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 ةيسنجلا ككيرش تاجايتحا مهفتت فيك
 يفطاعلا كاوتسم نم عفرتو

 م
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 اهشير ةروفصع نآلا كنيمي قوف نكست

 ءلمب يلقع نم تراط «فيفح اهتوصو «قرو

 ...كيدي نيب طحت يك يتدارإ

Eكيرالا هكذا عساك  
 كءاس نإو ؛كانيفوأ امو كانيطعأ دقف ءاهؤانغ

 حفصاف «رمأ اهنم كمايأ وفص ركع وأ ءيش اهنم

 ...كبرطتل
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 كانها

 ..ةبيبحلا ىتجوز ىلإ

 ..يتاحومطو ..يمالحا ريبصب تلمح ىتلا

 ..بحلا لك ىدهأ اهيلإ

 ميرك
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 ةماسنبإلا ةلحم تايدننم
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 2 3 LOVE ةل 05 غ5

 باتكلا ةلصوب

 عويفوملا

 ا OR ةلالهتسا

 ORA ددجن اننکل ..عدتبن مل

 1١6 0 ا ا ا ا ا ا ا I an ىملق تینا اذه

 sae LES حاضيإو ..ضارتعا

 TE ee Dae نزتم حرطو ..ريثم عوضوم

 a ىلا ةو لإ رادع

 0000 ةيلسانتلا ءاضعألا ركذ زوجي له :ماه لاؤس

 لوألا لصفلا

 نسنجلا نيب قرفلا

 Nees ىسنجلاو يدسجلا ومنلاو..ةاتفلا

 ا ا قوام !..مهألا ثدحلا ..غولبلا

 TAs :ةاتفلل يسنجلا ومنلا

 Ces ةأرملل يباجنإلا زاهجلا

 ل ؟ضيحلا وه ام

 19 .....ضيحلا لبق ام تاصلقتو ضارعأل ةيلزنم ةفصو

 0١ ....؟ضيحلا لاح ةأرملا عم لاجرلا مظعأ لماعت فيك

 کا
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O غعرلبلل نيعم ثفو باش لكل ١ 

 OO renee لجرلل يباجنإلا زاهجلا

 يناثلا لصفلا

 سنجلا ملاع يف ةلحر
 Tea 200 رمعلا ةليل ..فافزلا ةليل

 Orel es فافزلا ةليل يف حئاصن

 TT ءادألا رتوت ةلكشم

 ب (ماهوألا ربكأ) ةراكبلا ءاشغ

 VO ءاشغلا ضفل قرطلا لضفأ

 VASE لجرلاو ةأرملا نيب سنجل ا

 Aes 5 ىثنأ لقع يف ةلحر

 AC 5 ةذللا ىلإ قيرطلا

 NON :ةرشنلا يقيرط

 000000 ... .دودح الب ةعئماو توبس يج ةقطنم

 ie E (توبس ىجا لل رصتخم خيرات

 Te SES توبس يجلا اهتلصوب ةلحر

 e eet ةعتملا راطقل عبسلا تابرعلا

 EE as ةأرملل مزاجروألا دئاوف

 0000 1 ةرشاعملا دنع ةيوثنأ لكاشم

 .a NAR AAR !!..ةدرابلا يلايللا

 100000000000 08 ةأرملا دنع ىسنجلا دوربلا
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 000 لدار
 00000 لمحلا ةرتف ةيسنجلا ةقال

 ESR نيجوزلل.ةيسنج حئ

 00 لجر لقع يف ةلحاز
 ال سلا يل اًيسنج لجرلا راثتسي فيك

 1 ممل ركبملا فذقلا بابسأ

 11" ...... ةلكشملا هذهب نيباصملا نهجاوزأ هاجت تاجوزلا فقرم

 SE E ركبملا فذقلا جالع

 ثلاثلا لصفلا

 ةيسنجلا ةيلمعلا ةرادإ
 ORA ل !!خملا يف سنجلا

 0 1 ةراثإلا ةلحرم - ١

 اك ةيلمعلا ةسرامملا ةلحرم ١-

 ا لازنإلاو ةورذلا ةلحرم -'

 N Ag ءا را جش اد
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 VO ees ةيسنجلا ةعتملل نوسنوجو زرتسام ةقيرط

 16 8 (بوغرملا بيذعتلا) نيرمت
 OV esses دسحلا ةطيرخ

 OV و hE ةأرملا ىدل ةريثملا قطانملا

 OQ ssa كيلدتلاو سمللا

 10 0 ةيباجيإلا ةبعادملاو ةيبلسلا ةبعادملا

 TEs a بضني ال ةعتم عبن نايدثلا

 0 ةلبقلا نف

Was ae 
 MVE .ةأرملاو لجرلا نيب

 VY cere RSs 7 ةيمهأ

 :AF ce 0 sss اا
 LT ةلبق لمجأ
 .AT cal ةي#جانلا ةليرطلا ةلبقلا تايجيتارتسا

 AV cag esse ةلبقلا كينكت

 اق Asse ةلبق ءوسأ

 a بئارغو قئاقح ةلبقلا ملاع يف
 ا لتق ام ةلبقلا نمو
 O ةلبقلا نع ولاف
 O ةيومفلا تابعادملا
 ا ل ؟يومفلا سنجلا اذال

 o ا ةفانل

14 
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LOVE DOSESردح  

 Oe ءاسنلا ةيبذاج

 ET لاجرلا ةيبذاج

 أ وب افا انطق عسا ينم ساوحلل هبتنا

 عبارلا لصفلا

 بحلا ةعموص مونلا ةفرغ
 OG SRS مونلا ةفرغ حاتفم

 1 سا Sener i خل خام هيتنأ

 E O E تاملكلاك تسيل تاملك

 aaa ةئفاد ةداسو ىلع ةضفضف

 EEE 0 د نسما ثيذحلا ناكوأ

 E ا هاوس ءيش الو راوحلا

 AE !؟سنجلا نع ملكتن ىتمو ..نيأ

 لا كما قا شارفلا يف كقحو ىقح

 ا ب م وا ا مونلا ةفرغ رارسأ

 0000000000 ]1 1 ةعتمو ةحص ..ةضايرلا

 PEVA ESS دعت ال دئاوف فال

 Oe ةيسنجلا ةءافكلاو ءاذغلا

 ۲٤۸ ....لاجرلا دنع ةيسنجلا ةردقلا ةيوقتل ةيبعش تافصو

 O fe ملام بحلا ةحئار

 سماخلا لصفلا ١

 !..بحلا كنب 1
 TONS اا مل ل و

 تيكا
1 
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LUV E MUSES es oo 

eae ba كجوز اهب نيرحست بيلاسأ..!! 

TAV و ا ا خم حم رحاسلا جوزلا 

VT كتجوز بلف كالتما ىلع كدعاست راكفأ 

TNA و ءافص ةظحل 

 Va .!!اطاطبلا سيك لمحن الو ..حماستن

 Ea يسنجلا للملاو ..يفطاعلا دوربلا

 AeA !!ءادألا يف عونتو ةيسنجلا عاضوألا

 ل ةريثم عاضوأل جذافن

 TOE !؟ةيحالص خيرات بحلل له

 ٠ 1۹۹... ؟ةأرملل ثدحت ىنلا ةيجولويسفلا تاريغتلا مهأ يه ام

 ۳٠۱ ....... :ةيحالصلا قاطن لخاد بحلا لظي يك حئاصن

 سداسلا لصفلا

 مالسإلاو ةيسنجلا ةقالعلا

 :es بحل ا اهؤلم ةايحل ةيوبنلا تايجيتارتسالا

 E بحلا لوسر :ىلوألا ةيجيتارتسالا

 ONA متئش ىنأ :ةيناثلا ةيجيتارتسالا

 ل ا ةمقللا ىتح:ةثلاثلا ةيجيئارتسالا

 ١١7" .... ةيجوزلا شارف ىلع ةقدص :ةعبارلا ةيجيتارتسالا

 FYE ضيح ا ءانثأ ةرشابملا :ةسماخلا ةيجيتارتسالا

 ةدابعلا لبق عامجلا :ةسداسلا ةيجيتارتسالا



 ت

 ۳۱۷ ا عجرا :ةعباسلا ةيجيئارتسالا

 714 , اًنايحأ بلقلا لبق قشعي لايخلا :ةنماثلا ةيجيتارتس

 TEE GSAS دحاو ءانإ :ةعساتلا ةيجيتارتسالا

 ل ةناكملا ولعو حاكنلا : ةرشاعلا ةيجيتارتسالا

 oa ةحامسلا ةكلمت :رشع ةيداحلا ةيجيتارتسالا

 E تويبلا دامع ..ةقثلا :رشع ةيناثلا ةيجيئارتسالا

 O ةسردم لزغلا :رشع ةثلاثلا ةيجيتارتسالا

 TIA Sea ةيجوز ىواتف

 ESN ةئطاخ ةيسنج ميهافم

 0 ةيسيئرلا عجارملا ةمئاق

eان  
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 ىلع مالسلاو ةالصلاو ..هلل دمحلا

 هلآ ىلعو دمحم انديس ..هللا قلخ ريخ

 ..هالاو نمو هبحصو

 ..هعبو

 يف ةلحرو ..ةئراقلا يتزيزع ..ئراقلا يزيزع كب اًبحرم
 ..بحلا ملاع

 امأ ..اًعتمم اًنقو كل ىنمتأو «ىتايحتف ديدج دفاو تنك نإ

 ددشأو هونأ ىنإف ةقباس تالحر يف انعم اوفاط نمت تنك اذإ

 ..ديرف قبعو ..صاخ قاذم اه ةرملا هذه انتلحر نأ

 «ثيدح هلوح راد اذإ ءايح بادهألا ضفخنت ىتلاو ؛ةيجوزلا

 .هركنتسي وأ «هنع ثيدحلا ددصب نحن ام لقثتسي

 - ملعيو ءانرئارس ملعي هللا نأ ىلإ نينئمطم «يضغ اننكل

 اميف ةينلا بستحم انأو الإ يملق عفرأ مل ىننأ - همسا لج

 يک کیپ يي معهم.

)13 
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 LUYE ةلاأل 52 5 م : کک معا
 e 5 ر سمسم م 1

 TE a a «بتكأ / ١

 «يمهس شاط نإ ئطخملا دهتجلا رج -أ ىلع ىئكتم

 ' .للزلا يبباصأ وأ

 ..ددجن اننكل ..عدتبن مل

 ةيسنجلا ةقالعلا نع يثيدحو ۱

 اباب وأ هتعدتبا دق اًئيدح سيل ْ

 وهلبءهنمجلينملواتنك '

 هنمّرم دق بابو ميدق ثيدح ۱

 ..يلبق نم نوريثكلا ؛

 نوصتخمو ةذئاسأو لضافأ ةاعدو ءالجأ ءاملع هيف بتكو

 .عيفرلا نأشلاو ةريبكلا ةناكملا مهل

 هيف تمخضتو «تايرغملا هيف ترثك نمز يف اننأ ديب

 نيرويغلا نم ريثك لعج ام «تارهشلا هيف تجاهو «نتفلا

 ناكولو «ةيسنج ا ةقالعلا نع ثيدح يأ مامأ بابلا قلغي

 !..اًيباجيإ

 تناك نإو مونلا ةفرغ لكاشم شقاني ام لك براحجيو

 !..ةريطخ

 نيب ةهئات ةكئاشلا ةماملا ةصاخلا ةقالعلا كلت تلظو

 نس اههيوشت يف نئفتيو «هتراذقب اهسندي امهدحأ نيقيرف

 5 ارس

١ 14 2 
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ORE د ان LN YL  ا كمت ة OTL sS 
 هل ي

 .ةيحابإلا تنرتنإلا عقاومو ءونروبلا تاطحم لالش

 |  «ليولاب اهنم برتقي نم لك رذحيو ءاهمرحي يناثلاو
 ! 2 لقألا ىلع وأ «ةيحابإلا ىلإ يعادلاب اه لوانتم لك فصيو

 / رومأب اهلغشو «ماظعلا اهرومأ نع ةمألا فرص يف بغارلاب
 .!!ةهفاتو ةيداع

 يك اًرريم ءاقدصألا قفأ قيض وأ ءادعألا ركم سيلو

 ةا ةا ا نع فرطلا نفك

 هرعدأ «باتكلا اذه يف انتحارص انيلع بيعي نم ىلعو
 بنتك نم ريثكو «ةيبطلا عجارملاو بتكلا يف رظنلا ديعي نأل
 ةايحلا ليصافتل ضرعتت ىتلا ةيهقفلا بتكلاو «ثارتلا

 .ةيجوزلا

 .ةروتسم

 كعم ثدحتأ نأ تببحأ يننإ

 ةقالعلا كلت نع ميركلا يئراق

 نم هلثمت ام ىلع ءوضلا طلسأ يك

 انتايحو لب ؛ةيجوزلا انتقالع 4 ةيمهأ
 .ةماع

 )157 ا
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 LOVE اطآ) 05 5 نا

 ا كامارو كيش ترد معك

 اهئاطعإ مدعو «ةقالعلا كلت يف لشفلا ببسب اًعيرس اهترجهو

 .اهقح

 ..ةرتاف ..جلثلاك درا تراش ةيجوز تاقالع نم مكو

 انيعو مدعو ةقالعلا كلت ةيهامل ئطاخلا انمهف ببسب ..ةيساق

 .اهتيمهأل

 هتجوز رجه جوز نع طق عمسأ مل

 نع الو اًديذل اًماعط هل خبطت ال اهنأل

 هل مدقت يك ةأرما عم هتجوز ناخ لجر
 ةجاح وأ شطع هيدل يورت وأ ءام ةمدخ

 .سنجلا ريغ

 .لوقأ ام ىلع ينقفاويس مكنم نيريثكلا نأ ىرأو

 نأ وهو «رمألا اذه ين ثيدحلا ىلإ يناعد رخآ بناج

 ا هلك تع و ا لاا
 يف هلوح نم عمتجماو سانلا لغشيس  اهمهأ دحأ ةيسنجلاو

 .لكاشملا هذه

 هيلع تبريل عمتجا فتك ىلع هسأرب يقلي يذلا ءرملاو

 لهمتي نأ هربجيو ..ماظعلا هماهم نع عمتجلا اذه لغشيس
 .نيكسملا سئابلا اذه تاهوأتل عمتسي يك ًليلق

e 
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E لح LU / FE iN SC ذ 
eem 2 Eد  

 4 ع“

 | ١ «ةيسنجلا انلككاشم نإ

 |(  رجفنت ءاهنع ثدحتن ال يتلاو

 ماع ا اخ اهم كتم

 عمسن يتلا لكاشملا نم ريثكو

 ال تاجوزلاو جاوزألا نيب اهنع
 لكاشملا يه ةداع نوكت

 ابلاغ كانه نأو ةيقيقحلا

 .اهب حوبلا

 جوزلا ةرسأ - نيترسأ لقألا ىلع لغشت تالكشملا هذه

 هماهمب مايقلا نم عمتجما ايالخ دحأ قوعتو - ةجوزلا ةرسأو

 .ةيويحلاو ةيجاتنإلا

2 Karim ALI Shazley 



 سس 7 كس د

3 1 
 ..حاضيإو ..ضارتعا 1

 ينلباق يضارتعا لاؤس ةمث نكل ا

 :وهو هنع ةباجإلا بجوي امم ءارارم

LUYE AIF ORL 3 7 يلا ا 

a, 7 دا 

 2 انؤابآو اندادجأ شاع دقل

 نم قباسلا 4ب عمسن ملو ةداعس
 الوءرسألا ددهت ةيسنج لكاشم
 ٠ اهملعتي نأ بجي ةيسنج ةفاقث

 !ةجوزلاو جوزلا

 " ؟وانل هوجحتل مويلا هب متيتأ يذلا ديدجلا اه
 لب ءهدحو انم ءرملا اهفرعي «ةيرطف ةقالعلا كلت تسيبلأ

 ا ؟رويطلاو تاناويحلا اهفرعتو

 اننأ :لوألا قشلا «نيقشب لؤاستلا اذه ىلع بيجأو)
 ةيسدجلا ةايحلاو ةماع ةيجوزلا ةقالعلا نع ثدحتن امنيحو
 ةفاقثلا ةديلو ةيسنجلا ةفاقثلاف انرمأ نم اعدب انسل ؛ةصاخ

 هذه نأ حوضوب ىريس هقفلا بتك يف لماتملاو ءةيمالسإلا
 ةقالعلا لوانتي يهقف مكح ٠٠١ نم رثكأ توح دق بتكلا

 غولبلا هيلمع نإف كلذك «(ةيعرشلا ريغو ةيعرشلا) ةيسنجلا
 اذه ءاهتفرعم بجاو ةيهقف ماكحأ اهيلع بترتي يسنجلا
 لوقي ؛ميكحلا انعرش يف ميظنت نيجوزلا نيب ةيسنجلا ةقالعللو
 سا مكاو مك سال نه :يسنجلا ءاقللا نع العو لج انبر

 سیف رم س
o 
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 هنأرما ىلع مكدحأ نعقي الا: هللا لوسر لوقيو 4نه

 اي لوسرلا امو :ليق !لوسر امهنيب نكيلو «ةميهبلا عقت امك

 لبق لوقن اذام انملعو ؛"''«مالكلاو ةلبقلا» :لاق ؟هللا لوسر

 نأ لبق انتجاح نم ءاهتنالا يف لجعتن الأب انحصني لب «عامجلا

 عيمجل ًالماش اًجهنم ىري ةنسلا يف لمأتملاو «يه يهتنت

 .(ةيسنجلا ةقالعلا) اهنمو ناسنإلا تاقالع

 «مويلا هسملن يذلا روطتلا عم اننإف :يناثلا قشلا امأ
 ةيداعلا ريغ ةعرسلاو «شيعلا ةمقل لجأ نم بوءدلا يعسلاو

 E E اهيووبت ىلا
 اظوحلم اًريثأت انتايح ىلع ضارمألا هذه ترثأ «قباسلا

 انتقالع وه ريثأتلا اذه هلاط امم ناكو «ةريبخلا نيعلا بحاصل

 دنعو «صاخ لكشب اهنم ةيسنجلا ةقالعلاو «ةيجوزلا
 نم فالآ i زلا تاقالعلا يبئاصخإو نييراشتسالا

 ىرخأ فالآ فالخب «لح نع ثحبت يتلا ةرئاحلا لكاشملا

 يف ال لبق نم ةدوجوم نكت مل ءاهباحصأ رودص يف ةسيبح
 7 ندا وأ ءانثابأ ليج

 اذه يف سيفن مالك ةقش وبأ ميلحلادبع لضافلا خيشللو

 لوقي (ةلاسرلا رصع يف ةأرملا ريرحت) يعوسوملا هباتك يف رمألا

 .فيعض وهو ء۲ سردرفلا دئبسا يف يملبدلا هاور (1)

4 
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 هك اک

(20 
 چ
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 - ةعورشملا بيلاسألا نم اًضعب نيب دق ةي ينلا ناك اذإ) :هيف
 دق يت طر نا قالي بابو نمسا ةعتملا بيلاسأ
 رخآلا فرطلا عتيو هعتمي ام سملت يف ةملسمو ملسم
 ' ملعو حيرشتلا يف صاصتخالا يوذ نم ملعلا لهأ لصاويلو
 عاتمإلا قطانم نايبل مهئامحبأ جئاتن ضرع يف «سفنلا

 «ةراثإلا قرطو «ةأرملاو لجرلا نم لك دسج يف ءاهتاجردو
 .اهالحأو ةعتم لمكأ قيقحت ىلع ةدعاسملا لماوعلا عيمجو
 نأل ؛اهيلع نوباثي ىلا ةحلاصلا لامعألا نم اذه نأ بسحنو
 - عورشم رمأ وهو :عاتمتسالا ناسحإ ىلع نيعت ثاحبألا هذه

 امك ءيش لك يف ناسحإلا بنتك دق هللا نإف - نونسم لب
 .(ِةِلك انلوسر انملع

 نأ وهف لوألا امأ ءامهب حوبلا دوأ نيئيش ا
 رثكأل اًضرعت ةيسنجلا ةقالعلل يضرعت |
 نأ عيطتسأ الو ةراثإ انتاعمتجم تاعوضوم ۱
 نمرثڪا يدي زتها دقملقلانأركنأ |
 دودرب ينركذم ؛عجارتلا ينم اًيجار ةرم ْ
 .!ةيباجيإ نوكت ال دق لعف ١

 ةيؤر ىرأ يمالسإلا جهنملا ىلإ رظنلا ديعأ ذإ يكن
 ينلا وهو - اًجذومن ىرأو «نیجوز لك ينغت ةيسنامور ةلماكتم

 ل ينلا نأ نم مغرلابو «يفطاعلا قيقرلا بحا جوزلل -
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 مراكمو.فطعلاو قدصلاو ةمحرلاب انتاهذأ يف طبترم

 فک هتايخ يف اًيلج رخآ اًبناج ىرن نأ بجي اننأ الإ «قالخألا

 ةيجوزلا ةقالعلاو ةدوملاو بحلاو فطعلا بناج وهو

 ا

 ةصق مظعأ نأب مالسإلا ءاملع نم ليلق ريغ لاق دقل

 ناوضر ةشئاع ةديسلل دي هبح يه يمالسإلا انخيرات يف بح

 هتقالع لوانتت يتلا ثيداحألا مكب اذه ىلع اوللدو ءاهيلع هللا

 نولوقي اوناك ثيدحلا ةاور نأ ىتح «هتجوزب ةَ ةميمح ا
 قيدصلا تدب ةقيدصلا تلاق) :ةشئاع انمأ نع نووري مهو

 .(ِةلك هللا لوسر ةبيبح

 كِل هكرلس نم امك ضرعتسن اذه انباتك تايط يفو

 .نيجوزلا نيب ةيفطاعلا ةقالعلل هتيؤرو

 اًيملع اًضارعتسا ةيسنجلا ةقالعلل يضارعتسا ناك انه نم

 نم ةلأسملا كلت يف بتك ام مهأو رخآ ىلع هيف تدمتعا

 ءايمالسإ يحرط ناك تقولا سفن يفو «ةيبرغو ةيبرع تاباتك
 ءامتنالاب رخفأو اهبحأ ىتلا ةيمالساإلا انتفاقث ىلع اًركترم

 | .اهيلإ
 ىرلار غلا ره السلا ت لا نأ ناار

 فمر اننا وحر ١ نيياطق

Karim AI Shazleyو  



SS a. ا اول 

 ا ل

 ال ةرلؤللاو اهلوبق نع ءيش انينثي الو ءاهانذخأ اهاندجو

 .اهيوتحت يتلا ةراحما ةناهم اهبيعي /
 ةقالعلاب ةلصلا ةقيثو ةيسنجلا ةقالعلا نأ :يناثلا ءيشلا

 ةيفطاع ةقالع ةماقإ نودب ححان سنج كانه سيلو ؛ةيفطاعلا

 ءاضعب اهضعب لمكي ةدحرو «ةدحاو ةموظنم يهف «ةحجان

 رطيست فيك ..نيبيبح ىلإ) لوألا يباتك أرقي ي ل نمي بيهأ اذ

 .هيلإ دوعي نأ (كتايح كيرش عستو ةيفطاعلا كتايح ىلع
 ال اًمالإ رثكأ حبصي ىتح «ةيفطاعلا ةقالعلا داعبأ ىلع فقيو

 .انهاه هلوقلس

3 

 للزلا نم انمصعي نأ هناحبس هوجرأو ..ريسيتلا هللا لأسأ

 لطابلا انيري ناو ؛هعابتا انقزريو اقح حلا اني را

 .هبانتجا انقزريو الطاب

Karim1924@hotmail.com 
Karim1928 @yahoo.com 
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 قشعلا رتافد نم بحلا جورخ اًريثك ينلؤي

 مهتالراحو «هلوح ءاملعلاو نيركفملا فافتلا رثكأ ينزهي

 ...دعاوقو لوصأ هل ملع هلعج يف هتيمتسملا

 ةأجف بلقلا حفلب هنأ - يرظن يف - بحلا يف ام لمجأف

 دهشم يف تقولا سفن يف عيقسو دربب هرمغي مث ..هرا لعشيف

 !...قطنم وأ نوناقب فرتعيال

 دصض ىوعد ءاملعلا عفري فيك روصت اًدج بعص

 !!!..بحلا مساب ثيدحلا يف قحلا مهئاطعال ءارعشلا

 اًحرف بلقلا شعتري اذامل فرعت نأ سفنلا ىلع ليقث

 حبسصيو ..بحن امنيح ةأجف ناسللا ملعلتيو ..بحن امدنع

 ..بحن ذإ بحرأ ملاعلا

۹ 

 ر  Karim AÎ Shazleyر ١



LOVE DOSES e 

Eارا ا  
 ..رخصو أ

 روخص روصلا ربع رمقلا تأر امنيح تعجف ىتلا سفنلا

 ا a اذ بيظي فك: هني هلل
 ؟؟!!!..ردبلاب ههجو ةقارشإو

 يقلعتو ..ءارعشلا بكوم ىلإ يئامتنا نم مغرلابو
 نع تثدحت باتكلا اذه ينو ينأ الإ ..رعشلا روحو يفاوقلاب
 تايئاصحإلاو ماقرألاب ءيلم حرط هتحرطو ..اًيملع بحلا
 .ةيملعلا تايرظنلاو

 عنصي نأ ىلع يملق تمغرأ دقل

 ملاعملا ةحضاو ةطيرخ بحلل
 ثحبلا اذه تبتكو ؛سيراضتلاو

 نمل لوق يك اًباوبأو الوصف هل تعضوو
 .!..بحلاب ظفتحي فيك بحأ

 بيبحلا ركذ لمت ال هبلق تاقدو ..العتشم هبح لظي فيك
 , !..همسأ ديدرتو

 قحتست ةميرج وأ ءانثلا قحتسي تسي حتف هتلعف ام ناك ءاوسو

 ةلود ىلإ يراذتعا مدقأ نيلاحلا الك يف يبنأ الإ ..ةمكاحملا

Karim AI 5 طقه 21 عال 



 ا

 ةشعرو ..ةغراستملا نيبحلا بولق تاقد ىلإ رذتعأ ..قشعلا

 ...ةايحلاب ةمعفم تارابعو تايبأو يفاوق نم لئاسرلا

 مهلثم ضبني لازال يلق نأب - ءيش لك مغر - رقأو

 يهلإ اي

 ؟انيرتعي اذام قشعن امدنع

 ا د اا

 ن ا ااو

 ةللوفطلا ولط لإدترن فيك

 اطيحم ءالا ةرطق ودغت فيك

 يحج ا و و

 ىلعار ربا هاو

 ا نالا م اا را ما ا وفر

 اش شاع ولو فل ن >

 س ا ا

 ..راظتنا ريغ ىلع بحل ا انبرضيامدنع

 ؟ةانم بهذي يذلاام

 ككل تكلا 007 كلا لا

 ..راغصلا ذيسالتلك ود غناف يك

25 ۶ Karim AI Shazley 9 



 ؟ااستوبم لحضتامدنعاذالو /

 او
 ا ف تا الو 1

 ؟ايزح روف صع ماعلا حبسصي
 ا

 ..انورقو الورق لظ يذلا بحلا كلذ ىمسب ام
 ا ي ر قا ل
 ا و اقلا ت ئال ا لايو

 ..ائيبيطلا ءطسسبلا بيزذيو
 ؟بهذ نم اًريرس ىوهن نم رعش ودغي فيك
 ..بئعو ارحل بوبح م لا مقو

 اے ا س نوي بنعم
 ا ل د

 ..ىرسأ_ قشعنامدنع_ودغن فيك
EE E ET 

 ؟انيف نيكسلاك لخدي يذلا بحلا كلذ يمسن ام

 ؟عاا للص 3

 1 ا ل

 ..ةبنا يف وو كلاود في فبك

 ..انونخحائكر وأ ..ءر ضخ ةحاو

Karim AI 5 “طه 21 عال 
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 ا ن تد يتلا اشم
 ؟نيف ثدححي يذلا ام

 انسينس قوشلا ةظحل ودغت فيك

 انيقي بحللا يف مهولا ريسصيو
 ةه لا ياسا ل تنحف

Eنشا  E E 

 ..ءانشلا يف يستأب فسسيصلا رصيف

 ءامسسلا نيتاسسب يف رملي هرولا ريسصيو
 ا وا حولا كس

 ..قشعلا ةلود ناكس دحأ تلزال..

 !؟..هينطاوم دحأ نع حفصيو بحلا وفعي لهف

26 1 

 .ينابق رازن :ةلماكلا لامعألا ؛يهلإ اي ةديصق )١(
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 0 ” ءاضعألا ركذ زوي له . /
 ,/ ضرعتلاو .ةيلسانتلا 3 1

 ١ / ةيسنجلا ةرشاعملا ا %8
 و مهفلا فدهب

 نوب مم

 را ا ملا

 مدلا ركذ يف وأ مفلاو نيديلا ركذ يف جرح ال هنأ امك

 ةفطنلا ركذ يف وأ «جرفلاو نيتأوسلا ركذ يف جرح الف ؛عمدلاو

 لكأ ركذ يف وأ ءامظلاو عوجلا ركذ يف جرح ال هنأ امكو «ينملاو

 ءرهطلاو ضيحملا ركذ يف جرح ال كلذكف ؛ءاملا برشو ماعطلا

NE EN N 

 ا نع لا

 ش ٩ ايندو مهنيد يف تانمؤملاو

 ةيسنجلا ةقالعلا ىلإ ريشت ةيوبنلا ةنسلا يف صوصن كانهو

 ايندلا وأ نيدلا رومأ نم ارمأ نينمؤملا ميلعت فدهب ةحارص

 :اهنمو

 نم ةبانجلا هبيصت هنأب ةَ هللا لوسرل رمع ركذ ©
 ن مث كركذ لسغاو أضوت» :ةايي هل لاقف «ليللا

 .ةقش وبأ ميلحلادبع خيشلا / ةلاسرلا رصع يف ةأرملا ريرحت )١(
 .ملسمو يراخبلا هاور ()

 Karim ُهأ 5 طقه 1 عال



LOVE DOSESاا 00  

 لإ ل نأ ىلا انآ اهدق اف کا ی

 7 (ىذملا انريكاته رطقت ةفرع ناف اتان

 اهعماج اذإ :لوقت دوهيلا تناك) :لاق #4 رباج نع ©

 نم ةأرملا تيتأ اذإ :ملسم ةياور ينو) اهئارو نم

 مكا سن :لزنف ءلوحأ دلولا ءاج (اهلبق يف اهربد

 .بوشلا بيصي ينا نع اًموي ةشئاع انمأ تلأس ©

 لب هللا لوسر برث نم ِهِلِْيَشْغأ ٹک :تلاقف

 . .ءاملا عقب هبوث يف لسغلا رثأو ةالصلا ىلإ جرخيف

 يهر يتأرما نم يل لحي ام) :ِِلَك هللا لوسر لجر لاس ©

 كنأش مث اهرازإ اهيلع دشت) لكي لاقف ؟ضئاح

 .(اھالعأب

 ةرشاعملا افشل ةيزوجلا ميق نبا مامإلا لوقيو ©

 :ةيسنجلا

 ..اًرفاو اقشعو ..اًئمد اقلخو ..اًنسح اًهجو كلذ فداص نإف

 .ملسمو يراخبلا هاور )١(
 .ملسمو يراخبلا هاور )۲(

 .ملسمو يراخبلا هاور (۳)
 .كلام مامإلا اطوم (6)

۹ 

 7 خي ن مخ ار نك Af ك4 !ط ن نيدأ ناب ب 29 7



 1 خ١ 7 FE ةمحت كمب تك شل
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 .ءيش اهداعي ال يتلا ةذللا كلذف ::تاوثلل اًياستحاو نا وو 5 ۱

 ذخأي ىتح لمكت ال اهنإف ..اهامك تقفاو اذإ اميس الو ظ

 ىلإ رظنلاب نيعلا ٌدتلتف ..ةّذللا نم هطسقب ندبلا نم ءزج لك
 ..هتحئار مشب فنألاو ..همالك عامسب نذألاو ..بوبحملا ٠

 ام ىلع ةحراج لك فكتعتو ..هسملب ديلاو ..هليبقتب مفلاو

 .بوبحما نم هلباقتو ..اهتذل نم هبلطت

 هيلإ ةعّلطتم سفنلا لزت مل ٌءيش كلذ نم دقف نإف

 . !!نوكسلا لك نكست الف هل ةيضاقتم

 ةيمهأ ىلع اذدشم ةيزوجلا ميق نبا مامإلا لوقيو

 ةبعالم عامجلا ىلع هميدقت يغبني امو :عامجلا لبق ةبعادملا

 بعالي إب هللا لوسر ناكو ءاهناسل صمو ءاهليبقتو ةأرملا

 ناخ اک هنا )ی هراذ ونا ىورو اها هله
 .اهناسل صميو ةشئاع لبقي

Eارا راع يمال  

 ةأرملا تيمس اذهبو «ةلبقلاو ةبعالملا دعب اهل اًشرفتسم
 لاق دقو .«شارفلل دلولا» :ِِكك هللا لوسر لاق امك ءاشارف

 لمكأو [187:ةرقبلا] نل سال منو ْمُكل سال نه :ىلاعت
 سابل لجرلا شارف نإف «لاحلا هذه ىلع هغبسأو سابللا
 افا لكلا نيف ءانط فا كتكوت هل

 .ةيزوجلا ميق نبا مامإلل «نيبحملا ةضور» )١(

9 Karim AI Shazley e 
 ا یس



MM UOTE 5و يصار 8 ا ةساكم ١ طل  eتا يلا ا  
 ااا ا للا الا

 4 ا د
3 5 5 

 1 ٠ نم سابللا ةراعتسا عقوم نسحب هبو «ةيآلا هذه نم ذوخأم

١ E 
 3 . رخآلل نيجوزلا نم لك

 ١ ليصفتلاو اهقئاقد ركذو «ةيسنجلا ةقالعلل ضرعتلاف نذإ

 .ملعأو ىلعأ هللاو ..هيف ةضاضغ الو «يعرش

ê ê 

 .عامجلا يف هيده :لصف «ةيزوجلا ميق نبال «داعملا داز» )١(

4 
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BS جب HO CORES يل ابل ذاب الا 3 EET aR ek 

 نأ بوپ ایر يضف أ لق

 ةتباثلا ةدعاقلا

 ةيسنجلا ةقالعلا 4

 .!!ةتباث دعاوق ال نأ یه

 ةيسنج ةايحل ةمهلم راكفأ كانهو ءةيملع قئاقح كانه معن

 ةايحل دحوم روصت الو ,تباث بلاق كانه سيل نكل .ةعئار
 ققحتي صخش لك اضرو ءةياغلا وه اضرلا .ةديعس ةيسنج
 .ةفلتخم قرطو بيلاسأب

 بيلاسأل درسو ,ةيملع قئاقحل ضارعتسا وه اذه انباتك
 لحلا الو ديحولا روصتلا سيل اًدبأ هنكل ؛ةعئارو ةريثم نيرامتو

 .سانلا لكل لثمألا

 عم اولماعتي نأ مهءارق نوحصني نيذلا باتكلا مه رثك
 نأب كحصنأ يننكل ,هيف طيرفتلا بجي ال زنك هنأ ىلع مهباتك
 قئاقخو ةزيفم ناعلا اهنا ىلغ تاتكلا فام عم لماعتت

2 
 !Karim A ذط نم أ ند



hh NEY ا كمثال E ل 

 ئداه تنأو هأرقاف اذل ءةايحلا تاقالع لمجأ صخي باتكلا اذه

a E 

 يتلسارم يف ئراقلا يزيزع ددرتتال

 يندعسي  عقوتت ام سكع ىلع . كداقتنا

 .ةعجارم ىلإ ةجاحب نوكي دق ءىش ىلإ ىنهبنيو

 قيرطلا يف ينأب ينرعشي كؤانثو كتداعس

 لإ لويعرلا لك ني

 ترا نط ا نر باكيا ا
 ..حيحصلا

 هوجو ضيبن موي يتفيحص ق هدجأ ءاعد وأ

 .. هوجو دوستو

eS 
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 1 غل ال 8 VFO 52 د 1
 ا

XKدلع دب ې فرعم  

www.ibtesama.com 

 ةماسنبإلا ةلجم تايدننم

 مسج
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 عفاود وأ انعفاود مهف عيطتسن نل

 ةعيبطلا مهفن امنيح الإ رخآلا فرطلا

 ..عفاودلا هذه اهيلع زكترت يتلا

 لجرلا نيوكت حرشن لصفلا اذه يف
 ..ينامسجلا ةأرملاو

 فين ةا رر

 اذه ىلع اًدامتعا  اننكمي فيكو

 عنصل مئالملا وجلا ريفوت  فالتخالا

 ..ةيلاثم ةيفطاعو ةيسنامور ةتيب

 اسس سس
2 
 عيد Ete AE قا وو ع TE ا 36 رم
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LOVE DOSESالا 4  

 ۰ .ةاثفلا

 دوجوب اًرشبم انيلإ ببحملا داحلا توصلا كلذ عفتري امدنع

 يلسانتلا هوضع ىلإ بيبطلا نيعأ هجتت ءايندلا هذبل ديدج رئاز

 ..ىثنأ مأ وه ركذأ ديلولا عون مألل فزي يك

 وه ةدالولا دنع ىثنألا نم ركذلا زيمي ام نأ ةقيقحلاو

 امهيو ءتنبلا ىدل جرفلا قشو ءركذلا دنع نيتيصخلاو بيضقلا

 !..ةيمسرلا رئاودلاو داليملا ةداهش يف نينجلا عون دامتعا متي

 هبايثب دلولا نيب احضاو زيمتلا ودبي ةلوفطلا ةلحرم يفو ..

 كلذ ىلإ فضأ ءاهرعش ةصقو اهبايثب تنبلا نيبو .هرعش ةصقو

 .ةفلتخملا باعلألاو .تامامتهالاو لويملا وهو تافالتخالا مهأ

 امهئاضعأ اًضيأ ىمنت يدايتعالا مسجلا ومن عمو

 ءةيسنجلا ددغلل عيرسلا ومنلا ريثأتبو ةأجف نكل ءةيلسانتلا

 دشأ امهرهظم فلتخيف ءاًيرذج اًريغت تنبلاو دلولا رهظم ريغتي
 .فالتخالا

: 



 .١" .مهألا ثدحلا ..غولبلا
/ 

 ىلإ ءيجولويبلاو يوضعلا جوضنلا 0
 .يجولويبلاو يوضعلا جوضنلا

 ومنلا وه جوضنلا اذه ساسأو

 يرقفلا دومعلا ةصاخو «ينامسجلا

 يأ ؛يسنجلا ومنلاو ماظعلاو

 سنجلا ةمالعو ةيلسانتلا ءاضعألا

 .ةثونأ وأ تناك ةروكذ

 ةركبم نس يف ثانإلا يف أدبي يمظعلا زاهجلا يف ومنلاو
 يفف دالوألا امأ اًبيرقت ماع ١١ نس يف أدبي وهف «دالوألا نع

 نيب اميف دالوألا نم لوطأ نكي تانبلا نإف اذل «ماع ١4 نس

 فقرتيف ءاماَم سكعلا ثدحي اهدعبو ماع ١ ١5 رامعأ

 .دالوألا يف دادزيو تانبلا يف لوطلا

 ثدحي ال يمظعلا زاهجلا ومن نأ يهو ةماه ةظحالم

 ومف دسجلا ومن قبس ًالثمف ءدسجلا ءازجأ عيمج نيب يواستلاب
 مادقألا ودبت دقف كلذل ءرهشأ ةعبرأ يلاوحب ذخفلاو قاسلا

 )١( نيدلا رون نمحرلادبع .د «سنجلاو ملعلا» باتك تببحأ نإ عجار ١

 لالملا راد «ىطلا باتكلا ةلسلس .
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 نيقهلزللا ىدل يدسجلا نيوكتلا نع اضرلا ملعب ر
 رورم عم اًييردت نبمحتي كلذ نكلو ءومنلا نزاوت مدعل
 .مايألا

 :ةاتفلل يسنجلاومنلا

 دملا لكشت ةناديره غولبلا لع ا كراج ش

 : ومنو ءانولتو اًرورب دشأ ناتملحلا حبصت نأب كلذو
 دنع املؤم نوكي ام اًبلاغو «يدثلا ةملح تحت طيسب

 لا (

 : ا

 :.  -۳«نيتملحلا مجح دادزي نأب «نييدنلا ومن دادزي

 : ومن يف ةدايز كلذ بحصيو ..لكك يدثلا ريدتسيو

 لوحتو «نيرفشلا مجح يف ومنو «هراشتناو ةناعلا رعش

 .جيردتلاب يبلا ىلإ نوللا

 : ٤- دادزي امنيب .جضانلا همجح ىلإ يدثلا مجح لصي

 [| .هلكش لماك ىلإ لصي ىتح ةناعلا رعش مجح
 سفن يفو ءىلعأ ىلإ هتدعاق :يأ «بولقملا ثلثملاك

 ىلإ ةماقلا لوط لصيو «نيطبإلا رعش رهظي تقولا

 .جضنلا ىوتسم

 نإو ءومنلا لامتكا دعب ةاتفلل لوألا ضيحلا ثدحي-ه :
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 يف ثدحت ةركبم تارود تالاحلا ضعب كانه تناك ١ ١ ١ .٠

 .اهركذ قباسلا ةئلاثلا وأ ةيناثلا ةلحرملا  ؛

 ثودح نم ةليلق روهش دعب لوطلا يف ومنلا فقوتي-١ |
 حوارتت غولبلا اهيف ثدحي يتلا نسلاو «لوأل! ضيحلا !ظ 0

 لثم ةريثك لماوع اهيف مكحتتو كنس 31١-15 نم |(

 عرسأ ًالثم يهف ..عونلاو ةثارولاو ةميلسلا ةيذغتلا

 .ضيبلا يف اهنع جونزلا يف

 اًبلاغ تالوحتلا هذه نأ نم مغرلاب

 ءاهرظتنتو اهب ملع ىلع ةاتفلا نوكت ام

 نم هنإ ثيح ؛جاعزإ نودبرمت ال اهنأ الإ
 كلت عم ةلفطلا فيكتت نأ بعصلا

 نم ليلق ريغ كانهو ةيرهوجلا تاريغتملا
 سبالم نسبلي يتاوللاتايتفلا
 فوقولاو ردصلا ءافخإل ةضافضف

 وأ ءاهماوق لمأت 2 ةآرملا مامأ تاعاسلاب

 .روثبلا ضعب ةبقارم

7 3 

Karim AIÎİI Shazles 55 40) 



LOVE DOSE $ 

 ةأرملل يباجنإلازاهجلا
Woman's Reproductive system © 

 .ةيلخادلاو ةيجراخلا ةيلسانتلا ءاضعألا لمشيو

 :لمشن ةيجراخلا ءاضعألا

 :يناعلا ءوتنلا ١

 .ةناعلا رعشب ىطغم ىناعلا ءوتنلا حبصي «ملحلا

 :ناريغصلاو ناريبكلا نارفشلا ا

 ناطيحتو نيتفشلا ناهبشت ناتينث امه :ناريبكلا نارفشلا
 نانوكيو .لبهملاو نيريغصلا نيرفشلاب

 «ةناعلا رعشب نايطغم ناحبصي امهنإف
 .نيرفشلا لخاد ةيتيز ددغ نوكتتو

 رغصأ دلجلا نم ناتينث امهف :ناريغصلا نارفشلا

 نم امهمجح فلتخيو «لبهملا نايليو امجح

 ةراثإلا ءانثأ مدلا ةدايزو «ىرخأ ىلإ ةأرما

 كلاذب ناديزيو نامخضتي امهلعجت ةيسنجلا ٠

O 

 )١( درافراه ةعماجب بطلا ةيلك تارادصإ نم ةرسألا بط ليلد ةعوسوم .
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 اًبلصت رثكأ حبصي ساسح ريغص ريدتسم وضع وهو
 ةمق) عامجلا ةره لصحت و .ةيسنجلا ةراثإلا ءانثأ اًمجح ريكأو

 رشتنت ثيح «رظبلا ةبعادمو هيبنت دنع ةأرملا يف (ةيسنجلا ةعتملا

 اهلقنو ةجيهملا تارثؤملا ىقلتل ةأيهملا باصعألا نم ةكبش هيف

 0,0 .ةريبك ةذل ثدحي امن خملل

 زارفإلا اذهلو «هتبعادم دنع ينهد زارفإ رظبلا زرفيو

 ثدحت نكل «لجرلا نايحألا نم ريثك يف ريثت ةصاخ ةحئار

 تازارفإلا هذه فيظنت ةأرملا لامهإ ةلاح يف ةريبك ةلكشم

 .لجرلل اًدج ةرفنم اهتحئار نوكت ثيح «مكارتت اهكرتو

 لجرلل لوبقو ةحار رثكأ لاصتالا نوكي ىتح «ماظتناب ةناعلا

 دق ءزجلا اذه ةفاظن لامهإ نإ ثيح ءاوس دح ىلع ةأرمللو

 .يسنجلا لاصتالا لاح اهللؤت تاباهتلا ىلإ يدؤي

 :لوبلا ىرجم وأ ليلحإلا ةحتف #

 :ةراكبلاءاشغ #

 دعاسي وهو «لبهملا ةحتف سرحي قيقر يطاخم ءاشغ وه

 لاصتالا ءانثأ ءاشغلا اذه ضفي ام ةداعو .لبهملا ةيامح ىلع

 ةأرنملا تسرام اذإ قزمتي دقو «نيجوزلا نيب لوألا يسنج ا



 | 1 .ثداحل تضرعت وأ ةفينع ةضاير

 0 «ضيحلا مد جورخج حمست ةريغص ةحتف ءاشغلا طشوتت

 .ىرخأ ىلإ ةأرما نم اهلكشو ةحتفلا هذه عاستا فلتخيو
 0 ١

 ءاشغ نوكي نأ نم ةاتف لك یدل مئاد فوخت كانه

 نولطنب سبل وأ ةجارد اهبوكر درجن ءيش هباصأ اهيدل ةراكبلا

 قيضلا سبللاو تاجاردلا بوكرف «حيحص ريغ اذهو «قيض

 ىتأتت هقزمتل ةديحولا ةلاحلاو ءءاشغلا اذه قزمي ال شره لا وأ

 ش .بلص مسج هب رم اذإ

 يف ةأرملا تربك املك ةراكبلا ءاشغ لءاضتي ام ةداعو

 الإ هنم ىقبي الو اقم دادزي ذإ ءدلت نأ دعب ةصاخ) سلا

 .(ليلقلا

 :ةيلبهملا ةحتفلا #

 يهو ةأرملل ةيلخادلا ةيلسانتلا ءاضعألا ىلإ لخدملا ىه

 ءانثأ لفطلاو «ةيلبهملا تازارفإلاو ءضيحلا مدل لا اًضيأ

 .ةدالولا

 :لمشتو ةأرملل يلسانتلا زاهجلل ةيلخادلا ءاضعألا

 :لبهملا ] ٠

 ةحتفلا نم لصوت «تاصوب ٥ اهوط ةيلضع ةانق وهو

 . ءانثآ لبهملا رادج ددمتي نأ نكميو .محرلا قنع ىلإ ةيلبهملا

٩ 
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 لالخ نم جرخيو رمي نأ لفطلل حيتيل ةريبك ةجردب ةدالولا

 نوكتيو يعيبط ءيش لبهملا نم تازارفإ ضعب لوزن دعيو

 .لبهملا رادج قلزت ىتلا تازارفإلا نم ةداع

 يتلا تانومرهلل اعبت تازارفإلا كلت ةيمكو ماوق ريغتيو
 .ةيضيحلا ةرودلا نم ةفلتخملا لحارملا يف دجوت

 ءزجلا عفر اهتفيظو ةيلخاد تالضع لبهملاب طيحيو

 عاتمتسا يف ماه رود امه تالضعلا هذهو «جرشلا نم لفسألا

 .ةيسنجلا ةرشاعملا لاح ةأرملا

 .ةقناعملا هبشي اميف هلوخد دنع يركذلا وضعلا يوتحيو

 :محرلا قنع

 ةيولعلا ةياهنلاب لصتملا محرلا نم يلفسلا ءزجلا وه
 (ةدحاو ةصوب يلاوح هرطق) مجحلا ريغص وهو .لبهملل
 قنع فصتنم يف دج ريغص بقث يه هتهوف وأ هتحتفو

 ودبتف ءيشلا ضعب ةهوفلا هذه عستت لمحلا دعبو) محرلا

 مد لثم لئاوسلا جورخ حيتي (ةصوب عبر هلوط قشك
 هذه حتفت ضاخملا ءانثأو .محرلا نم ةلوهسب ضيحلا

 لفطلل حيتتل تاصوب © وأ < ىلإ لصت ىنح اًريثك ةهوفلا

 .هتدالو دنع اهلالخ نم رمي نأ

SS 
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 :محرلا ١

 .ىرشمكلا ةرمث مجح يلاوح همجح يلضع وضع وه
 .يمانلا نينجلل عستيل لمحل ا ءانثأ اًريثك ددمتي نأ نكميو

 جيسن نم نوكتت محرلا ةناطب وأ محرلل ةيلخادلا ةقبطلاو
 ءانثأ تتفتتو محرلا نع لصفنت يهو «مدلاب ينغ يجنفسإ
 يو .لبهملا قيرط نع لزنتل رهش لك يف (ثمطلا) ضيحلا
 نينجلل ةحلاص ةيئاذغ ةئيب ةحاتإب محرلا موقي لمحلا ةلاح
 .يمانلا

 :بولاف اتانق

 ناطبرتو «يجابسإلاك ناتعيفر ناتقيقر ناتبوبنأ امه
 .ةضيوب نيضيبملا دحأ قلطي امدنعف .نيضيبملاو محرلا نيب

 يتانق يفرط دنع ةعقاولا لكشلا ةيعبصإ تازوربلا نإف

 ةيبدهلا اهتكرحب دعاست «بادهألا» :ىمست يتلاو بولاف
 ضيبملا نم ةقلطنملا ةضيوبلا بحسو طاقتلا ىلع ةمظتنملا
 بولاف اتانق دعت اذملو .اه ةلباقملا بولاف ةانق اهاخدإو

 يكل مزاللا نمآلا رمملا ناحيتي امهف .باجنإلل نيترورض
 ام اًبلاغو محرلا ىلإ ضيبملا نم اهتلحر يف ةضيوبلا هلسكت
 ةضيوبلا عم يونملا ناويحلا لباقتل ناكمك نالمعي
 لعفب محرلا وحن ةبصخملا ةضيوبلا كرحتت مث ءاهباصخإل
 .ةمظتنملا ةيلضعلا تاضابقنالا

 ا
 يلي دا
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 يلاوح امهنم لك رطق لكشلا ايوضيب ناوضع امه |
 .تاضيوبلاو تانومرهلا ناجتنيو ءةصوب

 ةقطنملا ةجسنأ :ةجسنألا نم نيعون نم ضيبملا نوكتيو

 يذغت يتلا ةيومدلا ةيعوألاب ةينغ يهو «ىطسولا ةيلخادلا

 يوتحت يهو «ةيرشقلا وأ ةيجراخلا ةقطنملا ةجسنأو .ضيبملا

 براقي تاضيوبلا هذه ددع .ةجضان ريغلا تاضيوبلا ىلع

 اًموي ۲۸ لك .ةدالولا ذنم ةدوجوم يهو .فلأ ةئام عبرألا

 ‹«حيقلتلل ةزهاج حبصتو تاضيوبلا هذه نم ةدحاو جضنت

 تارتف ادع ام .ةأرملل ةيلسانتلا ةايحلا ىدم ىلع كلذو

 م
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 E. :Menstruation ضيحلاوهام

 ثدحي ةيلمع يه «ةيرهشلا ةرودلا وأ سافنلا وأ ضيحلا
 محرلا ةناطبل تتفتو لاصفنا اهيف

 مث محرلا قنع لالخ نم ةرام ةتتفملا محرلا ةناطب لزنتو

 تاراشإلاب لمعي دقعم يويح زاهج قيرط نع ضيحلا ةيلمع
 .ةيلسانتلا ءاضعألاو خملا نيب اميف ةينومرهلا

 ءاضعألا حضن دز ىلع ةمالع ضيحل | ثودح دعيو

 يفو .لافطألا باجنإ ىلع اهتردق ةيادبو «ةأرملل ةيلسانتلا

 ادع اميف  اًبيرقت رهشلا يف ةرم ضيحلا ثدحي ءاسنلا بلغأ

 عاطقنا ةلحرم أدبت نأ ىلإ - ضارمألا ضعب وأ لمحلا ءانثأ

 .تانيعبرألا دقع فصتنم يف اًيلاغ نوكت ىتلاو ضيح ا

 ةلحرم ءانثأ هتجوز عم لعافتي نأ جوزلا ىلع بجيو

 نو O O فيت هلو ار كلت نال نيبال

 ءاسنلا نم ٠ يلاوح نأ تايئاصحإلا تتبثأ دقف ءاريبك

 يفو (القث ةماعلا هيمسي ام وأ) بعتلا وأ قيضلا ضعب نيناعي

 قالطنال ةجيتن ضيحلا نم اًيعيبط اًءزج نوكي ءاسنلا بلغأ

 .381320185[2105 نيدنالجاتسوربلا ىمست ةدام

 )١( درافراه ةعماجب بطلا ةيلك تارادصإ نم ةرسألا بط ليلد .



 تالاح دوجول ةجيتن ملألا نيناعي تايرخأ ءاسن ةمثو

 يضوحلا يباهتلالا ضرملا وأ «ةيفيللا ماروألا لثم «ةببسم

 صضعبو «محرلا لخاد بلول دوجو وأ يمحرلا ناطبلا وأ

 نهترود فصتنم يف يأ «ضييبتلا ءانثأ ملألا نيناعي ءاسنلا

 .ةيضيحلا

 ءزجلا يف عجو لكش ىلع ثدحت ملآلا اذه ضارعأو

 دقو ؛نيقاسلا وأ رهظلا يف عجوم ملأ وأ نطبلا نم لفسألا

 وأ ؛كاسمإلا وأ ءلاهسإلا وأ «ءيقلاب اًبوحصم ألا نوكي

 ءدب موي يف ةداع ملألا أدبيو ءامغإلا وأ «راودلا وأ «عادصلا

 ةرتف نم ثلاثلا وأ يناثلا مويلا ةياهن دنع فقوتيو «ضيحلا

 قلا

 «قيضلاو ةبآكلا نم ةلاحب ءاسنلا بيصت ضارعألا هذهو

 ةعيرس «جازملا ةبلقتم اهارتف ءضيحلا ةيادب دنع ةصاخو

 لسكلاو ةخودلاب نبصي كلذك «لامتحالا ةليلق «لاعفنالا

 يفصنلا عادصلاب باصت تالاح لا ضعب كانه نإ لب ءروتفلاو

 نأ ةيملاعلا ةحصلا ةسسؤم تركذ دقلو «ضيحما ةيادب برق

 ددغلا نأو ءرتل يلليم ٠٠ - ١1١٠ نيب ام اهمد نم دقفت ةأرملا

 ةمهملا ةيويحلا اهتازارفإ لقتف ضيحلا ءانثأ ريغتت ءامصلا

 .اهل ىوتسم ىندأ ىلإ مسجلل

 0 ا
4 1 
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 نها تاضلقت ن نم هما كنكمي

 نودي فرصت قتلا تانكسملا دحأ لوانتب 3

 وأ نيربسألا لشم بسيط ةركذت | ضابعأل

 ةيلاتلا ةيلزنملا تاجالعلاو .نيفوربوبيإلا | تاصلقتو

 نع ئشانلا بعتلا فيفخت يف ديفت نأ نكمي لبقام

 .ضيحلا لبق ام تاصلقتو ضارعأ | :ضيحلا

 عوبسألا 2 ضيحلا لبق ام ضارعأ فيفختلو

 :يلي ام يلعفا ضيحلا لوزن ىلع قباسلا

 داعتبالا يلواح «ةولح ةمعطأ نم هنيلوانتت ام ىللق هل

 تالدعم دنع ركسلا ءاقب «ىولحلاو د

 تالدعم بذبذتل ضرعتلا كبنجي فوس ةضفخنم

 عساو قاطن ىلع مدلا يف ركسلا

 حلملا نم ليلقتلا كلذك ةحلاملا تالكألا نم ىللقو لل

 خافتنالا رهاظم نم دحلا ىلع دعاسي فوس

 .ءاملل مسجلا زاجتحاو

 نييفاكلا ىلع ةيوتحملا تابورشملا نم هنيلوانتت ام ىللق هل

 .ةثالوكيشلا نم

قولا ةلجم يررحم فيلأت « مئادلا ةأرملا بابش : ةعوسوم )١(
 زكرمو « ةيبطلا ةيا

 . ةأرملا ةحصل ليدور

o هد ٠ 

١ 
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 زاجتحا ةيلباق ديزت نأ نكمي ذإ «تايلوحكلا ينجت © |
 .مسجل اب ءاملا /

 ر ةرودلا نيل ا

 :هسفن ضيحلا تاصلقت نع ئشانلا بعتلا ليلقتلو

 :يلي ام يلعفا

 نخاس ءام ةجاجز وأ ةئفدت ةداسو يعض .ةئفاد يقبا ف

 تامامح يذخو «ةئفاد لئاوس يستحاو ؛كنطب ىلع
 ا

 نأ ندي ءاسنلا ضعب .كتلاح نسحي دق عامجلا هلل

 ةسرامملا دنع نسحتت ضيحلا لبق ام تاصلقت

 زوجي ال نكلو .(ةورذلا غولب دنع ةصاخ) ةيسنجلا

 .كداقر ءانثأ (ةداسو ىلع) ًاليلق كيقاس يعفرأ لإ

 نينجلا عضو هبشي لكشب كيبناج دحأ ىلع يدقرا ©
 (كيتبكر يث عم) محرلا يف

 .كرهظ كل كلدي نأ كجوز نم ىلطا #

 .ةددعتم ةفيفخ تابجو ىلوانت هلل

 .ءطبب يسفنت «يخرتسا هيل

Karim AIÎ Shazley ®عجو  
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 اهضارعأو ةيرهشلا ةرودلا نع كجوز عم يثدحت

 ° ' كلذ نونكي نأ طرشب تافعاضم نم كل هببست امو

 0 فصو نوكيس اهنيح كمالك «ةرودلا تقو ريغ يف

 ر/ث  ءوده رثكأ كلعجي امن ةينآ ةلاح ال ةقباس ةلاحل

 رثكأ هلعجي ضارعألل كجوز ةفرعم ءاًحيضوتو

 .كل ثدحي امل اًمهفت

 وهو يع دمحم انييبح

 ىلع ةلحرملا كلت ةيمهأ اًديج

 ديزي ناك اذل ءةجوزلا ةيسفن

03 0 3 3 

 لَك ةقرلا عبنم وهو ةقرلا نف ٠
 يكحت «ضيحلا تقو هتاجوزل هليلدتو هفطع نم ديزي ناكو

 :لوقتف ةي هعابط لامج نع -اهيلع هللا ناوضر- ةشئاع انمأ

 ىلع هاف عضيف لك ينلا هلوانأ مث ءضئاح انأو برشأ تنك)

 هلوانأ مث «ضئاح انأو ''” قرعلا قرعتأو «برشيف يف عضوم

 .""' (يف عضوم ىلع هاف عضيف ايب ينلا

 ةلماكلا ةلوجرلا قئاقحو قلخلا ةثامدو بحلاو ةقرلا عبنم

 هلعذخأ مظعلا :قرعلاو «ينانسأب محللا اياقب لكآ قرعتأ :قرعلا قرعتأ )١(

 . ةبيط ةقيقر موحل هيلع يقبو محللا مظعم
 ملسم هاور (؟) 2

7 Karim AI Shazley 



 5-5 7 bi مخ
 «ةشئاع انمأ هيورت ىتلا عئارلا يفطاعلا ثيدحلا اذه يف اهارن ١
 هيلع ددش ام ةياغ وه هيَ ىنلا نم ديرفلا ءاوتحالا اذه 1

 ضيحلا ةرتف ءانثأ جوزلا هب اوبلاطو «مويلا سفنلا ءاملع 0

 .ةجوزلل ةبسنلاب ١

 هللا ناوضر- ةشئاع انمأ هيورت هعور لقي ال رخآ دهشم

 «ضئاح انأو يرجح يف ئكتي لَم ناك :لوقتف اًضيأ -اهيلع
 نأ اها لوم: نم فردا ءاسلا نفعت ٠ .نآرقلا ارت
 ءاّيساق اًعقوم ظفللا اذه نهسفنأ يف عقيو «ةساجن ضيحلا
 .ةتبلأ عاد رثأتلا اذه سيلو

 كلذ ريغ وه ام اهنم جرخ نإو ىتح «ةيقن ةرهاط ةأرملا
 اًفيفخت قوقحلا ضعب ىلاعتو هناحبس هللا اهنع ففخ امر
 يقل ذيع ةلوزعم اهنأ اذه ىنعم سيل نكلو ءاهل ةحارإو

 هبر باتك أرقيو ؛هتاجوز رجح يف ئكتي لَك لوسرلا
 نئمطت تايناميإلا نم ةنحش «تاضئاح نهو «نهناذآ ىلع

 ..ةيجوزلا ةقالعلا ةناتم نم ديزتو «سفنلا حيرتو «بلقلا

 ..لاجرلا ريسي لوسرلا رثأ ىلعو

 .ملسمو يراخبلا هاور()

 E یک یس سک
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 ريثكب اذيقعت لقآ لجرلل يلسانتلا زاهجلا نآ نم مغرلا
 وم رک نأ طظحالملا ءىشلا نأ الإ قأرملا ىدل هيوذ نم

 نإ لب «لجرلا دسج نولهجي ءاوس دح ىلع ءاسنلاو لاجرلا

 شيلا ةفيظو نرفع نيذلا لاجرلا نأ لإ نيشت'تاءاضخإلا
 يف اتاتسوربلا ةدغ رود فرعي يذلا ددعلا فعض ةأرملا ىدل

| 

 (':( غولبلا تامالع)

 سيك مجح دادزي امك «ربكلا يف نيتيصخلا مجح أدبي : ١-

 روهظ أدبيو ؛لوطلا يف يلسانتلا وضعلا مجح دادزي -1 |

 عم نفصلا قوفو وضعلا رذج نم اءدب ةناعلا رعش |

 .نيتيصخلا ومن يف ةدايز

 )١( نيدلا رون نمحر لادبع . د .. سنجلاو ملعلا .

