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 سانلا لشفأ ىوكشلا ينمدمو طخسلا قاشع نإ ناهذألا ىلع الإ ةيغاط مكحل مايقال

 وأ ءاهنم các BỊ ةداعسلا ىنعم مهتايح بارشإ يف | ىلع رجحلاو .ءاهلبلا ةدكارلا راكفألاو ةخوسمملا

 باحصأ امأ «نوهتشي ام قفو ئجت مل BỊ حصأ ريبعتب | اهاري يتلا ةيوازلا نم الإ رومألل اورظني نأ يأرلا يوذ

 نم مهسفنأ يف ام ةايحلا نوقلب مهن مزعلا رلراد نيقيلا = = |
 .تنع نم اهيف امب مهاقلت نأ لبق ةباحر GUN ريغ عمطلا dle يف ؤرما اهلوقي يتلا (انأ)

 تومتل دلوت اهنإ ؛لبقتسملا رمدت ال ةرباعلا ةيصعملا || دعب نينثالا نيبو عزفلا dle يف لجر اهب فتهي
 لب ؛ةنسح ىركذ لك اه وحي ام مدنلا نم اهقحلي دقو .نيقرشملا

 تعفنف ءاهتاليثم يف عوقولا نم نصحي احاقل تناك امر
 يه ممألا كلهت يتلا يصاعملا نإ !ترض تيح نم

 نوكتل bed xe Ws الو سفنلا يف رقتست يتلا obs هلوح نميف يرقبعلا لجرلا رثأو «نيبرهوملا لاجرلا

 ءريبكلا عمتجلا نم اءزج ذئدعب نوكتلو ءاهنم اءزج T BA ناكملا يف عاعشلا رثأر ety ضرألا يف رطملا

 نوكيف «مئاق عيرشت وأ عبتم ديلقت ىلإ لوحتت اهلعل قازرأ رقف ال بهاومو قالخأ رقف رقفلا |

jتايناكمإو .ةيرج اهنع يهنلاو ابرغتسم اهنع دعبلا . 

ad |نإو .جاربأ يف تشاع ولو سفنلا راغص راغصلا نإ |_| نم تدفتسا ام ردقب يئادعا نم تدفتسا  

 لمحت نأ الو Sey يف ضوخت نأ اهشدخي ال ةمظعلا || ىلإ ينعفد دق يب ءالؤه رب ناك نإلف ؛يئاقدصأ

 .ةيذحألا | ىلإ ينعفد يل كئلوأ هرك نإف «لامكلا بلطتو «ةداجإلا

 .ءيش لك اودقفتف ءيش لك ىلع اوصرحت ال L2 ءرذحلا

 اولع لاجرلا ممه عم ىشمتت ةايحلا بعاصم نإ نيه ار لا ربما
fon 

 ال مث «مالسإلا ىلإ يمتنن نأ دمع Jð & + اهنإ

ontعافدلا الو ءهب لمعلا الو «هضرع الو «همهف  

je 

 نم 9 ةنسح ةعانص الإ تسيل ةميظعلا ممألا

 .هسفن يف ميضلا لبقي نمو ؛هريغ ىلع روجي نم
 اذه يفو Ub هايندو هنبد يف ةيندلا لبقي نم معن

dự,نإ :ميركلا نآرفلا  Bi Uy giيملا  

[oy sal pi = 

— 

 لهف «صاصق نود مئارجلا هذه كرتي ال ردقلاو

 .؟انتريرجب ذخؤن نأ لبق لمعلا نسحن



 ؟ريخم مأ ريسم انأ له لقت الو ءلجرلا GÌ لمعا ىلإ رظنأ ةيناسنإلل ةليوط ةريسم دعبو نآلا

