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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B0%D8%B1%D8%A9
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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 كشبف اآليبث القرآنيت
    

ََٗأ ٔ  ٌْ ُّْفَغُن َُ َأ ْ٘ َْْغ ََٗر َُ اىَّبَط ِثبْىِجشِّ  ٍُُشٗ ٌْ "َأَرْؤ ُّْز

 "َُ َُ اْىِنَزبَة َأَفال َرْؼِقُي٘  َرْزُي٘

 ٘ٓٙ اىجقشح ٗٗ

ٕ "ًَ ِٕ ٍَب  َْب  ِْ َى ِّ ٌَُج َْب َسثَّل  ، 8ٙ "َقبُى٘ا اْدُع َى

5ٓ 

 ٙٗٙ اىجقشح

ٖ  "ِٔ َّْصُش اىيَّ ٍََزى   ٕ٘ٙ اىجقشح ٕٗٔ " 

ٗ  "َ٘ َُ ُقِو اْىَؼْف ِْْفُق٘ ٌُ ٍَبَرا  ٌَْغَؤُىََّ٘ل  َٗ  ٓ٘ٙ اىجقشح 5ٕٔ :" 

ِْ٘رٖب" "  ٘ ٍَ  ٕٖٙ اىجقشح 5ٕ٘ َقبَه أَّى ٌُْحًٍ ٕزٓ اهلُل َثْؼَذ 

ٙ  "ٌْ َُْز َِ َأَأْعَي ٍِّ ِّ َٗاْىُؤ َِ ُأُٗر٘ا اْىِنَزبَة  َُٗقْو ِىيَِّزٌ  ٗٓٙ آه ػَشاُ ٕٓ "

ََٕزا " 5 ًَّّ َىِل  ٌُ َأ ٌَ ٍَْش ٌَب   ٕٖٙ آه ػَشاُ 5ٖ " َقبَه 

ََٗىٌذ" 8 ُُ ِىً  ٌَُن٘ َّى   ٕٖٙ آه ػَشاُ 5ٗ " َقبَىْذ َسةِّ َأ

5  "ِٔ َّْصبِسي ِاَىى اىيَّ ِْ َأ ٍَ  ٖ٘ٙ آه ػَشاُ ٕ٘ " َقبَه 

ٔٓ  ِْ ٍِ ٌْ ِثَثالَثِخ آالٍف  ٌْ َسثُُّن َِذَُّم ٌُ  ُْ ٌْ َأ ٍَُن ٌَْنِف  ِْ "َأَى

"َِ َْْضِىٍ ٍُ ََالِئَنِخ   اْى

 ٕٗٙ آه ػَشاُ ٕٗٔ

ٔٔ " َُ ُٖ٘ َْْز ٍُ  ٌْ ُّْز َْٖو َأ  ٕٗٙ اىَبئذح 5ٔ " َف

ٕٔ َّ  ًَ ْ٘ ٌَ َٗ َِ َأْشَشُم٘ا "  َُّقُ٘ه ِىيَِّزٌ  َّ ًٍَِؼب ُث ٌْ َج ُٕ ْحُشُش

 "َُ َُ٘ ٌْ َرْضُػ ُْْز َِ ُم ٌُ اىَِّزٌ َِ ُشَشَمبُإُم ٌْ  َأ

 8ٖٙ األّؼبً ٕٕ

ٖٔ "َُ َُ٘ ٌْ َرْؼَي ُْ ُمُْز ِِ ِا ٍْ ِِ َأَحقُّ ِثبأَل ٍْ  ٖ٘ٙ األّؼبً 8ٔ " َفَؤيُّ اْىَفِشٌَق

ٔٗ َُ ُْ٘ ٍِ ٌُْئ  ُٓ  ٖ٘ٙ األػشاف 8٘ٔ "" َفِجَؤيِّ َحِذٌٍث َثْؼَذ

ََٗقَغ  ٘ٔ ٍَب  َّ ِاَرا  ِٔ  " َأُث ٌْ ِث ُْْز ََٗقْذ ُم  َُ ِٔ آْىآ ٌْ ِث ُْْز ٍَ آ

