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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
باني،ددددصَّالةبوانيسالددددى بواني ددددىاب  دددد ب  دددد  با    ددددص ب احلمددددربِّبالع

بواَّ س الةب   نصبحممٍربو   بآنيهبوصح هب مج،الةبوب،ر:ب
إىلبانيق ددددولةبو صتددددةبليهددددوالفبإني  ددددصبانين  ددددو ةبانينجدددصلبة مددددٌةبحم ال ددددٌةب

حيددابانينالجددصلاابواني دد  ببوهددر بتهدد ابسباني دد، بإني ددهبالم دد  ب صني دد  ب
بت تربانينالجصلاابواني   بَتْ ، بإىلبانينجصلااب

بوني نبانينص بخيي  ونبسباؤتي مبهلذابانينجصلااب
ب من مبمنبت ىبانينجصلبسب نبت وعنبث وً بوتس حبم  و رياًاب

ومن مبمنبتد ىبانينالجدصَلبسب نبت دونبمهد وااًبم مومدصًبم، و دصًبنيدرىب
بانينص اب

نينجصلبسبةث  با س صابوحضدواباَّدرا اوبوم،  دةبومن مبمنبت ىبا
باني غصوباَّي،رد بوإمصمةبانيسرامصوباَّخي  ةاب

ومن مبمنبت ىبانينجصلبسباسيق اابح صلهبانيزوج ةبولدممالبم ديق  ب
 بنصئددددهةبولددددو ريبالددددوبا سدددد اباَّنصسددددابني ي ومددددوابسبدااسددددي مبوت و ددددواب

بمرهال البخلوضبِ مصاباحل ص باني، م ةاب
مدددنبتددد ىبانينجدددصلبسبإ ددد صطب  ائدددزابوإ  دددص ب   دددهبمدددصببومددنبانيندددص 

بل تراب
ومن مبمنبت ىبانينجصلبسبخرمةباآلخ تنبوانييخ  د بمدنبآهم دمب

بوم،ص صهتماب
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بولسو ااُوبانينالص بني نجصلبوانينصجحالبهبلنحس :

حىتبإنالبمنبانينالدص بَمدنبتد ىبممدَةبانينالجدصلبسب نبتيدزوالةبامد  ً بمج  دًةب
تُ،َيرببمسوااًبسب  مبانينالجصلبوخ ىًبسبلسو اا ب ح ا!!بوة  بمصبس قب

 إنالبانينظ َ بانيسالح حةبني نجصلبه بانييتبل اابمدنبخدىأب ب،دصدبثىثدة:باِّب
بانينص ابب–انين سبب–

ب
ب
ب
ب
ب
ب
ب

إنالبانينجددددددصَلبهب  ددددددنب نبت ددددددونبلصمإلددددددصبإهبإ ابُو عددددددَقبا   دددددددصُنبسب
نددص  ب صني هدد بسباَّ،صم ددةبم،صم يددهبمدد بابعددهب والًهةبفبمدد ب   ددهةبفبمدد باني

ت،دددلبانيضددد صطبواهلدددىا ب  دددهببدددذني بت دددونبمدددربب- دددزبوجددد بب-مددد باِّب
ب ه بسب ةرببم مةبُة ع بهبصبو  ظمب صتةبخ قب ج  صاب

وةذني بإ اب ه با   صنبم ب   هبوم بانينص بهب  نب نبت ونب
ْ  ُابتُبب- زبوج بب- صجحصًبجنصًحصبلصمإلصبم باِّ ب نالبانينالجصَلبم باِّب

اني، ددَرب ددوااًبت سدد ببددهبحقددصئقبا مددواةبوتي،صمدد ببددهبمدد ب   ددهبومدد بانينددص ب
َُنـ وا    باخيى بلَدَوج  صهتمبوا  صهتم بمصأبل،دصىل:ب ََ ـا الَـِّنيَن  ََ يَـا ََيـه

 

 النجاح
 ُع

 

 اهلل
 

 النفس
 

 الناس
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ِإْن تـَتـَّق وا اللََّه َيْجَعْل َلك ْم فـ ْرقَانًا َوي َكفِّْر َعْنك ْم َسيَِّئاِتك ْم َويـَْغِفْر َلك ـْم 
ب[اب92]ا   صأ:بللَّه  ذ و اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ َوا

ب صنينجصلبم باِّبهوبانيغصتةبوا سص اب
وانينجدددصلبمددد بانيدددن سبومددد بانيندددص بل دددٌ بونيددد سب صتدددًة بإ بهبُدددرالبمدددنب
اهنييزااببصحلرودبوانيوسصئ بانيهال   الةبسبحتق قه بوهدذابمدصب  عدزباَّ د مب دنب

ب ريابسب ظ لهبني نالجصلاب
انينجدددصلبمدددنبخدددىأبانيوسدددصئ بانيهددد   ةببإىلتسددد بب دددصَّرمنبت تدددرب ن

انينجصلبمنب ابط تق بإ بانيغصتدةببإىلاَّ صحةةبو ريباَّرمنبت ترب نبتس ب
ب نرابلربعابانيوس  ةاب
ببإىلاَّدددرمنبتنظددد ب مدددصبب،دددرباحل دددص بانيدددر   صةبو دددريباَّدددرمنبهبتددد ىبإهال

بانير   صاب
*** 
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 َواًل: َ س س  النَّجاح ُع اهلل 

هددوبانيغصتددةبانيُ،ظمدد بانيدديتبت دد، بب- ددزبوجدد بب-اِّببإنالبانينجدصَلبمدد 
إني  ددصبُةدد  بمددرمنةبوهددذابانيغصتددُةبهبليددملال بإهبمددنبخددىأبانيددَوح باَّيمثعدد ب

بس:ب
ـــــَ  ةيدددددصلباِّبل،دددددصىل:ببب-1 ـــــ  ِه َِ  لِلَِّت ـــــ َْ ـــــْرَََن يـَ ـــــَنا اْلق  ِإنَّ َه
َوم   ب[اب2]ا س ا :بََقـْ

ِ  َعـــِن الْ :ببُسدددنالةباسدددونيهبب-9 ـــ ُِ ـــا يـَْن ـــَو ِإالَّ َوَُ ـــَو  * ِإْن ه  ََ
ب[ا4ةب3]انينجم:َوْحٌ  ي وَحى

ب–هبت ددددونبإهبب ص يددددهبب- ددددزبوجدددد بب-وط تددددقبانينالجددددصلبمدددد باِّب
بب-س حص هب   مصب م ةبول ابمصبهن ب نهبوزج ةبوخه يهبولقواابسباني عد ع

ـِع اللَّـَه َوَُس ـوَله  َوَيْ ـَل اللَّـَه َويَـ وانيَ،َ ن بمصأباِّبل،صىل:ب ُِ تـَّْقـِه َوَُـْن ي 
[ةبوهدذابهد بانيغصتدةبمدنبانيوجدودب:ب29]انيندوا:ببفَأ ولَِئَك ه م  اْلَفـاُِِ ونَ 

