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يلمعلا ةدام
األلو ىوتسملا
ةملكلا عون ديدحت
ةملكلا األلو: بابلا

: ةملكلا عون ديدحت -1
عالةق يف تاملكلا سردي يذلا ملعلا ؛ألهن وحنلا ملع ناديم ةلمجلا
؛ يوحن ىنعم اهل حبصي ةلمج يف ةملكلا نوكت نيحو ، ضعبب اهضعب

اهريغ يف رثؤتو تاملكلا نم اهريغب رثأتت ةنيعم ةفيظو يدؤت يأ:
نأ ينعت كنإف "ثمال لعاف " ةملكلا هذه :نإ لوقت نيح تنأو . اضيأ
ةيقب يف اذكهو ام، عون نم عالةق لعافلا نيبو هنيب "عفال" اهلبق

. وحنلا باوبأ
ا منإو ،والدالاهتل، اهتينب ،وال تاملكلا تاوصأ سردي ال نذإ وحنلا

. انيعم معال هيف يدؤت كالم يف ءزج يه ثيح نم اهسردي
ىلعو ، ةملكلا ددحت نأ يه يوحنلا ليلحتلا يف ةوطخ مهأ نأ ىلع
نم كليلحت باوص فقوتيو ، ةلمجلل كمهف فقوتي اهل كديدحت

. هئطخ
يهف ، افرح عفالوأ وأ امسا نوكت نأ امإ ةيبرعلا ةملكلا نأ ملعت تنأو
: امئاد كسفن لأست نأ كيلعو ثلاالةث. هذه نم دحاو نع جرخت ال

؟ فرح مأ لعف مأ مسا يهأ ؟ ةملكلا هذه عون ام
كتباجإ ؛ألن يوحنلا قيبطتل يفا ةصاخ ةيمهأ هل لا ؤسلا اذه نإ

. كلذ دعب كتاوطخ لك اهيلع برتتس هنع
: كلذو

. بارع نماإل اهل لحم وال ةينبم يهف افرح تناك نإ ةملكلا -نأ
نم اهل الدب نكلو ، ةبرعم نوكت دقو ةينبم نوكت دقف عفال تناك -نإ

ال. يصفت هفرعنس ام ىلع اهيف لمعت الت ومعم
وأ تناك ةينبم ، يبارعإ عقوم اهل نوكي نأ فالدب امسا تناك نإو -

. ةفرعم
يه يتلا ةلمجلا عون ةفرعم ىلع كنيعي ةملكلا عون نأ نع ال ضف

. ةيوحنلا ةساردلا رادم

: ةيلا تلا ةلثم يفاأل رظننلو
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. يلع ءاج 1-ام
.{ اًرَشَب اَذَه 2-{اَم

. لوسر دمحم امنإ -3
.{ ْمُهَل َتْنِل ِهَّللا َنِم ٍةَمْحَر اَمِبَف }-4

.{ ِضْرَأْلا يِف اَمَو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم ِهَّلِل ُحِّبَسُي }-5
؟ مداق ايلع نأ كاردأ 6-ام

؟ مويلا تلكأ 7-ام
! ءامسلا لمجأ 8-ام

اهعون نكلو "ام"، يه لمجلا هذه يف ةكرتشملا ةملكلا نأ ىرت تنأف
: ىرخ األ لمجلا يف هنع فلتخي لمجلا ضعب يف

،وال بارع نماإل هل لحم ال يفن فرح ىلو األ ةلمجلا يف يهف -1
. يفنلا وهو ىنعملا ةيحان نم إال ةلمجلا تاملك ةيقب ىلع اهل ريثأت
اهنكلو ، بارع نماإل هل لحم ال يفن فرح ةيناثلا ةلمجلا يف يهو -2
اذه" " ةملكف ، ةلمجلا تاملك ىلع رثؤت اهنأ ؛يأ: سيل لمع ةلماع

اهربخ " ارشب " ةملكو عفر، لحم يف نوكسلا ىلع ينبم اهمسا
. ةحتفلا ب بوصنم

َّفك ، بارع نماإل هل لحم ال ّفاك فرح ةثلا ثلا ةلمجلا يف يهو -3
. لمعلا نع "نإ"

. رورجملا و رجلا فرح نيب دئاز فرح ةعبارلا ةلمجلا يف يهو -4
يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ةسماخلا ةلمجلا يف يهو -5

." حبسي " لعفلل لعاف عفر؛ألهن لحم

ةملكلا عون ديدحت

يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ةسداسلا ةلمجلا يف يهو -6
ةيلعفلا ةلمجلا وه ربخلا ربخ،و هل نوكي نأ ،والدب أدتبم عفر لحم

. هدعب
يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ةعباسلا ةلمجلا يف يهو -7

. هدعب لعفلل هب لوعفم بصن لحم
لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ةنماثلا ةلمجلا يف يهو -8

ربخ. هدعب ةيلعفلا ةلمجلا ،و أدتبم عفر
اآلةيت: ةلئس يفاأل رظننل مث

؟ يلع رضح له -1
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؟ يلع رضح ىتم -2
؟ مويلا رضح نَم -3

. بارع نماإل هل لحم ال ماهفتسا فرح "له" ةملك
فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا " ىتم " ةملكو

. نامز
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا "نم" ةملكو

افرح نوكت دقف ؛ ادحاو اعون تسيل ماهفتس اال تاملك نأ كلذ ىنعمو
دقف ، دحاو يبارعإ عقوم يف نوكت ال امسا نوكت نيح يهو ، امسا وأ

رج. وأ بصن وأ عفر لحم يف نوكت
اهعقومل كمهف هيلع بترتي ةملكلا عونل كديدحت نأ نذإ ىرت تنأف

يف كيدهي امم ىرخ األ تاملكلا ب اهتق علوال ةلمجلا يف اهتفيظولو
. ةيوحنلا ةسرادلل ةيساس األ ةياغلا وهو ، دوصقملا ىنعملا ىلإ ةياهنلا

وحنلا ةسارد يف لمعتسي نيح نيسرادلا ضعب ئطخي : ةظوحلم
كلذو ، طرش ةادأ وأ يفن ةادأ وأ ماهفتسا ةادأ : لوقيف ،" ةادأ " ةملك
، ةادأ اهيف سيل - ةاحنلا اهددح -امك ةيبرعلا ةملكلا أطخ؛ألن هلك

األ ةلثم األ تبرعأ كنأ ولو ريغ، سيل فرح وأ لعف وأ مسا يه إوامن
نع"له- تلقو ةريخ

ةملكلا عون ديدحت
اإل اهعقوم ةفرعم ىلع كلذ كناعأ امل ماهفتسا ةادأ اهنإ نم" - ىتم

. تاملك نم اهولتي امب اهطابترا ،وال يبارع
( ءانبلا و بارع (األ ةملكلا حةلا

:" ءانبلا و بارع "اإل ةملكلا 2-حةلا
ةملكلا ،امأ لماعلا ريغتل اهرخآ ريغتي يتلا ةملكلا يه ةبرعملا ةملكلا و

. لماوع نم اهيلع ريغتي امهم اهرخآ ريغتي ال يتلا يهف ةينبملا
ثمال:

اذه رضح ٌديز رضح
اذه تيأر اًديز ُتيأر
اذهب تررم ٍديزب ُتررم

- تيأر - رضح " يه يتلا لماوعلا ريغتل اهرخآ لكش ريغت ديز" " ةملك
نود اذه" " ةملك تيقب نيح ىلع ، ةبرعم ةملك كلذب يهو بـ" تررم

. ةينبم ةملك نذإ يهف ؛ اهسفن لماوعلا ريغت مغر رييغت
امإو ةينبم امإ يهف ؛ نيتلا حلا نيتاه نم حةلا نع جرخت ال ةملك لكو
ةبرعمو ةينبم نوكت ال ةملكلا نأ امك ةثلا، حةلاث كانه تسيلو ، ةبرعم

. دحاو تقو يف
يلا: تلا لا ثملا يف رظننلو

. احابص ةنيدملا ىلإ دمحم بهذ
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انلق: ةلمجلا هذه انبرعأ اذإف
. حتفلا ىلع ينبم ٍضام لعف : بهذ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دمحم
نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح ىلإ:

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ىلإب رورجم : ةنيدملا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز :ظفر احابص

( ءانبلا و بارع (األ ةملكلا حةلا
تاملكلا نأو ، ناتينبم ناتملك " "و"ىلإ بهذ " نيتملكلا نأ ىرت تنأف

. ةبرعم تاملك " احابص "و" ةنيدملا "و" دمحم "
يف اهمدختست يتلا تارابعلا لا معتسا يف اققدم نوكت نأ يغبنيو

: لوقن انأ تظح ال كلعلو ، ءانبلا و بارع نماإل لك
. ةحتفلا ىلع وأ ةحتفلا ب ينبم : لقن ملو ، حتفلا ىلع ينبم

. مضلا ىلع وأ مضلا ب عوفرم : لقن ملو ، ةمضلا ب عوفرمو
: لوقن ءانبلا حةلا يفف

. مضلا ىلع ينبم

. رسكلا ىلع ينبم

. حتفلا ىلع ينبم
. نوكسلا ىلع ينبم

رورجم وأ بوصنم وأ عوفرم ةملك ركذن نأ الدب بارع حةلااإل يفو
: لوقنف موزجم وأ

. ةمضلا ب عوفرم
. ةحتفلا ب بوصنم
. ةرسكلا ب رورجم

. نوكسلا ب موزجم
بارع اإل

: بارع 3-اإل
نم اهعقوم ددحتو ةملكلا رخآ يف عقت يتلا علاالةم وه بارع اإل

اهيف ببستي نأ علاالةمالدب هذهو اهيف، اهتفيظو ددحت ؛يأ: ةلمجلا
امك دارملا ىنعملا بسح ريغتي ةملكلا عقوم ناك املو ، نيعم لماع

. كلذك ريغتت بارع عالةماإل نإف ، لماوعلا ريغتت
ةملك نأ ىرن " احابص ةنيدملا ىلإ دمحم بهذ " ةقباسلا ةلمجلا يفف
اهعقوم ىلع تلد يتلا اهبارعإ عالةم يهو ، ةمضلا ب ةعوفرم " دمحم "
لعفلا ،و برعملا يه " دمحم " ةملكف ال، عاف اهنوك يهو اهتفيظو وأ

. بارع عالةماإل ةمضلا ،و لماعلا وه " بهذ "
وه لماعلا ،و برعم وهف ، ةرسكلا ب رورجم مسا " ةنيدملا " ةملك كلذكو

فرظ " احابص " ةملكو . بارع عالةماإل ةرسكلا "،و "ىلإ فرحلا
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"،و بهذ " لعفلا وه هيف لماعلا ،و برعم مسا يهف ، ةحتفلا ب بوصنم
لومعم ةبرعملا ءامس األ هذه نم مسا لكو . بارع عالةماإل ةحتفلا

. بارع اإل هيف لمع يذلا لماعلل
كبارعإ دنع اهب اطيحم نوكت نأ الدب ناكرأ -هل نذإ - بارع فاإل

: يهو ، ةملكلا
علاالةم. بلجي يذلا وهو : لماع -1

علاالةم. اهرخآ يف عقت يتلا ةملكلا وهو : لومعم -2
ةيلعافلا لثم - اهتفيظو -يأ ةملكلا ىنعم ددحي يذلا وهو : عقوم -3

. اهريغو ةيفرظلا و ةيلوعفملا و
باوبأ يف هفرعت ام ىلع ع قوم لك ىلإ زمرت يتلا يهو 4-عالةم:

. وحنلا
بارع اإل

اننكل ، ةيرظن تاجلا عم ميدقت باتكلا اذه فده نم سيل : ةظوحلم
. يبرعلا يوحنلا ركفلا يف يرهوج رصنع لماعلا نأ ىلإ تفلن

بارع اإل تام عال
: بارع اإل تام 4-عال

ريغ عراضملا لعفلا و نكمتملا االمس اهنأب ةبرعملا ةملكلا ةاحنلا ددحي
. ةوسنلا نون وأ ديكوتلا نونب لصتملا

. نكمتم ريغ مساو ، نكمتم مسا : نيمسق مسقني - ملعت واالمس-امك
هتقطن اذإ يذلا وهو ، فرحلا ب طلتخي ال يذلا وهف نكمتملا امأاالمس

نود هيلع لدي يذلا ءيشلا ةروص روفلا ىلع كنهذ ىلإ بلج
- باتك - لجر ": لوقت نيح تنأف ؛ فورحلا نم فرحب هسابتلا
نم هجو يأب فرحلا وال لعفلا هبشت ال اهنم ةملك لك نإف " ةرجش

وهاالمس ءامس نماأل عونلا اذهو . اهتينب يف ةصاخبو ، هبشلا هوجو
. انكمتم امسا ىمسي اهنم دحاو لكو ، برعملا

يه: نذإ تابرعملا ف
. نكمتملا 1-االمس

. ةوسنلا نونب وأ ديكوتلا نونب لصتملا ريغ عراضملا لعفلا -2
يه: ، ةصاخ عالةم اهنم لكل ، عبرأ حاالت بارع لوإل

. ةمضلا عوالهتم عفرلا -1
. ةحتفلا عوالهتم بصنلا -2

. ةرسكلا جلارعوالهتم -3
. نوكسلا عوالهتم مزجلا -4

. تاكرحلا ب بارع باإل فرعُت يتلا يه تام علاال هذهو
حةلا: لكل ةلثمأ ىلع اآلن بردتنلو

. اباتك دمحم أرقي -1
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : أرقي

بارع اإل تام عال

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دمحم
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اباتك

. وحنلا باتك تيبلا يف دمحم أرقي -2
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح يف:

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم يفب رورجم مسا : تيبلا

. فاضم وهو ، ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : باتك
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : وحنلا

، ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا ب بصني ملا سلا ثنؤملا عمج نأ ملعت تنأو
: لوقتف ، ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا ب رجي فرصلا نم عونمملا نأو

. ةريثك نكامأ يف ًةرمثم ٍتارجش تيأر
عمج ؛ألهن ةحتفلا نع ةباين ةرسكلا ب بوصنم هب لوعفم : تارجش

سملا. ثنؤم
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم ةفص : ةرمثم

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح يف:
؛ألهن ةرسكلا نع ةباين ةحتفلا هرج عوالةم يفب رورجم : نكامأ

. فرصلا نم عونمم
. ةرهاظلا ةرسكلا ب ةرورجم ةفص : ةريثك

" ةرمثم " ةملكف ، فوصوملا لصأ بسح ةفصلا انبرعأ اننأ ىرت تنأ "
وه بصنلا يف لص ،واأل ةبوصنم يهو " تاريجش " ةملكل ةفص

عمج ةملكلا نوك وهو ضراع ببسل تءاج دقف ةرسكلا ،امأ ةحتفلا
نكامأ : اهفوصومو ةيناثلا ةفصلل ةبسنلا لاب حلا كلذكو ساملا، ثنؤم

." ةريثك
بارع اإل اهيمسن ي تلا يهو تاكرحلا هذه ريغ ىرخأ تام عال كانهو

. نونلا و ءايلا و واولا و األفل يهو ، فورحلا ب
. ءايلا ب رجيو بصنيو باألفل عفري ىنثملا ف

بارع اإل تام عال

. ءايلا ب رجيو بصنيو واولا ب عفري ملا سلا ركذملا عمجو
. ءايلا ب رجتو باألفل بصنتو واولا ب عفرت ةتسلا ءامس واأل

. اهفذحب مزجتو بصنتو نونلا توبثب عفرت ةسمخلا واألعفلا
: ةلثمأ
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. نيباتك نابلا طلا أرقي -1
. ىنثم ألهن باألفل عوفرم لعاف : نابلا طلا

. ىنثم ألهن ءايلا ب بوصنم هب لوعفم : نيباتك
. نيرداقلا نم نوعلا نوبلطي نوجاتحملا -2

سملا. ركذم عمج ألهن واولا ب عوفرم أدتبم : نوجاتحملا
، ةسمخلا نماألعفلا ألهن نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : نوبلطي

." أدتبملا ربخ ةلمجلا "و لعاف واولا و
سملا. ركذم عمج ألهن ءايلا ةرج عوالةم نمب رورجم مسا : نيرداقلا

. ريفو اذملا هوبأ راص -3
و فاضم وهو ، ةتسلا ءامس نماأل ألهن واولا ب عوفرم راص مسا : هوبأ

. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم ريمض ءاهلا

وهو ، ةتسلا ءامس نماأل ألهن باألفل بوصنم راص ربخ اذملا:اذ
. ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم لا ،مو فاضم

ُساَّنلا اَهُدوُقَو يِتَّلا َراَّنلا اوُقَّتاَف اوُلَعْفَت ْنَلَو اوُلَعْفَت ْمَل ْنِإَف }
.{ ُةَراَجِحْلا َو

نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم بلقو يفنو مزج فرح مل:
. بارع

واولا ،و نونلا فذح همزج عوالةم ملب موزجم عراضم لعف : اولعفت
. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فطع فرح : واولا
نما هل لحم ال نوكسلا لعى ينبم لا بقتساو يفنو بصن فرح نل:

. بارع إل
بارع اإل تام عال

واولا ،و نونلا فذح هبصن عوالةم نلب بوصنم عراضم لعف : اولعفت
. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض

. ةلعلا فرح فذحب مزجت ةلتعملا األعفلا
.{ اًحَرَم ِضْرَأْلا يِف ِشْمَت {اَلَو

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يهن فرح ال:
،و ةلعلا فرح فذح همزج بالعوالةم موزجم عراضم لعف : ِشمت

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا
: تاهيبنت

: طورشب عمجلا ىلع قلطي حلطصم ملا سلا ركذملا عمج
. درفم هل نوكي 1-نأ

. اركذم درفملا نوكي 2-نأ
. لقاع ىلع لدي 3-نأ

. عمجلا دنع درفملا اذه ملسي 4-نأ
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ريغتي ال نوسردم : هعمجن نيحو ، لقاع ، ركذم ، درفم : سردم ةملكف
و ةحوتفم لا ودلا ةمومضم ميملا تلظ دقف ، درفملا ةئيه يف ءيش

سملا. ركذم عمج هنإ : لوقن كلذلو ؛ ةروسكم ةفعضم ءارلا
ىرن لا جر : هعمجن نيحو لقاع ، ركذم ، درفم يهف لجر تملك امأ
ةحوتفم تناك نأ دعب ةروسكم تراص ءارلا ،ف تريغت درفملا ةئيه

، رسُك ،لب ملسي مل درفملا نأ ؛يأ ةمومضم تناكو ميجلا تحتفو
. ريسكت عمج ىمسي كلذلو

ركذم عمج كلذ عم عمُجو ةقباسلا طورشلا نم اطرش االمس دقف اذإف
ملا. سلا ركذملا عمجب اقحلم ه يمسن اننإف سملا،

بارع اإل تام عال

قحلم يهف }؛ َنيِمَلا َعْلا ِّبَر ِهَّلِل ُدْمَحْلا } نومَلا ع عمجت :عمَلا ةملك ثمال:
. لقاع ىلع لدت ال ملا؛ألاهن سلا ركذملا عمجب

ملا؛ألهن سلا ركذملا عمجب قحلم { ِباَبْلَأْلا وُلوُأ ُرَّكَذَتَي اَمَّنِإ } ولوأ ةملكو
. اهعون نم درفم اهل سيل

." خلإ ... نوعبرأ - نوث -ثال نورشع ": دوقعلا ظافلأ كلذكو
يهف }؛ َباَسِحْلا َو َنيِنِّسلا َدَدَع اوُمَلْعَتِلَو } نونس : عمجت ةنس ةملكو

. لقاع ريغ ثنؤم ىلع لدت ملا؛ألاهن سلا ركذملا عمجب قحلم
ةفاضملا " نينس " ةملك مادختسا سانلا ةنسلأ ىلع رثكي : ةظوحلم

: نولوقيف أطخ، وهو ءايلا ةددشم
. هتسارد ّينس لا وط اقوفتم ناك

تفيضأ اذإف "؛ نينس " يه ةملكلا أطخ؛ألن انه ءايلا فيعضتف
: لوقن امك ، هتسارد يِنِس لا وط : لوقنف ريغ، سيل نونلا تفذح

. ةسردملا يسردمب تعمتجا
داكت "نه"فال ةملك امأ نه،وذ. مح،مف، بأ،خأ، يه: ةتسلا ءامس األ

ا برعت يهو ، ةسمخ أباهن ءامس األ هذه ترهتشا كلذلو اآلن؛ لمعتست
: نيطرشب اهب صاخلا بارع إل

. ادرفم االمس نوكي 1-نأ
. ملكتملا ءاي ريغ ىلإ افاضم نوكي 2-نأ

: لثم ، ايداع ابارعإ برعي هنإف امهنم اطرش االمس دقف نإف
. ةبسانملا ةكرح اهروهظ عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : يخأ ءاج

. ىنثم ألهن باألفل عوفرم لعاف : كاوخأ ءاج
عمجب قحلم ألهن ءايلا ب بوصنم هب لوعفم : صاصتخ اال يوذ رشتسا

ملا. سلا ركذملا
بارع اإل تام عال

واو ،وأ نينث اال فلأ ىلإ دنسأ عراضم لعف لك : ةسمخلا األعفلا
. ةبطاخملا ءاي ،وأ ةعامجلا
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ألن: ةسمخ يهو
لدي ريمض ،وأ ركذملا ىنثملا ىلع لدي ريمض ، ناعون نينث اال فلأ

: ثنؤملا ىنثملا ىلع
نابتكت نابلا طلا نابتكي نابلا طلا

ىلع لدي ريمضو ، نيبطاخملا ىلع لدي ريمض : ناعون ةعامجلا واوو
: نيبئاغلا

نوبتكي مه نوبتكت متنأ
. ةسمخ نذإ عومجملا ،ف نيبتكت تنأ : دحاو عون ةبطاخملا ءايو

ردقملا بارع واإل رهاظلا بارع اإل

: ردقملا بارع واإل رهاظلا بارع 5-اإل
ب ةعوفرم اهنأب ةملك انبرعأ انأ ةقباسلا ةلثم يفاأل تظح ال كلعل
اهنأب ةثلا ،ثو ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم اهنأب ىرخأو ، ةرهاظلا ةمضلا
اإل هيمسن يذلا وه عونلا اذهو . اذكهو ، ةرهاظلا ةرسكلا ب ةرورجم

ةملكلا نم ريخ األ فرحلا نأ ملعت تنأو . ةرهاظلا تام بعلاال بارع
هذه يقلتل صحلا هنأ هيلع علاالةم روهظ ىنعمو ، بارع اإل لحم وه

علاالةم.
اهعقوم اهيضتقي يتلا بارع عالةماإل اهيلع رهظت ال تاملك كانه نكل

تاملكلا هذه نأ ىلإ تام علاال روهظ مدع عجري ،وال ةلمجلا يف
بارع اإل هيمسن بارع نماإل عونلا اذهو ، ىرخأ بابسأ ىلإ لب ةينبم
نوكت دق امك تاكرح نوكت دق ةردقملا تام وعلاال ةردقملا تام بعلاال

. ةلثم نماأل رهظي امك افورح
يه: ثالةث بابسأ ةردقملا تام بعلاال بارع لوإل

. بارع عالةماإل لمحتل ةملكلا نم ريخ األ فرحلا ةيح صال مدع -1
. هبسانت ةنيعم ةكرح يضتقي فرح دوجو -2

هب. هيبش وأ دئاز رج فرح دوجو -3
عال لمحتل ةملكلا نم ريخ األ فرحلا ةيح صال مدع األلو: عونلا -1

: بارع ةماإل
ال-نأ يقث وأ ارذعتم - ةلعلا فورح نم فرحب ةيهتنم ةملكلا تناك اذإ
، ةرسكلا و ةحتفلا و ةمضلا يه ساس يفاأل بارع اإل ةكرح ألي لبقتي

؛يأ:نأ دملا فورح ضاعبأ - نويوغللا لوقي -امك تاكرحلا هذهو
نم ءزج ةرسكلا نماألفل،و ءزج ةحتفلا ،و واولا نم ءزج ةمضلا

. ءايلا
يلا: تلا وحنلا ىلع اهبيت رت نكمي عونلا اذه نم يتلا تاملكلا و

ردقملا بارع واإل رهاظلا بارع اإل
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. روصقملا أ-االمس
. صوقنملا ب-االمس

اآلرخ. لتعملا عراضملا لعفلا ج-
: روصقملا أ-االمس

تاكرحلا هيلع ردقتو ةمز، ال فلأ هرخآ يف يذلا برعملا االمس وهو
ةردقم ةكرحب هبرعن كلذلو ؛ اقلطم ةكرحلا لبقت ال ثلاالث؛ألناألفل
عماألفل، ةكرحلا دوجو ةلا حتسا ؛يأ: رذعتلا اهروهظ نم عنم

: لوقنف
. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : ىتف ءاج

اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : ىتف تيأر
. رذعتلا

نم عنم ةردقم ةرسك هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ىتفب تررم
. رذعتلا اهروهظ

ب هرج ،عم نوني ال هنإف فرصلا نم اعونمم روصقملا االمس ناك اذإو
: لوقنف عبتم وه امك ةحتفلا

. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : ىسوم ءاج
اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : ىسوم تيأر

. رذعتلا
. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب رورجم : ىسومب تررم

: صوقنملا ب-االمس
، ةرسك اهلبق ةددشم ريغ ةمز ال ءاي هرخآ يذلا برعملا االمس وهو

ألن كلذو ؛ ةرسكلا و ةمضلا امه طقف ناتكرح هيلع ردقت االمس اذهو
اال رسعيف ةليقث ةكرح ةمضلا ،و اهلبق ام رسك اهبساني ةدودمملا ءايلا

، انركذ امك ءايلا نم ءزج ةرسكلا نأ امك مض، ىلإ رسك نم لا قتن
؛ تاكرحلا فخأ يهف ةحتفلا اهنم،امأ ءزجب ءايلا كيرحت لقثتسيو

: لوقنف ، ءايلا ىلع رهظت كلذلو
. لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمض ب عوفرم لعاف : يضاقلا ءاج

ردقملا بارع واإل رهاظلا بارع اإل
. لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكب رورجم : يضاقلا ب تررم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : َيضاقلا تيأر
نيونتب اهنع ضوعو ، هؤاي تفذح ةركن صوقنملا االمس ناك اذإف

: لوقنف ، طقف رجلا و عفرلا يتلا ح يف كلذو ، ضوعلا نيونت ىمسي
نم عنم ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : ٍضاق ءاج

. لقثلا اهروهظ
نم عنم ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةرسكب رورجم : ٍضاقب تررم

. لقثلا اهروهظ
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. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اًيضاق تيأر
ىهتنم ةغيص نم هنوكل فرصلا نم اعونمم صوقنملا االمس ناك نإو

اهيف، هتركن نيونت تفذحو ، رجلا و عفرلا عالةم هيف تردق عومجلا
، بصنلا عالةم ترهظأو ، ضوعلا نيونت اهنع تضوعو ءايلا تفذحو

: لوقتف
نم عنم ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ربخ : ٍراوج هذه

. لقثلا اهروهظ
نم عنم ةفوذحملا ءابلا ىلع ةردقم ةحتفب رورجم : ٍراوجب تررم

. لقثلا اهروهظ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : َيراوج تيأر
اآلرخ: لتعملا عراضملا لعفلا ج-

افلأ هرخآ ناك اذإف ءاي، وأ اواو وأ افلأ هرخآ نوكي نأ امإ لعفلا اذهو
يفاالمس هانيب يذلا وحنلا ىلع بصنلا و عفرلا اتكرح هيلع تردق

عالةماإل هيف رهظتف مزجلا حةلا يف ،امأ رذعتلا ببسب ؛يأ روصقملا
: لوقنف ، ةلعلا فرح فذح يه يتلا بارع

ردقملا بارع واإل رهاظلا بارع اإل
نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف : ريخلا ىلإ ىعسي وه

. رذعتلا اهروهظ
عوالةم نلب بوصنم عراضم لعف : هيلع ضرعت امب ىضري نل هنإ

. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتف هبصن
همزج عوالةم ةيهانلا بال موزجم عراضم لعف هللا: ريغ َشخت ال

. ةلعلا فرح فذح
يه طقف ةدحاو ةكرح هيلع تردق ءاي وأ اًواو فرحلا رخآ ناك نإف
ألهن مزجلا رهظي كلذكو ، اهتفخل ةحتفلا هيلع رهظتو ، لقثلل ةمضلا

: لوقنف ، ةلعلا فرح فذحي
عنم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف : ريخلا ىلإ سانلا وعدي وه

. لقثلا اهروهظ نم
نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف : نيقيلا ريخلا ب كيتأي وه

. لقثلا اهروهظ
هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : ءيسملا نع َوفعي نأ بحي

. ةرهاظلا ةحتفلا
ةحتفلا هبصن عوالةم نلب بوصنم عراضم لعف : مويلا َيتأي نل

. ةرهاظلا
همزج عوالةم ةيهانلا بال موزجم عراضم لعف ريخ: ىلإ إال ُعدت ال

. ةلعلا فرح فذح



XII

فرح فذح همزج عوالةم ملب موزجم عراضم لعف : سمأ ِتأي مل
. ةلعلا
: هيبنت

،امأ ةكرحلا روهظ ةلا حتسا ينعي رذعتلا نأ لقثلا و رذعتلا نيب قرفلا
،ثمال: قطنلا يف اهلقث عم اهروهظ ناكمإ ينعيف لقثلا

ىتفلا تب ررم ىتفلا تيأر ىتفلا ءاج
ردقملا بارع واإل رهاظلا بارع اإل

ىلإ اهتريغ إالاذإ عماألفل ةرسكلا و ةحتفلا و ةمضلا روهظ ليحتسي
يف رييغت اعبط اذهو ، ؤتفلا وأ أتفلا ءاج : لوقت نأك رخآ، فرح

. ةملكلا
: لوقن نيح امأ

يضاقلا ب تررم يضاقلا ءاج

نم ريبك ردق عم ءايلا عم ةرسكلا و ةمضلا قطنت نأ عيطتست كنإف
: لقثلا

يضاقلا ب تررم يضاقلا ءاج
: هبسانت ةنيعم ةكرح يضتقي فرح دوجو : يناثلا عونلا -2

يه يتلا ملكتملا ءاي ؛ألن ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا يفاالمس كلذو
اذهو ، ةرشابم نماالمس ريخ األ فرحلا دعب نوكت هيلإ فاضم

يضتقت ملكتملا ءاي نكلو ، بارع اإل تام عال عضوم وه ريخ األ فرحلا
اروسكم نوكي نأ الدب ريخ األ فرحلا نأ ؛يأ اهبسانت ةرسك دوجو
نكمي ،وال ةرسكو ةحتفو ةمض -يفاالمس- بارع اإل تام عوال

. دحاو تقو يف نيتكرحب دحاولا فرحلا كيرحت
ثلاالث بارع اإل تاكرح ردقتف بارع اإل ةكرحو ءايلل ةبسانملا ةرسك

: لوقتف ةبسانملا ةكرح ببسب
نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : يقيدص ءاج

. ةبسانملا ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ
ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : يقيدص تيأر

. ةبسانملا ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم
لبق ام ىلع ةردقم ةرسك هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : يقيدصب تررم

. ةبسانملا ةكرح اهروهظ نم عنم ءايلا
: لوقتف ملا، سلا ثنؤملا عمجو ريسكتلا عمج ىلع اضيأ كلذ قدصيو

يتاوخأ تءاج يئاقدصأ ءاج

ردقملا بارع واإل رهاظلا بارع اإل

يتاوخأ تيأر يئاقدصأ تيأر
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يتاوخأب تررم يئاقدصأب تررم
س ركذم عمج ،وأ ىنثم ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا االمس ناك اذإ امأ

: لوقتف بارع اإل تام عال هيلع ردقت املا،فال
باألفل. عوفرم لعاف : ياقيدص ءاج

." ملكتملا ءاي يف ةمغدملا " ءايلا ب بوصنم هب لوعفم : ّيقيدص تيأر
ءاي يف ةمغدملا " ءايلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ّيقيدصب تررم

." ملكتملا
يف تمغدأ مث ءاي تبلقنا يتلا " واولا ب عوفرم لعاف : ّيسدنهم ءاج

." يوسدنهم : اهلصأ ، ملكتملا ءاي
." ملكتملا ءاي يف ةمغدملا " ءايلا ب بوصنم هب لوعفم : ّيسدنهم تيأر

ءاي يف ةمغدملا " ءايلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ّيسدنهمب تررم
." ملكتملا

هيلع ردقتف ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا صوقنملا وأ روصقملا امأاالمس
افنآ، ةروكذملا بابس ،لبلأل اهيلإ هتفاضإ ببسب ال بارع اإل تاكرح

:" روصقملا " لوقتف
. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : ياتف اذه

اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : ياتف تيأر
. رذعتلا

نم عنم ةردقم ةرسك هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ياتفب تررم
. رذعتلا اهروهظ

:" صوقنملا "
ءاي يف ةمغدملا " ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : ّيماحم ءاج

." ملكتملا
يف ةمغدملا ءايلا ىلع " ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ّيماحم تيأر

." ملكتملا ءاي
ءايلا ىلع ةردقم ةرسك هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ّيماحمب تررم

." ملكتملا ءاي يف ةمغدملا "
: دئازلا ب هيبش وأ دئاز رج فرح د وجو : ثلا ثلا عونلا -3

ردقملا بارع واإل رهاظلا بارع اإل
فورح يهو كلذ، دعب لوقلا اهيف لصفن فوس ةدئازلا رجلا فورحو
كلذ عم اهنكلو ، ةيبرعلا يف رجلا اهيضتقي يتلا ةفيظولا يدؤت ال

نم عنم ةردقم عبالةم هبرعنف ، هرجتف اهدعب يذلا يفاالمس رثؤت
- بارع اإل لحم ؛ألن دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ

: لوقنف . دحاو تقو يف نيتم عال لمحتي -ال قبس امك
ةردقم ةمضب عوفرم لعاف لجر دئاز، رج فرح نم : لجر نم ءاج ام

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم
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بوصنم هب لوعفم لجر دئاز، رج فرح نم : لجر نم تيأر ام
رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب

. دئازلا
نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم " سيل " ربخ :{ ٍرِطْيَسُمِب ْمِهْيَلَع َتْسَل }

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ
نوكت دقو ، ةقباسلا ةلثم يفاأل امك ، ةكرح ةردقملا علاالةم نوكت دقو

: لثم ، افرح
أدتبم نيصلخم دئاز، رج فرح نم : كلذ نولعفي نيصلخم نم له
فرح عبالةم لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم واوب عوفرم

. دئازلا رجلا

ةردقم ءايب بوصنم " سيل " ربخ دئاز، رج فرح ءابلا : نينمؤمب اسيل
. دئازلا رجلا فرح عبالةم لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم
بوصنم " سيل " ربخ نينمؤم دئاز، رج فرح ءابلا : نينمؤمب اوسيل
رجلا فرح عبالةم لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ءايب

. دئازلا
: لوقتف ، اهواوو بر وهف دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح امأ

. ةعفان ةراض بر
. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:

لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : ةراض
. دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب

ردقملا بارع واإل رهاظلا بارع اإل
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ةعفا

ب هيبش رج فرح َّبُر واو واولا : هلودس ىخرأ رحبلا جومك ليلو
لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم ليل ، دئازلا

." هربخ ةيلعفلا ةلمجلا "و دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا
: حضاو طخب ةبوتكملا تاملكلا برعأ : بيردت

.{ هَّللا ىَدُه ىَدُهْلا {َّنِإ
.{ ٌمْلِع ِهِب َكَل َسْيَل اَم ُفْقَت {َوال

.{ اًهَلِإ ِهِنوُد ْنِم َوُعْدَن {ْنَل
.{ اًحَرَم ِضْرَأْلا يِف ِشْمَت {اَلَو
.{ اَيْنُّدلا َنِم َكَبيِصَن َسْنَت {اَلَو

.{ ِديِبَعْلِل ٍماَّلَظِب َكُّبَر اَمَو }
.{ ْمُكَنْيَبَو يِنْيَب اًديِهَش ِهَّللا ِب ىَفَك {ْلُق

.{ يِّبَر ِرْمَأ ْنِم ُحوُّرلا {ِلُق
.{ ٌناَطْلُس ْمِهْيَلَع َكَل َسْيَل يِداَبِع {َّنِإ
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.{ ٍناَطْلُس ْنِم اَهِب ُهَّللا َلَزْنَأ {اَم
.{ يِدَتْهُمْلا َوُهَف ُهَّللا ِدْهَي {ْنَم

.{ ْمِهِئاَبآِل اَلَو ٍمْلِع ِمْن ِهِب ْمُهَل {اَم
األلو عونلا
: ءانبلا -6

ةدحاو عالةم مزلي ةملكلا رخآ نأ ؛يأ ةدحاو حةلا ةملكلا موزل ءانبلا
. بارع يفاإل انفرع ام سكع ىلع ، لماوعلا ريغتب ريغتت ال

يه: ، عاونأ ثالةث ةينبملا تاملكلا و
. فورحلا لك أ-

األعفلا. ضعب ب-

. ءامس األ ضعب ج-
األلو: عونلا

ب رثأتت ال اهنأ ؛يأ بارع نماإل اهل لحم ال يهو ، ةينبم اهلك فورحلا
ال عاف نوكت ،فال ةلمجلا نم اعقوم لتحت ال اهنأ كلذ ىنعمو ، لماوعلا

نوفرعي ةاحنلا نأ ركذت كلعلو كلذ، ريغ وأ ازييمت الوأ وعفم وأ
لقتسم ىنعم هل سيل هنأ ،يأ هريغ يف ىنعم ىلع لد ام هنأب فرحلا
اذهو ، ةيبارعإ حةلا هنع جتنت ةلمجلا يف عقوم هل نوكي نأ يضتقي

ناكأ ءاوسو ، بارع نماإل هل لحم ال فرحلا :نإ انلوق ىنعم وه
: لوقنف ، ينبم امئاد وهف لماع ريغ مأ هريغ يف ال ماع فرحلا

نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح ديز؟ رضح له
. بارع

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح يلع: ءاج ام
. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح : ملقلا ب بتكا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح يلع: اي
نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم بيصنو ديكوت فرح : مئاق اديز نإ

. بارعإ لا
. اهعيمج فورحلا يف اذكهو

يناثلا عونلا
األعفلا: ضعب : يناثلا عونلا

نونب وأ ةرشابملا ديكوتلا نونب لصتملا ريغ عراضملا لعفلا نأ انركذ
نماأل رثكأ ةينبملا نأاألعفلا كلذ ىنعمو ، برعملا لعفلا وه ةوسنلا

: يهو ، ةبرعملا عفلا
. يضاملا لعفلا أ-

األرم. لعف ب-
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. ةوسنلا نونب وأ ةرشابملا ديكوتلا نونب لصتملا عراضملا لعفلا ج-
: يضاملا لعفلا -1

. مضلا ،و نوكسلا ،و حتفلا :، ءانبلا يف ثالثحاالت يضاملل
اال فلأ هب تلصتا اذإ ،وأ ءيش هب لصتي مل اذإ حتفلا ىلع ىنبيف -1

: لوقن ، ثينأتلا ءات وأ نينث
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بلا طلا مهف

فرح ثينلأتلل ءاتلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ةبلا طلا ِتَمهف
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم

ىلع ينبم ريمض ،واألفل حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : امهف نابلا طلا
. لعاف عفر لحم يف نوكسلا

نم عنم ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعاف : ريخلا ىلإ دمحم ىعس
. رذعتلا هروهظ

رئامضو ، كرحتم عفر ريمض هب لصتا اذإ نوكسلا ىلع ىنبيو -2
، ةبطاخم وأ بطاخم وأ ملكتمل لعافلا ءات يه: ةكرحتملا عفرلا

ىنثملا ريمضو
يناثلا عونلا

، تابطاخملا عمجو ، نيبطاخملا عمجو ، نيملكتملا عمجو ، بطاخملا
: لوقنف ، ةوسنلا نونو

عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سردلا ُتْمهف
. كرحتم

عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سردلا َتْمهف
. كرحتم

عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سردلا ِتْمهف
. كرحتم

عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سردلا اَمُتْمهف
. كرحتم

عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سردلا اَنْمهف
. كرحتم

عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سردلا مُتْمهف
. كرحتم

عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سردلا نُتْمهف
. كرحتم

ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : سردلا َنْمهف تابلا طلا
. كرحتم عفر
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: لوقتف ةعامجلا واوب هلا صتا دنع مضلا ىلع ىنبيو -3
واوب هلا الصت مضلا ىلع ينبم ضام لعف : سردلا اومهف الب طلا

. ةعامجلا
ال ةفوذحملا ءايلا ىلع مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوشم األوالد

." اويشم : لعفلا لصأ " ةعامجلا واوب هلا صت
واولا ىلع مضلا ىلع ينبم ضام لعف : ريخلا ىلإ اوعد مه

." اووعد : لعفلا لصأ " ةفوذحملا
األرم: لعف ت-

يأ نود ةعراضملا فذح دعب عراضملا لعفلا نم األرم لعف غاصي
: رييغت

بُتْكا - بُتْك - بُتْكَي
سِلْجا - سِلْج - سِلْجَي
حَتْفا - حَتْف - حَتْفَي

يناثلا عونلا

نأ ىلإ يدؤي ثلااليث لعفلا نم ةعراضملا فرح فذح نأ ظح تال
ىلإ أجلن كلذل ؛ ةيبرعلا يف ليحتسم اذهو ، انكاس لعفلا وأال نوكي
ةزمه وه فرحلا اذهو ، نكاسلا اذهب قطنلا نم اننكمي رخآ فرح
، نكاسلا ب قطنلا ىلإ " انلصوت " ألاهن كلذك تيمس دقو ، لصولا
ةروسكمو " بُتْكا " ةمومضم لعفلا نيع تناك اذإ ةمومضم اهقطننو

يف: لصولا ةزمه ىلإ أجلن كلذكو ،" حَتْفا ، سِلْجا " كلذ ريغ يف
قلَطْنا - قلَطْن - قلَطْنَي
ملَتْسا - ملَتْس - ملَتْسي

رفغَتْسا - رفغَتْس - رفغَتْسَي
فرح فذح دعب ةكرح هعم فرحب أدبت يتلا ىرخ امأاألعفلااأل

: ءيش ىلإ جاتحن فال ةعراضملا
جرْحَد - جرحَدُي
شِقاَن - شقاني
رَّكَذَت - ركذتي
-ْمَن ماني
-َر ىَرَي

ىلع ىنبي 1،يأ هعراضم هب مزجي ام ىلع األرم ىنبي ببسلا اذهل
ىلع ىنبيو ، ةوسنلا نون هب تلصتا وأ ءيش هب لصتي مل اذإ نوكسلا

لصتا اذإ نونلا فذح ىلع ىنبيو ال، تعم ناك نإ ةلعلا فرح فذح
اذإ حتفلا ىلع ىنبيو ، ةبطاخملا ءاي وأ ةعامجلا واو وأ نينث اال فلأب

: لوقتف ، ةرشابملا ديكوتلا نون هب تلصتا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هلصأ ؛ألن اينبم سيلو موزجم األرم لعف نأ نويفوكلا ىري 1

" ْبُتْكا " يف لصأ بالماألرم،فلا موزجم عراضم لعف مهدنع
." ْبُتْكَتِل "
يناثلا عونلا

رتتسم ريمض لعافلا و نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : حجنت دهتجا
. تنأ هريدقت ابوجو

ريمض ةوسنلا نونو ، نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : نْحجنت َنْدهتجا
. لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

لعافلا ،و ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم رمأ لعف : ريخلا يف َعْسا
. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض

ةعامجلا واوو ، نونلا فذح ىلع ينبم رمأ لعف : اوحجنت اودهتجا
. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض

ديكوتلا نونب هلا الصت حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف : ريخلا يف َّنَيَعسا
. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرشابملا

: عراضملا لعفلا ج-

: لوقتف ، ةوسنلا نونب هلا صتا دنع نوكسلا ىلع ىنبي -1
نونب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف : َنْبتكي تابلا طلا

. ةوسنلا
: هيبنت

عم ةعراضملا فرح نوكي ةوسنلا نون ىلإ عراضملا دانسإ دنع
: لوقن الءات،فال ءاي تابئاغلا

. نبتكي تابلا طلا .لب: نبتكت تابلا طلا
: طقف نونلا هيلع دازت امنإ ، لعفلا ريغتي وال

َنْبُتْكَي - بُتْكَي
نيِشمي - يشمي
نوعدي - وعدي

.{ َنْعِضْرُي ُتاَدِلا ىلا:{َوَوْلا عت قلا
يناثلا عونلا

مل ،يأ ةرشابملا ديكوتلا نون هب تلصتا اذإ حتفلا ىلع ىنبيو -2
: لثم ، ةفيفخ مأ ةليقث نونلا تناكأ ءاوس ، لصافب هنيبو اهنيب لصفي

نونب هلا الصت حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : ُدجملا َّنَحِلْفُيَل وهللا
. ةرشابملا ديكوتلا

ىلع ينبم عراضم لعف : ريخلا يف َّنَيَعْسَ أل
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. ةرشابملا ديكوتلا نونب هلا الصت حتفلا
لثم ، لعفلا نيبو اهنيب لصاف دوجول ؛ ةرشابم نونلا نكت مل اذإ امأ

، اينبم لعفلا نوكي ،فال ةبطاخملا ءاي وأ ةعامجلا واو وأ نينث اال فلأ
يلا: تلا وحنلا ىلع كلذو ، ابرعم نوكي لب

: نودجملا اهيأ نحجنتل
ديكوتلا نونو ، عفرلا ؛ تانون ثالث تعمتجا +ن؛ نوحجنت : هلصأ

: ةكرحتم ةيناثلا و ةنكاس ىلو ؛األ نينون نم ةنوكملا ةليقثلا
+و+َن+ْن+َن حجنت

: لعفلا راصف ؛ عفرلا نون تفذح
+و+َّن حجنت

، ديكوتلا نون نم ىلو األ نونلا و ةعامجلا واو ؛ نانكاس ىقتلا ف
لوقنو ، َّنُحَجْنَت : راصف ، اهيلع ةقباسلا ةمضلا دلالةل واولا تفذحف

: هبارعإ يف
واولا األثملا،و يلا وتل ةفوذحملا نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف

عفر، لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لعاف نينكاسلا ءاقتل ال ةفوذحملا
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ديكوت فرح نونلا و

: ةدجملا اهتيأ َّنِحَجْنَتَل
، لعفلا نون تفذحف ، تانون ثالث تعمتجا +ن، نيحجنت : هلصأ

. نيحجنت : راصف

45340

1.1.1.1.30Results
يوحنلا قيبطتلا
يناثلا عونلا

تفذحف ، ديكوتلا نم ىلو األ نونلا و ةبطاخملا ءاي ؛ نانكاس ىقتلا ف
: هبارعإ يف لوقنو ، اهيلع ةقباسلا ةرسكلا دلالةل ءايلا

ءايلا األثملا،و يلا وتل ةفوذحملا نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف
عفر،و لحم نوكسلا ىلع ينبم لعاف نينكاسلا ءاقتل ال ةفوذحملا

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ديكوت فرح نونلا
: هيبنت

نينكاس دوجو عم هفلأ فذحت ال نينث اال فلأ ىلإ دنسملا عراضملا
، رسكلا ب ديكوتلا نون كرحنو اهيقبن َّمَث نمو ؛ درفملا ب سبتلي ال ىتح

: لوقنف
. نادجملا اهيأ ِّناحجنتل

: حضاو طخب ةبوتكملا تاملكلا برعأ : بيردت
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ِهَّللا ِنيِد يِف َنوُلُخْدَي َساَّنلا َتْيَأَرَو ، ُحْتَفْلا َو ِهَّللا ُرْصَن َءاَج {اَذِإ
.{ اًباَّوَت َناَك ُهَّنِإ ُهْرِفْغَتْساَو َكِّبَر ِدْمَحِب ْحِّبَسَف ، اًجاَوْفَأ

.{ ىَدُهْلا ِب َةَلا َلَّضلا اُوَرَتْشا }
.{ اًروُبُث َكِلا َنُه اْوَعَد }

.{ َّنُعَمْسَتَلَو ْمُكِسُفْنَأَو ْمُكِلا َوْمَأ يِف َّنُوَلْبُتَل }
.{ ِةَمَطُحْلا يِف َّنَذَبْنُيَل }

.{ ِةَيِصاَّنلا ِب ْنَعَفْسَنَل ِهَتْنَي ْمَل ْنِئَل {اَّلَك
، ِنيِقَيْلا َنْيَع اَهَّنُوَرَتَل ،َّمُث َميِحَجْلا َّنُوَرَتَل ، ِنيِقَيْلا َمْلِع َنوُمَلْعَت ْوَل {اَّلَك

.{ ِميِعَ ّنلا ِنَع ٍذِئَمْوَي َّنُلَأْسُتَل َّمُث
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

: ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
ريغو نكمتم ىلإ االمس نومسقي نييوحنلا نأ تفرع نأ قبس

: نكمأ ريغ نكمتمو نكمأ نكمتم ىلإ مسقني نكمتملا نأو ، نكمتم

االمس وهو ، فرحلا وال لعفلا هبشي ال يذلا وه : نكم األ نكمتملا
كلذلو ؛ ةركن نوكي نيح نيونتلا لبقي يذلا ،يأ فورصملا برعملا

. نيكمتلا نيونت نيونتلا اذه ىمسي

، زعتو ديزيو دمحأ : لثم لعفلا هبشي يذلا وه : نكم ريغاأل نكمتملا
ثيحو عفأاال، نوكت نأ نكميو ءامسأ نوكت نأ نكمي ءامس األ هذهف

األعفلا، ةلماعم ءامس األ هذه تلموع ، رجي وال نوني ال لعفلا نإ
: فرصلا نم ةعونمملا ءامس األ يهو

. َدمحأب تررم ، َدمحأ تيأر ، ُدمحأ رضح
: فرحلا هبشي يذلا وه : نكمتملا ريغ

نيفرح نم وأ دحاو فرح نم انوكم نوكي نأك ؛ ةينبلا ثيح نم أ-
فرحو ءابلا رجلا فرح هبشي امهنم لكف نم، لثمو ريمضلا ءات لثم

ثمال. نم رجلا
ريشي امنإو هتاذ يف ىنعم هل سيل فرحلا ؛ألن ىنعملا ثيح نم ب-

ثمال؛ ةلوصوملا ءامس واأل ةراش اإل ءامسأ كلذكف ، هريغ يف ىنعم ىلإ
نإ ثيحو ، لصولا و ةراش اإل اهتفيظو امنإو اهتاذ يف ىنعم اهل سيل

. كلذك اينبم نوكي فرحلا هبشي يذلا االمس نإف ينبم فرحلا
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

يلا: تلا وحنلا ىلع اهبيترت نكمي ةينبملا ءامس واأل
. رئامضلا -1

. ةراش اإل ءامسأ -2
. ةلوصوملا ءامس 3-األ

األعفلا. ءامسأ -4
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. ماهفتس اال ءامسأ -5
. طرشلا ءامسأ -6

. ةبكرملا ءامس 7-األ
." عضاوملا ضعب "يف سنجلل ةيفانلا ال مسا -8

." عضاوملا ضع ب "يف ىدانملا -9
. ةقرفتم ءامسأ -10

يوحنلا قيبطتلا
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

: رئامضلا -1
وحنلا ىلع اهل ضرعن ، ةينبم يهو ، ءامسأ يبرعلا وحنلا يف رئامضلا

يلا: تلا
: ةلصفنملا رئامضلا أ-

لحم يف نوكي ادحاو اريمض ادع اميف ، امئاد عفر لحم يف يهو
. بصن

يه: عفر لحم يف عقت يتلا رئامضلا و
، نهو مهو امهو يهو يه ، نتنأو متنأو امتنأو ِتنأو َتنأ ، نحنو انأ

: لوقنف
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : يبرع انأ
. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : يبرع َتنأ
عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : ناصلخم امتنأ

. أدتبم
. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : تادجم َّنتنأ

يذلا "ايإ" ريمضلا وهف بصن لحم يف عقي يذلا لصفنملا ريمضلا امأ
كايإ - انايإ - َيايإ : لوقتف هل، وه ْنَم ىلع لدت عالةم هقحلت نأ الدب

. نهايإ - مهايإ - امهايإ - اهايإ - نكايإ - مكايإ - امكايإ -
يلا: تلا وحنلا ىلع اهبرعتو

: دبعن كايإ
هب،و لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض ايإ:

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم باطخ فرح فاكلا
: دصقأ هايإ

هب،و لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض ايإ:
. بارع نماإل هل لحم ال مضلا ىلع ينبم ةبيغ فرح ءاهلا

: دصقت َيايإ
هب،و لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض ايإ:

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا عىل ينبم ملكت فرح ءايلا
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ةينبملا امسء :األ ثلا ثلا عونلا
: ةلصتملا رئامضلا ب-

عف مأ امسا ةملكلا تناكأ ءاوس ةملكلا رخآب لصتت يتلا رئامضلا يهو
رج. وأ بصن وأ عفر لحم يف عقتو ، افرح المأ
يه: عفر لحم يف عقت يتلا ةلصتملا رئامضلا -و

بسح ىلع ةبطاخملا و بطاخملا ءات - نيملكتملا -ان ملكتملا ءات
- تابطاخملل َّنُتو - نيبطاخملل -ْمُت بطاخملا ينثملل اَمُت - اهطبض

: لوقتف . ةوسنلا نونو
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم ريمض ءاتلا : سردلا ُتمهف
. لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ريمض ءاتلا : سردلا َتمهف

. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض :مث سردلا امتمهمف
. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض :ان سردلا انمهف

يه: بصن لحم يف عقت يتلا ةلصتملا رئامضلا -و
ىلع ةبطاخملا و بطاخملل فاكلا ،و نيملكتملل انو ملكتملل ءايلا
َّنُكو ، نيبطاخملل مكو ، بطاخملا ىنثملل اَمُكو ، اهطبض بسح

مهو ، ىنثملا بئاغلل امهو ، ةبئاغلل اهو ، بئاغلل ءاهلا ،و تابطاخملل
: لوقتف . تابئاغلل نهو ، نيبئاغلل

بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا : دمحم ينراز
هب. لوعفم

. بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا : دمحم كراز
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض :ان دمحم انراز

مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا : دجم هنإ
نإ.

يف عقت يتلا اهسفن يه رج لحم يف عقت يتلا ةلصتملا رئامضلا -و
: لوقتف ، بصن لحم

رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا : يباتك اذه
. هيلإ فاضم

. ءابلا رجب لحم يف نوكسلا ىلع ي نبم لصتم ريمض مه مهب: تررم
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا : كلمع اذه
. هيلإ فاضم

"ولال": دعب لصتملا ريمضلا ج-
لدي ،يأ دوجولل عانتم اال ىلع لدي طرش فرح نأ"ولال" ملعت تنأ

، ةيمس اال ةلمجلا ىلع لخدي وهو ، طرشلا دوجول باوجلا عانتما ىلع
ىلع لد اذإ ابوجو فوذحم هربخو ، أدتبم هدعب نوكي نأ الدب يأ
عقي يذلا ريمضلا نأ كلذ ىنعمو . طرشلا يف فرعنس امك ماع نوك
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:ولال لوقتف ، أدتبم نوكيل ال صفنم اريمض نوكي نأ يغبني ولال دعب
هارنف كلذ، ريغ عئاشلا لا معتس يفاال ظحلن انكلو ، متنأ ولوال تنأ

يلا: تلا وحنلا ىلع
. اذكهو ولواله... ولوالك ولالي

يف وأ بصن لحم يف إال عقت ال ةلصتملا رئامضلا هذه نأ ضورفملا
دقو عم"ولال"، صاخ لا معتسا ىلع لدي انه اهدوجو نكل رج؛ لحم

يلا: تلا وحنلا ىلع ريمضلا اذه هيوبيس برعأ
لصتم ريمض فاكلا .و دئازلا ب هيبش رج فرح :ولال تئج ولالكام

. ابوجو فوذحم ربخلا و أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم
: هوبرعأف نورخ اآل ةاحنلا امأ

لصتم ريمض فاكلا ،و دوجولل عانتم اال ىلع لدي طرش فرح ولال:
. ابوجو فوذحم ربخلا و أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم

ىلإ برقأ ريخ األ يأرلا "ولال"،و ىلإ رظنلا يف رصحني نذإ الف فخلا
. ةماعلا ةدعاقلا

ىلع لدي لعفلا اذه نإ "؛ذإ ىسع نع" اضيأ نع"ولال"قيلا ليق امو
ءاج اذإف ، ربخلا بصنيو االمس عفري ناك؛يأ لمع لمعي وهو ءاجرلا

اهدعب
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

رئامض لا معتسا ظحلن انكلو عفر، ريمض نوكي نأ يغبني هنإف ريمض
: لوقنف اهعم بصنلا

. حلفأ نأ يناسع
. ىنملا غلبت نأ كاسع

. قفوت نأ اهاسع
يلا: تلا وحنلا ىلع اهبارعإ نكمي اضيأ انهو

نونلا ،و ردقملا حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ىسع : يناسع
مسا عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا ،و ةياقولل

. ىسع
ناك،لب لمع لمعي اخسان "عفال ىسع " دعن أال ءاملعلا ضعب حرتقيو

بارع اإل نوكيف نإ، لمع لمعي ءاجرلا ىلع لدي اخسان افرح هدعن
: يأرلا اذه ىلع

ءايلا ،و ةياقولل نونلا ،و نوكسلا ىلع ينبم ءاجر فرح ىسع : يناسع
. ىسع مسا بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

: لصفلا ريمض د-
حلطصملا لا معتسا يف ةقيقدلا تاف االتخال ىلإ تفتلت نأ مهملا نم

انثدحت يذلا لصفنملا ريمضلا وه سيل اذه لصفلا ريمضف ، يوحنلا
الال صف هتيمست نكل ، ةلصفنملا عفرلا رئامض نم عون معن،وه هنع.
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يأ ةفصلا و ربخلا نيب لصفي ألهن امنإو ؛ ببسلا اذه ىلإ عجري
. امهيف "األرم مسحي "

لااآليت: ثملا يف رظننلو
."..." صلخملا ديز

" صلخملا " ةملك نوكتف ؛ ةمات ريغ ةلمج نوكي نأ نكمي الم كلا اذه
: لوقنف خرب، ىلإ جاتحت ةلمجلا ديز،و ةفص

. بوبحم صلخملا ديز
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونل

نأك اربخ؛ " صلخملا " ةملك نوكتف ، ةمات ةلمج نوكي نأ نكميو
لوقتف . صلخم ،فوالن صلخم :فالن لوقيف صحش كمامأ ثدحتي

اقح. صلخملا لجرلا وه ديز .يأ صلخملا ديز :لب تنأ
."..." صلخملا ديز : ةلكشملا ىلإ دوعن

يفاألرم؛ مسحن نأ اندرأ اذإف . اربخ وأ ةفص " صلخملا " نوكت نأ امإ
: لوقنف ، ريمضلا ب انئج هيف" لصفن " يأ

. صلخملا وه ديز
. لصف ريمض ريمضلا اذه يمُس ببسلا اذهلو

: نابارعإ ريمضلا اذه يف كلو
، بارع نماإل هل لحم ال ينبم لصف ريمض هنإ هنع: لوقت 1-نأ

: لوقتف
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم لصف ريمض وه:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : صلخملا

هبارعإ نوكي ب، نماإلارع لحم هل اريمض هبرعت نأ عيطتستو -2
يلا تلا وحنلا ىلع

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:
عفر. لحم يف حتفلا ىلع ينبم ريمض ٍناث، أدتبم وه:

نم ةلمجلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : صلخملا
األلو. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا

ةجيتن ىلإ ايضفأ دقو نيبارع اإل نيب قرفلا :ام لأست نأ انه كلو
؟ ةدحاو

ريمض ناك اذإف . خسان لعف ةلمجلا هذه ىلع لخدي نيح قرفلا رهظي
: لوقنف هد؛ امعب انبصن هل لحم ال لصفلا

. َصلخملا وه ديز ناك
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

. ربخلا يه تناك ةملكلا هذه ألن
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: تلق ، ايناث أدتبم ريمضلا تلعج اذإ امأ
. ُصلخملا وه ديز ناك

لحم يف اهعومجمب يهو ،" صلخملا "وه ةيمسا ةلمج انه ربخلا ألن
. بصن

: نأشلا ريمض هـ-
. ةيصخش ريغ رئامض ، ةيصخش رئامض : ناعون رئامضلا

ةياكحلا ريمضو ةصقلا ريمضو األرم ريمض هيلع قلطي ريمضلا اذهو
ريغ ريمض وهو ، ةاحنلا هيلع اهقلطأ يتلا ءامس األ هذه رخآ ىلإ

ىلع لدي امنإو ، بئاغ وأ بطاخم وأ ملكتم ىلع لدي ال ؛يأ يصخش
أدتبم نوكيو ، ةلمجلا ردص يف عقيو ةصقلا وأ وأاألرم نأشلا ىنعم
: لوقت نيح تنأف هنع، اربخ عقتو هل ةرسفم ةلمجلا نوكتو اهل،

. بلق رهدلا يه" وه"وأ
بَّلُق رهدلا نأ ةياكحلا وأ عوضوملا وأ وه:نأاألرم كلوق ىنعم نإف

يلا: تلا وحنلا ىلع برعتو ،
. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم نأشلا ريمض وه:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث أدتبم : رهدلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : بلق

. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا و
. ميرك ديز هنإ : بارعإ يف لوقتو

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم بصنو ديكوت فرح نإ:
نإ. مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نأشلا ريمض : ءاهلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ كمير:
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

نإ. ربخ عفر لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
: بارعإ يف لوقتو

. ميرك ٌديز هتننظ
،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هتننظ

نأشلا ريمض ءاهلا ،و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم ريمض ءاتلا
. نظل لوأ لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميرك
. نظل ٍناث لوعفم بصن لحم يف ربخلا و أدتبملا نم ةلمجلا و

وأ أدتبم نوكي نأ الدب ريمضلا اذه نأ كل نيبتي بارع اذهاإل نمو
اًبوجو هنع ةرخأتم هل ةرسفم ةلمج هدعب نوكت نأو ، أدتبملا هلصأ ام
لدي "يأ اًثنؤم وأ ناك ركذم درفم ظفلب اًمئاد هنأو هنع، اًربخ عقت
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." ةصقلا وأ نأشلا ىلع
: ريمضلا راتتسا و-

امك اًزراب اًريمض نوكي دقف لعافلا نع اًبئان وأ اًلعاف ريمضلا عقو اذإ
هراتتساو ، اًرتتسم اًريمض نوكي دقو ، ةقباسلا ةلثم يفاأل انظح ال

. بجاو راتتساو زئاج، راتتسا : نيتجرد ىلع
هذه كيدي نيب عضن اًبوجو رتتسملا و اًزاوج رتتسملا نيب قيرفتللو

: ةحضاولا ةدعاقلا
لدي ناك اذإو . اًزاوج رتتسي وهف بئاغ ىلع لدي ريمضلا ناك اذإ

. اًبوجو رتتسي وهف رضاح ىلع
ريمضو بئاغلا درفملا ريمضلا وه اًزاوج رتتسي يذلا بئاغلا ريمضو

: لوقتف ، ةبئاغلا درفملا
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

ماق. ديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ماق:
وه. هريدقت

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. تماق دنه

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم دنه:
ىلع ينبم فرح ثينأتلل ءاتلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : تماق

ازاوج ارتتسم ريمض لعافلا ،و بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا يه،و هريدقت

ىلع لدي يذلا ،يأ رضاحلا ريمض وهف ابوجو رتتسملا ريمضلا امأ
، عراضملا لعفلا عم " نحن " نيملكتملا ةعامج ىلعو "انأ"، ملكتملا

: لوقتف واألرم. عراضملا عم " تنأ " بطاخملا ىلعو
. ينطو بحأ

رتتسم ريمض لعافلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : بحأ
"انأ". هريدقت ابوجو

نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : ينطو
ينبم هيلإ فاضم ءايلا ،و ةبسانملا ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ

رج. لحم يف نوكسلا ىلع
. اننطو بحن

رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : بحن
." نحن " هريدقت ابوجو

. ريخلا ىلإ َعسا
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةلعلا فرح فذح ىلع ينبم رمأ لعف : َعسا
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." تنأ " هريدقت ابوجو

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
. اقداص نك

ريمض همساو . صقان لعف وهو ، نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف نك:
." تنأ " هريدقت ابوجو رتتسم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هربخ : اقداص
؛ ابوجو رتتسملا و ازاوج رتتسملا نيب يساس األ قيرفتلا وه اذه
نأ اوأر ةاحنلا نكلو ، يناثلل رضاحلا ريمضو لأللو بئاغلا ريمض

؛ ةنيعم عضاوم يف كلذو ، ابوجو ارتتسم نوكي دق بئاغلا ريمض
يه: اال معتسا اهرثكأ

: لوقتف " لعفأ "ام ةغيص ىلع يذلا بجعتلا باب يف لعافلا -1
! َّيبرعلا َمركأ ام

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مركأ

وه. هريدقت
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : يبرعلا
: لوقنف ، ةركنب ارَّسَفُم نوكي نأ طرشب ، معنل ال عاف ريمضلا عقي 2-نأ

خدلا. اًدئاق َمْعِن
هريدقت ابوجو رتتم ريمض لعافلا .و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : معن

وه.
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : ادئاق

ةمدقملا ةيلعفلا ةلمجلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:
ربخ. عفر لحم يف

: لوقتف ، اشاحو ادعو خال يهو ءانثتس الألعفلااال عاف عقي 3-نأ
. اديز خال سانلا ءاج

.و رذعتلا هروهظ نم عنم ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف خال:
وه. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لع افلا

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

نأ عم " ابوجو رتتسم " انلوقو " ازاوج رتتسم " انلوق نيب قرفلا ام
؟ نيتلا حلا يف رهظي ال ريمضلا

، رهاظ مسا هلحم لحي نأ نكمي بئاغلا ريمضلا نأ ةاحنلا ظح ال
: لوقت

. حجن ديز
: لوقتو
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. هوخأ حجن ديز
ةراتتسا نكي مل ىلو األ ةلمجلا يف رتتسا نيح لعافلا نأ ىرت تنأف

؛ ارهاظ امسا راص نيح هروهظ ليلدب ، ابئاغ ريمض هنوكل ،لب ايرابجإ
. ازاوج رتتسم انلق: كلذل

: ةلمج امأ
. ةيزيلجن اإل ملكتأ

نأاال ؛يأ ريمضلا اذه ريغ لعاف لعفلا اذهل نوكي نأ ليحتسيف
. ابوجو رتتسم هنإ انلق: انه نمو ، يرابجإ راتتس

: يتأي ام برعأ : بيردت
.{ َنيِثِراَوْلا ُنْحَن اَّنُكَو }

.{ ْمِهْيَلَع َبيِقَّرلا َتْنَأ َتْنُك }
ْنِم اًرْيَخ ِنَيِتْؤُي ْنَأ يِّبَر ىَسَعَف ، اًدَلَوَو َماًلا َكْنِم َّلَقَأ اَنَأ ِنَرَت {ْنِإ

.{ َكِتَّنَج
.{ َكِدْنِع ْنِم َّقَحْلا َوُه اَذَه َناَك {ْنِإ

.{ اًرْجَأ َمَظْعَأَو اًرْيَخ َوُه ِهَّللا َدْنِع ُهوُدِجَت }
." اًرْجَأ َمَظْعَأَو ٌرْيَخ َوُه ِهَّللا َدْنِع ُهوُدِجَت ": ةءارق يفو

.{ ٌدَحَأ ُهَّللا َوُه {ْلُق
.{ ُراَصْبَأْلا ىَمْعَت اَل اَهَّنِإَف }

.{ اًلَدَب َنيِمِلا َّظلِل َسْئِ {ب
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

.{ ِّقَحْلا ِب ْمُهَأَبَن َكْيَلَع ُّصُقَن ُنْحَن }
ا}. وُبَّذَك َنيِذَّلا ُمْوَقْلا اًلَثَم َءاَس }

.{ َنوُعْدَت ُهاَّيِإ {ْلَب
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

: ةراش اإل ءامسأ -2
هنإف ؛ اثنؤم وأ اركذم ىنثملا ىلع لد إالاذإ امئاد ينبم ةراش اإل مساو
، ءايلا ب رجيو بصنيو باألفل عفريف ، ىنثملا بارعإ ذئنيح برعي

: لوقتف
باألفل. عوفرم لعاف الن: جرلا ِناذ ءاج

. ءايلا ب بوصنم هب لوعفم : نيلجرلا نيذ تيأر
. ءايلا رجلا عوالةم ءابلا ب رورجم : نيلجرلا نيذب تررم

ءانبب " اذهب تررم اذه، تيأر اذه، ءاج ": ينبم كلذ ريغ يف وهو
هبرعتو ، بارع نماإل اهلحم الف تخا ىلع اهلك عضاوملا يف اذه" "

يلا: تلا وحنلا ىلع
. لجر اذ

هربخ لجرو ، أدتبم لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ:
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم
. طةبلا يذ

ةبلا طو ، أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا يذ:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم هربخ

لا. وأالءجر
لا جرو ، أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا وأالء:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم هربخ
امك هتبرعأ هيبنتلا ىلع لدت يتلا "اه" ةراش اإل مسا يف ناك نإف -

يلي:
ديز. اذه

مسا اذو ، بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اه:
ب عوفرم هربخ ديزو ، أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ

. ةرهاظلا ةمضلا
يلي: امك هتبرعأ باطخلا " فاك ه" تقحل نإف -

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
ديز. كاذ

فاكلا ،و أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ:
هربخ ديزو ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم باطخ فرح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم
لا. جر كئلوأ

فاكلا ،و أدتبم عفر لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ مسا وأالء:
ربخ لا جرو ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم باطخ فرح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم
هريغ ىلع مأ بطاخملا درفملا ىلع دةلا فاكلا هذه تناكأ ءاوسو

تسيلو باطخ فرح انه يهف " نكاذ - مكاذ - امكاذ - كاذ : لثم "
اإل مسا ناكلو هيلإ، افاضم تعقول اريمض تناك ول ألاهن كلذو ؛ اريمض

فاضت ال فراعملا ،و ةفرعم ةراش اإل مساو ، افاضم - كلذل اعبت - ةراش
. ملعت امك

هانبرعأ ديعب هيلإ راشملا نأ ىلع لدت الم ةراش اإل مسا يف ناك نإف -
يلي: امك

ديز. كلذ
فرح ،ولاالم أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ:

فاكلا ،و بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم دعبلا ىلع لدي
ربخ ديزو . بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم باطخ فرح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبملا

وأ تعنلا ىلع هبارعإف ولاالم باألفل افرعم هيلإ راشملا ناك نإو -
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وه ادحاو اهجو إال كلذ يف ىرن ،وال نوبرعملا لوقي اذكه . لدبلا
كلتو ، مكحلا ب دوصقملا وه ذئنيح هيلإ راشملا ؛ألناالمس لدبلا

انه. هل ىنعم فال تعنلا ،امأ لدبلا ةفيظو
لا. جرلا الء ؤهب تررم

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

.و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تررم
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا

اهو ، بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح ءابلا الء: ؤهب
مسا وأوالء ، بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح

رج. لحم يف رسكلا ىلع ينبم ةراشإ

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم لدب لا: جرلا
: لوقت ريغ، سيل ةفص ةراش االمسفاإل دعب ةراش اإل مسا عقو اذإ امأ

. ديفم اذه باتكلا
مسا اذو ، هيبنت فرح اهو ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : باتكلا

. عوفرم ربخ ديفمو ، ةعوفرم ةفص ةراشإ
اإل مسا تبرعأ ةراش، اإل مساو هيبنتلل يتلا اه نيب ريمضلا عقو نإو -

: لوقتف ، ريمضلا نع اربخ ةراش
. اذنأه

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اه:
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض انأو:

ربخ. عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذو:
ؤهالء...". متنأهو اذ، َتنأهو يذ، ِتنأهو " يف كلذكو

: حضاو طخب ةبوتكملا تاملكلا برعأ : بيردت
.{ ْتَلَخ ْدَق ٌةَّمُأ َكْلِت }

.{ ِهَّللا َنِم ُلْضَفْلا َكِلَذ }
.{ اَيْنُّدلا ِةاَيَحْلا يِف ْمُهْنَع ْمُتْلَداَج ِءاَلُؤَه ْمُتْنَأ {اَه

.{ اَنِئاَكَرُشِل اَذَهَو ْمِهِمْعَزِب ِهَّلِل اَذَه اوُلا {َقَف
.{ َنوُرِساَخْلا ُمُه َكِئَلوُأ }
ةينب ملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

: ةلوصوملا ءامس 3-األ

ىلع لدي ؛يأ اصاخ امسا نوكي نأ امإ لوصوملا نأاالمس ملعت تنأ
ريغ اماع نوكي نأ امإو ، اثينأتو اريكذت عمج، وأ ىنثم وأ درفم

نأو ، دئاعو ةلص : نييرورض نيئيش ىلإ جاتحي هنأ ملعت امك ؛ صتخم
اال ىلع دوعي ريمض دئاعلا نأو ةيربخ ةلمج نوكت نأ يغبني ةلصلا
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. لوصوملا مس
اهنإف ، ىنثملا ىلع لدت يتلا ادع اميف ةينبم اهلك ةلوصوملا ءامس واأل

: لوقتف هبارعإ برعت
. احجن ناذللا ءاج

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ءاج:
باألفل. عوفرم لعاف : ناذللا

ىلع ينبم لصتم ريمض ،واألفل حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : احجن
اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ،و لعاف عفر لحم يف نوكسلا

. لوصوملا ةلص بارع نماإل
. اتحجن نيتللا تيأر

،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيأر
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا

هب. لوعفم ءايلا ب بوصنم لوصوم مسا : نيتللا
ال ينبم فرح ثينأتلل ءاتلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اتحجن
يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ،واألفل بارع نماإل هل لحم

. بارع نماإل اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةلمجلا ،و لعاف عفر لحم
. ةصاخل او اهنم ةماعلا ؛ ةينبم ىرخ األ ةلوصوملا ءامس واأل

: يهو ، ةصاخلا ءامس أ-األ
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

-لااليت. -األالء-لااليئ -األىل نيذلا - يتلا - يذلا
: لوقتف

عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : حجن يذلا ءاج
. لعاف

بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : حجن يذلا تيأر
هب. لوعفم

رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : حجن يذلا ب تررم
. ءابلا

عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لوصوم مسا : اوحجن نيذلا ءاج
. لعاف

لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نحجن لااليئ تيأر
. اذكهو هب... لوعفم بصن

: يهف ةماعلا ءامس امأاأل ب-
، اثنؤمو اركذم ، اعمجو ىنثمو ادرفم لقاعلل لمعتستو ْنَم: -1

: لوقتف
. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : حجن ْنَم ءاج

بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : احجن نم تيأر
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هب. لوعفم
رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : نحجن نمب تررم

. ءابلا
لثم اثنؤمو اركذم ، اعمجو ىنثمو ادرفم لقاعلا ريغل لمعتستو 2-ام:

ْنَم.
نَماال اموأ دعب يتأت نأ طرشب هريغو لقاعلل لمعتستو 3-اذ:

:1 لوقتف ، نيتيماهفتس
؟ باتكلا يف اذام

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ام:
ربخ. عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا اذ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اال ءامسأ يف اهضرعن بار نماإلع ىرخأ هوجو لا معتس اال اذهل 1

. ماهفتس
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح يف : باتكلا يف
ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم يفب رورجم باتكلا ،

. بارع نماإل هل لحم ال ةلص فوذحمب قلعتم
؟ حجن اذ نَم

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا نم:
ربخ. عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا اذ:

ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حجن
. بارع نماإل اهل لحم ال لوصوملا ةلص ةيلعفلا ةلمجلا وه،و هريدقت

: لوقتف ئيط، ةجهل يف هريغو لقاعلل لمعتستو 4-وذ:
نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا :" حجن يذلا ءاج "يأ حجن وذ ءاج

. لعاف عفر لحم يف
بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : حجن وذ تيأر

هب. لوعفم
رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : حجن وذب تررم

. ءابلا
اهلا،وال وحأ لك يف ةبرعم يهو ، هريغو لقاعلل لمعتستو 5-يأ:
نوكت نأ طرشبو ةفاضم نوكت نيح كلذو ، ةدحاو حةلا يف إال ىنبُت

: لوقتف ، فوذحم ريمض اهردص ةيمسا ةلمج اهتلص
. دهتجم مهُّيأ زوفيس

، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فيوست فرح : نيسلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف زوفيو

، فاضم وهو ، لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لوصوم مسا يأ:
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض مهو
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." دهتجم وه مهيأ الم:" كلا ريدقتو ، فوذحم أدتبملا ربخ : دهتجم
. بارع نماإل اهل لحم ال لوصومل ةلصا ةيمس اال ةلمجلا و

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

. دهتجم مهيأ ئفاكأس
هب. لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لوصوم مسا يأ:

. دهتجم مهيأب ديشنس
. ءابلا رجب لحم يف مضلا ىلع ينبم لوصوم مسا يأ:

نما اهل لحم -ال ةربخ ةلمج - ةلص ىلإ جاتحي نذإ لوصوملا االمس
هلصفت ام ىلع هفذح زوجي دئاعلا اذهو دئاع، ىلإ جاتحيو ، بارع إل

. وحنلا بتك
: يتأي ام برعأ : بيردت

ْنَع َنوُرِبْكَتْسَي اَل ُهَدْنِع ْنَمَو ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا يِف ْنَم -{ُهَلَو
.{ ِهِتَداَبِع

.{ ٍقاَب ِهَّللا َدْنِع اَمَو ُدَفْنَي ْمُكَدْنِع -{اَم
.{ ىَمْعَأ َوُه ْنَمَك ُّقَحْلا َكِّبَر ْنِم َكْيَلِإ َلِزْنُأ اَمَّنَأ ُمَلْعَي ْنَمَفَأ }-

.{ اًّيِتِع ِنَمْحَّرلا ىَلَع ُّدَشَأ ْمُهُّيَأ ٍةَعيِش ِّلُك ْنِم َّنَعِزْنَنَل -{َّمُث
.{ اًرِصْبُم َراَهَّنلا َو ِهيِف اوُنُكْسَتِل َلْيَّللا ُمُكَل َلَعَج يِذَّلا -{َوُه

.{ ْمِهِلْبَق ْنِم َنيِذَّلا ُأَبَن ْمِهِتْأَي -{ْمَلَأ
.{ اَنِتاَيآ ُهاَنْيَتآ يِذَّلا َأَبَن ْمِهْيَلَع ُلْتاَو }-

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
ينبم باطخ فرح فاكلا ،و بارع نماإل هل لحم ال رمأ لعف مسا
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع

. تنأ هريدقت
ثاليث لعف لك نم ِلا" "َعَف نزو ىلع غاصي ام اضيأ عونلا اذه نمو

: لوقتف ، فرصتم مات
. رذحا ىنعمب : ِراَذَح
. لزنا ىنعمب ِلا: َزَن

. بتكا ىنعمب : ِباَتَك
لعافلا ،و بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض
، لهمأ وأ لهمت ىنعمب " َدْيَوُر " لثم ردصم هلصأ ام كلذك هنمو

: لوقتف

،و بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا : كديور
،و بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم باطخ فرح فاكلا

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا
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: لثم ، ليلق وهو : ضام لعف مسا -2
. قرتفا ىنعمب ناتش

واإلمهلا. دجلا ناتش
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف مسا : ناتش

. ةمضلا ب عوفرم لعاف : دجلا
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فطع فرح : واولا

. عوفرم عوفرملا ىلع فوطعملا ،و فوطعم اإلمهلا:
." َدُعَب ىنعمب فالح" لمهملل تا هيه

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
: لثم ، اهلقأ وهو : عراضم لعف مسا -3

هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف مسا : عجوتأ ىنعمب ْهَّوَأ
انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و بارع نماإل

نم هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم عراضم لعف مسا : رجضتأ ىنعمب فُأ
انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا .و بارع اإل

: حضاو طخب ةبوتكملا تاملكلا برعأ : بيردت
اَذِإ َّلَض ْنَم ْمُكُّرُضَي اَل ْمُكَسُفْنَأ ْمُكْيَلَع اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ 1-{اَي

.{ ْمُتْيَدَتْها
.{ ُمُكَءاَدَهُش َّمُلَه }-2

.{ اَنْيَلِإ َّمُلَه }-3
.{ َنوُدَعوُت اَمِل َتاَهْيَه َتاَهْيَه }-4

.{ اَمُهْرَهْنَت َوال ٍّفُأ اَم ُهَل ْلُقَت 5-{اَلَف
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

: ماهفتس اال ءامسأ -5
، نيتملك ادع اميف ، ءامسأ ماهفتس يفاال لمعتست يتلا تاملكلا لك

امه:
نماإل امهل لحم ال ناينبم نافرحلا ناذهو ، نافرح امهف ، ةزمهلا و له

. قبس امك بارع
ةدحاو ةملك ادع اميف اضيأ ةينبم اهلك يهف ماهفتس اال ءامسأ امأ

: لوقتف ، درفم ىلإ فاضت "يأ"ألاهن يهو
ءاج؟ لجر يأ

. فاضم وهو ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ماهفتسا مسا يأ:
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : لجر

ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ءاج:
وه. هريدقت

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
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؟ تأرق باتك يأ
. فاضم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم ماهفتسا مسا يأ:

. ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : باتك
،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تأرق

. لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا
يلا: تلا وحنلا ىلع اهبرعنف ىرخ األ ءامس امأاأل

وأ عفر لحم يف نوكت دقف ؛ ةلمجلا يف اهعقوم بسح برعت ْنَم: -1
يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ءاج؟ نَم : لثم رج، وأ بصن

ربخ". هدعب ةيلعفلا ةلمجلا "و أدتبم عفر لحم
ربخ. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، أدتبم نَم ؟ ميرك هقلخ نَم

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا نم اذه؟ نم
اذه : ةباج "ألناإل رخؤم أدتبم عفر لحم يف ةراش اإل مساو ، مدقم

ديز".
بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؟ مويلا تيأر نم

." هدعب لعفلل هب" لوعفم
، ةتسلا ءامس نماأل ألهن واولا ب عوفرم مدقم ربخ اذه؟وبأ: نَم وبأ

هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا نم
." رخؤم أدتبم ةراش اإل مساو "

: لوقتف نم، لثم 2-ام:
ربخ. ةيلعفلا ةلمجلا و أدتبم كب؟ ءاج ام

ربخ. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو أدتبم ؟ كتين يف ام
مدقم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا اذه؟ ام

." رخؤم أدتبم ةراش اإل مساو "
بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؟ مويلا تلعف ام

." هدعب لعفلل هب" لوعفم
اآليت: وحنلا ىلع يرجي امو" "نم بارعإ نأ ظح :نال ةظوحلم

. أدتبم امهف ةلمج هبش وأ ةيمسا ةلمج امهدعب ناك 1-اذإ
هب. لوعفم وأ أدتبم امهف ةيلعف ةلمج امهدعب ناك 2-اذإ

. مدقم ربخ امهف مسا امهدعب ناك 3-اذإ
: لوقتف ، ابوجو اهفلأ تيغلأ رج فرحب ةقوبسم "ام" تناك اذإو
ءاه ةفوذحملا نعاألفل تضوع اهيلع تفقو اذإف َّمَع... َمِل،َمِب،

: لوقتف ، تكسلا
همع. همب، لهم،
اذه؟ تلعف َمِل

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
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. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح لاالم
لحم يف ، ةفوذحملا األفل ىلع نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ام

اآليت. لعفلا ب قلعتم رورجملا و راجلا رجبلاالم،و
: هجوأ ثالةث ىلع اهبرعت نأ عيطتست اذام: -

: لثم ، بارع نماإل اهعقوم بسح نوكتف ةدحاو ةملك اهلعجت أ-نأ
أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؟ كدي يف اذام

ربخ". فوذحمب قلعتم رورجملا و راجلا "و
لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؟ تلعف اذام

. اذكهو اآليت"... لعفلل هب"
بسح "ام" نوكتو ، بارع نماإل اهل لحم ال ةدئاز "اذ" لعجت ب-نأ

: لوقتف الم، كلا نم اهعقوم
؟ كدي يف اذام

، ةدئاز اذو ، أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ام:
عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو

: لوقتف نع"ام"، اربخ لوصوم مسا "اذ" لعجت جـ-نأ
؟ كدي يف اذام

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ام:
و راجلا ربخ،و عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا اذ:

. بارع نماإل هل لحم ال ةلص فوذحمب قلعتم رورجملا
؛ذإال يناثلا هجولا كرت ىرنو ، نيبرعملا و ةاحنلا ضعب هلوقي ام اذه
ثلا؛أل ثلا هجولا ةيوغللا ةقدلا ىلإ برق "اذ".واأل ةدايزب لوقلل ىنعم
؟"، تأرق ؟"و"ام تأرق اذام ": ىواستي نع"ام"؛ذإال فلتخت " اذام ن"

" اذام بـ" لا ؤسلا ؛ذإ ةدحاو ةباج إ نابلطي ال نيلا ؤسلا ىرأو
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

، وحنلا باتك تأرق : لوقتف . افرعم اددحم ائيش بلطي ؟ يذلا يأ:ام
فاأل اهدحو بـ"ام" لا ؤسلا امأ . سمأ هتيرتشا يذلا باتكلا تأرق وأ

اربخ درفم مسا عم " اذام " لمعتست ال كلذلو ؛ ةركن بلطت اهنأ بلغ
: لوقت ،فال امدقم

ديز؟ اذام -
اذه؟ اذام -

اذه؟ ديز؟ام :ام لوقت لب
. باتك اذه . بيبط ديز : ةباج واإل

نيح امو" "نم نيب بئاغلا ريمض لا معتسا سانلا نيب عيشي : هيبنت
ريغ لا معتسا وهو ، ارخؤم أدتبم عقي درفم مساو امدقم اربخ ناعقت

: نولوقي ؛ذإ حيحص

؟ جراوخلا مه نم ؟- ةمطاف يه نم ديز؟- وه نم -
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؟ ةملكلا يه ؟-ام وحنلا وه -ام
كلذلو ؛ ةفيظو انه ريمضلا اذهل سيلو اذه، لك ةيبرعلا فرعت ذإال

: لوقن نأ بجي
؟ جراوخلا نم ؟ ةمطاف نم ديز؟ نم

؟ ةملكلا ؟ام وحنلا ام
: لوقتف ، امهدعب هدحو ءاج اذإ ريمضلا مدختسيو معن،

يه؟ وه؟ام مه؟ام نم ؟ تنأ نم
: لثم ، امئاد ناكم فرظ برعت نيأ: -3

؟ يلع بهذ نيأ
ا لعفلل " ناكم فرظ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

آليت".
؟ كتيب نيأ

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
وهو "، ناكم فرظ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

." رخؤملا أدتبملل مدقم ربخ فوذحمب قلعتم
: لثم ، امئاد نامز فرظ برعت : ىتم -4

؟ يلع ءاج ىتم
لعفلل " نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

اآليت".
؟ رفسلا ىتم

وهو " نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا
." رخؤملا أدتبملل مدقم ربخ فوذحمب قلعتم

: لثم ، لبقتسملا ىلع دللالةل امئاد نامز فرظ برعت : نايأ -5
؟ رفاست نايأ

اآل لعفلا " نامز فرظ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا
يت".

نابارعإ هل فرظلا ىلع لا دلا ماهفتس اال مسا نأ كل حضتي : ةظوحلم
ريغ: سيل

. مدقم ربخ فوذحمب قلعتم وهف مسا هدعب ناك 1-اذإ
. لعفلا اذهب قلعتم فرظ وهف لعف هدعب ناك 2-اذإ

: فيك -6
: وحن يف اربخ برعت

؟ تنأ فيك
ريمض : تنأ . مدقم ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

. رخؤم أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم
؟ تنك فيك

ناك. ربخ بص ن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا
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: لثم حاال، برعت ب-
ةينبملا ءامس :األ ثلا اثل عونلا

؟ تئج فيك
حلا. بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

ريغ: سيل نابارعإ نذإ " فيك لـ"
مات. لعف اهدعب ناك اذإ حاًلا نوكت -1

. صقان لعف وأ مسا اهدعب ناك اذإ امدقم اًربخ نوكت -2

؛ هماهبإ حضوي ام ىلإ جاتحي ، مهبم ماهفتسا مسا يهو مك: -7
يلا: تلا هجولا ىلع برعتو ، بوصنم درفم زييمت اهدعب يتأي كلذلو

؟ رضح طاًبلا مك -
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا

لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طاًبلا
ربخ". عفر

مدقم ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؟ مكمكلا
." رخؤملا أدتبملل "

اهل نوردقي ةاحنلا ،و ةيبرعلا يف ةلمعتسم ةلمجلا هذه : ةظوحلم
؟ مكلا اًنادف مك ؟وأ اًتيب مك ؟وأ اًهينج مك ؛يأ: اًفوذحم اًزييمت
بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؟ تأرق اباتك مك -

اآليت". لعفلل هب" لوعفم
بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؟ تأرق ةعاس مك -

اآليت". لعفلل " نامز فرظ
بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؟ ترس اًليم مك -

اآليت". لعفلل " ناكم فرظ
لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ؟ هَتبرض ةبرض مك -

اآليت". لعفلل " قلطم لوعفم بصن
يذلا زييمتلا نم اهعقوم فرعي نأ"مك" كل حضتي بارع اذهاإل نم

عوضوملا اذه ةفرع م كل رسيي اممو اّنيب، امك مهبم مسا ؛ألاهن اهدعب
بيجت نأ كنكمي

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
ىلع "مك" لحم - ةباج -يفاإل اهتللحأ يتلا ةملكلا كلدتف لا، ؤسلا نع

. يبارع اإل اهعقوم
،إالاذإ اقلطم هرج زوجي وال قبس امك بوصنم درفم "مك" زييمت -

ا وهو ، اهزييمت بصن زوجي ةلا حلا هذه يفو رج، فرحب "مك" ترج
،الباإل ابوجو ةرمضم نمب ارورجم انه نوكيو هرج، زوجيو ألرثك

: لوقنف ، ةفاض
اذه؟ تيرتشا اًشرق مكب -
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. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح : ءابلا

. ءابلا رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : اشرق

؟ هتيرتشا ٍشرق مكب -
. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح : ءابلا

رج. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:
. ابوجو ةرمضم نمب رورجم مسا : شرق

: نولوقيف " ددع " ةملك عم لا"مك" معتسا سانلا نيب عيشي : هيبنت
؟ اوحجن نيذلا الب طلا ددع مك -

: ابوصنم ادرفم ازييمت بلطت ؛ألن"مك" ةحيحص ريغ ةلمج يهو
سيلف " ددع " ةملك مادختسا ىلإ تررطضا اذإو طابلا...؟"، "مك
؟ اوحجن نيذلا الب طلا ددع لو:ام قتف إال"ام"، كمامأ

ةينبملا ءامس :األ ثلا عثلا ونلا
: حضاو طخب ةبوتكملا تاملكلا برعأ : بيردت

.{ ْتَقِلُخ َفْيَك ِلِبِإْلا ىَلِإ َنوُرُظْنَي اَلَفَأ }-1
ِهَّلِل}. ْلُق ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا يِف اَم ْنَمِل 2-{ْلُق

ِهِنوُد ْنِم ْمُتْذَخَّتاَفَأ ْلُق ُهَّللا ِلُق ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ُّبَر ْنَم 3-{ْلُق
اًّرَض}. اَلَو اًعْفَن ْمِهِسُفْنَأِل َنوُكِلْمَي اَل َءاَيِلْوَأ

.{ َنوُلَءاَسَتَي 4-{َّمَع
.{ َنوُنِمْؤُي ُهَدْعَب ٍثيِدَح ِّيَأِبَف }-5

.{ اَهاَرْكِذ ْنِم َتْنَأ َميِف ، اَهاَسْرُم َناَّيَأ ِةَعاَّسلا ِنَع َكَنوُلَأْسَي }-6
.{ َنيِقِداَص ْمُتْنُك ْنِإ ُدْعَوْلا اَذَه ىَتَم َنوُلوُقَيَو }-7

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
: طرشلا ءامسأ -6

فورحلا ،و ءامسأ امإو فورح امإ طرشلا يف لمعتست يتلا تاملكلا
يه:

ام،ول. نإ،ذإ
: اهيف لوقتو

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح نإ:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح ام: ذإ

ىلع ينبم طرشلا عانتم ال باوجلا عانتما ىلع لدي طرش فرح ول:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا

يلي: اميف اهدرون ةنيعم االت معتسا "ْنِإ" فرحلل إالنأ
ال،وأ حم وأ اظفل ناموزجم عفالن اهدعب يتأي نأ ضورفملا أ-

يفو ، مسا اهدعب يتأي دق نكلو ، هباوج واآلرج طرشلا لعف امهدحأ
: لثم ، روكذملا لعفلا هرسفي عفال اهدعب ردقت ةلا حلا هذه
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. هْمركأف ءاج ٌديز نإ
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح نإ:

. دوجوملا لعفلا هرسفي فوذحم لعفل لعاف ديز:

: لثم ، نونلا اهيف مغدتف "نإ" دعب ةدئازلا "ام" عوقو رثكي ب-
. همركأف اديز َرَت امإ

نما هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح ام،نإ ْنِإ اهلصأ امإ:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح ،ام بارع إل
إل ةبرعم يهف "يأ" ادع اميف ةينبم اهلك يهف طرشلا ءامسأ امأ

: لثم ماهفتس يفاال اهلا حك درفم ىلإ اهتفاض
. هءازج دجي اريخ لمعي لجر ُّيأ

لجرو ، فاضم وهو ، أدتبم ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم طرش مسا يأ:
." ربخلا يه طرشلا ةلمجو " ةرهاظل ا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
. هيلع ْبساحت ْلمعت لمع ُّيأ

." طرشلا لعفل هب" لوعفم ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم طرش مسا يأ:
: يهف ةينبملا طرشلا ءامسأ امأ

-اذإ. امثيح - ىَّنأ - نيأ - نايأ - ىتم - امهم نم-ام-
: لثم ، ةلمجلا يف اهعقوم بسح برعت نَم: -1

. حجني ركاذي نم
ةلمجو " أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا نم:

." هربخ طرشلا
. هقداصأ قداصت نم

لعفل هب" لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا نم:
." طرشلا

هب. قثأ قثت نمب
نمو ، بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح ءابلا : نمب

و راجلا "و ءابلا رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرشلا مسا
." طرشلا لعفب ناقلعتم رورجملا

"نم". لثم ةلمجلا يف اهعقوم بسح برعت لقاعلا ريغل 2-ام:
: لثم ، اهبارعإ برعتو "ام" ىنعم ىلع لدت : امهم -3

هللا. هملعي لمعت امهم
لعفل هب" لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا : امهم

هللا. هملعي لمعت ءيش الم:َّيأ كلا ىنعمو " طرشلا
. طرشلا لعف هيف لماعلا و امئاد نامز فرظ نابرعي : نايأو ىتم -4

: لثم
. كْمركأ ِتأت ىتم
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نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا : ىتم
." طرشلا لعفل "

. طرشل ا لعف هيف لماعلا و ناكم فرظ برعت : امثيح - ىنأ - نيأ -5
. سانلا هْمرتحي ْبهذي نيأ

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا نيأ:
." طرشلا لعفل "

. اميرك جرال ِتأت هتأت ىَّنأ
ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا : ىنأ

." طرشلا لعفل "
. اقيدص دجي بهذي امثيح

ناكم فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا : امثيح
." طرشلا لعفل "

نأ يف ةيفرظلا ىلع لدت يتلا ةقباسلا ءامس نعاأل فلتختو 6-اذإ:
اهنإ: اهبارعإ يف لوقتو ، باوجلا امنإو طرشلا لعف سيل اهيف لماعلا

. هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ
. هْمركأف ديز ءاج اذإ

جاتحي فرظلا "اذإ"؛ألن بصن يذلا وه " همركأ وه" يذلا باوجلا ف
: ةلمجلا بيترت نأكو ، بصنلا هيف لمعي لماع ىلإ

ءاج. اذإ همركأ
، ةلمج ىلإ فاضت يهو هيلإ، فاضم ىلإ جاتحت نإ"اذإ" ثيحو
رج لحم يف ةعقاو ديز" ءاج انه" يه يتلا طرشلا ةلمج تناك

ضفاخ فرظ :نإ"اذإ" انلوق ىنعم وه اذهو ، اهيلإ "اذإ" ةفاضإب
. هطرشل

، دوجوملا لعفلا هرسفي عفال اهدعب ردقنف مسا "اذإ" دعب يتأي -دق
: لثم

. همركأف ءاج ديز اذإ
. هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ:
لعفلا نم ةلمجلا ،و دوجوملا لعفلا هرسفي فوذحم لعفل لعاف ديز:

. اهيلإ اذإ ةفاضإب رج لحم يف لع وافلا
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

: حضاو طخب ةبوتكملا تاملكلا بارعأ : بيردت
.{ ْدُعَن اوُدوُعَت ْنِإَو }-1

ِهِب}. َزْجُي اًءوُس ْلَمْعَي 2-{ْنَم
.{ ُتْوَمْلا ُمُكُكِرْدُي اوُنوُكَت اَمَنْيَأ }-3

.{ ِضْرَأْلا يِف ٌةَنْتِف ْنُكَت ُهوُلَعْفَت 4-{اَّلِإ
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.{ ُهوُرَفْكُي ْنَلَف ٍرْيَخ ْنِم اوُلَعْفَي اَمَو }-5
.{ ٍّفُأ اَمُهَل ْلُقَت ْوَأِكالَمُهااَلَف اَمُهُدَحَأ َرَبِكْلا َكَدْنِع َّنَغُلْبَي 6-{اَّمِإ

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
: ةبكرملا ءامس 7-األ

بارع نماإل لحم اهل نوكيو نيأزجلا حتف ىلع ىنبُت ءامس األ هذهو
: يهو ، ةلمجلا نم اهعقوم بسح

امهنيب امو رشع ةعستو رشع دحأ وهو : ايجزم ابيكرت بكرملا ددعلا أ-
: لوقتف ، ةرشع يتنثاو رشع ينثا ادع

جرال. َرشع َدحأ ءاج
عفر. لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم لعاف : رشع دحأ

جرال. َرشع َةعبرأ تيأر
. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم هب لوعفم : رشع ةعبرأ

اتنب. َةرشع َسمخب تررم
. ءابلا رجب لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم : ةرشع سمخ
،امأ ىنثملا بارعإ امهردص برعيف ةرشع اتنثاو شع انثا امأ

بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبمف ، ةرشعو رشع ،يأ امهزجع
: لوقتف ، ىنثملا نون لدب

جرال. َرشع انثا ءاج
هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رشعو باألفل، عوفرم لعاف : رشع انثا

. ىنثملا نون لدب ألهن بارع نماإل
جرال. رشع ينثا تيأر

هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رشعو ، ءايلا ب بوصنم هب لوعفم : ينثا
. ينثملا نون لدب ألهن بارع نماإل

اتنب. ةرشع يتنثاب تررم
ىلع ينبم ةرشع ، ءايلا هرج عوالةم ءابلا ب ةرورجم مسا : يتنثا

. ىنثملا نون لدب ألهن بارع هلمناإل لحم ال حتفلا
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

انه ددعلا نإ ؛ذإ مهيأر ىرن ،وال نوبرعملا لوقي اذكه : ةظوحلم -
لدب " رشع :نإ" لوقن ألن ىنعم ؛فال نيأزج نم ةبكرم ةدحاو ةملك

اآليت: هجولا ىلع نوكي بارع نأاإل ىرنو ، ىنثملا نون نم
يف حتفلا ىلع ينبم األلو ءزجلا يف باألفل عوفرم لعاف : رشع انثا

. لمجلا ةيقب يف اذكهو . يناثلا ءزجلا
: لثم ، ايجزم ابيكرت ةبكرملا فورظلا ب-

. َءاسم َحابص انيتأي فالن
. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم نامز فرظ : ءاسم حابص

. َموي َموي انيتأي فالن
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. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم نامز فرظ : موي موي
. َنيب َنيب هتايح يف جهني فالن

. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم ناكم فرظ : نيب نيب
: لثم ، ايجزم ابيكرت ةبكرملا لا جـ-األوح

. َتيب َتيب يراج فالن
. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم :حلا تيب تيب

." نيقرفتم اوطقاست "يأ َلَوْخَأ َلَوْخَأ اوطقاست

. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم :حلا لوخأ لوخأ
: يتأي ام برعأ : بيردت

.{ اًبَكْوَك َرَشَع َدَحَأ ُتْيَأَر يِّنِإ }-1
.{ اًنْيَع َةَرْشَع اَتَنْثا ُهْنِم ْتَرَجَفْناَف }-2

.{ َرَشَع َةَعْسِت اَهْيَلَع }-3
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

صفم هنع ثيدحلا دجتو هلا، وحأ ضعب يف سنجلل ةيفانلا ال مسا -8
. ةيمس اال ةلمجلا يف هعضوم يف ال

. باتكلا نم هعضوم يف هليصفت دجت هلا،و وحأ ضعب يف ىدانملا -9
ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا

: ةقرفتم ءامسأ -8
يلي: اميف اهرصحنو ، دحاو باب اهعمجي ال ةينبم ىرخأ ءامسأ كانه

: لوقنف ، هيوطفنو هيوبيس لثم " هْيَو بـ" موتخملا ملعلا -1
لحم يف رسكلا ىلع ينبم لعاف : وحنلا يف باتك لوأ هيوبيس باتك

عفر.
يف رسكلا ىلع ينبم نأ مسا : باتكلا بحاص وه هيوبيس نأ ملعأ

. بصن لحم
رج. لحم يف رسكلا ىلع ينبم هيلإ فاضم : هيوبيس باتك تأرق
ىنبُيو ءادنلا يف إال نوكي ِلا،وال َعَف نزو ىلع ثنؤملل اًّبس ناك 2-ام

: لثم ، رسكلا ىلع
. بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ىدانم : ِثاَبَخ اي
. بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم ىدانم : ِقاَسَف اي

، حاجسو ماذح : لثم اضيأ ِلا َعَف نزو ىلع ثنؤم ىلع املع ناك 3-ام
: لثم ، رسكلا ىلع ىنبُيو

عفر. لحم يف رسكلا ىلع ينبم لعاف : حاجس تبذك
. بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم نإ مسا : ةبذاكل حاجس نإ

. يلعب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم مسا : حاجس ىلع هللا ةنعل
: لثم ، ىنعم ال اظفل ةفاض نعاإل تعطق يتلا ةمهبملا فورظلا -4

: لوقتف لع. - لوأ - دعب - لبق
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. اذاتسأ ُلبق نم ناكو ، ةفاحصلا يف اآلن ديز لمعي
ناك هب،يأ: ملعلل فذح هنكل هيلإ، افاضم بلطي فرظ " لبق " ةملكف
يف دوجوم نذإ هيلإ فاضملا ؛ف اذاتسأ ةفاحصلا يف هلمع لبق نم

نعا عطقنا فرظلا :نإ انلوق ىنعم اذهو الم، كلا يف فوذحم نهذلا
انه: " لبق " برعت كلذ ىلعو ، ىنعم ال افظل ةفاض إل

ةينبملا ءامس :األ ثلا ثلا عونلا
ةفاض نعاإل هعاطقن ال نمب رج لحم يف مضلا ىلع ينبم نامز فرظ

. ىنعم ال اظفل
ىلع ىنبُيو ، ةرشابم قباسلا مويلا ىلع تلد "اذإ سمأ " ةملك -5

: لثم رسكلا
عفر. لحم يف رسكلا ىلع ينبم لعاف : سمأ ىضم

. بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم نامز فرظ : سمأ يقيدص ترز
. نمب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم مسا : سمأ نم تبجع

: لوقتف . ثيح :ذإ-اآلن- لثم فورظلا ضعب -6
. اراغص انك ذإ ةداعسلا انفرع

"و بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم ىضم امل فرظ
." هيلإ فاضم رج لحم يف ةعقاو هدعب ةلمجلا

اآلن. لمعي هنإ
. بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ

. سلا ج كقيدص ثيح سلجا
هدعب ةيمس اال ةلمجلا "و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ

." هيلإ فاضم رج لحم يف
: حضاو طخب ةبوتكملا تاملكلا برعأ بيردت

.{ َنوُمَلْعَي اَل ُثْيَح ْنِم ْمُهُجِرْدَتْسَنَس }-1
.{ ِّقَحْلا ِب َتْئِج َنآْلا }-2

.{ ٌليِلَق ْمُتْنَأ ْذِإ اوُرُكْذاَو }-3
.{ ُدْعَب ْنِمَو ُلْبَق ْنِم ُرْمَأْلا 4-{ِهَّلِل

لخدم

ةلمجلا هبشو ةلمجلا : يناثلا بابلا
: ةيمس اال ةلمجلا األلو: لصفلا

نمو اهعون ثيح نم ةملكلا ب لصتي ام لك قباسلا بابلا يف تسرد
ةساردل ةمدقم ناك كلذ لكو ءانب، وأ ابارعإ ةيوحنلا اهتلا ح ثيح

. ةيوحنلا ةساردلا رادم انلق- -امك يه يتلا ةلمجلا
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وأ نيتملك نم بترتي يذلا الم كلا يه ةاحنلا فيرعت يف ةلمجلا و
. لقتسم ديفم ىنعم هلو رثكأ

. ةيلعف ةلمجو ةيمسا ةلمج : امهل ثلا الث ناعون ةيبرعلا ةلمجلا و
يتلا ةلمجلا عون ةيادبلا يف ددحت -نأ يوحنلا قيبطتلا -يف كيلعو
. ىرخ األ ةلمجلا نع فلتخت ةصاخ اال وحأ ةلمج لكل ؛ألن اهسردت

اآليت: سايقملا كمامأ عضن امهنيب زييمتللو
اذإ امأ . ةيمسا ةلمج يهف ال يصأ اءدب مساب ةءودبم ةلمجلا تناك اذإ

. ةيلعف ةلمج يهف صقان ريغ لعفب ةءودبم تناك

ثدح ىلع لدت ال ؛ألاهن ةيلعف ةلمج تسيل " امئاق ديز ناك ال:" ثمف
. صقان خسان لعف اهيلع لخد ةيمسا ةلمج يه امنإو ، لعاف هب ماق
، مساب أدبت اهنأ نم مغرلا ب ةيمسا ةلمج تسيل . تأرق اباتك ال: ثمو

ريخأتلا هقحو هب، لوعفم " اباتك " ةملكف ال، يصأ اءدب هب أدبت ال اهنكل
هب ةلمجلا ءدب نأ كلذ ىنعمو باليغ، ضرغل مدقت امنإو ، هلعف نع

. ةيلعف ةلمج يهف نذإو ، ضراع ءدب
اهل كليلحت ىلع كنيعي يذلا وه ةلمجلا عونل كديدحت نأ ىرت اذكهو

ليصفتلا نم حضتي امك ةيساس أل اهناكر أل كمهف نم احيحص ال يلحت
يلا. تلا

طبري " ناتدمع وأ" نايساسأ نانكر اهيف نوكي نأ الدب ةلمجلا و
دنسي ربخلا ؛ف ةيوحنلا تاحلطصملا مهأ نم وهو " دانس "اإل امهنيب

، أدتبملا ىلإ
لخدم

، دنسم لعفلا و ربخلا نأ ،يأ لعافلا بئان وأ لعافلا ىلإ دنسي لعفلا و
. هيلإ دنسم لعافلا بئانو لعافلا و أدتبملا و

: ةيمس اال ةلمجلا انكر
ىتح ، اقلطم تالامز ناتمز ،تمال نايساسأ نانكر ةيمس اال ةلمجلل

يقتلت نيحو . ربخلا و أدتبملا امهو ةدحاو ةملك اهنأك هيوبيس امهدع
؟ ربخلا نيأو ؟ أدتبملا نيأ : كسفن لأست نأ كيلع ةيمسا ةلمجب

لوأ يف عقي يذلا وهاالمس أدتبملا .و ةقدب امهعقوم ددحت نأ كيلعو
ىلع هب مكحن يذلا مكحلا اذهو ام، مكحب هيلع مكحن يكل ؛ ةلمجلا

أدتبملا عم ةلمجلا لمكي يذلا وهف ؛ ربخلا هيمسن يذلا وه أدتبملا
. يسيئرلا اهانعم ممتيو

لمعي يذلا لماعلا نع ثحبن نأ انيلعو ، ناعوفرم ربخلا و أدتبملا و
. عفرلا امهيف

و لوعفملا بصنيو لعافلا عفري يذلا وه لعفلا انلق:نإ نأ قبس
نإو يفاالمس، رجلا لمعي يذلا وه رجلا فرح نإو خلإ، ... فرظلا

اهلك هذهف . لعفلا يف وأ يفاالمس بصنلا لمعي بصنلا فرح
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ةيظفل لماوع

"؛ ءادتب "اال هيمسن ام وهو يونعم لماع وهف أدتبملا يف لماعلا امأ
ا نوكف ، ةيظفللا لماوعلا نم درجملا االمس هنأب أدتبملا فرعي كلذلو

لمعي يظفل لماع هقبس اذإو ، عفرلا هيف لمعي يذلا وه أدتبم المس
لمعي يذلا ف ربخلا امأ . أدتبملا ريغ رخآ ائيش هلعجو همكح خسن هيف،

. أدتبملا وه عفرلا هيف
وأ ءادتب وهاال ربخلا يف لماعلا ،و ءادتب وهاال نذإ أدتبملا يف لماعلا

اعم. امه وأ أدتبملا
يف ةفوكلا ةاحنو ةرصبلا ةاحن نيب ريبك خالف كانه ": ةظوحلم

وه كل هانمدق امو انه، هضرعل لا جم ال ةيمس اال ةلمجلا يف لماعلا
." وحنلا بتك يف عئاشلا يأرلا

أدتبملا
: أدتبملا -1

تيأر اذإو . امئاد ةدحاو ةملك وهف ، ةلمج نوكي ال أدتبملا : هعاونأ أ-
،لب ةلمج اهرابتعاب أدتبم تسيل يهف ، ةلمج ةئيه ىلع أدتبم

، ةيكحم ةلمج اهرابتعاب - ةاحنلا لوقي ،وأ-امك ةدحاو ةملك اهرابتعاب
. نمؤم لوقي ام ُريخ هللا ثمال:الهلإإال

نم ةنوكم ةلمج اهرابتعاب هللا"ال وه"الهلإإال انه أدتبملا نإف
: لوقت كنأكف ، ةدحاو ةملك اهرابتعاب نكلو ، ءازجأ

." نمؤم لوقي ام ُريخ ةملكلا هذه "
يلا: تلا وحنلا ىلع اهبرعتو

ةكرح اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم هللا: الهلإإال
. ةياكحلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ريخ:خرب
: لوقتو

: اهبرعتو
اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : نبللا تعيض فيصلا

. ةياكحلا ةكرح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : لثم

نوكت نأ الدب ةملكلا هذهو ، ةدحاو ةملك نوكي نأ الدب نذإ أدتبملا
ال: وؤم اردصم ،وأ احيرص امسا

: لثم حيرصلا 1-فاالمس
. مئاق دئز

أدتبملا
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : مئاق
: لثم لوؤملا ردصملا 2-و
.{ ْمُكَل ٌرْيَخ اوُموُصَت ْنَأَو }

. مكل ريخ مكمايصو اآلةي: ريدقتو

هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم بصنو يردصم فرح :نأ اوموصت نأ
فذح هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : اوموصت . بارع نماإل

ىلع ينبم لصتم ريمض واولا ،و ةسمخلا نماألعفلا ألهن نونلا
يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا .و لعاف عفر لحم يف نوكسلا

. أدتبم عفر لحم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ ريخ:

كل. ُعفنأ َدهتجت :نأ لثمو
هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم بصنو يردصم فرح :نأ دهتجت نأ
ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : دهتجت ، بارع نماإل
لوؤملا ردصملا .و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا

. أدتبم عفر لحم يف لعفلا و نأ نم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : عفنأ
فصولا نويوحنلا هيمسي أدتبملا نم رخآ عون وحنلا بتك يف : هيبنت
لب ربخ ىلإ جاتحي ال هنإ هنع: نولوقي مهو هب. ىفتكمل عفارلا

. ربخلا دسم دسيو ىنعملا هعم ممتي يأ هب يفتكي عوفرم ىلإ جاتحي
مهلا معتساو " فصو " ةملك نييوحنلا لا معتسا نيب قرفت نأ يغبنيو

،امأ يوحن حلطصم اهنأ ،يأ تعنلا يه مهدنع ةفصلا ".ف ةفص " ةملك
مسا صوصخلا هجو ىلعو ، قتشملا هباالمس نودصقيف فصولا

. يفرص حلطصم هنأ ،يأ ةهبشملا ةف صلا و لوعفملا مساو لعافلا
أدتبم لا

برعي هدعب عوفرم مسا ىلإ جاتحي أدتبم عقي نيح فصولا اذهو
.وال لوعفملا مسا دعب لعافلا نع ابئان برعيو ، لعافلا مسا دعب ال عاف
اآلةيت: ةلثم األ كيلإو ، ماهفتسا وأ يفن ىلع أدتبملا اذه دمتعي نأ دب

. ُلمهملا ٌحجان ام
: ناهجو اهبارعإ يف كل

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح 1-ام:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : حجان

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخلا دسم دس لعاف : لمهملا
. يفن فرح 2-ام:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم مدقم ربخ : حجان
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : لمهملا
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الن. مهملا ناحجان ام
: طقف دحاو هجو اهبارعإ يف كل

. يفن فرح ام:
باألفل. عوفرم مدقم ربخ : ناحجان

باألفل. عوفرم رخؤم أدتبم الن: مهملا
. نولمهملا نوحجان ام

: اضيأ دحاو هجو اهيف كل
. يفن فرح ام:

. واولا ب عوفرم مدقم ربخ : نوحجان
. واولا ب عوفرم رخؤم أدتبم : نولمهملا

هعوفرم عم فصولا قباطت ادحاو اهجو انه بارع اإل لعج يذلا و
عوفرم هدعب امو افصو هبا رعإ عيطتسن ال كلذ ىلعو ، اعمجو ةينثت

دسم دس
أدتبملا

عم فصولا ألن كلذ ؛ اًرخؤم هدعب امو اًمدقم اًربخ هبرعن ،لب ربخلا
-ال ملعت -امك لعفلا ؛و هبئان وأ هلعاف عم لعفلا مكح همكح هعوفرم
يف كل اهمدقن ةميدق ةيبرع ةجهل يف إال لعافلا عم عمجي وال ىنثي
." ثيغاربلا ينولكأ بـ"ةغل ةفورعملا هللاةج يهو ةيلعفلا ةلمجلا

الن. مهملا حجن ام
: دحاو بارعإ اهيف كل

. يفن فرح ام:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : حجان

باألفل. عوفرم ربخلا دسم دس لعاف الن: مهملا
. نولمهملا حجن ام

: دحاو بارعإ اًضيأ اهيف كل
. يفن فرح ام:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : حجان
. واولا ب عوفرم ربخلا دسم دس لعاف : نولمهملا

عيطتسن ،فال نيقباطتم ريغ نيتملكلا نأ بارع اذهاإل بجوأ يذلا و
تناك إوال اًرخؤم أدتبم ةيناثلا و اًمدقم اًربخ ىلو األ ةملكلا برعن نأ
ربخلا و اًعمج وأ ىنثم أدتبملا نوكي "؛ذإال حجان الن مهملا "ام ةلمجلا

. درفم
: لوعفملا مسا ىلع ثملا

؟ كاوخأ بوبحمأ
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح : ةزمهلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : بوبحم
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ريمض فاكلا باألفل،و عوفرم ربخلا دسم دس لعاف بئان : كاوخأ
. هيلإ فاضم حملرج يف ينبم لصتم

أدتبملا
: ةهبشملا ةفصلا ىلع ثملا

ُلا. اإلمه ٌنَسَح ام
. يفن فرح ام:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : نسح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخلا دسم دس لعاف اإلمهلا:

، ربخلا دسم دسي عوفرم ىلإ جاتحي أدتبملا نم عونلا اذه انلق:نإ -
عم ىنعملا متي نأ الدب يأ هب ىفتكم نوكي نأ الدب عوفرملا اذهو
بارعإ هيف انل نوكي هب ىفتكم ريغ هدعب اعوفرم اندجو اذإف . أدتبملا

: لثم رخآ،

ٌديز. هاوَخأ حجانأ
لعاف " هاوخأ " ةملكو ، أدتبم " حجان " ةملك برعن نأ عيطتسن ال نحنف
نأ حصي اذه،فال ىلع اهانعم متي ال ةلمجلا ؛ألن ربخلا دسم دس
وحنلا ىلع ةلمجلا هذه برعن امنإو ،" هاوخأ حجانأ ": انلوقب يفتكن

يلا: تلا
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح : ةزمهلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم مدقم ربخ : حجان
مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا باألفل،و عوفرم لعاف : هاوخأ

. هيلإ فاضم رج لحم يف
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:

." هاوخأ حجان ديزأ الم:" كلا ريدقتو
ا كيلإو ، دئازلا ب هيبش وأ دئاز رج فرح أدتبملا قبسي :دق ةظوحلم -

اآلةيت: ةلثم أل
. تيبلا يف ٍلجر نم له

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح له:
. دئاز رج فرح نم:

أدتبملا
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : لجر

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب
عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج : تيبلا يف

بهللا. كيهان
،و لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم مدقم ربخ : يهان
. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا
ةمضب عوفرم رخؤم أدتبم الةل جلا ظفلو دئاز، رج فرح ءابلا بهللا:
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. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم
." كيفاك ألهن هريغ بلط نع كيهان هللا : ةلمجلا ىنعمو "

األرم. مادتحا دنع كب فيك
. مدقم ربخ عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك
يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا دئاز،و فرح ءابلا كب:

. رخؤم أدتبم عفر لحم
. لجر نم ُمظعأ ٍةأرما بُر

. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : ةأرما

. دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : مظعأ

: هريكنتو أدتبملا فيرعت ب-
عيطتسن ال نحنو ام، مكحب هيلع موكحملا وهاالمس أدتبملا انلق:نإ

نأ يغبني كلذلو ء؛ يشلا اذه فرعن انك إالاذإ ءيش ىلع مكحن نأ
أدتبملا نوكي

أدتبملا
إال ةركن أدتبملا نوكي ،وال ةركن أدتبملا نوكي دق كلذ عمو ، ةفرعم
، عضاوملا تارشع اهنم مهضعب دعو ، ةاحنلا اهعبتت ةنيعم عقاوم يف
د ةملك أدتبملا نوكي نأ ،يأ صوصخلا و مومعلا يف نورخآ اهرصحو

عئاشلا نم ةلثمأ كلاآلن درونو ، ةصتخم ةركن وأ مومعلا ىلع ةلا
: ةركن أدتبم هلا معتسا

"لك"و"نم"و"ام". لثم مومعلا تاملك نم ةملك أدتبملا نوكي 1-نأ
.{ َنوُتِناَق ُهَل {ٌّلُك

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم لك:
ءاهلا ،و بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح هل:لاالم

قلعتم رورجملا و راجلا رج،و لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
اآليت. ربخلا ب

. واولا ب عوفرم ربخ : نوتناق
. ماهفتسا وأ يفنب اقوبسم أدتبملا نوكي 2-نأ

. عفانب عشج ام
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : عشج
نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ربخ عفان دئاز، رج فرح ءابلا : عفانب

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ
؟ سفنلا ىنغ نم ريخ ىًنِغ له

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح له:
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. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : ينغ
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ ريخ:

وأ ةلمج ربخلا نوكي نأ ىلع ربخلا نع ارخؤم أدتبملا نوكي 3-نأ
: ةلمج هبش

. ةاجن قدصلا يف
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا لعى ينبم رج فرح يف:

أدتبملا
. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم يفب رورجم : قدصلا

عفر. لحم يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : ةاجن

. لجر تيبلا مامأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : مامأ
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : تيبلا

عفر. لحم يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : لجر

. قيدص هؤافو كعفن
ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كعفن

هب. لوعفم بصن لحم يف حتفلا

ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هؤافو
. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : قيدص

اآلةيت: قرطلا ب اهصاصتخا نوكيو ، ةصتخم ةركن أدتبملا نوكي 4-نأ
: لثم ةفوصوم نوكت نأب أ-

. تيبلا يف ميرك لجر
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : لجر
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن : ميرك

عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج : تيبلا يف
: لثم ، ةرغصم نوكت ب-نأ

. ثدحتي ليجُر
أدتبملا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ليجر
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : ثدحتي
ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه.و هريدقت ازاوج

. أدتبملا
." ثدحتي ريغص لجر ": تلق كنأكف ، ةفصلا نم عون ريغصتلا و
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: ةركن ىلإ ةفاضم نوكت جـ-نأ
. ناشقانتي ملع جرال

ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم ملعو باألفل، عوفرم أدتبم ملع: جرال
. ةرهاظلا

ةلمجلا ،و لعاف واألفل نونلا توبثب عوفرم عراضم لعف : ناشقانتي
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم

: لومعم اهب قلعتي د-نأ
. داهج ريخلا يف ٌيعس

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : يعس
ص ةركنلا لعج يذلا وه اذهو " يعسب قلعتم رورجمو راج : ريخلا يف

اهب". ءادتب لال ةحلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : داهج

. ءاعدلا ىلع دةلا ةملك أدتبملا نوكي 5-نأ
. نينمؤملل ٌرصن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : رصن
عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج : نينمؤملل

لا. حلا ةلمج لوأ يف اعقاو أدتبملا نوكي 6-نأ
. هدعاسي قيدصو لمعي ناك

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح لا حلا واو : واولا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ق: يدص

أدتبملا
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : هدعاسي
لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا وه،و هريدقت ازاوج

هب. لوعفم بصن

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. طرشلا باوج يف ةعقاولا ءافلا دعب أدتبملا عقي 7-نأ

كل. الٌص خإف خإالص كنم نكي نإ
هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا

. بارع نماإل
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خإالص:

عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج كل:
ولال. دعب أدتبملا عقي 8-نأ

حلف. أل لا مهإ ولال
نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دوجولل عانتما فرح ولال:

. بارع
. ابوجو فوذحم ربخلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم لا: مهإ
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: أدتبملا فذح جـ-
نم ةيمسا ةلمج روصتُت ،وال ةلمجلا يف يساس األ نكرلا وه أدتبملا

اهنم، فذحي دق ،إالهنأ ةلمجلا يف يرورض هدوجو نإف كلذلو ؛ هريغ
هيلع لد إالنإ فذحي ،وال نهذلا يف دوجوم ررقم هفذح عم وهو

يلا: تلا وحنلا ىلع ابوجوو ازاوج فذحي أدتبملا .و ليلد
: زئاجلا فذحلا -1

لا، ؤس نع باوج يف نوكي نأك يلا؛ قم ليلد هيلع لد نإ كلذو
: لوقت

. ٌرفاسم : بيجتف ؟ يلع نيأ
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ، فوذحم أ دتبمل ربخ : رفاسم ، اهبرعتو

أدتبملا
. ٌنسح لا؟ حلا فيك

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ، فوذحم أدتبمل ربخ : نسح
يلي: ام اهمهأ عضاوم هل بجاولا فذحلا -2

: لثم ، مذلا و حدملا بولسأ يف أ-
خٌدلا. ُدئاقلا َمْعِن

: اهبرقأ ؛ بارعإ نم رثكأ لا معتس اذهاال يف كل
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : معن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:

الم: كلا ريدقتو . مدقم ربخ عفر لحم يف ةيلعفلا ةلمجلا و
." دئاقلا معن "خدلا

يلي: امك اهبرعت نأ عيطتستو
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : معن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا
وه. هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ خدلا:

خدلا". وه دئاقلا معن " ةلمجلا ريدقتو
: لثم ، مسقل أدتبم نوكي ب-نأ

. دهعلا ىلع نظفاح وهللاأل

نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح مسقلا واو واولا وهللا:
،و ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم الةل جلا ظفلو ، بارع

الم" كلا ريدقتو عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم رورجملا و راجلا
." نظفاح أل نيمي وهللا

: لثم ،" اميس "ال دعب عوفرملا لالمس أدتبم نوكي جـ-نأ
. ُبنعلا اميس ال ةهكافلا بحأ

االن اهنم انمهي ، بارع اإل هوجو نم هجو نم رثكأ لا معتس اال اذهل
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يلا: تلا هجولا
نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح سنجلل ةيفان :ال اميس ال

ألهن ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم سنجلل ةيفانلا ال مسا يس: ، بارع
فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ،ام: فاضم

. هيلإ
و أدتبملا نم ةلمجلا وه.و هريدقت ابوجو فوذحم أدتبمل ربخ : بنعلا
: ةلصلا ةلمج ريدقتو ". بارع نماإل اهل لحم ال لوصوملا ةلص ربخلا

." بنعلا وه اميس ال
." دوجوم ": هريدقت فوذحم سنجلل ة يفانلا ال ربخو

ربخلا
: ربخلا -2

عم ةلمجلا لمكي يذلا اآلرخ يساس األ نكرلا وه ربخلا انلق:نإ
. عوفرم وهو ، يسيئرلا اهانعم ممتيو أدتبملا

اآلةيت: يحاونلا ربخلا نم انمهي يوحنلا قيبطتلا يفو
: ربخلا عاونأ -1

: ةلمجو ، درفم نامسق ربخلا
، اقتشم وأ ادماج نوكيو ، ةلمجب سيل ام وهو : درفملا ربخلا أ-

: لوقتف
ٌلبج دابوتلا ٌمجن ايرثلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : مجن
. دماجلا ربخلل ثماالن ناذهو . ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ لبج:

عئار رظنملا دهتجم ديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : دهتجم

.1 قتشملا ربخلل ثماالن ناذهو . ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : عئار
: ةلمجلا ربخلا ب-

: لوقتف ، ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج ربخلا نوكي دق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نأ نوري ؛ألمهن قتشمو دماج ىلإ درفملا ربخلا مهميسقت انركذ 1
عفريف قتشملا ربخلا هيف،امأ رتتسم ريمض نم خٍلا دماجلا ربخلا

،و ارهاظ امسا وأ ازراب اريمض وأ ابوجو ارتتسم اريمض بلا غلا يف
دهتجم ديز : لوقت نأ عيطتس ت "وه"؛ألكن دهتجم ديز : ريدقتلا

. هوخأ
ربخلا

. ميرك هقلخ ديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لوأ أدتبم ديز:

ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث أدتبم : هقلخ
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رج. لحم يف مضلا ىلع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : ميرك

األلو. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا و
. ةيسنرفلا ثدحتي ٌّيلع

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم يلع:
رتتسم ريمض لعافلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : ثدحتي

وه. هريدقت ازاوج
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

: ةيئاشنإ ةلمج نوكت نأ اربخ ةعقاولا ةلمجلا يف زوجي -
. هأرقا باتكلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : باتكلا
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هأرقا
بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و تنأ هريدقت

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا هب،و لوعفم
.{ ُةَعِراَقْلا ،اَم ُةَعِراَقْلا }: لثمو

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لوأ أدتبم : ةعراقلا
أدتبملا ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ام:

. مدقم يناثلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم ٍناث أدتبم : ةعراقلا

عفر. لحم في األلو أدتبملا ربخ هربخو يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا و
ربخلا

: لثم ةيئادن ةلمج اًربخ ةعقاولا ةلمجلا نوكت نأ حصي وال
اذه. اي يلع

: يهو ، ةلمج اهربخ نوكي نأ الدب أدتبملا نم عاونأ كانه -
: لثم ، نأشلا ريمض -1

.{ ٌدَحَأ ُهَّللا َوُه {ْلُق
. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم نأشلا ريمض وه:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث أدتبم الةل جلا ظفل هللا:
ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يناثلا أدت بملا ربخ : دحأ

األلو. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا و
: لثم ، طرشلا ةلمج اهربخو ، أدتبم ةعقاولا طرشلا ءامسأ -2

. حجني ركاذي نَم
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم طرش مسا نم:

ريمض لعافلا ،و طرش لعف ؛ألهن نوكسلا ب موزجم عراضم لعف : ركاذي
وه. هريدقت اًزاوج رتتسم

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
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: لثم ، اًمدقم ناك نإ مذلا وأ حدملا ب صوصخملا -3
. دئاقلا معن خٌدلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم خدلا:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : معن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

: لثم ، صاصتخ اال بولسأ يف أدتبملا -4
. فيضلا مركن - َبرعلا - نحن

ربخلا
. أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن
ةحتفلا ب بوصنم ، صخأ هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم : برعلا

. ةرهاظلا
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : مركن

. نحن هريدقت ابوجو
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
: لثم ، أدتبم تعقو نإ ةيربخلا " نيأك " ةملك -5

هللا! هافش ضيرم نم نيأك
هللا!". هافش ضيرم نم مك : ةلمجلا ىنعم "

عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم : نيأك
. نيأكب قلعتم رورجمو راج : ضيرم نم

،و رذعتلا هروهظ نم عنم ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : هافش
هب. لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الةل جلا ظفل هللا:
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

ب اهطبري طبار ىلع ةلمتشم نوكت نأ الدب اربخ ةعقاولا ةلمجلا -
طبارلا اذهو اهب. رابخ اإل حصي ال ةيبنجأ ةلمج تراص إوال أدتبملا

: عاونأ
، طباورلا مهأ وهو هايإ، اقباطم أدتبملا ىلإ اعجار اريمض نوكي 1-نأ

ىلع دوعي اربخ ةعقاولا ةلمجلا يف ريمض اهلك ةقباسلا ةلثم األ يفو
: لثم امولعم ناك نإ ريمضلا اذه فذح زوجيو . أدتبملا

. اشرق نيرشعب ةقأ بنعلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لوأ أدتب :م بنعلا

ربخلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث أدتبم ةقأ:

،و ءايلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم نيرشعو رج، فرح ءابلا : نيرشعب
. يناثلا أدتبملا ربخ فوذحمب قلعتم رورجملا و راجلا
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األلو أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا و
." اشرق نيرشعب هنم ةقأ بنعلا : ةلمجلا ريدقتو "

: امهريغ وأ ليوهتلا وأ ميخفتلا ك ةيغ بال بابس أل أدتبملا ةداعإ -2
.{ ُةَّقاَحْلا ،اَم ُةَّقاَحْلا }

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ةقاحلا
أدتبملا ربخ عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا ام:

. يناثلا
أدتبملا نم ةلمجلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناث أدتبم : ةقاحلا

األلو. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا
: لثم ، أدتبملا ىلإ ةراشإ مسا دوجو -3

. بلا ط لك لمأ كلذ حاجنلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لوأ أدتبم : حاجنلا

ناث،ولا أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا :اذ كلذ
فاكلا ،و بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم فرح دعبلل الم

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم باطخ فرح
أدتبملا نم ةلمجلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : لمأ

األلو. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا
: ةلمجلا هبش

ةلمجلا هبش عوقو ةرصاعملا وحنلا بتكو ةيسردملا بتكلا يف رثكي
هسفن ةلمجلا هبش نأ نوررقي نيذلا ءامدقلا يأر فلا خي اذهو اربخ،

اربخ نوكي ال
ربخلا

تجرد ةيبرعلا ؛ألن اضيأ هارن ام وهو ، ربخلا ب قلعتي ،لب هريغ وال
وأ نئاك وأ دوجوم : ةملك ماع؛يأ نوك ىلع لد اذإ ربخلا فذح ىلع

: لوقنف ، دوجولا اذه ةئيهل ديدحت نود ، رقتسم
. لصفلا يف بلا طلا
. ةرجش تيبلا مامأ

. سيمخلا موي موصلا
، هركذ نم فالدب صاخ نوك ىلع لد اذإ ربخلا نأ كلذ ىلع لدي

: لثم
. تيبلا في مئان ديز
رفسلا يف ةروصقم الة صلا

، هديرت يذلا ىنعملا عاض إوال ربخلا اذه فذحت نأ عيطتست ال تنأو
هنكل اآلرخ، عضوملا يف دوجوم هنأ ىلع لدي عضوم يف ربخلا ركذف

ىلو: األ ةلثم األ بارعإ يف لوقن اذه ىلعو لا. معتس اال ةرثكل فذح
. لصفلا يف بلا طلا
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : بلا طلا
، بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح يف : لصفلا يف

ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم يفب رورجم لصفلا و
عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم

. ةرجش تيبلا مامأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : مامأ
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : تيبلا

عفر. لحم يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ةرجش

: لثم ، ثادح األ ءامسأ نع إال هربخب قلعتي ال ناكملا فرظ : هيبنت
. سيمخلا موي موصلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتب :م موصلا
ربخلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : موي
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : سيمخلا

عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو
: لوقت نأ حصي ،فال تاوذلا ءامسأ نع ربخب قلعتي نأ حصي وال

ادغ. يلع ،وأ مويلا دمحم
: لثم ليوأتلا حص إالاذإ

. ةليللا هلاالل
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم هلاالل:

قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ةليللا
عفر. لحم يف ربخ فوذحمب

." ةليللا هلاالل ةيؤر : ةلمجلا ريدقتو "
: ءافلا ب ربخلا نارتقا -2

نمو ، عضوم نم رثكأ يف " ءافلا " دوجو يبرعلا بولس يفاأل ظح نال
يتأي فرح ءافلا ،و أدتبملا ربخب ةنرتقم اهدجن اننأ عضاوملا هذه
ربخلا و أدتبملا ،و ضعبب اهضعب عالةق ديكأتو ةلمجلا ءازجأ طبرل

امنإ ربخلا ىلع ءافلا لوخد نأكف ، ملعت امك ايوضع اطابترا ناطبترم
ةماع ةدعاق عضو ةاحنلا لواح دقو . طابتر اذهاال ةيوقتل نوكي

لا: جملا اذه يف قيلا نأ نكمي ام حضوأو ، ربخلا ىلع ءافلا لوخدل
هبشت ربخلا و أدتبملا ةلمج تناك اذإ ربخلا ىلع لخدت دق ءافلا نإ

لا وحأ يف طرشلا باوج يف عقت ءافلا نأ ملعت تنأو - طرشلا ةلمج
يلا: تلا وحنلا ىلع ققحتي كلذو - ةنيعم

ءامس :األ لثم ، مومعلا و ماهب اإل ىلع داال أدتبملا نوكي 1-نأ
مسا أد تبملا اذه هبشي يكل كلذو ؛ ةركنلا ءامس وأاأل ةلوصوملا

. همومعو هماهبإ يف طرشلا



LIX

ربخلا
ةملك اهيف تسيل ةلمج هبش وأ ةلمج أدتبملا اذه دعب نوكي 2-نأ

. ةيطرش
طرشلا باوج هبشي يكل ؛ ةلمجلا هذه ىلع ابترتم ربخلا نوكي 3-نأ

: لوقنف ، طرشلا لعف ىلع بترتملا
. ٌحجانف دهتجي يذلا

؛ألهن ددحم ريغ مسا وهو " يذلا وه" أدتبم نم نوكتت ةلمجلا هذهف
يهو ةيطرش ةملك نم ةيلا خ ةلمج هدعبو ، هتاذب صخش ىلع لدي ال
باوج بترت ةلمجلا هذه ىلع ابترتم ربخلا يتأي "،مث دهتجي " ةلمج
نرتقا انه نم . داهتج اال ىلع بترتم حاجنلا ؛ألن هلعف ىلع طرشلا

. ءافلا ب ربخلا
: لوقتو

. حجانف دهتجي بلا ط
لدت ال ةركن وهو " بلا وه"ط أدتبم نم نوكتت اضيأ ةلمجلا هذهو
يه هل ةفص ةعقاو ةيلعف ةلمج ةركنلا دعبو ، هتاذب بلا ط ىلع

. ةلمجلا هذه ىلع بترتم ألهن ءافلا ب انرتقم ربخلا يتأي "مث دهتجي "
ربخ يف بجاولا ،ف زئاجو بجاو : نيتجرد ىلع ءافلا ب ربخلا نارتقاو

انه نارتق اال لعج يذلا لعلو ، ةيطرشلا "اَّمأ" دعب عقاولا أدتبملا
: لوقت "امأ"، ةيطرش وه ابجاو

. عاجشف هوخأ امأو ميركف يلع امأ
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ليصفتو طرش فرح امأ:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم يلع:
ال حتفلا ىلع ينبم دئاز فرح يهو ، أدتبملا ربخ يف ةعقاو : ءافلا
ردقم طرش باوج يف ةعقاو اهبرعي مهضعبو " بارع نماإل هل لحم

لا". معتس اال ىلإ برقأو رسيأ هانرتخا يذلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميرك

ربخلا

انحضوأ يتلا عضاوملا نم "امأ" ريغ عمف زئاجلا نارتق امأاال
: لثم اهطورش

. حجانف دهتجي بلا ط
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : بلا ط

رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : دهتجي
ةفص عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه.و هريدقت ازاوج

. بلا طل
هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم دئاز فرح ربخلا يف ةعقاو ءافلا : حجانف
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ حجانو ، بارع نماإل
: ربخلا ددعت -3

ارابخأ اهتبرعأ رابخ األ تددعت اذإف ربخ، نم رثكأ أدتبملل نوكي دق
إ نوكي امال اهنمو األلو، ربخلل ةفص نوكي نأ حلصي ام اهنمو ، اضيأ

: لوقنف ، ةلمجلا ىنعم ىلع فقوتم كلذ لكو اربخ، ال
. ميرك عاجش يبرع ديز

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : يبرع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث ربخ : عاجش
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ثلا ربخث : ميرك

، ربخلل ةفص ميرك ةفص، عاجش : لوقت نأ لا ثملا اذه يف عيطتستو "
." عوفرم عوفرملا ةفصو

. يراجت يسدنه يبدأ ميلعتلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ميلعتلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : يبد أ
ربخلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث ربخ : يسدنه

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ثلا ربخث : يراجت
ثلا وثلا يناثلا نيربخلا برعت نأ عيطتست لا-ال ثملا اذه -يف تنأو "

." ميقتسي ال ىنعملا األلو؛ألن ربخلل ةفص
: ربخلا فذح -4

. ابوجو وأ ازاوج فذحي دق ربخلا نإف ، أدتبملا فذح يف انفرع امك
نع باوج يف نوكي نأك يلا قم ليلد هيلع لد نإ ازاوج فذحي وهو

: لثم لا، ؤس
. ٌّيلع ؟ صلخم نَم

: هريدقت ازاوج فوذحم ربخلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم يلع:
. صلخم

: لثم ةيئاجفلا اذإ دعب ربخلا عقي نأ وأ
. يقيدص اذإف تجرخ

نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : يقيدص
يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا ،و ةبسانملا ةكرح اهروهظ
وأ دوجوم " هريدقت ازاوج فوذحم ربخلا هيلإ،و فاضم رج لحم

