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��ل آ'ر ����- ط�+�ت *	ول ا�(�راء : (( �* �	ِ  )).ا�ن 1ّ2م ا�ُ�َ

  

  

  

  

  

  

  ا��
	�  ا�و4وع

�  ٢-١  ا�+ّد

ا$18ل وا$�دال *� ا���7ّ ( ا���6د

  )وا:�ط1ح

٧-٣  

وا4= ا$18ل(ا�
�ل ا>ّول (  ١٩-٨  

����وا4= ا$�دال( ا�
�ل ا�(  ٢٩-٢٠  

ا��(��- وا:'�1ف ��ن (ا�
�ل ا����ث

  )ا$18ل وا$�دال

٤٠ -٣٠  

  ٤٢ -٤١  ا�'��� و���BC ا��	ث

  ٥٠-٤٣  ا���در وا�را�=



��Eو ا	و��ت ، *6� ��8 ا���	
س ا�'طوات ا���2+� ، أّ� ا��:  

                

  ا��
	�  ا�و4وع

�  ٣-١  ا�+ّد

  ٢٩-٤  .ا�ن 1ّ2م :ا���ب ا>ول 

  ١٣-٤  .8�ره: ا�
�ل ا>ول

����  ٢١-١٤  .	���-: ا�
�ل ا�

  ٢٩-٢٢  ).ون ����6 ا�ط�+�ت( آ��ره : ا�
�ل ا����ث

����  ٦٨-٣٠  .ط�+�ت *	ول ا�(�راء: ا���ب ا�

��دره: ا�
�ل ا>ول .  ٣٨-٣٠  

������6-: ا�
�ل ا�.  ٤٦-٣٩  

  ٥٧-٤٧  .آراؤه و ��- ا��+د��: ا�
�ل ا����ث

  ٦٨-٥٨  .أ�ره *� دارس ا��+د ا��ر��: ا�
�ل ا�را�=

  ٧٠-٦٩  .ا�'��� و���BC ا��	ث

  ٨٠-٧١  .ا���در وا�را�=

  :�وا	د

��8 ا���	ث أن ��= أ��ر 8دد ن ا���در ا��� �+وم �6��8 �	�- ، و��8- أن ��دأ ���را�=  -١

�ن أن ��د ا���	ث *� ا�را�= (��Cً �م ��ن و�وداً *� . ا���� ا��� �+دم ��ذة ��و4وعو�

�ل � �+ول ا�� ). *� ا�زوا�� '����( ا���در ، و

2- *� �= ا -٢
��در وا$��م ��6 ؛ إذ : ���ق �- أن �O2ل ��8 ا���	ث أن ���د ��8 ��

� ��8- أن : �O2ل ا��2ذه 8ن � ، ��ا�راTC وا��7دي 8ن ا���در و8ن ا�6م و8ن ا> ل أھ

-�+��ّل ��7رة و���رة ؛ >ّ�- إن *�ل ذ�ك '2ر . 

 .إّن ا��در ا> دم أ رب إ�� 8�ر ا�و4وع -٣

�ر ن ���ب '�را وا	دا ، و*� ذ�ك  -٤� .�+و�� ��	� ا�'�ر د �روي أ


+ود  -٥
+ود ، و��ون 	��Cٍذ �����ب ا�6� 8ن �در �+دم  د �روي ا���در ا��O'رة '�را 

 .أھ�� '���، و'�ره �+دم �W ��8ره

���� ��ب ��8 ا���	ث أن �	�
ظ �ر - *� ا�د*�ر ا�8�2د،  -٦ن ا� ��8د ا���2رة ���ب 

�2ن ا�د*�ر ا� �	
ا2م ا����ب، ا2م (8د ������ ا���و�ت و��8 ا���	ث أن �'�ص �



��ن ا��(ر)إن و�دت(، ا2م ا�	+ق، دار ا��(ر)��ر�] و*��-( ا�ؤ�Zف، ا2م ) إن و�د(، 

��ن ا�ط�=، ر م ا�ط���، ��ر�] ا�ط�= )ا�ط���، 

٧-  �+���رور ا>��م �	�وي ��8 أھم ا���در ا�� ���' ���� -2
��8 ا���	ث أن �و*ر ��

-��'��. 

� ��8 ا���	ث أن ���د ��8 ا����ب ا�	+ق �	+�+� �8��ً ، و��ون 	ذرا ؛ وذ�ك ��(و�ش ���7 -٨

 . ا�	+�+� ، وا:17�2ل ا����ري ا�ذي ��[ 	دا ����8 *� ا��2وات ا>'�رة

ن (رو	�ت و����+�ت  -٩ �6��4
- إ�� وا�4= أ�	�� �� ����8 � د ��ون ا�را�= ذات  �

 .و�	��1ت

  �ر�6Cل اC�+�2- ��ض ا���و�ت أو ا>*��ر ن را�= ���� �	�ل ���T ا���	ث *� 	� -١٠

�2
�دة ن ا�را�= ، إ�� ��درھ� ، أن ��ود إ�� ا�را�= ا>���� ؛ ��	+�ق ا���و�ت ا�

�ن أن ��ون ھذه ا�را�=  د أ�2ءت *6م ا���و�ت ا�واردة و: �2� *� 	�ل ا: ���س ؛ إذ �

 .	ر*��6 ، أو أ�4*ت إ���6 ، أو أ�+�ت ��6*� ا���در ا>���� ، أو 

��2ط�= ا���	ث ا$*�دة ا����رة ن ا���در وا�را�= ا�و�ودة *� ا�	وا(� *� ا2
ل  -١١

ا��
	�، *� ا���ب ا�	++� 	د��� ، �8د و�ود إ	�:ت *� ا��ن �6��8 ����ق �و4وع 

�ن ��6���2 *� د*�ره ا�8�2د. ا���	ث .و�

*� ا���در �'���6 *� ا��+ط� ا��� ��	ث *��6 ، *_ذا ��ن ��2(6د ��8 ا���	ث أن �1	ظ  -١٢

��� ` ��8- و��8 (���ت (�ري �(�8ر ، *�'ر�- ن د�وا�- ، وإذا 8رض �- 	د�ث 8ن ا���� 

، *�'ر�- ن ��ب ا�	د�ث، وإذا ���ول ��O2 '1*�� )آ�- ا�ط���ن ا�ط�ھر�ن وا�	��- ا������ن

 . �'ر��6 ن ��ب ا�'1ف ا��	وي، وھ�ذا ا��+����ن ا���ر��ن وا��و*��ن، *

  

 


