
أمدوسل.شرملاأطلعلا
ملعثلاءرارو

رارف
ميلعتلاريزونل
هلةلوخلاتايحلصلاىلعءانب

~~~انماديزماهثاطعإبةسردلا~وحنةرازوللةيلبقتسلاتاهجوتلانماقلطناو

.اهفادهاقيقحتىلعاهنيعتليفشتلاتايلمعيفةنورماهعنمو

.لمعلاأحلصمهبضنقتامىلعذانبف

:يليامررقي
را~لا-رارقلااذهبةقفرملاتايحلصلاسرادملاتاتثاقوودثاقحتفئي:لوا

.اها٤٣٢ماعةرداصلاسرادملاتاريدموىريدمتايحلص(ءافلإعم•يناثلا
ماعلاميلعتلاسرادمعيمجيفهرودصخيراتنمرارقلااذهقيبطتب.يمعلاأدبي:أيناث

.ةقفرملاةغيصلابجراخلايفةيدوعسلاسرادملاوتانبلاونينبلل
لو،ةقباسميماعتوتايحلصوةلدانم~تفرمعمرهراعتيامرارقلااذهيفلي:أثلاك

ريفيوأاهنمةيحلصىأيفليامرادصإبميلمتلاتارادليفواةرازولاهيةهجىاموقت
ةرادلللخنملإاهضراعيامرادصلواتايحلصلاهذهليدعتمتيةنويماظنلااهعضو
بحاصلكلذبضرعلامل،تانبوينبىوبوتلافارشللةماعلاةرادلابةيسردملاةدايتلا
.ةيحلصلا

اةينعملاتومبلالم•أعبار
امتع

.هصغياميف~هقيبطتتابلطتمزاجناوهذيفتتد
`

~م
قفولاهلاو~مبلا



ميلعتللةرازولاةلاكو

ىوبتلاافارشللةهاعلاةرادلا

تانبلاوننبللةيسرلملاةدايقلاةرادإ

رارف
ميلعتلاريزون(
هلةلوغلاتايح~اىلعءانب

~~~اذهاليلاهثاطعإبةسردلا~وحن٠رازوللةيلبقتسلاتاهجوتلازحاقلطناو

.اهفادهاقيقحتىلعاهنيعتليفشتلاتايلمعيفةنورماهعنمو

.لمعلاةحلصمهيضتقتامىلعءانبو

رادصلا-رارقلااذهبةقفرملاتايحلصلاسرادملاتاذئاحوودئاقحنفي:لوا
.)ها٤٣٢ماعةرداصلاسرادملاتاريلموىريدمتايحلص(ءاغل(عم_يناثلا

ماعلاميلمتلاسرادمعيمجيفهرولصخيراتنمراوتلااذهقيبطتبلمعلااديي:أيناث
.ةقفرملاةفيصلابحراخلايفةيمومصلاصرادملاوتانبلاونينبلل

لو،ةقباسميماعتوتايحلصوةلدانمهتاقفرمعمضراعتيامرارقلا١ذهيفلي:أثلاث

ريغيوااهنمةيحلصىايغليامرادصإبميلعتلاتارادإيفواهرازولاهيةهجىأمتت

ةرادإللخنمللاهضراعيامرادصاواتايحلصلاهذهليدعتمتيلويماظنلااهعضو

مبلعنلاربزو



أسبنر

ملقلاهثلاوال)هم:~~
:يلاتل~سرادلاك)ينائلارادصلا(سرادلاتادئاقوىدئاقتايحلصقيبطتةعباتلةنجل~متي~١

ينبللأيميلعتلانوزشللميلعتلاريدمدعاسم

تانبللةيميلعتلانوؤشللميلعتلاريدم~~

ينبللىوبرتلافارشلاةرادإريدم
تانبللىوبرتلافارشلاةرادإريدم

ينبللةيسردلاةدايقلامسقسيثر

تانبللةيسردلاةدايقلامسقسيثر

اوضع

أوضع

أررفموأوضع

أوضع

<ةئعللاماهم~٢

،اهؤروتارادلاىريدموةيرادلاوةيوبرتلاتادايقلا_عيمجفدهتسي)يناثلارادصلا(تايحلصلابفيرعتللءاقلدقعا1
ميلعتلاريدمروضحب،)تانبوينب(ةيسردلاةدايقلاهيرشمحيمجوميلمتلابت~ىريدمو_ميلعتلاةرادإيفماسقلا

.تايحلصلاقيبطتيفمهنم~معادلارودلاحاضياو
.ةيسردملاةدايقلايفرشموسرادملاعيمجلإ)يناثلارادصلا(تايحلصلالوصونم~أتلا)٢
ةرادلنمةتجليةلوحملا،)ينائلارادصلا(تايحلصلاىلع)تانبوينب(سرادملاةداقتايثرموتاظحلمةسارد)٣

.قيبطتلليناثلاماعلاةياهنهيتانبوينبىوبرتلافارشللةماعلاةرادللاهعفرو،ميلعتلابت~وافارشلا

رمواهلافاهفافووهفاف•هباو

ميلعتلاةوادإفميلعتلابلاكموىوموتلافارشلاةرادإ•كال
.سرادلاةيتايحلصلاقيبطتمعدوةعباتم)ا

.هصخياميف~)تانبوينب(سرادلاء~ووةداقعيمجفدهتسي)ينائلارادصلا(تايحلمملاب~>ر.-ااماة(رةو))
.سرادملاتادئاقوىدئاقنمةدراولاتاحرتقملاوتايئرملاةسارد)ء
ةيلعافنعقيبلمتلليناثلاماعلاةياهنلبق_ميلعتلاةوادإيف~ا.تايحلصلاقيبلمتةعباتمةتجللةساردميرة،)ء

.اهريوطتتابلطتموناديملايفاهرثاوتايحلصلا

.)يناثلارادصلا(تايحلصلابةسردلايبوسنمفرعت)ا
.ةسردملايفتايحلصلاقيبطتلةمزللا~اتارارقرادممإ)ل
ة_رسلا~فرشتيتلاةرادللاهعفرو،قيبطتلليلولايماعلاللختايحلصلالوحتاحرتقملاوتايئرملانيودت)٣

