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و#�دة م� �25ن م232ع  
 ��.ا�م��9ن�ت  (� ا

ا'&�وف و��> اآ�:�(" (� 
 ���ان م� �?ل ا�= أو #'ا
.B��C ت32��9ت أث��ء ا��اءات

 



:ا���اء : 1

� م� ��� ، ا�����  ��ـــــ�، ا���ــــ�ان، ا����ــــــ ذآـــــ	 �  أو ا�$	ی" �! � ا���
)إ�/�ء إس��ف، ، إن*�ذ(     ا�$�دث

:5	وج ا���3ة:  2

ا�� 	وا������ت أ��7ء ا����د وا����اد ذآ	 س��  ا�6	وج، 

).ا�$��  ���  ا��ص�ل(س��  ا��ص�ل، ا��>�  ا���م :ا��ص�ل :  3

     -  إم� ان ت�Gن ه�تD ا��>�  مCآ�رة �A م�>�ع ا?م�$�ن أو       :ا��>�   ا���م
�H� 6ت I�ی

  ا���	ف �A ح�� ��� �!K "ی	$�� ا����$�  ا��6 �، ��LMرة ی�I ذآ	 ا��>�  ا���م
  N��!/�دى ا���ی

وصP وت$�ی� ا���Gن  -     
 

 

 ح�� �Q5رت�H  وهCا ی�Gن م$�دا   � ����� Aج���Sا TK$� ت$�ی� ا���ی�3ر �����
ح�� ا���Q �ت �A م�>�ع ا?م�$�ن وإم� أن ی�Gن م/��ح� و�A هUC ا�$�� ا����$�  

�Hم� إی�3د ح��ل س �G��ی V�رة ح�Q6ا� A� N��!ر ��م ا����ی6.

� �Hاح�	وم .ا���ة ا�Xم�  ت*�I ح�� أه�  ا���� 

  - TKا�� Y/ن A� ى ��ة ��� �ت	أن ت3 �Gی�

، س�ن��Nز(أ��7ء س���ت ا��ص�ل �]�6Lص وا����د  -  �	L ی�3 أن  ...) ا�$��ی ا���ن 
Aم�Xا� �.ی�Gن �������

 



�- وت$�ی� ا��^س� ه�تD ت� 	 ا��A ا��[	ی�  ا����ص ذآ	: ا���Kی
 ا��*�`_Q!��ا���>�ع م� ا��� a<��    ا���K` ـــ ����راســـ م*�رن

C-I-D-V-E-C-R-E-M

�.ج�ول ا����د �����c ا��3ی� یCآ	 �5b A	 ا��*	ی	 و�A ح�� ذآ	U ی�Gن �������
 Aا�! �ن Iس	ا� �Gا��3ی�ة وی*�م ی� 	ی ������ Iس	ف أن ی	ا��رس م� �  Y `ر

.���Q	ی* ا�*�ی�اe وی��G رس�D ا�	` �  ا�	ا`� �� �5 / �!� ا��ح�ة 

 م�ی	 أو ا��ح�ات رؤس�ء ذآ	 ی�3 ? ا�$�>	ة ا����Qت ذآ	 ���-6
 .����Gر7 م��A م�^ول أي أو ا���ن  ا�$��ی

 

Iت أه�iحjا��  :

1- A�*�ا� 	ی	*�ا� A� 	آCی�3 أن ت A�ا��*�ط ا� Iم� أه:

ن�ع ا�$�دث  -

ا����ان  -

- lری��ا�  وا����

مــ�ة ا���� ـــ �������ــ� وتGـــ�ن م�Q* ــ م� ا��ـــ�اء إ�V ا�$	اس وی��G ���ة -
.��� �ت أن ت�Gن �A ت�T K واح�

.ی�3 اس����ل ا����Q$�ت ا��*�  �A ذآ	 ا����د -2

3-  G سjGا� .ا�	سI ا�! �نA ی�3 أن ی�Gن وا>m و�� ���Q	ی*

4-    وم�D�K ��?ت�3ه�ت وا��	ا�" ا���3ورة ��$�دث ،و>� K��  ن ا�$�دث�Gت$�ی� م
.ا�[�ح��ت ��M/�ء وس �رات اSس��ف وم	آX اSس��ف ا�A!Q إن وج�ت