 َع ـون ََ نَـا اَل تـ ْر ]اَّرمندون:ببَََفَحِسْبت ْم ََنََّما َخَلْقَناك ْم َعَبثًا َوََنَّك ْم ِإلَيـْ
َ ونِ [ةب112 نْــــَس ِإالَّ لِيَـْعب ــــ ــــا َخَلْقــــن  اْلِجــــنَّ َواْ ِ ]انيددددذااتصو:ببَوَُ
َُبَّـــَك َحتَّـــى [ةبوت ددديم با   دددصنبسب نيددد بحدددىتباَّدددوو:ب25  َْ َواْعب ـــ

ب[اب22]احلج :ببيَْأتَِيَك اْلَيِقين  
 زبب-وني نبهذاباني  تَقبانيذابهوبط تُقباني، صد ةبوانينالجصلبم باِّب

ب نبت ونبم ن إلصب   ب سسبحىتبلريتبمثصاابوت دونب ،الدصًهةبب-وج ب هبرال
بمصبت  :بوهذابا سسب  نبإمجصهلصب  

إخددددىتبوميصبَ،ددددة:ب ددددما ب  ددددصد بهبلسددددح بإ اب قددددروبهددددذتنبب-1
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بانيهال طالب وب قروب حرمهصاب
 دددددددصد ب َدَقدددددددَرْوببإىل  دددددددصد بهب دددددددصد :ب صني، دددددددصدُ بإ ابحتوالنيَددددددد بب-9

نبمدددددنبإ خسوصددددد َي صبو صددددد ح بةدددددماعب ددددد  بمصبددددد بني يالغ دددددري ب ىبدددددرالب
باسيه،صابم،ىنباني، صد اب

 نبتيال دددَ بم،دددىنباني، دددصد بني هدددم بببمشوني دددةبهبصسددد ب:ب  ن غددد ب-3
ةدد البمددصبحي  ددهباِّبل،ددصىلبمددنبا مددواأبوا  ،ددصأبانيظددصه  بواني صطنددة بحتق ًقددصب

َُ ِّ نيقونيددهبل،ددصىل:ب قـ ـْل ِإنَّ ََلــَيِت  َون س ــِك  َوَُْحيَــاَ  َوََُمــاِت  لِلَّــِه 
ب[ابب159]ا  ،صا:اْلَعاَلِمينَ 
مددددددٌةب  دددددد ب-4 انينالوا دددددد ةبو اةددددددصنببا هددددددم ب ددددددص هم :ب ددددددصني  ائ بمقرال

ا سدددىابمقرالمدددٌةب  ددد ب ريهدددصبمدددنباني ددد ائ ةبو ددد ضباني،دددالبمقدددرالٌاب  ددد ب
ب  ضباني  صتةةبودا باَّ صسربمقرالٌاب   بج اباَّسصحلاب

ددددصب سددددصا بب-2   ددددمبهبج دددد :ب َمددددنبَ  َددددَرباَِّب  دددد بج دددد ب  م ال
ـــــــِنيَن َ وتـ ـــــــوا ا ــــــــْنك ْم َوالَـّ ـــــــوا ُِ َُنـ  ََ ْلِعْلــــــــَم يـَْرفَــــــــِع اللَّــــــــه  الَـّـــــــِنيَن 

ََات   َُ ب[اب11]اجملصدنية:َد
لوة د بهبلواةد :بوهدذابتَدْقَيضد ب ،دَ با سد صل بوني دنبهبتدد ةنب-5

ددد ب  ددد باِّب ددد ب    دددص ببددد بت ،ددد با سددد صلبوتيوةال  دددزبب-إني  دددصبوهبتيوةال
بسبحسوأبانيناليصئجابب-وج ب
إح دددصنبهبإسدددص  :بو نيددد ببصههيمدددصاببصني، دددصد بوإتقص  دددصب  ددد ب-7

ب و ةاب ةم بانيوجواباَّه
ِإنَّ الصَّــَيَ  َكانَـــْن َعلَـــى دمالددةبلوم دد بهبلدددمخريبول وتدد ب:بب-8
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َُْوق وتًا ِنيَن ِكَتابًا  بَوََت وا َحقَّـه  يـَـْوَم َحَصـاِد ِ [ةب103]انين ص :اْلم ْؤُِ

ب[ابب141]ا  ،صا:
*** 

 ثانيا: َ س س  النَّجاح ُع النـَّْفس
 وامدد بانينالجددصل بمددصأبإنالبلدد وتَ بانيددنال سبواني دد    ب    ددصبمددنب هددمعب

ــونَ ل،ددصىل:ب ــم  اْلم ْفِلح  ــَك ه  ــِه فَأ ولَِئ ــفَّ نـَْفِس    َُ ــْن ي ــو ]احلهدد :ببَوَُ
ب[اب2

بإىلاني ه بسباحل ص ةبومدربتدردعاببإىلوإنالباني هَ بم بانينال سبتردعاب
َُــا ِبَقــْوم  ب- ددزبوجدد بب-اني هدد بسباآلخدد  ب تضددصً ب نالباَِّب ــر   اَل يـ َغيـِّ

ـــ مْ َحتَّـــى يـ َغيـِّ َِ ـــ ـــا بِأَنـْف ِس َُ [ بوني دددنبهدددذاباني هدددَ بمددد ب11]اني  دددر:بر وا 
 دزبوجد  ب  دوبا سدصُ بةمدصبَمد ال بمدصأبب-انينال سبمن ُ،دهباني هد بمد باِّب

َ مْ ل،صىل:ب ب[اب12]احله :بَنس وا اللََّه فَأَْنَساه ْم ََنـْف َس
   ب نالبهنصاب س دصًبمدنبخىهلدصب  دنبنين  دصنب نبتدُدَ وعَضب  َ دهب

سبم صدهتددددصبإ ابصددددربب  دددد ب صهددددرهتصبوداواب  دددد بحمصسدددد ي صبو بوتَددددنجحب
ب:ب(0)ت مْ بمنبإصىح ص بوهذابا سسبه 

   د ةبواسددي،نببددهب  مددصبب–سدد حص هبول،ددصىلبب– َدعبحقدوَفباِّبب-1
بتنوب بمنب مواباحل ص اب

امددددددكب هنَدددددد ببصنييال ددددددصؤأبولومالدددددد بانينجددددددصلببددددددإ نباِّةبونيدددددد  نبب-9
ب   ب   ابو ،واااباهسي هصابدائمصًبم    اًب

                              
ب(ا22ب-23(ببصخيسصابمنبةيصل:ب)حىتبهبل ونبةىإل(بتب)1)
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 ددودب  َ دد ب  دد ب نبل ددونب هددرا  بسبةدد عب مدد بلقددواببددهبب-3
بسصم ًةبواضحًةاب

 نيددزاب  َ دد ببددصنييالخ   ب مددوابح صلدد باَّخي  ددةةبوابي،ددرب ددنبب-4
باني وض بواهاجتصني ةبسب  مصني بمرابا م صناب

