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PA A 

A نع ريثكلا sn 

 ردي كربخأم ل ام :ناونعلا

 ماعلا ولت ماع يضمي نأ فسؤملا نم
Ui,ديجأ ال يشارفب ةعباق انه  Y)كب ريكفتلا ... 

 اهقورح ثجستف ءيتوصب اهأرقت نأ Gis املاطل يتلا لئاسرلا ةباتك لصاوأ

 يبلق عجو اهيف وكشأ تنك ءيتركاذ مجح زواجتت ةفرطتُم راكفأو «ةمهبم ليصافتب
 ...كردص ىلع هيكبأ نأ عطتسأ مل يذلا ينزحو

 Jia بّرلا ديرب يف كلل La دق كيدي لت نأ اهل رّدقُي مل يتلا لئاسرلا كلت

 EN دودح زواجتف ءدحأ هب نمؤي مل يذلا (Gs تابتإ ٌةداهش اهنإ «ءايبنألا فحم

 ;all„ ءاضقلاب

 !طق Ll ya كتم قلتأ مل ينتأ ريغ «حوبلا تايآ نم ريتكلا كل ثبت

 aS ja ٍتارظن نالدابتي نيقشاعب تررم امل يتنأ هب كربخأ ملام
 ٌمهت تنأو كل الماك ادهشم ينحتمت نأ يتايركذل لتسوتأ انأو ء«هلمكأب ليللا يضقأ

 نأ كل ىّتستي يك اديحو DE Bane تارم هللا توعد يننأ هب كربخأ ملا

 ...يمساي قطنتو كلقعي es¿ 3 ياركذ لعل ءىرخأ ةأرما يف ركقث

 ٌرشاعيو اًحابص ينقفارُي «كل افيط Sal ينلعج دق كيايغ نأ هب كربخأ ملام

gaبانك  
Nنيون فرست " 



 :ءادهإلا

 نكلو رك صاخشأل تبتف صوصنو ةيبدأ لاسر

 يناعم مجرتو اهفورح حمج ءاهفلغي دحاو ساسحا

 طق اهظفل ناسللا عطتسي مل يتلا اهتاملك

 ىلع LLS مكيديأ نيب عضن نحن اه ءءازعألا انءارق

alكتوحم  eSفيك ىسنأس ؛كركذتأ نلو قباسلا يف امك كل قاتشأ نل نكت مل  

 Ll¿ :لوقت ةقيرط يأبو gal فورح ظفلت





 فرتعا :ناونعلا

 2021 ربمفون 04 :خيراتلا

 ...يلخادب cal قلاع

 ...يراكفأو

 «ينم ىشالتت نأ ىبأت كنكل يتليخم نم كررحأ نأ ديرأ

 «يلقع نابضق ءارو نيجسلاك تنأ ٌريسأ

 ءبحلاو قايتشالا لبانق ريجفتب يبق يف ةمراع ىضوف ثدحتو
 ؛يلقعو يبلق ممست يتلا كتاملكب

 «يشالتلا وأ لاوزلا ىبأت اهنكل كهاجتا يرعاشم تاراجم اريثك لواحأف

 «ينيع ضمغأ ام ناعرس نكل

 ...يعقاو ىلإ كديعأ يكل اننيب ىركذ يأ لغتستو تايليفطلاك رثاكتتو يمامأ فقت

 هد سا كل فرتعأ
 !كل يبحب فرتعأ يننأ الإ يفوج قارتحاو يردص ةضابقنا مغر هنأ



  Pr]دبي كربخأم لام ~

diluj de gapaصوصنو  

 «تمّصلا ةرّجنحب طقس يذلا (CA نم ريثكلا هتايط نيب لمحي

 all يقاملا تضافف

 ,ملقلا لمحل (Li تقباستو

 جّرضتُملا روعُشلا نع ةباتكلاو

 ...بلقلا ايابخ قوف وفطي يذلا



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

N بوتنو E parti 

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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