
 عنادا ىلا سس ةلييبلع

 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا
 شرو ةياور

 ديعس نب نامثع

 يندملا عفان مامإلا نع

 غيتتلا ةليت
 ضيف
 َناِا لاسم هيام









 الل لك ب ب. . غ ب 2| بر _ _  | 60 شرو ةياور

 ةمدقم

 «بيطلاو ثيبخلا نيب رّيمو ءتاجرد ضعب ىلع هقلخ ضعب عفر يذلا هلل دمحلا

 «تابغرلاو تابلطلا ىهتتم هيلإف كلملاب درفتو ءتاحضاولا تامسلاو لئالّدلاب

 «تافصلاو ىنسحلا ءامسألا وذ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو

 هنع ىفخي الو «ةرذ لاقثم ملظي الف ,لدعلا مكحلا ,تايفخلا ىفخأل ريصبلا دقانلا

 ثياوكمشسلاو نضرألا كلذ نادقم

 ؛تارينلا ججحلاو «تانيبلا تايآلاب ثوعبملا هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو

 هباحصأ ىلعو هيلع هللا لص «تاماتلا رخافملاو «تائئادلا تازجعملا بحاص

 ياس ل دور رك اذانقل ةجنألا

 :لدعبو

 ديمح دوع اذه يردنكسلا ضايف نب لامج ينغلا هبر فطل ىلإ ريقفلا دبعلا لوقيف

 هللا يف يخأ كيدي نيبو ةبيطلا قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس ىلإ
 كلذ يف ًالكوتم ليهستلاو ريسيتلا ىلإ اهيف تدمع «يندملا عفان نع شرو ةياور»

 راهنلاب اهيلع تمقو ًاديهج ًادهج تدهج نأ هللا ملع دقو هاضر ًادصاق هللا ىلع

 ًاضيأ اهيف تيخوتو اهروص ىببأ يف ةياورلا جرخت نأ ءاجر ليللاب اهيلع ترهسو

 نم ًائيش ةباتك زوجي ال هنأل - ةقشم نم هيف ام عم - ينامثعلا مسرلا ىلع صرحلا
 .شرو ةياور يف ةءارقلا ةفرعمل كلذو «مسرلا اذه ريغب نآرقلا



 ردا ةيلع قيرط نم يارا تان يت ةلشلا افا
 خ83 بجججبجبجببجسس بسببي شغن“*تشتلع

 :ىلع ةياورلا هذه تبترو

 .ةياورلا هذه يف اهتالولدمو تاملكلاو زومرلا ضعب لمع - ًالوأ

 قرطل ةمجرت مث (شرو) يوارلل ةمجرت مث (عفان) ءىراقلل ةمجرت لمع - ًايناث
 .(يناهبصألاو قرزألا) يوارلا

 .اصقخ اهبف نهرو تفلاخ اع ةياؤرلا لوضأ تنييا ًاقلاث

 ءاج ام لك تنمضتو ًاصفح اهيف ًاشرو فلاخ يتلا تاملكلا عيمج تنيب - ًاعبار

 .شرفو لوصأ نم ىلاعت هللا باتك يف

 تدهتجا ينأ كلذ يف يبسحو ةمهم هجوأو تاريرحت باتكلا رخآ يف ًاضيأ تنيبو

 هللاو ناطيشلاو ينمف أطخ نم ناك امو هدحو هللا نمف باوص نم ناك اف

 ينحنميو ملقلا ةرثعو ركفلا ةلز ينبنجي نأ لأسأ ىلاعت هللاف نائيرب هنم هلوسرو

 نيدلا موي يل ًاعيفش هلعجيو «ديجملا هباتك ةمدخ ىلع يننيعيو مئادلا صالخإلا

 وهف «تالزلاو تاوفهلا هناحبس يل رفغيو تانسحلا نازيم يف اذه ىلمع لعجي نأو

 ليكولا مر يبع

 ايفل
 أ 98 رعب قاصر صو جفال م6

 َنيِماَسِلاْ اسلوب ملاول وهل هللارفع
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 ةناورلا يعتاضو يراقلا_ بيرعتلا
 , - عفان  ةءارقلا بحاص

 ةماقإلا يندملا لصألا يناهبصألا (ئراقلا) ميَعُت بأ نب نمحرلا دبع نب عفان وه

 .ةرجهلل 70 ةنس دلو ةعبسلا ءارقلا دحأ

 .هدج ىلإ بسن دقو ثيل ينب ىلوم نمحرلا دبع وبأ ليقو ؛ميور وبأ : هتينك

 ميَعُت نب عفان تعمس :ةرق يبأ نع :ةمحر وبأ لاق نيعباتلا عابتأ رابك نم وهو

 .نيعباتلا نم نيعبس ىلع تأرق :لوقي

 زمره نب نمحرلا دبع مهنم ةنيدملا لهأ يعبات نم ةعامج نع ًاضرع ةءارقلا ذخأ

 ركب يبأ نب دمحم نب مساقلا نب نمحرلا دبعو «ئراقلا رفعج يبأو ءجرعألا

 .نيعبسلا هخويش غلبو .مهريغو يرهزلاو «قيدصلا
 «بهذملا بحاص سنأ نب كلام مامإلا مهنم ةعامج ًاعمسو ًاضرع هنع ةءارقلا ىور

 يعمصألاو رصم لهأ نم دعس نب ثيللاو شروو «ةنيدملا لهأ نم نولاقو

 نم نادعم نب دليوخو يقشمدلا رهسم وبأو «ةرصبلا لهأ نم ءالعلا نب ورمع وبأو

 نم ريثك قلخ مهريغو ... يسلدنألا سيق نب زاغلاو «يبرغملا مدزكو «ماشلا لهأ

 كسَمتو ةنيدملاب ةءارقلا ةساير هيلإ تهتناو ًافينو نيعبس سانلا ًاَرقَأ .راصمألا فلتخم
 :هدلم نييضاملا ةمقألا راثآل عمم «تاءارقلا هوجو ماع ناكو ةفءارق 'اهلهأ

 .ةنس نيتس ٌدْييُي يبنلا دجسم يف ىلص «ًاداّوج ًادهاز

 .ةءارقلا يف سانلا مامإ عفان : كلام لاق



 را ةيذع قيرط نم يارا تان يت لش
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 َّنِإ عفان ىلع أرق نمم لجر يل لاق :ينابيشلا لاق :يرصملا لاله نب دمحأ لاقو
 املك بيطتتأ هللا دبع ابأ اي :هل تلقف كسملا ةحئار ِهيِف نم ٌمَسُي ملكت اذإ ناك ًاعفان

 (ّي) يف أرقي وهو وو يبنلا تيأر ينكلو ءًابيط ٌسمأ ام :لاق ؟أرقت تدعق

 .ةحئارلا هذه (ّيف) نم ٌمشأ انأو تقولا كلذ نمف

 .(ةنس 99) نع ةيرجه 169 ةنس يفوت

 : - شرو  ةياورلا بحاص

 ءارقلا خيش .(ه 110) ةنس دلو (شيرق) ىلوم ديعس وبأ يرصملا ديعس نب ناثع وه

 ال ةيرصملا رايدلاب ءارقإلا ةساير هيلإ تهتنا «نيلترملا ءادألا لهأ مامإو «نيققحملا

 ةنس ةرونملا ةنيدملاب عفان ىلإ لحر «ةءارقلا يف ةجح هقث ناك .عزانم اهيف هعزاني

 .تامتخ ةدع هيلعأرقو ةيرجه 5

 «بارعإلا نّيبْيو دّدَّسُيو دميو زمه أرق اذإو توصلا نسح «ةءارقلا ديج ناكو
 مهقابسأ يل نوبه اوناك عفان ىلع تمدق امل» :لاق هنأ هنع َيِوُر .هعماس لميالو

 ىتح كلذك لزأ ملو ؛مايأ ةعبس يف تمتخف ءًاعبس موي لك هيلع أرقأ تنك ىتح

 .(«تجرخو رهش يف تامتخ عبرأ هيلع تمدخ

 ةيدشن اراععق اناث نسل وللا نقيا ةاكيعلا فردا رقعأ اويضق هللا هغتو ناك

 الإ فرعُي ال راص ىتح (شرو) ليقف فم مث فورعملا رئاطلا (ناشرولاب) عفان

 .هب ينامس يذاتسأ :لوقيف «هنم هيلإ بحأ ليق اميف نكي ملو «هب

 .(ةنس 8 7) نع (ةيرجه 197) ةنس رصمب يفوت



 [ و مل -  شرو ةياور

 :يوارلا قرط

 .هنع فيس نباو ساخنلا يقيرط نم قرزألا -

 ه 240 دودح يف ت « قرزألا بوقعي وبأ » :قرزألا

 .يرصملا مث يندملا قرزألا بوقعي وبأ راسي نب ورمع نب فسوي : وه

 : ةقثلا ققحملا طباضلا ةجحلا مامإلا

 هركذ اى .نآرقلا ظافح نم ةسداسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزجلا نبا »

 ةءارقلا ذخأ دقف : هرصع ءاملع ريهاشم ىلع ةءارقلا « قرزألا بوقعي » ذخأ

 .رصمب ءارقإلاو ةءارقلا يف هفلخ يذلا وهو ©« شرو » نع اًعامسو اًضرع

 .هريغو « 2 بالقس ١ ىلع نآرقلا ضرع امك
 يبأ ١ ةياور ىلع برغملاو ء رصم لهأ تكردأ » : « يعازخلا لضفلا وبأ » لاق

 .اهريغ نوفرعي ال « شرو ١ نع « قرزألا بوقعي

 ءادألا هنع نقتأو « ةليوط ةدم « اًشرو » « قرزألا » مزل ١ : « يبهذلا ١ لاقو

 .تاءارلا قيقرتو « تاماللا ظيلغتب « شرو » نع درفناو « ءارقإلل سلجو

 تاذ فاحنإ نع ةرابع وهف «. نمسلا دض وهو « ةقرلا نم قيقرتلا : لوقأو

 .هلوحنو فرحلا



 رخلا ةيط قيرط عزف ةينارقلا فا ءازرقلا نوبت هلابتاب
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 فرحلا ٌوبر نع ةرابع وهف « ةرثكلاو « ةمظعلا يهو ةماخفلا نم ميخفتلاو

 .ميخفتلا قيقرتلا دض ءارلا يف لمعتسملا نأ الإ .دحاو ظيلغتلاو وهف هنيمستو

 .قيقرتلا دض ظيلغتلا ماللا يف لمعتسملاو

 ءارقلا بهاذم يف تاءارقلا : اهميخفتو تاءارلا قيقرت يف « يرزحلا نبا » لوقي

 قيرط نم « شرو ٠ ةياور انيور نيذلا مهو « ةبراغملاو نييرصملا ةمئآ دنع

 مسقو « هميخفت ىلع اوقفتا مسق : ماسقأ ةعبرأ ىلع مهقرط نم « قرزألا »

 نع هيف اوفلتخا مسقو ءارقلا لك نع هيف اوفلتخا مسفو « هقيقرت ىلع اوقفتا

 .ءارقلا ضعب

 كلذب ةينعملا بتكلا يف هيلإ عجري ةعبرألا ماسقألا هذه نع مالكلا ليصفتو

 :ئررخلا نبال «رشعلا تاءارقلا ف رتكلا 7: تانك لكن

 بهذمب نويرصملا صتخا دق » : ماللا ظيلغتل ةبسنلاب « يرزجلا نبا » لوقيو

 « قرزألا قيرط نم اوورو « مهاوس اهيف مهكراشي مل ماللا يف ( شرو » نع

 روهمجلا قفتاو « ميخفت فرح اهرواج اذإ ماللا ظيلغت (« شرو » نع هريغو

 ةثالث طورشب « ءاظ وأ . ءاط وأ ء داص » : اهمدقت اذإ ماللا ظيلغت ىلع مهنم

 ءانكاس وأ ءاحوتفم ةثالثلا هذه دحأ نوكي نأو . ةحوتفم ماللا نوكت نأ يهو

 .« كلذ ريغ يف اوفلتخاو



 لاز الو « ةرتاوتمو « ةروهشم ©« شرو » نع « قرزألا » ةءارق : لوقأو

 لوخلاو ام تارقو اهتيقلت كقو:نآلا قتح لوبقلاو اضرلاج اهوقلتي نوملسملا

 :نيلاعلا فرد

 شرو ةياور

 امل اشرو نإ » : لوقي « قرزألا بوقعي ابأ ١ تعمس : « فيس نب ركب وبأ ) لاق
 ص

 َرَقَم هسفنل ذختا . وحنلا يف ّومعت أ

 امم ينعدتو « اصلاخ « عفان » أرقم ينئرقت نأ بحأ ينإ ديعس ابأ اي : هل تلق

 يف (« شرو » عم الزان تنكو « عفان » أرقم هتدلقف : لاق . كسفنل تنسحتسا

 أرقأ تنكف قيقحتلا امأف « قيقحتو ردح نيب « ةمتخ نيرشع هيلع تأرقف «رادلا

 أرقأ تنكف .ردحلا امأو .« هللا دبع ١ دجسم يف اهنكسن انك يتلا رادلا يف هيلع

 .ةيردنكسالاب هعم تطبار اذإ هيلع

 ددع نآرقلا هيلع ىقلت دقو ء هدحو ةسردم ىلاعت هللا همحر « قرزألا » ناك دقو

 ركب وبأو « يطامنألا ديعس نب دمحمو «ساحنلا هللا دبع نب ليعامسإ) :مهنم ريثك
 .نورخآو « لهس نب ساّومو « كلام نب هللا دبع

 ميلعتب ةلفاح ةايح دعب ةرجح لا نم نيتئامو نيعبرألا دودح يف « قرزألا » يفوت

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو ةمحر « قرزألا » هللا محر .« ميركلا نآرقلا »

 ( يبيجتلا هللا دبع نب ديعس نب ورمع نب هللا دبع نب ليعاسإ : وه ساخنلا -

 .ةلزنملا ليلج . ردقلا ريبك « ةقث ققحم ء رصم ءارق خيش « ساخنلا نسحلا وبأ



 رخلا ةيط قيرط عرف ةينارقلا فا ءازرقلا زوق لابتوب
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 هركذ !ى .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزحلا نبا »

 (« قرزألا » : مهنم « هرصع ءاملع ةريخ ىلع نآرقلا « ساخنلا نسحلا وبأ » أرق

 نم نآرقلا نوقلتي نوملسملا لاز الو « هباحصأ لجأ وهو ©« شرو ١ بحاص

 دمحلاو هب تأرقو كلذ تيقلت دقو « نآلا ىتح ©« شرو » نع « قرزألا » قيرط

 تالا هيل

 دمحأو « نادمح نب ميهاربإ : مهنم ريثك ددع ىلع « ساخنلا نسحلا وبأ » أرق اك

 ةماسأ نب دمحأو « لاله نب هللا دبع نب دمحأو . طايخلا ميهاربإ نب قاحسإ نبا

 دمحمو « ذوبنش نب دمحأ نب دمحمو « ميكح نب نوع نب نادمحو « يبيجتلا

 . يوارمحلا فيصو يلع وبأو « يسلدنألا نوريخ نبا

 قلخ هيلع أرقف .ةّدم ءارقإلل رّدصت» : « ساخنلا نسحلا يبأ ١ نع « يبهذلا » لاق

 .« شرو ةءارقب هرصبو « هريرحتو هناقتإل

 ميلعتب ةلفاح ةايح دعب « نيتئامو نيناثو عضب ةنس « ساخنلا نسحلا وبأ » يفوت

 ىلاعت هللا هازجو . ةعساو ةمحر « ساخنلا نسحلا ابأ » هللا محر .ميركلا نآرقلا

 .ءازجلا لضفأ

 فيسوي نب هللا دبع نب كلام نب هللا دبع :وه ه 307تافيس نب ركب وبأ» -

 نع ةءارقلا «فيس نب ركب وبأ» ذخأ .يرصملا يبيجتلا « ركب وبأ فيس نبا

 تلاز الو « شرو ١ بحاص «قرزألا بوقعي وبأ» :مهتمدقم يفو ءالعلا ةريخ



 اهتيقلت دقو ءنآلا ىتح لوبقلاو اضرلاب نوملسملا اهاقلتي ©« قرزألا » ةءارق

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو اهب تأرقو

 شرو ةياور

 .( دعس نب ثيللا» بحاص (حمر نب دمحم» نع (فيس نب ركب وبأ» ثدح امك

 « هنامز يف ةيرصملا رايدلا خيش « فيس نب ركب وبأ ١ ناكو : « يرزجلا نبا » لاق

 .« شرو ١ ةءارق يف ةمامإلا هيلإ تهتناو ءانامز ٌرَّمعو

 دمحم نب ميهاربإ » : مهنم ريثك ددع ( فيس نب ركب يبأ ١ نع ةءارقلا ذخأ دقو

 يسلدنألا رباج نب ديعسو . يوحنلا ليعامسإ نب دمحم نب دمحأو « ناورم نبا

 يلع نب زيزعلا دبع يدع وبأ . جرفلا نباو « نوريخ نب ميهاربإ نب دمحمو
 .( دامعلا نبا 7 ركذ | <« سنوي نبا » هنع ثدح دقو نورخآو « مامإلا نبا

 ةثاثالثو عبس ةنس ةرخآلا ىدامج يف ةعمجلا موي ©« فيس نب ركب وبأ » يفوت

 .بيجم عيمس هنإ ةعساو ةمحر هللا همحر  رصمب

 .هنعف هباحصأ نع يعوطملاو رفعج نب هللا ةبه يقيرط نم يناهبصألا -2
 ميهاربإ نب ميحرلا دبع نب دمحم : وه ه 296 ت « يناهبصألا ركب وبأ » -

 .هنامز يف ءارقلا خيش يدسألا « يناهبصآلا ركب وبأ ديزي نب بيبش نبا

 هركذ (ى .نآرقلا ظافح نم ةعباسلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض )ل يررجلا نبا (



 درا يطير هما ةنارقلا فا ءازرقلا زوي لابتوب
 بلآ ثآ]آ]آآ]آ]آ]آ#  آ#آخآخآآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ#]]آ]آ]آ]آ#آآ آ##آ#آآ#آ#آ#آ#آآآ###آ#### كاا””_١١»

 : مهتمدقم يفو هرصع ءاملع ةريخ نع ةءارقلا « يناهبصألا ركب وبأ » ىقلت دقو

 : « مشاه يبأ نب دحاولا دبع » لاق .« ينيدشرلا يخأ نب ناميلس عيبرلا وبأ »

 « يناهبصألا ميحرلا دبع نب دمحم » انثدح « « قاقدلا دمحأ نب دمحم ) انثدح

 ىدحإ هيلع تمتخو « ينيدشرلا يخأ نبا عيبرلا يبأ ١ ىلع نآرقلا تأرق : لاق

 .« شرو » ىلإ : لاق ؟كتءارق دنست نم ىلإ : هل تلقو « ةمتخ نيثالثو

 لضفلاو « دينجلا نب نسحلاو « لهس نب ساوم » ىلع « يناهبصألا » أرق اك
 يعمو « رصم ١ تلخد (« يناهبصألا » لاقو .رصمب « يوارمحلا بوقعي نبا

 .ةمتخ نينا ىلع اهتقفنأف افلأ نونا

 يفو « هيلع ءانثلا بجوتسا امم هنأش مظعو ةءارقلاب « يناهبصألا » رهتشا دقو

 مل شرو ةياور يف هرصع مامإ يناهبصألا : « ينادلا ورمع وبأ ١ لوقي ىنعملا اذه

 (« شرو » نع « يناهبصألا » ةءارق تلاز الو .هئارظن نم دحأ كلذ يف هعزاني

 بر هلل دمحلاو اهم تأرقو اهتيقلت دقو نآلا ىتح لوبقلاب نوملسملا اهاقلتي

 !يلاعلا

 قاحسإو « ديشر نب دوادو « ةبيش يبأ نب نامثع ١ نع « يناهبصألا ١ ثدح امك

 .مهريغو ( هنادكشم رمع نب هللا دبعو « ليئارسإ يبأ نبا

 ىلاعت هللاهمحر .ةرجه لا نم نيتتامو نيعستو تس ةنس دادغبب « يناهبصألا » يفوت

 .ءازحجلا لضفأ هللا هازجو ةعساو ةمحر



 مساقلا وبأ مثيلا نب دمحم نب رفعج نب هللا ةبه : وه « رفعج نب هللا ةبه) -

 .يدادغبلا

 شرو ةياور

 هركذ ا .نآرقلا ظافح نم ةنماثلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض (« يرزجلا نبا »

 : مهتمدقم يفو « هرصع ءاملع ريهاشم نم ريبك ددع نع ةءارقلا « هللا ةبه ١ ذخأ

 دمحأ نب دمحم نب دمحمو « يلع نب هللا دبع نمحر لا دبع وبأو . رفعج هدلاو »

 ىسوم نب نوراهو « رصن نب رمعو « يعازخلا دمحأ نب قاحسإو « يبهللا

 ركب وبأو « حرف نب دمحأو . قاحسإ نب دمحم ةعيبر وبأو ٠ شفخألا نبا

 يلعو « حور بحاص ليكولا ىيحي نب دمحأو . بنعق نب دمحأو « يناهبصألا

 .مهريغو « ( لدعملا بوقعي نب دمحمو « بالجملا دمحأ نبا

 ىسوم ٠ : مهنم « ءاملعلا نم ددع نع هو يبنلا ثيدح ؛ هللا ةبه ١ ذخأ امك

 .« تلصلا نب دمحأو «رازبلا قلاخلا دبع نب ورمع نب دمحأو .ظفاحلا نوراه نبا

 .مهريغو

 هتيص عاذو ةءارقلا ةدوجو قدصلاب رهتشاو « اًرهد ءارقإلل « هللا ةبه ١ ردصت

 نيذلا نمف .ريثك ددع هيلع ذملتتو « ملعلا بالط هيلع لبقأف «سانلا نيب

 فسوي نب دمحم نب يلعو . يمامحلا نسحلا وبأ : ةينآرقلا ةءارقلا هنع اوذخأ

 , ٍلبنحلا حتفلا نب دمحأ نب دمحمو « يناولحلا ناركب نب كلملا دبعو «فالعلا نبا



 دررخلا يطير عرفا ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب
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 « ينالديصلا دمحأ نب هللا ديبعو « يبجلا هللا دبع نب دمحأو « نارهم نب ركب وبأو

 .ءالؤه ريغو « هللا دبع نب دمحم نب يلعو « يماشلا دمحم نب دمحأو

 .« هيوقزر ١ نب نسحلا وبأ:مهنم ريثك ددع(هللا ةبه١ نعي يبنلا ثيدح ذخأ امك
 .هيلع ءانثلا بجوتسا ام ةقومرم ةيماس ةناكم ءاملعلا نيب « هللا ةبه » لتحا

 ينع نم دحأ « رفعج نب هللا ةبه » : « يبهذلا ظفاحلا ١ لوقي ىنعملا اذه يفو

 .اهيف رخبتو تاءارقلاب

 يقب : لاق « يرزجلا نبا » نأ الإ « هللا ةبه » ةافو خيرات نوخرؤملا ركذي مل

 ةمحر « هللا ةبه » هللا محر .ةئاثالثو نيسمخلا دودح ىلإ بسحأ ايف « هللا ةبه »

 .ءازجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو

 رفعج نب ديعس نب نسحلا : وه ه 371 ت ( يعوطملا سابعلا وبأ » -

 .يرصبلا يعوطملا سابعلا وبأ ناذاش نب لضفلا نبا

 هركذ اك .نآرقلا ظافح نم ةنماثلا ةقبطلا ءالع نمض « يبهذلا » هركذ

 .تاءارقلا ءالع نمض « يرزجلا نبا »

 هدوع دتشا نإ امو « نيتثامو نيعبس ةنس دودح يف « يعوطملا سابعلا وبأ » دلو

 .مهنع ذخأو ءاملعلا يقلو راطقألا باجو ميركلا نآرقلا ظفح ىتح

 سيردإ ىلع تأرق ةنس يأ يف : يعوطملل تلق يعازخلا لضفلا وبأ لاق

 .نيتثامو نيعستو نيتنثا ةنس ّيّرلا ىلإ اهيف تلحر يتلا ةنسلا يف : لاقف ؟دادحلا



 هكاوفلا ةريثك « ندملا مالعأو دالبلا تاهمأ نم ةروهشم ةنيدم : ّيّرلاو

 ةعبس نيوزق ىلإو . اخسرف نوتسو ةئام روباسين نيبو اهنيب « تاريخلاو

 شرو ةياور

 .اخسرف نورشعو

 , « ناهبصأ » ىلإ ملعلا بلط ليبس يف لحر « يعوطملا سابعلا ابأ » نأ امك

 سمح ةنس « ناهبصأ » ديعس نب نسحلا مدق : « ظفاحلا ميعن وبأ ١ لوقي اذه يفو

 .هظفحو نآرقلا يف اسأر ناكو ةثاثالثو نيسمخو

 سابعلا وبأ ذملتت « اهنايعأو ندملا مالعأ نم ةروهشم ةميظع ةنيدم ناهبصأو

 « ميركلا دبع نب سيردإ :مهتمدقم يفو ءاملعلا ةريخ نم ريبك ددع ىلع يعوطملا

 يبأ نب دمحمو « يريرحلا نيسحلا نب دمحأو . يناهبصألا ميحرلا دبع نب دمحمو

 « ينانشألا لهس نب دمحأو . يطساولا بوقعي نب فسويو « يراصنألا دلخت

 بوقعي نب دمحمو « بيطخلا يلع نب دمحمو . يقشمدلا بيبح نب نسحلاو

 . ريثك ددع ءالؤه ريغو .دهاجم نب ىسوم نب دمحأ و هذوبنش نب ركب وبأو.لدعملا

 لَو يبنلا ثيدحو « هفورحو نآرقلا ميلعتل يعوطملا « سابعلا وبأ ١ ردصت

 هيلع لبقأو « ةئاملا زواج ىتح َرَّمَعو ةياورلا ةحصو ناقتإلاو طبضلاب رهتشاو

 ةءارقلا هنع اوذخأ نيذلا نمو « ناكم لك نم ملعلا بالطو نآرقلا ظافح

 دمحم نب يلع نيسحلا وبأو «٠ يعازخلا رفعج نب دمحم لضفلا وبأ ٠ : ةينآرقلا

 نمحرلا دبع نب دمحم يلع وبأو يدنواهنلا رمع نب دمحم ركب وبأو « زابخلا



 ررخلا ةيط ير عرفا ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب
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 ةعرز وبأو « ميهاربإ نب دمحأ نب رفظملاو , يثراحلا نسحلا نب دمحمو «رفعج نبا

 . ريثك مهريغو (« يديعسلا رفعج نب يلعو « بيطخلا دمحم نب دمحأ

 ةبتكمل كرت هنأ |ى « هذيمالت يف حضاولا رثآلا « يعوطملا سابعلا يبأل ١ ناك دقل

 تاماللا ةفرعم باتك : تافلؤملا هذه نم « ةعفانلا تافلؤملا ضعب نآرقلا مولع

 . اهريسفتو

 اذه يفو « هيلع ءالعلا ءانث بجوتسا امت « ةيماس ةيملع ةناكم « يعوطملا » غلب

 يف يأ - نفلا اذهب ينع نم دحأ يعوطملا سابعلا وبأ ناك ١ : « يبهذلا » : لوقي

 ( راطقألا يف ةلحرلا رثكأو رابكلا يقلو هيف رّحبتو  نآرقلا مولعو تاءارقلا

 .ىهتنا

 ولع هيلإ ىهتناو ًاليوط اًرهد َرَّمَعو فَنَصو َعَمحو ١ : اضيأ « يبهذلا » لاقو

 .« تاءارقلا يف دانسإلا

 هيلع ىنثأ .تاءارقلا يف ةقث فراع مامإ وه : « يرزجلا نبا مامإلا » لاقو

 .هقثوو « يناذمحلا ءالعلا وبأ ظفاحلا

 .« تاءارقلا يف دانسإلا ولع « يعوطملا سابعلا يبأ » ىلإ ىهتنا ١ : اضيأ لاقو

 نم نيريثكلا دافأو هتايح نم دافتسا ©« يعوطملا سابعلا ابأ ١ دجن اذكهو

 « ةئاملا زواج نأ دعب ةثاثالثو نيعبسو ىدحإ ةنس عم هللا هافوت ىتح نيملسملا

 .ءازحجلا لضفأ هللا هازجو « ةعساو ةمحر هللا همحر



 شرو ةياور

 و

 ةياورلا لوصأ نايب
 ةرابع :ءارقلا حالطصا يفو .هريغ هيلع ىنبُي ام :ةغللا يف وهو ءلصأ عمج لوصألا

 ةرئادلا لوصآلاو «هطرش هيف ققحت ام لك يف يراجلا مكحلا يأ ءدرطملا مكحلا نع

 ,ماغدإلاو ءراهظإلا يهو ًالصأ نوثالثو ةعبس تاءارقلا فالتخا ىلع

 «قيقحتلاو «عابشإلاو ءرصقلاو ءطسوتلاو ءدملاو «ةلصلاو .ءافخإلاو ءبالقإلاو

 «ةلامإلاو ,حتفلاو .فيفختلاو «لقنلاو .ءطاقسإلاو «هيعونب لادبإلاو «ليهستلاو

 «لاسرإلاو «ميمتتلاو ءسالتخالاو .ظيلغتلاو .ميخفتلاو «قيقرتلاو «ليلقتلاو

 مْوَّرلاو ءناكسإلاو ءعطقلاو ءتكسلاو .فقولاو «ليقثتلاو ءديدشتلاو

 ىلاعت هللا ةئيشمبو «دئاوزلا تاءايو «ةفاضإلا تاءايو .فذحلاو «مامشإلاو

 كرتأو صفح ةياور لوصأ اهيف فلاخ يتلا شرو ةياور لوصأ ركذ ىلع رصتقأس

 تاملكلا ضعب ينو ءراصتخالل ًابلطو اهنم اهب ملعلا ىلع ًالاكتا اهيف هقفاو يتلا

 اهعضاوم يف كلذ ىلع تهبنو ًاصفح اهيف ًاقفاوم شرفلا يفو لوصألا يف اهتركذ
 يفرم لاو ةلفافلل اناقإ
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 «ةذاعتسالا باب»

 .ماصتعالاو نصحتلاو ءاجتلالا :ةغل ةذاعتسالا

 نم هب ماصتعالاو نصحتلاو «ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا هب لصحي ظفل :ًاحالطصاو

 .ميجرلا ناطيشلا

 مهللا» :يأ ءاشنإلا هب داريو «ربخلا ظفل اهظفلو عامجإلاب نآرقلا نم تسيل يهو

 .«ميجرلا ناطيشلا نم ينذعأ

 له اوفلتخاو ةءارقلا ديري نمم ةبولطم ةذاعتسالا نأ ىلع ءاملعلا قفتا :اهمكح

 ؟ةبودنم وأ ةبجاو يه

 اولمحو «ةءارقلا ءادتبا دنع ةبودنم اهنأ ىلإ ءادآألا لهأو «ءاملعلا روهمج بهذف

 ميجُيلآ نطيّشلآ َنِم هلي ذِعمسآف َناَءْرُقلَ َتََرَق اَذإَف » :ىلاعت هلوق يف رمألا

 .(ثآ نوكي ال ئراقلا اهكرت ول ثيحب بدنلا ىلع (98 :لحنلا) « ©

 ىلع قباسلا رمآلا اولمحو «ةءارقلا ءادتبا دنع ةبجاو اهنأ ىلإ ءالعلا ضعب بهذو

 .(نآ نوكي ئراقلا اهكرت ول مهبهذم ىلعو ءبوجولا
 :رشنلا ةبيط يف يرزجلا نبا لاق

 .(«بجي) :مهضعب لاقو رمت باول

 :لثم ناصقنلاو ةدايزلا نيب ةفلتخم راثآو رابخأ اهتغيص يف درو دق :اهتغيص

 ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ءميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ»

 .هريسيت يف ينادلا ًاعيمج اهركذ «ناطيشلا نم هللاب ذوعأ ءميجرلا



 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ» :ةياورلا ثيح نم ءارقلا عيمجل راتخملاو اهحصأو

 .©ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا هتقفاومو "”لحنلا ةروس يف دراولا ظفللا هتقفاومل .«ميجرلا

 عيمج يف ةذاعتسالا يفخي ناك هنأ عفان نع يبيسملا قاحسإ نع يور :اهتيفيك

 .عضاوم يف اهب رهجلا بحتسيف «ليصفتلا ءارقلا عيمجل راتخملا نكلو نآرقلا

 .ىرخأ عضاوم يف رارسإلاو

 :اهب رهجلا عضاوم

 .لفاحملا يف ةءارقلاك هتءارقل عمتسي نم كانهو ًارهج أرقي ئراقلا ناك اذإ -1

 ةءارقلاب ئدتبملا وه ناكو .نآرقلا نوءرقي ةعامج طسو ئراقلا ناك اذإ -2

 هتوفي الف اهوأ نم ةءارقلل تصني نأ هعمسي نم ىلع ناك ءرملا ذاعتسا ام اذإف

 .اهنم ءيش

 :اهب رارسإلا عضاوم

 شرو ةياور

 .ًارس أرقي ئراقلا ناك اذإ - 1

 .هتءارقل عمتسي دحأ هعم سيلو ءًارهج أرقي ئراقلا ناك اذإ -2

 .(98) ةيآلا (1)

 .نابح نبا هجرخأو يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلاو ينطقرادلاو ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ (2)

 دواد وبأ هجرخأ [ى ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ ديزي ناك هنأ ًاضيأ حيحصلا يفو «ينابلألا هححصو

 .ينابلألا هححصو نسح دنسب يذمرتلاو



 دركلا ةيط قرط عزف ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب

 .ًادرفنم وأ ًامومأم وأ ًامامإ ناك ءاوس ةالصلا يف أرقي ئراقلا ناك اذإ -3

 يرزجلا نبا نأ عم «ةءارقلاب ئدتبملا وه سيلو «ةعامج طسو أرقي ناك اذإ -4

 .ىلوأ دحاو لك ةذاعتسا نأ :رشنلا يف لاق

 مولعملا نمو نآرقب سيل امو نآرق وه ام نيب قرفلا لوصح :اه رارسإلا هجوو

 .نآرقلا نم تسيل ةذاعتسالا نأ

 :ةدئاف

 قلعتي مالكل وأ حنحنتلا وأ ساطعلاك ئراط رذعب ةءارقلل لصف ثدح اذإ -ِ

 .ةذاعتسالا ديعي الف ةءارقلا ةحلصمب

 در ولو اهب هل قلعت ال مالكل وأ ءاهنع ًاضارعإ ةءارقلل لصف ثدح اذإ امأ -

 .ىرخأ ةرم ةذاعتسالا فنأتسي هنإف ,مالسلا

 :ءارقلا عيمجل هجوأ ةعبرأ ةلمسبلا عم ةذاعتسالا يف زوجي :اههجوأ

 .اهيلع فقولا - 1

 .ةءارقلا لوأب ةلمسبلا لصوو ذوعتلا ىلع فقولا -2

 .اهيلع فقولاو ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو - 3

 .ةءارقلا لوأب اهلصو عم ةلمسبلاب ةذاعتسالا لصو -4

 ةءارب ريغ ةروس ءانثأ تناك اذإ هنأ الإ ءال مآ ةروس لوأ ةءارقلا تناكآ ًءاوس -

 زاج ةءارب ولو ةروسلا ءانثأ تناك اذإو «ءارقلا عيمجل ةلمسبلا يف فالخ الف



 هلصوو ذوعتلا ىلع فقولا زوجيف اهكرت ىلعو .اهكرتو ةلمسبلاب نايتإلا

 «َوُه اّلِإ هنلإ آل هلآ ج:وحن ةلالج مسا ةءارقلا لوأ يف نوكي نأ الإ ةءارقلاب

 < َةَحاَسلأ ٌمَّلِع ُدَرُي ِهْيَلِإ » :وحن «ىلاعت هللا ىلع دوعي ريمض هيفام وأ

 .ةعاشبلا نم كلذ يف امل لصوي اّلآ ّلوَألاف

 ةلمسبلا باب

 شرو ةياور

 نيتروسلا نيب عمجلا دنع صفح ىلع ديزي قرزألا قيرط نم شرو نأ ملعا

 «مدقملا وهو "تكسلا يهجو «ةحتافلاو سانلاو «ةءاربو لافنألا نيب ام» :ادعام

 :هجوأ ةسمخ هل نوكيف «ةلمسب ريغ نم ”لصولاو

 .ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو «عيمجلا عطق :ينعأ .ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا

 .ةلمسب ريغ نم لصولاو ,تكسلا مث عيمجلا لصوو
 نودب لصولاو .ءتكسلاو .فقولا :ءارقلا لكلف «ةءاربو لافنآلا نيب ام امأو

 ادخلو "لوقا هني ةاولمسبب ءارقلا اعف ةافلاو نياتلا قوامانأو

 ريغ نم ةداع فقولا نمز نود ًانمز ةروسلا يف ةملك رخآ ىلع توصلا عطق نع ةرابع انه تكسلا (1)
 .ةلمسب ب اليو سفنت

 .ًاضيأ ةلمسب نودب امهنيب لصف ريغ نم ةيناثلا لوأب ةروسلا رخآ لصو نع ةرابع انه لصولا (2)



 درعا يطب قيرط عرفت ةينارقلا فا ءازرقلا نوبت لابتوب
 بسس ]آ]آ]#]]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آآآآ#خخآآ]آ]آ]آ]آ]آ #خ#خآ##### --اا-١

 ةلمسبلا نإف ءصالخإلا ةروس رركي نمك .اههوأب ةروسلا رخآ لصو ول ام يقبو

 سانلا رخآ لصو نمك اهقوف اب ةروسلا لصو ول اذكو ءًاضيأ عيمجلل ةنيعتم

 .قلفلا لوأب

 ىَوَر نم نع هدنع ةلمسبلاب لصفلا رهزلا يف راتخا ءادألا لهأ ضعب نأ ملعا مث

 يهو اهريغ يف لصولا ىَوَر نم دنع اهيف تكسلا راتخاو .اهريغ يف تكسلا

 .«ةزمه ا نيففطملا «دلبلا «ةمايقلا» :عبرأ

 :هجوأ ةعست كل ناك ةمايقلا لوأ ىلإ تلصوو لمزملا رخآ نم تأدتبا اذإف -

 تكسلا مث ةمايقلاو رثدملا نيبو «رثدملاو لمزملا نيب ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا -

 ىلع ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا ةمايقلاو رثدملا نيب يتأي هيلعو «رثدملاو لمزملا نيب
 .هريغ ىلع تكسلا مث راتخملا

 ىلع تكسلا ةمايقلاو رثدملا نيب أي هيلعو .رثدملاو لمزملا نيب لصولا مث -
 .هريغ ىلع لصولاو «راتخملا

 تكسلا مث ناسنإلاو ةمايقلا نيبو «ةمايقلاو رثدملا نيب ةثالثلا اههجوأب ةلمسبلا -

 .ةمايقلاو رثدملا نيب تكسلا مث ةثالثلا هذه نم هجو لك ىلع ناسنإلاو ةمايقلا نيب

 هجوأ ةعست كل ناك ناسنإلا لوأ ىلإ تلصوو رثدملا رخآ نم تأدتبا اذإو -
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 :اضيا

 .لكلا نيب لصولا مث ناسنإلاو ةمايقلا نيب لصولاو تكسلا يتأي هيلعو -

 حيحصلا وهو اهريغو رهزلا نيب ةقرفتلا مدع ىلع انتمتأ نم نيققحملا رثكأ :ةدئاف

 :ياكخلا



 شرو ةياور

 .ةحتافلا نم -1- مقر ةيآ ةلمسبلا شرو دعي ملو

 .صفح لثم يناهبصألا قيرط نم شرو امأو -

 عمجلا ميم باب
 جرخف .ًاليزنت وأ ةقيقح نيركذملا عمج ىلع ةلادلا ةدئازلا ميملا يه :اهفيرعت

 عمج ىلع ةلادلابو 4 َمُكَحَيِل ١ :4 مك )ب لثم ةيلصألا ميملا نع ةدئازلاب

 فورح دحأب ةقوبسم نوكتو 4 اَمُهَتَيَكاَدَو »:لثم هيبنتلا ريمض ىلع نيركذملا

 :يهو ةثالث

 فكي دفاعا لثم ءاهلا -

 .(مُكَيَلَعِ) :لثم فاكلا -

 .«ةكنُك» :لثم ءاتلا -

 :ناتلاح امللو

 .كرحتم لبق عقت : نأ امإو ءنكاس لبق عقت : نأ امإ

 ناك (24 :تاعزانلا) « (2) ئَلْعَأْلا ْمُكْبَر أ َلاَقَف » لثم نكاس لبق تعقو اذإف

 .مضلا عمجلا ميم نم لصألا نأل ءارقلا عيمجل ةلص ريغ نم مضلا اهمكح

 ميملا ةلص شرولف عطق ةزمه كرحتملا اذه نوكيو كرحتم لبق تعقو اذإ امأو -

 ضار دم يجر ةتويادلا وسلا قال تر اوم دشن ذل راق وس شح

 .تاكرح عبرأ وأ تاكرح ثالث وأ نيتكرح رادقمب يناهبصأللو



 دررخلا يطير هما ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب

 ةيانكلا ءاه باب

 دحاولا اهب ىنكي يتلاو «ةملكلا ةينب نع ةدئازلا ريمضلا ءاه يه :اهفيرعت

 فاعلا ركالملا

 دحاولا ىلع ةلادلابو «291 :دوه) 4 ُهَّقُفَت » :لثم ةيلصألا ءاحلا ةدئازلاب جرخو

 نإو هذه لكف «ةبيغلا رئاض يقابو «اهيلع ءاهيلع» :يف ءاملا تجرخ ركذملا

 .احالطصا ةيانك ثاءاه ىمست ال اهنأ الإ ريمض تاءاه تناك

 :لثم ءامسألاو .(25:نارمع لآ) 4 ةمْدَّؤُي ظ:لثم لاعفألاب ةيانكلا ءاه لصتتو

 .(10 :حتفلا) (ُهّيَلَع» :لثم فورحلاو .(13:قاقشنالا) « لَهَأ »

 «ةبسانملل رسكتف ءاي وأ ةرسك اهلبق عقو اذإ الإ «هل» :لثم مضلا اهيف لصأآلاو

 « هلآ ُهَيَلَع » :لثم امهيف نيهجولاب ئرق دقو لصألل ةاعارم اهمض زوجي امك
 .(63 :فهكلا) 4 هلا ُهيِنلَسْنَأ » «(10 :حتفلا)

 :لاوحأ ةعب 21 ةيانكلا ءاه :اهاوحأ

 .(185 :ةرقبلا) (ُناَءْرُْلآ هيف َلزنأ » :لثم نينكاس نيب عقت نأ -1

 01 :كنلا) «كلخلا هدير و نكات اهنكيو ل وضم هلق ةوكذا اذ

 .نانكاس عمتجي الئل ءارقلا عيمجل ةلصلا مدع نيتلاحلا نيتاه يف اهمكحو -

 .(3 :رصنلا) 4انباَوَت َناَك هت » :لثم نيكرحتم نيب عقت .

 .مهضعبل ىتثتسي ام الإ ءارقلا عيمجل ةلصلا ةلاحلا هذه يف اهمكحو -



 .هتكرح سنج نم فرحب ةلصلاب يوقف يفخ فرح ءاه لا نأ :ةلصلا هجوو

 2 ةزفبلا) < قش هيفزل» لدن: هل رحم ا هذجنو نكانم اهليق ةوكياذأ -4

 .هيلع هّب ام الإ ءارقلا نم روهمجلل ةلصلا مدع ةلاحلا هذه يف اهمكحو -

 4 ةقْلَأَ 8و («(36 :ءارعشلا) (111 :فارعألا) « َدِجْرَأ » ف ءاملا ةلصب شرو ىَوَر -

 .فاقلا رسك عم (52 :رونلا) كتل ِهَفَكَيَو » يفو «(28:لمنلا)

 «ةلالجلا ظفل مال قيقرت نم هعم دبالو (10 :حتفلا) 4 هلآ ُهيَلَع » يف ءاحلا رسكب ىّوَرو -

 .ةلص نودبو ًاضيأ ءاملا رسكب (63 :فهكلا) 4 ُنَطَيّشلآ الإ ُهيِنلَسْنَأ آَمَو ) يف اذكو

 .ةدعاقلا ىلع ءاملا رصقب (69 :ناقرفلا) اًناَحهُم هيف ٌدلَتَكَو ) ىَوَرو -

 .ًاللصو ءاهلا مضب (46 :ماعنألا) (ٌرظنأ هب ف يناهبصألا أرق -

 شرو ةياور

 .ةدايزلا :ةغل دملا

 ذو بيس ف ودع ادق يللا وانما وق روع نم فخ وعلا ةلاطإ اهذاطما

 .نوكس وأ زمه

 :يه ةثالث دملا فورحو

 .ًاحوتفم الإ اهلبق ام نوكي الو فلألا - 1

 .اهلبق ام مومضملا ةنكاسلا واولا -2

 .اهلبق ام روسكملا ةنكاسلا ءايلا -3



 درختلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا دارقلا روس هلابتاب
 | يبي ب  جيييييييبي(ب+((( حج |1]*]*]*]*#11#]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ | ##]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ#]##آآ]آ آس اتا

 :امهو نانثا نيللا فورحو

 .|مهلبق ام حوتفملا ناتنكاسلا ءايلاو واولا

 .عنملا وأ سبحلا :ةغل رصقلاو

 ةيلغاةدايز ريغ نمدلا تركنا اق | :اهكاطعيماو

 :ناعون دملاو -

 .همكح يف ءارقلا فلتخا رخآلاو .همكح يف ءارقلا قفتا :امهدحأ

 :عاونأ همكح يف نوقفتملا امأ -

 .«مزاللا دملاو  نوكسلل ضراعلا دملاو  يلصألا دملا»

 :يهو ًاضيأ عاونأ همكح يف نوفلتخملا امأو -

 .«نيللا دم  لدبلا دم  لصتملا دملا_ لصفنملا دملا»

 :لصفنملا دملا نع امأ -

 .ةيلاتلا ةملكلا لوأ يف (زمهلا وهو) هببسو ةملك يف دملا فرح ناك ام وهف

 .تاكرح تس عابشإلاب هأرق :قرزألا -

 طسوتلاب وأ تاكرح ثالث رصقلا قيوف وأ نيتكرح رصقلاب هأرق :يناهبصألا -

 .تاكرح عبرأ

 :لصتملا دملا نع امأو -

 .ةدحاو ةملك يف (زمهلا وهو) هببسو دملا فرح هيف عمتجا ام وهو

 .تاكرح تس عابشإلاب هأرق :قرزألا



 تس عابشإلا وأ تاكرح عبرأ طسوتلا وأ نيتكرح رصقلا قيوفب هأرق :يناهبصألا

 .تاكرح .4

 (لصتم «لصفنم) :نيدملا ءاقتلا -

 .(6«6) :قرزألا

 .(3:2(:4:20(:)6:2(:)363(:)6:3(:)4:24(:)4«6) :يناهبصألا

 ( |هيف نيعلا دمب شرو امهأرق (2:ىروشلا) 4ٌَقَسَع »و.(1:ميرم) «ضقيهك ) -
 .تاكرح 6 وأ 4 وأ2

 يف دجوي هنإف ةبيطلا يف امأ ء.ميظعت دم دجويال ةيبطاشلا يف :ميظعتلا دم -

 .ميظعتلا دمب ٍيناهبصآلل قرطلا ىدحإ

 ناك نمل عابشإلا غلبي ال تاكرح عبرأ رادقمب لصفنملا ّدملا ئراقلا دمي نأ وه

 هللا الزل لاه هلرق ننال فلا ةيدوهو: ةووواقبا [يسس ل ينصف كيوت

 يف ةخلابملا دصقب يونعم ببسل 4كنأ اّلِإ هَل آل ١ :4وُ اّلِإ هل آل > هنأ اّلِإ
 ناك نمل هنسحتساو يرزجلا نبا مامإلا هراتخا عونلا اذهو ءلجو زع هللا ميظعت

 دم نع ةيبطاشلاو ريسيتلا قيرط نم دري ملو .ميظعتلا باب نم رصقلا هقيرط
 .انلق امك ءيش ميظعتلا

 شرو ةياور

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح شرو قفاو (1)



 دركلا ةيط ير عرفا ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب
00000020010110 

 دوجوو ةغلابملا امهو «ناببس عمتجا هنوك ىلإ ريشي :تلق: يررحلا نبا لاق

 دم نوققحملا ءاملعلا بحتسا دقو «رهاظ ديج نارهم نبا هلاق يذلاو «ةزملا

 ءانركف ان اراعشإ لا الاكل ذاب توضلا

 حيحصلا بهذملا ناك اذهلو :(راكذألا باتك يف) هللا همحر يوونلا مامإلا لاقو
 ص هَ ص

- 

 | لاوقأو «ريدتلا نم هيف امل 4 ُهّللَأ ل هلو ركاذلا دم تاحعسا زادخملا ! هلل

 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا

 :هب لمعلا طورش

 دم هجوب ذخألا دنع اهب مازتلالا نم دب ال ةنيعم ًاطاقن نوررحملا طرتشا

 همحر تايزلا خيشلا لوقي اذه يفو ءرصقلا يف فالخلا باحصأ |ميسال ميظعتلا

 :(ميركلا حتف حيقنت)يف هللا

 حق ناك ةازوت نإ نونلاقل“ ١ ننعم نكرتا اذكو

 لصح بوقعي هعم ريثك نبا ىوس  ةنغ كرت عم ميظعتلل ٌدمالو

 ىلعوم ةرْوتلآ »يف ليلقتلا هجو ىلع ميظعتلا َّدم دمي ال نولاق نأ :كلذ ىنعمو

 يف بوقعيو ريثك نبا ىوس ةبيطلا قيرط نم ءارلاو ماللا يف ةنغلا كرت هجو

 .ءارلاو ماللا عم ةنغلاب نايتإلا

 رصق باحصأ نم ئراق لك جهنم انل ققحتي تايزلا خيشلا مالك لالخ نمو

 :هكرت وأ ميظعتلل ّدملا يف لصفنملا



 شرو ةياور

 ميظعتلل ناّدمي ال :يناهبصألا قيرط نم شروو «يناولحلا قيرط نم نولاق“

 ةبسنلاب اهيف ةضحملا ةلامإلاو يناولحلل ةبسنلاب 4 ةسرْوّتلَآ » يف ليلقتلا كرتب الإ
 .ءارلاو ماللا يف ةنغلا كرت كلذكو «يناهبصألل

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإو

 «(158)فارعألا«(106 «102)ماعنألا «(87)ءاسنلا «(ًاعم18 «6 :«2)نارمع لآ :«(255« 163)ةرقبلا

 «25)ءايبنألا ((98 14 (8)هط «(2)لحنلا 30(2)دعرلا 14((2)دوه 9(2 0)سنوي 29 «310)ةبوتلا

 «3)رفاغ «(6)رمزلا 35((2)تافاصلا «(3)رطاف 8 22 0)صصقلا «(26)لمنلا )1 160)نونمؤملا 07

 .(9)لمزملا )1 3)نياغتلا 23 .2 2) رشح لا ,(19)ة6 دمحم 8(2)ناخدلا «(«6 5 2

 درفنيو .ةملك يف ريغم وأ تباث زمه دعب دملا فرح هيف ءاج ام وهو :لدبلا دم - ج

 :ةجوأ ةثالث هيف هلو لدبلا دمب ءارقلا عيمج نع قرزألا قيرط نم شرو

 .تاكرح تسدملا- ج .تاكرح عبرأ طسوتلا - ب .ناتكرح رصقلا - أ

 :نالصأو ةملك كلذ نم قرزألل ّينئتساو

 :يهف ةملكلا امأ

 .نآرقلا يف تعقو ثيح اهبباش امو 4 ُدِخاَوُي 1

 يف لدبلا ةثالث قرزألل نأ (مكذخاؤي مهضعبو) يبطاشلا لوق نم مهفُي

 الإ 4 ْمُكُدِخاَوُي » يف قزرألل سيل هنأ نوققحملا هيلع يذلا نكلو 4ْمُكّدِخاَوُي >
 ةدايزلا كرت ىلع اوعمجأو :عاصقلا نب هللا دبع وبأ ذاتسألا لاقو ؛لدبلا رصق

 نايفس نباو يكمو ينادلا كلذ ىلع صن ءعقو ثيح (ذخاؤي) يف فلألل

 نم هنوكل امإ ريسيتلا يف هئانثتسا مدعو :يرزجلا نبا ققحملا لاق ,حيرش نباو



 ررخلا يطير هما ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب
 01290 ]#]#]آ]آ]آ]###]آ]آ1آ7#7 |©|آآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ#]آ]آ]آ]آ]آ | ##خ##آ]آ]آ#]خ#######آ#آآآ## سس تا

 وهف هل لدبلا موزل لجأ نم وأ دودمم ريغ وهف (زاجيإلا) يف هركذ | هُذِخاَوُي

 .هئانثتسا ىلإ ةجاح الف ”4ىَرَت » يف لقنلا موزلك

 :(مهف نالصألا امأ

 لثم ةدحاو ةملك نم حيحص نكاسب قوبسم زمه دعب دملا فرح عقي نأ - 1

 .ً(سر زمه لا ةروص فذحل رصقلا هيف نيعتيف 4ِناَءْرُقط

 « َةآَدْيَو ٌءآَعُد > لثم نيونتلا نم ةلدبم زمهلا دعب يتلا فلألا نوكت نأ -2

 .فقولا لجأل ةضراع فلألا نأل هرصق نيعتيف

 :يف هنع فلتخاو

 ىنأ اذإ هنأ اهيف فالخلا ىلع بترتي ام لصاحو (50 :مجنلا) 4 لوألا داع > - أ

 :هجوأ ةسمخ اهيف ناك لدب اهعم

 دنع هلو اهدم وأ اهطيسوت مث «هريغ يف ةثالثلا عم 4 وألا اَداَع » يف رصقلا -

 :ناهجو « لوألا » ب ءدبلا
 .ةنكاس واو ماللا دعبو «ةمومضم مال اهدعبو لصولا ةزمبم 4َّلوُلَأِ) «لوألا»

 يف هل زوجي لوألا هجولا ىلعو لصولا ةزمه فذح عم نكلو لوألاك «يناثلا»

 .رصقلا الإ لدبلا يف هل زوحي ال يناثلا هجولا ىلعو ةثالثلا هجوألا لدبلا

 .لوألا نكاسلا فذحيف نانكاس ىقتلاف ءارلا ىلإ ةزمه لا ةكرح لقنف (ىأرت) اهلصأف (1)



 شرو ةياور

 (91:51 :سنوي) ©« َنَعَلآَِع » - ب

 مسا يهو ةحوتفم نون اهدعبو ةدودمت ةحوتفم ةزمهم (نآ) ةملكلا هذه لصأ

 هيلع تلخد مث فيرعتلا (لا) هيلع تلخد مث ءرضاحلا نامزلا ىلع ٌملع «ٌينبم

 ماهفتسالا ةزمه ىلوألا :ناتلصتم ناتحوتفم ناتزمه اهيف عمتجاف ماهفتسالا ةزمه

 ًاعم اهب قطنلاو نيتزمهلا ءاقبتسا ىلع ءادألا لهأ عمجأ دقو لصولا ةزمه ةيناثلاو

 نم ءيش هيف نيتقصالتم نيتزمبب قطنلا ناك امل نكلو ؛امهادحإ فذح مدعو

 «رييغتلا اذه ةيفيك يف اوفلتخا نإو ةيناثلا ةزمهملا رييغت ىلع اوعمجأ ةقشملاو رسعلا

 نم مهنمو «نينكاسلا ءاقتلال ًارظن عبشملا دملا عم ًافلأ اهادبإب اهريغ نم مهنمف

 ىلعو «ةرشعلا ءارقلا نم لكل نازئاج ناهجولا ناذهو .فلألاو ةزمحلا نيب اهلهس

 نم دحأل ماهفتسالا ةزمه نيبو اهنيب لصفلا فلأ لاخدإ زوجي ال ليهستلا هجو

 .ءارقلا

 ةثالث هجوأ اهيف قرزأللو «ةزمهلا فذحو ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب شرو اهأرق

 لدبلا دم يف هل نأ ىفخيالو ءنيب نيب اهليهستو رصقلاو دملا عم ًافلأ اهلادبإ :يهو

 هذه َّنكلو دملاو طسوتلاو رصقلا :هجوأ ةثالث ماللا دعب عقاولا لقنلاب رّيغملا

 ىلع ققحتت لب لصولا ةزمه هجوأ عيمج ىلع ققحتت ال لدبلا يف ةثالثلا هجوألا

 هل نأ ةملكلا هذه يف قرزألل ءاملعلا هركذام ةصالخو ءرخآلا ضعبلا نود اهضعب

 :تالاح سمح اهيف

 .اهلصو عم اهدعب عقاو وأ ءاهيلع قباس لدب نع اهدارفنا - 1

 .اهيلع فقولا عم اهدعب عقاو وأ ءاهيلع قباس لدب نع اهدارفنا -2

 .اهلصو عم اهلبق لدب عم اهعامتجا -3

 .اهيلع فقولا عم اهلبق لدب عم اهعامتجا -4



 ركلا ةيلط قرط وزعم ةفارقلا قا ءارقلا وس هلابتاب

 .اهدعب عقاو لدب عم اهعامتجا -5

 :كلذ نايب كيلإو

 : (اةلضو هجوأ ةعبس) - ىلوألا ةلاحلا

 .(اهلصو عم اهدعب عقاو وأ اهيلع قباس لدب نع اهدارفنا وهو)

 لصولا ةزمه لادبإ وأ ةليوط ًافلأ لصولا ةزمه لادبإ اهيلعو ماللا رصق (1>3) -
 .ةروصقم ةزمه لا ليهست وأ ةريصق ًافلأ

 ليهستو ةليوط ًافلأ لصولا ةزمه لادبإ امهيلعو اهعابشإو ماللا طيسوت (22) -
 .ةروصقم ةزمهلا

 .(اهيلع فقولا عم اهدعب عقاو وأ اهيلع قباس لدب نع اهدارفنا وهو)

 :مهيلع دازيو مهانركذ يتلا لصولا ةعبس مهو -

 .ةريصق ًافلأ لصولا ةزمه لادبإ عم اهطيسوتو ماللا رصق (122)

 : ةثلاثلا ةلاحلا

 :يف اك قباس لدبب ةلوصوم اهيلع فقولا ةلاح يف وهو -

 :سنوي) 4 َنَعْلآَع -ليَِرْسِإ أَوُنَب هب ٌتَعَماَء طوأ(5 1:سنوي)4 َنَعلآَم - دهب تعم د

0 0). 