ددد، ب دددوب هدددرا  بب-2  مددد بم مدددو ببإىلحدددوأبخ  َددد بسباني ال
ب وت بواني  صنيةابوواضحةبوابي،رب نبانييالب

احدددذابمدددنبضددد صطب ددد  بمدددنبوميددد بدونب مددد  ب  دددوبضددد صطبب-5
احل ددددص ةبواحدددد تب  دددد ب نبليقددددرالَاب ددددوب هددددرا  بةدددد البتددددوابونيددددوبخ ددددو ب

بواحر  ب منبسصاب   بانيرالبوص اب
َ ظعددددددمب مددددددوَاابب يصبددددددةبموا  ددددددرابوانييزامصلدددددد ةبولَدَ،ددددددوالْدب  دددددد بب-7

وسدد صال بو ريهددصبح ظ ددصةبوةددذني ب ظعددمب  دد صَ ابسبمنزنيدد بوم ي يدد ب
بب  تقةبمنصس ةبل  ع ب    بانييال،صم بم، صاب

بإىلمصوابحمصوهوبانينال سبني   ولبمدنبا  مدصأبالدصدال باَّ مالدةبب-8
باَّي،ةبواني ال وببصسيم اااب

هبلدددنَسب نالبا  مدددصَأب ةثددد بمدددنبا ومدددصو بوح ن دددذب إتالدددصاب نبب-2
ا هدمالبمدنبا  مدصأب  د بلض ع ب ومصل بسبانييالوا هبمنبا مدوا ببد بمدرعاب

بمصبسواااب
ةدد عبخددريبوم  ددر ب مددصبببإىلنيدد  نب دد،صُااباَّ ددصا َةبواَّ ددصداَ بب-10

دَ بب ومض بهبت،ودب براًةبواحل ص بس صفةبوه ب مس بمدنب نبلنيظد ب لرجع
بُلَ وعَ ب   صابب و
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م،وعمًددددصب ددددنبانييالقددددر ابب وإ ابا تددددَ بمددددنب صدالدددد ب دددد ً صبَسدددد عً صبب-11

اسددي رنْيهببغددرياةبوهبت ددنبني ،ددصداوب   دد بسدد  صنبب وهب هددرا  ب ،صلْدد
بو   اب بإهببقرابمصب   صبمنبحقٍّ

اج،دد بانيقدد مبواَّ ددصدقباه يقصدتالددةب ددوفباَّ ددصومصوةبونيددي نبب-19
بموجال ًةبني  عب هصطبسبح صل اب

بدتدددرَ  ةبواحدددذابانينع دددصفب م ددد بب-13 اج،ددد باني حدددَاب دددنباحلدددقع
بدددمدلبو  الدددةبوصدددرفةبوَ عبسببصدددواابو  ددد صنيهةبواصدددرطبب  مدددةباحلدددقعب

بواني صط اب ب    بانيقراَ ب   باحل مببالباحلقع
واجددددْهب يددددصئَجب  مصنيدددد ببهددددجص ةبوصددددرببوث ددددصٍوبوم ددددروني ةبب-14

حمي ددددً صبةدددد البمددددصبتسدددد ُ  ب نددددربابعدددد ةبونيددددي، مب نالبمددددصب صددددصب ب بت ددددنب
ني خ  دد ةبومددصب خ ددماب بت ددنبني سدد   ةبواحددذابمددنبةثدد  بانيهالدد وىب

ب  مصبمنبص صوبانيض، ص ابوانيضالَج  ب
هبجت، ب خس َي بةصنيز جصةبانيهال ص بانيذابت   بةهد بب-12

مدددددصبواا ابوم،  دددددةبحق قيدددددهبني ددددد عب دددددصب بسددددد    ببددددد باضددددد  بمهدددددص  اب
بو حصس   بوهبل  س بسبإب ازهصبمصب بت نبسب ني بمس حةاب

 ب  دوبانيدذاباج، بمثَ َ با   د بومدروَل بانيدرالائمبحممدراًب-15
بجصوباني مصأبا   صينعابب غب    بداب
َلَ دددد الحببدددد ولباني  صهددددةبواَّدددد لبدائمددددصًبمددددنب ددددريبإسدددد ص بوهبب-17

ددددد باخل دددددولب صبي دددددمبهلدددددص ب نباحلدددددزنبوانييق  ددددداب م صنيغدددددةةبوإ اباْدهلمال
بم   صنبني نال سةبمن  صنبني ج رةبمهوع صنبني    اب
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احدددذابمدددنباخل دددصأبالدددصمحباَّ حدددقبسب دددص با وهدددصاةبةمدددصبب-18
هصؤاباَّ  طباحمل مبنيآلمصأةبوةدنبوسد صًببدالبطد  الةبزاوةبحتذابمنبانييالب

ببالباخل صأبوانيوام اب
هبلغدددد فبسباني مصني الددددصوب ي  دددد بسبانييدالددددَ   ببدددد بلددددزوالْدبمددددنبب-12

اَّيدددصطبيدددصبت   ددد بسبم دددرياب دددوب هدددرا  ةبوهبتثقددد ب  ددد بةصه ددد ةب
ددد واوبواَّ دددذالاوبصددد،اب   دددهبل ُة دددصبو صددد ح ب ومدددنب صددد حب سدددرَيبانيهال

بهبههالًةبض،  ًةابإاادلُب
ا  مب نالبسبةد عبإ  دصنبصد صوبضد، بوصد صوبمدو ةبوهدوبب-90

   مبانينص بحبق قةب   هبمصب بت صب ب وبجي   ب صني،صم باَّو الدقبهدوبَمدْنب
دددَهبح صلَدددهبو م َدددهبوصس َسدددهب دددوبمدددصب  دددهبمدددنبصددد صوبانيقدددوال ةبو دددمىب وجال

ببن  هبوح صلهب نب قصطبانيضال، بسب خس يهاب
*** 
 َُّ  لقف وتأ

ةدد  ب دد  بنيدددهبضددصب بوإطدددصابحمددرالدةبوإطددصابانينالجدددصلبوضددصب هبهدددوب
منبخىأبل وتد با سد صلبب–س حص هبول،صىلبب–اضصباِّببإىلانيوصوأب

اَّصدعتالددددةبوانييال   دددد بمدددد باجمليمدددد بومدددد باحل ددددص باني،م  ددددة بمقيددددرتصًبسب نيدددد ب
ب-بةبوآخددًذابيددصبمصنييددهب صئهددةب ا باَّددرمنالبصنيقددرو با والأبسدد ر صبحممددرب

صب ، باسوأباِّبب-اض باِّب نهبب-َّ،صوتةبب-اض باِّب ن صب ب هنال
َُْن َُضـى اهلل بسـ ا النـاس كفـا  اهلل ُؤونـة النـاسْ وَُـْن »تقوأ:ب

