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2/٨ .ص ٢

لوألا ثحبملا
 اهتقيقح نايبو بهاذملا هذه فيرعت



3/٨ .ص ٢

 ةــــيركف بهاذــــم يــــه
 ةيحور ةيداحلإ ةيفسلف

 تانايدلا ميهافم :نم جيزم ىلع دمتعت

 ةــيبرغلا تافـسلفلاو تاــينثولا و ةيقرشلا

 .ةدحلملا

 ناــيدألا سوــقط :نــم رــيثك ىــلإ وعدــت

 .رمحلا دونهلا تاينثوو ةيقرشلا

تاــقيبطت ةروــصو ،ةيرــصع بــلاوق يــف

.ةيحص وأ ةيضاير وأ ةيتايح



4/٨ .ص ٢

 ريسفتو ،ةايحلاو نوكلل ةلماشةفسلف ىلع دمتعت

.)يبيغلا ملاعلا( ةعيبطلا ءارو امل

ىلعًءانب،ةايحلللماشجهنمىلعدمتعت

.اهتياغوةايحللمهترظن

 ةدــيعب ةيرطفلا ةلئسألا نع ةيفسلفتاباجإ نمضتت

.يحولا رون نع

اهتقيقح نايبو بهاذملا هذه فيرعت

لف
ةيفس



5/٨ .ص ٢

.قحلا هلإلاب رفكلا نمضتت

.)دحاولا يلكلا( :اهزربأ ،ةريثك تيغاوطب نمؤت

جهنــمب ةــهلآب وأ نيهلإــب لوــقلاو كرــشلا نمــضتت

 .ةصاخ ةفسلفو

اهتقيقح نايبو بهاذملا هذه فيرعت

لإ
ةيداح



6/٨ .ص ٢

 ناــيغطل لــعف درك ؛ةثيدحلا ةيحورلا تاوعدلا معدت

.يداملا ركفلا

 لـئابقضعب اهب نمؤي يتلا ةينثولا تايناحورلا ءايحإ

 ةرحـسلاو ناماـشلاو ،ياواـهلا رزـجو رـمحلا دونهلا

. ايلارتسأو ايريبيس يف

اهتقيقح نايبو بهاذملا هذه فيرعت

ةيحور



7/٨ .ص ٢

 ةـــكئالملل اهريـــسفتك ؛تاـــيداملاب بـــيغلا رـــسفت

 هــلإلا اهريـسفتو ،ةــنماكلا سفنلا ىوقب نيطايشلاو

 ةــينوك ةـقاط هـنأ وأ ،ةيجراخ ةوقل ينهذ روصت هنأب

.ىمظع

اهتقيقح نايبو بهاذملا هذه فيرعت

ةيدام



8/٨ .ص ٢

ةــعونتملا اــهتاقيبطت ثــيح نــم

 قرـــطو ،ثيدـــحلا انرـــصع يـــف

تاـجايتحا عـم ةبـسانتملا اهضرع

 تارود لكــشبو ،ثيدــحلا رــصعلا

.ةيبيردت

ةثيدح
 نــمةاقتــسم اــهنوك ثــيح نــم

 ىــلع ترــهظ يــتلا تاــينثولا

 بهاذــملا نــمو ،خيراــتلا دادــتما

 .ةميدقلا ةيفسلفلا

 ةميدق

 ةثيدح وأ ةميدق بهاذملا هذه له



9/٨ .ص ٢

 بهاذــملا هذــه تــلخد فــيك
 ؟اهجيورت متو

 ةـقاطلا لـيعفت راعش تحت ترشتناو تجور

 اهجاتحي يتلا لصاوتلا ىلع ةردقلا ةيمنتو

 طرــخنا اذــلو ،ةوعدــلا لاــجم يــف نيـــــلماعلا

 .ةلفغ نيح ىلع ملعلا ةبلط ضعب اهـــــــيف



1 .ص 0/٨ ٢

؟ةهجاوم نود تلخد فيك
؟اهراشتنا ىلع دعاس يذلا امو

.اهتاقيبطت عونت

.رصعلا تاجايتحا عم ةبسانتملا اهضرع قرط

.يدقعلا اهعباطو ةيفسلفلا اهتعيبط راهظإ مدع

.تايوتسملا ددعتملا قيوستلا ماظن ىلع اهدامتعا

.اهتاقيبطت مهرشنو اهيف ملعلا ةبلط ضعب طارخنا

.ةنسلاو باتكلا يده نيبو اهنيب قيفوتلا ةلواحم



1 .ص 1/٨ ٢

:تاقيبطتلا هذه ةقيقح

 تادـقتعم نـم دمتسملا ركفلا اذه لوصأل ةيلمع ةسرامم

.قرشلا نايدأ

 يتلا "ةايحلا ةوق ةقاط" ةفسلف ىلع رخآب وأ لكشب دمتعت

 ."دوجولا ةدحو" ةديقعل ثيدحلا هجولا يه

 ددــعتم قيوـستلا ماـظن ىــلع تاقيبطتلا هذه رشن دمتعا

.اهب نيبردملا ثبشت يف مهسأ يذلاو ،تايوتسملا

يـف ظفحتــلا نـم ءيـشب نيرــيثك ساسحإ نم مغرلا ىلع

 ىوتــسملا ىــلإ اوــلقتنا اــملك مــهنأ الإ ىــلوألا تايوتــسملا

 !اهل ءامتناو ءالو رثكأ اوحبصأ ؛ىلعألا



1 .ص 2/٨ ٢

يناثلا ثحبملا
ةيركفلا اهروذجو اهتأشن نايب



1 .ص 3/٨ ٢

 يتلا دئاقعلا زربأ
 يف اهب ىدانُي
 اهلو مويلا ملاعلا
:يه عابتأ



1 .ص 4/٨ ٢

: ىلوألا
ةحيحصلا ةديقعلا

ىلعدوجوهلاًدحاواًقحاًهلإنوكللنأ:اهدافم

ليصفتلاىلعلالجلاولامكلابفصتم،ةقيقحلا

.لامجإلاو



1 .ص 5/٨ ٢

: ةيناثلا
ةعيبطلا هيلأت ةديقع

 دوـجولا نأـب داـقتعالا ىلع ينبم روصت :اهدافم

يــلك" هتيمــستو هروــصت فالتخاــب دــحاو ءيــش

 اـم لـك نأو ،"ةينوك ةقاط" ،"يلك لقع" ،"دحاو