Karim Al Shazley 9 
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 وضعلا سأر ةصاخو «يلسانتلا وضعلا ومن دادزي -ا“ |

 «ينبلا نوللا ىلإ نفصلا نول لوحت دادزيو هسفن |(
 لكشلا ىلإ لصي ىتح ةناعلا رعش ومن دادزي كلذل
 ىلإ هتدعاق نكلو «ةاتفلاك ثلثم كلذك وهو «جضانلا

 .ةرسلا ىلإ ةهجتم هتيوازو لفسأ

 يف رعشلا ومنيو .براشلاو ةيحللا رعش رهظي -4 |
 تاجردب مسجلا يقاب يف رعش روهظ أدبي مث ءنيطبإلا |

 لوطلا قف وم تارطقلا هذه اك تفر واش
 ركي اًنايحأو ءتوصلا يف ةنوشخ مث «فارطألاو

 ملأ دوجو عم نيتيحانلا وأ ةيحان يف يدشلا مجح

 يف نيغلابلا نيب 0١ ةبسنب اذه ثدحيو ءامهيف

 .ماع ىلإ روهش ” ىدم يف اًمامت لوزيو ءروكذلا |[

 ش مسجلل ثدحت يتلا ةيجولويسفلا تاريغتلا هذه لك عم .

 اهنم ..ةيعامتجاو ةيسفن تاريغت كلذك ثدحت «غولبلا ةجبتن

 يف ريكفتلا ةدايز مث «سفنلاب ةقثلا ةدايزو جضنلاب ساسحإلا

 .!هتلامتسا ةلواحمو .رخآلا سنجلا

 غولبال نيعم تقو باش لكل

 ميمعت كانه نأ مهنظب لهألاو باشلا هيف عقي عئاش أطخ

 .غولبلل ةمزالملا تاريغتلا ةيحان نم هقيدصو ءرملا نيب قباطتو

 نأ اًدج يقطنمو «ميمعتلل لباقو ةقدب ددحم رمع غولبلل سيلف

 Karim AI 5 طو جا هاو س
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 رودطتلاو هتاف يساردلا کا را د د ۰

 ومنلا ديعص ىلع اريبك افالتخا نافلتخ امهنكل قباطتم ىنهذلا

5 

 نينا بانت كام نوك الإ ناو قلقلا نأ هيف ىذلا

 نود ريبك يدسج ومن رهظي نأك ةفلتخملا غولبلا تامالع

 مسجلا ليثض رمتسي نأك سكعلا وأ «يسنجلا جضنلا تامالع

 وأ ءاعيمج رخأتت نإ امأ ءومنلا ةغلاب ةيسنج ءاضعأ هكالتما عم

 ءقلقلا يعدتسي كلذ يف ءيش الف ركبم تقو يف اًعيمج رهظت
 .'''نارقألاو ءاقدصألا عم ةنراقملا أطخب ةيناث ةرم ركذأو

 لجرلل يباجنإلازاهجلا

 جتنيل لجرلل يباجنإلا زاهجلا ىلاعتو هناحبس هللا قلخ
 .عامجلا ءانثأ ةأرملا لبهم لخاد اهعدويو ةيونملا تاناويحلا

 ىدل ةزيمتو ةفلتخم ددغ نم كرتشم دوهجم بلطتي اذهو

 .لجرلا

 يف جحضنتو نيتيصخلا يف ةيونملا تاناويحلا جاتنإ متيو
 ةيلمع ءانثأ بيضقلا لالخ نم عفدت نأ لبق كلذو «خبربلا
 نينومره نم هيجوت ىلع ءانب كلذ لك ثدحيو .فذقلا
 1511 ةضيبملا تالصيوحلل زفحملا نومره ا امهو خملا امهجتني

 ٠ نارطيسي نايخلا نانومرهلا ناذه «18& ةنتوللا نومرهو

 . ناثان ناك نيلكاج .د « نهك ناج .د .. ةيشنجلا ةايحلا ةعوسوم(١)



 LUYE lG أ( د 2 ت

 تءاج مث نمو ءاسنلا يف يسنجلا رثاكتلا ىلع اًضيأ

 ؟لجرلل باصتنالا ةيلمع ثدحت فيك

 ثودح يف هدحو بيضقلا سيلو هلك مسجلا كرتشي 5

 امنيح لاجرلا دنع ةيسنجلا ةراثإلا أدبتو .باصتنالا ةيلمع

 نأ كلذ ىلي .ىسنجلا جيهتلاب رعشي هسيساحأو هراكفأ هلعجت

 ىلإ يدؤت ةيئايميك ةدام بيضقلا يف ةيبصعلا تاياهنلا قلطت
 نيتفرغلا لعجي اذهو ءبيضقلل ةيومدلا ةيعوألا عيسوت

 مدلاب نائلتمي يجنفسإ هبش جيسن ىلع نيتيوتحما نيتيباصتنالا
 .باصتنالا ثودح ىلإ يدؤي اغ «ناددمتيو

 TENE RE فاتح نطو
 «مسا١ غلبي بصتنملا بيضقلا لوط لدعم نأ نوسنوجو

 .مس ,٤ 0و ٤ نيب ام هرطق حوارتيو

 ةقالع يأ نع لزعمب ءاًيوفع ثدحي دق باصتنالاو

E 
 :ةيسنجلا لجرلا ءاضعأل طسبم حرش يلي اميفو

 :نيتيصخلا #

 ضعب يف «مارج ۲۲ يلاوح ةدحاولا ةيصخلا نزو غلبي
 ةيصخ نم رثكأ ةيلدتم لامشلا ةهجلا ةيصخ نوكت تالاحلا
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 "  ١| ةفيظو صلختتو رسا انهمجخ نركب انابخاو ةنيمبلا ةهللا

 ٠ اهمهأو «ةيركذلا تانومرهلاو يونملا لئاسلا جاتنإ يف نيتيصخلا

 | احل حمسي ءنفصلا ىعدي فالغ ةيصخلاب طيحيو «نوريتسوتسيتلا

 ر ةجرد ۳۲ يلاوح نيتيصخلا ةرارح ةجردو ءمسجلا جراخ ءاقبلاب

 تاجرد 0: يلاوجب مسجلا ةرارح ةجرد نم لقأ يأ «ةيوئم

 .ةيونملا تاناويحلا جاتنإ ةيلمع ززعي ضافخن الا اذهو «ةيوئم

 .:بيضقلا ١

 ءاقلإو لوبلا جارخإ ءامهو ناتيسيئر ناتمهم بيضقللو

 حوارتي اًبصتنم بيضقلا مجحو «ةأرملا لبهم 2 يونملا لئاسلا

 ابسانم ابيضق نوكلمي لاجرلا مظعمو مس ١5:15 نم

 «(ةفشحلا) ىمسي عفترم ءزج بيضقللو «ةيسنج ا ةيلمعلل

 .لجرلا ىدل ةيساسح قطانملا رثكأ بيضقلا سأر ربتعيو

 دوو اورا ةد 0

 «لجرلا مسج لخاد نادجاوتي نايسنج ناوضع امهو

 قوف عقتو «ةدحاو ةيصخ نزو اًبيرقت لداعي اتاتسوربلا نزو

ET 

 ةبح مجح ىلإ امهنم لك مجح لصيف ربوك يتدغ امأ

 .بيضقلا ةدعاق دنع ناعقتو .ءالزابلا

 تانار اب برغم الا رکو انام ولا دغ رر

9 
۹ 
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 يونملا لئاسلا انوكيف ةيونملا |
/ 

Ê /ةيسنحلا تاونقلا : 

 «ليلحإلاو ةيونملا ةيعوألاو ةلقانلا ةانقلاو خبربلا يهو

 ةبوبنأ نع ةرابع وه خبربلا «ةيصخ لك نم ةيفلخلا ةقطنملا يف

 متي ءاهدرف مت اذإ املق نورشع اهلوط غلبي اهسفن لوح ةفتلم

 لبق اهجضن لامتكاو «ةيونملا تاناويحلا نازتخا خبربلا اذه يف

 ءاعولا ىمست (خبربلل دادتما دعت) ىرخأ ةانق لخدت نأ

 اا

 ةيعوألا هاجتاب ةيونملا تاناويحلا لقنب لقانلا ءاعولا موقي
 :ةناثملا فلخ ةيونملا

 اسال

 ر

 امهو  ناتقفذاقلا ناتانقلا موقت فذقلا ةيلمع ءانثأ

 نيلقانلا نيئاعولا نم ةيونملا تاناويحلا نايقلتت ناتعيفر ناتبوبنأ

 غيرفتب - نيتيونملا نيتلصيوحلا نم يودملا لئاسلا نايقلتتو
 (ةبوبنأ وأ) ةانق يهو «لوبلا ىرجم وأ ليلحإلا يف ام تايوتحم

 .بيضقلا فصتنم لالخ ن لوط رمت
 نم اًجيزم لجرلا فذقي يسنجلا جيهتلا ةورذ ءان و

 نع فذقلا ةوق جتنتو «يونملا لئاسلاو ةيونملا تاناويحلا

 ةفذقلا عفدنتو ءاتاتسورلا عم نيتفذاقلا نيتانقلا تاضابقنا

 وه ليلحإلاو .بيضقلا فرط نم جرخت ىتح ليلحإلا لالخ
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 و

 ٠ :تالضعل «نيتيلكلا نم يتآلآ ل وبلا جور

 7 ةيدارإ ال تالضع يهو .فذقلا ةيلمع ءانثأ ليلحإلا

 :يونملا لئاسلا #

 2 لم 5 :لم ؟ ىلع ةدحاولا ةيعيبطلا ةفذقلا يوتحت

 را يللا انفي يمسي ىذتلاو) يوللا لئاسلا نم س

 ىلإ ةقعلم ثلث نم يواست لئاسلا نميقيمكلا هذهو (ةفطنلا

 نم رتليللم لكو .(ياش ةقعلم ئلم يأ) ةريغص ةدحاو ةقعلم

 لئاس نويلم ٠٠١ ىلإ نويلم ٠١ ىلع يوتحي يونملا لئاسلا
 ددع حاورتي نيذلا لاجرلا نم 10١ يلاوحو .يونم

 رتليللم لكل نويلم ٠١ :نويلم١7 نم مهيدل ةيونملا تاناويحلا

 «مهئاسنل لمحلا ثادحإ ىلع نيرداق نونوكي ال ةفطنلا نم

 .باجنإلا ىلع نيرداق ريغ مهنأ يأ
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 اهانمتي ىتلا ءومعلا ةليل نع ثيدحلا يف أدبن ءرخآلا فرطلا

 .ةأتفو باش لك

 اهرظتنيو ..نهردخ يف تايتفلا اهب ملحت ىتلا ةليللا

 ..ربص ذافنب بابشلا

 ىهف ةدع لماوع نم اهتيمهأ ةليللا هذه تبستكا دقل

 جوازتلا ةيآ يهو «ضرألا يف هللا تايآ نم ةيآ ققحت ةيادب

 ىرن نأ برغتسمب سيل اذلو «ىثنألاو لجرلا نيب نكسلاو

 ةينيد سوقطب ةطبترم ةبطاق ضرألا نادلب يف جاوزلا مسارم

 .نيدلا لاجر نم ةكرابمو

 ال طورشو «ةيهقف ماكحأ هل يمالسإلا اننيد يف جاوزلاف

 .اهنودب حصي

 م

 ۴3 K arim مث ]| © طضص » | م vy 63 | تاعرجأ



 أ
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 ری 32 7

 ةعيرشلا بسحال «ليئارسإو ىسوم نيد ىلع مهسوقط
1 

 .«اخالهلا - ةيدوهيلا

 ةعئارلاةليللا هده 4...

 لوط دعب نابيبحلا يقتلي

 ةلحر دعب حاورألا أدهتو «تاينمأ

 ..اهبعتو اهقاشمب ةايحلا بورد 2 :
 .اهيسآمو

 . 2 «ةليللا كلت عم لماعتن فيكف

 ؟ردقلا

 8 تا اق ةليل اهنإ معن

 .e ...ةقديو ابل دادعإلا

 :ش ىلع كنيعت ؛حئاصنلا : 5 ١
 : ةليللا كلت يطخت أ

 : ءافنإ ماتت حاجتي:
 ...هللا

 عجو Karim AI 5 طعما هر 5 64



 / فافزلا ةليل

 ىلع اهلمجأ نكت مل نإ ءرمعلا يلايل لمجأ نم ةدحاو يه

 كعمجي ءرصق مأ لاط ةيبوزعلا نم رمع دعبف «قالطإلا

 كيرش نوكيل ترتخا نم عم قلغم بابو «دحاو فقس

 .كحافك قيفرو كبرد

 ؛ماري ام ريخ ىلع متت نأ بجيف «ىلوألا ةليللا اهنألو
 .اهدعب ةئناه يلايلل ريخ ةحتاف نوكتو

 حئاصنلا ترثكو ةلخدلا ةليل نع مالكلا رثك دقلو

 تابف «يسكع لعف در كانه لعج امم ءكلذك تاريذحتلاو

 لمحي هنأك زفحتم وهو ةيجوزلا شع لوخدل أيهتي لجرلا

 ديزي امن .ءيش لك اهيلع فقوتي «ةرابج ةمهم هلهاك ىلع

 .اًديقعت رمألا

 احابص هجورخ دعب جوزلا ىأرمل ةبقرتملا ناذآلا هذه

 فوخ اهلكو ةيجوزلا شع ةجوزلا لخدت لباقملا يلو
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 ناب اهئبنت اهينذأ ىلع تيلت يلا ار ا دع مالآ ةاقالم ا

 .ريسيلا وأ نيهلا ءيشلاب سيل مداق وه ام /

 اناج كانهو انه راثي امو «لاقي ام لك كرتن انوعد نكلو /

Ey | 

 لكاشم لك :نآرقلا دقع ةظحل نم أدبت ةلخدلا ةليل 1

 كانه ناك اذإ اهيلع بلغتلا نكمي فافزلا ةليل

 كلت لبق راوحلاو ةحراصملا نم ةلوقعم ةحاسم

 براقتلاب حمست يتلا ةحراصملا هذه «ةرتفب ةليللا

 ةفاقثلا ةعسو بتكلا ةءارق «ةيميمحلاو فلآتلاو

 يفكي ال - هتيمهأ مغر  نيجوزلا الك ىدل ةيسنجلا
 ءرسلا ةملك وه مهافتلا «لوألا ءاقللا ةبهر ميطحتل

 .مهألا وه دقعلا ةرتف يف راوحلاو

 أدبت فافزلا ةليل زجاوح ميطحت نإ

 دعب هتجوز دي جوزلا سملي نأ ةظحل نم

 ةجوزلارعشت امدنعو ؛نآارقلا دقع

 نماكلا قوشلا ةرارحو اهجوز سافنأب
 ءانثأ ةفلكلا عفر اذه لبقو ءاهيف

 ةليللا كلت نع ثيدحلابو لب ؛ثيدحلا
 !..اهيف امو

١ 1 
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 نأدبالانم ءرملا نأ يعيبطلاف :هللا عم نكتل

 شا اذه دادزي هللا ة ةيعم يف اًمئاد هنأ رعشتسي

 يردي ال ةديدج ةا اع اولا وع اع نجف

 لوسر انملع دقلو ءاهيف لشفلا نم ىشخيو ءاهداعبأ

 يف انل ةنئمطملا ةليمجلا ةيعدألا نم ةعومجم هي هللا

 ةليلب صاخ وه ام اهنمو ءاهفقاومو ةايحلا تارابتخا

 جوزت اذإ) :لاق هنأ اَ هللا لوسر نعف «فافزلا

 :إ مهللا :لقيلف امداخ ىرتشا وأ ةأرما مكدحأ

 نم كب ذوعأو هيلع اهتلبج ام ريخو اهريخ كلأسأ

 ًاضوتي اهدعب .' (هيلع اهتلبج ام رش نمو اهرش

 هايلص انوكي مل نإ ضرفلا نايلصيو هسورعو وه

 ناتعكر نايلصي كلذ دعب مث «سرعلاب امهلاغشنال

 لوأ نوكتل هتجوز جوزلا اهيف مؤي هلل ركش

 .ةيادهو ةعاط تاظحل ةايحلا يف امهتاظحل

e J 

 نع ليق ام لك قلا .لالدلاو فطلتلاو بحلا ةليل

 فلخ ةراكبلا ءاشغ ضف نم ءاهتنالا بوجو

 ثلاث وأ يناث رمألا اذه نم يهتنت نأ ريض ال ؛كرهظ

 ينابلألا هنسحو دواد وبأ هاور )١(



 N 1 ر اا ل

 الإ ءاشغلا اوضفي مل رثك اًسانأ ا .( اوزلا مايأ

 يلايللا هذه لالخ اوناك ثالث لايل رورم دعب

 نئ بلا وعاش قزاز جا مهتكيرش هاج نوفي
 هذه بحاص تنأ كنأو هألا وه بحلا نأ اًمامت

 ضعبل عدت الف اهيف مكحتملا تنأ ءاهديسو ةليللا

 .كيلع اهترطيس ضرفت ةرباغلا تاداعلا وأ راكفألا

 ےل

n 

 كريكفت نم ذخأي هلعجت ال ةرحسلاو نيذوعشملا
 عيطتسأ ال امك ؛رحسلا يفنأ نأ عيطتسأ ال ءاذخأم

 ةقثبو يف ءلم هلوق عيطتسأ ام لك ءطبرلا تبثأ نأ
 نم ءافعضلا ىلع الإ يلو هل سيل ناطيشلا نأ «ةمات

 ةعامح يف رجفلا ىلص ؤرما هاشخي يذلا ام ءدابعلا

 ءاعدب ىلوألا هتليل أدبو ءاسملاو حابصلا راكذأ لاقو

 هلل ركش نيتعكر هسورع عم ىلصو یک مانألا ريخ

 نم اريغص ولو اريح لغشت راكفألا هذه عدت نأ كايإ

 را نم اونابع وم نشك ناو ةصاخ «كتهذ

 تحت اًيسفن اوعقو سانأ ىوس اونوكي مل ,نيذوعشملا
 فوخلا ذخأف «ةرمتسملا تافوختلاو تاريذحتلا ةأطو

 .ةقيقح مهولا مهارأ ىتح اًدخأم مهبولق نم

 عجو Karim مخ ]1 ذ؟ طش مأ عد 5 68
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2 5 
 ام ةليل كتافرصت نيب ةتبلأ رييغت ال :كتبيطخ اهنإ

0 

 ْ ١ كتجوز لماعت نأ بجي «فافزلا ةليلو فافزلا لبق

 || نمولحلا اهعمسأ «كتجوز ال كتبيطخ اهنأ ىلع
 1 فرطلا نم ذيذللاو «ةبعادملا نم فيطللاو «مالكلا

 برتقا «ينامألاو مالحألا نع ثدحت «تاياكحلاو

 اهقلقو اهفوخ كتيسنامورب مطح ءاّديور اًديور اهنم

TTنوكت تاذلاب ىلوألا ةليللا يف امكل  

 قلقلاو .هجوأ يف لوضفلاو «ةفاهرلا ةديدش ناذآلا

 نأ دحأل سيل كلذ مغر «هوجولا ىلع رهظي يضرملا

 دمحلا :كمأل كلوق يفكي «لخادلاب ثدح ام فرعي

 كسورع مهفت نأ بجي «مهفت نأ امه ءاش ام مهفتل هل

 ديجلا ءامكل كلم امكرارسأ نأ ؛موي لوأ نم اذه

 اج عاام رو ا ونيل لار

 ردح مهولا اذه ناك ءاوس :مهولا نع دعتبا 7

 الف «يسنج طشنمو يوقم وأ «شيشحلا وأ رمخلاك

 دق ةيصعم وأ ةئطاخ ةسراممب كتايح أدبت نأ بجي

 لماك ينو ءاّيعيبط نك «لیلق ريغ دمأ اهمؤش كقحالي
 .يهذلاو يسفنلا كذادعتسا

89 
ْ 
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 رو /

 ءادألا 1
 1١

:(Performance Anxiety) 

 يتلا تاسبقعلا مهأدحأ

 يه فافزلا ةليل جوزلا هجاوت

 ماو ء(ءادألارتوت) ةلكشم

 باصتنا ےب فعض اهضارعأ

 بيصي امم «يركذلا وضعلا

 نإ ةصاخ «عزفلا نم ةلاحب جوزلا
 (طيرلا) حبش بهري نمم ناك
 ةرحسلا دئاكم نم ىشخيو

 .نيلاجدلاو

 نيذلاو .حضاو يملع ببس ةلكشملا هذه نأ ديب

 لب بسحف ةيبرعلا اندالب يف سيل ءرثك ةلكشملا هذه نوهجاوي
 .ةديقعو ةفاقث انع فلتخت ىرخأ تاعمتجم يف

E89 ظ Karim AÎİÎ Shazley (C0) 



 بابسأ ةدع

 .ةجوزلاب صاخ وه ام اهنمو «جوزلاب قلعتم وه ام اه

 دهجلا ءارج نم هيناعي يذلا قاهرإلا دعي جوزلل ةبسنلاب

 يندبو ينهذ لاغشناو تازيهجت نم «فافزلا موي لبق لوذبملا

 ام هلعف هيلع بجي اب جوزلا لهج كلذ ىلإ فاضي «ماه لماع

 .ةبهرلاو قلقلاو ةقثلا نادقف نم ةلاحب هبيصي

 يذلا ملآلا ةيشخ اهكلمتي يذلا فوخلاف ةجوزلا امأ

 ؛هنع دعتبت دقو ءاهسيرع عم نواعتلا مدع ىلإ اهعفدي «هعقوتت

 اهبيصتو اهتالضع صلقتتو ءاهنم بارتقالا لواح اذإ خرصتو
 ةجيتن ثدحي يذلاو (يلوألا يلبهملا جرفلا جنشت) نم ةلاح

 .اه بحاصملا علماو فوخلاو «ةدئازلا ةيساسحلا

 ةنجل يف امهنآب نيجوزلا الك روعش كلذ ىلإ انفضأ اذإ

 ناحتمالا اذه ةجيتن رظتنت ةيغصم ناذآ كانه نأو ؛ناحتما

 .ةلكشملا هذه ىلإ يدؤت يتلا بابسألا هنك انكردأ ءربصلا غرافب

 ىتأتي ةلكشملا هذه جالعو

 لاؤسو ؛ةيعوتلاو ؛سفنلا ءودهب

 ناك اذإف ؛صصختلا لهأ

 بلاغلا وهو -يسفن ببسلا

 نع اًديعب ءاطيسب هجالع ناك

 .سواسولا لامعإو ؛لهألا لخدت

 وس Karim مل [ © ط دن ماأ تاب
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 مايأو فافزلا ةليل يف ثدحت يتلا (ةنعلا) وأ فعضلا نإ

 نم تق ذخأي نأ بجي الو «يداع هس رمأ لوألا جاوزلا

 .مئادو رمتسم قلق يلاتلابو «ةيقيقحلا هتميق

 ةيجولويسفلا ةفيظولا كرتتلو ءأدهت ىتح رومألا كرتا)

 ىلكلا ةطساوب لوبلا زارفإو مضهلاو بلقلا تاقد لثم هلثم
 نأ بجي الو «ةيسكع ةجيتنب ىتأي ةدارإلل هعاضخإ ةلواحمو

 ىه ةبغرلاو «ةيسنجلا ةقالعلل اًرهجم مسجلا ناك اذإ الإ ثدحي

 ..ةبغر نودب باصتتا الو «باصتنالا ثودح ىلإ يدؤت ىتلا

 مغانت مزلتست ةليمجلا ةيقيسوملا ةينوفميسلا لثم ةقيقر ةلسلس
 ."”(!ًراشن رمألا راص الإو تالآلا عينج

 ىلإ فوخلاو مهولا كنرجي ال
 ال .تمهتلي فواخملا نم لوغ عنص

 نأب ددري يذلا توصلا ىلإ عمتست

 .رطخ ے ڪتلوجر

 ئده ..ريسيو نيه عوضوملا

 ام غرفأو ..رتوتلا نم الوأ سفنلا

 ا ٠ .فوخنماهيف

 . نيدلا رون نمحرلا دبع .د .. سنجلاو ملعلا(١)

 | تاعرجأ |
 م )
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 ١ تط ةراتيثكتا كيما ويقع اس ناك فأ

 ۱ . ١۲٠ص باصتنالا فعض عجار .صصختم

 ىلع تمت يتلا تايئاصحإلا تدكأ

 نم رثكأ نأ ءلسعلا رهش يق لاجرلا ضعب

 يف ةصاخ ءام فعضب اوبيصأ مهنم ٠

 نيب ام فعضلا اذه حوارتو ..لوألا ءاقللا

 ..لماكلا ءاخترالاو لماكلا باصتنالا مدع

 ةعرس تايئاصحإلا هذه يف لخدي ملو

 76١ نم رثكأ ةبسنلا تغلبل الإو ءفذقلا

 الاف

 : (ماهوألا ربكأ) ةراكبلا ءاشغ

 وه ريثكو «ةراكبلا ءاشغب طيحت ىتلا ماهوألا يه ةريثك

 .فيعضلا ءاشغلا اذه ئطاخلا مهقلا

 يطاخم ءاشغ وه ةراكبلا ءاشغ نإف اقباس انحضوأ امكو -

 عقيو لبهملا ةيامح ىلع دعاسي وهو «لبهملا ةحتف سرحي قيقر

 نوكي ءاشغلا اذهو ءجراخلا نم مس ۳ ۲ دعب ىلع اًبيرقت

 .محرلا نم جورخلاب ضيحلا مدل حمسي يك هفصن يف اًبوقثم

 ...٠ قباسلا عجرملا(1)

 73 ٠ عو
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 ب سسس و

 نيب لوألا يسنجلا لاصتالا ءانثأ ءاشغلا اذه ىف اداةناعو

 .نيجوزلا

 تاريعشلا كتهت بسب مدلا نم طاقن عضب لزنت ذئدنع

 ةنولم تازارفإ وأ لبهملا ةحتفب ءاشغلا قصلت ىتلا ةيومدلا

 دجوي ال ناكم يف ثدحي دق ءاشغلا عطق نإ تبه هللا نولب

 نوكت عطقلا ناكم بسجف «ةيومدلا ةيعوألا نم ريثكلا هيف
 ءاشغلا نأل ؛فيزن ثدحي ال نايحألا ضعب يف «مدلا ةيمك

 ىلإ دوعيو عامج لك عم ددمتي يذلا يطاطملا عونلا نم نوكي

 عونلا اذه دوجو ةلاح يفو «عامجلا ءاهتنا دعب يلوألا هلكش

 !لوألا لفطلا ةدالوب الإ ضفي ال ءاشغلا نم

 وأ ءايمحل وأ اكيمس.نابجلألا ضب ءاشغلا نوكي دق معن

 لوزن نودب طغضلا ضعبب جاليإلا متي دق ةلاحلا هذه يف ءاطاطم

 هسورع نأب نظي دق يذلا سيرعلل ةلكشم ببسي دق ام مد

 ىتلاو «ةلاح ا هذه يف ءاسنلا ةبيبط ةعجارم بجي اذل «ءارذع تسيل

 1 .كيمسلا ءاشغلا ضفل ةطيسب ةحارج لمعب موقت دق

 نم ىشخت ةاتف لكل رركأو دوعأ
 رمألا نأ امامت يقث ؛ةليللا هذه  ملألا

 كانه نوكت نلو «نيعقوتت امم طسبأ

 طيسي قزمت طقف ءءامدلا نم ةكرب

 , .مدلا نم تارطق ضعبل لوزن هعبتي



SS LOVE MOSESاد يي  

 | ضعبل رهظت يتلا تابوعصلا نأ ىلع ديكاتلا اننكميو

 ١ بيكرتلاب لهجلا نم امإ أشنت ءاشغلا ضف دنغ.جاوز

 ا .ةراكبلا ءاشغ ناكمو «لبهملا ناكمو «ةأرملل يوضعلا

 ا هلع يذلاو ةليللا كلت يف هكلمتي يذلا رتوتلا نم امإو
 .هينذأ ىتح هقرع رحب يف اًقراغ

 ..تالكشملا هذهل لح ىه ةحيحصلا ةفرعملاو

 تقلطأ امدنع ةقدلا ةغلاب ةيمالسإلا انتفاقث تناك دقل

 وأ كته) لقت إو «(ءاشغلا ضف) ةظفل ةيلمعلا هذه ىلع

 رثكأ تسيل رمألا ةقيقح يف ةلأسملا نأل كلذ ء(عطق وأ قيزمت

 .ةدقعم ةيحارج ةيلمع اهنم رثكأ ةطيسب ةيلمع نم

 .بيهرلا يساقلا ملألا كلذ ملؤت الو ءءامد ةكرب

 اهجتنأ ؛ماهوأ ةلخدلا ةليل ةحبذم نع ددرتي ام مظعمو

 : ءاشفلا ضفل قرطلا لضفأ

 ءاشغ ضفل قالطإلا ىلع اهلهسأو قرطلا لضفأ

 ىلع ةاتفلا يقلتست نأب ةيرطفلا ةيعيبطلا ةقيرطلا ىه «ةراكبلا

 رذاحيلو ءاديور اًديور لاخدإلا ةيلمعب جوزلا موقيو اهرهظ

 'هيعوك ىلع دنتسي لب «ةكبترملا هسورع ىلع همسج ءاقلإ نم

Ss ا ا ا ر ا توي A ١ Eh SS a BH = عتود 
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 حصن نم كانه «لاخدإلا ةيلمع يف مكحتلا لهسي اهدنعو

 نوكت ةقيرطلا هذه نكل ءاهرهظ لفسأ تحت ةداسو عضوب 2

 عفدي دقو ءاقلل ةبهر يطعتو «ةحيرم ريغو ةيعيبط ريغ

 نم اهتعمس يتلا ةلؤملا تايركذلا ةداعتسا ىلإ سورعلا 1
 .ىلوألاو لضفألا وه يداعلا يعيبطلا عضولاف اذل ءاهتاقيدص

 دعب الإ لاصتالا ةيلمع يف ءدبلا بجي ال هنأ رركأو هبنأو

 نمو «ةهج نم اًيسفن ةأيهم نوكت ىتح امام سورعلا ةئيهت
 يف ةيلسانتلا اهددغ ةئيهت ىلع لمعت ةبعادملاف ىرخأ ةهج

 ظوحلم لكشب لهسي يذلا (يذملا) اعون جزللا لئاسلا زارفإ

 ةبطرم ةدام مادختسا سورعلل نكمي امك «ةقالعلا مامتإ يف

 .جاليإلا ةيلمع يف دعاست 1

 ىلاوح رورم دعب ةيسنجلا ةايحلا فنأتست ءاشغلا ضف دعب

 دق ناك اذإ الإ «ضعبلا نظي امك مايأ ةسمخ سيلو ةعاس 5

 امأ ءاًذج اًردان ثدحي كلذو ةيلبهملا ةقطنملا يف ام حرج ثدح

 مويلا يف ةيداعلا ةيسنجلا ةايحلا فنأتستف ةيداعلا لاوحألا يف

 .ةرشابم يلاتلا

 ءام مامح يف سورعلا سلجت نأب ةعئاش ةحيصن كانه

 ءفدلا نإ ثيخ باوصلا اهبناج ةحيصنلا هذهو «ئفاد

 «ةيومدلا ةيعوألا يف ددمت ببسيو ايرتكبلا ومن ىلع دعاسي

 ءاملا لامعتسا ةلاح يف رثكأ تابوركيملاب ةباصإلا صرف نوكتف



 تارهطملا دحأ ةفاضإب كلذك ضعبلا حصني انهو «ئفادلا

 2 اًضيأ اذه نكلو ئفادلا ءاملا اذه ىلإ لوتيدلا وأ نولفاسلا لثم

 ' 1| ١ ءاهنع ىنغ يف نحن ةيئايميك تابكرم هذه لك نإ ثيح ءاطخ
 رل ىتح ةيراجلا ةدرابلا روبنصلا هايم لامعتسا ادج يفكيو

 .تابوركيملاب ةباصإلا صرف لقتو ةيومدلا ةيعوألا ضبقنت

 اذه يف سورعلا فصتت نأ ناكمب ةيمهألا نم هنأ امك

 .ةيباجيإلاب مويلا

 لاحم اذهف «يعيبطلا اهلجخ نع يلختلاب اهبلاطأ ال

EES 
 ريثك جوزلا نادعاسي اهكابترا مدعو سورعلا ةيباجيإف 0

 ةدر ىلإ نايدؤي دقف ةبهرلاو جنشتلا امأ ءةلحرملا كلت يطخت يف
 .رمألا ةبوعص ىلع دعاست لبهملا ةحتف ىلع ةيضابقنا لعف

 ضف ةيلمعب اهجوز مهي امدنع سورعلا عجارتت الأ بجي

 يف اًريثك جوزلا نادعاسي اهؤدهو اهتابث «لاخدإلا وأ ءاشغلا

 .مالسب ةلحرملا كلت ءاهنإ

 تالايخ جاتن نم يه اهاشخن ىتلا تالكشملا رثكأ نإ

 .ةبهرو سجوت يف اهانعمس تافارخو صصقو ءانلوقع

 ولعي توص ال) :اهراعشو «رمعلا ةليل اهنإ ةيناث رركأو

 د تا 2 د2
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 مسا

 هنا ينل سا ديوب شا ضقت زجلا

 لك يف بحلا نع لوصفم سنجلا نأ اذه ينعي ال

 اًعماج سنجلا سراي نأ لجرلا بحي اهنيحف الك .لاوحألا
 ادعب ةيسنجلا ةيلمعلل يطعي امم دسجلا ةزيرغو حورلا ىوه نيب

 .اعئارو اًديرف

 طقف سنجلا سرامي دق لجرلا نأب حيضوتلا ديرن اننكل

 سكعب «هيدل ةيزيرغ ةجاح عابشإ وأ ةوهش غارفإ لجأ نم
 بعص كلذلو «نيينعملا الك نيب قيرفتلا عيطتست ال ىتلا ةأرملا

 اذه ثدح نإو «هبحت ال صخش عم سنجلا ةأرملا سرامت نأ

 .اهيلع تاظحللا ىسقأ نم تاظحللا كلت نوكتسف

 ةأرملا هغيستست ال ةأرما نم رثكأب جاوزلاو ددعتلا موهفم

 هلحأ دق يعرش بلطمك هب تملسو هتمرتحا نإو ىتح اما

 نأ لجرلل نك فيك مهف وأ كاردإ عيطتست ال اهتكل «عرشلا

 ۲ تاعرجأ" نأ < نجلا ام ع لا د TF مكي .AD oh هب





 32 يو یس ا
 e a ی

 ليلقلا نأ جوزلا كردي نأ كلذك ا ةيمهألا نم

 لضفأ موي لك ةلبق نأ ىنعمب عطقتملا ريثكلا نم ريخ مئادلا //

 موي لك ةبعادم نأو «عوبسأ لك ةعاس فصن ةدمل قانع نم

 .مايأ ةرشع لك ةلحر نم ريخ 1

 ةأرملا نإ

 ؛مئاد لصاوتو مامتها ىلإ ةجاحب
 امورلا جوزلا كولس اًريثك اهدعسيو

N AM A 



 كانه نأ يعت نأ بجي ةأرملا نأ ىلع انديدشت نم مغرلاب

 كانه نأ ءاّضيأ لوقن انأ الإ ءاهنارقأ نيبو اهنيب ةيدرف اقورف
 .اهقفو كرحتتو «ةأرملا ةعيبط اهيلع زكترت ةيسيئر دعاوق ةدع

 ةددحم تاوطخج أدبت ىثنأ يأل ةورذلا ىلإ لوصولا ةلحرف

 ددغلا تازارفإ يف ةدايز اهيف ثدحت ىتلاو (ةراثإلا ةرتف) اهوأو

 نوكت ىتلاو تازارفإلا هذه لقسم عا320 لبهملاب ةطيحلا

 ثودح عنميو «جاليإلا ةيلمع نم لهسي جزل لئاس نع ةرابع '

 .كاكتحالا ءارج نم مالآ

 ةلحرم) ىلإ نابيبحلا لقتتي نأ ىلإ «تابعادملا رمتست
 !!..تاقرافملا نم ريثك ثدحت ةطحلا هذه دنعو «(جاليإلا

 . «هسقن تاتش اًململم «ةوشنلا ةلحر نم اًدئاع لجرلا امنيبف

 .٠ ءايح يف ئفطتو ءاهمالآ رتب هتجوزب ذإ هرهظ ىلع اًيقلتسم

Karim AI Shazley 



 ا يو رس ل 0
 اهكرتو «لازنإلا يف جوزلا اهقبس دقو ال الو ءاهتوهش جهو |

 .هيلع اهقحب ئباع ريغ هرهظ فلخ // 

 اهيلع نض دق هنإ لوقأو لجرلا ملظأ نأ ديرأ ال - ا

 نأ تبثت ثاحبألاو براجتلا ءاطعلا ىلع رداق وهو اهمرحو ١
 يذلا تقولا فاعضأ عبرأ وأ ثالث بلاغلا يف ذخأت ةأرملا
 نل.صي يتاوللا ددعو «ةورذلا ىلإ لوصولا ين لجرلا هذخأي
 ' ءاسلا نم طقف ٠١/: ٠١+ نم نهتبسن حوارتت ةورذلا ىلإ
 لإ ناصيالا ا ىلإ ةفاضإلاب «مظتسنم لكشب
 .اقالطإ ةورذلا

 نم 1۸١ نم رثكأ قرؤت «ةمزأ ةهجاوم يف نحنف نذإ
 .ءاسنلا

 ؟ةمزألا كلت كم لماعتن فيلف

 .ثدحي امل لجرلا مهفت وه لوألا لحلا

 ىلع لوصحلل ربكأ ةصرف هتجوز ءاطعإو
 ةيسنجلا ةأرملا ةطيرخل قمعأ مهف ربع ءاهتذل
 ةيلمع لبق اهتراثإ نكمي يتلا قطانملا هفرعمو
 يتلا نيرامتلا ضعب ةفرعم كلذك «جاليإلا
 اذه 2 ثدحتنسو ؛عامجلا ةلاطإ ىلع دعاست

 ةجوزللو ةمداقلا تاحفصلا.# ليصفتلابرمألا

 :ةلكشملا هذه ىلع بلغتلل ناتماه ناتحيصن
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 ii e 5 0 ا زي اسيل ا ابحت دس ف ج

r 0: ر ٤ 

 نكمي نيرمتلا اذه ةطساوب «لجيك تانيرمت يملعت :ًالوأ

 ةيسحلا ةباجتسالا عفر قيرط نع ةورذلا ىلإ لوصولا ةآرمللا
 ١ ضوحلا عاق تالضع يوقت لجيك تانيرمت «مسجلا يف

 ا
Musclesل. نيرمتلا اذه ةسرامم ةقيرط نع امأ .2ءاوزع 110ه: “ 

 ۰ . :ةقيرطلا كيلإف تالضعلا كلت فاشتكاو

 «لوبتلا ةيلمع فصتنم يف اًيدارإ لوبلا قفدت ىفقوأ - ١

 فوس «ذاخفألا سمالت نود كيقاس نيب يدعاب

 كانه نابو ىلعأ ىلإ ضوحلا نيبذجت كنأب نيرعشت

 عباتت يف طسبنتو ضبقنت تالضعلا هذه يلعجا -

 .تارم رشع «عيرس

 .ناوث ٠١ ةدمل ىحيرتسا -۳

 عضو يف يفقوتو «ضبفقنت تالضعلا يلعجا ٤-

 .ةنكمم ةدم ىصقأل وأ ناوث ٠١ ةدمل ضابقنالا

 .ناوث ٠١ ةدمل ىحيرتسا -ه

 ىلإ يلصت ىتح ایج ردت ديازتم لكشب «نيرمتلا يررك ١-

 .اًيموي ةضابقنا 10١ ىلاوح

 يف يفتكا وشنلل غولبلاب كمازتلا نم يررحت اناث

 )١ .ةأرملا ةحصل ليدور زكرم فيلات .. مئادلا ةأرملا باش( ,

 Karim مل | © عه سم 7 ]| ضل بن
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 ءاذهب كجوز يربخأ «تالبقلاو ناضحألاب تاقوألا ضعب

 نم كيلع رمهليامبو «كجوز داعسإب عاتمتسالا يلواح

 امامت یخرتسا «ةراح سافنأ نم كيلع رثانتيو «تاالبق

 1 .ةداعسو ءوده يف كجوز يعادو

 :ةذللا ىلإ قيرطلا

 رمأ ةأرملل ةمسبلاب (مزاجروألا) ةوشنلل لوصولا نإ

 قيرطلا امه اسيل جاليإلاو ةرشاعملا نإ ثيح «بكرمو دقعم

 !.اًديج اهكاردإ بجي ةسلس

 نامألاو بحلاب اهروعشو «ءىسفنلا ةأرملا دادعتسا

 لو امه ةيميمحلاب اهروعشو ينادجولا اهلصاوتو «نانحلاو

 .ةأرملل ةبسنلاب ةعتملا تاوطخ

 مث «هلك مسجلا يف ةعزوملا تاساسحإلا اهيلت

 ساسحإلا مث ءةأرملل ةيجراخلا ءاضعألا يف تاساسحإلا

 لخاد جاليإلا ةيلمع يتأت اهدعب مث «يدسجلا قاصتلالاب

 .لبهملا

 1٩ ىلع ديزي ال - لجرلا روصتي ام سكع - جاليإلاو
 ."'' !ةأرملا يف يسنجلا ساسحإلا نم طقف

 )١( سنجلاو ملعلا « نيدلا رون نمحرلا دبع. د .

Karim AI Shazley 5 



 ی :RR قي 0 ا لا ٠ قاس هيل
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 اهيلت ةيسفن ةلحرم هقبست نأ ةلماك ةعتم لجأ نم دب الو

 1 .ةفطالملاو ةبعادملا نم ةحاسم

 :ةوشنلا يقيرط

 عابشإلا ةورذ ىلإ لصت ةأرملا نأ ةيملعلا ثاحبألا تدكأ

 جاليإلا) وأ (رظبلا ةراثإ) امهو «نيتقيرط لالخ نم يسنجلا

 ° .اًعم امهيتلكب وأ ««جرفلا لخاد لماكلا

 نم عون يأ نهتايح يف نفرعي مل تاديسلا نم ۲
 نم 1١+ نأ ةساردلا سفن تركذو « قبشلا  مزاجروألا

 ةدعاسمب يسنجلا ءاقللا لالخ مزاجروألا ىلإ نلصي نأ نكمملا

 نم ةردنبو انايحأ مزاجروأ ىلإ اولصو 9١و ءرظبلا ةراثإ

 مزاجروألا ىلإ نلصي طقف 56و ءطقف يسنجلا ءاقللا لالخ

 (ليمج» روعش هنأب هيلإ ناصي ام نفصو ٠۳و «ماظتناب

 .!طقفو

 نيب قرفلا لوح ةساردلا هذه يف لدجلا ةمق تناكو

 نإ :ليق ام نمض نمو «يلبهملا قبشلا»و «يرظبلا قبشلا»

 لالخ نم يتأي يذلا قبشلا نم ةوق دشأ يرظبلا قبشلا

 يرظبلا قبشلا لالخ هنأ اًضيأ حضتا نكلو «لبهملا قارتخا

 لاز امو «قارتخالاو لاخدإلا يف ةيوق ةبغرب ةأرملا رعشت

  Karlm AI Shazievyا عيد 0 «©



Iو  eنزل ا ا ا  

 os يعون نيب امدتحم لدحلا ۱

RR1  
 :(رظبلا ةراثإ) لوألا قيرطلا / 1

 تاجوزلا نم ربكألا ةبسنلا نأ تاساردلا مظعم تدكأ |(

 ةادأ نع رظنلا ضغب ذر «رظبلا ةراثإ لالخ نم ةورذلا ىلإ نلصي

 .(بيضقلا فلا هديلا) ةراثإلا

 مهألا وضعلا وه ءاسنلا نم ريثك ىدل رظبلا نأ يأ

 ةريبكلا هتيمهأ فرعي ال يذلاو «ةيسنجلا ةيلمعلا يف رطخألاو

 .!!لاجرلا نم ريثكلا

 الف «يلسانتلا ةأرملا زاهج يف هعون نم بيرغ ءزج رظبلاو

 اذه يقل دقو «تحبلا يسنجلا ساسحإلا ىوس هل ةفيظو

 ضعبلا بهذ ىتح «ةريخألا تاونسلا يف اًعلاب اًمامتها وضعلا

 .اهلمكأب ةيسنجلا ةرودلا يف مهألا وضعلا هرابتعا ىلإ

 ند نام یک ندع مارحت ورق ق1 جئاق .*
 مسج يف ةيساسح رثكألا ناكملا هلعجي ام ةيمصعلا فايلألا

 «ةيسنجلا ةيلمعلا حاجنإ يف هيلع ةنهارملا نكي يذلاو «هلك ةأرملا

 ىلعأ دجويو ةريغصلا قتسفلا ةبح هلكش يف هبشي رظبلاو

 وضع يف ناتريغصلا ناترفشلا يقتلي ثيح لبهملا ةحتف

 .ثينأتلا

 عقوم يف لاقم /ةأرملا دنع سنجلا مهفل قيرط توبس يج رصتنم دلاخ .د ()

 .ينورثكلالا فاليإ
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 زيمتلا نيم قانا حتفي ذي رظبا قيرط نع رل ةراثتساو

 وأ هديب زضعلا اذه ةراثتسا هنكمي جوزلا نإ ثيح .عادبإلاو

 نأ هنكمي لب «جاليإلا ةيلمع لبق يركذلا وضعلا ةطساوب

 تابعادملا كلت لالخ نم قبشلا ةلحرم ىلإ هتجوزب لصي

 يف أدبو ؛ديرت ام لك هتجوزل ىطعأ دق نوكي اهنيح ؛طقف

 هسفن عاتمإ عيطتسيو ءأدهأ سفنب ةسرامملاو جالبإلا ةيلمع

 .تقولا سفن يف هتكيرشو

 ىلإ لصت نأ ةأرملا ناكمإب

 ةرمنمرثحأةوشنلا

 ةوشنلا يلت يتلاةوشنلا

 اعاتمإ رثكأ نوكت ىلوألا

 ءاهتقباس نم ةأرملت ًءاضرإو

 اًيئاقلت ثدحت اهنأل ارظن

 .لقأ دهجيو

 :(جاليإلا) يناثلا قيرطلا

 وأ «لبهملا ةانقب دوجوملا ىلخادلا ءزجلا ةراثتسا يأ

 فلخ عقي يذلاو «لبهملا ةانقل يمامألا رادجلا يف ديدحتلاب

 8 Karim A 5 ط ج ج1 عااب | تاعرجأ



 ی و

 نيب قرفي يذلا لوقلا امامت اضفر نوسنوجو زرتسام ..
 نع ثدحت يتلا كلتو ءرظبلا قيرطلا نع يتأتت يتلا ةشعرلا

 ء(يلبهملا قبشلاو «يرظبلا قبشلا) ىمسي ام وأ ا قيرط /

 جرفلا مضت يتلا ةقطنملا يف ثدحت ةدحاو ةشعر امهنأب الاقو 1

 فارطألا ةرازغب زيمتت ىتلاو لبهملا نم لفسألا ثلثلاو

 طلا

 رظبلا نم يتأت ىتلا ةوشنلا نيب اديج قرفت ةأرملا نأ مهملا

 نع اهجوز رابخإ اهيلع بجي انهو ؛لبهملا نم يتأت ىتلا كلتو

 ةوشنلا ىلإ اهب لصي يك هكولس هيلع بجي نيقيرطلا يأ
 ش .ةلماكلا

 لوصولا ةأرملا عيطتست ال دق :ةماه ةمولعم

 كلذ مغر ةديعس نوكت اهنكل ةوشنلا ةمق ىلإ
 ىلإ لوصولا نأ ةقيقحلاف ..يسنجلا ءاقللاب
 اسنلا لكل اًيساسأ اطرش سيل ةلماكلا ةوشنلا

 ىلإ نلصي ال ءاسنلا نم ريبك ةبسن كانهو
 كلذ نم مغرلابو ءاقل لك 2 ةيسنجلا ةوشنلا
 .يسنجلا دوربلا نم نيكشي ال

 اًيرورض الماع ةوشنلا تسيل
 ثودح نكمي لب ؛لمحلا ثودحل
 .اهنودب ةلوهسيو لمحلا

 1 لو ١ يك
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 نييسيئر نيقيرطب طبترم ةوشنلا ىلإ قيرطلا لظ نأ دعب

 قيرط دوجوب ىرخأ ةرم رشبت ثاحبألا تداع ؛(رظبلاو لبهملا)

 .توبس يجلا ةطقن يهو ةقيمع ةيلبهم ةوشن ىلإ يدؤي رخآ

 فايلألا نم ةريغص ةلتك نع ةرابع توبس يجلاو

 نم ةفاسملا ثلث) اًبيرقت مس 0 ةفاسمب لبهملا لخاد ةجسنألاو

 يمامألا رادجلا ىلع محرلا قنع ةحتف ىلإ لبهملا ةحتف

 جوزلل نكميو .باصتتنالل ةلباقو ةريثم ةطقن يهو «(لبهملل

 امهناهد دعب ىطسولاو ةبابسلا هيعبصإ مادختساب اهفشتكي نأ

 نوكي ثيحب .ةجوزلا لبهم ةحنف يف قفرب امهاخدإو ميركلاب
 نم الدب ريكذتلا وضع مادختسا نكميو) .ىلعأل هفك

 وأ) نيعبصإلاب اليلق طغضلاب جوزلا موقيو .(نيعبصإلا
 هشثلث دنع لبهملل يمامألا رادجلا ىلع (يركذلا هوضع سأرب

 نم ليلك قطعا نبات ردم لغو را خب ن لإ نافعا
 .هب ةطيحلا ةيدلحلا ةقطنملا
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 5 ل ےس

 نأ ةنأش نم تيضقلا وأ عبصألاب ءاوس ةطقنلا هذه ةراثإ |

 لع ERE ذهن قررت يع فالقعر تاك |

 قلل
 «توبس ىجردل رصتخم خيرات ١

 ءانثأ فذقي لئاس كانه نأ سيلاطوطسرأ ظحال

 ليلدلا ىلع اًيصعتسم اًرس اذه لظو «ةأرملا دنع مزاجروألا

 دي ىلع ةرفشلا ةيادب كف مت امدنع رشع عباسلا نرقلا ىتح

 ام فصو يذلا Regnier de graff يناثلا حيرشتلا اع

 0R۲٣ال؟ك لا وأ ةأرملا اتاتسورب اًرواجت هيلع قلطن نأ نك

 ةعنملا لئاس فذقي يذلا وضعلا ىهو 0031172

 ةقطنملا كلت توهتسا يناملآلا حيرشتلا ملاع دعب .ةوشنلاو

 مهنيب نم ناكو ءاهيلع مهثاحبأ اوأدبف نيريثك ءاملع مامتها

Alexander skene & George Caldwell & John 

Huffmanلئاس نم هفذقت امو ةدغلا هذه اوسرد نیرخآو . 