 :مهو اهجو نورشعو ةعبس اهيف هل نوكيف

 .لدبلا دمو طسوتو رصق عم ةمدقتملا ةعستلا فقولا هجوأ (29>3) -



 شرو ةياور

 : ةعبارلا ةلاحلا

 :يلاتلاك يهو ًاهجو رشع ةثالث اهيفف ءاهيلع فقي ملو لدبلاب اهلصوو اهب ءىدتبا اذإف -
 :هيلعو لدبلا دمو طسوتو رصق (33)-

 .ماللا رصقو «ليوطلا لادبإلا -1

 .ماللا رصقو .ريصقلا لادبإلا 2

 ماللا رصقو «ةزمه لا ليهست -3

 .(ماللا طسوتو «ةزمه ا

 «ةزمهلا ليهست)و (ماللا عابشإو «ليوطلا لادبإلا) هيلعو لدبلا عابشإ (21)-

 : ىهف ةريخألا ةلاحلا امأو

 :ًاهجو رشع ةثالث اهيفف اهدعب لدبب اهلصوو اهيلع فقي ملو اهلبق لدبب اهلصو اذإ -

 ريصقلا لادبإلا) .(ماللا رصقو .ليوطلا لادبإلا) هيلعو لدبلارصق (31)

 .(ماللا رصقو ةزمهلا ليهست)و(ماللا رصقو

 .(اهرصقو ماللا طيسوت عم ليوطلا لادبإلا) هيلعو لدبلا طيسوت((2 «162) 21) -

 فورت و موال طيسوت ممةرمللا | نقر «6دللا رعق مويسقلا لاذإلا)

 لادبولا) .«اهرصقو ماللا طيسوت عم ليوطلا لادبإلا) هيلعو لدبلا دم ((2 «1)162)-

 ةعست كلذب حبصيف (اهرصقو ماللا عابشإ عم ةزمهلا ليهست) .(ماللا رصق عم ريصقلا

 .«َنَْلآَع ١ ةملك يف ًاهجو نوتسو



 دررخلا يطير هما ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب

 :هلوقب يضاقلا حاتفلا دبع خيشلا اهمظن دقو

 :ىلوألا ةلاحلا

 الهسو الدبم ددما اهزمهف

 :ةيناثلا ةلاحلا

 الهسو نرصقاو ازمم دمو

 :ةثلاثلا ةلاحلا

 اذخ زمهلا يفو متنمآل رصقاو

 الهسف الدب طسوت نإو

 رصقاو رصقو طيسوت ماللا يف

 القنازمهلا ينو دم الدبو

 ددماف ماللا يفامهعمو

 :ةعبارلا ةلاحلا

 لقنا ىلوألا ةعستلاف فقت نإو

 :ةسماخلا ةلاحلا

 رصقاو لهس مئازمهدمو

 لعجاو ددما وأ طسو امهيفو

 اهتالاح يذو ثلثالدبو

 الك رصقاو |مهعم ثلث ماللاو

 يذتحي رصقاف ماللاو هثيلثت

 الك عم مث زمهلا ين نددما وأ

 ارّرحت امك ماللاو زمهلا يف

 الّجبم نكت اليهستو ادم

 رصنت مال عم زمهلرصقاو

 لدبلا ىف ىتلا ةثالغلا ىلع

 اهدع تاقثلا نع كاسم



 شرو ةياور

 (هلبق ام حوتفملا (ناتنكاسلا ءايلاو واولا) امه نيللا يفرحو :نيللا دم - 4

 ةملك يف ةزمه امهنم لك دعب عقو اذإ «ءايلاو واولا ينعي) امههيف شرو نع فلتخاو

 .4ةَكْيَهَك )و (ٍءْىَّش» ةملك لثم يف ةفرطتم وأ ةطسوتم تناكأ ءاوس ةدحاو

 :هجوأ ةثالث كلذ ين هل شروف

 .ناتكرح رصقلا - 1

 .تاكرح عبرأ طسوتلا -2

 .ًافقوو ًالصو تاكرح تسدلملا -3

 :امه نيتملك كلذ نم شرو ىئتكتساو -

 .(58 :فهكلا) 4 اليوم >-أ

 .(8 :ريوكتلا) 4 ةَددُءوَمْلا و - ب

 .(ناهجو)عابشإلاو طسوتلا تدرو ثيح 4ءْىَش» ةملك يف هلو -

 : تاهيبنت

 ((121 :هط) «(27 ,22 20 :فارعأل) 4 اَمِهَت'َءَوَس ١ واو يف ءادألا لهأ فلتخا - 1

 رصقلا :نيهجو ىلع ءارقلا نيب رئادلا فالخلاو 426 :فارعألا 4 َمُكَتءْوَس )

 هبهذم نآل كلذو عابشإلا اهيف عنتميو يرزجلا نبا هققح ام ىلع اذه طسوتلاو

 تاءوسو :يرزجلا نبا لاق» اهرصقيف 4 اَمِهِت'ءَوُس » واو يِنئتسَيو نيللا عابشإ

 رصق هجوأ ةعبرأ اهيف هلف «رداف ةعبرأ لكلاف امهطسوو ..نثلث زمهلاو واولا رصق

 .طقف لدبلا طسوت هيع يتأيو واولا طسوت مث «لدبلا ةثالث هيلع يتآي واولا

 . صفح لثم نيللاو لدبلا دم يف يناهبصألاو -



 ررخلا يطير هما ةنارقلا فا ءارقلا نوب لابتوب

 :ةدئاف

 نم لوألا نأآل «تيبلا نيمآ ا 4 سانلا ءاثرهوحن يف ليوطلا دملا نيعتي هنأ ملعاو -

 اوءاجو ظ وحن يف دملا نيعتي اذكو مزاللا دملا ليبق نم يناثلاو لصتملا دملا ليبق

 هيف تيتأ «اوءاجو» ىلع تفقو نإف ءلصفنملا دملا ليبق نم هنأل لصولا دنع 4مهابأ

 وحن هيلع فوقوم دحاو فرح هدعبو ةزمه دعب دم ىتأ اذإو «لدبلا ةثالثب

 ىلع ضراعلا ثيلثت امهيف زاج لدب هعم ىتأو «فوءرل 9و «بائم او «نوءزهتسم »

 عم ةتسلا هذه يتأتو امهدم مث هطيسوت ىلع هطيسوتو ضراعلا دم مث لدبلا رصق

 ايف مورلاب فقو نإف .هيف حصي ايف هب فقو نإ ماشإلا عمو درجملا ناكسإلا

 .لصولا مكحك همكحف هيف حصي

 دم عم لدبلا رصق هجوأ ةتس «نوءزهتسم ىلإ 4اونمآ نيذلا اوقل اذإوإ:ىلاعت هلوق يفف

 .امهدم مث ؛هطيسوتو ضراعلا دم عم لدبلا طيسوت مث ؛هرصقو هطيسوتو ضراعلا

 رصق هجوأ ةعست «باتم» ىلإ «نوحرفي باتكلا مهانيتآ نيذلاو ا:ىلاعت هلوق ينو

 مورلا عم هطيسوت عمو ؛امهيف درجملا نوكسلا عم هطيسوتو ضراعلا دم عم لدبلا

 .مورلاو درجملا نوكسلا عم ضراعلاو لدبلا دم مث

 :ًاهجو رشع ةسمخ «فوءرل سانلاب هللا نإ مكناميإ عيضيل هللا ناك امو اىلاعت هلوق يفو

 ؛مورلا عم هرصق عمو مامشإلاو درجملا نوكسلا عم ضرعلا ةثالث عم لدبلا رصق

 عمو امهيف ماشولاو درجملا نوكسلا عم هطيسوتو ضرعلا دم عم لدبلا طيسوت مث



 مورلاو درجملا نوكسلا عم ضراعلا دم عم لدبلا دم مث مورلا عم هطيسوت

 ملعُيلف لاوحألا عيمج يف مامشإلا ىلع مورلا ميدقتب مهتداع ترجو ماشإلاو

 «ضراعلا دم ىلع ثيلثتلا لدبلا يف زاج لدبلا رخأتو ضراعلا مدقت ولف

 مورلا ىلع عيرفتلا ىفخي الو ؛امهرصق مث ؛هطيسوت ىلع طيسوتلاو رصقلا مث

 .هيف نازوجي ايف ماشإلاو

 كلذ يف لصولاو فقولاو «ليوطلا دملاو طسوتلا ناهجو نيللا دم يف قرزألل -

 يف ماشإلاو مورلاو درجملا نوكسلاب فقولا نيهجولا نم لك عم زوجيو «ناّيس

 لدبلا رصق عم نيللا دم عنتما لدب |مهعم ىتأ اذإ مث رورجملا يف نيلوألابو عوفرملا

 عم لدبلا رصق :هجوأ ةعبرأ 4....ةيآ نم خسننام اط:ىلاعت هلوق يفف هطيسوتو

 نيللا مدقت نإف .هدمو نيللا طيسوت عم لدبلا دم مث ؛(هطيسوت مث ؛نيللا طيسوت

 شرو ةياور

 .امهدم مث لدبلا ةثالث عم

 ثيحب ةملكلا ةينبل مزالملا يلصألا نوكسلا ببسب ناك ام وهو :مزاللا دملا 5

 :تاكرحخ تس ضصفحك شوو هؤرقيو .افقوالو الصور يغتيال

 لدبف لاصفنا وذف ضراعف لصتا امف مزال دودملا ىوقأ

 «لدبلا مث ءلصفنملا مث ءنوكسلل ضراعلا مث ءلصتملا مث «مزاللا دملا دودملا ىوقأ

 ىضتقمب لمع فيعض رخآلاو يوق امهدحأ دملل ناببس عضوم يف عمتجا اذإو

 .فيعضلا لمهأو يوقلا ببسلا



 درخلا يطير هما ةنارقلا فا ءارقلا نوب لابتوب
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 :ناببس هيف عمتجا «َتيَبلآ َنيمآَ » :ىلاعت هلوق ًالثمف -

 نوكي نأ يضتقي ببسلا اذهو دملا فرح دعب ًافقوو ًالصو مزاللا نوكسلا :لوألا

 .ًاعبشم ًادم دميف مزاللا دملا ليبق نم دملا اذه

 دم ليبق نم دملا نوكي نأ يضتقي ببسلا اذهو زمحلا دعب دملا فرح دوجو :يناثلا

 يوقلا ببسلاب لمعي ٍذئنيحف «دملاو طسوتلاو رصقلا هيف قرزآلل زوجيف لدبلا

 .لمأتف مزاللا دملا ليبق نم دملا نوكيف فيعضلا ببسلاب حرطيو

 ةملك نم نيتزمهلا باب
 امهنم ىلوألا ةزمهلاو .ةدحاو ةملك يف ناتعقاولا ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 :ةرقبلا) 4 ْمُهَترَدنَأَع ) :وحن ةحوتفم نوكتف ةيناثلا امأو .ةحوتفم نوكت نأ دبال

 :وحن ةمومضم نوكتو «(60 :لمنلا)» 4 هَل ِءَأ ظ:وحن ةروسكم نوكتو «6

 .(15 :نارمعلآ) (مكُتَبَتْوَأ)

 دازو «نيتزمح لا نيب فلأ لاخدإ ريغ نم ةيناثلا ةزمهلا ”ليهستب شرو اهأرق -

 .ًافلأ اهادبإ وهو ًايناث ًاهجو ةحوتفملا يف قرزألا

 :ناينعم ليهسل 0

 .لقنلاو فذحلاو لادبإلاو «نيب نيب ليهستلا لمشيف رييغتلا قلطم :لوألا

 نيبو اهنيب ةزمحلا لعجت نأ نيب نيب ليهستلا ىنعمو.انه دارملا وه اذهو .هصوصخب نيب نيب ليهست وه :يناثلا
 نيب ةمومضملاو ءايلاو ةزمهلا نيب ةروسكملاو ءفلألاو ةزمحلا نيب ةحوتفملا لعجتف اهتكرحل سناجملا فرحلا

 .«اهتكرح هنم يذلا نيللا فرح نم برقيو اهتوص نيلي نأ وه» :يواخسلا لاق .واولاو ةزمحملا



 تاك رح توم اع اذه دمي اكانم ناك نإ ةلدملا ةزحملا نكت ا لإ نيو

 .مزال اهدعب نوكسلاو ةنكاس فلآلا نآل

 ققيكرخ رادقمب ًايلضأ اذه ةزمشلا قم ةلدملا قلآلا تدم اكرحتم' ناك نإو +

 .نآرقلا يف امل ثلاث الو (16 :كلملا) 4 منِمْأَء >«(22 :دوه) 4ك » يف كلذو .طقف

 :ةيناثلا ةزمهلا ليهستب تتأ فيكو تعقو ثيح 4 َتْيََرَأ ١ شرو أرق -

 :يلاتلاك يهو عابشإلا عم ةيدم ًافلأ اهلادبإ وهو رخآ هجو قرزأللو

 شرو ةياور

 .(1:نوعاملا) .(13« 11« 9:قلعلا) «.(43:ناقرفلا) .6(2 3:فهكلا) « تي 5206 أ

 «(7 2« 71:صصقلا) .(88« 63« 28 :دوه) «((596 5 0:سنوي) «(46: 55 5

 .(30« 28 :كلملا) «.(10. 4:فاقحألا) «(5 2:تلصف) «(40:رطاف)

 .(47:40:ماعنألا) ( ْمُكَكْيَمَرَأ)

 .(33:مجنلا) «(23:ةيثاحجلا) «(205 :ءارعشلا) .(77:ميرم) (تيَرْمأ

 .(71668ع 63. 58:ةعقاولا) «(19:مجنلا) «(38 :رمزلا) «(2 5 :ءارعشلا) 4 متي ُةُيَءَرَف 70

 :رشنلا يف يرزجلا نبا لاق

 نيب نيب ليهست نيعت «كنَأَع ) كلذكو 4 َتّيَءَرَأ ) :وحن ىلع قرزألا فقو اذإو
 مالك يف هل دوجو الو ءرهاوظ نكاوس ثالث عمتجي الئل (لدبلا هجو انه عنتميو)

 قلطأ نايبلا عماج يف انأ تيأر اذكو :ناهربلا عئادب يف يريمزإلا لاق نكلو.يبرع

 .دييقتلا لمتحيف لصوب هديقي ملو قرزألل نيهجولا



 رخلا ةيط ير هزم ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب
 || 2 ااا 12151500

 :فارعألا) 4(َمَتَْماَء ال - 1 :نيتملك يف ربخلاب ماهفتسالا سبتلي الثل لادبإلا عنتما -1

 مهأرقو ءصفح لثم رابخإلاب يناهبصألا مهأرق دقف) (49 :ءارعشلا) (71 :هط) 3

 هل سيلو رصقلاو طسوتلاو عابشإلا عم ةلهسم ةيناثلاو ةققحم ىلوألا نيتزمهب قرزألا

 .(58 :فرخزلا) 4 اَكُتَهِلأَع ل «(لادبإ اهيف

 5 :صصقلا) 73 :ءايبنألا) «(12 :ةبوتلا) :مهو عضاوم ةسمخ يف 4ةّميأ ؤ ظفل -2

 .ةروسكم َءاي لادبإلاب -2 «ليهستلاب - 1:نيهجوب شرو اهأرق(24:ةدجسلا 1

 ًادحاو ًالوق لاخدإلا -ةدجسلاو يناثلا صصقلا يعضوم يف - يناهبصأللو)

 .(ليهستلا لاح
 ةينافلاو ةعفع ةسردقم لوألا نقوم اهل 3:01 ةفرسرلا) 4و ةيَمأ رت طفل حو

 :نيلا نوكس عم ةلهسم ةمومضم

 «رركملا ماهفتسالا مكحا

 :يتآلاك يهو روس عست يف ًاعضوم رشع دحأ يف ميركلا نآرقلا ين ماهفتسالا رركت دقل

 .(5 :دعرلا) 4 ان برت انك اًدِءَأ » (1)

 .(98 49 :ءارسإلا) 4اّنِوأ اًكفُرَو اًمّظع امك اًدِءَأ) (2(:)3)

 .(2 مضر «فراانسوب ا ا 3
0 28 

 .(67 :لمنلا) 4 اًّندَأ آَنُوآحباَءَو ابر ٌرث امك اًدِوأ » (5)
 ا:

ًِ 

 5 ّنِم اَهي مُكَقَبَس اَم ًةَمِحَمْلَآ وتأكل ؟! َءهِمَوَقِل َلاَق ّْذِإ اطوُلَو »(6)

 < رص 2 1 0 ب

 .(29 28 :توبكنعلا» (توُثأَكَل َمُكََتيأ © َكيِمَلدَعْلا َنِم دَحَأ



 شرو ةياور

 00 :ةدجسلا) « ىفل اًنِءأ ضْرألا يف اَتللَض اذءأ» 000

 5 4 يي ع ورك 5 آ نأ
 .(53 216 :تافاصلا) # َنوُئيِدَمْل - َنوُثوُعَبَمل اَنِ

 .(47 :ةعقاولا) (َنوُثوُعَبَمْل انوَأ اًملظعَو اًباَرَت اًنُكَو امم ذأ » (10) و

 اًمدلطِعَو اَاَرُث اَنكَو اَبِم اَدَِأ 8(:)9(2)

 .(11:10 :تاعزانلا) 4 اذَِأ ةَرفاَحلا يف َنوُدوُدَرَمْل اًنِأ» (11)

 ةدحاو ةزمهب يأ يناثلا ظفللا يف رابخإلاو لوألا ظفللا يف ماهفتسالاب شرو أرق

 :توبكنعلا)و (67 :لمنلا) يعضوم ادع ام ةروكذملا عضاوملا عيمج يف ةروسكم

 .|هيف يناثلا يف مهفتسيو لوألا يف ربخي هنإف (29 8

 نيتملك نم نيتزمهلا باب
 :نامسق امهو نيتملك يف ناتعقاولا ًالصو ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهو

 .ةكرحلا يف ناتقفتم :لوألا

 .ةكرحلا يف ناتفلتخم :يناثلا

 :عاونأ ةثالث ناتقفتملا -

 :لثم ناتمومضم -3 .ناتروسكم -2 .ناتحوتفم - 1

 .(كتتزأ ءايلزَأ» :4 نإ ٍءاَمَسلآ» 4 اند ءاكو

 :لثم لصو ةزمه نيتزمه لا دحأ نوكت نأ عطقلا ديقب جرخ

 .(188 :فارعألا) 4 ذأ َءآَس ام الاد

 :لثم يف امهنيب لصاف كانه نوكي نأ قصالتلا ديقب جرخو

 .(مهقصالت مدعل (10 :مورلا) (أوُبَدك نأ ىأَوّسلآ»



 ررخلا ةيط قرط عرفا ةينارقلا فا ءازقلا نوب لابتوب
 !١0١ يي(؟ب؟]1]آ] ]آخ آ]آ]آ]آ آ]آ]آ]آ]آ#آ]آ#آ#آ آخ آ# ل  كاااشسم#

 ةيناثلا يف الو اهيف سيلف ىلوألا ةزمهلا ىلع فقولا ةلاح لصولا ديقب جرخو

 .قيقحتلا الإ اهم ْأَدَتبلا

 هعابشإ عم ًادم اهلادبإ وهو رخآ هجو قرزأللو ةيناثلا ةزمهلا ليهستب شرو اهأرق
 انهذعب ىتأ نإ هرصقو:(47:فارعألا) 4 ٍبِلَكَْصَأ هلق ا لدم نكاس اهدعب تأ نإ

 :هرصقو هعابشإ زاج ةضراع ةكرحلا تناك نإف .ةيلصأ ةكرحب كرحتم

 :عضاوم ةثالث يف كلذو

 .(33 :رونلا) 4َنْدَرَأ ْنِإ ءآَقِبْلا 1 - ١

 .(32 :بازحألا) «نإ ءاستلا نعول -2

 .نآرقلا يف اهريغ سيلو .(50 :بازحألا) 4ٌداَرَأ نإ َيِبلِل ) - 3

 : هيبنت

 :هجوأ ةعبرأ امهيف قرزألل (33:رونلا) 4ّْنِإ ِءآَعِمْلَأ >31(2:ةرقبلا» 4نإ ٍءلُوَتَه > -

 لاديإ -4 «ناقباسلا ناهجولا -3 «ليهستلا -2 «ةروسكم َءاي ةيناثلا لادبإ - 1

 .دم فرح ةيناثلا

 ةسمخ قرزألا (41:رمقلا) 4َنْوَعَرِف لاَ َءآَج ْدَقَلَوط .(61:رجحلا) «ِطوُن لاَ َءآَج» -

 اههادبإ 5 «4 .دملاو طسوتلاو رصقلا عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست 3 .2 «1 :هجوأ

 :هجوأ ةعست كل ناك 4«ِطوُل َلاَدظ نم تأدتبا نإف ؛لوطلاو رصقلا عم دم فرح

 طيسوت عم لوألا طيسوت مث هلادبإ يهجوو ًالّهسُم يناثلا رصق عم لوألا رصق



 :تأرق اذإو .هلادبإ يهجوو ًالّهسُم يناثلا دم مث هلادبإ يهجوو ًالّهسُم يناثلا

 شرو ةياور

 يناثلاو لوألا رصق ًاضيأ هجوأ ةعست ناك 4اِتياَب» ىلإ 4َهْوَعْرِف َلاَء َءآَج ْدَقَلَوِل

 يهجو ىلع يناثلا ةثالثب يتأت مث ةثالثلا ىلع لّهسُم لوألاو امهدمو |مههطيسوتو

 .لوأآلا يف لادبإلا

 بهذم يف فلأ نيتحوتفملا نم ةيناثلا دعب عقو اذإ :رشنلا يف يرزجلا نبا لاقو -

 «َدْرَعْرِف َلاَء َءآَج دَقَلَوط «61:رجحلا» «ِطوُل َلاَء َءآَجِظ نيعضوم يف كلذو نيلدبملا

 ؟اهدعب فلألا لجأ نم لهست مأ بابلا رئاسك امهيف ةيناثلا لدبت لهف (41:رمقلا)

 ًافلأ اهدعب نأل |مهيف امهدبي ال مهضعب لاقف كلذ يف انباحصأ فلتخا :ينادلا لاق

 ةزمه نأل ريغ ال نيب نيب نوكت نأ كلذل بجوف رذعتم |هعامتجاو نافلأ عمتجيف

 لدبلا دعب اهيف مث بابلا رئاسك امهيف اهدبي نورخآ لاقو «ةكرحتملا ةبتر يف نيب نيب

 كلتب لصفتف دملا يف دازيو فذحت ال نأ يناثلاو ءنينكاسلل فذحت نأ :ناهجو

 .ديج وهو ىهتنا اهعامتجا نم عنمتو نينكاسلا نيب ةدايزلا

 .ةقباسلا عضاوملا هذه يف ةيناثلا ةزمهلا ليهست يف هبهذم ىلع يناهبصألاو -



 رخلا ةيط فيرط عرف ةينارقلا فا ءازرقلا زوق هلابتاب
 01990 ]#]ك]1]#]#]#]آ]آ]آ]آ]آ7+ ؟ ]| ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]#]آ]آ]آ]آ]آ]آ]#] آخ كاش ١١

 :عاونأ ةسمخ ىلع |مهف نيتملك نم ةكرح ا يف ناتفلتخملا ناتزمحلا  ًايناث

 بت » :ىلاعت هلوق لثم ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :لوألا
 .ءايلا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق (69 :ءارعشلا) (ميهّربإ

 4 نا اجو نادل رق نا ةفريتخم ةياذلاو درس نأ موك ذأ: قافلا

 .واولا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرقءنآرقلا يف هريغ سيلو(44:نونمؤملا)

 اهني ». :قاعت هلوق لثم «ةحوتفم ةيئاثلاو ةمومضم لوألا نوكت نأ :ثلاثلا

 .ةحوتفم ةصلاخ ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإب اهأرق (32 :لمنلا) « ىنوَُقُأ اُوَلَملآ

 ِءآَملَآ َّنِم » :ىلاعت هلوق لثم ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نوكت نأ :عبارلا

 .ةحوتفم ةصلاخ ءاي ةيناثلا ةزمه لا لادبإب اهأرق (0:فارعألا) لأ ْمُكَقَرَر اًمِموَأ

 :ىلاعت هلوق لثم ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ :سماخلا

 «لادبإلا -1 :هجوأ ةثالث اهيف قرزأللف (188 :فارعألا) 4 ََنك وشل ٍ

 .ناقباسلا ناهجولا -3 «ليهستلا -2

 .(ليهستلا وأ لادبإلا) نيهجولاب وأ ليهستلاب اهأرق :يناهبصألا امأو

 لصولا ةلاح يف هلك كلذو «عاونألا عيمج يف ةققحم ىلوألا ةزمهلا نأ ملعُيلو -

 ."”قيقحتلاب أدبيف ةيناثلاب تأدتباو ىلوألا ىلع تفقو نإف طقف

 وه يذلا اهجرحخم نم ةجراخ ةزمه اب قطنلا نع ةرابع هنأب فرعو هتقيقح ىلع ءيشلاب نايتإلا وه (1)
 .اهتافص يف ةلماك قلحلا ىصقأ



 شرو ةياور

 درفملا زمهلا باب
 :ناعون وهو ءرخآ زمه عم عمتجي مل يذلا درفملا زمحلا وهو

 كرم < : رك ان 1

 : نكاسلا زمهلاًالوأ

 ًالصو هلبق ام ةكرح سنج سفن نم دم فرح نكاس زمه لك لادبإب قرزألا أرق
 :نيطرشب ًافقوو

 .ةملكلا ءاف عقي نأ -2 كاس رنيخا نورك نأ -1

 ةزمهلا تعقول ًالعف اهتردق ول ةزمه اهيف نوكت يتلا ةملكلا نأ «ةملكلا ءاف ىنعمو

 ةليمألا فورس وأ اينآ ومو هاف مقوم

 ةملكلل ءاف نوكت يتلا ةنكاسلا ةزمهلا هب فرعت ًازجوم ًاطباض ءاملعلا عضو دقو

 ميملا دعب وأ « ِتَنَآ انَءآَقِل ١ وحن لصولا ةزمه دعب تعقو ةنكاس ةزمه لك وهو

 «َرْمَأَو وحن واولا دعب وأ 4 أوُنَأَق ) وحن ءافلا دعب وأ « وُنيْؤُمْلآ ) وحن
 ءات دعب وأ 4 َلُكأَت ١ ةعراضملا نون دعب وأ 4 َلُكَأَي ) وحن ةعراضملا ءاي دعب وأ
 .4 َنوُكَأَت » ةعراضملا

 .ءاي ةرسكلا دعبو اواو ةمضلا دعبو ًافلأ ةحتفلا دعب هلدبيف

 :نارمع لآ) « َمُهنَوْأَم » :لثم «ءاويإلا) ظفل نم فرصت ام ةدعاقلا هذه نم ىّتثتسُيو

 4 َىوصَنَو 8ظ16(.2 :فهكلا)» < أوف » 162((2 :نارمع ل7« ُهنَوَأَمَو ظ (197 ل1



 درخلا يطير هزم ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب
 صه د آ]آ]آ]آ]آ]آآ##]آ#آ]آ]آ]آ#1#1#1# |آخآآآآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ# ##خ###آ#آ#آ]آ##خ#########آ##آآ##خ سس تالا ١

 4 ئوألا » «(13 :جراعملا) © هيو ه «((34 :ةيثاجلا)» « لَوَأَمَو ظ «(51 :بازحألا»

 .(15 :مجنلا)

 تاملك ثالث يف الإ اهققحي قرزألا نإف ةملكلا نيع ةنكاسلا ةزمهحلا تناك اذإ امأو

 :يهو لادبإلاب اهأرق
 مك هه خلا 5 8 2
 .(45 :جحلا) ِةَلَطَعُمِرْيَو » :ىلاعت هلوق نم «رثي » -

 ماللاو ءافلا وأ واولا اهب نرتقا ءاوس نآرقلا يف تعقو ثيح (90 :ةرقبلا) «َسدِي »-

 2206 .126 ,.102 ,93 «(90:ةرقبلا» :يف كلذو .كلذ لك نم تدرجن وأ ءافلا وأ

 2150 :فارعألا «80 «(79 «(63 «6 2:ةدكئاملا «.197 2187 «.162 1 «12:نارمع لآ

 (0 .29:فهكلا ,«29:لحنلا ,29:ميهاربإ ,18:دعرلا 9 298 :دوه «73:ةبوتلا «16:لافنألا

 21 1:تارجحلا «38:فرخزلا «76:رفاغ «7 2 :رمزلا 0 256: ص «5 27 :رونلا 2 ءاعم13:جحلا

 .(6 :كلملا .9 :ميرحتلا «10:نباغتلا «5 :ةعمجلا ,8 :ةلداجملا «15 :ديدحلا

 .ةثاللثلا اهعضااونم ق 0121413 فسري) «كفشّزلا طخ

 ةملكلل امال وأ ًانيع وأ ًءاف ناكأ ٌءاوس نكاس زمه لك لدبيف ىناهبصألا امأو -

 اظ 2 جم * 3 1 1 عبرا 2
 «177:ةرقبلا»# نياَبلا ه:ىهف ءامسالا اماف :لاعفأ هسمح و ءامسأ ةسه هل ّىيثتساو

 98 .97 ,.94 ,5 .4:فارعألا 148 .147 ,65 .43 242:ماعنألا ءاعم 84:ءاسنلا 4

 «18:بازحألا «33:لمنلا ,80 «12:ءايبنألا ,2:فهكلا «5:ءارسإلا «81:لحنلا ,110:فسوي

 «(23:ةعقاولا .22:نمح رلا) 4(ُؤُلوُللآط(14:رشحلا «25:ديدحلا «16:حتفلا 2.85 4 229 :رفاغ

 «23:روطلا ,«45 :تافاصلا)4نيبأك#:(19:ناسنإلا «24:روطلا ,«33:رطاف .23:جحلا) 4اَوْلْؤل ٍِظ

 كلذو تعقو امفيك «ُسْأَّيلَأ 74(:8 :ميرم) 4اَيَءِرَو 34(:8:أبنلا «17 «5:ناسنإلا «18 :ةعقاولا

 .(48:ناخدلا «4:ميرم «41636:فسوي ,.196:ةرقبلا) :يف



 «18:ةمايقلا «45 «14:ءارسإلا .98:لحنلا) هظفل نم ءاج امو .4أرقأ > :يهف لاعفألا امأو

 شرو ةياور

 236 :فسوي 143«2:ماعنألا 58 ةرقبلا ) :يف كلذو هظفل نم ءاجامو 4 َنوَبَ د لح( 1 :قلعلا

 :يىف كلذو هظفل نم ءاج امو «تقج» و . (28:رمقلا .531 .49:رجحلا 7

 «105 «غ70 2 :فارعألا 294:ماعنألا «110:ةدكئاملا «41 :ءاسنلا 2.49 :نارمع لآ «71:ةرقبلا )

 24 1 :فهكلا «104 :ءارسإلا «.6 3 :رجحلا ,73:فسوي «53:دوه «81«78:سنوي 2.129 6

 «58:مورلا «30:ءارعشلا «33:ناقرفلا ,5 5:ءايبنألا ,57 :47 .40:هط ,89 .27:ميرم «109 8

 :فهكلا) «ََيَمْيَول .(10:فهكلا) 4ٌةّيَهَوط كلذكو :(22:فاقحألا ,78 «63 ,.24:فرخزلا

 .(13:جراعملا) 4ِهيوقُت ط (5 1:بازحألا) «َقوُمُنَو 6

 :شرو أرقو

 .ةزمهلا فذحو ءابلا رسكب (165 :فارعألا) « سيب ظ-

 « ٌةَدَصْؤُم 96(:9:ءايبنألا) (94:فهكلا) 4 َجوُجَأَمَو َجوُجَأَي » يف ةزمه لا لادبإب أرق امك
 .(8 :ةزمهلا) (20 :دلبلا)

 : كرحتملا زمهلا  ًايناث

 ًءاف نوكت نأ طرشب ًافقوو ًالصو ًاواو ةمض دعب حوتفملا زمهلا لادبإب شرو أرق

 :4 ًالَجَوُم » يف اك .مض دعب ةعقاو نوكت نأو ةحوتفم ةزمهلا نوكت نأو .ةملكلل

 ّينئَئساو .اهقيقحت بجو ةثالثلا طورشلا هذه عمتجت مل اذإف ؛4 ُنْدَوُم 2١4 َءهْدَؤُي >
 .(70:فسوي :44:فارعألا) (ُنْذَوُم ليهو مسقلا اذه يف ةدحاو ةملك يناهبصألل

 4 َكداَوُق ط «(11:مجنلا ,36:ءارسإلا) ُداَوُمْلَأ >:يف ًاواو ةزمحللا لادبإب يناهبصألا أرق -

 .(10:صصقلا) 6أ ُداَوُف » «(3 2ناقرفلا «120:دوه)



 رخلا ةيط فيرط عرفا ةينارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب
 0( 9 ب 7؟|ك|]|]|]|ك#ك#ككك]]آ]آ]آ]آ#1آ#آ#1آ7 7 7|]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]]آ#]آآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ#]###خآ##خخ######## ل كاس #١

 4ِقَأبَف > .(8:نجلا) (ْتَحِلُم ل :(4:كلملا) 4اَمِساَح »:يف ًءاي زمهلا يناهبصألا لدبأو -

 ةثالث :نمحرلا «50:تالسرملا«55:مجنلا .6:ةيثاجلا «.185:فارعألا) :يف كلذو درو ثيح

 .(6:لمزملا) هليل ةَكِشاَت ط . (اعضوم نوثالثو

 درو ثيح ءافلا نع درجملا 4ِيَأِب ه :يف (لادبإلاو قيقحتلا) ناهجولا هلو -

 .(9:ريوكتلا) 4ِبْئَذ يَأِب و :(6:ملقلا) 4ُنوُوْفَمْلا ْمُكَتيَأب ل: وحن

 يف كلذو نآرقلا يف تعقو ثيح ةحوتفم ًءاي 4 الَعَل 9 زمه قرزألا لدبأ امك -
 .(29 :ديدحلا) «(165 :ءاسنلا) «(150 :ةرقبلا)

 يف ىلوألا ءايلا ماغدإ عم (37 :ةبوتلا» 4 ْءَىِيلَأ » يف ةزمهلا قرزألا لدبأو -

 .زمه لاب صفح لثم يناهبصألا اهأرقو ةعوفرم ةددشم ءايب قطنلا نوكيف ةيناثلا

 َرَكَع َدَحَأ ْيَأَر ل:يهو عضاوم ةتس يف ار ل ةزمه ليهستب يناهبصألا أرقو -

 ُهَنَأَر > «(40:لمنلا) 4اًرِقكْسُم ُهاَءَر 4(.89:فسوي) 4َنيِدِجِنَس يل ْمُهكْيَأَر ل ((4:فسوي) 4اجكْوَك

 .(4:نوقفانملا> 4َكّبِجَعُك مه مُهكْيَأَر اَذإَو ٠ (31:صصقلا) 4ُرَتُهَت اَهاَءَر اًمَلَف 8 .(44:لمنلا) 4ُهَتَبِسَح

 :(167:فارعألا) 0000م ااظً>ب_سعقىل :

 ميهاربإ) (ْمُكُبَر َنّذَأت ل: يف ناهجولا وأ قيقحتلا وأ ليهستلا هلو

 «نَتظأ » و .(2:سنوي) هأوُنأَمظآَو »:يف ةيناثلا ةزمهلا ليهستب يناهبصألا أرق -

 «24 ,12:سنوي (92:فارعألا ,723:ءاسنلا» :يف كلذو نونلا ةنكاس «نأك »هو (11:جحلا)

 ريمض اهب لصتا ًءاوس نونلا ةددشم 4َنأك» و «(8:ةيئاجلا .7:نامقل «95 668 :دوه 45



 23 1:جحلا «27:سنوي 26:لافنألا 4187 «171:فارعألا «125:ماعنألا «101 :ةرقبلا» يف كلذو ال مأ

 شرو ةياور

 «(35:فاقحألا «34:تلصف «65 «49:تافاصلا «7: ناقل 23 1:صصقلا (2 «10:لمنلا «35:رونلا

 «50 :رثدملا ديل 22 :ةقاحلا 24 :نوقفانملا «4:فصلا 25 8 :نمحرلا 0 «27:رمقلا 224 :روطلا

 .(82:صصقلا) دهن ًاكَيَوهو(82:صصتلا)هّللَأ

 :رمزلا «43:ناقرفلا .99 «43 «42:سنوي) #تن نأ > :يف ةزمه لا ليهستب يناهبصألا أرق -

 (40 :ءارسإلا) 4مُكُبَر ْمُكَكْصَأَكَ ظ و (50:ءايبنألا) 4من دك و (40:فرخزلا 9

 وع 2

 (97 :فارعألا» 4ُّلْمَأ َنِمَأَكَأ طو 5: ص «13:ةدجسلا «119:دوه «18:فارعألا)» «َنآلَّمأل 8و

 « يذلا َنِمَأَكَأ لو (107:فسوي) «ْمُهّيِتَأَت نأ أَو اَُنِمََنَأ طو (99 :فارعألا) 4وَّنلآ َرْكَم اوُبِمَأَكَأ لو

 .(68 :ءارسإلا) نأ َمثنِمأَكَأ طو (95 :لحنلا)

 راما ناك ةانب شن افي ونز ستوك دل عمنا ووو رح

 «َبَهَأِلِ) هلوق نم ًادحاو ًاهجو ةحوتفم ةصلاخ ًءاي ةزمه لا لادبإب شرو أرقو -

 .(19 :ميرم)

 (30:ةبوتلا) «َنوُكِهْمَحُي » «(69:ةدئاملا َنوُتبلَّصْلأَو »١:ىلاعت هلوق أرقو

 .اهلبق يذلا فرح لا مضو ةزمح لا فذحب

 .ةزمهلا فذحب (17 :جحلا 62 :ةرقبلا) 4َنيْكلّصلآَو» أرق اذكو -

 .ةزمهلا فذح عم فاكلا دعب نيونتلاب (98:فهكلا) 42153 جأرقو -

 ءاي اهدعبو ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب (13:ص .176:فهكلا) (ةَكَيَكَل جأأرقو -

 .فلأ الب فحاصملا يف ناعضوملا ناذه مسر دقو «هرخآ يف ءاتلا حتفو ةنكاس

 اكَيَو»كلذك 6: تاعزانل.: تاالسرملا



 دركلا ةيط قيرط عفا ةيارقلا فا ءازرقلا زمبق لابتوب
0001 

 .37:رجحلا) امهو نارخآلا ناعضوملا امأ «هيف نيتئارقلا مسرلا اذه لمتحيل

 |هتئارق ىلع ةرشعلا ءارقلا قفتا دقو. «ةَكيَأْلا ) فحاصملا يف ابتكف (14:ق

 .ءاتلا ضفخ عم عطق ةزمه اهدعب ةنكاس مالو لصو ةزمهب

 «(37 :ءايبنألا) .(106 .56 :فهكلا) «(58 «57 :ةدئاملا) .(2231 267 :ةرقبلا) 4 2 أرقو 3

 .ةمومضملا يازلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزمهم (35 9 :ةيئاجلا) «(6 :نامقل) «(41 :ناقرفلا)

 .ةمومضملا ءافلا دعب ةنونم ةحوتفم ةزمهم (4:صالخإلا) 4 اًوُمُك هأرقو -

 هيف دملاو ماللاو فلآلا نيب ةروسكم ةزمه ةدايزب (98 :ةرقبلا) « لئكيمَو جأرقو -

 .لصتملا دملا باب نم

 ةيناثلا واولا نيكست عم نيواولا نيب ةحوتفم ةزمهب (132:ةرقبلا) (ْئّضَوَو طأرقو -

 يماشلا فحصملا يف نيواولا نيب فلأب ظفللا اذه بتك دقو داصلا فيفختو

 .ةءارقلا هذه قفاويل

 دعب ةزمهب (89:ءايبنألا 7 :2 :ميرم :85:ماعنألا 3 8ًاعم37 :نارمعلآ) 4 اًيرَكََر »ًارقو -

 .بارعإلا نم اهعقوم بسح اهكرحتو - لصتملا دملا عم - فلألا

 .اهدعب زمه الو فاكلا نيونتب (190:فارعألا) 4ءاكّرّش» أرقو -

 .لصتملا دملا عم ةنكاسلا ءايلا دعب ةحوتفم ةزمهب (7:6:ةئيبلا) 4ِةّيِرَبلآ »أرقو -

 قرزألا اهأرق (38: لي دمحم «109 :ءاسنلا «119 «66 :نارمع لآ) 4 منته 2

 تابثإ -3 .فلألا فذح عم ةزمه لا ليهست -2 « عابشإلا عم ًافلأ ةزمهلا لادبإ -1 :ب



 ءاهفذح وأ فلألا تابثإ هلف :يناهبصألا امأو ءرصقلاو دملا عم زمهلا ليهست عم فلألا

 ىلع اهدم هل عنتميو :نافرعلا ةدمع يف يريمزإلا لاق) ًادحاو ًالوق ليهستلا زمحلا يفو

 .(4ِع وله 9 رصق

 ةزمهلا ليهستب (نيعضوم اهيف 4 :قالطلا 2 :ةلداجملا «4 :بازحألا) « ىكتلا »أر قو -

 ةزمهلا ليهست -2 «1 :هجوأ ثالث هلف فقو اذإف ءايلا فذح عم ًالصو رصقلاو دملا عم

 امي نَم » :وحن نينكاسلا ءاقتلالل ضراعب ةكرحمو ًالصو ةققحم ةزمهلا تناك اذإو -

 اهادبإ نم دب الف (24:ىروشلا) «َمِعَْي ُهّندآ اه نِإَق 3 .(39:ماعنألا) «ُةَلِلَضُي ُهَّنلآ

 .نوكسلا وهو لصألا ىلإ اهدوعل ًافقو

 .ارجتاز لزق ضو دعيد قاهبضألا اها( 23 تافاعلا» 6 ئيظضأ ج>

 35 يبنلا ظفل مكح

 ملاس ركذم عمج وأ 4 ٌىِبْتلآ » ًادرفم ناك ءاوس هظفل نم ىتأ ام لك هب دصقيو

 « ةَوُبْتلَآَو جظفل اذكو 4 َءآَيِبنَأْلا » ريسكت عمج وأ 4 َنْيِْنلا » :«توُييكلآ )

 :يف كلذو

 شرو ةياور

 «163 269 :ءاسنلا .81 480 .21 :نارمع لآ «213 «177 «61:ةرقبلا» 4 نحيبنلا »

 .(69 :رمزلا «40 27 :بازحألا «58 :ميرم «55 :ءارسإلا

 :ماعنألا 28 1 :ةدئاملا 416 1 4146 68 39 :نارمع لآ «248 247 «246:ةرقبلا) © ئبَتل »

 «117 02113 223 2.61 :ةبوتلا «70 «67 «65 «64 :لافنألا «158 «157 294 :فارعألا 2

 «غ228 1216 «1 :بازحألا 1 :ناقرفلا 2 :جحلا 6 54 5 3 .5 1 49 41 0 :ميرم



 رخلا يطير هزم ةنارقلا فا ءازقلا نوف لابتوب

 «6 :فرخزلا «112 :تافاصلا «59 «56 «ةيناثلا 53 «45 «ةريخألاو ىلوألا 50 «38 .32 0

 .(9 48 «3 «1 :ميرحتلا «1 :قالطلا «1 2 :ةنحتمملا ,2 :تارجحلا 7

 .(44 :ةدئاملا 084 :نارمع لآ «136:ةرقبلا) 4َنوُيبَكلآ ) -

 .(155 :ءاسنلا 181112 :نارمع لآ) 4 َءاَيِْنَأْلا ) -

 .(26 :ديدحلا «16 :ةيئاجلا 27 :توبكتعلا 89 :ماعنألا ,79 :نارمع لآ) 4 َةَوُسُّملَآَو » -

 .لصتملا ليبق نم دملاو «ةزمه لاب يبنلا ظفل نم ءاج ام لك شرو أرق -

 هلبق نكاسلا ىلإ زمهلا ةكرح لقن باب
 سنج نم نكاسلا اذه كرحيف ءاهلبق نكاسلا ىلع ةزمه لا ةكرح ءاقلإ وه :لقنلاو

 .ظفللا فيفختل ةزمهلا فذح عم «ةمض مأ ةرسك مأ تناك ةحتف ةزمه لا ةكرح

 دصقب ةزمهملا فذح عم اهلبق نكاسلا ىلإ عطقلا ةزمه ةكرح لقنب شرو أرق
 :طورشب فيفختلا

 .لقن الف ًاكرحتم هلبق ام ناك نإف ءأتكاس زمهلا لبق فرحلا نوكي نأ - 1

 .لقن الف دم فرح ناك نإف ًاحيحص نوكسلا نوكي نأ -2

 .ةيلاتلا ةملكلا لوأ زمهملاو ةملكلا رخآ نكاسلا فرحلا نوكي نأ - 3

 مال وأ نيل فرح وأ ثينأت ءات وأ ًانيونت ةكرحلا هيلإ لوقنملا نكاسلا ناك ءاوس

 .كلذ ريغ وأ فيرعت

 زمَهلا ناك نإ امودهنضمو اح وقم زمهلا ناك نإ اجوتفم ةقوكسلا: وصي اذه" لَعَو

 .ًاروسكم زمه ا ناك نإ ًاروسكمو ًامومضم



 شرو ةياور

 :ناهجو فيرعتلا مالب ءدبلا دنع هلو

 .4 ٌنَسنإِلا ل4 ٍضْراَلآ طىلوألا وهو لصولا ةزمهم يتأتف لصألاب دادتعالا :لوآلا

 .4 ُنَسْنإِل ل« « ٍضْراَلِط ماللاب ءىدتبتف ةضراعلا ةكرحلاب دادتعالا :يناثلا

 . هسنن
 هو

 .ريغ ال رصقلا هلف ماللاب أدتبا اذإف لدبلا ةثالث هلف لصولا ةزمهم أدتبا اذإ قرزألل - 1

 بجو لتعم وأ حيحص نكاس اهيلإ لوقنملا ماللا لبق عقو اذإ هنأ ملعا -2

 ا 1 يفور دل تلا د حس نب ف يعل

 .لادلا ىلإ زمهلا ةكرح لقنب (34 :صصقلا) 4 َقَدَصُي ًءدر» شرو ىَوَر - 3

 .هكرتو لقنلا ناهجو (20 ,19 :ةقاحلا» 4 نإ © ةَيِبدنك » يف قرزآللو -4

 هجو ىلع ءاملا يف ءاملا ماغدإ هل نيعت (29 ,28:ةفاحلا) (َكَلَه 2 ةَيِلاَم » لصو اذإو

 .ناكسإلا هجو ىلع 4ةّيِلاَمه نم ءاحلا ىلع تكسلا هل نيعتو .لقنلا

 .َُيِلاَم » يف ماغدإلا عم لقن (20 019:ةقاحلا) (ْفِإ © ةَيِبَتِك) :يف يناهبصألل -5

 .راهظإلا عم لوألا قيقحت وأ (28:29:ةقاحلا) 4(«َكَّلَه ©

 ةنكاسلا ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب شرو اهأرق (91:51 :سنوي) 4 َنََلآَء 6- ١

 .ةزمحلا فذح عم

 ماللا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب شرو اهأرق لصولا ةلاح (50:مجنلا»4 لوألا اًداَع -7
 .ىلوألا مال يف ًاداع نيونت ماغدإو ةزمهلا فذح عم



 ررخلا يطير هما ةنارقلا فا ءارقلا نوب لابتوب
 1 ]ك]آ]آآآآ### # #||]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ#]]آ]آ]آ]آ | ##خ#]آ]آ]آ]آ]]آ]آ]آآ#آ##آ]آآآ تا #١

 : 2ةلئاف

 دملا فرح فذح زمه لا ةكرح اهيلإ لوقنملا فيرعتلا مال لبق دم فرح عقو اذإ
 / همس سل تك ل ل 5

 ال ١و «رمآلا ىلؤوأ طو .4 حاولالا ىقلاو » :وحن هتابثإ زوجي الو ةءارقلا يف اظفل

 . (ُرَصَبَأْلا هكرّدت

 ءاقتلا نم اصلخت نكاسلا اذه كرحتو حيحص نكاس فيرعتلا مال لبق عقو اذإو

 نكاسلا ىلإ نوكسلا در ةلاحلا هذه يف زوجي ال اهيلإ ةزمهملا ةكرح لقن ببسب

 رجا 1 ضر ركل لولا كر يع حما

 . «ُضَرأْلا ِتَقَرْشَأَو )و « «ض ْمرَأْلا َنّي )

 .لقنلا عم واولا ناكسإب شرو اهأرق (98:فارعألا» (َنِمَأَوَأ ) -

 :ةزمه لا قيقحت - 1 :نيهجوب يناهبصألا اهأرق (91:نارمع لآ) 4ُءّْلِم » -

 .اهلبق نكاسلا ىلإ اهتكرح لقن -2

 .لقنلا عم واولا ناكسإب يناهبصألا اهأرق (48:ةعقاولا «17:تافاصلا) 4اَؤآَباَء َوَأ 8 -

 عيجملا نكانلا ةعيبلقلا ةاختلا زاجاو لاف عمجا رهف يف لقنلا عسبلا رشا ل يوزخا نبا راش(

 دق طوحن عمجلا ميم ريغ يف هوزاجأف كلذ ىلع ءارقلا مهقفاوي ملو اهريغالو عمجلا ميم نيب اوقّرَقُي ملو ًاقلطم

 يف فالخ ال :يواخسلا نسحلا وبأ مامإلا لاقف «ىرصإ مكلذإ .(مكسننأ مكيلع ه:وحن يف ال «ىإ لقو» «(حلفأ

 يف لقنلا زجي مل امنإو «لمعلا هيلعو هب انأرق يذلا حيحصلا وه اذهو .ىهتنا ءاندنع فقولا اذه لثم قيقحت

 رثآ كلذلو هب انلثم اهيف ةيلصألا اهتكرح نع تريغتل لقنلاب تكّرُخ ولف مضلا اهلصأ عمجلا ميم نأل كلذ

 .هريغو شرو لعف |ىك اهتكرح ريغب كرحت الو اهلصأ ىلإ دوعتل زمحلا دنع اهتلص لقنلا هبهذم نم



 شرو ةياور

 نينكاسلا عامتجا مكح

 يف يناثلاو ىلوآلا ةملكلا رخآ يف امهنم لوألا ناكو نيتملك يف ناعمتجملا نانكاسلا

 فرحلا نأل ءادتبالا دنع مَضُت لصو ةزمهب ةءودبم نوكت يتلا ةيناثلا ةملكلا لوأ

 .ًامزال امض ٌمومضم امهنم ثلاثلا

 ةملكلا يف ثلاثلا فرحلا مض لجأل ءمضلاب امهنم لوألا نكاسلا كرحي شرو نإف

 مضلاب نكاسلا اذه كيرحت نألو ءمض ىلإ رسك نم لاقتنالا ةهاركل كلذو «ةيناثلا

 ٍنَّمَف ١:لثم كلذو ةمضلا يه تفذح يتلا لصولا ةزمه ةكرح نأ ىلع لدي

 .(50 49 :ءاسنلا) 4 ٌرظنآ (© ليتف » «(173 :ةرقبلا) 4 رطْضآ

 : هيبنت

 .ًايضام ًالعف وأ رمأ لعف نوكت نأ ةيناثلا ةملكلا يف قرف ال -

 دنع مضت ال لصو ةزمهب ةءودبم ةملك يف يناثلا نكاسلا ناك اذإ ام زرتحي -

 .لوألا نكاسلا مضي الف ءادتبالا

 لثم ًاضراع ارض ًامومضم ةيناثلا ةملكلا يف ثلاثلا فرحلا ناك اذإ ام زرتحي امك -

 .لوألا نكاسلا مضي الف 4 أوشمآ »



 ررختلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا دارقلا وسل ةلابتااب
 ك0 اا 535353333111117

 تثكسلا باب

 :"يف تكسلا كرت

 .ءافخإلا عم 1 :فيكلا] (اًمّيِق 0 اجّرع»

 .[52 :سي] 4اَدَه اًندَقْرَكل

 .ءارلا ف نونلا ماغدإ عم [27 :ةمايقلا] «ِقارْنم

 .ءارلا يف ماللا ماغدإ عم [14 :نيففطملاا 4نار لب »

 ريغصلا ماغدإلا باب

 .اًددشم يناثلاك اًدحاو اًفرح نيفرحب ظفللا وه:ريغصلا ماغدإلا

 :امهو طقف نيفرح دنع دق لاد مغدأ -

 :يف كلذو :داضلا (0)

 «(36 :بازحألا)«(12:ةدئاملا) «(136 116 :ءاسنلا) «(108 :ةرقبلا) « لَض َدَقَف - ١

 (1 :ةنحتمملا):(71:تافاصلا)

 .(149 :فارعألا) .(140:ماعنألا) « (77 :ةدئاملا) :(162 :ءاسنلا) «اوُلَضَدَق ل -

 006 :ماعنألا) (ٌتَلَلَضَدَف ل 0

 27(2 :رمزل 8 :مورلا) 4 اَمَبَرَضَدَقَلَو ٍِط 0

 .صفح يهجو دحأ اذهو (1)



 شرو ةياور

 :يف كلذو :ءاظلا (2)

 .(1 :قالطلا)ا 71 :ةرقبلا) (ملظ َدَقَف ه -

 0 ند # كملط نمل واع

 عضاوم ةثالث يف اذه عقوو طقف ءاظلا يف ثينأتلا ءات قرزألا مغدأ 2

 :(صفح لثم اهراهظإ يناهبصأللو)

 .(138 :ماعنألا)  اَهُروُهظ َتَمَرُح » - 1

 .(146 :ماعنألا) ( آّمهُروُهظ َتَلَمَح ) -2

 .(11 :ءايبنألا) « ٌةَمِلاَظ ٌتكاك 3 - 

 اهجراخم تبرق فورح باب
 :51 :ةرقبلا) 'اهنم فرصت امو 4 ٌمُتَذَحُأ ) ظفل يف ءاتلا يف لاذلا ماغدإب شرو أرق

 244 :جحلا ,77 :فهكلا «32 .16 :دعرلا ,92 :دوه :68 :لافنألا :8 1 :نارمع لآ «9 2 0

 5 قاع« 26 هرطافن 25 ةكوكتعلا 29: ءارعشلا 422: «ناقرفلا 110:4 نوتموملا 48

 .(35 :ةيثاحلا



 را يذم نير نة انو بق لا
 خ33 ب ب ب ب بيبي ِِحِِحِحِحِ ِإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ  لللماو

 « 4 ِناَءَرَقْلآَو © نسي » ىلاعت هلوق يف هنع فلخب ةنغلا عم واولا يف نونلا مغدأ -

 .©ةنغب ماغدإلا وهو رخآ هجو قرزأللو.”راهظإلا اهيف هلف 4 ِرَلَقْلَآَو .ييرؤسافاو

 «َكِلَذ ثَهْلَي ُهكْرتَتْوَأ »ىلاعت هلوق يف ”هنع فلخب لاذلا دنع ءاثلا راهظإب أرق -

 42 :دوه) © اَنَعَم بَكَرأ ) ىلاعت هلوق يف ميملا دنع ءابلا رهظأ | (176 :فارعألا)

 .ءابلا نوكس دعب (284 :ةرقبلا) 4 ٌءاَشِي نَم ُبَذَعُيَو »

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا باب
 :”ناهجو ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف يناهبصألل

 .(ةنغب) ص قانلا ماغدإلا -2 ي(ةنغ ريغب)لماكلا ماغدإلا -1

 .ًادحاو ًالوق ةنغ ريغب لماكلا ماغدإلا قرزأللو

 :ةظحالم -

 «[173 :ةرقبلا] 4ُميِحّن ٌروُفَغ ظ: لثم ةحوتفملا ءارلا لبق تعقو اذإ ةنغلا ميخفت - 1

 .[72 :ص] 4«ىجوُر نِم » :لثم ةمومضملا وأ

 يريمزإلا عنم نكلو ماغدإلاو راهظإلا 4ِّلَْلَو َّن ايف هل قرزألا نع يناهبصألا نأ ةبيطلا رهاظ(1)

 ٍنناهبصألا و نولاق نع فالخالو :نافرعلا ةدمع يف لاقف عضوملا اذه يف يناهبصألل ماغدإلا هجو

 :ميركلا حتف نتم يف يلوتملا ةمالعلا راشأ كلذ ىلإو .نونلا راهظإ يف شرو نع

 .الت هماغدإب يريمزإلا لاق امك نكي مل يناهبصألا نون نكلو

 .ماغدإلاو راهظإلا يهجو يف ًاصفح قرزألا قفاو (2)

 .ماغدإلاو راهظإلا يهجو يف ًاصفح شرو قفاو (3)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح يناهبصألا قفاو (4)



 ماللا لبقو «[60 :ةرقبلا] 4وَّللَأ ِقْرَّر نم ظ:لثم ةروسكملا ءارلا لبق ةنغلا قيقرت -2

 .[2 :ةرقبلا] 4َنيِقتمِْل ىَدُه »: لثم ًائاد

 ةنغلا نوكتالو «[5 :دلبلا] 4َرِدْقَي نّل نأ »:لثم "ًامسر عوطقملا يف ةنغلا نوكت - 3

 .[3 :ةمايقلا] 4عَمْجت نّلَأ ط: لثم اسر لوصوملا يف

 ةلامإلاو حتفلا باب

 .فرحلاب همف ئراقلا حتف نع ةرابع وه :حتفلا

 .«هتماقتسا نع هتجوع اذإ حمرلا ٌتلمأ» :لاقي جيوعتلا :ةغل ةلامإلاو

 شرو ةياور

 :نيعون ىلإ مسقنت :ًاحالطصاو
 .ىرغص ةلامإ -2 .ىربك ةلامإ - ]1

 نم ءايلا وحن فلألاو ةرسكلا وحن ةحتفلا بيرقت نع ةرابع :ىربكلا ةلامإلاف

 ةدارملا ىهو ؛عاجضإلاب ًاضيأ ىمستو «طرفم عابشإ الو ءصلاخ بلق ريغ
 تحت طسولا ةدودسم ءادوس ةطقن اهطبض حلطصم تلعجو .قالطإلا دنع

 نيب فرحلاب قطنت نأ :ىرغصلا ةلامإلاو .ةكرحلا نم هتيرعت عم ( *) فرحلا

 اهطبض حلطصم تلعجو .ليلقتلا اهيلع ٌقَلْطُيو ةضحملا ةلامإلا نيبو حتفلا
 .ةكرحلا نم هتيرعت عم (0) فرحلا تحت طسولا ةيلاخ ةطقن

 .(ّإَف) ةملك يف همدع وأ ةنغلا ءارجإ يف نوققحملا فلتخا (1)



 رخلا ةيط قيرط عزف ةينارقلا فا ءازرقلا نوبت لابتوب
 0109 0 ل#ثآثآثآ#آ]آ]آ]آ]آ]آ#1#1#1آ1آ7|؟ |]1]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آخخ#خآ#آ]آ]آ]آ]آ#]###آ#آ#خخخآ#آ#آ###### ل كاس

 يأ ىلع اهب تمسر وأ اهيلإ تدر وأ ءايلا نع تبلقنا فلأ لك يهو :ءايلا تاوذ

 :4اَيْحَأ طوحن لاعفألاو أيُدلا» 4 َقَرْقْلاَِط (ئتوُم» :وحن ءامسألا يف يتأتو ناك نزو

 ناهجو اهيف هلف ءايلا تاوذ ةلامإ يف قرزألا نع فلتخا .4(ْىَرَسْت.(ئَوتْسأ»

 .ليلقتلاو حتفلا

 «وألا» «(نايسوم) «َسوُمِط :لثم اهتينثتب ءاسألا يف فلألا لصأ فرعيو

 .ءاي فلألا بلقنتف (نايلوألا»

 اهيف فلألا ميركلا نآرقلا يف تعقو ةملك ةرشع ثالث يف ليلقت الف اذه ىلعو

 :هلوق يف يلوتملا مامإلا اهعمج دققف ءواولا اهلصأ

 درو العو الخ مكنم ىكزام انس دحأ ابأ افصلا نإافشاصع

 دحأ ىدل لامتال واوب ًاعيمج اعداندو ادب عم لق اجنو افع

 لوقت .ءايلا هيف رهظتف كسفن ىلإ لعفلا درت نأب لاعفألا يف فلألا لصأ فرعي اك

 هيف زاج ءايلاب مسر ام لك نأ مدقت امم ملع.تيمر «ئتَرؤيفو «تيدان «ئَداَتِؤيف
 :يه تاملك سمح كلذ نم ىئثتساو «ليلقتلاو حتفلا :ناهجو قرزألل

 تمسر دقف « «لَعل« «لإ»«4ّقَح25(.9 :فسوي) 4 اَدَل ظ «221 :رونلا) 4 كر ام »

 .اهحتف ىلع نوقفتم ءارقلا عيمج نكلو ءايلاب

 22782. 276«عضاوم ثالث 275:ةرقبلا) 4 اوبر » :ةيتآلا تاملكلا قرزألا حتف ا

 «(1:ميرحتلا «114:ءاسنلا .265 «207:ةرقبلا) 4 تماَّصَرَم »و «(16 1:ءاسنلا «.130:نارمع لآ

 .(35 :رونلا) 4 ٍةْوَكَشِمَك ظو



 شرو ةياور

 : ءار دعب ةفرطتملا تافلألا

 «ىَرْكّذلأ» .4ىَرْبْكْلاَد لثم ًادحاو ًاهجو ءار دعب ةفرطتم فلأ لك قرزألا َلَلَق
 .كلذ هبشأ امو

 .ليلقتلاو حتفلا اهيف هلف (43 :لافنألا) 4 َمُهَكْنَرَأ ) :يف هنع فلتخاو

 : ةروسكم ةفرطتم ءار لبق ةعقاولا تافلألا

 نِم» «4راَرَبألا» :لثم ةروسكم ةفرطتم ءار لبق تعقو فلأ لك قرزأآلا لق

 يف هل ةلامإ الف «ةيلصأ ةرسك ةروسكم ءارلا نوكت نأ طرتشيو 4ةِهِرِيِد

 رو 5 3 ع 0 3 2 0

 4« رامت يف ةلامإ الو «ةيلصأ تسيل اهترسك نال(52:نارمع لآ) « ىراصنا د

 .مزاجلل ءايلا تفذحف ةيهانلا ال اهيلع تلخد يرامت اهلصأ نأل (22 :فهكلا)

 :ريوكتلا) «(24 :نمحرلا) «(32 :ىروشلا) ةثالثلا اهعضاوم يف 4 ِراَوَجْلَآ » يف ةلامإ الو

 لعاوف نزو ىلع صوقنم مسا وهو (يراوجلا) اهلصأ نآل ةطسوتم ءارلا نأل 6

 .هلك كلذ يف هل ليلقت الف ريوكتلاو نمحرلا

 « َنيِراَكَج جاضيأو «ليلقتلاو حتفلا نيب (6 :ءاسنلا) © راو ١ يف هلع فلتخاو

 . ليلقتلاو حتفلا نيب (130 :ءارعشلا) (22 :ةدئاملا)



