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ِكد*و ِتسل ِتنٔ!



هـیلإ عفدـت فـینع لـعفّ يأ" هـّنأب فرـعي ةأرـملا دـض سراـمملا فنعلا•
 ةاـناعم وأ ىذأ ،هـیلع بترتي نأ ّحجري وأ ،هیلع بترتيو سنجلا ةیبصع
 ،ةیسفنلا وأ ةیسنجلا وأ ةــــــینامسجلا ةـــــیحانلا نم ءاوس ،ةأرملل
 ناــــــمرحلا وأ رـسقلا وأ لـیبقلا اذھ نم لاعفأب ديدھتلا كلذ يف امب
.ةصاخلا وأ ةماعلا ةایحلا يف كلذ ثدح ءاوس ،ةيرحلا نم يفسعتلا

 ةٔ!رملا دض فنعلا وه ام



ةقاعإلا تاذةأرملا دض فنعلا ىلع ءاضقلا بجي اذامل

 تامیلسلا ءاسنلا هـل ضرعتت امم ربكأ ردقبةقاعإلا تاذ ةأرملا ةصاخوةأرملا دض فنعلا دعُيو•
 اـنملاع يـف ًاریمدتو ًارارمتساو ًاراشتنا ناسنإلا قوقح تاكاھتنا رثكأ نم ادحاوو ،ةقاعإلا نم
.مویلا

:لمشتو ةیسفنو ةیسنجو ةيدسج لاكشأ يف فنعلا رھظي ،ماع لكشب

؛)ءاسنلا لتق ،يجوزلا باصتغالا ،ةیسفنلا ةءاسإلا ،برضلا( ریشعلا فنع•

 بوـغرملا رـیغ يـسنجلا شرـحتلا ،ةيرسقلا ةیسنجلا لاعفألا ،باصتغالا( ةیسنجلا تاقياضملاو فنعلا•
 ةقياـضملا ،ةـقحالملا ،عراوـشلا يـف شرـحتلا ،يرـسقلا جاوزـلا ،لاـفطألا ىلع يسنجلا ءادتعالا ،هیف
)ةینورتكلإلا

؛)يسنجلا لالغتسالا( رشبلاب راجتالا•

.ثانإلل ةیلسانتلا ءاضعألا هيوشت•



 ةقاعإلا ىوذ ضرعت رطخ نم ديزت ىتلا لماوعلا ىھام
فنعلل

 تاعمتجم يف ،نوربتعي ةـقاعإلا ووذ صاخـشألا لازي الف ( ةقاعإلاب طبترملا زیحتلا•
 مھنـع ةـباین نورـخآ اھذـختي تارارـقل ًاعوضوم وأ ناسحإلا نوقلتي ًاصاخشأ ،ةریثك
.)قوقح باحصأ مھرابتعا نعً اضوع

 مھداعبتـساو ةـياعرلا تاـسسؤم يف ةلزع نم ةقاعإلا ووذ صاخشألا هشیعي ام•
.عمتجملا نم

 نـم مھمرـحتو متھاـیناكمإ نـم مھدرـجت يـتلا كـلتب وأ نيرخآلا ىلع مھدامتعا•
.مھقوقح



 لــــثم( ةدعاـــسملا ةزـــھجأو ةـــیبطلا ةزـــھجألا زـــجع•
 يدقافل ءاضیبلا اصعلاو تادانسلاو ةـكرحتملا يـساركلا
 يمدــقم عاــنتماو لقنتلا ةزھجأ وأ ةقلزملا عزنو)رصبلا
 ىـلعو( ةـیمویلا متھاـیح يـف متھدعاسم نع ةياعرلا

 لواـنتو سـبالملا ءادـتراو مامحتسالا يف لاثملا لیبس
)ماعطلا



 تامدــخلاو تاــمولعملا ىــلع لوــصحلا صرــف رفاوــت مدــع•
 نادـقف ةیـشخ ةءاسإلا نع غالبإلا نـم فوـخلاو ،ةيداشرإلا
 ةياعرلا تاسسؤم يف عاديإلا نم فوخلاو ،ةمزاللا ةياعرلا
.تاءاسإلا نع غالبإلا لاح يف

