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�����:  
�+�ف ن��م م��ب�� ا6ب��ث ب�! ر�4,� إ�2 1�0 ب�/� ت*اص! ت���� ب����ون� وا�,+*�� #� ت��)! 

���*م�ت وا����ن�ت #��� ب�= &��� ا6>�اف ا��,�ه�� #� ����� ات:�ذ ا�8�ار ب�� ���0 ب�6ب��ث ا��
!"�# $�  .ا���8م� #� &�م�� ا��

 !���*م�ت ب�! ا���ون� ب���ًا �= ا��إ�F#� إ�2 إت�ح� ا�'�ص� إ�2 هCD اB>�اف ����دل ا��
�2 ، م� أرش'� آ�م�� �Hب��ث، ا�*ر)�� !��وت���8 م�M*�� م= ا���8ر�� وا���Lات ا��� ت,+! ا�

��� وت,+! �����ت ات:�ذ ا�8�ا�  .ر���دة ا���� ا�

����	
��
���ت وأ��اع ا��:  
Nواس�:�ام N�= و، ���*ي ا����م ��2 ��ة أن*اع م= ا��,�:�م�= ا��D= س�8*م*ن ب���'��! م��

  :ت��اد م,�:�م� ا����م آ������

  .م��� ا����م •

• ���� .���� ا���� ا�

• =�� .ا���

• � .� ا����وعم��/ا���ح

 .زوار ا����م •

  

 V���وN'4�Y م� ش�ح ت'"��� م��*م  �� ا����وع ��2م�/ا���ح�وس�,���ض #��� ��� ت
�'�� أداء � ����F*�ب��"*ر ا���*N'4�Y وش�ح ��*ا&+�ت ا��� س��+� م��� ا����وع /ا���ح

�  .م��� ا����وع/����ح
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 ا���
وع/ا��������  

��� و�*ن م,\وً� ��N م8��ح وه* ا��,�:�م ا�Dي �8*م ب]رس�ل م��وع�ح�� ، ا���� ا�
�M,�8*م ب�������وم= ث� �8*م ب]رس�ل م��و�N ا����� م= ، ! #� ا����م و#8ً� ���وط وم��دات م

و�8*م ب��>_ع ��2 ن��4` ا����� ا�:�ص� ب���و�N ا����� واB&�ب� ��2 ، 1_ل وا&+�ت �1ص�
Nوع ا�:�ص ب�2 ا����وم= ث� �8*م ، اس�',�رات و>���ت ا�����= م= ت���_ت أو ت�,���ت �

  .N ��� ا����مب���ب�� م��و�

����  :و���� ا

 .ا��,�M! #� ا����م •

�*م�ت ا��:"�� •� .ت���! ا��

� ا�ت���8 م8��ح  •������ .ا�

��� ب��ء � •��*م�ت م8��ح ا���� ا���2 م� !����b ��ا��< 2���� �دة� .ا���� ا�

���/ا�����=ض أراء ا��اس� •� .ا����دة ��8��ح ا���� ا�

 .وع����� ��ر�� ا��ور�ا��8ت���! وإرس�ل  •

 .ت���! وإرس�ل ا��8��� ا��+��4 �����وع •

�*م�ت ا���Lان�� ا���م� �����وع و •� .اL+&6ة ا��� ��� ش�اؤه�إد�1ل م

�*م�ت �= ح��� ن��  •� .ا����وع ا�����إد�1ل م

:�ص� ب! ا�*ا&+�ت ا��م ا����ح� ����ح� م� ت*d�F س�8*م #��� ��� ب��ح آ�#� ا�*V4�Y وا��+
�'�Yو:  

 :�ما��,�M! #� ا��� •

و�� �,���e ، إن أول وا&+� ت�+� 6ي م,�:�م #� ا����م ه� وا&+� ت,�M! ا��1*ل 
آ��� ، اس� ا��,�:�م (ا��1*ل ا���ح� أن �8*م ب���1*ل �����م � ب� أن �*ن ���N ب��ن�ت 

. �ب� أن �8*م أوً� ب���,�M! #� ا����م ح�d�"� 2 ب�ح� م,M! ��ى ا����م ��D$) ا���ور
����ح� =��  i2 راب�� ijkا����م ب�� �# !�M,�ب���  �����(أن ��1! إ�2 وا&+� ا�

  .ا��*&*د #� وا&+� ت,�M! ا��1*ل #� ا����م )ج���
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! ا����م إ�2 ا��1*ل ت,�M! 1 - ا��

 ي*��ت ���ا !�M,��اإ�2 وا&+�  ل�8ن��ا ���س )���& �ح�ب �!ت,M(زر 2 �� �kjiا ���
�2��*م�ت �  .�4m��ا ح����ا آ�م! م

�� !�M,�م�#� ا��� ��*&b ��م=  �nآ��� Nب ص�:�ا ا��)� ا�*�Y'� �لد1إ �ح���ا 2
�*م�ت��م��Mا �تن��#� )���ة ب �8�ً,م ��M,�ا� Nم�.  

��ب( رز �2� �i اo":�jF ث�ا !��8ا �# $ب �ص:ا�ا��)� ا�*b  �'�Y�آا(.  

��2 زر ب�� ijkب�� ،Nة ب��ن�ت���( �# �و#� ح�ل ، �8*م ا����م ب���nآ� م= و&*د ا���ح
ب�ح� 1q� ��� إ��8ف آ�ن ا��)� �p� م*&*د #� )���ة ا����ن�ت أو آ�ن م,�:�مً� م= )�! 

!�M,�ا� ���ً� م=  )�! ب�ح� و�p� م,�:�مأم� #� ح�ل آ�ن ا��)� ا�*�Y'� ص���ً� ، ��
�1q  ��*م�ت ا�:�ص� ب����ح����8! ا����م إ�2 ا�*ا&+� ا������ وه� وا&+� إد�1ل ا��

!�M,�ا� ���  .ا�k�ور�� م= أ&! إت��م ��
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!�*م�ت ت���V 2   - ا������ح� ا��:"�� ا��� 

�*م�ت �: �1ص� وه��8*م ا���ح� ��� هCD ا�*ا&+� ب]د�1ل م    

�*م�ت ا��:"��  •�����، ا�س� ا��ب���(ا���  ).ا��+�دة ا�

�*م�ت ا�ت"�ل  •�  ).ا���*ان، ا����� ا����ون�، ا�M*ال، ا�+�تV(م

  .اس� ا��,�:�م وآ��� ا�,� م� ا��nآ�� •

�*م�ت ا6آ�د���� •����( ا��  .)ا���ت�� ا6آ�د����، ا�8,�، ا�

• ��,�Mر)� ا�+*�� ون*�+� وا�. 

 ijkب�� ��2 زر ت,�M! �8*م ا����م ب�'s ا��,�:�م #� ح�ل آ�نr ب��ن�ت ا���ح�
���ح� ا��*دة إ�2 . م,�*#�� ���وط اBد�1ل� =�� !�M,�ا� ����� r�Mح�ل ن �#

  .ص'�� ت,�M! ا��1*ل وا���8م ب�,�M! ا��1*ل إ�2 ا����م

 :ا��1*ل إ�2 ا����م •

م ا����م ب�8�N إ�2 ا�"'�� ا���4,�� �8*، ب�� أن �8*م ا���ح� ب�,�M! ا��1*ل إ�2 ا����م
����م ا�:�ص� ب�*ع ا��,�:�م �)����ح� �= >��8+� ا���8م ب��)� ، )ا���ح� =وا��� ��

N'4�Yو. 
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!���ح��= ا���4,�� ا�*ا&+� 3 - ا���  

ا6ب��ث ت�+� #� هCD ا���4�8  ،�8��ح�ت ا6ب��ثب��2 )���4 ا�"'�� ا���4,�� ت��*ي 
����� ب�وا6ب��ث ا��� ، ا��� )�م ا���ح� ب�'�+� و�� ��س�+� ب�� إ�2 ���دة ا���� ا�
t#�ار ا��*ا#�8 أو ا��) �دة وم�زال ������� .)�م ا���ح� ب]رس��+� إ�2 ا�

�*&� أ�kً� #� ا�"'�� ا���4,�� )���4 ا�*V4�Y ا���4,�� ا��� ت��*ي ��2 آ�#� ا��+�م ا��� 
���ح� أن� =  .�8*م بnدا4+� ��

�*م�ت ا��:"�� •� :ت���! ا��

���ح� أن �8*م ب����! ا����ن�ت ا��:"�� ا�:�ص� بN وا��� )�م ب]�F#�+� ��� ا���8م  � =��
��N #� ا����م آ��ح�M,�ب.  
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!�*م�ت ت���! وا&+� 4 - ا���  ا��:"�� ا��

���ح� ، ص� ب����ح� ا���'*�Y #� ا����مت�+� #� هCD ا�*ا&+� آ�#� ا����ن�ت ا�:�� =��
�2 زر � ijkت ب��_���  .ت���!اس���اF+� أو ت���! هCD ا����ن�ت وح's ا��

• !k'ا�� !�� :إدارة #��0 ا�

�M b� =م �و #��0 أ( �N =�آر����ا =��حن�ت ا����F#� ب��إ� +&ا*ا� DCهل _1�2 ا���ح
!��ب��ن�ت ه\�ء ا���ح��= ��� ت���8 م8��ح  ام�:�س�8*م ب�س ��ح ،)Nب ص�:�ا !k'��ا ا�

����  .ب�� &��� إ�2 ���دة ا���� ا�
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!  ا��'k! ا���! #��0 إدارة وا&+� 5 - ا��

�2 زر &��� � ijkب�� !k'ا�� !�����ح� أن �k� V�k* &��� �'��0 ا�� =�� N� �+ت�
  .ا�*ا&+� ا������
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!  ا��'k! ا���! #��0 إ�k� 2* إ�F#� 6 - ا��

  :ن_حs م= 1_ل هCD ا�*ا&+� أن ا����ن�ت ا�*ا&b إدk� �#�FB �+��1* &��� ه�

 .ا�س� ا��ب��� �

� ��L�� .ا�س� ا��ب��� ب����j ا�ن

� ����� .ا��+�دة ا�

� ��� .ا�

 .ا�8,� �

�  �� .�1رج ا��Mم��/ ه! ا��k* م= دا1! ا��Mم

� �'�Y*)� ا��( ا��� .)#� ح�ل آ�ن ا��k* م= دا1! ا��Mم

 .م�V ا�,��ة ا�Dات�� �

� ijk2 ب����#�Fإ�2 ا���4�8 زر إ *k�  .��� إ�F#� ا�
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• ���& � :ت���8 م8��ح ب�

���دة م= أ&!  �� Nح ا����� وإرس���ا����م ه� ت���8 ا��8� �# �ا�*�Y'� ا���4,�� ����ح
 N���ا��*ا�8# �� �" dو���ً�م� ��  .�8*م ا���ح� ب��'�CD ��ًام

���ح� أن �8*م ب����8 م8��ح ب��� �F= أي م,�ر م= ا��,�را� =ت ا��*&*دة #� ��
�����2 را. ا����م وا��� ��� إ�F#�+� م= )�! ���دة ا���� ا�� ijkب�� �i بإذا )�م ا���ح

  :ت�+� �N ا�*ا&+� ا������، ا���4,�� �� م8��ح ب��� �F= )���4 ا�*V4�Yت�8

  

!  &��� ب�� م8��ح ت���8 وا&+� 7 - ا��

 bM� �+&ا�*ا CD2 م= 1_ل ه� ا���ح� أن �8*م ب�1���ر ا��,�ر ا�Dي ���� ت���8 ا��8��ح�
N��F ا�*ا&+� ا������، ا����� �ت�+ ��2 زر ب�� ijkا1���ر ا��,�ر وا� ��  :ب
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!�*م�ت 8 - ا���  ا����� ا��8��ح م

 �8���*م�ت ا�����2 ا���ح� أن �8*م ب]�F#� آ�#� ا��� bMح ا��ب��8���� ���ي �Dا� ���
N���8و، ت���*م�ت م� ��  :ت��k= هCD ا��

o ��*م�ت ا�����*م�ت ا6س�س�� ���8��ح ا����� : م��8*م ا���ح� ب�ا�� ب]د�1ل ا��
N�#�Fإ ���ي �Dم�ت ه�، ا�*�� :هCD ا��

� ���� ت*���C ت��4�8ً� م= )�! ا����م ، وه* ر)� �1ص ب! م8��ح: رمL ا���
 .��ب�� أن ��� ح's ا��8��ح ا���

� � .��*ان ا���

������L*ان  � .ا���� ب��ن

� � .وت*ن ا���ة ب�6ش+�: م�ة ا���



 

 