 درخلا يطير مرفأ ةنارقلا فا ءازرقلا نيستا لابتوب

 :هيف فلتخا وأ اهّلَلَق ةقباسلا دعاوقلا اهيلع قبطنت مل ظافلأ

 رج رأ تناك يمحو ثيح 4 َنيِرْفَكْلا ٠ يرفك ) فورا نلف كا

 «191 6104 .98 .90 ,.89 ,.34 ,.24 «19) ةرقبلا :اهيض وم نيعستو دحاو يف كلذو

 «102 .101 637) ءاسنلا .(147 «141 «131 6100 :32 «28) نارمع عم 6 0

 «122 .89) ماعنألا («(2 «6 8 26 7 25 4) ةلكاملا .(151«.161 144 .141 140 6

 (49 237 .26 «2) ةبوتلا «(18 «14 «7) لافنألا «(101 .93 .«50 ,.37) فارعألا (0

 «(8) ءارسإلا 2107 «27) لحنلا «(2) ميهاربإ «(35 «14) دعرلا .(42) دوه «(86) سنوي

 لمنلا «(19) ءارعشلا «.(52 .26) ناقرفلا .(44) جحلا .(83) ميرم .(102 .100)فهكلا

 ((64 :48 ,8 ,1) بازحألا :(45 «13) مورلا «(68 ,«54) توبكنعلا .(86) صصقلا «(43)

 فاقحأللا «.(74 ,50 «25) رفاغ «(71 659 .32) رمزلا «(74) ص .(70) سي «(39) رطاف

 جراعملا .(250) ةقاحلا .228) كلملا ((5 .4) ةلداجملا .(13)حتفلا «.(11 010) فَ دمحم «(6)

 .(17) قراطلا «(4) ناسنإلا .(10) رثدملا .226) حون «(2)

 رشع ةيناث يف يهو عقو ثيح ِةئَرْوَكلا» يناهبصألا لامأو قرزألا لْلَق -2
 «6 8 66 ءاعم 46 .44 ,43) ةدئاملا « (ًاعم 93. 65:50:48« 3)نارمع لآ :يهو ًاعضاوم

 .(5) ةعمجلا «.(6) فصلا«(29)حتفلا «111(2)ةبوتلا «(157) فارعأل(0

 «1 :ميهاربإ «1 :فسوي«1 50 ظنم ءارلا ًادهعاو ةلوق قرزألا لَ -3

 .[1 :رجحلا

 .[1 ا از ولا عنو وق رو الاول -4

 رولا عروس ل: كيم اقرا« هطساوو نفحات هيرادج قرزألا لاق دعو
 .[ 1:فاقحألا 1 :ةيثاحلا «1:ناخدلا



 شرو ةياور

 بولو سعييقاج نم (ءاقار وأ( كنزا" قلع كروت رلق 2

 .(44 :نونمؤملا) 4 ارث » ًادحاو ًالوق قرزألا ِلَّلَق -7

 (1:سيا) «شي» نم (ءايلا) هفلخب شرو لق -
 :يف كلذو هبباش امو كرحم لبق عقاولا «اءر ايف ةزمهلاو ءارلا قرزألا لَّلَق -9

 .[18 «11 :مجنلا «10 :هط «28 «24 :فسوي «70 :دوه 226 :ماعنألا]

 .[36 :ءايبنألا] « كاءر »

 .[31 :صصقلا «10 :لمنلا] « اهاءر»

 .[13 :مجنلا 22 :قلعلا «23 :ريوكتلا «40 :لمنلا] «ةاءر»

 .[55 :تافاصلا ,8 :رطاف] 4ةاءرف»

 172:ماعنألا] (َرَمَقْلَآ اَءَر )ًافقو اهّلَلَقو ًالصو اهحتف نكاس اهدعب عقو اذإو -

 اَءَرَو ظو .[86 :85:لحنلا]4# (ًاعم) نيل اَءَر »وء.[78:ماعنألا] 4 سمسا اَءَر ظو

 .[22 :بازحألا]«َنوُنِمّؤُمْلآ اَءَر هو ء[3 :فهكلا] 4 َنوُمِرَجْمْلَآ

 مهضعب بهذف (33:فيكلا) 4 اَعلِك »فلأ يف قرزألا نع ءادألا لهأ فلتخا -0

 لوقلا ىلعف ثينأتلل اهنأ ىلإ رخآلا ضعبلا بهذو «تلك» اهدرفم هينثتلل اهنأ ىلإ

 .ًاسايقو ًاصن حصألا وه قيقرتلاو :رشنلا يف لاق (1)

 يف يلوتملا ةمالعلا لاق كلذكو ءرشنلا يف يرزجلا نبا لاق (ى حتفلا الإ امهيف هل سيلف يناهبصألا امأو

 .يلذح ا هب درفنا ام هل (ءايلا و ءاحلا) ليلقتف يناهبصألا امأو :ريضنلا ضورلا



 را ةيذع نير ونة انو بق لا
 خط ب ب ببي بيجيب

 بهذف ءافقو ليلقتلاو حتفلا اهيف هل زوجي يناثلا ىلعو ليلقت اهيف نوكي ال لوألا

 .حجرأو رهشأ اهيف حتفلا نأ عفنلا ثيغ بحاص لاقو يرزجلا نبا لوألا ىلإ

 .[1 :هط] «هط» نم ءاحلا ليلقتو ةلامإب قرزألاأرق -1

 : اهمكحو يآلا سوؤر

 لثم اهلثم ةرشع ىدحإلا روسلا يف هنع فلخب يآلا سوؤر قرزألا َلَلَ
 .ىلعألا .سبع «تاعزانلا «ةمايقلا ءجراعملا ,مجنلا .هط» :ةمدقتملا لوصألا

 هلف 4ِاَهِنَرْكْذِه لثم يئار هرخآ ناك اذإ الإ .«قلعلا .ىحضلا «ليللا ءسمشلا

 .ًادحاو ًالوق ليلقتلا

 عنتما هلجأل فلألا تطقسو نيونت وأ نكاس َةّلَلَقُْلا فلألا دعب عقو اذإ :هيبنت

 لصأت ام ىلع ليلقتلا داع فقولاب نيونتلا وأ نكاسلا كلذ لاز اذإف . ليلقتلا

 .هب لومعملا وه اذهو

 تاءارلا باب

 ًالصو ةمزال ةلصتم ةرسك وأ ةنكاس ٌءاي اهلبق ناك اذإ ةحوتفم ءار لك قرزألا ققر

 ناهجولا اهيف هل تاملك ةحوتفملا ءارلا يف هل َينئّدساو « 4وَرِخآْلايَو) :وحن ًافقوو
 :يهو (ميخفتلاو قيقرتلا)

 .(71:ماعنألا) 4َناَرْيَحِط -

 .( 43 :جراعملا 44 :ق) «اًعاريج 0

 .(32 :ةقاحلا) 4 اًعاَرْؤ» -



 شرو ةياور

 .(18 :فهكلا) 4ِهَّيعاَرْذِه -

 .(7 :رجفلا» «مّرإ » -

 .(125:ةرقبلا) 4 اًرهط» -

 .(140 138 :ماعنألا) «ءارتفا» :

 .(22:فهكلا» « َءاَرِمل -

 .(63 :هلل «(ِنَرِحَسَلِ) -

 .(48 :صصقلا)» «ٍنارحلس» -

 .(35 :نحرلا» 4ٍِناَرِصَتنَتِه -

 .(90:ءاسنلا) « ٌتَرِصَحِ» -

 .(24:ةبوتلا) « َْمُكُتَريِشَعَو) :

 .(35:دوه) « ىاَرْجِإ »

 7 :رمزلا «18 :رطاف «15 :ءارسإلا اعم164:ماعنألا» يف كلذو درو ثيح « َرْزَو م

 .(38:مجنلا

 .(4:حرشلا) 4 َكَرْكْذِ) .(2:حرشلا» 4 َكَرْزَول -

 244 :رونلا «21:نونمؤملا .66:لحنلا «13 :نارمع لآ) ْق كلذو درو ثيح « ةربعل» 3

 .(26 :تاعزانلا

 .(102 22 1:ءاسنلا) «ُكرْذِح» -

 .(11:رونلا) (وْهَربِك» -

 .(3 2:تالسرملا) «رّرَشب ا



 ردا ةيلع قيرط نم يارا تان يت ةلشلا
 خ3 بج جبس جبس ب ب ييييحجيحيييييييي ب اااا_-#»

 .(18:ص) 4 ِقاَرْشِْلاَو ) 2

 ةنكاس ٌءاي اهلبق ناك اذإ مض نيونت ةنونم وأ ةمومضم ءارلا تناك نإ امأو -

 قرا اهدنا قنوات تل وود نق ور سار هاا :ةننبجاا هكا

 .ميخفتلاو

 اهقيقرت هل اك ءاهميخفتو ءارلا قيقرت اهيف هلف حتفلاب ةنونم ءارلا تناك نإ امأو -

 .4 اًرِكاَش ظ:وحن ًالصو اهميخفت عم ًافقو

 4 228: و طوول را اوتشللا يكن ين الون +
 270:فهكلا «200:ةرقبلا) هاك دوب و ق1 هثون لع كلك فتم قهزأ نأ 3

 4 اََمِإ »8 ء(5:تالسرملا .10:قالطلا «168 .3:تافاصلا «41:بازحألا «113 .99:هط 3

 222:ناقرفلا» «اًَرجِح » .(100:هط) « اًرْزِو 2 .(90:فهكلا) « اَرّتِس 7(:28 1:فهكلا»

 ءاققوو ةلنطو ءارلا قيقرت -1 :هجوأ ةثالث مهيف هلف «(54:ناقرفلا) 4 وصف ظ 3

 .ةيقبلا يف ميخفتلاو 0

 اهيف هلف 4 ِةّيْرَق 84 َمَيْرَم ١» «ْرَمْلأِد :وحن حتف دعب ةنكاسلا ءارلا امأو -
 .”(ميخفتلا وأ قيقرتلا) ناهجولا

 ىلع مهضعب صنف «ريثك مالك اهيف ءارقلل عقو تاملكلا اذه لثم تاءار قيقرتو ميخفت ةلأسم (1)

 وأ ءاي دعب هيف ءارلا تعقو ام ىلع هوساقو «:ةصاخ شرول مهضعبو «ءارقلا عيمجل اهيف ءارلا قيقرت

 ىلع ءادآلا لهأ عامجإ رقتساو . روهمجلا هيلع يذلا وهو «ءكلذ ميخفت باوصلاو «سايق وهو ءرسك

 .«َنوُعِجَرَي طوحنو «مهيِمْرَت ) هِدْرّسلآ ) ميخفت يف فالخ ال هنأ



 -  شرو ةياور

 :قيقرتلا عناوم

 .4ِيمّيَر ىف » :وحن ةلصفنم ةرسكلا وأ ةنكاسلا ءايلا نوكت نأ - 1

 56 نارغكلا )4 ةريللا > حتت ةك رحت ءانلا تناك اذ[ ك2

 : هيبنت

 قيقرت نم عنمي مل 4ىباَرْجِإِل ؛4جاّرْخإ» :وحن نكاس ءارلاو ةرسكلا نيب لاح اذإ -

 .4 اَرْقو » :4 اًرْظِق >4 اًرَصِإ ظ:وحن ًءاط وأ ًافاق وأ ًاداص ناك اذإ الإ ءارلا

 «َنّرْنِع» ١ «ليوترْسإ طء «َميِجَرَبإ » يف كلذو يمجعألا مسالا يف ءارلا مخفو -

 . 4اَراَرْسِإِل . 4اَراَرْدَّمه . 4اَراَرِضه :وحن ترركت اذإ اضيأ اهمخفو ريغال

 « هِراَرْبَألا » ك ةللقم فلأ اهلبق ىتلا ةروسكملا ءارلا ىلع نوكسلاب فقولا -

 الف ضراع اهيلع فقولا دنع ءارلا نوكس نأل فلألا ليلقت عنمي ال 4ِراَحْسأْلاِب »

 .هب لتعي

 . هسئنن

 «مهَضاَرغإ ١> 4اًضاَرْغإ ) «4ظّوص » وحن ءالعتسا فرح اهدعب ىتأ اذإ ءارلا مخف
 نكل عيمجلل نيهجولا هيف اوزوجف .(63 :ءارعشلا) 4 ٍدْوُطلَأَك ٍقَرِف » يف فلتخاو
 :ةرسحأ قيقرتلا

 قيقرتلا نيب 4 ٍقَرِف » يف ءارقلا فالتخا نع همالك يف رشنلا يف يرزجلا نبا لاق

 ىكحو قيقرتلا ىلع ةرتاوتم صوصنلا نأ الإ ناحيحص ناهجولاو :ميخفتلاو
 .عامجإلا هيلع دحاو ريغ



 دررخلا يطير هما ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب
0001| 

 تاماللا باب

 هلف داصلا امأو] «ءاظ وأ ءاط » دعب تعقو اذإ هنع فلخب ةحوتفملا ماللا ظلغ

 .ةفرطتم وأ ةطسوتم «ةددشم وأ ةففخم ماللا تناك ءاوس (ًادحاو ًالوق ظيلغتلا اهيف

 «(عّلظَم» ملأ ١:لثم ةنكاس وأ ةحوتفم فرحألا هذه نوكت نأ طرشب

 :يف ناهجولا هل اذكو . «ةْوَلَّصلأ»

 :عضاوم ةثالث يف تعقو دقو 4 َلاط ه - 1

 .(16 :ديدحلا) © َلاَطَق » «(44 :ءايبنألا) « َلاَط ١ «(86 :هط) «َلاَطَقَأ ١

 .(128 :ءاسنلا) 4 اًحلّصي » -2

 .(233 :ةرقبلا) 4 الاَصِف 5 ١

 .(25 «21 :دعرلا) «(27 :ةرقبلا) 4« ٌلَصوُي » -1

 .(249 :ةرقبلا) «ّلَصَف » - 2

 .(119 :ماعنألا) « َلَّصَف » --

 .(20 :ص) 4 َلَّصْفَو » - 4

 .(118 :فارعألا) « َلَطَيَو » - 5

 .(17 :فرخزلا) «(58 :لحنلا) 4 ّلَظ » -6

 .(14 :نمحرلا :33 :28 :26:رجحلا) (ٍلَصْلَص » 2-7



 هذهو ءاضيأ ناهجو اهيف هلف ءاي نع ةبلقنم فلأ اهدعبو داصلا دعب ماللا تعقو اذإو

 شرو ةياور

 يف يهو ةيآ سأرب تسيل ةملك يف تعقو هيف فلألا تناك ام :لوألا مسقلا

 :قاقشنالا) 6 َْلَصَيَو ظ :(15 :ليللا)(18 :ءارسإلا) 4 اَهَلَلَصَي »125 :ةرقبلا) 4 ٌّلَصُم

 .(4 :ةيشاغلا) 4 ْىَلضَت » :(3 :دسملا) 4 ْلَضَِيَس » :(12 :ىلعألا) « ىلَّصَي 2

 يف كلذو ةيآ سأر يهو ةملك يف ةعقاو هيف فلآلا تناك ام يهو: ٍناثلا مسقلا

 ةلامإلاو حتفلا باب يف َمِلَعو .(10 :قلعلا) «(15 :ىلعألا) .(31 :ةمايقلا) 007 ه١ ةملك

 ماللا قيقرت نيعتي هنإف .هنع فلخب ليلقتلا الإ يآلا سوؤر يف هل سيل قرزألا نأ

 .ليلقتلا عم

 :طورش ةثالثب هنع فلخب قرزألل ظلغت ماللا نأ لوقلا ةصالخو

 .ةحوتفم ماللا نوكت نأ - 1

 اهيف هلف داصلا امأو ] ««ءاظلاو ءاطلا) ماللا لبق فورحلا هذه دحأ عقي نأ -2

 :اذحاو الوق ظيلغتلا

 .اكاسوأ اهردع فورت ةعدخا قركي نأ ع

 : هيبنت

 دقو «قرزألل طقف ميخفتلا الإ ةنكاسلا ءاظلا دعب ةحوتفملا ماللا يف انل سيل - 1

 ماللا ميخفت يف قرزألا نع فالخ ال :لاقف ناهربلا عئادب يف يريمزإلا ركذ



 رخلا ةيط قيرط عزف ةينارقلا فا ءازرقلا نوب هلابتاب
 ٍهجقزب#7ك]ك#ك]ككك#ك#كآآآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ آآ]آ]آ]#]#]#آ]آآآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ##خخآ#]خخخ################ ل 7 لاا ١١

 .يلوتملاك نوققحملا

 ةلالجلا ظفل مخف ركذ ام لاثمأو 4 ِهَلاركِذِإ »و 4 ِهَلآَريَمَقَأ » شرو أرق اذإ - 2

 ةفاضإلا تاءاي باب

 مسالاو لعفلاب ةفاضإلا تاءاي لصتتو ملكتملا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءايلا يهو

 (15:فاقحألا ,19 :لمنلا) (َقَعِزَوُأ» لثم لحملا ةبوصنم لعفلا عم نوكتف فرحلاو

 ّيِإ» لثم لحملا ةبوصنم فرحلا عمو « «ىرُكِذ» لثم لحملا ةرورجم مسالا عمو
 .(6 :نورفاكلا) «ِنيِد َلَوه لثم ةرورجمو (15 :ماعنألا) (ُفاَحَأ

 :دوه) «َننَرَطَف » يف ًالثم لوقتف اهلحم ءاملا وأ فاكلا لالحإ وه اهتحص ةمالعو

 .هرطفو كرطف (1

 :ماسقأ ةثالث ىلع تءاج ءاي (876) ميركلا نآرقلا يف تعقو دقلو

 .ءاي (56 6) هتلمجو رثكألا وهو اهناكسإ ىلع ءارقلا قفتا: لوألا مسقلا

 .ءاي (9 8) يف نآرقلا يف تتآو اهحتف ىلع ءارقلا قفتا: يناثلا مسقلا

 ميركلا نآرقلا يف عقو دقو ناكسإلاو حتفلا نيب هيف ءارقلا فلتخا: ثلاثلا مسقلا

 :اهدعب امل ةبسنلاب عاونأ ةتس ىلع يتأتو «ءاي (212)يف

 اهنم نكس .ًاعضوم (99) يف عقو دقو ةحوتفم عطق ةزمه هدعب ءاج ام :لوألا

 :يهو تاملك ثالث يف ًاصفح ًاقفاوم



 شرو ةياور

 .(2 :ةرقبلا) (جكْرك ذأ نورك ذاق » -1

 .(اهحتف يناهبصأللو) (26 :رفاغ) َلْثَقَأ نوُرَذِ) -2

 .(60 :رفاغ) «تِجَتْسُأ نوُعْدأ) -3

 :ءاي (99) نم تسيل يهو ىرخأ عضاوم ةعبرأ ناكسإ يف ءارقلا عيمج ٌشرو قفاوو

 .(3 :فارعألا) (َرظنُأ فرأ» -1

 .(9 :ةبوتلا) الأ فَ لو» -2

 .(47 :دوه) (نكأ َيَمَحَرَتَوِ) - 3

 .(43 :ميرم) (َكِدّهَأ ََعبتاَقِ) -4

 :يلاتلاك يهو ًاعضوم (96) يف وهو كلذ نم يقبام حتفو

 .(96 :فسوي) «(33 230 :ةرقبلا) (ُمَلَعَأ نإ -3 1

 .(10 :ميرم) «(41 :نارمع لآ) هيا ل » -5 4

 .(49 :نارمع لآ) (ٌقُلَخأ نأ ٍ -6

 ((48 :لافنألا) «(59 :فارعألا) «(15 :ماعنألا) «(28 :ةدئامل) « كفاَحَأ َِيِإ » -24-72

 «(34 :صصقلا) «(135 «12 :ءارعشلا) «45(2 :ميرم) «(84 26 ,23 :دوه) «(15 :سنوي)

 .(16 :رشحلا) «(21 :فاقحألا) «(32 230 «26 :رفاغ) «(13 :رمزلا)

 1 0 ا ع
 .(150 :فارعألا) «ٌمتلجعا ىدعب 8 - 5

 .(74 :ماعنألا) (َكنَرَأ نإ ) -6

 .(15 :سنوي) 6 :ةدئاملا) «نَأََل » -8 27



 درخلا يطير هما ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب

 .(102 :تافاصلا) «(43 :فسوي) «(48 :لافنألا) « ئَرأَنِإ » - 31-9

 (صفح اهيف قفاوو) .(83 :ةبوتلا) 4 اَدَبَأ َِعَم 2-١

 (صفح اهيف قفاوو) .(28 :كلملا) 4َوُأ َِمُم ل -3

 .(23 :فاقحألا) (9 :دوه) (ٌركدَرَأ ٌقكدَلَو ل -5 4

 .(46 :دوه) (َكِلْطِعَأ نإ -6

 .(18 :ميرم) (47 :دوه) (ُدوُعَأ نإ -38 7

 .(89 :دوه) (نأَقاَقِش ل -9

 .(51 :دوه) 4 اَاقَأ َنَرَطَف 0- ١

 .(78 :دوه) (َسْيَلأ ىِفَيَص ») -1

 .(84 :دوه) « مك َرأَْنِإ » 2

 .(92 :دوه) (ٌرَعَأ ىِطَهَرَأ » -3

 : 02في 4 نسحا قر وتد

 .(13 :فسوي) 4 نأ َدْرْخَيَل ) 5

 .(36 :فسوي) ُرِصَعَأ َِنَرَأَنِإ ) - 47 6

 .(36 :فسوي) 4ُلِمَحَأ َقِنَرَأ نإ -49 8

 .(46 :فسوي) 4 ٌعِجْرَأَلَعَل)» -0

 .(30 :صصقلا) «(12 :هط) «(89 :رجحلا) « (69 :فسوي) 4 أنُأَنإ» -54-1



 شرو ةياور

 ءءء

 .(80 :فسوي) 4و يأ نإ َنّذَأَي 9 -5 6 5

 .(108 :فسوي) 4أَوُعْدُأ نايس » -7

 .(37 :ميهاربإ) «تدَكَسَأ نإ ) -8

 .(49 :رجحلا) « اًأ نأ َىِداَبِع ل -60 9

 .(85 037 :صصقلا) «(188 :ءارعشلا) «(22 :فهكلا) 4 ُمَلْعَأ نر ل -64-1

 .98(2 نيكل 453 لرب » -66 5

 .(22 :صصقلا) 0 :فهكلا) « نأ ور ىَسَعَف < 8-6 8 7

 .(102 :فهكلا) 4 ءآَيِلَوُأ ٍنوُذ » 9

 .(29 :صصقلا) «(2 :لمنلا) «(10 :هط) «ُتَسَفاَ نإ -72-0

 .(29 :صصقلا) «(10 :هط) 4 رجَيِتاَء َىَلَعُل» 74 3

 .(14 :هط) 4اَنأ قْنِإ ل 5

 .(26 :هط) « ىرْمأ ريو » -6

0 

 .(5 :هط) ( ىَمَعُأ َقَترَكَح 77

 .(100 :نونمؤملا) (ٌلَمَعَأ َلَعَل » -8

 .(اهناكسإ ٍيناهبصأللو)(15 :فاقحألا) (9 :لمنلا) نأ َيَعِزَوُأ ل -0 (9

 .(40 :لمنلا) (ُرْكْشأَ َنَوْلبَيِلِ) -1

 .(38 :صصقلا) 4 ُعِلَطأ َىَلَعَل » -2



 درختلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا دارقلا روس هلابتاب
 قبب ببي ب ببال

 .(78 :صصقلا) (ٌمَلَوُأ ىرلنع) -3

 .(25 ديل تم - نإ 9 -4

 .(102 :تافاصلا) (َكُّضذَأ نأ » -5

 .(32 :ص) (تَبَبْحَأ نإ -6

 .(64 :رمزلا) 4 ُدّبَعَأ َقوُرْمَأَت »9 -7

 .(36 :رفاغ) 4 علب َىلَعَل » -8

 ا

 1 :فرخزلا) 4 ااقأ حت 32-0

 .(19 :ناخدلا) (ركيِتاَء نإ -1

 .(17 :فاقحألا) (ّنَأ َناَدِعَتَأ )» -2

 .(9 :حون) (ُتدَّلَعَأ نإ ) 3

 .(15 :رجفلا) (نَمَركُأ سين ل -4

 .(16 :رجفلا) (نّسَهأَنَر ل -5

 .(25 :نجلا) 4 اّدَمَأ ير -6

 ةعست اهنم نكس ًاعضوم (61) يف عقو دقو ةروسكم عطق ةزمه دعب ءاج ام :يناثلا

 :يهو عضاوم

 .(29 :ص) «(36 :رجحلا) «(14 :فارعألا) «َنَرِظنَأ 9 -3- 1



 شرو ةياور

 .(34 :صصقلا) « َن َىَقِْدَصُي و - 4

 .(43 1 :رفاغ) « ََتوُعَّدَت دو» -6 5

 00 :نوقفانملا) 6 ََتَرَخ م 7

 .(15 :فاقحألا) 4 نإ َقيْرُذ ل -8

 03 :فسوي) 4ِهيَلِإ َيَنوْعَدَي ل -9

 :يف كلذو ًاعضوم (5 2) يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(9 :ةرقبلا) 4 الِإ نيم - ١

 .(2 :نارمع لآ) 4 ىلإ ِراَصنأ) و

 .(5 :نارمع لآ) (َكنِإ قي ما 2

 (صفح هيف قفاوو) .8 25500 كك

 (صفح هيف قفاوو) .(116 :ةدئاملا 4 بأول -5

 .(161 :ماعنألا) « إير » -6

 016 نينويلا هر قيشتو -7

 .(3 يقوي )4 هن هنو »ظ -8

 2164 «145 .127 «109 :ءارعشلا «,5 1:29 :دوه 2 سوال يعاود 9

 .(صفح مهيف قفاو) (47 :أبس 0
6 

 .(10 :دوه) 4 ءُهْنِإ نبع » - 8
2 

 1 :دوه) | ذإىيفإ » -9



 درختلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا دارقلا روس هلابتاب
 0 ةض|//ج|/|/ىجطجطجطجطجطج!ج بيب ل _ ل ببلعاو

 .(88 :دوه) © الإ ىقيف وت » -0

 .(38 :فسوي) «َميِهرَبِإ ىِءاَباَ 9 -1

 تيرا هوز قف <35

 .(53 :فسوي) (ّنِإ ور ) -3

 07 5505 در -4

 .(86 :فسوي) 4 ىلإ َنَزْخَو» -5

 م
 .(98 :فسوي) # ءهنإ ير 9 -6

 .(100 :فسوي) 4 ْذِإ ينبا» -7

 .(اهناكسإ يناهبصأللو) 0 كاوا نإ  ِظهَوَخِإ» -8

 .(71 :رجحلا) 4« نإ َتاَتَب 9- ١

 .(100 :ءارسإلا) 4 اَذِإََيَر ٍ -0

 ور وصلا

 .(07 :ميرم) 4 هك وَ 9-2

 .(15 14 :هط) (ّنِإ (© ىركإنإ ) -3

 1100ه نقولا

 .(4 ا | قيأرب»-35

 .(29 :ءايبنألا) 4هنَلِإ _ْرإ » -6



 شرو ةياور

 .(52 :ءارعشلا) ركن ىِداَبِعِب و -7

 0 :ءارعشلا) 4 اَلِإَنٌوُدَع ل -8

 .(86 :ءارعشلا) 4 دُهْنِإ أل ) -9

 .(27 :صصقلا) « نإ َنُدِجَتَّس » -0

 36 :توعسلا) "(20:ابص ع شنإ قروب ص 241

 .(24 :سي) 4 اًذِإ نإ ) 3

 .(102 :تافاصلا) 4 نإ َدِجَتَُس »9 -4

 16 مقل ىدقي ووو كل

 08 :ص) 4 لإ َىَتَعَل »9 -6

 .(44 :رفاغ) (ِهَّللآ لإ ىرْمَأ) 7

 .(50 :تلصف) 4َنِإَيَر) -8

 .(21 :ةلداجملا) « تر َِلْسُرَو ) 9

 .(14 :فصلا) 4 ىلإ َىِراَصنَأ » -0

 .(6 :حون) 4 اَراَرِف اَّلِإ َىِواَعُذط - 5 1

 .(34 :دوه) 4« نِإ ِحَّصُن » -2

 :نيتملك اهنم نّكس ءاي (12) يهو ةمومضم ةزمه اهدعب ءاي :ثلاثلا

 .(40 :ةرقبلا) (ٍِفوُأ ىردتعب ) -1
 و 4-2 و

 .(96 :فهكلا) « غرفأ نوتاء» -2



 درختلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا دارقلا روس ةلابتاب
 0 ]آل ثآ|]#آ#آ]آ]آ]آ#آخ]خ]خ]آ]آ]آ]آ]آ]]]آ]آ]آ]آ]آ]آ | ######خ##خ#######|©#©؟©؟©#© ل 7+7بتْلاس-١١

 :تاءاي رشع يهو اهنم يقب ام حتفو

 .(36 :نارمع لآ) 4 اَهُديِعَأ َقِإَو ) - 1

 .(29 :ةدئامل) 4 ُديِرَأ نإ ) -2

 .(115 :ةدئاملا) 4( هُهبَذَعَأ َقِإَق ) - 3

 .(14 :ماعنألا) 4ُترمُأ نإ ) -4

 .(6 :فارعألا) «ُبيِصْأَياَذَع 5- ٠

 .(54 :دوه) 4 ُدَِأ نإ 9 -6

 7-١ :فسوي) 4 ىفوأ أ 59(.

 .(27 :صصقلا) 4 ُديرَأََقِإِ) -8

 .(29 :لمنلا» 4 قتل نإ ) - 9

 10 :رمزلا) 4ُثَرمُأ نإ ) -0

 (14) يف كلذ عقوو فيرعتلا مالب ةنورقم لصو ةزمه هدعب ءاج ام :عبارلا

 :شرو اهحتف ًاعضوم

 .(124 :ةرقبلا) (َنيِملُظلا ىِددَهَع » - 1

 .(258 :ةرقبلا) «ىذّلا ََرن - 2

 .(33 :فارعألا) 4 َشِحوَفْل َيَر َمَّرَح» - 3

 .(146 :فارعألا) 4« تروُريكَتَي نيذلا َىتياَع نَِعْفِرَصْأَس 4 - ١ ع سس سس ا - 00 5 5



 شرو ةياور

 .(30 :ميرم) («َبَتكْلا َندَتاَ ل -5

 .(31 :ميهاربإ) 4َنيِذّلآ َىِداَبِعِل لق » -6

 .(105 :ءايبنألا) تر وُحلَّصلآ َىِداَبِع » -7

 .(83 :ءايبنألا) (ٌرُّضلآ َنّسَم » -8

 .(56 :توبكنعلا) 4َنيّلَآ َىِداَبِجَي ) -9

 .(13 :ًأبس) 4ُروُكْشلَآ َىِداَبِع ) -0

 .(41 :ص) 4 ُنَطْيْشلآ َِّسَم ل -1

 .(53 :رمزلا) (َنيِِّلا ىِداَبِعَي ) - 2

 .(28 :كلملا) (ُهَّلآ ََكَلَهَأ نإ ) -3

 .(38 :رمزلا) (ُهّلآ َنداَرأْنِإ ) -4

 :لوألا عضوملا ادع ام (14) ةقباسلا عضاوملا عيمج يف ًاصفح ٌشرو قفاوو

 .(124 :ةرقبلا) (َنيِملّظلا ىِدَهَع ١)

 نآرقلا يف عقو دقو فيرعتلا مالب ةنورقم ريغ لصو ةزمه هدعب ءاج ام :سماخلا

 :عضاوم ةثالث اهنم نكس عضاوم (2) يف

 .(144 :فارعألا) (َكُئيِفَطْصَآأ نإ » - 1

 .(31 30 :هط) (دُدْشَآ جو ىنيأ» - 2
 هك لن

 .(27 :ناقرفلا» «تذَْتأ ىتتيلَي » 2



 درختلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا دارقلا ووسف هلابتاب
 ك0 أ63300 ااا ب011

 :عضاوم (4) وهو اهنم يقابلا حتفو

 .(42 241 :هط) («َبَهْذَأ 9 ىيفكل 1 - ١

 .(43 42 :هط) (آَبَهْذآ © ىركذ» -2

 .(0 :ناقرفلا) 4 ودا ىَوَق ) -3

 .(6 :فصلا) «ُهَمْمأ ىِدَعَب » - 4

 نكس« ًاعضوم ( 30) يهو لصو وأ عطق ةزمه ريغ فرح هدعب ءاج ام :سداسلا

 :يهو ًاعضوم (18) اهنم

 .(153 :ماعنألا) ( اميِقَتَسُم ىطارِص» - 1

 .(22 :ميهاربإ) 4 مُكَيَلَع ىل» -2

 .(5 :ميرم) 4 ىوآرونه» - 53

 .(20 :لمنلا» «آل ىإاما» >4

 .(56 :توبكنعلا) (ٌةَعساَو ضْرَأنِإْ) - 5
 .(23 :ص) (ُةَجَعَت لَو » -6

 .(69 :ص) 4م لِع نم ّىل» 9

 .(47 :تلصف)« ىواكرْش» -8

 .امقوو الضو ةنكاش ةاي كنأ م98 :فرعرلا) 40 واعي و

 .(28 :حون) © < ةيب» -0



 :فهكلا) «(83 :ةبوتلا) «(105 :فارعألا) :يهو عضاوم ةينا يف 4 عم » -18 -1

 .(34 :صصقلا) لوألا عضوملا (62 :ءارعشلا) «(24 :ءايبنألا) «(25 472 7

 :يهو ناكسإلاو حتفلا نيب ام دحاو عضوم يف فلتخاو ًاعضوم (11) حتفو

 .(125 :ةرقبلا) 4 َنيِفِيآطلِل جب اَرهَط نأ 1 - ١»

 .(186 :ةرقبلا) 4 سْأوُثّؤُمْلَو » - 2

 . (اهناكسإ يناهبصأللو) (18 :هط) 4 اف ََو ل - 3

 .(26 :جحلا) « تيِفِيآَطلل َىيَبَرهَطَو ) -4

 .(20 :نارمع لآ) 4 ِهَّلِل َيِهَجَو » - 5

 شرو ةياور

 .(29 :ماعنألا) 4 َيِهَجَوتِهجَو » -6

 .(22 :سي) 4 ُدُبَعَأ آل َى اَمَو ل -7

 .(6 :نورفاكلا) 4 ٍنيِد لَو ط - 8

 .(118 :ءارعشلا) 4 َِعَم مو » - 9

 .(162 :ماعنألا»  ِ#ظققاَمَمَو» - 0

 .(21 :ناخدلا) « ىل اوُتوَّؤَت ل - 1

 (62 :ماعنألا) 6 َىاّيحمَو ١ يهو ناكسإلاو حتفلا نيب اهيف فلتخا ةدحاو ءاي يقبو

 .حتفلا اهيف هلف يناهبصألا امأو ءناهجولا اهيف قرزأللف



 ررخلا ةيط خرط هما ةينارقلا فيادارقلا ويس لابتوب
 0 9 0ث آثآخآ]آ]آ 1 ثآ | آ|#]#]#|]|#آ#آ#آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ#]]]آ]آ]آ | #######خ#خ#########/|©#©؟©؟!؟#©#ث_________ 7”” ب7بتلاا ع١

 :"”يهو نهءاي نكسأف تاملك يف هفلاخ نكلو بابلا اذه يف قرزألا يناهبصألا قفاو -

 .(صيخلتلا بحاص اهحتفو) (100 :فسوي) (َّنِإ قَوَخِإ) - 1

 .(18 :هط) 4«اَهيِف ىلَو» -2

 .(15:فاقحألا «19 :لمنلا» «ْنَأ َنَعْرَوَأد 2

 .(26 :رفاغ) (ٌلُكقَأ وُرَذ» ءاي حتف_-

 دئاوزلا تاءاي باب

 نيبو اهنيب قرفلاو ةيناثعلا فحاصملا مسر ىلع ةوالتلا يف ةدئازلا ةفرطتملا تاءايلا يهو

 :هجوأ ةعبرأ نم ةفاضإلا تاءاي

 َموَيِ) لاعفألاو .4ِراَوَجْلِ) . 4عاّدلأ ١ ءامسألا يف نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (1)

 ءامسألا يف نوكت اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب فورحلا يف نوكت الو (ِتْأَي

 .مدقت امك فورحلاو لاعفألاو

 .اهيف ةتباث اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب فحاصملا نم ةفوذحم دئاوزلا نأ (2)

 تاءاي فالخب تابثإلاو فذحلا يف ءارقلا نيب دئاوزلا تاءاي يف فالخلا نأ (3)

 .ناكسإلاو حتفلا نيب اهيف مهنيب فالخلا نإف ةفاضإلا

 .ةدئازو ةيلصأ نوكت دئاوزلا تاءاي نأ (4)

 .4 ٍداَنُمْلَأ ١ « عادل » :ةيلصألا لاثمف

 .قبس |هيف اهعضاوم يف تاملكلا كلت ىلإ ترشأ دقو (1)



 شرو ةياور

 .4(ِرّذُنَو» « «ييِعَو» :ةدئازلا لاثمو

 .ةدئاز الإ نوكت ال انإف ةفاضإلا تاءاي فالخب

 :يلاتلاك يهو ءاي (46) يف ًافقو اهفذحيو ًالصو ءايلا تبثي ًاشرو نأ ملعاو

 .(186 :ةرقبلا) عادل ةَوَعَد 1) ٠

 .(186 :ةرقبلا) 4 ِناَعَذ اَذِإ » 02

 .(20 :نارمع لآ) (لّقَو نبأ 03

 .(46 :دوه) (َنلَعَسَت) (4

 .(105 :دوه) 4مّلَكَن اَلِتأَيَمْوَيؤ 06

 .(14 :ميهاربإ) 4 ديِعوطظ (6

 .(40 :ميهاربإ) «ٍءآعْذ» (7

 .(62 :ءارسإلا) (ٍِنئَوَخَأ» (8

 .(97 :ءارسإلا) «ٍدَعَهَمْلا»ط (9

 هم وهودص

 .(17 :فهكلا)» « دتهملا» (0

 .(24 :فهكلا) (ِنَيِدهَي» (1

 .(64 :فهكلا) 4 غبت » 012

 .(66 :فهكلا) (ِنَمِلعُت 3( ١

 .(40 :فهكلا) 4 نيِتَّوي » (14



 درختلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا دارقلا روس هلابتاب
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 .(93 :هط) « سر َكيَتَت » (5

 .(25 :جحلا) 4 ٍداَبَلآَو» (6

 .(44 :جحلا) «ريكت » (7

 .(36 :لمنلا) (ِنئوُدِمْتْأ» (8

 .(34 :صصقلا) «ٍنوُبَذَكُي) (9

 .(13 :أبس) «ٍباَوَْك » (0

 .(45 :أبس) «ريكت » (22 1

 .(26 :رطاف) «ريكت » (2

 .(23 :سي) «ِنوُدقنُي» (03

 .(56 :تافاصلا) 4ِنيِدرَْل 04( ١

 .(15 :رفاغ) «قالكلآ » (5

 .(32 :رفاغ) 4 ٍداكَتلا » (6

 .(32 :ىروشلا) (ِراَوَجْأ» (27

 .(20 :ناخدلا) 4 ِنوُمْجَرَت » (8

 .(21 :ناخدلا) (ِنوُلِرَمَعاَف » (9

 .(41:ق) «ِداَنَمْلاط (0

 .(6 :رمقلا) 6 عاّدلآ عدي (1



 شرو ةياور

 .(8 :رمقلا) « عاّدلآ لإ » (2

 .(17 :كلمل) «ريذتط (3

 .(18 :كلملا) «ريكت » (4

 .(4 :رجفلا) «رسي» (5

 .(9 :رجفلا) 4 ٍداَوَلآِب 6( ١

 .(15 :رجفلا) (نَمَرْكأ (7

 .(16 :رجفلا) « نّسَهُأ ذ (8

 .(45 14 :ق) «ٍديِعَو ط(40 -9

 .(39 :37:30:21:18 216 :رمقلا) (رّذُكَوط (46 -1

 اهيلع فقيو ًالصو ءايلا حتف عم تابثإلا (6 :لمنلا) 4 َءنيَتاَم » يف هل اذكو

 : لوكا ا يوعوب ف ككاو

 :يهو نهءاي تبثآف تاملك يف هفلاخ هنكلو بابلا اذه يف قرزألا يناهبصألا قفاو 3

 .(39:فهكلا) «أكأ ٍنَرَك نإ - 1

 .(38:رفاغ) (َمُكَدَهَأ ٍنوُعَتأ) - 2

 .ًافقوو ًالصو اهفذحي شروف تاءايلا هذه ريغ امأو

 ٠ 1 .هلضفو هناحبس هدمحب لوصألا تمتو اذه

 شضايفلاآ#
 دل 3 نون دام دودو نم
 نيالا اَسِلَووُنملاولهَل هيلاَرفْع





 شرو ةياور

 اهتالولدمو ةياورلاب تءاج تاءلكو زومر
 ةملكلا

 ا ايلقتل ةجلا

 ةزمهلا لدبأ

 ماللا ظلغ

 لقن

 لدبلا 3 لثت

 ةزمهلا لهس

 ةزمه لا لدبأ

 ءاي ةيناثلا

 هال قر
 واو ةزمهلا كدب

 ةملكلاب دوصقملا

 اهقوف يذلا فرحلا نوكيف (©) ةمالعلا هذبب هل زمريو

 هلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح ةزمهلا لدبأ هانعمو

 (فلأ) حتفلاو (و) مضلاو (ي) رسكلاف

 اهقوف يذلا فرحلا نوكيف (©) ةمالعلا هذبب هل زمريو

 (مّلظأ) لثمك

 يفو ةزمه لا طقسأو اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن يأ

 نيونتلا ناكم فرحلا قوف نونلا فرح عضن نيونتلا لاح

 لدبلا فرح (رصقو طسوتو دم) يأ

 (*)اذكه ليهستلا ةمالعو

 (-)اذكه اهتمالعو

 اهقوف يذلا فرحلا نوكيف اريثك (©) اذكه اهتمالعو

 (و) اذكه اهتمالعو





 شرو ةياور

 هي 0000
 » حافلا روس 7

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم نآرقلا يف ينابصألل ام ٌةولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 « ؤهبلا وش »

 (ةرقبلا ةروس)نايب قرزألا
 رو 3 5 وللا 3

 ىدده هفلخب افقو ليلقتلاب
6 

 نونهوي ةزمهلا لدبأ

 ماللا ظلغ

 ةزمهلا لدبأ

 - لدبلا ثيلثت - لقن
00 

 هفلخب ًافقو ليلقتلاب

 عم ةلصلاب امهأرق

 وأ ةيناثلا ةزمهلا ليهستأَه

 عبشم دم فرح اهلادبإ

 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت



 رختلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا ءارقلا وس ةلليتاب

 قرزالا

 لدبلا ثيلثت

 لقن لدبلا ثيلثت
 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 ءايلا مضب اهأرق

 ءاخملا حتفو

 لادلا رسكو

 لقن

 فاكلا حتفو ءايلا مض

 لاذلا ددشو

 لقن

 لدبلا ةبلعتا ةلئم

 لدبلا ثيلثت

 نكاسلا زمهلا لدبأ

 اواو ةناثلا ةرمهأ كذنأ

 ةحوتفم

 امهيف لدبلا ثيلثت

 اًكماَء

 ٍناهبصألا

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ءايلا مضب اهأرق

 ءاخملا حتتفو

 لادلا رسكو

 لقن

 عررابابص
 لاذلا ددشو فاكلا

 نكاسلا زمهلا لدبأ

 ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم ًاواو



 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ىَدُهْلاَب
60 

 < 4 ىف
 نورصبي

© 

 م

2 



 ررخلا يطير هزم ةنارقلا فوا ءازرقلا نيت لابتوب
 كة مب جييحيحيحححبححيححججحجيجيحجججحيبيحججححجيجبحجيجحجججججججججيجججيجيججبيي؟ببحححججححييححيييب ب ب©7+؟ ب7 ب للاااسس#ب

 (ةرقبلا ةروس)نايب قرزألا

 أوثماَء لدبلا ثيلثت

 رمش امهيف ءارلا قيقرت
 ””نيلاحلا يف ةلخ

 امهيف

 ًالصو ماللا ظيلغت

 ًافقو ناهجولا هلو
1 

 هفلخب ءارلا قيقرت
 ةلص

 هفلخب ليلقت
 لقن

 هفلخب ليلقت

 هفلخب ليلقت
 نيللا طسوتو دم

 لقن
 ةفاضإلا ءاي حتف

 .ًافقو (هقيقرت عم ًالصو امهميخفت وأ ًاعم اهميخفت وأ ًاعم امهيف قيقرتلا هل (1)
 ميخفتو |هقيقرت :هجوأ ةثالث قرزألل :ةيناثلا (ًاريثك) ىلع فقولا يف نافرعلا ةدمع يف يريمزإلا لاق

 .مهميخفتو ةيناثلا قيقرت عم ىلوألا



 قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةيناثلا ةزمحلا ليهست- 1

 دملا عم ءاي اهادبإ-2

 عبشملا

 لدبلا 3 لقت

 لقن

 ءايلا حتف مث ةلص

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت
 لقن

00 



 ا رم هل ةيط رطبا رق
 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ور 02 -
 مداَء ئقلتف ف



 قرزألا

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت مث لقن

 لدبلا ثيلثت

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 لدبلا ثيلثت مث لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

  هفلخب ماللا ظيلغت

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 ةزمه لا لادبإ

 فالخ الب ًافقو ليلقت

 ىلوألا ماللا ظيلغت

 (ةرقبلا ةروس)نايب
 وِ

 6 دخوي

 ٍلاَنِم
 لاَ

 14 و

 ىدبوم
6 

 5 لاذلا مغدأ



 ثنلا ةبيط قيرط نم ةينارقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
 هّدلا ةبي قي نم 72

 11 ت5 6 75 2 ا يي ل ل حلا <

 نب الا

 ر فرر

 ةمومضأملا ءايلاب اهأرق

 نونلا ناكم

 ءافلا حتف عم

 امهيف ماللا ظيلغت

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت
 0 قو

 لدبلا ثيلثت-_لصتم



 ةلص  ةزمهلا لدبأ

 واولا زمهب اهأرق

 لقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لعن

 لدبلا ثيلثت-لقن

 68 رم

 اونماَ

 ةلص ةزمه لا لدبأ

 واولا زمهب اهأرق



 دركتلا ةيط قرط هزم ةنارقلا فقرا ءازقلا روبت ةلابتاب

 ةزمه لا لادبإ

 امهيف لدبلا ثيلثت

 لاذلا مغدأ -لقن

 ءاتلا يف

 بو محلا دعي افلأ ذا

 لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 ةزمهلا لادبإ

0 

 مغدأ -لقن

 ءاتلا 5 لاذلا

 ةزمه ا دعب ًافلأ داز



 لقن

 - ةلص - زمه لا لدبأ

 فالخ الب ريخألا للقت

 ءارلا قيقرت - امههيف ةلص

 نكاسلا زمه لا لدبأ

 ةلص

 ىىوو |ى 53 هر

 ةمهجارخإ :مكيلع

© 

 هم و 2
 نكاسلا زمهلا لدبأ 8

 ةلص



 خلا يطور وزع ةنارقلا فراءارقلا زيببت ةلابقاب

 (ةرقبلا ةروس)نايب قرزألا

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 - لقن  لدبلا ثيلثت

 ءارلا قيقرت

 امهيف لدبلا ثيلثت
 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 ةلص

 لقن



 قرزألا

 ءايلا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 مدقو لصتملا دملا عم

 لدبلا ىلع لصتملا

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ليلقت
 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةلصو لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 - لدبلا ثيلثت  لقن
 نار

 لقت

 ةلص



 درشنلا ةيط ور وبا ةلازرقلا كاءانرقلا روق لايام اذن

 0 2 3 ه-

 أوتَماَء ةمهئاَوْلَو



 لقن  لدبلا ثيلثت  لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لكن

 لقن  هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن  لدبلا ثيلثت

 داضلا 5 لادلا مغدأ

 هفلخب ءارلا ققر

 لقن

 رع

 ريح

© 

 أوئماَ
 دل 1 ا
 تريرفيكلإَو

 ويلا ٌباَدَع

 وا ةيا نِم

 ِتاَن
 1 زيه يبا د“

 نا ملعت

 ومس

 ملا تريد

 ٍضَرالآَو



 درخللا ةيط يورط يبا ةلا قل كا ءانرقلا روق لايام ادت



 (ةرقبلا ةروس)نايب قرز 9 ةرزالا
 -لدبلا ثيلثت - لقن

 ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 لقت دبل ثيلكت

 امهيف ءارلا قيقرت
 ”نيلاحلا 5 هفلخب

 ماللا مرجف ءاتلا حتف

 لقن

 لقن

9 

 .امكو قيكرت 7 ًافق قيقرتو ًالصو ميخفت وأ ًاعم اهميخفت وأ ًاعم امهيف قيقرتل 1 ه1 ذ ققرتلا هل (1)



 رشتلا ةببط قيرط عم ةينارقلا ثاءارقلا ريسبت ةللسللم : : 108
 |ةة جب | |ج١]!ججج بج جيب بص ب يي ا ب ب ب ب9 يححيحييحيجيبججبببجبببببببببب بباب

 (ةرقبلا ةروس)نايب قرزألا

 نوئموي ةزمه لا لدبأ

 هنااا ف

 هفلخب لدبلا ثيلثت

 هفلخب ليلقت
 ًالصو ءايلا حتف

 ءاخلا حتف

 ظلغو ءالصو ماللا ظلغ

 «حتفلا عم ًافقو ماللا

 ليلقتلا عم ماللا ققرو

 (هجوأ ةثالث) ًافقو

 هفلخب ءارلا قيقرت

 اما اَدَلَ لدبلا ثيلثت- لقن | اًكِماَءاَدَلَ
 هه تيدر“ 57 15 ءه. عير

 ءهلهاقْزَرَآَو لقن ءهلهأ قْزَرََو

 لدبلا ثيلثتو لقن

 لدبلا ثيلثتو لقن

 فالخ الب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثتو ةلص



 قرزألا

 ةلص

 -ءارلا قيقرت  لقن

 لدبلا ثيلثت
 ةحوتفم ةزمه داز

 نيو : نيواولا نيب

 ةيناثلا واولا نكسأو

 داصلا ففخو

 هفلخب ليلقتلا عم

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 لدبلا ثيلثت

 لقت

 فالخ الب ليلقت
 لدبلا ثيلثت

 لهن

 امهيف لدبلا ثيلثت

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 ةزمه داز

 نيب ةحوتفم
 نكسأو نيواولا

 ةيناثلا واولا

 داصلا تنضو

 ليلقت نودب

 ةيناثلا ةزمهحلا لهس



لشوي
طل وب ناقل تبا تلا سي ل

 رقما ي

7777 
 ماا ل سلا ل ا ل 01 1 ا اا

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 أوُبَما نإف

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لقن

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 لوألا ةزمه لا لقن

 اهادبإ وأ ةيناثلا ليهستو
 - عبشملا دملا عم ًافلأ

 ةلصلا

 هفلخب ماللا ظيلغت  لقن
 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 ةزمهملا لهس

 ةلص لَعَج ةلص

 لقن

 لقن

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ةراوشكم اواو اشدنا وأ



 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ةءازلا قيقرف

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا ققر

 ةحوتفم ءاي ةزمه لا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 (ةرقبلا ةروس)نايب



 رقت ةيط قيراط هزم ةنازرقلا كازارقلا نيف ةللبتاب الدم
 .«٠ ٠ ال10 الا اه داك سقما اتاتورك اطل قال طنش. .2111ان011111111ححححححشلسلش ل2 2772222 7ص

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 أوُتَماَء
1 00 55 

 ةؤاصلاو

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ةمومضملاو ةبوصنملا ءارلا ميخفت عمتجي ال (2)



 قرزآالا

 تندلع اي ايلف

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت
 يمال بالا اهأرق

 فالخ الب ًافقو ليلقتلا

 لقن

 لقن



 ررخلا يطير هزم ةنارقلا فوا ءازرقلا نيت لابتوب

 نا © ميِحَر

 َوُاَي

 الإ ةٌمهنوُطُب
 كيلا ٌتاَذَع

 َكيتَلْوا © ْميِلَأ

 : ىَدُهْلآِب

 امهيف ءارلا عفر

 نونلا ففخ

 ًالصو اهرسكو

 لقن





 رقت ةيط قيراط هزم ةنازرقلا كازارقلا نيف ةللبتاب هلكت
 1 652 2 ا سس ااا ص صا

 (ةرقبلا ةروس)نايب
| 3 

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ةمومضملاو ةبوصنملا ءارلا ميخفت عمتجي ال (3)



 هم

 ىَدُهْلا

 َوَأاًضيِرم
 «ًاعم» َرَحَأم يأ نِم ا

 اهيف الصو ءاي ذ ًالصو ءايلا تبثأ

 ةزمهلا لدبأ

 ًالصو ءايلا حتف

 لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب |مهيف ءارلا ققر

 (ةرقبلا ةروس)نايب نايب



 خلا يطور وزع ةنارقلا فراءارقلا زيببت ةلابقاب

 هفلخب ءارلا ققر

 ةزمهلا لدبأ

 ةروسكم نونلا ففخ

 نينكاسلا ءاقتلال ًالصو
 هفلخب ةققرم ءارلا عفرو

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 امهيف هفلخب ليلقت

 مثالاب

- ,2 

 مُكَسوُءَر
 هانم «
 وااضيرم

 َط

 ىذا
0 

 يده هس د5

 وا ٍةقَدَص وا ماّيص

 ةزمه لا لدبأ

 نونلا ففخ

 ًالصو ةروسكم

 نينكاسلا ءاقتلال

 ةزمهلا لادبإ

 (ًاعم 0( لقن

 لقن

 لقن





 درخللا ةيط يورط يبا ةلا قل كا ءانرقلا روق لايام اعدم



 قرزآألا

 نيب ةزمه اب اهأرق
 لصتملا دملا عم نيعايلا

 لدبلا ثيلثت -

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ةيئاثلا ةرمملا لهس
 ةوكم اواو اهلنا وأ

 لقن

 وعر

 اونماَ

6-0 - 

 ىلإ ُءاَشَي
- - 

 ةناكلا ةزمملا لهش
 ًاواو املدبأ وأ

 ةروسكم



 درخللا ةيط يورط يبا ةلا قل كا ءانرقلا روق لايام ا



 كاينيوارتا ع هك يك

 مكتبجعا ولو
 وه 24 ١ + د+

 -هْنِمُؤَم  اونمؤي

 قرزالا

 هفلخب |هيف ءارلا ققر

 لق

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 ةلص  لقن

 فالخ الب ليلقت

 ءارلا ققر

 لدبلا ثيلثت

 ًافقو هفلخب ليلقت
 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

5 
 هفلخب «ْىنأ» للق  ةلص

 ةلص

 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 رع

 ريح

© 

 َمُكَتَبَجَعاَوَلَو

 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 هيف

 ةزمهلا لدبأ



 درخللا ةيط يورط يبا ةلا قل كا ءانرقلا روق لايام الك



 قرزألا

 - ءاظلا يف لادلا مغدأ

 ل
 لدبلا ثيلثت

 واولا زمه اهأرق

 نيللا طسوتو دم

 فليب مزال ظيرعت
 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 هنلخس لقانا

 لقن

 (ةرقبلا ةروس)نايب



 ررخلا يطير هزم ةنارقلا فوا ءازرقلا نيت لابتوب

 ناهبصألا | (ةرقبلا ةروس)نايب قرزألا
 ةيناثلا ةزمحهلا لدبأ ًءاي ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحيوتفمةضلاخ ءاي ةحوتفم ةصلاخ

 لد

 يف هفلخب ءارلا قيقرت
 لقن -”نيلاحلا

 ةلص

 .0٠ ب ماللا 3 ا.

