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لفعع ل ارفععالاصبةععن ليعع لي مععالررلتعع؟ الرت ععشلء لصععزلتععريل عع  ل لت؟ صععش 

تقنعععللاصقق قععع لءء لاصقق قععع لواضعععقسل نععع و لاص عععت للضععع صالتعععرف 

صععزتلتةععرلاصت ؟فععلليمقعع؟لرلقق قعع لامععالصت ععشلوامقععزلصت تععو ل ل عع ل عع تتزل

ععع لتبعععالول ،لسععع مق ليمععع  زلاصبععع وليععع؟أ حلتزلتأععع حلترقعععللا  لامعععشلوتت

 ي؟و لاصىلاصت  م لر
ل

لاي رم لس  يل،لص لترقلل نللتواأق لاصب ولرلل-
 

ععع ل عععع؟ لفعععع لتق تعععع لتععع؟لنععععالت قعععع؟لاصتتقععع؟  لءلل-  ل عععع لصقععععوالقععععتفقزلتت

ععع ل ععع؟موالن؟صتق تععع ل اصأععع بلتعععنبقزلفععع يلاصععع لأمععع يل  نعععوالص ععع يتوالتت

لا معععالتمعععالاصبعععو  لامعععسلتتعععرلتععع لاصق ععع؟  لوأعععاليم عععالتمف ععع ل ،لصسعععش 

 ا ترلاإللاليتنرمالخ؟ئ لر
 

 يمزلس  يلأ؟ريلتمف  لا ترلر-
 

 لنأتعععالتغمعععال ؟ئععع يلسعععت؟ي لأقععع؟ لاص سعععم  لاصتتق؟صعععالتععع لفعععزلتترمععع

 أمو لوتتر زلن؟صبو  لر
 

تخعع م؟لتعع؟ل  ت ممعع؟لتخعع نلت خمفعع  لورائمعع؟لاصبتعع؟ لولتأسعع؟ لت   ععشلاروققعع؟ل

إرنحعععع؟ل ل ععععع؟لقسعععععر ليم معععع؟ل  نمععععع؟لصمععععع افاليعععع لو ممععععع؟لفتععععع؟لاسعععععت بم؟ل

 اصتواأق لفب؟و م؟لصمقتت لن؟صت  م لر
 

مخ ععععولخ عععععو لومعععععاخرلا خعععععرالنتععععع؟ السعععععمنررلفرارمععععع؟لتتععععع؟زلت ععععع؟ص ل

للاصت  م لر فت؟ل ساصومم؟لت  لتوال  زلفنزتلمق لنتأ ن  ل 
ل

تزلتممععع؟لتر مععع؟لتوال  عععزلل لمقععع فقزلن؟صقق قععع لتممععع؟لفررمععع؟ل نعععللصقععع؟ لاصبععع و

يمعععىلاصأنقععع لصتات مقععع؟لوي؟و مععع؟لا رأمععع؟ل  لاصت  مععع لنق؟أععع لت؟سعععسلصمععع؟ل

ن؟صفبععللمقعع لتر معع؟لتوال  ععزليمععىلاصأنقعع لص عع لصعع  لصتات مقعع؟لنععللص مقععوال

لقتفقزلولامسقنم؟لف لس زلر



 

لص معععسلت  ععع؟لص متععع  لت  ععع؟لفععع يلص ععع؟ص ل ععع؟ل المعععريلاصت  مععع ليمعععىل تعععرشي

اصخععععو ل،لخععععو لاصتواأقعععع لترتعععع لنةععععرم؟ل،ل عععع لنععععيلفعععع لمفسععععوم؟ل

نا ععع؟ص لاصت  مععع ل ععع؟لخلتتم مععع؟لخعععو لاصتعععوشلف؟مسعععقنم؟لتععع لاصتبر ععع ل

؟لت؟ الا  لمخ؟ لتواأقسلا  ؟ص لفا  لسممسقالء  لر ضح
 

رفعععالاصق؟ئععع ل   عععسلفععع لاصسعععت؟ لتععع لفعععزل عععن ليم قععع؟لفبمتمععع؟لتمعععسل اترمععع؟ل

لفعع لي م ععسلاإلأ؟نعع ل لرا تععسل لصععسلتتبأنحعع؟لفرت ععش  نو عع لاصتسعع رل،لم ععرش 

ل ن  لمبزلامسل ن  ل ؟ص فللنت؟ الام؟لف؟يللرل
ل

لصعععسلنامعععسل أعععاليم عععسلاصفنععع؟شلتت؟تمععع؟لفرتقمععع لنم رتعععسلاصتم سعععر ل  تسعععش 

ل،لت ارلاصق؟ئ لقة؟مسلوخ؟ نم؟لنةوتسلاصتنقوحل

اسععععع لص عععععزلررلامععععع؟لاصتخ عععععأل،ل ععععع لاخ عععععاشلنتمف ععععع لتواتعععععرلاصق ععععع؟  ل-

ن؟المسعععق؟التععع؟ر   لتخواتمععع؟ل قععع؟تمو لوقععع  زليمعععىلتتعععللت ل مععع؟التععع ل

عع؟لايتمعع؟ لا تععللتةععنملت عع لخ ععور لتعع لا صععزلاصعع يل  عع؟ زلص عع يتقزلققح

ا  لسعععمواأسلت ؟ص مععع؟ل،لسععع مقو ليم مععع؟لرلل بةععع لنعععالتععع لقععع  ل خعععر

اصععتقزلناممعع؟لنعع ل ععر لتتوسععللص ععزلنععااللتمةععتوالإصعع قزلتمععتزلخ ععرلاصأمععو ل

ععرلتععم زل عع لمفعع توالاوتععريلفعع لنععا ليمعع  زل،لامعع؟لاصعع يل ،ل عع لفبمععتزلتعع؟لتت 

 تتقتللاص مالوق يلر

سعععع  يلاصق؟ئعععع ل،لأت بمعععع؟لتبععععال لاصق عععع؟  ل عععع لاصتعععع لسععععتتقتللاصعععع مالل-

  م؟لت؟لتت رم؟لنسلرلوق  ؟لمق لمف

 مق لتبالس  يلاصق؟ئ ل-

 ت لفزلر  لاصأت الف لة قسلرأللواق 

 أت بم؟لتبالل-

 رتقم؟لاصق؟ئ لن؟نتس؟تسلتم سر لوتترم؟لن؟صس رلتأ  حالرل



 

تقعع تم؟لواصخععو ل  مخععرلينعع؟ال مونمعع؟ل عع؟لخل ععزل ععولتعع صزلخععو لاصمقعع؟ ل

 ععع؟ل المبنعععرلنوانعععسلاصت  مععع لاصبت قععع لتتفععع؟أئ  لنتأتعععالق ععع ل ن عععرلتععع ل

ا ععع؟ص لاصت  مععع لرانضععع  لخمععع لتمعععالاصنوانععع لفععع لامت ؟رمععع؟ل،لرتقمععع؟ل صعععال

لصق؟صتم؟رلفح؟ي اصق  لف لر نسلفرتقوم؟ل
 

ن؟صتةععععف الواصقتعععع؟ ل،ل عععع لسعععع؟ورم؟لاص عععع لامقعععع؟للفنعععع  واتعععع؟لت لر امعععع؟ل

اقععععع يل عععععر لا ععععع؟متقزلصمععععع؟لص ععععع لالل ععععع؟موالةععععع؟    لفععععع ل تععععع؟فقزل

 وت ؟ير زلر

امقععععع؟لص سعععععشل عععععواأ لمرا ععععع؟لنعععععللوا عععععال،لامقعععععزلفععععع لةعععععفوفم؟لصعععععزلل

 ق؟أتومعع؟ل عع؟لخل عع؟ لخععو لاصمقعع؟ ل قتممعع؟لتعع؟لمعع ريلتمقععزلسعع قفو لفعع ل

 ةفوفم؟لر
 

تقععع يزلتسعععالأمعععو لةعععونم؟لفععع ل ععع للتفمعععيلف؟ ععع ل ؟ي تعععسل ةععع قو لفععع ل

 صععالاصق عع لصتفععر ققزلق متعع؟لوةععموالاص معع؟ل عع؟لل ؟ئعع  زلنةععوتسلا أععبل

  ععععع ل ؟ئعععع لاص ت نععععع لوتسععععع؟ي نل لرتقمععععع؟لنبضعععععم؟لنععععا لاصق ععععع؟  لتر ععععع لر

الصتبأععللاصق عع؟  لصر  تمعع؟لوإرسعع؟صق؟لصمعع؟لتسععالأمععو نليمععىلوأععسل اسععتم ؟رح

 اصسري للرل

ةععع؟حل ؟ئععع ل ولاصةعععوشلا أعععبلفععع لاصق ععع لاصتتأتعععال ععع؟ئ حل افسعععقوال

اص ر عععالرررلافسعععقوالاص ر ععععا للتععع لفععععزلتتعععرلأمععععو نلاصتسعععالنتفر ععععال

 رللاصق  لص تسمىلاص م؟لاصترورلينر ز
 

  عععزل ؟ئععع يلغ  عععسلتععع لتفبععع؟لل صعععالاصق؟ئععع لاصععع يل  ععع لتممععع؟لأنمععع؟ لالل

مسعععتقالارتععع ا لتمعععالاصنععع  لاصبسععع ر  لص ععع لقنععع ال ؟ئععع يلاصسععع زلفسععع؟رل

 خمفسلف ل  و لر

 صفمععع؟ل صعععالاصتنمععع لاصخععع؟علصمق ععع؟  لاصبسععع ر  لن؟صت  مععع لمتنعععالخ عععواشل

 صععععالاصق؟ئعععع لفعععع ل االاصتتععععرلاصضععععخزلاصعععع لت لو عععع ل ؟ئعععع لاتعععع؟زلاقعععع يل

اشلاصتنمععع لوتترمععع؟لنعععا لمععع صفق؟لاصععع لت ل عععات لتتفعععللاصق ععع؟  لص عععتزلقأعععر

 اصتقق التبم؟لنت؟لق يلف لاصتبر  لر



 

ال لتقق اءءلتقق الت؟ الت ق؟لاصق؟ئ لء   ر ل ؟ئ يلتستم رح

 تقق الخ ؟مت زلصمو  ل-

لامقععع لتسعععريح؟ليمعععىل صعععالاصق؟ئععع ل تععع؟ل ق مقععع؟لمفععع لةعععنرل ؟ئععع يلق عععي 

 ععمق لاصعع ئاليمعع لفر سععتسلص م؟وصععسلتعع؟ل سععتققسلتعع لص تعع؟شلولر عع شل

أبععللوأععسل صععالاصق؟ئعع لتمفأععرلتمععسلاصعع ت؟ ل امععسلتمنععوالتعع؟ لف قععالأعع  ل

مععع فالاصتععع؟ لتمعععسل فبحععع؟ل،لسعععري؟ لتععع؟لامقضعععشليمعععىل ؟ئععع يلتععع لتمعععسلف؟

اصخمعع ل رفبعععسلتععع ل صععالاصأسععع لاصق؟تععع ليمعع لاالر لتنبععع لا ععع؟نليمعععسل،ل

لتمسلت ل ق تلرل   منش 

لنأسعععع يل لنفوا ععععسلتسعععع  لتواأقععععسلخمععع لراسعععع ل،لاسععععت ارش   عععبرش 

ل االاصق؟ئعععع لاصعععع يل سعععع؟لوأقععععسلاصعععع ت؟ لتةععععوالتس سععععسل ق ععععيلرا ععععش 

 ؟ل  الإاللو ؟مشلتمالاصرة؟ة لت لتأمال لمقويل ؟ئ حل لانتب ل 

لنسعععقال لنعععمخرايلتس سععع لتععع لن تععع لاصبسععع ر  لتععع لفعععزل تعععش  اسعععريش 

ععععع؟ل الفو عععععسلتس سععععع لاتأ؟ عععععسل،لاتنبمععععع ل ؟ئععععع يلت ضح اصسعععععن ؟م لت ععععع رح

 توأسلفو سلتس سسلمقول صالاصق؟ئ لرل
 

ة ؟حلأمو لاصتنم ل  ص للا   نلاالر لت لتقشلاال  ازلق يلتق يزلأمو ل

ىلاصفورلناسمقتقزلص  و وم؟لام؟لو ؟ئ يلتتر  لا ؟م؟لنا لمخف لاصتنم ليم

لوت؟ اللاصوضال ت؟ليم سلإص لات لةوشل تسمقتم؟ل،ل  ؟ئالتب و  لترشي

لة ؟حلتق  زلت لتخرلاصتترل ؟ئ حل

 لت؟ل  الاصقرا لررلت؟لن زلت ق؟لاصنمق؟ لاأممتزلصفبلل صالء لاخفضوال

لتسمقت زلاخفضو ؟االل 

ل

ل

ل



 

ا تععرالةعع؟قال صععالاصةعع ؟حلت فععرلوت فععرلقتعع ليمتمعع؟لامععسلتتفععللاصق عع؟  ل

 اصبس ر  لر

ضععالر فتعع؟لرتيلاصعع ت؟ ليمععىلوأععسل صععالاصق؟ئعع ل عع؟ئ حلفعع لرتقمعع؟لفعع لغل

لمنر لغ؟ضن لتر لاخري

لص زلصمتولاخفضوالتسمقت ز   ل ل لصزلتمةتوالإصىٍل مش 

ا ؟يمععع؟لتتعععرنلخ؟فضععع  لتسعععمقتم؟لتععع لفعععزلاتنبمععع؟لاوصئعععالاصأمعععو لاصععع   ل

  و وم؟لنت؟لف قزل صالاصق؟ئ ل ولاصوأسلاصتق زلر

 بل صععالف تعع؟لنبعع لر فتعع؟لتمتقعع لصعع لام؟  عع زلنععزتلقعع يل معع؟لص عع لسععمم؟ل-

فتععععر لاصقععععرالوسععععت و ليوا نععععسلوخ تععععسلا  لارأععععولأت ععععالاصأمععععو ل

 االمةرا لإاللاصق؟ئ لق؟ زلين؟ لوتس؟ي  لاقت لين اصقت  لرل

 صعععع لتتفععععللاصق عععع؟  لاصقأععععر لف؟تنبمعععع؟نلامعععع؟لو ؟ئعععع يل لتمععععالاصقأععععر ل

اصخ؟ص عععع لتعععع لاصعععع   وراشلواالس؟سعععع؟شلصععععزل  عععع لنقعععع؟لإاللفعععع يلتق؟يعععع ل

 قوللاصتمض  لرلتمتفس

لتتعع؟زل صععالاصق؟ئعع لص معع لصععزلاسععت الل- لغعع  ل اسعع لصتعع؟لقعع يل،ل عع ل  تععش 