اب] خ جدددهب«َُضـــى النـــاس بســـ ا اهلل لـــم يغنـــوا عنـــه ُـــن اهلل  ـــيئاً 
باني مذابب نربصح ح[اب
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ضددصب بمدددنب والأببإىلاضددصباِّب قددربوصدد ببإىل ددإ ابوصدد با   ددصنب

باب(0)ضواب بانينجصل
 *** 

 ُن ُعوِّقات النجاح
 للنَّجاح ُعوِّقات ُنَا: 

 وًه:باني   دددةباحمل  دددُةببص   دددصن ب قدددربجت، دددهبإ  دددص صًب صدتإلدددصبهبتنهدددرب
بانينالجصلاب

با  ددددخصتباَّددددرهال البب وثص  ددددصً:ب ددددرابوجددددودبه  ددددةب مرسال ددددةبلي ددددىنال
بني نجصلاب

ببثصنيثصً:ب رابوجودبانيقرو بسبانينجصلا
  *** 

 ُن َسبا  النجاح 
 للنجاح َسبا  ُنَا: 

بابإني ه* نبتض با   صنبنيهبهر صًبم يق   إلصبحيصوأبانيوصوأب
*ل،وتدددُربانيدددنال سب  ددد بانيدددروا  بانينال  ددد الةب دددوبانينالجدددصل بمثددد بانيسدددربب
ددص بانيقدد اااب]مددنبب واحل ددمبوضدد  بانيددن سبواهلددرو بوانيي  ددريباني،م ددقبم دد باصع

بةيصلبصنص ةبانينجصل[ا

                              
ب م بدتلبود  واا(بب بهذابانيضصب بهوب صتةبانينجصلبةب نبمنهبُت يمربانينجصلبسبةّ ب1)
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دب  دد بمددصب ةدد ابانيددر ةيواب ددوضبانيقدد ينبمددنب سددسبانينالجددصلبمدد بوتُددزا
بانينال س:ب
هبلغددد  ابهدددواهُ با  ددد ص ب دددنبحق قي دددص ب دددإنالبحتددد باني  دددو بب-91
ــ   انيسدد تحب َفــع  النَّــاَس فـََيْمك  ــا يـَنـْ َُ ــا  َُّ َفــاًَّ َوََ  َ   َ َيــْنَه َ  فـَ َُّبَــ ــا ال َُّ فََأ

ُِْض َكَنِلَك َيْضِر   اللَّه  اْْلَُْ  ب[اب17]اني  ر:بثَالَ ِف  اْْلَ
ةمددصب نالبَ والَأباني الدد  بم دد ٌ ب ددإنالب والَأبانينالجددصلبخ ددو  ب ددصخُ ببب-99

بخ و بسبم ري بانينالجصلاببأَب والب
هبل ي دددد مبني  هدددد بإ ابواج دددد  ببدددد باج،ددددْ بمددددنباني هدددد بب-93

ببراتًةبني نالجصل ب  ال بل، م بمنب ه  ب   صًبجرتراًاب
 ددددرباحملصونيددددةةبوابددددر بم ددددري باسدددديجم بمُددددواابمدددد الً ب خدددد ىةبو ب-94

بانينجصلبمنبجرتراب
 قف وتأُل 

(ب200*بمددددصاببصحددددابت ددددم ب) ددددصب  ونبهدددد (بيقصب ددددةب ةثدددد بمددددنب)
ددددمببب-سب ظدددد همبب– خسددددصبحقالقددددواب   دددد بداجددددصوبانينجددددصلب  وجددددرب هنال

ة  ددمببدددىباسدديثنص بمدددربحقالقدددوابانينجددصلبب،دددرب نبواج ددواب ةدددرببإخ دددصف ب
ب،دددددربا خ دددددصفةب حقالقدددددوابمدددددصببوني ددددنال مبمددددد الاواب نب هدددددوابخ دددددوً ب خدددد ى

بت تروناب
*بإنالب  ظدددَمب ددد طبسباني،سددد باحلدددرتاب)لدددومسب دت دددون(ب خ ددددقب

بم دد ب نبتددنجحبسب10000) (بمدد  بسبجتصابددهب  دد باَّسدد صلباني   بددصئ ع
باخ ا هاب
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(بم  بةي  ب نهبانيس ُح ب  هب ندونةبو  دهب2000ب،رب نب خ قب)

ابا ضدددص  بانيدددذاباسدددي،م يهبتضددد ع بح صلَدددهب  ثدددصً بح دددابت تدددربلغ دددريب ظدددص
باني ه تةبمنذب مراباني،سوااب

(بجت بدددةب  قدددةبوسدددمنيه:بَّدددص اب2000مصب دددهب حدددربانيسدددح  عالبب،دددرب)
بمدرمصًفب قدصأ:بإ دلب ب بب،ربة عبهذابانييالجصالباني ص  ةب   باَّضد ع ُلس  

(بط تقددةب ددريب صجحددةبني،مدد باَّسدد صلب2000 خ ددقةبإ ددلب  دد  باآلنب)
ب!!ب(0)اني   بصئ 
  نبلومد ُ،ددد بني نالجدددصلبم ن إلدددصب  ددد بم،دددصتريب  م دددة ب دددإنالب االبنيدددب-92

َداب مو ددٌةبمددنبانييدالَوم ،ددصوبم دد ب نب  ددر ب  ددهةبو   نددصب  مدد بجيدداب نبحتددرع
 نب ،دد بمددصبهدد باَّ،ددصتريبانيدديتب  دد ب سصسدد صبسددنقواببيق دد مب    ددنصةب وب

بس قواباآلخ ونببيق  منصاب
بمنبص صوبانينصجحال:بب-95
بنيرت مبُح مابب- 

بنيرت مبخ ةابب-ل
بنيرت مبطمولبومحص ابب-جد
بنيرت مبم،  ةبولراتابمنب وطبخصتابب-د
بنيرت مبصرببوحتم ابب-هد
بنيرت مباهسي،رادبواني   ةبسباني،م ب رابب-و

                              
ب(ا42(ب  مب  سبانينجصلب)ب اتصنبل ت  (بت)1)
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بنيرت مب    بج ر بوتيمي،ونببصني ة زبانيهرترابب-ز
بنيرت مبدا  بموابنييحق قب   بمصابب-ل
حق دددددددقبمدددددددصبت ددددددديخرمونبم دددددددصااهتمبومدددددددواه  مبوطصمدددددددصهتمبنييب-ط
بت تروناب
بتيحم ونبم روني الَةب  ،صهلمبوت،  ونببمخ صئ مابب-ا
بت حثونب نبح وأبَّه ىهتمابب-ا
بتُدْقرمونب   باصص بانيق اااوبسبح ن صابب-أ
بتي،صو ونبم بانيغريبوهبتنغ قونب   ب     مابب-ا

انينجدددصلبهبت،دددلبصددد ا صًبمددد باآلخددد تنبةمدددصبت  دددمبةثدددريبمدددنبب-97
 دنب نبتديمالبي دص ر باآلخد تنبواهسدي صد بمدنبجتدصاهبمبانينص  بب بإ الهب 

