
١ Pleasure 

Education 

NOW, 5 9 

Father 

Karim Alshazly 2 



 یدتنم
استبالا ةلجم

 ةم

-ibtesama.com 
cia 

 ايام
 يقوش

س سن
 ا



 رشانلل ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج

 ىلوألا ةعبطلا
 ۲۰۰۹ - هه ۰

 ۲۰۰۸ /۱۹۸۷۱ : عادیالا مقر

 AVY - ۲۲۵۲-۲۲۱: يلودلا میقرتلا

KAةروصنلا - رصم - عيزوتلاو رشنلل نیسفیلا راد  

 ۵۵۱۱ ةروصنملا ٠١١ ب . ص فیرشلا ضراعم راوجب ةلمجلا قوسل يجراخلا نودرکلا فراع مالسلا دبع عراش : ةروصنملا

 lyakeen@hotmail.com : yy SY دیربلا ۰۱۰۱۵۷۵۸۵۲: لارج ۰۵۰۲۲۵۵۲6۱ : فتاه

 : : Eفتاه _ دیحوتلا دجسم روس - يرانشلا نکاسم ۵۰۲۲۱۱۰۰۳ ۰

ery ay a fea _( 
foal! thal ad. bah A اكل as ۱ 3 oa pes hee qed vet سلا 

2 ra a) fray اما jij [Œ] on تا جک تا L zn ae ا 



conse Sei 

 انداکآ اندالوآ امن

 نیلمآ ایحن ٍدابكألا یلعو

 :ضرألا ىلع یداهتی يذلا يدبك ..دنهم يدلو ىلإ

 هللا دنع لدعت ال ايندلا هذه نأ يريغص اي ملعا

 ..هلجأ نم تقلخ

 ..کیلاوح هءالآ ریدتب لمأتو ..كيلإ هللا

 ..نينسحملا رجأ عيضي ال هللا نأب نقيتو
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 تاخرص اهیلع نهربت یلاو ءاهيف ءارم ال قلا ةقيقحلا كلت

 اهفلخ يتلا ةمراعلا یضوفلا كلتو «كيمدق تحت عباقلا لفطلا

 ارو

 ..بأ Gal معن

 اهب كعدو يتلا ةماستبالا كلت كرئاخذ ةلمج نم كيدل حبصأو

 كتبعالم لاح اهقلطأ ىتلا هتكحضو «لمعلل كباهذ ءانثأ كريغص
calهنودب جرخت نأ اضفار هخارصو . i 

A cal oll 

 - هللا يقزر نأ دعب ينذآ ىلع اددرت تارابعلا رثکآ يه هذه

 3 يبراقأو يئاقدصأ E LAG ءدنهم يريغصب -یلاعتو هناحبس
 يعضو نیسحت بوجو لوح حئاصنلا نم ilag اهوعبتأو ةرارح
 - مهربخآ يذلا نم يردآ الو رثکآ ةيدجب ةايحلل رظنلاو يداملا

 ىلع جلزتلا ةضاير ةسراعو وهللا يف يتايح يضقآ ينأ -ابذاک

 -دروآ ام ةلمج نم- ينذأ يف بكسي مل مهدحآ نأ ريغ «ديلجلا

 الا دفاولا اذه ةيبرت ىلع اهب ىوقتأ ةدحاو ةيوبرت ةحيصن
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ENEريفوت يف روصح اهانعم نأ  

 AGS ةيدام ةايحو برشمو سبلم نم يلفط تاجایتحا

 لا نئمطآ فیکو ؟يدلو يبرأ فيك :ددرتی ماحلا لاوسلا یقبیو

 ؟ةحيحصلا ةيبرتلا يه ةيبرتلا هذه نأ

 ةئطاخ ةيوبرت تاسرام انثرو دق اننآ یرن طیسب ءارقتسابو

 لب ؛انناهذآ يف ةيبرتلا ةموظنم نم اءزج تحبصآو ءانيف تلصأت

 .انئانبآ ىلع اهقیبطت انتعاطتسا ردق لواحنو

 كلتل ادح الوآ عضن نأ -ایحص ایوبرت اجهنم اندرآ -ol بجيو

 لاح انروهظ فلخ اهیقلنو لب ؛ادیج اهلبرغنو ةطولغلا تاسراملا

 يرسالا نایغطلا ةلکشم ثحبن نأ بجي .اهاودج مدع انفاشتکا

 ةلكشم شقانن نأ بجي .راوحلا بایغو «ذافنلا ةبجاو تانامرفلاو

 ءانبألا نيب لدعلا مدع ةرهاظو «دئازلا ليلدتلا ةلكشمو فنعلا

 .رخآلا ىلع مهدحأ ليضفتو

bi}ةحيحصلا ةيبرتلا يه ام فرعن نأ ىلإ ةجاحب -راصتخابو- » 

 .اهقبطن فيكو

 مهأو لوأ يه ةحيحضلا ةيعاولا ةيبرتلا نأ معزأو نمؤأ ينإ

 حبصأ OV ممألا يف ةورثلا سايقمف ؛ةعئاضلا ةمالا كلت تاجایتحا

Jeeلوقعو ةيرشب تاورث نم ممألا هذه هكلمت ام ددع ىلع  

 .ةمدقتم لماعمو تاربتشو و



 اهريغو ایزیلامو نابایلاو ایروک يف ةلثمتلا ةيويسآلا ةبرجتلاو
 لماوع نآ عطاقلا لیلدلاب تتبث قیویسالا رومنلا مهیلع قلطی نم

 ةديدج تایدجآ ىلع دمتعت تحبصآ مویلا تاعمتجا يف ةضهنلا

 سأر حبصأو «ةيعامتجالا رطألاو یدابلاو میقلا ةموظنم يف ةلثمتم

JUIةينقت تاراهمو ةيژرو حومط نم هكلمي امب ناسنالا وه يقيقحلا  
 .ةيناسنإو

 اهمدقت ليبس يف ةجح نادلبلا نم دلب يف دراوملا رقف دعي مل

 ماعطلا حلم دروتست بيرق دهع ىتح تناك يتلاو نابايلاف ءاهيقرو

 یتلا ملعن امك يهو «مويلا ةعانصلا لاجم يف ةلئاه ةوق تحبصأ

 .ةيناثلا ةيلاعلا برحلا يف ةموزهم تجرخ

 وأ ةيروكلا وأ ةيزيلاملا وأ ةينيصلا ةبرجتلا تئش نإ عدتساو
 تانوعملا لوستت طقف اماع نيثالث نم تناك ىتلا لودلا نم اهريغ

 .ةينغلا لودلا باؤبأ ىلع

 وأ بهاوملا رقف وه ممألا نم ةمأ مدقت يف يقيقحلا زجعلا

 .(بهاولا لتق) :لوقنو يبرعلا انلاع نم رثکآ برتقنل

 ..تاموکحک مهلبق نمو «ءابآک انلبق نم سراملا دأولا كلذ

 انتمأل ةدايسلا ملح ضاهجإ يف يسيئرلا ببسلا يه ةميرجلا هذه
 0 .ةیمالسالا
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 ضهان ةمأ يأل رسلا ةملك يهف ؛میظع ةيبرتلا ةوقب يناميإ نإ

 ۱ .قابسلا رامضم لوخد ىلع مزعت

 يتبنو يبرن يكل ؛روطسلا هذه تططخ بألا يزيزع كلذلو

 .انایند فنتکی يذلا يزخلا اذه نم ائيش ةديدجلا انتیبرتب ليزنو

 «كلذ ليبس يف بعتن نأو ءانءانبأ يبرن فيك ملعتن نأ بجي اننإ

 دادجألاو ءابآلا ثاريم نم انيلإ خسرت ام ىلإ نكرن الأ بجي امك

 بساني ال ام عدنو -ريثكلا هيفو- ريخ وه ام هنم ذخأن لب ؛طقف

 OW اهشيعن يتلا ةايح ا تايطعمو اننامزو انتقو

 يتلا ىربكلا ةيمهألا نع ضعبلا هحرطي دق لاؤس لعلو

 :لءاستيو تیبرتلل اهانیلوآ

 ؟سانلل هرهظن يك مویلا هانفشتکا يذلا دیدجلا ام

 ریخت عقاولا نأ ىري هيف ايحن يذلا اننامز ىلإ لمأتب رظانلاو
 عمتجم يف نأش اذ ناك سمألاب ةطسوتلا ةداهشلا بحاصف «دقعتو

 ةمقل هل رفوي المع دج ال مويلا ايلعلا ةداهشلا بحاصو یک
 .شيعلا نم ىندألا دحلا وأ شيعلا

 باوبأو ریغلا عم لصاوتلاو لاصتالل تاراهم كانه تراصو

 .ةيتاذلا مهتاراهم ةيمنت يف نيبغارلل ةبحر



 رتویبمکلا ةغل هقفي ال نم راص مویلا تورثو لام اذ حبصی نآ

 .ةفلتخلا لمعلا OVE يف هب بحّرم ريغ تنرتنالا تادرفمو

 غر- ةطيسبلاو ایندلا لامعألا يف نييمألا ءالّوهب بحري امبر

 نأ ريغ -لامعألا هذه هيف نودجي ال نامز يتأي نأ نم ضعبلا فوخت

 الو مهل عقاولا اذهب نوضري ال رييغتلاو زيمتلا يف نيبغارلا نيحومطلا

 ش .مهئانبال

 دادعإلا هدعن ال يذلا لفطلا ناف قبس ام لک نم اصالختساو

 شيعلا -ابلاغ- هظح نوکی دقعم رصع يف ةءافکب شيعيل «بسانما
 ابر لب يطعم ريغ اذخآو «لعاف ريغ العفنم عمتجا شماه ىلع

 P .لالختسا أوسأ نورخآلا هلغتسي OF الباق اقولخ هنم انلعج

 هفنصأ الو ءايوبرت اجهنم سيل -بألا يزيزع- باتکلا اذه نإ

 ضعب ىلع تاراشإلا نم ةعومجم وه لب ؛ةيوبرتلا ةيلمعلل لخدمك
 يذلا طلا ةباثمب وهف ..انئانبأ عم اهسرامن يتلا ةيوبرتلا تاسراملا

 ..اهيف للخ نم ارذحم وأ اهتيمهأ ىلع ادكؤم ةرابعلا تحت عضوي

 مه مهايعأ نيذلا نييوبرتلاو ءابآلا نم ريثك تاربخب هيف تنعتسا

 ينزجعأ امبرو «يلوح نم عمتجملل ةصاخلا يتاءارقتساو «ةيبرتلا

 مهل نم لضافألا ةذتاسألا دحأ ءارآب تدهشتساف عضوم يف نايبلا

 .لاجملا اذه يف مهس



 هیفو «يرشب دهج باتکلاب كيلع رمیس ام نإ :لوقآ نأ يقب

 GA ىلإ -هللا ءاش -ol عاجر ينآ ديب يمهس شاط ابرو
 روكذملا ينورتكلالا دیربلا ىلع ينلساريلف ةطقس وأ اللخ دجو نمف
 نإ عبتي نأ قحأ قحاو ..هيخأل هللا رفغتسیو «باتکلا رخآ يف

 .هّلا ءاش
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 ؟ددلو يبرت اذام
 كلهاك قوف لمحت بأك تنآف ؛ةمايقلا موي هنع بساحم كنأل

 نم كلذك مهتدجنو كلهأ مهو «رانلا نم اهتدجنو كسفن مه ؛نیمه

 اوف اوُمآ نیذأا ال ايل :العو لج هللا لوقي یعسلا باذع

Siiارا مکیلهأو  ob dyةراجحلاو الا  bis he ile 

 t6 را ET ْمُهَرَمَأ ام هللا نو Y دادش

 كانه رانلاف ؛ةبيهر ةليقث ةعبت هلهأ يفو هسفن يف نمؤملا ةعبت ناو

 نودو هلهآو هسفن نود لوح نأ ades calal وه اه ضرعتم وهو

 صخر dy «ةراجحا ةناهم يف اهيف سانلا نوکی ىتلا رانلا هذه

 سبز همش ai ise ane opel ترو والا
 تارغثلا دسي نأ هبجاو ءاهلخاد نم ةعلقلا نمؤي نأ هبجاو «هلهآو

 ("”.«اديعب هتوعدب اهنع بهذي نأ لبق اهيف

 هللا SP :-هللا همحر- ةيزوجلا ميقلا نبا مامإلا لوقي

 هدلو ميلعت لمهأ نمف «هدلو نع دلاولا لأسيس -ىلاعتو هناحبس-

 نم مهداسف ءاج ءانبألا رثكأو «ةءاسإلا ةياغ ءاسأ دقف ىدس هكرتو

 .«ةنسلاو نيدلا ضئارف مهميلعت كرتو مهل مهلامهإو ءابآلا لبق

 < اهب ضوخب ةحجان بيلاسأ كدلو ملعت نأ اضيأ بلاطم تنأو



 ؛تطشنآ مظعم ىلع ةدالا ةنميه نأ ةصاخو «يساقلا ةايحلا كرتعم

 ادتايح تحبصأو ةوقلاو ةوسقلا نم اضيغب اسابل اهسبلا ةيتايحلا
 Ls هلهؤنو تاراهمب دلولا حلسن مل اذإ نيه ريغ اكرتعمو حافك ناديم

 رشلا نم ريخلا اهالخ نم زيي تايساسأو ئدابمو ميق نم هجاتحي
 يف ائيرب الفط كرت نمک انكو ءاريبك املظ هانملظ مارحلا نم لالحلاو

 .!!عابضلا وأ دوسألا هنكست صفق

 ال يعقاو رمأ اهتدشو اهتوسقب ةايحلا نأ كردي مامها بألاو

 .لخادلا ةيمنتب الإ جراخلا طوغض ةهجاول لح الو «هرييغت نكمي

 قمعألا وهف ءانيه سيل لفطلا يف ةصاخ بألاو ile تيبلا رثأتو

 ؛نیعمتجم عمتجاو زافلتلاو عراشلاو ةسردملا نم ىوقأ ؛ارثأ ىوقألاو

 نم ىوقأ «ةدكار وأ ةدفاو تافاقث نم مهناهذأ يف بسرتي امم ىوقأ

 ثيدح نم بيصن هسفن نم اهل ناك ول ىتح عراشلا يف اهعمس ةملك

 ةوقب نمؤأ «ةفرعلا ةوقب نمؤأ يننإ» :بطق ديس لوقي «لعافت وأ
 يه ةميلسلا ةيبرتلا ..معن .ةيبرتلا ةوقب رثكأ نمؤأ gy «ةفاقثلا

 يويندلا حاجنلا وحن مهليلدو «ةايحلا رحب يف انئانبأل ةاجنلا قوط

 .«يورخألا حالفلاو

 باوصلاو أطخلا ريياعمو ةيناسنإلا تافصلا نأ انكردأ اذإ ةصاخ

e 5اهملعتي لي ١ es erيلا  



 ةيرسالا ةطلاخلاو ةيبرتلا لالخ نم رعاشلاو قالخألاو رکفلا

 نمو «ناسنإ هاير اذ الا اناسنا حبصی ال ناسنإلا نباو .ةيعامتجالاو

 D .تویبلا 2 تاهمألا قتاع ىلع ةاقللا ةمهلا فرش ىتأي انه

 4 چ
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 ؟يسسبرملا تافص ام

 عيل سي ناسنإ لك سیل هنأ ريغ ءابأ نوكي نأ عيطتسي ناسنإ لك

 نأ تببحآ كلذل «هب ةطانلا ةيلوئسملا ردق ىلع Lely ايبرم نوكي نأ ٠

aخار تام دولا  SS Sihوا ت  

 ءابآلا نم ريثكل ثدحي ماه سبل ىلإ ضرعتن نأ بجي اننآ ريغ
 ريفوت ىنعت يدلول يتياعرف «(ةيبرتلا) و (ةياعرلا) نيب طلخلا وهو
 amen dis امآ cal ةبيطلا ةايحلا ليسو لکألاو سبلملا

 نآ هب jos Gaa ال ام cel Aly لالحلاو باوصلاو أطخلا

 .هلعفی

 هل ترفو «بأ هلعفی ملام مش تلعف دقل :مطوقب مهئانبأل يقلخلا

 هيغتبي ام هتیطعآو سرادلا یقرآ هتلخدآ cag SSI ةايحلاو ةحارلا لبس

 هيلع نم تطقسآ تاهينجلا هذه نأ نيكسملا بألا كلذ نظ

 .هدلو ىلع مهب نض هتقوو هنذأو هبلق نأ كردي ملو ..ةيبرتلا ةضيرف

 یوتسم ىلع قیدص يل ناك :الئاق ءالضفلا دحآ يل يكحي

BGيعامتجالا ةزكرم ىلإ ةفاضإلاب قالخألا يقر نم ادجل  

E eae A k Ta t ۳ 9 
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 يف رثألا ريبك هل ناك فقوم نع موي تاذ ينربخآ دقلو «قومرملا

 ينأ مايألا نم موي يف ثدح :-قيدصلل مالكلاو- لوقي ءاهلك هتايح

 نم ناكو «يدلاو ربخأ نأ تيسن ىنكل «يتابجاول ارتفد تدرآ

 دق يباب BB تظقيتساو تمنو بلا اهالوتي انرومأ عيمج نأ انتاداع

 اما دو تلا يح ب عرس ع

 يتدوع لاح ىقبت ام اه ديعأ نأ ىلع رتفدلا نمث نع ديزي اغلبم يمأ

 «هتمرب رمألا تيسنو تئج نأ ثدحو «يبأ رب ربخأ امدعب ةسردملا نم

 اهتفشتكا يتلا هتداع نم ناكو يدلاو ءاجو «قهرم موي دعب تمنو

 اهیف دجي نأ ةيشخ «ةسمخلا يتوخإو انأ يسبالم شتفي نأ مويلا اذه

 نيخدتل ارثآ

 غلبلا بألا دجوو «نیشم كلسم ىلع اليلد وأ اندحأ

 م هنآ ملعي وهو «يلثمل اريبك اغلبم دعي يذلاو رتفدلا نمث نم يقبتلا

 مل ينإ «يب اي :الئاق ينم برتقا مث ءوده يف ينظقيأف «لاملا اذه ينطعي

 هل تلقف :نبالا لوقي «؟لاملا اذهب كل نيأ نمف «مويلا ادوقن كطعأ

 رظتنت نأ كل ناك امأ :قهرملا ينفج نع مونلا اياقب ضفنأ انأو

 تعطتسا ناف «ينب اي عيطتسأ نل :بألا هل لاقف ؟يبأ اي حابصلل

 كل نيا نم pel ینح UU ينروزي نآ مونلا رر نلف مانت نآ كنا

 ؟لالا اذهب

 مهلا كنم بلطآ نأ تیسنو ارتفد تجتحا دقل :نیالا هل لاقف

ee Q~ 
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 ۸ يذلا هلل دمحلا :الئاق هدلو نضتحاو بألا ریراسآ تجرفناف

 LB يريغص اي مونلل دلخآ «ىدس يعتب بهذي وأ كيف gb بيخي

 .ةريرق نيعأب مانن نأ اعيمج انل نآ

 ال ءانبا ةسمخ بآ «قیلعت lf ةجاحب تسیل ةصقلا of یرآ
 بأ «مهميلعتو مهتبقارمو مهتیبرت ةمهم یسنیف ةايحلا رايت هفرجي

 حلاصلا ناسنالا جارخإ ريغ ءيش ةيبرتلا لهو «ةيحتلا قحتسي
 .؟ميوقلا

 نأ بجي يتلا يبرلا تافصل ضرعتلا بجو اذه لجأ نم

 دان هیت ی Eh E يهاجر یک اهب كت

 :ةدحاو ةرابع يف اهعیج اهصخلن نأ عیطتسن تافصلا هذهو

 هذه (ةمیلس ةرطفب ساسألا يف حجانلا بألا عتمتي نأ 4(

 ءريخلا نم رشلاو «حیبقلا نم ليمجلا -زازتها البو- زيمت يتلا ةرطفلا

GEلطابلا نم .. 

 هيلع تبرت يذلا قحلا نأو «اهیدل اب نمؤت ىتلا ةرطفلا كلت

 ةوسق ماعلا دادزا امهم لیبس ال aly ءةعمتجم لطابلا یوق نم یوفآ

 اکلسم هذختتو هيف يمتحت ةيمالسالا ةيبرتلا لیبس الإ ادیقعتو



 ةذتاسأ اهيلإ صلخ ىتلا ىرخألا تافصلا نم ila هذهو

 D .اهب يبرلا يلحت ةيمهآ اوآرو «ةيبرتلا

 - هنم هنأو هنم یلعآ بألا نأ نيالا سحي نأ بجي -1

 :يقلتلا دخآلا فقوم 2 -ةعيبطلاب

 يف هنأ دجن كلذلو «سوفنلا يف اهلمع لمعت ةيسفن ةقيقح هذهو
 بألا ةيصخش OY ؛ةيبرتلا لهست لفطلا رمع نم ىلوألا تاونسلا

 نيح ًادبت لکاشلا نکل «لفطلا ةيصخش نم ربکآ -ةعیبطلاب- نوکت
 ابآ یری نأ جاتحي ربکی املك لفطلا OY ؛ةقهارلا ةلحرم نبالا لخدی

 مهتايصخش OF امإ ؛رابتخالا يف ءابالا ضعب طقسی انهو ءهنم ىلعأ

 اهنأل اماو GLI ردقلاب مهئانبآ ةيصخش نم ربكأ تسيل

 of -ةردان- نايحأ يف ثدح لب «قالطالا ىلع مهنم ربکآ تسيل

 انهو هیدلاو ةيصخش نم ربكأ هتيصخش نأ ریبکلا لفطلا سحي

 .امهيلع درمتيو امهنم يقلتلا ضفري
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 :هل همدقي ام هيبأ یدل نأ نیالا سحی نأ بجي -2

 ثحبیسو «نبالا ةيسفن يف لاعفلا ريثأتلا OW نوکی نل الاو
 رفوی نأ بألا ىلع نوکی نأ كلذ ینعم سیلو «هنم یقلتی نمع

 نم ادیصر بألا كلتمي نأ بجي نکل «اباوج لاؤس لكل نبالل
 كلذك .هدلول اهيطعي ىتلا ةيوبرتلا تامولعلاو ةيصخشلا براجتلا

Eنوکی یتح هدلول ةيسفتلا شاملا بالا ملعی نا  Lake 
 ىلع دتشي هارنف أطخلا اذه يف بألا عقي ام اريثكو هلفط تاجایتحاب

 طرفيو هقداصيو «ليلدتلاو بعللا نينس يهو ىلوألا هنينس يف هدلو

 لواحيو «ةيبرتو هيجوت تاونس نوكت نأ بجي تاونس يف هيف ةقثلا يف
 اذهو ءاعيرذ الشف لشفيف ةقهارملا ةرتف يف لئاسولا لك برجي نأ

 هعم برجي هنأو «هل همدقي ام هيدل al نأ نم Sly ريغ نبالا لعجي

 .ريغلا نم هعمسي وأ هأرقي وأ هاري ام هيلعو

 :ءاطعلا نسح بألا نوکی نأ بجي -3

 نسح بولساب همدقت مل اذإ يدج نل كلفطل همدقتس ام دوجوف

 نامضلاو بیهرتلا ال بیغرتلا بولسأب همدقت نأ بجي «بيط

 TE E زا J رعب ةي ل امف ..بحا وه كلذل لوألا
 ريخلا هدنع نأ نقيأ ولو هنم يقلتلا ىلع لبقی نلف «ريخلا هل بحيو

calsهدنع الإ ريخلا دجي نل هنأ نقيأ ول لب ! Glyنأ نكمي ريخ  
 .!؟بح ريغب متي



 فکت نأ وأ .براغلا ىلع هلبح كرتت نأ هانعم بحلا سیلو

 رثآ تاذ ةيوبرت یضوف عيشي اذهف «هعم مزحاو هتبقاعم نع كدي
 ظلغو ةظاظفلا مدع «نآرقلا هنع ربع ام طقف هانعم امن «ريبك يلس

 رفتار مهنع EBD :نیللا عم يرورض رمأف مسحلا امآ .بلقلا

ey gh we!يف  PUىَلَع لکوتف َتْمَرَع اذإف  iG ail159 :نارمع ]. 

 قفرلاو بحلا نم جیزم يف «هتاذ ءاطعلاک ةمهم ءاطعلا ةقيرط نإ

 ةمئاد ةدعاق ىلع «مسحلا نطاومو نيللا نطاومب ةفرعمو «مسحلاو

ities. 
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 :ةيبرتلا ةناكمل اردقم نوکی نأ -4

 ةيلمع اهنإ) OLS يف «نياب جود» يكيرمألا بتاکلا لوقی
 نیذلا ءاطسبلا نییداعلا vata نأ تدجو دقل» :(ةدقعم تسيل
 ركز نحف ىلع حسا حا ءشنت ةمهم اوذخأ مهنكل اميلعت اوقلتي م

 نوسکلته ال مهنأل سيل «مهءانبأ ae 0 نم اريثك نإ

eTنمؤم انأ ءال  obنوبحي نييعيبطلا ءابالا لك  

 ممه ءانبأ

 -ةقيقحلا يه هذهو- مهنكل «ةبيط ةنسح اياون مههاجت نوکلعو

 ينافتلاو بعتلا ىلإ جاتحت ةيبرتلاف ؛مهسفنآ اوبعتي نأ نوديري ال

 كتيبرتك هلجآ نم بعتت نأ قحتسی نوکلا يف ءيش دجوي لهو
 وأ حلاص لجر ةيبرت يف كحاجن يواسي زاجنإ كانه له ؟كئانبأل

 ةييرتلا نإ» ؟اتيم تامحرلاو ايح ميركتلاب كنوقحالي ةلضاف ةأرما

 نكلو !ضرألا 2 هحدكت نأ ةيرشبلا ىلع بوتكملا حدكلا نم ءزج

 ناسنإلا ىري نيح کش الو قتلا ىلإ اببحم نوكي دهجلا اذه '
D 



 .داهج ةيبرتلا نأ اردقم نوکی نأ ارثوم بألا نوکی يكل بجي

 ىلع بجي هيف ايحن يذلاك نمز يف ةصاخ .بصنو بعت داهجلاو

 دوعيو عراشلل بهذيس هميلعت يف بعت يذلا هنبا نأ نمؤي نأ بألا
 ظافلاب اثولم دوعيو ةسردملل بهذيسو «فيظنتل جاتحت ناردأب

 ررش كلوطيسف كباب كيلع تقلغأ اذإ ىتحو «ةلوبقم ريغ تاداعو

 ؛لهاج راج وأ عراشلا يف لفط اهب هوفتي ةيبان ةملك نم ةيلهاجلا

 ديعت نأ كت و كرود نأ ملعتو بستحت نأ بجي اذه لك مغرو

 وأ نیفا ءيشلاب سيل هّلاو اذهو «هب قحل ام فظنتو هلصأ ىلإ لفطلا

 يعابسلا یفطصم .د هللا محرو .كلذ ىوس ليبس ال نكل «ريسيلا

 تويبلا يف اندالوأ ىلع دهج نم هلذبن ام وكشن هللا ىلإ» :لوقي ذإ
1 ; l 

 ".«عراشلاو ةسردلا هب بهذت :

 :هیجوتلاو ةعباتلا ىلع ارداق بألا نوکی نأ يغبني -5

 :بطق دمحم .أ لوقی ..ةظحاللاو ةعباتلا ىلإ امئاد جاتحي درفلا

 اصلخ ناك امهم- رباع هیجوت اهیف AR ال ةرمتسم ةيلمع ةيبرتلا»

 هيجوتلاو ةعباتملا ىلإ رمألا جاتحي Lal -هتاذ يف اباوص ناك امهمو
 ةرم اهرارزأ ىلع طغضت ةلآ سيلو ةيرشب سفن يقلتملا نإ .رمتسملا

 تسیلو .هيلإ اهتكرت ام ىلع لظتف اهريغ ىلإ فرصنتو اهكرتت مث
 هيجوت ىلإ جاتحي امنإ !هيجوت ىلإ جاتحت يتلا يه طقف ةدجتسلا ةلاحلا

 .ةايحلا ىنتملع اذكه )1(



 تيطعأو «تارمو ةرم لبق نم تئدح ىتلا ةلاحلا امأ .كيدج

 يف تسيلو «ةيهتنم ةلاح تسيل يهف «تارمو ةرم اهيف تاهيجوتلا
 .(!!هيجوت ىلإ ةجاح

 سيلو ءامئاد ةعباتم ىلإ جاتحت ةيصع ةنيجع ةيرشبلا ةنيجعلاف
 .دبألا ىلإ طبضنتف ةرم طوبضملا اهبلاق يف اهعضت نأ يفكي

 كلذف !ةوفه لك ىلع ةبساحلا وه رمتسملا هيجوتلا ىنعم سيلو

 ام اريثك وأ انايحأ ىضاغتي ميكحلا يبرملاف !يبري الو رفني

 اهيلإ هيبنتلا رارمتسا نأ كردي هنأل tlh هراك وهو ةوفغلا نع ىضاغتي

 راض هيبنتلا لامهإ نكلو «ىقلتملا سفن يف اداضم لعف در ثدحي دق

 ^ .هیجوتلا هيف نسحي يذلا تقولاو يضاغتلا هيف نسحي يذلا

 :ةيتاذلا ةيبرتلاب هسفن دهعتي نأ -6

 Oly «يوبرتلا مرا ةمق ىلإ لصي ۶ هنأ يبرملا كردي نأ بجي

 e ربعلا نم ديفتسن انلعج ىلإ ديحولا لخدشا وه روعشلا اذهو

 .ةفلتخلا انتطشنأ تایطعمو جئاتن نم سوردلا صلختسنو

۳ f 

ee ee (G 
 .بطق دمحم .أ -ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم نو



 انتاود ىلع يفضن Yia ,ییرتن نأ نیدشارلا نحن Like بحي

 ے وبحت لازت ال ةقيقحلا 2 يهو gil gl عضولا هفص انتاريخو

 .لامكلا جرادم

 لماعتلاو ريكفتلا 4 هتاداع رييغت تكلمي ال يذلا ىيرملا نإ

 وه ةداجلا نع داح املك ةبوألاو .دیدجلا عم فيكتلاو دقنلا لوبقو
1 

 ١ ' «(بشختلا) ةلحرم لخد برم
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 ؟كدلو ىبرتي نيأ
 يقتسي يتلا نكامألا يه ام :يلاؤسب دصقأو

 .؟هئدابمو هميقو هتاداعو هتايكولس كدلو اهنم

 Hol ثيبلا
 رثؤم ىوقأ وه تيبلا نأ لفطلا سفن ملعو ةيبرتلا ءاملع عمجأ

 مكحب كلذو ؛هتاداعو هميقو هئدابم ذخأي هنمو «نبالا كولس يف

 ملستي نم لوأ هنأ مكحبو «هيف اليوط اتقو هئاضقو هب نبالا قاصتلا

 .اهليكشت يف رثؤيو لفطلا ةماخ

 همارتحاو لفطلا ةيصخش ءانب يف يرسألا طبارتلا دعاسيو اذه
 نأ رهظ «تسجياد ردير» ile يف ارخؤم تردص ةسارد يفف ؛هتاذل

 لقألا ىلع ةرسألا دارفأ لماك عم نوسلجي نيذلا بالطلا نم 0
 .مهعمتجم يف مارتحالاو لوبقلاب نوعتمتي دارفآ ءايعوبسأ تارم 4

 .اكسامتو اطابترا ىوقأ نوكت كلذك ةرسألاو

 لعجت نأ -كدلو ىلع ريثأتلا R كنيعيو»

 نوكي نيحف «ةقيمع ةنيتم ةيوق هنيبو كنيب ةقالعلا
 نزو نوكي «هنع امهاضرب اقلعتم ,هیدلاول ابحم لفطلا

 ١ تيبلا عيطتسيف عراشلا نزو نم لقثأ هسح 4 تيبل -



-PAAY 
 ̂ هللا نذاب لقألا ىلع هضعب وأ

lias؛تیبلا لخاد انتافرصت ةبقارم ةنامآ نیبرمک انقانعآ يف عضي  

oYهعقوتن اش رکآ «ةريبك نوکت هب هقلعتو هاري ال لفطلا ةاكاحم  ÈS 

beyنمزلا نم نيه ريغ احدر همزالت يتلا هتافص يقتسي . 