التت؟زل  تسلاصتستوزلر    تسل ف رح

 مبزلس  يل،لامسلتت لاخ النم؟لواتقتم؟لنامم؟لخ؟ئم  لصمو  رل-
 

لص زلسمم؟ بل صالا ترلنب لامتق؟ لفتر لاصقرالا  لاأمس؟لررل ؟ئ لل-  مش 

؟ لوتس؟ي نلاقت لين اصقت  لت؟ل ولتنر ر زلي ل ت ن لاص ف؟علق؟ زلين

اصتق؟ي لواصتخ؟ للف لإرس؟للاص يزلص ت ن لاصقأوزلتت؟لا يلاصىلاست ق؟ ل

ل للتت لف لاص ت ن لء لفممن تلنست؟يالا ق؟لاصق؟ئ 

ل

ل



 

السععع  يل،لتععع؟ التبمععع لنتقععع؟ي لواصتخععع؟ للء لمقععع لصن مععع؟لاصمععع ا لل- يععع رح

اص ت نعععع ليتععععرلقرنعععع لرقتععععسلخلق متعععع؟لسععععتبم؟لاالسععععت ؟ف لتعععع ل ؟ئعععع ل

 وسري؟ لت؟لترسمم؟لف يلاص لأم يلص  يتقزلر

صن ععععشلاصمعععع ا لءءلصن ععععشلاصمعععع ا لنبعععع لتعععع؟لتوسععععللاص ععععال ؟ئعععع لاص ت نعععع لل-

 س؟يت  لتتواةمت  ليمىلاص سم  ل و لاأ؟نسلتمارل

اللصععععزل قعععع يل صععععال ؟مععععشلاسععععت ؟فسلواقعععع نلفعععع لاصسعععع؟ي لاصف؟م عععع لتعععع لل-

ص قععع؟لوصن مععع؟ليمعععىلاصفعععورلاصمععع ا لوتتعععرشل قعععرل عععوزلاصف فععع؟ لاسعععتتبم؟لإ

 تس؟ي يلنتأق  لف يلاص لأم يلوإرس؟صقزلصم يزر

رتقمععع؟لرئععع  لاصق ععع؟ نلفععع لسعععخر سلتععع لفعععزلت عععبللغم ومععع؟ل ععع؟ئ حلفععع ل

سعععخر  لتمفعععيل خععع؟ لغم ومعععسل لصن مععع؟ليمعععىلاصفعععورلفععع لتتععع؟زلاصسععع؟ي ل

 اصف؟م  لرائال 

 اللتبأنم لمنر لق  فالل-

 سري؟ لت؟لامفأرلتتفللاصق ؟  لف ل ؟ئ يل ؟ئ لنمنر لتق ت سل

تععع؟لتمعععشلصتقعععللصععع لتبأنمععع لتولص سعععشلتبأنعععالامععع؟ل مععع؟لتتفعععللاصق ععع؟  ل،لل-

    لتأرتلصتتق يلتب ل  صالءء 

تععع؟لترانلفععع لتمعععالاصقأعععر ل ف عععرلاسعععت ؟ئ ل،لت عععبرلنعععامم لتععع مال عععتزلل-

 اصتقق التبسلرل

؟علقعع؟ زلينعع؟ لوتب؟ومععسلاقتعع لن؟صفبععللتمععشلتعع مال،ل ؟ئعع ل ت نعع لاصعع فل-

ين اصقت عع لامتتعع؟لتوأععسلص ععزلتقتععسلخ ؟معع لاصععو  لواصتععوا ألتععالاصبعع ول

نبععععع لتق؟يسععععع زليععععع لإرسععععع؟للاصععععع يزلص ت نععععع لاصقأعععععوزلرغعععععزل منععععع؟شل

االسعععت ؟ف لاصتتت؟ص ععع لاصتععع ل منقععع؟لاصق؟ئععع ليتعععرلقععع؟رن لتععع؟لنععع  لاصسععع؟ي ل

الر الاصىلاصس؟ي لاصف؟م  ل قرح لاصف؟م  لي رل قرح

ل



 

ل ععع؟ئ حل لاللصعععزل  ععع ل مععع؟الاسعععت ؟ف؟شلتخعععريلسعععويل سعععري؟ لتععع؟لاأنعععش 

 ت لصن م؟لاصم ا لنق؟لراست ؟فسلواق نلف لاصس؟ي لاصف؟م  لاص

 ن؟صضن لس  يل،لصزل   ل م؟السوا ؟لرلل-

  ععع ل صعععالء لتواةعععللتبمععع؟لاصق؟ئععع ليتعععرلقععع؟رن لواخنرمععع؟لنععع صالتععع؟لل-

 يس؟نلت ل   الءء

نيلت لصق ؟شلت لاصةتشلتترلف؟  ا لت ق لاصقوا لنتوأ؟شلاص ضالاصت ل

رلت لاصمفو   

لولاإلرس؟للي لتب للاص سم  لأق؟ ل،لق يلت؟لس  يلت  رشل  ل-

 رلاإلغ؟ف لمستقنللصزلص صالاالستقن؟ل

  لاصق؟ئ لس ؟ نلت؟ التزلمفسق؟لتمق؟ لت لا أق  لتتب لل ل ءلتب لل-

  ؟ئ حللاصق  يلت را لف لت خمش ل

لن؟ص ت ن لتت ل للاتخ ل،لاص ف؟علتبس رلوةمم؟لر فت؟لاصأق؟ لتب لل  لمبزل-

لاص سم  لأق؟ لق مق؟لاقتلل مش لرللاصتمق رلتيم لتو ب لف ؟ لتو بس

لاص سم  لأق؟ لف؟رت زلسق شلول  ات لتبفرشل  لاصتمق رلةبو يلتفم؟ 

لرللن اخمسلاالستقن؟للولاإلرس؟لل ائر لتب للاصىلا يلتت؟لن؟ ر 

ل نقح؟لس؟تملاقت لأم يلق مق؟لنمة قسل ؟ز للتأ نح؟لاصق  يل ؟ئ يلا تل

  لاص سم  لاأق نلتب للي لاصق ؟  لف ل رسسلصزتل

لف ل   لصزلا ترل صال ا ل   سلف لصم؟لاصق ؟  لتتفللم راشلق؟تش

لأتال ق؟ولل ف لننمشل منشلت ل و لصق ؟شلصم؟ل م رل لل،لاصقسن؟ 

 لصم؟ل ؟للفزلت لتف ؟رن

لتم زلترأول لق يلت؟لت؟  سلي لس؟تملاقت لاصأم يلاستأواالس تزل-

لرللتيو لت لاصىلن؟صقأر لاصنق؟ 



 

 رليو تسلممت رلن؟صقأر لونق م؟لتترنلت ليألليمىلاصق ؟  لتتفللخري

لتمولواق نلاص  ؟ئالتسقالو  لاصقأر لس؟ي ليق؟رالمرا التخ م؟ل

لاصق ؟  لتتفلل بو لوصزلس؟ي؟شلف يلترشيللاالمت ؟رلسئتم؟ل  ل،لا خرا

 رللخلصبمس

لخم لتق  زلق ا ل ةمبق؟لاصت لاصتترمت لاصخ واشلتمالةوشلصىإلامةتم؟

 رلامت ؟رنل ؟للاص يلاصق ؟  لتتفللو  خللاصن؟ال  فتمل ال ؟لاصن؟ا

لت؟   لي لس؟تملاقت لأم يلن؟ستأواال تش لل،لاصتاخ رلي لتيت رل-

لا ترلتم؟  سلوتزلصقوص زل نقح؟لاص سم  لصأق؟ لق يلت؟لصم؟لت   لا تر

لولصمو  لاصخ ؟م لتقتسلت لتنر ئ زليمىلاصرتيلاأتتالولاصق ؟  لتا

 رلصمخ ت لتخريلتر لاي؟ ت ز

لت مو ل   لخل ؟ءءللاصخ ؟م لتقتسلت لتنر ئ ز للتض ليمىل ؟ئ يلر 

  لل ءل   ل ؟اال ءلوا موم؟لو مم؟لمخو ل   ل ءل صالاصسو ل  لنم؟

ليمىلتأ الصزلنامالاصق ؟  لإن  لتزل،لاصق؟ئ لس ؟  لاصب رلصم؟لاصتت ل-

ل ءلمبتق لت لتر  م؟لنت؟ الق؟رن ليترلاصق؟ئ لت لاصتتت؟ص  لاالست ؟ف؟ش

 رلق يلت؟ليمىلصالتيت ر

ال م؟الص  لنا لالل- ليترلن؟صق؟ئ لاالتة؟لل مق الت ل نللالق تسل  لاترح

ل ة ؟ وال ت؟ل ة ؟ وم؟لامقزلاصمبم  لص ليترل ؟للاصتبر  لتفم؟ ل،لق؟رن 

لامق الفزلت ررررل لزتلل تموال  لاختن؟ئم؟لتوا ال بمتوالت لصقزل   لاص  ر

 لاالتة؟ل

  ءلاصق؟ئ لس ؟  لالق تسلاص يلا ترلت؟ل-

لاختن؟ لتوا ال بمتوالتمقزلخلرقتسليترل ؟لل،لس  يلوا ىلللن مم؟ل-

لتنمغلوا  ل م؟الت لتبم؟نلف ت؟لاص  رل ة ؟ وال ت؟لو ة ؟ و زلاص ت ن 

 رليم قزلامتةرلولاصب ولفن؟غتقزلاص ت ن لتتر  لنات؟  لاصب و



ل

لف لامفأرشلاصت لن؟صقمنم لت نسلق  فسل ؟ ل،لر ن لف ل ؟ئ يلصىإلق  ش ل

 رلاصت ؟ لترأ؟ لف ل تر  لة انلف؟خ لوأو م؟

 لنق  فسلتتمبفتح؟لاصق ؟  لتتفلليم سلاأ؟ا

ل ت نتالت م  لتزل لا ترل صالسمتفق لولاصق ؟  لساخنررررلساخاررللسا

لتسوارلتات  ل  ؟ تالتقشلستمضزلتخريل ت ن لاصىلن؟إلض؟ف لاصق؟ئ لس ؟  

 رلاصت  م 

 رللا ترل صالسمتوصىل،لس  يلي مزل-

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاص ئ عععالاصأعععول صعععالتب  ععع لاالضعععوا لواضععع ئشل،ل عععن ل ععع لاص ععع زل ععع؟ 

 رللخ؟فشلنضو لت م؟رلاصت لاصت  م لتسوارلخ؟ري

عععلاسعععتق ؟ ليمعععىل عععلتلاصععع يلاصقتعععرلصعععىإلم رمععع؟ لاصتععع لاص  عععوزلنتمعععال؟تق؟ ح

لفعععع ل عععع نل ؟ئعععع يلتعععع ل،لسععععتت رلصبمقعععع؟لرو عععع حالرو عععع حالضععععوئسلتقأععععا

لاتأععع؟نلةعععونق؟لاصتنعععغلصف؟فعععسلاخعععريلفعععزلتععع لاصتنعععغليمنعععسلتخعععريلسعععترتس

لنم عععب؟لل ععع؟زلاصأعععولنعععرو نلتععع لتعععرتأفت  لون ععع لاصق؟ قععع لتخعععريل،لفتعععس

 ررلن؟صت خ  لون تلاصتنغلصف؟فس

لتعععع لسععععق لصبعععع  لالسععععم  لتأععععللتعععع لا رواحلتعععع لا ال ل  قععععشل عععع ل-

 ل  اا

؟لصسل مش للفزلت لغ؟ضنح؟لاصق؟ئ لرتقش ل  ل مت؟ت ليمىلض؟غ ح

للفسق لاصتمق رلةبو يلتفم؟ ل  ات لتبفرشل_ل

 



ل

 ل ؟ئ حللوأق لف لاصتنغلصفسل خ؟ لاصق؟ئ لمفي

التبتععع لصعععزتلل- لقعععوللتمتععع لت لق مئععع لتعععرياولو ؟معععشلاصتمقععع رلةعععبو لإ ح

 رلتمالاصمبمت  ل  ت التتبفرلاللقت لصتةب نلاصتمق ر

ل  ممعع لامععسررللنعع ل  ععالامععسل ءلاأ ععالنتعع؟ الت رالالل ؟ئعع يلفعع لقعع  ش ل

لو مععع لخ ؟معع ليمعععىلاأععر ل  عع لخل ععع؟لو معع لضعع لاصبععع ولتععالتتععوا أ

لاصسععمواشلتعع لققنعع ل امقعع؟لتععرشيللاصةععتشلتعع ل  عع؟ئال،لنععسلم  ععاشلاصعع ي

 ر

 لاصق؟االس  يلتبم لت؟ الل-

لاسعععت ت؟للتععع لص تمبمععع ل عععفت سلإصععع لإةعععنبسل ؟ئععع يلرفعععالتععع؟لسعععري؟ ل

ل عععبرل ععع ل،لتت؟تمععع؟لاصت متععع لاص ؟نععع لنتمعععال قععع  لوأ تعععسلق عععي للاصقععع  ي

 رل تقرالتق  زل ؟صسلرتيلإمس

لناسععمقتم؟لا ععقرم؟ل،لر  تععسلتعع لص تا عع لوتعع ص  لاصتنععغلنمفععسل ؟ئعع يلاصقعع ل

 رلاص ؟ن لمقولوخ وم؟لر وسم؟لخ؟فض  

لاصخ خ ععععع لةعععععوشل،لصقععععع؟لممةعععععشلن؟صفبعععععللخ خ عععععسلةعععععوشل مععععع؟ال

لةععععوشلمقععععول  عععع؟فسل ؟ئعععع يلةععععواللت فععععرررللت فععععرررللت فععععرل قتععععرا

لت تقعععسل سعععشلاصبععع ولتععع لأمععع يلرت مععع؟لن؟ممععع؟لفوأئمععع؟لتمعععالاصخ خ ععع 

 رلتترنلام   لنامسلاص    

لاصأمعععع يلت لاصفبععععللف عععع؟ لاصفبععععللور لاصفبععععللنعععع  لو ععععشلنعععع؟ص نال معععع؟ال

لنعععع؟ رنلق ععععيلفبععععللر ل تخعععع لت ل نععععللفععععوا ليقمععععسلفت ععععتشلنمعععع؟لتفعععع؟أأ

 رللنقمنسلصتستقرليم سلرة؟ةسلنم   ل ؟ئ ي

لل



 

لاصتععععع لاصرة؟ةععععع لتمعععععالصبعععععللاص ؟نععععع لنتمعععععالاصخ خ ععععع لشةعععععولا  ا ل

لخنععرنلوصععسلتقمععالن؟مععسل ؟ئعع يلي ععر ل عع ل،لتترمعع؟ل  ععفشل ؟ئعع يلت مققعع؟

ل ععع نلن  ععع؟ لاصقععع لق عععي للتسعععنقح؟لخ؟ضعععق؟لاصتععع لنععع؟صقروالنقععع؟لنعععا لال

 رلاصب ولامتن؟نلص  تشلنب  حالاصتم ر

 لارررررر  ل،لاصت  م لمقولاقت ل ؟لار  ل-

عععع؟لممقعععع لت ل نععععللنقعععع؟لصمقتتعععع لاصت  معععع لمقععععولر ضععععم؟ لق؟صفمعععع؟ل عععع ل،لقتفح