 كاردإ ىـــلع ءاقدـــصألاو براـــقألاو نیـــینھملا ةردـــق مدـــع•
 ةـمزالم رـبتُعت اـم ًارـیثك اـھنأل فـنعلا نـع ةئـشانلا فورظلا
.ةقاعإلل



.ةیضقلا بییغت ىلإو باـقعلا نـم تالفإلا ةرھاظ•

 مدـعو ةدعاـسم ةزھجأ وأ لقنتلا ىلع ةدعاسم لئاسو دوجو مدع•
،اھمادختـسال مزالـلا بيردتلا ریفوت

 ةـیلھألا نـم ةـقاعإلا يوذ صاخـشألا ناـمرح زـیجت يـتلا نیناوقلا•
 تارارـقذاـختاب موـقي ينوناـق يـصو نییــعت ىلإ يضفتو ةینوناقلا

ً.انوناق ةمزلم

 ةقاعإلا ىوذ ضرعت رطخ نم ديزت ىتلا لماوعلا ىھام
فنعلل



 تاذ ةأرملا دض فنعلا ةھباجم ىلإ ةفداھلا ریبادتلا
ةقاعإلا

لـماوعوةقاعإلاتاوذتایتفلاوءاسنلادضفنعلليدصتللمزاللاعيرشتلا
:لالخنمكلذورطخلا

عیمجرظحيعيرشت(لثمةحضاوتامازتلا،ناسنإلاقوقحليلودلانوناقلاصن•
عاديإلاويرسقلامیقعتلالثم،دشأةجردباھلنضرعتييتلافنعلالاعفأ
نامضلال،مھمرمأاذھو.ضاھجإلاىلعهارـكإلاوتاسسؤملايفيرسقلا
لكشيأبحماستلامدعةفاقثزـيزعتلًاضيألب،بسحفةینوناقلاةيامحلاریفوت
.ةقاعإلاتاوذتایتفلاوءاسنلادضفنعلالاكشأنم



 تاذ ةأرملا دض فنعلا ةھباجم ىلإ ةفداھلا ریبادتلا
ةقاعإلا

رمأوھوةقاعإلايوذصاخشألليتاذلالالقتسالابفارتعإلا•
قوقحةیقافتافرتعتو.فنعلالاعفأعنميفمساح
جھنىلإةياصولاجھننعدعتبتوكلذبةقاعإلايوذصاخشألا
.رارقلاذاختاىلعةردقلامعد



فاصتنالاونعطلالبسىلإلوصولاصرفنامض•
يوذصاخشألاف،فنعلالاعفألضرعتلالاحيف
ةاواسملامدقىلعةینوناقةیلھأبنوعتمتيةقاعإلا
.ةایحلايحانمعیمجيفنيرخآلاعم



 تاذ ةأرملا دض فنعلا ةھباجم ىلإ ةفداھلا ریبادتلا
ةقاعإلا

:لالخ نم كلذو باقعلاو ةاضاقملا

اـمب،ءاضقلاىلإءوجللايفمھقحبةقاعإلايوذصاخشألالودـلالـفكت•
ضرغبمھرامعأعمبسانتتيتلاةیئارجإلاتاریسیتلاریفوـتكـلذيف
.ةینوناقلاتاءارـجإلايفمھتكراشـمریسـیت

ةیمسرىواكشعفرىلعنھتدعاسموفنعللتاضرعتملاءاسنلاعیجشت•
ةياھنلاىلإاھتعباتمىلعو



لالخنم،فنعللتاضرعتملاءاسنلاىقلتتنأنامض•
لداعلاولجاعلافاصنإلا،ةیمسرلاریغوةیمسرلاتاءارجإلا
حالصإبلطيفقحلاكلذيفامب،ىذأنمنھبقحلامم
.ةلودلانموأنیمرجملانمضيوعتلابلطوأررضلا

تاجایتحايعارتوةرسیتمةیئاضقتاءارجإوتایلآریفوت•
ةجلاعمىواعدلاةجلاعملفكتفنعللتاضرعتملاءاسنلا
؛ةفصنم