Lub ةسردملا 
 ةبترملا كلذك ةسردلا لتحت دقو .هلهاجت نكمي ال ةسردلا ريثأتو

 «يوبرتلا هرودب تيبلا مقي مل اذإ لفطلا ىلع ريثأتلا يف ىلوألا

 تاسردلاو نيسردملا ىلع يوتحت اهنأ نم يتأتت ةسردملا ةروطخو

 ميقلا عرزو ةيفيقثتلا ةيحانلا نم ءابآلا نع ةيمهأ نولقي ال نيذلا

GEN,ةيسفن يف ازراب ارود نوبعلي نيذلا ءاقدصألا دوجولو  

 .طيسبلاب سيل اتقو ةسردلا يف يضقي لفطلا OY كلذكو ءلفطلا

 اكرت ةسردملل هدبك ةذلف كرتي الأ بالا ىلع بجي هنأ ىرأ انأو

 هتذتاسآ عم سلجيو هتسردم روزيو «هتکرح عباتی نأ بجي لب ؛الماک

 هتشنت ةمهم يف هعم مهکراشیو يساردلا هاوتسم يف مهشقانیو

 نأ لواحو هتاناکم) دودح یه امو هصقنی امو «هتاراهب مهفيرعتو

 نوکردب ال نیذلا هیسردم ضعب نم -فسالل- وأ «هئاقدصأ نم



 ءلفطلا ىلع رثأتلا يف اهلهاجت نكمي ال يتلا رواحملا نم وهو

 عمتجلا نأ الإ انتويب يف هنع ىضرن اخانم رفون نأ عيطتسن انك ناو

 امهيف ديكأتلاب امهعم لماعتن يذلا -هنم ماه ءزجك- عراشلاو

 نأ اناسع اذامف .هنم انئانبأ ىلع ىشخنو .هنع ىضرن ال ام

 هتالاکسشاب عمتجا يف طرخني هقلطن نأ باوصلا لهو ؟لعفن

 هطيحنو بابلا هيلع قلغن مآ نينيع يذ لك GH ةفورعلا هضارمأو
plةظفاحلاو هتيامح ةيغب  Sade 

 هتردق نم دحي ريبك أطخ هراصحو لفطلا زجح نأ ملعن نأ بجي

 يسفنلا هومن ةقاعإ ىلع لمعيو «ريغلا عم ديجلا لصاوتلا ىلع
 نم عزعزيو لجخلاو ةلزعلاب هبيصي اجرو «ينادجولاو يعامتجالاو

 ادب امهم cane لصاوتيو عمتجا يف طرخني نأ وه لحلا ..معن

 دق ام هنع ليزتو .هعمتجم عم اهب لماعتي قالخأو تاراهم نم هجاتحي

 .بئاوش نم هب قلعي

 ديزم ..لفطلا عم لدبي دهجلا نم ديزم نم دب ال»

 ةقاطلا ذافنتسا نم ديزمو ؛:نيقلتلا نم ديزمو .عصنلا نم



 مزل اذإ- دیزمو ةلضافلا قالخألا ىلع عیجشتلا نم دیزمو
٩۱ Ga eal 

 زیزعت يف ةئيسلا جذامنلا مدختست نأ بألا يزيزع عيطتست لب

 ال بغاشیو بسی يذلا لفطلا نأ فيك هل حرشتف «ةنسحلا جذامنلا

 دق هشغو هبذکب روهشلا انالف نأ فیکو «عیمحا هنم رفنیو دحآ هبحي

 .ام باقعل ضرعت وآ نجس

 فوس ذإ ؛كلفط يف كتيبرتو كدهعت رثآ كسفنب یرتسو لب
 يتلا رییاعلا ىلع ادمتعم نسحلا نسحتسیو حیبقلا حبقتسی هارت

 ءابالا نيعل رارقاو نمولا یرشب لجاع نم اذهو «هيف اهتعرز

 .نيدهتجما

 :اعب|ر زافلثلا
 Lg Al ةيلمع يف ماه رثؤم بيجعلا قودنصلا كلذ ..معن

 رذقأب فشكتي ..لفطلا مامآ ماعلا فشکنی ريغص رز ىلع ةطغضبف

 ميقلاو قالخ لا ءاهيعارصم ىلع تحتف مونلا فرغ «ههوجو

 يكتشت تحبصأ ةيناسنإلاو لب ةينيدلا تباوثلا نم تايهيدبلاو

 ۱ .رحاسلا زاها كلذ ةشاش یلع ةبرغلا

 ام رطخب نیلابم ريغ ةشاشلا مامآ لفطلا يقلن ةالابم الب نحو



 ءراغصلاو رابکلا تاقوآ مهتلي زاها اذه نأ دکوت ماقرألاو

 یلع ةعاس 600-700 نيب اميف هنأ تاءاصحإلا ثدحأ ريشتو

 لکشیو «زافلتلا ةدهاشم يف ايونس عيضت ناسنإلا رمع نم لقألا

 نم ةحيرش عسوأ ةسردملا ىلإ لوخدلا نس اوغلبي مل نيذلا لافطألا

 ةعاس 22.9 يلاوح مهتدهاشم تاعاس غلبت ثيح ؛زافلتلا يدهاشم

 6-11 نم ةيرمعلا ةعومجملا لافطأ ىضمي امنیب ءايعوبسأ طسوتملا يف

 ةيحسم تاسارد نإ لب ؛ايعوبسأ ةدهاشم ielu 20.4 یلاوح ةنس

 ةعاس 54 ىلإ لصت لوطأ ةدهاشم تاقوأ كانه نأ تنبي ىرخأ

 ظحال دقلو «دعب ةيسردملا نسلا ىلإ اولصي مل نيدهاشمل ايعوبسأ
 ضافخناو ةيزافلتلا ةدهاشملا تاعاس لوط نيب ةقالع دوجو نوثحابلا

 ماق ةثيدح تاسارد عبرأ تتبثأ ثيح ؛يساردلا ليصحتلا ىوتسم

 ةدحتملا تايالولا يف MIMH ةيلقعلا ةحصلل يموقلا دهعملا اهب

 ةيزافلتلا ةدهاشلا نیب ةيوق ةيبلس تاطابترا Sta ol ةيكيرمألا

 .يساردلا ليصحتلاو

 يسفنلا نيوكتلا يف ةيزافلتلا ةدهاشملل ةيبلسلا راثآلا زربأ نمو

 ثيح ؛بعللا تارتف نم لفطلا نامرح يه لافطالل يكولسلاو

 لغشلا وه يذلا لافطألا بعل تقو ىلع ةدهاشملا تاعاس روجت

 فراعملا نسم ريثكلا لقنل ةادأ مهأ ربتعي يذلاو «ةلوفطلل لغاشلا

 ce هرض تایکولس روطیو سرامي نآ اهب عیطتسی يتلا ةليسولاو



 لافطألا هيضقي يذلا تقولا رادقم رابتعالا يف انذخآ ام اذإف

 نيب ةقالعلا نإف ءاهنودهاشي يتلا جماربلا ةيعونو «نویزفلتلا مامآ

 «ةلوفطلا سفن ءاملعو ءابآلا قلق رشت لافطألا كولسو زافلتلا
 يذلا فنعلا وهو «جماربلا هذه يف فنعلا رادقم ديازت عم ةصاخ

 ةلكشم لحل وأ ةلكشم نع جتان وه ام اهنم «ةددعتم الاكشأ ذختي

 يذلا فنعلا ىلإ ةفاضإلاب «ةيلستللو ةراثإلا درجم محقم وه ام اهنمو

 .رابخألا تارشن هب لفحت

 راركت نأ عوضولا اذه تلوانت يتلا تاساردلا تتبثآ دقلو

 ىلإ نوليمي مهلعجي جماربلا يف ةفينعلا دهاشملل لافطألا ضرعت

 دقو «تالكشملا لحل ةطيسبو ةعيرس ةليسو فنعلا Ob داقتعالا

 دلوتي امك هدیلقت نولواحيو هنودهاشي يذلا فنعلا نم نوملعتي
 لقأ نوحبصيو «ةايحلا يف فنعلا هاجت حماستلاب روعش مهيدل

 ̂ .نيرخآلا مالآ هاجت ةيساسح

 ..زافلتلا اهمدهي يتلا تباوثلاو ميقلا نم ريثكلا ريغ اذه

 .اط قوسي يتلا ةدسافلا راكفألاو

 -راجنلا دعس دلاخ .د -تايبلسلاو تايباجيإلا نيب ةيزافلتلا ةيبرتلا (1)

 .دئاوفلا ديص ةكبش

 لافطألا دنع نويزفلتلل ةدقانلا ةيباجيإلا تاراهملا ةيمنت )2(

 .ىشيجلا ةيهب .د -



LYانیلع بجاولا نم ناك اذل «لحلا اذه ةلاحتسا وأ ةبوعصب  

 .لفطلل ةبسنلاب ةدهاشلا ةيلمعل دودح عضو

 رابتعالا 2 اهذخأ بجي يتلا تاظحاللا ضعب هذهو

 :زافلتلا ةدهاشم دنع

 ءاهثبو زافلتلا جمارب دادعإ متي فيك انئانبأل حرشن نأ بجي ©

 زافلتلا لفطلا ىري ال ىتح ؛فنعلا دهاشم روصت فيكو

 .هب رهبنیو رحسلاك

 كرت مدع ةلواحمو ءلافطأ سيلجك زافلتلا مادختسا مدع )=

 .رکبلا هرمع يف ةصاخ باقر نودب وأ هدرفع همامآ لفطلا

 ريغ ءيش رم اذإو ةتشاشلا ىلع مدقي ام لوح شاقنلا ©

 .هبیعو هللخ نییبتو هصيحمتو هتشفانم بجي بوغرم

 دعب نوکی دق .كلفطل ةبسنلاب ةدهاشملل لودج عضو ¢

 .اهيلع قافتالا متي تاعاسل وأ تابجاولا نم ءاهتنالا

 دوجو لعلو ءاهنودهاشي يتلا تاونقلاو جماربلا دیدحت ©
 ةلوهسلا نم ةطقنلا هذه لعج دق JUL ةصصختم تاونق

 .ناكمب

 PHL ىلع مدقي ام اوسأ يهف تانالعإلل اديج هبتنا ©
7 

EEL فا داك FL LEK 



 ةيهام هل حرشت نأ بجیف هدیدش لفطلا ىلع اهریثأتو
 «نايحألا نم رثک يف اهيف غلابم ةلاسر هنأ فیکو «نالعإلا
 ' ثبل سیلو ةعلس نع جیورتلا لجأ نم تعنص اهنآو
 .ةقداص ةحيصن

 مجح كلفطل حرشت نأ بجي فینع دهشم ةدهاشم دنع ©
 Lis يف ثدحت ال ءايشألا هذه نآو .دهشلاب ةدوجولا ةغلابلا
 LJ هروصت امك تالکشملل الح سيل فنعلا نأو «ةقيقحلا

asi 

 وه -بألا يزيزع- زافلتلا عم لماعتلا يف لثمألا لحلا نإ
 دوهجم ىلإ ةجاحب اذه ..معن .هلهاجت وأ هعنم ال هيلع ةرطيسلا ةلواحم

 لجأ نم نيربجم وأ نيعئاط اهعفدن ىتلا ةبيرضلا اهنكلو ءقاش
 ٠ انئانبأل لضفأ لبقتسم



 ةيرصلا طایمد ةنيدم 2 تخدح ةقيقح ةصق هذه

 لفطلا طبترا :لوقت ءابنألا تالاحوو فحصلا اهتلقانتو

 .هلوح ام كردآ نأ ذنم ةفينعلا امنیسلا مالفأب «هّللا دبع»

 .لطبلا عم امئاد زيكرتلاو اهتدهاشم داتعا

 نم لثم الطب حبصي نأ 2 همالحأ لك تزحرت

 2 رصتنيو باعصلا لک مطحي ..مالفألا 2 مهدهاشي

 اهلافطأ عم دعص «هتلاخ ةرايز ىلإ ةرم تاذ هجوت .ةياهنلا

 لثم الطب حبصيل هسفن دعي هنأ مهربخآ ؛حوطسلا ىلإ

 نأ عيطتسي هنأب مهربخآ ..امنيسلا مالفآ 2 مهاري نيذلا

 وهو هوظحالي نأ مهنم بلط .ديدش ناقتاب مهراودأ يدؤي

 مزهيو هقنشلا لبح نم وجني نأ عاطتسا لطب رود يدؤي

 .رارشألا لك

 ىلع جاجدلا ةشع فقس 2 هطيرو هلاطنب مازح كف

 هامدق ترشثعت .هسأر اهيف عضوو ةقنشم عنص «حوطسلا

 اوهطآ ءاهيلع فقي ناك يتلا بشخلا ةعطق تطقسو



 راشآ .ةاجنلا نم ليقثلا هنزو هنکمی ملو هقنع ىلع مازحلا

 هل نوقفصي اوحار مهنکل JLab yt نم ةدجنلا بلطب
 .دیدش ناقتاب رودلا یدآ هنأ نیمهوتم

 امامت ريغصلا لطبلا ةكرح تفقوتو تاظحل تضم

 نع هتایاکح لصاویف دوعیو دهشلا یهنی نأ لافطألا رظتنا
 مهدحآ هنم برتقا ؛ثدحي مل كلذ نکل مالفألا لاطبآ

 يأ دبي ملف هدي نم ةوقب هبذج «هبجی ملف هيلع یدانو

 امي اهوربخأ .هتلاخ ىلإ اوعرسأو راغصلا هكرت ةمواقم

 ةثج اهتقیقش نبا تدجوف جاجدلا ةشع ىلإ تعرسأف ثدح

 .ةدجنلا بلطت تخرص «ةقلعم

 اورضحأو ةطرشلا مسق ثحابم طياض راطخإ مت

 هقشعل انمث هتايح عفد لفطلا نأ نيبتو ءابيبط مهتبحصب .

 ۷ تخل ١ مالفأ



 كدلو ةيبرت يف كدعاست ةدعاق

tas.هدناو ناك اه ىلع ریفضتا  

 رجشلا ْتْبْنَي اهیلع قورعلا نإ
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 .افومرم ارجات هديرأ . .اسدنهم هديرأ . .ابيبط هديرأ

 ىلع حرطأ امليح اهعمسأ ىلا تاباجالا Jar یھ هذه

 ؟کنبا نم ديرت اذام «لاؤسلا اذه ىناوخإ

 قلاو «نبالا تايصوصخ دشأ نم تاذلاب ةيئزحلا هذه نأ مغر

 طقف كرود نوكيو .دحآ نم SE نودبو هسفنب اهراتخي نأ بجي

 ال بحن امك اونوكي نأ انءانبأ ديرن فسأللو اننکل ءايهيجوت ارود

 .نوبحي امك

 5 هراسم كلفطل fh y :«نیاب جود) ىكيرمألا بتاكلا لوقي

 .تاحرتقلا نم ةعساو Le get هل رفوو هقيرط هل رنآ لب ؛ةايحلا

ASI۳۰ یا  

 قلا ةليسولا ال نییالل ىربكلا ةياغلا ددحت نأ وه دوصقلاو

Kiesكورلا  Ue ilشاو  Partieيح كسلا ف  
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 ا ..معن .حومط بآ لک یدل ةديقعلا ee نأ بجي

 ةهاجولا هذه نوكت نأ طرشب ايندلا يف اهيجو يدلو نوكي امنيح
 نأ ملسملا ةرارق يف خسرتت نأ بجي هللا ىلع سانلا ةلالدل اليبس

 هرصاحت لجر نم -انمؤم ناك -ol هللا ىلإ بحأ طيسبلا لماعلا
 هل ميقي الو هللا رقوي ال ناك نإ ملاعلا هل عمسيو تاريماكلا ءاوضأ

 .ادح

 طرشب دحأ هتیرقبع يف هينادي ال يذلا رهاملا بیبطلا دیرن نحن

 .هللاب انمّوم نوكي نأ

 هملعب رصني يذلا ةرذلا ذاتسأو يكلفلاو يجولويجلا ديرن

 يف هتامولعم ةرازغو ly نسحو هتيفرحو هءاكذ رخسيو «مالسالا
 .نيدلا اذه ةمدخ

 شيعي ..رهوجلا ال رهظلاب نوقلعتي مهارن ءابآلا نم اريثك نكل
 «بيبطلا وبأ نالف :لاقي يك ابيبط هنبا حبصي نأ هلمأ ةياغو مهدحأ

 نأ ةطيرش هلك اذه يف سأب الو «هدلو ةيبرت يف هحاجنب رخفيل وأ

 ..كدلو مسا قبسي يذلا لادلا فرح نم ىمسأ وه ام كانه نوكي

 قرحتی ..هللاب افراع ..ةلاسر بحاص كدلو نوكي نأ بجي معن

 .هنيد ةمدخل

 ةحلللا لفطلا ةبغر ةفصلا هذه ليصأت يف كدعاسي

ik؛ءامتنالاو  Hakiانه نمو «ةيوهب رعشي نأ جاتحي  



 جامدنالل هرضحتو مالسالا بح هيف سرغت نأ كيلع بجو

 هفيرعتو «ةمألا هذه يف ءامظعلا Jl ضعب صقب يعمتجماو يخيراتلا

 طارخنالا ىلإ هعفدي جامدنالا اذهو .اهغوبنو اهتمظع نم تاحملب

 .ةمالا هذه لمآ

 ایئاقلت اطبترم ةايحلا OVE نم le يأ يف حاجن لک حبصیو





 ةفص هدلو يف يبرلا اهعرزی نأ بجي يتلا تافصلا مهآ نم

 ةيلاح وأ ةطيسب ةداعس عنم ةطاسبب ينعي طابضنالاو .طابضنالا

 .لبقتسملا يف ربكأ ةداعس ىلع لوصحلل

 املكو ءاهدوعتي ةداعو اهيلع ناسنإلا بردتي ةردقم طبضلاو»

 O الا وجفت eas atlas ةا اهدجيف

 .بيط ريغ كلسم كلسل مهعفد ام وهو ؛اهطبضو مهتابغر

 كدلو يف ةفصلا هذه عرز عيطتست -بالا يزيزع- بيردتلابو

 .ىنعملا اذه يوقت iht دهاوش ءاعدتسا عم

 امك نانسألا مالآ ببسي ىولحلا لكأ يف طارفإلا :الثم هل لق



 يف ةضفخنم تاجرد ىلع لصح يذلا كئاقدصآ نم نالفک نوکتو

 نأ هنأش نمف .لفطلل دعاوقو دودح عضو مدعو بیستلا امآ

 لوصحلل یعسیو الا ءيشب عمطی نإ ام ..اتلفنم الجر انل جرخي

 .نییفاک يعو وأ ربدت الب هیلع

 هتاجاح عوطی نأ عیطتسی .هتابغرل دئاق -لاحا ةعيبطب- ملسلاو

 .هتلاسر تابلطتم عم یشامتتل

 لک سفن ق ةخسار نوکت نأ بمب Gt, LLB تافصو
 .ركبملاو رمتسملا بيردتلاب -انفلسأ -LS ىتأتي اذهو «ملسم
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 ةيرحلا نم ةحاسم هطعأ
 اهنمثب هريخأو

 لمحت ملعتي نأ عيطتسي يك ةيرحلا نم ةحاسم دلولل يطعن نأ بجي

 هيلع بسحنو دلولا مجحن نأ اطخلا نمو .سفنلاب ةقثلاو ةيلوئسملا
 رايتخالا يف اقح هيطعن نأ نودب انرماوأل طقف اذفنم هلعجن نأو «هتاوطخ

 ءاوهأ بسح ريسي (ةعمإ) الجر عنصي نأ هنأش نم اذهف ؛ةلضافملاو

 .هورکنتسا ام لطابلاو هولحأ ام هدنع JAH نوكيو «سانلا

 هملعن نأ كلذك بجيو «ةيرحلا نم ردقب هل حمسن نأ بجاولاو
 ةيرحلا هذه مادختسا ةلاح يفو «هب انتقثل هل ةحونمم ةيرحلا كلت نأ

 .كلذك بقاعيسو ءاروف هنم بحستس ءيس لكشب

 «هسفنب اهراتخي هعدنو JUI هيطعن هسبالم رايتخا نم الدب الثمف

 نأ طرشب «تالحرب مهعم مايقلا وأ هئاقدصأ عم جرخي هكرتن وأ

 .هانعجش ةيلوئسملل المحتمو اطبضنم هاندجو اذإف «دیعب نم بقارن

 . .تفلسأ امك بقاعيو هنم بحستف سكعلا وأ

 ؛ةيلوئسلا لمحتل لفطلا ديهمت يف ىلوألا ةوطخلا دعت ةيرحلاو
 هلقع لمعي لوئسلا صخشلاو «لوئسم صخش رحلا صخشلاف

 .امهنيب راتخيو نراقيو تاحارتقا حرطيو امئاد ركفيو
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 افظأ ةيلوئسملاب
 الإ كلذ نوكي نلو ةيت
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 اف كدلو تبقاع اذا

 هبقاعت اذان

 ام یرت دقف .هبکترا يذلا أطخلا عون ادیدحت دلولا فرعی یتح

 .باقعلا ناك امل لهاج وهو هبقاعتو كدلو هارپ ال



  Aيالا تی نت ۱
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Lalفرتعي هلعجتو هعم ثدحتت نأ هبقاعت نأ لبق لضفألا نم  

 عوقولا مدع ىلع ةمداقلا تارلا يف اصرح رثکآ هلعجيس اذهف «هئطخب

 o .یرخآ ةرم أطخلا سفن يف

 نم اعون تسيل ةبوقعلا كلت نأ دلولل لصي نأ ىلع صرحاو
 .مولعمو حضاو ببس اهل لب «هنم ماقتنالا

 نظي ال ىتح ةداعسلا رهظت ال نأ كدلو بقاعت امدنع بجي امك

 كنأب روعش هل لصي نأ بجي لب «هب تمشت كنأب وأ هثطخب حرف كنأ
 .أطخلا يف عقوو كلمأ بيخ دق هنأل نيزح

 هنم ضرغلا باقعلا نأب -بألا يزيزع- كركذأو
 هةییلس ىرخأ انل جرخآ ةيباجيإلا هرامث تؤي مل اذإف «بيدأتلا

 لضفألا نمف «ةبوقعلا نم يباجيإلا بناجلا ىري ال دق لفطلاو
 ةحفص حتفنو «هأطخ نيبنو هباقع نم ةرتف دعب هعم ثدحتن نأ

 .هتبقاعم ببس مهفتيو هأطخ فرعيف ةديدج

 نق



 مهقبست نم مه نوریثک «لعفت الو ددهت نأ ةمكحلا نم سيلف

 :مهئانبآ دیدهت يف مهتنسلآ

 دعب يعم جرخت نل الاو لعفت ال ..كبرضأس فقوتت مل نإ

 .یرخآ ةرم الام كيطعآ نل ..كلذ

 نبالا یدل دلوتیف بالا هدیدهت ذفنی الو «لفطلا فقوتی ال مث

 .دیدهتلاب افافختسا

 اذک تلعف ول) لثم هلعفت نل كنآ دكأتم وه ءیشب هددهت دقو

 بألا ثيرتي نأ بجي لب tole ريغ غلابم كنآ كردم وهو «(كلتقأس

 ال ناك ناف ءال مآ هذيفنت عيطتسيس لهو «ديدهتلا ةيعون يف ركفيو

 بألا ذفني لفطلا فقوتي مل ناف «هديدهتب هربخيو ةيوق باتع ةرظن

 .ىكبو لفطلا ضرتعا امهم ءاطبإ البو اروف هديدهت

 نأ بجي كلذل .فقاولا كلت لثم نم تبنت نايصعلا روذب نإ

 ةذفنم ةمساح تارارقب لفطلا ىلع كترطيس ضرفتو «كلذ ىعت

 .هيدل ةميق الب كتاديدهت حبصتس الإو
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 نأ يهو «باقعب كدلو ددهت امدنع اهتاعارم بجي ىرخأ ةطقن

 هل سیل اصخش ملظت الآ :ىنعمب رخآ دحآ ىلع باقعلا اذه رثژی ال

 بهذن نل :كدلول لوقت نأك ءیسلا صخشلا بقاعت تنأو بنذ

 :ءىشلا ا ا موي ةقيدحلل

 تاناحتما يف حجنت | اذإ ماعلا اذه فيصملل بهذن نل :وآ

 .ماعلا ةياهن

 وأ ةقيدحلا ىلإ باهذلا نم نامرحلا يف هتخأ وأ هيخأ بنذ امف

 ىلع صرحت نأو «ةنزتم ةيبيدأتلا كتارارق نوكت نأ بجي ؟فيصملا

YIبنذ هل سیل ءيرب صخشب رضت . 

 رثویس هنأ ملعت تنآ دیدهتب كناسل كقبس ول «لعفت اذام نکل

 ؟ءيرب صخش ىلع

 اذه يف سيلف «كعجارت ببس نيبتو ءاروف عجارتت نأ بجي
 نأ لبق ثيرتتو هيلإ أجلت ال نأ لضفألا نم ناك ناو «جرحم ءيش
 .ددهت

ats sie 
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 يويرت جهنم ىلع قفتا
 ملا عم دحوم

 ؛نيفلتخم نييركف نيجهنم ىلع مألاو بألا نوكي نأ ءيش رطخأ
 سكعلاو ملا هوحمتس بألا هنقلي امف «ةيبرتلا لشفتس اهنيحف

 مهنأب هملعل مألاو CYL نبالا بعالتي نأ كلذ نم رطخأو

 ءاهضفرتس مألا نأ ملعي يتلا ءايشألا بألا نم بلطيف ؛نيقفتم ريغ

 حبصتو «هل اهرضحي نل بألا ob ملعي all ءايشألا الا نم بلطيو

 .هبلاطم لينل ةحبارلا هتقرو یه كلت

 ةدحاو مهتايح حبصت يك ؛ايعامتجاو ايركف هنم ةبيرق ةنمؤم ةجوز

 .اهضعبل ةلمكم مهرظن ةهجوو

 فاق «دلولا یدن يفلتلا جهنم دیحوتب بلاطآ امنیحو ین

 عفدی ال نأ لجأ نم ابعتی نأ ءاوس دح ىلع مألاو بألا بلاطآ





 هنارعشی ثيحب «نبالا هاجت مهتايلوئسم مالاو بألا مظنی نأ بجي

 ةناتمو ةلاصأب رعشی ناقفتم هيدلاو نأ نبالا رعشی امدنعو «نامألاب

 .هیف LH يذلا تیبلا

 دارآ اذإ الثمف ؛تیبلا ةفد رييستب لکولا نم كدلو ملعی نأ بجي

 مالا نم نذأتسا اذاو «بألا نم نذأتسی نأ دب ال هنأ ملعي جرخ نا

 يف قحلا بحاص دیحولا هناب هربختو «هيبأ ىلإ مألا ههجوت نأ بجي
 كلذب ةلكوملا يه مألا تناك اذإ سكعلا وأ ءصيخرتلا اذه هئاطعإ

 .رمألا

 لبق نم نبالا عم لماعتلا يف دحوت كانه نوكي نأ :دهاشلاو

 .باقعلاو باوثلا بيلاسأل ةكرتشم ةيلآ عضوو «نيدلاولا

ate ale sts 
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 يف اف التخا امتیآر اذإ همامآ همآ عم فلتخت وأ رجاشتت ال

 نأ ىلإ ثيدحلا الجأف نوکتت ةلكشمل ارشؤم وأ رظنلا تاهجو

 نأ ادبأ نیما ءيشلاب سيلف «بابلا امكيلع اقلغتو امکتفرغ ىلإ ابهذت

 نم تالكشملا اهطيحت ةئيب يف أشني وأ «همآ عم رجاشتي oll نبالا ىري
 ةشاشهب اداقتعا هسفن يف عرزي نيوبألا نيب راجشلاف «بناج لك

 مالاو بألا نيب تتشتي هءالو نأ امك «عايضلل ةضرع اهنأو هترسأ

 ام -ةداع- يذلاو فعضألا هاري يذلا فرطلا فص ىلإ هجتي امئادو

 ةفاضإلاب هشافتخا يتو بألا ةيهاركل اذه هعفدي دقو ملا نوكي

 هيلع ابعص نوكيو «هتيئاوطناو هكلمتي يذلا ىسفنلا بارطضالا ىلإ

 ىلإ فضأ .ةيرسألا تابسانلا يف جامدنالا وأ هنارقآ عم طاشن ةسرام

 بحلا نع ثحبلا هتلواحم كلذك «مئادلا رتوتلاو فوخلاو قلقلا كلذ

 .ءوس قيدص هيوتحي نأ رطخل هضرعي دق اذهو «لزنملا جراخ

 :لثم «ةقباسلا بابسألا ىلع ةبترتم ةيجولويسف راثآ كانهو

 .ةأتأتلاو ءرفاظألا مضقو gol Ul لوبتلا

 دوجو ةظحل نيجوزلا نيب ةيبلسلا رعاشملا تبك نإف ءاضيأ مس



 نيب ةلدابتلا ةيفخملا تاملکلاو تارظنلا مهفیو يكذ لفطلاف

 .ريبعتلا حص نإ (ةدرابلا برحلا) وأ نيجوزلا

 نيب ءافجلاو قاقشلا ةلحرم دلولا ايحي نأ كلذ نم رطخألاو

 موي دعب اموي هنايك زهت ةمدصو «هتيسفنل ايساق اقيزمت دعي اذهف «هيوبأ

 .اهدعبو ةرتفلا كلت لالخ

 كدلو بنجت يكل - OV يزيزع- هلعفت نأ نكمي ءيش لضفأو
 ا Tejas ا راو ااا روا ی

 هرشآ ناک slp Al اذه لالخ لدابتلا مارتحالا ةبسن تلع املکو
 PY میظع لفطلا ةيسفن ىلع يباجيإلا

 يف أشني يذلا لفطلا of بابلا اذه يف اهدرون ىتلا قئاقحلا یسقآ

cd ge deyدوس  Eوه هتیب ی هاری يذلا لکشلا ام  

 نیجوزلا نيب مطالتلاو رفانتلاو قاقشلا نأو «تیبلل يعيبطلا لکشلا

 نأ ىلإ امإ هل امزالم داقتعالا اذه لظیو «تويبلا يف عئاشلا وه

 ةروص ىري نأ ىلإ وأ «هتيب يف جذومنلا اذه قیبطت لواحيو جوزتی

 هيدل دلوتیف ةمحرلاو ةدولا هئاجرآ نيب رشتنت هایوبرت میلس تيبل ةيلاثم

 امهنم ىأر نیذللا هيوبأل اضفرو اقنح نوکی دقو .فسأو نزح

 .اناولآ يسفنلا باذعلا



 هبتني نأ ديري الو ءيرسألا قاقشلا اهدلوی ىرخأ ةلكشم

 يذلا يندتلا يساردلا ليصحتلا ةلكشم يهو «ناوبألا اهيلإ

 .لفطلا مزالي

 L ةغلاب ةيوعص دجيو «يلخاد قلقب رعشي انه لفطلاف»

 هتردق فعضي ام وهو ؛ ههنك كاردإو ؛يلخادلا قلقلا اذه زییمت

 لصفلا ةسردم موقت دق كلذلو هسفنب امع ثيدحلا ىلع

 سيل هب اذإف age لوسك وأ يناودعو بغاشم هنأب هفصوب
 2. فواخمو تالكشم مامأ امنإو لزنملا 2 ةدحاو ةلكشم مامأ

 ببسب تدادزا دق امهتالكشم نأب نادلاولا رعشیو .ةسردملا

 ةرئاد 4 اهضعب 2 رومألا لخدتو ةيسردلا دلولا تابوعص
 لزعنيو «لكك ةرسألا لاح عضعضتيو .ةغرفم ةقلحو ةبيعم

 فطعلاو دييأتلاو معدلا مهنم لك دقفيو «مهضعب نع اهدارفآ

 زعي نم ةياعرل ةجاحلا سمأ 2 وه ثيح ؛ةرسعلا تاعاس 2
 .«هتایح ۶ هيلع "

(1) 



 ؟كنبا برضت له 8۱

 كلت كل قوس geo لاوسلا اذه ىلع بواج نأ لبق

 :لوقت یتلا ةيئاصح الا

 بابسال مهوبرضی ال مهءانبأ نوبرضي نيذلا نم ۸95 نإ

 .مهبضغ نع سيفنتلل مهنوبرضي مهنكل «ةلوبقم ةيوبرت

 اددهم شيعي يذلا لفطلا نأب اودكأ ةيبرتلا ءاربخ نإف كلذك

 .هسفنب ةقثلا دقفي يدسحا باقعلاب امئاد

 يف وأ هنارقأ نم دهشم ىلع برضی نأ كلذ نم ىهدألاو

 .هبكترا أطخ ببسب حضفي نأ وأ «ءابرغلا ةرضح

 وه نوكي امنيح يندبلا باقعلا أطخ ىلع نويوبرتلا قفتا دقو

 بجي ال هنأو «ساسألا نم هتيعورشم مدعب ىأر نم كانهو ءلصألا

 نم اريثكو فوخلا هيدل عرزيو لفطلا دقعي هنأل ؛برضلل ضرعتلا

 .ةيسفنلا تالكشملا

 دامتعا بجي ال هنأو «یکلا ءاودلا رخآ نأ ءادتبا ىرن نحنو

 !Webs) عيمج لشف ةلاح يف الإ ةيبرت ةليسوك برضلا
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 ةملكب لفطلا هوفت اذاف .برضلا لهستسی ءابالا نم اريثك نإ

 هتبعل رسک وأ ةيبان  ableاذهو ریغصلا يبصلا نايك ام جتري ةعفصب

 | .ةیرج يرظن يف

 مازتلالا دیزت ةوسقلا نأ نونظی نیذلا كئلوأ نظ باخ دقو

 .ةيسفنلا دقعلاو ةدالبلاو ءابغلا دیزت اهنآ براجتلا تتبثأو «ةعاطلاو

 لوسرلا نع تباثلا نإ  BEةشئاع نعف طق ادحآ برضی | هنأ

 هللا لوسر برض ام هّلاو» :تلاق اهنآ -اهنع هللا يضر- نينمؤملا مأ

 هاور].«طق ائيش هديب برض الو طق هل امداخ الو «طق ةأرما هديب

 لف

 هعمو لبقأ BE ینلا نأ -هّللا هجر- ينابلألل درفلا بدألا ينو

 «هبرضت ال» ,sua «هنع هللا يضر يلعل امهدحآ بهوف «نامالغ

 .«نلبقآ ذنم يلصب هتيأر يناو ءةالصلا لهآ برض نع تیهن يناف

 ةباهم اذ بألا نوکی نأ نم عنمي ال ی برضلا نع هیهن نأ ديب

 LSU‘ لوقي هارنف قیبرتلاو حصنلاب هل ادهعتم هتيب ىلع امئاقو

 عدتریف .[عماجلا حيحص] «تیبلا لهآ هاري ثیح طوسلا اوقلع»

 .بوعللا لقعلا هدشرل دوعیو سکاشلا

ul,عیطتسآ ال ينآ ريغ «یندبلا باقعلا وأ برضلا ذبحأ ال  

SSEيف انيدل مدقت امك «ةنيعم تالاح يف هيلإ انتجاح  
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 ريثك عم فلتخأو «ةيدقعلاو ةيقالخ الا تازواجتلا وأ «ةالصلا ةلاح

 يف اببس هنوريو ءاعطاق اميرحت برضلا نومرحي نيذلا نييوبرتلا نم

 دح ىلإ نييلاثم ءالؤه نأ ىرأو «هتیصخش رومضو لفطلا ديقعت

 مدختساو ةصاخ تالاح يف همادختسا رصح اذإ برضلا Oly «دیعب

 .يبصلا جاجوعا نم مّوقيو هیف ءيش الف لوقعم دحب
 .«بدالا ءاسآ ةبوقعلا نمآ نم» :برعلا لاق ایدقو

 ال of :اهنم .طورش ةدع برضلا دنع هللا لوسر طرتشا دقو

 Oly ءىصقأ دحک تابرض رشع نع ديزي Wy ءايساق برضلا نوکی

 نوکیف دحاو ناکم يف برضی الو ندبلا ءازجآ ىلع تابرضلا عزوت
 ال هلك اذه قوفو «هعفصی الف هجولا بألا بنجتی نأو ءاديدش ىلآلا

 دض مئارج اوبکترا ءابآلا نم اريثك انیآر مکو .بضاغ وهو برضی
 -هنع هللا يضر- زیزعلا دبع نب رمع نإ لب ؛نوبضاغ مهو مهئانبآ
 اهناف ؛ثالث قوف نآرقلا ملعم برضی D راصمألا ىلإ بتکی ناك

saleلفطلل ». 

