
  

  

  

  

    

 

   

    

 

   

            
             

  

 

   

              
                 

 

   

          

 

   

          

 

   

             
   

 

   

             
     

 

   

              
             

         

 

  

ر طقة لودر وتسد


ل وألاب ابلا

م كحلاس سأوة لودلا

)1(ة داملا
ي سيئرر دصمة يمالسإلاة عيرشلاو، مالسإلاا هنيد .ةلقتسمة دايست اذة يبرعة لودر طق

ة مألان مء زجر طقب عشو .ةيبرعلاة غللاي هة يمسرلاا هتغلو، يطارقميدا هماظنو، اهتاعيرشتل
 .ةيبرعلا

)2(ة داملا
ى لعا هتدايسة لودلاس رامتو .نوناقبر خآن اكما هبل دبتسين أز وجيو .ةحودلاة لودلاة مصاع

 .اهميلقإن مء زجي أن عى لختتن أو أا هتدايسن عل زانتتن أا هلز وجيال و، اهميلقإ

)3(ة داملا
 .ينطولاا هديشنوا هتاراشوا هتمسوأوا هراعشوة لودلام لعن وناقلاد دحي

)4(ة داملا
 .ةيمسرلاا هتلمعن يعيو، ةلودللي فرصملاوي لاملام اظنلان وناقلاد دحي

)5(ة داملا
ه اـ نعع فدتو، ا هرارقتساوا هنمأوا هميلقإة دحووة مالسوا هتدايسوا هلالقتساى لعة لودلاظ فاحت

 .ناودــعل ــك

)6(ة داملا
ة يلودلاد وهعلاوق يثاوملاوت ايقافتالاة فاكذ يفنتى لعل معتو، ةيلودلاد وهعلاوق يثاوملاة لودلام رتحت

 .اهيفا ًفرطن وكتي تلا

)7(ة داملا
ض فع يجشتق يرطن عن ييلودلان مألاوم لسلاد يطوتأ دبمى لعة لودللة يجراخلاة سايسلام وقت
ي فل خدتلام دعو، اهريصمر يرقتي فب وعشلاق حم عدو، ةيملسلاق رطلابة يلودلات اعزانملا

 .مالسللة بحملام مألاع من واعتلاو، لودللة يلخادلان وؤشلا

1 



  

   

                    
                 

                 
              

         

 

   

                
             

 

   

                 
             

            

 

   

             
         

 

   

              
          

 

   

                
               

                 

              

 

   

                

  

 

   

               
             

       

)8(ة داملا
ن مم ساجن بهللا اد بعن بد محن بة فيلخن بد محة يرذي فو، يناثل آة لئاعي في ثاروة لودلام كح
م كحلال قتنين باد جويم لن إف .دهعللا ًيلور يمألاه يمسيي ذلان بالاى لإم كحلاة ثارون وكتو .روكذلا

ن مه تيرذي فم كحلاة ثارون وكتة لاحلاه ذهي فو، دهعللا ًيلوة لئاعلان مر يمألاه يمسين مى لإ
ن مة نسل الخر دصيص اخن وناقه تثارووة لودلام كحبة صاخلام اكحألار ئاسم ظنيو .روكذلا

 .ةيروتسدة فصه لن وكتو .روتسدلاا ذهبل معلاخ يرات

)9(ة داملا
ي فد قعلاول حلال هأوة مكاحلاة لئاعلاع مر واشتلاد عبك لذو، يريمأر مأبد هعلاي لور يمألان يعي

 .ةملسمة يرطقم أن ما ًملسمن وكين أد هعلاي لوي فط رتشيو .دالبلا

)10(ة داملا
ة عيرشلام رتحأن أم يظعلاهللا ابم سقأ ":ة يلاتلان يميلار يمألام امأه نييعتد نعد هعلاي لوي دؤي
د وذأن أو، اهميلقإة مالسى لعظ فاحأود البلال القتسان وصأن أو، نوناقلاور وتسدلاوة يمالسإلا

 ."ر يمألاون طوللا ًصلخمن وكأن أو، هحلاصموب عشلات ايرحن ع

)11(ة داملا
ر يمألاب ايغء انثأه نعً ةباينه تاصاصتخاة سراممور يمألات ايحالصة رشابمد هعلاي لوى لوتي

 .تقؤمع نامه بم اقا ذإو أ، دالبلاج راخ

)12(ة داملا
ر مأب جومبد هعلاى لوى لإه تاصاصتخاض عبة سرامموه تايحالصض عبة رشابمبد هعين أر يمألل

 .اهرضحيي تلاء ارزولاس لجمت اسلجد هعلاي لوس أريو، يريمأ

)13(ة داملا

ي ريمأر مأبن يعين أه نعد هعلاي لوة باينر ذعتد نعر يمألل، نيتقباسلان يتداملام اكحأة اعارمع م

ل غشيه نييعتم تن من اكن إف .هتاصاصتخاوه تايحالصض عبة رشابملة مكاحلاة لئاعلان مه لا ًبئان


.ريمألان عه تباينة دمه ماهمبم ايقلان عف قوتيه نإف، ةهجة يأي فً المعى لوتيو أا ًبصنم�

.دهعلاي لوا هيدؤيي تلان يميلات اذ، ريمألام امأ، هنييعتد رجمبر يمألاب ئاني دؤيو�

)14(ة داملا
ة لئاعلان مه ءاضعأر يمألان يعي، "ة مكاحلاة لئاعلاس لجم "ى مسيس لجمر يمألان مر ارقبأ شني

 .ةمكاحلا

)15(ة داملا
ن مه عنميي لكز جعبه تباصإو أه تافود نعر يمألاب صنمو لخة مكاحلاة لئاعلاس لجمر رقي
و لخا مهنيبة كرتشمة يرسة سلجد عبى روشلاس لجموء ارزولاس لجمن لعيو .هماهمة سرامم

 .دالبللا ًريمأد هعلاي لوبى دانيو، بصنملا
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)16(ة داملا

ة رادإى لوت، ةيداليما ًماعر شعة ينامثن مل قأد البللا ًريمأه بة ادانملاد نعد هعلاي لون ست ناكا ذإ


.ةمكاحلاة لئاعلاس لجمه راتخية ياصوس لجمم كحلاة فد�

، ةسمخى لعد يزيال وة ثالثن عل قيال ء اضعألان مد دعوس يئرن مة ياصولاس لجمل كشيو


.ةمكاحلاة لئاعلان مء اضعألاة يبلغأوس يئرلان وكيو�

)17(ة داملا
ن مر ارقا هديدحتبر دصي، تادعاسملاوت ابهلات اصصخمك لذكور يمأللة يلاملات اصصخملا

 .اًيونسر يمألا


ي ناثلاب ابلا

ع متجمللة يساسألات اموقملا

)18(ة داملا
 .قالخألام راكمو، ةاواسملاو، ةيرحلاو، ناسحإلاو، لدعلات اماعدى لعي رطقلاع متجملام وقي

)19(ة داملا
 .نينطاومللص رفلاؤ فاكتو، رارقتسالاون مألال فكتو، عمتجملات اماعدة لودلان وصت