.اهقيبطتلىناثلاماعلاةياهنلبق)ميعتلا~.ىومرتلافارئملاةرادإ(

م١رمر~يل١
ىل/ىم



تايحلصلاهذهةسرامماهتدئاقوةسردملادئاقلوتيو،ضيوفتلانمهوانثتسامتاملاةسردملا)ء~و

.تايحلصلانمازجتيلأءزجدمتيتلاذيفنملاتاءارج(قفواهذيفتتلةمزللاتارارقلارادصاو

تايحلصبا

٠دملهممودملايفهنجلو١سلجم~دامنعا

:
´
.كاوايساودماع~

.أسردملاوملجمبهيحلصلا-ذهصتخت
ةنجللاوارملجملاتايلووممموماهمتمردملادثاقددي>١

ناجللاورملاجملاماهمعمضراعتيوار~لامب
.ماعلاميلعتلاسرادمليميطتتاليلدلايف٠دمعملا

واةنجللا(~تاوربمتماودبةممودملاسلجمموقي.٢
ىلعةيبلغلابةسردملارملجمةقفاومن~و)رملجملا

٠~،لقأوأيسارمماعةدملةنجللاواسلعملا~

.يميكتتاليلدلايفةدواولاناجللاوىملاجملاىلع
.،اضعلاوايتخاا.٣
.تاعامتجلا~اماوديعاومللينمزجمائربدادع(.٤
ميلمتلاةرادإيفةصتغمل)ةهجلاراممثإوتارارقلارادص(.٥

.أيمموكلذب

ليلدلاهيةدراولاةيمسملاناجللاورملاجملارمد
ادع•ةجاحلادئعماملاميلمتلارمرادمليميظتتلا

٩١ىلع•داشرلاوهيجوتلاةنجلوةسودملاسلجم

ددعن~يتلاسرادلابصتختو،اهماهمىلعرثوي
.لقافأملعمرشعةسمحاهبيملعلا

.ةممومملاىملجمبةيحلصلاه~صتخت
تايلووسلاوماهملانمضتيووصتدادعاوجمدلاةيلاةسارد.١

.ديدجلا~أقفو
.ةيبلغلابةساودلاىلعةممودملاىملجمةقفاوم.٢
.تاعامتجلا~اماوديعاومديدحتوتاوارقلارادص(.٣

را:
~

اهصيلقتواةسودلاةيلوصفلاددعةدايزدامتعا
ةيادبنملولاةثلثلاعيياسلاللخةجاحلادنع`́~

نميلولايعوبسلاللخو،لولايساردلالصفلا
نمةررقلاةلداعلاقفويناثلايساردلالصفلاةي1دب
•اهتحاسمولوصفلاددععمبلطلاددع•ةرازولا

.يملعلاددعةيجايتحاكلذىلعبترتيلأىلع

.ةسودملابداشولاوهيجوتلاةنجلبةيحلصلاهذهصتخت
واتمردملايفلوصفلاددعةدايزتاغوسمةنجللارمودت.ا

نمةورقلاةلداعلاقفويساردلصف~ةيادبعماهصيلقت
.ةيبلغلابوارقلاذختيوةرازولا

كلزبميلمتلاةرادإةيةصتخلاةهجلاراعشلورارقلارادص(
.أيمسو

١٦نم١ةعفملا



نابحلصلا

يفحسفتلاويحابصلافافطصلارمانربفاقيإ
تن~اذ(ةيوجلالاوحلابسح٠ةسردملاءانف

سلا-ا.ا-ا

مايقلل~نموا،ةسردملادئاقبةيح~اه~~
.امهريفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعب
.كلذبةسودملادئاقنمىروفرارقوادصا

أبمبلعنلاأميلطلاناوابزلاونلحرلاجمانربدامنعا
<~

•
فاطنلالخاددحاويممأردموبنعاهندمدبزن•يعلا .مبلعنلا٠و1دليفاوغجلا~.٠~~~

`،٠:

~

•أييلطأدشرم•~و(لمعللحشرينمرايتخا

نمةسودملل)طاشنللأدثاو-ملمتلاوداصملأنيماإرذ
ةراداةيةصتخلاتاهجلاىدلةدوجولاءامسلاةمثاق

.ىونسلالقنلا~رحمامتلدعب،ميلعتلا

.تمودملاسلجمبهيحلصلاهذهصتخت
نماهيلعيفرشلاواهجماربوةيميلمتلاةوامزلاواةلحرلارارق(.١

.كئذبةصاخلاتاميظتتلاقفوةيبلعلابىملجلالبق
.ميلعتلاذراداةيصتخملامسقلاواعشإ.٢
.ذيفتتلالبقأيمسوبلطلاروماءايلواةقفاومذخأ.٣
.ميلعتلاةوادلةيصتخلامممقللجمابربلاذيفمنعريرقتعفو.٤

مايقلل~نمواةممودملادئاقبةيحلصلاهذمصتخت
.امهريفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلممب

طباوضمهيلعتقبطنانيذلاءامساةمئاقىلععلطلا.١
ةوادايفةصتخملاتاهجلاىدلةدوجوملا~اتايلاو
.ميلعتلا

~متيلءامسلاةمئاقنم_هتابغرقفو_حشرلاوايتخا.٢
.ميلعتلاةوادإيفةصتخملاتاهجلاقرطنع



<و
ةيساردلاتارجحلاعقاومرييفتوديدحتدامتعا

.ةيرادلاوةيميلمتلافئاظولايلغائمفرغو~او

.~ارارفلارادص(.٤

••
~

بممح٠هيوارطضلاتازاجلاهمردملايبوسنمحنم
.ةيميلمتلاأحلصمللأققحمهاريام٠٠

م~~نمواةسودملادئاقبةيحلصلاهذهصتحت
.امهويفلضوفتلوءهبايغلاحيفهلمعب

>~اجذومنلابسحةيرارطضاةزاجابلطبينمملامدقتي.ا
.ةيرارطضلاةزاجللبلطلامدقمقاقحتسانم~اتلا
.كلذبينمملاواعشإوةزاجلاحنموارقدامتعا

ةحئلقفو،ةممومملايبوممنملةيضوملاةزاجلاحنم

ميلمتلاةوادإةافاومعم،ةيضوملاةزاجلاريواقتحنم
.اهنشم~ال~(متيلةزاجلاحنهوارقب٠<

.امبويفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلممب
ةناجلاريواقتحنهةحئلقفويبطلاويوتتلان~نا.ا