 عفرت ال» :بدوملل لوقی -هنع هللا aga باطخلا نب رمعو

 .افيفخ برضلا نوكي یک «كطبإ

 ريغ يف ةدش نوكت نأب اههنكو برضلا ةيفيك صيخلت نكميو

 .فعض ريغ يف اًئيلو .فنع
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 اهیلا ًاجلیو بألا اهملعی نأ بجي باقعلل یرخآ قرط كانهو

 نم نامرطا :لاشلا لیبس ىلع اهنمو .برضلا نع لیدبک
 نم هنامرح ينعي أطخلا يف هعوقو نأ یصلا كردي ob .تازایتمالا

 ينوتركلا اعا ر ةدهاشم مدبعو هناقدصا عم ca hy ؛هفورصم

 .رتویبمکلا زاهج ىلع سولجلا مدعو .لضفلا

 كلت سرامت نأ طرشب «ضارعالاو خیبوتلاو رجزلا اضیآ كانه

 ىلع يبصلا دوعتی نأ ءيش رطخاف ؛اهیف غلابم ريغ ةقيرطب لئاسولا

 طرفی نيح ثدح اذهو «خیبوتلا وأ برضلا هيف رثژی الف باقعلا
 .باقعلا نم نيعم عون مادختسا يف بألا

Wisنأ هعاونأو باقعلل ضرعتن نحنو ناكمب ةيمهألا نم  
 قيضت لفط كانهف ؛رخآو لفط نيب ةيدرفلا قورفلا انرابتعا يف عضن
 هنع ضرعأ وأ باتع ةرظن هوبأ هل هجو اذإ هسفن هركنتو هب ايندلا

 ميقتسي ال درمتم ثلاثو «ههجو يف هوبأ سبع اذإ ملأتي رخآو هافاجو

 .يدسحما باقعلا قوذي ىتح

eae akeاز و  

 نوکت نأ -انفلسآ امکو- رابتعالا يف عضولا عم اذه «اهاوسل

 .لفطلل ةدسفم اهنم ناصقنلاک ةبوقعلا يف ةدايزلاف ءاهرادقع ةبوقعلا

oteعلم  k2  % 



 رکفت نأ بجي لب ؛ةيلاجترا ةيوبرتلا كتارارق نوکت ال نأ بجي
 يف حاجنلا دمتعی» :«نياب جود» لوقي فرصت يأ ىلع مدقت نأ لبق

 اهب فرصتت ىتلا ةقيرطلاف .كتالاعفنال كعمق ىلع كدلو ةيبرت
 عم نيضراعتم انوكي نأ نكمي كفطاوع هيلإ كذخأت قلا هاجتالاو

 D «كلفط |

 اريثكف ءانتارارق يف انفطاوع مكحتت -ديدشلا فسأللو- نحنو

 دحأ نم أطخ ىريو GLE ليوط موي دعب هتيب انم دحاولا لخدي ام

 اهنطاب يف يه «تابوقعلاو بابسلا نم الباو هيلع بصيف هئانبآ
 اندحأ بضغي ابرو بالا ردص يف لمتعت قلا لكاشملا نع سيفنت

Bale gyردصي يذلا هدلو ىلإ تفتلیو طخلا قلغیف ةيفتاه  Led 
 .هبقاعيو هيف خرصيف

 ءاوس ةيوبرتلا هتارارق لعجم نآ OV ىلغدكوأ كلذلو

 هلعف در طبضب نأو «ةيسفنلا هتلاح نع ىأنمب تابوقعلا وأ تافاکلا

 .هدلو ملظی ال یتح امئاد





 باقعلا يف يواست الو كدلو ةبقاعم يف غلابت نأ ادبأ لواح ال

 بجيو .لفطلا ميهافم برطضت ال ىتح ؛ريبك مرجو ريغص بنذ نيب
 ةعقوملا ةبوقعلا ةلادعيو هلجأ نم هبقاعت يذلا بنذلاب هرعشت نأ

 رسلا يف هأطخ حالصإ لواحو أطخأ دق كلفط نأ تيأر اذإو «هيلع

 .هأطخ حيحصت ىلع هدعاسو «هب رهشت وأ هحضفت الف

 هتاذ دح يف دعی یلسلا Syl نع لفطلا فقوت ناف كلذک

 يط ةقيرطب انئانبآ ءاطخأ عم لماعتن نأ انیلع» ..اهب هتریاعم

 لحارم نم ةلحرم 2 ريغص وأ ريبك أطخ 2 عقو اذإف .تاضللا

 هدعاسنو لب ءأطخلا اذه یسنن نأ انیلع امازلف هنع علقأ مث ؛هتايح

 P «هاسنی نأ ىلع

 اهتاذ يف هذهو) عیجشتلا نع فکلا نم أدبت ..تاج رد ةبوقعلاو

 تقؤملا ضارعإلا ىلإ .(لبت نم عیجشتلا ىقلتي ناك نم ةبوقع



 نأ بجيو اذه .نيبجلا بيطقتو سوبعلا ىلإ ءاضرلا مدع نالعاو

 ةيرخسلاك ؛يسفنلا باقعلا وهو باقعلا عاونأ أوسأ ىلإ هبتني
 ىلع لب ؛اقالطإ يباجيإ دودرم يأ هل سيلف شیمهتلاو ءازهتسالاو

 ؛هتايح لاوط لفطلا اهنم يناعي ةيبلس ارامث يتؤي ام اريثك سكعلا

 .ةلوهسب نبالا ردص نم هعزن نكمي ال بألل اهرك ببست دق لب

 لوحت نأ كايإو «هبحت ال كنآ كتروث ةرمغ يف كدلو ربخت ال

 ةليسو باقعلا نأ كركذأو دوعأو .لالذإ ةيلمع ىلإ باقعلا ةليسو
 هانعم اذهف دوصقملا يوبرتلا ىمرملا هئارو نم ثدحي مل اذإف «ةيبرت

eee 



 نع لزعم يف هلعجت لفطلا ىلع يآرلا ضرفو ةيروتاتکدلا نإ

 راوحلا سکعب هسفنب ةقثلا عزعزم الجر أشنتو «رارقلا ذاختا ةيفيك
 الب هيأر حرط ىلع هعجشتو هسفنب دلولا ةقث نم دیزت يتلا ةشقانملاو
 يف لعجت نأ -يبرلا يزيزع- كيلع حرتقآ كلذلو .ددرت وأ فوخ

 حرطي لک «دلولاو تنبلاو مألا اهیف كراشت ةشقانم تاقلح كترسآ

 تناك امهم ءارالا كلت هفست نأ كايإو ةطاسبو ةيرح يف هيأر

 ةيسايسلاو ةماعلا اياضقلا لوح شقانتلا متي OL كحصنأو ءاهتطاسب

 دارفأ نيب يفطاعلا ءفدلا ديزي ةقيرطلا هذهبف «ةينيدلاو ةيركفلاو

 ةفاقث تلصو ىدم يأ ىلإ بأك فرعت نأ عيطتست كلذك «ةرسألا
 ةئطاخلا رظنلا تاهجو حلصتو للحت نأ عيطتست كنأ امك «كئانبأ

 .كترسأ دارفأ دحأ اهانبتي نأ نكمي يتلا

 عستت ال نيذلا لافطألا عم نوكي امنيح راوحلا ةيمهأ دادزتو

 .مهسفنأب رابكلا تافرصت وأ ةايحلا مهفل مهكرادم

 ةضماغ ةطقن ىلع ءوضلا ءاقلإ هفده راوحلا نأ دلولا ملعن نأ بجي

Ga!ءامهيدل ةيتايحلا ةربخلل ةدايزو ةرواحتملا فارطألا نم فرط  

 .رخالا صخشلا يأرب صخش عنتقي نأ ةرورضلاب



 «يعامتجالاو يسفنلاو يحورلاو يلقعلا بناجلا يبري راوخاو

 .ةايح بولسأ هتاذ دح يف راوحلا نوكي نأ بجيو

 ةحاسم كرتت نأ وهو «بألا يزيزع هب كحصنأ ماه ءيش

 . هل نوكي نأ نم لضفأ اذهف بذهم بولساب كدقني يك كدلول
 يف ضيقنلا ىلع ىرخألاو كمامآ ةبذهم ةعيطم ةدحاو ناتيصخش



Gillyدحأ هيف يراجي  
 رخآلا فرطلا نیفرطلا

 يكل ؛مهف وأ عانتقا الب هقفاویو
 «شاقنلا ءانع نم هنهذ حيري

 نم ريثك هسرامي ام وهو
 يف ابلصت نوري نيذلا ءانبألا

 .مهرظن ةهجول مهئابآ مهف

 ال يذلا راوحلا كلذ وه *

 ةلسرتسم تاملك هرود ىدعتي

 .يوبرت ىزغم اهئارو نم سيل

 هارنف ةيحطسب رومألل ضرعتي

 وأ فده الب عطقنيو رمتسي

 .ینعم

 يدوعرفلا راوحلا
 الب ذفنو عمسا راوح وهو *
 يلزا أدبم وهو مهف وأ ةشقانم

 ءءابآلا نم ريثك هسرامي ميدق

 هل سيل اشمهم الیج انل جرخيو

 شيعيو «یربکلا اياضقلاب لخد

 ةريبكلا تالاسرلا نع ىأنمب

۱ 
 يف فرط لک نوكي يذلاو 3

 لبقتل أيهم ريغ هسفن ةرارق
 نأ لبق نمو ءرخآلا فرطلا

 يتلاو ؛هتجيتن فورعم أدبي

 روفن وأ ةرجاشم هداج وك



 هودقم تر هنن تاد

Lobهولدسعم تلدسع نا  

 ؟هوبدأ نم ىطخلاب يراجي

 هوبأ هدوع ناکام ىلع

 ةودقلا تنأ

 كدلو كاري فيك رظناف

 جاجوغاب اموي سوواطلا 23

Jaاولاق ؟نولاتخت عالع  
 لدعاو ّجوعملا كريس فلاخف

 عرف لك انابأ ي ردت اما

 انم نايتفلا شان أّشنيو

 !!انءانبأ يبرن نحنو انسفنأ ىبرن اننإ

عفن انك يتلا ةئيسلا تاداعلا نم ريثكف «كلذ يف بجع ال
 يف اهل

ريغصلاو ال ody ءانؤانبأ اهدلقي of ةيشخ اهنع دعتبن انحبصأ قباسلا
 

 .هارب ام يكاحيو كيلإ رظني عباق

 نبالا بألا بلاطي نأ -كحضي ام ةيلبلا رشو- كحضملاو

 وهو جراخا يف هنإ هب لصتي نمل لوقي نأ هربخي مث بذكلا مدعب

 سانلا لاني هاري وهو ةميمنلا نع هاهني وأ «لخادلاب زافلتلا دهاشي

 يرتشي Ob هبلاطي مث نيخدتلا رارضأ نع ةرضاحم هيطعي وأ «هناسلب

 ىهني ام لجرلا نايتإ يف لجو je هللا ديدشت مغرو ءرئاجس ةبلع هل

 0 ووقت مل اوُنمآ َنيذلا ای ايإ» :ىلاعتو هناحبس هلوقب هنع



 وأ دصقب- اناف «؟نولعفت ال ام اوُلوُقَت نأ هللا دنع ایم YS ٭ نولعفت

 «هراثآو هرارضأب نيئباع ريغ نئاشلا كولسلا iba موقن -دصق نودب

 بحآو «ديلقتلا بح ىلع روطفم دلولا» :يعابسلا یفطصم .د لوقی

 عضو هعم تیبا يف لاری فیک رظناف cael مث هاب دلعي a all ءيش
 P .«سانلا عمو هعم ةلماعلا يف كاري فیکو یمآ

 ءادج ةريبک -يعاولا ربغو يعاولا- طاقتلالا ىلع لفطلا ةردقف

 الو كردي ال ريغص نئاک هنأ ىلع هيلإ رظنن نحنو tole نظن ام ربكأ
 كانهف !هلك هب رثأتی GB هاري ام لك كردي ال وهو ىتح ..معن .يعي

 دقو .ةاكاحملاو طاقتلالا ازاهج امه هسفن يف ةيساسحلا اديدش نازاهج

 وهف ؛رمألا نم ائيش ريغي ال اذه نكلو ءاريثك وأ اليلق يعولا رخأتي

 .هعمسي وأ هلوح oly ام لك «لماک يعو ريغب وأ «يعو ريغب طقتلي

 ۸ ناو ىتح «هیدلاو دحأ نم لفطلا اهطقتلي يتلا ةئيسلا ةداعلاو

 ال ايس ىنعم هيف عرزت OY ةيفاك ةدحاو ةرم ىوس همامأ اهالعفي "

 .ةلوهسب هاسانتي

 ىلع بذكي هابأ دجي وأ هيبأ ىلع بذكت همأ دجي ةدحاو ةرم
calةميق ريمدتل ةيفاك ةدحاو ةرم ..ناريجلا ىلع بذكي امهدحأ وأ  

 هعمس ىلع ناددري ةعاس لكو موي لك اذخأ ولو «هسفن يف (قدصلا)

 .!قدصلاب تايصوتلاو ظعاوملاو حئاصتن





 يف سانلا ناشغی وأ رخآلا امهدحآ شغي هابآ وأ همآ دجم ةدحاو ةرم

 .هسفن يف (ةماقتسالا) ةميق رمدت OL ALAS ةدحاو ةرم ..لعف وآ لوق

 نم اجذومن هيلإ نیبرقلا ءالوه نم دحآ يف دجي ةدحاو ةرم
 لک يف اذكهو ..(ةنامألا) ةميق هسفن يف رمدت ob ةليفك ةقرسلا

 O .ةيوسلا ةيناسنالا ةايحلا اهیلع موقت يتلا یدابلاو ميقلا

Gyهدلو بدوم يصوي نایفس يبآ نب ةبتع لاق ینعلا اذه : 

 ةدوقعم مهنویع ناف .كسفنل كحالصإ ينبا كحالصا نکیل»

 .«تحبقتسا ام حیبقلاو تنسحتسا ام مهدنع نسحلاف «كنيعب

 ازيمتم هدلو ىري نأ ديري يذلا ةيلاعلا ةمملا بحاصب ىرحألاو
 كلت بألا لثمتي Ob الإ ثدحي نل اذهو یامظعلا تاداع هدوعي نأ

 ام الا لوقي الف ءاهيكاحيف هعقاو يف ةلثام دلولا اهاريف تافصلا

 ةيژر» :لوقي ذإ يعفارلا رد هللو ءلوقي ام الا دقتعي الو «دقتعی

 ةقيرط الو ناعجش راغصلا جرخت يتلا اهدحو يه ناعجش رابكلا
5 5 5 9 55 2 

 © ألا ةعاجش ةيبرت يف اهريغ

Sملقلا يحو (2) . 



 وهو هيبأ ىلع ىعماحلا باشلا لخد» :تاقثلا دحأ لوقی

 ةعماجلا ةحاس يف ارئاح فقو يقيدص نأ روصت :الئاق بئتكم

 سبتلا يبأ اي اذه قدصتأ ؟مويلا ترضح ةرايس يأب ىرت :لءاستي

 !؟اهكلتمي ىتلا تارايسلا ةرثك نم رمألا هيلع

 :نيكسملا بألا ىلع هبضغ ماج بصي وهو باشلا فاضأ مث

 نمث كلتمأ داكلاب انأو تارايسلا نم لوطسألا اذه هيدل نوكي اذامل .

 BU ؟يقيدص دلاو رفو ام لثم انل رفوت مل اذال ؟سيبوتألا ةركذت

 «رئاشلا هدلو ىلع بيجي نأ بألا عطتسي ملف ؟يقيدص دلاوك تسل

 نمز يف انؤانبأ اههجاوي ىلا ةلكشملا نيبت ةيقيقحلا ةصقلا هذه

 انقانعأ قوطتو «تباوثلاو ميقلا ىلع نشت يتلا برحلاو ةوقلاو ةداملا

 يتلا ئدابملاو ميقلل ةضيرعلا طوطخلا انئانبأل طخن نأ ةنامأب ءابآك

 هللا دنع ْمُكَمَرْكَأ OW ةدعاق یهو نوكلا يف ةدعاق مظعأ انءانبأ ملعن

 دق ىتلا ةجعزملا ةلئسألا نم ريثك ىلع بواجت ىهف مکان

 .نبالا هجاوت
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 ةداعسلا نأو «ةيويند ضارعآ رقفلاو ae نأ Geli ملعن نأ بج

 .ةنئمطملا ةيضارلا سفنلا يف طقف نكست

 يف اهب نوريسي ىتلا ةلصوبلا انءانبأ يطعن نأ ناكمب ةيمهألا نم

 . ىتلاو اهيلع نوريسي يتلا ةيعجرملا نييبتب نوكي اذهو «ةايحلا بورد
 ail) ةاضرم) ىتملك اهيوتحت

 هدلو يف بألا عرزي نأ انتاعمتجم يف اهارن يتلا مئارجلا نمو

 :أطخأ اذإ هل لوقيف يعامتجالا قافنلا تافص

 اذامب وأ ءیشلا اذه لعفت تنأو كوأر اذإ سانلا لوقيس اذام

 .نالف كآر ول كرظن ةهجو رربتس

 امأ :لوقي ob ايلعلا ةباقرلابو هقلاخب هطبري نأ هب ىرحألاو
 .؟اذه نع ىضري ال هللا ob ملعت ملأ ؟كنم هللا بضغي نأ تيشخ

 يه -ىعامتجالا قافنلا- ىناعملا كلت oL كردأ نأ بجيو

 Oly قدساحا ةتضفارلا «ةمقانلا ةيصخشلا ةعانص ى لوألا ةنبللا

 ةغايصل مهألا ةوطخلاو ةحيحصلا ةقيرطلا يه هقلاخب لفطلا طبر

 .ةميلسلا ةيصخشلا

 ةلشافلا براجتلاو فارحنالا ةروطخ انءانبأ بنجن اذهبو

 .ةيزخملا تاطقسلاو



 هريمض ءاسنب يف هدعاسو 4۸

 هتاكرح يف ناسنالاب طيحت يتلا ایلعلا ةباقرلا وه ريمضلا
 هبنومو ءرشلا نم هعنامو gh وحن هلیلد وهو «هلاعفأو هتافرصتو

 بعليو اديور اديور ناسنإلا عم ىنبي ريمضلا اذهو «ةئيطخلا ىلع

 .ءانبلا اذه يف اماه ارود تيبلا

 تادقتعملاو ئدابملاو ميقلا ةعومجم وه طيسب فيرعتب ريمضلاو

 ناسنالا قامعأ نكست قلا زومرلاو یژرلاو لثملاو .تاملسلاو

T۱ ۱  

 هماجسناو ءاهبحاص نهذ يف تایلالا هذه حوضو رادقم یلعو

 نوکتو «ةيحورلا هتنینأامطو هتیصخش كسامت نوکی اهعم يسفنلا

DHهتایکولسو هققاوم . 

 دق اهحومجب تابغرلاو ءاهقيربب ةايحلا نأ ريمضلا ةيمهآ يتأتو

 .هتادقتعمو هميقو هئدابم نم ضعب نع لزانتلل ناسنإلا عفدت

 .ىنعم الب ءافوج تاراعش حبصتو ةغراف ةناكم هيدل اهتناكم حبصتو

 ةتباث هئدابم ىرت اظقي اريمض كلتمي يذلا صخشلا نأ ديب

 دقفت ال ايلعلا هلثمو .حزحزتت ال هتادقتعمو اخسار هنيقيو

 نع لزانتي نأ ىبأي ile ريس هل طخت هميقو <

2 
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 ال ءاعيمج ضرألا زونک لباقم هیدل يقالخ الا دیصرلا نم ةشق

 نيب لصافلا hti ناف AUS «تابغرلا هب بعلت وآ تامواسلا هرهن

Hlةدالبلاو تاشلاو «رشلاو ريخلاو یضوفلاو ةيرح لاو لطابلاو  

 ةظقيلا رئامضلا باحصأ الإ حوضوب هزيمي ال نيه قیقر طخ

 .هللاب ةلصتملا بولقلاو ةماوللا سوفنلاو

 انحلاصم ضعب نع ىلختن نأ انيلع متحتيو ءانئدابم عم ضراعتت ام

 .حيحصلا قيرطلا ىلع لظن نأ اندرأ ام اذإ ءام dad يف

 تبثي يذلا ملسملا نأ امهدالوأل احضوي نأ نيوبألل دب ال

 ىلع ربكألا حبارلا هنكل یصقلا ىدملا ىلع رسخي دق هئدابم ىلع

 GH ىلع تابث ريغ نم زوف الو ةاج ال ثيح ؛ديعبلا ىدملا

 ليبس يف هئدابم ىلع جرخي يذلا نأ مهل احضوی نأ امهيلعو

 ةياهنلا يف هنكل ریصقلا ىدملا يف حبري دق حلاصملا ضعب قيقحت

K 41( ( 
 .نيرساخلا نم نوکی

 . ینعم سیرکت يف لماوعلا مهآ وه بألا يزيزع كکولس
 ةفرغ يف لیللا فوج يف يلصت تنأو كتروص نإ Sy يف ريمضلا

 won z طورقت وأ ةنسح نيكسم فك يف عضت تنأو وأ «ةقلغم
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 يف هدعاست و  ely.هرمض

Af ةلهسلا ةبيطلا ةحيصنلاب مئادلا كدهعتو هل كظعو كلذك 

 ةيرشبلا ذاتسأ اذهو «ةيوسلا لوقعلا ةغل ةحيصنلاو ءاناكم هلقع يف

 دمحم  BEاي» :يبص دعب وهو هنع هللا يضر سنال لوقي  geاذإ

dS من دا لمفاف a شع فايا نیل gat pee! نأ كوب 

 ايف  weدقف يتنس ايحأ نمو «يتنس نم كلذو  gedناك ينبحأ نمو
  eT.(«ةنحلا  al Tetisنم | ارم

l ها وطقناو دیمشا برقا عزاون a 

estes 
AS TiS AS 

 ةماستبالا ةلجم یدتنم

www.ibtesama.com 

 يفوش ايام



 D yg لشرش رشتو نیاتشنیآ

 يناعي كنبا نأ تفشتکا اذإ ..سجاوهلل كباب حتفت الو قلقت ال

 ءامسأب dle خیراتلا تاحفصف ةباتکلاو ةءارقلا يف تابوعص نم

 اینا کف CILLA واو وابغا هججو اور شب نآ اوغاظتنا سهام

 ةيرظنلا بحاص نیاتشنیآ لشم «ملعتلا يف تابوعص نم نوناعی
 يشتنيفاد ودرانویلو «يئابرهكلا حابصلا عرتخم نوسیدآو «ةیبسنلا

 لشرشتو «نوفیلتلا عرتخ لب ماهرجو «يرقبعلا يلاطيالا نانفلا
 ؛ينزيد باعلآ عرتخ ينزيد تلاوو «قبسألا ایناطیرب ءارزو سيئر
 .ىلوألا ةيلاعلا برحلا تقو اکیرمآ سيئر نوسلیوو

 OLS ریهاشلا ءالؤه تاردقو بهاوم نأ ملعت نأ يغبني ..نکل

UXمهب نیطیحا نم يقيقح معد دوجو مدع ةلاح يف عیضت نأ . 

 يملع حلطصم اهیلع قلطی -ملعتلا ةبوعص- ةلكشملا هذهو
 اهنع جتني ةيميلعتلا ةقاعالا تالاح نم ةلاح ينعيو «(ایسکیلسیدلا)
 يلقع فلخت كانه نوکی نأ نود یساردلا لیصحتلا يف رمتسم ندت

Sys وأ يسفن بارطضا و  ةيكرح وأ ةيعمس وأ ةيرصب ةقاعإ و Í 



 حوارتت نویعیبط لافطآ «ایسکیلسیدلا» لافطآ نأ كلذ ینعم

 ةءارقلا يف ةلكشم مهیدل كلذ عمو 1105 90 نم مهئاکذ ةبسن

 .. .ةيمويلا ةيسردلا ةايحلا يف نورثعتی مهلعجم ام وهو ؛ةباتکلار

 هليصحتو لفطلا ءاکذ نيب امئاد طبرن اننآ رمألا يف ام رطخآ

 لك مدق دق لعفلاب ناك ناو یتح قوفتی يك هيلع طغضنو «يساردلا

 هتاجردب هعم انتایکولس رثأتت نأ رطخألاو دوهج نم هيدل ام

 ءاهضافخناب ضفخنیو تاجردلا عافتراب با عفتریف ةیسردلا

  -ملعتلا ةبوعص ةلكشم نم يناعي يذلا ةصاخ- لفطلل ببسي اذهو

 :يلي ام

 ىلإ يدؤي ام وهو ؛لزنملاو ةسردملا يف رمتسملا طابحإلا -1
 .ةديدع ةيبلس تايكولسو ةيناودعلاو ءاوطنالاك «ةيسفن تابارطضا

 .ميلعتلا ةلصاوم ىلع ةردقلا مدعل ؛ةريثك نايحأ يف ةيمالا

 ىلإ يدوي ام وهو ؛یعامتجالا لعافتلا ىلع ةردقلا ضافخنا -3

 يمارجا كولس ىلإ لوحتي دق يذلا يلسلا كولسلا نم دیزم



 R «بماش ويب دراودإ» روسیفوربلا اهب ماق ةسارد ينو

 :لاق ماعلا یوتسم ىلع لضفألا دعي يذلاو «يكيرمألا يعماجلا

 اوزرحأ ابالط ةقومرملا ةيكيرمألا تاعماجلا لبقت نأ برغتسمب سيل

 سوردلا تامدخ مهل رفوت نأو «ةفيعض ةيميداكأ تالهؤم

 ءانثأ لمعلا صرفو «ةيلاملا حنملاو تادعاسلاو ةيصوصخلا

۱ 

 بالطلا ءالؤه لبقتل ble «تاعماجلا هذه هکلتع يذلا یعولاف

 رثک نأ ةجيتنلا تناکو .مهلیصحمت تاجرد يف حضاولا يندتلا مغرب

 مهنارقأ ةرياسم اوعاطتسا دهجلا ضعببو بالطلا ءالؤه نم

 .نايحألا ضعب يف مهيلع قوفتلاو «نييعيبطلا

 يف هيدخ قوف ردحنت هعومد هفلی نزحلاو همآ ىلإ انلفط بهذ

 جاتحت ال «بلقلا قزمي هبيحن .ةعرس يف طبهيو اولعي هردص «ةرارح

 ابخ يتلاو هينيع نم نيثعبنملا راسكنالاو م الا ىرت يك ةيلاع ةهيدب ىلإ

 .يل وفطلا ةايحلاو حرملا قيرب امهيف

 هتتضتحا ىتح هتأر نأ امف راسکناو ءطب يف همأ ىلع لخد

 ..اهتاملك لبق اهتفطاعبو ءاهردص لبق اهينيعب

 يفورب (ةنراقم ةسارد) يكيرمألا ميلعتلاو ينابايلا ميلعتلا (1)



pena 

 شاع نا تشع ال يل لق كبضغآ نم يريفص اي كب اذام

 .ةعاس ملألاو نزحلا كيف

 ءافدص نم عمسمو ىأرم ىلع يمآ اي يل احلاق كنم ةدئاف ال «يغ

 ةيناث ةرم ةسردملا ىلإ دوعأ نلو «يباحصأ مامآ ینامآ دقل .فصلا

 يف ريغصلا هدخ تمثلو اهبوث فرطب اهريغص عومد ملا تحسم

 الو «كتبهوم دعب اوكردي مل مهنإ «ييبح اي كيلع ال هل تلاقو نانح

 .كغوبن اوكردي یتح لیوط تقو رمي نلو مهنع ابئاغ كئاكذ لاز

 ایسانتم هتسردم ىلإ داع یتح «هتزفحو هتعجش «هتنأمطو هتبعال

öllةذاتسأ . 

 «هراسکناو هنزحو هملأ فعاضت دقو اهءاج رهشآ ةثالث دعبو

 ناك ذإ اهترارم دشآ امو اهباینآ نع رشکت امدنع ةايحلا رمآ ام ..