 " َُ  َرْغَزْؼِجُي٘

 ٘ٓٙ ٌّ٘ظ ٔ٘

ٍَب  ٙٔ َّْزُشَك   ُْ ٍُُشَك َأ ٍُْت َأَصَيبُرَل َرْؤ ٌَب ُشَؼ " َقبُى٘ا 

َّب"  ٌَْؼُجُذ آَثبُإ

 ٙٓٙ ٕــ٘د 85

 ٕ٘ٙ ٌ٘عف 5ٓ " قبى٘ا أاّّل ألَّذ ٌُ٘عُف " 5ٔ

ًْ ٕو  8ٔ "قْو ْٕو ٌغز٘ي األػَى ٗاىجصٍُش أ

 رغز٘ي اىّظيَُذ ٗاىُْ٘س"        

 ٕ٘ٙ اىشػذ ٙٔ

ٔ5  ْٗ ًٍب َأ ْ٘ ٌَ َْب  ٌْ َقبُى٘ا َىِجْث ٌْ َىِجْثُز ٌْ َم ُٖ ْْ ٍِ " َقبَه َقبِئٌو 

"ًٍ ْ٘ ٌَ  َثْؼَض 

 5ٖٙ اىنٖف 5ٔ
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ٕٓ  "َُ ٌُ اىخبىذٗ ُٖ ٍِذَّ ف  ُْ  ٕ٘ٙ األّجٍبء ٖٗ "أفب

ٕٔ  "" ٌُ ٍِٕ َْب ٌَب ِاْثَشا َِٖز ََٕزا ِثآِى َّْذ َفَؼْيَذ   ٕٗٙ األّجٍبء ٕٙ َقبُى٘ا َأَأ

ٍَذَّ اىظِّوَّ" ٕٕ ٍَْف  ٌْ َرَش ِاَىى َسثَِّل َم  ٘ٓٙ اىفشقبُ ٘ٗ "َأَى

ٕٖ  ًِْ ُْ َػجَّْذَد َث َّ َأ ُّٖب َػَي َُ ٌََخ َر ِّْؼ َِٗرْيَل  "

 ِاْعشاِئٍَو"

 5ٓٙ اىشؼشاء ٕٕ

ُُ ""ْٕو جضاُء اإلحغ ٕٗ ُِ اال اإلحغب  ٕ٘ٙ اىشحَِ ٓٙ ب

ٌْ ِىِزْمِش  ٕ٘ ُٖ ُْ َرْخَشَغ ُقُيُ٘ث ُْ٘ا َأ ٍَ َِ آ ُِ ِىيَِّزٌ ٌَْؤ  ٌْ " َأَى

 " ِٔ  اىيَّ

 ٘ٓٙ اىحذٌذ ٙٔ

ٌْ َأْعَزْغَفْشَد َىٌٖ، أً ىٌ رغزغفش  ٕٙ ِٖ ٍْ َ٘اٌء َػَي "َع

 "ٌْ ُٖ  ىـَ

 ٗٓٙ اىَْبفقُ٘ ٙ

ٕ5 "ُُ ََْفُز٘ ٌُ اْى ُِّن  5ٖٙ اىقيٌ ٙ " ِثَؤ

ٍَب اْىَحبقَُّخ" 8ٕ ٍَب َأْدَساَك  َٗ ٍَب اْىَحبقَُّخ  ، ٔ " اْىَحبقَُّخ 

ٕ ،ٖ 

 ٘ٗٙ اىحبقخ

ٕ5  ِْ ٌَُن  ٌْ ِْٕش َى َِ اىذَّ ٍِ  ٌِ ُِ ِحٍ َّْغب َْٕو َأَرى َػَيى اْىِب  "