 4 رءوس امهيف لادلا نكسأ
 0 («اعم» روردق

 ةلقلقلا عم

 00-3 اللا 100 ميد 1

 هفلخب م ظيلغت نهومتقلط

 ةلص | متِضْرَف - ب 7 هه لك“ و

0700 77 

 » | خسر
 نإ ٌمكتيب

 و -

 ريصل

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)



 قرزآالا

 ءاتلا عفر

 لق

 امهيف ءارلا ققر

 هفلخب ب ماللا ظيلغت

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 ةلص

 ةيناثلا ءافلا عفر

 ءارلا ققر

 داصلاب اهأرق

 دحأ وهو)

 (صفح يهجو

 هفلخب لدبلا ثيلثت

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 مح لوب

 لقن

 3 - 0. 2م

 ةيصو



 ررخلا يطير هزم ةنارقلا فوا ءازرقلا نيت لابتوب

 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 ًالصو ماللا ظلغ

 انقو ناهجولا هلو

 ًالصو ءايلا حتف

 انرديد
 يل 6 ف <

 الا أولّوت

 ٍناهبصألا

 لقن

 ةزمبم اهأرق

 دملا عم ءاملا لبق

 ةلص  لصتملا

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لادبإ

 ةزمم اهأرق

 دملا عم ءاح لا لبق
 ةلص  لصتملا

 ةزمهلا لدبأ



 قرزألا

 نيغلا حتفب اهأرق

 لدبلا ثيلثت

 ءارلا ققر

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 ليلقت  لدبلا ثيلثت

 هفلخب

 ءافلا حتفو لادلا رسك

 اهدعب ًافلأ دازو

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا ققر

-_ 5 

 اتماَدقاَتَبْنَو
 هذآ - هم

 25 مرفحلا
0 > 

 0 و عع ُهنثاَءَو

 حتفو لادلا رسك

 اهدعب ًافلأ دازو ءافلا



لشوي تتا
 رخل ةيط تطور ناقل ناو تاس ل

777ب7ب7777بببسخ7للاو
 يللا لا اصلا لا ا ل1 11 1 ا ا ي

 (ةرقبلا ةروس)نايب

 َضَْرآلَآَوٍضَرال
- 
0 

 ءىشب



 قرزالا

 ناكم ءارلاب اهأرق

 هفلخب اهققرو يازلا

 هفلخب ءارلا ققر

 هفلخب ليلقت
 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ليلقت
 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لقن



 خلا يطور وزع ةنارقلا فراءارقلا زيببت ةلابقاب

 قرزألا

 لدبلا ثيلثت_لقن
 هفلخب ءارلا ققر
 نيللا طسوتو دم

 فالخ الب ليلقت
 لقن

 لقن - ءارلا مض

 - لقن لدبلا ثيلثت
 فاكلا نكسأ

 لقن - هفلخبب ءارلا ققر
 ةلص

 لقن

 لدبلا ثيلثت-لقن
 لدبلا ثيلثت

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 ءارلا ققر

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 رخال

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمحلا لدبأ

 لفن



 (ةرقبلا ةروس)نايب قرزالا

 ردكم وح امهيف ءارلا قيقرت

 ””نيلاحلا يف هفلخب
6 3 

 لقن

 لقن

 فالخ الب ليلقت  لقن
 لقن-

 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا ققر

 ناكم نونلاب اهأرق ناكم نوثلاب اهأرف
 ءارلا مزجو ءايلا ءارلا مزجو ءايلا

 لدبلا 3 لثت

 هفلخب ءارلا قر

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ماللا ظاغ

 هفلخب ءارلا ققر

 لقن
 ندبلا سك

 هفلخب ليلقت

 فالخ الب ليلقت

.ًافقو قيقرتو ًالصو ميخفت :: وأ اعم (هميخفت وأ ًاعم امهيف قيقرتلا هل (1)
 



 رخل ةيط يورط عب ةنارقلا كا ءارقلا رمق لايتم 0-6

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 هفلخب ًافقو ليلقت

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 لقن

 لع

 لعن

 ًءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 ءارلا ققر

 6 لا ةَرِظََ
- 

© 

 يمر غ5

1 

 :ه 4«
 اوقدصت

 رقث_
5: 

 هَ



 رفتلا ةيط قيرط نماةنارقلا تاءارتل ايست لش .... كلتكد
 يبل

 يلا لا اللا ل1 لا 0101 11 ا ا ا

 نناهبصألا | (ةرقبلا ةروس)نايب قرزآالا

 لقن زالآ فالخ الب ليلقت-_لقن

 ةرمملا ليف ذا آد ةيناثلا ةزحملا هس
 املدبأ وأ ةيناثلا : ةصلاخ ًاواو اهلدبأ وأ

 ةزومكم وأو ةروسكم

 امهيف ءارلا قيقرت

 امهيف لقن ” | "نيلاحلا يف هفلخب

 لن

 ققرو امهيف ءاتلا عفر

 (ةرضاح) ءار

 هفلخب ءارلا قفر

 لقن

 نيللا طسوتو دم

 لقن

 ًاواو ةزمهلا لدبأ 7 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 خز

 .افقو قيقرتو ًالصو ميخمت ة: وأ أعم |مهميخفت وأ ًاعم |مهيف قيقرتلا هل (1)



 نماء ريد
 َنوُنِمْؤُمْلَاَو

0 

 لك
 ه- -

 نماء

 قرزألا

 ةزمه لا لادبإب اهأرق

 ةيدم ةنكاس َءاي

 ,”اهلبقا,ب ًالصو

 لصو ةزمهبو

 دنع ةمومضم

 صفحك ءادتبالا

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةلص

 راهظإ عم امهرخآ مزج

 ءابلا و ماللا دنع ءارلا

 ةلقلقلا عم ميملا دنع

 هفلخب ءارلا ققرو

 نيللا طسوتو دم

 لقن - هفلخب ءارلا ققر

 لدبلا ثيلثت -

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

5 
 ٍءىس

 َنَما يدق

 نوُمومْلاَو
 رم

 يناهبصألا
 لادبإب اهأرق

 ةنكاس ًءاي ةزمه لا

 اب ًالصوةيدم

 ةزمهوءاهلبق

 ةمومضم لصو
 ءادتبالا دنع

 صفحك

 لقت

 ةلِض

 مماصرعا مرج
 دنع ءارلا راهظإ
 دنع ءابلا و ماللا

 ةلقلقلا عم ميملا

 دمال

 نما لك



 رفا ةيطقيرط ناةناقل تاو[ تلا سبت للشام. _كقتكد
 ربل

 ملال ل سلا لل ل 0 010 ا ا اا ا

 قرزأالا

 هفلخب ءارلا قفر

 لقن

 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ٍناهبصألا

 لقن

 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم
 لدبأ -لقن

 ةزمهلا

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 » ىتيعلأ و م«

 (نارمع لآ ةروس) نايب



 (نارمع لآ ةروس) نايب
 1 5 ص 0

 نا ©باقتنا



 دركلا ةيط قير هم ةنارقلا فا ءارقلا روس لايتم

 قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 لذدبلا كيل ةلص

 فالخ الب ليلقت

 ءارلا ققر

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةزمهلا لدبأ

 هيوم ا داو

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةييكم اراونافشا

 هفلخب ءارلا ققر
 فالخ الب ليلقت - لقن

7 

 لدبلا ثيلثت

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 ءاتلاب اهأرق

 ءايلا ناكم

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم وأو

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 فاو املدبأ وأ

 ةروسكم

 لقن

 لقن



 (نارمع لآ ةروس) نايب
 20 و

 رككتنؤا لق

 ا
 1غ م ِ

 سعأا١ا| هم ١ تم 1

 ما ماس

5 
 -_ مه
© © 

 مام 00001 تت

 احا

 لدبلا ثيلثت 3

1١ 
 ف لدبلا ثيلثت ما

 م
 لقن

 ًالصو ءايلا تبثأ

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 وأ ةيناثلا ةزمه لا لهس

 عبشملا دملا عم ًافلأ املدبأ

 لقن



 دقت
تط وو ةنارقلا تبان تل اسي لضم

 رقما ةيط

ب7ببب7بب7ب7ب7ب7بت_”>ت”ت تت تتتتخ32جل.ب
 يلا لل سلا ل 0 001 1 ا ا ا ررب7ب7

 (نارمع لآ ةروس) نايبإ قرزألا
 ا ه-

© 

 تا لدبلا ثيلثت

 نيب ةزمح اب اهأرق
 لصتملا دملا عم نيءايلا

 لدبلا ثيلثت مث

 م0

 توُياَي | ةزساددب
 ميلا باَذَعي
 كلبتلوا © ميلا

 7 تدل



 شرو ةياور

 (نارمع لآ ةروس) نايب
 هك

 ٍراهنلا ىف
 َنوُنِووُمْلآ

 5ّلا ءَىَس
 عاشو



 دركلا ةيط قير هم ةنارقلا فا ءارقلا روس لايتم
 أ ب +++ ببسي لللللااااااساساس و

 (نارمع لآ ةروس) نايب قرزألا

 نيرفكلا فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 امهيف لدبلا ثيلثت
 لقن

 ًالصو ءايلا حتف

 ًالصو ءايلا حتف

 دعب ةعوفرم ةزمه داز
 لصتملا دملا عم فلألا

 امهيف

 ءارلا ققر

 دعب ةعوفرم ةزمه داز
 لصتملا دملا عم فلألا

 لقن



- 

 2 مل 1

 - «ًاعم»كبفطصا

 برن
 3 بنا نم

 (ًاعم) ذإمهيدل

 م ل

 كرش 00 م رو

 قرزآألا

 هفلخب ءارلا ققر

 هفلخب ليلقت
 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ءارلا ققر

 ب ًالصو ءايلا حتف

 نلديلا تلغت

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 يف هفلخب ءارلا قيقرت

 ©” نيلاحلا

 فالخ الب ليلقت  لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 ربي م
© 

 دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم ءايلا



 داتا
 رقما ةيط طور ةنارقلا تبان تاسيس لضم ا

 ربل
 ملال لل سلا ل 7 0 10100 1 ا ا

 (نارمع لآةروس) نايبإ تقرزألا

 يسيِع هفلخب ًافقو ليلقت

 ايئّدلآ هفلخب ليلقت
 دلدبلا فيلق رقت

 ءارلا ققر

 ةددملا ليس
 ةينافلا هرمنا امنع
 ةزوسكم اواو افشنأوأ



 قرزألا

 ءاطلا دعب ًافلأ داز

 ةزمه ءايلا لدبأو

 ءارلا ققرو ةروسكم
 لصتملا دملا عم "هفلخب

 .ةمومضملاو ةبوصنملا ءارلا ميخفت عمتجي ال (1)

 .ةمومضملاو ةبوصنملا ءارلا ميخفت عمتجي ال (2)

 (نارمع لآ ةروس) نايب



 وه يي

 درختلا ةيط ور ومات تس

 »ب الا

 (نارمع لآ ةر وس) لايب نايب فرر

 ًالصو ءايلا حتف -لقن

 امهيف لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا ققر

 هفلخب ءارلا ققر

 - لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا ققر

 لدبلا ثيلثت

 ناكم نونلاب اهأرق

 ةلص - ىلوألا ءايلا

 لقن  لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 امهيف لقن



 2 دس

 ٍلَهأ نِم

 أوُثَماَء -أوُتِماَء

 ٍراَهْملآ
 ريدم

 دورخاَ

 ل

 يتلا فلألا فذح - 1

 ةزمه لا ليهست عم ءاهلا دعب

 عبشم دم فرح اهدبأ-2

 فلألا تبثأ - 3

 زمه لا ليهست عم
 رصقلاو دما عم

 ًافقو هفلخب ليلقت

 زمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 ض

7 

 امهيف لدبلا ثيلثت

 ءارلا ققر  لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 ُةَروَكل

 نوم

 8 ليجن الو

 عم ليهستلا - 1

 «فلألا فذح



 دركلا ةيط قير هم ةنارقلا فا ءارقلا روس لايتم

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 اواو ةؤمشا لذنأ

 امهيف ةحوتفم

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 لقن

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 اواو ةزمه لا لدبأ

 امهيف ةحوتفم



 لقن

 نيسلا رسك

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم واولا

 نيعلا نكسو ءاتلا حتف
 ماللا حتفو

 فيفختلا عم

 - ةزمه لا لدبأ

 ةلص  ءارلا مض

 نيب ةزمه اب اهأرق
 لصتملا دملا عم نيعايلا

 لدبلا ثيلثت مث

 ةزمه لا لدبأ  لقن

1 

7 

 نيب ةزمه اب اهأرق
 لصتما دملا عم نيءايلا

 لدبلا ثيلثت مث

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 ةزمهلا لدبأ

 دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتما دملا عم واولا

 نكسو ءاتلا حتف
 ماللا حتفو نيعلا

 فيفختلا عم

 - ةزمه لا لدبأ

 ةلص ءارلا مض

 ةزمه اب اهأرق

 نيءايلا نيب
 لصتملا دملا عم
 لدبأ - لقن

 ةرمطلا



 دركلا ةيط قير هم ةنارقلا فا ءارقلا روس لايتم

 نناهبصألا |(نارمع لآ ةروس) نايب قرزألا

 نونلاب اهأرق اهأرق - لدبلا ثيلثت

 ةيناثلا ءاتلا ناكم مكنَيتاَ ءاتلا ناكم نونلاب
 فلأ اهدعبو فلأ اهدعبو ةيناثلا

 ةزمه لا لدبأ ٌنِنِموُعَل ةزمه لا لدبأ

 "ل 5

 ريما زهد ٌمتْرَرَقْأَع 2 |وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس
 و

 ةيناثلا ٌمتَرَرَقاَء عابشإلا عم افلأ اهدبأ

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ غ ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 ةلص

 ءارلا ققر

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 لقن

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 لدبلا ثيلثت مث لقن
 لقن

 لدبلا ثيلثت
 امهيف هفلخب ليلقت
 دعب ةزمحلاب اهأرق : 2 عم ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم ءايلا هي لدبلا ثيلثت - لصتملا دملا



 شرو ةياور

 003 و ىءدسرر

 نا مهؤازج

 اوخلْمأو
3 

 نإ © ُميِحَر

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 عه وو قشر

 نا ةمهؤازج
2 5 

 اوحلصاو
 039 ته

 نا © ميِحَر



 او
 رقما ةيط تطور ةنارقلا تبا تلي لضم ا

 يلا لل سلا ل 10 00 1 ا ا ا رر7ب7ب7ب7ب777ب7؟77لبتتتت لو

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 أوُتاَق

 ىَرتفآ
0 

 و

 ىدهَو
60 

 ٍ ىو

 ائماَء - تيا



 (نارمع لآ ةروس) نايب

 2 0 و ارث د
 ةمأ ةمكنم

 هس ورم

 نورمايو

 و دوك وو 2

 اتمههوجو
- 

 و
3 

 ءارلا ققر

 لهن

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن
 هفلخب ءارلا قيقرت

 "” نيلاحلا يف

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 ًافقو هفلخب ليلقت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 رْشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس ادت

 (نارمع لآ ةروس) نايبإ تقرزألا
 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 -لقن ةزمه ءايلا لدبأ - لقن

 ةزمه ءايلا لدبأ دن مدقو لصتملا دملا عم

 لصتما دملا عم لدبلا ىلع لصتملا

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ةزمه لا لدبأ

 ءارلا ققر

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

1 58 5 

 َمُهَلاومُأ ةوُهَنَع هلع



ع لآ ةروس) نايب
 (نارم

 اَيَنَّدلأ
0 

 *» سا ّ

 تباصارِص
© 

 00000 أدل

 مهملظ-اَو 5

 - فنا ََك

 عسفن ركبلَو

 أوثماَء

1 

 ةلص

 لدبلا ثيلثت_لقن
 يتلا فلألا فذح - 1

 5 د عم ءاهلا دعب

 .ةزمه لا

 عبشم دم فرح اهدبأ -

 فلألا تبثأ - 3

 زمه لا ليهست عم
 .رصقلاو دملا عم

 (ةلصلا عم هجوألا لك)

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 عم ليهستلا -1

 «فلألا فذح

 لقن

 ةلص



 رثتلا ةيط قيرط باةنافلا تاء[ تلي للشام... كققتو
7ب7بب7ب7ت7>ت>”تتتتخخممللا

 يلا لل افعل ل 7 0 00 1 ا ا اا رر

 (نارمع لآ ةروس) نايب قرزألا

 هفلخب ءارلا ققر

 داضلا رسك

 اهققرو ءارلا نكسأو

 لقن  نيللا طيسوت دم

 لقن

 ةزمهلا لدبأ



 (نارمع لآ ةروس) نايب

 هك لو

 نييوسم

 هفلخب اهيف ءارلا ققر| أ

 ءارلا ققر

 لقن



 درشلا ةيط ير وربة رقلا كا ءانرقلا روق لايام اكدت

 (نارمع لآ ةروس) نايب



 قرزآألا

 ةزمهلاب اهأرق

 لصتما دملا عم

 رسكو فاقلا مض

 فلألا فذحو ءاتلا

 هفلخب ءارلا ققر

 ةلص

 ءارلا ققر

1 

 فالخ الب ليلقت
 عم لدبلا ثيلثت

 هفلخب ليلقتلا

 كلدبلا كيلي لق
 ءارلا ققر

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا ققر

 ةزمهلا لدبأ

 (نارمع لآ ةروس) نايب



 درشلا ةيط ير وربة رقلا كا ءانرقلا روق لايام 5

 (نارمع لآ ةروس) نايب



1 
 م

 هيل

 0 © ا

 1 ل اهخا نب 0

 وم ل
5 

0 
١ 

 اه ىاث أ
3 3 

١١ ١ 

05 

 ل

 ًافقو هفلخب ليلقت

 هفلخب ءارلا ققر

 لوألا ميلا نبك

 ءارلا ققر

 هفلخب ءارلا ققر

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ةلص لوألا ميملا رسك

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه اب اهأرق
 لقن  لصتملا دملا عم

 نيغلا حتفو ءايلا مض

 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ماللا ظيلغت
 ظيلغتلا ىلع لمعلاو



 درشلا ةيط ير وربة رقلا كا ءانرقلا روق لايام ادن

 (نارمع لآ ةروس) نايب



 شرو ةياور

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 ءاَيحا َلَب

 وو
- 

 تاء

0 

 ةزمهلا لدبأ

 يارلا يوكو ةايلاز ع

 نيللا طيسوتو دم



 درشلا ةيط ير وربة رقلا كا ءانرقلا روق لايام --

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 قرزألا

 ار

 لقن

 هفلخب ءارلا ققر

 هفلخب ءارلا ققر

 ءايلا ناكم ةزمح - لقن

 - لصتملا دملا عم
 لدبلا ىلع لصتملا مدق

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 (نارمع لآ ةروس) نايب



 رثتلا ةيطقيرط نباةنارفلا تاء[ تلا سبت للشام... ككلقشل
 ربل

 يلا لل سلا ل 0 10100 1 ا ا ا ا

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 لقن

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 نيسلا رسك عم

 نيسلا رسك

 لقن

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ةمومضملاو ةبوصنملا ءارلا ميخفت عمتجي ال (2)



 (نارمع لآ ةروس) نايب



 دايطلاو
 زرقا ةيط تطور ناقل تبا فلاي للضلو

7777 
 يلا لل فعلا ل 7 0 001 1 ا ا ا

 (نارمع لآ ةروس) نايب

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب |ههيف ءارلا ققر| أور

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(اضقخت ًاققاوب) ءار وأ مال اهدعب



 شرو ةياور

 »1 سيلا و 0

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ةخ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 (ءاسنلا ةروس)نابب قرزألا

 هفلخب ليلقت
 لدبلا ثيلثت

 نيللا طيسوتو دم

 ةزمه لا لدبأ

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 فلألا فذح

 لدبلا ثيلثتو لقن

 ةلص

 ةزمه لا لدبأ

 ءارلا ققر

 لقن

 هفلخب ءارلا ققر

 "”نيلاحلا يف

 ةزمه لا لدبأ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 هفلخب ليلقت
 لقن

 ءارلا ققر - ماللا ظلغ

 ””نيلاحلا يف هفلخب

 لقن

 ءاتلا عفر

 لدبلا ثيلثت مث لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 (ءاسنلا ةروس)نايب



 ررختلا ةيط قيرط ورع ةنارقلا فياءارقلا روس لايتم

 قرزألا
 لقن

 ًءايدازو داصلا رسك

 فلألا ناكم اهدعب

 ءارلا ققر

 نونلاب اهأرق
 ءايلا ناكم

 لقن

 نونلاب اهأرق
 ءايلا ناكم

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيثلت

 ماللا ظيلغت

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 را َةَلَلح
1-6 
 تْخاّوا خأ

 ٍنناهبصألا

 لقن

 ًءايدازو داصلا رسك

 فلألا ناكم اهدعب

 نونلاب اهأرق
 ءايلا ناكم

 لقن

 نونلاب اهأرق
 ءايلا ناكم

 ةزمهلا لدبأ



 قرزالا

 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا ققر

 نيللا طيسوتو دم

 يف هفلخب ءارلا ققر

 ”نيلاحلا
 لقن

 ةلض مث لدبلا ثيلغت

 هفلخب ليلقت -

 ةزمهلا لدبأ

 - نيللا طيسوتو دم

 ةزمه لا لدبأ - لقن

 ةزمهلا لدبأ

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 أوئماَء

 نأ مُكَل

 و رثغ52 0. كيلا

 5 وو -

 اودخات

 وار هى < َن د

 رهنودخاتا اكش

 وار ميمي

 ءهنودخات
- 
 هع
 ىَضفا َدَقَو

6 

 ميخفت هت عمتجي الو ًافقو ةيناثلا قيقرت عم ًالصو ىلوألا ميخفت انوا اعف ينحل افعال اعلا )

 . ةمومضملا ميخفت عم ةبوصنملا ءارلا



 ٌنَهوُتاَ ي«ذ م8
- 1-4 

 نا الّوط

 (ًاعم» ٍِت 7 دما

4 0 7 

 دررخلا ةيط قرط وم ةنارقلا فا ءازقلا روب لابتاب

 قرزألا

 ةلص

 لدبلا ثيثلت

 وأ ةيناثلا ةزمهحلا لهس

 عابشإلا عم ةيدم ٌءاي اهلدبأ

 ةلص

 امهيف لقن
 ماللا ظيلغت لقن

1 

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس
 عابشإلا عم ةيدم ًءاي اههدبأ

 لقن

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 ءاحلاو

 ةلص

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 لقن

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 1 ع قى هر
 ٠ 4 15 ١ ا

 واد عسر

 محؤاباَ

 لإ ٍءآسْيلآ
 ل ِءآَسْيل

 رو 2 وو 0-0-8
2 0 9 

 ن مكتلهم ةمكيلع

 وص

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 لقن



 (ءاسنلا ةروس)نايب قرزآألا

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ءارلا قيقرت

 لق

 هفلخب ءارلا ققر
 "هيف نيلاحلا يف

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 ءاتلا عفر

 ةلص

 هفلخب ءارلا ققر

 لقن -* نيلاحلا يف
 ٍرياَبك ءارلا قيقرت
 لدبلا ثيلثت

 ميملا حتفب اهأرق

 نيللا طسوتو دم

 نا © اريسُك
© 

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 رخل ةيط شرط وزي ةنازشل تاو لئن ويش لئشتم»_.. -_ةاتللو
 مط جللجلا يى

 ىلا ا ار ل ا لل لل عل ا

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 و 1

 تروبرقالاَو
 رو دم هام و

 مكشسمياتدقلع

0 
 مرتك

 .ًالصو اهميخفت ة: عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ةلطر اهي مم افكر شارلا نو دل[ 68



 (ءاببقلا ةروسل واب قرزألا صفح
 ربل امهيف هفلخب ليلقت | «اعمه ِراَْلَو يمتلك | _فلخب لقت | مدي
 نرد كنسي كم | ١ هلم للا ١ راكم ذك

 َنوُرَماَيَو ةزمه لا لدبأ

 - لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لقن

 ءاتلا عفر

 ةزمه لا لدبأ

 نيسلا ددشو ءاتلا حتف

 هفلخب ليلقتلا عم

1 

 لدبلا ثيلثت

 ماللا ظلغ



 دقت
 طوب ناقل تبا تلا رسب للشام ا

 رقما ةيط

 لبسط
 يلا ل اعلا ا لا 0 0100 1 ا ا 2

 (ءاسنلا ةروس)نايب قرزألا

 م سو

 ئركس

 دوو

 للا انج لقن

 فلخب ليلقت
 ل

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ًافلأ اهدبأ وأ

 ةلص

 لقن

 .ًالصو اهميخفت ة: عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 اطر اهنيعما مم انقوذازلا نيفرتةل ق8



 شرو ةياور

 قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت
 لقن

 هفلخب |هيف ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت
 لقن

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 نيونتلا نون مض
 ًالصو

 هفلخب ليلقت
 لقن

 لدبلا ثيلثت
 ةزمهلا لدبأ

 ًءاي ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ليلقت  ةحوتفم

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 م
_- 

 ةزمهلا لدبأ

 ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم ّءاي

 لقن



  دتتخم
زقل تبا[ تلا سي للضما

 رقما ةيطشطووب ةنا

 ل #### #آ#آ ١-لا
 ىلا ا ا

 (ءاسنلا ةروس)نايب قرزألا صفح

 هادا 3 هفلخب ءارلا قق
 ا © اري ايات 2 ع ع

 ما (2) اريصن لقن - نيلاحلا يف ما 22 اريص

 - 2 و 5 1 7 2 7

 نوتوي ةزمهلا لدبأ نوتؤي

 هفلخب ءارلا ققر
 مج

 ما © ارق : © مق
 لقن -© نيلاحلا يف مار

 -لدبلا ثيلثت ا

 كلو لا | 17

 لدبلا ثيلثت-لقن | آَميتاَء َدَقَ

 امهيف لدبلا ثيلثت | َمُهَسْيتاَءَو - لاَ

 لدبلا ثيلثت-لقن

 هفلخب ءارلا ققر

 لقن - نيلاحلا يف
 لدبلا ثيلثت

 َنَماَء نم طي 5
0 

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت ةت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (20)

 اطر اهيعس انكسار وو هل [46)



 شرو ةياور

 نناهبصألا (ءاسنلا ةروس)نايب قرزألا صفح

 لقن ١ َنا* © اليلظ لقن نإ: 2 ًاليِلَط
 ةلس-ةزيشالدلأ ناةملا | ةلصدعزشا دبا | ناجي 3

 اواو رهف لوطا ا اواوفوسما لدبأ
 ةحوتف ةعوتم

 لقن

 لقن

 نيللا طيسوتو دم

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت - لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن  ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت  لقن

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 دولا ةيطيور ل وربنا قل كاران رقلا روق للباب اله

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 َكِيِتلوا 2) اًقِيِفَوَتَو
 الا لوُسَر

 .ةمومضملا ءارلا ميخفت عم اهميخفت عمتجي ال (1)



 (ءاسنلا ةروس)نايب قرزألا
 مُهتَيتََ لدبلا ثيلثت سر

 نيب ةزمه اب اهأرق
 لدبلا ثيلثتو نيءايلا

 لصتلا دملا عم

 لدبلا ثيلثت

 ”هفلخب ءارلا ققر

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 لقن

 لقن

 ةدمملا لهم

 ناكم ءايلاب اهأرق
 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هفلخب ليلقت
 لدا كيك لق

 ءارلا قيقرت

 .ةمومضملا ءارلا ميخفت عم اههميخفت عمتجي ال (1)



 دخلا يطير ط وري ةناشل تاو تنوي لئشم»_ .. -تنكو
 جلا

 ىلا ا ل ل ا ل ل ع ا

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 هه ا

 وا لتقيف
 و
 ن0

 ةيبون

 يفكَو
0 

 ل آخ

 َعاّطا دَقَف

 .ةاصو اهميكشت عب اذقوذارلا قفرتمل اك 65



 (ءاسنلا ةروس)نايب

- 03 

 يوت
0 

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 ركل ةيط قرط سرع ةينارقلا فا ءازقلا روبل لابتوب
 ا 533224هييهيري؟7و7ا1471ا يي

 لدبلا ثيلثت

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 لقن  ةزمهلا لدبأ

 لقن  ةزمهلا لدبأ

 مهيف ةزمهلا لدبأ

 انميينسا لق

 .ًاقلطم اهقيقرتو ًالضو هل اهميخفت نكل (2)

 (ءاسنلا ةروس)نايب

7 

 لا © اًريِصَت

 واقشيِم 90

 َمُكوُءاَج

© 

 ة وكو وو
 نا :مهرودص

 رم وُلَجَقُي

 ُمُكيَلا أوَقْلَو
 نيرحاَء

 5 لام هدر و رش عسا

 اوئمايَو مكونماي

 نان ِموُمِل

 آو
 0 م و

 رنموم نموم

 و هَ و 0س

 ريرختف  ريرحخو
© © 

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 لقن  ةزمهلا لدبأ

 لقن  ةزمهلا لدبأ

 مهيف ةزمهلا لدبأ



 قرزألا

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ليلقت لقن
 فلألا فذحب اهأرق

 ماللا لعب

 ةزمهلا لدبأ

2 

 ةزمهلا لدبأ

 اهققرو ءارلا بصن

 ءارلا قيقرت

 (ءاسنلا ةروس)نايب



  دايلتالو
 رقما ةيطرطووب ةنازقل تنافسي للشام

 7بلس
 يللا ل اصلا ا ل 0 0100 1 ا ا

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ميو
 مهنواَم

0 
1 

 ماللا ظلغ

 ةلص

 فالخخ الب ليلقت
 ماللا ظلغ

 هرب > 7 ع 0 هدد عد

 اهبن ةركشا لديأ : امهيف ةزمهلا لدبأ | «اعم» أَوُدْحْأَيِلَو

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)



 _- _- م

 «ةثالثلا» ةؤلّصلا

 ري 5-7

 (ًاعم) َْن وُمْلَأَت

 رولا و 52

 هفلخب ليلقت
 ةلصهفلخب ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت

 مهيف ماللا ظلغ

 ةزمهلا لدبأ

 مهيف ةزمه لا لدبأ

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 ِتاَتْلَو
 ص

 نا مس

 كوَرْخا ةفياط
- 6 



  دتتك
 رقما ةيطورطوو ةنازفلا تاء[ تئارس للشتم

ببببببببب7ب7بب7_”“>ت”تتتتتتتت72حححلاب
 يت ل سلا ال ل 101 1 ا اا 0 رببب

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 اًميِئا اناَّوَح

 هفلخب ليلقت
 يتلا فلألا فذح -1

 ليهست عم ءاح لا دعب

 .ةزمهلا

 عبشم دم فرح اهدبأ -2

 فلألا تابثإ - 3

 زم ا ليهست عم
 رصقلاو دما عم



 (ءاسنلا ةروس)نايب قرزالا

 ماللا ظلغ  لقن
 حيلصاوا

 هيتوُت ةزمه لا لدبأ

 م وع +( ٠ حب

 ئّدهلا هفلخب ليلقت

 َنيِنِموُمْلَ ريفا
- 03 

 يوت هفلخب ليلقت

 هفلخب ءارلا قفر

 لقن -7نيلاحلا يف

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 داضلا يف لادلا مغدأ

 لقن 21 نإ( ادع
 - تراّذاَ

 لا يس ||(
 02ش (ًاعم) بث كو
 مهن ذو

 21 و

 -و 2 لقن ريعئالا

 منع ال
- 

 11111111 : لاف

 ٍرِسُح - رَيَعيلَف | امهيف ءارلا قيقرت | -سرْرَيَمَملَف

 ىلوألا يف هفلخب َرِسْح

 الضو اهميحفت خم انقوءارلا قيقرتهل اك 60)



 درشخلا ةيط قرر وود هلا رقلا كاوانرقلا روس ةللفااب اذن

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 - 2 ميس ُّت و

 َكيتلْوا © ارورغ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 م 6 ا و
 اضاّرعإواازوشن

 قرزألا

 ًافقو هفلخب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن -لقن
 ءايلا حتفب اهأرق

 داصلا ديدشتو

 _داصلا دعب فلأو

 امهيف ءارلا قيقرت
 ىلوألا 5 هفلخب

 لقن

 هفلخب ءارلا قفر

 "”نيلاحلا يف

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



  دايتتتو
ةيطشتطووب ةنارقل تبا تلا ة للضتم

 رللا 

ببببببببب7ب7ب7ب777سسسسلللللاب
 يللا ل اعلا ا ل 0 00 1 ا ا ا 2 ررب

 (ءاسنلا ةروس)نايب

0 

 نا © اليكَو لقن

1 9 َ 
 ام َةْمكَبِهْدُي ةلص

 ةزمه لا لدبأ

 طقف ة ةيناثلا ةملكلا يف
 تايوااَشي

 لدبلا ثيلثت
 يف هفلخب , ءارلا ققر

 «نيلاحلا

 - لدبلا ثيلثت  لقن
 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا ققر

 نيلاحلا يف
 لدبلا 3 لثت

 ةلص

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 قرزألا

 هفلخب ءارلا ققر

 "”نيلاحلا يف

 (هيف هفلخب ليلقت
 هفلخب ءارلا ققر

 ©نيلاحلا 5

 امهيف لدبلا ثيلثت
 لدبلا ثيلثت لقن

 داضلا 5 لادلا مغدأ

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 (ءاسنلا ةروس)نايب



 رفتلا ةيط خيوط با ةيازقلا تاو فل نوبت للشام... قثكك
ببببببببب7ب7بب_”>”تتتتتتتخ2حملب

 يللا لل اللا ل ا 101 1 ا ا ا ربب

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 فالخ الب ليلقت

 |مهيف فالخ الب ليلقت

 امهيف ةزمهلا لدبأ
 لقن

 ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 ةزمه ا لدبأ

 لقن

 درا هناك ءارلا حتفب اهأرق

 لقن ْ لقن



 شرو ةياور

 (ءاسنلا ةروس)نايب قرزآألا

 راثلآ فالخ الب ليلقت
60> 

 هَ ِِه
 الا 5 اريصن ا ١ مه اريصن هفلخب ءارلا قق
 لقن -”نيلاحلا يف

 اوحلصأَو ماللا ظلغ 6: ع1 هر 5

 ايددقلا دبل ٠١ .رعسوفل انهيق ريشا لادنأ

 ةزمهلا لدبأ ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 لدبلا 3 لثت

 هفلخب ءارلا ققر

 ©نيلاحلا يف

 لق | نإجاميِلَ
 هفلخب ءارلا ققر ا

 لقن - نيلاحلا يف وا اريج

 هفلخب ءارلا ققر | م 59
 لقن -*نيلاحلا يف ! 29 اري 5 . ١ نإ © اريدق

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (3)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (4)



 درشتلا ةييط قير هزم ةنارقلا فا ءازقلا رييبت لابتوب

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 و و

 نيون

 َكيِتَلْوا 29 اليبَس
 ردو

 نورفكلا

 أوثماَء

 - 0 و 5

 ُكبتل رتَلوَأ دمتم ةلص

 نونلاب اهأرق
 لوألا ءايلا ناكم

 -ةزمه لا لدبأو -

 ناكم نونلاب اهأرق
 عر وٌ و و 8 9

 ةلص  ةزمهلا

 امهيف هفلخب ليلقت
 لدبلا ثيلثت
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 امهيف ةزمحلا لدبأ دع او امهيف ةزمه لا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ نون ةزمهلا لدبأ

 0 6 ماللا ظلغ

 ةزمهلا لدبأ روتومل ةزمهلا لدبأ

 ع : لدبلا ثيلثت  لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 مثنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 202
 هّنلا ةبي قي نم >

 )”ةك61 يببي(ب(6؟]!]!ججيس[ يي ييسيجيبيبيبيبيبيبيبييييييححيييحييييييجييجيجيجيحيجيحجيجيجججيجيييجيجججيججعجيججججيععيعيييجي مح سس سحب ع6«

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 لقن

 ةزمه اب اهأرق

 ثيلثتو نيءايلا نيب

 للملا دملا عم لدبلا

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ًءاي ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم

 لقن

 داضلا 5 لادلا مغدأ

 ل

 ءارلا قيقرت

 لقن



 (ءاسنلا ةروس)نايب

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)



 رقما يطا ورانا قل تبا فلاي لضم ا خاب

 ربط
 يلا ل السلا ا ل 10101 1 ا اا ا

 (ءاسنلا ةروس)نايب

 شر و و

 مهروجا :مهيثويف

 اًميِلا اًَباَذَع

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 شرو ةياور

 »1 ةكياعملا و 0

 قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ءارلا قيقرت

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ىلع مزاللا مدق

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 هفلخب ليلقت

 (ةدئاملا ةروس)نايب



لشمال
 رقما ةيط ورطوب ةنازقلا تاء[ كلاسي ل

7لبببب7ب7بببببببببا1ت111جلاو
 يلا لل اللا ا 1 ا 1 1 ا ا ر77

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 ةلص

 لقن

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ةيدم ًافلأ اهدبأ وأ

 ءارلا قيقرت



 (ةدئاملا ةروس)نايب

 أوئماَ



 ردتلا ةيط قيرط نزناةنازقلا تاو[ تلا نست للشام. اقلك
 7ر77

 يلا لا املا لل ل 0 101010 1 ا ا ا 01

 ناهبصألا (ةدئاملا ةروس)نايب قرزألا

 داضلا يف لادلا مغدأ طدقف داضلا يف لادلا مغدأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 قرزألا

 لقن

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 ةلص

 ءايلا ناكم ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 لدبلا ىلع لصتملا مدقو

 هفلخب ليلقت
 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ليلقت
 لقن

 (ةدئاملا ةروس)نايب
 و ا

 متنا لب



 مثنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 210
 هّدلا ةبي قي نم ب

 و8” ب ب بيبي يييييي[([(؟©؟[؟©؟[ْ/0 ث#]آ ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]|آ|#آآآ]]]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ# 777ج اا <<

 (ةدئاملا ةروس)نايب 0 .٠ اس
 را ةمهيلع - و يكد

 طسوتو رصق

 امهيف نيللا عابشإو



 شرو ةياور

 (ةدئاملا ةروس)نايب قرزآلا

 مناك .:
 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 " نيلاحلا يف

 لقن

 لقن

 لقن

 انيك لكن

 يلا َتاَذَع
- 

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 ركل ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءازقلا ريب لايتم

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 راكلآ
260 

 ملا © مِحَر لقن
 نا َمَلَعَت لقن

 ٍضَرآلآَو لقن
 رِفْغَيَو هفلخب ءارلا قيقرت

0 

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 يازلا رسكو ءايلا مض

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلكت-لقن
 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن
 ةزمهلا لدبأ

 لقن  نيللا طسوتو دم

 ءارلا قيقرت



 ودم 5 +4 دصر

 نذاآلاب : رذالاَو

 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ءايلا دعب زمهلاب اهأرق
 لدبلا ثيلثت -

 لصتملا دملا عم

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 - امهيف لقن

 لاذلا ناكسإ

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 - امهيف لقن

 لاذلا ناكسإ



 دقت
 رخل ةيط تطور ناقل تبان تلي للشام ا

 ربل
 يلا ل اعلا اال ل 10100 1 ا 1 ا

 (ةدئاملا ةروس)نايب رز صفح

 مهرشاَ مهر
 ع ا 2

 .سيعب ٍ 3 ,نىسيعل

 ع

- 

0 
 م

 ةئّرّوّتل ل
 20 0 ١ «ًاعم» ةئَرَوَلَأ

 ةلرْوّتلآ ْ
2 0 7 

-- 4 

 ُهَنَيَتاَءَو هدبلاوو
 002 0 0 . 5 زح]

 ليال ليجيول
 9 2و هو

 ىده «اعم» ىده
0 

 ٍليجالا لَها كخَيْلَو



 (ةدئاملا ةروس)نايب

 اننا َمَلْعَ

© 

 رو م5 سةر

 اوتماَو
 هس هس

 ئرصنلاَو
0 

 يزاد طب | هن 5 2 51
5 00 

 نإ مجم هلزغ

 ىَرتَف ًافقو تالخالب لبق
6 

2 

 00 هفلخب , ايلقت

 د
 :رياَد ءارلا قيقرت ة

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمهلا لدبأ ةزمهلا لدبأ

 لقن لقن

 لوألا واولا طقسأ ىلوألا واولا طقسأ

 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 ركل ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءازقلا ريب لايتم

 قرزألا

 لدبلا 3 لثت

 لادلا ماغدإ كف
 ىلوألا لادلا رسك عم

 ةيناثلا لادلا ناكسإو

 ةلقلقلا عم

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ماللا ظلغ

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 واولا زمهب اهأرق

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 ماللا ظلغ

 واولا زمهب اهأرق

 (ةدئاملا ةروس)نايب
7 07 0 

 اونماَ

 ٍناهبصألا

 عم لادلا ماغدإ كف

 ىلوألا لادلا رسك

 لادلا ناكسإو

 ةلقلقلا عم ةيناثلا

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 واولا زمهب اهأرق

 ةزمهلا لدبأ



 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 اًمَما نأ
 و بكا لَه

 َريزاَكَكَلَو ةَدَرقْل
 0 رك

 َمُكوُءاَج

 ا



 ركل ةيط قرط سرا ةينارقلا فا ءازرقلا روبل هلابتاب

 لقن

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ماللا دعب ًافلأ داز

 ءاهاو اعلا يشكو

 ةلصلا عم

 فالخ الب ليلقت

 فالخ الب ليلقت

 (ةدئاملا ةروس)نايب
 1 ه2 2000

 ضالا

 َناَوَلَو
 - هةسم ١ رم ار
 مهتايس - اونماَ

 أوُماَقَأ ةياَوَلَو

 ةئَروّكلآ
 قفز

 ةنَرَوَعل

 ٌليجِاِلََو
 وف رو دس

 أدرك

 ماللا دعب ًافلأ داز

 ءاهلاو ءاتلا رسكو

 ةلصلا عم

 دمال



 (ةدئاملا ةروس)نايب
_-_ 

 ٌليجِاإِلََو

- 

 سس ًرمات
 مرتع

 أوما

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 درشلا ةيط يورط وبا ةنازرقلا كاءانرقلا روق للباب 0

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن
 هفلخب ليلقت-لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ءارلا قيقرت

 داضلا 5 لادلا مغدأ

 هفلخب ءارلا قيقرت
  نيلاحلا يف

 لدبلا 3 لثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 (ةدئاملا ةروس)نايب

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



  دكتتتت
ل تبا تلا سي ة لنضتو ا

 رشا ةيطط وو ةنارق

 يلا ل اعلا اال ل 1000 1 ل1 0 ربت ”>_ت؟ت” ت23.

 (ةدئاملا ةروس)نايب قرزألا

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 ازاؤةرمملا لدنأ

 امهيف ةحوتفم

 لقن

 لقن



 (ةدئاملا ةروس)نايب
 - أوُنَما © ورم

 مل ٌباَّذَع
 وما 5 لد ب

 وروس ووحم ل

 لثِم ءازجف

 سك عم يا ربا سم وقل ه7

 ماعط ةريفك ماعط ةريفك

 لِحا © ماقتنآ

 ضرالا
- 
 مس هب



  دكتكتو
شتط وو ناقل تبا تلا سي للشو

 رشا ةيط

 ربل
 يلا ل اعلا اال ل0 0100 1 ا ا ا

 (ةدئاملا ةروس)نايب

 03 م

 ىإإ ٌَمتْيَدَتِهَأ

 أوكماَء



 (ةدئاملا ةروس)نايب قرزآألا
-ٍ 

 ِناَرْحاَتف لدبلا ثيلثت

 ءاحلا رسكو ءاتلا مض

 دمال عابشإ و طسوتو رصق

 نيللا

 ءاطلا دعب افلأ داز ءاطلا دعب افلأ داز

 لصتلا دملا عم ةزمهو لصتملا دملا عم
 ةروسكم ةزمهو ناكم اهدعب ةروسكم
 ءايلا ناكم اهدعب هفلخب ءارلا ققرو ءايلا



 رسل طورطة لازفل تارا ليي نطقت -  دايقتتك
 قلل دل املا الا د لل 1 11 ااا سة 0ا77ُج و

 (ةدئاملا ةروس)نايب

0070 5 

 لو دمجنم

 وق و

- 

© 

 5-2: نا

 َتيَحَوا َذَِو
 ه وع 0

 أوتما نأ

 انماء

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ًافقو هفلخب ليلقت

 وأ ةيناثلا ةزمه لا لهس

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 .امهدحأ ميخفت وأ (رحس) ءار عم (اًرئاط) ءار قيقرت هل (1)



 (ةدئاملا ةروس)نايب
 ري
 لوقا نأ

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 رفتلا ةيطقيرط نماةنازقلاتاءاتلا نيس للشام... ككتتو
 كا” تحولا

 "ماتت ما ااا سا سلال رس ووو زورو

 » ليكنإلا وش م

 قرزألا
 لق

 اققو هفلخب ليلقت
 لقن

 ءارلا قيقرت

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ةلص

 ةلص  ةزمه ا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 لعن

 لقن



 لقن

 لقن

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 ءارلا قيقرت  لقن

 ل

 ةفاضإلا ءاي حتف - لقن

 لقن

 لقن

 ةفاضإلا ءاي حتف - لقن



 هايد
 رقما ةيط رطب اةنازقلا تاء تاسيس للشام

 ربل
 ملال لل اسال 1 ا 101 1 ا ا ا 11

 يَرْخا لاَ لقن
© 

3 

 اًمثا لق لقن

 و 00 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ماللا ظيلغت  لقن

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 فالخ الب ليلقت
 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةلص  ةيناثلا ءاتلا حتف

 ةلص

 لقن



 شرو ةياور



 : 553333 ككل درشلا ةييط ور ظرف هينا رقلا قباءازرقلا نيت ةلايتاب 0

 قرزألا

 - لدبلا ثيلثت-لقن
 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ييازلا رسكو ءايلا مص

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 ةروسكم لاذلا ففخو

 لدبلا كيلتت

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 لدبلا ثيلثت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت



 ًافلأ ةزمه لا لدبأ

 افقو ةيدم

 ًافلأ ةزمهلا لدبأ

 افقو ةيدم

 ليهست لقن | ةزمه لا ليهست - لقن
 ةيناثلا ةزمهلا ًافلأ اهادبإ وأ ةيناثلا

 ةلص  عابشإلا عم ةيدم

 هفلخب ليلقت لقن
 لقن

 ءارلا قيقرت



 دينا
 رتما ةيطط وو نارقل تاو فلس للشام

 يبطل اب
 يلا ل سلا لا 0 010 1 ا 1 ا

 (ماعنألا ةروس)نايب قرزألا
9 277 7 1 

 ندي را لق ٠ ةزمهلا ليهست -لقن
 « ٠ر39 4

 نإ ةمتيرا لق
 ًافلأ امادبإ وأ ةيناثلا

 ةلص  عابشإلا عم ةيدم

 هم #« << نس ذا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ةزمه لا ليهست - لقن
 ًافلأ اهلادبإ وأ ةيناثلا

 ةلص  عابشإلا عم ةيدم

 هفلخب ليلقت لقن
 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 هفلخب ليلقت لقن
 هفلخب ءارلا قيقرت



 مدل
 لقن

 لقن

 داضلا يف لادلا مغدأ

 لق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ًافقو ليلقت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 داضلا يف لادلا مغدأ

 لقن



 خلا ةيط قرط سرع ةينارقلا فا ءازرقلا روبل لابتاب

 قرزألا

 ةيئاثلا ةرمهلا لهش
 ًافلأ املدبأ وأ

 هفلخب ليلقت
 ًءاي فلألا لدبأ - لقن

 اهدعب ًءات دازو

 -نونلا نكسأ

 ميجلا ففخ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ٍناهبصألا

 ةزمهلا لهس
 ةيناثلا

 فلألا لدبأ  لقن



 قرزألا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لصولا دنع ًافلأ املدبأ

 اهأرق ءادتبالا دنعو

 ةروسكم لصو ةزمهب
 عم ةيدم ًءاي اهادبإ عم

 هنع فلخب لدبلا ثيلثت

 لقن

 ماللا ظلغ

1 

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدنلا ثيلفت

 لقن  لدبلا ثيلثت  لقن

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 دنع ًافلأ املدبأ

 دنعو لصولا
 اهأرق ءادتبالا

 لضو ةزمبب
 ةروتنكم

 ةيدم ًءاي اهلادبإ عم



 رثنلا ةيطقيرظ عزب اةنازفلتاو[ تلا سبت للشام. ةكقتتو
 ربل

 يلا ل اس لا 7 لا 0 000 1 ا ا ا

 قرزآالا

 -ةزمه او ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت - لقن

 افقو زمه او ءارلا ليلقت
 اهيف لدبلا ثيلغت -

 لقن

 دملا كرتو نونلا ففخ

 يناثلا

 هفلخب ليلقت

 لدبلا 3 لثت

 نَّمِتَجَرَد نيونتلا فذح

 للم يظر ةيناثلا ةزمهلا

 نو ءاقك نإ راو |



 شرو ةياور

 قرزألا

 ٍ 0 دعب ةحوتفم ةزمه داز

 لصتملا دملا عم فلأل

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ةلض

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 واولا دعب ةزمه داز
 لصتملا دملا عم

 فالخ الب ليلقت
 هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 فالخ الب ليلقت



 درشتلا ةيط قرر ورب ةئازقلا كاوانرقلا روع ةللفااب 0

 َمُكوَباَ

 ُهنَسَلّرْنا بنتك
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 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 نت 6 2
 أَوُجرْخَأ َرِهيِدَيأ

 ريع

0 

 فنيا نع
 رن نس

 هم و ب - 5

 نوربكتسن
- 

 ةلص

 فالخ الب ليلقت

 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ميجلا دعب ًافلأ داز

 نيعلا رسكو

 ةريخألا ماللا مضو

 ماللا رسك

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ميجلا دعب ًافلأ داز



  دانقتتل
 رقما ةيطبطوواةنازفلا تان تاس للشو

 يلب
 يلا لل اسال 1 ا 101 1 ا ا ا

- 

 سو + سس

 ريغو

 هرو 27 ُّت 3 رو
57 

 عب

 رسام بتيال

 و و

 نونموي

- 4 5 

 اوقرخو

 .ةاضو اهميكشت عي اذقوذلارلا قيفرتمل اك 65



 شرو ةياور

 لدبلا ثيلات_ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن
 ةلص هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 نيللا طسوتو دم

 ءابلا حتفو فاقلا رسك

 ةزمهلا لدبأ



 يقتل
 رم ةيططوو ناقل تنافسي لضم ا

 ربل
 ملال ل سلا لا 0 1010 1 ا ا ا

 ةزمه لا لدبأ

 - لدبلا ثيلثت-لقن
 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلثت

 نوعا قنا ففخو نونلا نكسأ

 يازلا ففخو يازلا

 ميملا دعب ًافلأ داز ميملا دعب ًافلأ داز



 شرو ةياور

 قرزألا

 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 ءارلا قيقرت

 يف هلو ًالصو ماللا ظلغ

 قيقرتلاو ميخفتلا فقولا

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 دايت
را ةيطط وو ناقل تبا تلاع لضم ا

 

ربت “ت”ت”تتتتتخ+خجججلث
 ملال لا الا لا ل 10 1 1 

 قرزألا

 (رباكأ) ءار قيقرت  لقن

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ليلقت  ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 ماللا دعب ًافلأ داز

 ءاتلا رسك عم

 ماخاب هيلو
 عمجلا ىلع ةلصلا عم

 لقن

 لقن



 شرو ةياور

 ةلص

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 امهيف ءارلا قيقرت
 ”هفلخب

 ءاظلا 5 ءاتلا مغدأ

 لقن

 .ةمومضملاو ةبوصنملا ءارلا ميخفت هل عمتجي ال (1)



 رردتلا يطير ط عريةنازفلا تاز تنوي لئشتم»_ .. -اقتتو
 ا 1 آخ

 ىلا خل

 قرزألا

 ةلص

 امهيف ءارلا قيقرت
 ةيناثلا يف هفلخب

 داضلا 5 لادلا مغدأ

 امهيف ءارلا قيقرت

 فاكلا نكسأ - لقن

 لدبلا ثيلثت

 ءاحللا رسك

 لقن

 ءاطلا نكسأ
 لقفل م



 لقن

 لقن

 لقن

 لقن

 لقن

 ًالصو نونلا مض

 ءارلا قيقرت

 ءاظلا 5 ءاتلا مغدأ

 فلألا يف هفلخب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ةلص لقن



 يل
 رتل ةيطتط وو فارقل باو فلس للشام

 ربل
 يلا ل الا لا 7 لا 0 010 1 ا اا 0

 لاذلا ددش

 لدبلا ثيلثت
 اهيف هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمه لا لدبأ



 شرو ةياور

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ماللا ظلغ  لقن

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 لدبلا ثيلثت

 لدتا يعد نك
 ةزمهلا لدبأ

 مهيف ةزمه لا لدبأ

 امهيف لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لدبلا ثيلثت لقت
 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 "” نيلاحلا يف

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو رل 3 هو ءارلا قيقرت 1 قيقرت هل امك (1)



 درشنلا ةيط قرر ورب ةنازقلا كاوانرفلا روق للباب 2



 قرزألا

 هقلخ هيض ءازلا يق
 ةريخألاو ىلوألا يف

 فالخ الب ليلقت

 لقت

 -لدبلا ثيلثت

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 (فارعألا ةروس)نايب قرزألا

 ِرذَُشِل ءارلا قيقرت
 يَرْكْؤَو ١ فالخالب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ 2 وفلل ةزمهلا لدبأ

 ةكرالا ل

 نورك ذت لاذلا ديدشتب اهأرق
5 

- 

 ا 7 م 7و

 2 15 هي
 ل

 ٌوااَمَيَب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 0 ىرر د ع
 دإ :همهيوعد

-_ 

 اورسخ
0 



 دكت
 رطبا ةنارقل تبا تلا سي للشام ا

 رقما ةيط

77بببببببببت_”>ت؟تتتتتاتت+1ككح
 يلا ل اعلا لال ل0 010 1 ا اا ا ر

 عابشإو طسوتو رصق

 ”لدبلا ثيلثت نيللا



 (فارعألا ةروس)نايب قرزألا

 عابشإو طسوتو رصق

 ””لدبلا ثيلثت -نيللا

 لقن

 لقن

 لقن

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 عابشإو طسوتو رصق

 *لدبلا ثيلثت  نيللا

 نيسلا بصنب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت لقت
 لدبلا ثيلثت

 عابشإو طسوتو رصق

 *لدبلا ثيلثت  نيللا



 رشّنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس كات

 (قفارعألا ةروس) نانا - . :قرزألا

 فالخ الب ليلقت

 ةلص

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 ةزمهلا لدبأ ةزمهلا لدبأ

 ةيناثلا ةزمهملا لدبأ ًءاي ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ ٌءاي ةحوتفم ةصلاخ ©

 لقن

 نيسلا رسكب اهأرق

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ءاتلا عفرب اهأرق

 لدبلا ثيلثت لقن



 قرزألا

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ًافلأ اهدبأ وأ

 - ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا ققر

 لدبلا ثيلثت
 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلثت
 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ماللا ظلغ - لقن

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 لدبلا ثيلثت
 ةلص

 فالخ الب ليلقت

 َمُهْلَجأ ءاَج

 والرد
 ىتَياَء ةركيلع

0-2 

-_ 



 وروع ت
 ٌرجَأْلا .

 ص م

 «اعم» اًنده

 ل ومعج
 اهومتثروا

 ركل ةيط قرط وم ةنارقلا فا ءازرقلا نوبت لابتوب

 قرزألا
 لقن

 فالخ الب ليلقت  لقن

 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت

 ًءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 - لدبلا ثيلثت  لقن

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 لقن

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةعيوتشم ةضلاخت ءأي



 قرزألا

 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 - لدبلا ثيلثت- لقن
 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 وأ ةيناثلا ةزمه لا لهس

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهدبأ

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 نيونتلا نون مض
 ًالصو

 مس رو



 ركل ةيط قرط وم ةنارقلا فا ءازقلا نوبت لابتوب

 قرزألا

 لقن

 ًءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت
 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 راثلآ
0 

 اوضيفا ن

 ناهبصألا

 لقن

 ةيناثلا ةزمحهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ



 ناهبصألا |(فارعألا ةروس)نايب قرزآالا

 لقن نا اعّمَطَو لقن
 ءابلا ناكم نونلاب اهأرق

 نيشلا مض -

 ناكم نونلاب اهأرق

 نيشلا مض ءابلا

 - ٍنوملا هفلخب ليلقت

 لاذلا ددش تا لاذلا ددش

 ِتَيالآ لدبلا ثيلثت  لقن

 ذآ آ

 ائَلَسَراَدَقَل

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةفاضإلا ءاي حتف

 فالخ الب ليلقت
 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 لدبلا يلع



 درشلا ةيط رطوبة رقلا كا ءانرقلا روق للباب 6



 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت لقن
 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 لقن

 ًاواو ةزمه لا لادبإب اهأرق

 لصولا ةلاح يف

 ةزمه اهأرق أدتبا اذإو

 لادبإ عم ةروسكم لصو

 ثيلثت عم ةيدم ًءاي ةزمه ا
 هنع فلخب لدبلا

 يلا باَذَع

 ضالا

 الا

 ّنما نمل
5 00001 

 تروملعَتأ ةمكتِم
 هه آذآ و و

 .نلرولووم

 ربع ب

 متنما

 اس وع. ع
 تورِفك

 م4 مو 2

 ائِتوا حِلَصِني

 انِتيإ
 هم هم

 ةزمه لا لادبإب اهأرق

 لصولا ةلاح يف ًاواو

 ةزمهم اهأرق أدتبا اذإو

 عم ةروسكم لصو

 ةيدم َءاي ةزمحلا لادبإ
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 3222247477 ٌ ٌ ٌ«”ري« ري

 هليل نع
 لقن

 ماللا ظلغ

 ةقلختب ةارلا قيقرت
 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن
 كدبلا تلف دلم

 ةزمهلا لدبأ

507 
 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت



1 

 -لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لقن  لصتملا دملا عم

 لدبلا ثيلثت

 لع

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت



 ركل ةيط قرط هم ةنارقلا فا ءازقلا ريس لايتم

 قرزألا

 ةزمهلا لدبأ

 لقن واولا نكسأ

 فالخ الب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن
 اواو ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت
 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ماللا ظاغ

 ةحوتفم ءايب اهأرق

 فلألا ناكم ةددشم

 وس 8

 مكمتاي
3 

 ماو

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ وو

 ةحوتفم ءايب اهأرق

 فلألا ناكم ةددشم



 قرزألا

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 هفلخب لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه ا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 ءاملا رسكب اهأرق

 اهتلصو

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 هفلخب ليلقت
 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ليلقت
 لقن

 ماللا حتفب اهأرق

 ةزمه لا لدبأ



 ردتلا ةيط قيرط عتاةيارقلا تاءارقلا سن لشاب ككل

 (فارعألا ةروس)نايب قرزألا

 اًعَماَء لدبلا ثيلثت

 لوألا نيتزمه+ اهأرق
 -ةلهسم ةيناثلاو ةققحم

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت - لقن

 هفلخب ليلقت

 لقن

 لدبلا ثيلعت
 نونلا حتفب اهأرق
 فاقلا ناكسإو
 ةلقلقلا عم

 ةففخم ءاتلا مضو

 هير

 لقن



 يتوجب 03

 انيذوأ



 دركلا ةيلط قرط هم ةنارقلا فا ءازرقلا ريس لايتم

 لدبلا 1 لثت  لقن

 ءايلا حتفب اهأرق

 فاقلا نوكسو
 ةلقلقلا عم

 ةففخم ءاتلا مضو

 لقن

 لقن نونلا مضب اهأرق

 فلألا تابثإب اهأرق

 لصتلا دملا عم ًالصو
 فلألا تابثإب اهأرق

 لصتملا دملا عم ًالصو



 قرزألا

 ةزمه لا لدبأ

 فلألا فذحب اهأرق

 ماللا دعب يتلا

 دارفإلا ىلع
 لدبلا ثيلثت

 لقن

 هيف نيللا طسوتو دم

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن
 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف لدبلا ثيلثت

 بلدا كلف لال
 ءارلا قيقرت

 لقن

 لقن

 لقن

0< 7 2 

 نييموملا
 + رو

 . عيعك
- 

 نناهبصألا

 ةزمهلا لدبأ

 فذحب اهأرق

 دعب ىتلا فلألا

 دارفإلا ىلع ماللا



 ركل ةيط قرط وم ةنارقلا فا ءازقلا نوبت لابتوب

 داضلا 5 لادلا مغدأ

 هفلخب ليلقت
 ةيدم ًءاي ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت
 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ناهبصألا
 ل

 5 لادلا مغدأ

 داضلا

 ةيدم َءاي ةزمحلا لدبأ

 ةلص ًالصو ءايلا حتف

 لقن

 لقن

 ةيدم َءاي ةزمحلا لدبأ

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ 1



 -# ص

 ايندلا



 ةايقفتو
 رخل ةيط تطور فارق تا تلي ةللضتو

777ببببببلللللخللللا
 يلا ل املا لل ل 0 010 1 ا 16 ا 7

 ٍِضَرالاَو

 لقن

 لقن

 ىلوألا ماللا ظلغ

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لدبأ

 ةمومضملا ءاتلاب اهأرق ةمومضملا ءاتلاب اهأرق

 ةحوتفملا نونلا ناكم 52 ةحوتفملا نونلا ناكم

 ءافلا حتفو ءافلا حتفو



 قرزألا

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ةلص

 ءاتلا مض -ءارلا قيقرت

 لقن -

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأو ءابلا رسك

 ةيدم َءاي

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 5 و ور م
 ماع

 ديو



 (فارعألا ةروس)نايب قرزألا

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 - لدبلا ثيلثت  لقن
 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلت
1 

 لدبلا ثيلثت
 عمجلاب اهأرق

 عمجلاب اهأرق

 ءايلا دعب فلأب يأ مهر اولا

 ءاطاوافلا نمكو افا ءاقلا سيكو

 ةلص

 هفلخب ليلقت



 مو ةص د هم
| 5 6 : 

 وو عد 000

 نيعا َمُهَو

 هم رو 2

 نورصبي

 فلخب راهظإلاب اهأرق

200 

 امهيف لدبلا ثيلثت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 6( نيلاحلا يف

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح قرزألا قفاو (1)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح ينناهبصألا قفاو(2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)

 (فارعألا ةروس)نايب
 و مرد <

 هننيتاَع

 راهظإلاب اهأرق
 22هنع 21 :
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 ناَذاَء َدْمُشَو

 ًءاي ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم

 ةزمهلا لدبأ

 نونلاب اهأرق
07 



 ةلص ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لقن

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةروسكم اواو املدبأ وأ

 لقن-

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 -لدبلا ثيلثت

 نيشلا رسكب اهأرق
 نيونتو ءارلا نوكسو
 ةزمهلا فذحو فاكلا

 هفلخب ًافقو ليلقت

 (فارعألا ةروس)نايب
 رع 1
 امنا لق

- 

 هك

 ةلص ةزمه لا لدبأ

 ةزمحلا ليهست

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ًاواو املدبأ وأ

 لقن ةروسكم



 : موب بببب7آأ7#_+23#>7- درشلا ةيط رطوبة رقلا كا ءانرقلا روق للباب 2

 (فارعألا ةروس)نايب قرزألا

 ىلإ ةُمهوُْعَدَت ةلص وك و هه

 ىئَدُهَأ هقلخي ليلقت

 ءابلا حتفو ءاتلا نكسأ



- 

 و *ه <

 مُهِيَرَتَو
 4 و 2و

 نورصبي
- 21 

 ٌلماَو

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءايلا مضب اهأرق

 ىلوألا ميملا رسكو

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 اياتتكم
 رتل ةيطشط وو ةنارقل تبا تسي للشتو

 حلل
 22_77 تتر كر ل0 ل ا 1 ا

 « كلاذبالا شر

 (لافنألا ةروس)نايب ةرز صفح
00 

 ٍلاَقنالأ ا (ًاعم) 0

 7 0 50 ع - >8

 ةروتيوملا ١١ ”ةريشاللا :١ ةنرتيؤملا

 فالخ الب ًافقو ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت

 ةلص

 لادلا حتفب اهأرق



 قرزآألا

 فالخ الب ليلقت

 لفت

 نيغلا ناكسإب اهأرق
 نيشلا ةيفخت و

 ءارلا قيقرت

 ًءاي ةزمحلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 (لافنألا ةروس)نايب
١ 2000 

 ىرشب
0 



 خلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا ءارقلا نوف هلابتاب

 قرزألا

 لقن

 اولا حتفب اهأرق
 ءاملا ديدشتو

 نونلا نيونتو

 لادلا بصنب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 " نيلاحلا يف

 ا

 لدبلا 3 لثت

1 

1 

 هفلخب ليلقت لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 (لافنألا ةروس)نايب
2 
 1 انس

 ناهبصألا

 لقن

 واولا حتفب اهأرق

 ءاملا ديدشتو

 نونلا نيوئتو

 لادلا بصنب اهأرق



5 
 هم رو م
.2 

 نورفغتسي
 0 ا

 الأم ِهْلاَمَو
 ا وعد

 2ةؤاَمِلوأ نإ

 قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ليلقت
 لدبلا ثيلثت  ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ًءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 اهلبق اهب ًالصو ةصلاخ
 هفلخب لدبلا ثيلثت -

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 أَونْماَد

 ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ًالصوةصلاخ َءاي

 اهلبق |ب
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 (لافنألا ةروس)نايب

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 (لافنألا ةروس)نايب

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 رفنلا ةيطقيرط ناةناقلا تاو[ تلا سبت للشام .. ةككتشو
77لبب0070777طسلللخللا

 ملال ل سلا ا لا 0 0100 1 ا ا ا 2

1 4 
 لِ همهيون دب نإ ةمهبوت ذب

 ناكم ءاتلاب اهأرق ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 دريعلا شبك عيجابلا نيب نيسلا رسك عم

 0 و لدبلا ثيلثت

 دمال نيللا طسوتو دم

 : 7 2 هفلخب ماللا ظلغ

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 ةزمهلا لدبأ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 دعب ةزمه اب اهأرق ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم ءايلا 3 اصتملا دملا عم

 ةزمه لا لدبأ م ةزمه لا لدبأ

 دعب ةزمه لاب اهأرق ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 ةزمهلا لدبأ هين ةزمهلا لدبأ

 اميين را قرت
 00 أ 4 :

 ع ٠ ناكم ءاتلاب اهأرق | مكنُم ١ك 1

 ّ ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 لدبلا 2 لثت  لقن

 داضلا مضب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءارلا قيقرت

 ةلص

 .طقف (نورشع) ميخفت وأ هميخفت وأ اهيف ءارلا قيقرت هل (1)



