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Jalةئامثالث مهفهك ىف اماين اوثيل نيذلا فهكلا  
 ىذلا لئاسلل مهتدقر نم اوظقيت امنيح اولاق ةنس
 ..موي ضعب ىأ اموی انثبل :اولاق ..متثيل مك :لاس
 :باوجلا سفن لاق هثعب مث ماع ةثام هللا هتامآ ىذلاو

 . موي ضعب وآ اموی أ 8
 رف او نوه كسك اوبل ماسلا موق يدل

qu20 :مورلا) ( 
 ىذلا نمزلل هوردق امو نيمرجملا نع نآرقلا ىكحي اذكه

 درجم ناك هنإ ..ربقلا ةدقر ىف هوثبل ىذلاو ايندلا ىق هوشاع

 .ةعاس

 :انثمطمو هل احصات نيرفاكلا نع هلوسرل هللا لوقيو

 اوثبلي مل نودعوي ام نوري موي مهئاك مهل لجعتست الو <
 «نوقسافلا موقلا الإ كلهي لهق غالب ..راهذ نم ةعاس الإ

 (*ه:فاقحألا)
 .ةعاس درجم اهضرعو اهلوطب تناك اضيأ اهنإ
 هقلخ نع لمجمو ماع لكشب  نيلئاقلا قدصأ وهو — لوقي مث

 راهن نم ةعاس الإ اوثبلي مل ناك مهرشحي مويوؤ» :نوثعبي نيح
 )0£ :سنوي) € مهتيب نوفراعتي

 :لوقي ةنس ةئامثالث ثيل ىذلاف ءاريحم ودبي ةيادبلا ىف رمألاو
 هناك ءىشلا سفن لوقي ةنس ةئام ثيل ىذلاو ء موي ضعب اهنإ



 wa لا س

 Lalo نينامث شاع ىذلا مرجملاو ,LEN„ ةئاملا نيب قرف ال
 شاع ىذلا مرجملاو ةعاس تناك اهتإ ثعيلا ةظحل لوقي تام مث
 مرجملاو deli تناك اهتإ :ثعبلا ةظحل لوقي طقف اماع نيسمخ
 تناك اهنإ مسقيو eating ةظحل لوقي طقف اماع نيعست شاع ىذلا
 نوعيرألاف اخيش تام ىذلاو اياش تام ىذلا ىوتسا دقو ..ةعاس

 ىلع ديزت ال اهتأب ىعولا ىف توتسا ..نونامثلاك نوعستلاك
 .ماع ةئاملاب ماع ةئامثالثلا كلذكو ..ةعاس

 لكل ماعلا لاحلا وه اذه نإ  نيلئاقلا قدصأ وهو - هللا لوقيو

 ىف تضقناو تضم ىتلا نيتسلا فالآ نإ ..اهثعب ةظحل ةيرشبلا

 ملس lil وأ بورحو تاقالخ نيب تيقاعتو روصع ولت روصع

 اذكه ىأ ..ةعاس درجم تناك اهلك مهنيب اهيف نوفراعتي ءاخرو

 .ديدجلا مهيعو ىف تدب

 وه ةرخآلا ىف ديدجلا ىعولا نأ ملعن نيح ةريحلا ىلجنتو
 تناك امنيب Lay» دادتمالاب فلتخم ىعوو فتخم روعش

 ديبأت ال ىرتت ناوث درجمو نمز درجم یلوألا مهتايح ىف ايندلا

 لوقت امك ..لمهم مك وه ةيدبألل ةيسنلاب ىنمز رادقم ىأو .اهيف

 برقآ وأ رفص ىه ةياهنالل ةبسنلاب مقر ىأ نإ :ياسحلا ىف

 Ay نورشعلاو ةرشعلا كلذ ىق ىوتست ..رفصلا ىلإ نوكي ام

 لوقيق ..ةياهناللا ىلإ ةبستلاب ةلمهمو ةهقات ريداقم اهلك نويلملاو

 هللا قداصيو اهنآشل اليلقت ةعاس درجم تنتاك اهنإ :اهنع انروعش
 :ايتاعم هللا اذل لوقي امناکو كلذك ىه لوقيف ءانمالك ىلع

