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 ٠ لئاسملا نم هظفلو هحور سمي ام ةفاك ىف ىعيمص نوناقلا - ؟ ةداملا

 قوناق مكح ايف سيل ىتلا لئاسملا ىف ةداعلاو فرعلا قفو كالا مكي

 اذا اهف دعاوقلا نم هعضي ام قفو مكحي ًاضيا ةداملاو فرعلا دجوت ملاذاو

 ١ . نوناقال اعضاو ناك ول

 ٠ ةاضقلاو ةيداهتحالا هناررقم نم هةمكح ىف كيفتسي محلا

 : . ةماعلا بئاجولا . ةيندملا قوةحلا لوث

 لامعتسأ دنع ةينلا نسح. دعاوق ةراطرب فلكم دحا لك -- ؟ ةداملا

 . هيئاحو ءاغإاو هقوتح

 ٍ 5 ريغلا رض قدح كاشيسا ءوس ىخ ال نوناقلا

 ,دكلا نسح ايف طورشملا تالاخلا ىف قحلا دلوت'ىف لصالا ل # ةدأملا

 1 لاخلا بسح هنم بولطملا مايهالا فرص نأ نكمال هنا ريغ . هدوجو

 ةينلا ن.ح ىعدب



 م

 : 8 احلا ريدقت

 هلو ىتلا تاصوصخلا ىف فاصنالاو قلاب .؟ اللا مكي “- 4 ةداملا

 اف مكسحلاب فاكملا تاصوصخلا ىفو لاخلا هيضتغي ايف ريدقلا قح اهنف ن وناقلا

 . ةقحم بايسال ارظن

 : بئاجولل ةماعلا دعاوتلا

 داقعتاب اقلعتملاو تاجاولا مسق ىف ةنيبملا ةماعلا دعاوقلاىرجت - ه ةداملا

 . اضيارخالا ةيندملا قوقأا ماسقاىف اهطوقس بابسا و اهدكحو دوقعلا

 : ةنيلا ةفلك - ةئيلا

 نوثاقا| مش اي ملام هاعمل تابنا ىلع رو, نيفرطلا نم لك -  ةداملا

 . هفالخع

 ةيعرلا تالجسلا و تادنسلا

 تبث ىتح ةيمسرلا تادنسلاو تالحسلا ةسحارصب لمعي ب ا/ ةداللا

 . اندض مدع

 2 صاخ لكشإ طول سم ريغ ةحارصلا هذه هدوم مدع تارثا ناو

 تا 1
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 ةيقيقلا صاخعشالا

 9 - و

 وم كاملا

 ةيصخشلا

 2 ةيدملا ف ومذلا نم ةدافتبسالا 5 ةيصخشلا

 سانا لك هياع مان. ةيلدملاقوقحلا نم ديفتسإ صخش لك - م ةداملا

 نوناقلا نهض تايجاولو ةيلهالا ةيقوقملا ىف نوواست»

 لها وه ةيندملا قواحلا لامعمتسا ةفص ثلا صخشا| نا - هب ةداملا

 : اًضيأ مازئاالاو باستكالل

 : أهط ورش

 ةيلدملا قوقحلا لامعتساب ةيحالصلا هل زيمملا ديشرلا - ؟٠ةداملا

 :دش .رلا

 . رمعلا نم ةريشع ةنماثلا نلاكاب دشرلا أدب -اأ ةدالا

 اديشر أرلل لم« جاوزلا



 لاْضْبلا دشرا

 نمةريشع ةسماخلا لك ١ ىذلا ريغصال نذأ: ةيلصالا ةمكحلا ٠١ ةدلملا
 . هيدلاوةقفاومو هلاضرب هرم

 . ةياصولا تحن ناك اذا اًضِينا ىصولا عمسإل

 0 ةردق

 ةلوقعم ةروصإ ماوقلا ىلع ةردقلا نممورخم ريغ 0 ١ ةداملا
 نم كلذ هباش امو ركساوا ىلقع فءضا وا ىلأع ضرمل وا هنس رغص بيسا
 ىندملا نوناقلا رظني از ربت بايسالا

 : ةندملا قوقحلا لاءءتسال ةيلهالا مدع

 ةيحالص نم نوهورع نيروجحملاو نيزيمملا ريغ راغصلا - 14 ةداملا

 . ةيلدملا قوقحلا لاءعتسا

 را ةردق ةزاح مدع

 .ايقوقح امكح ديش ال زيمملا ريغ 0 ا ساو ةداملا

 ةبقاب نوناغلا ىف ةئيعلا تانقدلا

 :زيسقلا ةردق نازئاحلار وجحلاو ريخصلا
 موفرصتب مازيدلالا ىلع نيروجحلاو نيزيمملا رافمال ةردق ال - 1١ ةداملا

 . نيينوااقلا مهلا ءاضر نودب ىتااذلا

 ةييصخشلا مهقوقح لاءعّسا. ىفو ضوع نودب تاك الا ىفو

 . ,ةقحلاب ريغ مهلاسفا ن هدلوتاا ررغلا نع نولؤس# هاو ءاضرلا اذهل. نيجات< ريغ



 مدلا ةبا رق ةبارثلا
 نمر دولا نيب ةبارقلاو ٠ لسفلاددعإ ةرارقلا ةجحرو نيعت -- 1107 هال

 باص نم نيدلوأ لا ريغ نبي ةبارقلاو عورفلاو لودالا ةبارق مهضعإ بلص

 . راوج ةبارق كرتشم باد نم نيدلوتملاو مهضمإ

 ةيربصلا بأ لإ
 ةجردلاب رخاللايرهعاسسرقنوكي نيجوزلا نملك مد بيرق ١4- ةداملا

 ٠ اهننع

 جاوزلا لاوزبةيرهصلا ةبارقلا لوزتالو
 همي رفتن لأ

 ءءاقيلا ةيلب هلكسإ ىذلال لا وه صخشلا نكسم ل ا ةداملا

 دحاو ن آب دحاو نم رثك | ةماقا ل د>ال نوكي ال

 . ةيعانصلاو ةوراجتلا تاسسؤملا قحم ةرقفلا هذه مكح ىرال

 نكس ليديت

 ىذلا لحلا ريغب هريغ ذا ىلع نكسالا ليدبت فقوتي ٠٠ ةداملا

 كمل نك موا ؟ الوا دوجوملا هلم نييعت نكمي ملاذاو مويلا صخشأا ةيكسا

 ةيبنحالا دالبلا ىف نئاكلا هنكسم كرت هنا عم ةيكرت ىف نكسم بحاص

 نوال نا
 نذلا مهدالرال نيوبالا نكع مو ؛ةج هزم جوزلا نكسم سس ١» ةداملا

 7 اهئولاق 7-81 ريعإ ةياصولا تحن ىذلا صخشال ةمكحلا لو .«مهيالو ع
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 ٠ تاعسؤلا يف 'دوجولا
 . وا ةسردملا ىف ماودلا لجال لحم ىف صخشلا دوجو - *» ةداملا

 هلانك مزوكيال ةيئازج ةسسؤهىف واةزحعلا راد ىفوا قةتسم ف را 1

 اهغارفو اهديست مدعو ةيصخشلا ةيامح

 اهاامعتسانعو ةيندملا قرقحلا نع ىل>تي نأ دحال عكمال بس داما

 ًامسق ناكولو
 رياغت ةروصب اهديقتهنكسعال كلذكهتي رح نعىلختلا دحالا نكعال هنا 6

 . ةماعلا بادالاو نوثاقلا

 ىوعذلا قح

 باط قحت:سم ريغ زواحتل ةضرع نوكي ىذلا صخشال - 4 ةداملا

 ماحلا نم زواجتلا عئم

 امنيع ىنلا لاو>الاب الا ةيونءملاو ةيداملا تانيمضتلا مساب ىواعدلا ماسقنال

 . نوناقلأ

 مسالا ةياجح .' مسالا ىلع قحلا

 بلطي نا همساب فالتخالا لص> ىذلا صخشال نكعر - ؟ه ةداملا

 دنعوهقح بلطي نا همسا بصغي ررضن ىذلا صخشالو م احلا نم هقح ةف رعم

 باطي نا هل ناف اه ةضرع راص ىتلا ىدعتلا ةيهام تيحوا اذا ريصقتلا عوقو

 مسالا ليدبتب ةيداملا تانيمضتلا هبلطقح الخ نوكي ال ناىلع ىونملا نامضلا

 مسالا ليدبت
 ةقحم بابسا ىلع ءانب همسا ليدب# بلط صخشلل نكي ل ؟5 ةدام

3 
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 ناعيو سوفنلا لجس ىف ديقي ممالا ليدبث نأ ٠

 ليديث نم ررضتملا صخشال نكميو :ه.سالدبتب صخعشلا لاوحا لدبتتال

 هعالطا موي نم هس لالخ ليدبثلا زارق ىلع ضرتعي نا ما .

 توملاوةدالؤلا “تك اهفاهخخمو ةيسخشلا اذ
 توملاب ىهنتو اح“ دلولا ةدالو دنع ةيضخشلا ادت تح بو ةداملا .

 ا.حشلون نا طرتشر هما محر ىف هطوقس ذنمةيدملا قوقملا نم دلولا ديفتسي

 ةيذبلا ةفلك  تاغللاو ةانحلا تانثا

 هءامدم تايثا ىلع صخشلا رب# ام ق- لامع:دا لجال ب م ةداملا |

 نيل فاز نابت اح نك اوا فورا ىطنيشا وو
 ٠ رخآ ٠ دحاو نأاب نيبتم ؛ الؤا ناك مها ةافو فريال نيذلا صاختشالا ريتعإ .

 ةصخشلا لاوحالا تانيب .

 دجوب مل اذاو سوفنلالجسد.قب ةافؤلاو ةدالولا عوقو تبني  ؟«هب ةدأملا
 ناك لياد ىاب تدثي دوجوملا ديلا ةحص مدع ققحم وا سوفنلا لجس ىف دبق

 تولا ةئيرق
 ةداملا ٠ *  دق ربعي « امج دجوي ملو. توملا اهم ققدحتي ةلاحم باغ نم

 ةقيقح تام

 ةيبغلارارق
 قا مهل نم. بلط ىلع هانب ةيوبغلا ماحلا ررقي - م١ ةداملا 0

 ٠ توم .لام>اهل رهظ زا توم. ةكلهم ىف صخشلا باغ اذا ام ةلاح ىف توملاب

 وه صاصتخالا وذاك اها و . ديمي دما ذنم ربخ هنع ذخ'اي مل ىذلا صخشلا
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 ىف (يقم بئاغلا نكي مل اذا .ايكرت ىف بئاغلا ضخشلل ريخالا نكسملا م اح
 ديقلا لا ؟احف ديقا | اذه دجوب مل اذاو هسوفأ ليتنا ىف ديقملا لحمف ايكرت
 . هدلاو هيف

 . ةعفارلا لوصا

 لو توملا ةكلم ىلع ىضمدق نوكيناةبو. ة'ارارق بلطل بحي -م؟ةداملا
 :لقالا ىلع صخشلا بايغ نع ربخ رخآ نع تاوتس سمحوا دحاو

 لودالا ىلع نإ لرد بئاغلا قحي ىلع مهل نيذلا صاخيشالا ماسلا اوعدب
 ميرا نم ارابتعاةتسلقالا ىلعةدملا هذه نوكتو ةنيعم ةدم ىف تامولعمهئاطعال

 5 . نالعالوا

 : نرالعلا طقس ١
 هئعذخاوابئاغلا تافو زعيزات نيبدي اذا بايغلا بلط طقسي - م# ةداملا

 : . ”الملل نهظوا ربخ
 : .ةيكح

 اما .نالعالا نمةدئاف رصحتمل اذاذبوببغلا رارق مك اطا ىلمي  يقداملا
 [ةي١ بئاغاا ناكول اك قيطن' توملا ىلع ةقلعملا قوقحلا
 .ريخالا ربحا موي نه وا توا'ةنكبلم موي نم ارابتغمكحلا ديس ةّيوبيغلارا ارق
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 ةيصخشلا لا اوحالا تالحس 6 ود

 .لجسلا

 اب صاخلا لجسلا دوش ةيصخشلا لاو>الا نيعت - مه ةداملا .

 نمو نوناقلا ام سما ىلا تانايبلاب لمعلاو تالجسلا هذه ميظنت زرط

 ماظنلا ىلا عيان اهلمعي موش

 نور والا ١

 لبق نم مظنن نا ذبال ةيصخشلا لاوحالا تالجس نا - + ةداسلا
 ةلودلا متبع نبذلا نيروداملا ,

 مهب طوتم اهروص ءاطعاو ةيصخشلا لاوحالا دوق كف .٠

 ايكرت ىلثمل سوفنلا ةيروءام ةيحالص ءاطعا ءارجالا ءالكو ةءهأ نكمي

 ةدنجالا دالبلا ىف ٠ ,

 ةلوئسلا .

 نولؤمةيصخشلالاو>الادش نيفلكملا سوفنلا ىرومام نا - ؟ /ةداملا

 مميعم روصقو مهروهق نع حئانلا ريضلا نع .

 حبحصتلا

 ملام ةيصخشلا لاوحالا لحس نم دق ىا حبحصآ نكمال سم ةداملا

 . م الا كلذب مكحب
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 كولا رابخا . دل وتلا لحش

 ادلودجو نه.دحاو رهش لالخ دلوتلا نع سوفنلا ىرومام ربحي -مو. ةداملا

 . ةموكملا ىلا هملسي نا هيلع نيوالا لوهي

 . ليدعتلل ةضرعع نوكت يتلا دويقلا
 صخإلا ىلعو ةيصخشلا لاوحالا ىلعمم ىتلا تالد.ةلانا - 4٠ ةداملا

 ىنبتلاو بسنلا يبحصتو ةوبالاب كالا مكحو جاوزلا جراخ دولوملاب دلاولا فارتعا
 ىلع ان دئاملا لجيسلا ىف ةينكلا ش ثهاه ىلع ب شكت . طقتلملا دلولا بأ نييعلو

 . ىمحسر راعشا ىلعوا ةقالعلا ىوذ بلط

 توللارابخا : ةافولا لحس

 ىف دجو تيه لكو توه لك نع سوفنلا ىرومام ربخي - 4١ ةدامل
 . رثك الا ىلع مايا ةريشع

 هنامج دقف نم

 ةققع ةروصإ تيم هلا ربعت لاوحا ىف باف صخش لك - 4» ةداملا
 عمو هنامج جول نارا ف ير[ ردم ربك !نم ماب ايم هنوك ىلا را

 *اي>وااةممبثا غلا نوكي ك1 نم م كا بلطإ نأ ةقالع ىذ لكاف كلذ

 ةبوبيغلارارق
 ,< اًلاراعشأ ىبعءانب تايفولا لحس ىف ةب وبيغلا رارق ديقي 45 ةداملا

 دويقلا حيحصأ

 ديق .لاخدا بام را تالجتسلا تادميدصت ىر# - 44 ةداملا

 ناديف دق ىذلا صخششلا ةيوه نيمث دنع راند ريغ ةرودإ لحس ىفام

 .ديتك شماهىلع حريشي ناب كلذو ةبوبيغلا رارقخسف ببسل وا ةلوهجم هتيوه
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 ىئاثلا بابلا
 ة..كحلا صاخشالا

 م كولا

 ةماعلا ماكحالا
 . ةيمكحلا ةيصخشلا

 اسهسفنب ةيدوجوملل:رئاطاةلكشتملا تاكرشأاو تايعا نا - 4م ةداملا
 اهديقب ةيصخشلا بستكت ةصاخ ةيدوجومو ةنيعم ةياغ اها ىتاا تاسسؤملاو
 . امالجس ىف

 . ةيص>شلا بست كئالقالخالاونوناقلار اه (متاباغ ىتلا تق رسثلاو تايعمللا

 ةيندملا قوةلا نم ةدافتسالا

 تابجاولا مزناتو قوقملا ةفاك ةيمكحلا صاخيشالا ب37 45 ةداملا
 . ةبارق'و رمءااو سنجلاك , ةقلخلا باكا بسح ناذ الاب ةصاخ ىهام ادع

 اهطورش « ةيندملا قولا لاءءتسا ةيحالص
 ةيناملاقوقحال مهلاعتسا قح أديب ةيدكحلا صاخشالا - ال ةداملا

 . مماماظأو مهيناوق قنو كلذل ةيضتقملا ءاضعالل مهتيكللاعي

 لاعتسالا ةورق

 ءاضعالا . هئاضعا ة' ساو نوكت ىمكملا جيلا ةرادا - 4م. ةداملا

 تاريبصقتلا» نخآ لعف ىاب وأ ةيقوقملا مهب افرصصتب ىمكتملا صخشا مزات
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 ,.اًضيا نيلؤسم مهلم ايصخش ءاضعالا اهبكت رب ىناا

 . نكسملا

 هتالماعم هيف رادت ىذلا لغا وهب ىمكملا صخشلا نكسم ب 4و ةداملا

 « هناا مكح هماظن ىف نكي ملام

 لاومالا صرصخت ؛ ةيصخشلا لاوز
 قوقطاتاسؤهىملا لئازلا ىمكللا صخشلا لاوما لقتنت ب ه٠ ةداملا

 امو هفلاذغ مكح !(ماظن وا اهتوناق ىف دجوب ملام . اهم اهنباغ قلءتن يتلا ةماعلا

 كل اهل ةصصخلا تاهجلا ظفاحم . هفالخ صاصتخالا اووذ هو ضعا ررقت مل

 . ناكءالا ردقب اقياس لاومالا

 اهتراف ةربافا مالا لبق نم خيسفت ىتلا ةيمكملا ةيصخشلا لاوما اما
 ىلا تفئاي الو ةهاءلا قوقللا تا.سسؤم ىلا لقنتف ةماعاا تادالا وا نوناقلل

 * كلذل ةفئاخلا طورمشلا

 ةيفصتلا

 ىلع قبطت ىتاا. ماك>الا قف ىمكسألا صخشلا لاوما ىنصأ) - ه١ ةداملا

 ( فئيار هيوتوف) نواعتا |تاك ريش ةيفدت

 تاكرشلاو ةماعلا قولا تاسسؤم ىلا ةدئاءلا ماكحالا ةيظ وفخم

 تايعمجا . ةماعلا نيناؤقلا ةماعلا قوقطا تاسؤم عبتت - ه» ةداملا
 . تاكرششلاق + ةقلعتملا ماكحالا عب ةيداصتقا ةياغ بقعت ىقلا
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 بتاع

 ؟ تايعمللا لكشتت فيك
 ةيرياو ةيعيدبلا « ةيملعلا « ةيذيدلا « ةيسايسلا تايعللا - مج ةداملا

 تستكتةيداصتقا اهنياغ نكت مل ىتلا رخالا تايعإلاو نامدالاو سنالا تايعجو

 .٠ ةيععا لكشتلل اهماظن ف ةيغرلا اهراهظاب ةيصخشأا

 اهداربا عيانمو ةيعما ةياف ماكحا ماظنلا اذه ىو . ماظن ةيمج لكل
 . اهتاليكشت ىف اهمزلي امو

 ليجستلا
 ةئوه تلكشو اهم ادسؤم لبق ند اهماظأ لبق ةيج 1 6 جداملا

 ٠ لجساا ف اهش دش نا اها نكعي امرادا

 .لجسلا ىف اه فن لجسآ ناب ةفلكء همي اغىلا لوصوالة يراك ةعنص ىر ةيعج لك

 . ديقلا بلطي ةرادالاةديه اولكش ىذلا ص١ ا 3 ودج ٍ 5 1 3

 مل ىتلاو ًانوناق ةيصخشلا باستكا منكعال ةيعج 0 32--
 . ةيداع ةكرش مكحب نوكت الا- ةيصخشلا بستكت

 ماظنلاو ةيعْباو نوناقلا ةبسأ

 نع ربت ماظنلا ىف ماكحا دجوت مل اذا ةيلاتلا ةداملا قبطت - ه> ةداملا
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 دغاوقلا نع ماظنلا قرف نا نكوال . !ماضعا عءامتابسانمو ةيعْلا تاليكشت

 ًانوناق ةيرورجلا .

 ةوعدلا « ةماعلا ةئيطا «متالبكشتلا .
 ىلعءاذي عمتج . ةيعمجال ىلعالا عجرملا ف ةماعلا ةّمهاا نأ - هاب ةداملا

 اهريذم وا ةّديهلا ةوعد :

 ةئيلا ةوعد بحب كلذ ادع . ماظناا ىف ةن.ملاةلالا بسح ةوعدلا نوكت

 كلذ ءاضعالا سمح دارا اذا لاح لك ىلع ًانوناق ةماعلا ٠

 ةيحالصلا .

 ةارخاو وضعا | لوبق ةماعأا ةثهلا رز - ه6 ةداملا 7 210 09
 ةأيبلا . ةيعلعا' نم رخآ وضع ىلا ةعودوملا ريغ .لاغشالاىودتو . ةرادالا
 ال نا ىلع تقو لك ىف مهلزمت نا اهل . نيرخآآلا ةيمؤا ءاضعا شتفت ةماعلا

 ةلراقع اهوزاح ىلا قوقل ىف للاخ لصحب ,
 ةماعلا ةأدهلل ىنوناق قح ىه ةقدع بارسال لزعلا ةيحالص .

 اهاكشأ ؛ تارارثلا . ْ

 ةفاك ىأر هب قل ام . ةماع ةره ةلاحبامارارق ةيعأا فذتت - هه ةداملا
 ةماعلا ةئيهلا رارقك وه اريرحت ءاضعالا .

 ةيرثك الاو يارلا قح .

 تارارقلا ىط.آ . هنيعىأرلا ق> ىلع رئاحة يما نم وضعلك <. ةداملا
 نيرضاملا ءاضعالا ءارا ةيزئكأ ب ٠

 ةحاربص كلذ ىلع ماظنلا دعاسإ مل ام ىوولا جمملا نع جراخ رارق ذختي ال



 ا

 . ينارلا قح نم نامرحلا
 نعال لح 'نع ايار ىدب نا ةيعملا ءاضعا دحا ردت ال لش داب ةدالا

 ٠ هعورفو هلوصا ىلا وا ةجوزل وا هل دوعت ىوعد

 ةرادالا ةانه

 * ماظنال اقفو اهلثمو ةرعتلا نؤش ريدن نا اهل ةرادالا ةئيهدع د9 ةدالا

 . مم جورخلاو ةيوضعلا يف لوخذلا

 ناوضء لكما قحبونامز لك ىف ًاددج ءاضعءال بق نا ةيعمحلل - ى# ةداملا

 . رهشا ةتس لبق كلذب ةبغر ىدبي نا ىلع ةيمأجانم جرم

 . كارتثالا ةصضح
 ف ةنيمم نكت مل اذاو ةيعمجا ماظنب ةئيعم كارتشالا:ةصحنا 54 ةداملا

 !متوبد ءاداو ةيسملا ةياغنيمأتل ىنضتقي اهف نواو استم كلذ ىف ةيعبلجا ءاضعا ناف ماظنلا

 جا ىنخالا

 امكةيعتلا نم وضع جارخال ةبجوملا بايضالا نمي نا ماظنلل - هه ةداملا

 لجان م ىوعدلا مفر زوجالو. بيس ناب نودب جارخالا ق> حنن؟ نا هل نا

 نيربدقتلا الك ىلع جازخالا .رازق
 زارش نوكي نا زو هناف جارخالاب ص مكح ماظنلا ىف نكي مل اذاو

 . ةقع بابسالو ةيمجلا

 .ةسجلا نم جارخالاو ججورخلا كح

 ق> ىا دي نا ةيعا نم .جرخا وا جرخ نمل نكع ال - د ةداملا

 ٠ مهيوضعةدم نعا رتشالل ةدئاملا ةصخلا ءاطعا ىلع نوروب# مهماو .. ارلاع ناك
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 ةبراقولا يف ةيعجلا ةاف

 ةيمللا ةياغليدبتل ذحلا رازق لوبق ىلع ناك وضءىا ربال إب ةداما .

 ءاضعالا قوةح ةياقو

 رارقلا نعاضارتعا مفريو آمكحلاعجا 2 ناءاضعالا نملكل - 5م ةداملا

 لالخ كلذو «هتةفاوع نرتق ريغو ةيعما ماظنو نوثاقال قفاو» ريغ نوكي ىذلا

 هيلع هعالطا نم رهش .

 خسفلا تاررقمو خسفلا

 نامز لك ىف اهسغأ خف رق نا ةيمدجال نكي - دو ةداملا .

 قل, خاسفنالا :

 مدع دنع وا زحع ةلاح ىف تمقو اذا اهسفنب ةيملا خ مفنت س ا/٠ ةدامل

 اهماظن قفو ةئيهلا ليكشت ناكما

 احلا لبق نم خسفلا ظ

 ىوذدحا واماعااىعدملا ماقم نم باطل ءانب ةيملا خسف الإ ةداملا

 ةماعلا باد الإ وا نوناقال ةرياغم اهتياف تناك اذا ةقالعلا .

 (دقلا ىلو بطغلا يا ) ديقلا نيقرت

 ةديقم تناك اذا ةيعملا ديق ىلع بامش' اا نورودأملا غاي # اي* ةداملا

 ةرادالا ةئرهوا كالا لبق نم تحشااوا تخسفو لجساا ىف ٠

 أ



 سمس انلأ

 نيم» دصقمل لام صيصخم وه سيسأتلا # /*“ ةداملا

 - سرا فش رطر وا ىتسرادتسل ساساتلا نوكس 04
 سطو نيسأتلا ددس نووضم قذو ةحكحملا لس ىف نيساتلا دق ف © ّك
 .هب صتخلا ماقملاتايلمآ قفو 2300

 زر دل ءامسا نيم ىددإتلا دنقلا اذه
 نيئادلا و نيث راولا ءاعدإ نح

 سيسأتلا ىلع نينئادلاو نيثراولا لبق نم ضارتعالا نكميا» ةداملا 0
 . ةبهلا ىف[

 سيسأاتلا ليكشت
 هئاضعاو سيسأتلا ةرادا ةروص سيسأتلا دنس ىف نيبي - 7+ ةداسملا 0
 كلذ ناك اذا سيساتلا شيتفتب صتخملا ماقملا لبق نم ةمزاللا ريب ادتلاذختتو 0

 دنع وا هفالع عيرصمكح سيسأتلا دنسفنكي مل اذا . ةيفاكةجردب نيم ريغ
 ملسي هتيافلاقفاوم سيساتلا ليكشت نكي مل اذا سسؤملا لبق نم ضارتعالا مدع

 ماقم لبق نم نكمااموم ةياغلا بيرق سيسان ىلا سيساتلا لام صصاو 20
 شيتفتلا
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 .٠ شتفالا

 ةيالولاو ةلودلا نم هيلادوعي ام عش هتناغل 1 ظن يدلنا ب ا/اب ةداملا

 . هتبافلاقفو سيسأتلا لاوما فر صرع 5 را ١ شيتفتلاماقل . ةيرقلاوةيدلبلاو

 9 كلا ليديت 2 ليدعتلا

 ةظفاحملجال سيسأتلا تاليكشت ليدبت 0 ءالكو ا -- ا/م ةداملا

 ةيري رحتلا سيساتلا ةرادا ةّءره:ءااطمذخا دعب كلذو سيس'تلا ةيافو لاومالا

 ٠ شيتفتلا ماقم نم فياكت ىلع ءانب

 . ةياغلا ليدبت

 ةءلاطمت>ا دعب سيسأتلا ةياغ ليدرت ءارجالا ءالكو ةثهل الو ةدامل

 ةياغ تناكاذا شيتفتلا ماقم فيلكت ىلع ءانب ةيربرحتلا سيساتلا ةرادا هديه

 , سداتلاو سد وا ةبغز ةتيهامقفاوتلا ليت لودشو ريداتلا

 عبتت ةكلمت ىف سيداتلا ةياغ عقوت ىتلا تابجاولاو طورشلا هاغلا نا

 . هنيغ مكحلا

 . احلا خسفو خاسفنالا

 ةصتلع ةمدخ ءافياب ةقامتملا ةيئيدلاو ةيلئاعلا تاسيساتلا نا - م٠ ةداملا
 ةماعلا قوقملا ماك-ا نوكت نا طرششب ةيقارملاو شيتفتلا عبذت ال ةدايعلاب

 . ةظونح

 روكذملاس و. انلاب ةصاللا قوقملاب ةقاعتملا تافالتخالا لل عجرم ةمكح ا

 ٠ هفنب خسفني لوصلا ةلباق ربغ هتياغ نوكت ىذلا سوساتلا

 كالا لبق ن نمخسف:يفةءاعلا باداالل وا نوناقا ةفلاخع هتياغ تناك اذا اما

0 



 : ديلا بطشو ىوعدلا ئء

 نسل خسف بلط شيتفتلا ماقمو ةقالعلا ىوذل ن 5 - ما ةداللا

 : 3 ديقلا باعشا روماملا ل خسفلا غلي

 ك1 0



 ؟

 ايلا نانكتا
 ةلئاعلا قوقح

 لوالا مسقلا

 ةجوزلاو جؤزلا

 ثلاثلا بابلا
 ( ةيجيزلا ) جاوزلا

 هزي عزل د

 كالا
 د ةيططلا

 ملام روجحلاو ريغمهلامزاتال ٠ جاودزالادعوب ن وكت « ةيطخطلا_# م. ةداملا
 2 نوينوناتلا ,هولثمت قئاوي

 جاوزلا لجال ىوءدلا ق>
 ىلع ةعنتمملا ةب وطخخلا رابجال ىوعدلا قح حننمرال نوثاقلا تمس ةداللا

 . غال طرشلاف جاوزلا ند عانت ءالا دنع نامضلا طرتشا اذاو جاوزلاا
 ةيرداملا تانامضلا , ةبطخلا خدف ةجل

 ءانيت ب فوا قم بيس نودب ةبطخلا نيبيطخلا دحا خسف اذا - 4 ةداملا
 - انامض رخالا فرطلا ىلا عفد نا رمعقللا ىلمف نيفرطلا دحا نم روصف ىلع



 صاخشأالا ىلا واجاوزلا ةعانق ىلعءادو ةيل نسحم ناوبالا هفريمام ريظت ابسانم

 مهماقم نيمئاقلا نيرخالا

 ةيونعملا تانامضلا

 روق نودب ةبطخاخفءارج نما شحافاررمض فرط ررضتاذا - م ةداملا

 ىوءد لقتال الو ىوذعملا هررض قالتل بسانم نامضب مكحي نا مكاحال ناف

 دق ىوعدلا تناكوا ءامدالا لبق دق ناك اذا هنأ ريغ ثراولا ىلا ناضل

 ٠ ثراولا ىلا لقي ىوعدلا قح ناف ثاريملا حتتف ءانثا تديقا

 انادطلا ةداعا

 نكت ملاذاورخالا اهدحا ادهاام ادرتسي نا نييبطخالغوسي - م1 ةداملا

 ٠ قحريغي لاومالا ةزايح ماكحا قفو نمضت اهناف انيع ةدوجوم ايادهلا

 .٠ الصادادرتسالا ىوعد الف ةافولا بيس ةيطخلا تخسف اذاو

 نامزلارو ص

 نم ةئس ىضم دعب ةبطخلا نم ةدلوتمللا ىواددلا طقست ماب ةداملا

 اهخسف خيران



 و
 ىلإ

 هعقا ومو جا وزلا ةيلها

 نسلا ه ةنلهالا طورش

 ةاىمالا وه رمت نمة ريش ءةنماثأ!لمكي مل ىذلا لجرلاج وزني ال ح مح ةداملا

 ناجاوزلابنذاي نا ّ ادعال نكع دقو اهرمع نه ةرششع ةعباشاا لذك ا ىلا

 عمتسيو. ادجمهم بيسل وأ ةداماا قوف هرم نم ةرشع ةسماخلا ا.هنم لكأ
 . اضيا ىصولاو ان وبالا

 ري

 شا مانم ضر ايلتبم ناك نمو جاودزالا لها نوزيمملا - مه ةداملا
 .٠ جوري نا هنكمي الف لقعلا

 راغصلا قحب ني.نون املا نيلثمملا ءاضر

 ىكي ٠ هيصو وا هينا ءاضرب الا جددننا ريغصلل نكي ال ه٠ ةداملا

 .جاودزالا نالعا ءانثا ةيالولا ىلع از اح امههدحا ناك اذا نوبالا دحا ءاضر

 نير وجحلا نم

 ناهل نكعو هبصو ءاضر نود جوزتب نانيرو>>ملل نكمل - ه١ ةداملا

 : .٠ ةيصو عانتما دوع ةمكحملا عجادي

 ةبارقلا « مذا ولا

 . ةيلاتلا صاخشالا نيب عونمتجاوزلا - و5 ةداملا

 نكيرلوا ناك حيحص بسذلا نم عورفلاو لوصالا نيب - ١
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 : مالوا بالوا نونال ةوخالا نيب

 هتلاخو هتعو هلاخو همعو دحا نيب

 عاضرلا نم خالاو مالا نيب

 ةبارقلادلوملاجاوزلاناك ناوامهعءورفو ةجوزلاوا جوزلا لوصا نيب - +

 ٠ قالط وا ةافود لاز وا خسف دق ةيرهصلا

 رخالا ةحوزو جوز نه لكو هانت نمو ىتتياا - م

 الطالا ىلع هلاوز تابثا . ىدالا جاودزالا

 لاز هةدج اودزا نوك تينينا ةيناث جاوزاا دارا نم ربحي هس ةداملا

 ىمكح نالطب وا قالطب وا ةافوب

 ةبوبيغلا ةلاح ىف
 مك#يلامجوزتينا هبارنإ مكح نم ةجوز واجوزل نكم ال - هيي ةدامل

 . هجاوز خش ّ املا

 راةييغااىوعد عم ةعزلا خف باطي نا بث غلا ةجوز وا جوزل نكمي

 ةدرفنم ةروصب

 اضيا انه ةيراج قالطلا قي ىتاا لوصالا نأ

 ة"اسمالل ددملا

 اهيعز رالطب م وكحلاة أ سمالا د اهجوز تافؤب ةلمرتملا ةأرمالا هم ةداملا

 ٠ مويةيامثلث نالطيلا مك ىلع وا اهقالط ىلع رمي ملام ةيناث جاوزلا ايكفإل

 ٠ ةدالولاب ىهتت ةدملاو

 دارا اذا وا ةارمالا للم نان نكنب اذا ةدملا هذه رص نا الل نكمي

 ةينال اجورثي نا يقالطاب نيقرتفما نيجوزللا دحإ



 ةتلطملا ةجوزلل ٠
 » نأ قالطلاب امبضءإ نغ نيقرتفملا نيحوزلل نكمال هك ةدالا

 ْ . كالا اهنيع ىتلا ةدملا لالخ
 يضم) عم جاودزالاةجوزا اوجوزلادارا اذا ةدملا ريصش نا مك احا نكمي

1 
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 كلاثلا لضفلا
 هدقعو جاوزلا نالعا

 . جاوزلارارق نايب ةروص - زالعالا

 نيبلاطلا ةأسمالاو لجرلا غلبت دنع جاودزالا رارق نلمي هبا ةدامل

 جاوزلا روها هيلا دهع ىذلا هّشان وا ةيدلللا سيب ر اهرارق امهضعإ عم جاوزلا

 ٠ ىرقلا ىف ةيرايتخالا ةايهلا وا هترئاد ىف

 . امو-رشع ةس نالعالا ةدمنا

 ..امولعمنوكي نا نكي طرشإ ايربر 4و ا ايهفشامهلبق نم نايبلا اذهنوكي

 نا ىلع جاودزالا نالعا لجال نيءجارملا ةأسمالاو لجرلا نم لك ربي

 وا ىربرحبتلا اممايصوا وا امهءوبا ءاضر عدوبو ٠ امه.يوه قاروا ازربب

 وا ةيدلبلا ةايه نالطبلاو قالطلا مالعا وا ةجوزاا وا جوزلا ةافو ةقيثو

 . ةيرايتخالا

 . نالعالاو ناببلا عجرم

 جاوزال بلاطلا لجرلا نكسمةيدلب ىلا نانيلا لجال عجاري - هم ةداملا

 اكرت ناكو ةيبنجا ةكل# ىف جاوزلل باطلا لجرلا نكسم ناك اذاو

 لسحلا ةيدلب ىلاف:ديقلا اذه نكي مل اذاو اهلحس ىف ديقملا ةيدلب ىلا عجاريف

 لحغلاو نيفرطلا نكسم ىفتايدلبلا لبق نمنوكيف نالعالا امأ . هابا هيف ديقملا

 , اهإبا هيف دبقم ىذلا لحما ىنذ ديقلا اذه نكي ل اذاو هلجس ىف نديقملا
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 2 نالممالا بلط در

 نكيمل اذا واهلوصاقفون ايلا نكيمل اذا نالعالا بلط درب ب ةه ةداملا

 جاوزما عئام دجوي ناك اذا وا جاوزما لها ةارمالاو لجرلا نم دحا

 ضارتعالا قداس ضارتعالا

 ةدم لالخ ضرتءي 'نا َهَق الع هل ناك نم لكنا نكع ت٠1 ةدذلا

 لها ريغ ةارمالاو لجرلا نم ذحاو ناك اذا جاودزالا دقع ىلع نالعالا

 جاوزلل ىنوناق عئام دوجو دنعوا جاهزا

 رظنبذخ وبال ن العال ت رجا ىتاا تايدلبا!نم ناك ىال ايرب رحم ضارتعالا عقب
 مل ىذلا ةيرادتخالا ةايهوا هليكو وا ةيدلبلا سيئر لبق نم ضارتعالا رايتعالا

 ةيلهالا مدعوا نوناق عئام دوجو ءاعدا ىلع دنّسم نكي

 اسار ضارتعالا

 دقع ىلع اسار ضارتعالاب فلكم ماعلا .اعدالا ماقم نا تس ٠١١ ةداملا

 اقلطم نالطبلا بايسا دحا دوجو دنع جاودزالا

 ضارتعاألا غيلبت  ةعقارلا لوصا

 باط اهلعقاولا ىرايتخالا هّمرهوا هل كووا ةيدلبلا سيئر غلي 6 داما

 نالعالاةدمماةخ دنع جاوزلا نيبلاطل اذا سمالاو لجرلا نم لك ىلاضارتءالا نالعألا

 ضارتعالا ةيقحا مدع امهد>ا ىعدا اذا ضارتعالا بحاص لاا ىف ربع

 . ىوعدلا

 روض جاودزالا منه باطب رأ هضارتعاب رص' اذ' ضارتعالا بحاصل نكع
 .نالعالا باط هيف عقاولا لحلا مك اح
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 ءداملا

 عنمو ةيقحالا مدعو ضارتعالا ءامدا ند لك مدم نا د + ةداملا

 « نالعالا موي نم ًارابتعا ضارتعالا ىف ةدملا هذه. ًادرتو مايا ةرشع جاوزلا

 نيلاطلا ةاىمالاو لدحرال ضارتعالا غلبت مهب ند ةيقحالا مدع ءامدأ ىفر

 ءامدا ىلع ضارتعالا بح اص عالطا مون نم جاودزالا ع وعد ىفو ؟جاوزال

 7 ةيقحالا ماع

 .٠ ةصخشلا لاوحالا ير ومأم 3 طورشلا )2 جاودزالادمع

 روداملإ هلكو وا نالعالا بلظ هل عقاولا ةيدلبلا سير نأ 2 ١٠١ه ةداملا

 ىلع ءذب ةقيثؤو ءاطعاب فلكم ؛يرايتخالا ةه وا جاودزالا لافشاهلوخ  ىذلا

 ٠ ضرتم. نكي مل اذا نالعالاو دقعلا ءارجا *ىنت ةاىمالاو لجرلا باط

 . تدر اذا وا ةييزلامنم ىوعد ماقت مل اذا امف مكحلا كلذكو

 وا تايدابلا ءاسؤر روض جاودزالا نيبلاط لو نالعالا ةقيثونا

 ريشا ةةس لالخ |دكرت نم ةهج لك ىف جاوزلا لاغشا مهل لوخلا ممئالكر
 . ةقيثولا عيرات نم ًارابتعا

 .رومألا عاتتما

 جاوزاالاغشاةيذرهللوخلاروماملاهليكو وا ةيدلبلا سرا -ا5٠ ةدالإ

 ءارجا نع عانتمالاب نوفاكم جاوزاا دسقعل نوء>حارملا ةيرايتخالا ةكرح وأ

 .٠ نالعالا ءارجال اعلام أديس اوار' اذا دقعلا

 ٠ رنهشا ةّئس ةياع 0 ىذلا نالعالل مكح قبال
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 .نالعأ ودب دقعلا ءارجأ

 نم .ةيرايتخالا ةأنهو ةيدملبلا ىلا ةدعاشملا هاطعأنكمي ب ؟هاب ةداملا

 ناك-اذا نالعا نودب جاوزاا دَقَع وا مدلل ريص# لحال حاصاا ةمكحم ليق

 ةلاح ف جاودزالا دةعناكما ءاش مدع تفخاذا وا إسم جاوزاانييلاط دحا

 . ةينون اقل اددملا ىلا ةياعرلا

 . ةيناعلا 0 جاودزالا محدأ ع

 هلكو ىذلا روماملاواةيدمللا سيئر لبق نه جاودزإلا دمي - ١٠م ةداملا

 نيدهاش ةهجاوع ةيرايتخالا هديه وا ةيدمللا ةرثاد ىف راتخلا واجاوزلا لاغشاب

 5 .٠ ةينلع ةروصإ نديشر

 جاوزلا نيسبلااملا دحا ضرم نان اذا رخآ لحم ىف جاودزالا قع نكمي .

 ةيرايتخالا ةايهلا وا ةيدل.'اىلا ”ىحلا هنكعال ةجردي هاو بطلا ةداهشب ديؤم

 5 مجارلا لكش

 جاوزلا نييلاطلا نم الك وزعاب نوفلك !نوروماملا لأي - 1٠١9 :دانا

 انوناق مك تدقع ةهمم زلا رانيسو أءهضعل مع جاددزالا نييااط اعماا له

 .٠ هقفاوملا ةيوجا 2 دعإ

 .٠ ةيب دلا مد لا )2 جاو لا ساط رق

 لجرلا ىلا" اوزلا.س طرق : الح جاوزلا رومام ىلطمي - 1٠١ ةداملا

 جاوزلا ساطرق زربي ملام ةيذيدلا مدارملا ىز#م ال. مسارملا ماتح دنع ةأرمالاو

 . ةينيدلا ميلرملا ءارجأ ىلع فئوتم ريغ جاودزالا ماك ناف كلذ عمد



 م

 ةمظنا

 تالحسو جاوزلا م -ا سمو نالعالاب ةصاخلا ماكحالا نا - ١0

 ماظنلاب

 0 | 2 ا
 ١ يصب رج "رص ١ امن ١

 ةلطايلا تاحاودزالا

 ةقلطلا نالطبلا ب

 ةيلاتلالاوحالا ىف ةيجوزا| لطسشت ١

 جاودز رالا مسام ءارجأ دنع اجوزتم نيجوزلا دحاناك ا

 . ضرم آجعاذب زب ريغجا اودزالا مسا مءارجا دنع نيجوزاا دحا ناك

 يع اد ب

 ةموما وا انوناقاعونم ةجردبةيرهصوامد ةبارق نيجوزاا نيب ن

 : هيوخا

 ل ى وعدلا ىح

  كاذكو اسار ماعلا ىعدملا لبق نم نالطيلا ىوعد مات - "ع

 . ةقالعاا ىوذ عم لك لبق نم ١
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 ةسيلواءلاوىلةءل|ضرملاو يملا مدعلا وزدنءةيجوزلانالطبب ءامدالا نكميال

 : نيجرزاا دحا ند الا

 ةيجوز نالطبب مك البق رخابارساوا تافولاب هب ةيلوالا ةكزاا تلاز اذا

 00 دال ةلح هين رذ نيفرطاا دحا ناكاؤل يق كلذكو الرا اجوذتم نك نم
 . ةحيرلا مكح نالطرب

 نه ةيمورحلا « نيج وزلا دحال ىوعدلا نح « ىمنلا نالطبلا

 هنت هر

 آل ”اودزألا ءداص اننا رمل ةردق' نم امور ناك نم ح اذه داما

 . ةكزلا خسفا ءامدالا هن كميف لاوزلا لاق

 3 ْ 'اطخلا

 ةيلاتلالاوحالا ىفجاوزلا خسف ءاعدانيجوزلا دحال نكع - ١15 ةدالا

 ١ - جوزلا دصقب مل هنا وا ةحزلاب بغرب مل هلا ةجوزلا وا جوزلا نابا اذا .
 ” اطخ اهيف هئاضر ناكو ةجوزلابوا جرزلاب

 مههفصوب وأ هتجوز وا اهجوز ىف دجوب مل فصوب“ اطخ جوزت اذا - ؟
 , قاطت ال ةلا“ امههدحا عوقوب نا كشوب

 ةلحلا
 4-4 ةيثالا لاوحالايف جاودزالا خسف ءامدانيجوزلا دال نكي 3-4 ١ داما

 ناك ءاوسهتيئح واد هومازي ةجوزلاوا جوزلا لبق نم الئئمدقملابىذر اذا ح

 . هملع تحن ثلاث ضخش لبق نموا هناذب

 ,ةنيذو ةكلما بجوم هاو هلبأ ىف را ىعدملا ىف صتخم ضيم ناكاذا ؟



 ديدهلا
 ةمقاو تناك اذا جاودزالا خاف ءاعدا نيج وزلا دحال نكع -114 ةداملا

 قاعات هئابرقأ نه صخ ثىلءوا هيلعآبرق ةكدابب عاشالا نكي ديدهع ةحيتتب

 هسومأب واهتارحوا هتددصإا

 ناءزاارو سم ٠

 تحاسعأ نها هتس خدفلا ىواعد ىف نامزلا رويم نا - ١18 ةداملا

 لاح لكىلعو ديدهلا لاوزوا خسفلا بيس ىلع هفوقو خعران نم ارابتعا قألا

 .٠ جوزتلا خيران نم ارايتعا تاونس ل

 ىص ولاوأ مالا وا بالا لبق نم خسفلا ىقوعد

 تن اذا ”زلا خسف ءاعدا ىصولاو مالاوبالل نكي - ١١٠ ةداملا

 دحاس رخ اذاحاكنلاخشيالو . نقالا ىلع قون يلا لئاسملا:ىف مذا نودي

 اذاوا جاودزالا خف مكحلبق هيصوو'هءاواهسسا نذالاجاتع هوك نه نيجوزلا

 ٠ ةجوزلا تامح

 ينإتلا ةطبار - نالطبلا بح و يلا صقاونلا

 ىلا بيسأ انوناق مه>اودزأ عونمملا جاوز خسفال 11١- ةداملا

 , ةيجزلا عم ىنبتلا مكح ىتبيال

 دما ىلا ةيزعزلا مدع

 ةينواقلا ددملا لالخ هجوزت حونمملا صخشلا جاودزا نأ - 7*١ ةداملا
 ايس نوكيال هحاوداز خسفل ةيئاضقلاو
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 ٠ ىلكشلا صقنأا

 هبئان وا ةيدليلا سيئر رضح# دوقعملا ماكتلا نال ب 178 ةداملا

 هدقع ىف ىنواقلا لكشاا ةامارم مذعل ىرقلا ىف ةيرايتخالا ةئيهلا ماما وا

 . نالطيلا تاررقم

 نوكت . كاملا رارقبالا مكملا ديقت ال ة«زلانالطب نا - 1١4 ةداملا

 ناو ؟اطا نم نالطيلا رارق ردصإ ملام ةحصلا ماكحا ةفاكل ةرئاح ةكزلا
 . نالطيلاب ةلولعم ثن

 . دالوالا . نالطبلا ماكحا

 حبروعص اهذشإ مكح ةحز نيدؤاوملا دالوالا بسن نا - ة؟ه ةداملا

 . ةنسح ةيل باحصا هبونا نأ نكي ١ ناو

 ٠ قالطلا ماكحا عبذن دالوالاو نيونالا نيب تابجاولاو قوقل

 . ةجوزلا « جوزلا
 مكحناو امعضو ىلع ةن نسم ةجوزتملا ةجورز اظفاحم - 395 ةداملا

 ةيونعملاو ةيداملا تاامغلا . جاوزلا لبق ةلئاعلا مسا فخاتت اهنا ريغ ةيحزلا خسفب
 . قالنعلا ىف ىناا ماكحإلا عبط ةقفنلاو ةحوزلا وا جوزلا لاوما ةفيصنو

 .٠ ةيرولا ىقح

 مومكهيونا الا ةثرولا ىلا :ةيعزلا ىف خسفلا ىوعد لقتنت ال  ؟9/ .ةداملا
 .ةماقملا ىوعدلا ىف .ماوذلا

 . ةعفارملا لوصاو ةيحالصلا

 ايف ةعفارملا لوصاو ةحيزلا خسف ىوعد ىف ةيحالصلا - 4*٠ ةداملا

 , قالطلا ىف ىتلا ماكحالا عبت



 اراد

 قالطلا

 انزل ٠ قالطلا بابسا
 .اهدحا انز ببسل قالطلا ءامدا نيجوزلا نم لكل نك - ١ ةداملا

 نمروشأةتس رورع قالطلا بيس ىلع علطملا نيجوزلا دحا ىوعد طقست

 . انزلا عوقو معررات نم تاونس ةسمح رورع لاح لك ىلعو هعالطا

 .وثعلا دنع ىوعدلا عمستا ال

 ا ةئيسلا تاللماعملا -- ف دصعقلا

 دصق اذا قالطلا ىوعد ةماقا ني>وزلا نم لكل نكع ؟ ١8٠ ةداملا

 دعي قالطلاىوءد طقستو ًادج ةديس ةلماعم بكترا وا رخآآلا تانح اهدحا

 ىضمي طقستو قالطلا بيس ىلع اهدحا عالطا جرا نم م رهشا ةّتس يت

 .لاح لك ىلع بسلا عوقو ع ران نم م.ًارابتعا ت تاو:س س .