 

:�A ح�� ذآ	 ا����Gت ا����  �A ا���>�ع

� - A�                     ا���>�ع �A م$	و�Kت ح	ی" آ�� ذآ	 ح��
6 �Lح� إ5	اج ی�3oا`" م	ت ح�Kو	وج�ت إن ا��$ A� 

 �[�ح� ت��ض  وج�ده� ��م ح�� و�A إ�Xام �،  ا���>�ع
6oان ا��X6وا� aل م����ة اس�q	ا�

�A�  و م�*�م إس��ف م	آX ذآ	 ی�3 آr	 >$�ی� وج�د ح��
 اSس��ف س �رات !Qا� aم  ا��Q6رة ح�� ا�/	ز ��� 

.)اsو��ی ح�� ا�o$�ی� ن*�(.واsو��ی
�A�  �A ا���6�_ ا����د ت$�ی� ی�3 آP r د�5ن وج�د ح��

Pی	� ا���/Y ج�Hز - ARI ا�/	دی ا�$��ی وج�Hز ا���5ن ت
.-ا����Xل

 



�A�   ا�S/�ء ���  ذآ	 ی�3 ا���>�ع �A آH	��A` ح	ی" ذآ	 ح��
 ا��/�7 ��س����ل م!�L	 ا�N 	 ا�S/�ء أو ا�N!�ری ا��t/Qت�Q*�ا��  

 ا�� �ر aQK ان��iر �A ا�N!�ری ا��t/Qت q �ب ح�� �A وهCا
A`��	HGا�.

  �A ا������� ا����د ذآ	 ی�3 اSن*�ذ �A ا���* �ات ��v ذآ	 ����
.ا������� ا��*�  وت�> m ا����	ة ا��س�`� أو ا�[�ح� أو اSن*�ذ

 :ا���اء ی�3ر ا?ن�!�U إ�V ��� ذآ	 س��
.�A ا�Q	ی" أو �A ا��^س� ��$�ی� ا�o$�ی�س�bءا ا�Cروة س���ت  - 
ن��	 اS>�ءة  م!�L	ة�M>�ءة و� j ا����ء ن�$�� آ�ن إذا  - 

lا�" ���م� ا���اء ت�ری��ت aد م� �sوا����س!�ت ا �Qوا��  ی�3 ا��*��
 ا��^س� وم�ی	 ا5s	ى ا�����A� ��� m ن��*�ه� ا��A ا������ت ذآ	

.ا���� 

 

�VاsدنV ا��TKا���� Ksا TKا��iحjا��

0000ا���اء 

0102ا�6	وج

0102ا�� 	 ��I�G ا��اح�  

0416ا���	ف

1015ا�KSم�ت

IG$�1015ا�

1015ا��$�ص	ة 

60180ا�S/�ء

30120اSزا� وا��*� �

60120ا�$	اس

T K��د 15س���ت و  8د 10س���ت و 3م��3ع ا�
 

�iحjن  : م�Gت ت�K ت� �����  >�� ت	ت � ا�� 	ة ا���م/�� اSن*�ذ وا�$��ی ا�� ���
.>�� أو�Kت  ا���� �ت ا�6	ى  

� إ�Kم� �  �6	��م �  �Ksا V��  	]ء ن�/�Sا  ��� ��Q�ح � ت A�*�ا� 	ی	*�ا� X3ی�
)م70I(آ! 	ی� 

ص����ت أ��7ء ( �A ح��  اس�N	اق وTK إ>��A  ���ص�ل �� � ا���Gن  ی�3 ا��!	ی	�
.............. )ا�� 	،

�.ا���I i ا��G�[� � 3ر ی^دي إ�V ا���I i ا�M� � 3ج��
 .ا�!	K �ت  ت	س� ��� ح�وث اي ت�Qر �A ا����  س�bءا ��Sی�3ب أو ������ �
� T*$�ا� �K س����تSا a ان ج� 	آCء أو ا��� �ن ن�Q5?/�دي ا�و � ���  ن�Hی ا���� 

�Hح�ت�� .  
                  
                  

 

 

 



 

 

 

 

 