)20(ة داملا
 .ةفاكن ينطاوملان يبء اخإلاون ماضتلاو، ةينطولاة دحولاح ورد يطوتى لعة لودلال معت

)21(ة داملا
ة ليفكلال ئاسولان وناقلام ظنيو، نطولاب حوق الخألاون يدلاا هماوق .عمتجملاس اسأة رسألا

 .اهلظي فة خوخيشلاوة لوفطلاوة مومألاى لعظ افحلاوا هرصاوأة يوقتوا هنايكم يعدتو، اهتيامحب

)22(ة داملا
ي ندبلال امهإلار شه يقتو، لالغتسالان مه يمحتود اسفلاب ابسأن مه نوصتو، ءشنلاة لودلاى عرت

ن مى دهى لع، تالاجملاى تشي فه تاكلمة يمنتلة بسانملاف ورظلاه لر فوتو، يحورلاوي لقعلاو
 .ةميلسلاة يبرتلا

)23(ة داملا
 .نوناقللا ًقفوة ئبوألاوض ارمألان مج العلاوة ياقولال ئاسور فوتو، ةماعلاة حصلابة لودلاى نعت

)24(ة داملا
، اهرشنى لعد عاستوا هيلعظ فاحتو، ينطولاي فاقثلاث ارتلاون ونفلاوب ادآلاوم ولعلاة لودلاى عرت

 .يملعلاث حبلاع جشتو

3 



  

 

  
   

              

 

   

             
      

 

   

                
           

 

   

             
          

            

 

   

              

 

   

           

 

   

           

 

   

     

 

   

              

 

   

    

 

   

       

)25(ة داملا
 .هميمعتوه رشنلى عستو، هاعرتوة لودلاه لفكت، عمتجملام دقتم ئاعدن مة يساسأة ماعدم يلعتلا

)26(ة داملا
ة يدرفق وقحا هعيمجي هوي عامتجالاة لودلان ايكلة يساسأت اموقمل معلاول املاس أروة يكلملا

 .نوناقلاا همظني، ةيعامتجاة فيظوت اذ

)27(ة داملا
ا هنيبيي تلال اوحألاي فوة ماعلاة عفنملاب بسبال إه كلمن مد حأم رحيال ف، ةنوصمة صاخلاة يكلملا

 .ًالداعا ًضيوعتا هنعه ضيوعتط رشبو، اهيلعص نيي تلاة يفيكلابون وناقلا

)28(ة داملا
ط اشنلان يبن زاوتملان واعتلاوة يعامتجالاة لادعلاس اسأى لعي داصتقالاط اشنلاة يرحة لودلال فكت

ء اخرلاق يقحتو، جاتنإلاة دايزو، ةيعامتجالاوة يداصتقالاة يمنتلاق يقحتل، صاخلاوم اعلا
 .نوناقلام اكحألا ًقفو، مهلل معلاص رفر يفوتوم هتشيعمى وتسمع فرو، نينطاوملل

)29(ة داملا
 .نوناقلام اكحألا ًقفوا هلالغتسان سحوا هظفحى لعم وقت .ةلودللك لما هدراوموة يعيبطلات اورثلا

)30(ة داملا
 .نوناقلاا همظنيوة يعامتجالاة لادعلاا هساسأل معلاب ابرأول امعلان يبة قالعلا

)31(ة داملا
 .هلة مزاللات اليهستلاوت انامضلار يفوتى لعل معتور امثتسالاة لودلاع جشت

)32(ة داملا
 .ةلودلاض ورقن وناقلام ظني

)33(ة داملا
 .لايجألال كلة مادتسملاوة لماشلاة يمنتللا ًقيقحت، يعيبطلاا هنزاوتوة ئيبلاة يامحى لعة لودلال معت


ث لاثلاب ابلا

ة ماعلات ابجاولاوق وقحلا

)34(ة داملا
 .ةماعلات ابجاولاوق وقحلاي فن وواستمن ونطاوملا
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)35(ة داملا
 .نيدلاو أ، ةغللاو أ، لصألاو أ، سنجلاب بسبك لذي فم هنيبز ييمتال  .نوناقلام امأن وواستمس انلا

)36(ة داملا
و أه تماقإد يدحتو أه شيتفتو أه سبحو أن اسنإى لعض بقلاز وجيال و .ةلوفكمة يصخشلاة يرحلا
ة لماعمللو أب يذعتللن اسنإي أض رعيالو .نوناقلام اكحأق فوال إل قنتلاو أة ماقإلاي فه تيرحد ييقت

 .نوناقلاا هيلعب قاعية ميرجب يذعتلار بتعيو، ةماركلابة طاحلا

)37(ة داملا
ن وؤشو أه تايصوصخي فل خدتي أل، صخشي أض رعتز وجيال ف، اهتمرحن اسنإلاة يصوصخل

ن وناقلام اكحألا ًقفوال إ، هتعمسو أه فرشس متت الخدتة يأو أه تالسارمو أه نكسمو أه ترسأ
 .هيفا هيلعص وصنملاة يفيكلابو

)38(ة داملا
 .اهيلإة دوعلان مه عنمو أ، دالبلان عن طاومي أد اعبإز وجيال 

)39(ة داملا
ة يرورضلات انامضلاا هيفا هلر فوتة مكاحمي فء اضقلام امأه تنادإت بثتى تحء يربم هتملا

 .عافدلاق حة سراممل

)40(ة داملا
 .ةيصخشة بوقعلاو .هبل معللة قحاللال اعفألاى لعال إب اقعال و .نوناقبال إة بوقعال وة ميرجال 
ع قوا ميفر ثأا هيلعب ترتيال و، اهبل معلاخ يراتن مع قيا مى لعال إن يناوقلام اكحأي رستال و
ى لعص نلاى روشلاس لجمء اضعأي ثلثة يبلغأبوة يئانجلاد اوملار يغي فز وجيك لذع مو، اهلبق

 .كـلذف الـخ

)41(ة داملا
 .ةيروتسدة فصم اكحألاك لتلن وكتو .نوناقلاا هددحيا هماكحأوة يرطقلاة يسنجلا

)42(ة داملا
 .نوناقللا ًقفو، نينطاومللح يشرتلاوب اختنالاق حة لودلال فكت

)43(ة داملا
 .نوناقبال إا هضرفز وجيال و، ةيعامتجالاة لادعلاا هساسأب ئارضلا

)44(ة داملا
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 .نوناقلام اكحألا ًقفول وفكمع مجتلاي فن ينطاوملاق ح

)45(ة داملا
 .نوناقلاا هنيبيي تلاع اضوألاوط ورشللا ًقفو، ةلوفكمت ايعمجلان يوكتة يرح

)46(ة داملا
 .ةماعلات اطلسلاة بطاخمي فق حلاد رفل كل

)47(ة داملا
 .نوناقلاا هددحيي تلال اوحألاوط ورشللا ًقفو، ةلوفكمي ملعلاث حبلاوي أرلاة يرح

)48(ة داملا
 .نوناقللا ًقفو، ةلوفكمر شنلاوة عابطلاوة فاحصلاة يرح

)49(ة داملا
ن يناوقلاوم ظنللا ًقفو، ماعلام يلعتلاة يناجموة يمازلإق يقحتلة لودلاى عستون طاومل كلق حم يلعتلا

