
ةرصاعم ةيهقف اياضق
 دعس  خيشلا سورد صيخلت

نالثخلا

ةیثارولا ةمصبلا
 دافتسی نأ نكمی ةیثارولا ةمصبلا نأ
 اھیلع دمتعی الو بسنلا تابثإ يف اھنم

ھیفن يف

رایسملا جاوز

 ناكرألا لمتكم ةیعرشلا ةیحانلا نم
 نوكی دق ھنا عم ھب سأب الف طورشلاو
 طارتشا هركیو ًایعامتجا لوبقم ریغ

تیبملاو ةقفنلا طاقسإ

يعانصلا حیقلتلا

 ھب سأب ال نیجوزلا ةرئاد يف ناك اذإ
 نامضب ةریبكلا تاطایتحالا ذخأ عم

ةیفاكلا تانامضلا كلذ

 ،نیجوزلا قاطن نع َجَرَخ كلذ ناك اذإ
 ،ةیمالسإلا ریغ دالبلا ضعب يف امك

 عامجإب زوجی الو مرحم اذھ نإف
 .ءاملعلا

غامدلا توم هذھ يف فقوتم

قراسلا دی عطق يف جنبلا مادختسا

 نإ نولوقیو ،جنبلا مادختسا زوجی ال
بولطم رمأ قراسلا مالیإ

 دی عطق دنع جنبلا مادختسا زوجی
 ةئیھ تبھذ لوقلا اذھ ىلإو ،قراسلا

 ةیبرعلا ةكلمملا يف ءاملعلا رابك
 باحصأ لدتساو ،ةیبلغألاب ةیدوعسلا
 عطق وھ عراشلا دوصقم نأب لوقلا اذھ
 سیل عطقلا يف قراسلا مالیإ نأو ،دیلا

اًدوصقم

 ىلع ةلمتشملا ةبرشألاو ةمعطألا
ةكلھتسم لوحك ةبسن

 ثیحب ةریثك لوحكلا ةبسن نوكت نأ
 موعطملا اذھ لوانت نمل راكسإلا لصحی

عامجإلاب مرحم اذھف ،بورشملا وأ

 ركُست ال ةلیلق لوحكلا ةبسن نوكت نأ
ةمرحم اًضیأ هذھف ،ركسی اھریثك نكل

 ال اھریثكو ،اًدج ةریسی لوحكلا ةبسن
 ال  )ةكلھتسم(ـب ىمست ام يھو ،ركسی

اھیف جرح ال هذھ ٪١ ىدعتت

ةدروتسملا موحللا

 لھأ ریغ رافك دالب نم ةدروتسم موحل
زوجت الو ةمرحم باتكلا

 نم مھ رافك دالب نم ةدروتسم موحل
لحلا اھیف لصألا باتكلا لھأ

اھبحاص ةعوطقملا دیلا ةداعإ  اھبحاصل ةعوطقملا دیلا ةداعإ زوجی ال
ةقرسلا يف تعطق اذإ

 سوؤیملا نع شاعنإلا ةزھجأ عفر
ھئافش نم

 مدع لاح يف ةزھجألا هذھ ىقبت نأ
ةضھاب ةفلكت دوجو

 نع شاعنإلا ةزھجأ عفر زاوج
 نم عطقلا طرشب ھئافش نم سوؤیملا
 نم سوؤیم ھنأب رثكأف ءابطأ ةثالث لِبق

ھئافش

نینجلا سنج رایتخا

 سأب الف ةیعیبطلا قرطلاب ناك اذإ

 يبطلا لخدتلا نم عنم يھقفلا عمجملا
 ةلاح يف الإ نینجلا سنج رایتخال
 ضارمألا يف ةیجالعلا ةرورضلا

.ةیثارولا

قالطلا ةینب حاكنلا

 لمتكم ھنال هزاجأ نم ملعلا لھأ نمف
 برتغملا وا ثعتبملا ةلاح يف ناكرالا

ةنتفلا ھسفن ىلع ىشخی يذلا

 هرقأ يذلا وھ اذھو ،زوجی ال ھنأ
يمالسإلا يھقفلا عمجملا

زوجی الةأرما محر راجئتسا

هَّوشملا نینجلا طاقسإ

 يف جرح ال انھف نیعبرألا روط يف
ببس يأل طاقسإلا

 وھ اًموی نیرشعو ةئم دعب ھطاقسإو
 ،ةموصعم سفنل لتق ةقیقحلا يف
 نینجلا طاقسإ زوجی الف اذھ ىلعو
 ةئم لمحلا رمع غلب اذإ هَّوشملا

.رثكأف اًموی نیرشعو

نارفعزلاو بیطلا ةزوج مادختسا
 ،ھیف جرح ال ةریسی تایمكب اھمادختسا

 تایمكب اھمادختسا عونمملا نأو
.ةریبك

 حارجلاو روسكلا يف صاصقلا
جاجشلاو

 ءاملعلا ىلع يغبنی بطلا مدقت عم
 صاصقلا يف رظنلا ةداعا ءاھقفلاو
 مدع( فیحلا دصقب اقباس كرت يذلا
 حبصا نالاو )حرجلا وارسكلا ةواسم

 يف ملعلا ھل لصوت ام لضفب احاتم
بطلا

ةیونعملا قوقحلا
 مادختسالا لیبس ىلع ناك اذإف

 سأب ال اذھ نأ رھظی يذلاف يصخشلا
ھب

ھب سأب الو زئاجةینورتكلإلا ةحبسملاب حیبستلا

 ةاكاحمو ةرھاظم ادع امیف زاوجلايفارغوتوفلا ریوصتلا
قلاخلا

رعشلا ةعارز

 لاق نم زربأ نمو ،رعشلا ةعارز زاوج
 خیشلا نیرصاعملا ءاملعلا نم ھب

 .هللا ھمحر نیمیثع نب دمحم

 ضعب ھب لاق ،رعشلا ةعارز میرحت
 ءاملعلا نم اًدحأ نأ فرعأ الو ،ءاملعلا

.نیثحابلا ضعب ھب لاق نكل ،رابكلا

بیلحلا تاردم مادختسا

 دنع بھذملا وھ اذھو ،مِّرحم ریغ نبل
 وھ مرحملا نبللا نإ اولاقو ،ةلبانحلا
 لمحت نأب ،لمح نع بوثی يذلا نبللا

.نبللا بوثیو دلتو ةأرملا

 ،ةلدألا مومعل كلذو مرحم نبل ھنأ
 ُمُُكتاَھَّمُٔاَو{ :لجو زع هللا لوق اھنمو
 تعضرأ ةأرما هذھو }ْمَُكنْعَضْرَٔا ِيتَّاللا
 نم نبللا اذھ جرُخی يذلا امف ًانبل الفط

ةلدألا مومع

فُطنلا دیمجت

 اذھ ،زوجی ال ھنإف نیجوزلا ریغ نیب
 يف لاكشإ الو ،عامجإلاب مرحم
 نیب ناك اذإ اًضیأ نكل ،ھمیرحت

زوجی ال ھنإف ةجاح ریغ نم نیجوزلا




