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 د رک شعوب یت طش یتش ر |
 ! .لوألا هتايح رطش عايض ىلع افسآ يناثلا

PTT TAعم هضراعت وه لمتحم ريغ  
 ...يصخشلا ان ورغ

 لوكوفشور ال ود اوسنارف

HC |ناك املثم هرمع نم نيسمخلا يف وهو ملاعلا ىري نم :  

 ...هرمع نم ةنس ن نيثالث عاضأ دقف نيرشعلا يف وهو هاري

 !).كداعسإل هسفن سركي ال

Beهيطعت نم نع كرهظ ريدت نأ يطعت تنأو ىسنت ال :ةق ةارشإ  
 .كينيع مامأ ايراع هئايح ىرت ال يك

 ...نايسنلا عئاب Gal نكلو ءىسنأ نأ بحأ :ةقارشإ

 هسفن نع هتركف ريغت نأ وه ناسنإ رييغتل يرورضلا : ةقارشإ
 ولسام ماهاربا

 نم متي فوسف اهنم لهسلا امأ ... وأ ةبعصلا كماهم زجن ;Í ةقارشإ



 دوتجلا دحأ يع دتست نأ صخش نم كيضغ لاح سقتلا ءاملع حصني كلذل

 ةرايع وه sills ء ( ذقنملا قيهشلا ) لوأ يدنج وهو كتيامحي نيقلكملا
 بهل اهعم Alala جرختو c هرات ئفطتف ردصلا لخدت نيجسكوأ هقفد نع

 .. كلخادي يذلا ظيغلا ]

 نأ Ai يتلا راكفألا لك ىلع fae آريصق مويلا ىرأ تلز الل : ةقارشإ كل
 نأ دوأ يتلا بتكلا لكو ءاهيف يشمأ نأ دوأ يتلا قرطلا لكو ءاهيف ركفأ

 ...مهارأ تأ دوأ نيذلا ءاقدصألا لكو ءاهأرقأ

 تيرتقاف ءاديدشلا دريلا يتاعت ذفانقلا نم ةعومجم كانه ناك هنأ ىكحُي
 ةييدملا اهكاوشأ نكل ءاعافدلا نم ءيش يق اعمط ت تقصالتو اهضعي نم

 ملأ نيب ام تراتحاف ء صراقلا دريلا اهعجوأف اهضعي نع تدعتياق ء اهتذآ
 لثمألا لحلا نأ ةياهنلا يف اودجوو « دريلا باذعو « قصالتلاو كوشلا

 ! .سوردملا براقتلا وه

 . كاوشألا زخوو ملألا نم ردق لقأ عم نامألاو ءافدلا ققحتي ثيحي
 .. ملؤملا بارتقالا برتقت مل اهنكل تيرتقاف

 ..اهتحارو اهتمأ مطحي يذلا داعتيالا دعتيت مل اهنكل تدعتياو
 ! .سانلا ايند يف رئاسلا لعقي نأ بجي اذكهو

can TTينغتسن ال ءاذغلاك ةقيط :تاقيط ثالث  ASSو  
 آديأ (A21 جاتحن ال ءادلاك ةقيط و ءآنايحأ الإ (A21 جاتحن ال ءاودلاك ةقيط

 نيسح هط =

 تاقلحلا لثم ‹ ناسنإلا رمع ددحت يتلا يه ةايحلا براجت : قارش
 .ةرجشلا رمع ددحت يتلا ةيونسلا

 رفيبوه

 نيليلقلا نإف كلذلو ...ةبوعص لامعألا رثكا نم ريكفتلا : ةقارشإ
 .. هب نوموقي

 دروف يرنه

 رتلاو... حوتفم وهو لضفا لمعي ...ةلظملاك يناسنإلا لقعلا : ةقارشإ
 ب سويبورج



 ..يقيدص اي كملح مسرا
 .. كتقرغ رادجل اريبك اساقم هنم عنصا .. هنول

 ..احايص هارت يك ةآرملا ىلع هيتكأ .. كيتكمل ةريغص ةخسنو
 ..مانت نأ ليق ءاسملا ةيحت كيلع يقلي يك كشارف ىلعأو

 e= اهياحصأ ممهي ةديقم مالحألاو

 ..هقلخل امنإو عقاولا نم بورهلل مدختسي ال ديجلا لايخلا : ةقارشإ

 نوسليو نيلوك

 نم لمعلا جاتن نأل › هءازجأ عومجم نم ربكا لكلا (لوقي يفوك نفتس

 جاتن عمج لصاح درجم نمرثكأو ربكأ نوكيس عومجملا لجأ ٠
 ١٠٠٠ امبرو ۷ وأ ٠=ا+١ حبصي قالخلا نواعتلا لالخ نمف.هءاضعأ

 اهنأ نالعإ مت ملاعلا اذه يف ذيفنتلاب ةريدجلا ءايشألا مظعم : ةقارشإ

 ةقثلا عرزاو .. لؤافتلا رشنأو .. لمألا حتما .