بوخرباهتماب
وانينجصلبةدذني بهبت،دلبابيدزازباآلخد تنبواسديغىهلم ببد بإنبب-98

بإ  ااباآلخ تنبسبهذابانينجصلبد صمةبموتةبهسيق ااابواسيم ااااب
احدد تب  دد بانييالواُصدد بوانييالحددصوابمدد با  ددخصتبا جيددصب عالبب-92

طموحصل ةبوابي،رب نبا  خصتباَّث ع البني  مدمةبوهببانيذتنبتُدَقرعاون
جت، بانيذتنبهبتيحم ونب هدرا  بت ي  دونبحونيد  ب  دره بنيدنبت ، دواب
نيدددددد ب دددددد  صًبسددددددوىبإ صدلدددددد بني ددددددواا بواسددددددينزا بطصمصلدددددد بومحصسدددددد ةب
وت  مو  ب   بلض   بم،ظمبومي بسبإمنص  مببم د بل دي   بحتق دقب

بمصبحت مببهاب
هبل  ددابانينجددصلبسب مدد بهبحت دده ب ددإنالبانينجددصَلبتُدَ،ددر ب مدد اًبب-30
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ببصني   ةبانييتبل،م بسبحم   صابب و بل نبل يمي بب،م  ببإ ام يح ىًب
ةددددنبدم ددددَقبانينالظَدددد بسبإجيددددصدباني،ىمددددصوببددددالبا  دددد ص بوابدددد ببب-31

بانينظ  اب با س صلبي   صهتصةبوهبل نبس ح ال
لقواببهةبوسبة عبمصبليومال ةبوهبجت، بةنبمي صئًىبسبة عبمصببب-39

باني م بمنبانينجصلاببإىلانييالهصؤَابجي  اب
آمددنبب   لدد بوهددر   ب ددإنب نيدد بهددوب ق ددُةباه  ددىفبسبب-33

ط تقبانينجصل ب ص  صنب نح باحل ص ةبو نح بانيقو ةبو نح بانيسربةب
بوخُيَ عُس بمنباني،وائقبوانيق ودبانييتبل، ض اب

 دد بانينالجددصلبوابددذأبج ددَرابسب نيدد ةبوخددذبثددقبسبمددرال ب ب-34
ابع ب زبوجد بسبل  دريب مد اببإىلبص س صلبانييتبلوص  بإني هةبفبالمب

بوإتقصطبم  وب اب
ةدد بإ  ددصنبنيرتددهب قددصطبإجيصب ددةبت ددي   ب نبت وعَاهددصبوتي ددوالَفببب-32

   صةبوني نب   هب نبت يه بهذابانينقصطبوتض ب   صبةد بطصميدهبحدىتب
بلريتبمثصاهصاب

 ابةددددصنبانينالجددددصُلبم ت ددددصًبمندددد ب  مددددص ابل حدددداب نددددهبسبآخدددد بإب-35
باني،ص ف

 *** 
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 قف وتأُل 
ب هنددددصابمسددددةبمهدددد وا ب ددددنبمددددزااطب ددددصجح ب مدددد بسبمزا يددددهب ددددرٍّ
ب   دهباحبدصًبج دراًةبفب د بهدذاباَّدزااطب نبةثدرياًب و هصطبحىتبصصاوبلرا 
مددنبانينددص بت حثددونب ددنبا َّددص بوجيرو ددهبوحيققددونب ددىنبهددصئًىةبوه ددذاب

ددَسبني  حدداب ددنبا َّددص ةب  ددصطبحق َددهبو هددابحت م ددصنبب، ددربم دد ببإىلمال
  دددهبحيدددوابةثدددرياًبمدددنبا َّدددص ةبوهددد بت حدددابوت حددداةبحدددىتبمضددد بسب
اني حابثىثب ه  بسنةبدونب صئر ةبوخ د ببدذني بةد ب د  ةب  د سب

بمنبح صلهةبو خرياًب نيق ببن  هبسباني ح اب
اني جدد ةب قددربب مالددصباَّددزااطبالرتددربانيددذابةددصنبمددربا دد ىبمزا ددةبهددذا

بدددر بسبا صتدددةبهدددذاباَّزا دددةبمدددنبجرتدددرةبو ثندددص ب نيددد بوجدددرب َّصسددددًةبسب
ب نبحتددد باحلقددد بمدددنجَمب َ َحْق دددهةبفبوجدددربثص  دددًةبوثصنيثدددًةةبوبصني حدددابل دددالال

ب َّص !!ب
إنالباَّزااَطبا وَأبحبابسبةد عبم دصنب دنبانينالجدصلبوني ندهب بت حداب

بابولَدَو   هبسباني حا!بحت بمرم ه ب  صنبت ي،رب نبانينالجصلبيقراابَسريْب
بَاَ الْ اابهبل نبمي وعااًابب-37

دددد  ةب ببصني   خي دددثبةثدددرٌيبمدددنبانينددددص ب  ظن دددونب نالبانينجدددصَلبهبتدددميتبإهال
انيزالائددر بوانيَ،َج َددةبوم ددصبقةبا حددراثبوانييدالَ ددو ابسباحل ددمب  دد با  دد ص ةب

وانييدالَ دددو َاببوسباحلق قدددةب نالب نيددد ب ندددواُنباني هددد بهبانينجدددصل ب نالباني،ج دددةَب
 رابإلقصنباني،مد ةبوليضدمالنبةدذني بإضدص َةبال دودبمدنب دريببإىللردعاب

 صئددر ةبوط ددابا  دد ص بسب ددريب واهنددص بوانيواجدداب نبت ددونبا   ددصُنب اب
ببسري ب ص ذ بحب ابت، مبمىتبتيقرالابومىتبتيمخال اب
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انيددد   بسبإجندددصزباَّ مدددصو ببددد بإ الندددصببإىلوهبت،دددلب نيددد ب  ندددصب دددر وب

بم صدا باني  تبم  ب واهتص بوني نبب وتالةبول،ق  اببإىل ر وب
 قف وتأَُّل

مصأبابنبانيق مب)امحهباِّ(:بواني د ُفببدالباَّ دصدا بواني،ج دةب نالباَّ دصداَ ب
ا ي ددددصُزباني  صددددةبسبومي ددددصةبوهبت ة ددددصبحددددىتبإ اب ددددصوبط ُ  ددددص ب  ددددوبهب

صدَابت  دددابا مدددوَابسبإدبصاهدددصةبوهبم ددد بومي دددص ببددد بإ ابحضددد بومُي دددصببددد
بإىلإني  صبووثاب    صبوثوَلبا سرب   ب  ت يه ب  دوبينزنيدةبَمدنبت دصداب

بَ ْخذبانيثالم  بومَ بةمصأبُ ْضج صبوإدااة صاب
ددد  بم ددد بَوميددده ب  دددوبنيهدددرال بح صدددهب   دددهب واني،ج دددُةبط دددُابَ ْخدددذبانيهال
ينزنيددةبَمددْنبتَمخددذبانيثالمدد َ بم دد ب وانبإدااة ددص ب صَّ ددصَداُ بوسددٌ ببددالبُخُ َقددالب

