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 نإ ذإ ؛ةجتنمو ةيرث ةموظنم يف رطؤم ر

 لظي هتاف « تتناك اھم سانلا نم ديز عم

 انسفنأ دقن يف انديفت تايطعمو تار اشإ

 .!لماكتلا هوجو نم هجو اذهو ءانققاوم



 قالغنالل ةضنم قباطتلا -ع

 .فقاولاو راكقألاو ءارآلا يف (ىياطحلا) نم فاخأ انآ

 يقوخ ردصمو «كلذ لك يق (هياشحلا ) نم لقأ ةجردب فاخأو
 ءايشأ دلوي هنأوأ ءةثيس ءايشأ دوجو ىلإ ريشي قباطتلا نأ وه
 يح ىلإ يحوي هتاف ءهباشحلا امأ «قالخئالاو دومحلا لثم ءةتيس
 :ذلاو ءرارتجالاو راركتلاب ام

 ا 7 ۵ | 005

 هفلتخ امثداهتحا حلات
 ن

 ھه اوا لنا
 اھ لسا هلسح

 رف الر

 يبأ بحاص فسوي يبأ ريبكلا هيقفلاب يقتل كي ةيفركل
 ا درر ياا ا 0

 اجا ف سوي ابأرمأي

 ايصخش نم ءزج اهنأ ىلع انراكفأ ىلإ ءانتا هتان نمر

 !انضارعأ نم لين وأ ءانمتش اننأكل

 وطول نأ لواحي ركفملا نإ
 لسا

دقو هاهتجإ ةه يف وه هلإ
 دق لب لبقتسما يف هنع ىلختي 

 بجعي !هاريو «هدقنعی ناك فيك هسفن



 ةرضاح رومألا هذه لثم تناك نيذلا ماظعلا انتمئأ هللا محر
Aتيأر ايل ل  

RS EEG 

E 
 :لوقلا يتكمي انه

 اهفاستا فاقت 0 لا

TIFT 5نع /افدلا وأ ءاهيلإ بسن ءيث  
 خلا كلذذإ :لوقلا نع ىناوتت ال امإف؛اهئانبأ دحأ ك
 و رل ضومره فو لقامذإلقرأ الم ١

 يف لجخ لوقب نوهجاوي نيح مهن ةعبشلا نم رک اوبل



 5 هع تاذ تناك ن راو تقرا ا

 فن يف ن ا ىأ) 5 كين

 «رطناو «ة

 ناطوألا هذه نكاس نإف .دهعلا اذهلو مالسإلا | ه ف ًايعوطت رف يعم روصت «ةصاخ ةغماجلا:ةينطولار ماشا

 نبال ناک ى يذلا لوألا ىَلَغلا مهيف نغي ملف «تاببصعو لئابف || يبرعلا هيف وأ eT ينامكرتلاو يبرعلاو يجيسلار ململا

 Ik ةجنرفإلا ىلعو مهي يعم اوروصت . يللا

 موكحللاو لودلا ضعي یدل هعضو

 ودلا يف بصانملا ضعب ىلإ تايلقألا ضعب

 يف نينطاوملا نيب ةقرفتلا ينعيو (ةيجاجزلا تاردجلا) وهرخآ

 انهو :نيدلا وأ نوللا وأ قرعلا بيسي ةيفيظولا ايازملاو روجألا

 و + دوجو وأ ءةلودلا لخاد ١ دوجو ةجيتن متي هلك



 يف أطخلا :مهدحأ ل لاق ىتح نايعال

 .!دحاو ملسم مد كفس يف ف أطخلا نم نوهأ «ة

 | رذكتلا ىلع ةلادلا ظافلألا لولدم و ان
 ىلإ قافثلاو 1 لاو كلا نعت

 ةالغلاو جراوخلا ةعراسم ه

 الظل اذه نرالا ءالع طوحتو

 ىلإ ةجاح ىف د ةينطولا تانوكم ميج نأ دقتعأ ۾
 ّح

 > ةحفص حت ةلواغو«ةثوروملا
 ةيبلسلا تاعاطنال