 تاذ ةأرملا دض فنعلا ةھباجم ىلإ ةفداھلا ریبادتلا
ةقاعإلا

.لالخنملیھأتلاويفاعتلا
يوذصاخشألاةداعتساعیجشتلةبسانملاریبادتلاذاختا•
مھلیھأتةداعإوةیسفنلاوةیكاردإلاوةـیندبلامھـتیفاعةقاعإلا
نملكشيألنوضرعتيامدنععمتجملايفمھجامدإةداعإو
.ءادتعالاوأفنعلالاكشأ



 تاذ ةأرملا دض فنعلا ةھباجم ىلإ ةفداھلا ریبادتلا
ةقاعإلا

بــلاوقل اــنینبت مدــعو،تامدخلا يــقلت دــنع لــماعتلا يــف ةاواــسملا•

.اھعم ةیطمنلا

 ءوــسو فنعلاــب فــصوي كولــس يأ فــشكو ،ةــقابلو مارتحاــب لــماعتلا•
 بـناج نـم ءاوـس ،ةیكولـسلا دـعاوقلاو نیناوقلل كاھتنالا وأ ،ةلماعملا
.ةقاعإلا تاذ ةأرملا بناج نم وأ ةمدخلا مدقم فظوملا

 تاذ ءاـسنلاو تایتفلا لوصحل ةرسیم قرطب ةبولطملا تامدخلا ميدقت•

.ةفلتخملا تاقاعإلا عاونأ عم مءالتي امب اھیلع ةقاعإلا



 لالــخإلا لاــح يــف ةلءاــسملا مظنــب ةــیعوتلا

.قیبطتلاب
 نـم اـھنامرح بـنجتل ةمدخلا يقلت يف ةيولوألا اھؤاطعإ
.لوصولا ةبوعص لاح ةمدخلا
نـم دجتـسم وھ ام لكب ةرسیم ةروصب رارمتساب مالعإلا
ةقاعإلا يوذ صاخشألا نأش يف ةرداص تارارقو نیناوق



 تاذ ةأرملا دض فنعلا ةھباجم ىلإ ةفداھلا ریبادتلا
ةقاعإلا

ةأرماكراشتامدنع(نھقدصوتایجانلاىلإعمتسا•
ةقلحرسكلىلوألاةوطخلاذختتاھنإف،فنعللاھضرعتةصق
.)ةءاسإلا
:نھیلإكعامسدنع•

؟رداغت وأ لحرت مل اذامل" ،لقت ال
 فقن نحن .كقدصن نحن .كعمسن نحن" :لق لب

."كعم



 تاذ ةأرملا دض فنعلا ةھباجم ىلإ ةفداھلا ریبادتلا
ةقاعإلا

ضرغللةبسانمتامدخوتاباجتساعضوىلإُعدأ

.ةیساسأتامدخيھتایجانللتامدخلاریفوت•

تاراشتسالاوةنخاسلاطوطخلاوئجالملانأينعياذھو•
عونلاىلعمئاقلافنعلانمتایجانللمعدلالاكشأعیمجو
.نیجاتحمللةحاتمنوكتنأبجييعامتجالا



 تاذ ةأرملا دض فنعلا ةھباجم ىلإ ةفداھلا ریبادتلا
ةقاعإلا

ضعبلا انضعب بساحنل
يفيسنجلاشرحتلاكلذيفامب،ةديدعالاكشأفنعلاذختينأنكمي•

.ةماعلانكامألاولمعلاناكم

ریغةیسنجلاتاقیلعتلاوهیبنتلا:هارتامدنعهفصولالخنمافقومذختا•
.ادبأماريامىلعتسیلةیسنجلاتاكنلاوةقئاللا

يفریكفتللكئالمزيدحتلالخنمعیمجللانامأرثكأةئیبقلخُا•
نعوأ،دحلاامصخشزواجتيامدنعٍلاعتوصبثدحتلاومھكولس
.نامألابرعشتالتنكاذإنيرخآلاةدعاسمبةناعتسالاقيرط



!نآلا ةأرملا دض فنعلا ِهننلف



دادعا
 صرــفلا ؤفاــكتل رــصم هزئاــج قــيرف•

دیعسروب ةعماج-هأرملا نیكمتو