 اذ N 202 ل

 ىكيرمأ ىناثلاو Et 021هطانت# یناملآ لوا: ءةدالوو

Robert Dic insonةقطنم كانه» نإ :امهثحب يف ابتكو  

 دادتما ىلع لبهملل يمامألا رادجلا ىلع ةيسنج ام

 لصت نأ ىلإ ةيسنجلا ةراثإلاب خفتنتو ةأرملا دنع لوبلا ىرجم

 قباسلا عجرملا )١(

9%0 ( 
 عبو نك SSR EE ا ا اا CCE ST ب 5
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 .(مزاجروألا ةياهن عم اهخافتنا ةمق ١

 0 لول وبلا 5 جالع نع ثحبلا ءانثأو تانيعبسلا يف

 "| اًميظع افاشتكا ني ناملاعلا فداص 1 ارل

 ىلع ةأرملا ةردقم نود تلفي لوبلا لعجي يذلا ضوحلا

 ةيوق ضوح تالضعب نك تاضيرملا ضعب نكلو «مكحتلا

 وهو الوب هنانظي اناك ام وأ لوبلا ناك كلذ نم مغرلاب نكلو
 ةيادب وه اذه ناكو «نهنم تلفي ةذللا لئاس عقاولا ف

 .لهذملا فاشتكالا

 اهيلإ الصو ىتلا ةديدحلا ةراقلا ىلع ناملاعلا قلطأ

lie Grafenburg Spotيفو ءىناملألا فشتكملل ليمحلاب  

 ءاملعل يكيرمألا رمتؤملا مامأ امهثحب ناملاعلا مدق ۱۹۸١ ماع

 عبط لازام يذلا ريهشلا امهباتك امدق ۱۹۸۲ يفو «سنجل ا

 The 0 spot and other discoveries ) مسا ت نآلا ىتح

« about human sexuality 

 باتكلارشن ةظحل ذنمو

 يف ضونلا نع فقوتت ال ثاحبألاو

 كف ةلواحمو توبس ىجلا راجب

 يذلا ريثكلا اهنم لاز ام يتلا اهرارسأ

 .هضومغ فشكل جاتحي
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 ا ارنا يحس ل ا نس م لا 3

 توبس يجلا اهتلصوب ةلحر ا

 :ةعتملاراطقل عبسلا تابرعلا

 :(بحلا لوسر) ىلوألا ةيرعلا ل ٠
 تاروانم ةلحرم كانه نوكت نأ ةيمهأ نع ثيدحلا رثك

 ال ىتلا تاروانملا كلت «هتجوز دسج وزغي نأ لبق جوزلا نم

 يأ  ةجوزلاف ؛ةلحرلا كلت ديلاقم اهنودب كلتمي نأ عيطتسي
 مهس ىوس هتبعج يوحت ال يذلا جوزلا نم رجضت  ةجوز

 ءاملع ؛ةسكاشمو ةبعادمو نضحو ةلبقب رواني الو «جاليإلا
 وأ 211111210 مسا ةلحرملا كلت ىلع نوقلطي سنجلا

 ةلحرم) ايب انلوسر اهيلع قلطأ ىتلاو ؛«يسفنلا زيهجتلا)

 هتأرما ىلع مكدحأ نعقي ال :لاق هنأ كي هنعف ؛(لسرلا

 امو :ليق (لوسر امهنيب نكيلو ةميهبلا عقت امك

 .(مالكلاو ةليقلا» :لاق ؟لوسرلا

 ةحيحص هتيادب تناك نم نأ لوقن امنيح غلابن ال نحن

 .حاجنب قيرطلا يثلث نم رثكأ زاتجا دقف

 (كدسج لبق كرعاشم) :ةيناثلا ةبرعلا تف

 «تہبحأ امتقو هيلع طغضلل زهاج اًرز سيل توبس ىجلا

 نمو «سيساحألاو رعاشملا هكرحت دسج ةطاسبب ةأرملا نأل

 دوعي نأ هيلعو أطخلا قيرطلا كلس دقف ةرفشلا كلت لهجي
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 0 .رشبلا نم نييالملا

 نم قفنتو «ريثكلا كرعاشم ضيف نم يطعت نأ كيلع اذل
 .ذخأت ام ردقب يطعت ام ردقبو «خذبب كسيساحأ ةنيزخ

 :(لتت ريضا) :ةتلاقلا ةيرعلا ردد

 نأ بجي كاغتبم ىلإ لوصولا يف عرستت الو ربصا معن
 .!!لفسأل كبذجت ىتلا كتبغر نانع حبكت فيك ملعتت

 اهريثت نذألا «ةريثم ةريثك نكامأ هنكست هجولا ..كينانح

 ناحرفي نيدخلاو مفلاو فنألا «فيفخلا سمللاو تاملكلا

 يورتف رطلاك لطهت ىتلا تالبقلاب نادعسيو ةبعادملاب

 كيتفش ةاقالم ىلإ قوش يف ردصلاو ةبقرلا ةقطنم ءامهشطع

 .كتالبق ةقناعمو

 ثلثملا ىلإ لاحرلا دش) :ةعيارلاةيرعلا ك

 Magic Triangle: يرحسلا

 عرستت مل «مسجلا نم ىلعألا ءزجلا بعادت تلز ال تنأ

 ءزجلل تيطعأ دق كنأ ترعش له «لفسأ ىلإ لوصولا يف

 ؟ةبعادملا نم هقح يولعلا

 نكل ءلفسأل طبهتو كتعتمأ عمجت يك ناوألا نآ دقل

 وأ نسمللا نس ةع لالا قطانقملا تاز ال ةا



 ل ا
 فطلب امهكلد «ةرملا هذه فدملا امه 0 «بارتقالا

 ءاملع اهيلع قلطي ةعئار ةقطنم كانه «ةفخب كعباصأ ررم

 كلت يهر ةع 1530عا6 رحاسلا ثلثملا مسا سنجل ا

 ءاهسمال كعباصأ فارطأب «ةيلسانتلا ةقطنملاب طيحت ىتلا ةقطنملا 1

Ea ESل هيا نك كوكا  
 انيناهتف جنشتلاو ضابقنالا يف نيذخفلا تأدب دقو ءرخآ ملاع

 .كتياغو كدارم ىلإ حاجنب ريست تنأ

 :ةسماخلا ةيرعلا 0

 (تايلمعلا ةقطنم قوف قيلحتلا)

 لا

 ءاهماكحإو كتطخ > حاجن دكؤي اذه لك ءاهيلإ كتجوز دي

 :كعاسأ ناو امال قفل منكي قرف قفرو رق نأ كاوا

 .فيفخ يرئاد لكشبو ةعرسو قفرب اهيلع رم

 ءاهلبق ام ءاغلإ ينعي ال ةلحرم ىلإ كلوصو :ةظوحلم
 .اًدبأ امهفقوت الأ بجي ةراحلا تالبقلاو ولحلا مالكلا

 (فدهلا ىلع بوص) :ةسداسلا ةيرعلا ۵

 يتلاو «توبس يجلا ةقطنم ةسمالل كقيرط يف نآلا تنأ

 يمامألا رادجلا سسحت لالخ نم كعباصأب اهتسمالم كنكمي

 نأ نم ضعبلا هددري يذلا أطخلا سنجلا ءاملع دكؤي «لبهملل
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 ظ «ربكأ ةأرملا ةعتم تناك لفسأ ىلإ صاغ املك عبصألا

 عقت يتلا يه ةريثملا ةقطنملاو ةساسحلا باصعألا نأ باوصلاو

 سسحتو كعبصإ لخدأ «لبهملا نم تارتميتنس © لوأ يف
 0 ءزجب رعشت دق «رتميتنس 0:8 دعب ىلع لبهملل يمامألا رادجلا

 .يدشلا ةملح لاحك اهلاح رعشت ال دقو لوفلا ةبح هبشي

 .اهمجحو اهزورب يف نفلتخي ءاسنلاف

 .يرئاد لكشب ةقطنملا هذه كيلدتب مق اهدنع و

 ضعبو ..يعولا نم ريثك ىلإ ةجاحب اًضيأ ةلحرملا هذه
 [ريصلا

point G 

clitoris 

vessie 



 اکل هنا لق نهاغفأ ةؤدرو 2 ءاسنلا نأب يعولا ۱ ۱

 دعب حايتراب كتجوز رعشت مل اذإ ءةقباطتم ةرورضلاب تسيل

 ةقطنملا هذه بعاد ؛لحرتو كعاتم ململت الف دهجلا اذه لك /

 ؛ةيرئاد تاكرحب اهبعاد تلق دقل ءاييردت ولعي عاقيإبو قفرب أ
 «نكيلف ةيقفآلا ةكزحلل رثكأ تيجتس كتعوز نأ ثيأر'اذإ

 ةقيرطب نرثتسي نهضعبو «ءءاسنلا ضعبل بسانم عبصألا
 .نيعبصألا ةطساوب لضفأ

 ىلع عضو كتجوز لاعفأ دودرل ةريبك ةحاسم كرتا
 .كتطخ نم يقبتملا ءزجلا اهساسأ

 !و ةوشنلا] :ةعب ٍدرعل (راتسلا لادسإو ةوشنلا) :ةعباسلا ةيرعلا

 ال ىتلاو ةلماكلا ةعتملا ةلحرم ..ةوشنلا ةلحرم ىه هذه

 ام نورسفي ءاملعلا .فسألل ءاسنلا نم ليلقلا الإ اهلصي

 يف ةعباتتم تاضابقنا نع ةرابع هنأب ةلحرملا هذه يف ثدحي

 ةعرس يف عافترا اهبحاصيو «محرلاو لبهملا رادجو ضوحلا

 ام اهقبسي وأ اهبحاصي كلذكو «بلقلا تابرضو سفنتلا

 نم جرخي قيقر لئاس نم تاقفد وهو «ةأرملا لازنإب فرعي
 اذه قفدتيو «لوبلا ىرجم ةانقب ةطيحلا ددغلاو زنيكس ةدغ

 يف طوول سل لالا اذهو ولا عف رع اسلا

 ىلإ ةأرما نم لئاسلا اذه ةيمك فلتختو .لبهملا رادج بيطرت

 .عامجلا تارم نم ةرم لك يف فلتخت امك .ىرخأ
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2 a ع 

 ا
 ا

ت امدتعو
ةأرملا لص

 ىلإ 

لبقل جاتحت ةريخألا اهتطحم
 ۱ ة

 ةقشاعلا ةأرملا فنأت ةريخأ
۱ 

 اهتلحر متخت نأ نم اهجوزل
/ 

 يهف ءاهتعتم كيرش نع اًديعب

نامور ةسمل ىلإ جاتحت
 ةيس

دكؤت اهنأكو
 ْ ذنل 

ال اهنأ ءاهجوزلو
 نيب اقرف فرعت 

لكف سنجلاو بحلا
 نم لك امها

 .ءرج



 ا اا وا
 ̂ ..ةأرملل مزاجروألا دئاوف

Î ۰يل ار ناار تطورت  

 ةيلمعلا يف ةطقنلا هذه ىلإ افوصو دعب ريبك حايتراب اهروعشو
 .(ةيئاهنلا ةذللا ةطقن » ةيسنجلا

 غولب نإ ثيح ..يلسانتلا وضعلا ىلع ةظفاحملا 2

 هيطعي يذلا رمألا ..وضعلا يف مدلا قفدت ىلإ يدؤي ةوشنلا

 .ةريبك ةيويح

 تتبثأ ثيح ..ةيبلقلا تابونلاب ةباصإلا رطخ ليلقت هن

 ةباصالل ةضرع لقأ اًيسنج تاعبشملا ءاسنلا نأ تاءاصحإلا

 .نامرح اب نرعشي يتاوللا نهريغ نم ةيبلقلا ةبونلاب

 نم رثكأ قرحت ةبهتلملا ةيسنجلا ةسرامملاو اًيرارح اًرعس ۰
 .رعس 8 ٠

 يف ةبغرلا كلذكو لكألا يف مهنلا ةجرد فيفخت 3

 تا ا دل نا

 )١( ددعلا ةيتيوكلا ةحرفلا ةلجم )١١١( .
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 0-0 00 : ةهاكملا# 80 ة2نذل 5 1 5
 ا

 مالآ نم 5 ةف م هلا ةأرملا غولبف ..مالآلا فيفخت

 مدلاو محرلا تاصلقت ةلداعم ةجيتن اهيدل ةيرهشلا ةداعلا

 مالآ نم ففخب مزاجروألا نإف كلذكو ..هلالخ نم عفدنملا

 .ةحجانلا ةيسنجلا ةسرامملا دعب امامت لوزت دقو سأرلا عجو

 كانه عمجتملا مدلا نإ ثيح ..ضوحلا مالآ فينخت ل

 ىلإ ةدوعلل هعفدل ءيش ىلإ جاتحي ةيسنجلا ةأرملا ةبغر ةجيتن

 غولب وه ةدوعلل هعفدي نأ نكمملا نم يذلا ءيشلاو مسجلا

 لإ وصور قزد ةنداعلا ةسرامألا ستر وقفا ارم ا
 .(مزاجروألا

 ىلإ لصت يتلا ةأرملاف ..يعيبطلا مونلا ىلع ةدعاسملا 3

 يف مسجلا زرفي ثيح ..رثكأ يعيبط لكشب مانت ةوشنلا ةلحرم

 مهاست «نيفرودنألا» ب فرعت ةدام ةوشنلا ةأرملا غولب باقعأ

 .رتوتلاو طغضلا ليلقت يف

 ةيسنجلا ةسرامملا يف ةبغرلا ةدايز ىلع ةدعاسملا 9

 يف ةذللا غلبتس اهنأب ترعش اذإ سنجل ا نم رفنت ال اهلعجو

 ديفتسيو قئاقد قرغتست ةيكيناكيم ةيلمع تسيلو ةسرامملا

 .هذحو لجرلا اهنم



 LN ¥ هن هم هي ل طب م

 تالكشملا رثكأ نم
 ةيوسنلا ةيوضعلا ةيسنجلا
 ةيحطسلا مالآلا) اعويسش

 نم امهو «(ةيلبهملا مالآلاو

 ليحت ىتلا بابسألا مهأ

 زا لإ ةيجورلا ةرشفاغلا
 :باذعو

 جوزلا ةلواحم دنع نوكت يتلاو

 ببسلاوهرتوتلا دعيو «جاليإلا
 نسم عونلا اذه ثودحل لوألا

 لطع) ب ملألا اذه فرعيو «ملألا

 ىلإ هرودب مسقنيو (جرفلا جنشت
 .(يوناث)و (يل (وأ) نيمسق

 :يلوألا جرفلا جنشت لطع - أ

 هوئشنم نوكيو .ةيجوزلا ةأيحلا ةيادب يف ثدحن يذلاو

 /تاعرجأ طع کی جا ل e > ge E ok ع
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 ل ا لا 3 LUYE ذل لذ 5

 ءارج نم سورعلا نافنتكت ناتللا بقرتلاو فوخلا ةلاح

 ضف دنع اه ثدحيس يذلا ملألا نع اهتعمس ىتلا تامولعملا

 ترم دق ةملؤم شرحت .ةبرجن نم ةبهر امبر وأ «ةراكبلا ءاشغ

 ثلثلا تالضع يف صلقتو جنشت سورعلل ثدحي انه ءاهب

 لب ءاهنم بارتقالا اهجوز لواح املك جرفلا نم يجراخلا

 .ةيسنجلا ةسرامملا يف نركف املك ضعبلا دنع

 تامولعملل ضرعتلا متي نأ ةلكشملا هذه جالعل بجو

 الأ جوزلا ىلع بجي امك ءاهحيحصتو سورعلا ىدل ةطولغملا

 رمي نأ ثبلي ام ءيش هنأ ىلع هعم لماعتيو ثدحي ام جعزني

 مادختساب ةلاحلا هذه يف حصني نيصتخملا ضعب

 مجح ىلإ لصت ىتح «ةجردتم ةيلبهم تاعسوم مادختسا

 :يوناثلا حرفلا جنشت لطع - ب

 جنشت يف اًببس نوكي ؛عامجلا ءانثأ ملأ ثدحي نأ وهو

 ثحبو ةسرامملا نع فقوتلا بجي انه «ةسرامملا دعب جرفلا

 .هتجلاعمو ملآلا اذه يدؤت ىتلا بابسألا

“101 



 فاضج ببسب ةداع نوكت يتلاو
 ةلحرم لالخ لبهملاف ؛لبهم لا

 تازارفإ جتني ةبعادملاو ديهمتلا
 ليهست ىلع لمعت ةجزل ةيعيبط
 .ملأ الب جاليإلا ةيلمع

 ' فافج يف لوألا ببسلا يه ةيفاك ريغلا تابعادملا دعتو

 ىلع لبهملا موقي ىتلا ةراشإلا يه دعت تابعادملاف ؛لبهملا

 .جزللا لئاسلا اذه زارفإ يف اهرثإ

 بابسأ رتوتلاو بضغلاو فوخلاو قلقلا نإف كلذك
 .لئاسلا اذه زارفإ مدع يف رثؤت ةيسفن

 مامتهالا يه ةلكشملا هذه ىلع بلغتلل لثمألا لحلاو

 .بسانملا تقولا اهئاطعإو ةبعادملا ةرتفب

 بطرم لامعتسا  فافجلا تالاح ضعب يف  نكمي امك

 .مهرم وأ يعضوم
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 الباردة..١! /

 نم قادحألا تبرهو ..حراوجلا تنكسو ..ةفهللا تباغ

 ..ضعبلا اهضعب ءاقل

 و

 !؟اهلوح انعمتجا املاط ىتلا بحلا ةبدام نيأ

 تعاشأ املاط يتلا ةراحلا سافنألا كلت نيأو
 !؟ةديعسلا داسجألا يف ءفدلا



 ةأرملا دنع يسنجلا دوربلا

 يتلا لماوعلارثكأ دحأ

 ةقالعلا 2 تالكشم ببست

 مدعو ةأرملا دورب وه ةيسنجلا

 ج اهجوز عم يباجيإلا اهيطاعت

 دنع دوربلاو ؛ةيجوزلا شارف

 ؛لجرلا دنع زجعلا لداعي ةأرملا

 ةيسنجلا ةبغرلا يف ضافخنا ثودح نظحالي ءاسنلا ضعب

 ةجيتن ةيئزج ةفصب نوكي دق اذهو «نهلافطأ ندلي نأ دعب

 ةيدسجلا تاجايتحالا ةدايزل ةجيتن وأ «ةينومرحلا تاريغتلل

 .ديدجلا لفطلاب ةيانعلاب ةصاخلا

 تاعارص ةهجاومو «رتوتلاو داهجإلل ضرعتلا كلذك
 ةبغرلا نادقف ىلع دعاسي نأ هنأش نم ةيفطاعو ةيسفن

 .ةيسنجلا

 ةأرملا ىدل يسنج دورب ببست يتلا بابسألازربأ نمو

 :يه
 اًيوضع نوكي دق ملألاو «ةيسنجلا ةرشاعملا نم اهملأت ١-

 كولس يف نوكي دقو «بيبط ةراشتسا ىلإ ةجاحب



LUYL MUSES 

 «ةيسنجلا اهبلاطمب مامتهالا مدع وأ ءاهريقحتو ءاهلامهإ -؟

 ةلاجب اهبيصي ةيجوزلا شارف ىلع اًييلس ةأرملا ةلماعمف
 تاظحللا كلت لقثتست دقو ءروفنلاو دوربلا نم

 ال «ةتماص «ةيبلس اهتباجتسا لعجي ام ءاهنم رفنتو

 .ةايح الو اهيف حور

 مومه دحأب نهذلا لاغشناو «ةيسفنلا تاطوغضلا ٠-

 اًريثك دعاسي لمحلا نم اهفوخ كلذك «ةليقثلا ةايحلا

 لخاد اهجوز فذقي نأ نم اهقلقل ارظن اهرتوت ىلع
 .لمحتف ام أطخ ثدحي وأ «لبهملا

 ميهافم ةأرملا يف سرغت ىتلاو ؛ةئطاخلا ةيسنجلا ةيبرتلا -؛

 بلاطي يذلاو مومذملا ءايحلا اهنم «ةميلس ريغ ةريثك

 .اهرعاشمو اهتبغر متكت نأب ةأرملا

 يسنجلا ءادتعالاف «ةقباسلا براجتلاو تاءادتعالا -

 دلوي ءرغصلا ين اهب شرحتلا ىتح وأ ةأرملا ىلع

 ديعت يتلاو ةيسنجلا ةقالعلا نم روفن ابرو ةبهر اهيدل

 1 .ةقباس ةضيغب تايركذ اهنهذل

 ةداعلا سرامت ىتلا ةأرملاف «ةيرسلا ةداعلا ةسرامم -1؟

 ةسرامملاب عشمتت نأ ابلاغ ردني ءاهب عتمتستو ةيرسلا
 .ةيداعلا
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 ةيسنجلا ةبغرلا ىلع رثؤت ةيودأ ةمث كانه نأ امك -۷

 جالعل مدختست يتلا كلت اهيف اب ؛ةجوزلا ىدل

 .بائتكالاو قلقلاو «عفترملا مدلا طغض

 انه ةأرملادنع يسنجلا دوربلا جالعلو

 بجي يتلا ةماهلا تاوطخلا نم ةعومجم

 :ةجوزلا لبق نم ءاهتاعارم

 :عئارو عتمم ءيش سنجلا ا فو نانا لوا

 .هجالع بجيو يعيبط ريغ ءيش اهعاتمتسا مدع نأو

 ام كانه ناك ام اذإ اهجوز حراصت نأ ةجوزلا ىلع -؟

 .هنم اهرفني وأ .هتسرامم يف اهللؤي

 .هعم لعافتتو «جوزلا تابعادمل مامت ملستست نأ -'

 نأب ءاهدعسيو اهعتمي امع رخآب وأ لكشب هربخت نأ -؛
 اهريثي يذلا ءزجلا ىلع هيدي عضت وأ «هحراصت

 .اهعتميو

 يل ا ب يرش نرجو نادل كف
 .ةعجارملل ءاسنلا ضارمأ

 بعادي أتفي الأ هيلع يذلا «لجرلل ماه رود كانهو

 مدع نم اعيرس لمي الو ءاهعم لواحيو ءاهعتميو «هتجوز ا

 اهيدل وأ ءام ءيش نم ماتت اهلع ثحبي نأو ءاهتباجتسا

 Karim AIS كي ط ند م |[ ناو م 0 | تاعرجأ ا ل ا حس یک يل
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 م اهدا تاق ع منبت لكنت
 .ةجوزلا دوربل ءاود مهأ وه ينادجولا لصاوتلاو ةحراصملاو

 تالخادملانأش نم

 ةيلمعلا 4 رثؤت نأ ةئجافملا

 ةفرغ جراخ جيجضلا :ةيسنجلا

 ؛نئنجافملاق لقلاو موللا

 هنأش نم ءام ءيش نم فوخلاو

 ةجوزلا ءادأ 2ے رثؤينأ

 .ةورذلل لوصولا نم اهعنميو



 لحارملا مهأ نم ةلحرم لمحلا
 ةلاح وهو «ةأرملا ةايح يف

 جئاستن اهيلع بترتت ةيجولويزيف

 ةمث كانهو «ةدع ةيدسجو ةيسفن

 ثدحت ةقيمع ةيسفن تابارطضا

 اهيعت ال تابارطضا يهو «ةأرملل

 نكلو «نايحألا مظعم يف ةأرملا

 اهتدعاسمو اهمهفت هنكمي بيبطلا

 .اهمهف ىلع

 بائتكالا) ةلاح تابارطضالا هذه جاتن نم نوكي

 .لماحلا ةأرملا يف اهارن ىتلا (لاعفنالا ةعرسو

 ىلع قلقلا نم ةلاح نم ةأرملا يناعت لمحلا ةيادب يفن

 يف اه ثدحي دق ام اهفوختب طبترم قلق وهو :بيرقلا لبقتسملا
 نع نالعإلاو ةكرحلا يف نينجلا أدبي نأ ام نكل «ةدالولا ةرتف

 اهلكشب صاخ رخآ قلق هلحم لحيل قلقلا اذه ريغتيو الإ هسفن
 .اهرهظمو

 ةأرملا نهذ لعجت ىتلاو «ةدالولا راظتنا ةرتف يتأت اذه دعب
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 اهديلو يتأي نأو «ةدالولا ةبوعص نم تافوختب لوغشم
 .ام تابارطضا نم ىناعي وأ اًهوشم

 لمحلا ةرتف ةيسنجلا ةقالعلا

 لسماحلا ةأرملا عيطتست

 ىتح ةيسنجلا ةايحلا ةلصاوم

 ناك اذإ الإ ءلمحلاةياهن

 نماذه ءرخآ يأر بيبطلل

 كانه نأ ديب ةيدسجلا ةيحانلا

 بجي ىرخأ ةيجولويزيف لماوع

 . اديج اهكردن نأ

 نم ظحال زرتسام يكريمألا سنجلا ملاع اهدعأ ةسارد يف

 رهشألا لالخ ضفخنت ةيسنجلا ةقالعلا ةريتو نأ اهلالخ

 لماوع ىلإ  هيأر بسح - دوعي اذهو «لمحلا نم ثالثلا

 ءيقلا نايثغلاو قاهرإلاو بعتلا ةلاح ىلإ ةفاضإلاب «ةيسفن

 .اهجازم ركعتو اهباتنت يتلا

 ىدل ةيسنجلا ةبغرلا ديزت ةيلاتلا ثالثلا روهشلا لالخو

 ناقتحاو مدلا يف تانومره لا لدعم عافترا ببسب «ةأرملا

 .ةحضاو ةديدش ةبغرب ةيسنجلا ةقالعلا ىلع لبقتف ءضوحلا

 قبشلا وأ ةيسنجلا ةشعرلاب نرعشي ءاسنلا نم ريثك نإ لب

 .ةرتفلا كلت لالخ نهتايح يف ىلوألا ةرملل

 لر
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 ةريخألا ثالثلا رهشألا لالخ ةلاحلا هذه لدبتت نكل

 اهبقرتو «ةهج نم ةأرملل يدسجلا حايترالا مدع ببسب

 نم يعيبطلا فوخلا كلذ ىلإ فضأ «ىرخأ ةهج نم نينجلل

 .نينجلا يذؤت دق ةكرح وأ ةيعضوب نايتإلا نم نيجوزلا الك 1

 اوللدو «ةيؤرلا هذه ىلع اوضرتعا نورخآ ءاملع كانهو

 فلتخا ءاسنلا نم ةنيع ىلع تيرجأ ىرخأ تايئاصحإب

 اعد امم ءزرتسام اهحضوأ ىتلا كلت نع ةدشب نهروعش

 ان نا ندع ل لک مم ناكل نأب لوقلا ىلإ ءاملعلا

 ةأرملا عم لماعتن نأ بجي ال هنأو «لضفألا وه اهتيصوصخ

 «فلتخت ءاسنلا نأو ةصاخ «ةقبسم تانايب ةدعاقب لماحلا

 يتلا كلت نع فلتخت ىلوألا ةرملل لمحت يتلا ةأرملا كلذكو

 .ةثلاثلاو ةيناثلا ةرمللا لمت

 ةدشب اهزوعت لماحلا ةأرملا نأ ىلإ انه ةراشإلا ردجي

 دقو «ةدودو ةيناح تاسمل ىلإ جاتحتو «نانحلاو بحلا رعاشم

 ةيسنجلا ةقالعلا نع ئفادلا نضحلاو ةيميمحلا ةقالعلا اهينغت

 .ةلماكلا

 يصمم رکی ا :
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 ' 2١١ لمحلا ةرتف نيجوزلل ةيسنج

 نم ذإ «لمحلا ءانثأ ةيسنجلا ةقالعلا رارمتسا ىلع ةظفاحلا 1

 سفن ىلإ ةنينأمطلا لخدي نأ رارمتسالا اذه نأش

 ةلحرملا هذه يف ةيفطاعلا امهتقالع يوقي نأو نيجوزلا
 .يسفنلا طغضلاب ةءولمملا

 .ةعماجلا ةريثو «ةبغرلا) ةيسنجلا تاباجتسالا نإ 2

 وأ اًيجيردت عجارتت (ةيسنجلا ةشعرلا «ةعتملاب ساسحإلا

 ةريخألا رهشألا يف اميسالو «لمحلا ةرتف لالخ اًيئاجف

 لشفب داقتعالا ىلع انلمحي نأ بجي ال رمألا اذه «هنم

 .نيجوزلا نيب بحلا عجارتب وأ ةقالعلا

 ةرتف يف ةأرملا ىدل ةيسنجلا ةباجتسالا تابارطضا نإ 3

 يتلا (لئاسرلا) ضقانت ىلإ يسيئر لكشب دوعي امنإ لمحلا
 .غامدلا ىلإ تانومرملا اهثعبت

 .ناثان ناك نيلكاج .د « نهك ناج .د ةيسنجلا ةايحلا ةعوسوم )١(
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E NSنيا ال ا ا اد  
 ve ےک ےس

 ىلع رطخ يأ لكشي ال لمحل ا ءانثأ يسنجلا طاشنلا 4 5
 يتلا تالاحلا ضعب ءانثتساب «نينجلا ىلع الو مألا /

 .بيبطلا اهددحي

 يف تالكشم تهجاو يتلا كلت يه رطخلل ةضرعملا ةأرلا 3
 عاستا ءرركتملا ضاهجإلا :ليبق نم «ةقباس لمح تالاح

 .ةركبملا ةدالولا وأ ضاهجإلا رطخ «هئاخترا وأ محرلا قنع

 و فس بوما كنق نو 0

 ليلد دجوي ال نكلو ءةيحرلا تاضابقنالا ضعب (عامجلا
 ةدالو ببست دق تاضابقنالا هذه لثم نأ ىلع نآلا ىتح

 .ةركبم

 لشم ءلمحلا تالاحل ةمئالملا ا

 .يناجلا عضولا

 يأ دنع صتخملا بيبطلا ةراشتسا يف ددرتت الأ ةأرملا ىلع 3

 نأ بيبطلل ىنستي ىتح «لمحلاب ةقلعتم وأ ةيسنج ةلكشم

 اهيطعي نأو ءيسنجلاو يحصلا اهعضو ىلع ةجوزلا نئمطي

 .نينجلا ىلع اًرطخ لكشي ام بنجتل ةبسانملا تاهيجوتلا

 «لمحلا ةرتف يف نيجوزلا ىدل يسنجلا طاشنلا عجارت اذإ 9

 :امهنيب يدسجلا لصاوتلا ىلع ةظفاحلا امهيلع'

 ....تاسمللا «تاالبقلا «تابعادملا ١
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 نا ةع لوا ين نام
 حيتافملا نوكلمي نيذلا مه لاجرلا

 2. مهف ؛سنجلا ةبعل 2ب ةيمهأ رثكألا
 ةردابملا مامز نوكلمي نيذلا. بلاغلا

 دح ىلإ نورثؤيو ءططخلا نوعضيو

 ةسرامملا لاشفإ وأ حاجنإ 2 ريبك

 .اهتمرب

 هنأ ءاسنلا ىدل سنجلا يف ام مهأ نأ اقباس انلق دق انك نإ

 نيب قرفت ال ةأرملا نأو «هتاذ بحلا موهفمب نهيدل طبترم .
 رطخأو مهأ نأ انه لوقن اننإف «بحلا ةسراممو سنجلا ةسرامم

 ا نينا قام

 تابثإ يف هحاجن ينعي ةيسنجلا ةيلمعلا يف لجرلا حاجنو

 .ةيسنجلا ةيلمعلا ماقإ يف هلشف نإف سكعلا ىلعو «هتلوجر
 .ةيلوجرلا هتردق تابثإ يف هلشف هيدل نعي
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 @ لجرلا

 ءروصلاو .دهاشملاف .ةيسحلا لماوعلاب نورثأتي لاجرلا
 .اًيسنج لجرلا ريثت ةددعتملا ءارغإلا فقاومو

 ةبسنلاب ةريثم نوكت امبر بحلا صصقو ةيفطاعلا فقاوملا

 لجرلا حصنن كلذل «لجرلل ةبسنلاب ةيدجم ريغ اهنكل ءاسنلل

 حصننو «مارغلاو بحلا تاملك هتجوز نذأ ىلع ولتي نأب

 .اهجوزل ةنيزلاو «ريثملا سابللاب ةجوزلا

 بجي كلذل عادبإلاو راكتبالل قشاع لجرلا نإف كلذك
 نع ثحبي دقو «ةددجتمو ةريثم سبالم هتجوز هل يدترت نأ

 ةلاح رسك ىلع لمعيو ءاهيف سنجلا ةسراممل ةبيرغ نكامأ

 راكفأ عم بواجتت ال يتلا ةجوزلاو «ةقالعلا يف نيتورلا

 اهتنيزو اهلكش يف ديدجتلا مدع ىلع رصتو «ةددجا اهجوز
 ةقداملا روف ا
 ا

 له ارك لجرلا لاب لشي ةيسشخلا ةسرانملا كنغر اضيأ
 ىوتسمف ..معن .!!ال مآ هجو لمكأ ىلع هرودب مايقلا عاطتسا
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 أ ةبسنلاب ادج ةيرورض ةجوزلا اهب موقت يتلا تاءاميإلاو

 ١ هل ةبسنلاب ةعجشم ةيباجيإ تاملكلا اذه تناك املكو ءلجرلل

 يتلا ةيبلسلا تاملكلا سكعب ؛عورأ هرواجتو لضفأ هوادأ ناك

 عم لصت دقو لب «بلسلاب هتيسفن ىلع ريثأتلا اهنأش نم

 .مهسفنأب مهتقث ةعزعز ىلإ جاوزألا ضعب

 حجان هنأب اهجوز رعشت نأ ةيمهأ ةجوزلا كردت ال امبر

 ريغ ءىش اههلاب لغشي ام نأل ارظن ةيسنجلا ةيلمعلا يف عئارو

 ىلع ةيناث دكؤن اذل ءاهجوزل ةبسنلاب اهتيبذاج ىدم وهو اذه
 تاملكو رعاشم ةفاضإو نيجوزلا نيب يباجيإلا لعافتلا ةيمهأ

 .مايشاو ةدوملاو بحلا رعاشم ىلإ ريدقتلاو ءانثلاو ركشلا

 «لجرلل ةيسنجلا ةيلمعلاب ىنعملا وه يركذلا وضعلا نألو

 ةماع لاجرلا لباقت يناثلا يتلا تافوختلا نم ريثك ىرن

 يركذلا وضعلا مجحب ةطبترم ةصاخ جاوزلا ىلع نيلبقملاو

 هتجوز عاتمإو ةيسنجلا ةيلمعلا مامتإل بسانم وه لهو «هلوطو

 ا

ANE دل U SEL 

 ةيحان نم اهجوز بيضق لوط نم ديفتست ال ةجوزلا

 جرفلاب ةطبترم اهدنع ةساسحلا زكارملاف .ةيسنجلا ةعتملا

 یر یسک
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 ةكرح اهعتمو ا ١

 بيضقلا لوصوو .جرفلا لخدمب طقف بايإلاو باهذلا
 .ةيفاضإ ةداعتس وأ ةوشن اهددع ثدحت ال لبهملا قمغل

 ال مهنم نوجوزتملا ىتحو لاجرلا نم ريثك فسألل
 معدت ةماه قئاقح دوجو نم مغرلاب «ةقيقحلا هذهب نوعنتقي
 ېهتاجوز ىوكش مدع اهسأر ىلع يتأي يتلاو رمألا اذه
 .مهضعب ىدل ءانبأ دوجوو

 ي هؤالمزو ۲ آدنع ول موت اهب ماق ةسارد ريشت
 مجحب اًبيضق نوكلمي لاجرلا نم 14۸ نأ اينروفيلاك ةعماج

 ىلع نأ دكؤأو دوعأ انه نم

 نم قلقلاب اورعشي الأ لاجرلا
 دحأتي نأو بيضقلا مجح

 يفطاعلا هفقوم نأ نم جوزلا
 فواخملا كلت نم ةرم فلأ مهأ

 .تالايخلاو |
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 :روفتلا ررشو ةوهشلا نارين
 هيفرثؤتو ؛روصلا هيرغت لجرلا

 ءاقباس انلق امك ةيسحلا لماوعلا
 يفطاع ؤيهتل جاتحت يتلا ةأرملا سكعب

 ةيسنجلا ةيلمعلل ريضحتلا لبق لماك
 نم ريثك 4 ةجوزلاك ردت الاذل

 باتنت دق يتلا ةوهشلا ةوق ىدم نايحألا

 فقوم اهل ثعابلا نوكي دق يتلاو ؛جوزلا

 .هتوهش راثأو هلايخ كرح دق ةروص وأ

 ام اذإ ةجوزلا ىلإ أجلي نأ لجرلا بلاطي ةو لوسرلا
 يف تهقوف ةأرما هتبجعأ مكدحأ اذإ) اب لوقي ,ءيش هراثتسا

 يفو «(هسفن يف ام دري كلذ نإف ءاهعقاويلف هتأرما ىلإ دمعيلف هبلق

 ةلعشلا كلت يوتحت نأ ةأرملا ىلع ديدشتلل دوعي هتاذ تقولا

 جامدنالاو اه ةباجتسالا قيرط نع اهيلع رطيستو «ةدقتما

 هسجاحل هتجوز لجرلا اعد اذإ» :ةجوز لكل ةي لوقيف ءاهعم
 .(رونتلا ىلع تناك نإو هتأتلف

 ليلق ريغ تقو ىلإ جانجي دقوم رونتلاف فرعي ال نلو
 نم ولخي ال هيبشت رودتلل ايب لوسرلا مادختساو «هلاعشإل
 امهم اهجوز عم ةجوزلا بواجتت نأ ىلوألا «نيتماه نيتتفل
 للعتت الأو «هيف اهقارغتسا ناك امهمو «هب ةلغشنملا لمعلا ناك



 ىلإ ا رر هلو تكلا اذه لاك وون ضخ وشب
 .اًبارش وأ اًماعط قرحيف بهتلي وأ «ةيناث هلاعشإل تقو

 الك نأ يه ةيناثلا ةتفللا |
 جاتحت ران ةوهشلاف ران نيرمألا 3

 جاتحت ران رونتلاو ؛ءاوتحا ىلإ

 كرادتت ران كانه نكل ءةياعر ىلإ

 اهيف لامهإلا نوكي دق ىرخأو

 يذلا جوزلاف هبقاوعلا ميخو

 عفادتتو ؛ةبغرلا هلخادب لعتشت

 باب دجي مل نإ ةوهشلا هيدل

 نوكيسف ءاًبحر احوتفم لالحلا
 نأامإ نيرايتخا نيب اّعقاو

 مرح اميف عقيو للزلا هبيصي
 ظيفغلاو قيضلا هفنتكي وأ هللا

 هاجت ةيبلس رعاشم هيوتحتو

 .ةجوزلا

 78 :.وش نيرمألا الگو

(mMتاعرجأ  | U 0أ ماد  / Karim AÛ Sha 



 فعض امه لجرلا لقع ىلع نارطيسي نيفوخ ربكأ
 رعاشم ناتلكشملا ناتاه رشت ءركبملا فذقلاو باصتتالا

 نيتاه نم يأ ثودحف ؛طابحإلاو قلقلاو ةبهرلاو فوخلا

 نم اًريثك ىشخيو ءاهسفن ةلوجرلل نادقف هيدل ناينعي نيتلاحلا

 دنع بضغلل لباق اًبصع هلعجب امم هتجوز نهذ يف هتروص
 نيتلكشملا نيتاه نأ جاوزألا نم ريثك ملعي الو «ةلكشم هفتأ

 انهنأ ام لكشب اهرخ نال ةا ملل اًيقيقخ اكرام كلذك نآلتن

 .!ةبغرلا ريثت الو ةباذج تسيل

 :باصتنالا فعض

 مداه لا اهلمع لمعت ضرألا هجو ىلع ةلكشم دجوت ال

 :تتانيفنالا مدع ةلكشم ردق ملآلاب هرعشتو ءلجرلا ةيسفن يف

 ةلأسم نإ «(يسنجلا فعضلا) ضعبلا اهيمسي ىتلاو هيدل

 رظنلا ضغب «لجر لك لقع يف ىلوألا يه لازت ال ةلوحفلا
 .هتيسنج وأ «لجرلا اذه ةفاقث نع

119) 
SE : 



 ا د ¥۷ و كمت كمن دفق طب ا لأ ا

 يف مكحتلا ىلع رداق نوكي نأ يف حمطي لجر لك
 يهتشي ام قفو اهريسيو نيناوقلا وه عضيو «ةيسنجلا ةيلمعلا

 ةيلمع نأب لاجرلا نم ريثكلا يعو نم مغرلاب اذه «ديريو
 .مهتدارإل عضخت ال ةيلمع باصتتالا

 نأ دجن ءلجرلا ىدل يسنجلا زجعلا ايبوف دوجول اًرظنو

 يسنجلا زجعلا نيب قيرفتلا سبل يف عقي جاوزألا نم ريثك
 ةيسنجلا ةيهشلا لقف نيبو «(باصتنالا لالتخاو فعض)

 .فذقلا بارطضاو

 نييبس كانه نأ دجنسف باصتنالا فعض نع انثدحت اذإ

 يلا بلاو يراسل اهو وع

 ىشح «يسفن ريثأت ثدحي مث ءًالوأ اًيوضع ببسلا نوكي دقو

 يسفنلا رثألا ىقبي دق ءاًمات يرضعلا ببسلا جلرع اذإ

 .لصفنم رخآ جالعل جاتحيو اًرمتسم

 ببسب زجعلاب جوزلا باصي دق نيسمخلا نس دعبو
 جالعلا ةطساوب كلذ ةجلاعم نكميو «ةيومدلا ةيعوألا

 ريغ يف يسفن جالع ىلإ كلذك حاتحي دقو ؛يبطلا وأ يحارجلا

 دق يتلا ةقثلا مدعو طابحإلا ةلاح بسب تاقوألا نم ليلق

 .جوزلا بيصت

 قلقن نأ قحتست يتلا ةلكشملا نأ كلذك نودكؤي ءاربخلا

 ذنم زجعلاب نيباصملا ءالؤهب قلعتت يتلا يه ريبك لكشب اهنأشب
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 ٠ ءادبأ باصتنا مهيدل ثدحي ١ نيذلا يأ «مهتقهارم ةرتف

 جالعو ةعجارم ىلإ ةحجاجب نيذلاو اعف نوزجاعلا مه ءالؤهف

O 

 ضرعم صخش يأ نأ ىلإ كلذك نييراشتسالا هونيو

 سراميو يعيبط لجر هنأ نم مغرلاب «باصتنا مدع ةلاحل

 باصتتنالا ةيلمع نأ ىلإ كلذ نوعجريو «رارمتساب سنجل ا

 تارثؤمو تاريثم ةجيتن لب ؛لجرلا ةرطيس تحت تسيل
 ىلع رثؤي نأ ةايحلا ضراوع نم ضراع يأل نكميو «ةنيعم
 ةراثتسا ىلع رثؤي امم يدسحلاو يفطاعلاو يسفنلا هنزاوت

 .باصتنالا مدع مث نمو لجرلا

 :باصتنالا فعض ببست يتلا ةيوضعلا بابسألا

 «لجرلا راثتسي امدنع أدبت ةطاسبب باصتنالا تاوطخ

 ىلإ ةراثتسالا كلت لاصيإب يبصعلا زاهجلا موقي اهنيح

 ىلإ خملا نم ةراشإ رادصإ قيرط نع كلذو بيضقلا

 ةيعوألا ىلتمت اهدنع «بيضقلا يف ةدوجوملا باصعألا

 «باصتنالا ةيلمع ثدحتف مدلاب بيضقلاب ةدوجوملا ةيومدلا

 ءزجعلاب لجرلا بيصت ةيلمعلا هذه قيرط يف فقت ةبقع يأ
 ةلحرم يف نماك ةلكشملا زكرم ربتعيو «باصتنالا ةيلمع قيعتو
 .بيضقلا يف مدلا قفدت



 هما كما ۷ طب ةي ةد فل قل دا 7 ل ا
 ا ےس د س و

 ةيحانلا نم ةيلمعلا هذه مامأ فقت يتلا قئاوعلا مهأ

3 | 
 مجح رغص اهبابسأ مهأو ةيركذلا تانومرملا فعض - ١

 مدلا ةيمك ةلق ىلإ يدؤي اذهو «نييارشلا بلصت -

 .بيضقلا ىلإ ةهجتملا

 باصتنا ببسي اذهو «ةدروألا قيرط نع مدلا توره 31

 .ةريصق ةرتفل نكل ديج

 تاباهتلالاك يركذلا زاهجلا بيصت ىتلا ضارمألا ٤-

 تاهرشتلاو (اتاتسوربلا ةدغل نمزملا باهتلالا)
 .ةيقلخلا

 «يولكلا لشفلا «يركسلا لثم ضارمألا ضعب -4

 .تاردخملاو لوحكلاو نيخدتلا ىلع نامدإلا -ك

 .ةدعملا ةحرق ةيودأ لثم ةيودألا ضعب لوانت -۸

 تايلمعلا وأ يرقفلا دومعلا تاباصإ لثم تاباصإلا -4

 .نطبلا يف ةيحارجلا
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 ےک 006

 «نمزملا قاهرإلاو بعتلاو (ةايحلا تاطوغض كلذك

 اهنأش نم ةجوزلا ةدوربو «ةيودألا لوانتو «رداهلا بضغلاو

 .باصتنالا ىلع رثؤت نأ

 :'"'"ةيسفنلا بايسألا

 :اهنمف عاونألا ةددعتم ةيسفنلا بابسألا

 ةلماعملاو «ةبرطضم ةئيب 5 ةيبرتلاك :ةيويرت بابسأ-١

 ضرعتلا وأ «ةتمزتملا ةينيدلا ةيبرتلاو «ةيساقلا

 لمح ثودح نم فرخلا ‹«سواسولاو بائتكالاو

 .ام ضرمب ىودعلا نم فوخلا

 ةردقلا مدعو لجن اك :تاقالعو ةيكولس بايسأ -"

 فرطلا لوبق مدع «ريبعتلاو ديجلا لصاوتلا ىلع

 .ءكشلا وأ ةيضرملا ةريغلا «هعم ماجسنالا وأ رخآلا

 .بحلاو ةدوملا بايغو روتفلاو للملا

 ةيسنجلا تامولعملا وأ لهجلا :ةيعامتجا بابسأ- ٤

 .ةئطاخلا

 )١( .(فرصتب) نيدلا رون نمحرلا دبع .روتكدلل .. سنجلاو ملعلا باتك نم ۰

SS "تاعرج” 



EL 38 8 شم كم د # LU 

 © ؟يوضعلاو يسفنلا ببسلا نيب زيمن فيك 5

 فورظ يف باصتنالا فعضب باصي لجرلا ناك اذإ ك. ٠

 اًبلاغ ببسلاف ءىرخأ فورظ يف اهب باصي الو «ةصاخ

 فعضب باصم لجرلا نوكي دق كلذ لاثم

 ةسرامت دنع نكل «هتجوز ةرشاعم دنع باصتتالا

 وأ ةلجم يف ريثم دهشم ةدهاشم وأ ةيرسلا ةداعلا

 .باصتنا ثدحي زافلت

 ءاخترا مث باصتنا ثودح وأ ر

 ليلد اذه ءاخترالا ةلواحم مامتإ دنع 2 ¢

 حب
 .ةيسفن ةلاحلا نأ ىلع عطاق 1

 امأ ..اًيوضع نوكي ام اًبلاغ هنإف ءاّيجيردت فعضلا ناك اذإ «

 .ىسفن هببس نوكي بلاغلا ىفف ئجافملا فعضلا

 نأك «ةصاخ فورظب انايحأ ىسفنلا ببسلا طبتري ©

 توم وأ «قالطلا دعب وأ ؛ةجوزلا ةنايخ فشتكي

 ةا

 .قباسلا عجرملا )١(
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 :باصتنالا فعض جالع

 اع لا قاع را تا

 لوانت ببسلا نوكي دقف - يوضعلا
 مدلا طغض ةيودأ لثم ريقاقعلا ضعب

 دوجو وه ببسلا نوكي دقو «عفترملا
 يردي نأ نودب ركسلا ضرم

 صلختلل قيرطلا ةيادب وه يلصألا ضرملا فاشتكاو «ءصخشلا
 :ىهو تاظحالم ةدع ىلإ هابتنالا بجيو ..باصتنالا فعض نم

1 

 وهو «لاجرلا نم ريثك بيصي ضرم باصتنالا فعض ©
 .جالعلل لباق

 نيب مهافتلاو راوحلاو شاقنلا نم مئالم وج رفوت بجي ©
 امل اهمهفت اهجوزل رهظت نأ ةجوزلا ىلع «ءنيجوزلا
 نأ اهيلع اًدج ريبك رود ءةمزألا كلتل اهتشياعمو .ثدحي

 .ةلكشملا هذه اهجوز ىطختي يك ءةجوزلا هبعلت

 نأ بجي ةيلمع ةوطخ لوأ يه صتخملا بيبطلا ةراشتسا ©

 نأ نكمي ةديج ةريثك ةيودأ كانهو ؛جوزلا اهوطخي

EEE ENSان  
 اذإ دج مهم يسفنلا كليهأت .بسانملا لكشلاب راثتسمو

 .ديج ءادأ يف بغرت تنك



LUYE FUSE ذ 

 نوكي نأ بجي «مئالم يفطاع وج ريفوت ىلع لمعا ¢ ۱

 تابثإ وأ يدحتلا حورب ةرشاعملا ىلع لبقت الاب كبلاطأ 2(

 . رهبم ءادأل الط وأ .ةلوجرلا ١

 بيذعتلا نيرو نوسنوجو رتسام ةقيرط ةيلمعلا قرطلا نم ©
 كحصنأ «مداقلا لصفلا يف امه ضرعتتس يذلاو بوغرملا

 .رخآلاو نيحلا نيب هئادأ ديعتو .هبرجت نأ

 :اهنمو باصتنالا ىلع دعاست ةماه باشعأ

 لمعت هب ةدوجوملا ةرايطلا تويزلا :رضخألا ليبجنزلا

 هابتنالا بجي نكل «ديج لكشب ةيومدلا ةرودلا طيشنت ىلع

 زاهجلا طيشنتل اًدج ديفم بوبحلاو ءرضخألا :سفركلا

 .يزكرملا يبصعلا

 ديزت لفنرقلا بوبحو «ةفرقلا بورشم :لقنرقلاو ةفرقلا

 .باصتنالا ةرتف نم

 .يربمجلاو ازوكاتسالا ةصاخ «ةديفم ةيرحبلا تالكألا

 .باصعألا ديربت ىلع نالمعي

 | تاعرجأ" ل لا ل ( 126
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 يستمرالانتساب  ۾ ١

 تملا ناجا تقسو ار دق را اا
 - مهمظعم نكي مل نإ - لاجرلا نم ريثك نأ وهو اًدج طيسب
 ىلع اهيف ظفاحي ىلا ةرتفلا لوطب ةيسنجلا هتردق سيقي

 ال ايل كاوض وأ أطخ سابقا اذه: ناك ءاوس :تاضتنالا

 ليوطت ينعت باصتنالا ةرتف لوط نأب راكنإلا عيطتسن ال اننأ
 ميدقت ىلإ نييئاصخألا نم ريثك عفد ام «ةذللاو ةعتملا ةرتف

 ملعتي نأ عيطتسي لجر لك نأب :لوقي لاجرلل ديعس حيرصت
 ۷٥ ىدعتت ةريبك ةئف كلذب نيرشبم «فذقلا يف مكحتلا ةينقت

 لبق يأ «جولولا نم نيتقيقد دعب نوفذقي نيذلا لاجرلا نم
 .اهتعتم ىلإ ةأرملا لصت نأ

 دق يتلا تاحرتقملا ىلإ ضرعتلا لبقو ًالوأ
 نأ بجي باصتتنالا ةرتف ليوطت ىلع دعاست

 كانه سيل هنأ يهو اًدج ةماه ةقيقح دكؤن

 دق ةعتملا تماد امو ءباصتنالل يلاثم تقو

 دق نيجوزلا نم لكو :ةديج ةقالعلاف تققحت

 .هقح لانو هيلع ام ىدأ



 0 ا لاا ےس ریس
 اک ب

 2 جوزلا يزيزع كدعاست نأ نكمي يتلا تاحرتقملا

 :باصتنالا ةدم ةلاطإ

 زكرت نأ برج «ةعتملاب ساسحإلا يف قرغتست الأ لواح .١
 E احا اهتادع رجا يش ىلع ككناجما

 .ةريبك دئاوف هل نكل ءابيرغ وأ اكحضم ذم رمألا نوكي

 «ةيسنجلا ةردقلا ززعي قيمعلا او ند ©

 داعيإ هنأش نم اذهف ءقمعو ءطبب سفنتت نأ لواحف

 .باصتنالا ةرثف ةلاطإ مث نمو قلقلاو رثوتلا

 لجرلا نإ :نويصاصتخالا لوقي :كتالضع ىلع رطيس 8

 رداق ةناعلا مظع ىلع ةدتمملا تالضعلا ةطساوب عيطتسي

 اهفاشتكا لجرلل نكميو «لوبلا امك «فذقلا فاقيإ ىلع

 نأ لجرلا عيطتسي رمتسملا نيرمتلابف ؛هلوب فقوأ اذإ
 لجرلا مزلي دق «تالضعلا هذه يف مكحتي فيك فرعي

 هيف موقي «نيرمتلا اذه ناقتإل رثكأ وأ عيباسأ ثالث ةرتف

 .ةرم ١ نع ديزي ام مکحتلاب

 هنأش نم اذهف و و اا ©

 .لازنإلا رخؤي مث نمو كاكتحالاب ساسحإلا للقي نأ

 ام اًريثكو ؛ىلسانتلا وضعلا باصعأ ريدخت هنأش نم
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 دنع هابتنالا بجيو «نأشلا اذه يف ةميظع جئاتن يطعي

 نوكت قلا مادختسالا طباوض لإ مهارملا هله مدختسا

 ناهدلا نيب ةينمز ةدم كانه نإ ثيح «مهرملا عم ةقفرم

 .اهرودب موقتو ةردخملا ةداملا اهالخخ طشنت لاخدإلاو

 ةقيقدل ةيسنجلا ةيلمعلا فقوي لازنإلاب جوزلا روعش دنع 8

 .ىرخأ ةرم ةسرامملا دواعي مث رثكأ وأ

 عاضوأ كانه ءةراثإ عاضوألا لقأ رايتخا جوزلا ىلع 84

 لازنإلا ةيلمع نم عرسي ام لجرلا ةراثتسا ىلع دعاست

 .ةدشب هريثي ال يذلا عضولا رايتخا جوزلا لواحيلف .هيدل

 نينا ناش نموت هيدا يلا انو يرق ١
 لهسي يك ةدعملا ىلإ مدلا نم ردق ربكأ عفديو ءًالماخ دسجلا

 .ةيلسانتلا ةزهجألا ةفيظو ىلع رثؤي امم «مضهلا ةيلمع

 ءاضعألا نإ ثيح لضفأ لكشب لمعلل ىلسانتلا

 «ميقتسملاو ةناثملا راوجب ءضوحلا لخاد ام عقت ةيلسانتلا

 ماهتإ مامأ اقناع وكي اک يف تالضف يأ دوجوو

 .لثمألا لكشلاب ةقالعلا

 نيجوزلا الك ىلعو «تاحرتقملاو حئاصنلا ضعب هذه

 اهوا ن الار اا ءادعو ا ى ا ا

 a ر
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 هس كما ۴ ل

 52 ا
 يف اهلمع لمعتو «جوزلا هجاوت يتلا لكاشملا ناث هذهو

 .همايأ وفص ريكعت

 دحأ عابشإ لبق ثدحي يذلا فذقلا وه ركبلا فذقلاو

 يف نيصصختملا نيب فالتمخا ةمث كانه ناك نإو «نيفرطلا

Nادا ال كل كلا مقلقل  

 وأ تقولا رايعم نوضفري مث نمو «فذقلل ددحم نمز دجوي
 .ةلكشملا هذهل فيصوت لماعك ةينمزلا ةدملا

 ىلع اققو: تبل ةلاسلا نأ نع اشن قالتخالا لعلو

 فرط عم لماعتلل ةيمتح ةجيتن اضيأ يه لب ؛هدحو لجرلا
 .ةجوزلا وهو رخآ

 رخآ رايعم مادختسا ىلإ نيصتخملا ضعب اذه اعد

 ةكرح) تاعفدلا ددع وهو ركبملا فذقلا ةلأسم فيصوتل

 تاشاعترالا ددع وأ «لبهما لخاد بيضقلا ةطساوب (عفدلا

 .ةرشاعملا ءانثأ ةأرملا اهغلبت يتلا

 يذلاو «ةيقطنم مهرثكأ وه يجولويزيفلا فصولا دعيو

aا ل  AE ENT a aCتاعرجأأ رك و / 
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 فذقلا ةيلمع يف مكحتلا عيطتسي ال يذلا لجرلا نأب :لوقي
 فذقلا) نوناعي نيذلا نم فنصيو «ةلكشم هيدل لجر وه

 .(ركبملا

 هذه اهيدل لاجرلا نم ۰ نأ دكؤت تايئاصحإلا دحأ

 ./ 5١ ىلإ ةبسنلا عفرت ىرخأ ةيئاصحإ «ةلكشملا

 .اعويش ةيسنجلا لكاشملا رثكأ يه هذه نأ تباثلاو

 لاجرلا نأ يهو ةماه ةظحالم

 ةردقلا اودقفي نأ نكمي نييعيبطلا

 ؛مهيدل لازنإلا ةلأسم 2ے مكحتلا ىلع

 دوعي ينلاو ؛ةريصقلا تارتفلا ىدعتي

 ‹«يعيبطلا هاوتسم ىلإ لجرلااهدعب

 .جالع نودب

 :ركبملا فذقلا بابسأ

 .عيرسلا فذقلا ةلكشم

 ةيسنجحلا ةقالعلا ةيمهأ ىعت ال قلا ةيبلسلا ةجوزلا

 هلمل يلوي هل يذلا جوزلاو ةالابماللا نم عون اهيدل نوكيو
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 بابسأ نم «هسفن فيقثت لواحي الو ءامامتها ةساسحلا ةقالعلا

 .ةلكشملا هذه يف عوقولا

 ةلكشللا صيخشتو «جالعلا تاوطخ لوأ ةيسنجلا ةفاقثلا

 .ءاودلا فصن وه حيحص صيخشت

 عيرسلا لازنإلا ىلع جمربت دق باشلاف :ةيرسلا ةداعلا 8

 لبق ءاهتنالل وأ ءاعيرس هتوشن ىلإ لصي يك

 نوكي جوزتي امدنعو «هيلإ دحأ هبتني نأ

 «ةسرامملا ةرتف نم ليطي نأ هيلع اًبعص

 ضعبب رمألا اذه ىلع بلغتلا نكميو

 نيرمت اهسأر ىلع يتأي يتلا تانيرمتلا

 لصفلا يف حضوملا (بوغرملا بيذعتلا)

 مداقلا

 عاطقناو ةيجوزلا لكاشملا دوجوف :ةيجوزلا لكاشللا هل
 ريغ جوزلا لعجب ءاهئارتهاو ةدوملا لابح

 ىلإ هعفديو «عامجلا ةرتف ةلاطإ يف بغار
 لاجرلا ضعبو «ةرشاعملا نم ءاهتنالا ةعرس

 باقعلا نم عون مهيدل عيرسلا فذقلا نوكي

EE 

 و اه يلا ا یف قتفلا 5

 طابضنا مدعو هرتوتو «ةيسنجلا هتردق



LAVVE. OOS LESنم 2 1 :  

 ةعرس ىلإ يدؤت لماوعلا هذه لك «هرعاشم

 .فذقلا

 مالفألا :ةيسحلا وأ ةيعيبطلا ريغ تارثؤملل ءوحللا 8(

 ريثت ةريثلا بتكلاو ةعيلخلا تالجلاو ةيسنجلا

 يدؤيو «رمتسملا جيهتلاب اساسحإ سفنلا يف

 ةيلسانتلا ءاضعألا ناقتحا ىلإ ىلاتلاب

 تاجوزلا فقوم

 نهجاوزأ هاجت

 : ةلكشملا هذهب نيباصملا

 ةرثؤملا لماوعلا مهأ دحأ ةجوزلا نأ سنجلا ءاملع دكؤي

 يتلا ةجوزلا لعف دودر نأو «عيرسلا فذقلا ةلكشم جالع يف

 عضو مت دقلو «ةمهم ركبملا فذقلا ةلكشم نم اهجوز يناعي

 هذه نم نهجاوزأ يناعي يتاوللا تاجوزلا ليهأتل جمارب

 يهو «ليهأتلا ةوطخ قبست تناك ةوطخ كانه نأ ديب «ةلكشملا

 عم ةأرملا لعافت فينصت اهب دصقيو «فينصتلا ةوطخ

 .!ةلكشملا
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 0 7 فا

 يئاللا تاجوزلا نم طامنأ ةعبرأ كانه نأ نيبتو

 :يهو ةلكشملا هذه نم نهجاوزأ يناعي

 لعافتلا ىلع اهتردقو ءاهتردقم يف ككشتلا 1 ١

 تاجوزلا نم ةيعونلا هذه ءاهجوز عم يباجيإلا

 عم لعافتلا نلواحيو «تاذلا ماهتا ىلإ نأجلي

 لعف در اذه ةقيقح نهمهفت ةلواحمو ءنهجاوزأ

 ةجوزلا لاوحألا نم ريثك يف هانبتتو «لعافو يباجيإ
 مهم لماع ةربخلا ةلق بعلت امك «ةيحضملاو «ةبحما

 .جهنلا اذه ةجوزلا جاهتنا يف

 ف ايدج ةا يناقلا مضزلا ىلع ةربقلا 7
 عون اه لصاحلا تبكلا قلخيو «عاتمتسالاو عابشإلا
 نأ: كم ةيسوولا ةت الحلا دلهي اغ احلام

 نأ ىنعمب ءايياجيِإ ناك اذإ اًديج عضولا اذه 0
 «بيبط ىلإ باهذلاب هحصنتو ءاهجوز عم ثدحتت

 هيدل يعولا ةدايزو «هفيقثت لواحتو

 ؛ةلكشملا عم ملقأتلا ةلولحمو «عقاولا رمألل خوضرلا 3

 يهو «.ةجوزلا ىدل ىرخأ ةلكشم أشنت نكل

 ءاهبنجت ةلواحمو ةيسنجلا ةرشاعملا نم بورما ةلكشم



 r 8 اش دب YE طي فر حي ساحل

 8 و وهشلل جييهت ال ةبسنلاب ةرشاعملاف
 ١ ش

 ١ .بعتلا ى قحتست ةعتم هيف دجت الو «ءاوترا

0 

 / دجت ةلاحلا هذه يف ءلاصفنالا بلطو «ربصلا ذافن ْ ظ 4

 عيطتسي ال جوزب اهتقالع ءاقب يف ةلاحتسا ةجوزلا

 .لاصفنالا بلطتف ءاهعابشإو ءاهشطع ءاورإ

 ةجوزلا حجرأتت دقو

 ؛:طامنألا هذه نيب

 اًنايحأرمدتتو رحب ©>

 .ةرم تاذ رجفنت وأ



 :ركبملا فذقلا جالع

 دق نوكن فذقلا ةيلمع 2 مكحتلا انعطتسا اذإ

 ديفم ةيودألاب جالعلا ؛ةلكشملا هذه لح ىلإ انلصوت

 بيبط ةراشتساب حصنن اذل «بيط ريثأتهلو

 ةيوضع ريغ تالكشم دوجو عم نكل ؛صصختم

 ةلاح 2 ىتح ؛ماه نيرامتلاب وأ يسفنلا جالعلا نوكي '

 .ليهأتلا ةداعإل جمارب كانه نوكي ءاودلاب جالعلا '

 :اهعابتاب حصنن تاوطخ كانهو

 .148 نع لقت ال ةبسنب اهجالع نكميو «ءرملا

 او ا ع ج ىلا نواس ©
 عاطتسا اذإ «ءلبسلا لوأ نيجوزلا نيب ئداهلا حيرصلا

 فرط لك لقنيو ءامهنيب ةفلكلا اليزي نأ ناجوزلا

 دق نانوكي .هرعاشمو «هتاناعمو «هرعاشم رخآلا فرطلل

 كلذو .ةلكشملا هذه ءاهنإ لجأ نم ريثكلا ءىشلا العف

 هذه ران رعسي يذلا وه تماصلا هوأتلاو تمصلا نأل

 .ةلكشملا

 هذه جالع قرط ىدحإ هذه :يكولسلا رسنجلا جالعلا ©

 يف جوزلا ةدعاسم ىلع ةقيرطلا هذه دمتعتو ةلكشما



lI U STEا  O 1 LU YYا  

 ىلع زيكرتلا لالخ نم فذقلا ةيلمع يف مكحتلا

 نم برتقي وهو هدسج يف ةدعاصتملا ةراثإلا سيساحأ

 تانيرمت ةدع كانه «ةدوعاللا ةطقن وأ فذقلا ةلحرم

 اهنمو فذقلا ةيلمع يف مكحتلا ةيفيك يف جوزلا دعاست

 نم جوزلا نيكمت ىلإ ةقيرطلا هذه فدهتو «زناميس ةقيرط

 نأ يه ةقيرطلاو «لازنإلا بارتقاب هروعش دنع فقوتلا
 رعش اذإ ىتح ءاهجوز وضع ةبعادمب ةجوزلا موقت

 دواعت وضعلا يختري امدنعو «تفقوت لازنإلا بارتقاب

 .اًبيرقت رهش ةدمل اذكهو «ةيناث ةرم ةركلا

 لقأ ذاختا جوزلا لواحي نأ اًضيأ ةماملا ءايشألا نم 8

 فقوتلا نم ربكأ ةحاسم هيطعت ىتلاو «هل ةراثإ عاضوألا

 .ةدوعاللا ةلحرم لوخد رداوبب هروعش دنع ةكرحلا نع

 فرص لواحي نأو «ةراثإلا لماوع نم دحي نأ هيلع اضيأ

 .عامجلاو ةبعادملا ءانثأ رخآ رمأ يف ريكفتلا ىلإ هنهذ

 دنع فذقلا ةانق ىلع طغضلاب ءابطألا نم ريثك حصني ه3

 ءدلجلا برقب اهرورم ةطقن دنع فذقلا برقب روعشلا
 يهو «جرشلا ةحتفو نفصلا ءاشغ نيب عقت ةطقنلا هذهو

 .جرشلا ةحتف ىلإ برقأ

 نع ا يقرا ا ا نوو

 يف مكحتلا نم جوزلا نكمت اذإف «فذقلا ءانثأ اًيدارإال
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 هذهو فانا عن كلا هنكمأ ةلضعلا هذه |

 فقوي نأ اهلالخ نم عيطتست يتلا اهسفن يه ةلضعلا

 ةلضعلا هذه بيردت كنكميو «لوبتلا ءدب يف لوبلا 1

 .اًيموي يدارإلا طاسبنالاو ضابقنالاب 01

 ةراثإلا فيفخت ىلع لمعي يعضوم جالع كانه نأ امك ©

 .يركذلا يقاولا وأ ءردخملا لجلا وأ ميركلا لثم «ةيسنجلا
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 ثلاثلا لصفلا



 ااا

 .اهمهفن فيك انفرع ةيسنجلا

 نيب قورفلا هنك انكردأ اذإو

 هتابغرو «هريكفتب) لجرلا

 ءاهريكفتب) ةأرملا نيبو (هرعاشمو

 ٴ دق نوكن (اهرعاشمو ءاهتابغرو

 لاوحألا فعضأ ىلع انكردأ

 انمهفتو ءةيسنجلا ةيلمعلا داعبأ

 ةفاقثلا لاجم 2ب اماع نيرشع تزواج يتلا يتربخ نم

 ةيسنجلا انلكاشم فصن نأ دكؤأ ةيسنجلا تاقالعلاو

 ؛ةعتمو كحضو بعل سنجلا ..ةيدجبرمألا نخأ نم يتأت

 ..ةرماغملاو ةباعدلا نم ردق اهيف نوكي نأ بجي ةعتملاو

 عيردلا ةيزوف. د
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 ةيلمعلا يف مكحتيو ريدي يذلا ناكملا وه غامدلاف

 !ةيسنحلا

 ةراثإلاو رعاشملا زكرم وه غامدلاف كلذ يف ةبارغ الو

 «طونقلا وأ جاهتبالاب «حرفلا وأ نزحلاب رعشت امدنع

 .ةيغامدلا ءايميكلا ةطساوب رعاشملا هذه رسفت

 تاساسحإ تضفخنا اذإف .غامدلا يف تانومرهلا تالوحتب

 ايالخلا ةياهن يف 284 تايئزج نأل كلذف ةيسنجلا ءرملا

 .ةوقبو ةعرسب بيجتست دعت مل ةيبصعلا

 ةيسنجلا مهتايح ةيادب يف نيقهارملا نأ ىلإ كلذك نوريشيو
 دعب نكل «ةيسنجلا تاريثملا ىلإ ةباجتسالا يف عرسأ نونوكي

1 9 
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3 

9 E أ وا MW VT ORE و TOE ني 8 
141 

 س
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 نأ ىلإ كلذ نيللعم «ةباجتسالا يف ةعرسلا فخت ثقولا رورم

 بحلا تاردخمل ةمواقم زجاوح اًئيشف اًئيش يبي غامدلا

 ةا كاف بفك اذاني .