 ءادعأ نيب ابيرق هبشلا دجأف يلوح نمو يسفن

 نيح ىلع «نيرخآلا يف هئادعأو نيلوألا يف دمحم

 هعابتأو. نيلوألا يف دمحم عابتأ نيب اديعب هبشلا دجأ

 .!!!نيرخآلا يف

 يف كل ناب رعشأو dải كانآ ىلا بهاوملا لغتسا

 ىلع IS ىفكو «تابجاو ةايحلل كيلعو اقوقح ةايحلا
 .ايندلاو نيدلا

 ةنسلأ تقلطناف ينرتس هللا 0Ÿ يسفن شغأ له

 بسك يف لشفلا نأو «روربم داهج هللا ليبس يف توملاك

 قلخت ال ةيبلسلا نإ «نيدلا ةرصن يف لشفلا عبتتسي ايندلا

 .دشأ ةاناعمو عساو ءاطع ةلوطبلا OY ؛ةلوطب

 .لقاع اذه لعفي ام ؟ينحدمت سانلا هللا ليبس يف ةايحلا نأ نينمؤملا ماهفإ ديرأ يننإ | .

 نع شتفأ ءاتباث يسفن نم يفقرم نوكي نأ بجاو

 نم اهب ام رارمتساب رضحتساو ءاهنم اهيقنأل اهبويع
 ءاهلمكأ يك صئاقن نم اهيف امو ءاهبوصأ يك ءاطخأ

 «كردق طحيو «كرهق ديري نمل نيلت نأ طوقسلا نم

 .كتنتف لواحيو «كنيد رقحيو

 نع مهتلاقمب عدخنأ الف ءلماك وه :سانلا لاق اذإف

 الإ متهي ال !بسحو هسفنل شيعي لجرلا سئب فرعأ نأ -ةنملا هلو- هيلإ هللا يناده يذلا جهنملا

 pal oly «لاجرلاب قحلا فرعأ الو gl لاجرلا

 .لاق نم ىلإ بيهتب رظنأ الو ليق ام ىلإ لمأتب

 هل برقي نم الإ فرعي الو «هبعاتمل الإ متغي الو «هبرآمب

cinkasهدنع هل ةجاح ال نم الإ وفجي الو !. 

 الهاذ ةبعكلا راوج ىلإ امئاق هرمع ؤرما ىضق ول
 ىلإ هنم ناويحلا ىلإ ىندأ رشبلا نم عونلا اذه نإ

 :نيرمأب ناويحلا لضفي ناسنإلا نأ كلذ ؛ناسنإلا

 يملع داهج نم مالسإلا لبقتسم هبلطتي امع
 ءانب نإ ..هللا دنع كلذ هانغأ ام «يركسعو يداصتقاو

 .هميلعتك قحلا ةسارحف «دجاسملا ely لدعي عناصملا

 ءءامسلاو ضرألا يف باوجلا كرحتملا هلقع :امهوأ

 رمأو هسفن رمأب هلغشت ىلا ةبحرلا هتفطاع :يناثلاو

 .!نيرخآلا

 !ىشخت امو ىوهت امو اهنايك الإ سحت ال ةبادلا نإ ở مالسإلا نم اسيل لتخملا Sally لتعملا ريمضلا

 ءاجوع يعولا ةدقاف ممأ مالسإلا ىلإ تمتنا دقو «ءيش

 ىمغم اهنكلو ةيح UT ضعبلا اهبسحي دق «ىطخلا

 ذإ ؛رضان ركف ىلع موقت ةيمالسإلا ةايحلاو ...اهيلع
 .ةيصعم اننيد يف ءابغلا

 ىسني مث نمزلا نم É اهتيرذ ىلإ اهتفطاع دتمت دقو

 ام
dyنم نوجرخي ال نوسميو نوحبصي نم سانلا  

 ةقلطملا مهتينانأ يهو ءاهلخاد نويحي يتلا ةعقوقلا

 مر رست تا سلا



 برعلا gly نأ ؛دحاو قيرط الإ رصنلل سيل
 نم تام ام ناميإلا حورب اوشعني نأو «مهمالسإ
 اوسمي مث فلل مههوجو اوملسي نأو ؛مهلامعأو مهلاوحأ

 ىلإ لوحتي فوسف ديلا لوانتم يف ءيش يأ مهعباصأب

 !!!ةاجن حاتفمو رصن ةادأ

 ليل نابهر ديعبلا وأ بيرقلا قفألا ىلع حملا يننإ
 مالظلا نيدراطم دودحلا نوزاتجي مهو راهن ناسرف
 .هرداوب انتزغ يذلا

