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لاجم لك يف لاثمأو لاوقأ ،مكِح

 اهّلع ،اهرشنأ نأ تيأتراو ،اّدج ةريثك ُفئارطو ءارآو لاثمأو لاوقأو مكِح ةبوؤدلا يتاعلاطم لالخ ينتفقوتسا

 ةباعُّدلا حورو ةيلستلا نم ،ّلقألا ىلع ،اهضعب يف ام ىلإ ةفاضإ ،ةيحورلاو ةيركفلا ةدئافلا ضعبب دوعت

 هبِش ةّمهَم امه ،عتممو ديفمو ديدج ّلك َميدقتو ةّداجلا ةفاقثلا ةعاشإ نأ دقتعن اّننأ ذإ ،نهذلا ذحشل ةاعدمو

 ىلع ةفلتخم َربانم يف ةّداملا هذه نم ٍتافطتقم ترشن دق تنك .مزتلم فّقثم ّلك لهاك ىلـع ةاقلم ةسّدقم

 يف يّلحملا نالضف نبا توص َربع تعيُذأ دق تناك اهنم ًةقلح نيرشع  ءاُهز نأ امك ،ةيتوبكنعلا ةكبشلا

.يلاحلا نرقلا تايادبو يضاملا نرقلا رخاوأ يف ،ركفلاو ةفاقثلا نكر يف ،يكنسله

ةداحش بيسح .ب

٢٠١٩ فيص ،يكنسله
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.سُدقلا حورلاب حرفو مالسو ٌّرِب وه اّمنإ ،اًبرُشو الكأ سيل هللا ُتوكَلَم ❊

.كتمْحر نم ُتسِئي ام ،ءامسلا َنانَع يبوُنذ ْتغلب ول ،هاّبر ❊

.نحن ّبرللف انتُم نإو انشِع نإ ❊

.مِْحَر ُعطاق َّةنجلا ُلُخدي ال ❊

.ّةنجلا ِنع ًىفنم ضرألا ❊

.دارأ اودارأ اذإ اًدابِع هلل ّنإ ❊

.ءاينغألا لايتغا َنم َءارُقفلا َُعنمي ام وه ُنيدلا ❊

 وهف بيرغ ىلع دمتعت الو ،ٌردان وهف ٍبيبح ىلع دمتعت الف ،كَسفن دِعسُت نأ لِواحف ٌدحأ كْدِعْسُي مل ْنإ ❊

.رداق وهف هللا ىلع دمتعٱ ِنكل ،رداغ

.مهيف يتاذ ُنلُْعأ يّنأل ،لافطألا يف ينُِدجي فوس ّينع ُثَحبي نم ❊

.قيرطلا ةماقتساو سْفنلا ِءافصب ،دولُخلا راد يف دوجُولا ُلامك ❊

.ّمنهَج َران َتْققحتسا ،ُقمحأ اي كيخأل َتلق ْنإ ❊

.فاخأ نّمِم يصالخو يرون ّبرلا ❊

 نم لدرخ ّةبح ُلاقثم هبلق يف ٌدحأ َةنجلا لخدي الو ،ناميإ نم لدرخ ِّةبح ُلاقثِم هبلق يف ٌدحأ َرانلا لُخدي ال ❊

 .ءايربِكلا

.ماني ال ِّةنجلا ُبلاط ❊

.ّيدبألا نوكسلا ّةنج يف ،اًديعس ايحأف ،مَمَصلا َةبهوم ينَُحنميو هللا ينُمَحري له ❊

.ّيلع دّرمت يزبخ لكأ يذلا ّنإ ❊

 ّديجلا تقولا يف ّلص ،طقف ةلكشم يف نوعَقي امدنع هيلإ نوهّجوتي ٍ،ماحُم هّنأك هللا نولماعُي سانلا ُضعب ❊

.ءّيسلا تقولاو

 ةرارحب اُنبلق باذل انل ةبسنلاب هطَّطخ ام انفَرع ول ؛ُّبِحُت صخش وأ ،ءيش نم هللا كقّرف اذإ نَزحت ال ❊

.هّتبحم
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.ّبرلا كَحِماسي يك َنيرخآلا ِحِماس ❊

.نيّديس ُقيطت ضرألا الو ،نيسمش قيطَت ُءامسلا ال ❊

.ةميظعلا حاوْرألا ّلك ُريصم ةدْحَولاُ ةايح ❊

.ةيقاب ّلظتو َمسجلا رداغتف ُحورلا اّمأ ،اباُرت دوعيو لّلحتيف مسجلا بيصُي َتوملا ّنإو ،حورلل ٌءاعِو مسجلا ❊

 .لالتحالاِ عاونأ ُحدفأ انلوقُعل ِهلإلا ُلالتحإ ❊

.ىمعأ ملِع نودب ٌنيد ،ٌحيسك نيد نودب ٌملِع ❊

 يلجِر َجِرُخأ يكَ ةردُقلا هلُلا يَنيطعُي نأ ،يشْعن ىلع ماسِولا قيلعتل ةلودلا ُلِّثمم رُضحي امدنع ّىنمتأ ❊

.هسُفرأو

.رْجألا ىضاقتي ُبيبطلاو يفشَي هلُلا ❊

.ّدح ىصقأ ىلإ مَهتكرابم يوني  نيذلا هللا ُرِبتخي اًنايحأ ❊

 .مكاياطخ اهيلع َنوقّلعُت ٌةعاّمش هلُلا ❊

.هنم فاخ هللا فاخيب ام يللإ ❊

.ءيش َّلك عِبو بَهذا ،الماك نوكت نأ َتدرأ اذإ ❊

.ريبك ٌّبر يدنع ُّمه اي لق لب !ريبك ّمه يدنع ُّبر اي لُقت ال ❊

.تاوامسلا َتوكلم اولُخدت نلف ،دالوألا َلثم اوريصتو اوعِجرت مل نإ ❊

.اميظعِ مظعألا توكلملا يف َّدُع ،َلِمعو َِملع نَم ❊

.توصلا يف يل دِزو ..توقلا يف يل صِّقن يبر اي ❊

.ُهَسفن َرِسخو ُهَّلك َملاعلاَ حِبَر ول َناسنإلا َُعفني اذام ❊

.اريصب كّبر ناكو نورِبصتأ ،ًةنتف ضعبل مكَضعب انلعجو ❊

هوعمْجٱ  حير  َموي  ٍةافُحل  اولاق  مث              هورثن ٍكوش  َقوف  ٍقيقدك يّظح ّنإ ❊

هودِعسُت متنأ فيك يّبر هاقشأ نم نإ          هوكرتا ُموق اي ُتلقف مهيلع رمالا بُعَص   
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.راوِحلا َنود مَلاعلا تانايِد نيب َمالس ال ❊

.ةدحاو لاصْلَص ةعطِق نم اًعيمج ُسانلا قلُخ ❊

.افيس لب اًمالس يقُلأل ِتآ مل ❊

.ّبرلا ُجارِس يه ناسنإلا َحور نإ ❊

وه اي ُتلق ُدْجولا بلَغ نإ       يّنأ ريغ هيمُّسأ الو ❊

.ءيش يُنزوعي الف ّيِعار ّبرلا ❊

.ّلكلل ُدحاولاو ،دحاولل ُّلكلا ❊

عيطُم ُّبحُي نمل َّبحملا ّنإهَّبُح مُعزت تنأو َهلإلا ىصعَت ❊

.انُّبر اهيف يتأي يتلا َةعاسلا ُمَلعت ال كّنأل ،اًّدعتسم نُك ❊

.اهلولُح الب َلكاشم كل بِّبسُي ال هللاو ،هحاتفِم نودب اًلفُق قُلخي ال هللا ❊

.يعَّسلا يفَني ال هللا ىلع َلّكوتلا ّنإ ❊

.ةيوازلل اًسأر راص وه ،نوؤّانبلا هَلذر يذلا َرجحلا ّنإ ❊

.لوزي ال يمالك نكلو ،ِنالوزت ُضرألاو ُءامسلا ❊

.ّبرلل ٌرْدَيب ةسينكلا ❊

ُرمخلا لَعفت ام بابلألاب نالوعف           اتناكف انوك هللا لاق ِنانيعو ❊

يداش ُمنرت الو ٍكاب ُحون                  يداقتعٱو يتّلِم يف ٍدجُم ُريغ ❊

.ةيرحلاو ّقحلل اًزمرَ ةايحلا َلعجيل حيسملا عوسي ءاج ❊

.دحاو مُهنيدو ّىتش مهُتاهُّمأ ٌ،ةوخإ ُءايبنألا ❊

.ءىطْخُي ال يذلا ُصخشلا ِقَلْخُي مل ❊

 وهف بيرغ ىلع دمتعت الو ،ٌردان وهف ٍبيبح ىلع دمتعت الف ،كَسفن َدِعسُت نأ لِواحف ٌدحأ كْدِعْسُي مل نإ ❊

.رداق وهف هللا ىلع دمتعٱ ِنكل ،رداغ

.هللا َتوكلم اوِدجت نلف مَلاعلا اوكرتت مل ام ❊

.جاتحت ام لْجأ نم هب ْقِثو ،كيدل ام ىلع َّبرلا ِرُكُشأ ❊
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.اهيْنبي ِتوملا َلبق ناك يتلا الإ ،اُهنكسي تْوملا َدعب ءْرملل َراد ال ❊

.مالظلا يف اًدحأ ُفِعْسُي ال ،ُسانلا ُهاريل يطعُي يذلا ❊

ِلهنس اّلإو ،ةوخإك اًعم ُشيعن فيك َمّلعتن نأ ُبجي ❊ .ىقمَحلاك اًعم كَ

.ّقحلل َدهشأ ّىتح مَلاعلا ىلإ ُتئجو ُتدلُو انأ ❊

.هلل هلل امو ،َرصيقل َرصيقل ام اوطْعأ ❊

.دَحأ ىلإ ُجاتحي ال نَم اّلإ ْلأست ال ❊

.نيهجَّوم َريغ اًلاجرو ةهّجوم َخيراوص ُِكلمن نحنف ،ةيحورلا اَنتّوق ُةيملِعلا اُنتّوق ّتطخت دقل ❊

.ةّيحور ٍةكرح ِّلك ُةفيلأ اهّنأ امك ،ةبآكلا ُةفيلح ةدْحَولا ❊

.ءاوَه ةمْسن لّوأ نم ُطُقسي ،ءارفصلا ةقرولاك ُرفاكلا ❊

.بلقلا ُتوق ةاجانملاو ،ندبلا ُةيْمِح ُةلزُعلا ❊

.هَسفن رِسَخو هَّلك ملاعلا حِبر ول َناسنالا َعفني اذام ❊

.ةقحاس اًمَدَق ال ،ًةقوحسمً ةرهز َنوكأ نأ ُديرأ ❊

 .مُكُرّرحي ُّقحلاو َّقحلا اوفِرعا ❊

.ناعطُقلاك انُكّرُحتف ُنايدألا اّمأف ❊

.عيمجلل ُعوفرملا ُبيلصلا يهُ ةداعسلا ❊

؟حَّلُمي اذامبف ،حلملا دَسَف اذإف ،ضرألا ُحلِم ْمتنأ ❊

.انِروبق َقوف ُنابلُّصلا ىقبت نأب َنيريدج انسَل ،ْمعن ❊

.كّبرب َكتقالَع نِّسَح ،ةايحلا َبعاصم َلِّلُذت يكو ❊

.ّيعفاشلا الإ هّكُفي مل ،لْفُق َهْقِفلا ّنإ ❊

.اُهنيع وهو َءايشألا قلخ نم َناْحبُس ❊
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.َّلذ هلِلا ِريغب ّزتعا ِنم ❊

 .ملاظ ٌّبر ءيش َّلك ُرِفغي يذلا ُّبرلا  ❊

.ةبْوتلا لوُصأ ُدحأ ُفارتعالأ ❊

.ليلجلا َنم ٌّيبن مُقي مل هّنإ ،ُرظنٱو شِّتف ❊

.نـــطوٌ ةرخآلاوٌ زاــــجم اـيندلا ❊

.دَلُوي ال ،نَّوَكُي/َعنصُي يحيسملا ❊

.اليلق َلضفأ ٍلكشب مكَءاقدصأ اولِماع ،مكَءادعأ اّوبحُت نأ نم اًلدب ،ال ؟مكَءادعأ اوُّبِحأ ❊

اّوح ْتنب َةعاطإ مكاّيإف                          هَّبحو يبر اضر مْتئِش اذإ ❊

ىولب هيف ّمُسِ مهسب ُْهتمر                              ّبصلا بلقب ْتلخد امف   

.ناسنإلا هُقِّرُفي ال هلُلا هَعمج ام ❊

.بِّرجم ال ٌمّلعُم هلَلا ّنإ ❊

.ائيش ُمَهفي ال يبعش ،نوفِرعي الف ليئارسإ ونب اّمأ ،هِبحاص َفلْعَِم ُرامِحلاو هينتقم فِرعي ُروثلا ❊

.تاضقانتلاو مالآلا قيرط َربع لب راكفألا َربع َبلقلا ُدشُري ال هللا ❊

.هنم جُرخي ام يف وه لب ،ناسنإلا َمف لُخدي ام يف ُّرشلا سيل ❊

.ّكش ريغ نم ،اّرُح ناك ،هللا َريسأ ناك نَم ❊

.اهيلع ظافِحلا نع َنولوؤسم نحنو ،قلاخلا َنم ٌةمعِن ةّحصلا ❊

.رودت يغابلا ىلع ُرئاودلاو ،ليو هللا ءادعأل ٌليو ❊

.هللا ىلإ ®طُخأو َميظعلا َّرشلا اذه َعنصأ فيك ❊

.هلَلا ىذآ دقف يناذآ نمو ،يناذآ دقف اًّيمِذ ىذآ نَم ❊

 .ناسنإ ِّيأ َمامأ اًخماش َفقي نأ عيطتسي ،هللا َمامأ ُعَكري نم ّلك ❊

.توملا ِنودب كقلخَل مَلاعلا اذهل هلُلا كقلخ ول ❊
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ايقالت ال نأ ّنظلا َّلك نّاُنظي                 ام دعب ِنيتيتشلا هللا عَمجي دقو ❊

!كلذ َلمجأ ام ،هللا قْلَخ نِم كنإ ؛ليمج كّنأب كَربخُيل ناسنإل ةجاحب َتسل ❊

.ادغ ،ىرخأ ًةصُرف اًمئاد كُحنمي هللا ❊

.اهلولُح نودب َلكاشملا ُدِجوي الو ،هِحاتفِم الب الفُق قُلخي ال هللا ❊

.مَلاعلا ُعاقيإ وه هلَلا ّنإ ❊

 .هُعارتخا بَجَول ،اًدوجوم هلُلا ِنكي مل ول ❊

.لْقعلا يفَني الو ،َقْوذلا ُضّوُري هللا ةملك ُقمُع ❊

.ةيناسنإلا َنم دعب سأيي مل هللا ّنأ ىلع ُليلدلا ُمُه لافطألا ❊

.ءيش ّلك يف ّكشلا ىلإ يّدؤي اذهو ،ءرملا ريمض يف َّكشلا ينعي هللا يف ُّكشلا ❊

.ّلم الو ،ّلض الو ،ّلق الو ،ّلذ الف هللا ىلع َدمتعٱ ِنم ❊

 .رارشألاو راربألا ىلع هّرِبب هللا قرشُي ❊

.ّشُعلا يف هل ِهيقُلي ال ّهنكلو ،هَقزر ٍرئاط َّلك هلُلا ُبَهَي ❊

.ءايفخألا َءايقتألا َراربألا ُّبِحُي هلَلا نإ ❊

.ءافِش هللا ُرْكِذو ،ٌءاد ِسانلا ُرْكِذ ❊

.هيلع فاخو هنم فاخ ،هللا نم فاخِب ام يللا ❊

.حُوفت ال اياطخلا ّنإ ،انب هلُلا َنسحأ ❊

.هللا ُةيادِب يه ناسنإلا ُةياهِن ❊

.هيلإ نيكلاسلا ِددعب هللا ىلإ َقرُّطلا َّنإ ❊

 .سانلا ماثآ لالخ نم اًسيّدِق َحبصُت نل ❊

.كِتاذل كُدبعأ يّنإ ،هللا اي ❊

.رثكأ ُتسل ينأ ٌدكأتم ّينكلو ،ّلقأ اّمبر ،ءيش ال انأ يل هللا ّبُح نود نم ❊

.هلَلا نونِياعُي مهّنأل ،بلقلا ءايقنأل ىبوط ❊
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.انأ تالْيَو نم َّمهللا انِّجن ❊

.هل َنوع ال نم ُنوع هللا ❊

.مهِسفنأب ام اوّريغُي ّىتح ٍ،موقب ام ُّريغُي ال هلَلا ّنإ ❊

.داِهجلا ُلصأ وه هلِلا ِةملك ُرْشن ❊

.ربَصف رصبأو ،رصبأف ربتعٱو ،ربتعٱف رّكفتو ،رّكفتف رظن اًلُجر هلُلا َمِحَر ❊

.هللا ىلع ْلّكوتف ،َتَمزع اذإ ❊

.ّبر اي ُترظتنا كِصالَخل ❊

.هقْلَخ نع ّينغ ،ىلاعتو هناحبُس ،هلَلا ّنإ ❊

.انيلع نَمف ،انعم هلُلا ناك ْنإ ❊

 .ناعجُّشلا ُةميش نارفُغلا ❊

.يسفن َفِرعأ نأ ينْمِّلع ،هللا اي ❊

.انعم هللاف نَزحت ال ،نوليلق  ةّدِّشلا ُءاقدصأ ❊

.ةّرُحلا حاورألا ّلكل ىوأم هللا ❊

.اّرُح ناك ،هللا َريسأ ناك نم ❊

.هرارشأو ِهيحلاصب ،مَلاعلا ّلك ىلع هللا ُرون قِرشُي ❊

.ّرِبلل ٌشَطعو عوج هيف نمل ىبوط ❊

.ءامسلا ىلإ رْصقلا َنم قيرطلا َنم ُبرقأو ُنمآ ،ءامسلا ىلإ خوكلا َنم ُقيرطلا ❊

.َكّرِب ُةيادب َكاياطخب فارتعالا ❊

.جلثلاك َضيبأ ةبوتلا ةكَرب نم َجرخ ❊

.مَلاعلا ُرون وه انأ ❊

.تاعازِّنلا َنم اًلماك اًثاُرت اْنَتثروأو ،َبّصعتلا اَننيب ُتانايدلا تعاشأ“ :يّرعملا لاق ❊

.ّرش ّلك نم يدالب َظفحٱ ّبر اي ❊

.حلاصلا يعارلا وه انأ ❊
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.“ّهَتف نحصب” ىْوَتف كنوطعُي انُخياشم  ❊

.اويْحَيل نوتومي نمل ىبوط ❊

.مَلاعلا ُْتبلغ دق يّنإ اوقِث نكل ،مَلاعلا يف ٌقيِض مكل نوكيس ❊

.ّبرلا ِةمْحر ءام َتحت ُءىِفطنتس ِبئاتلا ِةئيطخ ران ❊

.تاوامسلا توكَلَم مهل ّنإف ,حورلاب نيكاسملل ىبوط ❊

اماصو ىّلص نإو ل    ـُخبلا اخأ هللا نعل ❊

.هيف تنأ ام ،هللا ةمعن ىلإ لب ،كاوق ىلإ ّدرت الو ،كتاذب ًائيش َتسل كّنأ فِرِعإ ❊

يناميإو ينيد ُّبحلاف ُهبئاكر                   ْتهّجوت ىّنأ ّبحلا نيدب نيدأ ❊

رجحلاب َتنمآ مأ هللاب َتنمآ               يخأ تنأف يّقح اًمِرتحُم َتمُد ام ❊

نّونحب لغُش مهل ىراصنلا الو     ًةلدْرَخ مالسإلا يف نّونح داز ام ❊

ُنئاك هللا رّدق ام ّهنكلو     اندالب نع ٌةبغر اْنتَجرخأ امو ❊

.رمُع أطخأوٌ ةأرما ِتباصأ ❊

.كيلع انلاكِّتا بَسَحب ،انيلع ُكتمحر ّبر اي ْنكتل ❊

.يئادعأ َرمأ ّربدتأ نأ عيطتسأ انأ ،يئاقدصأ نم يْنذقنأ يهلإ ❊

.ءاطسبلا ءالقُّثلا ةيؤر ينافك ذإ ،رَصبلا ىلع يريغ هُدَمحي امك ،ىمَعلا ىلع هلَلا ُدَمحأ ❊

.بيخَي ال هلِلا ُلئاس ❊

ملظأب ىلُبيس الإ ملاظ الواهَقوف هللا دي الإ ٍدي نم امو ❊

.)لالضلا( ّيَغلا نم دْشُّرلا نّيبت دق ،نيدلا يف َهاركإ ال ❊

.ةسّدَقم ةلبُقب ضعب ىلع مكُضعب ،اومّلس ❊

.سْرُع لك يف صْرُق اندالب يف نيدلل ❊

.ُلِمهُي الو ُلِهُمي هلَلا َّنإ ❊

.ةينالَع كيزاجُي ءافَخلا يف ىري يذلا هللا ❊

!رشبلا لامتحا يف َرشبلا ِدِعاس ّمهللا ❊
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.عوسي حيسملا يف ٌدحاو مكُّلك ❊

.هل َنيد الف َنيدلا هسفنل عِّرشُي نَم ❊

.ةقلطملا ةّوقلا ُتاذ ةيهاملا وهو ُةقيقحلا وه هلَلا ّنإ ❊

امارَم مورت ةدحاو ضرألل ًةّمأ الإ َْطبِقلاو اَنتْدِهََعأ  ❊

امالسإلا انلجأل نورّقُويو مهلجأل حيسملا َميلاعت يلْعُن    

اماوقألا دّحو كُّبر ءاش وهُلالج ّلَج ناّيدلل نيدلا    

اماظِعو امجامج نيرواجتمانُروبق كلتو مكُروبق يذه   

.هل َلقع ال نِّيد ُرخآو نيد الب ٍلقع وذ :ضرألا ُلهأ ِنانثا ❊

.ادج نيدلا يف ةخسار حاورأ يوذ اوناك ،روصُعلا ّلك يف نيرّكفملا َمظعأ ّنأ يف َةفْدُِص ال ❊

.قولخملاو قلاخلا نيب ٌّرس َنيدلا َّنأ دقتعأ ❊

.نيدتهملا الإ َنودهَي ال ُءايبنألا ❊

.ّيحورلا داِهجلاُ ةرَمث يه ُةسادقلا ❊

.ّرشلا موي يف هُذقُني هلَلا ّنإف ،فيعضلاب ينتعي نمل ًائينه ❊

.هينْعي ال ام هُكرت ءرملا مالسإ نسُح نم ❊

.)ديدج دْعس ءرملا ىلعو( ديع وهف هيف هلَلا ِصْعَي مل موي ّلك ❊

.سانلا َرهاظ يعاُري ال هللا ّنإ ❊

كسانب َتسلف اًعبس ال نَيعبسارئاز َةّكمب ُفطو ِّلصو حِّبس ❊

.مَمّصلا ُغلاب ٌبيطخ نيدلاب ُبّصعتملا ❊

مهب ليفك انأف يئادعأ اّمأيئاقدصأ نم ينظفْحٱ َّمهللا ❊

.مهَنوفرعت مهِرامث نِم ❊

 .قالخألا ُنوكت مث ،ُزبُخلا نوكي ِءدبلا يف  ❊

 .اليوعو اًمتأم مهيلع ْمِقأف ،مهقالخأ يف ُموقلا َبيُصأ اذإ ❊

.ةمواقُم نودب َلدع الو ،لْدَع نودب َمالس ال ❊
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.ةلادعلا ُدوجو وه لب ،ّرتوتلا مادعنٱ َدّرجم سيل ُّيقيقحلا مالسلا ❊

.هايإ مهّمذو سانلا ُحدم هَدنع ىوتسا اذإ الإ ،ءرملا ُقالخأ ُلُمكت ال ❊

 .جْضُّنلا ةئيطبٌ ةرمث اهَسفن َةقادصلا ّنكل ،عيرس ٌلمع ةقادصلا ّينمت ❊

 .اّئيس ناك اذإ طقف دحاو صخشلو ،اًوحَص ّوجلا ناك اذإ ،نْيصخشلُ عّستت ٌةنيفس ُةقادصلا ❊

.ينافلاب َدلاخلا عيبأ نأ ُْتَيَبأ ❊

.هتّوق َنِطوم ُلَهجي ٌناسنإ ُدجوي لب ،فيعض ناسنإ ُدجوي ال ❊

 .ءاقدصألا َلبِق نم ٌذوبنم ،ٌءادعأ هل سيل نم ❊

 .هَءارو هَّلظ ّرُجي ال ىتح ،سمشلا يف يشمي ال يذلا وه لوسَكلا ❊

 .ٌّيدامر ِةقيقحلا ُنول ❊

 .اهقاقحتسا ِلب ،رخافملا َكالتما ِتسيل ُةماركلا ❊

.ةّلسْم اهاّي ولعّجرب ةربإ ينيمعطي وّدب يللإ ❊

.طوقُّسلا لُصاوتب لب فنُعلاب ال ،َرجحلا ُبُْقثت ءاملاُ ةْرطَق ❊

.ُهَلماح يقشُي عوفرملا سأرلاف ،اديعس شيعت نأ تدرأ اذإ كَسأر ِنْحا :لاُقي ❊

.اًيعويُش يننوُعدي ريقفلل ُماعطلا ّرفوتي ال اذامل لأسأ امدنعو ،اًسيّدِق يننومّسُي ريقفلل اًماعط يطُْعأ امدنع ❊

.رايْخألا تْمَص يف لب ،رارْشألا مُلظ يف تسيل ُةبيصملا ❊

.بوعشلا ُلتقت اهَدحو ُتاناهإلا ❊

!ارديب يّرذت ةخفن خفنو ،هينذأ سَحلي هُناسل ،مالس اي ❊

.رْحُج برقأ نع ُثَحبي ،ْرأف ىلإ َناسنإلا لِّوحُي هّنأل ،َفوخلا ُهَركأ يّنإ ❊

.ةبرْجتلا َدعب يتأت ُةقثلا ❊

.ىضوفلا نم ربكأ ٍّرش نم سيل ❊

.ءامد ةقارإ نود ُّمِتي يذلا َرصنلا َمظعأ ام ❊

.نايسِّنلا يف ُةمعِنلاو ،ناميإلا يف ُةحارلا ❊

.هتاذ فوخلا يف نُمكت ةّوقلاف ،اّيوق سيل هنم ُفاخت ام ُرثكأ ❊
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لِلملا ُرثكأ مكنم كَحضيو اًرْدَق                  مكُضفْخُي قرشلا َلاجر اي ىَحللا سوب ❊

لامجإو ٌناسحإ سانلا رثكأ نم                                  هب ِحيبقلا ُكرت ٍنمز يف اّنإ ❊

عدار اهل اهنم نُكي مل ام                                 اهّيِغ نع ُسفنألا يوَعَْرت ال ❊

.نيّبيطلا سانألا تْمص ءاّرج نم لب ،نيّئيس ٍسانأ فنُع ببسب سيل ،اريثك ُمَلاعلا يناعُي ❊

.ءيش َّلك لوقت كّنأ وه ،للَملل اًريثُم اًصخش كنْوك يف ُّرسلا ❊

.تباث ٍداؤف ىلإ ،ُناسللا اذه يل ماد ام ،يصقانب ُداوسلا سيل ❊

ارَجَحلا ُهِبْشُي ٍساق َكبلق ّنأل                هُمِثلأف يساقلا رَجحلاب ّرَُمأ ❊

.ريخلا لمعل غارفلا تقوو ةّحِّصلا :نوريثك سانأ اهُرَسخي ناتكَرب كلانه ❊

.اهنادُقف دنع الإ اَهتميق ُفِرعت ال لاملاك ةّحصلا ❊

 .ةعِزفُموً ةريطخ نوكت ،ةماقتسا الب ةفرعم ،ةيدجُم َريغو ًةفيعض نوكت ةفرعم نود نم ٌةماقتسا ❊

 .ارثأ ْكُْرتٱو ٌقيرط ُدجوي ال ُثيح ْبَهْذٱ ِلب ،ُقيرطلا َُكذخأي ُثيح ىلإ ْبهذت ال ❊

.رخآ ٍلمع ةسرامُم يف ،ام ٍلمع نم َهتحار ِدجي ُثيحب ُناسنإلا ِقلُخ ❊

 .لَمعن مل اذإ َّلقأ نوكيس طيحملا نكل ،طيحُم يف ةْرطَق وه هُلمعن ام ّنأب ُرُعشن انُسُفنأ ُنحن ❊

.ةيلستلاو عارصلا َنم ٌجيزم وه لمعلا ❊

.اهَسبالم يدترت ُةقيقحلا ُلازت ال امنيب ،مَلاعلا َلوح َروزت نأ ةْبذِكلل ُنكُمي ❊

.كل حُلْصَي هّلعلف ،ِّرشلاب َّرشلا ِعفدا ❊

.ةلادعب لُماعَّتلا يف ُصّخلتت لئاضفلا ُّلك ❊

 .ريمضلاو ُبلقلاو ُلقعلا اهيف ُكرتشي يتلا يه ُةيقيقحلا ةقادصلا ❊

.لصت نأ كِمادقأ ناكمإب ،كُمالحأ لِصت ُثيح ❊

.ادبأ هتهْجِو ىلإ َلِصي نل فوس ،هنم ءاج يذلا ناكملا ىلإ ،هَءارو َرظنلا عيطتسي ال يذلا ّنإ ❊

 هرّكذت َربع لبقتسملا يف يكبي ّهنكلو ،لبقتسملا ىلع هقلق يف َرضاحلا مِدهي هّنإ ،َناسنإلا ىبغأ ام ❊

.يضاملا

.ءاقدصألا تالداجُم نم ُعبنت ُةقيقحلا ❊
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 .هِتَّيهش ىوس ٍنوناق يأل ُعاصني ال ،عوجلاك حومطلا ❊

 .عُضاوتلا نم ُبرتقن ام رْدَقب ةَمظَعلا َنم ُبِرتقن ❊

 .يقيدص نُكو يبناجب ْرِس لب ،كُدوقأ ال دقف يفلخ ْرست الو ،كُعبتأ ال دقف يمامأ ْرِسَت ال ❊

دغ َدعب تلاقو ُدنه تكِحضانُدعوم اند ُتلق امّلك ❊

.اهييدثب ُلكأت الو ُ،ةّرحلا ُعوجت ❊

.عبنملا ىلإ ُتلصو اذإ الإ اهَلصأ نل ّينكل ،ةقيقحلل شِّطعتُم يّنإ ❊

.ائيش فِرعأ ال يّنأ َريغ ،اًّديج هُفِرعأ ءيش ُدجوي ال ❊

!مهراد يف َتمُد ام ْمِهِراد ❊

.اهيلإ َلوصولاُ ةءاسإلاُ عيطتست ال ُثيحب ،اًيلاع يحور ََعفرأ نأ ُلواُحأ ،ٌدحأ يل ءاسأ امّلك ❊

.ءاكذ هيّمُسأ لب ،سفنلا ِنع اًعافِد نوكي امدنع ،اًفنُع ْفنعلا يّمُسأ ال ❊

.ءاكذلا ءامسأ نم ٌمسٱ ُّكشلا ❊

 .انوحْطِي بُرُغلا اوجأو ،انراد رادلا ❊

.دورولا لِمحت اهّنأل جهتبن وأ ،ٌكْوش اهيف دْرولا ِتاريجُش نأل َرّمذتن نأ عيطتسن ❊

.نونُجلا ىلإ نوكي ام ُبرقأ ،هتدْحَو يف َناسنإلا ّنإ ❊

.ادَْرف فيسلا َلثم ُتيقبو ،مهُّبُِحأ نيذلا بهذ ❊

!موي َّلك اًديحو تقولا َضعب ِضْقا ❊

.قيدصلا ةحماسم نم ُلهسأ ّودعلا ُةحماسم ❊

 .نيكلاسلا دُّدعتب ُدّدعتت ةقيقحلا ىلإ ُقيرطلا ❊

بَضغلا نم ىدعأ ِءْرملا لْقعل اّوُدع           مهُتربتخٱ نَيح ءادْعألا يف َرأ ملو ❊

 .ةيرصنُع الب َةّيلامسأر ال ❊

نوكُس ٍةقفاخ ِّلكل ّنإف           اهْمنتغٱف كُحاير ّتبه اذإ ❊

نوكي ىتم نوكسلا يردت الف          اهيف ناسحإلا ِنع لُفغت الو   

.لمعلا يف بلقلا َةحار ّنأ ،اًموي ُتأرق ❊
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!ذِّفنو ريكفتلا ِنع ْفَقوت ،لمعلا ُتقو نُيحي امدنع ْنكل ،ريبدتلل يفاكلا َتقولا ِذُخ ❊

.هناسل َءارو قمحألا ُبلقو ،هبلق َءارو لقاعلا ُناسل ❊

.مدَّنلا ُمُهألمي رارشألا ❊

.لاملاك َقالخألا ُدِسُْفي مَلاعلا يف َءيش ال ❊

.هعَشج سيل نكلو ،هيضُرتو ناسنإ ِّلك ِتاجاح ُضرألا ُدِّوُزت ❊

.بولقلا َنم تاّدوملا ُعطاقو ،بويُعلاو ءىواسملا ُعماج لُخبلا ❊

.هُعمسأ ال ،يلفط يكبي امدنع نكلو ،لافطألا ءاكُب لُّمحت ىلع ىوقأ ال ❊

.هل َمعط ال ،نانتما نود نم ُذخألاو ،هل َةميق ال ،ّبُح نود نم ءاطَعلا ❊

!دْصق ربكأ نم ُنسحأ ٍلمع ُرغصأ ❊

.نمزلا ىسني ُناسنإلا ُلَمعي نيح ❊

.ءاَنبُجلل َبرهلا ّنإ ❊

 .َكَتفطاعو كَّبح ُّقحتست ،نْوكلا يف نم عيمج ُلثم َتنأ ❊

.ءيش ّلك يف َّيباجيإلا َبناجلا ىرت نأ عيطتست كّنأل نكلو ،ٌنسح ءيش َّلك ّنأل سيل ،اًديعس نُك ❊

.رورُغلا ضرم نم يه اّمنإ ،مَلاعلا يف تدجُو يتلا دِسافملا ّلك ❊

.ائيش هنم مّلعتأ نأ نكُمي ال ،ّطق اًناسنإ فداصأ مل ❊

.ادامر هلّوحتف ءيش َّلك رُخنت ٌ،ةريّرِش ةدود ُدساحلا بلقلا ❊

.نّييوق نيَحانج وذ ٌرئاطف نزُحلا اّمأ ،ةلئازو ةّشه ةيضرأ ٌةشارف ةداعسلا ❊

عيبي نمل سيلو ٌضرأ                       هل نمل عيبرلا ُحرف ❊

.لَشفت نأل َةعاجشلا َِكلتمت نأ كيلع ،ءيش َّيأ َقّقحُت يكل ❊

.بضغلا َنم ٍةقيقد ِّلك َلباقم اًموي ةخوخيشلا َوحن وطْخت كّنإ ❊

.اهُطسوأ اًمئاد سيل رومألا ُريخ ❊

.ةعتُم لب ،ًابجاو سيل َنيرخآلل ريخلا ُلعِف ❊
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.لايَخلا َنم ُبرغأ اًمئاد ُةقيقحلا ❊

 .موجنلا ةيؤر نم كTعنمتس َعومدلا ّنأل ،سمشلا ُبيغت امدنع ِكبت ال ❊

.اليوط كَحضي ال َنامزلا نأل ،ٍَرذح ىلع نُكف ُنامزلا كل كِحض اذإ ❊

.هب َعضاوتيل َريثكلا ُِكلتمي نم وه ُعِضاوتملا ❊

.ساّلُجلا ُّريخت بيبللا ىلعوىذألا ةبناجم يف ِرُشاعتلا ُوفص ❊

.براقأ الو َبراقع الب اهّنألو ،ُءايمع اهّنأل ،بضغلا ُةعاس اهُرطخأو تاعاسلا ُّرضأ ❊

.يعاولا ةُّمألا ُريمض وه خيراتلا ❊

.ّرشلا عّقوت نم عبان ٌملأ فوخلا ❊

.انمَلْستسٱ اذإ اّلإ ،هب موقن ام ّلك َمغر ،رِسْكنن نل ةايحلا يف اّننأ اًمود رّكذت ❊

.ربصلا ُِكلمأ يّنأ ينعي ال َتقولا َِكلمأ نأ ❊

.مفلا يفً ةرْعَش هِبشُي ُبِنذملا ريمضلا ❊

.ريِّرِش ريمضب ةالصلل ْبهذت ال ❊

.اًدحاو صَقن دق ،مَلاعلا يف ِداغوألا َددع ّنأ نم ُدّكأتت فوسو ،اًهيزن اًصخش كسفن نم ْلعجإ ❊

اناْيبِت بْلقلا ريمض نم ىرت ىتح           ةتماص ُهاوفألاو ُقِطنت نُيعلاو ❊

.اهباقِع ىلع يوتحت ِّرشلا ُبساكم ❊

.ءوسلاب اًدحأ اولِماعُت الو ،ّرشلا يلعافل َريخلا اولعْفإ ❊

.لابرِغ ُريخ نمزلا ❊

 .نيسيّدق تاعماجلا ةذتاسأ ُّلك حبصأل ،لهجلا َةجيتن ُّرشلا ناك ول ❊

.ّينمتلا ِلامعألاُ أوسأ ❊

 .ربقلا يف أدبت ةاواسملا ❊

 .اّيجيردت ةّئيس ةداع ىلع بِّلغتلا نم نّكمت ،صخش ىلع فّرعتأ مل ❊

.بلقلاب الإ ّيساسألا ُءيشلا ىُري ال ❊
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.دسُفيٍ غاَرف نم ٌريخ ،دهجُي ٌلمع ❊

.نوباّوتلا نيئاّطخلا ُريخو ،ءاّطَخ مدآ ُنبا ❊

.ادبأ ءىفطني ال نكلو ،هؤافخإ ُنِكُمي ،ٌبيهل ناسنإلا ُريخ ❊

.راسَي ريغب ىنُمي يف َريخ ال ❊

موتْكم سانلا رايِخ دنع ّرسلاو               ةقث يذ ّلك الإ ّرسلا ُُمتكي ام ❊

موتْخم ُبابلاو هُحيتافم تعاض                قَلَغ هل تيب يف يدنع ّرسلا    

.لهاجلاِ نيَقي نم ٌريخ لقاعلا ُّنظ ❊

 .ةركاذلا ُفْعَض هُقلُقي ال ،ُقداصلا ❊

.كفيسب اهَّقشت نأ نم كل ٌريخ ،كتماستباب كَقيرط َّقُش ❊

 .ةضيبلا َعضت نأ دعب حيصَت اهّنإ ،تاناويحلا ىكذأ يه ُةجاجدلا ❊

.ةياغلا ىلإ لوصولل اًمئاد يراحبإ َفييكت عيطتسأ نكلو ،حيرلا هاجّتا َرييغت ُعيطتسأ ال ❊

.ّينُغأ انأو تومأس ،ُتومأس اُمثيح ❊

.باوصلا نيبو ديرت ام نيب ،رايتخالا َدنع اّميس ال ،تارارقلا ُداخّتا ءيش ُبعصأ ❊

.ىمعأو َروعأ َمَلاعلا ُكُرتت ،نيعلاب نُيعلا ❊

.اهراظتنٱ ِنم ٌريخ ِةبيصملا َعوقُو َّلعل ❊

 .ُتِبُنتو ومنت فوسف ،ضرألا َتحت اَهتنفدو َةقيقحلا َتْسرخأ ْنإ ❊

.بيذاكألا َنم اًرطخ ُرثكأ يهو ،ةقيقحلا ُءادعأ يه ةخسارلا ُتاداقتعالا ❊

.تْمِرَه ولو ،ٍريخب لازت ال تنأف ،تُربك كّنأ ُدقتعت ال َتنك اذإ ❊

 .هبِكترمو أطخلا نيب ِطلخي الأ ناسنإلا ىلع ❊

نايصِعلاو روجُفلا هيف دئ                          اقلا نم ٌريخ ريرضلل اصعلاو ❊

.نونُّظلا كلت دِّكؤتف مّلكتت نأ نم ،ُهلبأ كّنأ نورخآلا ُّنُظيو ،ًاتماص ّلَظت نأ كل ٌريخ ❊

.ماعِّنلل اًدئاق نوكت نأ نم كل ٌريخ ،دوُسألا ةعامج يف اًدرف َنوكت نأ ❊

دسجلا ىلع ٌفوص الوٌ ةالص الو                    هل نومئاصلا ُبوذي ٌموص ُريخلا ام ❊
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دسح نمو ّلِغ نم َردصلا كضفنو                              اًحّرطم ّرشلا ُكرت وه اّمنإو   

