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ةماعةمدقم

ألادعللثلاتلايلودلايناملربلاىدتنملاىلإأهجوملاأيماسلاأكلملاألاسرلاتءاجدقل

ىلإهتللجاهللخنمهبنيتلاو،27(9رياربفيفاندكبهتنضتحايذلاةيعامتجلا

ةداعلةيعامجةعجارمبمايقلاىلإىعدويومنتلاانجذومنهتاقيعمىلعفوقولاةرورض

طقنةجلاعموءهروطتقيعتوتلاليقارعلازواجتربعنيلعافلالكفرطنمهيفرظنلا

جذومنلااذهلةجمدنمةيؤرةرولبلجأنمةبرجتلااهنعتنابأيتلاتللتخلاوفعضلا

نمدحلاونينطاومللةديازتملاتايجاحلاوةحلملابلاطمللةباجتسلاىلعارداق،<هلعجيامب

ةيعامتجلاةلادعلاقيقحتوةيلاجملاتاتوافتلانموتانفلانيبقراوثلا

27(9ربوتكأ(2ةعمجلاذويناملربلاحاتتفاةبسانمبيماسلايكلملاباطخلانأامك

ةلكيهوبيترتوعيمجتاهتمهمةصاخةنجلفيلكتنعهتلكج<نلعأهلكخنميذلاو

اهرطسةقيقدةيجهنمقفوتاصكخلاةرولبعمديدجلاجذومنلااذهبةقلعتملاتاقهاسملا

يلمامكهثللج

~ادهلاديدحت-٦

ريقتلادقاور2-

ليقتتلاليس3-



ىلعوأبارتلاتاعامجلاتلكشدتفأمزكرمللاوهللتتسلاذنمبرغملاراشفاناكاملو

اهتاصاصتخاىلإرظنلابو،يومنتجذومنوأططخميلةيوازلارجح>وقعىدم

مويلايهو،ةيمنتلاةلأسمباهريغنمرثكأةينعميهفنطاومللةيمويلاةايحلاباهطابترلو

اهتاصاصتخاتعسودقةيبرغملاةلودلانأرابتعاىلعاهتايلوؤسملمحتىلإةوعدم

يتلافادهلاغولبلجلةيلاملاوأةينوناقلااهنمءاسلناسولانمةعومجماهلترفوو

شرعلاهباطخيفهثاهظفحكلملاةلكجلعلوةيمنتلاةلأسماهتمدقميفواهلجأنمثثدحأ

نيمعنملاهفلسأشرعىلعهتلكجعبرتلرشعةسداسلاىركذلاةبسانمبةمكل>ههجوونلا

ططخمعضوىلإهثللجىعدنححرجلاىلععبصلاعضودق27(وزولوم37موم

ةطوبضمةجمربقفوةيموكحلا>وهجلاةفاكهيفعمتجتةعامجلكبصاخجمدنملمع

هذههشيعتيذلاطبختلاوةيناشعلانمجورخللهتللجنمةخيرهةوعديفاهزاجنل

اهتاذدحيفةياغسيلاهتيمهأىلعتاسسنملاةماقإ(فرحلابهتللجلاقثيحتاعامجلا

شيعافورظنيسحتيفرثؤيملاذإىنعميأهلنوكينليداصتقلاومنلانأامك

داجيإوهلازيلوناكهثاهظفحكلملاةلكجللغاشلالغشلانإفيلاتلابو)نينطاوملا

فورظىلعامهجماربساكعناوةيمنتلاوةبارتلاتاعامجلاةسمنمنيبةديطوهتقلع

نطاوملارثيع



يلحملاوينطولاهيتشبيومنتلاجذومنلالولاروحملا

قافأوعقاو

للخلانماكموتايباجيلا:يلاحلايومنتلاجذلمنلا~ر

ةيعوضومدقنةيلمعليلاحلاجذومنلاحوضخنودنوكينأنكميلديدجيومنتجذومننعثيدحلانإ

اهيلعظافحلاادجيرورضلانميتلاوجذومنلاانتاحاجننعحضاولكشبفشكلااهللخنممتي

ةعقاولابابسلاةفرعمعمتللتفلاو~اوقافخلاطقنديدحتةيناثةهجنودنمواهتيوقتو

لهسيسيلاتلابونهارلاعضوللسراديأمامأةحضاوةروصلالعجيسيذلاءيشلاكلذءارو

يتلاوفادهلاحضاووملاعملاحضاونوكيةبلصسمأىلعديدجيومنتجذومنعضويفةيرومأملا

ناسنلاةمدخيفنوكتسيتلاوهثاهظفحكلملاةلكجاهبىدانيتلاوةلماشةيمنتىوسنوكتنل

يلاحلايومنتلاجذومنلاتاقافخإوتاحاجنريطستنكميانهنمةيمويلاهتايحىلعرمكعنتويبرغملا

يلاتلالكشلاىلع

يلاحلايومئثلاحآومتلاثاحاحت-ا

اهتمهاسملكخنمءاوممعمتجملايفةقبطلاهذهةيمهأرابتعاىلع:ةطسوتملاةقبطلاعيسوت)ر
ةيقبطلاقراوفلانمدحلاويعامتجلاكسامتلايفمهملااهرو_للخنموأةيداصتقلا

لكشيلحملاقوسلانأرابتعاىلعينطولاداصتقكلامهمناكيذلاءيشلا:يلخادلابلطلاحافترا)2
جاتنلاةيرارمتسلةنامضىطعأيلاتلابوامهماذفنم

يفةيعقاولكشاماذهو<يبسنلكشبةيرطملاتاطقاستلاىلعدامتعلانعداصتقلاداعبأ)(
ومنلاتلدعميفرارقتساوةيداصتقلاتاعقوتلا

ةينورتكللاتاعانصلاوةليدبلاتاقاطلاوةسمشلاةقاطلاك:ةروطتموةديدجتاعاطقىلعحاتفنلا)٥
تارئاطلاوتارايسلاءازجأو

