


يدمحألا روصنم ءالآ

يوبرت دادعإ عم لافطأ ض*ر سويرولاكب

طيطختو ةيوبرت ةرادإ ريتسجام

لافطأض*رةملعم-

ةيوئملا قودنصو لماشلا بيردتلا ةيميداكأ نم فرتحم بردم-

يبرعلا دروبلا نم فرتحم بردم-

ةيمنتلاو بيردتلل ةيلودلا ةيميداكألا نم ةيوبرتوةيرسأ هراشتسم-
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:)يلتن8تيبازيلا( لوقت
 ةداعسلا يوتسموكلافطأ اO يبرت يتلا ةقيرطلا نيب ةقيثو ةقالع كانه "

 مظعأ يه ةلاعفلا ةيباجيالا ةيبرتلاف ،ةايحلا يف هنوزجني يذلا حاجنلاو
 لثمي هتاذل همارتح8 لفطلا روعشف.ءادعسو نيحجe لافطأ ةيبرتل ةصرف
 لاعف لكشب لوخدللو ميقلل مارتح8و ، ةيباجي8 فرصتلل هيدل يوق عفاد

ةيشع نيب لفطلل كلذ ثدحي الو ، ةيتايح براجت يف
 انلافطأ ةايح رادم ىلع ةيموي ةسرامم وه لب اهاحضو

ةيلئاعلا ثادحالا عم يمويلا لماعتلا ةيفيكل
". ةفلتخملا



 ساسحو يكذ ،ةراضلاو ةعفانلا تايكولسلا نم ريثكلا هللا هاطعأ لفطلاف
 ةيرمع ةلحرم لكلو ،هلوح نم نيرخآلا عم لماعتلل هسيساحأ مدختسي
 ام جاتن يه ةيبرتلا ةملكو ،هتيصخش زربت اهلالخ نمو ،ةصاخلا اâايكولس
 ،ةديدجلا ةايحلاعم لماعتي فيك ملعت ،هب طيحملا هعمتجم نم لفطلا هملعت

 ةعباتتم ةيموي براجت نكلو ،ةددحم طاقنو ةننقم سورد تسيل ةيبرتلاو
 هذه لالخ نمو ،هعم هعمتجمو هتلئاعو هيدلاو لماعت بولسأو

 نع ريبعتلا ،هسفن نع ربعي نأ لفطلا عيطتسي براجتلا
 نمو ،نامألا مدعب ساسحإلا وأ ميض نم هسحي ام

 وأ اهنم نسحلا ءاوس ةيمويلا هتايكولس زربت انه
تايكولس ،ءاوطنالاو دانعلا تايكولس ،ئيسلا

نيرخآلا ىلع تاذلا ضرف



 يف صقن وأ ةيضرم ةلاح اùأ نيدلاولا دقتعي دقو ،تبكلاو رهقلا تايكولس
 امك ةطبارتم ةلسلس لب ةأجف رهظت ال تايكولسلا كلتو ،ةيركفلا تاردقلا
 تقولاو ،نيدلاولا ةعباتم ىلإ جاتحت لب ،نيع ةضمو يف ىشالتتو يفتخت ال اùأ

.اهلاوزل يفاكلا

 ةلاعفلا قرطلا رثكأ مويلا مكل ضرعأسو
مهكولس هيجوتو eدابكأ تاذلف عم لماعتلل

.هللا نذ® حيحصلا قيرطلا وحن



.ةلاعف قرطب لفطلا تایكولس عم لماعتلا ىلع ةردقلا *
.يعامتجالاو يسفنلا لافطألا ومن ھیجوتو مھف *

 لمحتو ھتاذ ریدقت ىلع لفطلا دعاست يتلا قرطلا ىلع فرعتلا *
.ةفلتخملا ھتایكولس ةیلوئسم

.ةراھمو نازتاو ءودھب لافطألا لكاشم عم لماعتلا ةقیرط ىلع فرعتلا *



" لافطألا ضایر ةلحرم " ةسردملا لبق ام ةلحرم يف لفطلا ومن مھف *
.لفطلا ىلع يبرملا اھب رثؤی يتلا بیلاسألا ةفرعم *
.ھب موقی يذلا لفطلا كولس نم فدھلا ىلع فرعتلا *
.ھتاذ ریدقت ىلع لفطلا ةدعاسم ةیفیك ىلع فرعتلا *

.تاذلا ریدقت ءانبل عیجشتلا مادختسا *
.مھتالكشم لح ىلع لافطألا ةدعاسم *

.لفطلا تایكولسل ةبسانم طبض قرط قیبطت *



لفطلا ومن مھف-١
 كلفط ىلع نیرثؤت فیك-٢
لفطلا كولس نم فدھلا-٣

لفطلا دنع تاذلا ریدقت ءانب-٤
لفطلا كولس طبض قرط-٥