 .وفماا عوقو دنع ىوعدلا عمست ال

 .٠ ةيثيحلا 0 3 مرجلا

 رخالا ىلع قالطلا ىوعد عفر نيجوزلا نم لكل نكم - ١) ةداملا

 لم الاس بكتراواليذرتلامزاتسإ ًامرجرخالادض اهدحابكترا اذاتقو لك ىف

 قاطتال ةجردي ةيثيح نودي رفاممايح
 : . كرتلا

 دنع رخالا ىلع قالطلا قىوغد عفر نيجوزلا دحال نكمي 5-3 اذنه ةداملا



 ريك

 هتدوع مدغدنع وأ رخآلا كرو اب ةمجوزل هناك ىتاا تايجاولا هءاشإ مدع

 ترمتساو رهشا ةثالث للقالا ىلع ةقرفلا تءادو قى بيس نودذب هراد ىلا

 ىلا دوعي نال ىوعدلا ق> هل ىتاا قرطلا نم بلطإ نيفراعلا دحا مالا ارد

 هنا الا باخنالا دنع نالعالا ةفرطي راذنالا اذه ىرأ و رهش لالخ هراد

 الو. ىوعدلا ةماقال ةئيعملا ةدملا نم ىناثلا رهشلا ىبتتي ملام راذنالا بلطإال
 ىوعدلا ةماقا نم رهش ماتخ لبق ىوعدلا ماقن

 يغامدلا ضرما

 ىَ ىذلا نيجوزلا دحا لبق ن:قالطلا ىوعدةماقا ركع ل #٠ ةداملا

 ثالث موادو رخالا فرطلا ىلع ىلوّدسا ىلع ضرم لجا نم قاطتال ةان

 نيريبألا لبق نم ءافشلا ناكما مدع ديبأتو تاونس

 جازتمالا مدع

 ثدحام دنع قالطلا ىوعد عف رنيجوزلا ند لكل نكي - 14 ةداملا

 , ةكرتشملا ةايطلا همم نكعال ةجردب نوكي جازتما مدع امهيب

 عفر ق- هلرخالاف رخالا نم رثكا فرطل دنسي جازتمالا مدع ناك اذا

 . قالطلا ىوعد

 اهعوذطوم ت ىوعدلا

 قالطلا باطإ نا قالطا!اىوءدقد> هلىذإ!فرطلل نكي - ؟»#ه ةداملا

 . ةقرفلا وا

 صاصتخالا

 ئدملا نكسم اح وه صاصتخالا وذ احلا ب 85 ةداملا



 ةشقولا ريبادتلا

 يىلعو ىوعدلا ةماقا دعب ةيتقولا ريبادتلا مكاخلا فزيت ومحب ةداملا

 .دالوالاةظفاحمو نيجوزا| لاوءاواهيلعقافنالاو ةجو زاا اكساب قاءتبامف صخالا

 ةقرفلا وا قالطظلا ل

 توبثدنع قالطلا وا ةقرفلا ىف مكلاب فلكم كاملا نا - عجب ةداما

 قالطلا بايسأ نه بيس

 ىف مكللا نكي . طاف ةقرفلا لوح: ىوعادلاتناك اذا قاللا ىف مكحال

 .ء دوحوم ن+وراا حلص لامحا ناك قا قالظلا ىواعد ل ةقرفلا

 ةقرثلا ةدم

 ىوذو تاو: ةثالثىلا ةدحاوةآنسةدمل ةقرفلا ىف مكحب  ؟مو ةداملا

 ناك اذا قالبطلا ىوعد نيفرطلا دحال نكميو اهماذب ةدملا ماتخ دنع ةقرفلا

 ءاقدملا هده لداَخ اذ م0 اعقاو ءاضرلا

 ةقرفلا ماّتخ يف ىطمي يذلا كحلا

 ترص ادفةئيعملا ةدملاة يام ىف نا ةقرفلامكحىف دز اذا - 14٠ ةداملا

 باط ولو قاللعلاب مكحيف باطلا ىف مكحال اساسا تناك ىت'ا ثداوحلا عيج

 , طتق نيجوزلا دحا كاذ

 مك ةكرتشملا ةايللا ىلا ةدوعلا نم رخالا فرطلا عنتما اذا كلذ عمو

 بااطلاىف ةةرفلاوك.1ل- اساساتناكوتلا ثدا واع ج ترص#ا ول راضيا قالطلاب

 .ةقرفلادعبو ةمف ارملا ءانثا تققحح" ىتلا لاوحالا ةظحالم عم مكلا ىطمي



 ةئاطملا ةردال ةدصخشلا لاوحألا

 ذخأتاماريغ جاودزالادايستكا ىتلاطمارششلاةأرملا ظفاحت ١41 ةداملا
 1 لبق هج تناك ىلا: ةلئاعلا مما

 نيح ةلءرآ تناؤ اذا قالظلا مكح: عدباملئام مما ىلدحت نا ةارملل غيوسِيو
 . جاوزاا دقع

 ةيعونمللا ةدم

 ةيناثهجاوزا قالطلا مكح ىف ”ئاهغا جاوزلاةدم كا نيمي 7 !١4 ةدالا

 ,ء نتدلا لع ديزت الو ةنسلا نع لشمال

 . كلذ ىلع ماطاا م مكي ىنلا ةقرفلا ةدم بسحت
 قالطلا' لاح ىف يتون.ملا و: يداملا ناءضلا

 ايدام ًاناسمض بلاي نا: ”ىطخلاا ريغ نيجوزلا' ىدغال قوي س #١4 ةداملا
 ةرظتنملاوا ةدوخوملا هتعفنم ىف اللخ قاللعلا بج اذا *ىطلا فراعلا م ابسأ ذم

 دحال ةدقعلا ةيصخشلا عفانملا نع غابع مكحي نا ماحلل نكي كلذ عو
 ٠ ةيوندملا تانامضلا مساب كلذو ةزك ةروصب ةلخاو ىظحلا ريغ نيجوزاا

 ةمفتلا

 ةسانمة قف نئطخلا ريغ نيجوزلا دتحا ىلع مكمل نكفي - ١44 ة:دالا
 ناكذاو . ىلك جايتحا قالطلا بيس ذارخالا فرطلا ىطب3 هنس ةدل هتردقم عم

 ٠ قالطلا بيسي مل رخالا فرطلا

 دار اللا

 نامضئع !داربا نيجوزاا دحال كح صضصخ دق ناك اذا - 4١ه ةداملا



8 
 ةقفنلا عطقت . داربالا اذه عطش اددحي جوزك اذا ةقغ نع وا ىونعم وا ىدام

 ةسودسحم ةجردب صقانتوا ايلك جاءتحالا لاز اذا نيدملا بلط ىلع ءانب لزنتوا

 اذا امذ ةلاطا كلذكو . جاسيتحالا ىلع ءانب مها ةصصخلا نيجوزاا دحا نع

 ٠ ةليع مكحلا ىر# هلام صقن وا نويدملا ةردق» تصقانت

 قالطلا ةلاح يف لا ومالا ةيخصت

 قالطلا عوقو دنعةيصخشاا هلاوءانيجوزلا نم لك درتسي - ١4 ةداملا
 امترادال ةلوبقم لوصالا تناكامهم

 دوءي صتناا . اهم نيلباق اوناك ىتاا لوصالا مكح قفو امهْدب ةرايزلا مق

 ةسعفنملا نيحوزلا نملك دقفب . هتجوز نمببسب لصح هناتيذب ملام جوزاا ىلع

 دقعب وادقعلا ةلواقم ىضتفع كلذ ناك ءاوس توملا ىلع فاضم فرصتس ةنمأاملا

 . رخالا ىلا ىتوناق ثراو مهم لك نوكي الو قالطلا لبق لصح

 ةقرفلا ةلاح ىف

 عوقودتع اماَقِبا وا ةذختلا لوصالا خفي ماما ماب - ١417 ةدامل
 قيرفتب فلكم ؟ 11 نا ريغ نيجوزلا ةيمضوو ةقرفلا ةدم ىلا رظنااب ةقرفلا

 , نيجوزلا دحا ليق نم بلطلا عوقو دنع امهلاوعا

 . ردقتلل كالا قح , نيوبالا قوقح

 نيوبالانيب تايسانملا لو>تاضتفملا ريبادتلا عاملا ذي س 144 ةدامل

 دعب كلذو ةقرفلا وا قالطاا عوتو دنع ةيالولا قد لامعتساو دالوالاو

 . نوبالا عامسا

 هتففاو هتيبرت فراص» يف كارتشالاب هل دلولا عودوملا ريغ فراطلا فلكي



 م
 . لاخلا بابا قفو ذاولا عم ةيصخشلا تابسانملا لامعتسال ًازئاح نوكيو

 : . ةديدجلا تائداحلا
 نيوبالا دحا بلط- ىبع ءانب تاضتقملا ريبادتلا مالا دك - 15و ةداملا

 جوزتلا وا رخآ لخم ىلا باهذلا وا « تومل5 ةلاح ثودح دنع ةرشايم وا

 . نيوبالا دحا ريغ عم

 . ةفارما لوصاو قالطلا

 ةقرفلاوقالطلاىوامدىف ةيثآلا دعاوقلاةيادرب ؟ الا فلكي - ١6 ةداملا

 الا نكي ملام تبثنال ةقرفلاو قالطال ًاببس نيت ىتلا ثداوحلا نا )١(

 نا مناق

 . نيفرطلا باط ىلع الو ةرشايم ثداوأا هذه ىف نبعلا بلطت ال (؟)

 . نيعلا ماقع موقت ىتلا تانايباا بلطت ال هنا اك
 , اضيا عاملا ديقي ال بابلا اذهب ردص رارقا لك (©)

 . تانايبلا ريدقتب ةيرخلا احلل ()

 قالطلا عورف ماك>اب ةقلماملا نيف رطلا نيب ةدقءنملا تالواقملا ربتعت ال (0)

 , مكاحلا نم قيدصتب نرتقت مل ام ةقرفلاو
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 مااا
 ةماعلا جاوزلا ماكحا

 . ممابجاوو ةجوزلاو جوزلا قودح
 جوزلا نوكيوجاودزالامساسم ءارجاب جاوزلا ةدحو لصحت ١6١ ةداملا

 دالوالا (ةفيطازو . ةيدجؤلا .مذدهرةدإ_ءس نيمأت ىلع ماتءالاب نامزام ةجوزلاو

 . .اكرشم وراو
 . اءيضب عم اقادصلاو ةنواعملاب فاكم ةجوزلاو جوزلا نم لك

 ٠ لجرلل
 دالوالاةشاعاو نادلا باذشنا نا .. ةدجولا سيئر بوزلا - 6٠؟ ةدائلا

 , هل ةدلاع ةيسانم ةروص)

1 

 نواعم ىه: ةأرصالا . اهجوز ةلئاع مسا لمحت ةجوزا| - ؟ه» ةدامل
 . ةيكزت هللا: ةداعسلا نيملتل تعاطتنلا امهم اَهَجْو ول ارواَكُمَو

 .٠ تيبلا ظحالت ةجوزلا

 .٠ جوزلا ليق نم ةدحولا ل

 هئافرصت نع ايصخش لؤم جوزاا « ةدحولا لثمي جوزا - ٠64 داما

 . ناجوزلا قفنا لوصا ىا ىلع مهلاوما ةرادا ىف

 , ة"أصالا لبق نم
 ةيكادلا تيبلا تاجاسيتحا ىف ةدحولا ليثمت ةرئاح ةايمالا 6١ه ةداملا



 ُ كح
 نمةمولعملا امي-الص زوات ال ىتلاةأ سمالاتافرسصت نءلو ملجرلا . لجرلك

 , ةثئاثلا صاخشالا لبق

 . عزتلا

 اذا ةأرعالا نم ليلا ةكالص عزتي نا لجرال نكي - 165 ةداملا
 مكحلا ديف ال عزتلا اذه ناو اهلاهمت-ا نع تزجعاذا وا اهلامعتسا تءاسا

 ٠ لدعلا بتاك ةف رم نامي مل ام ةةلا ةينلا باحصا ةئلاثلا صاخشالا هاجم

 , ةيحالملا ةداعا

 نودب تءز' اهنا تتين اذا اهتيحالص ةارمالا مياحلا يشب ل 1وإب ةداملا

 ء انلعم عزتلا ناك اذأ ةداعالا رارق ناءي تيس

 5 ةيحالصلا مسوت

 نذأرمل ام ةينولاقلا !مميحالصزراجتن نا ةأرمالل نكمي ال - 5١م ةدامل
 .انمض وا ةحارص جوزلا كلذب

 . اهعنص واةح وزلا كالسم

 اه>وز ةدعاس# ةءئصرأ لغشب لغتشت نا ةجوزملا نكع ١689 ةداملا

 . مهلاوما ةرادال تلبق ىتلا ةّيرطلا تناك امهم ةيئمضلا وا ةحيرصلا

 ةجوزلا تتبثاو جوزلا عنتما اذا كالا لبق نم نذالا اذه ءاطعا نكي
 هتجوز جوزلا عنم اذا . ةدحولا وا ةلئاعلا ةعفنل بجوم ةعنصب اهلاغتشا نا
 ةنسللا آملا باحصا ةثلاث| صاخشالا قحم كلذ ىرسي الف ةعنصب لاغتشالا نع
 , لدملا بتاك ةفرمع ةيفيكلا ناعت ملام



 فل

 ا ةيله

 ْ حا لوصالا تناك ا يم ةموصخلل لها ةحوزاأ -- و٠5 داما

 ىواءدلا ىف هتجوز ليثءتب فاكمجوزلا نا الا نب-جوزلا لاوما ة ةرادالا

 ٠ ةيصخشلا اهلاوما نع ةثلاثلا صاخششالا عم ةثداحلا

 . ةاحولا ةناص

 رشآلا لمج وا ةيولئاءاا بئاجولا نيجوزلادحا لمهإ اذا - ىو ةذاملا ٠

 احلا ةلخادم باطي ناخاتلا ف ةرطالف ررض وا ةلادخ وا ةكلها اضورع

 ةنرملا ريبادتلا ذختيف راذنالاكلذرثأومل اذاو *ىلطخلا فراعلا ما طود

 . ةدحولا عفانم ةنايص نوثاقلا ىف

 5 . ةكرتشملا ةايحلا ليطعت

 ىلا هدب نع انكم دكصب نا نيجوزلا نم: لكل نكح + ةدالا

 ا تراص ة ةيدج ةروصب لاغشالا قرت وا ةرهشأا وا ةديدلا نأ ىرب 2

 نع ًادرفنم شيعي نا نيجوزلا ند لكل .ةكرتشملا : ايلا ماود نم ةكلهتلا

 . اهماقا دنع ةقرفلاو قالطلا ىوعد ماود ةدم رخالا

 1 6 شيعلا بلط ىذلا فرطلا ةشاءال ىنكي ام رادقم 5 اهلا نيمي

 . كلذب اقحم هنا دحر

 0 . ةجورلاو جوزلا نينيد ب ةصاخلا ريبادتلا

 «نيدملا.سعأي مكاحلاف ةيولئاءلا ف ئاظولا جوزلا ل1 اذا - وهس ةدالا

 هوصخل ةلوبقملا لوصالا تناك امهم ةجوزلا ىلا امسق وا امامت مهم يد ءاطعاب

 2 مي!اوما ةرادا



 ئاضملا ريبادتلا ةدم

 نم بلطي اعابسا لاوزت مكاملا لبق عم ريبادتلا مفرت ب ؟4 ةداملا

 .ني>وزلا دحا

 . ةماعلا ,دعاولاو ىربجلا هارجالا

 ماودةد, ىربلا ءاردالا بلط نيجوزلا دحال نكمي ال - 15ه ةداملا

 . نوناقلا ىف ةنيعملا لاوحالا ادع ةيجوزلا
 ناك اذا رخالا فراعلا سالفا مزاتسي ال انوناق رئاجلا ىربجلا ءارجالا ناو

 رمتسالا ريغ زحطا ىف ةيراجلا ةيدورحلا ىرك الو رريضل اضورعم امهدحا

 . انيدم نيج وزلا حا ناك اذا  ةاينثت ملا

 نه سالثالا ةساج كرتشي نا نيجوزلا دحال نكع - ؤد ةداملا

 . كلا صخش ىلبق نم'امهدحا ىلع ائارجالا تابيقعتلاب رشوب اذا هقح لجا

 ايلا نيج ورلا دعا ناك اذا
 هلام زاكو زدءللاب تاييقءتال اضورءم نيجرزلا دحا راص اذا - 17 ةداملا

 . زجحتو ليجعتلا بستكت نخالا تايلطف هنوند هادال ىنكيال

 , ةساملا ىف لخدت رخالا تاباطن نيجوزلا دحا سافا اذا

 . ةشاعإلا تالدب ل.صحت ةلاحب لاما قيرفت

 لاملاقي رش“ كيفذت لجال نامز لكىف ىربجلا زدطاباطي - ؤ14 ةداملا

 ةئرمملا ةئراعملا رادق» ليص# دنع اضيا مكحلا اذه قبطت ىلاضقلا وا ىوناقلا

 3 نيحوزلا دحال مالا رارشب



 نيام د ميس
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 نفل

 نيحوزلا لاوما ةرادا

 ةين وب املا ,لوصالا

 . دحا اليشب مل اذا نيجوزلا نيب لاومالا قيرط ىرجم - وإا/» ةداملا

 ثودحلف تلبق اها عم وا نوناقلا ىف وا جاوزلا ةلواقم ىف ةنيعملا لوصالا

 نوناقلا ىف ةئيبالا بايسالا نم بيس

 ةيدفملا لوصالا

 اهدمب وا جاودزالا م.ءاسم لبق مظنن جاوزلا ةلواقم نا. ة١/0 ةداملا

 ناوناقلا اذه ىف .ةنيبلا لوصالا ىد>ا لوبق ىلع نوروب# نيفرطلا ناو

 امبااوءاب ةقلعتملا ريغلا قوق لخمال جاوزلا دعب امهسب ىرجن ىنلا ةلواقملا ناو

 نيفرطلا ةءاهأ

 نااه>سفوا اهليدعتوا جاوزلا ةلواقم دقع بلاطا طرتشي #1 ةداملا

 نيينوثاقلا مملثم لبق نم نيروجحلاو راغدال نذالا بجيزيبةلاةردق ارتاح نوكي
 جا وزلاةل وام لكش

 اه>سفو اهليدعت وا جاوزلا دقع ةلواقم نوكت نا ب  واب» ةداملا

 ,نيتوناقلا مهيلثم ىلبق نم تاضمو ىمسر (كشب



 ماودناوأ تمظن اذا ةمكمحملا نم ق.دهثب جاوزلا ةلوأقم ن رقت نأ تحك

 لوصالا بالقلا اهابجست .كحم قاد>ءايف نيصخشلا ريغ ىلع ةلواقلل رثؤنالةجوإ

 : لاملا قي 5

 سلفملا كاد دحا ررقتي امدنع لملا قير لوما قبطي - 1/4 ةداملا .

 رخآ الوصا ةلواقملا ىف البق نبجوزلا ناك ناو رخالا قرفلا ىث

 لاملا ةقرف ىلا ىدقملا لوصالا بالقنا

 ةج ورا بلط ىلع م احلا ص

 ةجوزلا بلط ىلع ءانب:ةسألا لاوحالا ىف لاملا قيرفتن مك اله ةداملا

 هدالواو هتحوز ةشاعا جوزلا لها اذا

 ةسيصخشاا اهلاوما لجا ف 0 | يلطت 7 تان. ماجا ىلععإ 0 اذا

 ور ناط ىلع 3

 ةيئالالاو-الا ىفجوزلا بلط ىلع ءانب لاملا قيرفتب مكحي ب 1/5 ةداملا ٠

 ”جوزاا ندا ىلع ةنوقوالا دقعلاوا نوناقلا قفو جوزلا لبق 4

 ةيصخشلا اهلاوفال'اتيمات ةجوزاا تيلط اذا ل م



 ا
 نيتئادلا تاط ىلع

 نم نيررمضتملا نينثادلاباط ىلع ءانب لاسملا قيرفتب مكحب ل والاب ةداملا

 نيجوزلا دحا ىلع مقاولا زحطلا

 لاو.الا قيرفت "اديم
 مانو سالفالا ف نيدلاءادا نعزحعلاتو,مدنملاملا قي رفتأ دب # /مةداملا

 سالفالار ارق دعب قي رفت!لوصارخآ بيسو ثارنلابنيجو زل اد> ااهزاح ىتا !لاومال

 لاأا ميلست هيف باط ىذل ءوبا' ذنم لاملا قءرفتب امكسلا مكح ادبيو

 أسار لدعلا بت ىلا مك.طا وا سالفالا ةدعينأب لصاحلا .لاملا قيرفت غاي

 لاما قيرفت ماتخ
 ملعق» رءالفالاو زحل ارريخ ببسل :ةلصاخلالاملا ةقرف ىبذت - والو ةداملا

 ررقي نا كال نكمي هنا ريغ نينيدملا نيجوزلا دحا لبق نم نيتئادلا ةقالع
 رارقلاةفص غلبيو اهدحا اطلع هانب نيجوزملا ةدئاعلا ةمدقلا لوصالا ةداعا

 ليحستاا لجال_لدءلا بتاكىلا اسار

 نيتئادلا:قخ ريث أت - لوصالا ليدت
 ةدوجوا اتالدبتااو نيجوزلا نيب ةعقاولا هي ةيفصتلا ةلماعم نا - كم١ ةداملا

 لاومالا ه 0 قئادوا نيِجوزلا دحا ىئئاد نانر ابين نوكتال د ف

 3 مهلاوما ن 0 م مهقوةح ءافيتسا نا

 نينئادلا بلط ءاداب ارو لاومالا هذه زو ىذلا نيجوزلا دحا نوكي

 ىلا ىتكي ال لاملا رم هباصام نا تبثا اذا ةلضفلا- نمأ ربي هنا الا

 ىلع زجحلاب اهكارتشالذجوزلا هتزاح ىذلا لاملب ءامدالا جوزلا ىنئادل قحيال
 . . نئاد اهل نكي ملام دنع هسالفا ةيسانع اهك ارتشالوا راهج وذ



1:0 
 للملا ةقرف ذنع ةيفضتلا

 لاملا ةقرف عوق ودنعهلاوها دادرتسا نيجوزلا نم لكل نكي ح و41 ةداملا

 نوكي نا ىلع رخآ الوصا هلوبق'جاوزلاةدمءانلا رخآ بيسب وا دقع ىلع ءانب
 . اظوف نينئادلا قد

 دوءيف صقئااامأ. لوصالا قفو أمني لاملا ةةرف لبق ةلصاحلا ةدايزلا. مسقن
 تانيماتل |اباط اضياةجوزما نكميو ٠ هتبوزهل ببسلا نا تبدي ملام .جوزلا ىلع

 .ةيفصتلا ءانثا 3 زلا فرءت ىت> ترقب ىتاا اهلاوما نع

 لاملا ةدحو وادكرسشلا نع ةجراخ قت ىتلا لاومالا نا - 388 هداملا

 بئافرقفو وا جاوزا:ةلواق؟ وا انوناق نيعت لاوءالا ةدحو وا ةكرشلا ةلاح ىف

 لاومالا » ةروصلا هذه ىلعةجراخلالاومالا ىمةو . هتاعربت ىف ثلاثلا صخشلا

 . ةظوفحملا لاومالا عم ثاريملا نم ةظوفحلا لاومالا عضوتالو « ةظونحلا

 : نو الا ع
 انوناق :ظوفحلا لاومالا نه هاندا ةررلا لاومالا نا - ١م ةداملا

 نيجوزلا نم لكل ةيتاذلا ءايشالا ب ١

 اهلاغتشاو اهتسنصل ةحلاصلا ةجوزلا لاوءا - ا«

 رادلا لغش نع'جراخلا اهلاغتشاب ةجوزلا هيلع تاصحام »م

 اهماكحا
 كارتشاىف لاومالا قيرش ماكحا عبتت ةظونحلا لاومالا نا 7 184 ةداملا

 ةلئاملا فيراص؛ ةجوزلا

 تايثالا
 ,كلذت ثدي نا هيلمف لام ةيظوف# نيجو نزلا دحا عدا اذا - 1م ةداملا
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 ا يارا

 لاملا ةقرف

 عافتنالا قح« ةرادالا ؛ةيكسلملا

 نيجوزلا نملك لاوما ةفاكةي م لالاةقرف نا - ةؤمك ةداملا

 امنه عافتلالا قوت- ةظفاح ىلعو !متراداو

 از لا كرت اا شرفي اهجوز ىلإ !هلاودا ةراذا ةجوراا تكرت اذا

 1 هيلاهقوريصم ها ل ةفاك تكرت اهماو جاوزلا ةده .٠ باسحلا نع

 الو.نآ لك ىف اهجوز ىلا امكرت ىتلا ةرادالا ق> دادرتسا ةجوزملا نكمي
 .دادرتسالا قح اهطاقسال ةربع

 ماعلا رظنلا نور.دلا

 نويدلاوجاوزلا لو ةاصاانويدلا نعاوصخش لؤسمجوزلا - موب ةدالا

 ٠ ةدحوللالثم هتفصب ةيحو زال اءاذماةا احلا

 لجالهتنادتسا نءو اهثادا نع جوزلا زم ىتلا نويدلا نع ةلؤسم ةجوزلا
 .ةلثالا فيراصم

 زجحلا ةلاح يف

 ةلاح ىف ا-مويد نع زايثما ىا ىعدت نا ةجوزلل نكمال - 144 ةداملا

 ه هيلا ارااوما ةرادا تكرت دق تناك ناو اهجوز سالفا دنع زجحلا

 حيرلاو دراولا
 .هيلادومإ نيجوّرلا نم لكلاومأن ملصاخلاخرلاو دراولا نا 1م ةداسملا



86+ 

 فيراسلا يف ةج وزلاو جوزلا كا رتشا

 'ةلثاملا فيراصو هتجوز كارتشا بلطي نا جوزلل نكمي ب ١9٠ ةداملا
 . ةيسانم ةرودل

 بالطب نا امهنم لكل نكميف كازتشالا ىف بسانملا رادقملا ىف ًافالتَخا اذاو

 . ةمكحلا نم كلذ ترا
 3 5 ١

 'ةداعالاو نيمضتلابجوزلا فيلكت بحال ةروصلا هذه ىلعةجوزا كارتشا ناو



 للملا ةددحو

 اطاخدا زوهيال يتلا لاومالا ء ةدحولا ىف ةلخادلا لاومالا . ةيكلملا ٠
 - 'ةدحولايف

 جاوزلاةلواقمىف لاسملا ةد>و لوصأ لوبق نيجوزملا نك اق ةداملا

 ب ةدكسلالاملا رجاوزلانيح ةدوجوملا لاومالا ةفاك ةد>ولا هذه ىف لخديو

 جاوزلا ل راقد ف ةكاتننساب 00 ام ادع هءانثا

 عربا بغربال ىذلا عربتلا قي رطب بتكسملالاملا ةدحولا ىف لدي الو

 . انوناق اظوفحم دع ىذلا لاملا كالذكو هلوخد

 ةيصخشلا نيج وزلا للا ومأ

 ةدحولاىف ةلخادلاو ةدوزملا ةدئاعلا لاودالا ةيكلم نا ب 195 ةدأاملا

 ضوع نودب باشتلا الاو ثرالا قيرطإ اهبلا ةلقتاملا لاومالاو جوزتلا ءانا

 ةجوزلاةيصحشلالاو.ال ا؟لاومالاهذه ىمستو .ةحوزاايىلادوعت ةيجوزلاماودءانلا

 ةجوزلا ةيصخشلا لاومالا ادعةدحولاىفةل+ادلا لاومالا فاك بح اص جوزلاو

 ىذلا خيراتلا ند ارايتعا «جوزملا كام نوكيب ةجرزااب ضارخعا حرلا نا

 ةقلعتملا ماك>الا ادع كلذو ةيصخشلا هلاوما تالاصاح مم ءادألا هيف قدت٠سإ

 + دا نوما
 تانيبلا

 هنا الام ىعدا اذا تايثالا ىلع اروي نيحوزلا ند لك ناد وا داما

 : ةحوزلل ةيصخشلا لاومالا ن
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 ماودءانثا ةجوزلا ةيصخشلا لاومالا لاد_تسأ نم ةبستكملا لاوهألا نا

 . ةجوزلل ايصخش الام نوكت ةيجوزلا
 ة.تايثالاهدئاوف ءاهاكش : تادرفلا رتافذ

 امهلاومارتافدري رباط ني> لك ف نيجوزلانم لكل نكي - ؤة4ةدلملا

 ,لدعلا بتاكةفرعع ةيدخشلا

 لاومالا لوخد خي ران نه ارايتعا رهشا ةّتس لالخ ىمسرلا رتفدلا ربتعي

 . هفالخ تبدي ملام ةدحولا ىف ةيصخشاا

 ةميقلا ردقت كح
 ردقملا ةيص>شلا لاومالا ةميق ىلع ايوتحم رتفدلا ناكاذا ١0 ةداملا

 ,نيجوزلانيباب هايقاو لاومالا ىف نامغال بجوم لا صقنلا عوقودنع اساسا :نوكت

 . ةرادالا ءفرصتلا ةيحالص« عافتن الا و ةرادالا

 فيراصمنا وةدخولا ىف ةلخاذلا لاومالا ريدي وه جوزلا - ١9 ةداملا

 . هيلع درعت ةرادالا

 ةدحولا لأي ىفايحالص ةيسنبالا ةرادالا قب زوحت ال اهمماف ةجوزلا أاما

 ,١» عافتنالا

 ةدئاعلا ةيصخشلا لاو.الا نم عافتنالا قح جوزلل نا - 1ولإل ةداملا

 نوك ناو ةهجلا هذه نع عافتنالا ق- بحاصك لؤسم هناو هتجوز ىلا

 . ةيلؤ ملا هذه ديزي ال ىدسرلا تادرذملا رتفدب ةردقم ةميقلا

 ةيكلم ىف اهيلمال ةررحلا ماهسالاو ةيلثا| اهلاوماو ةجوزلا دوقن

 ٠ اهنميق انيدم جوزا١ نوك



 ها“

 ٠ جوزال - ةدحولا لاوما يففرصتلانح

 ةيصخشلا هتجوز لاوما ىف فرصتي نا جوزلا نكمي ال 194 ةداملا

 ٠ ةدام ةيرادالا تالماعما كلذ نم ىثنديو اهاضر الا هتيكلم ىف ةلخادلا

 كلذ ند ىتتارو :ةقلاثلا صاذشالا ًادوجوم رب ءاضرلا اذه نا ريغ

 نوكي نابجمب نمو ءاضرلا مدع ىلع نيماطملا صاخشالا نم ةفالعلا ىوذ

 ٠ ةجوزلا ىلا مميِدُناَح فردي لك ىتلا لاومالاو هيلع ا!ءهلاعم

 1 ماع رابتعاب كحول

 ةدحولاىف ةلخادلا لاومالا ىف فرصتن نا ةجوزملا نكي 158 ةداملا

 . ةدحولا لة ىف اهصاصتخا 1

 «٠ ترالا دو

 نكميو اهجوز ءاضرب الا ثرالا در ةجوزلل نكميال - ٠٠6٠ ةداملا

 3 هئاضر مدع ع حاصلا ةمكحم ىلا ةء>ارملا ةجوزلل

 ةجوزلا ىلا ناميضلا ءاطعا

 نءهتجوز اهبلطت ىناا تاحاضإلالا ءاطعاب فلكم جدزلا نا - 7٠1 ةداملا

 ٠ ةيصخشلا اهلاوءالاودحا

 لاوءالا هذه نع اهحوز نم انامض باطآنا تقو لك ىف ةجوزلا ركع

 جوزلا زجع قةحل دنع ةجوزملا ىطمملا نامضاا لاطبا بلط نينئادلا نكمير

 . كلذ لبق رهشا ةتس لالخ هسالثاب مكح اذا واه وبد ءادا نع

 جوزلا ةيلؤ دم « نو.دلا
 ,ةين الا نوبدلا نع لؤ٠ جوزلا ب9٠ ةداملا
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 . هجاوز لبق هتمذ ىف ىتا هود نع -

 هجاوز ءانما ةياثلا هتويد نع - ؟

 .ةدحوملا الثمم هتفصب هلق نم ةئباثلا نويدلا بس م

 اطاوما عيمجب ةيجوزلا-ةيلؤسم

 ريغ نم اهلاوما عيمج ةينالا اموند نع ةلؤسم ةجوزلا نا:* ه“ ةداملا

 رايتعالا رظنب لاملا ةدحو لوصا ىضتقو هل ةحونمملا جوزلا قوقح ذخؤت نا

 .اهجاوز لبق ةشاثلا اهوبد و

 بيوصتب اهجوز اصل هتنادتسامو اهجوز ءاضرب اهنيجوا ىتلا نويدلا -؟

 حاملا اح

 . اهكلسم نمو داما بح اهعئص ءارجا رم ةدلوتملا نويدلا

 ثرالا نم اماصاام ىلع ةيترثملا نويدلا -

 نويدلا نع ةلؤ م ةجوزلا نوكتوذتلا ريغ اهلاعفا نع ةدلو:لانويدلا - ه

 دنع ةلئاعلل كرتشملا فرصملا ءارج نم اهجوز لبق نم وا اهلبق نم ةتباثلا

 , هنيد ءادآأ نع جودزلا زج ققحم

 . اح ةظوفلا اطار
 اهجاو زءانثاةلصاخلا ةتالانويدلا نع ةلؤمهجوزلا نوكتال- 7٠4 ةداملا

 . ةظوفحلا اهلاوما ةيسينالا هلاوزدمب وا

 ةظوفحملا اهلاوما ىف ةلودم نوكك نا ىلع هتنادتساام - ٠١

 ٠ اهجوز ءاضو نودب هتنادتسام س ؟

 .نم هزاحامعىوعدلاقحناو ةدحولا ليشم اهتيحالصل افالخ هتنادتسام ب م

 ظوفحف قح رينب لاومالا



 نا

 : بلطلا تثو  ادقن خا ام عضوةفاك
 ةيصخشلا نيجوزلا دحا لاوها ىلع بئرتااندلا ىفوا اذا ٠7ه ةداملا

 ٠ ةروصأ| هذه ىلع ذا ىذلا لاملا داعيف رخالل دئاملا ىصخشلا لاملاب
 لاو>الا ادع ايف كلذولااةدحوماتخدعبالالاملا اذه ةداعا.بلطت الو

 انوناق اهم ] انثتسا ةميعملا

 ةلخادلا لاومالا نءةظوفحلا ةجوزلا لاوما ىلع ةينرتلانويدلا تيفو اذا

 نم :دحول ىف ةلخادلا لاومالا ىلعةكرتملا نويدلا تيفو اذا وا لاملا ةدحو ىف

 ءاضياةيجوزلا اود ءانثا لاملا ةدطا بلط نكي ةظوذحلا نيجوزلا دحا|لاوما

 ةجوزلا قح  هلاومازج>و جوزلا الفا

 دنع سالفالا ةساع وا زجحلاب كرتشن نا ةجوزالا نكمي د5٠ ةدالا

 اههلاوما ىف نيمض:لل بج وملاص قنا !باطت ناو ةلاوم ىلع زجحلاو اهجوز سالفا

 ٠ هلحم ىف هعضوو اهمايقاو ةيصخشلا

 , ةكللام. اهفصي انيع ةيصخشلا اهلاومانم ادوجوم ناك ام ةجوزلا درتست

 .ةزدلا

 دنع فصنلا نم لقا نوكي ىذلا رادقملا ىف ةجوزلا زاتمي ب #«هال ةداملا

 ةكلام نكت ملام دنع وا ةيصخشلا اهلاوما فصن زارفا نم نكسلا مدع

 , هنامض رادقم فص

 , لطاب نينئادلا ضل غارفلاو رخآ صخش ىلا زايتءالا اذهرود نا

 ةجحوزلا ةافو تيل بس لاما ةدعسو اح

 عماهتافو دنع اتثرو ىلا ةيصخعشلا ةجوزلا لاوما لقتألا # 7٠4 ةداملا



 ةثرولا نمضآو جوزلا ةافودنعتيصخشاا امااوما ةجو وزلا درتسآ "هو.
 1 نامضلل ا

 ١ صقنلا و  ةدايزلا

 نيفرطلل ةسيصخشلا لاومالا قيرغت دمإ ةدايز تيقب اذا ب ٠١

 . «تلرووا 00 0 اهعورفل وا ةيوزللا مثلا
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 ١ ام وود ولا قلاع

 لاملا ةكرش
 «ماءلادلا رتشالا ةكرشلا يفاط وخد زوجيال يتلا لاومالا « لاملاةكرش

 ةكرشلا ىف ةلخادلا لاومالا

 جاوزلا ةلواقم ف لاما ةكرش لوصاالبة نا نيجوزملا ركمي سس ؟١١ ةداملا

 ًاعاشم لاملا ةكرش ىف ةلداحلا حابرالاو لاومالل نيكلام نيجوزاا نوكيو

 ؛ ا هتصخن فرصتلا اههديحال نك الو

 «لاملا ةكرشش ىف لخدت ال انوناق ةظوفحملا لاومالاو عربتملا ةرغر قفو لاملا

 لاوءالا ةكرش لوسا اهدارباو نيجوزل!لاوما عيمج ةلماشلا لودالا ىمست

 . ةماعلا

 ًافكم نوكي هلود مدسع وا لاملا ةكرش ىف "لام لوخد ىعدا نم نا

 .٠ ماعدم تابثاب

 ةرادالا فرصتلاو ةرادالا

 جوزااىلا ةدثاع لاملا ةكرىف ةلخادلا لاومالا ةرادا نا - ؟1» ةداملا

 . لاومالا هذه نم ةرادالا فيراصم ىدؤتو

 .٠ ةدحولا ىف ةيليثعلا اهمتيحالص ةيسأب ةرادالا قط ة ةحوزلا

 لاومالاةكر شيف فرضتلا

 لاما 4 لاوما ىف فرصتينا نيجوزلا دحال نكمي ال  ؟١» ةداما



 هم
 .ةداعةانثت ملا ةيرادآلاتالماعملا ادع ايف كلذو ادرفنم امهضءيءاضربو اكرتشمالا

 نيعلطملاصاذشالا ادع ةُثااثأ | صاخشالا ىدلدوجوم ءاضرلا اذه ربتسإو

 صاخشالاو هيلع نيعلطم اونوكي نا ب نمو نذالا هلاطعا مدع ىلع

 نونكتسم مهناف لاومالا هذه ىف مهفرصت فرعي دحا لك نيذلا ةقالعلا ىوذ
 . كلذ نع

 ت رالا در

 رخالا ءاضر نوذب ثرادر نيجوزاا دحال نمي ال - ؟14 ةداملا

 .ةيجوزلا ماود ءانثا

 , حاصلا 8 اح عجارب نا نذالا اذه هل حني مل ىذلا فرطال نكمي

 جوزلا ةيلؤدسم « نو.دلا

 ةيضخشلا هلاوماب هاندا ةذيبملا نويدلا نع لؤسم جوؤلا ح 08# ةذامل
 , ةكرشلا ىف ةلخادلا لاومالاو

 جاوزلا لبق نيجوزلا نوبد - ١

 ٠ ةدحولل ةيليثعلا اهتفصب ةجوزلا لمف نم ةلصاحلا نوندلا ب *

 ةئشانلا ةجوزلا نوبد عبجو هلبق نم جاوزلا هاذثا ةلصاملا نويدلا -- ما

 لا ل

 لاومالا كرد يف ةلخادلا لاومالاو اطاوما نع ء ةجوزلا ةيلؤسم

 لاومالاو اهلاوماب هاندا ةروكذملا نويدلا نع ةلؤسم ةجوزلا 50 ةداملا

 ةكرشلا ىف ةلخادلا

 جاوزلا لبق نويدلا - ١
 حاملا احن م بنون اهج وزاهثنادةسا امو اهجوز ءاضرب ءائادةشاام -١؟
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 داتعملا بسور اهكلسمو 502 ءارجا ند ةدلوتملا نويدلا متل 4“

 اماصا ثرا ىلع نوبدلا نو تينرتام - 4

 .. ةقغا ريغ اهلامفاا نم ةدلوالا نوبدلا - ه

 ةلئاعلا فيراصاا ١(حوزوأ ىه ه_تادتساام نع ةلؤسع ةحوزاا نوكت جا

 امتادال ةكرشلا لاوما ىنكتالام دنع: الا ةكرتشملا

 ةكرشلا ىفةلخاءالا لاومالا ىلع بئرثو ام نعايصخش ةلؤسم نوكنال ةجوزاا

 َةظ 8 اطا ومأي

 نعةظوذحلا ابلاومأ 4م هامل ارصح ةلؤسم نوكت ةجوزلا د اا ةدامل أ

 اهلاوز دعتوأ ةيجوزلا ماود ءاننا ةينالا نودلا

 . ةظوفحلا اهلاوءاب ةلؤسم نوكت نا ىلع هتنادتساام ح ١

 2 اه>وز ءاضر ةفداح ةئئادكل اا ١

 ٠ ةدحولا ةيليثعلا اميحالص ةزواجتم هنن ادتساام م

 . ةظونحت نوكتام الاوما !متزايح نم ةدلوتملا ىواعدلا
 ءارجالا تابشعت

 نوبدنا لجا ن. ةّمارجالا تاييقعتلا عاونا ةفاك نا - 14 ةداملا

 3 جوزلا قع ىر# نا 1 اهماود ءاذثا ةكرشلا ىلع ةيرتملا

 , هلم ىفادئن ذحاام عضو ةفلك

 نمهذخاام عضو بلطب نأ نيجوزاا نم لكل قحال - ؟ ١9 ةداملا

 «لاملا كرش ىلع بت رثم نيد رعت دف د تناك ذا اها ىفاك رشاالاوها ند جناب 0

 ةطونحملا لاؤمالا ن٠ لاومالا ةكرش ىلع بقرتملا نيدلا دس اذاام ةلاح ىف
 غلب ا عضو باط نكمي . ةكرشلا لاوءا نم ظوفحيلام ىلع بتزئاانيدلا نم وا

 اضيا ةيجوزاا ماود ءانما هلحم
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 .ةجوزلا ند

 ةكرشلا لاوما ىلع زدملا عضووأ اهجوز سالفا

 ازاتم نوكي اذه ةجوزلا بلط فم نأ

 لطابنينئادلا ضعب ىلا هنع غارفلاو رخآ ىلا زايتمالا اذه رود نا

 . ىنوت اهلا ميسقتلا -- لاملا ةكرش ماتخ
 نيجرزلا نمايح ناك نه ىلا ةكرشلا لام فصن لقتأي - 8١ ةداملا

 ثاربه نوكي نا ىلع تملا ةثرو ىلا لقلي رخالا .فصدتلاو اهدحا تام اذا

 . اظونحم ةجوزلاوا جوزاا

 وا جوزلا نم ثرالا نم مورحلا ىلا لبق نم هبءامدالا نكمملا قا: نا

 قالطلا ةلاد ف هزوح ىذلا قا نع زواحت,ال ةكرشلا لاوما ىلع ةجوزلا

 ةفصانملا ريغ اهضشن ةزلا ةلواقم ىفالبشإ نا نيجوزملا نكمي- 0 ةداملا

 امه دحاةافو نيحك رمش ثا!لاوماعبرهجو لك 0 نامرح زو#الو

 نيجوزلا نم يح ىتب نم ةيلؤسم
 لاو٠اىلعةبئرتملا نويدلا نع ايصخش الؤ_ه جوزلا نوكي ب **» ةداملا

 هتحوز ةافو دمب ةكرشلا

 نعوةكرشلا لاوما نم اسهْئصح تدر اذا اهجوز ةافو نيح ةجوزاا ًاربت

 ٠ ايصخش اهنع ةلؤدم نكت مل ىتاا ةكرشلا لاوما ىلع ةبرتملا نوتدلا

 لاملاةيافك مدع تنببا اذا اهناف ةلؤسم ةجوزلا نوكتام عم اهلوبق دنعو

 . كلذ ةيسنب ريت نيتئادلا ىلا
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 «ةيصخشلا لاومالا سيسأث ْ

 صيص# بلظإ نا نيجوزلا نم ايج قب نم دحال نكمي ب94 ةداملا

 ةتصح نم هيوسحم ىرج نا ىلع هيلا لاومالا نم ةكريثلا ىف لخداام

 كرش كا ديدع

 عه ةكرشلا ىف موادي نا نيجوزلا نمايح ىتن نا نكمي ؟؟8 ةداملا

 .ارافص دالوالان اك اذا كلذ ىف حاصلا اح بيوصت بجيو تبملا نم هدالوا

 ةكرشلاماتخىلا اهلامعتسانكمالذك رشلا ماود ةلاح ىف ثاريملا قوق- نا

 ةدتملا ةكرشلا لالا
 لاومالا ادع مه<رو نيفراعلا داربا هدتمملا ةكرشلا ىوتحم 994 ةدامل

 ةظوفحملا لاومالا كلذ ءرم ىتثتسيو اساسا ةكرشلا ىف ةلخادلا

 ثرالاك هدالوا ىلا وا ىفوتملا ربغ نيجوزاا دحا ىلا ةلقتنملا لاوءالا نا

 هفلئامكح نكي ملا. ةظوفحملالاومالا نمنوك:ضوءنودب ةب-ةكملا لاومالاو

 نيجوزلا نيب ماكحالا ىفىر6# هكر شااءاضعانيب ىربجلا ءارجالا زوال

 ليثعاو ةرادالا :

 ناك اذا نيجوزلا نه ىلا لبق نيم ةدتمملا ةكرشاالثم ب ؛ا1/ ةدأملا

 نيديشز دالوالا ناك اذا كلذ فالخ ةلراقم ءارجا نكميو ارافص دالرالا

 ةقالملا يوذ لبق نم ةكرشلا خسف
 ناهزلك ىفةدتمملاةكرشلا خسف نيجوزلان مارح ناك نم نكمل. ةداملا

 نامز لك ىف ةلجوا ادرفنهآك رشلا نمجورخا نيديشارلا راغمال نكعو

 جاصلاك اح لبق نهةك رشلا نءجورخلاةيحالص يل تس رافصلادالوالا نيعو اضِيأ
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 هس خاسفنالا

 ةيلاثلا لاوحالا ىف اهسفنب خسفنت ةدتمملا ةكرشلا - «» ةداملا

 . هجاودزاوا نيجوزلا نه ايح ناك نم ةافون بس ١

 جارخابلط نكميو دالوالا دا نيجوزلا نم ايح ناك نه سالفاب ب ؟

 . ةقالعلا ىوذ تاط لع ءاثي ةكرشاا نم راغصلا نك للا

 دئعوا مهدلاو سالفا دنع ةافوتملا مهما ق> لامعتسا بلط راغصال نكمي

 8 ةكرشلا لاوما ىلع زجملا عضو

 مك احلا رارقب خسسففلا
 اذاذك رسشلا خسفبأ رارق الا نم باطيزا نئادلل نكي - «مس» ةداملا

 عقاو باطلا ناك اذاو دالوالا وا نيجوزنا د>ا ىلع زجألا عضو نم ررمضت
 ريسغصلا كلذ جارخا ةقالعلا ىوذل نكميف رافصلا دحا ىتئاد دحا لبق نم
 . ةكرشلا ند

 .هجوزئوا ريغصلاة اذ وببسب خسنلا

 ةكرشلا نمراغصل ادحاجارخا بلط ةقالعلا ىوذل نكمي - ؟*١ ةداملا

 هعورف جارخا نيرخالا ةقالعلا ىوذإ نكميف دالوالا دحا ىفوت اذا

 1 . ةكرشلا نم

 نا ىلع ةكرشلا لاوما نيب ىت: عرف نودب قولا ريغص'| ةصح نأ

 , ةظوفحم اكرشلا ىف نيلخادلا ريغ هنرول ق> نوكي

 .ةيفصالاو م.سعتلا

 جارخا ةلاح يف وا ةدتمملا ةكرشلا مات ةلاح ىف نا ب #س» ةداملا



 ةدوجوملالاؤمالا لعن وكت جرا ريغصلا لاودا ةيفصلو ميسقتلاف ع ريغصلا

 5 ريغدلا جارخا ءانثا وا كل ثلا ماتخ ىف

 5 را ةصح نم هنرا قع ىلع .نيوبالا نم ارح ناك نم ظفاحم

 .٠ تسائم ريغ نامز ف انوكي ال ميسقتلاو ةيفصتلا

 . ةدودحلا ةكرشلا

 ضعب جارخاجاوزلاةلواقم ىف اطرتشي نا نيجوزملا نكمي - 70+ ةداملا

 لاوما ةكرش لوضصا الييقيو لوقثمللا ريغ صخالابو ةكرشلا نه لاودالا

 .٠ ةدردعم

 .مستكملا لاملايف ةرصحنملا ةكرشلا
 لاملا نوكي نا دقعلا ةلواقم ىف ناجرزلا لبقي نا زو م4 ةداملا

 تال اح نمو امثاق دقعلا مادام ةيناذلا نيفرطلا لاوما نم امهنيب كرتشملا

 حير عاونا عيمج نمو ةروكذالا لاومالا لاد_سا نم تلصح ىتاا لاومالا

 لاوما حابرا نمو . ةمثاق ةيجوزلا تمادام ضومب هيلع لصح ىذلا جوزلا

 . انوناق اهل ةظوفحم نكت مل ىتلا ةارملا

 , ةيستيكملا لاومالا « لاومالا هذهل لاّشرو

 ميسفتلا

 ةكرشلا ماتخ دنع لاملا ةكرسش ىف ةلص احلا ةدايزلا مسقتا - 78م ةداملا

 . ةفصانم امهلثرو وا نيجوزلا نيب ةدودحملا

 ,ةجوزلا نمببسل لص>هنوك تبث, ملام هتثرو وا جوزلا ىلع دومي صقنلا

 . جاددزالا ةلواقم ىفناصقنلاو ةدايزلا ميدقتل يرخا ةروص لوبق نكي



 0 0 ىلا اهلاوما مات ةجوزلا كر نع ل لود

 .٠ ةلئاعلا تفيرا

 ىف لملا ةدحو ىف ةجوزلا ةيض>شلا لاوحالاب ةصاخلا ماكحألا ى

 اهتكرن ىت'ا لاومالا ناب جاوز ةلواقم ىف حري ماع, ازاهج ةنختملا

 نوك وا كرتشملا لاملا لوصا قفو اكرتشم الام نوكت زاهك !ءجوزل
 , هتيكلع لقت



 "و

 نيماخلا لصفلا

 نيجوزلا لاوهأ لوصاب ةصاخلا تالجسلا

 ليجستلا 95

 : ثلاثا صخءشلا ق#مكملا ديش ال جاودزالا تالواقم نا - بسب ةداملا

 لودالاب ة-قامتملا ةسمكحللا تارارق عم !متاعإو لدعلا بئاك ىدل لجست مام

 ةيصد>شلا ةحوزلا لاو. هنو دما تالواقالاو مهلاوءا 4 رشو نيجوزلا نب

 ثااثلا صخشلا دادعب اوميا نيجوزلا ةثرو ناو . امه ةدقتنملا

 ليجستلا عوض وم

 . نيجوزلا «هزايام ىلعآيوتغاداواا جاو ةزالاةلو'قم نملجسي - ؟مم ةداملا

 ثلاثا صخشلا هاجت امكح ديشام عرم

 ىلامواهفالخ نوثاقلامايدام ليجتتتا باطإ نا نيجوزلا نم لكل نكي

 ةحارص كلذ ليقو 5: ليدعستا ام دع جاودزالا ةلواقم ىف ةحارص نكت

 لحما

 ديد 3 .جوزلا نكسه لدع بنات ىدلىر#ب ليج .هلا - مو ةداملا

 ليد عمرا نه ارابتعا رهشا ةثالث لالخ ىف ديدجلا نكسملا ل« ىف ليحستلا

 كسلا لا 5 ران نم ارايتعا رهشا ةثالثر ورم دعب مدقلاليجستاا مكح قال



 هي
 لجسلا كسم

 مزلياموجاودزألا تالواقم ليجسُب فام لدعلا بئاكزا - 74٠ ةداملا

 ىنانوناق اهايجست بجاولا نيجوزلا لاوءا ةراداب ةقلعتملا تاررقملا نم ادا جست

 صاخ لحس
 اناحم ةقدصملا هتروط بلاي نا هل ىضتشب نا نكم ايئلع لجسلا اذه نا

 نك لوصا ىا نعناجوزلا هلبق ىذلا لوصالا نبدي ىنتكي

 ح0 دج 0 سس



 ءايرقالا

 بسلا ا وحع.وعص دال والا

 لوالا لصفلا
 بسلا ةحص

 بسلا ةحص ىف َةباَرَهلا

 هلاوز هوا جاوزلا ءانثادلوي ىذلا داواادلاو جوزلا نوكي - 4١ ةداملا

 . موي اناملث لالخ كاذو
 5 ةنلا هده ماتخ دعب دولوملا بسن ةدص مدع لصالا

 دما جوزلا لبق نم بسنلا در

 .هتدالو ىلع هعالطا نمرهش لالخ دلولادر جوزملا نكمي - «49 ةداملا

 .هماو داولا دض درلا ىوعد ماو

 ة.ج وزاانيح دول ولادلولا
 2 نم موي نيناكو ةامرو ص دبي دولو'' در جوزلا نكمال ب +68 ةداللا

 هزه هدلوت ناكما مدع تين ملم هجوزت خيران



 ةقرفلا كملوأ ا جادا ل ا هب مر ن4 طقاسلا ارا

لوت ةلاح ىفىوءدلا ان ءانيبلا ةماقا ىلع جرزلا ربحمال 84 ع ةدامل
 .دلولا ك

 نامزلا ىف وا جاودزالا دقع خيران نع ارايتعاموي نيناعو ايام نم لقا

 عم 0 ةماقا 0 دنع هنا الا ةلماح ىهو هيف ةجرزلا ؛ ةقرش م ع

 بدلا حم لصالاف لما تق واه
: 

 نإرخالا ةئالملا ووذ .