هتازكترمتراممامردقبةحكفللانيهرداصتقلاىتبيملثيحبداصتقلاتازكترميفعيونت)ى
ةعونتموةددعتم

ةرايسلاقرطلاويئمسوتملاءانيملا.ينطولاداصتقللةماعدامدحىلإتلكش٠ةمهمةيتحتةينب)و



يلاحلايومئتلاحأومئلاثاثلائحإ-~

ماتلكشبجمدنتملاهنأثيحبن~اشماوهويورقلاملاعلايفاساسأىلجتتوهتفلمةيعامتجاقراوف)٦
برغملاهفرعيذلاروطتلايف

ةمهماطاوشأتعفقةيداصتقاتاهجدجاوتلضيفيداصتقلاىتسملاىلعءاوسةيلاجمتادعابت)2
يديلقتلكشبةيومنتلاتايلاكمثلاربدتةرثعتملازتلىرخأتاهجوةيمنتلايف

رحلاداصتقلليماسلاكرحملايهيتلاةسفانملاىلعبضقياممهبناوجضعبيف٠يعيرداصتقا)3

تاهاركاةجيتناهطيحمىلعةحتفنمريغويديلاةفوتكمةرادلاتيقبثيحب٠ةجتنمريغةرادإ)ء
ةيداملااهتايناكمإىلعروجلاةفلكطغضلاذكورارقلاةيزكرموةماعلاةمايسلا

يقبدقفةدوصرملاتايناكملاوتاحلصلاوتادوهجملانممغرلاب:حجرأتميميلعتعضو)ى
جماربلاوجهانملاونيوكتلاةعيبطلارظنلمعلاقوسلبيجتسيلهنارابتعاىلعجتنمريغاميلعت
ةحورطملا

ةفدهتسملاتائفلاعضونيصحتيفحجنتملةئفلاهدهلةدومبمرملاجماربلاةيبلاغنأذإ:ةشاشهلا)6
رقفلانعاديعبةميركةايحنامضلناملائطاشىلإاهبلوصولاو

يبسنلكشبهيفمكحتمريغيقبوةلوذبملاتادوهجملانممغرلاباعفترماهلدعملظةلاطبلا)7

ببسلاوهناكخفيفعقودقيلاحلايومنتلاجذومنلانأيهوادجةمهمةطقنىلإصلخنانهنم
تارشؤمفومنلاوةيمنتلانيبلصاحلاطلخلابرملاقلعتيوةوجرملافادهلاهغولبمدعءارويساسلا
نأرابتعاىلعنيلوؤسمللةئطاختارشؤمتطعأدق27(3ةنسدودحىلإعافترايفتلظيتلاومنلا
ةيداصتقاةموظنميهةيمنتلاىقبتنيحيفماخلاينطولاجتانلاعافتراوههفيرعتيفىقبيومنلا
مدعلةدرطضم~ةيمنتلابومنلاةقكعنافيلاتلابوةماكحلابةطبترمةيفاقثوةيعامتجاوةيسايسو
لمشاومعاىقبتيتلاةيمنتلاىلعومنلاجئاتنساكعنا

قشلانافريوطتوةيرارمتساىلإطقفجاتحييداصتقلاقشلاناكنألوقلانكميانهنمو
طبرىرخأةغلبوأيعامتجلابيداصتقلاطبرلكخنمةيلومشرظنةداعإىلإجاتحييعامتجلا
اهمكحتةيجيتارتسإةرظنراطإيفعيراشملازاجناهيفنوكيينلقعوحيحصليزنتربعومنلابةيمنتلا
يداصتقلانيبيناوييومنتجنومنراطإيفقراوفلانمدحلاىلإفدهتيتلاةيلاجملاةلادعلا

لاكشإوهمويلاربكلالاكشلانوكيل.رفلايفامهلكرثؤيويزاوتملكشبهيفناريسييعامتجلاو
يومنتجذومنلةجمدنمةيؤوراطإيففاصنلاوةهازنلاوةيفافشلاوةرحلاةردابملاريياغمقفوليعفتلا
ةيلاعفتاذريغوةدودحماهجئاتنتلظواهلكأىتؤتمليتلاةيعاطقلاتاحلصلانعاديعبلماكتم



ملاعلابةيبارتلاتاعامجلابيومنتجذومنيلةيجيتارتسإةيفرةيأ.ةيبارتلاةعامجلا2-
يورقلا

كلملاةللجاهعضويتلاىربكلافادهلاجراخيتايق:انكميلديدجيومنتجذومنيأدادعإنإ
يلودلايناملربلاىدتنملاىلإةهجوملاةيماسلاةيكلملاةلاسرلالكخنموأةيماسلاهبطخيفءاوس
يومنتلاجذومنلاادهلنييساسأنييجيتارتسانيفدهيفهتللجاهددحيتلاوةيعامتجلاةلادعللثلاثلا
يلاتلاكامهدوعوملا

نينطاومللةديازتملاتايجاحلاوبلاطمللةباجتسلا-

ةيؤرةيأةرولبنافيلاتلابوةيعامتجلاةلادملاقيقحتلةيلاجملاتاتوافتلاوقراوفلانمدحلا-
7ديرثاذامو7فقثنيأ:نيمهمنيلاؤسنعبيجتنأاهلدبلديدجلاجذومنلااذهلةجمدنم

اذهدادعلائطاخاقلطنمنوكيساعيردلثفلشفدقيلاحلاجذومنلاناوققحتيشلنابلوقلاف
اموكحمنوكيسةئطاختايطعمىلعهليزنتمتيسديدجيومنتجذومنيأنافيلاتلابودوعوملاجذومنلا