 نولوقی امو مهعد :يکذلا يلفط تنآ cas نمؤأأ ىننأ كيفكيف

salركذأ : allel Jah 

 ... كت لو ..حابص لک هقارشإ عم هعمس ىلع مألا اهتددر

 ..ءاطعلا نم ديزم يف اه عفاد اهلفط ةداعس تناك لب ..لكت و

 ملاعلا ناك ةثداحلا هذه نم اماع نيرشع دعیو ..ريغصلا ربكو

 .ملاعلا ءاضأ يذلا يرقبعلا اذه نع ثدحتي هلك

 حابصملا عرتخم نوسيدأ هنإ ..انلفط وه نم نوملعت له

 ..هللا ءاش ام ىلإ LAB ضرألا معل هالول يذلاو يئابرهكلا

 ذ قاعم هنأ ةجحب هتسردم نم هدرط مت اذه نوسيدأ

 .ليصحتلا ىلع ردقي الو ..ديلبو



 !؟.هتذتاسآ مالک مالا تقدص ول ثدح نأ نكمي ناك يذلا ام

 : بالا يزيزع

 .کنبا هلمحی ام ةوقب کنامیا ..طقف

 ..هبهاوم جارخا ىلع کمیمصتو

 ..ةيرشبلا راسم كريغص ريغي يك ىلوألا ةوطخلا وه

 .زيزعب هللا ىلع کلذ امو

eK 





 يكذ لفطب كقزري نأ -یلاعتو هناحبس- هللا نم ةمعن اهنإ

 نورمدی ةئطاخلا ةيوبرتلا مهتاسرامعو LV نم ریثکلا نکلو بانو

 ۱ .ئطاخلا قیرطلا يف اهنوعفدیو ةبهولا هذه

 انئانبأ عم انلماعت نوکی نأ بجي» :راکب ميركلا دبع.د لوقي

 ناك اذإف () (ءاکذلا یوتسم ىلع ال لوذبلا دهجلا یوتسم ىلع

 ببسب سیل dle ریدقت ىلع لصحو یکذ امهدحآ نالفط الغم انیدل

 رخآ لفطو «هترکاذو اع ا ام ردقب هلذب يذلا دهجلا

 ريدقت بجي ال «هعسوب ام لعفو دهتجا هنكل لقأ ريدقت ىلع لصح

 دهجلا یفاکن نأ بجي لب ؛رخآلا لفطلا لامهإو لوألا لفطلا

 .هيلع ينثنو الوأ لوذبلا

 دعاست ةينابر ةبه ءاكذلا of Lasla انلافطأ يف عرزن نأ بجو

 نم مهأ تايلآ ىلع دمتعي هتاذ تقولا يف ماعلا نكل «ةايحلا يف اهبحاص

 ال يذلا دهتجملا صخشلاو .هتايناكمإل درفلا ةرادإ نسح یهو ءءاكذلا

 هاضتبل لصي امیلس اطیطخت Ld ططخم مث هسفن فقثیو ملعتی نأ لجخي

 .هلذبي دوهج الب هئاکذ ىلإ نكري يذلا صخشلا نم لضفأ
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 ءاکذ لقألا لمهیو SU برقیف هئانبآ نيب قرفی يذلا بألاو

 ءرورغلا يكذلا لفطلا يف عرزی كلذب وهف ءريطخ يوبرت أطخ يف عقی
 عرزیو «لذبي مل مآ دوهج لذب ءاوس dad یلعالاو للدلا امئاد هنآو

 نايس هل ةبسنلاب رمالا نأو «ةلوبقم ريغ ةيصخش هنأ رخآلا لفطلا يف

 اضر مدع يهو ةدحاو ةجيتن ينعت دوهجملل هلذب مدع وأ هلذف

 .هتايح يف لشفلا ىلإ هعفدی اذهو care هنم نیبرقلاو بألا

 امهم لفطلا اهب موقی مدقت ةرداب يأ عجشي نأ بألا ىلع بجي

 يذلا رهشلا يف مث 450 ىلع لصحي يذلا لفطلاف ؛ةريغص تناك

 .هعومجم رغص مغر مدقتي لفط وه الثم 160 ىلع لصحي هيلي
 ىلع لصحيو اهلعفي نأ عيطتسي al ةقثلا هيف عرزن نأ بجو كلذلو
 لوذبملا هدهج ردقنو هسفنب هتقث معدن نأ بجيو تاجردلا ىلعأ

Byهيلع . 

 جهنم ذاختا نم بألا يزيزع كرذحأ نأ لوقلا ةلفان نمو

 وأ اليلدت جهنملا اذه ناك ءاوس كنبا عم لماعتلا يف مراص يوبرت

 ؛لفطلا ءازإ افلس ةررقملا ةسايسلا بنجتن نأ يغبني» ..معن ءامزح

 عيمج 2 هل دسفم كلذ ناف ؛هبولسأ رّيغ امهم ريغتت ال اهنآ ىنعمب
 هنإف .مسحلا وأ فطعلا نم ةدئاز ةعرج ىقلتي ناك ءاوس هلاوحأ

 ةمئاد ةررقم ةسايسك- فطعلا نم ةدئاز ةعرج ىقلتي ناك نإ

 دعو ةعاطلا مدعو ةفلاخملاب هيرغي كلذ ناف -لعف امهم



 Ladi‘ امهم امئاد فطعلا یقلتی هنأ ىلع ادمتعم ؛ءطايضنالا

Lage)ةعرج یقلتی ناك ناو .کش الو داسف کلذو .هوطخ مظع  

 كلذ ناف -لعف امهم امئاد ةررقم ةسايسك- مسحلا نم ةدئاز

 هکحولس نم لدع امهم هوحن هیدلاو رعاشم رييغت نم هسئيي

 2 یدامتیو حیحصتلا نع لدعی نأ هيرغي کلذو .هبویع نم حلصاو

 حالصال هلذبي يذلا دهجلا ىلع ریدقتلا دجي ال ماد ام ًاطخلا

 داهطضال اب اروعش هسفن 2 دلوي هنأ امك .عیجشتلا دجي الو هسفن

 لبقتسلا 2 اهیلع ينبنت يتلا ةدعاقلا هسفن 3 رم دیف ملظلاو

 - هب مهقصلأو هيلإ سانلا برقآ 2 دجي هنأل ؛یدابلاو ایلعلا میقلا

 کلت رثؤت دحلا اذه ىلإ . ملاظ هنأل ؛اثیس اجذومت -نادلاولا امهو
1 1 
 ١ یو اد رغ Sales ةريكش ودق يتلارومالا
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 a رسکت يكل تعنص باعلألا 1 (

 ؛اهحوضو مغر اهقدصن نأ دیرن ال يتلا ةقيقحلا يه هذه

 «راغص نوفشتكم مه لب مهتعنن LS (راغص نیبر) اوسيل لافطألاف

 مهدجن كلذلو .دودحم ال عالطتسا بحو ؛يداع ريغ لوضف مهیدل

 -ءاباک- نحنو ءاهتعيبطو اههنک نم ققحتلا ةيغب مهباعلآ نورمدی

 .هتلعف ىلع لفطلا بقاعنو كلذ نم رمذتن

 هذهو ءاهايإ -العو لج- هللا هاطعآ ةبهوم كلی لفط لک نإ

 هل حمسنامنیح ىتأتي اذهو .ثحجبو بیقنت ىلإ جاتحت ةبهولا

 لعجي نأ دعب الا بیکرتلاو كفلا يوهي هنآ وأ «ةئام مقر رتفدلا قيزمت

 مدقتلل عنم وه برجي نأ نم افطلل انعنمو .یضوف ناديم هتفرغ نم

 هئاطخأ ىلع لفطلا بتاعن امنيح اننإ «معن .هبهاوم فاشتكاو

 لاجم نم هلقنتو لفطلا تامامتها ددعت نأ ايملع تباثلا نمو

 .هبهاوم روهظل ةيقيقحلا ةيادبلا وه رخآ ىلإ





 نم دصحي لفطلل عورشم طاشن هنأ ىلع بعلل رظنن نأ بجيو
 ؛بعللا قشعی يذلا لفطلا نم قلقن نأ بجي الو «ةريبك دئاوف هلالخ

 الو بعللا بحي ال يذلا ئداملا لفطلاف «حيحصلا وه سکعلا لب

 اهبنم هئايحإ يف يلازغلا لوقی .قلقلاو فو اب لو الا وه حرلا یوهی

 بسکلا نم غارفلا دعب هل نذؤي نأ يغبنيو» :بعللا ةيمهآ ىلع

 hath بعت هيلإ غرفتسي اليمج ابعل بعلي نأ (نآرقلا ظفح ةقلح)
 ؛بلقلا تيمي مئادلا ملعتلاب هقاهرإو بعللا نم يصلا عنم ناف

 .«هیلع شيعلا صغنيو «هءاكذ لطبيو

 :بعللا نم لفطلا اهينجي يتلا دئاوفلا نمو

 ريبك ينامسج طاشن هيدل لفطلاف :ةتوبكملا هتاقاط غارفإ -1

 انتبكو «باعلألا يهو ةيعرشلا تاونقلا يف هغرفي نأ جاتحي

 ىلع لمعي اهغارفإ يف ةيرحلا دلولا ءاطعإ مدعو ةقاطلا هذمل

 .لفطلا ديقعت

 یمن تاراهلا هذهو :ةيعادبإلاو ةيراكتبالا هتاراهم هیمنت -2

 .ةريثكلا تالواماو ةرمتسلا ةبرجتلاب

 ةيعامتجالا باعل الا يف ةصاخو :یعامتجالا كولسلا ةيمنت -3

allيه ةعامجلا نأو «درف هنأ اطالخ نم درفلا كردي  



 دعاستو «مهنيب اميف راودألا میسقتو مهعم نواعتلا نودب

 .تاذلا بحو ةينانألا ذبن ىلع كلذک

 میلعتلا جزمن نأب ىتأتي اذهو :تاراهلا ضعب همیلعت -4

 ةبعل اهلعجب نوکی نأ نکم هتفرغ بیترت همیلعتف .بعللاب

 اذلو طاقن 5 هیطعن الثم قئاقد 7 يف هتفرغ بتر اذاف ؛ةينمز

 «ةنيعم ةيده ىلع لصحي عوبسألا يف ةطقن 25 عمج عاطتسا

 ماقرألاو فورحلا هملعت يتلا باعلألا هل يرتشن نأ وأ

 .عتم لسم لكشب

 «بعللا قيرط نع همومهو هبعاتم نم لفطلا صلختي -5

 .هدويقو عقاولا مومه نم صلختي بعللابو

 ةداملل ةيساسألا نيناوقلا فاشتكا نم لفطلا نكمي بعللا -6

 .ةعيبطلاو

 الف «هسفنب هباعلآ راتخي نأ لفطلا قح نم نأ ىلع هيبنتلا بجو

 انالف نأل وأ ءهنس لثم يف نحنو اهبحن انك اننأ درجن ةبعل هيلع ضرفن
 بجيو «مهويم بسح فلتخت لافطألا بلاطمف ؛اهبحي يقيدص نبا

 ذنم هسفنب هءايشأ راتخيو ةيلوئسملا لمحتي نأ يف لفطلا دعاسن نأ

 نأ بجي لب ؛هيجوت الب اذكه هكرتن نأ ضرتفي ال اعبطو رغصلا



 ةيبحم امئاد تسيل ةيلاغلا باعلألا نأ كردت of بجي كلذک

 حرفیو ابناج اهيقليف تاهينجلا ole ةبعل هل يرتشت امبرف ءلافطألل

 .ةرايس هنأكو لبحلاب هفلخ هرجي غراف ضيب قودنصب

 ةلمهملا ءايشألا نم ةطيسب باعلآ راكتبا يف اندعاست ةزيم هذهو

 ۱ .رابکلا نحن انیدل

 اذهف هرخالاو نيحلا نيب بعللا هکراشت نأ هل عئارلا نم اضيأ

 .رعشی نأ نودب هتبقارمو ههیجوت ىلع كدعاسي اضيأو یدعسی

 ob كيلاطأو «رارمتساب هبعل هيلع عطقت نأ وأ قريثکلا تاهیجوتلاو

 مدهب نأ لواحي نم كقفأتو كقيض یدم اریغص تنك امدنع ركذتت

 .ةرمتسلا هتامیلعتب كلهاک لقثي وأ كتداعس

 ؟لاضطألا یدل ةيبحلا باعلألا يه ام

 نوکت يتلاو ةطيسبلل بعللا لفطلا بحي تاونس ثالث نم لقآ

 باعل الا ىلإ WAS نولیعو .كيتسالبلا وأ شامقلا نم ةعونصم

 رثک الا باعل الا یوهی تاونس تس ىلإ ثالث نس نم
 ت وع
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 كفلا باعلأك «هراكفأو هتاراهم ةيمنت ىلع دعاست يتلاو

 .ةنمآ نوكت نأ رابتعالا يف عضولا عم بيكرتلاو

 نايبصلا باعلأ نيب قيرفتلا رابتعالا يف عضن نأ بجو

 نأ ذبحي الف لفطلل يسفنلا ءانبلا يف ةبعل لك دعاست ثيحب ثانالاو

 LSU ةهباشم اباعلآ دلولل يرتشن وأ لاتق باعلأ تانبلل يرتشن

 .خبطملا تاودأ وأ ةكايحلا

 يتلا باعلألا رابتخا ىلع دلولا دعاسن وأ راتخن of لضفي لب

 راتخنو «ةيعادبإلاو ةيراكتبالا هتاقاط رجفتو ةيلقعلا هتاراهم يمنت

 بهاولاو ةيوديلا تاراهلا ةيمنت ىلع دمتعت ىتلا باعلألا تانبلل

 í .ةقيقرلا ةليمجلا



 كنبا ةيصخش عنصت كظافلأ

 «ةيبرع ةلودب ةيئادتبا ةسردم ىلإ ةرايز يف نييوبرتلا دحأ بهذ

 :ابيرغ الاؤس ذيمالتلا لأسو لوصفلا tof لخدو

 اوعفر ذيمالت ةعضب نأ بيجعلاو ؟مهفي ال يغ مكنم نم

 كانه ءذاتسأ اي :الئاق ةبلطلا ضعب توص عفترا انهو (oA) مهيديأ

 يف امهيلإ راشملا ناذيملتلا ماقف «مهيديأ اوعفري مل Lal نالفو نالف
 .معن :اولاقف ؟كلذک العف امتنا له :يوبرتلا امغاسف «لجخ

 ؟ءايبغأ مهنآ نيكاسملا ءالؤه فرع فيك :لاؤسلاو

 اولمحتي نأ مهب ردجألا ناك صاخشأ نم ددرت البو ةباجإلاو
 ال يبغ تنأ :لوقي بألا «مهميطحت نم الدب ذيمالتلا ءالؤه ةنامأ

 ىلإ .نيكسملا اهب نوداني ةبلطلا «ذیمالتلا مامأ اهديعي سردملا مهفت

 .اهيلع مهسفنآ اوجمربيو «مهلخادب ةقيقح حبصت نأ
 لفطلا لمعي ةءوبن ىلإ سردملا وأ مألا وأ بألا مالك لوحت دقل

 .اهعم يشامتلا ىلإ ايروعش ال هسفن عفديو ءاهذيفنت ىلع

 ذيمالتلا ءالؤه نأ فرعن يك ءاكذ ىلإ ةجاحب رمألا نأ دقتعأ الو

 دمغتت ملام فلختلاو لشفلا ىلع لثملل ابرضم نونوکیس
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 ةقهارلا نس ىلإ لصی نأ لاو درفلا op :لوقت ةملؤم ةسارد كانهو

 GLI وأ ةنسحلا تاملکلا

 اهمسری يتلا ةروصلا نأ ةيبرتلا ءاملع یدل ةررقلا قئاقحلا نمو

olyةقيرط نم هيتأت امنإ هتاذو هسفنب دلولا ساسح) نم ارثک  

 .هل انتلماعم

 هنأ الا .نيرخآلا نع لقتسم ناسنا هنأ كردي نخأ هنأ حیحص»

 هنإ هل تلق اذإاكلذلو .اصامت ناسنإلا انه ةعيبط دعب فرعي ال

 .هناف كتايح 2 ماه هنأبو هل كتبحمب هترعشأ اذإو iim) دلو)

 هقايحلا هذه 4 انأش هل ناو ءميكم هنأ ةوكف هسقن نع نوكيس

 ميدع تنك اذإو ؛(دیج ريغ وأ ءيس) هنإ هل لوقت تنك اذ لباقملابو
 ةياعركاوةبحلاب ذ5 ال تنك اذإو هيلع ف طعلاو ربصلا

 هنأبوأ ءنأش الو هل ةميق ال هنأب وكفيس هناف ةيدسجلاو ةيفطاعلا
MD. 0۳ 

 '. ههیف بوغ ورم ریعو دویم

 انئانبأب ةفأر {ole رخآب یلسلا انسوماق لدبتسن ال اذاملف

 :لثم تارابع دنتتسلآ ىلع قصلن ال اذان ؟نیکاسلا

 U تنآ ..لطب تنأ كيف هللا كراب ..تکروب ..تنسحآ



 رشب يتلا «(ةينيطنطسقلا حتاف) حتافلا دمحم ناطلسلا يكحي

 ae لإ E اهحتاف هللا 00

in ih sites68551 ویلا  

 محتقأو سرفلا بکرآ ريغص انأو تنکف :-هللا هحر- فیضیو

 ىلإ اهحتفل شويجلا هيف دوقأ اموي اليختم ةينيطنطسقلا ةيحان جوملا هب

 .ناك نأ

 راص ىتح عفايلا ىتفلا كلذ بلقب ريبكلا فدهلا اذه عرز يذلا نم

 .ىسني ال يخيرات ثدحو ةقيقح ىلإ مث موی دعب اموي هدواري املح

 ؛هتسامح تبهلأو هرعاشم تكرح ىلا ةيباجيإلا مألا تاملك اهنإ

 .هءاكذ تظقيأو

 الو .كلفطل اضوقت 5 يتلا كتاملکب ادبآ نهتست ت ال بالا يزيزع

lالإ همامآ هوفتت  OLASةيباجيإ  inbهتیصخش ءانب ىلع هدعاست . 

 هلیلدو هدشرم كنآ كل رظنیو .كلالخ نم ماعلا یری كلفطف

 اذهل كنم ةنايخ هاري هتاردقب كفافختساو هب كؤازهتساو «هايند يف

 Ub ريربت ال ةوسقو «رودلا



 .عنصت LILIS نأ نم ةقباسلا ةطقنلا يف هانرکذ ام ىلع اسیسأت

 كولسلا دقتنن نأ وهو ماه رمأ ىلإ هبنن نأ بجي هانئانبآ ةيصخش
 لفطلا تاذ مارتحا عم «ءوس نم هب ام راهظإو نبالا هلعف يذلا

 اذهو ءيوس ناسنإك هسفن لبقت هل ىنستي ىتح ؛اه ضرعتلا مدعو

 .ىيسلا هكولس حيحصت يف ايئاقلت هدعاسي

 ةملك هذه» :هل لوقن نأ بجيف ةئيس ةملكب لفطلا هوفت اذإف

 نأ هريخن ةرم تاذ بذک اذإو .«ءیس ناسنإ تنآ» نم الدب «ةئیس

 ديدش کش ال هنأ الإ ءنيرمألا نيب افيفط قرفلا ودبي دقو»

 هسفن لبقت ىلع هدعاست نأ کتمهمو .ةصاخ دلولا ىلع ريثأتلا

 دلولا أدبيس سفنلل لوبقلا اذه لالخ نمو «مث نمو «ناسناک

 بصضخلاب انايحأ رعشي انلكو .هلاعفأو هكولس ىلع ةرطيسلاب

 ةلواحم نم ادبأ ديفتسن ال اننأ الا رشبلا ةعيبط هذهف ,ةوسقلاو

 هذه هجاون نأ لباقملاب انيلعو .داسفلاو رشلاب اهمصوو انسفنأ ضفر

 دون نأ ريغ نم اهعم لماعتن فيك ملعتنو «ةيناسنإلا رعاشلا
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 نم نيرخآلا حرجن وأ  (pte Lilgaاذه لك دلولا ملعتي  Beو موی

 نم اقلطنم اديور اديور هذه ملعتملا ةيلمع أدبي نأ هنكمي امتإو قليل
 ءالوأ هسفن عم لماعتي فيك ملعتيل ؛هسفنل لوبقلاو بحلا ةدعاق

 وه امك دلولا لبقت نأ انه ةيبهذلا ةدعاقلاو .ةيناث نيرخآلا عمو

 نمو .هسفن نع يباجيإلاو نسحلازوعشلا نيوكت ىلع هدعاست نأو

 اديعس ايباجيل اناستإ حبصیل هعم لعافتلاو شيعلا كنكمي مث
 هلاعفاو هكولس 2 رظنلا ىلع ارداق اناسنإ ؛عمتجملا 2 انئمطم

 هسفن مهفي اناسنإو «هتایح 2 ميكحلا رايتخالا نسحي نأ یلعو

 D «نیرخآلا مرتحيو مهفي امك اهمرتحيو

RH 

ieلا  



 هداهتجا ريظن اهبلطي Ley لب .لفطلا ىلع بیطلا اهرثآ ةافاکملل

 .هقوفتو

 «هکولس ىلع ةرطيسلاو «لفطلا سييست عيطتست ةافاكملابو

 هراعشإو «هسفنب هتقث ةيمنتو زازعإو هسامح OU يف كلذك هدعاستو

 .هب بوغرمو ءايعامتجا لوبقم هنأب

 قانعلاف ..ةيسفنلا ةأفاكملا :يه تآفاكملا عاونأ مهأو مظعاو

 .اضيأ رابكلاو لب «لافطألا دعسي قيفصتلاو راحلا ءانثلاو حیدلاو

 هل هئاقدصأو هنارقآ مامآ ةصاخ هيلع ءانثلاو هب كباجعإ نالعاو

 ةدايزو هسفنب ةقثلا بسك ىلع هدعاسیو «هتيسفن ىلع gale ريغ رثأ

 .هتازاجنإ لدعم

 ءاشعلل وأ ةيشمتلل كدلو عم جرخت نأ نم عورأ كانه سيلو

 یلع هتالكشمل كمهفت نإ .همالحأو هتالكشم ىلإ هنم عمتستو

 ةداعسي هرعشيو ةدشب كلفط يف رثؤي اهتبارغ ىلع همالحأو اهتطاسب
 ارامث يتؤت ةيسفنلا تآفاكملا نإف اذه قوفو «ةدودحم ريغ



 ةفورعم ةرتف يف امکنیب ةقادصل قیرطلا دهقو «ةقهارلا ةرتف يف

 .ءانبألا لبق نم نایصعلاو درمتلاب اهراهتشاو اهتروطخب

 ..یولحا ..دوقنلا ؛ةيداملا تآفاكملا ةيناثلا ةبترلا يف ىتأتو

 .زافلتلا ةدهاشم ..باعل الا

 سفن يف دومح رثآ اهل يتلاو ةيدالا تافاکملل جذامن اهلك هذه

 .كلذك اضافغ) حصي الو «لفطلا

 SLAY لاح نوكت of يباجيإلا اهرثآ ةأفاكملا يتؤت يك بجيو

 نأ اننظل ةيسفنلا تآفاكملا لمهن الأ بجي امك «هزاجنإ دارلا ءىشلا

 ئفادلا نضحلاو ةلبقلاف ؛لفطلا بلطم لك یه دوقنلا وأ ىولحلا



 لباقم ىلع لوصحاب ةنيعم ةمهمب مايقلا كدلو قلعي نأ رذحا
 OLS «هتابجاو ميمص نم لمعلا اذه ناك 13[ ةصاخ لمعلا اذهل

 تحمس اذإ الا «تکرام ربوسلا» نم LAS راضحال بهذآ نل :لوقی

 .يئاقدصأ عم بعللاب يل

 بهذا :هل لوقتف ةديرحلا راضحال باهذلا الثم ضفري نأ وأ

 .لالا ضعب كيطعأسو

 «نمثلا ضبق اذإ الإ هنم بولطملا لمعلاب موقي ال هلعجي اذهف

 .هنايتإ ةرورضو بجاولاب ساسحإلا هسفن نم وحميو

 ءيش لكل بولسأ- بولسألا اذه دلولا ممعي نأ رطخألاو

 امبرو ءضيغب يدام سح هيدل نوكيف «ةيلبقتسملا هتايح ىلع -نمث
 .ايدام امييقت ءيش لك مييقتو ةوشرلاك ةنيشم تايكولس ىلإ هعفدي

 قوعت اهنأل ؛ اهیف ريخ ال اصلاخ ارش ةبوثملا حبصت انهو»
 بجاو هنأل لمعي نأ يغبني يذلا بجاولا بجاولاب ساسح الا

 .يسفنلا ومنلل قیوعت اذهو .هیلع ارجأ كانه oY ال هتاذ 2
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 اهیف لوحتي يتلا ةظحللا يضف ؛ ةيصخشلل کل نک داسفاو

 فکلا و لمعب مایملل طرش. ىلإ -يونعللو يسحلا- عیجشتلا

 ءادأب لفطلا مزلیو ءلاحلا 2 عیجشتلا فقوی نأ يغبني هنع

 نم کلن دعب سأب الو ..رجآ ریغب املزلإ هنع فكلاوأ لمعلا .

 لوزت نأ دعیو .بولطلا لمعلاب مایقلا دعب عیجشتلا ىلإ ةدوعلا

 مهلا .. ارخژم وأ امدقم اطرش ناك ءاوس طرشلا ةروص ایئاهن

 طارتشا نيبو يرورضلا لمعلا ءادآ نيب لماکلا لصفلا وه
 ay «عوفدلا نمثلا

 ةيدالا- تآفاكملا هل دصرتو كدلو عجشت نأ جرح الو اذه

 وأ ةيبنجا ةغل ملعتک ؛هب مایقلا هبجاو نم سيل ءيش يف -ةیونعلاو
 يف مدقتم زكرم ىلع لوصحلا وأ ةلضفملا هتضاير يف ةيلاديم لين

 .ةيسردملا تارابتخالا

 ءانثلا بحتسيو لب «يفيلكت ريغ لمعلا ماد ام ءاذه يف ءيش ال

 .ةلاحلا هذه يف ةأفاكملاو

 .ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم (1)

aa 5 pR E كلو بلک 



E 
 © كدعوب فوأف كدلو تدعو اذإ

 ريدج lie de يفوت الو دوعو يف فرست نأ هلعفت ام رطخأف
obهدعول بألا مارتحا مدعو كدوعوبو كب ةقثلا لفطلا دقفي  

 لثمي دق لكشب لفطلا لخادب (دعولاب ءافولا) ةميق ةعزعز يف ببستي

 .لبقتسملا يف هكولس ىلع ارطخ
 اهرضحتس كنأ هتربخأو اهب هتدعو يتلا ىولحلا نأ نظت الف

 يف وأ هتيسفن يف رثؤت نل ادصاق وأ ايسان اهرضحت ملو اليل كعم
 .كتملكل همارتحا رادقم

 قوفتيو حجني يك هتمه اهب تذحش يتلا ةأفاكملا نأ نظت الو

 .ماركلا رورم هيلع ترم دق هل اهرضحت نل كنأ ملعت تنك دقو

 رییاعمو ؛مهتايصخش نونبي اندوعوو انتافرصتو انتاملك نم انؤانبأ
 .فقاوملا هذه لثم نم نوكتت يقلخلا مازتلالاو دعولاو ةملكلا مارتحا

 نأ تيسنو ءيشب كدلو تدعو اذإ بألا يزيزع كحصنأو

 نوكت نآو .تقو برقأ يف هرضحت نأ هدعتو هل رذتعت نأ هرضحت

 كتقش تلخد امدعب تركذت اذإو كدعوب ءافولا ىلع اصيرح

 الو اهيرتشتل ىرخأ ةرم كجاردأ دوعت نأ اهب هتدعو يتلا ىولحلا
gelنم اذهف هل كدعوب از روا نم: تدع كنآب هرب نأ  
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 ؟كدسلو بست اذاس

 هليصحت يف مدقتم حامل لظلا فیفخ هنال مآ «قوفتم هنأل له

 ؟يساردلا

ad of؟كدلو هريغ ال وه هنأل ! 