 درلا ةده روم ىلإ و ةدالو نم جرزلا ملي ملاذا - ؟؛هةد

 نيكرتشااةثروملاف رخآ بيسل وا هل#لهجل وار يعل |ةردق نءهنام ر + وا هتاف

 رهش لالخ درلا ىوعد اوميش نا دولولاب 'وبححم نيذللو دواوملا عم

 ٠ ةدالوا ىلع مهعالطا. خيران نم

 تبلد ىوعد مهب نا ماعلا ىعدملل» نازتئالا لبق ةلءاح ةجوزلا تناكا 3

 هب جوزاا ا ناو هلابا نوكي نا لمتحال ج ان

 دواوملاب فرتعا نا دعب درلا ىوعد مق نا جوزلال سيل ١

 تبايزا ميطت-إ هللا ريغ بازلا اذه ىف ةايعملا ةدملا تضيء وا ةلالد وا

 ٠ ةدملا لآلخ درلا وا لفطلا فرعه ىف لن

 كلذكو لافغألا ىلع عالطالا ان نم درل'ديدج رهشةدم أدت اذه ىلعو

 ٠ قعببسل ةدلالالخ عفرتإل اذإ ةدملا رورمنع رظنلا عطق ىوعدلا



 ةقا
 بسناا حيحصأ

 .هط و رس جاود زالاب حيحصتلا

 حسصي .نارتقالا: لبق. اودلو نبذلا دالوالا بسن نأ - «4ب ةداسملا

 مموبا جاودزاب

 رابخالا
 اهاذكس لخب ىف سوفنلا فظوم ارب نا نووبالا ىلع ح 74م. ةداملا

 ٠ هدمإوأ دقعلل امراق» اما رانخالا اذه نوكيو . امهجاودزا لحرا

 ٠ بسنلا ةحص عنورال رايخنالا مدع

 .هطورشو مالا كح

 ببسلجاودزالال صحم مواجاودزالابنيدعاو ملامح ا ىفوت اذا -« ع داما

 اماما لبق نم مهبسن ححصي نيذيك نيدلاو نم نيدولوملا ناف هتيلها لاوز

 عمسيال اديشر ناك اذا دولو!!ناريغ دولوملاةءجاىموارخالا ف راملا باط ىلع

0 

 .٠ دولوملا ضرب ملام حممصتل | بلاط

 ٠ هتافو دعل دولوأ ا عورف ىلا ةمحا نما قءلقتذيو

 سضامتحألا
 0 مدلل ٠ نكس ماح ره م زا حبست ضتحلا ؟ ل نا 45٠ داما

 ةماعلا قوقدال اظفح سوقنلا فاظوم حيدص#لابلط مث غاي نا مالا ىلع بح



 0 ىف ا درو 1 0 د 0 نه رهشا ةثذ

 3 ” ١ نيعدملا ىلا هوبا

 .حيحصتلا رارق هيفردص ىذلا لحلا اح وه ضارتعالا ىوعد مج

 : نوالاءاتكش لع
 حيحمتلا | :

 ا عج زوج هيل حدحد ىذل' دولوملا نا خ ن9 د

 .هعورف اضيا حرحصتا| نم ديفتستو امهمودخو هبوبا هان حيحصلا با
0 

 دواوملا ةدالولحو ناوبالا هيف لجيسملا لحلا سوف فظوم ح.حصت

 كلك 5 م



 لقالا ىلع هرم نمنيعبرالا ىفذاك نع ىننتلاقح رصحشي ع مس ةداملا

 نءربك اءرمينوكين'ىنتمال طرتشي  عورف هلسواو بسنلا حبحص نوكي ناو

 لقالا ىلع اماع رسثءةينامت دلولا

 ين
 0022 نس نكم الو .هتاضر نردب يملا ىبن نكعال - ؟ه ها

 ٠ اًررمم ناك ناو مال اواهيوبإ ءاضر نودب اريغصوا اروح

 نيجوزلا قحب
 ىلع رخا اهدحا ىنيتيوا ادحانيجوزلا دحا ىننت فقوتب - هه ةداملا

 , طقف نيجوزلاب رسصحنم نيذثا لبق نم ادحاو ىنيت ناكما نا .رخالا ءاضر
 لكشلا

 ىنوثملا نكسم ماح ةدعاسع مظنم ىمسردلسب نوكيىنبتلا - 763 ةدامل

 . ةدالولا لوس ىف ةهجلاهذه ديفتو

 عم ةدعاسملا ءاطعا مدع هلف ريغصلا عفانه رضي ىبتلا نا ؟ احا ىأر اذا

 هينبب دارا ىذلا دلولا ظحال دق ىنبتملا ناوا ىنبتلل ناك قمبيس ىا دوج

 3 ةينوناقلا طورشلادوج



4 

2 

 نا ْ
 ا

 الو هلانراو نوكيو هاتين رم ةلئاع مسا ىنبت نم لمح ماب ةداملا

 ةصاخلا تابجاولاو قوقحلا ناو هيلصالا هتائاع نمهبيصي ىذلا هنرا نم مرحي
 ٠ ىن# نم ىلا لقت نيوبالاب

 دقع لبق دقع ىمسر دنب ةينوناقلا داوملا فلا ماكحا لوبق نكمي

 مهدالوإ لاوماىلعنيونالا قو بسن 'ىحيح سدالوالاث را قي قاعي ايف ىنيثلا
 طرسشل .تقو لك ىننيفرطلا ءاضرب ىنبثلا ةدعاق عفر نكي - ؟5م ةداملا

 باطىلع ءانب كلذ عفر مك احلل نك<و .٠ ىنتلا ةلواقع ةدراولا دعاوقلا ةبطر

 الا ثودحس دنع ىنءتملا بلط ىلع ءازي وا ةت بايسال ىنت ىذلا دلولا نم

 . ثرالا نم هنامرح مزاتسن

 , ىلءق هباوب ىندتلا:ةطبار لبقتسمي 'ةقلمملا ماكحالا ةفاك لدزي عفرلا



0 

 فر

 ام ا” رص ١ تقال

 بسدنلا ةحعصل ةماعلا ماكحالا

 ةينطولاو مسالا قح

 هتينطو ق> زوو هنا مسا لم بسناا حيحصلا كولا - ؟هو ةداملا

 ةلءامتل اكئاظولا

 ةلمثملا ةعفنا ةيضتقملا ةئواعملانوفلكه دالوالاو ئوبالا نا - ؟+٠ ةداملا

 ةلباقم ةرودب

 مهيب رو دالوالا ةشاعا فيراصم
 ىضتقع مهوب ىلع 0 رو دالوالا ةشاعا فيراصم نأ - م51 ةداملا

 . مهلاوما ةرادا نأشب اهوابق ىتلا لوصالا

 بيسىال وا ريغمدالاضهاب افرصم بجوا اًذاوا ةرورضىف نيوبالا ناك اذا

 هلاوءانم هترادال ىضتقملا غلا فرص نيوبالل نذإب نأ ماحال يكعي نانا



8١ 
 ثلاث صخيش عم امهمفنلوا هما وأ هيبا عم هف سمشب ةيصو

 ةي.اجلا ريبادت . مكاحلا ةلخادم

 ريغصلا ةيامع ةمزاللا ريبادتلا ذاؤكتاب فلكم 5 اهلا نا بابا ةداملا
 امهيجاوي نيوبالا مسقب مل اذا

 دلولا ناكسا
 اذا وا ةكلمت يف داولل ىركفلاو ىندبلا لماكت ناك اذا - ؟اب# ةداملا

 هيبا وا هما عم دلولا ذخا اللف ىنسللاب اكورتم ارءم نوكي. ةلاحم دلولا ناك

 ةسسؤمىف را ةلئاع ىدل هناكساو .
 ٠ هناوهيوبال عبطم ريغدلولا ناك اذا ايف كاملا لبق نمهنيعريبادتلا ديو.

 اهريغ رثؤم حالصال ليبسالو قالَخالا نرش .
 نيوبالا ناك اذا ةلودلا لبق نم ريبادتلا كلدل ةبجاولا فيراصملا ىوست

 اهتادا نع و دلولاو .

 ةيقاب ةقفنلاب ةقلعتملا ماكحالا نا

 اهئافبا ىلع ةردقلا مدع دنع ةيالولا قح عت

 نيزجاماناك اذ!امةلاحىفنئوبالا نمةيالولا قد كاحلا عني - 4# ةداملا
 ةروهب اهذوش' لامعتساب للىلاةءاسا دنع وا نيرودخ اناك اذا وأ اهتاشبا نع

 ' ىصو بصنن نيوبالا نم ةيالولا عزت دنع. شحافلا لاهالا دنع ْوا :ديدش

 لبقتسملا ىف نيدواوملا لمشي عزنلا مكح ناو . ريغصال .

 ارركم نيو:.الا دحا جاوز دنع

 ريفصالىصو بسن ةيالولا نيرثاا نيوبالا دحا جوزت اذا - 08 ةداملا



/ 
 ايصو نيجوزل' دجا بص لوجو ةلاخلا تبجوا اذا

 ةيالولا ةداعا قح

 ببسلاوزدنعنيوبالالاةيالول' قدةداداب فاكم ك احلا نا - ؟اةداملا

 : ةرشابموا امهباط ىلع كلذو' عزلا

 . اهعزأ ىلع ةنس ىمب ملام ةيالولا ةداعا زوجمال

 عزألا ةلاح يف نيو.الا ةفظو
 فيراص» هاداب نافلكم امهنم ةيالولا ةعوزتملا نيونالا نا - مابوب ةداملا

 ٠ لوالاك هتييرتو دلولا ةشاءا
 جاف كسلا قىبالا 36 اذا ةلانكوكاراللا ردئاش راغلا هذه ىو

 ٠ اهءادا نع
 , ةيقاب ةقفنلاب ةقلمتملا ماكحالا نا



 ا

 سداسلا لصفلا
 دولا لاوما 10

 ةماعلا ةرادالا

 نوطعيالو امهّمبالو تمادام ريغصلا لاو٠ا ناوبالا ربدي - »الم ةداملا

 اا لوا

 . امهتابجاوب نيدلاولا مي مل اذا ةلخادملا ماحال

 ةجوزلا لاوز ذهب

 ةيالولاق -زئاطلا ةدوزلا وا جردزلا ناةيجوزلا لاوز دعب - هالو ةداملا

 . ريغصلل ةيلاملا ةيعضولا نيد مث اا ىلا تادرفملاب ارتفد ءاطعاب فلكم

 اضيا هرايخا مهيلمف !همنامتا ةيفيكو هتورت ىف مهم لديتلصح دق ناكاذاو

 ةيرشالا  ةدافتسالا نقح

 هغولب نينح ىلا دلولا لاومأ نم عافتنالا قح نيوبالل - ؟م١ ةداملا

 . ريصقتل امهميالو عزنت ملام دشرلا

 دراولا فرص

 دازامدوعيو . الواهتيبرتو هقافاال دلولا ىلا دربام فرصي - ؟مؤ ةداملا

 ٌْ . نيجوزلا نم ةلئاعلا فرصع فلكم وه نم ىلا كلذ ىلع

 عافتنالا قح نع ةج راخا لاوءالا  ةرحا لاودألا

 طرشي دلولا ىلاةبوهوملا لاومالالمشيال عافتنالاق حنا - +9 ةداسملا

 نيوبالا عافتنا مدع طرشي ؤا فرصتلا قودنص يف هعجوا حابرالا



 لق ند كلذ طرتشي ملام نيوبالا نم ا لاوما : ةرادا ل ْن كال

 ةيهلا نيح بهاولا

 ةدافتسالاو حجرا ةرادا قح

 امومدل شيعي ريغصلا مادام نرووالا ىلا دوعإ ريخصاا 2 ل هد ا””غخ داما

 ند ءاضرب ةلئاعلا جراخ شعب ناك" اذا ءاذإ مفك هرب داولا فرصتي

 امههاج هيئاجوب كلذ لؤلال نا ىلع هبوبا

 ةفرحلا وكلسلا لجال ىطعما لالا

 نوبالا لبق نم ريغصلا ىلا ةاطمملا لاومالا ةرادا دومآ .١ ب ”م4 ةدامل

 دلولا ىلاامثم ةدافتسالا قحو ةفرحاو كلسملا لجال

 نيم اتلا ريبادت ممل 0 اهلا هلخاندم

 مهبل اذا دلولاةءفنم ظفطل ةاضتقملا ريبادتلا كالا دب حب 6 هدرا
 ةرادالا قح ام امهلج ولا بئاجولاب ناوالا

 ك8 وه راحام نيوبالا ق2 ىر 2 45 الاف داولا لاوما تلحمشا اذا

 .٠ دلولا ةعفنل اظفح ايف نينإ وا انامض ممم بلطي وا ءايصوالا ىلع

 ةلاح ف الا دلولا لاوما 5 0 ند ناوالا ميرال - مج ةداملا

 : اهتم ةيالولا عر

 ايف ايقايزوكي امهعامتنا قدحف 0 نع 0 يم 0 عز نكي ١0 اذا

 3 هتيبرتو دلولا قاشال ىكي امع داز



 م
 ميلستلا  ةرادإلا قح لاو

 ةصاحلا دع, لاومالا ملل نيوبالا ةرادا قح لاوز دنع - ؟مهإب ةداملا

 ٠ هيصو ىلا وا ديشرلا دلولا ىلا

 ( ةعبتلا ) ةيلؤدسما
 قع بحاصك نالؤ_.دلولا لاوما ةدطا دنءناونالان وكي - ؟ّمح ةداملا

 ناوبالا نمضي الو ة:سح ةيذب لاومالا نم اعابام نامثا امفديو . عافتنالا

 . امهصاصتخا بح هتمفنمل دلولا لاوما نم هافرمدام

 دلولا ةزيم قح

 ابق دنع ةزاتمم نوكت هيوبا ىلع تلا دلولا نويدنا - ؟مه ةداملا

 ."زجملا وا سالفالا قرط



 دل يامون 2 وص
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 قلل

 ١ رم اعل تن ايلا

 حيحمص هبسل نكي يذلا كولا

 حييدصلا ريغ بسنلا

 هوبا اها , حيحتص ريغ هيسن ىذلا دلولا ماىه ةدلاولاةارملا - ؟وغ ةداملا

 .٠ فارتعالا وا مكسحلاب ققحيتيف

 5 اهاعشاو فارثعالا طورش

 ةافو دنعو هيبا ليق ند ةححزلا جراخ دولوملا كلولاب فرب ب الأ ةداملا

 هدج لبق نم هب فرتءيف هعاد ةروصب ةيزيعلا ةردقلا نم ةيمور#ثوأ هوبا

 ا هدلاو دلاو )

 ىلاةيفيكلا رو ٠ توملاب قاعم فرصتي وأ ىمسر دئسإ نوكي فارتعالا

 هب فزتمملا هيف ديقملا للا ىف سوفنلا رومام

 ةيعونملا <

 جوزءانز نموا عونماهجاودزأ ناك نم دولولاب فرتءيال - ؟و» ةداملا

 : ٠ نيجوزبم ةجوزوا
 . داولاوا مالا ضارتعا ٠ عفرلا

 فارتءالا ناك اذا وابالا وبا وابالا ؟ فرتءملانركي مل اذا. بس ةداملا

 لالخ 9 اطاىدل ضارتعالا هعورفلف هنافو دنعو دلولا وا ماللف دلولاب ارضم

 مهعالطا ميزات نه ارايتعا نهشا ةثالث

 ةمجارملا باطمهلو ضا رتعالا نع هنثرو وافرتمملاةيصخشلا لاومالارومام ري
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 . رهشا ةئالث لالخ شارتعالا درا ةمكحلا ىلا

 كلاثلا صخشأل ضارتعا

 ةمكحلا عجارينا مالا ىف ةقالع هلورم لكتاو ةن زال نكع .- ؟9.4 ةداملا

 رهشا ةثالث لالخ فارتعالا ىلع ضرتءيو ةيصخشا| لاوحالا رومام لحم ىف

 .٠ عالطالا ع ران نم ارابتعا

 وا هدجوا هدلاو نكي مل فرتملا نوك تابثا ىلع نورور ءالؤ» نوكيو

 انوناق عونمم فارتعالانا

 ةو.الا ىوعد
 تابثال ىوعدلا ةماقا جاوزلاجراخ دولوملا دلولا مال نكمي - هم ةداملا

 هتثرو ىلعوابالا ىلع ىوعدلاماقت ءاضيا ألا اذهىلعرئاحدلول'ناو كح بالا
 لجالا ء ىوددلا قح

 هدلون نمارابتعا رهشاةتسلالخوا دلولاةدالو لبق ىوعدلا ماقن# ؟و+ةدامل

 اهءوذوم

 دلوما ةيدقالا بالا ةيدان:لو> ىوعدلا نوكت نا نكمي 5  ؟هبإب داما

 ةسيصخشلالاومالا» ةقلتملا اهات عما ءآلوح نوكت نانركمي كلذكف ه.الوا

 ٠ نوناقلا اهنيع يتلا تاسوم+ل!ىف كلذو . ةدحىلعؤا بالل

 نكميمكجلا لبقتاموااّيم دلوهنا وا هيبا لبق نم هب فرتعا داولازوك عمو
 , ةيدقنلا تايداتلاب ءامدالا مالل

 بئاجولا ءادازوكتف ةوبالاب مكح قأ وا هيبا لبق نم دلولاب فزتعا اذاو

 ٠ ةيجاولا تايداتلا ماقمي ةيالولا نم ةدلوتملا



 م,
 لان

 نع رب امدنع دلولا ةءفنل ةنايد ايقالح ةمكحلا نيعت 0 ةداملا

 ىوعد ماتخ دنع وا اذهك لح نع مالا رابخا دنع وأ ةمزلا ج راخ هولوم

 دلولا كرت رم ةدّئاف رث ل اذاةمكحلا ناف اهتماقال نيعملا لجالا 0 وا ةوبالا

 ٠ مقلا نع الدب ايصو بصنت نيوبالا ةيالو تحن
 ماعلا صاصتخالا ء صاصتخالا

 ىعدملاا:. كس ل ةمكحمىف نوكي نا زاج ةوبالا ءامدا نا - و. ةداملا

 . ىوعدلا ءانثا هيلع ىعدملا انكس ل ةمكحت ىف وا هتدالو دنع ايكرت ىف

 ةماتملا ىوعدلا هيلع ىعدملا نكس لح ىف ةنيزلارومأم كلحلا غل غلبي

 مه.فانمل ةنايص امكح ةوبالا نييعتل

 لجسلا هيف يذلا لح صاصتخا

 ىف اهقم هيلع ةوبالا ىوعد ةماقا بولاطملا ىزلا ناك اذا ب س٠٠ ةداملا

 ةوبالا ىوعدةماقا زوديفايكر جراخ ىف نايقم دلولاو مالا ناك و ةيبنجادالب

 ٠ هانكس ل# ةمكح ىف هيل

 .ةئيرفلا

 نيب دلولا ما عم ةيسنجلا ةنراقملاب هيلع ىعدملا دوحو نا - ٠١# ةداملا

 ةربعالو . ةوبالاتوبثل ةنيرق نوك# ةدالولا لبق موي نينامثو ةثامو موي :املثاا

 ٠ هياع ىعدملا ةوباب ىدجلا هايتشالا مزلتست لاوحا لود> دنع ةئيرقال

 مالار وصف

 ةفعلا ىفاذي امي مالا تقلا تورث دنع ةوبالا ىوعد درت - »٠© ةداملا

 2 ..اهلح لبق
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 ةحولا مالا

 ةونالا ىؤعد ماه ةلف أهلمح ءانسأ ةجرذيم مالا تناك اذا - سدوةداملا

 ةنيمملا ةدملا نا كلذ ىلعو . دلؤلا بسن ةحص مدعب كالا كي نا دعب الا

 ٠ بسلا ةحص مدعي مكلا رودص نم ارايتعا ادت ةوبالا ىوعد ةماقال

 ٠ يذالا نامغلا  مالل محلا
 . ةينالا تانامضلاب مالل مكحي ةوبالا ءاطدا توب دنع  سو4 ةداملا

 ةدالولا ففيزاصم - ١

 اهدمب عيباسا ةءرزاو لقالا ىلع ةدالولا لبق عيباسا ةيإرا فيراصم س 9

 ٠ ةدالولاو للا اهايبس ىتلا رخالا فيرادملا ع

 ي ل نامضلا

 نا وأ ةيسنجلاتالصلا لبق جاؤدزالابءالا دعوا بالا ناك اذا 7٠ ةداملا

 وا املع هذؤش' لامعتسا ءاسا وا اينوناق امر لكشت تناك اهم ةيسنجلا هلال 0

 ىونمملا نامغلا نع غلب مالل مكحؤف ةيسن+لا ةالصاا تقر ةريغص تناك اهنا

 .كلوال تاداتلا

 بح دلوال ةقفن 5 الا ضرفب ةونالا وعد تورث دنع - ضو ةذاملا
 , ةيعامجالا نونالا ةيعضو

 لداع كارثش نوكت نا لاح لك ىلع بحب بالا ا فاكنلا ةققنلا نأ

 رشعةنماثلا دلولا لمكي نأ ىلا ةقفنلا ىطءذو هتيركو دلولا ةشاعال ىضنَش اع

 : احلا اهنيدي ىلا ةئمزالا ىف دقن ةرمع نم
 يوعغدلا ةماقا نع مالا تغرف اذا ام دنع ظونح دلوال ىوعدلا يق> نا
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 * "ةدعطاو 00 هففاثم رباغل طررشب ىوعدلا نع كس اماوأ

 ٠ ةديدجلا تانذاحلا

 نيفرطلا دحا نم باطإ ةققناأ زاذقم رارق ليدأ نكي  سءاب ةذاملا

 1 . ةمهم ةروصإ لاوحالا تلديث اذا

 ةيعاتجالاهة.يضول ايفا ىهخشلا هدراو زوكي مون ريغصلا ةقفن عطق نككيو

 1 ٠ نائف

 اع مكمملا رودص لبق انامذ هئاداب هيلع ىعدملا روك ب امو, ةداملا

 مالا ةرورض قت دنع نهشا ةثالثا دلولا ةشاعاو ةدالولا فيراصا ىنكي

 ناو اضيا هذه مال قوقح ناو ..با هيلع يعدم ا .نوك ىلع ةئيرق دوجوو

 . عارضلا ةكلاجل ةدط ع اعاوك تثندب 0

 .دالوالا باجو

 . اضيا ةثرولا هان لمعتسي بالا ىلع ىذلا قا نا - سده ةداملا

 . ًاثراو هتفصي دلولا هقحتي امع ةدايز اداب نوفلك« ةثرولا نوكي ال كلذ عمو
 « هب مهفارتعا دنع

 1 ةوبالاب محلا

 ةنراقملاتناكواجاددززالاب مالا دعواهيلع ىعدملا ناك اذا س١٠ ةداملا

 ىلع ءانب ةوبالاب غاطا مكحيبف ذوفتلا لامعتسإ ةءاسا وا ًامرج صفت ةيسنجلا

 '"احوزتم هيلع ىعاملا ناك اذا ةونالاب مكحب نا ىاحال سياو ٠ ىعدملا بلط

 , ةينجلا ةالصلا نبح



 مك 0
 . داولاو مالا هاجت , ماكحالا

 ةيئزلا نع ةجراخلا تادلوتلا ىف هما ىطعملا دلولا نا - سو١ ةداملا

 نوكي نال لها هناف . اهتينطوقح بست.كي ناو هما ةلئاع بقل لمح نا هل اك
 اهتابرقاو هما هان حبمحصلا ريغ بسذلا ىلع ةبئرثمللا بئاجولاو قوقدلل ابحاص ٠

 نكميو . بسألا حيحصلا دلولا ها تابجاولاك اهناف مالا تارجاو اما

 0 ه مالل ةيالولا حنمت نا ةمكحملل

 . كولاو بالا هاجت

 فارتعالاب وا ةوبالا مكحب بالا نم هبسأ نيعتملا دلولا نأ س #٠ ةداملا

 قوقحال ابحاص نوكيو . هتينطو قح بستكيو هيبا ةلئام مسا لمح هب
 . اضيا هيوبا ةلئام هان حبحصلا ريغ بسنلا ىلع ةبئرتملا تايجاولاو

 . بسألا حبحص دلولا وحن تابجاولا6 اهماف بالا بئاجو امأ

 ٠ مالا وا بالا ىلا ةيالولا حننمت نا ةمكحمءال نكمي

 . ةيالولا ميسقت

 هعمةيصخشلا تابسانملاةماداب ق> ماللف هس اةالو تحن دلولا ناك أذا ساا» ةداملا

 مالا عم بلط ىلع وا اسأر سمأت نا ةمكح.لل نكميو . ةلالا هيضتقت اهسح

 . بالا ةبالو تح هدعبو نيعم نس ىلا مالا ةيالو تحن دلولا نوكي نا

 . دلولا لاوما ىلع قوتحلا

 ةلا- ىف اضيا دلولا لاوما ىلع قوقألا ةمكحملا نيعت - سا ةداملا .

 ٠ مالا وا بالا ىلا ةيالولا عيذوت



 أ

 ةلئاعلا

 ىلإ 6 و

 كوالا
 هففتلا

 نوادلا

 هعورفو هلوصا عنم نرطضملا ةنااب فلكم درف لك - سوم داما

 . ممناما دق نكي مل اذا هتاوخاو هناوخاو

 . ةنواعملا بلط

 ٠ ثرالا بينرث بسح اه نيفاكملا ىلع ةقفنلا ضرفت سوح ةداملا

 دارياو ىدملاةشاالىضتقيام عم ةبسانتم ةنواءءبلطنع ةرابعىوعدلا نوكت
 لاحمافرب اونوكي مل اذاتاوالاو ةوخالا نم ةقفنا ابلطت ال : رخ آلا فرطلا

 صخشلا ناك اذاو اهلا نيقحتسمللا صاخشالا لبق نم ةقفالا ىوعد ماقت

 ةمباتلا ةرادالا وا ةسسؤما لبق نذ اهلبق نم هيلع قفتيو ةيمسر ةسسؤم ىف

 ٠ فاكملا نكسم ةمكح ىف ماقتو ةسسؤملا كلت اهل

 . نيوبالا نيلووجللا دالوالا ةّشاعا
 دنعو ةيدا)| لبق نم نيونالا ىلوهي دالوالا ىلع قفتي  سواب ةداملا

 ء ةقفنلاب نيفلكملا هئابرقا نم هيلع هتقش'! ام ةيدلبلا بلطت هتلئاط روهظ



 ا
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 فاك اكَعلا
 92 رج سا 2

 رادلا سيئر

 .رادلا ةسائر

 دوءآ ىوائاع شيبي ةعمتجلا صاخيشالا ىلع ةسائرلا نا - 1م ةداملا

 . ايفرع وا ايدقع وا اسوناق اسيئر ريتعي ىذلا صشخلا ىلا

 اما مهضءإ عم نيشدعتلا صا خشالا ةفاك قي ىرجم ةسائرلا قح نا

 دقعببسهعلأصو ذاتسالا نييلامعلاك اماومدلاة بارق وا ةيرهصلاةبا رقلا ةفصل

 ةماعلا اهدعاوق « اهءاكحا

 . رادلا دعاوقل نوعيات مهضعب عم نيشيعتملا صاشالا بع ,ةيتداملا

 ةلداط ةروصب مم٠ لك ةعفنم ظحالت نا بيو

 ايف ةيرطا نم اصيصخ مهضنب عم نيشيعتلا صاخيشالا نم لك ديفتإ"

 .. ةزيدلاو ةيعاتصلا هتاجايتحاو هتيبرتو هميلعل صخمب

 رادلا ىف ىنلا مهضعإ عم نيشيمتملا لاوما ظاحم فلكم رادلا سيئر نأ

 . هلاوما ظفح ىلع هفرصي ىذلا ماتهالا نيعي اهيقابو

 ”.ةلؤسلا

 نعد ا هاا رارضالا نع الؤسم رادلا نع نوكي 6 داما

 ملام ىلقع صقنو ىلتع ضرع نياولعملاو نيروجحلاو راغصلا ةيسؤرم لاعفا
 ةققدلا نمل دسم اه نيح تنك لع «راظلا د
 هراد ىف صاخشالا منا ةمزاللا ريبادتلا ذاذأب فاكم زادلا سيئر نا
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 ْ 63 د
 مهنا ىلع ةكلبتلاو ررمضلا عاب نعَنيبلقع فعذوا ضرب ةرطق نيلولمملا

 , ةطإاضلا ربح نا هيلع موزالا دنعو . مهريغ ىلعوا

 ةلثملا ل ومأ

 دال والا ثارولطم

 5 وبا عمهشيعأ ةلئاعل ىلا هدا|ربا وهيعس صصخ ىذلاديشرلا.هلوال - م١ ةداملا

 امهسالف ادنع سالفالا ةسام عم اقح بلطي نا ةحارص هلدب نع ةغارف نود.

 امهلاوما ىلع زجحلا عضو را

 ءاةيرح بهرادقمو ءاعدالا ةيقحا مدع ريدقت احلل نكعيو

 يولثاملا فقولا

 ثاريملاواصا_هشالا ماكحا قفو ىولئادفقو سيسان' كمي ب م09 ةداملا

 دصاقملا نممذه لئاعامو ةنواعملاو زيهجتللو مهتينرتو ةلئاعلا دارفا ميلدذ لجال
 ةلئاعلا دارفا ىلا تصصخ ىتلا قوقلاو لاومالاب نيءي فرصت لك نا

 تاسسؤملا ثادحا ةركفب اذهكفرصت جازتمانكمي الو . عونمم اهلاقنا روصو

 اهطورشو اهاكشتو ةيولئاعلا لاومالا ةكرش

 عضو ةروصإ م لاوما ةكرش سدسان براقالل 0 -_ ممم ةداملا

 رخا لاوما عضو ةزوصبوا اممق وا اك كر هلا نم مهلاوما
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 ىمسر دندي طيرت ملام ةسسؤم لاوفألا ةكرش نوكتال - م»4 ةداملا

 ٠ ملثم وا ءاكرمثلا ءاضما ىوتحمب

 1 لجالا

 .نيعمريغوا نيءملجا ىلا لاومالا ذكر نوكت نا نكي - م متةداملا

 نيعم لجا ىلا نكت مل اذا ايف ةكرشلا نع هتقالع عطق ءاكرشلا نم لك نكمو

 . رهشا ةتس لبق هتيغر ري ناب كلذو

 ىعارز مال ةكرشلاتناك اذا اهف رايخالا دمر هرو سم ىضتقملا لجالا اما

 ٠ ةيعارزلا تاسسؤأا ىف ةيلحلا تاداعاو فرعلا قذو نيعتف

 لا
 قا نيعمبنم لكل ناو .اعم ةكرشلا ف نولغتشي ءاكرشلا 5 ةداملا

 . هفالخ طرش نكي ملام

 اهيف فرصتلا مهتكمالو ةكرشلا ماود ءاذثامهصصحبلط ءاكرسثلل نركب الو

 ليثعلاو ةرادالا

 نم لكك نكيو .. ادحتم اهئاضعا لبق نم ةكرشلا رادت ضباب داما

 ه نيرخالا كارتشا 'نود داتعملا ىراذالا فرصتلا ءاضعالا

 ءاردملا صاصتخا

 ةكرتشلا اريدم مهي نم ادحاو نييعت ءاضعالل - مبم ةداملا

 . اهليغشت روما ةراداو اهتافرصت ةفاك ىف 5 رششلا لثم ويدملاو

 تاينلا ىوذةثلاثلا ساخشألا هاه نيرخالاءاكرشلا نامزح اذا نكميو
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 . ةكرشلا لي نم نع لجمسلا ىف ديق نكي ملام دنع ةتسحلا

 ةيصخشلا لاونالاو:ةكرتشملا لاوفإلا

 .ءاكرششلا كلم ىه ةكرشلا ىف ةلخادلا لاومالا نا مم ةداملا

 صخشلا اهمست كي ىتلالاومالا نار . الس -هنويدلا نع: ولو دم ءاكرشثلاا

 وا ةكرشلا لاوما ىف لدن ضوع الب ىرخا ةقرط ىاب راشثرالا قيرطإب

 , هفالخا طرش دجوب ملام ةكرشلا ىف هاكرششلا دحا اهعضإ مل ىتلا لاوهالا

 اياد وكر لا ميتف
 8 ةرئالا لاردلا ىف را 0 ب منم ةداملا

 .. رابخالا قيرطب وا ءاكرسثلا ةفاك ةقفاوع - ١

 ءابا انيمض ديد دوو مدعو ةكرشلا نيملا لجالا ماتخ دنع ل ؟

 . اهميبو ءارجالا :ليق عم ةاكرشلا دحا ةصح رخو دنع اس #

 ءاكرشلا دعا نسالفا درع ح 4

 ٠ قحع برشا رشاا دحتا بلطي وه

 ججاوزلا .ءادالا نع زجل ؛ رابخالا

 1 ,وارابخالا ةقيرطب :؟رشثلا نع ءاكرشش' دحا كفنا اذا - مهجن ةداملا
 نكمي ا كيرمشلا ةصح باط ىلع ءانيوا مهددا سالفاب مكحرودص ىلع

 عطقو كيرششلا كلذ قوقح ةزفدق دعب مهني ةكرشلا ةمادا نيقايلا ءاكرشا

 هطاد ةقالع

 | و2 نركيزا "نود هقاوقع اةيفصت :تلاظ ةكرشلا نم جوزت نان نكمو
 . كلذ لبق زابخالا ىلع
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 تافولا

 نم اونوكي ملاذا هتنرول زوجي ءاكرشلا دحا تافو دنع سم ةداملا

 ٠ مهيلا ةدئاعلا مروه قوتح ةيقصق اوبلطي نأ لاملا ةكرش ءاضعا

 ةقفاومي هماقعي ةكرشلا ىف لوخدلا مهلف عورف هلو ثراو يفوتملا ناك اذاو

 , نيقايلا ءاكرشلا

 : مسقتلا

 خل املا كيرلا ةصحةيفصتو ةكرشلا لاوما م نأ مسوس داما

 ةكرشلا لاوما ةلاح قفو ةكرشلا ماتخ بجوي بيس ثودح دنع ىرخم اع

 . كلذا دعاسي الّتقو ىف ةيفصتلاو ميسقتلا بلط نكميالو

 3 اهعوضوم 3 متعأ ةصخح طرشب ةكرشلا

 مهنم ىال امهليثكو ةكرشلا ليغشت عادبا ءاكرشلل نكع سو ةداملا

 ءامودقمي ةلواقع ةيفاصلا ةيونسلا تالصاألا نم ةنيعم ةصح هل عفدت نا ىلع

 ةرود ىف تالصاحال ىطسولارادقملا ىلا رظنااب ةلداع ةرودبةصخلا هذه تءثنو

 هتايفرصو كيرششلاىاسم ذخؤت نا ىلع . ةكرشلا لاوما عم ةبسانتم ةليوط
 . رابتعالا رظنب

 ١ خسفلا

 بجاولاب اهليغشكو ةكرشلا ليثمتب دهعتملا كيرسشلا مقيل اذا - سم ةداملا

 وحن هدهعب فوي مل وا مزاللا بسح كرتشملا لاملا لغشي ملوةكرشلا هاج

 . ةكرشلا خسف بلط ءاكرشلل قف ءاكرشلا

 يف كارتشالا قب هكيرشت ع اهلا نم باطي زا ءاكرشاا نم لكل زوو
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 ليغشت دهعتماكيرشلا عم اكرشم ةرادالا ىف وإ ةكرشلا لاودأ نم ةدافتسالا

 ةيراجلا ماكحالا ذخؤت ناىلع . ةقحم بابسا ىلع ءائب اهتراداو ةكرشلا لاوما

 تاكرشب ةصاخلا دع'وتلا ناف كلذ عمو . رابتعالا رظنب ةكرشلا ميسقن ىف
 ىتلا لاومالا ةكرش ىف ىرجن ًادحتم ءكرشلا لبق نم لغشت يتلا لاومالا

 .أاضيأ عنملا ىف كارتشالا ةروصب

 . يولئاملا نكسملا

 داوملا ماكحا قفو ىري ىولئاسلا نكسملا سيسأت نا - سمج ةداملا

 , هاندا ةجردملا

 عم ةعانصلاو ةءارزال صمصخ لوقنم ريغ ىا ذات نا مسن ةداملا

 نا نكمي الو هانداةجردملا:طورشلا قفو رتاج ايولئاع انكس» هيلع لمتشا ام

 الواهشاعاو ةلئام ةماقال ضد ام رثكا ايولثام انك سم ذخ:ملالوقثملا ريغ نوكي

 ٠ لوقنملا ريغ ىلع اع قوةملا دوجوو كلاما ةورث ةجرد رثؤت

 هليغشت وا لوقنملا ريغ ىف ةماقالا ىلع ناروب< هتلئام وا كالملا بحاص نا

 ةمكحملا لبق نم ةاطعملا ةدعاساا كلذ نم ىننتديوهب ةصتخلا ةعئصلا ءارجاو

 . ةقحم باسا ىلع ءانيو ىتقو نامزا

 . يعسرلا نئلعألا تن ندساتلا لوس
 ةفرء؟ نامي نا هيلع ىولئاع نكسم سيسان دارا نه معمل ةداملا

 مهماضارتعا اونيبيا اقلطم نينئادلاو سيسأتلا نم هررض ظحالي نم ىلا ةمكحما

 ريغ ياوا ىولئاعلا نكسملا صيف ةيفك ةصاخ ةرودب غابتو نيرهش لالخ

 ٠ انامض مهيد كلذ عوضوملا نينئادلا ىلا رخآ لوقنم



 ..نيرخ“ ألا قومح
 لبق نم بوزغملا ل جالا لالخ ضارتعالا خخ ملاذا 2 مسه ةداملا

 ىوائاعلا ناكسملا سيان نذأيف هتيقح هتيقحا مدع تنالو عقو وا ةّئااثلا ضاخشالا

 هليكشتب ذأ الو . ةينوثاقلاهطو رذقلا ماج ناك اذالوقئمزيغىا وا ن6 انكم

 نيدلا ناك اذا ١ لجالا لالخ نيضرتعملا نينئادلا ةقالع ءاهب مدع تيدي مل ام

 ىولئاعلا .عكسملا“ شيتسات  بلاطلا نيدمال نكع ضرتمملا نئادلا ةعفنمل الجؤم

 ١ , لاخلا ىف هئادا
 . لجسلا ىف ْذيِقلا

 ةدعانم لجتست ملامو لصاحئولثاءاا نكسملا نوكي ال -- #4 ٠ ةداملا

 . ايملتر ناعيو وباطلا لخيس ىف سيساتلل ةمك-ملا
 فرضا قح دتدحن 1ك

 لوقنم ريغ ىا وا ايواثام انكسم دخاملا نكسملا نا - سئ١ ةدلا

 .( تانيمات ) . انامذ نوكي نا نكميال . ناك

 لمتلا امو ئىواماملا نكملا ناو ءزايأ واةرخأل هغارف .هبحاصاق حم الو
 . ةمكحملا ةفرعمب ةرادالا قحب ظافتحالا عم زجحلل لباق ريغ هيلع

 . براقالا قودح

 اجا ناك نم لوبق ىلع لاملا بحاص رب نا ةمكحملل | موج ةداملا

 .مهلوبقل عامال نيذلا ىولئاملا نكلا ىلا هتاوخاو هناوخاوهعورفوهلودصأ نم

 . هنود ءادا نع لالا بعناصزجع

 نوتئادلا عجارب هتويد ءادا نع لاملآ بحاص زجيع دنع س ؟» ةداملا



 ابولثاع انكسم دذتملا رخالالوقنملا ريغ, .| نكبسملا ةرادا عيدوتا ةمكحلا ىلا

 ىولئاعلا نكسملا ارا صصخملا ةزاقلا ىبع كذب للا>لصحم ال نا ىلع . ربدج

 نع زجعلاب ةقطانلا مهمدياب ىتلا قئاثولا بجوء مهقوقح نونئادلا ذخاي

 . سالفالا ىف بيترتلاو اهراوت قفو نودلا ءادا

 . ةافولا ببسب ءاغلالا

 نكي مل ام لالا بحاص ةافو دعب ىولئاعلا نكسملا موديال - سؤغ ةداملا

 طرش دجو مل اذاو . توااب قاعم فرصتب نيثراولا ىلا هلاقتنا طرتشا دق

 ٠ لأملا بحاص ةافو دنع ةلدس ىف ديقلا ىلع بطشي اذهك

 . لالا بحاص ةاحب

 هتايح يف ىولئىلا نكسملا ىناي نا لاملا بحاصل نكمي - مم ةداملا

 وباطلا“ ىف هلجس نم هديق باعشل ةمكحملا ىلا ءاعدتسا عفر كلذب بجو

 نم 'ارايتعاننيرهش لالخ. ضارتعا عقي مل.اذاو .٠ ءافدتشالا ةمكحلا نلمتو

 .ديقلا بطش ىلع دعاسيف ةتيقحا تبث ملو عقو وا نالعالا خيرات



 ا
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 ةءاصولا

 ' ةياصولا تاليكشت

 ةباصولا ءاشعا

 ءاضمالا

 نوديقلا وءايصوالاوةياصولار اود نعةرايعةياضولاءاضعانأ ميك ةداملا

 ةماعلا تاياصولا ةءاصولا راود

 ةيلصالا ةمكحلاو حاصلا ةمكحم ةياصولا رئاود نا ماب ةداملا

 صخالابوةياصولا تحن نيذلا صاخشالا مفانمل ةياصولا نا - 4#. ةداملا

 . ةانثئسم ةروصب ةلئاعلا ةياصولاعدونىىانص ثيشت وادك رشد ماود بنام دنع

 .٠ لام سل ىلإ ةياصولا ماقم ةيلؤسمو قوقح لقتذي ةروصلا هذهبو

 اهلكشت

 بلط ىلع ءاني ةلئاعلا ةياصوب ةدعاسملا ةيلصالا ةمكحملل - معو ةداملا
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 يذملا ةلازتاوا ةياضولا تح ىذلا خبل مي ءايرثا نم نديشر برلا

 ةجزلا وا جوزلاوا اهدحا وا

 ةلئاملا ساجم

 نه لقالا ىلع صاخشا ةئالث نم ةلئاعلا سلع بكرت ح سمع ةداملا

 ةءإرال لكششيونييرهصلا هتابرقا نموا ةياصولا تحن ىذلا صخشلا مد ءابرقا

 ىف اوضع نيجوزلا دحا نوكي نازو#و . ةيلصالا ةمكحلا لبق نمتاونس

 ةلئاعلا سا

 ةيداملا تانيماتلا

 نا ىلع ةيداملا تانيمتاتلا نوطمي ةلئاملا سا ءاضعا نا - سوو ةداملا

 طرشلا اذهب الا نس ننال ةلئاعلا ةياصو ناو ةماقتساب مهكاظو نوفوب

 ةصاخلا ةباصولا مفر

 , نآ لكف ةلئاعلا نم ةياصولا عفر ةيلصالا ةمكحملل سول ةداملا

 ميقلا و يصولا

 تاف رصتتلا ىف ةياصولا تحن ىذلا زول او ريغصلا لثمب ىصولا - مم» ةدالا

 مهلاوما ريبدنو مهصخيش ظفحمو ةيئدملا

 ةيراج ىصولا قب ماكحالا ناو لام ةرادال وا نيعم لمعأ بصي مهقلا

 هفالخ نوناقلا حرصي ملام ميقلا قحب
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 ىناثلا لصفلا
 ةباص ولا ةمزاتسلا لاومالا

 ريخصلل
 ىرومام نا . ةبالولا تحن نكيمل ريغص لكل ايصروبصني ب و4 ةداملا

 هيمسرلا مهفلاظو بسح :لعنوءلطيام رابخابنورو.<ةرادالاوةيلدعلاو سوفناا

 . لاا ىف حلصلا ةمكحم ىلا ةياصولا مزلتسي اذهك لاح نم

 ليقعلا فميضلا يليفعلا ضرما رجلا

 هلاغشاةيؤر نع ازجاع نوكي ديشر لكل ايصو بص - مهو ةداملا

 اددهم نووكيوا نيت ادلا ديقتلاو ةنراسعملا ىلا احاتحم رار تح وأ ىلتع ضرا

 . هريغ ةينمال

 بسج هيلع نوءلطيام رايخاب نوفلكم هرادالاو ةيلدعااوسوفنلا ىرومامنا
 .لاملا ىف حلصلا ةمكحم ىلا رجلا مزلتسي اذهك لاح نم ةبمسرلا مهفثاظو

 + ةزادالاو لاخلا ءو صح رخل نامدا - فردا
 ةرورضلل ضرع هتلئاعو هسفنلءج ديشر لكل ايصو صني - *هدةداملا

 ديقتلاو ةنواعملل جاتحْلاو هتراداو هلاح ءوسل وا را هنامداو هقاربما بي

 . ءريغ ةينمال ددهللاو نيمادلا

 ٠سبحلا
 ةيرحال بلاس باقي هيلع مكح ديشر لكل ايصو بصني بس موال ةداملا

 ةمكحرابخا ىلع ةروبح مكسحملا ءارجاب ةروماملا ةرئاذلا ناو ريكا ةس هدا

 , لاخلا يف مكحلا ذيفنت دنع حلصلا
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 يرا.تخالا رجحلا

 مدعل ةياصولا تحن هذخا بلطي نا ديشر لكل زو سوم ةداملا

 هير مدع ؤا«ياولعم واهنس ربك ىلع ءانب مزاللاك هلاغشا ةيؤر عم هنكمن

 ني ريبخلا عاما

 موس نعوا را هئامداو هفارسا عع دحا رجح مكحبال هو ةداملا
 ىلعميالف ةفعضوا ىلقعلا ضرملا بيل رجحلامكح اما هعامسا دمي الا هتراداو هلاح

 ديفم ضيرملا عامسا نورك ةصاخ ةداهشلا ىف حرصبو نيريبطلاةداهش ىلع الإ

 ديفعل دع مل
 : تالعالا

  ةدحاوةىم ةمكحلاةيضفلاب تكي ىذلا رجحلا مكح ناي ح م٠ ةدلملا

 . هانكس <ىفو روححلا ةدالو ل ىف كلذو ةيمسر ةروصب لقالا ىلع

 برسل روجحلا مادام ءانئتساب ةيلصالا ةمك.حلا لبق نم نالعالا رؤي

 ريثأت مكح ادريو ةسسؤم ىف ىلقعلا هفعضاوا ىلقعلا هضرحل وا را هنامدا
 نالعالا خيرات نم ارابتعا ةئسملا تاينلا ىوذ ةثلاثلا صاخشالا قب ردحلا

 ' 2 هزو+



 :' : : 'ريغصلا وا رود>جلا ا

 1 1 نكسملا ليدبت

 نفانودب هانكسلدبي نا ةياصولا تحت ناك نمل نكميال  سد؟# ةداملا
 ةياصولارث ارد ىلا صاصتخالا لقتتب نكسملاليدرت دنعو . حلصلا ةمكحم نم

 ديدجلا نكسلا لحم يف رجلا ناعب ةلاخلا هذهبو . ديدملا كسلا



 خا ال ْ
 دم رص ١)

 يصولا نيبعأ

 ىصولا صخش
 ةيكح هئيول ةياصولا رودا ةيؤرل داهاو اديشر ناك ند _ سوم ةداملا

 ىدو نه ا نيت نأ لاطا باهي ابسح حاصلا كك زو# ٠ ايصو حاصلا

 زو الف كلذ ع ةدح ىلع لكوا ام ةفيظولا نم مهلا دهم ام نوريا

 مماضر نودب اء.تح امرادال دداو نه م ادهارمحم

 نيجوزلاو ءابرقالا ناح>ر قح

 مد ءابرقا نم لهالا احيجرت ةياسوملا حاصلا ةمكح نيمث س4 ةداملا

 لالي وقى ببس دجوبملام ةحوزلاو | جوزلاوا نيترهسلا هئابرقا وا رصاقلا

 : ممايسانمو اقداعلا ىروذ صاخشالا نكس لع برق

 مولا باتا ف ةيغنا
 نوالادحاوارمداقلاه.بب ىذلا صخشلا حاص'ا ةمكحنيبأ ب م56 ةداملا

 ةقحلا بايسالا ا ملام اياصوملا

 ذاع رة
 كاذكو اهجوزو رو>خلاو ريغصلا ىبرق نم لاجرلاز| - بدك ةداملا

 ةيسايسلاوةيندملاق وةك ان وكسااملاةباصولا ةرئاد ةقانم. نمض نونكاسا| لاحرلا

 ةلئاعلا ساجم لبق نم ايسونبب نم ىلع مذهك ةئاكمالو ةياصولا لوبي نوفكم



 راذعألا

 ةراصولا نع راذتعالا ةينالا صاخشالل عركم س محال ةذاملا

 هرمع نم نيتنسلا لق | نم ح ١

 ةيلواءمل ةياضولا ءاَعبا هيلع بعص عرم ل ؟

 دالوا عبرا نم رثكا ءايلوا س م

 لاؤشألا ةريثل ةدحاو وأ نيثياصو هتدهع ىف ناك نم س

 اهمتاضعاو يملا ةمكحم ءاسؤرو هالذولاو نوثوعبملا ح ه

 ةباصوملا ةعئاملا بابسالا
 ءايصو |! ةينالاب ضاخيشالا :نوكيال دس سورا ةداملا

 ٠ ةياضولا تحن ناك نم - ١

 . بسلا لاو>الا باّحاو ةسايسلاوةرتدملا قوقطا نم نومورلا 9

 . ءادع هل ناك نمو ريصقلا عفانم دداضأ هعفانم تناك نم بم
 , ةقالعلا ؤوذ ةداصولا رئاود ماكح - 4

 نييعتلا لوضأ

 ام دنع الا ىدولا نيت ىلع ةرور# حلصلا ةمكحم نا - هدو ةداملا

 . دشرلا عرس ىلا ريغصلا لوصو ليق زجل ءارجا زوو ةنيعت ىتشي

 ةباضولا 0 عضوين نع الدب ةيالولا 0 هعضوديشرلا رم ىف لصالا

 .ةشقولا ريبادتلا

 ىصولا ني«3 لبق.ةهزاللا ريبادتلا ضعي حاصلا ةمكحد تا س م٠. ةداملا

 نعاءرخ ب نم عم اهم | ماف صخالا و3 ؛رورمذ لاغشألا ضع ةيؤر تناك اذا

 ءرارقلا اذه نلءيو الثم هل نيمو ايتقو ةيندملا قوقلعا لامعتسا +



٠ 
  1نالعألا و سلبت ." 1

 مكحو نإب ذتلأ» نطو. اربركأ لا هللا ىفةياسوللاهئييمأ ىصولا غاري ب سا ةداملا

 ةيمسر ةرودإ هنكسمو هندالو ل< ىف اعم رجلا ٠

 ضارتمالاو « راذةءالا «٠ ةياصولا ماقم ةفيظو .
 لالخ ًارذتمم ةينوئاقلا هريذاعم ىدبي نا ىصوملا نكي  ضب» ةداملا

 ىذ لككا نكمي كالذ عمو . ةياصولا هنيبعتب هغلبت موي نم ًارابتعا مايا ةرسشع

 نم مايا ةرشعلالخ كلذو نوثاقلل ًارباغم نييعتلا نوك ىلع ضرتمي نإ ةقالع
 اذاوايصو نيعتف راذتعالاو ضارتءالا حلصلا ةمك تلبق اذاو . هعالطا خيرات

 نارق ءاطعال ةيلصالا ةمكدحلا ىلا ريرنتب ةيفيكلا لسرت كلذ لبقن ل .

 ةيتقولا ةرادالا .

 هتياصو ىلع ضرتعملا وا ةياصولا نع ريتءلا ىصولا نا ماب ةداملا

 هرم ىف رخآ دورو ىلا وا هفئاظو ءاذبا ىلع روب# ٠

 .رارقلا

 نيءعثو اا ة.كحوىدولل اهرارقايلصالا ةمكدحلا غابت مالو ةدلملا
 ىدولا رذع نيبث ذا اديدج ايصو حاصلا ةمكحم .

٠١ 

 ٠ ميلستلاو رودلا

 ىلا حاصلا ةمك لبق نم مياستلاو رودلا ةلءادم ىو س مالو ةداملا
 5 ةيعطقلا ةصفلا نييعتلا بدلك ام دنع ىصولا

2/0 
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 سماك لصفلا
 ةمومّقلا

 . ليثعلا  نييعتلا تابسأ

 ىلع هاندا ةجردملالاوحالا ىف امق ةيصاصلا ةمكنحلا نيبآ - مال+ ةداملا

 1 .اسأر وا ةقالعلا ىوذ نم باط
 هنأ 5 تاذلاب ليمتسم لم موشي نا عيطتسي ال ديشرلا ناك اذا - ١

 . بابسالا نءاءههاش ام وا ةببغا وا ضراهنع الثمت نيمي نا عييطتسإال

 قولاقلا لثماا .ةحامم عم روجحلا وا ريغصلا ةحلصم تداضت اذا - ؟

 : قوناقلا لثحال علام نهظ اذا ب #

 . ينون املا لثمملا  لاومالا ةرادا

 ةيضتقملا ريبادتلا ذا ىلع ةروب حاصلا ةمكح نا  ماباب ةداملا

 ةيناآلا لاوحالا ف اهق نيردت ىلع صخالابو . دحال ةدئاع نكت مل ىتلا لاومالل

 ٠ هل لإ لو ةليوط ةدم صخشلا باف اذا - ١

 ردتقم ريغ وأ هسفنن هلاوما ةرادا ىلع ريدق ريغ صخشلا ناك اذا  ؟

 . ىصر نييعتا امجوم نكي مو كلذا ليكو نييعت ىلع
 . نينا ةعفمل كلذ مزل اذا وا توملاب ةقلعملا قوفلعا نيمثت ملاذا

 ةرادا ناكمالا ىف نكي ملو اهفان سيساالا وا ةيعمجا فيلات ناك اذا -

 ٠ ىرخا ةظرطب اموؤش

 ماع عفن وا ىريخ لمعل نيلهالا نم عجام فرص ةيفيك نمان / اذا وه
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 0 ذم

 ٠ يرابثخالا ميقا

 ع هبلط لع هاب رجحلل بيس هيف ىذلا ديشرال ف بصي س مالم ةداملا

 . ةدودحلا ةلهالا
 لئاسملاىف هنمىارلاذخالهعف اة:مىضتقع انراثم ديشرال نيمي - ميو.:داملا

 دوجو مدع عم ةيندملا قوتأا لامعتسا نم "امسق امورحم ناكاذا ةيااتلا

 ةورحط لك
 . حاصلاو ةموصخلا ١-

 ٠ هريغو نهرلاك هيلع نيعم قح سيسأتو لوقتملا ريغ ةءيابم  ؟

 . امهرو ةيميقلا قاروالا ةعيابم م
 ٠ ةداع هترادا جايتحا نع ةجراخلا تآاشنالا 4

 . تانبادملا-ه

 : لام تار ا
 , ةبهلا 7
 . ( وييمأق ) فرصلا تادهعأت - م

 . ةلافكلا

 ةين دملا هقوقح لامعتسا ةءحالصن م مورا صخشلا|نامرح اضيا زوحو

 هداربا ىف هفرصتب ظفتحم ناىلع هلاؤمأ ةرادا قح نم ةروصلا هذهىلع ايم

 ه ءاشي امفك

 7: صاصتخالا وذ ماقلإ

 نماء انكم ل يف حاملا ةمك# لبق م ميقلا نيعإ - هدا
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 | ىف حاصل ةمكح لبق نم نيمي هنافلاو.ألا ةراداب فلكملا م
 ه1 لد باصا ام نيا لاودالا ند ربكالا منقلا هيف 1 ذل

: 0 : 0 

 || نيبعت ىف لو_مالاك مقلا نيبدت ىف لوسالا نا سدح



 /1 ١

 رش ع ئداطا بايلا
 ةياصولا ةرادأ

 كدا
 يمولا فئاظو

 .رثفدلا ت ةه.ظولا ىف ءدبلا

 روط# ةياصولا ثحم ىثلا لاوءالا رتفد ىصولا مغني ح مر ةداملا

 ةياصولا ت4 ىذلا صخشلا رضحبو . هتف ظوب هءدب دنءحياصلاةمكحم نم لم

 ةيلصالاةمكحمللو . كالذ نكماو ريْملا ةردق !زئاح ناك 1ذا رفدلا ماقلت دنع

 حاصلا ةمكعو ىصولا بلط ىلع ءانب ةيءسر ةرودإ رتفدلا ماخاب سمأت نا
 ةلاح ىف نينئادلا هان مظني ىذلا ىمسرلا رتفدلا مكحب نوكت ةلماعملا هذه ناو

 . ثرالا لو

 . ملا تاذ ءامشالا ظفح

 امو ةمهملا قئاثولاو ةميقلا تاذ ءايشالاو تادنسلا مضوت بيس ةداما

 نكي مل اذا حاصلا ةمكحع ةيقاسه تت نيا لحم ىف ءايشالا رئاس نم اههماش

 ٠ ةياصولا تى ىذلا صخشلا لاودا ةرادآ ىلع روذحم كاذب

 : لوقنلا 1

 حاصلا ةمك# تايلءآ ق4 وىبلعلا دازااب ةلوقثملا ءايشالا عار س سريه ةداملا

 ادع كلذو ةياصولا تحت ىذلا صخشلا ةعفنمئبجوا اذا نيفرطلا ءاضربر



٠١ 
 يدل ةساخلا مثلا تاذ ءايشالا عاس# الو . ةاسلا ةداملا ىف هنع حرب اه

 كلذل ةيروجم لص ملام هتلثاو وا ةياصولا تحن ىذلا صخشلا ,
 .اهحابرا- درثتلا

 ١ ضخشلا . ىلع اهثريصل ةجاح ال ىتلا دوقنلا الا ضرف' - ممم ةداملا
 ٠ اه-ابرالةهوك.طاواحلصلا ةمكحم اهميعل ىتل|ةيااملاةسسؤملا ىلا ةياصولا تل ىذلا

 رهش ةدمل ءام الب اهكرت ىف دوقلا حير ءادا ىلع روب ىصورلا ناو ٠

 لع .ودتلا .