 .ةالصلا نم ٍةعاس َةئام يواسُت ،لدعلا نم ةدحاو ٌةعاس ❊

 .هسفنل ءرملا ُةقادص ،ةقادصلاِ عاونأ ُبعصأ ❊

.ةّئيسلا ةمواقملا نم ٌريخ ،ُّديجلا باحسنالا ❊

.اهنم اًقثاو َتسل كّنأ ىلع ٌليلد ،كسفن نع اًمئاد َكُثّدحَت ❊

.عفانلا نم راثكإلا نم ٌريخ ،ّراضلا نم ُلالقإلا ❊

.هيوْرت ثيدح ِفلأ نم ٌريخ هيرْدت ٌثيدح ❊

.ةملؤم ةقيقح انأو ةليمج ةبذِك ِكنأل :باجأ ؟َكنوهركيو سانلا يّنبحُي اذامل :َتوملاُ ةايحلا ِتلأس ❊

.هلوعفم يف ٌّماس ّهنكلو ،ٌولُح هّنأكو رهظيف فْيزلا امأ ٌ،ةولُح اَهتجيتن نأ الإ ،ةّرم ُةقيقحلا ❊

.اليوط شيعت اّهنكلو ،اًعيرس ومنت ال ،نوتيزلا ةرجشك ُةنسحلا ةريسلا ❊

.هسفن ىلع ُبِذكي نم ُبذاكلا ❊

.شْيع أنهأو ٍشْيج ىوقأ ُلْدعلا ❊

.ةروشملا ْهتقبس ام يأرلا ُريخ ❊

.سفنلا ُلتقي َبذاكلا َمفلا ّنإ ❊

.ريفوتلا دعب ىّقبتي ام ْفِرصٱ نكلو ،فرصلا دعب ىّقبتي ام ّرفوت ال ❊

.هدْحَل ىلع ةلماك ةقاب نم ٌريخ ،ةايحلا ْديق ىلع ٍناسنإل ةدحاو ةدرو ❊

.ةقيقحلاو رمقلاو سمشلا :اليوط يفتخت نأ نِكُمي ال َءايشأ ُةثالث :اذوب لاق ❊

.ءايشألا ال قئاقحلا ُعومْجم وه مَلاعلا ❊

.يلْصأ امو انأ نَم َمهفأل لب ،َّريغتأل مّلعتأ مل ❊

 .هيلع َةنميهلا ّبنجتتو ،هيلع اًفيض َّلِحت نأ كيلع َرخآلا َمهفت يكل ❊

.ةفايِّضلا ةسرامُمب الإ ةقيقحلا ىلع ُرثعن ال ❊

.َرخآ ءيش َّيأ َرُكذتل ٍةجاحب َتسلف َةقيقحلا َتلق اذإ ❊

.رماغُم لك الإ تاّذللاب زاف امو ❊
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.كيلع اوَقفشي نأ نم ُلضفأ ،ُسانلا كَدُِسْحَي نأ ❊

.ءيش ُّلك اَهتحت ُرهْدزي يتلا ُءامسلا يه ُةجهبلا ❊

.اهريغب لّفكتت يتلا ُةفصلا اهّنأل ،ىلوألا ُةيناسنإلا ةفصلا يه ةعاجشلا ❊

.نيرخآلا دْقنل ٌتقو كيدل ىقبي نل ُثيحب ،كسفن نيسحتل تقولا نم َديزملاو ديزملا ِسّرك ❊

.رهاظملاب نولاُبي ال مهِفطاوع يف َنوقداصلا ❊

.ِبلاطلا ُحانج عيفشلا ❊

.ّلَض هيأرب َِبجُْعأ نم ❊

 .انابَج رورُّشلا ىلع َءيرجلا ىرأو ،ىذألا نع ُنابَجلا وه َعاجُّشلا ّنإ ❊

.ّرشلا َنم يحتسي ال ٌنالف :لاقف الُجر ٌيبارعأ َّمذ ❊

.تابكنلا َنم الإ ،ُلزعأ هَّقح ُبُلطي فيك ❊

.ىْسني َدحأ الف َتأطخأ اذإ امأ ،رّكذتي َدحأ ال اًقداص نوكت امدنع ❊

.ةيناسنإلا ةمْرُحل ٌكاهتنا لادتعالا ِنع جورخلا ❊

 .مهتدعاسم يف ُةبغرلاو ،مهعم ُفطاعتلاو ،نيرخآلا ُةمدخ ِةيناسنإلا ةايحلا ُةياغ ❊

 .أطخلا نع نيموصْعم اوسيل مهو ،سانلا رئاسك نوبيصُيو نوئطخُي َةفسالفلا ّنإ ❊

.ِملظُم ٌبناج هل ،رمقلاك انُّلك ❊

ِسِرغٱو ،ًابطر ماد ام نَيطلا ِعبطإ ❊ .انْدَل ماد ام ،َدوعلا ِ

دئادشلا باكتراو يفايفلل عطقو                     ةنحِمو ٌّلُذ رافْسألا يف ليق نإف ❊

ِدساحو ٍشاو نيب ٍناوَه ِرادب                        هتايح نم هل ٌريخ ىتفلا ُتومف   

.هسفن َرْدق فَرع ً،أرما هللا مِحر ❊

.حيبق رْدغلاو ،حيلَم ءافولا ❊

.كلذ نايسِن نود نوذخآلاو ،كلذ رّكذت نود ءاطعلا ىلع نورداقلا ُمُه نوكَرابُم ❊

.كيلإ هتَءاسإ ىسنت نأ ،كنع ءيُسملا ةءاسإ ْعفدل بابسألا ُمظعأ ❊

.ّبِحُن نم َيمَحِنل ،اًنايحأ ُبِذكن انُّلك ❊
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.ةحنجأ ةليضفلل نكل ،ةبوذكألل َلُجرأ ال ❊

.كُعمسي َدحأ ال ّنأ ول امك ِّنغ ❊

.كاري َدحأ ال ّنأ ول امك صُقُرأ ❊

.اقيدص يل عَدي مل ِّقحلا ُلوَق ❊

.ِجلاف وهف الإو ،ناميإلا ىلع أّكوت ام اذإ ٌةيفاع ربصلا ❊

.كُتّوق نُمكت اهيف ذإ ،ةريغص رومأ يف اًصلخُم نُك ❊

باوج توكسلا الإ هل سيلف                   لهاج لقعلا ُصقان يضرِع ّبس اذإ ❊

بالكلا هيلع اًموي تحبن اذإ                                هُّرضي سيل َثيللا نأ َرت ملأ   

 نادجِولاو ،ةياهنلا يف بئاص دحأ الو ،لماك َدحأ ال ،ءاطخألا ضعب ببسب ًةقداص ةقالَع كُرتت نأ كايإ ❊

.لامكلا نم اًمئاد ُمظعأ

.نوديُري امك كنع نومّلكتي نيرخآلاِ عدو ،باوصلا لْعِفب َضرإ ❊

.اهب ّعتمتي نأ ءرملل نكُمي ،ًةيبذاج تامِّسلا ُرثكأ سفنلاب ةقثلا ❊

.حيحصلا مْهفلا اّودع امه ،لهاستلا ُمدعو بضغلا ❊

.نيرخآ نبُج قيرط نع الإ ،هُثودح نكُمي ال ضعبلا ُطّلست ❊

.صُلخي ىهْتنملا ىلإ ُرِبصي نم ❊

.ةْبذَِكلا نوشيعي نيذلا مه ،َةقيقحلا كلوقل كنم نوظاتغي نيذلا نوديحولا ُسانلا ❊

   .ةقرِطملا تابَرَض َتحت ،ِديدحلا ناْدنَِس َلثِم ُْتبُثأ ❊

.ضرألل اًدامَس حُلصت ةّيربلا باشعألاو كاوشألا ّىتح ،مَلاعلا نم ّرشلا َلاصئتسا اولواحُت ال ❊

.ءاخَس ةعيبطلاك اونوك ❊

.تََقفن تنكس اذإ ةعيبطلا ❊

.اهَسفن َقُرحت ْنأ ةعيبطلا ةداع نم سيل ❊



20

.مكَقُرحت نأ لبقَ ةوهشلا اوقُرحا الأ ❊

.َرظن ةهْجِو دحاو ّلكل نكلو ،نانيع ٍناسنإ لكل ❊

.كلذب ُموقي نم اوقيعُي الأ ،كاذ وأ اذه ُلعف نكُمي ال :نولوقي نيذلا كئالوأ ىلع ❊

.رضاحلا يف لماكلا شيعلاب هيفشن ؛هيف شيعلاب يضاملا يفشَن ال ❊

.هاّبر نم نْوَسني مّهنكلو انَليج نودقتني مهّنإ ❊

باوج هيفسلا ّدرت نأ ْرذحاو             باثت ميرحلا نع َنوفجلا َّضُغ ❊

ناسحإ َناسنإلا َدبعتسا املاطف        مـهبولق دبعتست ِسّانلا ىـلإ نـِسحأ ❊

ُناسنإِ مسجلاب ال ِسفنلاب َتنأف         اهَلئاضف لمْكتساو ِسّفنلا ىلع لِبقأ   

.بويُعلا يّطغُي ُمَركلا ❊

.طقف كُّرضي هّنإف بضغلا ِنع ْدعتبا ❊

.ةلكشم ّبنجُي تمصو ،ًةلكشم ّلُحت ٌةمسب ❊

.كنع نيرخآلا َمامأ نولوقتي ،نيرخآلا ِنع كَمامأ نولّوقتي نيذلا ❊

.مّلكتلا نع ًائيطب ،عامتسالا ىلإ اًعيرس ناسنإ ُّلك ْنُكيل ❊

.اينحنُم َتنك اذإ الإ ،كِرهظ َبوكرُ عيطتسي َدحأ ال ❊

.لئاذرلا ُفالآ دلُوت ةلاطِبلا ناضحأ يف ❊

.هُمَهفي لجرو هب ُقِطني لجر :نيلُجر ىلإ جاتحي ُّقحلا ❊

.يهتني ال ٌلمع حيحصتلا ❊

.ةناطِبلا تْسئب اهّنإف ،ةنايخلاو مكايإ ❊

ادبعلا ُهِبْشُت اهُريغ يل ٌةميش امو             الزان ماد ام فيضلا ُدبعل يّنإو ❊

.تاناهإلا ىسانتي يذلا ناسنإلا وه ٌميظع ❊

.ماودلا ىلعٌ ةدوجوم ةيناكمإلاو ،ةنكمُم ةلاح لك يف افيطل نُك ❊
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.هّقح يف اوئطخأ نيذلا كئلوأ مَحري نأ هِدادعتسا ىدمب ساُقت ناسنإلا ةَمظع ❊

.لقعلا نم َعرسأ ُناسللا هيف نوكي ٌفرظ ُبضغلا ❊

.فورظلا لك يف ّدر ُريخ ُةماستبالاو ،ةلئسألا لكل ٍباوج ُنسحأ تْمصلا ❊

.يسفن ُْتيَنب مهببسب ذإ ،”ال“ يل لاق نم ّلكل ٌنونمم ينإ ❊

بيبر دلو انتاشل تنأو           يبلق تعجفو يتهيوش َتلكأ ❊

بيذ كابأ نأ كابنأ نمف              اهنم تعِضرو اهّردب تّيذُغ   

.ءايوقألا ُةمِس نارفُغلاف ،حماسُي نأ عيطتسي ال فيعضلا ❊

.ةوْلَخ نم صالخإلا ىلع َثعبأ ًائيش َرأ مل ❊

.مارِكلا َميِش نم ْوفعلا ❊

.ةحارلا ةّدش نم بعتلا ّىتح ٌحاترُم انأ ❊

.كؤانبأ كمِركُي َكيدلاو مِركأ ❊

.ارخصلا رُصعن انشِطع اذإ ❊

.راِدجلاك نوقاب مكرودص ىلع ،انه ❊

.مصَخلا كيلع رِهظُيو ،َةّجُحلا كنع َعفدي َبضغلا ّنإف ،بَضغت الف َتْججاح اذإ ❊

.مدنلاب يهتنيو نونُجلاب بضغلا أدبي ❊

ناصُقن نم ِراذح               ديزم يف اًعماط اي ❊

.امكنيب قيرفتلا يف ُسانلا ءىطْخُي دقف َقمحألا ِلداجُت ال ❊

.تماص ٌعَجو ناسنإ ّلك قْمُع يف ❊

.ادبأَ أَدهت نلف ،كيضُري ال ام ّلك نم بَضغت نأ تدتعٱ اذإ ❊

.ماودلا ىلع نوليمج مهف نوّبيطلا ساُنألا اّمأ ،اًمئاد نيّبيط اوسيل نوليمج ٌسانأ ❊

.فُّسأتلا نم ةظحل َفلأ ذِقُنت ،بَضغ ةظحل يف ٍْربَص ُةظْحل ❊

.ّريغتي ال صلخُمو ّرثأتي بلقو ،رّكذتي زيزع اهيف ناك نإَ ةايحلا َلمجأ ام ❊

محارب ىلُبت سانلل اًمحار نُكو                هُديرت رمأل لَجعت الو َّنأت ❊
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ملاظب ىلُبيس الإ ملاظ الو             اهَقوف هللا دي الإ دي نم امف   

.ماودلا ىلع َنوهراك حلاصلا لُجرلل ❊

.لاؤس ّلك نع َةباجإلا فِرعي يذلا وه ُقمحألا ❊

.ناوخإلا عم سولجلاو ،ناطوألا موزُلو ةيافكلا يه ةطبِغلا ❊

.اهَءاذح ُةقيقحلا لعتنت نيح يف ،مَلاعلا فصن َلوح رفاست نأ ةْبذِكلا عيطتست ❊

.سفن ُلتاق وه هاخأ ضُْغبي نم ُّلك ❊

.حلاطلا ريغب ايحي ال ُِحلاصلا ❊

.ةُّمألا ُعنصت ّمألا ❊

.نيرخآلا َءابعأ لِمحن امدنع ُءايوقأ اًعيمج اّننإ ❊

:لمشي ديجلا راذتعالا ❊

 .فسآ يّنإ )١

. يتطْلغ اهنإ )٢

.ثلاثلا مسقلا نوَسني سانلا ُمظعُم ؟حيحصتلل لَعفأ نأ عيطتسأ اذام )٣

.هقيقحت انعسُو يف سيل حوُمط ةقيقحلا ❊

ُلجعأ موقلاُ عشجأ ذإ مهلجعأب                نُكأ مل دازلا ىلإ يديألا تّدُم نإو ❊

.ةقيقحلا لوقت كّنإف ،ٌيقن ٍفاص بلقلا َّنأ املاط ❊

نُفسلا يهتشت ال امب حايرلا يرجت            هُكردي ءرملا ّىنمتي ام ّلك ام ❊

.ناثوألاُ ةدابع وه عمطلا ❊

.تيمُم ٌَّخف نَْيناسللا وذ ❊

.ءانثتسا نودب َعيمجلا ِحماس ❊

.ءاذيإلا ُّبح وه ُثبخلا ❊

 .ُلئاوألا ُهْعِطتست مل امب ٍتآل ،هُنامز َريخألا ُتنك ْنإو يّنإو ❊

.نيتّرم يّلصُي صالخإب لَمعي نم ❊
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.كِسفن يْنيع يف اًميظع نُكت ال ❊

.نيرخآلا ىلع ْدمتعت الو ،كِتاذ صالخل ْلمعتْلف ❊

.رْحبلا ىدل ىلوأٌ ةزيرغ رْدغلا ❊

هُلتاق كَربص نإف                     ِدوسحلا ضَضَم ىلع رِبصإ ❊

هلُكأت ام ِدجت مل نإ                                  اهَسفن ُلكأت ُرانلاف   

.نيمصاختملا نيب اًمالس لعْجٱ ِلب ،قِّرفت ال ❊

.ةقامحلا هناونُع بْجُعلا ❊

.ةلاذنلا هُمّلس اّلإ ٌدعاص هيف َقري مل ،ةلاهجلاو ةلاذنلا ىوس هيف سيل ٌنامز اذه ❊

.ناسللا تاَلز عم رَهظت ُةقيقحلا ❊

.بجي امك اهَرسك َفِرعت يكل َدعاوقلاِ مّلعت ❊

.كيف نيرخآلا يأر نم ُّمهأ كسفنب كُيأر ❊

.ائيش نوفِرعت الو ،ءيش َّلك نوفِرعت متنأ ❊

.سيجن وهو ،ٍءيش ّلك نم ُعدخأ بلقلا ❊

.دسجلا يف ٌةنيجس سفنلا ❊

.كْبيج نم يطعُت نأ َلبق كبلق نم ِطعأ ❊

.كْنذإ نودب كطبحُي وأ ،كنزحُي وأ ،َكبضغُي نأ عيطتسي َدحأ ال ❊

.عُّفرتلا نم ُرسيأ ُلُّفستلا ❊

.نَم ّدضو نمل ُّمُهي الو ،ةلادعلا عم يّنإ ،اهلئاق نع رظنلا ِّضغب ةقيقحلا عم يّنإ ❊

.ام تقول ٌّيبصع طقف كنأل ،ماودلا ىلع َقرخأ ًائيش لعفت نأ كاّيإ ❊

.ةقيقحلا نم ُدعبأ َءيش ال ❊

.يتارثع ّيلع ِصْحُت ال ُلامكلا اهيأ ❊

.هناميإل اًْقفَو شيعي ال نَم ٍنمؤُمب سيل ❊

.ارْهَق ُءالمُعلاو ،ُءايبغألاو ،ُءادعألا َتوميل مستبأ َُّلظأس ❊
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.ّلذٍ موق َزيزع اومَحرإ ❊

.لمعلا َعم الإ لوقلا يف َْريخ ال ❊

.ءىطاخلا حادتما َنم ُلضفأ كل رابلا ُداقتنا ❊

.ْمثإ لك نم َفشُت اهيواد ،ةئيطخ ِّلك ُلصأ ءايربِكلا ❊

.نايبلاب ال تاّينلاب قدِّصلا ❊

!تكاسلا قيمعلا َنزحلا َلوهأ ام ❊

.ائيش عقاولا يف رصُبت ال ،يكبت ال يتلا نيعلا ❊

.ةنطِفلا ليُزيو نَدبلا ُلقُثيو ،َبلقلا يِّسُقي ُعبشلا ❊

.كلذ نم َرثكأ مهُقياضُي َءيش الف ،اًمئاد كئادعأل ْرِفغإ ❊

.نوخَي الو ُّبِحُي ،مّلكتي الو ُمُلأتي يذلا َناسنإلا َلمجأ ام ❊

.رخآلا أطخ نم َةلماكلا ةقيقحلا ءرملا ُفِشكي ❊

.أطخ ُربكأ وه ريغلا ىدل أطخلا ُداجيإ ❊

.فيعَّضلاُ ةّوق ُفُّيكتلا ❊

.ُتماصلا ِةبيهلا َنم َرثكأ دقو ،َةبيهلا لكأي ُحاِزملا ❊

.اسُدْحأو َُّنظأ نأ يداهتجا ىصقأ امنإو ،نيقي الف نُيقيلا اّمأ ❊

.ةقيقحلا ُفِرعت َتنك نإو ّىتح ،الَفقُم كَمف يقُبت نأ لضفألا َنِمف ،ديُفي ال ِةقيقحلا ُلوق ناك اذإ ❊

.ناسْحإلا يف َريذبت ال ❊

.كِهجو ىلع رَهظي ،كِردص يف ام ْكُرتت ال ❊

.لخادلا يف ٍءْوَض ُةعُقب ٍناسنإ ِّلك يف ❊

.كلوح نم اوّضفنال ،بلقلا َظيلغ ،اًّظف َتنك ولو ❊

.ملاظلا َبِناج َترتخا كنأ ينعي اذهف ،ملُّظلا تالاح َءازإ اًدياحُم َتنك اذإ ❊

.هنورَسْخي ام مهيدل سيل نيذلا صاخشألا َنم َرذحإ ❊

.ةظْحلب ًةظْحل كَتايح ْشِعو ،َرومألا ِلَّجعتت ال ❊
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.هب رِّكفت ام لكب قِطنت الو ،هُعَمست ام َّلك قِّدصُت ال ❊

.هَّرـش َنَمأيل هَريغ ُناسنإلا ُبِقاُري ❊

.ةدحاو ةّرم هنوقوذيف ناعجُّشلا امأ ،مهُلجأ يتأي نأ لبقً ةديدع ٍتاّرم ءانبُجلا تومي ❊

.اًّدعتسم كُسأف نوكي نأ ىلع ،بائذلا َعم ْقداصَت ❊

.اًمئاد باوص ىلع مهَسفنأ نْوري ،سانأ عم شياعتت نأ بعصلا َنِم ❊

.توكُّسلا ءاملُعلا يف ٍةّلِخ ُلضفأ ❊

 ّبنجتل قيرطلا وه تمصلاو ،ةريثك َلكاشم ّلحل قيرطلا يه ةمسبلا ؛ناّتيوق ناتادأ ُةمْسبلاو تْمصلا ❊

.ةريثك َلكاشم

.يقافِر اي ةءاقوقلا ةليضفلاو مكاّيإ ❊

.ةليذر ةّيأ نع ُعّروتي ال هَريمض ُرِّجُؤي نَم ❊

.لخادلا َنم ُناسنإلا َدُِسفي نأ ٍءيش ُرطخأ ❊

.باب لكل ٌحاتفِم بلقلا باحِر يف ❊

.لحَر نَم َديعُت نل ُناولألاو ،بلقلا يف ُنزحلا ❊

بيَدأ الو ديُفي َبدأ الف                   ءوُس ُعابط ُعابِّطلا ناك اذإ ❊

.ءوسلا سيلَج نم ٌريخُ ةدْحَولا ❊

.هلوعفم يف ٌّماس ّهنكلو ،ولُح هّنأكو رهظيف فْيزلا امأ ٌ،ةولُح اَهتجيتن نأ الإ ،ةّرُم ةقيقحلا ❊

.نيقيلا ىلإ ليبسلا وه ُّكشلا ❊

.اًلّوأ هسفن نم ُناسنإلا يحتسي نأ بدألا ةّمِق ❊

.اليوط ُشيعي ،يلاُبي ال ٌبلق ❊

.ءيش َّلك ُلوقت كّنأ وه ،اًلمُم اًصْخش كِنوك يف ُّرِّسلا ❊

.ءاضَْغبلا ُثرُوت باتِعلاُ ةرثك ❊

.فـنـُعـلاـب كردُــي ال اـم قــْفِّرــلاـب ُكرْدـُـي ❊

.هتبالص عم َرخصلا ُبيُذي هتنويل عم ُءاملا ❊
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.كيذْؤي هيفسلاو ،ُكِبلغي غيلبلاف ،اًهيفس الو اًغيلب لداجُت ال ❊

.ءارولا ىلإ ُتفتلي ال َثارِحملا ُكُِسمي نم ❊

.نيمئانلا ريرس ىلع ءانغلا ريفاصعلا ّقح نم سيل ❊

.نوِملظي نيذلا َسانلا تُقمأ ❊

.رطملا ةْرطقك ًابيرغ تنك ❊

.ليل بِطاحك هّنإ معَن ❊

.حون بارُغ نمُ أطبأ ❊

.دامرلاك دّدبتو راّخُفلاك َقحسنإ ❊

.قْزِّرلا َعنمي ُءايَحلا ❊

 .ميئل ىلإ َجاتْحا ِنَم ُميدعلا ❊

.ثيدحلا نسحُي نأ نكُمي ال عامتسالا ُنِسْحُي ال نم ❊

.ءىطْخُي ال ُلَمعي ال نم ❊

.اًمود “معن” يلئاقب يسفن َةطاحإ ديرأ ال ❊

.َرفَّظلاَ ةّذَل َِبلاغلا َدقفأ ،مستبا اذإ َبولغملا ّنإ ❊

 يف ملُّظلاو ،ءاضقلا يف ُبِذَكلاو ،ءاسنلا يف شْحُفلاو ،ءاينغألا يف لُخبلا :ُحبقأ عبرأ يف يهو ُُحبقت عبرأ ❊

.ماّكُحلا

.ةجاحلا دنع خألاو ،بْرحلا يف عاجُّشلاو ،بَضغلا دنع ميلحلا :َنطاوم ةثالث يف الإ َنوفَرعُي ال ةثالث ❊

.ُسرخأ ناطيش ّقحلا نع ُتكاسلا ❊

.تاذلا تيبثت وه تاذلا ُناركُن ❊

.هْعبط نْجِسب ٌموكحم ٍناسنإ ُّلك ❊

.اًينْحنُم َتنك اذإ الإ كَءاطتما عيطتسي َدحأ ال ❊

.ةمْعِن ليدبتو ةمْقِن ليجعت ىلإ ٍءيش ُعرسأ ُملُّظلا ❊
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.بَضغي مل نَم اًباوج ِسانلا ُرَضْحأ ❊

.الوؤَس ُءرملا ِنُكيل ❊

.ناكم ّلك يف ةلادعلا ُديدهت هانعم ،ناكم ّيأ يف فاحْجإلا ❊

.ةينانأ تسيل ةبتاكلا انألا ❊

.بْلقلاُ ةوْسق ِبئاصملا ُمظعأ ❊

.هيْبنَج نيب ُهُّودع ٍءرما ُّلك ❊

.دَّبؤم ٌّقِرُ عَمطلا ❊

.اديهش تام ،تامف ّفَعف ،ّبحأ نم ❊

.انزُح تألتما اّلإ اًرورُس ٌراد تألتما امّلق ❊

.كَرُْدت ال ٌةياغ سانلا اضر ❊

.نيقيلاُ أدبم َّكشلا َّنإ ❊

.ُمَدَخ اورُعشي مل نإو ،ضعبل ٌضعب ،ةرضاحو ٍوَْدب نم سانلل ُسانلا ❊

ُتومي ىّمس نم ّربو شيعي               اديلو ىّمس نَم َبذَك دقو ❊

.لامكلا ُّودعو ،لامعألا ّمُس فيوستلا ❊

.دودُح َعارص ال ،دوجُو ُعارص ّودعلا عم انُعارِص ❊

.دغ دعب تلاقو ُدنه تكِحض ،انُدعوم اند ُتلق امّلك ❊

.ءيش ّلكو ناسنإ ّلك يف ٌةنيفدل ّقحلا َروُذب نإ ❊

؟الَمَح حبصأف ًابئ“ذ سرتفٱ ٍبئِذب اًموي متعمسأ ❊

.كَءارو نئاخ ْبئِذ نم ٌريخ ،كَمامأ ٌسرتفُم ٌرَِمن ❊

.انيكسِم حبصُت دقف ،اًريثك نكْسمتت ال ❊

.داليملا ةعاس يف رورس ُفاعضأ توملا ةعاس يف اًنزُح َّنإ ❊

.ليباهو َليباق رّكذت ،ِهيخأ َلثم كُّبحُي هّنإ ٌناسنإ كل لوقي امدنع ❊

.هب ُقَِثت نمل الإ َكبلق ْحتفت ال ❊



28

.ةحِرفلا بولقلا عم ًةينُْغأ َدشُني نأ نع ،هُنزح هُعنمي ال يذلا ،َنيزحلا َبلقلا َلبنأ ام ❊

.لطابلا َنم ّىتح اًفعَض ُرثكأ ،ِهيمحت ةّوُق الب ُّقحلا ❊

.ةنطِفلا ُبهُذت ةْنطِبلا ❊

 .ةدسْفم َغارفلا ّنإف ً،ةدَهجَم ُلغشلا ِنُكي ْنإ ❊

.ةئيبلاو تانيجلا ةبيكرت ةجيتن ،ةّزيمملا ُهتيصخش ناسنإ ِّلكل ❊

.ّرُح عاجُّشلا ❊

.لقعلا َحابصِم ُءىِفطُت ،ةيوق حير ُبضغلا ❊

اهيواُدي نم َتيعأ ةقامحلا الإهب ُّبطتسُي ٌءاود ءاد ِّلكل ❊

.شحولا َنم ُرسكأ ناسنإلا ❊

.ضرملا َنم ٌّرش ُدَسَحلا ❊

؟ُجوعأ ُدوعلاو ،ُّلظلا ُميقتسي ال ❊

.ءارشلاو عيبلا يف ةّيفخلا ةقَدصلا ❊

.ةوسقلا َنم ٌءيش ناسنا ّلك بلق يف ❊

.ثيدحلا ُنِسحُي نم ّلقأ ام نكلو ،َشاقنلا ُنِسحُي نم َرثكأ ام ❊

.هل َربص ال نم َرقفأ ام ❊

 عاضأ ناوخإلاب ّفختسا نمو ،هاينُد عاضأ ،رْمألا يلوأب ّفختسا ِنَمو ،َهنيد عاضأ ءاملُعلاب َّفختسا ِنَم ❊

.هَتءورم

.ادَحأ يضُري ال ِعيمجلا َءاضرإ ُلواحُي نم ❊

.َكَقِرحت نأ ْرذحاو اهِتعفنم نم ذُخ ،َرانلا ُبَحصت امك َسانلا ِبَحصإ ❊

َُبطَعلا اهباينأ يف بّلقتلا َْدنعاهُسِمالم تنال نإو يعافألا نإ ❊

.نوشيعي َنيرخآلاِ عَدو شِع ❊

.هشير نم َروفصُعلا فِرعي ال ،ُلبهأ ❊

.ةمامَح ىلإ ُلّوحتت ال ،صَفقلا يف تسبُح اذإ ىعفألا ❊
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.نيقيلا مدع وه ،رضاحلا تقولا يف ُدئاسلا نيقيلا ❊

.ةثَّولملا ةبَلَغلا نم ٌريخ ،ُفيظنلا راسكنالا ❊

.ةقيقحلا َنم ىمْسأَ ةديقع ال ❊

.ّلض رِئاج ٌمامإ ،هللا دنع سانلا َّرشأ َّنإ ❊

لَجألا يف ِءرملا ُرارِف ُديزي امفًةكرعم َتْضُخ ام اذإ ّرِفت الو ❊

.ضيوعتلا ُهَيِطْعُي نأ هيلعف ،ّيباتكلا َرمخ ُملسملا قارأ اذإ ❊

 .قيمع ٍتابُس يف ُّطِغت ،هذه انماّيأ يف رئامضلا ❊

.ّىنمتي فيعضلاو لَمعي ّيوقلا لُجَّرلا ❊

رانلا ىلع يلوب مهّمأل اولاقمهَراد ُفايضألا قرط اذإ ٌموق ❊

 العو هيف َبيع ال نم َّلَجَف                        اللخلا َّدُسف ًابيع ِْدجت نإو ❊

.اًولُح اًمَعط َتكرت َتيفتخا نإو ّىتح ،رّكُّسلا تّابحك نيرخآلا ةايح يف نُك ❊

.ةبوعُص لك يف َصَُرفلا ىري ُلئافتملاو ،ةصُرف لك يف َةبوعُّصلا ىرُي مئاشتملا ❊

.مهُحرف داصَحلا يفِ حرفلاك ❊

.ءامظُعلا ءاطخأ نع شيتفتلا يفَ ةذللا نودجَي ،ِةئيندلا سوفنلا ووذ ❊

انارب هيف يذلا ناحبُسف                    سان ّيِز يف انّلك ٌبائذ ❊

.كدنع هَفورعم ىسني نم بَحْصإ ❊

.نئمطُم ٍفاص ٌريمض ةحارلل ةداسِو ُريخ ❊

.نْفَج اهل ُضُمغي ال ءامسلا ُةلادع ❊

؟كِسأف ُرثأ اذهو كُدهاُعأ فيك ❊

.اعم امهُدِقفي نيروفصُع دراطُي نم ❊

ليبس ءانثلا نسُح ىلإ سيلف           اهَميض سفنلا ىلع لِمحي مل نمو ❊

.ةنسلا يفً ةرم َهبلق ُلسغي الو ،موي َّلك هَهجو لِسغي نمل ُتِبجَع ❊

.هنيهُي نم مرتحيو ،هُمِدخي نم رقتحي سانلا نم ٌريثك ❊
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.ميظع تنأف هجالِع يف تكراش اذإ اّمأ ،ٌليبن تنأف ٍناسنإِ ملأل ّتملأت اذإ ❊

ماليإ ٍّتيمبٍ حرُجل سيل             هيلع ُناوهلا لُهسي نُهي نم ❊

.سانلا ىدل ٌمومذم ،ِهسفن ُحِدام ❊

 ىلإ ِغْصُت الف هَفِرعت نأ تدرأ اذإ كلذل ،هَرهظي نأ عيطتسي ال امب لب ،كل هُرِهظُي امب ناسنإلا ةقيقح تسيل ❊

.لوقي ام

.ءيش رُّكذتل جاتحت الف ،َةقيقحلا َتلق اذإ ❊

.ْحطسلا ىلع حوضُوب وْفطي ال َّقحلا ّنأ نم قَّقحت ّمث ،فِرْعاو ثَحْبإ ❊

.ءوسلا ِعئابط ةبلاغُم يف سانلا نيب لُضافتلا امنإ ❊

.ايندلا بساكم ُريخ مه ،ِقدِّصلا َناوخإ َّنأ ملعإ ❊

.ريدقتلا ىلإ مهُجوحأ ،اًرطخ ايندلا يف ِسانلا َمظعأ َّنإ ❊

.مهل ةأفاكم مهُحرفو ٍ،حرفب نوطعُي نم سانلا َنم ❊

❊ 

 َربع دحاو رهش يف لفط َقْلخ عيطتست ال كنإ ؛اتقو بّلطتت رومألا ُضعب ،دوهُجلاو ةبهوملا ِةَمظع ىدم ُّمُهي ال

.لْمَحلا يف ءاسن عسِت لاخدإ

.اتوم جْتُنت تَلَمَك اذإ ُةئيطخلاو ،ًةئيطخ ُدلت تلِبَح اذإُ ةوهشلا ❊

.امهدحأب انَسفنأ مِزُْلن نأ لبق ،امهيلكل ُرظنلا انب رُدْجي اذل ،ناهْجو ةقيقح ِّلكل ❊

.هؤاهب بهذ ،هَسفن لُجرلا حدم اذإ ❊

.ةمْكحلا نم دلُوي حالصلا نكل ،قطنملا نم ةلادعلا ُُعبنت ال ❊

 .ءيش اهليزي ال ةجحلا ةبلغو ،اهلاوزب لوزت ةردقلا ةبلغ ّنأل ،ةردُقلا ةبلغ نم ّيلإ ُّبحأ ةّجُحلا ةبَلَغ ❊

.ناْرئفلا ُديصي ال ُدسألا ❊

. ّلذ سانلا ىلع ّربكت نم ❊

؟هُسُفرت لهف رامِح كسفر اذإ ❊
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.ليثمتلا لزتعا نوكي دقف ً،ةأجف )كهاجُت ،كهاجَت( كَهاجِت هُتافرصت تّريغت صخش ىلع نَزحت ال ❊

.لمعلا نع ُفزاعلا وه ،أطخلا ِنع موصعملا ❊

.لابجلا ّدهتِب لابلا ةلوط ❊

.َّقحلا ُقُلخت الَ ةّوُقلا ّنإ ❊

.ةريثك ُحيتافم هل يذلا بابلا َنم سرتحا ❊

.هل َهجو الو تام نيهْجوب شاع نم ❊

.ةفينع ُّدَعُت اهتقو ريغ يف لاُقت ٍةقيقح ُّلك ❊

.انيلع هيلُمت ام عْبتن نأ ِبجي لب ،ةقيقحلاب َبَجعُن ْنأ يفكي ال ❊

.ولحيف مَرْصَحلا ىلع رِبْصإ ❊

.ةالصلل نوبهذي ال اًنايحأ ،ةسينكلا ىلإ نوبهذي نيذلا نأل ،َرثكأ تويبلا روزأس ❊

.لاُني ال ٌنْصِح ،ٌفيطن ٌبلق ❊

.َرظن اهيف ٌةلأسم ،ٍنمآ ٍبعش ُلتقو ،َرفتغُت ال ٌةميرج ةباغ يف ٍءىرما ُْلتق ❊

.كِّقحب أطخأ نّمم ماقتنالاِ عاونأ ىوقأو ُعورأ وه ُراذتعالا ❊

.هيلإ ُجاتحت اّمم َّلقأ َذخأت نأ ُءابإلاو ،ُعيطتست اّمم َرثكأ يطعُت نأ ُدوجلا ❊

.ّقحلاب ُقِطني نّمم َرغصأب ِّقحلل يغصُي نم سيل ❊

 .ذخألا نم رثكأ ءاطَعلا وه ٌطوبغم ❊

.كِتدعاسمب الإ َكتناهإ عيطتسي َدحأ ال ❊

.ةقيقحلا َنم ىمسأَ ةديقع ال ❊

.ناميإلا ُفصِن ُربصلا ❊

.نِحملاو ُمويغلا هَلوح تفثاكت ،ُناسنإلا عفترا املك ❊

.ِبلاغلاب ءادتقالاب ٌعلوُم ُبولغملا ❊

.اندْحول نوكن امدنع ،رْخفلاب رُعشن ام اليلق ❊

.تنأ نَم َفِرعأ ىتح مّلكت اذه اي ❊
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مامتلا ىلع َنيرداقلا صْقنك            ابيع سانلا بويُع يف َرأ ملو ❊

.لْدَعلاب عيمجلا ىلع ُةكعكلا َمّسَُقت نأ ُّمهملا ً،ةريبك ُةكعكلا نوكت نأ ُّمهملا سيل ❊

.هباوج ّدر مْلِحلا ناك َتلهجو ُهتبضغأ اذإ ٍناسناب يل نَـم ❊

يرمأ ُتلّوع امهيلعويرمُع ُتعطق نيتجاجُزب   ❊ 

رمخب تئلم ةجاجزو ربحب تئلم ةجاجزف       

يردص َمومُه ليُزأ يذبويتمكِح نِّودأ يذبف      

.لقعلا ُةفآ ُبْجُعلا ❊

يدتقي نراقملاب نيرق ُّلكفهنيرق نع لَسو لأست ال ءرملا ِنع ❊

.ةقيقحلا ُرِكتحي َدحأ ال ❊

.ْفنُع ريغ يف ةّدِشو فْعُض ريغ يف نٌيل ❊

.نَحطي اّمم ٌءيش هب قَلعي الو ،روديو رودي ،ىحَّرلا رجحك هّنإ ❊

.لَمع هَءارو سيل ،اًلوق ُّبُحأ ال ❊

.اهارو ضُكرن سانلا ُبويعو ،اهارن ال اُنبويع ❊

.بجر يف مايصلا الو ُبجعلا ُهبجعُي ال ❊

.كنم ىقْشأ نم كانه ،مستبا ❊

رانيدب الاقثم رخصلاَ حبصألارجَح َهتْمقلأ ىوع ٍبْلك ُّلك ول ❊

ّمذ هُدمح نُكيِهلهأ ريغ يف َفورعملا لعجي نم ❊ مدنيو هيلع اً

.سرخأ ناطيش ّقحلا نع ُتكاسلا ❊

.ةقيقحلا ةّفاح ىلع شيعي ،ٌناسنإ ُبتاكلا ❊

.ناميإلا ىلع أّكوت ام اذإ ٌةيفاع ُْربصلا ❊

.نيعلا نم لْحُكلا قِرسي ٌصخش هّنإ ❊

؟ليلد ىلإ ُراهنلا جاتْحا ىتماليلد انمراكم ىلع َتبلط ❊

.بَضغلا َدنع هَسفن ِكُلمي نم ُديدشلا ❊
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.انباوص نع عفاُدن اممً ةّوق َرثكأب ،انئطخ نع َعفادن نأ ٌبيرغ ٌبيجع ❊

.كْرِش تيب الو كْلِمُ ةريصح ❊

.ةدّدعتم ٌهجوأ ِةقيقحلل ❊

ابالِغ ايندلا ذخُؤت نكلوّينمتلاب بلاطملا لين امو ❊

ُدمحأ دولاو كُسنلا دعب ُتدع دقوّربملا بارشلا باط دق يليلخ ❊

ماحِّزلا ريثك ْبذعلا لهنملاوهباب ىلع سانلا محدزي ❊

.نابَج وهف ،بَضغي ملو َبضُغتسا ِنم ❊

.كِْحَّضلا قيرط نع يتأي سفنلا ُريهطت ❊

.اهيهتشت الأ يف ُةليضفلا ،ةليذرلا َّبنجت ُةليضفلا ِتسيل ❊

.ّرح ِّلك ُةميش َْحفَّصلا نإ ❊

.ةرضُخلا هيلع ُتبنت ٍرخص ىلع َّينمرألا ِعَض ❊

.ةيتابن ٍتاناويح ُلُكآ ّينكل ،ايتابن ُتسل ❊

.ليدنِم ىلإ جاتحيس ىتم فِرعي ال ُءرملا ❊

 ابولقلا ِبلتجت رحِّسلاك                  ٌ ةولُح َةـــــيدهلا َّنإ ❊

ابيرق هَرِّيصت ىتح           ىوهلا نم َضيغبلا ينُدت   

.لْطَهلا عيطتسي ال ٍرطمك روبقلا َقوف ُموحت ديدشلا هنزُحُ ةّوق تناك ❊

ّمه تام َةسايسلا َعبات نم ❊ .اً

.لوطألاو ُربكألا داِهجلا يه سفنلاُ ةدهاجم ❊

.ابيرغ اًدلب هيلإ ةبسنلاب هُّلك ُملاعلا نوكي يذلا كلذ وه ُلماكلا ناسنالا ❊

.دوجْوم انأ نذإ ،ٌدّرمتم انأ ❊

:مُكبحاص وهف ُهوذُخ ❊

َ ةالصلا ناميلس ىدان .َقراسلا فِرعأ الو ّيزوإ نوقِرْسي َناريجلا َّنإ .ايكاش ناميلس كلملا ىلإ ٌلُجر ءاج