.ةيضوملا
..زاجلا~رارقرأ~(.٢
ميلمتلاةواد(يفةصتخملاةهجلاىلاواوقلالاسوا.٣

.هنمءووصبظاقتحلاو
لخادأنراطلاذملاحلايفيسرسلاماودلانبلعنإ..`

واهبناب~اناسامنللاوأننارحلاك_أسردملا ~
~
راشتناوايسردملاىنبلانمءازجاواءزجوايهناا

••
أ
وادحاومومنعديزيلامب_تمردملالفادءابوا

)<ا٠~
هتاروبموءاوجلابأيمسوميلمتلا>وادإواعش(وهنمءزجا
~́

ا

ةطاحاو٠بلطللىذامببستيلامبو٠مويلاسفنةي
ةمكنلأطباوضلاقفوءارجلابلجاعمهروماءايلوا٠

تفلو٠ةسودمكايبوسنمنمىلأيطخلاةطاممملا
يفةصتغلاةهجللهتلاحلوا،مهنموصقملاركن .كلذيعدتمميامدوجوةلاحيفميلعتلا٠رادلا٠

.«
مايقلل~نمواتمودملادثاقبةيحلصلاهذهصتخت
.امهريغلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعب

واددحملامويللةساودلاقيلمتبأرضعمةسودملادئاقدعي.١
.كلذتاوربموهنمءزج

أيمسوولجاعمهووماءايلوأراعشاوبلطلاةملميمات.٢
.ذختلاءارجلاب

.أيسررضعملاوتاءارجلانمةروصبميلمتلاةراداديوزت.٣

مايقلل~نمواةسودملادثاقبأيحلصلاهذم~ .امهويفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعب
~اوللاوماظنلاتايطمموألاحلاقفورصقملاةلءاسم.ا

.تاميلعتلاو
.لمانمئملاةباجلأقفوبسانلاءارجلاذاختا



ذبفتلا-ا٠ا-انابحلصلا

واريطخضرمبهتباص(ةيهبتشينلحامسلامدع
لمعلاةلصاومنمةسودملاييوسنمنمدعم
.اهبتماودلاواةممودملاب

مايقلل~نمواةسردملادئاقبةيحلصلاهذهصتخت
.اممريفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعب

ةف~نعدممواريطخضرمبهتباصليفهبتثمملال~

ناةيمردملاةيحصلاةدحولالاهليوحتوةسردملايبرسمنم

.ىرخأةيلماواةيم~ةيحصةهجىاواتدجو
.أيسروهنيحةيهتباصلهيهبتشلابلاطلارمايلورامشل.٢
واريطخضرمبهتباصإةيهبتشمللةدوملابحامسلامدع.٣

~ويأيبطأريرقترضعينأدمبللةسردملال(رئمم
تمردملايبوسنمىلعواهممفنىلعهتروطخمدعواهتملس

.لمملاواةساودلاةلصاومىلعهتردقوضرملانم-ولخو

ئمنيرخاتملاونيبيفتلاىلعمممحلاتارارقوادصإ
غلباوءتاميلمتلاوةمطنلأقفو،ةمولابيلماملا
أيمسوميلمتلاةوادايفنيفظوملانوومثةراد(
لباقموجلا.يوهشبتاربرقانمهذيفتتلوارقلاب

ةسردملارنبمواجثساهنجليفةممودملاليثمت
.اهتدايقب~ا

مايقلل~نموأةسرعملادئاقبهيحلصلاهذهصتخت
.امهريغلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعب

.دمتملاجذومنلابممحرخاتملاوبيفتملاهطاسم.ا
هراد(غلب(و،كلذبينعملاوامشإو،مسحلارارقرادص(.٢

أصرملاديوذتو،هذيفنتلميلمتلا،راد(يفيفظوملانوومث

.ذيفتتلاراوقنمةووصب
.ذيفتتلادعبمممحلاواوقبينمنلاةسرملادوزث.٣

.أيم~ظفحنلانحأسودملادئافل.٢

ىنبمميمرتةسياقمدادع(ةنجليفةسردملاليثمت
.اهتدايقب~اةسردملا

مايقلل~نمواةسرملادئاتبةيحلصلا،ذهصتخت
.اصريفلضومتلو،هبايغلاحيفهلمعب

راجشماةنجلرضحميفتمردملادئاقعيقوتومممايمضت.ا
.ىنبملا

،هم
مايقلل~نموأةممودملادئاقبةيحلصلاه~صتخت
.امهريفلضوهلو،هبايغلاحيفهلمعب

ةسياتمةنجلرضحميفةسودملادئاقعيقوتومسايمضت.ا
.ةسردملاىنبمميمرت

.أيم~ظفحنلانحأممودملادنافل.٢

يسودملاىنبملاملتساةنجليفةسودملاليثمت
ميمرتلاوا،ةنايصلالامعاءاهتناوا،هثانبءاهتنادعب ~

،ليهاتلاوا~

مايتلل~نمواةسردملادئاقبةيحلصلاهذهصتخت
.اممريفلضوقتلو،هبايغلاحيفهلمعب

ملتساأنجلرضعميفةسودملادئاقعيقوتومسايمضت.ا
.ةسودملاىنبم

.أيب~ظفحتلاقحةسودملادثاقل.٢

١٦نم٤هعفصلا



نابحلصلا

،،
مايقلل~نمواتمودملادئاقبةيحلصلاهذه~

.اممريفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلممب
~~`~̀ل-~ات~ا~رشابملالصاوتلا<مر

~

.ةئواطلاةلاحلابرضحمدادعإ.١
.ةثراطلاةلاحلابةينمملاةهجلللجاعلاواعشلا.٢.لد~اتلاحلادف

ء~~لا~ةر~أيمسوميلعتلا~وميلمتلاةراداديوزت.٣

ةيابةممردملايفةيميلعتلافثاظولايلغاش~
ءامتأىوبرتلاويميلعتلالمملاةميبطاهيضتمتلامعا<مم

مايقلل~نمواهسودملادئاقبهيحلصلاه~~
.امهريفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعب

اباضنلانأئمبمبلمنلاربعملذوئمابملاهبطاخملا
هنم.ونطولاهممابممونبعلابوماسماهبفيلا
.هنماوعخملاواكولسلابنلمنباموا

~:ابجاولاوفونحلاددحنينلا:امبلعنلاوحئاوللاو

.مهنه
.~اناوارفوا~(<٧

ءه
مايقلل~نمواهسرملادثاقبةيجلصلاهذهصتخت
.امهويفلضومثلو،هبايغلاحيفهلمعب

.اهناشبوضحمدادعلوةيضقلانمققحتلا.١
،روصبميلمتلا~ديوزتوميلمتلاريمىل(باطخعفو.٢

.فه

طورشمهيلعقبطمنيذلابلطلالوبقدامتعا~~̀~

قاطنجواخمهنممليجستلاولوبقلا
.يفارغجلا

ينبلاميلمتومرادمذيةمموملادئةبةيحلصلاهذهصتخت ،.
.اصريفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلممبمايقلل~نموا