 «ضرألا ىلع يشمت يتلا كدبك ةذلف ..كدلو هنأل هبحت ايهيدب

 ؟وه وه هنأل هاوهتو هبحت كنأب رعشي لهو

 .كدلو oY طقف هبحت كنأو

 نإ ..رسخ ناو زاف نإ هبحت ..وبكي امدنعو حجني امدنع هبحت

 هب نمؤت هلمکاب ملاعلا هنع ىلخت ناو ىتح هبناجب فقت كنأ

 بلا هب نيهتسي موي اريبك هارت سانلا هب رفكي موي هتاردقبو

 .هنورغصتسيو



 ® 4 ب -

 انبح امئاد نهرن اننآ بألا يزيزع- ةعئاشلا انئاطخأ نم نإ
 «هنوزجنیس يذلا لبلقلاب -يدارإ ال وأ يدارإ ىلكشب- انئانبأل
 هب ال هتازاجنإ بح اننأب اروعش لفطلا ىدل دلوي يذلا لكشلاب

 بتاعن نأ كلذك يهيدبو «قوفتلا لفطلاب دعسن نأ يهيدب
 .لوسكلا لفطلا بقاعنو

 تسيل هل يباقعو یتبتاعم نأ لفطلا سفن يف رقي نأ بجي نكلو

 هئطخ لاح اهب هتلباق يتلا يتوسق نأ كردي نأ دب ال «هبحأ ينأل الإ

 يلوبق امآ .هميلعتو هبيذهت لجأ نم ناك يباقعو .بحنا ةوسق يه
 ..ادبأ ريغتي نلو ملف هل يبحو

 ..ةيقلخ ةلع وأ بيع هب كنبا ناك اذإ ةيمهأ ةطقنلا هذه دادزت
 لوقأ ال هل كلبقتب رعشي نأ بجي انه ..ءاكذلا فيعض ناك وأ

 .هل كلبقت لب ..هب كتقفش

 بابسأ نم ةعبان هيلع وه ام ىلع لفطلا لوبقب يتيصو تسيلو
 «لفطلل ةمهم ةيلمع ةطقن كانه ,LiL كسلا دا وأ ةيقالخأ

 نم هيف امع رظنلا فرصب هلهأ هلبقتي يذلا لفطلا نأ ي

 يف اديعس «هتاذب ازتعم هسفن نم اقثاو أشني بويعو
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 لفطلا لمحجو -ةلنلعم نم هبويع هل هببست امم مغرلا یلع- هتايح
 نم ةدافإلا نم هنكمت ةيونعم احور كلذ ىلإ ةفلضالاب هلهأ هلبقت يذلا

 دح یصقآ ىلإ هل ضرعت يتلا صرفلا لک مانتغا نمو «هتاقاط عيمج
«Keتايدحتلا ةهجاوم ىلع ةريبك ةقاط اذه لك بناج ىلإ كلميو  

 وه ايعامتجا امعد هل رفوي هتالع ىلع لفطلل انلوبق نإ .ههجاوت يتلا

 رشکآ ةقثلاو نمألا نم هل رفوي معدلا كلذ ناو «هيلإ ةجاحلا سمأب

 يذلا لفطلا نوكي اذه لك نم سكعلا ىلعو .روصتن ام ريثكب
 اشبع لكشي هنأ هنارعشي وأ هروصق يحاونو هبويعب هلهأ هركذي
 ةفعاضم ةيدسحما وأ ةيلقعلا هتلع راثآ نولعجم كلذب مهنإ مهیلع

 OY ais افاعضأ هيلع

wkk 

 .راکب میرکلا دبع.د -انئانبأل هملعن ال ام )1(
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 -مهضعب ضارتعا مغر- كلذك ءابآلاو .نوئطخي رشبلاو

 اذإ هنبال بألا رذتعي لهف «مهئانبأ قح يف نوئطخي Leys .نوئطخي

 بألا ةروصل زازتهاو dy wl دعاوقل فلاخ اذه نأ مأ هقح يف أطخأ

 ؟نبالا نيع يف

 كئطخ لاح كلفطل كراذتعا نأ -بألا يزيزع- يعت نأ بجي

(sol.8 بوتكم ريغ نالعإ وه كراذتعاف هسفن يف حالصلا  

 ةريدج ةلقتسم ةيصخش كلتمي هنأو هتاذل كمارتحا ©

 .مارتحالاب

 اذهو .یطخلا وه هوبآ ناك ول یتح نوصم هقح نأ ¢

 رذتعت نأ ةضاضغ ال aly «ناعجشلا ةمس راذتعالا نأ ©

 .ددرت البو ةعاجش يف باوصلا كبناج وأ تاطخأ اذإ

 يف قثي هلعجت ءأطخأ اذإ رذتعیس هيبأ نأ نبالا نقیت ©
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 هب نأ كل حضتي ءارجإ كدلو دض ذختت نأ نکل ©

 اضفار lie يف رمتستو لطاب ىلع اینبم وأ ءافسعت
 وأ كلاعفنا نع هل رذتعت وأ كباقع يف رظنلا ديعت نأ

 هل ملظ اذهف «هيلع مكحلا يف كعرست وأ كبضغ

 .هلخادب رهقلاو دانعلاو ربكلا أدبمل خيسرتو

 نكي



 رماوألا نم لیلقتلا-

 یدل ةمواقملا نوكت ىلع دعاست ةرثکب رماوألا ءاقلإ ةلكشم

 «هتیرح نم دحت ىتلاو ةيلاتتملا رماوألا بحي ال كلثم كلفطف «لفطلا

 ..درمتلاو نايصعلا ىلإ رماوألا ةرثك عم أجلي هارنو

 انتابلط ضعب لعجنو ءانرماوأ مجح نم ففخن نأ بجو كلذل
 .بلط وأ حارتقا لكش ذخأت

 :الثم

 e= ۰ الدب ؟ارکیم ظقيتست ىتح كتفرغل بهذت نأ كيأر ام ءىيبح

 .مانتل بهذا «دمعح نم

 نم يهتنأ یتح الیلق بعللا نع يفكت نأ نكمي له «يتبيبح

 اهضرفو «سفنلل ةببحم ريغ ةريثكلا رماوألا نإ بألا يزيزع

 هل نعت ةطاسببو اهنأل ؛ميلسلا ءيشلاب سيل ميهفتو حرش نودب هيلع

 ام اذهو «لصاوتلاو مهفلا ىلع هتردقلو هصخشل انمارتحا مدع



 لتحت رماوألا of اندجول ادحاو اموی انظافلآ انبقار اننآ ولو

 ال ام وهو ءلفطلا عم انثیدح تادرفم نم یمظعلا ةيبلاغلا

 درمتم امإ وهف ءاميلس انزاوتم ءانب هتیصخش ely يف دعاسی
 الك نأ دقتعآ الو ءرماوألا ذیفنت ىلع دوعتم وأ ءرماوألا ىلع

 .كيضرت نیتیصخشلا



 هیدل نأ الا ايداع ادب امهم هدلو نأ نمؤي يذلا بألا ءاهيمنيل هدلو

 مسرلا يف نوكت دق «دعب اهسفن نع فشکت م هللا هل اهاطعأ ةبهوم

 .ةصقلا ةياور وأ رعشلل

 ةاشرفو ارتفد يرتشيل بهذي هارتف ةصرفلا منتغي بيبللا بألا
 قشعي هآر اذإ ةبتكملل هحصیو ؛مسرلل اليم هدلو يف ىأر اذإ

 .توصلا بذع ناك اذإ ديشانألاو نآرقلا هظفحيو «عالطالا

 تلبذ عرش مل اذإ ةبهوملا نأ اديج كردي هنأ كلذ نم مهألاو

 «(هدقفن همدختسن ال ءيش (YS ةدعاقلا لوقت امك وأ .تلحمضاو

 ةيلمعلا ةعزللا نوكتو HEY بحو يلمعلا هاجتالا هلخادب يمنيف

 .ريظنتلاو مالكلا نم ىوقأ هيدل

 يف ىلوألا ةوطخلا ذاختا ىلع هنبا يبري نأ عيطتسي يذلا بألاو

 بأ وه ةسوملم عيراشم ىلإ هبهاومو هراكفأ مجرتيو «عورشم يأ

 تاراهم فاشتكا ىلع هدعاسيو «هتناکمو هنيا ردق نم فري

 .لمعلاو بيرجتلاب الإ فشتكتل نكت مل
2 
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t لصحی كنانبآ دحا لعجت ال 
 نيرخآلا نود تازایتما ىلع

 لاق ایدقو «تسبلا تابنج لخاد ةلادعلا نم وج ريفوت بجي

 .«!!لدع ملظلا يف ةاواسملا» :اندادجآ

 رخآلا ىلع نیفرطلا دحأ زیبمت ةيبرتلا يف ةعئاشلا ءاطخألا نمو

 لاعت !؟نيه ءيش اذه نأ يعم نظت له یانبالا نيب ةاواسلا مدعو

 by ly فويل اولاق ذ» اا

oraىلإ  Giنحو ام  dae dabيف انابأ نإ ة نإ  Je8 :فسوي] نیبه  

 TIRE 1000 رم يف ىيطرقلا لوب

 نا را يف یا هجر نع باعد SUT لب امك اراک

 نيب اًطَح يِفَل :لیقو لا OLS يف ْمِهْئاَوتْسإ مَم 2 ashe ىلع
je? 

ide el; Lite هراثيإب 

 يعم اوءرقاو اولاعتو .لوقعم ريغ لمعب اوموقي نأ ىلإ نيرخآلا عفد

 مکیسبآ ُهْجَو SS لْخَي اًضْرَأ ao bi وأ yl ViP :تایالا ةلمكت

AET R ed GA nik o SSوا  
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 لجأ نم طقف .«بدلا لبق EBL eatin :مفوق نم ابجعتم

 .اضعب مهضعب لتق هئانبأ نيب بألا ةقرفت
Lid,ىدحلا لوسر ناك  LHRءةطقنلا هذه ىلع اصرح سانلا  

 بهو هنأ هربخآ دقو -هنع هللا يضر- ريشب نب نامعنلل لوقي هارنف ,

aylامك مهتيطعأ يأ) «؟هلثم هتلحن كدلو لكأ» :هدنع ناك ادبع  

 ^" .«هعجرأفأ BE هللا لوسر هل لاقف ءال :لاقف «(اذه تيطعأ

 .[ملسم هاور] .«مکدالوآ يف اولدعاو هللا اوقتا» AE اهنلعأ الاطلو

 .[يراخبلا هاور] «ةيطعلا يف مكدالوأ نيب ب اولدعا» HE هلوقو

 مه نإ» :نیلئاق اوهبني OY فلسلا ضعب عفد ام اذه لعلو

 نأ قحلا نم مهيلع كل نأ امك مهنيب لدعت نأ قحلا نم كيلع

 .«كوربي

 . وأ زييمت ةكرح يأل ةشهدلا ريثي لكشب اوهبتني راغصلا لافطألاو

 ؛عيجشت ةملك وأ ةمسب يف ول ىتح «مهيلع مهناوخإ دحأل ليضفت

 وه امك ايسفنو ايفطاع لدعلا نوكي ob يداحلا لوسرلا رمأ ناكف

 .ةلبقلاو ةسمللا يف ىتح ايدامو ايونعم

$ žk 

 .يراخبلا يف ثيدحلا صن )1(
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 ةيفيكلاب ءاش امتقو ءاشی ام هلالخ نم یری بیجع لایخ لفطلل
 يف ةصاخ- دمعتلا ريغ بذکلل JLH اذه هعفدی ابرو .اهاوهی يتلا

 نع وأ «مونلا ةفرغ يف ليف نع ثدحتي هارنف -لوالا سمخلا هنينس

 ال لفطلا كلمتي يذلا طرفملا لايخلا ءارج نم اذهو .هدراطي دسأ

 .رثكأ

 عفن عارتخا وأ فاشتكا لکو ..ةدودحم ريغ تازيم هل لايخلاو

 ؛ارارم هيلع حلأ هبحاص لقع يف لايخ لصألا يف ناك ةيرشبلا هب هللا

 .؟ال Sy :ريطخلا لاؤسلا لاسي oY هاعد ام وهو

 ةذفان ةريصب انحنمی نيعم ءيش ىلع هزكرن امدنع لايخلاو»

 رثكأ نم لايخلا رقف ناك اميرو .ءیشلا كلذ قافآ فاشتكا 2

 ° «تاسسؤملاو دارفألل قافخإلا ببسي ام

 ىدل دودحم اللا لايخلا فظوت نأ -بألا يزيزع- عيطتستو

 صصق هيلع صقت نأب ؛رغصلا ذنم هتاحومطب يقرلا يف كدلو
 ؛حاجنلاو حالصلا لهأ ماظعلا لاجرلا ريس نم فقاومو لاطبألا



 .مهکولسو

 هلاع یصلا نهذ يف ینبت ءامظعلا صصقل ةمئادلا ةشياعم اف

 يتلا ةيلاثملا ةودقلا داجيإ ىلع هدعاسیو «هیف هسفن دجي نأ حمطي يذلا
 .ةلبقتسملا هتايح يف اهب يدتقي

 اذهو ..حتافلا دمحم وأ نيدلا حالص وأ زطق هنأ ليختي هارن دقو

 ةيصخشلا هذه لفطلا ىدل اليم دلوي وهف .بولطمو دومحم ليختلا
 هملاع وه روصتلا اذه نوكي نمزلا عمو اديور اديورو ءاهتاموقمب
 .هنع ثحبي يذلا

 ذنم تادجلاو تاهمألا تناك :راكب ميركلا دبع روتكدلا لوقي

 مهيلع ندرسي نكف «راغصلا لايخ ةراثإ لضف نفرعي ةيلهاجلا

 كلت لغلغتت ىتح «ةصاخ مونلا لبق راثيإلاو مركلاو ةلوطبلا صصق

 ةرسأ ندهدهي نهو نكو .رتتسملا اهلمع أدبتو «روعشاللا يف يناعملا

 ةبلغلاو ةمظعلاو قوفتلا يناعم لمحت يتلا راعشألا ندشني راغصلا

 دنه نأ قايسلا اذه يف نوركذيو .روهشمو فورعم وه امك ءدجملاو

 ناكو هنع هللا يضر نايفس يبأ نب ةيواعم اهنبا اهعم ناك ةبتع تنب

 نإ :ةيواعم ىلع ةباجنلا لياخم تأر دقو ةأرما اه تلاقف ءاريغص

 ةفيرش ةأرما تناكو- دنه تلاقف .هموق داس شاع اذإ اذه كنبا

 ملا .هموق دسي مل نإ -هتدقف يأ- هتلكث :-حومطلا ةعساو



(E 
 هموق ىلع اديس نوکی نأ الا هنم یضرت ال اهنآ هنهذ ىف تعضو

 ایلاو لظو «ةنس 20 ةيومألا ةلودلا ةيولعم داق .دقف ؛فلذ ناك دقو

 .ىرخأ ةنس نيرشع اهلبق ملشلا ىلع

 .هليتأنلو ميظع ءيشب ملحي نأ رغصلا ذنم لفطلا دعاسنل

 یتح ؛ءيشلا كلذ يف اوغبن نيذلا لاجرلا ريس يكحت يتلا بتکلاب

OLS اب هرکذن ةنيفلاو ةنيفلا نيبو مهکلاسم كلسیو همهملاع لخدي 

 يتلا فورظلا ريفوت ىلع مدعاسنو «هيلإ حمطي  SEقيقحت نم

 كلذ ^
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 لفطلا نأ اضیآ ملعآ ينكلو ءرجضلا یتح لأسي لفطلا نأ ملعأ

 !!يعيبط ريغ لفط وه اريثك لأسي ال يذلا



E 

 SAF لواستلا تاکلم تنآ يمنت Ob نوحصنی ةيبرتلا ةذتاسآ نإ لب

 فيك وأ ؛حابصلا اذه لمعي فيك كيأر يف :هل لوقت ob .كلفط

 بابسألا طبرل كلذو ؛اذك تلق اذال :هل لق مث ؟ةرئاطلا هذه ريطت

 «بابسأو تامدقم هل جئاتنلا نم عون لك نأ ملعي يكلو ؟جئاتنلاب

 .ةيقالخألاو ةينيدلاو ةيوبرتلا !CVE يف ةصاخ

 بواجي دق ؟بوبحم سانلا نم انالف نأ نظت BU :هل لوقتف

 قداص هنأل ؛بوبحم هنأب هل ححصو اهنم رخست ال «ةيحطس تاباجإ
 دهتجا هنأل قومرم اذهو .هردقيو هللا فرعيو «سانلا مرتحيو «نيمأو

 .بعتيو دكي مل هنأل لوستی اذهو «حجغو

 ةجيتن لكل نأ هانملع ايناث ءلاؤسلا نف الوآ لفطلا يف يمنن اذهب

 .ةايحلا نيناوق نم اسيل ةرفطلاو BLI نأو «ةجيتن ببس لكلو ءاببس

 نم ليسب هيف شيعن يذلا طيحملا مهف ىلإ عرذتي لفطلاف
 «لژاستلا ىلع هعجشن نأ ءابآلا نحن انبجاو نمو «ةلئسألا

 هدعن هفرعن ال امو «هلوقن هفرعن امف .هتباجإ يف نييعوضوم نوكنو

 .هملعتن امدنع هيلع ةباجإلاب

7 
 د وت كو لر یک كوع دا

 Vaal هل ام [علاهآ- a ال هات EAE هک و هک |
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 ماهفتسالا ةکلم فاعضإو «هحتفت تبک وه هتباجإ نع لیدبلاو

 ةسيرف هعوقو مث «لیختلا ىلإ ءوجللا قیرط نع اهعابشإ وأ هیدل

 ̂ .عمتجلا يف ةدئاسلا تافارخلاو ریطاسالل

 امبرو «ةلئسألا حرط ةيلمعل نويقيقحلا لاطبألا مه لافطألا نإ

 اهوملعتي نأ رابكلا ىلع يتلا ةليلقلا لئاسملا نم ةلأسملا هذه تناك '

 .راغصلا نم

 دوعي يذلا عفنلا مجحل مهكاردإ مدعب -فسألا عم- رابكلاو

 هذه هاجت ةيذؤم تافرصت نوفرصتي لواستلا بح نم لفطلا ىلع

 ةراتف ؛راغصلا ىدل فاشكتسالاو علطتلا حور نودمخيف ؛ةيضقلا

 LY يف ريكفتلا ءبع نم اوصلختي ىتح ريغصلا ىلع نوبذكي
 هنورهني ةراتو «ةلصب ةقيقحلل تمي ال ايفارخ اباوج نوبيجي ةراتو

 ةرثك نم ديفتست اذامو ءافسلفت ىفك :هل اولاق ابرو ءهنورجزيو

 يف دهاز رابكلا لثم ريغصلا حبصي كلذ لكل ةجيتنو ؟ةلئسألا

oad pallهيلع دوجيس يتلا ةليلقلا تامولعمللو نيقلتلل ارظتنم  

 .هوملعمو هلهأ اهب

 نأ eee مهنآ اندجو ةايحلا يف نیحجانلا ريس يف انلمأت اذإ»

 5 ةيكذ ةبوجا لابقتسال مهتأیه «ةيكذ ةلئسا اولاسی
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 «تاباجاو تالؤاستب رمت ریکفتلا ةيلمع لحارم مظعم نإ .مهتليع-

 اذام لثمو ؟نکملا وه ام یرت اي :لثمو ؟كلذ نوکی فيك :لثم

 ^ .«؟انلمع لقرعت يتلا تابقعلا امو ؟لعفن نأ نكع

 لفطلا تاباجا ىلع بيجن نأ ةيبرتلا ءاملع حصنيو اذه

 لوألا همايأ نم هلقعب ءاقترالل ةليسوك دقعم ريغ يملع بولساب

 فشتكي ال ىتح ؛ةميلس تاباجإلا نوكت نأ ةاعارم عم اعبط اذه

 .يبرملا هلوقي ام JS ةقثلا دقفيغ ام اموي اهأطخ لفطلا

 نينس يف ءابآلا نم اريثك هجاوت ةيلاكشإ ىلإ هونأ بحأ انهو

 يتلا ةجرحا ةلئسألا يهو ءلوألا تسلا صخألاب «ىلوألا دلولا

 لفطلا ةلئسأ نومسقی ةييرتلا ةذتاسأو «مهناذآ ىلع لفطلا اهب لاهنی

 :لاكشأ ةثالث ىلإ نينسلا هذه يف

 ریست فيك ؟حابصملا لمعي فيك :لثم ءةيملع ةلئسأ -1

 ؟ةرايسلا

 فيك وأ ؟عيضرلا يحخآ ءاج نيأ نم :لثم «ةيعامتجا ةلئسأ -2

 ؟يبأ دلي ال BU ؟تدلو

 اذام ؟هارن ال اذامل ؟همجح ام Salil نيأ :لثم dus ةلئسأ -3



 يف وهو Uly في ماني له ؟لك ؟ءامسلا يف وهو Uly فيك ؟انلثم ماني له ؟ لكأي

 ةلكسألا هذه عيمج ىلع بيجت نأ بألا يزيزع كيلع بجي

 ,.صخش یدل اهنع ثحبي ال ىتح ؛هنم برهتت الو «ربصو ورتب

 لظت ةئطاخ تاباجإ هيطعيف الهاج وأ نيمأ ريغ نوكي ابر رخآ

 نأ لواح لاؤسلا ةباجإ فرعت مل اذإو .اليوط ادمآ هنهذ يف ةقلاع

 ككرتأس :هل لوقت Ob فرعتو لأست نأ ىلإ يكذ بولساب برهتت

 لأسا وأ «ءاشعلا دعب الماك عوضوملا كل حرشأس وأ ءاليلق ركفت

 هلاوس لهاجتت وأ ىسنت نأ كايإو لل مأ فرعت له رظناو كتخأ

 ال :هل لوقت الأو .هتلئسأ مظعم ىلع هبيجت نأ ادهاج لواحو

 ءيش لک فرعتو ءيش لك ردصم هل ةبسنلاب تنأف .فرعآ

 .لوألا نينسلا يف ةصاخ

 ةبوعصو اهتبارغل اهعامس لاح كدي يف طقسي دق ةلئسأ كانهو

 كلذ يف لمعتو ءيش لك هل طسبت Ob كحصنأو ءاهنع ةباجإلا

 هديزت دق لب هردص يفشت نلف «ةدقعم ةباجإ هل لوقت الو «كلقع

 .ةباجإلا ةفرعم ىلع ارارصإ

 كيب نوج لوقي (ايكذ الفط يبرت فيك) هباتك يفو

beck)تنك ول ىتح كنبا ةلئسأ ىلع ةباجالا لواح :(00  

 يذلا ام .كلفط كلأسو ةلفاح يف تنك اذإف ءالوغشم



C acts ji 3 Ae 

 هیدل سیل لجرلا اذه BU وأ ء(لمحلا دصقی) ةديسلا هذه یدل

 ىلع ةباجالاب كلذ دعب مق مث «دعب امیف كربخآس :هل سمها ءرعش
 نکلو «ةلئسألا نم عنام ال هنأ همهفت نأ كيلعو .تالژاستلا هذه

 (*) .ةلئسالل ةبسانم تاقوألا لک تسیل

 ىلع اوددش ةيبرتلا ةذتاسأ لج نأ -بألا يزيزع- ظحاللاو

 .مهتلتسا ىلع Ube Yl مدع رطخو لاؤسلا نم لفطلا عنم أطخ

 ةيمهألا نم هنكلو «ةلئسألا ةرثك عم اجعزم رمألا نوكي امبرو

 .ءاكذلاب عتمتي الفط تدرأ اذإ ناکع

de + چ 

CI)ةلجم -ىسيعلا ةميمأ :ضرعو بيرعت ..ايكذ الفط يبرت فيك  
 .68 ددعلا -يدلو
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 مدختسا «هلايخ قناعی كلايخ عد «هتادرفع هشقان cas glwb هملک

 Let يتلا ةيليثمتلا ةقيرطلاب كتقيرط غبصا وأ هتقیرط سفن
 OLS دقل كل هریدقتو همارتحا عم ادبآ اذه یفانتی ال ءلافطألا

 يضر (نيسح لاو نسحلا) هادیفح هیطتمیل هرهظ gt وَ هللا لوسر

 هرهظ قوف مهلمحي وهو هيلع نولخدی ةباحصلا ناکو ءامهنع هللا
 .ظفحت وأ لجخ الب سرفلاک

 مهلاع رابکلا dhe نم فيض لخد اذإ ةذل نودجي لافطألا

 - حصنآ كلذلو «هب نوعتمتسي امب عتمتساو هنوري ام chy «ریغصلا

 .اعتم اينوترك امليف ادهاشت ءاعم آرقت ءايوس ابعلت نأ -بألا يزيزع

 مهل حوبن نآو ءانئانبأ عم ايسفن لصاوتن نأ ىلإ ةجاحب نحنف

 نأ ىلإ -نامزلا اذه يف ةصاخو- ةسام ةجاحب نحن «مهيلإ عمتسنو

 .انئانبأ عم مهافتلاو ةقثلا طابر قثون

 كدادعتساو كبرقب رعشيو امئاد هعم لفطلا Sid امدنعو

 نإ لق وأ قيدصلا بألا ةباثمب هل نوكت «هتلاقم مارتحاو هعامسل

 هتايصوصخو هرارسأب كل حوبيف «بألا قيدصلا :تئش





 رداوب يأ ةجلاعمو كدلو ءاطخآ حبحصت يف كدعاسی حوبلا اذه.

 ةماع سانلاف «هيف ریثأتلا يف كدعاسي هنأ كلذ نم مهألاو «فارحنالل

 .مهنوبحي of نورثأتي

 كعم لصاوتيو كب jh alle يف ارضاح كدجي امدنع كلفطو

Dalga 

 هلاعل كلوخدو «هرغص ذنم كدلو عم ةقادصلا نم رسج ءانبو

 ةعرسب ملعتیو :رابکلا ماع لوحد ق Lad وه ately تسلا
 قبسی الفط هارتف ؛مهفقاومو لاجرلا تافص نم ارثک ةلوهسو

co pasةديج ةيلقع كلتميو . 



 ET كتنبا ىكبت وأ .ترسک هتبعل OY كدلو خرصی امدنع

 نم هفست الو ةنيزحلا امهرعاشم لبقتت نأ بجي ءاهتيمد تدقف

 ةداعسلا قایرت مطحتو عاض دق مهل ةبسلابف ca pla ام رادقم

 نأ انیزح مهدحآ یرت نيح كيلع بجي «نيئناه مهلعجي يذلا

 بضخی ابر كلذك ءاهمرتحتو لب هرعاشم مهفتتو هنزح لبقتت

 دق همون دعوم OV ؛مونلل دلخيو هتبعل كرتي نأ هتبلاط اذإ كنبا

 يرتشيل هيدل لضفملا نوتركلا مليف مامأ نم هعزتنت نأ وأ ناح

 هبضغ رس مهاف كنآ همهفت نأ بجي اضيأ انه ءايرورض ابلط كل

 اذه نأ ملعأ انآ :هل لوقت نأ يف سأب الو .هرعاشم ردقمو .

 :لوقت وأ ءيشلا اذه يف كيلع دمتعأ ينأ ملعت كنكلو «كنزحي

 «ةارابم ةدهاشم وأ لضفملا ,2b كرتأ نأ بحأ ال كلذك انآ

 .اهلجأ نم يحضن نأ بجي ةماه ءايشأ كانه نكلو

 يباجيإ دورم هل نكي مل ناو ىتح هرعاشمل كلبقت درجم طقف

 اهدشريو ءودهب اهعم لماعتيو هرعاشم لبقتي هلعجي لفطلا نم رشابم
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 وأ ارابك- رشبلا نأ تبثت ثادحألا تادهاشمو ممألا براجت نإ»

 ينالقعلا بناجلاو .لوألا ماقملا 2 ةيفطاع تانئاك مه -اراغص

 2. مهفطاوع مههجوت سانلا مظعم ناف اذل ,نظن امم فعضأ مهیف .

 مهلوقعو مهبراجتو ةلماک مهرعاشم لافطألاو ...مهنوئش مظعم

 ریثأتلا ةديدش نوکت ةيفطاعلا لئاسلا ناف ببسلا ادهلو ,ةدودحم

)1( 
« 

 6 .ةيسيئر تالاعفنا 8 هیدل ناسنالا نأ سفنلا ءاملع رکذ دقو

 «زازئمشالا ةتشهدلا .نزحا «فوخلا .بضخلا) :يهو ةيبلس اهنم

 هذه «(بحلاو رورسلا) :امهو نایباجما نالاعفناو «(راعلاو يزخلا

 افيظوت اهفيظوت ناسنإلا عاطتسا اذإ (ةيباجيإلاو ةيبلسلا) تالاعفنالا

 .هتايح ىلع ةبيط راثآب تداع احيحص

 ناسنإلا حبصأ الإو انقوقح كهتنت امدنع دومحم بضغلاف

 تقفز الإو رطخلل ضرعتلا دنع بولطم فوشاو ءاديلب "

 ةدواعمو سفنلا ةعجارمل ةبيط ةصرف نزحلاو «ةالابم الب حاورألا

 «فاشتكالاو لؤاستلل انعفدت ةشهدلاو ءانراكفأ بيترت

 روفنلاو ةسکتنلا رطفلا ةلباقمل لثمألا روعشلا وه زازئمشالاو

 بورشا ىلإ انعفدي يذلا وه هيف ام ىلع راعلاو يزخلاو ءاهنم

 Aall ضرآ ىلإ ةدوعلاو نئاشلا لعفلا نم ا

NYE ا اھا e] 



 .نیشلا tal ءيشلا dl ةدوعلا مدع یلع رارصالاو

 ين كلذکو انسفنآ یدل اهدشرن نأ بجي رعاشلا هذه لک

 نطاوم يف ادیعس هارنف نعاشلا ةيجمهب اوباصی ال یتح انلافطآ

 .حرفلاو روبخا عضوم يف ابئتكمو نزحلا

 .هرعاشم هل حرشن OL ایناثو «هرعاشم مهفن Ob الوآ ىتأتي اذهو

 حمست  ةييرت جاتن اوناک رعاشلا يدلبتمو بولقلا ظالغ نإ

 مهفت ةيمهألا نم OLS dy ءمهرعاشمو مهتالاعفنا مهفتب مه

 .اهدیشرتو اهمارتحاو كنبا رعاشم

 EN سا el oy علل
 جا [I حلا اك ملا اه 8

% ee 
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 Gere (ye ..اوسشع

 .لعفی ال صلخأو Sul نوکی لعفی ام

 الا مکیرآ ام) أدبم دمتعت ةينوعرف ةئيب يف اوئشن نيذلا ءانبألاو

 ىلع ةيبرتلاو قالخألاو عامتجالا ءاملع عمجأ» :يکاوکلا لوقی

 میلعتلا نأو «راقولا عم میلعتلا نم لضفأ ملعتلاو ملعلا نيب ةيرحلا

 وأ ةأفاكملا يف اعمط لصاحلا میلعتلا نم خسرآ لامکلا يف ةبغر نع

 .«سفنلا رجز يف ناديفي املق ةبقاعلاو صاصقلاو «نارقألا نم هريغ

 ءابالا نم LES هجاوي سبل ىلإ رظنلا تفلأ نأ بجي ينآ ريغ

ceilالإ باجحلا يدترأ نأ ديرأ ال وأ .بجحتأ يك باجحلاب  

 ناب عنتقأ ال انآ الثم وأ ؟ةالصلا ةيمهأ ام :نبالا لوقي وأ
 .انعمتجم بساني -هّلا لوسر ثيدح- روكذملا 8
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 .هيذؤي ابهذم هب بهذیس اذه هضفر ناك اذإ ةصاخ «هتمکح

 نيب اريبك ازجاح لفطلا یدل موشنن نأ هیبنتلا بجو كلذلو

 «حومحاو ططشلا نيبو امهقفآ عاستاب بلاطن يذلا هریکفتو هلقع

 ال متسنآو ملعي هللا# نأ موي لوآ نم لفطلا ملعن ob نوکی اذهو

 .[232 :ةرقبلا] *نوملعت

DI Be ع pot و و ee A هيك ey هم هد موم هيلو س gee 
 مهل نوکی نأ اًرْمأ ُهلوُسَرَو هللا ىضق اذإ ةتمْؤُم الو نمْؤُمل ناك امورو

  re:بازحألا] مهرفآ نم 36[.

 , bpىَوَهْلا نع قطني  aيخو الإ و نإ  hoy:مجنلا] 3 4[

 ةينابر اطوطخ كانه نأ هيف سرغن نأ بجي اذه لبقو نکلو

 ءاهاوسو سفنلاو هققرو بلقلاو هررحو لقعلا قلخ نم اهعضو

 رظنلا راصق مهوت نو راكتبالاو عادبإلل ادييقت تسيل طوطخلا هذه
 «قيرطلا ةمالس -هلل دبعك- كل لفكت طوطخ اهنكلو «هوددرو اذه

 .لالضلاو حونمبا نم كعتمو

 ةمكح لفطلا ملعی ن نأ سأب ال :بطق دمحم ريبكلا انذاتسآ لوقي

a es Aad A 



 ىلع ترقتسا دق اهلك ضرالا ةربخ نوکت نيح لمعلا امف الاو

 نع هزجعت ةدودحا هتربخ OV هب منتقم ريغ لفطلا نکلو «نیعم رمأ

 !؟هيف ةمكحلا كاردإ

 هنأ انتربخو انيعوب نحن ملعن يذلا مزاللا يرورضلا رمألا كرتن

 ثدحيو «هکرتن ..ققحم ررض هب نايتإلا مدع نأو «مزالو يرورض

 ٠ !!؟ادبأ هب عنتقي ال دقو «دعب هب عنتقي مل لفطلا oF ؛ررضلا

 یلع- ةرضحتلا لودلا يف بابشلا oll Al تأشن نيأ نمو

 لشلاو ميقلاب (اوعنتقي (D مهنأ نم الإ -ةشيدحلا ةيلهاجلا قيرط

 مل مث ءاوعنتقي ىتح مهنأشو مهژابآ مهكرتف «ئدابملاو قالخألاو

 .اوعنتقي ىتح ةيرشبلا راظتنا لوطيسو ءةظحللا ىتح اوعنتقي

 ةعاط هللا ةعاط ىلع ءادتبا موقيل ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم نإ

 عنتقا ءاوسو «ملعي مل مآ ةمكحلا ناسنالا ملع ءاوس «تابخإو ميلست

 .عنتقي مل مأ هلقع اهب
 ملع اذإ ىتح ؟اذال :لأسي نأ -هبجاو نم لب- ملسملا قح نمف

 دقف الاو ةعاطلا تبجوو لاؤسلا ىهتنا دقف هلوسرو هللا رمأ هنأ
D ouy! 