 ُدحأ عفر كلذ دنع .هسأر ىلع ٌقلاع شيرلاو َدجسملا لخديو هِراج ّزوإ قِرسيل مكَدحأ ّنإ :الئاق بطخو ةعماج
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!مُكبحاص وهف هوذخ :ناميلس ميكحلا لاق اهدنعو ،هَسأر حسمو هِدي َّفك نيّلصملا

.ماعطلا ةّذَل نم ُديزت ناوخإلا ةثداحم ❊

!ملاظ تنأ :ملاظلل لوقت نأ ىشخت َموي ،يتّمأ نم يدي لِسغأ يّنإ ❊

ءافصلا بولقلا ُسُْنأ اّمنإمهِتاَلز كباحصأل رِفغاو ❊

ِتاروشملا لهأ نم َتنك نإوٌةبئان كتباتنا اذإ َكاوس رِواش ❊

ِةآرمب الإ اهَسفن ىرت الواندو ىأن اهنم ام ىرت نُيعلاف   

.هصْقن ىلع ٌليلد هسْفنب ءرملا ُباجعإ ❊

.رئاج ناطلُس دنع ٍلدع َةملك داِهجلا مظعأ نِم ّنإ ❊

.هلامعأ يف َةعرسلاو هِلاوقأ يف َءُطبلا ُّبحُي ميظعلا لُجرلا ❊

.لباقُم نودب َءاطعلاو َّبحلا َبعصأ ام ❊

.اناياون َقْفَو انسُفنأ ىلعو مهلامعأب نيرخآلا ىلع مُكحن ❊

 ،هب فارتعالا َنم ُمظعأ أطخلا ُحيحصتو ،طقف ُءامظُعلا اهلوقي ،“تأطخأ دق ينإ” :لاُقي ام َبعصأ ّنإ ❊

.أطخلا فاشتكا يف نُيفدلا ُّرسلاو

.باوصلا لِمتحي ٌأطخ يريغ ُيأرو َ،أطخلا لِمتحي ٌباوص ييأر ❊

نِشَخلا لزنملا يف مهُفَلأي ناك نماوركذ الُعلا اولان اذإ َماركلا ّنإ ❊

.ايندلا يف َلدع ال ❊

اتام ام بيدألا َلثم فّلخ  نَمو حارتسا ّهزِع يف تام نَم ❊

.هولخَن سانلا لبْرَغ نم ❊

!تُكسا ِوأ اًريخ لُق ❊

.باوص ُّلك ُنُسْحَي ،نيح ّلك يف سيل ❊

برحلل ٍدادعتسا ىلع نكف                    َملِّسلا تدرأ اذإ ❊
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 ّنأل ،يئاقدصأب ُتعفتنا اّمم َرثكأ يئادعأ نم ُتدفتسا ِدقل :لاقف هئاقدصأو هئادعأ نع ُردنكسإلا لئُس ❊

 مهّنإف يئاقدصأ امأ .هكردتسأف أطخلا ىلإ ّهبنتأ كلذبو ،يبويُع نع يل نوفِشكَيو يننوّريعُي اوناك يئادعأ

!يئاقدصأ نم ينظفحا َّمهللاف .هيلع يننوعّجشُيوَ أطخلا يل نوّنيُزي اوناك

.هيلع هبويُع ُءافَخ ناسنإلا بويع ّدشأ نِم ❊

ّجوْعُم ًابيضق اًنايحأ ضّرعُن امك ❊  انَسوفن َمّوقيل ىسألاو نزُحلا نارينل هللا انضّرعُي ،هَجاجوعا َمِّوقنل رانلل اً

.اهَلادتعاو اهتَماقتسا َديزيو

. الملاو هللا عم قْلُخلا نسُحو ،الخلاو الُعلا يف هللا ىوْقتو ،البلاو اخرلا يف ُربصلا يه ُةلوجُّرلا ❊

َتاهْيَهدقاف نمو دَْقف نم ّدب ال ❊ دلاخ نم سانلا يف ام ُِ

دحاولا نم َّدب ال ناك نإىَّزُعملا ال يِّزعملا ِنُك   

.تقولا سْفن يف اًيساق َنوكتو ،كَحضت نأُ عيطتست ال ❊

“لوزنلا وبأ” حيحصلا نكلو            نٌْيَم كاذو “ءالعلا ابأ” ُتيعُد ❊

.لْظنحلا َسأك ّزِعلاب ينِقسا لب ،ةّلِذب ةايحلا َءام ينِقست ال ❊

.راوِحلاُ ةرمث ءايشألا ُةقيقح ❊

.ّةبحملا ىوس هُمِزهت ال ،ٌحالِس حماستلا ❊

.ةروشملاِ مْزحلا ُلّوأ ❊

ادّدرتت نأ ْيأرلا َداسَف ّنإف             ةميزع اذ نُكف ٍيأر اذ َتنك اذإ ❊

.ّيزيرغ ٌّيرطِف ضعبلا ىدل ىذألا ❊

.نُغاضتلاو ُدُساحتلا ُثيح َةحار ال هّنأل ،كعطق ِْنإو كاخأ ْلِص ❊

.هيلع ىَلعُي الو وُلْعي ُّقحلا ❊

.ءيش ّيأ ناقتإ هنكمي ،ِربصلا ناقتإ ُهنكُمي يذلا ُناسنإلا ❊

.راقتحالا ةلاح ىلإ ُدالخإلا وه ،ِّيبرغلا ّلحلا راظتنا ❊

.براــــقـَع الـب ٍةــعاــسـكَ ئداـــبـم الـب ُناـــسْـنإلا ❊
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.ةمِّدُقملا يف كّنأ مَلعاف فْلخلا يف َتنُِعط اذإ ❊

.َملُّظلا ىبأي ّيوسلا ناسنإلا ❊

.هُرِّركُي ال نَم نكلو ،أطخلاب ُفرتعي نم ُعاجُّشلا سيل ❊

ىعرت الو ًىذأ ِّلكل                         ىعست ةّيح ٌنالف ❊

اعبس اهَدعب لِّسغف                      َهتحار َتحفاص اذإ    

.هل َلصأ الف ُهَلصأ ركْنأ ْنم ❊

.ةقيقحلا َنم ىمْسأَ ةديقع ال ❊

ِسوفنلا ُضرم ُءايربِكلا ❊ .ةضيرملا ِ

.اهتابَغر نم هَسفن رّرح نم ُلطبلا ،ًةُّمأ رّرح نَم سيل لَطبلا ❊

 .بْجُعلاو َةجاجللاو يناوتلاو ةلَجعلا :هَسفن كَلم اهنم ِملَس نَم ،ٌعبرأ ❊

.مدنت نأ لبق ،ملست ٍّرش نع تُكساو ،منغت اريخ ْلق ،ُناسل اي ❊

اورِبُق نإو ىنَفي ال سانلا يف ُّرشلاو        اورِبُج اذإ ٌعونْصم سانلا يف ُريخلا ❊

.ريخ ِّلك لعف مدعب ٌبِْنذُم صْخش ُّلك ❊

.هتهافتب ُّسِحَي كَّودع ُّبِحُت امدنع ❊

؟يئاقدصأ مُهُلعجأ نَيح يئادعأ ُرِّمُدأ ُتسلأ ❊

.مسْتبٱف كنم ىقْشأ وه نَم ماودلا ىلع كانه ❊

.ةمّدقملا يف كنأ مَلعاف فْلخلا نم َتنُعط اذإ ❊

.ادَحأ َُحبري ال هَءادعأ قداصُي نَم ❊

ينيمَس نم ّيثَغ كنم ُفِرعأف           قْدِصب يخأ َنوكت نأ اّمإف ❊

ّودع             ينذخّتاو ْينحَْرطاف الإو     ينيّقتتو كيّقتأ اً

.ءاَقبلا ُقيرط مالسلاو ،ءاَنفلا ُقيرط بْرحلا ❊

.ةسّدقملا يضارألا يف ّيقيقح مالس نوكيس تاْرَتفلا نم ةْرَتف يف هّنأ رّوصتأ ال انأ ❊

 رعشت تنك نإو ،لبقتسملا يف شيعت كّنإف اًمومْهم َتنك نإو ،يضاملا يف شيعت كّنإف ًابيئك َتنك اذإ ❊
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.رضاحلا يف شيعت كنإف ّيلخادلا مالسلاب

.هُمّلستت امدنع كنّوبحُي امك ،َكبِصنم رداغُت امدنع ُسانلا كَّبِحُي نأ ىلع ْلَمعإ ❊

دَسألا َةلقُم يمُدت َةضوعبلا َّنإ           ٍةمصاخُم يف اًريغص ّنَرِقحَت ال ❊

.ةفصاعلا بلق يف مونلا ىلع َرُِدقن نأ وه مالسلا ❊

 ءايشألا كلت َطَسَو يف دجاوتت نأ هانعم ّنإ ؛ّمهو ،ةّقشم ،ةّجض نودب ٍناكم يف نوكت نأ ينعي ال مالسلا ❊

.كداؤف عم مالسب شيعتو ٌءىداه تنأو

.ةلادعلا وه ةراضحلل ُلّوألا بلطملا ❊

!اهعنْصاو مُق ،ةصُرفلا رظتنتو ِْسلجت ال ❊

سِرفملا ةاَكز نم َعضاوتلا ّنإاعضاوتم نُكف لصأ اذ َتنك نإ ❊

ِسلجملا ُردص كاذف َتيهتنا ثيحهب ِسلجاف ٍسلجمب َتسلج اذإو    

.ُملظأ هريغل وهف ،هَسفن ملظ نم ❊

.رشبلا مالآ ىوقأ ُملُّظلا ❊

.لدعلاو ةقثلاو ريخلل ٌليم ،ةيلقع ةلاح ،ةليضف وه لب ،برحلا َبايِغ سيل ُمالسلا ❊

.مُلظ ةلادعلا رارقإ  يف ُريخأتلا ❊

.نوَعُْدي هللا ُءانبأ مهّنإف ،مالسلا يعناصل ىبوط ❊

.لُخبلا اهِّلك رورُّشلا لصأ ❊

.اياضق لجأ نم نوّحضُي ٌدارفأ خيراتلا لاطبأ ❊

.راربألا هُعفدي ٌنمث هل َّرِبلا نإ اًّقح ❊

.ريخلا ْتيون ام ٍريخب لازت ال كّنإف َريخلا ِونإ ❊

.ريخ هيف ّرش لكوٌ ةرارم هيف ٍْبذع ُّلك ❊

.كرايد يف هِقالت ،كراجل َريخلا ِدِرأ ❊

.ريسي ّرش دوجوب الإ ريخلا ُدوجو ّمِتي ال دق ❊

.ةّلَسَم وأ ةلوبُحأ هتاملك نم ةملك لك ،ناسل اذ نوكي نأ نم ناسل ريغب ناك ول ناسنإلل ٌريخ ❊
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.ريخلا َُعنصي نم ّلكل مالسلاو ةماركلاو ُدجملا ❊

.ريخب يراج ناك اذإ ٍريخب انأ ❊

 .مالظلا نْعل نم ةّرم فلأ ٌريخ ،ٍةدحاو ةعْمش َلاعشإ ّنإ ❊

.هلِعافك ريخلا ىلع ّلادلا ❊

.ّصُخي ريخلاو ّمُعي ّرشلا ❊

.أَدَّصلا اهيلع ُمكارتي ال ،ُعومدلا اهلِسغت يتلا ُبولقلا ❊

.ةلود ةّيأل رْخُذ ُربكأ نّويحصلا نونطاوملا ❊

 .رضاحلا يف ًةّيلك انشيعب لب ،هيف انشيعب يضاملا يفشَن ال اننإ ❊

.نيطايشلا ُناوخإ نيّرذبملا نإ ❊

.هيلع ُرخآلا اهاقلأ يتلا ةراجِحلا نم ًاتباث اًساسأ ُعَضي يذلا وه ُحجانلا صخشلا ❊

.ريخلاب َّرشلا ِبلْغٱ ِلب ُّرشلا ّكنبلغي ال ❊

.اديعب مأ ناك ًابيرق هُّقحتسي ءىرما ّلك ىلع نوكي نأ ُِبجي ريخلاب َدوجلا نإ ❊

ُخِماوش َّنُهسوؤر ُتاغرافلاو                   عُضاوتب ينْحنت لبانسلا ىألم ❊

.رخآلل يضفرب يتيب َديشأ نل ،ال ❊

.هللا دنع ٌعوضخ ّربكتلا يوذ ىلع َُربّكتلا نإ ❊

موجنلا نود امب ْعنقت الفمورَم ٍءيش يف َترماغ اذإ ❊

ميظع ٍءيش يف ِتوملا معطكريقح ٍءيش يف ِتوملا ُمعطف    

.اهيف ُناسنإلا قِّدَحُي ذإ ُحَرجت ،ةّداح ٌسمش ةقيقحلا ❊

.لْدع الب اًّيقيقح َمالس ال ❊

.هُّرش ُنَمُْؤي الو ،هُريخ ىجُري ال نَم رذْحإ ❊

.باّذكلَ ةءورم الو ،ٍبوُذكل َيأر ال ❊

.ريمضلا ةوْحص ،لقعلا ُةظقي مَدنلا ❊

.هُماطِف رُسَع َْبذِكلا دّوعت نم ❊
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.َرفُحلا نيب رهدلا ََدبأ ْشعي ،لابجلا َدوعص ّبيهتي نَم ❊

.مكل لاكُي نوليكَت يذلا لْيكلاب ❊

.رَكتفا َتمص نَم ❊

 ّيلإ َهتْلمح ام لْضفب هنأل ،يخأ نيتّرم تنأف ينع ٍرياغم لكشب َترّكف اذإو ،يخأ تنأف يلثِم رّكُفت َتنك اذإ ❊

.نْيفعاضُم نْيَوَخأ انيحْضأو انينتغا ،هاّيإ كتحنم ام اذكو ،ٍءارث نم

.ةّلذَم هيف ،عُضاوتلا يف ُطارفإلا ❊

.ليلذلا الإ اكش امف ،َنامزلا ُكْشت ال ،ْضهنإ ❊

سانلل سانلا تاَرثع نع ِّلَخواهبياعم نع ّشتف كَسفن كيلع ❊

.اُوطْعأ اناجم ،متذخأ اًناّجَم ❊

.اضعب مهضعب حبذ نع اّوفكي نأ سانلل ُناوألا نآ دقل ❊

.مهمْسٱ ريغل ةجاحب اوسيل ماظِعلاو ،ىقْمحلل ٌماسِو باقلألا ❊

.نمزلا مُداقتب ُطُقسي ال ُّقحلا ❊

.ةليضفلا ِتدِجُو امل ُدولُخلا مدعْنٱ ِول ❊

.لّوأب لّوأ اُهنحش ّمتي مل نإ َُبطَعلا اهبيصُي تاقالَعلا ُّلك ❊

 نوثَّدحتيف سانلا ُراغِص اّمأ ،ءايشألا ِنع َنوثَّدحتي َنّويداعلا ُصاخشألاو ،راكفألا ِنع نوثَّدحتي ُءامظُعلا ❊

.رمخلا ِنع

.هحور ىلع ناسنإلاُ ةذفان وه مونلا ❊

.حاتري فيك ٌّيرصعلا ُناسنإلا َيِسَن ❊

.رضاحلا عايَض نعٌ ةرابع يضاملا يف ةدئازلا ةءارِقلا ❊

.ةايحلا عتُم ّلكك ،َهتَهكن ماعطلا ُدِقُفي لَجَع ىلعُ يْهطلا ❊

.هَمَهفن نأ دعب قالطإلا ىلع انفيخُي ام ُدجوي الو ،هُلَهجن اّمم طقف فاخن اّننإ ❊

.فِرعي ام ةرثكل ُناسنإلا تامل ُنايْسِّنلا الول ❊

.هفِرعت ام ال ،هب ُنِمْؤت ام يه كُتديقع ❊
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.يّقوتلا يف ِطارفإلا ُكرت ،يّقوتلاو مْزحلا َنِم ❊

.كدالوأ ُةعرذأ يه كَقنع نّيزتس يتلا رهاوجلا ُنمثأ ❊

ّ.يمدآلا ُرهْوج ُقوقُعلا ❊

.لعف يذلاب ىزْجُي فوس ٍءىرما ّلك ❊

.ةريغص لامعأ ىلإ هميسقتب َتمق اذإ ،اًّيلمع ٌبعص ٌءيش دجوي ال ❊

.هُّمه لاط ُهتّمِه تَلع نم ❊

.هَناسنإ ُنْفَجلا َُظفحي امك هَناسل ََظفحي نأ ناسنالا ىلع ❊

.بيسن بيرغلل ٍبيرغ ِّلك ❊

.هلهأ فرعت َّقحلا فرعا ِلب ،لاجرلاب ّقحلا فِرعت ال ❊

.اناسحإ مهُرثكأ ِسانلا ىنغأ ❊

.اوحزامتي مل ام ،نْجِس يف سانلا ❊

.لاضنلا ءاب ُفلأ وه ،تاوَهَّشلا حامِجُ ْحبك ❊

مواقأس يقورُع يف ٍْضَبن رخآ ىلإو         مِواسأ نل نكل سمشلا َّودع اي ❊

 امك ينوريل َباوبألاو َذفاونلا ُمهل َحتفأ نأ ّيلع بجوف ،ينوّريعو قوقُّشلا نم يتيب لخاد ىلإ ُسانلا رظن ❊

.نوّليختي امك ال ،انأ

موتْكم سانلا رايِخ ْدنع ُرِّسلاو            ةقِث يذ ّلك الإ َّرِسلا ُمتْكَي امأ ❊

موتْخَم بابلاو هُحيتافَم تعاض             قَلَغ هل ْتيب يف يْدنع ُّرسلا    

.ةوادَعلا دعب حلُّصلا ؟ةوالَحلا نم ىلحأ وه ام ❊

.لْضَف ّقحلا ىلإ ُعوجرلا ❊

.اْربص هُردص قاض نم َدجملا َلاني نل ❊

.اهُِحلصُت الو ،ةطلغ كانه نوكت نأ ٍةطلغ ُربكأ ❊

ِلمي ال نم ،نانثالا عاطتسا مث ،ُّقحتسي ال نمل اًدْعو ِكُلمي ال نم ىطعأ دقل ❊  ابُلسي نأ ،ّقحتسي ال نمو كُ

ِلمي اميف هَّقح ّقحلا َبحاص  .هّقحتسي اميفو هكُ
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حصان ةقيقحلا يف ّلِخو لالحمهرِد ضرألا يف ِنامودعم ِنائيشف ❊

!ءايحأ اوماد ام مهيلع وسْقن انوعَد ،تاومألا لئاضف نع ثَّدحتن نأ انبجاو نم ماد ام ❊

.اهوعاذأ ًةئيس اْوأر نإو ،اهونفد ًةنسح اَْوأر نإ ،ءوسلا ّمع ونب ❊

.بلاطُم هَءارو ٌّقح تام ام ❊

بارُغلا باش اذإ اهُكرُديس      ٍّدك ريغ نم الُعلا بلط نمو ❊

ُلوقُعو انل ٌضارْعأ َمَلْسَتو      انُموسُج َباصُت نأ انيلع ُنوهي ❊

.هكردأف َلطابلا بلط نمك ،ُهأطخأف ّقحلا بلط نَم سيل ❊

.مدلاب الإ اندالب يف لسغُي ال لاز ام ُراعلا ❊

.ارطَخلا ِبكري مل نم َدجملا يطتْمي ال ❊

.ّيفولا ُّلِخلاو ُءاْقنعلاو لوُغلا :ةثالث تاليحتسملا ❊

.ناطلُّسلا عم ٌةليحتسم َقالخألا َّنإ ❊

.مهّتيندم َلبق انُقالخأ ❊

.زجاعلا مالحأ يف هباجأف ؟نُكست نيأ :َليحتسملا ُنكمملا لأس ❊

ِبتُكلا يف ُسانلا ُهاَوط ٌمْسِج ُْظفللاوادَِعْتبُم َراط ٌحور ةلادعلا ىنْعم ❊

.هباْنذأ ىلع فقي هنإف ّيركسعلا مكاحلا الإ ،مهمادقأ ىلع نوفِقي ملاعلا يف سانلا ُّلك ❊

.ءادعألا ضغُب نم ُّرضأ ءاقدصألا ُءوس ❊

.مفلا نم سيلو بلقلا نم نومّلكتي نيذلا َنوردان ❊

دولُخلا نانِج يف ناك ولوّلذلاِ عَدَو ًىظل يف َّزعلا ِبْلطاف ❊

.ءاقدصألا َءاطخأ اهيف َنِفدنل ةزهاج ةربقَم انل نوكت نأ ُِبجي ❊

ُناطوأ انحاورأل ءاقدصألا ُبولق             انَداسجأ ُرايدلا ِتظفل ْنإ ❊

.بالكلاك ودبت ُبائذلا امك ،ءاقدصألاك نودَبي نولِماجملا ❊

.رظنلا ُّضغ ةّفِعلا ُلصأ ❊

.عومدلاب ال تاماستبالاب كَرمُع َّدع ،تاَونسلاب ال ءاقدصألاب كَرمُع َّدُع ❊
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!كفاصنإو كلدع كّودعلو ،كّننحتو كرشِب ةّماعللو ،كرضحمو كدفِر كتفرعملو ،كَلامو كَمد كقيدصل ْلُذُبأ ❊

.ةميظع ًةقادص ُحَرجي اًريغص اًراجِش ْعدت ال ❊

.ءاقدصألا هُُذِبني ،ءادعأ هل سيل نم ❊

ِسِلاج ❊ .لقعلا ىلع ُعََقي َلقعلا ّنإف ،َءاقدصأ مأ اوناك ًءادعأ ،َءالقُعلا ِ

.ءاقدصأ مهَسفنأ نوّمسُي نيذلا ءالؤه ىلإ ّنئمطت نأ ،لقعلا داسفو يأرلا فْعَض نم ّنإ ينقّدص ❊

.َرذحلاُ ةّودع ةعاجشلا ❊

.دامرلا يف ةدودلاك ُءاينْدأ اّننإ ،ءاقدصألا اهّيأ ❊

 .طقف ةهجاوم اّمنإو ،فلخلا َنم ُنَعطي ال وهف ،ّديج قيدصل هّنإ ❊

.برحلا يف رصتنت مل تنأف ٍقيدص ىلإ َمزهنملا كّوُدع ْلّوحُت مل اذإ ❊

.“ةقيقحلا وه ربكألا يقيدص نكلو ،يقيدص وه نوطالفأ” :سيلاطوطسرأ لاق ❊

.عوْبتم ٌّودع ىوهـلاو ،عوطْقم ٌقيدص ُلقعلا ❊

.هنم ُّلقأ َنامرِحلا َّنإف ،ليلقلا ءاطعإ نم ِحتست ال ❊

.ةيحضتلا ُّقحتسي اقيدص َِدجت نأ بعصلا نم نكلو ،ٍقيدص لجأ نم يّحضُت نأ بْعصلا نم سيل ❊

.ّشِغلا ةوالح نم ُلمجأ ِدقنلاُ ةرارَم ❊

.دقان ميركتل لاثْمِت ُّيأ تحُني مل ذإ ،داّقنلا هلوقي ام ىلإ كَهابتنا رِعُت ال ❊

اهُتاعفترم تاوصألا ُةميمذف                  ادهاج ثِّدحملل َكثيدح ضفخاف ❊

.هحيدمب مهقيدصت نم َرثكأ ،ناسنإل رشتنملا ّمذلا قيدصتل سانلا ُرثكأ عرسُي ❊

.بلك قيدص الو قيدص بلك ❊

.كّودع عم هْلعجاف كُقيدص كّشغ اذإ ❊

.قارِفلا لهأ ُقيدص يانلا ❊

.ميركلا ريغ الإ ةموزُعلا ضُفري ال ❊

.دوْقفملا راظتنا نم ٌريخ دوجوملا ُحالصإ ❊
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.قيدص كل نوكي نأ عَمطت الو ،اًقيدص نُك ❊

.نيزاوملا يف نوشاّشغ ،نولاّجد رشبلا ُءانبأ ❊

.ةايحلا حلِم يه ةقادصلا ❊

.لئاضفلا ّلكل مزالم ٌقيدص مْوصلا ❊

.اّيقيقح اًقيدص نوكي َكبلق ُسُِملي ّهنكلو كَدي ُكُِسَمي نَم ❊

.كيذُؤي ال يذلا ّودعلاك وه ،اًريخ كل ُلَعفي ال يذلا َقيدصلا ّنإ ❊

َرذع نم ميركلاو             َرظنلا َّضَغ وجرأ ❊

.عِبش اذإ ميئللاو ،عاج اذإ ُميركلا لوصي ❊

 اذإ قمحألا نمو ،َهتْجرحأ اذإ لقاعلا نمو ،َهتْمركأ اذإ ميئللا نمو ،َهْتنهأ اذإ ميركلا َنم َرذح ىلع نُك ❊

.َهتْمِحَر

يباحُي وأ يجاُدي الف شيعي     ميرك نم ىقْشأ ضرألا يف لهو ❊

.هشارِف ىلع ُتومي ال َميركلا ّنإ ❊

.حلاصلا لمعلاو لهألاو لاملا :ءاقدصأ ُةثالث ناسنا لكل ❊

ّدنهملا ماسُحلا عْقو نم سْفنلا ىلعًةضاضم ُّدشأ ىبرُقلا يوذ ُملظو ❊

.لطابلاو قحلا نيب الوصف نكيلو ،الوؤَس ُءرملا ِنكيل ❊

.ةيلهاج ُحورلاو ،ةراضحلاَ ةرشِق انسِبل دقل ❊

.ًةبذع ُهاركِذ تراص ،ًابعص هُلامتحا ناك ام ❊

.ةطبِغلا نمً ةوالح َرثكأ تناكل ،ُةبآكلا ِتمّلكت ول ❊

 .ةعيفرلا ةريصبلا ُسفنلا الإ ،َّيلجلا طيسبلا َّقحلا ِسُِملت ال 

.هللا دنع الوبَق رثكألا نيبارقلا يه ،مالسلاو ةبحملاو فارتعالاو عضاوتلاو َةمحرلا ّنإ ❊

.ناطيشلا ةريظَح ىلإ اذهو ،هللا ةرضح ىلإ اذه ،قسافلاو ُدباعلا جُرخيف ايندلا ألمي ُرونلا ❊

.لوقت ام َّلك دقتعت نأ ةعاجشلا ِلب ،دقتعت ام َّلك َلوقت نأ ُةعاجشلا ِتسيل ❊

.اهنايسِن يف ةبغرلاك اُهّتبثيو ةركاذلا يف َءايشألا خّسُري َءيش ال ❊
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.لطابلا تامالَع نم ُةّلقلا الو ،ّقحلا تاراَمأ نمُ ةرثكلا ِتسيل ❊

.كَدحو اًمئان كَسفن ُدجت فوسف ،كِريخش ُتوص عفترٱ اذإ نكلو ،ايندلا كل ُكَحضت ْكحْضإ ❊

.ماظِعلا يلُبت ةقحسنملا حورلاو ،ٍفاش ٌءاود ُرورسملا بلقلا ❊

.هيلإ ءاسأ نَّمع وفعلل هِدادعتسا ىدمب ُساُقت ناسنالا ُةَمظَع ❊

.قورو قوفو عمسإ ❊

 .كِرداصم ءافخإ ُةفرعم وه ،عادبإلا ُّرس ❊

.لحترٱو رادلا ضارِع يف مهِّلخومهُراج ّلذ اًماِئل رِواجُت الو ❊

.ةرماغملاو ةأرجلاو ،عادبإلا يف وه َمويلا ىلعألا َُلثملا ❊

.نايمُعلا ُنأش ديلقتلا ❊

 يف ُعيمجلا رعشي يذلا وه ،ّقحب َميظعلا ّنكلو ،ريغص هّنأب مهترضح يف ُءرملا ُرُعشي نم ءامظُعلا َنِم ❊

 .ُءامظُع مهّنأب هترضح

 اهيف يقُلت ةّرم ّلك يف هّنأ َملعت ْنأ كُّرُسي الأ” ً:ةَّرم لشترشت نوتسْنِو ريسلا نيبَجْعملا ُدحأ لأس :َقِنُش ول ❊

 ناكل ُتْقِنُش ول ينَّنأ ىرت الأ :لشترشت َباجأف ؟مَدَقل ٌعضوم اهيف ىقبي ال ىتح ،سانلاب ُةعاقلا ُّجِعت اًباطِخ

.“عامسلل نورُضحي نيذلا فاعضأ َةثالث نيرضاحلا ُددع

.دامر يف ُخفنت تنأ نكلوتءاضأ اهب َتْخفن نإ ٌرانو ❊

.يدانت نملَ ةايح ال نكلواّيح تيدان ول تعمسأ دقو   

.ادوس هنم ُقالخألا ِتناك اذإمِههوجو ُضيب َماوقألا عفني ام ❊

.فْوخ ةيهارَك ِّلك َفْلخ ❊

 ؟مُكَِتزرابُم يف اًسأب َّدشأ ناك يباحصأ ُّيأ ،ينربْخأ .اريسأ هيلإ هب يُتأ دقوِ جراوخلا ِدحأل ُروصنملا َلاق ❊

 ىلع كَفِّرعأل مهَروهظ اوريُدي ْنأ مُهْرُمف ،مُهَءافقأ ُفِرْعأ اّمنإو ،نَيلِبْقُم مُهَهوجو ُفِرعأ ال :ُّيجراخلا هباجأف

.ارابدإ مهِّدشأ

.ةمْعِّنلا ُّمِتت عضاوتلابو ،ُةبيهلا نوكت تْمصلا ةْرثكب ❊

.بلقلا ُةباّوب يه نيعلا ❊
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.ةقيقحلل ٍّيداحأ كالتماب نُيقيلا مئادلا هُعْبنم ،ةيهارَكلاو راقتحالا ىلع ُمئاقلا بّصعتلا ❊

 .لُماعتلا َدنع الإ فشْكُت ال ،ةّفيزملا ةلْمِعلاك ُفَّيزملا قيدصلا ❊

.فيس ةنْعط فلأ نم ُّدشأ قيدصلا ُةنايِخ ❊

.قيدصلا عَّيض يشاولا عاطأ نَم ❊

.كنع ُدعتبي مَلاعلا يقاب ّنأ نيح يف ،كيلإ يشْمي يذلا وه ُّيقيقحلا قيدصلا ❊

؟أطخ ىلع َتنُك اذإ ّىتح كُّديؤي نم وه ُقيدصلا ِله ❊

.مالظلا يف ُنوكأ امدنع يفتْخيو ،سمشلا يف نوكأ امدنع يئارو يشمي ّلظلاك فَّيزملا قيدصلا ❊

.لطابلاب قطانلاك ِّقحلا ِنع ُتكاسلا ❊

 .قيضلا َتقو هَّرش كافك نم ُقيدصلا ❊

.كُريغ ِهيرتشيو ٌموي يتأيس ايادهلاب هيرتشت يذلا قيدصلا ❊

.اسيعت َجاوزلا ُلَعجي يذلا وه ةقادصلا بايغ لب ،ِّبحلا ُبايِغ سيل ❊

.صْخش لكل لاُقت ال ،ةيلاغ ٌةِملك ةقادصلا ❊

.ةئيرب ةقادص ىلإ لّوحتي نأ ُنِكُمي َّبُحلا ّنأ ُقِّدَصُت نَم ءاسنلا ىبغأ ❊

.ملاعلا يف ٍصْخش ىوقأ تنأف ،كفْعَض ةطقن يه ةقادصلا ِتناك اذإ ❊

.ةّقحلا ةقادصلا َنم اًمورْحم ُءرملا َنوكي نأ ةدْحَولا عاونأُ أوسأ ❊

 .ام ٍءيش ُةيهارك ُلَعفت امَلثم ،َسانلا ُدِّحوت ال مارتحالاو ةقادصلاو ُّبحلا ❊

.ةقادص ىلإ ُّبحلا يهتني امّلق نكلو ،ّبُح ىلإ يهْتنت ام ًابلاغ ُةقادصلا ❊

.قالطلل ٌضَّرعُم جاوزلا اذهو ،حورلا ُجاوز يه ةقادصلا ❊

.اهُدِقفت امدنع الإ ةردانلا اهتميقب رُعشت ال ،ناسنإلا ةّحصك ةقادصلا ❊

قُلُخلا ضيبأ يّنإ نوللا َدوسأ وأامركٌ ةّرح يسفنف اًدبع ُتنك نإ ❊

ُبجوأ َةلاحم ال يسفن حالصإفابجاو يمسجل يحالصإ ناك اذإ ❊

ُبجعأ لقعلا ىلإ ىقبي يذلا نإفابجعُم سفنلا ىلإ ىنفي ام ناك نإو    

.ّبحلا نم ةعفنملاب ًاطابترا ُّلقأ ةقادصلا ❊
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.كوب سيفلا ةقادص ال ،ةميظع ٌةمْعِن ُةّقحلا ةقادصلا ❊

.كَمامأ ُحِتفنيس ،ٌليمجو ديدج ٌمَلاعف هيلع ةرطيسلا دنع نكلو ،ْربصلا ُمُّلعت بْعصلا َنِم ❊

.ّوجلا ءاس اذإ لَحري ،رجاهملا ريطلاك ةّفيزملا ةقادصلا ❊

.ءافَو ةقادصلا لجأ نمو ،نامتِك ّرسلا ظفِح دنعو ،ةعانق لكألا دنعو ،ٌناميإ ةبيصملا َدنع ُربصلا ❊ 

.لفطلاك َّرسلا ُمتكي َدحأ ال ❊

.اهنم َتذخأ امّلك ،اًقمُع دادزت ٌرئب ةقادصلا ❊

.بسحف تاباختنالا يف ةاواسم ال ،لاملاو قْزرلاو لْخدلا يفُ ةاواسملا يه ،َةّقحلاَ ةاواسملا ّنإ ❊

.لدعلا نم ٌعون ملُّظلا يف ةاواسملا ❊

 الإ ،ةريثك لاوحأ يف اًرهاظ اذه نوكي دقو ،ُرخآ ®ش قالخألاو ،ٌءيش َملِعلا نأ ،ًةّماع سانلا تاداقتعا ِنم ❊

ً ةّوق ُريصتف ةيبرتلاو ةفرعملا ُدّحوتتو قالخألاب ُملِعلا ُجِزتْمي مهدنع .مهسوفن َحالصإ َنْوطاعتي نَم دنعٍ غال هّنأ

.ةعيفر

.عَشَجلاو لاملاك َقالخألا ُدِسُفي ملاعلا يف َءيش ال ❊

.هَحور ُبقاعُي ،ةّئيسلا قالخألا وذ ُناسنإلا ❊

.ةيلصَْفملا ةيقالخألا كراعملا تاقوأ يف دايِحلا ىلع نوْقَبي نيذلا ءالؤهل ٌزوجحم ميحجلا يف ناكمَ أوسأ َّنإ ❊

 .عفترم تْوصب ،هَمامأ َريكفتلا ُعيطتسأ نم ،ُقيدصلا ❊

.اْوَري ملو اونمآ نيذلل ىبوط ❊

.بلقلا ناضََيف وه ُّيقيقحلا ُدوجسلا ❊

.لامعألا هتقدصو ،بلقلا يف رَقَو امب ّهنكلو ،ّينمتلاب الو يّلحتلاب ُناميإلا سيل ❊

.اهل َليثم ال َءايشأ نع ،ملِع الب ٌصخش هلاق امل ،ليلد الب ٌقيدصت ُناميإلا ❊

.نيجِّوزتملا ةراَهط نم ُلضفأ نيّلتبتملا ةسادَق ❊

.فصاوعلا ِّتبه امهم ُطُقسي ال ،ءارضخلا ةقرولاك ُنمؤملا ❊

 ِدجي ملو ناميإلا دقف نأ دعب ،ّيحورلا هِسؤب ىدم هل ُفِشكت ةيّداملا هتراضح ،دَّقعُم ٌعوجفم رصعلا ُناسنإ ❊

.ليدبلا
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 .ةيفطاع ٌةهيدب ُناميإلا ❊

.هللا ِتابِه ُمظعأ ةباجتسملا ُريغ ُتاولَّصلا ❊

.ةالصلاُ ةدوج تداز ،ُتاملكلا ِتّلق امّلك ❊

 .يّلصُي هّنأ فِرعي ال يذلا كلذ وه ،ٍّلصم ُنسحأ ❊

.ثَروتف ةكَِرتلا اّمأ ،ثَروي ال ُناميإلا ❊

.دوجوم َناميإلا ّنأ َتبُثأل ،َّكشلا ُرِْهُظأ ❊

.ّتيم لامعأ الب ُناميإلا ❊

.نورّكذتيو نوذخأي نم نوكرابمو ،نوَسنيو نوطعُي نم نوكرابُم ❊

.ناميإلا دعب ام داز ،ُناميإلا ّلق املك ❊

.ةربقملا َنم اًنامأ ُرثكأ ،ٌناكم كانه سيل ❊

.لدْرَخ ِّةبح ُرادقِم ناميإلا َنم يفكي ❊

 .اهيف ومنلل ٌةلاح هّنإ ،مْهفلل ًائيش سيل ُناميإلا ❊

.باوصلا ىلع ناميإلا َدِقتعت نأ رمألا ُلصأ ❊

.مّلسلا َّلك ىرت ال كّنأ ولو ىتح ،ىلوألا ةوطُخلاُ ذاخّتا هانعم ُناميإلا ❊

.ةمْكِحلا باتِك يف لْصف ُلَّوأ ةنامألا ❊

.اونْمأت الف اونمُؤت مل نإ ❊

.بلقلا ريغ يف ناميإلل َناكم ال ❊

 .هل اًعبات دبألل ُنوكت فوسف ،ةدحاو ةرْعش نم ولو ،كَكُِسمي نأ ناطيشلل َتحمس اذإ ❊

.ءاضأ َعِضُو اَمنيأ جارِّسلاك ُنمؤملا ❊

.بلقلا ُةينُْغأ ةالصلا ❊

.تاذلا ُلّمأت يهُ ةالصلا ❊

.ّرش ّلكل الْهس اًديص ادغ ،هللاب ناسنإلا ُناميإ عزعزت اذإ ❊
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.هب نمؤي ال نمل ٌةفاقثو ،هب نمُؤي نمل ٌنيد مالسإلا ❊

 .نيدلا ةداسِو ةالصلا ❊

.ءاوه ةمْسَن لّوأ نم ُطُقسي ،ءارفصلا ةقرولاك ُرفاكلا ❊

.هناميإل اًْقفَو ُشيعي ال نَم ٍنمؤُمب سيل ❊

.امالسإ ىقبي نأ نع ُّفُكي ،ٍذئدنع هنأل ،ُنَرْصَعُي ال َمالسإلا َّنإ لاُقي ❊

.نيدجاسلا َهابِج ىْسنت ال ضرألا ❊

 .راكنإلا ةهجاوُم يف ناميإلا ةكرعم يه ،يهتنت ال يتلا ُةكرعملا ❊

؟ةشْهدلا َرطمب موجُّنلا ُمامحتسا ُجلثلا ِله ❊

 ينيفكي ُفافَكلاف ،يتبرُغ يف رصق ال ،ينطو يف ٌربق يّتينُْمأ :)يروخلا ميلس ديشر( يورقلا رعاشلا لاق ❊

.ينينْغُي ال ىنِغلاو

.ناميإلا ِلب ،ةقيقحلا سيل ،ةايحلا ْديَق ىلع َمَلاعلا يقُبي ام ❊

.نْمألاو ةحارلا ُماود ّقحلا عمو ،ُمالسلا ُءيجي لدعلا َعمو ❊

.اهب ُّقحأ وهف اهدجو ُثيحف ،نمْؤملا ُةّلاض ةمكِحلا ❊

.ُهبلق َقلقلا الو َفوخلا فِرعي ال ،ُنمؤملا ❊

.باتِك نودب َةفاقث ال ❊

.ْسِنجلا َنم اًقيوشت َرثكأ ،ًائيش َفشتكا ِنَم وه ُفَّقثملا ❊

 .ةسردملا يف َهتمَّلعت ام َّلك ىسنت نأ دعب ىقبي ام يه ةفاقثلا ❊

.نيمرجُم اونوكي نأل ًةضرُع ُّلقأ نوفّقثملا ❊

.هؤاقشو هُسؤب دادزا ،ءرملا ُةفاقث تدادزٱ امَّلك ❊

.ءيش لك نع ءيش ةفرعمو ،ءيش نع ٍءيش ِّلك ُةفرعم َةفاقثلا ّنإ :لاُقي ❊

.ةلصاوتم ٍرّوطت ِةيلمع ُةجيتن ةفاقثلا ❊

.عمتجُم لك بلق يف ةغُْضملا ُمُه نوفّقثملا ❊

.ةسارِّدلاوُ ةداهَّشلا اهيْنبت ال ،ناسنإلا ةفاقث ❊
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.ريكفتلاو كولُّسلاو ُمالكلا ،ةفاقثلا ىلع ُليلدلا ❊

