
 هةمدقملا

 ةئيلم تناك ,نيسمخلا تدعت تاونسل دتما رمع + ةثلاث ةرجه شيعأ انأو

 :اهملأو اهنزح لوصف اوشيعي مل مهنم ريثكلا نكلو :نييالملا اهدهش ثادحأب

 ,ةماع يبرعلا نطولا و .ملاعلا © تاجوزلا لكك اهلثم ةجوز ةايح يهف

 ....اهنغ عفادي وهو تام ةيضق يذ لجر نم تجوزت اهنكت ,:ةصاخ ايروسو

 2 نهنكلو :باذعلاو نزحلاو ملألا نم نيناعي ءاسن نم ةدحاو يه

 ....موزهملا الو رصتنملا نهركذي ال ,كراعملا لكل ةيفلخلا فوفصلا

 نهل دجوي الو هنذختي فقوم وأ رارف يأ ىلع عمتجملا نهبساحي ءاسن

 ... كلذ 3 رايخ

 ...كلذ ىلع تاربجم وأ نهتدارإب امإ نهتايحب نيحضي ءاسن

 ...ةميزعو ربصو تمصب لابجلا مومه نلمحي ءاسن

 ربل نهلمحي نم ندجي ال قيرطلا ةعراق ىلع نيقبيو نلمعيو نشعي ءاسن

 ...نامألا



 ةايحلا قيفرو بحلاو ةفطاعلا نم ةيلاخ ءارحص  نشعي ءاسن

 ...اهسنؤمو

 ....مهلجأ نم تايحضتلا لك دعب نهدالوأ نهل ركنتي ءاسن

 ....ءاسنو ءاسنو ءاسن

 نم ينباصأو :ةريجموأ ةريخم تنكف ءءاسنلا كلت عم ردقلا ينعضو دقو

 دهشتساو يجوز هلجأ نم ماق يذلا ىمسألا فدهلا ىقبيو .ريثكلا باذعلا

 ام لايجألل يورأ نأ يبجاو نم ناكف ,يريغ هيلغ دهاش دجوي الو ؛هليبس
 ...9؟نيآو :5اذاملو :5ملو :5ةفيك :اهنيح ةروثلا 4 لصح

 .روبقلاو نوجسلاو كلانملا © انبابش نم فالآلا تبيغ ةروث

 .مهنع ملكت نم عمسأ ملو تمصب اهباحصأ ىضم ةروث

 .كلذك اهراوث ةيبلاغو ةقداص ةرهاط ةروث

 .سعاقت وأ دصقب اهنم .ميظع ٌبناج لفغأ نكنلو ءريثكلا اهنع ليق ةروث

 نم ؛سانلا هشيعي يذلا رملا عقاولا رييغتل هسفن رذن لجر ةايح اهنإ
 ........:.اتيمو أ يح نوبرقألا هلذخ فسألل نكلو.« ملظو لذو شيمهت

 مهكرتو هبراقأو هيدلاوو هتاوخأو هتوخإ لكو هدالوأو هتجوزب ىحض لجر

 .حيرلا بهم ل

 قمرلا ىتح هفدهل ةقثب ىضمو :هفلخ تفتلي ال ًادهاجم ىضم لجر

 ريشا



 نكلو :ةلزعو تمصب ةليصافت لكب رملا هداصحو عقاولا اذه تشع

 يملأ لك ضفنو راث ءيلخاد ب ًادماخ ًاناكرب رجف ةيروسلا ةروثلا مايق

 .دحأ نم ًٌءازع دجأ ملو ءيلوح نمم ليلقلا الإ اهب رعشي مل يتلا يتاباذعو

 مهتريسم بابشلا ءالؤه تكراش ةأرما ةايحب تصخلت بعش ةاسأم تناك

 .اهليصافت لكب مهتياهنو

 .فدهو راعش فلأ عفرت ةككفم ةمأ ةاسأم

 .ةبذاك مالحأب ةردخم يهو ممألا اهيلع تبلاكت ةمأ ةاسأم

 ينأل :ةرم لوأل ضرعي انه هضرعأس ام نكلو :نوريثك اهنع بتك

 .اهثادحأ نم ريثكلا ىلع ةيساسألا ةدهاشلا تنك

 فسويلا ميهاربإ ديهشلا نم ينذأب اهتعمس وأ :ينيع مأب اهتدهش ثادحأ

 .مهعم شيعأ تنك نيذلا بابشلا نمو ؛هداهشتسا لبق

 :لحارم عبرأل مسقني باتكلا لمجأس اذهل

 .ةيعفدملا ةيلمع ةليل ىتح ديهشلا نم يجاوز نم دتمت :ىلوألا ةلحرملا .

 ىدحإ © ديهشلاب يقاحتلا ىتح لوألا يلاقتعا نم :ةيناثلا ةلحرملا .

 ىلع كرابملا ناضمر رهش  اهتبتك ءازجأ نع. ةرابع يهو .دعاوقلا

 يتحفص ىلع اهترشن دقو (رساي مأ ةدجلا اياكح) ناونعب :تاياكح لكش

 كلوي سيلا #2 ةيسظشلا



 ةلحرملا هذه كلذكو .يناثلا لاقتعالا ىتح ةقحالملا ةايح :ةثلاثلا ةلحرملا

 . (رساي مأ ةدجلا اياكح) نمض اهثادحأ لخدت

 ةأرمال ؛ةنيزح لايل لكش ىلع اهبتك ءنجسلا ةايح :ةعبارلا ةلحرملا

 كلملا عم دازرهش ةروطسأ ةايح هبشت تناك ءةايحلا ف لمألا اهودحي

 دقو (ةيدسألا نوجسلا 4 دازرهش يلايل) اهناونع ناكف ءرايرهش ملاظلا

 .. (ديدج نم فزني يضاملا حرج ) مساب كوب سيفلا ل ةحفص ىلع اهترشن

 .ةكرابملا ةروثلا خايف ىتح ةريسملا كلت لك تايعادت :ةسماخلا ةلحرملا

 ديهشلا خأ نم يجاوزو ؛ةروثلا رمع نم تاونس ثالث دعب يتايح ىلع اهرثأو

 ةنيهرك نجسلا ماع ةرشع تالث ىضمأ يذلا :(ءارب وبأ ) فسويلا ليلخ

 ةلئاع لك ىعريل هتايح رذن امنإ ؛هيلع ًادقاح جرخي مل هنكلو هيخأ نع

 معلاو بألاو جوزلا معن ناكف ءدرشتلاو عايضلا نم هتجوز ظفحيو ؛هيخأ

 .دهاجملا هاخأ فلخ يذلا خألاو

 تايعادتو .ةيناثلا ةروثلا عم ىلوألا ةروثلا تايعادت يهو :ةمتاخلا .

 .يتلئاع ةايحو يتايح ىلع يدادغبلا ةلودل يداقتنا
 ل 8 سس وع دما وا اوم مومو مومو وو ومو وقم هس هيوم م هامل صمم هدوم و جم م وو ودم وم هم مع مع ل م وم مسملا وا وصمم مسموم مس سم مجول ولو دوم ع سس ممل هدف وق سس وول مقاوم ودم مجم همام مل وووخ دوم هوس مم معمم هموم يام تيما هع وم وصسامم وف ومممملا صم هماسا وو اسم سمت هدوم هع وو هم هوو موج ربوو دسم ساس هموم وراس توتو

 ملظلا نم انئاطيف ملاظلا دض مولظملا عم ًامئاد نوكن نأ انردق نأ ودبي

 .ريثكلا