نيدهعتملاعلطلوكلذيفةدمتمملاميوقتلاتاوماليعمت.ا
.اهيلع

وادقعلاديدمتبميلعتلاةرادايفةصتخملاةهجلاغلبل.٢
.هثاهنا

.ةسودملابداشولاوهيجوتلاةنجلبةيحلصلاهذمصتحت
جواخنمبلطلالوبقبيساودلاماملاةيادبعمةنجللاأدبت.ا

ةيولواىلعكلذرثويلاىلع٠ةممودملليفاوغجلاقالمنلا
ةدايزىلعرثويلامبو٠اهقاطنيفةسردملامهلبمتنم

اهتحاسمبسحلوصفلايفبلطلاددعواةسودلاةينائم

.أيسرةددحملابممنلاقفو

ةنجللانممهيلعقفا~أب~الوبقتارارقرادصل.٢

.ليجستلاةيةيمسرلاتاءارجلال~أو



نابحلصلا

ةلداسلاقفولوصفلايفبلطلاعيزوتدامتعا
بسح،مهميزوتةداع(وبلطلاولوصنلابتمتا~~)

.ةيميلعتلاةعلصلاهيضتتتام

لسا-اا-ا٠:

.ةسودلابداشرلاوهيجوتلاةنجلبةيحلصلاهذهىمتخت
~ربتنملوصفلايفبلطلاعيزوتتاغوسمةساود.١

<صاودلصف~ةيادبلبقةممردملابداشولاوهيجوتلا
.ةيبلغلابةنجللاىارديدحت.٢
.رارقلارادصل.٣

يلقتتلابلطلاوةتباثلايململالوصفميطتتدامتعا<رر
.يسردملالودجلاتايلاعفءاثما

.يململاسلجمبةيحلصلاهذهصتخت
.ميظتتلاقيبطتةين~اةساود.١
<ةسودملاةئييعمبساتتيلم~ميظتتدادع(.٢
.ةيبلغلابىملجلاةقفاومىلعلوصحلا.٣
.رارقلارادصا.٤

نصلاو~وبوممولاىو~بلطللحامصلا•..

.ةسودلابداشرلاوهيجوتلاةنجلبةيحلصلا،~صتنت
تاو~ونمملاو~وبوسرلايو~ب~ا~.١

.نمملاتا~وةثلاثلاةنمللبوسرلا
داشرلاوهيجوتلاةنجللبقنمنهلاوحاو~ا~ا~ادل.٢

.تمومملاب

سوادملتانبلاةلاح(و،ةيليللاواةيئاسلاوموادملا
.حئاوللاوتاميلعتلاقفوتا~اميلعت

ةساودلاةلصاومبمهلحسميملنينلابلطلاليوحت.٤
للمههيجوتلميلمتلاةوادإبةصتخملاةهجلالاةسسملاب
.ينبللةيليلواةيثاسمبلاطللتمودمبرقأ

ةساودلاثصاومبنملةقفاولامتتمليتللاتابلاطلاليوحت.~
لإنههيجوتلميلمتلاةوادإبةصتخملاةهجلالإةممودملاب
.تا~اميلمتسوادمنمةبلاطللةسودمبرقا

.ةسردلابداشولاوهيجوتلاةنجلبةيحلصلاهذهصتخت
اهيلعةقفاولان~وبلطللزفاوحلاحنمريياعمةنجللادم.ا

.ةيبلغلام
ةمظن~اعهفداعتيلامب،زفاوملابللملاحنمأ.م.

~
.~ردلادرارمنمزفارللتاينا~~.ل

.تمكللاتيعرنلانابللاليكشع.٧.تاميلمتلاوحئارللار
.اهعونحارتقاوزفاوحلليقحتسلابللملاوصح.٤
.ةمنلاتاواتملاوادصإ.٥



•مر
داوملاضمبلأبئارئاواأبجلعصصحأفاضا
.أبساردلاهطخلايف:ررفملاأبساردلا

.ةمردلابداشرلاوهيجوتلاةنجلبةيحلصلاهذهصتخت
~~ةجاحاهيفرهظييلاةيساردلاداوملاةنجللاددحت.ا

_~ءارثلأوا،ليصعتلأتاراهمةييساردلارخاتلا
.ايسارديقوفتملاويبوهولا

.ةيبلغلابةيفاضلاصصحلاةنجللادمتمت.٢
دن~~ادفلارامثسابصصحلاهذهسيودتلةطخدمت.٣

~ل~و،ةيمسرلامهتبصنأ~امبيملعملالوادج
ن~~،~رلارفةيساودلاتاررقملاةطخل~اب
.ةسودلاةطخيفنمضت

<~اندبلاةطخبجمانربلاةيكراشلابلاطلارمايلوراشل.٤
.رمانربلاذيفتتبةقلعملنمويملعلا~.٥
~ادورغتو،قيبطتلاةياهنللهتيادبنمرمانربلاويئ.٢

.هنمةغسنبميلعتلاةراداةيةصتخملا

.تمرلابداشولأوهيجوتلاةنجلبةيحلصلاهذهصتخت
ةيويرتلاتامدخلا~رمرتفلةسردملاةجاحةممارد.ا

تاميكتتلاقفوةمرملابةنجللالبقنمبلطللةيميلعتلاو
~

.ةيبلغلابهحاتتفاىلعةقفاولان~و٠كلذيفةيممرل)
ةخمنبميلمتلاةراد(هيةصتغلاةهجلاديوزتوواتملارادصا.٢

.هنم

جراخةسردلايفددعميسردمطاشنذيفتتدامتعا
ماياةثلثنعديزيلامب٠يسودملاماودلاتقو
قفوو٠كلذدفةيمممولاطاوضلاوتاميلعتلاقفو