 ةفثومثابلط ىلا ةيفاك :جردب ةئيعملا ريغ تايلطلا لوك - مدح ةداملا
 ةياصولا ت ىذلا صخشلا ةءفنا قفاوم نامز ىف ليودتلا ةلماعم ىر#و

 ةيراجتلاو ةيلالا تاثبشتلا .
 ىوت# ةياصولا تحم ىذلا صخشل لاو.ا ثنا اذا سراب ةداملا

 اهمءادال ةمزاللا تايلعتلا ءاطعاحاصلا ةمكدي.لفةيراجتلاو ما ثاثيءذلا

 اههيفصأ وا :

  1لرتل
 الو حاصلا ةمكحم نم نذأب هلوقنملا ريغاا لاومالا غابت - بام ةداملا

 ةياصولا تح ىذلا صخشلا ةعفنم جوت مل ام نذالا اذه حاصلا ةمك حنت
 حلصلا ةمك لبق نم ةلاحالا قيدست بحبو . ىناعلا دازااب عيبلا نوكيو

 لبق نم عببلا ءارجا زوجيرتقو ةنافا نودبرارقلا ءاطعارركذملا ماقملا ىلعو

 نيفرطلا ءاضر ىلع ةيلصالا ةمكحملا .

 ريغصلا س ليثعلاو ءانتعالا

 لامتسا ىحدوملاو هئيب رثو ريغصلا ىلع قاشنالاب ينادي ىدولا سس 0 ةداملا
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 «نأشلا اذ ةيقاب ةباصولا ةراداةلخادم قحماكدا نوكتنأ ىلع نووبالا ثادجاو

 روجمللا

 روحح لا 35 اج نيمأتىص ولا ىلع ب ا»و.٠ ٌمداملا ٠ هثالماوم ىف 0 .رهاظشملا ىلعو

 ماعلا لشولا

 ءاقإ طرشي كالذو هنافرسصت ةفاك ىف ريغصلا لثك ىصولا س وأ ةداسملا

 ةياصولا رئاود ةلخادم قد لوح ةرئادتملا ماكحالا

 ةعوذمملا تافرصتلا ْ

 ىذلا صخشلا لام فقوي وا بهي نا ىصوال نكميال مك  مو» ةداملا
 هباسح ىلع ةلافكلا هل سوا كلذكف هتياصو تحن

 ةباصولا تحت يذلا صخشلا ىار ذخا

 ةردق كلاملا ةياصولل عباتلا صخشلاىارذخؤي نكما اذإ موج ةداملا

 ةسداسلا ىف ناك اذا هلاوما ةرادإ سما ىف ةقاءتملا ةماهلا تافرصتلا ىف زيها

 لفالا ىلع « رم“ نم ةرشع 3

 ةزاجالا  ريغصلا فرصت

 مازئلازي ملا ىلعةردقلا ىذ ةياصولل عباتلا صخشلل نكي -*و.4 ةداملا

 ,ةقحالل اه زاحابو ا ةينمضما تناك اء رص ىصولانمةتفاوب ق>نع غارفلاو ةدجو



 للاب

 ةزاحاألا نادف

 ىدولا ربل اذا هايطاملامدادرتسانيف رطلانم لكل نكي - سوه ةداملا

 5 عنذلا ىذلا رادقملا نع.الا الوسم نوكيال ةياصوملا مب الا صخشلا نا الا

 ىذلا لاملا وا  ةداقالا ٌتقو' ىلا لاومالا ىلع ةدايزلا نم لصحام ةي-أب وا

 الها هن نيب اذا ةياصولل عباتلا صخشلا ْنأو , ةيس ةيذب هدب نم هجرخا

 ررسضلا نم هريغ ىلع ثدحاام نمضي ةقيقحلا |ذالخ

 . هتفصو ةباصولا تحن ناك نم كلسم

 لغتشي ناةياصولا تحن نا نم حاصلا ةمك تنذا اذا - سهك داما

 كلسملاو ةءنصلا هذه تايرورصضض نم فرمصت لك ءاردجا نكميف كلسدوةمصإ

 هنور لماكب هذه هتاف رص نع لؤسم وهو ًانمض' وا اح .ى نذالا ناكءاوس '

 . ردم 00 هّتياصو نم نآك نم روما ىصولا ردي 2-2 ةداملا

 امم ىتلا ةئءزالا ىفةمكحلا ىلع هضرعل بادنحلا كن ىلع رو.<# ىصولا ناو

 ته ”ئذل' صخشلاف نكما اذاو ما ءلا ىف ةرص لثالا ىلع'زا حلصلا ةمكحم

 القا هرمع نم ةريثع ةسداسلا ىف ناك اذا باسحلا ءانثا رض نا ةياصولا

 ةباصولا تحب“ يذلا صخشلا ةكورتملا لاومالا

 هفرصلت ت4 لاوءالا نءكرتامةرادا ةياصولا تك“ ناك نا قو سور ةداملا

 ىصدولا "1 نذاب ةيعسإ هخيرامو



 ا
 ةباصولا ةدم

 نأ ىمولا نكيوتاو:س ةميرا ةدمل :داع هجوت ةياصولا - موه ةداملا

 عيرالا تاونسلا ماتخ دبب ةياصولا نع رذتعي

 يص ولا ةرجا

 ةياصولا تأ ناك نه لاومأ نم ةرجا دخاب ق> ىصوملا ح 4٠٠ ةداملا

 باعلا ىلا رظناباباسح لك ةدمل حاصلا ةمكحم لبق نم ةرجالا هذه ردقتو

 ةياصولا تحن ىذلا صخشلا برو ىدولا



 ماسدسم 01

 ا 1 ا

 ايا ص كاثلا

 ةم وديقلا ةيهام

 قوقملا مهلامءتساىلعن وظفاحم مهمفانل امةمنيوملا نماخيشالان ا 4٠١ ةداملا

 0 وديقلاةدم نا , نوناقلا رواشملاكارتشاىفالاخ كلذ ثروي ال نا ىلع ةيندملا

 . حاضلا ةمكحم هنيعت ْمَقلا ئطمي ئذلا'رجالا رادقمو .

 ةصاخلا ةموديقلا  ةموديقلا عوضوم
 تاياعت قفو لمعلا كلذ ىنوب نيعم مال نيعملا مقلا نا ؛5؟ ةداملا

 حاصلا ةمكحم
 لاومالا ةرادا

 ىضتق اهب الا هتراظنو لاملا ةراداب رومأملا ميقلل زوال - #40 ةداملا
 ىلع افؤقوم رخا ريبادتب ميقلا لسرتناو ةيظقحتلاو ةيرادالا تافرصتلا نم

 حاصل |ةمكحم ةدعاسمبً ا طونم نوكيف ةقفاوملل الها نكي مل اذاو هلثع, نم ةقفاوم
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 لل

 كااثلا لصفلا

 ىوكشلا

 ناك ناو ْرِيِملا ةردق ٌرئاحلا ةياصولا تح ناك نر زوي - 4٠:4 ةداملا

 ' 0 املا ةمكحي ىلإ ىسولا فرصت نع ءاوكش مئرت نأ ةالعلا يرد نم
 ارابتعا مايا ةريشع لال ةاصالاةمكحملاىدل حاصلاةمكحي رارق ىلع ضارتعالا

 خيلبتلا رات نم

 حلصلا ةمكحم لبق نم نذالا

 . ةرل "الا تاصوصخلا ىف حاصلا ةمكح نم نذالا بحب - ٠4ه ةداملا

 ىنيع قج ىا نيك لوقثملا ريغ نهرو ءارشو عيب كاك

 ةداعلذشتااوةرادالا ىفجايتحالان ع.ةجزالا تالوقنملا ءارشو عيب # ؟

 ةداع ةراذالا تاجايت-ا نع ةجراخلا تآاشفالا ب س

 ضارقةتسالاو ضازقالا # 4
 ( ويبماق ) )| تادهمت - ه

 راقدلا ىفرثك ١ واماوعاةثالثو اعءنمرثكا ىخارالا را>ّتساو راها +

 كالسموأ ةعنصي ةياصولا تحن ناك حرم لاغتشال ةدعاسملا - ا

 "يرتد روطيوت ) ىراجتتلا حلصلا دتعو ميكجتلاو حاصلا و ةموصخلا - م
 ىضولا للف نم أروف ءارجالا ةيجاولا هيتثولا ريبادتلا كلذ نم ىثتسإو

 ثرالا ميسقتو ةزلا ةلراقم دقع -ه

 نيدلا مادا نع زجعلا ناب ٠6
 ةياصولا تح ناك نر ( :طروغيس ) ناوللا نأامضلا دقع - ١
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 ةمئاصملا ةلواقم دّقع - (»

 هثيبرت ةسسؤموا هينوامأ ةسسؤم ىف ةياصولا تحك ناك ند عضو س ٠١

 ةياصولا تحل ناك نا ًاديدج انكس ذات د 16

 ةيصالا ةاكسحملا لبق نم
 ًاضياةيلصالا ةمكحلا ةدعاسم دخا ةرث“ آلا لاوالا ىف بح - 4.5 ةداملا

 ةيحاصاا ةمكحملا رارق ْدْخْوِب نا دعب

 هينيبوا ةياصولا تحن ناك نم ىنب - ١

 هنع لودعااو ةينطولا قد باسّتك | «

 صيدم بجوت ةكرشو هلو>دواهتيفصتو|ىداصتقا ثيشت باستك ا ل نس

 ه:اؤدم بجوتوا مهم لامسار
 ةايطا ديب قاف الل ةلواقم دقعوا ةايللا ديشب دارياوا شاعم ءاطعا - ع

 . ةيثرا ةلواقم دقعوا هدروا ثرا لوبق - وه

 ًانوذأف سضعا[ لف

 هيصوو ةبباصولا تحن ناك "نم نيب ةدقءنملا تالراقملا قيدصت ب ا/

 ظ ( روءار )ر.رقتلاو باسحلا قيقدت

 اهاطعا ىتلا ريراقثلاو تاباسحلا ققدت حلصلا ةمكحم نا س 4 هال ةداملا

 ابك دكت رار زا تارا ايده حفتر اهلا 5 اب سنو ةنيتم ةنسدا ف 2
 لبقو . باهجالا ىدلةياصولا تحن ناك نم ةعفنم اهيضت#ت ىتلا ريبادتلا حاصلا

 تاباسحلاو ريراقتلا درتوا

 لذالا دوو مدع
 ابكي :ةعاشم ْدُخا نودي لضاحلا فرصتلا مكح نأ - ةداملا



 11 ةك
 مئاولا فرصتلا ىف مكحلاك ةياصولا تحث ناك نم هاه ًانوناق ةيضتقملا حاصلا

 انيك صخش لبق نم ةقفاوم نودب

 لال
 اا ١ سيرت ايص ١

 ةياصولا ءاضما ةيلؤسم

 ا

 ةياص ولا را ود ةءاؤسم ل ىص ولا

 مهئاظو ءاشإا ىفةكرم ابن وناكهةياصولارت اودوىدولا نا 6 4 ٠ 68 ةداملا

 لاها وا دصق#ب رارضالا نم هنوربسيام نع نولؤشم مهماو ربدم ربدك

 ةنيزألا ةلؤسم

 ماودوىدولالبق نم لادا نكمي ملام نمضت ةئيزخلا نا - 4٠١ ةداملا

 رارشالا نع ةراصولا

 ءاضعالا نيب ةيل قسما و م

 ررضلانامضإ نوفاكم نياؤسملاةياصول رئاود ءاضعا نم لك نا-؛11داملا

 هرودق ند دلوتم درضلا نوك تبدي ملام هئصخ نع لؤسم لكو.عقاولا

 نيفاتحلا ةياص ولا ءاضعأ نيب

 ررضلامسقن نءاعمنواؤشم حاصلاءاحو ىدول نوكيامدنع - 419 ةداملا

 ةايه ناو . ىصولا هتادا نع زجعام رادقم ناسمضي فاك٠حاصلا اح ناف

 همكد ىل_عسياصلا اح راد امدع دنع رضا رادقم نوئماض ةيلصالا ةمكيلا



 دج
 لا.ةحالا نم داوتملا ررضلا َنيدْص نيفلكلا ناو .اعم نو بماوناك اذام لاح ىف

 : دالاس كو اسار نو

 ةياؤسملا ىوعد ة هب او ر عج

 مافن ةياصولا ةرئاد ءاضعاو ىصولا ىلع تانيضالا ىواعدنا--4 "١ ةداملا

 ةأوه نوكت ىتلا ىوءالا/لئرتو : ةداع ورضا ىواد ىرت ىلا ةمكلا ىف
 هذه ةيؤر ناو ةيلصا ةمكح برقا ىلا ايف ةقالع ىوذ ةيلصالا ةمكحملا

 | ةيرادالا تاماقملا لبق نم ةئلوالا تاقئقحتلا هارجا ىلع فقوتنال يرامالا



 الد

 8 ةياصولا ماتخ

9 3 7 

 ا

 كصلا و رجحلا تلاع ماتخ

 راغصلا قح يف

 ىف 5111 زارشب وأ :دشرلاب ريغصلا ىلع ىتلا ياصولا ىهتذت - 414 ةدالا

 نلعئو اهماتخن موي تبن اهماف ةراضولاماتخ :ةيلصالا ةمكحملا:ررقنام دنعو ,دشرلا

 ايمسر اهرارف

 نيموكسحملا قي
 اا باذن يلع موؤحلا نطحشلاءلع ىلا ةباضواا نا - 6 هزل

 طرمشبو يقول بس ىلخ ا .ىذلا سو حلا ىلع ةياصولا قو . سيلا ماتم ىهنذت او رحال
 ةباضولا مفر طورش  ةياصولل نيببلتلا نب رخ“آلا صاخشالا نحي
 ليق نم اهعفرب ىهذن نير اسلا :ص'د.شالا ىلع ةيادولا نا - غد ةداملا

 ٠ هببس لاوز دنع رجحلا عفرب ةفلك٠ ةيلصالا ةمكحملا ناو . ةيلصالا ةمكحلا

 نجلا عفر باط هل روجحلاو ةقالعلا ىوذ نم لك نا

 نالعالا

 ةيحالص ةدوع ناو اناءم ردا ناكاذا رجلا مفر نلعي - 4117 ةداملا

 نالعالا ءارجا يلع ةفقوتم ريغ ةيندملا ف وقطلا لامعتسا
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 يىلقتلا ضرأا ةلاح يف

 نوكيهفعضرا يلةعل ايضرملاب, ١ يطدملا رجسألا رارق عفرزا - 4١ 4داملا

 رجال بيس ءاه مدع نيبملا نيريبخلا رير# ىلع

 ةرادالا ءوس رجلا نامدا - فرسلا

 ةرادالا ءو وا ية نامدأو فرساابيسا نيرو ح>.ال نكي - 4و :داملا

 ن٠ لفل مباع ىوكشاا اوبجوا اونوكيمل اذا رجلا عقر بلاط لالا هو دوا

 لفقالا ىلع ةئس لالخ كلؤو مهرحح تبدجوا ىتلا لابفالا ٠

 يرايتخالا رجحلا ةلاح يف
 ةياصولا تت راك نم بلاط ىلع هاب ىطعملا ريححلا رارق نا - ة9ةداما

 , رجحلا اذهل اساسا نك ىذلا بيسلا لاوزب الا عفديال

 ةقاطم ةروصب ماتؤلا 2 ,ميقلا ةاصو

 نا اهاجا نم نبع ىتلا لاغشالا ماتم مقلا ةياصر ىهنذل - 401 ةداملا

 مالاوفعر مجالا نييعتا بجوملا بسلا لاوزب ىهنشن لام ةراداب ةقلعتملا ةياصولا

 دءاوقلانا .ةيلصالا ةمكحلارارقب ىتوناقلا رواشملا ةياصو ىهئذنو هتفيظو نع

 اضيا انه ةيراج ةيرودحللا عفر قب ىنلا

 نالعالا

 مقلا نيبمت ناعادقناك اذا ايف ًامسر ةياصولا مات نلمي - 49» ةداملا

 , ًاقفاوم كلذ حلصلا 5 اح ىار اذاوا
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 ىناثلا لصفلا

 ةباصولا ةفص لاوز

 تافولاو ةيندملا قوةحلا لامعتسا صاصتخا عايض

 ,ةيندلاق رقلالا.ءّتسانم هنامرحواىدول تافو.ّبا 2 4 ةداملا

 نييعتلا رودمأ> ل ةياصولا لجا ديدمت' ناكما مدع

 4 ددع لام اباجا مات ةياصولا ةزص ىهنأل 494 ةداملا

 راذتءالاوا ةيلهألا مدع

 فااثب ال بيس ثودح دنع ةلاقتسالاب بفاكم ىصولا نا - 4؟ه :داملا

 ثدي ملام دم مات: لبق ىل.ة:سب نا ىدولل نكمل, هتياهال عئاموا ةياصولا عه

 راذتعالل ىوناق ببس ثدح ناو ةداعلا قوف برس

 ةرادالا ىلع ةبظاوألا

 107 ل1 ىلا ةيراذألا تافرصتلا ءافبب فاكم ىصرلا نا س 45 ةداملا

 ٠ لاغتشالاب هفلخ

 هبابسأ # لزماا
 قلي, ال لاح هنم نيب اذا ىصولا ةيلصالا ةمك للا لزء) - »اب ةداملا

 كاذك و .هيلادهع ايف لامعتسا ءوس وا شدحاف لامها هنم نيين اذا وا ؟راصولاب

 ىصولا ةفيظو حاصلا اح ىهنيو . هود ءادا نع ىصولا زخم ةلاح ىف مكنحلا

 ةيباصولا ت< ناك نمعفانمنا ىأر اذا , بولطملا هجولاب هتفيظو دي ل ىذلا



 ال
 . نخآ نوط ىضولل نكي مل ناو ةكلم ىف

 اساار زاءاعدتسا حل لرالا لا

 باطاواصول' تحت ناك نمو ةقالعلا ىوذ نم لكك زوجي - ؛4؟4 ةداملا
 عساطإ امدنع ىدولا لزءا مي نان فاكم حاصلا ا ناو . ىصولا لئع

 . لزعلا بحوي بيس دوجو ىلع رخآ روصإ
 طايضنالاو قيتحتاا صاصتخ

 دهب الا ىضولا لزع ررة“نا ةيلضالا ةمكحتمال زوال - ؛؟9 ةداملا

 ىصولا رذزتناةفيفطلا تقلا |ىف حاملا ةكلل زوو . هعام-ا ديو قرقحتلا

 . ةريل نيرشعو ةسمح اهردق آمارغب ريخالا ف هيلعمكحم نااواو هلزعا ىع ةس اجاب
 ةيقولا ريرادتلا

 ناكاذا لمعلا نع ىدولا دب بحس حاصلا ةمكط زوم - ٠*4 ةدالأ
 . ناحنالا دنع هلاوما زححو هئقون نا اهلر ةكلهت ناقل ىف

 5 رخالا ريبادتاا

 نم ةعفنل ةمزاللا ريبادتنا ُداكاب ةفاكم حاصلا ةمكحم نا - 4ع ةداملا
 . ىطابشتالا ٍباقهلاو .لزعلاب لسوتاب قألا ْنم اهلام ادع ةياصولا تل ناك

 ىوكشلا
 .ةئلضالا ةمكحللا ف حاصلا ةمكحرارق ىلع ضارتعالا زو 45 ةداملا



 للحل
 كثنااثالصفلا 1 : ٠

 ةباصولا ماتخ ىلع تنزل ية يتلا ماكحألا ىف و

 لا اومالامي رد باسحلا مطق

 هرب رش : عدوي زا هياع بح هّشاضو تهننا 0 ىصولا نا عسس ةداملا

 نمرمال لاومالا ا و . حاصلا كاح ىلإ ىادقلا باس اوةرادالاب صتخلا

 . ديدلا ىصولا وا ةثثرولا وا ةياصولا تحن ناك.

 باسحلاو ريرقتلا ققدت

 ىمادقلا-باش1او رن رقتلا اذه قدطإو حاملا اح ققدي دن 68مم ةداملا

 «٠ ةنيعملا .اماقواب: هيقنلا. تابائسلساو رب راقتاا قيقدت ىف ةعبتلا لوصالا قفو

 ىصولا ةياصو ءاهنثا

 ريرقتلا قيدصت بءل :ىدولا ةفيظو حلصلا ةمك ىبنت - عسو ةداملا

 ديد_لا ىدولا دا ةلثرولا وا ةياصولا تت ناك نم عضوو ىبطقلا باسملاو

 واةياصولا تحل ناك نم ةثرو ىلا ىطقلا باسحلا غلبي .لاومالا ىلع مه دي

 رض و. ةيلؤملا ىوعدب ةصتخلا ماكحالا ىلا مهرظن تافلا عم ديدجلا ىصولا

 , ىندقلا باسلا لوبق وا ىدولا ةفيظو ءاهثنا اضيا ربرقتلا اذم

 يداءلا نامزلار وص ) ةلؤسشلا ( ةعبتلا ىوعد

 ةعباوا ىدولا ةعبب ةقاعتااىوامدلا ىف نامزلا رهريص نا - عض ةداملا

 اذاو .٠ ىندقلا باسحلا عيدوت ند ةدحاو دس ةرشامم ةياصولا ساحب ءاضعا

 دؤب ملام رادع الوسم ناك اهاو ةرشابم نايضلاب اذاكم ةباصولا نيام نكي /
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 ةدحاوةنسةسزلا ىلعىوعدلاوىوامدلا هذه ىف نامزلا روض ناف ررعضلا نم
 قوص ىرجبالو .ررضلاءادانعاوزجع ةرشابم نيلؤسملا ناقةحت ام خيران نم
 . اهحنناكنمةياصولا نم صاخشبملام ةذي راو ةياصولا سلا# ءاضعا ىلع نامزلا

 ةداعلا قوذ نامزلارو ص

 ةدتدملاو باسملا وهب ةقلعتملا ةعبتلا ىواعد عمتست ال عمال ةدامل

 ةنشى ذك ملام ىداعلا نامزلا روريص ةدمرادتب | لبق هتفزعم نكمرال بيس ىلع

 ىوعدلا قح طقسي لاح لك ىلعو ىوعدملا ةبيسملا ةثداحلا روهظ نم ارايتعا

 ىؤامد امأ ىداعلا نامزلا روم ءادتبا نم ارايتعاتاونس ةرشع ىغم دعب

 قوقملا ىفنامزلارو م عبدي امف نامزلا رورف امرج دمي لعف نعةماقملا ةعبتلا

 ةيصخشلا قوة نامزلارو مص نمرثك | قوقملا ىف نامزلاروىمناكاذا ةماعلا

 ةياصولا تح ناك نم زايتمأ

 ىصولا ةمذب برت ىذلا ةداصولا كفل ناك بلط نا - ؛*م ةداملا

 . ازاتم نوكي ةياصولا سلا ءاضعا وا



 انا

 ثرالا

 لوالا مسقلا اميإ
 ةثرولا

 عورفلا 55 براقالا

 ددا ناريغ . تدملا عورف مه ىلوالا ةجردلاىف ةثرولا - عسو ةداملا

 دالوالا . ةكرتلا عبرب غافتنالاق-لائبعورفلا عع امدتجا اذا امهيلكوانيوبالا

 مهعورف مهماق٠ موت ثروملا لبق نيذوآلا دالوا نأ . ىواستلا ىلع نوبري

 ةقبرط لك ىف ةيقلا لبس ىلع نوئراولا

 تاونلا

 اذاو اوادتَم نانرياهوماوبا ه”راوناف عرف الب كاف 6-0 ةداملا

 قيرطىلع نوثراول مهعورفامه٠اقم موب (ثروملا ) ىفوتملا لبق ناوبالا تام

 ةثرو ىلاهلك ثرالا لتتني هتهج ىف ثراو دجوي ملاذا . ةقبط لك ىف ةيقلخلا

 ْ ١ ىرخالا ةبجلا
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 هدجلاو هلا

 ناف اءيعورفالو نيوالا دحاالو عورف هل نكي ملو ثام ءرم - 44 1 ةداملا

 قولا ليقةدجلاوا دجلا ثام 'ذاو , ىواستلا ىلع ناثريو ةتدورودك 40

 لكىف ةيقلألا لبيس ىلع, نونراولا مهعورف ثرالا ىفامهماقم موب( ثروما )

 ناف عرف الب مالا ةهج نموا, بالا ةهج:نم ةدجلاوا دجلا ىفوث اذا . ةقبط

 ةدجلاوا دجلاتاماذاو اهتيع ةهلا ىف نرذلا ةثرولا ىلالقتأي ثرالاورم هوصت

 ىرخالا ةهجلا ةثرو ىلا هلك ثاربملا لقتني عرف الب مالاوا بالا ةهج ند

 ةدجلاو دجلا تاهءاو ءاأ

 ةجردلاىف ( هيبنلا ةبارقلا )مدلا ةبارش ىفواملا ةثرو نا - 449 ةداملا

 مههاوةدجلاودجلا باءرملك نا ريغ م«ءورفو ثادهلاو داددالا "م ةريخالا ١

 اذا . ثزوملاتافو دنع ءايحأ اوناكول ايف مهعورف لادبام ردف ثرالا ند لاثي

 دج ةوخا ىلا لقتاي قأسا اذه ناف ثروملا تافو ربف عافتنالا باص تام

 1 مهماوخاو قوما ةدوسو

 حج ملا زيف بسألا ف ثرالا
 براقالكثرالا قح مهل بدلا ىحعص ريغ براقالا نا - غؤ»# ةداملا

 ىلع فةوتيبالا ةيج نم ثرالا مهلاوت ل و. مالا ةهد ند بدلا د ص

 ةهجورمبسنا| حيحد ريغ كلولا ناو م6توباب مكح رودصوا م6 مهبا مفارتعا

 ةضطات صا نولانيف بدلا او>يحصردالوالا عم اوعمتجا اذا هعورفوا.بالا

 نيروكذلا اهواي ىلا
 نيح قزلا ندب اج ناك نم ند



 الزل

 ءاهعير ةيكلم ءاشناوةكرتلا فوت نم عافتلالا ي- دْخا ءاش نا ارب نوكي

 ةيكلمعير عملاني.امبءورفوا ىفوتملان وبا دحاعم ممتجملا نيجوزلا دحا نا
 بص ةيكلم عف امهعورهوا هتادجواهدادجا عمو عافتنالا قس فصن ةكرتلا

 . اضيا ءالؤه نكيجل اذا ثرالا لك.هلو اهعبر عرم عافثنالا قح هل ةكزتلا

 ' دارنالا ىلا عافتنالا قح ليوحت

 داريا سيم تقر لكي ناطيزا نيج رزلا دحال نكع 6
 نكمي اذهكىونس دارباب عافتنالا قد لديتسيام دنعو عافتنالا ق- نع الدب

 ٠ مهتح ىلع ةكل .اوأر اذا ةئرولا نم نامضلا باط نيجوزلادحال

 نرخ الا نيثراولا ىلا نامضلا ءاطعا

 ةثرولا قوةح لعج اذا وا جوزت اذا ةجوزلاوا جوزلا نا 45 ةداملا

 مهلط ىلع ءانب نامضلا ءاطنإب :افلكم نوكيف ةكلم ىف نيرخالا

 ينبتلا دلولا

 هعورفك ىنبتءالزيثراو.اونوكيمهعورفونيشتملا دالرالان ا - 447: ةداملا

 هانبت نا نيثراو هتارقاو ىنبتملا نوكي الو بسنلا اودرحص

 ةئيرخلا
 ىلا لقتني هناربمف هل .امراو كرتسي نا نودب تام نم نا.-- 44 ةداملا

 ًاظوذح هتاوخاو هتوخاو تادإلاو دادجالا قد نوكي نا ىلع ةلودلا

++ 



 توألاب ةقاعملا تافرهتلا

 لوالا لصفلا
 -- فرصتلا ةيلها

 هم ولاعم

 هزة نكرءرخع ندورشع ةماخلا لك ا نأ نكمي - عكف
 ,نوث'قلاا,م ع ىت |لاكشالا ودودحلا نءضةءاصولا قيرطبهلاوءاب فرصتي نا زييغلا

 ثاريملا ةلواثم
 , اديشر نوكي نا ثرالل ةلواتم دقع دارا نا طرتشي - هه ةدلملا

 ةلطابلا تافرصتلا

 ًأطخ ةلومعم تناك اذا ةلطاب توملاب ةقلعملا تافرضتلا نا ح 46؟ ةداملا
 عجرمل اذ ة-حصنوكت تافرصت'اهذهنا الا ربح وا ديدهت و ةليج تح وا

 لاوزغراتنم وا ةلللا وا أطخلا ىلع هعوقو نم ارايتعا ةنس لالخ اهلماع اهنع

 صخشأاو ا ثىش'هنيرعت دنع نبب اطخ ىف عقاو فرصتلا ناك اذا ذيدهااو ربجلا

 . ةيفرلا هذه قفر اطخلا رذ فرصتاا ححص ايمطق هدصق نييءآ نكماو
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 كفاتلاالا
 فرصتلا باص

 هاوش2 فاعلا باصت

 ىل-ع داز مف ريتعت توملاب ةقلعملا صخشلا تافرصت نا - ؛ه» ةداملا

 ءايحالا اهجوزرا هتجوز وا هيخاو هتخاو هيباو هماو هعورفا ةظوفحلا ةصحلا

 ثرالا م جىففرصتلا هلذ دحا نيروكذملا هثرولا نم نكي مل اذاو هتافو دنع

 ةظوذحملا ةصخلا

 : هاندا ةينيملا ريداقملا نع ةرايع ةظوفحملا ةصاحا نأ 4 ه»# ةداملا

 ثرالا نم عورفلا قح عابرا ةثالمث - و

 بالل وا مالل هفصت س «

 ةوخالا وا تاو>الا نم لكك هعبر حاس

 دوجو دنع نبجوزلا دحال ثرالا نيم كلعلا ق> رادقم عيج س 4

 . هاوس اثراو نكي / اذا هفصتو نيينوناقلا نيثراولا

 نوبدلا ليزنت - فرصتلا باصذ باسح

 ىفوتلانودنا.ةافولا مون اهاح قفو ةكرتلا باصت بسحب  ؛ه ةداملا

 صاخشالا رهش فرصمواه رتف د ماظن وةكزلا م في راصم وهن زانج فرصمو

 : , هتكرت نم لزتت ىفوتملا عم ةشيعتملا

 توللاب ةةلعملا ريغ تام ربتلا

 هيف اضل صيقنتلل ةعلاتلا توملب ةقلعملا ريغ ىلواللا تاعربث با دس 40و دال
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 :«فرشتلا باضأ بام ةكرلا لإ

 ىلايحلا نامغلا
 عفذت نا ىلع ىفوتملا ليف نم ةدوقءملا تاناهغلا نا  ؛ه ةدامل 2

 تكلموأ ترودوه.ابتدقعاهاواثااث صخش ةءفنل ةدوصملا وا هنافو دنع

 ةميقبالا ةكرتا ا ىف لخدتال هتامح ىف توملاب قاعم فرصتب ثااث.صخش ىلا

 ةافولا ثقو اهتارتشا .

 ثاريلا قح نم طاقسالا بابسا

 ثرالا نم ةظوفحلا صدا بابرا ةثرولا طاقسا زو# - :هاب ةداملا

 ةيناآلا:لاؤ>الا ىف :هتوع قاءللا ىفوتملا فرضت ىف ::

 ١ .هديرق دحا وا هثروم ها الق اير تكترا اذا--

 كلل طولا» تسيل سف تاافوا ثروت هع اريك اًروسق بكيرأ اذا
 انوناق امفاكملا .

 اهماكحا

 ةكرتلا نمةصح ىعدينا ثرالا ق .عرم طقسا عمل نيا - عمم ةداملا

 نيينوناقلا هترولانيب طقاسلا ةضح مقثو . صرقنتلا ىوعد عفر هنكمي الو

 نم ىزخا ةزوصب فرصت عقو دق نكي ملاذا هثروم لبق تام نك ىفوتحلل
 ةئظؤفحلا متد>:ذخا مهلف ثرالا قح نم طقاشلا عورف اما :.ىفوتملا لبق

 ىفواملا لبق تام هناك .٠

 ةنيبلا ةفلك

 فرصتلا ىف بشل! ناب ب عب انتم طاقسالا نوكي.نالجال-ب- ؛هو.ةداملا
 ادي ىلا



 الل
 عواودنع ناببلا اذهذحص تايثاةفاك نا .فولالبق نم طاقسالا صئاي ىثلا

 ١ الرا ثراوا ىلا دوءإشرالا قح نم طقسا نم لق نم ضارعألا
 طاقالاب رس نيدو اةزيل| ماقتل اذ كلذو فرصتلا باطن ردقب هذه ذفالو

 ٠ نيب اطخ ةحيتب طاقسالا بيس ىف ىفوتلا بئافر نكن ماموا

 زدعلا بيل ثرالا نم طادسالا

 ةظوفحلاهتصح فان نم ىفوتلاعورف نم ناكايا مري - 4 داما

 .هيوبد دسأ ىنكي ىفوتءال لام دوجو مدع ءارجالا ةقرون وقح :اهدف

 ندواواا طقاسلا عورفا فصناا اذه صد نا .ىفوتملا ىلع طرتشي هنا الا

 ةقيلو مكح ناك اذاام .ةلاحف مورحلا نم بلاعب ًايغال طاستسالا مكح نوكيو

 نمزثك ١ ىوت# ال تناك اذا اهدرودو عموأ ةكرتلا حتق دنع ع سم ءارجالا

 0 مدور

 تولي ةك1لا تافرصتاب ةفتحلا روصلا

 ثرالا قع فصل

 ماغرظنب فرصتلا

 هكلوعامالكراامق ثرالاو ةيصولا ةلواقم ىوتمي نا زو - ةد ةداملا

 . فرصتلا باص -لخاد قوذلا

 طورشلا - فيلاكتلا

 طورشلا ضعبهث اريمواهتبصو ةلواقم ىف عضوي نا ثروملل - 49 ةداملا

 طورشلاو فيلاكتلاةلواقمءارجا بلطي ناةقالعا ىوذ نم لكاو فيلاكتلاو



 ال
 اني ىودحلا فرضتلان ا ةيادولاز ثرالا ةلواقم ثيقتت نم رابعا رك
 ريغ فيلاكتلاو ظورمألا ناو ةل-طاب ةماعلا بادالاو نوناقلا رباغت ًاطورشو
 , وخل ريغلل ةحعزملاو ةديفملا

 : ثراولا صن

 ةكرتلا ماسلا 4 ادا داو انزاو تضذب نا :ثوروملل 4س ةداملا

 ارجوا ةكرتلا ميج د صخشلا نيعإ فاريعل لكان 4 عياش ءزجوا

 . ثراولا بصن مكحبوه اهنم ًاعياش

 نيعملاع فرصناا
 تومان قاعم فرضتب رخأ صخيشل عربتي نا صخشال زو ل ع4 ةداما

 الم ىئدوبنا هلاك فرصتلا ىرجا عم ناو ثراولا بيصن.عرسمضتيال اعربت

 ىدوملا لم نا هل كالذكف الك وا هتكرت نو عافتنالا قرم اممقوا انيعد

 وا رخآ صخش ىلا ءىش لمحوأ هلاودا باس ىلع*ىش ءاطعا ثراولاواهيلا .
 رهاظي مل اذا فاكتلا نمهيلاىدوملاو ثراولا أربيو هيلع ةبيجو نم هتصيلخم

 . هفالخ فريصتلا نم مهشي ملام. ةكرتلا ىف ةروصلا هذه ىلع نيءملالاملا

 ميلستلا
 تق دنع ايف نهظ ىتلا ةلاخلإب مسي .هب ىصوملا لاملا نا - د6 ةداملا

 صخشلا نا . لوؤشم ريغوا ريغلا لا ناك الوغشم هدئاوزو هراس ثاربملا

 هريغ روما ىأر عروب ةصاخلا تايجاولاو قا زو هب ىصوملا ءاقباب فلكم

 ثاريملا حيتف موب نم ًارايتعا

 صيهتتلا ا

 ىلا ه. عربثام رادقمو ةكرتلا رادقم صيقنب بلط نكي - ةحح ةدالأ
[ 
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 ةيسانئمةرود) باصنلا زواد#ت ىناااياصولاو هب ىدوملا ءافاب تاكا صخشأا

 ثاموا هل عفاولا عربتلاو ثرالا ة-يصولا ءاذبإب فاكلا در ناو ةيصولا دفدتو

 ْنا بوصاملا ثراولاو :ينوناسقلا ثراولل . هنامر# رارق ردصوا ىفوملا ليل

 .ثرالا دردق ناكناو هيلا هب يصواام باطإ

 ةداع ةءاقالا

 رثك ارا ًادحاو ًاصخش نبدي نا فرصتلا لم“ نا نكمي -- ةكإب ةدامل
 هيلا ىدوا نمو ثراولا ةافو دنع نبءم لام ىلع ةيصولاو ثرالا مهما لقتنيل

 ثراولا لم نا فرصتلا لمعي نم . مهدحا لبق نه درلا عوق دنعوا هلق

 الع اتمىا( دزءان ) صخشلا اذه ىم يو ثلاث صخش ىلا ثرالا لق ةفاك

 ةيراح دعاوةلاهذه نا,ثرالل لهاتملاىلا ةفلكا نيع ليدحت هنكمالو ثراللا

 ١ امرا نيه٠لاف ةسر ىف

 ( دزصا: )ثرالل لهاتملاىلا لافتنالا

 ثرالل لهأت لا ىلا ثاربملا لقلي ثوالا لقنب فلكملاةافون - 4ك ةداملا

 نوكيو ةدملا ماتخ لبق لقناب فاكملاىفوثو ةنيمءةدم فرصتلا ىف نك اذاو

 نكمل اذا تائيمأتلا ءاناععا طرشب ةبماطق ةروتمإ ثزاللابا حصا فاكملاةثرو

 . هفالخ طرش فرصتلا ىف نكي ملم ناكبيس ئاب لهاتملا ىلا ثرالال ةّنا

 تانماتلا

 ىلالقتنملا ثرالل ةياصالا ةمكحلا ىلبق نم ًارتفد مظني ح 40٠ ةداملا

 ىف نكيمل اذا تانيماتلا سي ملام تنكملا ىلا ثاربملا لسيالو فاكملا ثراولا
 ةيفلكم حرش ن وكيف لوقئمريغ ثرالا عم دجو اذاو هفلا ةحارمص فرصتلا

 لبق نا ثاريملا :ةزادا نمت تانيماتلاماذم وباطلا لتس ىفإ هدرق' ىلع لقناا
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 لم ًايارسصت ىرجارا تائيءأت ثراولا لربي مل اذا ةرشابم ةياصألا ةمكملا
 ةكلامال ةطرع ثرالل لهاتملا قوقح

 لقنلا ةيفاكم قدح ىف... ةداملا قوف ةماقالا ماكحا
 نيثراولا ن٠ ناك ياك ثرالالقنلابفلخااثراولا بستكي - جالا ةدالا

 لقنلا مم كلذ كلي ثرالل لهاتملا ناو نييوهنلا

 ثرالا لهانملا ننح يف

 ًايحناك اذا لقنلاب فاكملا ماقم موش ثرالل لهاتملا نا 4 ال# ةداملا

 ب.ةكيالبق تام دق ثرالا لهاتملا ناك اذاو مانا نيعملا نامزلا لولح دنع

 فرصتلاىف نكي ملام ةيمطق ةروصب اهاقن مزاللا لاومالا ثرالا لقني فاكملا
  1ثراولا ةافو دنع ثرالل لهاسملا ىلا ًاسأر لاومالا لقتالو . فدل

 ..ةئم.مرحوأ ثاريملا ةروا فرمصتملا لبق لقتل ف ,
 ترا

 هنم امسمقوأ فرصتلا باصت ماه فقو زوو س عاب# ةداملا

 *ىث ةبص و ثراولا بصن - ث رالا تال وام

 هل انعم الام وا هثاريم عضو دهعتي نا .صخشال زوي - 40/4 ةداملا
 فرصتي صخشلا كالذزاو ةلواقملا هل لمع ىذلا صذكلا ىلا ثرالا ةلوأقع

 ىذلاعربالاو توملاب قاءملا فرصتلاىلعضارتعالا هركم هنا الا . قباسلا6 هلام

 هتادهتت عم فاتأيال

 اطوعث - لزانتلا ةل وأنم

 ةثرولادحا عم انراو هنوك نع لزاتم نا صخشال زو خالو ةدالإ



 لالالا
 ناو.هلاريم دقي ةروصلا هذه ىلع لزائتلا صخشلا ناو ضوغالبوأ شومإ

 هفالخ طرتشا دق نكيملاملزاقثملاعورف ىلعرثؤناهناف ضوعإ تناك اذ |لزانتلاةأواقم

 لزانتلا رابتعا مدع

 نه ناك ببس ىأب ثرالا قح لاز اذا لزانتلل ةربعال - غاب< ةداملا

 ةثرولاىلا مقاولا لزاتتلازا . ةلواقملا ىف لزانتلا نع الدب بوصاملا ثراولا

 كرتشهلصابرفاعورف ىلعل سحب صخشنبعت نودب قالطالا ىلع نب رخالا

 نيديعبلا نيثراولا لمشي الو

 ةكرتلا يف نينئادلا قح
 : و اهدوجوم نم 0 ااموبد تناكاذا .كرتلا حتف بزع ل عالاب ةداللا

 ضوعلا ةب-ذب نينئادلا ماما نولؤسم هتثروو لزائتملا ناف نوثراولا اهدؤب

 لالخهوذخاام الاح هتالصاحنم مهيذيإب دوجوم وهاموا ىفوتملا نم وخاملا
 . هلافو ليق تاوبس سمح

 اهاكشا و توملاب ةقاعملا تافرسدنلا

 ةيهولا لاكش ح مرا
 كلذكف ىدوملا ط4واىمسردتسإ ةيصولانوكت نا زواك- ة/اةداملا

 ةيهفش نوكتنا زوي
 اههيظنت  ةيمعرلا ةيضولا

 بااكوأ حلصلا عاح لبق نم مظنب .يمسرلا ديلا "نا خالو ومالا



 لوك
 ئيدهاش رضحم اولا كلذ ًاميمخ فائوملا ر رماماوا لدعلا

 ر قتلا و ميظنتلا يفروماملا ةئيظو

 كر ىمسرلا تاطوملا ىلا همافر ىدكواا ررش نادمي - 4م٠ ةداللا

 يدؤملا لبق نم ةصولا ارق نا دمبو .هءارقيل هل ىطبي امله هرب رش طيضي

 , اهيران ررحيو املع روماملا عقوي

 دوبشلا ةفيظو  داهشالا

 ىدوملا نيبايلع عقويو ةيصولا ىلع حييدادلا عضوي نا دعب ح 44 5

 ناو .ىعسرلا فظوملا روض نيدهاش ىلا. هافر ىوتم اهماو ةيصولا أرق هنأب

 ىصوملاي ارادهماوإاهروضحب تءقو تانايبلا ناب ةيصولا تن نام ريشي نيدهاشلا

 يف ءاحام ناب مدع يصوملل ذو#< .حرشلا اذه ىلع نامقونو فرضنا الها

 ٠ نيدهاشلا ىلا هتيصو

 يالا يصؤلا

 ىلع ردشب الوهتيصو ةئارق ىلع ردش الص وملا ناك اذا - 4ملب ةداملا

 نوكىصوملا نيبو نيدهاشلا روض هل اهلا رومأملاف ام اع عيقوتلا

 تانايب ناب دوهشلا حرش ىفكيال انه ىلءف 5 ةديخالا هيئافر ىوتحم ا

 احرش اوررمم نأ بحي لب فرضتلل الها هكر ماو مهماما تنقو ىدوملا

 ٠ اضإا مهروض ىمسرلا رومأملا لبق نم ىصوملل تءارقةيصولااب

 ةيصولا يفك رتشالا

 ىتنرووطأدوا نها ةفصب ةيصولا ىف كر شي نا نكيال ح ؛معتداملا ٠

 ةليدملا قؤقملا نم هطاقسا ررق ناكوا ةيندملا قوقملا ىلع ارئاح نكي مل نم

 جدو. ةبباتكلاو ةءارقلا نسحم مل نمو ةئازج ةمكحم لبق نم ةيسايسلاو

 ه



 ١ “و
 ءالؤه نملك ةجوز وأجوزوهتاواوهتوخاوهعو َرفوهلوصاو صولا جوز وا

 ةّيصولا ظن
 لفذحي فلكم رومأملا وا لدم بتكوا حاصلا عا. نا - 444 ةداملا

 ءاهيظني يتلا ةيصولا رم ةروص

 ديلا ةباثكب ةياصولا

 يتح اف رر نا هيلمف هناذب هتيصو ىصوملا ررح اذا - مه ةداملا
 ةيصولا هذه لثم عدوتو هئاضهاو هدي طخب اضيا مويااو رهشلاو ماعلاو ,لحخا

 .ةدودسءواتناك ةحوتفم ظذاعا لجال رومألا وا لدعا| بتاكوا حاصلا كاس

 ةزيخالا تابغرلا -- يوذشلا لكشلا
 نكعلا مدع فسنع ايوفش هتيصو نير نأ ىصومال نكي - عمك ةداملا

 عاطقناواتؤملا ةكلهثك ةداعلا .ةوف لاوحال هدو ةباتدكب وا انمسر اهميظنت ىلع

 ىهف ىوفشلا نكشلاب ةيصولا اما . بره وا ةيراس ضارمال وا تالفاناا

 ريح ةفاك امهامح نيدهاش ىلا ةريخالا هتبغر ررقب ىضوملا نا نع ةرابع

 ىفةداهشاةعوضوملا ةيلهالا طورش ناو . رخآ لبق نم و اههابق نم هتيسو
 . اضيا ةداهشلا هذه يرن ةيمسرلا ةيصولا

 عادبالاو تيبثتلا

 عقاولا يرق د , ؟ءاصولا هل ررقملا نيدهاشلا دحا نا ع يملب ةداملا

 رخآلا دهاشاا نم هيضعو ه.ونو هرهشو هتلسو هعوقو لحي عمالاح

 نونو ةمكحملا ىلا تقو رارقا نودبو الاح ةيصولا هذه اعم ناعدوب و

 اي عادلا اا ريعذلا ىصولا نما وفا تر فاس زلاءذهناك الا روذحب
 هعادباو يصوخارب 570 27 رم نبههاشا نكمي مرةداعلا وف ةلاحب عق و ريرقتا



 ل 00
 تاناسيبلا قفو طبش لكشب هتيثتو 4 11ا ىلع ايوفش ةضرع امهبكو كلذكل

 مزالااةيترب طباضااف هتفيظو لحم ىف ىدنج ىدوملا ناك اذا اما هالعا رز

 ٠ ةمكحللا ماقم موقي هقوذ وا

 ةيوفشلا ةيصولا رايثعا منع

 نمارابتعادحاورهش رو دعب ةيوفشأا ةيصولا مكح ال - 4م ةداملا

 رخآ لبق نم اهعيظنت وا هلبق نمهتباصو مظنت ىلع ىدوملا ناكما لوصح خيرات

 عوجرلا

 لاكشالا داب زامز لك ىفهتيصو نع عجر نا ىدوملل نكي - 4م ةداملا

 . الك وا مست عوجرلا نوكي نا نكميو نوثاقلا اذه ىف ةئيبملا

 ةيصولا عايض

 نكملو رخآ .صخش عضي وأ ءاضق ةيصولا تعاض اذا - 4و٠ ةداملا

 طظوف#نيمضتاا ق-بلطزا .ةيصول كلتا ةربغ الف امام انوع اماجردن» تيبثت

 ةيصولا داعت

 حيرصلاعوجرلاىو:ىلال خراتلا ةرخؤملا ةيصولا تناك اذا - 4و1 ةداملا

 موقتف ىلوالا ةيصول ماكحالةلمكمو ةممتم ريغاهماكح ا تناكو ىلوالا ةيصولا نه

 كلذ دعب ىرجا دق نيعم لامب ىضولا ناك اذا ةيغال ةيصولا نوكتو اهماقم

 . ةيصولا عم فا اي ال افرمصت

 ثاريملاةلوادم لكش

 لك ناو ةديعسر ةيصوك مظنت ملام ثاريملا ةلراقمل ةربع ال - عجب املا

 ,هيلا موبئاغرنونديو رومأملاةوجاوع نبدهاش روطخ ةلراقلا نوضو نيفرطلان م
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 لنخي

 8 خسفلا
 ”الرملا لبق نف نأ لك ىف ثاوملا ةلواقم خف نكي 458 هداملا

 نيءعم'ىشءاشا واتراولا بيصن لو> ةرئاد ةلواقملا تناك اذا ةيرير ةرودإ

 هنامرح مزلتت ةكرح ىضوملاءا# بكترا امها ىضوملاوابودنملاثراولا ناكو
 روصدلا ىدحاب نوكي خسفلا اذه ناو هذحو ةلواقملا خف هلف ثرالا نم

 . ةياصولل انوناق ةئيعملا

 رخالا فرطلا ف

 فرصتملا ةا نيعملاموا مفنم بلط زئاطلا صخشلا نا - 44 ةداملا

 كلذو نمأت مل اهناوا هيلا ةءفتملاو لاملا ماست مدع دنع ةلواقملا خسفي نا هل
 ٠ بئاجولا قحب ىتلا ماك-الاق فو

 البقدملا ئصوملاوا ثراولا تافو

 ةلواقم خيسفنل ىصولا ليقهيلاىدصوملا وا ثراولا تام اذا - ئه. هدأملا

 نم ةلواقع اهوذخا ىلا هتالصاحو ضوعاا ْدذخا ىفوتملا ةثروا نا ريغ ثآربملا
 ٠ هفالخ ةحارمص نك ملاذا ذافولا تقو ممديأ ىف دوجوملا ممثروم

 : فرصتلا باماديدحت

 لبحيسفنا ال ةيصولاو ثرالا ةلواقع ةمقاولا تاعربتلا نا 2 ؛ةك ةدالا

 هاريغا تددح توملاب قاءلا فرصتلا يف هتيرح تناك ناو صيقتتلا عبث اما
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 ةيصولا ذافنأب روماملا

 ذافالار وهأم نيد

 نب راح ةددعتو_ صاخشا وا دحاو صخش نييعت ىصولا - 4و ةداملا

 اذهربخو ٠ ةياصولا ةتيرطب نيروءام اونوكيا ةيندملا مهقوقح لامعتسا ق>

 لالخهدرب وا كلذ لبقي نا هلو ٠ هيلا تدهع ىتلا ةفيظولا نع اًسأر رومألا

 ءاضر ريتعي هتوكس نا ريغ. ٠ ريا لوصو مجرات نم ارايتعا امونةريشع ةسجخ

 ٠ هتمدخلباقم ايسانم ارجا بلطإ نا هلو

 ةيحالصلا لود
 لبق نم مهفث ظوو مهقوتج ةنيمملا ريغ فيفنتلا ىرومام نا -- عة ةداملا

 الس تاركا ةراداب روءايملا صخشلا قوقحو راف الو تورس

 هكرتلا ةرادا,صخالابو ىفواملا بئاغر قةحب ناب فلكم كيفنتلا روماسم ناو

 ىما قفو ةكرتلا مسقي ناو نيع» لامي.ةقلعملا ةياصولا ءارجاو نويدلا ءاداو

 ءالكولا ةيحالص نواح نيددعتملا ديفنتلا ىرومأم ناو نوناقلا وا ىصوملا

 ٠ دسأو دقع ىلع نديدعلا



 "دس

 يفوتملا تافرصت لاطباو صيقنت

 باد“ الا را نونأةل ةرباذلا # ةيلهالا مدع  لاطبالا ىوعدب

 ةماعلا

 :هانداةنياتالاطاىف ثوملاب اةلعملا تافرمصتلا لاطبا زوي - 4و8 هداملا

 فز هتلا :لوصخ ديع ةياهالا راح لع فرصتملا ناك اذ - ١
 7 الات نا نيدو يا ةلحم وا اطلب لفج نررعتلا نك اذا - ؟

 وا ةريشايم ةماعلا بادآلل ارياغمو نوناقال افااذك ىردصتلا ناو اا بس

 دسحا ىلداق نم لاطبالا ىوعد ةماقا نكمي امو طورشلاىف هاوتحا ام رائتعاب

 , ةقالعلا ىرذ ميلاىصوملا لبق عم كلذكف نيثراولا

 باسنلا امش

 صقنلا ناك اذا: اما ةلطاب نوكن الكش ةصقانلا تافرضتلا ه٠ ٠ :هداملا

 دازفا دخا ىلاوا ةيضولا مظنأ. كرتشا قم ىلا عقد عربت نع ةرابغ ىلكشلا

 قب ةقبطملا دعاوقلا عبذت لاطإالا ىؤعد نا ؛عربتلا اذه الا لطبي الف .هتلئاع

 ٠ فرصتلا ةيلها

 نامزلار وزم

 ارابتعا: دحاو ماع لاطبالا ىوعد ىن نامزلا روم نا - ه١٠ ةداملا

 ارابتعاعاوعاة بح لاح لكىبعو لاطإالا بيكو فرصتلا ىلع ىعاملا عالطا نم

 ةياهالا مدق نم ”ىثان فرصتلا نالطب ناك ءاوس .-ةيضولا حتف َ رأن' نم
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 ها لاطبألا ىوعذ طقس الو , ةماعلا باد الاونوثاقال رياغم هلام وأ