 12 | ا�"'��

� � .ش�ح م�,i �= ا����: م�:o ا���

� ��L�� .م�:o ا���� ب��ن

� �� .وصV ا����وع ا����� ا��'"�

 .ا���ا&� �

 �����ب��*م�ت ا6س�س�� ا�:�ص� ب����� ا���bM ، أن ���+� ا���ح� م= إد�1ل ا��
�2 زر � ijkا� N���)s'ت*��� ر)) ح ��� �� �� ا�:�ص بN و����� �� أت*م�ت�

ا�:�ص ب���8��ح ) #��0 ا���!(وه� ت���� �,���e ا�ن��8ل إ�2 ا�:e*ة ا������ 
 .ا�����

o !���F= هCD ا�*ا&+� ب�1���ر #��0 ا���! ا�Dي  �8*م ا���ح� م=: #��0 ا�
���ح� أن �8*م ب�1���ر أي �k* م= ، س���رآN #� ت�'�D ا����وع� =�� �ح�

 .�0 ا���! ا��'k! ا��D= )�م ب]�F#�+� م,�8ً� إ�2 ا����مأ��kء #�

  

!  ا����� ا��8��ح ��2 ا���! #��0 9 - ا��

�2 زر إ�F#� إ�2 ا�'��0 ا��*&*د � ijkب�� !����� إ�F#� أح� ا�k�6ء إ�2 #��0 ا�
*k�= ذ�$ ب��ijk، &�نb ا��� !���2 زر حDف وإذا أردن� حN#D م= #��0 ا��. 
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o ة وا��*ادL+&6ة وا��*اد ا��� : اL+&6ب�1���ر ا �أث��ء ت�'�D  ����&+�س�8*م ا���ح
 .ا����وع

 

!����وع ا�_زم� وا��*اد اL+&6ة 10 - ا���  

������ح� أن �:��ر أح� اL+&6ة ا���*#�ة #� ا�� =�� Nأن sأو �8*م ب����� ، ن_ح
+Mاس� ا�������اء إن آ�ن�p r� م�*#�ة �F= ا�� ���'� ا���*)  .�ز أو ا���دة م� ا�

 =���ح� إد�1ل أي ��د ����C م= اL+&6ة وا��*اد وا���ام` م= 1_ل هDا ���
 .ا��Bاد

o ح*ن�ن م8�*��2 ا���ح� أن �8��ح م�� واح� ��2 ا6)! م= أ&! : م�� bM�
 .ت��� ا��8��ح ا�����

 V�k� أن ��*م�ت ا���� ا���8�ح ا��:"�� ن_حs م= ا�*ا&+� أن ��2 ا���ح�م
�*م�ت ه�، وا6آ�د�����  :وهCD ا��

�*م�ت ش:"��  �� ).ا�س� ا��ب���( م

�*م�ت ا�ت"�ل  �� ).ا���*ان، ر)� ا���b، ر)� ا�M*ال، ا����� ا����ون�(م

�  ��'�Yم�ت و*�� ).ا�1�"�ص، ا��Mم��(م
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!  ا��8��ح*ن ا����*ن 11 - ا��

�2 زر إ�F#� ��� إN�#�F إ�2 )���4 � ijkوب�� �ب�� اس���ل ب��ن�ت ا���
����ح� أن �8*م ب�Dف أي م�� م= ، ا�����= ا��8��ح�= م= )�! ا���ح� =و��

N#Dاد ح�� ��2 زر حDف ا��*&*د ب�Mنb آ! م�� ijkا���4�8 ب��. 

o ان��Lب]د�1ل : ا��� ��*&� ، آ�#� ا��"�ر�V ا�_زم� ���'�D ا����وع�8*م ا���ح
 :وه�، ان��ث وا&+�ت م= أ&! إد�1ل ا���Lث_

 .ا���ح��=م�#vت  �

 .م,���ي ا���ح��= وا��,���ر�= وا�'���= وا����لم�#vت  �

 .ا��+���4ا���Lان��  �

 

!���Lان�� ا���4,�� ا�*ا&+�  12 - ا��� 
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ت�+� #� هCD ا�*ا&+� )���4 ب�k�nء #��0 ا���! ا�Dي )�م : م�#vت ا���ح��= �
��! م�N #� م��وع ا��8��ح ا������ا���ح� ب�1���ره� �. 

