوس وسٌتم  Enter على ونضغط بزر الماوس األٌسر ر الثانً على التوالًـوالعنص

 .الرسم(

 : illetFٌوضح خطوات عمل أداة التعدٌل  ضمن المنهج المقرر المثال أدناه

 ؟ illetFعلٌها مستخدما  أداة التعدٌل  ةلألماكن المؤشر ( rأرسم أقواس أنصاف األقطار ) مثال/
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 ج/

 بزر الماوس األٌسر. illetFنختار أداة التعدٌل   -1

  األوامر شرٌط فً األولى السرٌعة الرسالة ظهور -2

 . Enter على ونضغط r الحرف نطبع -3

 وامر سالة السرٌعة الثانٌة فً شرٌط األستظهر الر -4

 . Enterنطبع مقاس نصف القطر ونضغط على 

 ة فً شرٌط األوامر رسالة السرٌعة الثالثستظهر ال -5

 . Enterٌطلب منا تحدٌد عنصر الرسم األول, نحدده  بزر الماوس األٌسر ثم نضغط على 

 فً شرٌط األوامر  الرابعةستظهر الرسالة السرٌعة  -6

 . Enterٌطلب منا تحدٌد عنصر الرسم الثانً, نحدده  بزر الماوس األٌسر ونضغط على 

 : mm 20ر سنلحظ ان عملٌة التقوس بٌن عنصري الرسم قد تم وبنصف قط

بالنسبة لبقٌة عناصر الرسم نتبع نفس الخطوات وسنلحظ 
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 أضافة األبعاد : ستثناءبأ ... علٌها جمٌع ما ذكرناه من والىو AutoCAD * بعض الرسومات المرسومة بالـ
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ῼῼῼῼῼῼῼῼῼῼ 

 

 "أنا لست  بمختص أنما متمرس"

 

على أخطاء أو نقصان فال بارك هللا بمن  أن كانت هذِه الملزمة تحتوي

 نامُ لِ ع  ٌكتُم علمُه وال ٌُ 

 

 تم بفضل هللا