.تمرلاسلجمبةيحلصلاهذهصتخت
ةطخنمضةدمتعمةيسرملاتاطاشنلاعيمجن~نا.١

.تمردملا
.ةيبلغلابطاشنلاىلعسلجملاةقفاوم.٢
_يمسو~هلمعبموقينموا_ةسودملادئاقن~.٣

كلذباممريغ~زوجيلوطاشنلاىلعأرشابمأفرشم

.ذفتتيتلاتاطاشنلاوتايلاعفلأعيمجنعلووسمن~و
تمردملايملعمنمطاشنلايفنيلماعلل~ان~.٤

دحا~زوجيلو،نسحلا~ولسبنيزيمتملا

.لمعلاكلذبمايقللةسردملاجراخنم
يمودلاطاشنلايف~واشلابلطلاءامسابناييدادعا.٥

.مهووماءايلواةقفاومذخاو
أيسوميلمتلا~وميلمتلاةراد(ةيةصتغملاةهجلادي٠زت.٦

.طاشنلاكلذللمملاةطخب
ةمزللاةيرسلاريراقتلابميلمتلا~وميلمتلاةراداديوزت>٢

.ةيسرلاتاميظتتلاقفو

١٢نم٧أحفصلا



ره

ذبنتلا:١ا-الابحلصلا

نهىاىلعأرطخ~ولممىصيىذلابلاطلاديدحت<مم
.ىرخاةممرملالقنيلهصردملايبوسنم

.~ودملابداشولاوهيجوتلاةنجلبةيح~اه~~
ةبظاولاوكولسلاميكمدعاوققفوأمزللاتا»ارجلاذاختا.ا

-ثدلاو~وتلاليلدبسحوةيوناثلاو~~ا~~

.ةيئادتبلاةلحرملل
.تمودملابةنجللالبقنمبل~ا~~~ادد<)
.أيمسوكلذببلاطلارمادلور~ا.٣
~د~لابلاطلالقنبوارقوادصلميلعتلا٠واداةبطاغم.٤

.راوتلابيتمودملاديهزتوىرخا
~~ا~إلوقنملاةممودملاديءزتبلولاةسودملاموقت>٥

~دج~ةحوتقملاوهلتذفنيتلارماربلانعريتمتب

لولاروهاوابتخانعرخاتملابلاطلارمنعلوبق

نمزفصننعديزيلامبءيناثلاوولاو،هيلصفب
نمبلطلادحاجوخدق~لاوةداملاوأبتخا~~~

هطمموتلاوموادلاتادايتبصتختو،وابتخلاةنجل

.ةيوناثلاو

مايقلل~نمواةسردملادئاقبةيحلصلاه~دصتخت
.امهويفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعب

م~اةنجلغلب(ورابتخلاةنجلللعخدلاببلأطللحاممملا.١
.كلذبةبقارملاو

ةنجلىدلظفحيرضحمببلاطلارنعةممرملادئاقوثوئ.٢
.تمرملابتاوابتنلا

.تمرعلابدامثولاوهيجوتلاةنجلبةيحلصلا-ذهصتخت
.ةيبلغلابةقفاوملان~وةلاحلاتماودبةنجللاموقت.١
.ةم~اتاوارقلارادص(.٢

تارابتخاةلثماعضوليملعملانمهارينم~

يتلافوفصلاريفلهصصختيفةيساودلاداوملا<مر

.ةممرملابتارابتخلاةنجلبةيحلصلاه~صتخت
جذومنوةلثسلاعضوبليدبلاملمملا~راوقرادص(.١

.رابتخلادعوملبقةباجلا
رنمئهصب،؟ريدتلافارئملاوادلوا~ا~ديوزن.٦ا~تملادمدادملانادابفبرمنننو،اممر-
.~ارارف~.أيونائلاو

،ر~
يبوممنمىلعةيوبرتلاتامماودلاءارجإبمايقلا
.ةسودملا

.ةسودلاسلجمبةيحلصلاه~صثخت
ثحبلاةحهنمو،اهتاووبمو،أساودلاعوضومددحي.١

ضوعمو،تمومملاىشممىلعاهنم٠دامثمملاضارعاو
.رملجملاىلععوضوملا

.ةيلغلاموارقلاةسودملاسلحمدمتمي.٢
حثاثنمميلعتلاةواد(ىفصاصثخلاثاأتاهجلادوزث.٣

.أساودلا

١٦نم٨ةحفصلا



ذبفنملانامارجاسابحلصلا

ىدخاماهمهلدنصتىذلاملعملاباصنضيفخت
~سمخنعهباصنلتيل~،ةسودلاب
~انمضثافدوجولاحةيكلذو،أيعوبمما
قفوصصختلايفةيساردلاةطخلاةيطفتدعب
.ةسودمللدمتعملايسودملا~ا

مايقلل~نمواةممردملادئاقبةيح~~~~~
.اصريفلضوفتلو،هبايغلاح~~

.ةسودملايفيملعلاةبصنانمضئافلا~.١
~او،هباصنضفخملاملعمللة~ام~~~~٠~

.ةصودمللةيميلعتلاةحلصملاققحياب~ل
.~اتوارقوا~(>٧
~الب~ا~~ديدجلاملعملاةيحلصلا-~لمشتل.٤

.ةيماطنةبوقههقحبوده
~آ~~اةوادإيفةصتخملاةهجلاديوزت.٩

.~اوأرق

نيملعملانييةيمارعلاداوملاعيزوتدامتعا
ةيوناثلاوةطموتلايتلحوملايفتاصصختلابممح
صصختلارفاوتةلاحيفةيثادتبلاةلحرملايفو
يممارهاماملاةيادبيفةيمرعملالوادجلاعيزوتو
.هج~دنعيسارعلاماملاءاثمايفاهليدعتو

>•
مايقلل~نمواةسودملادئاقبةيحلصلا،ذهصتخت
.امهريغلضوفتلوءهبايغلاحيفهلمعب

~ا~نمضيامبيسومعملاصصحلالوعجبدادع(.١

.مهتبصنليملعملاصيردتوةيممارها
يسرمللالومجلايخةيممارهاداوملاعيمجصصحعيزوت.٢

.ةيميلمتلاةحلصملاقيقحتلةبمانملاةقيرطلابوةلادملاب
واظتنلاعيزوتلوجىكمةدنامملاةيمرملالوادجلادادع(.٣

.خلا...،تاوابتخلاةكحلموةبوانلاو
اميف~تمومعملايبوسنمغلب(وةم~اتارارقلارادص(.٤

زجعدوجودنعصصعللةيساودلاةطخلاضيفخت´~
ةف~ةبصنأل~ادعبةممودلابيملعلاددعةي
اطنلايملعلا ريغلامعابن~امهيفنمبةيما
دئار،ملعتلارداصميما،طاشنلادئار(رميودتلا