 نالطبلا نعثحببلا نك و ةنس ْنوثالث رورو الا ةئيسلا ةيئلاوذ هلع يمدملا

 ٠ تقؤ لك ىف عفدلا ةقيراب
 ةماع ةر وصب -طورشلا  صيقتتلا ىوعو

 ةظونحلاهةصحرادقم معلب ام فشأ ىلع ردقي ملنم كمي س هوب ةداملا

 ىف ةدوجوملا ماك-الا نا.هتاصت زواجتملا عربتلا صرفت ىعدي, نا نيثراولا م

 نكي ملام ةداع ميسقتلا ةدعاقك ربتمل نييثوناقلا ةثرولا صهح لو ىرعتلا

 .قوامللا هدصتق ىذلا تر ند هفالخ مهفيي

 ةظونمطا صححلا يوذ ةثرولا ىلإ تا ربتلا
 وود نيثراوةدعاثوملاب قاعم ىرصتب ةءقاولا تامربتلا نأ ب قه ةداملا

 دازام عم بسانتم صيقنت ع”ىرصتاا باصت ةزواجتملاو ةظوفحلا صصخلا
 ٠ ةظونحملا نيثراولا نم لك ةصح ىلع

 نئادلا ثراولا قوئح

 ة”ع> ىلع زواحتملا ثراوملا ةدئاعلا صيرقنتلا ىوعد نا - ه٠ ةداملا

 حتف تقو زجعلا ةنمضاملا ءارجالا#ةقيثو لهاا نئادلا ىلا لقتنتع ةظوفحملا

 ةينب سالفالا ةلاح ىف هتسام ىلا لويد ءادا نع زدعلا ريدقت ىلع ثاريملا

 متي لو ثراولا اورطخا اذا ماس> ىلع ىوعألا ةماقا مها نكميو مهتاباط

 ثراولا ضرتءيملاذااهف مكللا كلذكو ثراولل نيمما لصالا ىف كلذوىوعدلا

 . هقح طقسا ىذلا

 هةر رص صيقتتلا ماكحا

 ةروص) عربت 3 عقد نهرا ايصو ب بصل نم ص هح نا بس 9 ةدالا
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 ىرمصتملا دصق نأ ىرمصتلا نم مهفي ملام ةبسانئم ةر ودل صرفنتلا عبأل ىرشا

 فاكىتلا ةنيمملا ءايشالا صرقنت بلطي نأ عربت هل عقو نمل نكميو'هفالخ .ناك

 مياس ةيفاك< ةديقملا تاعربتلا ذيشب ةلاح ىف كلو ةيسانتم ةروصب اهميلستب

 . لالخ دمت قرصتإا نأ موزيلا .«صدنتلا لابنتي ءايشا

 نيعم“ىذ ةيصو
  هئميق لغررمضل وصح نودب هميسقت نكمالالامىصوا اذإ - ه٠ ةداملا

 فرصتلا باصت رادومذخا ءاش ناديلاىصو!اف صرتنتال ةعباتةيصولا هذه تناكو
 .لاملا بلطو هصيقتتببجاولا رادقملاهتميق عقوماش نإو ادقن

 اهماوا 2 توما ةقلمملا ريغ تامربتلا

 :ثولاب ةقاعملا تاعربتلاك صيقنتلا عبذنالءانداةجردملا تافرصتلا نا - ه ها/ةداملا
 ةعباةنوكتالز !ىلعثرالا ةصح ىلع ةيوسهلا زاهجلا سيسا:فيراصو- ١

 « لام كرت ةروضب ةعقاولا تولاب ةقاءملأ ريغ تامربتلاوا ةداعالل
 . امدقع ثرالا قح ةيفصت ةروص ىلع ةءقاولا تاعربتلا - *؟

 «٠ طرشو ديق نودب اهف عوجرلا قح اهي.هاول ىتلا تابهلا ب *

 . ةرهاظ ةروصب ةظوفحلا ةصخلا ةدعاق عفر ىتلا تاكيلعلا ل

 داعي ىذلا رادملا

 رادقهديعي ذا صيقنتلل ًامياناع ربا هل عقو ىذلا صخشلل نكي - ٠6م ةدلملا

 ةينوذ ناك اذا طقف ثاريلا حتف موي هتالصاحوا عربتلا نم هدير ًايفاب ناكام
 .دادرتسا باطي نا هلف صيقنتلل ةضرع ثاريملا هلواقع هل عربتما ناك اذاو ةندح

 5 ثروملا يلا اذوع هيقد ىذلإ ”يذاا نم صرقنتلا 2-2 بسائتم رادقم



 توا ةان ةارحلا ناعضلا

 ءادالاةيجاولا ىفوملا لق رم ةدوقعملا ةيئابْظا تائامصل ا نا-ههةبةفاملا

 .نم رخآ ىلا ةرودملاو هاب ةدؤقءأا وا رخالا ىلاو هتافو عوقو دنع همساب

 عبتت ضوع نودب هربغ ىلا هتام اهكلم ىلاؤا توماب قاء» فرصُتب هلق

 ءاتارش مق ةبسنب صيقتتلا

 داريرالا تاق زيت وا عافتنالا"قحر

 هةدح ىلا داربألاو عافتنالاقح نضيقنتب نوري ةثرولا نان ب ه٠ ةداملا

 ةلا- ىف ديقلا نم ترالا ياو قّرطتلا باعت راذم 'ءاطعابرا قئاللا

- 

 ىف فرضتلاباتقف هرادقم زواج 'عانلا قحوا داربإب هتك رت ثروملا دنق اذاام

 .:هلاملآ دام معا ىلا نظلنلاب:لام سأ را ىلا هليوم ةلاح

 ةداعلا قوف ةمافالا ةلاخ ف

 لهاتملاىلاثرآلا لقب ةيحذاص وذثراو بضنا فرتدتاا نا -- ه1 ةداملا

 . ةظوفحملا ثراولا“ةدحم 'هقامل ةيسنب لطاب ( دؤءان )

 صيقتتلا يف بيئرألا
 ىلعو توملاب ةقلعملاتافرمصتتلا نم الوا ًاديلابصرقنتلا ىرم # ه8 ةداملا

 رخؤملا نم ادب نا ىلع توااب ةقلعملا ريغ تاعربتلا نذ اهتبافك مدع ريدقت

 فرضت لوا ىلا ًادعاصف اخيرا

 نامزلارو ص
 نيثراولا عالطا ع ران مآ رابع اةتسرو رف طقست صيقنتلائوءذن اسم ؟مةذاألا

 ةسنخ اهختتف عبرات نم ًارابتعا ةيصولا:يفو ةظوفحلا مهد: ىلع ززاجتلا ىلع



 عينف ميراث نم ًارابتعا تاوئس ةسيّ> رخالاتاثرضتلا ىفو .لاحلك ىلغ ثاوئس
 نامزلا روم ىري الف هريغ حب فرصتلا اذه لاطإا ناك اذا اما ثاريمل

 ' ناهزلك ىف ةنفدسيق:نلاءطدا زو .نالادبلارارق رود صخر ات نمر ايتعا الا

 ل ثرالا ةلوادم نم ةداحلا يواعدلا

 هنانج لاح ثروملا لاومأ ميل تب ةقامتلا ماكحالا
 ةلواتو هتايح ىف هلاوما ثراولل هملُدت ىذلا ثروملا نا - ه؟4 ةداملا

 اذا اما . اهرتفد مظنيو لوصالا ىلع ةكرتلا ىف ةقالعلا ىوذ وعدي نا ثرالا

 ديدج نم لاومالا ضعي يستك | هنا وا هلاوما عيمح كلم دق ثروملا نكي مل

 طورشم نكي ملام هئارح لاح ةدوجوملا لاؤمالا ىلا فرصت ثرالا ةلواةم ناف

 ةثروىلا لقنت.اهماف ثرالا ةلواقم نم ةثدحتملا تايجاولاو قوقحلا اما .هفالخ

 . اهتالخي طرشي ماذا تايحلاةل- ىف ةعقاولا تانيماتلا ةمسذب بوصاملا ثراولا

 : ةداعالا - صيقتتلا .
 اهءاس يتلا لاومالا صيقنت بلاط نيرخآآلا ةثرولل نكي - هدو ةداملا

 باصت ةزوا>:. تناكاذا هتايح .ىف ثرالا نع.لزانتلا ثراؤلا ىلا ثروملا

 تامل_.:لابوسحم نا ةظوفحلاةسما الا.صرقنتلا عبي ال كلذ ىلعو . فرصتلا
 ا ريملا ماك | ىف ةداعالا دعاووق عم قف وثثروملا تاي ثرالا نع لزانئملاىلا ةعقاولا

 رابغ
 جلذ ةداعإب اروبحم ناك اذا ثرالا نع لزانتملا ثراولا نا - هزد ةداملا
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 رادقل اداماءاذلا ويف ادضملو نقتل دنع ةتايح ىف ةثرود نم هل

 هناك ثرالا ىف كرتشيو ةمقاولا تاملستلا عوم ءاشناو صرقنتلا بدحوا ىذل

 .اطق لزانثي مل

 ىاثلا مدقلا
 ثرالا

 رع رسم اذيلا بايلا

 ثرألا حتف

 ثوملاب حئافب ثرالا - هاا ةداملا

 ببساهععتف دنع ثا ريم ار دقت قفوةلاحا هميسةنو توا ةقلعملاريغ تاعربتلا نا

 00 مه الع

 ةكايطا عج ص ثرالا حتف لح

 لس.شيو ىفوتءللريخالا نكسملا ةمك# ىف ثرالا حتفي - هذم ةداملا

 ثرالا ميسقنو توملاب ةقلعملا .تافرسصتلا صيقاتو لاطبا ىرامد ناو كاملا عيمج
 , ةمكحملا هذه ىف ىرت ثرالا نم هدشانلا قافحتسالا ىواعدو

 ةيئدملا قوقحلا نم ةدافتسالا  ةيلهالا - حفلا ماكجا

 ًاينوناق اثراو نوكي نالها ريغ ناك نم ادع دحا لكنا - هزه ةداملا
 ةنيعم ةبافر ةمقاولا تاعربتلا ناهيلا ىصوم د'ثرالا ةلواف؟ امراو.نوكي نا هلو



 : لا ْ
 - طرشب ةعاألا كلن ىلثم ىلا دوم] ةيمكح ةيصخش ىلع ةالاح ريغ ةءاخ
 ءاسيسأت عربتلان وك فةروصل اهذه ىلعةداذل |نيمأتن كو مل ذاو , ةروكذملا ةياغلا نب

 نامرخلا نابسا

 1 ني راواونوكي نا مينكعال ةيتنآلا صاخشالا نا - هاب دان
 :مهلا ىدوهوا توملاب قاعم فرصتب نيثراو اونوكي نا مم

 هول ثيثت نمو . ق> نودب ادصق ىفوتملا تامأ نم ١--

 تولاباةلعم اقرضت ىرجتنا اهنم هنكم ال ةلا ىوتملا لج نم - ؟
 .٠ 1 نودب وا ادصق

 فرصت ءارجا مدع ىلا ةليحلاو ديدهتلاو ربجلاب ىفوتملا قاس حرم ب

 . كلذل انذام نك نم و!فرصتلا اذه لثم خسف وأ . توملاب ى

 نامز فوتو ىف توملاب قلعملا ىفوتملا فرصت بر وا ىنخا نم - 4

 ديدج نم اهيف هنارجا هنكف

 ٠ ىفملا عم ةيمورحلا ىتنال

 عورذلا قحب ماكحالا

 عورذك ثرالا نم مورحلا ةثرو قحتسي ىصخش نامرا - ه١7 ةداملا

 :ةروم لل تا

 ةنر ولا  ةايحلا طورش

 ةافو دنع ثرالا لاو:!الهاو ا.> ثراولا نوكي نا بحب - ه9 ةداملا

 , هتثروىلالقتأي ثاريملا حتف دعب ةثرولا نم تام نم ق> نأ ثر

 هيلاىص ولا

 ”الهار ىصوملا ةافو دنع ًايح ًانيعم الاميلا ىصوملا ناكاذا #6 ةداملا
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 م . ةكرلالا هب ىصوملا لالا مجال ىصوملا لبق يفوت اذاو. لالأ قد

 , هفالخ ةيصولا يراخلا فرصتاا ن

 ال 8 دولوملا نينذلا ءايح دلو اذا ثرالا لاذب نينا - هج ةدلللا

 .. ثرالا لاث

 ةداذلا قوف ةمانالا

 اهتم ثرالا اق دع ًادوجو» نك ١ ند نييعل ذو2#ك تدع 08 ةدالآ

 نيعدللا ىصوملاو ثرالا لزب فاكملا ثراولا نكي مل اذا كالذ دنمف ( ردا

 . نوناقلا ثراولا ىلا ةفصا| هده لشق ود

 ءاطعاو ثرالا ىلعدب عضو معسل فاعلا كنزا 0“ ةيويبغلا مح 3

 تانيمئانلا

 ديفتسإ نك مهريغ دا هيلو ناف دحا ةيبفإ مكح ناكاذا - همك 3

 ناىلع ثرالا ىلع ديلا عضو ليد ءاطعا ىلع نوروب# را

 بادكأ نم مهتم حجرا ناك نم ىلا وا ت0 ةهغلا ثاذ ىلا ثزروملا لاما قد

 ثوملا ةكلات ىف ةبيغلا نع ”ىشان ةبويبغلا م ؟- ناك اذأ اما . ثاخالا د

 ليوط ن هز ذنمهنع ربخ كخؤي مل ناك اذار تأونس ةسمح ةدلتانيم املأ نإ

 ىلا بئاغلا اهيف لصي ةدمل ن روكتف ناحل لكن لعو هني رعاة دنا

 .ثرالاىلء ديلا عذو نم أديت تاوئس ةسّحا ناو مظعا نهرا
 ب 3

 م

 ْ , بانل نع ربخ رخآ ذخا نم أدبتف ة رشع ةسلا
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 ةداعألا هاك 0

 روهظ دنع ةدامالاب نوئاكم ثرالا ىلع ديلا نيمضاو نأ - م0 ةداملا

 000ج سادبلا طارق را لح نوك نأ تل ىذلا هلام ثوروملا بلاغا

 ةئسح ةيث باحصادملا ىضاو ناك اذا . ديلا وذ ماكحا ىر نيتاحلا اناك

 لوريم ةدسو يف رص ممماع نيدحرملا صاخشالا 50 ةداعالاب مميفلكم ناف

 ثرالا لجا نم قاقحتسالا ئوعءال ةئيمملا نامزلا ,

 ثرآلاف اغلا ٌقَح

 ايحوا ايه هنوك تابنا نكي ال ىذلا بئاغلا ةصح راد - هاج ةداملا

 نكي ملول بت غلا ثراولا اذيف.ةيمسر ةروصي ةركحلا لبق نم ثرالا حف موي

 مهو 8 اطا ىلا ةمجارملا مهل كنالؤف هعضخ .لادب . نم ثروملا ةافو تقو ارح

 نمض ةسقاولا ةبو.يغلا ةلاح ىف ةصخلا كالت ىلع مهدي عضول ةدعادملا بلط

  1مدع ةلاح فو . ةثداحلا 0 خب راث نم ارايتعا ةنس مدل كلذو ثوملا ةكلام

 نيخالا ربا ذولا مرات 2 ارثءا تاوئس يلب رطدما نم ريشا دخا

 نم ةدافتسالا قح م سد نداولا دي عضو ىف ىرجت ىتاا ماكحالا ناو
 ةبوبفب موكحلا ةكرت ىف ثرالا

 دحاو ناب تاب ثرؤم فاغلا نوك

 لاصح:سا دمر ديلا تعض ىذلا ب ئاغل |ىلاثرا لاقثتا دنع 1 م9 ةداملا

 انوناق مويا: لاملا مياس بيحب نا نكميف هتثرو لبق نمهنالرت لع ةدعاشملا

 «ةبوبيغلا ف مكح لاصحت ءا ىلع نب ويح ونوكينانودب مهل | هميلست اويلطي نا

 ةثرو ىلع رثؤي هناف الوا ءالؤه لبق عم لصحتسم ةبويغلا رارق ناك اذا اما

 .ةلباقلاب بئعلا



١.4 

 ةئيزكلا باطب :

 ةفرععهلاو ءاةراداىلع ىشم ىلا صخشلا ةنو.شل ,مكحب - م»#» ةداملا

 آر رمل لك ناك نمو هئامر هتيح م3 موتاونس ةريشع ةمكحلا

 ةندزط آن ءباطي تاو:س ةرشع نم لقا ة.وصلا هذه ىلع هلاوما ةرادا تناك

 0 لقنتف ةبريغلا مك ةمزاللا نالعالا ةدم نالخ قح وذ رهظي مل اذا

 باديصاو بئاغلا هان كلذدنءةلؤسم نوكت ةئيزلا ناو ةنيزخلا ىلا لاوءالا

 ٠ ثاربملا ىلع ديلا نيعضاولا تي ةصاؤما ماكحالا يتفو ةحيجرملا يقرقحلا
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 رثغ سدانلا تالا
 ثرالا ماك

 لوألا ل عفا
 ةطاتحالا ريبادتلا

 ةرشاسبم روب ريخالا ىفوثملا انكسل حيلص ماح نا س هس ةداملا

 نا هباحصا ىلا قإلا لاصيا نيمأتل ةمزاللا ريبادتلا ذاناو ةكرتلا ةظفاحي ىلع
 : ةكرتلا ميت>تك ىه نوناقلا ىف ةنيمملا تالاخلا ىف صخالاىفيو ريبادتلا هذه
 لح ريغ ىف ىفوت اذا تاسيصولا حقو ةرشايم ةرادالاو رتفدلا ىف اهلاخداو

 يف ىتلالاومالاةظفاحل آمزالل اريبادتل ا ىر اممم لحلا كلذ ىف حاصل ان هنكسم

 ىنوتملا نكسم لح ىف حاصلا عاح رب هناف هترئاد

 : رتفدلا كسه س ميتختلا

 دحا ققحن دنع اهرتفد مظنيو ةكرتلا حاصلا ما مب  هم# ةداسملا

 هاندا ةئيبملا بايسالا

 . اهنحم هذخا بجووا ةيادولا تحن ةثرولا دحا ناك اذا - ١

 . لكر هل سيل ىذلا ةبيغ ةلاح ىف ؟
 نيثراولا دحاوا ةقالعلا ىوذ دحا نم بلطي س *

 ةافولا خيرات نع ارابتعا رهش لالخ رتفدلا مانت ةلءامم لمكت



0 
 ةماعةر وصب ايسر ٌككرْتلا ةرادا
 ةين" الا تالاحلا ىف :رشابم ثرالا ةرادا حاصلا اح ماي  هس# ةدامل

 هتمفنم تضتقا اذا الكو نيدإد ىنذلا بئاغلا ةصح ىف - ١
 اذاوا لدادب هسافص ثرالاب نيعدملا ند دحأ ديول اذا ةكرتلا ىف ا

 ثراو ريغوا انراو هنوك ىف هبشا

 نيمواعم ريغ قولا ةثرو مو“ ناك اذا ةكرتلا م ف كيذك دنا“

 : ان واق ةنيعملا رخالا تالالساىف ب 4

 . هيلا لا .ثاريملا ةراداف# هتصو'ءارجال ادحا فظو ىفؤتملا ناكاذا

 .هفالخ مكح نكيمل اذا ىصولا لبق رم فوت اذاةءاضولا تت ناك نم ةكرت رادن

 و نيلوب#نوئراولا ناكاذا

 ةدع نيس و هدرجرمدعو ثرازلا دوجو قادم اذا - 6 ةداملا

 لد ممافص اونييبل نالسعاب ةقذاعلا ىوذ ىعدب ؛ حلصاا ءاح ىنل ةثرولا

 ملو ةدملا هده لالخ حلضلا كاس ىلا اام ةمجا ع عمت مل اذاو. رهشا ةثالث

 قاقحتسالاىوءدناف كلذ عف 1ةنرطاىلا ثرالا لقتأيف ةثرولا ةءدوجوم تبدل

 . ةظوفحم نوكت' ثرالا ببسإ

 عادبالا ةيحو م ةيصولا حبتق

 تن ناو حاصلا اح ةافولا تقو رهاظل ىلا ةيصولا كامل ل هم ةداملا

 | صخش لكو اهظن# ةئصولا ماظنتىتلا ةرئادلا نا.نالطبلا مولتسآ ةصيقنب ةلواعم

 ةيصولا هذه ءاشاب فكم قؤتاا قاروا نعض اهدجو نم لذو اهظفح ديوس

 ا اننسز لاومالا ةرزاذا نيون وناقلا ةثرولا) ةيصولا عيدوت بقع حلالا ملاح ا
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 : نكما اها ةقالعلا ىوذ عم يو . ًايتقو مهذي عضو ىلع دعاسبوأ

 ةوءدلاو لجالا

 نأ رابنعا دحاو رهش لالخ ةءصولا حاصلا ةمكح حتف ب م5 ةداملا

 : قوتلا ناك اذاو . اهحتف دنع ةثرولا ند نوءهواعملا ىعديو اهايا اهمادت مجرات

 ريخالا يا لع ف حاصلا ةمكح ىلعمذ الكف ةيصو نم نك اكرا:

 .٠ كانه حافو

 ةقالملا وذ غبت
 قطا يداضإ قاعتملا مسقلا نع ةيوسر ةروص ماطلا غلي مم ماب ةداملا

 ناك نم .1؟ رتلانلع دوعإ 8 نك فرصام نإ ىلع ةيصولا ند ثرالا ف

 ىمس رن العإبةيفيكماا نعاو رب مهب قامت ماكحا ة.صولاىف تناكو مواعم ريغ هلم

 ْ اوما هللا
 ممتاطعا حاصلا اح ند اوناطإ لأ مهل نيموصناا ةلروملا لس ها“# ةداملا

 غيلبتلا مران نم رهش رورص دعإ كلذو ةيئرالا مقص نمضال ةيمسر ةقينو

 .خحران مدقاكقرصصتب مهلا عربتملاوا نيينوناقلاةث رولا لبق نم ضارتعا : عشرلاذا

 .ةظون# اهقوقح ثرالا بيسا قاةحتسالاو نالطيلا ىوامد نيم عوب كانا



 ل

 قاتلوا
 كوالا باهنكا

 تابلط لقتللو . هحتف دنع ثرالا مام نولاني نوثراولا - هده ةداملا

 ةحم رصا |لاومالان وكت نا ىلءاماع هيلادمأ اعضاولاهلاوماوهق وقح عيجو ىفوتلا

 نورد نع اصخش نيلؤسم نوروكذملا نونراولا نوكيو ةانثك ده نوناق'ا ىف

 نيينوثاقلاهث رولان او .مهبصأ نمقافوبنيبوصنملا نوثراولا هباستكا أدب . ىفوتملا
 .٠ نييوصنملا نيثراولا م 1 ذ ىلع نوروب#

 عافتنالا كح باحصا

 ىبا عافتلا ق-حو نيجوزلا نساح ناك نم عافتنا قح نا  ه#؛٠ داما

 حاف مرات نمر ايتعا قوقاا ماكحا نيع عب مهوخاو امهءاو ةدمجلاو دما

 مهتوقح نينئادلا ءافيتسال ًاعنام نوكيال نا ىلع ثاربملا

 باشتك الإ -_ :.مالأم هيلا ىصوألا

 نيثراولا ىلع ىوعدلا ةماقا قح 1 عمال مهي الل ىدوملل -- 62 ةداسملا

 .هيلعف ناك ناو ةيصولا ءا اهرب فكم دحا دجوي ١ اذا نيبوصنملاو نيينوناقلا

 هن ىدوملا ماسك فاكملا لوبق مرات نم ارايتعا ادبت هذه قطا ىوعد ناو

 دصق ىدوملا نا ةيصولا 0 مهفيي ملام درلا ىلع هئاردق قع طوقس وأ ثرالا

 ىوعد ةماقا نكمي كلذكف نيعملا هب ىصوملا مي اس ىوعد ةماقا نكمي امو هفالخ

 ل اذا كلذو فرصت ىا ءارجا هب يدوملا ”ىثلا ناك اذا ةيداسملا تانيمضتلا



 ْ ١
 , هل ىصوملا هاك مهبلع ةيترتملا تايجاولا ءاقباب نوئراولا موشي

 اهم وصوم

 3 ا

 تادالاوا داربالا وان عاقتنالا قع ةئهضملا اياصولا نا - ه.9 ةدالا
 اذاوهفالخ هفرص] ىف ىفوتملا حرصي ملام اممرع بئاجولا ماكحا عبتل ةنيعم لاج اب

 ىصو.ءالف ( هطروقس ) ىتوثملا: هدقع ىذلا ةايطا نامض لدب هب .ىصوملا ناك

 . ةرشابم ( ىحهطروقيس ) نماصصلا ىلع ىوعدلاق>هل

 نينثاذلا قومح
 هىشب مهلا ىصوملا قوقح ىلع تملا ىنئاد قوق مدقت ح هوس ةداملا

 قوذإلا نيع طرش الو داق" نود. ثرالا لبق ىذلا ثراولا ىتاد زو نيم

 قولا ونثاد اهزاح يتلا

 نشنتلا
 نبدلا اوذا نيذلا ةثرولا ناكو هب ىصوملا لاملا ب اذا - هؤ4ؤ ةداملا

 ىصوملا يش نمهضيقت مهلك اه اودرتسي نا مهلف هب نو.لءإ اونوكي مل ىذلا

 هبوصوملا ىلع نءداز امم نوبلاطي ال محلا ىصوملا ناالا ةمازمغ ميلا ىصوملا نمدب

 . دادرتسالا ىوعد تميقا موب هتالصاح نم مهدياب ادوجوه ناكام وا

 يمكجلا درلا ةيحالصوا ىتيةحلا درا  درلا

 عاشافا» ثرالا در نيبوصنملاو نيدواقلا ةئثروما نكي - م46م ةذاملا

 . ًادودرم ثرالا نوكيف نوندلاب ةقرغتسم ةكرتلا نوك ثيملا تافؤ تفو

 ةماعلا ةدملا 7 ةدملا

 ادم ةدملا مذهف , يهشا ةلالث لالخ ثرالا هر نكي - وؤح داما
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 ناك هسعالطا نا هنايثا مدع دنع ىتوناقلا ثراوملا تافولا ريخ موي نم ارايثعأ

 . هب صاخلا فرصتلاب ايمسر هفيلبت خراتنم بوصنملا ثراولادرءارخؤم

 يطا.ت>الا رتفدلا كسميف ”ادبملا

 درلا ةذم ناف ىطايت>ا ىبب دك رتفدب ةكرتلا تترثا اذا - هوا ةداملا

 , حاصلا ةمكحم لبق نم رتفدلا ىف امتي مات غابت فنم ةثرولا عي أدب“

 ذلا وح لاا
 هتنرو ىلاهدرق+ .لقتيف ثرالا در لبق ثراولا ىفوت اذا - ه؛م ةداملا

 لوالا ثرالا ىلع ثروملا عالطا نم أدت ثراولا درلا ةدم نا كلذ ىلءف

 ثرالا درل هثروم اهزاح ىتلا ةدملا ءاهنا لبق ىهنت ال هنا الا هيلا لقتنا ىذلا

 هعالطاموينمأدبت اذهل ةدملاف قي ريغ ثراو ىلا البق القنم ثرالا ناك اذاو
 .٠ ترالا ه7

 د رالكش

 ةمكحم ةيفيكلاريجينأ ثرالا درب ىذلا ثراولا ىلع بي - ه4 ةداملا

 ةكسحم. طرشو دبق نوذب اذه نوكي نا بجيو . ايوفش وا ةباتك حلصلا

 ٠ درلا لدست حاصلا

 درلا قح نم ناهرجلا

 نودب ةدملا لالخ هدرب مل ىذلا ثرالا ثراولابستكي - هه٠ ةدالا

 الام هتمذ يف لخد'ثراو لك ثرالا در قح نم امور نوكي . طرشو دوق

 مزاتسإ امو ةرادالا تال_هاعم نم ةلماعم ارجا ىذلاو همتكوا ةكرثلا نم

 « ةدملا ماتخ لبق ةداع ثرالا ىلا ةدئاعلا لافشالا ةمادال
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 ذا ثراوا مع
 اقاءمافرصت رجم مل ىذلا ىفوالا ةثرودحا ثرالا در اذا هو ةداملا

 ثروملا ةافو دنعةارهلا ىف نكي مل هناكن.رخالا هتثرو ىلا لقث هتصحف توللاب

 هتصح ناف ثرالا درو توااب اقلم» افرهأ ىرجا ىذلا بوصاملا ثراولا نا

 ٠ هفااك ديف ىلع ايوت# نكي ملام تيملا ىلا ىنواق ثراو برقاىلا لقت

 نيثراولا برأ عب لبق نم درلا

 ىلا غام نيب وناقلا نيثراولاب رفا ةفاكهدرب ىذلا ثرالا نا - هه» ةداملا

 اره رهش لالخ ثرالا ل_ةننا كلذلو حاصلا ةمك7ذ رعب نيجوزلا نمامح ناك نرم

 نوح وزلانم ىحلا قدح

 نم ةيفيكلا غابت عورفلا ةفاك لبق نمدر ثرالا ناك اذا - هه“ ةداملا
 اريصحا رهش لالخ ثرالا لبنا كلذلو نيجوزلا نمايح ناكمرم ىلا حاصل ةمك لبق

 ىندالا ةجردلا بادصال

 ثرالاىف ميلي, نمةوعد بلط نزراولا نم ثرالا در نب  ههو ةداملا

 كئالوا ىلإ مالا غاري اذهك باط عوقو دنعو ٠ ةيفصتلا لبق هدروا هلوبقل

 ٌ ٠ هكح ىف نوكي اضيا مهلبق نم ثرالادرناو ايءسر نيثراولا

 لجالا ديد

 نيعرا قحم بيس كانهناكاذا لجالا حاصل | ةيكحم ددع تن ممم ةداملا

 . ديدج لجأ
 . هب ىدوملا نيمأا ءىشأا دو

 انعم ن6 نا نوكيف در اذا هن ىص قا نيعملا ”ىيشلا نا 0 ةداملا

 ل



 للحل

 , ىصوملا فرمهأ نم فال مهشي ملام كلاشيإ

 دارلا ثراولا يئاد ةبامح
 هنويدءادال كيال هدوجو» ىذلا ثراولا ثزالا در اذا - جهال ةداملا

 اذه ىلع ضارتعالا بلظ مهاف هسالفا ريدقت ىلع هتسامو هئاد زارضا دصْش

 ايمسر كثزالا ىنب ( تانيدأت ) ًانامض مهطني ملام رهشا ةثالث لالخ درلا

 هنم دستف ىدملا ثرآلا نف اًديش ثزاولا باصا اًذاف .درلا لاطباب مكح اذا

 نبرخ الا نيؤثادلا تاياطايناثو دزلا ىلع اوضرتعا نيذلا نيذثادلا تاياط الوا

 +. ههطاش نم ديلان وكي ىذلا ثزاولا ىلا دوغيف دازامو

 را ةلاح ةعبئلا

 نا مهل هنود ءادا ىنكتال هتكرت ىذلا قوتملا ىئاد نا < هوم ةدالا

 مدت دنع :داقالل اعيان الام فخا:ىذلا ثزاولا ىلع دادرتستالا ىوعد | وعيش

 مها سيا:ثرالا ذر ىذلا ثراؤل' ىلءوا هئافو لبق تاوئس سمح لالخ ثرالا

 قةيبرتلاو ماغتلا لجال فرصامو جاؤدزالا ءانثا ةداع ىطعاام دادرتسا ىوعذ

 رادقمالا نيلؤ اون وكيالمماف ةندخلا تايناا ىوذ نوئراولا اها.ءايشالا نم

 اهوذخا ىتا تالصاخلاو لاوهالا نم ممدل يتبام



 0 0١ا/

 ثااثلا لصفلا
 زئفدلا كاسم بلط

 ْ كح

 ,لشفدلا كتم بلطي نا ثرالا در :قح اج ثراو لكل. - هوه ةداملا

 نوكيو ثرالا درل ةنيملا ةدملا رم ارابتعا رهش لالخ بلاعلا اذه ىرجيو
 لوقف نيثراولادجا بلطرتفدلاكلسم بلطل ىنكيو . درلا قب ىتلا ماك-الا قفو

 رتفدلا لدن يلا ءانشالاو رتفدلا كلم ةلماعم

 دوجوم تثكبو . حاملا ةمكحم لبق نم رثفذلا مظاب د م٠5 ةداملا

 ةقالغلا ىوذ اما :هتديق ةردق لاف لك هتميةوبلطلاو ئذلا تاذرفمو ثرالا

 باظلاعوقودنع تامؤامملا ءاطغا ىلع نورؤدع معاف :ىفوتملا ثرا نع ءاربخلا
 لوبق» تبس ؛نودب ثامولغملا ءاظعا عع نومنمتملا اما جيلصلا ةمك لبق ند

 نوروسب< نيثراولا اف صخالابو . كلذ نه لص ىتلا راريالا نوئمضإ
 « مينا :ةمواغملا ةكرتلا نويف رابخا ىلع

 نالعالا قي رطب ةوءدلا

 م6تابلطنايبوديقل ةينيدمو قوثلا ىئاد حاصلا ةمكحم غلبت -- ه1 ةداملا

 مئان ىلا نينئادلا ناظنا بلوتو .. نالعالا .ةّدبرطب ةئيعمةدم لالخ مهتويدو

 , .اضيا ةلافكلااببسب نينئادلا لمشت ةوعدلا ناو ..ةوعدلا هذها ةباحالا مدع

 نالعا لوا: نم ارابتعا نهش لقالا ىلع ةدملا هذه ناو



 المل
 ةرشام رثفدلا كأدم

 ةيمسرلا دويقلا نم يأ ىنااتايلطلاو نويدلا رثفدلا لظدث - مدا ةداملا

 نيئيدملاو نينئادلا ىلا ةيفيكلا مهفاو . ةرشابم ىفوتملا ةرادا نموا

 ةفراصم  هقيقدت ءرتفدلا كلم ءاهثا

 زوو ٠ ةئيعملا ةدملا مات رثفدلا كم ةلدامم ىهتللا - م8 ةداملا

 اهلقا قيقدتلا لجال نيعآ ىتلا ةدملا . ةقالعلا ىوذ لبق نم زفدلا قيقدت
 ك.-لبلاطلا ثراولا نمو . ةىرثاا نم رث دلا كك م فيراصم ىوسل . روش

 .ءفكت ملاذا رتفدلا
 رتفدلا كلم ءانثا نيث راولا ةيعضو

 تافرصتلاالا رتفدلاك بمةلماءم هدم تافرصتلا ورم ىر ال-- ه4 ةداملا

 نانيثراولا اوزويو . ةكرتلا ىلع رض اهيف ىنارتلا نم لصحي ىنلا ةيرادالا
 اهتبؤرل ةثرولا ضعب ىلاحاصلا ةمكحلبق نم ةدعاسملا هاطعادئءتانيمأتلا اوءلطإ

 ىوعدلاو نامزلارورم - ةيئارجالا تابيقعتلا
 ماود ةدم ةكرتلا نويد نع ةيئارجالا تايرقعتاا ىركال ب هده ةداملا

 ةماعلا ىوامدلا قاعثو.كلذب ىرال .نامزلا .رورم ناو. رتفدلا كمه ةلماعم

 ٠ ديد» عم ىوعدلا ماقال .اهتمالحمتسم ناكام ىنثئسيو

 لجالا  رارقلا ذاختال نيثراولا ةوغد

 ةلرولا نملك ىعدي رتفدلا كتم ةلماعم نم غارفلا دمإ ه5 ب ةداملا

 ريدقتل لجالا!ذهد بز حلصل!ةمكحن زو و.رهش لالخ درل'والوبق!ىفرارقذاال

 , لالا بالا بسح تافالتخالا ضعي لوا ديدج نمةميقلا
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 لوبقلاوا درلا قب, ثراولا تانأب

 رثفدلاقفوهلويقوا ثرالا در ةيحالص نيثرا:ولا نم لك ب هددب ةداملا

 توكسلا . ةنيعملا ةدملا لالخ ةءسرلا ةيفصت'ا بلطي نا هلو ةقلطم ةروصنوا

 رتفدلا بجووب ءاضر .

  9رتفدلا كلسم بجومب لولا

 ةيوتكملاام وبدعم ةكرتلال قنا رقدلاب جوع لويقا|ةلاح ىف ه4 ةداملا

 ناف كلذ ىلعو . ةكرتلا حتف موي نمّلاقتنالا اذه مكح اندر كرار لا

 نموا ةكرتلا نم رتفدلا ىف ةلخادلا نوندلا ءادا ىلع ارو نوكي ثراولا

 ىدخشلا هلام .

 رتقدلا جراخ ةعبتلا

 هتقوب رتفدلا ىف مهتابلط اولخدي مل نيذلا نينثا دل نكميال - هده ةدامل
 رادقلابالؤسنوكيثراولان[الاالصاهكرتااىلاةفاضا واايصخعش ثراولا . بءقمف '

 نئادلا لبق نم نبدلا ديق مدع ناكاذاام ةلاحىف طف ثرالا نم هباصاىذلا
 نهر هيدل ناك اذان ادلانافهينام عمناكىاىلع هنيدديش لو عجارشناوا لوبقمرذمل

 لاح لكىلع نامضلا وانرهرلا كلذ نم هنيد ىفوتسيف ىفواملا نم نامذ وا ٠

 ةلاغكلا بسب ةعبتلا

 ةدسح ىلع دي ةلافكما نم ةئشانلا قولا نود. نأ كَ ةال٠ ةداملا

 اذه نم ثروملا نويد نع نِياؤس. اونوكي نيثراولا ناو زتفدلا كس ءانما

 قفوة كر تاانويد ةيفصآ ةلاح ىف ةلافكملا- نم نينئادلا بيصي ام ةيسنب ليبقلا

 ةقلطم ةروصإ هرتفد كم ىذلإ ثرالا اولبق اونا6 ناو سالفالا ماكحا ,
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 ةئيرخلا ىلا لمثنلا ثرالا

 ةكل ةنبزا ا لا لقئيملا ثرالا راقد قل سب بس هال ةداملا 52

 اهيلا لقتنااه ةبسئنالا ةكرتلا نويد نعقلؤ ه نوكتال ةئيزفلا ناو . لوصالا

 : لاوءالا نم

 عبارلا لصفلا

 ةيمس رلا ة ةيق |

 نيئراولا دا بلط تاور

 ثرالاليش,نا: نع الدب: ةيمسرلا ةيفصتلا بلط ثراولل # ها/# ةداملا
 ثرالا نيثراولا دحبا :لوبق بنهم بلطلا اذه عمضلالوب هدريوا: رتفديلا بجو#

 سس لل اين 1:ةلاجىف ةكرتلا نوبد ع نياؤ دمر ريغنيثراولا نا.ةقلطم ةرومإ

 نينئابلا باط ىلإ

 ةيدام بابسالا هنود: ءافيآساىلع, ةترذق“ مدع.نكتفا عملا # 6/0 ةداللا

 مل اذا ةيصرولا حنتف م ارارتعا: نهشا ةثالث لالشخ ةيمسرلا ةيفصتلا, بلطإ نأ

 ناو تانيماتلا دخا:خرم :اوندكمتي مو مهماعجا رع ميةوةح ذخا نم اونكمت

 ىف مهةوقح ةظفاحل ةطايتحالا ريبادتلا الطي نا نيه "ىثب معلا ىصومال

 ءاضيالاوجالا: هذه

 ةرادالا بج لاومالا

 تاظوينا مك احالو , حلصلا مح لبقئرم ةفيصتلاىر , هالو هداملا



 خخ
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 نالعالاب رتفدلا ك_«ةيمسرلا ةيفصتلا !دبت. ةفيظولا هذه ءاغبال رثك | وا ادحأو

 ىوكشلا نيثراولاو حاصلا ؟اح ةيقاسم تحن ةيفصتلا زو.أم نوكي. غيلبتلاو
 . الس نا كشواوا لعفلا زيح روفأملا اذه اهامج ينلا ريبادتلا نع

 ب دارتعالا ةيفصتلا

 هيئاسو ءاقباوفوتملالاغشا 7: و 3 ةيمسرلا ةيفصتلا رحم هال ةداملا
 هتوقح تييثن ودوجوملا بجوءوا نيعم ”ىش ىلع ةيصولا ءاشاو هنايلط ليصحمو

 قفثي ملاذاو دوقنلا ىلا هلاوما ل١ ومو بائالا دع ةمكحلا ىف هبادهبتو

 نيثراوال .ةديازملاب ةلوقتملاريغفوتملا لاوما عابن ةمواسملا طورسش ىلع نوثراولا
 . ميلا ةيفصتلا ىف اها موزل ال ىتلا ءايشالا نم الك وا امسق عيدوت اوبلطي نا

 ةمكحملا لبق نمهنويدءادا ىنكتال ىتا| ىفوتملا ةكرت ىنصت - هالو ةداملا
 . سالفالا دعاوق قفو



 لك ْ

 سماخلا لصفلا
 ثراآلا ببسل قاةحتسالا ىوذد

 ثرالا ببدل قامحتسالا ىوعد طورش

 ثراو هتفصل حجار قط كلام هنا ركف نمل نكس واب ةداملا

 ىلع ديلا عضو نم هاجت ثرالا بيسل 0 نأ بوصنم وا نونا

 ماش هقح 1 ةاضتقملا يبادتلا ع احطلاذختي . | ٠ 2 د وا اهماع ةكرتلا 0

 ىلعحرشلا واتانيمأتلا ءاطع' اكن وكت ريبادتلا هذه نأ . . ىعدملا بلط ىلع

 . وباطلا ديق

 قافحت الا ىوعد 9

 ىلع. مصخلاف ثرالا بيسا قاقحتسالا ىوعد تح 3 اذا ع نب ةدالا

 يراعدلامذه ىف باستك الاو. ديلا وذ دعاوق قفو هدب ىف ىذلا لاملا ىعدملا

 : . نامزلا روم عفدب ال

 نامزلارورم

 هاجم ثرالا بسب قاق>تسالا ىوعدل نامزلا رورم نا - هابوب ةداملا

 همصخ ناوهقحةيحجراىلعىعدملاعالطان م ارابتعاة:س ةينلا نسحلا ديلا عضاو

 حتف وأ ثروملا ةافو نم ارايتعا تاونس ةريشعبف لح لك ىلعو ديلا وذ ود

 . ةنس نوثالث ؛ ةئيسلا ةينلا باحصا هات نامزلا رورم نا.ةيصولا

 نيعم "يشب هءلا ىصوملا لبق نم قاتحتسالا ىوعد

 قاقحتسالا يف هيلا ىصوملا ىرعدل نامزلا رويم ةدم نأ - هم ةدالا
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 تاعربتلا ءاشانرعو عربتلا نع هيف رخا ىذلا مويلا ند ارايثعا تاوئس ةرشع

 , رابخالا تقو اهءاغبا بج مل يتلا

 عاملا بايلا

 37 ميسأت لبق لاخلا نال

 ُْث ا ةكرش  لافتنالا ماكحا
 ثراولاناكاذا. مسفتلا ىلا ةعاشم تابجا اولاو قوقحلا بث - هملؤ ةداملا

 ليثعلا قوةح نوكت ناىلعتكرتلا ىف اكرتشم نوئراولا فرصتي دحاو نم رثك |

 «نيئراولا كله ةكرتلا نوكتو ةظوف# نوثاقلا وا ةلواقملاب ةنيعملا ةرادالاو

 ةثرولادحا بلطىلع ءانب مسقتلا تقو ىلا ثاريملا ةكرشل الثمب نيعي نا ماحا

 نيثارولاةمبت

 ٠ الساستم قؤتملا نويد نع نولؤسم نوثراولا - هم؟ ةداملا

 ميسشتلا ىوعد

 نوناقلا ىضتقم عو.شلاةماداىلعروب# ريغ ثراو لكل نا  هره# ةداملا

 ىامسق وا اهلك ةكرتلا ميسقتكرت احلل , ءاش تم ةكرتلا ميسقت ٍبلط ةلؤاقلل دا
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 ثرو' لاحلايفةيفصتلا تناك اذا نثراولاد>| بلط ىلع ءانب ليقتملا ىلا امم

 لاملا ةحف ىف هرم كفل

 ةيجاولا ريبادتل اذار | وبلاعي ننيقا ءللف هئيداءاد ا نعأ رز جامةثرولادحا اك اذا
 , ةكرتلا ستفت امدنعمهتوقح ةظفاحل

 ميسقتلا ريخأ
 اًذاوهتدالو ىلا ًانينج نئراولا نيب ناك اذا ميسقتلا رخؤي - ه4 لاملا

 ةدملا كلئىفةعاشملالاومالانم ةدافتسالا قح اهلف ةقفنلا ىلا ةجات4#ءا تناك

 نيشي.لاقح
 نينك اسلاو ىفوتملا لبق ند مهمشاعا تناك نيذلا «ثرولا نا - همه ةداملا

 « ثروملا تاريح ىف م5 ةكرتلا نم ينوش ةدمل ةريخذلاو ةشاءالا اويلطإ نادعم

 ْ قتلا ماكحا

 نيبوصنملا ةثرولانيبو مهني ثرالا نويوثاقلا ةثرولا مسقي - همك ةداملا
 ةكرتلانومسقي ٌدرولاف ةتيثمو ةنيعم ميسقتلاة يفك نكت ١ اذاو. دعاوقلا ناعإ

 ىوتملاىلا"نيدملاوا هكرتلا نم لام ىلع ديلا عضاولا ثراوا نا. اوؤاش امف

 ٠ ميسقتلا ءانثا كلذب ةحضاولا تامولعملا ءاطعاب تلكه

 قولا طورش دسم ميسقتا دعاوذ

 لبكشاو ميدقتاا ةسيفك نع دعاوق عضوي نا ثروملل - ومال ةدالا



 الك

 دعاوقأا كلثىلا ةياءرلابنوناكم' رولا ناو .ةيصولا وا ثرالا ةأواقميف ص صخلا

 نا نع اهلالخا ثروملا دصتي مل ىتاا :صمألا. ىف ةاواسملا نيمأت طرشي

 ىلا ةكرتلا نم لام صيص# ناو باهعالا ىدل ًاظوذحم نبمأتلا صوصخ نوكي

 عيسقتلا ءارجا ةروص نايب ىلع لمي لب ةيصولا مكب نوكيال ةئرولا دحا
 م هفالخ طرش ةيصؤ'ا وا ثرالا ةلوافم ىف نكي ملام

 ... نئادلا ثراولا ماقم ةمكحلا مايق
 وا زجاسحلا وا ثراولا بيصت ىتلا ةصحلا كلمتملا نئادلا - مم ةداملا

 « ارئشا بلطي نا هنوند ءادا نع ثراولا زجل ءارجالا ةقيثو لصحتملا

 : ٠ ثراولا ماقم مئاقلا احلا ميسقت ىف

 قودحلا يف ةثرولا ةأواسسم  ميسقتلا 3 نط

 دجوبملام ةكرتلا لاوما ىف قوقللا نبع نورئاح ةثروا| - هدو ةداملا

 عمم شانك قاعتي امت ضعبلا مهضعب لي ناب نوفلك» :ةثرؤلاآ هفالخ مكح

 طبر بلدط ةئرولا نم لكلا. ميسقتلا يف ةاواسملاو ةلأدمال حاصيامو ىفوتملا

 ء اهميسقت ىلق تائيمأتب نويدلا

 ضدنحلا نكشت
 دنعونيفل>ةسملاوةثرولا نم ءايحالا ددعإ لكشت صصخلا ب هوه ةداملا

 لخاتةمكحلا لبق نم صم+اليكشت بلطي نا مهدحال“ ةثرولا قافتا مدع

 رابعالا رظنب ةيرثك الاب ئاغر زم اش و ةدرواا لاوحاو ةيلحلا تاداءلا ةمكحملا

 ,كلذ نكعملاذ'ةعرقلا بحستو نيثراولا نيب قافنالاب نوكت صصأا صيصخم نا

 ْ اههيبوا ةكرتلا لاوءأ ضءإ صيصخت

 نودب هميسقت نكمي مل اذا ةثرولا دحا ينإ لالا صم - جو؟ ةداملا
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 اهتيصختوا اهديسقن" ىلع نوثراولا قفتيالا ىلا لاوذالان'.. مهم صقاهيرتسينأ

 !هازغ اوأ ةديازملاةيمومص حياقلا ةاحر رش ةثرولاقفت وفم" ' اذاو اهلدب مشو عاب

 1: را ولا. ني

 ,ةلئاملا ةراداءابشالا ة دحو ءايشالا ضب ميسكتب ةقلعتملا فاول

 تارطاخلا

 منال دضقلاو لصالارارتعابةدحو لكشت ىتلا ءايشالا نا - هدب ةداملا

 دنع ًاركذ: نوكت ىتلا ءايشالاو ةلئاعلا رئافد عايتال. ةثرولا دحاةفلا دنع

 اهصيصخت' واءايشالا هذه لثم عبدب حاصلا اح رهو . ةثرولا نم دحأو ةفلاخم

 ملاذا ناب ةثرولا لاح ىلا رظنلابوا ةيللا تاداما| قفو ةئرولا دحا ىلا

 ه هتصح نم بسحم نا ىلع ةدام كانه نكت

 ثراولا لويد بوس

 ةهقحأ نم بسم ةكرولا دحا دنع ىذلا ثروملا بلط نا - ةو#م ةداملا

 ةنمؤألا ةكرتلا لاوما
 ءاداب تفاكد نوهرم لام هتصح باصا ىذلا ثراولا نا - هه.4 ةداملا

 نيدلا نم هلباشام
 ةيفلا ريدقت و ضيضختتلا

 .مسقتلا تقو اهئميقب ل ارول' ةلوقنلا يع لاومالا ىطنت - ةوم ةداملا

 ةعبقلا رردقت يف لوضالا

 ةرؤدب نيم سرلا نينئؤلا زبق نم لوقنملا ريغ ةميق ردق" - هوك ةداملا

 , ةمبق ىلع نؤثزاولا قفتي ملاذا ةبعطق



 او
 ميهساتلا نم ءادتسألا بلس ةعاررلا لائشا

 ةيداصتقالا ةدحولاةلاح ىفةيعارز الاوماةكرتلا ىف ناكاذا - ةوبب 'ةداملا

 ثراولا اذهلو . ةرولا نم اهليغشت ىلع ًاردتق» ناك نم ىلا صه اهناف

 هلا مزاوللا نم لاغتشالل حلصيامو تاناويحلاو تال“الا صيص# بلطيْن ا

 .٠ ةدحاو ةميق ص مه“ ىتاا لاومالا ةفاكل ردو

 ثراو يا ىلا نوكي صيصختلا

 نييلاطلا- ناكو صيصختتلا ىلع ةثرولا دحا ضارتعا دنع - هوم ةداملا

 ةثرولالاحقفووا ةيلحلا .دئاوعلا قفو ص. صختلا احلا ررش دحاو نم زك ١

 هّساعىلعذخا ىذلا ثراوملاو . مدقتلاوا ميلاب سصأرو ةداع نكت ١ اذا ا

 ةخايل اذا. احبج“ هيلا ا ومالا ضي 0 باطي نا ليغشتلا تاصوصخ

 اوبلطيزا مهججاوزاوا هتاينيلف مهقناد ىلع ليغشتلا س ومخ مهعيج يفواملا دالرا

 ٠ ليغشتلا ىلع نيردتقم اونوكي نا طرشب مويلا لاومالا صيصخم

 ةلئاملا لاوما كرش ةلاحب ثرالا ةرادا

 ةدحولا لكشن ىلاةيعارزلا لاومالا هيلا صصخلا ثراولل - .هدبوب ةدامل

 عابرا ة؛الثنم رثك 1. نيمأت ىلا رطضا اذا مبسقتلا قيلبآ بلطي ناةيداضتقالا

 ناىلع كلذو نيرخالا ةثرولا ضصح لدب ءادا لجال ىعارزلا لوسقنملا ريغ

 نيثراولا نوكي كلذيو لوقنملا ريغ ىلع الوا ةدوجوملا تانيمأتلا قوقح لخدت

 متعلا هتصح طرشي ةيولئام لاوما ةكرشش اواكش

 لاومالا 5 يش خسف

 .ةلاحبلغش يذلا يعارزلا لاملا هل صصخ ىذلا ثراولا نا ٠٠- ةداملا



 ع

 اة
 نا ْنوُذِب نيثاسبلا رولا صصح هادا هنمكمب ةلاحب راص اذا . ًةيداصتملا ةدخو
 خسف بلطي نا ةثرولا نم لكل كاذ ذا نكمي نردلاب ةقرفتسم هلاوما لم

 خسف ب اطيب نا لاومالاهل تصصخ ىذلا ثراولاو , ةصخلا ءاذاو لاوءالا ةكرش

 . هفالخ ةلواقم دجوث مل اذا نامز لك ىف ةكرشلا

 رخالا صمخلا ةيد'ات ةيفك
 الف ميسقتلا ريخأت لاملا هل صصخ ىذلا ثراولا بلط اذا - < ةداملا

 اوبلطي نا مهل لب . ةكريثلا ىف لوخدلا ىلع نوروبي هاوس نوثراولا نوكي

 7 لوقنم ريغإ قثو نيدك مهصصح ميال

 ةقحلملا ةيعانصلا لاومالا
 :ىلا ةيعارزلا لاومالاب ةقحلم ةيعانص لاوما تناك اذا - 5+ ةداملا

 اها. عتسال لهالاةئرولا نم امااطىلا صصخ# ةيداصتقا ةدحو ةلاحب تلمعتشا

 ثراولا ةصح رم بسحتو ةدح ىلعهذه ةيعانص'ا لاومالا مايقأ ردقتاو ًاعيج ًاعم
 ةلرولا لاح ذخاي نا ىلع ص.صختتال بام ررشوا مسقتلاوا عيبلاب احلا ماب

 دنعواةةرولا دحال يق نة صيصختلا ىلع ضارتعالا دنع كلذو رابتعالا رظنب

 . دحاو عرم رثك ١ نييلاطلا نوكيام



 ةداعالا ةيجو

 هوذخاام ةداعاب مهضمب هاجت نوفلك» نيينوثاقلا ةلرولا نا س <. ةداملا
 زاهجلا ناو ةكرتلا ىلا تاعربتلا نم ةمرالا ممصصح ىلع ابو ىفوتملا ةايحي

 كاذكو_هفالخ حرص عربت ىفوتءلل نكي لام ةدامالل عبان عورفلا ىلا بوهوملا

 هناف ةروصلا هذه ىلع بهو امو نيدلا نم ءاربالا ةروصب سيسأتلا فرضم
 ةداعالا عبتي

 ةيلهالا مدع وا درلا ةلاح ىف ةداعالا

 هقاقحتساعاضا ىذلا ثراولا ىلع ةمئرتملاةداعالا ةيقاكمنا 5٠4 ةداملا

 عرفلا ناو . هتصح كخاي نم صصح ىلا لقنت هدعب وا ثرالا حتف لبق

 ٠ هدييف لخدت مل ناو هلصا ىلا ةءقا ولا تاعريتلا ةداعاب فلكم

 رامخخلا حب وسلا و ةداعالا

 هذدخاام نيع داعا ءاشنا ؟ ريك ةداعالاب فلكم لاثراولا نا - 6٠5ه ةداملا

 نا . امد رثك | ناك ناو هتص> نم هيوسحم ىرجا ءاشناو لاما عرم

 نه صيقنتلا ىراعد ىلع عرفتي امو ساسالا اذها ةفلالا ىفولا تافرصت

 . ةظوفحم ؛ قوقحلا

 . ثرالا ةصح نع ةدئازلا تامربتلا

 ةداعدال امباتلا تاعربتاا رادقم ناك اذ'ةدايزلا ةدط!بجنال - يه ةداملا

5 



 ل
 ىلاةدايزلا هذه ءاّدب ناكو ةيثرالا ةسملا عرم ثراولا بيصيام ةميأ نم مك

 ةظوف# صيقتتاا ىواعد قوق نوكت نا ىلع ىفوتملا نم ةدوصقم ثراؤلا

 فرص امو ةداع جاوزلا تقو عورفلا تبطعا ىتلا ءايشالا ةداعا مدع ناو

 ..لصا؛ ناعلا اذ,

 باسحلا لمع ةيفك

 ىلا مايقالاو ثرالا حتف موي ةعربتملا ءايشالا ةميق نا. - هاب ةداملا

 ىذ قوقح نوكل ةئرولا ناو . ةداعالا ىف اساسا نوكت لبق ندا

 بجوملا ةميقلا وأ نيعلا ىلع ضراعلا صقناا نع بئاجولاب نوفاكيو ديلا

 تايفرصلاو تالصاخلا نم نامذال

 ةيرتلاو ميلعتلا فراشم

 مهليصحتل دالوالا ةيبرتلجال ةءئاولافيراصملا نمدابرال - هم ةداملا

 كلذ فالخ دصق ثروملا نوك تبثي ملام داتملا ردقلا نبع ادئاز نك امالا

 هل, ص4 لمكي مل ناك نمو ثروملا ةافو تقو دال والا نمالواعم ناك نم ىطعيو

 ميدقتلا دنع ايسان» انامض

 ةداتعلا اادحلا

 ةداعالا عياتال ةداتعملا ايادهلا نأ - ٠5و ةداملا

 ةلئاملا لجال ةمطا نم فرصام لباقم نامخلا

 ةيعدس صصمخلا هوبا عم شيعإ ىذلا ديشرلا دلولا نا - ٠١+ ةداملا

 تانيمضتلا باطال؛ ةحاربص ضوعلا نع لدي نا نودب ةلئثعلا ىلا هداربا وإ

 , ممسقتلا مانلا
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 هء١اكحاو ميسقتلا ماتخ 1

 ميسقتلا ةلوانمادح ميسقتلا ماتخ

 اهضبقو صصخلا ليكشت بيقع ةثروملا موزللاديفب ميسقتلا - 11 ةدلملا

 . ةبونكم نكت ملام ميسقتلا ةلواقمل ةربعال ميدقتلا ةلواقم دقع دمروا

 ثرالا صمح نك ل وامل

 نيبت دقنلا ثرالا كلم قوقتحم ةتلمالا تالراقلا نا - ج19 ةداملا

 قاعتبامو امهنهىفوتالا دالواو نيجوزلان م ىلعا نيبهةدقماملا تالواقملاو ةثرولا

 نا. ةبوتكم نوكن نا طرتشي نيروكذملا دالؤالا بيصت ىنلا صصخلا ةيكلب

 لوذلال ثلاث صخش عم ةصح كلمت ق<ةثرولا دحا نيب ةدقعنملا تالواقملا

 ثلاثلاصخشلا قح ريصحتيو مسقتلايفةلخادملاقح روكذملا ثااثلا صخشلا

 . طقف هتصح كلم ىذلا ثراولا ةصح باط ىف

 أح وفم نكي ل ىذلا ثرالا قم تالواقملا

 نيقايدلا عسف ”ةثرولا دحا اهدقعي ىلا تالواقملل مكحال - 51١ *ةداملا

 هك اررشا نودب ثلاثلا صخشلاو ةثرولا دحا نبب دقت ىتلا وا ثروملا تاي“

 هذهك ةلواقم بحو, ةعقاولا تاماسنلا دادرتسا نكميو ةلطاب اهناو هستقفاومو

 نوم ةداوتلاب بئاج ولا - ضع هاك موضعإ ةثرولا ةيلؤسم

 ةلؤسلا

 مى الك باصاام ْنَع ضميلا مهضعل نونماض ةثرولا نا - <15 ةداملا



 انكي

 نينماض اونوكي ا5 ةئرولا ناو . عيبلا ماكحا قثو مي ثلا دعب صصأعأ رو

 ةرودل ةداع ءالفكك ا-ضيأ نيا ف مهما اهومسلا ىتاا تايالعلا ةيدووول

 ف امو ىرجا ىلا ريداقملا بسح نودملا ةيداتا ضرادتقا نع ةلباقثم

 نا .ةسروبلا ىف تابق ىتاا ةميقلا تاذ قاروالا؛كلذ نه ىنتسيو . ميسقتلا

 ميسقتل ادعي هءادا بجشامو م .هقتل اما ةخ خخ ران رمارارتعا ةتسنيئماضل اها يورعدلا قد

 ميسفتلا خسف

 .ه تالواقملا يف نكي ببس ىاب خشب ميسقتلا ب 516 ةدالا

 . لشلساا ب ةيلاثلا صاخشالا هاجت ةعبتلا

 انمضواةحنارض هلع وا هباطماسقناب ىذربالئئادلانك اذا - ك1 ةداملا

 الا .,ميسقتلا كعمل ةكزتلا نود نء عيلاوما ميج اساس نولؤسم ةارولاف .