."... رظتنم
يلي: ام اهمهأ عضاوم يف ابوجو ربخلا فذحيو

ولال: دعب عقاولا أدتبملا ربخ -1
. ناسن اإل عاضل ُلقعلا ولال
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نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دوجولل عانتما فرح ولال:
. بارع

هريدقت ابوجو فوذحم رب ،وخلا ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : لقعلا
." دوجوم "

ربخلا
هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ولال، باوج يف ةعقاو :لاالم عاضل

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف عاض: ، بارع نماإل
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : ناسن اإل

ولال، دعب ابوجو ربخلا فذح عضاوم نع ليصفت يف ةاحنلا ثدحتيو
ماع" نوك " ىلع لد نإ ربخلا اذه نأ مهم نمكال راتخي ام برقأو

صاخ نوك ىلع لد نإو ، قباسلا لا ثملا يف امك ابجاو هفذح ناك
: لثم ، ليلد هيلع لدي مل نإ ابجاو هركذ ناك

. قيرفلا زاف ام نورهام نوبع ولاللاال
ربخلا نأ ابجاو هركذ لعج يذلا ربخ،و : نورهامو ، أدتبم : نوبع فلاال

"ولاللا سيل ىنعملا نإ ؛ذإ صاخ دوجو وأ صاخ نوك ىلع لدي انه
امنإو ، نيبع بالال قيرف "ألهنال قيرفلا زاف ام نودوجوم نوبع ال

. ةراهملا يهو نيبع لال صاخ دوجو وه دوصقملا
: لثم ، مسقلا يف حيرص مسا نع اربخ نوكي 2-نأ

. دجملا نحجنيل كرمعل
نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ءادتب :لاالمالماال كرمعل

. بارع
ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم رمع:

هريدقت ابوجو فوذحم ربخلا .و هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا
."... ينيمي وأ يمسق كرمعل ": ةلمجلا ىنعمو . يمسق

: هميدقتو ربخلا ريخأت -3
ىلع هب مكحت يذلا مكحلا ؛ألهن أدتبملا نع رخأتي ربخلا نأ ضورفملا

اميف اهزجون تاجرد ىلع رخأتي وأ مدقتي دقف كلذ عمو ، أدتبملا
يلي:

: لثم بلا، غلا وه كلذو ، ريخأتلا و ميدقتلا زاوج أ-
ٌديز ٌمداق ٌمداق ٌديز

ربخلا
. ُدئاقلا َمْعِن خٌدلا.خٌدلا ُدِئاَقلا َمْعِن

: ابوجو ربخلا ريخأت ب-
: اهمهأ عضاوم يف كلذو

اال ءامسأك ةلمجلا يف ةرادصلل اقحتسم امسا أدتبملا نوكي 1-نأ
: لثم ةيربخلا مكو ةيبجعتلا امو ط رشلا و ماهفتس



LXII

: لثم ، أدتبملا ىلع ةلخاد ءادتب الماال نوكت 2-نأ
. ٌحجان ُّدِجُمْلَل

. اهيلع ربخلا ميدقت حصي ،فال ةرادصلا اهل ءادتب ألنالماال كلذو
ىلع دوعي رتتسم ريمض اهلعاف ةيلعف ةلمج ربخلا نوكي 3-نأ

: لثم ، أدتبملا
. بعلي ديز

. لعافو لعف نم ةنوكم ةيلعف ةلمج تراص ربخلا تمدق اذإ ألكن
، ريكنتلا وأ فيرعتلا ةبتر يف نييواستم ربخلا و أدتبملا نوكي 4-نأ

ل: ثم
امهف ، ريمض ىلإ فاضم يناثلا ،و ريمض ىلإ فاضم فاالمساأللو
كيخأ ىلع مكحت نأ دصقت تنك نإف ، فيرعتلا ثيح نم نايواستم

تنك نإ ربخ،امأ قيدصلا و أدتبم األخ نوكي نأ بجو كقيدص هنأب
. يخأ يقيدص : تلق كوخأ هنأب كقيد ص ىلع مكحت نأ ديرت

ربخلا
: لثم ، ربخلا يف اًروصحم أدتبملا نوكي 5-نأ

هترصق يأ هيف أدتبملا ترصح ؛ألكن ربخلا مدقت نأ عيطتست ال تنأف
. هدحو ربخلا مكحل أدتبملا تصلخأ كنأ : ةلمجلا ىنعمو هيلع،

: لثم ، ءافلا ب اًنورقم ربخلا نوكي 6-نأ
. ءافلا فذح بجو ربخلا تمدق اذإ ألكن

: نأشلا ريمض نع اًربخ نوكي 7-نأ
: لصف ريمضب لوصفملا ربخلا -8

: اًبوجو ربخلا ميدقت جـ-
: اهمهأ عضاوم يف كلذو

: ماهفتس اال ءامسأك ةرادصلل اًّقحتسم ربخلا نوكي 1-نأ

: أدتبملا يف اًروصحم ربخلا نوكي 2-نأ
ربخلا

ترصق امك ، طقف دجملا ىلع حاجنلا ترصق كنأ انه رصحلا ىنعمو
ترخأو أدتبملا تمدق كنأ ولو ، هدحو يلع ىلع تيبلا يف دوجولا

. هديرت يذلا رصقلا ىنعم دسفل نيلا ثملا نيذه يف ربخلا
نوكي نأ الدب ةلا حلا هذه يفو ، ةضحم ةركن أدتبملا نوكي 3-نأ

: ةلمج هبش وأ ةلمج ربخلا
وأ ةلمجلا دعن نأ نكم أل غوسم بال ةركنلا أدتبملا انمدق ول اننأ كلذ

. اربخ ال ةفص هدعب ةلمجلا هبش
: لثم ربخلا ىلإ عجري ريمض أدتبملا يف نوكي 4-نأ

طخ: اهتحت يتلا تاملكلا برعأ : بيردت
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.{ ٌرْيَخ ٌنِمْؤُم ٌدْبَعَل }-1
.{ ِهَّللا ُرْيَغ َخٍقِلا ْنِم 2-{ْلَه

.{ ٌريِثَك َنوُّيِّبِر ُهَعَم َ لَتاَق ٍّيِبَن ْنِم ْنِّيَأَكَو }-3
ربخلا

اَهْنَع ْمُهَو اَهْيَلَع َنوُّرُمَي ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا يِف ٍةَيآ ْنِم ْنِّيَأَكَو }-4
.{ َنوُضِرْعُم

.{ ْمُكيِدْيَأ ْتَبَسَك اَمِبَف ٍةَبيِصُم ْنِم ْمُكَباَصَأ اَمَو }-5
.{ ُديِرُي اَمِل ٌلا ،َّعَف ُديِجَمْلا ِشْرَعْلا ،وُذ ُدوُدَوْلا ُروُفَغْلا َوُهَو }-6

.{ ِراَّنلا ُباَحْصَأ َكِئَلوُأ اَنِتاَيآِب اوُبَّذَكَو اوُرَفَك َنيِذَّلا 7-{َو
.{ ٌميِظَع ٌباَذَع ِةَرِخآْلا يِف ْمُهَلَو ٌيْزِخ اَيْنُّدلا يِف 8-{ْمُهَل

.{ ِهَّللا ِّبُحَك ْمُهَنوُّبِحُي اًداَدْنَأ ِهَّللا ِنوُد ْنِم ُذِخَّتَي ْنَم ِساَّنلا َنِمَو }-9
ْتَتَبْنَأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك ِهَّللا ِليِبَس يِف ْمُهَلا َوْمَأ َنوُقِفْنُي َنيِذَّلا ُلَثَم }-10

ُهَّللا َو ُءاَشَي ْنَمِل ُفِعاَضُي ُهَّللا َو ٍةَّبَح ُةَئِم ٍةَلُبْنُس ِّلُك يِف َلِباَنَس َعْبَس
.{ ٌميِلَع ٌعِساَو

اَهيِف اًدِلا َخ اًراَن ُهْلِخْدُي ُهَدوُدُح َّدَعَتَيَو ُهَلوُسَرَو َهَّللا ِصْعَي ْنَمَو }-11
ْمُكِئاَسِن ْنِم َةَشِحاَفْلا َنيِتْأَي يِتَّ ،َولاال ٌنيِهُم ٌباَذَع ُهَلَو

ِتوُيُبْلا يِف َّنُهوُكِسْمَأَف اوُدِهَش ْنِإَف ْمُكْنِم ًةَعَبْرَأ َّنِهْيَلَع اوُدِهْشَتْساَف
اَهِناَيِتْأَي ِناَذَّللا ال،َو يِبَس َّنُهَل ُهَّللا َلَعْجَي ْوَأ ُتْوَمْلا َّنُهاَّفَوَتَي ىَّتَح

اًباَّوَت َناَك َهَّللا َّنِإ اَمُهْنَع اوُضِرْعَأَف اَحَلْصَأَو اَباَت ْنِإَف اَمُهوُذآَف ْمُكْنِم
َنوُبوُتَي َّمُث ٍةَلا َهَجِب َءوُّسلا َنوُلَمْعَي َنيِذَّلِل ِهَّللا ىَلَع ُةَبْوَّتلا اَمَّنِإ ، اًميِحَر
.{ اًميِكَح اًميِلَع ُهَّللا َناَكَو ْمِهْيَلَع ُهَّللا ُبوُتَي َكِئَلوُأَف ٍبيِرَق ْنِم

خساونلا

: خساونلا
هريغت يأ اهمكح خسنتف ةيمس اال ةلمجلا ىلع لخدت تاملك خساونلا
يه خساونلا هذه اهيلع لخدت يتلا ةلمجلا نأ مهملا رخآ،و مكحب

عفال1. خسانلا ناك نإ ىتح ةيمسا ةلمج
. ةيفرحو ةيلعف خساونلا و

: اهتاوخأو ناك -1
. اهمهأو ةيلعفلا خساونلا لوأ يهو

نأ امك اال معتسا اهتاوخأ رثكأ ؛ألاهن هناونعو بابلا اذه سأر ناك" و"
، صقان خسان لعف - اهتاوخأ لثم - يهو ، اهصخت ةريثك اال وحأ اهل
مكحب اهمكح ريغتف ةيمس اال ةلمجلا ىلع لخدت ألاهن خسان لعف يهو
، اهربخ ىمسيو ربخلا بصنتو اهمسا ىمسيو أدتبملا عفرت رخآ؛ذإ
صقان لعف يهو اعم. ربخلا يفو يفاالمس لماعلا اهنأ كلذ ىنعمو
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ال مث نمو ثدح ىلع لدت ال اهنأ ،يأ طقف نامز ىلع لدت ألاهن
.2 لعاف ىلإ جاتحت

يه: عفال رشع ثالةث اهتاوخأو ناكو
حرب -زلا- سيل راص- - ىسمأ - ىحضأ - حبصأ - تاب لظ- - ناك

ماد. - كفنا - ئتف -
ناك: -1

: لوقتف ال، عاف يضتقي ثدح ىلع تلد نإ امات عفال لمعتست يهو
. رطملا ناكف حيرلا تدتشاو مويغلا ب ءامسلا تدبلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلساليم، ركفلا نم ذوخأم ةيبرعلا مولعلا تاحلطصم نم ريثك -1
حلطصم " خسنلا نأ" فورعملا ؛ذإ وحنلا يف " خسنلا " حلطصم اهنمو

هذه نأ ةاحنلا ىأر املف رخآ، مكحب يعرش مكح رييغت ينعي يهقف
. خساون اهومس ربخلا وأ أدتبملا مكح ريغت تاملكلا

، ثدحلا ىنعم نم ةصقانلا ولخاألعفلا ىلع ءاملعلا ضعب ضرتعي 2
ىلع لدت ةملك اهنأ عقاولا .و نامزلل اقلطم ادرجت درجتت ال اهنأ ىريو

. ةيبرعلل يوغللا عقاولا بسح نام زلا
خساونلا

. حتفلا ىلع ينبم مات ضام لعف ناك:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : رطملا
. لصح وأ ثدح : اهانعم نوكي ةمات نوكت نيح يهو

عفال تناك نإ لمعت اهنإف - بلغ األ وهو - ةصقان نوكت نيحو ب-
: لوقت ، ارمأ وأ اعراضم وأ ايضام

. امئاق ديز ناك
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا ديز:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناك ربخ : امئاق

. اديعس يخأ نوكي نيح اديعس نوكأ
ريمض همساو . ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم صقان عراضم لعف : نوكأ

عفر. لحم يف انأ هريدقت ابوجو رتتسم
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نوكأ ربخ : اديعس

ـب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : نيح
." اديعس "

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم صقان عراضم لعف : نوكي
لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم نوكي مسا : يخأ
ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا ،و ةبسانملا فرح ةكرحب لحملا
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. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا
رج لحم يف ةلمجلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نوكي ربخ : اديعس

. اهيلإ " نيح " ةفاضإب هيلإ، فاضم
. ادعتسم نك

ابوجو ر تتسم ريمض همساو نوكسلا ىلع ينبم صقان رمأ لعف نك:
عفر. لحم يف تنأ هريدقت

خساونلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نك ربخ : ادعتسم

يهو لمعتو ردصم يهو لمعت فرصتم لعف يهو ناك لمعت امكو
: لوقتف ، لعاف مسا
. اعاجش هنوكل هبحأ

. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح لاالم:

ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا هرج بلاالمعوالةم رورجم مسا : هنوك
. هيلإ فاضم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم

ناك". مسا لص- وه-يفاأل ريمضلا اذهو "
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هنوك ربخ : اعاجش

. كاخأ ٌنئاك ديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

مسا ةيفرصلا ةيحانلا نم وهو " ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : نئاك
ازاوج رتتسم ريمض هيفو " ريمضلا هيف رتتسي لعافلا مساو ، لعاف

. نئاك مسا عفر لحم يف أدتبملا ىلع دئاع وه هريدقت
ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا باألفل،و بوصنم نئاك ربخ : كاخأ

. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا
: لوقن ناك، ام انئاكو ناك، نم انئاك لا: معتسا عيشي : ةظوحلم

ناك, نم انئاك لمهملا بقاعأس
ناك. ام انئاك ءيشلا اذه نمث عفدأس

وه: لا معتس اال اذهل بارعإ برقأو
،" لمهملا وه" لا حلا بحاصو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم :حلا انئاك
"ألهن نئاك مسا عفر لحم يف وه هريدقت ازاوج رتتسم ريمض هيفو

." انركذ امك لعاف مسا
. نئاك ربخ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةركن مسا نم:

خساونلا
ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم مات ضام لعف ناك:
ـل ةفص بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه،و هريدقت

"نم".
. دجو ناسنإ يأ انئاك ةلمهملا بقاعأس : ىنعملا و
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اهل نوكي ،فال بجعتلا باب يف ةصاخبو ، ةدئاز ناك لمعتست جـ-
: لوقتف يضاملا ةغيصب إال ةدئاز لمعتست لمع،وال

! هقلخ بيطأ ناك ام
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم دئاز ضام لعف ناك:
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بيطأ

ام. ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه،و هريدقت
لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : هقلخ

. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم
وأ يضاملا ةغيصب ناك نإ ناك ربخ ىلع واولا لوخد زوجي د-
إبال، اهربخ نرتقي نأ طرشبو يفن اهقبسي نأ طرشب عراضملا

: لوقتف
. لجأ هلو إال ناسنإ نم ناك ام

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:

. دئاز رج فرح نم:
لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ناك مسا : ناسنإ

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ىغلم ءانثتسا فرح إال:
نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ناك ربخ ىلع لخاد فرح : واولا

. بارع
خساونلا

ينبم ريمض ءاهلا ،و بارع نماإل هل لحم ال ينبم رج فرح هل:لاالم
ربخ فوذحمب قلعتم رورجملا و راجلا رج،و لحم يف مضلا ىلع

عفر. لحم يف مدقم
أدتبملا نم ةلمجلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : لجأ

ناك. ربخ بصن لحم يف هربخو
ب اموزجم اعراضم عفال نوكت نأ طرشب ناك نون فذح زوجي هـ-

: لوقتف ، لصتم ريمض وأ نكاس اهدعب سيلو نوكسلا
. كلذ لعفأ ُكأ مل

. بلقو مزجو يفن فرح مل:
نونلا ىلع نوكسلا همزج عوالةم ملب موزجم عراضم لعف كأ:

انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض همساو ، ةفوذحملا
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لعفأ

انأ. هريدقت ابوجو
. نكأ ربخ بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
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، اهربخو اهمسا عم ةدوجوم نوكت نأ ناك لا معتسا يف لص و-األ
فذحت وأ اهدحو ناك فذحتف ، اهتلمج ىلع فذحلا يرجي دق نكلو

:1 اهمسا ىقبيو اهربخ عم فذحت ،وأ اهربخ ىقبيو اهمسا عم ناك
ىفتخا دق لا معتسا وهو " لااآليت معتس يفاال اهدحو فذحت يهف -

:" اردان لبق نم ناكو ، ةرصاعملا ىحصفلا نم بلغ يفاأل
. بوبحم تنأف اميرك تنأ امأ

: تناك اهنإ ةلمجلا هذه ليلحت يف نولوقي مهو
. اميرك تنك ألن بوبحم تنأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ردان لا معتسا يف نكلو ؛ اهربخو اهمسا عم فذحت دقو 1

يه هل، ةلع اندنعو ،" بوبحم تنأ الوه" ولعم اندنع نأ حضتي هنمو
تاوطخلا عبتتسي ناك فذح طرش :نإ نولوقيو ." اميرك تنك "ألن

: ةيلا تلا

: ةلمجلا ريصتف ، لولعملا ىلع ةلعلا مدقن -1
. بوبحم تنأف اميرك تنك ألن

. ةيردصملا نأ لبق زئاج كلذو افيفخت رجلا الم فذحن -2
يف اهمغدن ،مث دئازلا "ام" فرحلا ب اهنع ضوعنو ناك" " فذحن -3

نأ. نون
دعي مل ال؛ذإ صفنم اريمض ريصيف ،" ءاتلا " لصتملا ريمضلا ىقبي -4

: ةلمجلا حبصتو هب، لصتي ام كانه
. بوبحم تنأف اميرك تنأ امأ

هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم فرح +ام؛نأ نأ اهلصأ امأ:
. ةفوذحملا ناك نع ضيوعتلل دئاز فرح امو ، بارع نماإل

لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض ةفوذحملا ناك مسا : تنأ
عفر.

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ةفوذحملا ناك ربخ : اميرك
: لثم نيتيطرشلا "نإ"و"ول" دعب ازاوج اهمسا عم ناك فذحتو -

. رشف ارش نإو ريخف اريخ ؛نإ هلمع ىلع بساحم ناسنإ لك
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح نإ:

اهمساو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ةفوذحملا ناك ربخ : اريخ
. اضيأ فوذحم

. رشف ارش هلمع نكي نإو ريخف اريخ هلمع نوكي الم:نإ كلا ريدقتو
. ةفيحص ولو موي لك أرقا : لثمو

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح ول:
اهمساو ةرهاظلا ةحت فلا ب بوصنم ةفوذحملا ناك ربخ : ةفيحص
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. اضيأ فوذحم
خساونلا

. ةفيحص ءورقملا ناك ولو موي لك أرقا الم: كلا ريدقتو
نوكت نأ طرشب - ليلق اذهو - اهمسا ىقبيو اهربخ عم ناك فذحت -

: لثم ، اضيأ نيتيطرشلا "نإ"و"ول" دعب
. رشف رش نإو ريخف ريخ نإ هلمع ىلع بساحم ناسنإ لك

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح نإ:

. فوذحم اهربخو ، ةمضلا ب عوفرم ةفوذحملا ناك مسا ريخ:
الم: كلا ريدقتو

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ رنكسا بحسي مسر

: لثم ، رارمتس اال ىنعم ديفتو لظ: -2
. امئاق ديز لظ

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف لظ:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لظ مسا ديز:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لظ ربخ : امئاق
: لثم ، حابصلا تقو يف ربخلا عوقو ديفتو : حبصأ -3

جرال. لفطلا حبصأ
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : حبصأ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم حبصأ مسا : لفطلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم حبصأ جرال:خرب
خساونلا

، حابصلا تقو يف لوخدلا ىنعم ديفي اًّمات اًلعف " حبصأ " لمعتستو
: لثم

. حبصأ ىتح اًرهاس لظ
اًزاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم مات ٍضام لعف : حبصأ

وه. هريدقت
. حابصلا تقو يف لخد ىتح اًرهاس لظ : ريدقتلا و

: لثم ، ىحضلا تقو يف ربخلا عوقو ديفتو : ىحضأ -4
. هلمع يف اًقرغتسم لماعلا ىحضأ

هروهظ نم عنم ردقم حتف ىلع ينبم صقان ضام لعف : ىحضأ
. رذعتلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ىحضأ مسا : لماعلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىحضأ ربخ : اًقرغتسم

: لثم راص" " ىنعمب لمعتسيو
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. اًّيرورض ملعلا ىحضأ
: لثم ةمات لمعتست امك
. ىحضأ ىتح اًمئان لظ

، رذعتلا هروهظ نم عنم ردقم حتف ىلع ينبم مات ضام لعف : ىحضأ
وه. هريدقت اًزاوج رتتسم ريمض لعافلا و

. ىحضلا تقو يف لخد ىتح اًمئان لظ الم: كلا ريدقتو
: لثم ، ءاسملا تقو يف ربخلا عوقو ديفت : ىسمأ -5

. اًمومهم لجرلا ىسمأ
. اًمولعم لوهجملا ىسمأ

هروهظ نم عنم ردقم حتف ىلع ينبم صقان ضام لعف : ىسمأ
. رذعتلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ىسمأ مسا : لوهجملا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىسمأ :خرب اًمولعم
خساونلا

: لثم ، هلوطب ليللا تقو يف ربخلا عوقو ديفتو : تاب -6
. ارهاس بلا طلا تاب

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تاب
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تاب مسا : بلا طلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم تاب ريخ : ارهاس
: لثم ، ةمات لمعتستو

. انتيب يف بيرغلا تاب
. حتفلا ىلع ينبم مات ضام لعف : تاب

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : بيرغلا
. انتيب يف هليل بيرغلا ىضق : ةلمجلا ىنعمو

: لثم ، لوحتلا ىنعم ديفتو راص: -7
ارح. دبعلا راص

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف راص:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم راص مسا : دبعلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم تراص ربخ ارح:

: اهرهشأو ، اهلمع لمعتو راص" " ىنعم ديفت ىرخأ لا عفأ كانهو

علاالمجرال. ضآ : لثم : ضآ
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ضآ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ضآ مسا غلاالم:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ضآ ربخ جرال:
. ةنيدم ةيرقلا تداع : لثم داع:

خساونلا
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فرح ثينأتلل ءاتلا ،و حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تداع
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم داع مسا : ةيرقلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم داع ربخ : ةنيدم

. ايدهم لا ضلا عجر : عجر
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : عجر

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عجر مسا لا: ضلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم عجر ربخ : ايدهم

. ادامر رانلا تلا حتسا لا: حتسا
فرح ثينأتلل ءاتلا ،و حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تلا حتسا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لا حتسا مسا : رانلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لا حتسا ربخ : ادامر
. ازبخ حمقلا لوحت : لوحت

. اقهرُم لمعلا ادغ ادغ:
نعاالمس: ربخلا يفن ديفي دماج لعف وهو : سيل -8

. امئاق ديز سيل
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا ديز:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم سيل ربخ : امئاق

رإب بخلا نرتقي نأ طرشب ناك- لثم - واولا ب اهربخ نرتقي نأ زوجي -
ال:

. لجأ هلو إال ناسنإ سيل
خساونلا

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : سيل
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا : ناسنإ

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ىغلم ءانثتسا فرح إال:
نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم سيل ربخ ىلع لخاد فرح : واولا

. بارع
ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و حتفلا ىلع ينبم رج فرح هل:لاالم
مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجملا و راجلا رج،و لحم يف مضلا

عفر. لحم يف
. ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : لجأ

. سيل ربخ بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
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:زلا فلتخم هعراضم نكل ظفللا اذهب لعف نم رثكأ كانه 9-زلا:
ال ناك تاوخأ نم لا عفأ ةعبرأ كانه . ينف ىنعمب ليزي زولا لا َزَي

ىلع لدي وهو لا. زَي :زلا يهو ةيفانلا بـ"ام" ةقوبسم إال لمعت
يفنلا يفنو ، يفن هقبس إالاذإ ناك لمع لمعي ال هنكل ، هتاذب يفنلا

. رارمتس اال ىنعم ىلع لديف ، تابثإ
. امئاق ديز امزلا

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف امزلا:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم امزلا مسا ديز:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم امزلا ربخ : امئاق
خساونلا

عم"ال". ءاعدلا يف اريثك لمعتستو -
. ادوصقم كتيب الزيلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم صقان عراضم لعف الزيلا:
ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و ةمضلا ب عوفرم الزيلا مسا : كتيب

. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم الزيلا ربخ : ادوصقم

اال ىلع اضيأ لدتو ، يفنب ةقوبسم زلا لثم لمعتست : كفنا -10
: رارمتس

. امئاق ديز كفنا ام
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : كفنا ام

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم كفنا ام مسا ديز:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم كفنا ام ربخ : امئاق

: رارمتس اال ديفتو اضيأ يفنب ةقوبسم لمعت : ئتف -11
. هسورد ركذتسي بلا طلا ئتف ام

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : ئتف ام
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ئتف ام مسا : بلا طلا

رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : ركذتسي
ام ربخ بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه،و هريدقت ازاوج

. ئتف
. اضيأ رارمتس اال ديفتو يفنب ةقوبسم لمعتو : حرب -12

. افقاو سراحلا حرب ام
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : حرب ام

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم حرب ام مسا : سراحلا
خساونلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم حرب ام ربخ : افقاو
ىنعمو ، ةيفرظلا ةيردصملا "ام" اهقبسي نأ طرشب لمعتو ماد: -13
ردصم ماد لعفلا نمو اهنم كبسني نأ حصي اهنأ يأ ةيردصم اهنوك
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: لوقتف ، ةنيعم ةدم ىلع دالاهتل ةيفرظ اهنوك ىنعمو ،" ماود "

. ادجم ماد ام بلا طلا حجني
ازاوج رتتسم ريمض همساو ، حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ماد: ام

وه. هريدقت
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ماد ام ربخ : ادجم

. ادجم هماود ةدم بلا طلا حجني الم: كلا ريدقتو
: لثم ةمات ماد تناك ةيفانلا "ام" اهقبس نإف

. يقب ام ،يأ ءيش ماد ام
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ماد:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : ءيش

: هيبنت
"ام"و ىلإ اهمسقن ال ةقباسلا ةسمخلا األعفلا بارعإ يف اننأ ظح تال

: لوقن "فال لعفلا "
ام عم لع فلا برعن امنإو ، ةيفرظ ةيردصم ام وأ يفن فرح ام:

. ةدحاو ةملك اهرابتعاب
خساونلا

: اهيلومعم بيترتو اهتاوخأو ناك
امه ناك ال ومعمو ، ريخأتلا و ميدقتلا عضاوم ربخلا و أدتبملا يف انركذ
نأو خسانلا لعفلا دعب انوكي نأ اهبيترت يف لص ،واأل ربخلا و أدتبملا
ىلع اهركذن ىرخأ اال وحأ كانه نكل ، ربخلا ىلع امدقم االمس نوكي

يلا: تلا وحنلا
. اصلخم ناك ديز : لثم يفو ، اقلطم خسانلا ىلع مدقتي ال 1-االمس
اهل ناكو ، أدتبم يه امنإو ، امدقم ناك مسا تسيل انه ديز" " ةملك نإف

اهمساو ناك ةلمجو ناك ربخ اصلخمو ديز، ىلع دوعي رتتسم مسا
ديز. نع ربخ اهربخو

: لوقت ، همساو خسانلا نع ريخأتلا ةبجاو يهف ةلمج ربخلا ناك 2-نإ
. ميظع هلمع ديز ناك

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا ديز:

ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : هلمع
. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا

يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميظع
ناك. ربخ بصن لحم

. بتكي ديز ناك
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا ديز:
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا عوفرم عراضم لعف : بتكي

ربخ بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه.و هريدقت ازاوج
ناك.

حلااالتاآلةيت: هلف ةلمج هبش وأ ادرفم ربخلا ناك 3-نإ

: لثم هيف اروصحم االمس ناك هنإ مساو خسانلا نع هريخأت بجي أ-
خساونلا

. ارعاش يقوش ناك امنإ
. ارعاش إال يقوش ناك ام

. يتين يف اذهاألرمإال ناك ام
ىلع دوعي ريمض يفاالمس ناك نإ االمس ىلع هميدقت بجي ب-

: لثم ربخلا
. هبحاص تيبلا يف ناك

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:
. بصن لحم يف ناك ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج : تيبلا يف
ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا : هبحاص

. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع
قحتسي ربخلا اذه ناك نإ هسفن خسانلا ىلع هميدقت بجي جـ-

: ماهفتس اال ءامسأ لثم ةرادصلا
ديز؟ ناك فيك

. مدقم ناك ربخ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : فيك
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا ديز:
ديز؟ ناك نيأ

، ناكم فرظ بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا نيأ:
. بصن لحم يف ناك ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو

. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا ديز:

؟ رفسلا ناك ىتم
، نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىتم

. بصن لحم يف ناك ربخ فوذحمب قلع تم ةلمجلا هبشو
خساونلا

: لوقتف قبس، ام ريغ يف طسوتلا و ريخأتلا و ميدقتلا زوجي د-
ديز ناك امئاق ديز امئاق ناك امئاق ديز ناك

ديز ناك تيبلا يف ديز تيبلا يف ناك تيبلا يف ديز ناك
: ربخلا يف ءابلا رجلا فرح ةدايز
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وأ يفن اهقبسي نأ طرتشي يتلا ادعاألعفلا اميف - اهتاوخأو ناك
ةدئازلا ءابلا لوخد ذئنيح رثكيف ، يفن اهقبسي امزلا-دق لثم ههبش

: لثم ، ربخلا ىلع
. لمهمب ديز ناك ام

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا ديز:

ةردقم ةحتفب بوصنم ناك ربخ لمهم دئاز، رج فرح ءابلا : لمهمب
رثكيو . دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم

: سيل ربخ ىلع صوصخلا هجو ىلع ةدئازلا ءابلا لوخد
.{ ٍرِطْيَسُمِب ْمِهْيَلَع َتْسَل }

عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تسل
مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا ،و كرحتم

. سيل
. رطيسمب قلعتم رورجمو راج : مهيلع

ةحتفب بوصنم سيل ربخ رطيسمو دئاز، رج فرح ءابلا : رطيسمب
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم
ميلعتلا يف ةروهشملا وحنلا تاعوضوم نم اهتاوخأو ناك : ةظوحلم

ىحصفلا يف اآلن لمعتست عفأاالال اهنيب نم نأ قحلا ،و ماعلا
نأ ىرنو . ثارتلا ىحصف يف لا معتس اال ةردان تناك دقو ، ةرصاعملا

عوضوملا دسفي ةيميلعتلا تاررقملا يف ةردانلا األعفلا هذه عضو
يه: األعفلا هذهو ، ماعلا ميلعتلا ةلحرم يف ةصاخ هلك

خساونلا
نع ال ضف اذه ئتف، -ام حرب -ام كفنا -ام ىسمأ - تاب - ىحضأ

. ههبشي امو " ضآ "
طخ: اهتحت يتلا تاملكلا برعأ : بيردت

ناك". هللا ءاش 1-"ام
.{ َنيِكِرْشُمْلا َنِم ُكَي ْمَلَو }-2

.{ اًّيِغَب ُكَأ ْمَلَو }-3
." ضعب باقر مكضعب برضي اًرافك يدعب اوعجرت 4-"وال

.{ اًريِصَب َّدَتْراَف ِهِهْجَو ىَلَع ُهاَقْلَأ }-5
.{ ٍماَقِتْنا يِذ ٍزيِزَعِب ُهَّللا َسْيَلَأ }-6

.{ َفُسوُي ُرُكْذَت ُأَتْفَت ِهَّللا َت اوُلا 7-{َق
اًّيَح}. ُتْمُد اَم ِةاَكَّزلا َو ِةاَلَّصلا ِب يِناَصْوَأَو }-8
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.{ ِطْسِقْلا ِب َنيِماَّوَق اوُنوُك }-9
.{ َنيِنِمْؤُمْلا ُرْصَن اَنْيَلَع اًّقَح َناَكَو }-10

.{ َنوُحِبْصُت َنيِحَو َنوُسْمُت َنيِح ِهَّللا َناَحْبُسَف }-11
.{ ٍةَرَسْيَم ىَلِإ ٌةَرِظَنَف ٍةَرْسُع وُذ َناَك ْنِإَو }-12

.{ اًرِصَتْنُم َناَك اَمَو ِهَّللا ِنوُد ْنِم ُهَنوُرُصْنَي ٌةَئِف ُهَل ْنُكَت ْمَلَو }-13
.{ ِهَّللا ِنْذِإِب اَّلِإ ٍناَطْلُسِب ْمُكَيِتْأَن ْنَأ اَنَل َناَك اَمَو }-14

.{ َنيِمِثاَج ْمِهِراَيِد يِف اوُحَبْصَأَف ُةَحْيَّصلا اوُمَلَظ َنيِذَّلا َذَخَأَو }-15
.{ َنوُبِّذَكُت اَهِب ْمُتْنُكَف ْمُكْيَلَع ىَلْتُت يِتاَيآ ْنُكَت 16-{ْمَلَأ

َتْنُك اَمَو َرْمَأْلا ىَسوُم ىَلِإ اَنْيَضَق ْذِإ ِّيِبْرَغْلا ِبِناَجِب َتْنُك اَمَو }-17
.{ َنيِدِهاَّشلا َنِم

.{ َنيِمَلا َعْلا ِروُدُص يِف اَ مِب َمَلْعَأِب ُهَّللا َسْيَلَوَأ }-18
خساونلا

َهَّللا وُجْرَي َناَك ْنَمِل ٌةَنَسَح ٌةَوْسُأ ِهَّللا ِلوُسَر يِف ْمُكَل َناَك 19-{ْدَقَل
.{ اًريِثَك َهَّللا َرَكَذَو اآلَرِخ َمْوَيْلا َو

َّدَعَأ َهَّللا َّنِإَف َةَرِخآْلا َراَّدلا َو ُهَلوُسَرَو َهَّللا َنْدِرُت َّنُتْنُك ْنِإَو }-20
.{ اًميِظَع اًرْجَأ َّنُكْنِم ِتاَنِسْحُمْلِل
: سيل لمع ةلماعلا فورحلا -2

ىلع لخديو ، يفنلا ىنعم ديفي صقان ضام لعف " سيل نأ" انفرع
ىمسيو ربخلا بصنيو ، همسا ىمسيو أدتبملا عفريف ةيمس اال ةلمجلا

. هربخ

لمع لمعتو اًضيأ يفنلا ىنعم ديقت فورح ةعبرأ ةيبرعلا تفرع دقو
يه: فورحلا هذهو ، ربخلا بصنتو أدتبملا عفرتف سيل

ام-ال-الت-نإ.
1-ام:

ام ىمست كلذلو ؛ نييزاجحلا ةجهل يف " سيل " لمع لمعت يهو
ام ذئنيح ىمستو ميمت ينب ةجهل يف اًئيش لمعت ،وال ةيزاجحلا

: لوقتف ، ةيميمتلا
. اًمئاق ديز ام

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم خسان يفن فرح ام:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ام مسا ديز:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم اهربخ : اًمئاق
. مئاق ديز :ام لوقتو

ةلمهم يهو بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:
انه.

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ قمئا:
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خساونلا
يه: طورش "ام"اهل لمعت يكلو

: تلق اذإف ؛ لمعت ال مدقت نإف ، اهمسا نع اهربخ رخأتي أ-نأ
ربخلا ىلع ديز، مئاق :ام لوقت نأ الدب ،لب حصي ديز،مل امئاق ام

اهلا، معإ زاج ةلمج هبش اهربخ ناك نإف ، رخؤملا أدتبملا و مدقملا
: لوقتف

. دحأ تيبلا يف ام
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم خسان يفن فرح ام:

، بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح يف : تيبلا يف
ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم يفب رورجم مسا تيبلا و

ام. ربخ فوذحمب قلعتم
ةيميمت اهبرعت نأ كل زوجيو ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ام مسا : دحأ

: لوقتف انه،
قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : تيبلا يف ، لمهم يفن فرح ام

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : دحأ ، مدقم ربخ فوذحمب
، حصي ،مل امئاق ٌديز نإ :ام تلق نإف ، ةدئازلا "نإ" اهدعب عقت ب-أال

: لوقت نأ الدب لب
. مئاق ديز نإ ام

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم لمهم يفن فرح ام:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح نإ:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : مئاق

اهنم دافتسملا يفنلا ضقنت "إال"ألاهن ةملكب اهربخ نرتقي جـ-أال
، حصي ال،مل وسر إال دمحم :ام تلق نإف ، اتابثإ ةلمجلا ىنعم لعجتو

: لوقت نأ الدب لب
. لوسر إال دمحم ام

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا لعى ينبم لمهم يفن فرح ام:
خساونلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : دمحم
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ىغلم ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : لوسر
ائراق ديز :ام لوقت نأ كلف ؛ اهمسا ىلع اهربخ لومعم مدقتي د-أال

. اباتك
ربخلا لومعم نأ ام،يأ ربخ يهو " ائراق لـ" هب لوعفم " اباتك ألن"

. ائراق ديز اباتك :ام لوقن نأ حصي ،وال رخؤم
عم اهمسا ىلع همدقت نأ كل زاج ةلمج هبش ربخلا لومعم ناك اذإ امأ
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. ايعاس تنأ رشلل :ام لوقتف اهلا، مهإ وأ اهلا معإ
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم خسان يفن فرح ام:
رشلا ،و بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح :لاالم رشلل

رورجملا و راجلا .و ةرهاظلا ةرسكلا هرج بلاالمعوالةم رورجم مسا
." ايعاس ام" ربخب قلعتم

ام. مسا عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : تنأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ام ربخ : ايعاس

: لوقت نأ كل زوجيو
ٍعاس. تنأ رشلل ام

. لمهم يفن فرح ام:
عاس". " ربخلا ب قلعتم رورجمو راج : رشلل

. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : تنأ
اهروهظ نم عنم ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم ربخ عاس:

. لقثلا
باجي اإل ىلع لدي فطع فرح هلبقو فوطعم اهربخ دعب ءاج -اذإ
يفنلا نأ كلذ ىنعم ناك هانبصن اذإ ؛ألانن فوطعملا بصن عنتما

امئاق ديز ام .وأ سلا ج لب امئاق ديز ال:ام ثمف ، اضيأ هيلع بصنم
. سلا ج نكل

خساونلا
لاالم؛يأ ترخأت ةخسانلا نإ ةيمس اال ةلمجلا ىلع تلخد نإف

، ةقلحزملا لاالم نوبرعملا اهيمسي كلذلو نع"نإ"؛ اديعب تقلحز
يلا: تلا وحنلا ىلع تناكو

يف :نإ لوقتف ، ربخلا نع ارخؤم نوكي نأ طرشب نإ مسا عم -1
. اديزل تيبلا

. بصنو ديكوت فرح نإ:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح يف:

ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم يفب رورجم مسا : تيبلا
عفر. لحم يف نإ ربخ فوذحمب قلعتم

نم هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ةقلحزلا لاالم يه :لاالم اديزل
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا اديز ، بارع اإل

: طرشب نإ ربخ عم -2
: لثم نعاالمس، ارخؤم ربخلا نوكي أ-نأ

. ميركل اديز نإ
هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ةقلحزملا لاالم يه :لاالم ميركل

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نإ ربخ ميرك . بارع نماإل
: لثم ، ةيمسا ةلمج ربخلا نوكي ب-نأ
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. ميرك هقلخل اديز نإ
ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : هقلخ ، ةقلحزملا لاالم يه :لاالم هقلخل

. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم ريمض ءاهلا ،و
أدتبملا نم ةلمجلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبملا ربخ : ميرك

نإ. ربخ عفر لحم يف هربخو
: عراضم اه لعف ةيلعف ةلمج ربخلا نوكي جـ-نأ

. فيضلا مركيل اديز نإ
خساونلا

ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف مركي ، ةقلحزملا لاالم يه :لاالم مركيل
لعفلا نم ةلمجلا وه،و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا

نإ. ربخ عفر لحم يف لعافلا و
. ةلمج هبش ربخلا نوكي د-نأ

. تيبلا يفل اديز نإ
. كدنعل باتكلا نإ

يف نإ ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةقلحزملا لاالم يه لاالم
عفر. لحم

: لثم ، لصف ريمضب اهربخو اهمسا نيب لصفي هـ-نأ
. حاجنلا ىلإ قيرطلا يهل ةماقتس نإاال

ال حتفلا ىلع ينبم لصف ريمض يه" ،و" ةقلحزملا لاالم يه لاالم:
. بارع نماإل هل لحم

: ةددشملا ةخسانلا فورحلا فيفخت
نونلا .و نكل - نأك يه:نإ-نأ- ةعبرأ ةددشملا ةخسانلا فورحلا

ةيناثلا و ةنكاس ىلو :األ نينون نم ةنوكم - ملعت -امك ةددشملا
فذحب فورحلا هذه فيفخت ةيبرعلا ةغللا تفرع دقو ، ةكرحتم

يلا: تلا وحنلا ىلع اهماكحأ ريصتف ، ةكرحتملا اهنون

اهلا،واألرثكا مهإو اهلا معإ زوجي ذئنيحو :ْنِإ، حبصتف ففخت 1-َّنِإ:
: لوقتف إلمهلا،
. ميركل اديز ْنِإ

. بصنو ديكوت فرح ، ةليقثلا نم ةففخم نإ:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا : اديز

ةمضلا ب عوفرم نإ ربخ م يركو ، ةقرافلا لاالم يه :لاالم ميركل
. ةرهاظلا

خساونلا
. ٌميركل ٌديز ْنِإ

هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم لمهم فرح ، ةليقثلا نم ةففخم نإ:
. بارع نماإل
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:
ربخ. ميركو ، ةقراف :لاالم ميركل

؛ألاهن ةقرافلا لاالم ىمست ةففخملا نإ ربخ يف ةعقاولا لاالم هذه "
ثيدحلا قبس يتلا ىرخ األ نإو ةليقثلا نم ةففخملا نإ نيب قرفت

." سيل لمع ةلماعلا فورحلا يف اهنع
: ناهجو اهيف كلف خسان لعفب ةءودبم ةلمج ىلع تلخد نإو

: لثم ، ءاملعلا ضعب هاري ام ىلع اهلا مهإ بوجو أ-
. اميركل ديز ناك نإ

. بارع نماإل هل لحم ال لمهم فرح ، ةليقثلا نم ةففخم نإ:
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا ديز:
ةحتفلا ب بوصنم ناك ربخ اميرك ، ةقرافلا لاالم يه :لاالم اميركل

. ةرهاظلا
نأش ريمض اهمساو اهل اربخ ةيلعفلا ةلمجلا نوكتو اهلا، معإ زاوج ب-

: فوذحم
. اميركل ديز ناك نإ

. بصنو ديكوت فرح ةليقثلا نم ةففخم نإ:
. بصن لحم يف فوذحم نأشلا ريمض اهمساو

نإ. ربخ عفر لحم يف اهربخو اهمساو ناك : اميركل ديز ناك
. اميركل ديز ناك هنإ : ريدقتلا و

خساونلا
: طورشب اهلمع ءاقب بجي ذئنيحو :ْنَأ، حبصتف ففخت 2-َّنَأ:

نأش. ريمض اذهاالمس رابتعا بلغ ،واأل افوذحم اهمسا نوكي أ-نأ
: لثم ةيمسا ةلمج اهربخ نوكي ب-نأ

. جرفلا حاتفم ربصلا نأ نقوأ
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : نقوأ

انأ. هريدقت ابوجو
ال نوكسلا ىلع ينبم بصنو ديكوت فرح ، ةليقثلا نم ةففخم ْنَأ:

ريمض اهمساو ، نينكاسلا ءاقتل ال كرح دقو ، بارع نماإل هل لحم
. بصن لحم يف فوذحم نأشلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ربصلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبملا ربخ : حاتفم
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : جرفلا

نأ. ربخ عفر لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. جرفلا حاتفم ربصلا هنأ نقوأ : ةلمجلا ريدقتو

: طورش ذئدنع ةلمجلا هذهلو ، ةيلعف ةلمج اهربخ نوكي جـ-نأ
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: ايئاعد اهلعف نوكي 1-نأ

. فوذحم ريمض اهمساو عفر، لحم يف ألن ربخ ةيلعفلا ةلمجلا ف
: ادماج اهلعف نوكي 2-نأ

خساونلا
اذه نوكي نأ بلغ ،واأل يفن فرحب ال وصفم لعفلا نوكي 3-نأ

وه:نل-ال-مل: فرحلا
دقب: ال وصفم لعفلا نوكي 4-نأ

:" فوس وأ نيسلا " سيفنتلا يفرح دح الأب وصفم لعفلا نوكي 5-نأ
الولب. وصفم لعفلا نوكي 6-نأ

خساونلا
اهل بلغيو ، اًبوجو اهلمع ىقبي ذئنيحو ْنَأَك، : حبصتف ففخت َّنَأك: -3

: لثم ، اًفوذحم اًريمض اهمسا نوك نم ألن؛ ةقباسلا طورشلا
. جئاه ناويح ْنَأك روثي

فوذحم ريمض اهمساو بصنو هيبشت فرح ، ةليقثلا نم ةففخم نأك:
. بصن لحم يف

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نأك ربخ : ناويح
. جئاه ناويح هنأك : ةلمجلا ريدقتو

،وه"دق" لصافب اهلعف لصف لضف فاأل ةيلعف ةلمج اهربخ ناك نإو
: لثم عراضملا لبق ،و"مل" يضاملا لبق

: لوقتف اهمسا توبث زوجي إالهنأ
. هجولا اذه اًقرشم اًردب نأك

عفر. لحم يف اهربخ اذهو ، بوصنم نأك مسا : اًردب
لمعت فال ابوجو ةلمهم ذئنيح يهو ، ْنِكَل : حبصتف ففخت : َّنِكَل -4

ائيش:
. لمهم هوخأ ْنِكَل دجم ديز

ل. مهم كاردتسا فرح : نكل
خساونلا

يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و واولا ب عوفرم أدتبم : هوخأ
. هيلإ فاضم رج لحم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : لمهم
طخ: اهتحت يتلا تاملكلا برعأ : بيردت

.{ ْمُهَلَتَق َهَّللا َّنِكَلَو }-1
.{ َنيِمَلا َعْلا ِّبَر ِهَّلِل ُدْمَحْلا ِنَأ ْمُهاَوْعَد ُرِخآَو }-2

.{ ٌدِحاَو ٌهَلِإ ُهَّللا اَمَّنِإ }-3
.{ ىَعَس اَم اَّلِإ ِناَسْنِإْلِل َسْيَل ْنَأَو }-4
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.{ ىَضْرَم ْمُكْنِم ُنوُكَيَس ْنَأ َمِلَع }-5
.{ اًّيِسْنَم اًيْسَن ُتْنُكَو اَذَه َلْبَق ُّتِم يِنَتْيَل اَي ْتَلا 6-{َق
.{ َنوُعَجْرُي اَنْيَلِإَو اَهْيَلَع ْنَمَو َضْرَأْلا ُثِرَن ُنْحَن 7-{اَّنِإ

.{ َنوُفِلَتْخَي ِهيِف اوُناَك اَميِف ِةَماَيِقْلا َمْوَي ْمُهَنْيَب ُمُكْحَيَل َكَّبَر َّنِإَو }-8
َسوُجَمْلا َو ىَراَصَّنلا َو َنيِئِباَّصلا َو اوُداَه َنيِذَّلا َو اوُنَمآ َنيِذَّلا 9-{َّنِإ

.{ ِةَماَيِقْلا َمْوَي ْمُهَنْيَب ُلِصْفَي َهَّللا َّنِإ اوُكَرْشَأ َنيِذَّلا َو
.{ ِّنِجْلا َنِم ٌرَفَن َعَمَتْسا ُهَّنَأ َّيَلِإ َيِحوُأ 10-{ْلُق

َنيِنِمْؤُمْلا َنِم اًقيِرَف َّنِإَو ِّقَحْلا ِب َكِتْيَب ْنِم َكُّبَر َكَجَرْخَأ 11-{اَمَك
.{ َنوُهِراَكَل

.{ َنوُبِذاَكَل َنيِقِفاَنُمْلا َّنِإ ُدَهْشَي ُهَّللا َو ُهُلوُسَرَل َكَّنِإ ُمَلْعَي ُهَّللا 12-{َو
.{ ِّقَحْلا ِب ُفِذْقَي يِّبَر َّنِإ 13-{ْلُق

.{ ُّقَحْلا َوُه َهَّللا َّنَأِب َكِلَذ }-14
اَمَّ نِإ ْمُكَعَم اَّنِإ اوُلا َق ْمِهِنيِطاَيَش ىَلِإ اْوَلَخ اَذِإَو }-15

.{ َنوُئِزْهَتْسُم ُنْحَن
خساونلا

ِكْلُفْلا َو ِراَهَّنلا َو ِلْيَّللا ِفاَلِتْخاَو ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ يِف 16-{َّنِإ
ْنِم ِءاَمَّسلا َنِم ُهَّللا َلَزْنَأ اَمَو َساَّنلا ُعَفْنَي اَمِب ِرْحَبْلا يِف يِرْجَت يِتَّلا

ِفيِرْصَتَو ٍةَّباَد ِّلُك ْنِم اَهيِف َّثَبَو اَهِتْوَم َدْعَب َضْرَأْلا ِهِب اَيْحَأَف ٍءاَم
.{ َنوُلِقْعَي ٍمْوَقِل ٍتاَيآَل ِضْرَأْلا َو ِءاَمَّسلا َنْيَب ِرَّخَسُمْلا ِباَحَّسلا َو ِحاَيِّرلا

َنيِذَّلا َو ُّيِبَّنلا اَذَهَو ُهوُعَبَّتا َنيِذَّلَل َميِهاَرْبِإِب ِساَّنلا ىَلْوَأ 17-{َّنِإ
{ اوُنَمآ

.{ اًفيِعَض َناَك ِناَطْيَّشلا َدْيَك 18-{َّنِإ
اَم ِهَّللا ِب ْمُتْكَرْشَأ ْمُكَّنَأ َنوُفاَخَت اَلَو ْمُتْكَرْشَأ اَم ُفاَخَأ َفْيَكَو }-19

.{ اًناَطْلُس ْمُكْيَلَع ِهِب ْلِّزَنُي ْمَل
.{ ىَمَر َهَّللا َّنِكَلَو َتْي َمَر ْذِإ َتْيَمَر اَمَو }-20

خساونلا
: سنجلل ةيفانلا 5-ال

نم "َّنِإ" لمع اهيف لمعيف ةيمس اال ةلمجلا ىلع لخدي فرح يهو
، اهمسا سنج ىلع مكحلا يفن ديفتو ، ربخلا عفرو أدتبملا بصن

؛ صنلا ليبس ىلع وأ صيصنتلا ليبس ىلع ةيفانلا ال ةاحنلا اهيمسيو
ىنعم نم ألرثك لا متحا ريغب اهمسا سنج نع مكحلا يفنت ألاهن

؛ألن قارغتس اال ليبس ىلع سنجلل ةيفانلا ال اضيأ اهنومسيو ، دحاو
: لوقت نيح تنأف هلك، اهمسا سنج قرغتسي اهيفن

. ٌدلخم َناسنإ ال
قرغتسا يفنلا نأ ،يأ ناسن اإل سنج نع دولخلا ب مكحلا تيفن دقف

هلك. سنجلا
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ئربت يتلا "يأ ةئربتلل يتلا "ال اهتيمست ةميدقلا بتكلا يف درتو
. اهربخ ىنعم نم اهمسا

: طورشب إال لمعت ال اهنكلو انلق- -امك خسان فرح يهو
ول اهمسا ؛ألن يعيبط رمأ كلذو ، نيتركن اهربخو اهمسا نوكي 1-نأ

قارغتسا ىلع نعدالهتل كلذب جرخو ، اددحم ناكل ةفرعم ناك
يف ةصاخبو مومعلا و عويشلا ديفت يتلا يهف ةركنلا ،امأ سنجلا

. يفنلا قايس
يفنل تراصو سنجلا يفنل اهنوك نع تجرخ ةفرعم اهمسا ناك نإف

: اهراركتو اهلا مهإ بجوو دحاولا
. يلع وال مئاق ديز ال

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم لمهم يفن فرح ال:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ قمئا:

خساونلا
اضيأ كلذ ىلع بترتيو ، اهمسا نيبو اهنيب لصاف كانه نوكي 2-أال

بجو االمس ىلع ربخلا مدقت نإف ؛ اهربخو اهمسا نيب بيترتلا مازتلا
: اهراركتو اهلا مهإ

. ٌةأرما وال ٌلجر تيبلا يف ال
بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم لمهم يفن فرح ال:

يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ةلمج هبشو ، رورجمو راج : تيبلا يف
عفر. لحم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : لجر
اهمسا يف اهل ناكو "نإ"، لمع تلمع اهلا معإ طورش تققحت نإف

: نامكح
. بصن لحم يف ءانبلا -1

. بصنلا -2
هنإف ، فاضملا ب اهيبش وال افاضم سيل ،يأ ادرفم اهمسا ناك نإف -1

: لوقتف هب، بصني ام ىلع ىنبُي
. تيبلا يف َلجر ال

هبشو ، بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم سنجلل ةيفانلا ال مسا
عفر. لحم يف ال ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا

. تيبلا يف نيلجر ال
ةلمجلا هبشو ، بصن لحم يف ءايلا ىلع ينبم سنجلل ةيفانلا ال مسا

عفر. لحم يف ال ربخ فوذحمب قلعتم
. نولشاف نيدجم ال

نولشافو ، بصن لحم يف ءايلا ىلع ينبم سنجلل ةيفانلا ال مسا
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. واولا ب عوفرم ال ربخ
الٌت. شاف ِتادجم ال

ءانب زوجيو " بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم سنجلل ةيفانلا ال مسا
ب عوفرم ال ربخ الت شافو انه". حتفلا ىلع ملا سلا ثنؤملا عمج

. ةرهاظلا ةمضلا

خساونلا
: لوقتف ، هبصن بجو فاضملا ب اهيبش وأ افاضم ناك نإو -3

. دوجوم فحص َعئاب ال
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح سنجلل ةيفان ال:

. فاضم ألهن ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ال مسا : عئاب
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : فحص

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ال ربخ : دوجوم
. نودوجوم فحص يعئاب ال

. ءايلا ب بوصنم سنجلل ةيفانلا ال مسا
. تادوجوم فحص تاعئاب ال

. ةحتفلا نع ةباين ةرهاظلا ةرسكلا ب بوصنم سنجلل ةيفانلا ال مسا
. فيعض ناميإ الاذ

باألفل. بوصنم سنجلل ةيفانلا ال مسا
وهاالمس - يتأيس امك ءادنلا يف وأ انه ءاوس - فاضملا ب هيبشلا و
نأب كلذو ، ةفاض اإل ىنعم هيطعتو هانعم ممتت ةملك هدعب يتأت يذلا

: لثم هب، اعوفرم هدعب ام نوكي
. هوركم هقلخ اميرك ال

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح سنجلل ةيفان ال:
ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ال مسا ا: ميرك

ةغلا بملا ةغيصل لعاف يهو " ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هقلخ
مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا "و لعافلا مسا لمع لمعت يتلا

. هيلإ فاضم رج لحم يف
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ال ربخ : هوركم

قلخلا ميرك :ال امهيف ة فاض اإل ىنعمو ، هدعب امسا عفر انه ال مساف "
." هوركم

خساونلا
: لثم هب، ابوصنم هدعب ام نوكي نأب وأ

. دوجوم افحص اعئاب ال
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم سنجلل ةيفانلا ال مسا : اعئاب

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : افحص
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، سنجلل ةيفانلا لال امسا عقاولا لعافلا المس لومعم انه هب لوعفملا "
." دوجوم فحص عئاب :ال اهريدقت امهنيب ةفاض واإل

: لثم هب، قلعتم رورجمو راج هدعب نوكي نأب وأ
. لشاف هلمع يف ادجم ال

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم سنجلل ةيفانلا ال مسا : ادجم
." دجم بـ" قلعتم رورجمو راج : هلمع يف

: هيبنت
نكمي - ةقباسلا ةلثم يفاأل -امك سنجلل ةيفانلا "ال" مسا نأ ظح تال

: اعمج وأ ىنثم وأ ادرفم نوكي نأ
. تادجم /ال َنيِدجم ِال / ْنَيلجر /ال لجر ال

.. فحص تاعئاب /ال فحص يِعئاب /ال فحص ْيَعئاب /ال فحص عئاب ال
كلذكو ، ةرخأتملا هروصع يف ةصاخبو وحنلا بتك هدروت ام اذه

المس"ال" ديعقتلا اذه نأ ىرنو ، ةيعماجلا و ةيسردملا وحنلا بتك
يفن ةركف نأ كلذو ؛ يوغللا لا معتس اال ىوتسم ىلع عجاري نأ بجي

ناديفي امهن "؛أل عمجلا و ىنثملا لا" معتسا عم ضراعتت " سنجلا "
ماع " سنجلا ،و" نينث اال ىلع ديزي اميف وأ نينثا يف رصحلا
ةيفانلا لا"ال" معتسا نأ ىرن كلذ ىلعو ، هدارفأ لك " قرغتسي "

. ةركن ادرفم اهمسا نوك ىلع روصقم سنجلل
. ٌدلخم َناسنإ ال

ىنثم "ال" مسا لا معتسا ىلع وحنلا بتك يف دهاوش نم درو ام امأ
ىلع لدي هنأ امإو ، رعشلا ةغل ةعيبط ىلإ عجري هنأ امإف ، اعمج وأ

: رعاشلا لوقك كلذو ، اضيأ سنجل ا ةركف
خساونلا

ُعُباَتَت نونملا ِداَّرول نكلو اَعِّتُم شيعلا ب ِنْيَفْلِإ فال َّزَعَت

امنإو ،" نيلجر وأ نيبلا "ط لثم ىنثم ىلع لدت "ال نيفلإ " ةملك نإف
نود هدحو " فلإ " روصتي ؛ذإال رشبلا نم " سنجلا " اذه ىلع لدت

." دحاولا " ىلع دلاالةل يف " ىنثملا " ةغيص مدختسا نذإ وهف ،" هفلإ "
ةركن درفم سنجلل ةيفانلا "ال" مسا نأ ررقن نأ عيطتسن كلذ ىلعو
وأ افاضم نوكي نيح ةحتفلا ب بوصنم ،وأ حتفلا ىلع ينبم امئاد
يفو ميدقلا يف يوغللا لا معتس اال هدضعي اذهو ، فاضملا ب اهيبش

. ثيدحلا
ةرركملا ال مسا يف كل ناك لمعلل ةحلا ص تناكو ال ترركت -نإ

: لثم ، بارع نماإل هوجو
ةأرما وال دوجوم لجر ال

: هوجو لاثالةث ثملا اذه يف كل
. َةأرما وال دوجوم لجر أ-ال
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. سنجلل ةيفان ،ال فطع فرح واولا وال:
ربخو ، بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم سنجلل ةيفانلا ال مسا : ةأرما

." ةدوجوم " هريدقت فوذحم ال
ىنعمو . اهدعب يذلا االمس ءانبو ةرركملا ال لا معإ ىلع هجولا اذه

ال ةلمج تفطع دقف ؛ ةلمج ىلع ةلمج فطع انه فطعلا نأ كلذ
ىلو. الاأل ةلمج ىلع اهربخو اهمسا عم ةرركملا

. َةأرما وال دوجوم لجر ب-ال
. فطع فرح : واولا

بوصنملا ىلع فوطعملا ،و لحملا ىلع لجر ىلع فوطعم : ةأرما
االمس فطع اهل،عم لمع ال ةدئاز ال لعج ىلع هجولا اذهو . بوصنم

تبصن بصنلا هلحم ناك املو ىلو، الاأل مسا لحم ىلع اهدعب يذلا
ىلع درفم فطع انه فطعلا أن كلذ ىنعمو ، اضيأ فوطعملا اذه

. درفم
خساونلا

. ٌةأرما وال ٌدوجوم لجر جـ-ال
. فطع فرح : واولا

. يفنلا ديكوتل دئاز فرح ال:
هريدقت فوذحم هربخو ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ةأرما

." ةدوجوم "
يذلا االمس كعفرو اهل، لحم ال ةدئاز ال لعج ىلع اضيأ هجولا اذهو
انه فطعلا نأ كلذ ىنعمو ، فوذحم ربخلا و ءادتب اال ىلع اهدعب

. ةلمج ىلع ةلمج فطع
لحم ىلع فوطعم " ةأرما " فرعت نأ هذه عفرلا حةلا يف كل زوجيو

. عفرلل قحتسملا أدتبملا وه امهلحم ؛ألن اهمساو ال
، هوجو درفملا هتعن يف كل ناك اتوعنم ناكو اينبم ال مسا ناك اذإ

: لثم
. ٌلشاف دجم َبلا الط

: هوجو ثالةث دجم ةملك يف كلف
. لشاف َّدجم بلا أ-الط

عم بكرت دق تعنلا نأب كلذ نوللعي مهو ، حتفلا ىلع ءانبلا يأب
مث ءانبلا يف اهنع انثدحت يتلا ةيجزملا دادع األ بيكرت هتوعنم

يلا: تلا وحنلا ىلع هبرعتو ال. اهيلع تلخد
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح سنجلل ةيفان ال:

. بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ال مسا : بلا ط
. رشع ةسمخ بيكرت هتوعنم عم هبيكرتل حتفلا ىلع ينبم تعن : دجم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ال ربخ : لشاف
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. لشاف اًّدجم بلا ب-الط
لحمو ، لحمل ا ىلع هتوعنم عبتي هنأ رابتعا ىلع تعنلا بصنب يأ

. بصنلا وه توعنملا
خساونلا

. لشاف ٌّدجم َبلا جـ-الط
امهلحمو ، اهمسا العم لحم عبتي هنأ رابتعا ىلع تعنلا عفرب يأ

. فورعم وه امك أدتبملا
ءانب عنتما - فاضملا ب اهيبش وأ افاضم -يأ ابرعم توعنملا ناك نإف

: لثم ، عفرلا و بصنلا ؛يأ نارخ اآل ناهجولا زاجو ، حتفلا ىلع تعنلا
. لشاف ادجم ملع بلا الط

؛ألن اضيأ بوصنم " دجم " هتعنو ، بوصنم هنأ يأ فاضم انه ال مساف
. بوصنم بوصنملا تعن

. لشاف دجم ملع بلا الط
أدتبملا امهلحمو ، اهمسا العم لحم رابتعا ىلع انه تعنلا يف عفرلا و

. قبس امك
، هعفرو هبصن زاجو هؤانب عنتما درفم ريغ هسفن تعنلا ناك نإ كلذكو

: لثم
. لشاف قلخلا ميرك بلا الط

. اهمسا العم لحم رابتعا ىلع هعفرو لص، األ ىلع تعنلا بصنب
ق مهنأ نيقباسلا نيلا ثملا يف تعنلا يف ءانبلا عانتما بجوأ يذلا و
بيكرت اهمسا عم بكرت نأ"ال" ىلإ عجري "ال": مسا يف ءانبلا نع اولا

درفملا "ال" مسا عم درفملا تعنلا ءانب حةلا يفو رشع، ةسمخ
تلخد مث رشع ةسمخ بيكرت ابكر توعنملا و تعنلا نأ اوروصت

، درفم ريغ تعن ،وأ درفم ريغ "ال" مسا دوجو حةلا يف ال،امأ امهيلع
بيكرت اهبيكرت حصي ،فال نيتملك نم رثكأ دوجو كلذ ىنعم نإف

. تعنلا ءانب عنتمي مث نمو رشع؛ ةسمخ
: لوقت ،أكن امولعم ناك نإ سنجلل ةيفانلا ال ربخ فذح رثكي -

َّكش ال حجان وه

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا لعى ينبم فرح ، سنجلل ةيفان ال:
خساونلا

. بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ال مسا كش:
." كلذ يف كش :"ال ةلمجلا ريدقتو ، فوذحم ال ربخو

. كيلع سأب ،يأ:ال سأب :ال ضيرملل لوقت نأ كلذ نمو
: انلوق ربخلا فذح نمو

هللا. الهلإإال
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يلا: تلا وحنلا ىلع هوجو انه إال دعب يذلا يفاالمس كلو
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح سنجلل ةيفان ال:

. بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ال مسا هلإ:
." دوجوم " هريدقت فوذحم ال ربخو

الةل: جلا ظفل هللا:
. اهمسا العم لحم نم لدب ألهن ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم -1

ربخلا يف رتتسملا ريمضلا نم لدب ألهن ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم -2
هللا". "وه"إال دوجوم الم:الهلإ كلا ريدقتو " فوذحملا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم -3
نمثالةث نوكم وهو " اميس "ال ريبعت لا معتسا ةيبرعلا يف رثكي -

+ام. يس :ال+ تاملك
، دحاو ءيش يف ناكرتشم نائيش كانه ناك اذإ لمعتسي ريبعتلا اذهو

: لوقت تنأف ، اهلبق ام اردق رثكأ اهدعب امو
األبد. بتك اميس وال بتكلا بحأ

نكلو موم، علا هجو ىلع بتكلا بحت كنأ : ةلمجلا هذهب ينعت تنأ
. ىوقأ األبد بتكل كبح

خساونلا
. اهدعب يذلا االمس عقوم اآلنوه انمهي يذلا و

: لوقتف ، رجلا و بصنلا و عفرلا : هجوأ اذهاالمسثالةث يف كل
األبد. ُبتك اميس وال بتكلا بحأ أ-

رتتسم ريمض لعافلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : بحأ
انأ. هريدقت ابوجو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : بتكلا
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، فانئتس :لال واولا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح ، سنجلل ةيفانلا ال:
فوذحم ال ربخو ، فاضم ألهن ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ال مسا يس:

. دوجوم هريدقت
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا ام:

أدتبملا نم ةلمجلا وه.و هريدقت ابوجو فوذحم أدتبمل ربخ : بتك
. لوصوملا ةلص بارع نماإل اهل لحم ال هربخو

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم األبد:
اال ةلمجلا نوكتف ، ءيش ىنعمب ةركن انه "ام" برعت نأ كنكميو "
اهدعب يذلا االمس برعت تنأف امل" ةفص رج لحم يف اهدعب ةيمس
ةلمج انه يهو ، ةلصل جاتحي لوصوم مسا ؛ألن"ام" اعوفرم انه

"و لثم " اهانعم يس ةفص. اهدعب ةلمجلا و ةركن ،وأألن"ام" ةيمسا
= يس + يس : ىنثملا ةغيص ىلع اهمادختسا ةيبرعلا يف عئاشلا
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األبد. بتك وه يذلا لثم ال بتكلا بحأ : ةلمجلا ريدقت نأكف ؛ نايس
األبد. َبتك اميس وال بتكلا بحأ ب-

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح ، سنجلل ةيفان ال:
وال فاضم ريغ ألهن بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ال مسا يس:

. دوجوم هريدقت فوذحم ال ربخو ف، اضملا ب هيبش
خساونلا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح ام:
. صخأ وأ ينعأ : هريدقت فوذحم لعفل هب لوعفم : بتك

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم األبد:
ب ةهيبش وال ةفاضم ريغ يأ ةدرفم يس" نأ" ىلع بارع اإل اذهو

األبد، بتك صخأ املثم وال بتكلا بحأ الم: كلا ريدقتو ، فاضملا
هبارعإف ةركن اهدعب ناك نإ ،امأ ةفرعم " اميس "ال دعب ام ناك نإ اذه

. زييمتلا ىلع
عجرت امنإ " اميس "ال دعب يذلا االمس بصن حةلا نأ ماشه نبا ىريو

اميس وال سانلا بحأ لثم إال، ىنعمب " اميس ألن"ال ىنثتسم هنأ ىلإ
. اقيدص

األبد. ِبتك اميس وال بتكلا بحأ جـ-
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح ، سنجلل ةيفان ال:

. فاضم ألهن ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ال مسا يس:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح ام:

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : بتك
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم األبد:

الموه: كلا ريدقت ؛ألن ةلمجلا ىنعم ىلإ اهبرقأو اهرسيأ هجولا اذهو
األبد. بتك لثم وال بتكلا بحأ

طخ اهتحت يتلا تاملكلا برعأ : بير دت

إالبهللا". ةوق وال لوح 1-"ال
ٌةَّلُخ}. اَلَو ِهيِف ٌعْيَب 2-{اَل

.{ َنوُفَزْنُي اَهْنَع ْمُه اَلَو ٌلْوَغ اَهيِف 3-{اَل

.{ َنوُبِلَقْنُم اَنِّبَر ىَلِإ اَّنِإ َرْيَض اَل اوُلا 4-{َق
خساونلا

.{ ٍبيِرَق ٍناَكَم ْنِم اوُذِخُأَو َتْوَف اَلَف اوُعِزَف ْذِإ ىَرَت 5-{ْوَلَو
.{ ِهيِف َبْيَر ال ُباَتِكْلا َكِلَذ }-6

.{ َمِحَر ْنَم اَّلِإ ِهَّللا ِرْمَأ ْنِم َمْوَيْلا َمِصاَع 7-{اَل
.{ ِّجَحْل ا يِف َلا َدِج 8-{اَلَو