ٍَْزُمً٘سا"  ًٍْئب   َش

 ٖٕٙ اإلّغبُ ٔ

ٌََزغبءُىُ٘". ٖٓ  َّ  8ٗٙ اىْجؤ ٔ "َػ

ِِ اىغَّبَػ ٖٔ َٕب ""ٌَْغَؤُىََّ٘ل َػ ٍُْشَعب  َُ َّب  8ٖٙ اىْبصػبد ٕٗ ِخ َأ

ٌٌ ِىِزي ِحْجٍش"  ٕٖ َْٕو ِفً َرِىَل َقَغ  ٖٕٙ اىفجش ٘ " 

َّْشَشْح َىَل َصْذَسَك" ٖٖ  ٌْ  ٙٓٙ اىششح ٔ :"َأَى

 

 كشبف احلديث الشريف
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 كشبف األمثبل
 

   

 

 

 

   

 

 كشبف األشعبر
     

ٔ      ْٓ َّ ِٓ ٌََزْؿٍَ ْٓ ٌَِم١ُزَه َخب١ْ١ٌَِ         َفٍِِئ

ََٚأ٠َُّه َفبِسُط اٌْأْزَضاِة  َأ٠ِّٟ 

 ٖ٘ٙ ِدٙٛي اٌىبًِ

َُّخ ٔبِصِت    ٕ ١َِْ ُّ ٠َب ُأ ٍّ         ِو١ٍِِٕٟ ٌِ

َٛاِوِت ِٗ ِثِطِٟء اٌَْى ًٍ ُأَلبِع١ ١ٌََْٚ 

 5ٖ٘ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

َّ اهلَل َأْؾَطبَن ُعَٛسًح      َأٌَ ٖ    ُْ َرَش َأ

َٙب ٠ََزَزْثَزُة ٍٍْه ُدَٚٔ َِ  َّ  َرَشٞ ُو

 8ٔٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

ٗ ُٗ ُّ ُّْغَزْجٍك أخًب ال َرٍُ  ٌٚغَذ ث

َٙزَُّة ؟ َّ ُّ اٌشخبِي اٌ  ؾٍٝ َشَؿٍث أ

 8ٖٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

ًْٛلب ِإٌَٝ اٌِْج١ِض َأْطَشُة     ٘ َِب َش َٚ َطِشْثُذ 

َُٚرٚ اٌش١َِّْت ٠ٍََْؿُت؟  َٚال ٌَِؿَجًب ِّٕٟ 
 5ٓٙ اٌى١ّذ اٌط٠ًٛ

ْٓ ُعَؿبَد َرَدَُّت ؟      ٙ ِِ ًّب َخِذ٠ًذا  َأَسْع

َٙب َف١َْثُمُت ْٕ ِِ َْٚضُخ اأَلْخَذاِد   َؾَفْذ َس

 5ٓٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

ٍُُُّٛن 5 َٚاٌْ ٌّْظ  َٛاِوُت ... فئَّٔه َش  َو

َْٛوُت َّ َو ُٙ ْٕ ِِ ُْ ٠َْجُذ   إَرا َطٍََؿْذ ٌَ

 5ٓ٘ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

َْٕفِغَه ِس٠َجًخ 8 ُْ َأْرُشْن ٌِ  زٍفُذ فٍَ

َُ٘ت َِْز َّْشِء  ٍْ ََٚساَء اهلِل ٌِ  ١ٌَََْٚظ 

 5ٙ٘ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

 ِلـَفب، َفَزَج١ََّٕب َأُؾَش٠ِْزَٕبٍد 5

ُِّٛا ٌُ َْ َأ ُّ، َأ َٛخِّٟ اٌَْس  َجبَزب٠ُ

 ٓٔٙ إٌبثغخ اٌٛافش

ٌٓ" ثُ رأثٝ ُُٔفُٛعُٙ    ٓٔ َْ "ِزْص  ٓٗٙ إٌبثغخ اٌط٠ً٠ٛمٌٛٛ
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ٍٓ ٚاٌدجبُي ُخُٕٛذ ؟!  ٚو١ف ثسص