 .ةلودلاي فا هبل ومعملا

)50(ة داملا
 .ةماعلاب ادآلاوم اعلام اظنلاة يامحت ايضتقمو، نوناقللا ًقفو، عيمجللة لوفكمة دابعلاة يرح

)51(ة داملا
 .ةيمالسإلاة عيرشلاه مكحتون وصمث رإلاق ح

)52(ة داملا
 .نوناقلام اكحألا ًقفو، هلاموه صخشلة يامحبة عورشمة ماقإة لودلاي فم يقمص خشل كع تمتي

)53(ة داملا
 .نطاومل كى لعب جاون طولان عع افدلا

)54(ة داملا
ة ـحلصملاه تفيظوت ابجاوء ادأي فم اعلاف ظوملاف دهتسيو، ة ينطوة مدخة ماعلاف ئاظولا

 .اـهدحوة ـماعلا

)55(ة داملا
 .نوناقللا ًقفو، عيمجلاى لعب جاوا هتيامحو، ةمرحة ماعلال اومألل

)56(ة داملا

6 



  

             
    

 

   

            
              

   

 

   

           

 

   

   

 

     

 

   

         

 

   

                

 

   

            

 

   

                   
   

 

   

                
   

 

    

 

   

         

 

ي ف، يئاضقم كحبال إة صاخلاة رداصملاة بوقعن وكتال و .ةروظحمل اومأللة ماعلاة رداصملا
 .نوناقلابة نيبملال اوحألا

)57(ة داملا
ب ادآلاوم اعلام اظنلابم ازتلالاو، ةماعلاة طلسلان عة رداصلان يناوقللل اثتمالاو، روتسدلام ارتحا
و أ، رطقة لودن كسين مع يمجى لعب جاو، ةرقتسملاف ارعألاوة ينطولاد يلاقتلاة اعارمو، ةماعلا

.اـهميلقإبل ح ـ ي

)58(ة داملا
 .يسايسلاء وجللاح نمط ورشن وناقلاد دحيو .روظحمن ييسايسلان يئجاللام يلست

ع بارلاب ابلا
ت اطلسلام يظنت

ة ماعم اكحأ :لوألال صفلا

)59(ة داملا
 .روتسدلاا ذهم اكحألا ًقفوا هسراميوت اطلسلار دصمب عشلا

)60(ة داملا
 .روتسدلاا ذهي فن يبملاه جولاى لعا هنواعتع مت اطلسلال صفس اسأى لعم كحلام اظنم وقي

)61(ة داملا
 .روتسدلاا ذهي فن يبملاه جولاى لعى روشلاس لجما هالوتية يعيرشتلاة طلسلا

)62(ة داملا
ي ـفن يبملاه جولاى لعء ارزولاس لجمك لذي فه نواعيو .ريمألاا هالوتية يذيفنتلاة طلسلا

 .روتسدـلاا ذــه

)63(ة داملا
ا مـ كحألار دـصتو .ر وتسدلاا ذهي فن يبملاه جولاى لعم كاحملاا هالوتتة يئاضقلاة طلسلا

 .رـيمألام ـساب

ر يمألا :يناثلال صفلا

)64(ة داملا
.بجاوه مارتحاو، ةنوصمهذ  .ةلودلاس يئرو هر يمألا ت ا

7 



  

   

               

          

 

  
   

           

 

   

     

         

              

                
   

          

       

         

        

          

             
     

          

 

   

            
              

              
               

              

 

   

              
               
                

             
            

              
                    

)65(ة داملا
ع افدللس لجمك لذي فه نواعي، اهيلعف ارشإلاه لن وكيو، ةحلسملات اوقللى لعألاد ئاقلاو هر يمألا

 .يريمأر ارقه تاصاصتخاد يدحتوس لجملال يكشتبر دصيو، ةرشابمه عبتي

)66(ة داملا
 .ةيلودلات اقالعلاع يمجي فوج راخلاول خادلاي فة لودلار يمألال ثمي

)67(ة داملا

:ةيلاتلات اصاصتخالار يمألار شابي�


.ءارزولاس لجمة نواعمبة لودللة ماعلاة سايسلام سر.1�

.ريمألاه يلعق داصيم لا من وناقر دصيال و .اهرادصإون يناوقلاى لعة قداصملا.2�


ت اسلجلاة سائره لن وكتو، ك لذة ماعلاة حلصملات ضتقاا ملك، د اقعناللء ارزولاس لجمة وعد.3

.ا هرضحيي تلا�


.نوناقللا ًقفوم هتامدخء اهنإون ييركسعلاون ييندملان يفظوملان ييعت.4�

.ةيلصنقلاوة يسامولبدلات اثعبلاء اسؤرد امتعا.5�

.نوناقللا ًقفوا هفيفختو أة بوقعلان عو فعلا.6�

.نوناقللا ًقفوة يركسعلاوة يندملاة مسوألاح نم.7�


.اهتاصاصتخان ييعتوى رخألاة يموكحلاة زهجألاوت ارازولام يظنتوء اشنإ.8�

، ةلودللا يلعلات اسايسلاه يجوتى لعة روشملاوي أرلابه نيعتي تلاة زهجألام يظنتوء اشنإ.9


.اهتاصاصتخان ييعتو، اهيلعف ارشإلاو�

.نوناقلاو أر وتسدلاا ذهب جومبى رخأت اصاصتخاي أ. 10�

)68(ة داملا

ن مب سانيا مبة عوفشمى روشلاس لجملا هغلبيو، موسرمبت ايقافتالاوت ادهاعملار يمألام ربي


، ةيمسرلاة ديرجلاي فا هرشنوا هيلعق يدصتلاد عبن وناقلاة وقة يقافتالاو أة دهاعمللن وكتو .نايبلا

ن ينطاوملاق وقحو أة دايسلاق وقحبو أة لودلام يلقإبة قلعتملات ادهاعملاوح لصلات ادهاعمن أى لع


.نوناقبر دصتن أا هذافنلب جي، ةلودلان يناوقلً اليدعتن مضتتي تلاو أة صاخلاو أة ماعلا�

.ةينلعلاا هطورشض قانتة يرسا ًطورشة دهاعملان مضتتن أل احي أي فز وجيال و�

)69(ة داملا
ا هددحيي تلاة يئانثتسالال اوحألاي فك لذو، دالبلاي فة يفرعلام اكحألام وسرمبن لعين أر يمألل

ة لودلاة مالسد دهير طخي أة هجاوملة مزاللاة عيرسلات اءارجإلال كذ اختاك لذد نعه لو .نوناقلا
ن أى لع، اهماهمء ادأن عة لودلات اسسؤمق وعيو أ، هحلاصموا هبعشن مأو أا هميلقإة دحوو أ
ت اءارجإلان ايبوا هلجأن مة يفرعلام اكحألات نلعأي تلاة يئانثتسالاة لاحلاة عيبطم وسرملان مضتي