.ءايْمَعلا ُةعاطلا يه ،ِةيبرعلا ِةفاقثلا ِتافآ ةفآ ❊

.تاّيوغللاو رعِّشلا ةفاقث يف شيعي ،ُّيبرعلا لقعلا لاز ام ❊

.فّقثم ِّلك ُبجاو ،ِّيبرعلا ةفاقث يف ِزهاجلا ُةلخْلَخ ❊

 ريبك ٌصقن مهتلوجُر يف لب ،ُبْسَحَف ةفاقثلا يصقان اوسيل ،مِهتغل َةفرعم اونقُتي مل نيذلا برعلا نيفّقثملا نإ ❊

.اضيأ نيهَمو

.الِعاف ناك نأ دعب ،هب اًلوعْفم ُفّقثملا حبصأ دقل ❊

.ةينقِتو ةيدام ةيبرغلاو ،ةيفسلف ةيقيرغإلاو ،ةيفوص ةينيصلاو ،ٌةيحور ةيدنهلا ةفاقثلا ❊

.قالغنالا ةّدِش نم ُتومت ُةيبرعلا ُةفاقثلاو ،حاتفنالا ةّدِش نم ُتومت ُةيبوروألا ُةفاقثلا ❊

.رخآلا لوبَقو ةيموقلا دودُحلا يّطخت ىلع ٌرداقو ،نيرخآلا دغو هِدغ يف رّكُفي ،ِتافارُخلا فِرعي ال فَّقثملا ❊

.دئارجلا ىوسُ أرقي ال نّمم ًةفاقث ُرثكأ ،قالطإلا ىلع ًائيشُ أرقي ال نم ❊

.مهدوجُو ُريربت مهيلع :ةلكشم نيفّقثملا ىدل ❊

 .مهريصم هْجو يف رَشبلا ُةخْرص يه ةفاقثلا ❊

.مويلا هلجأ نم ُرِّضحُي نمب ٌّصاخ َدغلا َّنأل ،لبقتسملل رفسلا ُزاوج ُةيبْرتلا ❊

.مَلاعلا رييغتل هُلامعتسا ُنِكُمي ٍ،حالس ىوقأ ةيبرتلا ❊

.بلقلا ّبح نم ىقبأو ،ُقمعأو ،ىوقأ لقعلا ُّبح ❊

.بْرطُي ال اميف َريخ ال ❊

.يسفنب انأ اُهتلعف مهببسب ذإ ،“ال” يل لاق نمَ عيمج ُرُكشأ ❊

.مِّلَعُي نأ نم َرْمأي نأ مِّلعملا ىلع ُلهْسأ ❊

.نامْصَخ ِتوملا ىتح ْعبطلاو لْقعلا ❊

.ةقْلطملا قئاقحلاب ُنمُْؤي ال ملِعلا ❊

 ،هُِعلتبت ام ال هُمُضهت ام ّمهملا ،ةدَِعملاك ُلقعلا ❊

 .تْمصلا دعب هنع ُريبعتلا نكُمي ال اّمع ،ريبعتلل ٍةليسو ُردقأ ىقيسوملا ❊
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.نينامثلا ِوأ نيرشعلا يف ناك ٌءاوس ،ٌزوجع وه مّلعتلا ِنع ُفّقوتي ٍصخش ُّيأ ❊

.عّستي هنإف ملِعلا ءاعو الإ ،هيف امب قيضَي ءاعِو ُّلك ❊

 .اهقُلخت ال اّهنكل ،َبهاوملا ُرّوطت ةيبرتلا ❊

 .ادبأ ىحُمي ال ،انتاهُّمأ ناضحأ يف همُّلعتن ام ❊

ءاملاب ّلتبت نأ كايإ كاّيإهل لاقو اًفوتكم ِّميلا يف ُهاقلأ ❊

بخاصلا ءانِغلاك ّكزهي ٌبرطهفيرعت يف ُتلقل ُتلئُس ول انأ ❊

.ةّرم نوْعبس ّدبعتملا ىلع ِملاعلا ُلْضف ❊

 .ةّيصخشلا َعنصي ام وه تابَغرلا ُضيورت ❊

 .كَسفن َنوكت نأ أّرجت ❊

.مالكلا ةّلق يف سفنلا ةّحصو ،ماثآلاو بونذلا ةّلق يف بلقلا ةّحصو ،ماعطلا ةّلق يف مسجلا ةّحص ❊

؟بابشلا تاداع نيوكتو ،لقعلا بيردت نم ُمظعأ ٌلمع كانهأ ❊

.تيُمي هفصنو تيُقي هُفصِن ُلكألا ❊

.هُرْشن سماخلاو ،ُلمَعلا عبارلاو ،ْظفِحلا ثلاثلاو ،ُعامتسالا يناثلاو ،ُتمصلا ملِعلا ُلّوأ ❊

.اننامز ِريغ ٍنمز يف اوِدلُو دقف ،ُمتمّلعت ام مكَدالوأ اومّلعُت ال ❊

.ربِكلا نم ءىَِرب دقف ،ةباعُد هيف تناك نم ❊

 .ىرخأ ٍةيحان نم َقمعأ ٍلكشب ةايحلا َمهفت نأو ،ةيحان نم ةايحلا نم َبُرهتل َلاجملا َكيطعُت ىقيسوملا ❊

 .هِّمأ ةيبرتب كلذو ،ّلقألا ىلع اماع نيرشعب هتدالو لبقَ أدبت نأ ُبجي لفطلا َةيبرت ّنإ ❊

.ميلعتلا ماظِن رييغت نم ّدب ال ،مكاحلل ةيدوبعلا نم برعلا جورخل ❊

.هُذيمالت هَفِرعي نأ بجي ام ىوس فِرعي ال ،مّلعم نم أوسأ سيل ❊

.سِرتفُم ٌشْحو ُقَلقلا :ريلدوب لاق ❊

.لاؤسلا اهُحيتافمو ،َقيلاغم ُتاذ ُنئازخ ُملِعلا ❊

!مكِهاوفأ َمامأ مكَلوقع اوحْتفإ ❊
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.لْقعلا ِنع باجِحلا ُعزن ُّمُهملا ❊

 .ةّدشلاو ةنِحملاك ةيبرت ال ❊

 َنود ُلوحيو توملا َّرس ُفِرعي هّلعلف ،نزاوتلا اذه ُراْهني فيكو ،همْسج نزاوت ىلع ُظفاحُي فيك ُءرملا َفَرَع اذإ ❊

 .هعوقو

 .اهلامعتساِ مدع نم أَدصت ُرثكألاو ،لامعتسالا ةرثك نم ىْلَبت لوقُعلا ُضعب ❊

.هفْعض نطاومو هتّوق نطاوم ةفرعمو بلاطلا مارتحا يف ُنُمكي ةحجانلا ةيبرتلا ُّرس ❊

.نودجاس مكّنأل الإ ،ارابِك مهنوَرت ال مكّنإ ،ديبعلا اهّيأ اوضهنإ ❊

 !ةايحلا كل بَهُوت ،توملا ىلع ْصِرحإ ❊

 .هب لمعلا ةّلق عم ،ملِعلا نم ريثك نم ُعفنأ ،هب لمعلا عم ملِعلا نم ٌليلق ❊

 .اثْحب َميدقلا َُلتقن نأ وه ِديدجتلا َلّوأ ّنإ ❊

.اهُتاذُ ةايحلا هّنإ ،ةايحلل اًدادعتسٱ سيل ميلعتلا ❊

!ءيش ال ْنك ،ائيش لقت ال ،ائيش ْلعفت ال :دقنلا يدافتل  ❊

.ةيرشبلا سفنلاَ ةّوق ُّلظتسو تناك ةهادبلا ❊

.ريطي نأ عيطتسي ال ،فَحزي وهو دلُوي يذلا ❊

 .سْفنلا عم الإ جُرخي ال ،بيلحلا عم هُذخأت ام ❊

.هتاناكمإ فاشتكا يف لفِطلا ةدعاسمل ىعْست ةيبرتلا ❊

 .دقنلا نم َرثكأ ةوْدُقلا ىلإ ُلافطألا ُجاتحي ❊
    

.بدأ وهف َرخآ ءيش ّيأ اّمأ ،اًمئاد ُحَجنت يتلا تافْصولا ُعومجم وه ،ةطاسبب ملِعلا ❊

.مّلأتت نأ ّدب ال ،مّلعتت ىتح ❊

.حتفني نأ ُبجي ،توشرابلاك ُلقعلا ❊

 .ةفطاعلا َنم ٍلاخ ٌقطنم نوناقلا ❊
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.ديعبلا لبقتسملا يف ةيناسنإلا ىلع اًّيثراك اًرطخ ُلّكشُيس ،َّيعانطصالا لقعلا نأ ّكش ال ❊

.اونوكي نأ مهديرت امك نُك كلذلو ،كَلثم كُدالوأ حبصُيس ❊

.َسْفنلا لاني الو َندبلا لاني َمَرَهلا ّنإ ❊

.يتفرعم َدادِم ّصتمت ،فاّشن قرو تنأ ❊

ازْجَع ّنظ دقف باصُي ال نأب َبورحلا يقالُي نّمِم ّنظ ْنَمو ❊

.دَعقُملل ٌزاّكُع قطنملا ❊

ريكفت ّلك نم اًوْلُخ نيفّوجموِقلُخ نَم ضاهنإ يف ُلُمأت فيكو ❊

.هِبرُش َلبق ءاملا ُلسغ ،ةفاظنلا بادآ نِم ❊

.اومّلعتت يكل اومِّلع ❊

.لّمأتن اّمم َّلقأ مَّلعتن نأ انيلع ،َلقعلا َرّوطُن يكل ❊

.فِرعت ال ام يه ُةفسلفلاو ،فِرعت ام وه ملِعلا ❊

 .ديلقتلاو ِلهجلا امأوت ُفْوخلاو ُبّصعتلا ❊

.ةقاطلل ٌرْدَه ،ببسلا َنود ،ةجيتنلا ُجالِع ❊

.يفواخم ُربكأ راركَّتلا ❊

 .ةعتُم ُرثكألا وه ديفملا ُريغ ملِعلا ❊

.قْطنملا  َنم ىوقأُ ةداعلا ❊

.بْعص ِّدجف ناسنإلا ُءانِب اّمأ ،ٌلهس عنصملا ُءانِب ❊

.كِتاحلطصم دِّدح ،يعم َثّدحتت نأ لبق ❊

 .هل َةياهن ال ،ٌمّلُس ةراضحلا ❊

.ْبيغلا ناطلس َّلحم ،لقعلا ناطلُس لالحإ نم ّدب ال ،ةّمأ ِّيأ مّدقت لجأ نم ❊

.اهلماكبَ ةرُْسألا ُمّلعُت كنإف َ،ةأرملا َتمّلع اذإ اّمأ ،اًدرف ُمّلعُت تنأف َلُجرلا َتمّلع اذإ ❊

.هيف َريثأتلاُ عيطتست ام ىلعَ زِّكُرت نأو ،هَرييغتُ عيطتست ال ام َّلبقتت نأ مّلعت ❊
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ٍ.ملاعب ُتْسل ينأب يمْلِع الإ ،ملِعلا ةليضَف نم يعم سْيل ❊

.يهْتنت ال ،ةراضَحلا عم ِناسنإلاُ ةرماغُم ❊

.همئارج يف هل اًكيرش ريصي ّهنكل ،ادبأ َبلقلا مُكحي ال ُلقعلا ❊

.لْقع ريغب ُْظفِحلا الو ،عَرَو ريغب ُلقعلا َُعفني ال ❊

.الطاب ّقِحُي الو ،اًّقح ُلِْطُبي ال ،لقاعلا ❊

 .يداهلا طيحملا ىلإ اهلاخدإ َدنع ،ةيبوروألا ةراضحلل ىلوألا ُةمالعلا وه ُتوملا ❊

.رورُغلا داز ،ُلقعلا رُغص امَّلك ❊

 .هَناسل لَقع نَم ُلقاعلا ❊

 .ُّطق ابلق حنمي مل ،َلقعلا ّنأ َديب ،اًلقع ُبلقلا َُحنمي دق ❊

 .لْقعلا يف ُلامكلاو ،ناسللا يف ُلامجلا ❊

.هُميطحت ُِبجي رسِج يأو ،هُمادختسا يغبني ةايحلا يف ٍرسِج ُّيأ وه ،مّلعتلل ٍسرد ُبعصأ ❊

!َهنسْحأ ءيش ّلك نم اوذُخف ،هب َطاحُي نأ نم ُرثكأ ُملِعلا ❊

.مهايازمل لب ،مهبويعل نيرخآلا َنوهَركي ال ،اًنايحأ سانلا ❊

.مهل هُمّدُقت ام ىلع ال ،سانلا َنم ُبْلطُي ام ىلعُ ةراضحلا ىنُبت ❊

.باوص ُّلك نُسْحي نيح ّلك يف سيل هّنإف .عضوملا ةباصإ دنع الإ ،كَمالكو كَلقع نُزُخأ ❊

.ليلقلا الإ ،ةايحلا ِقئاقح نِم ُفِرعي ال ،ناسنالا َلقع َّنإ ❊

.سانلاُ ةارادم ،هللاب ناميإلا َدعب لقعلا ُسأر ❊

.لَهجي هّنأ ُمَلعي الو ،ُلَهجي نم وه ءالهُجلا ُلهْجأ ❊

.مهابأ نوكت الأ وه ،بابشلا ةقِث ىلع لوصُحلل ةقيرط ُنسحأ ❊

ةرمثُم تماد ام اهِلوح نم ُسانلاف        ةرجشلاك لابقالا ِنمز يف ُءرملا ❊

.اننوهِبشُي نّمم ُملعتن اّمم َرثكأ ،ّانع نوفلتخي نّمم ُمّلعتن ❊

.هنم ُّلقأ َنامْرِحلا َّنإف ،ِليلقلا ِءاطعإ نم ِحتست ال ❊
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.رجشلا ىلإ يغصُت فيك َفِرعت يكل ،ءاوهلا عم مّلكت ❊

 .تالهاجلا نْضِحب اوئَشَن اذإ ،اًريخ ءانبألاب ُّنُظن فيك ❊

.نرقلا اذه َةّمِهُم ّلثُمي ،عَّسوم لقع يف هَجمدو ،ِلوقعماللا َءاصقتسا َّنإ ❊

.انمادقأ ىلع َسودي نأ نود نم ،اًقالمِع صقاُرن ال ❊

.كتايح رييغتل كَلقع رِّيغ ،ضارمألا ِّلك ُلصأ لقعلا ،كَتايح راتخي كُلقع ❊

.لقعلا تابن يف بَدألا ءاذِغ نم ،دسَجلا تابن يف َعرسأب ماعطلا ُءاذِغ سيل ❊

.لقعلا ةمالس يف ّكشلا ّدح ىلإ ،راوطألا َةبارَغ لِمتحي يذلا كلذ وه ُرّضحتملا عمتجملا ❊

.مَلاعلا يف ٍءيش ُدقعأ ُّيرشبلا لقعلا ❊

.هيطعُي امب ًىنِغ دادزي بلقلاو ،هاّقلتي امب ًىنِغ دادزي ُلقعلا ❊

.ّيلقعلا رييغتلاب أَدبي ُسوململا رييغتلا ❊

؟ِملاع ُبيجملا ِله نكل ،ٌلهاج ُلئاسلا ❊

.وْهللاو وْهَّزلاو ةلاَطِبلل ال ،لمعلل ملِعلا ❊

!رِجدزاف الإو َلعفلا ينِرأ ،ىجتُري ٌريخ لاوقألا يف سيل ❊

.لقعلا لامْعإ يفُ ةأْرُجلا هانعم ُريونتلا ❊

.اهِدقنو ريطاسألابَ أدبي نأ بجي ُملِعلا ❊

.تنأ هاشْخت يذلا حالسلاب ال ،هاشْخي يذلا حالسلاب كَّوُدع بِراح ❊

.دوكُّرلا دنع ُنّفعتي ،ِءاملا ُلثِم لقعلا ❊

 .ةفسلفلاو ةمْكِحلا َنم ،اًيحو ُلبنأ ىقيسوملا ّنأ ُّسِحَي ال يذلا ،َمَلاعلا ُرقتحأ ❊

.حالِس الب ٍلتاقُمك ،ٍريكفت الب لقعلا ❊

.بَّرخم هلقعف ،بَّرجملا بّرج نَم ❊

.كَصالخ فِرعت ،كِسأر يف كُلقع ❊

انايِع اًضعب انُضعب ُلكأيو               بئذ َمحل ُلكأي ُبئذلا ُفاعي ❊

.ّيبن ٍلقع ُّلك ❊
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.مامألا ىلإ اًدبأ ةقلطنملا ُمهسألا ُمُهو ،ةايحلا ُدالوأ مهّنإ ؛مكل اوسيل مكُدالوأ ❊

.ديدح نم اًصعب ولو ،كَدلو ْبِّدأ ❊

.لقعلا ىوِس َمامإ ال ،ُّنظلا َبذَك ❊

.مهلوقع رْدق ىلع َسانلا اوبِطاخ ❊

.ادبأ لْهَجلا ّلُذ يف َيقب ،ًةعاس مّلعتلا َّلُذ ْلِمتحي مل نم ❊

.لهجلل اًناّيد لْهجلا نم ىسقأ سيل ❊

.نييقالخأ رشبلا ِلعج ُّنف وهِ ميلعتلا ُةلاسِر ❊

 ىلإ ةجاحلا نم َّرمأ دِجأ ملف ،اهَّلك ِتارارملا ُتُقذو ،ةيفاعلا َنم َبيطأ دِجأ ملف ،اهَّلك ِتاّبيطلا ُتُقذّ يُنب اي ❊

.نْيَّدلا َنم َلقثأ ْدِجأ ملف ،َرخصلاو َديدحلا ُتلقنو ،سانلا

.هعم فلتْخي نَم ُّودعو ،لهْجي ام ُّودع ُّيئادبلا ُناسنإلا ❊

.نامرِحلا َنم ّىذغتي ،ريبكلا ّبُحلاك ُميظعلا ّنفلا ❊

لهاج يّنأ َّنـُظ ىتح ُتلهاجت        اًيشاف سانلا يف َلهجلا ُتيأر ّاملو ❊

.راثآلا َلدب انيلع اوجّرفتيل حاّيُسلا يتأيسف ،اننادُلب نم ُلهجلا ِضرقني مل ْنإ ❊

.مَلاعلل هُديرت يذلا ،َرييغتلا تنأ َنوكت نأ َكيلع ❊

.ةباقَّرلا ُةلازإ وه ،مّدقتلل طرش ُلّوأ ❊

  .بُرْوأتلا اًبوجُو ينعَي ال ،مّدقتلا ❊

.لقعلا ّحتُفي ،رعِّشلا ُحيصف ❊

.انْجِس ُِقلغي ،ٍةسردم َباب َُحتفي نم ❊

.شيعن فيك ُةيناثلاو ،شاتعن فيك انُمِّلعُت ىلوألا :ناتيبرت كلانه ❊

.مدآ ينب ناسلبُ ةاروتلا ِتبطاخ ❊

!َكِردص نم هِعْلقب ،كريغ رْدص نم َّرشلا ِدُصُْحأ ❊

.ّربدتلاو لّمأتلل قلُخ هّنأل ،لقعلا ِةعفنم ُلاطبإ ديلقتلا يف ❊

.لقعلا ُةفآ بجُعلا ❊
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.ةعساتلا هّتينوفمس نفوهتيب َفّلؤي يك َمَلاعلا هلُلا قلخ ❊

.ةَّتبلا ًةيبرت تسيل ،داؤفلا ِةيبرت نود لقعلا ُةيبرت ❊

.ءاوهلاو ِءاملاك ُميلعتلاو ُةيبرتلا ❊

.نيرخآلا براجت نم ُظِّعتي نم ،ُلقاعلا ❊

.تقو ّلك سْردلا ُتقو ❊

.ءىِبتخت نأ وأ ،َطُقست نأ اُهنكُمي ال ،ٍلاع لبج ةّمِق ىلع ىنُبت يتلا ةنيدملا ❊

.قالخأو ةسايس ،تايهلإ ،ةعيبط ،قْطنم ،ةضايِر :ّةتِس يلازغلا دنع مولُعلا ❊

.مَّلعتي ال نمِ ميلعتل ُسرادم ُثراوكلا ❊

ةعاسلا مايِق ىلإ لْهجلا ِّلُذ يف َيَِقب           ًةعاس ميلعتلا َّلُذ لِمتحَي مَل نَم ❊

ُ.ّأزجتت ال ،ةلماكتم ةدْحَوُ ةراضحلا ❊

.لَمعلا مّلعتك اًمامت ،ٌّمهم ٌرمأ ِةحارلا ُمّلعت ❊

.ةفدُّصلاب الإ ،ءرملا ةّوقل اًسايقِم ُميلعتلا ُقُدْصي ال ❊

.غوُلبلا ُةمالع ،ميلعتلاب ُمامتهالا ❊

!ُملعت ام َّلق نإو ،ُملعت ال ام ْلُقت ال ❊

.اًران لِعشُت نأ لب ،ًءانإ ألمت نأ ينعي ال ،َمِّلَعُت نأ ❊

.َهتحت ام لْهجب يُلب ،هقوف ام َملِع ىطاعت نَم ❊

.همّلعت ام ٍرارمتساب ىسني نأ وه ،اًّقح ُناسنإلا َمَّلعتي نأ ❊

.ريكفتلا ىلع لقعلا ُبيردت اّهنكلو ،قئاقحلا َمُّلعت تسيل ُةيبرتلا ❊

.ةطْلغُ ةايحلا َنوكت نأ َلامتحٱ ِتغلأ ىقيسوملا ❊

 .عسَّتي هّناف ملِعلا ءاعِو الإ ،هيف لعُج امب قيضَي ءاعِو ُّلك ❊

.كَحْضي الو يكبي ،رونلا ىلإ ةملُّظلا نم يتآلا ُدولوملا ❊

مَعني ةواقشلا يف ةلاهَجلا وخأوِهلقعب ميعنلا يف ىقْشي لقعلا وذ ❊

.بلقلا ريُنتو ،سْفنلا َةمُلظ ُدُرطت حابِصملاك ،ِبولقلا ُثيدح ىقيسوملا ❊
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 .ضرألا مَُمأِ عيمج ُناسل ىقيسوملا ❊

.نوكلا يف لامجلا ُءالجتسا نّانفلا َةفيظو ّنإ ❊

.بلقلا هُديري ام بِراُقي امب َةقيقحلا ناغوصَي امهف ،ناّيقيقح نانّانف ةركاذلاو تقولا ❊

.جّوزتف نّانفك َتومت نأ َتدرأ اذإ ❊

؟ةبَلَغلا امهّيألف لوقعملا َعَم ُلوقنملا ضقانت اذإ ❊

 .اًرشَب ّانم لعجف لّوألا اّمأ ،دوجُولا الإ انطْعُت مل ةريخألاف ،ةعيبطلل ىنُميلا عارِّذلا وه ّنفلا ❊

.ّيعامتجالا ُءايِّرلا وه نوُنفلا ّنف ❊

.يُّمأ َهجو رّكذتأل ُمُسَرأ ❊

.هنم شاتعت ْنكت مل اذإ ،عئار ٌءيش ُملِعلا ❊

.لْهجلا َنم ُرطخأ وهف ،فئازلا ملِعلا َنم َرذحإ ❊

.مِّلكتم ٌمسر رعِّشلاو ،ٌتماص ٌرعِش ُمْسرلا ❊

.اهريغ َلكاشم رْشعبَ يتأي ىتح ،ًةلكشم ُّلُحي ال مْلِعلا ❊

.لاؤسلا هُحاتفِمو ،ُنئازخ ُملِعلا ❊

 مالظ نم مكُصّلخُي يذلا هَدحو هّنإ ،نيدلل مكسامح سْفنب ملِعلا ىلإ اوِهجَّتا ،َنونطاوملا اهّيأ” :ورهِن لاق ❊

 .نورقلا تارَشع

.لوقَع ٍلقعو لوئَس ٍناسلب :لاقف ؟َتملع امب ❊

.ُءاملعلا هدابِع نم هلَلا ىشْخي اّمنإ ❊

.الغ ُرثك امّلك هنإف ،ملِعلا الخ ام صُخر ُرثك ءيش ّلك :برعلا ِتلاق ❊

.ّةبحملا مّلعتي نل ،هرُكلا نم بِعت يذلا ُبلقلا ❊

.مَلعت ال امب ُمَلعت ال كّنأ مَلعت نأ ملِعلا َنمو ❊

.ءاملُعلاب ْذّوعتف ناطلُّسلاب َتيلتبٱ ِنإ ❊

 ةلَْحنلا نمو ،ةعادَولا ةمامَحلا نمو ،َةشاَشبلا ةرهزلا َنم مّلعت ❊.هنوذْخأت نّمع اورظنٱف ٌنيد َملِعلا اذه نإ ❊

.اركاب َضوهنلا كيدلا نمو ،لمعلا ةلْمنلا نمو ،َماظنلا
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.لمعلاب الإ ُّمِتي ال َمْلِعلا َّنإ ❊

.ينبي ُّدُولاوُ ُخفني ُملِعلا ❊

.كانه ىلإ يّدؤت قرُّطلا لكف ،بهذت نيأ ملْعت نُكت مل اذإ ❊

.ملـِحلاو َةنيكسلا ملِعلل اومَّلعتو ،َملِعلا اومَّلعت ❊

.دحاو دْرفل عضاوتملا َقطنملا يواسُت ال ،ٍصْخش ِفْلأ ُةطلُس ،ةّيملعلا َلئاسملا ُّصُخي اميف ❊

.“راذتعالا” َنِم وأ ،“ملعأ ال” ِلوق نم ْفَخت ال ❊

.ةدالِولا َلبقُ أَدبت ،درفلا ِةيصخش ُءانِب ❊

.لعِفلاب ملعلا ِنع ٌصقان ،ةّوقلاب ُملِعلا ❊

.ءيش ّيأل ًةيئاهن ِتاباجإ ال ❊

.ائيش ّريغي نأُ عيطتسي ال ،هَلقع ّريغُي نأُ عيطتسي ال نَم ❊

.انَسُفنأ ُهَرْكَن فيكو ،مهُّبِحُن فيك اننومّلعُي انُدالوأ ❊

.نيقيلاو ِّكشلا ُعارِص وه ،ناسنإلا خيرات يفٍ عوضوم ُقمعأ ❊

َربخو ىركذ ءرملل ىّقبتي ام ُّلك ذإ ،اهب َرْفظٱف        رّخبتت ايندلا ِتاّذلم ّنأ يبيبح اي ُمَلعت الأ ❊

ُءايشأ كنع تباغو ًائيش َْتظِفَح    ًةفسلف ملعلاب يعّدي نمل لُقف ❊

.رارسألا ُروبق رارحألا ُرودص لب ،لاُقي مَلعُي ام ُّلك ام ❊

الوسر نوكي نأ مِّلعملا داك                        اليجبتلا هِّفو مِّلعملل مُق ❊

اليوط شيعي ال َمّلعملا ّنإ                  ُهتدجو َراحتنالا ديُري نم اي ❊

.ِملاعب ُتسل يّنأب يملِع الإ ،ملِعلا ةليضف نم يعم سيل ❊

.ةايحلا اومّلعتي مل مّهنكل ،َلمعلا ُسانلا َمّلعت ❊

نوْتيزلاو رْعبلا نيب ُقرفلا ام        ٍفراعب سيل ملِعلابٍ عّدُم مك ❊

.ربكألا ُتِماصلا وه مّلكتملاو ،مّلكتملا بلق يف ىنعملاو ،هل ىنعم ال ربخلاو ،اًربخ حبصأ ملِعلا ❊

 نإف :لاق .ملع مُّلعتف :لاق ؟نكي مل نإف :لاق .لْقع ةزيرغ :لاق ؟ُءرملا ىتؤي ام ُريخ ام :ميكحل ٌلجر لاق ❊
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 .ةلجاع ٌةتيم :لاق ؟همرُح نإف :لاق .ليوط توكس :لاق ؟همرُح نإف :لاق ؛ناسللا قْدِص :لاق ؟همِرُح

.نيقيلا نم َّلقأ سيل ،ينُرَحسي ُّكشلا ❊

مئاه َليم لهجلا ىلإ لِمو                يليلخ اي ملِعلا ىلع رِّبك ❊

.َعطْقأ الو ُذَحْشأ ّنِسملاك انأ :لاقف ؟هب كملِع عم َرعِّشلا ُلوقت ال َمل :ّعفقملا نبال ليق ❊

.ءايبنألا ُةثَرَو ءاملُعلا ❊

.افلاحتي نأ روفصُعلاو داّيصلل ُنِكُمي ال ❊

.ءادهُّشلاِ مدك ءاملعلا ربِح ❊

:ملعلا حْدم يف تايبألا ُضعب ❊

لهاج وه نَمكٍ ملِع وخأ سيلوملاع ُدلُوي ُءرملا سيلف ْمّلعت 

هلهاج وه نَمك ارمأ ٌملاع امواملاع ِقلُخ ُءرملا سيلف مّلعت 

امّلعت الإ ملعلا ءَْدب رأ ملوِهلصأب الإ لاط اًعرف َرأ ملو 

رطملا اهّسم ام اذا ُدالبلا ايحتامك نيّتيملا َبولق ييحُي ُملعلا

رمقلا ةملظلا َداوس يلجي امكهِبحاص بلق نع ىمَعلا ولجي ملعلاو

.هُظْفِح ملِعلا ةرمث ❊

ُربقألا اهْتوح اذإ فيكف ٌملِع             اهب انل سيلو انعم انُحاورأ ❊

.نادبألا ملِعو نايدألا ملِع ،نامْلِع ملِعلا ❊

.ةموصُخلاب ُتبثي َيأرلا ّنإ ❊

.ءيشل َةموميد ال ❊

.َلقعلا ُمهُسيدقت وه ،ةيناسنإلا ةراضحلا يف قيرغإلل ٍرود ُّمهأ ❊

.بْلقلاو لْقعلا ُةّيرح يه ُةّيرُحلا ❊

 .كالمألا باحصأ سيلو ،نيجاتحملا ُمْكُح يه ُةيطارقميدلا ❊

.ءاطخألا باكترا َةّيرح ْلُمشت مل اذإ ،ةميق ِتاذ ُريغ ةّيرحلا ❊
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.ةْحنِم ال ،ٌّقح ةّيرحلا ❊

.أّزجتي ال ٌّلك ةّيرحلا ❊

.دَلوي نأ ديُري امك ،ُدَلوي َدحأ ال ❊

 .ّيداصتقا لالقتسٱ نودب َةيرح ال ❊

.ةماقتسا ُقِّقحُي ال ،هاوفألا َقالغإو ،َميتعتلا ّنإ ❊

ّشُع ُكوحي ال َلبُلبلا ّنإ ❊ .هخارِفل َةيدوبعلا ثِروي اليك ،ِصَفقلا يف اً

.ىدْجتْسُت لب ىدْهُت ال ةيرُحلا :اًسرد انَمّلع ُمكاحلا ❊

.ةيدوبعلا َنم طََمنُ أوسأ ،ةيرْكفلا ُةيدوبعلا ❊

.اًدبأ فلخلا ىلإ ريسأ ال نكل ،ءىطبب ريسأ انأ ❊

.لزنملا ُّبر تناو ُفويضلا نحن اَنتدجول اَنترز ول اَنفيض اي ❊

.لتقلاب سيلو راحتنالاب تومت تاراضحلا ❊

  .ةفيعض ةركاذو ةّديج ةّحِص ةداعسلا ❊

.ّرُح انأ ؛ءيش نم ُفاخأ ال ؛ٍءيش يف ُلُمآ ال ❊

ِسانلا ُمظعم ُديري ال ❊  .ةيلؤوسملا نم نوفاخي سانلا مظعمو ،ًةّيلووسم ُبّلطتت َةّيرحلا ّنأل ،اًّقح َةّيرحلا ِ

.ناكم ّلك يف لسالسلاب ّديَقُم هّنأ اّلإ ،ًاّرُح دلُو ناسنإلا ❊

 .ركُشو ٍربَصب ِّديقملا ْدبعلا َلاقثأ ُلِمحي يذلا وه ،ّيقيقحلا ُّرحلا ❊

 .امهنم اًّيأ ُّقحتسي ال ،نْمألا لجأ نم ةّيرحلاب يّحضُي نَم ❊

ّيبألا الإ اهب َرفظي            مل ِناسنالا ةّيرح ❊

.كرايتخٱ ِجئاتن نع اًلوؤسم نوكتس ّكنكلو ،رايتخالا ُةيرُح كل ❊

.اعازتنا َُعزتُنت لب ،َُحنُمت ال ةّيرحلا ❊

.ةيدوبُعلا ةجرد ىلإ انب ُمَّكحتتُ ةداعلا ❊

.هل عَضخيو َّقحلا ُفِرْعي يذلا وه ،ّرحلا ُناسنالا ❊
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.ةراشإلا ِهيفكت ُّرحلاو ،اصعلاب عرُقي ُدبعلا ❊

.اِهلكيه َراّجُت ُّبِحُت ال ُةّيرحلا ❊

.ةّرُح َنوكت نأ ُنِكُمي ال ،ىرُخأ ُدِبعتسَت ًةُّمأ َّنإ ❊

 .ةّيرحلا وه ُنايسِّنلا ❊

 ؟ارارْحأ مهُتاهّمأ مُهْتدلو دقو َسانلا ُُمتدبعتْسٱ ىتم ❊

.َّرُضَت مل ام ،ٌّرح َتنأ ❊

.ً ًابتاك يفكت ال ،يبرعلا نطولا يف ةّيرحلا َنم ِةاطُعملا ِةّيمكلا ُّلك ❊

.ةّيرحلاَ ةربإ ءارحصلا لامِر يف اوفشتكي ىتح ،رعاش نويْلَم ىلإ جاتحي َّيبرعلا مَلاعلا ّنإ ❊

.اعيمج ةيركفلا انِضارمأل ُلّوألا ُببسلا وه ،ّيقيقحلا اهانعمب ةّيرحلا ُمادعنإ ❊

ّدب هتقادص نم ام هل اّوُدَع ىري نأ ّرحلا ىلع ايندلا دكَن نمو ❊

 َمعط اهيف قّوذتن ةّرم ُلّوأ ،حجرألا ىلع ،وه َتوملا ّنإف ،يه امك سئابلا مَلاعلا اذه يف اُنتايح ْتماد ام ❊

.ةيرحلا

.درفلا ةّيرح وه ّيويحلا اهسّفنت نكل ،اهُطباوضو اهُماظن ةيطارقميدلل نوكي نأ ُبجي ❊

 .ةيسفنلا ةّحصلل ٌةفدارُم ُةّيرُحلا ❊

 ،ُهتظقيأ اًمئان اًدبع ُتيأر اذإ :مهل لوقأو ،ةّيرحلاب مُلحي الئل هظقُوت الف اًمئان اًدبع َتيأر اذإ :يل نولوقي ❊

.ةيرحلا ِنع هتثّدحو

.ءاطخألا ِباكترا َةّيرح لُمشت مل اذإ ،ةميق تاذ ُريغ ةيرحلا ❊

 .جراخلا َنم يتأي ًائيش نوكت نأ ُنِكُمي ال ،َةّيرحلا ّنإ ❊

.كيأر نع ريبعتلا ةّيرح كل َنوكت نأ لجأ نم ُلتاُقأ يّننكلو ،يأرلا يف كعم ُفلتخأ دق ❊

.ءانِبلا ىلع ُةشعترملا مهيديأ ىوْقت نل نودّدرتملاو ،َةيرحلا نوعنْصي ال َنوفئاخلا ❊

 .ةّوُقلا عم الإ ُةّيرحلا ُدجوت ال  ❊

.اُهألمن ٌسأك يه اّمنإ ،هُغِرُفن ًءانإُ ةايحلا ِتسيل ❊



62

.ّةبحملا نم ىْقبأ َءيش ال ❊

 .بعاتملا نع َثحبيو هْيدعاس نع َرِّمشُي نأ ُهانعم ؟ُناسنإلا َشيعي ْنأ ىنعم ام ُفِرعت له ❊

 .هنم كَفوخ َرهقت نأ عيطتست ّكنكلو ،َتوملا َرَهقت نأُ عيطتست ال تنأ ❊

 .َدعسأو ىنغأ اًضيأ نوكت اّهنكل ،َنيرخآلا ليبس يف انشِع اذإ ،َبعصأُ ةايحلا ُنوكت ❊

.هتايح َءانثأ ،ءرملا َلخاد ُتومي ام يه ةايحلاُ ةاسأم ❊

.كنأشو ُسانلا كَكرت اذإ ،ًةعئارُ ةايحلا ُحبصُت دق ❊

 .دغلا ةلئسأ ىلع ،مويلا ُةبوجأ يه ُمالحألا ❊

.اسيعت كَلعْجي نأ ىلع َرداقلا َديحولا َصخشلا ّبحُت نأ وه ،ّيقيقحلا ُّبحلا ❊

.توملا ال ُةيضقلا وه ،اًديهش ديهشلا نم ُعنصي ام ❊

.ءايْحأ نحنو انيف تومي ام وه ُربكألا ةراسخلا ،ىربُكلا ةراسَخلا وه سيل َتوملا ّنإ ❊

 .مالك َّيأوٍ ماعط َّيأ ُمِضهي ،ةّيوقلا ِةدَِعملاك ُّبحلا ❊

 .ينيفكت ،اهتاذ ّدح يفُ ةايحلاف ،دحأ نم ًائيش عّقوتأ ملو ،ةايحلا َنم ًائيش ْرظتَنأ مل ❊

.ةّلمم ٌةّفاج ،مالحأ نودب اْينُّدلا ❊

.لْعفلا ِلب َةفرعملا سيل ،ىمسألا ةايحلا ُفده ❊

 .جاوزلا هُجالع ،تّقؤم ٌنونُج ُّبحلا ❊

.اهِسفن مالحألا ةّدام نم َنوعونصَم اّننإ ❊

.اهقّقحتسف اهب مُلحت نأ تعطتسٱ اذإو ،اهُزاجنإ كروسْيمبف اهَرّوصت َتعطتسٱ اذإ ❊

.ناعمتْجي ال ُّكشلاو ُّةبحملا ❊

.ءاطَعلاو لَْذبلا يه ّةبحملا ❊

.ارارحأ اونوكي نأل نيحلاص ُريغ اهَدنع مُهف ،رشبلل ًةّيرورَض نُيناوقلا ُحبصُت امدنع ❊

.ْسأيلا اياطخلا ُربكأ ❊

.سمشلا َقورش ُُقِبست يتلا ُةعاسلا يه ،ًةمُلظ َرثكألا َةعاسلا ّنإ ❊
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.ءايحألل ُّمهلا اّمنإ ،حاتري ُتومي نَم ❊

.حورلاو سْفنلا ِصالَخ ُليبس ُتوملا ❊

.قارِفلا َدنع َقاّشُعلا َّلذأ ام ❊

ّالح نيثالثو ًّةتِس ُنابَجلا ِدجي دق ❊ .رارِفلا وه ،اهنم دحاو ٍّلح ىوس ُهبجْعُي ال نكلو ،ً

.صخشلا اذه َّبح مّلعتت نأ ،نذإ ّيرورضلا َنِمف ،تنأ وه كِتايح َّلك هعم يضْقت يذلا ُديحولا صْخشلا ❊

ريزغ ينيعبُ عمدلاو ُتلقف              ىرت ال ام ِنانيعلا ُقَشعت له ❊

 ريمضلا يف ترّوُص دق اهّنإف            اهَصْخش ىري ال يفََرط ناك نإ

.قوشْعملا دسَج يف ايحت قشاعلا ُحور ❊

.قيدص ىلإ ٍّوُدع ليوحت ىلع ةرداقلاُ ةديحولا ةّوقلا وه ُّبحلا ❊

 .ءاطَع نود َّبحُن نأ ُنِكُمي ال نكل ،ّبُح َنود يطعُن دق ❊

.ناسنإلا ةايحل ّيساسألا ُمكاحلا يه ةداعلا ❊

.شِعَي مل ،َوْهَي مل نَم ❊

توم الب ٍقشِع يف َريخ الادْمَك ْتُميف اًقشِع تام نَم ❊

ايلايل تَراص ماّيألا ىلع ّْتبُصاهّنأ ول ُبئاصم ّيلع ّْتبُص ❊

:ماّيألا نم ٍطامنأ ُةثالث كتايح يف ❊

.ةداعسلا كيطعُت ،ةّديج ٌمايأ )١

.ةبِرْجتلا كَُحنمت ،ةئيدر مايأ )٢

.اسْرَد كنّقُلت ،مايألا أوسأ )٣

اهُقورع يتوم دعب يماظِع يّورتٍةمرَك ْبنَج ىلإ ّينفداف ُّتِم اذإ ❊

ارادجلا اذو ارادجلا اذ ُّلبُقأىليل ِرايد رايدلا ىلع ُّرُمأ ❊

ارايدلا نَكس نَم ّبُح نكلويبلق نفغش رايدلا ُّبُح امو    
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.ةخّيطِب نم اًلدب ،ةدْرو هعمو تيبلا ىلإ ُجْوزلا َدوعي نأ ةيسنامورلا ❊