لعافلا
: ةيلعفلا ةلمجلا : يناثلا لصفلا
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يهو ، ةيبرعلا ةغللا يف لمجلا نم يناثلا عونلا يه ةيلعفلا ةلمجلا
نوكي نأ الدب لعفلا نإ ثيحو . صقان ريغ لعفب انلق- -امك أدبت يتلا

ال ،يأ هثدحي ثِدحُم نم هل الدب هنإف ، ثدح ىلع لدي لعفلا امات،و
. لعاف نم هل دب

يفو ، لعافلا و لعفلا امه نايساسأ نانكر اهل ةيلعفلا ةلمجلا ف
عفال. تدجو نإ لعافلا نع ثحبت نأ الدب يوحنلا قيبطتلا

: لعافلا -1
نوكي ال وهو ، عفرلا ةيبرعلا يف همكحو ، لعفلا لعفي يذلا وه لعافلا
نوكت نأ امإ ةملكلا هذهو ، ةدحاو ةملك نوكي نأ الدب 1،لب ةلمج

: لوقتف ال، وؤم اردصم وأ احيرص امسا
ديز. ماق

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ماق:
. ةمضلا ب عوفرم لعاف ديز:

. ينروزت نأ يندعسي
فرح ةياقولل نونلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : يندعسي
ينبم لصتم ريمض ءايلا ،و بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم

هب. لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقت نأ نكمي ةريثك بيكارت كانه نأ عقاولا ،و ةاحنلا هلوقي ام اذه 1
األ هذه نم وجني نأ عاطتسا فيك ينغلب : لثم نم ال عاف اهيف ةلمجلا

. ةمز

،" ينغلب " لعفل لعاف عفر لحم يف " وجني نأ عاطتسا فيك " ةلمجف
ال يوأت ةلمج لعافلا اهيف ةينآرق مجال اولوؤي نأ ةاحنلا رطضا دقو

"SubjectSentence" لعافلا ةلمجلا و اذه . ةغللا حور نع اديعب
. تاغللا يف ةرشتنملا رهاوظلا نم

لعافلا
. بصنو يردصم فرح نأ:

،و ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : ينروزت
هب. لوعفم ءايلا ،و ةياقولل نونلا ،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم لعافلا

. لعاف عفر لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا و
. كُترايز يندعست : ةلمجلا ريدقتو

. تلعف ام ينبجعأ
. يردصم فرح ام:

،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تلعف
. لعاف ءاتلا

. لعاف عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم لوؤملا ردصملا و
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. كُلعف ينبجعأ : ةلمجلا ريدقتو
. حجان كنأ يندعسأ

حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و بصنو ديكوت فرح :نأ كنأ
نأ. مسا بصن لحم يف

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نأ ربخ : حجان
. لعاف عفر لحم يف اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و

. كُحاجن ينبجعأ : ةلمجلا ريدقتو
" بجي "و" زوجي "و" نكمي " دعب ال وؤم اردصم لعافلا لا معتسا رثكيو

: لوقتف ،" يغبني و"
لعافلا

. كينعي ال اميف لخدتت أال يغبني
. لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف : يغبني

ال نوكسلا ىلع ينبم بصنو ردصم فرح +ال،نأ: نأ نم ةنوكم أال:
هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ،ال: بارع نماإل هل لحم

. بارع نماإل
، ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : لخدتت

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض هلعافو
. لعاف عفر لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا و

. كينعي ال اميف كلخدت مدع يغبني : ةلمجلا ريدقتو
نوكيف دئاز رج فرح هقبسي دقو انلق، امك عفرلا همكح لعافلا -و

يه هلبق دازت يتلا رجلا فورح نأ ،واألرثك ةردقم عبالةم اعوفرم
: لثم "و"لاالم"، ءابلا "نم"و"
. دحأ نم ناكملا يف َقبي مل

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز رج فرح نم:
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : دحأ

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب
. اديهش بهللا ىفك

. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم دئاز رج فرح : ءابلا
اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف الةل جلا ظفل هللا:

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا
. لمهملا حاجنل تاهيه

. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا عىل ينبم دئاز رج فرح لاالم:
لعافلا

لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : حاجن
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب

نزو ىلع يتلا بجعتلا ةغيص يف لعافلا عم ءابلا ةدايز بجيو
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: لوقتف هب" ْلِعْفَأ "
. يبرعلا ب ْمِرْكَأ

. نوكسلا ىلع ينبم األرم، ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : مركأ
بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم دئاز رج فرح ءابلا : يبرعلا ب
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف يبرعلا ،و

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب
ىلع ابوجو وأ ازاوج رتتسي ،لب فذحي ال هنأ لعافلا ماكحأ نم -

دقف كلذ عمو . زرابلا ريمضلا و رتتسملا ريمضلا يف هانيب يذلا وحنلا
، ةدحاو حةلا يف كلذو ، لعفلا ىلع أرط ضراعل ابوجو لعافلا فذحي

ءاي وأ ةعامجلا واو ىلإ ادنسم اعراضم لعفلا نوكي نأ يه
: لوقتف ، ديكوتلا نون هتقحل دقو ةبطاخملا

نودجملا اهيأ َّنُحجنتَل
+ن نوحجنتل : لعفلا لصأف

نم ىلو األ نونلا ،و ةعامجلا واو ، نانكاس ىقتلا ،ف لعفلا نون تفذح
. لعافلا يه يتلا واولا تفذحف ، ديكوتلا فرح

.1 ةدجملا اهتيأ َّنِحجنتَل : كلذكو
: تلق نإف ، ددعتي ال لعافلا نإف انيب، ام ىلع ددعتي ربخلا ناك اذإو -

. دمحمو يلعو ورمعو ديز ماق
. هيلع ةفوطعم ىرخ األ ءامس األ تبر عأو ال، عاف ديز" " برعُأ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. ينبملا عراضملا لعفلا رظنا 1

لعافلا

سكع ىلع ، يظفل لماع نذإ هلماعف ، لعافلا يف لماعلا وه لعفلا -
لمعت ىرخأ تاملك كانهو ، يظفل ريغ وأ يونعم لماع هلماعف أدتبملا

يه: ، لعافلا يف
: لثم ، لعافلا مسا -1

ْهَص.
لعافلا ،و بارع نماإل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا هص:

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض
عماإلمهلا. ُحاجنلا تاهيه

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ضام لعف مسا : تاهيه
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : حاجنلا

. ْهَّوَأ
،و بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف مسا هوأ:

انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا
: لثم ، لعافلا مسا -2
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. هُنبا ٌّدِجُم لجر اذه
لعافلا مسا وه هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هنبا

." دجم
: لثم ، ةغلا بملا غيص -3
. هُقلخ ٌميرك لجر اذه

: ةغلا بملا ةغيص هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هقلخ
." ميرك

: لثم ة، هبشملا ةفصلا -4
. هُلمع ٌنَسَح بلا ط اذه

لعافلا
: ةهبشملا ةفصلا هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هُلمع

." نسح
: كلوق يف دادع األ لثم قتشمب لوؤت يتلا ةدماجلا ءامس 5-األ

. هؤانبأ ٌةرشع لجر اذه
، ةرشع : ةملك هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هؤانبأ

." ةرشع هؤانبأ بٌغلا لجر اذه : ةلمجلا ريدقتو
األعفلا كلت يهو ، لعاف ىلإ جاتحت ال اهنأ ةاحنلا ىري لا عفأ كانه -

: لثم ، ةفاكلا "ام" اهقحلت يتلا
. بوذكلا قدصي املق

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف لق:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ناك فرح ام:

. هءاقدصأ دعاس طاملا
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف طلا:

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فاك فرح ام:
، ةيردصم ام برعت نأ ةيوحنلا ةدعاقلا رياسي يذلا نسح األ هجولا و

: لوقتف
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف لق:

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم فرح ام:
. هلعاف بوذكلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : قدصي

َّلق : ريدقتلا .و لعاف عفر لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا و
. بوذكلا ُقدص

نم ،فالدب امهنيب بيترتلا مازتلا بوجو هلعف عم لعافلا ماكحأ نم -
أدتبم صرا لعفلا ىلع لعافلا مدقت اذإ ؛ألهن لعافلا ىلع لعفلا مدقت

. هربخ ةيلعفلا ةلمجلا و
لعافلا

: هيبنت
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ال هنأ مهضعب ىري ؛ذإ ةلأسملا هذه ىلع ةريثك ةثيدح تاداقتنا كانه
: نيب قرف
ٌديز. َبتك

. َبتك ٌديزو
كلذ نوضفري ءامدقلا نكل ، نيتلمجلا يف ديز" " لعافلا نأ نوريو

: نيببسل
: لثم ، لعفلا يف رهظ درفم ريغ لعافلا ناك اذإ هنأ -1

ابتك. ناديزلا
. اوبتك نوديزلا

. نبتك تانبلا
انه"و نونلا و واولا و "األفل ريمضلا وه لعاف هل رخأتملا لعفلا نأ يأ

ربخ. ةلمجلا
ديز" بتك " ةلمجف : نيتلمجلا نيب ىنعملا يف اقرف كانه 2-نأ

، بتك اديز نأ رخآ،يأ ثدح نع سيلو " بتك " ثدحلا نع انربخت
انربختف " بتك ديز " ةيناثلا ةلمجلا امأ . برش وأ لكأ وأ أرق : سيلو

انه تردص دقو عفال، تثدح دق ةباتكلا ديز،ف وهو ،" بتك " يذلا نع
ثمال. يلع نع وال ورمع نع سيلو ديز نع

عال هقحلت ال هنأ ىنعمب ادرفم نوكي هنأ اضيأ لعفلا ماكحأ نمو -
: لوقتف ، عمجلا وأ ةينثتلا تام

نابلا طلا ءاج بلا طلا ءاج
تابلا طلا تءاج الب طلا ءاج

عمجلا و ةينثتلا تام عال لعفلا قحلت ةحيصف ةيبرع ةجهل كانه إالنأ
قيبطتلا يفو . ثيغاربلا ينولكأ : ةغلب ةفورعملا هللاةج يهو ،

: لثم افورح اهبرعن ،لب رئامض اهب رعن ال يوحنلا
لعافلا

األوالد. اوءاج
واولا ،و ةعامجلا واوب هلا الصت مضلا ىلع ينبم ضام لعف : اوءاج

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةعامجلا ىلع دلا فرح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف األوالد:

. نادلولا اءاج
نينث اال ىلع دلا فرح ،واألفل حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : اءاج

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم
. نابلا طلا نبتَك

نونلا ،و ةوسنلا نونب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : نبتك
بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ثان اإل عمج ىلع دلا فرح

: ابوجوو ازاوج ، فذحي دق هلماع نكلو ، فذحي ال لعافلا انلق:نإ -
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نع ةباجإ يف نوكي نأك يلا، قم ليلد هيلع لد نإ ازاوج فذحيف أ-
: لثم لا، ؤس

. يلع ؟ مويلا رضح نم
هريدقت ازاوج فوذحم هلعفو ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف يلع:

. رضح
ىلع إال لخدت ال ةملك االمس ىلع تلخد نإ ابوجو فذحيو ب-

ٌّيلع :ْنِإ لثم ، فوذحملا لعفلا رسفي لعف كانه ناكو ، ةيلعف ةلمج
. هْمركأف رضح

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح نإ:
هرسفي ابوجو فوذحم لعفلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف يلع:

. دوجوملا لعفلا
"نإ"ال فرح ألن ابوجو انه فوذحم لعفلا نأ نوري نويوحنلا "و
كانه نإ ،مث هدعب لعف دوجو طرتشي ،يأ ةيلعف ةلمج ىلع إال لخدي
ال مهو ، فوذحملا لعفلا نع ضوع هنأك " رضح وه" هل ارسفم عفال

عهن". ضوعملا و ضوعلا نيب نوعمجي
لعافلا

اآليت: وحنلا ىلع ثينأتلا ءات هقحلت هنأ اضيأ لعفلا ماكحأ نم -
: نيتلا ح يف ابوجو ثينأتلا ءات هقحلت أ-

لعفلا نع لوصفم ريغ ثينأتلا يقيقح اثنؤم لعافلا نوكي 1-نأ
: لثم ، لصافب

. ةمطاف ترضح
. بنيز تحجن

مأ يقيقح ثنؤم ىلع داعأ ءاوس ارتتسم اريمض لعافلا نوكي 2-نأ
: لثم ، يزاجم

. ترضح ةمطاف

. ترهظ ةجيتنلا
حلااالتاآلةيت: يف ازاوج ثينأتلا ءات هقحلت ب-

: لثم ، ثينأتلا يزاجم لعافلا نوكي 1-نأ
. ةجيتنلا ترهظ

." حصف وهاأل ثينأتلا "و ةجيتنلا رهظ
: لثم ، لصافب لعفلا نع ال وصفم ثينأتلا يقيقح لعافلا نوكي 2-نأ

. ةمطاف مويلا ترضح
." حصف وهاأل ثينأتلا "و ةمطاف مويلا رضح

: لثم ، حصفأ ريكذتلا ناك البـ"إال" وصفم ناك اذإف
. ةمطاف إال مويلا رضح ام

. ةمطاف إال ٌدحأ مويلا رضح :ام ريدقتلا نإ ذإ
: لثم ، اثنؤم وأ اركذم ؛ ريسكت عمج لعافلا نوكي 3-نأ
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ذيم تلاال رضح ذيم تلاال ترضح
نهدئاصق رعاوشلا ىقلأ نهدئاصق ر عاوشلا تقلأ

لعافلا
: يتأي ام برعأ : بيردت

.{ ْمُهْنِم ٌريِثَك اوُّمَصَو اوُمَع }-1
.{ اوُمَلَظ َنيِذَّلا ىَوْجَّنلا اوُّرَسَأَو }-2

.{ ُهَّنُنُجْسَيَل ِتاَيآْلا اُوَأَر اَم ِدْعَب ْنِم ْمُهَل اَدَب 3-{َّمُث
.{ ْمِهِب اَنْلَعَف َفْيَك ْمُكَل َنَّيَبَتَو }-4

.{ ْتَّقَشْنا ُءاَمَّسلا 5-{اَذِإ
.{ َكَراَجَتْسا َنيِكِرْشُمْلا َنِم ٌدَحَأ ْنِإَو }-6

.{ ِهَّللا ِرْكِذِل ْمُهُبوُلُق َعَشْخَت ْنَأ اوُنَمآ َنيِذَّلِل ِنْأَي 7-{ْمَلَأ
.{ ْرِصْبَأَو ْمِهِب ْعِمْسَأ }-8

.{ ٍريِشَب ْنِم اَنَءاَج 9-{اَم
ُمُه ِةَّنَجْلا ُباَحْصَأ ِةَّنَجْلا ُباَحْصَأَو ِراَّنلا ُباَحْصَأ يِوَتْسَي 10-{اَل
ْنِم اًعِّدَصَتُم اًعِشاَخ ُهَتْيَأَرَل ٍلَبَج ىَلَع َنآْرُقْلا اَذَه اَنْلَزْنَأ ،ْوَل َنوُزِئاَفْلا

.{ َنوُرَّكَفَتَي ْمُهَّلَعَل ِساَّنلِل اَهُبِرْضَن ُلا َثْمَأْلا َكْلِتَو ِهَّللا ِةَيْشَخ
لعافلا بئان

: لعافلا بئان -2
هماكحأ ذخأيو ، فوذحملا لعافلا لحم لحي مسا لعافلا نع بئانلا

. عفرلا همكحو هنع، ءانغتس اال حصي ال ةدمع ريصيو ، اهانيب يتلا
وأ احيرص امسا ؛ ةدحاو ةملك نوكي نأ الدب 1،لب ةلمج نوكي ال وهو

: لثم حيرصلا ال،ف وؤم
. ُسردلا َمِهُف

: لثم لوؤملا و
. حجان اديز نأ َمِلُع

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ملع:
. بصنو ديكوت فرح نأ:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نأ مسا : اديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نأ ربخ : حجان

. لعاف بئان عفر لحم يف اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و
ديز. ُحاجن ملُع : ةلمجلا ريدقت

: لثم دئاز، رج فرحب اقوبسم لعافلا بئان نوكي دقو
. دحأ نم بقوع ام

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:
ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

هارن يذلا .و لعافلا ةلأسم يف انمدق ام ىلع ءامدقلا هاري ام اذه 1
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مث نمو ، يتأيس ام ىلع ال وعفمو ال عاف نوكت نأ نكمي ةلمجلا نأ
: لثم ، لعافلا نع ابئان نوكت نأ حلصت

ديز. زاف فيك فرُع

زاف. دق اديز :نإ ليق
لعافلا بئان

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بقوع
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز رج فرح نم:
لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف بئان : دحأ

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا
؟ لعافلا نع ابئان نوكت نأ حلصت يتلا تاملكلا ام نكلو

هب. لوعفملا اهلوأ -1
. سردلا مهُف

: لثم ، امهلوأ رايتخا بلغ النفاأل وعفم ةلمجلا يف ناك نإف
. ةأفاكم ديز حنُم

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حنم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان ديز:

األلو لوعفملا "ألن ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ةأفاكم
." لعافلا نع ابئان راص

ايلع. يمُس لفطلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : لفطلا

رتتسم ريمض لعافلا بئانو ، حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : يمس
وه. هريدقت ازاوج

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ٍناث هب لوعفم ايلع:
ربخ. عفر لحم يف لعافلا بئانو لعفلا نم ةلمجلا و

: لثم ، اضيأ األلو رايتخا بلغ فاأل ليعافم ثالةث ةلمجلا يف ناك نإو
. اًّمِهُم َروضحلا َبلا طلا ُتْمَلْعَأ

: لوقت لوهجملل ءانبلا دنعف
. اًّمهم َروضحلا ُبلا طلا َمِلْع ُأ

لعافلا بئان
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ملعأ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان : بلا طلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ٍناث هب لوعفم : روضحلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ثلا هبث لوعفم : امهم
: لثم ، وحنلا بتك اهلصفت يتلا طورشلا ب ردصملا -2

. حيحص ٌمْهَف َمِهُف
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان مهف:
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: لثم ، وحنلا بتك يف ةروكذملا طورشلا ب فرظلا -3
نانبل يف ليمج رهش يضُق ناضمر ميص

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان : ناضمر
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان رهش:

: لثم ، وحنلا بتك يف ةروكذملا طورشلا ب رورجملا و راجلا -4
. هيلع فسأ

،و بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح ىلع : هيلع
، ىلعب رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا

لعافلا بئان
ثينأتلا و فذحلا و بيترتلا ثيح نم لعافلا بئان عم لماعلا ماكحأ -

. لعافلا عم هماكحأ اهسفن يه عمجلا و ىنثملا تام عوال
: لثم ، لوهجملل ةينبم برعلا نع تدرو لا عفأ كانه -

- هيلع يمغُأ هب- ينُع - عِرْهُأ - عرُه - علوأ - فغُش - هدُش - شهُد
ةغللا هقف يف يبلا عثلا اهركذي يتلا األعفلا رخآ ىلإ ... هنول عقُتْما

. ةرهوجلا يف ديرد نباو
ءامدقلا ىدل ررقملا مكحلا األعفلا.و هذه بارعإ وه انه انمهي يذلا و

: لوقتف ، لعافلا نع ابئان سيلو ال عاف اهدعب ام بارعإ
األرم. اذهب ديز َيِنُع

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ينع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ديز:

إ برعلا نع درت مل األعفلا هذه نأ ىري نم يأر ىلع بارع اإل اذهو "
مولعملل ةينبم تدرو اهنأ نوري نيذلا ،امأ اذكه لوهجملل ةينبم ال

." لعافلا نع ابئان اهدعب ام نوريف اضيأ
: يتأي ام برعأ : بيردت

.{ ٌةَدِحاَو ٌةَخْفَن ِروُّصلا يِف َخِفُن اَذِإَف }-1
.{ ِضْرَ يِفاأل اوُدِسْفُت ال ْمُهَل َليِق اَذِإَو }-2

.{ ُرَمَقْلا َو ُسْمَّشلا َعِمُجَو }-3
.{ ُءاَمْلا َضيِغَو يِعِلْقَأ ُءاَمَس اَيَو ِكَءاَم يِعَلْبا ُضْرَأ اَي َليِقَو }-4

َعَم اَنْلَعْجَت اَل اَنَّبَر اوُلا َق ِراَّنلا ِباَحْصَأ َءاَقْلِت ْمُهُراَصْبَأ ْتَفِرُص اَذِإَو }-5
.{ َنيِمِلا َّظلا ِمْوَقْلا

لعافلا بئان
.{ ىَحوُي ٌيْحَو َّ َوُهِإال 6-{ْنِإ
.{ ِميِعَّنلا ِنَع ٍذِئَمْوَي َّنُلَأْسُتَل 7-{َّمُث

ْمُهُبوُنُجَو ْمُهُهاَبِج اَهِب ىَوْكُتَف َمَّنَهَج ِراَن يِف اَهْيَلَع ىَمْحُي َمْوَي }-8
.{ ْمُهُروُهُظَو
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.{ َنَمآ ْدَق ْنَم اَّلِإ َكِمْوَق ْنِم َنِمْؤُي ْنَل ُهَّنَأ ٍحوُن ىَلِإ َيِحوُأَو }-9
.{ اًريِسَي اًباَسِح ُبَساَحُي َفْوَسَف ، ِهِنيِمَيِب ُهَباَتِك َيِتوُأ ْنَم اَّمَأَف }-10
، ْتَرِّيُس ُلا َبِجْلا اَذِإَو ، ْتَرَدَكْنا ُموُجُّنلا اَذِإَو ، ْتَرِّوُك ُسْمَّشلا 11-{اَذِإ
اَذِإَو ، ْتَرِّجُس ُراَحِبْلا اَذِإَو ، ْتَرِشُح ُشوُحُوْلا اَذِإَو ، ْتَلِّطُع ُراَشِعْلا اَذِإَو

اَذِإَو ، ْتَلِتُق ٍبْنَذ ِّيَأِب ، ْتَلِئُس ُةَدوُءْوَمْلا اَذِإَو ، ْتَجِّوُز ُسوُفُّنلا
اَذِإَو ، ْتَرِّعُس ُميِحَجْلا اَذِإَو ، ْتَطِشُك ُءاَمَّسلا اَذِإَو ، ْتَرِشُن ُفُحُّصلا

.{ ْتَرَضْحَأ اَم ٌسْفَن ْتَمِلَع ، ْتَفِلْزُأ ُةَّنَجْلا

ليعافملا

: ليعافملا -3
لعافلا و لعفلا : نييساسأ نينكر نم نوكتت ةيلعفلا ةلمجلا نأ انركذ
لماوعلا لصأ وهف لعفلا ،امأ هبئانو لعافلا نع انثدحت ،مث هبئان وأ

فوسو ، هبئانو لعافلا عفري يذلا وه هنأ انيأر دقف ، ةيبرعلا ةغللا يف
... فرظلا و لا وحلا لوعفملا بصني يذلا وه هنأ -دعب- ىرن

. لقتسم ىنعم ىلع لدت يك اهينكرب وأال ةيلعفلا ةلمجلا متت نأ الدب
األ ىنعملا ىلإ اهفيضت ةيفاضإ ٍناعم ىلإ كلذ دعب ةلمجلا جاتحت دقو

نع ةلضف الت؛ألاهن ضف ةاحنلا اهيمسي تاملك لمعتسنف . يساس
. اضيأ لقتسم ىنعم ةلمجلل يقب تفذح نإو األلو، ىنعملا
يتلا ليعافملا نم عون وهو هب، لوعفملا الت ضفلا هذه لوأو

. ثيدحلا اذه اهل صصخن
هب: لوعفملا أ-

ا ددعتم لعفلا ناك املو ، لعافلا لعف هيلع عقي يذلا وه هب لوعفملا و
ال وعفم إال بلطي ال لعف كانهف هب، لوعفملا عاونأ اضيأ تددعت عاون أل

. ليعافم ثالةث بلطي ثلا ،ثو نيلوعفم بلطي لعف كانهو ، ادحاو

ىدعتي ؛ألهن ايدعتم عفال ىمسي هب لوعفملا بصني يذلا لعفلا و
يذلا الو وعفم بلطي ال يذلا لعفلا سكع ىلع . لوعفم ىلإ هلعاف

،وأ طقف لعافلا يف عفرلا مزلي هلمع ؛ألن ارصاق وأ عفالالامز ىمسي
. لوعفملا ىلإ لوصولا نع - زجاع -يأ رصاق ألهن

: لوقتف ال، وؤم وأ احيرص امسا نوكي دق دحاولا هب لوعفملا و
. َسردلا ُتمهف

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعف :م سردلا
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ليعافملا
. هروزأ نأ دوأ

رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف دوأ:
انأ. هريدقت ابوجو

. بصنو يردصم فرح نأ:
،و ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : هروزأ
هب.و لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا
و نأ نم لوؤملا ردصملا انأ.و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا

هب. لوعفم بصن لحم يف لعفلا
. هَترايز دوأ : ةلمجلا ريدقتو

تاملك كانه نكل هب، لوعفملا يف بصنلا لمعي يذلا وه نذإ لعفلا
يه: ، اضيأ لوعفملا يف لمعتو لعفلا نع عرفتت ىرخأ

: لوقتف : ردصملا -1
. ٌديفم َسردلا كُدادعإ

ينبم لصتم ريمض فاكلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : كدادعإ
. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع

وه هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : سردلا
." ردصملا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ديفم
نوكي نأ طرشب هب لوعفملا يف بصنلا لمعي وهو : لعافلا مسا -2

: لوقتف لأب، انورقم
. سمأ َباتكلا ُبتاكلا وه

. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض وه:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : بتاكلا

مسا هيف لماعلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : باتكلا
. لعافلا

. بصن لحم يف رسكلا ىلع ينبم نام ز فرظ : سمأ
ليعافملا

وأاال لا حلا ىلع لدي يه:نأ ، طورشب لمع لأب انورقم نكي مل نإف
ىلع: دمتعي نأو لا، بقتس

: لثم ، يفن -
. اًباتك ٌديز ٌئراق ام

مسا هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اباتك
." لعافلا

لثم ، ماهفتسا -

؟ اًباتك ٌديز ٌئراق له
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مسا هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اباتك
." لعافلا

: لثم اربخ، لعافلا مسا نوكي -نأ
. اباتك ئراق دمحم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : دمحم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ئراق

مسا هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اباتك
." لعافلا

: لثم ، فوصومل ةفص لعافلا مسا نوكي -نأ
. اباتك ائراق جرال تيأر

،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيأر
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم جرال:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم ةفص : ائراق

مسا هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اباتك
." لعافلا

اهب لمعي يتلا طورشلا هبب لوعفملا بصنت يهو : ةغلا بملا ةغيص -3
: لثم لع، افلا مسا

. مهَءابعأ ٌلا َّمَح وه
ليعافملا

ةغيص هيف لماعلا "و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ءابعأ
." ةغلا بملا

: لثم ، لعفلا مسا -4
. باتكلا كَنود

، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا : كنود
. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض هلعافو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : باتكلا
: نيلوعفم بلطت يتلا األعفلا

: عاونأ يه ، نيلوعفم بلطت ،لب دحاو لوعفمب يفتكت ال لا عفأ كانه
- اسك - بهو - حنم - ىطعأ : لثم ، ءاطع اإل ىنعم ىلع لدت لا عفأ -1

: لوقتف ، صقن - داز - ىَّمس - سبلأ
. اًباتك اًديز ُتيطعأ

، كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تيطعأ
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا و

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : اديز
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ٍناث هب لوعفم : اباتك
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اديز تيطعأ انأف ، ىنعملا يف لعاف األلو لوعفملا :نإ ةاحنلا لوقي
ناك األلو لوعفملا نأ هيوبيس ىريو . باتكلا ذخأ ديزو ، اباتك
نكتري يأر وهو . اباتك ديزل تيطعأ : ريدقتلا لص،و يفاأل ارورجم

ةيمست ديري هيوييس نأكف الم؛ كلا بيكارتل قيمع ليلحت ىلإ
فورعم وه امك Objectindirect رشابم ريغ ال وعفم األلو لوعفملا

: تاغللا نم ريثك يف
.Ichgabdem StudentdasBuch-

.Donnez-Iuilestimbres-
: بولقلا لا عفأ -2

و نيقيلا ك بلقلا ب ةلصتم اهي ناعم ؛ألن كلذك نويوحنلا اهامس دقو
كشلا
ليعافملا

نيلوعفم ذخأت يهو ،" اهتاوخأو نظ بـ" اضيأ فرعتو ، راكن واإل
، ةيمس اال ةلمجلا خسنت ةخسان لا عفأ يهف ، ربخلا و أدتبملا امهلصأ
ال؛ عاف بلطتو ثدح ىلع لدت ؛ألاهن ةصقان عفأاال تسيل اهنكلو

. ةيمس اال ةلمجلا يف اهجردن مل كلذلو
: نامسق بولقلا لا عفأو

: يهو ، نيقيلا ىلع لدي مسق -1
. حاجنلا ليبس دجلا ُتملع َمِلَع:

،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : دجلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ٍناث هب لوعفم : ليبس

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : حاجنلا
انه تملع ، حاجنلا ليبس دجلا : ربخو أدتبم امهلصأ انه الن وعفملا "

." تفرع ىنعمب ال تنقيأ ىنعمب
ليعافملا

رمأ لعف : هبرعنو رمأ، لعف إال لمعتسي ،وال ملعا ىنعمب انه ملعت "
." دماج

: يهو : ناحجرلا ىلع لدي مسق -2
ةرسك هيف حصف فاأل ملكتملا عم اعراضم لعفلا اذه لا معتسا دنع "

ُلا". :َخِإ لوقتف هتزمه
قيلا: ثيح " ربتعا " لعف اآلن ةعئاشلا نماألعفلا -

. اقيدص اديز ْربتعا وأ ربتعأ وأ تربتعا
ةربع ذختا : ينعي " ربتعا ؛ألن" ةيبرعلا يف فورعم ريغ هلك اذهو
"َّدع"، لعفلا انه لمعتست ةيبرعلا }.و ِراَصْبَأْلا يِلوُأ اَي اوُرِبَتْعاَف }
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: لوقتف

. اقيدص اديز ُّدُعَأ وأ ُتددع
.{ ِراَرْشَأْلا َنِم ْم ُهُّدُعَن اَّنُك اًلا َجِر ىَرَن اَل اَنَل :{اَم ميركلا نآرقلا يفو

ليعافملا
ادغ؟ اهنمضت لهف ، ةيوق كتحص به به:

لا معتسا وهو به، دعب َّنَأ لا معتسا ةعئاشلا االت معتس نماال
َّنأ، نود لعفلا اذه لا معتسا حصف ،واأل ةيبرعلا يف ردان هنكل حيحص
امئاد بهو ... ةيوق كتحص به ،لب: ةيوق كتحص نأ به : لوقت فال

. دماج رمأ لعف
يلي: ام اهرهشأو ، ليوحتلا ديفت ي تلا يهو : رييصتلا لا عفأ -3
َّنَأ ىلع لخدت -دق رييصتلا لا عفأ ادع اميف - ةقباسلا -األعفلا

دسم اًّداس امهنم لوؤملا ردصملا نوكيو ، لعفلا و ْنَأ وأ اهيلومعمو
: لوقتف ، نيلوعفملا

. ميرك اديز نأ تننظ
،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تننظ

. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا
. بصنو ديكوت فرح نأ:

ليعافملا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نأ مسا : اديز

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نأ ربخ : ميرك
يلوعفم دسم دس بصن لحم يف اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و

نظ.
. مهاو وهف لمع بال حجني نأ نظ ْنَم

ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف نظ:
وه. هريدقت

. بصنو يردصم فرح نأ:
. ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : حجني

يلوعفم دسم دس بصن لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا و
نظ.

دسم دسي نأ حصي ال لوؤملا ردصملا نأ ةاحنلا ضعب ىريو
لعجيو طقف األلو لوعفملا دسم دسي هنأ ىري ،لب نيلوعفملا
اذه: ىلع الم كلا ريدقت نوكيو ، افوذحم يناثلا لوعفملا

. اتباث ديز َمرك تننظ ،يأ ميرك اديز نأ تننظ
، ةلمج نوكي ةدحاو ةملك بولقلا ألعفلا يناثلا لوعفملا نوكي امكو -

: لثم ، ةلمج هبش نوكي دقو
. حاجنلا ىلإ يدؤي دجلا تملع
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،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : دجلا
،و لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف : يدؤي

وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا
لوعفملا دسم تدس بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. يناثلا
. ٌةميخو هُتبقاع َلا ِمَّلاإلمه َعَت

ليعافملا
. اميرك تننظ اًديز

. ميرك تننظ ٌديز وأ:
. ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

، كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تننظ
لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا ،و لماع ريغ لعف وهو

. لعاف عفر
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميرك

." حجرأ فاإلمعلا نيلوعفملا نيب لعفلا طسوت دنعو "
. تننظ اميرك اديز : لوقتو

. تننظ ميرك ديز وأ:
." حجرأ لعفلا رخأت دنع ءاغل "واإل

حمال، هؤاقبإو طقف اظفل اهلمع لا طبإ هانعمف قيلعتلا امأو جـ-
هذه نوكت نأ طرشب هيلوعفمو لعفلا نيب لصفت ةملك دوجو هببسو
لمعي أال ةرادصلا ىنعمو ، ةلمجلا يف ةرادصلا قحتسي امم ةملكلا

.و قلعملا "،وأ عناملا " ىمسي لصافلا اذهو ، اهلبق لماع ةملكلا يف
يه: عاونأ لصافلا

: ءادتب 1-الماال
. ميرك ٌديزَل تملع

،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع
عفر. لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا

نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ءادتب :لاالمالماال ديزل
. أدتبم ديزو . بارع

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميرك
ملع. يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

ليعافملا
. اميرك تننظ اًديز

. ميرك تننظ ٌديز وأ:
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. ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:
، كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تننظ
لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا ،و لماع ريغ لعف وهو

. لعاف عفر
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميرك

." حجرأ فاإلمعلا نيلوعفملا نيب لعفلا طسوت دنعو "
. تننظ اميرك اديز : لوقتو

. تننظ ميرك ديز وأ:
." حجرأ لعفلا رخأت دنع ءاغل "واإل

حمال، هؤاقبإو طقف اظفل اهلمع لا طبإ هانعمف قيلعتلا امأو جـ-
نيب لصفت ةملك دوجو هببسو

ةرادصلا قحتسي امم ةملكلا هذه نوكت نأ طرشب هيلوعفمو لعفلا
اذهو ، اهلبق لماع ةملكلا يف لمعي أال ةرادصلا ىنعمو ، ةلمجلا يف

يه: عاونأ لصافلا .و قلعملا "،وأ عناملا " ىمسي لصافلا
: ءادتب 1-الماال

. ميرك ٌديزَل تملع
،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تملع

عفر. لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا
نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ءادتب :لاالمالماال ديزل

. أدتبم ديزو . بارع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميرك

ملع. يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
ليعافملا

: مسقلا باوج يف ةعقاولا 2-لاالم
. دجملا نحجنيل تملع

. لعافو لعف : تملع
ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، مسقلا باوج يف ةعقاو :لاالم نحجنيل

. بارع نماإل هل لحم
ديكوتلا نونب هلا الصت حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نحجني

. ةرشابملا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دجملا

يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف اهباوجو ةردقملا مسقلا ةلمجو
ملع.

." دجملا نحجنيل مسقأ تملع انه" اهريدقت ةردقملا مسقلا ةلمج
: لثم ، ماهفتس 3-اال
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. بئاغ مأ رضاح ديزأ يردأ ال
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ال:

،و لقثلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم عراضم لعف : يردأ
انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح ةزمهلا : ديزأ
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : رضاح
يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

. يردأ
ْنِإ: وأالوأ امب يفنلا -4

. ليخب ديز ام تملع

. لعافو لعف : تملع
. بارع نماإل هل لحم ال يفن فرح ام:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم يزد:
ليعافملا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ليخب

يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. تملع

: لثم لعل، -5
ريخ. األرم لعل يردأ ال

. يفن فرح ال:
. لعافو لعف : يردأ

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم خسان ءاجر فرح : لعل
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لعل مسا األرم:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعل ربخ ريخ:
يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف اهربخو لعل مسا نم ةلمجلا و

. يرد لعفلا عراصم دعب " لعل لا" معتسا بلغ ،واأل يردأ
: لثم ، ةيطرشلا 6-ول

. حجنل ديز َّدج ول ملعأ
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : ملعأ

انأ. هريدقت ابوجو
ال نوكسلا ىلع ينبم ، عانتم لال عانتما ىلع لدي طرش فرح ول:

. بارع نماإل هل لحم
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف دج:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ديز:
يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
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. ملعأ
: لثم لاالم، اهربخ يف يتلا 7-َّنإ

ميركل اديز نإ ملعأ
. لعافو لعف : ملعأ

ليعافملا
. بصنو ديكوت فرح نإ:

. ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا : اديز
نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ةقلحزلا لاالم يه لاالم:

. بارع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نإ ربخ : ميرك

يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف اهربخو اهمساو نإ نم ةلمجلا و
. ملعأ

: لثم : ةيربخلا مك -8
ديز. أرق باتك مك ملعأ

. لعافو لعف : ملعأ
هب لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا يهو ةيربخ مك:

أرق". لعفلل "
. هيلإ فاضم : باتك

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف أرق:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ديز:

يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ملعأ

هل اقلعم نوكي ، هيلوعفم يف لمعلا نع لعفلل اقلعم عناملا نوكي امك -
: لثم ، دحاو لوعفم يف لمعلا نع

. ميرك وهل اديز ملعأ
. لعافو لعف : ملعأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : اديز
، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ءادتب وهل:لاالمالماال

. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض وهو
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميرك

لوعفملا دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
ملع. أل يناثلا

ليعافملا
نيريمض األلو اهلوعفمو األعفلا هذه لعاف نوكي نأ زوجي -

: لثم ، يبارع اإل عقوملا يف نيفلتخم ىنعملا يف نيدحتم نيلصتم
اذهاألرم. يف ابغار ينُتيأر
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،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ينتيأر
نونلا ،و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا
بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا ،و ةياقولل

. لوأ لوعفم
نادحتم ناريمضلا "ف ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ٍناث لوعفم : ابغار

ألن عقوملا يف نافلتخم امهو ، ملكتملا ىلع ديالن امهن أل ىنعملا يف
." لوأ لوعفم يناثلا و لعاف األلو

ةنيعم عضاوم يف هوأرو "قلا" لعفلا لا معتسا ءامدقلا دصر -
: اهمهأو ، وحنلا بتك اهلصفت طورشب نظ، ىنعمب نيلوعفم بصني

. هعاونأب بطاخملا ىلإ ادنسم اعراضم عفال نوكي 1-نأ
. نظلا هانعم نوكي 2-نأ

: لثم ... ماهفتسا هقبسي 3-نأ
؟". مويلا امداق اديز نظتأ ؟"يأ: مويلا امداق اديز لوقتأ

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم ماهفتسا فرح : ةزمهلا
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لوقت

. تنأ هريدقت ابوجو
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : اديز

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم : امداق
ال وعفم إال بصني ال هنإف ، ظفلت وأ قطن : ينعي لعفلا اذه ناك نإ امأ
: لثم ، ةلمج نوكي امك ةدحاو ةملك لوعفملا اذه نوكي دقو ، ادحاو

. َنامي اإل لوق أف رصنلا قيرط نع ينلأست
ليعافملا

رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لوقأ
انأ. هريدقت ابوجو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : نامي اإل
. نامي :اإل ظفلتأ وأ قطنأ : ةلمجلا ىنعمو

. ٌميرك ٌديز ٌّيلع لوقي
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لوقي

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف يلع:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميرك

. لوقلا لوقم بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
ديز. حجن يلع قلا

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف قلا:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف يلع:

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حجن
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ديز:
. لوقلا لوقم بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

الهب وعفم تسيل "ألاهن لوقلا لوقم " ةلمجلا هذه ةيمست ةاحنلا ىري "
هب لوعفملا نإ هب؛ذإ لوعفملا دسم ةداس يه ،لب ةقيقحلا هجو ىلع
قلا، لعفلل هب لوعفم ةلمجلا كلذ،لب ىرن وال ةلمج نوكي ال مهدنع

يف ةفورعم ةرهاظ sentenceobject"هب لوعفملا " ةلمجلا و
." تاغللا

: ليعافم ثالةث بلطت يتلا األعفلا
. ىرأو ملعأ امه: عفالن ةاحنلا ا هيلع قفتي يتلا األعفلا هذه رهشأو

ليعافملا
ىدعتي يذلا مِلَع هدرجم ملعأ لعفلا ،ف ةزمهلا ب ناديزم عفالن امهو

، اضيأ نيلوعفمل ىدعتي يذلا ىأر هدرجم ىرأ لعفلا ،و نيلوعفمل
، ربخلا و أدتبملا امهلصأ ثلا وثلا يناثلا نيلوعفملا نأ كلذ ىنعمو

: لثم
. اميرك اديز َكتملعأ

، كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كتملعأ
فاكلا ،و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا و
. لوأ لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم : اديز
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ثلا ث لوعفم : اميرك

. حاجنلا ليبس دجلا ُهُتْيَرَأ
،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : هتيرأ

ءاهلا ،و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا
. لوأ لوعفم بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم : دجلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ثلا ث لوعفم : ليبس

ا ماكحأ نم بولقلا لا عفأ ىلع قبطني ام نيلعفلا نيذه ىلع قبطنيو
. قيلعتلا و ءاغل واإل إلمعلا

. نيقباسلا نيلا فاإلمعلاكثملا
: لثم ءاغل واإل

. اميرك كتملعأ ديز
. ميرك كتملعأ اديز وأ:

. كتلمعأ ا ميرك اديز وأ:
. كتلمعأ ميرك ديز وأ:

ليعافملا
: لثم قيلعتلا و
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. ميرك ٌديزَل كتلمعأ
ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و لعاف ءاتلا ،و ضام لعف : كتملعأ

. لوأ لوعفم بصن لحم يف حتفلا
نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ءادتب :لاالمالماال ديزل

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز ، بارع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ميرك

نيلوعفملا دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
ألملع. ثلا وثلا يناثلا

الن عفلا هيلع لدي ام ىلع لدت ىرخأ عفأاال كانه نأ نويوحنلا ركذيو
األ هذه رهشأو ، ليعافم ثالةث بصنتف امهلمع لمعتو " ىرأ "و" ملعأ "

يه: عفلا
ربخأ رَّبَخ- - ثَّدَح -أَّبَن- َأَبْنَأ

: لثم
. احجان هاخأ اديز تأبنأ

،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تأبنأ
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا

. ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : اديز
ءاهلا ،و ةتسلا ءامس نماأل ألهن باألفل بوصنم ناث لوعفم : هاخأ

. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ثلا ث لوعفم : احجان

: لوقتف لوهجم لل ةينبم األعفلا هذه لا معتسا واألرثك
. احجان اديز تئبُن

ليعافملا
،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تئبن

. لعاف بئان عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم : اديز

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ثلا ث لوعفم : احجان
: يتأي ام برعأ : بيردت

.{ اًروُبْثَم ُنْوَعْرِف اَي َكُّنُظَ أل يِّنِإَو }-1
.{ ْمُكَل اًّرَش ُهوُبَسْحَت 2-{اَل

.{ اًثاَنِإ ِنَمْحَّرلا ُداَبِع ْمُه َنيِذَّلا َةَكِئاَلَمْلا اوُلَعَجَو }-3
.{ اوُثَعْبُي ْنَل ْنَأ اوُرَفَك َنيِذَّلا َمَعَز }-4

.{ اًليِلَخ َميِهاَرْبِإ ُهَّللا َذَخَّتاَو }-5
.{ اًدَسَح اًراَّفُك ْمُكِناَميِإ ِدْعَب ْنِم ْمُكَنوُّدُرَي 6-{ْوَل

{ ٍضْعَب يِف ُجوُمَي ٍذِئَمْوَي ْمُهَضْعَب اَنْكَرَتَو }-7

.{ ٍقاَلَخ ْنِم ِةَرِخآْلا يِف ُهَل اَم ُهاَرَتْشا ِنَمَل اوُمِلَع ْدَقَلَو }-8
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.{ َنوُدَعوُت اَم ٌديِعَب ْمَأ ٌبيِرَقَأ يِرْدَأ ْنِإَو }-9
.{ َنوُقِطْنَي ِءاَلُؤَه اَم َتْمِلَع 10-{ْدَقَل

.{ ْمُكَل ٌةَنْتِف ُهَّلَعَل يِرْدَأ ْنِإَو }-11
.{ ْمِهْيَلَع ٍتاَرَسَح ْمُهَلا َمْعَأ ُهَّللا ُمِهيِرُي َكِلَذَك }-12

.{ اًديِعَب ُهَنْوَرَي ْمُهَّنِإ }-13
.{ ِهْيَلِإ اَّلِإ ِهَّللا َنِم َأَجْلَم اَل ْنَأ اوُّنَظَو }-14

.{ اًروُثْنَم ًءاَبَه ُهاَنْلَعَجَف ٍلَمَع ْنِم اوُلِمَع اَم ىَلِإ اَنْمِدَقَو }-15
.{ اًليِلَق اَّلِإ ْمُتْثِبَل ْ نِإ َنوُّنُظَتَو }-16

ليعافملا
.{ اًرْمَخ ُرِصْعَأ يِناَرَأ يِّنِإ }-17

ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ِتاَنِمْؤُمْلا َو َنيِنِمْؤُمْلا ُهَّللا َدَعَو }-18
ُرَبْكَأ ِهَّللا َنِم ٌناَوْضِرَو ٍنْدَع ِتاَّنَج يِف ًةَبِّيَط َنِكاَسَمَو اَهيِف َنيِدِلا َخ

.{ ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا َوُه َكِلَذ
يِف َّنِإ اًرِصْبُم َراَهَّنلا َو ِهيِف اوُنُكْسَتِل َلْيَّللا ُمُكَل َلَعَج يِذَّلا 19-{َوُه

.{ َنوُعَمْسَي ٍمْوَقِل ٍتاَيآَل َكِلَذ
ْنَأ ىَسَع ُهاَوْثَم يِمِرْكَأ ِهِتَأَرْماِل َرْصِم ْنِم ُهاَرَتْشا يِذَّلا َلا 20-{َقَو
ْنِم ُهَمِّلَعُنِلَو ِضْرَأْلا يِف َفُسوُيِل اَّنَّكَم َكِلَذَكَو اًدَلَو ُهَذِخَّتَن ْوَأ اَنَعَفْنَي

اَل ِساَّنلا َرَ ثْكَأ َّنِكَلَو ِهِرْمَأ ىَلَع ٌبِلا َغ ُهَّللا َو ِثيِداَحَأْلا ِليِوْأَت
.{ َنوُمَلْعَي

ليعافملا
: صاصتخ اال ىلع هب لوعفملا أ-

، صاصتخ اال بولسأب فرعُي بولسأ ةعئاشلا ةيبرعلا بيلا نماألس
هنودُعَيو ، صاصتخ اال ىلع ابوصنم ةاحنلا هبرعي بوصنم مسا هيفو

. صخأ هريدقت ابوجو افوذحم عفال هلبق هب؛ألن لوعفملا نم اعون

عنتميو ، انايحأ بطاخم غابلا،وأ ملكتم ريمض دعب يتأي االمس اذهو
و ماهب نماإل ءيش هيف ريمضلا ناك املو ، بئاغ ريمض عم هدوجو

نيبي هنم،يأ دوصقملا نيبيو هحضوي اذهاالمس نإف ضومغلا
و دصقلا ىنعم ديفي َّمَث نمو الم، كلا نم هديرن يذلا صوصخملا

. صيصختلا
أدتبم اهيف ريمضلا برعي ، ةيمسا ةلمج يف هلا معتسا نوكي ام بلغأو

دجوي ،مث ريمضلا نم دارملا حضوي يذلا االمس هدعب دجوي ،مث
يه: طورش صتخملا ،لوالمس ربخلا

: لثم بلا، غلا وه اذهو لأب افرعم نوكي 1-نأ
. نودِّحوم نيملسملا نحن

. أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن
ءايلا ب بوصنم هب لوعفم "وأ صاصتخ اال ىلع بوصنم : نيملسملا
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هيف رتتسم ريمض هلعافو صخأ هريدقت ابوجو فوذحم لعفل
." ابوجو

ةلمج ألاهن بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا
. ةيضارتعا

. واولا ب عوفرم ربخ : نودحوم
: لثم ، ةفرعم ىلإ افاضم نوكي 2-نأ
. نطولا نع عفادن شيجلا َدونج نحن

. أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن
ريمض هلعافو صخأ هريدقت ا بوجو فوذحم لعفل هب لوعفم : دونج

رتتسم
ليعافملا

هيف: لوعفملا هـ-
وعفم يمس دقو ، ناكملا و نامزلا فرظ هيمسن يذلا وه هيف لوعفملا
ثدح كانه نوكي نأ نود نامز وأ ناكم دوجو روصتي ألهنال هيف ال
"يف"؛ رجلا فرح هانعم نأب فرظلا نوردقي كلذلو ؛ امهيف ثدحي
يف يلع رضح : هانعم نإف ، ةعمجلا موي يلع رضح : لوقت نيح تنأف

ءاعو وه امنإ نامزلا وأ ناكملا ألن افرظ يمس هلعلو . ةعمجلا موي
نأ الدب كلذلو هيف؛ فورظم ثدحلا و فرظ هنأ ؛يأ ثدحلا يوتحي

قتشملا ماقم موقي ام وأ اقتشم نوكي هب قلعتي قلعتم فرظلل نوكي
. ةلمجلا هبش نم هباب يف هلصفنس يذلا وحنلا ىلع

امنإو انه، اهل لا جم ال وحنلا الت وطم يف ةريثك الت يصفت كانهو
. ةلمجلا يف هتلا -ح يوحنلا قيبطتلا -يف انمهي يذلا

هيف- لماعلا -يأ هبصني يذلا حمال،و وأ اظفل بصنلا همكح فرظلا و
دلال يأ ةيفرظلا ىلع بوصنم هنإ : لوقنو هب، قلعتي يذلا قلعتملا وه

يتلا ةملكلا تناك نإ امأ . هنامز وأ ثدحلا عوقو ناكم ىلع هتل
اهيف، عقي ال ثدحلا نأ ،يأ ثدحلا ىلع ةلمتشم ريغ افرظ لمعتست

: لثم ، ةلمجلا نم اهعقوم بسح برعت ؛لب افرظ برعت ال اهنإف
ةعاس نورشعو عبرأ ُمويلا

مل نامز فرظ غابلا لمعتست يتلا " مويلا " ةملك نأ حضاولا "نم
عبرأ وه مكحب هيلع موكحم مسا يه امنإو ، ثدح انه اهيف ثدحي

." ربخو أدتبم ةلمجلا ،ف ةعاس نورشعو
: لثمو

. ةمايقلا موي ىشخي نمؤملا
. ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : موي

ليعافملا
عقو "لب ىشخي " لعفلا هيف عقي "مل موي " ةملك نأ اضيأ حضاولا "نم
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هيف، ىشخي يكل ةمايقلا موي يتأي ىتح رظتني ال نمؤملا هيلع؛ألن
هب". لوعفم ةملكلا ف كلذلو ، ةمايقلا موي ىشخي هنإاآلن لب

: فرظلا يف لماعلا
: لثم ، لعفلا وه لص- -يفاأل فرظلا يف لماعلا و

ادغ. ىلع رضحي
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : رضحي

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف يلع:
قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ادغ:

. رضحيب
: يهف ىرخ األ لماوعلا امأ

: لثم ، ردصملا -1
. قهرم يلال رهسلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : رهسلا
ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ يلال:

. رهسلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : قهرم

: لثم ، لعافلا مسا -2
ادغ. مداق ديز

قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ادغ:
. مداقب

: لثم ، لوعفملا مسا -3
. ءاسم قلغمو احابص حوتفم لحملا

قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : احابص
. حوتفمب

قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ءاسم
. قلغمب

: لثم غلاة، بملا ةغيص -4
. هتايح لوط ميرك ميركلا

ليعافملا
قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : لوط

. ميركب

: لثم هيلع مدقتي لب هلماع دعب فرظلا يتأي نأ اطرش سيلو
. مداق ادغ ديز ديز رضحي ادغ

يه: عضاوم يف ابوجو فذحي هب" قلعتملا "يأ لماعلا اذهو
: لثم اربخ، ناك 1-نإ

ادغ. رفسلا
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : رفسلا
قلعتم ةلمجلا هبشو . ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ادغ:

برعي نم كانهو ادغ.. لصاح رفسلا : ةلمجلا ريدقتو ربخ." فوذحمب
هقيلعت يف نيمدق األ عابتا حص اربخ،واأل اهتاذب ةلمجلا هبش

لثم لوعفم وأ لعاف مسا يأ افصو هردقن فوذحملا اذه ، فوذحمب
لصحو رقتسا : لثم عفال هردقن ،وأ اهريغو لصاحو رقتسمو نئاك

." اهريغو دجوو
: لثم حاال، ناك 2-نإ

. سيلج ُريخ ةَدْحَولا َةعاس باتكلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : باتكلا

قلعتم ةلمجلا هبشو . ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ةعاس
. سيلج ريخ ةدحولا ةعاس ابحاصم باتكلا : ريدقتلا حلا.و فوذحمب

. ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : ةدحولا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ ريخ:

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : سيلج
ةفص: ناك 3-نإ

. ةعماجلا مامأ ةبتكم نم باتكلا تيرتشا
ليعافملا

قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : مامأ
مامأ ةنئاك ةبتكم نم : ريدقتلا .و هلبق ةركنلا نم ةفص فوذحمب

. ةعماجلا
: لثم ةلص، ناك 4-نإ

. ةعماجلا مامأ يتلا ةبتكملا نم باتكلا تيرتشا
قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : مامأ

يتلا ةبتكملا نم : ريدقتلا .و بارع نماإل هل لحم ال ةلص فوذحمب
. ةعماجلا مامأ ةعقاو يه يتلا وأ عقت

، دحاو عون نم نوكت أال طرشب ، دحاو لماعل فورظلا ددعت زوجي -
: لثم ، ناكملل واآلرخ نامزلل فورظلا دحأ نوكي يأ

. تيبلا مامأ سيمخلا موي كترظتنا
، كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : كترظتنا

ريمض فاكلا ،و لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم ريمض ءاتلا و
هب. لوعفم بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم

ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : موي
. رظتنا لعفلا

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : سيمخلا
ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : مامأ
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. رظتنا لعفلا
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : تيبلا

دبال يناثلا و افرظ األلو برعيف ، دحاو عون نم نافرظلا ناك نإ امأ
: لثم

. ةعاس سيمخلا موي كترظتنا
ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : موي

. رظتنا لعفلا
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : سيمخلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لدب اسةع:
ليعافملا

اعم، امهيف عقاو راظتن ؛ألناال نافرظ امهنأ ىرنو ، نيريثك يأر اذه
، مكحلا ب دوصقملا وه لدبلا نأ كلذ ىرن؛ اميف ةديعب لدبلا ةركفو

ةعاس ةدمل ثدح راظتن نأاال دوصقملا انه؛ذإ عقاو ريغ اذهو
. سيمخلا موي اضيأ ثدحو

: فرظلا عاونأ
نأ امإ نامزلا فرظو ، ناكمو نامز ىلإ مسقني انلق- -امك فرظلا
موي : لثم اصتخم خلإ،وأ ... نيح - ةعاس - موي : لثم امهبم نوكي

خلإ. ... قورشلا ةعاس ، سيمخلا
- تحت - قوف : تسلا تاهجلا ءامسأ لثم امهبم نوكي ناكملا فرظو

. فلخ - مامأ مشلا- - نيمي
: لثم ةهج مسا نوكي ال دقو

. اضرأ هحرط
ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : اضرأ

. حرط لعفلا
: لثم ةنيعم ةحاسم ىلع داال نوكي دقو

يمال. ترس
ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ يمال:

راس. لعفلا
ناكملا مساب فرصلا ملع يف فرعي ام ناكملا فرظ نوكي دقو

: لثم ، هلماع هتدام نم هتدام نوكت نأ طرشب
ديز. سلجم تسلج

قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : سلجم
. سلج لعفلا ب

. ةدحاو ةدام نم هلماعو وهو " سلجم وه" ناكم مسا انه فرظلا "ف
." فرصلا بتك يف ناكملا و نامزلا مسا قاقتشا عجار

ليعافملا
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: فرظلا نع بئانلا

ناكملا وأ نامزلا ىلع دالاهتل يف فرظلا نع بونت تاملك كانه
نع بئان اهنأ ىلع سيلو اضيأ فرظ اهنأ ىلع بصنلا ب برعتو

: يهو ، فرظلا
: لثم ، ردصملا -1

الب. طلا َفارصنا كترظتنا
قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : فارصنا
الب". طلا فارصنا تقو كترظتنا : ةلمجلا ىنعمو " رظتنا لعفلا ب

. ىفتخا مث نيع َةفرط مجنلا رهظ
ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ةفرط

." نيع ةفرط ةدم مجنلا رهظ : ةلمجلا ىنعمو " رهظ لعفلا
: لثم دالاهتل، لدت ام وأ لثم وأ يأ وأ ضعب وأ لك ةملك -2

. موي لك ديز رضحي
ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ لك:

. رضح لعفلا
. تقولا ضعب تأرق

ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ضعب
أرق. لعفلا

داع. مث ٍليم َلْثِم راس
ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : لثم

راس. لعفلا
. ءاشت تقو َّيأ بهذا

ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ يأ:
. بهذ لعفلا

: لثم ، ناكم وأ نامز هردصم يذلا ددعلا -3
. ٍتاعاس ثالَث تأرق

ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ثالث:
أرق. لعفلا

ليعافملا
ٍلا. يمأ َةسمخ ترس

ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : ةسمخ
راس. لعفلا

: افورظ ةلمعتسملا تاملكلا نم
: اهرهشأو ، افورظ لمعتست ةريثك تاملك سرادلا لباقي
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ىلع ىنبُيو هلا، معتسا رثكأ يف نامزلا نم يضاملل فرظ 1-ذإ:
: لثم ، ةلمج ىلإ فاضيو ، بصن لحم يف نوكسلا

لا. فطأ نحن ذإ اندعس مك
، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ، نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإ:

دعس. لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو
. أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : نحن

يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ لا: فطأ
. هيلإ فاضم رج لحم

. ركاذ ْذِإ حجن
، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامزلا نم ىضم امل فرظ ذإ:

. حجن لعفلا ب قلعتم وهو

ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ركاذ
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه.و هريدقت
، فاضملا وه فرظلا امنإو افرظ برعت فال هيلإ افاضم ذإ عقت دقو
... ذئتعاس ، ذئتقو ، ذئمويو ، ذئنيح : لثم ذإ، نونت ةلا حلا هذه يفو

خلإ.
ال اهيلع اعقاو لعفلا ناك اذإ الهب وعفم لا"ذإ" معتسا رثكي : هيبنت

. ةيرقلا يف انك ذإ ركذا : لثم هيفا، اعقاو
ليعافملا

يذلا تقولا اذه يف اعقاو سيل ركذلا ألن افرظ تسيل انه فـ"ذإ"
اذه ركذأ ،يأ:انأ تقولا اذه ىلع عقاو ركذلا ،لب ةيرقلا يف هيف انك

. تقولا
ال وعفم "ذإ" عقت ثيح ميركلا نآرقلا يف اريثك لا معتس اذهاال روديو

َكُّبَر َقَلا ىلا:{ْذِإَو عت هلوق وحن ، ركذا : هريدقت فوذحم لعفل هب
اآلنذإقلا دمحم اي ركذا }يأ: ًةَفيِلَخ ِضْرَأْلا يِف ٌلِعاَج يِّنِإ ِةَكِئاَلَمْلِل

... كبر
نأ االاهت معتسا بلغأو ، نامزلا نم لبقتسي امل فرظ يهو 2-اذإ:

،امأ بصنلا اهيف لمعي يذلا وه طرشلا باوج نوكيف ، ةيطرش نوكت
. قبس امك اهل هيلإ افاضم نوكتف طرشلا ةلمج

. كتمركأ َتئج اذإ
، هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ:

. مركأ لعفلا ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم
. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و لعافو لعف : تئج

: لثم نامزلا ىلع دللالةل درجتت امنإو ، ةيطرش نوكت ال دقو
.{ ىَشْغَي اَذِإ ِلْيَّللا {َو

ةلمجلا هبشو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ اذإ:
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افرح برعتف ةاجأفملا ىلع دةلا اذإ نوكت دقو . ىشغي لعفلا ب قلعتم
انيب. امك

رم. امك حتفلا ىلع ىنبي 3-اآلن:
رم. امك كمويل قباسلا مويلا ىلع لد نإ رسكلا ىلع ينبي : سمأ -4

: لثم ةفاض مالمزلإل برعم نامز فرظ َدعب: -5
. رهظلا دعب ديز رضح

لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ دعب:
. رضح

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فا ضم : رهظلا
ليعافملا

هيلإ، فاضي ام بسح ناكملا و نامزلا ديفي ، برعم فرظ عم: -6
: لوقتف

. رجفلا عم ديز رفاس
ـب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ عم:

." رفاس "
ديز. عم تسلج

ـب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ عم:
." سلج "

؛ألن"عم" حيحص ريغ اذهو رج، فرح نأ"عم" مهضعب نظي : هيبنت
حاال: عقت نيح اهنيونت ليلدب مسا

اًعم. ءاجاألوالد
تملع. امك ءامس عالةماأل نم نيونتلا و

: لثم ، برعم ناكم فرظ : لدب -7
ديز. َلدب يلع رفاس

لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : لدب
. رفاس

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم ديز:
وهو ، انايحأ نامزلا ىلع لديو - بلغ األ ىلع - ناكم فرظ : نيب -8

. برعم
. هئاقدصأ نيب ديز سلج

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : نيب
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : هئاقدصأ

. رخآو تقو نيب ةبتكملا ىلإ ديز بهذي
لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : نيب

. بهذي
لا ثملا يف امك درفم نم رثكأ يأ ددعتم مسا ىلإ فاضي هنأ ظح توال



CXVIII

هنإف - يناثلا لا ثملا يف -امك ددعتم ريغ مسا ىلإ فيضأ اذإف األلو،
ىلإ جاتحي

ليعافملا
تسلج : لثم ، حصف األ ىلع " نيب " ريركت نود واولا ب هدعب فوطعم

، فطعلا عم ررُك ددعتم ريغ ريمض ىلإ فيضأ نإو ، ورمعو ديز نيب
: لثم

. كيخأ نيبو كنيب اذهاألرم عد
انه لضف "،واأل ةدئاز وأ"ام" ةدئاز " فلأ " فرظلا اذهب لصتت دقو -
ةلا حلا هذه يف فاضي نأ ،والدب نوكسلا ىلع اينبم افرظ هبارعإ

: ةلمج ىلإ
. يقيدص رضح أرقأ امنيب

ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : امنيب
. رضح لعفلا

رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : أرقأ
انأ. هريدقت ابوجو

. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. هوخأ رضح مئان ديز امنيب

ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : امنيب
. رضح لعفلا

ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : مئان
. هيلإ فاضم رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

هيلإ فاضملا ،و امئاد ةفاض ،مالمزلإل امئاد ينبم فرظ : ثيح -9
: لوقتف األرثك، ىلع ةلمج
ديز. سلج ثيح تسلج

. لعافو لعف : تسلج
ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ : ثيح

. سلج لعفلا
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : سلج

ليعافملا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ديز:

. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. سلا ج ديز ثيح تسلج

ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ : ثيح
. سلج لعفلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : سلا ج
. هيلإ فاضم رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

لا"ام"هب صتا بلغ ،واأل اينبم نامز فرظ لمعتسي : َثير -10
: لوقتف ، ةدئاز اهنأ ىلع اهبرعتو

. يلع رضحي امثير رظتنا
وهو ، بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم نامز فرظ ثير : امثير

هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح امو ، رظتنا لعفلا ب قلعتم
ينبم نامز فرظ : لوقتف ةدحاو ةملك اهبارعإ لضف ،واأل بارع نماإل

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع
. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا .و لعافو لعف يلع: رضحي

هل، افاضم عقت يذلا نامزلا ىلع دللالةل افرظ لمعتست : تاذ -11
: لثم

. موي َتاذ هتلباق
لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : تاذ

. لباق
. هيلإ فاضم : موي

امه طقف نيتملك عم كلذو ، ناكملا ىلع دللالةل لمعتست دقو
لا. مشلا تاذو نيميلا تاذ : لوقتف لا"، مشلا "و" نيميلا "
: لثم ، برعم وهو ب- األلغ ىلع - ناكم فرظ دنع -12

. كدنع باتكلا

ليعافملا
لصتم ريمض فاكلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ دنع:
قلعتم ةلمجلا هبشو هيلإ، فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم

عفر. لحم يف ربخ فوذحمب
: لثم ، نامز فرظ لمعتست دقو

. ناهي وأ ءرملا مركي ناحتم دنعاال
لعفلا ب قلعتم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ دنع:

." مركي "

، يفنلا عم لمعتسيو ، يضاملا نامزلا قرغتسي نامز فرظ ُّطق: -13
. ينبم وهو

طق. َّيلع بذكي مل
ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم نامز فرظ طق:

. بذكي لعفلا
، لبقتسملا يف رارمتس اال ديفي ، برعم نامز فرظ : ادبأ -14

. يفنلا و تابث يفاإل لمعتسيو
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ُهْنَع}. اوُضَرَو ْمُهْنَع ُهَّللا َيِضَر اًدَبَأ اَهيِف َنيِدِلا {َخ
بـ" قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ادبأ

." نيدلا خ
. ادبأ كلذ لعفأ نل

ـب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ادبأ
." لعفأ "

: مهلوق سانلا نيب عيشي : هيبنت
. ادبأ كلذ لعفأ مل

: باوصلا ،و يضاملا يفن يف مدختست "ال ادبأ أطخ؛ألن" وهو
طق. كلذ لعفأ مل

وأ درفم ىلإ فاضيو ، امئاد ينبم ، ناكملا وأ نامزلل فرظ : ْنُدَل -15
: لثم ، ةلمج

ليعافملا
. ةسردملا لخد ندل دجم ديز

قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ندل
." دجم " لعافلا مساب

فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و لوعفمو لعافو لعف : ةسردملا لخد
. هيلإ

. بلا ط وه ندل دجم ديز
قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ندل

." دجم " لعافلا مساب
هيلإ،واألرثك فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و ربخو أدتبم : بلا ط وه

. افرظ دوعت "نم"فال فرحب ةرورجم اهلا معتسا
. ةسردملا لخد ندل نم دجم وه

: لثم دنع"، " ىنعمب وهو ، برعم ناكم فرظ : ىَدَل -16
ديز. ىَدَل باتكلا

. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ناكم فرظ : ىدل
عفر. لحم يف ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم ديز:
وأ َّيدل وأ كْيدل باتكلا " ءاي اهفلأ بلقنت ريمضلا ىلإ اهتفاضإ دنعو

." اهْيدل
فاضم عقت ىلو :األ نيتلمج نيب طبري ينبم نامز فرظ 17-اَّمَل:
نوكت نأ بلغ "اذإ"،واأل لثم بصنلا هيف لمعت ةيناثلا هيلإ،و

: نيتيضام نيتيلعف ناتلمجلا
هلا. بقتس ال هلهأ جرخ ديز رضح امل

ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ امل:
." جرخ " لعفلا
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. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و لعافو لعف ديز: رضح
ليعافملا

ةيلعفلا ةلمجلا ىلإ نافاضمو ، ناينبم ناينامز نافرظ : ْذُمو ُذْنُم، -18
عفال نوكي نأ الدب امهيف لماعلا ، رثكأ ةيلعفلا ىلإو ، ةيمس واال

. ايضام
ديز. رفاس ذنم" ذم" ترضح

ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ ذم:
. رضح لعفلا

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و لعافو لعف ديز: رفاس
. رفاسم ديز ذنم" ذم" ترضح

ب قلعتم وهو ، بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ ذم:
. رضح لعفلا

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا ،و ربخو أدتبم : رفاسم ديز
: نيفرظ اسيلو نافرح امهف رورجم مسا امهدعب عقو نإف

ديز. رفس ذنم" ذم" ترضح
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح ذم:

ديزو فاضم وهو ، ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ذمب رورجم رفس:
. رضح لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو هيلإ، فاضم

يلي: امك اهبارعإ كلف عوفرم مسا اهدعب عقو نإو
. ناموي ذم ترضح -1

عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم ذم:
باألفل. عوفرم ربخ : ناموي

. ناموي روضحلا دمأ ، ترضح : ةلمجلا ريدقتو
. ناموي ذم ترضح -2

فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ ذم:
عفر. لحم يف مدقم ربخ

ابألفل. عوفرم رخؤم أدتبم : ناموي

ليعافملا
نعاإل ةعطقنملا فورظلا ماكحأ تاينبملا باب يف انيب نأ قبس -

. رشع ةسمخ بيكرت ةبكرملا فورظلا ماكحأو ، ىنعم ال اظفل ةفاض
: يتأي ام برعأ : بيردت

.{ اًماَّيَأَو َيِلا َيَل اَهيِف اوُريِس }-1
.{ اًليِصَأَو ًةَرْكُب ُهوُحِّبَسَو }-2

.{ ِةَفِزآْلا َمْوَي ْمُهْرِذْنَأَو }-3
.{ ٌميِلَع ٍمْلِع يِذ ِّلُك َقْوَفَو }-4

.{ ِعْمَّسلِل َدِعاَقَم اَهْنِم ُدُعْقَن اَّنُك اَّنَأَو }-5
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.{ ْمُتْضَرْعَأ ِّرَبْلا ىَلِإ ْمُكاَّجَن اَّمَلَف }-6
.{ اًليِبَس َكِلَذ َنْيَب ِغَتْباَو اَهِب ْتِفاَخُت اَلَو َكِتاَلَصِب ْرَهْجَت 7-{اَلَو