ة يلاتلاا ًموير شعة سمخلال الخم وسرملاا ذهبى روشلاس لجمر طخيو .اهتهجاوملة ذختملا
ل وأد نعم وسرملابس لجملار طخيب ابسألان مب بسي ألس لجملاة بيغة لاحي فو، هرودصل

ة قفاومبال إا هديدمتز وجيال وة دودحمة دملة يفرعلام اكحألان العإن وكيو .ه لع امتجا
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 .ىروشلاس لجم

)70(ة داملا
ي ضتقيو، ريخأتلال متحتال ة لجاعر يبادتذ اختاب لطتتي تلاة يئانثتسالال اوحألاي فر يمأللز وجي

ة وقا هلم يسارما هنأشي فر دصين أ، اًدقعنمى روشلاس لجمن كيم لو، نيناوقر ادصإا هذاختا
ي فس لجمللو، هلع امتجال وأي فى روشلاس لجمى لعن يناوقبم يسارملاه ذهض رعتو .نوناقلا
و أا هنما ًيأض فرين أه ئاضعأي ثلثة يبلغأبوه يلعا هضرعخ يراتن ما ًموين وعبرأه اصقأد عوم
ض فرخ يراتن من وناقلاة وقن مم يسارملاه ذهلا مل وزيو .ددحمل جأل الخا هليدعتب لطين أ

 .هئارجإن ودل يدعتللد دحملال جألاء اضقناو أا هلس لجملا

)71(ة داملا
 .ةمرحمة يموجهلاب رحلاو، يريمأر مأة يعافدلاب رحلان العإبر دصي

)72(ة داملا

.يريمأر مأبه بصنمن مه يفعيوه تلاقتسال بقيوء ارزولاس لجمس يئرر يمألان يعي�


ل وبقة لاحي فو .ءارزولاع يمج، هبصنمن مه ؤافعإو أء ارزولاس لجمس يئرة لاقتسال مشتو

ن ييعتم تيى تحر ومألان مل جاعلاف يرصتي فة رازولار متست، بصنملان مء افعإلاو أة لاقتسالا


.ةديدجلاة رازولا�

)73(ة داملا
م هيفعيوم هتلاقتسال بقيو .ءارزولاس لجمس يئرح يشرتى لعء انبي ريمأر مأبء ارزولار يمألان يعي
ن مل جاعلاف يرصتبه يلإد هعين أز وجي، ريزولاة لاقتسال وبقل احي فو .ةادألات اذبم هبصانمن م

 .هلف لخن ييعتم تيى تحر ومألا

)74(ة داملا

:ة يلاتلان يميلاى روشلاس لجملة صاخة سلجي فه تايحالصة رشابمل بقر يمألاي دؤي�


د البلال القتسان وصأن أو، نوناقلاور وتسدلاوة يمالسإلاة عيرشلام رتحأن أم يظعلاهللا ابم سقأ "

."هحلاصموب عشلات ايرحن عد وذأن أو، اهميلقإة مالسى لعظ فاحأو�

)75(ة داملا
ع وضومر بتعيو، دالبلاح لاصمبل صتتي تلاة ماهلاا ياضقلاي فن ينطاوملاي تفتسين أر يمألل

ن مة ذفانوة مزلمء اتفتسالاة جيتنن وكتو، مهتاوصأبا ولدأن مة يبلغأه ترقأا ذإه يلعا ًقفاومء اتفتسالا
 .ةيمسرلاة ديرجلاي فر شنتو، اهنالعإخ يرات

ة يعيرشتلاة طلسلا :ثلاثلال صفلا

)76(ة داملا
ى لعة باقرلاس راميا مك، ةلودللة ماعلاة نزاوملار قيو، عيرشتلاة طلسى روشلاس لجمى لوتي
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 .روتسدلاا ذهي فن يبملاه جولاى لعك لذو، ةيذيفنتلاة طلسلا

)77(ة داملا
ع ارتقالاق يرطن عم هنمن يثالثب اختنام تي .اوضعن يعبرأوة سمخن مى روشلاس لجمف لأتي
 .مهريغو أء ارزولان من يرخآلار شعة سمخلاء اضعألار يمألان يعيو، رشابملاي رسلام اعلا

 .مهئافعإو أم هتلاقتسابى روشلاس لجمي فن ينيعملاة يوضعي هتنتو

)78(ة داملا
 .باختنالاوح يشرتلات اءارجإوط ورشه يفد دحتن وناقبب اختنالام اظنر دصي

)79(ة داملا
 .موسرمبا هنمل كق طانموة لودلاا هيلإم سقتي تلاة يباختنالار ئاودلاد دحت

)80(ة داملا

:ة يلاتلاط ورشلاى روشلاس لجمو ضعي فر فاوتتن أب جي�


.ةيرطقة يلصألاه تيسنجن وكتن أ.1�

.ةيداليمة نسن يثالثن عح يشرتلاب ابل فقد نعه نسل قتال أ.2�


.ةباتكوة ءارقة يبرعلاة غللاد يجين أ.3�

ه يلإد رد قن كيم لا م، ةنامألاو أف رشلابة لخمة ميرجي فا يئاهنه يلعم كحلاق بسد قن وكيال أ.4


.نوناقللا قفوه رابتعا�

.باختنالان وناقلا قفوب خانلاط ورشه يفر فاوتتن أ.5�

)81(ة داملا
د يدجلاس لجملات اباختناى رجتو، هلع امتجال وأخ يراتن مأ دبتة يداليمت اونسع برأس لجملاة دم

، هتيوضعة دمت هتنان مب اختناة داعإز وجيو، ةدملاك لتة ياهنى لعة قباسلاا موين يعستلال الخ
س لجملاى قبي، بابسألان مب بسي ألت رخأتو أ، سلجملاة دمء اهتناد نعت اباختنالام تتم لا ذإو
، موسرمبوة رورضللال إي عيرشتلال صفلاد مز وجيال و .ديدجلاس لجملاب اختنام تيى تحا مئاق

 .ادحاوا يعيرشتال صفد ملاك لذز واجتيال أى لع

)82(ة داملا
 .ىروشلاس لجمء اضعأب اختناة حصي فل صفلابة صتخملاة يئاضقلاة هجلان وناقلان يعي

)83(ة داملا
ي ألل قألاى لعر هشأة تسبه تدمة ياهنل بقن يبختنملاى روشلاس لجمء اضعأد حأل حمال خا ذإ
ال خا ذإو، ناكملاو لخبس لجملاغ البإخ يراتن من يرهشل الخه لف لخب ختنا، بابسألان مب بس

و ضعلال ـمكين يتلاحلاا تلكي ـفو، ه لا فلخد يدجو ضعن يعن ينيعملاء اضعألاد حأل حم
 .هفلسة دمد يدجلا
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)84(ة داملا
ل بقد اقعنالار ودض فز وجيال و .لقألاى لعة نسلاي فر هشأة ينامثس لجملاد اقعنار ودة دمن وكت

 .ةلودلاة نزاومد امتعا

)85(ة داملا
 .ماعل كن مر بوتكار هشل الخر يمألان مة وعدبي داعلاي ونسلاه داقعنار ودى روشلاس لجمد قعي