 اهرمو اهولحب ةعاسلا كلت ىلع اوربصت نأ بجي ناك امأ

 ناوث ىلع اضعي مك ضعب لتقي نأ نم الدب فورعملاب اورشاعتتو
 كلت لك اولمحتو ملاظملا كلت لك اوبكترتو ةداعسلا نم ةهفات

 توملا ةباوب ءارو اذام ك 4 5



 ع« ةعهعاسلا#

 ىتلا ةيدبألا رمع ىق Load ىواسي ال عداخم نمز ىلع رازوألا
 .هل ءاضقنا Y اميقم اسؤيو اديؤم اياذع نآلا ودختس

 حبصت امنيح نييالملاو ءاردق حبصت امنيح AB ةيبسنلا اهنإ
 ىتغلاو Ayla ودغي امتيح ربكلاو ءالذ بلقتي امنيح Sally ءارفص
 نأ متملع دقو ..ةداس اي نآلاو ..ديألا ىلإو ..ارقف ريصي امنيح

 مكتايح ىف ىقيت اذام متكردأ الهق « ةعاس درجم تناك اهلك ايندلا
 ؟ةعاسلا كلت ىف قئاقد نم

 ىناوثلا یف مكناش حالصإو مكئاطخأ كرادتل pila c الهو
 باسحلا ىق ناوث نع ديزي ال ىقبت Loy) pS Lech نم ةيقابلا
 ىعسن ءايحأ اعيمج لازن ال اننإ ظحلا نسح نمو (ىقيقحلا

 هبشأ ىه ىتلا نيتسلاو روهشلاو مايألا كلت ىف ىدغنتو حورتو
 .ةلفغلا نم قيفنو رمألا كرادتت of نكمي اننأو ..مهولاب

 - لاثمك  ليئارسإل هلوقن ..ممألل هلوقت ..انم درفلل هلوقن امو
 ةيكيرمألا ةوقلاو ملظلاو ركملاب مكحتو نميهتو ىلعت نأ ديرت ىتلا
 ىه معن ..ناوث ةقيقحلاب وأ gilda ثالث ةدمل ..ةيرذلا ليانقلاو

 دتمملا خيراتلا رمع نمو ؛ةعاسلا نم ىقابلا رادقملا ىف ناوث ثالث

 .رهد IS انتيعأ ىف ودبي ىذلاو لايخلاو مهولا ىف
 رمألا كرادت نكمي y دعب أديت مل ةثراكلا نأ ظحلا نسح نمو

 مالسلا ىلإ ىعسلاو ءالعتسالاو ربكلا ءادر علخو رورغلا حرطب
 .ةقداص ةينب

 نأو LA¿ هللا ىلع ىتمتأ pel اتأو مالكلا اذه لوقأ

 ليئارسإ ناشب بتك دق ةتيشملا ملقو ءقيس دق هللا ءاضق
 اهب JSG رامدلا نأو ءملظتو دسفتو ولعتس ily ءهيف ةعجر ال ام
 .رفم ال اهب قحال ةمتاخلا ءوسو ةلاحم ال



 »8 ةعاسلاا#
rah + LORD AAN د دعم BRO seg 

alll,مهل لوقي : eمتاسأ نإو مكسقنآل متنسحأ متنسحأ نإ  

warn 
pla اذإف Y : لوقي ..نوئيسي فوس مهنأ هناحبس ملعي وهو 

 .«مكهوجو اوءوسيل ةرخآلا دعو

 دجسملا مهلوخدي نوملسملا هلعقي فوس ام ىلإ ةراشإ
 .لكايه نم اورمع ام لكو ءانب نم دوهيلا عقر ام لك مهريمدتيو