َْٚؾَذِٔـــٟ ...   ٔٔ ّْ َأَثب َلبُثَٛط َأ ِْٔجْئُذ َأ ُأ

َٓ األَعــِذ ِِـ  َٚال َلــَشاَس َؾٍَــٝ َصْأٍس 

 55٘ إٌبثغخ اٌجغ١ط

ُّْش اٌَّ ٕٔ ُٗ ِزَدًدب  ..َفال ٌََؿ  ِزٞ َلْذ ُصْسُر

ْٓ َخَغذ ِِ ُِ٘ش٠َك َؾٍَٝ األَْٔصبِة  َِب  َٚ 

 55٘ إٌبثغخ اٌجغ١ط

ٖٔ ُٗ ٌَ ُٗ َْ إْر َلبَي اإلٌَ َّب ْٓ َوُغ١ٍَْ  ُو

ِٓ اٌَْفَِٕذ َ٘ب َؾ ُْ ِفٟ اٌَْجِش٠َِّخ َفبْزُدْض  ُل

 5٘٘ إٌبثغخ اٌجغ١ط

َُِغَزِذ         ٗٔ  ْٚ ١َََِّخ َساِئٌر َأ َٓ اِي  ِِ أ

َِّدَؾ َُِض ََٚغ١َْش  َْ َرا َصاٍد ،   ْدال

 ٕٔٙ إٌبثغخ اٌىبًِ

ٔ٘      ُٗ ُْ ُرِشْد ِإْعَمبَط ٌََٚ َعَمَط إٌَِّص١ُف 

َٚاّرَمْزـٕـَب ِثب١ٌَْــِذ  ُٗ ٌََْٚز َٕب  َفَز

 5ٕ٘ إٌبثغخ اٌىبًِ

ٔٙ   ... ُٗ ُ٘ َْٔذ َرْىَش ٍْٟء َأ ْْ َأَر١ُْذ ِثَش َِب ِإ

ِْٛطـٟ َإ ْْ َفال َسَفَؿـْذ َع َّ ٠َـِذِٞإَر  ٌَـ

 58٘ إٌبثغخ اٌجغ١ط

َْ َؾِّٕٟ ِسَعبًٌَخ 5ٔ  َأال َأْثٍَِغب ُرْث١َب

ْٖ َِٙح اٌَْسكِّ  َخبِئَش ْٕ َِ  ْٓ  َفَمْذ َأْصَجَسْذ َؾ

 5ٔٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

ٔ8     ُٗ ُْ َرَش َخ١َْش اٌَّبِط َأْصَجَر َْٔؿُش     َأٌَ

َّ َعبِئَشا؟ ََٚص اٌَْس  َؾٍَٝ ِفْز١ٍَخ َلْذ َخب

 8ٔٙ إٌبثغخ ٠ًٛاٌط

ًُ اهلُل ُخًَّخ             5ٔ رزَوَش أّٔٝ ٠دؿ