 ةيسنجلا ةيلمعلا نأب الاق (نوسنوجو زرتسام) ناملاعلا

 «تايلمعلا ضرأ ىلع اهماقإ لبق لقعلا يف اهترادإ متت

 «ةديحلا ةيلقعلا ةئيهتلاو «ءلماكلا ىسفنلا روضحلا نأب احضوو

 ةيلمعلا حاجن يف ةوطخ لوأ امه ءةيسنجلا تاروصتلاو

 اذه درم ناک «ىبلق مغانتو قفاوت كانه نكي مل اذإو «ةيسنخلا

 .!ةيسنجلا ةيلمعلا ىلع

 .يسنجلا قفاوتلا قبسي يفطاعلاو يسفنلا قفاوتلاف

 .اذكهو ..ةيسنجلا ةيلمعلا ناكرأ زهت ةيفطاعلا ةزهلاو

 (ةيسنجلا ةباجتسالا ةرود) ةيسنجلا ةيلمعلل ةعبرألا لحارملا

 ءاهقفو ريست ةمظنم ةرود ةيسنجلا ةيلمعلل
 ةيدسج لاعفأ دودر ةرودلا هذه لالخ ثدحتو

 لحارم ةعيرأ نم نوكتت ةرودلا هذهو «ةيسفنو

 لك عم لثمألا لماعتلا 2 نيجوزلا حاجن .ةتباث

 2 طبختلاو ءاًعئار اًيسنج ًءاقل ينعي ةلحرم
 ةلكشم وأ الالخ كانه نأ ينعي لحارملا هذه ةرادإ

 .اهتجلاعم بجي ام

Cê”عجو  Key SAT CES TS 3 2 



 ا uA ذم دس هك ي يي ا هج

 :ةعبرألا لحارملا هذه ضارعتسا يلي اميفو

 | ةراثالا ةلحرم 1

 / ظاقيتسا ةلحرم يهو

 ةيسح تاريثم ربع ةيغرلا
 ةدهاشملا ؛سمللا)ك ةديدع

 ولحت اهيفو ء(مشلاو عامسلا

 .لزغلاو ةسمالملاو ةيعادملا

 :امهو ةراثإلا ةقطنم ىلإ نايدؤي ناقيرط كانهو

 «ةلدابتم ةيباجيإ رعاشم دوجوو :ىفطاعلا لاعفنالا-١

 .ةكرتشملا مايطاو بحلا نم ةلاحو

 .ةعتملاو ةبغرلاو ةوهشلا ةكرحمو :ىناوهشلا لاعفنالا -۲

 ةبغرلا رفاوتو ءامهدحأ وأ ؛نالماعلا الك رفاوتي دقو

 .ةلحرملا هذه حاجنلا ناكرأ مهأ دحأ ةكرتشملا

 . زربأ دحأ لجرلا ىدل باصتتنالا نوكي ةلحرملا هذه يف

 ٠ اهيدل ةيلسانتلا يراجملا بطرتتف ةأرملا ىدل امأ «تامالعلا

 ۰ .جاليإلا ةيلمع نم لهست ةجزل ةدامب

N دا نعي لان ET 
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 ةلحرملا هذه نأل ؛ةريطخلاو ةعئاشلا ءاطخألا نم اذهو ءاهيلت

 ءاهامهإ وأ ةعرسب اهيطختو «ةأرملل ىوصق ةيمهأ لثمت تاذلاب

 .ملأآلاب اهرعشي

 ةبعادملا ةلحرم يف ليطي نأ جوزلا ىلع بجي كلذل

 ءانهاه اًدج ماه لوسعملا مالكلاو قانعلاو ةلبقلا .ةراثتسالاو

 لازنإلا لبق ام ىلإ ةلحرملا هذه رارمتسا - لضفي لب - نكميو

 ىلع بلغتلا لجرلا عيطتسي ةقيرطلا هذهبف «ةأرملل ةبسنلاب

 .هتجوز نيبو هنيب ثدحت يتلا لازنإلا يف قفاوتلا مدع ةلكشم

 - ةطقنلا هذه يف ةالابمال اهجوز نم تأر اذإ ةأرملا ىلعو

 ىلإ فطل يف ههبنت نأ - لهجلا نم ةالابماللا هذه مظعمو

 نم لضفأ اذهف ءلجخ الب ءامل ةبسنلاب رمألا اذه ةيمهأ

 لجرلا رعشي نأ نودب نينس رمتست دق ىتلاو «ةتماصلا ةاناعملا

 .هبتني وأ

 ابرو «ةيسنامورلاو ةعتملا نم وج رفوت ةلحرملا هذه

 امك بعلنو وهلنف ءانيف نماكلا لفطلا ظاقيإ ىلإ انعفدت

 «هبوبل بحملا ملستسي نأ ةلحرملا هذه يف ولحيو «لافطألا

 .نامألاو ةحارلاب روعشلا ىلع ةلالد

 ةيسنجلا ةزهجألا أدبت «ةبغرلا ريثأت تحتو ةلحرملا هذه يف

 .ةيلعفلا ةيسنجلا ةسرامملل ؤيهتلا يف

 ىلإ ةلحرملا هذه نم لاقتنالا نأ اًديج كردي ريبخلا لجرلا
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 بجي «ةيناثلا ةلحرملا
ا نم ةراشإب متي نأ

 ةن ةجوزل

 ريخ ةحجان ةلبق طقف
 ١

 ةيسئنج ةسرامم نم

 !!!ةلشاف

 : ةيلمعلا ةسرامملا ةلحرم 27

 جولوي أدبت ةلحرملا هذه اسمع

 «لازنإلاب يهتنتو لبهملا 2 بيضقلا

 ءاضعألا #4 ناقتحالا دادزي اهيفو

 «تالضعلا 2 رتوتلا دادزيو ؛ةيلسانتلا

 نم رثكأ يومدلا طغضلا عفتريو

 لدعم نم لك اضيأ عفتريو ؛لبق يذ

 .بلقلا ناقفخ لدعمو سفنتلا

 امك لبهملا نم نييماألا نيثلثلا عسوت متي ىثنألا يف

 .قيضي لبهملا نم ريخألا ثلثلا نكلو ءاليلق لبهملا ليطتسي

 دح ىصقأ ىلإ بيضقلا مجح لصيف ركذلا يف امأ

 نيب طلخلا متي ال يك ةناثملا قلغ متي امك «هل يجولويزيف

 .ينملاو لوبلا

 ءاًمغانتم عاقيإلا نوكي نأ ةلحرملا هذه حجنت يك بجيو

000 585 1 
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 ١ مسجلا ءازجأو لصافملاو ضوحلا ةكرح نيب مات قسانتلاو

 متي يك ءطبب جاليإلا ةيلمع متت نأ لضفي ةيادبلا يف ا
 ١ «لازنإلا ةلحرم نم بارتقالا دنعو «هتراثتساو لبهملا بيطرت

 نإ ةكرخلا منا  Eزياش ايس كدر
 دوجو عم .ةعتم يف اهجوز دسجب ةجوزلا ثبشتنتو «عراستت

 .ةعتملاو ةوشنلا ىلع لدت تاوصأو تاهآ

 :لازنإلاو ةورذلا ةلحرم ل

 اهيف غلبت يتلاو
 اهتورذ ةيسئحلا ةوشنلا

 يسنجلا رتوتلا لوزيف
 !ةأجف

 تاونقلا ضابقنا ةظحل يه ةورذلا ةظحل لجرلل ةبسنلاب

 ةأرملا لبهم يف لئاسلا اذه قفد ةظحلو يونملا لئاسلل ةلقانلا

 لك فعاضتي لازنإلا ءانثأ يفو «يناوث عضبل دتمت ةرتف يهو

 لصي امك بلقلا ناقفخ لدعمو سفنتلا تارم ددع نم

 .ةيورذ ةميق ىلإ مدلا طغض

 امل ةلثامت ةقيرطب 0۲ع” ةوشنلا ثدحت ةأرملل ةبسنلابو

 ناردج يف ةيعاقيإ تاضابقنا ثدحت ذإ «لجرلا دنع ثدحي

 [ وا 0
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 نب بيسر ل 5
 2. ر ا ا

 Pubococcygeus ةيصعصعلا ةيناعلا ةلضعلا اميسالو لبهملا

 لاح لا يه امكو «ةيمحرلا ةانقلاو محرلا تالضع كلذكو

 بلقلا ناقفخ لدعمو سفنتلا لدعم عفتري لجرلا دنع

 هيبنت نأ ىلإ سنجلا ءاملع ريشيو داح لكشب مدلا طغضو

 امك «ةوشنلا دح ىلإ ةأرملا لوصو حيتافم دحأ ربتعي رظبلا

 ءانثأ يف ةأرملا دنع ةيلضعلا تاضابقنالا نأ ىلع ثاحبألا تلد
 لوصو نكلو «محرلا هاجتاب ةوشنلا لقن يف دعاست عامجلا

 باصخإلا ةيلمعل اًيرورض سيل ةوشنلا ةورذ ىلإ ةأرملا

 تناك ولو ىتح ةأرملا لمحت نأ نكمي عقاولا يف لب «لمحلاو

 .عامجلل امامت ةهراك

 4 نيجوزلا نيب ةوشنلا ثودح

 ثدحي دق ءاطرش سيل دحاو تقو
 سيل هنكل :ةديعس ةفداصمك اذه

 هيلع صرحن نأ بجي الو ءلصألا
 "م

 .امئاد

 :ءاخرتسالا ةلحرم 4

 :لجرلل ةبسنلاب

 ا لق اخاف كراش

 همجح ىلإ بيضقلا دوعيو ذيذللا ردخلاب ساسحإ هكلمتيو

 اهلالخ حبصي ةعانم ةرتفب لجرلا رمي لازنإلا دعب «يعيبطلا
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 نم ةرتفلا هذه فلتخت «باصتنالا وأ جيهتلا نع اًرجاع ٠

 .نسلا يف ناسنإلا مدقت املك لوطتو ءرخآل صخش

 ةأرملا هيف نوكت لازنإلا ةلحرم يلي يذلاو تقولا اذه

 نم ريثك اهل ببسي لجرلا باحسناو «لماك لكشب ةراثتسم

 بجيف اذل «لازنإلا ةلحرم ىلإ لصت مل تناك اذ ةصاخ لألا

 نم ةيفاضإ ةقاب هتبعج نم رثنيو .هسفن دهاجي نأ لجرلا ىلع
 .ةقيقرلا تاملكلاو قانعلاو تالبقلا

 , مدلا طغضو اهضبنو اهسفنت دوعي :ةآرملل ةبسنلاب

 ذخاأتو ءيعيببطلا هاوتسسم ىلإ
 ديدج نم ةيسنجلا ءاضعألا

 مث «رظبلاب أدبيو ةيداعلا اهعاضوأ
 ضفخني ريخألا ينو «محرلاف لبهملا
 .ددمتلل ليميو محرلا قنع

 «ةأرملل ةبسنلاب ةدوجوم ريغ يهف ةعانملا ةرتفل ةبسنلاب
 ةرم نم رثكأ ةورذلل لوصولاو ةراثتسالا ةأرملا عيطتستو

 .ةيلاتتم

 اهساسحإ يف دعاسي ةرم نم رثكأ ةورذلل ةأرملا لوصو

 حبصي اهدعب نكل «بعصألا يه ىلوألا ةرملا ؛عبشلاو اضرلاب

 .ثودحلا لهس ةورذلل لوصولا

 ةأرملا نأ انهاه مهألا ةقيقحلا نإف اقباس انركذ امكو *#
 م ل مم
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 ل طم اعا ار ا ا ل[ لق
 نجتحي لب هدحو عامجلا لالخ نم 01عهقت» ةورذلا ةلحرم

 ىلع دكؤنو دوعن اذل ؛ةورذلا هذه ققحتت ىتح رظبلا هيبنت ىلإ

 ةفطالملا نم ريثكف ةيسنجلا ةيلمعلا قبست ىتلا تابعادملا ةيمهأ

 نيف لست ا ار رار ال نم كر ةفانلاو
 .ةوشنلا وأ ةورذلا ةلحرم ىلإ اههلاقتنا ةعرسو ةأرملا ىيهت

 ىضق اذإ) :هئايحإ يف يلازغلا دماح وبأ مامإلا لوقي

 اًضيأ يه يضقت ىتح هلهأ ىلع لهمتيلف هرطو لجرلا

 اهنع دوعقلا مث ءاهتوهش جيهتف رخأتي امر اهنلزنإ نإف ءاهتمهن
 ناك املك رفانتلا بجوي لازنإلا عبط يف فالتخالاو .اهل ءاذيإ

 ذلأ لازنإلا تقو يف قفاوتلاو ؛لازنإلا ىلإ اًقباس جوزلا
(01) 

 .  (٠..يحتست امبر اهنإف ءاهنع هسفنب لجرلا لغتشيل ءاهدنع

 ةأرملا ىدل ةيسنجلا قطانملا ةراثإ

 ر

 عاطقنا الب ًالصاوتم نوكي نأ بجی

 نوكت نأ بجي امك ةليوط ةرتفلو

 قفوو ؛ةأرملا تابلطتم عم ةبسانتم

 ةدش ثيح نم اهتبغر بسحو ءاهتجاح

 هاجتاوراسملاو عاقيإلاو طغضلا

 .ةكرحلا

 .يلازغلا دماح يبأ مامإلل (يناثلا دلجما) نيدلا مرلع ءايحإ(1) ٠

 Karim AIÎI ذا اط ن مأ هو
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 نوسنوجوزرتسام
masters & johnson 

 هب جلا هو ا

 ثحبلا لاجم يف داورلا نم امه نوسنوجو رتسام

 ةيسنجلا ناسنإلا تباجتسا لوح ةديدع ثاحبأب اماق ءىسنجلا

 .تانيعستلا ىتحو ۱۹١۷ ماع نم

 يماع نيب تناك ىتلاو مهتساردل ىلوألا ةلحرملا يف

 نم نوكتت ةنيع ىلع تارابتخا لمع مت 1950و ۷

 !سنجلل اي ويسف حيرشت ربتخم لوأ يف ةأرماو لجر ٠

 يئانثلا اذه اهب جرخ يتلا تافاشتكالا مهأ نم ناك

 كردملا زيكرتلا) ةقيرط يه ةريبك لاعفأ دودر تراثأو

 سمللا عابتا ىلع ددشي يذلا (5615316 100105 ساوحلاب

 ةقيرطلا هذه يف ةركفلا دمتعتو «نيجوزلا نيب يدسجلا
 سمل سيساحأب عاتمتسالا ىلع زيكرتلا ةدايز ىلع ةيجالعلا
 ريكفتلا نع نهذلا فرصو (يساسحإلا يعولا ةدايز) دسجلا

 .ىرخأ رومأ يف

 «عامجلا ةرتف ليطي هنأ يف نيرمتلا اذه ةيمهأ ىتأتتو

9 150 
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 يف ةجرزاو جوزا دعا هت 00 .بحلاةرارح نم يي

ml 

 موقي ةوطخلا هذه يف :ةيلسانت ريغلا ةراثتسالا )١(

 مسجلا ءازجأ عيمج سسحتب ةجوزلاو جوزلا

 حيتن تابعادملا هذه «ةيسنجلا قطانملا ادع ام

 ةساسح قطانم ىلع فرعتلا نيجوزلا الكل

 اهنأ ىلإ ةفاضإلاب ءرخآلا فرطلا مسج يف
 لاصتا ةماقإ .نهذلا ريثتستو روعشلا ىيهت

 ؛نيرمتلا لشف ينعي ةوطخلا هذه يف يسنج

 لب «ةيسنجلا ةسرامملا يف ريكفتلا بجيال

 ءازجألا ةبعادمب نيفرطلا الك متهي نأ بجي

 نم أدبت تابعادملا هذه «طقف ةيسنج ريغلا

 نذألاو فنألا ةبعادم لمشتو سأرلا ىلعأ

 انم ءرملا عادبإ ردقب ءرهظلاو ذخفلاو ةبقرلاو
 .ربكأ كحاجن نوكي ةسرامملا كلت يف

 يل ل ني RNS 0 ل للا ل

 ءازجألا سسحت اهيف متي :ةلماشلا ةراثتسالا (0)

 حبصي ةوطخلا هذه يف «فطلب ةيسنجلا

 ٠ . ءزج ةيلسانتلا ءاضعألا هيف ا هلك مسجلا

 جوزلا ىلع بجي ؛ةبعادملا ةيلمع نم



 «ةغلاب ةقرب هتجوز دسج عم لماعتلا ١

 تاسمللا عاقيإ عفترب دق ؛ةفهرم ةيساسحو

 ىلإ هابتنالا بجي نكل كلذ يف ريض ال اليلق

 دع الا بع اهتفباسك ةلخرملا كلت نأ
 .مات يسنج لاصتال

 كاكتحاب نوكت ةوطخلا هذه :ةيلكشلا ةرشاعملا (۳)

 ا در ارد نسق اج ويقع
 ا و و ىلع جرا نقكي
 نودب جوزلا وضع ىلع ةجوزلا سلجت

 ا

E 
 ًادبتو «جاليإلا متي اهنيح «ةورذلا ةلحرم ىلإ

E 

 :1ءدكام ع (بوغرملا بيذعتلا) نيرمت

 .نوسنوجو زرتسام ةقيرطل يلمع قيبطت وهو

 ةوشنلل اطوصوو ةأرملا ةراثإ :نيرمتلا نم فدهلا

 .ةعتملا نم ربكأ ةحاسم اهئاطعإو ءةلماكلا

 ةماه ةقيقح ىلع نيرمتلا مرقي :نيرمتلا ةيجيتارتسا
 موقي ديجلا سنجلا نأ يهو سنحجلا ماع يف

 مث ًالوأ ةيساسح لقألا قطانملا ةراثتسا ىلع

(E K narim 4 [| Shs 



 2 وا سك 3 LOVE ذل أل ذ 8 5
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 ةأرملا ريثي نأ هنأش نم اذهف ءةيساسح رثكألا |

 1 ةيساسح ةلاح يف ةساسحلا قطانملا لعجي نأو
5 3 

 أ

 .ةقيقد ١0:7١ نم :نيرمتلا تقو

 .هابتنالا تتشي نأ نكمي ءيش

 رطع  عومش ءوض ناك ول اذبحيو يرورض

 لمجأ ءادترا - نيجوزلا الكل ةببحم روخب وأ

 .ءارغإ اهرثكأو باوثألا

 نم امهنأ ناجوزلا رعشتسي نأ بجي :نيرمتلا تاوطخ

 ءىش ال «قئاقدلا هذه يف هللا تاقولخم دعسأ

 ًاليسقت هتجوز ليقتب جوزلا ادبي «قاشعلا
 ةبعادم اهبعادي نأ هيلعو ءاًّيسنامور اًفيفخ
 تابعادملا كلت نم ينثتسي نأ بجي امك «ةيناح

 .اهتوهش جيهيو هتجوز ربثي نأ هنأش



a, a 
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 / هذه ءاهلعف ةدرو هتجوز تالاعفنا دادزت قطانملا ضعبل

 ريثي امو فلتخت ءاسنلاف «ةيسنجلا هتجوز حيتافم يه قطانملا

 .ردقلا سفنب ىرخأ ريثي ال دق ةأرما

 دجي نأ ىلإ ةزفتسملا ةقيقرلا ةئداحلا هتاسمل يف جوزلا لظي

 ولعيو «سفنتلا ةعرس عفترت ثيح «هتجوز نم ةباجتسا
 انه ىذيذللا بارطضالا يف دسجلا أدبيو ءضفخنيو توصلا

 ىلإ هتجوز مضيو «هتالبقو «هتاسمل ةعرس نم جوزلا ديزي

 .ىرقأ لكشب امهمضيو ةيعارذ

 ةيلمعلا يف اماه اًرود نابعلي ناذللاو نييدثلا رود ينأي مث

 اريبك اًرود اهب ةطيحما ةينبلا ةقطنملاو ةملحلا بعلتو «ةيسنجلا

 جوزلا حصنن نيرمتلا اذه يف نكل ءاهجييهتو ةأرملا ةراثتسا يف

 نأو ةراثإ لقألا قطانملاب يدثلا ىلإ لوصولا ةلحر أدبي نأب

 اهبرقي نأ نودب اقباس اهيلإ راشملا ةريثملا قطانملا لوح موحي

 نوكت «ةيساسح رثكأ تاملحلا لعجي نأ هنأش نم اذه «ءادتبا

 هتجوز رثأتل جوزلا ةيؤر بسح ةيرئاد وأ ةينفأ ةبعادملا

 وأ ديلاب ءاوس تاملحلا ةبعادم نوكت كلذ دعب .هعم اه ءافتو

 .مفلا

 مث دسجلا يقابو نطبلا اًبعادم لفسأ ىلإ جوزلا طبهي

 ةماه ةقطنملا هذه «جرفلاب ةطيحلا ةقطنملاو ذخفلا رود ينأي

 ۲ تاعرجأ r : 1 يد ر را 54
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 هديب اهريثتسي نأ جوزلا ىلع بجي ذإ «نيرمتلا اذه يف اًدج

 ٠ جرفلا نم بارتقالا رذحي نأ بجي امك ءادج فيفخ لكشب

 || ىلإ لصتو ءاضيأ نيذخفلا نطاب لمشت نيذخفلا ةبعادم ءاًمامت

 را  قطانملا مهأ دحأ «ةقيقر ةيناح نوكت نأ بجي كعباصأ ءةبكرلا

 ءزجلا نع فدرلا لصفت يتلا ةقيمعلا ةينثلا يه اًيسنج ةريثملا

 دنع لا الات ا حصنأ اذل ذخفلا نم ىلعألا

 اهوح موحت مث جرفلا ةقطنم نم اديور اديور برتقا كلذ

 طغضلاب أدبا مث «ةيرئاد تاكرجبو لفسأو ىلعأل كعباصأب
 جوزلا دجي امدنع «سمللا ءانثأ ةناعلا ةقطنم ىلع فيفخلا

 رظبلا ةراثإ اهدنع أدبي ريبك لكشب تراثتسا دق هتجوز

 ةعرسلا يف ذخأب مث اًقيقر اًفيفخ طغضلا أدبي ؛هيلع طغضلاب
 جوزلا ىلع بجي ةجوزلا ةباجتسا دعاصت عم «يجيردت لكشب

 وأ ةيلوط ةبعادملا نوكت «ةوقبو رظبلا ةبعادم نم عرسي نأ

 2 اهدعسي ام ىلإ اهجوز داشرإ ةجوزلا ىلع بجيو «ةيضرع

 .ءايح وأ لجخ الب اهعتميو

 ءاهتوشن تالاح ىصقأ يف ةأرملا نوكت ةلحرملا هذه يف

 ةوشنلا ىلإ لوصولاو «لازنإلا ةلحرم ىلإ ةبعادملا رمتست دقو

 لك يف نكل «جاليإلا يف أدبيو جوزلا يفتكي دقو «ةلماكلا
 .ةورذلل لوصولل اًدادعتسا رثكأ ةأرملا نوكت لاوحألا

 نم ءاسنلاو خيرملا نم لاجرلا) فلؤم يارغ نوج

 ةلماكلا ةورذلا ةلاح ىلإ ةأرملاب لصي ناب جوزلا حصني (ةرهزلا

1> 
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 LUYE طرثاأل د12 د

 ةلازنإلا دعب جالبإلا يف ادبي ون هرظبلا ةبعادم قيرط نع
 .نيجوزلا الكل ربكأ ةعتم ىطعي نأ هنأش نم اذه نأ ادكؤم

 مسی سک

156 

 اذ هس

 يوتحي نيرمتلا
 نم ريثك ىلع
 تايجيتارتسالا

 يتلاةيسنجلا

 اهتيمهأ تبث
 لواحف ؛اهتوقو

 هبموقتزنأ

 تحتنس املك

 .تدلذدل ةصرفلا
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 ةطيرخ مم

040 
 دسصلا ك |

 يتلا نوسنوجو زرتسام ةقيرط ةقباسلا ةطقنلا يف انركذ

 يلمع نيرمت حرطب انمقو «جاليإلا لبق تابعادملا ىلع دمتعت
 .ةدعاقلا اهيلع دكؤت يتلا ةيسيئرلا دعاوقلا ىلع يوتحي

 دسحلو «نف تابعادملا نأ ىلع ديكأتلا ديعن انه اننكل

 فيك نقتيو «جوزلا اهيلع فقي نأ بجي ةماه سيراضت ةأرملا

 يذلا جوزلا اديج ردقت ةجوزلا نأو ةصاخ ءاهعم لماعتي

 اعم لهجي يذلا جوزلا نم ضعتمتو «هردقيو اهدسج فرعي

 .الاب اهدسجل ةماحلا قطانملل يقلي الو ءاهدسج

 :ةأرملا ىدل ةربثملا قطانملا

 رثكأ قطانم كانه نأ ديب ساسحو ريثم ةأرملا دلج

 :يهو اهريغ نم ةيساسح

 «لبهملا لخدم ءرظبلا) لمشتو ةيلسانتلا ءاضعألا 5

 (ناتريغصلاو ناتريبكلا ناترفشلا

 .امهنطاب ةصاخ «ناذخفلا 8

 لبهملا نيب ةعقاولا ةقطنلا يهو «ناجعلا ةقطنم 8

 .جرفلاو
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 .تاملحلاو نايدثلا

 .جرشلا لوح ام ةقطنمو «نافدرلا

 .ةرسلاو نطبلا

 .ناسللاو هافشلاو مفلا

 .ناغدصلاو «نذألا ةملحو «ةبقرلا

 .عارذلا نطابو «ةبكرلا نطاب

 يع ام لمجأ نإف اذه مغرو

 ةيرجتلاو ه سنجلا

 ضعب نإ ؛يتاذلا فاشتكالاو

 نأ اهنأش نم ةفيفخلا تابعادملا

 وک طظقوتو ؛ةريثم قطانم فشكت
 ةوهش كرحتو «ةمئان سيساحأ

 دوقت نأ ةجوزلا ىلعو :ةدكحار

 .قطانملا هذه ديدحت وحن اهجوز

 «تافلتخم ءاسنلا نأب ريكذتلا نآلا ةيمهألا نم نأ دقتعأ

 ريثي نأ يرورضلاب سيل ةأرما ريثي امو «ةريبك قراوف نهنيبو

 حيتافم فاشتكا جوز لك ىلع بجي هنأو «ردقلا سفنب ىرخأ

 لإ انهون رتسم «هتجوز راو .افنآ هبلإ انهون ام !دشرتسم .هتجوز دسجي ةراثالا
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 :كيلدتلاو سمللا

 N  وهةأرملا دلج نأبرركأ

 ١ ةيسنج ةسرامم ىلإ كروبع زاوج
 / نقتي يذلا جوزلاف :ةلاعف

 «هجوزلا دسج ربع ةحابسلا

 ,ةيتاعلا تارايتلا قطانم املا

 رحاس جوز ؛ةفصاعلا جاومألاو

 .ءاسنلا هقشعت

 امم .باصعألا نم ريبك دع ىلع يوتحي دلجلا نأل كلذو

 نأ طرشب ةعئار ةيسنج تاساسحإ ءرملا حنم ىلع اًرداق هلعجي

 كيلدتلا ريبخ سنفيتس فلار .د لوقي .كلذل أيهم نوكي
 :(كيلدتلا ةطساوب جالعلل ةيكيرمألا ةطبارلا) مساب قطانلاو

 نم انيمحي ءاطغ درجم دلجلا نأ نودقتعي سانلا مظعم نإ

 :هنأ يهو ةماه ىرخأ ةفيظو دلجلل نأ كردن ال اننكل «جراحلا

 .ةقفاوم ليلد سمللاف كلذل .انلوح ثدحي امع غامدلا ربخي

 .نوبوغرم اننأبو نامألاب رعشن انلعجي

 دوكي وا ؛«سمللا ملعت لجرلا ىلع بجي اذل

 :اهنمو ةماهلا رومألا ضعبل هابتنالاب

 سمللا نوكي يك ةوطخ لوأ «سمللا ريدقت
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 اترا و انريكفت نها ةا حاسم

 قطانملا سم أدبيو ؛ءودهو 0 ءدبلاب حصني ®
 .الوأ ةراثإ لقألا

 انمهف دعب ؛يلاشم وج بلطتي عتملا سمللا ©
 نامزلا نم ةرتف هايإ انتسراممو «سمللا ةيمهأل

 اهيف نوكت «سملل تايسمأ لمعل ةجاحب نوكنس
 ءناكملا المي روخبلا قبعو «ةتفاخ ةءاضإلا

 اهو او ةا ف لاو

 فشانلاو معانلا دلجلل نكمي كيلدتلاو سمللا ©

 رخآ اًمعط يطعي تويزلا دوجو نكل ءاًضيأ
 ترا اأ مادختسا لضفي اذل «كيلدتلل

 مث اديج هب نيديلا كرفت «ةبسانم تويزلا مظعم

 .كيلدتلاب موقت

 قطان ل هنن يح سنس اهني األ
 نيفتكلا دنع وأ تالضع ىلع يوتحت ىتلا

 كيلدتلا لضفي قاهرإلا ةلاح يف كلذك .رهظلاو

 .دسحلا رئاس ىلع قمعب

 نوكت نأ بجي ؛«ةأجف كيلدتلا نع فقوتت ال 9

 .ةيجيردتو ةعئارو ةديج كيلدتلا ةياهن ةرثف
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 N ا

 | كيلدتلا ةيلمعب موقي وهو زافلتلا دهاشي انضعب
 ۱ نم اذه «ماه ءيش ةعباتمل قئاقدل هفقوت ىنعي ام

 نأ بجي «كيلدتلا ةيلعاف نم للقي نأ هنأش

 رو ءاهتنالا دنعو داماك اهقح قئاقدلا هله ىطعت

 قلغت مث «فيفخ ءاطغ وأ ةفشنمب كتجوز دسج

 ةصرف ىطعي ئداهلا باحسنالا .ءودهب اهينيع

 .ردخلاو ءاخرتسالل

 نجلا نييك ا هوجن نأ ت هانت انتفع

 امهن «كيلدتلا ةطساوب ةراثتسالا قرط ملعتنو «حيحصلا

 .ةجوزلا ءاوتحاو «سيساحألا ثب قرط نم ناتماه ناتليسو

 «جوزلل هاجت ةجوزلا نم سراي نأ حلصي ا امو

 هدعاسي نأ هنأش نم اذهف «جوزلا كيلدتب ةجوزلا موقت نأ يأ

 : ةيباجيإلا ةبعادملاو ةيبلسلا ةبعادملا

 يف دعاست الو ةجوزلا اهلقثتست تابعادم دجوي معن

 :اهضعب درسن «ضاعتمالاب اهبيصت دق لب ءاهتراثتسا

 يذلا لج لاف :ةئجافملا ةيئاوشعلا تابعادملا ب

 أدبي نيأ نم يردي الو «ةرسيو ةنمي طبختي

 هيلع بجيو «ريثم ريغ جوز وه «يهتني فيكو
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 ملاع ىلإ هتلاحر دشي نأ لبق اديج ةطيرخلا ةءارق |

1 9 
 ةيسنجلا قطانملا ىلع رصتقت يتلا تابعادملا 9

 مهأ دحأ نإ :قباسلا نيرمتلا يف انلق :ةرشابم
 موقي ديجلا سنجلا نأ يه سنجلا ملاع يف دعاوقلا
 مث الوأ ةيساسح لقألا قطانملا ةراثتسا ىلع

 ةياهنلا نم أدبي يذلا جوزلاو «ةيساسح رثكألا

 .سنجلا ملاع يف عراب ريغ جوز وه

 :ةرشابم ريغلا تاراشإلل بيجتسي ال يذلا 9

 يتلا قطانملاب اهجوز فيرعت ءايجحب لواحت ةجوزلا
 وأ «قطانملا كلت ىلع هدي عضو لالخ نم اهريثت

 هذهل جوزلا لامهإ «ىوقأ لعف دودر ءاطعإ
 ا ال كاراشإلا

 نس ماسلا ر ی يذل ©
 ةيوق نوكت مث «ةيناح «ةقيقر ةسمالملا أدبت نأ
 .ةأرملا جايه دنع

 كانه ؛ةأرملا يذؤت ىتلا تايكولسلا ضعب دجوت املثمو

 a اهفرع اذإ ىتلا تاطحملا نم ةعومجم

 :يهو لضفأ
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 دسجلا ةبعادم انحضوأ امكف :عونتملا كيلدتلا 3

 ةطساوب فيفخلا سمللا «ماه ةسرامملا لبق الماك

 .ةجوزلل عتممو ديج نيعبصإ وأ عبصأ رفاظأ

 يذلاو «ونايبلا فزاعك عباصألاب ةبعادملا كلذك

 ريثي ةفلتخملا دسجلا قطانم ئجافم لكشب سمالي

 .اهعتميو ةجوزلا

 .قطانملا ضعب ىلع فيفخلا برضلا ©
 .ةرخؤملاو نيذخفلاك

 وأ ديلاب ءاوس قيقرلا سمللاب نينذألا ةبعادم ©
 .ناسللا

 وأ «ناسللاب وأ ديلا عبصأب ةبقرلا ةيعادم 3

 .فيفخلا ضعلاب

 تابعادملا ف اک ماه لماكلاب ةأرملاردص ج

 .ةقيقرلا ةفيقنم ا

 ةعئار ةيلباق تاذ امهالعأو نيذخفلا نطاب ®

 .ةيناحلا ةقيقرلا

 ىفاسنلا مظعم ىدل هيمهأ ةناعلا ةقطنل 3
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 0 تاكرحلا عم نلعافتي

 قبس يتلا ةقطنمو رظبلا ةقطنم نأ رركنو دوعن 3

 مسج يف ةيساسح قطانملا مهأ نم ءاهيلإ ةراشإلا

 ربكأ زيكرتو لوطأ ةذم مهؤاطعإ بچو ةأرملا

 .ةبعادملا ةرتف لالخ

 :بضني ال ةعتم عبن نايدثلا

 ةبترم ءزحلا اذه لتحيو «ةأرملا ةراثإ يف ةريبك ةيمهأ يدثلل

 ةراثإلا زكرتتو «ةأرملا ىدل ةراثإ رثكألا قطانملا بيترت يف ةعفترم
 ىتأنتو ءامهب طيحت يتلا ةيدرولا تالاا ىلإ ةفاضإلاب نيتملحلا يف

 ةيرئاد ةيلضع فايلأ ىلع يدشلا ءاوتحا نم ةيمهألا كلت

 يف ةيسنجلا زكارملاب ةلصتم ةيبصع ةكبش ىلإ دنتست امك ؛ةيعاعشو

 .غامدلا ْ

 ءاسنلا ىدل ةلماك ةوشن ثدحت ال نكل ءةعتملاب ديذش ساسحإ

 ةيساسحلا تاذ ءاسنلا نم هلق الإ مهللا .يذثلا ةراثتسا نم

 .ةديدشلا

 لجرلا اهيلوي نأ بجي ىتلا ةريبكلا ةيمهألا يتأت انه نم

 عاش امقيك امهبعادي نأ هلكمي .ةبعادملا ءانثأ هتحوز ردصل
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 ا

 ةعتم لقألا قطانملا ةبعادم يه دعاوقلا لضفأ اًمئاد لظت نكل

 يدشلا لفسأب أدبي نأب حصنأ اذل «حجنألا يه ةعتم رثكألاف

 دعب «لهمتو ءطبب ىلعألا ىلإ هجتي مث «ةفيفخ ةيرئاد تاكرحب
 .امهب ةطيحلا ةلاملاو نيتملحلا ىلع زكري كلذ

 نأب تلاق تايئاصحإلا ىدحأ

 ةدشب نرثأتي ءاسنلا نم طقف ٠

 124١ لاامأ ءنييدثلا ةبعادم نم

 وأكلذبائاتبنممتهيالف

 تقو نم ةتوافتم تاجردب نرثأتي

 نأ ناكمب ةيمهألا نم اذل ءرخآل

 ىلع هتجوز عم جوزلا ل ماعتي

 اميرف ةقلطملا ةيصوصخلا ساسأ

 " .فرعوأ أرق ام ريغ اهدجو

 .سنجلاو ملعلا «نيدلا رون نمحرلا دبع .د )١(
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 كمف لأساف ركذت ال تنك نإ ىوهلا تالبق ىلحأ ناك ام

 تحس وا رار ا و قات رحلت

 كمد وأ يمد ىرجأ له ملعن نكن م اننيب فيس رم ول

 ةافش ةسمالم نأ فشتكا يذلا يرقبعلا كلذ وبه نم
 .؟!ةداعسلا نم مكلا اذه لك يطعت بوبحلا

 مهأ ىدحإ ةيناسنإلل ىطعأ يذلا اذه نهذ يأ

 ؟يفطاعلا اهخيرات يف تايكولسلا

 تايكولسلا عورأو مدقأ دحأ ةلبقلا تلازالو تناك دقل
 .ناسنإلا خيرات يف ةيسنجلاو ةيفطاعلا

 ءدعاوقو سسأ ةلبقلل عضن نأ نجهتسملا نم نوكي دقو
 يف اهلخدي دق اهملعتو «ةيوفع اهنأ ةلبقلا يف ام لمجأ نإ ثيح
 اهرحس نم ءيش اهدقفي ام اقبسم ةسوردملا تاراهملا ةرئاد
 لييبقتلا نقتي ال نم كانه نأ لعفلاب دكؤن اننكل ,يوفعلا

 نوكي نأ نودب يهتنت ةيسنج تاسرام كانهو لب «حيحصلا

 .رود اهيف ليبقتلل

 ر

 ۶ تاعرجا چ



 ا ل
 نم فالآلا تارشع ىلع يسينك درفلا اهدعأ ةسارد يف

 ١ .نودهمي جاوزألا نم 1۹4, ٤ نأ رهظ اكيرمأب ءاسنلا:

 ديلاب ةيسنجلا اهءاضعأ نوبعادي “48و ليبقتلاب ةسرامملل

 ر/ ةأرملا نوريثي ١4و مفلاو ةلبقلاب ةأرملا يدهن نوريثي 94و

 لييقتلاب لجرلا نرثي ءاسنلا نم ٩٤1و قيمعلا ليبقتلاب

 ةحص) ةلجم يف ةدراولا ثاحبألا ىدحإ تركذ امك

 ليبقتلا نإ :اهيف ركذو تالبقلا لوح ةلاقم ةيكيرمألا (لاجرلا

 يذلا لاقملا حصنو ءاّيسنج ةأرملا ريضحتل قرطلا لضفأ وه

 عابتاب ةيسنجلا تاقالعلا لاج يف ةثحابلا (سكاس نيج) هتدعأ

 :ةراثإ رثكأ ةلبقل ةيلاتلا تاوطخلا

 ةتيطلو عات لكشب ةريصق ريغ رق اعلا ©

 ءودهب ليبقتلا أدبي نأو «ناسللاب مفلا فارطأ سل

RE ES بعال مث ب «كمفب اهمف حتف 

 ال ءاهمف ىلع زكرو ءودهب ىرخأل ةهج نم ككف كرح ®

 .ةرضاحلا ةعتملا يف زكر كلذ دعب لعفتس اجب ركفت

 ةيبلتب متهاو ءرخآلا فرطلا ةبغر عابتاب مق ©

 .هتاداشرإ

167 E ASR AT aS 



 9 دس ل
 os هونن نأ بجي انه

 ةيسنجلا ةيلمعلا لشفت لب ؛ةلبقلا لشفت دق اهببسب ىتلاو

 امر ةهيرك ةحئار رخآلا فرطلا نم دجو نإ كيرشلاف ءاهتمرب

 نوكت دق ةهيركلا ةحئارلاو ءاهلك ةسرامملا نم رفنيو زئمشي 01
 وأ لصب ىلع يوتحي ماعط وأ «نيخدت ةحئار وأ ايرتكب اياقب
 «ةسرام يأ لبق نانسألا ليسغب ناجوزلا حصنأ اذل «موث

 اماه اًرود ةشعنملا ةحئارلا تاذ ةكلعلا بعلت نأ نكمي كلذك

 .ةبيط ةحئار مفلا باسكإ يف

 نهنويع نضمغي ءاسنلا لج
 لاجرلا نم ٠٠1و ؛ليبقتلا ءانثأ

 ةلبقلارشأ ةفرعمل مهنويع نوحتفي
 ءارمجلا نا .نولبقي نم ىدل

 ؛سفنلل حيرم هنأب نويعلا ضامغإ
 ال برقلا ةدش نأو ؛لايخلل ريثم

 ضمغتف رخآلا ةيؤر ققحت
 .نويعلا

 : ةسراممك ةلبقلا

 لب ءطقف ةيسنجلا ةقالعلا ةرئاد يف ةلبقلا عضو بجي ال

 تناك نإو ةايح بولسأك اهعم لماعتلاو ءاهميمعت بجي
 يتلا ةلبقلا نأ الإ ذاخأ قيرب تاذ ةيسنحلا ةرشاعملا لاح ةلبقلا

 نم هتدوع وأ هباهذ لاح هتجوز دخ ىلع جوزلا اهعبطي
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 ال وسلا اقل دمر هاك ناهربألا يعانق يعزز“
 ش ىلع اوددش نييوبرتلا ريثك لب «ءانبألا روضح يف اهنم عنام

 يلمع كولسك ءانبألا دوجو يف هتجوز جوزلا لبقي نأ ةيمهأ

 «تاقوألا لك يف هتاجوز لبقي ناك هي دمحم انبيبح

 لبقي ناك يَ ينلا نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع انمأ نعو

f00 1  
 ًاضوتي الو يلصي مث «هجاوزأ ضعب

 نب رمع نعف ءاهب سأب ال مايصلا ءانثأ ةلبقلا نأ امك

 لوسر اي :تلقف مئاص انأو تلبقف تششه)» :لاق ه5 باطخلا

 يم لاق «مئاص انأو تلبق ءاًميظع اًرمأ مويلا تعنص «هللا

 ا

 دسفت الة ئداهلا تالبقلااذه

 ديزت اهنكل ؛موصلا لطبت الو ءوضولا

 يتلا ةجوزلل ةصاخ ؛نيجوزلا ةداعس نم

 ةيسقاموزلا تارام نأ امناَس اكرْكَد

 .ةحارلاو ةنينأمطلاب اهرعشتو ءاهدعست

 .يئاسنلا هاور )0(

 .دواد وبأ هاور(۲)
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 .!ةيصخشلا فالتخاب ةبلقلا فلتخت

 رخآلا فرطلل ناسنالا ةلبق نأ ىلإ تبهذ ةيسفنلا تاساردلا

 ريبك دح ىلإ فشكت (اهددعو ءاهعونو ءاهجردتو ءاهلكش)

 .!ءرملا ةيصخش نم

 نم ةقئاولا ةيصخشلا نأ ىلع تدكأ ةيسفنلا تاساردلاف

 ءاهسفلب قثت د ا ا

 نع ايضاغتم «ميرس لكشب لبقي يذلا صخشلا نأ امك

 صخش وهل ةجهوتم سيساحأو ناضحأ نم ةلبقلا قئاقش

 فطعلا نم هقحب ذخأي ملو «هتلوفط ةرتف نامرحلا نم ىناع

 00 ف e اهب ماق ا

yS 

 اذه يف بتك ام مهأ دحأ عيردلا ةيزوف ةروتكدلل (ةلبقلا) باتك عجار )١(
 . لصفلا اذه يف اريثك هنم تدفتسا دقو « بابلا
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 ا ی

 وه نينيعلا ضمغم وهو لبقي يذلا :نيبيعلا ضشمغم ٠ ٠

 || اهب هتيصخش نأ ديب «بحلا يف عوقولا
 7... مفر رجلا سنك هنأ ثيع تارن

 1 رومألاب يدؤيس راجشلا نأب ماتلا هملع

 ةمواقم عيطتسي ال هنكل ,ةلؤم ةياهن ىلإ
 .يوناتس لوقي امك راجشلا

 صخش نيتحوتفم هينيعو لبقي يذلا :نيديعلا حتفم ٠

 نكل بحبو قشعي .. يعقاوو نزتم

 نم ريبك ردق اهب هطسوتم هفطاوع

 نم دجو اذإ صلخم صخش وه «نزارتلا
 .ةايحلا همساقي نأ قحتسي هنأ ىري

 ليبقتلا يف نودعاصتي يذلا :ايجيردن نولبقُي نيذلا ٠
 ةقيمع تالبق ىلإ ةفيفخ تالبق نم

 ىلع ةرداق تايصخش مه ..ةيوق ةشايج

 ىلع كلاذك ةرداق ءاهفطاوع ءافخإ

 ال صاخشأ ..اهفعض طاقن ىلع متكتلا

 اذإو ..ةلوهسب هب نورعشي امب نوفرتعي

 .هيلع اوتبثو هوذفن ارمأ اومربأ

 لفقم همفو لبقُي يذلا :قلغملا جفلإ باحصأ ٠



 .دودحم هريكفت .هقلغم هتايح ا

 ىدعتت ال ةرصاق ةيؤر رومألل هتيؤر

 بلاغلا يف مهو .همادقأ عضوم

 انتم رفا نودا نران نفاكنأ

 .نوطعي

 ةدشب لبقُي نم كانه : طافشلا وأ ةسنكملا ةلبق ٠
 فرطلا ةافش اهيف نومهتلي «ةوقو
 ةريثك نايحأ يف مهنأ ىتح ءرخآلا

 مهيف فنصلا اذه..مهكيرش نولؤي

 تاقالعلا يف ةرطيسلاو فنعلا نم ةردق
 مهو ةيعامتجا ةقالع يأ يفو ةيفطاعلا

 و ةللذك

 ةلبق يه ةيسنرفلا ةلبقلا :ةيسنرفلا ةلبقلا باحصأ ٠
 ناسللا نأب زيمتتو ءهافشلا اهيف مهتلث
 نأ ثيح ءاريبك ارود اهيف بعلي

 اكيرحت رثكأ ةيسنرفلا ةلبقلا باحصأ
 - يوناتس - مهفصي .مفلا لخاد ناسلل

 ءاقدصأ مهنأبو ةررحتم ةف مهنأب

 سفن يف نوعئار قاشعو «نوديج

 نوسملي ةلبقلا قيرط نع «تقولا

 يسعي رس يي
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 او رونا ييرولا - 26 ملا ا اح

 ةف مه «ةيفطاعلا مهتلاح نع نوربعيو 1

 نورعشيو ةميمح ةقالعب ةعرسب طبترت

 أ امابلاغ مهنكلو ديدشلا بحلب

 ر  ةقيلط ةئف مه «ديج ريغ عقاوب نومدصي

 قئاوعو تاطابحإ مهيدل تسيل ةرح

 نم عون مه ؛ءيش يأ لمع نم مهعنمت
 ليس دلا رع طيسلا ليلا رئشبلا

 ةءارقو مهمهف نيرخآلا ىلع

 دلجلا ىلع نوكرتي يذلا كئلؤأ مه:ةمصبلا ةلبقلا ٠

 كلسي نم .ةضع وأ فينع صم نم ارثأ

 صخش امإ :ثالث دحأ وه كلسملا اذه

 ءاقرزلا هتلبق نم لعجي نأ ديري نلنف

 صخش وأ «!ةبوبع دلج ىلع ةينف ةحول

 وأ ؛هماليإو رخآلا بيذعتب ذذلتي يداس

 هتايح فشك ديري يضارعتسا صخش

 .نيرخآلا مامأ ةيسنجلا

 كس سس أ

 E ۰ ( تاعا
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 .ةأرملاو

 اهيطاعت يف ةأرملا نع لجرلا فلتخي ةلبقلا يف ىتح
 :يلي ام تافالتخالا هذه نم ءاهعم لماعتلاو

 :لجرلا نم رثكأ ةلبقلل ةأرملا قاتشت ١(

 «ةيوثنألا اهتعيبط هضرفت جايتحإ ةأرملل ةبسنلاب ةلبقلا

 رثكأ اهلعجي لجرلا نم ةيسنامورو ةيرعاش رثكأ اهنوكف
 لخدم ةأرملل ةبسنلاب ةلبقلا نأ امك ءهنم تالبقلا ىلإ اجايتحا

 لايخلاب راثتسي دق لجرلاف «ةيسنجلا ةيلمعلل ادج ماهو رشابم

 هيف لتحت ةأرملا ىدل لاعشالا زاهج نكل ءروصلاو ركفلاو

 زاهجلا دعب ساسح ءزج يناث ربتعي مفلاف «ىلوألا ةبترملا ةلبقلا
 ةأرملل هتيمهأ ناك نإو ؛ءءاوس لجرلاو ةأرملا دنع يلسانتلا

 روک

 : اهضمغت ةأرملا ..هينيع حتفي لجرلا (؟

 ةأرملاو ::لبتقتلا لالخ هينيع حتفي لجرلا ماع لكشب

 لجرلل ثدحي ناك امك نآلا رمألا اذه ثدحي ءاهينيع ضمغت

 يول رییس e هبي
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 ا . !ميدقلا يرجحلا رصعلا يف
 ها

 ۱ لاجرلا نم ١١ نم رثكأ نإف ةددعتم تاسارد قفو

 | ءانثأ اهنوضمغي ءاسنلا نم 4٩ نم رثكأو «مهنيعأ نوحتفي

 .ليبقتلا

 ديرت ةيلايخلا اهتعيبطبو ةأرملا نأ ىلإ رمألا اذه نوعجريو

 اهنألو ؛ليبقتلا ءانثأ اهنهذ يف ةعئار ةيلايخ ةروص مسرت نأ

 ىلع زكرت اهلعجي ضيمغتلا نإف لاع سح تاذو ةلوجخ

 اننا

 «يلوضف ؛ءيرج هنأل هينيع حتفي لجرلاف لباقملا يفو

 لكش نم ةدشبو راثي يرصب قولخ ىلوألا ةجردلاب هنألو

 .هيدي نيب ةبئاذ يهو ةأرملا

 :لجرلا هجوو ..ةأرملاريباعت (؟

 اذل ليبقتلا ءانثأ اهينيع ضمغت ةأرملا نإف انفلسأ امك

 نم اهتفطاع نع اريبعت رثكأ اههجو نوكيو ءاهب اساسحإ

 ةايحلا هيف عملت ةأرملا هجو «ةقلحملا ةحوتفملا هينيعب لجرلا

 موقي يذلا لكش هيلع بلغي لجرلا هجو نأ ديب «ةوشنلاو

 .ام لمع ءاهنإب

 ری رة يسحب سس ٍ
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eهب  

 ٤( هتليسو ةلبقلا ..اهتياغ ةلبقلا :

 ا ا هاد هو لفل
 هتاذب امئاق اماه اكولس ربتعت ةلبقلا نأ ديب «ةلماكلا ةرشاعملا

 نايحألا نم ريثك يف عتمتست دق ةأرملا نإ لب «ةأرملل ةبسنلاب

 اهب تماق ةسارد يفو «جاليالاب اهعاتمتسا نم رثكأ ةلبقلاب

 ك لوح ۱۹۸۲ ماع ةيزيلجنالا New Woman ةلحجب

 يثلثو جاليالا نم مهأ ليبقتلا نيري ءاسنلا عبر نأب تلاق

 .ةيمهألا ثيح نم جاليإلا يواست ةلبقلا نيري ةيقابلا ةنيعلا

 الاسلاك نيرو داننملا نا لاق يكاد ةئياوانلا

 .يناكلا ردقلاب هتجوز لبقي ال وأ ةلبقلاب متهي

 :لايغلا (
 اولا هنا ستارز مؤشلسا
 وه سيل ي ره سلا ليي هلال ا دع

 .ةلماكلا ةغتملا وه نیل ةوشنلا

 .ايوناث اناكم ةلبقلا هيف لتحت يسنجلا لجرلا راوشم نأ يأ
 يسنجلا اهنايخو ؛ءيش لك يه ةأرملا لايخ يف ةلبقلا امنيب