 لـجتو يــلكلا كلذــل عابطنا وه امنإ دوجوم وه

 .هل



1 .ص 6/٨ ٢

: ةثلاثلا
ةينطاب ةيرس دئاقع

ةدحوةديقعىلعدمتعيهوشمجاتنيه

ةديقعلانماهلرهاظعضولواحيو،دوجولا

مدختست"ةينطابدوجوةدحو"تناكفةحيحصلا

ةيهولألااهمهأو،ةينيدلاتاحلطصملاوظافلألا

ةيداحلإتاروصتوةينطابٍناعمىلع)�ا(

.ةيصونغلاوقرشلاتادقتعماهردصم



1 .ص 7/٨ ٢

 بهاذــــملا رــــشن قرــــط
يــف ةــيداحلإلا ةيفــسلفلا
ثيدحلا رصعلا

.توثوين ديدجلا ركفلا ةكرح

.يفوصويثلا ةيعمج

.نيلاسيإ دهعم

 ترـــــشتنا فـــــيك
 بهاذـــــــــــــملا
 يــــف ةيفــــسلفلا
؟ثيدحلا رصعلا



1 .ص 8/٨ ٢

.م١٩٦١ ةنس )سيارب دراشتير( و )يفريم لكيام( هسسأ

 ةــينيدلادئاقعلا ضراعت يتلا ةيثحبلا تاسسؤملا ربكأ دحأ

.ةيوامسلا

.ةنماكلا ناسنإلا ىوق يف ثحبلا ى�نبت

 نيـب ةــينطابلا دئاقعلاو يناحورلا ركفلا رشن يف ص�صخت

ةصاخلاو ةماعلا

 رــكفلا اذــه رــشنل ةدــيدجو ةرــيثك بــلاوق جتــنأو ىــ�نبت

.هتديقعو

 جرـخو ،)دـيدجلا رـصعلا ةـكرح( مـساب ةـفئاط هــيف تنوكت

 ناسنإلا تاردق ىلإ تفتلي يذلا ركفلا اذه اورشنيل ؛اهعابتأ

.لقعلل ةدودحملا ريغ تاقاطلاو ،ةعيبطلا هصئاصخو

م
ع

يإده
يلاس

ن



1 .ص 9/٨ ٢

 ةروـــصب دـــقتعملا اذـــه رـــشن نأ اـــهداور ىأر

 هراـشتنالهـسي ،ةيئافـشتساو ةيتايح تاقيبطت

 نودو ،نينيدــتملا نــم ةــيركف ةــهجاوم نود

.دقتعم نم هتنمضت امل ةماعلا تافتلا

 أدــبت ةفــسلفلا هذــه رــشنل ةــثيدحلا قرــطلا

.ةيرظنلاب يهتنتو ،ةسرامملاب

 رــصعلا ةــكرح داور اهقيوــستو اهرــشن ىلوــتي

 اهقيوـستل تـنوكت يــتلا تاسسؤملاو ،ديدجلا

.اهجراخو اكيرمأ لخاد اهجيورتو



2 .ص 0/٨ ٢

 دـقتعملا راـطإ رــيغيو هثاحبأ روطي دهعملا لازي ال

عــقاو نــم ىرــي اــم بــسحب هاــنبتي يذــلا ينطاــبلا

 ةدــحو دــقتعم لــصأ ىــلع ظاــفحلا عــم ساــنلا

 يتلا ناسنإلا يف ةنماكلا ةوقلاب ناميإلاو ،دوجولا

.دودح اهل سيل

هانبتتريبكطاشننماًءزجمويلادهعملالثمي

ثحبللةيركفتاسسؤموثاحبأزكارموتاعماج

دمتعيو،يرشبلاءادأللةيقيزيفاتيملاتارثؤملانع

تاردقلا"ىمسيامعثحبلاىلعطاشنلااذه

."ةنماكلاةيرشبلا



2 .ص 1/٨ ٢

ثلاثلا ثحبملا
تادقتعملاو راكفألا مهأ نايب



2 .ص 2/٨ ٢

تادقتعملا مهأ



2 .ص 3/٨ ٢

 يف ام لك نأب داقتعالا
 لكو ،"يلكلا" وه دوجولا

 ٍلجت وه امنإ نوكلا يف ام
.هل



2 .ص 4/٨ ٢

 نـمو ،ةــغل ىــلإ ةغل نمو ،دلب ىلإ دلب نم يلكلا مسا فلتخي

.قيبطت ىلإ قيبطت

 لـك ماـسقنالا وأ ،يــلجتلا وأ ،قارـشإلاب يــلكلا اذـه نم قثبنت

 ،ةينوك ةقاط وأ ،اًحور هنم دمتستف ؛مهداقتعا بسحب تانئاكلا

.ىوق وأ

ةـيادب هــل سيــلو ،هل لكش الو يئرم ال دحاو وه "يلكلا" اذه

 ةــصقانتم تاــيئانث لكــش يــف نوــكلا قاــثبنا هــنمو ،ةــياهن الو

.تعونتو تادوجوملا دعب اهنم ترهظ ،ةمغانتمو

 ،"غناــيلاو نيــلا" ةينيــصلا ةفــسلفلا بــسحب تاــيئانثلا ىمــست

 .رشلاو ريخلا وأ ،بجوملاو بلاسلا وأ ،ىثنألاو ركذلاب مجرتتو



2 .ص 5/٨ ٢

 يرـيثأ مسج دوجوب داقتعالا
 لـكل ةعبـس داـسجأ دحأ وه

.يح نئاك



2 .ص 6/٨ ٢

 اذه دجويو ،دسجتملا ريغ نم قثبنملا دسجلا ناسنإلا دنع وه

ماودــلا ىــلع هـب لـصتم وهو ،هداليم ذنم ناسنإلا عم دسجلا

.يضف لبحب

."ةينوكلا ةقاطلا" عم لصاوتلا :هفئاظو مهأ

 لوألا يــلجتلا يـه- ةفـسلفلا كــلت بسحب- ةينوكلا ةقاطلا

.هتافص سفن ىلع تيقبو ،دحاولا يلكلل

 ناـسنإلا ظـح نوـكيو ،قفدــتلاو بايسنالا ةيصاخ ةقاطلا هذهل

 هـحنمتل ؛اـهقبطيو ةفسلفلا هذه نم مهفي ام بسحب اهنم

.ةايحلا ةوق ةقاط



2 .ص 7/٨ ٢

"تاركشلا" رارسأب داقتعالا



2 .ص 8/٨ ٢

 ىــلع ةــعقاولا ةينوكلا ةقاطلاب لاصتالا ذفانم مهمعزب يه