ةوجرملافادهلاغولبمدعورثعتلابهقباسكهيلع

نف~للخلانماكموهتازجنمبيلاحلاعقاوللةقيقدلاةفرعملانوديفاكريغىقبيساذهلكنكل
غلبيديدجيومنتجذومنلدادعلاةيلمعيفمهلاومهملالاؤسلامامأانعضتسيتلايهةفرعملاهده
مدعيفىقبيهيفحضاولاللخلاوتازجنملانمديدعلاققحيلاحلايومنتلاجذومنلافةرطسملافادهلا
مامأانعضييذلاوهلاكشلااذهوهشيعىوتسمونطاومللةيمويلاةايحلاىلعتازاجنلاهدهساكعنا
وهولأهنعبيجينأدوعوملايومنتلاجذومنلاىلعضورفملانميذلابعصلاويقيقحلالاؤسلا

نملئاهلامكلااذهللعجتيتلالثملاةقيرطلايهامرخأىنعمبوا_فيكىلإمكلالوحنفيك
ىلإاهجئاتنلوصوةيفيكواهريبدتةيفيكيفءاوس:نطاوملليمويلاعقاولاىلعسكعنينأتازاجنلا
ناكامنيأوناكايآنطاوملا

ةيبارتلاتاعامجلاتلكشدقفةكلممللةسنلابهيفةعجرلايجيتارتساارايفةيزكرمللاتناكاملو
نمتاعامجلاهلبرقاذكوزكرملانعفيفختلاىلإهللخنمةلودلاتفدهةيمنتلاةلاسملةرطاق
يتلاتادوهجملامغرنكلاهذيفنتوأجماربلاحرطيفءاوسةيعقاووةيكيمانيدرثكأاهلعجيسناديملا
اهلةمظنملاةينوناقلاةناسرتلاحلصإللخنمءاوسةيبارتلاتاعامجلاعاطقيفةيبرغملاةلودلااهتلدب
اهناكمحوارتاهتيبلاغيفةيبارتلاتادحولاهذهتيقبدقفاهلةمخضتايناكمإريفوتللخنموأ

نمعيطتستملاهتيبلاغوةيجيتارتسإىؤرةيأنعاديعبنطاوملاتايجاحليمويلاريبدتلايفتسمغناو
ةجمدنملاةيمنتلاةيلاكشإنعةباجلااهجماربللخ

اذهنممظعلاداوسلالكشتيتلاويورقلاملاعلايفةيبارتلاتاعامجلانافنيحيفماعلكشباذه
ىلإساسلابعجاراذهواهيدليومنتططخميلقلطملابايغللارظنةيوادوسرثكأاعقاوناكعاطقلا
يلاتلالكشلاىلعاهضعبصيخلتنكميةيعوضومىرخلاوةيتاذاهضعبتاقيعملانمةعومجم