  

!  ا���ح��= م�#vت 13 - ا��

 bM2 ا��� �� ا�'��ة ا��� س���! #�+� ����بم= 1_ل هCD ا�*ا&+� أن �8*م ���ح
!���+Dا "o :��اا���#nة م��w ���د أن و، آ! �k* م= أ��kء #��0 ا�

 *k�  .��8ء ���N #� ا����وع ا�����ا�

� #��2 ا���ح� أن �8*م ب]�F#� �: م,���ي ا���ح��= وا�'��= وا����ل تvم� bM
�ي ا���ح���= وا��,���ر�= وا�'���= وا����ل ا��D= س�8*م*ن ب�,���تN #� م,��

 .م��و�N ا�����

  

!  ا���ح��= م,���ي م�#vت 14 - ا��
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BF �#�!���2 زر ، م,��� ب�ح� إ�2 #��0 ا�� ijFا)�#�Fب� ث� )� ) إ��آ�م! ب
�*م�ت�����L، ب����ب��س� ا�: (ا��k* ا��,��� م����k م، ا�1�"�ص، ا�س� ب��ن

وأ�1�ًا ، س�*ع#� آ! أ ��!ا���د س���ت ، بN #� ا����وعس�8*م >���� ا���! ا�Dي 
 w��k*اد#�D+� Nا ��:"o اا����(.  

���ح� أن �,���ض #� هCD ا�*ا&+� إ&���� ا��"�ر�V : ا���Lان�� ا��+���4 �� =��
ا��"�ر�V ا��� ���  .#� ا����وع وا��� )�م ب]د�1ل ت'�ص��+� #� وا&+�ت س�ب�8

�� �������اس���اF+� م= 1_ل هCD ا�*ا&+� �� � :ه� و

 .اL+&6ة �

� �q bام` ح�س�ب�. 

 .ا��*اد �

 .أ1�ى �

 .م�#vت ب�ح��= �

 .م�#vت م,���ي ب�ح��= و#��= �

� bM2 ا����    �x�4�+ا�� �xان�L2 ا���xإ� V�k� ا�*ا&+� أن CDم= 1_ل ه ��ح
�ًkو#�= أ��وه�� ،م":  

 .ت���V س'� �

 .>���� ون�� �

  

! ا��+���4 ا���Lان��  15 - ا��
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�2 ا���: ا��Mول ا�Lم�� �� bM� ��,م��� ا��� س�Lا� �e:أن �8*م ب����� ا� �ح
��N أن ، ���+� ا����وع� ��8,� ا�'��ة ا����د ���'�D ا����وع إ�2 ح�

 .م+��/! ),�آو�8*م ب����� ا6ش+� ا�_زم� ���'�D ، ��تم+/أ),�م

 

!  ا����� �����وع ا�Lم�� ا��Mول 16 - ا��

���ح� إ�F#� م�ح�� ���'�D ا����وع ب��ب� اس�+�ن_حs #� هCD ا�*ا&+� أن� =�� N ، و�8*م
��  .ب����� ا6ش+� ا��� ت�Lم م= أ&! ت�'�D هCD ا���ح

�2 ا���ح� أن �8*م ، ب�� إت��م &��� ا���*م�ت ا��Dآ*رة أ�_C ب�! ص��d وآ�م!� bM�
�����*م�ت "و��� ذ�$ ��� ا��*دة إ�2 ص'�� ، ب]رس�ل ا���� إ�2 ���دة ا���� ا��م

��2 زر " ا���� ijkدة(وا����  ).إرس�ل إ�2 ا�
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!��� 17 - ا���  إرس�ل ا���� إ�2 ���دة ا���� ا�

 Nأن ��+* ا�$���� (�) ���'��ت ا��%$
ح ا��"!  ا���ص م= ا��+� &�ًا أن �_حs ا���ح��
� #� ح�ل إرس�ل ا���� إ�2 أم، ب* 5  أي و21 ��1 إرس��* إ�) (��دة ا��"� ا���� 

�2 م8��حN إ� #� ح�ل >�b ذ�$ م= )�! � !���*ن ا���ح� )�درًا ��2 ا��� =�ا����دة #
  .ا����دة #� م�اح! �ح�8

 �� )���4 8��ح #��+� هDا ا��، إ�2 ا����دة ا��8��ح ا����� ب]رس�لب�� أن �8*م ا���ح
ح�� أن ، آ! ب�� ح��� ا���� وت�+� ب�Mنb، ا�"'�� ا���4,�� ��2م8��ح�ت ا6ب��ث 