لضعععو لصتقأعععاللاصعععنب لننبضعععق؟لاصتةعععقشلاص  عععوزلق عععيلق مقععع؟لاصقععع 

 رلا خرل ريلتق لف لت؟زلاص  زلف بزلاصقتر

ععع؟لاصعععر ملاسعععتنقم؟ل ععع علنامعععسلاصبععع ول ععع رالت ل نعععللر ضح لمأعععملو ؟ئععع يلخ 

 رلتف  رنلت ت شلف 

لتب؟صععععشل،لت تمععععسلتعععع لاالمتقعععع؟زل عععع  ؟ لخععععريلقتعععع لفععععوا ل منععععيلصععععزلل

عع؟لأق ت حعع؟لاصت ععق لةعع؟رلصقعع لاصمعع؟رلتصسععم  لن ععراشلاصبعع ول مقعع ل عع؟ ررللققح

لفعععزلتعع لاص عع زل صععاللامعع؟رنلنقععع  لاصت  معع لقععوللاصققععوللصتقععر لاصمعع؟ر

ععع؟لنبضعععقزلاتنبمععع؟ ليمعععىلاصرةععع؟علتععع لاصسععع لل االيم مععع؟ل  مقعععو لر ضح

لنوانعععسلاصععع لمةعععللت ل نعععللاص ؟ئ ععع لاصرة؟ةععع؟شلتمعععالتةععع نم؟لا لتتعععل

 رللاصت  م 

فععع  لاصبت قععع لاصنوانععع لتمعععال صفمععع؟لل لاصأمعععو لتععع لاص ف عععرلتا عععالق عععيلال ل

 رلصمخرويل ر ققزلف لاصنوان لخم 

لل و لت لاوتىلنزتللاصق؟ئ لة؟حلل

  لاصنوان لاغمقواررللاصنوان لاغمقوا ل

ل للاصخ؟ريلف لت؟ اللاصنب ل م؟ال،لس  ي للاق  زلاأ؟نسلل



 

لتأ  حال اصق؟ئلة؟ح

ل قترنو لتمقزررلليو تقزلصممت رلو شلص  م؟لص  ررلل ق ا لسمقتسنقز ل

ل،لوسمق زلا تورل ت؟زلتوص لسمفق لاصنوان لينروالإ الاصت  م لتسوارلت 

  للاصن؟اااالاغماررللاصن؟الاغما

لن؟صةععععبو لاصأمععععو لاصق؟ئعععع لتتععععرل،لاصبت قعععع لاصنوانعععع لتمععععالاصأمعععع يلتغمععععا

 رل تقرال رومسلت؟لص للرقتسل و لضرن؟تقزلوتوأ سلا نرايلايم 

  للس قتموم؟اااررررللاصن؟اااالصم؟لافتقوارررللاغ فوم؟اااااا ل

لتبععععع لاصتععععع لاصرة؟ةععععع؟شلتمعععععالتةعععععواشلوسععععع لةععععع ا ؟لراحلاةعععععواش

لاللقتعععع لن؟المةععععرا لاصأمععععو لاصق؟ئعععع لتتععععرلصععععزتللت ر ععععش للا  ل،لن؟صت عععع؟ 

 رلل ؟ئ يل تاصزل ت؟لو تاصتوالاالست ؟ف؟شلصتمال ستبوا

ل،ل عععو لتععع لاوتععع قزلتععع؟لن عععللاصبت قععع لاصنوانععع لتمعععاليمعععىل  ر عععو لامقعععز

لت مععععىل و لاصتععععوشلخععععو ل،لاصتععععوشلخععععو ل،لي عععع؟تقزل تخععععرلاصخععععو 

 رللصمب ولتق؟وت 

ليمععىل  ومعع؟لا  لأمعع يلاصعع لفعع يلار عع  لل تععر لنمقأعع لصعع لاصق؟ئعع ل عع؟ل

  لللا ترلص  زلإ الصمخرويلاالستب ا لت ن 

عععرشلتععع؟ل مفععع لر ععع لولتأ نحععع؟لرتسععع ل ععع  ش ل لت لأ ععع حالتيمعععزل،لنعععسلتت 

لاصعععع   لاصنوانعععع لخمعععع لاصرأعععع؟للةععععرا لاصععععىلتمةععععشل ر عععع م لاللاصق؟ئعععع 

لصق ؟شلخ للقتفقزلس مقو 

ل

ل

ل



ل

لا  ل،ل أ؟ي لتمسلومنالاصخو لت قال،لضو لتمسلومنالاص  زلت قا

ل،لسممتةرلا  ل وللتست  الص تم ل ءلت؟ الا  ررللسمق؟وزلا  ررللمري

 رللمريلمق لا  لليمىلنا لاللص  لاصست؟ لي لتقأنم؟لاص  وزلت؟ اصش

لاصوضال  تل  ل،لاص   ر لا ت ؟رلتمال  ولل تنبسلاصست؟ لاصنر ل  ا

 رللاصرة؟ة؟شلضرالوتو  ل م  حل

لاصترا ن لنريلت ل،لين؟ لق؟ زلصمق؟ئ لاص ت؟ص لاصترا ن لنريلت ل-

 ين؟ لق؟ زلصمق؟ئ لاص ت؟ص 

  ءلا ترلت؟ل،لنوضوحلاستبال-

 رللاصق؟للف لر  تسل أالتترل م؟ال،لن؟صق؟للتات لا لس ؟ تالت لارأول-

لةب م؟ل،لخ ؟نلف؟تنبش للاصو شلتالقرالف ل امسلتسريح؟ل ؟ئ يل رول

 رللتترم؟لت ليأمسلف لاصقأ؟ر لت لاصتةموي لاصقم وم  لاصنريل رأ؟ش

لاصبس ر  لن؟صتق  لأم  ؟ ل ؟زل،لال ف  لاصنريلايم لاصترا ن لقأر ل صفم؟

 لصمتق  لر حالتفتوق لاص تمىل  نل ؟ئ يلفرفا

 ل ءلا ترلت؟ل-

ْم ؟رل صالاصأم يلم؟ول الصمق؟ئ لاصتل  للل ؟ئ لصألت؟زلاصسن؟ن لنمةنالت  رح

  للتم ر

ل

ْم ؟رل ؟ئ يلوضا لاص قوالالق ش للقت لترشيللفوا لت لت؟لي م سليمىلاصتل

ْم ؟رل م رلتخ ل،لوأقسلت تمل تأل ل م رلتخ لفزلت لر نلف زتللو   الن؟صتل

الول ت مح؟ لرلل س؟رح

ل



 

ْم ؟رلاصق؟ئ لوصم م؟لةتشلف  لاص خ؟ ل صالرت ش لل،لرت شلولفاخ تسلاصتل

لاصب ولاستخ زلق يلتمالاصمب م لاصم؟رلن راشلاصققوللقر لمت أ لاص ف  

 رللامسق؟الص  لص مسل تراأبو لتمقزلمبزلصمتراأالصسل ت    لاص خ؟ 

لت؟ل مف ومق؟لخ سل م؟النا لالن لصمخم لوافق لنخ واشل تراأبو لتمقز

ال ت مح؟لم رش لررللت فررررللت فرلاصم رل  قشل ءل  ااا لاصق؟ئ لفبلل ت؟لو س؟رح

 رللتستوت لناف ؟رل ق يلالليقم لت لصتا  

لنلل رقموالصزلص مقزلاصت  م لي لنق؟لنا لاللتس؟ف لتراأبشلاصب ول واش

 رللواص سريلاص تم لاصأق لف لفبموال   ال،لاصبت؟ لومةنوال م؟التتر  وا
 

ل  لاصوس  لاصبةورلف لن؟صق علت نسلاصت  م ل،لاصت  م لتة لصزلتم؟لتق 

ل وصسلق يلاصضخزلاصسورلن صالاق؟ تق؟لتزرللاصتست  لل  للاتخ ش

لتيمىلاصتتر  لصمأمو ل ستملتت؟لتتت؟رلفت؟م  لويرضسلتترلختسو 

 رللاصسور

لترنبسلضتمق لا رنب لاصمواق لف لنريلي رلاق يلت ل ق؟رالت؟ل م؟ا

 رللأ؟مال للف لصمترا ن لرئ س سلتنراي

لواص ر  لواصأمون لاص ت؟ص لن؟صأ؟مالاص راي  لاصققولليمىلت  متم؟لتبتت 

ل ةبالةخر  لتراض لاص رن لاصأ؟مالن مت؟لصم  ا لرئ س ل تة ر

 رللنق؟لاصقر  
 

  للإ الاصن؟ر  لاصقرالإمق؟ لل  ؟س لف ل مش ل

لتوضالف لتتر  وال  لل،لاصن؟ر  لاصقرالإمق؟لمبز للنق نلاصق؟ئ لن؟ رم 

لمستسمزلت لاصىلاصت  م لف لس ق؟ةرومم؟رررللاصرة؟علت يلي لنب  

ل لل قتموم؟لوم يقز



 

لتسوتلتخ للتق؟والحلليقم لاصس ق؟ لي؟مال  ل،لةتشلف ل ؟ئ يلرتقش ل

لاص ب؟زلس   فم؟لتت لإصىل ءلالستس زلسمخضال لل ءل ق يل  لس م؟ر و

 رلتفرلاللاأ حللتزلي؟أ حللسمستمزل ءلاستس زل نللواص راا
 

لننمشلتق م؟ل منشلت ل و لةتشلف ل ممم؟ل،ليم م؟لاستقو ل  لاصوأوزلققح؟

لنم ؟  م؟لفت؟لاصضب لنم راشلاصقسر لنم راشلنبضم؟لمرتال ممم؟ل،ل ف 

 رلتقتر لافئ تم؟لنترأمم؟ل  م لا صزل،لق م 
 

لنا لاصأمون لاصترا ن لنريلت لإن غم؟لتزل،لين؟ لق؟ زلاصق؟ئ لس ؟  ل-

؟ل م؟الصتتر  لتتقرالاصب ولت ل واشل م؟ا  لت ضح

ل م؟ال لل،لاصقة؟رلامسل،لاصن؟ر  لاصقرالامق؟ل،لاصن؟ر  لاصقرالامق؟ل-

  ءلارواحلف لخس؟ئر

؟لي رو ل- لفق م؟لاصت  م لتسوارلخ؟ريلاصنب لو م؟ال،لس  يلفق لأر قح

 رل ف؟ر ز

 لنر  زلتنم م لولتمالن؟صتستأ اشلاصق ؟  لتنمغل،لقسم؟ل-

 لس  يليمزل-
 

ل را ال،لنم ب؟صق؟ل ؟زلتنغلصف لتخريلفزلت لاصقأر لم؟ف  لت ل ؟ئ يل م؟

لاصترا ن لأم يل قوزلق ي للن؟صققوللاصقر ال صالتخت لاصت لا ت ؟رل  ول

 رلن؟صتستأ اشلاصق ؟  لنمن  

لاصت  ؟علف لخ ؟نسلنمصق؟ لاصرئ  لوس قوزلس  يلن؟إلترلاصق ؟  لاي زلتزل-

ل نللت لاتخ؟  ؟لتزلاصت لاإلأرا اشلخ صسلت لوس ق  لس؟ي؟شلخ ل

 رلاصبس ر  لاصق ؟  



 

لت لأ ععععع حالت رال،لإص مععععع؟ل م عععععرلت ل و لن؟إل أععععع؟الرتسعععععسل ؟ئععععع يل ععععع 

لاصق؟ئععع لاسعععت ؟ف لتتعععرلتبرفععع لتمععع  للاصمفسععع لةعععرايسلفععع لسعععق ل ععع لاصق؟ئععع 

ل سعععت ق لص تعععسلا ف ععع؟رلولاالقتتععع؟الشل ععع زلفععع لسعععق ل ععع ل،لقرنععع ليتعععر

لرللاصتخ ألفام؟لي؟تقسليمىل قالص  لا ترل صالت لو بمز

 
 

ل عععللتععع فرلو ععع لاصخ عععالنعععايوا لا عععبممق؟لاصتععع لن؟صمععع؟رلمةععع مو لأمسعععم؟

ععع؟لاالسععع  تولتععع ل رأعععللتمععع؟ لاصتععع  ؟عل صعععالتخععع م؟ل،لنععع؟ر ل ععع؟ لاصأعععولققح

عععع؟لاصمبعععع   لمقمععععسليعععع لةعععع؟غ سلنععععا ا لممةععععشلف ممعععع؟لةععععتتم؟ل ق ععععالرف قح

لمفعععو لفععع لاصريعععال نعععيللاصععع يل ععع الاصمبععع  لاصتععع  الارا لولاصتسعععتأ اش

لإصععع لسعععو ب؟شلنضعععالتعععرشيلل،لتفعععرلاللسعععمق زلسعععمق زلوتممععع؟لاصتسعععتتب  

 رل  ؟ئالخ للخ ؟نسلس مق لاصرئ  لنا لاصت  ال وللستبم؟لت 

 

ل عععوللسعععتبم؟لقععع  لا تئمععع؟ لتععع لاصقم عععلليم مععع؟لاسعععتقو لصتععع؟ التيمعععزلال

ععع ل مععع؟النعععا ل عععبرم؟ل،لخ ؟نعععسلسععع مق لاصعععرئ  لت لاصتععع  ا لسععع  تئمم؟لتت

لرلتفمم؟لاصتس وص  ل قتللتت ل م؟النا ل،

ل

ل

ل

ل

 



 

 ونر ؟تسلخلورقتسل  زيملاصس ز

 

لت لاسععععععت ؟يوالنمضعععععع؟صقزلوتتععععععواش،لتق عععععع؟ حلل،لاصنواسععععععللاصرأعععععع؟للإ 

لنقوتمععع؟لممعععتقعلتولمضععع  ل ععع لتتععع؟لن ف عععرلايمععع ل  تععع لتععع  متم؟ل ب عععوا

 رلاصوا م 

لوفقععع م؟ل  تمعع؟لص ممعع؟ليم معع؟لاصت  ععرلصمبعع ولصمقعع؟ لأمو معع؟لخععريلت عع؟زلتمعع 

لتععع؟لممسعععىلت للتنععع حال سعععبم؟لصععع لص ععع لتمعععالنععع؟صقرالا رواحلتععع لاص ف عععر

ل،لاصععو  لتععرااليعع لاصعع ف؟علتأععللتعع لونسعع؟صتقزلنعع؟صقرالرأ؟صمعع؟لفبمععون

لاصتمتقعععع لغ ععععرلاصبتععععللصقعععع الأقو معععع؟لم ععععر لت ليم معععع؟لوأععععالصعععع صا

 رلاصمنللف لغ؟  لتق  زلنق التققق  ل ؟تموالاص   ل ق ال 

عع ل معع؟النععا ل ععالالل،لاص ععوزلفأععرلغععر ليمععىلاصبعع ولن؟غتمعع؟ل عع  لتخ ععالتت

لصتععع  تم؟ل ةعععللت لاصعععىلاصبععع ولتسععع رلسععع تخ نلاصععع يلاصو عععشلتق  ععع لفععع 