يعارتملويفاكلاردقلابةحضاوريغتيقبيبارتلاريبدتلالاجميفةيمومعلاتاسايسلا)(

ةيبارتلاتاعامجلاهدهلةيورقلاةيصوصخلا

ةيمنتلايفةيلعفلاةمهاسمللهلهؤتيتلاويورقلاملاعلايفنطاوملاىدللئاسولاوطورشلابايغ)7

يفىتحوأةكزأشملاتيحنمءاوسةيمنتلاشماهىلعلازتليورقلاملاعلايفةأرملا)3

ةيبارتلاةعامجلاتاططخم

ةحيحصلاةقيرطلابمهاسيلهلعجياممتازيهجتلايفصقنلاويورقلاملاعلااهنميناعييتلاةلزعلا)٥

ينطولاداصتقلازئاكرمهأنميحكفلاعاطقلانأنممغرلابةيمنتلايف

سلاجملاضعباهسرامتيتلاةقيضلاةيسايسلاتاباسحلااذكوتازايتملامامننهببسييذلاءاصقلا)ل

تامدخلايفةءادروومنلايفاءطبببسياممةيبوسحملاوةينوه_(اضرفتيتلاو

نمدحياممساجملافرطنمنورمثتسملاونولواقملااهبهجاوييتلاليقارعلاوتاهاركلا)ل

ةنكمملاصرفللاصيلقتضرفيوةردابملاىلعمهتردق

«هةلااعلاادمدحلا<،همئتلا~أهمئلااحئاطهش.~

ةبصخلاةيضرلاداجيإنوديورقلاملاعلابديدجلايومنتلاعورشملاحاجننعثيدحلانكميل

يلاتلاكاهضرعتسنةصاخىرخأوةماعطورشباطبترمىقبييذلاحاجنلااذههحاجنل

ةماعلاطورشلا/و.~

رثكأفرثكأةطبترماهلعجويورقلاملاعللةيصوصخءاطعإبةيمومعلاةسايسلايفرظنلاةداعإ-(

ةيكراشتةبراقمقفوةمدقتملاةيوهجلاب

هذهبيجتستىتحةيورقلاةيبازتلاتادحولابةصاخلاومنلاوةئيهتلاميماصتلةماعلاةعجارملا2-

هيفةدراولاتادجتسملاوديدجلايومنتلاجذومنللميماصتلا



هميمعتويراقعلاظيفحتلاعيجشتوراقعللةينوناقلاةيعضولاحكصإ3-

تاينواعتلكشىلعيضارلاعيمجتىلبراغصلانيحلفلاعيجشت4-

ةيمومعلاتامدخلانيسحتعمماعلااهموهفمبةيتحتلاةينبلاريوطت٠<-و

تاعامجلاهذهدمعم)نيففومنييسردمءابطأ(يورقلاملاعلابرارقتسلاىلعرطلاعيجمثت6-

)نييحلفنيدشرمونيينقتنيسدنهمةرطايب(يحكفلاناديملايفةصصختمرطأبةيبارتلا

ةصاخلاطوشلال2>ب

وأةيتاذتناك>اوسيورقلاملاعلابةيبارتلاتاعامجللةبسنلابتاصاممتخلابةقيقدلاةفرعملااو

لماكتملمعجمانربيفاهديحوتىلعلمعلاوةلوقنموأةكرتشم

اهنيببراضتلايدافتلةيوهجوأةيميلقإوأةيعامجتناكءأساهديحوتولمعلاجماربيفقيسنتلا/2

وأةيرادإوأتناكةيداصتقاةيمومعلاتامدخلاعمجتلابطقنوكتلاهعيموتوازكارملاثادحإ/ر

ثعامثجاوألحلف١٠

ةطشنلاوأةيجولوكيلاةحايسلاوأةحلفلابةقلعتملاةديدجلاتاعاطقلاريوطتلةيولولاءاطعإا٥

ةحلفلابةطبترملاةيعانصلاوأةيراجتلا

ةيحلفلاايجولونكتلاناديميفةئشانلاتاكرشلاءاشنإىلععيجشتلااى

)رابكلاونوتيزلايتدامنيمثت(يحكفلاعاطقلابةطبترمةيعينصتةطشنأةماقإعيجشت١6



لولاروحمللأماعأصكخ

اهرودىلإةفاضلابحبصثلةيتامدخثاعامجنمةيبارتلالعامجلاروديفلوحثلانإ

ديدجلايومتنلاجذومنلاحاجنإيفرسلاةملكوهللولايومنتلاطشنملارودبعلنيديلقتلا

ةيمنتفدهتةيكراشتةيجهنمللخنمةوجرملاهتاياغغولباذكوهتعباتموهعضوبةيادب

للخنمةدوشنملاةيمنتلللخدمنوكيرومنتططخمربعةمزلثمةعامتجاوةيداصتقا

ةيومنتعيراشملوحزفحثلاورواشتلاوراوحللةيكراشتتايلآقلخ-(

يليامكاهرطسنريبادتلاوتاءارجلانمةعومجمبلإننأتينلاذهو

يلاملاويداصثثلاربدثلايفةددجلاتابراقملاعمتاراشفلاسكت-(

عبتتلاءانثأكلذكوةينازيملادادعإوةجمربلاءانثأبلاطملاةاعارم2-



-ديدجلاىومنتلا.ذومنلااجناأةيبارتلاةعامجلارود.ااثلاروحملا

نوميمدلوأةيبارتلاةعامجللديدجلايومنتلاجذومنلاسمأ.و

(992ةنسليرادلاميسقتلاىضثقمباهثادحإذنمنوميمدلوأةبارتلاةعامجلاتناعدقل

ترمثتسايتلاةلودلاديبةيمنتلاتلظو،ةبقاعتملاساجملاىدلةي>اصتقاةينريأبايغنم

نود)ةبرهكوبرشللحلاص>اموسرادموتايفشتسموقرط(ةيساسلاةيتحتلاتاينبلايف

نيرمأىلإساسلابهدرماذهوحضاويومنتجمانربيأةيبارتلاةدحولاهذهلنوكينأ

اهريبدت>وسوةيبارتلاةعامجللةيداملاتايناكملافعض-

دراوملانعثحبلاوأريستلاىوتسمىلع،اوسيلحملالوؤسملاةيدودحم-

و271(نيبامةدتمملاةرتفلاللخةيبارتلاةعامجلااهتفرعيتلاةيعونلاةرفطلامغرو

هذهريبدتءوسنألإ،ةيرشبلاأيمنثلللمظولاةردابملافرطنماهفادهتسالعفب2ر15

نوكينأنودةيورقلاقرطلاوكلاسملايفريبكلكثباهتجمربلعفبةدوصرملاذ~اكملا

عجاراذهفأفدهتسملائطانملليعامتجلاويداصتقلانموتسملاىلعساكعنايأاهل

ةحضاوةيومنتةيؤربايغىلإساسلاب

ةيرشبلاةيمنتللةينطولاةر>ابملافرطنمة»صرملاتايناكملاريبدت>اسأرملجملااذهف

لامللارادهإةيلمعلاهذهتفرعكلذبوكلاسملايفةمختافرعتريواودلاضعبتراصىتح



ىلعاباجمإسكعنتولخدللةردمىرخأعيراشميف٠رامثتسانكمملانمناكيذلاماعلا

نطاومللةيمويلاةايحلا

لقنتينعتنكتملةيرشبلاةيمنتللةينطولاةردابملااهمورتناكيتلاةلزعلاكفةلإسمف

وأعئاضبلاوتاجتنملالقنليهستىلإساسلابفدهتتناكنكلوطقفةنكاسلاوصاخشلا