)86(ة داملا

ت اباختنالاي ليع امتجال وألى روشلاس لجمر يمألاو عدين يتقباسلان يتداملام اكحأن مء انثتسا


.تاباختنالاك لتء اهتنان مر هشل الخس لجمللة ماعلا�

ة قباسلاة داملاي فه يلعص وصنملاي ونسلاد اعيملان عر ودلاا ذهي فس لجملاد اقعنار خأتا ذإو


.نيداعيملان يبق رافلار ادقمبد اقعنالاة دمت ضفخ�

)87(ة داملا
ه يفل وانتيال ماشا باطخه يفي قليوى روشلاس لجملي ونسلاد اقعنالار وده بينين مو أر يمألاح تتفي

 .دالبلان وؤش

)88(ة داملا
ب لطى لعء انبو أ، ةرورضلاة لاحي في داعر يغع امتجالى روشلاس لجمم وسرمبر يمألاو عدي
ر ومألار يغي فس لجملار ظنين أي داعلار يغد اقعنالار ودي فز وجيال و، سلجملاء اضعأة يبلغأ

 .اهلجأن مي عدي تلا

)89(ة داملا
 .موسرمبا هضفوة يداعلار يغوة يداعلاه راودأي فد اقعناللى روشلاس لجمة وعدن وكت

)90(ة داملا
ي فل يجأتلار ركتيال و، ارهشز واجتتال ة دملى روشلاس لجمع امتجام وسرمبل جؤين أر يمألل
 .داقعنالاة رتفن مضل يجأتلاة دمب سحتال وة دحاوة دملوس لجملاة قفاومبال إد حاولاد اقعنالار ود

)91(ة داملا
ي أي ـفع امتجالله ـتوعدر يمأللز وجيو .ة حودلاة نيدمبه رقمي فه تاعامتجاس لجملاد قعي

 .رخآن اكـ م 

)92(ة داملا
 :ة يلاتلان يميلاة ينلعة سلجي فو، سلجملام امأم هلامعأة رشابمل بقى روشلاس لجمء اضعأي دؤي

ر وتسدلاوة يمالسإلاة عيرشلام رتحان أو، ريمأللون طوللا صلخمن وكأن أم يظعلاهللا ابم سقأ "
 ."قدصوة نامأبي لمعي دؤأن أو، بعشلاح لاصمى عرأن أون وناقلاو
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)93(ة داملا
ا ذإو، هئاضعأن يبن مس يئرللا بئانوا سيئر، سلجملاة دملو، هلع امتجال وأي فس لجملاب ختني
ع ارتقالابب اختنالان وكيو .سلجملاة دمة ياهنله لحمل حين مس لجملاب ختناا مهنمي أن اكمال خ

ة رملاي فة يبلغألاه ذهق قحتتم لن إف، نيرضاحلاء اضعألات اوصألة قلطملاة يبلغألابي رسلا
ى واستن إف، نيرضاحلاء اضعألات اوصأر ثكأى لعن يزئاحلان ينثالان يبب اختنالاد يعأ، ىلوألا
ي فب اختنالان وكيو، ةيناثلاة رملاب اختناي فا مهعمك رتشا، تاوصألاد دعي فه ريغا مهيناثع م

م ت، ةيبسنلاة يبلغألاى لعل وصحلاي فد حاون مر ثكأى واستن إف، ةيبسنلاة يبلغألابة لاحلاه ذه
 .انسء اضعألار بكأس يئرلاب اختنان يحلة سلجلاس أريو .ةعرقلابم هنيبر ايتخالا

 )94(ة داملا
ة مزاللان اجللاي ونسلاه داقعنار ودء دبن من يعوبسأل الخه ئاضعأن يبن مس لجملال كشي

ج ئاتنض رعلا ديهمتس لجملاة لطعل الخا هتيحالصر شابتن أن اجللاه ذهلز وجيو، هلامعأل
 .يلاتلاه داقعنار ودة يادبي فه يلعا هلامعأ

)95(ة داملا
ى ــلعه نواعتة ـماعة نامأو، ن اجللاء اسؤروه بئانوس يئرلان مف لأتيب تكمس لجمللن وكي

 .هماهمء ادأ

)96(ة داملا
 .سلجملاس يئرص اصتخان مس لجملاي فم اظنلاظ فح

)97(ة داملا
، سلجملاي فل معلار يسة قيرطوي لخادلام اظنلاه نمضتمة يلخادلاه تحئالى روشلاس لجمع ضي
ص وصنملات ايحالصلار ئاسو، تيوصتلاو، ةشقانملاد عاوقو، تاسلجلام يظنتو، هناجلل امعأو
ه فلختو أ، ماظنللو ضعلاة فلاخمى لعر رقتي تلات اءازجلاة حئاللاد دحتو .روتسدلاا ذهي فا هيلع

 .نوناقبة حئاللار دصتو، لوبقمر ذعن ودبن اجللاو أس لجملات اسلجن ع

)98(ة داملا
و أس لجملاء اضعأث لثب لطى لعء انبة يرسا هدقعز وجيو، ةينلعى روشلاس لجمت اسلجن وكت

 .ءارزولاس لجمن مب لطى لعء انب

)99(ة داملا
ب ئانو أس يئرلام هنيبن من وكين أى لعه ئاضعأة يبلغأر وضحس لجملاد اقعناة حصلط رتشي

 .اهيلتي تلاة سلجلاى لإة سلجلال جؤتب ولطملاد دعلال متكيم لن إف، سيئرلا

)100(ة داملا
ي تلات الاحلار يغي فك لذو، نيرضاحلاء اضعأللة قلطملاة يبلغألابس لجملات ارارقر دصت
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 .سيئرلاه نمي ذلاب ناجلاح جريت اوصألات واستا ذإو، ةصاخة يبلغأا هيفط رتشت

)101(ة داملا

:ةيلاتلاب ابسألاد حأبى روشلاس لجمي فة يوضعلاي هتنت�


.يلكلاز جعلاو أة افولا.1�

.ةيوضعلاة دمء اهتنا.2�


.ةلاقتسالا.3�

.ةيوضعلاط اقسا.4�

.سلجملال ح.5�

)102(ة داملا
ى لعة لاقتسالاض رعين أس يئرلاى لعو، سلجملاس يئرى لإة باتكس لجملاو ضعة لاقتسان وكت

 .نأشلاا ذهبة قلعتملام اكحألاة يلخادلاة حئاللام ظنتو .اهضفرو أا هلوبقر رقيلس لجملا

)103(ة داملا
ط ورشد حأد قفو أ، رابتعالاوة قثلاد قفا ذإال إس لجملاء اضعأد حأة يوضعط اقساز وجيال 

ط اقسإر ارقر دصين أب جيو، هتيوضعت ابجاوبل خأو أ، اهساسأى لعب ختناي تلاة يوضعلا
 .هئاضعأي ثلثة يبلغأبس لجملان مة يوضعلا

)104(ة داملا

س لجملال حز وجيال ه نأى لع، لحلاب ابسأه يفن يبيم وسرمبى روشلاس لجمل حين أر يمألل

ال د عومي فد يدجلاس لجملات اباختناء ارجإب جوس لجملال حا ذإو، ىرخأة رمب ابسألات اذل