.ةّينُمأ َدّرجم هنْوك نع ديزي ال ،ةّطُخ الب ٌفده ❊

.داوَّسلا َْسبَل الو ،َدادِحلا ُّبُِحأ ال ❊

 .نْيتئرلل نيجسُكألاك ةايحلا ىنعم يف ُلمألا ❊

 .ّبحلا هنم جُرخي ،ُّكشلا هنم ُلُخدي يذلا ُبابلاف ،ناعمتجي ال ُّكشلاو صلاخلا ُّبحلا ❊

.توملا ىلع َدّوعتيل ،ةليل َّلك ُناسنإلا ُماني ❊

.ماغلألا لوقُح طَسَو يف الإ ُدلُوي ال ُقشِعلا ❊

.سأيلا فِرعت ال ،ُةّيوقلا سوفنلا ❊

 .ءاغْصإلا وه ،ُلّوألا ّبحلا ُبجاو ❊

هربق يف هل ىكب َّلح ِّيحلاب                      هَدعب اذام ُّتيملا يرْدي ناك ول ❊

.هَدحو هلل ةّيدوبُعلا اّمنإ ❊

.ةيرشبلا ُدامِع ُلمعلاو ُّبُحلا ❊

.ِكلمأ ُةبيخ تّلق امّلك ،َّلقأ َتعّقوت امّلكف ،سانلا َنم َريثكلا ِعّقوتت ال ❊

.ةقَدَص ال ،ًةحنِم نوكي ُّبحلا ❊

.عوطقملا سَفنلا ُلثم ،دحاو فََرط نم ّبُحلا ❊

.ديدج نم كْيمدق ىلع َفوقولا لواحُت َتمُد ام ،َتلِشف كّنأ كُنِزْحُي ال ❊

.هب ُتومن ،هب ُشيعن ام ❊

.ّبُحلل ُميسولا مأوتلا وه باجعإلا ❊

.ادَحأ ُّبحُي ال وهو ،َدوؤاد ّبِحُي ّلكلا ❊

!ّةبحم ديزت ّةبح دعْبإ ❊

.ّرَّشلا ّدض لاضنلا يف وه ،ةايحلل ُديحولا ىنْعملا ❊

!اضعب مكُضعب اّوبَِحأ ❊
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.دبألا ىلإٌ ةايح ،ىوْقتلا ُءازَج ❊

.رخآلا ةايحل كشيع يف هعِّيضت ال كلذلو ،ٌدودحم كُنامز ❊

 اءزج نوكت نأ نم اًلدب ،لْقح يف ةلَمهُم ةرخصك يه ،اهئارو نم َلئاط الٌ ةايح ،فدهل ًةسّركم تسيل ٌ،ةايح ❊

.حْرَص نم

.هل ِسانلا ُهْرُك داز ،هسفنل ّهبُح يف داز نَم ❊

.ّبحلاُ ةرجش اهب ّىذغتت يتلا ،ةّيوضُعلا ِّداوملا َنم قارِفلا ❊

.نائِبتخي ال رطِعلاو ّبُحلا ❊

.كَحرج نأ َقبَس َدحأ ال ّنأ ول امك َّبَِحأ ❊

.لامكلا ىلإ دوقي يذلا وه ،هَدحو ّبحلا نكلو ،ملِعلا قيرط نع َريثكلا ِزجُني نأ ُناسنإلاُ عيطتسي ❊

 .لمألا :يه صخش ّلك نيبَج ىلع ُقلاخلا اهّطخ يتلا ُةملكلا ❊

.ّبُحلاُ أدَص قارِفلا ❊

.ةّيصخشلا كِتحلصم َّدض فّرصتلا يف أدبت امدنع ،ٌقشاع كّنأ ُفِرعت ❊

.اهيف ُءرملا ُحيرتسي ٌةدْقَر ،توملا َةعْجَض ّنإ ❊

.ّلِحَمضي ّمث اًليلق ُرَهظي ،ٌراخُب ناسنإلاُ ةايح ❊

.روضُحلا لاكشأ نم ٌلكش ُبايِغلا ❊

.برحلا نم بْرض ُّبحلا ❊

.ىمعأ ّهنكلو ،ءايِض ّبُحلا ❊

...نكلو ،ّكبُحأ :اًماليإ روطسلا ُرثكأو ،كُّبُِحأ انأ ،نكلو :ْرطَس ُلمجأ ❊

.عادِخلا عم َحلاصتي نأ ّبحلل ُنكُمي ال ❊

.ةعالخلل هُّبح داز ،ِءرملا ُرْمُع داز امّلك ❊

.احجان نوكتسف ،لَعفت ام ُّبِحُت َتنك اذإ ❊

.ءيش َّلك يرتشي ّهنكلو ،ًائيش فّلكي ال عالطتسالا ُّبح ❊
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 .مهْضُغَبت الف عطتست مل ْنإف ،مهَّبحأفْ عطتست مل ْنإف ،اًّمـِلعتُم نُكفْ عطتست مل ْنإف ،ًاملاع ْنُكف َتعطتسٱ ِنإ ❊

.ّةبَِحألل سيل ،ءابرُغلل ُعادَولا ِقلُخ ❊

.ََكتلكشم تسيلو ،ُهتلكشم هَهرُك ّنأل ،ككُهركي نَم ََّبَحأ ❊

.يكالتمٱ لواحُي نم َّبُِحأ نأ ُعيطتسأ ال ❊

.ةطورشم ُريغ ٌةبِه يه ةّيحورلا ّةبحملا ❊

 .ةريّرشلا رويطلا نيب فِّنُص كلذ عمو ،هَءابرقأ ّبِحُي هّنأل ةدودَولا يأ ،“هديسَح” ةيربعلا يف قلْقللا يّمُس ❊

.هِئابرقأل الإ هَّبح َُحنمي ال هنأل ؟اذامل

.جُّجأت ةلاح يف الإ ايحَي ال ،رانلاك ُّبحلا ❊

.ةحنجألل ال ،صَفقلل ٌفدارم كَدنع ُّبحلا ❊

.ةرايزلا اهُلصأٌ ةرجش ّةبحملا ❊

!هاري ال يذلا هلَلا َّبِحُي نأُ عيطتسي فيك ،ُهاري يذلا هاخأ ُّبحُي ال نَم ❊

!ّهبِحأ ؛ّيدوهيلا َظيغُت نأ تدرأ اذإ ❊

 .ديدَص ُءاضَْغبلاو ،ةايحلا ُريصع ُّةبحملا ❊

.قالطإلا ىلع اًدحأ ُّبحُي ال ،سانلاَ عيمج ُّبحُي يذلا ❊

.ديعس ٌّبح ُدجوي ال ❊

.ّةبحملا مّلعتي نل ،هْرُكلا نم بِعت يذلا بلقلا ❊

.بويُعلا ةيؤر نع ٌةليلك ّبحملا نُيع ❊

.ّدُرت فيك يه ٪٩٠و ،كل ثُدحي ام يه ةايحلا َنم ٪١٠❊

.ّةبحملا َّدض ُءىطخُي سيل نَم ّانم ام ❊

.ريطِنل لب ،يشمِنل ّبحُن ال نحن ❊

ينُْدي ام دُْعبلا يفو يْئُني ام بْرُقلا يفو                  اَننيب ُّبحلا ةقُْرفلا َدعب َفعاضت ❊

.ءاوهلاو رونلاو ،ءاملاو ،زبخلا ةرورَض نم ُّدشأٌ ةرورَضل اهّنإ ؛ةليضفب ُّةبحملا ِتسيل ❊

.فصِنف ثارتكالا ُمدع اّمأ ،ةايحلا ُفصن ةبغرلا ❊
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.يحور هُقاتشت ام نودو ،يدسج هلّمحتي ام َقوف هّنأل ،يديب ّيبح ُتحبذ ❊

.نُكستو دُكرت نيح ،ُداسفلا اهيرتْعي ءاملاكُ ةايحلا ❊

.ّبِحُت اذام ُّمهملا ،َّبِحُت نأ ُّمهملا سيل ❊

.ّلحو ةقِْرفت و ،ْطبرو ٌعْمج ةايحلا ❊

.ُُطِبهي كاذو دَعصي اذه ،ٌمّلُس ةايحلا ❊

.َراظتنالٱو ْربَّصلا مِّلعُي ُّبُحلا ❊

.ّيح وهو ،ناسنالا َلخاد تومي ام ِةايحلاُ ةاسأم ❊

 .ةايحلا اذكهو هُقِناعت يتلا ِكاوشألا َمْغَر َدرولا ّبحُن اّننإ ❊

. مامألا ىلإ ُريستو ،ديلاقتلا نم ىوقأُ ةايحلا ❊

.تاومأ َءايحألا ّنأ لب ،ءايحأ َتاومألا ّنأ ينعي ال ِديلاقتلا ُعاّبتا ❊

.ْسأيلا عمَ ةايح الو ،ةايحلا عم َسأي ال ❊

.رجفنت نأ َلبق اهْرِّوَصف ،ٌةعاُقف ةايحلا ❊

.اَهزِهتنن نأ انيلع ،ةداعس تاظحل الإُ ةايحلا ام ❊

.ناكملاب سيلو ،ناسنإلاب ُناسنإلا ُدَعسي ❊

!قارِفو ٌءاِقل ،ةايحلا يه هذه ❊

.لَجَو الب ،ُهتعاس تءاج ىتم و ،لمعلا يف ةريخألا ةعاسلا ىلإ ةايحلا ❊

.ةيناسنإلا ةايحلا راودأ ّمهأ بيترتلاب مكاه ،ةيرحلاف ،ةفرْعملاف ،لايخلاف ،رْكفلاف ،روعشلاف ،ةنوْنيكلا ❊

.هِفاوتلاب ىّهلتت الُ ةايحلا ❊

.رَهْصَمو ٌةسردمُ ةايحلا اّمنإ ❊

.رْحبلاو َّربلا يف ٌحافِك ةايحلا ❊

.لبقتسملا نورَسخي فوس رضاحلا وأ يضاملا ىلع مهَرظن نورُصَْقي نمو ،ةايحلا ّةنُس رييغتلا ❊

.نالُسنت امب ُءامسلاو ضرألا ِتقاضل ،ُتوملا الول ❊

.رمألا يف ام ُّلك اذهو ،شيعت سانلا ُمظعمف ،ملاعلا يف ٍءيش ُردنأُ ةايحلا ❊
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.ةداعلا ُماظنلا دِّلُوي امدنع َ،ةايحلا ىضوفلا دِّلُوت ❊

.ةّرُم ةقيقح انأو ،ةوْلُح ٌةْبذِك كّنأل :ُتوملا باجأ ؟َكنوهركيو ُسانلا يّنبحُي اذامل :َتوملاُ ةايحلا ِتلأس ❊

.ةايحلا ْحبُقب اورُعشتل ،تاومألا َّزعأ اورَّكَذت ❊

 لجأ نم لازغلاو ،ءاذِغلا لجأ نم ضُكري َدسألا ّنأل .ُلازغلا اًريثك رصتني ،لازَغلاو دَسألا نيب قابِّسلا يف ❊

 .ةايحلا

.ُمامِحلا هنم ُّفخأ ٍشيع ّبُر             ٍشيعب ليلذلا ُطِبغي نَم َّلَذ ❊

.َرطَم الب ٍءاتش ،رََمث الب ةرجشك ،ّبُح الب ةايحلا ❊

.هيهتشي ام ىلع اًروف ءرملا لوصُح ُمدع وه ّبحلا ❊

.ةايحلا ةبِرجتب ىّمسُي ام اذهو ،ةايحلا يف َةحيحصلا سوردلا اًمئاد نومّلعي نوئطُخملا صاخشألا ❊

 ىلع ىوقت ال امدنع نَلعُت اهّنإ ،ضرألا ىلع كِطوقس دنع سيل ةميزهلا ِنع نَلعُي ،ةمكالملا ُلثم ةايحلا ❊

.ضوهنلا

.كُتايح ْتنّسحت امّلك ،كُبراجت تداز امّلكو ،ةبِرجت نع ةرابِع ةايحلا ❊

.هل ٌرْجأ ةديعسلاو ،ٌلمع ةحلاصلاُ ةايحلا ❊

.ُلمعت ام َّبحت نأ لب ،ُّبِحُت ام َلمعت نأ ةايحلا ُّرِس سيل ❊

.توملل دادعتسا الإُ ةايحلا ام ❊

.لبقتسملا ،َةلاحَم ال دِقفيس طقف رِضاحلا وأ يضاملا ىلإ ُرظني نمو ،ُرييغتلا ةايحلا ّةنُس ❊

 ىْنفي ّىتح اذه نوكيو ،َلمجأ ّطخب َبتكيل ُتارثعلا هيرَبت ،ِصاَصرلا ملق َلثم ةايحلا هذه يف ُناسنإلا ُّلَظي ❊

.بتك ام ليمج اّلإ هل ىقبي الو ،ملقلا

.ةجِّوزتم وأ ةينوناق ريغ وأ ،نمثلا َةظهاب اّمإ نوكت ،ةايحلا يف ِةبوغرملا رومألا ُّلك ❊

.ةطْقَّسلا يف ةايحلا نم ُقيلأ ،داِهجلا يف ةايحلا ❊

.نيرخآلا هْرُك يف اهِضَْقت الف ،اًّدج ةريصق ةايحلا ❊

.توملاب اًّيح ال ،ةايحلاب ًاّتيم نُك ❊
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.ةاحْمِم نودب ُمُسرت ةايحلا ❊

.هُقرافم َتنأف ،َتئش نَم ّبَِحأ ❊

.ءيش ال وأ ،ًةئيرجً ةرماغُم نوكت نأ اّمإ ،ةايحلا ❊

.توملا وه ُديلقتلاو ُ،ةايحلا وه ُراكتبالا ❊

.لامآلا َءارو ام َِدجت نلف ،ْلُمأت مل اذإ ❊

.لاْذنألاو نينئاخلا ُةحارتسٱ َتوملا نإ ❊

.ةديحولا ُةقيقحلا وه ُتوملا ❊

.هدِقفن نَيح الإ ،ِناسنإلا َةميق ُفِرعن ال ❊

.هسفن نع ريبعتللً ةديدج اًقُُرط ُفِشتكيو ،تقولا َعَم ومنيو ّريغتي ّيقيقحلا ُّبُحلا ❊

.بيبح نودب ايندلا يف َريخ ال ❊

.ءرملا ِسؤب ةلِّصحُم ُةلزُعلا ❊

.ةظَقيلا مالحأ نم ٌمْلُح ُلمألا ❊

.لمألاُ هايحأ ُملألا ُهايعأ ْنَم ❊

.هُّمأ لثم ًةجوز َدجي نل اهَدلو نأب نِمؤتو ،اهيبأ نم َلضفأ اًجوز اهتنبال َدجت نأ لُمأت ُّمألا ❊

.ّيمهو ءيش ّلكو ،ّيقيقح ٍءيش ُّلك ّبحلا يف ❊

لمألا ُةحْسُف الول َشيعلا َقيضأ ام                  اُهبُقرأ لامآلاب َسفنلا لّلَُعأ ❊

.لمألا ةطساوب ّمِتي مَلاعلا يف ّمِتي ام ّلك ❊

.دْقِحلا ىلع يهُني دق هَدحو ُّبحلا ❊

.عورْشم ٌْوطَس ُّبحلا ❊

.مَدعلا يف طُقسن ال ىتح ،مْلُح لمألاو ،ٌراع ُسأيلا ❊

.ميظع ٍنُّسحتب رُعشأ ُتأدب ،لمأ ّلك نع ُتيّلخت نأ ذنم ❊

.لقعلاب لب ،نينيعلاب ُرظني ال ّبحلا ❊

.ناسنإلل يّقبتملا ُديحولا لَمألا وه ،ِءاملا َتحت ام مَلاع ❊
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.تانيابتملا يف هُباشتلا ةيؤر ىلعُ ةردقلا وه ّبحلا ❊

.دَلوي نأ ديري امك دَلُوي َدحأ ال ❊

.ةأرملا قّلمت يف ال ،ّبحلا يف كَسفن ْفشتكا ،ُلامجلا اهّيأ ❊

.نوتومي نَيح ال ،ُسانلا دلُوي نَيح يكبن نأ بجي ❊

.هاجّتالا سْفن يف ناُرظني امهّنأ لب ،رخآلا ىلإ ُدحاولا ُرظني ،نيَصخش ُبَّلطتي ال ُّبحلا ❊

.رثكأ ِّبحلاب نكل ،ّقحلاب ريثكلا ُلمع اُننكُمي ❊

.لمجلا َقونتسٱ نيحوُ ةأرملا ِتلجرتسا نَيح ُّبحلا عاض ❊

.ّبحلا فِرعت امنيح الإ ،ةايحلا ىنعم اًقح يِعَت ال كّنإ ❊

.اًفْعَض َةبحملاو نيللا نوبُسحَي سوفنلا فاعِض ❊

.ّبحلا نعو لمعلا ِنع اًلطاع نوكي نأ ،َناسنإلا بيصُي امُ أوسأ ❊

.نْوكلا ُةعيرش ُّبحلا ❊

.نيطايشلاب هُسأرُ ألتمي ،ناسنإلا لغتشي ال امدنع ❊

.ّةبحملا نم ىقبأ ٌءيش دجوي ال ❊

.صالخلا ُلمأ ُقِرشُي ّةبحملا بلق يف ❊

.ةّوقبو اًكالتمٱ ناك ام ،ّبحلا ىهشأ ❊

.ّبحلا ُتيباوت َةيعامتجالٱ غيصلا ❊

.بقاوعلا نولّمحتي همادختساب نوعَلوملاو ،توم وأٌ ةايح ناسللا يف ❊

.يهلإلا ّبحلا بورُد يف ٍةبَقَع ُربكأ ،تاذلا ُّبح ❊

.ةعيبطلا ِرارسأ َّلك انل َفِشكي ْنأ ءاش هللا ّنأ ول ،اهيفو اهب ُلَعفن اذام فِرعن ال ،ةّلمُم ةايح نم اهل اي ❊

ِميدقل ًةمرُح ٍسانب ُتسلف                     ٌ ةذاذَل ديدجلل يدنِع ناك ْنإو ❊

 ءيشو هُلمعي ءيش ،هُّبحُي صخش :اديعس َنوكيل ٍرومأ ةثالثل جاتحي ،مَلاعلا اذه يف َناسنإلا ّنإ لاُقي ❊

.هوجري

.ِكلمن ال امب اًمئاد لب ِكلمن امب رِّكُفن ام اًردان ❊



71

.ةداعسلاو مالسلا ِرفاوب ىظْحتس لباقملابو ،ّةبحملا ِلاكشأ ىلْحأو ىمْسأ ةحماسملا ❊

.تْوم ِّبحلا ريغبُ ةايحلا ❊

.ىرج ام هرجه دْعب نم ىرد امو ،ُبيبحلا رجه ❊

رِصَعنت ركُّسلل ال يحولل رْمخلاكهُفِرعن مْسجلا يف ال حورلا يف ُّبحلاو ❊

ُ.ةريغلا َةبحملا هذه َبوشت نأ نود ،حجان ٍقيدص ّةبحم ىلع نووْقي نيذلا كئالوأ مه ُلئالق ❊

ناديم بابحألا َعم طاّيخلا ّمُسًىوه هيف سفنلل ام نطاوملا ُريخ ❊

.ةباُبذ ناسنإلا ُلصأ ناكل  ،ُةبحملا الول ❊

.ةدّقعُم ٌةيناسنا ةبرجت ّبحلا ❊

؟ءادَع دعب الإ َّةبحم ال ،هّنأ فِرعت الأ ❊

 مئاهبلا علاط يف دْعَّسلاف                اًديعس ْشِعت اًرامِح شِعو ❊

.لافطألا نويُع يف ةايحلا فاشتكٱ ةّذَلو ،ؤطاوتلا ةعتُمو ،نامألا ُءفِد وه ّبُحلا ❊

.هَدِّلقتم َتنك امدنع كنّوبحُي اوناك امك ،َكبِصنم ُرداغُت امدنع ُسانلا كَّبحُي نأ يه ُةيبعشلا ❊

!يُّمأ ينإ فسآ :لاقو اًمستبم ُّبحلا ءاج .لوخدلا ُمدع ُءاجرلا :يبلق باب ىلع ُتبتك ❊

.ابوبحم نوكتسف ،َتببحأ نإ ❊

.لاُني ال ٌنصِح ،ٌفيظن ٌبلق ❊

؟مكنّوبحُي نيذلٱ ُُمْتببحأ نإ ،مكل ٍلضف ُّيأ ❊

.ةّيسألا ضُْغبلا ُلصأو ،ُةيدهلا ّةبحملا ُلصأ ❊

.ةئيطخلا كُمِّلعيسف كّودع امأ ،ةئيطخلا َنم كُعنمي ّكبحُي نم ❊

ِسِرْغٱوَ ةوهشلا ِلصأتْسا ،كُلمع ُريغتي َكبلق رِّيَغ ❊ .ّةبحملا ِ

.ىُري ال ام َرت ببْحأ ❊

.ةرهز ريصت نأ ِبجي ،ةرهزلا ىنعم َمَهفت يكل ❊

.هللا ُسومان ّةبحملا ❊

.ةهافتلا تاَجَرَد ىلعأ ،ةرهُّشلا ُّبُح ❊
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.ليحتسُم ٍةفرعم نودب ُقشِعلا ❊

انايحأ نيعلا َلبق قَشعت ُنذألاوٌةقشاع ّيحلا ضعبل يْنُذأ ُموق اي ❊

.سّدقملا مهفلا ُزبخ اهنم َزبخُيل ،ّةبحملا نَجْعِم يف نَجعُت نأ ُبجي تاوهشلا ُّلك ❊

رداق ّةبحألا دَْقف ىلع يريغو                رداق انأ ام ِهللاو ال رْجهلا ىلع ❊

.قارِفلا َةعاس الإ ،اهَقمع ُفِرعت ال ّةبحملا ❊

.ميظع ّبحب ةريغص لامعأب َموقن نأ ،طقف اننكُمي لب ،ةميظع ٍلامعأب موقن نأ ،ايندلا هذه يف اُننكُمي ال ❊

.ةايحلا ةرْمخب ىشتنٱ الو ،دوجولاَ ةداعس ُناسنإلا قّوذت ام ُّبحلا الول ❊

.كبلق نمَ ةريغلاو دقِحلاِ َعزنٱف ،اًديعس شيعت نأ َتدرأ اذإ ❊

.هتافو ّكصل ٌريرحت وه ،ّبحلاب ُلدابتملا فارتعالا ❊

.رخآلا ديرت ّيسنمورلا ّبحلا يف ،رخآلا َةحلصم ديرت ،ّيقيقحلا ّبحلا يف ❊

.مالكلا نع نّوفكي ال ىقْمحلاف ،ةودُقلا ىلإ لب حئاصنلا ىلإ ُجاتحي ال مَلاعلا ❊

.ميظع ٌقَلَق ُةفرعملا ❊

 .ادبأ كَسامح دِقفت الأ ينعي ام ،ةخوخيشلا ّنِس ىلإ ةلوفطلا حورب َظفتحت نأ وه ةيرقبعلا ُّرِس ❊

.رمُعلاب ال ةردقملاب ُةمكِحلا ُبَستْكُت ❊

 .ةفرعملا نع ُثَحبت تنأو ،تامولعملا يق قَرغت الأ ْلِواح ❊

 .دوهجم لْذب ٪٩٩و ماهلإ ٪١ نعٌ ةرابِع ةيرقبعلا  ❊

.لمألاو راظتنالا :نيتملك يف ٌةصَّخلُم ةيناسنإلا ةمكِحلا ُّلك  ❊

 .لاؤسلا ِنع فّقوتت الأ وه ،ءيش ُّمهأ ❊

 .ةدايِق ةودُقلا ❊

ةيلاعلا َبترلاو كاّيإفطوبُهلا ُنوكي دوعُّصلا رْدَقب ❊

ةيفاع يف كالجِروموقت َتطقس ام اذإ ٍناكم يف ْنُكف   

 نومَعْفُم ءامكُحلا نأ نيح يف ،اًمئاد نودِّكأتم نيبّصعتملاو ىقمَحلا َّنأ يف ُّلثمتت ملاعلا ِةلكشم ُّلك ❊
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.كوكشلاب

.ّيدانعلا َلدجلا نوبُرقي ال ةليضفلا لهأ ❊

.ظْعولا َنم ُّنط نم َرثكأ يواسُت ،ةربِخلا َنم ٌةيقوأ ❊

.هَريغ َظِعي نأ اهُلهسأو ،هَسفن ُناسنإلا َفِرعي نأ رومألا ُبعصأ ❊

.ةدارإ نود ٍةميظع ةبهْوم نم سيل ❊

.ىرخأ ٌةبيصم ،ةبيصملا دنع عَزجلا ❊

 .اهُفِرعن ال يتلا ةميدقلا ءايشألا َنم ُريثكلا كانه نكل ،ايندلا يف َديدج ال ❊

 .نوناقلا َنم اًفْوخ َنورخآلا هُلعفي ام ،َرماوأ نود َلعفأ نأ ةفسلفلا ينتمّلع ❊

.هصقنب ًامِلاع ناك نَم اّلإ ُّربكتي الو ،هسفنب اًقثاو ناك نَم اّلإ ُعضاوتي ال ❊

.كلذب نودَعسيس ٪٨٠و اوثَِرتكي نل مهنم ٪٢٠ !عيمجلل كَلكاشم يكحت نأ كاّيإ ❊

 .شحوتْسٱ لِهَج نمو ،فِلأ فَرع نم ❊

 .َملاعلا ُقِناعيفَ ةأرملا ُدجي ال ٌلُجر ُفوسليفلا ❊

 .ةّيقب نيطسلف اي نْوكلل َماد ام َنوقاب ❊

.ليحرلاب نومُلحي اّمم َرثكأ ةدوعلاب نومُلحي ُرشبلا ❊

 .نوناقلا ىلع لُياحتلا يف ٌعراب ٌصخش يماحملا ❊

 .مَهفن ال ام ِكلمن ال انَّنإ ❊

.كسأر يف شّشعُت نأ اهَعنمت نأُ عيطتست ّكنكلو ،كِسأر َقوف قِّلحُت نأ ّمهلا َروُيط ََعنمت نأَ عيطتست نل ❊

 .مَلاعلاب طيحُي هنإ ،ةفرعملا نم ُّمهأ ُلايخلا ❊

.اّلح سيل ّهنكل ،ٌيرورض ءاُكبلا ❊

 .مودْعم ةفرعملا مضهو دوجْوم لجوج مويلاو ُءاملعلا غزبو ،لانملاَ ةديعب ةفرعملا ُلئاسو تناك يضاملا يف ❊

.ْبَّذَعُي ْبِّذعُي نم ❊

 .يقيقحلا رابتخالا وه نيرخآلا ىدل ةردق فاشتكا ىلع ةردُقلا نكلو ،ةردقلا كالتما ّديج ٌرمأل هّنإ ❊
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 .ةمكِحلا ُقيفر ربصلا ❊

 .ِبجي ام ْلّمحتو ،عاطتسملا َرْدَق ّعتمت ❊

.راحتنالل ٌةيناكمإ كانه تماد ام ،ٌلمتحُم َشيعلا ّنإ ❊

!مودت ال مَعِّنلا ُصَُرف ،اونِشْوَشْخإ ❊

.ةثلاثُم وأ ًةفصانُم عّزوتت الو ،أّزجتت ال ةيوهلا ❊

.رمُعلا ،ىربُكلا ةلْحِّرلا َةياكح ُصِّخُلت ،ىتمو ،اذامل ،فيك ❊

.يفاصلا ُءاملا طُقني ال ،رِكَعلا ءاملاب ةَعبْشملا ةجنفسالا َنِم ❊

.هل َءاود ال ٌءاد ءابَغلا ❊

 .فِرعت نأُ عيطتست ال ام ُفِرعت ةفسلفلا فِرعت امدنع ؛يرشبلا لقعلا دودُح ُملِع يه ةفسلفلا ❊

.عّقوتي كَّوُدع لعجت الأو ،ءيش َّلك َعّقوتت ْنأ وه َراصتنالٱ ّنإ ❊

.كيكُبيس فيك ُفِرعي فوس هّنأل ،كِتعمد َّرس فِرعي اًدحأ ْلعجت ال ❊

.ةقالَع ةّيأ ريمدتل ،ُديحولا بلطملا وه “انألا” ❊

.ةّديج ةّحصب َتنُكل ،كِمف لثم تْضكر ْنإ ❊

 ةوهشلاو لقعلا هيف لعجو ناسنإلا قلخو لوقع البً ةوهَش ِتاناويحلا قلخو ةوْهش الب اًلوقُع َةكئالملا هلُلا قلخ ❊

.تاناويحلاب قحتلا هَلقع هُتوهش تبلغ نمو ةكئالملاب قحتلا ُهَتَوهش ُهُلقع بلغ نمف

.َبطع اهرخآو بَرط تاوهشلا ُلّوأ ❊

 .ناطيشلا ُدئاصم تاوهشلا ❊

.دوجُولا حور الإ ةفسلفلا ام ❊

 .تاذلا ىلع راصتنالا وه ٍراصتنٱ َبعصأ ّنأل ،هَءادعأ مِزهي نّمم ُعجشأ هِتابغر مِزهي نَم ❊

.راهنلاب ىحُْمت ليللا ُلاوقأ ❊

 .صيخر ٌءاوَد اذهف ،َتعطتسا امّلك كَحضإ ❊

.ائيش فرعأ ال يّنأ ُفِرَعأ ❊

 .راكفألا رايتخا َْربَع نُّوكتلا ُمئاد ٌءيش يه لب ،ْعنُّصلا َزهاج ًائيش تسيل ُتاذلا ❊
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.قافِن اينُّدلا اذإف ،قافآلا ُتُفط ❊

.تاّيلُكلاب ماملإلا يه ةمكِحلا ❊

 ًاّبح ْنُكي مل نإف اًليمج ًائيش عيمجلا َلخاد ْعرزاف ،َتئج امك اهنم ُجُرختس ّكنكل ،َتئشام ايندلا َنم ِكلما ❊

.امارتحٱ ِنُكيلف

.ناصغألا ُةكِباشتم ٌةباغ ناسنإلا ❊

.ةراعَّدلا لاجم يفً ةربِخ ءرملل يطعُي ،دويلوه يف ُلمعلا ❊

.كئادعأ ُدحأ صَقن ْهتكلهأ اذإو ،تكَله اهيلع بّلغت اذإف ،كّوُدَع ِةْضبقب ىعفألا َسأر قَحْسإ ❊

.اهنم انِفقوم نم لب ،اهِسفن ءايشألا َنم ءايشألا يناعم ُعبنت ال ❊

.راطنِق هّلحم يف ُرجحلا ❊

 .هل ثُدحي امب ُناسنإلا لَعفي ام لب ،ناسنإلل ثُدحي ام ةبرجتلا ِتسيل ❊

.ضارمألا هُلخدت ال ،سمشلا هلُخدت ٌتيب ❊

.اًمئاد لِخادلا نم أدبت ُةميظعلا ءايشألا ❊

.الِمث الو اًشِطع ال :ًةبَْدأم كُرتت امك ،ِةايحلا ُكرت وه ٍءيش ُلضفأ ❊

.ةديحولا ةيفسلفلا ُةلكشملا وه ُراحِتنالا ❊

 .ُّكشلا ُُربكي ةفرعملا َعَم ❊

.قبانزلا ةيامِحل ُبسانملا تقولا وه كاذ سيلف ،تاباغلا قرتحت امدنع ❊

.ّبضلا َدِري ّىتح هلعْفأ ال ❊

.ةباتكلاو ثيدحلا نع زجاع هّنأ الإ ةيبرعلا َدعاوق فِرعي ٌقرشتْسُم ،قيبطت الب ٍةفرعم نم ىوْدج ال ❊

.ضرألا ىلع كِتايح لك ءاضَق يف َجاهتبٱ ال نكلو ،زِفقت مل نإ َطوقسلا عيطتست ال كنإ ❊

.بولقلا َفواخمو ،ِهوجُولاَ عقاو ُسِكعت ايارملا ❊

.ءامسألا ُدلخأ ءادهُّشلا ُءامسأ ❊

.ةمْكِح ةرورَّضلا َدنع ُةعاطلا ❊

.انبِعَت ٍءيش َّلك انْرَّكذت ول ❊
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.ناسنإب ُزوفلا اًّدج بعَّصلا نم نكلو ،اناسنإ مِزهت نأ اًّدج ٌلْهس ❊

.كِموي رورس َتمرحنٱ دق نوكتو ،كدغ مومُه ُءيجت ال دقف ،كِدغ مومُهب كَموي ْلِْقُثت ال ❊

.رامسِم هّنأ ىلع ٍءيش يأ عم ُلماَعَتتسف ،ةقرطِم ُريغ كتزوح يف نكي مل اذإ ❊

يناثلا ُّلحملا يهو لّوأ وه ناعجُّشلا ةعاجش َلبق ُيأرلا ❊

.هنم َتمّلعت نإ حاجن ىلإ ُلشفلا ُلّوحتي ❊

ايواسملا يدُبت طْخُّسلا نيع نكلو ٌةليلك ْبيع لك نع اضِّرلا نُيعف ❊

.بوقثملا كْبيج يف اهعْضوب كمومُه نم ْصّلخت ❊

.ةرََمث ناحتما ّلكلو ،ٌناحتمٱ ةبِرجت ُّلك ❊

.ةراّحَب ُّلكلا ُحبصُي رحبلا ُنُكْسي امدنع ❊

 عونلا نم ةفرعملا ُمظعم َمويلاو ،هنع ٍتامولعم ُِدجت نيأ َفِرعت نأ وأ ،َعوضوملا َفِرعت نأ :ناعون ُةفرعملا ❊

 .يناثلا

ِساسحإلا ىوس ،ِءانثلاو حيدملا يّقلت نم ءرمللُ عتمأ َءيش ال ❊ .ءانثلاو حيدملا اذهب ةرادجلاب ِ

.ضرألا هذه ىلإ دوعأ نل ُتلقف ؟ َعنصتس اذام رمقلل دَعْصت نأ كل هللا رّدق اذإ يل اولاق ❊

.اهِطاطحْنٱب ُّطحنتو ،اهِتياغ فَرَشب فُرشت ةليسولا ❊

.اهفوج يف ماظِع وأ ضرألا قوف ُءامظُع اّمإف ،قدانبلا لمَحل لاجِّرلا ُفاتكأ ْتِقلُخ ❊

ِراثدنالً ةّرم ٍْلبَح ّلكوىَلِبلل ٌرئاص ّيح ّلكف ❊

.هُدَقف نِكُمي ال ءيش نع ثَحبي نأ هيلع ّنإف ،ٍءيش َّلك َدِقفي نأ ءرملا ىلع بتُك دق ناك اذإ ❊

!ريبك ريغصلا اذإف ،اًريغصو اًريغص هيلإ عَمجي نأ كشوأ ،َريغصلا رغصتْسٱ ِنم ❊

.خسْرألا ىقبت سانلا َنم ةفرعملا ❊

.تاعاسلاُ أدهأ اهّنإ لب ،اًتوص ىلعألا ِتسيل ثادحألا ُمظعأ ❊

.اهِريغ ةرْمخ نم َوحصأل اهُبرشأ انأو ،اورَكْسِتل َنوبرشت متنأ ❊

.كَرُدت ال ٌةياغ ،سانلاِ عيمج ُءاضرإ ❊
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.ةيلوؤسملا ُلُّمحت وه ةَمظَعلا ُنمث ❊

.رُغَص نإو ٌريبك ُريبكلاو ،ُربَك ْنإو ٌريغص ُريغصلا ❊

.ةدحاو َةمالملا نإف ،عِجْوأف َتبَرض اذإ ❊

.هِبراجتو هِئاطخأ نم اهيف ُمّلعتي ةيناثلاو ،ِتاقامحلاو َءاطخألا اهيف ُبكتري ىلوألا ،نيتايح ناسنإلل تيل ❊

 .رثكأ َرفغ امّلك ،رثكأ ُناسنإلا فَرع امّلك ❊

.هُرَسْخي ام ِهيدل سيل اًناسنإ َّدحتت ال ❊

.اهسأر ْعطق ىلعَ ةردُقلاو ،ةينلا ّتيبت نأ لبق َةيحلا ّزفتست ال ❊

.ماودلا ىلع اًّيبغ ىقبيف ،ُلأسي ال يذلا اّمأ ،َقئاقد ِسْمخل اًّيبغ ُنوكي َلأـسي نم ❊

.هيضام هّركذتب لبقتسملا يف يكبي ّهنكلو ،لبقتسملاب ّمتهي امنيب ،َرضاحلا مِدهي هّنإ !َناسنإلا ىبغأ ام ❊

.ءابَغب تلِموع ْنإ ىتح ،ًةيكذ ُكتباجإ ْنُكِتل ❊

.ةمكارتمو ةلماكتم ٌةّيلمع ُةفرعملا ❊

بارَسو ٌلايخ ىرت امك ُرهدلاف              بارشو ٍءامب شيعلا َدَكن ْءىِْفطأ ❊

.بجاوح طَقْلِمب اًرئِب رِفحي نأ لواحُي يذلا لُجرلاب ُهبشأ ّيسفنلا َبيبطلا نإ ❊

.ّريغتو ٌلاعفنٱ يه ةدارإلا ❊

.يعافألا َنم ولخي ال ليمجلا ناتُسبلا ❊

!هِربق َْبنَج ًةلخن اوسرغ تام امدنعو ،ٍرَْمت ِّةبح ىلإ ُقاتشي ناك ،اًّيح ناك امدنع ❊

.فقاوملا ضعب يف ّيكذلا ُفّرصتلا وه ،اًّيبغ ودبت نأ ❊

.اهديب هُمِدْهت ةقامحلاو ،اَهتيب ينبت ةأرملا ةمكِح ❊

.طيحملا يداعُت يتلا ةريزجلل ٌليو ❊

.لابْرِغب ُبَجْحُت ال سمشلا ❊

.ةماستبا ُفلأو ةدحاو ةفَش ❊

 .صيقنتلاب صاخشألا ىلإ ال ،صيحمتلاب ءارآلا ىلإ اًهجوم نكلو ،دقِحلا ثعابلا نوكي الف ،ُدقنلا مِزَل اذإ ❊

.ةْوبَص نم ميلحللو ،ةْوَبن نم فيسللو ،ةْوبَك نم داوَجلل ّدب ال ❊
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.لابرِغ ُريخ نمزلا ❊

.اُهتفرعم انيلع ُبجي ،ةيفخم ٍناعم هل ءيش َّلك ّنأل ،ةّيرورَض ةفسلفلا ❊

.حالسلا ِدْقن َمدع ينعي ال ،دقنلا ُحالِس ❊

.اهل َليثم ال ،ٌةعتُم نمزلا َجراخ شْيعلا ❊

.هلوقي ال ام ىلإ لب ،هُلوقي ام ىلإ ِغصُت الف اًناسنإ فِرعت نأ َتدرأ اذإ ❊

.ةدحاو ىثُنأ ِءْفِد قوف الو ،موي ِتوق َقوف ايندلا َنِم ُتيهتشٱ ام ❊

.هئاذِح ْريَس ّدش ِةلوهسب ُءىراقلا ينَمهفي نأ ديرأ ال انأ ❊

رقبلاِ مهفت مل اذإ ّيلع امو           اهِنداعم نم يفاوقلا ُتحن ّيلع ❊

.نّيعُم عْضو يف ،ةمئالم ةروصب فّرصتلا ىلعُ ةردقلا يه ،َةفرعملا ّنإ ❊

 .ءْوض نود رانلا ُلثم ،ٍةفرعم نود ُسامحلا ❊

 .ةالابماللا ةمْكِح ىلع ،سامَحلا َةقامح ُلّضُفأ ❊

.ميكح ِسوفنلا ُحبار ❊

.ناميإلا سيلو ةفرعملا َوحن تاَوطَخلا ُلّوأ ّكشلا ❊

 ُزَجعن يذلا ميحجلا نوكت دق اًضيأ اّهنكل ،هنم انَدرط ٌدحأ عيطتسي ال يذلا ُسْوَدْرِفلا يهُ ةركاذلا نوكت دق ❊

.هنم برهلا نع

.اهُلتقي ةليمجلا ءايشألا ُريسفت ❊

 .هُتاذ ُميمعتلا اذه كلذ يف امب ٌ،ةريطخ تاميمعتلا ُّلك ❊

.ءاقبلا يف ُءاَنفلاو ،ءاَنفلا يف ءاقبلا ❊

.ةعيبطلاُ ةورث َةعانقلا ّنأل ،ءيش ّلقأب عناقلا وه ىنغألا ❊

.هَعبش َلني مل اذإ ،هَبّدؤم بلكلا لكأ اّمبر ❊

 ؟فِرصنم مأ ٌمداق تنأ له :ُلّوألا لاقف نييناسفنلا ءّابطألا دحأ ةدايِع لخْدم دنع ناقيدص ىقتلا :ٌءاقل ❊