 .طقف ةلبقلا ىلع رصتقي دق

 ا هيلع يوم 1

 : ةأرملا ةلكشم ةلبقلا بايغ ( 5

 ةميق وذ ماه ءىش ةأرملل ةسنلاب ةلبقلا نإف انفلسأ امك

/ 
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 / «بحلا لسُر تباغ اذإ ايسنج وأ ايفطاع عبشت ال ةأرملاف «ةيلاع

 نأ ةلكشم ىندأ هيدل سيل  لاجرلا ضعب وأ - لجرلا امنيب

 ١ هافش ىلع ةدحاو ةلبق ولو عبطي نأ نود توميو شيعي

 : .هتبوبحم

 ًابعي ال يتلا ةأرملا هجاوت ةيقيقح ةمزأ كانه نإف اذل

 .اهدسجو اهمف ىلع تالبقلا عرزب اهجوز

 ال امنيح امتح رثأتتس هتايح نأ لجرلا نوهبني نوصتخملا

 لقا اقنع رثكأ ع رتكأ نوكت ذأ لإ اهعفديس يذلاو

 .نانحو ةيسنامور

 ةلبقلا ةيمهأ

 :ةلبقلل ةريثملا نكامألا

 ركسلا بوذي فيك انملع اهفاشترا يف نعمأ اذإ وه

 ريغصلا لطخألا

 عورأو مهأ يه هافشلا لاخلا ةعيبطبو:الوأ هامشلإ

 .ليبقتلل ناكم

 زاهجلا عم هباشت اهيفو ةراثإلل ادج ةساسح هافشلاف

 ثيح نمو لكشلا ثيح نم .تاذلاب ةأرملا دنع ىلسانتلا

 مسلم سس
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OSدل  
 رهظت وأ اهسملب ةراثإلا لبقتست يتلا ةيبصعلا تاريعشلا ةيمك |

 دو امر نیر نبك تيس ةزانألا صاع[ را ..
 ج ةراثإ توج لف نانا هكا“

 دادعتسالا ىلع ةمالع اهخافتناو قماغلا اهنولب هافشلاو

 ةراثإ نم رثكأ ةأرملا هافش لكش نم راثي لجرلاو ؛يسنجلا
 .لجرلا هافش لكش نم ةأرملا

 اهيلإ رظني نكي مل بيرق تقو ىتحو نذألا :لذألا ةملح
 تدكأ تاساردلا نأ الإ «سنجلل ةبسنلاب ةيمهأ تاذ ةرظنب

 سأرلا يف ةيسنج ةراثإ ةقطنم ناث يه نذألا ةملح نأ ىلع

 .!هافشلا دعب

 طاشن يأ عم ربكت نذألا ةملح نأ نوصتخملا ظحالو

 ةئف كانه نأ دجو (يزنك) ريهشلا سنجلا اع نإ لب «يسنج

 ةطساوب ةلماكلا ةذللا ىلإ لوصولا مهنكمي ءاسنلاو لاجرلا نم
 .مهناذآ ةملح كرف

 ةأرملاو لجرلا ىدل ساسحلا يلوطلا ءزجلا اذه :ةبقرلا

 نكامألا نم ةبقرلا ةقطنم نأل كلذو «ةراثالا يف ارود بعلي

 تناك ًاقيقر دلجلا ناك املكو ءًاقيقر دلجلا اهيف نوكي يتلا
 يأ ةعرسب لبقتست ةيبصعلا تاياهنلا نأ ثيح «دشأ ةراثإلا

 .ًاقيقر دلجلا نوكي نيح سم

 ةقطنم كلت صعصعلا ةياهن ىلإ ةبقرلا ةيادب نم :رهظلا

 A یی سس
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 .( ٠ ىلإ لفسأ نم اجردتم اقيقر ناك اذإ ةصاخ ليبقتلل ةريثم
 ۱ .ىلعأ

 0 ىتح هتبعالمو ءريطخ ساسحإ زكرم يرقفلا دومعلاف

 /”  ةصاخ ةريبك ةعتم ىطعي هتغدغدو رفاظألاب رهظلا كحب

 ةيحللا بحاصل ةصاخ  رهظلا ليبقت نإف ةأرملا دنعو ءلجرلل

 .ةذيذل ةيئابرهك ةذل ثدحب  ةيمانلا

 ةملحلا دعتو ءادج ةساسح ةقطنم يدثلا ةقطنم :يدثلا

 عم بصتتت ةملحلاو «ةراثإلل الوبقو ةيساسح نكامألا رثكأ

 قورعلا اهيف راثت صملا عمو ءبصتتتو اهنول قمغيو ةراثالا

 .ةديدش ةرارحب ةأرملا رعشتو خفتنتف مدلا قفدت ةجيتن

 ليبقتو نييدشلا نيب ام ةقطنم كلذك ةريثملا قطانملا نم

 .ةأرملل ادج ريثم ةقطنملا هذه سحلو

 وأ ةينبلا) ةنولملا ةرئادلا كلت ..ةملحلا لوح ةقطنملا اضيأ

 .ةراثإلل ةلباقلاو ةساسحلا قطانملا نم (ةيدرولا ١

 لبق نم هليبقتو اهردص ةبعادم بحت ةأرملاف ماع لكشب
 .جوزلا

 ةراثإلا قطانم نم ةعومجب ديلا يف :مدقلاو ديلا

 فارطأ «ديلا مصعم «ديلا نطب يه قطانملا هذه ..ةيسنجلا

 ارظن ادج ةساسح عباصألا فارطأ ..عباصألا نيبو عباصألا

 ا
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 دتمملا عارذلا كلذك «ةيبصعلا تاياهنلا نم ريبك مك دوجول |

 .ليبقتلاو سمللا نم راثي طبإلا ىتح
 ةديدش ةيبصع تاياهن ىلع يوتحت اضيأ مادقألا |

 عاب ناسعالل ةلهؤم ايضرأ ىه اعدم ادلة ساقلا ١

 «لاحلا ةعيبطب لجرلل ادج ةريثم ةأرملا فادرأ :تفادرألا

 ضع نإ «مهيدل ىثنألا موهفم مهناهذا ىلإ بلجت اهنأ ثيح

 ببحم رمأ وهل فادرألل فيفخلا برضلاو صرقو ليبقتو
 .ءاسنلا نم ريثك ىدل

 ۰ :لبقلا عاونأ

 ينامث عيردلا ةيزوف .د تركذ (ةلبقلا) ريثملا اهثحب يف

 نكميو ءانه اهضعب ضرعتسن «لبقلا نم عون نيرشعو

 ىلإ طاشنلا ةفاضإو رييغتلا باب نم باعلأك اهتبرجت نيجوزلل
 :مهتايح

 صاخ وحن ىلع تطبترا يتلاو:ةقيمعلا ةلبقلا ١(
 اهرشنو اهنود دق ارتاساماك نأل كلذو «نييسنرفلاب

 مفلا اهيف كرتشي يتلا ةلبقلا هذهو مهب تطبتراف نويسنرفلا

 اهيف ثدحن ةليوط نوكتو .نانسألا «ناسللا ءهافشلا :هلك

 مفلا لخادل سحلو ..ناسللو اهل لدابتم صمو هافشلا محالت

 لبقلا نم عونلا اذهو.موعلبلل لصي طفشو هتيضرأو هفقسو

 اهيلع اوقلطأ نيصتخملا ضعب نأ ىتح ..ةجيهم اريثم نوكي
1 
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 | ا ايل ةعرش ا .(رخآ عون نم جاليإ)

 ١ ةززقم وأ ةملؤم

 || قيرط نع تاضع ثادحإب متتو :ضعلا ةلبق (؟
 /  ةفلتخم ءازجأ ىلع نانسألا نيب طغشلا وأ هافشلا نيب طغضلا

 ..نيعارذلا وأ ةبقرلا وأ هافشلا لثم نيعم ءزج وأ مسجلا نم

 .خلإ

 1 نم ۸٦۲ و لاجرلا نم ٩ نأ دكؤت ةيملع تاسارد

 روعشلا يف ةيدرف قورف كانه نآلو «ةوهش ةلبق اهارت ةيبلاغلاو

 ..رخآلا فرطلا يأر لوبق ىعاري نأ بجيف ملألاب

 رثكأو «ةردانلا تالبقلا نم ىهر :ةطافشلا ةلبق (*

 ةبقرلا يف ريبك سفن بحسب لثمتتو ..ناكيرمألا اهسرامب نم

 .ةئرلا ا

 نم ةبقرلا ليبقتب ءرملا اهيف مرق :ةبقرلا ةلبق (؛
 نم وأ فتكلا ةيحان بنجلا ىلع وأ «موعلبلا ةهج نم مامألا

 ٠ .هلوأ يف يرقفلا دومعلا ىلإ رعشلا تبنم ةياهن نم فلخلا

 45و لاجرلا نم ۷١ اهيف دجي ادج ةريثم ةلبقلا هذهو
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 نأ ثيح - ىناك.د لوق بسح  ةديدش ةعتم ءاسنلا نم |

 یا نأ ين و ةزاثإ وه فاشللا فآلونا < ١

 اهيمسيو يدثلا ةلبق يهر :يقرشلا هعولا ةلبق (
 ةرمو اوخر ةرم ناسللا ريرق يهوكلل 185 577111 ضعبلا

 نيبامو ةملحلاب ةطيحملا ةقطنملا لوحو ةملحلا لوح ابلصتم

 .نييدثلا

 يف ءاملا تحت كبيبح لبق نأ ىهو :ي|واهه ةلبق (
 یا نإ د وق ار قلع وأ حالا اق

 نم ةدازتسلل عفدت ةليمج ةذل يطعي ليسيو مسجلا ىلع رمهني

 وج ريثتو .ةجوزلاو جوزلا اهبي:ةئجافملا ةلبقلا ۷
 .ةأجافملاو ةشهدلا لعفب اهتذل يتأتو حرملاو ةجهبلا نم

 ءةيومدلا ةرودلا عفرت ةأجافملا ةلبقلا نأ نودكؤي نويئاصخإلا

 ثدحتو «ةذيذل اهنكل ةعيرس بلق تابرض ةثدحم ةعرسب
 ام ريغ ناكم يف نوكت نيح اهلامجو ءمسجلا يف ةئجافم ةرارح

 ةئجافملا ةلبقلا لاجرلا نم ريثك لضفي «بيبحلل دوهعم وه
 .خبطملا وه لضفألا ناكملاو «ةبقرلا ىلع ءاسنلاو «ديلا ىلع

Eانودموو ةأسانلا ةناردلا  
 :قشعلاو ىذا ىلغ ناغزي

: 1 01 
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 مه بتحت تيا a 2 سلال

 7( مايقلاب نوكتو ةفيرط ةبعل يم :ةيباسحلا ةلبقلا (۸
 010 نيب ةلبقو ةلبق لدابت وأ «تالبقلا نم نيعم ددع عبطب

 | كلو ءاملا بوك ينطعأ «لبقلاب ام ءيش ةضياقم وأ «نيجوزلا
 دنت
 ۰ .ةليمجو ةفيرط

 رمتسم لكشب نوكتو ءاهب هحماسنو ضرعملا بيبحلا اهب يضر
 .حفصیو ىضري یتح

Anfi- kissing : لبقلا ءادعأ 

 نم زئمشتو ءاهنم برهتو ةلبقلا هركت ةئف كانه معن

 «ةرطفلا مكح يف دعت ةلبقلا نوك نم مغرلابو ءاهتبرجت ةلواحم
 لعفلاب هنأ الإ ءاهيطعنو اهاقلتنو اهسرامن نحنو اعيمج بشن

 ىلإ هوعجرأو رمألا اذه اوللح نوصتخملا ءاهبحت ال ةئف دجوت
 ش :يهو ةددحم طاقن

 ريبك اهل ليبقتلا نم ةيلاخلا ةئشنتلا :ةلبق الب ةلوفط ٠
 ةرسألاو مألاو بآلاف «ةلبقلا ىلإ ءرملا باذجنا مدع يف رثألا
 ءانم دحاولا ةايح يف ةلبقلا ةميق نوثرغي نيذلا مه ماع لكشب

 6 ةلبق ءانبألا مامأ مهضعب نولبقي نم مألاو بألا ناك اذإف

 ْ جتنأ «مهافطأ نولبقي كلذك اوناكو «ريدقتو ةدومو مارتحا

 ناك اذإ امأ ..نوجضان ءايسفن ءاحصأ لافطأ كولسلا اذه

 یارک سپ
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 .اهئاطعإ يف ددرتم ..اهوبق يف رذح ..اهتسرامت نع

 وأ شرحتلاك  ةلؤملا ةبرجتلا :ةملؤملاةيرجتلا ٠

 ملأ ببسي «ةيحضلا ليبقتب يدتعم اهيف ماق يذلاو - باصتغالا

 ؛شرحت طقف ةلأسملا تسيل ؛ .كولسلا اذه نم ةيحضلل يسفن

 تطبترا ةسلتخم ةلبق وأ ةهيرك ةحئار وذ مفل ةقباس ةلبق لب

 .اهنم زئمشيو ةلبقلا نم برهي صخشلا لعجي بنذلاب روعشلاب

 ةدمتعم «راعشلا اذه ىنبتت ةئف كانه :ضرم ةلبقلا ٠

 ريغلا ليبقتلا نم رفنت ىتلا ةيحصلا ماقرألا ضعب ىلع

 .حابصلا تقو هتحئارو مفلا ىلع زكرت ةئفلا هذه ءطبضنم

 «ماعطلاب ئلتمملا مفلاو «ةسوسملا نانسألا اهنهذ يف يعدتستو

 مخضت يتلا ماهوألا نم ريثكو ..هتفاظن مدعو ناسللا لكشو

 .ثولت ردصم مفلا رابتعا

 يفطاع كولس ةلبقلا :رخآلا فرطلا هاجت روعشلا ©

 ةلبقلا ءاطعإف اذل :ةوهشلا نم لمحي امت رثكأ رعاشملا نم لمحي

 صخشلا ناك اذإف «ةدوملاو بحلا رعاشمب طبتري اهذخأ وأ

 تناك امهنيب فقي قئاعو صغنم كانه وأ بوبحت ريغ رخآلا
 يصخشلا كولسلا لكاشم كلذ ىلإ فاضي أو باذع ةلبقلا

 جوزلا نقذ نم ةمئاد ىوكش انه زربت «رخآلا فرطلا ةفاظنك

 .حابصلا يف ةصاخ نخدملا مف ةحئارو «ةلؤملا
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 : ةلبف لمجأ

 ١ ةو قف هاند لاب كلم ابحت ت عرؤلا لك
 كيتفش نع ماسنألا اهتثدح امل رهزلا تلم تاشارفلاو

 (ريغصلا لطخألا)

 ديب ..قشعن نمل اهيطعنو «بحن نم انيتأت يتلا ةلبقلا يه
 ة تم عيت ةلبقلا نم لعب اهب لخألا ةماه تاظحالم كانه نأ

 :اهنمو ءاهصغنيو ةلبقلا وفص ركعي اهامهإو ءبضني ال

 ةلبقلا عم لماعتلا مدع بجي :ةيدجب ةلبقلل رظنلا *
 ىلإ جاتحت ةماه ةداع اهنأ ىلع اهعم لماعت لب «هفات ءيشك

 «معن ةرطف يه «ةحيحصلا اهقرطو ةلبقلا ةيهامب ةفرعمو ليهأت
 «ةلبقلا ضغبي نم كانهف الإو ..مامتهاب ذخؤت نأ بجي اهنكل

 .بيردتلاو مامتهالاو ملعلا يف قرفلاو ءاهقشعي نمو

 رركنو «ةيصخشلا ةفاظنلا ةيمهأ اقباس انركذ :ةفاظمتا ٠

 لاجرلل ةبسنلاب ةصاخ «ىوصقلا هتيمهأل رمألا انه

 معطلاو ا لكشلا «صاخ لكشب مهنم نينخدمللو
 .ةلبقلا ىلع يضق الإو «لاح لضفأ يف انوكي نأ بجي

 ءلبقت يتلا يه طقف كيتفش تسيل :كنادجوب لبق ٠
 لكامل يشل نع و ارو لاف

 «همدق بعادت كمدقو «كيرش دي لبقت كدي عد ..لغاشملاو

 تؤص ةلبقلل نوكي نأ لضفي امك .هسافنأ بطاخت كسافنأو



 ےس 240 ,SOG س سس م9
 .اهيف كقارغتساو كعاتمتسا ىلع لدي قيقر |

 سفن يف اهنمث ضبقتو اهيطعت ةلبقلا :ةكراشملا ٠

 نيدسج اهيف كراشتي ىتلا كلت ىه ةلبق لمجأو «ةظحللا

 .ةفطاعلا ناجيهو رعاشملا ةروثو بحلا سفن نالمحي ۹

 يفق ان ةعردنب لف ا ا ةليقلل عا

 ةعرسب هافشلا ىلع نورمي يذلاو «ةعتمم ةليمج قئاقد ىلع

 ةحاسم سيلو سنجلا ىلإ ةوطخ ةلبقلا نأب نونمؤي سانأ

 .اهقاذ نم الإ

 : ةحجانلا ةليوطلا ةلبقلا تايجيتارتسا

 ةرم طغضلاب مق مث هافشلا :تايساسألاب ليبقتلاب أدبا ©

 يهتني ىتح عضولا سفن يف قباو ..ةرم ءاخرتسالاو

 .فنألا قيرط نع سفنتلا كنكمي وأ ..نيجوسكوالا

 .هلعافتو رخآلا فرطلا فن

 رظانتلا .ككيرش نيع اهيف علاط ههينه ليبقتلا هوا ©

 .امكنيب اديج اريدخت قلخي

 ذخألا نيب ام عون .. طقف.ذخأت الو ..طقف طعت ال 9

 ا



LOVE DOSESرس بس و  

 | ةقيمع ةلبق ةرمف ءافنآ اهانركذ يتلا لبقلا عاون نيب لوجت ©

 |( نيب عيونتلا ..ياواه ةلبق ىلع جرعو «ضعلا ةلبق ةرمو
 . ةيميمحلاو ةعتملاب اعئار اروعش كيطعي ةفلتخملا لبقلا

 ر : ةلبقلا كينكت 5

 نم اهتعور دمتست ةلبقلا نأب لماكلا انناميا نم مغرلاب

 57 انفلسأ امكو - اننأ الإ «ةبيطلا رعاشملا ةديلو اهنأبو ءاهتيوفع

 كينكتب قلعتي ام اهنمو «ةماه طاقن ةدع ىلإ هابتنالا ىلإ ةجاحب

 :اهنمو اهسفن ةلبقلا ةيجيتارتسا وأ

 «ةددرتم ةبغر ككيرش يف تيأر ول ىتح :ةلبقلاب رداب ©

 كلاب لغشي الو «كتردابم فيسب اهعطقا

 .ةلبقلا أدبي نم اريثك

 ىهتنا وأ تبعت امر :هأجف لييقنلا نع فقوتن ال و

 كعوجر نوكيل «للملاب ترعش وأ كسفن

 .ءودهبو ةيجيردت ليبقتلا ةلحر نم

 ةعتملا قامعأ ىلإ ةلحر ةلبقلا :بسانطا عضولا رنخا و

 عاضوألا رثكأ كمسجل طعأف «ةحارلاو

 تناك امر نكل ءلضفألا وه فوقولا «ةحار

 «؛كل ةحار رثكأ سلاج وأ مئان تنو ةلبقلا

 را بخ



 E EE SO SES ا د رپ ا
 ع ي

 Oy :ديلا لمهت ال و |

 «ربكأ ةعتمو ةراثإ يطعتل اهنضتحت وأ ءاهرهظ 0

 نأ ار عش ةأزملا ارفق انا بع لجرلا /
 لوخرمألا فلتخ ار «.ةرهظ وأ ةر ۱

 نأ تباثلا نكل ءامكيلكل لضفألا ةقطنملا

 ا زودت فاول

 75١ نم رثكأ نأ دكؤت تاساردلا :كرعاشم نع ثدحت ©

 ءانثأ ثدحتلا نوبحي ءاسنلاو لاجرلا نم

 ايسنامور امالك لق) ؟لوقت اذام «ليبقتلا

 «(كعاتمتسا ىدمو كرعاشم هيف حرشت

 ؛عطقتم جدهتم توصب اهلق) ؟لوقت فيك

 .(قیقر تفاخ توصبو

 كنانسا مادختسا يف ةصاخ غلاب ال :ايوفع نك ©

 .فلكت الب ائداه اطيسب نك .؛كناسلو

 هدعباف للملا وه ةايحلا جهابمل لوألا ودعلا :للطا رذخا ©

 ةصاخ ةيسنجلا ةايحلاو ةماع كتايح نع

 ارقا رکا دخ ام اک ةلقلاو

 ةدر لوح ةقباسلا تاعقوتلا داعبإب للملا رمد

 «ةلبق لوأ ركذت «ةليبقت لاح ككيرش لعف

 .ةلبقلا يف اعونو باعلألا اسرامو



LOVE DOSESوح  

 : ةلبق ءوسأ

 | مرتو بولقلا دعب «ةرفنم ةملؤم ةئيس ةلبق كانه معن
 |  هبلقلا ىلع ضابقنالاو نزحلا نم ةباحس رشنتو «سوفنلا
 / :يلي ام لك وأ دحأ ىلع يوتحت ىتلا يه ةلبق ءوسأو

 رغوتو «ةلبقلا لتقت ةهيركلا مفلا ةحئار :ةهيرك ةحئار ©
 امهلوأ نيئيش نم ىتأتت ةلكشملاو ,كيرشلا ملؤتو بلقلا
 ةيناثلاو .ةهيرك همف ةحئار نأ يردي ال نم كانه نأ

 همف ةحئار نأ رخآلا فرطلا ةفشاكم نم ديدشلا لجخلا

 يدبي الو كلذب ةكيرش كيرشلا ربخي نأ ةثراكلا ؛ةهيرك

 امهم ؛ةلكشملا هذه ىلع بلغتلل ةردابم كيرشلا اذه
 نيخدتلا وأ لكألا عون ءاوس) مفلا ةحئار بابسأ تناك

 وه ةماعلا ةفاظنلا لامهإ نأ الإ (مفلاو ةثللا ضارمأ وأ

 نانسألاو ةاشرفلا لالخ نم اننكمي ىتلاو «ىربكلا ةلكشملا

 هنأ الإ لوسرلا نع تبث ءاهلج ىلع بلغتن نأ كاوسلاو
 اذهو «هنانسأ فظنيو «كاتسي ناك هتيب لخدي ناك امدنع

 تاذ ةكلعلاو ةشعنملا بوبحلا نإ اي هيده ليمج نم

 ةليمجو ةطيسب ةليسو ةرطعملا تاخاخبلاو ؛ةبيطلا ةحئارلا
 .ةريبكلا ةلكشملا هذه ىلع بلغتلل

 مسج يف ةساسحلا ءازجألا دحأ مفلا :مفلا ةحص ©

 فتاك ا قف اال ولن نانتالا
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 .ةلمقلل ةودذع ءايشا

 ببست قزم اهدلج ىتلا وأ هفاجلا هافشلا :هافشلا لئاشم © 0

 اي اش نيم داعب ىذلا كلدك يلا ق ةلكتمم 16

 اهب حصني نأ نكمي ةطيسب قرط كانه «ةيحص لكاشم

 .نيلزافلا نهدب بيطرتلا نيتوربك بيبطلا

 ءةلكشم بذهم ريغلا براشلا :هنقدو لجرلا براش ©

 .كلذك موت ومنلا ةثيدح ةيحللاو

 فرطلا بحي ىلا نكامألا ةصاخ :ةماعلا ةفاظنلا ©

 فلخ وأ طبإلا تحت وأ نذألا فلخ اهليبقت رخآلا

 .ةبقرلا

 هافشلا هميلستو رخآلا فرطلا لعافت مدعو :ةيبلسلا ©

 ا



 /تاعرج"

LUYE FU د 

 ملاع يف

 ..ةلبقلا

 ..بئارغو قئاقح

 لذا ناسألا الع لم لازما بكا 9
 .ارهش 1م نيب ام ةيرمعلا ةلحرملا يف ةصاخ «هتلوفط

 .نضح اباب طعأ «ةلبق امام طعأ :ك ةديدجلا ةغللا يف

 ناكم يف ةاتف لجرلا لبق اذإ ىطسولا روصعلا ايلاطيإ ين #

 .اهجاوز هيلع نوضرفي ماع

 تاعاس رشعو اموي ٠١ اهتدم خيراتلا يف ةلبق لوطأ #

 ةلبق لوطأو - سنيج ةعوسوم بسح - ةعاس فصنو

 .ةيناث ۱۸و ناتقيقد اهتدم ءاملا تحت

 نم رشكأ ناك نإو «ةلبقلاب لقتنت ةموثرج ۲۷۸ نم رثكأ ©
 دهعم اهب ماق ةسارد بسح راض ريغ اهنم 065
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 ا A ا e د د ا £ E a ا

 2 0 موب سم

 ۷۲ نم بلقلا تابرض عفرت ةميمحلا ةيرعاشلا ةلبقلا 9 |

 .ةدحاولا ةقيقدلا يف ةبرض ٠٠١ :ةبرض /

 وهو هتجوز لبقي يذلا لجرلا نأ تتبثأ ةيعبتت ةسارد 9#
 لبق ال قتلام فأ كص نور لمعلا يلا ١

 .ةيفاضإ تاونس ۵ هنم رثكأ شيعيو هتجوز

 نم ةديدع عاونأ كانهو «ةيرارح تارعس ۳ قرحت ةلبقلا ©
 اقرح رثكألا ىه ةلبقلا هذه «ةقيمعلا ةلبقلا لثم لبقلا

 نزولا ضفخ ىلع دعاست اهناف

 ةلبقلاو «نذآلا ةلبقو «نيعلا ةلبق لثم ىرخأ عاونأ كانهو ©

 ةئجافملا ةلبقلاو «ةيئاملا ةلبقلاو «ةيئابرهكلا

 ةضمغم نويعلاو ةلبقلل كينكت لضفأ ©

 ةقالعلاو ةتحبلا ةيسنامورلا نيب طسولا ةطحلا ىه ةلبقلا ©

 ا ةا دلا

 لت ام ةلبقلا نمو
 (ةلتاقلا ةلبقلا) هناونع ابيرغ اربخ €88 عقوم رشن

 :هيف لوقي

 ةيساسحب ةرثأتم اماع ١9 رمعلا نم غلبت ةيدنك ةاتف تضق

 اشتيودنس هلوانت دعب اهل اهقيدص ليبقت بقع ىنادوسلا لوفلا

CSعد  
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 . ينادوسلا لوفلا ةدبز نم

 ١ ٠ ةعطاقم نم يهو «يجروفسيد انيتسيرك تتام دقف

 . مايأ ةدعل ترمتسا تلا اهجالع تالواحم لشف دعب «كيبوك

 يف ىنادوسلا لوفلا ةيساسح يف نيصصختملا دحأ لاقو

 . ادج ةردان ريتعت ةلاحلا هذه نإ لايرتنوم

 دق ناك ةاتفلا قيدص نإ ةيسنرفلا ءابنألا ةلاكو تلاقو

 نم تاعاس عست لبق ينادوسلا لوفلا ةدبز شتيودنس لوانت

 .(فرعي نكي مل اهقيدصو «ينادوسلا لوفلا نم ةديدش

 . قيلعتلا هيف تيفوت يذلا ىفشتسملاب نولوؤسملا ضفرو

 لوفلل ةفيعض مهتمواقم سانلا ضعب نإ) ينادوسلا لوفلا

 رخآل صخش نم توافتي لعفلا درو «هراثآو ينادوسلا

 .«هعقوت نكمي ال لكشب

 ءاعبرألا ٠١ ريمفون ٠٠١6



 LUYE شل أل ذك 2-5

 :ةلبقلا نعولاق

 الو هذخأت نأ نود هيطعُت نأ عيطتست ال ءيش ةلبقلا رهك

 رهك

7 0 

 .هيطعت نأ نود هذخأت نأ عيطتست

 يبوروأ لوق

 نيصخش نيب ةفاسم رصقأ يه ةلبقلا

 نامكنوي ينه

 دق را نسا يشير سبع ا ا علل كنا اذإ

 أوسأ نكلو ...مواقت دق وأ «نعلت دق وأ «ةطرشلا بلطت

 لوهجم

 ىطعي ال ديكأتلاب وهف ةدايقلا ءانثأ ةأرما لبقي لجر يأ

 ...هقحتست يذلا مامتهالا ةلبقلا

 لوهجم

 ...مئان لفط نم ةلبق وه ةقرسلاب ريدجلا ديحولا ءيشلا

 ثرووس دلوه وج

 مالكلا حبصأ ًاثيدح فقوتل ةعيبطلا اهتعدتبا ةليح ةلبقلا
 ...يرورض ريغ هيف

 نامجرب ديرجنإ



 لوهجم

 ...تائدتبلاك لبق ىك ةرخلا نم ريثكل ةاتفلا جاتحت هك

 ۱۹٤۸ تادیسلا تيب ةلجم

 بلاطيو «ةيناثلل ىجرتيو «ىلوألا ةلبقلا قرسي لجرلا ك

 لك لمحتيو «ةسماخلا لبقتيو «ةعبارلا ذخأيو «ةثلاثلاب

 اا

 دنالور نيليه



 اًمئاد رشي «هإ۵1 ×٥ (يومفلا سنجلا) هيلع قلطي ام وأ

 هذه لحأ نم كانه ةيعرشلا ةيحانلا نمف لدجلا نم ريثكلا

 نمو ءاهركنتسا نم كانهو ءاهمرح نم كانهو .ةسرامملا

 داشأ نم كانهو ءاهنم رذح نم كانهف كلذك ةيبطلا ةيحانلا

 .!اهنم زئمشا نم كانهو ءاهب

 طيح يف تاسرامملا نم عونلا اذه راشتنا نم مغرلابو

 هنأ الإ «ةيمالسإلا انتاعمتجم اهنم ةريثك تاعمتجم يف نيجوزتملا

 هنأ رابتعا ىلع «فينع لكشب راكنتسالاو ضفرلل ضرعتي
 .ةذاش ةسرامت

 ثيدح وأ ةيآ نم يعرش ليلد دوجو مدع نم مغرلابو
 ىلإ بهذ ءاملعلا نم ددع كانه نأ الإ «ةلأسملا هذه مرحت

 .!!!اًيسفن ةلوبقم ريغ ةذاش ةسرامت اهنأ رابتعا ىلع اهميرحت

 رفكلا دالب نم انيلإ ةمداق اهنأ ىوعدب اهمرح نم كانهو
 اذه ةديلو تسيل ةسرامملا هذه نأ تباثلا نكل .داحلإلاو

 .!تنرتنالا ةكبشو ةيعانصلا رامقألا ربع انتأت ملو «نامزلا

 !Karim A 5 طن م1 ١ أ عبو 2009



 هتجوز جرف ىلإ لجرلا رظن زاوج يف سانلا فلتخا دقو)

 رظنلاف ذذلتلا هل زاج اذإ هنأل زوجي :امهدحأ :نيلوق ىلع

 ء.حصأ لوألاو .يبم كلذ ىأر الو «هنم كلذ تيأر ام :ِلك

 جرف نب غبصأ وه غبصأو (هناسلب هسحلي نأ زوجي :انئاملع

 .'ه 776 ةنس يفوت ةيكلاملا ءاهقف رابك نم

 ليلد (هناسلب هسحلي نأ زوجي) :هلوق يف وه انه دهاشلاو

 اندادجأ نإ لب «مويلا ةديلو تشل ةسرامملا هذه نأ ىلع

 .هلثم لعفو «بهذملا اذه بهذ نم مهنم انئالضفو

 جرف ةجوزلا ليبقت زوجي :يواضرقلا فسوي .د لوقي

 اذإ امأ ءجرح الف هتجوز جرف ليبقت هل زوجي لجرلاو ءاهجوز

 لوقلا عيطتسأ الو ةيهاركلا نم عون اذهف «لازنإلا دصقلا ناك
 «هيف ثيدح دري ملو اذه تمرح ةيآ دجوت ال هنأل مرح هنإ

 SEN ءيش هنكلو

 نيل ا ةحسيطلا ةفاشنا عشت يش لوف

 ةنسلاو نآرقلا نم فورعم وه ام ريغ ذوذش همسا ءىش كانه
L1 

 )١( ةقش وبأ ميلحلا دبع خيشلا .. ةلاسرلا رصع يف ةأرملا ريرحت .
 ) )۲ةحرفلا ةلجم «لولحو لكاشم مونلا ةفرغ .



 ا مسح ا م ی ا ا شم وچ

 مادام نيجوزلا نيدت عم ضراعت الو هلك كلذ يف ءيش الف

 ةجوزلا تركف ولو «جوزلل اضرلاو «لالخلا» عابشإلا ققحي

 ءايشألا هذه نمو .انضيأ يه اهل اًعبشمو اًيضرم هدجتسف اليل
 عتمم وه يذلا يومفلا سنجلا وه قالطإلا ىلع اهرهشأ امبرو
 اًضيأو صوصخلا هجو ىلع لاجرلا نم ريثك دنع بولطمو
 ةيساسح ثيح نم يملع ببس اذه و ؛ءاسنلا ضعب دنع

 نم ةنيعم عاونأل ةيسنجلا ةقطنملا ين ةيبصعلا تاياهنلا
 جنني ام ةريثك ةيبصع تاراشإ ثعب اهنأش نم ىتلا سيساحألا

 لاجرلا اهب رعشي يتلا ةعتملا يه كلتو «ريبك يسح لاعفنا هنع

 ىلع هتجوز ديوعت ىلإ ىعسيو «ةريثك اًنايحأ اهيلع رصي ىتلاو

 ....ةعتملا هذه زرفي يذلا ءادألا

 ءاملعلا صصخت «ةينيدلا ةيحانلا نم رمألا اذه ضرعتلا

 يئايميكلا نيوكتلاف ..ةيملعلا ةيبطلا ةيحانلا نم امأ ءلضافألا

 لئاسلا وه» يذملل اًضيأو «ىنلا» يونملا لئاسلل يولخلاو

 نيسنجلا الك دنع (ةيسنجلا ةراثإلا لاح زرفي يذلا فافشلا

 تايوشنلا نم ةتوافتم بسن نع ةرابع وهو «عيمجلل فورعم

 كلذ ىلعو تانيتوربلاو نوهدلا عاونأ ضعبو تايركسلاو |

 دق يتلا تانوكملا نم هولخل ةيحصلا ةيحانلا نم راض ريغ وهف

 .""'ناسنإلا ةحص ىلع اًبلس رثؤت

 )١( ددعلا ةيتيوكلا ةحرفلا ةلجم 1١1.
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 نم ةسرامملا هذه عنمي مل ينيدلاو يعامتجالا ظفحتلاو

 فصن نم رثكأ نيب ةعئاش تناك (يزنك) ةنيع يفف راشتنالا

 ٠۹۷۰ ماع تيرجأ ةقد رثكأ ىرخأ ةسارد كانهو ..نيجوزتملا

 دكؤي ام ءنيجوزتملا نم 24٠ نم رثكأ نيب ةفولأم اهنأ تدجو

 .تاجوزلاو جاوزألا نم ريثكل ببحم رمأ اهنأ

 ؟يومفلا سنجلا اذامل

 نم عونلا اذه نم لعجي يذلا عفادلا نع «يهيدب لاؤس

 - تايئاصحالا نيبت امك  جاوزألا نم ريثكل ابلطم ةسرامملا

 ؟الدج ةيندخللا تاسرامملارثكأ فاطم ف هعضتو

 نم عونلا اذه عويش نأ ىرت عيردلا ةيزوف ةروتكدلا

 "':اهمهأ ةدع ىلإ ادئاع ةسرامملا

 يف يكيسالكلا لكشلا نع رييغت هيف عضو هنأ

 ديري يداعلا سنجلا لمي نيح ناسنإلاو ةبعادملا

 لا

 ةقيرط يه لب .ادج ةيلاع ةذل يطعت ةقيرط اهنأ

 دوعي كلذو يسنجلا جيهتلا نم ردق ربكأ يطعت

 دح ىلع يلسانتلا زاهجلاو مفلا نم لك نوكل

 ةراثإو ساسحإ قطانم يف امهالك ..ءاوس
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 نأ امك . ةيلاع ةذل ىطعي امهم التو ..ةريثك 1

 ا اا فلا /

 لبهملاو بيضقلا لعافت نم رثكأ بعالتو ةكرح أ

 ةريثملا ةديدشلا ةبعادملاو ةكرحلا نم اردق ققحي ام |

 .ةأرملاو لجرلا نم لك دنع

 :ةيتايح ا فورظلاو لكاشملل ةعئارو ةليدب ةقيرط ©
 ةأرملا ىدل لمحلاو سافنلاو ضيحلا تاقوأك

 ةبسنلاب عيرسلا فذقلاو باصتنالا لشفو

 .لجرلل

 طورش ةدع اهل عضاو ةسرامملا هذه بابلا حتف نمو

 :اهمهأ ناك (ةيوضعو «ةيسفن)

 فرطل قحي الف «نيجوزلا نيب يضارتلاو قفاوتلا 3

 غاستسم ريغ ءيش لعف ىلع رخآ فرط رابجإ

 .هيدل هوركم وأ

 .ةيسنجلا ءاضعألا ةمالسو ةفاظنب مامتهالا 3

 لقنت دق ضارمأ نم نيفرطلا نم يأ ةباصإ مدع ®
 :ةسراسملا ك نيزطا نع

 NE ناعم ذل هيك كاع
 .صتخ ةراشتسا بجو اض و مالا راش

50 

 7تاعرجأ ل ل 0



 نينا وول ملح

 بوعش رثكأ نوينانويلا ربتعي
 ةزهجألا ةلبقل ةسرام ابروأ
 عئاش بولسألا اذهو ..ةيلسانتلا

 .ءامدقلا قيرغإلا مايأ نم

 ةيخيراتلا تاطوطخملا ضعب

 قسعت تناك ازتايوبلك نآركذت

 تناك انايحأو «يومفلا سنجلا

 اريدقت نيبراحملا لاجرلل همدقت



 ريثك ناهذأ 2 ددرتي ماه لاؤس ةمث

 بذجي يذلا ام لوح ءاسنلاو لاجرلا نم

 اننأ نم مغرلابو ءاًيسنج رخآلا فرطلا
 انلويم 4 ريبك دح ىلإ نوفلتخم

 تافصلا نم ةلمج كانه نأ الإ ءانقاوذأو

 ءاسنلا 2 لاجرلا اهبحي يتلا ةماعلا

 .لاجرلا 4 ءاسنلاو

 :ءاسنلا ةيبذاج

 ءاسنلا رثكأ نأ رهظ ءلاجرلا نم ةريبك ةنيع لاؤسب

 ءاطعإ ىلع نهتردقبو «نهدسجب نقثي يتاوللا نه .هيبذاج

 رعشت يتلا ةأرملا نأو «ةعتملاو ةداعسلا نم ربكأ ردق جوزلا

 ةيبذاج رثكألا يه ربكت وأ رورغ نودب حايترالاو ةقثلاب

 .لجرلل

 ةعتممو ةباذج اهنأ اهسفن رعشت يتلا ةأرملاو

 اهساسحإل ةجيتن كلذك حبصت اهجوزل
 .اهجوز عاتمإ ىلع اهتردقب قيمعلا يلخادلا

 Karim غل SS مط ن /اأ ناب 5 N ١ عجو ّْ 1 202 ١



LOVE DOSES 

 ةقالعلا يلوت يتلا ةأرملا ىلإ نوبذجني لاجرلا كلذك

 ءانتعالاو اهمسج ةفاظنب متهت ىتلا ةأرملا نأ يف لادج الو

 .هفغش ريثتو لجرلا بذجت هب

 بذجنت ىتلا ةأرملا نأ لوقلا اننكميف ةسرامملا ءانثأ يفو

 .عئارو ريبك لكشب هريثت ةوقب هوحن عفدنتو ءاهجوز وحن

 نسنبور نتنكو رتسشيش نيارب اهب ماق ةسارد يف

 ىلإ لجرلا بذجت ىتلا تافصلا رثكأ نأ ادجو نييكيرمألا

 :يه ةأرملا

 .سفنلاب ةقثلا ١-

 .رخآلا مهفت -؟

 .كيرشلاب مامتهالاو ةيساسحلا-۳

 .ءاكذلاو ةنطفلا -

 .ةيناوهشلاو عافدنالا -

 .ةيويحلا -6

 ةثونألا-۷

 .سابللاب ءانتعالا -۸
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 نأب لوقي يذلا داقتعالا أطخ نيبتي قبس ام لك نم

 ءادثألا مجح نأو «ةنيعم ةيسنج سيياقم نع نوثحبي لاجرلا

 .لاجرلا لك بذهت سيياقمو تافص اسيل فادرألاو

 :لاجرلا ةيبذاج

 هتبغر وه ةيسنجلا ةقالعلا يف لجرلا ىلإ ةأرملا بذجي يذلا

 نم ريثك ىريو «يسفنلا هتابثو هتقث ىلإ ةفاضإلاب ءاه هريدقتو
 هنأب ارعاش نوكي ةماسولاب عتمتي يذلا لجرلا نأ نيصتخملا

 اذهو ةيقيقح ةيبذاج دلوي داقتعالا اذه لعجي ام بوغرم

 انم ءرملا ةقثو يسفنلا اضرلاب روعشلا نأ ةلأسم ىلإ انديعي

 .ةيبذاجلا ةلأسم يف اًدج ةماه هكيرش داعسإ ىلع هتردقب

 مهنأب نوقثي نيذلا لاجرلا نم /49 نأ تاساردلا دكؤتو

 .هنيع ببسلا اذهل كلذك مه نوباذج

 يهف لجرلاب اًمامتها ةأرملا اهيلوت يتلا تافصلا مهأ امأ

 :يلاتلاك

 .ةيدسجلاو ةيسفنلا اهتاجايتحالو اهل هريدقت - ١

 .اهداعسإ ىلع هتردقبو «هسفنب هتقث -۲

 .هتيسنامورو هرعاشم -۳

 .راوحلا ةرادإو مهافتلا ىلع هتردق -5

 .هفراعمو هتفاقث -ه



 LOVE أل 0 5 8 ذ

 .ةنورملا -5

 .هلظ ةمخو هتاباعد ۷

 .ىباجيإلا سامحلاو عافدنالا-۸

 س نوت نيذلا نصاختشالا نإ لر نأ يفب
 يف عتمألاو «ةيبذاج رثكألا نونوكي لضفأ ةيدسجو ةيسفن

 0 كانه

 .!ةيسنحجلا

 نم رثكأ يه اهدسج ىلع زيكرتلا ىلإ رثكأ ليمت ةأرملاف

 .هتراثتسا يف ةدشب ةبغار نوكتو « اهجوز دسج ىلع زيكرتلا
 وه هيلإ تفتلت ام رثكأ ن ناف لجو يف ةارلا فرت مدعو

 صحفت ىلإ ليمت لجرلاك تسيلو .هتيصخش صئاصخ ١
 هتم ام قوطانم قلع وكر تلا "وأ :ةدسكلا

 دسج ىلع يرصبلا زيكرتلل رثكأ ليمي هنإف لجرلا امأ
 ةأرملا فالخب ءةرشابم لجرلا ةبغر نوكت كلذل «ةأرملا

 سرامت ال ةأرملا نأ نم ًءادتبا هاندكأ ام ىلإ انب دوعي كلذ
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 مسجب ناتتفالا درجمل طقف سنجلا سرامي دق يذلا لجرلا
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 ..نيرخآلل بنجنن نحن

 ساوحلا ربع ءانيلإ مهبذجنو

 هذهل نكميو ءاهكلتمن يتلا

 ..بذج لماوع نوكت نأ ساوحلا

 هابتنالاب حصنأ اذل «تارفنم وأ

 :ةيلاتلا طاقنلا ىلإ

 :قشعت نيملإ ©
 ىلع تلبج دق سوفنلاو «ءىوهتو بحت قادحألاو

 دحأو .ذاخأ وه ام لك ىلإ نوكرلاو ليمح لك ىلإ باذجنالا

 هكيرش بذج انم دحاولا عيطتسي يذلا بذجلا لماوع مهأ

 نيعلا ةلزاغمو «ليمحلا نسحلا رهظملا يه اهالخ نم هيلإ

 .سيالملاو تاكرحلاب

 انكلتما دق اننأب اننظ وه اريثك هيف عقن يذلا خفلا نإ

 هيوهتسي دعي مل قنأتلاو نيزتلاو لمجتلا نأو ءرخآلا فرطلا

 .لامجلا ىأرم يف نيعلا دهزت نأ تاهيهو



 يدترتو ..لجرأ ىلع تايرغملا هيف كرحتت نمز يف اننإ
 جوزلا علاطي نأ لقعلا نم سيلو ءاهيدل ام ىلحأ ةنتفلا هيف
 تدهز دق ةأرما ىوس ىري ال هتيب ينو «ملاعلا يف نتفلا لاكشأ

 .ةنتفلاو ءارغإلا بايث تقلطو «سبلملاو لامجلا يف

 «كجوز رحس يف ىننفتت نأ ةجوزلا يتيخأ كيلإ يتحيصن

 .رخآلا يفختو ..ضعبلا فشكت ىتلا بايثلا نم ريثملا ربع

 ربع هتارظن دايطصا يف ينفتت نأو
 .ءارغإلاو لالدلا تاكرح

 ىتلا يه طقف لاجرلا نيعأ تسيلو

 ءارهت اًضيأ ءاسنلا ءلامجلا نع ثحبت

 يرغتو ننفتت نأ ةأرملا انحصن امكو «هبحتو

 متهيو ؛ليمجلا هتجوزل سبلي نأ لجرلا ىلع دكؤن ءاهجوز
 هللا لوسر مع نبا ليلجلا يباحصلا رد هللو «هتقانأو هتفاظنب

 امك «يتجوزل نيزتأ نأ بحأ ينإ :لوقي ذإ ( سابع نب هللادبع)

 .يل نيزتت

 :ىوهت نذألاو ©
 «ليمجلا لعفلل باب ليمجلا مالكلا

 ولحب اهبعادي نم ىلإ ةجاحب نذألاو

 اهغدغديو ؛تارابعلا ليمجو مالكلا

 .ظافلألا نم ريثملاب



rك يمسك يک  

 ةيحان نم ةأرملا نيع نم مهأ لجرلا نيع تناك اذإو

 عامس ىلإ قايتشالا يف لجرلا نذأ قبست ةأرملا نذأ نإف «ةعتملا

 تاينوفميسو قشعلا ليتارت ىلإ وفهتو «لزغلاو بحلا تاملك

 ا

 العجي نأ ىلإ نيجوز لك حصنأ اذل

 الأو :ناسللا فارطأ ىلع لزغلا تاملك

 ديدرت نع ةظحل امههافش تمصت

 دجولا تارابعو ..بحلا تاملك

 .قايتشالاو

 مالكلل مهامهإ ناجوزلا اهيف عقي ىتلا ءاطخألا دحأ

 .هيلإ امهيلك ةجاح نم مغرلاب «ةرشاعملا لاح ريثماو ليمجلا

 رصانع مهأ دحأ دعت ةيسنجلا ةسرامملا دنع نذألاف

 قشعي جوزلاو ..ئداحلا لزغلا تاملك قشعت ةجوزلاف «ةراثإلا

 ىلع رداق هنأبو «هتلوجرب اهلالخ نم رعشي ىتلا تاملكلا

 .هتكيرش داعسإ
 الإ عمسلل الصأ نينذألا نأ نم مغرلاب

 ساسحإلا ديدش امهل يذغملا دلجلا نأ

 مفلاب نينذألا ةسمالم نإف كلذل «سمللاب

 نيتفيظولا نيب عمجي ءامهيف سمهلاب ًالثم
 .دحاو تقو ے
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 ْ :ربدتو لبقت فئألاو ع

 ١ ءانثأ ساوحلارطخأ نم دعت لب

 1 هرم دس حس ا

 7“ ر ع توا مرم ةا
 ؛يباجيإ رود اهل نوكي ؛يراعلا دسجلا
 .جهبم رثأو

 نم ةداع ىتأتت يتلاو ةهيرك ةحئارب تمدطصا اذإ امأ

 ةحئار وأ «ةيسنحلا قطانملا ءاوس «ةيصخشلا ةفاظنلا لامهإ

 روفنلل اعد ارو اًيبلس نوكي اهنيح لاحلا نإف «نانسألاو مفلا
 .رخآلا فرطلا يف ةبغرلا فعضأو

 نم يتاي:ئذلا جوزلا صخت ءاسنلا ىواكش رثكأ دحأ

 «هسبالم نم حوفي غبتلا رثأو ءهرشتنت هقرع ةحئارو هلمع

 هحور شعني مامح ذخأ يف لسكلا ىوعدب - هضفرو

 0 .هلسجو

 ؛هيرثت دقو ..ءاقللا لشفي دق فنألا نأ هيبنتلا بجي انه

 .!قيقدلا وضعلا اذهب نهتسن الف

0 
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 يه نوكت نأ بجي مونلا ةفرغ
 ,لزنملا يف عورألاو لمجألا ناكملا
 ةيانعب اهئاثأ رايتخا متي نأ بجي

E,يفت نت ل نوه  
 يذلا تاثألا لب ءيلاغلا ثاثألا
 اهبيصي الو ءةفرغلا عم بسانتي

 ةلوهس نم قيعيو ةمختلاب
 ذأ بحي كلذك ؛اهلخادب ةكرحلا

 همضت امو اهنول رايتخا متي

 .روصو تاحول نم ناردجلا

 ری ةيج> 0350 3
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 مونلا ةفرغ نم لعجيو ئطخي انم ريثك

 1 زاهجو زافلتلاو فتاهلا مضتف ةشيعم ةفرغ

 ا .!لافطألا باعلأو ؛رتويبمكلا

 نع رارصإبو عفادن نأ بجي لب ءاذهب حمسن نأ بجي ال
 .مونلا ةفرغل يسنامورلا وجلا

 صاخ «مونلا ةفرغب دوجوم وه ام لك نوكي نأ بجي
 ةبترمو ةفيظن نوكت نأ بجي «ةيجوزلا ةقالعلاو مونلاب
 ..ددجتم اهئاوهو ةشعنم اهتحئارو

 ..ديرف قاذم هلو ..صاخ مونلا ةفرغ يف ام لك نوكي نأ بجي

 ..مالكلا لكك سيل مالكلاف

 ..صاخ بولسأ راوحللو

 ..تابجاوو قوقح مونلا ةفرغ ينو

 ..اهتيسدق اهل رارسأو

 ..ىهاضي ال يذلا قتبعلا يهف مونلا ةفرغ ةحئار امأ

 ..حورلا هب ومست يذلا جيرألاو

 هذه لك ضرعتسنس لصفلا اذه يف

 |! ددرتي مونلا ةفرغ لخدن نأ لبق نكلو ..يناعملا

 لالا

 :وهو ًالوأ هنع ةباجإلا بجي ماه لاؤس
5 0 | 

 1 ٠ ولا ةفرغ حاتفم كلمي يذلا نم

 مس نأ رس يسم

713 



 لاؤسلا ةمسأ داكأو .هوجولا ولوت ةشهدلا ىأ (

 :نآلا ددرني يذلا يراتسالا ؟ ع

 .!!حيتافم مونلا هفرغل لهو

 هب حتفت ام ىنعأ الو «نهذلل ردابت ام دصقأ ال ينكل

 مونلا ةفرغ حتف قح كلمي يذلا نم لءاستأ ينكلو «باوبألا

 ؟ةيسنجلا ةرشاعملل أيهنتل

 سارجأ قد ف أدبيو ..ةردامملا مامز كلمي يذلا نم

 ىقالت ةبسانمب ىلقلا لافتحالا ةماقإب نذإلا يطعيو «بحل ا

 ؟..داسجألاو حاورألا

 هنأل اًرظن ةردابملا قح هدحو كلمي يذلا وه لجرلا له

 نم ةأرملا ىدل ام هيدل سيلو قأرج رثكألاو .ةوهش ىرقألا

 «بابلا حتفي ىتح اهجوز ةفهلب رظتنت نأ ةأرملا ىلع لهو



 ا ؟قشعل | ةلود ميقيو

 N تناك ام اذإ اهتجاح لتقتو ءاهتبغر متكت نأ اهيلع له

 ؟ةجاحلا كلتل هبتنم ريغ وهو «ةجاح اهجوز يف اهل

 الكل لوفكم قح ةردابملا نأ ادذيج ىعن نأ بجي

 نود فرط هركتحي ال رمألا حابصملا ةءاضإو «نيجوزلا

 .ءاوس كلذ يف ةأرملاو لجرلاو «فرط

 يف لءاسنت یهو «ةأرملا هجو باتنت اهارأ ةريح ةمث نكل

 تلبج يتلا يترطفو «ةرشاعملا بلط نم ىنعنمي يئايح

 .ديرأ امب حيرصتلا نم ىنعنمت لجخلا ىلع

 مهف ؛لاجرلل ةحارصلا تقلخ :لوقأ ىتخأ كلو

 ا ا اا

 غ ةر و اجا 9 نک فک

 ..ءارغإلاو ..عنمتلاو ..لالدلا قلخ كلف

 لاجرلا دشا عرصم ناك كينيع بادهأ باتعأ ىلعو

 ..اسأبو ةوق

 نأ نودب نيئاشت ام اهنالخ نم نيلوقت ةيفخ ةوق كلل
 ..ةفش تنبل یٹبنت

x :ےس سم  
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 الو «(ناسل نم حصفأ فرط ا رل ْ
 .اهحيملت بلغي حيملت الو «ةأرملا فرط ىلع ولعي فرط /

 :نيلوألا نم رعاش لاق اًيدقو 0

 لباذ يفرطب تلان ٍةرظن مكو

 زوزهملا لبإاذلا لادي ال ام

 ةحئار ..مونلا ةفرغ هب نيحتفت حاتفم كدسج ليامت

 RR ةنيار ماعلا ورق ل a كل لع

 ..نيديرت ام مامأ قئاع فقت ةمواقم لك مطحب

 ..اه رخآ ال كتريخذو ..بضنت ال كتبعجو

 ..ةيانعب اهيتعضو ىتلا كتنيز ..ةقيقرلا ةتفاخلا كتاملك

 نقف غلا ل اعل

 ...ادبآ بيخت ال حيتافم اهلك

 نيقفتت دق تاملك كانه نأ كلذ ىلإ فيضأ نأ بحأ

 .!!مونلا ةفرغ ةرفشل رسلا ةملك ةباثمب نوكت كجوز عم اهيلع
 .مهبلطت يتلا ةأرملا نوقشعي لاجرلا نأ ارس كيفخأ الو

 ال كنآب ًالئاق كنهذ ىلع ددرتي دق رطاخ يقدصت ال
 نم راكنتسا ةرظن ةفاحم «ةرشاعملا يف كقح ىبلطت نأ بجي

Karim AI 5 1طو م © ١ e ر 
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 .!عابشإ ىلإ جاتحي مهلخادب رورغ نم ءزج ةمث كانه

 / عابشإ وه احيملت وأ ةحارص عامجلا كجوز نم كبلطو
7 

 ظ كنف ما رع قم اناعو وكلا كل

 حيتافملا مهأ نم يهف ءاهيلع دكؤأ ام اًمئاد ةمولعم كانه

 هب اهجوز حورو بلقو لقع حتفت نأ ةجوز لك عيطتست يتلا

 .هتلوجرب هرعشت يتلا ةجوزلا رحس ريسأ عقي جوزلا نأ يهو

 نيجوزلا الكل نأ لوقلا ةصالخ

 .مونلا ةفرغ حتفل ةصاخلا هحيتافم

 رثكألا ةأرملا حيتافم لظت نكل

 ..اًرثأ قمعألاو ..اًرحس

 .كلذ سكع انمهوت مغر

 هبتدأ
 ام اذإ بابلا قلغت نأ رذاح

 ئسسفطت دوأ تكيرش هحتف

 فرطلا اهءاضأ ام اذإ عومشلا

 ..رخآلا

 1 ببسیو هل ءاذيإ رخآلا فرطلا ةوعدل كتيبلت مدع

 دراوتب حمسيو كدهز ىلإ هعفدي دقو «هيلع رطيسي يسفن
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 '.هيلع ئيسلا ريثأتلاو هنهذ ىلع ةيبلسلا رطاوخلا |

 انم لك ىحضي نأو «ةريبك ةدوملا ةحاسم نوكت نأ دب ال

 رعاشملا نأو ةصاخ «هئاضرإو رخآلا فرطلا داعسإ ليبس يف

 .ةظحل يف لدتعي دق جازملاو لدبتت دق

 رخآلا فرطلا ضفر نم انكلمتي يذلا قيضلا نإ

 ام اذإ هكلمتي يذلا قيضلا سفن وه وه ةيسنجلا ةسرامملل

 أرطي يذلا جازملا ركعتو قنحلا رعاشمو «راودألا تسكعنا

 كلمتت انتادانل هضفرو ةبعادملا يف بيبحلا دهز دنع انيلع

 .انكلمتت امك يناثلا فرطلا .