.لحلاخ يراتن مر هشأة تسز واجتي�

.عيرشتلاة طلسء ارزولاس لجمة نواعمبر يمألاى لوتيد يدجلاس لجملاب اختناي رجين أى لإو�

)105(ة داملا

ة صتخملاة نجللاى لإح ارتقال كل احيو، نيناوقلاح ارتقاق حس لجملاء اضعأن مو ضعل كل.1


ل وبقس لجملاى أرا ذاف، كلذد عبس لجملاى لعه ضرعو، هنأشبي أرلاء ادبإوه تساردلس لجملاي ف

ه نأشبي أرلاء ادبإوه تساردلن وناقع ورشمة غيصي فه عضود عبة موكحلاى لإه لاحأح ارتقالا


.هيليي ذلاو أه تاذد اقعنالار ودي فس لجملله تداعإو�

.هتاذد اقعنالار ودي فة يناثه ميدقتز وجيال س لجملاه ضفرن وناقبح ارتقال ك.2�

)106(ة داملا

.هيلعق يدصتللر يمألاى لإع فريى روشلاس لجمه رقأن وناقع ورشمل ك.1�


ن مر هشأة ثالثن وضغي فس لجملاى لإه در، نوناقلاع ورشمى لعق يدصتلار يمألار يم لا ذإ.2

.قيدصتلام دعب ابسأبا عوفشمه يلإه عفرخ يرات�


ة يناثة رمى روشلاس لجمه رقأوق باسلاد نبلاي فة نيبملاة دملال الخن وناقي أع ورشمد را ذإ.3

د نعر يمأللز وجيو .هردصأور يمألاه يلعق دصس لجملام هنمف لأتين يذلاء اضعألاي ثلثة قفاومب
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ا يلعلاح لاصملاق قحتا هنأر دقيي تلاة دمللن وناقلاا ذهبل معلاف اقيابر مأين أى وصقلاة رورضلا
 .ةرودلات اذل الخه يفر ظنلاة داعإز وجيال فن يثلثلاة قفاومى لعع ورشملال صحيم لا ذإف، دالبلل

)107(ة داملا

ة نسلاء دبن مل قألاى لعن يرهشل بقى روشلاس لجمى لعة ماعلاة نزاوملاع ورشمض رعب جي


.اهله رارقإبال إة ذفانر بتعتال و، ةيلاملا�

ة نزاوملاد امتعام تيم لا ذإو، ةموكحلاة قفاومبة نزاوملاع ورشمل دعين أى روشلاس لجملز وجيو


.ةديدجلاة نزاوملار ارقان يحى لإة قباسلاة نازوملابل معة يلاملاة نسلاء دبل بقة ديدجلا�

.ةيلاملاة نسلاد دحيا مك، ةنزاوملاد ادعإة قيرطن وناقلاد دحيو�

)108(ة داملا
ذ خألاة موكحلاى لعر ذعتن إو، ةماعلال ئاسملاي فة موكحللت ابغرلاء ادبإق حى روشلاس لجمل
ىــلعة دحاور مب قعين أس لجمللو، ك لذب ابسأس لجمللن يبتن أب جوت ابغرلاه ذهب 
ةـ


.ةموكحلان ايب�

)109(ة داملا
ء ارزولاد حأى لإوء ارزولاس لجمس يئرى لإه جوين أى روشلاس لجمء اضعأن مو ضعل كل
ة دحاوة رمب يقعتلاق حه دحول ئاسللو .م هتاصاصتخاي ـفة لخادلار ومألاح اضيتسالة لئسأ

.ةـباجإلال ى ـع 

)110(ة داملا
ي فة لخادلار ومألاي فء ارزولاى لإا باوجتساه جوين أى روشلاس لجمء اضعأن مو ضعل كل
ة شقانمى رجتال و، سلجملاء اضعأث لثة قفاومبال إب اوجتسالاه يجوتز وجيال و، مهتاصاصتخا

ة قفاومط رشبول اجعتسالاة لاحي فال إ، ههيجوتن مل قألاى لعم ايأة رشعد عبال إب اوجتسالا
 .ةدملار يصقتى لعر يزولا

)111(ة داملا
ال إر يزولان عة قثلاح رطز وجيال و، هترازول امعأن عى روشلاس لجمم امأل وؤسمر يزول ك

ن مه يلعع قومب لطو أه تبغرى لعء انبة قثلاح رطن وكيو، هيلإه جومب اوجتساة شقانمد عب
ل قألاى لعم ايأة رشعل بقن أشلاا ذهي فه رارقر دصين أس لجمللز وجيال و، اوضعر شعة سمخ
ن يذلاء اضعألاي ثلثة يبلغأبر يزولان مة قثلاب حسن وكيو، ةبغرلاء ادبإو أب لطلام يدقتخ يراتن م

 .ةقثلاب حسر ارقخ يراتن مة رازولاال زتعمر يزولار بتعيو .سلجملام هنمف لأتي

)112(ة داملا
ر ومأللة بسنلابل اوقأو أء ارآن مه ناجلو أس لجملام امأه يدبيا معس لجملاو ضعة ذخاؤمز وجتال 

 .سلجملاص اصتخاي فة لخادلا
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)113(ة داملا

و أه شيتفتو أه سبحو أى روشلاس لجمو ضعى لعض بقلاس بلتلات الاحر يغي فز وجيال.1


ن مر هشل الخن ذإلاب لطي فه رارقس لجملار دصيم لا ذإوس لجملان مق باسن ذإبال إه باوجتسا

ر يغي فس لجملاس يئرن ـمن ذإلار دصيو، نذإة باثمبك لذر بتعاه يلإب لطلال وصوخ يرات


.داقعنالار اودأ�

ي فو، فلاخملاو ضعلاق حي فت اءارجإن مذ ختاا مبس لجملار اطخإب جيس بلتلاة لاحي ف.2


.هلق حالد اقعنال وأد نعر اطخإلاك لذم تين أن يعتيس لجملاد اقعنار ودر يغ�

)114(ة داملا
ي تلات الاحلاا دعا مي فك لذوة ماعلاف ئاظولاي لوتوى روشلاس لجمة يوضعن يبع مجلاز وجيال

 .روتسدللا ًقفوع مجلاا هيفز وجي

)115(ة داملا
ة يأبة يوضعلاا ولغتسيال أون طولاح لاصمم هكولسي فا وفدهتسين أى روشلاس لجمء اضعأى لع

ز وجيالي تلال امعألان وناقلاد دحيو، ةصاخة قالعم هبه لصتن مة دئافلو أم هتدئافلت ناكة روص
 .اهبم ايقلاى روشلاس لجمو ضعل

)116(ة داملا
ف لحخ يراتن مق حتستو، نوناقا هديدحتبر دصية أفاكمء اضعألاوه بئانوس لجملاس يئرى ضاقتي

 .سلجملام امأن يميلا

ة يذيفنتلاة طلسلا :عبارلال صفلا

)117(ة داملا
 .ةيرطقة يلصألاه تيسنجت ناكن مال إة رازولاي ليال

)118(ة داملا
د هعين أر يمأللز وجيو، ءارزولاس لجمس يئرح ارتقاى لعء انبي ريمأر مأبة رازولال يكشتن وكي