 ةايحلا تاراهم هلع

 سمألا تايلامك تحبصأو ةدالا تغط «تناك امك دعت ل ةايحلا

 نم ىندألا دحلل جاتحي ال شيعلا بسك راصو «مویلا تارورض

 اهعنصيو ءاهدجو اذإ ةصرفلا صنتقي Lely انهذ جاتحي لب تاراهلا

 .اهدجي مل نإ

 ةءارقلا تاراهم مهئانبآ ميلعتب نوفتكي ال مهزع مايأ برعلا ناك

 نوجاتحي يتلا ةايحلا تاراهم مهميلعت ىلإ دنمي لب ؛طقف ةباتكلاو

 لبق ةحابسلا مهملع» :هينب بدؤمل جاجحلا OLAS نمو ءاهيلإ

 .«مهنع حبسي نم نودجي الو .مهنع بتكي نم نودجي مهنإف «ةباتكلا

 مكدالوأ اوملع» :مهل لوقي ماشلا لهأل te باطخلا نب رمع بتكو

 يف ازيم ناك تاراهلا هذه نقتم نأل .«ةيسورفلاو يمرلاو ةحابسلا

 .هموق

 ةيمهأ اهل راص يتلا تاراهملا ضعب ةيمنت بجو مويلاو

 ۱ :تاراهلا هذه نمو رصاعلا انعقاو 2

 ىلع هبيجت الف «لالدتسالاو لیختلاو جاتنتسالا تاراهم ©

 Pee ىلإ لصوتلا يف هدعاسو هشقان لب ةرشابم هتلئسأ
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 نم لقت ال ؟هبرشن يذلا ءاملا يتأي نيأ نم :كدلو كل لاق اذإ

 نم :كل لاق ناف ؟تنأ نظت اذام :هل لق لب ءرهنلا نم وأ روبنصلا

 .ةحيحصلا ةباجإلا ىلإ ةوطخ ةوطخ هذخو ؟فيك :هل لق «طئاحلا

 يتلا يه نبالل اهيطعن يتلا ةمولعلا نأ ليختن امدنع ئطخن نحن

 وه هیمنیو هدعاسي ام نأ حيحصلاو «هکرادم عاستا ىلع دعاسث

 :نياتشنيآ لوقي كلذلو ءةمولعلا كلت ىلإ لصوتلل لقعلا لامعإ
 .«ملعلا نم ةوق مظعأ ليختلا»

 حرط ةراهم يهو ءانئانبأل اهملعن نأ بجي ىرخأ ةراهم ٩
 نأ ديرأ ال :كل لاق اذإ ىنعمب يباجمالا ريكفتلاو لئادبلا

 نأ كديرأ .كلذ دعبو انسح :هل لق ةسردلا ىلإ بهذآ

 .لئادب ينطعت

Wisهل لق «ةيتايحلا تانراقملا ىلإ هرظن تفلا : BUنالف  

 ذاحش اذهو «عيمجلا همرتحي روهشم بيبط سانلا نم

 ؟دحأ هب أبعي الو لوستي

 نوناق oly ةجيتن ببس لكل نأ كردي نأ يف دلولا دعاسي اذه

 .ةايحلل اجهنم تسيل ظحلا تاطبخو ةفدصلا

 مايقلل baj هل ددحو ةمهمب هيلإ دهعا .دعولاب مازتلالا هملع *

CQ)ةيمهأب هراعشإ مث نمو «هتعباتم ىلع اصيرح نكو ءاهب  
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 ةركاذملل لودج لمعب هيف مکحتیو هتقو ريدي فيك هملع ٩

 .هقیدص ةرايزو «زافلتلا ةدهاشمو بعللا دیعاوم بیترتو

 ibe ىلا رظنلا تاهجو لبقتو :ثیدلا بدآ كلذک م

 .هلاعفأ دودر يف مکحتلاو رومألا ىلإ ةينالقعب رظنلاو ءاهعم

 «حومطلاو قوفتلاو حاجنلا بح نم اهريغو تاراهلا هذه

 لالخ نم وسنت «يعامجلا لمعلاو ريخلا لذبو نيرخآلا ةدعاسمو

 نم ءرملا اهبستكي تاداع ةدالبلاو حومطلاو رشلاو ريخلاف «دوعتلا

 .هب نيطيحملا لبق نم اهتسرام نسح نمو ءاهيلع هدوعت لوط

ie 4:و  
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 بجي لباقلا يف .بألا هكرتي ال نأ بجي يذلا ندیدلا وه اذه

 هتطقس رظتنی هنأكو «هبقاعیو هقرحيس هللا نأ نم لفطلا فوخن ال نأ

 تالاح يف الإ- انفلسأ امك لفطلل بسانم ريغ بيهرتلا نإ .هترثعو

 يكل ؛العو لج هللا بح ىلع دلولا يبرن نأ ىدجألاو -ةصوصخم

 نوكيو «هنم صالخلا دوي ابجاو تسيلو ةيحور ةعتم هل هتدابع نوكت

 .لوبقو عانتقا نع هللا يصاعم نع هدعب

 بعري ىتح فوخلا طخ ىلع ئكتي نأ بألل زوجي ال»

 رانلاو هباذعو هللا بضغ نع ثيدحلا ةرثكب بجوم ريغب لفطلا
 هب ينابرلا جهنملا 2 ype وه امك- يغبني امنإ .اهتعاشيو

 «بضغلاو اضرلا نيب ةمئادلا ةجوازملا -هلوسر ةنسو هللا باتك

 ال بيغرتلاب ادسبن نأ كلذك يخبنيو .باذعلاو ميعنلاو

 ؛ الوأ ءاجرلا طيخ نم هللاب لفطلا بلق قلعتي ىتح ؛بیهرتلاب
 ىلإ بيهرتلا لصي نأ سأب الو .بحلا ىلإ هرغص 2 جوحا وهف
 موقي نيح هل لاقي نأك ؛رشابم ريغ قيرط نم لفطلا سفن
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 ١ نيذلا نيرخآلا دالوألاك سيل هنأو .ةنجلا هلخديو لمعلا اذه

 ادق نوكنف ..رانلا هللا مهبذعیس نيذلاو «تائيسلا نولمعي

 ةبهرلا هسفن 2 ثدحی ءيفخ فرط نم نكلو باذعلا هل انركذ

 هنس 4 هعزفتف ةرشابم هصخشب طبترت ال اهنكلو ةبولطملا
 5 «يويرت بجوم نودب ةريغصلا

 فلأيو ؛ةنينأمطلا دوعتي هللا بح ىلع یشنی يذلا لفطلاو

 رثألا ينو .ةنيغضلاو دسحلاو دقحلا ضارمأ نم هبلق ئربيو «لكوتلا

 ««يل تنك امك ينبال نك «يملإ» :الئاق هللا اعد مالسلا هيلع دواد نأ

 ؛يل تنك امك يل نكي كنبال لق :دواد اي» نأ هل ىلاعت هللا ىحوأف

 ىلإ هدشرأو رونلا قيرط هفرعو هملع يأ .«كل تنك امك هل نوكأ
 مهأ نم ناك انه نم .ادشرمو انوعو اسينأ هل نكأ داشرلا ليبس

 عرزو «هب مهفيرعتو هللا ىلع هئانبآ ةلالد لوئسملا بألا تابجاو

 .مهبولق يف هتبحم .

 وهو أدبتف ءريغص وهو كدلو عم بألا يزيزع أدبت نأ بجيو
 هل حرشتو «ةليمجلا ديشانألا ضعبو روسلا راصق هميلعتب ةثلاثلا يف

 تلعج ول اذبح ايو طیسب بولسأب ىنسحلا هللا ءامسأ ضعب يناعم
 هل قلخ يذلا وه هللا نأ هربخت «ةعتمم ةصق لالخ نم حرشلا اذه.
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 بادآلاو ةيعدألا هملعتو .امأو نا اار «نيمدقو نيدي

 نم ةروسلا نبالا ظفحي نأ يف ررض الو «ةطاسبو رسيب ةيمالسإلا

 ةقيرطلا هذه ناب اللد عقاولاو براجتلاف ءاهانعم كردي ال نآرقلا

 یسنی ال ريغصلا نهذ يف شقني ام oly ad يف لضفألا يه

 هيف هعضي امل الباق نهذلا يلاخ نوكي نسلا هذه يف لفطلاف ؛ةلوهسب

 .هيبرم

 is نا هما کما Per elias هنارد كنق دلو

 ةلوهسل ارظن ؛ةرکبم نس يف هللا باتك ءشنلا ظیفحت ةيمهآ ىلع
 عيرسلا باعيتسالا ىلع لقعلا ةردقلو ءنسلا هذه يف ظفحلا

 يف ريبك رود هل نآرقلا ظفح نأ ىلع ةساردلا تدكأو .عاجرتسالاو

 نيذلا بالطلا نم 70 نإ ثيح ؛قوفتلاو يملعلا ليصحتلا ةدايز

 ىلع نولصحيو مهتسارد يف نوقوفتم ةركبم نس يف ظفحلا اوءدب

 .تاعماجلاو سرادلا يف ىلوألا زكارملا

 يف هتذخآ -بألا يزيزع- ةعباسلا باب دلو قرط ام اذإو

 صصق ءارشب هيدل ةءارقلا لويم ةيمنت يف تأدبو .دجسلا ىلإ كنيم
 ةطرشأو رتويبمكلا تاناوطسأ ىلإ ةفاضإلاب «ةيمالسإو ةيوبرت

 لخد امنيحو «ةداعسلاو حرملا نم راطإ لخاد اذه لك «دیشانألا

 Ne 5 ةداعإ اهیف متي نس يهو) ةرشاعلا نس كنبا

 جن له



 قرخ ةلواحمو ءاقدصألل اليم اهیف یرنف «يوبرتلاو يلقعلا لفطلا

 ةدايز يف ةلحرلا هذه رمثتسن نأ بجیف «(يرسألا ماظنلاو طابضنالا

 ةمظعب هفيرعتو هتشقانمو هعم جورخلاب لفطلا یدل يناميإلا يعولا

 هرضت ال هل انتیصعم نأ امك هديزت ال هل انتعاط oly «هتردقو هللا

 هل لصون نأ ةمهب لواحنو هفطعو هتجرلو هل ةجاح يف نیذلا نحنو

 هسفنو ناطیشلا عم هتکرعم يه اهیف رصتنی نأ نكمي ةكرعم مظعأ نأ
 ةحارو هنع هللا اضر وه هققحي نأ نكي بسكم مظعأو «ةرامألا

 ىلإ ردابتي دق يذلا سبللا ضعب هل حضون نأ بجي كلذك «هریمض

 ةمعنلا يف لفري بنذملا رخآو ىلتبم نمؤملا انالف نأ نم ريغصلا هنهذ

obهفرعنو «ءالتبالا ةفسلف هل طسبن  obيلتبي امك ريخلاب يلتبي هللا  

 .رسيلاب معني امك ةدشلاب معنيو رشلاب

 يف كدلو يف اهتعرز يتلا ميلاعتلا ob بألا يزيزع كنئمطأو

 ةلحرم نم لعجتو «ةمداقلا لحارملا كيلع لهستس لوألا ایم
 نینس لمجأ نیبرلا مظعم سأر يف اعادص لکشت یتلاو ةقهارلا

 .كدلو نيبو thy براقتلل



 هعم لماعتلاو ءالعو لج هللا نم ةبه بوهولا يكذلا لفطلا نإ

 ىلإ قرطتن نأ لبقو «هتبهوم عیضت ال یتح ةصاخ ةقيرط ىلإ جاتحي

 :نیرمال هونآ نأ بحآ بوهولا عم لماعتلل ىلثملا ةقيرطلا

 الا ءلفطلا قوضت ىلع ايباجيإ ارشوم لثمت تناك نإو ةسردلا :الوا

 يف اريثك اهب ًابعی ال ةيبرتلا ءاملع نم ليلق ريغ ددع ىدل اهنأ

 ريوطتل ةلودلا ريزو) يفيظولا هامسمو ءاكذلل ريزو نييعت

 سيول وتربلأ» همساو ريزولا اذه هب قطن امم ناكو «(ءاكذلا

 ماظنلا ناو «ةبسانملا ةيبرتلاب اهقلخ نکه ةيرقبعلا نإ :«وداشام

 .ءايكذأ نونوكي فيك لافطألا مّلعُي ال يلاحلا يميلعتلا

 عاستا نأو «ةبهوم عورشم وه مفط لك نأ ملعن نأ بجي :ايناث

 «عستت ةبهولا ةرئاد لعج ةيناسنإلاو ةيعامتجالاو ةينوكلا مولعلا

 ظنلا تفلت نكت مل ىتلا بهاوملا ىلإ ربكأ ةرظنب رظنن انلعجو

 مف cio علك



 اغ يتلا تامسلا ضعب نوصتخلا ددع دقو اذه

 :اهنم بوهولا وأ يرقبعلا لفطلا ىلع رهظت

 ةنراقم مالكلاب اًركبم ءدبلاو «ةبكرم ةلمجل لفطلا ءانب

 .هنارقأب

 .ةبسانم فورظ طسو ملعتلا ةلوهس

 .ةيفاكو ةعنقم تاباجإ ىلع لوصحلا مدع نم لفطلا ءايتسا

 لبق ةءارقلل رکبلا حضنلا وأ ةركبملا ةءارقلا ىلع ةردقلا

 .هنارقأ

 .ليصافتلل ةظحالم ةوقو ةيوق ةركاذ كالتما

e — bU 

 .رظنلل تفال يقطنم لكشب ریکفتلا

 .ةبوعصب لاثتمالا مدعل لصت امبرو «ةيلالقتسالا

 .ةديدجلا عاضوألا عم فیکتلاو ةنورلا

 ليلحتلاو بيكرتلاو كفلا ىلع دنتست يتلا باعلألا ةسرام

 .ظحلا ىلع دنتست يتلا OY مادختسا نم رثكأ طبرلاو

 .ةدقعملا ةيبيكرتلا باعلألا عم لماعتلا ىلع ile ةردق ءادبإ

 .هب متهي لاجم يف ةليوط ةرتفل لمعلا
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 .راسيلاو نيميلا نيب ركبملا زييمتلا ©

 تقولاو مجحلاو سایقلاو «ةيببسلا ميهافمل ركبم كاردإ ب

 .ميهافملا هذه اًمدختسم ءايشألا ةنراقمو

oتاهاجتالا ديدحت ىلع ةردقلاو «ةيوق ةيناكم ةركاذ كالتما  

 .ةقدب

oنيرشعلاو ةرشعلا قوف دادعأل رکبلا دعلا . 

 .رکبم تقوب ةطيسبلا ةيباسحلا لئاسلا لح ©

 ةيباجيالا ةيسفنلا تافصلا نم ددع دجوی کل دک

 الوأ اهنم رکذن قوفتلاو بوهولا اهیف كرتشي يتلا ةيبلسلاو
 :ةيباجيإلا تافصلا

 .هرعاشمو هراکفآ نع ریبعتلا يف ةراهم 9

 .لامعأ نم هنم بلطي امل عيرسلا زاجنإلا »

eريمضو ةيانعب لمعلا . 

 ءارو امئاد ىعسسلاو «فاشكتسالاو ملعتلا بح ۰

 باستكاو هلوح رودي ام ةظحالم ةقدو «تامولعملا

 .تاظحالملا هذه نم تاربخلا

 .مهقوقح مارتحاو نيرخآلا رعاشم مارتحال ةيساسحلا ه

2 



 .هئارآب اهل هؤارثإو تاسفانلا يف كارتشالا *

 تالکشلا وأ رهاوظلا طبرت قلا تاقالعلا كاردإو ةعرس «

 .اهیف رثؤت يتلا لماوعلا وأ ءاهبابسأب

 باستكاو «ةءارقلا تاراهم مادختسا ىلع ةقئافلا ةردقلا

 حرملا نم وج قلخ يف ماهسإلل ةديدج تامولعمو فراعم
 .نيرخآلا داعسإو ةجهبلاو

 :اهنم :ةيبلسلا ةيسفنلا صئاصخلا نم ددعل ةفاضإلاب اذه

Oاهيف كرتشي قلا تاشقانملا يف مكحتلل رارصإب يعسلا . 

 هلمع يف یرخآ ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا يف ائایحا ربصلا ةلق
 .هتطشنأو

 ساسأ ىلع ةمئاق ريغ ةريبك تاظحالم ركذب روهتلا ةيناكمإ
 .ةربخلاو تامولعملا نم ميلس

 ةيعامتجالا ةطشنألا باسح ىلع ةءارقلا ليضفت لامتحا

 .نيرخآلا عم لعافتلاو «ىرخألا

 .ريياعملا وأ تاميلعتلاو دعاوقلاو مظنلا زواجت وأ ةضراعم

 E هزواج وأ قطنملا بايغ ةجيتن تاطايحإ نم ةاناعملا

 .ةيمويلا ةايحلا ةسرام



 .هابتنالاو زیکرتلا نيبو هنیب لوحتو هب طیحا عقاولا نع

 .هب امل ةقالع ال

 وأ دعاوق حرش يف ةلاطالاو رارکتلا ببسب UL روعشلا

 .حرطا وأ ISS درس d دودحلا زواجت

 .هسفن لمعلا ىلع

 .تایاوما وأ ءايشألاب مامتهالا دقف ةعرس

 .طخلا ةءادرو ءاجملا 5 ءاطخأ

 لمع نم لاقتنالا لثم «ةدئاز ةيكرح ةطشنأ يف جامدنالا

 هتاقاطل سفنتمل داقتفالا نيح ةصاخ ءرخآل لمتكم ريغ

 .ىلاعلا هءاكذ ىدحتتو هتامامتهاب لصتت لامعآ 5 ةيلاعلا

 .قلقلاو مونلا بارطضا نم ةاناعملا

 وأ ةيعامتجا ةلزع نم هيلع بترتي امو رورغلاب ساسحإلا
 1 .ةطيسب لامعآ يف لشفلل يدوي نواهت



 تامسلا هذه هيف رفوتت نم لك سيل هنأ ملعن نأ بجيو اذه

 اذلو .بوهوم ريغ تافصلا هيلع قبطنت مل نم لك سيلو «اًبوهوم

 دوجو ةيناكمإل ةراشإ درجم تافصلا هذه ربتعن نأ رمألا اذه يف انينعي

 سرغو لب ؛اهنم ديزملا فاشتكال ىعسنو اهدهعتب عرسنل ةبهوم
 © لا ءادألا رامثإل هسرغ اننکی ام ضعب

 نكي لفطلا یدل ةيرقبعلا نأ -بألا يزيزع- ملعت نأ بجيو
 عادبالا ىلع لفطلا ةردقو قیانعلاب اهدهعتت مل اذإ ائيش يواست ال نأ

 دنع ردحنتو «ةعبارلا يف اهجوأ غلبتو هرمع نم ةثلاثلا يف دادزت

 يف عادبإلا نع دعبلاو ةيديلقتلا نيقلتلا ةقيرطل ارظن ؛ةسردلا هلوخد
 .ةيئادتبالا انسرادم

 مومه كردي (حتافلا دمحم) يرقبعلا ناطلسلا ناك دقو

 ءاينغألا دالوأ اهيف ملعتي نيبوهوملل ةسردم ءاشنإب رمأف «نيبوهوملا
 ءاكذلاو ةهابنلا ناك مهوخد رايعمو ءاوس دح ىلع ءارقفلاو

 .نيديدشلا

 ىأر «ةدئاز نب نعم» نأ يبرعلا انثارت يف تأرق ام be نمو

 هتجوز نإ ىتح هنم هبرقف «ينابيشلا ديزي هيخأ نبا نم اغوبن

 LA لاقف دئازلا مامتهالا اذهب ىلوأ هءانبأ نأو .كلذ ىلع هتبتاع

 يل عدا «مالغ اي :لاق ةرخأتم ةعاس by «ةليللا هذه يف كي أس



 عدا مالغ اي :لاق مث مونلا بايث مهیلع مهعيمج هيلع اولبقأف «يئانبأ

 رمأل الإ ةعاسلا هذه يف ىنبلطت ال تلق ىنإ :لاق ؟ةئيملا هذه ام

 .للج

 .كرذع ىل نيبت دق :هتجوز تلاقف

 نم هئاكذ ةيمنتل همزلي ام ريفوتو هميدقتو بوهوملا لفطلا ةياعرف

 يزيزع- رظناو .ادج ماه ءيش رتويبمك تاناوطسأو باعلأو بتک

 :لوقي مالسالا ءاملع رابك نم وهو «يروثلا نايفس ىلإ -بألا

 اي :يل لوقتو ملعلا تاقلح يف ينسلجت ةرشاعلا يف انأو يمأ تناك

 .لزغلاب كلوعأ انأو ءاملعلا ءالؤه لثم نك «نايفس

 ءادغ هيكاحت كنإف خيشلا ىلإ رظنا :يدلاو يل لاقف ءسعنأ تنكو

 .ناك دقو



 اسلا هئاطخ \ نع



clam 
 كلفط عم لماعتلا يف بألا يزيزع ك دعاست ایاصو 10 هدهو

Gad gt : 

 زاغلألا لحو ءاکذلا باعلاب بعلي نأ ىلع لفطلا میجشت - ]

 ..ءایشالا نيب تاقالعلا كارداو

 رایتخا ىلع هتدعاسمو «بتكلل ةديجلا ةءارقلا هميلعت -2

 .يلقعلا هاوتسم ىقرت ىتلا ةّيملعلاو ةّيركفلا بتكلا

 ..ةجيتن ىلإ لوصولا يف قفخأ املك ةلواحا راركت هميلعت -3

 ىلإ لصي عوقولاو رّثعَتلا لالخ نم يشملا ملعت امك هنإف

 .ةفلتخملا براجتلا راركت لالخ نم ةديج جئاتن

 ةكيهتو «فنعلا مالفأو تارجاشملاو ءاضوضلا نع هداعبإ -4

 .عادبالاو ریکفتلل ةبسانلا ةئيبلا

 ىلع هدعاست قلا تاودألاو ةّيلوألا داولا نم تاّيمك رفوت -5

 .اهیلا ةجاحلا دنع ءایش الا ضعب عنص

 ضعب ثودح عقوتو «جاتنتسالاو يقطنلا ليلحُتلا هديوعت -6

 .ةزهاجلا تایطعلا لمأت ىلع ely رومألا

 ثادحألا ميوقت ىلع هبيردتو ءيعوضوملا ريكفتلا هميلعت -7
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 اتنأبو ءاهيلإ لصو يتلا جئاتلاب نوطبتغم Lib هراعشإ -8

 .هتامامتهاو هتاعورشم يف هل نودناسم

 نایتفلا ضعب عم ةّيوق تاقالع ةماقإ ىلع هعیجشت -9

 .نيبوهوملاو نیقوفتلا نيحلاصلا

 ليومت يف هتدعاسمو «ايلعلا هتاسارد لامكإ ىلع هتدعاسم -0

 D .اهيرجي يتلا ثوحبلا

 :ةنيدح ةسارد

 رایتخاب نیثحابلا نم قیرفو Bloom .د ماق cole ريغ ثح يف

 «تالاج ةتس يف ةنس 35 نس لبق ةيلاع تازاجنإ تاذ ةيصخش 5

 ؛تحنلاو «ونايبلاو lac ملعو .ةيثحبلا تایضایرلا :يه

 معهعم ةيصخش تالباقم لمعب اوماقو .سنتلاو ءةيبلوألا ةحابسلاو

 تارثولاو مهتافص ىلع فرعتلل ؛مهیسردم ضعبو مهیدلاو عمو .

 ةرثؤم ا ةجيتنلاو .ملعتلا لحارمو بیردتلاو ءاهل اوضرعت يتلا ةيئيبلا

 ضعبو ةرسألل لاعفلا رودلا وه Bloom روتکد اهيلإ لصوت يلا

 نأ يف بابشلا ءالؤه ةدعاسم يف قافرلا ةعاج انايحأو «نيسردملا

 .نییلاع اموجن اونوكي

 فورظلاو نيدلاولا ةدعاسم رفاوت الول هنأ ثحبلا دكأو»



 اذهل اولصي نل ol s 10 نع ديزي یدم ىلع ملعتلل ةدعاسلا

 ءالوه يف ترهظ دق ةبهولا نأ عقوتی ناك ثحبلاو یوتسلا

 نکل ءاجضن اهديزيل ةبهولا هذه ةياعرلاو دهعتلا ءاج مث «لاطبألا

 یتآ داشرالاو عیجشتلا نأ دجو دقف ؛كلذ سکع ust هنأ شهدلا

 يف اوئشن لاطبألا ءالؤهف !لفطلا ةبهوم كلذ دعب ترهظ مث «الوآ

 زورب مدع مغر ءاهيف اوعرب يتلا تالاجا هذهب نادلاولا متهي تويب

 مهتدالو ذنم نوطاح ونایبلا وفزاعف «تالاجلا هذه يف نیدلاولا دحأ

 ةطشنلا ةسراعو ءالا ىلإ لوزتلا ىلع اوداتعا نوحابسلاو «یقیسولاب

 ةلئسالا نوحرطی اوناک نویضایرلاو .تاونس 4 :3 نس ذنم «ةيئاملا

 Bloom .د حضویو .ةيقطنم تاقالع يف تاباجالا طبر نولواحمو

 يبرلا داشر نکلو «لافطالا یدل ةيداع تافصلا هذه لك نأ

 ۱ D «ةعرسب ةراهلا ملعت ىلع هادعاس همیلعتو يعاولا

 رودلا ىلع دیکأتلا وه ةثيدحلا ةساردلا هذه هديفت ام مهأو

 يك هليهأتو ءلفطلا ومن يف ةيلزنملا ةئيبلاو نادلاولا هبعلي يذلا زرابلا

 .هطيحم يف ازيمتمو ازراب امجن حبصي

de )1(58-ددعلا -ةيتيوكلا يدلو . 



 هیتآ امدنع تنك ؛يبأل هللا رفغ :ةرم تاذ یئاقدصا دحآ ىل لاق

 :الئاس ينردابي OLS ةيلاعلا تاجردلا اهتزت Bl يتداهشب احرف
 عاضأو ينخبو مهنم لقأ يتاجرد تناك اذإف ؟نالفو نالف لعف اذامو

 -يقيدصل مالكلاو- ارس كيفخأ الو «قوفتلاو حاجنلا ةحرف يلع

 «نیقوضتلا يئانرقل دسحلاو ضغبلا نم ائيش يسفن يف عرز اذه نأ

 .يتحرف ينم اوقرس مهنأب ساسحإ يدل دلوتو

T نر( 4) } 
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 رظنا :هعماسم ىلع ررکتو «هريغب كنبا نراقت نأ ءيش ءوسآ نإ :لوقأو

 لثمألا بولسألا وه اذه ..معن هسفنب كدلو نراقت نأ بجي لب

 .هنواهت وأ athe لاح ةروصلا هذهب هنراقو [cisle ةروص

 تارستفب هرکذو هنراق ةرتف يف يساردلا هاوتسم یندت اذإ الثمف

 مك ELL هرکذ هب كربخي نأ بجي ناك ائيش كنع ىفخأ اذإ .هحاجن

 ةلزو ةطقس نواهتلا وأ أطخلا ob هملع .هتحارص ىلع تينثأ

 .اروف اهعدي نأ بجيو هعبط نم تسيلو «هنم ةعقوتم تسيل

 :هل لق

 اذهب كسالم خستت فيك «كقفاظنب فورعم انمئاد تنأ

 .نالف ةفاظنل رظنا :نم الدب ؟لكشلا

yاطخ كانه «ةيقيقح ا كتاجرد ىه تاجردلا هذه نأ دقتعأ  

 .كنم رطشآ هنإ «هقوفتو نالف تاجردل رظنا :نم الدب ..ام

 FAL نورعشیو فنراقلا بولسأ نوغيستسي ال ةماع رشبلا نإ
 اار نولشاف مه مک dod مهرکذی نآ

 oo مهلخادب تبنت ةرمتسملا تانراقملاف «ريغصلل ةبسنلابو

 | .نیرخآالا تاحاجن نم دسحلا -رارکتلا
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۳ 
 / ةلمهملا ةماهلا تاونسلا

 OY كلذو ؛ناسنا لك ةايح يف لوألا تسلا تاونسلا يه

 نم رثک نظی ىتلا تاونسلا هذه لالخ نوکتت هيدل ةضيرعلا طوطخلا

 ةيبرتلا ءاملع یدل عامجإ هبش كانهو .بسحو بعل نینس اهنآ ءابالا
 طوطخلا یشنت ىتلا يه (ةسردلا لبق نوکت ىتلا) نینسلا هذه نأ

 نإ لب ؛هتايح ةيقب ىلع افالظب يقلت يتلاو لفطلا ةيسفن يف ةقيمعلا
 يف مهألا يه ىلوألا ثالثلا تاونسلا لعج نم نييوبرتلا نم كانه

 - ىلوألا ثالثلا تاونسلا» :راكب ميركلا دبع .د لوقي «لفطلا ةايح

 ناث داليم يه -كاردإ مدعو وهلو بعل ةرتف نوريثكلا اهنظي يتلا
 يذلا «يعامتجالا كولسلا سسأو حمالم لكشتت اهيفو «ناسنإلل

 لا لاوط اتباث لظی

 هنأ درافراه ةعماج نم (Feleton Earls) زلريإ نوتلیف یریو

 ةيركفلا رطألا نوکت هرمع نم ةعبارلا ةنسلل لفطلا لامكإ عم
 اهیف لیدبتلاو رییغتلا شماه نآو «تنوكت دق هل ةيلقعلا تاطابترالاو

 SAF ملعتلل یمظعلا ةيبلاغلا نأ مغرو .اریبک نوکی نل البقتسم

 ىنبي يتلا غامدلل ةيساسالاو ةيتحتلا ینبلا ناف عبارلا نس دعب

SO 3تاهمالا نوکت اذکم (1) . 



 Lend gly رطا af كلذ یو «تنوکت دق نوکت ملعتلا اهیلع

 يف لفطلا ةايح ىلع یوقآ رثآ اه نوکیس ةعبارلا نس لبق نوکتت يتلا
 افلا

 و «لفطلا سفن يف رمي لاعفنا لك نأ ملعن نأ بجو كلذل

 ملأ وأ جاعزنا وأ فوخ ةبرجت وأ اضرو رورس ةبرجت- اهضوخي ةبرجت

 -لفطلا سفن- ةحفصلا كلت يف اهطخ طخت وأ اهناكم رفحت -قلق وأ

 ةبرجتلا مكارت ةجيتن حضاو زراب طخ ةياهنلا يف اهيف نوكتي ىتح

 © .لاعفنالا مكارتو

 نأب ديفت ةروطخو ةيمهأ رمألا ديزت ةيبرغ ةسارد كانه نإ لب

 بلغّتلا لواحي وهو هرمع نم ةنس 40 ىلإ 30 نم يضقي ناسنإلا

 2 ةئّيس ميهافمو ةئطاخ تاعابطناو تالكشم نم لمح ام ىلع

 .هرمع نم ىلوألا سمخلا تاوئسلا

 زيمت ال بأك كلعجت لفطلا ىدل ةطيسبلا ريبعتلا لئاسو نإ

 يه نسلا هذه يف كدلو عم كلماعت ةقيرط نأ نآلا ملعت نأ بجي

allهتيصخش حمالم اهساسآ ىلع ددحتي . 