ْٖ َٚاِرَش  ًَ ٠ََْٚمُز َِبٍي   ف١صجَر َرا 

 ٖٖٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

َٙب      ٕٓ َِب ٠َِش٠ُج َأَزبِد٠َث َْٔفٍظ َرْشَزِىٟ 

ََِصـبِدَسا  َْ ُْ ٠َِدـْذ ٍَ ٌَـ ُّـٛ ُ٘ـ ِْٚسَد  َٚ 

 5ٔٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

ٕٔ ْْ َٙـب      ُرَىٍِّفـُِٕٟ َأ َّـ َ٘ ْ٘ـُش  ًَ اٌذَّ ٠َْفَؿ

ِْ٘شَلبِدَسا؟ ََٚخَذْد َلْجٍِٟ َؾٍَٝ اٌذَّ  ًْ َ٘ َٚ 

 5ٔٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

ٍَِخ       ٕٕ ْٓ ُغال ْٓ َرْضُخُشٚا َؾ ٌَ ُُ َأِخذَُّو

ْٖ ُٛدِّ آِصَش ْٛا ٌِِزٞ اٌْ ْٓ َرْشَؾ ٌََٚ ًٙب   َعِف١

 5ٔٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

َٓ عب٘شا   ٖٕ      وزّزَه ١ٌاًل ثبٌد١ِّٛ

ُِغَزىـًّٕب ٚغب٘ـَشا ًّـب  َ٘ــ  :ِٓ ١ّّ َ٘ ٚ 

 ٕٙٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

َِ د٠بِس ٕٗ  طبي اٌثَّٛاُء ؾٍٝ ُسُعٛ

 لفش أعبئٍٙب ِٚب اْعِزْخجبسٞ؟

 ٘ٗٙ إٌبثغخ اٌىبًِ

َٓ ٌَِم١َزِٕٟ ٕ٘ ََ ُؾَىبَظ ِز١ ْٛ  َأَسَأ٠َْذ ٠َ

َّب َشَمْمَذ ُغَجبِسٞ  َرْسَذ اٌَْؿَدبِج َف

 ٗٔٙ إٌبثغخ اٌىبًِ
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ٍُ ِدَِٕخ اٌذَّاِس ٕٙ  ُؾُٛخٛا َفَس١ُّٛا ٌُْٕؿ