ومال:ب حددددددرمهصبانييال دددددد ت بوا ضددددددص ةةبوانيثددددددصين:باهسددددددي،جصأبم ددددددَ بَمددددددْذم
بانيوم اب

وهلددذابةص ددد باني،ج ددُةبمدددنبانيهالدد  صن ب إهندددصبخ الددٌةبوطَدددْ  بوحدددرالٌ بسب
اني، ددربان،ددهبمددنبانييالثَ  دد بوانيومددصابواحل ددمةبولوجددابنيددهبوضدد با  دد ص بسب

اخلدريةبب ريبمواض، صةبوجت اب   هب  وا صًبمنبانيه واةبوان،هب  وا دصًبمدن
وهدد بمدد تنبانينرامددة ب قدد بمددنباسددي،ج بإهب ددرا بةمددصب نالباني  ددَ بمدد تُنب

ب[اب948اني ووبوا ضص ةاب]اني ولبت
باهيمببصني   بهببصنيَ مع:بب-38

ةثرٌيبمنبانينالص بت يم ونببإح ازبا جنصزاوةبوني نباحلق قةب نبل  ب
انيذاببا جنصزاوبهبم مةبهلصبإ ابموا  ببإجنصزبواحربمرث ةبوانينصجحبهو

ت يم ببي  با جنصزاوباَّدرثع  بانيديتبهلدصب َثَددٌ بسبلغ دريبح صلدهبوح دص ب يم،دهب
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بو ُماليهبوايصباني،ص ب مج اب
 *** 

 قف وتأُل 
بتن ددجب م  دد باني،ن  ددووبليهدد الهبومصنيدد :بنيدد ب *َّددصب خددذبدوُدبانيَقددزع
:بوني ددددنب  ددددج ب ادتددددٌةبني م ددددواةب   ددددٌجبوجب  ددددٌجاب قصنيدددد بدودُ بانيَقددددزع

ب ٌةبني ذ بصلةبو نربمسبانين  جالبت الباني  ف!!بو  َج ب  
بخرودٍب بس بدموط با ي    بإ ا

ب
ب

بل صة ب بممالن بب   بَمن بل الال
 *** ب

* ددج ُ بانيس ددنوب بلُدْثمدد بسبثىثددالبسددنةةبو ددج  بانيددربص بلسدد،ربسب
 سدد و الةب يقددوأبنيهددج  بانيسددنوب :بإنالباني  تددَقبانيدديتبم ،ي  ددصبسبثىثددالب

 الةب  قدددددصأبج:ب دددددج  ابونيددددد :ب دددددج  ابسدددددنةبمدددددربم ،ُي دددددصبسب سددددد وب
باتُحباخل ت !!ببإىل يج   صب ج  بانيس نوب ب:بم ىًب ب نبهتاال

 *** 
:ب  دد باهدد ب  دد باج ددالةبو  ددصب تضددصب مهدد ب بنيآلدمدد ع *مددصأبانيددر ل 

:بوني دنبصدرمًةبلد د اب  ابد ةبوةدمبُ ْصددَراببإىل  د باج دالاب قدصأباآلدمد  
بو  صبمنيساف!ب

ب،صدُ ب نواُنبانينالجصل:بةنبس، ًراااب صني الببب-32
ددد   الةةببإىل ندددرمصبت دددونباَّددد  بة   دددصًب دددإنب ق َدددهبتندددزطب اَّ ددد ب دددوباني ال

اني  ددد بو دددرابانيقدددرا ب  ددد با جندددصزةبو ندددرمصبتهددد، ببإىلوتسددد حبم الدددصهًب
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بم الهبني سب   بمصبت اابمنبانينصح ةبال مص  ةةب إنالبانيق صَاببممد عببا   صنُب

بانيس ،وبةبومر صً بني يالَذم  بوانيضالَج ابانيواج صوبت روب م اًبسب صتةب
دددد،صد ب ددددإنبهددددذاب إنالباني دددد،صدَ بلونيعددددُرباحلمصسددددة ب ،نددددرمصب هدددد، ببصني ال
انيهددد،وَابتدددن، سبإجيصب إلدددصب  ددد بصدددحالينصبال دددمص  الةةبوإ الندددصب ندددرمصب  دددونب
بب دد  ةبوسدد وا بإً ابةددنبسدد، راًاب م دديغ مالبسب  مصنينددصب ددإنالبانيومددَ بَ ُدد  

بسوتيى ر[ابببنب-]س بانينجصل
َُّل   قف وتأ

ددددددد ونب ددددددد،صد بسباني   بمدددددددصنيواباني ال
ب

بوسباخلمدددددددددددددددوأبوسباخلمدددددددددددددددودب
ب بسباني،دددددددددد  ببددددددددددالبا هدددددددددد بهب

ب
ب ددددددددددددد  باَّ دددددددددددددصج بواني  تدددددددددددددرب

ب بسبنيقمدددددددددددددددددٍةبلددددددددددددددددددميتبإني دددددددددددددددددد 
ب

ببغددددددددددددريبمددددددددددددصبج ددددددددددددٍربج  ددددددددددددرب
ب بسباَّهدددددد بخ دددددد باني ةددددددابسب

ب
بد ددددددددددددددددٍةبوسبخ ددددددددددددددددٍ بوئ ددددددددددددددددرب

ب بسب نبلقددددددددددددوأبةمددددددددددددصبتقدددددددددددددصأب
ب

ب دددددددددددددددددددددىبا ددددددددددددددددددددد اضبوهبادودب
ب بسب نبل دددددددددددريبمددددددددددد بانيق  ددددددددددد ب

ب
بو نبلقددددددددددددددددددددددددددددصَدبوهبلقددددددددددددددددددددددددددددودب

ب بسب نبلسددددددددددددددددد حبني ددددددددددددددددد عبواأٍب
ب

ب ددددددددددددددددص ب  ددددددددددددددددرةمباجمل ددددددددددددددددرب
ب بم دددددددد باني دددددددد،صد بسبانييحدددددددد اب

ب
بهباني دددددددددددددددددد وُنبوهباهلمددددددددددددددددددودب

ب بوهددددددددددددد بانيي ص دددددددددددددُ بوانيي ددددددددددددددوا
ب

ددددددددددددددددددددددددد بوالمدددددددددددددددددددددددددودب بهبانييحج 
ب بوهددددددد بال دددددددصدبوهددددددد بجيصهدددددددرب

ب
 مددددددددددددددددددددنبل، ددددددددددددددددددددقببددددددددددددددددددددصني،قودب

بوهدددددددددد بانيهدددددددددد،واببصه يسدددددددددددصاب 
ب

ب يسدددددددددددددصاببدددددددددددددىبج دددددددددددددودوهباب
ب بوهدددددددددددددد بانيي ددددددددددددددذ ببصَّيص دددددددددددددداب

ب
بهبانيي ددددددددددددددددددددددددددددددددذ ببددددددددددددددددددددددددددددددددصني مودب