 نأ بجي «لبقتسملا لجر وه مويلا لفط نإ» :يرموكتنوم لوقي

 .د -يعادبإلا ريكفتلاو انلافطأ (1)

 .ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم (2)
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 ةيصخشلا یتبرجت نإ ..ريخلا هيف ام ىلإ نيرخآلا يف رثؤي نأ بسانلا
 يف سرغي نأ بجي ةيجسلا ءانبل سسألا نأب داقتعالا ىلع ینلمحت

 .«هرمع نم ةسداسلا يف حبصي امدنع لفطلا

 هب لخدتو ريغص وهو ريبزلا ذخأت ةيفص ةديسلا تناك دقو

 يف هدحو هكرتت تناكو ..اهباهي الو اهدوعتي يك ةملظملا نكامألا

 دقو ريغص ىتف دعب وهو هانيأر نإ بجع ال اذلو هعجشتو مالظلا
 وهو ؛هفيس ارهاش BE هللا لوسرل ىتأ دقو اهتيادب يف ةوعدلا تناك

 ؟كل ام :هلأسي of BE هللا لوسر اعد ام

 ؟اذام اعناص

 .لجو زع هللا ليبس يف لس فيس لوأ فيسلا كلذ ناكو هفیسلو "

 -ريغص دعب انأو- ينممعت يمأ تناك :لوقيف كلام مامإلا امآ

 .هملع لبق هبدأ نم ملعتف ةعيبر ىلإ بهذا :يل لوقتو

 يف ةيمالسإ ةوعد ربكأ بحاص انبلا نسح ددجملا مامإلا اذهو

 .هتيصخش oly يف ةيحورلا ةيبرتلا رثأ نع ادم لوقي نيرشعلا نرقلا

 انيلع ضرسعی انوخأ ناكو :لفط وهو هيف تعرز اهنأ فيكي
tsريسقلا ةملظو ءاهيلإ انريصمب انركذيو ةحوتفملا ووت  



 ةرارحو عوشخ يف ةبوتلا ددجن مث «هعم يكبنف يكبيو هتشحوو
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 .مزعو مدنو بيجع راضحتساو

 لمعن مل اذإ مهسفنآ يف كرحتت ةرابج ةقاط راغصلا انئانبأ يف نإ

 .خيشتو لبذت اهيف ةيباجيإلا حور ثبو اهطيشنت ىلع

 نم مكو ءاهب ينتعي نم دجت مل اهنأل تلتق بهاوم نم مكو

 اهنال لتاقلا قيتورلا تولسألاب شیعت ناب تضترا لوقعلا

 حمست الو روطتت ال ةديلب لوقعب اهتایح لبتقم يف تمدطصا

 .!! روطتلاب

 .ةيعادلاو ةوعدلا تارکذم (1)



 هزيمت بابسآ مهأ نم هسفنب ءرلا ةقث نأ ىلع لقاع كشي ال

 ريغ صخش وه ةقثلا عزعزم Ley صخش لك oly «ةايحلا يف هقوفتو

 ىلع یضرلا فوخلاو «نارمتسلا بینأتلاو رجزلاف «هتاذل ءرلا

 نيب أشني يذلا قاقشلاو «هنارقآ نيبو هنيب ةرمتسملا تانراقملاو «لفطلا

 نم يسفن وأ يندب ءادتعاک ةمدصل لفطلا ضرعتو «مألاو بألا

aleال دق يلخاد خرشب هبيصيو «هسفنب لفطلا ةقث ىلع رثؤي نأ  

 .ادبآ لمدني

 رهظی يذلا راوحلاو ءاهب مايقلا ىلع هتردق بسح ةريبكلا وأ ةطيسبلا

 ىلع هدعاسيو هسفنب هتقث نم ديزي همالحأو هركفو هلقعل انمارتحا

 .رارقلا ذاختاو ةيلوئسملا لمحتك ؛ةمهم تاراهم ةيمنت

 رابكلا ملع يذلا مالسلاو ةالصلا هيلع sil يبن اذهو

 مارتحالاو ةقثلا لفطلا يف عرزي «ةبيط اسوفن ع ئشنأو و
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 یدما لوسر  BEنعو «مالغ هنيمي نعو «هنم برشف بارشب ىتأ

 لاقف) «؟ءالؤه يطعأ نأ يل نذأتأ» :مالغلل لاقف «خايشأ هراسي

 الإ ينلا نم ناك امف (ادحآ كنم ييصنب رثؤأ ال هللاو ءال :مالغلا

 .يراخبلا حيحص يف ثيدحلاو «بارشلا هاطعأ نأ

 اناذنتسا سيلو ءايبص نذأتسي هللا لوسر «بألا يزيزع رظنا

 ام سكع اهنأ مغر لفطلا ةبغر ىلع BE هلوزن ot ايلعف لب ايلكش

 اذه نإ لب «هللا لوسر رمآ فلاخ دق ىبصلا نإ دحأ لوقي الو ديري

 نع لزانتي نل هنأ ديب ءبارشلا يف هقح نع لزانتي دق بيرألا مالغلا

 رثؤأ ال هللاو» :هلوقب هانع ام اذهو میرکلا انلوسر ةفش عضوم

 .«ادحأ كنم ییصنب

 ةقثلا عرزن فيك میرکلا انلوسر هيف انملعی رخآ لاثم اذهو

 اعیبر رشع ةتسلا اذ دیز نب ةماسآ لسري هارنف هانئانبآ سفن يف

 «شيجلا جرخي نأ لبق BE تامو «مورلا وزغ هفده شیحب ادئاق

 يزيزع برغألاو .«ةماسأ شیج اوذفنأ» هتافو لبق هلاق ام ناکف

 مهنم OLS ةباحص كانه ناك شيجلا اذه يف نأ بألا

 هه ركب وبأ ذفن BE ينلا تام امدنعو هلن باطخلا نب رمع



 ةفيلخ .«لعفاف هب نیعتسأو هريشتسأف رمعل نذأت of تيآر

 هل كرتي نأ اعيبر رشع ةتسلا اذ نذآتسی نيتسلا غلب يذلا نيملسملا

 ريس نم عمسن نأ كلذ دعب بألا يزيزع بجع الف .دونبا دحأ

 لقعلا هقدصي ال ام مهسفنأب مهتقث نعو .باجعلا بجعلا ءالؤه

 قوبنلا طخ نوجهتتي ءانبأ اندرأ اذإ ةيبرتلا نوکت اذكهو «دودحلا

 BIL ةلاسرلا میلاعتب نومعنیو

ae 2 aie 

 ةماستبالا ةلجم یدتنم
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 WAG ناسنالا اهب فصتي يتلا تاداعلا مهآ يه ةءارقلا

 ةءارقلاو «ةفرعملا قیرط كلسي نأ دارآ نمل ىلوألا ةباوبلا يهو

 ءاههركي نم كانهو اهاوهي نم كانهف ؛عمسن امك ةياوه تسيل

 ىلع تلزن ةيآ لوأ نأ ليلدلاو ءةمألا هذه جهنم يه لب

 OF نيأ نکلو «(أرقا) تناك Mey لج هبر نم HE هللا لوسر

 ممالا ةمظنم اهترشن ةيزخ ةيئاصحإ يفف !؟حهنلا اذه نم

 نأ ىلإ تراشآ (وکسنویلا) ةفاقثلاو مولعلاو ةيبرتلل ةدحتلا

 .درفلل ةنسلا يف قئاقد 6 يبرعلا ملاعلا يف ةءارقلا طسوتم

 انعاضوأ نکلو «راعلا اذه ىلع ابسانم اقیلعت دجآ الو

 ةفرعلا تالاج يف انجاتنإ ةلاحضو «ضرألا ممآ طسو ةئيسلا

 يتلا ةطرفلا ةيفاقثلا ةيمألا هذه يعيبط جاتن ةينقتلاو ةيناسنالا

 .!!اهب عتمتن

 ؛لفطلا يف ةءارقلا ةميق سرغ ةيمهآ ىلإ هبنن نأ بجو اذل

 ءاهبح ىلع بش هرغص يف لفطلا اهسرام of tole ةءارقناف ۱

 راصو «هربک يف اهلقثتسا اهيلع دوعتی لو تلمه ۱



 كدلول ةءارقلا ةيمهآ ىلع -بالا يزيزع- ددشآ انه نم

 ءارشف «هیدل ةءارقلا ةداع نیوکت ىلع -تدرآ نإ- رداق تنأف

 ةوطخلا اهتءارق ىلع هتدعاسمو ca اهتءارقو ةليمجلا صصقلا

 نأ راجنلا لولغز روتکدلا ذاتسألا ريبكلا انخیش رکذیو .ىلوألا

 -ماعطلا ءانثآ -G مهرغص يف هتوخالو هل مدقي ناك هدلاو

 وهو غ فقاولاو صصقلا نم رثکلاو ةيوبنلا ةربسلا

 مهدلاو بولسأب اوعتمتسیل ماعطلا تقو نورظتنی مهلعج ام

 يتلاو مونلا لبق ةياكح كلذکو .ةميقلا تامولعلاو «باذجلا

 نمف ؛لفطلا ةايح يف ىربك ةيمهآ ام زافلتلا رصع يف تلمهآ

 Lef ةصاخو ءاهديرن يتلا یدابلاو میقلا عرز اننكمي اهالخ

 انیرتشا اذإف «مونلا ءانثآ هخ يف تبثتو هترکاذ يف ةخسار لظت

de potلبق هل اهيكحن ةصق ةليل لكل انلعجو صصقلا نم  

 صصقلا كلت لفطلا بحي oF ةاعدم كلذ ناك مونلا

 لفطلا نيع اهيلع عقت تيبلا يف ةبتكم دوجو كلذک .اهاوهيو

 كنبا كاري نأ هلك اذه نم مهألاو كلذک ماه رمأ هتأشن ذنم

 ًارقت تنأو ليمجلا نمو ءاهتيمهأو ةءارقلا:ةميق رعشتسيف ءأرقت



 ةعتملا ىلع يوتحي يذلا باتکلا بحي هلعجیس اذهف «كوتل

 .ةراثإلاو

 -بألا يزيزع- اهتفرعم بجي يتلاو ةماما ءايشألا نمو
 نم ريثك .ةذللاو ةعتلا هأرقي اميف دجي مل اذإ أرقي نل لفطلا نأ

 ةفداه اصصق مهتانبال اورضحأ مهنأ نم نوكتشي ءابآلا

 نأ نيزحلا بألا ملعي الو cle يف ابناج اهنوقلي دالوألا نكل

 ءابالا ضعب اههجاوي يتلا ةيلاكشإلا كلت حضوي اذهو

 ينزيد تلاوو سوام يكيم صصقل مهئانبآ ليم نیرکنتسلا

 تفدافا ةينيدلاو ةيوبرتلا صصقلل مهلیم مدعو ؛اهتهافت ىلع

 «لفطلا عم برغلا هب لماعت يذلا ءاکذلل دوعی اذهو "

 لهجب اتضعب لماعت لاو .ةراثإلاو هعتلا ىلإ هتجاحب مهتفرعمو
 لشلاو میقلاب ةوشحما صصقلا نأ مهنظو «لفطلا تاجاح عم

 رایعم Of :ءالوض لوقأ نأ نفسؤيو «ةحجانلا صصقلا يه
 ةصق يهف ابناج اهاقلأ اذإف ءاط لفطلا لبقت وه ةصقلا حاجن

 .ةعمتجم لئاضفلا ىلع يوتحت تناك ولو ىتح ةلشاف



 ىلإ کلفط دخأت نأ بألا يزيزع كحصنأ اذل

 كرود نكيلو «هنءارق ديري ام هسفنب وه راتخیل ةبتكملا

 دعتبت نأ عنمي ال اذه نكلو ءارمأ ال ايهيجوت ارود انه

 ريثكلا ثبت يتلا ريطاسألاو تافارخلا صصق نع هب

 2 مهببحتو ةئيسلا راكفألاو ةطولغملا ميقلا نم

 قرطلا pL tad مهل لُمجتو ؛:ةجطلبلاو ةنصرقلا

 هيدل امئاد لعجاو ءاشي ام اهتم راتخيل همامأ

 .ةهفاتلا صصقلل ةريثك لئاديو ةددعتم تارايخ

 :اهمهأ رییاعم ةفداهلا ةصقللو

 ءانيعم ىنعمو ةميق ثبتو «فدهلا ةحضاو نوكت نأ -1

 .رشابم ريغ وأ رشابم لكشب اذه ناك ءاوس

 .لفطلا سفن

 نع ةديعب .ةسلس «ةيقطنم ةحضاو نوكت نأ بجي - 3

 ظفللا ةموهفم .دقعلا مكارت نم ةيلاخ .تتشتلا

 .قاینلاو ینعلاو
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 ةقثلاو ةليضفلاو ريخلا بناج ىلإ مهب ليمت نأ -4

OLE,یلع لمالاو رفكلا لغ  ptt 

 «هتارايتخا ىلع رثؤت لفطلل ةيرمعلا ةلحرملاو

 ليميو فغشب بعللا بحي ةعبارلا نس يف لفطلاف
 .ةطيسبلا ةدقعلا تاذ صصقلا لبقت هنكميو «نيرخآلا ةكراشمل

 يف ةلدابتملا تاقالعلا مهفو ءراكفألا طبر ىلع ةردقلا هلو

 عفاود امل تاناويحلاو ءايشألا نأ نظيو ءاهروص فخأ

 ۱ .هلثم تابغرو

dyهد وبلا صصقلاب لفطلا قلعتی اقا نس  

 حرشت يتلا ةيديلقتلا صصقلاب عتمتسی امک ءتامولعلاب
 ةصاخو asd عالطتسالا بح دادزی ةسداسلا يفو هسیساحآ

 نورشکیو «ةباتکلاو ةءارقلا ملعت هيلع لهسیو «هتئيب ءارو اميف

 .تایبیغلا وأ ةعیبطلا ءاروام dle لیختیو .تالواستلا نم

 ةردق رشکآ لفطلا حبصی هالثم رمعلا نم ةعساتلاو ةنماثلا ينو

 ف ةبغر ربکاو يساسح دشآو هابتنالاو زیکرتلا

 EE G fi سا l اس کل

 Na دلك كح علك
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 یمسیام هروعش ومن ظحالی امك «نيرخآلا عم نواعتلا
 رارسألاو نیزاوفلاو زاغلألا تایاکح قشعیو ءريمضلا

 ةصاخ یسلاو مجارتلاو ةلوطبلا صصق یوهیو «حابشألاو

 «ةيلاتلا رمعلا ينس يفو «اهثادحآ تقحالتو ءاهدرس نسح 13[

 ءاهنم يلايخلاب همامتها لقیو «يملعلا صصقلا ىلع فهلتي

 «ةيسيلوبلا ثادح لاو بورحاو تارماغلا صصق بحي امك

 ةصاخلا هتايح رومآ نم ريثك يف فقوم SLAI لواحيو

۶ 

 كدعاسی اهيف كلفط تابلطتمو ةيرمعلا لحارملل كمهفو

 .هتارایتخا بیذهتو «هل نوعلا دي دم يف

fe se si si 
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 .ةعباسلا دعب عونمم زافلتلا

 .ةنماثلا ةعاسلا مانت نأ بجي

 .عوبسألا ةياهن 2 الإ بعللا عونمم

 بألا يزيزع اهقلطت ىتلا -ذافنلا ةبجاو- تانامرفلا هذه

 اهرسكب ًاجافتو ale توتال ابر تيبلا لخاد طابضنالا ضرفل

 .كدلو نم قيضو ةبوعصب قبطت لقألا ىلع وأ .ةسلخ

 قلختو «ىبصلا abe نم ديزت رماوألا نإف «لبق نم انفلسأ امكو

 .ةمواقملا نم اعون

 لماعتلل جهنم عضو يف يصلا كارشإ ناف ءامامت سكعلا ىلعو .

 وه OLS اذإ ةصاخ ءادج ةيلاع ةباجتسا ةبسن یطعی نأ هنأش نم

 ۱ aa اذه حرتقم

 ةرکلا بعلو زافلتلا ةدهاشم) لثم ایاضق الثم اندنع ناك اذإف

 «لئاسلا هذه ةيدرف دودح عضو نم الدبف (ةقیدحا ىلإ باهذلار

 سلجت نأ لضفی «شاقنلل ةلباق ريغ تارارقک نبالا ىلع ىا
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 «مويلا يف ةعاس رتويبمكلا وأ زافلتلل انلعج ول كيأر ام :هل لق

 اذإف ءاضوافتت نأ نم ادبآ عنام ال «نيتعاس لب :كل لوقي دقو

 اهمهآ ةمج دئاوف زرفي نأ هنأش نم اذهف «ةيضرم LES ىلإ امتيهتنا

 لوبقو راوحا ةميق هیدل تززع «هعم كرواحتو هل كمارتحابو كنأ

 -الصأ بولطملا وه اذهو- ايناث .اهب هتقثو هسفنل همارتحاو رخآلا

 ةيباجيإ ةقيرطب وهللا وأ بعللا يف هفارسإ نم دحت نأ تعطتسا

 .هيدل ةلوبقمو

 هلجأ نم يذلا فدهلل لفطلا مهف مدع نم أشنت ةلكشم كانه

 طقف ديرت -بألا يزيزع- كنآ نظي دقف ؛كاذ ةحابإو اذه عنم مت

 هتجاحل Legi كراهظإو هعم كراوحو كرواشتبو cade قییضتلا

 نوكي نأ نم كفوخ نكلو «رتويبمكلا ىلع سولجلاو هزنتلاو بعلل
 اذه عضول ببسلا وه هتحص ىلع افوخ وأ هليصحتل اقئاع اذه

 .مهفلا رصقو سبللا اهاطغ بناوج هنهذ يف ءيضي ماظنلا

 ان



 اهب قلعتی يتلا ءايشألا نم «نشیتس يالبلاو رتویبمکلاو زافلتلا
 ory cer E «ريثكلا ءيشلا هتقو نم ذخأتو ةدشب لفطلا

 بجو نکل رخآ عضوم يف زافلتلا نع انثدحت دقو ..امامت روحسلاک

 تاحرتقم عضوو ءاهلك ةينورتكلإلا ةزهجألا رارضأ ىلإ هيونتلا

 .اهعم لماعتلل

 اهدجنو ةزهجألا هذه رارضأ ضعب ةيادبلا 2 ركذن
 :اهنمف ةمسقم

 .رظنلا فعض «ةيبصعلا «ةنمسلا :لثم ةيحص رارضأ #

 باشتکالاو «ةيسفنلا ةلزعلاو باحسنالا :لثم ةيسفن ىرخأو #

 ةرسألا عم لعافتلا مدعو ةيصخشلا بارطضاو ماصفنالاو قلقلاو ش

 . يتلا تالكشملا لح يف همادختساو فنعلا لبقتو «لسكلاو عمتجاو

 هتردقو يدقنلا هسح بیغیو «عادبالا تاکلم لطعی امك «هلباقت

 کلا ىلع."

 ةيسنجلا عفاودلا ظاقيإو «ةيبلس اميق ينبت :لثم ةيقالخأو *

 بح نم ةمرحا تاقالعلا ءارو قايسنالا مث نمو ءاركبم



 نم طباوض عضوب بلاطت مویلا ماعلا يف عفترت تاوصأ كانهو

 دعب ةصاخ «نشیتس يالبلاو ویدیفلا جمارب ىلع نییوبرتلا لبق

 نود مه نمو نيقهارملا ةئف نيب ةدشب ترشتنا يتلا فنعلا ثداوح

 .ةرشع ةيناثلا

 ربخلا كلذ ةيضقلا كلت ةروطخ ىلع ةعيرلا دهاوشلا نم لعلو
 یتف نع 2005 ماع نم سرام رهش يف ءابنألا تالاکو هتلقانت يذلا

 امدختسم Lele 14 رمعلا نم غلبي ايبص لتقی هرمع نم 17لا يف
Wiلاق هفارتعا يفو نیکسلاو  obيف اريثك اهدهاش ةقيرطلا هذه  

 .اهب اسووهم ناك هنأو 2 نشیتس SAJI جمارب

 ريغ نكامألا دحآ ىلإ ةيحضلا جردتسا دق قهارلا لتاقلا ناکو '

 هعیطقتب ماقو سأفلاب ةبرضو «ةبعللا يف هدهاش ام ادلقم ةلوهأملا

 P .ةمکحا مامآ ایلیصفت هفصوب ماق عشب دهشم يف نیکسلاب

 اطورش عضن نأ بجو «عیرذلا هلشف تبثآ عنملا بولسا نألو
 تسيل تاشاشلا نأ ةصاخو «تاشاشلا مامآ سولحما ةيلمع مظنتل

 ضعب ةيمنت يف تشنق نإ اهب ساب ال ةليسو يهف ءاصلاخ ارش
 ىلع يوتحت يتلا ةفداحلا موسرلا ةطرشآ لالخ نم لفطلا يف تاراهلا

 ةلاح يف لفطلا fat ام عتلا نم اهب op كلذك «ةبيط میهافمو ميق

 عب -امئاد اهنم رذحن ىتلا- ویدیفلا باعلآ یتح حرلاو ةداعسلا نم



 ةعماج نم هیشتاب lo تبثآ دقف ؛كلذک تننق نإ ريخلا نم ءيش

 یلع fib دعاست ویدیفلا باعلا ةلوازم Ob ءلرويوین يف رتسشور
 ةلوهسب ةدقعم ةيئرم تامولعم ةبقارم نم هنکغو «يرصبلا لیلحتلا
 .باعل الا لوازی ال يذلا لفطلا نم رثکآ

 ° اتا اذه 2 اتدعاست یتلا تاحرتقلا ضعب هذهو

 هذه مادختسا مكحت يتلا طباوضلا حوضو ةرورض (1)

 نع زاها ءارش لبق كلفط عم ثدحتت نأ يآ ؛تادجتسلا

 .همادختساب هل حمسیل اهیلع ريسي نأ بجي يتلا طباوضلا

 «عنقنو «رواحنو طباوضلا هذه عضو يف انلافطآ عم كرتشن )2(

 يف هتکراشع رعشو مهف اذإ AST بیجتسی لفطلاو «للعنو
 .رارقلا

 تاعاس (ote تقولا لمشت نأ بجي مادختسالا طباوض )3(

 حمسی له «زاهجلا مادختسا نكي یتم «مادختسالا

 ءادآ لبق عوبسألا ةياهن يف وأ عوبسألا ءانثأ همادختساب

 نومضملا يأ ؛یوتحا اًضيأ لمشتو «(...دعب وأ تابجاولا

 فرص يف نواهتن الأ بجيو «عقوملا وأ جمانربلا وأ ةبعللا يف

 يوتحت يتلا كلت وأ ,فنعلا باعلآ نع انلافطأ
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 .كلذب مهعانقاو هانتادقتعمو انمیق فلاخم ام ىلع

 مت يتلا طباوضلا قيبطت يف ةيرارمتسالاو تابثلا ةرورض )4(

 مدع ىلإ يدوي بذبذتلاف ؛لافطألا عم اهيلع قافتالا

 فرعي y ay ؛هدلاوب هتقث مادعناو «نمألاب لفطلا ساسحإ

 .هديري يذلا ام

 ذاختاو طباوضلا قيبطتب مازتلالا مدع دنع مزحلا نم دب ال (5)

 «موي ةدم بعللا نم عنملاك ؛البقتسم هراركت عنمي ءارجإ

 .طابضنالا دنع عيجشتلا لباقلا يفو «كلذ ريغو

 قباسلا يف رمألا ناك اذإ ةصاخ «ةنورملاو جردتلا نم دب ال (6)

 .طباوض نود اکورتم

 نأ نودو دعب نع ةساتلاو ةبقارلا مادختسا نم دب ال )7(

 .تن ةنالا مادختسا ةصاخ ؛كلذب لفطلا رعشی

 نع داعتبالا بجي نسيتسإ يالبلاو ويديفلا SY ةبسنلاب )8(

 دهاشم ىلع يوتحت SUS عییسلا رثأتلا تاذ باعلألا

 .رامقلا بعلک رکنم ىلع عیجشت اهب وأ «ةيومد

RK 



 دجوت نأ بألا يزيزع كيلع بجي اذه لک دعیو

 ىأرم نع اديعب هبذجتو اهيلإ أجلي ةبسانم لئادب كدلول

 Bo كدعاست ىتلا تاحارتقالا ضعب هذهو ءرحاسلا تاشاشلا

 :رمألا اذه

 فاشتكا ىلع لمعاف ةصاخ ةياوه وأ مامتها لفط لكل -1

 AST اهيلإ بذجني يك لفطلا دعاسو ؛اهغنو ةياوملا هذه
 لا هبحصاو صصقلا هل رتشاف ةءارقلا هتیاوه تناک ناف

 «ناولألاو رتافدلا هل رتشاف مسرلا یوهب ناك ولو «تابتكملا
 Paes erro ىف هلاك اف اجلا يومي ناك إو
 .اذكهو «ةحابسلا

 «لفطلا لبق نم اهريرحت متي ةيرسأ ةفيحص وأ ةلجم یشنآ -2
 متي «لاوخآو مامعأ نم ةلئاعلا دارفآ ىلع عوبسأ لك عزوتو

 عوبسألا لالخ كلفط هأرق ام لضفأ رايتخا ةلجلا هذه يف

 .تامولعمو مكحو فرط نم

 ةلئسأ رثكأ امو- ءيش نع لأس ام اذإ ءثحبلا ىلع هعجش -3

 لوقی اذام یرنل لاعت :هل لق لب ةرشابم هبیق الف -راغصلا

 ثحبي هعدو باتکلا ىلع هلد وأ ایوس اثحباو «باتکلا



 وأ ارتفد هل رضحأو «هتارکذم ةباتك ىلع كلفط دوع 4

 اذهف «مويلا لاوط هب رم ام بتكي فيك هملعو (ةدنجآ)
 ىلع هدعاسی امك «ةباتكلا ةكلم ناقتإو ريكفتلا ىلع هدعاسپ

 .ةيباجيإ ةقيرطب هرعاشم نع سيفنتلا

 «كتارايز ضعب يف هبحصت نأ لواحو ءايوس اجرخا -5

 .سانلا نع اديعب ةصاخ تاسلج امكل نكيلو

 بألا يزيزع هيلإ تنأ يدتهت دق امم اهريغو تاحرتقلا هذه

 وأ زافلتلا مامأ كلفط سولج نم فيفختلا يف اريثك دعاست

 .كلذ ىلع ةبترتملا رارضألا نم دحتو «رتویبمکلا

a ok ke 



 (<—J انأ .. Maks تسل انأ

 © دق تقولا نأ ملعاف ..بألا يزيزع ةرابعلا هذه عمست امدنع

 حرطلا يف ةمزأ ربتعت ةقهارملاو .اقهارم كتيب يف لبقتستل ناح

 عيمجك ةمهم ةلحرم يمالسإلا جهنملا يف اهنكل «ماعلا يوبرتلا
 ةفاضالاب «لماعتلا يف ةصاخ ةقيرط ىلإ جاتحت اهنآ ديب لفطلا لحارم

 .ةلحرملا كلت صئاصخب ديدش يعو ىلإ

 رجفتلا ببسب اجرحو ةروطخ رثكأ ةلحرملا هذه ودبت ار
 ةأجف رجفت امنأك ودبيو ءاهبحاصي يذلا لئاما يدسجلاو يفطاعلا

 بقرن نيح اننكلو .روسجلا مطحي نأ كشوي يذلا ناضيفلاك حبصيف

 ةيوق روسجلا لعجن مث «هتافرصنم هل بترن مث «هئدبم نم ناضيفلا
 لك يف امئاد انك ناو «ناضيفلا ةلئاغ نم نمأم يف نوكن ..لامتحالا

 © .ةمئاد ةظقي ىلإ ةجاح يف رمعلا لحارم

 كدعاست ىتلا تاوطخلا مهأ نم هتامسو قهارملا ةعيبط مهفتو

 كلتب لهجلا اهرجي ىتلا لكاشملاو مادصلا كبنجتو cane لماعتلا يف



 :ةلح poll كلن يف ةظوحلملا فامسل| eaj نمو

 :ةيلالقتسالا ىلإ هتجاحو لفطک لماعی نأ هضفر -1

 .لجر هنأ لعفلاب هرعشن نأ وهو ءطیسب دج ةلأسملا هذه لحو

 يف ةبغر سيل رماوألا ضعب نايصع يف نآدبي ةاتفلاو ىتفلا نإ

 .نيلفط ادوعي مل مهنأب فارتعا عزن يف ةبغر امنإو نايصعلا

 ككولس رييغت يف أدبتو opt رمألا اذه لبقتت نأ لثمألا لحلاو

 تامهملا ضعب هل لكوأو ءالجر راص كدلو ob كتداعسو ربيغتلا

 ضععب يف ةروشملا هلأساو «لبق نم اهلعفب هل حمست نكت مل يتلا

 هذخأي ايرهش افورصم هل صصخت نأ لضفألا نم نوكي امبرو

 .مويب اموي هفورصم هئاطعإ نم الدب رهش لك لوأ

 وه ام راطإ يف ةيرحب هسبالمو هتاجاح رايتخا يف قحلا هطعأ

 .اعرشو افرع لوبقم

 كنأو لجر هنأب هراعشإ ىلع كلمعو ىباجيإلا كولسلا اذه

 كولس نم اريثك ففخيو كدلو ردص جلثي هنأ هرثأ نم هب قثاو

 .ةلحرملا هذه يف هاباتني دق نيذللا ربكلاو دانعلا
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 امدعبف «هيوذ عم تاقالع ءانب قهارملل ةزيمملا تامالعلا نم

 ذختی راص «هتاودأو هبعل دحأ هكراشي نأ ضفريو «هدرفب بعلي ناك

 وأ اصخش يفطصي كلذك هارنو .ريبك لكشب اه بذجنيو «(ةلش) هل

 ةوطخو بيط ءيش اذهو «هلکاشمو هرارسأب امه وأ هل رسي نیصخش

 نأ بجي بألا يزيزع كنأ ديب «نيرخآلا ىلع حاتفنالل ةيعيبط

 مهطابضنا ىدمو مهتيبرت ىلع نئمطتو «هؤاقدصأ مه نم فرعت

 بيقرلا رود سرامت كناب دلو رعشي نأ نود نكلو «يقالخألا

 نع مهيلع فرعتتل تيبلا ىلإ هءاقدصأ وعدي هلعجت نأ سأب الف «هيلع

 اصخش هئاقدصأ نم تدجو نإ بألا يزيزع كيلع بجيو .برق
 ءاروف هب هتقالع عطقب انامرف ردصت نأ هنم هيلع ىشخت طبضنم ريغ

 «ةيرحب مهراتخي نأو ءاقدصآ هل نوكي نأ ضفرت ال كنآ هل حرشاو

ins Sly۱ هم تا يفوت دم سلا  

 :ساسحإلا ةفاهر -3 ٠

 ةفاهرب ةيروعشلاو ةيلاعفنالا ةيحانلا نم قهارملا زاتمي

 وه امك «بابسألا هفتأل نايحألا نم ريثك يف روثي وهف ؛ساسحإلا
 ةقهارملا نم ىلوألا ةرتفلا يف هسفن دجي هنأ امك «راغصلا لافطألا نأش

 اذإ هنإ ثيح ؛ةيلاعفنالا هتلاحل ةيجراخلا رهاظملا يف مكحتلا فیعیم

 aE ۳و و و هک وا



 هروعش دنع اذه نم ءيش ودبیو ...ضرألا ىلع ءاملا باوكأو

 ۴ .يلاعفنالا نازتالا ىلع لدت ال تاكرحب موقي وهف «حرفلاب

 ۱ :ةدئازلا ةيلاثملا 4

 ؛ةيتايحلا هتربخ ةلقل ارظن ةرتفلا كلت يف ةيلاثلا ىلإ لفطلا حنجي

 اذهو .نكمم وه امو بجاو وه ام نيب ةلصافلا دودحلا فرعی ال وهف

 ضارتعالاو .دقنلا ةكلم يف هوشلا ومنلا نم اعون هيدل دلوي عوزنلا

 یدبآ الاطو .مهعضوو مهنأش ناك امهم نیرخآالا تافرصت ىلع

 نیسردلاو ءابرقألاو نيوبألا تافرصت ىلع ضارتعالا نوقهارلا

 وأ نيوبألا سبالم ىلع ضرتعی دق وهف ؛عمتجملل ةماعلا ةيعضولاو
 .حرشلاو مالكلا يف نيسردملا ةقيرط وأ لزنملا ثاثأ

 بجعی اجذومن ءايشألاو رهاظملا ضعب نم ذختي هتربخ ةلقل هنإ

cleاهولثمتيو اهب اوبجعي نأ نيرخآلا نم ديريو . © 

 صتاصخ يهو «قهارملا صئاصخ pal يه تامسلا هذه دعت ٠

 عیطی نأ ديري ال وأ دینع وأ درمتم هنأ ىلع GLY رظنت الف «ةيعيبط

 مهفتم SLL هرعشت نأ لواحو ءاهب رمي يتلا ةلاح ا مهفت لب ؛كرماوآ

ale,هتاجاحو . 