ادع•)غلا...يبلطلادشرلا،ةيملسلاةيعوتلا

أتقومزجعلادسل•أيمسو~اةسودملا~و

.هجلعمتيامثيو

•••م
نمواةسودملادثاقبةيحلصلاهذهصتخت

~
مايقلل~

.اممريفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعب

دهي.١
نمضيامبليدبلاصصحلالودجةسودملادثاق~

ةلحرملايفصصختلايفيملعملاةبصنال~(

.ةيثادتبلاةلحرملايفةسودلاةبصناوةيوناثلاوةطسوتملا

.هبةسودملايبوسنمعيمجراعش(ووارقلارادصإ.٢

ميلعتلا~وميلمتلاةرادليفةصتخملاةهجلاديوزت.٣
.ضيفختلارارقنمةووصب

.يملعلاددعزجعديدستدنعةسيثرلاةطخلال(ةدوعلا.٤

١٦نم١هعفصلا



~ر~ازمار.افرىدنافلابحلس.بردملاهدابفلانرادا.يرمزلافايئللأماعلا:رادلا.ملعنلل:رازرلالك.٠

نابملصلا

دفةسردملايبوسنملةينهملاةيمنتلاجماربدامتعا
تاوايزلالدابتوبيودتلاركم:يساردلامويلاءاثما

تاقلحولسلاشرووصصغتلايملممتاءاقلو~~~

ةحلصمويساسلالودجلابسانيامب،شاقنلا
.مهنم~لمعةعيبطوجايتحاوبلطلا

م~~نمواةسودملادئاقبةيحلصلا،~رتخت
.امهريفلضوفتلو؟هبايغلاحيفهلمعب

ا~~ةينفلامهتايوتصهبسحةسردملايبوصنمفينصت.١
~رهاخلافلملاوةيضاملاماوعلايفيفيظولاءادلا

<يصتخملاويفرشملاتارايزومهنه
.ةينهملامهتاجايتحاديدحت.٢
.ةصردملايبوسنملةبسانملاةينهملاةيمتتلاجهابمديدت.٧

.ةسردملاباهذيفتتلينمزجمانربدادع(وجماربلاد~ا.٤

ةيمنتلاوبيردتلايطوتلةممودملاتان~افيظتم.٥
.اهبةينهملا

~.رماربلاميوقت.٦
.ةسردملابداشرلاوهيجوتلاةنجلبةيحلصلا-~صتخت

ةجلاعملهتيبطتدارملارمانربللقثوميلعروصتدفي.ا
ةيميلمتةعلصمقيقعتوا،ةيسرعملات~ا
.ةممسملاةثييبماتت

.ةيبلغلابجماربلاةنجللادمتفث.٢
.تمودملاةطخيفجماربلانمضث.٣
.جمابربلاذيفتتبةقلعمهكنمويملمملا~.٤
ةهجلادوزثو،قيبطتلاةياهنللهتيادبنمجمانرب~وزئ.٥

.هنمةخسنبميلمتلا~وميلعتلاةراد(يفأصتغملا

ركىذلا•هممودملانمهلففداصلاملعملادبدحن
ءادلاميوقتةيةجرديناطوىممخنع-لاداا

ىرخاتمردملل_يماعرخلدمتعملايفيظولا ٤١

ىلع،يماودلاماملايفدحاوملعمنعديزيلامبو~~
ملعملليجواخلقنوايلاممازتلاكلذىلعبترتيلا
.ةسرهملا>رفههيهممت~لزجعوا

ةدمتعمةيبيردتتاهجليعباتنييردمعمدقاعتلا

،رم
قفواهييوسنملةسردملابةيبيودترماربذيفتتل
.اهتان~(

.ةسرهاسلجمبةيحلصلا،ذهصتخت
سلجملبقنمملعملالقنبهيجوتلاتاغوسمةساود.ا

.ةيبلغلاباهيلعرملجلاةقفاومن~وةسودملا
اتانايبومساعفر.٢

ملعمل
نمضيملعلانووشللهلقندارملا

.يملمملالقن~رحلأيمسوددحملادعوملا

~
هبرسلاوأبممنجملا~اومئملاأنجلبأبحلصلاهذهصتحن
.ةمردملاب

.ةسردلايبوسنلةينهملاةيمتتلاةطخنمضجماوبلان~.ا
.ةيبلغلابةيييردتلاجماربلاىلعةنجللاةقفاوم.٢
.بردملاعمدقعلاىلعةسودلادئاقعيقوت.٣
ةيمتتلاوبيردتلانيطوتلةسوملاتان~(فيظوت.٤

.اهبةينهملا

١٦نما٠هعفصلا



نابحلصلا

.أسردملايفنبلماملاعبمجءادامبومتاول

ذبفنلاسامارجا

مايقلل~نووادرررر.لاراتبةيحلصلا-ذهصتخت
.اصفنموفلو،هبايغلاحيفهلمعب

ل~اوةدمتعملاميوقتلاحثاولوتاقاطبوتاولاليعفت.١
.ميوقتلالبقاهيلعيلماملا

ل~~ةينفلامهتايوتسمبسحةسردملاب~املافينت.٢
~اخلازاجنلافلموةيضاملاماوعلايفيفيظرا،اد~ا

ددعديدعتليصتغلاويفرشلاتاوامزوممنم~

داداهيوقتوريوطتلةمزللاةيناديلاوةينفلاتاو_لا~ا~

.مهنم~
.تاريدطنمعضوماملةديوملادهاومثملادوجونمققحتلا.٣

ةصتخملاةهجلالايفيظولاءادلاميوقتجذومنلصالامو(.)

.ةيندملاةمدخلاةوانو~اقفوهدامتعلميلمتلاةواد(يف
.ةديوملادهاوشلادوجوبللدمتمملالبقنمىدعتلامتيل.٥
ءادلاميوقتجذومننمةروصبةسمسملايفظافتحلا.٦

ةقاطبىلعفظوم~علط(ودأمتعلادمبيفيظولا

.هبصاخلاميوقتلا

ميلعتلاءاداةء~معدلةيميلعتلابراجتلاقيبطت•رر
.ةسردملايفملعتلاو

.ةسرملاىملجمبةيحلصلا-~صتخت
اهييرجتدارملاةيميلمتلاة~عوبطميملعووصتدقي.١

ةدمديزتلاىلعيميلعتلاوىويرتلا-ادلاة~معدل
.ييسارميماعنعقيبطتلا

ةقفاولان~وةسودلأىملجمىلعةحرتقلاةيرجتلاضرم.٢

.ةيبلغلاباهيلع
.ةسودلاةطخيفةبوجتلانمضئ.٣
.جمانربلاةطخبأيسرميلعتلاةرادايفةصتغلاةهجلاراعش(.٤
.هتياهنل(قيبطتلاةيادبنمةبرجتلاوزث.٥
ةمعدمتمودلاسلجملةيماتخو•ةيلصف_ةيرومريراقتدفث.٦