 كنادجوب كراشو ..عومشلا ىفطت الو ..ةوعدلا درت الف

 .قشعلا ةيدأم ىلإ بحت نم بلق كاعد ام اذإ

 كركفو كنهنملا كدنسج كلذخو بعتلا كنبلغ اذإو

 .رربم «قيقر كباحسنا نوكي نأ لواحف «ةرم تاذ دودكملا

 .ادج ةقيض فورظ يفو

 ..ءاطعلا ىلع ةردقلا كلتمت تمد ام ىطعت نأ أتفت الو

 ”تاعرجإ 3033 03 0



 دولا ةظحل اهنولدابتيو قاشعلا اهنقتي «ةيملاع ةغل بحلل

 ةقر رثكأو ءانانح دشأ انتغل حبصت بحن امدنعو «مارغلاو

 كلمتي يذلا امو «فرحألل ثدحن يذلا امف ءألالدو

 ىلإ فولأم لك ليحت يتلا «ةيفخلا بحلا ىوق ىدحإ اهنإ
 لكل ائاونع ةشهدلاو فغشلا حبصيو «بيجاعأو بئارغ

 .ءيش 3

 «نيبحلا بارحمو قاشعلا ىنكس يه مونلا ةفرغ نألو

 .ةصاخ ةغل ..ةعئار ةديرف ةغل فرغلا لك نود اهل حبصأ

 .دسحلا عاقيإو «ةافشلا تامتمتو «نويعلا تاءاميإ اهيف لخدتت

 ءرخآلا فرطلا اضر ىدمب رعشي نأ فرط لك عيطتسيو

 ربع باتعلاو موللا لئاسر لبقتسيو هجوي نأ اًضيأ عيطتسيو

 .ةغئازلا قادحألاو ةراحلا سافنألا

 نيذلا كئلوأ مه ةداعس تاجوزلاو جاوزألا رثكأ

 ةيفطاع ةلمج ءانب ةقيرطو «قشعلا ةيدجبأ اونقتي نأ نوعيطتسي
 !!دحاو فرح الب



 ع ی ١ "دل 0 ا

 سافنألا اهلمخت يناعملا نكل «تاملكلا لمحي ناسللا معن 1

 رتو ىلع فزعي نأ ناسنإلا عاطتسا اذإف «ةعراستملا /

 جارحخإ يف اًبيبل نوكي نأ عاطتساو ءاقسانتم افزع ةيسنامورلا ا
 ا اندا كلن نون داق نوک كل هتاف تيرم اف 1

 .ةحارلاو ةوشنلا ةغبصب اهغيصو «ةداعسلا

 : ةئفاد ةداسو ىلع ةضفضف

 ةروتكدلا لوقت (بحت نم عم ا ثيق) اهباتك يف

 ةيالوب ةيسنجلا ةا Barbara 8 غنيلسيك ةرابرب

 «هسفن نمنحلا نم رثكأ ةراثإ لماع مالكلا) :اكريمأب اينروفيلاك

 ىلإ ثدحت لب ريرسلا ىلإ ينذخأت ال :لوقت سنجلا يف يتدعاقو

 «لايخلا بهليو «ةجوزلاو جوزلا ريثي مالكلاف ؛(ريرسلا نع

 .تابغرلا نع ريبعتلل ةماه ةليسوو

 تاجوزلا يكتشت ام اًريثك ىتلاو «ةيلعفلا ةلكشملا نكل

 نوسبني الو مونلا ةفرغ يف نوملكتي ال نهجاوزأ نأ اهنم

 هنأل ةريبك ةلكشم هذهو «ةيسنجلا ةرشاعملا لالخ ةفش تنبب

 رركن «نذألا وهو ةأرملا ىدل ماه يسنج وضع لطعت يلعب

 ءطقف ةيلسانتلا اهئاضعأ لالخ نم عتمتست ال ةأرملا نإ :ةيناث

 ىلع جوزلا هددري يذلا مالكلاو ءاهدسج لك ةطساوب لب

 مهألا حاتفملا وهو ..ةرشاعملا ةيلمع نمض لخدي اهنذأ

 .ةعتممو ةحجان ةرشاعمل

 Karim AI ذك )نت يأ هذ 0



 :سمخلا ثيدحلا ناكرأ

 :ةحراصملا ثيدح 1

 / يف يثك نافلتخم ةجوزلاو جوزلا نإ :انلق نأ قبس
 لكشب سنجلل رظني امهالك نأو «ةيسنجلا امهتعيبط

 فلتخت ةجوزلا دنع ةعتملا قرطو «هكيرش نع فلتخي
 ثيدحل ناك انه نم «جوزلا ىدل ةعتملا قرط نع
 نأ بجي ؛مونلا ةفرغ يف ةغلاب ةيمهأ ةحراصملا

 ءرخآلا فرطلا ةسرامت يف هدعسي امع انالك ثدحتي

 انلوصو «هغيستسي ال وأ هملؤي امع فطلب جرعيو
 ةحراصلا ىلع انئردق ىلع نفقوتم ةيسنجلا ةداعسلل
 ةفرغ يف ناكم لجخلل سيل ءانلخادب ام لاصيإو

 وأ ءتمص يف ةجوزلا بذعتت نأ لوبقم ريغو «مونلا
 ام لكل ءاود ةحراصملا .هردص يف هقنح جوزلا مظكي

 قع عاقب اش
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 عيجشتلاو ءانثلا بحي انلك «يرطف بلطم عيجشتلا

 0 مونلا ةفرغ يفو .هتعاربو هقوفت رهظت يتلا تاملكلاو
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 لغشي يذلاو جوزلل ةصاخ ةيمهأ رثكأ رمألا نوكي
 يف هحاجنو هتجوز عاتمإ يف هحاجن ىدم اًريثك هنهذ

 ‹فسؤم رمأ عيجشتلا يف ريطقتلا «ةيسنجلا ةيلسعلا

 ةجوزلا ىلع بجي ءاهدنع فقوتلا بجي ةاسأم هكرتو

 دقل ..مويلا اًعئار تنك مك :لثم لمج ملعت جوزلاو

 .قباسلا انئاقل راركت ىنمتأ «ةحرابلا انؤاقل يندعسأ

 «ةقطنملا هذه نم أدبي يفطاعلا روتفلا ضرم نإ

 .عيجشتلا تارابع بايغب رثاكتيو

 فرطلل ةغاستسم ريغ ةسراممب فارطألا دحأ موقي دق

 ردابي نأ اهيف عوقولا نكمي يتلا تايبلسلا نم «رخآلا

 فرصتلا اذه) وأ (اذه بحأ ال انأ) :الئاق كيرشلا

 تاملكلا هذهف ؛(اذه هركأ ينأ ملعت تنأ) وأ (ىيس

 ةديدش لعف ةدرب يتأت دقو ءطوسلاك ةيساق نوكن

 ريغنل ةفدلا ريدن فيك انملعي ةيباجيإلا ثيدح «ءوسلا

 لوقت نأ لثم ءاهديرن يتلا ةهجولا ىلإ ريسلا هاجتا

 ةركف يدنعو «عاتمتسالا ةياغ يف ىننإ ييبح) :ةجوزلا

 اًضيأ انأو ءاّدبأ لمت ال عئار تنأ) وأ «(ةعتم رمألا ديزت

 ىلإ بحلا ةليفس اًمئاد عفدن ةقيرطلا هذهب .(ديزملا يدنع

 .ريصاعأ وأ فصاوع الب ةيعيبطلا اهتهجو
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 تقو) :عامجلا تقو ىلع نوقلطي وميكسإلا

 اوفيضي يك شارفلل نوبهذي مهنإ .«كحمفلا

 ةعتملا نأ ملعتن نأ بجي «رخآ اًعئار اًدعب مهتايحل

 فولأم وهام اهيف مطحن يتلا ةليمجلا تاظحللا

 موقنو «كحضنو وهلنو بعلن لافطأ دوعنف ءانيدل

 يه مونلا ةفرغ نكل راقولل نابيط ناناكم عراشلاو
 دماج وه ام لك نم اهيف لختن نأ بجي ىتلا ةرئادلا

 اذه «قلطني نأ ديري لفط انم لك لخادب .بلصو

 .!ريغصلا اذه ررحن ىك ةيلاثم رثكألا ناكملا وه

 را

 «ةرهش ملاعلا تاغل رثكأ يه تارظنلا اًمئاد لظت

 ام ةداع نيبحملا نأ ةيملعلا تاساردلا تدكأ دقلو

 ىلإ ال .ثيدحلا ءانثأ مهضعب نويع ىلإ نورظني

 نأ ىلع كلذك نيدكؤم .دودخلاو ةافشلاو فونألا

 هيوتحت ام يف رحسلا لب رحسلا وه سبيل نينيعلا نول
 ىدمو «سيساحأو رعاشم نم قادحألاو نيعألا

 م ر رک مدمس
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 ىلع اهتردق لس
 ءانثأ ةصاخ ككيرش نويع ىلع قشاعلا يزيزع |

 لب «جزامتلاو براقتلاب روعش دلوي ةيسنجلا ةسرامملا

 نسال هاقاردقلا ثان وهن ضرتأ رنا ترق

 كاتكمب ىلا ةعئارلا لئاسولا ئدتحإ اهنإ يلا ١

 .كبحأ :لوق اهلالخ نم

 «ةعتملا نم ديزت ثيدحلل سمخلا عاونألا هذه

 كانه نأ ديب :ةجوزلاو جوزلل ةديدج اقافآ حتفتو

 :امهو امهيلإ هابتنالا بجي ناتراشإ

 :كتجهلل هبتنا 1

 انرثكأ نكل ءءاشي ام لوقي نأ عيطتسي انلك

 يذلا بولسألاب لوقي يذلا وه اًرحس
 ةفرغ مولا ةفرغ ءرخآلا كيرشلا هاوهب
 توصلا .تفاخلا مالكلاو «تاشوشولا

 قوسلا يف بولطمو ديج عفترملا

~Nنوكسلاو ءودهلاف مونلا ةفرغ يف » 

 .سمهلاك مالكو



 ١ تكتاملك عجار

 أ
 ١ ةفرغ يف ةحارصلا تغلب ىوتسم يأ ىلإف

 | ةجرادلا ةغللاب ةيسنجلا ءاضعألا ركذ «مونلا

 نوكي دق هنكل ءاعرش اًمارح نوكي ال دق

 تاملك لغ ناک نأ ب انوع جنين

 .امكنيب ةكرتشم

 ةعماج 2 نيبقارملا نم ةنجل ترجأ

 ١١ روص ىلع اصحف (روبأ نآ) 2 ناجشتيم

 ىلع اًماع ١5 امهجاوز ىلع ىضم ةجوزو اًجوز

 جوزلا ىدل هجولا تامسق نأ اودجوو ؛لقألا

 دعب ريبك دح ىلإ ةهباشتم ودبت ةجوزلاو
 .ةرشعلا نم تاونس

 ناليمي ةجوزلاو جوزلا نم الك نأ ببسلاو

 فتاة و ةر ت نإ انوع

 ةداعإ ىلع ةاكاحملا لمعت تقولا عمو .ارخآلا

 بسكي امم ديعاجتلاو هجولا تالضع ليكشت
 .!ةهباشتملا تامسقلا نم اًًريثك هجولا



 .نيجوزلا نيب ةحراصملاو راوحلا ةيمهأ ىلع مهقافتا ردق

 «ماتلا تمصلا نم ةلاح انمظعم كلمتي اذه مغرو

 .!ةحراصملاو راوحلل ببسم ريغلا ضفرلاو

 ام فافشتساو رخآلا مهف ىلع ةردقلا هيدل نأ نظي انلك

 يف هرفنيامو .عتمي ام ىلع فرعتن نلو «هتاجايتحا ىلإ اًدبأ

 .انتقالع

 انتقالع يف شهني يذلا ناطرسلا وه راوحلا بايغ
 انتقالع يف روقفلا سوريف راشتنا ىلع دعاسيو .ةيجوزلا

 انتقالع يف ةيميمحلاو ةعتملا ةجرد ىلإ لصن نل هريغبو «ةيسنجلا

 مةلا

 ثيدحلا نأ دقتعي هنأل ؛سنجلا نع ثدحتي ال لجرلا

 هنأو «ةرطيسلا تحت تسيل ةلأسملا نأ ينعي سنجلا نع

 تاعرج 1

1 
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 .هتجوز عاتمإ ىلع هتردق يف ام ءيش نم ككشتم با

 .الجخو ًءايح سنجلا نع ثدحتت ال ةأرملاو

 ||. رمأل يلوي نأ ةأرما وأ ناك الجر انم لك ىلع بجي

 امع ثدحتي «هتجاح حرشي نأ بجي «ةريبك ةيمهأ راوح ا

 تاملكلا نوكت نأ ةرورضلاب سيل «هدعسي ام لوقي «هلي

 ديري ام لوق يف هبولسأو ثيدحلا يف هتقيرط انم لكل «ةرشابم

 .ريثكلا ةيمهألا نم

 نع «هسفن نع ءرملا ثدحتي نأ نوحصني نوصتخملا

 لدابت ىلع دعاسي هنأب كلذ نيللعم «هلاق اميف هيأر لوقي

 .نيفرطلا نيب لضفأ مهفت ىلإ يدؤي امم تامولعملا

 يف نيزيمتم امئاد انلعجي اهتباجإب انتفرعم ةلئسأ ةدع كانه

 ؟ةيسنجلا ةسرامملاب عتمتست له

 ؟هلعفأ اميف رثكأ كبجعي يذلا ام

 ؟هلعفأ نأ ينديرت يذلا ام

 ؟ةسرامملا 2 كبجعي ال يذلا ام

 يك ڪتاحارتقاو كراكفأ يه ام

 8 ؟ اعاتمإ رثكأ ةسرامملا نوكت
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 ا ےس م م

 انم لكلف «ةغيصلا هذهب ةلئسألا نوكت نأ ةرورضلاب سيل ا

4 

/ 

 ىلع ةباجإلا ةفرعم نأ دهاشلا «هب ةصاخ تادرفمو ةقيرط

 .ةيمهألا غلاب رمأ ةلئسألا هذه

 ١

 سراميو ءاغصإلا عم أطخ لماعتي انمظعم فسألل «ءاغصإلاو

 .هرواحتو هكيرش ثيدح دنع ةيبلس تايكولس

 نودب ةعيرسلا ماكحألا رادصإو ةعطاقملا كلذ نم

 .دكأتلاو يورتلا

 لوقل رظناو ءةيلعاف رثكأ ءاغصإ بلطتي لاعفلا راوحلا

 را ااا
 : اديج اتصنم نوكت يك ةماهلا حئاصنلا ضعب كلتو

 لوألا رسلاوهاذه ..:!ءيش يأ لبق عامتسالا د

 «همهفت ىتح هل عمتست : ءككيرشل صالخإبو عمتست 7

 ايانث نيب نم تالزو تارثع هنم طقلت يكل ال

 .همهف يف بغرت تنأو عمتسا «هتاملك

 تاریک رک او فک ن ا
 «كحراوج لكب هل غصم كنأب هرعشيو .هلوقي امب

 7”تاعرجأ
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 .مهفلاو مامتهالا اهيف رهظي

 «ةرخصلاك نكت ال :كمامتها ىلع لدت تاراشإب مق

 بواجتت نأ لواحو «كهجو ىلع مامتهالا مسرا

 ىلع لدي الثم سأرلا زه «لماك لكشب هعم
 ا «معن ..معن :كلوق «هعم كلصاوت

 .لوقي الل كهابتنا ىلع لدت ظافلأ اهلك ؟هّللا ناحبس

 ام نأ ةطاسب لكب ىنعت هل كتعطاقمف :هعطاقت ال ®
 نا ر ا اردو نع هل

 فكيو تمصي نأ ةطاسب لكب ىنعتو «هلوقي نأ لبق

 ةرثرثلا نع

 هل لق «مالكلا نع فقوت اذإف تاما نادم

 .كريخيسف همالك ىهنأ دق ناك اذإف ...دعبو اًئسح

 نوكيس نيتلاحلا ينو ؛همالك لصاويسف نكي مل نإو

 .لوقي امم جعزنم ريغ كنأ احيرتسم

 ةطقن كانه تناك وأ ءرمأ كيلع سبتلا ام اذإ :هعجار و

 هبلاطت نأ نم ساب الف «ككيرش ثيدح يف ةضماغ

 نأ نم لضفأ اذهف «حيضوتلاو حرشلا نم ديزمب

 .يعو الب تصنت وأ. «مهف الب عمتست
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Se. 

eالو  

 درلا ليجأت كنكمي «ككيرش ىلع كدر لجعتست

 «ديج لكشب اهغيصتو كراكفأ عمجت ىتح ةنيعم ةدل

 ءوس يف كعقوي هنأل ؛درلا يف لاجعتسالا رذحاو

 .مهفلا

 هدعأو همالك صخل همالك نم ككيرش غرفي نأ دعب

 تنأ ء؟اذكو اذك كمالك نم مهفأ :هل لق :هيلع

 كباجأ نإو «؟كلذك سيلأ اذك لعفأ نأ نيديرت

 1-5 ا ا

 3 وأ كرظن ةهجو نم همالك رسفت الو :!!هناكم ت

 ال مهفتتسو ءردقأ همهفتس اذهب «هينيعب ىرتو «هناکم

 .لاق ام لاق

/ 
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 !؟سنجلا نع ملكتن ىتمو ..نيأ

 ناكملاو تقولا راتخن نأ دج ماه معن

 ثدحتلاو ؛ةحراصملاو راوحلل نيبسانملا

 نوكي نأ بجي ؛ةيسنجلا انتقالع نع

 تاعطاقم هيف سيل ءاًئداه ءاصاخ ناكملا

 .دحأ نم

¬ 5 ٩-0 90 



 «ثيدحلل أيهم ءرملا هيف نوكي تقو يأ وهف نامزلا امأ

 طغضك يجراخ ببس يأل ةئيس ةيسفنلا هتلاح نوكت الأو

 | | 7 . .هريغ وأ لمعلا

 7 ءاذه عقوتن نأ بجي «تالكشملا ضعبب يتأي دق راوحلاو

 رثكأ راوحلا تايباجيإ ءاذه بسب راوحلا يف دهزن الأ بجي انكل
 تالكشملاو تايبلسلا ضعب هتباش نإو ىتح دعت نأ نم

 E 1 231 ر Kat AU" و نو TE عيد
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 ش .قوقحلا ةاعارمو لدعلاف 4 فوُرْغَملاِب َنهِيَلَع يذلا شم نهو

 أ لصألا وه قوقحلاب ةبلاطملا لبق تابجاولا ءادأ ىلع صرحلاو

 ۱ .ةصاخ ةيسنجلا ةقالعلاو «ةلماك ةيجوزلا ةقالعلا يف

 7 نا نر يسخر للنار توم
 ا واق

 اهجوزل ةجوزلا ةباجتسا مدع نأ نيب دق مالسإلا معن

 باب نم سيل هنكل «هتکئالمو هللا بضغیو بحتسم ريغ رمأ

 انلق امكف ءلجرلا ةيسفنل مهفت وه ام ردقب «لجرلا زييمت

 ةيمهأ ىلإ ةي لوسرلا هبني اذل ةراثتسالا عيرس لجرلا

 ال يك اهجوز ةعاط مدع نم اهرذحيو «ةجوزلا نم ةباجتسالا

 .دومحم ريغ ابهذم ةوهشلا ران هب بهذت

 ىلع لهمتي نأ لجرلا بلاطي رخآ عضوم يف هنكل
 ىلإ لصت ىتح اهيلع لجعتي الأب هبلاطيو «عتمتست يك هتجوز

 .اهتذل ةمق

 الو هتجوز عماجي ال يذلا لجرلا يف ءاهقفلا ملكت دقلو

 :(ىلحا) يف مزح نبا لاقف ةرشاعملاو عامجلا نم اهقح اهيطعي

 الإو ءهتجوز يه يتلا هتأرما عماجي نأ لجرلا ىلع ضرفو
 .ىلاعت هلل صاع وهف

 نأ لجرلا ىلع بجي :(هاواتف) يف ةيميت نبا مامإلا لوقيو

 نم مظعأ «هيلع اهقح دكوأ نم وهو «فورعم اب هتجوز أطي
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 العلا رثكأ لنع هيلع بجاو اهؤطو) :اضيأ لاقو .اهماعطإ

 عم لماعت يأ نأ ضفريو ركنتسيو نجهتسي ةي انلوسر
 ال) للك لوقيف «يفطاعلا هدوجو يغلتو ءاهنيهت ةغيصب ةأرملا 1

 . "ويلا رخآ يف اَهْعماَجُي مث دْبعْلا دلج هرم ْمُكْدَحَأ ُدلْجَي ١

 نم اننيد يف هل سيلو ءفسألل مويلا ثدحي اذه نإ

 .هللا قوقحل عيضمو مثآ هلعفي نمو «لصأ

 لجرلا نأو «لدعلا وه ةيسنجلا ةقالعلا يف لصألاو

 .امثآ هللا دنع ناك الإو اهقح هتجوزل ىطعي نأب بلاطم

 ثيداحألا نم فرط لك يعدتسي نأ ةءورملا نم سيلو

 وه تابجاو نع ىضاغتيو هقوقح هب دكؤيو «هبناج يوقي ام
 ا بلاط

 ظفاحت إلو مالسإلا اهمرك امك دحأ ةجوزلا مركي مل

 مهفتي ملو ,مالسإلا مظنو ةعيرش الإ مظن الو ةعيرش اهيلع

 .مالسإلا اهمهفت امك اهفطاوع للحيو اهجايتحا دحأ
 ..ميركت اذه دعبوأ ..راضتحالا دنع لوسرلا ةيصو يه ةأرملا

 مدعو «هلوسرو هلل باضغإو ةرعمو بيع ةأرملا ملظو

 .ةمايقلا موي جوزلا هنع بساحيس يذلا ملظلا نم اهقوقح اهئاطعإ

 .ةلاسرلا رصع يف ةأرملا ريرحت « ةقش وبأ ميلحلا دبع(١)
 (tA*0). يراخبلا هاور(۲)



 «ةميلس ةرطف بحاص لك ىدل ةصاخ ةيسدق مونلا ةفرغل

 نع لأسي نأ لبق ةرم فلأ ركفي ءالقعلا نم ريثك نأ ىتح

 ةرشاعملاب قلعتت اهلحل ىعسي ةلكشم وأ «هتفرعم ديري عوضوم
 ٠ ا

 انم ءرملا فقثي نأ ةيمهأ ىلع ديكأتلل ىعسن انك نإو

 عم ةيحص ةقالع ةماقإ لجأ نم هنيعي ام فرعيو «هسفن

 «رارسألا رشنب رمألا قلعتي امنيح فقوتن اننأ الإ «هكيرش
 هنع حاصفإلا يغبني ال امع راتسلا فشكو

 ال ,نيجوزلا الكل قح ةيسنجلا ةرشاعملاف

 الو ءاهتفرعم الو ءاهيلع عالطالا دحأل زوجي

 وأ ؛هئاقدصأل جوزلا اهنع ملكتي نأ كلذك زوجي

 برقأ ىتح وأ ءاهتاقيدص ىلع ةجوزلا اهرشنت

 ام ةلكشم دوجو ةلاح 2 الإ مهللا ءامهيلإ سانلا

 .ددحم لكشيو نمتؤم صصختم اهيف راشتسي
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 مامأ عامجلا نأش هنأش ةيسنجلا ةقالعلا ليصافت رشن نإ

 مارتحا لك مدهيو «ةكربلا بهذيو «جاوزلا رمدي ءزافلت ةشاش

 نم ريذحتلا ىلع مالسإلا صرح دقلو «نيجوزلا نيب عمجي
 :ا هللا لوسر لوقي ءرمألا اذه يف نيملسملا نم دحأ عقي نأ 1

 ىلإ يضفي لجرلا «ةمايقلا موي ةلزتم ىلاعت هللا دنع سانلا رش نم نإ»

 ..«اهرس رشدي مث .هيلإ يضفتو  اهعماجي :يأ  هتأرما

 رشأ هنأب مونلا ةفرغ رارسأ فشاك فصي يب لوسرلا

 بولقلا اهنم ذيعتست ةلزنمب ريشبت وهو «ةمايقلا موي سانلا

 .هللا يقتي بلق لك اهفنأيو ءةنمؤملا

 «مظعأ فيوختلاو ءوسأ هيبشتلا نوكي رخآ ثيدح ينو
 هللا لوي دنع ا اها نير ت ءاصبأ ا لاو

 ام لوقي ًالجر لعلا لي لاقف .دوعق ءاسنلاو لاجرلاو هلك

 9 موقلا مرأف !؟اهجوز عم تلعف امب ربخت ةأرما لعلو «هلهأب لعفي

 نهنإ هللا لوسر اي هللاو يإ :تلقف - اوبيجي ملو اوتكس :يأ

 ناطيشلا لثم كلذ امنإف ءاولعفت الف :لاق «نولعفيل مهنإو «نلعفيل

 ."”«نورظني سانلاو اهيشغف قيرط يف ةناطيش يقل

 نيذللا ةأرملاو لجرلا ةا هللا لوسر هيبشت ناك انه

 نم ديزي «ةناطيشلا وأ ناطيشلاك امهنأب عامجلا رارسأ نايشفي

ES 
 .دمحأ هاور قفز



 ی ی ا 63 ا E Te صنت ويح
 بيحس يما 00

 | نينمؤملا تويب رارسأ نوكت نأ نم هلوسرو هللا ةهارك مجح
 أ, 2 ردنتلاب مهتاسلج يف سانلا اهوانتيو ءةنسلألا اهكولت ةعئاش

 / 2 ةجوزلاو جوزلا ىلع بجيف
 ؛مونلا ةفرغ رارسأ رشن نم ردحلا
 ةاهايملل رشنلا اذه ناك ءاوس

 ام غارفإو ىوكشلل وأ ؛ةرخافملاو
 .ردصلا 2

 اج ماي 5 wm قف | © له انو 2 1 تاع
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 ةيمست ىلع سانلا حلطصا دقلو «ةمج دئاوف ةضايرلل

 ء(يضاير) مهمسج نأب ةميلسلا ةحيحصلا ماسجألا باحصأ

 ..دلعصملاف «ةيهافرلا لبس هيف تبلغت نمز يفاننآ ديب

 ةكرحلا نيبو انم ريثك نيب لاح فيكملا بتكملاو ..ةرايسلاو

 ةلاحو «لمعلا ةماود كلذ ىلإ فضأ .يندبلا طاشنلاو

 .سانلا ايند دوست ىتلا قانتخالا

 نيرامتلا ةسرامت يف اندهز نأ كردن نأ بجي اننكل

 «ةيندبلا ضارمإلا نم ريثكب انتباصإ رطاخ نم ديزي ةيضايرلا

 .اضيأ ةيسنجلاو كلذ ىلإ فضأ

 ةحص يف كلعجت ىتلا لماوعلا مهأ دحأ ةضايرلا معن

 .ةعئار ةيسنج

 كمسج ناك «رثكأ ةضاير تسرام املكف

 كتبانضإ ةت تناك املكو «هلسففا كت ضوء طشنأ

 .الاجو ةعور رثكأ يسنجلا كطاشن ناكو «لقأ ضارمألاب
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 نم ةعومجم ىلع ا اينروفيلاك ةعماج تماق

 ١ نأ ةنيعلا تلاق ةيضايرلا نيرامتلا نم رهشأ 4 دعبو «لاجرلا
 af اًبيرقت تداز دق مهيدل ةيسنجلا ةقالعلا ةسرامم ةبسن

 / 7١/. ةبسنب داز ةوشنلا ىلإ مهتاجوز لوصو ةبسنو

 لئاسلا لعجت نيرامتلا هذه نأ تتبثأ ةساردلا سفن

 .ةحصو ةوق رثكأ يونملا

 ءاوس يضاير ريغلا مسجلا نأ ةهادب مولعملا نم هنأ امك

 لب «نيفرطلا الك ةيسفن ىلع بلسلاب رثؤي ةأرملا وأ لجرلا نم
 «شركلا بحاص جوزلاف «هسفن يف فرط لك ةقث نم عزعزيو
 نل يسنجلاو يفطاعلا مهفقوم «تالهرتلا تاذ ةجوزلاو

 .قوشمملا مسجلا بحاص اهب عتمتي يتلا ةوقلا سفنب نوكي
 تابجوللو «ةيهافرلل ملستسن اننأ ىربكلا ةلكشلملا

 ريغ لكشب انيلع رثؤي ىتلاو ةريطخلا رارضألا تاذ ةعيرسلا

 امن ةضايرلا عاونأ نم عون يأ ةسرامم نع دهزنو «يداع

 مكحت ىتلاو ءةيدسجلا تالكشملا نم ةرئادب نيرصلحم انلعجي

 .انتايح ىلع اهتضبق

 يتزيزع ؛جوزلا يزيزع نآلا نم

 «يضاير جمانرب لمع 4 أدبا ةجوزلا
 دق عوبسألا 2 مايأ ٣ ةدمل ةعاس فصن

 .ًادتبا ةيفاك نوكت
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 .ةيندبلا ةضايرلا ناولأ نم عاطتسملا 1

 ةلفان نمو ءاهب حصنيو ادج ةديفم كبوريألا نيرامت /

 ةيبطلا تاريذحتلا يه ترثك «نيخدتلا نم كرذحأ نأ لوقلا ١

 يف ككشي لقاع ةمث كانه نأ دقتعأ الو «نيخدتلاب قلعتت ىتلا

 .ماع لكشب مسجلا ىلع هتايبلسو نيخدتلا ةروطخ

 ال نأ اهلوأ ءانه اه اهيلع دكؤن ةحيصن نم رثكأ كانه

 اذه رثأ نم «ةمسد ةلكأ دعب وأ «عئاج تنأو سنجلا سرامت

 مدعب كحصنأ كلذك ءرهظلا يف ملأو داهجإلاب كتباصإ رمألا

 «قاهرإلا نم ةلاحب اًباصم وأ اًبعتم نوكت امنيح سنجل ةسرامت

 اف ةت ةيجازلا كاع نورك امثيح كلذ نإ: كفا

 ذالملا داجيإ يف تأطخأ دق نوكت امبرف ءسنجلا ةسرامل برهت

 .بسانملا



 دعتال

 اهنم ةريثك دئاوف سنجلل نأب اوركذ ةعيرشلا ءاملع

 ةنس قيقحتو «لالحلاب ةوهشلا ليصحتو «ةيرذلا باجنإ

 .جوارتلا

 ةثيدحلا تايئاصحإلا انيلع جرخت نأ عتمملا نكل

 ةيسفنو ةيحص ةددجتم دئاوف سنجلل نأ دكؤتل
 :ركذن ةيسنجلا ةسرامملا زونك نمو ؛ةيعامتجاو

 :(رفوتسيرك زيفلا) ةروتكدلا ةيناطيربلا ةثحابلا لوقت 1

 دح ىلإو مهست ةيفطاعلاو ةيسنجلا تالكشملا نإ

 ءردصلا مالآو «ةدعملا ةحرقب لجرلا ةباصإ يف ءديعب

 ةباصإلا ىلإ يدؤت امك «مدلا طغض عافتراو

 «ةيدعملا ضارمألا ةفواقم فعضو «باتتكالاب

ENS EEE 

 .لوألا دلجلا / ةحرفلا ةلجم(١)



 ةيسنجلا ةرشاعملا نأ ةديدع ثاحبأ 5507 2

 كلذك ءرمعلا ليطتو قلقلاو داهجإلا نم ففخت
 نم راحتنالا ىلع نيمدقملا نأ ثاحبألا تظحال
 نئابز نإف كلذك «نيجوزتملا نم رشثكأ بازعلا

 جاوزلاف.تاقلطملاو سناوعلاب رخزت ةيسفنلا تادايعلا
 الجر ءرملا هب دجنتسي يذلا نمآلا أجلملا وه لظي
 مايألا تابلقتو «ةايحلا طوغض نم ةأرما وأ ناك

 ال جاوزلا همدقي يذلا يسفنلا معدلاو «يلايللاو'

 يتاوللا ءاسنلا نم ٠ نأ ىلع ثاحبألا تدكأ امك 3ك

 لكشب مهجاوزأ نهرشاعيو ةيحص ةيسنج ةأيحب نعتمتي
 مظتنت ال اميف ءةيرهشلا ةرودلا نهيدل مظننت «مظتنم
 طيسب لكشب سنجلا نسرامي يئاللا ءاسنلا ىدل ةرودلا '

 .ةيسفنلا نهتلاح رارقتسا ىلع رثؤي امن «ليلق وأ 1

 لوتسيرب ةعماج يف ادعأ نيلصفنم نيثحب نر 4#

 يف (ادنلريأ لامش) تسافلب ةعماجو (ايناطيرب) ٠
 ىلإ نولصي نيذلا لاجرلا ناب ةريخألا تاونسلا

 عوبسألا يف (عامجلا تازه) ةيسنج تاوشن ثالث

 تاطلجلا وأ بلقلا ضارمأب مهتوم رطخ نم نوللقي
 .ةثاملاب ٠١ ةبسنب ةيغامدلا -



aE ا ا ١ 

 ةماقإ دعبف .مشلا ةساح نسحت ةيسنجلا تاطاشنلا ف

 نيثكلوربلا نومره جاتنإ ةبسن ديزت ةيسنجلا تاقالعلا
 وتلا كار ر ف و مسجلا يف

 يف ةديدج ايالخ جاتنإ ىلع غامدلا ثحي يذلا رمألا

 اذه نأب نوثحابلا دقتعيو .غامدلا يف مشلا زكارم

 ةوهشلا ةدايزو ساوحلا نيسحت ىلإ فدهي ماظنلا
 .ةيسنجلا

 , ,ةبسن عفترت ليلقب ةيسنجلا ةوشنلا ىلإ لوصولا لبق 6

  تارم سمخ ىتح مسجلا يف نيسوتوسكيإلا نومره

 نيفرودنإلا يتدامل ريبك زارفإ ثودح ىلإ يدؤي

 لماوعلا لك يفخت داوملا هذه «غامدلا ف نيلفلكتإلاو

 , يفصنلا عادصلاو لصافملا مالآو ءعادصلل ةببسملا

 .فيفخلا بائتكالاو

ضفخ نإ ؟عادصلا جالع يف كلذ حجني فيكو
 

 لاصتالا يلت يتلا تاعاسلا لالخ رتوتلا لدعم

 ”ةشمكتملا ةيومدلا ةيعوألا عيسوت يف دعاست ىسنجلا

 ٠ ىلإ يدؤت اهنإف بابسألا هذه سفنلو .عادصلل

 ىمح لثم ةفلتخملا تايساسحلاو وبرلا عضو نيسحت

Karim AÎİ' Shazley عود 
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 يلا وجت ىف عمم جر رق
 ندا و

 (فيرخلاو /

 نومره ةبسن نم سنجلا ديزي ءءاسنلا ىدلو 7 |

 ىلع دعاسي نأ هنأش نمو مسجلا يف نيجورتسإلا
 سنجلا نأ امك .ةيرهشلا ةرودلا لبق ام مالآ فيفخت

 تالضع) جرشلا ةحتف تالضعب انمكحت نم نسحب

 تالضعلاب ديجلا مكحتلا ناف لباقملابو .(جارخإلا
 .يسنجلا لاصتالا نم نسحي ةيجرشلا

 نوكي نأ هنأش نمو ئدهم سنجل نأب ثاحبألا ديفت 7

 .ةئدهملا ةيودألا نم ةيلاعف رثكأ

 ةيالو يف سكليو ةعماج يف نوثحابلا جتنتسا دقو 3
 نيذلا لاجرلاو ءاسنلا نأ ةدحتملا تايالولا يف اينفلسنب

 ؛لقألا ىلع عوبسألا يف نيترم اًيسنج ًالاصتا نوميقي
 ّنأل كلذو «حشرلاو ازنولفنألا دض ةناصح رثكأ

 لدعملا نم ةئاملاب ٠٠ب ىلعأ ةبسن ىلع يوتحت مهماسجأ
 .(يآ يعانملا نيلبولغلا» ىعدت يتلا ةداضملا ماسجألا نم

 ريغ ةبسن ىلع ركذلا ىدل يونملا لئاسلا يوتحي 9
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 هج ا ا نضل و ا دما دحر منحت ايم طنب اد
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 لوتسيرب ةعماج نم يليب ريلك ةروتكدلا تماق 11

 يرثت ىتلا حابصلا ةلبق نع ثدحتت ةدع ثاحبأ كانهو

 ةراضنو ةحص نم ديزت يتلا ةلدابتلا ناضحألاو «ءرملا ةداعس

 .نيجوزلا نيب كيلدتلاو تاسمللاو ءمسجلا

 تاتا ةيفطاخلا اطا. كند ناجع الر

 نع ريبعتلاب اه حمسيو قلطت امدنع انم ءرملا لخادب ةدوجوملا

 ةينامسجلا ءرملا ةلاح ىلع سكعني ام «سفنلا حيرت اهسفن

 ااو لاو

 غبصت ةيحصلا ةيسنجلا ةرشاعملاو

 ةفرغ 2 ةداعسلاف «ةداعسلاب ءرملا ةايح

 سكعنت يدسجلا ءاقتلالا لاح مونلا

 حصي سكعلاو ءاهلك ءرملا ةايح ىلع

 2 تالكشم هيدل يذلا ءرملاف انهاه

 , نم تايون هبيصت ةيسنجلا ةقالعلا

 ةيجازم ةلاح هباتنتو ءقلقلا قيضلا

 .هتىس

5 Karim أ Shazlev عيد 



 الكل اًعتمم امسح زرفي يذلا وه ةيسنجلا ةقالعلاب مامتهالا 1

 .ةيدسجو ةيسفن ةحصو ةحار مه ببسي امن «نيفرطلا ا

 دلوي عتمم سنج) ةكبرملا ةلداعملا خف يف عقن ام اًريثك نحن
 نأ ةقيقحلاو (؟عتممب سنج دلوت ةديعس ةأيح مأ «ةديعس ةايح

 .لحلا ىه ةقداصلا ةبغرلا

 تاظحللا رامثككسا يفو .تالكشملا ةجلاعم يف ةبغرلا
 ةرشاعملا تاظحلل ةياعرو مامتهاب لماعتلا يفو .ةليمحلا

 لا
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 «ةقراخلا تالكألا نع ثدحتت ىتلا بتكلا يه ةريثك

 اذهل يطعي «ةيسنجلا انتايح ىلإ ا ديعت ىتلا تاطلخلاو

 قرشلا يف ةصاخ  مئادلا ناسنإلا فغش 5 عوضولملا

 .يسنجلا اهرثأو «ةمعطألا عاونأب - طسوألا

 يحصلا لكألا نأ رمألا اذه يف ةيهيدبلاو ىلوألا ةدعاقلا

 اهيف فارسإ ال يتلا ةلدتعملا ةيئاذغلا مظنلاو «ديفم يعيبطلا

 ىلعو «ةماع ناسنإلا مسج ىلع بيط رثأ اه نامرح الو

 .ةصاخ ةيسنجلا هتقالع

 ةيئاذغ تايكولس دمتعي يذلا ناسنإلا نأ ىنعمب

 وه ةئطاخلا تاداعلاو ةراضلا ةيذغألا نع دعتبيو «ةحيحص

 يسنجلا عفادلا نإ ثيح .ةبيط ةيسنج ةقالع ةماقإ ىلع ردقألا

 نم هتوق دمتسي لب «دسجلا نع ًالزعنم لمعي ال يزيرغلا
 .هلوانتن يذلا ءاذغلا

 ةديفم ةمعطأ كانه نأ ةقيقح لافغإ اننكمي ال اذه قوف

 هجوت اهنكل «ةقراخ ةيذغأ تسيل .اهتسراممو ةيسنجلا ةبغرلل
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ae |نينا نقلا ةةشوة  

 ةرشابم ةقالع ةمث كانه نأ ةقيقح ىلع دمتعت ةيسنجلا ةبغرلل //

 د هنا ركشلا اة ديك او لوح نونو ةيئاذقلا فارما نب
 Phenylalanine» نينالالينيفلا نم ةريبك ةيمك ىلع يوتحت |

 ةدام زارفإ نم ديزت يتلا ةينيمألا ضماوحلا نم عون وهو
 اندعاست يتلا ةداملا يهو مسجلا يف 8300:ما118 نيفو كالا

 لكشت يلاتلابو طابحإلا تالاح عنمو ملألا فيفخت ىلع

 .ةبغرلاو جازملا نيسحت ىلع دعاسي الماع

 ةردفلا ةدوقتل

 لاجرلا دنع ةيسنجلا

 | مقر ةفصو
 لحنلا تاكلم ءاذغ ةريغص ةقعلم عبر

 لحن لسع ةريغص ةقعلم +

 ةنوحطم ةكرلا ةبح ةريغص ةقعلم +

 جيس اج ةردوب ةريغص ةقعلم فصن +

 اًيموي راطفإلا لبف.برشيو ءام بوك يف باذي

 248 7”تاعرجأ
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 ۲ مقر ةفصو

 .ةنوحطم ةكربلا ةبح ةريبك ةقعلم ١

 .اًيموي راطفإلا لبق ةريبك ةقعلم هنم ذخؤيو طلخي

 :ةيسنجلا ةردقلا نم ديزن ةمعطأ
 .اًيموي مسمسلاو ريجرجلا لكأ يلع ةبظاوملا ©

 .ةيسنجلا ةردقلا ةيوقت يف اًريثك ديفي :موثلا ©

 نيماتيف ىلع هئاوتحال باصخإلا ءاضعأ يوقي :زوملا ©
 .ضه

 .ةيسنجلا ةقاطلل وقمك مدختسي :ليبجنزلا ©

 تانومره ىلع (ءادوسلا ةبحلا) يوتحت :ةكربلا ةبح ©

 .ةبصخمو ةطشنمو ةيوق ةيسنج

 ايالخل لضفملا ءاذغلا وهو ءروفسوفلاب ينغ :رمتلا ويح

 كاهنإلاب نيباصملل ديفمو «ةيلسانتلا ايالخلاو غامدلا

 ىسنجلا

 ءاضعألاو ىلكلل ىفدم ةبلحلا روذب ىلغم :ةبلحلا ©

 لخاد وأ ةقيدح ةيأ يف هتعارز نكمي تابن :نيعصقلا ©

 ْ | تاعرجأأ
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 .هروذبو هنهدو هقاروأ مدختست .(ةيمرملا» هبشيو لزنملا

 ةيسنجلا ةردقلا لكاشم جالعب قلعتي رشابملا همادختساو

 دنعو نييكيرمألا نيب ةرثكب رشتنم وهو لجرلا دنع
 .ملاعلا ناكس مظعم

 .ةيسنجلا ةردقلا ةيوقت يف عئار ريثأت هل :سانانألا

 محللاب خوبطملا وأ لخلا هيلإ فاضملا اصوصخ :لصبلا

 نكميو) تعطقنا اذإ اهديعيو ةيسنجلا ةوهشلا نم ديزي

 نبلا وأ عانعنلا غضمب مفلاب لصبلا ةحئار نم صلختلا

 .(سنودقبلا قورع وأ

 ةيوقت يف ديفت ةيرحبلا راحم او يربمجلاو كامسألا

 .ةيسنجلا ةردقلا

 .ىسنجلا

 ناجنف ىلإ عانعنلا قاروأ نم مج ٠١ ةفاضإب عانعنلا

 .ءام

 عم وأ ةئين تلكأ اذإ .سفركلا قاروأو روذج :سفركلا
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 .ةيسنجلا ةوقلل ةميظع ةهبنم تناك لسعلا عم فوشرخل ا

 ا, نكلو يوق يسنج هبنم (نيتسيريملا) بيطلا زوج تيز ©
 .مئاد يسنج فعض ىلإ يدؤي هلامعتسا نامدإ

 ام «ةيونملا ةلصيوحلا نزو نم ديزي توتلا قرو :توتلا ©

 اًيركذ اًينومره اًريثأت هل نأ ينعي

 .ينملا يف ديزي ربونصلا :ربونصلا 6

 .تايوقملا نم يربمجلاو ازوكاتسالاو ايروباكلا لكأ ©

 اجلا

 ةيلسانتلا ءاضعألا يف ماروألا تبشلا جلاعي :تبشلا ©

 .بوبحلا يلغمب اهديمكتب

 ةقاطلا ةيوقتل ديفم لسعلاب ىلحملا ياشلاك ءابدنملا برش ©

 'طشنم لسعلاو سفركلاب رزجلا ريصع :سفركلاو رزجلا ©

 ءارضخلا رزجلا شورع عطقت نأب حصني كلذك .يسنج

 لسع ةقعلمو تاضيب ثالث عم طالخلا يف برضت مث

 .برشيو

 يف ةياغ هنإف لسعلاب ىلحملا قونلا نبل برشي :قونلا نبل ©

 .ةوقلا

 مس ١ م2
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 ةجلاعم يف راهزألا بلحتسم لمعتسي :قئادحلا نويرذآ

 ىلع هئاوتحال كلذو «روكذلا دنع ىسنحلا فعضلا

 تيزب جزم اذإ ةصاخ يسنج جيهم دوعلا تيز :دوعلا

 .نامرهكلا

 ةجلاعمل ءارضخلا زوجلا ةرشق ةغبص مدختست :زوجلا

 ةغبصلا لمعتو ءروكذلا دنع ةيسنجلا ةردقلا فعض

 ىلإ (240) زكرملا لوحكلا نم ”مس ٠١١ ةفاضإب

 ةمكحم ةجاجز يف رضخألا زوجلا رشق نم اًمارج نيرشع

 عم سمشلا يف نيعوبسأ ةدمل ةجاجزلا عضوو «دسلا

 نم ىطعيو «لامعتسالل اهظفحو اهتيفصتو اًيموي اهضخ
 ركسلا نم ةعطق ىلع طقف ءاسملا يف طقن سمح ةغبصلا

 ةدمل كلذ ىلع رمتسيو «ءاملا نم ريغص ناجنف يف وأ

 .روهش ةعضب
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 !!؟...ةحئار بحلل لهو

 «ديرف قبعو ةشعنم

 نمسك ابوح عزاز
 .حورلاو

 اًيملع اهتابثإ مت ءةديطو سنجلاو مشلا ةساح نيب ةقالعلا
 للحتو لبقتست يتلا ةيغامدلا ةقطنملا نأ تابثإ مت امنيح

 ةلوئسملا ةقطنملا برق ةدوجوم «مشلا صف ةامسملاو حئاورلا

 تابغرلاو راكفألا ىلإ ةفاضإلاب «تالاعفنالاو رعاشملا نع

 لا

 لوح ثاحبألا ةسسؤم يف ثحابلا شريه نآلا فشتكا دقو

 ضعب نأ تانيعستلا فصتنم وغاكيش يف قوذلاو مشلاب جالعلا

 لاجر ىلع هبراجتب ماق دقو «مدلا ناليس نم ديزت حئاورلا
 حئاور كانه نأ ينعي ام .ةلس 4 نيب مهرامعأ حوارتت

 .!انقيض ريثت ةثلاثو عادصلاب انبيصت ىرخأو «ءاخرتسالل يدؤت
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 عمار المات ةركاذلا رک
 يتسردم ىلإ يباهذ ءانثأ ارارم اهقشنتسأ تنك ىتلاو لاقتربلا روهز

 چ اهقشنتسأ نأ امو «تايركذلا هذه نم ءزج تحبصأ ةيئادتبالا

 .ةميدقلا ةليمجلا مايألا كلت ىلإ ةركاذلا راطقب دوعأ

 يتلا حئاورلا نم ضعب هتايركذ قودنص يف هيدل انم لکو

 و هلع وو نفت

 روطعلا ضعب نيب ام طبر روطعلا لاج يف نيصصختملا ضعب

 كيلا ةروض تلا الف وخلا كلذ وف لا ةزاقالا ني

 روخبلا لعاشم هلوحو ةيريرح ةدئاسو ىلع ئكتي وهو رايرهش
 ا كدب ر ابرق ا ان ةيرككلا ناما اح

 ليحجيو ءاعئار اًدعب سنجلل يطعي روخبلا نأ ةمولعم ىلإ ةيلابخلا
 عاونأ ءسنجلا ةسراممل عورأ اًناكمو «ةعتملل ةحاس ىلإ مونلا ةفرغ

 وه اهلضفأ لظي نكلو ؛عيمجلل ةبسانم اهراعسأو ةريثك روخبلا

 عونلا نم وأ دوعلا نم روخبلا ناك ءاوس مومعلا ىلع «دوعلا
 .اديرفو اًعئار نوكيس ريثأتلا نأ الإ ضيخرلا

 تبثت يتلا كلت ةصاخ «ةزيمتم ةناكم روطعللف كلذك .

 هنسحتسي رطع عضو ءاهل رخآلا فرطلا ليم فرط لكل
 كتبغرب هرعشتو «هنانتماو «ةيسنجلا هتبغر نم ديزي ككيرش

 يذلا رطعلا نأ كلذ ىلإ فضأ «هداعسإ يف ةقداصلا

 تاظحللا كلتل ىركذ حبصيس هعضو ىلع نوموادتس

 .دعب اميف ةميمحلا ةليمجلا

 ° PKA عند م
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  10 2 VOSSأل 1

 نايوذو ..نيتفاقث ءاقتلا جاوزلا
 لك نيلقع جازتماو ..نيتراضح

 ؛هراكفأو ء«هیراجت هل امهنم

 ...هتيؤرو

 لماوع ىلإ ءاقتلألا اذه جاتحي

 تاحورطأو راكفأ نم ءةدعاسم

 يركفلا محالتلا اذه يوقتو يرث

 ..يفطاعلاو

 يف هفعست لولح ىلإ كلذك جاتحيو

 ...رفانتلاو ةدشلا تالاح

26 
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 !!..بحلا راطق بكري

 ةيشخ فلألا ةرملل هبئاقح ىلإ رظنلا ديعي «ةركذتلا عطقي

 لكأت ىهو ةعاسلا براقع بقاري ءاًئيش ىسن دق نوكي نأ

 نم لوأ انك دعوملا اند ام اذإ ىتح «بيهر ءطب يف تقولا

 برق ةنلعم ةرفاصلا عامس بقرن فيصرلا ىلع فقي

 وأ اذه فتكب مدصن نأ انمهي ال ءةعرس يف قيرطلا عطقن

 .!راذتعالل يفكت مفلاب تامتمعت «كاذ مصعم

 انعضو امدعب اندعاقم ىلع سلجن نآلا اننأ مهملا

 .اف صصخملا ناكملا يف بئاقحلا

 ةيشخ هبحاص يذلا رتوتلا ءارج نم هدسج بعادي لسكلاو
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 رال رح ا[ لتتم. يترن قا ت رخألا نفعا |
 اترو انهي نك ةيدعاضتلا 1

 . عفتري «نفسلا يهت يهتشت ال اب يتأت ام ابلاغ حايرلا نألو

 راطقلا نأ فسأ يف ًالئاق قئاسلا توص عمسنل ربكملا توص

 ءازجأ نأ ةطحلا يف نولماعلا فشتكا امدعب ةكرحلا عيطتسي ال

 اهب سيل ىرخأ ءازجأو ءاهنابضق تقرس دق قيرطلا نم ةريبك
 نم نابضق اهيف عضوي مل ىرخأو «دحاو بيضق الإ

 .طخسلاب ةداعسلاو .نزحلاب حرفلا رعاشم لدبتت انهو

 ..سأيلاب لمألاو «خارصلاب تاكحضلاو «فوخل اب نامألاو

 تاكحضلا توص اًدراط حاونلاو ءاكبلا توص عفتريو

 ..تاظحل ذنم راطقلا ىلع رطيست تناك ىتلا تاهقهقلاو

 يف راطقلا باكر نم ريثك هيف قرغي يذلا تقولا يلو
 ًايهتو ءةمدصلا نم ىفاعت دق رخآ قيرف ىرن «مهمالآو مهنزح

 ..ةمزألا روبعل دادعتسالاو ند ل

 ىا ا نيسوف باق ا e ا 0

 ..فدهلا وحن قالطنالا نم

 ثدح «ةقشمو بعت يف طبهتو اولعت مهرودصو «مههابج



E9عم اة دك  fFانك دك ¥  

 ةلمنأ ديق كرحتي نل هنأ راطقلا دئاق نلعأ دقف ..بيرغ ءىش

 انكاس اوكرحي مل يذلا نييبلسلا تابرعلا نم طبهي نأ لبق

 ..ةرسحلاو ءاكبلاو عومدلا بكسب اوفتكاو

 7". ليم وتنال هدم ال يطا ياس را نانو

 هقرع نم ةلحرلا نمث عفدو «نابضقلا أيهو «قيرطلا هيديب

 دهج نودب ةلحرلا عطقي نأ ديري نم لك ىلعو ..هدهجو

 نمث الب ىتأتي بحلا نأ نظ نم «ىرخأ ةباد يطتمي نأ بعتو

 قمحأ وهف ةيناجم بحلا ةلحر نأ لاق نمو «عودخم وهف

 الب ةحار الو ءءاطع الب ةداعس الو «نمث الب بح ال «!نوتفم

 (....دهج

 اقاشراطقلا قلطناو

 نم عومج هءارو اًفلخم ؛هقيرط

 ىتح اولاز ال يذلا نيكاسملا

 ىرخأ ةلحرراظتنا 2 مويلا

 ىلإمهلقتاه لع :ةيناجم
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 !١..كجوز اهب

 ..هغياز هنيع يجوز

 مل لوسعملا يجوز مالك

 بحلار هن ..دوجوم دعي
 لزفلا تارابعو فجي

 .5599؟ لح نم له تومت

 هذه نم يأ نم نيناعت ةجوزلا يتزيزع تنك نإ
 ىلإ كنم جاتحت «ةيفطاع ةلكشم نيهجاوت تنأف «ضارعألا

 .ريبخ لاؤسو «لاح ربدت

 «هبلق ةداعتساو .«كجوز بل فطخ اهلالخ نم نيعيطتست

 .هرعاشم ىلع ىرخأ ةرم ذاوحتسالاو

 نسكلا اذه ربج يف تحج ام اريثك «ةيلمع اراكفأ اهنإ

 :ىهو «تاللكشملا نم عونلا اذه حالصإو
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 «يجوز رهبني نأ بجي :ةراثإلا رصانعب يمتها 1

 ةيفيك يف ايلم يركفو «كنهذ يف ةلمجلا هذه يعض

 وج ةئيهت «كبرأم لينل ةريثك لخادم كانه «هراهبإ

 بايثلا ءادتراو «يسنامور ءاشع دادعإو «تيبلا

 .قيرطلا وه نوكي دق ةفوشكملا

 ذنم هبلط دق ناك بلطم ةيبلتو لمعلا يف هب كلاصتا

 .ليبسلا وه نوكي دق اهنيح يف ةيبلت ملو ةرتف

 «دجب يركف «هلعف بجي ام دحأ كيلع يلي نأ يرظتنت ال

 :ئرشالا ءاهدلا قلخخ فالو

 يف رمأ كتافرصتل كجوز عقوت :نيتورلا يرسكا 2

 ءيش افلس ةلبقملا كتاوطخ ةفرعمو ةروطخلا ةياغ

 رييغتلاو رسلا ةملك عادبإلا نأ ذإ «نيزحو فسؤم

 .كجوز نيرسأتو كرحس يديعتست يك لمألا وه

 ناح دقف هيللدت نأ ىلع كجوز دتعي مل اذإف

 .!هيللدت يك ناوألا

 مامحلا باب فلخ نم ةفشنملا هيلوانت نأ داتعا ول

 ءايوس امحتست يك نآلا بسانم تقولاف ؛قلغملا

 نأ هل ناف شارفلا يف كتمص دوعت دق ناك نإ
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 لتاق ءاد وه دوعتلاو :نيتوولا وه لوألا كودع

 .ةيجوزلا ةداعسلل

 اموي أطخأ كجوز نأ كش ال :هيح اصو ..هيحماس

 امع راذتعالا اخ «يتاطخأ اضيأ تنأو ءام

 رحسل ديج قيرط انل ثدح امع حماستلاو هانلعف

 نم اريك ئدمب مسلبو ءاود حماستلا «كجوز

 قوف مساجلا طغضلا ففخيو «ةايحلا رتوت

 .هيف يدهزت الف ءانرودص

 ئكتملا جوزلا :هنع يلختت ال يوشنألا كفعض

 هيمدق تحت ةيثاج هتجوزو يلمخملا هشارف ىلع
 «لجر لك لقع يف ةتوحنم ةروص هللدتو هبعادت

 كفشك لجرلا لقع يف يرحس ءزج كانه لاز ال

 ةلوجرلا وهو كرحس ريسأ هلعجت امايإ
 دق هنأو هكلم كنأ رعشي هيعد .ذاوحتسالاو

 هيبعال «ةليلخو ةيراج هل ينوك «كيلع ذوحتسا

 .اًئيقي هنيكلتمتسو يوثنألا كفعضب

 :امكقيرط نم كوشلا يليزت نأ اًمئاد يلواح
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 لا الا تارا ا ار

 وفص ريكعت يف اًببس نوكت وأ ءاهنيسرامت

 ا «هريغب هتنراقمو «ميقعلا لادجلاك «مكتداعس

 / كاوشألا هذه .ةيشيعم تالكشمب امئاد

 اهيعلقاف ,كدهز ىلإ هعفدو ءكتايح صيغنتب ةليفك

 .الاح

 نم ةحييصت نع تلكشس ول :هيدناعت الو ::ةيمرتحا 6

 اذإو «(مارتحالا) تلقل كجوز اهب نيرهبت ةملك

 هردص ريغت نأب ةليفك ةدحاو ةفص نع تلئس

 كمارتحا نأل كلذو ء(دانعلا) تلقل كهاجت

 «هتماوقو هتلوجرب بوتكم ريغ رارقإ كجوزل

 كانه «هتارارقبو «هب كفافختساب هربخي هايإ كدانعو

 قلطملا ميلستلا نيب لصفت ةقيقد ةرعش ةمث
 يطاعتلاو مراصلا دانعلا نيبو «لدابتملا مارتحالاو

 ةقطنملا يف يفقت نأ ءرظنلا تاهجول يباجيالا

 ةعيطمو «طلست الب ةيباجيإ اهيف نينوكت ىتلا طسولا

 ابلاغ يذلاو حيحصلا ناكملا يف نينوكت ةيبلس الب

 .ءاوح تانب مظعم هيف لشفت ام

 :ملقلا يحو» يف يعفارلا لوقي :هيف كقحب ىلاط 7

 یک رسل يسم
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 نهقحب نبلاطل لقعلاب نامزلا اذه ءاسن تمستا ول)

a e 

 يدؤيس هل كلهاجت كيلإ تافتلالا مدع ىلع

 يلحات يک e نأ «ةجيتنلا

ET 

 .!وه هتميزه

 .هب زوفلا ىلع كرارصإب ةداعس اميأ كجوز دعسي

 ةكرعملا ىري وهو وهز يف لاتخي .هيف كقح صانتقاو

 ءيش يأ نيبو كديب هب زوفلا لجأ نم ةلعتشملا
 هيلخدت نأ نم ةيناث ةرم يرذحا نكلو «كنع هلغشي

 .!مصخلا ال ةمينغلا وهف «برحلا هذه يف افرط

 ةلوقم نع يلخت :حوضوب كتاجايتحا نع يربع 3
 ةدذع تاقوأ كانه «(ءیش لک نوفرعي لاجرلا)

 ةفرعم يف  اًريبخ ناك امهم  جوزلا اهيف ئطخي

 رثؤي سبل ثدحيو «هتجوز تاجايتحاو سيساحأ



a 
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 كرعاشم نع يربع اذل «ةيسنجلا ةيلمعلا ريس ىلع

 هيلأساو «ةحارصب كتابغر ىلقناو ؛حوصضوب

 .هليريو هجاتحي امع اًيوفش

 نيزت :نيملسملا ءاهقف لاق :هل كقشعب ..هلل يدبعت 9

 لينل ببس هتعاطو «ةدابعلا نم عون اهجوزل ةأرملا

 نم) :يلازغلا دماح وبأ مامإلا لوقيو هللا اضر

 ةبيغ يف ضابقنالاو حالصلا ةمزالم ةأرملا بادآ

 - هبايغ يف ءودهلاو ةناصرلا :يأ- اهجوز

 يف ةذللا بابسأو «طاسبنالاو بعللا ىلإ عوجرلاو

 ىأر هنأ يعمصألا يكحيو ."''(اهجوز روضح

 اهيديو ءرمحأ صيمق اهيلع ةأرما ةيدابلا يف اًموي
 اهل لاقف ءاهب حبست ةحبس لمحتو «ءانحلاب ةبضتخم -