.يريثألا مسجلا

.ناسنإ لك ىدل ةايحلا ةقاط ةرؤب ذفانملا هذه لكشُت

!ىثنأ وأ اًركذ اهب اًّصاخ اًزمر "ةركش" لكل نأ نودقتعي

حنمياهتابوبحموةركشلكصئاصخةاعارمنأنودقتعي

لوصولامثنمونوكلاعماًمغانتو،لضفأتاردقناسنإلا

.ةداعسلل

 ةـقاطلا تاراـسم عـم- مهدقتعم بسح- "تاركشلا" نّوكت

.يريثألا مسجلا يف ةقاطلا زاهج

 .سانلا نم ةصاخ ةئف الإ اهفرعي ال رارسألا كلت



2 .ص 9/٨ ٢

.هتالمأت نم يسودنهلاو يذوبلا هديري ام ةياغ يهو

."ومسلا" ةلحرم "كيتويبوركياملا" تارود يف ىمست

."ةوشنلا" ةلحرم يئاحيإلا ميونتلا وسرامم اهيمسيو

."ءالخلا" ةلحرم "يش ياتلا" يسرامم دنعو

."ركسلا" وأ "ءانفلا" ةلحرم ةفوصتملا دنعو

 اـهيف دـحتي ةــلحرم ىلإ لوصولا ةرباثملاب نكمي مهمعزب

.ةهلآلل الإنوكت ال تافصب فصتيف ،يلكلاب

 داــــقتعالا
انافرنلاب



3 .ص 0/٨ ٢

لوصولل قرط- ةيقرشلا ةفسلفلا تاقيبطت بسح-انافرنلل

موقت ،غنايلاو نيلا ىوق نيب ناسنإلا ةنزاوم ىلع دمتعت

:نمضتي ةيمويلا ةايحلل جهنم جاهتنا ىلع

.يزواجتلا لمأتلل تاسلج

.يلوحتلا سفنتلل ةسرامم

.ةصاخ مينارت

.كتويبوركاملاك ةمراص ةيئاذغ ةيمح ةمظنأ عابتا

.ءايشألا عئابطو صئاصخ نم ةدافتسالا



3 .ص 1/٨ ٢

:اذه دعبحضتي

 تاــينثولاو قرــشلا ناــيدأب تاــقيبطتلا هذــه ةلــص

.ةدحلملا تافسلفلاو

قيرطنعةيوامسلانايدألاباحصأنيباهرشن

دجوُتةيدايحةيرشبفراعمدرجماهنأبمهماهيإ

؛هيلعتاقولخملاةفاكوضرألاناكسنيببراقت

!ةيبكوكةوخأقيقحتل



3 .ص 2/٨ ٢

عبارلا ثحبملا
ةرصاعملا اهتاقيبطتو اهروص ضعب



3 .ص 3/٨ ٢

 يـــف تافـــسلفلا هذـــه ضرـــُعت
:اهنأ ىلع ملسملا عمتجملا

.ةيدئاقع ةيركف ةيفسلف بهاذم تسيل

.سانلا نيب لعافتلاو لصاوتلا قيقحتل قيرط

.ةنماكلا ةقاطلا ليعفتو رييغتلل يلمع يرصع جهنم

.ةداعـسلاو ةضايرلاو ةحصلل تاقيبطتو تابيردت درجم



3 .ص 4/٨ ٢

 نوبردـــملا دـــكؤي
 ىــلع نوملــسملا

 هذــــــه ةزــــــيم
 نــــع تاــــقيبطتلا

 وـــه اـــمم اـــهريغ
 اذـه يــف فورعم

 :لاجملا

 حـبار لـمع صرـف قـقحي اـهيلع بردتلا نأ نومعزي

 .بيردتلا وحنملاعلا هجوتل ؛ًالبقتسم

 دق هضارمأل ةيئافش ةوق هيطعي اهضعب نأ نومعزي

!نيرخآلا ىلإ هادعتت

 .عيرس رثأو ةرماغ ةداعسب ناسنإلا دمتاهنأ نومعزي

 ةعانصل ةقراخ تاردق اهديجي نم حنمتاهنأ نومعزي

 .حاجنلا

نهذلاو لقعلا ةدحول فدهت ةيلماكتاهنأ نومعزي

 !حورلاو سفنلاو



3 .ص 5/٨ ٢

 ماوــع جهنــم نوملــسملا نوبردــملا ىــنبتي

 نيــبو اــهنيب اوــجزم نيذــلا قرــشلا يملــسم

 عم قفاوتلل ةقاطلا ةفسلف نوعوطيف مالسإلا

.يمالسإلا دقتعملا

 نأو aا يه ةقاطلا لاقو حطش مهـضعب

يــهو هــنع ةــقثبنملا ةــقاطلل ةــجاحب ناــسنإلا

 .هتردقو هتوق



3 .ص 6/٨ ٢

رط
تنا ق

راش
:اه

 يـف ةيفسلفلا تاقيبطتلا تذختا
:نيقيرط اهراشتنا

 وأ ةـصاخ تاداــيع يـف ءافـشتسالاو جالعلاقيرط

.ليدــــــــبلا بــــــــطلا تاــــــــعمجم رــــــــبع

ءاـعداو ،رـصعلا تالكـشمب ةـماعلا ةــيعوتقيرط

 تارودــلا دــقعب ةدــيكأو ةعيرــس لوــلح ميدــقت

.ةيبيردتلا ةيفيقثتلا



3 .ص 7/٨ ٢

 ةفــــــسلفب ةــــــيبيردت ةــــــيفيقثت تارود

 ةنايدلا ةفسلف نم ةاقتسملاكيتويبوركاملا

 .نزةيذوبو ةيقيرغإلا ةفسلفلاو ةيواطلا

تادوـجوملا هــنع تـضاف دحاو يلكب دقتعت

."غنايلاو نيلا" مغانتم ضقانتم يئانث لكشب

 تارود
"كتويبوركاملا"



3 .ص 8/٨ ٢

 هذـه زـكرتف اـهلهأ ةدــيقع يـعارت ةروـصب مدقت

.طقف ةيئاذغلا ةيعوتلا ىلع تارودلا

 عـم مغانتلاب مامتهالا ةرورض ىلع نوبردتملا هبني

 نيـضيقنلا ةفـسلف مـهف قـيرط نـع نوكلا ماظن

 ةدـمتعملا ةــيئاذغلا ةيمحلا مازتلاو "غنايلاو نيلا"