 عبرات نم أديت ةدملا هذه ناو ,تاونس ةسمح رورص دعب ىلسلستلا دال هنا

 ٠ م.سقتلا دعل تابؤلاعم ا ءادال موزللا مرات نهو ميسقتلا مات

 عوجرلا ق>
 ىداواهثادا هيلع لمح نكي / انيدىدا ىذلا ثراولا نا - 117 ةداملا

 اذه للنفتسيو ٠ نرخأآلا ةثرولا ىلع. عوجرلا قح هيف هلاداب دهمت ام ثك |

 لكف كلذ ادعو . ةثرولا نم مدقتلا ءانث'نيدلا ءادا دهعت ند هامل الوا قألا

 م هفالخ طرش كده نكي ملام هتضح ةبسنب ةلارتلا نوند ءاداب بفاكم مهم



 ٍْ نذر

 عبارلا باتكلا
 ةبنيملا قولا

 لوألا مسقلا
 ةيكللا

 رشع نماثلا بايلا

 ةماعلا ماكحالا

 ةكشالا قح رصانع

 هلو.نونآقلاقفوءاشيا فيك هيف فرتيزا هلأكبش كللمنم ح هحمذالا

 ماكوقح نودب ”ىث'ا اذه ىلع.دي عض درىا ىلع قاقحتسالا يوعد مقرين ا

 ةممتأا ءازجالا : ةيكساملا قح لؤمت

 ءىث لك ءااضيا ةمفتملا هتازجا ةفاك كله ايش كلم نم - دزه ةداملا

 نا نودب هنم هش رف نكمي الو ىلا فرعاا ىضتقع ايساسا ا ريضنع لكشإ

 6 هلآ كلذ ةيمتم نوكت ءازجالا كال: ناف ريغ واير وا فاي

 ةيعيبطلارامثألا
 تالماخلا ناواضياةيعيئبطلا هراما كلع ايش كله نم ب٠ ةداملا
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 هصيص#ل ةيفيكل رظنااب اهلاصحتسا فرقلا زوج ةئيمم ةئمزاىف تلصح ىنلأ

 ءازجا نم نوكت ةيعببطلا رامثألا نا , ثلا كلذل ةيعيبطلا راكالا نوكتف
 قرت نا ىلا ةمماملا يذلا ٠

 فيرصتلا - تاعرفتلا

 ,ةيكيلعلا هئافريصت ىف لخ دب ؟ىئتسا ةسأ مل ىتلا'ىثلاثاعرشت نا - 591 ةداملا

 هتظفاحموا هىشاا لاسمعتسال ةيمكاد ةروصب تصصخ ىتلا ةلوقنملا ءايشالا نا

 هعم تذكا اذا هبت قاعوا لامعتسالا ىف ”ىثلل ةءباث تلمحو هنم ةدافتسالا وا

 نعلصفتا اذا امرف“يثلا نوك هتفص لوزتال . ةيلصالا هىثلا عورف نم دعأ

 دود# نمزل *ىثلا لصا ,

 تادفتتملا

 لا ىلع ديلا عضاو لامعتسال تصصخ ىنلا ءارشالا نا - +99 ةداملا

 ةيهام نعادنج اناك امواًارصح ءىثلا كلذ كالهمسال تصصخ ىتااوا ءوثلا

 بسكتال هراجاوا هعيبوا هظفط هعم ثدّلا ىتلا ءايشالا وا ةصاخلا ءىثلا

 عرفلا هلم ٠

 كارتشا ١ هك رتشما ةيكللا , ءيشلا ةيكللم يف دحاو نمرثك -
 صخشلا با,رانيد ثايسانملا

 كالم اذإ بس ةداملا ١ زرغملو عويشلاىلوسىلع اًئيش دحاو نم رثك

 ءاكريشلا صصح نوكت' نا عويشلا ىف لصالا نا . ءاكرش مهماف لعقلاب مهصصح

 هبيصأ كلع ناهلو هّتاجوو ”ىثلا ق> ىلع زئاح ءاكرشلا عرم لك نا.ةيواستم

 ةصأا هذه اوزححم نا هيئادلو . هنهربوا ,
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 ةيرادالا تافرصتلا

 ةلواقم كانه نكت ملام كارتشالاب كلاا نوش ءاقدمشلا ردي - د04 ةداملا
 تاريهعتلاك ةداع ةيرادالا تافرصتلا ءارقعال لها ءاكرشلا نم 0 نا هفالخ

 تافرصتلا :ناو .هفالخ تررؤ ةيزتكالا نكت مامو ةعارزلا كاذشاَو ةيئرجلا

 نكمال ةيلكءلاتاريمعتلار ةعارزلا لوصا ليدل كلذ نم ربكا اا ةيرادالا

 ةيزكالا اولكشو كرتشملا فصل نم ثك | كله نم ءارا عمت ماماهؤارجا

 اضيا ددغأا رابتعاب

 ةيكيلعلا تافرصتتلا

 عفانملل نير“ الاءاكرششأ| لثع صصخلا بابرا نملك نا - 06 ةداملا
 «ءاكرسشلا قوةح قفا و: روصيهلاعتساو كرتشملا ءىشاأ نم ديفتسلو ٠ ةكرتشملا

 عافتنالا لكش ليدرتو هيلع نيع قح ل و كرتشملا كلمللا كيبا# ىف طرشي

 . رخا دعاوق ىلع اوتذلا اونوكي ملام ءكرشلا ةفاك اقفاوم نم

 فيلاكالاو - في راصللا كارتشالا

 ةديفملاو ا هكرتشملا ةيكساملا ىلع ةمئرتملا ةيرادالا فيرادملا 3 د "0 ةداملا

 مهصصح ةيسنب صصخلا باب زا عبمج ىلا دول فيلاكتلا رئاسو بئارضلاو اهل

 هلف هتصح ند 0 صصخلا بابرا دحا دا اذإو. هفالخ مكح دوو ملام

 .٠ يي ةيسنب نيرخالا ءاك ريشا ىلع عوجرلا

 ميسقتلا ىوعد  ةكرتشلا ةيكللا ةياغ
 ةماداةيناكم ْْن 0 ملام دزع ةمسقلا بلط ءاذ ريشلا ندم لكما مد ا ةداملا

 يق>رخؤراليكاددصقل صصخشلرثشملا كلما نا وايقوقسف رصل ضقت: عوبشلا



 : انمي
 بساتمريغ نمذب ميسقتلاىر_حلالو تاونس ةرشع نم زكالقوت» 3 0 مسقألا

 ميسقتلا ءارجا ةروص
 عيزوتب كاذكف انيع مسقتلا ةكرتشملا ةيكلملا ىهتنل 5 - دعم ةداسلا

 بابرا دحا با3؟ ابو :ديازاابوا ةمواسملاب عيمااب صصخلا بابرا ىلع لدبلا

 صصخلا بابراقف:ملاذاو , نيرخالا ىلا ةدثاعلا صدخلا مهمددعوا صصخلا

 صقنهتمةىرتبي نا نودب ةمسقال الباق كرتشملا كالا ناكو مسقتلا ةيفك ىلع

 لدعت .٠ ةدبازلابههيدب يعايف لباق ريغ ناك اذاو انيع هميس#ت م اهلا ىعأيف مهم
 ىنيعلا ميسقتلا ىف اراداءت نيمان نكي مل ىتلا ةلاخلا ىف ضوعلاب صصخلا

 اه ابدسا  ك رتشالا ةلاحب ةيكلملا
 هبوكماع ىذلا ”ىثلامام ىف صاخيشألا نم لك ق- ىرسي - 519 ةداملا

 . ةلراقملا بجوع وا نوناقلا ىضتمع اكرتشم

 اهءاكحا

 ةلواقملاوانوثاقلاماكحاب ةنيعم مهماجاوو ءاكرشلا قوقح نا  هبس» ةداملا

 مهف رص ةيحالص صخالابوءا6ر شلاق وة> لامعتسا نكميال٠ كارتشالا تدلو ىتال

 ميسقتا زوال هفلا مكح نكي ملام هيلع اوتفنا رارقب الااكرتشم هوكلم اب

 كارتشالا ماود ةدم عياشلا ءزجلاب فرصتلاو

 ةكرتشملا ةيكللا ءاهتثا
 كلما كلذكيلمتوا كارتشالالاوزب ةكرتشملا ةيكتلملا ىهتتنا - دعو ةداملا

 هفالخ مكحدج وبلام ةكرتشملاةيكلملا ماكحا قذو نوكي ةروصلا هذه مسقتلاو



 ١أل#ب

 رشع عساتلا بابلا
 لوقتملا ريغ ةيكلم

 لوالا لصفلا
 .هتءاضا ؛ هباستك | ١ لوتنملا ريغ ةيكل» عوض وم

 لوقنملا ريغ ةيكلم عوضو»
 ءاباكع ةيئاثلا ءايشالا ؟ لوقنالا ريغ ةيكلم عوضوه نا - دس هداملا

 نوناقلا اذه ىذتقع ةلودنم ريغ هاندا هررحلا ءايشالا ناو

 ىةارالا ١

 711١ نوكت نا لع ةدحب ىلع وباطلا لم ىف ةنيقللا قوقطا سني
 نداماا ب ون

 . ليجستلا - لوقنلا ريغ ةيكلم باستك |
 كلذ عمو. هلجس ىف ديقأا لوقنملا ريغ ةيكلم ىف طرتشي - <م»# ةداملا

 كالمتسالا وا ثرالا وأ لا_غشالاب لوقنملا ريغ بكي ىذلا صخشا| ناف

 هناالا اضيا ليجستاا لبق هكلع ةمكحم مالعاب وا ىزيإلا ءارجالا قرطي وا

 ,ليجسما| مسام وكت ملام ىدُعلا فرصتلا ءارجا هنكئال

 ةيكاملل ةلقانلا دوّدعلا - باسنك الا قرط

 ,يدصر لكشإ ماغنت ملام ربعلال ةيكلملل ةلئانلا دوتملا نا - ؟عو ةداللا
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 . ةصاخلا اهلاكشا عبتت جاوزلا ةلواقمو توللاب ةقلعملا تافرصتلا ناو

 لاكش

 ملاذ اب -تةكيال لاغشالا ةّهرطب لجسملا لوقنملا ريغ نا - سو ةداملا

 عبدي ةلجعسملا ريغ ضرالا لاغشا نا .وباطلا لحس قفو بحاص الب هنا مهفي

 ظ . اهل بحاصال ىتلا ءايشالا ماكحا

 ةديدج ىضارا لكشت
 - بحاصالب ل ىف اهم. رم ةلصاحلا ةديدلا ىضارالا نا - دسدتداملا

 . اميوسليدبت نمو ةماعلا هايلا ىراحليدبت نم ةلصاخلا ىضارالاو ةءولمملاو

 دوعت ضرالا نوك تبثا نمل نكميو ةلودلا اكله نوكت امنه ةدافتسالا نكمملا

 اهدرتسي نا هل دّئاع لوقنم ريغ نع اهلادفنال هل

 ( ىساعاق كنيضارا ) ىضارالا روهدت

  هدودطا.ليدعت مزاتستال اهل# 'عرم”ىضارالا روهدت نا هس ةداملا

  ضاشالاماكحا عب ةروصلا هذه, هريغو بارتنم لوقنملا ريغ ىلع تافام ناو

 . طالتخالاو

 ظ نامزلا رو ص

  لجسيىف ديق لوقنم ريغ ىففرمضت نم ق> ىلع ضرتميال - 54م ةداملا

 ةلصاف نودب نبنس ةرشع ةدا بارما ناكاذا قم بيس نودي همساب وباطاا -

 . ةيل نسحب ء عارت اليو

 1: ةداعلا قوف 0000

 . نودي ةنس نيرشع ةدم ,لوقنم ريغ ىففرصت نمل نكي - ١ ؟ةتداملا
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 نأ نكمي كلذكو , هل كله هلجست بلطي نا هل؛ كلام ةفصب عارن الو ةل هاف

 لبق تامصخش مماب ديقهوا وناطلا لجس نه هكلام لهيالا لوقنم ريغ زاح

 طقارششلاب همساب لوقنملا نيغ ليجست بلطي نا ءةيو.ب مكح وا“ ةننت ني رشع

 . اهتيع
 هليطعت  هعاطتلا - لجالا باسح لاح ذل

 باح دنع نيدلاىف نامزلا روم ىف ةيراجلا ماكحالا قوط) - 54٠ ةداملا

 هليطمتو هعاطش او ةشباسلا داوملا ىف ةئيبملا باساكذا ىف نامزلا رورص ةدم

 مومغلل ةدئاعلا لاومالا  اط بعاصال يقلا لاودالا

 موءءلل ةدئاءلا لاومالاو اهل بحاصال يتلا لاوءالا نا - 54١ ةداملا

 ريغىغارالاو مومعالاهمفانمةدئاعلاهايملاناءابمكحو ةلوذلا ف ارثنا تحن نوكت

 لصحامو لابجلاو . لولتلا ىلاءا ىف ىتلاو ةبلصلا ىضارالاو عرزملا ةحلاصلا 1

 اهل بحاصال ىتلا لاوءالا زارحا نا . دحا كلل تسيل تالضفلا نم اهم
 هسعش دوعي ام ابلاثماو تاعقتتسم او ةررراجلا هايملاو نيدابملاو قرطلاو اهاافشاو

 , فالخ تبث ملاماهليخشتواهل اهعتسالةصاخ اماكحا عضوتس مومعلا ىلا

 ليجسألا باط قح
 ءارجا بلطي زاةيهلاكب بسب كلعلا قد بسذك ١ نأ نكي - 54+ ةداملا

 ناو عانتمالا دنع مالا نه كلذ بلطي نا هلو . هكلام نم ل.حستلا ةلماعم

 مالعابوا كالمتسالاوألاقنالاوا لاغشالاو ا زارحالاب كولا قد بستك | ند

 تالديتلا|نا . ةرشابم ليجستلا ةلءاعم ءارجا نا هل ىزيج ءارجابوا ةمكحلا

 لجس لخدت نب>وزن'لاومأ قة ذتمالا لوصالا باهحاب. ةيكلملا ىلع عفت ىنلا

 امالعاو ضصاخلا اهلحس ىف اهدبق بيقع ديقو وباطلا



 ال
 لوقتلا ريغ كلم ةءاضأ

 عايضاوا .اهدبق لحس بطشإ لوقا ريغ ةيكلم لوزت - #4 داما

 نيعم اماعلا مفانمل كالمتسالا دنع ةيكلملالاو ز تقو ناو , هماب لوقنملا ريغ

 صاخ نونا

 فاتازلَضللا 11 |
 لوتنلا ريغ ةيكلم ماكحا

 لوقنملا ريغ ةيكلم لو

 امو اهثونام هكا نءْض# ضرال صخشلا ةيكيلم نأ س 544 ةداملا

 سي امو ًادئاام اضِإا ةيكماملوذه ىلبشتو لامعتسالا ىف ةديقم ةجردبام#

 .٠ ةينوناقلا تاديقتلا ءانئاساب هسفنب تباثااو

 لاوقتملا ريغ ديدحت تكدوذملا

 اهلع ةءوضوملا تاراشالاو نال.اب ضرالا دودح نيمتت - 54ه ةداملا

 ىف فال> لمح اذا ( جمموا هشرط ) ناللا اميءام دودلا ىفلصالاو

 . ضرالا ىلع ىتلاو ناليلا ىف ىتلا دودحلا

 : دودحلا ةيجو

 ىلع ارو. نوكي ةمولم» ريغ اهدودح اضرا كلم نم - 545 ةداملا

 .تاراشا ضرالا ىلع عضوت وا ناليلا جحصيل ناب بلط !ذا هراج ةنواجم
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 ادح مدخلا ءاشألا ماكحا

 ردملاو رادجلاك نيئئالوقنم ريغ نيب ةعفارلا ءاشالا نا س 407 ةداملا

 نيراللا نيب ةكرتش.م نوكت نا اهكلاو ىف لصالا؛مريغو

 ةيكلملا  مزاوللاو ةصرحلا  ةصرعلا قوف تأ اشنالا
 ىلعاشلا هداومب ريغلا داوك ةصرع ىلع ءائب ”اشلا نم - 44 ةداملا

 كلام نكمي هناريغ . ضرالل اممتم اورج نوكت مزاوللا هذه نف ريغلا ةسرع
 ررعض ىلا ىدؤير عاقلا نكي مل اذا اهدادرتساو اهعلق بلطي نا ةروكذملا داوملا

 باص ىلع فيراصملاو , كلما ءاضر ريغإ تذخا دفق داوملا تئاكو شحاف

 بحاص لبق نم ةصرعلا:بحاص .ءاضر نودب أشْأا ءانيلا ناك اذاو ةصرعلا
 شحافررضىلا ىؤيالعلقلا ناك اذا اهءلق بلطي نأ ةصرعلا بحاصاناف مزاوللا

 مزاوللا بحاص ىلع فيراصملاو ٠

 تائيمضتلا
 لباقم قلل نامضلا ءاطءاب فلك» ةصرعلا بحاص نا - 4و. ةداملا

 ءرسبإ ةيزبالا أشنا ةصرعلا بحاص ناكاذا ةيئبالا علقت اذا تآماشفالا مزاوأ

 بحاص لب قنمأشلا ه انبااناك اذا . هلكرخالا فراعلا ررمض نامذب هياع مكحي ين

 قو ةصرعلا بحاص لبق نم نامضلا نم هدءاطعا بج امف ةين ءو-إ مزاوللا -

 داوملا ةمق لقا زواحتبال نأ .

 ةصرعلا ءانبلا مسحاص كلهتزاوج
 زاكو رهاظلاىلع ةدرعلا ةمبق نم رثك | ءانبل! ةميق ناكاذا - ههه داما

 قحنامغلا ريظن عومجملا كال بلطينا هلف هتين نسحب انب دق مزاوللا بحاص
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 ريما ةصرع ىدغتي ىلا ءانبلأ

 ناكودل ةروات ةصرع ىلا. ىرخالا لامءالاواءانيلاىدعت اذا 81١ ةداملا

 اهمت.أطءزجتاثدحلا نوكتفةصرعلا ىف ىبعقح هل ةروكذملالامعالا أدننا ىذلا

 بجاصو ءانبالق افراق حدي ز واجتلا عقو ىذلا مسقلا وباطلا ىف لجسيو كلذ ةصرعل
 ميراث نم موي يشع ةسمخ لالخ ضرتعي ملاذا كلذ نمررضأ ىذلا ةصرملا

 ةينيءلا قحهئاطعا بلطي نا هبحاصلو ةين عرس شا هآنبلا نا ريتمف هعالطا
 فارتءالاوا ةدعاسم ةلوا تناك اذا قىنامض ريظن هيلع زواجتملا مسقلا ىلع

 هيلا ضرالا كلت ةيكدم

 ولعلا قح
 ة.صرعلا ىلع تيرجا ىتاا تالاعءالاو تآاشنالا - ده»* ةءداما

 نا ىلع ريغان .اكنلم نوكت نا نك« ةردتسم ةروصإ امم ثدهتاقلاوا .امتضتوا

 اموضوم لكشنال هفلنخلا رادلا تاقبطناو . وباطلا لحس ىفقافترا قح ديقت
 ءراثلا 2

 يراهلا
 تاعرلن نماسهلاثماو ءاملاو زاغلاو ءابرهكءلا ىرا نا, ب يمس ةداملا

 ىا تاعرش نم نوكن امع ”جراخ تناك ناو اهاجا نم تسا يتلا ضرالا

 اذاو هنالخ مكح نكي ملام اهي>اصل اكلم ريتمتو هلجا نم تناك يعانص ثرشأ

 راولا تايسانع .ةقلعتملا ماكحالا نم سيا هذه ىراحملل سيسا:لا قح ناك

 قافئرالا ق- ىلع ادادسا ةسسؤم نكت ملام ىنء قمح ريغلا ةصرع ديفت الفا

 اماو ازراب ىرملا نكي مل اذا وباطلا لحس ىف هديقب قافنرالا قح سيساتبو

 يروا لمع درجمب قافترالا ق- سس اتيف ازراب ناك اذا



 لاذو
 ةاؤنلات أ اهلالا

 ثلمع ىتلا اهلاثماو ةقازبلاو حوكنلاك ةفيقحلا ةيئبالا نات 64 هداملا
 ديضالو اهاشنا نا اكلم نؤكت اًيساسا اماقي دعينا نودب زيغلا ةصزع ىلع

 ,.واطلا لخس ىف

 تاعررللا
 ةعرزم ىف هتادف سرغوا هتعرزم ىفريغلان ادف سرغ نم -- هه ةداملا

 ءانب ةلاح ىف ةقالغلا ىوذ نوزو# 'ىتلا قوقلا ارزوحب ةقالءلا ؤؤدف هريغ

 ةياتاءاشنا ةلاخواهتصارع ىلع' هريغ مزاول وا ريغلا ةصرع ىلع هءزاوا صخشلا

 شارحالا نإءواءلا قح نئيسأت ناو . مهبئاجو ءافياب نيفاكم اونوكر ةلوقنم

 . عونمم راجشالاو

 كاملا ةياؤ سم

 يلع كلاملا' زواج ّنمَررضا ضرع راصوا ررضت نم نكي ب 85 ةداملا

 ةكءاتإإ ةلازال 'ةمزاللا ريبادتاا ذالاوا قباسلا لاحلا ةداعا بلطي نا هقوقح

 ة ةدحإ ىلع رزتضلا عرش هباصأام نيمضت هلو

 لوقنلا ريغ ةيكلم دييقت
 "اهاديق ىلا ةنجاح نوذب ةيكناملل هينوناقلا تادنيقتلا'ربتعت كول ةداملا

 'دستإ طورت نا الا اهتاغلاو”تاذكيقتلا هذه ليدعت نكمي الو ٠ وباطلا لحس ىف
 . وباطلا لجس ىف ديت وا ىءسر

 ةلؤاقملا نم ةدلوتملا ةعفشلا  ةعفشلا ب كللمتلا قح ديشت

 "يالا ا نم بااطي ةلؤاقملا 'عم 'ةدلوتملا'ةعفشلا يح نا س كوم ةداملا
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 ىف ةكقلا حرش دنع وباطلا لدس ىف نيئيعملا لجالاو طورشلا لاذ نا

 ىلا لوقنملا ريغ عسب ىف طرشال ةربعلاف لجسلا ىف طرش ني. ل اذاو لجسلا

 ةعفشلاقح طقسيو عيفشلا ىلا عيبلا رابخا ىلع روب عئابلا ناو هيلع ىعدملا

 تاونسةريشعرورعلاح لك ىلعو ةعفشلا ىلع عيفشلا عالطا نم رهش رورع

 . لجسا| ىلع حرششلا خيرات نم ارابتعا

 من وناقلا ةعفشلا 0

 صخشلا هات رتوناقلا ةعفشلا ق-لوةءلاريغ ىف ءاكرششال نا - هوب ةداملا

 , كلذ نم ةدح ىرتشا ىذلا كلاثلا

 ءافولا قوةح  ءارتشالا

 نء باطي ةلواقملا نم لصاحلا ءافولا قحو هارتشالا قح نا - د٠ ةداملا

 ةيضقلا حرش دنعوناطلا ل جس ىف نينيمملا لجالاو طورشلا لخاد ناك كلام ىا

 . اقلطم حرشلا معرا7 نم تاونس ةرشع رورع قوقحلا هذه طقستو

 راوجلا قح

 لك نعهكام هلامعتسادنع ىشاحشي ناب رو.# صخشلا نا - 551١ ةداملا

 نع عونمهنا ىعانص لغشب هل غشا دنع صخالا ىلعو هراح ررض ىلا لوؤي ام

 زازهالاو ءاضوضلا ببسي امعو لوقنملا ريغ رضضن ةجرد هلامعتسا ز راحت

 , ةارلاو رابغلاك ةحارلا بلسي امو ناخدلاو .

 ام دعاقت تا اشنالاو ثابرفحلا
 هتصيع لم ناوا هراجوررمضإنا كللم بحال زو ال - 15 ةداملا

 تآاشنالاو تايرفلاىرحامدنءةكلب ةددهم هتيانب لد نأو ررضللة ضرع
20 
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 دلع وفرانت ىتلا تآادنالا دنع ردلا شْرأ لع زراجتلا محا كراكو

 : تاشنالا وتاب رفحلا داعبا

 باحصا اونوكي ىلا تايرفأاو تاشنالا ىف داءلالا نا  ةح#س ةداملا

 . ةصاخ  نيناوقب ةنيعم امياعر ىلع نيروبي لوقنملا ريغ
 ريغلا كلم ىلا اهروذجو اهغورفوراجشالاز واجن

 ثرضاوراجلا كللماه روذجو ةرجشلاعورف تزرا اذا - 54 ةدلملا

 لالخ ةرحشا|بحاصاهءفرب مل اذا روذلاو عورفلا طبضيو اهءامش نأ هلف هب

 هتاعور زهر هتزبا ىلع عورفلا روم زاجا ناوءاوف مخرلا هراج بلط ىتاا ةدملا

 شارتحالاىف هذه ىرت الو . ثلا نم عورفلا كنت ىف لصح ام كلمتي نا
 0 0 ةرواجملا

 سرغي ال رظنلاب اهتتاعر بجاولا ماكحالا
 ريغىف اهعايتا كالمالا باحصا ىلعبجب ىثلا ماكحالا نا - كو ةداملا

 صاخ ,نوااق ىف زير+أ هيلع سرغيام عاونال ظنلابو لوقملا

 اهسفنب ةيراجلا هاملا نابرج

 .رك ىتاا كاملا لوبق ىلع رو  لوقثملا ريغ بحاص نا 553 ةداسملا

 ريغ نويعااءامو راطملا ءامو جاثلا ءام صخالا ىلع.هثوف لونه ريغئرم اهسفنب

 هايملا نم طبضإ نا لوقتملا ريغ بحاصا نكمي الو هجاتحم امم ثك ا ةروصحلا

 1 هل ةمزال تناك اذا هنود لوقنم ريغ ىلا ىرت ىنلا

 ْ فيفجتلا

 هاراو ميدقلا ُدنم هنت ةعرزم ىلا يري عقئتسم ناك اذا ىحه/ ةدالا
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 انتاقنت اىأأ هالالوق ىلذ روبعقاتحتلاا عرزلا باص ناف هايف هحاش
 باطي ناهلزاف ىناحتاعرزا١ ب-اصا ررمذ كانه ناك اذا وفرفجتاا لامعا

 فيراسصم ناو . هتعرز«نهرمهايمال ىرام سسايزا عقنت ىلا بحاص 5

 عقنتملا ب بحاص ىلع 00 |

 3 لاو زاغلا بجبانا و هامملا ىرجم رارصا

 اودعاسين ابى لعن وروم#ةلوقن'١ ريغ لاومالاب احد! نا - 4 ةداملا

 اذاهةخ نموا مهكله قوذ نم ءابربكسلاو زاغلا بيباناو ءاملا ىريرامأ ىلع

 ناىلع . ةدئاز فيراصم مزانإ كلذ ناكوا رخآ لحم نم اهراسمأ ن نكال

 ناطي وباطاالحس ىف تاسرسأتلا هذه لحستو . ل رمضلا مهلا 1

 ٠ هيلع فورصملا نوكي نا ىلع ١ مداص نم

 ادن فا ا وكتيتلا تاصرعلا باحصا مفانم ظفح

 نأ هكلم ند تاسيساتلا رف ىذلا كلملابحاص' نأ - هدو. ةدالا

 تاسيس انلات ناكوةيدايتعا ريغلاومالا تناناذاو .هتعنمىل] ف اصناب رظنلا بلطي

 |تايسأتلا ءارجأل بسانم مضذخا باطي نادلف لوقالا ريغ لاما قوف
 4 ٠ هررض قالتل ضو ريظأ

 ةديدجلا ثداوملا

 هذه لق بلطي نا لوقنملاريغ بحاصلف لاخلا تريفت ”ذإ س ىا/٠ ةداملا
 , ةلعاق رخ الا فرطلا لع نوكي لقنلا فورعم ناو.هتحاصا تاو هاتلا
 فورضصهنمبسانمردق ىف لوقنملا ريغ بحاص كارتشا بسني نا م احءال#| ريغ

 , ةحاصملا تضتقا اذا لقنلا
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 مزاللا رعلا ور ورأل قح

 هجو رقي رط هل نكي مل ىذلا لوقنالا ريغ بحاصل نيكي - ىلإ ةداملا
 ما” ضوع لباةمهرورا ضرا كرت هناريج نم باطي نا ةماعلا قيرطلا ىلا

 لاوحال رظنااب هكلم نم قيرطلا رو ىذلا كلاما هان قا اذه لتسير

 قيرطلا اذهحتف نم البلف هررضنوكي نم هاو اهماا ةيدؤاا قراعلاو كالءالا

 قيررطلا هذه نييدت ىف نيفرطلا مف رظنلاب ذخؤرو . باالا دنع

 رورلا قح ليجست
 وباطلا لجسفايٌمادنوكين اب سساىذلا رو رماق- لج ست ءزاي تاي داما

 لئاحلا

 ىلع لل> ل مال نا ىلع هضرال لئاخا ليمإ كلام لك  هاب# ةداملا

 ةيفكو ض دالا ىلعلا ىلا عضو ةيروب# نا . كرثشملا لئاخلا قب ىتا| ماكحالا

 . صاخ نوناثب نيل هعضو

 راوجالةم زاللاءايشالا ءارجا
 بادعصاىلعبئرث راودالاهامع مزاللا ءايشالا ءارجا نا - كالي ةداملا

 . هسفنمآي ذب لك ضرالا

 ا ا

 فرغلا بس>هامرصو ريغلا ةباق ىف لخدي نا دحا لكل كبه ةداملا

 ةيسيطا| ةسيبطلا زاعالاو امكلا| عمجت نا هلرانوناق اهونع نكي مام ةداسصلاو

 الا ديصو دايصالا لجال ييغلا كله ىف لوخدلا ناو . اهكلتميو

 . صاخ ن نوناق
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 ةطقأ لاءا.شالابخا

 ىوآل اواهيرلاواءاملاةطساوب دحا ةضرع ىف لامطقت اذا - ه0 ةدامل

 كيسواجاجدوال حت رفوناويح لخدوا تناك ةروص ةباوا ىرخالا ةيءبطلا
 بحاصلو. اهكسهرامم رك ىلع امباحصا دعاسإنا ىلعرو © "صرعلا بحاصناق

 نامضا اذخاي ىتحءايشالا كل" سبحبو لصاخلا ررمض'ا ناءْض باطي نا ضرالا

 ير ررضلا بابسالا
 ةكلامتوا ةءقار وشال تار رض عفد, نأ دحال نكمل اذا . كايال ةداملا

 نا كلملا بحاص ىلهف ريغلا كله ىلع هزواجتي الا هربغ نعوا هسفن نع ةهئآ

 ىذلاراسلا نم مظعاةكءاملاوا ررضلا نوكي نا طرمثب زواجتلا اذه ىل حتي

 , ادم انامض بلطي نا هلف كاللا بحاص ررضت اذاو. زواجتلا عرم دلو

 بارتلا حالصا

 ءامأ ؤتاعقنت ىلا فين رمامملاىراجتو بارتلا حالصا نا - هام ةداملا

 الا نوكيال اهلثب امو ةءرقلاو تاباغلا ءازجا ديحوتو قيررطلايتفو تاباغلا

 فصن نم رثك |ىكدلام نم رارق ردصي نا بحنو نيددعتم نيكلام كارتش

 عابلا ىلع نومترم نورخالاو , ادع نيكلاملا ىثاث نوفل"اي نبذلا ةصرعلا

 رارقلا اذه

 قافثرالاو ةيكململا قح  مبانلا
 بدتكتو ضرالا م.للا ؤزإطاوه ( قانباق ) عبتملا نا - كو ةداملا

 ضراب ىفا عباناا رم ةدافتسالاق حس سانيو . عباذملا ةيرثا هتيكلم عمهتبكلم

 ٠ عيانملا لثك ىه ضرالا تحن ىتاا هايملا وباطلا لجس ىف اهديقب ريغلا



1/4 
 تائيمضتلا  ةءعوطُملا عبانلا

 دصقا هانم ث.جىنلاوا ةعه«ةروصب اهم عفتنملا عيانملا نا - كم٠ ةداملا

 اماحصا ررض رش تآاشنالاو تايرفطاب تثولوا اسف ولو تعطق اذا عافتمالا

 نا ماحالو . مهلا نامضلا ءاطعاب هياع مكحي امن عافتنالا ق- مها نموا

 نا هلو لاهالا وادصقلا رثا نم لعفلا نكيمل اًذا4هدعونامغااءاطعا موزاردقب

 . هتيفكو هردق نعي

 ةييدقلااه:لاح ىلا ميانلا ةداعا

 لجالوا هان.كساوا لرقنملا ريغ ليغشتا مزاللا عينملا نا - دمف ةداما

 'باطتالو, نكمأ امهد ناك !5 هتداما بلاط نكءيفثول وا عطق اذا هايملا ك راد

 ةحءاصملا هرضتَش ملام رخالا نك امالا ىف ةدامالا

 ةكراشملا عيانلا

 ةديدعصا >ثاىلادوءتابما عماهضعبل# رواجملاوةددعتملا عبانملانا كم9 ةداملا

 ةرتشم عبنملا لجوال واهنمد امسي ناك 6 مهيب يملا بز ون بلطإ نا هل ف رصتم لكف

 كرتشملا سيسأتلا فيراصهنا.الكتلكشو دحاو عبنمنم ةبعشتمهايملا تناك اذا

 ىر#نا هل قط!باحصأ عم لك نأ . هتءفنم ايسنب لك قا باحصا هدهد

 ىلا باحصا دحا عنتما نا عبانملا ىف ىتلا هايملا طبضل ةمزاللا تايلحعلا

 ءاطعا ىلع ربحي هعينم قمايملا تداز اذاو . رخالا عيانملا ىف هايم تعد نر

 ةيامعلا بيسي هاملا نم ديازتام ةيسذب تانيدضتلا

 ةيربج ةروصب ةمزاللا هأملا كلع

 نودبهراد ىلا وا ةضرايملا هايملا كرادت هنكيال نا زو - همس ةداملا



 ا 0 5

 هراج ىلاةدئاعأأ ءايمل|غارقا بلطي زا؛ ةدئاز فيراصمو ةيامت ءارجأ رات نأ

 راتعالا رظنب هاا بحاص ةءفملد ذخ وتو نامض لياقه اهب هل ةيحاصال .ىتلا

 , ددج لاو>ا رورظ.دنع ءايشالا نم لمعام ليدعت بلط نكميو . اهيصخ

 عباتملا  كالمتسالا

 وا (همشج) نويلاو ( قائباق ) عبانملا بادءضا نا - 544 ةداملا

 تسيا !مدئاف نكساو تناكوا ةدئاف اهيف مها سيل ىتلا ( قامربا ) تاريحبلا

 رخالا نوبءااو عبانملا ىلاهايماكرادنواهك رث ىلع ورب مهئاف اهءايقا عم ةيسانم

 هذه نوكت نا زوجبو ل ماك ن امض لياقممومعلا ةعفنا تاثيشتلا مام قاعتيامو

 ءاملا نم مسق فرصا اهكرت نع ةرابع تانيمضتلا

 ضرالا
 مق.ءاأ عفا عبشم ا لو ىتا'اضرالا كال ثسابلط ركك - همه ةداملا

 , مرزالا ردشب ثبولتلا نم عينملا صيللو
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 نورشعلا بابلا
 لرش

 لوقالا ةيكلم عوضوم

 نم اهلقن نكمملا ءايشالا * لوقامللا ةيكسل» عوضوم نا ح دمك ةداملا

 لوةئا ريغ ةيكسلم ىفةلخ ادلا ريغ كالمتال حلصت ىتلا ةيعيطلا ىوتلاو رخأ ىلا ل<

 ديلا لقت  ميلستلا - باستك الا قرط

 صخشلا ب سة.كيو.ةيك-ملالافثنال لوقا ىف ماستلا بك همم ةداملا -

 ةيكساملابيثيو هلاك اب نوكي, نا ىلعو هتين نسحم هءاسآ دنع لوقمملا ةيكلم

 بحاسص)' سدا لاتدألا ىرجا نم ناولو 0 1 ماكحا ناي ايرج نم ارايتعا

 لوقنملا كلذل

 ةيكالا ظفح ةلواقم

 اهاغفط هزيغ ىلا ةمكلملا لقان اهدقمي ىتلا تالواقملا نا - كمم ةداملا

 ديقتو لوقنملا دخانم نك ىف لدعلا بتاك لبق نم قدصت ملام ريغتالهتدهمب

 ةروصلا هذه امتارجا عونم تاناويللا قمم ةلواقلا ناو . صانخلا اهاحس ىف

 طيسقتلاب عيبا

 ظفحلا ةلواقم ىلع ادائسا طيسقتلاب الام عاب نأ نكعال ح دمه ةدأملا
 نعوكاملالا معتسا ءةدلوت|تانيمضتا اهليزتت يف ةداءا دنع الا هنداعا باطإ نا

 ةرجالا رادقمو طيساقتا|
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 يمكم ا مياستاا

 ماكحإب الالخاوا ريغلا رارسضا دصقب الوت؛. كلم نم نا - ةوع٠ ةذاملا

 صخشلا ق<ربتمت الة يكل الاقتناناف ةصاخ ةروصبهدي ىف هرخآ اذاتانيماتلا

 . كاحلا ىلا ضونم دصقلا اذه ريدقت ناو . ثااثلا

 اهل يحاصال يتلا ءايشالا  زارحالا

 ٠ هل اكلام نوكيف هل بحاصال الام زرحا نم - دو ةداملا

 ةرافلا تاناويحلا

 نوكيف ةيناث هكساهبحاص م ملو هديص دعب ناورحلا رف اذا -و.» ةداملا

 نطوتسا نا: دعب ةيعطق ةروصإ ناويْلا رقتسا اذا 'هلبحاصال ناو.طا كلذ

 ,ريغل اكلم ىلا رف اذ هل بحاصال نوكي الف لحنلا اما . هل بحاصال نوكف

 : ةطقالا

 نا هيلعو . هيحاص رم نا هيلع امياض الام دجو نم نا - ةو»# ةداملا

 ,ةيسانم ةرودإ ةيفيكلا نليوا هبحاص فرعي مل ناكاذا ةطباضلا روم امر

 ام.يقزراجت ىتلا ةطقالا نع ةطرشاا فظوم دحا رابخا لاح لك ىلع بجو

 ةسسؤءوا ةمام ةرئاد ىفوا ةنوكسم راد ىف امياض الام دجو ن« ناو ٠ ةربللا

 ةرئادلاو بة سسؤملا ظفاحلاواهرجأتسملاواهبحاص ىلاهئطعا ىلع روبجهناف ةماع

 دازأاب اهميب  ةطقالا ظفح

 اهظفحناك اذا دازالابعاتو قئالدجوب ةطقالا ظف# نا ب - هوو ةداملا

 ىدل تيقب اذاوا ليلقتقوب اهقلتنكمملا ءايشالا نم تناك ماو ةفلك جوي

 ةبساسنم ةروصإ ةديازملا لبق نالعالا بجو , ةنس نم رثك ١ ةطباضلار ومام
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 ,ةطقللا ماقم موُش ديازملا لدب ناو

 ةطقالا كالع

 لالخا_محاص رهظي مو ف يجاولا ىداو ةطقلد جو نم <ةه ةداملا

 نمقحتسي. ةطباضل اروءام ىلارابخالاوا نالعالا غران نمارابتعا ةاوتس سمح

 ثدجو اذا.اهبحاص ىلا !متداعا دتعةيسانمة.ماركاو هنيراصم ةفاك ةطقالا دجو

 رادلا بحاص تيطعاو ةيمومع ةسسؤم وا ةرئاد ىفوا نوكسم راد ىف ةطقالا

 الو اهدجو نم ماسقم ءالؤهموقيف ةسسؤملا وا ةرئادلاظفاعوا رجأتدملاوا
 ةيمارك الا نوتحتسي

 ةفدلا

 ليوطنمزب اهحتف لبق تتفد ىنلاةميقلا تاذ ءايشالا نا - هك ةداملا

 اكلم نوكت ةنيفدلا .ةينفد دعت اهئاف ةقت ةروصب اهكسلام ليي لو ةئايخم اهماوا

 ةقاءتملاءاكحالا نا , هيد تاايخاوا تنفد ىذلا لوقنملاوا اوقاملا ريغ بحاصل

 ة-يمارك ابلطوي نا ةنيفدلا فشك عراو .ةظوفحم ؛ةيملعةمبق اهل يتلاءايشالاب

 امميق فدن زراحتنال نا ىلع قحلا قواوث :

 ةميقلا تاذ ءاشالا الفنية  ,

 ىتااو ةمهم ةيملع ةميق ةزئالا ةرداثلا ةيميطلا ءايشالا نا - اب ةداملا

 لوقنملا ريغ ىف نيذلا صا_ذشالا ناو . ةزيزذلل اكلم نوكت دحا كلم تسد

 تايرفخلا ءارجال ةدعاسملا ءاطعا ىلع نورو.# هذهك ءايشا دجوت مهلا دئاعلا

 يذلا اهبفدجو يتلا ضرالا بحاصاناو . مهرارضا عبج نع نامضل | لباقم

 وه ناكاذا 'يشلا كلذ ةميق زراجتلال ةرسانم ةيبمارك اب بلطإ نا
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 ةئيفد فوشكا *ىثاا ناكو فشاكلا

 ضاقنالا

 تلخد ىنااءايشالا ىف ىعارت ةطقللا قحب يتلا ماكحالا نا - دحح ةداملا

 ناو .فصاوءلاوأ حيزلاوا ءاملاوا ةيعيبطلا ىوقلا ةطساوبوا بيس ىلب ريغلاد#ب

 اك.امزوكت ريغلا لحس الوغشو ارخآ الحم تاخد اذا هتيب نم راسفلا لحتلا

 .٠ تانيدضت نودي للا كلذ بحاصل

 قوةحلا ريزغتلا
 ناكو هلاكلام نكي مل ائيش لئتشاوا صخشلا ريغ اذ - دهح ةداملا

 ىلعو. لماعلل اكلم نوكي ديدجلا *ىشلاف ءوثلا كلذ ةميق نم زكا هل ةميق

 ديدجلا'ىشلا ةيكلم:لءب نا 5 احال نكميو . كلاءال اكلم نوكي هسكع ريدقت

 لماعلا ناك اذا كلذو هتميق نمرثك ١ لمعلا ةميق تناك ناو ميدقلا هكللام ىلا

 ببس نودي لاملا ةزايحو تانامغلا ىوعد قوق نا , ةين نسحب كردي مل
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 ةظونحم نوكت

 اءهطنل عم نيلام ديحوتو طاذ

 اير نكمل واهضمب عم ةفاتت صاخشا لاوما تطلتخا اذا ٠/٠٠ هداملا

 باحصاف؛ نيشحاف فرصمو ىسىلع افقوتهنوكيكلذناوا برك نا قودب

 تالدوتوا تطلتنلا موي اهمايقا يدا لاومالا هنو نكرتشم نووكي ةقااعلا
 ىلا دومآةطيلخلا ةيكلف رخ الل عرفك اهدحا ةطلتخلا لاؤمالا ثنق اذإَو

 ةظوفحمببس نودي لاومالا باستك او تانيمضتاا يوعد نا ٠ ىلسالا الام



 النا

 نامل رورص -ااستك ١
 هكلمسناىوع دب رخ" الل لوقتم ىلع هدب صخيشلاعضو اذا ا ةداملا

 روىم ببسب هكلاع هناف عازت الو ةلصاف نودبو ةبنعرسح ةاونس سم ذم

 ٠ هرايتخا فودب ديلا بحاص د تعادقنا اذا نامزلا رورم عطقني الو .نامزلا

 ماكحالا نأ .دياا ىوعد ماقا هناوا ةنسب لاملاكلذ درتسا دق نوكب نأ ىنكيو

 هباستك !ىف نامزلاروىص ةدم باسح ىف ةيراج بلطلا ىوامد نامز رو ص ىف
 هعاطشناو هليطعت ىفو

 لوقنملا ةيكدلم عايض

 نم كرتت 0 ديلا عاطشأا درجمب لوقثاا ةيكلم عبضتال س 09 ةدامل

 ؟ريغاا لبق ن نم ب.ةكترا ام>اص لبق
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 ىناثلا مسُقْلا
 ةكللا ريغةنمملا قوتملا

 ”نرنعلاو ىداخلا باد
 لوقنملا ريغ ةفاكوقافنرالا قح

 لوألا لصفلا
 ل ودنا ريغب قلعاملا قاف ّدرالا قح

 قافترالا ق- عوضو#

 لوقنملا ريغ ىلع لمحت ىلا ةناكااوه؛ قافارالا قس نا ب وس داما

 ارور< ؛ ةفاكلا لمحملا لوقثملا ريغ بحاص لج اهناو رخآ لوانم ريغ ةعفنا

 نع هبانتجاو قافارالا قح كلام امري ىتلا تافرصتلا ضعبل ةقفاوملا ىلع

 افتر الا قد لكشتال*ىث لمح ةببجو نا .ةيكنللاب ةصاخلا قوقللا.ضءإ لادن!
 عرفك هب طبرت اما لب اهسفنب

 ليجدتلا «سيساتاا « قافترالا قح سسات

 قافارالا قح سيسا: للجال وباطلا لحس ىف ديقلا بح س ال4٠ ةداملا

 .اهفالخماكحا دجوت ملام قافارالا ق> ىف ةيكلملا قي ىثلا ماكحالا ىرتو

 ريغباست ١ ىف ىتلا طورشلا» ىف قاضرالا ق- باسة؟ ١ ىف طورسشا | نأ

 نامزاا رورع قافنرالا قح هياع سسؤملا لوقناا
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 دّقلا