ملىذلاءيشلااذهو،أفدهثسملاقطانملاهذهبيداصثقاطاشنقلخلدفاورئلخىرخأةغلب

اب_هةلحرملاهذفيفيلحملانأمنثلاوريسمهلهبتني

٠ذهنيصحتاهيف<.هرتفملاناكيتلاو2ر2رىلإ2ر(5نمةدتمملاةلحرملاصوصخبامأ

ىمكعتراسةيبارتلاةعامجلاهذهنإف،اهيفللخلانماكمحلصاعماهريوطتوتابستكملا

ةنسروصقلاوزجعلابمسثتأينازمىلإ2~(5دودخىلإةنزاوثمهنازيمنمف،هاجتلا

27. احضاوىلجتيذلاعيرلا>اصتقاسركتعمةينرةيأبايغىلإساسلابعجاراذهو7

نيديفتسملاةمهاسمنود2ل(5ةنسمهر((2لمللم٩نملقتنايذلايسردملالقنلايف

يميلثلاسلجملاةمهاسمعمةعامجلاةمهاسمانعمجاذإمهرد4ررررمرمزهانمامىلإ

ةفلكحافتراىلإةفامضلابواذه،حاطقلااذهريوطتمتمنأنودنيذيفتسملاءادأىلإةفامضلاب

يفةيسايسلاتارابتعلاهيفتمكحتيعامجلارملجملانأرابتعاىلعةيمومعلاةرانلا

فيراصموثاقورحملاةنازيمىسنننأنود،تاساردلاوتاجاحلاهمكحتملوهلططختلا

يفاهتثرغافيراصمبأعامجلالهاكلقثأيذلاءيشلا،هتلاحىهبأيفعيرلاسركتىرخأ

ةيقيقمةيمنتلةجمربلاوهنمجورخلايفريكفتلانو>زجعلاريبدتيفطبخثتتراممو،زجعلا

نسح.ةلاحيفة>وج~اكماىلعةيبارتلاةعامجلارفوتعمديلالوانتميفىقبتيتلاو

ةدافتسلاويعوبسلاقوسلاةلكيهةداعإكةعقوقلاهذهنمجورخلانكمملانم~اطاهريبدت



زيهجتلاقودنصنمةعامجلاهلعتلصحيذلاضرقلالضفباهزاجنامثعيراشمنم

عيرلاداممبثقأمىمسناميفاهضعبتيوفثمثأوأمويلاىإاةقلغملازتليتلاويعامجلا

97/،ةفاضملاةميقلاىلعةبيرضلالكشتةزجاعةيبارتةعامجمامأمويلائحنفيلاتلابو

حلاصلضرقلاطابثأ،ادأعمرييمتلاتنازيمىإاهثيبلاغرفةدوضرمىقبتاهدراومنم

هذهنإفيلاثلابو،هرودىدأدقيمومعلارامنتنملانأملعلاعمءيعامجلازيهجثلاقودنص

لاجميفاصوصخواهتايلوؤسملمحثىلإىضمتقويانمرثكأةوعدمةيبارتلا٠دحولا

ىلعدمتعيديدجيومنتجذومنقلخوةيضاملاربدتلابيلاسألكعمعطقلابكلذوةيمنتلا

تايناكمإنعثحبلاو́،ةيداملاوأةيرشبلااهنمءاوسةرفوتملاتايناكملللثملاريبدتلا

اهفيظوتواهريبدتنسحطقفوفكماهبةرفوتمةدوجوملاةيمنتلاطورشلكنأمعلاعمةديدج

يتلاةقيقحلاةيمنتلافدهتةيكراشتةبراقمربععيمجلاهيفطرخنيروصتقفولثملالكشلاب

هشيعوهبعشةحارلجأنمسملااهلعضيواهبيدانيهثلاهظفحكلملاةللجئتفام

.ميركلا

نوميمدلوأةيبارتلاةعامجلابصاخلاديدجلايومنتلاجذومنلاذادها-أ

أللجاهعضويثلافادهلاجراخدمدجلايومنتلاجذومنللفادهأنعثيدحلانكميل

اهنأثمحبعوضوملابةطبترملاةماسلاهتلاسرللخنموأليماسلاهبطخءاوسكلملا

ةبسنلابةيصوصخلاةاعارمعمةيقيقحةيمنتىلإفدهتقيرطةطراخيلساربنلالكشث

٥~ر97نمرثكأةحلفلااهيفلكشتيتلاةيداصتقلاةطشنلاةعيبطبةطبترملاويورقلاملاعلل

٠ذهصخلتتو.اهبشاعملاعقاولاوقطانملا٠ذهةنكاسلةصاخلاثابلطتملاثيحنموأ

ىففادهلا



نيرمثتسمللةبسنلابةبذاجلابمنثنةعامجىلإةيبارتلاةعامجلارموطت-

ريوطتىلعنبثمزلارصاعم.احصأوأيؤفسلايضارلاكلمةدعاسموةورثلاقلخ-

٠ديوجتوجوتنملاعبونتوعاطقلأ~

ةيداصتقاأكرحقلخولغشللصرفقلخللخنمةورثللل>اعلاعيزوتلا-

ةرذمعيراشمقلخوقنللانكسلاىلععيجشتلاللخنمناسنلاةماركوميقةنايص-

ةمادتسمةقيرطبلخدلل

نوميمدلوأةيبارتلاةعامجللدوكوملايومنتلاجذومنلابةقلعتملارييفتلادفاور~ب

ميلسليزنتلجأنماهيلعدامتعلابجاولار...٠ر~اا´ادفاورلماعلاروصتلانإ

ةرادلاهيفلكشتيذلاونوميمدلوأةيبارتلاةعامجللةبسنلابحوتفملايومنتلاجذومنلل

لكشبةطبترمةيساسلااهتفيظونأرابتعاىلعجذومنلااذهلروحملاوةرطاقلاةيعامجلا

رييغتلادفاورمهأنإفيلاتلابوهيلإةلودلاةزهجأبرقأيهونطاومللةيمويلاةايحلابقيثو

اننكممانهنماهتفيظويفرظنلاةداعإةرورضوأعامجلاةرادلابساسلابةطبترمىقبت

قنثلاساسلابمهتوؤميمدلوأةيبارتلاةعامجللةبسنلابةحرنقملارييغتلادفاورنألوقلا

لماكتمةيبارتلاةعامجلارودنوكييكيداصثقلاويعامتجلاقشلاويلاملااذكويرادلا

يلاتلاكيهوامجسنمو

اهتلكيهةداعإنكمييديلقتلااهرودىلإةفاظلابف،ةيعامجلاةرادلاةفيظويفلوحت~(

جذومنلل.ةرطاقكنوكتليداصتقلااصوصخواهطيحمىلعةحتفنموةردابمةرادإحبصتل

نييداصتقلا>اكرشلاعمرشابملاصتاتاونققلخربعدوعوملايومنتلا



ةنلعمةنسلك/و((ةبسنبةعامجلاليفادملتاونسسخىدمىلعيجيردتلاعفرلا.2

زيهجتلاةينازيمنمعفرلاوعيرلاعمعطقلاواهيفمكحتلاورييستلاةينازيم

ةهجلاوةياصولاةطلسكنييديلقتلاءاكرشلاىلإةفاضلاف٠>دجءاكرشعمقيسنتلا.3

عمؤسنثلابجوأمرشبلاأمنثللأنطولاهردابملاوأجراخلاحلاصملاويملثلاىلجملاو

ةعامجلابةيعامتجلاوةيداصتقلاةطشنلاةعيبطيفلصاحلامهلخدتلارظنددجءاكرش

سافبرافثثسكلىوهحلازكرملا-

يحلفلاضرقلا.