لت رالتعع؟لسععري؟ لص عع لاص ععوزلفأععرلاصقسععن؟ لفعع ل  عع لصععزلتعع؟لقعع يلق ععي

ل ععععواشلفم؟وصمعععع؟لت تمععععسلتعععع لاالمتقعععع؟زل عععع  ؟ لخععععريلولا تععععرلأمو معععع؟

 رللل تللت لاستققتسلت؟لاصب و

لتبمععع؟لاصبععع ولاسعععتخ زل ععع لاصت  مععع لفععع لتق؟ةعععرو لا  لمقععع لاسععع لن عععل

لتوضعععالفععع لاصت  مععع لقعععوللاصبعع ول عععواشلتتر ععع شلق عععيلاصنععع؟ر  لاصقععرا

لاصخععععععرويليمععععععىللمقععععع رلاللتممعععععع؟ل تععععع؟لاصرةعععععع؟علتععععع يليعععععع لنب ععععع حا

لتععع لاص ف عععرلتمعععالاصقعععرالنبععع لتععع  متم؟لفععع ل تنقعععىلصعععزلق عععيلصتعععواأقتقز

لغ ععععرلتأععععللاصععععىلتممعععع؟لتق؟وتعععع ل و لن؟صقةعععع؟رلسععععمقنللصعععع صالاصأمععععو 

لرللتست 

 



ل

لاصن؟  ععع لاصب  تععع لاصتقتععع لإتتععع؟زلفععع لمتفععع؟مىلت ل مععع؟ليم مععع؟لاصواأعععالتعع ل

لاصععع   لاصأمعععو ل ععع ال لتأعععللتععع لاصتفععع؟ لللتععع لتيمعععىل ععع رلمسعععتت لت ل،لصمععع؟

لاإلخععع عل رأععع؟شلت ةعععىلسعععن مق؟لفععع ل ععع توالاصتععع لنععع؟صقرالفقععع م؟ ز

ل أعععالصععع صال،لاص راتععع لرا عععسلرفعععالاأعععللتععع لاالست عععق؟ لو عععولواصتفععع؟ 

ل نعععع؟ حللنععععارواققزل ضععععقوالصععععزلاصقتمععععىل عععع ال لت لنقععععو ل معععع؟لمبتعععع زلت 

 رلاص رات لرا سلرفالتأللت لاصتس رلسم تللوامم؟

لاصق ععععع؟  لسعععععتفر لا  لتععععع ل،لقعععععرالق؟صعععععسلفععععع لاصت  مععععع لا  لتععععع ل

لاصس ؟سععععععع  لاصق ععععععع؟ لتأععععععع؟الشل عععععععت ليمععععععع لسععععععع  رتق؟لاصبسععععععع ر  

لاصتععععوا لأت ععععالقةععععرل صععععاليمععععىليعععع و لواالأتت؟ي عععع لواال تةعععع؟   

لوسععع تزل،لخ؟ةععع لتم  عععسلامقععع؟لترايععع؟ ل و لوأتبقععع؟لن؟ سعععوا لاص  ائ ععع 

لت ف ععسلواقعع  لوأنعع لصةععمال  ف ععسلتعع؟ل وت يعع؟لاصت  معع لافععرا ليمععىلتو  ععا

 رلل ءلاصقة؟رلس   للتت لإص لم رالاللامم؟لق يلاص وزل  م 

لف لواق لرألل مالم و لا ليم م؟لواصت تشلصمأ اللاصو شلص  لامس

 رليم  زلوس زل،ل بنم؟لخلقف ل،لت  متم؟لخلقف ل،لاصب ولتواأقس

تتْتتلز للاصت  ؟علاصأم يلاغمال   للخلقف م؟ للنقوصسلت 

لاصسعع زلقنعع الاصععرئ  لت لا عع  لل ؟ئسعع لصقأعع لفعع لا خععرلاصأمعع يل عع؟لل

  للاصقة؟رلوتقنل

لاأعععللاصععع لاصقةععع؟رلاصعععرئ  لتقنعععلل ععع ل،لمبعععز لتأ نحععع؟لراسعععسل ؟ئععع يل ععع ل

  لخلقف م؟ررللتست لغ ر

لل

ل

ل



 

شٍل ْضععععرٍللس ععععمن  ت ععععرتللخ  ت خت ْضععععرٍللسععععمواتم؟لفعععع لغعععع؟فمو ل معععع؟ل،ل ت؟نلستعععع؟شٍللوت لاصخ 

ععع؟لمف عععرلصعععزلق عععي لتمعععالتفعععللا تعععورلنمععع؟لضععع؟ شلإ الاصتععع  لنتخععع   ل وتح

 رلمق ؟ ؟لاصت لا  ؟ز

ععععرتل ت خت ليأعععع؟ لص عععع؟ص لتععععرشيلل،لا  لمق ؟ عععع؟لاصتعععع لاصفتععععر لتمععععال ت؟نلستعععع؟شٍللوت

ل،لافضعععللغععع حال،لتفضعععللغععع حال،لتفضعععللغععع حال مفسعععم؟لمقعععوللص معععسل عععللوفععع 

لرلاص ا لتة؟نم؟لت لاصىلتفضللغ حال وصم؟لي لم  لصز

لاصععععرئ  لصمخ ؟نعععع؟شل مةععععشلاصأت ععععال،ل ععععريلاصأت ععععال،ل عععع رالاصأت ععععا

ععع؟لمف عععالت لالنععع لص ععع لن؟ تعععللاصتتسعععاليمعععىلتعععمعلاصتععع  لفن؟تمععع؟لتععع ل وتح

ل،لتمععع؟لس عععر لغععع حالت لقق قععع ل،لن؟صقق قععع لتمفسعععم؟لتواأقعععسلالنععع ل،لاصمبععع  

لاصت؟ضعع لسععويلصمعع؟ل نقعع لصععزل،لق؟ضععرل معع؟ال بعع لصععزل،لغعع ل معع؟ال بعع لصععز

 رللاصن ض؟ لاصرا  لمرفالت لاصىل ق؟ةرم؟لاصب ولت؟ الل،

لاصت  معع لتعع لاص  ائ عع لاصتععوا لمفعع شل عع لاصقةعع؟رليمععىلت ععقرلفعع يلتععرشيل

لت قععع؟لا  لاصتععع؟للف؟ئععع  لتععع؟ل،لاصت  مععع لتمععع؟ لل عععللانعععواالاصأعععوعل عععر ل،

 رللاصقوز

لقععع  لصمت  مععع لاصبت قععع لاصنوانععع ليمععع ل ؟ئعع يلتعععالاصتنعععغلصف؟فعععسلا خععع ل مععش ل

لاصتععع لا رتعععللمسععع؟ لتععع لال تلال تلق ععع شلاصتععع لاصأ ععع؟علفعععور لامععع صبش

لتسعععتقنمقزلس عععر لاصععع يلاصةعععن  لتوصئعععالولاصقعععرالفععع لت واأقععع لفقععع  تل

لاصنوانععع لنفعععتمل  ؟صنومععع؟لل،لاص ععع خوخ لاةععع؟نتقزلاصتععع لاص ععع و لونبععع 

لص ععععتقزل  فعععع؟صقزلتفضععععللق عععع؟ لتأععععللتعععع لن؟الستسعععع زل  ؟صنومعععع؟لتمقععععزل،

لافمععععع؟ لصقعععععزلق ععععع؟ لواللاصنوانععععع لفعععععتملنبععععع لصقعععععزلق ععععع؟ لاللت ل ععععع ر و 

 رلا خ رلصمفسم؟لمق؟وزلتوت لتمم؟لاصقق ق ل،لقة؟ر ز

التسعععريح؟ل ؟ئععع يل عععرول لاصت  مععع لتسعععوارلتيمععع لاصرانضعععو لاصأمعععو لتتعععرح

لالل عععع لواصنوانعععع لاصتت عععع؟ رو لنعععع  ل فةععععللقعععع؟أ لصت ععععو  لنعععع؟صقنو 

 رلصفتقق؟لاصفرة لصقزل تسمى



لز

ليععع لاصتت ععع؟ رو ل قأععع و لفاةعععنقوالاصمععع ا لاصأمعععو لصنععع لتععع؟لسعععري؟ 

 راصنوان 

  للن؟الستس زلم ؟صاررللاصنوان لصم؟لاتر وارررللأويح؟ل  توتولتوال م؟ ل

ل ءلن؟الستسعععع زل  عععع؟صنوالت لصقععععزل  عععع ل ر  ومقعععع؟لاصتعععع لاصقت؟فعععع؟شلتمععععا

لاصعع للمقععولاصفععر ل عع فاللاصأععوعل ل ءلتسععتقنمق؟لنتقععولت ؟صععال تععسل  عع 

 ل ءلت ف؟صقزلتأللت ل صال فبمو لتمقزلتزلواصقوا 

  للا   ارررللا   ا للل ؟ئ حللاصق  لن اال ؟ئ يلة؟ح

لاصةععن  لتوصئععالنععا لتف؟أئمعع؟ل،لا خععرل سععتالاقعع لالل،لصععسل مةععشلاقعع لال

 رللاصنوان لفتملصقزلص تسمىل تمم؟لص فر والاصم؟رل راشليم م؟ل مقو 

لاصقعععوا لفععع لاصرة؟ةععع؟شلت معععالنسععع قسلت  عععقرلفععع؟ئر ل ؟ئععع يلفععع؟رل ععع 

لاصرة؟ةعع؟شلتبعع لصععزل،لاصق عع ل صععال تفععر لصععزلص عع لاصأمععو لمقعع لاتنبمعع؟ن

 رلليم قزلاصأوعلاستوص لق مت؟لن اخمقزلاصخو لت؟شل،لتق نقز

 لتأ  حالنقزل ؟ئ يلفة؟حل م  حللاصق  ل صالةتش

ليمىلاالست   ل ر  لي ولو م؟الاصنوان لتفتقو لص زلاستملت لص ل    ل

  ل ءلوق؟ضر زلت؟ض  زلص تقولاصت  م 

 لرض بق؟لترفالو  ل ؟ئمسلاق   لاأ؟نتس

لتمالف لتن سلصق سلت؟لتفللأويح؟لقتفسل مق لنم لتريلت لص لو    ل

  ل ءءلاصأن؟ لاصخ؟ئ لا ق؟لتمشلتمق؟لامسقنشلاصت لاصقرا

لم راتععععسلفعععع لرت ععععش لل،لي معععع؟نلصتبععععشلو عععع لاصسعععع   لتمععععال ؟ئعععع يلرتععععا

لو ععع لاصسععع   لتمعععالمقعععولوافقعععسلنخ عععواشلاصق؟ئععع لتقععع زل،لاالمتقععع؟زل ععع  ؟ 

لاقعععع يلولامعععع؟لاصق؟ئعععع لمقععععولتسععععريح؟لف؟معععع فبش للاص عععع  ؟ ليم ععععسلاسععععتقو 

لرلاصموزليم سل  مق لخ ال فبللت ل نللن؟صق؟ئ لمتسالاصأمو 



 ز

ل

  اصأن؟ لاصخ؟ئ لين؟ لق؟ زررلاصأن؟ لاصخ؟ئ لين؟ لق؟ ز ل

 ليم م؟لامقضوالفزلت لاصأتم لتمالاصأت ال ت 

لت معععالرة؟ةععع؟شل،لت معععالرة؟ةععع؟شل،ل   معععال؟شرة؟ةعععلتععع لضعععأ  ل

لتععععع ل ؟ئععععع م؟لوسعععععقالاصق ععععع لصتفر عععععسلاصأمعععععو لت مققععععع؟لرة؟ةععععع؟شل،

 رلا ؟  قز
 

 ل ؟تفح؟ليةن  لف لالسم  لف؟تسال    سلت لاص زلس؟لل  

ل نعععللتععع لصمقأعععوزلمتبعععر لمقععع لصمق ععع؟  لينععع؟ لقععع؟ زلاصق؟ئععع لتععع  ل

  للتستبم ل للاصتت ؟ رو 

 للنوضوحلمستبال-

 لاصرة؟عل ق؟نوالوالل ق نوم؟لاللتمقزل،لف؟يللتم؟لنت؟ ال-

 اصنوان لي لوإنب؟  زلاصتب؟تللف لاصقر  لت مالصال-
 ل

لا عععقرلفعععزلتععع لخةعععرنلقععع ازلفععع لا ععع؟نلواضعععب؟لاص سعععم  لاصق؟ئععع لتغمعععا

تتْتتلز للتأ  حالنس قس الق لفممضا للنقوصسلت    للإ ح
 

لتأععع  حالنقعععزلةععع؟حل،لاتأععع؟ قزلسععع قسلتةعععوالاصتت ععع؟ ر  لمقعععولتقععع يز

ل  ضععع ل،لتمعععالاصمب مععع ل ت؟فععع؟ت زلواللق ععع  زلتععع لف؟ئععع  لالل،لتراأبعععوا ل

  للت فتملص لاصنوان لا تر
 

لتقععع لتقععع يزل،ل وصعععسلتععع لاصسعععخر  لسعععويلتعععمقزلاأ؟نععع ل ؟ئععع يل أععع لصعععز

لرلللاصنب لف؟تنبسلمقوم؟لاصةن  

ل



لز

 

 ل تمالتر  لالل،لنم ل ؟لتراأال-

لتزل ععععئشلاصنوانعععع لتمععععالسععععمفتمل،لاصأنعععع؟ لاصخعععع؟ئ لا قعععع؟لتتراأععععالصعععع ل-

 لتن ش

ل ب عععععععرلت ل و ل،لخعععععععو ل و ل،لتعععععععر  ل و لاصفتععععععع ل تقععععععع زلتععععععع؟ ال

 لا تت؟تح؟لاصق؟ئ لتق  راش

 لتراأال،لنم ل ؟لتراأالصال مش لل-

لا قعععع؟لف؟يععععللامععععشلنتعععع؟ ا لل عععع؟ئ لسععععخر  لفعععع لصمق؟ئعععع لاصفتعععع لانتسععععز

  لل ءاصخ؟ئ 

ل بععع لصعععزلص ععع ل ق نعععسلص ععع لاصسعععت؟ ليمععع؟ لفععع لرة؟ةعععت  ل ؟ئععع يلت معععا

 رل  ق؟الاق 

 ل ءلتمالاصمب م لرة؟ة؟تالت لا ؟الت مم ل ل-

ال-  لا ترل ض لإ ح

لصتسعععتقرلرة؟ةععع لا معععالفعععزلتععع لاصفتععع لمقعععولتس سعععسل ؟ئععع يلةعععوا

لمفععععو لفعععع لاصعععع يرلتفعععع؟رلتتعععع؟لنعععع؟ ر لاصفتعععع لأسعععع لارت ععععزل،لنقمنععععس

عع؟لمفوسععم؟لفعع لاصعع يرلتفعع؟رلتب ععزلةعع؟  لت ععو لقتعع لاصتت عع؟ ر   لرللت ضح