.اهيلع

 ةفسلفلا هذه ةملسأل ةهوشم ةلواحم نولواحي

.اهتلالد هيجوتو ةلدألا قانعأ ّيلب ،ةدحلملا



3 .ص 9/٨ ٢

 "كـــــتويبوركاملا" تارود ىدـــــعتت

 ةيحـصلا ةيعوتلاو ،ةيئاذغلا تايمحلا

:مدقتف ،ةايحلا لك لمشتل

.يلوحتلا سفنتلا نيرامت

.يزواجتلا لمأتلاو ءاخرتسالا نيرامت

 عــم لــماعتلا تابيردــتو تاراــهم مــلعت ىــلإ وعدــت

 و "يـكيرلا" لالـخ نـم "هتاركـش" و "ةـقاطلا زاهج"

.اهريغو "اجويلا" و "غنوكيشتلا"

 ةـموعزملا ةــيناحورلا صئاصخلاب مامتهالا ىلإ وعدت

.تادوجوملا عيمجل عئابطلاو



4 .ص 0/٨ ٢

انمأ "ةركف ىلإ ةفلتخملا اهتاقيبطت ربع اهداور وعدي

سيدقت لوح ةروحمتملا ةينثولا نايدألا رئاسك " ضرألا

.ضرألا

نيملسملا نيممصملا دنع تاينثولا هذه ةملسأ دنع

ضــعب فاــضتو-مهــضعب نــم- لــيثامتلا دعبتــست

.ةيمالــــــــــــــــــــــسإلا ميهاــــــــــــــــــــــفملا

 نــمً اــعاونأ نمــضتت ةلماــش ةفــسلفكــتويبوركاملا

 ةذوخأـملا لجدــلاو رحسلاو ةينثولاو كرشلا تاقيبطت

. ةثيدحلاو ةميدقلا تاينثولا نم

 نينوـتفم حالصلاو ريخلا مهرهاظ نمم ريثك اهل جوري

 عـم ،ةـيئاذغلا اهتيمح عابتاب مهل لصح عفن ضعبب

 ىدـملا ىــلع اهب مازتلالا ررضل ةيملعلا تاساردلا تابثإ

.ديعبلا



4 .ص 1/٨ ٢

؟نمضتت اذام ىلع
 نـم تابيردـتو صاخ كيلدتب "تاركشلا" حتف

.ةقاطلا ريبخ لبق

 ةقاطلاتاراسم كيلست ىلع بيردتلا متي مث

 لــماك قفدــت نامــضل يرــيثألا مــسجلا يــف

.مسجلا يف ةقاطلل

اًوضعمسجلاءاضعأعمبطاختلامتيمث

.اًوضع

 تارود
يكيرلا



4 .ص 2/٨ ٢

.ةيجالعو ةيبيردت ةيفيقثت تارود

.اواكيم اهيلع فكع

 ةـضايرلا هذـه لالخ نم عاطتسا هنأ معز

 "ةــينوكلارــبألا ةــقاط" :قيفدــت ةــيحورلا

 ؛هتعموـص نـم جرخ مث نمو ،هلخاد يف

.يكيرلا مهملعيو نيرخآلا جلاعيل

 يهاــــم
 تارود

؟يكيرلا



4 .ص 3/٨ ٢

.ةينوكلا ةقاطلا ةفسلف ىلع دمتعت ةينيص تابيردت

 مالـسلاب روعـشلا ةــيمهأ عـم ةئداه ةيضاير تابيردت مث

.مسجلا نم ةيبلسلا ةقاطلا درطو ،ملاعلا لكل بحلاو

.ىلعألا نم ةينوكلا ةقاطلا دادمتسا مث

 عــضاوم ىــلع فرــعتلاو ،يرــيثألا مــسجلا ةــساردب أدــبت

 عــم يجيردــت اــهل لــماك كيلدــت ةــسراممو ،تاركــشلا

.مايألا

 عـم ،ءودـه يف ءاخرتسالا ىلع بيردتلا اهلالخ نم متي

 ىــلع لـمأتلا زــيكرت عـم سفنــتلا ميـظنتو بــيتر توص

 .لخادلا

 تارود
يشتلا

غنوك



4 .ص 4/٨ ٢

 تارود
 ةقاطلا
 لــصفم حرــش ىــلع يوــتحت تارودةيرشبلا

 ،ةـــقاطلا زاـــهجو يرـــيثألا مـــسجلل

 يعاوـــــلا تاميـــــسقتو غامدـــــلاو

.يعاواللاو



4 .ص 5/٨ ٢

نمضتت
.ءاخرتسالاو ليختلا تابيردت

.نيبجاحلا نيب ةثلاثلا نيعلا ىلع زيكرتلا

 روعشلاو نوكلا نم ةيباجيإلا ةعيبطلا ةقاط دادمتسا

.مسجلا يف قفدتت اهب

 سفنـب دــعب نـع رـخآ ىــلإ صخش نم اهلاسرإ نكمي

.زيكرتلا

 يــتحار نيـب ةــيباجيإلا ةقاطلا عيمجت نكمي هنأ نوّعدي

 هبذجل ؛ءاشن نم ىلع اهفذقو ةبحملا ةرك عنصل ديلا

.ةينوكلا ةيباجيإلا ةبحملا ةقاط ةوقب



4 .ص 6/٨ ٢

نمضتت
 متـيو "نطبــلا" مسجلا لخاد ىلإ "اناربلا" ةقاط لاخدإ

 نيــنيعلا ضاــمغإ عــم فــنألا ال مــفلا نــم سفنتلاــب

 ىلعينهذلا زيكرتلاو ،يرئاد لكشب ةقدحلا كيرحتو

.ريفزلاو قيهشلا ةيلمع

لــماكلا ءاخرتــسالا ىــلإ لوــصولاو ،ومــسلاو يــقرتلا

.انافرنلا مث نمو

 ،ةيناـسنإلا ةــعيبطلا نع ءاقترالا وه دوصقملا ءاقترالا

.ةهلآلا تافصو ةعيبط ىلإ ةيرشبلا تافصلا زواجتو

 نــم ةــيحور ةيــضاير نيراــمت
 قرــــشلا تاــــنايد لوــــصأ

 ةــــــــينيد تاــــــــسراممو