 .انه ىلإ ُتئج امل ُفِرعأ ُتنك ول :ُرخآلا باجأف

.راذآ كّمعل رابكلا كتامحف ّيبخ ❊
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.هولخن سانلا لبْرَغ نم ❊

.توقْمَم ريغ اًرُح سانلا يف َتيقب ،توقلا نم ٍروسْيمب َتعِنق اذإ ❊

.ال مأ اًديعس َتنك اذإ اّمع هيف ُلئاستت ،غارف تقو كدنع نوكي نأ وه ،ءاقشلاب ساسحإلا َّرس ّنإ ❊

.عْرَّضلا يف بْخَّشلا ّدر نم ُبعصأ ❊

 ْعََدت الف هسفن نم كَفصنأ نإف ،ُْهبِضْغأف اًلُجر َبحاصُت نأ َتدرأ اذإ ،ّيُنب اي :اًظعاو هنبال ميكح لاق ❊

.هَْرذْحٱف الإو ،َهتبْحُص

.ميكح وهف ةروشملا ُعماس اّمأ ،هينيع يف ٌميقتسم لهاجلا ُقيرط ❊

.اميكح ْنُكت كَسفن ْفِرعإ ❊

.شحْوتسٱ لَهج نمو ،سِنأ فَرَع نم ❊

.ةيناث انل ثُدحي نأ نكُمي ام ّلك نم ًةيعقاو ُرثكأ يهو ،ةشاعملا ةقيقحلاُ ةّوق تايركذلا ضعبل ❊

ُ عيطتسي نكي مل يتلا هَتراّظن يِسن دقو ٍ،معطم يف نياتشنيآ ناك نأً ةّرم ثدح :ٌّيّمأ نياتْشِنيآ تربْلأ ❊

 مستبٱف !َةمئاقلا يلَ أرقت نأ وجرأ :هُنُذأ يف ةماّلعلا سَمه ،ماعطلا ِةمئاقب ُلِدانلا رضح امدنع .اهنودبَ ةءارقلا

.ٌّيُّمأ كُلثم يّنإ ،فِسآ :هفُرعي ال ناكو ،لدانلا

.توباتلل يقابلاو ،ريرسلل اهُفصنٌ ةرجش ،ةربقملاو سرُعلا نيب ةفاسملا ❊

 فيكو ليق .ّرش الو ريخ هنم رَهظي مل نَم :لاق ؟سانلا ةاداعُم نم ُمَلسي يذلا ِنَم سروغاثيفل ليق :ةمْكِح ❊

.رايخألا هاداع ٌّرش هنم رهظ ْنإو ،ُرارشألا هاداع ٌريخ هنم رهظ نإ هّنأل :لاق ؟كلذ

.راثِعلا نم راثِكملا َمَلسي نأ َّلق ❊

؟ةّرجلا جراخ ىلإ رظنلا دّرجُمب ،ةرمخلا مْعط َةفرعم عيطتست كّنأ ّنظتأ ❊

.ءاطَعلاو ذْخألا يف ثيدحلا ُةعور ❊

؟ةايحلا نم اًعون يضاملا يف ُشيعلا سيلأ ❊

.باصأ ىمر نَم ُّلك سيل ❊

.راجشألا ُتومت ٌةفقاو ❊

.ءاَنفلا عَقي ةوُْرذلا دنع ❊
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.دْقنل ٍةجاحب ءيش ُّلك سيل ❊

.ةطُقن ةياهِنلاو ٌةطقن ةيادِبلا ❊

.ْبئذلا أّرجتُ ةاعُّرلا فلتخٱ اذإ ❊

.ءاذِحلا الإ برْوَجلا َبَْقث ُفِرعي ال ❊

.لشاف ناسنإ كّنأ ْمَلْعاف ،اًدقاح كل ِْدجت مل اذإ ❊

.امهِحاُبن ىلع يتأي يذلا ،ْبئذلا بيصن نم ُنوكت ،ٍةسيرف ىلع نابْلك رجاشت اذإ ❊

.سفنلا نايْسِن نم ،اّدج ةليئض ةعرُج الإ ُمونلا ام ❊

.دْرولا ءامب لِسُغ ول ّىتح ،َهتحئار ُدِقفي ال ُموثلا ❊

.هِروث محلب ىلوأ احُج ❊

.رِصتني ُهاوس ِفيسب َدحأ ال ❊

.ادبأ يلغي نلف ،يلغَي ّىتح َءانإلا َتبقار ْنإ ❊

.لْحَّنلا غْدَلب يلاُبي ال ،لسعلا َبلاط ّنإ ❊

 .ةدئاف الب ،ٌبعَت ةّجفلا ِةشمشملا ُّزه ❊

.هلهاج نم ءيش ملاعو ،هلفاس نم رُِمأ ٍلاعل ٌليو ❊

.يكاحلا نينسلا ىدص تايرْكِّذلا ❊

.اليوط كحضي ،اًريخأ ُكَحضي نم ❊

.سانلا يف ُرّسحتي نَم نكي مل ،مّدقت نَمب رّخأت نم رَبتعٱ ِول ❊

 .نامزلا تاردغل الو ،فْيسلل الو فْيضلل وه ال ❊

 ينينعي اذامو” :باجأف ؛“اًشحاف اًوجَه كنوجهَي ِسانلا َضعب ّنإ” :اموي ).م.ق ٩٩٣-٩٦٤( طارْقُسل اولاق ❊

 .“مهنع اديعب تْمُد ام يننوبرضي مهوعد لب يننوجهي مهوعَد ،اذه

 .توهاللا يف ةروتكد يأ ،ةنافلِم تراص اُنّتباد تناك ،َنْهِّذلا ُحِّتُفي رتعصلا ناك ول ❊

.جَرفلا بُرقي ،ُقيضلا ُّدتشي امدنع ❊

ُفست يتلا ديلا ّنإ ❊ .حمقلا عَرزت ال ،َءامِّدلا كِ
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.هل ًةيبناج َضارعأ الو ،ُديحولا نِّكُسملا وه كْحِّضلا ❊

.اهؤام َبهذ حَزنت مل اذإ َْرئبلا َّنإ ❊

.ةيرشبلا براجتلا ُناّزخ خيراتلا ❊

.ةراجِحلا نم َءاملا طِبُنتَ ةراجتلا ّنإ ❊

.هتبقر ترسكناو عقول ،هتبَدَح فاش ول لمجلا ❊

.رمَّسلا ولحي رمقلا ءْوَض يف ❊

.فيس َةبرض ّدُصت ال ّفكلا ❊

.قودنبب َّيعرشلا َهنبا ُءرملا ُلّدُبي ال ❊

؟لابلا ناقَوَرب ُناسنإلا يتأي نيأ نم ❊

.هِّمأ نطب يف نينجلا ُرعَش اهل ُبيشي ❊

.ُسِردني َهتفيظو يّدؤي ال وضُع ّلك ❊

.ةيرقبعلا قُلخت َقزآملا ّنإ ❊

 .باحَّسلا ُّرُضي ال ،بالكلا حاُبن ❊

.ناصُْقن ،ّمت ام اذإ ،ءيش ِّلكل ❊

.قيرط ىلإ اًمتح يّدؤي ،ٍقيرط ُّلك ❊

.رَدَكلا بُسري ةلزُعلا يف ❊

.ْبذعلا ُءاملا ُرّجفتي دق ،بْلّصلا رخصلا َنم ❊

.نايسِّنلا ِملاع يف عَرُقي ،ٌسوقان ىركذلا ❊

.نِسأ نَكس اذإ ُءاملا ❊

.هل عَلطيب درقلا نم فاخب يللا ❊

.ةلاهَج دادزي َلهاــــجلاِ خِّبو ،ًةمكِح دادزي َلقاعلاِ خِّبو ❊

.اهبلتْحاف كُلبإ تّرد نإ ❊

.ةَّصُغ ةَصُرفلا ُةعاضإ ❊
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.ةرْمج لاق ،ةرْمت َتلق ول ❊

 .لْحنلا َِربإ نم ِدْهشلا نود ّدب ال و              ًةصيخر يلاَعملا َنايقُل َنيديُرت ❊

.ائيش عقاولا يف رِصُبت ال ،يْكبت ال يتلا نُيعلا ❊

.ْمظَعلا الإ ،تْسِّدلا يف عقْرُِقي ال ❊

.هيلع تنأ ام ُلوبُق هانعم ءاخْرتسالا ؛نوكت نأ كيلع امب رّكُفت امدنع نوكي ّرتوتلا ❊

ُفكي ال ،هَدحو ءاعِولا ❊ .بارَّشلا َعون كل لِ

.ديدحلا لُقصت اّهنكل ،َجاجُّزلا ُمِّشهُت ةيوقلا ُتابرضلا ❊

.جْرملا نابو ،جْلثلا باذ  ❊

.ملألا فِرعي ال نم ُّلك ،حورجلا نم رَخسي ❊

.لَمأ ُرجات ُميعزلا ❊

.هُرَسخي ًائيش ِكلمي ال ،اريغص ًاّرِغ ْبراحُت ال ❊

.جالِعلا ِنع ْثحبٱ ِنكلو ،ءاطخألا ِنع ْثَحبت ال ❊

.ّريغتن نيذلا نحن لب ،ّريغتي َءيش ال ❊

.ةبْوتلا ِبَلط نم ُرسيأ ،ْبنَّذلا ُكرت ❊

.مامتهالا ُريثي ال فالِغ يف ،قابطألا ُّذلأ كيتأت اًنايحأ ❊

.كلاخ الو كّمع ال ،بالود نمزلا ❊

.كَموي ْشِع ْنكلو ،ِدغلا لجأ نم ْطِّطخ ❊

!سانلا اولأست ال ،َفورظلا اولأسإ ❊

.اهئاحِلو اصعلا نيب َّنلُخْدت ال ❊

.ضعبلا مهِضعب لجأ نم ُسانلا قلُخ ❊

.هيلإ ُجاتحي ام عاب ،هيلإ ُجاتحي ال ام ىرتشٱ ِنم ❊

 .مْلع نم ِملاعو ،َرظن نم نيعو ،رَكذ نم ىثُنأو ،َرطم نم ٌضرأ :عبرأ نم نَْعبشي ال ٌعبرأ ❊

.َهتشمرخ لّمحتي ،ّطِقلا عم وهلي نم ❊
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.موجُّنلا ىلإ ُرظني ُضعبلاو ،لْحولا يف ٌقراغ ّلكلا ❊

 .ريسعلا مويلا يف امهيلإ ُجاتحت ،ُءاودلاو ُبراقألا ❊

.سانلا ىلإ ةجاحلا نم َّرمأ الو ،ةيفاعلا َنم َبيطأ دِجأ مل ❊

.لََلبلا نم يفوخ امف ،ُقيرغلا انأ ❊

.ةفصاعلل َهتيب َحتفي نمك ،ٍفوخ الب َحاتفنالٱ َّنإ ❊

.رَهظيو الإ ءىبخ نِم سيل ❊

.اوتام وأ اورجفنال ،رََشبلاب نايسِّنلا ُةمحر الول ❊

.ةمعِن نايسِّنلا ❊

.ةراطش ناّدف الو ،ٍّظح ُطاريق ❊

.اهُقيبطت ةيرظنلا َّكحِم ّنإ ❊

مورْحَم وهو ىعسي ِقزرلا ُبلاطوهبُلطي سيل نَم ىلإ ىعسي ُقزرلا ❊

.عيبرلا قورُع يفُ ةرارحلا ِّتبد امل ،ةمْرَكلا ُمد الول ❊

جَرفلا ىوِس رسُعلا دعب اميجرفنت ةمزأ يّدتشا ❊

.لاُحملا َنم ِلاحلا ُماود ❊

.ةّيرورَض اهلماكب ُءامسلا نوكت ،ةشارف قيلحت دّرجُم َدنع ّىتح ❊

.ءاودلا ُلصأ ةيْمِحلاو ،ءادلا ُلصأُ ةدَِعملأ ❊

 .لاُقي فَرعُي ام ُّلك سيل ❊

.بالود يف باْجنِّسلاب َناسنإلا َهبشأ ام ❊

.روهُّظلاب نٌيمق ،ٍنيمك ُّلك ❊

.ىضْرملا الإ ةّحِصلا َرْدَق فِرعي ال ❊

.نُيعلا وه دسجلا ُجارِس ❊

.اهل ضِقانم ٍعقاوب ةركاذلا ُةهجاوم وه ،قالطإلا ىلع ٍءيش َبعصأ َّنإ ❊

.هنامْرِحب َبقوُع ،هناوأ َلبق َءيشلا لَّجعت نَم ❊
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.فيرخلا َدعب ءاتشلٱ الإ ٍتآ َءيش ال ❊

.اريز ُُدنست ةريغصٌ ةاون ❊

؟حابصِم ىمعألا َقيرط ريُني له ❊

.انُّلك انِْقلع مدآ جرخ ❊

.كل هِعَّدت الف ،ًائيش ِكلتمت نأ َتئش اذإ ❊

.بْلقلا ُّرُسَي ،بْرغلا نم يتأي ام ُّلك سيل ❊

.ةرارَش لاعشإ َنود ،بَجوملاب بلاسلا َطبر ُّدوي ❊

.دسَجلا ُعومُد قَرَعلا ❊

لومْحم َءابْدح ٍةلآ ىلع اًمويُهتمالس تلاط نإو ىْثُنأ نبا ُّلك ❊

 .لاوز ىلإ ُدبزلاو ،ىقبت ضرألا ةراجِح ❊

.نِياعملاك ُرِبخملا سيل ❊

.نِحملاو ُمويغلا هَلوح تفثاكت ،ُناسنإلا عفترٱ امّلك ❊

.اعم امهُدِقفي ،نيروفصُع دراطُي نم ❊

.هُلِمحي يذلا ام ىرنسو يضمي َنمزلاِ عَد ❊

.هَمالحأ راتْخي نأ ُناسنإلا عاطتسا ول ،َمونلا ىلحأ ام ❊

عيطتست ام ىلإ ْهزِواجو هْعَدف ًائيش عطتست مل اذإ ❊

.هيلع ُلّوعُي ال ،ءاقللاب نُكسي قوش ُّلك ❊

.بشخلا َحور ُلتقت ُريماسملا ❊

ومياهبلا شيعت ايندلا يف كلذك               وميان كليلو لاّطب كراهن ❊

.ربُدتل لِبُقت ايندلا ّنإ ❊

 .يدترت اّمم َصخرأ ،اًموي كَسفن ِدجت ال ىتح ،كيف ٍءيش ىلغأ كَبايث لعجت ال ❊

.ىربُكلا ةّيضرألا تّازهلاو ،لزالزلا يف الإ ،يقتلت ال ُلاِبجلا ❊

.اهيلإ جاتحت َءايشأ عيبل ّرطضتس ،بيرق اّمع كّنإف ،اهل ٍةجاحب َتسل َءايشأ َتيرتشٱ اذإ ❊
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.كتحار دِقفت ،كتورث ُِدجت اُمثيح ❊

.اهَروذج َنحتمتل لب ،راجشألا َصّقُرتل حيرلا ُّبُهت ال ❊

.مهلوقُع رْدَق ىلع َسانلا اومِّلك ❊

.مهِعضوم دنع فّقوتت مُهتميق ،ماقرألاك لاجِّرلا ❊

.لومُخلل ْتنِكَر نإ ،كُسفنُ أَدصتس ❊

.بلقلا ايارَم يه ،نويُعلا ❊

.لبقتسملا ىلع كقَلقب ،رضاحلا مْده كعسُوب نكلو ،يضاملا َرييغتُ عيطتست ال ❊

.مهعم ْلغتشت ال نكلو ،كبراقأ عم برْشٱو لُك ❊

.ةّديجلا ةّحِصلا يوذل ّبيط زبُخلا ❊

.انوعْلم كلذ ءاّرج نم َنوكي نل ،ةنعللا مالك َعماسلا ّنإ ❊

.اوف“رْسُت الو ،اوبَرْشٱو اولُكو ❊

.ةمئاغٍ مايأ يف الإ ،اهَجيسن جُِسنت ال بِكانعلا ❊

.ضرألا ىلع َنوماني نيذلا مالحأ نم َلمجأ تسيل ،شيرلا ىلع نوماني نيذلا َمالحأ َّنإ ❊

.ةّيناسنإلاِ مُّدَقت ُساسأ وه ،لاؤسلاب ُّقحلا ❊

.هَقوف كَلزنم ِنبت ال نكلو ،هُربْعٱف ٌرسِج الإ وه ام ،َملاعلا ّنإ ❊

.سانلا ُِبجعُي ام سِبلٱو ،ُكِبجعُي ام ْلُك ❊

.افيفخ حبصُي ،ةّديج ٍةقيرطب هُلِمحت يذلا لْمِحْلأ ❊

.ِتاعقنتسملا ِفّفج اّمنإو ،َضوَُعبلا ُِلتقت ال ❊

.اًّيسفن ٌضيرم ،ٍءىجال ُّلك ❊

.هُتوبات ناسنإلا ُدَسج ❊

.رياد اهساكو ،ةرْمخ ّظحلا ❊

.كيَمدق اتلكب رهنلا َقْمُع ْربتخت ال ❊

.رجشلا َةكلم ةرورَّضلاب تسيل ،ةِكلملاُ ةرجش ❊
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.نيخّابطلا ُرهمأ ُعوجلا ❊

.ةفصاع َنوكأ نأب ،حيرلا َنم يسفن يمْحأ ❊

.لاُحملا َنِم لاحلا ُماود ❊

.ءاودُ جِتُنيس ٍءاد ُّلك ❊

.ءاوَد رخآلا ىلعو ٌءاد اهيَحانج دحأ ىلع ُةبابُّذلا ❊

.انروبُق ىلإ انِقيرط يف نحنو ،توملاَ ةدوشُنأ ُعَرقت لوُبط الإ يه ام ،ةقِفاخلا اُنبولق ❊

.مكانْقزر ام ِتابِّيط نم اولُك ❊

.نامزلا اهُترْشِق ٌةضْيب ،هيف ام ُّلكو ُءاضفلا ❊

.ام ًائيش اولوقي نأ ِبجي مهّنألف ىقْمَحلا اّمأ ،لاُقي ام مهْيَدَل َّنأل ُءامكُحلا ُمَّلكتي ❊

.ّةثُج نودب ٌلتق ُباصتغالا ❊

.ةخوخْيش َّلقأ مهُلَعجي ،خويشلا عم خويشلا َعامتجٱ َّنإ ❊

.نيمّلعتملا ُةحاقَو ءاهدلا ❊

.ّلِّظلا ىرت نلو ،سمشلا َوحن كَهجو لعْجإ ❊

.نيرخآللٌ ةربِع ،نيلّوألا ُصَصِق ❊

 ؟ُرامِحلا    ُبَرشيس امهُّيأف توتلا ريصع نم َرخآ اًوْلَدو ءاملا نم اًوْلَد انْرضْحأ اذإ َ:ذيملِّتلا ُمِّلعملا لأس ❊

!ذاتسأ  اي ٌرامح هّنأل ُ:ذيملتلا ؟اذاملو ُمِّلعملا لأسف .ذاتُسأ اي اًعبط ءاملا َوْلَد ُ:ذيملتلا باجأ

 .ةمْحرلا ةرخآلا يفو ،ةمكِحلا اْيندلا يف ُْدبعلا يطُعأ ام َلضفأ ّنإ ❊

.اهوِمْلظتف اِهلهأ ريغ يف َةمكحلا اوعَضت ال ❊

 يْنتطعأ يتلا َكاوشألا هذه ُرُكشأ اًّيصخش انأ ،ِدورُولاب ُطيحُي يذلا ِكْوَّشلا نم نوكْشي ِسانلا ُضعب ❊

.ادورو

.رشبلا مظعُم نم ًةمكِح ُرثكأ كلذب وهو ،ىرُخأً ةّرم اهَبُرْقي نلف ،يْدناربلل هِبرُش دعب ٌّيكيرمأ ٌدرِق رِكَس اذإ ❊

.ةعانملا ُّبُل ةعانقلا ❊

َعبشت ال كاذ يف مهُنويعفمهُنوطب تعِبش نإ سانلاو ❊
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   .نطولا ىلإ نُينَحلا يه ُةفسلفلا ❊

.ينغلا ُحاتفِم سْفنلا ُةعانق ❊

 .ةيضرتلل طقف قَطُنت ،“معن” نم ٌريخ ،ةعانقلا قامْعأ نم “الك” ❊

.مِّلعُم ُدشْرأ ةبِرْجتلا ❊

.هوُمتْمِهَف هوُمْتظِفَح اذإ مكّنإف ،هُوظفْحٱف يمالك اومَهفت مل اذإ ❊

 .باغلا رِساوك ىلإ مهنم ،ةهلآلا ىلإ َبرقأ اوناكل ،ُةنيكسلا هُلوقت ام سانلا مِهف ول ❊

.مهَفلل َمَلاعلا َرقفأ ام ،هلل ❊

 ةمكِح َرثكألاو فُعضي دق ىوقألا َّنأ رّكذتلا نم َّدب ال ؛كتمكِحب موزُّللا نم َرثكأ دّكأتت نأ ةمكِحلا نم سيل ❊

.ءىِطْخُي دق

.ٌةضيرم ْزنَعلا نكلو ،ُرضخأ ىعْرملا ❊

.اهل كِمهف ىدمب ٌةنوهرم ءايشألاب ُكتقالع ❊

.ليحتسملا ىلإ اهَفلخ ُباهذلا يه ،نِكْمملا دودُح ةفرعملُ ةديحولا قيرطلا ❊

.ناميإلا ِنع ُقِرتفت ال ،ِةفرعملا ُّةبحم ❊

.مئادلا بّجعتلاو ،ةفرعملاِ مَدع ماوَد نم ُنسحأ ،لشفلاو ةبِرجتلا ُمادختسإ ❊

.ةفرعم نودب َقيبطت الو ،قيبطت نودب َةفرعم ال ؛اًعم ِنايشمي ِنامأْوت ُقيبطتلاو ةفرعملا ❊

.ريقفلا ىنِغو ،ّينغلا ُةنيز ُةفرعملا ❊

 .هل َءىطاش ال ،ٌرحب ُةفرعملا ❊

.تاوَهشلا ىلع ةرطيسلاو ةفرعملاب الإ ،دحأ ىلع ٍدحأل َلضف ال ❊

.مْهَف نودب ةفرعم كانه ُنوكت دق ❊

.ميكحلا َرْود بعلي نأ رِدقي ال ناولهبلا نكل ،ناولْهبلا َرود بَعلي نأ ميكحلا لُجرلا عسُوب ❊

.قمحألاُ ةّديسو ،ميكحلا ِلُجرلا ُةمداخُ ةورثلا ❊

.هسفنب ظعَّتٱ ِنم ُلهاجلاو ،هريغب ظعَّتٱ ِنم ميكحلا ❊

.هتوم َلبق هيلإ بَهذي ميكحلا لُجرلا ،توملا َدعب هللا ىلإ نوبهاذ سانلا ُّلك ❊
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.ِهلهج ىدم مَلعي نَم ،ُميكحلا ❊

.شاّقّنلاو لاِدجلا يف ُّرمتسيف لهاجلا امأ ،ميكحلا لُجرلا هُحِّحصُي ،ُطَلغلا ُُتبثي امدنع ❊

.اهباصِن يف َرومألا ُعَضي نم ،ُميكحلا ❊

.ّظحلا ةبوعلأ مهف ُءالهُجلا اّمأ ،ءامكُحلا ُةبوعُلأ ّظحلا ❊

.ةربِخلا َنمً ةايح اًنايحأ يواسُت ،ٍرَُّصَبت ُةظحل ❊

.ةفرعملا اهُرامث ٌ،ةرجش ملألا ❊

.ناسنإ ّلكل ٌّيعيبط ّقح َةفرعملا ّنإ ❊

.مهف ال ةفرعملا نودبو ،مهَف نودب َةفرعم ال ❊

.ماودلا ىلع ًةجِّجأتم ىْقبت نأ يغبني ةفرعملا ِّةبحم ُةلْعُش ❊

.انِسُفَنأ ىلعو ،ةايحلا ىلع ةلئسألا ُحرط ،ِةفرعملا ُةياغ ❊

.ةبرجتلا ىلع ٌةمئاق ٍةفرعم ُّلك ❊

.عوُرفلاُ ةريزغٌ ةرجش ُةفرعملا ❊

.راحْتنا ةفرعملاو ملِعلا بَلط يف ُةعانقلا ❊

.رامدلا ُردصمو ُّلِظ ُلهجلاو ،ةايحلا ُرون يه ةفرعملا ❊

.ةمكِحلا ةعادَو يف نَسحلا فّرصتلاب هَلامعأ ُِريلف ،ٌملاعو ٌميكح وه نَم ❊

.بهذلاو ةّضِفلا نم ُنسحأ ةمكِحلا ،كَحور رَسختو مَلاعلا َِحبرت ال ❊

.امامإ ُسانلا هذخّتا ،اًماجِل ةمكِحلا نم ذخّتٱ ِنَم ❊

.ةهكافلا ةطَلَس يف اهِعْضَو ُمدع يه ُةمكِحلا ؛ٌةهكاف ةروْدَنبلا نأ فِرعت نأ ،ُةفرعملا ❊

.ةفرعملا راونأب ُكبلق ايحي نلف ،ةدهاُجملا ِقدِصب َسفنلا ِلتقت مل اذإ ❊

.ةّيرحلا ُةيادب ،ِتاذلا ُةفرعم ❊

.هُديرت ام ةفرعم كيلع ّنأ ،اًمئاد رّكذت ❊

.اهَدجوأ يذلا ِيعولا كلذ ةطساوب كَلِكاشم َّلُحت نأ عيطتست ال كّنإ ❊

.تجرخ ءاعِو ِّيأ نم َكُّرُضَي الو ،َةمكِحلا ِذُخ ❊
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.مالكلا يف ُهتبغر تّلق امّلك ،ناسنإلا ُةمكِح تداز امَّلك ❊

 .ةرارملاب ِروعشلا لؤاضت وه امَّنإ ،ةمكِحلا يف مُدقتلل ُقيقدلا ُسايِْقملا ❊

.ميكحلل ًةمكِح ُضيفي ،نْوكلا يف ام ُّلك ❊

.هْقَِنتْعٱ ِلب ،رييغتلا َنِم ْفَخَت ال ❊

 ُفِّصتي ٍلُجر بناج نم ةالابماللاب روعُّشلا ىلع ،ِسامحلل ًةجيتن ُرُدصت يتلا َءاطخألا ُلِّضَُفأ ينَّنإ ❊

.ةمكحلاب

.ةرثرثلا ضَرم ّدض ٍقاو ٌلصم ُةيضايرلا ةيملعلا ُةساردلا ❊

.ّيِصَخلل ءارذعلا ةاتفلاك يه قمحألا ىلإ ميكحلا ِتاملك ّنإ ❊

.ةمكِحللُ ةّودع ةجّجأتملا ُةبغرلا ❊

.هودعب  ُّودعلا هلعفي ال ام هسفنب لهاجلا لعفي  ❊

.اّيبَغ حبْصُي اهَدجو هّنأ دقتعٱ ىتمو ،ةمكحلا نع شِّتُفي ماد ام اًميكح ناسنإلا ىقبي ❊

 .ءايْحأ ضرألا نَْطبب نورخآو ،مهتايح يف ىتْوم ،ناْفنِص سانلا ❊

 .بجي اّمم َرصْقأ اًمئاد ودبت ،ةليوط ٌةثداحم ،ُحجانلا ُجاوزلا ❊

.يُّمأ ُترتْخال ،ةّفك يف يُّمأو ،ةّفك يف ُمَلاعلا ناك ول ❊

.ةايحلا نْضِح يه ّمألا ❊

.هب ُّرثعتن لب ،هيلع ُُرثعن ال انل ُثُدحي ام َلمجأ ّنإ ❊

 .لاجِّرلا يف َءاقترا الف ،طاطحْنٱ يفُ ةأرملا نوكت ثيح ❊

.جايس نودب ناتسبلا لثم ،لاّجِر الب ةرملا ❊

 .هبايغب رعشت يذلا ُصخشلا ّهنكلو ،هدوجوب رُعشت يذلا َصخشلا سيل كتايح يف ّمهملا ُصخشلا ❊

 .مّلكتي نيح ُسِبليف لُجرلا اّمأ ،يكحت نَيح ىّرعتتُ ةأرملا ❊

 .اهَيُنُذأبُ ةأرملاو ،هنيعب ُقَشعي ُلُجَّرلا ❊

.اهل ٌّيرورَضّ يلزنملا لمعلاف ،ُةيعامتجالا ِةاتفلا ُةقبط نُكت امْهَم ❊
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.ةمْحَف ناك ولو ٌةمْحَر ،تيبلا يف لُجرلا ❊

.اقِساف ناك ولو ،ٌفيرش ّيروكذلا انِعمتجم يف لُجرلا ❊

.ةكربلا ّنهفالخ يف ّنإف ،ّنهوفلاخو ،ّنهورواش ❊

.ديحولا لُجرلا وه ُّيوقلا لُجرلا ❊

 .نهلافطأ لالخ نم هْنِبجُني ّنهنأل ،لبقتسملا يف ريكفتلا ىلع ُتارداقلا طقف ّنه ُتاهُّمألا ❊

 .ةروُكُّذلا َنم ةحْفن وه ،ةثوُنألا ةديدش ٍةأرما يف ام ُلمجأ ❊

.ُّمأ ريغ نم ُهتلوفط داعُت نأ ّىنمتأ ،ءاسنلا تارْدُقب نُيهتسي نم ❊

.ُلّلدتأ اهَدنع اًلفِط ُّلظأس ،يضراوع ُبيشملا ألم نإو يُّمأ ❊

 .ادبأ ُخيشي ال ،لامَجلا ةدهاشم ىلع ةردُقلاب ُظفتحي نَم  ❊

 الول وهو ،اًناسنإ َلُجرلا َوُعدن نأ ُزوجيأ” :)٨٨٩١-٩٨٨١( ةْميَعُن ليئاخيم ُريبكلا ّينانبللا بيدألا لوقي ❊

 اّمنإو ،ناسنإ ُفصن ةأرملا اّمنإ ؟ةأرمٱ ِتناك امل ُلجرلا الول يهو اًناسنإ َ ةأرملا وعدن نأ وأ ؟الُجر ناك املُ ةأرملا

 .نْيَدّحتم نينثالاب الا نوكي الف ُلماكلا ناسنإلا اّمأ .ناسنإ فْصن ُلجرلا

 .موي َّلك هؤانب َداعُي نأ ُّدب ال ،ٌحْرَص ُحجانلا جاوزلا ❊

حالِس نودب ءاديبلا ىلإٍ عاسك                          هل َخأ ال نم ّنإ كاخأ كاخأ ❊

.ءيش نع اًمئاد ثَحبي يذلا وه ،ُّيحلا لُجرلا ❊

.ُهتعْمشو ِتيبلا ةرْهز ُتنبلا ❊

.طئاح ّلظ الو ،لُجر ُّلِظ ❊

.نِداعَم ُلاجِّرلا ❊

.نابَجلل ُةحاُتملا ةديحولاُ ةرماُغملا وه ُجاوزلا ❊

.ةدوْقفملا ةقانألا عاونأ نم ٌعون ءايَحلا ❊

.لُجر كَّلبُقي نأ نيّدوت ُثيح يّرطعَت ❊

.هّلك َرهدلا مِئتلي ال ةلوجُّرلا ُحرُج ❊

 اهِردص ِتآبخمو اهِبلق َرارسأ اومهْفي مل نآلل مّهنكلو ،ِةأرملا ِةقيقح َكاردإ نولواحُي َءارعُّشلاو َبّاتُكلا ّنإ ❊
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 هْرُكلا تاّربكُم َتحت اهنوعضي وأ ،اهدَسج ِطوطُخ َريغ َنْوَري الف ،تاوَهَّشلا باقِن ءارو نم اهيلإ نوُرظني مهّنأل

.مالستسالٱو فْعَّضلا َريغ اهيف نوِدجي الف

 عّدصتف دّمجت جاوزلاو ،قاتعنٱف رّخبتف ،نابَوذ ُّبحلا ؛ءاوهلا يف ءابَه هُرثنيف ،َّبحملا ُقَحسي ُجاوزلا ❊

.قاقشنٱف

 ،اهرداصم اهردصيو ،اهدراوم رومألا دُروي ٌفيفع ملسُم ٌلُجرف ،ةثالث لاجٍّرلا :).م ١٣٨-٠٤٧(ّ يعمصألا ❊

 .لجر ُفصن كلذف ،هل لاُقي ام ىلإ يهتنيو ،يأرلاو ّبُّللا َلهأ رواشُي ّهنكلو ،هل َيأر ال ُرخآو .هسفن لُجر كلذف

.َدِشُرملا عيطُي الو دشُّرلل رِمتأي الو هل َيأر ال ،ٌرئاب ٌرئاح ُرخأو

الومُخو ًةلاهَج ُلاجرلا عَضَر               ةّيُمأ يف ْنأَشن ُءاسنلا اذإو ❊

.لُجرلا يف ٌةليضفو ،ةأرملا يف ٌلامج ُءايَحلا ❊

.رايتخٱ ُةلأسم اذهف ،اقولَخ نوكت نأ نكلو ،رمُعلاب اذهف ،اًلُجر نوكت نأو ،ةدالِولاب اذهف ،اًرَكَذ نوكت نأ ❊

.هُتَدِعَم/هُتَدْعِم لُجرلا بلق ىلإ ُقيرطلا ❊

.ةأْجف خيشي كلذ دعب ،هُّمأ تْوم ىتح اًلفِط لُجرلا ُّلَظي ❊

.ةّفِعلا َلثم ةأرملا َرْدق َعفري ،دوجُولا يف َءيش ال ❊

.رّرحتت ْنأ ةأرملا ىلعف ،اًعمتجم َينبت نأ َتدرأ ْنإ ❊

.رسَْكني لُجرلاو ،ينْحنت ةأرملا ❊

.اهَبايث يدترت يتلا يه ،ءىطاشلا ىلع ٍةأرما َلمجأ ّنإ ❊

.هلوق ىلع اًدئاز هلعفو ،هناسل ىلع اًدئاز لجرلا َلقع ىرأ نأ يُنبجعُي :لوقي بَّلَُهملا ناك ❊

.ءاسملا يف ٌةحيبق ةأرما دجوت ال امك ،حابصلا يف ٌةليمج ةأرما دجوت ال ❊

.اُنظفحي يذلا حلملاب انّيطغي امهالكف ،ىماتي اْنيقبلُ ةأرملا الولو ُرحبلا الول ❊

.ةحلاصلا ةأرملا ةّوقل َدودح ال ❊

.اهُكاحضإ وه ،ةأرما بلق لوخُدل ٍقيرط ُرصقأ ❊

.اهلامج نم ًةيبذاج ُّدشأ ،ةأرملا ُءايَح ❊
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.اهل اًلْعَب ال ،ةأرملل اًخأ َنوكأل ُتِقلُخ ❊

.رطِع الب ٍةرهزك ،ةليضف الب ٌلامج ❊

.اهَلتق اهنم جُرخي مل نإ ،ّمُّسلاك ةأرملا بلق يف ّرسلا ❊

.عمُْستل سيلو ،َدَهاُشتل ةأرمالا ِتقلُخ ❊

 ،كِْنبا َدعب ُِكنبا يّنإف ،هاّمأ اي يعزجت ال :هلوقب اًّيزعُم هُِّمأ ىلع ُنومأملا لخدف ،بْرح يف ٌعاجُش ًىتف لِتُق ❊

.كَلثم انبا ينبَسكأ ،نبا ىلع َعزجأ ال فيك :هتباجأف

.ءاشت امك ُرذهت اهْعد ،ةمِرَه ةأرما وه ُروهمجلا ❊

ردبلاو بكاوكلا نيب ام نّاتشو                ُبكاوك ءاسنلاو ًانسُح رَْدبلا يه ❊

.اهب مامتهالا َمدع كل رِفغت ال اّهنكل ،َملُّظلاوَ ةوْسقلاُ ةأرملا كل ُرِفغت دق ❊

.قراط لِّوأل اَهبلق تحتف ،ِّبُحللُ ةأرملا ِتشّطعت اذإ ❊

.سنِج نود ،ةقيدصك ةأرملا داعبتْسٱب َريثكلا ُلجرلا ُرَسخي ❊

.دولَو مْحَرو ،ليمج ٍهجو َدّرجمُ ةأرملا ِتسيل ❊

.هَرُقبيل َروثلا اعد َلجرلا كلذ َّنأل الإ ،ًالُجر ٌروث َرََقب امو ❊

.ءاْرذع تناك ول ّتنمت ،ًالجرٌ ةأرما ِّتبحأ امّلك ❊

.اهُّمأ وه ،ايندلا يف ٍتنب ةنيز ُحاتفِم ❊

؟اهَرمأ ىّلوتي وهو ،اهِّمع ِنبال ُتنبلا ❊

.ليلذتلا ىلإ ليلدتلا نم ةئجافُم ٌةلقن ُجاوزلا ❊

.مختب بألا ةحيرو ملتب مألا ةحير ❊

.ّبِحُي نم ُلتقي ،ٍلُجر ُّلك ❊

 ال ءادلاك ٌلُجرو ،اًنايحأ هيلإ ُجاتحُي ال ءاودلاك ٌلُجرو ،هنع ىنغتسُي ال ،ءاذِغلاك ٌلُجر :تاَقبط ُثالث ُلاجِّرلا ❊

.ادبأ هيلإ جاتحُي

.ْءايزأ نوكت نأ لبق ْءايَح ةثونألاو ،ْبقل نوكت نأ لبق ْبدأ ةلوجُّرلا ❊
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.ناسِل ةرَجْمزل سيلو ،بلق ةّقرل فُعضتو ،تالَضع ةّوُق سيلو ،لْقع ةّوقل ةأرملا عَضخت ❊

.ةراَكبلا قْفَل يف َرمعلا يضقت مث ،اًّيغب قرشلا يف ُدلوتَ ةأرملا نإ ❊

.ّبُحلاُ ةربقَم َجاوزلا َّنإ ❊

.ةأرملا ُصنقي ،ُلوقلا ال ُلمعلا ❊

.ةرْهزب ولو َ،ةأرملا ِبِرضَت ال ❊

.ْكتعِبت اهتْلهاجت اذإو ،ْتبره اهتْعِبت اذإ ،ّلظلاك ةأرملا ❊

.بْلقلا بِذجتف ُةيصخشلا اّمأ ،هابتنالا ُبِذجي لامَجلا ❊

.بولُقلا رِسأت ىوقَّتلاو ،نويُعلا رِسأي لامَجلا ❊

.ءيش َّلك هنم ْتبلط ءاج اذإف ،اًجوز الإ ايندلا َنمُ ةاتفلا ُبُلطت ال ❊

.ةحئار الب ٍةرهز ىوس سيل ،ةليضف الب َلامجلا ّنإ ❊

ِ.جارِّسلا َنمِ عاعُّشلا ِةلزنمب ،ِةُّمألا َنمَ ةأرملا ّنإ ❊

.ةأرمٱ ُلوهجملا ناك ،ِةّيخيراتلا ثادحألا مظْعُم يف ❊

.لاجرلا ّدُهت ءاسنلا نإو ،لابجلا ّدُهت لاجرلا ّنإ ❊

.الّوأ كْتراتخٱ ِدقف ،كتجوز قْوذ يف نَعطت ال ❊

.هِتجوزو لُجرلا ُلثم ،َةباغلاو رئاطلا ّنإ ❊

.حاسُكلا ُهدعْقأ ولو َ،ةأرملا ديُري لُّجرلا ❊

 َعْبتأ نل :ُدلاولا باجأف ،هَجِّوزي ّمث ًالقاع هُدلو َحبصُي ّىتح ،َرظتني نأ ِءابآلا َدحأ مهُضعب حصن :َجَّوزتي ْنل ❊

.جّوزتي نل اًلِقاع حبصأ اذإ يدلو ّنإف ،َكتَحيصن

 .ةدئافلاب هَدالوأ عاب ،نْيَّدلاب جّوزت نَم ❊

.ّبَّرلا نم ٌثاريم ،َةلقاعلا ةأرملا ّنإ ❊

.ةعيبطلاو ةأرملا :نيَردصم نم ُلامجلا عِبني/َعبني/ُعبني ❊

 ،كلذ دعب اّمأ ،ُسيرعلا يغصُيو ُسورعلا مّلكتتِ جاوزلا دنعو ُ،ةاتفلا يغصُتو ُّباشلا ُمّلكتي ،ةبطِخلا ةرتف يف ❊

.ناريجلا يغصُيو ،ُةجوزلاو ُجوزلا ُمّلكتيف
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.ةّيجوزلا ةايحلا ُميحج ُموللا ❊

.ةّرم هاسنت ْنأ وه ،كِتجوز داليمِ موي رّكذتل ًةعاجن قُرُّطلا ُرثكأ ❊

.اهِجوزل لّعبتلا ُنسُح ،ةأرملا ُداهِج ❊

ْبيرأ ٍصخشب ْحّقَُلت ْمل ُمَدأاهُجوز يتلا َءاّوَح ّنأك ❊

ْبيرغ ُمزاحلا ُلِقاعلاو انُلاّهُج ضرألا يف ْتُرثك دق    

.اهبِ جوزلا ُمامتهٱ داز امَّلك ،ةجوزلا ِتخاش امَّلك ،راثآلا ُِملاع وهٍ جوز ُنسْحأ ❊

