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oes I نع ثي دحلا SY, 

 كل لوقأل ةحناس ةصرق اهدجأ

 : يرمع ىدم ىلع هلوق نع ٌتزجع ام

ach تسل لفط لك pee 

E ةمظاقى لإ 
 تافرعو ةّيحم نوبرع ةبيبح او ةقيدصلاو ملا

 ءزايتماب يروكذ بدأ وه plas) ناسغ بدأ of عئاشلاو

 ةّيضقلا كلت KEY تامو ةّيضقل شاع ينافنك ناسغف

 لمحل لاجرلا test تقلخ» لئاقلا وهو ءيش US نم هتڌحا

 يف ةأرملا لوانت يف ينافنك ريصقت ىلإ رثك راشأ دقو «قدانيلا

 ae يف روشاع ىوضر ةّيرصملا ةّيتاورلا هتأر ام اذهو « هتاياور

 2 - «ىرخ آلا ةميخلا ىلإ قيرطلا»

 اهيف دغ فوسف لكك ينافنك os تاباعك Gist اذإ»

 وهف يلاتلابو ء« رثكأ لاجّرلا فرعي هّنإ LEU ةليلق ةأرملا ةروص

 بتاك TIS قح نم ĐĨ هي ,AEM ّيهيدبلا نمو « مهنع بتكي
 . Ma ST هفرعي Ge بتكي نأ

 ناّسغ اهتحت بتكي ىتلا ةريبكلا ةلظملا ىه ةروثلا تناك

 « ةروثلاب ام ةقالع ىلع gfe تاّيروث Kf هتاياور Lids ىنافنك



 يباجعإ وهف › عوضوملا اذه رايتخ ال يتاذلا بيسلا امأ

 ءاهلج أل تامو ةيضقل شاع ,e Lest يتاقتك تاسغب ديدشلا
 لجر عقدي نأ ةركف نإ . يليئارسإلا داسوملا دي ىلع الايتغا

 اهل الالجإ ءرملا ققي نأ قحتست ةركف ء هب نمؤي امل انمق هتايح
 مل يذلا « ةايحلا ىلع فيفخلا فيضلا ينافنك ناسغق

 « يركسلا ضرمب ضيرملا « ةنس نيثالثو ةعس ريغ اهيف ضقي
 عاطتسا « شيعي يك نيلوسنألا ربإب اًيموي هسفن نقحي موكحلا

 هتقحيو « بعش « ضرع» لغشنيو « يصخشلا هضرم s نأ

 يف HB بتكو « ملقلاو ةيقدتيلا لمحف « لمآلا ربإي موي لك
  تاهيتلا ىلع راوّثلا دعاوسلو c تاميخلا

 نأ قحتسي « ةسارد نم رثكأ قحتسي -ييأرب_ لجرلا اذه

 . امارتحا ةعّبقلا هل حفرت

faeاركاب دعس  OFعزن لب ىطعُت ال قوقحلا  » Ola 
 فيلا ّنألو e لاجّرلا هاوفأ نم ةغالب رثكأ قدانبلا تاهّوُف

 ىتلا ةظحللا كلتب ملحت تناك « بتكلا نم ًءابنإ قدصأ
 . قدانبلا ىكحتو رباتملا اهيف تكست

 ءاج فرح JS نإ لوقأ داكأو « ًاريثك دعس Af ينتمّلع دقل»

 اتلظ نيتللا اهيتفش نيب نم بضتقم وه اغإ ةيلاتلا روطتسلا يف
 اتلظ نيتللا نيتبلصلا اهيّقك نمو c ءيش لك مغر نيتينيطسلف
 ()«ةنس نيرشع حالّتسلا تارظتنت