 :هل تلاقف «(!؟اذه نم اذه دعبأ ام) :اًبجعتم

 هعيضأ ال ٌُبناج ينم هللو

 بناج ةلاطبلاو ينم وهللو

 لن هل ةحلاص ةأرما اهنأ تملعف) :لوقي

 بجاولا ققحتي تی ال ام) :لوقت ةيلوصأ ةدعاق كانهو

 .يلازغلا دماح يبأ مامإلل (يناثلا دلجملا) نيدلا مولع ءايحإ(1١)
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 1 ذل ¥ ل ر ك ا اط قا

 هعاتمإو «ةبجاو جوزلا ةعاط نألو «(بجاو وهف هنودب

 نم نينجت بجاو هل ؤيهتلاو نيزتلا ناك «يهلإ رمآ هداعسإو

2 5 



 ديعب سيل رمأ جوزلل ةييذاجلا

 دهج ىلإ جاتحي ناك نإولانملا

 نيمث ءيش يأ نأش هنأش بعتو

 .هيلإ ءرملا حمطي

 جوزلا كلذ وه ةأرملا رظن يف يلاثملا رحاسلا جوزلاو

 ةراثتسا ىلع اًمئاد رداق نوكيو ءاّيفطاع اهعم لصاوتي يذلا

 .ةيفطاعلا اهتالايخو ءاهسيساحأ

 ةلبقلا «ةماستبالا) ك ةريغصلا ةيمويلا ليصافتلا نإ

 نأ اهنأش نم (اهريغو ةنتمملا ةرظنلا «ةقيقر ةملكلا «ةفطاخلا

 دعوم يسنجلا ءاقللا ةظحل لعجيو ءامئاد اقيرب جوزلل لعجت

 .هيلإ هتجوز بلق فهلتت
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 اهب عتمتي يتلا تافصلا مهأ نم ةعومجم هذهو

 :رحاسلا جوزلا

 :اهنم رخسي الو اهمهفتي يذلا ©
 ةبيرق اهجوز نذأ نأ ةأرملا تسحأ املك

 هرعاشم نأو ءاهيلإ غصم هبلق نأو ءاهنم

 قوش يف نوكت ءاهئاوتحال امئاد ةدعتسم

 .هيلإ مئاد فغشو

 :اهسفن 2 ةقثلا اهيطعي يذلا ۵

 ءاهمالكو ءاهدسجو ءاهتثونأ ف شت اهلعجي

 تاملكلا ريع ءاهكولسو اهريكفتو

 .ةياقإلا ر تالار
 :ةيصخشلا ةفاظنلا 3

 ةهادب نم مغرلابف «ةماهلا لئاسملا نم هذهو

 ريثك نأ الإ ءةفاظنلا مدع نم رفني انلك نأ

 طوغضو ةرات لسكلا لعفب  جاوزألا نم

 هتفاظنب متهي ال - ىرخأ ةرات ةايحلا

 هيجوت ةجوزلا ىلع الهس سيلو «ةيصخشلا

 هببسي امل رمألا اذه ىلإ ههابتنا تفلو اهجوز

 رثكأ متهي نأ جوزلا ىلع اذل «جرح نم هل
 .همفو «هقرع ةحئارو «هندب ةفاظنب



 :هدحعبو سنجلا تقو اهبعادي يذلا ۵

 ةلصلا قيثو ةأرملا ىدل رنجلا انحض ذوأ امكف

 يف عضوت راهنلا لاوط ةبعادم لكو «بحلاب
 ىدل هتيبذاج ديصر نم ديزتو بحلا كنب

 .هتجوز

 :اهتابغر عابشإ ىلإ هيعس ©

 لوطأ تقو ىلإ جاتحت ةأرملا نإف ملعن امك

 يذلا لجرلاو «عابشإلا ةلحرم ىلإ لصت يك
 لجأ نم هسفن ىلع لماحتيو «هتجوزب متهي

 .هتجوزل ةبسنلاب رحاس صخش ءاهعابشإ

 :هتابغر حرط دنع ساسح 3

 لاعفلا رصنعلا وهو ردابملا وه لجرلا نأل

 اضارعإ وأ اضفر نايحألا ضعب يف لباقي

 ءام ةيعضو وأ «ةنيعم ةسراممل هتجوز نم

 ربجي الو «مهفتيو لبقتي رحاسلا جوزلا

 لس یر کک یک يرسم
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 ذك دامب ¥ قب علم ك را مما 3

 :ةلماك ةقالع ةماقإ نودي اهبعاذي ©

 اهسماليو اهبعادي نأ اهجوز نم بحت ةأرملا
 ةلماك ةقالع ةماقإ نودب نايحألا ضعب يف

 لغو اريك ىدعم اه لثع كولسلا اذه

 .اهرظن يف ةيسنامور رثكأ جوزلا

 :يكيناكيم لكشب بايثلا علخ مدع ©
 ناجا و فول لرد دعت: هناكو ش

 ةعاشإ لواحي يذلا جوزلا اًريثك ردقت ةأرملا

 ام اذإ همرتحتو «ةفرغلا يف ةيسنامورلا نم وج

 .اًيرعاش اًدعب ةقالعلا ءاطعإ ىلإ ىعس

 :تالبقلاب اهرطمي ®
 ريدي الو ةيسدجلا ةسرامملا دعب اهيوتحيو

 ا

 :اعيرس لفسأ ىلإ زفقي ال ©
 ىلإ لصي ال يذلا جوزلا مرتحت ةجوزلا

 ةيبايسنالا «ةرشابم ةيسنجلا اهئاضعأ

 ةيسنجلا ءاضعألا ىلإ يجيردتلا لوصولاو

 .اهرحسيو ةجوزلا رشي



 ی اوس رمل

 :يلاتلاب مق كتجوز عم كلماعت دنع جوزلا يزيزع

 امر الفاعل كفانا 0
 تاجاح اهل نأب لوقي نمل الاب قلت ال ؛ةوهشلا غارفإل ٠

 .طقف لاجرلل ةيسنجلا ةعتملا ءاهعابشإ بجي

EEE NES 
 ال اهلعجي اًيفاك اًرريم تسيل اهنأ امك «دیرت ام كيطعت

 .ةيلعافب كعم بواجتت

 کا لأ: ةملك اھ ا نم ناب ذاق" يقازشل الا 80

 ةيسفنلا اهتجاح عابشإ وه دوصقملا سيل اعبط «بحلا نع
 لضفأ نيطعي ءاسنلا نأل لب «ةدوجوم ريغ اهنأب انلق يتلا

 .ةملكلا هذه عامس دنع

 تانقوألا نيم نناقلاو: يقيل تاره وا ايقركهارو هل

 كتياغ كل رفوت دالوألا مون ةفرغ «ةحارلل ةديجلا

 ال له اهلأساو ءرخآلاو نيحلا نيب اهنع لأسا «ةدوشنملا

 كقح لانتو اهعم مانت يك دعب نحب مل تقولا لاز

 اا

 هذهبف ءرمتسملا عيرقتلا نع فكت الأب كحصنأ «يوقلا

 !Karim A هك 5 نى م1 من vy ععو



 :كنم اهفوخو كلل اهمازتحلا دادب ةقيرطلا

 نأ رذاحف كئاضرإ يف تننفتو ؛كداعسإ يف تعدبأ اذإ ©

 ءالمزلل طقف لاقت ءانثلاو ركشلا تاملك كلذ اه رهظت

 ةصاخ «كتجوزل اهب هوفتلا بجي الو «فحصلا يعئابو

 .مونلا ةفرغ يف

 ءةمولعملا كلتب اهريكذت نم لمت ال «لضفألا قحتست تنأ ©
 E وطول ايتام | اغير

 نهارت نأ كنكمي «ةديرفلا حئاصنلا هذهب كمازتلا دنع د

 ماظ كنأبو «ميحج ىلإ ةيجوزلا كتايح تلحأ دق كنأب

 .!!!هللا قوقح يف طرفمو «كتجوزل

 حئاصنلا هده فسألل

 ريثك ةايح عقاو نم اهتلقن

 2 اهتشياعو «جاوزألا نم

 اهنم ةدحاولا «ةريثك تويب

 كلاب امف ؛رمدم سوريفك

 .. اهلك اهنمدأ نمب



 كدعاست

 كالتما ىلع

 كتجوز بلق

 ةيسنامورلاف :رعاشملا رتو ىلع فزعلا نم لال 1
 ةئر وه لوسعملا مالكلاو لمت ال يتلا ةأرملا ةينوفميس

 لوق يف ةظحل دهزت الف ءاهل ةبسنلاب ةيجوزلا ةايحلا

 مالكلا نع نولفاغتي نم مه ريثك مالكلا نم ليمجلا
 نأ دكأت «ةيسنجلا ةرشاعملا تقو ةصاخ يسنامورلا

 ةبولطمو ةبوبحم اهنأب اهربخي نم ىلإ اًمئاد جاتحت كتجوز

 يف لمحت نأ «يفكت ال ةنسحلا اياونلا ينقدص «ةعئارو

 نم غرف ءرخآ ء يش هب دوجت نأو ءيش كبحلا كبلق
 .اهاثمأ رشع ةنسحللو كتجوز كنذأ ىلع كبلق ةبعج

 رسكت نأب لبق نم ةجوزلا انحصن :اقالخ اًمدبم نك 2
 لجرلا نأ اهيلع افاضم ةحيصنلا سفن كلو «نيتورلل

 وهو «ةردابملا بحاص نوكي نأ هنم عقوتي ام امئاد

 .رييغتلاو ديدجتلا ملاع ىلإ لوخدلل طيرشلا صقي يذلا

 ءاهئجافتو اهبعادتو كتجوز سكاشت نأب كحصنأ اذل
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 يف اهدسج يف للم الب ثبعت يك ةيرحلا كلمانأل كرتا
 ةلفح يف امتنأو اهيهتشت كنأب اهربخأ «نيحو تقو لك

 يف كلحر عضو ةأجف كيعارذ نيب اهلمحا «جراخلا يف وأ

 ىركذو ةداعسلا نم اًرثأ اهيف كرتاو لزنملا يف ةعقب يأ
 نيتور رسكتو للملا نيناوق قرخت فيك الم ركف «حمت ال
 .ةايحلا

 اًبوغرم نوكت ام ردقب اعدبم نوكت ام ردقب
 ةرجش تحت ساعنلا مهاشغي مويلا لاجرلا لج ءارحاس

 للملاو دوربلا رامث مهيلع طقاستتو «راركتلاو دوعتلا
 ديدجتلاو عونتلا سافب ةرجشلا كلت علتقا «يفطاعلا

 نرو كر ازرع ديني تلا نکو كاع ندر نه
 .ةددجتملا كبح ةكلمت

 ةأرملا روعش اًدج ملؤم :كتوهش ءاعو تسيلو كايند يه 3

 اهيلإ دوعي الو «هتوهش لجرلا اهيف غرفي ةادأ درج اهنأ
 «ةيسنجلا هتابغر هب تخرص وأ ةوهشلا هتدان اذإ الإ

 ةيسنج ةسرام نيب اًدج طيسب قرفلا نأ نم مغرلاب
 «ةشايجلا ةفطاعلاو ةيميمحلا رعاشم اهيلع بلغت

 لينو بجاو ةيدأت اهنم فدهلا ةيكيناكيم ةدراب ىرخأو
 ىلع غبصت نأ يف عناملا ام .دحاو فرط نم قح

 ال اذاملو «ةفطاعلاو ةيسنامورلا ةغبص ةيسنجلا كترشاعم

  Eeا ول ١ 1 :

, 2 SES 

) 274 ( 
 خف رمز زوجت ري 1[ هن اجو مخ 8 ا



 ك1

NG رسل فرت E 
 نيه قرفلا .رخآلا فرطلل مامتها الب يضمتو ذخأت

 رجب يف قراغ كنأو كايند اهنأب اهرعشأ «ميظع جتانلاو
 ايش شخ الو ,بحلا يف لياحتو «كينذأ ىتح اهينيع

 .عورشم بحلا يف لياحتلاف

 سنجلا «نمث الب ءيش ال ..رركأ :دهجلا نم اًئيش لذبا 4

 نئمطت يك وهو «ةقشمو بعتو دهج مزلتسي حجانلا
 ءافاناع نيم انهنع كرت رح ةققمو كيذلا بعت د

 نأ ةعئارو ةحجان ةيسنجلا كتايح نوكت يك امئاد جاتحت

 دارطتسالا يف دهجو «ةسرامملل ؤيهتلا يف اًدهج لذبت

 ليج لك ةظحالم يف دهجو «ليمجلا ولحلا مالكلا يف
 ةدهاجم يف دهجو ءاريغص ناك نإو كتجوز هتلعف

 .كتجوز اهيف عقت يتلا تانا نع ىضاغتت يك سفنلا

 كداقتعا رحسم ءايشألا رثكأ :اهعاتمإ ىلع رداق تنأ هلل

 كنآب كروعش حاجنلا بابسأ مهأو ..رحاس كنأب

 «كتجوز عاتمإل كحاتفم يه سفنلاب ةقثلا .!!!حجان

 عنصي مهولا لعجت ال ءزيمتلل كعفاد كتاردق يف كتقثو

 نأ لواح طقف ءالئاح سنجلا يف حاجنلا نيبو كنيب

 يفو زيمتلا ةياغ ىلوألا يفف رورغلاو ةقثلا نيب قرفت

 .ةيواه لا ةيادب ةيناثلا
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 ولا ق نفر ىلع لدي تاتكلا اذه لك اكاترازت

 نوفقثيو نوأرقيو نوثحبي نيذلا لئالقلا دحأ تنأ

 فاصم يف كلعجم هفرعت امو «ضرألا هذه ىلع مهسفنأ

 .مهتقالع يف ةحضاولا ةيؤرلا باحصأ «نيزيمتملا

 نطاوم لكب تفرع دق كنأ نمؤت نأ بجي ال ءسنجلا

 ةأرما كانه سيل) :لوقت ةمكحلا «كتجوز ىدل ةراثإلا

 ةسرطغلاب كساسحإ ء«(لهاج لجر كانه نكلو «ةدراب

 اروف موللا يقلت كلعجي ءيش لك ملعت كنأبو رورغلاو

 اذل ءاهعاتمإو اهتراثتسا يف كلشف لاح كتجوز ىلع

 عبن هنأ ىلع سنجلا عم لماعت ءاقح اًزيمتم نوكت يكو

 ام لقأ همجح هنم رهظ ام جلثلا ابجك هنأو «بضني ذاب ال

 ءاهدسجي اًدج زتعت ةأرملا :هردقف ..اهدسج بحت ةأرملا

 ةرشاعملا وه دسجلا اذهل كريدقت نوكي نأ اًريثك اهينعي ال

 فزعلل ةفلتخملا كساوح زيخست اهينعي ام ردقب ةيسنجلا
 اا اا ا وا ادق نزع
 كباجعإ ىلع للدت تاسرامم اهلك .نانحب قاصتلاو

 .اهدسجو اهلكشل كريدقتو ءاهب



e a 
 س را ١

 تح

 باحصأو «دمحأ ىور :داؤفلا حاتري ..رجألا بستحا 7

 :لاق هك هنأ ,ننسلا

 ١ :اسنالث الإ ؛لطاب وهف ؛مدآ نبا هب وهلي ءيش لک)

 | نسم نمنإف ءهلهأ هتبعالمو «هسرف هبيدأتو «هسوق نع ةيمر
 سوفنلاو «ةنئمطملا ةدئفألاو «ةئداطا بولقلا .«قحلا

 ىهزأ يف نوكي اهبحاصو ءاريبك ًءاطع يطعت «ةلئافتملا

 لا تاسلا نا رتا ينعش امد هاا
 اا ناه و ر ت عين یا

 نينزاوتملا جاوزآلاو .ربكأ هتدوجو رزغأ هؤاطع نوكي

 ارحس مهدشأو ءالوبق جاوزألا رثكأ مه ايفطاع

 .اقيربو
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 قرطت مل تالكشملا نأ ايعدي نأ نيبيبح يأ عيطتسي ال

 .طق مهتايح باب

 اننكمي ال ءيش ةيجوزلا تالكشملا نإ

 سوماق نم هوحم وأ هضفر وأ هراكنإ

 ضرألا هجو ىلع تيب دجوي الو ءانتايح

 ىقبي نكل ؛فالخلا حير هيلع بهت مل
 كلت مامأ راهنيو عدصتي تيب نيب قرفلا

 خومشب فقيو كسامتي رخآو ؛تالكشلملا
 ىلع هتردق نم اقثاو ؛ثدحي امب هبآ ريغ
 .اهيلع بلغتلاو تامزألا كلتزواجت

 .!!اطاطبلا سيك لمحن الو ..حماستن

 نأ هذيمالت نم دحاو لك نم ملعملا بلط تارملا دحأ يف

 نأ مهنم بلط مث فيظنلا كيتسالبلا نم سيك هعم رضحي
 ىركذ لك نع فيظنلا سيكلا يف اطاطبلا نم ةرمث اوعضي

 اوبتكي نأو اهوسني نأ يف نوبغريال ةيمويلا مهتايح يف ةلۇم

 ةيصوب اولمع .اطاطبلا ةرمث ىلع اهخيراتو ىركذلا مسا

 ام ةرثكل اًدج اليقث اًسيك لمحي مهنم ضعبلا حبصأو سردملا

 ِ رسوم اک یی دعا
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 / یرکذ نم لمحي ام ددعبو..ةلؤم ىركذ نم هلخاد يف لمحي
 ٠ نييك ا رتيغتا عينك تنطق ولا ق اطاطلا مضي
 || - اوبهذ امنيأ مهعم اطاطبلا تارمث نم هيف حبصأ اب كيتسالبلا

 /  مهراوججبو «ليللا يف مهشارف راوجب هوعضي نأو ؛عوبسأ ةدمل

 لمح ءبع نإ .اًمئاد مهراوجبو اهبوكر دنع ةرايسلا دعقم يف

 يحورلا ءبعلا «مهمامأ حضوأ تقولا ةليط سيكلا اذه

 لوط اهب نومتهي مهنأ فيكو .ةلؤملا مهاركذل هنولمحي يذلا

 جرحا مه نك دق نكابنا ق'اهناست ةيشع كتقولا

 اذهو ةهيرك ةحئار اهل حبصأو اطاطبلا ةلاح تروهدت يعيبطو

 نأ ررق دق مهنم دحاو لك ناك ىتح ليوط تقو رمي ملف

 ناكم لك يف هلمحي نأ نم الدب اطاطبلا سيك نم صلختي
 .هيلإ بهذي

 رصن اذامل ..ةجوزلاو جوزلل يلاؤس ..

 سيك لمحن نأ ىلع اضيأ نحن

 !؟..اًمئاد اطاطبلا

 تايركذ ةداعتساو ..تضم دق حارج ئكن ىلع رصن اذامل

 ؟.::اهتمز ئهتناو تهتتا دق لكاشم نع ثّدحتلاو اكرم

 ءانشيع قرؤي «ةملؤملا انتايركذ ةداعتساو «نازحألا رارتجا نإ

 .انبحو انتداعس ناينب مده يف هلمع لمعيو ءانعجضم جضيو
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 ..ملأو ةرارم اهدشأو ..هيف ام أوسأ هنم جرخنل تايركذلا

 لكو ءاننزحو ءانملأ ببس هنأ رخآلا فرطلل تبثن ىكلأ

 ؟..ءالب نم انبيصيو انياصأ ام

 نسمحلاب ظافتحالا نإ ..ةجوزلا يتزيزع ..جوزلا يزيزع

 ةداعسلا رثني نأ هنأش نم ءاهنم ئيسلا سمطو تايركذلا نم

 :لوقي ىلاعتو هناحبس انبر «ةيجوزلا مكتايح ءاجرأ يف

 ناك اذإف ,*...مُكَل هللا َرفغُي نأ نوُبحُ الأ اوُحَفْصَيْلَو افعل

 اذإو ..لضفأ نيجوزلا نيب وهف «ةليضف نيملسملا نيب حفصلا

 ..بجوأ امكنيب وهف اًبجاو مهنيب وفعلا ناك

 بنذلاب ريكذتلاو ..ردصلا رغوي موللا ..ةجوزلا يتزيزع
 ..نيبحماو قاشعلا نديد اذه سيلو ..بنذ

 ام اًريثك نسحلا مالكلاو ..أطخلا لاح عفني دق حيملتلا

 بحأ نمو ..حفصتو ىسنت ةريبكلا بولقلاو ..رسكلا ريجي

 اهنم يضر قلخ اهنم هءاس نإ ؛ةنمؤم نمؤم - ضغبي - كرفي
 مك تاظحل ركذتف «كتبيبح يف ءوس تيأر ام اذإف ءارخآ

 ..نزح اهلالخ نم كنع تجرف وأ مه اهب كنع تحازأ



 ءام هجو ع ًاشقن كي م

 ..اريبك ایک اعيش ناك هنكلو

 اسلا :ينهك

 ..؟ءامسلا لايتغا ديرن

 ؟ىرخأ قئاقد سمخل نيسلجت الأ
 ..ريثك ءيش بلقلا يفف

 ..ريثك نزحو
 تاظحل يف فطاوعلا ّلتق لهسلا نم سيلو
 ..تالمهملا ةلس يف كبح ءاقلإو

 ..نزحلاو ..رعشلاو ..وبحلا نم ًاثارت نإف
 تايركذلاو ..حلملاو ..زبخلاو
 تاهجلا عيمج نم انرصاحي

 ..ةيضقلا نإف

 ..ينم ٌريكأو ..كنم ٌربكأ
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 :نماغت امك

 اجالع سيل جنشتلا نأ نآلا رعشأ ينكلو

 ..هيف نحن امل
 ا وطفل نافل ذو

 ..كنيبو ينيب ةريغصلا نوئشلا نأو

 ةلوهسلا كلتب تومت تسيل
 ..ةليمجلا بايثلا لثم ٌلدبتت ال ًرعاشملا نأو

 ..كيأر َرييغت لواحأ ال انأ

 ..ًاعبط كّرارق ٌرارقلا نإ
 يبلقلا يف دتمت كروذج نأ نآلا رعشأ ىننكلو

a 

 ا ف . دان نك

 ش ..نيمسايلاو ءيفيصلاو

 ؟نيتيناثب صقن فيكو

 نالا تاره ىف ةانلزغ اطير

 ..نكل ..كليحر دض تسل انأ

 راب تمد نأ ركنا

 رطملا طوقس كيلع ىشخأو

 ؟نيسلجت ول كريضي اذامف
 ..رطملا عاطقنا نيحل

 ؟ءلريضي امو

 ..كنوفج قوف لحكلا ّنم اليلق َنيعضت ول
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 ١ 'لحکلاب كعومد طالتخا مغر كهجو لازامو

 ..رمقلا لثم

 .رعشلا نم ائيش نآلا أرقن نأب حارتقا يدل

 .. رفا اذه سكي رغفلا نم الق اع

 ..ديدحلا يدحتلا اذه لبقأس

 ءافص لکو ..دورب لكب

 ..ركذأو

 ..كحضأو

 نيسلجت يتديس كتيلف
 ..ىنم ٌربكأو ..كنم ربكأ ةيضقلا نإف

 ؟ىبضغ تلز امأ

 ..قيحماس نذإ

 ..لاح يأ ىلع ىلق ةبيبح تنأف

 ٤ د ند 54 5
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 ..رورغلا ضعبو ۰ /

 ؟روسجلا عيمج عطقل يفكي كاذ لهف /

 ..رجشلا لك قارحإو 1
 ..ردقلا درو ءاضقلا در لواحأ ال انآ

 ...نآلا رعشأ ىننكلو

 ..بعص بلقلا ِبّصَع نم كعالتقا نأ

 ..لانملا ديعب ملح كلتقو

 تود ليت ا
 ..لاتقلا نفرتحت ال تولا نإ

 نات رانلا و

e 

 .. ينابق رازن .. ةلماكلا ةعومجلا(1)

 م موي ١

 1 0 ا“ ع

 ۶ تاعرجأ



 «لعتشملا بحلا نأب لوقت انناهذأ يف ششعت ةفارخ كانه

 !..نمزلا رورمب توميو ءأدهيو دربي نأ ثبلي ام

 ىتح ءاديور اديور بوذي مث ..اريبك دلوی بحلا نأو
 ..ةريثكلا ةيمويلا ليصافتلا طسو بيغيو يهتني

 درك تومتو فعضت ةيسنجلا ةقالعلا نأ ةفارخلا ىرتو

 .انتايح نم هئافتخاو بحلا ءاوزنا ىلع يعيبط لعف

 اهب ملسم ةقيقح هنأ ىلع رمألا كلذب ذخألا نأ ةقيقحو

 اهنأ ىلع اهعم لماعتلاو ةفارخلا كلت يشفت يف ببسلا وه

 !!..هنم بورهلل ليبس ال عقاو رمأو «ةتباث ةقيقح

 ةيسنجلاو ةيفطاعلا ةقالعلا نأب لوقي قطنملاو لقعلا ..معن

 .ةيباجيإ رثكأ حبصتو دوجألاو لضفألل ريغتت دق اهنكل «ريغتت

 ءاّيعو رثكأو ءاسفن أدهأ نوكي مدقتملا هرمع يف ناسنإلاف

 هءوده نوكيو لب «ربكأ لكشب ءاخرتسالا ىلع اًرداقو

 .ءودهو نأت رثكأ يلاعفنالا
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 هئادأ يف مكحتلا ىلع ربكأ ةردق هيدل نوكي ىلاتلابو

 .الثم فذقلا ةعرسك ةجعزم بويع نم صلختلاو «ىسنج ا

 !؟سانلا ايند ىلإ يسنجلا للملا للستي اذامل

 «تباث مويب ةسرامملا دييقتو :لوألا ببسلا وه نيتورلا ©

 .ةسدقملا سوقطلاو «ريغتت ال ىلا دعاوقلا عضوو

 نودي شيعي ال سنجلا

 قشعلا 2 نونجلاو ؛عادبإ
 لكش 2 رييفغتلاو بولطم

 ةياغ كرمأ اهقرطو ةسرامملا

 مئاق ريغ ةيجوزلا شع نوكي امدنع :بحلا دوجو مدع ©
 وه روتفلا نوكي «ةدوملا ناردجو بحلا ةدمعأ ىلع

 .مئادلا ةرسألا قيدص وه دوربلاو «ةجيتنلا

 نع امئاد نوثحبي نيذلا :يلاعلا لايخلا باحصأ ©

 .امئادو «ماهوألاو تالايخلا يف نوشيعيو «يلاثلا روصتلا

 .للخلاو ,روصقلاب ةئيلم عقاولا ضرأ نوري ام

 «هولاو لايخلاب حضنت مهيدل ةيسنجلا ةيلمعلا داعبأ

 !..عقاولا ايند يف ةروظنم ريغ روصو

 طبهي يسفن جالع ىلإ ةجاحب نونوكي ام اًريثك ءالؤهو

 تاونأ مه عفو «عقاولا ضرأ ىلإ ةيلايخلا مهجاربأ نم مهب

 رسل 000
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 12 .لماكلا يسنجلا عاتمتسالل ةيعقاو
 لنفي ببستحلا لئلا:

 انباب قرطي وأ ..ةأجف انروزي

 / بجي اننكل دعوم ريغ ىلع

 انتايح يف نطوتسي ال يك
 لعشن نأ باذع ىلإ اهليحيو

 يطعنو ؛ىرخأ ةرم بحلا

 عفترت يك ةصرفلا انقافآل

 ..ةايحلا يف عدبتو

 عيونتلاو ..رمتسملا رييغتلا رمألا اذه ىلع دعاسي امو

 ..رركتملا



LOVE DOSES 

 !!ءادألا يف

 ؟ةعتم رثكأ ةيسنجلا ةيلمعلا لعجت ةنيعم عاضوأ كانه له

 دح ىلإ دعاسي اهليدبتو ةيسنجلا عاضوألا عونت ةقيقح
 اذه سيل «ةيسنجلا ةيلمعلا ىلإ ةراثإلا نم وج ءافضإ يف ريبك

 قطانملا لوخدل حيتافم تطعأ عاضوألا ةرثك نإ لب «بسحف

 ةطقن ةراثتسا نم لهست عاضوأ كانهف «ةأرملل ةبسنلاب ةريثملا

 ةيرح يطعت عاضوأو «ةدشب رظبلا ريثت ىرخأو «توبس يجلا

 كانه نأ امك .!مسجلا ءازجأ مظعم ةبعادمل ةيجوزلل ربكأ

 .لمحلا ثودح ةصرف نم ديزت عاضوأ

 «ةيلاثم ةيسنجلا عاضوألا رثكأ نأ ىلع ديكأتلا بجي نكل

 ةعتملاو ةحارلا نم ربكأ ردق يطعت يتلا ةيعضولا يه

 عافتراو ماسجألا فالتخاب فلتخي يسن عضو وهو «نيجوزلل

 ةلاح اب اًضيأ فلتخي امك ءدهجلل اهلمحت ىدمو اهتوقو ءاهتماق

 .ةيسنجلا تالايخلاو نيجوزلا ةيساسحو ةيسفنلا

 رجا ممم
 ا ممم 5١



 بسانملا عضولا ددحت فورظلا نم ريثك كانه نأ امك

 .ةقاعإلاو ضرملاو لمحلاك
 لضفأ نم عامجلل بسنألا عضولا رايتخا ةبرجت دعتو

 نم لك ىلعو ءانم ءرملا خيرات يف ةعتم اهرثكأو براجتلا

 ءودهب ابرجي نأو «ربكأ ةحاسم بيرجتلل ايطعي نأ نيجوزلا

 عضولا ىلإ ارقتسي نأ ىلإ عاضوألا نم ريثكلا ةقثو بحو

 نم ةريبك ةحاسم كانه نوكت نأ بجي وءامهيلكل لضفألا

 عضو دوجو ةلاح يف ةصاخ «كلذك نيجوزلا نيب ةحراصملا

 .امهدحأل حيرم ريغ

 ةريثم عاضوأل جذامن

 :عامجلل نايسيئر ناعضو كانه ًالامجإ

 ؛هجول اهجو ناجوزلا هيف لباقتي يذلا وهو لوألا

 جوزلا هيف يتأي يذلاو ةفلاخملا عضو يناثلاو

 يقاب عرفتت امهنمو ءاهرهظل ههجوو هتجوز

 .ىرخألا عاضوألا

 :ةناشلا ]١[ ةضولا

 نيحوتفم اهاقاسو اهرهظ ىلع ةأرملا يقلتست نأ وهو

 هل رفوت اهنأل لجرلا بجعت ةيعيبطلا ةيعضولا هذه «نيينثنمو

 هيطعي امم ؛لبهملا يف الماك بيضقلا جولول اًرظن عتمم ساسحإ
 .لبهملا قامعأ ىلإ بيضقلا لوصوب ساسحإ
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 ىلع اهيقاسو اهيمدق عضول اهلهؤي ةأرملا دسج ناك اذإ ا

 جاليإب حمسي عضولا اذه نإ ثيح كلذ لضفيف لجرلا فتك ۰

 ترم ىج ا ةراغسار هقللذك مسي امك اع رکا

 حتفتو نيكرولا دنع اهيقاس يشت نأ كلذك ةأرملل نكميو

 فشكي عضولا اذه .اهيتبكر يشتو امهنيب دعابتو اهيذخف
 .قمعلا ىتح بيضقلا لوخدب حمسيو «هئارو امو اًمامت جرفلا

 نإ ثيح لمحلا ثودحل بسنألا وه عضولا اذه دعيو

 .ةدكؤمو ةريبك نوكت ةضيوبلاب يونملا ناويحلا ءاقتلا ةيناكمإ

aها اقروا علا  
 ءاهل ولحت يتلا ةعرسلاب طوبهلاو دوعصلا يف أدبت مث «هردصل
 ريثملا دسجلا نم اهل ولحي ام بعادت نأ ةرحلا جوزلا ديل نكمي

 ةجوزلا عاقيإ يف مكحتي نأ هنكمي امك ؛همامأ بعالتي يذلا

 .اهيف مكحتلاو

 نأو لجرلا بيضق ىلع ةأرملا سلجت نأ كلذك نكمي

 امفيك ةيرئاد ةكرح اهدسج كرحت وأ «هلزنتو ضوحلا عفرت
 .اه ىءارتي

 حيشيو ءرظبلا ةراثتسا لهسي هنأ عضولا اذه يف ام لمجأ

 ةكرحلا ةعرسو عاقيإو جاليإلا قمع يف مكحتت نأ ةجوزلل



 ' يف - لجرلا ةصاخ  نيجوزلا الكل ةصرف يطعي هنأ امك
 .تابعادملا عم هيشامتو «هکیرش لعف دودر ةعلاطم

 | :يفلخلا [۳] ةضولا

 يف جلي يذلا جوزلل اهرهظ ةجوزلا يطعت نأ وهو

 للقي هنأ ثيح ضعبلا هغيستسي ال دق عضولا اذهو «لبهملا

 ةيبناج نوكت امنيح ةديفم نوكت اهنكل «يفطاعلا لصاوتلا نم

 .اقمع لقأ نوكي اهتقو جاليإلا نإ ثيح لماوحلل ةصاخ

 :يناجلا ]٤[ ةضولا

 اًهجو ايقتليو امهبناج ىلع نيجوزلا الك ماني نأ وهو

 جاليإلا يف ةيرخلا جورلل يطعي ال عضولا' انهو ءو
 بسانم هنأ امك «ةلماكلا ةيرحلا نيديلل يطعي هنكل «قيمعلا

 بنجتب مه حصني نيذلا صاخشألاو «لماوحلا ءاسنلل اًدج

 .ةفينعلا تاكرحلا

 انم ءرملا كرتي امنيحو ءعاضوألا نم ريثكلا كانهو ..

 عاضوألا نم ريثكلا عرتخت نأ اهناكمإب هنإف «هتليخمل ةيرحلا

 هذه طورش الو دودح كانه سيلو «ةركتبلاو ةديرفلا

 ءربدلا يف جاليإلا) امهو نييعرش نيطرش ىوس عاضوألا

 اضر كانه نوكي نأ وهو يسفن رخآو ء(ضيحلا ةرتفو

 .حرتقملا عضولا ىلع نيجوزلا الك نم ةقفاومو

 ےس یک

 | تاعرجا
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 س ' ةيحالص خبرات

 ىهتنا نآلا لوقيو ءرملا هدنع فقي نيعم نس دجوي له

 !!؟بحلا

 !!!؟ ديعاجتلاب بحلا باصي نأ نكمي له

 يناعد امو ءاليلق ككحضأ امر «بيرغ لاؤس هنأ ملعأ
 اهديدرت ىلع انيبرتو ءاهانملعت ىتلا تاثوروملا كلت هحرطل

 .انتايح يف للخ نم تادقتعملا كلت هببست ام مغر اهب ناميإلاو

 تطخت ىتلا ةأرملاو نسملا لجرلا نأ دقتعن انحرب ام نحنف

 مهل نأ انملع اذإ راقتحالاو ةيرخسلا نم ءيشب مههجاونو

 .ةيسنج ةجاحو ةبغرو ليم

 يوتحي اًنايبتسا وغاكيش ةعماج تحرط ١9494 ماع يف

 :وهو «تاباجإ ثالثو لاؤس ىلع

 لالخ سنج ةبسن لقأ سرامت ةيلاتلا تاعومجملا نم يأ

 ؟ماعلا

 :A ىس نيب لاجرلا 5
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 6٠:59 ىنس نيب لاجرلا -ب

 ٥٠:0٩ ينس نيب لاجرلا -ج

 مه ةثلاثلاو ةيناثلا ةعومخملا نأب لوقت ةساردلا تجرخو

 نظي ناك ام سكع ىلع «!سنجلل ةسرامم تاعومجملا رثكأ

 "ايلا ف كراش نم مظعم

 ةكلمم وه سنجلا نأب دقتعن انلز ال ديدشلا فسأللو اننإ

 «ينوناقلا نسلا ىدعت نم اًروف اهنم درطي ىتلاو طقف بابشلا

 لقأ اوناك نإو نسلا رابك نأب لوقت ةقيقحلا نأ نم مغرلاب
 ءرامضملا اذه يف ناسرف اًضيأ مهنأ الإ فنعو ةعرسو ةدش

 .!!ىلوألا زكارملا ىلع مهضعب زاح امبرو

 هتردق دقفي نسلا يف مدقت املك لجرلا نأب انداقتعا نإ

 ف الإ حيحص ريغ ةيسنجلا تابجاولا ءادأو باصتنالا ىلع

 .ةيضرملا تالاحلا ضعب

 لالخ نم  سنجلا ملع داور دحأ  يزنك عاطتسا دقل

 مويلا انايند دوسي يذلا يأرلا ضحد ةيئاصحإلا هتسارد

 ءائزتم ناك املكو ءركبم تقو يف ىسنجلا طاشنلا ادب املك

 .سنجلا يف حاجنلا رارسأ )١(

 ا یک

 EO اع درع رأوا ww AE CCK ig TY o 7 O aa [تاعرج"



 ل سسس

 يف رارمتسالا نأ ىلع دكؤيو .هتايح نم ةريخألا تاظحللا

 ددجي نأ هنأش نم عاتمتساو ةبغرب يسنجلا طاشنلا ةسرامع

 نم تقولا سفن يف رذحيو .دسجلاو ركفلاو بلقلا بابش
 .ةليوط تارتفل سنجلا ةسرامم نع ناسنإلا فقوت

 يف لجرلل ثدحت ةدع تاريغت كانه نأ راكنإ اننكمي ال
 يف فذقلا ىلإ ةجاح يف دعي مل وه ًالثمف ؛ةخوخيشلا ةلحرم
 لك يف رعشي ال هنأ امك ءسنجلا اهيف سرامي ىتلا تارملا عيمج
 جاتحي دق اذه قوفو «فذقلا ةلحرم نم هبارتقاب ةرم

 نوكي ال بيضقلاو ؛لبق يذ نم لوطأ تقو ىلإ باصتنالا
 .بابشلا تقوك ابلص

 لوقت امك وأ ءانم لجرلا خيرات رمألا اذه يف اًريثك رثؤيو

 هيلع تراج هبابش ىلع راج نم) :دادجألا ةمكح

 بابشلا ةلحرم يف سنجلا ةسرامم يف طارفإلاف ؛(هتخوخيش

 ةددعتملا ةيسنجلا تارماغملاو ءريكلا دنع صخشلا ىلع رثؤي

 .ةروطخلا ديدش امبر يبلس رثأ اهل نوكي

 ىلع ةردقلا) نأ وه هيلع ديكأتلاو هتفرعم بجي ام نكل
 رمعب ددحم فقس اهل سيلو ةياهن الب لجرلا دنع باصخإلا

 لفتحا ولو ىتح ًابأ نوكي نأ نكمملا نم لجرلا نأل ؛نس وأ
 لقي ةيونملا تاناويحلا جاتنإ نأ نم مغرلابو !!يساملا هليبويب

 رمتسي نأ نكمملا نم هنأ الإ نيعبرألا نس دعب ءيشلا ضعب
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 اننأ الإ نيتسلا نس دعب ءطبب ضفخنيو «يركذلا نومروهلا»

 ثدحي املثم ةيركذلا تانومروملا يف داح طوبهب اجافن ال

 .ةيوثنألا تانومروهلل ةبسنلاب

 مت «ينودلوك» ريهشلا ةيسنجلا ةحصلا ملاع ثاحبأ يف

 دقف لجرلل ةبسنلاب سأيلا نس ريبعت وهو ديدج ريبعت كص

 نس نم نوناعي نيتسلا نس قوف لاجرلا نم ۵ نأ دجو
 هيلع مكحلا عيطتسن الو ةقيقحلل فاجم ريبعت وهو) «سأيلا

 عاطقنا لثم للج ثدحب اطوبضم سيل هتيقوت نأل ؛ةقدب

 .(ةأرملا دنع ثدحي امك ثمطلا

 يوجع لاخلا

 .فعضلا هل

 .داهجإلا لل

 .ةفيعضلا ةيهشلا هلل

 .ةيسنجلا ةبغرلا ةلق هلل

 .رتوتلا ©

 .زيكرتلا ىلع ةردقلا نادقف هلل

 ةلقل اهمظعم يف عجرت ظحلا نسحل ضارعألا هذه
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 اهضعب نسحتي نأ نكمملا نمو .نوريتسوتستلا نومروه

 نم ۸9 ىدعتي ال هركذ قبس ام نأ ىلع ديكأتلل دوعن

 ةأرملا دنع سنجلل ةيجولويسف تاريغت دجوي امكو «لاجرلا

 ىدعت يذلا لجرلا دنع ةيجولويسف تاريغت اضيأ كانه

 .نيسمخلاو ةسماخلا

¢ 

¢ 

 .بصتني يكل رثكأ ةراثإو «لوطأ ًاتقو بيضقلا ذخأي

 .لبق امع ةبالص لقأ نوكي نأ ىلإ باصتنالا ليمي

 ضابقنا نع جتانلا ةناعلا ةقطنم ىتح نيتيصخلا عافترا

 .ام اعون لقي ةصاخ ةلضع

 وتلا نئاسلا هيك نقت

 .فذقلا ةوق لقت

 هل يلاتلا فذقلا ةلواحمو لوألا فذقلا نيبام ةدملا لوطت

 REFRACTORY لا سنجلا ملع يف ىمسي ام وهو

.PERIOD 

 لقت هل ةبحاصملا تالضعلا رتوتو يدلجلا رارمحالا

 9 ةا تارا هده ا

 بعرلاو عزفلا مهبيصي لاجرلا ضعب نأ الإ ةأجف ثدحت

 ا فا تالاح ينو ام أطخ كانه نأب
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  3ا ۸->

 .رييغتلا اذه ىلإ نيهبتنملا لوأ نوكيو رخآلا فرطلا ۰

 لتقي مك حيضوتلو كلذ ىلع ليلدتلل ًالاثم برضن
 الف ءاهشير صقصقيو ءانتاقالع ءفد نم ًاريثك يسنجلا لهجلا

 نم نيريثكلا ىلع درلل ًاضيأو «ةداعسب قيلحتلا عيطتست
 .!!ةحابقلاب اننومهتي

 نم مهنأب نوسحي نسلا اذه دعب لاجرلا نم ريثكلا نإ
 «يسنج ءاقل لك يف فذق نودب سنجلاب اوعتمتسي نأ نكمملا

 ةلأسملا هذه باعيتسا عيطتسي ال يذلا رخآلا فرطلا امأ

 يهف ءاهسفن يف اهتقث زتهتو هرجهو ةيهارك اهنأ ىلع اهرسفيف

 باصأو اهتيبذاج تدقف نأ دعب «ةبوغرم دعت مل اهفرع يف

 ...يفطاعلا اهسيطانغم أدصلا

 فذقلا ماع هجوي فرعي ال نسملا

 رخأتي باصتنالا ثودح ناك اذإف ؛عيرسلا

 رمتسي ثدحي امدنع لباقملا 2 هنإف هيدل

 ةوشنلاةدم نأ كش ال ءلوطأاتقو

 ةمزاللا ةرتفلاو ءرثكأ حبصت ةيسنجلا

 «لوطأ حبصت يسنجلا دادعتسالا ددجتل

 .نارمتسي سنجلاب مامتهالاو ةبغرلا نكل

 تال مقوم ورشا لاقل ريم هناك وج شالا دعي ننقل ©5
 .ينورتكلالا

 یک رمت همن
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 انعمتجم يف ةيساسح دشأ اهعضوف ةنسملا ةأرملل ةبسنلاب امأ ©

 نأ بجي اهنأكو «دشأو ىسقأ اهل ةرظنلا نوكت ثيح ءاذه

 نم عبارلا دقعلا اهوخد دنع ايندلا نع عطقنتو لتبتت

 وعلا

 ةأرملا ةايح نأ نودقتعي نوريثك
 اذهو ؛ثمطلا عاطقناب يهتنت ةيسنجلا

 ةأرملل ةيسنجلا ةايحلاف حيحص ريغ
 ةأرملا مهفتت نأ ةطيرش ؛عاطقنا الب دتمت

 ىطاعتتو اهل ثدحت يتلا تاريغتلا ةيهام

 .ةيباجياب اهعم

 ' تسيل ةخوخيشلا نأ) نوسنوجو زرتسام ناثحابلا دكؤي

 «(ةيسنجلا اهتايحل اًدح عضت الو «ةأرملل ةبسنلاب ةياهنلا
 ةوشنلا نغلب ءاسن كانه نأ تتبثأ امهتايئاصحإ نأ نادكؤيو

 رمعلا نم نينامثلا يف نهو ةيسنجلا

 فيكتت يك اه ثدحي يذلا ام اًديج يعت نأ ةأرملا ىلع

 قم اف لقا هلا نورك لا ةسزاسملا لوا الطيف ةع

 «بطرملا لئاسلا زارفإ ىلع هتردق ضافخنال اًرظن لبق يذ
 ال هتجوز نأب روعشلل جوزلا عفدي ام ملألاب ةأرملا رعشت اهدنع

 .هلاصو يهتشت

 لوطتو «ضفخنت ددمتلا ىلع لبهملا ةردق نإف كلذك

 ۲ تاعرجإ 5
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 ا ت دک و ص

 .ةوشنلا ىلع لوصحلل ةأرملا اهجاتحت يتلا ةرتفلا

 يف ةأرملا نأ نودكؤي ءاملعلاف اذه لك نم مغرلاب نكل

 يف تناك امك ةوشنلا ةورذ ىلإ لصت نأ عيطتست نيتسلا نس

 لا

 ال اذه نکل اع ضر اهات وأ ةاهئزو د یزیادق منن
 هفرعمو «هلبقتو ديدجلا عضولا عم فيكتلا نم رثكأل جاتحي

 اهتايح لصاوت نأ عيطتست اهدعب «هعم لماعتلل ىلثملا قرطلا

 .لؤافتو ةيباجيإب

 ؟ةأرملل ثدحت يتلا ةيجولويسفلا تاريغتلا مهأ يه ام

 ادئار نوسنوجو زرتسام ناملاعلا هنع بيجي ام اذه)

 .ملاعلا يف يسنجلا بطلا

 ةراثإلا دنع مجحلا يف ديزي ال هنإف يدثلل ةبسنلاب ًالوأ

 امك ةراثإلا كلتل هتيساسحو هتباجتساب هظافتحا مغرب ةيسنجلا

 فيفخلا رارمح الل ةبسنلاب امأ «تاريغصلا تاباشلا دنع يه

 55876 لاب ىمسي ام وأ ةراثإلا دنع دلجلا ىلع رهظي يذلا

 امك ةدشلا سفنب وأ راركتلا سفنب ثدحي ال رهف 1511

Aايه هس امرا نشل همك  

 .يسنجلا ساسحإلا ىلع يلاتلاب رثؤي الو اًيلكش
 ' ةوشنلا ةمقل بحاصملا تالضعلا ضابقناو رتوتل ةبسنلاب

 يف ثدحي يذلا يداعلا صقنلل ًارظن لقي هنإف مزاجروألا وأ



 .رمعلا مدقت املك اهتوقو ةلضعلا لوط 5

 ةفيظو نإف «قالطإلا ىلع رظبلا ةباجتسا رثأتت ال امنيبو

 :نيقيرط نع رثأتت لبهلا

 اذهل لقأ ددمتل يدؤي ام لبهملا رادج ةنورم لقت ©

 .عامجلا دنع اهدعبو ةيسنجلا ةراثإلا ءانثأ رادجلا

 رادج يف ةداع ثدحي يذلا «ميحشتلا» وأ للبلا ©

 ةراثإلا دنع ثدحت ىتلا تازارفإلا ةجيتن لبهملا

 أدبت تازارفإلا ا لابقتسال ةيسنحلا

 ضعبل يدؤي امم بابشلا يف هيلع تناك امع ةئيطب
 «لكاشملا ضعب ببسي امم لبهملا رادج يف فافجلا

 بلغتلا نكمملا نم ظحلا نسحل لكاشملا هذه نكلو
 وأ نيجورتسإلا نومروه نم تاعرجب اهيلع

 .1ك-ال زءاار لا لثم ليجلاو تاميركلا ضعب لامعتساب

 دكأ 1987 «ملبیل» ملاعلا هارجأ رخآ ماه ثحب يف

 نس دعب امف ايت تاطشلا تاديسلا نأ ىلغ

 فافجلاو شامكنالا اذه نم لقأ ةبسنب نيناعي سأيلا

 ةبسن يف ةدايز دوجول «لبهملا رادج نابيصي نيذللا

 يتلاو ةيماخنلا ةدغلا نم زرفت يتلاو تانومروهلا

 ,"7 (.ةثونألا تانومروه ىلع يلاتلاب رثؤت
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 : ةيحالصلا قاطن لخاد بحلا لظي يك حئاصن

 سنجلا عم لماعتلاو ةالابماللا وه بحلا خيشي ام رثكأ 1

 تاداقتعالا قيدصتو «ةيمهأ مدعو فافختساب

 .زجعلاب رابكلا فصت ىتلا ةيعامتجالا

 ىلع اهتردقب نمؤتو ءاهسفنب قشت نأ ةأرملا ىلعو

 تدق ىلإ هناا ر ر وک ماسالا! به 3
 «مهتايح باب قرطي ديدج لك عم فيكتلا ةيفيكو ءامهب

 ءادج ةماه بابشلا ف ةمئادلاو ةلدتعملا ةيسنجلا ةسرامملا 4

 هذه هديب ل اٿ «ةيجوزلا هتقالع ف ديعسلا ناسنإلاف

 .ةمداقلا هرمع تاونس ف همعدتو ةداعسلا

 ةصاخ بابشلا ةرتف ةيسنجلا تايرقملاو ةيودألا مادختسا 3

 .دعب اميف هدرم نوكي بيبط ةراشتسا نودب

 .مات يبط فارشإ تحت كلذ نوكي



  © 5د 6 VY Ff iIم 1

 .ةجوزلل ةصاخ نينسملل مهم ةبعادملا ةرتف ةلاطإ 7

 ةرتف هنع عاطقنالا مدعو سنجلا ةسرامم ىلع دوعتلا 3

 ءةدوعلا نم بعصيو ةلكشم ببسي عاطقنالاف «ةليوط

 ؛عامجلا عدي الأ لجرلل يغبني) فلسلا ضعب لاق اميدقو

 .(!اهؤام بهذ حزنت مل اذإ رثبلا نإف
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 ةماسنبإلا ةلجم تايدننم

 س تاسلا لصحفلا

 ةقالعلا
 ةيسنجلا
 مالسإلاو

 سل يل رعت سم

 وي 3 kh arim AÛ $ ط ىئ مزأ نا يل 1 0 ۰ 03 عيجعو



 7 كة ها هيا فلا

 ةقالع مالسإلا مظن ءيش لك ميظنت يف هتداعك
 ىلع نيجوزلا دعاست ءابل رطأ عضوو ةيسنجلا ةقالعلا بيذهتب متهاو .نيجوزلا
 ..للزلاو أطخلا نم امهظفحتو «عاتمتسالا

 نأ ىلاعتو هناحبس هللا لضف عساو نم ناكو

 ةريس يف رظانلاو ,هكاردإو همهف ىف لوقعلا راحت ام لك نع سبللا ليزيو لهجن ام ملعب Ss لضرب اذفركا

 ةايحل ةبحر قافآ ىري ب هللا قلخ ريخ

 .ءانبلاو ةحارلاو ةداعسلا دارأ نمل نايف اكوا و حور

 نمل ةاجن قوط هلاعفأ ةاكاحمو هتنس لمأتو
 ..ةمالسلا ديري

 يف ٤ هبادآ نم اًئيش علاطن لصفلا اذه يف
 لوأ ءَ ناك قافآ ضرع يف دهتجنو ؛عامجلا



 | تايجيتارتسالا

 لوألا ةيجيئارأسالا

 بحلا لوسر

 نعقي ال» :راثآلا ضعب يف ءاج 49

 ةميهبلا عقت امك هتأرما ىلع مكدحأ 5

 امو :ليق «لوسر امهسيب نكيلو

 .(مالكلاو ةلبقلا» :لاق؟لوسرلا

 .!!!عامجلا دعب امو لبق ام تاظحل نوردقي ال نهجاوزأ

 اذإف ءهبرأم ىلإ لوصولل اًراصتخا تافاسملا لجرلا رصتخي

 .هتقيفرو هتليلحم هبآ ريغ اًيخرتسم هعاتم اًململم هجاردأ داع ىهتنا

 لبق ام تاظحل ىلوت ةأرملا نأ نوصتخملا تبثأ دقل

 ءةرشاعملا لصأ نم اهريتعتو لب ءادج ةصاخ ةيمهأ عامجلا

 ىلع اع ةارملا هربتعت ةرتفلا هذه لجرلا نم لامهإ يأو

arn :ا 35 رماح  
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 سن

 .هب حوبلا نم ءايحلا اهعنمي الأ اه ببسيو ءاهقح ظ

 ىلع ضقني نأ نم جوزلا يَ لوسرلا هيبنت ناك اذل
 بحلاو قوشلا لسر لسريو «هسفنل مدقي نأ نودب هتجوز

 .ةليمجلا ةبيطلا تاظحللا كلتل دسجلاو حورلا ايهتتل

 هجاوز هباحصأ دحأ ىلع ركنتسا لَك هللا لوسر نإ لب

 اًركب الأ) :هل لاقو لبق نم ةجوزتم ةأرما - بيث نم لوألا

 كلذل اهيدهن اًدج ةمهم ةحمل هذهو ؛(كبعالتو اهبعالت
 «هتجوز بعالي الو بعادي ال يذلا «سانلا نم فنصلا

 قوقحل هيف ةاعارم ال «عيرس ينیتور لكشب هرتو يضقيو

 .ةيفطاعلا اهتجاحب الو هتجوز

 الو ؛سنجلاو بحلا نيب قرفت ال جوزلا يزيزع ةأرملا نإ
 يذلاو «تنأ كسكعب «هبحت ال لجر عم عتمتست نأ ةأرملا عيطتست

 .اهعابشإ ىلإ ىعست ةيجولويب ةلاح كل ةبسنلاب سنجلا دعي

 تاملكلاو ئىفادلا نضحلاو ةيناحلا ةسمللاو ةلبقلا نإ

 ةيمهأك ةأرملل ادج ةماه ساوحلا غدغدت ىتلا ةلوسعملا

 حيتافم فلغأ كلتمت يذلا تنأ كنأ امو ءاهسفن ةسرامملا
 وأ ديرت ام لوق نم يحتست ام اًريثك ةأرملا نآلو «ةسرامملا

 هديرت ام ريفوت كتعاطتسا ردق لواحف اهجعزي ام ىوكشلا

 امع اهلاؤسب ردابو ءاهتاجاح مهفتو «سيساحأو رعاشم نم

 .(بحلا لوسر) ركذتو ءاهجعزي ام وأ هديرت

¦ 306 ( 
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 هيناثلا ةيجيئارتسالا

 :ىلاعتو لج هللا لوقي

 مكترخ اوا مكل ثرح مكؤاسنإل 9
 .4 مكنش ىَلأ 0

 وهو هيلإ ةي ينلا باحصأ دحأ بهذ نأو ثدح دقل

 ؟ككلهأ امو :لاق «تكله هللا لوسر اي» :هل لاقو فئاخ

 .!.:ةليللا يلحز تلوح :لاق

 .اًئيش كَ هللا لوسر هيلع دري ملف

 ثْرَح مكژاسنإل :ةيآلا هذه ةا هللا لوسر ىلإ يحوأف

 ربدأو لبقأ :لجرلل لَو لاقف منش ىئأ ْمُكَرَح اوُنَف مك
 .(ةضيحلاو ربدلا قتاو

 ثحبتو راركتلا نم لمت ةيناسنإلا سفنلا نإ
 دحأ ةرشاعملا نألو ؛رييغتلاو ديدجتلا نع اًمئاد

 ناك ناسنإلا اهب عتمتي يتلا ةماهلا بابسألا

 كانه .مهأو ىلوأ اهيف ديدجتلا ىلإ يعادلا

 ةضيحلا) :امهو عرشلا امهددح نارمحأ ناطخ

 ديدجتلل عساو لاجملاف كلذ نود امو .(ربدلاو

 .ارييغتلاو راكتبالاو

O Kon TT AT VC زج نو zê ¢ 



 :يهو ةيسيئر رواحم ثالث يف رييغتلا تالا نمكت

 :نأجمم
 ةطبترم ةرشاعملا اذال ءطقف مونلا ةفرغ اذا

 نم عناملا ام «ريغتي ال دحاو ناكمب انناهذأ يف

 وأ ةشيعملا ةفرغ ىلإ جورخلاب ديقتلا اذه رسك

 لماوع هيف رفوتت ناكم يأ وأ «ماعطلا ةفرغ
 .ةنينأمطلاو نامألا

 يحايس ناكم وأ «قدنف يف ةفرغ رجؤت نأ كنكمي لب
 .ةيداملا كتلاح عم ىشامتي

 نيح ةليح ةلق يف مستبي يذلا فنصلا كلذ نم تنك امر
 كئاش رمأ اذه «(دالوألاو) :لوقيو مالكلا اذه عمسي

 مهب بهذت نأ رهشلا يف دحاو مويلو كنكمي نكلو «لعفلاب
 تاعاسل دالوألا اهب دعبت ةليح مدعت نلو «مهتدج ىلإ

 تعيس املك لب ايموي سيل رمألا اذه نأو ةصاخ ءةدودحم

 .ةبسانملا ةصرفلا

 :ةامزلا
 ءرتسو سابل ليللا معن .؟!طقف ليللا اذام



 هل ةمك ¥ Ok. Ut NEF فيل لل

  Eتسيير سسر :

 ا

 | هيف اننكمي يذلا ديحولا تقولا سيل هنكل

۱ 
 0 غلاب تقولا نيتور رسك نإ «سنجلا ةسرامن

 |  ةباترلاو نيتورلا ةرئاد نم انجرخيو «ةيمهألا

 / .هنم ىناعن دق ىتلا

 دوعتت مل ىتلا تاقوألا هذه ..ةريهظلا تقو ..حابصلا يف

 قرطلا ىدحإ اهتبارغ ىلع نوكت امبر اهيف سنجلا ةسرام

 .نيتورلا رسكل ةماهملا

 رمأ ةيسنجلا ةسرامملا ءانثأ عاضوألا رييغت

 تايم رييغت نأو ةصاخ «ةيمهألا غلاب

 ىلإ يدؤت يتلا قرطلا کا نم عاضوألاو

 .نيجوزلا نيب ةعتملا ةدايز

 مهم رطعلاو رعشلا ةصقو لكشلاو سبالملا رييغت كلذك

 .أنهتو سفنلا هب دعست اًديدج اقنور يطعيو ءادذج

 لكشب ءافتكالاو ءرييغتلا اذه يف دهزلا ادبأ بجي الف

 رمألا يف ماد ام ,ركتبنو لدبنو ريغن نأ بجيف «ةعرسب مأستو
5 

 .ةعس

 !...اًنايحأ لاوحألا حلصي ىضوفلا نم ليلقو ..
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ANNA f? 1ةثلاثلا ةيجيئازسالا ٠ *  