 رتل يطل وب ناقل تبان فلاي لضم ا داقتالاب

 مالا لا سلا ا ل 0 0100 1 ا ا 7720070777 بسسس

 (لافنالا ةروس)نايب قرزألا

 نا ٍءىتِل زمهلاب اهأرق
 لقن  لصتملا دملا عم

 لقن

 - لدبلا ثيلثت - لقن
 ءارلا قيقرت

 5 لاذلا مغدأ

 ءاتلا
 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 دعب ةزمهلاب اهأرق ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم ءايلا : لصتملا دما عم

 كالخ ذو ليت لقت

 امهيف ءارلا قيقرت
 "” نيلاحلا يف هفلخب

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 امهيف لدبلا ثيلثت
 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 («لافنالا ةروس)نايب قرزألا

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 هفلخب ليلقت ةلص

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



  اتتك
 رتل يطمن قل تبا تسي للضو

 كاتو
 "ماتت ما ااا سا سال رس وو رورو

 .ستسا١ هيو

 « اتوبلا لوس »

 (ةبوتلا ةروس)نايب قرزالا

 ضزالا لقن

2 

 ص

 فالخ الب ليلقت
 لقن

 لقت لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت



 ليلقت  ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت
 لقن  ةزمهلا لدبأ

 ماللا ظيلغت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ءارلا قيقرت

 ةلص  لدبلا ثيلثت

 لقت

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 يقل ةروص )نا

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةروسكم َءاي املدبأ وأ



 رف ل © وريم

 َمُكَواَباَء - أوما
 مر لور

 َءاَيِلوأ مكناوُحِإَو

 (ةيرقلا ةروس) ناب
 2 - آ 2

2 

 5 00 و

 مهرشبي
 6 هرع

 نا ادَبَأ
 َمُكٌوآَباَء- أوما عر فس © ريس

 كر وا و قع
 َءاَيِلَوأ ةمكناَوُحِإَو

2-9 
 نإ َءاَِلوأ

 ٍنميِلآ
 و

 نا لق

 ركل ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءازقلا ريس لايتم

 هياكل رقما لايم

 لقت

 لفن



 شرو ةياور

 قرزالا

 لدبلا ثيلثت

107 
 ةزمه لا لدبأ

 ا
 امهيف لقت

 نيللا طسوتو دم

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لدبلا ثيلثت

577 
 - هفلخب ءارلا ققر

 نيوتلا دج

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 ءاملا مضب اهأرق

 ةزمهلا فذحو

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 َمُكوآَباَ

 دريشعو
6 

 الس هب

 ٍِ اي
 م”

-_- 

>5 

 > همم 5 هرد و

 مكتبجعا ذا نيتح



 درشلا ةيط ير وبا ةنازقلا كازانرفلا روق للباب فقع

 (ةيرقلا ةروس) اع

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 قرزأالا

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 مغدأو ًءاي ةزمهلا لدبأ

 اهيف اهلبق يتلا ءايلا

 داضلا رسكو ءايلا حتف

 لدبلا ثيلثت
 ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلقت

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 لقن

 (ةيرقلا ةروس) اع

 داضلا رسكو ءايلا حتف

 ةيناثلا ةزمحهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو
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 هّنلا ةبي قي نم 2

 )ةك1يب6ٍ©40©؟]!جي] يح جي يبيبيبيبيبيبيبيبيبييييحيحيييحيييحجيييييجيجيجيجيجيجيجيجيجيحججيجيجيجيجيييجيججيجيججييججيججججيجييييبب سيح سس سحس #سبب 3+3 خ +1 _ هج

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 هفلخب ليلقت
 فدي تازلا نقر

 نام ال
 ةلص

 افلا جهلا لدنأ

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت لقت
 افلا ةريكلا لذبأ

 ةزمهلا لدبأ



 شرو ةياور

 ًاواو ةزمهلا لادبإب اهأرق

 يفو لصولا ةلاح ةنكاس

 لصو ةزمهب اهأرق ءادتبالا

 ًءاي ةزمحلا لادبإ عم ةروسكم

 هفلخب لدبلا ثيلثت عم ةيدم

 فالخ الب ليلقت

 رتل روس اب
 رخآلا

 أوُداَراَولَو

 ًاواو ةزمحلا لادبإب اهأرق

 يفو لصولا ةلاح ةنكاس

 ةزمه اهأرق ءادتبالا

 لادبإ عم ةروسكم لصو
 ةيدم ٌءاي ةزمحلا

 ةزمه لا لدبأ

 ةادعادجإا 3

3 

َ 



 مثنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
 3 ١ ةبي قي نم >

 هفلخب ليلقت لدبل

 ةزمهلا لدبأ

 اواو ةزمهلا لدب ا أ

 ةزمهلا لدبأ

 ايلا دعب ةزمحلاب اهأرق

 لتسملا كلا ع

 لاذلا نكسأ

 (ةبوتلا ةروس)نايب نايب

 ةزمهلا لدبأ

 ًاواوق مشا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةزمهلا لدبأ

 دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم ءايلا

 لاذلا نكسأ



 شرو ةياور

 قرزالا

 لاذلا نكسأ  لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص  لدبلا ثيلثت

 ءايلاب اهأرق
 ءافلا حتفو نونلا ناكم

 ناكم ءاتلاب اهأرق

 لاذلا حتفو نونلا

 ةزمهلا لدبأ

 (ةبوتلا ةروس)نايب
 لاذلا نكسأ  لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ناكم ءايلاب اهأرق

 ءافلا حتفو نونلا

 ناكم ءاتلاب اهأرق

 لاذلا حتفو نونلا

 ةزمهلا لدبأ



 ركل ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءازقلا ريس لايتم

 قرزالا

 هفلخب ليلقت
 تالق يلع حل

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 ماللا ظلغ

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 ًءاي ةزمهلا لدبأ

 (ةيرقلا ةروس) نا

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 لقت

 دعب ةزمه لاب اهأرق
 لصتلا دملا عم ءايلا

 ةزمهلا لدبأ

 ًءاي ةزمه لا لدبأ



 (ةيرقلا ةروس نع
 و رم

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 رشلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 5 1 304

 ير روج اع
 ٌوَأَتْمَف

 نإ مه

 ءارلا قيقرت

 اوزهنت 2[ في ءارلا ققرت
 رس هفلخب ءارلا قيقرت

 م "” نيلاحلا يف

 ةزمه لا لدبأ َكوُت َذْعَبَساَف

 ءايلا ناكسإب اهأرق اَوُدَع عم

 لقن رن اًوُدَع

 ليف اَمَنِإ ٌمُهُّدَلوَأَو

 هفلخب ليلقت اًيْنُدلآ
 .٠ نيك اة - 22: 7

 هفلخب ءارلا قيقرت نورفيص

 لدبلا ثيلثت - لقن - لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 هو ردو ةءعءر و
 اونماء نأ ةروس

 ءارلا قيقرت

 ملك

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 شرو ةياور

 (ةبوتلا ةروس)نايب | قرزألا
 2 مو د7

 نورذعملا هفلخب ءارلا قيقرت

 باّرعالا لقن

 َنَدوُيِل ةزمه لا لدبأ

 ميلا ٌباَّذَع
 ضرما هم

0 

 اذا ْجَرَح ا

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت -لقنأ |
 ًافقو فالخ الب ليلقت



لشوق
 رتل ةيط تطور ناقل تبا فلاي ل

 يلا لا سلا الا 1 ل 0 101010 1 ا ا ا 777 ا

 (ةبوتلا ةروس)نايب قرزألا

 ةلص

 اولا

 ةارلا قرت

 طسوتو رصق

 نيللا عابشإ و

 لف

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ماللا ظلغ

 الإ قانا 3 ءارلا مضب اهأرق

 لقن ْ لفن

 فالخ الب ليلقت لقن

 لقن

 لهن



 شرو ةياور

 (ةبوتلا ةروس)نايب

 ٍلْهاَنِمَو
5587 004 - 

 نورْخاَءَو

 رع
-- 

 يسع

 نإ ةْمِييَلَع

 ها 1 0-5 و
2 

 نإ ْمِهِيَلَع ةلص

 تلترام 0 َةلَثَلَص -ماللا ظلغ
 واو ةدايزب اهارق

 عمجلا ىلع فلألا لبق

 دحاَيَو ةزمه لا لدبأ

 يَّرَيَسَف ًافقو فالخ الب ليلقت

 َنونْيوُمْلاَو |  ةزمها لدبأ
 مس هج اس لدبلا ثيلثت

 ترورْخاَدَو

 واولا طقسأ

 لقن



 ركل ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءازقلا ريس لايتم

 «سسأ» أرقو - لقن

 ةزمهلا مضب

 ىلوألا نيسلا رسكو

 نونلا مضب امهأرق
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 ةحوتفم ًاواو ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت-

 - ةزمه لا لدبأ

 الضو ءايلا تنثأ

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 نيسلا حتف اهأرق

 لعن

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 نونلا ناكسإب اهأرق

 ميملا فيفختب اهأرق

 ةلص

 ٍناهبصألا

 لقن

 اواو ةرهما لذبأ

 ةحوتفم

 - ةزمه لا لدبأ

 ةليظاز الا قسنا



 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 لفن

 اواو مشا ل دبأ



 ةايقشتت
 رقما ةيط رطب ةنارقل تبان تلي للضتم

 ىلا ل اعلا ل 1 لا 0 011 1 ا ا ا رربببب7777؟727 بتلتت1كحجل ب

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 مدور هبوب
 « ابو طاوس »

 قرزألا

 تالت الي ءازلإا ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ةيناثلا ءايلا رسكب اهأرق

 لقن

 (فسوي ةروس)نايب

 ةزمهلا ليهست
 ةزمهلا ليهست
 ءايلا رسكب اهأرق

 ةيناثلا

 واو ةزمهلا لدبأ

 لقن



 نون مضب اهأرق

 ًالصو نيونتلا

 عمجلاب اهأرق

 ةزمهلا لدبأ

 نيعلا رسكب اهأرق

 ىلوألا ءايلا مضب اهأرق

 يازلا رسكو
 ةفاضإلا ءاي حتفو

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ًءاي ةزمهلا لدبأ

 (فسوي ةروس)نايب

 ةفاضإلا ءاي حتفو

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ًءاي ةزمهلا لدبأ



 رختلا ةيط ور وع ةئارقلا فيا ءازرقلا روس ةلليتاب

 قرزألا

 عمجلاب اهأرق

 ًءاي ةزمحلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 ةحوتفم ءايب اهأرق

 ةريخألا فلألا دعب

 فالخ الب ليلقتلا عم

 فالخ الب ليلقت

 ءاملا رسكب اهأرق

 (فسوي ةروس)نايب

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ًءاي ةزمحلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ءايب اهأرق

 ةريخألا فلألا دعب

 ءاملا رسكب اهأرق

 ةفاضإلا ءاي حتف



 قرزألا

 الب ةزمه لاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت  فالخ

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 لقن

 لقن

 لقن

 لقن
 الب ةزمه لاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت_فالخ

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 فالخ الب ليلقت
 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ًالصو ءاتلا مضب اهأرق

 لقن

 (فسوي ةروس)نايب



 ركل ةيط ور ط وزع ةنارقلا فيا ءارقلا زيت لابتوب

 (فسوي ةروس)نايب قرزألا

 لدبلا 3 لثت  لقن

 - مهيف ةفاضإلا ءاي حتفا
 00 (ًاعم» فو

 لدبلا ثيلثت_لقن | ٌرحآْلآ

 ةزمهلا لدبأ

 بلسعار ققر
 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةزمهلا لدبأ

 د لدبلا تيت لق
 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءاي حتتفلدبلا ثيلثت
 ةفاضإلا

 نيللا طسوتو دم

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهنادبإ وأ



 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن
 ماللا ظلغ

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ليلقت

 ءارلا قيقرت

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 فالخ الب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 اك ةردها لادن اهارك

 ةصلاخ ًاواو ةيناثلا
 ةحوتفم

 (فسوي ةروس)نايب

 لادبإب اهأرق

 ًاواو ةيناثلا ةزمهما

 اواو ةزمهلا لدب 1 |

 اواو ةزمهلا لدب 1 |



 ركل ةيط ور ط وزع ةنارقلا فيا ءارقلا زيت لابتوب

 قرزالا

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 فلأ دم تابثإ - لقن

 ًالصو (انأ)

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةزمه لا ناكسإب اهأرق

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لصولا دنع اهأرق

 ةنكاسلا ةزمهحلا لادبإب

 ءادتبالا دنعو ًاواو

 ةزمه اهأرق «ينوتتا»ب

 ةيدم ءاي ةزمهلا لدبأو

 هفلخب لدبلا ثيلثت عم
 لقن

 ٍناهبصألا (فسوي ةروس)نايب

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 دم تابثإ  لقن
 ًالصو (انأ) فلأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةزمهلا ناكسإب اهأرق

 ًافلأ اهادبإ وأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 لصولا دنع اهأرق

 ةزمهلا لادبإب

 دنعو ًاواو ةنكاسلا

 «ينوتئا)ب ءادتبالا

 لدبأو ةروسكم
 ةيدم ءاي ةزمه لا

 لقن



 قرزألا

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لقن

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةزمه لا ليهستب اهأرق
 ًءاي احلادبإ وأ ةيناثلا

 عبشملا دملا عم

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لصولا دنع اهأرق

 ةنكاسلا ةزمهلا لادبإب
 ءادتبالا دنعو اأو

 ةزمه, اهأرق «ينوتئا١ب

 ةروسكم لصو
 ةيدم ءاي ةزمحلا لدبأو

 هفلخب لدبلا ثيلثت عم

 لقن

 -لدبلا ثيلثت  لقن
 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه ا ليهستب اهأرق
 ةيناثلا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (فسوي ةروس)نايب

 لصولا دنع اهأرق

 ةزمهلا لادبإب

 دنعو ًاواو ةنكاسلا

 («ينوتئا»ب ءادتبالا

 لصو ةزمهب اهأرق
 لدبأو ةروسكم

 ةيدم ءاي ةزمهملا

1 

 امهيف لقن



 ررخلا ةيط قرط هزم ةنارقلا فا ءارقلا نييبت لايتم

 قرزألا

 لصولا دنع اهأرق

 ةنكاسلا ةزمهملا لادبإب

 ءادتبالا دنعو ًافلأ

 ةزمه اهأرق «ينوتئا»ب
 لدبأو ةروسكم لصو

 عم ةيدم ءاي ةزمهلا

 هفلخب لدبلا ثيلثت
 - ةفاضإلا ءاي حتف

 لدبلا 3 لثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 ةروسكم ءاتب اهأرق

 نونلاو فلألا

 لدبلا 3 لثت  لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءاحلا رسكب اهأرق

 فلألا فذحو

 ءافلا ناكسإو

 لقن

 لقن

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 لقن

 (فسوي ةروس)نايب

 «ىنوتئا»ب ءادتبالا

 لصو ةزمهب اهأرق

 ةيدم ًءاي ةزمهلا

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةزمهلا لدبأ

 ةروسكم ءاتب اهأرق

 نونلاو فلألا

 نلف

 ءاحلا رسكب اهأرق

 فلألا فذح و

 ءافلا ناكسإو



 قرزألا

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 لقن نيللا طسوتو دم

 ةلص

 لقن نيللا طسوتو دم

 هفلخب ليلقت
 ليلقت  لدبلا ثيلثت

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 ًالصو (انأ) فلأ دم

 ةضلاخ اواو ةديشا لدنأ

 لقن-ةحوتفم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمه لا لادبإب امهأرق

 ةصلاخ َءاي ةيناثلا

 امهيف ةحوتفم

 ةزمهلا لدبأ

 نيونت ريغب اهأرق

 (فسوي ةروس)نايب
 رو و

53 
 م 2

 ىدتاعل ب قون
1 
 هّوتاَء

 ٍناهبصألا

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 لقن

 لادبإب امهأرق

 ًءاي ةيناثلا ةزمهلا



 دولا ةيط رو طوووب ةنتارقلا كا ءانرقلا روبق ةلايلاب 5

 (فسوي ةروس)نايب

 لأ دو“ 21

 مل :مهريبك

 َحَرَباَنَلَف - َّدَحا دق

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 ةلص

 امهيف لقن

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 |مهيف ةفاضإلا ءاي حتف



 قرزألا

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت

 ع

 ةفاضإلا ءاي حتف

 طسوتو رصق

 اهيف نيللا عابشإ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ليلقت
1 

 ليهستب اهأرق

 ةيناثلا ةزمهملا

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 " نيلاحلا يف

 ةلص

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 و

 لدبلا ثيلثت لقن

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 (فسوي ةروس)نايب
0 

 يَوتَو



 (فسوي ةروس)نايب قرزالا

 ماللا ظلغ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 " نيلاحلا يف

 ةزمه لا لدبأ

 اواوقرعملا لدنأ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 شرو ةياور

 قرزألا

 لقن

 لقن  ةفاضإلا ءاي حتف

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ةروسكم اواو املدبأ وأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ءارلا قيقرت

 لقن

 - لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت

 لقن

 لقن-ةلص

 .صيخلتلا باتك بحاص اهحتفو (1)

 (فسوي ةروس)نايب

 ٌنَسَحا دَقَو

 سل سو

 ىنجرخا ذب

5 0“ 

 نإ ْفقَوْخِإ

 20 7 وجا

 5 7 دهنا ءاشم

 وه و -

 ردنو ء ثمل
2 

 ٍناهبصألا
1" 

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 لقن
 ءاي نكسأ

 ةفاضإلا

 00 9 لثم)

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةروسكم اواو املدبأ

 لقن

 ةزمهلا لدبأ



 ركل ةيط ور ط وزع ةنارقلا فيا ءارقلا زيت لابتوب

 قرزآألا

 لقن-لقن
 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت لقن

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لقن  ءارلا قيقرت
 ةيتحتلا ءايلاب اهأرق

 ءاحلا حتفو نونلا ناكم

 هفلخب ليلقت -

 له

 فالخ الب ليلقت

 لقت

 لذبلا تيليت_ لقت
 ءارلا قيقرت

 هفلخب |هيف ءارلا قيقرت

 لقن

 طسوتو رصق

 نيللا عابشإو

 (فسوي ةروس)نايب

 ةزمهلا لدبأ

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لفن
 ةيتحتلا ءايلاب اهأرق

 حتفو نونلا ناكم

 اهدعب فلأو ءاحلا

 ءايلا ناكم

 لقن

 لقن

 لقن



 2359 هاج
 شرو ةياور

 (فسوي ةروس)نايب قرزألا

 أوب لاذلا ديدشتب اهأرق وس

 ىللوألا نينونب اهأرق
 ةعاس ةئانلاو نمو

 ةيدم ةنكاس ءاي

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(اضقخت ًاقفاوت) ءار وأ مال اهدعب



ا قل تنافسي للضلو
 رتل يطا رن

 كا” تحولا
 "ماتت ما تالا سا سال رس ووو رورو

 « ركهلا وش »

 (دعرلا ةروس)نايب قرزالا

 فالخ الب ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 نيعلا ضفخب اهأرق

 ماللا ضفخب اهأرق

 نونلا ضفخب اهأرق

 ءارلا رسكب اهأرق حو ءارلا رسكب اهأرق



 (دعرلا ةروس)نايب قرزألا

 2  ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 فاكلا ناكسإ - لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه ا ليهست  ةلص

 ةيناثلا

 ةزمهم اهأرق لقن

 رابخإلا ىلع ةدحاو رابخإلا ىلع ةدحاو



 دركلا ةيط قرط هع ةنارقلا فا ءارقلا روب هلابتاب

 دع رلا ةروج نان ٠ ١.٠ :قرزألا
 راهلآب | فالعالب ليلغ را 17 7 .٠ .٠

 ٍرماَنِم لقن
 6« رمسدو وسمو

 اوريغي - يخيب .  ةعلد م هقاارلا نقر

 لقن  نيللا طسوتو دم

 لش

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لقن

 لاذلا مغدأ  لقن

 ءاتلا يف

 فا ارلا قفزت

 لقت

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 فالخ الب ليلقت



 (دعرل 2 0 اةروس)نايب قرز 1 ةرزالا

 لقن

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 2 52 ب ليلقت

 لق

 يف هلو ًالصو ماللا 0

 ظيلغتلاو قيقرتلا فقول

 ماللا ظلغ

 هفلخب ءارلا قيقرت
  نيلاحلا يف

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ًافقو ليلقت

 فالخ الب ليلقت

 ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلثت لقن

 .ًالصو اهميخفت عم اففو هت عم افق ءارلا قيقرت [ ويقرت هل اك (1)



 رقما ةيط تطورا رق ناو فلاي لضم ا ايققال

 ىلا ل اعلا الا ل01 10100 1 ا 11 0 ب777” ”7؟ت >>” تتاتتتت1+7َككجج

 (دعرلا ةروس)نايب قرزالا

 هفلخب , ًافقو ليلقت

 فالخ الب ليلقت
 يف هلو ًالصو ماللا ظلغ

 ظيلغتلاو قيقرتلا فقولا

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 - لدبلا ثيلثت  لقن
 ءارلا قيقرت

 لدبلا تيلع

 لقن

 لقن



 فالخ الب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 لادلا مضب اهأرق

 ًالصو

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 داصلا حتفب اهأرق

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت

 (دعرلا ةروس)نايب



 درشلا ةيط ورط عرب ةنارقلا كاءارقلا رمق لايتم وقتك
 ٠ ادد ا ازدواج دل ولا وس حس

 (دعرلا ةروس)نايب
- 

 رثج الأ
 1 فاكلا ناكسإب اهأرق :

 |هيف هفلخب ًافقو ليلقت

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت



 ملمآ د

 اهِفاَرطأ نم -

 قرزألا
 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 فلأو فاكلا حتفب اهأرق
 ةففخم ءافلا رسكو اهدعب

 قيقرت عم دارفإلا ىلع
 هفلخب ءارلا

 هفلخب ًافقو ليلقت

 فالخ الب ليلقت

 ا

 (دعرلا ةروس)نايب
 7 6 نإ

 انا أور
2 
 ف ٠»

 فاطم - ضد
 هه ري

 قع

- 
© 

- 

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 ردنا ةيطقيرط نياةنارقل[ تاء[ تليق للشام. كتكات
 يد و

 22_77 تتر كر 0 ل 1 اا 1 ا

 « ميقا ةكفش »

 (ميهاربإ ةروس)نايب قرزألا
 ين | فالخ الب ءارلا ليلقت

3 

 ةلص

 مسا عفرب اهأرق

 ءادتبالا ىلع ةلالجلا

 لقت



 ءارلا قيقرت

 اواو هزم لديأ
 انغارلا يق ررؤا ةرقفل

 ةلص

 1 , ًافقو 1 0

 ةلص لقت

 (ميهاربإ ةروس)نايب



 ةايققالو
خرط وو ناقل تبان رتل رس للشلو

 دفعا ةيط 

7ببببرب7777777بس+77ل اب
 يلا لا اصلا لا ل 10 1 ا ا ا 2 رب

 (ميهاربإ ةروس)نايب

 ءايلا تابثإب اهأرق

 ًالصو

 فالخ الب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص



 قرزألا

 ءايلا حتفب اهأرق

 اهدعب ٍِفلأو
 عمجلا ىلع

 هفاخي ةءازلا قفزت

 نيللا طسوتو دم

 لهن

 ةملكلا يف ةزمه لا لدبأ

 طقف ةيناثلا

 لقن

 نيللا طسوتو دم

 ًافقو هفلخب ليلقت

 علق

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 لكن

 لق

 لقت

 لقت

 لقت

 (ميهاربإ ةروس)نايب

 َضْرالآَ

 تاَيَو/اَشَي

 مشا له
 مسا
 ء,نىد

 ف

 اًنّده
 قفز

 ود -

 رم

 مُكَيَلَع يل
 هل نَطَلُس
 ويلا ٌباَذَع

 أوتْماَء

 رمالا

 لا تلم

 امهيف ةزمهلا لدبأ

 لقن



 دركتلا ةيط قيرط ورع ةنارقلا فيا ءارقلا وست ةلابتاب
 01 ديد 9111 ت1 تالا لاوس حس

 (ميهاربإ ةروس)نايب قرزألا

 فاكلا ناكسإب اهأرق

 لقن

 نون مضب اهأرق

 ًالصو نيونتلا

0 

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ليلقت
 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت

 ةيناثلا ةزمحلا لدبأ
 ٍ 7 _ر ر اواو ةيناثلا ةزمه لا لدبأ

 ةصلاخ اواو ملَو * و ءاشي

 ولا فالخ الب ليلقت ل را

 ماللا ظلغ

 ةزمهلا لدبأ

 يما

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيل



 (ميهاربإ ةروس)نايب

 ةرَلّصلآ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 درعتلا ةيط قيرط هز ةنارقلا فا ءازقلا ريب ةلابتاب

 (ميهاربإ ةروس)نايب قرزألا

 م 2 نيللا طسوتو لم

 لقن

 ماللا ظلغ

 تابثإب اهأرق ءايلا تابثإب اهأرق

 ًالصو ءايلا ًالصو

 ةزمهلا لدبأ لي ةزمهلا لدبأ

 0 نينا ربك هارت رسكب اهأرق

 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 -ةحوتفم ةصلاخ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 لدبلا 3 لثت

 اواو ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ماللا ظلغ

 لقن

507 

 ءارلا قيقرت



 (ميهاربإ ةروس)نايب

- 
07 

 ير

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 » م 01 ا

 (رجحلا ةروس)نايب قرزألا

 فالخ الب ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لقن

 |هيف لقن اجا ما |هيف لقن
 تانلا ةزيما لذأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ًافلأ ةزمهلا لدبأ



 درشلا ةيط قير هما ةنارقلا فا ءارقلا نوبت لايتم
 533332247 ٌٌوي رن

 (رجحلا ةروس)نايب قرزآألا

 ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفملا ءاتلاب اهأرق

 ىلوألا نونلا ناكم

 ةددشم يازلا حتفو

 ءاتلا مض

 ءارلا قيقرت

 لقن

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لقن  ىلوألا ءارلا قيقرت



 وي دود دل

 ءهنإ مهرشحت

 ّنسفِإلا

 هفلخب ىلوألا ماللا ظلغ

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ىلوألا ماللا ظلغ

 ةلص

 لقت

 هفلخب ىلوألا ماللا ظلغ

 لقن

78 

 لقن

 لقن

 هلع

 (رجحلا ةروس)نايب

 وكي 2 وي ود دل

 دهنإ ةمهرشحت



 درشلا ةيط قير هما ةنارقلا فا ءارقلا نوبت لايتم

 قرزألا

 |هيف ةفاضإلا ءاي حتف

 لقن

 لقن

 ل

 ةلص

 :هجوأ ةسمخ اهيف هل

 ةيناثلا ةزمحلا ليهست

 ثيلثت هعم و نيب نيب

 فرح اهلادبإو لدبلا

 لصو ةزمهب اهأرق

 يناهبصألا | (رجحلا ةروس)نايب
 ةفاضإلا ءاي حتف



 قرزآألا

 وأ ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهنادبإ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (رجحلا ةروس)نايب

 ُلَهَأ َءاَجَو
 ٌلَهآ َءاَجَو

 نا © ليَجس
> 

02 

5 0 
3 



اقل تبا تلا سي للشام ا كييقالو
 دفعا ةيط خرط وو ن

 يا لا سلا الا ا ل 1 1 ا 1 11 57777 تسمات7ججلل

 (رجحلا ةروس)نايب
 و اوالام يس<ك 5

 نيِعَمجا :مهتلعسل

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 « تلا وش »

 (لحنلا ةروس)نايب

 أ



 (لحنلا ةروس)نايب



 (لحنلا ةروس)نايب قرزألا

 لقت

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ناكم ءاتلاب اهأرق '
 0 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلِص

 ةزمه لا لدبأ

 -لدبلا ثيلثت-لقن
 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 فالخ الب ليلقت  لقن

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ًافقو ليلقت



 (لحنلا ةروس)نايب

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 ركل ةيط ور وزع ةنارقلا فياءارقلا نيت لابتوب

 (لحنلا ةروس)نايب | قرزألا
 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 اهيف نيللا طسوتو دم

 اًنوََباَء لادبلا ميلف

 اودبعا نا
 ثا تو

 2م ه وود- لا و الوسُر
 الصو نونلا مض -لقن |ًاودبعا نرأ الوسر

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ءايلا ناكم اهدعب ًافلأو

 هفلخب ليلقت -
 هفلخب ليلقت

 نق نبل ظنوتوادم

 هفلخب ليلقت
 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ه وو د>و

 حتفو ءايلا مض
 اهدعب ًافلأو لادلا

 ءايلا ناكم

 ءارلا قيقرت



 قرزألا

 نونلا تاكم ءايلاب اهأرق
 فلأو ءاحلا حتف عم

 دملا عم ءايلا ناكم اهدعب

 هفلخب ليلقت - لصفنملا

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ءارلا قيقرت  لقن

 (لحنلا ةروس)نايب

 5 و

 ْىحوي
6 

 وف -

 فوؤرل

 َملَوا 6 مِيِحَر

 ناهبصألا

 ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاحلا حتف عم نونلا

 ناكم اهدعب يفلأو

 لصفنملا دملا عم ءايلا



 ركل ةيط ور وزع ةنارقلا فياءارقلا نيت لابتوب

 (لحنلا ةروس)نايب | قرزألا
 رش ءارلا قيقرت

 هفلخب ليلقت  لقن

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 - لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت
 طسوتو رصق

 نيللا عابشإو

 اواو ةزمهلا لدبأ 1 و ةزمهلا لدبأ

 - ةزمهلا لدبأ 5 قيقرت  ةزمهلا لدبأ

 ةلص ةلص  هفلخب ءارلا

 0 , ًافقو : 5

 وأ ةيناثلا ةزمحلا لهس

 قيقرت  ةزمه لا لدبأ



 4 صر
 بتعألاَو

 *ز

 نابع

 قرزألا

 هفلخب ليلقت
 ءارلا رسكب اهأرق

 ٍناهبصألا (لحنلا ةروس)نايب

 ءارلا رسكب اهأرق



 رثتلا ةيط قيرظ نضاةنارقلا كتاوت يسن للشام... ةكقتتو
 رتل

 ىلا لا اللا ل ا 0 0101 11 ا اا

 (لحنلا ةروس)نايب
 مي عه

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ل

 هفلخب ءارلا قيقرت

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت
 " نيلاحلا يف

 لق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 نيللا طسوتو دم

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 (لحنلا ةروس)نايب



 (لحنلا ةروس)نايب قرزألا

 ةيودولا | ةةقالدبأ
 ءارلاو ةزمهلا ليلقت

 ًافقو فالخ الب

 لدبلا ثيلثت عم

 وُمّلَظ هفلخب ماللا ظلغ

 ' ءارلاو ةزمهلا ليلقت

 6 افقو فالخ الب

 لدبلا ثيلثت عم

 لقن

 لقن

 لقن

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ًافقو ليلقت

 فالخ الب ليلقت

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 لقن

 --أ

 3 ع



 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 ناكم ءايلاب اهأرق

 ىلوألا نونلا

 هفلخب ليلقت  لقن  لقن

 ةزمهلا لدبأ

 (لحنلا ةروس)نايب

 » هه 2

 - نا اليفك

 عض

 اًنَكناةّوَ

 مو 6

0 

 ناكم ءايلاب اهأرق

 ىلوألا نونلا

 لقت - لقت

 ةزمهلا لدبأ



 كايت
قا ةيطقرط وانا فلنا ترس لضم ا

 زر

 ىلا لا اجلا ل1 ا 1 ا اا 1 ااا 75777 لتججو

 (لحنلا ةروس)نايب

 رع -

 يدهو
 ك

 امْئا © ميلا ٌباَّذَع

 و و
2 ٠ 

 روم ويك



 شرو ةياور

 قرزالا

 ةزمهلا لدبأ

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 لدبلا ثيلثت لقن
 ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 نونلا مضب اهأرق

 ًالصو

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ماللا ظلغ

1 

 يف هفلخب ءارلا قيقرت
 1 "* نيلاحلا

 لدبلا ثيلثت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو رلا قيق ذت عم ًافقو ءارلا قيقرت ا ةيقرت هل اك (1)

 (لحنلا ةروس)نايب



 رقما ةيط قرط ةنارفلا تاء كرس للشام ا _ةايقتشاو

 رسل
 يلا لل الا ل 1 لا 0 01 1 اا ا

 (لحنلا ةروس)نايب

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 » درك و 0

3 

 يرس 'مرَسا



 (ءارسإلا ةروس)نايب قرزآألا

 را هفلخب ءارلا قيقرت
 9 " نيلاحلا يف

 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 ةلص

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 درشتلا ةيط ير ىرباةنارقلا كا ءانوقلا رمق لايام 6
 1٠ دس 11111111 زيا رد اا تغااازر#د 11 دارا يللي حس ص

 31 ده -

 نا © اريصح

 هب

 و و

__ 

 هم

 َنيِيِمومْلا

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 (ءارسإلا ةروس)نايب قرزآلا

 ءارلا قيقرت

 هفلخب مهيف ءارلا قيقرت
 ":ةريخألاو ىلوألا يف

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 لقن

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ءارلا قيقرت
 2[ ف نيلاحلا 5

 .ىرخألا قيقرتو امهادحإ ميخفت وأ ًاعم ههقيقرت (رزو -رزت) هل (1)
 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًافقو (اًريصب) قيقرتو ًالصو (اًريبخ) ميخفت وأ ًاعم اهميخفت وأ ًاعم (هقيقرت هل اك (3)



 33 زجل لا ملط اوال لا كي را قفا را 111 777 8 ]0 3 81 |
 نق 3

 ه-
 ةرخ َِِ 0-3

 يس
 وع و

 نووم

 رظنأ © اروظحت

 و اهميخفت عم افقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 سل ردم

 يبرقلا
 'ا © اًريِذَبَت 0 5

 نا © اريِدَب

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 هاهتهيف نيلاخنا ف

 ةلض

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 فاقلا مضب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 قيقرتو ًالصو (اًريبخ) ميخفت وأ ًاعم (هميخفت وأ ًاعم |هقيقرت عم ةمومضملا ءارلا قيقرت هل امك (2)
 .(مهقيقرت عم ةمومضملا ميخفت مث ًافقو (اًريصب)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)



 درختلا ةيط قرط ها ةنارقلا فا ءارقلا نوبت لابتوب

 يناهبصألا | (ءارسإلا ةروس)نايب

 لقت َناملِع
 اواو مما كدبأ َداَوَقْلاَو

 ةحوتم داَوُفقْلاَو

 َضَرالا - ٍضَر 0

 َكْكا اَحَرَم

 لقن

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 دسم ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 لقت



 قرزآألا

 هفلخب ءارلا قيقرت
 4ك نيلاحلا 5

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 خللا يطا تير وزن انا زفلا فا ءارقلا نوبل هلام هات
 يك ا ا 1 اا ا يتلا اا 1 7تااررر خ7>لللللللللل و

 2 ا ا
 ةزمه انءأ»ًأرق_لقنأ انا اًتيَفُرَو ةزمهب «انءا» أرق -_لقن

 ربخلا ىلع ةدحاو ربخلا ىلع ةدحاو

 وا ةَراَجِح
 هاد 05 1 5 -
 وا( اًديِدَح وأ( اًديِدَح

 اءررم هل

 َلّوَأ دكر رْطَف َلّوَأ مُكَرطَف

 نيب ةزمه اب اهأرق
 لصتملا دملا عم نيءايلا

 لدبلا ثيلثت -



 شرو ةياور

 (ءارسإلا ةروس)نايب هر صفح

 نتا ايتو
 اود اول

 هاك صل

 كيتلوا (©9 اليوحت
 ُبَرَقأ مج

«0 

2 / 
 #ٍ ل عص

 «اعم» تسي ال اب

 82م م
 نولوألا

 َيَتاََو

 ةلص

 يف هفلخب ءارلا قيقرت
 ' نيلاحلا

 لدبلا ثيلثت

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 عبشمل دملا عم ًافلأ اهدبأ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 رقما ةيط تطورا ةنارقل تبا فلاي للشام ا _ةايقاظاو

 (ءارسإلا ةروس)نايب قرزالا

 َحَي َرأ وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس
 3 2ع 03

 عبشمل دملا عم افلأ اهدبأ

 ءايلا تابثإ - لقن
 |صفنملا دملا عم ًالصو

 ميجلا نكسأ

 ةلقلقلا عم

 لقن

 لقن

 لقن

 َدمُسنِمَأَفا اروقك وو 2  َن غ2
 نت ى
 دمتنمافاار .

 ما( ًاليكَو
 ؟ر وو

 ناةدمتنما

 ١ | داي
 يرح ةر

 مدا
 توا نَمَف



 (ءارسإلا ةروس)نايب قرزآألا

 َنوُمَرقَي | لدبلا ثيلتت
 وملك هفلخب ماللا ظلغ

© 

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 - لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 لف
 هفلخب ءارلا قيقرت

 " نيلاحلا يف

 لقن

 ماللا نكسأو ءاخلا حتف

 فلأ ريغ نم
 لقن

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)



 : 11و كفا درشتلا ةيط قرر ىرباننارقلا كا ءانرقلا روق لايتم است
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 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 (ءارسإلا ةروس)نايب قرزآألا

 ةزمهلا لدبأ

 يف هفلخب ءارلا قيقرت
 "* نيلاحلا

 ةزمهلا لدبأ

 ءافلا حتفو ءاتلا مض

 ءارلا قفرو

1 

 جو لقن

 ءارلا قيقرت

 لقن
 هفلخب ءارلا قيقرت
 لقن -© نيلاحلا يف

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 : 11و كفك درشتلا ةيط قرر ىرباننارقلا كا ءانرقلا روق لايتم هدفت

 قيقرتو ًالصو (اًريبخ) ميخفت وأ ًاعم مهميخفت وأ ًاعم |هقيقرت عم ةمومضملا ءارلا قيقرت هل امك (1)
 .(هقيقرت عم ةمومضملا ميخفت مث ًافقو (اًريصب)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 َمَلَوأ* © ٌديِدَج

 31 و 2000

 نا اوري

 قرزالا

 ةيناثلا ةزمحلا ليهست

 ةزمهم اهأرق  لقن
 ىلع ةروسكم ةدحاو

 ربخلا

 ذأ

 انا اَثَُدَو ك0

 َمَلَوا * © اًديِدَج
 ال ةرهس

 ناا



  _داتققالو
 رقما ةيطرطوو ةنارقلا تبان فلس للضتو

 يلا لل اعلا ل ل0 010 1 116 ا ريب” ”>ت7تتتتت تتح

 (ءارسإلا ةروس)نايب قرزالا

 ةيناثلا ةزمهملا ليهست

 ةيدم ًءاي اهادبإ وأ

 عبشملا دملا عم

 لقن

 ءارلا قيقرت

 ع

 .٠ د لدبلا 35 يلثت

 لقن

 - لدبلا ثيلثت  لقن
 ءارلا قيقرت

 6 نينين نيلاغا ل

 لدبلا ثيلثتلقن
 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 .ًافقو ةيناثلا قيقرتو ميخفت عم ًالصو ىلوألا ميخفتو |ههقيقرت هل اك (1)



 شرو ةياور

 ىاناذإ 1 كلا ةنكاسلا نونلا يف 0 و فلخلا نم ةروسلا يف يي فلخلا نم ةروسلا يف ينابص 9و ىف الل ام ٌمولعمو

 2و
 »“ 129 250 0ك روش »»

 : اةروس)نايب ْش فرر فهكل ةرزالا

 (ًاجوع١ نم نيونتلا ١ 1 اوم
 42 ذاقلا .

 امّيق © اجَوِع 0 “>2 ًالصو فاقل دنع

 ْ ل

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ة: عم ًافقو ءارلا قيقرت يقرت هل امك (1)



 رشدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس : : 412
 ل بسسس ببسي

 (فهكلا ةروس)نايب

- 2 

 نييموملا



 (فهكلا ةروس)نايب
 - و

 ًافلأ ةزمه لا لدبأ . -

 لقن مَ لقن
 ميملا حتفب اهأرق

 ءافلا رسكو

 ءارلا ميخفت عم

 رسكو ميملا حتفب اهأرق
 ءارلا ميخفت عم ءافلا

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 يازلا ديدشتب اهأرق

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ًالصو ءايلا تبثأ

 -نيسلا رسكب اهأرق

 ةلص



 زرقا ةيطتط وو ناقل تنافسي لضم ا _ةاتتنتو

777ر7رس7ْْج77ججك و
 يكل ل لا مس تالا لل 0 ل ا 2 بير

 (فهكلا ةروس)نايب قرزألا

 : هفلخب ءارلا قيقرت

 ماللا ديدشتب اهأرق
 200 ماللا ديدشتب اهأرق

 لقن

 ةلص

6 
 نإمَجنِإ جاَدَح |

 ه2 ل عدو يد

 واممكومَجَري



 (فهكلا ةروس)نايب

 ٍ!روهظ ايم ًارهنظ ٌءآَر
 ع الع و ووش
 ادحا :مهنم

 ىِنا ءىأَشل

 هلا جادَع
0 

 ِفَر -نيردهي

 ضَرالاَو
- 

0 

 حوا
 اًيَنَّدلآ

 .هسكعو يناثلا قيقرت عم لوألا ميخفت وأ ًاعم مهقيقرت قرزألل (1)



  ةكاتلكو
 رتل يطق ةنارفل تنال لضم ا

 يلا ل اسال الا ا ل1 100 1 1 0 ب77” 77 25ج:

 (فهكلا ةروس)نايب

 لقن

 لقن

 حتفلاب لصولا يف اهأرق
 :ناهجو فقولا يف هلو

 هفلخب ليلقتلا وأ حتفلا

 نوكس لقت ء| عر مى | بلقلذبلا تبلت
 فاكلا ' قاكلا نوكتن

 دمال نيللا طسوتو دم

 ميملاو ءاثلا مض ميملاو ءاثلا مض

 و

 - هفلخب ءارلا قيقرت

 لصو «انأ» فلأ دم ًالصو «انأ» فلأ دم

 لولا كلان ش لصفتملا دملا عم
 هفلخب ءارلا قيقرت

 "* نيلاحلا يف

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 قرزالا

 ءاملا مضب اهأرق

 ميم ةدايزو
 اهدعب ةحوتفم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ًالصو فلألا تبثأ

 لصفنملا دملا عم

 ةفاضإلا ءاي حتف

 - ةزمه لا لدبأ

 ًالصو ءايلا تبثأ

 هفلخب ءارلا قيقرت
 "* نيلاحلا يف

 لقن

 هفلخب ماللا ظلغ

 ميملاو ءاقلا مضياحارك او ءاثلا مضب اهأرق

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 (فهكلا ةروس)نايب

 الصو فلألا تبثأ

 ةفاضإلا ءاي حتف



 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 5 7 : 418
 ++ +بببجبجبس يب بسبب ©

 (فهكلا ةروس)نايب قرزألا

 ةفاضإلا ءاي حتف

 هفلخب ءارلا قيقرت
  نيلاحلا يف

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 فاقلا مضب اهأرق

 ُهََسْلّرْنا َءاَمك لقن

 ا لقن

 نيللا طسوت دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 © نيلاحلا يف

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن  هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 لقن

٠5 

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 شرو ةياور

 ةلص

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 ءارلا قيقرت

 نقرا

 هفلخب ءارلا قيقرت
 ”” نيلاحلا يف

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ءارلاو ةزمحلا ليلقت

 ًافقو فالخ الب

 لدبلا ثيلثت عم

 لقت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 (فهكلا ةروس)نايب



 طقاقات
طشط وب ةنارقلا تبا تلا رس للشام ا

 رقما ةي

ببببببب7ب7ب7ب7ب_”>”ت؟تتتتتت34+7حكل»
 يلا ل اعلا لال ل 0 0100 1 ا ا ا رببب

 (فهكلا ةروس)نايب قرزآالا

 3 و ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ليلقت

 ةلص

 امهيف ةزمحلا لدبأ

 لقن

 فاقلا رسكب اهأرق

 ءابلا حتفو

 لدبلا ثيلثت

 زمهلاب اهأرق

 واولا ناكم

 هفلخب ماللا ظاغ لقن

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 ءارلا قيقرت

 لدبلا تلقت

 لل

 لدبلا ثيلثت
 ةلص



 قرزألا
 لقن

 اواو ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 ىلوألا ميملا مضب اهأرق

 ةيناثلا ماللا حتفو

 لقن

 لدبلا ثيلثت
 وأ ةيناثلا ةزمه لا لهس

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهدبأ

 لقن

 ءاملا رسك  هفلخب ليلقت

 لقن

 ةنماومابلا عكتنأ

 - لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 (فهكلا ةروس)نايب

 اَدَبا اذ
 وعلو و

 مهدخاوي

 ٍناهبصألا
 لقن

 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 ميملا مضب اهأرق

 ماللا حتفو ىلوألا

 ةيناثلا



 (فيهكلا ةروس)نايب قرزألا

 ُهلئْيَتاَء لدبلا ثيلثت

 لقن

 ًالصو ءايلا تبثأ

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةفاضإلا ءاي حتف

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ”” نيلاحلا يف

 نيللا طسوتو دم

 لقن  نيللا طسوتو دم

 لقن لقت
 ءايلا ناكسإب اهأرق

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 5 | ًاواو ةزمه لا لدبأ
 4 ٠ مرسوم

 يحال هو ةنفلاخ
 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 لقن ىرما َنِم لقن
 - اًقَّلّطن آف هفلخب ب ماللا ظلاغ

© 

 يازلا دعب فلأب اهأرق

 ةحوتفم ءايلا فيفختو

 فاكلا مضب اهأرق

 لقن

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 نونلا رسكب اهأرق
 هعفمج

 لقن

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ةزمه لا لدبأ



 يقفل
طشط وب ةنارقلا تبا تلا رس لضم ا

 رقما ةي

 يلا ل الا ل د دل 1 11 1 1 11 572077777 سسُُجلا

 (فهكلا ةروس)نايب

 ها
 عبتاف

 وو

 أ
 ا

 ّنما نم

 ئسحلا ءازج لي ا
0 

 .ةاصو اهميكشت عي اذقوذارلا قفرتمل اك 65



 قرزآألا

 ةزمهلا لصوب اهأرق

 ةحوتفم ءاتلا ديدشتو

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمهلا لصوب اهأرق

 ةحوتفم ءاتلا ديدشتو

 نيسلا مضب اهأرق

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 نيسلا مضب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لدبلا ثيلثت

 فاكلا َّنَّوَن

 اهدعب ةزمه ريغب

 فالخ الب ليلقت

 (فهكلا ةروس)نايب

 مد تيل
 ٌلَعِجا ةّوقب

 ىنوتا © اّمْدَر

 يواع
 نوتاَء

 يناهبصألا
 ةزمهلا لصوب اهأرق

 ةحوتفم ءاتلا ديدشتو



 رشدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس : : 426
 |( ب ببي

 (فهكلا ةروس)نايب

 نيسلا ربكامأ

 لدبلا ثيلثت

 لقن واولا زمهب اهأرق

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 ةلص

 ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصآلل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم)



 شرو ةياور

 لس مو
 « اهيرم ظاوف »

 قرزألا

 فلخب ءايلاو ءاهلا ليلقت

 «هاهعابشإ وأ اهطسوت وأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 دعب ةحوتفم ةزمه داز

 لصتملا دملا عم فلألا

 (ذإ) يف ةزمهلا لهسو

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 لدبلا ثيلثت  لقن

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح قرزألا قفاو (1)
 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح يناهبصألا قفاو (2)



 4. ىو +

 رط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
 لا ة ؤيرط نم هي '
 نشنلا ةبيط ىب 0

 لعب ةم ومضم ةرم داز

 لصتملا دملا عم فلآلا

 «انإ» يف ةزمهلا ليهست عم

 ةصلاخ ًاواو املادبإ وأ
 وأ «انإ» يف ةزمه ا

 ةصلاخ ًاواو اهلادبإ 00

 هفلخب ءارلا قيقرت
 " نيلاحلا يف

 نيعلا مضب اهأرق

 نيللا طسوتو دم

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 لدبلا ثيلثت
 لدبلا ثيلثت
 ءارلا قيقرت

 ةلص

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ُ فق ءارلا قيقرت ويقرت هل امك (1)



 ل

 ةفاضإلا ءاي حتف  لقن :

 ةحوتفم ءايب اهأرق

 ماللا دعب ةزمهلا ناكم

 لقن

 لوبلا ةكيلخت

 نونلا رسكب اهأرق

 ءاتلا حتفب اهأرق

 نيسلا ديدشتو
 فاقلا حتفو

 لقن

 طسوتو رصق
 نيللا عابشإو

 لقن

 لقن



 دركلا ةيط قرط هزم ةينارقلا فا ءازقلا ريس ةلابتاب

 قرزألا

 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 لقن

 ماللا ظلغ

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ماللا مضب اهأرق

 لقن

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ةزمه اب اهأرق
 لقن - لصتملا دملا عم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ناهبصألا

 دعب ةزمه اب اهأرق
 لصتملا دملا عم ءايلا



 شرو ةياور

 قرزألا

 ةزمهلا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لقت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةفاضإلا ءاي حتف

 هفلخب ليلقت
 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 هفلخب ليلقت
 ماللا رسكب اهأرق

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 لع

 ءايلا دعب ةزمه لاب امهأرق

 لصتملا دملا عم

 ةزمهلا لدبأ

 ماللا ظلغ

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا عم

 ةفاضإلا ءاي حتف

 دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم ءايلا

 ماللا رسكب اهأرق

 دعب ةزمهلاب اهأرق

 دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم ءايلا



للشوي
 رطب ةنارقلا تبا تلا رس 

 درللا ةيط

 ا  --تتم
 ىلا ظل

 قرزألا

1 

 عم نيءايلا نيب ةزمه+ اهأرق

 لدبلا ثيلثت - لصتما دملا

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 لقن

 ماللا ظلغ

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ماللا ظلغ

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 نيللا طسوتو دم

 ةزمه ا لدبأ

 لقن

 لقن

 لقن

 ةزمه لا ليهستب اهأرق

 ةيناثلا



 شرو ةياور

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 (ميرم ةروس)نايب

 لوا جو ايَح
 ل



 هيتتقساو
 رمل ةيط رطب ناقل تبان تلي للشو

 ا 1_1
 ىلا خا

 (ميرم ةروس)نايب قرزألا

 0 0 ا 1

 تيرفا © اذرم | ةيناثلا ةزمحلا لهس -لقن
 سل و موه

 : ل« | ءبشملا دملا عم ًافلأ اهلدبأ وأ و

 َتَيََرقا و اذَرَم | تنل تام هديا

 دياب لدبلا ثيلقت

 .رييوُأَل لدبلا ثيلثت
 2 هه 07-5 هذ 3-5

 علطا © اَدلَوَو هفلخب ماللا ظلغ  لقن

 ايتو مكانا
 ةَهِلاَ لدبلا ثيلثت

 ملا و ادِض لقن

 َنيِرِفكَل آ فالخ الب ليلقت

 عه وو م2

 اَزأ :مهزؤت ةلص

2 2 

 اًمنإ ةْمِهِيَلَع ةلص

 لقن نيللا طسوتو لم

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 -_ه

 ٌّض لقت رالا

 كو هفلخب ءارلا قيقرت

 نا جواده

 نا © ادَلَو

 و

 ضَرالاَو



 ةروسلا يف ينابص و : الل ام ٌمولعمو
 7 هاذا :٠ ةروسل يق يي

 ا هع اف مورا 0 نيب ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب
 0 همي

 « نط وش »

 قرزألا

 اهليلقت و ةت وأ ءامللا ةلامإب اهأرق 5 6

 ءارلا قيقرت



 رعتلا ةيط قرط وناق ةينارقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت  لقن

 هفلخب ليلقت
 الب ةزمهاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت - فالخ

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 لدبلا ثيلثت
 - ةفاضإلا ءاي حتف

 لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 ًافقو هفلخب ليلقت



 قرزألا

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ماللا ظلغ

89 

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتفأ

 لقن  لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لدبلا ثيلثت

 نإ © ىركإإ
7 3 - 

 دكا ةَّيِتاَء

 ةفاضإلا ءاي نكسأ



 وخلا ةيط قرر يوب اةنازرقلا كادانرقلا روق لايام 2
 1٠ دع 11115111 نا اوميغا 11 ادواردو للا وا1110111111 وس س

 .ًالصو اهميخفت عم اًمقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 ةزمهلا لدبأ

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتف

 لقن

 الصو ةفاضإلا ءاي حتف

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 (هط ةروس)نايب
 َكْنا © اريك 0 2 | كك



 درشنلا ةيط قير ىرباتنا رقلا كا ءانرقلا روق لايتم كلش





 درعتلا ةيط يرط سرع ةينارقلا فا ءازرقلا ريب لابتوب

 قرزألا

 وعدي لقت

 نونلا ديدشتب اهأرق

 لوألا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 لادبإب لصولا ةلاح يف اهأرق

 فقو اذإ امأو ًافلأ ةزمهلا

 لصو ةزمبب أدتبي اهيلع

 ةزمه ا لادبإ عم ةروسكم
 ةيدم ًءاي ةنكاسلا

 هفلخب لدبلا ثيلثت عم
 لقن

 لقن

1 

 ديدشتب اهأرق

 ىلوألا نونلا

 لصولا ةلاح يف اهأرق

 امأو ًافلأ ةزمهلا لادبإب

 أدتبي اهيلع فقو اذإ

 ةروسكم لصو ةزمه
 ةزمهلا لادبإ عم

 ةيدم ّءاي ةنكاسلا



 رس رد

 نذاء نا

 يعور
 .إ 5

 دهنإ مكل
 م

 وذي تك

 ص

 قرزآألا
 لقن

 هفلخب ليلقت  لقن
 ماللا حتفب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 دل الع
 لدبلا ثيلثت

 ىلوألا نيتزمهب اهأرق
 ةلهسم ةيناثلاو ةققحم

 لدبلا ثيلثت عم

 لدبلا ثيلثت لقن
 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت  ةزمه لا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 قرزألا

 ءارلا قيقرت

 فلألا يف هفلخب ليلقت

 ةيناثلا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 عن لق

 ل هن « سأ)» 1 : رمال يف لصو ةزمهأرق

 نب درا عر ارا
0 

 529 اسلا ءاقت . 1 00 0 ءاقتلال لصولا يف «نأ»

 بق واد 0 ةقو اذإف ىلع فقو اذإف نينكاسلا

 ًادتباو «نأ» رسأ»ب أدتباو أ « سأ)ب أدتباو «نأ»

 ةزمهم أدب «رسأ»ب ةروسكم ةزمم ادب ا 3 ةزهبس أذن

 ةروسكم





 وخلا ةيط قرر يوب اةنازرقلا كادانرقلا روق لايام كات





 0 000 2 ةينارقلا تاءارقلا ريسيت 408
 رشنلا ةبيط قيرط -

 ”نيللا طسوتو رصق

 هفلخب ليلقت
 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت
 ةزمه لا لدبأ

 ًافقو هفلخب ليلقت

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت

 لق

 هفلخب ليلقت
 - ةفاضإلا ءاي حتف

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 © نيلاحلا يف

 لدبلا ثيلثت

 د ادم ةثالث عم و ةئ الث اولا رصق (1)

 د ال 4 ةيقرت هل اك (2)
 الا ًالصو اهميخفت عم سس 3 افقو ءارلا قيقرت

 .ءايلا تاذ ليلقت هعم ظ 0
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 ٍناهبصألا (هط ةروس)نايب

 شرو ةياور
4149 



 وخلا ةيط تير يبا خلا رقلا كا ءانرقلا روق لايام فدل

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصآلل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 شرو ةياور

0 56 

 « ةايبالا كوش

 تالا ره ناب قرزألا

 ةزمه ا لدبأ

 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمه لا لدبأ  ةلص

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 فاقلا مضب اهأرق فاقلا مضب اهأرق

 ماللا نوكسو ماللا نوكسو

 عم فلألا فذحو فلألا فذحو

 ءارلا يف ماللا ماغدإ ءارلا يف ماللا ماغدإ عم

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت



للشوق
 بط وو ةنازقلا تبا تلا رس 

 رقما ةيط

 ربت “”تتتتتكككجل
 يللا ل اعلا لا ل 0 0100 1 ا ا ا

 يناهبصألا | (ءايبنالا ةروس)نايب قرزآألا
 م. 51 و و 3 ع

 ناكم ءايلاب اهأرق نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 خوي اهدعب فلأو ءاحلا حتفو
0 

 دملا عم ءايلا ناكم
 فام لياقت د ليطمملا

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

57 

 ةلص

 ءاظلا 5 ءاتلا مغدأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت



 قرزآألا
 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب |هيف ءارلا قيقرت

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 لقن

 لقن

 نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 اهدعب يفلأو ءاحلا حتفو

 دملا عم ءايلا ناكم

 هفاقتب ليل لصملا



 رشتلا ةييط قيرط ورم ةينارقلا تاءارقلا رسبت لايت 5 1 4534

 (ءايبنالا ةروس)نايب قرزألا

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 الب ةزمه لاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت  فالخ

 ناكم ةزمهلاب اهأرق

 لقنواولا

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 - ةلص  لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ليلقت
 ةزمهلا لدبأ

 ًالصو لادلا مض

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 فالح الث ليلقت

 لدبلا ثيلثت - ةلص

 لدبلا ثيلعت





  دطاتقكل
قلا تبا تلا سي للشما

 رقما ةيط رطب ةناز

 ربل
 ملال ل اعلا ل لل 0 0100 1 ا 1 0

 (ءايبنألا ةروس)نايب
 هم ع و

 نو - 1

 آنيتا َدَقَلَو

 اَنَءاَباَء

 هفلخب ءارلا قيقرت
 "* نيلاحلا يف

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمه لا لدبأ

 وأ ةيناثلا ةزمه لا ليهست

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإ

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 .ةاصو اهميكشت عي اذقوذارلا قفرتمل اك 65



 ةزمه لا ليهست  ةلص

 ًءاي اهملادبإ وأ ةيناثلا

 ةروسكم

 ءارلا قيقرت

 ماللا ظلغ

 لدنلا كيل

 لدبلا ثيلثت  لقن
 طسوتو رصق

 نيللا عابشإو



 (ءايبنألا ةروس)نايب قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 طسوتو رصق

 نيللا عابشإو
 ةلص

 لدبلا ثيلثت لقت
 ءارلا قيقرت

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق



 قرزألا

 دعب زمه لاب اهأرق
 لصتملا دملا عم فلألا

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستو

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ماللا ظلغ

 ءارلا قيقرت

 ًءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 -ةحوتفم ةصلاخ

 لدبلا 2 لثت

 ذإ َءاَيركَرَو

 َةَهِلاَ- ةَلْوتَه رع "يارا



رط نم ةينارقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس__ 1-1-1-1 ثت
 ىسشنلا ةبيط قي

 (ءايبنالا ةروس)نايب
 وف. ع

 ريقز
© 

 سما
0 

 2 هس مل و -
 داع ثَشا

 وِ

 فاكلا رسكب اهأرق

 فلأوءاتلاحتضو أ ٠ فلأو ءاتلا حتفو
 دارفإلا ىلع اهدعب دارفإلا ىلع اهدعب

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لقن



 (ءايبنالا ةروس)نايب قرزألا

 فاقلا مضب اهأرق

 هدر لق نوكسو فلألا فذحو

 بر : :
 و يف ماللا ماغدإ عم ماللا

 يف ماللا ماغدإ 1 ءارلا

 الصو ءارلا

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 » ت2 و «

 قرزألا

 ةلص

 نيللا طسوتو دم

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 فالخ الب ليلقت

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 لقن



 يتلو
 باو تلا سي للشام ا

 رقما يطل ور ناقل

777777 
 ملال ل سلا ل 7 لا 0 0100 11 ا ا ا ا

 ناهبصألا (جحلا ةروس)نايب قرزآألا

 3 | 1 11 7 ع

 زمهلا لهس ئلإٌءاشف وأ ةيناثلا ةزمه ا لهس
 املدبأ وأ ةيناثلا

 08 2 و ء 2 ةر اواو املدبأ
 ةروسكم اواو كو

 « م

 هفلخب ًافقو ليلقت

 نيللا طسوتو دم

 لقن

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ماللا ظلغ

 .ءايلا تاوذ ليلقت عم ةمومضملا ءارلا ميخفت هجو ىلع قرزألل لادبإلا عنتمي (1)



 قرزألا
 لقن

 -لدبلا ثيلثت  لقن
 ءارلا قيقرت

 امهيف ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 -لدبلا ثيلثت  لقن
 ءارلا قيقرت

 لقن

 ماللا رسكب اهأرق

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا فذحب اهأرق

 فالخ الب ليلقت



 دركلا ةيط قرط هما ةنارقلا فا ءازقلا روس لابتوب

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ءارلا قيقرت - لقت
 هفلخب ءارلا قيقرت
 ةزمه لا عفرب اهأرق

 ءايلا تابثإب اهأرق

 الصو

 لقن



 ءاطلا ددشو ءانملا حتف

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ًافقو ليلقت



 كت
 رقما ةيط تطورا ةنارقل تناولي لضم ا

 ربل
 ملال ل اعلا لا ل 0 10100 1 ا ا ا ا

 لادلا رسك

 ءافلا حتفو

 اهدعيب ًافلأ دازو

 ءافلا حتفو لادلا رسك

 اهدعب ًافلأ دازو

 يف 5 3 اهأرق

 لادلا ففخت اهأ ق

 لادا نا

 5 011 ماللا ظلغ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 «* نيلاحملا يف

 لقن

 ماللا ظلغ
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 قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 فالخ ةاييايلفا

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 + اذلضصو ءابلا تئايقإب اهآرقأ نأ

 |هيف هفلخب ًافقو ليلقت

 نع

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 هفلخب ءارلا قيقرت



 درشلا ةيط يرطب ةئازقلا كازانرفلا روق لايتم 50

 ةزمهلا لدبأ

 امهيف ةزمه لا لدبأ



 (جحلا ةروس)نايب قرزألا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لعن

 لق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 امهيف لقن

 وأ ةيناثلا ةزمه لا لهس

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهدبأ

 لدبلا ثيلثت



 درشلا ةيط يرطب ةئازقلا كازانرفلا روق لايتم كك



 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(اضفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 200 4 ونمو رو وو

 (نونمؤملا ةروس)نايب
 و -

 حلفادق

 «نيتروسلا نيب تكس عم لدبلا رصق عم (ريصنلا) ءار ميخفت عم ءايلا تاذ حتف قرزألل ىتأتي نيتروسلا نيب (1)

 .ريبكتلا عم قيقرتلا نيعتيو «ةقلطم قيقرتلا هجوأو ةلمسب نود لصولا عم ءارلا ميخفت عم ليلقت عم لدبلا عابشإو



 نقلا ةيط قرط ةنازفلا تاء[ تاسيس للشام _هطكيقتتت
 ه1 ااا ا ا ا ا و يرول>7777سبتختتحخحل ب

 ينناهبصألا (نونمؤملا ةروس)نايب قرزآالا

 ةنكاسلا ةزمهلا لدبأ ناشن -

 لدبلا 3 لثت  لقن

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمه لا لدبأ

 نيسلا رسكب اهأرق

 لدبلا ثيلثت  لقن
1 

 - هفلخب ءارلا قيقرت

 نونلا حتف

 ةزمه لا لدبأ



 قرزألا
 لقن

 وأ ةيناثلا ةزمه لا ليهست

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهنادبإ

 نيونتلا فذحب اهأرق

 هفلخب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 (نونمؤملا ةروس)نايب



 دركلا ةيط قرط سف ةنارقلا فا ءارقلا ريس لايتم

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 لدبلا ثيلثت  لقن

 قيقرت  ةزمهلا لدبأ

 فاق ةازلا

 فالخ الب ليلقت

 َءآح | ةيناثلا ةزمه ا ليهست
 َنيِداَحَأَةْمُهَسلَعَجَو ١ ةلص

 نووي ةزمه لا لدبأ

 هم رو 30 357

 يسوم هفلخب ليلقت



 (نونمؤملا ةروس)نايب

 ىلا © نيم
 و ع

 نيونا

 اَنيَنا َدَقَلَو
 - و

 ىسوم
60 

 امِهسيَواَءَو ةياء

 هو و

 قوتر

 را
 دبع.