 يف خيش اهل اهعنص ةدالقب اهقنع طيحت دعس al تناكو

 ائيش اهنع ىنغُت نل اهنأ تكردأ املف « ءوسلا اهيقتل نيطسلف

 ةقلط نع ةرابع ةديدج ةدالق سبلت نأ تراتخاو e اهتعزن

 BY يعولا ةلاحل لهجلا ةلاح نم لاقتنالا ةأرج يفو « ةغرفم
ute aan | . ئروثلا 



 اهسقت ةرارقب قرعت تتناك Lá Vc 163557 نكت مل تايضقلا

  OFءيش لك  aleسيحلا  ELرخخآ عون نم سيح وه ! ===

 ىف شيعت ال انتآ ةيسسحتأ»  Solىف نحن لعقن اذام

 كلذ لحاد يشمتلا ريغ ميخلا  peeعاوتأ سويخلا ؟بيجعلا

 سيح ميخملا !عاوتأ !محلا نيا اي ٠ سيح كتيبو  eةديرحجلاو

 انرامعأ « ساتلا تويعو عراشلاو صايلا ء سيح ويداّولاو ء سيح
 نع تنأ ملكحق . - . سيح ةيضاملا ةتس نورشعلاو ء سيح

Ot gees oe Sob Spotl 

Có £59كلت د ةروص إمحت ةّينف ةقيثو رطخأ دعس مآ  alas 3 ١ 

 › عوضخلاو للا ةرئاد نم ينيطسلفلا بعشلا تلقن يتلا

 ةصلخنملا ةدارإلاو « درمّتلاو « ةروّثلا ايند ىلإ « ةيلاتتملا تاسكتلاو

 تاذلل رايتعالا ةداعإو e قرشمو ديدج لبقتسم ءانب يف
 | asad ةّينيطسلفلا

ÔN;ةروّقلا ايند ىلإ « عونخلاو للا ةرئاد نم لاقتنالا  

 «تاّيرتنعلا»و باطخلا زّيح نم لاقتنا ةرورّضلاب همزلي « درمتلاو

 ىلإ ظعاوملا Shad دعس Ï تناك . لمعلا زّيح ىلإ ةّيمالكلا

 ی ا ا نا يل اهنا ےس لمع
Cass Gohكيأر  Uf.تلسرأ ىنكلو « ةباتكلا فرعأ ال  

 (0؟كلذك سيل Cal هلوقت ام كلذب 16c كانه ىلإ ينبا
 a اتعلاطت < ةيلوۇسملاي يلاعلا ساسحالاو 3 ةيحضتتلا حوربو

 f ai نمف دعس بهذي مل نإ» ديدج نم دعس

= ag 
ols olىنافنك  obةأجف دلوُي لب ومني ال ناسنإلا» » 

 ريغ رخآ ىلإ فقوم نم هلقنت دقءام نامز ىفام ةظحل
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 lus jst ةليلق ماوعأ يفو « بابلا

nà A ١ | ̀  1 
= oi] -ةيلاد هّنكلو كلذك ودبي »() 

 tự نيقيلا اذهب لب « لمألا اذهو لؤافتلا اذهب»
Misas 

 هنوتيزو هيلاودب اهعم ينيطسلفلا فيّرلا لمحت اهنأكو يتأت

 Of ةحارص اهنلعُت امدنع ضرألاب اهقّلعت ىدم ea مث
 ىرت نأ لبق توق نأ ديرت ال اهّنأ وه OVW ةايحلاب اهطبري ام لك

Lis .‹-' 
 ىف انه تومأ نأ ديرأ ال اهارأ ىتح شيعأ نأ ديرأ»

 )9 0n ca لحولا

 : ةياورلا يف ينافنك ناسغ لوقي

 اهتحتف نم تبحسو « نكرلا يف ةرمثفلا ارم تعضوا

Byeيوحن هتمرو « ًاسباي ادب  : 
 ىلع كل هعرزأس « قيرطلا ىف ىنتفداص ةيلاد نم هتعطق -



 ال امك Hyde يل ودبي امك « نيعبرألا يف ةدّيس اهتإ»

 oleh عطقت ءربّصلا قيطُي ال امك ةروبص ءرخّصلا عيطتسي

 بعتلا يف تارم رشع اهرمع شيعت ءاباهذو ةئيج عوبسألا
 (!!«اهدالوأ ily 44 BÙI اهتمقل عزتنت يك لمعلاو

 نكلو « ةّيمأ هبش ةأرما اهنإ « يمأ وهف ىلعألا يلثم امأ»

 لوقت نأ امئاد ينتملع دقو« ءاكذلا نم NUNG قرتسم ىلع

 يقالخأ نئاك وه يقيقحلا ناسنإلا of ينتمّلعو «ًارشابم ًائيش

 )\( sles Vig z1) 2< يف دوجو ال



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 Cn بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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