.تاّيصوصُخلا لْقنو ُبِذَكلا ،نيجوزلا نيب َةقثلا ِنافِعضُي ناْئيش ❊

.ةقادصلا مَدع لب ،ّبُحلا ُمدع سيل ،ديعس َريغ َجاوزلا لَعجي ام ❊

 ُّمِتي اذامل” :)André Maurois 1885-1967( اوروم هيردنأ ُّيسنرفلا ُبتاكلاً ةّرم لئُس :ُقالطلاو ُجاوزلا ❊

.“بابسألا ِهفتأل ُّمِتي َجاوزلا َّنأل :باجأف ؟بابسألا ِهفتأل َنآلا ُقالطلا

.ّبحلاُ ةربقمل َجاوزلا ّنإ ❊

.امهنم ُّدب ال ،لُجرلاو ةأرملا ❊

.َمصأو َءايمع نيب وه ،جاوز َلضفأ ّنإ لاُقي ❊

.لجَّرلا يف ّقتعت ام ُّبِحُت ةأرملا ❊

.ءاشت امك َسأرلا كِّرحُت يهف ،ةبقرلا ةأرملاو ةلئاعلا ُسأر لُجرلا ❊

.هَسفن ىصَخف ،هَتأرما ظيغُي نأ دارأ يذلا لجرلا ُلثم مكُلثم ❊

.اناسنإ ربتعُي ال ،اًضرأ ِكُلمي ال يذلا َلُجرلا ّنإ ❊

.لُجر ُفنأ ُهئطخُي ال ،اًليمج اًرطِع حوفت ،ةأرملا لَجخت نيح ❊

.توملا نم ُبهرأ ،ةأرملا دنع ةسونُعلا ❊

.سوساج ّلظ الو ،ةسونُعلا ران ❊

.اهُّبِحُي يتلا ةأرملا رمع رْدقب ،لجرلا رْمُع نوكي ❊

.ّىنمتي فيعضلاو ،لمعي يوقلا لُجرلا ❊

.كَسفن تهّوش دق نوكت ،هُِدجت امدنع كّنأل ،لامجلا نع ثَحبت ال ❊
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؟هَلامج هدِقُفي رعِّشلا ُحوضوأ ❊

.ةايحلاب اُنطُِبرت ةطبار ُّمهأُ ةأرملا ❊

.اهنجسيل ّىتح ،ةأرملا ىلع هصْرِح يف غلابي ،ُّيقرشلا ُلجرلا ❊

 .ميحَجلا هرواج اذإ الإ ،لُمكي ال ُميعنلاو ،ُحبُقلا هرواج اذإ الإ ميقتسي ال ،ُلامجلا ❊

.قيرطلا يف ةْرثَع كل عضُوت يتلا ةراجحلا نم َلامَجلا َعنصت نأ ُكنكُمي ❊

.أرقن نأ نود ُبتكن ،ُبرعلا نحن ❊

.يملاع َدودح ينعَت ،يتغل ُدودُح ❊

.رخآلا ِفصنلا ىنعم َّمِتيل ،هُلوقأ يّننكلو ،هل ىنعم ال كل هُلوقأ ام ُفصن ❊

.هنع اًديعب ْلحراف ،كِدلب يف ثُدحي ام َفِرعت نأ َتدرأ اذإ ❊

.بارشلا وه ُلَجألاو ،يقاسلا وه كََلفلاو ،ٌسأك ايندلا ❊

 ُلبجلا كينضُي امف ،اهمئاظعل كاوِقب ظفتحٱو ،رومألا ُرئاغص كُجِعُزت نيح كِسفن َمامِز ِْكلمإ :ديدس ٌلوق ❊

 .ِكلعن يف ُنوكتُ ةاصحلا ِلب ،هُلبقتست يذلا

.راركتلاب ُديرت ام ُلانت ،ِنالعإلاك اهّنإ ،ةعاجشلاب الو حافكلاب ال ،ّثبشتلابُ ةأرملا ُرصتنت اّمنإ ❊

.اهنوكْحَي نورخآ كانهو ،َصصِّقلا َعنصي نم كانه ❊

.ةَرَّـخَؤـُملا اـنـُـّمـَهَو ،ةَرَّـخَؤـُملا يِف ُنْحَـن ❊

 .نايسنلاو ُلوُفألا اهُريصم ،ناسللا اهرُجهي ةغل ُةّيأ ❊

.تْمصلا َملعتيل اًماع نّيتس ىلإو ،مالكلا َمّلعتيل نيماع ىلإ ةجاح يف ،َناسنإلا ّنإ ❊

.رمقلا يف َسمشلا انل بُكسٱف ،ْسأكلاك ٌدراب رمقلاو ،ةرْمخلاكٌ ةّراح سمشلا ❊

.قاّشُعلا اهَقوف ماني يتلا ّبحلا ةشْرف وه يكحلا ❊ 

.خيراتلا ُعنصت اّهنكلو ،اًجيجض َعنصت ال ،ةتماصلا ةيرثكألا ❊

.لوقنملا َنم ُحصفأ َروظنملا َّنإ ❊

.هناسل َتحت ُناسنإلا ىّفختي ❊

.ناسللا بَلسُي امدنع دبَعتسُيو رقتفي َناسنإلا ّنإ ❊
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.مالكلا ةّلق يف سْفنلا ُةِّحِصو ،ماثآلاو بونُّذلا ةّلِق يف بلقلا ةِّحصو ،ماعطلا ةّلق يف مسجلا ُةِّحص ❊

.عقاولا ِنع اًليدب مّدُقت ال ُةغللا ❊

.طبّضلاب ِهينعأ ام لوقأ نأ ُليحتسي ❊

 .ةّيرح نودب ةيطارقميد الو ،ةيطارقميد نودب لالقتسٱ الو ،لالقتسٱ نودب بيرعت الو ،بيرعت نودب َةّيوُه ال ❊

.عومدلاو ملألاُ ةدْحَو يه برعلا نيب ُةمئاقلا ةّيقيقحلا ةدْحَولا ❊

 .ةيتوصٌ ةرهاظ ٌبرعلا ❊

ُبننو ،انِريغ تانسَح نم ُمَّلعتنس ىتم ،ُبرعلا اهّيأ ❊ ؟مهِتاَلزُ ذِ

.ههجو تاحَفَصو ،هناسل تاتََلف يف رهظ الإ ،ًائيش ٌدحأ َرمْضأ ام ❊

.عادبإ ّيأل ٌلتق ُةّينيقيلا ❊

.ةمقُل ماعطلا ةّذَلو ةِملك مالكلاُ ةدُبز ❊

 .ةّجُحلا يسن ،ةعجسلا ِبلطو ،ةظفللا دّقفتب َلغتشٱ ِنم ❊

؟ءارْضخلا يضاملا لوقُح يف ُمونلا برعلل ولحَي اذامل ❊

.توكسلاب ٌدحأ ّكنبلغي الف ،مالكلاب ٌدحأ َكبلغ نإ ❊

.عادبإو ّبُح ريغب ،ًىْنبمو ًىنْعم ُ،ةايحلا امو ❊

.لوقت اّمم ليلقلا يف ،ديرت اّمم َريثكلاِ عمجإ ❊

.مالكلا يراجَم َتحت بلقلا ُنوكُس وه اضرلا ❊

.ةصاصَّرلاك ُةفداهلا ُةملكلا ❊

 .ةيموقو ةيراضح ٌةميرجف ةيبنجألا تاغللاب ُميلعتلا اّمأ ،ٌبجاو ةيبنجألا تاغللا ُميلعت ❊

 .ةمكِحلاُ زايتما وهف ،ُعامتسالا اّمأ ،ةفرعملا صاصتخٱ َنم ُمالكلا ❊

.نمزلاكّ يحطسف ُثيدحلا اّمأ ،ةيدبألاك ٌقيمع ُتمصلا ❊

.لشفلا ُّنف ُةمجرتلا ❊

 كّرحي ْدُعي مل ةّمألا فرش ىلع ناودُعلا نكل ،انتاعمتجم يف اهُدعُقي الو ايندلا ُميقي ْتنبلا ِفرش ُكاهتنإ ❊
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 .ًانكاس

.ّيناسنإلا ُطابِّرلا راهنا ،هب مازتلالاوِ مالكلا ُةيقادصِم ْتمدعنٱ اذإ ❊

 .تمصف ُلوقي ام ِهيدل ْنُكي مل َنمل ىبوط ❊

.قاروألاف تاملكلا اّمأ ،رامِّثلا يه ُلامعألا ❊

 .لماك باتك يف نورخآ هُلوقي ام ،ٍلمُج رَشَع يف َلوقأ نأُ حَمَطأ ❊

.بْرضلا لوْدج يف اكيرمأ مُْهتعضو ،ةمسِقلاب نونمُؤي َبرعلا ّنأل ❊

.ّبذعتي ٍنيجس َذاقنإَ عيطتست نل ،اهُّلك ضرألا ُتاملك ❊

.اهَقيرط اًمتح ُفِرعتس اهّنإف ،تومت نأ َلبق َكتملك ْلُق ❊

.ريثكتو ٌليلقت ،لوقلا ةفآ ❊

.يبرع وهف ةيبرعلاب مّلكت نمف ،ناسللا َنم يه اّمنإو ،ُّمأ الو ٍبأ نم مكِدحأل ُةيبرعلا ِتسيل ❊

.ةنِتن ةكَمَس نم أوسأ وه ،مألا َهتغل ُّبِحُي ال يذلا ّنإ ❊

.اهسفن ةفاقثلا يه تناك لب ،ةفاقثلل ً ةادأ برعلا ةفاقث يف ُةغللا ِنُكت مل ❊

.ّيح ٌنئاكل َةملكلا َّنإ ❊

 .كُمهف ءاسُي نأ اهب ليحتسي ،ٍةقيرطب مّلكتت نأ ُليحتسي ❊

.ةلود يف ةّتتشم ٌمَُمأ نّويبوروألاو ،ةُّمأ يف ةّقزمم ٌلَوُد برعلا ❊

 .ةريغص ٍرومأ ِفصول ،ةريبك ٍتاملك لامعتسٱ ىلع َْدتْعت ال ❊

.ةكحاضلا نُيعلا ُهُصُقنت ،ُروعأّ يناملألا ُبدألا  ❊

.ّيسايسلا لاضنلا َّلك ُدسُفي ،ةّماعو ةبخُن نيب برعلا ُماسقنإ ❊

.ةقيقحلا ُلوقي ،ٌباّذك رعاشلا ❊

 .اهمّلعتل تقولا نم يفكي ام نوِكلمي طقف ىتوملاف ،ةّتيم ةغلك َةيناملألا ةغللا َفِّنصُن نأ انيلع ❊

.ةّصاخلا ْهتلِبقو ،ةّماعلا ْهتمِهف ام وه ،كل لوقأ ينْعد :لاقف ُرِّكُفأ ُتلعجف ؟ةغالبلا ام :نومأملا لاق ❊

 .ىنبملا َمامأ ةراّيس ةئام نم َرثكأل عّستي ،“فقوم” اهل فاصنإلل ةيبرعلا ةعماجلا ❊
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 .ةغللا حور يف ُةجهللا ❊

.رفاح ىلع رفاح عقي دقو ،ةّداج رعِّشلا ❊

.رعِش تيب لوق نم ،ّيلع َلهسأ ،ٍسرِض ُْعزن ناك اّمبرلو ❊

.ضيرقلا نود ضيرجلا لاح ❊

 .ام اًعون اًفلتخم ًامَلاع كردنسف ،ةفلتخم ةغلب اْنثّدحت ْنإ ❊

.توكسلا نسحُي ال نَم ،هنم ىقشألاو ،مالكلا ُنِسْحُي ال نَم ٌّيقش  ❊

رعاشب انأ امو ٌماّظن انأ ْلقفهريُثتً ىنعمب رُعشت مل َتنأ اذإ ❊

.قرشلا اذه يف مكُناميإو مُكتيرح ،مكُتدارإ بلسُت نأ اوحمست ال ،مكّتيقرش ىلع اوظفاح ❊

.مَّلكتت نأ نم َرثكأ عمتسا ❊

يتافَدَص نع َصاّوغلا اولأس لهف                    ٌنماك ُّردلا هئاشحأ يف ُرحبلا انأ ❊

.ءىِطخُت الف بيصُتو ،ءىِطُبت الف َلوقت نأ :لاقف ؟ةغالبلا ام :راحُصل ُةيواعم لاق ❊

.ةرثرثلا اُهتنحِم ،ٌمُمأ كانه ❊

مالقألاُ ةرمخ بلقلا ُمدف           هنم كَرعِش ِقسٱو َبلقلاِ حرجإ ❊

.كلذ لعِف ىلع ٌرداق هَدحو تْمصلا ؛هَحيرتو ناسنإلا بلق يف اّمع فِّفخت نأ ،اًدبأ تاملكلل نكُمي ال ❊

.امئاد ًةليمج ةقداصلا ُتاملكلا تسيلو ،اًمئاد ًةيقيقح ُةليمجلا تاملكلا ِتسيل ❊

.اهُطسبأ اهَلمجأو تاغللاَ عسوأ ّنإ ❊

.سانلا عم نوكت امدنع كتاملكبو ،اديحو ُنوكت امدنع كراكفأب َّمتها ❊

.اُثبخ اذإ امهنم َثبخأ الو ،اباط اذإ بلقلاو ناسللا َنم َبيطأ َءيش ال ❊

.يدلبب سيل ،شيعلا ةمقُل يل نَمضي ال ٌدلب ❊

 نودلَخ نبا ةمّدقُم يف ءاج ام ضعب نم ُلَجخأ ّينكلو ؛فيلأتلا َْديق تلاز ام يهف ،يّتيوُه نم ُلَجخأ ال ❊

)١٤٠٦-١٣٣٢(. 

 ّضغو ،بلقلا ءاقنو دْصقلا ةمالسو ،مالكلا نيلو ،ةماستبالا لْذبو ،ةرابِعلا فطُلك َبولقلا ُقِرتخي َءيش ال ❊

.تالَّزلا ِنع فْرطلا
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.انُحارِج يه اّمنإو ،انَدودح تسيل انُدودح ❊

.رِطُمت الو ًابُحُس ِقلطُن ،رِمُثن الو اًمالك رِهُزن انلز ام ❊

 زيلكنإلا تام اذإ :ةيخيراتلا َهتلمج لاقف بوعشلاب هيأر نعً ةّرم )١٩٦٥-١٨٧٤( لشترشت نوتسْنِو لئُس ❊

 تومي نايلِّطلا تام اذإو ،ىنِغلا تومي ناكيرمألا تام اذإو ،مالسلا تومي سورلا تام اذإو ،ُةسايسلا ُتومت

 .ةنايِخلا ُتومت ُبرعلا تام اذإو ،ةّوقلا تومت ناملألا تام اذإو ،ُقْوذلا تومي  نويسنرفلا تام اذإو ،ناميإلا

.اّقح ةيهانتم ال اهءادصأ ّنأ الإ ،قطُّنلا َةلهسوً ةريصق نوكت نأ نكُمي ،ةفيطل ٌتاملك ❊

احْبذ َلوقلا عْبتأو ىّمس رّاز                 ـجلاك لعِفلا ُّءيس لوقلا ُنسُح ❊

.صّلقتيو هُريبعت ُصّخلتي ،هُتاملك ّلِقت ُناسنإلا ُربك امّلك ❊

.ةغراف ةقعْلِمب كُمِعطُي ،َلوسعملا مالكلا كُعِمسُي نم ❊

.مفلا مّلكتي ،بلقلا ةلْضَف نِم ❊

.ّانف َءاغصإلا ِلعجٱف ،ٌنف لوقلا َضعب ّنإ ❊

.هَركي امب هنع ُسانلا مّلكت ،ّبِحُي امب هسفن نع مّلكت نم ❊

 .ةيفاقثلا ةّيوُهلا َدامِع ىقبت نأ ُبجي ةغللا ❊

.هانْهِركل داع ولو ،َبهذ هّنأل يضاملا ُّبِحُن نحن ❊

 .ميظع بعشو ميظع ّبُح نودب ،ةميظع ةغلل َدوجو ال ❊

.هَُرطَخ ٌميظع ،هُمْرِج ٌريغص ،هُليلدو هُنامُجُْرتو بلقلا ُلوسَر وه ناسللا ❊

  .نانِّسلا ِزْخوك ِناسللا ُنَْعط ❊

!ْفَخت ال َتلق اذإو ،لُقت ال َتفِخ اذإ ❊

 .ناسللا َنم لب ،بَسَّنلا َنم تسيل َةبورُعلا ❊

.ارارِم مالكلا ىلع ُتمِدن ْنكلو ً،ةّرم يتوكُس ىلع ُتمِدن ام ❊

.مَلاعلا ُْرطِع ُرعِّشلا ❊

.لمَعلا َعم الإ ،لْوقلا يف َريخ ال ❊
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.تنأ نَم ىرأ ّىتح ،ْمّلكت اذه اي ❊

.كسفن يف ام َقوفو ،لوقت ام نود انأ ❊

.نّيبلا َّقحلا ُِبلغي نّيللا ُمالكلا ❊

.تُمو اهْلُقف ،ٌتوم تمصلاو ،ٌتوم لوقلا ❊

.رَجشلا قارْوأك تطقاست فيرخلا ُتاملك ❊

.بيئكلا حورلا ُةخرصو ،روعشلا ُمف ُرْعِّشلا ❊

.ةيرحلا ىلع مئاد ٌحاتفنٱ رْعِّشلا ❊

.ةيموقلا ةيوغللا هتْيُنبب ُدّدحتي ،مَلاعلل ِّيحلا ءرملا َكاردإ ّنإ ❊

.انَْحط ىرأ الو ،ًةعجْعج ُعمسأ ❊

.ةريصقلا ديلا ىلع ٌةلالد ُليوطلا ناسللا ❊

.ناسل نم نْجِس لُوطب َّقحأ ٌءيش سيل ❊

.اهُحاتفِم ناسللاو ،اهُلافقأ ُهافِشلاو ٌةيعوأ بولقلا ❊

.ُهَتَبذَع تنالو هيشاوح تّقر ،ناسللا ُبيلقت ُرثك اذإ ❊

.لاُقي ام ىلإ ُرظنٱ ِلب ،لاق نّمع ْلسَت ال ❊

مارِك ّيلع اّونَض نإو يلهأو                 ٌةزيزع َّيلع تراج نإو يدالب ❊

.ّلَمي ملو ّلدو ،ّلجو ّلق ام مالكلا ُريخ ❊

يبراقأ نَيملاعلا ُّلكو يدالب             اهُّلكف باُرت نم يلْصأ ناك اذإ ❊

.ماظِعلا رِسكي ّهنكل ،اًماظِع سيل ناسللا  ❊

 .ةرِّحصتُم ةغل يه ،ةروع ثينأتلا َءاتو ً،ةروع ةوسنلا َنون ُربتعَت ةغل ُّلك ❊

.هُؤطخ ُرثك ،هُمالك ُرثك نم ❊

.َّقحلا قفاو ام ،لاوْقألا ُنسحأ ❊

.انيحط ّرفُوت ال ُةعَجْعَجلا ❊

.لتاُقت كّنأ هانعم ،مّلكتت ْنأ ❊
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؟رحتنيو انيّكِس ُّلتسي ال ،خيشي نيح رعِّشلا اذامل ❊

.اقِبَل اًثّدحتم نكتل اًّديج اًعمتسم نُك ❊

.لِمهُت الو ،لِهُمت ُبوعشلا ❊

.بدألا دلُوي ،هَدحو حرُجلا َنم ❊

.هل َناكم ال ،ىنعملا ىلع ُنميهُي يذلا ُظفللا ❊

.ناسنإ ةقيقحلا يف ٍناسل ُّلك ❊

 .رورُّشلا ُرثكأ أدبت ناسللا َنم ❊

.نُْذألا ىلإ هنم َعرسأ ،بلقلا ىلإ ناك ام رعِّشلا ُنسْحأ ❊

.ةيضق لدْعأ يف نيماحملاُ أوسأ ،نوينيطسلفلٱ ُمتنأ ❊

.نايسِّنلا اهُقَحلي ناسللا ُتاملك ❊

.ةرابِعلا ِتقاض ،ايؤرلا ِتعسّتا امّلك ❊

.تومت اهِضرأ َجراخ ُةغللا ❊

.غرافلا مفلا يف الإ ،كّرحتي ال ناسللا ❊

ُرعش هل َلاُقي نأ اًقيلخ سيلفهِعامس َدنع َْكُززهي مل ُرعِّشلا اذإ ❊

تاــــــــغُلّ زــعبٍ ماوـْـــقأ ُّزع مـــكوًةـْعنَمو ًاّزـع ِبْرــغلا لاجِِرـــل ىَرأ ❊

.ةزهاج ةغيص ّلكب ُةحاطإلاو ،لوهجملا ُجولو عادبإلا ❊

.خارُصلا ُعفتري ُقطنملا بيغي امدنع ❊

.ًىنعمو ًىنبم ،ناهجو ةظْفل ّلكل ❊

.انثاُرت ُعَدوتْسُم يهل ،اَنتغل نإ ❊

.ظافلألاب بعالتي ،ٍّيِفَرِح ىوس سيل ،عوبطملا ُريغ رعاّشلا ❊

ُمَجَع اهُكولم ٌبرع ُِحلُفتامو كوُلملاب ُسانلا اّمنإو ❊

.ديلا ُناسِل ُّطخلا ❊

.ّلحمضت وأ ُهتبيه ديزت نأ نيب :نيتنثٱ نيب ناك ،مّلكت اذإف ،ملّكتي ّىتح ُهتبِه الإ اًدحأ ُتيأر ام ❊
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.هُمَلعي نم ىلع ةراجِحلا مْضق نم ُّّدشأ رعِّشلا ُلوق ❊

.ديهش ُرْجأ هلف ،ٍبارعإب َنآرقلا أرق نم ❊

هُبِذَك هقْدِص نع ينغُي رعشلاو       مكقطنم َدودُح انومتفّلك ❊

ءاجْرع ٌةلمن ،رصعلا ُبضغ       هيف سيل ٍرصاعم رعِش ُّلك ❊

.هناـــسِل ةحاـــصَف يـــف ءْرــَـملا لاـــمَج ❊

 رتويبمكلاو ويديڤلاو نويزفلتلاو نوفلتلاو سكافلا نم اًلك زواجتيس يذلا زاهجلا كلذ ُمسا نوكيس اذام ❊

؟ويدارلاو

!رانلل حيرلا َقانِع ينيقناع ❊

تُكسأو يّدخ َقوف يّفك ُعضو هل                يتليح َلَضفأ ناك يب ام ّدتشٱ اذإ ❊

.ّيبغلا ُناسل اهُلقانتي ،حورلا َةغل ىرأ نأ ّيلع ّزِعي ❊

 ةيعوضوملا نع اندعُبو ،انّتيبصعو انعّرستو انلاجتراب ،اهنع انريبعت ءوسب انَعئاور هّوشُن ،قرشلا يف اّننكلو ❊

.ةيقطنملاو

.مئاد لُعافت يف َةيماعلاو ىحصُفلا َّنإ ❊

.هجولا يف ّيِرَدُجلا راثآ نم ُحبقأ نحللا ❊

.ًةْبذع هاركِذ تراص ،ًابعص هُلامتحٱ ناك ام ❊

.رهاظلا يف لقعلا تارَمث ُّصخأ ُقطنلا ❊

.هلو هيلع مُكحٱف ،ةحاصَفلا نم هُعقوم فيكو ،ِهِدروُم َلاح ْلّمأت لب ،هُعمست ام ّلك ىلإ َدُلخت نأ كاّيإ ❊

.ثّدحتلا كتمّلع يتلا كُّمأ عم ،كِمالكَ ةّدِح مدختست ال ❊

 .ديحولا َضرغلا يه نُكت مل نإ ،رعشلل ُّيسيئرلا ضرغلا يه َةْعُتملا ّنإ ❊

.مهَلمع دقتنيو يتأي مث ،نولعفي نيرخآلا ُعَدي هنأ ،قرشلا لكاشم نم ليق ❊

؟هَبذكأ رعِّشلا ُلمجأ اًمئاد ْنُكي مَلأ ❊

ُبولق انيفو نٌُيْعأ انلف    انْقِشَع انرظن اذإ ٌموق ُنْحن ❊
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.هسفن يف ًىنعم ىلع ّلد ام ُمسالا ❊

.ةّصاخلا هتيِضرو ،ةّماعلا ْهتمِهف ام ةغالبلا ❊

 ِهِقَلْقَل ةنوؤم يفُك نَم” معلص هللا لوسر لوق ىلإ ىرت الأ ؛رمألا رثكأ يف ةّدشو ،ّرش ِّلكل ٌببس ُمالكلا ❊

.جْرفلا بذبذلاو نطبلا بقبقلاو ناسللا قلقللاف ،“ّةنجلا لخد هَِبْذَبذو هِبَْقبَقو

ُلومْحَم اهِروهظ َقوف ُءاملاوُأََمظلا اهُُلتقي ءاْدَيبلا يف ِسيعلاك ❊

 .اهتاداعو اهسبالمبً ةّرُح نوكت نأُ عيطتست ال ،اهّتيلقعو اهحورب ةَدبْعتسملا َةُّمألا ّنإ ❊

.ةثارِولاب ُشيوارد انُريهامج ❊

.ةايحلل اًّقِحتسمو اًقداص ُهُبدأ ُحِبصُي ٍذئدنعو ،ِهِيعو َقالطإ ُنّانفلاَ عيطتسي ْنأ ُعادبإلا ❊

.نايرُع ٌقدِص تْمصلا ُّرشو ،ءيرب ٌْبذِك/ٌبِذَك مالكلا ُريخ ❊

 ُظفللاو اًفيرش ىنعملا ناك اذإف ...هظْفل رهاظ يفُ هانعمو ،هِريثك نع كينْغُي هُليلق ناك ام ،مالكلا ُنسحأو ❊

 بولقلا يف َعنص ،فّلكتلا نع اًنوصم ،لالتخالٱ ِنع اًهََّزنُمو ،هاركتسالا ِنع اًديعب عبطلاَ حيحص ناكو ،اغيلب

.ةميركلا ةبرُّتلا يف ْثيغلا َعينص

.رعاشلا وه هَدحو بلقلاو ،َرْعِّشلا ُمظني ُلقعلا ❊

.ٌلقاعف هْيتفش ُطباضلا اّمأ ،ةيصْعم نم ولخت ال مالكلا ةرثك ❊

.هنِهاوع ىلع مالكلاب يمْري ُعوبطملا رعاشلا ❊

ُناسل كيلع ٍةحراج ّلكلفاهَّلك َحراوجلاو كَناسل ْظفْحإ ❊

نانِس مالكلاو روصَه ٌْثيلهّنإف َتعطتسٱ ام كَناسل نُزخٱو    

مالكلا ءاد نم كل  ٌريخ تْمصلا ءادب ْتُم ❊

.هلِبقتست ضْرأ ىلإ جاتحي ،روُذبلاك مالكلا ❊

.تْمصلا ُسانلا ينمّلعو ،َمالكلا يلهأ ينَمَّلع ❊

.هلوقن ام انيدل ُنوكي ال امدنع ،مالكلا ليطُن اّننإ ❊

.ماعطلل ةبسنلاب حِلملاك ،مالكلل ةبسنلاب َُلثملا ❊

.امالك ٍلوق ّلك سيلو ،ٌلوقٍ مالك ّلك ❊
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.ناقّفتي ال ُمالكلاو ةحارلا ❊

.ناسنإلا هب ُقدرشتي نيح ،تومي مالكلا ❊

.ةبولغم ةبولغملا ةمألا ةغلو ،ٌةبلاغ ةبلاغلا ةُّمألا ُةغل ❊

.نْزُحلا تاغل ُردجأ تمصلا ❊

.فِرعأ ال :لوقأ :ةعرسب ةباجإلا ىلع ٌرداق يّنأل ،حايترالاب ُترعش ❊

.ىُري ال رجنَخ ةملكلا ❊

.ءافَعُّضلا سوماق يف الإ ،“ليحتسُم” ةملكل َدوجو ال ❊

.ىنعملا “ّدق” ىلع َنوكت نأ ةملكلا ىلع ❊

.فورُح ريغ نم ،ٌةفورعم ةملك ةماستبالا ❊

.بولقلا ّلكل ٍرورمُ ةريشأت ةّبيطلا ةملكلا ❊

.ناسنالا َةفرعم هّوشُت ،ناسل ىلإ ناسل نم ُةلوقنملا ةملكلا ❊

.ناصْح ىوستب اهحرطم يف ةملكلا ❊

.ِبلاغلا ةغلب ٌعَلوم ُبولغملا ❊

.لثملا لوقي ،نّنجتب ةملكو نّنحتب ةملك ❊

.ناّجملاب تبِهُو يتلا ُةملكلا َعاُبت نأ ِْبجي ال ❊

.ةيئابَرْهَكلا ةملكلا نم ىوقأ ُةعوبطملا ةملكلا ❊

.طقف نَيعماس ال ،ةملكلاب نَيلماع اونوك ❊

.َحزمأ ْتنك :ةِملك َءارو ةقيقحلا َنم ٌريثك ❊

.ضومُغلاب ينمّهتت الف ،يتاملكل تسيل كَْنُذأ ّلعلو ،ٌنُُذأ ةِملك ّلكل ❊

تاغلّ زعب ماوقأ ُّزع مكو           ًةْعنَمو ًاّزِع بْرغلا ِلاجِرل ىرأ ❊

.ةيبرعلا تامَّلسملا نم ِريثكلا رييغت نم َّدب ال ❊

.ضرألا ىلع َهنطو مِرُح نَم يوَْؤي ،ٌّيحور ٌنطو َةّيموقلا ةغللا نإ ❊

.ةكئالملا حاوْرأل اًداسجأ الإ تسيل ،ِةيناسنإلا ةغللا فورح ❊
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.َهبلق ُِجلي كلذف هِتغلب هتمّلك نإو ،هسأر لُخدي اذهف اهُمهفي ةغلب ،ام صخش عم تمَّلكت اذإ ❊

.نايسِّنلا رزُج ىلإ مالسب اهب ُزِفقأ ٌةَّلظِم ةغللا ❊

.مهِضوهنب ُضَهنتو ،اِهلهأ ةعْجهب ةغللا ُعَجهت ❊

.ةنْنيَد ةيبرعلاو ،ةوْينَد ةيبرغلا ةثادحلا ❊

انوغتبت ام لكب متْدّدج نإمكيلع ّنِضت ال داضلا ةغل ❊

.ناميإو ٍّبح ةلأسم يه ،ٍةغل ةّيأ َمُّلعت ّنإ ❊

.ديدجتلاُ ةروث أدبت ةغللا َنم ❊

 اهترضُخ ىلع ظافحلل لَمعي مل اذإ ُتومتو ُبُِدجَتو ،هْمعطُت مل اذإ ُعوجي ،ضرألاك ناسنإلل ةبسنلاب ةغللا ❊

.اهتراضَنو

.ممألا نيب اهِتلود ةلزنملٌ ةروص تاغللا نيب اَهتلزنم ّنإو ،اِهلهأ ةبَلغب ةغللا َةبَلغ َّنإ ❊

.اًسايق ةّلدألاب كردتسُت ،ةغللاَ عيمج ّنأ يعّدن نأ ،هللاَ ذاعمو ❊

 نم َرثكأ نيدلا َلُجر سّدقتو ،لوقُعلا لبق لوُصألا مرتحتو ،مارحلا نم َرثكأ َبيعلا ىشخت َسانلا َتيأر اذإ ❊

.ةيبرعلا لودلا يف كب اًلهأف ،هِسفن نيدلا

.ّقبطُت ال ْتمِهف نإو ،مهفت ال تأرق نإو ،أرقت ال ٌةّمأ برعلا ❊

.اهب سيل ام فراعملاو مولعلا نم اهب َدّدجتي نأو ،ّريغتت نأ برعلا دالبل ّدب ال ❊

.ةغللا يه ةيقيقحلا ّمألاو ،مألا ُةغل تيّمُس كلذلو ،اهمّلكتي يتلا ةغللا ُنبٱ ناسنإلا ❊

 ،ّودعلا َديك ّدرت ،قيدصلا رْزأ ّدُشت ،دِّدُبت الو نوصت ،دِّدهُت الو يمحَت ىربُك ةيبرع ةلود ةماقإ ىلإ انُليبس ❊

.دُدْؤُسو ّةزِع يف ،دحاو مَلَع اهيلع فرفُري

.لاجِترٱو ٌةهادب برعلل ام ّلك ❊

.َتمصلا هِميلعت يف هرمع َةيقب ُةّيبرعلا ُةمظنألا يضقتو ،َقْطُّنلا ىلوألا هتاونَس يف ُّيبرعلا ناسنإلا ُمّلعتي ❊

.ءاضَقلا ماكْحأو كامْسألاو موحللا :ةثالث ّيبرعلا مَلاعلا يف ُتادّمجملا ❊

.رَغِّصلا ُذنمَ ةرارملا هعّرجتل َ،ةوالحلا قَشعي ّيبرعلا ❊

.ّيبرعلا َلقعلا باصأ ٌضرم ،ثارُّتلاُ ةدابِع ❊
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.ّيبرعلا عمتجملل ُّرملا ءاودلا يه ةحارصلا ❊

.اهيطتمت ىندأ ٍةقبط نع ثَحبت ،ةيعامتجٱ ٍةقبط لك ❊

.ةيبرعلا مّلعت ٍلساكتم وأ ،َقمحأل نِكُمي ال ❊

.مّدقتلا اودارأ اذإ ،مهيدلً ةزيرغ َََََماظنلا اولعجي نأ برعلا ىلع ❊

 ِنع ّتفكف تِزجعو نيتظفللا نيتاه بيرعت يف ُةيبرعلا ةيوغللاُ عماجملا ِتراح :ةيبرعلا عماجملاو ميرك سيآلا ❊

 قرشملا يف .ةّراحلا دالبلا يف هنم ،ةدرابلا دالبلا يف اًراشتنا ُرثكأ ميرك سيآلا نأ ظحالملا َنم .ثحبلا

 َرْصِم يف .“ديلجلا” اهانعم ،لصألا ُ ةيسراف ٌةظفل هذهو ،“ةظوبلا”ـب لكألا نم نوللا اذه ىّمسُي ،يبرعلا

 وأ ،ةيكرتلا “ةمردندلا” هيلع قلطُي انايحأو ،اضيأ “ديلجلا” اهانعمو ةيلاطيإ ةملكلا هذهو ،“يتاليجلا” ىّمسُي

 ام َلصأ نأ ركُذيو .ةيسنرفلا “سالچ” يه ةلمعتسملا ةملكلاف يبرعلا برغملا يف اّمأ .ةيزيلجنإلا ميرك سيآلا

.ايلاطيإ هانركذ

بَكُّرلا ِتصاغ ىتح ُْبطخلا ىمط دقف    برعلا اهّيأ اوقيفتسٱو اوّهبنت ❊

.ازبُخ مِعطُت ال ،يبرعلا نطولا يف ةملكلا ❊

 تسيل ،ِتاداعلاو َميِقلا نأب ،ريهامجلا عانقإ ُةيفيك ،َنهارلا َّيبرعلا رْكِفلا هِجاُوت يتلا ةريبكلا لكاشملا َنم ❊

.تقولا رورمب لّدبتلاو لّوحتلل ٌةعضاخ يه اّمناو ،ةيئاهن تسيلو ًةقْلطُم

.ةيضق لدعأل ،نَيماحُم ُلشفأ َبرعلا ّنإ لاُقي ❊

 ،ءىراقلا يزيزع اهنم دوصقملاو ،ُحلاصلا فلسلا اهلمعتسا ٍةيبرع تاملك ُثالث ،جركلاو شطيرقاو طيرجم ❊

.ةيسورلا ايجروج يلاهأو ،تيرك ةريزجو ،اينابسإ ةمصاع ديردم

.لاضُعلا برعلا ُضرم ُءايْمعلا ةعاطلا ❊

.برعلا ةغل ثُلث بهذل ،قدزرفلا ُرعِش الول ❊

.برعلا ُناجيت مئامعلا ❊

.اهنع ًةباين َبورحلا ِتضاخو اهئادعأ تاينمأ قيقحتب تّلفكت برعلا ريغ ًةُّمأ فِرعأ ال ❊

 ،ةلاصألا ىلع ظافحلل ديحولا ُليبسلا وه ،راكتبالاو َديدجتلا ّنأ ،اًّديج اوُعَي نأ نيعمجأ برعلا ىلع ❊
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.سكعلا ال ةيصوصخلاو

 ،دلبلا َةغل نولهجي مهَرثكأ ّنإ … ةميزهلا ِهجو ىوس نوّلثمي ال ،ةيبرعلا ةيسامولبدلا تائيهلا دارفأ َرثكأ َّنإ ❊

.هيف مَهتلود اولِّثمي نأ ضرتُفي يذلا

.ةيبرعلا ةغللا ُفِرعي ال وهو ،ةفسلفلا يف ثَحبي نأ ُديري نمل ُبَجْعأ ❊

.ةصْقنِم لاعِفلا ىلع لاقملا لضفو ،ةمُركم لاقملا ىلع لاعِفلا ُلْضف :برعلا مالك نم ❊

.لحاسلا ىلع اهيَنب ُمظعمو ،ٌرحب ُةيبرعلا ُةغللا ❊

.ةيسرافلاب حَدُْمأ نأ نم ،يل ٌريخ ةيبرعلاب ىجُْهأ نإل هللاو :يسراف وهو يمزراوخلا لاق ❊

.اهناطوأ نع ةيبرعلا بوعشلا ءاهلإل تعُرتخا مدَقلا ةرُك ❊

  .ّيبرع َرعشلا نإف ،رعشلا يف اورظناف ،نآرقلا نم ٌءيش َمجعنا اذإ ❊

.ءاشنإلا وه برعلا ُهديجُي يذلا ديحولا ءيشلا ❊

.ةيبرعلا ةمظنألا ّلك بولق نمُ أفدأ خيشلا لبج ُجولث ❊

.هللا ءايلوأ راعِش رْقفلا ❊

.لقعلا ُمدع ةقافلا ُّدشأ ❊

 .لقعلا ىوس َمامإ ال ،ُّنظلا َبذك ❊

.ريدقتلاو لْدعلاو ّبحلل لب ،زبُخلل سيل ،مَلاعلا يف عوجلا نم ُريثكلا كانه ❊

.ةبيطلاو ةطاسبلا :ِناّيلزأ ِنادفار ةداعسلل ❊

 .ّرشلاو ريخلا ةفرعم يه ةداعسلا ❊

 .هُمعطُي نَم الإ ،قيدص نم هل سيل ُعوجلا ❊

 .ريكفتلا نوعيطتسي ال نمُ ةداعس ةيلستلا ❊

.اضرأ عرزي وأ ،الفط يّبُري وأ ،انْحل ُعَضي وأ ،الزنم ينبي هارت ديعسلا قولخملا ❊

.أدبت نأ لبق اًثالث رّكف ،َحجنت يك ❊

.اهل َتوص ال ُ،ةديعسلا تويبلا ❊
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.ىرخأ ٌةبيصم ،ةبيصملا دنع ُعزجلا

.ةقيقد ةّذللا ُةعاسو ،ٌةعاس ملألا ةقيقد ❊

.اًّظح كنم ُّلقأ وه نمل ،كِتداعس نع ِكحت ال ❊

!هتافو موي لبق ،ٌديعس هنأ ناسنا نع ْلُقت ال ❊

.مْقُعلا ملأ نم ،ُّرمأو ُّدشأ بصَخلا ُملأ ❊

.ءيش ّلك نم َنسحلا بناجلا ىرت نأ عيطتست كّنأل نكلو ،ماُري ام ىلع ءيش َّلك ّنأل سيل ،اًديعس نُك ❊

 .ةديدع ةطشنأل ّيعرفٌ َجتنُم ،ةّماع ةروصب يهف ،اهنع ثحبلا قيرط نع ةداعسلا ُقيقحت ُّمِتي ال  ❊

 .حالِس ُباتكلاف ،اًباتك ْلوانت ُعئاجلا اهُّيأ  ❊

 .هتْطبغ تناك ول امك ،مهتطبِغ يف مهُكراشيو ،نيرخآلا َبهاوم رِّدُقي يذلا وه رشبلا ُدعسأ ❊

.ةملؤم ٌةّصق ،ٍحجان صخش لكل ❊

.ريثكلا بلط نم ُريقفلا اّمنإ ،َليلقلا َكلم نم ُريقفلا سيل ❊

.ّساوحلا بيذهت ىلع نيعُم ُربكأ عوجلا ❊

.اضيأ ىنغأو َدعسأ نوكت اّهنكل ،نيرخآلا لجأ نم انشِع اذإ ،َبعصأ ةايحلا نوكت ❊

 نم يبيصن ام :امئاد لأسيف حجانلا ُريغ اّمأ ،ريغلا ةدعاسمل تابسانم نع اًمئاد ثَحبي ،حجانلا ناسنإلا ❊