ينهملانموكثلا.

يتطولاقواعتلا.

هثلادبعنبدكيديسةعماج،

)عامتبلاممآبش-مولملاآيلع(

نوميمدلوأةيبارتلاةعامجلابصاخلاديدجلايومنتلاجذومنلاليزنت~ج

ةبارتلاةعامجللةيعامجلاةرادللةديدجةلكيه-(

ةمنادلانجللاليعفتعمسلجملابنجلقلخ.2



يكراشتلاصيخشثلا-٥

نايعلاونيرمثتسملاعملصاوتلا_5

زكرمللةلكهعمومنلاميمصتيفرظنلاةداعإ-ل

بابشلاوءاسنلاكارشإ7-

نماضتلاميسرت9-

ةلماعلاديلالهأت،9

)يفافث~يعامثجا.ةعانص.ةحلف(باطفلادمدحث.ار

طوقسلامدملسانكمسافةهجويميلقلاسلجملاجمانربعميعامجلاجمانربلاةمثلم-((

راركتلاوبراضتلايف

اهتبكاوموفاينواعتلاءاشنإىلععيجشتلا-(2

ديدجلاجذومنلاتابلطتملبيجتسيهلعجوةيبارتلاةعامجلليعوبسلاقوسلاةلكيم-(3

هراقةدمدجدراومنعثحبلاولومتلارداصمعيونث-(4



ن~».:ةب>رت»عوجم.رمذ>_دحب»ومنت>.ذومنمةضيره<هوفخ>رن

امردقبةيلامتايناكماىلإجاتحيلنوميمدلوأةيبارتلا~ديدجلايومنتلاجذومنلانإ

ةعامجلاهذهلتزجنأةيبرغملاةلودلافةدوجوملاتايناكمللريبدتنسحىل:عاتحيوه

كلاسملاوأتافصوتسملاوأسرادملالاجميفءاوسةمهملاعيراشملانمةعومجمةيبارتلا

طقفىقبيكماكاهرودتدأدقةلودلانإفيلاتلابوىرخأةيعامتجاتاسسنماذكوقرطلاو

راطإيفةيتاذلااهتايناكمإىلإةفاضلاباهفيظوتوتايناكملاهذهريبدتةيبارتلاةعامجلاىلع

هوجرملاتاياغلاغلبيىتححيحصليزنتوفادهلاددحميومنتجذومن

صخشثربعاهعملماعثلانسحطقفيفكم،هدعاووهمهميهاينادم٠رفوثملاثاطعملاف

وأىربكيضارأكلمءاوسهعثوملكىومنثلاجذومنلايفأنكاسلاكارشإو،يكراننث

تاعاطقلاةيمنتلجأنمليزنتلاو<طيطختلايفلكلاكارشإللخنمةطشنلانمكلذ

نوكينأبحمتاعاطقلاهذهلطيطختلانأملعلاعمةيفاقثوأةيعامتجاوأةيداصتقاتناك

ىتحةريثولاسفنبورخلاةازاومبحاطقلكاهيفريسيةجمدنموةيجيتارتساةيفرراطإيف

ةرجحفقتةقاعإيأنمةيمنتلاةيلمعيناعتلىتحونمازتملكشبةرطسملافادهلاغولب

راصيلاتلابواهلشفتتبثاهدحىلععاطقلكحلصإةسايف،لككعورشملاهجويفةرثع

ةعامجلليساسلارودلاىلعظافحلاعمةديدجبيلاسأباهرييغتواهنعيلختلاردجلانم
نرث

ةيساسلاتامدخلاىلإةفاضلاباهتايولوأنمةيمنتلا~~ريوطتىلعلمعلاعمةعبارتلا



نوميمدلوأةيبارتلاةكامجلابصاخلاديدجلاى~ا.ذومنللسيسأتللةيساسأتاوطخ

ن~دلوأتيبارقلاةعامجلابةيعامجلاةرادلا.أ

مسقلازمزعتللخنمةيمنتلابةطبترملاةديدجلاماهملامئلتلةيعامجلاةرادلاألكيه-(

بناجلابةمتهموةساردلاوءاصحلاوطيطختلااهتمهمةديدجحلاصمقلخوينقتلا

عيراشملايلماحلةبكاوملاوةبحاصملاعمعيراشملاوتاردابمللةينقتلاةدعاسملاميدقت2-

قوسىلإهلوحتوةعامجلليداصثثلاظابننللاروحمحبصليعوبسلاؤوسلاةلكه3-

تاعامج6مضتيتلاةطملعماج>لوأةرنادليروحم

يلماحاذكوةي>اصتقلاةيمنتلابةطبترمتاممسؤمنمءاكرشلاعملاصتإثاونقحتف4-

٩ؤةقطنملانايعأوعيراشملا

جذومنلابةصاخةنجلقلخعمةيومنتلاةيلمعلاباهطبرورلجملابةمنادلانجللاليعفت.و

ديدجلايونتا

ةجمدنملاتاعاطقلاةفاكمهتتانايبةدعاققلخعماهريوطتوةيرادلاتامدخلاةنمقر6-

يومنتلاجذومنلايف

بكراشتلاصيخشتلا.ب

عمةنكاسلافرطنمنبعتتارامتساربعلصاوتلاوةساردلاةلحرم٠ىلولاةلحرملا.(

تايولولاطابنتسلرشابملصاوتوةيعاطقوةيوئفتاءاقل



يقفالماكتثادحإهتمهملمعقيرفثادحأبماجسنلاوطيطختلاةلحرم.ةيناثلاةلحرملا~2

ةيولوأنوكتنأبجاولاباطقلاديدحتربعةيومنتلاةيفرلانومضمليدومعو

بطقلكبسحنيصتخملاعملصاوتلاربع.نيلعافللةليصحلامدقت.ةثلاثلاةلحرملا~3

عمراشملايلماحونلوممنمءاكرشلاعملصاوثلااذكو

لوصوللئمرطأطراخدمدحثوأحضاوأقمرطبةجمربلاوأرطسثلا.أعبارلاألحرملا-٥