ب بهددددد ب نبلدددددذودب دددددنباحل دددددصضب
ب

بو ابحددددددددددددددددددددددددددددد بهبتددددددددددددددددددددددددددددددذودب
ب بهدددددددد ب نبحتددددددددسببددددددددمنبةددددددددم ب

ب
بمدددددددددددنبمدددددددددددصٍ بصدددددددددددرترب بانيدددددددددددذ أع

ب



 

 11 الصعـود إلى قمـة النجاح
 

بهدددددددددددددد ب نبل،دددددددددددددد  بخ   ددددددددددددددةب
ب

بسبا اِضب ددددددم  ب نبل ددددددودب
ب بولقددددددددددددوأ:بهبويدددددددددددد  ب  دددددددددددد ب

ب
بني ددددددددددددددددددددد بج دددددددددددددددددددددصاب ن دددددددددددددددددددددرب

ب بهدددددددددددددددددذاباحل دددددددددددددددددص بو دددددددددددددددددمهنص
ب

بآدابوالدددددددددددددرودبمدددددددددددددنب  دددددددددددددرب
ب ب ددددددددددإ اباةنددددددددددَ بإىلباني دددددددددد ون

ب
ب  ددددددددددددددددذبب دددددددددددددددد صِنباني حددددددددددددددددودب

ب]منب ، بانيرةيوابتوس بانيق ضصوا[ب
بطصنيْ ب خ صَاب صحصلباهلممباني،صني ة:بب-40

وسري باخل  دص باني ا درتنبومدنبب،درهمبمسسدصًببإنالبسبسري بانيناليبعب
انيدذابب ظ مةبسبصنص ةبانينجصلةبتيج ال ب   صبا  صُنباني الاسد بواني  مدول

هبت دددددر ةبوا ااد بانيقوتدددددةبواني،ز دددددةبانيس ددددد  ةةبوانيي  دددددريباَّدددددنظالمةبوانيسدددددربب
الم  ةبواني سري بانينص ذ ةبوانيقدرو باحل دنةةبوانيزهدربوانييالواضد ةبوانيي،صمد ب
باَّوامددد بحب مدددةبوبسدددري ةبوهب هدددنب نب صجحدددصًبت ددديغلب دددنب مددد ب دددىتال

بانينالظَ بسبهذابانيقسبباني الائ،ةبوا حراثباني،ظ مةاب
 *** 

 قف وتأُل 
*إ اب بل،  ب    ةبو بل،  بمص ابل ترةبسو بلد ابني ظ د و ب
ونيآلخدددد تنبلهدددد   بح صلدددد  ب ينهددددغ ببددددصني  ولالبانيقصلدددد ةبولسدددد حبمثدددد ب

بس  نةبلُدْ ح بدونب"بوْصَ ة"اب
بإنالباسصنيَي بجياب نبل ىنب   :ب

ب*ب سص بم صدئ بوم م ب)دتن (اب
بصهواب*ب صط ةبا هرا باني،صمةبسب ي  باجمل
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*ب  مددددقبو  ضدددد بمددددصببددددراخ  ب:باهلسددددصأبانيقددددوابب،مددددقب الدددد ب

بوح صل اب
ب*بمراال بول  دابسباني، ص اب

ب*بحتق قبانييوازنببالب دوااابسباحل ص اب
ب*بإ ،صأبمج  بانيراخ بوني سبجمل دبإثصا بإ جصلباآلخ تناب

إنبانينددددصجحالبحتددددروهمبدائمددددصًب حددددىابة ددددري ةبواني ص دددد البحتددددروهمب
ب وهصابة ري ابدائمصًبخ صهوبوب

 نرمصبل يداباسدصنيي بِ ْهد صبحلظدةبب حظدة بسب  ومد بودمصئد ب
وخ صني ةبوحرعدبوميصًبني  در ةبووميدصًبني نع صتدةةبا قهد صبسبم  د بو ق د ةب

وام،ددد  ب  ددد باولبصدددنص ةبانينالجدددصلاب]مدددنبةيدددصلبصدددنص ةببإىلفب  زهلدددصب
بانينالجصل[اب

َّات سريعة  ُح
بحقإلصابب*خذبم  ًصبمنباني احة ب إنبني ر  ب    

*باخدد ةبمدد بزوجيدد بو بنصئدد بسباحددىوبب عتالددةةبوَ ْةثدد بمددنبانييالمم دد ب
اب بواسيمي بب ؤتةباخلض  بواسينهصفباهلوا بانينالق ع

ب*بمصا بب، بانييالم تنصوباني تصض ةاب
ب*بحص ظب   بح وتالي بوصحالي اب

ب*ب وعدب  َ  باهس خص اب
ب*بانينجصلبم مبني نباحملص ظةب   هب هماب
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ب نباهيمصم بمنس إلصب   بصغصئ با موااب*بهبت
ب*بال ابمصبهبت، ن  ب    بم روهًب نبة عب   اب

ب*بحت المبسب    اب
ب*بهبل  اب  سبا خ ص  ب إنباَّرمنبهبت رغبمنبجح بم لالاب

ب*بةنبم صحمصًب ةث اب
بانيواا اببإىلا  ض بدائمصًةبوهبلنظ ببإىل*بل  ال ب

بخذب   صًبم، اب*ب َةعْ ب    ببم  بنينبلم
ب*بحردبمن ،ي بإ ابحقق بهر  اب
ب*بحردب تنبلق باآلنبو تنبسيس اب
ب*بحردباني،ق صوبانييتب    بص   صاب

باهلر اببإىل*بحردبزمنصًبهنصئ صبني وصوأب
بل،صوهنماببإىل*بحردبانينص بانيذتنبحتيصةب

ب*بحردبانينص بانيذتنب    باهبي،صدب ن ماب
بواااب*باسمأباب بانييو  قبدائمصبسبة ب م

ب*بهبلنسباهسيخصا بسبة ب مٍ بلقراب   هاب
 *** 

 ثالثاً: َسس النجاح ُع الناس
 نبانينجدددصلبمددد بانيندددص بهدددوبإاضدددصؤهمببإىلهندددصاب ظ تدددصوبلدددذهاب
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هددددوببا سددددىا  دددد باخدددديى بم ددددوهلمبوا  ددددصهتمبولوج  ددددصهتم بوهددددذابسب

اَّراَهندددددةباَّذمومدددددةةبومددددددربت دددددونب  صمدددددصًبوة دددددد اًبإ اب تالدددددرهمبسببددددددصط  مب
ِهن ونَ وة  هم بمصأبل،صىل:ب َْ ِهن  فـَي  َْ ب[اب2]انيق م:بَودهوا َلْو ت 

بمدد بانينددص ب نبل، دد بةدد البإ  ددصٍنبحقالددهبانيددذاب إنالبانينجددصَلباحلق قدد ال
ا هبانيهال ُطباحلن  ةبو نبل،صم هبيصبت يحق هبمنبم،صم ةةبوهب ن ب ني ب