.ةيـــــــــــــــــــــــسودنه

 تارود
 لمأتلا

 يزواجتلا
يئاقترالا



4 .ص 7/٨ ٢

تاداــقتعالاو تافــسلفلاو موــلعلا نــم طيــلخ

.تاسرامملاو

 يـف عـقاولا ةروـص ةغايص ةداعإ ىلإ فدهت

،تاروصتو كرادمو تادقتعم نم ناسنإلا نهذ

درـفلا لـخاد يـف حبـصت ثيحب تاردقو تاداعو

.هتافرصت ىلع سكعنتل ؛هنهذو

 تارود
 ةجمربلا
ةيوغللا
ةيبصعلا



4 .ص 8/٨ ٢

.رمجلا ىلع يشملا تارود

.نمزلا طخب جالعلا تارود

:اهنم ،ةيئافشتسا تافصو

.حئاورلاو ةميركلا راجحألل ةاعدم صاوخب ءافشتسالا

 ،راهزألاو تاهجلل ةيناحور صئاصخب ءافشتسالا

.تانوقيألاو عومشلاو

.ةيئاذغلا تايمحلاب ءافشتسالا

 .ةقاطلا تاودأب ءافشتسالا

ت
تاقيبط

اه



4 .ص 9/٨ ٢

سماخلا ثحبملا
ىرخألا ةفلاخملا بهاذملاو نايدألاب اهتقالع



5 .ص 0/٨ ٢

:ةيواطلا

.ميدقلا نيصلا نيد

 ةـــقاطلا ةدـــعاق ىـــلع ىـــنبي

.ةينوكلا

:ةيسودنهلا

.ةيدنهلا تانايدلا مدقأ نم

.ةهلآلا ةرثك ىلع دمتعت

 ةسدقملا حورلا لولحب دقتعت

 ،ءيـــش لـــك يـــف ةـــيلكلا

 ةــيحورلا تاــضايرلا بــسحبو

.كلذك اًسدقم ناسنإلا حبصي

تذـخأ يتلا نايدألا
 اــهنم تاقـــيبطتلا

 اهتافــــــــــــسلف
اهسوقطو



5 .ص 1/٨ ٢

:ةيذوبلا

 لـــعف ةدرـــك ترـــهظ ةفـــسلف

.ةيسودنهلا ةيقبطلل

 ةبطاخمو لمأتلا ةيمهأ ىلع دكؤت

 حبصيف ،انافرنلا ىلإ لوصولل لايخلا

.اًرونتم ناسنالا

:ةيوتنـــــــــــــــــــــشلا
 دمتعت يتلا تادقتعملا نم طيلخ

 دوـــجولا ةدـــحو ةفـــسلف ىـــلع

.ناسنإلا تاردق نأش نم يلعتو

:ةيشيراهملا

دـيدج بوـث يـف ةيسودنه ةنايد

.ابروأو اكيرمأ ىلإ تلقتنا نأ دعب

 ةيـسودنهلا سوـقطلا ىلع زكرت

 اهمدـــــقتو ةـــــثدحم ةروـــــصب

ليــــصحتل ؛قــــيرطك نييبرــــغلل

 ىــلإ لوـصولاو ةيحورلا ةداعسلا

.دودحم ريغ كاردإ



5 .ص 2/٨ ٢

ةثيدحلا ةيبرغلا نايدألا ةعومجم

 نويناـسنإلا" ،"نويـصالخلا نودـحوملا" :لثم

،"ايجولوملعلا" بهذم عابتأو ،"نويناملعلا

."جيياوينلا" ديدجلا رصعلا بهذمو

 راـكنإ ىــلإ اهتلمج يف وعدت يتلا نايدألا كلت

نيدــتو ،ةربدــم ةــينوك ةوــق تاــبثإو ،قلاــخلا

 نيدــلا نـع ءانغتسالاو ,دوجولا ةدحو ةديقعب

.ةيقرشلا تايناحورلاب

:رمحلا دونهلا نايدأ

 ةناعتسالا ىلع دمتعت ةينثو ةنايد

.رحسلاو ةيلفسلا ىوقلاب

 كــلمي صاخ ميعزل ةليبق لك نيدت

 بــيغلاب ةــفرعمو ةــقراخ ىوــق

.ءافشلا رارسأبو



5 .ص 3/٨ ٢

:ةثيدحلاةيناماشلا

.ةيرحس سوقط اهل ةينثو ةنايد

 لــك ءارو رــش حاورأو رــيخ حاورأــب دــقتعت

.نوكلا يف ثداح وأ ضرم

 يـف ةـقراخ تاردـق هــل ناماشلا نأ دقتعت

.حاورألا عم لماعتلا

ثيدحلارصعلايفةيناماشلامدقت

يمنُتاهنأمعزيةيبيردتتارودةروصب

.ةيفخلاىوقلانمةدافتسالاتاراهم

:انوهلا

 دـمتعت يــتلا ةــينثولا تانايدلا نم

 يتلاةينوكلا ةقاطلا ةفسلف ىلع

 ةـهلآ قرـط نع دمتست اهنأ معزي

 لوألا ببـسلاب سانلا لصوت ةرشع

.اوقلخ هنم يذلا

.ياوه رزج لهأ ةنايد



5 .ص 4/٨ ٢

 زرــــبأ نــــم
 دـــــــئاقعلا
تــينب يــتلا

 هذـه اهيلع
تاقيبطتلا



5 .ص 5/٨ ٢

دوجولا ةدحو ةديقع

: اهصخلم ةيداحلإ ةديقع

 مئادــلا يــلجتلا وـه امنإ هيف امب ملاعلا نأ

.لازي الو ناك يذلا

 دـــنع "�ا" وـــهو دـــحاو دوـــجوملا نأو

 دنع "يلكلا"و ،ةيوامسلا تانايدلا باحصأ

.ةدحالملا

 روــص يــه اــمنإ تادوــجوملا لــك نأو

.هل تافصو



5 .ص 6/٨ ٢

ةيفسلفلا ضيفلا ةيرظن

تضافًالاعفاًيلكًالقعاهوقنتعمتبثي

بكوكلاريدتيتلايهةرشعلوقعهنع

.نوكلاربدتو

،دوجولاةدحوةديقعبةرهاظةقالعاهل

.دوهشلاةدحوةركفو



5 .ص 7/٨ ٢

 مـسجلاو ةعبسلا ماسجألا ةيرظن
:تاركشلاو يريثألا

