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حيمِحمنِ الره الربِسمِ اللَّّ  

.السالم عليكم :األول   
.تهوعليكم السالم ورمحةُ اهللا وبركا :الثاين   

:اَألولُ ما اسمك يا أخي الكرمي؟  

رمي عمي؟. ... اسيا أخ تأَن كما اسمو :الثَّانِي   

.يف هذَا الْحيكَأَنك ساكن جديد . ... اسمي بِاللٌ :اَألولُ   

 ، معنلْطُنهام نذَا . أنا ميف ه تكَنسنِ، ويرهلَ شو قَبتنورإِلَى ت قَلْتتان
ئاده هألن يالْح.  

رمع:  

هلْ من خدمة اُقَدمها لَك؟. اً بِك يا عمرأَهالً وسهالً ومرحب :بِاللٌ   

.شكْراً، جزاك اهللا خيراً  رمع:  

:بِاللٌ أَين تسكُن يا عمر؟   

 ي أمامالت لَّةالف لْكيف ت كُنأَسةرجالش ... .ةاريفْنِي بِالزرالَ شعت.  رمع:  

. شرفاًزادك اُهللا :بِاللٌ   

. ديقَةلنجلس هنا يف الْح. لْ، ادختفضلْ  رمع:  

! وما أجملَ اَألزهار الَّتي فيها! ما أَجملَ هذه الْحديقَةَ! ما شاَء اُهللا :بِاللٌ   

ماذا تشرب يا بِاللُ؟. ... هذَا من فَضلِ اِهللا. الْحمد ِهللا  رمع:  

.أَنا أُحب الشاي بِالْحليبِ :بِاللٌ   

دخلُ ثَالَثَةُ ي. (موا علَى الضيفلَوا يا أَوالَد، وسلِّاتع. ... لكوأَنا كَذَ
انبلِّ) شبِاللٍس اذتاُألس كُمملَى عوا عذَا . ... مبِاللُ، ه ييا أخ

رمع:  
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.كُلُّهم يدرسونَ باجلامعة. إِبراهيم، وهذَا جمالٌ، وهذَا كَمالٌ  
.زادكُم اُهللا علماً يا إِخوانُ :بِاللٌ   

اتنثَالثُ بناٍء، وةُ أَبعبي أَرنِي . لاب دبع ريف األكْب شيعيو ،باِهللا طَبِي
ةدحتالْم اتالوِالي .غارص ني فَكُلُّهاتنا بأم . نلْ ميا أخي بِاللُ، ه

اكُتنا ت؟بٍ همآنَ الكريي الْقُراتنفيه ب سرد  

رمع:  

فيه األطْفَالُ الْقُر سردي ابنا كُتجِدسيف م ،معنآنَ الكَرِمي... .عوي مل د
فَإِلَى . نكُونُ علَى اتصالٍ إِنْ شاَء اُهللاك اآلنَ، وسفَأَستأْذن. بعد قَليلٍ

 اللِّقَاِء

:بِاللٌ  

:عمر يف أمان اِهللا  

Notes  
villa , الفلَّةُ  , pl ٌلَلف  
ئاده , quiet. Note: ئادطُ الْهيحالْم , Pacific Ocean  
بيلالْح , fresh milk. Do not ask your Arab friend to give you tea with laban, for 

you will get tea topped with yoghurt! 

 

تابكُ  , Qur'an school for children, pl اتكَتيب . Do not confuse this word 

with ابكُت, the pl of بكَات, writer . 

 

  young man, youth , شابpl of  , شبانٌ
دعوم , appointment,  pl  داعوم  
  .in contact , علَى اتصالٍ
  


