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: فرح األ ضعب ةدايز
عفرلا يتلا ح يف ورمع واوو ، اهتافعاضمو ، ةئام يفو ، ةعامجلا واو دعب كاألفل

. رجلا و
ةدعاقلا

ـ: ةيلا تلا عضاوملا يف اقطن ال ةباتك فورحلا ضعب دازت
فلأ بال اهتباتكو ، ظفلت نأ نود ةئامعست ىتح اهتافعاضمو ةئام ةملك يف ـ1

. اهدوجول غوسم ،ذإال أطخ سيل
. ةيوئملا ، يوئملا ، نيئم ، نوئم ، تائم : اآلةيت تاملكلا يف دازت وال

ةلتعملا يفاألعفلا ةلعلا واو نيبو اهنيب قيرفتلل ةعامجلا واو دعب األفل دازت ـ2
. ةقرافلا األفل ىمستو . واولا اآلرخب

. موزجملا و بوصنملا عراضملا ،واألرم،و يضاملا لعفلا يف دازت
. اولوقي ،مل اولوقي ،نل اولوق ، :قاولا لثم

. وحمي ، وسري ، وجني ، وعدي : لثم يف اهتدايز مدع ىلع هيبنتلا عم
. فاضملا عمجلا واو دعب اضيأ األفل دازت وال

. ءانبلا وسدنهم رفاسو . ةسردملا وملعم رضح : لثم
ءاتب ايهتنم نكي مل ،اذإ بصن نيونت نونملا االمس رخآ يف األفل دازت ـ3

يتلا نونملا .ثملا فلأ اهقبس ةزمه األفل،وأ ىلع ةزمه ،وأ ةطوبرملا ثينأتلا
: األفل هيف دازت

. اًناصح بكري اًمداق جرالً تيأر
: األفل اهيف دازت ال يتلا ءامس األ ةلثمأ

. ًةيكذ ًةحئار تممش

. ًأطخ لمهملا بكترا
. ًءاوه تقشنتساو . ةيفاص ًءامس تدهاش

اإلطالق. فلأ ىمستو ، ةكرحلا عابشإ دنع رعشلا تيب رخآ يف األفل دازت ـ4
: رعاشلا لوقك

ايقاو هللا ىضق امم رزو وال ايقاب ضر األ ىلع ءيش فال زعت
اآلرخ: لوقو

انيفاجت انايقل بيط نع بانو انينادت نع الً يدب يئانتلا ىحضأ
حةلا يف فذحتو ، رجلا و عفرلا يتلا ح يف ورمع ةملك رخآ يف واولا دازت ـ5

. ورمع واو واولا ىمستو ، ةفورصم ألاهن نونتو ، بصنلا

. اًرْمَع تحفاصو . وٍرمع ىلع تملسو . وٌرمع ءاج : لثم
: اآلةيت ظافل يفاأل اًطسو واولا دازت ـ6

يف يلوأو ، عفرلا حةلا يف ولوأ نوكتو ، تابح اصو باحصأ ىنعمب : يلوأ ، ولوأ
. رجلا و بصنلا يتلا ح
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