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 Eî ةوخألا ىلع ظافحلا

 .هايند يف هتطلاخم Jb cải يف bI تيبحأ اذإ

 یلاعت هللا رذحا
 كا

 : مزاح وبآ لاق

 ؛هيصعت تنأو «كيلع همعن عباتي كبر تيأر اذإ

 ا

 ةصلاخلا ةدايعلا

 : مزاح si لاق

sel 5نم ییا  sạnلجو دع  ees. SLT ot 
 رتکلو ءةرجآلا بلط لمع 135( cep tI ريجألاك توكأق

 یخ گم باک ت ميلك لما

 نموصلا لاصح لضقأ

 : مزاح ویآ لاق

 دشآ ony of «نموملت یجرت ةلصخ لضقآ

 .ملسم لكل هاجرآو ءهسقت ىلع BY ساتلا

 اذک ةنيطخ لهآ اي

 :هسفن ًابطاخم مزاح وبأ لاق

 لهأ اي :ةمايقلا موي یدانی - هسفن ديري - جرعأ اي

 لهأ اي :ىداني مث ءمهعم موقتف ؛اذکو lis ةئيطخ

 نأ ديرت - جرعأ اي  كارأف « مهعم موقتف «ىرخأ ةئيطخ

(Wor. ةئيطخ لك لهأ عم موقت  . 



 «مزاح UL : هل اولاقف هوتأ مهنآ : مزاح يبآ نع
 .رعسلا الغ دق !!یرت امآ

 انقزری يذلا نإ ؟كلذ نم ""مکمنی امو : لاقف
 . "”ءالغلا يف انقزري يذلا وه «صخرلا يف

 ةرخآلا نازيمب رظنلا

 :Ga وبأ لاق
 + BY يف كعم نوكي نأ بحت يذلا رظنا

 مث كعم نوكي نأ هركت يذلا رظناو «مويلا همدقف



 توملل دادعتسالا

 هکرتاف هلجأ نم توملا تهرک لمع لک رظنا

 الإ ؛ىلاعت هللا نيبو هنيب امیف دبع نسحی ال

 .دابعلا نيبو هنيب اميف هللا نسحأ

OY,الإ «یلاعت هللا نيبو هنيب اميف  

 .دابعلا نيبو هنيب اميف هللا رّوع

 lá NT نم gos «دحاو هجو ةعئاصقلاو

 تعناص اذإ كنإ .اهلك هوجولا
 اهلك هوجولا تلام هللا

 هوجولا Paths هنيبو كنيب ام تدسفآ اذإو «كيلإ

 "ا



seated : مزاح yl لاق 

Nile متکت اس دشآ «تلئاتسح متکا 

 نيدلا ىلع ظافحلا
 : هئاسلجل مزاح وبأ لاق

 دهد ىلع مكالجأ یھب انآ يكتب sản دفا

 .' هيلعن ىلع يقبي



 : مزاح وبأ لاق

thu 
 الإجابة  -

 ایندلا ةمدخ
 دكا `.
 كمدخ نم :ایندلا ىلإ لجو رع هللا یحوآ

 wees ینمدخ نمو : هیبعتأف



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ ANY نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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