 .انئانبأل هملعن ال ام )1(

 .قباسلا عجرلا )2(



 اهیطعت ىتلا ةيرحلا ةحاسم يف ةمكحب هعم لماعتت نأ كحصنأو

 SSI ىلع نبط هل ار الو رمق هلع یتش هاف هل
 ىتلا ةقادصلا هذه «هقداصت نأ كلذك كحصنأو .داسفلل ةضرع

atlعا ةلفطو ا  aslوب هيلع  Eلا  

 بلطي WAS هلعجيو «هلکاشمو همومه نم اريثك جرخي هلعجي اذهف

 .رسي يف اهلبقتيو ةحيصنلا



ahlيذلاو قهارلا نهذ ىلع حلملا رطاخلا كلذ 2  

 !؟نوكي اذام ..هعم لماعتلا يف زجع انكلمتي

 يف ةيويح ةقاط لكك سنجلا» :بطق دمحم ذاتسألا لوقي

 رعاشملا نم هل أيهو هل بترو «لمعيل هللا هقلخ ناسنإلا نايك

 «ةيدسجلا ةقاطلا بكاويو مئاوي ام سفنلا لخاد راكفألاو

 لك يف ثدحي امك نييقالتم نيدناستم نزاوتب اعم اريسيل

ملا هجهنم يف هل ًایمو هل بتر مث .ىرخألا ةيويحلا لكاشملا
 لزن

اعیرشتلاو تاهبجوتلاو تامیظنتلا نم
 PASTA مج ام ت

Lolيش لك يف مالسالا ةقيرطك عضو فظنآو 
 .*ء

 ةبغرلا كلت مرحي لو سنجلا يمالسالا جهتلا رقحتسی مل
 لعجو ءادودح امل دحو ةلأسملا مظن لب سشبلا سفن يف

 اهل

 ال يتلا ةيبرتلا ريتاسد يف تأشن يتلا ةلكشملاو ءطباوضو الوصأ

 ةلاحلا هذه ةهجاوم يف فعضلاو ةيمالسإ لوصأ ىلع دمتعت

 ف تافارخ لظتو .هتعیبطو سنجلا ةيهامب لهج هأشنأ

 .ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم (1)



 .تبکلا نع ةلتخلا هتیرظنو

 ريكأ سانلا ايند رّيست يتلا ةيسنجلا عفاودلا نع هتايرظنو

 .ريطخلا رمألا اذه ةحلاعم يف سرادملا هذه طبخت ىلع ليلد

 كلست نأ ةلكشملا امنإو مالسالا يف ةلكشم سيل سنجلا

 يف ةيسنجلا ةلأسملا هذه عم لماعتلاو ءانيشم اكلسم ةقاطلا هذهب

 ةيقالخألا ؛اهفارطأ عيمج نم ةلأسملا ىلإ رظنلاب نوكي مالسإلا

 .ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو

 ىبر دق مالسإلا نأ دجتف «هلوأ نم يوبرتلا طيخلا عبتتنو
 ةردقلا ىلعو «ةيحان نم هتيشخو هللا بح ىلع لبق نم لفطلا

 ىبرت دقف هتيشخو هللا بح امآف ..رخآ بناج نم طبضلا ىلع
 هيبرم هلدف «قلاخلا نع ثحبي حار ذنم «هّللا فرع ذنم هيلع

 .هب هبلق طبرو هيلع

 یلعو «هتلوفط ذنم اهدوعت دقف طبضلا ىلع ةردقلا امأو

 .غولبلا ةلحرم يف مويلا حبصأ ىتح ليوطلا ىدملا

 - فصعت دق -ةراوملا ةراوفلا- ةديدجلا ةعفدلا نأ ةقيقحو

 هتیشخبو .طبضلا ىلع ةقباسلا هتردقب -اهنأشو تكرت اذإ



a بن تاک عك اه عم تلق كن اذ ١ 
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 يتلا سنجلا ةلأسم جلاعی وهو ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنمو

 ةطقن ىلإ دوعي ءاهب مه لبق ال ةعفاد ةقاطب ةاتفلاو ىتفلا یجافت

 ءايشأب يشيو طبضلا ىلع ةردقلاو «هتيشخو هللا بح :ءدبلا

 .ىرخأ

 ةداع درج US امدعب هيلع اضرف اراص دق مايصلاو ةالصلاف

 لبق نم قحلا فيلكتلاب ةاتفلاو ىتفلل راعشإ اذهو ..سسؤت

 نم ينابر طباض liag .باقعلاو باوثلل قحلا ضرعتلابو هللا

 ةقاط هلخادبو الجر حبصأ انلفط ماد امو تاذلا طباوض

 يتلا قرطلا نع ثحبلا بألا يزيزع كيلع امازل ناك ججأتت

 نم ماه ذفنم ةضايرلاو «ةقاطلا هذه غارفإ اهالخ نم عيطتست

 .ةيمهأ لقي ال رخآ ذفنم تايلوئسملاب هفيلكتو «ةعورشملا ذفانملا

 ءانب ىلع هدعاست ةديفم ةطشنأب هتقو DE نأ لواحت نأ بجي

 .غارفلل ةضرع هلعجت الو «هتیسفنو هدسج

 هبابش ةروفو هناوفنع ةمق يف ه# ةثراح نب ديز نكي ملأ

 دهعی نأ BE هللا لوسر اذه عنمي ملو ءرشع ةسداسلا نبا وهو

 .هدئاق وه نوكي شيجب هل

 | اهغرفأ ريخلا يف اهغرفی مل نإ قرابج ةقاط كلتع قهارملا



 .رئاغصلاو تاهافتلا يف اهغرفآ :لاح نسحآ يف لقنل وأ ءرشلا

 اهیف رجفتت ةتت يتلا ةرتفلا سفن يقف مهم یرحخآ ةطقنل يتأن

 «ةبيجع ةيحور ةنحش رجفتت «قهارملا سفن يف سنجلا ةنحش

 ةلحرم يف رجفتت يتلا ةيحورلا ةنحشلا هذه «ةقرشم ةيفاص

 ..هارثف «ةفافش ةقئار ةيفاص رعاشم ةروص ذخأت غولبلا

 ىلإ ليميو بحي ..یدابلاو میقلاو لثلا بحي ..هللا بحي

 .رخآلا سنجلا

 زهتنت OV ةصرف بالا يزيزع كل ةبيط ةصرف هدهو
 .ريخ نم ءاشت ام هيف عرزتل ةلئاحلا ةيحورلا ةنحشلا كلت

 كثيدح نكيلو ..هّللا لوسر هفرع GLEN همهن ورا

 تالوطب نم ةيح جذامن ركذا BG لوسرلا نع اضیفتسم

 .ةلوطبلاب ديدشلا باجعإلا ةرتف تاذلاب هذه مالسالا

 «يعيبط ءيش هل هبحو رخآلا سنجلل قهارملا ليمو

 يك ةقاطلا كلتل الالغتسا اركبم جاوزلا نوكي نأ ضرتفملاو

 Lay AE هللا لوسر لوقل اقادصم ؛يعيبطلا ole يف يرجت

 عطتسي مل ناف ؛جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم .بابشلا رشعم
 يتلا ةيداصتقالا فورظلا لظ يف نكلو .«موصلاب هيلعف



 لعشت نأ بالا يزيزع كناكمإيف .جاوزلا تقو ot نأ لإ

 دهمتو «عادبالاو قوفتلاو زاجنإلا بحو مدقتلا ةفطاع كدلو يف

 ,لغتست يتلا ةيريخلاو ةيلهألا تايعمجلا يف طارخنالل قيرطلا هن

 .نيرخآلل نوعلاو ريخلا ميدقت يف هلخادب قلا ةشايجلا ةفطاعلا

 زافلتلاو تالجاو «ةريثك كاتف لباقت يتلا ob All نأ ملعا

 امهدهج نالمعی جا يف ةئيسلا تاودقلاو تنرتنإلا ةكبشو

 tile بوتکم نمث ..هقشمو حدکو دهج ..ةايحلا اهنکل

 .كاختبم ىلإ لصت يك نمثلا اذه ىوس كل لیبس الو ..هعفد

 كب طيحي يذلا ئيسلا عقاولا رييغت يف كل ةليح ال

 يک هلدلول يسفنلا ءانبلا يوقت نآ وه دیحولا كجرغو

 .اهتایعادتو ةلحرلا كلت لکاشم یطختی نأ عیطتسی

 نأو هاب ناميإلا كلفط سفن يف قمعت نأ کتلیسوو

 رم هبلق يف لقثأ هلوسرلو هقلاخل هبح نوكي
 .عمتجما تايرغم



 .ةريبك امكتيب لدابتملا مارتحالاو مهفتلا

 تادايعلاو تاعاطلا يفهتقو لغشت نأ تصتليسو

 ةيلهاجلا تاهافت نع ةلغاشلا ةعفانلا ةساردلاو

Fore ener 

 ناردآ نم هرکفو هلقع للك الب فظنت نأ کتلیسو

 نوکتو هحورب قصتلت نأ لبق ةربثکلا عمتجا

le >ءزج وه نوکی نآ رطخ الا وأ لھ  



 رصع يف ةءافكب شیعیل بسانلا دادعالا هدعن ال يذلا لفطلا -1

 العفنم عمتجا شماه ىلع شیعلا -ابلاغ- هظح نوکی دقعم

 الباق اقولخم هنم انلعج امر لب ءيطعم ريغ اذخآو «لعاف ريغ

ofراکب ميركلا دبع .د .لالغتسا أوسأ نورخآلا هلغتسی . 

 موهفم نيب طلخا وهو ءابآلا نم رثکلا یدل ثدج ماه سبل -2

 لبسو لكأملاو سبللا ريفوت ينعت يدلول يتياعرف ؛ةیبرتلاو ةياعرلا
 «باوصلاو أطخلا همیلعت ینعتف هايإ ىتيبرت امأ هل ةبيطلا ةايحلا

 .هلعفي نأ هب ضرتفی امو حضي ال ام مارو لالخ

 يف هحدكت نأ ةيرشبلا ىلع بوتكملا حدكلا نم ءزج ةيبرتلا -3

 نيح كش الو سفنلا ىلإ اببحم نوكي دهجلا اذه نكلو !ضرألا

 .بطق دمحم .لانلا ةبيرق اهاريو «ةينجلا هرامث ناسنالا ىري

 لوبقو «لماعتلاو ريكفتلا يف هتاداع رييغت كلب ال يذلا یبرلا نإ -4

calعم فیکتلاو  attوه ةداجلا نع داح املك ةبوألاو  

 .(بشختلا) ةلحرم لخد برم

 .فرصتب ناکب میرکلا دبع .د



 هل رفوو هقيرط هل رنآ لب ؛ةايحلا يف هراسم كلفطل رتخت ال -5

 .«نیاب جود» .راتخ هکرتاو .تاحرتقلا نم ةعساو ةعومجم

 مهو مطوقع نم درطن تایلوئسلا انئانبأل يطعن امدنع اننإ -6

 الإ كلذ نوکی نلو «ةينودلاب روعشلاو «ةحيرتسملا لوقعلا

 ىلإ یوتسلا هب لصی یتح «هرافظأ ةموعن نم ةيلوئسلاب هفيلكتب

 .«نادیوسلا قراط» .ةيلوئسلا نم لاع ساسحإ
 جرخآ ةيباجيإلا هرامث توی م اذإف «بيدأتلا هنم ضرغلا باقعلا -7

 فاطخ نينو اهدعب هعم ثدحتن نأ لضفألا نمف «ةبوقعلا

 .هتبقاعم ببس مهفتيو هأطخ فرعيف ةديدج ةحفص حتفنو

 اكشلا اذه نأ ةعانق هيدل دلوتي «ةقزمم ةئيب يف Ley يذلا لفطلا -8

 قاقشلا oly «تيبلل يعيبطلا لکشلا وه هتيب يف هاري يذلا

 لظيو «توييبلا يف عئاشلا وه نيجوزلا نين مطالتلاو رفانتلاو

 ال مهءانبأ نوبرضی نيذلا نم 195 نأ ةيبرغ ةسارد تدكأ -9



 عقو اذإف «تافلملا يط ةقيرطب انئانبأ ءاطخا عم لماعتن نأ انیلع -0

 علقآ مث هتايح لحارم نم ةلحرم يف ريغض وأ ريبك أطخ يف
 نأ ىلع هدعاسنو لب ؛ًاطخلا اذه ىسنن نأ انيلع امازلف ءاهنع

 .راکی ميركلا ديع.د .هاسنب

 «يعامتجالاو ىسفنلاو ىحورلاو يلقعلا بناجلا يبري راوحلا -1

of US,ةايح بولسأ هتاذ دح يف راوحلا نوكي . 

 .راكب ميركلا دبع .د .ءاكذلا ىوتسم ىلع

 عضب لباقم ةئيس ةملك 6000 نع لقي ال ام عمسي ةقهارملا

 .«ةبيطلا وأ ةنسحلا تاملكلا نم تائم

 «هتحلصل (Sty یوقآ بأألاو ,ریغصلا وحن ةفطاع یوقآ مألا -4

 .يعابسلا ىفطصم.د .اعم هل امهريفوت هب هللا ةمحر نمو

 .رهدلا فورص هتبدآ «هاوبأ هبدؤي مل نم -5

 يبأ نب يلع» .هيلع كقافشإ نم كدلو ىلع قفشت نأ بجي -6

 Ad بلاط



 هتیبرت يف لالدلاو درمتلا ىلع هلمحت دلولا ةيبرت يف ةوسقلا -18

 .ةميرجلا ومنت امهیلک ناضحأ dy SHAY هملعی

 .يعايسلا یفطصم .د

 هتمارک بلسو ءحصنلا دض ةعانم هيدل دلوي لفطلا لالذإ نإ -9

 .راکب میرکلا دبع .د .حیبقلا لمع هل غوسی

 ريخ عانقالا نأ ىلع ةيبرتلاو قالخألاو عامتجالا ءاملع عما -20

 نيب ةيرحلا عم میلعتلا نآو «بيهرتلا نع الضف «بیغرتلا نم

 نع میلعتلا نأو راقولا عم میلعتلا نم لضفآ ملعتلاو ملعلا

 وأ ةأفاكملا يف اعمط لصاحلا میلعتلا نم خسرآ لامکلا يف ةبغر

 رجز يف نادیفی املق ةبقاعلاو صاصقلاو «نارقألا نم هربغ

 . «يبكاوكلا» .سفنلا

 .ةمالا ةعاجش ةيبرت يف اهريغ ةقيرط الو

 .يعفارلا قداص ىفطصم

 ىلع لعف درک مهئانبأ ليلدت يف اوطرفأ ءابآلا نم اريثك تيأر -2

 ىلإ ةيبرتلا يف ةمكحلا مدع يدؤي اذكهو «مهعم مهئابآ ةوسق



 .ائيطب همدقت OLS امهم مدقتلا لواحي وهو كدلو طبثت ال - 23

 .نوطالفا

 يقبأو «مهمیلعتو مهتیبرت نسحت نأ :كدالوال اهفلخت ةورث عفنآ -4

 .يعايسلا یفطصم.د

 نوکت OY اقح اهنالمژی نيميظع نیئیشب مألا دوز دق هللا نإ -25

 ال ربصو ؛دودحم ريغ نانح :امه نائيشلا ناذهو کالا يبرلا

 .راکب ميركلا دبع.د .دافتلا فرعی

 اوعدت الو «مکتانبآ ىلع اوعدت الو .مکسفنآ ىلع اوعدت ال -6

 . «ضیرش ثيدح»

 ءاهب مایقلا هنكمي ةلهس لامعأب هفلک كلفط يف ةقثلا عرزت يكل -7

 كلذ أدباو «يدعلا ضرلا هبنجت امك ءوسلا قیدص كدلو بنج -28



 ئيسلا لمعلا داقتنا كيلعف ءأطخ ءىش لمعب لفطلا els دنع -29

 .هسفنب ةقثلا دقفي الو ىيسلا ءىشلا هرکی هلعجي اذهف .لفطلا ال

 تبثي يذلا ملسملا نأ امهدالوأل احضوي نأ نيدلاولل دب ال -0

 ىلع حبارلا هنكلو ءريصقلا ىدملا ىلع رسخي دق هئدابم ىلع

 .تاذلل نارسخ وه أدبملا نع لزانتلا نأو «ديعبلا ىدملا

 .راكب ميركلا دبع .د

 هابأ دلقي نأ هيلإ ءىش بحأو .دیلقتلا بح ىلع روطفم دلولا -31

 .يعايسلا یفطصم .د .سانلا عمو ةعم ةلماعملا يف

 رثكأ نمؤأ ينكلو «ةفاقثلا ةوقب نمؤأ «ةفرعملا ةوقب نمؤأ يننإ -2

 .بطق ديس .ةيبرتلا ةوقب

 جرح الو كئانبآ وفص ركعي ام كنم ردب اذإ راذتعالاب رداب -3

 .ةودقلاب ةيبرتلا بیلاسآ نم وهف ؛كلذ يف

 ةيصخش ءانب يف هل نوع ةفاقثلاف ؛كنبا فيقثت ىلع لمعا -4

 .حاجنلاو زیمتلا ىلإ قرطلا برقأو «ةنزتم

 هل نأ رعشی هلعجاو «هتایاوه هکراشو «كنبا at اه امئاد متها -35



 هب هوفتی امف «همآ محر يف ةئيذبلا تاملکلا ملعتی مل لفطلا -36

 وأ اندحآ اهب هوفت OLAS الا يه ام تاملک نم انلافطأ

 .همامآ مهدحآ

 فشاکی الو ءرمألا لوآ خبوي الأ هب ىلوألاف يصلا أطخأ 15( -7

 رذحو ءارس هيلع خبوي داع ناف «هب مه وأ أطخلا اذهب ماق هنأ

 ىلع هتلمح ةفشاكملاو خيبوتلا هتدوع نإ كنإف cao gles نم

 عامس هيلع ناهو هحبقتسا دق ناك ام ىلع هتضرحو «ةحاقولا

 .«يبرع ميكح» .ةمالملا

 ىلع دالوألا ضعب ناوبألا زيي نأ ةرسألا ىلع ءيش رطخأ -8

 نم رطخأو تالزلا نع ءاضغإلاو لالدلاو بحلا يف ضعب

 ةرذب يه كلتف ءرخآلل امهبحو دحاولل امههرك انلعي نأ كلذ

 مهلالقتساو مهدشر دعب رمثت «تاوخألاو ةوخألا نيب ءادعلا

 .ةميرجلا ىلإ نايهتتي دق ةموصخو ءافج مهسفنأ نوئشب

 .يعابسلا ىفطصم .د

 مهيقلت اهدجتف ءاهراغص ميلعت يف ةديرف ةقيرط كلتمت روسنلا -9

 ىلع فراش اذإ ىتح ريغصلا يوهيف ادج ةقهاش تاعافترا نم

 ملعحب ىتح ةّركلا ديعتو ءاهرهظ ىلع هطقتلتل عرست كالما

 yaa all قرط نم ةقيرط انه ةوسقلاو «ناريطلا ريغصلا
é 



 كاردإ طرشب نکلو دلولا میوقت يف ةوسقلا ىلإ يبرملا أجلي دقو

 .هنم ماقتنالل ال هميوقتل ةوسقلا نأو «ةقيقحلا هذه ريغصلا

 قلخ نم ايندو ءوه هقلخ نم ايند مألل لعج يذلا كرابت -0

 لعجف «يناعت ام باوث مألا باثأ يذلا كرابتو ءاهدالوأ

 ش .اهراغص حرف نم ةريبك ةروص اهحرف

 .يعفارلا قداص یفطصم

 لمجأ ةدرو الو «مألا نضح نم معنآ ملاعلا يف ةداسو دجوت ال - 1

 ىلع انءانبآ دوعن نأ انیلع -42 .«ريبسكش» .ماسبلا اهرغث نم

 ثيح ؛تاحاجنلا مظعأ اوققح يذلا ماظعلا لاجرلا ريس ةءارق

 .ةبلص ةدارإ امئاد اهءارو فقت ىربكلا تاحاجنلا نإ

 .راكب ميركلا دبع .د

 ادج ةريبك يعاولا ريغو يعاولا طاقتلالا ىلع لفطلا ةردق - 43 ۰

stريغص نئاک هنأ ىلع هيلإ رظنن نحنو «ةداع سانلا نظي امم  

 .بطق دمحم i .يعي الو كردي ال

 رعشی فيك هملعآ نأ وه يلفط ةيبرت نم يساسألا فدهلا نإ -4

 نأو .هقاوذأو هفطاوع خسرآ oly هلاكشأ يف لامجلا بجو "

 كلذ متاذإف «لوذرملاو hl dl¿ لوزنلا نم هتاوهش عنمآ ۳۹

 . «وسور» .ادهم ةداعسلا ىلإ هقیرط دج ر



 NYE BIg ch اه تند سنك هد منك 8

 ةرهوج رهاطلا هبلقو «هيدلاو دنع ةنامآ يبصلا of ملعا -45

 هيلع اشن ريخلا هادوع ناف «شقن لكل ةلباق یهو ةجذاس

 ناکو هيلع أشن رشلا clo se نإو «هباوث يف هبدومو هاوبآ هکراشو

 هبذهيو هبدؤيو هنوصي نأ يغبنيف «هيلو قنع يف رزوسلا

 .ءوسلا ءانرق نم هظفحيو «قالخألا نساحم هملعيو

 .«يلازغلا دماح وبأ»

 ةيفاقث تاربخب هدوزت يهف ؛لفطلا ةئشنت يف غلاب رثآ تاذ ةصقلا -6

 يمنتو ؛هلایخ يرثتو همامآ قافآلا حتفتو «ةيكولسو ةينادجوو

 .ةريبك ةيركفو ةيسفنو ةيحور ةقاطب هدمتو هعادبٍاو هتاراهم

 .يناليكلا ىفطصم ريبكلا بيدألا

 ةيقطنمو فده لا ةحضاو اندالوأل ةمدقلا ةصقلا نوكت نأ بجي -47

 كشلاو فوضلا ثعبي Le ةيلاخو ىنعملاو ظفللا ةموهفمو

 ريخلا بناج ىلإ مهب ليمتو ءدالوألا سوفن يف ددرتلاو سأيلاو

 ءرشلا ىلع ريخلا راصتنا مهمل دكؤتو «ناميإلاو ةليضفلاو

 .سأيلا ىلع لمألاو «رفکلا ىلع ناميإلاو



طلا بسانت ال يرحسلا هحابصمو نیدلا Ae صصق نإ -8
 لف

 هجیتن نوکت اذامو «هيف داهتجالاو دا عزاون يمنت الو ملسلا

بل كيبش» لوقي ينجلا یری وهو هوءرقي ام
 نيبو كدبع كي

 دجي فيك انءانبأ ملعن نأ اذه نم ىدجأ سيلأ .«؟كيديإ

 يناليكلا بيجن .؟بعتيو ناسنإلا

 «دیلب هنأ همهفت الف «يكذ تنأو ءاکذلا دودح دلوب تیلتبا اذإ -9

 ؛قاع يكذ دلو نم عفنآ راب ديلب دلوف «هتدالب نم عزجت الو

 الأ اهعم اونع بعاتم مهئابآل نيلقاعلا دالوألا ءاكذ رج مكو

 .يعابسلا ىفطصم.د .نيدلاو اونوكي

 ماجسنالا تتشتي تتشتي دق تباوثلاو یدابلا ىلع موجهلا نمز يف -0

 Lou ناف اذهل هدنع یدابلا رایعم لتخيو «لفطلل ىلخادلا

 مکمرکآ نإ» :أدبم وه انئانبأ یدل هتعارز نم دب ال يذلا لوألا

 .«مكاقتأ هللا دنع

 دودحلا ةفرعمو «مزاحلا فقولا لبقت مهنكمي لافطألا نإ -1

 مهعم اهتشقانم تمت ام اذإ طباوضلاو

 ينثيو اهنضتحي نم دجت مل اهنأل تمطحت ةعئار بهاوم نم مك -52

 مهنأل اوقوفت نییداع سانآ نم مکو ءاهتسامح يكزيو اهیلع

 ءاحيحص افیظوت هنوکلتع يذلا لیلقلا فظوی نم اودجو

 .هل اعناص وأ عادبإلل امداه انایحآ يبرلا نوكي اذ



 نوکی «هنع امهاضرب اقلعتم هیدلاول اب لفطلا نوکی نيح -3

 نم تیبلا عیطتسیف عراشلا نزو نم لقثأ هسح يف تیبلا نزو

 ىلع هضعب وأ call قفو نإ هلك عراشلا هدسفی ام حلصی نأ مث

 . «بطق دمحم» .هللا نذإب لقألا

 تاقلحو «تانالعإلا ببسب ضرملاب بيصأ !JULY لايخ -54

 فييزت ببسبو «نامربوس تارماغمو «نويزفلتلاو ةعاذالا

 .(يكيرمأ يوبرت) هيفط رييب .ةراثالا ىلإ هليوحتو لايخلل رابكلا

 مهلك تيبلا لهأ ةميشف * ايراض LiL تيبلا بر ناك اذإ - 5

 صقرلا

 :ءارعشلا pal لوقی - 6

 اليلذ ٌءاَفُلَخَو قايحلا مه GT یهتنا نم ميتيلا سيل
ghey lage ed Ua Globيدك ناسزلا دكر  

 5 مرا كش E هل ین يذلا وه ميلا نإ

 اليحم يملا Tao ola UA دق رّصقملا نإ

 .«بلاط يبأ نب يلع» .هرب ىلع هدلو ناعأ ادلاو هللا محر -7

 ه نم ذحشتل هلويم وأ هتبهوم بساني ابقل كنبال لعجا -8

 .(ونيرقبع) (زيمتملا اندشنم) (بوهوملا ماسرلا) لثم
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 اهب ألمت ءىرخأ ةورث اهیواست ال ةمخض ةورث كدنع نوکت دق -9

 تناك دقف «ينم ینغآ اًدبأ نوکت نل كنکلو «نئازخلا نم ريثكلا

 . «يزيلجنإ رعاش» .يل أرقت نأ تداتعا مأ يل

 نودب Ule ليختأ امدنع ةدئافلاب ائيلم الاع الإ ليختأ ال يننإ -0

 كاكتحا ةطساوب رثكأ هنع ضوعيس هدقفن ام نإ «نويزفلت

 .يتاذلا طاشنلاو ثحبلل ديدج ثعبو «ربكأ يرشب

 . «ردنام يريج يكيرمألا بتاكلا»

 مهل تلذو رهدلا سمش اوضار نمم ميظع ىلع فقت داكت ال -1

 .ةميظع مأ ىلإ هقلخو هقرعب عزني وهو الإ «تاثداحلا يصاون

 .مدقملا ليعامسإ دمحم .د

 یتحو ةدالولا نس نم لافطألا نأ تاساردلا ثدحأ تدكأ -2

 مهيدل عادبإلا ةبسن نوكت -ةسردملا لبق ام- تاونس 5 نس

 ىلإ لصت ىتح 110 ىلإ لقت ةعباسلا ىلإ نولصي امدنعو 0

 .مهعم ةبسنلا هذه رمتستو «ةنماثلا نس يف 2

oe ke د 
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 «لیمحا لفطلا dle يف ةلحر دعب انلاحر طحن بألا يزيزع انهو

 .هتابلطتمو هتاسکاشمو هتعتع

 نأ -همسا لج- هلاسآ امك تاملکلا هذهب عفنی نآ هلل لأسأ

 امو «كلذ ىلع رداقلا وه هناحبس هناف كدلو ةيبرت ىلع كنيعي .

 هديب نمل رمألا لكون مل ناو «بابسأ الإ انبعتو اندكو انلمعو اندهج

 .انيبم انارسخو اراوب الإ اذه انبعت نم دصحن نل هللات رمألا

 :لوقي ذإ فيصحلا رعاشلا رد هللو

 هداهتجا هيلع ينجي ام لوأف ..ىتفلل نوع هللا نم نكي مل اذإو

 فيعض نمؤملاو .مكتاحرتقمو مكدقنو مكتاظحالمب كلذك دعسأو

 .هناوخإب يوق هسفنب

 هثاکربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 يلذاشلا ميرك
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 .نیاب جود «ةدقعم تسيل ةيلمع اهنإ -1

 .ةدام «راکب ميركلا دبع /د.أ ؟انئانبآ رکفب یقترن فیک -2

 .ةعومسم

 ةدام LS میرکلا دبع /د.أ تاهمألا نوکت اذکم -3

 .هعومسم

ell -4ةعومسم ةدام «راکب میرکلا دبع /د.آ نوبری . 

 میرکلا دبع /د.آ ةلماش ةيراضح ةقالطنا لجأ نم -5

 .راكب

cad -6دمصلا دبع لماک دمحم 2 ایملع . 

 .بطق دمحم فیمالسالا ةيبرتلا جهنم -7

 (ةنراقم ةسارد) يكيرمألا میلعتلاو ينابايلا میلعتلا -8

 .بماشویب دراود| روسیفورب

 لصيف - نادیوسلا قراط .د دشاقلا ةعانص -9

 .لیبحارشاب

 .بطق ديس نآرقلا لالظ يف -0
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 .ناولع حصان هللا دبع مالسالا يف دالوألا ةيبرت -1

 .ضیبم نومأم .د «بابشلا ىلإ ةلوفطلا نم اندالوآ -2

 .يشاربإلا ةيطع دمحم ءاهتفسالفو ةيمالسإلا ةيبرتلا -3

 .نيفلؤملا نم ةعومحم ءانئانبأل هملعن الام -4

 يناليكلا بين .د «مالسإلا ءوض 5 لافطألا بدأ -15

 ..باتکلا شماه يف اهتجردآ ىرخأو

e 



 LAs ؟كدلو يبرت اذال

 LS ا سس الا ؟يبرملا تافص يه ام

 - هنم هنأو هنم یلعآ بألا نأ نبالا سحب نأ بجي

 AU ذخآلا فقوم يف -ةعيبطلاب

 هل همدقي ام هيبأ ىدل نأ نبالا سحي نأ بجي

 ءاطعلا نسح بألا نوكي نأ بجي

ofاردقم نوکی  ISLةيبرتلا  

 27 ..هیجوتلاو ةعباتلا ىلع ارداق بألا نوکی of يغبني

 ةيتاذلا ةيبرتلاب هسفن دهعتی نأ
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seas C1)وهن كوز  BO00  

 Ler E EEE Me eT RT ER طابضنالا هملع )2(

 AD ی :seat اهنمثب هملعأو ةيرحلا نم ةحاسم هطعآ )3(

 Sse هبقاعت اذان هملعأف كدلو تبقاع اذإ (4)

 T EEA ددهت نأ لبق ثیرت )5(

 op رز eee مألا عم دحوم يوبرت جهنم ىلع قفتا )6(

 ظل همأ مرتحا )7(

 Olea ؟كنبا برضت له (8)

 COS كفطاوع يف مكحت (9)
 OR a ةبوقعلا لوح )10(

 70 قوت cbicceus تحمس ول ينرواح يبآ (11)

 7 3: 3 هات ... كدلو كاري فيك رظناف ةودقلا تنآ (12)

 Ta هئدابم كلفطل مسرا (13)

 SOs هريمض ely يف هدعاس )14(
 93 ین ؟لیشرشتو نیاتشنیآ لثم كلفط يناعي له )15(

 O N للدم يكذ لفط )16(

 7 eee 1 رسکت یک تعنص باعل الا )17(

 Oe كنبا ةيصخش عنصت كظافلأ )18(
 e هلعاف ال كولسلا دقتنا ( 1%



 تافاکلا )20(

 OFS ؟ارطخ ةئفاكملا نوكت ىتم )21(

 كدعوب فوأف كدلو تدعو اذإ )22(

EEEE E EE ؟هلدلو بحت! bU (23) 

 رشب كنآ سنت ال )24(

 رماوألا نم لیلقتلا كتعاطتسا ردق لواح )25(

 بهاوملا دایص )26(

 نود تازایتما ىلع لصح كئانبأ نم ادحآ لعجت ال )27(

 هتاحومطب عفتراو هلايخ بعاد )28(

 هتلئسأب قضت ال )29(

 ۱ 1 3و توهم ؟كدلو عم باصت (30)

 هرعاشم مهفت (31)

 الوآ ىنعنقأ اوفع )32(

ESPERA 
 يدلو اي كبحي هللا )34(

GS)بوهوم انتيب يف  
 Job كنبا نراقت ال )36(

 ةلمهلا ةماحلا تاونسلا )37(



 LOO esses هسفنب هتقث ءانب يف هدعاس )38(

 LO Assesses Se ةءارقلا كلفط دوع (39)

 176 ..... لماعتلا تايجيتارتسإ عضو يف كدلو كرشآ (40)

 LIE تاشاشلاب هقلعت نم للق )41(

 LSA iss لا قهارم key يف )42(
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 21000100 0 0000و ةمتاخلا

 سال EE EE PANE E عجارلا

 ۳ ۱ و a Sea ee acta ate eae باتکلا ةلصوب

ok ae 

 ةماستبإلا هلجم یدتنم
www.ibtesama.com 

 يقوش ايام

e, e 
  E EASدو وه



 ءانب 2 كدعاست ةمكح 250( دجلا ةباوب ىلع عرق -1

 Lati راد .(کتمه نحشو ککرادم عاستاو كتايح

 .عيزوتلاو رشنلل

 ةيفطاعلا كتايح ىلع رطیست فیک) نیبیبح ىلإ -2
 .عیزوتلاو رشنلل Ladi راد -(كرمع کیرش دعستو

 ذوحتستو ءابيط ارثأ كرتت فيك) ةرحاسلا ةيصخشلا -3

 .عیزوتل او رشنلل لايجأ راد -(کیعمتسم بولق ىلع

 .عیزوتلاو رشنلل لایجآ راد -(ةيبرتلا ةعتم) بأ تنأ نآلا -4
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 سفنلا ىلإ بیحم دکو .. ذیذل بعت هنکل .. دکو بعت اهیف معن

 . . ناسنإلا ىلع بوتکلا حدکلا نم ةروص اهلمجم يف يهو
 . ةقشم وأ بعتل رثأ لك لیزت اهترمت نکل
 .. ریغت دق نامزلا نألو
 دیدجا ءشنلا اذهل حلصت اهدحو اهیلع انیبرت يتلا انتيبرت دعت ملف

 .. هباسح ریغتلا اذهل بسغ نأ انیلع امازل راص لب
 . مویلا ةيبرتلا ءاملع هدكؤي ام اذه
 :هلوقب هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هيلع ددنش امو

 .( مكنامز ريغ نامزل مكدالوأ اوبر )
 .. انئانبأ عم اهسرامن يتلا ةيوبرتلا رومألا نم ريثكل ضرعتي باتكلا اذهو
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 تملكللا ةاسرم
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