همارتحامتيددحمينمزلودجقفوفادهلاىلإ

دلوأةيبارتلاةعامجلابصاخلاديدجلاىومنتلاجذومنلادادعإيفةلخدتملاتايهلا.ج

ساتكمساقةهي2-

بوقعييلوميميلقلاسلجملا.3

)ويهجتلا~ةحلفلا-ةحصلا~ميلعتلا(ةيجراخلاحلاصملا.٥

رضخلابرغملاططخمعورشميفلجمدنملايضارلا.كلموأقطنملانامأ-ل

ةقطنملابةدجاوتملاتايعمجلاوتاينواعتلا.6

سافبرامثتسلليوهجلازكرملا.7

نواعتلاةيمنتبتكم~9



يحلفلاضرقلا.9

طلط٩ىرتا>افكلاولغشلاشاعنلةينطولاةلاكولا_(٩

ينهملانيوكتلا.(ا

ينطولانواعثلا.(2

ةيطسوتمورولاةعماجلاوهثلادبعنبدكىديسةعماج-١3

آمكلاةيسلاوودمم،1ه

.ن~>لوأةيبارتلاةمامبلا.(و



ةيبارتلاةعامجلليومنتلاعورشملازاجنلينمزلالودجلا-د

ةيومنتلاةيلمعلايفنيلخدتملاعملصاوتلاونجللا>اشنإ-

يكراشتلاصمخشثلا_

ديدجلاىومنتلاجذومنلابصاخلالمعلاجمانربعضو.

تاساردا.

ألومملاأهجلاوعيراشملايلماحنيبةينقتتا>اقل.

عيراشملاليزنت-

عمراشملاريسةبقارموةبكاوملا

ةيكاوملاوحيحصتلا

جناتنلامييقتوةساردلا

نوميمدلوأةيبارتلاةعامجلابصاخلايومنتلاحورشملاحاجنلةرورضتايلآ~ه

يعامجلازكرملاعسوث-(

يحلفزكرمىلإيناطقلاوبوبحلاةيمنتلةكربلاةينواعتليوحت.2

دقعوأةقطنملااهبلطتتيتلاتاصصختلاةاعارمعمزكرملابينهملانيوكتللةدحوقلخ.3

نموكلأيبارتلاأعامجلابينهملانيوكتللةدحوثادحإةبوعصةلاحيفأسسؤملاعمةثافتا



دلوأةيبارتلاةكامجلابصاخلاديدجلايومنتلاجذومنلايفةجمدنمةيعاطقجمارب-و

.يحلفاعالق(ا

فادلا

يعضوملايرلاةمظنأبتازيهجتوتاعيضثادحإىلععيجشتلا

ةننكملالامعتساىوتسمنمعفرلا-

ةرمثملاراجشلاوةليدبلاتاعارزلاتاحاسمعيسوتىلععيجشتلا.

ريدصتلاتاونقنعثحبلا.

اهديوجتويحلفلاتاجتنملانمثتىلععيجشتلا

ليزنتلالبس

يعامجلاسلجملاناجل>

ةيوعوتوةبلصاوتتاءاقل-

ألومملاتاهجلاويضارلاكلممضتةسارددامأ-

ريبدتلاربعضورقلاومعدل:تابلطبةصاخلاتافلملاعبتتيفةعامجلاةمهاسم.

لحارملالكيفاهثبكاوموتافلملليثاموعلملا





ىرخأعيراشمبةيحلفلاةيمنتلاعورشممعدلىرخأرواحمىلعلمعلانكميواذه

ةدمسلاوةراتخملابوبحلاعيبيفةصتخمةكرشلعرفحتفلجأنملصاوتلا-

يقسلاثايلأوأحلفلاثللاعبيفأصتخمةكرشلعرفحتفلجأنملاصتلا-

يحلفلاضرقلللاصتابتكمحتف،

ر~انيثتولحنلاةيبرتلتاينواعتثادحإوعيمجته

يناطقلاونيثلاريوطثونوثيزلاةلسلمشكث-

ةيرطعلاوةيبطلاباشعلاجاتنلةدحوقلخه

دمرئنللهدحو~ادحإ-

ةديدجلاعيراشملايفةيسمشلاةقاطلاوادختساىلععيجشتلاه

ةصاخلاتايطعملاعيمجتلةيوبرتلاةيلمعلاةبكاوملةعانمجلاىوتسمىلعتانايبةدعاققلخ

ميلعتلاعاونأنمعنلهب

صاسلاميلعتلا.أ



ىلعةدعاسمللتينرتنلاوبيساوحلاماهدبورئوبابمثلارادىوثمسىلعأبتكمنلخ-

عكطلاوثحبلا

ذيملتلاءايلوأوءابلاتايعمجعمقيسنتلاللخنمةيزاوملاةطشنلاىلععيجمثتلأ~

يلولاميلعتلا-~

راودلكىوتسمىلعتادحوقلخىلععيجشتلا

عماصوصخاهلمعليهسثواهتبكاومواهعيجشتوناديملايفةلماعلاتاعمجلاعمقسنتلا

ةيووتلاةأرملا

صاخلامبلعنلا.د

رطلاعيجشتلوةيميلعتلاةيلمعلايفةمهاسمللصاخنلاميلعتللةدحوثادحإىلععيجشتلا

تاداهشلايلماحللغشللبصانمقلخاذكومهلافطأميلعتلةدحوقلخبةقطنملابرارقتسلا

لحصلا

يبارتلاذوفنلابةدجاوتملاثلثلاةيحصلازكارملاعمقيسنتلابتاناب٠دعاقثادحإه

ةعباتموتازيهجتلايفصاصخلادسىلعلمعلاواهتيعضوةعباتملةعامجلل

هبولا

زكرملابثلدصثادحإىلععجشثلاه

ةحصلابةيعوتللتلمحيفةمهاسمللتايعمجلاعمقيسنتلا-



بابشلا

٠رغصملامدقلاةركليلاحلابعلملاةلكم-

بتكلاوةزهجلاورطلابزكرملابةدجاوتملابابشلارادمعد.