 ةمقللا ىتح

 ىنلا نأ ه كلام نب دعس نع 40 ١
 ىلع تقفنأ امهم كنإ» :هل لاق هلك 0

 ةمقللا تح ,رجؤت كنإف ةقفن نم كلهأ

 ."”(كتأرما يف ىلإ اهعفرت

 مايألا طحق ددبت لَك هللا لوسر نم ةيرعاش ةعفد

 ام ابلاغ يتلا ةيسنامورلا قبع نم اًئيش دودكملا بلقلل ديعتو
 .اذه يداملا اننامز يف اهرجهن

 نيبو «هبر تنأ تيب يف ةعضاوتم مأ ةرخاف ةدئام ىلع

 ةمقلب دصحاو ..اهبلق يف كتبحم روذب ةمقللا هذهب سرغا

 .كيبنل كتعاط ىنج ىرخأ

 ةقيقرلا تاسمللاو تافطالملا ةيمهأ ىلع نودكؤي ةيرسألا

 كلت لافغإ نم نورذحيو «راهنلا لاوط نيجوزلا نيب

 .ةقيقرلا تاسمللا

 .)11۸( ملسمو (14/6) يراخبلا هاور(١)
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 ال جوز نم مويلا ءاسنلا ىواكش رثكأف «كلذ يف ةبارغ ال
 تا سا و انك ا ا وا

 نع ربعي يك احر اباب بحلل حتفنو ءألالخ جلاعن ءةمقللا
 .ةداعسو ةوقب هسفن

 امهباتك يف نامدقي «نوسنوجو زرتسام» ناريهشلا ناملاعلا

 اهدافم نيحؤولل ةفئاز ةحيضت (ناتننإلا دنع نحلل

 يف سنجلا ماحقإ نإ «(مونلا ةفرغ جراخ أدبي حجانلا سنجلا)

 انتايح مومع نع ةلزع مدعو ناسنإلل ةيعيبطلا ةايحلا ةينب

 ىلع ىضقت قئاقد درجم هنوك نم ارثأ ىوقأو قمعأ هلعجي
 .لازنإلاب يهتنتو جاليإلاب ادبت شارفلا

 نم نوكي يذلاو ةيسنجلا ةبغرلل يمكارتلا ءانبلا لظيو
 يطعيو «لضفألاو حجنألا وه «ةيمويلا تابعادملا لالخ

 .اًعيدب اقنورو اّيح اقيرب ةيجوزلا ةايحلل

a 20 م 
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 ةعبارلا ةيجيئاراسالا
 ةيجوزلا شارف ىلع ةقدص

 لمجم يفو «ضرألا مظن لك يف 9

 ةذل ةيسنجلا ةرشاعملا «ةايحلا ريتاسد 0

 ءرملا يهتني ةعتم قئاقدو ةحارو

 «لمعلا لصاويل أيهتي مث ءاهنم

 وسلا کو

 لوقي نأ الإ مالسإلا ىبأي «يمالسإلا انجهنم يف الإ

 ةرشاعملا نإ «ضرألا هجو ىلع ةقالع سدقأل ةملك مظعأ

 رجؤي يتلا ةدابعلا ناولأ نم نولو «ةعاطلا نم برد ةيسنجلا

 عضب يفو» :ثيدحلا يفف بجع الو «!ةأرملاو لجرلا اهيلع

 .(ةقدص مكدحأ

 ةرظن ةقالعلا كلت ىلإ رظنلا ىلإ كي رشبلا مظعأ انهبني
 ةشئاه ةنئمطم حورب قئاقدلا كلت عم لماعتلاو «مامتهاو دج

 ؛حورلا اهيف عمتست يتلا تاظحللا كلت «رجألا ةبستحم ةديعس

 بح قئاقد اهنإ «ةيداع قئاقد تسيل «ساوحلا يشتنتو

 داغر قوتك

 وحن عافدنالا ىلإ ةأرملا لهؤي «ةيجيتارتسالا هذه ةفرعم

 ءادهز وأ ءالسک اهعدت امر يتلا ةيجوزلا تاراهملا نم عاونأ

 .اعروت ىتح وأ



 ( بيطتلاولمجتلا
 | يتلا تاظحللا ..نيزتلاو

 | ١ ةئيهت 4 ةأرملااهيضقت

 /  يهاهجوزلاهسفن

 اهب اهلو ةعاط تاظحل

 .ةقدص

 ىعيبطلا نمف ةقدص -ةرشاعملا :يأ- عضبلا يف ناك اذإ

 بر دنع رجأ ةرشاعملا هذه هيف ىلاغملا ريغ ؤيهتلا نوكي نأ

 لوقت امك اًبجاو راص هب الإ بجاولا ققحتي ال امو «نيملاعلا

 .ةيلوصألا ةدعاقلا

 ةجوزلا رجه ىلإ جوزلا عفديو روتفلاب ةقالعلا بيصي دقو

 و فلاب ا

 يف ةيجيتارتسالا هذه نم ةدافتسالا هنكميف جوزلا امأ

 ةيسنجلا ةيلمعلا ىلت وأ قبست ىتلا تاقوألا كلت باستحا

 اهب موقي نأ بجيو ةأرملل مهم انفلسأ امك ةرتفلا هذه ةلاطإ

 .هبر اضريو هتجوز بلق بسكيف «لجرلا

 و Karim Al © ط ند ماآ] ىمددب عيعص
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 ضيحلا ءانثأ ةرشابملا

M7هللا يضر ةشئاع ةديسلا لوقت  

 ناكو «بنج انالك «دحاو ءانإ نم

 انأو ينرشاييف رزتاف ينرمأي

9 

 وهو يلإ هسأر جرخي ناكو «ضئاح
 E انأوب ةلسفأات نكن

 ف ةدوصقملا ةرشابملا نأ لالا ةعيبطب مولعم وه امك

 ريغ ةرشابم ىه -اهيلع هللا ناوضر- ةشئاع انمأ ثيدح

 اذال «ةديدع تارم ىهذ يف ددرتي لظ يذلا لاؤسلا نكل

 ناوضر ةشئاع ةديسلاو 4 بيبحلا نيب ةلماك ريغ ةرشابم متت

 حونسو «ةأرما نم رثكأب هي ينلا جاوز نم مغرلاب ءاهيلع هللا

 نل نيل ناول ارز ىدحإ هي ا رضاك ةضرقلا
 ؟ثمط

 اهيدل نوكت ضيحلا ةرتف يف ةأرملا نإ :ًالئاق ملعلا بيجي

 ةوهشلا نوكت امبر لب ءرهطلا تقو اهل ىتأتت يتلا ةوهشلا سفن

 .يراخبلا هاور(١)



 اك ةه ¥ ب ر ك ا ا لا

 | ثدجبم يذلا ناقتحالاك اًمامت ةجسنألا ناقتحال اًرظن دشأ
 ۱ .ةيسنج ا ةراثتسالا ةجيتن

 | ٥١ ىلع ةساردب نوسنوجو رتسام ناثحابلا ماق دقو
 ءانثأ مدلا ناليس عرست ظحولو ضيحلا ةلحرم يف ةأرما

 ةبعادملاب اهيلع لوصحلا نكمي يتلا  ةوشنلا - مزاجروألا

 :ةيئاذلا

 فذق لكشب مدلا جورخ تالاحلا ضعبب ظحول هنأ ىتح

 ءانثأ ةيمحرلا تاصلقتلا دوجو ىلع لدي امم محرلا قنع نم

 .ةوشنلا

 يتلاو تابعادملا ناب لوقلا ىلإ ءابطألا نم ريثك بهذو

 .ضيحلا مالآ نم اريثك ففخت لازنإلا ةلحرم ىلإ ةأرملاب لصت

 يذلا يبلسلا يسفنلا لماعلا قبس ام لك ىلإ انفضأ اذإ

 ىلإ اهتجاحو ةيجلا لا اهتلادع بارطضاو ةآرملا ىنلغرطسي

 ةرتف ءانثأ اهعور نم ئدهيو اهيلع تبريو اهيوتحي نم

 انلوسر اهيلوي يتلا ةيمهألا مجح انكردأ «ةملؤملا ضيحلا

 «ضئاحلا ةأرملل يجلوكيسلا ءاملع هدعب نمو هيي

 ةيعيبطو ةيئاقلتب اهعم بحلا يطاعتو اهئاوتحاب مهتبلاطمو
 اًمامت ةديج ةيجازم ةلاح يف نوكي نأ جوزلل مئادلا هيبنتلاو

 .يلاوخلا مايألاك

 رسما ا ع کپ o EO e o a E | تاعرجأأ
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 ةسداسلا ةيجيئازاسالا وى ١

 ةدابعلا لبق عامجلا . 2

 ..اهلك عقاوملا يف دمحي ربصلا اك
 .دمحي ال هنإف كيلع الإ 0 8

 ايم ينلا ىلإ ةأرما تءاج

 يجوز نإ «هللا لوسر اي :تلاقو

 اذإ ينرطفي لطعملا نب ناوفص

 .لوسر اي :ناوفص لاقف «تمص

 لجر انأو «موصتف قلطنت اهنإ هللا
 :لئموي هلك لاقف ءربصأ ال باش

 «اهجوز نذاي الإ ةأرملا موصت الا

 فوخللا ماجلب اهمجلي انم ءرملا برضت نيح ةوهشلا نإ

 ناك اذإ اذه هللا قيفوتب اًئيعتسم ةوقب اهيلع ضبقيو هللا نم

 .ةليلحو ةجوز الب انم دحاولا

 ةبغرلا كلت نع سيفنتلا نوكي ةجوزلا دوجو عم نكل

 «هرربي ام هل سيل اهجوز جايتحا ةيبلت نع ةجوزلا عانتماو ءابولطم

 .ةدابع يف اهقارغتسال وأ ؛ةعاط اهئادأل عانتمالا ناك نإو یتح

 .دواد وبأ هاور )١(

 ٠ هللا ضورف نم ضرف .

0 
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 ةعباسلا ةيجينارتسالا

 كتليلح ىلإ رصبلا عجرا
M9ىلع انم دحاولا نيع عقت نأ  

 رمأ ةكرحتملا نتفلا نمز يف ةنتف 0

 ءرملا دهاشي دقف .ءىعيبطو دراو

 ام عراشلا ف وأ ءزافلتلا ةشاش ىلع

 ثععاوب هسفن يف كريو .هريثي

 .ةوهشلاو ةبغرلا

 رباج نع «ملسم حيحص)» يفف «ةماه لا ةيوبنلا تايجيتارتسالا

 ةأرما هتبجعأ مكدحأ اذإ» دلع هّللا لوسر لاق :لاق هّللادبع نبا

 يف ام دري كلذ نإف ءاهعقاويلف هتأرما ىلإ دمعيلف هبلق يف تعقوف

 .(هسفن

 هينغي لالحلا بلاطو ءعامجلا تارطق اهئفطت ةوهشلا ران

 ةجوزلا ىلإ نهذلا فرصو «رمألا اذه كاردتسا نكل «ثيدحلا

 .ميلسلا لحلا يه هل هللا اهلحأ يتلا

) a 



NEAR RE EDE 

 ةنماثلا ةيجيئارأسالا

 انايحأ بلقلا لبق قشعي لايخلا
 :لاق ه# دوعسم نب هللادبع نع 19

 ةأرملارشابت ال) :ِِكَك ىنلالاق 0

 هنأك اهجوزل اهتعنتف ةأرملا

 .«اهيلإ رظني

 اهتاقيدص ليصافت فصت الآب ةجوزلا لَك لوسرلا هيبنت

 يف ةفوصوملا ةأرملا عوقو ةيشخو «مئارذلل دس وه اهجوزل

 ,نبعلا هارت مل نم بلقلا ىوهي نأ يف ةبارغ الو «لجرلا بلق

Eهرملا انيمي ةيقر اعف تامل "ناك اذ  E 

 غ لا كليو هوز نب اع فدخل نيو «تانراقلا

 اهبلطتو «بلقلا اهانمتيو ءداؤفلا اهيهتشي دقو «هل اهفصو

 نيكبي تاجوز نع اهعمسن يتلا صصقلا يه ةريثكو «نيعلا

 نك نونا قرعس ل يسال سك ورانا قماح
 .هل اهفصوو اهتقيدص نع ةجوزلا مالك وه ببسلا

 اذه بناجبف ءطقف نتافملا فصو هنم مهفي ال فصولاو

 طلا ةر رال لاهو «هلقحلا اجر ترو

 .يراخبلا هاور (۱)

 /تاعزجأ مسدس



 LOVE ال ا() 5 خ١

 لاب لغشت دق «ىرخأ ةأرما تافص ركذ ةأرملا رذحت نأ

 .اهجوز

 مهفي الو ..تانسحلا متكو بويعلا ركذ وه يبلطم سيل

 ىلع ةأرما لك ىلإ رظنت نأ ةجوزلا بلاطأ ينأ يتاملك نم
 بمهاأتم اهجوز نأ الو ءاهجوز بلق قرست دق ةصل اهنأ
 هلوق دوأ ام ءاهيلع تنثأو اهنع تملكت اذإ اهريغ ىلإ باهذلل

 «ةنتفو أطخ نوكيامبر قيقدلاو ريثكلا فصولا نأ وه

 .كلذب انتربخأ ام اًريثك ةايحلا براجتو



LOVE DOSES 

 ةعساتلا ةيجيئاراسالا

 دحاوءانإ

 اهنأ نينمؤملا مأ ةنوميم نع

 ءانإ يف لي ينلاو يه لستغت تناك 9
 نك

 ...لكَو هللا لوسرو انأ لستغأ تنك :تلاق ةشئاع نعو

 .'" يل عد ؛يل عد :لوقأ یتح ينردايف
 اهبعادي نأ اهجوز نم ةأرملا جاتحت «ةيسنجلا ةرشاعملا دعب

 .اهدعبو ةرشاعملا لبق «بلقلا يف لصأتم اهبح نأ اهل دكؤيل

 اهريعي اهجوز نأ ترعش اذإ ماتت اًقباس انحضوأ امكو ةأرملاف

 نأ ىلإ اهنئمطي ام ىلإ اًمئاد جاتحتو ءطقف عامجلا تقو همامتها

 تانيمطتلا هذهو «هداؤف يف تبثم «هبلق ىلع رطيسم اهبح

 نم عون ئشني كرتشملا لاستغالاف «لاعفألا هذه لثمب نوكت

 ةيعادملا نم ءيش امهنيب ثدحي امك ءفدلاو ةيميمحلا

 كلتل ةعارب رثكألا ةياهنلا ناعضي اذه قوفو ..ةفطالملاو

 .ةليمحلا تاظحللا

 ١)  3 1 7 1 200م 7
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 هرشاعلا ةيجينارتسالا

 ةناكملاولعو حاكنلا

 :ة86لاق :لاقد# ةريره يأ نع 49

 يف دهاجملا :مفوع هللا ىلع قح ةثالث»

 ادألا ديري يذلا بتاكملاو هللا ليبس 0

 .""(فافعلا ديري يذلا حكانلاو

 :ثيدحلا اذه ىلع اقيلعت ةقش وبأ ميلحلا دبع خيشلا لوقي

 ليبس يف لمعي ممهو ؛ءاوس ةبترم يف لاجر ةثالث ركذ لب هارنف)
 يف لمعي مهثلاثو هريرحت ليبس يف لمعي مهيناثو «هنيد ءالعإ

 ءاصن هللا ليبس يف لوألا ناك اذإو ..هتعتم نم لالحلا ليبس

 مهدحأ «عرشلا دصاقم بسح اًضيأ هللا ليبس يف ثلاثلاو يناثلاف

 ."'(هقلخ لامك ىلإ علطتي رخآلاو هتيصخش لامك ىلإ علطتي

 جراخ ةيسنجلا ةسرامملا ميرحت يف اًديدش مالسإلا ناك امك

 هل ىعسو لالحلا دارأ نمل هئاطع يف اًيخس ناك ؛جاوزلا راطإ

 هسفن ىلع ادعو ىلاعتو هناحبس هللا ذخأ جاوزلا يف ةينلا بحاصف

 يف يعسلا نيب ىلاعتو هناحبس ىواسو هتناعإو هرزأ نم دشلاب

 ليلص عامس نيبو «لالحلا يف شارفلا ىلإ يعسلاو حامرلا لظ
 .ةجوزلاو ةليلحلا توص عامسو فويسلا

 وهام ردقب هلل حورلا لذاب نأش نم ًاليلقت اذه سيلو

 .مالسإلا يف جاوزلا ةناكمل ًءالعإو اًيركت

 .ةلاسرلا رصع يف ةأرملا ريرحت (۲) يما هوز 41
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 شع ةيداحلا ةيجيئارسالا ٠

 ةحامسلا ةكلمم

 ضرر ْشاَعَرل :ىلاعت لاق 7
 .[19 :ءاسنلا] «فوُرْعَمْلاِ 0

 :يلازغلا دماح وبأ مامإلا لوقيو

 اهعم قلخلا نسح سيل هنأ ملعا)

 احا نياةاجينغ ىذألا نفك

 اهشيط دنع ملحلاو ءاهنم ىذألا

 ال هللا لوسرب ءادتقا ءاهبضغو

 مالكلا هنعجارت هجاوزأ تناك دقف

 ىلإ اًموي نهنم ةدحاولا هرجهتو

 عقو بح لوأ نإ :لاقيو «''' ليللا
 ةشئاعل ب ينلا بح مالسإلا يف

 ." "(اهنع هللا يضر

 فصت تاجوزلا ىدحإ ىرن يمالسإلا انثارت نمو

 رخ اذإ ایکس «جلو او و اور
 .دقف امع لئاسم ريغ .دجو ام الكا

 ىلإ اًموي نهنم ةدحاولا هرجهتو هنعجارت كي يلا جاوزأ تناك ) :ثيدح )١(

 .هيلع قفتم (ليللا

 .يلازغلا دماح يبأ مامإلل (يناثلا دلجملا) نيدلا مولع ءايحإ (؟)

 7تاعرجأ ١ 1 3 ا
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 م اذبأ هنكل «ميوقتلاو بيدأتلل تايجيتارتسا كانه معن

 «ةيدنلاو دانعلا) ىلع مئاق لماعت وأ ةظلغ وأ ةوسق كانه نكي

 ىلع نم تضفخن ا اذإ ةيجوزلا ةايحلا نإ «(ةكرتشملا حلاصملاو

 مالعأب تلدبتساو «ةدوملاو بحلاو مالسلا تايار اهتيراس

 .!..سانلا ايند يف مويلا هارن ام انيأر ..ءافجلاو قاقشلا

 ..ةعدصتم تويب

 ..ةظتكم مكاحمو

 .نادبألا اهنم رعشقت تاياكحو
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 رشع هيناثلا ةيجيئارتسالا

 تويبلا دامع ..ةقثلا

 عبتت نأ) ب هللا لوسر ىهن 9

 الب مدق املو " ءاسنلا تاروع

 لاق ليللا يف موي تاذ ةنيدملا

 (اليل ءاسنلا اوقرطت ال» :هباحصأل

 كشي اهجوز نأ ةأرملا نظت ال ىتح

 اهتتغابم ديري هنأ وأ ءاهكولس يف
 .ةأجف

 مدهو «هناكرأ لزلز تيبلا برض اذإ كشلا نأل كلذو

 وأ حير لقأ بوبه دنع طوقسلل هضرع هلعجو «هدامع

 :# بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ حئاصن نمو «راصعإ

 .(كلجأ نم ءوسلاب ىمرتف كلهأ ىلع ةريغلا رثكت ال)

 ةلوجرلا ةفص يفتنت اهريغبو ةبولطم ةلدتعملا ةريغلا نإ

 قييضتلاو كشلل رربمك ةريغلا ذخؤت نأ نكل ؛عمتجملا نم

 هنع ىهن امم اذهف «ةجوزلا عم ةمارصو ةدشب لماعتلاو

 .يناربطلا هاور(١)

7 5 
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 رشع هذلاثلا ةيجينارتسالا

 ةسردم لزفلا

  9ةديسلا نع ركاسع نبا ىور

 نأ -اهنع هللا ىضر -ةشئاع

 توملاب يلابأ ام» :امل لاق يام لوسرلا

 ‹««ةنجلاب يجوز كنأ تفرع نأ دعب

 باحصأو ءايدألاو ءارعشلا ىدحتأ

 رتا انآ ةيغالتلا ٌلمحناو قازقلا
 يف ةئ هللا لوسر لوق قوفت ةرابعب
 .اهتفطاع ةوق

 ٌراهبناو اًباجعإ لب ءافلكت الو اًبصعت امهوقأ ال هللات

 ..اريدقتو

9 

 :هبيبحل بيبحلا اهيف لوقي ةياور أرقت نحنو اننيعأ عمدت

 دهاشن امنيح قيفصتلاب فكألا بهتلتو ء(ءامسلا يف كارأ)

 ينيفكي) :ريخألا قمرلا يف وهو هتبيبحل هيف لطبلا لوقي اًمليف
 ٠ .(ايندلا يف هارأ هجو رخآ كنأ

 لمكأو عورأو لمجأ نع ريثم لهج يف فرطلا ضغنو

 نحن «يمالسإلا انخيراتو اننيدو انثارت يف بحلا صصق مظعأو

 ةريس ملعتن نأ بجيف «سفنلاب يقترن يك بدألا أرقن انك نإو
 هداز داؤفلل يطعنو «سفنلا كلت بذهن يك ةي هللا قلخ ريخ

 ايلا 325) | يل ا ا تلا 0 را 1 2 N PE ا
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 سراميو «نهزاغيو هتاجوز للدي هيم انلوسر ناك دقل

 فيكا :ِلَك ىنلا -اهنع هللا ىضر -ةشئاع ةديسلا تلأس

 فيك :هتلأس مث ءلبحلا ةدقعك :# لاقف !؟يل كبح

 .(اهاح ىلع :لاقف !؟ةدقعلا

 حافكو رفسو داهج كانه ناك معن ..ينلا ناك اذكه

 قح يذ لكل اوطعي نأ نم ءامظعلا عنمي ال اذه نكل ..لمعو

 الو «لالدو ةبعادم نم مالسإلا اه هلفك قح ةجوزللو «هقح

 مظِع نأ وأ ,دهعلاب ءافولا نم هلحت هلغاشم نأ مهاو مهوتي

 نم هبلق رقفو ؛مالكلا ولح نم هناسل فافجل رربم هتيلوئسم
 و رفاق



 اهحور يحورو يحور اهحور

 اهبلق يبلقو بلق الو
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 ءاضعألل رظنلا دودح امو «نيجوزلا

 ؟رخآلا فرطلل ةيلسانتلا

 لك ىري نأ كلذك زوجيو ءامامت ايرعتي نأ نيجوزلل زوجي
 مدع نع ليق ام لكو ءرخآلا فرطلا دسج نم ءاشي ام فرط

 ةفيعضلا ثيداحألا هذه نم «ةفيعض ثيداحأب طبترم زاوح ا

 ل

 درجت نادرجتي الو رتتسيلف هلهأ مكدحأ ىتأ اذإ) ©

 .ريغصلا عماجلا فيعض .«نيريعلا

 .ريغصلا عماجلا فيعض .اطق

 نإف اهجرف ىلإ رظني الف هتجوز مكدحأ عماج اذإ © '
 .يدع نبا هاور .«ىمعلا ثروي كلذ

 ىلإ ةبوسنم ةعوضومو ةفيعض ةرثك ثيداحأ كانهو

 كلت لك دنفيو ءرمألا اذه لوح رودت هيب هللا لوسر

 نع ميكح نعف «حيحصلا كو هللا لوسر ثيدح تاءاعدالا

 ؟رذن امو اهنم يتأن ام انتروع «هللا لوسر اي :تلق :لاق هيبأ

 .(كنيمي تكلم ام وأ ؛كتجوز نم الإ كتروع ظفحا» :لاق

 .دواد يا ننس حيحص
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 لستغأ تنك» :تلاق -اهيلع هللا ناوضر- ةشئاع نعو

 .ناخيشلا هاور .«نابنج نحنو دحاو ءانإ نم هللا لوسرو انأ

 لدتساو :«يرابلا حتفاا ف رجح نبأ ظفاحلا لاق

 .هسكعو هتأرما ةروع ىلإ لجرلا رظن زاوج ىلع يدووادلا

 لالح ةجوزلا لكو «نيجوزلا نيب رظنلل دودح الف

 .ةأرملل لالح لجرلا لكو «لجرلل

 كانه ةيسفنلا ةيحانلا نم نكل «ةيعرشلا ةيحانلا نم اذه

 نوكيو «جوزلل لماكلا يرعتلا نضفري تاجوزلا ضعب

 ال مسجلا يف تالهرت وأ ؛يقلخ بيع نم اًجرح اًيلاغ ببسلا

 طغضي الأ جوزلا ىلع بجيف ءاهجوز اهاري نأ ةجوزلا دوت

 نأ كلذك هيلعو «ةعتملا رومأ نم رمأ يأ يف هتجوز ىلع

 ةيؤرب هتداعسو ءاهمسجب هعاتمتساو اهل هلوبقب اًمئاد اهرعشي

 ءاهدسج نم ام ءيش نم رخسي نأ رذحيلو «يراعلا اهدسج

 نم ديزيو ءاهتيسفن مطحي نأ هنأش نم اذهف ءاهنم مكهتي وأ

 اهلل

 «لججأ ءاقتلالا حبصي «ةنونحلا رعاشملاو «ئداملا لماعتلابو

 .هللا ءاش نإ الماك قفاوتلاو

329 ١ 
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  DOSESتالت 1

 ؟ضيحلا ةرتف عامجلا زوجي له 2

 طرشب ضيحلا ةرتف ءانثأ هتجوز عماجي نأ جوزلا عيطتسي

 ةرشابملا نإ ثيح «ضيحلا عضوم نم برتقي ال :يأ يلي ألا

 راتخا دق لعفلا اذهب مالسإلاو «ءاملعلا قافتاب مارح ةلماكلا

 ينارصنلا لجرلا نإ ثيح رومألا فعأو لمجأ نيجوزلل

 الو ةأرملا برقي ال يدوهيلاو ءضئاح يهو هتجوز عماجي

 جوزلل حابأ مالسإلا نكل ءةسجن اهربتعيو ضيحلا ةرتف اهلماعي

 هنكل ؛ضيحلا ةرتف يسنجلاو يفطاعلا لصاوتلا ةجوزلاو

 .جرفلا جوزلا برقي الأ طرتشا

 ةيسنج مالفأ ةدهاشم زوجي له 3

 ءاوس ةراثإلا وأ فيقثتلا فدهب

 ؟نيعمتجم نيجوزلل وأ جوزلل

 لجرلا ىري نأ زوجي ال :يواضرقلا فسوي .د لوقي
 قل 07 .٠ ع يع

 ."''مارح مالفألا هذه ةدهاشمو «ةيبنجأ ةأرما ةمرح

 يتلا تاغلابملا مك وه مالفألا هذه همدقت ام رطخأ نمو

 مالفألا هذه ىلع نومئاقلاف ؛ةيجوزلا ةايحلا رمدت دق

 ريياعم ربع تالثمملاو نيلثمملا ةيانعب نوراتخي ةحقولا

 .ةيتيوكلا ةحرفلا ةلجم تارادصإ نم « لولحو لكاشم مونلا ةفرغ(١)

00 
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 ةو مليفلا دهاشي نم نيب تد دق  ةنراقم ىأو «ةئيعف

 ىلع روصي مليفلا نأ كلذ ىلإ فاضت «طابحإلاب هبيصتس

 دهشملا نآب ءاحيإ يطعي ام ةينف ةقيرطب هعيمجت متيو لحارم
 د قيم دمال ةو كلذع ةر ل معنا دن
 انهئاظعإو ةيلسانتلا ءاضغألا ميخضن نلَع لمعي (رئاك)
 اهب مالفألا هذه نأ كلذ ىلإ فضأ «يقيقح ريغ الكش

 عتمم لكشب مدقُت اهنكل «ةيداس تايكولسو ةذاش تاسرامت

 ةلواحمو «بيرجتلا ىلإ جوزلا عفدي امم ةوهشلا ريثيو

 .هاري ام ةاهاضم

 مفلاب ةسمالملاب عاتمتسالا زوجي له 4

 ةروعل امهنم لك نيجوزلا نيب
 ؟رخآلا

 جرف ةجوزلا ليبقت زوجي :يواضرقلا فسوي.د لوقي

 اذإ امأ «جرح الف هتجوز جرف ليبقت هل زوجي لجرلاو ءاهجوز

 لوقلا عيطتسأ الو ةيهاركلا نم عون اذهف «لازنإلا دصقلا ناك

 ؛هيف ثيدح دري ملو اذه تمرح ةيآ دجوت ال هنأل مرحم هنإ

 ا هرذقتسي. ءىش هنكلو

 0 ش
 رس و ل صح يسم
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 تت

 نيتنثاب جوزتملا لجرلل زوجي له 3

 ريرس 2 امهيلك عم مونلا

 ؟دحاو

 هنأ ضرفنل ..زوجي ال الك :يواضرقلا فسوي .د لوقي

 عم مئان وهو هيلإ رظنت ىرخألاو امهادحإ عم مونلا ديري

 ىلإ ىرخألا ةأرملا ةروع ةأرملا ىرت نأ زوجي ال مث ءاهريغ

 اهيلع نوكت نأ نكمي يتلا ةئيسلا ةيسفنلا رعاشملا بناج

 1 .عامجلا ءانثأ ناتجوزلا

 ةسرامم ةجوزلا وأ جوزلل زوجي له 6

 ؟رخآلا فرطلل ةيرسلا ةداعلا

 لاح جرفلا ءانثتساب - الماك هتجوز دسجب عاتمتسالا جوزلل

 عم كلذك لاحلاو ءمسجلا نم ءزج ديلاو ربدلاو ضيجلا

 .ةأرملا

 (اهيديب ينمتسي نأ هلو) :«هئايحإ» يف يلازغلا لاق دقو
 .ةجوزلا دي :يأ

(00 

 .يلازغلا دماح يبأ مامولل (يناثلا دلجلا) نيدلا ف ءايحإ )١(
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 ءامسأي ظفلتلازوجي له 7

 ءاهيلع فراعتملا ةيسنجلا ءاضعألا

 ؟مونلا ةقرغ لخاد هتئيب بسح لك

 نإو ءءاضعألا ءامسأب ظفلتلا نم ررض ال مونلا ةفرغ يف

 هئاذيإ وأ هقفاوت ىدمو «نيجوزلا الك ةفاقثب طبترم رمألا ناك
 نم كانهف ظافلألا وأ تاملكلا هذه عامس نم يسفنلا

 «يسفن قفاوت ةلأسم انه ةلأسملا .تاملكلا كلت عامسو لوق

 زرفت جرفلا ةقطنم 2 ددغ كانم

 هذه لهف «ناكملا نيلتو بطرت تازارفإ

 لطبت وأ ءءوضولا ضقنت تازارفإلا
 ؟ةالصلا

 اهبحاص اذإ الإ .ءوضولا لطبت ال تازارفإلا هذه ..ال

 «ةوهشب ةيجراخ ةسمالم وأ «ةوهش ةراثتسا وأ «يسنج ريكفت

 .ءوضولا مث ءاهفيظنتو تازارفإلا هذه نم ؤربتلا بجي انه
 ءاهتوهش ةمق ةأرملا غولب دنع يتأت ىتلا تازارفإلل ةبسنلاب

 تالضع يف ةفيفخ ةيدارإ ال تاصلقت هبش ةروص يف ثدحت يتلاو

 اًمراع اًساسحإ ةكرات اًيجيردت لوزت ةمظتنم تاشعرو ءضوحلا



) 
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 .ءاوترالاو اضرلاب روعش اهعبتي «ةوشنلاو ةذللاب

 تازارفإلا هذه تناك ءاوس لسغلا بجي ةلاحلا هذه ف

 .ةطيسب وأ ةريثك

a 

 عم ءاملاب الماك ندبلا ممعي نأ ةبانجلا لسغ يف بجي

 كلذك لسغلا هافك ءوضولا ىون اذإو «قاشنتسالاو ةضمضملا

 .ئزجملا لسغلا ىمسي اذهو ءءوضولا نع

 كئوضو أضوتت نأ «ىلوألا وهو لماكلا لسغلا امأ

 مث نيالا كقش لسغت مث كسأر لسغت مث الوأ ةالصلل

 .ءاملاب كندب رئاس رمغت مث رسيألا كقش

 همس ا رع نم 0
 ناجوزلا اهيف ركذتي ةيونس ةبسانم يهو جاوزلا

 لهو «يبرغ ديلقت اهنأ ملعلا عم - مهجاوز موي
 ىرخأ تابسانمب لافتحالاب يعرش لاكشإ يأ كانه

 -داليملا ديعب لافتح الاك «لاونملا سفن ىلع

 هذهنأملعلاعم -رابكلل وأ ديدجلا دولوملل

 اهب لجرلا يلابي ال دقو ؛ةأرملل ريثكلا ينعترومألا
 ؟لاح يأب

 هلآ ىلعو هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هلل دمحلا

334 



 هي كم ¥ ع هايم كم غ ع7

 اميف نيملسملا ريغ ديلقت وه مرحلا ..دعبو «هالاو نمو هبحصو

 وهف مهرومأ رئاس يف مهديلقت امأ .ةينيدلا مهنوئش نم وه
 نكت مل اذإ ةهاركلا ىلإ لوحتي دقو .لصألا ثيح نم حابم
 ريصي دقو .ةيعرش تافلاخم نمضتي ناك وأ .ةحلصم هيف

 یب ناك را دلما خل و ن ا ا

 ىرأ كلذ ىلع ءانبو .ةيعرشلا انماكحأ يف اهيلإ ًابودنم ارومأ

 دلوم ةبسانمب وأ «جاوزلا ةبسانمب لافتحالاب سأب ال هنأ
 نمضتي الأ ىلع ةينيدلا مهرئاعش نم سيل هنأل ؛لافطألا

 اريكذت نمضتي نأ بحتسملا نمو «ةيعرش تافلاخم لافتحالا

 حصي ال هنأ ىلإ هبنأو .ةبسانملاب ةصاخلا ةيعرشلا ماكحألاب

 ىتعم هل ادع دييعلا نأل .ادنيغ (خاوؤلا ةبسانف) ةت

 لصيف :خيشلا) ىحضألاو رطفلا يديعب روصحم وهو «يعرش
 .(يولوم

Ol 

 ؟طقف جاليإلا مأ اهلك ةبعادملا

 هنم غلبي ىتح ربدلا يف نايتإلا) :هللا همحر يعفاشلا لوقي

 امأو .ةنسلاو باتكلا ةلالدب مرحم «لبقلا يف نايتإلا غلبم

 . هب ساب الف دسجلا عيمجو نيتيلألا نيب ذذلتلا

 .ةلاسرلا رصع يف ةأرملا ريوحت (1)
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 تن ننام نانو نعل 2

 ؟هايملا ةرود 4 هتجوز

 لجرلا عماجي نأ زوجي :دجنملا حلاص دمحم خيشلا لوقي

 ايلا ةرود يف اهعماجي نأ زوجي هنأ امك «ءاطغ نودب هتجوز

 .كلذ لبق هللا ركذ مدع يف ةنسلا ةفلاخم هيلع بترتيس نكلو

 :لوقي نأ هتجوز عامج لجرلا دارأ اذإ ةنسلا نأ ملعت كلعلو

 .انتقزر ام ناطيشلا بنجو ناطيشلا انبنج مهللا «هللا مسب

 ءاضق نكامأ يف هللا ركذ حلصي ال هنأ اًضيأ ملعت كلعلو

 نايتولا عيطتسي فيك هايملا ةرود يف عماجيس يذلاف «ةجاحلا

 .لخدي مث ركذلاب يتأيو جرخيس ناك اذإ الإ ؟ركذلا اذهب

 ضيحلا ةرود عاطقنا دعب لاستغالا له 13

 .؟عامجلا لبق بجاو

 روهمج :يواضرقلا فسوي روتكدلا خيشلا ةليضف لوقي

 نأ دعب الإ هتجوز عماجي نأ جوزلل زوجي ال هنأ :نوري ءاهقفلا

 هلوقب نيجتحم .ءاملاب هلك اهدسجو اهسأر لسغت :يأ «لستغت

 َنْرْهْطَي ىح َهوُبَرْفت الر ضيحَْلا يف ءال ورتا ا

 نيباّولا بحُي هللا نإ هللا مكرَمَأ ثْيَح نم هوتا َنرهَطَت اذ

 | I :ةرقبلا] نيرا بحر

 :يأ (نرهطي ىتح) :يأ :فيفختلاب نيتءارقلا ىدحإ



 | 2 (نرهطي ىتح) :ديدشتلاب ىرخألا ةءارقلاو ءنهضيح عطقني
 ١ .نلستغي ىتح :يأ

 يهو - مايأ ةرشع نم لقأل مدلا عطقنا نإ :ةيفنحلا لاقو

 اهيلع يضمي وأ ؛لستغت ىتح اهؤطو لحي مل - ضيحلا رثكأ
 هلوقل ءلسغلا لبق زاج مايأ ةرشعل عطقنا نإو «ةالص تقو

 .ةرشعلا ىلع هولمح .ضيحلا عطقني (نْرْهْطَي ىَتَح) :ىلاعت

 .نيتءارقلاب المع «ةرشعلا نود ام ىلع اهولمح ديدشتلا ةءارقو

 «ضيحلا عاطقناب مكحي ال ةرشعلا لبق ام نألو .اولاق اذكه

 ىضم وأ تلستغا اذإف ءاًضيح نوكيف «مدلا دوع لامتحال

 دعب امو .تارهاطلا مكح يف تلخد :ةالص تقو اهيلع

 نوكي ال مدلا تأر ول اهنأل «ضيحلا عاطقناب انمكح رشعلا

 .اهؤطو لح اذهلف اضيح

 يف مزح نبا دمحم وبأ هنع رّبع يأر مهلف «ةيرهاظلا امأ

 زوجي مدلا اهنع عطقناو رهطلا تأر اذإ ضئاحلا نأب (هالحم)

 لاصخ ثالث نم ةذحاو تلعف اذإ ءاهعماجي نأ اهجوزل
 نإ مميتت وأ «ءاملاب اهدسجو اهسأر عيمج لسغت نأب «لاستغالا

 .هيلع عمجم اذهو «مميتلا اه حابي ناك

 نإ مميتت وأ «ةالصلل اهءوضو أضوتت نأب «ءوضولا

 .مميتلا لهأ نم تناك

 .دب الو ءاملاب اهجرف لسغت وأ -
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 .اهعامج اهجوزل لح «تلعف هوجولا هذه ياف

 ولزا :ىلاعت هللا لوق كلذ ناهرب :مزح نبا لاق

 هوا َنْرُهَطَت اَذإَف َنْرُهْطَي ىح َُهوُبرْقت الو ضيحَمْلا يف ءس

 ينير مطمل بحُيو نيباوتلا بحب هللا نإ هللا مكرم ثيَح نم

 نه لصحي ىتح :هانعم (َنْرُهْطَي ىّتَح) :هلوقف .[777 :ةرقبلا]

 (نرهطت اذإف) :ىلاعت هلوقو ءضيحلا مدع وه يذلا (رهطلا)

 لسغ نمو ءوضولا نم :يأ) انركذ ام لكو .نهلعف ةفص وه
 ارهطت ةغللا يفو ةعيرشلا يف ىمسي (مميتلا نمو جرفلا

 :ىلاعت هللا لاق :ترهطت دقف تلعف كلذ يأف ءارهطو اروهطو

 صنلا ءاجف [8١٠:ةبوتلا] اوري نأ نوحي لاجر هيف»

 جرفلا لسغ (ةيآلا يف روكذملا رهطلا :يأ) هنأب عامجإلاو

 (اًروهطو اًدجسم ضرألا يل تلعج» :ةننكا لاقو «ءاملاب ربدلاو

 نإوإ# :ىلاعت لاقو .روهط ثدحللو ةبانجلل مميتلا نأ حصف

 (روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال» :ةنقا لاقو 4اوُرهْطَف اببُج منك
 .ءوضولا ينعي

 لسغ ىلع «نْرُهَطَت اذإف» :ىلاعت هلوقب رصتقا نمو
 لسغ نودو «مميتلا نودو ءءوضولا نود هلك دسجلاو سأرلا

 ىلاعت هللا نأ ىعداو ؛هب هل ملع ال ام افق دقف «ءاملاب جرفلا

 .ىلاعت هللا نم ناهرب الب همالك هيلع عقي ام ضعب دارأ

 ضعب (نرهطت) :هلوقب دارأ ىلاعت هللا نأ ولو :مزح نبا لاق

 .كلذ نايب هللا لوسر لفغأ امل ءضعب نود ظفللا هيلع عقي ام
 ی ار >
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 نأ :طوحألا لب هلل شاح :انلق ءطوحأ انلوق :اولاق نإف

 .نيقي ريغب ءطولا نم لجو زع هللا لحأ ام هيلع مرحن ال

 ؛ءيش ةلأسملا هذه يف ةباحصلا نم دحأ نع دري ملو :لاق

 دبع نب ملاس نع الإ «نيعباتلا نم دحأ نع اضيأ ملعن الو

 اهئطو نم عنملا :ةعيبرو «يرهزلاو راسي نب ناميلسو هللا

 دقو فيكف ءاودرفنا ول مهوق يف ةجح الو .لستغت ىتح

 ؟مهلثم وه نم مهضراع

 ءاطع :ةلأسملا هذه يف انلوقب لاق نممو :مزح نبا لاق

 .انباحصأ لوقو .دهاجمو سواطو

 يه ضئاحلا نابرق نع يهنلا ةلع نأ :هارأ يذلاو

 ىلع اهلازتعاب رمألا بتر اذهلو «ةيآلا صنب (ىذألا دوجو)

 عطقنا اذإف .(ضيحلا يف ءاسنلا اولزتعاف) (ءافلا) ب ىذألا

 رودي مكحلاو 3 ةلع وه يذلا ىذألا بهذ دقف «ضيجلا

 .امدعو ادوجو هتلع عم

 كلذ ربتعيل «مدلا رثأ نم اهجرف ةأرملا لسغت نأ يفكيو

 «لسغلاب نوكي دق - مزح نبا لاق امك  رهطتلا نإف .(ارهطت)

 ةيآ يف امك «جرفلا لسغب نوكي دقو «ءوضولاب نوكي دقو

 ءاه وزن ببس هيلع لد امك عاوُرهَطَتَي نأ َنوُبحُي لاَجر هيفإل
 :نضتاحلا ةا لل سلا انه وولتتلا حم تالا ف

 .ملعأ هللاو
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 ةريثكو ءاهدقتعن يتلا ةيلابلا تادقتعملا يه ةريثك

 عفادنو اهانبتن يتلا ةيسنجلا ميهافملا كلت كلذك

 اعويش ةيسنجلا ءاطخألا رثكأب ةمئاق يلي اميف ءاهنع

 :انئيب
e» 

 ديعنو ءاقباس انلق :ربكأ ةعتم يطعي لوطألا بيضقلا

 نأ عطاق لكشب تدكأ ةيملعلا تاساردلا :اهريركت

 «ةيسنجلا ةيلمعلا يف اًدبأ رود هل سيل بيضقلا مجح

 .يقلخ بيع هب سيل املاط

 قهارم صخش عادبإلاو رييغتلاب بلاطي يذلا ناسنإلا
 قفو ةداعسلاو ةعتملاب ساسحإلا انحنمي ام لك :دقعم وأ

 ةيفاعو ةحص ليلد وه لب «بولطم رمأ ةيعرشلا دودحلا

 درط بابسأ نم ريبك ببسو «ةيفطاعلاو ةيسنجلا ةقالعلا
 .ةيسنجلا انتايح نم روتفلاو للملا
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 :لاؤس وأ فيقع فيقثت ىلإ جاتي الو :ةيرطق ةيلمع سنجلا انك

 .!رئاط را نا 0 يأ نم دقعأ ناسنإلا ىدل سنجلا

 ةذللا ينعي الو ءطقف باجنإلاو رثاكتلا ينعي ال وهف

 «ةيميمحلاو «بحلا ينعي وه لب «كلذك طقف ةوهشلاو

 ةيئايزيفو ءرعاشمو ءاضعأو «دسجو حور ةقالع وهف

 نم أطخ ءاملعلا تبثأو .دحاو تقو يف ةيقيزيفاتيمو
 مدقتلا وأ نسحتلل ةلباق ريغ ةيسنجلا هتقالع نأ دقتعي

 . لوح ةديدج تامولعم فاشتكا نأ اولاقو «نسحألل

 يسدجلا كاوتسم نم نسحب ككيرش دسجو كدسج

 فرطلا ةعيبطو «ةقالعلا ةعيبط كلذك «يفطاعلاو

 ىلإ ءاملعلا اعد اذه لك .اهعم لماعتي فيكو رخآلا

 ٠ .!تافاشتكالا نم ملاع هنإ :سنجلا نع اولوقي نأ

 وه دحاو تقو يف نيجوزلا نيب ةورذلل لوصولا
 :يأ ةورذلا ىلإ لوصولل طيطختلا يدؤي :لضفألا

 لوصو نإف كلذك «رتوتلاو طغضلا نم عون قلخ

 فرطلل ةصرف يطعي ةورذلا ىلإ هدحو فرط لك
 يف يارغ نوج «هتالاعفنا مهفتو هئاوتحا يف رخآلا

 دكؤي (ةرهزلا نم ءاسنلاو خيرملا نم لاجرلا) هباتك

 هل دحاو تقو يف نيجوزلا ىدل ةورذلا غولب نأ
 يذلا سيساخالا فنع نأب كلذ ًاللعم ا
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 LOVE آل 05 طذ 1

 امهاغشنال يدؤي ةجوزلاو E نم لک اهب رعشي | ش

 امهنأب نارعشي امنيب «رخآلاب مامتهالا نود امهيسفنب /
 ىلع امهنم لك لصح اذإ سيساحألا ناكراشتي /

 .هلحو ةوشنلا ا

 لوصولا نأ كلذ ينعي ال

 لب ؛ببحم ريغ ءيش اعم ةورذلل

 نأل رظنلا نكل ؛ءليمج ءيشوه
 وه لضفألاروصتلاوه اذه

 .أطخلا

 كلذ لعفت ال مايألا :ةيسنجلا انتالكشم لحتس مايألا [&]
 قدصب ثدحتلاو ةحراصملا ءاديقعت رمألا ديزت دق لب

 الفلا نم كلا تلا ناك لعيد يذلا وف
 «ةيسنجلا تالكشملا نم ولخت ةديجلا ةايحلا نأ روصتلا

 رثأتت دق ةصاخ ةيسنجلا ةايحلاو ةماع انتايحف الك

 نم ءيش اه اني دقو «ةايحلا تاطوغضو تالكشمب

 قدصلاو ةحراصملا رركنو دوعن روتفلاو ردكلا

 بسنألا لحلا وه لدابتملا مهفتلاو

 عقي خفلا اذه :اهيلإ قاتشأو اهبحأ ينأ فرعت تجوز

 هنأ اهجوز اهربخي نأ بحت ةأرملا «ريبعتلاو مالكلا نع
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 ١ .رعاشملاب حوبلا بجي لب فرعت اهنأب نظلا

 / :ةورذلا ةلحرم ىلإ ةرم لك يف ةأرملا لصت نأ بجي
 ظ ۷١/ كانهو ءاذبأ ةورذلا ىلإ نولصي ال ٠١ كانه

 «ةرم لك ةورذلا ىلإ لوصولا يف لكاشم نهيدل

 ۸ ىدعتت ال ةرم لك ةورذلا ىلإ لصت يتلا ةبسنلاو

 لك ةأرملا لوصو مدع يف ةلكشم ال :لوقن انه نم

 نم أشنت ةيقيقحلا ةلكشملا ؛ةوشنلا ةلحرم ىلإ ةرم

 هسفنب متهي اهجوز نأبو ةلمهم اهنأب ةأرملا ساسحإ
 ملأ نم اًريثك ففخي يفطاعلاو يسفنلا ءاوتحالا ءطقف

 .ةيسنجلا ةسرامملا اهعبشت مل نإ اهعبشيو «ةأرملا

 لماعتي :سنجلا ةسراممل جازم وأ تقو يدل سيل
 ءيش هنأكو سنجلا عم تاجوزلاو جاوزألا نم ريثك

 «هل انيديأ انددم هانجتحا امتقو «ةايحلا ففرأ ىلع

 «ةيسدنجلا ةقالعلا ريمدت هنأش نمو «ريبك أطخ اذهو

 ءامامتهاو ةيولوأ ةيسنجلا انتايحل يطعن نأ باوصلاو

 هنأ ىلع سنجلا عم لماعتف تاقفصلا بحت تنك نإ

 ريكفتلا يف هقح هيطعت نأ بجيو كتاقفص ربكأ
 نأ يدكأتف دالوألل نيركاذت تنك اذإو «دادعإلاو

 حاجن نم لقأب سيل ةيسنجلا ةسرامملا يف كحاجن
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 ةفرغل يطعن نأ بجي هنأ هيلع هيبنتلا دوأ ام كئانبأ

 .ةمدقتم ةيولوأ مونلا

 سيساحألاو رعاشملا نامتك بدألاو ءايحلا نم

 ىتلا تاناطرسلا دحأ وه كولسلا اذه :تاظحالملاو

 ةحراصللا نع اًقباس انثدحت «ةيسنجلا ةقالعلا لثفت
 سيساحألاو رعاشملا راهظإ نأ دكؤن انه ءاهتيمهأو

 نأ لوبقم سيل «ةقالعلا هذه حاجنإ لجأ نم ماه

 ءايحلا ةجحب اهتالاعفنا يفختو ءاهرعاشم ةأرملا متكت

 ةيشخ تاظحالملا متكو «مومذم مونلا ةفرغ يف ءايحلا

 «تالكشم دوجو ىلع دعاسي رخآلا فرطلا جارحإ

 دوجو دنع بجي لب ءاهميخضت ىلع لمعيو

 .جضانلا حرطلاو «ةئداحلا ةحراصملا نم تاظحالم

 ال هنإ كلذك لاقيو :لاججرلا نم ةوهش رثكأ ءاسنلا

 اعلا لالو ةفقلا راسا ءاسنلا تكتم اا

 نأ هيلع ديكأتلا اننكمي يذلا ديحولا ءيشلا «عامجلاب

 لكلا ةريتك اما لا ا نش انطعو دمدنلا ءانبلا
 .اًحاحلإ رثكألاو فنعألاو ىوقألا يهف

 نم اًضيأ اذهو :ةردابلا باحصأ مه طقف لاجرلا

 نم لهف ءاهحاتجت دق ةبغر ةأرملل نإ ةئطاخلا ةيبرتلا
 مدعو ةبغرلا كلت لتق ةيبرتلا نسحو فافعلا



 نف ملعتت نأ ةأرملا ىلع نإ .!؟اهب اهجوز ةحراصم
 ةبغر اهتكرح ام اذإ اهتباوب امهو «ءارغإلاو لالدلا

٠ 
 .ةعورشم

 اک چو ادع ا ؟ةناع اذإ: : |ذ6]

 ةيروكذ ةيؤر هذهو :ةيسنج تالكشمل دوجو الف

 نارثؤي يفطاعلا اهليمو «ةيسحلا ةأرملا ةقالعف ؛ةرصاق

 .شارفلا يف اهجوز عم اهلعافت يف اًريثك

 يتاوللا تاجوزلا نه ريثك
 ءاهيف ندهزيو ةرشاعملا نضفري

 مدعل لب يوضع للخلال

 .مهجاوزأ نم يسفنلا مهماجسنا

 ديكأتلاب ةأرما بجعي امو «ةرركم خسن ءاسنلا |

 نيب ةيدرفلا تاقورفلا لهاجت نإ :ىرخأ بجعيس

 نايك ةجوز لكلف «ةروطخلا غلاب رمأ ىرخأو ةأرما

 عابشإ لئاسوو ةيسنجلا اهتاجايتحا ثيح نم درفنم
 اهميق لالخ نم نايكلا اذه نوكت «تاجايتحالا هذه

 جوز لك ىلع بجيو .ةيعامتجالاو ةيفاقثلا اهتيفلخو

 عتمتسي نأو ءصاخ نايكك هتجوز عم لماعتي نأ
 .ديرفلا يوثنألا اهملاع فاشتكاب
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 :ةيسنجلا ةيلمعلا حاجنإ نع لوئسملا وه رخآلا فرطلا

 فرطلا ىلع ةيعبتلا ءاقلإ ةئيسلا انتاداع ىدحإ

 اذه رهظي «تايلوئسملا نم لصنتلا ةلواحمو «رخآلا

 اهرتوت فقو نم اًبلاغ ىتلاو ةيسنجلا ةقالعلا يف اًيلج

 جوزلاف حالا ةا تاسرامت ىلع اهلشفو

 ؛هبلاطمل اهتيبلت مدعو ةجوزلا دورب نم يكتشي

 ءاهيلإ هتافتلا مدعو اهجوز ةينانأ وكشت ةجوزلاو
 نمكي ةيسنجلا ةيلمعلا حاجنإ يف رارسألا مهأ دحأو

 كلت نع ةرشابم ةيلوئسم لوئسم فرط لك نأ يف
 لصنتلا لاوحألا نم لاح يأب يغبني الو «ةقالعلا

 ةيلوئسم أدبتو «ةداعسلا اندرأ اذإ ةيلوئسملا كلت نم

 امو هريثي ام ةفرعمو رخآلا فرطلا ةساردب فرط لك

 ةعسو «هبلاطم ةيبلتو همهفتل داجلا هيعسو «هملؤي

 لح يف ةقداصلا هتبغرو هتالكشم مهفتل هبلقو هردص

 .تالكشملا هذه

 لوقعلا باحصأو نيقهارملا ةمس «سنحلا يف ريكفتلا

 ءاضقو ةوهشلا ءاضق سانأ هددري ءاعدا اذه :ةغرافلا

 باحصأل نولوقيس اذامف الإو «نايس مهيدل ةجاحلا

 دقو «ءايبنألا دعب اًردق سانلا مظعأ مهو ةي ينلا

 ىلإ نوبهذي مهو ءامد رطقت فويسلاو «ةوزغ يف اوناك
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 هعجضم جضت ىتلا ةوهشلا هيلإ نوكشي ايب ينلا
 نأب اهتقو هيي ينلا مهمهتا له «ءاسنلل مهقايتشاو
 يتلا ةيلوئسملا ردق ىلع اوسيل مهنأو ةغراف موقع

 مهتجاح يب ينلا مهفت دقل لب اهتيدأتل اوجرخ

 اوئفطيو «مهرتو اوضقي يك «ةعتملا جاوز مه نسو

 .مهتوهش ران

 نأ ىلإ انايدنأ ةعماجب يزنيك دهعم تبثأ اًيملعو
 ةرم سنجلا يف نوركفي لاجرلا نم ةئاملا يف 05 ةبسن

 يف ليلق تارم ةئاملا يف ٤١ نأو «لقألا ىلع موي لك

 وأ رهشلا يف ةرم ةئاملا يف ٤ نأو رهشلا وأ عوبسألا

 .لقأ

 . هذه ددر :لسنلا ىلع ظافحلا ديحولا سنجلا فده

 فوصل نم الا نفي ةيلطابلا لزا

 رثاكتت تاناويحلا لك نأ اوعي ملو «نيددشتملاو

 امأ «ةرشاعملا نع فكت مث نيعم مسوم يف لسانتتو

 ثيدح ينو لب «بحأ امتقو رشابي نأ هلف ناسنإلا
 .در غلبأ (ةقدص مكدحأ عضب يف» :ِهكَي هللا لوسر

 تي جاي 2و يع داع دع
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LOVE DOSESها 8 8 :  

 ةيسيئرلا عجارملا ةمئاق
 :ةييرعلا عجارملا

 :(ةيعرش)

 ..ةقش وبأ دمحم ميلحلا دبع ..ةلاسرلا رصع يف ةأرملا ريرحت ٠

 .ملقلا راد ۲٠٠۲.. ةسداسلا ةعبطلا

 .يبرعلا مالعإلل حتفلا ..قباس ديس خيشلا ..ةنسلا هقف «

 5٠١7. ىلوألا ةعبطلا ..ةرهاقلا

 دبع داؤف دمحم .ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا ©

 .ةرهاقلا ثيدحلا راد ..ىقابلا

 :(ةيملع)

 ةكبشب يعرشلا مسقلا رادصإ نم ..ةيجوز شارف ءاب فلأ .٠

 ۲٠٠۷. ىلوألا ةعبطلا ..نيال نوأ مالسإ

 .ىلوألا ةعبطلا ..ةيتيوكلا

 لالهلا راد ىطلا باتكلا..نيدلا رون نمحرلا دبع .د..سنجلاو ملعلا ل

Yt1  

 رشنلل ةيلهألا ..مرك دمحم دمحأ .د ..ةيسنجلا ةيبطلا ةعوسوملا *

 ۰ ا ارا

340 



LOVE MUSEO 

 :ةيبرغلا عجارملا

 ..درافراه بط ةيلك تارادصإ نم ..ةرسألا بط ليلد

 .١١7؟ىلوألا ةعبطلا

 ..نسنبور نتنكو رتسشيش نيارب ..سنجلا يف حاجنلا رارسأ

 .سرب سورج ..۱۹۹۷ ىلوألا ةعبطلا

 زكرمو ةيبطلا ةياقولا ةلجم يررحم فيلأت ..مئادلا ةأرملا بابش

 .ريرج ةبتكم ۲٠٠٤.. ىلوألا ةعبطلا ..ةأرملا ةحصل ليدور

 - ناثان ناك نيلكاج - نهك ناج .د ..ةيسنجلا ةايحلا ةعوسوم

 ةشارفلا راد ..ودريف نايتسيرك
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 .ةيناسنإلا مولعلا لاجم ىف ثحاب و بتاك
 ةيرشبلا ةيمنتلل فيطلا ناولآ ةرشن ريرحت ريدم
 1 : بتك فلؤم

 . (بأ تنأ نآلا )و ( نيبيبح ىلإ ) و ( ةرحاسلا ةيصخشلا)

 . ةيبنجأ تافل ىلإ هبتك نم ريثك تمجرت
 . ةيتوص تاعومجم يف هحرط مت اهضعبو
 . يمالعإلا جاتنإلاو رشنلا لاجم يف لمع