ن وناقلاد دحيو .ر ثكأو أة رازوم اهمبء ارزولان مي أى لإو أء ارزولاس لجمس يئرى لإ
 .ءارزولات ايحالص

)119(ة داملا

:ة يلاتلان يميلام هبصانمم هيلوتل بقر يمألام امأء ارزولاوء ارزولاس لجمس يئري دؤي�


ر وتسدلاوة يمالسإلاة عيرشلام رتحأن أو، ريمأللون طوللا ًصلخمن وكأن أم يظعلاهللا ابم سقأ "

ن أو، فرشوة مذوة نامأبي تابجاوي دؤأن أو .ةلماكة ياعرب عشلاح لاصمى عرأن أو، نوناقلاو


."ا هميلقإة مالسود البلان ايكى لعة ماتة ظفاحمظ فاحأ�

)120(ة داملا
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روتسدلاا ذها ًقفو، ه تاطلسة سرامموه ماهمء ادأى لعر يمألاة نواعمبء ارزولاس لجمم وقي 
ـل

.نوناقلام اكحأو�

)121(ة داملا
ي تلاة يجراخلاوة يلخادلان وؤشلاع يمجة رادإ، ايلعلاة يذيفنتلاة ئيهلاه فصوب، ءارزولاس لجمبط اني

 .نوناقلام اكحأور وتسدلاا ذهلا ًقفوا هبص تخي

 :ةيلاتلات اصاصتخالا، صاخه جوبء ارزولاس لجمى لوتيو
ى روشلاس لجمى لعن يناوقلات اعورشمض رعتو، ميسارملاون يناوقلات اعورشمح ارتقا .1
ا ذهم اكحألا قفو، اهرادصإوا هيلعق يدصتلل، ريمأللع فرتا هيلعة قفاوملاة لاحي فو، اهتشقانمل

 .روتسدلا
، هصخيا ميفل ك، ىرخألاة يموكحلاة زهجألاوت ارازولاا هدعتي تلات ارارقلاوح ئاوللاد امتعا.2

 .اهماكحأق باطيا مبن يناوقلاذ يفنتل
 .تارارقلاو، حئاوللاو، ميسارملاو، نيناوقلاذ يفنتى لعف ارشإلا.3

 .نوناقللا ًقفوة ماعلات اسسؤملاوت ائيهلاو، ةيموكحلاة زهجألام يظنتوء اشنإح ارتقا.4
 .يرادإلاوي لاملاي موكحلام اظنلار يسى لعا يلعلاة باقرلا.5

ي فو أ، ريمألاص اصتخاي فن الخديالل زعلاون ييعتلان اكى تمم هلزعون يفظوملان ييعت.6
 .نوناقللا ًقفوء ارزولاص اصتخا

ة لودلاء اجرأي فم اظنلاى لعة ظفاحملاو، يلخادلان مألاب ابتتسابة ليفكلاة ماعلاد عاوقلام سر.7
 .نوناقللا ًقفو

 .نوناقلام اكحأور وتسدلاا ذهلا ًقبطة ماعلاا هتنزاومع ورشمع ضوو، ةلودلاة يلامة رادإ.8
 .اهذيفنتل ئاسووة يداصتقالات اعورشملاد امتعا.9

ة يلودلاا هتاقالعبة يانعلال ئاسوى لعو، جراخلاي فة لودلاح لاصمة ياعرق رطى لعف ارشإلا. 10
 .ةيجراخلاا هنوؤشو


ت زجنأي تلاة ماهلال امعأللا ًيليصفتا ًضرعن مضتي، ةيلامة نسل كل وأي فر يرقتد ادعإ. 11

ر يفوتوة لودللة لماشلاة ضهنلاق يقحتبة ليفكلال ئاسولال ضفأم سرتة طخبا ًنورقم، اًيجراخوا ًيلخاد

ة لودلاة سايسلة هجوملاة يرهوجلاء ىدابمللا ًقفو، اهرارقتساوا هنمأت يبثتو، اهئاخروا همدقتب ابسأ


.هرارقإلر يمأللر يرقتلاا ذهع فريو، روتسدلاا ذهي فا هيلعص وصنملا�

.نوناقلاو أر وتسدلاا ذهه لا هلوخيى رخأت اصاصتخاة يأ. 12�

)122(ة داملا

.هصاصتخاد ودحي فل ك، ةموكحللة ماعلاة سايسلاذ يفنتء ارزولاى لع�


ن وؤشلان من أشي أن عر يراقتم يدقتء ارزولان موء ارزولاس لجمس يئرن مب لطين أر يمأللو

.مهتاصاصتخاي فل خدتي تلا�

)123(ة داملا
ة ماعلاة سايسلاذ يفنتن عر يمألام امأن ماضتلابن ولوؤسمء ارزولاوء ارزولاس لجمس يئر

 .هتايحالصة سرامموه تابجاوء ادأن عر يمألام امأة يدرفة يلوؤسمل وؤسمم هنمل كو، ةموكحلل
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)124(ة داملا
ء ارزولاس لجمس يئرن أشي في رستو، ءارزولاوء ارزولاس لجمس يئرت ابترمن وناقلان يعي

 .كلذف الخى لعص ند ريم لا مء ارزولابة صاخلام اكحألار ئاس

)125(ة داملا
ل معلاق يسنتى لعف رشيو، هتاشقانمة رادإو، سلجملات اسلجة سائرء ارزولاس لجمس يئرى لوتي

س لجمم ساب، عقويو، اهطاشنل ماكتوة يموكحلاة زهجألاة دحولا ًقيقحتة فلتخملات ارازولان يب
ة قلعتملاس لجملات ارارقر يمألاى لإع فريو .سلجملاا هردصيي تلات ارارقلا، هنعة باينوء ارزولا
 .روتسدلاا ذهم اكحألا ًقفوا هرادصإوا هيلعق يدصتلل، يريمأر ارقا هديدحتبر دصيي تلان وؤشلاب

)126(ة داملا
س يئرلام هنيبن من وكين أى لعه ئاضعأة يبلغأر وضحبة حيحصء ارزولاس لجمت اعامتجان وكت

د نعو، نيرضاحلاء اضعألاة يبلغأة قفاومبه تارارقر دصتو، ةيرسس لجملات الوادمو، هبئانو أ
 .ةيبلغألاي أربة يلقألام زتلتو .سيئرلاه نمي ذلاب ناجلاح جريت اوصألاي واست

)127(ة داملا
 .هماهمء ادأى لعه نواعتة ماعة نامأه لن وكتوه لامعأم يظنتلة يلخادلاه تحئالء ارزولاس لجمع ضي

)128(ة داملا

ا ولغتسيال أو، نطولاح لاصمم هكولسي فا وفدهتسين أم هبصانمم هيلوتء انثأء ارزولاى لع


ن وناقلاد دحيو .ةصاخة قالعم هبه لصتن مة دئافلو أ، مهتدئافلت ناكة روصة يأبة يمسرلام هبصانم