ععع لاصععع يلاصق؟ئععع ل صعععال را عععالاصأت عععال،لاصت ععع؟ ليتعععشلةعععتشلصق ععع؟ش لأ 

لت ععععقر  لاصتت عععع؟ رو لمقععععولفتقعععع تم؟ل تععععرلاف؟ معععع؟لتعععع؟لسععععري؟ ليقمععععس

 رلل ؟ئ م؟ليمىل مقضوالالل  لناسمقتم؟

ل م ععععللتمعععع ل تعععع مقزلتتنبععععوالاصععع   لاصفت ععععسلمقععععولتس سععععسل ؟ئعععع يلةعععوا

للرللاصأمو ل ؟ئ يلي و لف لاوفر 

 ل و لت لتوت لت؟لن لل ؟ئ لاصأمو لف ل ؟ئ يلة؟ح

  ليم قزلاصرة؟علت مقوال  ؟ئالف يلخ للاصق  ل صال تفر لصزلإ  ل



لز

ل

عع؟لفبمععسلنععزتللاصق عع لتفر عع لفعع ل ؟ئعع يلمأععمل عع  ل ر قعع ل معع؟ال  عع لصععزلققح

 رلتق  زلنقتللإاللاصق  ل صالصتفر  لتخري
 

لفعععزلاصرتععع؟لليمعععىل ت؟ئعععسلتمععع؟فرشلاصتععع لاصفتععع لأسععع لمقعععول ؟ئععع يلسععع؟ر

ل،لاصق عع؟ ل  عع ليمععىلتعع؟ اللتمععسلص أعع لاصسععن؟ت لاص ععر ؟ ل تقسعع لامقمعع 

ل ععع؟لسععع؟تقم  للتسعععفسلصقأععع لفععع ل ععع؟ئ حللاصفتععع ليععع  لفععع ل ؟ئععع يلم عععر

  لنم 

 رللاإلصق لاصسرلف؟ر سلت لإصىلا خ ر لامف؟سسل  قالاصفت لاخ 

ل،لا تععرليمععىلاصسعع  ر لتععزلنععا لاصق عع؟  لتخ؟ نحعع؟لاص سععم  لاصق؟ئعع لتخععري

 لتس؟ي نلوتبسلنق؟لاصخ؟علصمتنم ل قضرلت لاصق ؟  لتمسلف منش

لاصق ععع؟  لت ؟صنمععع؟لصتععع؟ المععع رالالل،لاصبسععع ر  لاصق ععع؟  لتنمععع لمقعععولسعععرم؟

لر  تععع لت ؟صعععالفمعععزتللاصفتععع ل تعععلليمعععىلاصق؟ئععع لسعععتموزل ؟معععشلفعععم السعععو ح؟

لفععع لاص عععالن عععيل ععع ل ءل عععولتععع؟لص ععع لتخعععرل تعععرلت ؟صنمععع؟لإمقععع؟لتزلتبعععس

لفسعععمبمزلنعععا لاللتف ؟رمععع؟لغ ؟ عععالفععع لسعععق م؟لتممععع؟لصعععول عععبرم؟ل،لمفوسعععم؟

 رللر  تم؟لاصق ؟  ل منشلصزتلل  ؟ئالخ ل

لاتنبعع؟نلتمعع؟ل مععالفععزلتعع لامت ؟رمعع؟لفعع لاصأمععو لإقعع الصمأعع لاصتنمعع ل صفمعع؟

لن؟ص ععع؟نالاصقأعععراشلاقععع يلنععع؟الصمععع؟لفعععتملت لاصعععىلاصأمععع يل االاتنبمععع؟ل،

 رللاصف؟م 

لاصتقبعععع ل صععععاليمععععىلامت ؟رمعععع؟لفعععع لأعععع؟ص لاصق عععع؟  لتتفععععللوأعععع م؟ل عععع 

 لل ععع؟ئ لصمععع؟لتنتسعععزل،لتمفوفعععسلصوقعععسلنأعععوارنلاصتمضععع  لصتمعععالاصتواأعععس

ا للنعععععع؟صأمو لتفضعععععع  لصمتقبععععععع   لاصتفتوقعععععع ل عععععع نلنقنضعععععععسلت عععععع رح

 رللنسلا خ رلصق؟ئم؟لي لوأقسل قال  ل لصسلاصتواأق  

لصععععزل،لوأقععععسليمععععىلاالنتسعععع؟ت لتمععععالوت؟ اصععععشلصمعععع؟لت عععع؟رلق ععععي للأمسععععم؟

 رلتب؟تمتسلف لة؟رزل ائتح؟لف ؟ ل صالتمسلايت؟ 



 

لز

ل

 لاصق  ل صالصتفر سلفبمتسلف زتللاصق؟ئ لس ؟ نلاقسمشل-

لتمععععسل ممعععع؟ل عععع ل صععععالمتو ععععالم عععع لصععععزل،ل ععععالفعععع لاصق عععع؟  لتتفععععللرتقمعععع؟

 رلق يلت؟ليمىلس متومم؟

لتخععععريل ر قععععسل معععع؟ال  عععع لصععععز للتم سععععر لصقأعععع لفعععع ل ؟ئعععع يلاأعععع؟ا

  للاصقتللسويلاصق  لصتفر س

لتعععالاصتب؟تعععللفععع لاصقر ععع لت معععالصعععالتر مععع؟لصععع صاررللمبمعععزلمقععع ل،لمبعععزل-

 لا تر

 لا ترلن صالاصق  يل مقىلص  لن؟ تسلانتس؟ت ل ؟ئ يلتنتسز

  وصسلاصق ؟  لتتفللت؟نا

لمرغعععالم ععع لصعععزلاصتععع لاصف؟م ععع لصمخ ععع لممأعععالت لأبممععع؟لاص عععوزلقععع يلتععع؟ ل

  للاستس تم؟ل نللتمف  ق؟لالن لا  ل،لنق؟

ال مش ل ل ل ءءلاستس تم؟ للتستم رح

لص ممععع؟لاصقةععع؟رلن ا ععع لتمععع  لل صعععالمبمعععزلتممععع؟ل،لاستسععع تم؟لاقتععع ل ععع؟لمبعععزل-

ال معع؟ارللت فععرلاللمت؟ ععلل معع؟ لتعع لتنقعع لوتعع؟لتمععتزلفبمععسليمعع  زل أععالتتععرح

لوإ ال راتتمععع؟لإص مععع؟ليععع؟ شلفقععع لا تعععرلمأعععملفعععم الاستسععع تم؟ل نعععللأ  عععم؟

 رللق مق؟لوسمستمزلمموت زلص لتقق قسلف لف متز

 رللمستبسلت؟لمة  لالل،لوأو م؟ل س؟ل  لاصوأوزلنا ل الال

لللللللللللللللللللللللللللللل ءلتم؟لاصت موالت؟ل-

ليمعععععىلوضعععععبق؟لولنأعععععوارنلصوقعععععسلقعععععوللاصرنععععع؟ لاصق ععععع؟  لتتفعععععللفعععععايل

ل ن ععع ل امعععسلاصتعععر  لي م عععسلوفععع لاصق ععع؟  لتتفعععللإص مععع؟لم عععرل،لاصتمضععع  

 رللق  فسلاست ت؟لل و لاصمق؟ لامق؟ 



لز

ل

الا ترلت؟ للصسل مش ل   لل ءلإ ح

 لوت ت تسلاصب ولصمق؟ لاصخرويليم  زلت ل ولا ترل-

  لل ءل    للتستم ر لصقأ لف لاصق؟ئ لر 

ل مععع؟ال تتر ععع لاللاصبععع ولنعععا لصمت  مععع لاص رنععع لاصنعععريلرةععع ل ءءل  ععع ل-

الن ف؟فععع  ل ةعععبالتتععع؟لاصةعععخورلتععع لاصب  ععع ليمعععىلاصتم قععع لالقتعععوا لم عععرح

عععع؟لاصبعععع ول عععع رال تعععع؟ل،ل معععع؟الاصتتر عععع لاصبعععع وليمععععى لاصأ؟مععععالت لت ضح

ليمعععىلأمعععو نلتو  عععالاصبععع ولرتيلصععع صالنوانععع لنعععسلصععع  لصمت  مععع لاص رنععع 

لإ ال ممععع؟لاصأ؟معععالنععع اال تتر ععع والت لن؟صقم عععللوت تفععع لا خعععرالاصأوامعععا

 رللاص رن لأ؟مالت ل أوتم؟لاصتستق للفت ل ؟أتم؟

؟لاصخرويلصم؟لف   لاإ حلل-  ل ءلت ضح

لللللل عععع؟ئ حللن؟صخر  عععع لاصسععععفم لاصأ؟مععععالمقععععولنسععععن؟تسلاصق عععع؟  لتتفععععللت عععع؟ر

لاللمفعععال مععع؟الق عععيلاصق؟ئععع لسععع ؟  ل مععع؟لتععع ل ت نتعععالولتمعععشلسعععتخري ل

لر سعععع؟ لتعععع لواصقم ععععللاصت  معععع لرئعععع  لسععععويل عععع  ليمععععسل بمععععزلتقعععع 

لختسعععسلتممععع؟لوأععع م؟لاصت؟ضععع  لا  ععع؟زلأمو مععع؟ليععع  لقةعععرلتعععزل،لاصق ععع؟  

لسععع اخ الأمععع يلتال لسعععنالوتبعععالاصمفعععالسعععتبنرل،لأمععع يلاصععع لي عععر

ال مععع؟لمفسعععالسعععتأ ل،لاصةعععخورلخمععع لاصمفعععا لن؟صخر  ععع لنسعععن؟نتسلت ععع رح

 لمفال متق لق ي

  ؟ئ حللق  ف لتت؟نبح؟

لاصب ولت لأم يلختست؟ئ لي ل قللاللت؟لاصت  م لت لاص رن لاصأ؟مالف ل م؟ا

ل،لتترلوختسو لت؟ئسلنتس؟ف لاصأمو لتوصئالخم لس خرأالاصمفال،لتتتر  و 

لن؟ص نالاصةوشل واتزلوضالتالاصخم لت لتن؟غتتقزلأم يل ال لوسنالامشليم ا

لاصفرة لصقزل تسمىلاللقت ليم قزل نضتالتق زلت ليم الص  لأت بح؟لو تمقز

 ا خرو لف منقواليم  زلاصرة؟علنم   



لز

ل

لتتقف نلصقأسلف ل ؟ئ يلاأ؟ا

  ل ءلمفبللت؟ الفزل،لا ترل صالت لس  يلتقمالال ل

لاصتععع لواص ت نععع لتمعععشلسعععتتقرالأمععع يلختسعععت؟ئ لتععع لتعععتخمعلق متععع؟ل-

 لاصتس؟رل صالوستاخ لاصأموالمقولتبا
 

لاص ر عععالاصخر  ععع ليمعععىلرسعععزلولسعععترتسلتععع ل معععزلاصق ععع؟  لتتفعععللتخعععري

 لاصةخورلن  لسمسم سلاص ي

 ل وصسلتت؟نبح؟

لت لستن؟غتقزلفزلت لاصب ولخم لست و لن صالتترل  مولتس؟فسلستس ر ل

لفت؟م  لس خريلق مق؟لتبقزلت تنال راالاصأمون لاصنريلر فت؟لاصخم 

لسم و لن صالا ت؟زلت لاصب ولص ن؟غتوالاصأمون  لنوان لت لأم يل ال 

لاصتتتر   لاصأمو لت لاص يزل ات قزلت ل نلل   تتسلوتزلاصب ولق؟ةرم؟

لتقشلس  و لق مق؟لن؟صأموالاصب ولأمو لت لمتخمعلق مت؟ل،لن؟ص ر 

لاصب ولصمأمو لس ات لاص يلاص يزلصتة يلأم يلتال لي رلختسسل  ؟ تا

 رل لتمقزلاصتخمعلو

ال ؟ئعع يلتقفعع  ل مععسلوأقععسليمععىلانتسعع؟تسلارتسععتشلولاصخ عع لصتمععال ف ععرح

الس ق؟را  لتخ رح

لولاصو عععشل ععع ال عععللةعععتتوالصعععزتل لل ععع؟ئ حلللاصق ععع؟  لتتفعععلليمعععىلاصق؟ئععع لر 

  للاصت  م لتسوارلمقر لنأبمم؟لا تف تز

 لغة لةوتسلوف لاصق ؟  لتتفللتأ؟نس

لت  مسل م؟الص  لاصقة؟رلف لاصب ولاسترات أ  لولاصخ  لم ر ل م؟ ل

  لاصخ  لتمالتمف  لف لمتر  لأبمتم؟



لز

ل

  لل ءلاصت  م لت؟ لل مش ل

لنعععع؟ص نال وتعععسلن ععععللاصبععع ولسعععع قأزلاص عععر لتعععع لاصععع يزل ععععات لر فتععع؟ل-

لسععععتنق لاصتعععع لاصأمععععو لفقععععللصعععع  م؟لا رواحلفعععع لخسعععع؟ئرل معععع؟السععع  و 

لأقععععع لفععععع لاصتتتر ععععع   لاصأمعععععو لتعععععالاخعععععرالتبر ععععع لصععععع خولل ؟ف ععععع 

  ءلاص ت؟ل

لوخسعععع؟ئرليمعععع قزلسممتةععععرلصععععالت سععععز للنقعععع  لص أ ععععال ؟ئعععع يلنعععع؟ ر

ل عععر لفممععع؟ل  تمععع؟لفعععم المخعععريل يمععع؟ل،لصمععع؟لوصععع  لصقعععزلسعععت و لاالروح

  للاصتق؟وت 
 

ل وصعععسلمسععع شلتتعععرل مععع؟ال،لخلتيععع؟م ز لل ععع؟ئ حللاصق ععع؟  لتتفعععللصمععع؟لتنتسعععز

ل  ععع لصعععزلتعع؟ل ععع  لقعع يلإ الاصمفعععالمق؟ ععع لفعع لاصتتفأعععراشلستضععبو ررل

لفععععزلتعععع لمفععععال االينععععرلاصت  معععع لإصععععىلاصبععععو  لفبمعععع  زلاصقسععععن؟ لفعععع 

  للتفأ رن

 لاصمةرلوتبم؟لاصت  م لاصىلسمبو لخلنم  ل-

لامعععععشلصت رسعععععق؟لاصخر  ععععع لصعععععالاصق؟ئععععع لسععععع ؟  لا  ل،ل صعععععالاتتمععععع ل-

 لاصب ولصمق؟ لستخريلاص  لفأرلف لولين اصقت  لاقت لوتس؟ي ا

 لس  يليمزل-

التفض ل-  لاصتوف الص زلمتتمىل،لاصخر  سلص راس لإ ح

ال ؟ئ يلت  رلفزلت لن؟صخرويل تتم؟  لا ؟نلتمت رلفو فش للتترح

  ءلا وللصق؟ئم؟لف ليمسلق فتالاص يلاصوا  لن صالس  يلتت  رل ل-

  ءلا ترلت؟لتت  رنلمبزل-

للاصوا  ل ولتت ليمتشلتمم لا  ل-
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لنععع لصنفعععش لل،لاصقأعععر لخععع؟ريلامت عععرنلت لتمععع لو معععالاصق؟ئععع لصععع لم عععر