 1 ر نكيولام قافئرالا قح سيسان ىف دقعللةربعال الهه ةداملا

 هلونم ريغ ىف قافترالا قح

 قافارالا قش سسؤ, نا نينا لوقنم ريغ كلم نم عنكم ال5٠ ةداملا
 رخالا ىلع اهدخال

 قاف رإلا قج طوس

 دخاعايضبرالجيسلا نمدديق باعشب قافنرالا قخ طقسي - ا/٠ا/ ةداملا

 ًايلك ةفالعلا ىوذ نيالا لوقنملا ريغ

 دحا كلم يف لوقنملا ريغ لصات

 كلم يف قاغرالا ق# ةقالعلا ىذ لوقنملا ريغ ثبث اذا ب الهم ةداملا

 قع قافارالا ق> موديو . قافثرالا قج نيقرتب ق- صخشلا كلاذإف دحأ

 نفد مام ىنبع
 ىئاضنلا نيقرتلا

 ةيلك ةروصب انما ىتلا همفانم قاغرالا قح عاضا اذا - اهو ةداملا

 قافغرالا ق*نا.قأا اذه نيقرت لطي ناةفلكل الملا لوةنملا ريغ بحاصل نكميف

 ةالكوا|سق هنيقرتبلط نكمي اهعجوا ىتلا ةفاكا ةبسذاابةلواق ةعفنم نمو !ىذل
 ٠ نامذ لباقم اضيا

 هلوعت - قافترالا نح ماكحا

 ةيضتقلا ريب ادنلا عيج ذخي نا قاف رالا ق2 بحاصأ نكمي س اي١٠6 ةداملا

 ةلياق ةرودب الا نوكيالاذه هقح لامعتسا ناو , هنم ةدافتسالاو هقح ةظفاحل
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 6 لوقئلاريغ بحاص ناو ٠ ةفاكلا هذه لمحملا لوقناا ريغ بحاصأ ررشلا
 كاذ لاكشا هلل سيا كلذك قافترالا قح لامعتسا عنج نأ هل سبا

 لجحسلا د.ةىلا رظنلاب لومشلا نيبعأ

 اهمتييعت ىفريثمي قاف رالا قحنرم ةدلوالابئاجولاو قولا نا س ال١١ ةذاملا
 ىف هودسلا نمض نيعي قافترالا قح لومش ناو . وناطلا لجس ىق دويقلا
 1 زائسحةثب لامعتسالاةيج نم وا ًامنما ةيج نم ناك ءاوس ولطلا لجيس

 . عازن نودب اليوط
 .ديفتسلا لوقنلا ريغا ددجلا تاجابتحالا

 قد قم ديفتملا لوقاملا نيا دادسإلا تاجاسيتحالا نا - ايإ# ةدالا
 قافترالا ابامح ىتلا ةفاكلا ذيدشت بجولال قافترالا

 ةظفاحلا فراصم

 لامعتسال مزليام ءارجاب ثفلك» قافترالا قل كالاملا نا س الا ةداملا

 مسقت اضيا لوقتملا ريغ بحاص ةدافتسال ابجوم هلمج امزاك اذاو . هقح

 : اًمهتفانم قفو اههننز افئراصملا

 قافثرالا > اهم قادت ىلا ضرالا ليدبت
 نكحيف لوقناا ريغ نم مسق ىلع سسا'قافت رالا قح ناكاذاس م4 ةداملا

 هل بلطي نا هشيرراصم ىلءو هعفن بجوا اذا لمحملا لوقنملا ريغ بحاصأ
 هذه لمطتسلو . قالا لامعتسا لشي الا ىلع ضرالا نم رخآ لح ىلا
 .هيفرسسؤلا لحاف واطلا لحس ىف ًاديقهقافترالاقح ناكناو ةيحالصاا
 ارا رخآآ ىلا لح نم ىزامملا لقن دنع يف ةينراج زاوجلاب :ةقلطتملا ماكخالا نأ
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 قافترالا قح نم ذيفتسملا لوقنلا ريغ مسكت ميسقتلا

 ؟قافترالاقح نم ديفتسملا لوقتملاريغميسقت دنع لصالا - الاه ةداملا

 - لمفلاب مق ىف لمعتسيال قاف”رالاق> ناكاذا هنا الا .٠ مسق لك ىف هماود

 نه قفترالا قح نيقرتبلطي نا مسقلا كلذ بحاصاف هلا_دتسا نكي نم

 ضرتمي مل اذاو باطلا اذه قافترالا قس بحاص واطلا ةرئاد غايتو . هكللم

 . هنيقرت ىرجيف رهش لالخ
 قافترالا قحب ديقملا لوقنللا ريغ ميس

 مسق لك ىف قافترالا قح ماود؟لوقثملا ريغ مستا ىفلصالا تالا5 ةداملا

 هلا_هعتسا نكمي الوا لعفلاب مسق ىف لمعتسيال قافترالا ق- ناك اذا هنا الا

 ةرئاد غابتو هكءلم نم قافترالا ق- نيقرت بلطي نا مسقلا كلذ بحاصاف

 قرجيف روش لالخ ضرمعي مل اذاو بلطلا اذهقافترالا قد بحاص وناطلا

 هئيقرت



 ا

 نتاع 216
 عافتنالا قح صخالاو رخالا قافثرالا قح عا ونا

 هعوض وم  عافتنالا قح

 تالوقنملا ربغو تالوقنملا ىلع عافتنالا سيسان نكي ل اياال ةداملا

 املع سسا ىتلا ءايشالا نم عافتنالاق>اماحصا اذه حنعو.لاومالاو قوقملاو

 : . هفالخ ةحارصص نكت ملام

 عافتنالا لقح سيسات

 هرودوهمياستب سس اتينبدلاو لوقنملا ىلع عافتنالاا قس نا بؤ ةداملا

 ماكحا قيبطتو وباطلا لجس ىف هديقب ساني لوقنملا ريغىفو .هب عفتني نموملا

 هفالخديق نكي لامه حستو لوقاللاريغو لوقذملا نم عاف الا قباس 5 |ىف ةيكلمملا

 قوناقلا عافتنالا قح

 هيلع علطي نم ىلع ضرع لوقنملاريغىفىتوثاقلا عافنذالا قد» نا - ؟/ 15. ةداملا

 ناكىا ىلا ناك اذاو وبالعلا لس ىف اديقم نكي ناو

 طوقسلا بارسا عافتنالا طوس

 نيقرتيواباكهيلع سسا ىذلا لاملاعايضإ عافتنالا قد طقس ل ال٠ ةداملا

 ماتخك طوقسلا بابسا نا .هلبحست بحب ناك اذا لحسلا نم لوقنملا ريغ ديق

 داوملايف لوقاملا رغ بحاص ىطء!الءةومو عافتنالا قدبحاص لزانتو لجالا

 «لجسلادبق ( بطش )نيقرت بلط ةيحالصالا لوقنملا ريغ نم عافتنالاب ةقلعتملا

 هيوس لاوذب لوذب بوتاقلا عافت قحنإ



 كا
 عافتنالا# ةم

 أرمكحاسذ هناك اذاو. هبحاص ثافو عافتنالا قح طقسي س ال99 ةداملا

 ماع ا ريك | موديال ىمكملا صخشلل عافتنالا قدح نا ريغ. هخاسفن يف

 عافتنالا قح اه قلعت يتلا ءايشالا لدب

 ءايلك مزح اذاهلام حالصاىلع روي>ع سوا لاملا بحاص نأ البا ةداملا

 كالمتسالك تالاح ىف عافتنالا قح لقتأيو ٠ عافتنالا قح دوعيف هداعا ناو

 قاءآىذلا ”ىغثلا ماقم مثاقلا لديلا ىلا ( هطروغيس ) نامضلاو هل عفان

 , عافتنالا قح هب
 ةداعالا ةفلك

 ىهتليامدنع هيحاص ىلا لاملا داما ىلعرو.< ديلا ىذ نا - ا/م»# ةداللا

 7 عافتنالا قَح

 ةعبتلا

 هعايضودب عفتنملا فلق نعل ؤدم عابتنالا قد بحاصنا س /94 ةداملا

 دنع ءايشالا نم هكابساام نءضيو هتميق ىلع صقنلا نم ارطام نعو

 «:.يقىلع صقن لصح اذا امد ناءضلاب فلكم ريغ هنا الاعافتنالا قح هزواجت

 . داتعملا هلامدتسا نم

 فرعها

 ًاهئاوا ةيروبنودباف صم عافتنالاقح بحاص لمح اذا -- ا/ ؟6 ةداملا
 ماكحا قفو تانيمضتلا بلطي نا عافتنالا قح ماتخ دنع هلف رخآ تالا_##ا

 هتاسرساتلا ذا هلف تانيمضتلا ءاطعا نع كللاملا عنتما اذاو , نيغلا لاوما ةرادا



 ل
 ةشاسلا هتلاح ىلا لاملا ديعإ نأىلع

 . تانمضتلا ىف نامزلا روم

 ىف كلاملا اهارجا ىتاا تالدبتلا نم ةدلوتملا قولا نأ - 9 ةداملا

 اضيا عفتنملا اهارجا ىتلا فيراصملا نمو ةميقلا صقن نمو هنم عفتنملا لاملا

 لاملاةدام"عرات نماراسبتعاةنسرورك طقست؛تاسيس اتلاذخاو علق ةيحالص نمو

 عافتنالا قرع - عافتنالا ماكحا

 ةدافتسالاو لامعتسالاو ديلا كلميأك عافتنالاقحبحاص نأ »07 ةداملا

 اهنبججواماكحا نسحا ىعارب نا هيلعواضياهنم عفتني ىذلا لاملاةرادا كلم هناف

 . هقوتح لامعتسا دنع ةرادالا

 ةيعببطلاراثالا
 نوكت عافتنالا ةدم لالخ ةلصاحلا ةيعيبطلا رامثالا نا 7م ةداملا ١

 تانيمضتلا بلط عافتنالا قح بحاصل وا كلامالو . عافتنالا ق- بحاصل

 ءازجالا نا «لوصحلاةميق زواختتال نا ىلع هعرزام لصاح ذخا نم ةيسانملا

 ٠ كلملا بحاصل ىه ؛لامال لودحلاو ةرثلا ليبق نم تسبا ىتاا ةم.تما

 : ضئافلا
 هتادراوو عافتنالا قح ىلع لمحلا لالاس ار حابرا نا - ا/؟ةةداملا

 هئاهتنا تح عاسفتنالا "ادب مويذ:٠ عافتنالاقحبحاص ىلا دوعت ةطسقملا رخالا

 عافتنالا قح غارف

 رخآ صخش ىلا تاذلاب صالا ريغ عافتنالا قح غارف نكي س 79٠ هداملا

 , ةرشابم هيلا غورفملا هاش هقوقخ لمعت كلاملا ؛كإذدنعو
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 ةراظنلا س كلاما قح

 هتيهامرياغمو ق ريغ *ىش لامعتسان عملا نا كلاما نكي سا ةداملا

 تانيمأ تلا باط قح

 بلطي زا هلفةكلم ىف تراص هقوقح نوك كلاما 5 اذا  بس»# ةداملا

 هكذامسا نكي عشب ًاقاعم عافتنالا قح ناك اذا عافتنالا ق- بحاصنم تانيمأتلا

 «لاملا ماستو ثايثالانودب تانيماتلا هذه بلط اضيا هلف ةميق ثاذقاروابرا

 , رابنالا ىف اهعضو ىنكيف ةيميققارواب قاعتي عافتنالا قح ناكاذاو

 ةينوناقلا تاعافتنالاو ةبشا يف تانيمأانلا
 طرشي الام بهو ىذلا صخشلا عرم تانيم اتلا بلطقال # بسس ةداما

 ةرنوناقلا تامافتنالا ىف تانيم اتلاءاطعإ ةي رونا , عافتنالا قد, ع ةلظناحلا

 . ةصاخ اماكحا عذب

 تانيم'اتلا مدع ءاطعا جيان
 ةيفاكةلهم لالخ تانيمئاتلا عافتنالا قح بحاص طميإل اذا س ا/“4 ةداملا

 هعدويو عفتنملادب عفر مك الاف كلاما عنا افالخ قح ريغ لامعتسا ىلع موادوا

 ًارخا الوصا ررش, نا ىلا ايف

 ىيفدلا كف

 ىمسر رتفد كسم ايلطإ نا عافتنالا قج بحاصو كلاملل الو ةدالا

 . ةرتشم فورصملا نوكي نا ىلع اهنم عفتنملا لاومالا

 + عفتملا ءاشالا ظفح ةفلك

 ممرتلاو ريمعتلاو ةظف احلا ىلع رويجعافتنالا قدبحاص نا يس ةداملا



1 
 جات هب عفتنملا ؛ىثلا طفح ناك اذاو , هلا5 ةميئالو طنحال نيمزأللا نييداعأا

 نوكيو كلاما رب عافتنالاق2بحاصفرخا ريبادُ ىلاوا كلذ عرم ىضها ةيلمع ىلا

 بحاصاهامعيف ةمزإللا ءايشالا كالملا رحب مل اذا , اهاامعا ىلع ةدعاسملاب اًماكم

 ٠ كلاما باس ىلع عافتنالا قدس

 رخآلا فيلاكدتلا و ةبسرضلا # ظفحلا فيرادعم

 طف ةيداعلا فيراصملا ءادا ىلع روبحم عفتنملا نا 6 س بسب ةداملا

 تناكاذا اها الباقم *ىذثلا. كلذ ناك ىثلا نويدلاو ليغشُتلا فيراصمو ىلا

 ليبقلا اذهنم ةرئاسلا !موبدو اهئارض ءاداىلع اروبي نوكي كاذكف اهضئافو

 نوبدلا ةفاك تناك اذاو عافتنالا ماود ةيسذب ةدوجوم فيلاكتلا هذه لذ ناو

 ةيسماب فلكم هناف هنم عفتنملا ثلا كلام اهادا دق ةبيرعضلاو عوالا اذه نم

 مل اذاعفتنملا نا ريغ . كلاملا ىلع بترتت هذه ادع فيلاكتا ناو . هالعا ةئيرملا

 هب فتن الوحي نا كلا_ءالذ ضوء نود,اضرق كلاملا ىلا مهاردلا نرم مزليام طع

 , دوقنلا كلت كرادتل دقنلا ىلا

 كالالا نورد ضُناف

 نويدلا مم رءاداب فلكم هاف كلم ىف عافانا ق> كلم نم ى العم ةدالا

 قولاومالا تدعاس اذا نودلا كلت نم هنئارب باطي نا هل نا ريغ هتدبق ىنلا

 .٠ نويدلاةيد'ا نم قبام رادقم ىلا هتدافتسا قح لزني ةلاخلا هذه

 ( هطروغس ) نامْضلا

 ىذلا*ىشثلانامذ نيم اتب فلك عافتنالا ق- بحاص نا س سو ةداملا
 يقاوةرادالا نسخ تبجوا .اذإكلاملا ةعفنمل هريغو قيرطا كالاهم نا هم عقتذي
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 ةفلكملا هده ناو ةدافتسالا قح مادام نامطلا ةرجا ىدؤنو . ىلا فرعلا
 ٠ نامغلا ىفاعوذوم هنم عقدتنملا “يلا ناك اًذاام ةلاج ىفناضيا ةدوجو»

 راك را لوقا ريغ عافتنالل ةدئاملا ةيصوصخلا لاوحالا

 نوكيال ناب فلكي لوقنم ريغ ىف عاف#نالا قد .كلم نم 4٠/  ةداملا
 دومأ قاقحتسالا نم رثكا ةذوخاملا راكألا نا . ةشءاف ةجردب ةدافتسالا

 كلاملا ىلا

 هنم عفتنلا يلا اط صصخلا ةهجلا
 صدخ ىتأا ةسهجلا لدبي نا عافتنالا قح بحاصل سيأ ال١ ةدالا

 ناهنكميال صوصخلا ىلعو. كلاملل ام ًاررض بجوت ةروصإ اهبلا هب عقتتملا

 الامعا ىر# ناهنكيالو ةيساساةرودب هلدءي ناالو هب عفتنملا لكش لدبي

 تاليدعتلاب ونال ىتالاوحالا ىف ىتح كالاملا نبي نا نودب دقاوااو ردحلا6

 ٠ لوقنملا ريغ اهل ص مخ ىتلا ةمملا ىفيساسالا

 شاردالا

 شرا. كلاذ نمد فت-4شاردالا نم عفتالا صخشلا نا .- ا/4؟ ةداملا
 رظناا فطع الطي نا كلاملاو عافتنالا قح بحاصل عنكم . يسانم بيثرتب

 رك ًاراجشا عطق دق ناك اذا , شرحا ليغشآ بوب رت ماظل دنع مهقوقح ىلا

 تاردملا ءاليتساو قيرطار جاثلاوةةصاعلا ريث “اني ةداع ةداغتسالا هيضاق' 16 م

 ناوا اهيردن اهيف ررضضاا قال نكمي ةروصيب شرحا ليفشت بحي كلذ دعبف

 رثأ | ةعوادتملا نادشالا تالدب نا . ددج لاوخا عم قفوت هنبنشت لاوحا

 ٠ صتنلا لال اهدراو صصخمبو ع رتسو ءدافتسالا هضتش اهي



 لما
 نداعملا

 بارثللةمتملا هئازدا جر ىقلا ءارشالا نم عافتنالا قس نأ ب اله ةداملا

 شارحالا نم عافتنالا قوة ماكحا عبي ندعملاك

 يقل ءاشالا و كالهسالا ةروصإ) ةلصاحلا ءايشالا اع لاءءتسالا

 اهمافاردقت

 ىلا دوعت اسهكالبمساب اهم عفتذي ىتلا ءايشالا ةيكسلم نا  ا/45 ةداملا

 ,عقانملا ”اديموي اههايقاانيدم نوكي عفتنملا ناو , هفالخ مكحدجوي ملام مفتنملا

 نا هتميف ريدق دب لوقنالا نيغ هيلا مس ىذلا عافتنالا قد بحادضل نكي

 نوكي اذه هقح لاسمعتسا دنعو , هفالخ حرص نكي ملام ءاشي امفيك فرمدنتي

 ةعتماو تاناورطاو عرزلازاواك تناك اذاأممفره:ملاءارشالا نا , اهءايقابايدم ٠

 هويدىدؤيو عوذااوا سنجل نيع نمءارشا ىطعي زا عافتنالا قد بح اصلف ةيررا

 ةدافتسالا لومش  سدلا
 , هدراو ىلع كيلا قدح ىله.إ نيد ىلع ع فتنالا ق> نا الو ةداملا

 بجي عافتنالا قحو ءادالا ةياطم ىلا ةدئاملا ةيكسلعلا تافرصتلا ةفاك نا
 ةيودت لجالةيوس اهءجارينيدملاو , اكرتشم عفتنملاو كلاملا لبق نماهؤارجا

 بلطي زا عفانملاو نيكلااملا ندي ركل نكميف ةكلمل ةضرع نيدلا راص اذا.هنيد

 ةنسطلا ةرادالا اهضقن ىتلا رهادتاب رخآلا كارتشا
 ةيضتلاو ةيذئانلا 0١

 كلاملا نم .دحا ىلا نيدلا ءاداب نوذاملا ريغ ندملان| - مكة ةداملا

 عافتنالا بحاصنا , لدعلابتاك ىلاوا ةيوس امهبلانيدلا عادباب فلكم عفتءاو
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 نم لكلو . لاما سار نم ةلمسا ىفو هئادا راص ىذلا ”ىثأا نم عفتني نا هل

 اهيمشيوةنيماماهسا ىفلاسملا ا عضو بلاعي ناعافتنالا قد بحاصو كلاما

 نينثادلا كبل بلاط قح

 اهب هتح قاءملا نويدلا هكيامت باطإ نا عافتنالا بحاصل ب الئ ةداملا

 عقو اذاف . عافتنالا ادب ن م ارايتعا رهشا ةثالث لالخ ةميقاا تاذ قاروالاو

 اهرودمويةم.ةلاتاذ قار 0 نيدلا ةميق كلما بداصا انيدم نوكيف كيلعلا

 ملاذا .باطلا نع كلاملا لزانتي ملام اهاجا نم تانرماتلا ءاطعابارو.< نوكيو
 .نيماتلاءاطعادعي نوكي رودلاف تانيم تلا بلط ق> نعلزانت دق كلاما نكي

 كد نس لرش كلا نع
 امممسق لاغشا وا رادو سولجلاق- وهىنكسلا ق- نا - /44 ةداملا

 عافتنالاق حب ىتلاماكحالانا . ثراولا ىلا لقتتبالو رخأآلا قطا اذه كلمالو
 . هفالخنوناقلا ىف "رواطسم نكي ملام ىنكسلا قح ىف ةيراج

 كسلا نع لو
 هجايتحال هيحاص قح قفو ىنكسلا قح لومش ردشب : 74ه ل ةداملا

 دارفاعم هب هت>-قاعتملا لوقنملا ريغ ىف ىنكسلا هل قألا بحاص نا. ىمخشلا

 ىنكسال ايحاصاك نم .:هص>شل اريصحنم هنوك حرص دق نكي ملام هتلئام

 كرتشاا لامعتسالل دما ءانبلا كوذ نك همام ديفتسي زا ك«امانبلا نم مسقي
 فيااكتلا

 اللا[ تالس ارتاح ىكسلا قد هل نم ناك اذا - اله - ةدالا
 ةقلمتملا فيراصملاب افلكم نوكسيف ةلقتسم ةزوصب قدنفلا وا رادلا ماك نه

 كالملا عم اكرتشم ينكسلا قح لامعتسا ناك اذاو. ةيداعلا تاريمعتلاك لاب
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 * كلاملا ىلع تترتت ةظفاحملا فيراصُف

 تأ اشنالاقح

 ةدرع لع ءاشنالا ليو هنأش نءق ةئراقح سسايزا كلاملل - اله١ ةداملا

 اذه كيلك نكميو ةدوجولات أ اشنالا ءاقبا وا ثلاث صخش ةعفنمل اه وا

 قافترالا قح ديقبو, هفالخ ةل واقم نكتملاثراولا ىلا لقتنيو . رخآ قا

 ٠ لوقنه ريغك؛ لالقتسالاو| ماودلا ةيهام ارئاح ناك اذا وناطلا لحس ىف اذه

 رخآ ألا ةصرع يف يذلا عبتملا ىلع قالا

 ناهلرخالا ةصرع ىف عسبتملا ىلع ق->هل ناك نءنأ الها ةداملا

 هلو ٠ هتلاسا وا ءاملا ذخال ةاضتقملا هدعاسملا ءاطعا ىلع ةصرعلا كلام رب#.

 ٠ هفالخ ةلواقم عكست ملام ثراولا ىلا لقتذنو ه هريغ ىلا قا اذه كيل

 هاد وا القتسم ناك اذا لوقنم ريغك وباطلا لجس ىف قألا اذهديقو

 .رخآلا قافثرالا قوّمح

 رخا قارا قوقح نسي نا كلملا بحاصل نكي  ا/ه# هداملا

 فدهلا م.ابآتو رورملاك ةئيعم ةداقتسال ةلمحتم نوكت نا ىلع هتصرع ىلع

 هفالخ ةلواقم نق ملام ريفلا ىلا قوقحلا هذه كيل؛ نكميالو( ىميلعت ناشن)
 ةلخادلا ماك-الا نا ٠ ةداتمملا اهحاص.تاجايتحا ىلا رظناب اهاومش ردقيو

 اضإيا ءال 5م ةيراج قاشنرالا قح ىف



 ”ةاسس
 0 غل ال
 ١ م ل

 لولا ريغ فلك

 00 ريغ ةنلك 0 5

 را كيلا ةلوقنلا يح نظن نشل وش ىلإ ىذ ءاطعا ذا "و ل2
 لك ربا نحأ لوقتف ريغ نحادص طاق ةناكلا دنع سرسأ: نكفر
 يشالا و هنمدافتسي ىذلا لوقنما ريغتاجارتحا نوكت نا مزاللا نمو . اضيا
 ادهنس كلذ نه ىناث هو لوقنملا ريغ هام عم ةيسانته لمستوا ىلعل ىنلا

 ْ ةماعلا قوقحلاب ةقاعتملالوةثملا ريغ ةقلكو داربإلا

 قملستلاو بامتوالا-- ظواامااو نسال
 راد لوتس ى اهدإق لع لوذنلا نيغ ةفلظ نيستا يقع هدا

 لاتناكاذا . لحيسلا ديقيف ةنلكأل ةميقك كرثلا مهارد نم أرادقم نيعإو

 رودي ردشب نأ نكمب ملو ةنيعم ةنمزاب *ىث ءاطعاوا © وش لمع هرع ةرايء ىف

 ءايشالا نم لمعي رأ ىلع لام ةنس لك ىفنيرشعلا نم ذحاو ةفاكل ١١ ةميقف ىرخا

 1 0 ني ةيكلم ماكحا' عبتتلو هقنملا ريغ سقيلاكت ليجحستلا تاكا كاران

 .هنالخمكح نكي ملام

 ةماعلا قودحلاب قلمتملا لوقنملا ريغ ةفلك

 ءاعلا قوقملاب ص:خلا لوقتملا رينب ةقلعتلا فيلاكدلان| ب الهه ةداملا

 0 ذل اون , هفالخب مكح كالانه نكي مام. يداك



 نمل
 سسأتبال_ فيلكتلا اذه ناف ؛ دحاو لوة:ء ريغ ىلع هفيلكت”سيسأت ق- بلط
 ليحستلاب الا

 نيم'انلا دصُمب لونملا ريغةفاك
 ريغ فياكت ىف ىرجت داربالادنسب ةقلعتملا ماكحالا نا الواب ةداملا

 . نيدل انءاض نوكيز" ال سسا ىذلا لوقنملا

 ةماعلا طوةسلا باوسأ
 لوقنملا ريغعايضبواهديق نيقرتب طقست لوقنملا ريغ ةفظ نأ - /ورةداملا

 كلامنا ءارثلاو لزانتلاك طوقسلا بابساعرم ببس دجواذا ايلك اءايض ديقالا
 لجسلا ىف ىذلاديقلا نيقرت ىلع قفاوبنا نيادلا نم باطي نا هل لوقثملا ريغ

 ءارششلا بلط نئادلا قح ها رتشالا
 ناكاذالوقنملا ريغةفاك ءارتشا كلاملا نم بلطي نانئادال ابهدقداملا

 ةنالا تالاخلا ىفو ةلواقع هلاثوذلام

 .مههرطخ ىف نئادلا قوقح لءج ةجردب ديقملا لوقثملا ريغ مسق اذا ١

 . .صقنلا كلذ ”اقلت نيمئات نودب لوقنملا ريغ ةميق كلاملا صقنا اذا - ؟
 5 هنادابوا هلمعب امزام ناكام طي موا كلاما لمعيمل اذا ملا“

 | ٠ تايلاوتمتاونس :

 ديقلا لوقنملا ريفدلام ءارتشا كلاما باط قح
 ائوذامزاك اذا ءارسشلا بلطي نا ديقملا لوقنملا ريغكلالنا ٠+ ةداملا

 | , ةم“الا تالاطاىفوا ةلواقو هل
 | ةفلكا هيحوو .تسسا:ىذلادصقلاماكحا رخ الا فرطلا يارب ملاذا - ١
 تسسادق .ةفلكبلا تناكولر ةفلظيلا سيسا# ىلع ةنس نوثالث تضم اذا -؟



 ةئس نوثالث تضماذا هارتشا مدع طرتشاوا ةئس نيثالث نم رثك ال

 ءارتشالا ىح لامعتسا لجال.كلذي لاح لكىلع نئادلارب نا نيدملا ىلعف

 دي انلا اف طرتشا ىتلا لوقنملا ريغ ةفاك ءارتشا نركميال

 ءارتشالا لدب

 قنا ىلع وباطلا ىف ةلدسملا ةفلكلاا ةميش ءارششلا ىروك - وبو؟ ةداملا

 , كلذ نء لقا ةيقيقحلا ةميقلا نوك تالا قح

 نامإلار وص

 بسكي امنا . لوقنا| ريغ ةفاك ىف نامزلا روم ىربال  ةبو» ةداملإ

 انيد نوكيام حجرات نم نامزلا روم ع.دي ىطعيوا لمي نا بح امث لليجعتلا
 ديقملا لوقنملا ريغ كلام

 نئادلا ىقح - ماكحالا

 اما الا نيدملل ايصخشايلط سس اناللوقنملا ريغ ةفلك نا س »# ةداملا

 نوكي ؛ ل.ءي اموا ىلعميام.ديقلا لونا ريغ ةميق نم نبد ءافيتسا قح حام

 ذانح جو 8 ليجعتلا هءاستك اخت رات نم تاونس ثالث دعإ ايصخش انيد

 5 نيدلا اذهأ انيمات هنوك نه ديقملا لوقنملا ريغ

 نبدلا ةيهام

 انيدم ديدجلا كالاملا نوكيدةلالوةنا ريغ كللام ريغت اذا - الد4 ةدالا

 ء ىرخاةلهامم ىلا ةداح نودب لوقنملا ريغ ةفلك عوضوم ىف ةلخادلا ءايشالاب

 يتلا ماك_حالاك لوقساملا نيدغ ىلع اماكسعا دلوي لوق. ذملا ريغ مق نا

 8 داربالا تادا ب صا
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 | وهنلا ريع هز -

 ةماعلا ماكحالا

 لونا ريف نهر لكتشا ب طوردألا
 داسإوأ ) َّك هتويبا ١ ني« انتل, لوقثملا ليغ نور 0 6 ةدالا

 ناك لك شى اب عون# نهر لكفاذه ادعامو, داربالا دنس لكشيو نيم انىذ نبد

 لالا سأار - نءؤلا نيدلا
 نيسع٠ نيد ءاسقلت الا سس اتيال لوسقنملا ريغ نهر ب ايدك هداسملا

 مظعا وهام ناوي نيفرطلا ناف ائرعم نبدلا رادقم عركي مل اذا . كرت دقني

 ٠انيمات لكشأ نال هديق

 نانا
 نوكت "نا ىلع ةير<4 ضئافلا رادقم ائيني نا نيفرطلل الداب هدانا

 . ةظوذح ةارملا ماكحا

 انهر نوكي نازوح لوقنم ريغ لك :

 . واعلا ىف لج نا آلا :زودال لوقا نيغ نهر نا ب الكم ةداملا

 ادحاو لومنلا ريف نك اذا - نإ يد لل نييعأ

 ٠ نهرلاب ديش ىذلا لوقنملا ريغ نييعل بحي .- الكح ةدالا
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 ٠٠١ هوباطلا ىف ةلسسم م.دقتلا يفك نكت ماخا لوقالا رخل ءازجا هر نكمال

 : دحاو نمرثك | لوقنلا ريغ ناكاذا

 ”لاوأ دحاو كلام ادثاط لوقنم ريغ رم م1 ناك اذا 2 ياب» ءذالا

 لاوخالاةفاك ىفو . هنيع نيدلل هنهر نكميف اكرتشموالسلتم نينيدم صاخشل

 00غ ندي دحسأو قوتنم رغم ذك | ىلع اخو سنن ىلا شالا
 مم ةبسانئتمةروصإ تانيم اتلا مسقن نا بيكو . نيدلا اذه نمترعم ةصلع دقت

 . هفالخم ةلواقم كانه نكم ملام ةفلتخلا ةلوقناا ريغ مايقا

 ليجستلا -- سيسلالا تس طوةسلاو شيسئاتلا

 تآ انت ءالاءوياطلا لبس ىفه ديب لوقتملا ريغ ءرهر نسم انيس بالا, ةدامل

 ةيعدرةرودب مافابملاملوقنملا ريغ وهزب قامتملا دقعلاربشميالو ةظوذ<؛ةنوناق ةنيمملا

 صخش نم رثك | ىلا ادئاع لونا ريف ناك اذا

 هتصح ديش نالوقناا ريغ ىف صصألا بابرا عم لكما نا - ا ةداملا

 معاب ديشناالا كرتشم كلم ةلاع ىذلا لوواملا ريغ نهر حصيالو نهرلا قل

 ْ ءاكرشلا ةفاك

 طظوفسلا

 لوقنملا ريغ عايضبو هديق نيقرتب لوقالا ريغ نهر طقسي ب ايابس ةداملا

 . صاخلا هوانا عبات ةماعلا عفانملل كال.تسالا بيسل نهرلا طور دنا .ةهامتن

 علمقلا ديح .و دنع رذا ئذارا ىلإ تانيمأاتلا ىدعت

 تحنوا ةموك-طا دين ةقاتلا ىخضارالا عطق ديحوت دنع ال4 ةداملا

 ياباقم ذوخن املا ضرالا ىلا لقتتت عطقلاهذهديش يت تانوهرملا نإ ؛ اهتراظن
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 نوبدل ةةوهرملا مطقلا ماقم ةّئاقلا ضزالا مامث نأ . اهبيئرث ىلع ظافتحالا عم

 نكما اذاو. مطقلا ىلع :ىذلا نهرلاب ديقّدت نوه ص ريغ اهنم مسك ىتلاوا ةفلتز

 .ىلوالا بييثرتلاب ظفتحم

 كارتشالل نيدلا قح

 ةرجؤملاعطقلا ىلعىفلا نهرلاق وقح كارتشا نيدملل نكي ب الاله :ةداملا

 , .رهشا ةثالثب ةيداتلا لبق كلذي ربي نا ىلع اهديحوت ةيبابع . ىلا

 ةيدقنلا تانيمضتلا

 نهرلا ىوت<ديقملا لوقئلاريغل ًانامض ىطعا دق ناكاذا س بك ةداملا
 , ةجردلا نييب اوناك اذاو مهبيترت بسح نينثا دلا ىلع عزوبي نامضلا اذه ناف

 وانبدلا غنم نيرشعلا ىف دخاو نم رثك ١ تانيمضتلا تناك اذاممايلظ ةيسنبف
 , نئادلا ةقفاومزودب نيدملا ىط.ئالفديدجلال وقنا زيغاانيم ان لكشت مل تناكاذا

 نئادلا قح لوم

 امو . ةممتملا هلازجاو هتاورفت لمشي لوقاملا نيغ نهر  يربوب ةداملا

 لجسف ةروكذملاءايشالاوةحارمد تاعرفتلا عم نهرلا دنس ىف اروكذم ناك

 اموك تبشب مامتاءرفنلا نم ةدودعمنوكتق دنفلا تاشورفمو ةنبك املاك وباطلا

 ةظوفحم تاعرفتلا ىلع ثااثلا صخشلا قوقح نا. انوناق تاعرفتلان رم نكت مل

 راجبيالا
 ىلا ةرجالا لمشي روج“املا لوقنملا رتغل ديقملا نهرلا بالم ةداملا

 مكحلات قو نموادق.لا ىلانوهرملا ليودتل نادلا امير ىتلا تابيقعتلا ثقو

 الا يتلا اذهب نجم اةسملا بااطبالو . دقنلا ىلا هيوم نمز ىلا نيدملا سالفاب
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 ىتلاةيقوتللا كلاملا تافرمصت نا. سالتالا نالعا دعب وا تاينئنتلا هغيليت دعب

 نينكادلا لبق نم عضوي ىذلازجحلاو هداعيم لحي مل ىدتلاراجعالا قم اير

 تاريقعتلا ءارجا ىف ىذلا نئادلا قب ربتعمريغ ؟ راالا اذه ىلع نب ره الا

 ليجمتلا راحيالا بستنكي نأ لبق دققنلا ىلا نهرلا ليود>تل

 نامزلا روم نابرج مدع

 .بلاعلا ىف نامزلا روم عم لوتنم ريغ نهر ليحست نا  ببو ةداملا

 ريبادت  لوتالا ريغ ةدبق صيقنت هاجت ريادتلا - تانيم'اتلا

 طظفحلا

 نوهرملا ةميش طخ كلاملا لبق نمام لءف عوقو دنع - ا/ه.٠ ةدالا

 نذأي نا نكمي مو نيدملا ىلا تاهيذتلا ىرجيبل مك احلا عجاربنا نئدللف

 ءاقلت نم ريبادتلا هذه ذاخا هل كلذكف ةمزاللا زيبادتلا ذاذكاب ىادلا مكاحلا

 ناو «فيراصللاب انيدم كلاملا نوكي كلذبو . ةكلم رخاتلا ىف ناكاذا هسفن

 ريغ ىلعهلجتلارخالا فيلاكتلا| ىلع حجرالا نهرلا قاع رثاحت نوكي نئئادلا

 فيراصملا هذه ليجستا اجاتحم نئادلا دوكي نا ن ودب لوتنملا

 ا حالا لاخلا شيس'اتو تانيما اتا

 ناوا لوقنملا ريغةميق لزأت لاح ىف ثانيمأتلا باط نادلل - ال41 ةداملا

 هوجودسنع تانيماتلا بلطي نإ نئادلل كلذكو قباسلا لاحلا سيس ا” بلاطإ

 هاطعاىذلا لجالا لالخ تانيماتلانئادلا ىد'اي مل اذاو , ةميقلا لوزن ةكمامت

 لباقي نيدلا نم رادقمءادا بلطينا نئادالف قباسلا لالا سسؤي مو 6 اهلإ

 تائيماتلا صقن



 كلر 0 يي نعل
 : 1 الف كل املا و نودب 00 :ةمرق تن 0 ادا 0

 : 0 0 نم ملا ضع كلا 3 ُ

 1 نهرلاب 0 لوقا ريغ نم ةعطق كاملا 0 اذا - رع هد

 ” ةينيعق واح لوتناا ريغ دية خالص نع كلاملاةغارفاةربعال تاك

 - ةسنؤا|تاقافترالا ةفاك لعمدق, لوقثملا نيغ ىلع .نئادلا نهر قح
 ىتااقوتأا هذهفلقذاا ىلا نوهرملا ليو دنع لوقثملا ريغ تايفاكمو

 ”قواحوا لوقللا ريغ فيلاكتنيقرت ةلاح فو اقرت ل والان

 . باحصأ زو دقنلا ىلا نوهرملالي و .دنعو ىلوالا نئادلا بلطي قاف"

 . دقناا كلذ نمهقوقح'ةمبق ءافيتسا ف نيرخؤملا نينثآدلا ىلع ناحجرلا قوت

 0 تانيمانلا ةج

 .ةجردلا وق تانيماتلا لكشب لوقثملا ربغ نمر امدنع ب - 1 :دالا ٠



 حبلا رادقم تناك ةجرد ىا ىف نهرلا قوقح سيسئات نكميو . !هيف ديق ىلا
 هيلع مدقتيام دوجو دنع دك ةحرد ىفوأ ديقلا ىف نيع ىذلا

 بترقلا

 ديف فل تاحردب لوقنم ريغ ىلع درفنم نهر سس اذا - ابمكةداملا

 نا كلأاحال نكميو.ةيلاخ ىث ىتلا ةحردلا ىف نئادلا لال رك دحاو نيقرت

 ىتلا تالواقملا رابعا نا . هنيقرت ىرجا ىذلا نهرلا لحم ارخا انهر ساي

 ىلع فقوتم ةيلاخلا ةجردلا ىف نيرخؤملا نينئادلا ىلا ةدافتسالا ق- ىطعت
 وباطلا لحس ىف اهديق

 ةيلاخلا تاجردلا

 مدسع دنعوأ ةرخل اتم ةحرد ىف نهرلا قح نست ا: دلوع اداب ةداملا

 وامدقم نهرل ادنس نادلالامعّسا مدع دنعوا هيلع مدقم ل نهر دودو

 لوقثملا ريغ نع ناف : ديقملا غلبملا رادقم ىلا مدقملا نيدلأ لودو مدع دنع

 تفتليإال ومهند بسح تاننما اتلا باحصا| نينا ادلا ىط»إ دقنلا ىلا 39 وك دنع

 تاحردلا ىلا

 دّقنلا ىلا نوهرملا ليوحت ةيفيك

 نيدملادؤيل اذالوقنملاريغ نمي نم هبلط نئادلا ىفوتسي س 7مم ةداملا

 ىلعزهر سسا ناك اذاةلطابلو::م1 ريغ كلم نئادلال ول ةلؤاقم لكف هند

 .دحاو نمزب اهعيب باط ىلع روب< ئادلاف هئيع نرد دحا ,لوق.م ريغ نم رك |

 ايرورمض هعيب ناكامالا ءارجالار و. ام عيربالف كلذ عمو

 عييلا لدب عيزوت
 هنيئادلا أ , مهين بسسخ نرثادلا نيل اونالاريغ وب لدب عزوبي 944 ةدام
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 مهمابلط ةيسْنن لدبلا ىف نوكرتشي ةدحاو ةجرد ىف

 تانيهاتلا لوم

 ءالؤه نثادلا نمؤي لوقثملا ريغ نهرنا او. ةداملا

 لالا سار -و

 ةيضاملا مايالا ضئافو ب.وتلا فيراصءدا؟

 لوقا ريغ عيب باط تقوواسالفالا تقو مها الح تاونس ةئالث شاف دم

 نيملاضكافلا رادقن نوكير.الو نيخالا داعبملا نم ارايتعا ىر ىذلا ضكافلاو

 نيرخؤلا نيئادلاب ارارضا ةئىلا ىف ةسّ> نم رثك االوا

 فيراصلا ل جال تانيمأاتلا

 نيماتلات ارؤجاو كونا نيغ ةظفاحل فيراسصملا نا ح بو؟ ةدالا

 06 نيدلاك ةنمؤ..لاملا باسل ( هطروك.س )

 يضا رالا حالصا ةحّان نهرلا قح

 تيرجا ىتلا تاحالصالا ةديبتاب ىضارالا ةميث تداز اذا بوبس داما

 نئادلا ةدافتسال نهرلا قحب هذه ىضارالا ديه ناكلامالف ةموكنلا ةفرءع

 قطا اذهديّقو فيراصملا نمهتصح باص'ام ىلع فرصا ا لجال هضرقا ىذلا

 تناك اذا اما ىشارالا هذه ىلع ةديرقما فيلاكتلا' ةفاك ىلع مدشيو لجسلا ىف

 قب هيضارا ديب نأ هل كلاماف تاحالصالا هذه فرضو كرتشت مل ةهوكسملا

 رثك الا ىلع هفيراض» ىثاثل نهرلا

 نهرلاو نيدلا طوقس

 ىئارالا تاحالصأ يف فو رصملا صصح لب اةمديقملان بدلا نا - اوبس ةداملا
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 ةسؤا نع لقتال ةيونس طبساتثب ىدؤي ةموكسملا ةئوامم نودب ثيرجا يللا

 ةيونسلا طيساقتلاو نيدلاقح ىف نهرلا قح طي سيو لاملا سأر نم ةئاملاىف

 همه ربسح نورخؤملا نوتئادلاءدشو ملحم ند ارابتعا تاونس ةثالث دعب

 ١ : نيم'انلا نيم

 هاضربالا كاملا ىطميالةءا>ءملا بكمل نيمئاتلا نامضغ نا لوك ةداملا

 تائيمضتلا هذهناف كلذ عمو ٠ لوقاملا ريغ ىلع نهرلا قح نب رئاخلا نينئادلا ةفاك

 ,ةشاسلا هئلاج ىلا نهرلاب ديلا لوؤنملا ريغ ةداطا لجال تانيم ان كلاملا ىطعت

 ةظوفع قبرا نيمثات ماكحا نا

 نئادلا ليثك

 ةقالعلا باحصاوا نيدملا باط ىلع: حلصلا ؟ احن نيمي اوم ةداسملا

 نابجورالجعتسم ارارق ذاثلا بجو اذااه ةلاخرف نئادلا ىلع امقنيرخ“آلا

 الويج هنكسموا همسا ناكو هيف نئادلا لخدتي
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 فال امعلا
0 

 ( كه ورا) نيماتلا

 : هئيهأم هئياف

 بجو.سواالاحدوجومنيدني.انل كهتوبيالا سيس ان نكمي س ويك ةداسملا

 بج الةروصلا هذهبدبقملا لوقنملا ريغ ناو . هدوجو لمتحلا نموا لبو:-لاىف
 ٠ نيدمال اكله نوكي نا

 سيس الا نا طوةشلاو سلا

 ناك ناو وباطلا لجس ىف ةيئاث ةجرد لغشي نيمئاتلا نا بهي ةداملا ٠
 ليح | ىفهعتو:ىلعظفاحممناو تباث ريغوا نيعم ربغ هنما ىذل باطلا رادقم

 نيماتلا نع ةروصوباطلاروم ام ىط». لوحتلا نم نءؤلا نيدلا ىف عقرامهم

 نم ةدودعم نكتال ةروصلا هده ناو . هباط ىلع ءانب نئادلا ىلا سسؤل]

 ليجستلا حرشناو . ليج-:!!تارثال ًارادمن وكت اهنا ريغةميقلا تاذقاروالا

 ٠ ةروصلا ماقم موش هيدصتو ةلواقملا ىلع

 ديفلا نيق رث - باطلا طوّدس

 نم بلطي نا ديزاا لوقنملا ريغ :كلامل نيدلا طوقس دنع - اوم ةداملا

 وباطلا لجس نم هديق نيقرت نئادلا

 ايصخش لؤسملا ريف كلالا قودح

 ىسي نا رخا باطل انيم ان هياع سسؤملا لوقنملا ريغ كلام - بوه ةداملا
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 موو ٠ نبدملا قي يتلا طورششلا قفو نهرلا نم لوقا ريغ صلو ئيدلا

 هلمقسا ىذلا نيدلل نئادلا ماق»

 هلوصا و نيم الا نم صالختسالا طو رش

 نمهتميق نم شك | نيدب ديقملا لوقتملا ريغ بستك | اذا - مع٠ ةداملا

 عيبلا لدي نينئادلا ىلعمي نا هلف ابصخش نويدلا هذه نع لوئسم ريغ ناك

 نم لوقنملا ريغ صاخبو ضوع السب كلمت ىف لوقنملا ريغل ةررقملا ةسميقلاو
 رهشا ةستس لبق نينئادلا اذه يو . تابيقعتلاب هدبلا لبق كلذو نيمأتلا

 نيب هفلك ىذلا دسقنلا عزويو . نيمأتلا نم لوقنملا ريغ صلخيس هناب ارب رحت

 مهيد بسد نيزئادلا
 ةديازما

 دعب نوهرمللةينلعلا ةديازملا اوبلطي نا نينئادلل نكي - مع١1 ةداملا

 ريغ بستكا نمغيلبت موب نم ارابتعا رهشلالخ كلذو ادن هغراصم عفد
 نالعالا دعإ نيرهش لالخ ةديازملا هذه ءارجا بحنو ه مييلا'هفيلكت لوقنملا

 عقو ىذلاغابملا نم رثك | ةديازملا لدب ناكاذاو . بلطلا عوقو موي نمو

 فياكتلا بحاص ىلع دوءيةديازللا فرصمنا.نينئادلا ىلععزوي هيلع ف.اكتلا

 نئادلا ىلع كلذ سكع ىفو فيلكتلا لدب نم رثك | ةديازملا لدب ناك اذا ايف

 ٠ ةديازملا بلاط

 رايخالا

 ايصخيشال وة سم نيم اتلاب ديقملا لوقثملا ريغ كلام نكيمل اذا - مح١* ,قداملا

 .هقحب اربتدم نوكيل نئادلا ع هيلاةيداتاا نئادلا باط غبلوق بح؟ نيدلا نع
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 كيلذلا _ نهرا وةيكللا_ نيمثاتلا 9

 ىف اريذ” لمجال ك هتثوبيالاب ديقملا لوقثملا ريغ كيل نا - مهعنداملا

 دريدا كلاما نكيل ٠ هئالخ ةلواقم كانه نكت ملام هنانيماناو نيدملا ةنيحو

 ةدزس ىف الوا نيردملا هاجم هت هظافتخا نيد م نئادلا ناكو نيدلا لبق اذا

 , ةنيد ند ىلوالا نيدملا صاخش ةيروح ةروصإ

 ديقملوقنم ريغ وا نيناتلاب ديقملالوقثملا رغم امسق كلماذا> م4١ ةداملا

 مسق لف ىلع تانيمانلا عزوتف مسق وا كالاملا نيع كالما نم ةرودلا هذه

 نينئادلا رم عميزوتلا اذه لبةيل نأ نكميو . هفالخ ةلواقم ْن :ملام هديل بدبوس

 عيزوتلا بادتك ١ نم ارايثءارهشةدمىف كلذو ةنس لذاخ:هنيد ءادا بلاغإ ل

 ناكونويدلا نم مهصصح باصااملوقنملا ني ى كم لبق اذا .٠ ةيعطقلا ةنص

 نيدملا 1 ؛ هئزس ف اربر# ىلوالا نيادلا هاو هزح لئانتدا نام / نئاذلا

 ٠ هنيد: نم ىلوالا

 نئادلا رابخا
 لبق نملوق 1 ريغ ملا 108 نيردلا لوبق نئادلا رب - م6٠: ٌمدالا

 مرات نم ارابتعا'نئادلا نابب لجالىر# ةنس ةدم نا . وباطلا رومام

 . رابخالا اذه

 نيدلا كيك

 كهتوببالاب نمؤملا نيدلا كيلم ةحصىفليحستلا طرتقيال ع مه ةقاملا
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 ىنوناقلا ك هتويالا اهاجسي ىتلا لاومألا

 .هك ةثؤبيالا ليجسآ اوءلطي نا هاندا ةنيملا صاخشالل مهاب ةداملا
 ٠ همياب ىذلا لوتثملا ريغ نمث نيمئاتل « ميابلا ح ١

 تابولاهملالجال مهب كرتشم لوق:ه ريغ ىف صصخلا بابزاو ةثرولا - ؟

 ف مه اهتشالكللا ااوادهمتل !ةثرويف مهن ءاط لجال ةلمعلاو نودهعتملا 0

 غارفل ةريغالو !هوطعي ملوا مزاوللا اوطعاءاوس لوة:ااريغ ىلع تااشنالا

 ةلواقع . ةروصلا هذه ريغ ك هتوويالا قح نوناق'ا مهاطعا نيذلا صاديشالا

 .٠ اهدقع ق.س

 صصخلا با راو ثراولا 6 ميابلا

 لالخ صدمحلا بابراو عيبا كهتوبيبالا قع ليد ف 0 ل

 ةيكلالا لقت دعب رهشا ةثالث

 ليجاستلا كا لن ودها د ةلوغلا

/ 

 وباطلا لحس ىف نبدهمتملا و ةلملل هتومالا قع ديقزر# - م9٠ ةداملا

 ليجستلا باط نك ةباهلا قو لمعلا ءارحا مىءازيلامون رهشأ :ةالث لالخ

 نئادل اناكاذا ليجستلا اذه ءارجا نكم لمعلا مات ىلت رهسا :ثالث لالخ

 ًانيما هكلاملا ىطمي ملام لبجستلا بلط نكمبال ةمكحلا هب تمكحو نيدلا لبق

 , دحاو نئادل ايفاك

 بنا رتلا

 مماسيلط ءافيتساب قللا نؤكلي لاوعلاو نيدهعتملا نا, م١1 ةدالا
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 ةفلت# خميراوثو ةدح ىلع لك دبق ناكناو ةيواسأم ٌةروصإ

 د زانتمالا
 ىلا نوهرملا ليوحم نم لا_علاو نودهمالا ررضن' اذا مؤ 1 ةداملا

 يلع مهل نيذاا نونئادلاف ؟ .مايلط ةفاك ءاقيتسا نم نكملا مدع ةرودب دقنلا

 نونوكي بيترتلا ىف نومدقملالعلا مهل نوكي نا بحي نيذلا وا ررضلا عوقون

 عيمح نم ررمشلا نم ةصرعلا باصاام ليزتت دمب قابلا ررضلا نامشب نيفلك#

 رج ىلإ لوقا ريغ نهر دنس كل» اذا بيئرتلا ق ماقا نئادلا مهصصح

 امدنعوكياعلا بيسي لماعلاو دهعتملا هتءمرحب ىذلن راد ةاا نع الوثدم نوكي

 لجستال لمعلاب أدبلا دنع ةقالملا ىوذ رابخا ىلع ءانب وباطلا لجس ىف رشو

 لوقنملا ريغ كلذ ىلع ةدملا ماتخ ىلا ك هتوريالا ادع نيمادلا عاونا ا

 كل
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 هلا لصفلا
 داربالا تادنسو ك هتوببالا تاذ نيدلا تادتس