ٍٞ ٚأزدبِس؟ َْ ِٓ ُْٔؤ  ِبرا ُرًس١ُّٛ

 ٔ٘ٙ إٌبثغخ اٌجغ١ط

ٍْٕذ آ٠ًَخ 5ٕ ِ٘  َٓ َّْشٚ ْث ُِْجٌٍِغ َؾ  ْٓ َِ 

َٓ إٌَِّص١َسِخ َوْثَشُح اإلَْٔزاِس ِِ َٚ 

 ٗ٘ٙ إٌبثغخ اٌىبًِ

ٕ8 ُٗ َْ َخْش١ََز  َٚؾ١ََّشْرٕٟ ثٕٛ ُرْث١َب

ْْ َّ ثَأ  َأْخَشبَن ِٓ ؾبِس؟ ًٚ٘ ؾٍ

 5ٕٙ إٌبثغخ اٌجغ١ط

ْٓ َعَٕب َثْشٍق َسَأٜ َثَصِشٞ 5ٕ ِِ َّْسًخ   َأٌَ

َْ َعَٕب َٔبِس؟ ٍُ َثَذا ٌِٟ َأ ُٗ ُْٔؿ َْٚخ  َْ  َأ

 ٓٔٙ إٌبثغخ اٌجغ١ط

 داسا رؿفَّـذ ال أ١ٔظ ثدـــٛ٘ب ٖٓ

 إال ثمــــب٠ــب دِٕــــٍخ َٚأٚاسٞ

 ٘ٗٙ إٌبثغخ اٌىبًِ

ُْفئِّٟٔ لذ أربٟٔ  ٖٔ  ِب صٕـــــؿـزـ

ُُ ِٓ شؿِش ثذِس.  ِٚب ٚشَّسز

 ٗ٘ٙ إٌبثغخ اٌٛافش

ٖٕ      ِٗ ََٚخَٕبِث َٚاِدٞ اٌُْمَشٜ  َُّؽ ِفٟ  َأَرْط

ََّؿبِشِش؟ ١َِّؽ اٌْ ُٗ َخ ْٕ ِِ َُٕؿٛا  َِ  ََٚلْذ 

 ٘ٔٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

ًّب ٖٖ ُِْجٌٍغ ؾِّٕٟ ُخَض٠ْ  ْٓ َِ  َأال 

ِْٙشٞ ُْ ٠َْشَؼ  ِص َْ اٌَِّزٞ ٌَ  ََٚصثَّب

 ٗ٘ٙ إٌبثغخ ٛافشاٌ

ٌَِخ ٖٗ َُِصشَّ ُُ َزْشٌف  ِٙ ًْ ُرْجٍَِغ١ِّ َ٘ 

ِْٙد١ُش َِٚر َِٚإْدالٌج   ُأْخُذ اٌِْفَمبِس، 

 8ٕٙ إٌبثغخ اٌجغ١ط

ِْٛد٠ُؽ َرْؿِز٠ُش ٖ٘ َٚاٌزَّ ََِخ،  َِب  َٚدِّْؼ ُأ

ِٗ اٌِْؿـ١ُش؟ ْٓ َلَفْذ ِث َِ ََٚداُؾَه  َِب  َٚ 

 ٙٗٙ إٌبثغخ اٌجغ١ط

ُْ َأْرُش ٖٙ َْٕفِغَه ِس٠َجًخَزٍَْفُذ َفٍَ  ْن ٌِ

َٛ طبِئُؽ؟ ْ٘ ٍَّخ ٚ ْٓ ُرٚ ُأ َّ ًْ ٠َْأَث َ٘ ٚ 

 5ٕٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

َِّش١َت َؾٍَٝ اٌصَِّجب    5ٖ َٓ َؾبَرْجُذ اٌْ َؾٍَٝ ِز١

َٚاِصُؼّ؟ َّب َأْصُر ٚاٌش١َُّْت   َُٚلٍُْذ َأٌَ

 ٕٓٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

َِبًَٔخ      8ٖ َْٕه َأ ُْ ٠َُخ     َأُرِٛؾُذ َؾْجًذا ٌَ

َٛ َغبٌُِؽ؟ ْ٘ َٚ ًّب   ََٚرْزُشُن َؾْجًذا َغبٌِ

 ٙٔٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

 ِب ثبُي ؾ١َْٕ١ه ال رٙدُؽ؟ 5ٖ

ٌَُُِٛؽ  وأْ اٌغُّٙبَد ثٙب 

 ٘ٗٙ إٌبثغخ اٌّزمبسة

 ...َزذُِّثِٟٛٔ ثٕٟ اٌشم١مخ ِب ٠ّــ... ٓٗ

ْْ ٠ضٚال ؟  ـُٕؽ فْمؿب ثمشلٍش أ

 5ٗٙ إٌبثغخ اٌخف١ف

ٗٔ ُٓ َِ ََِخ اٌذِّ ْٓ َغال ِِ َٛاٌِٟ          َأ  ٕٓٙ إٌبثغخ اٌٛافشاٌَْج
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َُٚؾبِي ؟ ِّ ِإٌَٝ  ُّْشَفضِّ اٌُْسَج  ِث