لق ععععيلخرأععععش للفععععزلتعععع لتمععععالاصمبعععع  ل وصععععسلنبعععع ل ؟ئعععع يلارتععععالقععععراا

 رللوأق لت تمليمىلاصوأوزلاستقو 

لصعععزتلل ءل صعععالاصسعععو ل ععع لنععع ل  ععع لصعععزتلل ءلاصوا ععع لتممععع ل  ععع لتععع؟ الل 

ل ف ععععرنلتسععععئم ل ءصععععزتلل ءلق مقعععع؟لتبفععععرشل عععع ت؟يلنععععا لاصقق قعععع ل ععععرف 

لمقععع ل ال ععع؟لاصق؟ئععع ل صعععالاقننعععش لل عععزل،لاأ؟نتقععع؟لتيمعععزلت ل و لتراو مععع 

 رلاصقرالتمتق لق مت؟لاصب؟نر  لت ل ؟ئ يلوس  و لاص ر لنتفتر 

لفعععزلاصتنعععغلصفععع لت عععب حللن؟ص تنععع؟ال لصععع لفم عععرلاصقأعععر لتععع ل ؟ئععع يلخعععري

لاصقأععوزلخ عع لص  رسععوالنقععزل فععالاصأمععو لنبعع لصععسلاأتععالنععا لتترمعع 

 رلاص  لفأرلستمف لاصت 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 لاصت؟ص لاص وز

لصمرفععال م معع لسععو ب؟شلإالل عع لتعع؟ل،لاصقر عع لفأععرلإمععسل،لاصمةععرلفأععرلإمععس

لفمعععو ليععع ل رسحععع؟لاالوغععع؟ لاوصئعععالسعععمبمزل،لاصت  مععع ليمعععىلاصمةعععرلرا ععع 

لص معععسلخ  ععع ل تععع؟لاص رنععع لاصأ؟معععالفععع لأمععع يلتال لسعععنالتأتعععارللاصقتععع؟ل

ل ر قمععع؟لواصق؟ئععع لتمععع؟ل عععققم؟ل،لاصمفعععالمبنعععرلص ععع ل ععع وتم؟لتمت عععر  لاتععع 

لولاصععع خ ر لوايععع وال،لصمقتععع؟للتا عععاٍللاوضععع؟عتللاتخععع والاصععع   لاصأمععع لنععع  

 رلللاصمفالمق؟  لف لست وضالاصت لواصتتفأراشلاص  و  لاصقم؟نل

لفعع يلامت رمعع؟نلصقعع؟ ل،لاصتمت ععرلاصبعع ولصمقعع؟ لاصتقفعع لي ععومقزلفعع لرا ععش ل

 ل ؟ئ حللاصأمو لاصق؟ئ لخ؟ الرلاص  رلت لسمواشل امقزلتروالا قر

لت عععقرلاصعععف يلأويحععع؟لتضعععوروالاصععع   لوت ممععع؟لص عععق ائم؟لسعععمفارلاص عععوز ل

لصععععع صالاصقعععععالتةعععععق؟المقععععع ل،لرقتعععععسلن؟صبععععع ول اخععععع  زلالل،لاصت؟ضععععع  

لومةععع ل  معععولو وصعععسلاتتععع؟رلفععع يلاصمفعععاليعععر ل،ل عععفق لنععع لا تمعععو ز

لا خععععرلصمأ؟مععععالمبنععععرلر فتعععع؟لةععععفو لفعععع يلفعععع لن؟ سععععفللسععععمتقرا

لتر ععع لتتعععر  ل مععع؟ال،لاصأت عععال خعععريلت لاصعععىلتو بعععسلتمععع؟ل عععللسععع تخ 

لقعععع  لتمعععع لنععععاترلإاللاصبعععع ولاقعععع  زل ن؟غععععشلاللت لا وللا تععععرلتا  عععع  ز

لت لفعععع؟م لا تععععررللن؟صخعععع؟ريلأمعععع يلاصختسععععت؟ئ ليمععععىل نضععععتم؟لمق ععععز

للللللللللللللللللللللللللللللل ءلي معععععععععععععععععزررللاصةعععععععععععععععععوشل عععععععععععععععععواتزلنوضعععععععععععععععععب زلتتا ععععععععععععععععع وا

لاصم عععللسععع و لفععع لةععع انل تعععر  لاللقتععع لخ؟فعععشلنةعععوشلاصأمعععو لتأععع؟ا

  للاصق؟ئ لس  يليمز للتق  زلو  ق 

لتعععع ل نقعععع؟شلتقععععشلاصت فومعععع لاصةعععع  ر لاصق    عععع لاصنوانعععع لاصق؟ئعععع لت اح

لتخععععريرلللرتسعععع لأعععع ارلفعععع لتفنتعععع لخ ععععن سل رأعععع؟شلفرت معععع؟ل،لاصرتعععع؟ل

لاص سععععرالن عععع نلإ عععع؟نلتتسععععالاصبسعععع ر  لن تععععسلتعععع لاص عععع ل  عععع؟ لاصق؟ئعععع 

لمقععععول  عععع؟ لضععععو لاصق؟ئعععع لةععععوالتس سععععس،لنقعععع؟ل تسععععالوا خععععرا

 رللنمتن؟يسلوتترم؟لاصخ ن  ل رأ؟ش
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ععع؟لتععع  ال،لاصمفعععالينعععرلتتقعععرالضعععو لنقبععع  ل ععع زلوسععع لت  عععالفعععزل  تح

 رللن؟صمةرلمبو لنا لق؟صت  لتم ت لةفو لف لمس رل،لأ   

لأعععع؟من ليمععععىلاصتتفأععععراشلوضععععبش لل،لاصمفععععالمق؟ عععع لإصععععىلةععععمم؟ل ال عععع؟

 رلتب لاصتفأ رلأق؟ ل نق لت لاصق؟ئ لتترم لفزلت لاصمفا

لصمققعععالوخرأمععع؟لراسععع لن ععع للاصتوضعععوي لاصخ عععن  لاصععع رأ؟شلةعععب م؟

عععع تلتللتتب؟تعععع  ل ضععععن؟  للفتقعععع لتعععع للخرأمعععع؟ل،لاصمةععععر لاصب ععععالتقعععع  زلأت

لصمعععع ت لوا  ععععأ؟رلاصةععععخورلخمعععع لتور معععع؟لتعععع؟لسععععري؟ لن مقعععع؟لنبم؟ عععع 

لرلاصأت ال ةب لق  لف لاصتم ق 

ال ؟تسحععع؟لاصق؟ئععع لخععع؟ نم  ععع؟لنسعععن؟نتسلت ععع رح لرت عععشلنعععامم لا عععبر للل ت مح

  للتق؟ةرو لامم؟لت برل،لتمالاصةخر لخم ل توارالتق  ز

لن؟صق؟ئععع لاصخععع؟علاص سعععم  لفععع لاصق ععع؟  لةعععوشلسعععتبم؟لاصمق ععع ل اشلفععع 

 لن؟صر لت ؟صنس

  ءلا ترلت؟ل-

 ق؟ نلصقأسلف لاص سم  لف لاق  زلتأ؟نس

 لتتر زلام   ل  لتراااااأارررللا  لتبالوتت لامشلتراأالق؟ زل-

لسععععع للمقومععععع؟ل ةعععععونو لت ععععع؟تمقزلتععععع لاصبععععع ولأمعععععو لخعععععريلق مقععععع؟

لاقععع لالل،لاص  و ععع لاصقم؟نعععللتععع لوانععع حلليم مععع؟لاصقعععوالفعععزلتععع لرة؟ةععع؟ش

 رلتق؟وتسلت م ل و لم قتللتمم؟ليقمم؟لفق م؟ل  ل ق يلت؟ل  را

لوا ععع ل مععع؟اااال،لاصمفعععالت ععع؟ ل بمتعععو لإمقعععزل،ل ععع وتم؟ل بمتعععو لإمقعععزل-

 وا  ل م؟اااااررل

لإ ال فعععع لصععع ل،لقتفمعععع؟لممقععع لت ل نععععللاصق؟ئععع لسعععع  يلمتراأعععالت ليم مععع؟ل-

 رللل ت   لاصقتمىلي  ل ا 
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لولامعععشلتراأعععال،لقتفععع لاصقععع لت لإصعععىلسعععا وزلاقتععع ل ععع؟لاتراأعععالصععع ل-

 رلاصمفالخمفالفأر

لراسععععسليمععععىلسعععع ق لن بععععالو  تععععسلقتعععع ل قععععرنل ؟ئعععع يلا ارلت لتعععع؟

 ليم سلت   ح؟لن؟ ر لف؟رت ز

 ل ؟ئ يلس؟تقم ل،لقتفالتمق لتر الس  يلاست الالل-

عع؟ل رايعع لنعع  ل ؟ئعع يلأسعع لقعع؟ت حللنسعع ق لاصق ععش لل لمقععول يععرلفعع لرا ضح

لاخ ععععولخل عععع؟ل،لتم صقعععع؟ل ةعععع لنبعععع لرضعععع بق؟لتقتععععللتزل ععععامم لاصمفععععا

لت وتععععشلاصتعععع لاصخ ععععن  ل رأعععع؟شلإصععععىلم ععععرش لل،لأمو معععع؟لأفععععيلفععععو 

 رللوةفسلتست  الاللن التم رلف لاصأمو لأفيليم ق؟

لتقعععروالحللر ععع ل،لاصمفعععالتسعععفللوةعععمشلقتععع لاصأفعععيلتمعععاليمعععىلخ عععوش

لتخعععريليععع لتنتبععع لت لإصعععىلر ععع ل،لر ععع ل،لاصق؟صعععالاص ععع زل االفععع 

عععع؟ل ؟ئعععع يلوضععععبشلق مقعععع؟لنقعععع؟لنععععا لاللتسعععع؟ف لاصمفععععا لفععععزلتعععع لترضح

؟لاصتفأ رلأق؟ لتخرأش  رليم سلض؟غ ح

لارت ععع؟زلةعععوشلإصعععىلتمةعععشلقتععع لاالمفأععع؟رلتفعععرلاصمفعععالاصأععع را لارتأعععش

لتععععر لاصق؟ئعععع لقتمععععش لل،لا  لتغمععععالاصمفععععالت لالنعععع لنعععع؟ ر لاصقأعععع؟ر 

 رللتت م؟لق فت؟لنسلي؟ئ حالتخري

لاصق؟ئععع لأسععع لقتعععللفععع ل عععوت لاسعععتمف شلو ععع لاصخ عععن  لاصععع رأ؟شلةعععب  ل

لاصمفعععالصتعععات  لاصق ععع؟  لارسعععمتقزلأمعععو ل مععع؟الوأععع  لل،لاصتسععع؟ف لتمعععال عععل

لتا ععع والت لاصعع لمقومعع؟لاسعععمقتقزلاصأمععو لةععوارلليععع ولصتععرورلاقتسعع؟نح؟

 رللاصتس؟ي  لصم؟لتق ت  لاسمقتقزلفخفضوال و تم؟لت 

 ل ءل تتنب زلتق ل م؟ال ل-

عععع؟لاأ؟نععععش ل للللللللللل للخمفعععع لاصمفععععالفأععععرشل عععع ررللــــععععـفأل عععع ررللالاررلال للتتمبفتح

 لاص  ؟رلف لتمشلا  لا  ئررللا  ئل-
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لاصق؟ئععع لتيتقععع لتععع؟ التيمعععزلالل،لوي عععسلاسعععتب؟  لفععع لاصق؟ئععع لاصأمعععو لسععع؟ي 

لنتععععععع؟ الايمععععععزلالل ءلاصأمععععععو لاوصئععععععالرتيلولوي ععععععسلاسععععععتب؟ لق متعععععع؟

 ل ءخ؟ نقز

لاصق؟ئعع لصعع لم ععرل،لاصو ععو ليمععىلفسعع؟ي نلاصأمععو ل قعع ال عع نلاصق؟ئعع لتعع 

؟لصعععع لور  تععععسلص ت؟تععععسلتسعععع  ل ععععر  لمقععععويلامعععع فالفععععز لفعععع لةعععع؟رخح

  للوتتر م لتتراأالت لاصمب  لاصوغ لت ق؟لصال مش ل لل ؟ئ حللوأق 

لتمقعععع شلاصعععع يل ؟ئعععع يلتعععع لاصسععععن؟الو صععععالواصععععر  شلاصم تعععع؟شلاتمقعععع 

لأسعععع يليعععع لإ عععع؟نلتنبعععع   لاصق؟ئعععع لمقععععولاصأمععععو ل ععععزتلل،لصمتععععولق ؟تععععس

؟لاصت روح  رللترضح

ل  لصت؟ااا ال ءلن لي شلصت؟ ا لل ؟ئ حللتأ  حالاصق؟ئ لةر 
ل

لصقعععع؟لسععععتقش لل تبعععع لي معععع؟يلتعععع لتقععععررشل عععع لوا عععع لنةععععوشلتأ؟نععععش ل

لصعععزل،لةععع  ق لاتخععع ت ال ععع ل،لتتععع؟ت لت قتعععللتراالت لتر لصعععز للنععع؟صقروا

ل لللا  لصت؟ اليمتشرررللغ رالتة  ؟ لص ل   

ليمععععىل ععععرن لمقععععويلتقعععع يزلفععععزلتعععع لتم سععععر لنم ععععراشلاصق؟ئعععع لرتقمعععع 

ل للاقت ل ؟لتس  للتم سرلنةوشل ؟ئ ل تف 

عع؟لف ومععوالاصسععت؟ ل متعع لتععالاصمقعع؟رلضععو لاتتعع يل عع  ليعع  ل سععريلت  أح

لتقعع وزلو عع لتر ليمععىلاصتعع   لصعع االاصم ععرلف؟ئعع  لتعع؟لص عع لاصمعع؟ ر  

لتععع ليأمعععسلفععع لاصق ععع؟  لتنمععع لاصعععىلتوأقمععع؟ل،لل سعععر سل ععع  ليععع؟ لفتععع؟

لرللق يلت؟لصفقزلتترم؟

ل عع؟ ل،لاصق عع؟  لنتتفععللاتعع لص مععسلنقعع؟لاصتق معع؟لاصتعع ل اتقعع؟لاصقأععر ل صفمعع؟

لم عععرلاصقأعععر ل صفمععع؟لت لتععع؟ل،ليم عععسلايتععع؟ لاصععع يلاصتقبععع ليمعععىل أمععع 

لاصتمضععع  لتتععع؟زلن؟صتقبععع يلأمسعععم؟ل،لاص عععرار لتقتعععللي ومعععسلفرا مععع؟لاص مععع؟

لرلي  تح؟لتنم ح؟لتمسلاصقمالتة؟الاص يلاصرألل االمرا ا
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ل ءلاصق؟ئ لت ق؟لق يلت؟ل-