 ه« عر

 ناو

20 

 نوبسحتا (2) نيج

2 
 ةما



  ءظطتتكت
ارقل تبا تلا سي للضم

 رتل ةيط طوب ةن

77بسببلللللللللا
 يقال لل سلا الا ل 0 010 1 ا ا ا 1 ي

 تريد
6 

 3 مف

 .ةاصو اهميكشت عي اذقوذارلا قفرتمل اك 6



ملا ةروس)نايب قرزألا
 (نونمؤ

 ةقالكس هازل قيقرت

 ةلص

 ةزمه ا لدبأ

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ةزمهب اهأرق  لقن

 ةروسكم ةدحاو

 فذحت ربخلا ىلع

 لقنلا ةلاح يف

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن



 رفتلا ةيط قيرط نناةنازقلاتاء[قلا نسبت للشام... كتتتت
77ر77 بستت7كْْللمللياُي

 يلا لل سلا الا ل ل 0 10 ا ا 3 

 (نونمؤملا ةروس)نايب

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 نعت

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لعن

 ميملا مضب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 وأ ةيناثلا ةزمه لا لهس

 عيبطلا دملا عم ًافلأ اهلدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت  لقن



 (نونمؤملاةروس)نايبإ قرزألا
 و ص

 أوعسحأ لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 نيسلا مضب اهأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 رتل يطور نافل تبا تسي للشام ا دقق

تتت757777777777تْنج7جج ين
 ىلا لا لا ل ا 7

 »» لولا وش »

 (رونلا ةروس)نايب قرزألا

 رم د و 6

 اهسسلزنا ةروس لقن

 تتيَياَء لدبلا ثيلثت
ْ 

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لقن

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ماللا ظلغ

 ع رفا لب ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ا روسكم ةراغإ 0 ّة لب اواو اهدبأ وأ 0

 اهأرق - ةلص 3 هيض
 ديلا خف نيعلا حتفب اهأرق



 قرزألا

 (نأ) فيفختب اهأرق

 (تنعل) ءات عفرو

 ءات عفرب اهأرق

 «ةسماخلاو»

 «نأ» نون فيفختو

 داضلا رسكب اهأرق

لجلا مسا ءاه عفرو
 ةلا

 (وونلا روس ناش

 أ ميخفتو |(هقيقرت هل ( هَريِك - ةيخ ةَريك - *رخ) (1)
ميخفتو |!هقيقرت 4

 امهدحأ 
2 2 

هميخفت عنتميو |
 .اعم (

 نين مع افق ومنزل نق رق هل 50020
 اهميخفت عم افقو رلاو

 .الصو

 يناهبصألا

 ءات عفرو (نأ)

 «ةسماخلاو»

 «نأ» نون فيفخت و

 داضلا رسكب اهأرق

ا مسا ءاه عفرو
 ةلالجل



 دخلا ةيط يورط يبا هلا رقلا كازانرفلا روق للباب 2-5

 (رونلا ةروس)نايب



 (رونلا ةروس ناس ...١ :قرزألا
 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لدا كيلط ب نقل

 ءارلا قيقرت

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةزمهلا لدبأ



طرط وب ناقل تبا تلا رس لضم ا دايتقاقاااو
 زرقا ةي

7بل0لللللللللل7777سس771ججلا
 يلا لا سلا لا لا 11 1 1 11 2

 (رونلا ةروس)نايب
01 

 يزأ
0 

 نا ٌحاَنُج

0 



 (رونلا ةروس)نايب

 هفلخب ءارلا قيقرت
 ”نيلاحلا ف

 لدبلا ثيلثت

 -لدبلا ثيلثت

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 دملا عم ةيدم ءاي اهخدبأ وأ

 لقن  ةروسكم ءاي ةيناثلا

 ءارلا قيقرت

 .ًالصو اه ة: عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



رط وب ناقل تبا تلا سي لضم ا دااتقتو
 نقلا ةيط

7للل7بلللل777ببببس711ل اح
 ملا لا سلا لا ا لا 101 1 ا ر7

 (رونلا ةروس)نايب
© 

00 
. 



 شرو ةياور

 قرزألا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 اواو جحا لد

 ةحوتفم ةصلاخ

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 فالح الب ليلقت لقن
 هفلخب ءارلا قيقرت

 فالح الب ليلقت لقن
 ةيناثلا ةزهملا :لهش
 ةروسكم اواو اهلنا وأ

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ءايلا حتفب اهأرق

 ةددشم

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 ةروسكم اواو اهننأ وأ

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 (رونلا ةروس)نايب

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ًاواو املدبأ وأ

 ةروسكم

 دم ال

 ءايلا حتفب اهأرق

 ةددشم

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ًاواو املدبأ وأ



 دخلا ةيط يورط يبا هلا رقلا كازانرفلا روق للباب نفل

 (رونلا ةروس)نايب
 هو رد

 م.
 اَذإَد



 وري سَ حض
 نفط 5

 أوك 0 لق

- 

 قرزألا

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 امهيف ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 ةنكاسلا ةزمحلا لدبأ

 للا فاس قلتم

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (رونلا ةروس)نايب



 ةطنكتالو
 نقلا ةيطرطوو ةنارقلا تنال ري للشما

 يلا ل اسال الا ا للا 11 1 ا 7بلس بس7جلا نب

 (رونلا ةروس)نايب

 يمعالا

 جَّرغالا

 ى. ريربب د

 أوُماَت

 وأ ةْمكحِتوُيب
 هكر وكر -مر
 وا :مكيابا

 ا

 اًناَّشاَوا اًعيِمَج

 تيل
 ع

 ترونيوملا



 (رونلا ةروس)نايب قرزألا

 أوئَماَء لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةنكاسلا ةزمحلا لدبأ

 -هرها نع

8 
 واَةََتف

-_ 

 آلا  ّريلا ٌباَذَع

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(اضفخ ًاقفاؤم) ءار وأ مال اهدعب



 درا يطير هما ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب

 20 راما و «

 (ناقرفلا ةروس)نايب

 ا

 نيعتيو ءطقف ًافقو وأ ًاقلطم قرزألل (اًريذن) ءار قيقرت عم ريبكتلا عانتما نيتروسلا نيب ىعاري (1)

 عمو ريبكتلا عم (ءيش) عابشإ عنتميو ؛(ءيش) طسوت هعم نيعتيو «ريبكتلا عم هل ًاقلطم اهميخفت

 .ًاقلطم ميخفتلا عم نيتروسلا نيب لصولا عنتمي اذكو «نيلاحلا يف (اًريذن) ميخفت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)



 (ناقرفلا ةروس)نايب قرزألا

 هلَنا لق لقن
 ٌرييلَ ءارلا قيقرت

 لق

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ةنلكو الا قيقرل

 لقت -* نيلاحملا يف

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ًالصو نيونتلا نون مض

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)



 (ناقرفلا ةروس)نايب | قرزألا
 ريفر هقلختب ءارلا شقر

 8 " نيلاحلا يف

 اريثك هفلخب ءارلا قيقرت
 9 © نيلاحلا يف

 َكِلَّذا َلُق لقن هاكر :
 ماَدَيَح لقت باقل ءارلا قيقرت

6 

 هفلخب ءارلا قيقرت

  نيلاحلا يف

 لدبلا 2 لقت

 نونلاب اهأرق
 ءايلا ناكم

 ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 ًافلأ اهلادبإ وأ

 ًءاي ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)

 درعتلا ةيط قير ورا ةنارقلا فياءارقلا نوت لايتم

 نونلاب اهأرق
 ءايلا ناكم

 ةزمهلا ليهست
 ةلص - ةيناثلا

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةسسوشي ةضلاغتالاب

 لقن



 ٍناهبصألا | (ناقرفلا ةروس)نايب قرزألا

 : رْكِرلَأ ءارلا قيقرت
 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ىلوألا

 هفلخب ءارلا قيقرت
 " نيلاحلا يف

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت - لقنإ

 يف هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 فالخ الب ليلقت

 ناكم ءايلاب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا
 هذ و 2

  :روحيؤعسي

 هفلخب ءارلا قيقرت

 202 تح َّن # « 5

 ريح هفلخب ءارلا قيقرت رقث_
© 

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)



 درخلا ةيط قير هما ةنارقلا فا ءازقلا ريس لابتوب

 (ناقرفلا ةروس)نايب قرزألا

 واه 6

 ٌققشت نيشلا ديدشتب اهأرق

 ردو

 نرفجلا فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 " نيلاحلا يف

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 لقن

 لقن

 لقن

 ًاواو ةزمه لا لدبأ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 قرزآألا

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 * نيلاحلا يف

 ةلص

 لدبلا 3 لثت  لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 لدبلا 3 لثت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 لادلا نيونتب اهأرق

 ًافقو ًافلأ املادبإو

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)

 (ناقرفلا ةروس)نايب

 َكَئوُناَي
 لا لكَمِب

2 - 

 /ًالصو/ادوُمَت

 ًافقو ًافلأ املادبإو /ًافقو/اَدوُمَت



 درتلا ةيط قيرط ورم ةنارقلا فيا ءازقلا وس ةلليتاب

 (ناقرفلا ةروس)نايب قرزألا

 هفلخب ءارلا قيقرت
 "* نيلاحلا يف

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 أونا َدَقَلَو لقن

 -_دمال طسوتو رصق

 وَ 5 1 ةيناثلا ةزمهلا لادبإ -نيللا عابشإو

 ةيصل الاب مقعووعل ةايةناكلا كلا لاديإ

 0 مها اور 9 0 واولازمهب اهأرقأ اَنيَها اوكي
 قر"  (لقن- واولا زمهب اهأرق

 نا © اِلوُسَر لقن

 اِتهِلا نع لدبلا ثيلثت  لقن

 لضم لقن
 َتَيَآَرا 9 ًاليِيَس | ةيناثلا ةزمهلا لدبأ -لقن

 3 ملا دملا عم افلأ

 َتيءَرا ©©) اليبس 0

 ُهِنَوُه هفلخب ليلقت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 ةلص

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 « نيلاحلا يف

 ناكم نونلاب اهأرق

 نيشلا مضو ءابلا

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 هفلخب ءارلا قيقرت
 0 نيلاحلا يف

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)

 (ناقرفلا ةروس)نايب



للشوي
 ردا ةيط رطب ةنازقلا تبان[ تاس 

 ملا لا اعلا ل ل 101 7 1 ا ا ا 1 777لاالل  سخخ٠1جلجللا

 (ناقرفلا ةروس)نايب قرزألا

 كلا | فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 "” نيلاحلا يف

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © امهيف نيلاحلا يف

 هفلخب ءارلا قيقرت
 " امهيف نيلاحلا يف

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ” امهيف نيلاحلا يف

 وأ ةيناثلا ةزمه لا ليهست

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإ

 هفلخب ءارلا قيقرت
 "© نيلاحلا يف

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .طقف (اًرهصو) قيقرتو ًاعم اهميخفتو |اهقيقرت قرزألل (2)
 .طقف امهدحأ ميخفتوأ (هقيقرت قرزألل (3)

 .ًافقو (اًريذنو ) قيقرت عم ًالصو (اًرشبم) ميخفتوأ ًاعم اهميخفتو |هقيقرت قرزألل (4)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (5)



 (ناقرفلا ةروس)نايب

 َضْرالآَ
 ىوتس وعْسَأ

 لقن

 لقن

 لقن

 لقن دا جو اماَرَه لقن
 ءايلا مضب اهأرق 00 رسكو ءايلا مضب اهأرق

 احلا ريو وررعي هتاف ارلا فقر زوما

 لقت لدبلا ثيلثت لقن
 ةليغ كرو اهأزك ف | ءاملا ةلص كرتب اهأرق

 لقت لوألا هاا لقن  ىلوألا

 5 لدبلا ثيلثت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



ناقل تبا تلا سي للشام ا ةايقالكاب
 رشا ةيط رطل مر 

 ىلا لا اللا ل1 ا 1 ا ا 12 77ت77لشلشلل ء٠ءشءشتجتطل

 (ناقرفلا ةروس)نايب

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 "تع هم
 « ءاكسلا عيوش »»

 قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 ءاب ةيناثلا ةرههلا لاذمإ

 -ةحوتفم ةصلاخ
 لدبلا 3 لثت

 -هفلخب ماللا ظلغ

 لش

 ةزمه لا لدبأ

 ناهبصألا

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمهلا لادبإ

 ةصلاخ َءاي ةيناثلا



 03 ٠ : ليلقت

 03 0 : ليلقت

 لصولا ةلاح يف اهأرق

 يفو ًءاي ةزمحلا لادبإب
 ةزمه اهأرق ءادتبالا

 عم ةروسكم لصو

 ةيدم ءاي ةزمه ا لادبإ

 هفلخب لدبلا ثيلثت عم

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لعن

 لدبلا ثيلثت
 ةزمهلا لدبأ

 ناهبصألا
 لقن

 ةلص ةزمهلا لدبأ

 لصولا ةلاح يف اهأرق

 يفو ًءاي ةزمه لا لادبإب

 ةزمم اهأرق ءادتبالا

 عم ةروسكم لصو

 ةيدم ًءاي ةزمهلا لادبإ

 ةفاضإلا ءاي حتف



 ركل ةيط قرط هما ةنارقلا فا ءارقلا نوبت لابتوب

 (ءارعشلا ةروس)نايب قرزألا

 لقن

 هفلخب لدبلا ثيلثت
 فالخ الب ليلقت

 هفلخب لدبلا ثيلثت

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 نيللا طسوتو دم

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ءاحلا رسكب اهأرق

 اهتلصو

 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت
 لقن



 قرزألا

 ةزمه ا ليهستب اهأرق

 هفلخب ليلقت
 ىلع نيتزمهب اهأرق

 لدبلا ثيلثت  ةيناثلا ةزمهلا
 لدبلا 3 لثت  لقن

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 ةلص

 ءارلا قيقرت

 (ءارعشلا ةروس)نايب

 وِ

 نيل

 تو 6 <

 نا ارجأل



506 . 5 3 
 رشنلا ةبيط قيرط نم ةينارقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 ةك|*# جبيل ٌيب[(©(0 حسب سيييييجييجججحييجييجييجييجيجيييجججججججججججعجييجيجيييبجعييييح(6©0/6ِْ؟[ُِْْ ثآ] ]آيل 77ج لمعلا

 (ءارعشلا ةروس)نايب قرزألا

 ءارلا قيقرت

 فلألا يف هفلخب ليلقت

 ةيناثلا

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ليلقت
 نونلا رسك

 ةزمهملا لصوو

 ءايلا حتف

 ققرو فلألا فذح

 هفلخب لدبلا ثيلت
 ًافقو ةزمه لا ليلقت

 كدبلا كيف داك

 ءايلا نكسأ



 قرزألا

 ةزمهلا لدبأ

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةلص

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 وأ ةيناثلا ةزمه لا لهس

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهدبأ

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 ءاي حتفب اهأرق

 ةفاضإلا

 ءارلا قيقرت
 لدبلا ثيلثت لقن

 ءاي حتفب اهأرق

 ةفاضإلا

 ًافقو هفلخب ليلقت  لقن

 (ءارعشلا ةروس)نايب

7 - 
 نينئموم

 و ع

 ميهارتا ابن
 + ورث 2 ريد و

 د
 و9

 هك _ وشعر وَ -

 وأد دوعقني

 اَمَءآَباَد ا
 رعدو 2+
 متي هرفا



 زرقا ةيطشرظ و ةنارقل تنال ترس لضم ا لي
 ل ####]# #آ|آ| | ١-لا

 ىلا خل ا

 (ءارعشلا ةروس)نايب

2 

 ناّولف
 2 و7

 نييموملا

- 8 
 نيئيموم

 م - رو 5

 ٌمهوخأ دمه

 ل حوت
 ري“ جي دور
 نيِما لوسَر

 رجا نا رْجاَنِم



 لقن- لقن لقت
 لدبلا ثيلثت  لقن

 ةفاضإلا ءاي حتف  لقن

 لعن

 ةلص



 نرشتلا ةببط قيرط رم ةينارقلا ثاءارقلا ريسبت ةللسللم : ' 51ؤ0
 كة! ب |جك]!جججج ج١ بجيب بج ب يب ببي يبيبببببحببببيبيبيبيبيبب ا للللسلسسا#

 ورم و

 مك

2 - 
 نييموم

 مهوحا ف ند
 لا طول
 وو 9 4

 نيما لوسَر



 نيسلا نكسأ

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 عبشملا دملا عم ًءاي اهلدبأ

 ءايلا حتف

 لقن  لدبلا ثيلثت  ةلص

 هفلخب لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 (ءارعشلا ةروس)نايب



 ركل ةيط قرط هما ةنارقلا فا ءارقلا نوبت لابتوب

 قرزآألا

 وأ ةيناثلا ةزمحلا لهس
 عبشملا دملا عم ًافلأ اهدبأ

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ناكم ءافلاب اهأرق

 ىلوألا واولا

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 لقن

 ءابلا حتفو ءاتلا نكسأ

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ناكم ءافلاب اهأرق

 ىلوألا واولا



 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(ًاضفخ ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 »1 للتكتلا كوش »

 (لمنلا ةروس)نايب
 - و

 1 تنياَء
3 

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 يتتاو
عا ةيط خرط وو ناقل تاو تاس  للضالم

 در

57777 
 يلا لا الا الا د ل 0 01 ا ا ا 11

 (لمنلا ةروس)نايب قرزألا

 00 - لدبلا ثيلثت  لقن

 ةانرلا قرت
 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 - ةفاضالا ءاي ف

 ةفاضإلا ءاي حتف 7
 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت
 و

 لقن - لقن َوار بخ ١ لدبلا ثيلثت_لقن-لقن

 ةيناثلا ءابلا رسك لاف

 فالخ الب ليلقت

 الب زمهلاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت  فالخ

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 * نيلاحلا يف

 .ةاصو اهميكشت عي اذقوذارلا قيفرتمل اك 65



 قرزألا

 لقن

 لقن  لدبلا ثيلثت
 لدبلا تيلك_ةلص

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت  لقن
 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 لقن  نيللا طسوتو دم

 (لمنلا ةروس)نايب
 رو

[ 



 درشتلا ةيط قير هما ةنارقلا فا ءازقلا ريبت لايتم

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ةلصلا عم ءاهلا رسك

 لصفنملا دملا عم

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةصلاخ ًاواو املدبأ وأ

 -ةروسكم

 ةفاضإلا ءاي حتف

 (لمنلا ةروس)نايب

 5 75 هم ردص

 ىتِلا نإ اؤلملا
 3 5 هلم ردص

 ىقلا نواؤلملا

 ءايلاب اهأرق
 ءاتلا ناكم

 ءايلاب اهأرق
 ءاتلا ناكم

 طسوتو رصق

 ةلصلا عم ءاحلا رسك

 لصفتملا دملا عم

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 اواو املدبأ وأ

 -ةروسكم ةصلاخ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 (نيهجولا الك عم)



 شرو ةياور

 قرزألا
 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ًاواو ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ءارلا قيقرت

 ًالصو ءايلا تبثأ

 ليلقت  لدبلا ثيلثت

 ةحوتفم ًءاي تبثأ .هفلخب

 ًافقو اهفذحو ًالصو

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت

 لقن

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (لمنلا ةروس)نايب
500 « 
 مهنا (2) مك

 و

 ٍناهبصألا
 لقت

 ةزمهلا لدبأ

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو



 درشلا ةيط قيرط هزم ةنارقلا فا ءازقلا روب لايتم

 قرزألا

 ًاواو ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 فلألا تابثإب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ًالصو

 نكدنلا كيلثتد

 لقن

 فلألا تابثإب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ًالصو

 لدبلا ثيلثت -

 الب زمه لاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت  فالخ

 هفلخب ءارلا قيقرت
 " نيلاحلا يف

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس
 عبشملا دملا عم ًافلأ اههدبأ

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 (لمنلا ةروس)نايب

 و ور و ب 3-7

 ُوُأْوَلَمْلا

 | قم و

3 

 ٠ 1 و
 و 9 مسمى. اود

 ع نير

 درو
 و ا ا

 ءيو يط

 ناهبصألا

 ةزمهلا لدبأ

 ًاواو ةيناثلا

 ةحوتفم ةصلاخ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 تابثإب اهأرق
 عم ًالصو فلألا

 لصفنملا دملا

 لقن

 تابثإب اهأرق
 عم ًالصو فلألا

 لصفنملا دملا

 ةزمحلا ليهست



 شرو ةياور

 (لمنلا ةروس)نايب

 ُهَنك
3 
 اتيِتواَو

 آَبلَسَرا دَقَلَو

 أوُدبَعَأ نا احلَص



 درشتلا ةيط قير هما ةنارقلا فا ءازقلا ريبت لايتم

 (لمنلا ةروس)نايب

 أوتماَء

 ذا اطوُلَو

 قرزالا

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةنكاسلا ةزمحلا لدبأ

 ةقلقم ءارلا قيقرك

 ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لقن  هفلخب ءارلا قيقرت

 ءاتلاب (نوكرشي) أرق -

 ءايلا ناكم ةمومضم

 ش

 ةلص

 لقن

2 

 تروثاَتأ
0 0 

 ..:رؤرصبب

 ٍناهبصألا

 لقن

 ةنكاسلا ةزمهلا لدبأ

 أرق - لقن
 ءاتلاب (نوكرشي)

 ءايلا ناكم ةمومضم



 قرزآألا
 لقن

 ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ناكم نونلاب اهأرق

 نيشلا مض عم ءابلا

 ةيناثلا ةزمحلا ليهست

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 ةلص

 أ

 لولا قيل رزق
 ءارلا قيقرت

 ةزمهب ربخلا ىلع اهأرق
 ةروسكم ةدحاو

 لدبلا ثيلثت
 ةيناثلا ةزمحلا ليهست

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 (لمنلا ةروس)نايب
 هك



 دوشخلا ةيط ير يبان قل كا ءانرفلا روق للباب 22

 (لمنلا ةروس)نايب
 5 هه ب مى

 نيلوالا



 رسل ةروص )ذاب ٠ ١ قورألا
 وُءاَج لدبلا ثيلثت

 ىتياَعِب لدبلا ثيلثت

 اًذاَّما اًملِع لقن

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن -"نيلاحلا يف
 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 عم ةزمه لا دم - لقن

 ءاتلا مضو لدبلا ثيلثت

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 نيسلا رسكب اهأرق

 لقن  نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 نيونتلا فذح

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 طين
تبا تلا سي للشام ا

 رقع ةيط خرط وو ناقل 

 يلا دل السلا الا د ل 0 010 ا ا ا 11 ب77777 ا

 (لمنلا ةروس)نايب

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 هي هبل همي

 « نرغَصَملا بوش »

 و



 قرزألا

 -ةلص

 ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 ةروسكم َءاي اهادبإ وأ

- 

 ا

 ناهبصألا

 ليهست -ةلص

 وأ ةيناثلا ةزمهلا

 ةروسكم َءاي اهلادبإ



 رشنلا ةيط يرطب اةيازرفلا تاو فل ني لاس... ايتتتت
 ملال لل للا ا ا 01 1 ا 1 ا ا ر7ب7ب7بب77ب_”>”7؟ ااتكتتتح»ن

 (صصقلا ةروس)نايب
-- 

٠ - 
0 

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 قرزألا

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ءارلا قير

 هقلخبب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ليلقت لقن
 ادمهسف اغلا ةرهملا كدنأ |ك

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لف

 هفلخب ًافقو ليلقت

 مو

 اًمهندحإ

 اَمُهْيَدَحاِتَلاَق

 2 تأ
 غب ا

.4 



 را يط رس ووزع فار[ هاروت للشام __ةطوتقنل
 ل ##### #آ#آ| | ١-لا

 ىلا ا ا

 (صصقلا ةروس)نايب قرزألا

 نيلَج الآ لقن

 ١2 هفلخم ب ليلقت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 لدبلا ثيلثت
 لدبلا ثيلثت  ةفاضإلا ءاي حتف

 لدبلا ثيلثت  ةفاضإلا ءاي حتف

 لقن

 ميجلا رسكب اهأرق

 فالخ الب ليلقت

 لفن

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لق

 الب زمهلاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت  فالخ



 2< ور

 اربدم
6 

 ءاملا حتف

 ءايلا نكسأ

 لقن دعب ةزمهلا فذح

 لادلا ىلإ اهتكرح
 ةلقلقلا عم فاقلا نكسأو

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ًالصو ءايلا تبثأ

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 ركل ةيط قير وم ةنارقلا فا ءارقلا رييبت ةلابقاب

 قرزألا

 لقن

 لقن

 لقت

 ةلص

 ميجلا رسكو ءايلا حتف

 ةزمه لا ليهست  ةلص

 ًءاي احلادبإ وأ ةيناثلا

 ةروسكم

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ليلقت

 (صصقلا ةروس)نايب

 اَنيَباَء

 َنيِلَوالَأ
١ 

 لدبلا ثيلثت  لقن

 املادبإ وأ لاخدإلا

 ةروسكم َءاي



 شرو ةياور

 لدبلا ثيلثت  ةلص

07 

 لقن

 لدبلا ثيلثت
 ةزمه لا لدبأ

 امهيف لدبلا ثيلثت

 فلأ اهدعبو نيسلا حتف
 ءارلا قيقرت  ءاح ا رسكو

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (صصقلا ةروس)نايب
 و



  طيتتتل
 رخل ةيط طوب نافل تبا تلي لضم

 ربل
 يلا لا سلا ل ل 0 0100 1 ا ا 01

 ا ةروس)نايب

 هفلخب ليلقت

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن
 -ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هفلخب ليلقت

 نيللا طسوتو دم





 رخل ةيط تطورا ناقل تبان فلاي لضم ا م

 ب77777
 يللا لا اعلا ا ل1 0100 1 ا 1 2

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 -لدبلا ثيلثت  لقن
 ءارلا قيقرت

 5 ها مو 3 م. 0

 نإ ةمكَيَرا َلَق |[ةناثلا ةزمهلا لهس -لقن
 لق وعحرا

 نإ َءمَتْياَرا لق
 ًافلأ املدبأ وأ

 ةلص  عبشملا دملا عم

 لقن

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 الفا ءاَيِضِب لقن

 نإ رمزا لف .|ةنا ةزما لهس- لق
 20 ًافلأ اهلدبأ وأ

 نإ دمثَيآَرا لَ 0

 لاا درس لقن
 لقن



 قرزآالا

1 

 هفلخب ليلقت لدبلا ثيلثت
 دلال تلك كن

 ءارلا قيقرت

 لقن
 لدبلا ثيلثت

 هَ

 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتف

 لقن

 لقن



 ركل ةيط قير هزم ةنارقلا فا ءارقلا ريس ةلليتاب

 تورييَّصلا

 - راديو

52 

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لدبلا ثيلكت
 ًالصو ةفاضإلا ءاي حتف

 ريخألا هجولا يتأيو ءطقف (ريخ) ميخفتو ءاعم هميخفتو أعم |هقيقرت (نورباصلا ءتيخ) يف قرزألل (1)

 .ليلقتلا عم لكو «لدبلا طسوتو رصق عم



 م
202 

 5 ل 5

 خ0 ._2_- - نيرفكلل

 كيلا تلْناُذِ
 يشل ل ١

 رخا اهنلإ

 ا 2 هم مس

 | هكر كل
- 
 مس ثا

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 رستلا ةيط وير ظوباةنازفلا كراء رف نوبس للشاب... ظةيشتتو
"رت ا دش رس سال ووو  وروجا رورزووروووزروبب كا 2525222

 مهلا دا 

 « نيوكبحجلا لوس » با كح

 (توبكنعلا ةروس)نايب قرزألا

 لصولا ةلاح يف لقن
 رصقلاو دملا عم

 َبِسَحا )ملا

 دبلا 0 لثت

 دبلا 0 لثت

 دبلا 3 لثت

 لدبلا ثيلثت

 دارا قرت

 لدبلا ثيلثت
 ةلص

 لقن

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ليلقت
 ةيناثلا فلآلا يف

 ةيناثلا فلألا يف هفلخب ليلقت



 ةلص

 لش

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (توبكنعلا ةروس)نايب

4 7 8 
 مهنا ءىس

 اَملَسَرا َدَقَلَو



 قلة ا ا ا اا ل و ا تا ل ا ا ا 1 1 ا 7بب_ب_ر____طت007ا7ت7#7تللللل درقحلا ةييط قيال وف ةينارقلا تاءارقلا ريسيت اسل 520

 (توبكنعلا ةروس 0-0 نعلا ةروس)نايب د

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 ءاتلا ىف لاذلا مغدأ

 ةنونم ءاتلا بصن

 بالقإلا عم

 نونلا حتفب اهأرق

 لدبلا ثيلثت
 لقن  هفلخب ءارلا قيقرت

 واولا دعب ةزمه اهأرق

 لصتملا دملا عم

 لدبلا ثيلثت

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت



 شرو ةياور

 قرزالا
 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ةيناثلا ةزمحلا ليهست

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 لصولا ةلاح يف اهأرق

 نإ امأو «ًاواو ةزملا لادبإب

 ةزمهم أدتبي اهيلع فقو

 لادبإ عم ةروسكم لصو

 عم ةيدم ًءاي ةنكاسلا ةزمحلا
 ا , لدبلا ثبلثت

 فالاخ الب ليلقت

 نيسلا ةرسك مامشإ

 هس م <

 نوتاتل

 ناهبصألا (توبكنعلا ةروس)نايب

 لقن ذا اطوُلَو

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ةزمهلا ليهست

 ةيناثلا

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 ةلاح يف اهأرق

 ةزمهلا لادبإب لصولا
 فقو نإ امأو ءاواو

 ةزمهب أدتبي اهيلع

 ةروسكم لصو

 ةزمهملا لاديإ عم

 ةيدم َءاي ةنكاسلا

 ةرسك مامشإ

 مضلا نيسلا



 رخل ةيلط قرط هما ةنارقلا فا ءازقلا روب لايتم

 قرزألا

 ءًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 لقن

 لقن

 (توبكنعلا ةروس)نايب

 /ًالصو/اًدوُمَتَو

 /ًافقو/اًدوُمَتَو

2 

 وم



 قرزالا

 هفلخب ماللا ظيلغت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت
 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 دبلا ثيلثت

 دبلا 3 لثت

 دبلا ثيلثت

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن
 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ةلص

 ةلص

 (توبكنعلا ةروس)نايب

 ه وحد

 أوُمَّلَظ
© 

 هه 2

 انماء

 كيتا
 اس عا اى

 عا و

 نموي
 6 هم

 اًبتناعب
 يلق 97 ا



 83 كَ

 يضرآلاَو

 اونعاَع
 هم و م

 م4
 نريمسم

 واكس سك

 منيتي
 2 م رودو

 .٠ م

 نيرفكلاب
 وو مد <

 5 04 4 ١

 2 هاو
 «ًاعم» أَوْيْماَء

0 
 4 د

 د

 َضَرْألآَو ١

 ررخلا ةيط قير مما ةنارقلا فا ءازقلا روس لايتم

 (توبكنعلا ةروس)نايب

 لقن

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 يللا طسوتونم

- 
 7 مك

0 

-- َ 

 يِضرالاَو
 0 وذ 8

 اونماَ

 همس و 4 ١

 نورسخلا
5 

 «ه م



 (توبكنعلا ةروس)نايب

- 
 ةَرح الأ -

 قى

67 

67 

67 

67 

68 

68 

 لقن 5 68
 هفلخب افقو ليلقت 7 68

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :((اضفح ًاقئاوم) ءار وأ مال اهدعب



 وقتا ةيط قيراط عزنا ةنازرقلا كازانرقلا نيب ةللبتام هدلخت
 1 765 22757 2 2 ا يس ب ل و

 » ضو و »

 (مورلا ةروس)نايب

 .ةمومضملاو ةبوصنملا ءارلا ميخفت عمتجي ال (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)





 رشنلا ةيط قيرظ يا ةيازقلا تاو قل نيس للشام يقتل
77777سلللللللللللا

 يلا لا ملا لا 1 لا 1 0101 11 ا ا ا ا ي

 (مورلا ةروس)نايب
. 3 

 نإ ةرونوْلَأَو
 عا

 1 ا كتلي الل

2 
- -_ 

 نيملعلل
 هي -_-

 ع

 ا

 | ؟| خاوع ا «| ؟ < <« | <|



 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 امهيف لدبلا ثيلثت

 ةمومضملا ءاتلاب اهأرق

 واولا ناكسإ عم ءايلا ناكم

 نيللا طسوتو دم

 لقن

 واولا ناكسإ عم



 يققلو
 رقما ةيط طور ناقل تاو فلاي للضام

5ببببببببب77777777صطسسل7لاو
 ل الا الا ا ل 11 1 ا 111 77

 يلا

 (مورلا ةروس)نايب

 ل

 ةدحاو ةزمه تبثأ

 نيفلألا فذحو

 ءاثلاو ةزمه لا دعب

 ديحوتلا ىلع
 لقن

 فذحو ةدحاو ةرم تبثأ

 ءاثلاو ةزمه لا لعب نيفلألا

 ديحوتلا ىلع



 قرزألا

 نيللا طسوتو دم

 لف ءارلا لق
 لقن

 هفلخب ليلقت
 يناثلا ويلا ليش

 ةلص

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 داضلا مضب مهأرق

 ٍناثلا هجولا وهو
 صفح

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت
 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت - لقن

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هفلخب ماللا ظيلغت

 ءارلا قيقرت

 ةزمه لا لدبأ

 داضلا مضب مهأرق

 يناثلا هجولا وهو

 ناكم ءاتلاب اهأرق



 يقتل
 رقما يطور فارق تاو فلاي للشام ا

 يبطل
 يلا ل سلا الا 1 ل 0 010 1 ا ا ا 11

 ناهبصألا (مورلا ةروس)نايب قرزآألا

 داضلا يف لادلا مغدأ| اَنَبَرْص داضلا يف لادلا مغدأ

 1 ! لدبلا ثيلغت

 ةلص-لقن
1 

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 اند السما
 « نامَعْفَل ةيوش »

 (نامقل ةروس)نايب قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ماللا ظيلغت

 ةزمهلا لدبأ

 لدتا كدا بق
 هاذلا قير

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لاذلا مضب اهأرق

 لقن  واولا زم اهأرق

 لدبلا ثيلثت



 قرزآألا (نامقل ةروس)نايب

 هفلخب ءارلا قيقرت
 ** نيلاحلا يف

2 
 2 و

 (ًاعم) ن
 لاذلا ناكسإب اهأرق د

 دا َّنِإ جم يِلَأ ب اَّذَعب امهيف لقن َ # يد
0 

 لدبلا 3 لكي

 لقن
 لدبلا ث لقت د لقت

 ًالصو نونلا مض

 لقن

 ًالصو نونلا مض

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ًالصو نونلا مض

 لقت

 ًالصو نونلا مض

 .ًالصو اهميخ ة: عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 ركل ةيط قرط هما ةنارقلا فا ءازقلا روب لايتم

 ةزمهلا لدبأ

 ةفلكتس ا رلا فرت
 ةيناثلا ءايلا رسك

 ماللا ظيلغت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لبق لأ ةدايزب اهأرق

 نيعلا فيفخت عم نيعلا

 لقن

 لقن

 لقن

 لقن

 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 (نامقل ةروس)نايب

 ةزمهلا لدبأ

 ةيناثلا ءايلا رسك

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 يفلأ ةدايزب اهأرق

 عم نيعلا لع
 نيعلا فيفخت



 شرو ةياور

 قرزألا

79 

 لقن

 يازلا رسكو ءايلا مض

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق . ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 درشتلا ةيط ير ورب اةئازرقلا كاءانرفلا روق للباب داعش

 :((ضفخ اققاوم) ءار وأ مال اهدعب



 لقن
 وق «انءأ» أرق -

 ةدحاو ةزمم

 ربخلا ىلع ةروسكم

 5 2 زآلا (ةدحسلا ةروس)نايب
5 

 ٍناهبصألا

 شرو ةياور
257 



 مثنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 58
 هّدلا ةبي قي نم 7

 ف بثآ|آ|كك1]1]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آآآ#]آ]آآ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]#؟©]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]]آ]آ]#]#]#]آ]آثآ#آ# 777ج اال -©

 اةروس)نايب - فرر دحسل ةرزالا

 3 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ليلقت
 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت



 قرزألا

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 هفلخب ماللا ظيلغت  لقن

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا ليهست ةلص
 ًءاي املادبإ وأ ةيناثلا

 (ةدحسلا ةروس)نايب



 رخل ةيط ور وبال رقلا كا ءانرفلا روق للباب ف

 (ةدحسلا ةروس)نايب

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 شرو ةياور

 » باد و 0

 قرزآألا

 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 "” نيلاحلا يف

 هفلخب ليلقت
 ءايلا فذحب اهأرق

 ةزمه لا ليهست عم

 ليهست هل ًافقوو «الصو

 مورلاب ةزمهملا
 اهلادبإ وأرصقلاو دملا عم

 عبشملا دملا عم ةنكاس َءاي

 ديدشتو ءاتلا حتفب اهأرق

 فذحو ءامملاو ءاظلا

 ءاحلا حتف عم امهنيب فلآلا

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 (بازحألا ةروس)نايب

 :ننلا

 نيرفيكلا

 + و

 ىحوي
6 

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 ءايلا فذحب اهأرق

 ةزمه لا ليهست عم

 دملا عم نيب نيب

 ءالصو رصقلاو

 ليهست هل ًافقوو

 دملا عم مورلاب ةزمه ا



 رقما ةيط قرط ةنازفلا تاء[ تاسيس للشام.  دظققخ

بيييرااب77777س7لاك7ل
 ىلا ل اعلا الا د لل 1 117 اري

 (بازحألا ةروس)نايب
 و 2 آ

 مهءاباَ

 مئاطخ

 ءايلا دعب زمهم اهأرق

 ًاواو ةيناثلا ةزمهلا
 ةزمه لا لادبإو

 ةحوتفم ًاواو ةيناثلا هفلخب ليلقت  ةحوتفم

 500 اللا



 وةردر

 ْذِإ ةركَيَلَع 76

 ذا © اريِصَب

 عل و ل

 مُكوُءاَج
 لقن ٌلَفَسا َنِمَو لقن
 لف نك

 : ءارلا قيقرت

 فلألا تبثأ

 نيلاحلا يف

 ةزمهلا لدبأ و ةزمهلا لدبأ

 ميملا حتفب اهأرق 1 58
 ألا ىلوآلا ميملا حتفب اهأرق الا ميملا حتفب اهأرق

 ًافلأ ةزمه لا لدبأ ُلذلَكَسَتَو ًافلأ ةزمهلا لدبأ

 نيلاحلا يف فلآلا تبثأ

 دعب ةزمهم اهأرق ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم

 ع

 فالخ الب ليلقت -لقن
 ةزمه لا رصقب اهأرق

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



ما ةيط تطورا ناقل تبان تلي لضم ا _ةيقكاو
 رق

77777“ “ت”ت”تتتتتتتخكجمل ب
 يلا لا الا الا ا ل 0 101 1 ا 2 7

 (بازحألا ةروس)نايب

 ٌداَرا نإ

 داَراَوَ اءوَُس

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت ةت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (0)

 طر اهيعس انكسار وو ل460



 (بازحألا ةروس)نايب قرزألا

 لقن

 لقن

 لقن

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 -لدبلا ثيلثت-_لقن

 ءارلا قيقرت

1١ 

©2 
1١ 0 

 أ

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © ةيلاقلا ف

 ًافقو ةزمه او ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت عم فالخ الب

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ةلص

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)



 رشلا ةيط قيرظ ىزبةئارقلا تاءازقلا سس ةلئناب» --  كقكك
1 #22-م#_--- >>

 ىلا ل ل ا ا ا ا ا 

 (بازحألا ةروس)نايب قرزألا

 وأ َءاَش وا يناقلا ةردما ليست
 وَ عبشملا دملا عم ًافلأ اهنادبإ

 3 حو 2 -

 نإ :مهيلع ةلص

 ا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 © نيلاحلا

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ءارلا قيقرت  ةزمهحلا لدبأ

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 © نيلاحلا يف

 ءايلا دعب ةزمهب اهأرق
 لصتملا دملا عم

 هفلخب ليلقت

 .ًالصو اهميخفت ةت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ةلطر اهي مم افكوشارلا نو هل[ 69



 (بازحألا ةروس)نايب قرزالا

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت
 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت
 "7 نيلاحلا يف

 ةزمهلا لدبأ

 دعب ةزمهلاب اهارق ءايلا دعب ةزمهلاب اهارق
 لصتملا دملا عم ءايلا 1 اصتملا دملا عم

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ةزمهلا لهس

 ةيناثلا
 رصقلا وأ

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ليلقت
 ماللا ظيلغت

 لدبلا 3 لثت

 ا
 هفلخب ءارلا قيقرت

 © نيلاحلا يف

 .ًالصو اهميخفت عم اًمقو ءارلا قيقرت هل امك (1)



 رفتلا ةيط قيرط رماةنازقلاتاءاقلا نسبت للشام... كتكات
ببببببب777ببست7171لل و

 يللا لا الا الا د ل 0 1011 ا ا 0 ب7

 (بازحألا ةروس)نايب قرزالا

0 

 تيا َنِم لدبلا ثيلثت_ لقن

 تع 1 ١ نا 29 اريبك | هفلخب ءارلا قيقرت
 لقن - نيلاحلا يف

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 نارلا قف

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 ءارلا قيقرت

 كولا قيقرت

 ةزمه لا لدبأ , ةزمه لا لدبأ

 لقن_ةزمهلالدبأأ  اَذاٍةَبِموُم لقن  ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 داضلا 5 لادلا مغدأ

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم
 لقن

 لقن

 ٍناهبصألا
 لقن

 5 لادلا مغدأ



 ررختلا ةيط قرط وم ةنارقلا فا ءازرقلا روب لايتم

 قرزألا

 لدبلا 3 لثت

 امهيف ءارلا قيقرت
 ” نيلاحلا يف هفلخب

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 ليهست  لصتملا دملا عم

 اههادبإ وأ ةيناثلا ةزمهلا

 نييك اهلا وأو

 امهيف ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف ةلخ

1 

 هفلخب |هيف ءارلا قيقرت

 * نيلاحلا يف ةيناثلا يف

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت
 * نيلاحلا يف

 أوُئَماَء

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 دعب ةزمه اب اهأرق
 - لصتملا دملا عم ءايلا

 ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 اا اهادبإ وأ

 ةروسكم ةصلاخ

 (هجوأ ةثالث) ًافقو ةيناثلا قيقرت عم ىلوألا ميخفت هل (ى نيلاح لا يف امهميخفتو امهقيقرت هل (1)
 .لدبلا دم ةثالث ىلع ينأت ةثالثلا هجوألاو

 .(هجوأ ةثالث) ًافقو ةيناثلا قيقرت عم ىلوألا ميخفت هل اى نيلاحلا يف امهميخفتو |هقيقرت هل (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (4)



 قرزآألا

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ليلقت  لقن
 هفلخب ليلقت
 لدبلا دلت

 ةزمهلا لدبأ

 1 ب ماللا ظبي 00

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 ليهست  لصتملا دملا عم

 اههادبإ وأ ةيناثلا ةزمهلا

 ةراسكم ةضلاخ اواو

 لدبلا ثيلثت

 لقن  ةزمهلا لدبأ

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم

 ةنافلا ةزضملا ليتسو

 ةيدم ًءاي اهلادبإ وأ
 لقن  رصقلاو دملا عم

 مر ردصو

 َمُهيذا عَ
 يفك

 أوهام
 - لآ

 سارع
 تنمومل

 يك و

 ةزمهلا لدبأ

 دعب ةزمه لاب اهأرق
 - لصتملا دملا عم ءايلا
 ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 ًاواو اهلادبإ وأ

 ةروسكم ةصلاخ

 - ةزمه لا لدبأ

 لقت

 ًءاي اهلادبإ وأ

 لف درصتلاو



  طيشنشل
يطب ةنارقل تبا تلا سي للضم -

 رقما 

 يبخل
 يلا ل سلا الا ل 0 10100 1 ا ا 11

 (بازحألا ةروس)نايب قرزآألا

 ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لاديإ عم لصتملا دملا عم
 اواو ةيناكلا ةرجفلا

 ًاواو ةيناثلا ةزمحلا
 ةحوتفم ةصلاخ ةحوتفم ةصلاخ

 ةزمه لا لدبأ 1 ةزمه ا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 لقن

 لدبلا ثيلثت
 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم

 ةيناثلا ةزمهلا ليهست عم

 عبشملا دملا عم َءاي اهادبإ وأ

 ةزمه لا لدبأ

 ةلص

 ءارلا قيقرت

 لقن



 قرزألا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ًافلأ ةزمظلا لذيأ

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم

 ةلص

 ةلص

 لقن

 لقن

 لقن نيللا طسوتو دم

 نيللا طسوتو دم

 لدبلا ثيلثت

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 عبشملا دملا عم ًءاي اهلدبأ

 ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي

 لقن

 نيللا طسوتو دم

 ٍناهبصألا (بازحألا ةروس)نايب

 ًافلأ ةزمهلا لدبأ

 لقت

 ةزمهلا لدبأ

 ةوشا اب

 ةيناثلا

 ةيناثلا ةزمه لا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ َءاي

 لقن

 دمال



 ررختلا ةيط قرط وم ةنارقلا فا ءازرقلا روب لايتم

 (بازحألا ةروس)نايب قرزالا
 لقن

 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 -لدبلا ثيل لقن
 ءارلا قيقرت
 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت



 (بازحألا ةروس)نايب قرزالا

 َنيِرِفكْل فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 " نيلاحلا يف

 هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا يف

 فالخ الب ليلقت

 نيلاحلا يف فلآلا تبثأ

 نيلاحلا يف فلآلا تبثأ

 لدبلا ثيلثت

 - ءابلا ناكم ءاثلاب اهأرق

 يف هفلخب ءارلا قيقرت
 © نيلاحلا

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)



 رشتلا ةيط قرط عزباةنازقلاتاواتلا نست للشام. ةظيكنكت
777لاببلللللللخلللا

 يلا لا سلا الا 1 ل 0 01010 1 ا ا 1111 7

 ملمع مك

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 (ابس ةروس)نايب

- 
٠.5 

 ص

| 



 نيسلا ناكسإب اهأرق

 (ًابس ةروس)نايب
 و اء

- 

 ضَرالا
 © ردد ب

 اونماَ

 مه 2.6 وقل وه
 ةرفغم

0 

 اَكِتبياَء

 و ميلا زجر
2087 

 يريو
8207 

 اوتوا

 < | وٌ رسو لو
 اذ كين

5-8 

0 

 ص يكسو
 و نا قزم



 ررخلا ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءازرقلا نيستا لايتم

 قرزآألا

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 عبشملا دملا عم ًءاي اههدبأ

 لدبلا 3 لثت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 هازل

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ًالصو ءايلا تبثأ

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ًافلأ ةزمه لا لدبأ

 ًافلأ داز و نيسلا حتف

 فاكلا رسكو اهدعب

 - ةلص  عمجلا ىلع
 لدبلا ثيلثت

 فاكلا نوكس عم لقن

 (ابس ةروس)نايب

 نإ ءاَمَسلا

 ةزمهلا لدبأ

 ًافلأ ةزمهلا لدبأ

 ىلع فاكلا

 -ةلص- عمجلا



 قرزألا

 ةمومضأملا ءايلاب اهأرق

 يازلا حتفو نونلا ناكم

 ءايلا ناكم اهدعب لأبو

 هفلخب ليلقت

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ماللا ظيلغت

 ةلص

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لادلا فيفختب اهأرق

 ةلص

 (ابس ةروس)نايب



 قل
ل ةيط تطورا ناقل تبان فلاي لضم

 رخ

57770771
 يلا لا اعلا ال ل 0 01010 1 ا 1 11 

 (ًابس ةروس)نايب
 - و

 نيييوملا

3 

 و

 .ًافقو ةيناثلا قيقرت وأ ًاعم |هميخفتو اهقيقرت هل (1)



 قرزالا

 -افلأ ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لقن

 لقن

 (ابس ةروس)نايب

010 ٠. 0 

 ٍناهبصألا

 ًافلأ ةزمه لا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ



 ردتلا ةيط قيرظ عب ةيئارقلا تاءارقلا ست ةلشنان ا 2 ذقتك
 ا - --ت-تم

 ىلا خا

 (ابس ةروس)نايب قرزآألا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 عبشملا دملا عم َءاي اهلدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ماللا ظلغ

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 لدبلا ثيلثت

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلعت

 ًالصو ءايلا ٍتيبئأ



 (ابس ةروس)نايب قرزآالا

 آما لق لقن
 لقن

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 لقت تةليغ

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 ررختلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا دارقلا روس ةللبتاب

 < هس

 « لو اللوش »

 (رطاف ةروس)نايب

 ٍضْرالَآَو

 َىإؤا السر

 ةزمهلا لهس نإ ُماَشَي ةيناثلا ةزمهلا لهس
 املدبأ وأ ةيناثل و عَ ةصلاخ ًاواو املدبأ وأ

 ةروسكم اواو ةروسكم

 دمال نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن



 قرزألا

 ءارلا قيقرت

 لقن  هفلخب ءارلا قيقرت

 الب ةزمه لاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت عم فالخ

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 هفلخب ليلقت لقت
 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 ًافقو فالخ الب ليلقت

 ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 (رطاف ةروس)نايب



 ردنا ةيطفيرظ با ةيازقلا تاو فليست للشام. طيكتتو
797ب777777ططلللللخلا

 ملا لا اصلا لا لا 1 011 1 ا ا 1 11 ي

 ٍناهبصألا | (رطاف ةروس)نايب قرزألا

 لقن | نا«ٍريمطق لقن
 ةزمهلالهس | ىلإ ٌءآَرَقْفْلا |٠ ةيناثلا ةزمحلا لهس
 املدبأ وأ ةيناكلا و قفل ةصلاخ ًاواو املدبأ وأ

 ةروسكم اواو ةرويتكم

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ ةزمهلا لدبأ

 ”هفلخب |هيف ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت
 فالخ الب ليلقت

 لقن

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ماللا ظلغ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ليلقت  لقن

 .امهادحإ ميخفتوأ |هقيقرت هل (1)



 (رطافةروس)نايب | قرزألا

 لقت

 لقت

 لقت

 لقن  هفلخب ءارلا قيقرت

 امهيف ءارلا قيقرت
 " نيلاحلا يف هفلخب

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 ًالصو ءايلا تنثأ

 لقن

 (هجوأ ةثالث) ًافقو ةيناثلا قيقرت عم ًالصو ىلوألا ميخفت هل اك نيلاحلا يف اهميخفتو |مهقيقرت هل (1)

 .ةمومضملا ميخفت عم ةبوصنملا ءارلا ميخفت هل عنتمي امك



 درهتلا ةيط قير ورع ةنارقلا فيا ءارقلا نو لايتم

 قرزألا

 ةيناقلا ةرتمملا لهس
 ةصلاخ ًاواو املدبأ وأ

 ةروسكم

 لقن

 ماللا ظلغ

 '” نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 ©هفلخب |هيف ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت  لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ليلقت
 هازل قير

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 (رطاف ةروس)نايب
1 2 

 تن اوَتَمَلعْلا

 تو أؤتملعلا

50 1 

 نا هر روفغ
 ةولصلا ا

5 

2 
 2 3 رو 0

 مهروجا ةمهَيِفَويِل

 رب لع 7
 ريِصب ريبخ

0 

 5 هو

 و ه- هو

 ريبكلا

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 مامشإو نوكس عم عيمجلل قيقرتب ةلصافلا ىلع فقويو ًاعم اههميخفت وأ اهقيقرت قرزألل (2)

 .لصولا لثم مورلا ىتأتيو



 لِ اًَضَعَب
 و2

 نإ * © اَروُيُغ

 قرزألا

 ةلص

 ةلص

 ةيناثلا ةزمهلا لهس - لقن

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ىلع نونلا دعب ًافلأ داز

 (رطاف ةروس)نايب

 هه و

 و



  دايقتالو
شا يطول ور ناقل تبا فلاي للشام -

 ر

1727ل7طصصط]٠بلخ#طلب
 ىلا لا اللا ل1 ل ا ا ا ا 

 (رطاف ةروس)نايب قرزالا

 ةلص

 قل

 ةيناثلا ةزمهلا لهس
 ةزمه ا لهس

 امهدبأ وأ ةيناثلا ةصلاخ ًاواو اهلدبأ وأ

 هورس راو 3 ةروسكم

 لق

 لق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 نيللا طسوتو دم

 يف هفلخب ءارلا قيقرت
 00 نيلاحلا

 ًاواو ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ

 اواو ةزمهلا لدبأ
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 شرو ةياور

 (رطافةروس)نايب | قرزألا
 هفلخب ًافقو ليلقت

 وأ ةيناثلا ةزمه لا لهس

 هتيم ارلا قير
 " نيلاحلا يف

 « م

 يمس

 َمُهْلَجَأ ءاَج

 َمُهْلَجا َءاَج
. | - 

 هال

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 5 هيو

 «»« عرس للوس »

 قرزألا

 واولا يف نونلا مغدأ

 هنع فلخب ةنغلا عم

 هفلخب ليلقت -

 ماللا مضب اهأرق

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت
 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .راهظإلاو ماغدإلا يهجو يف ًاصفح شرو قفاو (2)

 نناهبصألا

 يف نونلا مغدأ

 ةنغلا عم واولا

 - هنع فلخب

 ماللا مضب اهأرق



 دركلا ةيط قرط هما ةنارقلا فا ءازقلا نوبت لايتم

 قرزألا

 ةلص

 لقن

 اهيف نيسلا مضب امهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمه لا ليهست  ةلص

 عم ًافلأ اهنادبإ وأ ةيناثلا

 ةلص  عبشملا دملا

 ةزمهلا لدبأ

 ةفلخت ءارلا يفر

 ءارلا قيقرت
0 

 لقن

 هفلخب ليلقت
 لدبلا ثيلثت

 لقن  نيللا طسوتو دم

 لقت

 لقن

 ةلص



 قرزألا

 -لقن نيللا طسوتو دم

 ةلص-لقن
 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةيناثلا ةزمهلا لهس  ةلص

 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت  لقن

 ةلص

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس
 عبشملا دملا عم ًافلأ اههدبأ

 لقن  لدبلا ثيلثت

 دملا عم ًالصو ءايلا تبثأ

 ةفاضإلا ءاي حتف - لصفنملا

 - ةفاضإلا ءاي حتف -لقن

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن



 دررخلا ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءارقلا ريب ةلابتاب

 ةلص

 ميملا فيفختب اهأرق

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 ءايلا ديدشتب اهأرق

 ةروسكم

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 ةلص

 لقن

 لقن

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا مضب اهأرق

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت



 شرو ةياور

 عمجل اب اهأرق

 ءاهلاو ءاتلا رسك هيلعو



 رللا ةيط تطور ةنارقل ناو فلاي لضم دطيقتتو

 قرزآالا
 لقن

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 نيغلا ناكسإب اهأرق

 لقن

 لدبلا 3 لثت

 لقن  لقن
 لدبلا 3 لثت

 ًالصو نونلا مض

 لقن

 هقلخبلا لإ قيقرت

 لقن - نيلاحلا يف

 ماللا ظلغ

 هفلخب ءارلا قيقرت
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 قرزألا

 ىلوألا نونلا حتف

 ةيناثلا نكسأو

 ةففخم فاكلا مضو

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 - ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءارلا قيقرت
 فالخ الب ليلقت

 لقن

 لقن



 رفتلا ةيط يرطب اةيازقلا تاون فل نوبت للشام. يتتتت
 ب77

 يلا لا سلا لا لا 1 10101 1 ا ا ا 11

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 ١ ناَفانَعلا كوش «

 (تافاصلا ةروس)نايب قرزألا

 0 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت - لقن

 لقن

 نيونتلا فذح

 نيسلا ناكسإب اهأرق
 يييقفوبلا كوفر

 هفلخب ليلقت لقن
 لإ ©ٌبِصاَو



 قرزألا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا 3 لثت  لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةيناثلا ةزمهلا ليهست  لقن

 ةزمه اهأرق لقن

 ةروسكم ةدحاو

 ربخلا ىلع

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت



 ررخلا ةيط قير وم ةنارقلا فا ءارقلا ريب لايتم

 لقن

 الب ةزمه لاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت عم فالخ

 ًالصو ءايلا تبثأ

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

- 
 و +7

 هاء
0 

 :أ اَلُوَلَو © -ِنيدرُتَل



| 
3 

 ٌرُهَءاَباَء اَوَقْل مج
- 

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا كيت لقت ةليغ

 _لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 داضلا يف لادلا مغدأ

 ةلص

 لح

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن
 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن
 لقن

 لقن  ةيناثلا ةزمهلا لهس
 لدبلا ثيلثت-

 وس)نايب



 رقما يطور ةنارقل تبان فلاي لضم ا ةطينكفلكال

اا ا ب7ب7بب77ب7؟777777بىكتت 4
 ىلا لا سلا الا 1 ل1 101010 1 ا 

 (تافاصلا ةروس)نايب

 ءاي حتف  ةيناثلا ءايلا رسك

 فالخ الب ليلقت  ةفاضإلا

 ةفاضإلا ءاي حتف

 فالخ الب ليلقت

 ةزمه لا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لدبلا ثيلثت لقت
 ةزمه لا لدبأ

 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت  لقن



 شرو ةياور

 لدبلا ثيلثت
 لدبلا ثيلثت لقت
 لدبلا ثيلثت لقت

 اهدمو ةزمه لا حتفب اهأرق

 ةروسكم مال اهدعبو
 (نيساي) نع ةلوصفم

 نيعلا نم ماللا لصفك

 اذه ىلعو (نارمع لآ) يف
 ةملك (لإ) نوكت

 زوجيف ةملك (نيساي)و

 (نيساي) نع (لإ) عطق
 (لإ) ىلع فقولاو

 رابتخالا وأ رارطضالا دنع

 لدبلا ثيلثت عم

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لقن

 لقن

 (تافاصلا ةروس)نايب قرزآألا

 ةزمه لا لدبأ

 ءاه مضب اهأرق

 ءابلا مضو

 ءابلا مضب اهأرق

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 مال اهدعبو اهدمو

 ةلوصفم ةروسكم

 عونا رمعا)
 (لإ) نوكت اذه



 رقما يطور ناقل تبا فلاي للشام ا يتلو

97ببا777_”>ت تت تتتتخ+13جلاوب
 ىلا لا سلا الا 1 دل 0 10100 1 ا اا 11 77ب

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص

- 

 هفلخب ءارلا قيقرت

 عزفت

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 شرو ةياور

20# 

 « غض موش »

 (ص ةروس)نايب

 لن

 َنوُرِفكْلا
0 
 ردودي

 ٌلَعَجَأ ُباَّذَك



 ركل ةيط قرط هم ةنارقلا فا ءارقلا ريب لايتم

 لقن

 ةحوتفم مالب اهأرق

 اهلبق ةزمه ريغ نم
 ءاتلا بصنو اهدعب الو

 لقن

 لقن

 املدبأ وأ ةيناثلا ةزمحلا لهس

 عبشملا دملا عم ةيدم َءاي

 لقن

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت -لقن
 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت
 يف هلو ًالصو ماللا ظلغ

 قيقرتلاو ظيلغتلا فقولا

 ءارلا قيقرت



 ناهبصألا قرزآالا
 مه 3 3 5 ب ليلقت

 ءايلا نكسأ ءايلا نكسأ

 ف 56 : يق مع ف لادلا مغدأ -ءاظلا ىف لادلا مغدأ

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 "” نيلاحلا يف
 لقن

 لدبلا ثيلثت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 هلا ةبي قيرط نم : ,ثنلا ةبيط ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسل

 لدبلا ثيلثت

 ًالصو نيونتلا نون مض

 فالخ الب ليلقت

 لقن



 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 درشلا ةيط ير وب اةنازقلا كاءانرقلا رمق لايام كالت



 قرزألا
 لقن

 لقن

 ءايلا نكسأ

 هفلخب ليلقت  لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ةلص

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةلص

 ةددشم فاقلا حتف

 ةلص

1 

 هفلخب ءارلا قيقرت

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو



رطب ةنازفلا تبان تلا سيس للشام _ظنكلتو
 رقما ةيط 

 7ت2ت2ظتثت#7تثتث”ب|إبىآىآى41271277#>#7ججج
 ىلا لا لا ل ا

 ١ رمل وس )»

 (رمزلا ةروس)نايب
 ه9 لوف وورد

 الإ :مهدبعن
 و2

 هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت

 لقن هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 هفلخب ليلقت
 امهيف ءارلا قيقرت

 «"هفلخب

 ءازلا قيقرت

 .امهادحإ ميخفتوأ (هقيقرت هل (1)



 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةفاضإلا ءاي حتف  لقن

 لقن

 ف



 دولا ةيط يورط يب اهلا رقلا كا ءانرفلا روق لايام الطن

 (رمزلا ةروس)نايب قرزالا

 ةفاضإلا ءاي حتف  لقن



 قرزألا

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هلع

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 هفلخب ليلقت
 -لدبلا ثيلثت-لقن

 ءارلا قيقرت

 داضلا 5 لادلا مغدأ

 ءارلا قيقرت

 لقن

 فكي اللا ظل له
 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 هفلخب ًافقو ليلقت

 فالعخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ءارلا قيقرت

 ةلص

 (رمزلا ةروس)نايب



ا ةيطورط وو ةنارفلا تبان[ تاس للشام ا اطنكلكو
 رقم

7777 ”ت؟”تتتتت37+7ح١ححلب
 ملال لا سلا ل ل 1 ل ا ا 

 (رمزلا ةروس)نايب

 وأ ةيناثلا ةزمحلا لهس - لقن
 عبشملا دملا عم ًافلأ اهدبأ



 شرو ةياور

 قرزالا

 ةزمهلا لدبأ

 - لدبلا ثيلثت - لقن
000 

 قاف ءازلا ققرت
 ءاولا قيقرت

 امهيف لدبلا ثيلثت
 هفلخب ماللا ظلغ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت
 ةزمهلا لدبأ

 (رمزلا ةروس)نايب
 و و

1 ٠ 

 .دلدلوثموي



 ردو

 نيرفكلا

 ىرت
 سيلا ةد 5686« ر

 خلا يطب ير طوع ةنارقلا فا ءازرقلا روبل لايتم

 هفلخب ًافقو ليلقت

 امهيف نيللا طيسوتو دم

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت  لقن

 (رمزلا ةروس)نايب
 ا

 رفعي
0 

 2 وه عود م

 دهنا اعيمج

 ٍناهبصألا

 ل

 امهيف ةزمه لا لدبأ



 قرزالا

 دملا فذحو ةزمهحلا لدبأ

 نونلا ففخو

 ةفاضإلا ءاي حتفو

 ندب يعج لف

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 نيءايلا نيب ةزمهب اهأرق

 - لصتمملا دملا عم

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلثت

 ىلوألا ءاتلا ددش

 لقن  ةروسكم

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ينناهبصألا (رمزلا ةروس)نايب

 ةزمهلا لدبأ

 ذملا فدو

 نونلا ففخو

 ةفاضإلا ءاي حتفو

 ىلوألا ءاتلا ددش

 لقن ةروسكم

 ةزمه لا لدبأ

 ةلص



 قرزآالا

 فالخ الب ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 ىلوألا ءاتلا ددش

 لقن  ةروسكم

 لقن

 فالخ الب ًافقو ليلقت

 (رمزلا ةروس)نايب

 خلا يطب ير طوع ةنارقلا فا ءازرقلا روبل لايتم

 ىلوألا ءاتلا ددش

 لقن  ةروسكم

 لقت

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 شرو ةياور

 مكملا ةمو
 »« رععكح ظلوش »

 (رفاغ ةروس)نايب

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ةزمه لا لدبأ ل غ ةركلا ملدا
 ىف لاذلا خدأ 1
 0 ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 ميملا دعب ًافلأ داز

 مها لع
 ةلص

50 

 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 نيللا طيسوتو دم

 ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلثت لقت



 طاقتك
 رقما ةيطورط وو ةنازفلا تاء[ تاس للشام

 يللا
 هت لا سلا لا لا 1 101 11 ا ا 2 ا

 (رفاغ ةروس) ناين رز نوم

 7 1 20 هلا 00

 كنإ دمهتليردو ,مهتديردو
2 02 2 
 تاعي («اعم» ِتاَعّيّسلا

 وم ع

 ْذِإمُكَشنَأَمُكَيَقَم

 لقن

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق



 (رفاغ ةروس)نايب قرزألا
 نا ٍءَىَشِب  |لقن-نيللا طيسوتو دم

 لا ٠ 1 هتحيسارل كل
 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت
 لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت

 صفح لثم

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةزمه لا فذحو واولا حتف

 اهلبق

 غءارلا قيقوت



 دولا ةيط ور يوب ايلا قل كا ءانرفلا روق للباب تكس

 (رفاغ ةروس)نايب

 ةفاضإلا ءاي حتف

 لك

 ةزمهلا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ًالصو ءايلا تبثأ



 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا يقر
 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ليلقت  لقنلقن
 ةزمهلا لدبأ

 ةلص  ةفاضإلا ءاي حتف

 فالخ الب ليلقت

 (رفاغ ةروس)نايب

 هما |“
 مهيتانيطلس

 اوما

 د

 ري ا سر
 ذلتا

9 

 ر
 -و
. 



