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 هلوح نم ةايحلا بیترتب مته يذلا نم بجعتی ملقلا يحو يف يعفارلا

 ! هبلق يف ىضوفلا لر هنكل هی هبتكم مظنُيو
 نأ نود ؛يجراخلا رهظلاب قلعتت ةدع ءايشأب متهم نم . كلذ هل قحو  بجعتي

 . حالصإل جاتحي ام حلصُيو بتریو «مظنف .هلخاد يف شتفيو ريمضلا فاشك ءيضي



 ۲ 0 اج

 ۳ بئاتک.. بئاتک لب ندا سيساركاك يتأت ال اهنإف بئاصلا تأت امدنع

 .ريبسكش میلو 359

 رمع بر " هلوقب يردنكسلا هللا ءاطع نبا مهفصي ءاهرغص مغر ةكرابم مهرامعأ

 قو قابحلا ثومحتقي “داعب تعستاو هدامآ ترق

 نوديعي .لجخ الب مهءاطخأ نوححصُي «نورفغتسيف

 ىلإ نوقلطني ءىضوف وأ للخ اهارتعا ام اذإ مهتايح بيترت

 مهفادهأ .يقيقحلا مهام سأر يه مهتاقوأ .امتاد مامألا

 مغر مهنكل ؛ةئيضم مهمالحأ «ةفيرش اهلينل مهلئاسو لیبن
 ! ديرفلا زارطلا نم نولتاقم اذه لك

TTلوقي ملقلا يحو يف يعفارلا كي او : 

8 n 0 0 58 ۱ روا دیو ری نوا زا رو 
 . اهلخادب هسفن انم ءرملا نجسي ةسئاب ةركف .ةوسق ةايحلا نوجس دشا

 ردم ينم عسا حسا بانك قوس



 جز رت نآ تعطتسا فيك صرت 2 ی رت امدنع شه ده دن
 7 7 بنز

 رهظ ىلع كسفن حب

 .بكوكلا اذه



 يعفارلا .. ناعجش راغصلا جرخت يتلا اهدحو يه ناعجش رابکلا ةيؤر

 نوط الأ ..رعس لعاب فسا ارشاد رطضيس نا ةحيصن لوب ويلا أ نم

 برق دنع ام ةراشإ نايطعي امهالكو ءذافتلل لباق فتا دیصرک رعاشلا ديصر
 نا ی ف رغم ب



 . لشرشت نوتسنیو .. كسفنل امهدحأ «نيربق رفحأ مافتنالل كيعس يف

 ارخافم نینسلا ىصحأ يذلل لق

 اهشيعي فيك ءرلا يف هنکل
 ىصحلا ىلع نينسلا فالآ ذع مق

 اهل ذح ال  تاولفلا نم ريخ

 ةرهز يف ةمغن وأ «ةرهز نك
 ةكوحض دورولا ىلع روهشلا يشت

 اهتام لبق مقعلل يذ تومتو

 قئاقد ةايحلا لهأ ىلع ىصحت

 غراف شام الإ ءرمعلأ

 ةليمجو ةديجم نينسلا لعج

 تاونسلا يف ّرسلا سيل حاص اي

 تابس قيمع يف مأ ۽ ةظقي يف
 ؟ةاصحل ةليضف ةبش ٌلعتأ

 تاوطخ اب ساقي ّنغأ ضور

 تایغنلاو راهزألل دجلاف

 تابتتکم كاوشالا يف مانتو

 تاعاس يف رهدلا كلت شیعتو

 تاومألا ىلع یمجب ال رهدلاو

 تامولاکو اروجهم تیبلاک

 تانسحلا نم اهيواطم يف ام

 ب ي 119000000



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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