.ةيقرـــــــــش ةـــــــــينيد ةفـــــــــسلف

 ةـــيلكلا ةـــقاطلا ةفـــسلف يـــف ساـــسأ

ةرورـضو ،دـحاولا "يــلكلا" نـع ةقثبنملا

 ةدوـجوملا ةيرـشبلا ةـقاطلا عـم اهداحتا

.ناسنإلا مسج يف



5 .ص 8/٨ ٢

ةـيركفلا بهاذملا
 يــــتلا ةدــــحلملا
 هذــه اــهب ترثأــت
تاقيبطتلا

ةيدوجولا بهذم

 وــلغي يفــسلف بهذــم

 غلاــبيو ،ناسنإلا ةميق يف

.هدرفت ىلع ديكأتلا يف

ةعفنملا بهذم

 عـفن نم لعجي بهذم

 اًسايقم عمتجملاو درفلا

 لوـــــبقلاو كولـــــسلل

.ضفرلاو

"هشتين" ةوقلا بهذم

 داــجيإل ىعــسي بهذــم

 يذــلا قوــفتملا ناــسنإلا

هـسفن يـف رظني نأ بجي

.هاوق فشتكيو



5 .ص 9/٨ ٢

سداسلا ثحبملا

اهلوح هبشلا ةشقانمو اهنم مالسإلا فقوم نايب



6 .ص 0/٨ ٢

.ةينثولا ةاعد نم تافسلفلا هذه يقلت•

 ىـلإيضفُي تاقيبطتلا هذه ىلع بيردتلا•

.ةينوكلا ةقاطلا ةفسلفب داقتعالا

 عدــبلا لــهأل هيعارــصم ىــلع باــبلا حتــف•

.لجدلا بابرأو

 نــع عورــشملا رــيغب ءانغتــسالا ىــلإ تدأ•

.عورشملا

 يتلا ةـــيـــنيدلا رطاخملا زربأ نم
 هذـه راـــــــشتنا راثآ دعب ترهظ

:تاقيبطتلا



6 .ص 1/٨ ٢

 ةــشقانم
تاهبشلا



6 .ص 2/٨ ٢

 تهبتــشا روــمأو صوــصنب نوــقلعتي مــهنأ

.اًحيحص اًمهف اهنم دارملا اومهفي مل مهيلع

:رومأ ةثالث دحأ اذه يف مهعقوأ امو

.دساف سايقب جاجتحا•

.بذاك لقن•

.يناطيش باطخ•

 ةهبـــــــــــشلا
:ىلوألا

 هذـــه نإ :مهلوـــق
 يــف قــفاوت موــلعلا
 تــباث وــه اــم اــهرثكأ

 وأ اـننيد صوصن يف
 ةباحــصلا ريــس يــف
:فلسلاو



6 .ص 3/٨ ٢

 ال(و )نورــصبي الــفأ( :ىلاـعت هلوق نم نوذخأيف

 طاـمنأ ىـلع ًاليـلد )نوعمسي الفأ( و )نورعشي

.نويسحو نويرصبو نويعمس :ةثالث

 .ةيصخش تامسو ،ةيسفن صئاصخ عون لكل نأو



6 .ص 4/٨ ٢

رـبمانـم سيل" :ملسو هيلع aا ىلص aا لوسر لوق

"رفسما يفمايصما

 يـفمايـصمارـبما نـم لـه :لأـس يبارعأ ىلع ةباجإ

؟رفسما

 دعاـستيـتلا ةـيجمربلا ةـفلألا ةـينقت ىلع هب نولدتسي

 يفخلا ريثأتلاو نطابلا بَطاخملا لقع يف لوخدلا ىلع

 هـلقع نـم ةمواقم نود ههيجوتو هتدايق مث نمو ،هيف

!نطابلا لقعلا ريثأتب



6 .ص 5/٨ ٢

 :اًددرم هتابثو هنع |ا يضر لالب ربص ةصق نم نوذخأيو

رـثأو يزواـجتلا لـمأتلا ةيعورـشم ىـلع ًاليـلد :)دحأ دحأ(

!)ارتناملا(

 امدنع هنع |ا يضر ريبزلا نب ةورع ةصق نم نولعجيو
 ةيعورـشم ىـلع ًاليلد :هقاس اورتبو هتالص يف قرغتسا
!يئاقترالا لمأتلا

 ةباـصعللهنع |ا يضر ةناجد يبأ طبر ةصق نولعجيو
 قـيبطت ىـلع ًاليـلد :ةـكرعملا يـف هنيبج ىلع ءارمحلا
ىــلع اــهناولأ تاريثأــتوتاركــشلا ةفــسلفل ةباحــصلا
!سفنلا



6 .ص 6/٨ ٢

ةدـفاولا راـكفألا هذـه يف امم اًريثك نأقحلا

 نإو ،هـضقنيو نيدلا عم ضراعتي اهتاقيبطتو

 اـمضعبب هجازتمال ؛سا�نلا ضعب ىلع هبتشا

.نيدـــــــــــــلا عـــــــــــــم قـــــــــــــفاوتي

 قئاـقح وأ تاـيرظنب ةـجزتمم تاقيبطتلا هذه

 اهرداـــصم نـــم ةذوخأـــم ةحيحـــص ةـــيملع

 ةرادإلاو سفنـلا مـلع نـم ةحيحـصلا ةيملعلا

.اهريغو



6 .ص 7/٨ ٢

:هنيدب زتعملا ملسملا

مـل يـتلا ةاـيحلا رومأ يف هلقعلمعُي

.يحولا اهليصفتب تأي

 ؛يحولاــب |ا نــع هءاــج اــمع لدــعي ال

.هداسفو لقعلا فعض لامتحال

 هذــه تاــقيبطت نأــب ًالدــج انملــس وــل

:اهب ذخألاف نيدلا عم قفاوتت بهاذملا

.ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا لادبتسا

.عورشملا نع لودع



6 .ص 8/٨ ٢

 ةهبـــــــــشلا
:ةيناثلا

 روـمأ يـه :مهلوق
 ذخألاف ،ةيتايح ةيويند
 متــنأ :باــب نــم اــهب
.مكايند رومأب ملعأ