لل م؟التق؟ةرو لتمفسم؟لوأ م؟ل،لق يلت؟لت ريلالل-

ل ءل م؟التقت ل ؟لق يلت؟ل-

الاصق ؟  لتتفللإصىلم رش ل لرل صالن  تسل رت سلت؟لتفقزلالل،لتستم رح

لتمفسعععععم؟لوأععععع م؟لقتععععع لصمخ ععععع لتنبحععععع؟لاصمفعععععالتععععع لسععععع  يلخرأمععععع؟ل-

للنق وتم؟ل بمزلاصب ولت ل ن ول،لتق؟ةرو 

؟لاصق ؟  لتتفللر  ل  تسليمىلض؟غ ح

لل--- للص لتفسرلت لصال للرائاءءللنق وتم؟ل بمزلاصب ولت ل ن ول-

للتض ليمىلتأ نح؟لاصق ؟  لتتفللق  يلاصق؟ئ ل ؟ ا

لل ءلاصأ   لت؟ل،لس؟نقح؟لصال مشل ت؟لوا  لن مم؟ل-

لتعععالتتعععوا ألتقععع  زل،لتمعععتزلن عععم زل  عععو ل ععع لاصوا ععع لت ل عععولاصأ  ععع ل-

للاصب و

ل منمععع لاصقععع لاصععع يل تفعععللتمعععسل،لاصمق ععع ل اشلفععع لاصق ععع؟  لصمتتفعععللقععع  م؟

للاص رف لارأ؟ لة انل تر  لامفأ؟رل ويلفاخ 

لتععع لاصبععع ول عععواشلنعععا لاصم عععللنتمتةععع لاص رنععع لاصترا نععع لنعععريلرةععع ل-

لصعععزل،لاص رن ععع لاصتم قععع لصععع يزلاصعععنب لترسعععمشلواص عععت؟للاصأمعععوالأقععع 

لسععوا زلت ؟مععسل بمععزل  عع لصععزلاصعع يلاصمفععالمقععولتقر ععوالتمقععزلصق ععسلم عع 

لر

لاللصعععزتلل،لاصبععع ولتعععالتتعععوا ئ  لتممععع؟لت ممععع؟لاصف؟م ععع لصمتعععر لامعععشلسععع  يل-

للللللللللللللللللللللللللل ءلاصق عععععععععععععع؟ اشلر سعععععععععععععع؟ لتعععععععععععععع لتقعععععععععععععع لاصوا عععععععععععععع ل  ععععععععععععععو 

لل ءلاصوا  لامشلت و لاللصزتلل ءلاصق؟ئ لا ق؟لرأ؟صالتق ل  و لاللصزتلل-



لز

ل

لتتق تسلنمقأسل ؟ئ حللغ  سل ؟ئ يلاقت ز

لسويليم سلت؟ل ت ن ل ؟ئ لتأر لوام؟لتبسلصتوا ألاصب ولس خت؟رم لصزتل ل

لي لاص ف رلتبمزلف؟مشلاصتتوا ألتمشلت و لويسىلصبللا واترلاتن؟ع

ل ل ءلا واترلتة رلاص يلوتمشلاصن  ل ئو 

ل  فنعععشلت لاصعععىلتتوا ئعععو لأت بمععع؟ل،ل وصعععسل أعععال ععع؟ لتععع؟ل ؟ئععع يل ععع؟ل

لرللاصب  

لضأرلف لفاأ؟الاصق ؟  لتتفللأن  ليمىلاصبر لقن ن؟شلتأل ش

عععع لفعععع؟صمريلإ ال- لسعععع ؟  لايعععع الاتععععرنل م  عععع لر فتعععع؟لاصوا عععع ل ععععولتت

للققح؟لاصتوشل تتم لساأبمسلاصق؟ئ 

ل،لاختععع؟ نليمععىل عع؟ رلتقعع ل مععع؟ال بعع لصععزلاصعع يلاصقر عععالم ععال عع ل ال عع؟

ل ععععزتللفععععزلتعععع لاصق عععع؟  لصمتتفععععللاصسععععتأ لاالنتسعععع؟ت لتمععععال ؟ئعععع يلتنتسععععز

للن؟صرق ل

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاصق  ت ل وزليةر

ل

لاصوا عع ل صععالنععاترلاصت  معع لت عع؟ص ليمععزل عع ل،لاصوا عع لاصق عع؟  ليمتععشل عع 

لاص عععوزلفأعععرلاخعععر زلاصأمعععو لتععع لا ال لاآلال ل تعععللفععع لتسعععنالاصععع ي

؟لوتسنا لرللأويح؟لاصت  م لت للتضورلت ضح

ل عععروالت لتمت عععر  لواص عععوارعلا   ععع لفععع لاصت  مععع لت ععع؟ص لاقت ععع لا  

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرللفبمتععععععععععععععععععععععسلأعععععععععععععععععععععع ا ل اخعععععععععععععععععععععع لاصوا عععععععععععععععععععععع ل صععععععععععععععععععععععا

لنوانععع لا تقتمععع؟ل،لاصوا ععع ليمععع لصمقعععن ل  نعععوالاصععع   لاصأمعععو لرافقعععش ل

لرللناسمقتم؟ل ؟ ر  لاصتم لل اا



لز

ل

لةعععرا لاتنبعععسلاصن عععشلمقعععتقزلورتتمععع؟لاصنععع؟الق  عععزلق متععع؟لاتعععرت لةعععرا 

ل،لرت معععع؟لر فتعععع؟لسععععمواشلاصب ععععرل  تععععللصععععزلاصعععع يلاص فععععلل صععععالون عععع؟ 

لرللتقتضمسلاصت يورل فمق؟لمقولاالترت لر ضش

لاصأمععع يل صعععالتأ؟نقععع؟ل ءل مععع؟لفععع؟يمو لمقععع لنتععع؟ الاالتعععرت لنمععع؟لةعععرخش

ل*ل ءل وأال ولا  *للا أبلةوشل و
ل

لوضععععب؟لت ععععق لتتقفععع  لنم ععععراشلقوصعععسلتعععع؟ل ت عععع لاصأمععع يل صععععالتخععع 

لتس سععععسلفةععععوالاصت مقعععع لاصقأععععر لنعععع؟اليمععععىلم ععععر لفنععععشل،لتر نحعععع؟

لاصقأععر لنعع؟الص تراأععالاصتقععن لت ارلفععزلتعع لنععن  ل خ ععولوتخعع لمقو عع؟

لرللصمخم 

ل صعععالوأقعععسل،لاصفعععرابليمعععىلمععع؟ئزلتنت ؟مععع؟لوأععع م؟لق عععيلاصقأعععر ل صفمععع؟

لتععع يورالمقععع لاصععع يل ؟ئععع يلصأسععع لا غ  ععع لفعععو لتععع لر مععع لاصأمععع ي

لرلاصخ؟ئ لت ق؟لصتمق لاصو شلق؟ رررللتقو  حللتنست حل

لرللمقونلاسمقتسلتةونو لفرا سلقوللتمت لن؟صأمو ل ؟ئ يلتف؟أأ

لل ءلتقت ل ؟ل ق يلت؟ ال-

للي م؟يلت لاص توعلتتس؟  سلتم سر لنم راشل ؟ئ يلرتقش ل

للا أبلاصةوشل ولأم يل االتأ؟نس

لل ءلاصخ؟ئ لتمالا وللصق؟ئم؟لف لصالا للصزل ل-

لارأعععع؟ لمفععععتبلتفر معععع؟لفععععزل عععع انلص  نمععععوالاصق؟ئعععع ليمععععىلاصأمععععو لامقعععع 

لوأقعععع؟ لواصوفعععع؟ئالاصتسععععتم اشلوأعععع م؟لقتعععع لتععععرشيلل  عععع؟ئال،لاصتمعععع ل

لرللصأ  م؟لت؟نالص  لص سم  

ل



لز

ل

ليمعععسل بمعععزلاللامعععسلصمععع؟ل قسعععزل،لر نععع لفععع لوأععع م؟نلتععع؟لاصعععىلاصق؟ئععع لم عععر

ععع؟ل قوصعععسلتععع؟ل ب عععرلتقععع لاللنععع؟ص نال ععع   لسعععق لو ععع لاصوا ععع لامعععسلا تت؟تح

لرللا  

لا صعععزل،لاصمععع؟ ل قت ععع لق عععيلاصعععىلنقعععزلو  نمععع؟لواسعععرتسلاصق؟ئععع لتسعععرم؟

ععع ليمعععىلتقتعععر لتفئععع  لنترأعععلل  مععع  ل،لاصقعععرالفععع لاقنععع؟نقزلفقععع والتت

لرللن؟صق و لت نللاصق؟ئ لر الولمقو زلت  تم؟لق  لاصةتشلت لصق ؟ش
ل

لتنععع؟ لل،لاصأمعععو لنعععسل قعععو لاصسععع؟ق لنتمتةععع لاصق ععع؟  لتتفعععلل قععع ل ععع؟ 

لاصق؟ئععع ل  رقععوالت لاصأمعععو لتتععرلفععزلنععع؟صق و لاصت نععللاصق؟ئععع لتععالاصم ععراش

؟ لرللارضح

لل و لت لتوت لت؟لن للاصق ؟  لتتفللة؟ح
ل

لو معععسلخععع؟ لاصععع يلاصوغععع ل صعععالمعععريلا  ل،لاصوا ععع لمعععريلمقععع لا  ل-

لواصأععع؟نلن؟صتمةعععالاصبععع ولويععع التزلاصتععع؟للتععع لقفمعععسل ءلتععع؟ التأعععللتععع 

لرللاصن  ل قتللق مت؟

ل م؟وصععسلمقععولخ ععوشل،ل بم ععسلتعع؟لفبمتععش للنم راتععسلاصق عع؟  لتتفععللرتقمعع 

لرللاصق؟ئ لن شلف لوأ م؟نلت؟
ل

للق  ف لتت؟نبح؟لواصوف؟ئالولاصتستم اشلتمالاصق ؟  لتتفللرفا

ل،لقعععع  ف لةععععق ليمععععىلتعععع للاصتعععع لواصوفعععع؟ئالاصتسععععتم اشلتمععععال ال عععع؟ ل

لر لاصوغ ل صالتم للف لاص رف؟ لأمو م؟ليم ق؟ليفر

ل

ل



لز

ل

ععع؟لاصت عععروحلاصق؟ئعع لمقعععولنخ واتعععسلاصق ععع؟  لتتفعععللتقعع يز لتععع  لل ععع؟ئ لترضح

ل ل ءلاصق؟ئ لت ق؟لاص سم  لنق الصالا  

ل ؟ئ حللاصق؟ئ لةر 

لنتم ص ل سسقزلتت ل م؟الت لالن ل،ليمق؟ل   لايمزلصسش للام لصالت سز ل

ل لاصوا  لصسش للصالت سزرررل
ل

لتمعععشلمبعععزلمبعععز للاصتععع احلن؟ مقععع؟لاسعععف لصقأععع لفععع لاصق ععع؟  لتتفعععلل ععع؟ل

ل للاة  الام؟ل،لاصوا  لصسش

للتأ  حالاصق  لف لة؟حلفز

ل لل ءلاصخ؟ئ ل صال ستققسلاص يلاصبق؟الت؟ ل
ل

ل للاصقتلررللاصقتل لل ؟ئم  لوانتق؟يلنقت؟سسلاصأت ال م ل

لق  فعععسلتوأعععسلاصق ععع؟  لتتفعععلل عععفت ليمعععىل ععع  ؟م  لانتسععع؟تسلارتسعععتش

؟لصعععال معععش ل للصمق؟ئععع  ل تتمععع لسعععاأبمسلاصوا ععع لتتعععرل م  ععع لر فتععع؟لةعععن؟قح

ل للا تمالص لص صالاصتوش

لسعععري؟ لتعع؟ل تععرل قضععرلامععسل ععبرش لل،ل ؟صععسلصععزتللاصق عع؟  لصمتتفععللقعع  ش ل

لتق؟رنعععسلاصعععىلاصق ععع؟  لتتفعععللا ععع؟رلر فتععع؟ل عععبوريلةعععقسلتععع لتا ععع لتععع 

لرللفقتح؟لف ق؟لتة؟ال سقزٍللن شلإ ؟ر 

لا معععالفعععزلتععع لتس سعععسلسعععن ؟م لا أعععبلاصةعععوشل ولاصق؟ئععع ل صعععالسعععقا

ل تعععللتمععسلل ءلاصوغعع ل صععالفبمععسلتعع؟ ارررللــــععـفررللـــععـفلصتسععتقرلرة؟ةععتس

لرللاصق؟ئ لان 

ل



لز

ل
ل

ل  ععععو نلتعععع لاصععععتتمعلتقعععع؟والحلل ععععو لتعععع لاوتعععع لتعععع؟لن ععععللاصق؟ئعععع لةععععر 

لت عععرا لفعععو ل نضععع؟تقزلاق تعععوالص عععمقزلاصأمعععو لا ععع؟ ٍلل صعععاليمعععىليععع و 

لتععع ليم عععسل سعععن والت ل سعععتأ  قزلةعععوتسلفتبععع؟صىل،ل صتتعععسلنقعععو لأسععع ن

لاصف؟م ععععع لاصرة؟ةععععع لاصق؟ئععععع ل االا معععععالتععععع؟لسعععععري؟ ل،ل ععععع ئح؟لاصرقتععععع 

لرل وأتسلنرت لصتستقر

لفععع ل تععع  نلمقعععولاص قععع ل قععع؟وللتمقععع؟ل رفععع لق؟صعععسلفععع ل ؟ئععع يل ععع؟ 

لرللاصقموالصسلتنالللنأمو لاصق؟ئ ل ةر لل،لأمو 
ل

للصسل ؟ئ لاصق؟تلل االمقونلتق يز

ل لنم؟لفبمتسلت؟لأ ا ل  ا ل

؟لاصت روحل ؟ئ يلوأسل و لت لتوت لت؟لن للاصق؟تلل اال ر للفزلت ل لارضح

لرلوي سلف فق ن

لغ ؟ عععالفععع لسعععأ  لوتر عععسل ؟ئععع يلنقتعععللاصأمعععو لاصق ععع؟  لتتفعععللتتعععر

لرللاصق  ل االنتفر سلتترلفزلت لاصسأ 

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل

ل

ل

ل

ل



لز

ل

لاصتنعععغلصف؟فععع لت خععع ل معععش لل،لصععع زا لاصقععع؟ يل صعععاليمعععىلت ععع؟زلفععع يلتعععرشيل

ععع؟لفقععع ل ععع لخل ععع؟لاصبت قععع لاصنوانععع ليمععع ل ؟صتبتععع؟  ل،لصوأعععو نلا عععتقش للرف قح

لرلن مم؟لاصمق ؟شل للات  ر

عععع؟لوقعععع ت لتعععع م لاصعععع  ريلسععععويلصعععع ل نععععالللصععععزل لصق؟ئعععع يلت ععععت؟ لققح