 هتيهام كك هيراف كله وببالا تاذ نيالا تادنس

 صخش نود نع ةرايع ك هتوربالا تاذ ريدلاتادنس نا - ما* ةداملا

 «نهر نمو

 ةميقلا ريدقت

 ةيبق ردقت ب ك هتوببالا ىذ نيدلا دئس سيس انا - ملغ ةدالا

 ىذ نيدلا دنس سيسات نكوال . ايمسر واطلا ةرثاد لبق نم لوقثملا ريغ

 . ةردقملا هتميق ىلع زواحتم رادقا كءتوببإلا

 رابخالا خسف

 نم نادلاىلاهرابذا نكعي كهتوي الا ىذ فنسلا خسف نا ح مل ةداملا

 نكي 1 ام لقالا ىلع ضئفلاءادال داتسملا مويلا نم ريشا ةَنَس لبق نيردملا لبق

 هفالخ طرتشا دق

 كتالالا ة ةيعص و

 هلوةنم ريغ نهر ىذلا كاملا قيد ةووألا مك قرطي - مو ةدأما

 نا رخآ صخش نبدل هلوقنم ريغ نهر ىذلا كلاما . رخآ صخش نيدل

 نئادلا ها نيدملا ةرئاح عقد لك لمعت

 ميسقتلا م كيلقلا

 ماسإ نم ولا لوقالا ريغ كبل# يلع ةيثزملا ماكحالا نا - - ملا ةداملا



 رح
 . ك هتوربالا قي ىتلا دعاوقلا عبتت ؛ ةميسفتو ك هتوهالا ىذ نيد

 هتاغو هتهام  داربالا دنس

 ري.غ ىلعسسالوة:هري-غافاك نيد رهو دار الادنسنإ - ما1/ةداملا

 تاصرعلاو رودلاو ىعارزلا لوقا ريغ الا داربالا دنس ديف الو . لوقنم

 ةهجىوت< الو ةيصخش ةبيجو داوالداربالاد:س نا . ءانب املع ”ىثنا ىتلا

 ٠ اضيا نيدلا 2

 دارالا دنس لام نم ار رادنم ماظعا

 ىعارز لوقنم ريغ ديق ىذلا داربالا دنس لام سأر نا - م14 ةدامل

 . داربالا ةميق ىناث ىلع ءانبلا ةميق فصن مض نم لصاحلا رادقملا زواجتيال

 ةثالثزواجتيال ةرومعملالخاد لوقنم ريغ ديقىذلا داربالا دنس لام سأر نا

 هذه ريد بجنب . ةصرعلاو ءانيلا ةميقو داربالا ةميق عوتخ فصن شامخا

 : ًابمسر وباطلا ةرئاد لبق نممايقألا
 ةنزكلاةلؤسم

 تهاو.بولاعملامامهالابمايقالا ريدقا نع ةلؤسمةئيزخلا - ملح ةداملا

 نيرمصقملا نيرومكاملا ىلع عجرت

 ءارتشالا 3ع

 اذه ءارتشا قح داربالا دنسب ديةملالوقثملا ريغ كالال نا - م٠ ةداملا

 تاونس ةعتس ىه ىلا ةرودلا ماتخ لبق دحاو ماسعب رب نا طرشي. ديلا

 الو اونشةتس نم لوطا ةدمل خسقلا مدعب ةلواق» نيفرطلانيب دقعدقناك ناو

 نوثاقلايف ةنيعلا تالاملا يف الا هنيرد ءادا بلطي نا داربالا دنسب نئادال نكو



 فرخي

 ةيكللماو نيدلا

 كلذبائيدم نركي داريالا دئب ديقلالوقثما ريغ كلام نا - مب ةدامل

 ؟ارييو ؛ داريالا دنس نيدب ا_ئيدم نوكي لوتثملا ريغ بستكأا ٠ نم ناودنسلا

 رابعا كل'مال ايصخش ايد نوك ضُأ فلا نا. هئيد نم موب لا كلذ ىلا هكلام

 1 ضُأ هال انابغ هنوك نم لوقا ريغ جورخ 9

 كلامنوكي ؛ داربالا دنسب ديقملا لوقنما ريغ مست دلع  م9# ةداملا

 كهتوببالابهيقم ا لوةذملا ريغ مسقت ىف دعاوقاا نا . دئسأا نيدب ائيذم هتصح لك

 ابااط نئادلا ناكاذا . اضياةفلتللا صدطاءذهىلع.ةعزوملا نويدلا ىلع. قيلت

 نمروش لالخ مهرابخاىلع ارو ع نوكي ؛ نيكلاملا نم داربالا دئس ءارتشال

 ٠ ةنس لالخ اورتشإ نال كلذو ةيمطقلا ةفصلا نبدلا ميزو باسنك ١ عبرات

 هكر تشم ماكحا سيسأت
 ديقناب وتحنال داربالا دئسو كد وببالا ىذ نيدلا دنس نا - مه ةداملا

 ٠ هلباقم امك رش ءاطعا الو طرتش

 ةيجولا عم هتبسل -- ىنيدلا ةهام دا

 ؛ داربالا دتسو كةتوسالا ىذ نيدلا دتس سيسأت دنع م؟4 ةدالا
 تناك اذاو . دّشلا دب ل ةروصب لفلم اكل بيس لكشن ىتلا ةيبجولا طق

 صاخشالاو ندقاعلا قي الا ربتستال ةلواقملا هذهف ةدوجوم ةلواقم هفالخ

 , ةنسحلا ةينلا باحصا ريغ ةثلاثلا
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 ْ دلسلا موزأ ةسالئملاو ليج نأ

 داريا دنسوأ نبد دئس لكلا وباطلا لبق نه ادنس ىط.ي - مله ةداملا ١

 لبجستلا ةلماعمىلعةينوناقلا ماكحالا بئرتتو ٠ وباطاا لحس يف هديق ىرعا

 + اًضرأ كيسا مظلم ليق :

 كنس ميظنت

2 

 هوباطلا روءام لبق نم كهتوريالا ىذ نبدلا دئسمظني س مع ةداملا

 . وباطلا رومام عم صاصتخالا ىذ م الا عيون تادنسلا ىوتحم نا بجي

 ,ديقملالوقنملا ريغ كاامءاضرونيدملاءاضرب الاه يو وا نئادلا ىلادنسلا ىلطيالو

 دخسلا لكش :

 داربالا تادنسو كهتوربالا ىذ نبدلا تادئس لاكشا نا س مال ةداملا

 ش صاخ ماظن ناثيعأ
 م.ظنتلا دنع عادلا نيست :

 ممالابنار رثداربالادنسو ك هنوببالا ىذ نيدلا دنس انوكي - م" مةداملا

 لوقناا ريغ كلام مساب اههءيظنت كيو . لماخلاوا

 ةلاكولا بسح

 الكو نيعيداربالا دئسوك هتوربالا ىذ نيدلا سيسأت دنع - مو ةداملا
 ةقئاوااو غامتاار ذخالار تايدأتلا ءارجال ماّتهابوضرغنودب ةلغفاحلاب اسفاكم

 ماع هجوب كلاملاو نيدملاو نئادلا قوقح ىلع ةظنالاو تانيه اتلا صيقنت ىلع

 كح ةلاكولا ماتخ دنع . نهرلا دنىفو وباطلا لحس يف لردكولا مسا ديقب

 , ةقالمااووذ قذتي مل اذا ةمزاللا ريبادتلا < احلا
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 ةيدااتلا لح

 ةماقا ل ىف تايدأتا| ةفاكك ءارجا ىلع رو + نيدملا نا ل م٠ داما

 اذا . هفالخ نيع نهرلا دنس نكي ملام هلءاخ ارر دنسلا ناك ناو نئادلا

 نم صا نيدملا ناف نيردملاب ارارضا هلدبوا الوهم نئادلا ةساقا لم ناك

 وهتماقا لح ىفوا قباساا نادلا ةماقا لحم ىف واطلا ةرئاد ىلا هتاداب نيدلا
0 

 (نوبوآ)ةقرولا كل”زربا مىلاىر# ضئئاف'ا تايدات نافذ ضن فالق رود: ال ناكاذأ

 نيدلا كيلق دعب ةيد'اتلا

 لطيساقتلاو ضئافلاىدؤي نا نيدلاكبا# ةلح ف نيدمال نا س مل“إ ةداملا

 رابخا عقيملامهلءاح مهاب اررح دنسلا ناك ناو ؛ ىلوالا نئادلا ىلا ةبو:لا

 لاخ لك ىلع هنم مسقوا لاملا سأر مامن ناف كلذ عمو . كرقلا اذه نعهل
 . ءادالا تقو نئادلا هنوثك قا نم ىلا ىدؤي نا بحي

 نئادلا دوحو مع ةلاح يف 22 نيدلا طودس

 نردملاناف نهرلا نع لزان”و ناكوا اروبجنئادلا نركب مل اذا ب مس» ةداملا
 نم داسلا لوادت هنكمو . هيقي وا والا لجس ىف ديقلا نقري ناب ريخم
 ,٠ ديدج

 نيقرتلا
 داربالا دنسو ك هتوربالا ىذ نيدلا دتس نيقرت نكيال - مس ةداملا

 مدسع الا ررقي نا لبق وا ةقفاو'اب دنسلا لاظرا ىلق وباطلا لجس نم
 5 هرايتعا
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 لجيلا قحب  ةينلا نسسح ةياج  نئادلا قونح
 ىلعايث نسحي دنتدأ صخش لك قي لحساا ن٠ ربتمدي - مم4 ةداملا

 وباطلال حس نم داربالا دنسو ك هتوربالا ىذت نيدلا دنس تاحردتب قلعتياف

 دئسلا قي

 تادنمو ك هتوربالا تاذ' نيدلا تادنس نوتم ريتمآ - مس ةداساأ

 ةيذب ماج ردنم ىلع دنأءا صخش لك قحب اهاوسا قئو تءظنىتلا داربالا
 , ةئيح

 ليج دثلا عمدتسلا ةبسأ

 كه”ودالاتاذ نيدلا تادتس ىف وباططلا لجسديقل, ةزيملا ب. مسخ ةداملا

 بستكك !نملاهل لجسال ىتلاؤإ لجسلا ديق اهنت:'قناطيالىتلا دا.ريالاتادنسو
 ةسئرعملا ماك-الا' بسح ررضلا نيمضت باطينا!ةئح. ةيأب تاد:سلا هذهز

 .وباطلا لحس قحب

 هقوقح.نئادلا لامعتسا

 نهداريالا ددسو كةنتودالا ىذنيدلا دنس ىوتحاام نا بس مبوب . ةداملا

 لءاسالوا مسالاب ازرع ةناماؤم دنسلا عع ادرفتم هتهرو.هكيلع نكيالنيدلإ

 ' همظنت لبقوا د:لارابتعا مدع ررقت ةلاح ىف نيدلا ءاعدا قح ىف ظفتحمو

 كرعلأا

 داريالا دنسوا ك هتوبيالا ىذ نيدلا-دسنس مياق بح مسم ةدلملا

 بجي. ؛ منالاب ًاررع دندلا ناك اذا:. نيدلا؛نم هيلع ىوتحاام كيل دنع.
 . ًاضيا بستكملا ةباتك بيو دنسلا ىف ةيفيكلا ةراشا



 ا دقيق
 عارضلا ةلاح يف لاطل الا رارق

 ةين نودب ىحماوا ضئاف نوبوقوا دنس عاض دق ناك اذا - مهو ةداملا

 دتسلارادتعا مدعب رارقلا ءاطعا كانا عرم بلظإ نا نئادالف ؟ نيدلا طاقسا
 ةفصبدتك ١ نكي مل نبدلا ناكاذا ديدج نودوقوا دنس ءاظعا وا هلدب ءاداو

 تادتسال ةتيعلا لاوحالا قفو. دنسلا ىلا رايثعالا مدقي رارقلاىطمي . ليجستلا
 باطينا قألا نيدمال كلذكو .ةدحاو ةنس ضارتعالا ةده . اهلفاط ةررغغا

 روك ذم اهجولاب هلدب ءادا دنع زري ىذلا دنسلا ىلا رابتعالا مدع رارقلاءاطعا

 نالعالاب نئادلا ةدعو

 ةرشءذنم ارمضاخ ََك هتوببالا نيد دئسإ نئادلا نكي ملاذا 4 ةداملا

 نا هيقملا لوقنملا ريغ بحاضل ناف ةدملإ هذه ىف ضئافلا بلطي ملو تاونس

 قحبىتااماك-الا قو نالعالاق يرطب عقب غيلبتب نئادلا ةومد م احلا نم بلطي

 بلاغلام>اب تاقيقدعتلا نم مهف اذاو هسفن نع ربي مل نئادلا اذا ةبوريغلا رارق
 لجيس .يف هتجرد لمجو دئسلا رايتعا مدع م اجلا ررش ؛ نيدلا هاب مدع

 , ةيلاخ وباطلا

 نيدلا عافد

 هاسجن ايضخش هزاح ىذلا عافدلا الا نيدملل سيل - م41 ةداملا

 .ليجستلا ىا دنسلا نم دلوتي امع عفانملاو بلاطملا نددلا
 ةيدانلا

 1 مذاب ارونحي نئادلا نوذي ؛ امام نردلا ءادا ةلاح ىف - 645 ةداملا

 , هنم بلطب لطبا نكي مل اذا نيدملا يلا دنسلا



 نرذإ
 ةيقودحلا تايسانملا يف لدبتلا

 نيد ىلءابودحم ةيداتلاك ةروصب تاليدعتلا ىرك امدنع - م ةداملا

 نابؤأا نئادلل نوكي ؛ لودنملا ريغ ىلع ىذلا دييقتلا كفوا نيدلا فيفختوا

 هذه لح _!نابارو <وياادلارومامزاو وباطلا لحس ىف ثاليدعتلا هذه لدسي

 ها2 تاليدعتلا هذه ربتعت الف ليحتاا اذهر مل اذاو . دتسلا ىف تاليدعتلا

 طيساقتك ةمقاولا تايدئاتلا كلذ عم ىنثتديو ةنسح ةينب ذئسلا بستك ١ نم

 , ةيونس

 تكالدعبلا
 ا يح يرع «رص» ١

 لوقنلا ريغ لباةم دن جارخا

 لونملا ريغ ةلباقملا تادئسلا

 نهرب نمؤتنانككلما>للوا ممالاب ةررحلا ليواحتلا نا ح م44 ةداملا

 : هاندا ةنيملا لاكشالا ىف لوقنملا ريغ

 نييعلوا نيدلا ماقلدل ئوببالا ىذنيد دنسوا ك هتوربا سوسان س١

 نيتئادلار نيئيدملا عيل لع

 تدهمأة سوم اصا ضارقتسالا عوم ل لوقنم ريغ نهر سيسانت - «

 تاليود:١اباديصا ماصا اذهك نهرب نمؤملا نيدلا هبيقثو جارخالا
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 "ا ةرطا داريالا تادنسو هت والا يذ تيدلا تادس

 ةماعلا ماكحالا  ةبترص
 ةحرادارالا تادنسو ك هتويبالاىذ :يدلا تادنس نا - مه ةداملا

 ماكحاب ظفتحن ا ىلع ةروكذملا تادنسلا قحبةماعلا دعاوقلا عبتت ةيتص ةروصب

 , ةين'الاداوملا
 تان ةهام

 ةرششعأ مظنت لصفلا اذه ىف اهنع ثودحبملا تادنسلا نا - م45 هداملا

 كيةرتلا ىلع ماقرالا هده ىوتحم و ناكاو ددع ىاعم امرعض لصاحلوا تاربل

 ةسس واف ؛ لوقناا ريغ كلام تادكسلا| جرد ملاذا ةدحاو ةرايعإ اهلك بتكنو

 نينيدملاو نينئادا لئيك نيمت لمماااذه تدهعت ىتلا
 ءافطالا

 اذيع لاما سار نم مس ءادا دهمتي نا نيدمال نكمي - م41 ةداملا

 ىوندلا ءافطالا نمضتينا بو بينرتلا ءافطال كلذو ةدعولاب نيدللا ضْنافل

 كندلا لدبي نم نوم ردق ءادأ

 لعل
 غو ىرح , اهددع ركذ عم وباطعلا يف تادئسا| لويسأ س مؤلم هد املا

 ةرودإ هليحيسلا نككي اليلق درسا رادقم ناكاذا دحاو ليجتسُأ ضارقئسالا

 0 ةقرفتم

 ةطسوتملا ةسسؤلا تاذك كل ماكحا

 يي لدملز !تادنسلا تجرخا ىثاا ةسسؤدلل نكمل ع 1 ةداملا

 ةفص اها ناكناو ؟ اذهك صاصتخا اهل يطعا نكي ملم جارخالا دنع نيدنا ٠



 قراخ
 ٠ نينيدملاو نيثادلل كرتعملا ليثتلا

 ءافطالا نالب ةبردئاتلا

 ةطنم ىذلا  ءانطالا نالي قوو تادنسلا ثالدب ىدؤنت - ممه٠ ةداملا

 لدط.»» . جارخالا ءتقو ررقام نموضا اهداصتخا نمض ةطسوتملا ةسسؤملا

 تاليوحتلا ةفاكب صاخلا وياطلا ليس ىف ديقلا نقريال.هلدب ىدؤي ىذلا دنسلا

 تانوبوقلاةفاك عم لطبنوامهةعرفتلابئاجولافاك:ملام لوقت ا ريغامتءض ىتلا

 هفالخ ةلواقم كانه نكت اذا تانويوتلا لدب م ملاموا

 ةيقارملا

 امدبعىلع تدخا. ىتلا ة-سؤملاوا لوقنملا ريغ كلام نا - مله١ ةداملا

 لاطب اوررقملاءافطالا نالب قفو ةعرفلا لوصا قيبطتب نافاكم جارخالا لمع

 مقاءتن تناك اذا تالماعملا هذه ةموكسملا بقارتو اهئادا ىرجا ىتلا تادنسلا

 ظ دارإالا تادئس

 اهيلا تايد" انلاصيصخم" بجي يتلا ةهجلا

 اهعوقو بيةعآعرفلا تقو نيدلا ءافطالتايدأتل |ةفاكصصخت  مه» ةداملا
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 نيرشعلاو ثلاثلا بابلا

 ليلا نهر

 0 كناللعلا
 سبحلا ق-حو ميلستلا طرشل نعزلا

 نئادلا لبق نم ديلا عضو  نهرلا دمع هميلست طورشلا نهرلا

 الا انواق ةنيعملا تآ انئتسالا يراخ لوقثم نهر نكعال - مه»# ةداملا

 نهر قح بتكي ةيلا عنسحم لوقن» نهر لبق نم نا. ٠ ميلستلا|

 قوقح نا ريغ . هيلع فرصتلا قح غغارلل نكي ملناو لوقنلا كلذ

 نمرملا ىلا نهرلا قح تبثي الو اهب ظفتحي ةئلاثاا صاخشالا نم ديلا ىضاو

 1 ًاريصح لينا هدد نرهرلا كا ملام

 ناورلا نهر

 لبق نم ةئ وذأملا نواعتلا تاكرشو رايتعالا تاسسؤملل - مه ةداملا

 اهباط نيم اتلناويحلا ىلع نهرلا سمان“ نا اهركسغ لحم ىف ةيكلملا ةموكمملا

 ضبه نأ نودب.ماعلا لجسلا ىف ديقااو ءارجالا روهأام ىلا رايخالا ةروصإ

 . قالا اذه ةلصحتسم تناك اذا ناورلا ىلع

 نوهرألا ىلع رخؤم نهر نا

 يغتش و نو#رملا ىلع |رخؤمانهر سناب نا نوهرملا كلام ت م6 ةداملا
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 نم رملاىلا نوهرملا ماست موزاه زينو نوهرملا ضف نع نئادلا ربحي نا كلذأ

 ٠ ندلا ةيوست دنع رختألا

 نومرملا لبق 00 نوهرأ ا نمر

 ٠ نهارلا ءاضر نودب نوهرملا نهرب نا نهثرملل سيل - مهد ةداملا

 ٍط ودسلا

 قح-وا نوهرملا ىلع ديلا عضو ةيحالص نهترملا عاضا اذا - مهاب ةداملا

 نهارلا مادا اذاو . هنهر طقسي ؛ ديلا ىعضاو ةثلاثلا صاخيشالا نوم ةبلاطملا

 . ةقلمم نهرلا ماكحا نوكتف كل ءاضرب نوهرملا ىلع هدب

 نوهرألا ةداعا

 ببسبوا قألا ءاداب نوهرملا نع نهّرملا تح طقس اذا - مهم ةداملا

 ةداعاب افلكم نممرملا نوكي الو . هبحاص ىلا نوهرملا ديمي نا هيلع « رخنآ

 اماه هقح فو: ملام امسق وا الك نوهرملا

 نمرلا ةيل سم

 باصاامو هعايضرنوهرملا فن نع لوكدم نمرملا نا - مهو ةداللا

 نم نمل عاب اذا. هنم روصت نود لح كلذزوك تيثي ملام ءصقنلا نم هتميق

 كلذ نو لصاللا ررضلا هفاك نمضيهناف هاهروا هسّقن ءاقان نم نوهرملا

 نيم رلا قودح بد نعرا > ٍ

 نم هيلط ءاقب نسا قد كلع ةتقالع عونهقملا ثم را نا 0 1 ةداملا

 0 نئادلل نمؤ, نهرلا ؛ دقنلا ىلا نوهرملا ليو# نه لصاحلا غابملا نم

 .هةيضاملا مايالا ضئافو ةظفاحلاو برقعتلا فيراصمو طورشملا ضئافلاو لامل



 ع
 ٠ ِ ا نهرلا ل ورع

 ةيعيبطلا راكالا تجر اذا . هتامرشتوهل ها يشب عرهرلا س مك ةدامل

 نكترملام كلاملا ىلا اهتداعا نمر ملا ىلمف نوهرملا كلذا اممتم ًاءزج اهنوك نم
 نوهردلل ام.تم اءزج لكشت يتلا رامالال مشب نهرلا ٠ هفالخةلواقم كانه

 ١ 0 ا ةعبب كيم

 ينمرلا بيثرت

 مهتافةساف؛ صخش نم ثك | ىدل انوه لوقثملا ناك اذا  مك؟ ةداملا

 ٠ نهرلا خيرات بيرت ىلع نوكي مهتابلط

 نوهرملا نمت ىملا كلمت 6

 دنعلطاب نوهرمال نم رملا ةيكلام نمضُتي طرش لك نا - مك ةداملا

 : .٠ هداعيم ىف نيدلا ءادا

 هطو رش -- سبحلا قح

 تاذ هقارواو ةلوقنملا نيدملا ءايشأ ىلع ديلا ىذ نئادلل ب مهو ةداللا

 هده عم.طبترملا لجملا هنيدفوتسي قدح هديب ف اهسحل نا هئاضرب ةميقلا

 راحتلا قي ادوجوم طاء:رالاهذه ربتعيو ايعيبط اطابثرا قاروالاو ءايشالا

 ةيراجتلا تايسانملا ف مود نيدلاو ديلا د نيب تاءدانلا نم هدلوب ةلاح ىف

 نا ىلع نئادلا امذبق ىتلا نيدملا اهكملءال يتلا ءارشالا سنا قح لمشيو

 صاخشالا نم دياا ىرذ قوتح طفح كلذعمو .٠ ةيسدح يلب ضيقلا نوكي

 ه يلام
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 تائكسلا

 اهنيهان راشخأب دقنلا ىلا اهليوم نكمال ا ءايشالا نأ 3- رو مداملا

 حاف ةمالا مالذتلا عضو اذلبقو ماسلا تفو نيذملا اهاطعا ا تايلعتلا 86 وا

 5 سيأا قدح لوسولا

 نيدل ءادأ نع زجفلا ةلاح ف

 زجع اذاهنيد نيم اتا نسا قحلمعتسإ نا نئادلل نكي محك هداملا

 ءادالا نع زجعلا ةيفيك قةحت , الجعم هباط نكي مل ناو ءادالا نع نيدملا

 سبأا ق> لا.عتسا نئادالف نيدملا عالطا لصح اذا اما . ءايشالا مياسأ دعب

 تناكو ةنيعم ةروص) ايشالا كلت لامعتساب ةيبجو دابق مزتلا نادلا ناك ناو

 ءاكلذب ةاظعم تاهلعت

 ماكحالا

 تاني انلا لطحتسي مل ىذلا وا هنيد دؤإل ىذلا نادال - مكاب ةداملا

 ىتاا ماك>الا ىفا6 , دقنلا ىلا هيدل ةيسوجلا ءايشالا ليو تلطي نا ةيفاكلاا

 ةرايع ةسوبحلا ءايشالا تناك اذا نيدملا رابخا دعيهميلق طورشملا نهرلا ىف

 سالفالا ةصامو روماموا ءازجالا ةرئاد موقت ؛ ممالاب ةررحج كاد

 , دقناا ىلا ليوحتلل ةمزاللا تالماءللا ىف نيدملا ماقم
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 ب >1 52

 لما أ | 7 6 ا

 يبل يم

 نخالا قوحلاو نددلا ىلع نهرا نح

 ةماعلا ماكحالا

 ةلباقلا قوقحلا .ةفاك ىلعو_ نبدلا ىلع نهرلا سيساان زو - محم ةداملا

 هفالخ مكح نكي ملام « هميلتا طورسشملا نهرلا ماكجا اهتحب ىرهخو كيامتلل

 هريغب وأ تناك ديس نودلا ىلع ل نهرلا ا

 ةطوبرملا' نويدلا وا.دنسي ةتباثلا:ريغ نوبدلا نهرزإ - مح ةداملا

 نهارلل . اضيإ دزسلا ماستطرتشيدنسب  ةطودرملا ىفو ٠ 00 نوكي, دنسب

 ًاريرحت نوكيب رخالا قولا نرهر نا . نيدملا ثلاثا صخشلا ارب#ن ا نر ملاو

 . اهرودل ةنيءملا لاكشالاىلا ةياعرلا طرتشيو
 1 ةميعلا تاذ قار وألا ىلد

 نومرملاىلا اهميلست درج, اهلماخل ةررحلاتادنسلا نهر مل ةداملا

 5 مسالاب ةررع كلك ذأ اهرود كملو يمال | ةرر# تناك اذا رييحتلا

 نهرلا تادنسو ةعتمالا لثم ىتلا قاروالا ىلع

 اهميلسا طرتشي ناب ةءئمالا لثم ىتلا قاروالا نهر نا - مالا ةدالا
 ( تناراو ) نهر دئس مظنت ةلاح ىفو ءايشالا كلن ىلع نهرلا ق> لصح؛-أ

 طورشالا نهرا الداعم نوكي ةعتما لثعب ىذلا هنسلا نع لقتسم "صوص

 يلجالاو ىلصالا دنسنلا ىلع نمؤملا غلب هيف نيبي ناطرش ىلعةسعتمالا ماسأ هيف
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 مد نوهرأا نيدلا نهر

 ةيفيكلا غابتلامنوه م نيدىلعأر خ وم سسانهرلةربعال .- مج## ةداملا

 « ىاثلا نمترملا لبق نم وا هيحاص عم ىلوالا نيترملا

 نئادلا قح لوش - ها
 ةنمزاب دارب | ام ىتاا واضاف اهل يتلا نوندلا ىلع نهرلا - مال ةداملا

 لشي لب اهنم كلذ لبق هلجا لح دسق ناكام لمشيال عتم ةصحوا ةئيعم

 بلالا تاعرفت ناو . هفالخ ةلواقم كانه نكت ملم رخو. ىطمآ ىتلا ءايشالا

 ةلواقم كانه نكي ملام ىلصالا ننهرلا لخدنال دنسب ةطوب م تناك اذا هذه

 نوناقلا قثو ةدح ىلع نهر ملامو اهفالخ

 موهرملا تادئتس صصح ليشك
 اهلثمي ةكرش ىلا ةدئاعلاو ةئوهرملا صصخلا تادنس نا  ما/4 ةداما

 1 ه ةكرشلل ةماعلا ةثيهلا اهلثعاالو دنسلا بحاص

 ةيذ"انلا و ةرادالا

 هلرصحم هل كلذكف هنيدب بلاطي نأ نوهرملا نيدلا بحاصإ 5 - ميله ةداملا

 نومرملا نئادلا رايجا اًضيانكمو ٠ ريادتلا نم ةرادالا نمسح هيلطت 5 ناك اذا

 ىدؤي, نا نهرلا نع جرخا ىذلا نيدملل نكي الو ٠ ربادتلا هذه ءارجا ىلع

 رج اقفتي مل اذاو , رخالاءاضر نودب نمترملا وا نثادلا نم ناك ىا ىلا هنبد

 ا ٠ يدمر علوم للا هثيد ءادا ىو
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 3 نهرلا لبامم ضارقألا نياختشملا

 نذالا ك نهرا لباذم نضارقالا تادسؤم
 نذازنودب نهر لباقم ضارفالا ةعنص ءارجاد>ال سيل - مالك ةدأملا

 . ةموكملا نم

 لجالا
 ٠ دود# لجال الا ةيصوصخلا تاسسؤألاىلانذالا ىطءيال - ما/ب ةداملا

 ةعنص ذا نم ىطعملا نذألا بحسيو . هماتخ دنع لجالا ديد# زوو

 , ةنوناقلا ميئاجو اوظحالي مل اذا ضا رقالا

 نهرلا قح نوكت - نهرب ضارقالا
 ٠ لصو لباقم نوهرملا ملستإ نهرلا ق> نوكتيي - ملال ةداملا

 نوهرألا عيب < 0

 ةفرء؟«نوهرملا عبدينا نئادالف هلجا ىف نيدلا دؤب مل اذا - ماله ةداملا

 .ةيمسرةروصب نبدلا هادا موزا نيدملا ضرقملا رط نا دعب ءارجالا َرئاَ

 ٠ ضرقملا ها الومسم نوكيال نيدملا صخش ناو

 دئازلا دّقنلا ىلع قحلا

 نويدنيدمالناكاذاو ض رقةسمالدوءإ عيبملا ل دب نمنبدلا ىلعدازامز أم. ةداملا

 نداسلا يح طقسإو نويدلا مذه باسح يف عم يتب اف ةديدع تالواقو



 لفر
 تاون ةسمخ رورع دئازلا دقنا| ىلع

 نوهرمأا صالختسا قح نيدلا ءادأ

 اذا. نهرلا نم صاختسي و ضوبقملا داعي نوهرملا عيب دعب م8 ةدامل

 نوهرملا صاخم نادت- تبثا نمافالجم«نيدلا ناكاذا ةلاح ىف ضوبقملا زربرل

 باستك ىلع رهشا ةتس تضم اذا نوهزرملا صاخي نا ضرقتسملل نكمي ًاضِيا

 ٠ نوهرملا دادرتسال ضوبقملا ةداما طرتشا دق ضرقملا ناك ناو ليجعتلا نيذلا

 ضرما قرد
  نهشىأ لالخ ؛ رهشلا مال ضئافلا”باطب قا ضرقملل س مل# ةداملا

 داءا نم ىلا نوهرللا ةداعا قحب اظفتضرقملا ناك اذا نوهرملا صاختسا

 هلوذد 5 ملام هقح لمعتسي نا هلو.ضوبقملا اذه لما قد الف «ضوبقملا

 .هبلع هنوك بجي ملاموا هدب ىف

 ءافولاب عيبلا ةلمامع نولغتشلا
 نهرب نيضرقملا مك.ك ءافولاب عيبلاةلءأمو نيلغتشما مكح نا س محا“ ةداملا



 الكر

 نهرلا تاذ تاليوحتلا

 نهرلا تاذ تالب وحتلا ة.هام

 لوقامللا ريغ ىلع ضارفالا ةلماعم ةلغتشملا تاسسؤملا نا ت م4م ةداملا

 انيمات نوكت نهر تاذ تاليوحم ردصت نا اهل ةهوكملا لبق نمتئيعملاو

 ةيرادا :تالءامملا نم ةاصاخلا تابولطملاو لوقثملا ريغ مهكالما نهر تادئسل

 ماسلا ةفاكوا صاخ نهردقع نكي مل ناو

 لئشلا

 ' .نهرلا تاذ تاليوحتلا ءادا ةبلاطم نينئادلل نكمال مهم ةداملا

 ةدر#تانوبوق اهلو لماخلا وامسالاب ةررحم نوكت تاليوحتلا

 نهرلا تاذ تالبودتل ةدعاسملا

 ةكسخا ىلع روي ةناف نهر تاذ تالبوحم جارخا دارا نموت ةداسما

 امو تاليودتلا جارخا اهعمدركمي ىتاا طئارسشلا نا. ةموكحلا نم ةدعاشملا

 صان نونا نيمت ليصا-فتل | نم جارخالا تاس سؤم صخم

 م
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 وباطلا لجسو ديلاوذ

 ديلا ىذ 3

 اباوشنت هن رقلا

 ديلا ىذ زوكيف *ىث ىلع ىلف فرصت بحأص ناك رم - مب ةدالا 3

 ريغ نم ةداودملا قو_ةطاو قاشترالا قدح ىلع دياا ىذ نا. هيلع

 ٠ الف قوقملا هذه لامعتسا نع ةرابع ؛ لوقتلا

 ةيعرفلاو ةيلصالا دبلا ىذ

 ق-ح ضيوفتوا قافترا ضيوفت اشيش دسبلا ىذ مله اذا - م4 ةداملا

 ةفصإ ”ىشىلع ديلا ىذ اوناك نم نا . ديلا ىوذ نينثالا انوكيف رخآآل ىصخش

 ٠ نيعرفلا ديلا ىذ,هاوسو نييلصالا ديلا ىوذ اونوكي ؛ نيكللام ٠

 ىتقولا عاطقنالا

 لاوحالا ضل ايتقو اهاامعتسا عنتما اذا ديلا عيضتال - مهحتداملا

 1 .٠ تءطقناوأ

 ةرضاْلا صاخشالا نيب ديلا لّقن

 لصوت يتلا طئاسولاوا *ىثلا نبع ماسي ديلا لقتلا ب محو ةداسلا
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 ىذماضرب بسكملا ةزوح ءىثلا لوخدب ديلا مثو ٠ باستك الل بمثكملا

 ٠ ىلدالا ديلا

 ١ نييثاغلا نيد

 ظ 0 انها ىلاةىثلا ع نييئاغلا نيبديلا لش نا - مها ةداملا

 هيثم ىلاوا

 ماس نودب ديلا باكا

 صخشلا مواد اذا ملست نودب ديلا باستك | نكمي ح مو# ةداسملا
 مك.طاديفتالا ديلا لاّقتلا ناءصوصخ ببسل ديااىذ هنوك ىلع كلىملا ثاأثلا

 صخشلل نكمي . كلما لبق هرم ربح ملام ديلا ىلع باو 1١ ثناثاا صخيشل | هاهم

 نع عانتمالا هب هنكي ىذلا بيسلاب بست كلا ها 2 ملا نع عناب نا ثلاثا

 . كلدملا هان ملا
 ةعتمالا لثع ىتلا تادئسلا

 ثمحلس ىلا ةءئمالا لام ىلا ةميقلا تاذقاروالام ءاسأ نا س مو: دأملا

 بسكا ند حجرب كلذ عمو ٠ ءايشالا كلت ميلست 3 ىنع هه نرخحلا وا لقاث'ا

 ةنمح ارتب اميقلا تاذ قاروالا ب ستك !نمنيب فالتخالا روهظ دنع ةعتمالا

 : .٠ ةنسح ةينب ةعتمالا بسمك | ْن

 عافدلا قخ ديلا ةياج ديلا لوم“

 بصخا|لاعف| ةفاك عفدل ةوقلا لمعت-ي نابوأا ديلابحاصا ته ةداملا

 ةدشب هنم كخا ىذلا “ىثلا كالذ ناك اذا بصداغاا درطي نا هلو . زواحتلاو

 هدوهشهمرج ةلاح ىف هدجوام درتسي نا هلذ الوقنهذاكاذا اماو لونه ريغ ةينخو
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 نقلا ”نيغ ةدشلاو ربلا بثت ناب افلكم ديلا ئذ نا . نارثلا ةلا> يفوأ

 ديلا ةداعأ

 اهدا ناو“ هئداطاب فاكم ديىذل ادام ايش بصغ نم نا س مهم ةفاملا
 كلامهنا الاح هيلعىعدملات ثا اذاو . *ىشلا كلذ ىلع حيجرت ق- بحاص هئوك

 ديلاىذ ىوعد ناو ٠ درلاب الف ىعدملا نم ءىثلا كلذ ذخالحج م قط

 ررضلا نيمضتلوا *يثاا كلذ دادرتسال نوكت

 ديلا لالخا نم ةدلوتملا ىوغدلا

 هلا نكميف ؛ زواجتل ةضرع ٍدبلا ىذ دب تراص اذا موك ةداملا

 . *ىثأا كلذ ىلع ًاسقح ىعدا دق ناك ناو زواجتملا ىلع ىوعدلا .ميقي نا

 ٠ ررضلا نيمضتو ببسلا مدمو زواجتلا عفر لو> نوكت ىوعدلاو

 نامزلا رورصو ىوعدلا قح نم ناهرحلا

 ىلءو زواجتلاو بصغلا لاعفا ىلع ديلا وذ غلطي امدنع ب ملهال ةدأملا

 ءاعذالا قدح نم امور نوكي زواجتلا عئموا دادرتسالا عدي ملو نوا# نم

 عوقو مون نم ارابتعا ةدحاو ةنس رورو نامزلا روزاةضعىوءدلا نوكتو

 لضصح زراحتملاو زوادتتلا .ىلع ديلا ىذ عالطا ناك ناو زواحتلا وا بصغلا

0 

 ةيكيللا ةئيرق  قيلا ةياح

 بادحعصاو , ةلاكنا امدعإ لوقنا ا *ىشلا' ىلع ديلا. ىذ نإ ت محم ةداملا

 .مدي ماود ةدم ضيا ”يثلا كرذلنيك.ا ام نودمي ةعدقلا ديلا



 "ع
 ديلا ُق هني رغلأ

 ةنيرقىلع دنتسي نا كلعلا دصق نوديلوتنم ىلعديل اىذل -- مهو ةداملا

 دنتسملوقنه"ىث ىلعدي ىذ صخش ناك اذا ةنشع ةينب هنم هاخأ ن ن4: كلم

 هل ىلمعأ نإ ٠ ناكماال هنا الا:قاعا كلذ دوجودهب لحاف؟ ةيكللملا ريغ ىنبع قدىلع

 هىثلا كالذ هاطعا ىذلا ديلا وذ ها ةئيرقلا مقي نا *ىثلا كلذ

 ديلا يذ ىلع ىوءدلا

 حيجرتلاب ردجا هنوك ىعدي نالوتنملا ىلعديلا ىذل نكي و٠٠ ب ةداملا

 بصغااو زواحتلا ق4 ىتاا ماكحالا نا . ىوامدلانمديلع ثميقاام عيمج مار

 , ةيقاب

 ةعد ملا ءاشالا ع قاقحتسالا ىوعد ف رصتلا قح و

 ةفصإ هياع ديلا عضاولا نم لوقنم ةيكلم تينا ١ اذا -- ة١١ ةداملا

 1 رد نوكي باستك.الا ناف ؛ ةئسح ةينب هيلع ىنيع قح ىا وا ةثامالا

 تافرصتلا هذه ءارو اب نوذاام ريغ صخشلا كالذ نك ناو

 ةقو نسما و ةمراضلا ءاشالا

 وهدعاضا وا الوقنم هدي نم قرسس ىذلادعبلا ىذل نكي  و.٠؟ ةداملا

 قاقحتسالا ىوعد مقي نا تناك ةروص ىاب هئاضر نودب هدي ئم ذخأ وا

 0 وا بستكم لوا ىلغ قاق-تسالا ىوعدةماقا نا الا ,تاونس ةسه لالخ

 "اقول يدا ةيناعةديازمىف دوقالا اذه بستك | ةنسح ةيإ ىذ بستكم

 صوصخمف قبطتو نْملا:ةداءا طرسشب الا ماقثال ؟ ءايشالا هذه ل عبدي رجات

 ' ةلسحلا ةينلا بحاص دبلا يذ قوتحم ةقلمتملا ماكحالا ديلا
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 اهلماحل ةررحلا تادنسلاو دنلا

 تاد:سلاودوقثلا ب ذك ١نم ىلع قاقحتسالاىوعد ماقنال ب و. ةداملا

 هنم تذخا ىذلا دنلا ىذ ”اضر نودب ةنسح ةيزب اهلماحل 2

 ١ ةنووس ةلاح
 ةءيس ةيلبأ لوقنم ىلع ديلا ىذ ناك نم ةداعالا ىلع رب و4٠ ةدامل

 ةئنلا ءوس ةلاح يف .

 ديلاىذ لبق نم ؛ هَ هءوسإ لوقنم ىلع ديلا عضاو ربك - و6٠ ةداملا

 « عقاوربغ ىلوالا ىذ تانك 16د كلذ عمو نامز ىف ةداعالا ىلع ىلدالا

 هنعأرخ ؤم ناك ديىذىاىلع قاقحتتسالا ىوعد ميقي نا هل نكم نف ةنسح هين

 لونا ريغ لوح ةنيرملا

 قدح ةنيرق ىلع دانشسالا ىف ىواعدلا ةماقا ةي>الص نا 0 ةداملا

 لتجستلاعقو نم ىلا دومي وباطلا ديقىفلجسم لوقنم ريغىلع ديلا ىوعدو
 ىوعدلا مقي نا العف هرادتقا لخادلوقنللا ريغناك نأ كلذ عمو الا سيل هل

 زواحتلاو بصغلا بيس

 ةدافتسالا  ةنسح ةذب ديلا # ةيلؤسلا

 ةئدحقب ديلا هيلع اءضاوذاك ىذلا * ملا نمدافتسا نمنا-ك.ها/ دال

 اناكمراص نم ىلا ناهضلا ءاطعا ىلعر حال هقحةيدوحومل هتعانق قفاوت هروصإ
 عايضلا نع لوئسم ريغ ةنسح ةيئيدولا ىذ نا ٠ هيلا ”ىثلا كلذ ةداعا همام

 ٍراسطاو
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 تانيضتلا

 .ةداعا بلطي ذأ هلامع ىث ىلع 3 نسحب دب ىذ ناك نأ. - هءا/ داملا

 ءادالا" نامز لآ ع هشلا كلذ سحب ناو هنايفرمص ن ادع نر ناكام

 0 قا دبلا ىذل نأ آلا . رخالا ايم نع تانيمضتلا ءاندا هل نر
 هسفنءاقا# نم "رض نودب اهقب فت نكع ىتلاو ءئثلا لماب ةدحوملا' تادايزلا

 بوسحم ئرومم.ناندسلا ىذا دك اهتنتيق:نيمضتل انبلاط ىغدملا نكي ملام

 .. هف رصام :بحشل تايلط نع راك الا نم هانتجا ام

 ةئيسلا ةينلا بحاص ديلا يذ

 افلكم نوكي هئيس ةنب ءىفلا ىلع ديلا عض 0

 هيسنك | امو هيدل 0 نم ررغلا نم دلوت ام مضإو هيحاص ىلا هتداعاب

 تارفرصلا نع. اجراخ ناكام-بلط هل ناو ؛ نامالا نم هباستلا | له امو
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 ١ م ْ

 نيرشعلاو سماخلا بابلا
 واطلا لحس

 ةماعلا ماكحالا -واطلا لجس  تاليكشتلا
 جذوك ناولوقملا ع وقطا نيب وباطلا لجس نا - و١٠ ةداملا

 '. صاخ ماظنب نائيعم هكسم ةيفيلو وباطلا لحس

 ديقملا لوقنلا ريغ  ديقلا

 ' : لوقنم ريغت وباطلا لحس ىف هاندا ءاحام ديه - ةل؟ةداملا

 ىضارالا ح١
 ةمادو ةلقتسم نوكت نا ىلع لوقالا ريغ ىلع ةسسؤملا قوقأاإ  ؟

 نداعملا - س

 صاخ ماظنب .ةنيعم همثادلاو ةلقتسملا فوقحلا ديق ةيفيك

 لجسلا يف ديب ' يذلا لوقنلاريغ

 نيغمومعلل صصغاودحال اكلم نكي مل ىذلا لوفتملا ريغ نال ؟ ةداملا

 ليجستلا نم جر# . هلرجسست ىضتقيو ام قاعتمنيع ق- نكيوملام ليج تل عباث
 .. هلجسل ئضنقبال لوقنم ريغ ىلا هليوحت دنع لوقنلأ ريغ ديق

 0 هيحوتلا - ميسقتلا

 كلوقنم ريغ ةدع ديحوت وا كوقناا ريغ ميسقت ةيفيك نا ةيل# ةداملا

 ٠ سساخ ماظنب نوي



 ان
 ْ صاصتخالا_واطلا لجس كلسمو قطانملا .

 , هنرتاد لحس ىف لحس ىف ديشب 0 ريغ لك - ه3 ةداملا

 ةديدع قطانم يف نئ اكل وقنم ريغ لبجست

 لجس ىف دش ةديدع قطانم ىف ن.اكلا لوقتملا ريغ نأ - هلو ةداملا

 ةسسؤملا تاليحسلا نا . رخالاقطاناا ىفذيزم هنا نيبو ةدح ىلع ةيطنم لك

 مق ريكا اهف ديق ىتلا ةقطنملا لجس ىف ديف ؛ ليجستلا تايلطو انيع اقح

 نع رخالا قطانملا ىف نيرومأاملا وامعلا رومام ربو . لوقثملا ريغ نم
 . لحسلا اذه ىف ةمقاولا تاليدنلا

 واطلا رئاود ليكشت

 .٠ ةساخلا اهماكحا عبتت وباطلا رئاود تالكشل - هل5 ةدالا
 ةل وسما نور ومالا
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 تالجس كم نم ةدلوتلا رارضالا ةفاك نع ةلوئسم هنيزألا ة01/ ةداملا

 ,هروصق نم ررضلا دلونملا نيرو املاىلءعوجرلا قح ةرئاح ةنيزكلا . وباطلا
 ٠ تاجردلا ىلع

 ةذبعلاق ونا  ةيكلملا اهليجستمزاللا قوقحلا -ليجستلا

 وباطلا لحس ىف رقت هاندا ةئيبلا قوقطا - هلم ةداملا

 ةيكلملا - ١

 لوقنملا ريغ ةفاكو قافنرالا قوقح ح ؟

 نهرلا قوقح دل #



 ك : انف
 ةيصخشلا )2 ردا لجسلا ىلغ حبرشلا

 ةيصخشلا لا ءافولاو مارتشالاو ةعفشلا قوقح نا ولو ةداملا

 :ع ىتأأ لاو>الا ىف وباطلا لجس ىف اهحرش زوجمب راجيتسالاو راج الاك
 1 وبادطلا لجس ىف حربشلا دمإ امي ءادالا نكميو . ةحارص نوثاقلا
 لوقنملا ريغ كلذ ىلع ارخؤ.ار- بنتك |

 .. كيلملا قوتح ديدحت
 كيلق قح ها تاديدجتلا وباطلا لجس ىف حرمشإ - ه٠ ةداملا

 لوثنملا ريغ ضحإ

 تأ امدلا 0 7 ع زانما قوقاا ةظفاحمل ةذختملا ةيمسرلا تاررزلا - ١
 .ةيئارجإالا

 ىراجتلا حاصلا دقما ةاطعملا لاجآلا « شالفالازالعا « زجحلا - ؟
 (وثاذروقتو )

 وباطلا 8 ىف.ا يرش ىلد نوناقلا دعاس ىتاا قوقللا ل م.

 ثرالالقنإ فلك» ثراو بصتو ( ىدروبهلثام ) ىولئام نكسم سيساتك
 نهرلا باحبصا هاجت تاديدحتلا هذه. ىديو ( دلمان ) ثرالل لهئاملا .ىلآ
 وباطلا لحس ىف اهحريش كلذو ارخؤم لوقنملا ريغ ىلع بستكملا

 يتقولا لجستلا

 وباطلا لحرس ىلغ يتقولا حرمشلا بلط ةيت "الا صانش 0 - والا ةداملا

 ا ايذيع اق-ىعدا نم ح١

 هقوقط ةايثلا هقئاثو ىف ىذلا صقنلا لمكي نال انوناق دعوس نمد ؟



 كر
 نم ردا مك ىضتنم ةقالعلا ىوذ ةقفاوع ىتثولا حرشلا ىرحي . اريخا

 ميراث نم'ارايثعا مكنللا ذيقيف ( اربخا ىتقولا حرششلا ف- ققحت اذا . ةمكشلا

 ءاطقاب 5 الا مان و. الجمتدم هك احنا دمي سما 5 احلا ىليدي . حرشلا
 لهعو هماكحاو حرشلا لجا نيكو . هباعدملا قأعا دوو عناق اذا حرا

 .ةمكحلا ىدل هقحثدشي نال باجتالا دنع ىعدملا

 ليجستلا لج ال بلطلا - ليجستلا ط ورش
 لوقنملاريغ كالا ىريرحتزايي ىلع ادانتسا ليجستلا ىروعي - ةي»» ةداملا

 ةيضق ىلعوا نوثاراا ىلع ادنئدم بسذكملا ناك اذا اما . عوضوملا ىف قلعتإ

 5 نايبلا: اذها ةحاح الف اهاداعت ةيثو ىلعوا ةكع

 نيقرتلا لجال-

 وباطلات الحس ىف خئاولا ليجداا نيقرتو ليدعت نوكي »#0 ةداملا

 ىذلا ءاضءالا موس . هلا دول ىذلا لوقنملا ريغ بحاصا قرب رحت ناب ىلع

 ٠ نايبلا اذه ماق٠ ؛ لجسلا ىف قأا باحصأ ةعضإ

 ةحصلا - قيثوتلاو تاّثالا

 ليدعتلاو نيفرتلاو لي ب ةلاكوبا | اعلا لحس ىلعتالاماءملا ْنا | 94 ةداملا

 هيلع تن“ ارا امو باالغال ىك لعل فرصتلا ببس تبل 0 دعل الا ىرج#ال

 كلاملل الثمموا اكاام هنوك تايذاب ىكييلعلا هفرصت قح بلاطلا َق *ولو» تالاماءملا

 لآ ةياعرلا تابثاب اًضيا نيقرتلاو ليدعتااو ليحسلل بجوملا بيرسلا قةحتيو

 "م هيضتتملا هيقوتحلا تافرصتتلا رايتعأل انوناق ةطور ثلا لاكشألا
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 : قئاثولا لاا

 ءاطعا نكمي دق كلذ عمو . تبثي ملو ق؟ وبإبلطلك وريهام ةداملا

 ناكاذا ؛ م احلا رارقو كاملا ةةفاون» ىلع ءانب لجساا ىلع ىتقولا حرمشلا

 لاك ىلا ىذت ةجاطا تناكو ادوجو٠ نيقرتلاو ليدعتلاو ليج دال بيسلا

 ءام ةصاخلا قئاثولا ىف ىذلا صقنلا

 ليجستلا لكش

 ةروصىط.ت . نايبلاو بلطلا بيئرث ىلع لمعي ليجستلا - 0 ةداملا
 روصل اونيقرتلاو لج ستلا لاكشا .مهنم بلطبةقالعاا ىوذ ىلا ليجسأ لك نع

 . صاخ ماظنب ةئيفم

 غيلتتلا ةيروبجم
 تالماعملا ةقالعلا ىوذ ىرابتب فاكهوباطلا لجس روم ام نا - ه0 ةداملا

 ارابتعا ”ادبت تالءاعملاهذه ىلعضارنءالاةدمناو هرا.تخا نودب تيررجا ىنلا

 . ةقالعلا ىدذ ىلا غيلوتلا خيران نم
 وناطلا لجس ةيئالد

 نا ةثالع ىذ هنوك تيثا نم لكتاو ىناع وباطلا لح - ةكمم ةداملا

 روذ< ةثبثملا اهقاروا عم هيدلآ يمه! اها ىتااقاروالاو فئاحصلا هتئارا بلطي

 نادحا لكما بسح اباء ارودهثاطعا بلطي ناوا وناطلا لحس ىنظوم دحا

 :ةوباملا ىف ةدكدم ةينك نع هلع دس
 لجستلا لمح ماكحا

 ةروصب وراطلا ليسيف ةليجست بحب ق- لكنا وكوب ةدامل
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 000 لاك[ اذه ربأ مام بع قك ادوجو٠ نوكيال هدسلانل ةيلوأل
 . رخآ لكشب وا ليجستلا ةرئاد ىف ةتبثملا هقارواب ام ق> لوءش

 ليجستلا ماكحا

 ديققفو اهكعراوتو اوميترتذخاتو ليج_.ةابدلوتت ةينيعلاقوةللا هس٠ داما
 طرشي دة ىمكتللا خراتلا ىلا عجرت انوناق ةيضتقملا ةتبْثملا قاروالا. ليجستلا

 ىتقولا حرششلا بوجو ةلاح ىف صدنلا ل1 دق نوكي ناو باطلاب طبرت نا

 ةئسحلا تابنلا ىوذ ةنلاثا صاخشالا هان

 ىلع ادانتسا ةيكااموا انيعاقصب تك ١ نم باستكا نا - هسإ ةداملا
 : .ريتمم هين نسحب وباطلا لجس

 ةئيسلا تايبلا باحصا ةثلاثلا صاخشالا هان

 وباطلا لحس ىف نبع ق- لوخدب لع ىذلل نكميال - ةس# ةداملا
 نا هثلاثلا صاخشالا نم هب انام نوكي, نا بحب ناك ام وا لودالا فالخ
 ىذتقع ىرجخا ىذلا ليج ا كلذ ؛ لوصأالل 5 اغلا ليجستلا اذهىلع دنت

 ذهك ليجست نه ىنعلا هقح دْخا نلوموزالا ديقي الو ق#ريغ قوة> فرصت

 ةينلاءوسبادءصا ةثلاثلا صاخعشالاها# رشابملوصالل ليجستلا ةراقم ىعدي لا

 لوصالا فالخ ليجستلا - ليدعتلاو نيقرتلا
 : قكب بس نوهب ىرجاليجست ةيزرعلا هقوقح تلتخا عمل - هع ةداللا

 ' مادا ناووليدعتوا دسيقلا نيقرت بلطإ نا :تثقرثو لوجستلا ليدعت نموأ '
 مرمغلاو ليجستلاب اهيسثك ١ يتلا قوتطانعةنسمحلا ةبنلا ىف ثااثلا صخشلا

 ب لإ .راملاو
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 9 نييلا قلل طوُم وقس

 ىنيغلا قحلا طوقسل ةيقوقح ةميق لك ليجستلا دفف اذا - هس ةداملا.

 اذه نع ع احلا عجاري نا ةقالع ىذ لكل كو نيقرتلا باطإ نا كالاملل

 رومامل تلطلا اذهوباطلا لحس روماامفءدا اذا اموي نيثالث لالخ نيزتلا

 نع قيةحتلا ءارجا دمي رارقلا ءاطعا ةمكحلا نم ةرشابم بطي نإ وباطلا
 ٠ ىطمي ىذلا رارقلا قفو ديقلا نقري ناو هطوقس مدعو قطا طوقس

 ْ 0 ىدابلا طخ حصل
 مذعدنعحيحصت ىا ىرمم نا وباطلا لجيس روم السما لس هرم ةدالا

 حيحستلانوكين !نكيوةمكحلا نم رارق دجوبملام ار'رحتةقالعلا ىوذ ةقفاوم
 ىناتكلا ”اطخلا حيحمصآ نآو ديدج ليحست ءا ارجاو مدياا ليجستلا نيقرتب

 . صاخلا هماظأ ىف ةئيعملا لودالا نفو ةرشابم ىرهب ىداعلا.
 هريشأآ خيرات نم رهشاةتس دعب اهءرم ن نوكي .نونافلا !ذه نا هيستمداملا

 نوثاقل اذه ماكحا ءارحابنورومأ امءارجالااءالكو : هثيه نا هيسب هدام

 ع
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