 بواجتت ديحوتلاو ريبكتلا تاخرص عمسأ ينأكو
 .ةيدوألا نوطب اهل زتهتو ءارحصلا ءاجرأ اهب

 لدابت نم بهرن الو dat ةيرحلا GH ال اننإ

 ءدهطضي bya ىرن امدنع نكلو ءانريغ عم يأرلا
 «نرناقلا نع نيجراخ نودعُي ably ؛نوحابتسُي هتاعدو

 .مالس انم رظتني نأ ثبعلا نمف

 اذهب انبلاطي يذلاو ..توملا ءانعم انه مالسلا

 .بذاك هيبنو لطاب مالسإلا نأ مكرئامض يف اورسأ

 GLH Gly يف كلذ تابثإل حالسلا اولمحت نأ امأ

Crd byكلذف هزكلاب هيلإ  ay yA 

feال ءام دلب يف تاباختنالا روزت امدنع ىذاتأ  

ofراطشلا نم 122  Gpال بصانم نوقرسي  

 ىذألا ردصم لب - ةميرج هدحو اذهو - اهنوقحتسي

 نود روزلا ةداهش رارقتساو ءءوده يف بذكلا رورم

 ةقيقحلا سمطت نأ راغصلاو رابكلا فلايو «ثارتكا

 .توملاب ةريدج قئالخلا هذهب ايحت ةمأو ..ريكن نود

 ءايشألا ىري نأ ىفكي 480 ةيرقبع ءاكذلاب ديرأ الو

 سانلا ضعب تيأر دقف ؛صقن وأ ةدايز نود يه امك

 ةداعلا ىري دق ؛قئاقحلا هعم طبضنت ال يركف Jya اباصم

asleةلئانلاو  ii pم نمو ءاعوضوم لكشلاو  

 .هيدي ىلع ةوعدلا باصتو «رومألل هجالع برطضي

 دشنأ امنإو «ةكئالملا ءافص بلقلا ءاقنب ديرأ الو

 الو مهتلز يف حرفي ال مهيلع افوطع «سانلل Le ابلق
 مهل ىنمتيو مهئطخل نزحي لب ؛مهتبوقع يف تمشي
 .باوصلا

ostمهدحأ ناك ول ءةسارشلاو ةظلغلا باحصأ  

 ولو «هناكد ىلإ تبهذ ام هدنع ةعلس ىلإ تجتحاو ارجات
 هناويد ىلإ تبهذ ام ةحلصم هدنع يلو افظوم ناك

 بيطخ وأ ةالص مامإ نوكي نأ ىمظعلا ةيلبلا نكل

 ةكرحتم ةنتف نوكي هنإ ءةوعدلاب الغتشم وأ ةعمج

 .ءازعلا اهيف بعصي ةددجتم

 احورو ءاقيلط اهجوو ءاثمد اقلخ نيدلا نكي مل اذإ

 !؟نوكي امف «ةباذج ةريسو ءابحر اراوجو «ةحمس

 cải ىلإ اراقتفا نيدلا نكي مل BỊ «كلذ لبقو

 ءةعساولا هتمحر يف ءاجرو «مئادلا هروضح يف اراسکناو

 !؟نوكي امف .دابعلاو دالبلا هريخ معي نأ ىلإ اعلطتو

 هنإو ءاهيلإ نويبنلا هقبس ةفيظو يدؤي ةيعادلا نإ

 «مهادهب ءادتقالاو «مهلئامش سابتقاب سانلا قحأ

 ءادأ يف سانلا oly .مهتاممو pale نم ةوسألا ذخأو

 .هكولسو هقلخ يف ةوبنلا تاثارو ىرت xi ةلاسرلا هذه

 ءايندلا ىلع هئايربكو «هتایحضتو هداهجو هتدابعو

 بغار ريغ ناطلسلا يوذل هتلماعمو ءاهتنتفل هتمواقمو



 تمن اناملغ ةرهاقلا عراوش يف pal امدنع

 «مهوقعو مهبولقو مهتدئفأ ترمضو «مهداسجأ

 عيفر فده مهودحي ال نوقلطنيو مهولا ءارو نوثهلي

 مهتبر ام :لوقاف مهيلإ رظنأ cá ضرغ الو
 للا يدي نيب مهمادقأ اوفصي نأ اوملعت ام «تاولصلا