ٕٗ .. ِٗ ُّْش اٌَِّزٞ ُأْثِٕٟ َؾ١ٍَْ  ...َفال َؾ

َِب َسَفَؽ اٌَْسِد١ُح ِإٌَٝ ِإالِي َٚ 

 ٔٗٙ إٌبثغخ اٌٛافش

ِٗ ِٓ ز١ٍَّخ روٍش    ٖٗ ِبرا ُسِصْئٕب ث

ِّ إْصالي  ْٔضٕبضٍخ ثبٌشَّصا٠ب ِص

 5ٗٙ إٌبثغخ غ١طاٌج

َّب أغَفٍُْذ شىَشن فبْصَطِْٕؿِٕٟ      ٗٗ ٌَ

ًّ ِبٌٟ  فى١ف ِٚٓ ؾطبِئَه ُخ

 ٔٗٙ إٌبثغخ اٌٛافش

َٕبِصِي     ٘ٗ َّ ُُ اٌْ َّبَء َسْع ْٓ َأْع ِِ َ٘بَخَه  َأ

ِِٚي ٍّ َفَزاِد األَخب ِّ َْٚضِخ ُْٔؿ  ِثَش

 ٘ٔٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

ٍََْٙزَه إٌّبِصُي ٙٗ َٜٛ، ٚاْعَزْد      دؾبَن اٌٙ

ًُ؟! َّْشِء، ٚاٌّش١ُت شبِ  ٚو١َف َرصبِثٟ اٌْ

 ٕٗٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

ٗ5 ... ُٗ ُٙ َْٚخ  ٌٓ  ٘زا ُغالٌَ َزَغ

َْ َّب ًُ اٌَْخ١ِْش َعِش٠ُؽ اٌزَّ  ُِْغَزْمِج

 55٘ إٌبثغخ اٌغش٠ؽ

ُُ؟، ... 8ٗ ُ٘ ُُ ِب  ُ٘  عّزُخ آثبٍء 

َْ ْٓ ٠شَشُة َصَٛة اٌَغّب َِ  َُ  َأْوَش

 5ٗٙ إٌبثغخ اٌغش٠ؽ

ََٚلْذ َغَؿُٕٛا  ِِ 5ٗ ١ٍَِِّخ َلبٌَْذ  ِْٛد ِزْش ْٓ َص

َِب؟ ْٓ ٠َْشَزِشٞ َأَد َِ  ُُ ُِِخف١ُِّى ًْ ِفٟ  َ٘ 

 5ٕٙ إٌبثغخ اٌجغ١ط

َِب زَغجٟ؟ ٓ٘  َْ  ٘ال عأٌِْذ ثٕٟ رث١ب

ََّط اٌَجَشِب ُْ َرَغشَّٝ األْش  إَرا اٌذَُّخب

 ٙٗٙ إٌبثغخ اٌجغ١ط

 وبَدْد ُرغبِلُطٕٟ َسزٍٟ ١ِٚثَشرٟ ٔ٘

َّد َّبثزٞ اٌ  بِص، ٌُٚ ُرسِغْظ ثٗ ََٔؿ

 ٖٓٙ إٌبثغخ اٌجغ١ط

ٕ٘ َِ َٙب َفَطب  َأَربِسَوٌخ َرَذٌٍَُّ

َِ  َِٚضًّب ِثبٌزَِّس١َِّخ ٚاٌغَّال

 ٕٔٙ إٌبثغخ اٌٛافش

 فى١ف رشٜ ِؿبلجزٟ ٚعؿ١ٟ ٖ٘

َِّخ ٚاٌمص١ُ  ثأرٚاد اٌَمِص١

 ٖٗٙ إٌبثغخ اٌٛافش

َُ ؾٍٝ ُدخٍٛي ٗ٘  َفئِّٟٔ ال ُأال

َٚ َِب   ْٓ َُ؟ٌََِٚى  َساَءَن ٠ب ِؾَصب

 5ٗٙ إٌبثغخ اٌٛافش

ُْ َؾ١ٍََْه ٌَُزْخِجَشِّٟٔ     ٘٘ ُْ ُأْلِغ       َأٌَ

َُ ؟ َّب ُٙ ٌُّٛي َؾٍَٝ اٌَّْؿِش اٌْ َِْس  َأ

 5ٔٙ إٌبثغخ اٌٛافش

َّ َلٍِْجٟ ٌََذٜ اٌػَّبِؾ١َِٕٕب ... ٙ٘  َأٌَب ِإ

ْٓ َرا ٠َُؿضِّٞ اٌَْسِض٠َٕب َّ ٌٓ َف  َزِض٠

 ٘٘ٙ زٌٟأ١ِخ اٌٙ اٌّزمبسة
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ْْ وُٕذ داس٠ب           5٘ فٛ اهلِل ِب أدسٞ، ٚإ