 ررخلا يطب قير طوعا ةنارقلا فا ءازرقلا نوبت لايتم

 قرزألا

 فلألا تابثإب «انأ» أرق

 ٍناهبصألا (رفاغ ةروس)نايب
 تابثإب «انأ» أرق

 دملا عم فلألا

 ًالصو لصفنملا

 ةلص-



 شرو ةياور

 (رفاغ ةروس)نايب
 نا جو للص هَ 4 _-

 أوما



 رفنلا ةيطقيرط عزناةنازقلاتاواتلا نسبت لش .  ظيقشتا
ب97ب7777ب7ب7ب7ب7للللللا

 ملال لا سلا ا 1 ل 0 010 1 ا ا 1 77

 (رفاغ ةروس)نايب قرزالا

 الإ ةْمِهِروُدَُص تنك
 "”هفلخب |مهيف ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ليلقت  لقن
 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت
 ناكم ءايلاب اهأرق

 ىلوألا ءاتلا

 9 لدبلا ثيلثت

 كفا كد ترو ةزمهلا لدبأ

 ل 1 ت

 5 5ك هفلخب ءارلا قيقرت

 نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرتأ
- 

1 َ 
 هملول

 لقن روب لقن

 دمال 6 نيللا طيسوتو دم

 )١( طسوتو رصق

 ىلوألا ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 .طقف لوألا ميخفتو |مهميخفتو |مهقيقرت قرزألل (1)

 .ًالصو اهميخفت ةت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (0)



 (رفاغ ةروس)نايب



 كتل
 رقما يطور ناقل تبا فلاي لضم ا

217729 تسجل
797077

 يلا ل لا سلا ا لا 0 0100 11 ل ا ا 07

 (رفاغ ةروس)نايب

 ةزمه لا لدبأ

 لقن  لدبلا ثيلثت

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 عبشملا دملا عم افلأ املدبأ

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 لدبلا ثيلثت

 ةفلقو اولا قيقرت
 ةفلغتاءارلا قيقرت
 ير
 لدبلا ثيلثت



 (رفاغ ةروس)نايب

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 0 هيو

 « (ْنكلنْوَم قوش »

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



  ظكتكقتم
 طوب ةنارقل تبا تلا رس لضم ا

 رشا ةيط

 يبطل
 ملا لا اعلا ل ل 0 00 1 ا ا ا ا

 ةين 8

 لقن

 اهآرقأج لفن لادبإب اهأرق - لقن
 ًءايةزمحلا لادبإبإ ار 0 | ةيدم ةنكاس ٌءاي ةزمهلا

 ةيدم ةنكاس ص ثيلثت عم ءًافقوو ًالصو

 ًافقوو ًالصو ًءادتبا هفلخب لدبلا

 لقن



 لقن

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 ءاحلا نكسأ

 تلدبلا فيلق لقت

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت
 ةحوتفملا نونلاب اهأرق



ا قل تبان تلا سي للشام ا كيتشن
 رقما ةيط تطور

 ربل
 ملا لا اعلا ل ل 1 01 1 ا ا ا

 قرزآألا

 ةفرطتملا ةزمه لا حتف

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 نيللا طيسوتو دم

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت
 "” نيلاحا يف

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لقن

 ةلط

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةسودقعةصلاغ اواو

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 .ةاصو اهميكشت عي اذقوذارلا قفرتمل اك 65

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ةصلاخ ًاواو

 لقن





 ركل ةيط قير هما ةنارقلا فا ءازقلا نوبت لايتم

 لقن

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 عبشملا دملا عم افلأ اهلدبأ

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 (تلصف ةروس)نايب

 انتي

 ص 0 و

 تك اًكِمَجَعا اًناَءَرُ

 ع 5 2
 ردتلي م »م ل هو

 2 هم ع

 ىمج |  ئىمج اء

 أوتَماَء
 رو
 فهده

3 
 و و

 هه ٠

 للروم وي



 (تلصف ةروس)نايب

 َمِهْناَذاَء

 رت



 رفنلا ةيطقيرط رباةنازقلا تاو[ تلا نسبت لاش. كنكتتك
 يلا ل ل سلا ل 1 لا 0 01 1 ا ا 2 ا 72297 خلا

 (تلصف ةروس)نايب قرزألا

 نإ متي را َلَق ةيناثلا ةزمهلا لهس - لقن

 انلأ اهدبأ وأ
 ةلص - عبشملا دملا عم

 لقن

 لدبلا ثيلثت_ ةلص

1 3585 

 نإ ةمتيترا لق

 لدبلا ثيلثت
 ةلص

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(اضفخت ًاقفاوف) ءار وأ مال اهدعب



 شرو ةياور

 ممول كتموب
 « اكتوبشلا طوس »

 (ىروشلا ةروس)نايب قرزالا

 هاننا ليلق

 طسوتو رصق

 "”نيعلا دم عابشإو

 لقن

 ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

3 

 امهيف ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت

 ةلص

 لقن

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح شرو قفاو (1)



 اقل
 رقما ةيط تطور ناقل تبان فلاي لضم ا

ب777” ”تتتتاتتتتخ43ججمل:ن
 ىلا لا ال الا 1 ل 0 111 1 ا اا 

 (ىروشلا ةروس)نايب

0 

 ٍضْرالَآَو

 اجو ةْمُكِسْفنا نم
 معن الا

 نيللا طيسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 نيللا طيسوتو دم

 لقن

 ةلص



 قرزالا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 قيقرت_لدبلا ثيلثت-لقن
 امهيف ءارلا

 هفلخب ليلقت
 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 فالخ الب ًافقو ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 (ىروشلا ةروس)نايب
 و نع

 ريصملا



 كنتو
 رقما ةيط تطور ناقل تبان فلاي لضم

 يبل
 يلا لا اعلا الا د ل 0 0100 1 ا ا ا 11

 (ىروشلا ةروس)نايب
 يَا امم

 اي
2. 

 ِتاَعّيَسل لآ لدبلا ثيلثت
- 

 ورورد

 < هلعف ءاتلا ناكم ءايلاب اهأرق

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ةزمه لا لهس
 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةروسكم نار املدبأ وأ

 هفلخب ءارلا قيقرت
 هفلخب ءارلا قيقرت
 لدبلا ثيلثت -لقن

 لقن

 ةلص

 ءابلا لبق ءاف ريغب اهأرق

 بالقولا عم
 لقن



 ًافلأ دازو ءايلا حتف

 محام
 هفلخب ىلوألا ماللا ظلغ

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 لدبلا ثيلثت

 تدعي نوع
 لقن

 منا
 لدبلا ثيلثت
 لدبلا ثيلثت

 نيللا طيسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (ىروشلا ةروس)نايب

 ةزمهلا لدبأ

 ةيدم ًافلأ

 دازو ءايلا حتف

 عمجلا ىلع ًافلأ



 درشنلا ةيط رطبا ةلازرقلا كازانوقلا روق لايام كف

 (ىروشلا ةروس)نايب



- 

 2 أوضَرَعا َنِإف

 ةزمحلا لهس دك د ةيناثلا ةزمهلا لهس
 املدبأ وأ ةيناثلا 2 1 ةصلاخ ًاواو املدبأ وأ

 9 8 نيل

 لقن ا لقن 1 5

 لقن

 لقن

 لقن

 ماللا مض
 ًالصو ءايلا نكسأ

 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 امدبأ وأ ةيناثلا وك ًاواو اهلدبأ وأ

 ةداومكم اواو ةروسك ةنعلاخ

 لقن :ردميِإل لدبلا ثيلثت  لقن



 طلت
 رقما ةيط طوب ناقل تبان فلس لضم ا

 ب77
 يلا لا اعلا الا د ل 0 0100 ا ا ا ا 11

 (ىروشلا ةروس)نايب

 ضَرالا

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(اضفخ ًاقفاؤم) ءار وأ مال اهدعب

 »1 ل و 0

 (فرخزلا ةروس)نايب قرزالا

 ءاحلا ليلقت

 لقن

 ءارلا قيقرت

 ةزمه لا رسك  لقن

 لقن

 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دما عم
 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لقن  لصتملا دملا عم

 .نيتروسلا نيب لصولاو تكسلا هجو ىلع ءارلا ميخفت قرزألل ىتأتي (1)



 قرزالا

 لدبلا ثيلثت

 لقن

 ءاحلا حتتفو ميما رسك
 اهدعب ًافلأ دازو

 ءارلا قيقرت

 دنع هلو ًالصو ماللا ظلغ

 قيقرتلاو ظيلغتلا فقولا
 لقن

 نونلا نكسأو ءايلا حتف

 نيشلا ففخو

 (فرخزلا ةروس)نايب
> 

 حتفو ميما رسك
 ًافلأ دازو ءاح لا



 درشنلا ةيط ير ورب اةنازرقلا كاءانرفلا روق لايتم 35
 ٠ ديد 101111 امازون و11111 تجسس 77

 (فرخزلا ةروس)نايب قرزآالا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةنكاس نونب اهأرق

 لادلا حتفو ءابلا ناكم

 فلألا فذحو

 نيتزمه اهأرق - لقن
 ةققحم ةحوتفم ىلوألا

 ةلهسم ةمومضم ةيناثلاو

 نيشلا نوكس عم

 لقن

 ةلِص

 لدبلا ثيلثت-لقن
 لدبلا ثيلثت

 لدبلا كيلق
 فالخ الب ليلقت

 لقت

 لدبلا ثيلثت

 - لدبلا ثيلثت
 فالخ الب ليلقت

 فلألا فذحو فاقلا مض



 -لابلا ثيلعت-لقن
 ارنا نفر
 نيسلا رسك

 ةفاضإو لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا دعب فلأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص هفلخب ماللا ظلغ

 (فرخزلا ةروس)نايب
 مس 5 3

 لدهاب
- [ 

9 



 (فرخزلا ةروس)نايب قرزآألا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا تيل
 هفلخب ءارلا قيقرت

 لهن

 لدبلا ثيلثت

3 

 امهيف لدبلا ثيلثت

 لقن لدبلا ثيلثت-لقن
 لقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ةفاضإلا ءاي حتف



 (فرخزلا ةروس)نايب



 : مييبي7797979س17١997آ77ل5ك درشنلا ةيط ير ورب اةلازرقلا كاءانرقلا روق للباب تا

 (فرخزلا ةروس)نايب
 ه8

 لاَدُدَع

_- 

 ال داَبِعَي

 أوُئَماَء

 م

5 

 فلألا تابثإب اهأرق

 لصفنملا دملا عم ًالصو



 (فرخزلا ةروس)نايب قرزألا

 لقن

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ةيدم َءاي املدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 مضو ماللا بصنب اهأرق

 ةلصلا عم ءاملا

 ةزمهلا لدبأ

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 دولا ةيط ور ل يرينا قل كا ءانوقلا روبل للجانب تكتل

 »1 ناقل و 0

 (ناخدلا ةروس)نايب



 شرو ةياور

 صفح

 ء.ةغ4و 5 عي

 اودا نا © مرك

 وع و عر

 نيما لوسَر

 مل
32-5 

 ريت ء يف

 و
 - ل لس ]ل

3 

 ناّرْحْبَرَو

 نِإو © ٍنوُمْجْرَت

 (ناخدلا ةروس)نايب

 ه8 0-2 م 9 7

 اودا نا ©© مرك

 وع 5 00

 نيما َلوسَر

 كتان 2و 00
00 
 و

 نا َدَرْحبَرَو

 نأ نإَو © نوُمجْرَت
 هو

 اونموت



 (ناخدلا ةروس)نايب قرزألا

 00 ةزمه لا لدبأ

 ندد يع
 لقن  هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص ةلص

 لقن

 لص

 امهيف هفلخب ًافقو ليلقت

 نيللا طسوتو دم

 لقن

 ناكم ءاتلاب اهأرق ناكم ءاتلاب اهأرق

 لوألا ءايلا ىلوألا ءايلا

 ءاتلا مضب اهأرق

3 

 -ىلوألا ميملا مضب اهأرق

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 لق
 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو



 شرو ةياور

 ا 0 0 0

 « نيالا روش »

 (ةيثاحلا ةروس)نايب

-5 

 ٍضْرالَآَو

 ُتنَياَءِةّبَآَد
 يملا هه

 َرْحَأَف

 َضْرالا
 وق -

 تيا

 و -

 تيياَء

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 هتاف ءارلا ققرت



 رفا ةيطقيرظ باةنافل تاو تلانسسش لش .   ةاقكتت
 57ر97

 ىلا لا سلا ل 1 ل 0 0100 1 ا ا 21 11

 (ةيثاحلا ةروس)نايب

 لقن

 لدبلا ثيلثت - لقن

 لقن واولا زمهم اهأرق

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 ًالصو ميملا ضفخ - لقن

 هامور اهميعست انفو ذارلا قورتمل 86



 (ةيثاحلا ةروس)نايب



 درختلا ةيط قيرط ورع ةنارقلا فيا ءارقلا وس ةلليتاب

 قرزألا

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهدبأ

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 لقن

 ةلص

 ةلص

 لصولا دنع ةزمحا أرق

 أدبي فقولا دنعو ًاواو

 ةروسكم لصو ةزمه

 ةزمه لدبت اهدنعو

 ةيدم ًءاي (اوتثا)

 هفلخب لدبلا ثيلثت عم

 لدبلا ثيلثت
 ةلص

 لقن

00-0 2 

 تر

 دنع ةزمهلا أرق

 دنعو ًاواو لصولا

 ةزمم أدبي فقولا

 ةروسكم لصو

 ةزمه لدبت اهدنعو

 ةيدم َءاي (اوتئا)



 -ءاتلا يف لاذلا مغدأ

 لدبلا ثيلثت  ةلص

 واولا زمه اهأرق

 (ةيثاحلا ةروس)نايب

 يف لاذلا مغدأ

 ةلص -ءاتلا

 واولا زمبم اهأرق

 امهيف لقن
 ف ةاكا لم : ذابصألل ام ٌمولعمو

ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف يناب 0
 - ةنغلا نم نيونتلاو 

 ىتا اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلا 0 ا هد
اصفح اقفاوم) ءار وأ م 3

). 



 كققتاب
 رسما ةيط رطب ةنازفلا تاء تلا رسي للشإو

 قالا لا علا لا ا 11 ا ا ا 7لتللللللل لل لتتتتتتجتجو

 مسك 2
 »») لْفَمَحالا اطلوش >

 (فاقحألا ةروس)نايب قرزألا

 ءاحلا ليلقت

 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ًافلأ ةيناثلا ةزمهلا لدبأ - لقن

 اهلهس وأ عبشملا دملا عم

 لقن

 ةنكاس َءاي ةزمهلا لادبإب اهأرق

 ثيلثت عم ًافقوو ًالصو ةيدم

 ءادتبالا يف هفلخب لدبلا

 لقن



 (فاقحألا ةروس)نايب قرزألا

 هديسلص ١ دفعا
 لقن

 لقن

 نيللا طسوتو دم

 لقن  ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ - لقن

 عبشملا دملا عم افلأ

 ةلص اهلهس وأ

 هفلخب لدبلا ثيلثت
 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 طقكتا
 رقما ةيط طوب ةنارقلا تبا تلي للضم

 (فاقحألا ةروس)نايب قرزألا

 هفلخب ليلقت
 - ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت
 لقن

 ءاحلا مضو ةزمهلا فذح

 فاكلا حتفب امهأرق

 امهيف

 لقن ةفاضإلا ءاي حتف

 لقن

 ةمومضلملا ءايلاب اهأرق

 نونلا ناكم

 نون مضب اهأرق - ةلص

 (نسحأ)

 ةمومضاملا ءايلاب اهأرق

 نونلا ناكم



 03 هم سو
 0001 را ها

 31 5 ع

 نإ نِماَء

207 

 ٌريِطَسَأ

 قرزآالا

 لدبلا ثيلثت

 لقن  ةفاضإلا ءاي حتف

 لقث- لدبلا ثيلعت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لع

 لكن

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةلص -ىلوألا

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (فاقحألا ةروس)نايب

 ص | نأ ىنناَدِعَتَ وَ 2 م 0



 ررخلا ةيط قرط هزم ةنارقلا فا ءازقلا روب لايتم
 ]خخ آ]آ]آ##؟# ثآ7 © |]|آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ | ##خ##آ]آ]#خ#]#]آ#آ#آ#]#]#]آ لالا -ه»

 (فاقحألا ةروس)نايب قرزألا

 اكيطا َنَع ٠ لدبلا ثيلت- لق
 < م

 اًكِتاَق ةزمه ا لدبأ

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 فالخ الب ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 نيللا طسوتو دم

 ةيقوفلا ءاتلاب اهأرق

 -ءايلا ناكم ةحوتفملا

 فالخ الب ليلقت

 نونلا حتفب اهأرق

 لقن  نيللا طسوتو دم

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن



 ةيناثلا ةزمهلا ليهست

 ةيدم ًاواو اهلادبإ وأ

 لقن

 لقن

 لقن

 نيللا طسوتو دم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (فاقحألا ةروس)نايب

 ىلا اولو 520002
 نك

 كلبتوأ ُءآَيِلوُ سمس © 2
 تر رع
 كليتلوو ُءاَمِلو

2 20 

 ملَوا © نييم
 - ار

 نا اًوري

 َضَرالاَو

 يومآ

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو



 ردتلا هيلع نير عن فرقنا كا ءارقلا نوبت نقاب كانت
يح ص و

 2 2 22757 765 1 

 0 و

 دلع « اجب اك الوش »

 كلل (دمحم ةروس) نايب قرزألا صفح

 امهيف لدبلا ثيلثت | «اعم» أوُمَماَء

 لدبلا ثيلثت

 ماللا ظلغ

 لدبلا دلك

 فاقلا حتفب اهأرق 0 ففاقلا عا اهأرت
 اهدعب فلأ ةدايزو 3 اهدعب فلآ ةدايزو

 ءاتلا حتفو
 ءاتلا حتفو

 لدبلا ثيلثت اونعاَ

 كما دقات - و 7

 2006 00 أ

 ٍضَرألآ

 َنيِرِفَكْلِلَ

 َلَوَم

 أوئَماَء



 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 ءازلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت

 لقت لدبلا ثيلكت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 وأ ةيناثلا ةزمهلا لهس

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهدبأ

 ةلص

 كلَ (دمحم ةروس) نايب



 رخل ةيط قرر ورب هلا قل قكاانرقلا نوع هلام كاش

 لَو (دمحم ةروس) نايب

 َكيِتَلْوُأ ج) ْمُكَماَحَرَأ 2 ا

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 لَو (دمحم ةروس) نايب

 رمح
0 

 هك سس لع

 الَقأ جد مهَرَصَبَأ



 درشتلا ةيط قيرط هزم ةنارقلا فا ءازقلا ريب لايتم

 لَو (دمحم ةروس) نايب

 ةلص

 ةزمهلا لدبأ أ ةزمهلا لدبأ

 ةلص - ةزمهلا لدبأ 2 .: 2 ةلص  ةزمهلا لدبأ

 ةلص-_ةلص |نإ©ةُُكلَوْمأدكَلَعَسِ >> ةلص-ةلص

 لقن دَعضا جرن لقن
 عييصلاكا 1 دعب يتلا فلألا فذح - 1

 ءفلألا فذح 1 .ةزمهلا ليهست عم ءاهلا

 .عبشم لم فرح اههلادبإ -2

 ليهست عم فلألا تابثإ -3

 .رصقلاو دملا عم زمه ا

 ءارلا قيقرت
 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(اضنح ًاقفاوف) ءار وأ مال اهدعب



 شرو ةياور

 كدا و
 « ؤّبنملا روش »

 (حتفلا ةروس)نايب

 لا ا
 .٠

 .ًافقو (ًاريصم) ميخفت عم نيللا طسوتو عابشإ قرزألل عنتمي (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (2)



 باَرَعَأْل

 نا » م

 ٌداَرَأ نإ اًعيش

 َداَرَأَوَأ اَرَْص

020 
 ريبح

 رشا مط قرط وما ةنارقلا فا ءازرقلا نوبت لايتم

 قرزآألا
 لقن

 امهيف ءارلا قيقرت
 « نيلاحلا يف هفلخب

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 عم ىلوألا ءاملا رسك

 ةلالحجلا ظفل قيقرت

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةزمه لا لدبأ  ىلوألا

 لقن

 لقن - لقن -نيللا طسوتو دم

 لقن  لقن
 يف هفلخب ءارلا قيقرت

 © نيلاحلا

 باَرَغالآ

 َداَرا نا اعيش

 ٌداَراَوا اد
| 

- 

 عم ىلوألا ءاملا رسك

 ةلالحلا ظفل قيقرت

 .(هجوأ ةثالث) ًافقو ةيناثلا قيقرت عم ًالصو ىلوألا ميخفت هل اك نيلاحلا يف اهميخفتو |هقيقرت هل (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 قرزالا

 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 ةلص

 نيللا عابشإ و طسوتو رصق

 ةزمهلا لدبأ

 يف هفلخب ءارلا قيقرت
 « نيلاحلا

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلصهفلخب ماللا ظلغ

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



طشط وب نافل تبا تلا رس لضم ةطاكتتو
 رم ةي

لا 1_1 تت
 ىلا خا 

 قرزآالا

 هفلخب ليلقت لقن
 لقن

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 لقن

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 لقن

 ةزمه لا لدبأ

 ءارلا قيقرت

 ةزمه لا لدبأ

 الا قرت

 ةزمه لا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

01 



 َمُكَرَفَظا نأ

 نا اًفوُكَعَم 7

 يل
 نونموم

 وع _- 2

 3 ادندموم

 2 وع
 نا دمه

 و ومس

 مهوكطت
 ذا © اًميِلا اًباَذَع :-لقن اذ! اميل ائاَذَع

 يونثلا
: 

 و7 020

 ؛(اوردقت) ءار قيقرت عم اهقيقرت قرزألل نأ (ى) ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 .طقف امهادحإ ميخفتو

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (3)



 دولا ةيط ور ل ربان قل كا ءانرفلا روق لايام 0

 .(اصفح اقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو



 شرو ةياور

 ؟ لوو هلو

 » تار طموش »

 (تارححلا ةروس)نايب قرزألا

 ًاوْنَماَع لدبلا ثيلثت
 ءايلا دعب ةزمبم اهأرق

 لصتملا دملا عم

 لقن

 هفلخب ليلقت
 ءارلا قيقرت

 لقن

 لقن

,©« 

 ٍءىبلا
 اك

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)



 ركل ةيط قير هما ةنارقلا فا ءازقلا روت لايتم

 (تارححلا ةروس)نايب

 لقن

 ةلص

 ةزمهلا لدبأ

 ةددشم ءايلا رسكب اهأرق

 هفلخب ليلقت
 ةلص_هفلخب ليلقت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (2)



 (تارححلا ةروس)نايب

 - وع
: 

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو



 جلا رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس -
 ل ع ا

 ل ا ا ل
 ىلا ا

 . ل
 20و 2«,

 »ظ»ظ ق

 (ق ةروس)نايب قرزالا

 هفلخب ءارلا قيقرت
 هذ

-060 

 ردو

 يق رت
 ةهاخ

00 

خب ءارلا ىيفرب
 نورفكلا هفل

 2 تاك هذ

 ةيناثلا ةزمه لا لهس - لقن
 اذءا 62 بيج



 قرزألا

 لدبلا ثيلثت  لقن

 نونلا ناكم ءايلاب اهأرق

 ءارلا قيقرت

 4 | ًالصو نيونتلا نون مض

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 ةلص

 لقن

 -لقن -لقن

 لقن

 (ق ةروس)نايب
0 

 رافصح
20 

 َرحا اهل



 كيتا
 رقما يطلب ةنارقل تبان فلاي لضم ا

ب7ب7بئئبب7ب7ب7ب7ب؟_”>؟”-ا ا ”تاتاتتت>>حح ب
 يلا ل اعلا ال لا 0 01010 1 ا ا ا ا بب7ب7

 ياا ايضاعراخلا ورا ييرحاوااص حا رح فلا رمل وم الل ام ٌمولعمو

 3 تاكازلا و 0

 (تايراذلا ةروس)نايب قرزألا

 اما هو اًومَأ لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن
 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت

 ةلص

 .ةركذتلا باتك نم |هميخفت يتأيو امهادحإ ميخفتو |مهقيقرت قرزألل (1)



 (تايراذلا ةروس)نايب

0 

 و هاع و 7

0 
 ْىإ 83

06 
 رف وك * ء

 نونجم وا رحبَس

 اَئَلَسَرا َذاٍِداَع



 رشّلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 (تايراذلا ةروس)نايب قرزألا

 لقت

 لقت

 نيللا طسوتو دم

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ”هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لا ِلوُسَر لقن
 َواَرِحاَس  |لقن_هفلخب ءارلا قيقرت

 اوضاوتا © نوت 2 لن وسارت ضو
 ىَرْكّذلأ فالخ الب ليلقت ىَرك ذل
0 

 ةزمه لا لدبأ َتيِيْؤملا
 هم

 َترييبوملا

 َنسنِلآَو لقن سنو
 أوُمَلَظ ةقلخف ماللا ظلغ

2 © 

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .لدبلا دم لدبلا طسوت هجو ىلع ءارلا ميخفت قرزألل عنتمي (1)



 دك 22 شرو ةياور

 مرا مو
 ب

 (روطلا ةروس)نايب قرزألا
 هفلخب امهيف ءارلا قيقرت

 4ك نيلاحلا 5

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ماللا ظلغ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 لقن لدبلا ثيلثت

 .ىرخألا قيقرت عم امهادحإ ميخفتو نيءارلا قيقرت هل (1)



 دركلا ةيط قرط هما ةنارقلا فا ءارقلا روب لايتم

 قرزألا

 هيلعو ءايلا دعب ًافلأ داز

 عمجلا ىلع ءاهلاو ءاتلا رسك

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمه ا حتفب اهأرق

3 

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 لقن نيللا طسوتو دم

 لقن

 ًاذجناو اهحو اصلان اها رق

 - صفحلا يناثلا هجولا وهو

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 ٍناهبصألا (روطلا ةروس)نايب

 ءايلا دعب ًافلأ داز

 ءاتلا رسك هيلعو
 عمجلا ىلع ءاهلاو

 دمال

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لهس

 ةزمه ا حتفب اهأرق

 لقن

 ةلص - ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 لقن - دمال

 لقن

 داصلاب اهأرق

 ًادحاو ًاهجو

 يناثلا هجولا وهو

10 

 ةزمهلا لدبأ



 شرو ةياور

 (روطلا ةروس)نايب
 د ١ هج 2

 ما 22 نيرم
 ن

 ار
4 

 هَل دمه
- 

 هَ هفلخب ءارلا قيقرت
 ءايلا حتفب اهأرق

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(اضفح ًاققاؤم) ءار وأ مال اهدعب



 مثنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس
 لإ هع قي نم كي ها حسم

 شق#[؛!+بٍبٍبهبهبجبجبسببلبلببافطمببي ب مسبب ل ل

 44 جفا و م,

 قرزآألا

 ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ليلقت  لقن 0 0 2

 امهيف هفلخب ليلقت و 3 : وا- حواف

 م زورو

 لدبلا ثي | ثيلثت ٌداؤفْلا

 ةزمهلاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت  فالخ الب

 فالخ الب ليلقت



 قرزألا

 ةزمحلاوءارلا ليلقت
 لدبلا ثيلثت  فالخ الب

 فالخ الب ليلقت  لقن

 ءارلا قيقرت

 هفلخب :ب_, ًافقو ليلقت

 ءارلا قيقرت

 ةزمهلاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت  فالخ الب

 لدبلا ثيلثت  لقن

 فالخ الب ليلقت

 ًافلأ ةيناثلا ةزمهلا لادبإ
 اهلهس وأ عبشملا دملا عم

 فالح الب ليلقت لقت
 هفلخب ليلقت-لقن

 بل لا

2 

١ © 

 ١.  1وا

 | د

1١ 1١ 

041 

 قمح - (9©أس

 4 ٠
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 قمل ا ا ال ا ا ا ا 1 1 7_7 برببببببب________ط7ا72<###777ل "نإ رّنلا ةبيط قيرط نم ةي :رم ةينارقلا تاءارقلا ريسيت اسل 62

 لقن

 ءارلا قيقرت  لدبلا ثيلثت  لقن

 - لدبلا ثيلثت  لقن

 لقن نيللا طسوتو دم

 ةزمه لا لدبأ

 ةزمه لا لدبأ

 ءارلا قيقرت  لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ليلقت  لقن
 لقن



 قرزالا

 لقن

 لقن
 لادبلا هيلع

 هفلخب ًافقو ليلقت
 ءارلا قيقرت

1 

 ءارلا قيقرت

 لقن  ةلص

0 

 ةلص -لقن

 ًافلأ ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 اهلهس وأ عبشملا دملا عم



 رقما ةيط طوب ةنارقل تبا فلاي للشام ا كاكتتاو

777ببببببب77طخلللا
 ىلا لا سلا الا 1 ل 0 10100 1 ا اا 1 ي

 .امهادحإ ميخفتوأ (هقيقرت هل (1)



 شرو ةياور

 قرزألا

 فالخ الب ليلقت

 :هجوأ ةعبرأ اهيف هل

 ماغدإب اهأرق :ًالصو :ًالوأ

 ةكرح لقن عم ماللا يف نيونتلا

 عم اهلبق ماللا ىلإ «ىلوألا» ةزمه

 .ةزمهلا فذح

 :نيهجوب اهأرق :ءادتبالا يف:ًاينا

 ةمومضم مالف ةحوتفم ةزمب - 1

 عم ةيدم ةنكاس واو اهدعبو

 يأ ةزمه نودب - 2 «لدبلا ثيلثت

 ةنكاس واو اهدعبو ةمومضم مالب

 .طقف رصقلا عم ةيدم

 .نيلاح لا يف هفلخب ليلقتلا عمو

 ءًالصو لادلا نيونتب اهأرق

 ًافقو ًافلأ اهادبإوأ

 ظيلغتلا ىلع لمعلاو

 /ًالصو/اَدوُمَتَو

 /ًافقو/ اًدوُمَتَو

 :هجوأ ةعبرأ اهيف هل

 اهأرق :ًالصو :ًالوأ

 يف نيونتلا ماغدإب
 ةكرح لقن عم ماللا

 ىلإ «ىلوألا» ةزمه
 فذح عم اهلبق ماللا

 .ةزمه لا

 :ءادتبالا يف :ًايناث

 :نيهجوب اهأرق
 ةحوتفم ةزمهب - 1

 اهدعبو ةمومضم مالف

 عم ةيدم ةنكاس واو

 «لدبلا ثيلثت

 يأ ةزمه نودب - 2

 اهدعبو ةمومضم مالب

 عم ةيدم ةنكاس واو

 .طقف رصقلا

 .ليلقت نودب

 نيونتب اهأرق
 ٌااصو لادلا

 ًافقو ًافلأ اهلادبإوأ



 ررخلا ةيط قرط وم ةنارقلا فا ءازقلا نوبت لايتم
 قي 2 # ع ؟' + | آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ#]آ]آ]آ]آ]آ | ##خ##آ#آ]آ]آ##خ#######آ#خخآ ١#

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب



 شرو ةياور

 »1 يملا او

 (رمقلا ةروس)نايب

 ةيا أَوَرَي

 لقت

 لقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ًالصو ءايلا تبثأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 لقت

 هفلخب ًافقو ليلقت



 ردا ةيط قرط عرباةناقلا تارت نست لاسم قتاتك
الا د دل 1 110 1 ا 161 ا 7777777 ”>”ت؟[ تتتتتت34344جمللن

 يلا الا الا 

 (رمقلا ةروس)نايب

 ًالصو ءايلا تين

 ةيناثلا ةزمهلا لهس - لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت  لقن
 هفلخب ءارلا قيقرت لقت

 ةلص

 ًالصو ءايلا تبثأ



 (رمقلا ةروس)نايب قرزآألا

 َدَقَلَو © هِرّذُكَو | ًالصو ءايلا تبثأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ًالصو ءايلا تبثأ

 ليهست :هجوأ ةسمخ اهيف هل

 هعمو نيب نيب ةيناثلا ةزمهملا

 فرح اهنادبإو ؛لدبلا ثيلثت

 لدبلا ةدلكت

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو



 دخلا ةيط ور يوب ابنا قل كا انوقلا نوبت هلايتاب 200

 »1 نعل و م«

 (نمحرلا ةروس)نايب

 ًءاي ةزمهلا لدبأ

 لقن

 هفلخب ىلوألا ماللا ظلغ

 فالخ الب ليلقت

 فالخ الب ليلقت

 ةثالثلا يف لدبلا ثيلثت

 ءايلا مضب اهأرق

 ءارلا حتفو

 لدبلا ثيلثت
 لدبلا ثيلثت



 (نمحرلا ةروس)ن نايب

 2 ك اي ةزمحلا لدبأ
 ف

 لقن

 ةزمهلا ل ش دب |

 2 ك اي ةزمحلا لدبأ
8 

 َ 6 اي ةزمحلا لدبأ
8< 



 رخل ةيط تطورا رقل تاو فلس للشام ا _ةظيفقاكاب

7ببببب77ب7ب7ب7777بببسصطسللو
 يلا لا الا الا ا ل 0 011 ا ا ا ا ا بب

 (نمحرلا ةروس)نايب

 ةثالثلا يف لدبلا ثيلثت

 ةزمه ا لدبأ

 ع



 (نمحرلا ةروس)نايب

5 
 و 024 0-7

 ترصدلف

 ةثالثلا يف لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 لذبلا ثيلعت
 ءارلا قيفرت له

 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو



 هايل
 رتل يطير ورانا قل تبان تاني للشاب

 اتا
ا وسال ووو رو د روسو ت3

 27 تشات تم هللا اد

 « (ةنجفإولا كوش ر

 (ةعقاولا ةروس)نايب

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لدبلا ثيلثت

 يازلا حتفب اهأرق

 لقن  ةزمه لا لدبأ

 ءارلا قيقرت

 لقت



 لقن

 لقن

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن

 ةلص

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ًافلأ ةيناثلا ةزمه لا لدبأ

 اهلهس وأ عبشملا دملا عم

 ًافلأ ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 اهلهس وأ عبشملا دملا عم

 - لدبلا ثيلثت - لقن

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 ًافلأ ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 اهلهس وأ عبشملا دملا عم

 (ةعقاولا ةروس)نايب

 3 ته 2

 انا امدظِعَو



 دايت
 رتل يطلب نافل ناو تلا رس لضم ا

ر7بب772>”تتتت+42جمل
ا ل لا الا ل 1 لا 0 101 0 1 ا ا 

 يلل

 (ةعقاولا ةروس)نايب قرزآلا

 ًافلأ ةيناثلا ةزمه لا لدبأ

 اهلهس وأ عبشملا دملا عم

 هيد ١١ اقلأ ةيناثلا ةومتحلا لدبأ

 اهلهس وأ عبشملا دملا عم

 متنا - متنا

 و و
 م.

21 

 متيهرفا - متيترفا

37 
 هر م ب +

 0 مثلَ ةمثناَ عم افلأ ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 هر 9 َّ أ ب

رَ دن ةلص اهلهس وأ عبشملا دما
 0 تَ

 ًافلأ ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 اهلهس وأ عبشملا دملا عم

 عم ًافلأ ةيناثلا ةزمحلا لدبأ

 ةلص اهلهس وأ عبشملا دملا

 لدبلا ثيلثت

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءازلا قيقرت

 لقن
 .(اصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو



 شرو ةياور

 أوتَماَء  أوُنِماَء

 وفد جم

 - ٌريِبك

 ١ طير روش روس «

 نيد ةروس) نام
 ٍضْرالَآَو



 00050 2525 2 ت99
 ل #### # # آأآ| ١__-_--جج7لا
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 واولا دعب ةزمهلاب اهأرق
 لصتملا دملا عم

 هفلخب ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت  لدبلا ثيلثت

 هفلخب ًافقو ليلقت

 لدبلا ثيلثت
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 (ديدحلا ةروس)نايب قرزألا

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 امهيف لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 ةحوتفم ءاي ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت
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 اكلنا َدَقَو

 رصقلاو دملا

 ًافقوو ًالصو

 ةزمه لا ليهست هل

 دملا عم مورلاب

 اهلافر لأ رصقلاو
 ةنكاس َءاي

 عبشملا دملا عم

 ددشو ءايلا حتف
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 ءايلا مضب اهأرق
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 لدبلا ثيلثت
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 ةزمهلا لدبأ

 امهيف لدبلا ثيلثت

 ةلقلقلا عم ميجلا نكسأ

 دارفإلا ىلع فلألا فذحو

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت
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 كيِدَق هفلخب ءارلا قيقرت
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 لقن

 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت

 فالخ الب ليلقت
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 هفلخب ءارلا قيقرت
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 نيسلا رسكب اهأرق
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 ىلوألا واولا ففخ

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ءارلا قيقرت
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 دررخلا ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءازقلا روب لابتوب

 قرزألا

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 ةيصلاخ اواو: ةرهخا لال

 ءارلا قيقرت  ةحوتفم
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 قرزالا

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ًافقو ليلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق
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 ةيناثلا ةزمهلا لهسو اذو ىلا 07 0 0

 ةصلاخ ًاواو اهلدبأ وأ اواو الدب وأ ةيناثلا
 ةروسكم ةصلاخ

 ةزمهلا لدبأ
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 ©هفلخب ماللا ظلغ

 لقت

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت - لقن
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 دررخلا ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءازقلا نوبت لابتوب

 قرزألا

 -لقن -«غلاب» نيونتب اهأرق
 هيلعو (هرمأ» ءار بصن

 ةلصلا

 نيب ةزمهح ا ليهستو ةزمهلا

 ليهست هل ًافقوو ءالصو

 مورلاب ةزمهلا
 اهلادبإ وأرصقلاو دملا عم

 عبشملا دملا عم ةنكاس ًءاي

 لدبلا ثيلثت
 هفلخب ءارلا قيقرت  ةزمهلا لدبأ

 ينناهبصألا | (قالطلا ةروس)نايب

 نيونتب اهأرق 101
 -لقن -«غلابا دورما غلب

 (هرمأ) ءار بصن

 ءاه مض هيلعو

 عيرعملا

 ةنكاس َءاي اهلادبإ وأ

 عبشملا دملا عم



 قرزألا

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت
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 هفلخب ليلقت  لدبلا ثيلثت
 لقت

 فاكلا مضب اهأرق

 ءايلا حتفب اهأرق

 لدبلا 7 لقت

 ةزمهلا لدبأ

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 لقت

 (قالطلا ةروس)نايب

 يرخا



 رشتلا ةيط قيرط عزناةنازقلا تاو[ تلات للشام. ظةنكتتت
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 (قالطلا ةروس)نايب

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(اضفتس ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب

 م اسس 2
 » لطيرجَبلا الموس »

 قرزألا

 عم ءايلا دعب ةزمهلاب اهأرق

 لصتملا دملا

 لقن

 دعب ةزمه لاب اهأرق ءايلا دعب ةزمه اب اهأرق
 عم ءاي لصتملا دملا عم دملا عم ءايلا

 ليهستو لصتملا 5000 1
 ةيناثلا ةزمهلا ةيناقلا ةرمهلا ليهستو
 اواو اهلادبإ وأ ةصلاخ اواو اهادبإ وأ

 ةروسكم ةصلاخ ةروسكم



 (ميرحتلا ةروس)نايب قرزآألا
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 كبت َنَم لقن
 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءاظلا ديدشتب اهأرق

 هفلخب ليلقت
 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لادلا ديدشتب اهأرق

 هفلخب ءارلا قيقرت
 "” نيلاحلا يف

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 امهيف لدبلا ثيلثت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)
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 (ميرحتلا ةروس)نايب

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت



 (ميرحتلا ةروس)نايب قرزألا

 فاكلا رسكب اهأرق
 اهدعب ٍفلأ ةدايزو ِهيلَتكَو يملا ةدايزو ءاتلا حتفو هبلتكو فلأ ةدايزو ءاتلا حتف
 دارفإلا ىلع دارفإلا ىلع اهدعب

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم ةروسلا يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 » قبلا و »

 (كلملا ةروس)نايب



 ررخلا ةيط قرط وما ةنارقلا فا ءازقلا روت هلابتاب

 قرزألا
 ةلخب ايلقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 -لقن نيللا طسوتو دم

 ةلص لقن

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن
 ةيناثلا ةزمهلا لهس

 ًافلأ اهدبأ وأ

 ًءاي ةيناثلا ةزمه لا لدبأ

0 

 لفت

 ةحوتفم ًءاي ةزمه لا لدبأ

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 (كلملا ةروس)نايب

 ةزمهلا لهس

 ةيناثلا

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ءاي

 ل

 ا

 ةيناثلا ةزمهلا لدبأ

 ةحوتفم ٌءاي

 تابثإب اهأرق
 ًالصو ءايلا



 قرزألا

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق
 لصفنملا دملا عم

 لقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةرسك مايشإب اهأرق
 مضلا نيسلا

 د

 (كلملا ةروس)نايب

 وأ © ريحت

 ىىإأوَرَي



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس هقلت

 (كلملا ةروس)نايب قرزألا

 : | ىكلهأ َنإ مثير َلُق | ةيناثلا ةزمهلا لدبأ  لقن

 نيكس نإ ركز نأ نأ .٠ عيهلا دلل عماقلا | *
 ل ا ا

7 
 نيرفيكلا فالخ الب ليلقت

 اًنَماَع لذبلا هيلع

 َحّبْصا نإ ةُرمتيتَرَأ لق | ةيناثلا ةزمهلا لدبأ  لقن
 َحَّبْصاَنِإ متي نأ لق | عبشملا دملا عم ًافلأ
 لق لسن اهاطف وأ

 ةزمه لا لدبأ

 » ىلكَبلا و م,

 (ملقلا ةروس)نايب قرزألا
 و واولا يف نونلا ماغدإب اهأرق

 مَلَقْلاَو تن 0
 ِض "”هنع فلخب ةنغلا عم

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح قرزألا قفاو (1)



 لقن- ةلص

 ءابلا حتفب اهأرق

 ةروسكم لادلا ديدشتو

 هفلخب ءارلا قيقرت
 4ك نيلاحلا 2

ٍ- 500 1 8 

 الصو اهميخفت عم افقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 رشا ةيط تيزط ىزماةفازقل قوافل نبتسم 0

 أ 0-010 و وكم يَ
- 

 لئدات
6 

 رو دل و مو سس

 :تجاف
60 

 كنوقلزَيل

3 7 

 ركل
5 

 مد
© 

205 



 شرو ةياور

 د مول
 كنردا

0 

 و هه هع

 ةلص ٌةَذَخَأ مه َّدَحَأَف

 8 7 هر
 لقن انإ © ةيبار

 ءارلاقيقرت | رد
 لاذلا ناكسإب اهأرق نذأ عمد

 لقن ٌضَرأل

1 2-0 
 هوا نم

 أوُءَرَقَأ



 ركل ةيط قير وما ةنارقلا فا ءارقلا روت لابتوب

 قرزألا

 :ناهجو اهيف هل

 «لضفحتك ءاملا ناكسإ تا

 لقنلا -2

 لقن

 لدبلا ثيلثت لقت
 لدبلا ثيلثت لقت

 لقن

 :ناهجو اهيف هل

 ماغدإلا -1

 نودب ةتكس عم راهظإلا -2

 ةنكاسلا ءاهلا ىلع سفنت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت
 امهيف هفلخب ءارلا قيقرت

 ةزمهلا لدبأ

 :ناهجو اهيف هل
 ماغدإلا -1
 عم راهظإلا -2

 سفنت نودب ةتكس
 ةنكاسلا ءامملا ىلع

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 ةزمهلا لدبأ



 (ةقاحلا ةروس)نايب قرزآلا

 لاذلا ديدشتب اهأرق

 لقن

 لقن

 (جراعملا ةروس)نايب
 لَم - مص

 _- 5 2 ف



 يسم ون ربل نسم كج دن 127772777777777. ل0272 ل هم ل وب ظنا رقلا فيان وقلا رويت هلت هنافن

 فذحب اهأرق

 ةيناثلا فلألا ةيناثلا فلألا فذحب اهأرق

 لادلا دعب يتلا دارفإلا ىلع لادلا دعب يتلا

 دارفإلا ىلع
 ماللا ظلغ

 ةلص



 (جراعملا ةروس)نايب قرزألا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ” نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 داصلا نكسأو نونلا حتف

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ًالصو نونلا مض -لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)



 ص 5

 ملأ © اًراَوْطَأ

 اَجاَرِس

 ضرألا

 دركتلا ةيط قيرط ورع ةنارقلا فيا ءارقلا وس ةلئبشاب

 قرزالا

 ةلص  ةزمهلا لدبأ

 لقن هفلخب ًافقو ليلقت

 ةزمهلا لدبأ

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 ةفاضإلا ءاي حتف

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص

 ةلص

 ةلص

 لقن

 ءارلا قيقرت

 لقن

 ءارلا قيقرت  ةلص

 لقن

 لدبلا ثيلثت

 واولا مضب اهأرق

 3 الرس هس
 اًواَوُطَأَد 2 010

 َرَلأ و ًراَوطَأ هك ملأ

© 

 ٍناهبصألا

 ةلص  ةزمه لا لدبأ

 لقن

 ةزمهلا لدبأ



 قرزألا

 لقن

 «” نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 ةلص  لدبلا ثيلثت

 لقن

 لقن

 © نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 ءايلا ناكسإب اهأرق

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا لدبأ

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 درخلا يطير مرفأ ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب

 1 هيل
 « نيل يش »

 (نجلا ةروس)نايب

 َّىحوا لق
 اًَماَف

 وَ

 ردن
 و و

 و

1 

6 

41 
 رهن
5 

 ًءاي ةزمه لا لدبأ



 الإ ا َدَحملُم
 رو, --5 2 هر

 لدبلا ثيلثت

 ةزمهلا لدبأ

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 لقت

 ءايلا ناكم نونلاب اهأرق

 ةزمهلا رسكب اهأرق

 ةدايزو فاقلا حتفب اهأرق

 ماللا حتفو اهدعب ِفلأ

 لقن

 ءارلا قيقرت

 (نجلا ةروس)نايب
 سر مر

 داَراّما

3 

 انإَو
 و

 ضزالا
3 

 انإَو



  _دايدتتلو
 رقما يطور ناقل تبان فلاي للضاو

 يبطل
 ىلا لا سلا الا 1 دل 0 10100 1 ا ا ا ا

 (نجلا ةروس)نايب قرزألا

©” نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت
 

 لقن لقت
 ةفاضإلا ءاي حتف

 هفلخب ءارلا قيقرت

 (لمزملا ةروس)نايب
 و صو

 ّصقناوأ

 وأ © ًاليلق
- 2 7 

 نإ © البتر
 م.

 .ةاصو اهميكشت عي اذقوذارلا قيفرتمل اك 6



 (ًاعم أ و ُمَرَقأف

 ةلخب ليلقت

 ءافلا ضفخب اهأرق

 ةلصلا عم ءاحلا رسكو

 ةيناثلا ءاثلا ضفخب اهأرق

 ةلصلا عم ءاحلا رسكو

 هفلخب ءارلا قيقرت

 امهيف لدبلا ثيلثت

 (لمزملا ةروس)نايب



 رفا ةيط قرط عرباةناقلتاوا[ تلي للشام ظنتتتت
.”7777727

 يلا لل اعلا ا ل0 00 1 اا 

 (لمزملا ةروس)نايب قرزالا

 امهيف لدبلا ثيلثت

 لقت

 ماللا ظلغ

 لدبلا 3 لثت

 ” نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 « رثتكلا وش

 قرزألا

 ةددشم ءارلا رسكب اهأرق

 ةفاخي ها لاق و

 هر

 فافعل ف

 فالخ الب ليلقت

 اصور اهميكشت عي اذقوذارلا قيفرتمل اك 6



 (رثدملا ةروس)نايب قرزألا
 لقن

 لدبلا ثيلثت
 لقن

 تلميع لإ قفز
 ةزمهلا لدبأ

 فالخ الب ليلقت

 فالخ الب ليلقت

 ةلص

 امهيف لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 لدبلا ثيلثت

 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت

 © نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 رثتلا ةيط يرط عزباةنازقلاتاواتلا نيس ةللسأ ..ظنكشتد
 ىلا لل الا لا 1 ل ا اا ا اا ت7 تت لجل

 (رثدملا ةروس)نايب

 ءارلا قيفرت

 ءافلا حتفب اهأرق

 ةلص

 هفلخب ليلقت  ةزمهلا لدبأ
 ءارلا قيقرت  لدبلا ثيلثت - لقن

 فاللخ الب ءارلا قيقرت

 ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 ءارلا قيفرت



 شرو ةياور

 »1 يَماَمِقل و 0

 (ةمايقلا ةروس)نايب
 و هوم

 ءارلا حتفب اهأرق

 لقن

 لفت

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت  لدبلا ثيلثت  لقن

 لقن  ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت
 معداو تكلا كر ءارلا يف نونلا مغدأو تكسلا كرن

 وهو) ءارلا يف نونلا ٠
 (صفح يهجو دحأ وهو)



للشوي
 زرقا ةيط تطور ناقل تبان فلس 

 رب بستخ7ل او
 يلا ل اصلا ل ل 1 01 1 ا ا ا

 (ةمايقلا ةروس)نايب

 لقن

 لقن

 - ءايلا ناكم ءاتلاب اهأرق

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت لقن

 هفلخب ليلقت



 (ناسنإلا ةروس)نايب

 َنَفإلآ

 ٍجاَشْسَآ ةَفَطُ
2 

000 
 0 2 م

2 9 2 

 انإ © اًريِصَب |” تناحا يف هفاخب ءاراا قيفرت
 لقن

© 1< 02 

لاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت
 اككاَش “© ني

0 

 و ت مه

 انا © اروفك لقن

 تيرفكلل هضتاخا نت

 اك رقد“ و نيونتلاب اهأرق يا كد اهأرقو ًالصو نيونتلاب اهأرق

 السلس وهو فلألاب اهيلع فقولا دنع

 -9 نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 لقن

 ةفلعسوا لا وو

هفلخب ءارلا قيقرت
 4 نيلاحلا يف 

 1 سف هه ع

 اريِعسَو
 نا ©

صو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)
 .ًال

 مو هييسا ياسو زارا ير

 يرام يوتا (درسلاب
 رامجت عر ووو



وو ا ةنازقلا قباء[ فلا رعي ت تلات ل داينقتاو
 دا هيد يرط 

بب7ت7”>ت7ت؟تتتخخججلاب
 يلا لا اصلا ا لا 0 101010 1 ا ا ا ا ر7بلب

 (ناسنإلا ةروس)نايب قرزالا

 7 "” نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 -© نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن
 هن 00 تن رك 0

 انا © اًروُكش لقن

نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت
 © 

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت

لاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت
 © ني

5 
 امنا (©9 اريِساَو ما هو ايس

 لدبلا ثيلثت
 لفن

 © نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (2)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (3)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (4)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل امك (5)



 (ناسنإلا ةروس)نايب قرزألا

 وقف 2 |نيونتلاب اهأرق  ءارلا قيقرت
 فتولا دنع اهأرقو ًالصو

 فلآلاب اهيلع

 نيونتلاب اهأرق  ءارلا قيقرت
 فتولا دنع اهأرقو ًالصو

 فلآلاب اهيلع

 "” نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 .* نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت
 رسكو ءايلا ناكسإب اهأرق

 ءاممل

 ءارلا قيقرت

 ا

 انإ ح2 اًروُكشَم لق
 وَ اَمْثاَء تمت لقن- لدبلا ثيلثت_ةلص

 تا © اليوط لقت



  طيققال
 رقما ةيط طوب ناقل نان فلاي للضو

7707 ت7ت7تتبتتت”+جلا و
 يلا ل اصلا ا لا 1 10101 1 ا ا 

 (ناسنإلا ةروس)نايب

 » تالي ل م,

 (تالاسرملا ةروس)نايب

 ِترِشْنْلآَو
0 

 اًركِذ
3 02 

 ٌواارذغ لقن

 لقن_لاذلا مضب اهأرق



 ٍناهبصألا |(تالسرملا ةروس)نايب قرزألا
 ديدشتب اهأرق

 لادلا
 اًنَرَدَقَف لادلا ديدشتب اهأرق

 1 هفلخب ءارلا قيقرت

 لفن لقن

 هفلخب ىلوألا ءارلا ققر

 ةزمجلا ليهست

 دعب فلأب اهأرق

 عمجلا ىلع ماللا

 ةزمهلا لدبأ

 ماللا دعب فلأب اهأرق

 عملا لع
 ةزمه لا لدبأ

 هفلخب ءارلا قيقرت

 .(ًاصفح ًاقفاوم) ءار وأ مال اهدعب ىتأ



  ظينقتو
 رشا ةيط رطب ةنازفلا تاء تاس للشإوا

7ت2ت2727ت7تتاتب7ب7ت7بتبتت7ت7بتْكل.
 ىلا لا لا ا ا 7ت

 « ابَبلا وش »

 (ابنلا ةروس)نايب

0 

 رو
 تدرصعملا ءارلا قيقرت

0 

 31 0 ه6 م

 نا © افافلاتدنجو
 م تن

 لقن - لقت لقن - لقن

 ةزمهلا لدبأ نوتات مالكا

 ديدشتب اهأرق
 و عا

 اياكم 8-5 وص تآ
1 

 لإ © اًباَرش



 (أبنلا ةروس)نايب

 ءابلا مضب اهأرق

 لقت

 نونلا مضب اهأرق

 لقن

 لقن  لدبلا ثيلثت

 « اياَكاَتْلا وبوس »
 ا

 قرزألا

 لقن

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 اهأرق  ءارلا قيقرت
 ةزمه

 رابخإلا ىلع ةدحاو
 كارلا قفرت

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقوت



 نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 00 : )نايب قرزألا
 اتت طلخا د ِ 0

 ا

 لقن

 -يازلا ديدشتب اهأرق

 فالخ الب ليلقت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 فالخ الب ليلقت

 ءارلا قيقرت  لدبلا ثيلثت  لقن

 -لدبلا كيل لفن

 تفلا (10)



 قرزالا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 تاو دانا زوما رون

 م يحلاسا سدا

 لقن

 لقن

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 (تاعزانلا ةروس)نايب



 درشلا ةيط ير يبا هنا رقلا كاءانرقلا روق للباب كادقت
 3 | ببي ل*لشلسلسل٠ل٠لشطشصشطشطصطيطسطيطلطلطلصلصل ص طسطسطيسطسشسشسللل/للبلتلل

 (تاعزانلا ةروس)نايب
 ”ص #١

 اينذدلا
0 



 شرو ةياور

 »1 0 و 0

 فرر ةرزآلا
 7 )نايب 1

 ( سبع ل - 0

 21 ها

 3 هفلخب ليلقت - لقن 2 3

 نيعلا مضب اهأرق

 فالخ الب ليلقت

 داصلا ديدشتب اهأرق

 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت
 هفلخب ليلقت
 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت
 لقت
 لقت



 ةايقنشت
 رقما ةيطورطوب ةنازقلا تاء[ تاس للشإوا

7ببببب7بب77بببببصسسسللاوب
 ملال لل اللا ا 1 1 1 ا ا ا ا ي7

 قرزألا

 ةيناثلا ةزمحلا لهس

 لفن

 ةزمه لا رسكب اهأرق

 لقت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن

 ا 2
 » زيبوجتلا ةلوش »

 (ريوكتلا ةروس)نايب

 ا 1

 ترّوك



 قرزالا

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 دما ءارلا يلق
 لدبلا ثيلثت - فالخ الب

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 ءارلا قيقرت

 لقن

 هفلخب ليلقت

 ةحوتفم لادلا ديدشتب اهأرق

 ءارلا قيقرت
 لقن

 ماللا ظلغ

 (ريوكتلا ةروس)نايب

 و و



 دركتلا ةيط قيرط ورع ةنارقلا فيا ءارقلا زيوس ةلليتاب

 (راطفنالا ةروس)نايب

 (نيففطملا ةروس)نايب
 م وعيب م ع 1 و ري

 »و
 و عم
 نوريبخ
 هل ردو

. 