  :ح� ا�:��رات ا������أو ت*ن ح��� ا���� ، ح��� ا���� ت��j� ح,b و�F ا��8��ح

o ��$�� 
��� &��� م� ��م  :�6� �ت��أ هCD ا����� م= ���� ا�����8 ��2 ب�
 Nم�ت ا�:�ص� ب*���2 زر إرس�ل (ا�ن�+�ء م= اس���ل ا��� ijkأي )�! ا�
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���� .)إ�2 ���دة ا���� ا�

o 5  ا�+�8م�� ��:  �ت��أ هCD ا����� م= ���� إرس�ل ا��8��ح إ�2 ���دة ا���
���� .ا�

o 9�� .ت��أ هCD ا����� م= ���� إس��د ا��8��ح إ�2 أول م�� :��1 ا�$"

o ا��� :�>�'ب ����:ت CDت��أ ه b�eب ������ ���م� ت8*م ���دة ا���� ا�
�*ب� م= )�! أح� eت م_���ت���_ت ��2 ا��8��ح أو ���م� ت*ا0# ��2 ت���� ت

=���2 رابi ، ا���� ijkا� ��2 ا���ح� bM� ت(وه��_����*ب تeم (
������1*ل وم��#� ا�����_ت ا��� ت���ه� ���دة ا���� ا�� ، =وم= ث� ��

 ��2 م8��ح م�����ح� !��� .إ�2 ا����دة ب�'m ا�e��N �8�و�N وإ��دة إرس��ا��

o  ��1 9 ��ى��ا�����= م=  ��� ان�+�ءت��أ هCD ا�����  :(��دة ا��"� ا���� ا�$"
� .ت��+� ���م� ت8*م ا����دة ب]د�1ل )�اره� ا��+��4و، ����� ت��� ا���

o  ?و�'@) ب�(�*�+�س/�ً�B5'ض ن��
ت��� هCD ا����� �= ا�8�ار ا��+��4 و :�
�������دة ا���� ا��. 

  

!  ت ا6ب��ث ��2 ا�"'�� ا���4,��م��ل �= ح�� 18 - ا��

���دةب�� أن �8*م ا���ح� ب]رس�ل ا��8��ح ا����� �ه* ا��*ا#�8  ا����دةإذا آ�ن )�ار ، �
�2 هDا ا��8��ح� ، CD�'ت� ���2 ا���ح� م��ب� bMوع م'�*ح و��ح م��ا ا��8�Dه d�"س�

  .وس��+� #� )���4 ا����ر�� ا������



 

 

 20 | ا�"'��

  

• E���"ا� Fر���ا��: 

  .ب�����ر�� ا������ ا��'�*ح� وا��� �8*م ا���ح� ب��'�Dه�C ا�*ا&+� ��D ��4�( 2هت��*ي 

  

!  ��ى ا���ح� ���4 ا����ر�� ا��'�*ح�) 19 - ا��

�N م= 1_ل هCD ا�*ا&+� ا���8م ب�س���اض ب��ن�ت ا����وع�� �، ن_حs أن ا���ح
  . و�,���e أ�kً� ا���8م ب��*V4�Y ا�:�ص� ب���ب�� ت�'�D ا����وع آ��8ر�� ا����ب�� وا���Lان��

 ��  :ا�*ا&+�ت ا��*&*دة #� هDا ا�8,� م= ا����مآ�م! س�,���ض #��� �

o ا���ء Hر��� ����� ?�I:  

�2 ا��8��ح ا����� ���� ������� ت���r ت�ر�} ا���ء ، م*ا#�8 ���دة ا���� ا�
� .ب�����وع ا����دًا ��2 ا���ر�} ا��س�� ��*ا#�8 ا����دة ��2 هDا ا���

�2 ت��j� ت�ر�} ا���ء ب�����وع#� ح�ل و&*د أي Y�وف م���� ت� � ،�M� ا���ح
ب��� �"! هDا ، ���N أن �8*م ب����8 >���j�� b� ت�ر�} ا���ء ���'�D ا����وع#

��b إ�2 ا����دة ا��� ت8*م ب�ت:�ذ ا�8�ار ب��ء ��2 ا�����eت ا���س�� م= ا���حeا�. 
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!�b ت��j� ت�ر�} ا���ء ب�����وع> 20 - ا��  

