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 ات تلدخ� دتو �ل،   �مرخ خ،م  تب ب بك � م  ن تاا،  �  عدة قد ظهر 
خ، ها  �لات اراا  ب،ل لم دعد اكا� لا  لل ي   تلقو  بر  ها  ��ثم 

 : �تلدخ� عمك � متم  ن خ   تل  �ردءو تلصا    من ذلي.   عاط،ها
 .نهك  عص،    ععال دعاقب  اعلها -١
 . نت ت  ععال د،غضك ��،غض   عاط،ك -٢
 . نت   عاط،ك ديذء تل �ة  �تلررت  تلكعب� -٣
 . نهك ديذء تلي ك�  م تلدخك�  �علب عل،هم تلضر -٤
 . نهك د سد تاوتو تاق -٥

1Tب،َّيْر َ�،ِْيدرتم  ﴿: نهك ع،يدر  �ت  ععال دقو  -٦� ََ   ].٢٦:ترستو[ ﴾ َ�
1Tنهك سست،  �ت  ععال دقو  -٧ :﴿  َ��ِ ْسِ

مب
ْ
ِب  تل ِب  

ََ  سِهُكب 
ْ
ْسِ بوت

ب ْ ََ �َ ﴾ 
 ]. ١٤١:هعا تأل[

1Tنهك سعه    ترثم �تلعد�تت  �ت  ععال دقو  -٨ :﴿  ِّ
ْ
 َ َ تل

ْ
َ�َ�َعاَ�هبوت

ْدَ�تتِ  عب
ْ
 َ َ تِرثِْم َ�تل

ْ
ََ َ�َعاَ�هبوت  ]. ٢:تلا�دة[ ﴾ َ�تُلْقَوو َ�

 .نهك سعه  ألعدتو ترى     تلسلم� �عقو�  ام -٩
،   � علو  نت تلااار بالعص،  نشّد سثمام  ن نهك  ن باا تلااارة بالعص -١٠

 .}م ن م  عا  سَ تلااار {  : -ص� ت  عل،ك �ىلم  -تلّس بها  قا  
 .نهك خ،،ل  � كو  �صا ،ك ل ا ك   شو  ن �ص ك -١١
 .نهك ي،ا  للوق   ،ما َ د ،د ب  دض -١٢
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نت   عاط،ك  ،ك ْ ّ،ك باعدتو ت  تلك ر�نأل ألت تخخات ظهر   بادئ  -١٣
 .تألمر   ب د تلر ار

 .نهك دياب تلر�وة -١٤
 .نهك ددّ    خ   تلعق أل ألت تلعاق  َ درعةب شئاام دي،قن اره -١٥
 .نهك عع  صا ،ك قد�ة ىئا  ألبكا�ك  ،قو�هك   ععاط،ك -١٦
 .رلك تلع،ادتت �تل،اعتنهك د ق    شا -١٧
 .نهك دداده   لال  تلعلم �تل�ر -١٨
 .نهك ددعوه سل اال،  تألشتر �تألهيت  -١٩
 .نهك دةّره تلص،ا  ل عاط،كأل ألت تلص،ا  ِر ك  كك -٢٠
 .نت تلاارة  ،ك �تلرسب  كك  رت  -٢١
تاات   نهك ديدء سل تلو اة  �قد ذ�رت ا،ا  تلصة  تلعال،  نت تلو ،ات -٢٢

 .عن تلدخ� ن م  ن تلو ،ات تاات  عن نء �لاو آخر
 .نهك ديدء سل ترصاب  طسطات تلر�  �تلهاا تلر�  تلد ن -٢٣
 .نهك ديدء سل ترصاب  بمرخ تلسّ  تلر�وء �تلرلو تلد ن -٢٤
 نهك ديدء سل ترصاب  طسطات تلكارة -٢٥
 . تَلهاا تل ع  تلد ننهك ديدء سل ترصاب  بض،  تلك   � -٢٦
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 . نهك ديدء سل تألر  �تلوعر �تَ� ااا -٢٧
 .دضع  تألعصاا  �قد دصاا تلدخن ط ل  تألعصاا -٢٨
 .دضع  تلت�رة ��وان تلش ا  تلا� -٢٩
 .دضع   اىم تل م �تل�  -٣٠
 .دضع  ت ن هي،ا  تخخات تل صاعد -٣١
 .دد�د عدد الات تلقلب -٣٢
 .ديدء سل عصلب تل تد� بما  ،ها شتد� تلقلب -٣٣
 .ديدء سل طل،ات ن�ع،  تل  تخمو�  -٣٤
 .ديدء سل ترصاب  بالبات تلصدر�  -٣٥
 .ديدء سل ترصاب  بارع ا  يغ  تخ  -٣٦
 .ديدء سل ترصاب  ب قدتت تل ه،  -٣٧
 .مسا�ديدء سل ترصاب  باَي،رتبات تاضم،  �ترىها  �تر -٣٨
 . ديدء سل ترصاب  بالوان �تلضع  تلعا  -٣٩
ديدء سل ترصاب  طسطات تل    �تللسات �تل م �ت لعو  �تلرءو  -٤٠

 .�ت كرر�ا،
 .ديدء سل ترصاب  بقر   تلعدة �ترث� ع  -٤١
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 .ديدء سل ترصاب  بمرخ تلضمور تلر،دء -٤٢
 .ديدء سل ترصاب  طسطات تل اه  �قر   تل اه  -٤٣
 .ديدء سل ترصاب  طسطات تلك -٤٤
 .ديدء سل تليسمم ت و� -٤٥

.. أيها تلعاقر.. أيها تلعاقر.. تر ّ ىل   تلدخ�.. و�عد ذلك
  !!!!أيها تلعاقر 

لم  .وصى ت    نا �ا  ود و  هل وصحبه ّو
 