 هللا ةنعل ءيشل نوحلصي ام ربخملاو رهظملا اذهب مهنإ

 نمو «نييعويشلا ماكحلا نم ةباثملا هذهب مكابر نم ىلع
 .!!نيعيضملا ءابآلا

 هنأ adel od مويو «سانلا نبجأ نم ةّملظلا نإ

BỊلبق ةرم فلا ركف هدخ ىلإ ةمطللا تدترا اًدحأ مّطل  

 .يدتعي نأ

 يف الإ نودتمُي الو 341 d الإ og ال مهنإ

ALI برعشلل لولو al 

 تباصأو ةيمالسإلا ةمألا تباصأ ةريثك مئازه نإ

 طيطختلا اونسحي مل مهنأل ةمألا هذه يف نيدهاجلا

 هللا اهاطعأ ةيده نمثأ هنإ «هنم دب ال لقعلاو «ةكرعملل

 نآرقلا يف «بابلألا يلوأ» ةملك تيصحأ دقو «هقلخ

 ىنعمو ءاًعضوم رشع te يف ترركن اهتدجوف ميركلا
 مه نوكت نأ بجي مالسإلا نومدخب نيذلا نأ اذه

 دعب 2Á) نأ نكمي مالسإلا نونظي نيذلا بابشلا
 اذإ امالسإ اوميقي نل ةماع ةروث وأ يركسع بالقنا

 !اوحجن

ofمرتع عمتج يعيبط ديلو ةمرتحلا ةلودلا  

UH,ةيعيبط ةجيتن ةح اصلا  UYةح اص ! 

 ىلوتيسف ةعيضو ةنجام بوعش OSG ثيح امأ
 يلون كلذكو] ..هسفن ندعملا نم ماكح اهيف رمألا

 [نوبسكي اوناك امب اضعب نيملاظلا ضعب

 ال مهنوطب نم قحلا ىلإ نوداقي Glyt ايندلا يف نإ

 ةمزحب اهقيرط ىلإ باودلا يدتهت امكف cob 44 نم

 !ةنمآ اهتريظح لخدت ىتح اهمف اهيلإ دمت لظت ميسرب
WISنم نونف ىلإ جاتحت رشبلا نم فانصألا هذه  

 .هل شهتو ناميإلاب سنأتست ىتح ءارغإلا



BỊذاتسألا سورد ىسانتي سانلا ضعب تيأر  

 «تیم وهو هتافرب قلعتي وأ «يح وهو هبايثب ثبشتيو

 ميلاعتب بطاخي oY MAI سيل «ريرغ لفط هنأ ملعاف

 اهجهن ىلع ميقتسي نأ gL ةلاسرلا

 تباصأو ةيمالسإلا ةمألا تباصأ ةريثك مئازه نإ

 طيطختلا là مل مهنأل ةمآلا هذه يف نيدهاجملا

 هللا اهاطعأ ةيده نمثأ هنإ ءهنم دب ال لقعلاو ءةكرحملل

 نآرقلا يف «بابلألا يلوأ» ةملك تيصحأ دقو «هقلخ

 ىنعمو ءاًعضوم رشع ةتس يف ترركت اهتدجوف ميركلا
 مه نوكت نأ بجي مالسإلا نومدخي نيذلا نأ اذه

 .بارحلا ىلع ىراكسلا ىلوتسيو Gell رسكنتسف

 ام لكي ملسأ نأ اتاتب Qe ال كل يمارتحا نإ

ght, Jeيتعت ال ام ناسنإل  STIIهتم لضفأ . 

 نوخسارلا ةمئألاو هللا الإ اهملعي ال لضقلا ةقيقح نإ

 اهولصح ةناكم كلذ مدهي امو «تانه مهنم عقت دق

 .ينافتلاو بآدلاو صالحخاللاو رهسلاب



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 Cn بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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