 بــسحب ال ةــصقلا ءوــض يــف مــهُفت نأ يــغبني

.ىوـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلا

 ةرادإلاو ،اــنتعارزو انتعانــص روــمأ يــه اــنايند روــمأ

 ةــيكزتو اــنتاوذ ةيبرت رومأ امأ ،اهوحنو طيطختلاو

 نـم يهف انحاورأ ومسو انقالخأ بيذهتو ،انسفنأ

.ةينيدلا رومألا



6 .ص 9/٨ ٢

 ملـسو هـيلع |ا ىلـص دـمحم اـنيبن هـب ءاج ام ريغب لوقلا

.نيدلا موهفمل رصح وأ نييحولا زونك نع ةلفغ نم عبني

 يف مولعلا لك نوصحفي اوناك مهيلع |ا ناوضر فلسلا

.ةيدايح اهلصأ يف يه يتلا كلت ىتح،مهتباوث ءوض



7 .ص 0/٨ ٢

 ةهبـــــــــشلا
:ةثلاثلا
لوقلاب مهلالدتسا
 بلطا :روهشملا
 يف ولو ملعلا
.نيصلا

.حيحصهانعمو،ةلوادتملامكحلانملوقلااذه

.ملعلاطبضيطباضنمدبال

اًمرحمنوكيالأو،اًحيحصاًعفاناًملعنوكينأدبال

دصوأ،دسافمنمهيلإرجياملاًمرحموأهتاذيف

.لجوزع�اركذنع

امعجرخيالةدفاولامولعلاهذهنمريثكعقاو

!ًاليلقالإركذ



7 .ص 1/٨ ٢

 ةهبـــــــــشلا
:ةعبارلا
 ةــمكحلا( ــب مهعرذت

 ىــنأ نمؤــملا ةلاــض
 ىــلوأ وــهف اهدــجو

.)اهب

هذهبذخألازاوجىلعًاليلدسيلهنكلقحمالكوه

.اهتاقيبطتوأبهاذملا

ةمكحلاىنعمىلعبهاذملاهذهضرعنمدبال

.اننيديفحيحصلا

سايقوحيحصمهفبةنسلاوباتكللاًقفاومناكام

.اًقحةمكحناكلطابليوأتوفسعتبالميقتسم

،اهيلعةمئاقلاىواعدلابالرومألاقئاقحبةربعلا

اهمساباهتيمستدرجملةمكحةلالضلانوكتنلو

.اهسابلباهحشوتو



7 .ص 2/٨ ٢

 ةهبـــــــــشلا
:ةسماخلا

 ذـــــخألا :مهلوـــــق
 اـمو ،ةداـبع بابسألاب

بابسأ الإ رومألا هذه
.اهب ذخأن

.ةحيحصةرابعلا

.تاببسملاوبابسألايفحيحصرظننمدبال

نوتبثيالتاببسملاوبابسألابابيفنودتهملا

.حيرصلقعهيلعلدوأ،حيحصلقنبتبثاذإالإاًببس

اهرثكأجرختالتاقيبطتلاهذهيفةاعدملابابسألا

اًبابسأوأ،اهعبتتنعانيهنةيفخاًبابسأاهنوكنع

.ةمرحمةيكرش

.كلتنعانينغيبابسأنمهحابأامو�اهعرشام



7 .ص 3/٨ ٢

 ةهبـــــــــشلا
:ةسداسلا

 ضعبـــب مهعرذـــت
وأ مهل تثدح عفانم
 ،مهيدـــــيأ ىـــــلع
عــفن تـبث :مهلوقو

 تاــــقيبطتلا هذــــه
..ةـــــــــــــــــبرجتلاب

 عفاــنم تاــقيبطتلا هذــهب ذــخألا دــنع ثدــحي دــق

.ةيحور وأ ةيسفن وأ ةيندب اهباحصأل

 اًرربم سيلو ،لصح اميف اًببس اهدعل اًيفاك كلذ سيل

.اهب ذخألل

 دقو اًعفان هرهظي امب هلمجيو لطابلا نيزي ناطيشلا

.اًرهاظ اًعفن لطابلا بابسأب ققحي

 قــيقد مهفو ،ةيملع ةيجهنم نم عفنلا تابثإل دب ال

 نيــبثدــحي يذــلا نارــتقالا سيــلف ،ةيببــسلا نوناــقل

 ببـس هـنأب لوـقلل اـًيفاك ام رمأ قيبطتو عفن لوصح

.هثودح يف



7 .ص 4/٨ ٢

 يـف هـلعجي ال ملـسملا دـنع عفنلا سايقم

.درجملا يويندلا عفنلا

 لــعجت رــخآلا موــيلا يــف ملــسملا ةدــيقع

 اذإ الإ اًعفن سيل تحبلا يويندلا عفنلا ضعب

.ينيد ررض هل نكي مل

 ،اـًحابم هـب ذـخألا نوـكي عفن هيف ام لك سيل

 عرـش اـمنإ درـلاو لوبقلا نازيم سيل عفنلاف

.نازيملا وه |ا



7 .ص 5/٨ ٢

 ةهبـــــــــشلا
:ةعباسلا
 ىوعدـــب مهعرذـــت
 :نولوقيف )ةملسألا(
 هذــه )رــتلفن( نــحن
 ،اــهيقننو تادــفاولا