ىوتلاباعلأومدقلاةركلقيرفسيمأت-

ةضايرلاوبابشلابمثهتعيراشملةلماحلاتايعمجلامع>.

~ةيورقلاةأرملا

اهتبكاوموةمتهملاتايعمجلاعمقيسنتلاباهميمعتوةيملاوحمجمازبفيثكت-

ةيبرتلاوةيباجلاةحملابةيموتلالوحتايمجلاعملمعلا.

اهتبكاومولخللةردمعيراشمةماقلتاينواعتوأتايعمجءاشنإىلععيجشتلا-

ثادحوباهريوطتواهتبكاوموى»صتقلانيكمتللةيوديفرحميلعتلتادحو>اشنإ~

ةىام(ا
ريفوتبأينقتلا)ميدقتعمةئينطلاينابملالدبنكسللأقئلرودءانبلةنكاسلاعيجشث-

زاجنلا



هيلعتلصحيذلاضرقلاىضتتمبةزجنملانيكاكدلاصيصختللخنمةيراجتةدحوتخ

طاشنلاززعيوةيلحملاتاجوتنمللادفنمنوكيةعامجلابمنادوراقيراجتطاشنقلخلةعامجلا

ليخادمنمعفرللةدوجوملانيكاكدلاحكصإوىرخأنيكاكذ>اشنإعم.اهبيداصتقلا

ةيباتاةمهجلا

ةيجولوكيلاةحايسلا

يسرامبمأفاضثسلاذكوأيجولوكلاأحاسلاعجشتلأفايضرادثادحإىلععجشثلا

ةقطنملانودمقينيذلاصنقلا

ةقلمنملااهجاتحتتاصصختيفنيبغارلانيوكتلينهملانيوكتلاةسسؤمعمةكارشلقع

)....ةراجنلا->انبلا،ميحلتلا٠ةصاصرلا،»برهكلا>انبلا(



_ةماعةصتق

ثسامسلاةدارلااهلوأثساسألماوعهدعىلإهرورضلابجاثحييومتنعورشميأزاجنإنإ

ةيماسلاةبطخنمديهلاللخنم٠رصنوهئاةظفحكلملاةلكج.رفويذلاءيشلاوهو

نماقلطناعوضوملابمامثهكلازفاحنيمتهملاونينحابلالكلتلكشيتلاوةيلاغلاهلناسرو

ةلماكهفادهأغلبيىتحعورشملااذهزاجنلةيماسلاهتللجةدارإ

تاقاطلاوتاءافكلامامأباوبلاحتفىلإىعدنيحرخلاشرعلاباطخيفهتلكجنأامك

ماقهتللجف،ديدجيومنتجذومنيلحيحصتلاوميوقتلاةيلمعليقيقحلخدمكاهربتعايتلاو

نكميلفءاهتابلطتموةلحرمللةيقيقحلاةغصولاىطعأوماعلاعضوللةقيقدصيخثتةيلمعب

ايانثبةفراعةيقيقحةبخنبايغيفدوعوملاديدجلايومنتلاجذومنلانمةدعاوجئترخوت

ةبخنىلإةرورضلابجاتحتةبكاوملاوليزنتلاوفادهلاديدحتتساردلافءعوضوتلا

أكرعمكيومنتلاعورشملاىلعلمعثيمويلاوينادملالمعلاوهمةلاةساسبنمؤثةسرمتم

لإىتأثمنلاذهوتابلطثملاوءاطخلاسفنيفطوقسلاوةممزهلاوألشفلالبقتلأققح

يفعيمجلامهامسأققحعمراشمربعنحتهملالكونمرمثتسملاونطاوملاةقثةداعتساب

ةقداصلاةنطاوملاسل>لعإوثاذللناركنباهذيفنتواهدادعإ

ماهملاىلإرظنلابونطاومللةلودلاةزهجأبرثأيهةبارتلاةعاامبجلانأرابتعاىلعو

ةيولوأةيمنتلالعجلبقتسمةريسملاسلاجملاىلعرورضلانمحبصأاهقتاعىلعةاقلملا

اهطيحمىلعةحتفنموةردابمةعامجةيبارتلاةعامجلاهيفنوكتديدجركفربعتايولولا

ربعةصاخلاوةماعلاهبشلاوةيموكحلاثاعاطقلاونيرمثثسملانبلصاوثهانقو



ةيمنتلاوهولأدحوأودحاوفدهلجأنمةبكاوملاوتافلملادادعإوتاساردلاوزيفحتلا

سداسلادرككبلملاةللجاهمهلموةملاهذهيعارللغاشلالغشلاتحبصأيتلاةلماشلا

انتعموهنطوبامعنتم٠اضريوهبحيامكهبعشىرينأيفهفادهألكهلغلبأوهديأوهثلأ٠رصن

مهتميزعوةدرفنملامهتيصخشوةبراغملاىلعهفرعناممامأزيزعبهثلاىلعكلذاموهتينهوب

٥~وهثبوعصثغلبامهميدحتىأزاجنإيف