�2 ا���ح� أن ��1! ا� bM� Nا�*ا&+� أن CDم= 1_ل ه sن_ح �#�Fإ ���Mر�} ا����
���j�ر ا��إ�2 م� ،���b إ�2 ا�e2 زر وم= ث� �8*م ب]رس�ل ا��� ijkدة ب���

���د�  .ةإرس�ل �

 ���Mوا� Nنnه�� ب �آDم*ا#�8 ���دة ب�� ��� ��� ت��j� ت�ر�} ا���ء �����وع إ� ب
���j�ا� b�< 2�� �������ء ح��+� او��+� ، ا���� ا�� ���Mح,�ب ���ر�} ا� �#

� .ا���ح

o وع
���� Eا��$�ب� 
 :�%�ر�

�2 ا���ح� أث��ء ت�'�D ا����وع أن ��س!� bM�  �ت�8ر�� دور�� ����دة ا���
��� ��*d�F ح��� ا����وع ا���������N أ�kً� أن ��س! ت8��� ن+��4 ، ا�� bMو�

���D$ ن�M ����� . ��� إp_ق ا����وع ��*d�F ا�����M ا��� وص! إ��+� ا���ح
��  :ن*��= م= ت�8ر�� ا����ب

�2 رابi ���  :$%�ر�
 دور�Eا� ����� ijkوع(ا������ ��ت�+�  )ت�8ر�� ا����ب
  .��� )�م ا���ح� ب]�F#�+� إ�2 م��و�Nا)���4 ب����8ر�� ا��ور�� 

�*م�ت �= هCD ا���4�8 ��2 ��*ي ت�، اس� ا��8���(�! ما���8ر�� ا��ور�� م
  .)ت�ر�} 1q� ت���!، ا�����
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 ��j�� !8ا��وري) ا�����(ح ���ا��8 �Fو b,ن ا�����، ب�*  :ح�� ت

  ��p!���*م�تN ���م� ��� إ�F#� ا��8��� ا��وري )�!  :م�اس���ل م
���وإرس���  .N إ�2 ���دة ا���� ا�

  .���م� ��� إرس�ل ا��8��� ا��وري إ�2 ا����دة :&��� 

�*ب  eم_����2  :تت� _ً������ ت��b ���دة ا���� ا�eم� ت���
  .ا��8��� ا��وري

�2 ا��8��� ا��وري :م��+� � ����  .���م� ت*ا#0 ���دة ا���� ا�

  

 

!����وع ����4 ا���8ر�� ا��ور�) 21 - ا���  

 �#�FB ���& ���82 ات�� ijF&���( زر ���ت8 �#�F) إ �س��+ �  :*ا&+� ا������ا� �$ح�
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!  �F#� ت8��� دوري &���إ 22 - ا��

*م ب]رس��+� إ�2 ���دة ا���� 8#� ا���8ر�� ا��ور�� ا��� ���� ا����وع م�bM أن ���د 
�*م�ت ا���������� ا��� :ا�

 ).ا�}...ا��8��� ا���ن�، ا��8��� ا6ول: م�ً_(�وري ا��8��� ا�اس�  �

 .ا���ر�} ا���*)� �_ن�+�ء �

 .ا����وع #���,�� ا��8����� ��� ت� إن�MزC ا �

 .ص�*ب�ت ت*ا&N ا����وع �

 .ت8��� ��� ت� إن�MزC م= ا����وع �

 .ح�� ا��8دم� م= ا����وعت8��� �= ا��� �
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���ح� أن �8*م ب�'s ا��8��� دون أن ��س�N إ�2 ا����دة� =وم= ث� ��*د ، ��
Nم�ت*���N أو اس���ل م���وب�� أن ��nآ� م= ا��8��� ب�!  ،إ��N م= أ&! ت

 �����2 زر آ�م! �8*م ب]رس��N إ�2 ���دة ا���� ا�� ijkإرس�ل (وذ�$ ب��
  .ا���*#� إ�2 &�نb زر ا��'s) إ�2 ا����دة

��� ت8*م �� إم ��2 ا��8��� وت��e )�اره�ب�وره� ب��>_ع ���دة ا���� ا�
�b ت���_�8*ل ا��8��� بeتأو ب ��N�. 