اـهنم حيحصلا ذخأنو
هــيلع لالدتــسالا عــم

.ثيداحألاو تايآلاب

.نكمي ال ام نيبو )هتملسأ( نكمي ام نيب قرفن نأ دب ال

 تانايدــلاملـسؤن نأ نـكمي اــننأب ملسم لقاع لوقي ال

 اــهلك اهــضفرن نأ قــحلا نــكلو ،ةــلطابلا دــئاقعلاو

 نـم اهنمضتتواهلحتنت يتلا ةبيطلا تاوعدلا ذخأنو

.ةيلقع وأ ةيلقن ةيلصألا اهرداصم

اــهقلطنم لــصأ يــف ةــيدايحلا ةــماعلا موــلعلا اــمأ

 نــمو اــنجهنم قــفو اــهنم ةدافتــسالا عيطتــسن

 لبقنو ،اهنم نيدلا فلاخي ام ضفرنف ؛انتياغ قلطنم

.نيدلا عم ضراعتي ال ام



7 .ص 6/٨ ٢

 اـمل )نيملـسؤملا ةملسأ( هومسأ امب نيملسملا ءاملعلا نم ريثك يداني

.يقيقحلا اهدارم ريغ ىلع صوصنلاب لالدتسالا يف ةأرج نم هوأر

 ةدـفاولا تاـيرظنلاو راـكفألا يـف ةريـصبب رظنلا ىلإ مهنم ريثك ىعس

.)ةفسعتملاةملسألا( ال حيحصلا ليصأتلا نيعب

 لــطابلا يــف ثوــثبملا قــحلا ضعبــب نورــتغي ميدــقلا نــم ساــنلا

.هب نوعدخنيو

 مهتردـقب ةـقث نيـسمحتملا ضــعب لـطابلا يف ثوثبملا قحلل يربني

.لطابلا ةملسأ وأ قحلا صالختسا ىلع



7 .ص 7/٨ ٢

 ةهبـــــــــشلا
:ةنماثلا

 لامعألا امنإ :مهلوق
 وـــل نـــحنو ،تاـــينلاب

 رـيغ تاــقيبطت انقبط
 انهباــش وأ ةعورــشم

 يــف ميــحجلا لــهأ
 دصقن ال نحنف ءيش
نــلف هدــيرن الو كــلذ
.مهتهباشم انريضت

 ئطاـخ لالدتسالا نكلو حيحص هب لدتسملا ثيدحلا

.دساف سايقلاو

 ةدقعنملا تاينلا ىلع لامعألا ماوق نأ مولعملا نم

.ةريصبو قدص ىلإ جاتحي يفخ ةينلا رمأو ،اهيلع

 نيـبو ،ةينلا اهسأر ىلعو بولقلا لامعأ نيب ةقالعلا

 نـم رــيثك اـهمهفي ال دق ةرهاظلا لاعفألاو لاوقألا

.سانلا



7 .ص 8/٨ ٢

 ةهبـــــــــشلا
:ةعساتلا

 ىـــــتفأ :مهلوـــــق
 لـهأ ضعب اهزاوجب
 بردـــــيو ،مـــــلعلا
 نم ضعب اهتاقيبطت

 حالـــصلا مهرهاـــظ
.مهبيسح xاو

 هناحبـس �ا يدـي نيـب ةــيعبتلا ةـيدرف ركذتن نأ دب ال

.ىلاعتو

 هــيلع �ا ىلــص موــصعملا الإ درــيو هــنم ذــخؤي لــك

.ملسو

 نــم رذــحي ناــك مالــسلاو ةالــصلا هــيلع هــنأ ركذــتن

نـكي مــل نإو نولـضم كاــنه نوـكي دـقو ،نيلضملا

 مـهاولض امنإو ،ءوس ةينو دصق قبس نع مهلالضإ

.مهدعب نم اولضأف



7 .ص 9/٨ ٢

تاهاتميفحالصلاوملعلالهأنمريثكاًقباسلخد

نممهنمف؛هريغويلاغلافوصتلابوردو،قطنملا

ضعببنكلواجننممهنمو،باتوعجرنممهنمو،كله

.تاثوللا

يفمكحلانيبتامنإو،ًالالحمرحتالو،اًمارحللحتالىواتفلا

اهتاقيبطتوبهاذملاهذهةلأسمو،ةلأسملاروصتءوض

ىوتفرودصرخأامم،سا�نلارثكأىلعةهبتشمنآلاىلإ

.ايتفللةقوثوملاتاهجلانمتادفاولاهذهنأشبةدحوم



8 .ص 0/٨ ٢

ا
ل

خ
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ۀ

رشلاو،ةميظعرصعلااذهيفتاقيبطتلاهذهبةنتفلانأىلعديكأتلا

.بعشتمريثكهيلعلدتوهعمجتيذلا

ريخنماهيفامصالختسانيصيرحلانمريثكتالواحمنممغرلاىلع

.لشفلابءوبتسوتءابتالواحملاهذهنأالإةيدقعلااهتثولنعاًديعب

يفوهامنإةحيحصلاةديقعللاهتاقيبطتوبهاذملاهذهةمداصم

ضعبيعديدقيتلاةيشماهلاتاقيبطتلاضعبيفاللوصألا

.اهنمزرحتلاةيناكمإنيبردملا

يتلايهةيبيغةيلكةقاطدوجو:هصخلمدحلمداقتعاىلعاهانبم

باتكلاو،اهباطقتساواهبلاصتاللبردتننأدبالو،ةايحلاةوقانيطعت

.ةسئابلاتالواحملاهذهنعينغيامهيفةنسلاو

ةديقعيفمولعلاوبهاذملاهذهلاثمأتلعفامىلعدهشيخيراتلا

.لبقنمةمألانممائف



8 .ص 1/٨ ٢

ملاعلاتحاتجايتلا)حاورألاريضحتتايعمج(ةروصبةثيدحلاةيحورلاةكرح

.مزحبةثيدحلاتاقيبطتلاهجاوننحنونآلافقنانلعجتيمالسإلا

امف،ةنسلاوباتكلاىلعلابقإلاانقيرطفلآملاةمالسولاحلاحالصاندرأنإ

نيقيلاو،هنمريذحتامهيفوالإرشالو،هيلعةلالدامهيفوالإريخنماكرت

.نيلسرملامتاخغالبمامتونيدلالامكمهفتايضتقمنماذهب

تاينقتبجردتملايفخلاةينطابلاجهنمىلعريسيتادفاولاهذهجيورت

:ةينطابلاحئاضفيفيلازغلااهن�يبيتلاتاوطخلانمةبيرق

مث،طبرلامث،قيلعتلامث،كيكشتلامث،سيسأتلامث،سرفتلاوقزرلا

.خلسلاوأخسملامث،علخلامث،سيسأتلامث،سيلدتلا

ةاراجملاوةفلألا"مهتاينقتساسأيفهنودمتعييفخجردتيف

."ةدايقلاو



8 .ص 2/٨ ٢

ضرعتلب،حضاورشابملكشببردتملاىلعىقلتالتافسلفلاكلت

بسحةريصقوأةليوطاًددمبردتملااهيفذخأيدقو،قحلابهسبلم

اذإاهنعهعافدوهؤالودتشياذهلو؛هقيبطتوهلبقتوهئاكذوهلويم

.اهبرشت

نيملسملاضعبتفرجدقسوقطلاوتاقيبطتلاكلتلةللضملاةياعدلا

نعةلفغوةيمازهنالابروعشاهيلإمهعفدامبر،ةتيقمةيعبتيف

متنكنإنولعألامتنأواونزحتالواونهتالو{:ىلاعتهلوقيناعم

.}نينمؤم