ب جوتستوم هبصانمم هيلوتء انثأم هنمع قتي تلال اعفألاوء ارزولاى لعة روظحملال امعألا


.ةلءاسملاه ذهة قيرطد دحيا مك، مهتلءاسم�

ة يئاضقلاة طلسلا :سماخلال صفلا

)129(ة داملا
ن امضم ـهلدعوة اضقلاة هازنوء اضقلاف رشو .ة لودلاي فم كحلاس اسأن وناقلاة دايس

 .تايرحلاوق وقحلل

)130(ة داملا
ا ـهماكحأر دصتو، ا هتاجردوا هعاونأف التخاى لعم كاحملاا هالوتتوة لقتسمة يئاضقلاة طلسلا

 .نوناقلاق فو

)131(ة داملا
ا ياضقلاي فل خدتلاة هجة يألز وجيالو، نوناقلار يغلم هئاضقي فم هيلعن اطلسال، نولقتسمة اضقلا

 .ةلادعلار يسي فو أ
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)132(ة داملا
ر صتقيو، اهتاصاصتخاوا هتايحالصن يبيو، اهتاجردوا هعاونأف التخاى لعم كاحملان وناقلاب تري
ن مع قتي تلاة يركسعلام ئارجلاى لع، ةيفرعلام اكحألاة لاحر يغي ف، ةيركسعلام كاحملاص اصتخا

 .نوناقلاا هررقيي تلاد ودحلاي فك لذو، نمألات اوقوة حلسملات اوقلاد ارفأ

)133(ة داملا
، ةماعلاب ادآلاو أم اعلام اظنللة اعارمة يرسا هلعجة مكحملات ررقا ذإال إة ينلعم كاحملات اسلج

 .ةينلعة سلجي فم كحلابق طنلان وكيل اوحألاع يمجي فو

)134(ة داملا
ة صاخلام اكحألان وناقلاد دحيا مك، نوناقلاا هددحيي تلات الاحلاي فال إل زعللن يلباقر يغة اضقلا

 .اًيبيدأتم هتلءاسمم ظنيوم هب

)135(ة داملا
 .قحلاا ذهة سراممع اضوأوت اءارجإن وناقلان يبيو، ةفاكس انللل وفكمون وصمق حي ضاقتلا

)136(ة داملا
ر هستوي ئاضقلاط بضلان وؤشى لعف رشتو، عمتجملام سابة يمومعلاى وعدلاة ماعلاة باينلاى لوتت

ط ورشلان يبيو، اهتاصاصتخام ظنيوة ئيهلاه ذهن وناقلاب تريو، ةيئانجلان يناوقلاق يبطتى لع
 .اهفئاظون ولوين مبة صاخلات انامضلاو

)137(ة داملا
، اهلة نواعملاة زهجألاوم كاحملاي فل معلار يسن سحى لعف رشيى لعأس لجمء اضقللن وكي

 .هتاصاصتخاوه تايحالصوه ليكشتن وناقلان يبيو

)138(ة دامل
ة ـيفيكوا ــهماظنن يبيوة يرادإلات اعزانملاي فل صفلابة صتخملاة هجلان وناقلاد دحي

 .اهلمعلا هتسرامم

)139(ة داملا
 .ماكحألاع زانتي فوء اضقلات اهجن يبص اصتخالاى لعف الخلاي فت بلاة قيرطن وناقلام ظني

)140(ة داملا
ن يناوقلاة يروتسدبة قلعتملات اعزانملاي فل صفلابص تختي تلاة يئاضقلاة هجلان وناقلان يعي
ر اثآن وناقلان يبيا مك، اهمامأع بتتي تلات اءارجإلاون عطلاة يفيكوا هتايحالصن يبيو، حئاوللاو

 .ةيروتسدلام دعبم كحلا
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س ماخلاب ابلا
ة يماتخلام اكحألا

)141(ة داملا
 .ةيمسرلاة ديرجلاي فه رشنخ يراتلي لاتلام ويلان مه بل معيور وتسدلاا ذهر يمألار دصي

)142(ة داملا
ن من يعوبسأل الخك لذو، ةيمسرلاة ديرجلاي فا هرادصإوا هيلعة قداصملاد عبن يناوقلار شنت
ي فر خآخ يراتى لعص نيم ـلا م، ا هرشنخ يراتن مر هشد عبا هبل معيو، ا هرودصخ يرات

 .ه تاذن وناقلا

)143(ة داملا
ر جيم لا مر وتسدلاا ذهبل معلال بقة رداصلاح ئاوللاون يناوقلاه تررقا ما ًذفانوا ًحيحصى قبي
ت ايقافتالاوت ادهاعملام اكحأبل الخإلار وتسدلابل معلاى لعب ترتيالو .هماكحألا ًقفوا هليدعت

 .اهيفا ًفرطة لودلان وكتي تلاة يلودلا
)144(ة داملا

ا ذإف، روتسدلاا ذهن مر ثكأو أة دامل يدعتب لطق حى روشلاس لجمء اضعأث لثلور يمألان مل كل
ط رتشيو .ةدامة دامس لجملاه شقان، أدبملاث يحن مل يدعتلاى لعس لجملاء اضعأة يبلغأت قفاو
ه رشنوه يلعر يمألاق يدصتد عبال إل يدعتلاي رسيالو .سلجملاء اضعأي ثلثة قفاومل يدعتلار ارقإل
ال فع وضوملاث يحن مو أأ دبملاث يحن مل يدعتلاب لطح ارتقاض فرا ذإو .ة يمسرلاة ديرجلاي ف

 .ضفرلاا ذهى لعة نسي ضمل بقد يدجن مه ضرعز وجي

)145(ة داملا
 .اهليدعتب لطز وجياله تثارووة لودلام كحبة صاخلام اكحألا

)146(ة داملا
ض رغلان وكيي تلاد ودحلاي فال إا هليدعتب لطز وجيالة ماعلات ايرحلاوق وقحلابة صاخلام اكحألا

 .نطاوملاح لاصلت انامضلاوق وقحلان مد يزمح نما هنم

)147(ة داملا
 .هنعة باينلاة رتفي فا هليدعتب لطز وجيالر وتسدلاا ذهي فة نيبملار يمألات اصاصتخا

)148(ة داملا
 .هبل معلاخ يراتن مت اونسر شعي ضمل بقر وتسدلاا ذهد اومن مي أل يدعتب لطز وجيال

)149(ة داملا
د ودحلاي فوة يفرعلام اكحألان ايرسة رتفء انثأال إر وتسدلاا ذهم اكحأن مم كحي أل يطعتز وجيال
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ه ئاضعأة ناصحبس اسملاو أى روشلاس لجمد اقعنال يطعتز وجياله نأر يغ، نوناقلاا هنيبيي تلا
 .ةرتفلاه ذهل الخ

ة داملا
ى قبتوي فر داصلاوة لودلاي فه بل ومعملال دعملات قؤملاي ساسألام اظنلاى غلي

ديدجلاى روشلاس لجمب اختنام تين أى لإي لاحلاى روشلاس لجمبة صاخلام اكحألاة يراس

(150)

1972/4/19
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