؟اذه

.اهقيقحت نمث عفدل نيّدعتسُم نونوكيو ،اًمالحأ نومُلحي نيذلا كئالوأ ُءادعُس ❊

.ةّحصلا َعاجرتسٱ عيطتسي ال ،ملاعلا ِلام ّلك ❊

.َعبْشت ال لاملا سأرك َةطلُّسلا ّنإ ❊

.لْقعلا نم ُّزَعأ َلام الو ،لْهجلا َنم ُّدشأ َرقف ال ❊

 ةليذرلاو ،ةئيطخلاو ،َةملُّظلاو ،ةيواهلاو ،ّمنهجو ،رانلا لعجف ،ةأرملا ىلع َبِضغ هلَلا َّنإ :ءامكحلا ُدحأ لوقي ❊

.ةرّكذم ًءامسأ َحالصلاو ،رونلاو ،سودرِفلاو ،ميعنلا لعجو ،ةّثنؤم ءامسأ

.لهجلاك َرقف الو ،لقعلاك ىنِغ ال ❊

.مّكحتيو مُكحي ،ِكُلمي نم ❊
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.لشفلا نم َمّلعتت نأ ُّمهألا نكل ،حاجنلاب َلفتحت نأ ٌليمج ❊

.رَْقف ُعظفأ ةدْحَولا ❊

.ةعيبطلا ةوْرث وه ُءافتكالٱ اذهف ،ليلقلاب يفتكي يذلا وه ٍصخش ىنغأ ❊

.اًّقح ُءارقف نحنف ةورثلا انيلع ْترطيس اذإ اّمأ ،اًرارحأو َءاينغأ نوكنسف ةوْرثلا ىلع نيرطيسُم ّانك اذإ ❊

 .ةداعسلا يه هذهف ،نوكن نأ ُّدون ام نوكن امدنع ❊

.لماكلا ةوْرثلا زْجعب ّينغلا رُعشي ضَرملا دنع طقف ❊

.سانلاب اًلاغشنٱ مهُّلقأ ،سانلا ُدعسأ ❊

.دعْسأ حبْصُت نأ ْلواحُت الف ،اًديعس َتنك اذإ ❊

.هَءارش ُلاملا عيطتسي ال ،ًائيش ِكلمت نأ ىلإ اًّيرث َتسل ❊

.لقعلل اًزجاح ُفيغرلا َحِبصُي نأ ىسقأ ام ❊

.بلقلا يف ٌملأ ،ٍحجان لُجر ِّلُك َءارو ❊

 .هللاَ ةدارإ مِّمُتي اهبُلطي نمف ،انل هللا اهدارأ دقو ،ةداعسلا ىلع ُلوصُحلا يه ،ةايحلا َةياغ ّنإ ❊

.نكْمُم وه ام ةفرعم يف ،ةداعسلا ُةيادب ُنُمكت ❊

 .لعفلاو ،لوقلاو ،ركفلا ُقفاوت يه ةداعسلا ❊

 .لَشفلا ىلإ قُرطلا ُرصقأ رورُغلا ❊

.ةداعسلا يف ٌّقح ٍدحأل سيل ❊

.عوجلا همْسٱ يذلا ،رصيقلا َنم اًتوربَج ُمظعأ وه ام ،مَلاعلا يف دجوي ال ❊

.بئاغ هَلقع نإف ،ٌقيقد هتيب يف سيل نم ْرِشتْست ال ❊

.ناسنإ ّلكل ٌّقحُ ةداعسلا ❊

.ةئداهلا نيعلا ُداصَح ؛لئاضفلا ُةسرامم يه ةداعسلا ❊

 لشفلا ّىتح نوكي ةميظعلا تالواحملا يف ؛ليئضلا فدهلا ِلب ،ةلكشملا وه ُلشفلا سيل ،لشفلا َنم ْفَخت ال ❊

.اليلج
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 .حاجنلا ُّرِس اذهف ،اهُلَعفت يتلا ءايشألا طسبأ يف كَحورو ،كَءاكذو ،كَلقعو ،َكبلق ْعَض ❊

.لشفلٱ ِفخت الو ةريبك اًمالحأ مُلُْحأ ❊

.حاجنلا صَُرف كل قُلخت ،ةتّقؤم ةميزه الإ ُلشفلا ام ❊

.ماودلا ىلع ءانبلا رْوط يف حاجنلل يقيرط ❊

.َميِقلا لُجر لب ،حاجنلا َلُجر حبصُت نأ لِواحُت ال ❊

.لفُقلا ّريغتي ،حاجنلا َحاتفِم دِجأ امَّلك ❊

.ّرسلا نامتِك حاجنلا ُّرِس ❊

.لشفلل طيطختلا ىلإ ُدوقي ،طيطختلا يف ُلشفلا ❊

.حاجنلاب ّعتمتلا دنع ٌةيرورض اهّنأل ،تابوعُصل هتايح يف ُناسنإلا جاتحي ❊

.ناسنإ ّلك ءاضرإ ُةلواحم وه ،لشفلا حاتفم نأ الإ ،حاجنلا َحاتفِم فِرعأ ال ❊

.“نزُحلا” عم ًةنزاوتم نُكت مل ول ،اهانعم دِقفت دق ،“ةداعسلا” ةملكلا ❊

 حُتف يذلا كلذ ىرن الو ،دَصوملا بابلا كلذ َوحن ُرظنن ام اًريثك نكلو ،ُرخآ حتُفي ةداعس ُباب دَصُوي امدنع ❊

.انَمامأ

 .ةّمج ةمدِخو ،ّمج ّبُح ةداعسلا ❊

.لمع نود نمَ ةداعس ال نكلو ،اًمئاد ةداعسلا ِبلجي ال دق ُلمعلا ❊

.عوجلا َنم اًْكتف ُّدشأ ةمْخُّتلا ❊

.ءامسلا َةعْور كل فصي نأ ،ٍعئاج نم بُلطت فيك ❊

.اهراركت مدع هّنإ ،ءاطْخألا لْعِف َمدع سيل ُحاجنلا ❊

.حاجنلا ُّرس امه ،ةايحلا يف ةطاسبلاو ربصلا ❊

.هيف شيعت يذلا طيحملل اًريسأ نوكت نأ ضُفرت امدنع يه ،حاجنلا َوحن ىلوألا ةوطُخلا ❊

.حاجنلا زارحإ يف بولطم ٌرصنُع لشفلا ؛حيحص ريغ اذهو حاجنلا ُسْكع َلشفلا ّنأ ،ُدقتعي سانلا ُمظعم ❊

. اهتهجاوم نم نّكمت عاجش ناسنإو ،ةايحلا ةهجاوم يف لِشَف ،ٍنابَج ناسنإ ىوس راحتنالا ىلع مدُْقي ال ❊
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.“نكل”و “اذإ” يتَملك ىلع يوتحي ال حاجنلا ُسوماق ❊

.كحاجن ىلع كلٌ ةداهَش كِداّسُحُ ةرثك ❊

.ةعانَقلا وه ِةداعَّسلا ُعوْبَني ❊

.ىْسنت نأ ّدب ال ،اًديعس َشيعت يك ❊

.عقاولا َعم ِتاذلا ُماجسنٱ ةداعسلا ❊

 .ةليئض ةركاذو ،ةّديج ةّحِص نم َرثكأ تسيل اهّنإ ؟ةداعسلا ام ❊

.ةداعسلا َنم هطْسِق نم َرثكأب ََرفظي نأ ُناسنإلا عيطتسي ال ❊

؟ةداعسلا ىلع لوصُحلل ىعسن انُّلك انسلَوأ ❊

رشبلا هتّلم اًمسِج راص نإف ىجُري           ٍحبَش ىوس ايندلا يفُ ةداعسلا امو ❊

.كدي ّفك ىلع ُّطُحت دق ،ًائداه ِسلجت امدنع نكلو ،كنم بُرهت اهُقحالت امدنع ،ةشاَرفلاك ةداعسلا ❊

.ةديعس ٌةياهِن ةملْؤم ةّصق لكل ❊

.لشفلا نم كفوخ نم َربكأ ،حاجنلاب ُكتبغر نوكت نأ بجي حَجنت يكل ❊

.هُسفن هِكلمت نأ يف اهُّلك ةواقشلاو ،هَسفن لجرلا ِكلمي نأ يف اهُّلك ةداعسلا ❊

.هيلع لُصحت امل ُكتجاح ةداعسلاو ،ديرت ام ُقيقحت حاجنلا ❊

.كِرضاحَ ةداعس رِّمُدي ،لبقتسملا نم َفوخلاو يضاملا َنزُح عدت ال ❊

.ةساعتلاو ةداعسلا ُردصم لْقعلا ❊

.ِكلمت ال ام يف َءاقشلا ّنكل ،ِكلمت ام يف تسيل ةداعسلا ❊

.ةرماغُم نودب َحاجن ال ❊

.ميتيف ُلَشفلا اّمأ ،بأ ُةئام هل حاجنلا ❊

.لعفت امو لوقت ام نيب ،ُمغانتلا لُصحي امدنع نوكت ةداعسلا ❊

.قَلقلا ضعبب جزتمت ام اًمئاد ةداعسلاف ،ةصلاخلا ةداعسلا هُمسٱ ءيش نم كانه سيل ❊

.ىلُعلا ىلإ َكبلق عفرٱف ،مَلاعلا اذه نم تسيل ةداعسلا ❊
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.حاجنلا ُحاتفم ةداعسلا ،ةداعسلا َحاتفِم سيل حاجنلا ❊

.هُتداعس تقّقحت ،ناسنإ ةداعس يف ّببست نم ❊

.ةداعسلا َدجن نأل انيعس نم َرثكأ ،ملألا َّبنجتن ْنأل ىعسن نحن ❊

.اّديس لاملا ْسئِبو ،اًمِداخ ُلاملا مْعِن ❊

.ةداعسلا نم كسفن ةيامح نودب ،نزحلا نم كسفن َةيامِح عيطتست ال ❊

لاحملا َنم ٌبرض   لامو ٌرعاشأ ❊

.رْمخلا ركُس نم ُّدشأ ،ىنِغلا رْكُس ❊

.ذْخألا يف ال ،ءاطعلا يف ىْربُكلا ةداعسلا ❊

.ثحبلاو رظنلاب الإ ،ُسفنلا وفصت ال ❊

.لام ُبلاطو ٍ،مْلع ُبلاط :ناَعبشي ال نانثا ❊

.كيدهت ةملكلاو كيغطي َلاملا نأل ،كيطعُي ٍلام نم كل ٌريخ ،كيخأ نم ٍةمكح ُةملك ❊

.قئاسك كَّلحم َّلُِحي نل ّهنكلو ،هيف ُبَغرت ناكم ّيأ ىلإ كذخأي ٌةليسو لاملا ❊

.نوضَرمي امدنع طقف ،فْعَّضلاو زْجعلاب ءاينغألا رُعشي ❊

.بَضغي ال ناك اذإ اًميكح نوكي ّهنكلو َنابضغ نوكي نأ عيطتسي ال يذلا ُناسنإلا وه نونجم ❊

.سانلا ةّدوم ُبْسك ،ِةمينغلا ُريخ ❊

.دساف ّديس ّهنكل ،ٌّديج مداخ لاملا ❊

.رورُّشلا لكل ٌلصأ ،لاملا َةَّبحم نإ ❊

ِلجي ال لاملا ❊ .ةيهافرب اَنتساعت شيعن نأ انل حَمسي نكل ،ةداعسلا ُبُ

.ريصَحلا ىلع ناك ولو ،ريقفلل ُريقفلا ❊

َِش ْرفَولاب ّينغلا ُدوج ُثيح                      دوج ْرزَّنلاب ريقفلا َدوج ّنإ ❊ ّحُ

.ةديحولا ءارُقفلا ُةيهافَر وه ُرثاكتلا ❊

.اّقح ُءارقف اننإف الإو ،ارارحأو َءايرثأ نوكنس ،انتوْرث ىلع انرطيس اذإ ❊

.يمالحأ ُةسورع يه رقفلاُ ةركف ❊
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اهيغطي ىنِغ نم ٌريَخ رقفلاو                     ً ةريقف نوكت نأ َُعزجت سفنلا ❊

اهيفكي ال ضرألا يف امُ عيمجف               َْتَبأ نإف ُفافَكلا وه سوفنلا ىنغو   

.بوبْحم ُريغ هّنأب روعشلاو ةدْحَولا يه ،رقفلا فانْصأُ عظَفأ ❊

.ايلُع ةغل نم اهل ّدب ال ،ايلُعلا ُراكفألا ❊

.ناسنإلا أرقي نأ ،ريكفتلا لوُُصأ نم ❊

 .تقولا نم يفكي ام يدنع نكي مل نكلو ،َرصقأ اًباطِخ َُبتكأ نأ ُتْدَدَو ❊

.نيرْكِف نيب ةفاسم ُرصقأ ،قاّفتالا ُمدع اّمبر ❊

 .ريكفتلا ىلع ؤرجن مل اذإ ديبعو ،رّكفن نأ دُِرن مل اذإ نوبِّصعتمو ،ريكفتلا ىلع َوقن مل اذإ نيناجم نحن ❊

.راكفألاب اًلوضُف رثكأ ،سانلاب اًلوضُف َّلقأ ْنُك ❊

 .راكفألا خيسرتل ُريماسم تاملكلا ❊

 .اهتاذ عم حورلا ُراوِح ريكفتلا ❊

.ريكفتلاك َملِع ال ❊

.هب رّكفي ام ُحبصُيس هنإ ؛هراكفأِ جاتِن ىوِس ُناسنإلا سيل ❊

 .أرقن ام ُِكلمن انُلعجيف ُريكفتلا اّمأ ،ةفرعملا مزاولب طقف لقعلا ّدُمت ةءارِقلا ❊

.اًتاومأ نَويحيو ًءايحأ نورِّكفملا تومي ❊

.رّكُفي ُناسنالا مّلكتي ال نَيح ❊

.ركفللٌ ةاهلَم مالكلاُ ةرثك ❊

.رخآلا نود ٍدحأل َدوجو الو ،دسَجلل ةبسنلاب حورلاك ،ةغلل ةبسنلاب ُركفلا ❊

.ءايشألا ِرغصأ نم راكفألا ُربكأ ُدَلوت دق ❊

.ريكفت نودب شيعلا َنم رطْخأ ايندلا يف سيل ❊

 ٍراكفأ البو نيرهش يلاوحٍ ماعط البو ،نيعوبسأ ءام البو ،قئاقد َعضب ءاوه الب شيعي نأ ناسنإلا عيطتسي ❊

.اهل َرصح ال ٍتاونس
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.ريفكتلا نيّكِس قِشتمي ،ريكفتلا ىلع هلَ ةردُق ال نَم ❊

.اهّلحم يف ٍةركف نم ىوقأ َءيش ال ❊

نورّكفي الو نولمْعي نيذلا ِءالؤهو ،نولَمعي الو نورّكُفي نيذلا ِءالؤه :نيفْصن ىلإ نولشافلا ُمِسقني ❊

.ادبأ 

 .ديُرت امك رّكُفي نأ ىلع َّودعلا رِبْجُت نأ وه ،تامولعملا برح يف َراصتنالا ّنإ ❊

.ادبأ نيّداج نونوكي الف راكفألا يوذ امأ ،ةليلق ٌراكفأ نيّداجلا صاخْشألا ىدل ❊

.شاقِن ُلّوأ اهُفِشكي رْكِفلا ُبويعو ،شامِق ُرتِم اهُرتسي دق مسجلا بويُع ❊

.ءيش ّلك يف ريكفتلل عّستي ال رمُعلا ❊

.ثحَب ىعُدت نيريثك نم ُةقرسلا ؛)plagiarism ،لاحتنا( ةيبدأ ٌةقرس ىّمسُت دحاو صْخش نم راكفأ ُةقِرس ❊

 .مهلوقُع لامعإ نم اًلدب ،مهتابغر وأ ،مهفواخم وأ ،مهلامآ يف نورّكفي مهّنأ وه ،سانلا مظعُم عم ُةلكشملا ❊

 .اًتاوصأ ِكلمن اّمم َرثكأ ،اًراكفأ ِكلمن اّننأ دقتعأ ❊

.لمع نودب رِّكفنو رِّكفنو ،ريكفت نودب ُلَمعن :انتايح يف لكاشملا مظْعمل ِناَببس ❊

 .لمعلا وبأ ريكفتلا ❊

 .رْكِفلا َدِسُْفت نأ كلذك ِةغللا ناكمإبف ،َةغللا ُدِسُْفي ُركفلا ناك اذإ ❊

 :نيببس نع ٌةجتان انتايح لكاشم مظعم ❊

 .ريكفت نودب لمعن نحن )١

.لمع نودب َريكفتلا مواُدن نحن )٢

.لعِف ّلك ُلْصأ وه ريكفتلا ❊

.اهُناوأ نآ ٍةركِف نم ىوقأ كانه سيل ❊

.دلبللّ يفاقثلاو َّيركفلا َخاُنملا ُحرسملا ُصِّخُلي ❊

.كلذ لجأل اًعبط ٌهوركم وهو ،ركفلا ضيرحتل ،رارقتسالا مدع نم لضفأ كانه سيل ❊
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.ةركفلا ُرِخآ لمعلا ُلّوأو ،لمعلا ُرخآ ةركفلا ُلّوأ ❊

.ةدحاو دي يف ،هريغ يأر ال يذلا ،ُيأرلاو ُفيسلا عمتجي نأ وه ،ركفلا لاجم يف ءالبلا ُّسأ ❊

 ال أرُقي ام فصنو ،أرُقي ال هرُشنن ام فصنو ،رَشُني ال هبتكن ام فصنو ،ُهبتكن ال هيف رّكفن ام َفْصِن َّنإ ❊

.هُمْهَف ُءاسُي مهُفي ام فصنو ،مهُفي

.اهيف لمعلل ةنْجَل نييعت الإ كيلع امف ،مَلاعلا يف ام ٍةركف ىلع َءاضقلا َتدرأ اذإ ❊

.ساسحإلا ىلإ ُجاتحت لب ،مْهفلا ىلإ ًابلاغ جاتحت ال ،َةليبنلا ةركفلا َّنإ ❊

 ُلماك ،هللا مَهُفيو ُكَرُدي اهيف يتلا ةقيرطلا َلوح انلَ ةركف ال ،نحن اذكهو ،ناولألا ِنع ىمعأللَ ةركِف ال ❊

.رومألا َّلك ،ةمكِحلا

 .ريكفتلا ىلع ةردُقلا ُدِقفتسف ،كْحَّضلا ىلعَ ةردُقلا َتدقف اذإ ❊

.مهراكفأب ُهوغُضَمي نأ ،ىرحألا نم ناكو ،مهسارضأب ُسانلا هُقَحْسي ام َرثكأ ام ❊

.لمعلاو ،ةملكلاو ،ةركفلا نيب ّماتلا مُغانتلا ىلإ اًمئادِ مرإ ❊

.ىمظع ٌةثراكل ريكفت ىلإ ةجاحب سيل َبعشلا نأب َلوقلا ّنإ ❊

.ديلا لوانتم يف ُتاملكلا حبصُت راكفألا ُلَشفت امدنع ❊

 .َقئاقحلا نّوبحي امم َرثكأ مهَراكفأ نّوبحُي ،اًدبأ مهراكفأ نع نوعجارتي ال نيذلا ❊

.ةّئيسٌ ةركف اهَّنأ كِرُدأ حابص لك يفو ،ةليل َّلك ٍرّخأتم تقول رَهسأ ❊

 َحجانلا نوبراحُيف برعلا اّمأ ،َحجنيل َلشافلا نومعَديو نوفقي مّهنكل ،برعلا نم ىكْذأ نّويبوروألا سيل ❊

.لشفيل

 .نْيمدق ىلع يشْمت ،ٌشوحُو نوّلتحملا ❊

.ةحوتفم ًةّمأ تحبصأف ،ةحتاف ًةُّمأ تناك ُةبيرعلا ةُّمألا ❊

.ىلوألا هِتأشن ُنطوم ،ناسنإلا ةكلمم ❊

.ُكملاع ّريغتيف كَراكفأ رِّيغ ❊

.ضرألا ْلبق ،ُضرِعلا انّمهي ٌبعش نحن ❊
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.ةيلاغ ىركذ ،ةبرُّتلا هذه نم ٍةَّرذ لك يف ❊

.ّطَحنت لب ،ُتومت ال مَُمألا ❊

.هعضْوَم نع زِشانلا ريعلاك ،هسأر طَقْسَم نع يلاجلا ❊

.مَلاعلا ِلب ،انيثأ ،ِْبجُي مل ؟َتنك نيأ ،َطارقُس اولأس ❊

.هسفن رييغت يف رّكفي َدحأ ال نكل ،مَلاعلا رييغت يف رّكفي عيمجلا ❊

 .ةبرُغلا كْعَك نم ٌريخ ،نطولا ُزبخ  ❊

 .دالبلا َجراخ ُنوكأ امدنع ،ينطوم يف يّنأب يساسحإ ُهَرَكأ ❊

.يراربلا شوحُو نم ًةيشْحو ُرثكأ َ،ةرئاجلا َةموكحلا ّنإ ❊

.اهَّلُحت نأ عيطتست يتلا تالكشملا الإ ،اهسفن ىلع ُحَرطت ال َةيرشبلا ّنإ ❊

.يأرلا يف فالخلل مهُرودص عّستت ال ،ٌموقَ ِحلُفي نل ❊

.ءاّقشألا ُِدلت ،ريبك ٌمْحَر ضرألا ❊

.مالسلا عمتجملا كلذ ىلعْ أرقاف ،ٍةايح َبولسأ حبصأو ،ام ٍعمتجُم يف ُّشِغلا ىّشفت اذإ ❊

 ةيؤرب اوّعتمتيل ذيفنتلا يف نورّخأتي نيداّلجلا ّنأ الإ ،مادعإلا مكُح رظتنت ،نويعلا ُةبوصعم بوعش كانه ❊

.اهبعُر

 .رامدلا هُريصم ،ملظلاو باصتغالا ىلعٍ مئاق نايِك ّلك

.ينطولا ديشنلاب ،نينطاوملا ُنجِس اهيفُ أَدبي يتلا َناطوألا َرثكأ ام ❊

.اهِروذُجب ُقناعتتو ،اهناصغأب ُراجشألا ُمصاختت ةباغلا يف ❊

.ةطيرخلا سيل ُنطولا ❊

ُبيسن بيرغلل ٍبيرغ ُّلكوانهاه ِنابيرغ اّنإ انتراجأ ❊

لوقعلا مهبرُقب َْتئِدصمَُهتسلاج اذإ ٌموق ❊

لوقأ ام مهنع ُّقِديومهَلوق ينومِهُْفي ال   

.اديعب ّينع ٌدعتبمف ُهبلق اّمأو ،هيتفشب ينُمِرْكُي ُبعشلا اذه ❊
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رصتنتس ّتبه اذإ َبوعشلا ّنإرشبلاِ مهفي مل نإ َرخصلا مِهُفنس ❊

.عَرزت اّمم ُلكأت ال ،ةّمأ يف َريخ ال ❊

.بيرق بيرغلل بيرغ ُّلكو ❊

.ميطللا ميتيلاب ُبيرغلا هِّبُش ❊

 .هُرادقم ّلق ،هَراد رداغ نم ❊

عَكرأ مل هسويتل يّننأ يه    يتيانِجو ينطْوم ُةبوقع يذه ❊

 .يضْرِعِل ًةنايص يضرأ ُتمِزل ❊

.شيشتْخت امو ُفاخت ،ةّمأل ُليولا ❊

.اناسْنإ َنوكت ْنأ وه مدنتو ءىِطْخُت نإف ،أطخلا نم ةمْصِعلا ِوأ لامكلا يف ُةيناسنإلا ِتسيل ❊

؟ملقلل وأ فيسلل ٌَرْبنِم  ممألا نيب ِكل له ،يتُّمأ ❊

.اهئادعأ ىلع ُنوهَت ،اهِلوقعب طِّرُفت يتلا ةّمألا ❊

.ةيناسنإلا ةمدِخ يف عِّوطتم ٌّيبرعو ،ةيبرعلا ةّمألا ةمدِخ يف ٌعّوطتُم ٌّينانبل انأ ❊

.رَّدخُم بْعش نحنف ،ةبيرعلا تايفْشتْسملا يف ْجَنبلا دوجُو نم ةمكِحلا فِرعأ ال ❊

.ّريغتلا هُّرِس مَلاع يف ،ُهتغل ّريغتت الو ،ّريغتي ال بعشل ٌليو ❊

ردقلا َبيجتسي نأ ّدب الف                   َ ةايحلا دارأ اًموي ُبعشلا اذإ ❊

ابئاصملا يسُني موقلا َثيدح ّنإف                   اوثّدَحتف ٌثداح مُكارع ام اذإ ❊

 .ران اهَرّهطُت نأ ريغ نم ،ضَهنت نأ تعاطتسٱ ٌةّمأ َةّمث سيل ❊

 ،طسوألا قرشلا يف ةيلحم ةيسايس ةلكشُم َدّرجم تسيل ّينيطسلفلا بعشلاُ ةاسأم :ّيسنرف ّيئاوِر لاق ❊

 .انتراضح بلُص يف نيلثاملا ملظلاو فنعلا ِنع َّرِّسلا ُفِشكت اهّنأل ،اًعيمج انينعَتٌ ةاسأم اهّنإ

.سوساجلاو نياخلا ىلع سود سود انبعش اي ❊

.مَلاعلا ّريغتف كَراكفأ رِّيغ ❊

.شْعنلا َءارو تراس اذإ الإ ،اهَتوص عفرت ال ٍةّمأل ٌليو ❊

.َهنطب ّبِحُي ٌبعش نحن ❊
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.ايقتلي نأ َُّدب الو ،امِهضعب نع اًمود ُبرغلاو ُقرشلا ُثحبي ❊

.رصتني ال ،هَثارت فِرعي الو ،َْفزعلاو َءانِغلا ُديجُي ال يذلا بعشلا ❊

.هوعاذأ اّرش وأ هوّرسأ اريخاوعِمس اذإ موق نم هللاب ذوعأ ❊

 ،نيناجملا ءالقُع نم ناكو ،َلولُهبلا ُتيأرف ،َرباقملا ُروزأ اًموي ُتجرخ :مهُضعب لاق :يننوباتغي ال اًموق ُسِلاُجأ ❊

 ال ُْتبِغ اذإو ،يننورِّكُذي ِةرخآلا ِنع ُتَلفَغ نإو ،يننورُِدغي ال اًموق ُسِلاُجأ :لاق ؟انه َعنصت ام :هل ُتلقف

.يننوباتغي

ريفاصعلا ُمالحأو لاغِبلا ُمسِج ٍظَلِغ نمو ٍلُوط نم مْوقلاب َسأب ال ❊

ُبَرُْضأ ٍْبنذ ّيأب ُءاذِحلا حاص مِههجوب ُءاذِحلا َبرُض اذإ موق ❊

؟ينطو ّبُحأ نأ ،نوحَمست له ❊

.هنطو يف ًابيرغ ناك نَم ،ءابرُغلا ُبرغأ ❊

.يَنطو اي كيلإ يضُفت ،بورُّدلا ُّلك ❊

.هَنطَع ىلإ ُبيجنلا قاتشي امك ،هنطو ىلإ ُبيبللا ُقاتشي ❊

.ةبرُغ ،هنطو يف ِءرملا ُرقف ❊

ابارُّتلاو ىصحلا ّىتح هنمُِكُلمأ الو بيرغلا ُءىطْوم ينطو ❊

.اهِمامغ َعيضرو ،اهماكُر نَينج ُتنك ،ةلْمر ىلإ قاتشأ ال فيك :لاق ؟كنطو ىلإ ُقاتشتأ” :ّيبارعأل ليق ❊

اكلام ُرهدلا هل يريغ ىرأ الأوهعيبأ الأ ُتيلآ ٌنطو يلو ❊

 هَرُجهي نأ مأ …  ىتحو ،بيذعتلاو ناوَهلا بورُض ّلكل ُضَّرعتي ،هنطو يف ُناسنإلا ىقبي نأ ؟ُلضفأ امهُّيأ ❊

؟مئادلا نُينحلاو ُسقطلا هُلتقي ثيح ،َرخآ ٍنطو ىلإ

.لالتحالٱ ُهْرُك وه ،يل ةبسنلاب نطولا ُّبح ❊

.كِنطو ِةحلصم ليبس يف يناعت نأ ُبجيف ،يناعُت نأ َّدب ال ناك اذإ ❊

.ةبرُغلا يف ٍرْصقب الو ،نطولا يفٍ جاجد ِّنُق يف نُكسأ نأ ّدعتسُم انأ ❊

.ّلتحم نطو يف ،هل َّقح ال نطاوملا ❊

.مهنم ُنّوكتت نيذلا ،دارفألا ُةميق يه ،ليوطلا ىدملا ىلع ةلودلا ُةميق ❊
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.ريخ يف ُءرملا نوكي ُثيح وه ،ُنطولا ❊

.ةّلِق ةّلِّذلاو ،ةّلِذ ةبرُغلا ❊

.ةموكحلا يف نيفَّظوم اوحبصأ ،ةبخُّنلا لاجِر َمظعُم ّنأ ،برعلا ُةلِضْعُم ❊

.هيف ّلظت اُنبولق نكل ،انُمادقأ هُرداغت دق يذلا ناكملا وهف ،ّهبحُن يذلا ناكملا وه ُنطولا ❊

.انطَو َكآر ،اًدحأ بِّرغُت ال ❊

ىونلا َفيراصت رُكذٱو               نطو نع بِرتغت ال ❊

ىوذ َلْصألا َقراف ام             اذإ َنصُغلا ىرت امأ   

.نطولا نوفُج نع ديعب ،اذهٍ مون ُّيأ ،مونلا ِنع يننوثّدحُي ❊

.هتيب يفو ،هئابرقأ نيبو ،هنطو يف الإ ةمارك الب ٌّيبن سيل ❊

.هل َةميق ال ،ليلذ ٍنطو يف ُملعلا ❊

لابلا ءىناه ءاخَرو ٍّةزِع يف                 ينطو ْشِعي مل نإ يغتبأ يل َشيع ال ❊

.نيقيلاب بهُذت ،نطولا ريغ يف ُةفْلألا ❊

.يعافألا َنم ولخي ال ُليمجلا ناتُسبلا ❊

.حاورألاو ءاكذلا اًضيأ لب ،داسْجألا لْصف ىلإ طقف وعدت ال ،ةقلطُمٌ ةوادع ةيرصنُعلا ❊

.انألل ّيتاذ ٌميظعت ،رخآلا ُةيناطيش ❊

.هُؤافخإ ُنِكُمي ال ،ِسمشلاك نطولا ّبُح ❊

.مَلاعلا يف هارت نأ يف بَغرت يذلا ،َرييغتلا نوكت نأ كيلع ❊

.تقولا ُّلك نطوللو ،ٌتقو ّبحلل ❊

.مهل هيطعُي رخآ ءيشو ،نيرخآلا َنم هيلع لُصحي ٌءيش ّانم ٍلكل ،ّيح ٌنئاك مَلاعلا ❊

.ينيمريو ينضُفري هب اذإف ،ينيوتحي نأ هُترظتنا ،يَنيوأي نأ ّبُحأ نطو ❊

.حور الب ٌمسج وه ،باتك الب ٌتيب ❊

!ِْدجتْ أرقٱو ،نُكت ُبتُكأ ❊

 .ةّديج ةايحل ،ةيساسأٌ ةادأ ةءارِقلا ❊
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اباتِكلا الإ اّيفو دِجأ ْمل                  اباحِّصلا ُبتُكلاب لَّذب نَم انأ ❊

 يّمُسف ،ْرُفِظلا ميلقتك هبناج نم مِّلُق دوع وه لاقف ،هْمّهوت هل ليقف ،يردأ ال لاقف ؟ُملقلا ام ّيبارْعأل ليق ❊

 .املق

.رونلا ُظِفليو َةملُّظلا ُبَرشي ،ملقلا َنأش َبجعأ ام ❊

.أرُقي اّممُ ةدافتسالا ِلب ،ديُفي ام ةءارِق يف تسيلُ ةربِعلا ❊

.راكفأو ٌماغنأ هِملق يّقَش نيبو ،ةينافلا هذه نع ناربُج َلحترا ❊

.عْدبأ بتك نم ُّلك سيلو ،بتك اًملق لَمَح نم ُّلك سيل .❊

.ةئيربٌ ةءارق ةّمث دجوت ال ❊

.ءالقُعلا نُيتاسب ُبتُكلا ❊

.لقعلا ُلافطأ ُبتُكلا ❊

.شِطع ناسنإلا هنم بِرش امّلك حلاملا ءاملاك ةباتكلا ❊

؟أرقي اذامو أرقي اًباتك مك هلأسأ :باجأف ؟ناسنإ ىلع مُكحت فيك :وطسرأل ليق ❊

.ةظِقي ةركاذلا ىقبت ىتح ،ُةبغاشملا يه بيدألا ةفيظو ❊

.هارت نأ ةمايقلا يف كّرُسي ،ءيش َريغ كِّفكب ْبتكت ال ❊

.أرق اّمم َرثكأ بتك ،دحأ عم ثّدحتلا يف اًدبأ ُبَغرأ ال ❊

.ينطو يرتافد ،ُعيضأ يرتافد َجراخ انأ ،ُةباتكلا وه يملاع ❊

.ةيرشبلا جاتِن يف لقعلا ُةحابِس ةعلاطملا ❊

.هادي ْتبتك اـم ُرهدلا يقُبيو ،ىنفيس الإ ٍبتاـك نم امو ❊

.ْهُبطْشٱف ،اًديدش اًباجعإ ةّصاخ ةروصب ام ٌعطقم َكبجعأ اذإو ،َتبتك امَ ةءارق ْدِعأ ❊

.ىبغأ هديعُي نمو ،ٌّيبغ اًباتك ُريعُي نم ❊

.قفاُني الو ُبِذكي ال وهف ،ٍقيدص ىفوأ باتكلا ❊

.هل َنطو ال نَم ُنطو ةباتكلا ❊
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.هقباس نم َلضفأ نُكي مل نإ ،ًائيش بتكي اّلأ بتاكلا ىلع ِبجي ❊

.يلْهَج ىلعً ةذفان ُتحتف اًباتك ُتأرق امّلك ❊

.ةيعْدألاو ِتايقربلا الإ هيفُ أرقن ال ،ٌموي يتأي نأ عّقوتأ ❊

.هيف نومّلكتي اليلق نوِدجيو ،هيف نورّكفي ًائيش اوِدجي نأ ُنِكُمي ال َنوأرقي ال نيذلا ّنإ ❊

.ديهشلاِ مد ُلثِم ٌسّدقم بتاكلاِ ملق ُدادِم ❊

 .موللا َنم َوجني نأ ُهبْسحف ،اًسوماق ُّدعُي نم اّمأ ،حيدملا ىلإ اًباتك فِّلؤي نَم ُّلك ُقوتي ❊

.بتكُي لاُقي ام لك سيل ❊

 .ةيدجملا ةءارقلا يف لب ،ةءارقلا ةْرثك يفُ ةْربِعلا ِتسيل ❊

.ةّديج ٍةايحل ةيساسأٌ ةادأ ةءارقلا ❊

.ةءارقلا يف اهيضقأ ٌةعاس اهّففخُت مل ،ةنْحِم ُةّيأ اًدبأ يب ّرمت مل ❊

.أرقت ال يتلا تاعمتجملا يف فّلختلا ُزمر ةرثرثلا ❊

.رضاحلل ٌةعيْضَم يضاملا يف موزُّللا نعُ ةدئازلا ةءارقلا ❊

.ظافلألا نَيب ةديدج ٍتاقالع ةماقإ يف ،اًنايحأ بيدألا ةّمِهُم ُرصحنت ❊

.ةسّسؤم ىلإ لّوحتلاب هسفنل َحامسلا َلبقي الأ بتاكلا ىلع ُِبجي ❊

.باتكلاو ّيبرعلا نَيب ٌةقيحسٌ ةّوُه كانه ❊

 .مْسجلل ِةضايرلاك سْفنلل ُةعلاطملا  ❊

.ةاجَن ُقوط ُةباتكلا  ❊

.حالِس باتكلاف ،اًباتك ْلوانت ،ُعئاجلا اهّيأ ❊

.ملق يدي يف ماد ام ،ٌجات يسأر ىلع سيل نأ ينُريضَي ال ❊

َةنهِم تسيل ُةباتكلا ❊ .ةلاسرو عورشم اّمنإو ،ً

.ةالصلا نم ٌبرض ُةباتكلا ❊

 .اهُتايوتحمو سقطلاو ،تاناويحلاو ،ةبوطرلاو ،رانلا :ناسنإلل يتلا ءادعألا ُسفن بتُكلل ❊

!بتكُت نأب اّقح ةريدجلا ةملكلا َةباتك َبعصأ ام ❊
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.ءاقب لعِف لب ،ةيرُح لعِف يل ةبسنلاب ُةباتكلا ِدُعَت مل ❊

.حير ِلّوأ َمامأ ينْحنت ُلبانس ةطْلُّسلا ُمالقأ ❊

.ءىراقلا ُةعتُمو بتاكلا ُباذَع يه ةباتكلا ❊

.ّيلخاد ميمرتُ ةادأو ،ٍغيرفت ُةليسو اهتاذ ّدح يف ةباتكلا ❊

.يلخادلا لكآتلا ّدض ٌعافِد ةباتكلا ❊

.ءىراق فلأ نم ٌريخ ٍءىراق ّبُر ❊

.تأرق اذامو تأرق اًباتِك مك :هُلأسأ يّنإف ،ناسنإ ىلع َمُكحأ نأ ُتدرأ اذإ ❊

.اهّتيمهأو اُهتبوعص تدادْزا ِتَسِروم امّلك يتلا َ،ةديحولا َةنِهملا ُةباتكلا نوكت دق ❊

.انونجَم َدلوت نأ يف لب ،َنونُجلا َقنتعت نأ يف تسيل ةباتكلا ❊

.تاونس قرغتست ُهتباتكو ،ٍناوث َلالخ ُقِرتحي ،باتكك ُةقادصلا ❊

.ديدجلا وه ِرصانعلا ِبيترت ُبولُسأ ،اًديدج ًائيش ْلُقأ مل اولوقت ال ❊

 .ينيفكت الً ةدحاو ةايح ّنأل ُبتكلا ّبُِحأ يّننكلو ،ةايحلا يف ٌدهاز يننأل ُبتكلا ُّبُحأ ال ❊

.ينارب َملقلا ُتيََرب امّلك ❊

.كملقب كُِسَمي اًدحأ ْعدت ال ،كِتايح ِةّصقل كِتباتك دنع ❊

.ارْسُعو ًةّقِد ِنوُنفلا ُرثكأ ةّداجلا ةباتكلا ❊

؟رثكأ َلوقتل ،َّلقأ ُُبتكت ال اذامل ❊

.هتابُس نم َّصنلا ُظِقُوي يذلا وه ُدْقنلا ❊

.نيرخآلا لوقُع يف ُّهزنتلا وه ،ءايشألا ُّذلأ ❊

.مْضه نود نم لْكألا َلثم نوكت ،اًريثأت َكُرتت نأ َنودُ ةءارقلا ❊

.انيف دّمجتملا رحبلل اًسأف ُباتكلا َنوكي نأ ُبجي ❊

 .أرقتل ْشِعت الو ،َشيعتل أرقإ ،اهَدبع ال ُبتكلا َّديس نُك ❊

.ّديجلا ُءىراقلا ّديجلا باتكلا َنم ُردنأ ❊

 .اهتَءارق ُّدوأ يتلا بتُكلا ِّلكُ ةءارق يل ّىنستي نل هّنأ وه ،هيلع ُمَدنأ يذلا ُديحولا ُرمألا ❊
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 .مْضهلاو غْضملل اهُضعبو ،عْلبلل اهُضعبو ،قّوذتلل بتُكلا ُضعب ❊

َتأرق دق كّنأ ْمَلعٱف اًزيزع اًقيدص َتدقف كّنأ هأرقت يذلت باتكلا يفَ ةريخألا ةحفصلا ُِبلقت َتنأو َترعش اذإ ❊

.اعئار اًباتك

 اّننأب ُلوقلا نكُمي ٍذئدنع ،خبطملاو ،يسركلاو ،ريرسلاو ،ةلواطلاكً ةرورَض تيبلا يف ُةبتكملا حبصُت امدنع ❊

 .نيرّضحتُم اًموق انحبصأ

.مُمألاو لايجألل ثْرإ لضفأو ةنوزخملا مَلاعلاُ ةوْرث يه ُبتُكلا ❊

.نوكلا باتِك نم طقف ىلوألا َةحفصلا أرق دق نوكي هدلب الإ ري مل نم ❊

.هيف امب عافتنالاو هتءارقب يهابتلا وه يناثلاو هب ُعاتمتسالا وه ُلّوألا :ام ٍباتك ةءارقل ناعفاد كانه ❊

.هيف َشيعيل اًناكم ةباتكلا ُحبصُت ،نطو هيدل دُعي مل يذلا ناسنإلل ةبسنلاب ❊

.ومنتو َرّكفتو نِزتل لب ،هنع ثّدحتت ام َدجتل الو ،ملستو نمؤتل الو ،ّدنُفتو َضراُعتلْ أرقت ال  ❊