 راج
5 2 

 َكلَردا

 اَذِإ © ٍريِثَأ وع 2 نك هدو
- 

 ١ د

 و

 اَكتياَء

 لقن

 ءارلا يف ماللا مغدأو تكسلا كرت

 (صفح يهجو دحأ وهو)

 فالاخ الب ليلقت  لقن



 (نيففطملا ةروس)نايب

 َراَرَب الآ

 ِكياَرالَأ

 أوتَماَء لدبلا ثيلثت

 ةدايزب اهأرق 1
 دانلا دعب فلا هذان ماس
 ءاقلا لع فلا 0

 لدبلا ثيلثت
 فال الب ليلقت

 لقن

 لدبلا ثيلثت  لقن
 ©” نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 ركل ةيط قير هما ةنارقلا فا ءازقلا روت لابتوب
 م 3111ي224ييييييييليي#شؤ«اهههعء

 (قاقشنالاةروس)نايبآأ - قرزألا
 ددشو داصلا حتفو ءايلا مض

 «.هفلخب ليلقت مالا

 «ماللا قيقرت عم ليلقتلا)

 هفلخب ءارلا قيقرت

 لقن - ""نيلاحلا يف
 لقن دةنإ (2) اًروُرَسَم

 «©نيلاحلا يف هفلخي ءارلا قيقرت

2 3 

 دهنإ (2) اًريِعَس

 ةزمه لا لدبأ نوئِمؤي رو دو

 لقن-لقن جريب دعي
 لدبلا ثيلثت : 9 -

 ةلص

 هفلخب ءارلا قيقرت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (2)



 شرو ةياور

 »1 هوما و 0



 رفنلا ةيط قيرظ نبا ةيارفلا تاواقل يب ةللسأ|.... كيشنتد
 قلل لا اللا ل 1 ل ا ا ا تت - 777-21

 ») قانا د م

 « لكلا وش »

 (ىلعألا ةروس)نايب

 لَغألا



 0ن 4 رر

 ه- و5 ْ 0 8 ارلا سب رس

 لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت  لقن 1

 اهققرو 0
 ًافقو هفلخب ليلقتلا عم

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت ةزمهلا لدبأ

 ءارلا قيقرت  لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت

 .ديرجتلا قيرط نم حتفل فلا (10



لشات
 رخل ةيط تطورا ناقل تبان فلاي ل

 يلا لا الا ل ل 1 ا رب بس77للللا ب

 (ىلعألا ةروس)نايب

 والا

 كا كك
 « مْيَساَجْلا طوس »

 (ةيشاغلا ةروس)نايب قرزأالا

 أ م - 0 م 2

 َكِيتَأ َلَه هفلخب ليلقت  لقن

 ليلقتلا ىلعو هفلخب ليلقت

 ظيلغتلا حتفلا ىلعو ماللا قيقرت

 لدبلا ثيلثت  لقن

 لقن

 ءاتلا مضب اهأرق

 ءاتلا عفرب اهأرق

 لقن



 « دجكفلا وش »

 قرزآألا

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 لقن

 هفلخب ءارلا قيقرت - لقن

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 لقن

 لقن

 لقن

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 - ةفاضإلا ءاي حتف

 ًالصو ءايلا تابثإب اهأرق

 (رجفلا ةروس)نايب

 لَه © ِءِرْسَي

 مل رج
 مرِإ © داعب

 © ءِياَوْلَأ
 م5 هءس

 نوعرف

 ا ص
 كانثإب اها زق

 ًالصو ءايلا



 خلا يطب قرط مم ةنارقلا فا ءازرقلا روب لابتوب

 (رجفلا ةروس)نايب قرزألا

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 لقن

 »1 لكلا و 0

 (دلبلا ةروس)نايب

 َنسإِلآ

- 

 َرِدَقَي
© 

 هس هد 9 2
 ُبِسَعأ جاَّذَبل : جاد و هج | 2<

 ملأ و َدَحأ ١ ملأ و َدَحَأ 220-00 7 79

 َكِيرْذُأ َكنَرْدُأ
 قفز

 ٌمدعطا وأ © ةّيقَر ةن  لقن ٌمدَعظِإَوُأ ج)ِقْبَقَر
 ن7 دع 220110 571 51 كج ه2

 وا (2) ٍةبرقم وأ (2) ٍةَبرقم
 أوتْماَء أوتَماَء



 قرزالا

 ةلص

 ةيدهاواو ةزمشلا لكنأ

 0 2م
 ل هي 93 20و 0

 اًيدباَح

 ه4 ود
 اًدمه

2 
 دصوم
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 مثنلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس 204
 هّدلا ةبي قي نم *

 (]ةبدح]#آ#آ#]آ#ك#]#]##آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ#]#]#آ]آ]آ]آ]آ#“]#آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ]آ#]خ#آ##آ#آ]آ]آ آ آآ####ث /يييييح 777ج شاسع

 (ةيثاحلا ةروس)ن - وس فرر ةيناحل اس ةرزالا

 قي اولا ل افلاب ع | رى

 ةلخ 4*2 5

 »1 ليلا و 0



 قرزالا

 هفلخب ءارلا قيقرت

 فالخ الب ليلقت

 - لدتا هيد زق
 ءارلا قيقرت

 -لدبلا كيلع - لق
 ءارلا قيقرت

 م ا

 ليلشلا يك اهرب حبا

 هفلخب ًافقو ليلقت  لقن

 هفلخب ًافقو ليلقت  لقن

 ةزمهلا لدبأ

 هفلخب ليلقت -لقن

 (ليللا ةروس)نايب
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 » عقلا ووش »

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 -لدبلا ثيلثت  لقن

 هفلخب ليلقت ليلقت  لدبلا ثيلثت

 2و
 » تر الوش سلا قوش »

 صفح

 كَرْزو

 َكَرْكِذ
 ءدو
 ّنِإ © اًرَسي 9



 شرو ةياور

 نال هيو

 »» ةلمجلا وش »»

 لقن

 ةزمه لاو ءارلا ليلقت

 لدبلا ثيلثت_فالخ الب

 ةيناثلا ةزمحلا ليهستب اهأرق

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإ وأ

 ء'
 ني

 ع نما -



 درشلا ةيط قرط هما ةنارقلا فا ءازقلا روت لابتوب

 (قلعلا ةروس)نايب قرزألا
 لقن

 2 فاللخ الب ليلقت

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإ وأ

 لقن

 ةيناثلا ةزمه لا ليهستب اهأرق

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإ وأ

 فالخ الب ليلقت

 » فاعلا و 0

 .ديرجتلا قيرط نم حتفلا هلو (10)

 .ديرجتلا قيرط نم حتفلا (2)



 شرو ةياور

 »1 مَع و 0

 قرزالا
 لقن

 ةزمهلا لدبأ

 لدبلا ثيلثت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 ماللا ظلغ

 ةزمهلا لدبأ

 لقن

 فالخ الب ليلقت
 ازو ءايلا نكسأ 5
 هدول ةزمه اهدعب دازو ءايلا نكسأ

 ةحوتفم ةزمه اهدعب
 2 لصتملا دملا عم ةحوتفم

 55 3 4 لدبلا نلفت

 ١ / هفلخب ءارلا قيقرت
 --- ةزمه اهدعب دازو ءايلا نكسأ ازو ءايلا نكسأ ١

 ةحوتفم ةزمه اهدعب

 لصتللا دلل عم لصتملا دملا عم ةحوتفم



 دنتلو
 رم يطور ناقل تبا تسي للشاب

 ل
 22_77 تتر كر ل0 ل 1 ا 1 ا

 ديرب ثنو

 » ملول روس ج

- 
 و ا ع

: 

 ءارلا قيقرت

 هفلخب ءارلا قيقرت

 .ًالصو اهميخفت عم ًافقو ءارلا قيقرت هل اك (1)



 و 9

 ل ا
 « نككملا طوس

 ل
 »» هاكشلا روش

 قرزألا

 نيسلا رسكب اهأرق

 فالخ الب ليلقت

 لقن

 ةيدم اواو ةزمهل اواوقروملا كذنأ



 هايتك
 رطب ةنازفلا تبا تلا رس للشات.

 رفا ةيط

 قال ل دة لا لا 1 ا ا ا تت لل تتبتبججو

 »ظ)ظ ةليتِفلا و 0

 قرزآألا

 ””نيلاحلا يف هفلخب ءارلا قيقرت

 ةيناثلا ةزمهلا ليهستب اهأرق

 عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإ وأ

 ماللا ظلغ

 لدبلا ثيلعت

 .ةاصو اهميكشت عي اذقوذارلا قيفرتمل اك 6



 شرو ةياور

 »1 رووحلا وس »

 « ايصَيلا كوش »

 ( شروو صفح نيب اهيف فالخ ال »

 44 341 و م«

 قرزآألا

 حتفلا ةلاح يف ماللا ظلغ
 هفلخب ليلقتلا عم اهققرو

 ءاتلا عفر



 ايت ةشاو
ةنازفلا تبا تلا سيس ةللشا

 رقما ةيط رطب 

 قال ل دة لا لا 1 ا ا 0 تت ان لل لبلتتجججو

 « ضالخجلا كوش »

 قرزألا

 _واولا ناكم ةزمحلاب اهأرق

 لقت

 مو
 » ساكت اطلوش

 ىتأ اذإ اهمدعو ةنغلا نم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف فلخلا نم مع ءزج يف ينابصألل ام ٌمولعمو

 :(اضفح ًاقفاؤم) ءار وأ مال اهدعب



 شرو ةياور

 ةبيطلاو ةيبطاشلا ىقيرط نيب شرو ةياور يف تافالخلا
 ةبيطلاو ةيبطاشلا نيب تافالخلا عمجأ نأ تدجو ةفرعملل ًاليمكتو ةدئافلل ًاماهتإ

 ملعلا بلاط ىلع لهسيل يناهبصألاو قرزألا هيقيرطب شرو مامإلا ةياور يف

 :كلذ نايب كيلإو «(ءايشألا زيمتت اهدضبو)|هنيب قرفلا ةفرعم

 :ةلمسبلا - 1

 :قرزألا -أ

 «ةلمسبلاب لصفلا -1 :هجوأ ةثالث نيتيلاتتملا نيتروسلا نيب هل :ةيبطاشلا يف -

 .ةلمسب الب لصولا -3 «مدقملا وهو ةلمسب الب تكسلا -2

 .قيرطلا بسح رثكأ وأ ةقباسلا هوجولا نم هجو قيرط لكل :ةبيطلا يف -
 .( صفح نلثم) اذحاو الوق ىيترؤسلا نيب لمسي :ناهبصألا كان

 :لصفنملا دملا -2

 .تاكرح تس عابشإلا ةبيطلاو ةيبطاشلا يف :قرزألا

 .طسوتلاب وأ رصقلا قيوف وأ رصقلاب هأرق :يناهبصألا -

 :لصتملا دملا - 3

 .تاكرح تس عابشإلا ةبيطلاو ةيبطاشلا يف :قرزألا

 .عابشإلا وأ طسوتلا وأ رصقلا قيوف :يناهبصألا -

 (لصتم .لصفنم) :نيدملا ءاقتلا -4

 .(6«6) :قرزألا

 2.2.2.212: 2«3(:)2«4(222«06) :يناهبصألا -



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 :لدبلادم - 5

 هجو قيرط لكلف ةبيطلا يف امأو «(6 :4 ,2) هجوأ ةثالث ةيبطاشلا يف :قرزألا -أ

 .رثكأ وأ ةقباسلا هجوألا نم

 .ًادحاو ًالوق ناتكرح رصقلا :يناهبصألا -ب

 :يف قرزألل -

 :ةبيطلا يف امأو «ناتكرح لدبلا :ةيبطاشلا يف درو ثيح # َليِوَرْسِإ # ظفل -

(4.2. 6). 

 * ىنوُتَأ تْمَأ  َنيتْؤأ # :وحن ءادتبالا لاح لصولا ةزمه تابثإ نم ئشانلا لدبلا -

 .(6 :4 «22) :ةبيطلا يف امأو «ناتكر ح لدبلا :ةيبطاشلا يف

 :زومهملا نيللا دم -6

 وأ 2) :هجوأ ةثالث هيف هلف ةبيطلا يف امأو «(6 «4) دمي :ةيبطاشلا يف :قرزألا -أ

 .4«ِةَعّيَهك» وحن .(6 وأ 4

 .«ةءّوّسا» 4ع ىَكا> .4ةَعّيَمَك» :وحن ًادحاوًالوق رصقلا :يناهبصألا -ب

 :هجوأ ةثالث اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «(6 «4) :ةيبطاشلا ين :4ٍءّىَّش» يف قرزألل -

 .ناهجولا وأ 6 وأ 4

 ةيبطاشلا يف قرزألا اهأرق (2 :ىروشلا) 4«ّقَسَْع و «(1 :ميرم» «ضقيهك 7- ١»

 .تاكرح 6 وأ 4 وأ2 اهدم“شرولف ةبيطلا يف امأو ءتاكرح 6 وأ 4 امهيف نيعلا دمب

 .نيعلا دم ةيثالث يف ًاصفح شرو قفاو (1)



 77 هاك
 شرو ةياور

 يف دجوي هنإف ةبيطلا يف امأ ,ميظعت دم دجويال ةيبطاشلا يف :ميظعتلا دم -8

 .ميظعتلا دمب يناهبصآلل قرطلا ىدحإ

 ناك نمل عابشإلا غلبي ال تاكرح عبرأ رادقمب لصفنلا َّدملا ئراقلا دمي نأ وهو

 هَلِإ آل ١ :ىلاعت هلوق نم(ال)يف فلألا دم وهو.نورداحلا ايس ال رصقلا هقيرط

 يف ةغلابملا دصقب يونعم ببسل 4كنأ اّلِإ هَل آل > :4وُه اّلِإ هل آل > :4كّنآ اّلِإ
 ناك نمل هنسحتساو يرزجلا نبا مامإلا هراتخا عونلا اذهو ءلجو زع هللا ميظعت

 دم نع ةيبطاشلاو ريسيتلا قيرط نم دري ملو .ميظعتلا باب نم رصقلا هقيرط
 .انلق امك ءيش ميظعتلا

 دوجوو ةغلابملا امهو «ناببس عمتجا هنوك ىلإ ريشي :تلق: يرزحلا نبا لاق

 دم نوققحملا ءاملعلا بحتسا دقو ءرهاظ ديج نارهم نبا هلاق يذلاو «ةزمحلا

 .انركذ اهب ًاراعشإ هللا الإ هلإ الب توصلا

 حيحصلا بهذملا ناك اذهلو :(راكذألا باتك يف) هللا همحر يوونلا مامإلا لاقو

 عام

 لاوقأو «ربدتلا نم هيف امل 4 ُهّللَأ اّلِإ َهَلِإ آل » هلوق ركاذلا ذم بابحتسا راتخملا

 .ملعأ هللاو ةروهشم اذه دم يف فلخلا ةمئأو فلسلا
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 :هب لمعلا طورش

 دم هجوب ذخألا دنع اهب مازتلالا نم دب ال ةنيعم ًاطاقن نوررحملا طرتشا

 همحر تايزلا خيشلا لوقي اذه يفو ءرصقلا يف فالخلا باحصأ اهيسال ميظعتلا

 :(ميركلا حتف حيقنت)يف هللا

 اللقم ناك ةاروصت نإ نولاقلا بوند نكرتا اذكو

 لصح بوقعي هعم ريثك نباىوس ةنغ كرت عم ميظعتلل ٌّدمالو

 ىلعو ةرْوتلآ »)يف ليلقتلا هجو ىلع ميظعتلا َّدم دمي ال نولاق نأ :كلذ ىنعمو

 يف بوقعيو ريثك نبا ىوس ةبيطلا قيرط نم ءارلاو ماللا يف ةنغلا كرت هجو

 .ءارلاو ماللا عم ةنغلاب نايتإلا

 رصق باحصأ نم ئراق لك جهنم انل ققحتي تايزلا خيشلا مالك لالخ نمو

 :هكرت وأ ميظعتلل ّدملا يف لصفنملا

 ميظعتلل ناّدمي ال :يناهبصألا قيرط نم شروو «يناولحلا قيرط نم نولاق“

 ةبسنلاب اهيف ةضحملا ةلامإلاو يناولحلل ةبسنلاب 4 ةرَوّتلآ » يف ليلقتلا كرتب الإ
 .ءارلاو ماللا يف ةنغلا كرت كلذكو «يناهبصألل

 :نآرقلا يف ميظعتلا دم عضاوم نايب كيلإو

 «(158)فارعألا«(106 «102)ماعنألا «(87)ءاسنلا «(ًاعم18 26 «2)نارمع لآ «(255« 163)ةرقبلا

 «25)ءايبنألا ((98 14 .8)هط «(2)لحنلا 30(2)دعرلا 14((2)دوه 9(2 0)سنوي 29 «310)ةبوتلا
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 «3)رفاغ «(6)رمزلا 35((2)تافاصلا «((3)رطاف 8 27 0)صصقلا .(26)لمنلا )1 160)نونمؤملا 07

 .(9)لمزملا «(13)نياغتلا 23 .22)رشحلا 19(2) لي دمحم «(8 )ناخدلا .(6 5 2

 .ًالصو ءاحلا مضب (46 :ماعنألا) (ٌرظنَأ هب ) يناهبصألا أرق -9

 (38:36 دمحم« 109:ءاسنلا«119 :66:نارمع لآ) 4 َمُكنَأكَه ) -0

 عم لادبإلا -1 :ناهجو زمهلا يف هلو فلألا فذحب :ةيبطاشلا يف :قرزألا -

 :هجوأ ةثالث اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «ةزمهلا ليهست -2 .مدقملا وهو عابشإلا

 .رصقلاو دملا عم زمهلا ليهست عم فلآلا تابثإ -3 «ةيبطاشلاك +1

 ؛ًادحاو ًالوق ليهستلا زمهلا يفو ءاهفذح وأ فلألا تابثإ هل :يناهبصألا -

 . 4واَلٌُولَه طرصق اهدم ىلع هل عنتميو

 :ةيبطاشلا يف قرزألل «مُهَتْرَدنَأَءهِ: وحن نيتحوتفملا يف :ةملك نم ناتزمهلا -1
 «لادبإلا -1 :اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءاهليهست -2 «ةيناثلا ةزمحلا لادبإ - 1

 .ًادحاو ًالوق ليهستلا اهيف يناهبصأللو .ًاعم ناهجولا -3 «ليهستلا -2

 ةيبطاشلا ف قولا اهأرق (24 :ةدجسلا «41 «5 :صصقلا 73 :ءايبنألا 2 :ةيرتلا)4 هب -

 «ليهستلا -1 :ناهجو اهيف شرولف ةبيطلا يف امأو «ةيناثلا ةزمهلا ليهستب

 لاخدإلا -ةدجسلاو يناثلا صصقلا يعضوم يف - يناهبصأللو) .ًءاي لادبإلا -2

 .(ليهستلا لاح ًادحاو ًالوق



 ٍيط قيرط نم ةي سي لإ هم ل بظل رقلا فيان وقلا رويت هلت كمن

 .ًادجتإو ًالوق ةيناثلا يهس ناهيضألا اهآرق#كورو كبح ا# كيورأ »اذ

 .ًادحاو الوق'لصو ةزمس ناهبصألا اهآزق(123:تافاضلا) «قطْصَأ ل -

 لقن -2 «ةزمه لا قيقحت -1 :نيهجوب يناهبصألا اهأرق (91:نارمع لآ) 4ُءّْله » -

 .اهلبق نكاسلا ىلإ اهتكرح

 .لقنلا عم واولا ناكسإب يناهبصألا اهأرق (48:ةعقاولا 17:تافاصل) هوبا َوَأ - ١

 قو نينو 4 هللة 8153 يوتا 4َنَكْل اء 143 :ماعنألا) «ِنْيَرُكّذلآَدؤ 0

 (مدقملا وهو) لادبإلاب :نيهجوب ةيبطاشلا يف لصولا ةزمه قرزألا أرق (59:لمنلا

 ءاعم نيهجولاب وأ ليهستلاب وأ لادبإلاب :اهأرق ةبيطلا ينو «ليهستلاوأ

 .(لادبإلا وأ ليهستلا) ناهجولا وأ لادبإلا :يناهبصأللو

 :نيتملك نم ناتزمهلا - 2

 ءدم فرح ةيناثلا لادبإب - 1 :ةيبطاشلا يف اهأرق قرزألا :ةكرحلا يف نيتقفتملا -أ

 «ليهستلا -2 «لادبإلا -1 :هجوأ ةثالث اهيف هلف ةبيطلا يف امأو ءاهليهست-2

 .ًادحاو ًالوق ليهستلاب اهأرق يناهبصألا امأو .ناقباسلا ناهجولا - 3

 :وحن ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا تناك نإ :ةكرحلا يف نيتفلتخملا -ب

 (48:ةعقاولا «.17:تافاصلا) 4« ُءآَمَي ٍِظ

 .لوصألا يف عضاوملا هذه رصح رظنا (1)
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 ءاهليهست -2.مدقملا وهو دم فرح ةيناثلا لادبإب- 1:ةيبطاشلا يف اهأرق قرزألا

 ناقباسلا ناهجولا- 3«ليهستلا- 2«لادبإلا- 1:هجوأ ةثالث اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 .(ليهستلا وأ لادبإلا) نيهجولاب وأ ليهستلاب اهأرق يناهبصألا امأو

 :يف قرزألل -أ

 لاديإ -1 :ةيبطاشلا يف (33:رونلا» 4ْنِإ ِءآَعِمْلَأ 3(92 1:ةرقبلا) «نإ ٍءاَلُؤَم » -

 هلف ةبيطلا يف امأو «ةروسكم ًءاي لادبإلا -3 ءاهليهست -2 ءدم فرح ةيناثلا

 ناهجولا -3 «ليهستلا -2 «ةروسكم َءاي ةيناثلا لادبإ -1 :هجوأ ةعبرأ اهيف

 .دم فرح ةيناثلا لادبإ -4 «ناقباسلا

 ليهست 1-23 :هجوأ ةسمخ ةيبطاشلا يف (41:رمقلا «6 1 :رجحلا) (ّلاَع ٌَءاَج » -

 فرح ةيناثلا ةزمهلا لادبإ :4-5 «عابشإلاو طسوتلاو رصقلا عم ةيناثلا ةزمحلا

 لادبإلا :1-2 :هجوأ ةعبرأ اهيف هلف ةبيطلا يف امأو « عابشإلا وأ رصقلا عم دم

 .ةقباسلا هجوألا -4 ؛ليهستلا -3 ءرصقلاو دملا عم ًافلأ

 :(طقف يناهبصألل وهو):درفملا زمهلا -3

 سنج نم دم فرح نكاسلا درفملا زمهلا يناهبصألا لدبأ :نكاسلا درفملا زمحلا

 .ةملكلل ًامال وأ ًانيعوأ ًءاف ناك ًءاوس ًافقوو ًالصو هلبقام ةكرح



 رخلا ةيط قيرط عزف ةينارقلا فا ءازرقلا زوق هلابتاب

 .4ْمُكْؤْسَت .١ 4امثنِش 84 اَيمُرلِل 9.4(رثبَو ١» «سقب ١١ (ُلُخَأَي » :4تيْؤُم » :وحن

 اهأرقيو 4ِتْمأ ِنَأ ١» 4انيمآ ُحِلَصِي طءكتيْم ىَدُهْلا » :وحن ًالصو اهدبيو .هُأَمَي نإ »
 . صفح لثم ًءادتبا

 2172:ةرقبلا)4 نيأَْلا ظ:يهف ء|مسألا امأف :لاعفأ ةسمخو ءامسأ ةسمخ هل ّينئتساو -

 .98 .97 .94 .5 .4:فارعألا «148 .147 .65 .43 ,42:ماعنألا عم 84:ءاسنلا 5

 «18:بازحألا «33:لمنلا ,80 «12:ءايبنألا ,2:فهكلا «5:ءارسإلا «81:لحنلا ,110:فسوي

 «(23:ةعقاولا ,«22:نمحرلا) 4ُؤل وللا«( 14 :رشحلا 225:ديدحلا «16:حتفلا ,.85 .84 ,29:رفاغ

 .23:روطلا «5 :تافاصلا) 4ك 19(:9:ناسنإلا «24:روطلا «33:رطاف «23:جحلا) 4اَقلؤُل »

 كلذو تعقو افيك «ُسأَءلأ 4 :ميرم) 4اَيَءِرَو 34(:8:أبنلا «17 «5:ناسنإلا «18 :ةعقاولا

 .(48 :ناخدلا «4:ميرم «41636:فسوي «196:ةرقبلا) :يف

 «18:ةمايقلا «45 «14:ءارسإلا .98:لحنلا) هظفل نم ءاج امو .هأرْقأ » :يهف لاعفألا امأو

 236:فسوي «143:ماعنألا «33:ةرقبلا ) :يف كلذو هظفل نم ءاجامو 4 َعَّيَن ٠.6» 3 «1 :قلعلا

 :يف كلذو هظفل نم ءاج امو «تّئِجط و . (28:رمقلا ,.51 .49:رجحلا 7

 2105 ,70 ,52 :فارعألا ,94:ماعنألا «110:ةدئاملا «41 :ءاسنلا «49:نارمع لآ «71:ةرقبلا )

 274 1 :فهكلا «104 :ءارسإلا «.6 3 :رجحلا ,73:فسوي «53:دوه «81«78:سنوي 2129 6

 «58:مورلا «30:ءارعشلا «33:ناقرفلا «5 5 :ءايبنألا «57 «47 «40:هط «9 «27:ميرم «109 8

 :فهكلا) «َنيَمْيَوط .(10:فهكلا) 4َنَيَمَوط كلذكو .(22:فاقحألا ,728 ,.63 ,«24:فرخزلا

 .(13:جراعملا) «هيِوْعُت » .5(2 1:بازحألا) 4َىِوْعُتَو 12006
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 اقَي نم 8ظ:وحن نينكاسلا ءاقتلال ضراعب ةكرحمو ًالصو ةققحم ةزمه لا تناك اذإو

 ًافقو اهادبإ نم دب الف (24:ىروشلا) 4ْمِتخَي ُهَللَأ اي نق ظ «(39:ماعنألا) 4ُهْلِلْضُي ُهَللأ

 .نوكسلا وهو لصألا ىلإ اهدوعل

 4 َكَداَوُف » ٠ (11:مجنلا :36:ءارسإلا) ُداَوُمْلاظ: يف اواو ةزمهلا لادبإب يناهبصألا أرق

 .(10:صصقتلا) 4َأ ُداَوُقط .(3 2ناقرفلا .120:دوه)

 4ِيَأبَق » «(8:نجلا) (ْتَحِلُم ط «(4:كلملا) 4اَتِساَحظ: يف ًءاي زمحلا يناهبصألا لدبأو -

 ةثالث :نمحرلا «50:تالسرملا«55:مجنلا .6:ةيثاجلا «.185:فارعألا) :يف كلذو درو ثيح

 .(6:لمزملا) 4ِلْيَلَأ ةَكِشاَت ط . (اعضوم نوثالثو

 درو ثيح ءافلا نع درجملا 4ِيّأِب » :يف (لادبإلاو قيقحتلا) ناهجولا هلو -

 .(9:ريوكتلا) 4ِبْئَذ يَأِب و :«6:ملقلا) 4ُنوُوْفَمْلا ْمُكَتيَأب ل: وحن

 4العل» (270:فسوي ,.44:فارعألا) 4ُنْوَوُمم :يف زمه لا قيقحتب يناهبصألا ارق -

 .(32:ةبوتلا) 4ُءَىِيَنلَأ ظو «٠ (29:ديدحلا «156:ءاسنلا «150:ةرقبلا)

 َرَكَع َدَحَأ ُتْيَأَر »:يهو عضاوم ةتس يف 416 »9 ةزمه ليهستب يناهبصألا أرقو -

 ُهََأَر ل (40:لمنلا) 4اَرِقَكْسُم ُهاَدَر 4(.9:فسوي) 4َنيِدِجَس يل ْمُهْْيَأَر ل (4:فسوي) 41َبْكْوك

 .(4:نوقفانملا> 4َكّبِجُعُك مه مُهكْيَأَر اَذإَو ٠ (31:صصقلا) 4ُرَتُهَت اَهاَءَر امَلَف 8 «(44:لمنلا) 4ُهَتَبِسَح

 :(167:فارعألا) كبَر َنّدَأت » :يف فالخ الب .4نّدَأَت » ةزم# ليهستب يناهبصألا أرق -

 (7:ميهاربإ) «ْمُكْبَر َنّدأَت م: يف ناهجولا وأ قيقحتلا وأ ليهشتلاه لَو



225252525222283-تحولا
 هل تلا ا رااادأل سا سال رود اورد رورروورروب كا

 «َنأَمَظَأ » و .(2:سنوي» أوُتَأَمظَأَو »:يف ةيناثلا ةزمهللا ليهستب يناهبصألا أرق -

 224 ,12:سنوي (92:فارعألا ,723:ءاسنلا» :يف كلذو نونلا ةنكاس 4«نأك هو (11:جحلا)

 ريمض اهم لصتأ ءاوس نونلا ةددشم 4َنأك» و «(8 :ةيثاحلا «7:نامقل «.95 26 8:دوه «5

 «31:جحلا ,27:سنوي «6:لافنألا «187 «171:فارعألا «125:ماعنألا ,101 :ةرقبلا» يف كلذو ال مأ

 «35:فاقحألا «34:تلصف «65 «49:تافاصلا :«7: نامقل .31:صصقلا «42 «10:لمنلا «35:رونلا

 ,50:رثدملا دل .2:ةقاحلا .4:نوقفانملا .4:فصلا .58:نمحر لا .20 .7:رمقلا .24:روطلا

 ص

 .(8 2:صصقلا) 4ُهَنَأكْيَوه و (8 2:صصتقلا4ةّللَآ هللأ َّنَأَكَي اكيَو» كلذكو«(46:تاعزانلا«33:تالسرملا

 :رمزلا «43:ناقرفلا «99 «43 «42:سنوي)# تن نأ > ١:يف ةزمه لا ليهستب يناهبصألا أرق ب

 «َنآلمألط و(40:ءارسإلا) (مُكُبَر ْمُكَئْصَأَنَأ ل و60: ءايبنألا) مشن :َاقَأ ظو(40:فرخزلا«9

 ًاوُنِمُأَكَأ 8و (97 :فارعألا) 4ُلْهَأ َنِمأنَأ لو (85:ص «13:ةدجسلا «119:دوه «18:فارعألا) ماك

 00 00 001 م

 اونماف شو 009 :فارعألا) 4هّللَأ َرْكَم نأ اَوْنِماَقَأ

 .(6 8 :ءارسإلا) «نأ مكن ْمثنِمأَنَأ و (5

 مَ
 :لحنلا)» «َني دل مَأَكَأ و (107:فسوي) هيت ذأ

 :يف قرزآلل -4

 زمه لا قيقحت عم ءاحلا ناكسإ ةيبطاشلا يف (20 «19:ةقاحلا) 4(ْفِإ © ةّيبنتِك» -

 .ًاعم نيهجولاب -3 «لقنلا -2 «قيقحتلا -1:ب اهأرق ةبيطلا يف امأو «لقنلا وأ

 عم تكسلا -1:ناهجو ةيبطاشلا يف (28:29:ةقاحلا) 4«َكَلَه © َةَيِلاَم » -

 عم تكسلاب -1 :ب اهأرق ةبيطلا يف امأو «ماغدإلا -2 ,مدقملا وهو راهظإلا

 .ًاعم نيهجولاب -3«ماغدإلاب -2 .راهظإلا



50007 805 
 شرو ةياور

 ةَيِلاَم > يف ماغدإلا عم لقن (20 :19:ةقاحلا) 4(ْفِإ © ةَيبلَتِك) :يف يناهبصألل -

 .راهظإلا عم لوألا قيقحت وأ (28.29:ةقاحلا) 4َكَلَه ©

 لاذلا يف ءاثلا ماغدإب ةيبطاشلا يف قرزألا أرق [176:فارعألا] 4(َكِلَذ ْتَهْلَي » 5

 .راهظإلا -2 ؛ماغدإلا - 1:”ناهجو اهيف شرولف ةبيطلا يف امأو «ًادحاو ًاهجو

 حتفب ةيبطاشلا قيرط نم قرزألا اهأرق (2 .1:سي) 4ِناَءَرُقْلآَو © سي » -6

 .راهظإلا -1:*ناهجو شرولف ةبيطلا يف امأو ًادحاو ًاهجو راهظإلا عم ءايلا

 .اهليلقت وأ ءايلا حتف عم «ماغدإلا -2

 :نيهحنرب ةيطاشلا قيرط نس قررألا اهازك ناكني .(هلقلاو و لدم

 شرولف ةبيطلا يف امأو ءراهظإلا -2 «ةنغلا عم واولا يف نونلا ماغدإ - 1

 .©ماغدإلا وهو رخآ هجو قرزأللو .راهظإلا

 «ضحملا ماغدإلاب ةيبطاشلا يف قرزألا اهأرق (20:تالسرلا) (مُكَقْلْخَغ ) -8

 .صقانلا ماغدإلا -2 .ضحملا ماغدإلا - 1:ناهجولا شرولف ةبيطلا يف امأو

 «مورلاب -1:نيهجوب ةيبطاشلا يف قرزألا اهأرق [11:فسويل 4 اًمعمَأَت -9

 .مورلا :وهو ٍناث هجو قرزأللو «مامشإلاب شرو اهأر قف ةبيطلا يف امأو «مامشإلاب -2

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح شرو قفاو (1)

 .ماغدإلاو راهظإلا يهجو يف ًاصفح قرزألا قفاو (2)

 .ماغدإلاو راهظإلا يهجو يف ًاصفح قرزألا قفاو (3)



 رشّتلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس طفت

 َتَمّرَح » يف كلذو "ءاظلا دنع ةنكاسلا ثينأتلا ءات راهظإ يناهبصألل -0

 « ةّمللظ ٌتَناَك ) «(146 :ماعنألا) (آَمُهُدوُهُط تَلَمَح 8 «(138 :ماعنألا) 4 اًهُروُهظ
 .(11 :ءايبنألا)

 ءارلاو ماللا ناقبسي نيذلا نيونتلاو ةنكاسلا نونلا يف طقف يناهبصألل -1

 .(ةنغب) ص قانلا ماغدإلا - 2 «(ةنغ ريغب)لماكلا ماغدإلا -1:©ناهجو

 :ةلامإلاو ليلقتلاو حتفلا -2

 جراعملاو ةمايقلاو مجنلاو هط :يه روس رشع يآ سوؤر يف ةعقاولا تافلألا

 يف «ءار اهلبق سيلو «ءقلعلا ىحضلاو ليللاو ىلعألاو سبع و تاعزانلاو

 :وحن ةبئاغلا ةدرفملا ةثنؤملا ريمض (اه) هيلع تلخد ام ىوس «ليلقتلا ةيبطاشلا

 اهنمو «ليلقتلاو حتفلا اهيفف تاعزانلا ةروس يف ةرشع يهو « اَهئَحُْص

 «ليلقلا -2 «حتفلا - 1 :هجوأ ةثالث ةبيطلا يف امأو ءسمشلا ةروس يآ سوؤر

 .ةيآ سأر سيل وأ ءاه هيف نكي ملام ليلقتلا -3

 «تاعزانلا روس يف ظافلأ ةرشع يهو «ةيئاغلا ةدرفملا ةثنؤملا ريمض (اه) -

 ءانثتساب عيمجلا يف حتفلا :ةيبطاشلا يف ءسمشلا ةروس يآ سوؤر اهنمو

 .4هدرْكذإ ءانثتساب عيمجلا يف ليلقتلاو حتفلا:ناهجو ةبيطلا ينامأو «4هدَرْكِذ»

 .راهظإلا يف ًاصفح يناهبصألا قفاو (1)

 .نيهجولا نيذه يف ًاصفح يناهبصألا قفاو (2)



 807 هام
 شرو ةياور

 «ليلقتلاب ةيبطاشلا يف ءايلاو ءاحملا قرزألا أرق (1 :مير» «ضغعيهك» -3

 .ليلقتلا -2 « حتف - 1:امهيف شرولف ةبيطلا يف امأو

 ةبيطلا يف امأو «ةلامإلاب ةيبطاشلا يف ءاهلا قرزألا أرق (1 :هط) «هط» -4

 ٍناث هجو يناهبصأللو « ةلامإلا وهو ٍناث هجو قرزأللو «ليلقتلا:اهيف شرولف

 .حتفلا وهو

 «ليلقتلاو حتفلاب ةيبطاشلا يف قرزألا اهأرق (43 :لافنألا) (ةهكْدَرَأَ) -5

 .ناقباسلا ناهجولا -3 «ليلقتلا -2 « حتفلا - 1:اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 يف امأو «حتفلاب ةيبطاشلا يف قرزألا اهأرق (23 :ءارسإلا) «اَمُهالك» -6

 .ليلقتلا -2 « حتفلا - 1:ناهجو اهيف هلف ةبيطلا

 ةبيطلا يف امأو « ءايلا حتفب ةيبطاشلا يف قرزألا اهأرق (1:سي) « شي -7

 .هنع فلخب ليلقتلا اهيف شرولف

 .©ًادحاو ًالوق ةلامإلا اهيف يناهبصألل ”تدرو ثيح ةئَرّوَكلآل) -8

 .لوصألا يف عضاوملا هذه رصح رظنا (1)

 .ًادحاو ًالوق ليلقتلاب قرزألا اهأرق (2)



 رشّدلا ةبيط قيرط نم ةينآرقلا تاءارقلا ريسيت ةلسلس

 :ماللا ماكحأ -9

 .ظيلغت :ةيبطاشلا يف .ةنكاس وأ ةحوتفم ءاظ وأ ءاط وأ داص دعب ةحوتفملا ماللا

 يف امأو ءطقف ءاظلاو ءاطلا يف ناهجولا وأ قيقرت وأ ظيلغت :ةبيطلا يف امأو

 .ًادحاو ًالوق ظيلغتلا داصلا

 :تالاح ثالث يف ظيلغتلاو قيقرتلا ناهجولا ةيبطاشلا نم قرزألل زوجي -

 ثالث يف كلذو «ماللاو ةثالثلا فورحلا دحأ نيب فلألا فرح لصف اذإ - 1

 :يه تاملك

 :(44 :ءايبنألا) 4 َلاَط ط(86:هط) (َلاَطَقَأ ط: عضاوم ةثالث يف تعقو دقو 4 َلاَط - ١

 .(16 :ديدحلا) « لاَطَف »

 .(128 :ءاسنلا) 4 اًحلّصُي » -

 .(233 :ةرقبلا) 4 ًالاَصِف

 ةيناث يف ظافلأ ةتس يف كلذ عقو دقو ءاهيلع فقوو ةفرطتم ماللا تناك اذإ -2

 يه عصاوم
 .(25 «21 :دعرلا) «(27 :ةرقبلا) 4 َلَصوُي » -

 .(249 :ةرقبلا) «ّلَصَف - ١

 .(119 :ماعنألا) « َلَّصَف » ٍِ

 .(20 :ص)4 َلَصَفَو ) -
 .(118 :فارعألا) 4 َلَطَبَو - ١
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 .(17 :فرخزلا) «(58 :لحنلا) 4 ّلَظ - ١

 :اهنم ظافلأ يف كلذو «ليلقتلاو حتفلا اهيف زوجي فلأ ماللا دعب عقو اذإ -3

 « َنَلَصَيَو ) «(15 :ليللا) 18 :ءارسإلا) 4 اَهََلَصي 125(.  :ةرقبلا» 4 َُصُم )
 :ةيشاغلا) « ْلَّصَت » «(3 :دسملا) « َْلَصَيَس » :«(12 :ىلعألا) « ََلَّصَي 89 :(12 :قاقشنالا)

 تاذ ليلقتب ئرُق نإو «مدقملا وهو ظيلغتلا نيعت ءايلا تاذ حتفب َىَرُق نإف 4

 كلذو ماللا قيقرت نيعت ليلقتلا الإ ءايلا تاذ ين نكي مل نإو «قيقرتلا نيعت ءايلا

 ةثالث اهيف هلف ةبيطلا يف امأو «(10 :قلعلا) «(15 :ىلعألا) «(31 :ةمايقلا) 4 0 ١:يف

 .ناهجولا -3 «قيقرتلا -2 .ظيلغتلا -1 :هجوأ

 امأو «ماللا قيقرت :ةيبطاشلا يف (14:نمحرلا «33 ,28 26 :رجحلا) «ٍلَصَلَصو 2

 .ناهجولا -3 :قيقرتلا -2 .ظيلغتلا - 1 :هجوأ ةثالث ةبيطلا يف

 :ءارلا ماكحأ -0

 «(71:ماعنألا) «َناَرّيَحظ يف مدقم قيقرتلاو «ءارلا يف ناهجولا زوجي ةيبطاشلا يف

 .ناهجولا وأ قيقرتلا وأ ميخفتلا :هجوأ ةثالث ةبيطلا يفو

 :فهكلا) 4ِهّيَعاَرْذظ .232 :ةقاحلا) 4«اًَعاَرذط» «( 43 :جراعملا .44 :ق) «اًعاَرِسِ 0

 وأ قيفزتلا ىأ ميخفتلا :هجوأ ةثالث ةبيطلا يفو ءءارلا قيقرت :ةيبطاشلا يف 8

 .ناهجولا

 ميخفتلا :ناهجو ةبيطلا يفو «ءارلا ميخفت :ةيبطاشلا يف :(7 :رجفلا) «مّرإِه -

 .قيقرتلاو



 درخلا ةيط ير هما ةنارقلا فا ءازرقلا نوب لابتوب

 - 2 م2,

 :.(22:فهكلا) «ءاَرِم» :.(140 .138 :ماعنألا» «َءاَرِتَفَآ» «(125:ةرقبلا) ©« اًرهط» -

 يف (35 :نمحرلا) 4«ٍِناَرِصِكنَت .(48 :صصقلا) 4ِنرِحدَس» «(63 :هط) 4ِنرِحدَسَل»

 .قيقرتلاو ميخفتلا :ناهجو ةبيطلا يفو «ءارلا قيقرت :ةيبطاشلا

 .(35:دوه) 4ىصاَرْجِإ » :(24:ةبوتلا«ّمُكُكَريِشَعَول.(90:ءاسلا)(ٌتَرِصَح9 -
 :مجنلا ,7:رمزلاء18:رطافء15:ءارسإلا « ًاعم164 :ماعنألا»:يف كلذو درو ثيحوهرْرو»

 يفو «ءارلا قيقرت :ةيبطاشلا يف (4:حرشلا) 4(َكَرُكِذ2(«9:حرشلا) «َكَرْروطو 8

 .ناهجولا وأ قيقرتلا وأ ميخفتلا :هجوأ ةثالث ةبيطلا

 :44:رونلا ,21:نونمؤملا .66:لحنلا «13 :نارمع لآ) يف كلذو درو ثيح 4ةَرَبِعَل» -

 «رَّركِد» «(11:رونلا) 4ُهَربِك» ء(102 .21:ءاسنلا) 4«َمُكَرَّدِح :(26:تاعزانلا

 .قيقرتلا وأ ميخفتلا :ناهجو ةبيطلا يفو«ءارلا قيقرت:ةيبطاشلا يف «(32:تالسرملا)

 :هجوأ ةثالث ةبيطلا يفو «ءارلا ميخفت :ةيبطاشلا يف (18:ص) 4ِقاَرَشِإلآَوِ) -

 .ناهجولا وأ قيقرتلا وأ ميخفتلا

 ءاي دعب وأ «4 اًرِكاََق طنوحن ءلصتم مزال رسك دعب تعقو اذإ ةنونملا ءارلا -

 افقوو ًالصو ءارلا قيقرت :ةيبطاشلا يف «4اَرّيَكظ: وحن ؛(ةينيل وأ ةيدم) ةنكاس

 قيقرت -2 ءافقوو ًالصو ءارلا قيقرت -1 :هجوأ ةثالث اهيف هل ةبيطلا يف امأو

 .ًافقوو ًالصو ءارلا ميخفت -3 ءًافقو اهميخفتو ًالصو ءارلا

 2720:فهكلا «200:ةرقبلا) «[ركذ ١:يهو (ىلعف) نزو ىلع تاءلك تس يف ءارلا -

 «(5 :تالاسرملا (0 :قالطلا «168 «3 :تافاصلا « 1 :بازحألا «غ113 299 :هط «3



 شرو ةياور

 4«اًرجِحظ .100(2:هط) «اَرّروط .(90:فهكلا) «اَرتِس» .(71:فهكلا) ك«اَرّمِإظ

 افق ًالصو ءارلا قيقرت :ةيبطاشلا يف :.(54:ناقرفلا) «اَرهِصَوط «(53:22:ناقرفلا)

 ًالصو ءارلا ميخفت -2 ءافقوو ًالصو ءارلا قيقرت -1 :اهيف هلف ةبيطلا يف امأو

 .ةيقبلا يف ميخفتلاو 4اَرَهِصَو) يف قيقرتلا -3 ًافقوو

 ينل اعل زل )ه1 لوو صل وب: ردت يس الب يقل لارا
 و ُريِسَقو: وحن ةنكاس ءاي دعب وأ ««ْمكْرْكِذ9 «4 ٌرَحِتيلا ظ:وحن ققرم نكاس

 : ةبيطلا يف امأو «ءارلا قيقرت -1 :ةيبطاشلا يف «ُرَبِك9:4َنوُرَسِع» ينو 4ٌدَيَح

 :(ميخفتلا وأ قيقزتلا) ناهجولا

 :هجوأ ةثالث ةبيطلا يفو ,ميخفتلاوأ قيقرتلا :ناهجو ةيبطاشلا يف 4ِقّرِفه ءار -

 .ناهجولا وأ قيقرتلا وأ ميخفتلا

 ؛ميخفت :ةيبطاشلا يف 4ةّيَرَقل4َمَّيَرَمو«(ِءْرَمَّلَآ ظ: وحن حتف دعب ةنكاسلا ءارلا -

 .”(ميخفتلا وأ قيقرتلا) ناهجولا :ةبيطلا يفو

 ىلع مهضعب صنف «ريثك مالك اهيف ءارقلل عقو تاملكلا اذه لثم تاءار قيقرتو ميخفت ةلأسم (1)

 وأ ءاي دعب هيف ءارلا تعقو ام ىلع هوساقو .:ةصاخ شرول مهضعبو ء«ءارقلا عيمجل اهيف ءارلا قيقرت

 ىلع ءادآلا لهأ عامجإ رقتساو . روهمجلا هيلع يذلا وهو .ءكلذ ميخفت باوصلاو «سايق وهو ءرسك

 ا ويم 5 57 ع 2 14 1 .٠

 .«نوعجرَي ١ وحنو «مهيِمّرَت » ؛4ِدّرَسلا » ميخفت يف فالخ ال هنأ



 رخل ةيط يورط وبا ةيلازفلا كا ءازرقلا نوب لايتم كح

 حتفب - 1:نيهجوب ةيبطاشلا يف قرزألا اهأرق (162 :ماعنألا 4«َقاَيَحَحَوط -1

 قرزأللو «ءايلا حتف شرولف ةبيطلا يف امأو «عبشملا دملا عم اهناكسإ -2 ءءايلا

 .عبشملا دملا عم اهناكسإ وهو رخآ هجو

 نكسأف تاملك يف هفلاخ نكلو بابلا اذه يقاب يف قرزألا يناهبصألا قفاو -

 :يهو نهءاي

 .(صيخلتلا بحاص اهحتفو) (100 :فسوي) 4ّنِإ قَوَحِإِه -أ

 .(18 :هط) 4«اَهيِف ىلَوط -ب

 .(15:فاقحألا «19 :لمنلا» 4ْنَأ َيَعْرَوَأ» مع

 .(26 :رفاغ) 4ٌلُكَقَأ ِفوُرَد» َءاي حتف -د

 تاملك يف هفلاخ هنكلو دئاوزلا تاءاي باب يف قرزألا يناهبصألا قفاو -2

 :يهو نهءاي تبثأف

 .(39:فهكلا) 4أتأ ِنَرَك نإ» 5

 .(38:رفاغ) «مُكيَهَأ ِنوُعيَتآَو -ب
58 



 شرو ةياور

 شرول زوجي ةبيطلا قرط ضعب نمو «(ال) هزمرو قرزألل ريبكت ال ةيبطاشلا يف
 :لثم "”همدعو ريبكتلا

 .سانلا رخآ ىلإ ىحضلا رخآ نم .(خ)هزمرو متخلا روس لئاوأل صاخلا ريبكتلا -أ

 لوأ ىلإ حرشلا لوأ نم .(ص)هزمرو متخلا روس لئاوأل صاخلا ريبكتلا-ب

 .(طقف يناهبصألل) سانلا

 ىلإ ةحتافلا نم (ع)هزمرو ةءارب ادع نآرقلا نم ةروس لك لوأل ماعلا ريبكتلا -ت

 :مانلا

 .مدقملا وه ريبكتلا مدعو .همدعو ريبكتلا هلف ريبكتلا تبثأ نم لكو

 لاقف يك هللا لوسر نع رخأت يحولا نأ ءاملعلا ضعب ركذ :ريبكتلا دورو ببس

 (ملف ءىحضلا ةروسب ليربج لزنف «هالقو هبر هعدو دق ٌد ًادمحم نإ :نوكرشملا

 .ىلاعت هلل ًاركش يو يبنلا ربك ةروسلا ةءارق نم ليربج غرف
 .اهريغ مأ ةالصلا يف ناك ةنس :همكح

 .مدقملا وه ريبكتلا مدعو .همدعو ريبكتلا زاوج هل ريبكتلا تبثأ نم عيمجو

 .لماكلا قيرط نم قرزألل ريبكتلا (0)



 رخلا ةيط قيرط عزفت ةينارقلا فا ءازرقلا نوبت هلابتاب

 ىلع تأرق لوقي نايفس يبأ نب ةمركع تعمس):لاق يزبلا هاورام هتينس ليلدو

 ةروس لك ةمتاخ دنع ربك يل لاق ىحضلاو تغلب الف يكلاملا هللا دبع نب ليعامسإ

 دنع رّبَك يل لاق ىحضلاو تغلب املف ريثك نب هللا دبع ىلع تأرق ينإف متخت ىتح
 نأ هريخأو كلذب هرمأف دهاجم ىلع أرق هنأب هربخأو متخت ىتح ةروس لك ةمتاخ

 للا نسق وربح رقت ويقا تدكا و 1 نإ رفا رو كلل زل نوب سادسا

 .مكاحلا هاور (كلذب هرمأ دي

 ننس نم ةنس تكرت دقف ريبكتلا تكرت نإ):يعفاشلا مامإلا يل لاق :يزبلا لاق

 .( لَو لوسرلا
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 ةمتاخ

 خويدلاب ءاج نم ىلع مالسلاو ةالصلاو «ماتلاب لضفتملا «ماعنإلا يلو هلل دمحلا

 :كلعبو

 ًاصلاخ ًالوبقم ًالمع هلعجي نأ هللا لأسأو «ةياورلا هذه مامتإب يلع هللا معنأ دقف

 هناحبس هنإ يتمتاخ يل نسحي نأو «ميعنلا تانج هب ينلخدي نآو «ميركلا ههجول

 فيفل هب ىنتعا يذلا (يندملا عفان نع شرو ةياور) باتك هللا دمحب مت

 دجو لقو ءارقإلاو تاءارقلا مولع ف نيصصختملا رابكلا ءالعلا نم

 مهدهاعمو مهتاعماج يف هوُسّردو هب اونتعاو ايندلا دالب يف ًاريبك ًاجاور

 اونثأو هيلع اوفرشأ نيذلا تاءارقلا ءالع نم ءاقدصألا عيمج ركشنو

 ىتش دالب نم ةلسلسلا اذه دادعإ يف اوكراش نيذلا ةوخإلا ىّسنن الو

 7 .حلاص ءاعدب ايروسو رصم لثم

 ضاَيفلي
 ١ ف نو م هدو دوما ع
 دعاسلاءاَسِلو هيلا ول هل هلام
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 3]#211 زا زا ز ] ]100 رركملا ماهفت الا مكح

 43 عامل وم اواو ع عيلوط ماو يس واو حسو يقام موو ع ع تي اعط وقام او ل و ومس ار مام ا يقم اعف 2 اك نم نيتزمه لا باب

 5 ا ا ا ةكسلا باب



 ردنا ةيظقيرط ناةارفل[| تاء[ فلا نيت لاشي... ككقنتو
 22_77 تتر كر 0 ل 1 اا 1 ا ب و و

 عوضوملا
|/ 3 5 

21111110101 ا اذ ريغصلا ماغدإلا باب
0000 

 10011 1 ] ] ] ]ز]ز]ز|]ز]ز]ز]ز]ز]ز]ز]|ز]ز|]|]ز1ز1ز15151515 5 اهحراخ تبرق فورح باب

 60 00010 001 20 خيروتلاو ةدكاسلا ناوتلا ناب

 212121131113131 011 10000000000000 ةلامإلاو حتفلا باب

 701 م سس تاامالل | باب

 0 ا ا ع ةفاضإلا تاءاي باب

 0009961966 زلا تاءاي باب

 011 ذأ 0 إإ]]1ؤإزؤز اا ةحنافلا ةروس

 91 بس سما م م ا ةرقبلا ةروس

 0 ]| ] ]1 ]1 ]1]1]1]1]1]1]1]1]1]|]1]1]1]1]1]ز]1]ز]1 ]10 ءاسنلا ةروس

 000 ا ةدئاملا ةروس

 01]آ#1آ10100000]1]1]1]1]1]1]1]7171]#71#71#71 1 1 100000000000 ماعنألا ةروس



 ا ا سنوي ةزوس

 تل ا #1##آ11# دوه ةروس

 00 0 تفسوت ةروس

 ا ا اا دع رلا ةروس

 368 3 ميهاربإ ةروس

 0 ا رجح لا ةروس

 23200 بمس [فتلا ةروس

 2000001 0 ببب أ رسول اةر وس

 4111 تم سمته سخةسةساا جر ةبصخشفتتامساةستسواته اة سسخل فهكلا ةروس

 407 0/1 ا ل ا ا ميرم ةروس

 1 ا ] ] ] ]ز]ز]ز] ]| ]| 01 0000 00 روس

 001]آ]زؤزؤزؤ]ؤ]ز]إ]0]إ41#41#1#1#1#1#]1 ]108# امنا زو

 461 .تتسسسملا ةراووس

 471 نونمؤملا ةروس

 1 بسسسوسمسساماجسسسااسسسووبطس طموحات هجم بنات ناق رفلا ةروس

 5012 7 م د ع ءأ رعشلا ةروس



ا راحل سا سال روب اورد ررزوروورروب كا 252525252522208 تو#ا
 مسالا سل

 5157 2 و دراما هر ايس يا ل ناقل ةروس

 5 5 7 ا م مو هو هوو ممم هوم هموم هموم هوو هوو هوا هدو هدو هدو هوا ول ةدج || ةروس

 اا ]| ] ]1 ]| ] ز] ]| ]| ]|| ]1 ]  ز ز ز ز ز ز ز 7 بازحألا ةروس

 2 0 أبس ةروس

 0000-2 رف ةواوحي

 60 جس سو جصعنسسو يايا سورسجا قمصتنسووجك7 جؤجممسس جس جسحتس# ص ةروس

 1[6 12: و يم و أ جا طا مام د وا قص ص قف قع ف عع وحل | ةروس

 0 اأ0آ1اآأ]1#1#5ا]601ا]61171717171710 فاق روف

 1|]22ز]©010]01ز1]#1]1]1#]1]1]1#01031 010 0 9 ةتافق روش

 00000000000000 2 2 2< 2 0 4#“#0<ة46ةأةة فلا

 64 6 1 ا سل طف لس 1 ودول سلا فب ا سخم اا ةقيسل طاب طرت مج ةنروج يبل دا سس دفنت فرخزلا ةروس

 65 1 1 م هد سم مد مم مم همس سس ل | ل | ةروس



69 

622 

6300 

 000002011080800 ااا 442 -ه9880دةةةةةةؤ> رمقلا ةروس

707 



 ىلا ا خا ل ا 1 جحا

 742 م م مم عمم هم مهم عع طا اطعم ملقلا ةروس

 7 4 و م ع م مم ع م م و ومهم سم مم وم هو م مم هت طم ةقاحلا ةروس

 ا حراعملا ةروس

 000 نجلا ةروس

 75 6 ل رثدملا ةروس

 759 اا ز ز ز زا ةمايقلا ةروس

 76 رمل ابنلا ةروس



 ةحفصلا عوضوملا

 وو ست صل تاغزاتلا ةروس

 لل ل ا يي يي 5

 وذ ] ] ] ] ] ] ]ز]ذ1ز]ذ]1]ز]ذ]1]1]1ز1 1 يوكل رو

 223- زاطقالا زوين

 مجانا ا ا ا ا َق اقشنالا ةروس

 000 لا اا اا اا ا جوربلا ةروس

 7/8 ل م ا ضف لا سا ا ا قراطلا ةروس

 2111113 ]101 زا ]زا ] ]ز ]ز]ز#ز]#ز] ]#1 1#1#4#1#4#4# 000006 نعألا ةروس

0 000011 0 

 000 00101ًٌ  ا نوما ردو

 00 0 نال رو

 0000 ازا ا ]| | 1 0000 سمشلا ةروس

 0 يللا رو

 01111 ا يتسفل | ةروش

 29 و م عرعلا روب



 تأ
 ىلا ل خا ل ا

 ةحفصلا عوضوملا

 0 0333#3313#33313#”7“ 131213141 9 قلعلا ونس

 2 ا زا ا ا ] ]ز] ]| ] ]| ] ]ز 000000000 دنقلا ردو

 205, ديلا ةروسن

 20 هدا دل وم

 م00 تايداعلا ةروس

 0 0ا00ا00717070710107109ا09 08 ةعراقلا ةووتس

 0 ا اا لا اا 0 رثاكتلا ةروس

 200000 0 000 ب دصعلا ةروس

 1 ]77-19 ليفلا ةؤونن

 00 كيرف ةروس

 7 ا ا ا أخذا نوعاملا ةزوش

 اا ا 1 ]  ] ] ] ] ] ز]ؤ ؤ 1 ا1ا11 110101 10110 100 وكلا ةروس

 0000000 ب3 كورفاكلا ةزوس

 9 1 ا ا م ا ا .لصتلا ةروس

 0 | 1 0 دسملا ة روس



 شرو ةياور

 ا ا ا قلفلا ةروس

 0100 ا سسوس ع سو وو بم سانلا ةروس

 279 5- ...ببسس ةييطلاو ةيبطاشلا نيب شرو ةياور ف تافالخلا

 21000000000909 0000 0 0 0 0000 8 ةمتاح

 81166 لو افون مااطم اطماا ا وطاواا ضايف لامح خيشلا ةليضف:تاواخنإ

 0000 ]| ]|]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1ذ]1]1]1]1]1]1 1 1 تاعوضولملا سرهف