ةبسانمسلجملااهبجومبورقي،تارمثوملاوس~دلاب
.اهفاقي(واةيوجتلاةيراومتسلا

ريرقتبميلعتلاةوادلتمرملادوزثةبرجتلاحاجنلاحيف.٧
.ةبسانمىرخارمرادميفاهقيبطتةيعموتلل٠اهنع



ذهفنلاهنمادارجالابهلصلا

ا
ةيرادلافثاظولايلغامثنمىالتنبهيجوتلا

٤٥٠٠
ميوقتيفزاتممريدقتنعهلاداركاذ(ةسردملاب
.ييسارديماعرخلدمتمملايفيظولاءأدلا

امبةسسملأجماوبةياعرلصاحكاعاطقلاعمقاقتلا
~~~

حثاوللاوماكنلاقفو،ةيوبوتلاتادهلاعممجسني
.ةيممرلاتاميلمتلاو

تاعاطقلانمةدمتعم-ةصصغتمتاهجعمقاقتلا
فصقملاليفشتل-ةقلعلاتاذةيم~ا~~~

.يمرمملا

.ةسردلاسلجمبهيحلصلا،~صتخت
~ولقنلاتاغومعمرملجملاىلعةممردملادئاقضرعي.ا

.ةيبلغلاباهيلعوملجملاةقفاوم
نهنثةداد(-ميلعتلاةرادإيفةصتخملاةهجلاةبطاخم.٢

ل~ملبقنمىرخاةهجللينئفملالقنل.نيفظوملا
.باطخلاملتماغمراتنميعوبسا

ل~~اد~ا~اوشلاةنجلبةيحلصلادذهصتخت

.ةصودملاب
.~ودلأةطخنمضاهتياعوداولاةطمثنلاوجماربلاديدحت.١

~ىمرتافالهلاعممجسنتيتلاةياعدلاوةياعرلالوبق>٢

~.
.ةيبلغلابكلذىلعةنجللاةقفاوه.٣
جهاربلاةياعرلةرشابمصاخلاعاطقلاعمةسرممادئاقققتي.٤

.ةيممهوتابطاخمقفوةسرملايفةذفنملا
جمانبمىأةياعرليسارمماعنعةيقاقتلاةدمديزتل.٥

.ةدحىلعجمانرب~ةياعرلان~ويسرمم
يفتافووصملاوتاداريلاةسودملابةيلاملاةنجللاقكزث.٦

.ةصاختلجمم

.يسردلاقودنصلاةنجلبةيحلصلا-ذهصتخت
ديدحتوكلذيفماظنلأقفوفصقملاليفشتنعنلعلا.١

ةممقانمنمضفصقملا~ملام٠فيراظملاحتفموم
.ميلعتلاةرادلنمةمئاق

ءافو~لارايتخاوفيراكملاحتفبةنجللاموتت.٢

.ءاطعىلعلاوةيحصلاتاطارتشلاب
فصقمللةلفشملاةهجلاعمقافتلاىلعةسردلادئاقعيقوت.٣

لاسولوةيسردملافصاقمللدحوملادقعلاجذومنقفو
.ميلعتلاةوأدليفةصتغملاةهجلاللهنمةووص

١٦نم٦٢هعفصلا



نعةاف~نوقحتسينيذلايملعملاءامسادامتعا
نعلدباهبنوموقييتلاواظتنلاصصحسيودت•٤٨

.ةصح)٢٤(يمسرلامهباصنىلعةدايزبئاغملمم

كسا-ا،ا-ا

مايتلل~نمراةسردلادثاتبتيحلصلاهذه~
.امبريغلنمونتلو،هبايغلاهدفهلمعب

ةصح)٢)(نعهباممندازفلةاف~أملعلاقحتسي.١

.ساودعساللخواظتناوةيساسا
قحتسييلاواكتنلاصصحددملىلعلأ~ان~.٢

.~عوبسلاةيصصحعبواةاف~ملمملااهيلع

ةداممعملامدقيناةاف~اىلعلوصحللطوتشي.٣

ةيساردلاةداملاب~رت•ةمعادواة~~-~
.راطتنلاةصحنمزلوثهبلطلل

ةفللاوةيميبطلامولعلأوتايضايرلايملعملةيولولان~.٤

ةسردملابداشولاوهيجوتلاةنجلددحتملامةيزيلجنلا
.رخااصصخت

نم~اواكتناصصحاومانيذلانيملعملاوصح.٥
~ةياهنيفكلذبعفرلاويم1ودعوبماىاللخمهبأصن

فرصلميلعتلاةراد(يفنيفظوملانوومثل(رهمث
.واظتناةصح~نع.لايويمبمموةمممخ•ةاف~ا

يدهملابايفلابابساةم1رمميلمتلا~ىلوتي.٦
ةجلاعمىلعلمعلاوهلةعباتلاسوادملابةاف~ابله

.دجون(للخلا

.
~

فئاظولايلغاشنم%١٠نعديزيلامريشوت
ةينهملاةيمتتلاضرفلمهبادتنلةسردملابةيميلعتلا~~~

.يماودلاماعلايف

.ةسودلاوملجمبةيحلصلاهلصتخت
يلغاشبادتناةطخوملجملاىلعتمرملادئاقضرعي.ا

ةينهملاةيمتتلاجماربنمضتمودملابةيميلعتلافئاظولا
سلجملاةقفاومن~وةسودملاةطخيفةدمتعملا
.ةيبلغلاباهيلع

راوقرادصاوغلبملاىلعطابت~ميلمتلاةواداواعش(.٢
~ماياةسمخنعديزيلامبذيفتتلالبقبادتنلا

.يمماودلاماملاةي
عانربلاروضحنم<~رارقلاوسصبأيسر~اغلبإ.٢
ةلمبترمهيلامموسوىاميلعتلاةواداواةسودلالمحتتل.٤

بادتنللهيلع~رلاعلبلاادعجمانوبللبدتنملاروضحب
.ب~ولارماو

ا~نم١٣هعفصلا



نابحلصلا

دقاعتلارنعتلاحيفةسردملاةفاظنلل~ا~~

اهعمدقاعتملاةلامملامقتملوا٠ةفاطنلاى~~<و•
قفوبولطملالمعلابمقتملوا٠لمعلاةرشابمب
.كلذةيةمبتلاةمكنلا

متل~نمواةسردملادئاقبةيحلصلا،ذهصتخت
.امهريفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعب

.ة~اتاصصغلاوتاميطتتلاقفوةبولطلاةل~ايمات.١
.ميلمتلاةرادلفرصللةديوملاتادتتسملاعفو.٢

.يسردلاقودنصلاةنجلبةيحلصلاهذهصتخت

لثد~ا~~ةصصغلاةفلملاميلستبميلمتلاةوادلموط.١

.ةمموملل
)~اا(~~لطددعلقييتلاسوادمللدقاعتلان~.٢

.لايرفلاةسمخنعديزيلامببلاط
~ا)٢١:(نماهبلطددعيلارمرادمللدقامتلان~.٣

.لايوفلاةرشعنعديزيلامببلاط)٤٠٠(
)٤ا:(نم~ااهبلطدمعيتلاىمرادمللدقامتلان~.٤

.لايوفلاوشعةسمخنبديزيلامببلاط
ديدستلتافورصملاعيمجةسردملابةيلاملاةنجللاووث.٥

هيةيمسولاتاميظتتلاقفوةيلاملاةنمملاةياهنلبقةفلمملا
فلمبويتاوفلاوتاءارجلانمةووصبظاقتحلاعم٠كلذ
.تمسلابصاخ

.ةسرملارملجمبةيحلصلا-~صتخت
لبقنمهبدنواهلقندارملاملمملاديدحتتاغوسمةسارد.١

.ةيبلغلابهيلعةقفاولان~ورملجملا
نووشىلإ)هبدن.هلتن(دارملاملعملاتانايبومساعفو.٢

.يملعلا
،.

مايقلل~نمواتمردملادثاقبةيحلصلاهذهصتخت

.اصريفلضوفتلو،هبايغلاحيفهلممبل~(لبقتمرلملاء~وماهمريودتةداع(•~~

.ء~ولايبريودتلاةداعإتاغومممظفح.ا.ةجاحلادنعيميظتتلالر(رلاكي-و~~را-ر.لا
.كلذبمهديوزتوء~ولا~تارارقرادصا.٢

ت~ءارجلةصتخملاتامسموملاعمدقامتلا

.ةصصخلاةينازيملاقفوةممودمللةثواطلاةنايصلا

دنعدحاولاصصغنلايفدنازلاملعملاأبمسن
.بدنلاوالمتلا

.كسردملايففلانلاناللانهرملغنلا

.يسردملاقودنصلاةنجلبةيحلصلاهذمصتخت
.ةسردملاةدهعنمفلاتلاثاثلارصح.ا
.فلتلارضحمدادع(.٢
كلذبأيمسرميلعتلاةوادإيفةصتخملاةهجلاراعش(.٣

.ةممردملاةدهعنمهطاقسل

١٦نم١٤أعفصلا



~ر~>ناهئافرىدئافذمابحله•أبسرنملا:دابفلا:رادإ.ىرزل1فارنلساعلا:رادلا.معنلل:رازولاألكو٠

ذبفمنلا~اهارجانابحلصلا

~~•
بسةيليفشتلاةينازيملادونبنيبةلقانملا
.دحاولايمماردلاماعلاللخةدحاوذرملةجاحلا

.يسردلاقودنصلاةنجلبةيحلصلا-~صتخت
رارقلاذاختاوةنجللالبقنمةلقانملاتاغوسمةسارد.١

.ةيبلغلاب
.ةلقانملاغلابموفرصلادونبديدحت.٢
.ميلعتلاةرادإيفةصتخملاةهجلاراعش(ورارقلارادص(.٣

.نيزيمتملايملعمللزفاوحرنما٥٢

.ةسردلارملجمبةيحلصلاهذه~
~زئاوجلاحنمريياعمعضواهتمهمةنجلني~.١

.ةيبلغلابريياعملاىلعسلجملاةقفا-ن~و
.ةسرمملادراومنمزفاوحللةينازيمصيصخت.٢
قف~وملاديياعملاقفوزفاوحللنيقحتعملايملعملارصح.٣

.زفاحلاعونحارتقاو٠اهيلع

.ةمللاتارارقلاوادصإ.٤

ءادهمثنموا،ةمموعملاييوممنمنمتازاجنلا..<•

~نصوا،ووملاءايكوانمينطولابجاولاز~
قيممتتلاب_ةممرملايفقفارملاضعبءامثمنإبف٠
لاجونه•ميلمتلاةراد(يفيممدنهلامسقلاعه~.«
.لاعلا>::

.ةسرلارملجمبةيحلصلا-ذهصتخت
ةقثوملاتازاجنلاباحصاةسرمملايبوممنمرصح.١

.لامعلالاجرو،ووملاءايلوانمينطولابجاولاءادهثو
.اهتيممتدارملاةسرملاقفاومديدحت.٢
.ةيبلغلابةيمستلاىلعوملجلاةقفاومن~.٣
.ةمللاتاراوقلارادصإ.٤

.ةسودملابداشولاوهيجوتلاةنجلبةيحلصلاهذهصتخت
ةقفاوملان~وةنجللالبقنمجمدلاتاغومممةسارم.١

.ةيبلغلاباهيلع
.مزللاوارقلأوادص(.٢
.ميلمتلاةرادإيفةصتخملاةهجلاراعشل.٣

صىللم~بتاربماياةثلثةدملةزاج(حنم

~~مر
واهيدلاودحاةافولاحيفةممردملابيلماعلا

دحاةافولاحيفدحاومومو،ةجوزلاواءانبلا~
ز٠٠

~~
.تاوخلاواةوخلا

~_ر
مايقلل~نمواةممردملادئاقبةيحلصلاهذهصتخت
.امهريفلضومكلو،هبايغلاحيفهلمعب

.ةزاجلاحنمرارقوادصإ.ا
يفةافولاةداهئمنمةووصوةزاجلاحنمرارقلصاظفح.٢

.ةسردملأبتازاجلافلمةيكلذنمةروصو،فظولافلم



نابحلصلا

مايقلل~نمواةسردمل)دئاقبةيحلصلاهذهصتخت

.اممريغلضوفتلو،هبايغلاحيفهلمعبنمىللم~بتاوبدحاومويةدملةزاج(حنم

~للخهلدولومةدلوةلاحيفةسردملابنيلماعلا
.ةذ_لا~د~~دا~(٠̀
يفةدلولاريرقتنمةووصوةزاجلارنمرارقلصا~>٧

تازاجلافلميفكلذنمةروصو،فظوملافلم

.ةسردملاب

)دنانلارادصلا(ومرادملاأماذافزأسافذابحلم
١٢نم١٦أعفصلا