لاسعععتقو شل،لاصسعععأ لغ ؟ عععالفععع لةعععوانسلرف قععع لفقععع ل ععع ل،لورف قععع 

لرلقت ؟تقزليمىل ق رلت ل و لوانمسل وأتسل تلل  ريليم س

لو معععشل ععع لا  ل،لاصنوانععع لنفعععتمل  ععع؟صنو لتأععع  حالاصق ععع ل صعععالاقت ععع ل

لرللر يقزلمست  الف لاص ب؟زل مسلت ل وتم؟
لل

لة؟قال ؟لامشلا  ل ءلاصق  ل صالر عليمىلصتس؟ي م لرف ق ل ؟لامشلت  

ل ءلاصة؟ئالاصقرار

لاصنوانععععع ل فعععععتملاصق عععع ل صعععععالوتعععععرالأ؟منحعععع؟لنععععع؟صتمق لاصأمعععععو لاتععععرشل

لرلل  ؟ لق فت؟لو   ا

الاصبت قعععع لاصنوانعععع لفتقععععشل ال ععع؟ل عععع لةعععر ل،لتخ ععععرح لتق تعععع لفعععع ل عععع؟ لتت

لاصنوانعععع لتتعععع؟زلاصتت وتعععع لاصب ت يعععع لاصق ؟ ععععللتمععععالرتيليمعععع ت؟لاصق عععع 

لرللاصبت ق 

لإصععىلتبععو لتمقعع؟لالنعع لتعع  رشلمبععزل ءلأعع؟ شلت عع لتعع ءءللي ت يعع ل  ؟ ععلل

لرلاصنوان لن مال ؟ئ يلتترليم ت؟ل تموالاص   لاصأمو 

ل اشلفععع لنععع؟صخرويلواسعععتتروالاصق ؟ عععللتمعععالاصق ععع ل صعععالت احلنعععا لال

لتوللاص ععععوزلسم ععععق ل،لوافقعععع لنوفععععالاصبعععع ولمقومعععع؟لتقعععع زلاصتعععع لاصمق عععع 

لرلاالقت للص ؟ص 

ل



لز

الص ععزلت ععول لايمععزلصسععش للص ععزلت سععزل،لاصخعع؟ئ لاصوغعع لامعع؟ل،لاصوا عع لامعع؟لتتععرح

لصبععع ل ءلاصوق ععع لرف قععع ليععع لتخم عععش لل  ععع ل ءلو مععع ليععع لتخم عععشل  ععع 

لرللو م لنخ ؟م لو نمش للين حالأبمم لاص يلاصت؟للخ

لصععععسلف مععععش للاصععععن  ل قتععععلليمعععع ت؟لواصسععععم  لن؟صتعععع؟للاصبعععع ولي؟ عععع م ل عععع 

ل صععالاصمبعع  ليقمعع لفقعع ل ء  عع ل ءءل  عع ل،لو معع ليعع لوتخم ععش للتأ ععا

لرللتمالن؟صتب؟   لو نمش

لتعععع لنعععع؟ص ف رل عععع ايلتمبفتععععشل،ل صععععالفبمععععشلفتعععع؟لاص  ععععالتيمععععزل مععععشلصععععو

ل تعععع؟ ل،لاصمفععععاليمعععع لاصأمععععو ل تعععع؟ ل،لنعععع؟صقرالاصأمععععو ل تعععع؟ ل،لاصعععع ت؟ 

لرللنق؟لتسننش لل ت؟ لت لاص ف رل م؟ال،لو ؟ئ يلرف ق لاسر 

ل ععع؟ لتععع؟لةععع فسلت ععع لصعععزلاصتمقععع رلةعععبو يليمععع ل ععع ت؟يلتبفعععرشليمععع ت؟

لأقعععع؟ ل تب ععععللقتعععع ليتعععع حالتبفععععرشل عععع ل،لن؟صةعععع ف ل عععع ي لتعععع؟ل معععع؟ا

لرللتم؟لاالست ؟ف ل مالق؟رن ليترلاصق؟ئ ل ست الف لاص سم  

السععععب ش ل ليمععععىلص مقضعععع؟ لاصق عععع؟  لتتفععععللخ عععع لسععععتبش للق متعععع؟ل ف ععععرح

لنعععا لق مقععع؟لتععع  رش للص مععع لسعععتمأمل ؟معععشلاصخ ععع لت لص عععزلت سعععزلاصبععع و

لصععزل،لاصبقعع؟السععام؟لل مععش للق مقعع؟لاصوا عع لنععامم لصمق عع؟  ل رسععلل عع لاصبعع و

لفا تمتععععسلاصتسعععع رلت تععععللت ل أععععال عععع؟ ل،لصمتراأععععالفرةعععع ل معععع؟ال  عععع 

لينععرلاصخ عع لنععاترلاصبعع ول  عع؟ اشل نمععغلتقععرواللتم صعع لإصععىليعع شلق ععي ل

لرلص لاي ونلاص يلاص سم  لأق؟ 

الأبممععع لص معععسلاصوا عععع ل ؟ئععع يلنأبعععللم عععع لايل مععع؟ال  ععع لصعععز لتضعععع رح

لصمععع؟ل ععع؟للت لنبععع لاصقأعععر لخععع؟ريلامت عععرنلتمععع ل معععالق متععع؟ل صعععالصفبعععل

لن ععععا لاصق؟ئعععع لصععععسل عععع؟للتعععع؟ الايمععععزلالل،لاصخ عععع لنععععاترلاصق عععع؟  لتتفععععل

للرلاصوا  

لنععع ل  عععالتععع؟ اللاصق؟ئععع ل ممعععش لل،لاص عععوزل اشلن ممععع؟لاصقعععرالم عععنشل ععع 

لرللتمسلن؟صتخمعلي تش للص صا



لز

ل

لنععع؟صتم لل سسعععش للق عععيل ؟ئععع يلتمععع للاصعععىلتسعععممش لل ععع لصععع  حللاص عععوزل اش

لتعععالنعععسلاتواةعععلل معععشلاصععع يلاص سعععم  لوأقععع؟ لواصوفععع؟ئالاصتسعععتم اش

لاصععع لنعععسلويععع شلسععع ق لن بعععال ؟ئععع يلو ععع شلفبمععع ت؟لاصبععع ول  ععع؟ اش

لاصوا ععع لصأبمعععسلنعععلل قتعععللارانلت لار ععع لاللاممععع لن عععر لصععع  للاصت  مععع 

لرللاصبس ر  لاصق ؟  لم رلف 

ل

لاصمفععالن ععا لاصبعع وليمععزليمعع ت؟لنمعع؟لست ععالاصق عع؟  لت لأ عع حالت رال مععش ل

لتعععمقزل عععللو عععالاصق ععع؟  لتتفعععللتعععالاالخ عععرلصق؟ئمععع؟ل،ل مععع؟الوق؟ةعععرم؟

لتتفعععللوقععع فشلنق عععش للص مععع لن؟صفبعععللورقعععللن؟صرق عععلل ؟ئععع يل عععزتللنععع؟ خر

لينعععورل نعععللاص عععوزلفأعععرلتبعععسلرت عععشلق عععي للنق؟ئععع يلا عععالنعععامم لاصق ععع؟  

ل عع؟ئ حللانعع؟ص لصععزلص معع لصأ  ععم؟لتعع؟نال  عع لصععزلتخععرلص سععم  لأقعع؟ لاصمفععا

لاصق؟ئعععع لت لتا عععع ل،لاصم ععععلل متعععع لنسععععنالأ عععع حالاريلصععععزلنععععامم لصمفسعععع 

لاصتبر عع لفعع لسععق لت لنبعع لاصت  معع لاصعع لنععسلات ععشليمعع ت؟لتبقععزلتتععوا أ

لفبمتعععش للور ععع شلص تععع؟شلصععع ل سععع  ليمععع تللامقععع لنعععلل  ععع رم لصعععزل مععع؟ا

لرلاصب ولصمةفو لو مضزلاصقروال و ل ؟ لتمسلق مق؟

ل

الا ترل   ا لرلاصوا  ل ولاصق؟ئ لواةنملإ ح

ل

لت  رات 

لاصقت  لين لقت ت

24-1-1929 



لزل

ل فععععال،لن؟ تعععع؟ لاست ععععب؟رنلرغععععزلاصراقعععع لسععععن للإصععععىل منععععسل قتعععع لصععععز

لواسعععععت ق ل،لاصتخععععع؟و لسععععع؟ورتسرللتسععععع مسلفععععع لن؟ضععععع راال تقعععععرا

لرللاصسأ لغ ؟ الف ل ة؟قنسلأمومسلأ ل،لتر  نلت لضت رن

ععع ل،لاصم عععللتععع لاصتتعععاخر لاصسععع؟ي لتمعععالفععع لن؟نعععسلاقععع  زل  عععر  ل صعععالتت

لت لإصععىلاصسعع الل صععال ععراو نلاخعع ل ءلاصو ععشل االفعع ل ععات لاصعع يلاص ائععر

لرللاصن؟الفتم

لاصرأععععلل صععععال،ل ارنلتيتعععع؟اليمععععىلاصوا عععع لاصتقمعععع زلاصرأععععلل صععععالرتعععا

لاصرانعععالاصبقععع لتواخعععرلفععع لامعععسل نععع ولاصععع يلاصسعععو ا لاصقمععع ل ولاصتقمععع ز

لرللرتسسلفرو لت  ولاصن ض؟ لاص ب راشلن شل  ل،لاصبترلت 

الت  ععرشل عع لخل عع؟لين اصقت عع لاقتعع لةعع  ق  للتق عع؟لاصراأععلل عع؟ل ل ف ععرح

ل لللل ءلق؟صال   ل،لن مم؟لصق؟ لتخرلي 
ل

الاصفتععع لوصععع  ل عععالت لنععع و لتععع نرح ل صعععال صععع ل،لا ر  ععع ليمعععىلصععع أم ل بقي

لرل ر  سلاصتواأسلاصتقب لف لأ؟صسح؟لخمفسلت مقسلاصتم للن؟الاصرأل

لساخمةععالامعع لايعع الص عع لسعع؟نقح؟لنععسلتععررشل عع ل،لنععسلتتععرلنتعع؟لتيمععزل-

لل راو الاص يلن؟ص مالاص بورلت 

ععع؟لاصفتععع لار   لو مععع ليععع لتخم عععشل ععع ل ءلاصتتقععع؟  لت قععع؟ل  ععع  للتتق تح

لفعع لا  ليقمععسلفقعع لاصعع يلةعع  ق ليعع لتخم ععشل،لواصأعع؟نلاصتعع؟للتأععللتعع 

لر للتسرتسل تللف لتسننش لل  ل،لاصسأ 

للو مسلخ؟ لاص يلوق الصسشل-

لل ءل   ل-

ل ءلي س لتللي لتبر لت؟ ال-

ل ل ءلن؟ ترلي  تقزلت؟لي س لتل للتستم راحللاصفت لاأ؟نس



لز

ل

ل ل ءلي س لتللي لتبر لت؟لصال مش ل لل ؟ئ حللاصرألل أر 

ععع؟لاصفتععع لتععع لاصقمعععالاةععع؟ال ععع؟لتنم ح لفععع لانعععمقزلفقععع وال ععع  للتأ نحععع؟لي  تح

لواص تععسلن متعع؟لفتعع؟شلفرا ععسلواصعع نل تقتععللصععزل،ليعع؟زلف فععو لتمعع  للاصقععرا

لتعع ت لالل،لانمقعع؟ليععو نل ار عع؟لاتعع؟زلتمت ععرلص معع ل ععللففعع لةععونق؟لفقعع ش

ل للاصقرالف لت؟شلانمق؟لت 

لتم سرلنةوشل ؟ئ لاصرألل االانتسزل

ل لي س لتللان ل وس لام؟ل،لي؟ لانمق؟ل ال ؟ ل

ل ء   ل ءلت؟ ال-ل

لت  ععرليعع ول معع؟النععا لاصععن  لفعع لت اعلولاصسعع؟نالرئ سعع زلخعع يم؟ل عع ل-ل

لا تعععرلت لا ت عععفم؟لص ممععع؟لاصبععع ولصعععر علوارسعععمم؟لواصبتععع؟ لاصأمعععو لفأتعععال،

لاصنمعع  ل قتععللت لرئ سععم؟ل ر عع ل عع؟ لقععرال معع؟ال  عع لصععزرللخ يععسلنرتتععس

ليمععععىل عععع؟ رلتمععععسل فنععععشلت لفعععع؟را لتسعععع؟ي تسلرفضععععشل مقعععع؟لا خععععرا

الواتخعععع ش للاصقععععرالفعععع ل  تمعععع؟ل عععع ل،لاقععععت صقز لف ععععر لفعععع؟رشرررللاسعععع رح

لاصبععع ولتعععالتب؟ومعععشلصععع صال نععع؟ حللق ععع؟ت لسعععافق ل معععش للنععع اخم لاالمتقععع؟ز

ليمعععععىلسععععع؟ي تسلإ السعععععراق لنعععععا   لاصبععععع ولويععععع م رللنععععع  يليمعععععى

للي   يل ؟لنفضمالا ترلمأمل الو ؟لاصن  لاقت ل

لل ءلة ف لصق؟ئم؟ل ؟ ل ل-ل

لت رالو معععشلصعععسلت خ ععع لتتعععرل ععع؟ ل،لةععع ف ل  ععع لصعععزلاللاصقعععالتر لإ ال-ل

ل عع؟لاص ف ععرلصمعع؟ل عع تشل عع رللواصأعع؟نلن؟صتعع؟للويعع الصعع صالصمتعع؟للنق؟أعع لتمععا

لص مععع؟لتمعععالاصخ ععع لن عععا لتمنامععع؟لصعععزلإ لق عععيلصعععالتتتمععع  لومقععع لتقتععع 

لرللا  لتمق تو 

ا للنقمالاصفت لر  ل لل ءلنسلوي تم لت؟لا  لإ ح



لز

ل

لاصم؟فععع  لمقعععولنخ واتعععسلو مععع؟لو ععع لفعععزلتععع لأمسعععتسلفععع لاصرأعععللايتععع ل

لرللنمغ  ق؟لتقتح؟

لا ر  ععع ليمعععىلأععع؟ص ل ععع الاللاصععع يلفتععع لاصععع لص م عععرلاصرأعععللاسعععت ارل

لنقمعععالصتسعععتقرلاصرة؟ةععع لت معععالنتس سعععسلاصرأعععللا عععقرلتععع؟لسعععري؟ 

لرلاصفت 

ل منععسلتعع لتتعع فالاصتعع لاصعع ت؟ لمعع؟فور لمقععولفععزلاصرأععللمقععولاصفتعع لقعع  ل

لرللنبفو  لا خ ر لامف؟سسل  قالتخ ل،

تتْتععتلز للاصفتعع لتعع لاصرأععلل اال معع؟ل لامعع لا عع ل،لاصتععوشلاصخعع؟ئ لأعع ا  للت 

ل لل ر نح؟لساصقا

ل

ل

 تمت

15-7-2020 

 مؤمن عصام
ل

 