ِْ َْ ثثّب َّْش أ َٓ اٌَد  ِثَغجٍؽ َس١ِ

ؾّشاثٓ أثٟ  اٌط٠ًٛ

 سث١ؿخ

ٙٓٙ 

َّشْد        8٘ ٌُ َز١ُْث َخ ِِْؿَص ْٕٙب  ِِ  َٟ َثَذا ٌِ

ِْ  َٚوـفٌّ َخضـــ١ٌت ُص٠َِّْٕذ ِثَجٕب

 ٙٓٙ إٌبثغخ اٌط٠ًٛ

َُٚرِؿضُّ 5٘ َؾْجًغب      َأَرْخُزُي َٔبِصِشٞ 

ِّ َِّؿ ٍْ َٓ َغ١ٍْع ٌِ  َأ٠َْشُثَٛؼ ْث

 ٙٔٙ إٌبثغخ اٌٛافش

ٌََْٚذ ِفٟ َأَعٍذ ُفُدًٛسا ٓٙ  ِإَرا َزب

ِِِّٟ ٌََْٚغَذ  َْٕه  ِِ  َفِئِّٟٔ ٌَْغُذ 

 5ٔٙ إٌبثغخ اٌٛافش

ٙٔ ... ِٗ ِّْذ َعَأرَِّم١ َِبَرا َؾٍِ  َدِؾٝ 

َُّغ١َِّت َٔجِِّئ١ِٕٟ ْٓ ِثبٌْ  ٌََِٚى

 ٔ٘ٙ ِدٙٛي اٌٛافش

َ٘ب إال ِثَؿْمٍذ ٕٙ ََِضاُس  َفَى١َْف 

ُْ؟! ُٗ اٌَْخُؤٚ ُْٕمُض َّشٍّ ١ٌََْظ ٠َ ُِ 

 ٕٗٙ إٌبثغخ اٌٛافش

ِٓ َخْغٍش ٖٙ ِٓ ْث  ٚزٍّْذ فٟ ثٕٟ اٌَْم١ْ

ُْ َِِّب ُشُؤٚ  ُْ ُٙ  َفَمْذ ََٔجَغْذ ٌَ

 8ٙ٘ إٌبثغخ اٌٛافش

َٙب ٗٙ ْٕ ُْ َرُخ  فأٌف١ُذ األِبَٔخ ٌَ

ُْ  وزٌَه وبْ ٔـــٌٛذ ال ٠خٛ

 5٘٘ إٌبثغخ اٌٛافش

َِٚزْصًٕب؟      ٘ٙ َِْؿِمال َأْثِغٟ  َأَغ١َْشَن 

ُْ ًُ ٚاٌُْسُصٛ ََّؿبِل  َفَأْؾ١َْزِٕٟ اٌْ

 ٔٔٙ إٌبثغخ اٌٛافش

 أر١ُزه ؾبس٠ًب خٍِمًب ث١بِثٟ ٙٙ

ُْ َٟ اٌػُّٕٛ ُّ ث ٍْٛف ُرَػ  ؾٍٝ َخ

 5٘٘ إٌبثغخ اٌٛافش

ِِِّٕٟ ُثُطَٛٔب 5ٙ ًُٙشا   ُأَلٍُِّت َأْغ

ًْ ٠ُْغ َ٘ ُْ؟َٚ ِْٛف اٌَفٕٛ ِٓ اٌَْخ  ِٕٟ َؾ

 8ٕٙ  اٌٛافش

ٙ8      ُْ ًٜٛ َشُطٛ َْٕه َٔ َٔأْد ِثُغَؿبَد َؾ

ُٓ ١ِ٘ َٙب َس َٚاٌُْفؤاُد ِث  َفَجبَرْذ 

 8٘٘ إٌبثغخ اٌٛافش
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 كشبف األرجبز

ٔ 

 

ٕ 

 

                              *. ْٗ َُّؽ َسةَّ اٌُمجَّ َْ َرْغ َّْذ أ                            *أِٔ

                                                                                       * ْٗ ٍْٕظ ُصٍَْج ََ٘ت إٌبِط ٌَِؿ ْٚ   *٠ب أ

                                                              ...* ْٗ ِّْشَفِش األِرّث *ضّشاثٍخ ثبٌ

ْٗ* *راِد  َِ٘جبٍة فٝ ٠ذ٠ٙب ُخٍَْج

ِشطٛس 

 اٌشخض

إٌبثغخ 

 اٌزث١بٟٔ

٘5ٓ 

ٖ 

 

َِب *                                               ََّدْد ِؾَصب ٍَ َع * َْٔفُظ ِؾَصب

َِب *                                                            َٚاإلْلَذا ُٗ اٌَْىشَّ  َّْز ََٚؾٍَّ *

ََٚخَؿٍَْز َِب *                                       * َّب ُ٘ ًٍَِِىب   ُٗ 

ِشطٛس 

 اٌشخض

إٌبثغخ 

 اٌزث١بٟٔ

٘5ٔ 

 

 كشبف األعالم املرتمجت
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 كشبف األمبكن ًالبقبع ًاملٌاضع
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 حمتٌيبث البحث
 

k 
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