����  B��+ا� 
�
 :ا�$%

وم= ، �8*م ا���ح� ب��ب� ت8��� م'"! �= ا�����M ا��� وص! إ��+� ا����وع
��� ا��� ب�وره� ، ث� �8*م ب�'s ا��8����)�! أن ��س�N إ�2 ���دة ا���� ا�

N���b ت���_ت �eإم� ب���8*ل أو ب ���اره� �= ا��8�( �e�  .ت

o وع�
 :�Jان�E ا���

����وع م= ا���Lان�� ا�*&� وا&+��= �8*م ا���ح� م= 1_�+�� ب]�F#� م�#*��ت 
 :ا��:""� �+Dا ا����وع

�*م�ت ش�اء &+�ز ��ا�*ا&+� ب����� ب��ن�ت  �8*م ا���ح� #� هCD: إ�F#� م
وب��ن�ت ا���اء �+Dا ا�M+�ز وه� ) وصV ا�M+�ز، اس� ا�M+�ز(ا�M+�ز 

�'� ا�M+�ز، ا���آ� ا��*ردة، ���آ� ا��"���ا، ت�ر�} ا���اء( .)ت

  

!�*م�ت ش�اء &+�ز �"��d ا����وع�F#� إ 23 - ا���  م
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�8*م ا���ح� م= 1_ل هCD ا�*ا&+� ب]�F#� أي م�#*��ت : إ�F#� م�#*��ت �
= أن ت*ن هCD ا��، أ1�ى اس��Lم+� ا����وع�� �ب�ام` (#*��ت ه� �ح�

��q b، م*اد، ح�س�س' V���آ�� ، )ت���V أ1�ى، ت���V >���� ون��، ت
، )��� ا���#*��ت، ت�ر�} ا�س�_م، ا����(� ب����� ب��ن�ت ا��#� �8*م ا���ح

 ).ت'"�! ا���#*��ت

 

!�*م�ت �F#� إ 24 - ا���  �#*��ت ا����وعمم

o وع
���� 
 :���E ا�+�

�2 ا���ح� أن �8*م ب��� ب�� ا����وع ا�Dي �8*م ب��'�CD م= 1_ل أي � bM�
��N ���ه� ، ..)م*)� ان��نr ، م\ت��، &���ة( وس��� ن�� م�:""� � bMو�

��� ��� ن��C م��و�N #� أي وس��� م�� س�0إ�_م ���دة ا���� ا��.  
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!�*م�ت �F#� إ 25 - ا���  ��� ا���� �����وعحم

  :���� ا���� �����وع ه��*ا&+� ن�M أن ا����ن�ت ا�*ا&b إد��1+� م= )�! ا���ح� هCD ا�م= 1_ل 

 .��*ان ا���� ا����*ر �

� ������� ا�Mا��. 

 .ا��و�� �

 .�e1ب ا��د م= ا���ش� �

� � .أس��ء م\�'� ا���

 .م�:o ا���� ا����*ر �

 .ل ا����*رم�V ا���8 �

���م� ��� ا1���ر ت� و، )ت� ا����، ت�r ا��*ا�8# ��2 ا����، ت� اBرس�ل(ح��� ا����  �
�2 ا���ح� أن ���د ت�ر�} ا����� bM� �د، ا����� .ور)� ا�"'��، ور)� ا�
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 :أرش�V ا6ب��ث •

و��= ، ا���8م� م= )�! ا���ح�) ا���#*�F، ا��+� )��*�8� N�# آ�#� ا6ب��ث توه* ت8��� 
#����ة ا��8��� و8#ً� ���,�ر ا�Dي ���رج ت��N ا��� ، �أو ح,b ح��� ا��*ا�8# ��2 ا���
  )ر#t أو )�*ل(

  

!  ا��� أرس�+� ا���ح� م��ر�� ا6ب��ثم8��رح�ت رش�V أ 26 - ا��

 :أرش�V ا����ر�� •

D�'��ا� ��( rأو م� زا� �و��= م= ، وه* ت8��� ت�+� #�N آ�#� ا����ر�� ا��� أنLMه� ا���ح
ا���Lان�� وح��� ا���� �! ، ت�8ر�� ا����ب��، 1_ل هDا ا��8��� أن ن,���ض م�V ا����وع

  .م��وع

  

!  ا���LMة م= )�! ا���ح� رش�V م��ر�� ا6ب��ثأ 27 - ا��

 