 هءاقنو هددجتو هقارشإي رجفلا نكو ..

Geوأ ةيرخسلاب اهلتق نكمي ...ةقيقر ةديدجلا ةركقلا : ةقارشإ  
 بجاحلا يق ةسويعب توملا ىتح اهقالقإ وأ ةتكنب اهنعط نكمي ؛بؤاثتلا

 .. . نميألا

 ...ةعانقلا يف هسمغي نمل fae عبشم زبخلا : ةقارشإ

 هللا دبع ميلحلا دبع دمحم

 ةارلا لوقي ملقلا يحو يف

 ea ra نأ ربكألا أطخلا نإ(
 ) .كبلق يف ىضوفلا



mm Oe يخ يحقا رتا نعد Dan 
  WICرحيلا اذه جحاومآ يق ةنيقسلاي ةايحلا يق تاستالا هيشآ ام 1

 اهدحو اهتم كلذ سيلق ء تدام وأ تضقختا وأ ةتيقسلا تعقترا تإ  cلي

ee E TMM A 
 › تايثلا يه اهتوتاق تنكلو  cىق اهتاجتو اهدصق ىلإ ءادتهالاو تنزاوتلاو

  - 4اهتوتاق 1
J هسقت مكحي نأ دهتجيلق نكلو ءااهماكحأو ايتدلا ىلع تاستالا. Gates الق 

Se سرج و و دوب 
eS ملو ءارشي رمأي اموي تأت مل ريصاع ًالاو ءااه دئاقو كتايح تاير تتأ 

 هاجتالا راتكتو ءاعارشلا هجوتو ءاةهجولا ددحت نم نحت ءادحأل ءاضرإ .
 ةايحلا تادحأ ضعي رييغت يق رتأو ةملك مهل ناك نيذلا ىتح ›

 = رشيلا تم تاح وت كاته ترآ Lace يک لاك يي دج

 -- >ريدقتلتا ىتع لصحي حا وتو لصعتاي حوقي مح وق

 تيحا لوألا ع 53( نم نوكأ تأ لواحآ Oi يت لاق دقو
--- 2> ALS 4224 ١تصتاكقسلرة ©) C] 

 .بيجاعألا لعفت لاي اهل انمظعم يقلي ال يتلاو  ةريغصلا تارطقلا نإ

 اوتو ول كرب ار و : ةقارشإ

 agit عييرلا

 يسريي جرام

 يرنه ... هلخادب ةنجلا لمحي نم لكل ةنجلا : ةقارشإ
 رشتيب دراو

 : - هللا همحر - يلازغلا دمحم خيشلا لوقي

 هللا ليبس يف توملاك هللا ليبس يف ةايحلا نأ نينمؤملا ماهفإ ديرأ يننإ(
nhanنيدلا ةرصن يف لشفلا عبتتسي ايندلا بسك يف لشفلا نأو » 

 ( .دشأ ةاناعمو عساو ءاطع ةلوطبلا GY ؛ةلوطب قلخت ال ةيبلسلا نإ



 › بيذعتلا يف ةبيرغ 4 ةيجيتارتسإ نومدختسي اوناك نوينيصلا نأ ىكحي

 نوطبريو يبشخ حول قوف هرهظ ىلع ىقلتسي نيجسلا نولعجي اوناك
 مئاقالطإ هسأر كيرحت هنكمي الف ني نيتبالك ةطساوب هسأرنوتبثيو هيدي

 يناوث ٠١ لك ةدحاو ةطقن هنم لزنت هايمروبنص تحت تحت نيكسملا نوعضي

 !!! !ةهبجلاب فنألا ءاقتلا ةقطنم يف ةطقنلا طقست dya بيتر لكشب

 , راركتلاوةباترلا نكلو هابتنالا تفلت نأ نكمي ال هايم ةطقن درجم اهنإ
 رثكألا ىلع نيموي لالخ نيكسملا نجيف اعورم احالس اهنالعجي رمتسملا

TP 43) „اهباحصأ خودت ةريبكلا ممهلا نأ لاجرلا  

 .قيطت ال ام داسجألا فلكت ةيحلا بولقلا نأو

 ..نايسنلا عئاب نيأ نكلو ءىسنأ نأ بحأ :ةقارشإ

 كرابم يكز
 هظقوي نأ همداخ ملع هنا ‹ ( نوميس ناس ) يسنرفلا ركفملا نع ىكحُي

 لوقي وهو هشارف يف حابص لك

 Fj Nuôi! a مايد كاا ناق .. تنوكلا يديس ضهنا(

 ًارعشتسم ‹ ةيويحلاو لمألاو لؤافتلاب ئلتمم < طاشنو ةمهب ظقيتسيف

 ‹ هتيمهأ

 صوغن نأ اندرأ اذإ  هنم رقفألا نكلو ءريقف لجروه لام الب Slay نإ
 .لاملا الإ هيدل سيل لجر  قامعألا وحن

 ..نايسنلا عئاب نيأ نكلو ءىسنأ نأ بحأ :ةقارشإ
 كرابم يكز



 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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