ذت ابمدددنبمدددنب مددد اببدددصَّ، و بوهن دددهب دددنباَّن ددد بودهنييدددهب  ددد باخلدددريبوحتددد
بسباِّب ةبونيددوبةدد اب نيدد بو  دد بمندده ب ددإنالب وثددَقبُ ددَ ىبا  ددصن:باحلددا  انيهالدد ع

بواني غ بسباِّةبواَّواه بسباِّبواَّ،صدا بسباِّاب
سبانييال،صمددد بمددد ببا سدددىاانييدددزابانييزامدددصًبموتإلدددصبيدددن جببإ ابا   دددصنإنالب

ال ددددوابب نددددهبانينالجددددصلبم، ددددمبوبنددددص بانيثعقددددةبوببإىلاآلخدددد تنبوصدددد بحيمددددصًب
وب ن م ب نبانيندصَ بسد ، مونب نالبهدذابانيهالدخَببهبُلَ د دع ُابا هدوا ةبوهب
بنيدهب اب لقوُدابانيهال واوةبوهبتَقيراببغدريبل،دصني مبدتنده بسدوا ب ةدصنباحلدق 
   دددده بونيددددذني ب إ الددددهبت، دددد بنيآلخدددد تنبحقددددوَم مبةصم ددددًةب ددددرَيبمنقوصددددةةب

ا  ىمدددصًبمدددنبمونيدددهبوتنيسددد بهلدددمبونيدددوبمدددنب   دددهبومصنيدددهبو ه دددهبوونيدددرا ب
ل وا ه َو ََقـَْر   ل،دصىل:ب َِ ل وا اْع َِ َواَل َيْجِرَُنَّك ْم َ َنَآن  قـَْوم  َعَلى ََالَّ تـَْع
ب[اب8]اَّصئر :بلِلتـَّْقَو 

ا صدد  بسبانييال،صمدد بمدد بانينددص ب  ددنببا سددىاوا  ىمددصًبمددنبمددن جب
بة:بانيقوُأببمنالب سَسبانينالجصلبم بانينالص بسبانينعقصطبانييالصني 

ب   بة الب ابحقٍّبحقالهابب-1
بام  بانين سَحبونيوبمنب روعاابب-9
بنين   ابب-3 ب خ  بمصبحتا  ب حاال
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انييمسبني نص با  ذاا ب إنب بجتدرب قد :بني،د بهندصاب دذااًب بب-4
ب   مهاب
بهبجت، بخ مبواحراًبتن   بم، و صًبةثرياًابب-2
بلواض بني نص بوهبل نبمي،صهمصًابب-5
ب وا ب إ الهبتواثبانيضالغ نةابإتالصابوانيغب-7
بانينص ببىبمقصب ابب-8 ب حاال
بةنبإجيصب صًبو صاابسبجنصحصوباآلخ تناببب-2
بني  نبني ب هصطصوباجيمص  ةابب-10
بم، و صًاببإني  ا   بَمْنبمرالابب-11
بةنبح َنباهسيمصطبنيآلخ تناببب-19
ب  ، باآلخ تنببصهيمصم بهبمابب-13
ب  ، باآلخ تنببق مةبآاائ مابب-14
ةبوهبلنسددح مب  دد باَّددك ب ددإنالبب-12 هبلنيقدرباآلخدد تنببغددريبحددقٍّ

بسب ني بإهص ًةبهلم بمصأبانيهص  :ب
با   اداب بس ببنسح  بلغمرين

ب
ب

بالمص ةبب بس بانينس حة بوجن ل
ب م بب بانينص  ببال بانينسح ب إن

ب
ب

باسيمص هبب ب اض  به بانييوب   بمن
ب بهبجتصدأبإهببصنييتبه ب ح نابب-15
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بج راًاببةنبحمصوااًببب-17
بل، مبمنبجتصالباآلخ تنابب-18
بهبل نبس ثبانيظالنعةبةذني بهبل نبس ح صًابب-12
هبلغضدداةبوهبلغددراةبوهبل ددذلةبوهبحت ددرةبوهبلغيددابب-90
ب حراًاب
صبلذهابمصبسبانيسرواابب-91 ب    ببصهلرتة ب إهنال
بهبلنمبإهبو   بس  مبانيسراب خوا  ابب-99
بحباآلخ تنابني  نباني  قبزادابسب سب-93
 بل ددددي  ب نبحي ددددد بب،دددد بانيندددددص ةب ددددىب مددددد بمدددددنب نببإ اب-94
بحي موااب
بهبل نب صد صًب  ن  بانينص بمن ابب-92
با  مباآلخ تنبم  ب نبل  ابمن مب نبت  مواابب-95
ب صااباآلخ تنبمهص  همابب-97
بابي مبدائمصبني نص  ب إنب ني بصرمةابب-98
بهبل ث باحلرتاب نب    ابب-92
 ببدد ولبانير  صبددةبواني  صهددةةبوهبل ثدد بمددنباَّددزالبحددىتبهبايددب-30

بت يخ بب اب
ب ص حب  الَي بدائمصًةبواج، بمج  ب ىمصل بِّبوسباِّابب-31
بةنبس ىبه عنصًبني عنصًبص وااًباح مصًبخرومصًبم ر صًاببب-39
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بلنص بم صوقب صرمصئ بتُرابني بوّدهمابب-33
ىبانيددددذابتقدددد ب  دددد باحلقددددربهبتددددر اباآلخدددد تنةبوني ددددنبا  ب-34

باحلصمربهبم  بمنهاب
بمنبائيمن ةبوهبصنبمنبخص  اببإىل دعبا مص ةبب-32
باحي ابا ج بسبة بمصبتس   بمنب  ىابب-35
بةنبو  إلصببو ودا ب إنبإخىَ بانيو ربت ق  اببب-37
ب  زأبانينص بمنصزهلمةبوهبل،صم بانيه ت بم،صم ةباني ومةابب-38
باآلخ تنبنيي،  بوج ةب ظ هماببحصوأب نبل ىبا موابب،الب-32
هبليدددرخ بسب دددرونب دددرياباخلصصدددةةبوهبل دددمأب دددنب مدددواابب-40
باب(0)اخلصصة

ب  مأباِّبني بانينجصلبانيرائمبوانييو  قباَّيواص اب

                              
بةصاني ون(ةب1) باتيهصاد بدا ب س ل ا بم  با موا ببسغصئ  بهتيم ب)ه ب: بس ق ب  مص با ظ  )

بج   اب ب)انينجصلباح ة(ا ببص  اح  (ا بو  س  باني  وتران بداطصاف بانينجصل( )صنص ة
بداحممربصصدفباَّوسواةب بانين   ة( باني ،صد  ب)ممة بمصت ة )  مب  سبانينجصل(ابج ه

(بداب وضبانيق ينةب ب اتصنبل ت  ةب)س بانينجصل(ببنبسوتيى رةب)حىتبهبل ونبَةىإل
ب)ل ل ابا ونيوتصوبط تقبانينجصل(بداب  رباني    بخ صطا