ُةَرِخآْلَلَو ، ىَلَق اَمَو َكُّبَر َكَعَّدَو ،اَم ىَجَس اَذِإ ِلْيَّللا ،َو ىَحُّضلا 8-{َو
اًميِتَي َكْدِجَي ْمَلَأ ، ىَضْرَتَف َكُّبَر َكيِطْعُي َفْوَسَلَو ، ىَلوُأْلا َنِم َكَل ٌرْيَخ
اَلَف َميِتَيْلا اَّمَأَف ، ىَنْغَأَف اًلِئاَع َكَدَجَوَو ، ىَدَهَف َضاًّلا َكَدَجَوَو ، ىَوآَف

.{ ْرَهْنَت اَلَف َلِئاَّسلا اَّمَأَو ، ْرَهْقَت
.{ ُريِبَخْلا ُميِكَحْلا َوُهَو ِهِداَبِع َقْوَف ُرِهاَقْلا َوُهَو }-9

.{ ْمُكَنْيَبَو يِنْيَب ٌديِهَش ُهَّللا ِلُق ًةَداَهَش ُرَبْكَأ ٍءْيَش ُّيَأ 10-{ْلُق
.{ ىَمَر َهَّللا َّنِكَلَو َتْيَمَر ْذِإ َتْيَمَر اَمَو }-11

َساَّنلا ِرِذْنَأ ْنَأ ْمُهْنِم ٍلُجَر ىَلِإ اَنْيَحْوَأ ْنَأ اًبَجَع ِساَّنلِل َناَكَأ }-12
.{ ْمِهِّبَر َدْنِع ٍقْدِص َمَدَق ْمُهَل َّنَأ اوُنَمآ َنيِذَّلا ِرِّشَبَو

.{ ِهَّللا ُنِئاَزَخ يِدْنِع ْم ُكَل ُلوُقَأ 13-{اَلَو
ليعافملا

َتاَذَو ِنيِمَيْلا َتاَذ ْمُهُبِّلَقُنَو ٌدوُقُر ْمُهَو اًظاَقْيَأ ْمُهُبَسْحَتَو }-14
َتْيَّلَوَل ْمِهْيَلَع َتْعَلَّطا ِوَل ِديِصَوْلا ِب ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب ْمُهُبْلَكَو ِلا َمِّشلا

.{ اًبْعُر ْمُهْنِم َتْئِلُمَلَو اًراَرِف ْمُهْنِم
ِماَحْرَأْلا يِف اَم ُمَلْعَيَو َثْيَغْلا ُلِّزَنُيَو ِةَعاَّسلا ُمْلِع ُهَدْنِع َهَّللا 15-{َّنِإ

إ ُتوُمَت ٍضْرَأ ِّيَأِب ٌسْفَن يِرْدَت اَمَو اًدَغ ُبِسْكَت اَذاَم ٌسْفَن يِرْدَت اَمَو
.{ ٌريِبَخ ٌميِلَع َهَّللا َّنِ

ليعافملا
هعم: لوعفملا و-

وه: هعم لوعفملا
. ةلمج هبش وال ةلمج نوكي ،ال بوصنم مسا -1

. ةبحاصملا ىلع لدت واو هلبق -2
. ههبشي ام وأ لعف اهيف ةلمج واولا لبق -3

: لثم كلذو
. َئطاشلا و ُترس

،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : ترس
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ةيعملا واو : واولا
. ةحتفلا ب بوصنم هعم لوعفم : ئطاشلا

، لعفلا وه هعم لوعفملا يف بصنلا لمعي يذلا يلص األ لماعلا -و
: يهف ىرخ األ لماوعلا ،امأ ةيعملا واوب هيلإ لصوتي وهو

: لثم ، لعافلا مسا -1
. ئطاشلا و رئاس انأ
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. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض انأ:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ رئاس:

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ةيعملا واو : واولا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هعم لوعفم : ئطاشلا

." رئاس : لعافلا مسا هيف لماعلا "
: لثم ، لوعفملا مسا -2

. هاخأو ٌمَرْكُم ديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم يزد:

ليعافملا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : مركم

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، ةيعملا واو : واولا
ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا باألفل،و بوصنم هعم لوعفم : هاخأ

. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا
." مركم : لوعفملا مسا وه هيف لماعلا "

: لثم ، ردصملا -3
. ديفم حابصلا يف ئطاشلا و كريس

"اآلةيت. ديفم " ةملك هربخو ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : كريس
. ةيعملا واو : واولا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هعم لوعفم : ئطاشلا
ريس". : ردصملا وه هيف لماعلا "

: لثم ، لعفلا مسا -4
. ضيرملا و كديور

، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا : كديور
. تنأ ريدقت ابوجو رتتسم ريمض هلعافو

. ةيعملا واو : واولا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هعم لوعفم : ضيرملا

. ضيرملا عم كسفن لهمأ : ةلمجلا ىنعمو
." كديور : لعفلا مسا هيف لماعلا "

يلي: اميف اهزجون حاالت واولا دعب عقاولا يفاالمس كلو -
: وحن يف هعم ل وعفم هنأ ىلع هبصن بوجو -1

. ئطاشلا و ديز راس
ليعافملا

ىلع افوطعم نوكت نأ حصي هعم،وال لوعفم انه " ئطاشلا " ةملكف
: وحن يف كلذكو . ئطاشلا راسو ديز راس : ىنعملا راص ديز،إوال

اًديزو كنم تبجع

ريمضلا ىلع اهفطع حصي هعم؛ألهنال لوعفم انه " اديز " ةملكف
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بلا غلا يف يضتقي رورجملا ريمضلا ىلع فطعلا نإ نمب؛ذإ رورجملا
ديز. نمو كنم تبجع : تلق فطعلا تدرأ نإف ، رجلا فرح راركت
يف كلذو ، افوطعم هبارعإ بوجوو هعم ال وعفم هبارعإ عانتما -2

: لثم
. هلبق يلعو ديز رضح

هعم ال وعفم هبارعإ عنتميو ديز، ىلع افوطعم " ايلع " برعت نأ الدب
. ةبحاصملا ىلع دةلا واولا نوكت نأ عنمت يتلا " هلبق " ةملك دوجول

: لثم يفو
. يلعو ديز براضت

ألن كلذو هعم؛ ال وعفم هبارعإ عنتميو ديز، ىلع فوطعم انه يلع
. كارتش اال ىلع لدي ؛ألهن لعاف نم رثكأ يضتقي " براضت " لعفلا

: لثم ، لضفأ يناثلا هعم،و ال وعفم وأ افوطعم هبارعإ زاوج -3
ٌديز". ،"وأ اديزو ترس

،واأللو افوطعم هبارعإ اضيأ زوجيو هعم، ال وعفم هبارعإ لضف األ
بلا غلا يف يضتقي لصتملا ريمضلا ىلع فطعلا ألن كلذو ؛ نسحأ

اإل نوكي حلااالت هذه ريغ يفو . فوطعملا نيبو هنيب لصاف دوجو
. لضفأ فطعلا ىلع بارع

: لثم يف ماهفتس اال دعب هعم لوعفملا لا معتسا الم كلا يف رثكي -
؟ َناحتم واال تنأ فيك

؟ اَديزو تنأ ام
؟ اًّيلعو كل ام

لبق ةلمج دوجو يضتقي هعم لوعفملا نأ لمجلا هذه يف ةلكشملا
هعم. لوعفملا يف بصنلا لمعي لعف اهيف نوكي نأ طرشب ، واولا
هعم،امأ لوعفملا يف لماعلا وه ماهفتس اال مسا نأ ىري نم كانهو

: لثم ماهفتس اال ةلمج يف لعف ريدقت وهف مهدنع بلا غلا يأرلا
. يقابلا يف كلذكو ؟ َناحتم واال لعفت وأ عنصت وأ نوكت فيك

لا حلا

لا: حلا -4
انه، اهضرعل لا جم ال لا حلا نع ةلوطم الت يصفت وحنلا بتك يف

ةيوغللا ةرهاظلا يف ةلمعتسملا بيلا األس ضرعن نأ انضرغ امنإو
وحنلا ىلع لا حلا مدقن َّمَث نمو ، يوحنلا قيبطتلا يف اهليلحت ةيغب

يلا: تلا
ا ىلع لعفلا تقو اهبحاص ةئيه نيبت ، بصنلا اهمكح ةلضف لا حلا -1

. بلغ أل
: عاونأ لا حلا بحاص -2

: لثم ، لعافلا أ-
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. اكحاض ديز لبقأ

ديز". : لعافلا وه اهبحاصو " ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم :حلا اكحاض
: لثم هب، لوعفملا ب-

. ةعرسم ةرايسلا ديز بكر
." ةرايسلا هب: لوعفملا وه اهبحاص "
: لثم اعم، هب لوعفملا و لعافلا جـ-

. ِنْيَكحاض ايلع ديز لبقتسا
." ايلع ديز، هب: لوعفملا و لعافلا وه اهبحاص "

: لثم أدتبملا د-
. ٌةديفم ًةجزاط ُتاورضخلا

لا حلا
.1" تاوارضخلا : أدتبملا وه اهبحاص "

: طورشب هيلإ فاضملا هـ-
: لثم هيلإ، فاضملا نم اءزج فاضملا نوكي -نأ

. احيسف يتبلا ةفرش ينتبجعأ
نم ءزج ؛ ةفرش : فاضملا ،و تيبلا : هيلإ فاضملا وه لا حلا بحاص "

." هيلإ فاضملا
: لثم هيلإ، فاضملا نم ءزج ةلزنمب نوكي -نأ

. احِّضوم ديز ةلا قم ينتبجعأ
اءزج سيل ةلا؛ :قم فاضملا ديز،و هيلإ فاضملا وه لا حلا بحاص "

ديز ينبجعأ : لوقتف ، هفذح حصيو ، ءزجلا ةلزنمب نكلو هنم
." احضوم

: لثم هيلإ فاضملا يف ال ماع فاضملا نوكي -نأ
. احضاو باتكلا ةباتك ينتبجعأ

يف لماع فاضملا و باتكلا : هيلإ فاضملا وه لا حلا بحاص "
." ةباتكلل هب لوعفم لص- -يفاأل باتكلا هيلإ؛ألن فاضملا
يف لماعلا وه نوكي نأ الدب ةاحنلا دنع لا حلا يف لماعلا -3

نإف ؛ أدتبملا هلصأ ام وأ أدتبملا نم يتأت يتلا لا حلا يف إال اهبحاص
وه لا حلا يف لماعلا ،و خسانلا ،وأ ءادتب وهاال أدتبملا يف لماعلا

، ةقباسلا ةلثم يفاأل امك لعفلا وه لا حلا يف يلص األ لماعلا ،و أدتبملا
: يهف ىرخ األ لماوعلا امأ

: لثم ، ةيظفل لماوع أ-
: حيرصل ا ردصملا -

. اًدِّوجُم هتءارق ينبجعت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برعلا نكلو لا، حلل ابحاص أدتبملا لعج ىلع ةاحنلا ضعب ضرتعي 1



CXXVI

. اريثك هتلمعتسا
حلاال

يف اضيأ لماع وهو ، ةءارق : ردصملا وه انه لا حلا يف لماعلا "
." هيلإ فاضم ريمض وه يذلا لا حلا بحاص

: لعافلا مسا -
. ةحضاو هتلا قم بتاك بلا ط اذه

لمع يذلا هسفن وهو ، بتاك : لعافلا مسا وه لا حلا يف لماعلا "
ةلا". لا:قم حلا بحاص يف بصنلا

: لوعفملا مسا -
. احضاو اهعوضوم بوتكم ةلا قم هذه

لمع يذلا هسفن وهو ، بوتكم : لوعفملا مسا وه لا حلا يف لماعلا "
." عوضوم لا: حلا بحاص يف عفرلا

: لعفلا مسا -
. احراش ِباَتَك

،و بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رمأ لعف مسا : باتك
. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم :حلا احراش

عفرلا لمع يذلا هسفن وهو ، باتك : لعفلا مسا وه لا حلا يف لماعلا "
." تنأ لا: حلا بحاص يف

: لثم ، هفورح نود لعفلا نمضتت لماوع يه : ةيونعم لماوع ب-
: ةراش -اإل

. ازاتمم كلمع اذه
." ريشأ : لعف ىنعم نمضتي ألهن ةراش اإل مسا وه لا حلا يف لماعلا "

: ينمتلا فرح -
. نيفقثملا ريغ دعاسي افق ثم نطاوملا تيل

لا حلا
: لعف ىنعم نمضتي ؛ألهن تيل : ينمتلا فرح وه لا حلا يف لماعلا "

." ىنمتأ
: هيبشتلا فورح -

. بابل باأل ذخأي رحاس - ابيطخ - اديز نأك
: لعف ىنعم نمضتي نأك؛ألهن : هيبشتلا فرح وه لا حلا يف لماعلا "

." هبشأ
: ةلمجلا هبش -

. احضاو كمامأ عوضوملا
. احضاو هنهذ يف عوضوملا

هبش ؛ألن هنهذ يفو ، كمامأ : ةلمجلا هبش وه لا حلا يف لماعلا "
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." هانعم نمضتي وهف ، لعفلا هلصأ قلعتمب قلعتي ةلمجلا
دقو ، ةقباسلا ةلثم يفاأل امك ةقتشم نوكت نأ لا حلا يف لص 4-األ

. ةلوؤم ريغ وأ قتشمب ةلوؤم ةدماج نوكت
: يهف قتشمب ةلوؤملا امأ -

هب: اهبشم لص يفاأل نوكت أ-نأ
. ادسأ براحملا مجه

." اسرتفم - ائيرج - امادقم : قتشمب اهليوأت نكمي ادسأ لا: "حلا
:" ةكراشملا ينعت يتلا " ةلعافم ىلع دةلا نوكت ب-نأ

ديب. ادي باتكلا هتملس
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم ادي:حلا

"و بصن لحم يف ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج ديب:
حاال". ةعقاولا ادي ةملك وه فوصوملا

يف ام وأ ةضباقم : قتشمب اهليوأت نكمي ديب اهتفص عم ادي لا: "حلا
." هانعم

رعس: ىلع دةلا نوكت جـ-نأ
. نيسمخب ةليك حمقلا تيرتشا

لا حلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم :حلا ةليك

"و بصن لحم يف ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج : نيسمخب
حاال". ةعقاولا ةليك ةملك وه فوصوملا

." اًرَّعَسُم وه: قتشمب اهليوأت نكمي ةليك لا: "حلا
: بيترت ىلع دةلا نوكت د-نأ

ثالًةثثالةث. ةعاقلا اولخد
. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم ثالةث:حلا

هبارعإ نكميو مث. وأ ءافلا وه فوذحم فرحب فوطعم ثالةث:
. ايظفل اديكوت

." نيبترتم وه: قتشمب اهليوأت نكمي لا:ثالةث "حلا
: احيرص اردصم نوكت هـ-نأ

. افوخ ديز ىرج
." افئاخ : قتشمب هليوأت نكمي حيرص ردصم افوخ لا: "حلا

: يهف قتشمب لوؤت ال يتلا ةدماجلا لا حلا امأو -
: اهبحاص نم اعرف نوكت أ-نأ

. امتاخ بهذلا سبلي
." بهذلا : اهبحاص نم عرف امتاخ : ةدماجلا لا "حلا

اهنم: اعرف اهبحاص نوكي ب-نأ
. ابهذ متاخلا سبلي
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." اهنم عرف اهبحاصو عون ابهذ : ةدماجلا لا "حلا
أل اعبت هسفن ىلع لضفم اهبحاصو ليضفت بولسأ يف نوكت جـ-نأ

هلا: وح
. احلب اهنم نسحأ احافت ةهكافلا

ىلع ةلضف م يهو ةهكافلا وه: اهبحاص احلبو احافت : ةدماجلا لا "حلا
." اهعاون أل اعبت اهسفن

لا حلا
: اددع نوكت د-نأ

طابلا. نيث البثال طلا ددع مث
." نيِغلا :َب قتشمب يأر- ىلع - اهليوأت زوجيو نيث :ثال ةدماجلا لا "حلا

: قتشمب ةفوصوم نوكت هـ-نأ
. اريبك اردق رحبلا عفترا

." اريبك : قتشمب ةفوصوم ، اردق : ةدماجلا لا "حلا
دقو ، ةقباسلا ةلثم يفاأل امك ةركن نوكت نأ لا حلا يف لص 5-األ

: لثم ةفرعم لا حلل االت معتسا تدرو
. مهدحو اوبهذو ، هدحو بهذو ، يدحو تبهذ

ريمضلا ىلإ فاضتو ، ةفاض لإل ةمز مال يهو لا، حلا يه " دحو " ةملكف
نوكيو ، ةركنب انه لا حلا ليوأت نكميو ، ةفرعم ةفرعم ىلإ فاضملا ،و

. ادرفنم تبهذ : ريدقتلا

" دحو " ةملك مادختسا عيشي ةيبرعلا تائيبلا ضعب يف : ةظوحلم
اوبهذ ، هدحول بهذو ، يدحول تبهذ : نولوقيف بلاالم؛ ةقوبسم

ةروص ىلع إال مدختست "ال دحو " ةملك أطخ؛ألن كلذ لكو ، مهدحول
إال ديفت بلاالم،وال ةقوبسم ريغ ةبوصنم إال نوكت ال يهف ؛ ةدحاو

لا. حلا ىنعم
: كلوق اضيأ كلذ نمو

. يدهُج تلواح
. يتقاط يفاألرم تيعس

نكميو ، ريمض ىلإ ناتفاضم امهو "حلا، ةقاط "و" دهُج " ةملكف
. اقيطم يفاألرم تيعسو ، ادهاج تلواح : ةركنب امهليوأت

: كلذ نمو
ءانثتس اال ةلمج

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : اديز
"إال" نوكتو لك، نم ضعب لدب هبارعإو هنم، ىنثتسملل هعابتإ -2

ةلا: حلا هذه يف ال مهم افرح
ٌديز. البإال طلا رضح ام

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الب: طلا
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. ىغلم ءانثتسا فرح إال:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لك نم ضعب لدب ديز:

. اًديز البإال طلا تيأر ام
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم الب: طلا

." لمهم وأ لماع " ءانثتسا فرح إال:
لك نم ضعب لدب ،وأ ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : اديز

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم
ديز". "وأإال اديز البإال بطلا تررم ام

. رورجمو راج الب: بطلا
. ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : اديز
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم لك نم ضعب لدب ديز:

ىنثتسملا بصن ةلا حلا هذه يف حصف فاأل اعطقنم ءانثتس اال ناك نإو
دبال: هبارعإ - ةجهل -يف زوجيو ،

. نظلا إال ةفرعم هل تسيل
فرح ثينأتلل ءاتلا ،و حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف : تسيل

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم
. بصن لحم يف سيل ربخ فوذحمب قلع تم رورجمو راج هل:

ءانثتس اال ةلمج
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا : ةفرعم

. ءانثتسا فرح إال:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : نظلا

." ةفرعملا سنج نم سيل نظلا ؛ألن عطقنم ءانثتس اذهاال "
: لثم ، هبصن بوجو هنم ىنثتسملا ىلع امدقتم ىنثتسملا ناك نإو

. قيدص اديز يلإال ام
. يفن فرح ام:

عفر. لحم يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج يل:
. ءانثتسا فرح إال:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : اديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : قيدص

"إال" تيغلأ ةبجوم ريغو ةمات ريغ ءانثتس اال ةلمج تناك جـ-نإ
اغرفم ءانثتس اال يمسو ، ةلمجلا نم هعقوم بسح اهدعب ام برعأو

: لثم ، هدعب اميف لمعلل غرفت فرحلا لبق ام نأ يأ
ديز. إال رضح ام

. يفن فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح
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. ىغلم ءانثتسا فرح إال:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ديز:

. اديز إال تيأر ام
. يفن فرح ام:

. لعافو لعف : تيأر
. ىغلم ءانثتسا فرح إال:

لا حلا
فاأللو. األَلو اولخدا

باألفل ناتفرعم امهو ، ةفوطعم ةيناثلا حلا،و ىلو "األلو"األ ةملكف
. نيبترتم اولخدا لا: حلا ليوأتو ولاالم،

. مهضيضقب مهَّضق اوءاج : كلذ نمو
. ريفغلا َءاَّمجلا اوءاج

ىنعم نأكف ، رسكلا وه : ضقلا حلا،و ءامجلا حلا،و مهضق ةملكف
،امأ اعيمج اوءاج ،يأ مهروسكم عم مهرساك اوءاج ىلو: األ ةلمجلا

. اعيمج اوءاج : اضيأ اهليوأتو ، ريثكلا : هانعمف ءامجلا
: كلذ نمو

. هئدب ىلع هَدْوَع ديز عجر
ادئاع عجر : اهليوأتو ، ريمضلا ىلإ ةفاضم يهو "حلا، دوع " ةملكف

. روفلا ىلع ،وأ هسفن قيرطلا ىلع ،يأ هئدب ىلع
ةئيه ىلع لدت ال اهنأ ىنعمب ، ةلقتنم نوكت نأ لا حلا يف لص 6-األ

: لوقت نيح تنأف ، ةنيعم ةدم ةنيعم ةئيه ىلع ،لب اهبحاصل ةتباث
. بسحف ءيجملا تقو ةكحاض هتئيه نأ هانعمف . اكحاض ديز ءاج
يف كلذو ، اهبحاصل تباث رمأ ىلع دللالةل يتأت دقو لص، وهاأل اذه

: اهرهشأ االت معتسا
ةلمجلا نوكت نأ طرشب ، اهلبق ةلمجلا نومضمل ةدكؤم نوكت أ-نأ

: لثم ، نيتدماج نيتفرعم نيمسا نم ةنوكم
. اميحر كوبأ ديز

ةلمجلا نومضم دكؤت لا حلا هذهو ،1" كوبأ نم" "حلا اميحر " ةملكف
ةمحرلا ىنعم نمضتت " كوبأ ديز ؛لنأ" اهلبق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديز : ريدقتلا نوكيو ، افوذحم ريمض لا حلا بحاص لوؤي مهضعب 1

. اميحر هفرعأ كوبأ
لا حلا

: لثم ، ددجت وأ قلخ ىلع داال اهلماع نوكي ب-نأ
. ةليوط ةفارزلا ةبقر هللا قلخ

اهل. ةتباث ةئيه ىلع دةلا يهو " ةبقر نم" "حلا ةليوط " ةملكف
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ىلا: عت هلوق لثم لا، حلا تابث ىلع لدت ةنيرق كانه نوكت جـ-نأ
.{ اًلَّصَفُم َباَتِكْلا ُمُكْيَلِإ َلَزْنَأ يِذَّلا َوُهَو }

ريغ هل ةتباث ةئيه ىلع لدت يهو " باتكلا نم" ال"حلا صفم " ةملكف
. بسحف هلا زنإ تقو ال صفم نآرقلا نوكي نأ ليحتسي ؛ذإ ةلقتنم
يف امك ، ةلمج هبش وال ةلمج تسيل ،يأ ةدحاو ةملك نوكت لا حلا -7

ةفوذحم لا حب قلعتي ةلمج هبش وأ ةلمج نوكتو . ةقباسلا ةلثم األ
: لثم ةلمجلا هبشف ؛ ةفرعم اهبحاص نوكي نأ طرشب

." ئطاشلا ىلع هنم لمجأ لا بجلا ىلع فيصلا "
،يأ بصن لحم يف حلا فوذحمب قلعتم رورجمو راج لا: بجلا ىلع

. ئطاشلا ىلع هنم لمجأ لا بجلا ىلع انئاك فيصلا
. حيرلا بهم يف ةشيرلا ك جاوم األ نيب ةنيفسلا

: جاوم .واأل ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناكم فرظ : جاوم األ نيب
فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم

. بصن لحم يف حلا
: ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج نوكتف ةلمجلا امأو

. جراخ وهو اديز تيأر
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح لا، حلا واو : واولا

. أدتبم عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض وه:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : جراخ

حلا. بصن لحم في هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. جرخي اديز تيأر

لا حلا
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : جرخي

حلا. بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه،و هريدقت ازاوج

، اهبحاصب اهطبري اهب طبار دوجو نم فالدب ةلمج لا حلا نوكت نيحو
امك اهبحاص ىلع ادئاع " اريمض "وأ" واولا " نوكي نأ امإ طبارلا اذهو

. وحنلا بتك يف دوجوملا ليصفتلا ىلعو ، نيلا ثملا يف
: لثم حاال تراص ةركنلا اهفوصوم ىلع تمدقت نإ ةفصلا نأ ملعت -8

. باتك اديفم ديزل
ديزو ، بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح :لاالم ديزل

ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا هرج بلاالمعوالةم رورجم مسا
عفر. لحم يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم باتك نم :حلا اديفم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : باتك

: لثمو
. باتك وحنلا يف ديزل
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عفر. لحم يف مدقم ربخ فوذحمب قلعتم رورجمو راج : ديزل
لحم يف مدقم حلا فوذحمب قلعتم رورجمو راج : وحنلا يف

. بصن
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : باتك

. وحنلا يف باتك ديزل لص: واأل
حاال. تراصو ، تبصن ، ةركن وهو ، فوصوملا ىلع ةفصلا تمدقت املف

- اًّرُط - ةبطاق - ةفاك : لثم حاال، اهلا معتسا رثكي تاملك كانه -9
اعم. اع- يمج

: يتأي ام برعأ : بيردت
لا حلا

.{ اًفِئاَخ اَهْنِم َجَرَخَف }-1
.{ ٍديِعَب َرْيَغ َنيِقَّتُمْلِل ُةَّنَجْلا ِتَفِلْزُأَو }-2

.{ اًلوُسَر ِساَّنلِل َكاَنْلَسْرَأَو }-3
.{ َنيِدِسْفُم ِضْرَأْلا يِف اْوَثْعَت 4-{اَلَو

.{ اًتْيَم ِهيِخَأ َمْحَل َلُكْأَي ْنَأ ْمُكُدَحَأ ُّبِحُيَأ }-5
.{ اًعيِمَج ْمُكُعِجْرَم ِهْيَلِإ }-6

.{ ٍتاَبُث اوُرِفْناَف }-7
.{ َنوُرِذْنُم اَهَل اَّلِإ ٍةَيْرَق ْنِم اَنْكَلْهَأ اَمَو }-8

َيِّوَسُن ْنَأ ىَلَع َنيِرِداَق ىَلَب ، ُهَماَظِع َعَمْجَن ْنَّلَأ ُناَسْنِإْلا ُبَسْحَيَأ }-9
.{ ُهَناَنَب

.{ َدُهْدُهْلا ىَرَأ اَل َيِل 10-{اَم
.{ اًناَوْخِإ ٍّلِغ ْنِم ْمِهِروُدُص يِف اَم اَنْعَزَنَو }-11

{ اًفيِنَح َميِهاَرْبِإ َةَّلِم ْعِبَّتا ِنَأ َكْيَلِإ اَنْيَحْوَأ 12-{َّمُث

ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت ْنِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ِتاَنِمْؤُمْلا َو َنيِنِمْؤُمْلا ُهَّللا َدَعَو }-13
ُرَبْكَأ ِهَّللا َنِم ٌناَوْضِرَو ٍنْدَع ِتاَّنَج يِف ًةَبِّيَط َنِكاَسَمَو اَهيِف َنيِدِلا َخ

.{ ُميِظَعْلا ُزْوَفْلا َوُه َكِلَذ
َحَلْصَأَو َنَمآ ْنَمَف َنيِرِذْنُمَو َنيِرِّشَبُم اَّلِإ َنيِلَسْرُمْلا ُلِسْرُن اَمَو }-14

{ َنوُنَزْحَي ْمُه اَلَو ْمِهْيَ لَع ٌفْوَخ اَلَف
زييمتلا

: زييمتلا -5
ىنعم لصفي ،وأ ةمهبم ةملك حضوي ، ةلضف ةركن مسا : زييمتلا

ال. مجم
. بلغ األ ىلع دماج وهو بصنلا همكحو

: ناعون - كلذ ىلع - وهف
ىمسيو ، ظوفلملا زييمتلا ب فرعي ام وهو ، ةمهبم ةملك حضوي عون -1

يف دوجوملا ضومغلا عفري ؛ألهن تاذلا زييمت وأ درفملا زييمت اضيأ
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االتاآلةيت: معتس يفاال يتأيو ، ةدحاو ةملك
: ليكلا دعب أ-

. اًحمق اًّبدرإ تيرتشا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : احمق

ىلع إالدالالاهت اهنم دوصقملا فرعن ال ةضماغ ةملك بدرإ ةملك "
." دارملا ىنعملا حضو يذلا وه زييمتلا ،و نيعم رادقم

: نزولا دعب ب-
ابنع. ةقأ تيرتشا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت ابنع:
." اهيف ماهب اإل عفر يذلا ابنع،وه : زييمتلا ،و ةضماغ ةملك ةقأ ةملك "

: ةحاسملا دعب جـ-
. ابصق انادف تيرتشا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : ابصق
" اهماهبإ عفر يذلا ،وه ابصق : زييمتلا ،و ةضماغ نادف ةملك "

زييمتلا
نم ةقباسلا ريداقملا ىلع ةلا دلا تاملكلا نوكت نأ طرتشي "وال

،لب ةميدقلا بتكلا انل هتلقن امم وأ انرصع يف ةفورعملا تاحلطصملا
." ةحاسم وأ نزو وأ ليك ىلع لدت ةملك لك

: نيعستو ةعست ىلإ رشع دحأ نم دادع األ دعب د-
طاًبلا. َرشع َةسمخ تيأر

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طابلا:
دوصقملا حضو يذلا :طابلا،وه زييمتلا ،و ةضماغ رشع ةسمخ ةملك "

." اهنم

-امك رورجم عمج وأ رورجم درفم مسا اهدعب يتأي ةيقابلا دادع "األ
؛ألن ازييمت هبارعإ أطخلا نمو هيلإ، افاضم برعيو - مولعم وه

." ةبوصنم ةملك يوحنلا طصالح يفاال زييمتلا
ىنعم ىلع لدت تناك اذإ ةلمج يف نمضتملا ماهب اإل حضوي عون -2

هيمسنو ، ةبسنلا زييمت وأ ةلمجلا زييمت ىمسي عونلا اذهو ، لمجم
االتاآلةيت: معتس يفاال يتأيو ، ظوحلملا زييمتلا انايحأ

املع. ديز دادزا أ-
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت املع:

ءيش يأ هنم فرعن ال،ال مجم امهبم ىنعم انل مدقت ديز، دادزا : ةلمج "
،يأ ةلمجلا ىنعم نع ماهب اإل عفر يذلا املع،وه : زييمتلا ديز.و دادزا

ديز". ىلإ ةدنسملا ةدايزلا نم ةدوصقملا ةبسنلا حضو
لصأ ؛ألن لعاف نع لوحم زييمت هنإ : ةاحنلا هنع لوقي عونلا اذهو

ديز. ملع دادزا وه: ريدقتلا يف ةلمجلا
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ديز مرك ، ءاوه ةنيدملا تباط : ةرثكب كلذ يف ةلمعتسملا ةلثم األ نمو
خلإ. ... ةعانص بلاالد تمدقت ابدأ، يلع نسح اقلخ،

. اداصتقا بلاالد ةموكحلا تروط ب-
زييمتلا

هنم فرعن الال مجم امهبم ىنعم انل مدقت زييمتلا لبق ةلمجلا هذه "
عفر يذلا ،وه اداصتقا : زييمتلا بللالد،و ةموكحلا ريوطت نم دوصقملا

ريوطتلا نم ةدوصقملا ةبسنلا حضوو ةلمجلا ىنعم نع ماهب اإل
." ةموكحلا ىلإ دنسملا

لصأ هب؛ألن لوعفملا نع لوحم هنإ : ةاحنلا هنع لوقي عونلا اذهو
بلاالد. داصتقا ةموكحلا تروط : ةلمجلا

يف بلغ لااأل معتس وهاال لوعفملا وأ لعافلا نع لوحملا زييمتلا
. ظوحلملا زييمتلا

املع. يلع نم لضفأ ديز جـ-
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت املع:

عقاولا ليضفتلا ؛ألنالمس ليضفتلا مسا دعب زييمتلا لا معتسا رثكي "
يذلا وه زييمتلا يلع،و نم لضفأ ديز ءيش يأ يف انل نيبي ال اربخ
لوحم هنأب عونلا اذه ليوأت نكميو . ةيلضف األ هذه ةبسن انل حضوي

." يلع ملع ىلع ديز ملع لضف : ىنعملا ألن اضيأ لعافلا نع
اقلخ! اديز مركأ د-ام

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت اقلخ:

اقلخ! ديزب مركأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت اقلخ:

"مأ لعفأ "ام ةغيصب ناك ءاوس بجعتلا دعب زييمتلا لا معتسا رثكي "
ديز ءيش يأ يف انل نيبي ال زييمتلا لبق بجعتلا هب"؛ألن لعفأ "

اذه ديز. دنع مركلا ةبسن انل حضو يذلا اقلخ،وه : زييمتلا ،و ميرك
مُرَك : ىنعملا ؛ألن اضيأ لعافلا نع لوحم هنأب هليوأت نكمي عونلا

ديز". قُلُخ
عاملا. ديز ُّرَد هلل هـ-
. اديهش بهللا ىفك

ال. يكو بلاهل كُبْسَح
زييمتلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت ال: يكو ، اديهش عاملا،
، اضيأ هلبق يتلا ةلمجلا يف دوجوملا ماهب اإل حضوي انه زييمتلا "

." عاملا هرد :هلل لثم ريمضلا دعب هلا معتسا رثكيو
ٌديز عاملا معن عاملا ٌديز معن و-

نايبل كلذو ؛ مذلا و حدملا بولسأ يف ةبسنلا زييمت لا معتسا رثكي "
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ال عاف عقاولا ريمضلا حضوي ألهن يسايق لا .وثملا مذلا وأ حدملا ةهج
ديز". "وه"عاملا معن : ةلمجلا لصأ نإ ؛ذإ مذلا وأ حدملا لعفل

طالاب. ةعاقلا ألت تما -
. اسان عراوشلا تمحدزا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : اسان طالاب،
ب هليوأت حصي ،وال ههبشأ امو أل تما لعف دعب زييمتلا لا معتسا رثكي "

وه هانعم :نإ نولوقي ةاحنلا ناك نإو ، ظفللا رهاظ ىلع لعافلا
." ةعاقلا الب طلا :مأل ىنعملا ؛ألن اضيأ لعافلا

هذه يفو دئاز، ريغ رج"نم" فرحب اقوبسم زييمتلا نوكي -دق
"نم" هلبق دازت دقو ، ازييمت برعي وال ارورجم امسا برعي ةلا حلا

: لثم
. لئاق ْنِم هللازع قلا

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف قلا:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الةل جلا ظفل هللا:

هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف زع:
وه.

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز رج فرح نم:
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم زييمت : لئاق

. دئازلا رجلا فرح ةكرحل
ئاقال. زع :قلااهلل ةلمجلا ريدقتو

زييمتلا

يتلا ةيلعفلا ةلمجلا ىنعم حضوي ؛ألهن ةبسن زييمت زييمتلا اذهو "
." هلبق

ةمهبملا ةملكلا وه درفملا زييمت يف بصنلا يف لمعي يذلا لماعلا -
ةلمجلا ىنعم يف ام هيف لماعلا ف ةلمجلا زييمت ،امأ اهماهبإ عفري يتلا

. ههبش وأ لعف نم
: يتأي ام برعأ : بيردت

.{ اًبَكْوَك َرَشَع َدَحَأ ُتْيَأَر يِّنِإ }-1
ِهِّبَر ُتاَقيِم َّمَتَف ٍرْشَعِب اَهاَنْمَمْتَأَو ًةَلْيَل َنيِثاَلَث ىَسوُم اَنْدَعاَوَو }-2

.{ ًةَلْيَل َنيِعَبْرَأ
اًّرَش ٍةَّرَذ َلا َقْثِم ْلَمْعَي ْنَمَو ُهَرَي، اًرْيَخ ٍةَّرَذ َلا َقْثِم ْلَمْعَي ْنَمَف }-3

.{ ُهَرَي
ْنُكَأ ْمَلَو اًبْيَش ُسْأَّرلا َلَعَتْشاَو يِّنِم ُمْظَعْلا َنَهَو يِّنِإ ِّبَر 4-{َقَلا

.{ اًّيِقَش ِّبَر َكِئاَعُدِب
.{ اًنوُيُع َضْرَأْلا اَنْرَّجَفَو }-5

ُّزَعَأَو َماًلا َكْنِم ُرَثْكَأ اَنَأ ُهُرِواَحُي َوُهَو ِهِبِحاَصِل َلا َقَف ٌرَمَث ُهَل َناَكَو }-6
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.{ اًرَفَن
َناَك اَهَباَذَع َّنِإ َمَّنَهَج َباَذَع اَّنَع ْفِرْصا اَنَّبَر َنوُلوُقَي َنيِذَّلا 7-{َو

.{ اًماَقُمَو اًّرَقَتْسُم ْتَءاَس اَهَّنِإ ، اًماَرَغ
.{ اًمْلِع ٍءْيَش َّلُك يِّبَر َعِسَو }-8

ِّنِجْلا َنِم َناَك َسيِلْبِإ اَّلِإ اوُدَجَسَف َمَدآِل اوُدُجْسا ِةَكِئاَلَمْلِل اَنْلُق 9-{ْذِإَو
ْمُكَل ْمُهَو يِنوُد ْنِم َءاَيِلْوَأ ُهَتَّيِّرُذَو ُهَنوُذِخَّتَتَفَأ ِهِّبَر ِرْمَأ ْنَع َقَسَفَف

.{ اًلَدَب َنيِمِلا َّظلِل َسْئِب ٌّوُدَع
.{ ىَنْسُح ْلا ًءاَزَج ُهَلَف اًحِلا َص َلِمَعَو َنَمآ ْنَم اَّمَأَو }-10

ثلا ثلا لصفلا

ةيبولس األ لمجلا
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: ةيبولس األ لمجلا : ثلا ثلا لصفلا

ميدقت

نم ةيميلعتلا بتكلا هيلع تجرد "امل ةيبولس األ لمجلا " ريبعت انرتخا
، بجعتلا بولسأ لثم عيشي ثيح "؛ بولسأ " ةملكب لمجلا هذه نرق
كلذ نم اسأب ىرن .وال اذكهو ... ءادنلا بولسأ ، مذلا و حدملا بولسأ
وأ ةيمس اال ةلمجلا ىلإ يمتني ال لمجلا هذه بلغأ نأ اهنم : بابس أل
ال لمجلا هذه نأ اهنمو اعم، امهتحت جردني الامز،لب ءامتنا ةيلعفلا

لئاسو كلست ،لب اهفئاظو ىلع دلاالةل يف دحاو " طمن " ىلع يرجت
. اهريغو ءانثتس واال ءادنلا و ماهفتس يفاال ىرن ام ىلع ةفلتخم
ثيدحلا ةغللا ملع يف تراص Style" بولسأ " ةملك نأ ملعت كلعلو

Stylistics"؛ بولس ملعاأل " هيلع قلطي صاخ ملع رخآ،هل احلطصم
إالاالتخال كتفلن نأ اندرأ انكل انه، اهب انل نأش ال ىرخأ ةلأسم كلتو

. نيته جلا اتلك يف " بولسأ " ةملك لا معتسا يف ف
ءانثتس اال ةلمج

: ءانثتس اال ةلمج -1
رخآ،واالمس مسا مكح نم مسا " جارخإ " ءانثتس اال ةلمج ديفت

هنم. ىنثتسملا وهف ،امأاآلرخ ىنثتسملا وه جَرخملا
ح -يف هنأ نوري هب؛ألمهن لوعفملا نم اعون ىنثتسملا ةاحنلا دعيو

اذه ريدقتو ، ءانثتس اال ةملك هيلع لدت لعفب بوصنم - بصنلا ةلا
ءاج : هانعم . اديز إال موقلا ءاج : كلوق نأكف . ينثتسأ : مهدنع لعفلا
اال ةملك وه ىنثتسملا يف لماعلا نأ قحلا .و اديز ينثتسأو موقلا

. ءانثتس
اال ةلمجب ةصاخلا تاحلطصملا ضعب ىلإ تفتلت نأ ديفملا نمو

: ءانثتس
: لثم ، اروكذم هنم ىنثتسملا ناك :اذإ ةمات ةلمج -1

. اديز البإال طلا رضح
يهنلا وأ يفنلا نم ةيلا خ ءانثتس اال ةلمج تناك :اذإ ةبجوم ةلمج -2

. قباسلا لا ،كثملا ماهفتس وأاال
تناكو ، ادوجوم هنم ىنثتسملا ناك :اذإ ةبجوم ريغ ةمات ةلمج -3

: لثم ، ماهفتسا وأ يهن وأ يفنب ةقوبسم ةلمجلا
. اديز البإال طلا رضح ام

. اديز إال اوبهذت ال
. لمهملا البإال طلا حجن له

، روكذم ريغ هنم ىنثتسملا ناك :اذإ ةبجوم ريغ ةمات ريغ ةلمج -4
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. ماهفتسا وأ يهن وأ يفنب ةقوبسم ةلمجلا تناكو

ٌديز. إال رضح ا
. ُّدِجُمْلا إال حجن له

ءانثتس اال ةلمج
هنم: ىنثتسملا سنج نم ىنثتسملا ناك :اذإ لصتم ءانثتسا -5

. اديز البإال طلا رضح
هنم: ىنثتسملا سنج ريغ نم ىنثتسملا ناك :اذإ عطقنم ءانثتسا -6

. مهتعتمأ إال نورفاسملا لصو
: ماسقأ ثالةث يوحنلا قيبطتلا يف انمهت يتلا ءانثتس اال تاملكو

. فورح -1
. ءامسأ -2

. فورح وأ لا عفأ -3
"إال": ءانثتس اال فرح -1

اآليت: وحنلا ىلع لمعتسيو
اال ناك ءاوس ىنثتسملا بصن بجو ةبجوم ةمات ةلمجلا تناك أ-نإ

: لثم ، اعطقنم المأ صتم ءانثتس
. اديز البإال طلا ءاج

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ءاج:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الب: طلا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءانثتسا فرح إال:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : اديز

. اديز البإال طلا تيأر
. لعافو لعف : تيأر

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم الب: طلا
نماإلع هل لحم ال نوكس لا ىلع ينبم ءانثتسا فرح إال:

ءانثتس اال ةلمج
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : اديز

. اديز البإال بطلا تررم
. لعافو لعف : تررم

ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم الب رج،وطلا فرح ءابلا الب: بطلا
. ةرهاظلا

. ءانثتسا فرح إال:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : اديز

. إالكالمهَب ةعاقلا فويضلا لخد
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لخد

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : فويضلا
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. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ةعاقلا
. ءانثتسا فرح إال:

ينبم لصتم ريمض مهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم كالمهب:
. هيلإ فاضم لحم يف نوكسلا ىلع

سنج نم سيل ىنثتسملا ؛ألن عطقنملا ءانتثس اال ىلع لا ثملا اذهو "
هنم". ىنثتسملا

: نابارعإ إال دعب اميف كل زاج ةبجوم ريغ ةمات ةلمجلا تناك ب-نإ
: ءانثتس اال ىلع بصنلا -1
. اديز البإال طلا رضح ام

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الب: طلا
. ءانثتسا فرح إال:

ءانثتس األ ةلمج
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اديز

. ديزب إال تررم ام
. يفن فرح ام:

. لعافو لعف : تررم
. ىغلم ءانثتسا فرح إال:

ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم ديزو رج، فرح ءابلا : ديزب
. ةرهاظلا

األ يأرلا ىلع ةلمج إال دعب ام نوكي نأ زوجي غرفملا ءانثتس يفاال -
: لثم ، ةاحنلا اهطرتشا طورشب بلغ

. هنطول لمعي إال صلخملا ام
. يفن فرح ام:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : صلخملا
. ىغلم ءانثتسا فرح إال:

رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لمعي
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه،و هريدقت ازاوج

: عطقنملا ءانثتس يفاال "إال" دعب ةلمجلا عوقو زوجيو -
. عدار هباقعف لمهأ يذلا إال دجم بقوع ام

. يفن فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : بقوع

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان : دجم
. ءانثتسا فرح إال:

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا
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ةلمجلا وه،و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : لمهأ
. بارع نماإل اهل لحم ال لوصوملا ةلص

ءانثتس اال ةلمج
هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم دئاز فرح ربخلا يف ةعقاو ءافلا : هباقعف

. بارع نماإل
. هيلإ فاضم ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث أدتبم : هباقع
نم ةلمجلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : عدار

نم ةلمجلا و األلو أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا
. ىنثتسم بصن لحم يف هربخو أدتبملا

ةلمج انيدل نوكت نأ غرفملا ءانثتس يفاال ةلمعتسملا بيلا نماألس -
ضام اهلعف ةيلعف ةلمج مسقلا باوجو ، يفنم اهانعمو ةبجوم مسق

" هلعافو " لعفلا لوؤن ةلا حلا هذه يفو ، لبقتسم ىنعم ىلع لدي
: لثم ، ردصمب

. ينتدعاس بهللاإال كتلأس
هب. لوعفمو لعافو لعف : كتلأس

. لأسب قلعتم رورجمو راج بهللا:
. ىغلم ءانثتسا فرح إال:

هب. لوعفمو ، ةياقولا نونو ، لعافو لعف، : ينتدعاس
ٍناث. هب لوعفم 1 بصن لحم يف ردصم ليوأت يف لعافلا و لعفلا و

. كتدعاسم إال كتلأس :ام ةلمجلا ىنعمو
: هيبنت

، ءانثتس ريغاال يف لا"إال" معتسا ةرصاعملا بتكلا يف عيشي
: لثم طرشلا يتلمج طبر يف ةصاخبو

. اهتجلا عم عيطتسن اننأ إال ةكئاش ةيضقلا تناك اذإ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اكبسنم ردصملا نوكي فيك ؛ذإ ةريثك تاف خال بارع اذهاإل لوح 1
وه اذه .إالنأ يردصم فرح لعفلا قبسي نأ نود يأ كباس ريغ نم

كبسنم ردصملا نأ ركذن نأ نم سأب لا،وال معتس اال هيلع ىرج ام
. كباس ريغب
ءانثتس اال ةلمج

،" خلإ نم... مغرلا نأ-ب بـ"عم ةردصملا ةلمجلا طبر يف كلذكو
: لثم

. هتهجاوم عيطتسن اننأ إال بعص فقوملا نأ عم
. ازراب الزيلا هريثأت إالنأ بصنملا كرت هنأ نم مغرلا ب

لمجلا هذه طبر هلك كلذ يف باوصلا ،و ةيبرعلا هفرعت ال كئلوأ لكو
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: ءافلا ب
. اهتجلا عم عيطتسن اننإف ةكئاش ةيضقلا تناك اذإ

. ازراب الزيلا هريثأت نإف بصنملا كرت هنأ نم مغرلا ب
ءانثتس اال ةلمج

: ءانثتس اال ءامسأ
افاضم اهدعب ام برعيو " ىوس ريغ"و" " يهف ءانثتس اال ءامسأ امأو

ءانثتس اال ةلمج عاون أل اعبت "إال" دعب ام بارعإ نابرعيف امه امأ . هيلإ
: لوقنف ، قباسلا ليصفتلا يف

ديز". ىوس "وأ ديز ريغ الب طلا رضح
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الب: طلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم ريغ:

. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم : ىوس
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم ديز:

ديز. ريغ الب طلا رضح ام
. يفن فرح ام:

. لعافو لعف الب: طلا رضح
لك نم ضعب لدب ،وأ ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم ريغ:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم
ديز. ريغ الب طلا تيأر ام

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم الب: طلا

لك نم ضعب لدب ،وأ ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم ريغ:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم

ديز. ريغ رضح ام
. يفن فرح ام:

. حتفلا ىلع ينبم ضام :فلع رضح
ءانثتس اال ةلمج

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ريغ:
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم ديز:

ديز. ريغ تيأر ام
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم ريغ:

ديز. ريغب تررم ام
ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم ريغو رج، فرح ءابلا : ريغب

. ةرهاظلا
، اعطقنم ءانثتس اال نوكي نأ طرشب ريغ" لا" معتسا "َديب" لمعتستو -
: لثم ، اهيلومعمو َّنأ نم لوؤم ردصم ىلإ ةفاضم نوكت نأ طرشبو
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. لمهم هنأ َديب يكذ ٌديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : يكذ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىنثتسم ديب:
. بصنو ديكوت فرح نأ:

نأ. مسا بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نأ ربخ : لمهم

. هيلإ فاض رجم لحم يف اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و
ءانثتس اال ةلمج

: ءانثتس لااال عفأ
ال انكل ." نوكي "،"ال سيل " يلعف ءانثتس لااال عفأ نم ةاحنلا ركذي
اال ثيح نم - يوحنلا قيبطتلا -يف امهل ريثأت ذإال انه امهضرعن
ةلمجلا ىلع ةلخادلا ةخسانلا األعفلا باب يف لخدي امهلعفف ؛ ءانثتس

. ةيمس اال
عفأاالنإ لمعتست يهو . اشاح -خال- ادع : يهف ىرخ امأاألعفلااأل
الهب وعفم هرابتعاب اهدعب ىنثتسملا بصنيو ، ةيردصملا "ام" اهتقبس

: لثم اهل،
. اًديز ادع البام طلا رضح
. اًديز البامخال طلا رضح

. اًديز اشاح البام طلا رضح
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف الب: طلا
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم فرح ام:
، رذعتلا هروهظ نم عنم ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ادع:

امو نم لوؤملا ردصملا وه،و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض هلعافو
حلا. بصن لحم يف لعفلا

" اديز نيزواجم الب طلا رضح لاكالم:" ريدقتو

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اديز
عفأ اهبارعإ كل زاج ، ةيردصملا نم"ام" ةيلا خ األعفلا هذه تناك نإو

رج: فورح اهبارعإ االوأ
ءانثتس اال ةلمج

. اديز ادع الب طلا رضح
. لعافو لعف الب: طلا رضح

ابوجو رتتسم ريمض هلعافو ، ردقملا حتفلا ىلع ينبم ضام لعف ادع:
حلا. بصن لحم يف ةلمجلا وه،و هريدقت
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اديز
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ديز. ادع الب طلا رضح
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم رج فرح ادع:
رورجملا و راجلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ادعب رورجم ديز:

. رضح لعفلا ب قلعتم
: يتأي ام برعأ : بيردت

.{ ْمُهْنِم اًليِلَق اَّلِإ ُهْنِم اوُبِرَشَف }-1
َعَم َنوُكَي ْنَأ ىَبَأ َسيِلْبِإ ،اَّلِإ َنوُعَمْجَأ ْمُهُّلُك ُةَكِئاَلَمْلا َدَجَسَف }-2

.{ َنيِدِجاَّسلا
ُةَداَهَشَف ْمُهُسُفْنَأ اَّلِإ ُءاَدَهُش ْمُهَل ْنُكَي ْمَلَو ْمُهَجاَوْزَأ َنوُمْرَي َنيِذَّلا 3-{َو

.{ َنيِقِداَّصلا َنِمَل ُهَّنِإ ِهَّللا ِب ٍتاَداَهَش ُعَبْرَأ ْمِهِدَحَأ
اَم ْمُكِراَيِد ْنِم اوُجُرْخا ِوَأ ْمُكَسُفْنَأ اوُلُتْقا ِنَأ ْمِهْيَلَع اَنْبَتَك اَّنَأ 4-{ْوَلَو
ْمُهَل اًرْيَخ َناَكَل ِهِب َنوُظَعوُي اَم اوُلَعَف ْمُهَّنَأ ْوَلَو ْمُهْنِم ٌليِلَق اَّلِإ ُهوُلَعَف

.{ اًتيِبْ ثَت َّدَشَأَو
ءانثتس اال ةلمج

ٍعْطِقِب َكِلْهَأِب ِرْسَأَف َكْيَلِإ اوُلِصَي ْنَل َكِّبَر ُلُسُر اَّنِإ ُطوُل اَي اوُلا 5-{َق
َّنِإ ْمُهَباَصَأ اَم اَهُبيِصُم ُهَّنِإ َكَتَأَرْما اَّلِإ ٌدَحَأ ْمُكْنِم ْتِفَتْلَي اَلَو ِلْيَّللا َنِم

.{ ٍبيِرَقِب ُحْبُّصلا َسْيَلَأ ُحْبُّصلا ُمُهَدِعْوَم

.{ ِّنَّظلا َعاَبِّتا اَّلِإ ٍمْلِع ْنِم ِهِب ْمُهَل 6-{اَم

، َرَفَكَو ىَّلَوَت ْنَم ،اَّلِإ ٍرِطْيَسُمِب ْمِهْيَلَع َتْسَل ، ٌرِّكَذُم َتْنَأ اَمَّنِإ ْرِّكَذَف }-7
.{ َرَبْكَأْلا َباَذَعْلا ُهَّللا ُهُبِّذَعُيَف

.{ اًماَع َنيِسْمَخ اَّلِإ ٍةَنَس َفْلَأ ْمِهيِف َثِبَلَف }-8
ُهَّدُشَأ َغُلْبَي ىَّتَح ُنَسْحَأ َيِه يِتَّلا اَّلِإِب ِميِتَيْلا َمَلا اوُبَرْقَت 9-{اَلَو

ْمُتْلُق اَذِإَو اَهَعْسُو اَّلِإ اًسْفَن ُفِّلَكُن اَل ِطْسِقْلا ِب َناَزيِمْلا َو َلْيَكْلا اوُفْوَأَو
ْمُكَّلَعَل ِهِب ْمُكاَّصَو ْمُكِلَذ اوُفْوَأ ِهَّللا ِدْهَعِبَو ىَبْرُق اَذ َناَك ْوَلَو اوُلِدْعاَف

.{ َنوُرَّكَذَت
ْنِم اَّلِإ ُرْصَّنلا اَمَو ْمُكُبوُلُق ِهِب َّنِئَمْطَتِلَو ىَرْشُب اَّلِإ ُهَّللا ُهَلَعَج اَمَو }-10

.{ ٌميِكَح ٌزيِزَع َهَّللا َّنِإ ِهَّللا ِدْنِع
ءادنلا ةلمج

: ءادنلا ةلمج -2
ىلع يوق ليلد وهو ، سانلا نيب لا" "االصت تام عال نم عالةم ءادنلا

كالم ولخي داكي لا،وال معتس اال ريثك وهف مث نمو ، ةغللا " ةيعامتجا "
يدانت نأ تقو لك ةجاح يف تنأف ، ءادنلا نم موي لك ناسنإ

ةلمج ،لب صاخ " بولسأ " ءادنلل ناك كلذل ام"؛ ائيش ام"وأ" اصخش "
ال ماك ىنعم ديفت ألاهن ةلمج يهف ؛ نويوغللا اهنأش يف فلتخا ةصاخ

ةلمجلا ،و ىدانمو ءادنلل فرح نم نوكتت يهو ، اهيلع فقن نيح
دانسإ اهيف نوكي نأ ،والدب طقف مساو فرح نم نوكتت ال ةفورعملا
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نييوغللا ضعب ىري هلك اذهل ؛ مساو لعف نيب وأ مساو مسا نيب
اهيلع نوقلطي مهنكل " ةلمج " هنأ ىلع بيكرتلا اذه لوبق نيثدحملا

." ةيدانسإ ريغ ةلمج "

نأش اهنأش ةمات ةلمج ءادنلا ةلمج نأ ىري يبرعلا وحنلا نأ ىلع
عون مهدنع ىدانملا ؛ألن رهاظ ريغ دانسإ اهيف رفاوتي ىرخ األ لمجلا
،وأ يدانأ : هريدقت فوذحم لعفب بوصنم وهو هب"، لوعفملا نم"
لمعيو هنع بوني ءادنلا فرحو ، اقلطم رهظي ال لعفلا اذهو ، وعدأ
ءادنلا ةلمج ؛ألن لعفلا اذه ريدقت ىلع ميدق ضارتعا كانهو . هلمع

ال ضارتعا وهو ، ةيربخ ةلمج ىلإ اهلوحي ريدقتلا اذهو ، ةيبلط ةلمج
. ةلمجلا هذهل يئاهنلا ليلحتلا يف هل عضوم

، طسوتملل وه ام اهنمو ، بيرقلل وه ام اهنم ؛ ةددعتم ءادنلا فورحو
ايدام اسايقم نوكي دق دعبلا و برقلا سايقمو . ديعبلل وه ام اهنمو

قو يدصلا و كاالنب ايونعم اسايقم نوكي دقو ، نامزلا و ناكملا يف
. ودعلا
ءادنلا ةلمج

فرح فذح زوجيو االوه:اي، معتسا اهرثكأو ءادنلا فورح رهشأو
: لثم ، هرثأ ىقبيو ريثكلا لا معتس يفاال ءادنلا

.. ءازع األ َّيِعِمَتْسُم .. زيزعلا يخأ .. ليلجلا انذاتسأ
ءادنلا يف ةفلتخملا االت معتس اال يوحنلا قيبطتلا يف انمهيو

: اهبارعإ ةقيرطو
. برعم واآلرخ ينبم امهدحأ : نيعون ىلإ ىدانملا مسقني -1

وهو بصن لحم يف هب عفري ام ىلع ىنبُي وهف ينبملا ىدانملا امأ
: ناعون

: درفملا مَلَعلا أ-
: لثم ، فاضملا ب اهيبش وال افاضم سيل يذلا يأ

يلبقأ ُةمطاف اي لبقأ ُّيلع اي
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:

. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يلع:
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ةمطاف

ال بقأ ناتمطاف الاي بقأ نايلع اي
. بصن لحم يف األفل ىلع ينبم ىدانم : نايلع

. اولبقأ نويلع اي
. بصن لحم يف واولا ىلع ينبم ىدانم : نويلع

برعي هنكلو هئانب ىلع يقب لص يفاأل اينبم ملعلا ىدانملا ناك نإف -
يلي: امك

. هيوبيس اي اريخ هللا كازج
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األ ءانبلا ةكرح هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : هيوبيس
.1 بصن لحم يف ريخ

انوكي نأ طرشب تنب وأ نبا ةملكب افوصوم درفملا ملعلا ناك نإو -
ىلع ءانبلا ،وأ مضلا ىلع ءانبلا : ناهجو هيف كلف ملع ىلإ نيفاضم

: حتفلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسكلا ىلع ينبم هنإ : لوقن ،وال ردقم مض ىلع ينبم هنإ : لوقن 1
عبات ىلع رثؤت هذه ةردقملا مضلا ةكرح ألن كلذو ؛ بصن لحم يف

. عبات هل ناك نإ ىدانملا
ءادنلا ةلمج

. لبقأ ٍديز َنب ُديعس اي
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ديعس

. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم ةفص نب:
. درفملا ملعلل ةيلص األ ةدعاقلا ىلع بارع اإل اذهو

. لبقأ ديز َنب َديعس اي
.1 عابت اإل ةكرح هروهظ نم عنم ردقملا مضلا ىلع ينبم ىدانم : ديعس

يضار همسا صخش لثم اصوقنم امسا ىدانملا درفملا ملعلا ناك -نإ
: ناهجو هئاي يف كلف ، يداه وأ

: لثم ءايلا ءاقبإ أ-
. لبقأ يضار اي

لحم يف لقثلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : يضار
. بصن

: لثم ، رجلا و عفرلا يتلا ح يف اهفذح نأش ءايلا فذح ب-
. لبقأ ِضار اي

نم عنم ةفوذحملا ءايلا ىلع ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : ضار
." ءايلا ءاقبإ لضف "واأل بصن لحم يف لقثلا هروهظ

، صوقنملا ءاي يف كل ام لثم هفلأ يف كلف اروصقم ملعلا ناك نإو -
: لثم ، اهؤاقبإ لضف واأل

. لبقأ ىفطصم اي
يف رذعتلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : ىفطصم

. بصن لحم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةعبات لا معتس اذهاال يف ملعلا رخآ ىلع ةحتفلا :نإ ةاحنلا لوقي 1
دق ىدانملا نأ نبا،وأ يه يتلا ةفصلا رخآ ىلع ةدوجوملا ةحتفلل
ركذنو ، نيأزجلا حتف ىلع ىنبيف رشع ةسمخ بيكرت هتفص عم بكر

. اضيأ عباوتلا يف ألهرث ردقملا مضلا ىلع ءانبلا
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ءادنلا ةلمج
: لثم ، بطاخملا ريمض ءادن درفملا ملعلا ءادن ةدعاقب قحتلي -

. تنأ اي ديز اي
األ ءانبلا ةكرح هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : تنأ

. بصن لحم يف ، ةيلص

: ةراش اإل ءادنو -
. اولبقأ ؤهالء اي

األ ءانبلا ةكرح هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم ؤهالء:
. بصن لحم يف ، ةيلص

: لوصوملا ءادنو -
. رشبأ ريخلا لعف ْنَم اي

يف ، ةيلص األ ءانبلا ةكرح هروهظ نم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم ْنَم:
. بصن لحم

: ةدوصقملا ةركنلا ب-
فيرعتلا بستكت كلذلو ؛ ءادنلا يف ادصق دصقت يتلا ةركنلا يهو

يف هب عفرت ام ىلع ىنبت يهو ، تاركنلا نيب نم اهددحي هنم؛ألهن
: بصن لحم

يلبقأ ةاتف اي لبقأ ُلجر اي
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : لجر
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : ةاتف

ال. جرالنبقأ اي
. بصن لحم يف األفل ىلع ينبم ىدانم جرالن:

. اورشبأ نوُّدِجُم اي
. بصن لحم يف واولا ىلع ينبم ىدانم : نودجم

: اهبصن بلغ فاأل ةفوصوم ةركنلا تناك -نإ
. اميظع ادئاق هللااي كرصن

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : ادئاق
ءادنلا ةلمج

ام هئاي وأ هفلأ يف كلف اصوقنم وأ اروصقم امسا ةركنلا تناك -نإ
: درفملا ملعلا يف انركذ

. لبقأ ىتف اي
لحم يف ، رذعتلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : ىتف

. بصن
. هبنت اياليه

لحم يف ، لقثلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم اليه:
. بصن
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: عاونأ ثالةث وهف بوصنملا برعملا ىدانملا امأو -
رهشأو ، افيرعت ءادنلا نم ديفت ال يتلا يهو : ةدوصقملا ريغ ةركنلا أ-

: ىمع األ لوق مهتلثمأ
. يديب ذخ جرال اي

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم جرال:
: لثم اآلن، ىدانملا اذه لا معتسا رثكيو

كل ىبوط ابئات اي قفأ ال فاغ اي
: فاضملا ب-

. لبقأ ريخلا لعاف اي
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : لعاف

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : ريخلا
: سنجلل ةيفانلا ال يف هل ةلثمأ انمدق دقو : فاضملا ب هيبشلا جـ-

. رشبأ هقلخ اميرك اي
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : اميرك

ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هقلخ
. هيلإ فاض رجم لحم يف مضلا

ءادنلا ةلمج

اإل تناكو ، ملكتملا ءاي ىلإ افاضم اآلرخ حيحص ىدانملا ناك 2-نإ
اصيصخت وأ افيرعت فاضملا اهنم ديفي ةيونعم ؛يأ ةضحم ةفاض

: لثم ، ةردقم عبالةم برعي هنإف
. لبقأ يقيدص اي

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : يقيدص
يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا .و ةبسانملا ةكرحب لحملا

. هيلإ فاضم رج لحم
، ىدانملا ىلع رثؤت هوجو هيلإ افاضم ةعقاولا ءايلا هذه يف كلو

: اهرهشأ
. قباسلا لا ثملا يف امك نوكسلا ىلع ةينبم اهؤاقبإ أ-

. حتفلا ىلع اهئانب عم اهؤاقبإ ب-
. لبقأ َيقيدص اي

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : يقيدص
يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا ، ةبسانملا ةكرحب لحملا

. هيلإ فاضم رج لحم
افلأ: اهبلقو اهلبق ام حتف مث حتفلا ىلع اهؤانبو اهؤاقبإ جـ-

.. اَحرف اي
ريمض افلأ ةبلقنملا ءايلا 1،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : احرف
لص:اي هيلإ،واأل فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم
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: تكسلا ءاهب فقولا دنع يتأت نأ لا معتس اذهاال يف زوجيو . يحرف
. هاحرف اي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةضراع ةحتف اهنكل ، بارع عالةماإل تسيل ةحتفلا هذه نأ عقاولا 1
نأ يغبني ناك كلذلو افلأ؛ ملكتملا ءاي بلق نم نكمتنل اهب انئج

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم هنإ : لوقن
نم هيف امل هانمدق يذلا بارع اإل لضفن اننكل ؛ ةبسانملا ةكرحب لحملا

ريسيت
ءادنلا ةلمج

ريمض افلأ ةبلقنملا ءايلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : هاحرف
ءاه ءاهلا هيلإ،و فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح تكسلا
. اهيلع يلدال اهلبق يتلا ةرسكلا ءاقبو اهفذح د-

. اودحوت ِموق اي
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : موق
يف نوكسلا ىلع ينبم ريمض ةفوذحملا ءايلا ،و ةبسانملا ةكرحب

. هيلإ فاضم رج لحم

رثكت يتلا تاملكلا يف كلذو ، مضلا ىلع اهلبق ام ءانبو اهفذح هـ-
: لثم اهتفاضإ
ُّبر ..اي ُموق اي

: لوقتف لا، ثملا اذه بارعإ يف خالف كانهو
يتلا ةمضلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : موق
ءاي وه فوذحم هيلإ فاضملا ،و ةدوصقملا ةركنلا ب ههبشل تءاج

. ملكتملا
ةفاض نعاإل هعاطقن ال بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم وأ:

. ةدوصقملا ةركنلل ههبشو ىنعم ال اظفل
"بأ"وأ"مأ" ةملك وه ملكتملا ءاي ىلإ فاضملا ىدانملا ناك نإف -

: اهرهشأ ، ىرخأ االت معتساو ، ةقباسلا االت معتس اال هيف كل زاج
ثينأتلا ءات اهنإ : نولوقي ءاتب اهنع ضيوعتلا و ملكتملا ءاي فذح أ-

: رسكلا ىلع اهئانب عم
.. ِتبأ اي

نع اضوع ءاج فرح ءاتلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم : تبأ
ينبم ريمض ةفوذحملا ءايلا ،و بارع نماإل هل لحم ال ةفوذحملا ءايلا

. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع
بجو ، ملكتملا ءاي ىلإ فاضم مسا ىلإ افاضم ىدانملا ناك نإف -

: حتفلا ىلع وأ نوكسلا ىلع اهئانب عم ءايلا ءاقب
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.. يبلق ةحرف ..اي يبلق ةحرف اي
مع" ةنبا وأ مأ ةنبا وأ مع نبا وأ مأ "نبا ةملك وه ىدانملا ناك إالنإ

: ناهجو ءايلا هذه يف كلف
: اهلبق ةرسكلا ءاقب عم هيلإ فاضملا ءاي فذح أ-

مأ.. نباي
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم نبا:

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم مأ:
نوكسلا ىلع ينبم ريمض ةفوذحملا ءايلا ،و ةبسانملا ةكرحب لحملا

. هيلإ فاضم رج لحم يف
نكمتنل ةحتف اهلبق يتلا ةرسكلا بلقو افلأ اهبلق دعب ءايلا فذح ب-

: ءايلا بلق نم
َّمأ.. نباي

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم نبا:
ةحتفلا اهروهظ نم عنم ةردقملا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم مأ:

ريمض افلأ ةبلقنملا ةفوذحملا ءايلا افلأ.و ءايلا بلقل تءاج يتلا
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

حصي ولاالم؛ذإال باألفل افرعم نوكي ال ىدانملا نأ ملعت تنأ -3
: اهرهشأ حاالت، يف ،إال ءادنلا نيبو اهنيب عمجلا

الةل: جلا ظفل أ-
هللا1. اي

رثكأو ، بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم الةل جلا ظفل هللا:
: ةددشم ميمب هنع ضيوعتلا و ءادنلا فرح فذح عم هلا معتسا

هللام.
ميملا ،و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم الةل جلا ظفل هللا:

هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، فوذحملا ءادنلا فرح نع ضوع
يف ريثك كلذو الةل، جلا ظفل نم "لا" فذح زوجيو ، بارع نماإل

: رعشلا
يل. رفغا َّمُه ال

نع ضوع ميملا ،و بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم مه: ال
نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح ، فوذحملا ءادنلا فرح

. بارع
هب: اهبشم ىدانملا نوكي ب-نأ

. ةأرج اياألُدس
ريدقت نأ نوري مهو " بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم األدس:

." ةأرج األدس َلثم ،يأ:اي فاضم ىدانملا فذح ىلع ةلمجلا
ةناعتس نماال ولاالمفالدب باألفل افرعم ىدانملا االمس ناك اذإف -4
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اهل. هيبنتلا "اه" قاحلإو ، اهدارفإ بجيو ةيأ"، بـ"يأ،
. رشبأ دهتجملا اهيأ اي

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ:

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اه:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لدب : دهتج ملا

ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لصو وأ عطق ةزمهب 1

بـ"لا": ءودبملا لوصوملا مسا عم كلذكو -
. رشبأ َّدعتسا يذلا اهيأ اي

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ:

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اه:

. لدب عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا
ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : دعتسا

اهل لحم ال لوصوملا ةلص لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه،و هريدقت
. بارع نماإل

: باطخلا فاك نم درجملا ةراش اإل مسا عمو -
. رشبأ دعتسملا اذ اهيأ

. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم يأ:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اه:

. ظفللا ىلع ألي لدب عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ةراش المساإل ةفص : دعتسملا
ىحصفلا يف ءادنلا يف لا"يأ"و"ةيأ" معتسا عيشي : ةظوحلم

: ةرصاعملا
نونطاوملا ةوخ األ اهيأ ميركلا ُلفحلا اهيأ

ةزاتمملا ةعيلطلا اهتيأ
ناك نإ رثكأ وأ هرخآ نم فرح فذح ؛يأ ىدانملا ميخرت زوجي -5

،و وحنلا بتك اهلصفت يتلا طورشلا ب ةدوصقم ةركن وأ ادرفم املع
. يوحنلا قيبطتلا يف اهطبض اآلنوه انمهي يذلا

فرحلا يف كل زاج ريخ األ هفرح تفذح نأب ىدانم امسا تمخر نإ
: ناهجو اًرِخآ حبصأ يذلا

طرشلا ةلمج
. ابيحرت َقلي ِتأي ىتم

... تقو يأ يف : ىنعملا ،لب هتاذب اتقو ددحت ال انه " ىتم " نإف
: كلذكو
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. ابيحرت َقلي ْبهذي نيأ
اهارن ،وال طرشلا لمج نم ةاحنلا ضعب اهدع بيكارت كانه 2-نأ

:امل، لثم تاملك اهئازجأ نيب طبرت يتلا بيكارتلا كلت يهو ، كلذك
: لثم املكو

. ورمع رفاس ديز رضح امل
. ورمع رفاس ديز رضح املك

عال يه "،لب ةيلع عالةق" تسيل انه نيأزجلا نيب علاالةق نأ كلذو
رفس يف اببس سيل ديز روضح نإ "temporal؛ذإ ةينامز ةق"

. ورمع
نمز " ىلع طرشلا ةلمج لدت نأ اهعم يعدتست ماهب اإل ةركفو -3

،وال لبقتسملا يف اماع نوكي نأ يغبني طرشلا نإ "؛ذإ لبقتسملا
تقو لبق هثودح نم هديدحت بستكي يذلا يضاملا يف كلذل ىنعم

: كلذ ىلعو ، ملكتلا
حجني دهتجي نم حجنت دهتجت نإ

ابيحرت قلي تأي ىتم تحجن تدهتجا اذإ
. لبقتسملا ىلإ اهعيمج فرصنت

طرشلا ةملكب وأال كلذ متيو ، اقيثو اطابترا باوجلا و طرشلا طبتري -
اضيأ كلذ متيو . باوجلا يفو طرشلا يف عراضملا لعفلا مزجب مث

يلي: ام هيف رفاوتي نيح ءافلا ب باوجلا طبرب
: ةيمسا ةلمج نوكي 1-نأ

. حجان تنأف دهتجت نإ

: يبلط اهلعف ةيلعف ةلمج نوكي 2-نأ
. حاجنلا ب رشبأف دهتجت نإ

طرشلا ةلمج
ائيش. َشخت فال ْدهتجت نإ

. حاجنلا كلإال لهف دهتجت نإ
: دماج اهلعف ةيلعف ةلمج نوكي 3-نأ

. لمعلا معنف دهتجت نإ
دق: وأ فوس وأ نيسلا ب انورقم لعفلا نوكي 4-نأ

. حجنتسف دهتجت نإ
. حجنت فوسف دهتجت نإ

. تحلفأ دقف دهتجت نإ
: ايفنم لعفلا نوكي 5-نأ

. لشفت نلف دهتجت نإ
زاج ةيفنم ريغو ةخوسنم ريغ ةيمسا ةلمج طرشلا باوج ناك -اذإ

: ةيئاجفلا بـ"اذإ" هطبر
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. قوفتم تنأ اذإ دهتجت نإ
ص نكي مل اذإ ءافلا ب طرشلا باوج نارتقا بجي هنأ خوالةصاألرم: -

: لوقت نيحف ، طرشلا يف األلو؛يأ ءزجلا يف هلا معتس ال احلا
. حجان تنأف دهتجت نإ

ةلمجلا ؛ألن كئفاكأ فوسف حجان تنأ :نإ لوقت نأ عيطتست ال كنإف
: كلذكو ، اطرش نوكت نأ حلصت ال ةيمس اال

. حاجنلا ب رشبأف دهتجت نإ
: لوقت نأ حصي ال

. يقابلا يف كلذكو .... حاجنلا ب رشبأ نإ
ا، مئاد بارع نماإل اهل لحم ال باوجلا لمج نأ اقباس كل انركذ -

انه: كلذك يهو
. حجنت دهتجت نإ

ءادنلا ةلمج

: لوقنف هلصأ ىلع هكرتن أ-نأ
. َمطاف اي

يف لوقتو ، تناك امك ةحوتفم ميملا يقبتف ، ةمطاف :اي اهلصأ
: اهبارعإ

يف ، ميخرتلل ةفوذحملا ءاتلا ىلع مضلا ىلع ينبم ىدانم : مطاف
. بصن لحم

ِحاص. اي
لا كثملا اهبرعتو تناك امك ةروسكم ءابلا ىقبتف ، ُبحاص :اي اهلصأ

. اذكهو ، قباسلا
عمتسملا ىلع "دالةل رظتني نم "ةغل ءامدقلا اهيمسي ةقيرطلا هذهو

. فوذحملا فرحلا رظتني
ءانبلا ب ريخ األ فرحلا طبضتف ىدانم هرابتعاب هعقوم يعارت ب-نأ

. مضلا ىلع
. مطاف اي

. اذكهو ... بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم : مطاف
اذهب ىهتنا دق االمس نأك " رظتني ال نم "ةغل ىمست ةقيرطلا هذهو

مضلا ىلع هؤانب مت َّمَث نمو ، فرحلا
ءادنلا ةلمج

: ةثاغتس اال

كنيعي نم ىلإ كتخرص هجوت ؛ألكن ءادنلا عاونأ نم عون ةثاغتس اال
لمعتسي "اي"وال ءادنلا فرح نم نوكتت يهو . ةعقاو ةدش عفد ىلع
ارورجم " ثاغتسملا " ىمسيو هثيغتست يذلا االمس هدعبو ، هريغ اهيف
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هل ثاغتسملا ،مثاالمس بلغ األ ىلع حتفلا ىلع ةينبم ةيلصأ بالم
: لوقتف رسكلا ىلع ةينبم ةيلصأ بالم ارورجم

. مولظملل نمؤملَل اي
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح لاالم:

"أل ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا و راجلا بلاالم،و رورجم مسا : نمؤملا
." وعدأ : لعفلا ىنعم هيف ن

، بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح :لاالم مولظملل
و راجلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا هرج بلاالمعوالةم رورجم مسا : مولظملا

. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا
يف فلأب اهنع ضوعن نأ زاج ثاغتسملا نم رجلا الم تفذح نإو

. فقولا دنع تكسلا ءاهب اهقحلنو ه رخآ
ءادنلا ةلمج

. مولظملل اَنمؤم اي
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:

ل ةبسانملا ةحتفلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : انمؤم
ةفوذحملا رجلا الم نع ضوع ،واألفل بصن لحم يف وهو ألفل،

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح
! هانمؤم اي

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
ةحتفلا هروهظ نم عنم ردقملا مضلا ىلع ينبم ىدانم : هانمؤم
رجلا الم نع ضوع ،واألفل بصن لحم يف لألفل ةبسانملا

ءاهلا ،و بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح ، ةفوذحملا
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح تكسلا ءاه

: لثم لص، يفاأل اينبم ثاغتسملا نوكي دق
. فيعضلل اذهَل اي

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح لاالم:
يلص،و األ ءانبلا عالةم اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكب رورجم اذه:

. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا و راجلا
. مولظملل كل اي

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ينبم رج فرح لاالم:

األ ءانبلا عالةم اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكب رورجم ريمض : فاكلا
. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا و راجلا يلص،و
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ىلع ةينبم نوكت نأ بجي ثاغتسملا لوأ يف نوكت يتلا رجلا -الم
يلي: اميف رسكلا ىلع اهؤانب بجيو ، ةقباسلا ةلثم يفاأل امك حتفلا

طرشلا ةلمج
لعافلا ،و طرشلا باوج يف هعوقول موزجم عراضم لعف : حجنت

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض
. بارع نماإل اهل لحم ال طرشلا باوج لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

اهنإف مزاج طرش دعب ءافلا ب ةنرتقم باوجلا ةلمج تناك -إالاذإ
: لثم مزج لحم يف نوكت

. حجان تنأف دهتجت نإ
ةلمجلا ربخ.و حجانو ، أدتبم تنأو ، طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا

. طرشلا باوج مزج لحم يف
. حجان تنأف تدهتجا اذإ

؛ألن ءافلا ب اهنارتقا مغر بارع نماإل لحم ال انه طرشلا باوج ةلمج
. ةمزاج ريغ "اذإ"

، ةلصو ةفصو اربخ عقتف ، ةيعرف ةلمج طرشلا ةلمج نوكت نأ نكمي
: لثم

. حجني دهتجي نإ ديز
. ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. طرش فرح نإ:
ريمض لعافلا ،و طرشلا لعف هنوكل موزجم عراضم لعف : دهتجي

وه. هريدقت ازاوج رتتسم
هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و موزجم عراضم لعف : حجني

. طرشلا باوج بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا وه.و
ربخ. عفر لحم يف باوجلا و طرشلا ةلمجو

. كقدصي هلأست نإ لجر ءاج
لعافو لعف : هلأستو . طرش فرح نإو: . لعافو لعف : لجر ءاج

. لوعفمو
طرشلا با وج اهل لحم ال ةلمجلا ،و لوعفمو لعافو لعف : كقدصي

طرشلا ةلمج
." لجر لـ" ةفص عفر لحم يف باوجلا و طرشلا ةلمجو

. كقدصي هلأست نإ يذلا ءاج
لوصوملا ةلص اهل لحم ال باوجلا و طرشلا ةلمج

ءادنلا ةلمج
: ملكتملا ءاي ثاغتسملا ناك أ-اذإ

. مولظملل يِل اي

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
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. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم فرج فرح لاالم:
نم عنم ةردقم ةرسك هرج بلاالمعوالةم رورجم ريمض : ملكتملا ءايو

. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا و راجلا يلص،و األ ءانبلا عالةم اهروهظ
: ءادنلا فرحب ةقوبسم ريغ ، ثاغتسملا ىلع فوطعم عم نوكت ب-نأ

. نطولل ةباشللو باشلل اي
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:
. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح لاالم:

و راجلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا هرج بلاالمعوالةم رورجم : باشلا
. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فطع فرح : واولا
. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم رج فرح لاالم:

. بصن لحم يف فوطعم : ةباشلا
، ابوجو رسكلا ىلع ةينبم هل ثاغتسملا لوأ يف ةعقاولا -لاالم
ءاي ريغ اريمض هل ثاغتسملا ناك نإ حتفلا ىلع اهؤانب بجيو

: ملكتملا
انَل. رصانلل اي

،انو بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح انل:لاالم
و راجلا رجبلاالم،و لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض

. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا
ثاغتسم لب هل ثاغتسم ريغ ثاغتسملا دعب عقاولا االمس ناك نإو
هتررجو لاالم تفذح هل، راصتن الاال هيلع راصتن اال بلطت يأ هيلع

جلار"م فرحب
ءادنلا ةلمج

. نيقفانملا نم هلَل اي
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:

ظفلو ، بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم رج فرح هلل:لاالم
و راجلا .و ةرهاظلا ةرسكلا هرج بلاالمعوالةم رورجم الةل جلا

. ءادنلا فرحب قلعتم رورجملا
. نينكاسلا ءاقتل ال كرحو نوكسلا ىلع ينبم رج فرح نم:

قلعتم رورجملا و راجلا ،و ءايلا هرج عوالةم نمب رورجم : نيقفانملا
. ءادنلا فرحب

، بجعتلا ديفت ءادن ةلمج يف "اي" دعب ةحوتفملا لاالم لمعتست -
: لثم

! لوهْلَل لا!اي مجْلَل !اي بجعْلَل اي
. ءادن فرح اي:

بلاالمعو رورجم بجعلا ،و حتفلا ىلع ينبم رج فرح :لاالم بجعلل
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بـ"اي". قلعتم ةلمجلا هبشو ، ةرهاظلا ةرسكلا هرج الةم
: ةبدنلا

هيلع عجفتملل هجوم ءادن ؛ألاهن ءادنلا عاون نماأل عون اضيأ ةبدنلا و
ءانبلا ثيح نم هماكحأ هلو ىدانم بودنملا برعيو هنم، عجوتملا وأ

: تلق ديز همسا تام لجر ىلع عجفتت نأ تدرأ اذإ تنأف ؛ بارع واإل
ديز. او

نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم " ءادن فرح "يأ ةبدن فرح او:
. بارع

. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ىدانم ديز:
ءادنلا ةلمج

: تلق كسأرب ملأ نم عجوتت نأ تدرأ اذإو
. يسأر او

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةبدن فرح او:
نم عنم ءايلا لبق ام ىلع ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : يسأر

ينبم لصتم ريمض ءايلا ،و ةبسانملا ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع

. بلا غلا لا معتس يفاال وه"او" ةبدنلا يف لمعتسملا فرحلا و
فقولا دنع تكسلا ءاه اهدعب ، ةدئاز فلأ بودنملا قحلت نأ بلغ واأل

: لثم ،
. هاديز او

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةبدن فرح او:
لأل ةبسانملا ةحتفلا هروهظ نم عنم ردقم مض ىلع ينبم ىدانم : اديز

لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح .واألفل بصن لحم يف فل،
. بارع نماإل هل

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم فرح تكسلا ءاه : ءاهلا
: لثم هيلإ فاضملا يف األفل هذه يتأت دقو -

. هاديمحلا دبع او
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةبدن فرح او:

،و فاضم وهو ، ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ىدانم دبع : هاديمحلا دبع
ةحتفلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسكب رورجم هيلإ فاضم اديمحلا

نم هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح لألفل،واألفل ةبسانملا
نم هل لحم ال نوكسل ا ىلع ينبم فرح تكسلا ءاه ءاهلا ،و بارع اإل

. بارع اإل
ءادنلا ةلمج

فرحب انيتأ هيلإ تدأ نإف ، سبل ىلإ يدؤت أال طرشب دازت األفل هذهو
ريمض ىلإ فاضم خأ ىلع عجفتت ثمالنأ ديرت نأك . رخآ دم
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ا سبتلا ،و اكاخأ :او تراص األفل تدز نإف . ِكاخأ :او تلق ةبطاخملا
: لوقت كلذلو ؛ بطاخملا ىلإ فاضملا ألرمباألخ

. يكاخأ او
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةبدن فرح او:

. ةتسلا ءامس نماأل ألهن باألفل بوصنم ىدانم اخأ:
. هيلإ فاضم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح : ءايلا
درفملا بئاغلا ريمض ىلإ فاضم خأ ىلع عجفتت نأ تدرأ نإ كلذكو

األرمباألخ سبتلا ،و اهاخأ :او تراص األفل تدز نإف ، هاخأ :او تلق
: لوقن كلذلو ؛ ةبئاغلا ريمض ىلإ فاضملا

. وهاخأ او
. ةبدن فرح او:

. ةتسلا ءامس نماأل ألهن باألفل بوصنم ىدانم اخأ:
. هيلإ فاضم لج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح : واولا
: تلق نيبئاغلا ريمض ىلإ فاضم خأ ىلع عجفتت نأ تدرأ نإ كلذكو

فاضملا باألخ سبتلا ،و امهاخأ :او تراص األفل تدز نإف ، مهاخأ او
: لوقن كلذلو ؛ ىنثملا بئاغلا ريمض ىلإ

. ومهاخأ او
. ةبدن فرح او:

ةتسلا نماألمسءا ألهن باألفل بوصنم ىدانم اخأ:
ءادنلا ةلمج

. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض مه:
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح : واولا

وأ ءايلا ىقبت نأ كل زاج ملكتملا ءاي ىلإ افاضم بودنملا ناك -اذإ
فلأ ةدايزو اهفذحت نأ وأ ةبدنلا فلأ ةدايز عم ةحتفلا ب اهكرحت نأ

: لوقتف ، فقولا دنع تكسلا ءاه دازتو ، ةبدنلا
. يسأر او

. ةبدن فرح او:
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : يسأر

. ةبسانملا ةكرحب
. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلا

. اَيسأر او
. ةبدن فرح او:

لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : سأر
. ةبسانملا ةكرحب
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. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلا
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح األفل:

. اسأر او
. ةبدن فرح او:

ةبسانملا ةكرح اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم ىدانم : سأر
. هيلإ فاضم ةفوذحملا ءايلا لألفل،و

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم دئاز فرح األفل:
ءادنلا ةلمج

: يتأي ام برعأ : بيردت
.{ َنوُدُبْعَت اَم ُدُبْعَأ ،ال َنوُرِفاَكْلا اَهُّيَأ اَي 1-{ْلُق

َكاَّوَسَف َكَقَلَخ يِذَّلا ، ِميِرَكْلا َكِّبَرِب َكَّرَغ اَم ُناَسْنِإْلا اَهُّيَأ 2-{اَي
.{ َكَلَدَعَف

اَنَّبَر اَّنَمآَف ْمُكِّبَرِب اوُنِمآ ْنَأ ِناَميِإْلِل يِداَنُي اًيِداَنُم اَنْعِمَس اَنَّنِإ اَنَّبَر }-3
اَم اَنِتآَو اَنَّبَر ، ِراَرْبَأْلا َعَم اَنَّفَوَتَو اَنِتاَئِّيَس اَّنَع ْرِّفَكَو اَنَبوُنُذ اَنَل ْرِفْغاَف
.{ َداَعيِمْلا ُفِلْخُت اَل َكَّنِإ ِةَماَيِقْلا َمْوَي اَنِزْخُت اَلَو َكِلُسُر ىَلَع اَنَتْدَعَو

اوُفْوَأَو ْمُكْيَلَع ُتْمَعْنَأ يِتَّلا َيِتَمْعِن اوُرُكْذا َليِئاَرْسِإ يِنَب 4-{اَي
.{ ِنوُبَهْراَف َياَّيِإَو ْمُكِدْهَعِب ِفوُأ يِدْهَعِب

ْنِم َنيِذَّلا ىَلَع َبِتُك اَمَك ُماَيِّصلا ُمُكْيَلَع َبِتُك اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ 5-{اَي
.{ َنوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل ْمُكِلْبَق

ْنِمْؤُت ْمَلَوَأ َقَلا ىَتْوَمْلا يِيْحُت َفْيَك يِنِرَأ ِّبَر ُميِهاَرْبِإ َقَلا 6-{ْذِإَو
.{ يِبْلَق َّنِئَمْطَيِل ْنِكَلَو ىَلَب َقَلا

ُمَيْرَم اَي َقَلا اًقْزِر اَهَدْنِع َدَجَو َباَرْحِمْلا اَّيِرَكَز اَهْيَلَع َلَخَد اَمَّلُك }-7
ِرْيَغِب ُءاَشَي ْنَم ُقُزْرَي َهَّللا َّنِإ ِهَّللا ِدْنِع ْنِم َوُه ْتَلا َق اَذَه ِكَل ىَّنَأ

{ ٍباَسِح

َنِم َكُرِّهَطُمَو َّيَلِإ َكُعِفاَرَو َكيِّفَوَتُم يِّنِإ ىَسيِع اَي ُهَّللا 8-{ْذِإَقَلا
ِمْوَي ىَلِإ اوُرَفَك َنيِذَّلا َقْوَف َكوُعَبَّتا َنيِذَّلا ُلِعاَجَو اوُرَفَك َنيِذَّلا

.{ َنوُفِلَتْخَت ِهيِف ْمُتْنُك اَميِف ْمُكَنْيَب ُمُكْحَأَف ْمُكُعِجْرَم َّيَلِإ َّمُث ِةَماَيِقْلا
َدُبْعَن اَّلَأ ْمُكَنْيَبَو اَنَنْيَب ٍءاَوَس ٍةَمِلَك ىَلِإ اْوَلا َعَت ِباَتِكْلا َلْهَأ اَي 9-{ْلُق

.{ ِهَّللا ِنوُد ْنِم اًباَبْرَأ اًضْعَب اَنُضْعَب َذِخَّتَي اَلَو اًئْيَش ِهِب َكِرْشُن اَلَو َهَّللا اَّلِإ
َلَعَج ْذِإ ْمُكْيَلَع ِهَّللا َةَمْعِن اوُرُكْذا ِمْوَق اَي ِهِمْوَقِل ىَسوُم َقَلا 10-{ْذِإَو

.{ َنيِمَلا َعْلا َنِم اًدَحَأ ِتْؤُي ْمَل اَم ْمُكاَتآَو اًكوُلُم ْمُكَلَعَجَو َءاَيِبْنَأ ْمُكيِف
يِنوُمُتْفَلَخ اَمَسْئِب َقَلا اًفِسَأ َناَبْضَغ ِهِمْوَق ىَلِإ ىَسوُم َعَجَر اَّمَلَو }-11

ِهيِخَأ ِسْأَرِب َذَخَأَو َحاَوْلَأْلا ىَقْلَأَو ْمُكِّبَر َرْمَأ ْمُتْلِجَعَأ يِدْعَب ْنِم
َّمُأ َنْبا َقَلا ِهْيَلِإ ُهُّ رُجَي

ءادنلا ةلمج
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اَلَو َءاَدْعَأْلا َيِب ْتِمْشُت اَلَف يِنَنوُلُتْقَي اوُداَكَو يِنوُفَعْضَتْسا َمْوَقْلا َّنِإ
.{ َنيِمِلا َّظلا ِمْوَقْلا َعَم يِنْلَعْجَت

اَنْيَلَع ْرِطْمَأَف َكِدْنِع ْنِم َّقَحْلا َوُه اَذَه َناَك ْنِإ َّمُهَّللا اوُلا َق 12-{ْذِإَو
.{ ٍميِلَأ ٍباَذَعِب اَنِتْئا ِوَأ ِءاَمَّسلا َنِم ًةَراَجِح

ٌءْيَشَل اَذَه َّنِإ اًخْيَش يِلْعَب اَذَهَو ٌزوُجَع اَنَأَو ُدِلَأَأ ىَتَلْيَو اَي ْتَلا 13-{َق
.{ ٌبيِجَع

اًبَكْوَك َرَشَع َدَحَأ ُتْيَأَر يِّنِإ ِتَبَأ اَي ِهيِبَأِل ُفُسوُي 14-{ْذِإَقَلا
َكاَيْؤُر ْصُصْقَت اَل َّيَنُب اَي ،َقَلا َنيِدِجاَس يِل ْمُهُتْيَأَر َرَمَقْلا َو َسْمَّشلا َو

.{ ٌنيِبُم ٌّوُدَع ِناَسْنِإْلِل َناَطْيَّشلا َّنِإ اًدْيَك َكَل اوُديِكَيَف َكِتَوْخِإ ىَلَع
ِهِذَه يِف اوُنَسْحَأ َنيِذَّلِل ْمُكَّبَر اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا ِداَبِع اَي 15-{ْلُق
ِرْيَغِب ْمُهَرْجَأ َنوُرِباَّصلا ىَّفَوُي اَمَّنِإ ٌةَعِساَو ِهَّللا ُضْرَأَو ٌةَنَسَح اَيْنُّدلا

{ ٍباَسِح
ضرعلا و يهنلا األرمو لمج

: ضرعلا و يهنلا األرمو لمج -3
لعف يف مدختست ؛ألاهن ةيبرعلا يف " بلطلا " بيلا سأ نم اهلك يهو

. ىرخأ يف فلتختو رومأ يف كرتشت يهو ، هكرت وأ رمأ
وأال:األرم:

رمأ،هل لعف ىمسي اهلعف ةيلعف ةلمجب متي يح طصال "واألرم"اال
.1 ةينبملا نعاألعفلا انثيدح دنع كل اهانمدق ةنيعم ةغايص

: بطاخملل إال نوكي ال لعفلا اذهو
يبتكا بتكا

ْنبتكا اوبتكا ابتكا
َعسا ِشما ُعدا

ىلع وأ نونلا فذح ىلع وأ نوكسلا ىلع ينبم كلذ لك يف وهو
. ةلعلا فرح فذح

عراضملا لعفلا مدختست كنإف " بئاغلا " رمأت نأ تدرأ اذإف -
: ةروسكم الم يهو هل، ةمزاجلا "بالماألرم" قوبسملا

ةمطاف بتكتِل ديز ْبتكيِل
يفاأل ةنكاس لاالم تراص مث وأ ءافلا وأ واولا ب لعفلا اذه قبس اذإو

: حصف
. هتباتك ْنقْتُيْلو ديز بتكيِل

. كانه رظتنيْل مث ربخلا ب مهربخيْلف ديز بهذيل
" ملكتملا " رمأت نأ تدرأ اذإ كلذك -و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ص35. رظنا 1

ضرعلا و يهنلا األرمو لمج
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. كانه ىلإ اروف بهذنِل
اآلن عيشي يذلا ئطاخلا لا معتس اال ىلإ انتفلي لا معتس اذهاال : هيبنت

"ْعَد": لعفلا مادختساب بطاخملا و بئاغلا رمأ يف
بهذي هعد اوبهذي ْمُهْعَد

بهذأ ينعد انعد

: هتمدقم يف لوقي يبرع زافلت يف ةيبرعلا ميلعتل اجمانرب نإ لب
. ةيبرعلا ملكتن انعد

كا ةيبرو األ تاغللا نم ةذوخأم يهو ، ةيبرع ريغ بيكارتلا هذه لكو
: ملكتملا و بئاغلا رمأ يفو ."Let" لعفلا مدختست يتلا ةيزيلجن إل

.LetmegoLetusspeakArabic
: ىرت امك باوصلا و

. ةيبرعلا ملكتَنِل
األرم1: ىلع لا دلا لعفلا مسا اضيأ يفاألرم مدختسيو -

راَذَح نيمآ هيإ ْهَص
: يهنلا : ايناث

لعفلا ىلع ةيهانلا لا"ال" خدإب متيو ام، لمع نع فكلا بلط وهو
األرم، لعف نأش طقف بطاخملا ب صتخت ال يهو ، همزجتف عراضملا

: بئاغلا ىلإو دنسملا عراضملا عم لمعتست لب
ابهذت ال ْبهذت ال

رش. يف َعست ال
بجاولا ءادأ نع مكنم دحأ ْفلختي ال

ضرعلا و يهنلا األرمو لمج
، لمعتسي داكي فال ملكتملا ىلإ دنسملا عراضملا ىلع اهلوخد امأ -

: لوهجملل اينبم لعفلا ناك الاذإ وبقم نوكي دقو
. هبحأ ال اعضوم ْعَضوُأ ال

: ةيهانلا "ال" دعب عراضملا لعفلا فذح ةيبرعلا يف زوجي -
إوالفال. هسفن دعاسي يذلا َصخشلا دِعاَس

. هدعاست يأ:إوالفال
: ضيضحتلا و ضرعلا ثاثلا:

بلغ يفاأل هيف لمعتسيو ، نيلو قفر يف ءيش بلط ضرعلا -
اَلأو: :ول، نافرحلا

. دهتجا يأ: ُدهتجت أال
ركف. يأ: اذهاألرم يف ُركفت ول

يفا هعم لمعتسيو ةوق، يف بلطلا وهف ضيضحتلا وأ ضحلا امأ -
ولوال: اَّله : نافرحلا بلغ أل

. دهتجا يأ: تدهتجا هال
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. هبتنا يأ: تهبتنا ولال
اقفو ضرعلا يف اهلا معتسا نكمي اهعيمج تاملكلا هذه نأ ىلع

. قايسلل
: لمجلا هذه باوج

جاتحي دق بلطلا ،و بلطلا بيلا سأ نم انلق- -امك اهلك لمجلا هذه
: ناعئاش ناطمن انه انمهي يذلا ،و باوج ىلإ

، ةيببسلا ديفت يتلا ءافلا ب اقوبسم اعراضم عفال باوجلا نوكي 1-نأ
ةيوحنلا اهتقيقح يف يهو ، ةيببسلا ءاف كلذل اهومس يتلا يهو

لدت ف طع فرح

ض ورعلا يهنلا األرمو لمج
و بيترتلا ةركف نأ ىلع ، ةيببسلا اهعم ديفتو ، بيقعتلا و بيترتلا
بجي ةلا حلا هذه يف . كلذك ةيببسلا ةفيظو لمحت اهسفن بيقعتلا
: لوقنف ، ءافلا دعب ابوجو ةرمضم بـ"نأ" عراضملا لعفلا بصن

َحجنتف ُدهتجت ول َمدنتف ْلمهت ال َحجنتف ْدهتجا
ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف هنإ : لعفلا اذه بارعإ يف لوقنو

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ءافلا دعب
؟ لوؤملا ردصملا فطعن ءيش يأ ىلع نكل

لوؤم ردصم ىلع فوطعم انه لوؤملا ردصملا :نإ ةاحنلا لوقي
: مهدنع ريدقتلا ؛و قباسلا لعفلا نم " ليختم "يأ مَّهوَتُم

. حاجن كل نوكيف داهتجا كنم نكيل
بجي انهو ، ءيشب قوبسم ريغ اعراضم عفال باوجلا نوكي 2-نأ

: بلطلا باوج يف همزج
ْحجنت دهتجت ول ْحجنت ْلمهت ال ْحجنت ْدهتجا

األرمو باوج يف هعوقولو موزجم عراضم لعف هلك: اذه يف لا قيو
. ضرعلا و يهنلا

. بارع نماإل اهل لحم "ال باوجلا ةلمج نأ" اذه لك دعب ملعت تنأو
طخ: اهتحت يتلا لمجلا برعأ : تابيردت

.{ اوُدَتْ هَت ىَراَصَن ْوَأ اًدوُه اوُنوُك اوُلا 1-{َقَو
ضرعلا و يهنلا األرمو لمج

اَم ُثْيَحَو ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َرْطَش َكَهْجَو ِّلَوَف َتْجَرَخ ُثْيَح ْنِمَو }-2
.{ ُهَرْطَش ْمُكَهوُجُو اوُّلَوَف ْمُتْنُك

.{ ِنوُرُفْكَت اَلَو يِل اوُرُكْشاَو ْمُكْرُكْذَأ يِنوُرُكْذاَف }-3
ُهوُبُتْكاَف ىًّمَسُم ٍلَجَأ ىَلِإ ٍنْيَدِب ْمُتْنَياَدَت اَذِإ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ 4-{اَي

ُهَّللا ُهَمَّلَع اَمَك َبُتْكَي ْنَأ ٌبِتاَك َبْأَي اَلَو ِلْدَعْلا ِب ٌبِتاَك ْمُكَنْيَب ْبُتْكَيْلَو
ُهْنِم ْسَخْبَي اَلَو ُهَّبَر َهَّللا ِقَّتَيْلَو ُّقَحْلا ِهْيَلَع يِذَّلا ِلِلْمُيْلَو ْبُتْكَيْلَف

.{ اًئْيَش
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ٌةَيآ} اَنيِتْأَت ْوَأ ُهَّللا اَنُمِّلَكُي اَلْوَل َنوُمَلْعَي اَل َنيِذَّلا َلا 5-{َقَو

.{ ٍبيِرَق ٍلَجَأ ىَلِإ اَنَتْرَّخَأ اَلْوَل َلا َتِقْلا اَنْيَلَع َتْبَتَك َمِل اَنَّبَر }-6
.{ اوُعَّرَضَت اَنُسْأَب ْمُهَءاَج ْذِإ اَلْوَلَف }-7

َنيِقِد اَص ْمُتْنُك ْنِإ اَهَنوُعِجْرَت ، َنيِنيِدَم َرْيَغ ْمُتْنُك ْنِإ اَلْوَلَف }-8
ماهفتس اال ةلمج

: ماهفتس اال ةلمج -4
اليم كلا لا اال؛ألناالصت معتسا ةيوغللا فئاظولا رثكأ نم ماهفتس اال
امك مهفلا بلط ماهفتس .واال بيجمو مهفتسم نيب اراوح نوكي داكي

. ةيبلط ةلمج ماهفتس اال ةلمج نإف َّمَث نمو ، نولوقي
. روصتلا بلطو ، قيدصتلا بلط : ناتفيظو ماهفتس لوال

: قيدصتلا بلط وأال:
مأ يه ةقداصأ : ماهفتس اال ةملك دعب يتلا ةلمجلا نع لأسي يذلا وهو

هذه يف لمعتسيو "وأ"ال" معن بـ" اهنع باجي كلذلو ؛ ةقداص ريغ
: نافرح ةلمجلا

. لهو ةزمهلا
ناقفتي امهف ؛ ءايشأ يف نافلتخيو ءايشأ يف ناقفتي نافرحلا ناذهو

: ةيلعفلا و ةيمس :اال اهيعونب ةلمجلا ىلع امهلوخد يف
ديز؟ رفاسأ ؟ دوجوم ديزأ

ديز؟ رفاس له ؟ دوجوم ديز له
يهف َّمَث نمو ، ماهفتس يفاال لص يهاأل ةزمهلا :نإ ةاحنلا لوقيو

: ةصاخ االت معتساب نع"له" قرتفت
"له"فال ،امأ ةيفنملا ةلمجلا ،و ةتبثملا ةلمجلا ىلع لخدت يهف أ-

: ةتبثملا ةلمجلا إالعم لمعتست
ديز؟ رفاسي ديز؟ملأ رفاسأ : لوقت
؟ رفاسم ديز سيلأ ؟ رفاسم ديزأ
رفاسم لهزدي ديز؟ رفاس له : لوقتو

ماهفتس اال ةلمج
؟ ارفاسم ديز سيل له ديز؟ رفاسي مل له : لوقت ال كنكل

: لوقت عم"له" كلذ حصي ،وال ةيطرشلا ةلمجلا ىلع لخدت يهو ب-
؟ هئفاكت ديز حجن نإأ

؟ هئفاكت ديز حجن نإ له : لوقت وال
: لوقت عم"له"، كلذ حصي "َّنإ"وال ىلع لخدت يهو جـ-

؟ رعاشل هنإأ
؟ رعاشل هنإ له : لوقت وال

؛ألناهل فطعلا فرح اهنع رخأت ةفوطعم ةلمج يف تعقو د-اذإ
: لوقت ، فطعلا فرح دعب عقتف "له" امأ . نولوقي امك ةرادصلا
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؟ ورمع رضح َّمُثأ ؟ ورمع رضحفأ ؟ ورمع رضح وأ ديز رضح
رضح له ؟مث ورمع رضح لهف ؟ ورمع رضح لهو : لوقت "له" عمو

؟ ورمع
: روصتلا بلط : ايناث

نع لأست ال انه ؛ألكن ماهفتس اال تاملك ةيقبو ةزمهلا هيف مدختستو
هنع. مهفتسملا " روصت نع" لأست اهنع،لب مهفتسملا ةلمجلا " قدص "

. ةينبملا ءامس نعاأل انثيدح دنع هلك كلذ نع الم كلا قبس دقو
: ماهفتس اال باوج

ال باوجلا لمجو ، باوج نم هل ابلط"فالدب " ماهفتس اال ناك امل
يلي: ام ىلإ كتفلنو . امئاد بارع نماإل اهل لحم
اآليت: وحنلا يلع هنع باجي قيدصتلا بلط -1

: ايفن ،و"ال" اتابثإ " معن بـ" اهنع باجي ةتبثم ةلمجلا تناك أ-اذإ
ديز؟ رضح له ديز؟ رضحأ

ماهفتس اال ةلمج

ديز. رضح معن،
ديز. رضحي ال،مل

؟ رضاح ديز له ؟ رضاح ديزأ
. رضاح ديز معن،

. ارضاح ديز سيل ال،
: لوقن "و"يإ" ْلَجَأ " اتملك اضيأ ةتبثملا ةباج يفاإل لمعتستو

. رضاح ديز ، لجأ ديز. رضح ، لجأ
. رضاح ديز ديز.يإ، رضح يإ،

نما هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم باوج فرح : اهبارعإ يف لوقتو
. بارع إل

: ايفن " معن ،و" اتابثإ " ىلب بـ" اهنع باجي ةيفنم ةلمجلا تناك ب-اذإ
؟ ارضاح ديز سيلأ ديز؟ رضحي ملأ

. رضاح ديز ىلب، ديز. رضح ىلب،
. ارضاح ديز سيل معن، ديز. رضحي معن،مل

: روصتلا بلط -2
هنع: لوئسملا ديدحتب باجي امنإو ، باوج فرح انه لمعتسي ال

ديز. ؟- ورمع مأ ديز رضحأ
ديز. ؟- رضح ْنَم

. ةعمجلا موي ديز؟- رضح ىتم
. اذكهو ...

راركت كيلعف كلذ ىلإ تررطضا اذإو عم"له"، "مأ" لمعتست -ال
مأ. دعب "له"
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، ماهفتس اال باوج يف ءافلا ب قوبسملا عراضملا لعفلا لمعتسي -
نأب بصني األرم؛ذإ باوج يف ةقباسلا ماكح األ هيلع يرجتف

: لوقت ةر، مضم
ماهفتس اال ةلمج

؟ حجنتف دهتجت له
نأب بوصنم عراضم لعف حجنتو ، ةيببسلا ديفي فطع فرح : ءافلا

. تنأ ريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ابوجو ةرمضم

لعفلا نم مهوتم لوؤم ردصم ىلع فوطعم لوؤملا ردصملا و
: ريدقتلا ،و قباسلا

؟ حاجن كل نوكيف داهتجا كنم نوكي له
طخ: اهتحت يتلا تاملكلا برعأ : تابيردت

ْمُتْنَأ اَمَو ٌّقَحَل ُهَّنِإ يِّبَرَو يِإ ْلُق َوُه ٌّقَحَأ َكَنوُئِبْنَتْسَيَو }-1
.{ َنيِزِجْعُمِب

.{ ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ِتوُكَلَم يِف اوُرُظْنَي ْمَلَوَأ }-2
ْمُهَّنَأَك ْمُهَل ْلِجْعَتْسَت َوال ِلُسُّرلا َنِم ِمْزَعْلا وُلوُأ َرَبَص اَمَك ْرِبْصاَف }-3
ْلَهَف ٌغاَلَب ٍراَهَن ْنِم ًةَعاَس َّ ِإال اوُثَبْلَي ْمَل َنوُدَعوُي اَم َنْوَرَي َمْوَي

.{ َنوُقِساَفْلا ُمْوَقْلا اَّلِإ ُكَلْهُي
َيِّوَسُن ْنَأ ىَلَع َنيِرِداَق ىَلَب ، ُهَماَظِع َعَمْجَن ْنَّلَأ ُناَسْنِإْلا ُبَسْحَيَأ }-4

.{ ُهَناَنَب
.{ َنوُلَعْفَت اَماَل َنوُلوُقَت َمِل اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ 5-{اَي

ُهَل َنوُلَعْجَتَو ِنْيَمْوَي يِف َضْرَأْلا َقَلَخ يِذَّلا ِب َنوُرُفْكَتَل ْمُكَّنِئَأ 6-{ْلُق
.{ َنيِمَلا َعْلا ُّبَر َكِلَذ اًداَدْنَأ

.{ َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِإ اَهيِف ْنَمَو ُضْرَأْلا ِنَمِل 7-{ْلُق
.{ اًنيِبُم اًمْثِإ ِهِب ىَفَكَو َبِذَكْلا ِهَّللا ىَلَع َنوُرَتْفَي َفْيَك ْرُظْنا }-8

َنِم يِنَّنِإ َلا َقَو اًحِلا َص َلِمَعَو ِهَّللا ىَلِإ اَعَد ْنَّمِم اًلْوَق ُنَسْحَأ ْنَمَو }-9
.{ َنيِمِلْسُمْلا

َنيِقِد اَص ْمُتْنُك ْنِإ ُدْعَوْلا اَذَه ىَتَم َنوُلوُقَيَو }-10
بجع تلا ةلمج

: بجعتلا ةلمج -5
هيف لمعتستو ، ةيبرعلا يف ةعئاشلا " بيلا نم"األس اضيأ بجعتلا و
هل فورعملا " يسايقلا " بجعتلا نكل ، بيكارتلا نم ةريثك عاونأ

: ناتغيص
هب. ْلِعْفَأ هَلَعْفَأ ام

ةيناثلا ،و ةيمسا ىلو :فاأل عونلا ثيح نم ناتفلتخم ناتلمج امهو
، لَعْفَأ ": نيلعف ىلع الن متشت امهنكل ، اهبارعإ يف ىرتس ام ىلع ةيلعف
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وأ ثينأت تام عال امهقحلت ال نايضام نادماج عفالن امهو ،" ْلِعْفَأ
نايلا -خ حجر -يفاأل امهنإف ، نايضام عفالن امهنأ عمو عمج. وأ ةينثت
نحنف كلذ، ىلع لدت ةنيرق كانه تناك إالاذإ نمزلا ىلع دلاالةل نم

: لوقن نيح
! نمؤملا ب ربصأ ! نمؤملا ربصأ ام

بجعت وه امنإو ، نيعم تقو يف نمؤملا ربص نم بجعتن ال اننإف
ىلع ةيربخ ةلمج تسيل بجعتلا ةلمج :نإ ةاحنلا مثقلا نمو ماع،
"اال ىلع وأ بجعتلا ءاشنإ ىلع لدت ةيئاشنإ ةلمج يه بلغ،لب األ

ام. ءيشب لا" عفن
، وحنلا بتك اهلصفت ةنيعم طورشب إال ناغاصي النال عفلا ناذهو

ثال لعف لك نم نوكت نأ اهتغايص يف طرتشي هنأب انه كل اهلمجنو
فصولا سيل تبثم مات مولعملل ينبم ةلضافملل لباق فرصتم يث

عفالء. لعفأ ىلع هنم
ىلع هتبرعأو هنم، ةغايصلا تحص طورشلا هذه لعفلا ىفوتسا اذإف

يلا: تلا وحنلا
! ءامسلا لمجأ ام

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لمجأ

عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام.و ىلع دئاع وه1 هريدقت
ربخ.

بجعتلا لمجة
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ءامسلا

." ةليمج ءامسلا لعج ميظع ءيش : بارع اذهاإل ىنعمو "
! ءامسلا ب لمجأ

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ
. دئاز رج فرح : ءابلا

لحملا لا غتشا اهروهظ عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : ءامسلا
. دئازلا رجلا ةكرحب

." ءامسلا تلمج : بارع اذهاإل ىنعمو "

ىلع ينبم رمأ لعف لمجأ وه: رخآ بارعإ ةغيصلا هذه يف كلو "
رج، فرح ءابلا ،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا و نوكسلا

و راجلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا رجلا عوالةم ءابلا ب ةرورجم ءامسلا و
مجلا انه:اي بارع اإل ىنعم نأكو ، لمجأ األرم لعفب قلعتم رورجملا

هب". لومعملا وه األلو بارع .واإل ءامسلا ب لمجأ
نم بجعتلا غوصت نأ كل زاج ةقباسلا طورشلا نم طرش فلخت اذإف

لعفلا نم لوؤم وأ حيرص ردصم هدعبو ىنعملل بسانم دعاسم لعف
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: لثم ، طورشلا ِفوتسي مل يذلا
! نمؤملا رافغتسا لمجأ ام

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لمجأ

عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع دئاع وه هريدقت
ربخ.

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : رافغتسا

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : نمؤملا
بجعتلا ةلمج

! نمؤملا رافغتساب لمجأ
األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ

. دئاز رج فرح : ءابلا
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : رافغتسا

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : نمؤملا

:ام ةلمج ال ثمف نأب؛ اقوبسم هعراضمب انيتأ ايفنم لعفلا ناك -نإ
اهنم: بجعتلا يف لوقن ، لمهملا حجن

! لمهملا حجني أال لدعأ ام
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:

ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لدعأ
عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع دئاع وه هريدقت

ربخ.
يفن فرح ،وال بصنو يردصم فرح +ال،نأ نم:نأ ةنوكم أال:

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم
. ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : حجني

هب. لوعفم بصن لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : لمهملا

! لمهملا حجني أبال لدعأ
األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لدعأ

يفن فرح ،وال بصنو يردصم فرح نأو دئاز، رج فرح ءابلا أبال:

. ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : حجني
. لعاف عفر لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : لمهملا
بجعتلا ةلمج

، ةيردصملا امب اقوبسم هب انيتأ لوهجملل اينبم لعفلا ناك اذإف
:" دجملا ئفوك " ةلمج نم بجعتتف
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! دجملا ئفوك ام لمجأ ام
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:

ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : لمجأ
عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع دئاع وه هريدقت

ربخ.
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم فرح ام:

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ئفوك
هب. لوعفم بصن لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان : دجملا
! دجملا ئفوك امب لمجأ

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ
. دئاز رج فرح : ءابلا

. يردصم فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : ئفوك

. لعاف عفر لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا و
. ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان : دجملا

نع بئانلا يف انيب -امك لوهجملا ءانبلل مالامز لعفلا ناك اذإ امأ
عره " ةلمجف ، ةرشابم هنم بجعتلا ةغايص زاوج حص -فاأل لعافلا

يلا: تلا هجولا ىلع اهنم بجعتن ديز"
! اديز عرهأ ام

! ديزب عرهأ
الم! ذهاكلا رصخأ :ام ةيبرعلا يف درو

بجعتلا ةلمج
ينبم وه ثاليث،مث ريغ هنم لعفلا ؛ألن سايقلا نع جراخ وهو

. لمعتسملا وه اذه نكل رصتخا : لوهجملل
: لثم ، بجعتلا لعفو ةيبجعتلا ام نيب ناك" " دازت نأ زوجي -

ايلع! مركأ ناك ام
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم دئاز ضام لعف ناك:
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : مركأ

عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع دئاع وه هريدقت
ربخ.

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم ايلع:

لومعملا نوكي نأ طرشب هب" لعفأ " ةغيص نم ءابلا فذح زوجي -
: اهيلومعمو نأ وأ لعفلا و نأ نم ال وؤم اردصم

ديز! انروزي نأ لمجأ
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األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ
. بصنو يردصم فرح نأ:

نم لوؤملا ردصملا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم عراضم لعف : روزي
. لعاف عفر لحم يف - دئاز رج فرح ريدقت -عم لعفلا و نأ

ديز. ةدايزب لمجأ : ىنعملا و
! انفيض كنأ لمجأ

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : لمجأ
يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض فاكلا ،و بصنو ديكوت فرح : كنأ

نأ. مسا بصن لحم
ىلع ينبم لصتم ريمض ،انو ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نأ ربخ : انفيض

هيلإ فاض رجم لحم يف نوكسلا
بجعتلا ةلمج

لحم يف - دئاز فرح ريدقت -عم اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و
. لعاف عفر

. انفيض كنوكب لمجأ : ىنعملا و
ديز ناك " ةلمج نم بجعتنف هب، انيتأ ردصم هلو اصقان لعفلا ناك اذإ

يلا: تلا هجولا ىلع " اميرك
! اميرك ديز نوك مظعأ ام

! اميرك ديز نوكب مظعأ
ةلمج نم بجعتتف امب، اقوبسم لعفلا ب انيتأ ردصم هل نكي مل اذإف

يلا: تلا هجولا ىلع " كلهي لمهملا "داك
! كلهي لمهملا داك ام رثكأ ام

. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم بجعت مسا ام:
ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رثكأ

عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ام،و ىلع دئاع وه هريدقت
ربخ.

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يردصم فرح ام:
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف داك:

هب. لوعفم بصن لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا و
! كلهي لمهملا داك امم رثكأ

األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : رثكأ
. دئاز رج فرح : ءابلا

. يردصم فرح ام:
. صقان ضام لعف داك:

. لعاف عفر لحم يف لعفلا امو نم لوؤملا ردصملا و
: لثم ، هلعفأ ىلو:ام األ ةيسايقلا ةلمجلا : ةظوحلم

بجعتلا ةلمج
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! ءامسلا لمجأ ام

مسا " اهنكل ال، وصوم امسا تسيلو ، ماهفتسا مسا تسيل انه "ام"
، ةفرعم تسيل - كلذب - يهو ، ةفيظولا هذهل ةصلا خ تحبصأ " بجعت

ءيش ،وأ لئاه ءيش وأ ءيش وه: انه اهانعم ؛ألن ةمات ةركن لب
نم اذه نأ عقاولا الهب،و وعفم انه هنم بجعتملا برعن نحنو ، ميظع
؛ ةقيقحلا ىلع الهب وعفم سيل وهف ، طقف ةيبارع اإل ةيلكشلا ةيحانلا

تلمج : انركذ امك اهريدقت ؛ألن ةلمجلا هذهل لعاف لص يفاأل وه لب
. ءامسلا

طخ: هتحت ام برعأ : تابيردت
اَمَف ِةَرِفْغَمْلا ِب َباَذَعْلا َو ىَدُهْلا ِب َةَلا َلَّضلا اُوَرَتْشا َنيِذَّلا َكِئَلوُأ }-1

.{ ِراَّنلا ىَلَع ْمُهَرَبْصَأ
ِهِب ْرِصْبَأ ِضْرَأْلا َو ِتاَواَمَّسلا ُبْيَغ ُهَل اوُثِبَل اَمِب ُمَلْعَأ ُهَّللا 2-{ِلُق

.{ اًدَحَأ ِهِمْكُح يِف ُكِرْشُي اَلَو ٍّيِلَو ْنِم ِهِنوُد ْنِم ْمُهَل ْعِمْسَأَو
َلَضٍلا يِف َمْوَيْلا َنوُمِلا َّظلا ِنِكَل اَنَنوُتْأَي َمْوَي ْرِصْبَأَو ْمِهِب ْعِمْسَأ }-3

.{ ٍنيِبُم
{ ُهَرَفْ كَأ اَم ُناَسْنِإْلا َلِتُق }-4

مذلا و حدملا ةلمج
: مذلا و حدملا ةلمج -6

دلاالةل يف رهش ،واأل ةيبرعلا يف ةعئاشلا " بيلا نم"األس مذلا و حدملا
مذلا و حدملا ةلمجو ، َسْئِبو ، َمْعِن امه: نادماج نايضام عفالن امهيلع
اذه يف رظننلو ، اهبارعإ يف ىرتس ام ىلع ةيلعف وأ ةيمسا نوكت دق

لا: ثملا
خٌدلا. ُدئاقلا معن

: نابارعإ ةلمجلا هذه يف كل
. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : معن أ-

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:
عقو حدملا ب صوصخملا ألن ةيمسا ةلمج بارع اذهاإل ىلع ةلمجلا "

ال كلا ريدقتو ، امدقم اربخ تعقو هلبق ةيلعفلا ةلمجلا ،و ارخؤم أدتبم
." دئاقلا معن م:خدلا

. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : معن ب-
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا
وه هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ خدلا:
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عقو حدملا ب صوصخملا ؛ألن ةيلعف ةلمج بارع اذهاإل ىلع ةلمجلا "و
خدلا". وه دئاقلا معن الم: كلا ريدقتو ، فوذحم أدتبمل اربخ

وه: ثلا ث بارعإ كانهو
. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : معن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم دئاقلا نم لك لدب خدلا:

." اضيأ ةي لعف بارع اذهاإل ىلع ةلمجلا "و
مذلا و حدملا ةلمج

ناجاتحي امهنإف ،1 حص األ ىلع نيدماج نيلعف سئبو معن ناك املو -
: يتأي ام امهلعاف يف طرتشيو ، لعاف ىلإ

. قباسلا لا ثملا يف امك لأب افرعم نوكي 1-نأ
: لثم لأ، هيف ام ىلإ افاضم نوكي 2-نأ

خدلا. نيملسملا دئاق معن
. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : معن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاق
. ءايلا ب رورجم هيلإ فاضم : نيملسملا

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:

: لثم لأ، هيف ام ىلإ فاضم ىلإ افاضم نوكي 3-نأ
خدلا. نيملسملا شيج دئاق معن

. ضام لعف : معن
. هيلإ فاضم : نيملسملا .و هيلإ فاضم : شيجو . لعاف : دئاق

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:

: لثم ، هدعب زييمت هرسفي ابوجو ارتتسم اريمض نوكي 4-نأ
خدلا ادئاق معن

ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : معن
وه. هريدقت

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لع فلا نم ةلمجلا و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عفال امهو ، هانمدق ام وه هب لومعملا ،و نامسا امهنأ نويفوكلا ىري 1
نم ءيش وال رمأ وال عراضم امهنم مدختسي ؛ذإال نادماج ن

تاقتشملا
مذلا و حدملا ةلمج

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : ادئاق
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم خدلا:

: لوقتف زييمتلا و رهاظلا معن لعاف نيب عمجلا زوجيو
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ديز. ادهتجم بلا طلا معن
. دماج ضام لعف : معن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : بلا طلا

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : ادهتجم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:

"ام"وأ"نم": ةملك نوكي 5-نأ
. ريخلا لعفت ام معن

. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : معن
عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم يذلا ىنعمب لوصوم مسا ام:

. لعاف
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لعفت

ال لوصوملا ةلص لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ،و تنأ هريدقت ابوجو
. بارع نماإل اهل لحم

. مدقم ربخ عفر لحم يف اهلعافو معن نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : ريخلا

وه: رخآ بارعإ ةلمجلا هذه يفو
وه. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : معن

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم زييمت ام:

،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : لعفت
ةفص. بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا

مذلا و حدملا ةلمج
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : ريخلا

يهأ ، اهعون رابتعا يف الف خلا ىلع مئاق "ام" بارعإ يف الف "خلا
ةلمجلا و لعافلا يهف ال وصوم تناك ؟نإ ةركن مسا مأ لوصوم مسا

هل، ةفص هدعب ةلمجلا و زييمت يهف ةركن تناك نإو هل، ةلص هدعب
." ريخلا لعفت ائيش معن الم: كلا ريدقت نوكيو

ديز. قداصت نم معن
. دماج ضام لعف : معن

. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا نم:
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : قداصت
. بارع نماإل اهل لحم ال لوصوملا ةلص لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:
ريمض معن لعافو ةفص، هدعب ةلمجلا و ازييمت "نم" بارعإ كنكميو "
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." قباسلا ليصفتلا ىلع وه، هريدقت ابوجو رتتسم
: لوقنف هسفن لا معتس اذهاال " سئب " لمعتست

اإلمهلا. قلخلا سئب
اإلمهلا. بلا طلا قلخ سئب

اإلمهلا. ملعلا بلا ط قلخ سئب
اإلمهلا. اقلخ سئب

. بذكلا لوقي ام سئب

إل ادماج ايضام عفال نوكيو ،" سئب لا" معتسا ءاس" " لعفلا لمعتسي -
: لوقتف ، اهسفن طورشلا ب مذلا ءاشن

اإلمهلا. قلخلا ءاس
مذلا و حدملا ةلمج

. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف ءاس:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : قلخلا

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم اإلمهلا:

اإلمهلا. اقلخ ءاس
وه. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و دماج ضام لعف ءاس:

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت اقلخ:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم اإلمهلا:
، حدمل ناك اتبثم ناك نإف ، سئبو معن لا معتسا " ّبَح " لعفلا لمعتسي

هيف: طرتشي نكلو ، مذلل ناك "ال" يفنلا فرحب اقوبسم ناك نإو
: لثم "اذ" ةراش اإل مسا وه لعافلا نوكي 1-نأ

. قدصلا اذبح
. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف بح:

. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ:
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : قدصلا
. بذكلا اذبح ال

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ال:
. دماج ضام لعف بح:

. لعاف عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذ:
. مدقم ربخ عفر لحم يف ةلمجلا و

هاظلا ةمضلا ب عوفر م رخؤم أدتبم : بذكلا
مذلا و حدملا ةلمج

: لوقتف ، زييمت "اذ" دعب يتأي نأ زوجيو
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ديز. اقداص اذبح
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافو لعف : اذبح

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : اقداص
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:

وأ بح نم ءاحلا حتف كل زاج "اذ" ريغ امسا لعافلا ناك 2-نإ
اينبم عفال سيل وهف ال، عاف هبرعت ةريخ ةلااأل حلا يفو اهمض،

: لوقتف ، لوهجملل
ديز قداصلا بَح
ديز قداصلا بُحو

. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف بح:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : قداصلا

. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:
: لوقنف ، ةدئاز ءابب لعافلا رج زوجيو

ديز. قداصلا ب بَح

ديز. قداصلا ب بُح
. دماج ضام لعف بح:

. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم دئاز رج فرح : ءابلا
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : قداصلا

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:
ب زييمت هرسفي ابوجو ارتتسم اريمض لعافلا نوكي نأ زوجيو -3

: لثم هدع،
مذلا و حدملا ةلمج

ديز. اقداص بح
رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف بح:

وه. هريدقت ابوجو
. مدقم ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : اقداص
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:

معن ىنعم ىلع لديف " لُعَف " نزو ىلإ ثلااليث لعفلا ليوحت نكمي -
: لوقتف ، اهسفن طورشلا ب اهلمع لمعيو ، سئبو

ديز. بلا طلا َنُسَح
. حتفلا ىلع ينبم دماج ضام لعف : نسح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : بلا طلا
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. مدقم ربخ عفر لحم يف ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:

. ناطيشلا قيفرلا َثُبَخ
. مدقم ربخ عفر لحم يف ةلمجلا ،و لعافو لعف : قيفرلا ثبخ

. رخؤم أدتبم : ناطيشلا
ديز. طابلا نُسَح

وه،و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا .و دماج ضام لعف : نسح
. مدقم ربخ عفر لحم يف ةلمجلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم ديز:
األعفلا ليوحت نأش يف وحنلا بتك اهركذ يتلا الت يصفتلا رظنا "

" بجعتلا وأ مذلا وأ حدملا ىنعم لعى دللالةل ثلاالةيث
مذلا و حدملا ةلمج

: يتأي ام برعأ : بيردت
.{ ُريِصَّنلا َمْعِنَو ىَلْوَمْلا َمْعِن ْمُكاَلْوَم َهَّللا َّنَأ اوُمَلْعاَف اْوَّلَوَت ْنِإَو }-1

.{ َنيِقَّتُمْلا ُراَد َمْعِنَلَو }-2

.{ اًلَدَب َنيِمِلا َّظلِل َسْئِب }-3
َيِه}. اَّمِعِنَف ِتاَقَدَّصلا اوُدْبُت 4-{ْنِإ

.{ ْمُهَسُفْنَأ ِهِب اْوَرَتْشا اَمَسْئِب }-5
.{ اوُبَّذَك َنيِذَّلا ُمْوَقْلا اًلَثَم َءاَس }-6

ِهِب ْمُكُرُمْأَي اَمَسْئِب ْلُق ْمِهِرْفُكِب َلْجِعْلا ُمِهِبوُلُق يِف اوُبِرْشُأَو }-7
.{ ْمُكُناَميِإ

َناَك اَهَباَذَع َّنِإ َمَّنَهَج َباَذَع اَّنَع ْفِرْصا اَنَّبَر َنوُلوُقَي َنيِذَّلا 8-{َو
.{ اًماَقُمَو اًّرَقَتْسُم ْتَءاَس اَهَّنِإ ، اًماَرَغ

ْمُهاَوْأَم َّمُث ٌليِلَق ٌعاَتَم ، ِداَلِبْلا يِف اوُرَفَك َنيِذَّلا ُبُّلَقَت َكَّنَّرُغَي 9-{اَل
.{ ُداَهِمْلا َسْئِبَو ُمَّنَهَج

َنِم ْمِهْيَلَع ُهَّللا َمَعْنَأ َنيِذَّلا َعَم َكِئَلوُأَف َلوُسَّرلا َو َهَّللا ِعِطُي ْنَمَو }-10
ر َكِئَلوُأ َنُسَحَو َنيِحِلا َّصلا َو ِءاَدَهُّشلا َو َنيِقيِّدِّصلا َو َنيِّيِبَّنلا

.{ اًقيِفَ
طرشلا ةلمج

: طرشلا ةلمج -7
مدقنو .1 ةينبملا ءامس نعاأل ثيدحلا دنع طرشلا " تاملكل " انضرع

" بيلا نم"األس اهرابتعاب " طرشلا ةلمجل " ةماعلا دعاوقلا انه كل
. ةيبرعلا يف ةعئاشلا

، ءازجلا وأ باوجلا ،و طرشلا : نيأزج نم طرشلا " ةلمج " نوكتت -
نوكت دقو افرح نوكت دق ةملكلا هذهو ، ةيطرش ةملك امهنيب طبرت

. امسا
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األلو، ءزجلا ىلع " طرشلا لعف طإالق" ةيميلعتلا بتكلا يف عيشي -
طارتشا ىلإ - اهساسأ -يف دنتست طرشلا ةركف ؛ألن حيحص اذهو

ام. ةجيتن ىلإ يدؤي "ام ثدح " دوجو
كلذ نإ ؛ذإ ةلمجلا هذه يأزج نيب علاالةق ددحن نأ ادج مهملا نم -

عالةق امهنيب علاالةق نأ بلغ .واأل طرشلا ةلمج ديدحت ىلع اندعاسي
باوجلا نأ "يأ نُّمَضَت ،وأعالةق" باوجلل ةلع طرشلا نأ "يأ ةَّيِّلِع "

، طرشلا ىلع قلعم باوجلا "يأ قيلعت ،وأعالةق" طرشلا يف نمضتم
هلك. كلذ يف لص يهاأل " ةيلعلا " ةركف نأ حضاولا و نمو

: رومأ ةدع كلذ ىلع بترتيو

وال هتاذب ءيشب صتخت "ال ةماع "" ةمهبم " ةلمجلا نوكت 1-نأ
ىلعو ، ديدحتلا هجو ىلع ةئيهب وأ نامز وأ ناكمب وال هتاذب ناسنإب

: لوقن نيح كلذ
. ْحجني ْدهتجي نَم

"وأ ناسنإ "يأ "يأ ةماع ةركن " يه ،لب ةفرعم تسيل انه "نم" نإف
: لوقن نيحو ،" ناسنإ قلطم "

مسقلا ةلمج
: مسقلا ةلمج -8

هيف لمعتستو ، ناسنإ اهنع ينغتسي ال يتلا " بيلا نم"األس مسقلا
إالعم اهروهظ زوجي ،ال ةيلعف ةلمج يهو ، مسقلا ةلمج ىمست ةلمج

: لوقتف ، ءابلا فرح
بهللا. مسقأ
بهللا. فلحأ

بهللا.
نم نوكم ةلمج هبش اهدعبو ةيلعف ةلمجب متي مسقلا نأ كلذ ىنعمو

قلعتي اذه ةلمجلا هبشو هب. مسقملا وهاالمس رورجمو رج فرح
. افوذحم مأ اروكذم ناكأ ءاوس مسقلا لعفب

. ءاتلا ،و واولا ،و ءابلا ثالةث: ةعئاشلا مسقلا فورحو
و واولا نع زيمتت كلذلو ؛ نولوقي امك مسقلا يف لص األ يهف ءابلا امأ

: ءايشأب ءاتلا
بجيف ءاتلا و واولا عم اهعم،امأ هروهظ زوجي مسقلا لعف 1-نأ

: هفذح
بهللابهللا مسقأ

وهللاتهللا
خدت فال ءاتلا و واولا ،امأ ريمضلا ىلعو رهاظلا االمس ىلع لخدت -2

: رهاظلا االمس ىلع النإال
هب مسقأ بهللا مسقأ
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وهللاتهللا
واولا عم كلذ زوجي ،وال ةيماهفتسا ةلمج اهباوج نوكي نأ نكمي -3

: لوقتف ء، واتلا
مسقلا ةلمج

؟ كبجاو تيدأ له بهللا،
: لوقت نأ زوجي وال

؟ كبجاو تيدأ له وهللا،
؟ كبجاو تيدأ له تهللا،

: مسقلا باوج
، مسقلا باوج ةلمج ىمست ، ةلمج نوكي نأ الدب اباوج مسقلا بلطتي

يأك ، مسقلا باوج ةلمجو ، مسقلا ب اهديكأت ديرت يتلا ةلمجلا يهو
. بارع نماإل اهل لحم رخآ،ال باوج

. ةيلعف وأ ةيمسا ةلمج نوكت دق يهو
بـ"نإ"و"لاالم"وأ اهنارتقا بلغ فاأل ةتبثم ةيمسا تناك اذإف -

: امهادحإ
كلهمل رورغلا وهللانإ

لعفب قلعتي ةلمجلا هبشو ، رورجم الةل جلا ظفلو رج، فرح : واولا
. مسقأ : هريدقت فوذحم

لاالم يه نإ،ولاالم: مسا : رورغلا ،و بصنو ديكوت فرح نإ:
نماإل اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا نإ.و ربخ : كلهمو ، ةقلحزملا

. بارع
. كلهم رورغلا :وهللانإ لوقت نأ كلو

. ٌكلهم ُرورغْلَل و:وهللا
: يفنلا فرح إال ءيشب نرتقت مل ةيفنم ةيمسا تناك اذإو -

. ٌدلخم ٌناسنإ وهللاام
،فاأل عراضم اهلعف ةتبثم ةيلعف مسقلا باوج ةلمج تناك اذإ امأ -

اعم: ديكوتلا نونو بلاالم اهنارتقا بلغ
. دهتجملا نحجنيل وهللا

. مسقأ هريدقت ف، وذحم لعفب قلعتم ةلمج هبش وهللا:
مسقلا ةلمج

ىلع ينبم عراضم لعف نحجنيو ، طرشلا باوج يف ةعقاو لاالم:
ةلمجلا ،و لعاف دهتجملا ،و ةرشابملا ديكوتلا نونب هلا الصت حتفلا

. بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا باوج
دقو: بلاالم اهنارتقا بلغ فاأل ضام اهلعف ةتبثم ةيلعف تناك اذإف -

. قحلا رصتنا دقل وهللا
لعف رصتناو ، قيقحت فرح دقو ، مسقلا باوج يف ةعقاو لاالم:
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. بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا ،و لعافو ضام
: طقف بلاالم هنارتقا بلغ فاأل ادماج يضاملا لعفلا ناك اذإف

. قدصلا ءرملا قلخ معنل وهللا
: يفنلا فرح إال ءيشب نرتقت مل ةيفنم ةيلعفلا ةلمجلا تناك اذإف -

. هنطو نمؤم ناخ وهللاام
. ريخلا ىلإ قحإال نمؤم ىعسي وهللاال

: مسقلا و طرشلا نارتقا
ٌّلكو ، ةدحاو ةلمج يف مسقو طرش لا معتسا ةيبرعلا يف عيشي

؟ نوكي امهي ،فأل اباوج بلطي
: امهنم قباسلل نوكي باوجلا نأ ةماعلا ةدعاقلا

. ْحجنت وهللا ْدهتجت نإ
؛ألن طرشلا باوج يف عقاو ؛ألهن موزجم عراضم لعف انه حجنت
لحم ال طرشلا باوج لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ،و قباسلا وه طرشلا

باوج هيلع لدي فوذحمف مسقلا باوج ،امأ بارع نماإل اهل
. طرشلا

. حجان تنأف وهللا ْدهتجت نإ
. مسقلا قبس هنإ ثيح طرشلا باوج ؛ألهن ءافلا ب نرتقا انه باوجلا

مسقلا ةلمج

. نحجنتل دهتجت وهللانإ
عراضملا لعفلا ىلع لاالم لوخد ليلدب ، هقبسل مسقلل انه باوجلا

لحم "ال نحجنتل " ةلمج :نإ لوقن كلذ ىلعو . نونلا ب هديكوت كلذكو
هيلع لد فوذحمف طرشلا باوج ،امأ مسقلا باوج بارع نماإل اهل

. مسقلا باوج
لاالم هذهو ، ةيطرشلا لاالمعم"نإ" مادختسا ةيبرعلا يف عيشي -

، مسقلل ةئطوملا لاالم ىمست ،لب مسقلا باوج يف ةعقاولا يه تسيل
نإف َّمَث نمو ، طرشلا ىلع قباس مسق دوجو ىلع عالةم يهو

. مسقلل نوكي باوجلا
. نحجنتل تدهتجا نئل

،ولاال لعافو لعف تدهتجاو ، طرشلا فرح نإو ، مسقلل ةئطوم لاالم
ال حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف نحجنتو ، مسقلا باوج يف ةعقاو م
،و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم لعافلا ،و ةرشابملا ديكوتلا نونب هلا صت

طرشلا باوجو ، بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا باوج ةلمجلا
. مسقلا باوج هيلع لد فوذحم

طرشلل امئاد نوكي باوجلا ف أدتبم دعب مسقلا و طرشلا ءاج اذإف -
: رخأت وأ مدقت ءاوس

. حجني دهتجي وهللانإ ديز
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، طرش فرح نإو ، فوذحم لعفب قلعتم ةلمج هبش ،وهللا أدتبم ديز:
، رتتسم هلعافو ، طرشلا لعف هنوكل موزجم عراضم لعف دهتجيو

هلعافو ، طرشلا باوج يف هعوقول موزجم عراضم لعف حجنيو
باوجو ، بارع نماإل اهل لحم ال طرشلا باوج ةلمجلا ،و رتتسم

. طرشلا با وج هيلع لد فوذحم مسقلا
مسقلا ةلمج

: تابيردت
طخ: اهتحت يتلا لمجلا برعأ

َتْنَأ اَمَو َكَتَلْبِق اوُعِبَت اَم ٍةَيآ ِّلُكِب َباَتِكْلا اوُتوُأ َنيِذَّلا َتْيَتَأ ْنِئَلَو }-1
ْنِم ْمُهَءاَوْهَأ َتْعَبَّتا ِنِئَلَو ٍضْعَب َةَلْبِق ٍعِباَتِب ْمُهُضْعَب اَمَو ْمُهَتَلْبِق ٍعِباَتِب

.{ َنيِمِلا َّظلا َنِمَل اًذِإ َكَّنِإ ِمْلِعْلا َنِم َكَءاَج اَم ِدْعَب
.{ َكَبْسَح َّنِإَف َكوُعَدْخَي ْنَأ اوُديِرُي ْنِإَو }-2

{ َنيِرِبْدُم اوُّلَوُت ْنَأ َدْ عَب ْمُكَماَنْصَأ َّنَديِكَأَل ِهَّللا َتَو }-3

ُءاَمْسَأْلا ُهَلَف اوُعْدَت اَم اًّيَأ َنَمْحَّرلا اوُعْدا ِوَأ َهَّللا اوُعْدا 4-{ِلُق
.{ ىَنْسُحْلا

اَنْقَلَخ ْدَقَل ، ِنيِمَأْلا ِدَلَبْلا اَذَهَو ، َنيِنيِس ِروُطَو ، ِنوُتْيَّزلا َو ِنيِّتلا 5-{َو
.{ ٍميِوْقَت ِنَسْحَأ يِف َناَسْنِإْلا

اَلَف ْكِسْمُي اَمَو اَهَل َكِسْمُم اَلَف ٍةَمْحَر ْنِم ِساَّنلِل ُهَّللا ِحَتْفَي 6-{اَم
ُم}. ِكَحْلا ُزيِزَعْلا َوُهَو ِهِدْ عَب ْنِم ُهَل َلِسْرُم

.{ ٍنوُنْجَمِب َكِّبَر ِةَمْعِنِب َتْنَأ ،اَم َنوُرُطْسَي اَمَو ِمَلَقْلا 7-{نَو
اَمَو يِل اَذَه َّنَلوُقَيَل ُهْتَّسَم َءاَّرَض ِدْعَب ْنِم اَّنِم ًةَمْحَر ُهاَنْقَذَأ ْنِئَلَو }-8

ىَنْسُحْلَل ُهَدْنِع يِل َّنِإ يِّبَر ىَلِإ ُتْعِجُر ْنِئَلَو ًةَمِئاَق َةَعاَّسلا ُّنُظَأ
.{ ٍظيِلَغ ٍباَذَع ْنِم ْمُهَّنَقيِذُنَلَو اوُلِمَع اَمِب اوُرَفَك َنيِذَّلا َّنَئِّبَنُنَلَف

.{ ِةَيِصا ِبَّنلا ْنَعَفْسَنَل ِهَتْنَي ْمَل ْنِئَل 9-{اَّلَك
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بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
: ةلمجلا عقاوم : عبارلا لصفلا

: بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا -1
، ةلمج يف اهضعب عم بكرتت نيح تاملكلا عقاوم انفرع قبس اميف
نوكي دق ةلمجلا ال.و قتسم ىنعم يدؤت يتلا يه ةلمجلا نأ انفرعو
اذهو مزج، وأ رج وأ بصن وأ عفر لك يف نوكتف ، يبارعإ عقوم اهل
لحت يتلا يه يبارعإ عقوم اهل يتلا ةلمجلا نأ ىلع لدي ريبعتلا

وأ رجلا وأ بصنلا وأ عفرلا ب فصوي يذلا وه درفملا ؛ألن درفم لحم
هبش وأ ةلمجلا ريغ يأ ةبكرملا ريغ ةملكلا انه " درفم " ىنعمو . مزجلا

. ةلمجلا
دقو ، لعافلا نع ابئان الوال عاف وال أدتبم عقت -ال ةاحنلا دنع - ةلمجلا و
هنع، ابئانو ال عاف اهعوقو زاوج ىلإ - باوصلا وهو - مهضعب بهذ

. هعضوم يف هانيب يذلا وحنلا ىلع مهروهمج اهلوأتو
يه: عاو، نأ بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا و

اربخ ةعقاولا ةلمجلا -1

طبار عىل ةيوتحم نوكت نأ اهيف طرتشي ةلمجلا هذه نأ قبس دقو
: لثم ، أدتبملا ىلع دوعي

ةرهاظلا ةمضلا عب وفرم أدتبم ديز:
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بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ٍناث أدتبم : هقلخ

. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يناثلا أدتبملا ربخ : ميرك

األلو. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا و
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

رتتسم ريمض لعافلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : سردي
وه. هريدقت ازاوج

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا من ةلمجلا و
. حتفلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا ديز:
لحم يف هيلإ فاضم ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : هقلخ

رج.
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبملا ربخ : ميرك

ناك. ربخ بصن لحم يف ربخلا و أدتب ملا نم ةلمجلا و
. صقان ضام لعف ناك:

رهاظلا ةمضلا ب عوفرم ناك مسا ديز:
بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

رتتسم ريمض لعافلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : سردي
وه. هريدقت ازاوج

ناك. ربخ بصن لحم يف لعافلا و لعف لا نم ةلمجلا و
. بصنو ديكوت فرح نإ:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا : اديز
رج. لحم يف هيلإ فاضم ءاهلا ،و عوفرم أدتبم : هقلخ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبملا ربخ : ميرك
نإ. ربخ عفر لحم يف هربخو أدتبمل نما ةلمجلا و

. سنجلل ةيفانلا ال:
. بصن لحم يف حتفلا ىلع ينبم ال مسا ظملا:

وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : تلفي
ال. ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. صقان ضام لعف داك:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم داك مسا ديز:

وه. هريدق ت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : زوفي
بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

داك. ربخ بصن لحم يف لعافلا و لعف لا نم ةلمجلا و
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : تانبلا
عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم صقان ضام لعف ناك نك:

لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض ةوسنلا نون نونلا ،و كرحتم
ناك. مسا عفر

نونلا ، ةوسنلا نونب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف : نبعلي
. لعاف عفر لحم يف حتفلا ىلع ينبم ريمض

ناك. ربخ بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. أدتبملا ربخ عفر لحم يف اهيلومعمو ناك نم ةلمجلا و

طرشب - ةاحنلا نيب بلا غلا يأرلا ىلع - اربخ ةيئاشن اإل ةلمجلا عقت -دق
. ةيماهفتسا وأ ةيبلط نوكت نأ

. هئفاك ديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و نوكسلا ىلع ينبم رمأ لعف : هئفاك
. بصن لحم يف هب لوعفم ءاهلا ،و تنأ هريدقت
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا من ةلمجلا و

؟ رضحي له ديز
. أدتبم ديز:

. ماهفتسا فرح له:
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : رضح

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

الهب: وعفم ةعقاولا ةلمجلا -2
يه: ةن يعم عضاوم يف الهبإال وعفم عقت ال يهو

: لوقلا ب ةيكحم نوكت أ-نأ
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف قلا:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ديز:
. بصنو ديكوت فرح نإ:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا ايلع:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نإ ربخ : حجان

. لوقلا لوقم بصن لحم يف اهيلومعمو نإ نم ةلمجلا و
لوهجملل ينبملا لوقلا لعفب ةيكحملا ةلمجلا نأ ىلع ةاحنلا قفتيو

: لعافلا نع ةبئان عفرلا اهلحم نو كي
. ضام لعف : ليق

. اهربخ : حجانو . اهمسا : اديزو ، بصنو ديكوت فرح نإ:
. لعاف بئان عفر لحم يف اهيلومعمو نإ نم ةلمجلا و

لمتحي امك هب ةيكحم نوكت نأ لمتحيو لوقلا دعب ةلمجلا عقت -دق
: لثم ، نظل ا ىنعمب لوقلا نوكي نأ
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بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
؟ بعلي ىسوم لوقتأ

. ماهفتسا فرح : ةزمهلا

رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : لوقت
. تنأ هريدقت ابوجو

. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : ىسوم
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : بعلي

. أدتبملا ربخ عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. لوقلا لوقم بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

يلا: تلا وحنلا ىلع اهبرعن وأ
. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم لوأ لوعفم : ىسوم

. رتتسم ريمض هلعافو ، عراضم لعف : بعلي
. لوقتل ٍناث لوعفم بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

الابع". ىسوم " نظتأ " لوقتأ : ةلمجلا ريدقتو "
: اهتاوخأو نظ باب يف األلو لوعفملا دعب عقت ب-نأ

. أرقي اديز تننظ
. لعافو لعف : تننظ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : اديز
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا و عراضم لعف : أرقي

ناث. لوعفم بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
هلصأ األلو لوعفملا ؛ألن بابلا اذه يف لوأ ال وعفم عقت ال يهو "

." ةلمج نوكي ال أدتبملا ،و أدتبم
: ىرأو ملعأ باب يف يناثلا لوعفملا دعب عقت جـ-نأ

. حجان هوخ أ اًرمع اًديز ُتملعأ
بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

. لعافو لعف : تملعأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لوأ لوعفم : اديز
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناث لوعفم : ارمع

رج. لحم يف هيلإ فاضم ءاهلا ،و واولا ب عوفرم أدتبم : هوخأ
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : حجان

. ثلا ث لوعفم بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
هلصأ يناثلا لوعفملا -ألن بابلا اذه -يف ايناث ال وعفم عقت ال يهو "

." ةلمج نوكي ال أدتبملا ،و أدتبم
وأ بولقلا لا عفأ نم ناك ءاوس لماعلا اهنع اقلعم ةلمجلا عقت د-نأ

: اهريغ نم
. دجم الب طلا يأ ملعأس
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انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : ملعأ
. أدتبم ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ماهفتسا مسا يأ:

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم الب: طلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : دجم

يلوعفم دسم تدس بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. ملعأ

. رفسلا ىتم تفرع
. لعافو لعف : تفرع

، نامز فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : ىتم
. مدقم ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم : رفسلا
هب. لوعفم بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
يف رثؤت ؛ألاهن لماعلا اهنع قلعملا ةلمجلا عقوم فرعن نأ مهملا نم

: لثم ، اهعبتي يذلا عباتلا
. هتليسوو رفسلا ىتم تفرع

ماهفتس اال مساب ةردصم ؛ألاهن لماعلا اهنع قلعم " رفسلا ىتم " ةلمجف
. هلبق ام هيف لمعي ال ماهفتس اال مسا ؛ألن لمعلا نع لعفلا قلع يذلا
عباتلا يف كلذ رثأ رهظ دقو هب. لوعفم بصن لحم يف ةلمجلا هذهو

." هتليسو " ةملك وهو افوطعم عقو يذلا
حاال: ةعقاولا ةلمجلا -3

بحاص ىلع عدئا ريمض امإ - قبس -امك طبار اهيف نوكي نأ والدب
: واولا امإو لا، حلا

. لعافو لعف : تيأر
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اديز

لحم يف هيلإ فاضم ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : هباتك
رج.

فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . هيلإ فاضمو رورجمو راج هدي: يف
ربخ.

ديز. نم حلا بصن لحم يف هربخو أد تبملا نم ةلمجلا و
هب. لوعفمو لعافو لعف : اديز تيأر

رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : أرقي
وه هريدق ت ازاوج

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
ديز. نم حلا بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم فرح لا، حلا واو : واولا
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ةلمجلا هبشو . هيلإ فاضمو رورجمو راج هدي: يف . أدتبم : باتكلا
ربخ. فوذحمب قلعتم

ديز. نم حلا بصن لحم يف هربخو أد تبملا نم ةلمجلا و
. يفن فرح ام:

. لعافو لعف : تيأر
هب. لوعفم : اديز

. ىغلم ءانثتسا فرح إال:
. هيلإ فاضم ءاهلا ،و أدتبم : هباتك

فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . هيلإ فاضمو رورجمو راج هدي: يف
ربخ.

ديز. نم حلا بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
. أرقي هدي يف هُباتك إال اديز تيأر ام

. ىغلم ءانثتسا فرح إال:
. هيلإ فاضمو أدتبم : هباتك

ربخ. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبش هدي: يف
ديز. نم حلا بصن لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

وه. هريدق ت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : أرقي
بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

ديز. نم حلا بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
ةفص: ةعقاولا ةلمجلا -4

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : بيطخ
. هيلإ فاضم ءاهلا ،و أدتبم : هناسل

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : حيصف
ةفص. عفر لحم يف هربخو أدتبملا من ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اينغم
. هيلإ فاضم ءاهلا و أدتبم : هتوص

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ليمج
ةفص. بصن لحم يف هربخو أدتبملا من ةلمجلا و

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم يفب رورجم مسا : ةنيدم
. هيلإ فاضم اهو ، أدتبم : اهوج

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ليمج
ةفص. حملرج يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
فراعملا دعبو ، تافص تاركنلا دعب ةلمجلا : ةروهشملا تاريبعتلا نم -

امنإو طإالهق ىلع نوناقلا اذه نوممعي ال ءامدقلا ةاحنلا نكل لا. وحأ
: نولوقيف ، دويقب هنوديقي
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نإو اهل، ةفص يهف ةضحم ةركنب ةطبترم تعقو نإ ةيربخلا ةلمجلا
ةركن دعب تعقو نإو اهنع، حلا يهف ةضحم ةفرعمب ةطبترم تعقو
طرشب كلذ لك ةفص. وأ حلا يهف ةضحم ريغ ةفرعم وأ ةضحم ريغ

حاال. وأ ةفص ةلمجلا لعج نم عنمي عنام دوجو مدع
: لثم ةضحملا ةركنلا أ-ف

. أرقي طابلا تيأر
. بصن لحم يف ةفص تعقو " أرقي " ةلمج

: لثم ةضحملا ةفرعملا ب-و
. أرقي اديز تيأر

ديز. نم حاال تعقو " أرقي " ةلمج
: لثم ةضحملا ريغ ةركنلا جـ-و

. أرقي ادجم طابلا تيأر
. أرقي ملع بلا ط تيأر وأ:

؛ ةضحم ريغ ةركن دعب تعقو حاال؛ألاهن وأ ةفص برعت " أرقي " ةلمجف
ىلإ ةفاض بواإل لااأللو ثملا يف تعنلا ب تصصخت ةركنلا هذه ألن

." ةفص اهبارعإ لضف "واأل يناثلا لا ثملا يف ةركنلا
: لثم ةضحملا ريغ ةفرعملا د-و

. ةليصأ هت أرج األدس لثم ديز
بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

افيرعت فرعم وهو "األدس" ةفرعم دعب تعقو " ةليصأ هتأرج " ةلمجف
كلذلو ؛ ةاحنلا دنع ريكنتلا نم برقي يسنجلا فيرعتلا ،و ايسنج

حاال". اهبارعإ لضف "واأل ةفص حاالوأ ةلمجلا برعت
: لثم يفف عناملا امأ

. هبحاصت ال لمهم اذه
. هنهت ال ديز اذه وأ:

"ال ةلمج نأ امك ، ةركن دعب تعقو ةيئاشنإ ةلمج " هبحاصت "ال ةلمج
اهعوقو حصي ال ةيئاشن اإل ةلمجلا نكلو ، ةفرعم دعب تعقو " هنهت

. بارع نماإل اهل لحم ال ةفنأتسم اهبرعن َّمَث نمو حاال، وأ ةفص
. هحماسأس ديز رذتعا : لثمو

. هبقاعأ نل ديز رذتعا وأ:
نأ حلصت ال اهنكل ةفرعم دعب تعقو " هبقاعأ "و"نل هحماسأس " ةلمجف

وهو لا بقتس اال ىلع لدي فرحب ةردصم انه؛ألاهن حاال نوكت
َّمَث نمو لا، بقتسا ليلدب ردصت ال ةيلا حلا ةلمجلا "و"نل"و نيسلا "

. بارع نماإل اهل لحم ال ةفنأتسم اهبارعإ بجو
. اريخ إالقلا لجر ينءاج :ام لثمو

بجي ناك َّمَث نمو " لجر " ةضحم ةركن دعب تعقو " اريخ "قلا ةلمج
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ةلمجلا هذه لثم يف "إال" دعب ةعقاولا ةلمجلا نكل ةفص، اهبارعإ
يفاال اهفوصومو ةفصلا نيب لصفت ةفص؛ألن"إال"ال حاالال برعت

. يبرعلا لا معتس
: ىنثتسم ةعقاولا ةلمجلا -5

: لثم ، عطقنم ءانثتسا يف تعقو اذإ كلذو
. ديدش هباقعف لمهملا إال ادجم بقاعأ نل

. ءانثتسا فرح إال:
بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : لمهملا
. هيلإ فاضم ءاهلا ٍناث،و أدتبم : هباقع ، ربخلا يف ةعقاو ءافلا : هباقعف

. يناثلا أدتبملا ربخ : ديدش
األلو. أدتبملا ربخ عفر لحم يف هربخو يناثلا أدتبملا نم ةلمجلا و

. ىنثتسم بصن لحم يف هربخو األلو أدتبملا يف ةلمجلا و
ىنثتسملا سنج نم سيل ىنثتسملا ألن عطقنم انه ءانثتس "واال

هنم".
: هيلإ افاضم ةعقاولا ةلمجلا -6

وأ ازاوج ةلمج ىلإ ةفاضم نوكت ةملك دعب هيلإ افاضم عقت يهو
يه: ةلمج ىلإ ةفاضم عقت يتلا تاملكلا .و ابوجو

: فرظ ريغ وأ افرظ تناك ءاوس نامزلا ىلع ةلا دلا تاملكلا أ-
. رضح موي اديز تلباق

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : موي
ةلمجلا وه.و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : رضح

. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم
. مدنلا هيف عفني ال موي اذه

. ربخو أدتبم : موي اذه
. يفن فرح ال:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : عفني
. لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج هيف:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : مدنلا
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

." اربخ تعقو امنإو افرظ انه عقت "مل موي " ةملك "
-امل. :ذإ-اذإ ةلمج ىلإ ةفاض لإل ةمز ملاال ةينامزلا فورظلا نم -

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

اال. فطأ انك ذإ اندعس مك
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ ذإ:
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. اهمساو ناك انك:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ناك ربخ اال: فطأ

. هيلإ فاضم رج لحم يف اهيلومعمو ناك نم ةلمجلا و
لا؟ فطأ نحن ذإ ركذت له

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ىضم امل فرظ ذإ:
عفر. لحم يف مضلا ىلع ينبم أدتبم : نحن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ لا: فطأ
. هيلإ فاضم رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

." ةيلعفلا و ةيمس اال ةلمجلا ىلإ فاضت ""ذإ"
. هتمركأ ديز رضح اذإ

. هباوجب بوصنم هطرشل ضفاخ نامزلا نم لبقتسي امل فرظ اذإ:
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : رضح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ديز:

. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
." ةيلعف ةلمج ىلإ إال فاضت ""اذإ"ال

. رضح امل اديز تلباق
بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ امل:

ةلمجلا وه.و هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : رضح
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم

: ةيلعفلا و ةيمس اال ةلمجلا ىلإ فاضتو ، ثيح ب-
. سلا ج ديز ثيح تسلج

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجل ا
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم ناكم فرظ : ثيح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : سلا ج

. هيلإ فاضم رج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
ديز. سلج ثيح تسلج

. ناكم فرظ : ثيح
. ضام لعف : سلج

. لعاف ديز:
. هيلإ فاضم رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

: افرظ " ثيح " عقت نأ اطرش سيلو -
ديز. ىهتنا ثيح نم تأدب

رج. فرح نم:
رج. لحم يف مضلا ىلع ينبم نمب رورجم : ثيح

رج لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا .و لعافو لعف ديز: ىهتنا
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. هيلإ فاضم
نوكي نأ طرشب ةيلعفلا ةلمجلا ىلإ نافاضي امهو : ثيرو ندل جـ-
بسح ناكم وأ نامز فرظ " ندل " برعتو . اتبثم افرصتم لعفلا
ردصملا برعيو " أطبأ " ىنعمب " ثار نم" يهف " ثير " امأو ، ىنعملا

. نامز فرظ
فطال. ناك ندل دجم وه

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ : ندل
. اهربخو اهمساو ناك فطال: ناك

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا و
: افرظ " ندل " نوكت ال دقو

فطال. ناك ندل نم دجم وه
بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

رج. فرح نم:
رج. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم : ندل

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمج فطال: ناك
ديز. رضح ثير ترظتنا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ثير
. لعافو لعف ديز: رضح

. هيلإ فاضم رج لحم يف ةلمجلا و
: طرشل اباوج ةعقاولا ةلمجلا -7

طرشلا ةملك نوكت نأ طرشب "وأ"اذإ" ءافلا " دعب تعقو اذإ كلذو
: ةمزاج

. صلخم وهف اديز فداصت نإ
. طرشلا باوج يف ةعقاو : ءافلا

ربخ. : صلخم ، أدتبم وه:
. طرشلا باوج مزج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و

. براه وه اذإ ودعلا ىلع ددشن نإ
نماإلرعاب. هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ةأجافم فرح اذإ:

ربخ. : براه ، أدتبم وه:
. طرشلا باوج مزج لحم يف هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
فطعن نأ حصي مزج؛ألهن لحم يف ةلمجلا هذه نودعي ةاحنلا و
مقيو صلخم وهف ايلع قداصت :نإ لوقنف ، موزجم لعفب امهيلع

. هبجاوب
و فطعلا يف كلذو ، بارع نماإل لحم اهل ةلمجل ةعباتلا ةلمجلا -8

: لدبلا
. ةزئاجلا ب زافو حجن ديز
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. فطع فرح : واولا
بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا

ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف زاف:
ىلع ةفوطعم عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا وه،و هريدقت

. اربخ ةعقاولا ةيلعفلا " حجن " ةلمج
انه. َقبت ال بهذا هل تلق : لثمو

. يهن فرح ال:
فرح فذح همزج عوالةم ةيهانلا بال موزجم عراضم لعف قبت:

. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةلعلا
" بهذا " ةلمج نم لدب بصن لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

. لوقلل ال وقم ةعقاولا
داز دقو ، يبارعإ لحم يف ةلمجلا اهيف عقت يتلا عضاوملا يه هذه -

مهملا نمو ، ةلقب إال ةلمعتسم تسيل ىرخأ عضاوم ةاحنلا اهيلع
كلذ ؛ألن عقوم اهل ناك نإ ةلمجلا عقوم امئاد ددحي نأ سرادلل

الم. كلل حيحصلا بيكرتلا مهف ىلع هدعاسي
طخ: اهتحت يتلا لمجلا برعأ : بيردت

َباَذَعْلا ُهَّللا ُهُبِّذَعُيَف ، َرَفَكَو ىَّلَوَت ْنَم ،اَّلِإ ٍرِطْيَسُمِب ْمِهْيَلَع َتْسَل }-1
.{ َرَبْكَأْلا

اَهِب}. ْمِهيِّكَزُتَو ْمُهُرِّهَطُت ًةَقَدَص ْمِهِلا َوْمَأ ْنِم 2-{ْذُخ
.{ ِهَّللا ىَلِإ ِهيِف َنوُعَجْرُت اًمْوَي اوُقَّتاَو }-3

ُهَل}. َيِداَه اَلَف ُهَّللا ِلِلْضُي 4-{ْنَم
.{ َنوُطَنْقَي ْمُه اَذِإ ْمِهيِدْيَأ ْتَمَّدَق اَمِب ٌةَئِّيَس ْمُهْبِصُت ْنِإَو }-5

اًّيَح}. ُثَعْبُأ َمْوَيَو ُتوُمَأ َمْوَيَو ُتْدِلُو َمْوَي َّيَلَع ُماَلَّسلا 6-{َو
.{ َنوُبِلَقْنَي ٍبَلَقْنُم َّيَأ اوُمَلَظ َنيِذَّلا ُمَلْعَيَسَو }-7
.{ اًباَذَ ع ُّدَشَأ اَنُّيَأ َّنُمَلْعَتَلَو }-8

بارع نماإل لحم اهل يتلا ةلمجلا
.{ اًبْيَش ُسْأَّرلا َلَعَتْشاَو يِّنِم ُمْظَعْلا َنَهَو يِّنِإ ِّبَر 9-{َقَلا

.{ َنوُبِّذَكُت ِهِب ْمُتْنُك يِذَّلا اَذَه ُلا َقُي 10-{َّمُث
.{ ُرِثْكَتْسَت ْنُنْمَت 11-{اَلَو

.{ ىَراَكُس ْمُتْنَأَو َةاَلَّصلا اوُبَرْقَت 12-{اَل
.{ َنوُبَعْلَي ْمُهَو ُهوُعَمَتْسا اَّلِإ ٍثَدْحُم ْمِهِّبَر ْنِم ٍرْكِذ ْنِم ْمِهيِتْأَي 13-{اَم

.{ َنوُكْبَي ًءاَشِع ْمُهاَبَأ اوُءاَجَو }-14
.{ ٌليِلَق ْمُتْنَأ ْذِإ اوُرُك 15-{ْذاَو

بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمج لا
: بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمجلا -2

، ةدرفم ةملك لحم لحت ال يتلا ةلمجلا يه اهل عقوم ال يتلا ةلمجلا
مزج، وأ رج وأ بصن وأ عفر عضوم يف اهنإ : اهيف القيلا َّمَث نمو
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يلا: تلا وحنلا ىلع اهبيترت نكمي عاونأ يهو
: ةيئادتب اال ةلمجلا -1

وأ ةيمسا تناك ءاوس الم كلا اهب حتتفي يتلا ةلمجلا اهب دصقيو
. ةيلعف

ةيئادتبا ةلمج ؛ألاهن بارع نماإل اهل لحم ال ةلمج ، مئاق ديز : ةلمج
عاض إوال درفم ظفل اهلحم لحي نأ حصي ال،ال قتسم ىنعم يدؤت

. بارع نماإل اهل لحم ال اهنإ : لوقن كلذلو ؛ ىنعملا
: ةفنأتسملا ةلمجلا -2

، اضيأ ةيئادتبا ةلمج دعت اهنأ ؛يأ اهلبق امع ةعطقنملا ةلمجلا يهو
: لثم كلذو

هللا. همحر ديز تام
هنم،لب حاال تسيل يهو ديز" " ةفرعم دعب تعقو " همحر " ةلمجف

ىلع اهبرعنو ، ةمحرلا هلب ءاعد ؛ألاهن ةقباسلا ةلمجلا نع ةعطقنم يه
يلا: تلا وحنلا

. بصن لحم يف هب لوعفم ءاهلا ،و ضام لعف : همحر
. لعاف الةل جلا ظفل هللا:

. ةفنأتسم ةلمج بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
نظ" " باب يف لماعلا اهنع رخؤملا ةلمجلا ةفنأتسملا لمجلا نمو -

: لثم
. نظأ ميرك ديز

. ربخو أدتبم : ميرك ديز
انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : نظأ

. ةفنأتسم ةلمج بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمج لا

برعت نأ امهدحأ : نيبارعإ مذلا و حدملا ةلمجل نأ تفرع نأ قبس -
ةقباسلا ةيلعفلا ةلمجلا و ارخؤم أدتبم مذلا وأ حدملا ب صوصخملا

اذه ىلعو ، فوذحم أدتبمل اربخ هبرعت نأ امهيناثو ، امدقم اربخ هيلع
: لوقت يناثلا بارع اإل

خدلا. دئاقلا معن
. دماج ضام لعف : معن

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دئاقلا
وه. هريدقت فوذحم أدتبمل ربخ خدلا:

. ةفنأتسم ةلمج بارع نماإل اهل لحم ال هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
دق ةفنأتسم ريغ اهريدقت ؛ألن ةفنأتسملا ةلمجلل هبنتت نأ مهملا نم -

: وحن ، ميركلا نآرقلا نم دهاوش كلذلو ؛ ىنعملا داسف ىلإ يدؤي
.{ َنوُنِلْعُي اَمَو َنوُّرِسُي اَم ُمَلْعَن اَّنِإ ْمُهُلْوَق َكْنُزْحَي {َفال

اهل لحم ال ةفنأتسم ةلمج { نوُنِلْعُي اَمَو َنوُّرِسُي اَم ُمَلْعَن :{اَّنِإ ةلمجف
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ال وقم بصن لحم يف تناكل كلذك نكت مل ول ؛ألاهن بارع نماإل
بطاخي ىلا عتو هناحبس هللا نأ ىنعملا ؛ألن دساف كلذو ، لوقلل

لوقي ،مث نيكرشملا لوقل نزحي -أال ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر
نذإ ةلمجلا .ف نونلعي امو نوكرشملا ؤهالء رسي ام ملعي هنإ هل:

. ةرشابم قباسلا لوقلا نع ةعطقنم
.{ اًعيِمَج ِهَّلِل َةَّزِعْلا َّنِإ ْمُهُلْوَق َكْنُزْحَي {َوال

ةعطقنم ؛ألاهن ةفنأتسم ةلمج { اًعيِمَج ِهَّلِل َةَّزِعْلا :{َّنِإ ةلمج كلذكو
، لوقلل ال وقم بصن لحم يف تناكل ةعطقنم نكت مل ول ؛ذإ اهلبق امع
اذإو }؟! اًعيِمَج ِهَّلِل َةَّزِعْلا :{َّنِإ نوكرشملا لوقي فيك لا؛ذإ حم كلذو

؟! لوقلا اذه لوسرلا نزحُي فيكف هولا ق
.{ ٌريِسَي ِهَّللا ىَلَع َكِلَذ َّنِإ ُهُديِعُي َّمُث َقْلَخْلا ُهَّللا ُئِدْبُي َفْيَك اْوَرَي ْمَلَوَأ }

بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمجلا

لعفل هب لوعفم بصن لحم يف { َقْلَخْلا ُهَّللا ُئِدْبُي َفْيَك }: ةلمجف
؛أل بارع نماإل اهل لحم ال ةفنأتسم ةلمج { ُهُديِعُي :{َّمُث ةلمجو ،" ىري "

قلخ ةيفيك نوري اوناك نإو سانلا نأ كلذو ، اهلبق امع ةعطقنم اهن
دعب، عقت مل ؛ألاهن قلخلا ةداعإ ةيفيك اوري مل مهنإف ءايش هللالأل
ذخأت ال ىتح فطع فرح ال فانئتسا فرح "مث" برعن كلذ ىلعو

. اهلبق يتلا ةلمجلا مكح ةلمجلا
: ةضرتعملا ةلمجلا -3

لآلرخ،و امهنم لك جاتحي نيئيش نيب ضرتعت يتلا ةلمجلا يهو
، اهتيوقتو ةلمجلا ديكوت ديفي ضارتع اذهاال :نإ نولوقي نويوحنلا

يه: ، عضاوم يف ضارتع اال عقيو
: هعوفرمو لعفلا نيب -

ديز. - تربخُأ - رفاس
بئانو لعفلا نم ةلمجلا .و لعاف بئان ءاتلا ،و ضام لعف : تربخأ

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا
ديز. - نظأ - ئفوك

ةلمجلا انأ.و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : نظأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم

نيب تضرتعا ةيناثلا ،و هلعافو لعفلا نيب تضرتعا ىلو األ ةلمجلا "
." لعافلا بئانو لعفلا
: ربخلا و أدتبملا نيب -
. ميرك - نقوم -انأ ديز

عفر. لحم يف أدتبم انأ:
. عوفرم ربخ : نقوم

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل حملاهل ال هربخو أدتبملا نم ةلمجلا و
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بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمج لا
. اميرك -وهللا- ديز ناك

فرحب رورجم الةل جلا ظفلو رج. فرح ، مسقلا واو واولا وهللا:
ةلمجلا "،و مسقأ " هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، مسقلا

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةيلعفلا
. ميرك - ملعأ - ديز نإ

ةلمجلا انأ.و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : ملعأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم

: هلوعفمو لعفلا نيب -
. اديز - مسقأ - تمركأ

انأ.و هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : مسقأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا

. ريخب اريخ -وهللا- تئفوك

؛ألاهن ةضرتعم ةلمج بارع نماإل اهل لحم "وهللا"ال مسقلا ةلمج
." اريخ " يناثلا لوعفملا "و ئفوك " لعفلا نيب تضرتعا

: هباوجو طرشلا نيب -
. حجني - نقوم -انأ بلا ط دهتجي نإ

. ربخو أدتبم : نقوم انأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا و

: هباوجو مسقلا نيب -
. نورباصلا نحلفيل - ميظع مسقل هنإو وهللا-

. بصن لحم يف نإ مسا ءاهلا ،و بصنو ديكوت فرح هنإ:
. عوفرم نإ ربخ مسق ، ةقلحزملا لاالم يه :لاالم مسقل

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل حملاهل ال ةلمجلا و
بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمج لا

: هتفصو فوصوملا نيب -
. ادجم -وهللا- طابلا تأفاك

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج
: هتلصو لوصوملا نيب -

. ةزئاجلا زافب - نظأ - يذلا تلباق
. ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : نظأ
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا و

: ةلصلا ءازجأ نيب -
. سانلل لوذبم - ليمج مركلا -و مهلا يذلا تيأر
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. ربخو أدتبم : ليمج مركلا
انه تضرتعا دقو . ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا و

." لوذبم "مهلا ةلصلا ةلمج ءازجأ نيب
: هيلإ فاضملا و فاضملا نيب -

ديز. -وهللا- باتك اذه
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج

: رورجملا و راجلا نيب -
ديز. -وهللا- ىلع تملس

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج
: لعفلا و سيفنتلا فرح نيب -

. دجملا حجني - نقوأ - فوس
انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا و عراضم لعف : نقوأ

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
: لعفلا قدو نيب -

بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمج لا
ديز. رضح دق-وهللا-

. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج
: هيفنمو يفنلا فرح نيب -

. لمهم حلفأ ام-وهللا-
. ةضرتعم ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال مسقلا ةلمج

: لثم ، ةضرتعم ةلمج نم رثكأ الم كلا يف نوكي دق

. هئاقدص أل صلخم - دومحم -وهللاواإلخالص ديز
ناتلمج ، ربخلا و أدتبملا نم اهدعب يتلا ةلمجلا ،و مسقلا ةلمج

. بارع نماإل امهل لحم ال ناتضرتعم
: ةيريسفتلا ةلمجلا -4

نوكت دقو ، هتقيقح نع فشكتو اهقبسي ام رسفت يتلا ةلمجلا يهو
. ةنورقم ريغ وأ ريسفت فرحب ةنورقم

. اماعط ينطعأ يأ فاطعتسا يف ناويحلا رظن
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ريسفت فرح يأ:

. لوأ لوعفمو ، لعافو لعف، : ينطعأ
ٍناث. لوعفم : اماعط

. ةيريسفت ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
. باتكلا َّيلإ لسرأ نأ هيلإ تبتك

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ريسفت فرح نأ:
. لعافو لعف : لسرأ

. ةيريسفت ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجلا و
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: لثم ، ريسفتلا فرحب ةنورقم ريغو
كلمع يف صِلْخُت ، حاجنلا قيرط عىل كلدأ له

بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمج لا
.و تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا و عراضم لعف : صلخت

"أل ةيريسفت ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا
." حاجنلا قيرط ترسف اهن

: مسقلا باوج ةلمج -5
. دجملا َّنَحِلْفُيل وهللا

ديكوتلا نونب هلا الصت حتفلا ىلع ينبم عراضم لعف : نحلفي
. ةرشابملا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دجملا
. مسقلا ةلمج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

: مزاج ريغ طرشل اباوج ةعقاولا ةلمجلا -6
يه:ول-ولال-اذإ. ةمزاجلا ريغ طرشلا تاملكو

. هتمركأ ديز رضح ول
. طرشلا باوج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال هتمركأ ةلمج

يف: كلذكو
. كتمرك أل ديز ولال

. تحجن تدهتجا اذإ
. بارع نماإل اهل لحم ال انه طرشلا باوج ةلمج

انورقم ناك نإ باوجلا نأ قبس دقف ، ةمزاج طرشلا ةملك تناك نإف -
ناك نإف . بارع نماإل لحم باوجلا ةلمجل ناك ةيئاجفلا اذإ وأ ءافلا ب

. لحم ةلمجلل نكي مل امهب نورقم ريغ باوجلا
. حجنت ركاذت نإ

هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و موزجم عراضم لعف : حجنت
باوج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا ،و تنأ

. طرشلا
. حجن بلا ط ركاذ نإ

ت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا .و حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حجن
وه. هريدق

بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمجلا
. طرشلا باوج ؛ بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

: ةلصلا ةلمج -7
. حجن يذلا ءاج

. ميرك هقلخ يذلا ءاج
نماإل امهل لحم "ال ميرك هقلخ " ةيمس "واال حجن " ةيلعفلا ةلمجلا
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. لوصوملا ةلص ؛ بارع
: بارع نماإل اهل لحم ال ةلمجل ةعباتلا ةلمجلا -8

. يلع رضحي ملو ديز رضح
. فطع فرح : واولا

. بلقو مزجو يفن فرح مل:
. نوكسلا همزج عوالةم ملب موزجم عراضم لعف : رضحي

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف يلع:
ةفوطعم "ألاهن بارع نماإل اهل لحم ال لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و

." ةيئادتبا ةلمج يهو ديز، رضح : ةلمج ىلع
طخ: هتحت ام برعأ : بيردت

.{ َنيِلَسْرُمْلا َنِمَل َكَّنِإ ، ِميِكَحْلا ِنآْرُقْلا 1-{َو
.{ َكْلُفْلا ِعَنْصا ِنَأ ِهْيَلِإ اَنْيَحْوَأَف }-2

ِهَّللا ِب َنوُنِمْؤُت ، ٍميِلَأ ٍباَذَع ْنِم ْمُكيِجْنُت ٍةَراَجِت ىَلَع ْمُكُّلُدَأ 3-{ْلَه
ٌرْيَخ ْمُكِلَذ ْمُكِسُفْنَأَو ْمُكِلا َوْمَأِب ِهَّللا ِليِبَس يِف َنوُدِهاَجُتَو ِهِلوُسَرَو

.{ َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِإ ْمُكَل
َقَلا َّ مُث ٍباَرُت ْنِم ُهَقَلَخ َمَدآ ِلَثَمَك ِهَّللا َدْنِع ىَسيِع َلَثَم 4-{َّنِإ

.{ ُنوُكَيَف ْنُك ُهَل
بارع نماإل اهل لحم ال يتلا ةلمجلا

.{ ِنيِدْهَيَس يِّبَر ىَلِإ ٌبِهاَذ يِّنِإ }-5
َكاأل ُرَكَّذلا َسْيَلَو ْتَعَضَو اَمِب ُمَلْعَأ ُهَّللا َو ىَثْنُأ اَهُتْعَضَو يِّنِإ 6-{ِّبَر

.{ َمَيْرَم اَهُتْيَّمَس يِّنِإَو ىَثْنُ

ُهَّنِإ ، ٌميِظَع َنوُمَلْعَت ْوَل ٌمَسَقَل ُهَّنِإَو ، ِموُجُّنلا ِعِقاَوَمِب ُمِسْقُأ 7-{اَلَف
.{ ٌميِرَك ٌنآْرُقَل

ُساَّنلا اَهُدوُقَو يِتَّلا َراَّنلا اوُقَّتاَف اوُلَعْفَت ْنَلَو اوُلَعْفَت ْمَل ْنِإَف }-8
.{ ُةَراَجِحْلا َو

ُئِشْنُي ُهَّللا َّمُث َقْلَخْلا َأَدَب َفْيَك اوُرُظْناَف ِضْرَأْلا يِف اوُريِس 9-{ْلُق
.{ َةَرِخآْلا َةَأْشَّنلا

اَّنَّكَم ،اَّنِإ اًرْكِذ ُهْنِم ْمُكْيَلَع وُلْتَأَس ْلُق ِنْيَنْرَقْلا يِذ ْنَع َكَنوُلَأْسَيَو }-10
.{ اًبَبَس ٍءْيَش ِّلُك ْنِم ُه اَنْيَتآَو ِضْرَأْلا يِف ُهَل
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سماخلا لصفلا

ةلمجلا هبش

ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا
: ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا

، رورجملا و راجلا و فرظلا ىلع ةيمستلا هذه نوقلطي ةاحنلا و
اناك ءاوس - امهنأ اهنم ؛ بابسأ ىلإ عجري ةلمجلا هبشب اهتيمستو
امنإو الم، كلا يف ال قتسم ىنعم نايدؤي -ال نيمات ريغ وأ نيمات

- اهنمو ، ةلمج هبش وأ ةصقان ةلمج امهنأكف ، ايعرف ىنعم نايدؤي
لقتنيو ، ةلمجلا نع نابوني امهنأ - مهدنع األمه ببسلا وه اذهو

: لوقت نيح تنأف . مهيأر يف امهيقلعتم ريمض امهيلإ
. كدنع ديز وأ تيبلا يف ديز

.ف كدنع رقتسا ديزو ، تيبلا يف رقتسا ديز وه: كالكم ىنعم نإف
لعفلا نم نوكتي يذلا ربخلا نع انه نابوني فرظلا و رورجملا و راجلا
نأ امك ، عضوملا اذه لثم يف ةلمجلا ب ناهيبش امهنأ ،يأ هلعافو

و راجلا و فرظلا يف ارمضم لقتنا دق لعفلا يف رتتسملا ريمضلا
. رورجملا

ثمال: لوقنف ؛ قلعتمب اقلعتي نأ الدب رجلا فرحو فرظلا -
. رمتؤملا رضحيل ةرئاطلا ب قشمد ىلإ ةرهاقلا نم ديز رفاس

. رفاسب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةرهاقلا نم

. رفاسب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : قشمد ىلإ
. رفاسب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةرئاطلا ب

ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف رضحيو رج، فرح :لاالم رضحيل
رجبلاالم. لحم يف لوؤملا ردصملا .و ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم

. رفاسب قلعتم ةلمجلا هبشو
ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا

؟ قلعتلا ىنعم وه امف
ناصقن ممتي يعرف ىنعم ىلع ديالن رورجملا و راجلا و فرظلا نإ

يعرفلا ىنعملا اذه نأ ؛يأ ههبشي ام وأ لعفلا هيلع لدي يذلا ىنعملا
ثدح ىلع لدي ههبشي امو لعفلا هب،و قلعتي ؛يأ لعفلا ىنعمب طبتري
، ناكم يف وأ نامز يف ثدحي امنإو ، غارف يف ثدحي ال ثدحلا ،و
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اذإف . اضيأ يوغل ليلحت وه امنإو ، افرص ايفسلف ال يلحت كلذ سيلو
نأ نكمي لقتسم ىنعم ىلع ةلمجلا هذه تلد ديز. رفاس ثمال: تلق
ىلع انه فرظلا لد . ةعمجلا موي ديز رفاس : تلق اذإف . هيلع رصتقن
اديدج ىنعم هانعم ىلإ فيضي ؛ألهن رفاس لعفلا ب طبترم يعرف ىنعم
ةعمجلا موي يف ثدح "دق رفسلا " وهو ثدحلا اذه نأ مهفن اننإ ،مث
نإف ، تيبلا مامأ ديز فقو : تلق نإ كلذكو . نيعم نامز يف يأ

ىلإ ةفاض ،باإل لعفلا ىنعم ىلإ هفيضي ديدج ىنعم ىلع لدي فرظلا
يذلا نيعملا ناكملا يف عقو دق لعفلا هيلع لدي يذلا ثدحلا نأ

، قشمد ىلإ ةرهاقلا نم ديز رفاس : تلق اذإ اذكهو . فرظلا هددحي
دالهتل ىلإ ةفاض ،باإل ديدج ىنعم ىلع لدي "نم" رجلا فرح نإف

، ناكملا اذه نم هثودح أدب دق لعفلا هيلع لدي يذلا ثدحلا نأ ىلع
... ناكملا اذه دنع يهتني ثدحلا نأ "يأ اآلرخ"ىلإ فرحلا كلذكو

. اذكهو
هيلع لدي يذلا ثدحلا ب ةلمجلا هبش طابترا نع ةرابع نذإ قلعتلا ف
هيف عقي يذلا " زيحلا " ىلع دالهتل ىلإ ةفاض ،باإل ههبشي ام وأ لعفلا

. لعفلا
دعب نيعقاولا رورجملا و راجلا و فرظلا يف لوقن ساس اذهاأل ىلعو
ربخ، فوذحمب ناقلعتم امهنإ : ةلمجلا ىنعم هعم ناممتيو أدتبملا
لدي امب اقلعتي نأ -الدب حص األ ىلع - امهن ؛أل ةقيقح ربخلا امه اسيلو
نأ ،الدب تيبلا مامأ ديز وأ تيبلا يف ديز : لثم ةلمجف ، ثدحلا ىلع
وأ تيبلا يف " رقتسا وأ ناك وأ رقتسم وأ نئاك " ديز : اهريدقت نوكي

. تيبلا مامأ

ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا

ةلمجلا هبش دعن -نأ نيثدحملا ضعب هديؤيو - ءامدقلا ضعب ىريو
ام عمو ، فوذحم ربخب اقلعتم سيل ،يأ هتاذب اربخ عقاولا اذه عقاولا

ىنعملا كردي نأ يغبني صصختملا نإف ريسيت نم يأرلا اذه يف
فوذحمب ةلمجلا هبش قيلعت نم ءامدقلا ةرهمج هيلإ ىمر يذلا

ىلع امهسفنب الديالن رورجملا و راجلا و فرظلا نأ ىلع ادامتعا
اذه نإ .مث ثدحب امهطابتراب ىنعم ىلع ديالن امنإو ، لقتسم ءيش
وأ دوجوم " ماع؛يأ نوك ىلع لد إالاذإ فذحي ال فوذحملا ربخلا

إوال رهظي نأ الدب هنإف صاخ نوك ىلع لد اذإ امأ ." رقتسم وأ نئاك
رهظي نأ ،الدب تيبلا يف ضيرم ديز : لثم ، هديرت يذلا ىنعملا عاض
قباسلا عضوملا يف هدوجو ىلع لدي عضوم يف هروهظو انه. ربخلا
دوجوم " ىنعم ىلع طقف لدي هنأ طاملا هل انمهف ةلوهسل فذح هنكل

." نئاك وأ
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ىرن ال اننإ ،لب ةيبرعلا ةلمجلا بيكرت مهف يف مهم قلعتلا اذه نإ
مهيلع هضرع نسحأ اذإ قلعتلا عوضوم ةئشانلا ماهفإ يف ةبوعص

ثدحلا ىنعم مهماهفإ - رسيلا ةياغ روسيم كلذو - انعطتسا اذإو
يغبني قلعتملا :نإ انريبعتك " ةيوحنلا تاحلطصملا طبر عم هعوقوو
سرادلا عيطتسي ىتح اهضومغ اهنع طيمت ةلثمأب " اقتشم نوكي نأ

. ةلعتفم رارسأ نم اهطيحي امب روعش نود هسفن ءاقلت نم اهلا معتسا
ةقباسلا ةلثم يفاأل امك لعفلا وه ةلمجلا هبش هب قلعتي يذلا ءيشلا و

: لثم ، ثدحلا ىنعم لمحت ةملك لك نم لعفلا هبشي ام ،وأ
: لثم ، ردصملا أ-

يلال. راطقلا يف رفسلا بحأ
." رفسلا " ردصملا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : راطقلا يف

." رفسلا " ردصملا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نامز فرظ يلال:
: لثم ، لعفل ا مسا ب-

. نيقفانملا نم ٍّفُأ
ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا

"فأ". لعفلا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : نيقفانملا نم
: لثم ، لعافلا مسا جـ-

. ةرئاطلا ادغب رفاسم ديز
." رفاسم " لعافلا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نامز فرظ ادغ:

." رفاسم " لعافلا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةرئاطلا ب
: لثم ، لوعفملا مسا د-

. رصم يف روشنم باتكلا اذه
لوعفملا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : رصم يف

." روشنم "
: لثم ، ةهبشملا ةفصلا هـ-

. فقوم لك يف عاجشو ميرك ديز
، ميرك " ةهبشملا ةفصلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج لك: يف

." عاجش
: لثم ، ناكملا و نامزلا مسا و-

انلا. ألفط بعلملا تناك ضر األ هذه
." بعلم " ناكملا مساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج انلا، ألفط

: لثم ، قتشمب لوؤم دماج مسا ز-
لا. تقلا يف األدس ديز

ءيرج " ليوأتب باألدس قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج لا: تقلا يف
." مادقم وأ

اآلةيت: عضاوملا يف كلذو ، فوذحمب ةلمجلا هبش قلعتي دقو -
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: لثم ، اموهفم نوكي أ-نأ
. نطولا اذه يتايحب

هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : يتايحب
يد". "فأ

: لثم ، ليلد هيلع لدي ب-نأ
ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا

. ةيردنكس اإل ىلإف مداقلا رهشلا ،امأ ةرهاقلا ىلإ مويلا رفاسأ
." رفاسأ " لعفلا ب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نامز فرظ : مويلا
هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، نامز فرظ : رهشلا

. رفاسأ
فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةيردنكس اال ىلإ

. رفاسأ هريدقت
: لثم اربخ، عقي جـ-نأ

. تيبلا يف ديز
يف ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : تيبلا يف

عفر. لحم
. تيبلا يف ديز ناك

يف ناك ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : تيبلا يف
. بصن لحم

. تيبلا يف اديز نإ
يف نإ ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : تيبلا يف

عفر. لحم
: لثم ةفص، عقي د-نأ

. ةكم نم لجر اذه
لحم يف " لجر لـ" ةفص فوذحمب قلعتم رورجمو راج ةكم: نم

عفر.
. يكم لجر اذه يأ:

: لثم حاال، عقي هـ-نأ
خإالهص. يف لجرلا مرتحأ

يف " لجرلا نم" حلا فوذحمب قلعتم رورجمو راج خإالهص: يف
. بصن لحم

. اصلخم هنوك حةلا لجرلا مرتحأ يأ:
ةلص: عقي و-نأ

. بيرغ تيبلا يف يذلا لجرلا

ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا
نماإل هل لحم ال ةلص فوذحمب قلعتم رورجمو راج : تيبلا يف
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. بارع
برش ضيرمل لوقت نأك ، هفذح ىلع ىرج دق لا معتس اال نوكي ز-نأ
:ب جوزت قيدص ،وأ ةحصلا :ب اماعط لوانت افيض ،وأ ءافشلا :ب ءاود

. نينبلا و ِءاَفِّرلا
هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ءافشلا ب

. تبرش
هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةحصلا ب

. تلكأ
هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ءاَفِّرلا ب

. تجوزت
تهللا. :وهللاوأ لثم ءاتلا وأ واولا ب مسقلا حةلا يف كلذكو
هريدقت فوذحم لعفب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج وهللا:

. مسقأ
دقو ، رورجملا و راجلا و فرظلا نمضتي ةلمجلا هبش نأ رهظ دقف دعبو

رصقنو ، ةيلعفلا ةلمجلا نم صاخلا هعضوم يف فرظلل انضرع
: رورجملا و راجلا ىلع يلا تلا ثيدحلا

سيلو . هريغ يف ىنعم ىلع لد ام وه فرحلا :نإ ةاحنلا لوقي -1
ةاحنلا هيلع،و لدي ىنعم فرحلل ؛ألن ةلماك ةحص احيحص كلذ

نإو ، ءادتب وأاال ضيعبتلا ديفي "نم"ثمال فرح :نإ نولوقي مهسفنأ
ءامس يفاأل رثؤي هسفن فرحلا نأ نع ال ضف خلإ ... ةياغلا ديفت " "ىلإ
ثملا برقأو ، ضيقنلا ىلإ اهبلقي وأ اهيناعم ريغي ثيحب واألعفلا؛

رجلا فورح لا معتساو نع"، بغرو يف، بغر ": انلوق كلذ ىلع
يف نوكي يذلا رجلا فرح .نإ اهعيمج تاغللا يف يعامس لا معتسا
يف ىنعم ىلع لد "ام هنإ : لوقن نأ هيف يفكي ال ةلمج هبش ةيبرعلا

سرد ىلإ هعم جاتحي يوغللا لا معتس يفاال ةيمهأ "؛ألنهل هريغ
هنع. ثيدحلا لا جم انه سيل ٍّنأتم

ال ىنعملا اذه نإف ، ىنعم ىلع لدي ناك نإ رجلا فرح نأ قحلا و
َّمَث نمو ، ثادح نماأل ثدح عم هطابتراب إال احيحص اروصت روصتي

. ليلق ذنم اهيلإ انرشأ يتلا قلعتلا ةركف ترهظ
ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا

: ماسقأ ثالةث ىلع رجلا فرحو
. يلصأ فرح أ-
. دئاز فرح ب-

. دئازلا ب هيبش فرح ج-

ايعرف ىنعم ةلمجلا ينكر ىلإ فيضي يذلا وهف يلص األ فرحلا امأ أ-
ةلثم يفاأل هانيب يذلا وحنلا ىلع اقلعتم نوكي نأ ،والدب اديدج
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. ةقباسلا
ايعرف ىنعم ةلمجلا ينكر ىلإ فيضي ال يذلا وهو ، دئازلا فرحلا ب-

كلا يف هدوجو نأ وأ ىنعملا نم خٍلا هنأ هتدايز ىنعم سيلو ، اديدج
. ةلمجلا ءازجأ نيب طبرلا ةيوقتو ديكوتلا ديفي امنإو ، همدع لثم الم

. قلعتي ال وهو
. قلعتي ال هنكل ىنعم فيضي يذلا وهو ، دئازلا ب هيبشلا فرحلا ج-

-لاالم ءابلا نم- يه: هدئاوزو ةيلصأ لمعتست يتلا رجلا فورح -2
. فاكلا -

واال لومشلا ىلع دللالةل وأ ديكوتلا ىلع دللالةل ةدئاز لمعتست ْنِم:
ام وأ يفنب ةقوبسم نوكت نأ ةدئاز اهلا معتسا يف طرتشيو ، قارغتس

. ةركن اهدعب رورجملا االمس نوكي نأو ، ههبشي
: لثم أدتبملا هلصأ ام وأ أدتبملا لبق دادزت يهو

نمفالح. لمهملل ام
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم يفن فرح ام:

يف م دقم ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : لمهملل
عفر. لحم

. دئاز رج فرح نم:
ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم رخؤم أدتبم فالح:
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا

. دحأ نم تيبلا يف ناك ام
. يفن فرح ام:

. صقان ضام لعف ناك:
ناك ربخ فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : تيبلا يف

. بصن لحم يف مدقم
. دئاز رج فرح نم:

لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ناك مسا : دحأ
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب

: لثم ، لعافلا لبق دازتو
؟ دحأ نم ءاج له

. ماهفتسا فرح له:
. ضام لعف ءاج:

. دئاز رج فرح نم:
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : دحأ

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب
: لثم هب، لوعفملا لبق دازتو

؟ دحأ نم ىرت له
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. ماهفتسا فرح له:
. تنأ هريدقت ابوجو رتتسم ريمض هلعافو ، عراضم لعف : ىرت

. دئاز رج فرح نم:

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : دحأ
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا

: لثم ، قلطملا لوعفملا لبق دازتو
. هءازج دجو خإالصإال نم ناسنإ صلخأ ام

. دئاز رج فرح نم:
اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم قلطم لوعفم خإالص:

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا
: ةيلا تلا عضاوملا يف ، ديكوتلل دازت يهو : ءابلا

: لثم ، أدتبملا لبق
. ملعلا كبسحب

. دئاز رج فرح : ءابلا
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : كبسح
فاضم رج لحم يف لصتم ريمض فاكلا ،و دئازلا رجلا فرح ةكرحب

. هيلإ
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : ملعلا

: لثم ، ةيئاجفلا "اذإ" دعب عقاولا أدتبملا يف اريثك دازتو
. فقاو ديزب اذإف تجرخ

. دئاز رج فرح : ءابلا
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم ديز:

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : فقاو

: ربخلا لبق دازتو
. ليخبب ديز ام
. يفن فرح ام:

ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. دئاز رج فرح : ءابلا
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ربخ : ليخب

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب
نوكيف ، سيل لمع ىلع ةلماع "ام" بارعإ زوجي لا ثملا اذه "يف
." مهدنع لضف وهاأل بارع اإل اذهو ، بصن لحم يف ربخلا

. ليخيب ديز سيل
. صقان ضام لعف : سيل
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. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا ديز:
. دئاز رج فرح : ءابلا

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم سيل ربخ : ليخب
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا

: لعافلا لبق
. اظعاو توملا ب ىفك

. ضام لعف : ىفك
. دئاز رج فرح : ءابلا

لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : توملا
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : اظعاو
. بجعتلا يف هب" لعفأ " ةغيص يف ابوجو لعافلا لبق دازتو

! يبرعلا ب مركأ
األرم. ةغيص ىلع ءاج ضام لعف : مركأ

دئاز رج فرح : ءابلا
ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا

لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : يبرعلا
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب

: لثم هب، لوعفملا لبق دازتو
. هولدب ديز ىلدأ

. ةكرعملا يف هشويج لكب ودعلا ىقلأ
عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم ولد دئاز، رج فرح ءابلا : هولدب

ريمض ءاهلا ،و دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم
. هيلإ فاضم رج لحم يف لصتم

عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم دئاز،لك: رج فرح ءابلا : لكب
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم

اآلةيت: عضاوملا يف ، ديكوتلا ديفت اهتدايزو لاالم:
: لثم ،" دارأ " لعف دعب ريثك كلذو هب، لوعفملا لبق

. ملعلا اذه يف صصخت أل ديرأ
رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم عراضم لعف : ديرأ

انأ. هريدقت ابوجو
. دئاز رج فرح لاالم:

ةحتفلا هبصن ،عوالةم ةرمضم نأب بوصنم عراضم لعف : صصختأ
انأ. هريدقت ابوجو رتتسم ريمض لعافلا ،و ةرهاظلا

هب. لوعفم بصن لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا و
وه لوؤملا ردصملا الهب،و وعفم بلطي دعتم لعف "" ديرأ " لعف "

لاالم". هلبق تديز دقو لوعفملا
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يف كلذو ، ةاحنلا ضعب يأر يف هيلإ فاضملا و فاضملا نيب دازتو
: لثم

كل. الابأ
ةلمجلا هبش : سماخلا لصفلا

. سنجلل ةيفان ال:
. فاضم ألهن باألفل بوصنم ال مسا ابأ:

. دئاز رج فرح لاالم:
. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ريمض : فاكلا

إال بصني ال وهو ال، مسا بصن ةدئازلا لاالم ىلإ مهاعد يذلا "و
ريمضلا و ةمحقم لاالم اودع كلذ ىلعو . فاضملا ب اهيبش وأ افاضم

." هيلإ افاضم
اهتدايز ىري مهضعب نكل ، ةاحنلا ةرهمج يأر يف دادزت ال يهو : فاكلا

ىلا: عت هلوق وحن يف ليوأتلا فوخ
.{ ٌءْيَش ِهِلْثِمَك َسْيَل }

. صقان ضام لعف : سيل
. دئاز رج فرح : فاكلا

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم سيل ربخ : هلثم
رج لحم يف لصتم ريمض ءاهلا .و دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا

. هيلإ فاضم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا : ءيش

ةيلصأ اهبارعإ نأ اآلةي هذه يف ةدئاز اهدع ىلإ مهاعد يذلا "و
." ليثمتلا نع هزنت هناحبس "هلل لثم " دوجوب داقتع اال ىلإ يدؤيس

تاملك اهيلإ فيضي مهضعبو وه"َّبُر"، دئازلا ب هيبشلا فرحلا -3
. اعئاش اال معتسا لمعتست وال اهيلع اقفتم سيل ىرخأ

؛ ةلمجلا يف نئارقلا هيلع لدت ام بسح ليلقتلا و ريثكتلا ديفت و"َّبُر"
وهو ، اديدج ىنعم ديفي ؛ألهن دئازلا ب اهيبش افرح ةاحنلا اهدع كلذلو
ال ديدجلا ىنعملا اذه ؛ألن ءيشب قلعتي ال هنكل ، ليلقتلا وأ ريثكتلا

. ناكملا و نامزلا هيوتحي امك ثدحلا يوتحي
: لثم ، ةركنلا رهاظلا االمس لبق -غابلا- دازت يهو

. ينغ نم دعسأ ريقف َّبُر
. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:

لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : ريقف
. دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : دعسأ
: لثم ، هدعب زييمت هرسفي بئاغ درفم ريمض لبق دازت دقو

طبالت. وأ ةلطب طبأاالوأ وأ نيلطب طبالوأ هبر
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. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:
ربخلا ،و أدتبم عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا

. دوجوم وأ نئاك هبر : هريدقت فوذحم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طبال:
ةيبارعإ عقاوم هل نوكي ،لب أدتبم اهدعب ام نوكي نأ اطرش سيلو

: لثم ، ةفلتخم
. تأرق ديفم باتك َّبُر

. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:
لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : باتك

. دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا
. تعن : ديفم

. لعافو لعف : تأرق
. يلع أرق ةحيحص ةءارق بر
. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم قلطم لوعفم : ةءارق
. دئازلا ب هيبشلا ارجل فرح ةكرحب لحملا

. تعن : ةحيحص
. لعافو لعف يلع: أرق

وأ درفم ؛ تعن ىلإ جاتحي اهدعب يتأي يذلا ةركنلا نأاالمس بلغ واأل
رجلا يأب االمس ظفل ىلع امإ انه تعنلا برعيو ، ةلمج هبش وأ ةلمج
برو " اديفم "وأ تأرق ديفم باتك :"بر لوقنف ، هلحم ىلع امإو

."" ًةحيحص وأ" يلع أرق ٍةحيحص ةءارق
: لثم ، ءادنلل يتلا ايب وأ ةيحاتفتس "بر"أبالاال قبست دق

. ينغ نم دعسأ ريقف بر أال
. اناميإ هداز نمؤم َّبُر اي

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم حاتفتسا فرح أال:
ىدانملا ،و بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم ءادن فرح اي:

." نمؤم بر موقاي " هريدقت فوذحم
ذئنيح بلغ ،واأل لمعلا نع اهفكتف ، ةدئازلا "بر""ام" قحلت -دق

: ةيلعفلا ةلمجلا ىلع اهلوخد
. بوذكلا قدص امبر

. دئازلا ب هيبش رج فرح بر:
. فاك فرح ام:

. لعافو لعف : بوذكلا قدص
يلقال، "و"لب" ءاتلا بلغ،و" يفاأل " واولا " اهلحم لحيو بر فذحت -

: لثم
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. تلباق ٍلهك ٍلجرو
. دئازلا ب هيبش رج فرح بر واو : واولا

لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : لجر
. دئازلا ب هيبشلا رجلا فرح ةكرحب لحملا

. تعن : لهك
. لعافو لعف : تلباق

يلي: ام اهرهشأ عضاوم يف رجلا فرح فذح زوجي -4
،وأ"َّنأ" لعفلا نم"ْنَأ"و ال وؤم اردصم رورجملا نوكي أ-نأ

: لثم ، اهيلومعمو
ديز. ينروزي نأ عمطأ

. بصنو يردصم فرح نأ:
،و ةرهاظلا ةحتفلا هبصن عوالةم نأب بوصنم عراضم لعف : روزي
ريدقتو " فوذحم فرحب رج لحم يف لعفلا و نأ نم لوؤملا ردصملا

ديز". ةدايز يف عمطأ : ةلمجلا
. حجان كنأ تدعس

. لعافو لعف : تدعس
. بصن لحم يف اهمسا فاكلا ،و بصنو ديكوت فرح : كنأ

. عوفرم نأ ربخ : حجان
فوذحم فرحب رج لحم يف اهيلومعمو نأ نم لوؤملا ردصملا و

." كحاجنب تدعس : ةلمجلا ريدقتو "
: ةيردصملا "يك" ىلع ةلخادلا ليلعتلا الم فرحلا نوكي ب-نأ

. سردأ يك ةرهاقلا ىلإ ترفاس
. بصنو يردصم فرح يك:

. بوصنم عراضم لعف : سردأ

فوذحم فرحب رج لحم يف لعفلا و يك نم لوؤملا ردصملا و
." ةساردلل ترفاس : ةلمجلا ريدقتو "
: لثم ، مسق لا فرح نوكي جـ-نأ

كل. نصلخ أل كتايح
ريدقتو " ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم فوذحم فرحب رورجم : ةايح

." كتايحب : ةلمجلا
ةلثمأ ترم دقف رجلا فرح اهيف فذحي يتلا ىرخ األ عضاوملا امأ

. باتكلا اذه نم ةقرفتم عضاوم يف اهلا معتسا عيشي يتلا نم
: يتأي ام برعأ : بيردت

.{ اًدَحَأ ِهَّللا َعَم اوُعْدَت اَلَف ِهَّلِل َدِجاَسَمْلا َّنَأَو }-1
ْنِم يِرْجَت ٍتاَّنَج ْمُهَل َّنَأ ِتاَحِلا َّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمآ َنيِذَّلا ِرِّشَبَو }-2

.{ ُراَهْنَأْلا اَهِتْحَت
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اَلَف َرَمَتْعا ِوَأ َتْيَبْلا َّجَح ْنَمَف ِهَّللا ِرِئاَعَش ْنِم َةَوْرَمْلا َو اَفَّصلا 3-{َّنِإ
.{ ٌميِلَع ٌرِكاَش َهَّللا َّنِإَف اًرْيَخ َعَّوَطَت ْنَمَو اَمِهِب َفَّوَّطَي ْنَأ ِهْيَلَع َحاَنُج

.{ َّنُهوُحِكْنَت ْنَأ َنوُبَغْرَتَو }-4
ِدِجْسَمْلا ىَلِإ ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِم اًلْيَل ِهِدْبَعِب ىَرْسَأ يِذَّلا َناَحْبُس }-5

.{ ُريِصَبْلا ُعيِمَّسلا َوُه هَّنِإ اَنِتاَيآ ْنِم ُهَيِرُنِل ُهَلْوَح اَنْكَراَب يِذَّلا ىَصْقَأْلا
ِرْدَقْلا ُةَلْيَل ، ِرْدَقْلا ُةَلْيَل اَم َكاَرْدَأ اَمَو ، ِرْدَقْلا ِةَلْيَل يِف ُهاَنْلَزْنَأ 6-{اَّنِإ

ٍرْمَأ، ِّلُك ْنِم ْمِهِّبَر ِنْذِإِب اَهيِف ُحوُّرلا َو ُةَكِئاَلَمْلا ُلَّزَنَت ٍرْهَش، ِفْلَأ ْنِم ٌرْيَخ
.{ ِرْجَفْلا ِعَلْطَم ىَّتَح َيِه ٌماَلَس

.{ ْمُهَل َتْنِل ِهَّللا َنِم ٍةَمْحَر اَمِبَف }-7
.{ اَنْيَلَع ُهَّللا َكَرَثآ ْدَقَل ِهَّللا 8-{َت

.{ ِديِبَعْلِل ٍماَّلَظِب َكُّبَر اَمَو }-9
.{ ِةَكُلْهَّتلا ىَلِإ ْمُكيِدْيَأِب اوُقْلُت 10-{اَلَو

ةيقيبطت تاقرفتم (2) مقر قحلم

. ةرهاظلا ةرسكلا ةرج عوالةم ءابلا ب رورجم ةتس:
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم لا: جر

:"8" ددعلا لا معتسا ىلإ سرادلا رظن تفلن : هيبنت
: هؤاي تيقب افاضم ناك -اذإ

تانب َينامث تيأر ٍلا جر ُةينامث ءاج
عم هؤاي تيقب اركذم ادودعم دصقت تنأو فاضم ريغ ناك -اذإ

: هثينأت
ةينامث لا جرلا نم تيأرو ةينامث لا جرلا نم ءاج

االمس ةلماعم لموع اثنؤم ادودعم دصقت تنأو فاضم ريغ ناك -اذإ
: لثم : رجلا و عفرلا يف هئاي فذحب ؛يأ صوقنملا
اًينامث تيأرو ٍنامثب تررمو ٍنامث تانبلا نم تءاج

: لوقتف فرصلا نم هعنم بصنلا يف زوجيو
. َينامث تانبلا نم تيأر

نعثالةث لقي ال ددع ىلع لدت يهو " عضب " ةملك عونلا اذهب قحتلي -
: هسفن لا معتس اال لمعتستو ، ةعست ىلع ديزي وال

لا. جر ةعضب تءاج
. تانب عضب تءاج

هدرم ثينأتلا و ريكذتلا رابتعاو ، دودعملا فلا خي انلق- -امك ددعلا اذه
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: لوقتف ، درفملا ىلإ امئاد
. تامامح ةسمخ هذه

وهو " مامح وه" درفملا نكلو سملا، ثنؤم عمج " تامامح " ةملك "
." ددعلا انثنأ كلذلو ؛ ركذم

ةيتف ةعبرأ ةيدوأ ةسمخ يلٍلا عبس : لوقت اذكهو
د12،11: دعلا جـ-

،و ةرشع ددعلا مث نانثاو دحاو ددعلا : نيأزج نم بكرم ددعلا اذه
دحأ " برعيو ، اثينأتو اريكذت دودعملا عم اقفاوتي نأ الدب نآزجلا

األلو ءزجلا برعيف رشع انثا ،امأ نيأزجلا حتف ىلع ءانبلا "ب رشع
يلا: تلا وحنلا ىلع ىنثملا بارعإ

جرال. َرشع َدحأ ءاج
عفر. لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم لعاف : رشع دحأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت جرال:
جرال. َرشع َدحأ تيأر

. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم هب لوعفم : رشع دحأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت جرال:

جرال. َرشع َدحأب تررم
رج. فرح : ءابلا

. ءابلا رجب لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم : رشع دحأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت جرال:

اتنب. َةرشع ىدحإ تءاج

ىدحإ " عفر لحم يف نيأزجلا حتفلا ىلع ينبم لعاف : ةرشع ىدحإ
." رذعتلا هروهظ نم عنم ردقم حتف ىلع ينبم

يف: اذكهو
اتنب. ةرشع ىدحإ تيأر

اتنب. ةرشع ىدحإب تررم
جرال. رشع انثا ءاج

يف حتفلا ىلع ينبم األفل هئزج يف باألفل عوفرم لعاف : رشع انثا
. يناثلا هئزج

ع ينبم ىنثملا نون لدب : رشع بارعإ نيبرعملا دنع عيشي : ةظوحلم "
." بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىل

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت جرال:
جرال. رشع ينثا تيأر

ىلع ينبم األلو، هئزج يف ءايلا ب بوصنم هب لوعفم : رشع ينثا
. يناثلا هئزج يف حتفلا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت جرال:
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جرال. رشع ينثاب تررم
رج. فرح : ءابلا

ينبم األلو، هئزج يف ءايلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : رشع ينثا
. يناثلا هئزج يف حتفلا ىلع

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت جرال:
اتنب. ةرشع اتنثا تءاج

حتفلا ىلع ينبم األلو، هئزج يف باألفل عوفرم لعاف : ةرشع اتنثا
. يناثلا هئزج يف

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت اتنب:
يف: اذكهو

اتنب. ةرشع يتنثا تيأر
اتنب. ةرشع يتنثاب تررم

:19-13 نم ددعلا د-
األلو ءزجلا " ةرشع عم ةعست ىلإ "ثالةث نيأزج نم بكرم ددعلا اذه

ىنبُيو هل اقفاوم نوكي يناثلا ءزجلا ،و هلصأك دودعملل افلا خم نوكي
: نيأزجلا حتف ىلع

جرال َرشع ثالَةث ءاج
عفر. لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم لعاف : رشع ثالةث

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت جرال:
اتنب. َةرشع َعبرأ تيأر

. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم هب لوعفم : ةرشع عبرأ
. اًلجر َرشع َةعستب تررم

رج. فرح : ءابلا
. ءابلا رجب لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم : رشع ةعست

اال لمعتستو ، اضيأ بيكرتلا اذه " ةرشع عم" " عضب " ةملك بكرت -
: هسفن لا معتس

جرال. َرشع َةعضب ءاج
. لعاف عفر لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم لعاف : رشع ةعضب

اتنب. َةرشع َعضب تيأر

. بصن لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم هب لوعفم : ةرشع عضب
:90-20 نم ددعلا هـ-

ال وهو ، ةيبرعلا يف ةرشع دقعلا ؛ألن دوقعلا ظافلأ ىمسي ددعلا اذه
: هبارعإ برعيو ملا سلا ركذملا عمجب قحلم ؛ألهن اثينأتو اريكذت ريغتي

جرال. نورشع ءاج
. واولا ب عوفرم لعاف : نورشع

اتنب. نيث ثال تيأر
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. ءايلا ب بوصنم هب لوعفم : نيث ثال
جرال. نيسمخب تررم

رج. فرح : ءابلا
. ءايلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : نيسمخ

ذخأيف ةعست ىلإ نمثالةث ددعلا ىلع واولا ب ددعلا اذه فطعي -دق
. روكذملا همكح اهنم لك
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عباوتلا

ىلع ةلمجلا عونب طبترت ال ألاهن ملاالقح يف عباوتلا عضن نحنو
ةلمجلا اآلننأ فرعت تنأو ، باتكلا جهنم هاضتقا يذلا وحنلا

و أدتبملا ؛ك دمعلا ىمست يتلا يه ةيساسأ ناكرأ نم نوكتت ةيبرعلا
ةلمجلا يف هبئان وأ لعافلا و لعفلا ،و ةيمس اال ةلمجلا يف ربخلا

و ليعافملا ؛ك ناكر األ هذه ىلع ديزت الت ضف نم نوكتتو ، ةيلعفلا
خلإ. ... زييمتلا و لا حلا

عفرلا يه ةيبارعإ ةيصخش التاهل ضفلا و دمعلا نأ كل حضو دقلو
اهددصب نحن يتلا عباوتلا ثمال،امأ لوعفملا يف بصنلا و أدتبملا يف
اهبارعإ يف اهعوبتمل ةعبات يه ؛ذإ ةيصخشلا هذه لثم اهل تسيلف

يلا: تلا وحنلا ىلع اهميسقت نكميو . امهريغ وأ بصن وأ عفر نم
: تعنلا -1

: ناعون وهو
. يقيقح تعن أ-
. يببس تعن ب-

لك يف هعبتيو ، هيلع اقباس امسا تعني يذلا وهو : يقيقحلا تعنلا أ-
و دارف اإل يفو ، ريكنتلا و فيرعتلا يفو ، ثينأتلا و ريكذتلا يف ؛ ءيش

: لوقتف ، بارع اإل يفو ، عمجلا و ةينثتلا
. ُدهتجملا ُبلا طلا حجن

. ُةدهتجملا ُةبلا طلا تحجن
خلإ. ... نودهتجملا الُب طلا حجن

تعنلا
ثالايث،أوال هلعف نوكي نأ امهأ طورشب اردصم تعنلا نوكي -دق
إال توعنملا قباطي ال هنأ ،يأ ريكذتلا و دارف اإل مزتليف ، ايميم نوكي

: لثم ، ريكنتلا و فيرعتلا يفو بارع يفاإل
. ٌلدع ٌمكاح اذه

. ٌلدع ٌماكح ؤهالء
نوكي نأ زوجي هتعن نإف ، لقاع ريغ ركذم عمج توعنملا ناك -اذإ

: لثم ، اثنؤم ريسكت عمجو ساملا، ثنؤم عمجو اثنؤم ادرفم
. ٌةيلا ع ٌتويب هذه
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. ٌتايلا ع ٌتويب هذه
ٍلا. وع ٌتويب هذه

، ابوصنم ادرفم "11-99"يأ ددعلا دعب ازييمت توعنملا تناك -اذإ
: لوقنف ، اعمج نوكي نأو ، ادرفم نوكي نأ تعنلا يف زوجي هنإف

. ادهتجم طابلا رشع ةعبرأ حجن
. َنيِدهتجم طابلا رشع ةعبرأ حجن

هجو ىلع هيلع قباسلا االمس تعني ال وهو : يببسلا تعنلا ب-
هنكل ،" اضيأ اتوعنم يوحنلا طصالح يفاال ىمسي ناك نإو " ةقيقحلا
ريمض ىلع ال متشم هب اعوفرم نوكيو ، هدعب يتأي ارهاظ امسا تعني

؛ يببسلا ىمسي يذلا وه ريخ االمساأل اذهو ، قباسلا االمس ىلع دوعي
: لوقت تنأف ام، ببسب قباسلا ب لصتي ألهن

. هُنبا ٌدهتجم ٌلجر اذه
حضاولا نمو ، توعنملا وه قباسلا اتعن،واالمس تعقو دهتجم ةملكف
ريمض هب لصتملا هب،و عوفرملا االمسلاالقح تعني انه تعنلا نأ

هجاآليت: ولا ىلع لا ثملا برعتو ، توعنملا ىلع دوعي
تعنلا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح اذه:اه:
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذو:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : لجر
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن : دهتجم

ىلع ينبم لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : هنبا
. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا

. هُنبا ٌبوبحم ٌلجر اذه
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن : بوبحم

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف بئان : هنبا
: طقف نيئيش يف " قباسلا "يأاالمس توعنملا عبتي يببسلا تعنلا و

. بارع 1-اإل
. ريكنتلا و فيرعتلا -2

، ثينأتلا و ريكذتلا وه طقف دحاو ءيش يف االمسلاالقح عبتيو
: لوقتف

. هُنبا ٌدهتجم ٌلجر اذه
. هُتنبا ٌةدهتجم ٌلجر اذه

: لوقتف ، تعنلا دارفإ بجو ىنثم وأ ادرفم االمسلاالقح ناك -اذإ
. هنبا دهتجم لجر اذه

هانبا دهتجم لجر اذه

ساملا،فاأل ثنؤم عمج ساملا،وأ ركذم عمج االمسلاالقح ناك اذإو -
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: لوقنف ، ادرفم تعنلا نوكي نأ لضف
. هوبحم صلخم لجر اذه

. هتانب ةدهتجم لجر اذه
، عمجلا وأ دارف اإل تعنلا يف زوجي هنإف ريسكت عمج ناك اذإ امأ -

: لوقتف
هؤانبأ م يرك نطو اذه

تعنلا
: ةلمجلا و درفملا تعنلا

،وأ ةلماعلا ةقتشملا ءامس نماأل نوكي نأ بجيو : درفملا تعنلا -1
. قتشمب لوؤي امم

: قتشمب لوؤت ألاهن اتعن عقت يتلا ءامس األ نمو
: ةراش اإل مسا أ-

اذه. بلا طلا تأفاك
لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذو: ، هيبنت فرح اذه:اه:

. تعن بصن
: لصو ةزمهب أدبي يذلا لوصوملا مسا ب-

. دهتجا يذلا بلا طلا حجن
. تعن عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لوصوم مسا : يذلا

: ددعلا جـ-
. ةسمخ طالاب تأفاك

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم تعن : ةسمخ
هنأب توعنملا فصو اهانعم نوكيو اتعن، عقت ةفاضم تاملك كانه -

يه: تاملكلا هذهو هيلإ، فاضملا ىنعم يف ةياغلا ىلإ لصو
قح-يأ. دج- لك-

. صلخملا ُّلك صلخملا وه
. صلخم ُّدِج قيدص وه

. ماركإ َّقَح اماركإ هتمركأ
. لداع أُّي لداع رمع

تعنلا
ةركن دعب تعقو اذإ ةيربخلا ةلمجلا نأ قبس : ةلمجلا تعنلا -2

طرشب اتعن، اهبارعإ زاج ةضحم ريغ ةركن دعب اتعن،وأ تبرعأ ةضحم
: لثم ، توعنملا ىلإ دوعي ريمضب طبترت نأ

. ليمج هتوص اينغم تعمس
. تعن بصن لحم يف " ليمج هتوص " ةيمس اال ةلمجلا

. أرقي طابلا تعمس
. تعن بصن لحم يف " أرقي " ةيلعفلا ةلمجلا

، تعن فوذحمب قلعتي هنإف ةضحم ةركن دعب ةلمجلا هبش عقو -اذإ
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: لثم
. رصم نم لجر اذه

. لجرل تعن فوذحمب قلعتم " رصم "نم ةلمجلا هبش
طصالح يفاال اتعن ىمسي ال هنإف توعنملا ىلع تعنلا مدقت -اذإ
يف ديدجلا هعقوم بسح تعنلا برعأ نيتفرعم ناك اذإف ، يوحنلا

دبال: توعنملا برعأو الم، كلا
ديز. دهتجملا حجن

. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حجن
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : دهتجملا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لدب ديز:
: لثم لا حلا ىلع تعنلا بصن نيتركن اناك نإو

. بلا ط ادهتجم حجن
. حتفلا ىلع ينبم ضام لعف : حجن

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم :حلا ادهتجم
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : بلا ط

ديكوتلا
: ديكوتلا -2
: ناعون وهو

. يونعم ديكوت -1
. يظفل ديكوت -2

: يونعملا ديكوتلا -1
: هظافلأ رهشأو

. ةماع - عيمج - اتلك -كال- نيع - سفن
، ةفرعم نوكي نأ يغبني يذلا دكؤملا اهقبسي نأ بجي ظافل األ هذهو
، دكؤملا ىلإ دوعي ريمض ىلإ فاضت نأو ، بارع يفاإل هقباطت نأو

: لوقنف
. هُسفن ديز ءاج

. هَسفن اديز تيأر
. هِسفن ديزب تررم

يناثلا يفو ، ةمضلا ب عوفرم ديكوت لااأللو ثملا يف " سفن " ةملك
. ةرسكلا ب رورجم ديكوت ثلا ثلا يفو ، ةحتفلا ب بوصنم ديكوت

: لوقنف دئاز، رج فرح دعب نيعلا و سفنلا ب ديكوتلا زوجي -
. هسفنب ديز ءاج

. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم دئاز رج فرح : ءابلا
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ديكوت : سفن

. دئازلا رجلا فرح ةكرحب
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. هيلإ فاضم رج لحم يف رسكلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءاهلا
: لوقنف ، ىنثملا ديكوتل " اتلكو "كال لمعتست -

كالامه. ناذاتس األ رضح

. امهيلك نيذاتس األ تيأر
امهيلك ن يذاتس باأل تررم

ديكو تلا
: لوقنف ، لومشلا ديكوتل " ةماع - عيمج "لك- ظافلأ لمعتست -

هَّلك. باتكلا تأرق
. مهُّلك نودهتجملا حجن

. مهَّلك نيدهتجملا تأفاك
. مهِعيمج نيبع بلاال تبجعأ

. مهُتماع الب طلا رضح
ال اهنإف دكؤملا ىلإ دوعي ريمض نود " اعيمج " ةملك تلمعتسا -اذإ

: لوقنف حاال برعت ،لب اديكوت برعت
. اعيمج الب طلا رضح

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم :حلا اعيمج
دعب بلغ يفاأل لمعتستو ، لومشلا ديكوت ديفت ىرخأ ظافلأ كانه -

يه: ظافل األ هذهو "لك"، ةملك
: لوقنف عَمُج، - نوعمجأ - ءاعمج - عمجأ

. َعمجأ هَّلك باتكلا تأرق
ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت لك:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت : عمجأ
. ءاعمج اهلك ةصقلا تأرق

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت لك:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت : ءاعمج

. نوعمجأ مهلك الب طلا رضح
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ديكوت لك:

. واولا ب عوفرم ديكوت : نوعمجأ
. ُعَمُج ن هلك تابلا طلا ترضح

ديكوتلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ديكوت لك:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ديكوت : عَمُج
لومشلا ديكوت ديفت تناك اآلن، لمعتست دعت مل ىرخأ ظافلأ ةمثو -

نمو ، عتبأ - عصبأ - عتكأ يه: ظافل األ هذهو ،" عمجأو "لك يتملك دعب
: وحنلا بتك يف ةعئاشلا ةلثم األ

. نوعتبأ نوعصبأ نوعتكأ نوعمجأ مهلك الب طلا رضح
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-ال ازراب مأ ارتتسم ناكأ ءاوس - عوفرملا لصتملا ريمضلا ديكوت دنع -
ايظفل اديكوت برعي عوفرم لصفنم ريمضب ديكوتلا نع هلصف نم دب

: لوقنف ، ريمضلا ريغ ىرخأ ةملكب ،وأ بارع نماإل هل لحم ال
. عوضوملا اذه يسفن انأ تبتك

،و كرحتم عفر ريمضب هلا الصت نوكسلا ىلع ينبم ضام لعف : تبتك
. لعاف عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءاتلا

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم لصفنم ريمض انأ:
لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم ديكوت : يسفن
لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض ءايلا ،و ةبسانملا ةكرحب

. هيلإ فاضم رج
اذه. كسفن تنأ تلعف

اذه. امكسفنأ امتنأ امتلعف
اذه. مكسفنأ متنأ متلعف
اذه. نكسفنأ نتنأ نتلعف

اذه. مكسفنأ - ةيضاملا ةنسلا - متسرد
ةجاح ال،فال صفنم اريمض ناك ،وأ عوفرم ريغ ريمضلا ناك نإ امأ -

: لصاف ىلإ
هَسفن هت يأر

ديكوتلا
. هِسفن هب تررم

اذه. تلعف كُسفن تنأ
اذه. متلعف مكُسفنأ متنأ

: يظفللا ديكوتلا -2
حاالهت لك يف برعيو ، هانعم يف امب ،وأ هظفلب دكؤملا راركت وهو
يف ريثأت هل نوكي نأ نود بارع يفاإل دكؤملل اعبات ايظفل اديكوت

: لوقنف ، هدعب ءيش
. حاجنلا قيرط داهتج اال داهتج اال
ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم داه: تج اال

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم يظفل ديكوت : داهتج اال
ايظفل اديكوت هريغو عوفرملا لصتملا ريمضلا ديكوت زئاجلا نم -
: لثم ، بارع نماإل لحم هل نوكي ،ال عوفرم لصفنم ريمضب

اذه. تنأ تلعف
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : تنأ

. تنأ كتببحأ
. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض : تنأ

وه. هيلإ باتكلا تلسرأ
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. بارع نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم لصفنم ريمض وه:
عم ةلمجلا ديكوت زوجيو ، ايظفل اديكوت لعفلا و فرحلا ديكوت زوجي -

هانعم نوكي نأ نود بلغ األ ىلع "مث" فطعلا فرح لا معتسا
: فطعلا

.{ ِنيِّدلا ُمْوَي اَم َكاَرْدَأ اَم ،َّمُث ِنيِّدلا ُمْوَي اَم َكاَرْدَأ اَمَو }
. لمهم فطع فرح مث:

. بارع نماإل اهل لحم ال يظفل ديكوت هدعب ةلمجلا و
لدبلا

: لدبلا -3
، هدحو هيلإ هجوتي الم كلا ىنعم نأ ،يأ مكحلا ب دوصقم عبات وهو

ةاحنلا هنم،و لدبملا ىمسي هيلع اقباس امسا عبتي وهف كلذ عمو
: ةلمج نأ نوري مهف ، لماعلا راركت ةين ىلع لدبلا نأ نوررقي

داعال. ُرمع ةفيلخلا ناك
: اهلصأ

داعال. ُرمع ناك ةفيلخلا ناك
. اقلطم هراركت رهظي ال لماعلا اذه نأ مولعملا نمو

: عاونأ لدبلا و
، قباطملا لدبلا وأ ةقباطملا لدب اضيأ ىمسيو لك: نم لك لدب -1

لا كثملا ةمات ةاواسم ىنعملا يف هنم لدبملا يواسي يذلا وهو
ىلا: عت هلوقكو رمع، وه ةفيلخلا ،و ةفيلخلا وه رمعف ؛ قباسلا

.{ ْمِهْيَلَع َتْمَعْنَأ َنيِذَّلا َطاَرِص ، َميِقَتْسُمْلا َطاَرِّصلا اَنِدْها }
ىلو. األ طارصل ةيواسم ةيناثلا طارص ةملكف

هنم، لدبملا نم ايقيقح اءزج نوكي يذلا وهو لك: نم ضعب لدب -2
: لثم هيلإ دوعي ريمض ىلإ افاضم نوكي نأ والدب

. هسأر ضيرملا بيبطلا عجلا
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ضيرملا

ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لك نم ضعب لدب : هسأر
. هيلإ فاضم رج لحم يف مضلا ىلع ينبم لصتم

: لثمو
أوهاب. همأ هيدلا و تيأر
لك. نم ضعب لدب مأ:

لدبلا
ةبجوملا ريغ ةماتلا ةلمجلا ،نأ ءانثتس اال ةلمج يف ىضم دقو -

: لثم لك، نم ضعب لدب اهيف، إال دعب عقاولا االمس بارعإ زوجي
ديز. البإال طلا رضح ام

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لك نم ضعب لدب ديز:
ءزجلا وهك امنإو هنم، لدبملا نم اءزج سيل وهو لا: متشا لدب -3



CCXVIII

: لثم ام، عون نم اال صتا هب لصتي وأ هنم
. هقلخ ديزب تبجعأ

لصتم ريمض ءاهلا ،و ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم لا متشا لدب : هقلخ
اءزج تسيل قلخ ةملك " هيلإ فاضم رج لحم يف ةرسكلا ىلع ينبم

هنم". ءزجلا ك يه امنإو ديز؛ نم ايقيقح
: لثمو

هيف. مامجتسا فيرلا ينبجعي
ةملك نأ حضاولا "نم ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لا متشا لدب : مامجتسا

ةلصتم يه امنإو هنم؛ ءزجلا والك فيرلا نم اءزج تسيل مامجتسا
هيف". ثدحي مامجتس ؛ألناال ايناكم اال صتا هب

لدبو ، نايسن لدبو طلغ، لدب ىلإ هنومسقيو : ةنيابملا لدب -4
ةدارإو هنم لدبملا كرت ،وه براقتم ىنعم ىلإ عجرت اهلكو ، بارضإ

: لوقت نأك ، هدحو لدبلا
. رصم ةمصاع ةرهاقلا ةيردنكس اإل

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم طلغ لدب : ةرهاقلا
: لثم ابئاغ اريمض هنم لدبملا و ارهاظ امسا لدبلا نوكي نأ زوجي -

. مهوقوفتم اوحجن الب طلا
لدبلا

لصتم ريمض مهو ، واولا ب عوفرم لك نم ضعب لدب : مهوقوفتم
لدب مهوقوفتم ةملك " هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم

." اوحجن يف واولا نم
: لثمو

. مكتعبرأ متحجن
ينبم ريمض مكو ، ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لك نم لك لدب : مكتعبرأ

ريمضلا نم لدب ةعبرأ " هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع
ال". عاف عقاولا لصتملا

. رهاظ مسا نم ريمض ،وال ريمض نم ريمض لدبي نأ زوجي -ال
، ليصفت لدب ىمسيو ، طرشلا و ماهفتس يفاال لدبلا لا معتسا رثكي -

: لثم ، طرشلا يف نإو ، ماهفتس يفاال ةزمهلا هبحصت نأ ىلع
؟ يلع مأ دمحمأ ؟ مويلا رضح نم

. ماهفتسا فرح : ةزمهلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ليصفت لدب : دمحم

ايلع مأ ادمحمأ ؟ مويلا تيأر نم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ليصفت لدب : ادمحم
. قفوي - فظوم نإو بلا ط -نإ دهتجي نم

بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم طرش فرح نإ:
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." ليصفتلا إال ديفت اهل،وال لمع ؛ذإال ليصفت فرح اهنومسيو "
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ليصفت لدب : بلا ط

. ةلمجلا من ةلمجلا و لعفلا نم لعفلا لدبي نأ زوجي -

تابيردت
جرال. نورشعو ثالةث ءاج

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ثالةث:
. فطع فرح : واولا

. واولا ب عوفرم فوطعم : نورشع
اتنب. نيث ثوال اسمخ تيأر

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اسمخ
. فطع فرح : واولا

. ءايلا ب بوصنم فوطعم : نيث ثال
اتنب. نيتسو تسب تررم

رج. فرح : ءابلا
. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم تس:

. فطع فرح : واولا
. ءايلا ب رورجم فوطعم : نيتس

: ةقباسلا ماكح "باأل عضب " ةملك ىلع ددعلا اذه فطعي -
جرال. نورشعو ةعضب ءاج

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : ةعضب
. فطع فرح : واولا

. واولا ب عوفرم فوطعم : نورشع
اتنب. نيعبرأو اعضب تيأر

. ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : اعضب
. فطع فرح : واولا

ءايلا ب بوصنم فوطعم : نيعبرأ
ددع ىلع لدي مهبم ددع وهو " فين " ةملك ددعلا اذه ىلع فطعي -

: امئاد ركذم وهو نم"9-1"،
. فينو نوث ثال ءاج

. واولا ب عوفرم لعاف : نوث ثال
. فطع فرح : واولا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم فوطعم : فين
. افينو نيث ثال تيأر

. ءايلا ب بوصنم هب لوعفم نيث ثال
. فطع فرح : واولا

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم فوطعم : افين
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. فينو نيث ثبال تررم
رج. فرح : ءابلا

. ءايلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : نيث ثال
. فطع فرح : واولا

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم فوطعم : فين
نوكي نأ "11-99"الدب ددعلا نأ ةقباسلا ةلثم نماأل حضاو -

. ازييمت برعيو ابوصنم ادرفم هدعب دودعملا
:1000-100 نم ددعلا و-

ال هيلإ افاضم برعيو امئاد درفم هدودعمو ، ريغتي ال ددعلا اذه
: ازييمت

. لجر ةئام ءاج

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : ةئام
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : لجر

. تنب ةئام ب تررم
رج. فرح : ءابلا

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ةئام
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : تنب

: كلذكو
. لجر فلأ ءاج

. تنب فلأ تيأر
. لجر فلأب تررم

عبتي دودعملا ،ف فطعلا ب رخآ ددع عم اروكذم ددعلا اذه ناك -اذإ
. امئاد ريخ األ ددعلا

:" لجر 125" يف لوقتف
جرال. نورشعو ةسمخو ةئام ءاج

."" نورشع " دعب تءاج ؛ألاهن زييمت جرال ةملكف "
. لجر ةئامو نورشعو ةسمخ ءاج

." اذكهو ..." ةئام " دعب تءاج ألاهن هيلإ فاضم لجر ةملك "
نيميلا نمو ، نيميلا ىلإ راسيلا نم اهتءارق حصت ةفوطعملا دادع -األ
: اهؤرقت ،50404-2843-1924: دادع الاأل ثمف . راسيلا ىلإ

جرال. نورشعو ةعبرأو ةئامعستو فلأ ةنيدملا يف
. لجر فلأو ةئامعستو نورشعو ةعبرأ ةنيدملا يف وأ:

. اباتك نوعبرأو ثوالةث ةئامنامثو نافلأ ةبتكملا يف
. باتك افلأو ةئامنامثو نوعبرأو ثالةث ةبتكملا يف وأ:

الت. ماع عبرأو ةئامعبرأو افلأ نوسمخ ةقطنملا يف

. تنب فلأ نوسمخو ةئامعبرأو عبرأ ةقطنملا يف وأ:
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:2،1: ددعلا -
وأ لجر دحاو انلق،فالقيلا: امك درفم ىلإ افاضم الن معتسي أ-ال

. تنب ةدحاو
. طقف " ىدحإ "و" دحأ " ةغيصب " ةرشعلا عم" ابكرم "1" لمعتسي ب-

. ةرشع ىدحإ رشع، دحأ
. قبس امك قفاوتلا ب اهعم "2" لمعتسيو

. ةرشع اتنثا رشع، انثا
: لوقنف دوقعلا ظافلأ عم هيلع افوطعم لمعتسي -

نورشعو يداح وأ: نورشعو دحاو
نورشعو ىدحإ نورشعو ةيداح نورشعو ةدحاو
نورشعو ناتنث نورشعو ناتنثا نورشعو نانثا

: ددعلا ريخأت
لضف "واأل ثينأتلا و ريكذتلا هيف زاج دودعملا نع ددعلا رخأت اذإ

: لوقتف ،" ةقباسلا هماكحأ عابتا
وأثالث. لاثالةث جر ءاج

ةتس. وأ اتس تانب تيأر

. ينامث وأ اينامث وأ ةينامث جراال تلباق

. ةينامث وأ ينامث وأ اينامث تانب تلباق
. ةرشع عبرأ وأ رشع ةعبرأ لا جر ءاج
. رشع ةعبرأ وأ ةرشع عبرأ تانب تيأر

: ددعلا فيرعت
نايبلا فطع

: نايبلا فطع -4
قحلا يف ؛ألهن لدبلا دعب بيترتلا اذه يف نايبلا فطع انلعج دقو
عبتي دماج مسا هنأب هنوفرعي مهو ، لكلا نم لكلا لدب ىلإ دوعي

ىلع ،دللالةل هانعم يف هقفاويو هظفل يف هفلا خي هيلع اقباس امسا
: لثم كلذو هتاذ،

. ةلودلا فيس لألريم يبنتملا رعاشلا حئادم تأرق
فطع ةلودلا فيس ةملكو ، رعاشلا نم نايب فطع يبنتملا ةملكف

نماألريم. نايب
: لثمو

ةلا. سر اباتك هنم تيقلت
. باتك نم نايب فطع ةلا سر ةملكف

، ريكنتلا و فيرعتلا يفو ، بارع يفاإل هعوبتم عبتي نايبلا فطعو
. عمجلا و ةينثتلا و دارف اإل يفو ، ثينأتلا و ريكذتلا يفو
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لك؛ نم لك لدب دبال؛ هبارعإ حصي نايبلا فطع نأب ةاحنلا فرتعي -
نأ قحلا دبال،و اهيف نوكي نأ حصي ال عضاوم كانه نأ نورقي مهنكل
، يوغللا عقاولا ساسأ ىلع ةينبم تسيل اهوررق يتلا عضاوملا هذه

.1 لدبلا مع هديحوتو نايبلا فطع حرط لضفلا نمو
قسنلا فطع

: قسنلا فطع -5
ألهن اقسن هومس مهلعلو ، ةفورعملا هفورح نم فرحب فطعلا وهو

قسن فوطعملا ذخأي ثيحب ، ضعب ىلع هضعب الم كلا قسني
فورح نع ثيدحلا كل زجونو ، ةنيعم ماكحأ يف هيلع فوطعملا

يلي: اميف فطعلا
فوطعملا كراشي فوطعملا نأ "يأ ةكراشملا قلطم " ديفت : واولا -1

: لثم ، هريغ وأ ينمز بيترت ىلإ رظنلا نود مكحلا يف هيلع
. ورمعو ديز رضح

نأ نود ؛ روضحلا يف ورمعو ديز كارتشا قلطم ديفي انه فطعلا ف
ةرتفب هلبق هعم،وأ ،وأ ورمع لبق رضح اديز نأ ىلع كلذ لدي

. هدعب رضح ،وأ ةليوط ،وأ ةزيجو

فوطعملل نوكي مكحلا نأ ؛يأ بيقعتلا و بيترتلا ديفتو : ءافلا -2
: لثم ، فوطعملل ةليوط ةرتف كانه نوكت نأ نود وأال هيلع

. ورمعف ديز رضح
ةرتفب هدعب "يأ هبقع "يف ورمع وأالمث ديز روضح تدافأ انه ءافلا ف

. ةزيجو
نوكي مكحلا نأ ؛يأ يخارتلا وأ ةلمهملا و بيترتلا ديفتو 3-مث:

، ةزيجو ريغ ةرتف دوجو عم فوطعملل نوكي وأالمث هيلع فوطعملل
: لثم

. ورمع مث ديز رضح
عم ؛يأ ةرتفب هدعب ورمع روضحو وأال، ديز روضح انه مث تدافأ

. يخارتلا نم ءيش
: هيبنت

لدت ؛لب ةرورضلا ب فطع فورح نوكت دقال ةقباسلا ثلاالةث فرح األ
"اال ةركف دوجو نم وأال دكأتت نأ كيلعو ،" فانئتس "اال ىلع - ةرثكب -

فورح يهف ،إوال فطعلا ىلع لدت نيح مكحلا يف " كارتش
. فانئتسا
قسنلا فطع

ىلع لدتو رج فرح بلغ األ ىلع لمعتست اهنأ ملعت تنأو : ىتح -4
يف كارتش اال ديفتف كلذك فطع فرح لمعتست دق اهنكل ؛ ةياغلا

ال اهنأ ىلع . مكحلا يف ةياغ فوطعملا نأ ؛يأ ةياغلا ديفت امك مكحلا



CCXXIII

امسا فوطعملا نوكي نأ اهمهأ ؛ طورشب إال فطع فرح لمعتست
: لثم ، هضعبك وأ هيلع فوطعملا نم اضعب ارهاظ

. اهليذ ىتح ةكمسلا تلكأ
: لثمو هيلع، فوطعملا نم ضعب ، رهاظ مسا وهو ، لوكأم انه ليذلا ف

. هَءاطخأ ىتح اهنبا بحت األم
. هيلع فوطعملا ضعبك يهو ، فوطعم ءاطخ فاأل

دحاو نييعت ،وأ نيئيش نيب ةيوستلا ديفي فطع فرح يهو 5-مأ:
: امهنم

ةزمه يهو ،" ةيوستلا ةزمه عم" درت يتلا يه ةيوستلا ديفت يتلا أ-ف
ـب نيتفوطعم نيتيربخ نيتلمج ىلع لخدت ؛لب ماهفتس اال ديفت ال

: لثم ، امهنم لك نم ردصم كبس حصي نأ "مأ"،والدب
. بسر مأ حجنأ ءاوس هب متهأ نل

فرح مأو ، ةيربخ اهدعب ةلمجلا ،و ةيوستلا ةزمه ىمست انه ةزمهلا ف
: ىنعملا ؛ذإ نيتلمجلا نم ردصم كبس حصيو ، فطع

. نايس يدنع هبوسرو هحاجنف هب متهأ نل
: لثم ، ماهفتس اال ةزمه عم يتأت يتلا يه نييعتلا ديفت يتلا ب-و

؟ ورمع مأ ديز رضحأ
: هيبنت

"و ةلصتم " ىلإ اهنومسقيو "مأ" عوضوم يف اريثك ةاحنلا لصفي
يتلا يه " ةلصتم " اهنومسي يتلا كلت نأ هارن يذلا "،و ةعطقنم "

لوقن يتلا يهو ، ماهفتس اال ةزمهو ةيوستلا ةزمه عم انه كل اهانركذ
كلت امأو ، فطع فرح اهنإ اهنع:

قسنلا فطع
فرح تسيل اهنأ حجر رخآ،واأل ءيشف " ةعطقنم " اهنومسي يتلا

. ءادتبا فرح لب فطع
اهمهفن ىرخأ يناعم ديفت دقو ،" رييختلا "و" ةحاب "اإل ديفتو 6-وأ:

. نئارقلا نم
وأ هيلع فوطعملا وأ فوطعملا نم دحاو رايتخا اهانعم ةحاب واإل

: لثم ، امهنيب عمجلا
. ارثن وأ ارعش أرقاف كتغل نسحت نأ تدرأ اذإ

اعم. امهرتخا وأ امهنم ادحاو رتخا يأ:
: لثم ، طقف دحاو رايتخا ينعيف " رييختلا " امأ

. ةيملعلا وأ ةيبد األ ةبعشلا رصتخا
: طورشب إال فطع فرح نوكت ال اهنكل ، كاردتس اال ديفت يهو : نكل -7

. ادرفم اهب فوطعملا نوكي 1-نأ
. واولا ب قبست 2-أال
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: لثم ، يهن وأ يفنب ةقوبسم نوكت 3-نأ
اهب. تعمس نكل ةثداحلا َرأ مل

. كرومأب متها نكل سانلا رومأب كسفن لغشت ال
إال فطع فرح نوكت ،وال فوطعملا نع مكحلا يفن ديفت يهو 8-ال:

: طورشب
. ادرفم فوطعملا نوكي 1-نأ

. يفنم ريغ اهلبق الم كلا نوكي 2-نأ
: لثم ، فطع فرحب نرتقت 3-أال

. لمهملا ال دهتجملا حجني
. درفم فوطعملا ،و تبثم اه لبق الم ،وكلا فطع فرح انه "ال"

قسنلا فطع

. ورمع وال ديز رضحي مل
. يفنلا ديكأتل دئاز فرح ،وال فطع فرح واولا

ديفتو ، درفم ىلع ادرفم فطعي نيح فطع فرح نوكتو 9-لب:
: نيئيش

: لثم ، ابجوم كالام اهلبق ام ناك :اذإ بارض أ-اإل
. ةرهاقلا لب رصم ةمصاع ةيردنكس اإل

قباسلا مكحلا ءاغلإ : هانعم يذلا بارض اإل ديفي فطع فرح انه لب
لب. دعب ام ىلإ هقلنو

: لثم ، ايفنم اهلبق ام ناك اذإ كلذو : ةفلا خملا مث رارق ب-اإل
. ورمع لب ديز حجني مل

ديز،مث حاجن مدعب ؛يأ قباسلا مكحلا ب رارق اإل ديفي ، فطع فرح لب
. ورمع حاجن ،يأ اهدعب امل مكحلا اذه ةفلا خم

: تاهيبنت
فا لصتم عفر ريمض ناك اذإف ؛ ريمض ىلع رهاظ مسا فطع حصي -1
كلذ مهضعب ىريو ، امهريغ وأ يونعم وأ يظفل ديكوتب هلصف لضف أل

: لثم ابجاو
. ديزو انأ ترضح

. ديزو مهلك اورضح
. ديزو مويلا اورضح

مسا فطع حص دقو ، لصتم عفر ريمض هذه يف هيلع فوطعملا ف
يونعملا ديكوتلا "انأ"وأب يظفللا ديكوتلا ب هلصف دعب هيلع رهاظ

." مويلا " امهريغب "،وأ مهلك "
: لثم ، لصفلا بجي رجفال وأ بصن ريمض ناك اذإو -2

. اديزو كتيأر
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. ديزو كب تررم
قسنلا فطع

لبق نيفاضم فطع رصاعملا لا معتس يفاال ةعئاشلا بيكارتلا نم -3
: لثم ، حيحص ريغ مهضعب هاري كيكر ىوتسم وهو هيلإ، فاضملا

الت. كشملا بابسأو عاونأ سلجملا شقان
اهبابسأو الت كشملا عاو نأ سلجملا شقان : باوصلا و

فرصلا نم عونمملا
: فرصلا نم عونمملا

نع ةباين ةحتفلا ب رجيو ، نيكمتلا نيونت هلخدي ال برعم مسا وهو
. ةرسكلا ب رجي هنإف لأ هتلخدأ وأ فيضأ ،إالاذإ ةرسكلا

يلا: تلا وحنلا ىلع اهبيترت نكمي فرصلا نم عنمت يتلا ءامس واأل
، فرصلا نم اهعنمل بابسأ ةدع نم دحاو ببس يفكي ءامسأ وأال:

يه: بابس األ هذهو
: لثم ، ةدودمملا وأ ةروصقملا ثينأتلا فلأ -1

. ىليل ترضح
. رذعتلا اهروهظ عنم ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : ىليل

. ىليل تيأر
. رذعتلا اهروهظ نم عنم ةردقم ةحتفب بوصنم هب لوعفم : ىليل

. ىليلب تررم
نم عنم األفل ىلع ةردقم ةحتف هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ىليل

. رذعتلا اهروهظ
. ُءارقش ةاتف هذه

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن : ءارقش
. َءارقش ةاتف تيأر

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم تعن : ءارقش
. َءارقش ةاتفب تررم

. ةرسكلا نع ةباين ةرهاظلا ةحتفلا ب رورجم تعن : ءارقش

وأ لِعافم : نزو ىلع االمس نوكي نأ يهو ، عومجلا ىهتنم ةغيص -2
اذه ىلع االمس نوكي نأ اطرش سيل ،يأ امههبشي ام وأ ليعافم

امنإو " لعافم " نزو ىلع تسيل "ثمال دعاوس " ةملكف ؛ يفرصلا نزولا
نزو ىلع هي

فرصلا نم عونمملا
لك اهنإ: عومجلا ىهتنم ةغيص نع قاولا كلذلو " لعاوف " وهو اههبشي

نأ طرشب ، فرحأ وأثالةث نافرح هريسكت فلأ دعب ريسكت عمج
: لوقنف ، انكاس ثلاالةث هذه نم طسو األ فرحلا نوكي

. ُدجاسم هذه



CCXXVI

. َدجاسم تلخد

. َدجاسمب تررم
. ةزاتمم َبراجت ملا علا ىرجأ

ةمز ال ءاي هرخآ -يأ اصوقنم امسا عومجلا ىهتنم ةغيص تناك -اذإ
،عم فرصلا نم عونمملا بارعإ برعي هنإف - ةرسك اهلبق ةددشم ريغ
يذلا فرحلا ىلع نيونت دوجوو رجلا و عفرلا عم ءايلا فذح ةظح مال

، ضوعلا نيونت وه امنإو نيكمتلا نيونت سيل نيونتلا اذه نكل ، اهلبق
." ٍعاسم " ةملك يف ثمال لوقنف

. ريخلا نم ةبيط ٍعاسم هل
. ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم رخؤم أدتبم : عاسم

. ةبيط ٍعاسم يف هدهج لذبي
. ةفوذحملا ءايلا ىلع ةردقم ةحتف هرج عوالةم يفب رورجم : عاسم

. ةبيط َيعاسم لذبي
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : يعاسم

يف ةرسكلا و ةمضلا تردقو ، ءايلا تيقب لأب اذهاالمس نرتقا اذإو
. ةحتفلا تيقبو ، رجلا و عفرلا

. ةديمحلا يعاسملا تحجن
اهروهظ نم عنم ءايلا ىلع ةردقم ةمضب عوفرم لعاف : يعاسملا

. لقثلا
ةديمحلا يعاسملا يف هدهج لذبي وه

فرصلا نم عونمملا
اهروهظ نم عنم ةردقم ةرسك هرج عوالةم يفب رورجم : يعاسملا

. لقثلا
. ةديمحلا َيعاسملا لذبي وه

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : يعاسملا
األ هذهو ، فرصلا نم اهعنمل ناببس اهيف عمتجي نأ الدب ءامسأ : ايناث

: نامسق ءامس
. رخآ ببس بناجب املع هيف االمس نوكي نأ الدب مسق أ-

. رخآ ببس بناجب ةفص هيف االمس نوكي نأ الدب مسق ب-
اآلةيت: بابس لأل كلذو ؛ فرصلا نم عونمملا ملعلا أ-

: لثم ، تومرضح ، كبلعب : لثم ايجزم ابيكرت ابكرم ناك اذإ -1
. ُّكبلعب هذه
. َّكبلعب ترز

. َّكبلعبب تررم
، ناضمر ، نابعش : لثم نيتديزم نونو فلأب اموتخم ناك 2-اذإ

: لثم ، ناحطق
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. نآرقلا رهش ُناضمر
. َناضمر تمص

. َناضمر رهش يف نآرقلا لزنأ
يلا: تلا وحنلا ىلع كلذو ، اثنؤم ملعلا ناك 3-اذإ

ءاوس ثينأتلا ءاتب اموتخم ناك اذإ ابوجو فرصلا نم عنمي أ-
. ةمطاف ، ةيواعم : لثم ، اركذم مأ اثنؤم ناكأ

نكلو ، ءاتلا ب موتخم ريغ ناك اذإ ابوجو فرصلا نم عنمي ب-
. داعس ، بنيز : لثم فرحأ ثالةث ىلع ديزي

ا كرحم ثالايث ناكو ، ءاتلا ب موتخم ريغ ناك اذإ ابوجو عنمي جـ-
: لثم طسول
فرصلا نم عونمملا

. ءاسنل عأالم ءامسأ رحس؛ ، رمقو لمأ،
دعو، يم، دنه، : لثم طسولا نكاس ثالايث ناك اذإ ازاوج عنمي د-

: لوقنف
ٌدنه. وأ ُدنه ترضح

. اًدنه وأ َدنه تيأر
. ٍدنهب وأ َدنهب تررم

، ميهاربإ : لثم ثالايث، نوكي أال طرشب ايمجعأ ملعلا ناك 4-اذإ
. طولو حون : لثم فرص ثالايث ناك اذإف . لوجيد ، ليعامسإ

: لثم زعت، ، ديزي : لثم لعفلا نزو ىلع ملعلا ناك 5-اذإ
. وحنلا يف روهشم باتك شيعي النب

ا ليوحت هانعم لدعلا :نإ ةاحنلا لوقيو ال. ودعم ملعلا ناك 6-اذإ
" لَعُف " نزو ىلع نوكي نأ بلغ رخآ،واأل نزو ىلإ نزو نم المس
. لحاز ، رفاز ، رماع : اهلصأ نإ نولوقي مهف ؛ لحز رفز، رمع، : لثم
افنآ اهانركذ يتلا "،و لعف " نزو ىلع يتلا ديكوتلا ظافلأ كلذكو

عتك. عمج، : لثم
اآلةيت: بابس لأل نوكتف فرصلا نم عنمت يتلا ةفصلا امأ ب-

. نابعت - نارهس : لثم نيتدئاز نونو فلأب ةموتخملا ةفصلا -1
نزو ىلع نوكت نأب كلذو ، لعفلا نزو ىلع ةفصلا نوكت 2-نأ

. رمحأو قرزأ : لثم "عفالء"، هثنؤم يذلا " لعفأ "
اذإ كلذو رخآ، نزو نم ةلوحم ،يأ ةلودعم ةفصلا نوكت 3-نأ

ىلع تناكو - بلغ األ ىلع األلو- ةرشعلا دادع األ دحأ ةفصلا تناك
يهو ،" لَ عْفَم لا"وأ" "َعُف نزو

سامخ - عبرمو عابر - ثلثمو -ثالث ىنثمو ءانث - دَحْوَمو داَحُأ
عاست - نمثمو نامث - عبسمو عابس - سدسمو سادس - سمخمو

. رشعمو راشع - عستمو
: لثم ، نيترم رركملا ددعلا نع لوحم نزولا اذه :نإ نولوقي وهو
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. عابر ذيم تلاال لخد
. ةعبرأ ةعبرأ ذيم تلاال لخد : اهلصأ

، ثنؤم عمجل فصو يه يتلا " رَخُأ " ةملك اضيأ ةلودعملا ةفصلا و
: لثم ءاخلا حتفب " رَخآ " هركذمو " ىرخأ " هدرفم
. رَخُأ تايبرع تارعاش كانهو ، ةرعاش ءاسنخلا

ب فرعي ام وهو ، رعشلا يف فرصلا نم عونمملا نوني -دق
االمس فرصت ةحيصف ةيبرع ةجهل كانهو ، ةيرعشلا ةرورضلا

. امئاد

تابيردت
: ددعلا -1

يلي اميفو ، ددعلا لا معتسا يف باَّتُكلا البو طلا نم ريثك ئطخي
: هبارعإ ةقيرطبو هب زجوم نايب

:2،1 ددعلا أ-
دلل ىنثملا بو درفملا ب ىفتكي ؛ذإ نيددعلا نيذه برعلا لمعتسي ال
اددع الن معتسي امهنكلو . لجر دحاو ءاج ؛فالقيلا: امهيلع الةل
،"12،11" بكرملا ددعلا النعم معتسي امك ، فصولل ارخؤم

. يتأيس امك " خلإ ...22،21" هيلع افوطعمو
:10-3 نم ددعلا ب-

ناك اركذم دودعملا ناك نإف ، دودعملل افلا خم ددعلا اذه لمعتسي
نأ ،والدب اركذم ددعلا ناك اثنؤم دودعملا ناك نإو ، اثنؤم ددعلا

امل خالاف ازييمت ال هيلإ افاضم برعي ارورجم اعمج دودعملا نوكي
، طقف ابوصنم امسا نوكي يوحن حلطصم زييمتلا ؛ألن روهشم وه

: لوقنف
ٍلا. جر ثالُةث ءاج

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ثالةث:
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم لا: جر

. تانب عبرأ تيأر
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : عبرأ

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : تانب
. تانب تسبو لا جر ةتسب تررم

رج. فرح : ءابلا
: هجوأ ثالةث كل زاج افاضم ددعلا ناك -اذإ

: لضف وهاأل اذهو ، هدحو هيلإ فاضملا ىلع لا"لأ" خدإ أ-

لا. جرلا ثالةث ءاج
. تانبلا ثالةث تءاج
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. باتكلا فلأ تيأر
اعم: هيلإ فاضملا و ددعلا ىلع لا"لأ" خدإ ب-

لا. جرلا ثلاالةث ءاج
. تانبلا ثلاالةث تءاج

. باتكلا األفل تيأر
: اهلقأ اذهو هيلإ، فاضملا نود ددعلا ىلع لا"لأ" خدإ جـ-

لا. جر ثلاالةث ءاج
. تانب ثلاالةث تءاج

. باتك األفل تيأر
األلو ءزجلا ىلع لا"لأ" خدإ لضف فاأل ابكرم ددعلا ناك -اذإ

. طقف
جرال. رشع ثلاالةث ءاج

اتنب. ةرشع ثلاالث تءاج
جرال. رشع ةسمخلا ب تررم

"لأ": هيلع تلخد دوقعلا ظافلأ نم ددعلا ناك -اذإ
جرال. نورشعلا ءاج
اتنب. نيرشعلا تيأر

و فوطعملا ىلع "لأ" لخدت دوقعلا ظافلأ عم فطعلا حةلا يف -
: هيلع فوطعملا

جرال. نورشعلا ثلاالةثو ءاج
اتنب. نيث وثلاال تسلا تيأر

:" لعاف " نزو ىلع ددعلا ةغايص
- بلغ -يفاأل هلمعتسنل ددعلا نم " لعاف " ةغيص قاقتشا زوجي

يلي: امك اثينأت وأ اريكذت هفوصوم قفاويو ةفص،
:10-1 نم ددعلا -

ادحاو جرال تيأر دحاو لجر ءاج
ةسداس اتنب تيأرو ةسماخ تنب تءاج

عباسلا لصفلا و سماخلا باتكلا
ةنماثلا ةقبطلا و ةعساتلا ةلا وقملا

دادعأ نم ءزج هنأ ىلع دللالةل ددعلا نم " لعاف " ةغيص لمعتست
: لثم ةنيعم

. ةعبرأ عبار ديز
تس. ةسداس ةمطاف

نم ةدحاو " ةمطاف " نأو ، ةعبرأ نم دحاو " اديز نأ" اذه ىنعمو "
األلو؛ همكح ىلإ داع هيلإ افاضم عقاولا ددعلا نأ ظح تس،توال

." ثنؤملا عم ركذمو ، ركذملا عم ثنؤم وهف
: لثم ، ادحاو هلبق يذلا ددعلا داز هنأ ىلع دللالةل لمعتسي دقو
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. ةعبرأ سماخ ديز
. سمخ ةسداس ةمطاف

." سماخلا هبيترت نأ ،يأ ةعبر األ لمكأ يذلا وه اديز نأ "يأ
قفاوت طرشب األلو ءزجلا نم لعافلا مسا غاصي : بكرملا ددعلا -
: نيأزجلا حتف ىلع ءانبلا ةفص،عم ألهن دودعملا عم نيأزجلا

. َرشع َثلا ثلا ُلجرلا ءاج
َةر. شع َةسداسلا تنبلا تيأر

. َرشع َعساتلا لجرلا ب تررم

ددع ىلع فطعت اهنكلو ؛ لعاف مسا اهنم غاصي ال دوقعلا ظافلأ -
هنم: غوصم

نورشعلا و يداحلا وأ: نورشعلا و دحاولا لجرلا
نورشعلا و ةيداحلا وأ: نورشعلا و ةدحاولا تنبلا

نوسمخلا و ةعساتلا تنبلا و نوث وثلاال عساتلا لجرلا
: لثم ، اهدودعم نم إال اهبارعإ فرعي ،وال ةمهبم ةملك ددعلا -

لا. جر ثالةث ءاج
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ثالةث:

. تاعاس ثالث تأرق
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ ثالث:

. تاءارق ثالث تأرق
." اذكهو "... ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوعفم ثالث:

: تيك - اذك - نيأك مك- -1
ةصاخ االت معتسا اهلو ، ةنيعم ءايشأ نع اهب ىنكي تاملكلا هذه
ىلع االت معتس اال هذه انه لصفنو ، هعضوم يف اهضعبل انضرع

يلا: تلا وحنلا
مك:

نع رابخ ،وألإل ماهفتس لال نوكتف ، ددعلا نع ةيانك لمعتست
: ةرثكلا

: ةيماهفتس مكاال أ-
األ ىلع بوصنم درفم زيمت اهل نوكيو ، ددعلا نع لأست يهو
فرح اهقبس إالاذإ ماهفتس اال تاملك نأش ةرادصلا اهلو ، حصف

بسح بارع نماإل لحم اهلو امئاد نوكسلا ىلع ةينبم يهو رج،
: لوقتف ما، لكلا يف اهعقوم

؟ مويلا رضح طابلا مك
. أدتبم عفر لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت طابلا:
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : رضح
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ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
؟ مويلا تيأر طابلا مك

هب. لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:
. زييمت طابلا:

. لعافو لعف : تيأر
؟ مويلا تأرق ةعاس مك

فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:
. نامز

. زييمت : ةعاس
. لعافو لعف : تأرق

؟ نوحباسلا حبس يمال مك
فرظ بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:

. ناكم
؟ مويلا تأرق ةءارق مك

لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا مك:
. قلطم

اذه تي رتشا ٍشرق مكب اذه؟و تيرتشا اشرق مكب

يف نوكسلا ىلع ينبم ماهفتسا مسا : مكو رج، فرح ءابلا : مكب
. ىرتشاب قلعتم ةلمجلا هبشو ، ءابلا رجب لحم

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت : اشرق
الم: كلا ريدقتو " مكب قلعتم ةلمجلا هبشو نمب، رورجم مسا : شرق

." شرق نم مكب
ه. يلإ افاضم " شرقو "، افاضم "مك" بارعإ نكميو

ةيربخلا مك ب-

ام نوكيو ، ةيربخ ةلمج يف ريثكلا ددعلا نع اهب ىنكي ةملك يهو
زوجيو ،" فلأو ةئامب اههبشل " حصف األ ىلع ارورجم ادرفم اهدعب
يهو "نم" رجلا فرحب هرج زوجيو ، ارورجم اعمج نوكي نأ
اهعقوم بسح بارع نماإل لحم اهلو امئاد نوكسلا ىلع ةينبم

: لوقتف ةلمجلا يف
. ضر يفاأل هللا ةملك رشني نأ ليبس يف دهاج ٍنمؤم مك

عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم مك:

. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : نمؤم
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : دهاج

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
ديز. أرق ٍباتك مكف بوءد ئراق ديز
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. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هب لوعفم مك:
. هيلإ فاضم : باتك

. لعافو لعف ديز: أرق
أرق. ةعاس مكو

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ مك:
. اوبعتي ملو نوحباسلا حبس ليم مك

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ناكم فرظ مك:
. ئطخي ملو ديز أرق ةءارق مك

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم قلطم لوعفم مك:
ديز. أرق باتك نم مك

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هب لوعفم مك:

. مكب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : باتك نم
ىلع اهلوخد حصيف ةيربخلا مك دعب االمس فذح نكمي : ةظوحلم

: لعفلا
! بتك مكو ديز أرق كم

نيأك

ةبكرم اهنإ : نولوقي ةاحنلا ،و ةيربخلا "مك" ىنعم ىلع لدت ةملك يهو
- بلغ األ ىلع - اهنيونت بتكي يتلا ةنونملا يأو ، فاكلا : نيتملك نم
وأ عفر لحم يف نوكتو نوكسلا ىلع ةينبم يهو . اًقفوو اًلصو اًنون

رورجم مسا اهدعب يتأي نأ رج،والدب لحم يف نوكت وال بصن
اهب: قلعتم "نم" رجلا فرحب

.{ اَهَقْزِر ُلِمْحَت اَل ٍةَّباَد ْنِم ْنِّيَأَكَو }
عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم : نيأك

. نيأكب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج : ةباد نم
. يفن فرح ال:

و لعفلا نم ةلمجلا ،و رتتسم ريمض لعافلا ،و عراضم لعف : لمحت
ربخ. عفر لحم يف لعافلا

ديز. دعاس جاتحم نم نيأك
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هب لوعفم : نيأك

اذك:
: ةفلتخم االت معتسا ةملكلا هذه لمعتست

ةراش اإل مسا نمو " فاكلا " هيبشتلا فرح نم ةنوكم نوكت دقف أ-
"اذ":

اذك. يلع رضحو اًبكار ديز رضح
يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا .اذ: رجو هيبشت فرح فاكلا اذك:
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حلا. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . فاكلا رجب لحم
: هيبنتلا "اه" اهب قحلت نأ زوجيو

. اذكه ةلا قم تبتك
. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم هيبنت فرح :اه اذكه
يف نوكسلا ىلع ينبم ةراشإ مسا اذو: . رجو هيبشت فرح : فاكلا و

ةفص فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . فاكلا رجب لحم
. هوخأ اذكهو ، ميرك ديز

قلعتم ةلمجلا هبشو . رورجمو راج اذك: . هيبنت فرح :اه اذكه
. مدقم ربخ فوذحمب

. هيلإ فاضم ءاهلا .و رخؤم أدتبم : هوخأ
نوكتف ؛ ليلق وأ ريثك ددع ىلع لدتو ةدحاو ةملك نوكت دقو ب-

نأ ،والدب اهعقوم بسح بارع نماإل لحم اهلو نوكسلا ىلع ةينبم
: اعمج وأ ادرفم ابوصنم اهزييمت نوكي

. رضح جرال اذكو اوبيغت نوريثك
عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم اذك:

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم زييمت جرال:
وه. هريدقت ازاوج رتتسم ريمض لعافلا ،و ضام لعف : رضح

ربخ. عفر لحم يف لعافلا و لعفلا نم ةلمجلا و
جرال. اذك تيأر

. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هب لوعفم اذك:
جرال. اذكب تررم

رجب لحم يف نوكسلا ىلع ينبم مسا : اذكو رج، فرح ءابلا : اذكب
. ءابلا

. ةعاس اذك تأرق
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم نامز فرظ اذك:

يمال. اذك ترس
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم ناكم فرظ اذك:

. ةءارق اذك تأرق
. بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم قلطم لوعفم اذك:

جراال. اذك تيأر : لوقتف قبس؛ ام لك يف زييمتلا عمجت نأ كنكميو
تابيردت

دقو ددع، ريغ نع ةيانك نوكتو اضيأ ةدحاو ةملك نوكت دقو جـ-
: لوقتف ، فطعلا ب رركت
؟ اذكو اذك موي ركذتأ

. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع ينبم هيلإ فاضم اذك:
ىلو. اذكاأل ىلع ةفوطعم اذكو ، فطع فرح واولا : اذكو
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: َتْيَك
عقو ءيش نع ثيدح نع اهب ىنكي حص- األ ىلع - ةدحاو ةملك يهو

ةدحاو ةملك اهتخأ عم دعتف ، فطعلا ب اهراركت بجيو ليق، لوق وأ
: بارع نماإل لحم اهلو ، نيأزجلا حتف ىلع ةينبم

. اندنع َتْيَكو َتْيَك ديز: قلا
عفر. لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم أدتبم : تيكو تيك

ربخ. فوذحمب قلعتم ةلمجلا هبشو . هيلإ فاضمو فرظ : اندنع
. لوقلا لوقم بصن لحم يف ربخلا و أدتبملا نم ةلمجلا و

. تيكو تيك ديز لعف
لحم يف نيأزجلا حتف ىلع ينبم مسا : تيكو تيك رج. فرح : ءابلا

. ءابلا رجب
ماكح األ سفنب " َتْيَذ " يه اهنولمعتسي برعلا ناك ىرخأ ةملك ةمثو

. تيكل يتلا
ريغ: -يأ- ضعب لك- -2

نمو ، هتاذب ءيش ىلع لدت ال اهنأ ،يأ ماهب يفاإل ةلغوتم تاملك هذه
امم إال اهلولدم فرعي ،فال ةفاض لإل ةمز حص-مال األ ىلع - تناك َّمَث
لإل اهتمز موال اهماهبإ يف اههبشت ىرخأ تاملك كانهو . هيلإ فاضت

هبش...". - لثم ": وحن ةفاض
ناك نإو "لأ"اهب، قاحلإ عنتما ك لذك تاملكلا هذه تناك املو

،" قطنملا " يف ةصاخبو " ضعبلا و لكلا " لمعتسا دق نيدلوملا ضعب
اهلا معتسا حصف .واأل ةصاخ طورشب " ريغلا " مهضعب لمعتسا امك

هذه عقوم -نأ يوحنلا قيبطتلا -يف انمهي يذلا "لأ".و نود اعيمج
: هيلإ فاضت امب ددحتي امنإ ةلمجلا نم تاملكلا

: لوقتف هيلإ فاضملا بسح ةفلتخم عقاوم عقت " ضعب " ةملك أ-
الب. طلا ضعب ءاج

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف : ضعب
الب. طلا ضعب تيأر

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم : ضعب
الب. طلا ضعبب تررم

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم : ضعب
. دهتجم الب طلا ضعب

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم : ضعب
. تقولا ضعب تأرق

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ : ضعب



CCXXXV

. باجع اإل ضعب هب تبجعأ
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوعفم : ضعب

: اضيأ هيلإ فاضملا نم اهبارعإ فرعي "لك" ةملك ب-
الب. طلا لك ءاج

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف لك:
الب. طلا لك تيأر

. ةرهاظلا ةحتفل اب بوصنم هب لوعفم لك:
الب. طلا لكب تررم

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم لك:
. صلخم يبرع لك

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم لك:
. موي لك هلباقأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ لك:
. بحلا لك هتببحأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوعفم لك:
: دكؤملا ىلع دوعي ريمض اهقحليف اديكوت "لك" لمعتست -

. مهلك الب طلا ءاج
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ديكوت لك:

. مهلك الب طلا تيأر
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ديكوت لك:

. نهلك تابلا بطلا تررم
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم ديكوت لك:

: اضيأ تعنلل لمعتست -
. لجرلا ُّلك لجرلا وه هنطوب نمؤملا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن لك:
ةاحنلا رثكأ اهدع ةفاض لإل نيتمز "مال ضعبو "لك تناك -امل

لص- لا-يفاأل حلا بحاص ألن لا حلا ءيجم حص كلذلو ؛ نيتفرعم
: ةفرعم

. ائراق ٍّلكب تررم
. ابتاك ٍضعبب تررم

، هيلع لدت يذلا ىنعملا رابتعاب " ضعبو "لك ىلإ رظنلا حصي -
: لوقتف عمج؛ ىلع وأ درفم ىلع نا لدتف

. دهتجم الب طلا لك
. نودهتجم الب طلا لك

. صلخم مكلك
. نوصلخم مكلك

. ةصلخم تابلا طلا لك
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. تاصلخم تابلا طلا لك
مسا اهرابتعاب االت؛ معتسا ضعبل انضرع دقف "يأ" ةملك امأ جـ-

، صاصتخ واال ءادنلا باب يفو ال وصوم امساو طرش مساو ماهفتسا
نم اهبارعإ ددحتيو ، نيريخ األ نيبابلا يف إال ةفاض لإل ةمز مال يهو

: هيلإ فاضملا
؟ مويلا رضح لجر ُّيأ

. أدتبم ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ماهفتسا مسا يأ:
؟ مويلا تلباق لجر َّيأ

هب. لوعفم ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم ماهفتسا مسا يأ:
؟ مويلا تررم لجر يأب

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم ءابلا ب رورجم ماهفتسا مسا يأ:
. ءاشت موي َّيأ ينلباق

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نامز فرظ يأ:
. ةباتك يأ بتكيو ةءارق َّيأ ديز أرقي

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوعفم يأ:
: اتعن "يأ" لمعتست -

. لجر ُّيأ ٌلجر ٌديز
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن يأ:

. سراف َّيأ اسراف تيأر
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم تعن يأ:

. سراف ِّيأ سرافب تررم
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم تعن يأ:

حاال: لمعتستو
. ملعم يأ ملعملا مرتحأ

. ةرهاظلا ةحتفلا ب ةبوصنم يأ:حلا
ام بسح برعتو حاالاهت، رثكأ يف ةفاض لإل يهف ريغ" " ةملك امأ د-

: هيلإ فاضت
. دحاو ريغ رضح

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف ريغ:
. دحاو ريغ تيأر

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم هب لوعفم ريغ:
. دحاو ريغب تررم

. ةرهاظلا ةرسكلا هرج عوالةم رورجم ريغ:
الن. مهملا حلفم ريغ

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ريغ:
. ةرهاظلا ةرسكلا ب رورجم هيلإ فاضم : حلفم

. ربخلا دسم دس لعاف الن: مهملا
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ريغاإلمهلا. داهتج اال
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ ريغ:

. كبهذم َريغ ديز بهذي
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم قلطم لوع ريغ:فم

نود برعتف هيلإ، فاضملا ىونُيو اظفل ةفاض نعاإل ريغ" " عطقت -
دنع "ال" ةملك دعبو ، ةاحنلا مظعم دنع " سيل " ةملك دعب نيونت

: نيرخآ
ُريغ. سيل باتكلا اذه تأرق
َريغ. سيل باتكلا اذه تأرق

ب بوصنم سيل ربخ ،وأ ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم سيل مسا ريغ:
. ةرهاظلا ةحتفلا

: ةنونم برعتف ىنعمو اظفل ةفاض نعاإل عطقت -
. اًريغ سيل باتكلا اذه تأرق
ُريغ. سيل باتكلا اذه تأرق

ب عوفرم سيل مسا ،وأ ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم سيل ربخ ريغ:
. ةرهاظلا ةمضلا

: اتعن ريغ" " لمعتست -
. كُريغ لجر ءاج

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن ريغ:
. كريغ جرال تيأر

. كريغ لجرب تررم
يف "إال" دعب ىنثتسملا بارعإ برعتف ءانثتس يفاال ريغ" " لمعتست -

. قبس امك ةفلتخملا حاالهت
: اًدبأ - ُّطَق -3

، ايفنم يضاملا نمزلا قارغتس ال فرظ اهمضو ءاطلا ديدشتب طق: أ-
: لوقتف

طق. كلذ تلعف ما

طق. كلذ لعفأ مل
لحم يف مضلا ىلع ينبم يضاملا نامزلا قارغتس ال فرظ طق:

. بصن
: مهضعب لوقيو

طق. كلذ لعفأ ال
طق. كلذ لعفأ نل

أطخ. وهو
: اهبارعإ برعتو " بسح " ىنعمب نوكتف ةنكاس طق" " لمعتست -

. لمعلا يف اإلخالص كطق
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عفر. لحم يف نوكسلا ىلع ينبم أدتبم طق:
. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم ريمض : فاكلا

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ اإلخالص:
." لمعلا يف اإلخالص كبسح " ةلمجلا ريدقتو

: يفكي ىنعمب عراضم لعف مسا يهف نون اهتقحل -اذإ
كُص. خإال ينطق

. بارع نماإل هل لحم ال نوكسلا ىلع ينبم عراضم لعف مسا طق:
. بارع نماإل هل لحم ال رسكلا ىلع ينبم فرح ، ةياقولا نون : نونلا

هب. لوعفم بصن لحم يف نوكسلا ىلع ينبم لصتم ريمض : ءايلا
ينبم لصتم ريمض فاكلا .و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم لعاف كص: خإال

. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع
. لبقتسملا نامزلا قارغتس ال فرظ : ادبأ ب-

. ادبأ كل صلخأس
. ادبأ كلذ لعفأ نل

. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم لبقتسملا نامزلا قارغتس ال فرظ : ادبأ

: نولوقي نيح نوبتاكلا ئطخيو
. ادبأ كلذ لعفأ مل
. ادبأ كلذ تلعف ام

: طقف - بسحف - بسح -4
االن: معتسا هلو ، ناكم ىلع وال نامز ىلع لدي ال دماج مسا : بسح

اآلةيت: عقاوملا عقيف ىنعمو اظفل افاضم نوكي أ-نأ
: لثم يف ربخ وأ أدتبم -

هللا. انُبْسَح
ينبم لصتم ريمض ،انو ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم مدقم ربخ : بسح

. هيلإ فاضم رج لحم يف نوكسلا ىلع
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم رخؤم أدتبم الةل جلا ظفل هللا:

. ُنامي اإل كِبْسحب
. دئاز رج فرح : ءابلا

لحملا لا غتشا اهروهظ نم عنم ةردقم ةمضب عوفرم أدتبم : بسح
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب

. هيلإ فاضم رج لحم يف حتفلا ىلع ينبم لصتم ريمض : فاكلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : نامي اإل

. انبسح هللا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم الةل جلا ظفل هللا:

رج. لحم يف هيلإ فاضم انو: . ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : انبسح
.ُ هللا كَبْسَح َّنإ
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. بصنو ديكوت فرح نإ:
. ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم نإ مسا : بسح

رج. لحم يف هيلإ فاضم : فاكلا
. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم نإ ربخ الةل جلا ظفل هللا:

: لثم يف حاًلا وأ اًتعن عقتو -
. لجر نم كُبْسَح ٌلجر ٌديز

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم أدتبم ديز:

. ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم ربخ : لجر
هيلإ فاضم فاكلا ،و ةرهاظلا ةمضلا ب عوفرم تعن بسح : كبسح

ىنعمب لعاف مسا وه قتشمب ةلوؤم انه بسح رج." لحم يف
مل هلومعم ىلإ فيضأ نإ لعافلا مسا نأ فورعملا "،و كيفاك "

اًتعن اهعوقو حص كلذلو ؛ اًصيصخت وال اًفيرعت ةفاض نماإل بستكي
." ةركنلل

عنم ةردقم ةحتفب بوصنم زييمت : لجر دئاز، رج فرح نم : لجر نم
. دئازلا رجلا فرح ةكرحب لحملا لا غتشا اهروهظ نم

. بيطخ نم كبسح ديز ىلإ تعمتسا
. لعافو لعف : تعمتسا

. عمتساب قلعتم ةلمجلا هبشو ، رورجمو راج ديز: ىلإ
هيلإ فاضم فاكلا ،و ةرهاظلا ةحتفلا ب بوصنم حلا بسح : كبسح

رج. لحم يف
ةحتفب بوصنم زييمت بيطخو دئاز، رج فرح نم : بيطخ نم

. ةردقم
، مضلا ىلع ىنبُتف ، ىنعم ال اظفل ةفاض نعاإل " بسح " عطقنت د-نأ

اآلةيت: عقاوملا عقتو
: لثم يف حاال وأ اتعن -

. ُبْسَح ٌبلا ط ءاج
. لعافو لعف : بلا ط ءاج

عفر. لحم يف مضلا ىلع ينبم تعن : بسح
. بسح ديز ءاج

. لعافو لعف ديز: ءاج
. بصن لحم يف مضلا ىلع ينبم :حلا بسح

: ءافلا ب هنارتقا طورشب أدتبم -
. بسحف تاقرو ثالث تبتك

نماإل هل لحم ال حتفلا ىلع ينبم دئاز فرح ، ظفللا نييزتل : ءافلا
. بارع

. فوذحم هربخو عفر لحم يف مضلا ىلع ينبم أدتبم : بسح
." بوتكم ثلاالث بسح " ريدقتلا و
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: طقف

يضاملا نامزلا قارغتس ال فرظ يه يتلا طق" نم" اعرف تسيل يهو
حاال: وأ اتعن عقتو " بسح " ىنعمب مسا يهو ،

. طقف بلا ط رضح
. لعافو لعف : بلا ط رضح

نوكسلا ىلع ينبم تعن طق: دئاز، فرح ظفللا نييزتل ءافلا : طقف
عفر. لحم يف

. طقف ديز رضح
. لعافو لعف ديز: رضح

نوكسلا ىلع ينبم طق:حلا دئاز، فرح ظفللا نييزتل ءافلا : طقف
. بصن لحم يف

يلا: تلا وحنلا ىلع اهبرعي مهضعب و