 كرحت .مؤشلا اذهب مهل Latins اذه لوقي هنآرقو مالسإلا نآألو
 نم ططختو نيملسملا ىلعو «مالسإلا ىلع هبلؤتو ملاعلا ليئارسإ
 .هلهآو مالسإلا ىلع ايندلا ةراثإل ىرجي ام لك ىف راتسلا ءارو

dua be salzفستلا كاسوملا ةرماؤم تناك لسلشسملا اذه ىق  
 طروت تاقيقحتلا تفشك ىتلا كرويوين ىف ةدحتملا ممألا رقم
 ةيكيرمألا ةموكحلا تلواح مث اهيق ىنويهصلا طغضلا تاعامج
 ةهج ىأب ةمهتلا قاصلإ لمألا ,GIS ..تاقيقحتلا كلت ىلع ةيمعتلا
 .ةداعلاك ..ةيمالسإ

 ةسينك ريجفت ةرماؤم ىق داسوملا كارتشا ناك كلذ لبق نمو
 ..ةيمالسإلا ىديألا ماهتال ..قدهلا سقنل نانبل ىف ةاجنلا ةديس
 ىف نييحيسملاو نيملسملا نيب ديدج نم ةيلهألا برحلا ةراثإلو
 .نانيل

 سيسخ لكب هلهأو مالسإلا خيطلتو هيوشتل رمتسم لسلسملاو

 ليئارسإ اهديرت ناوث عضب الإ ةعاسلا نم قبي ملو :مهتلا نم ءىتدو
 .نمث ىأب ىلعلا اذه بلطتو ضرألا ىف ارابكتساو اولعاهسقنل

 نلو ءاكيش هللا ردق نم ريغي نلو ائيش ىحصن ىدجي نلو

 ناك نإ مكل حصنأ نأ تدرأ نإ ىحصن مكعفني الو # :رافكلا

 VE) :دوه) € مكيوقي نأ ديري هللا

٠١ mءارو اذام "8  dal yaتوملا  
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 :مهحالصإ نم Lush رخآ ناكم ىف مهل هلوقو

 نم ةمحر ىناتآو ىبر نم ةنيب ىلع تنك نإ تيأرأ موق اي
 .4«نوهراك اهل متنآو اهومكمزلنآ مكيلع تيمعف هدنع

 ءريخلا ىلع ناك ولو ءىش ىلع هللا ةنس ىف هاركإ ال هنأل كلذ
 باوثلاو فيلكتلا ساسأ OY لمع لك ىف ساسألا ga رييختلا نآو

rl, 

Gaddرفكيلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش ». 
 ةرح نوكت نأو BL اهيلع ضرعف تادامجلا هللا ريخ دقو

 :ىهلإلا نوناقلاب ةريسم gf اهتكرح ىف ةلوتسم
Of >لابجلاو ضرألاو تاومسلا ىلع ةنامألا انضرع  

 »$ اهنم نقفشأو اهنلمحي نأ نيباف
 .هللا ردقب ةريسم نوكت نأ تلضفف

 TLV كلت لمح ىلع لبقأ تاقولخملا ىف ةمقلا وهو ناسنإلاو

 ..رشو ريخ نم لعفي اميف اريخم حبصأو .ةلاهجو ةنوعر ىف

 مهدانعيو مهلجرأب اهتولخدي قوس ميحجلا ىلإ نولخادلاو
 مهياقرو مهدانعو مهقلصل دوهيلا ةاروتلا تنعل دقو ..مهضفرو

 . رثكأ وه ام ليجنإلا مهيف لاقو ءةبلصتملا

 نوأدبيو نوعقويو نولزانتي نيملسملا انيأر دق ءالوأ نحن اهو
 ..ملسملا تاداسلا ىونأ ناك تسيتكلا ىلإ بهذ نم لوأو ..مالسلاب

 .بلاغو رصتتم gay مالسلاب هدي دم ىذلا وه

 انعمسو usa رخؤيو الجر مدقي ىليئارسإلا فرطلا انيأرو
 مهانعمسو ..داتزلا ىلع ىرخألا ديلاو ديب all :لوقي نيبار

 خيراوصلاي ىنانيللا بونجلا نومجريو ءمالسلا ديشانأب نومنرتي

EPA 



 هةعاسلاا#

 ىف تانطوتسملا نم ديزملا نونبيو ىضارآلا نم ديزملا نولتحيو

 ناريإو ةيلامشلا Lossy قارعلا نودراطي مهانيآرو «تقولا سفن

 ىأ مهيلع نوركنيو ..ةيرذلا ةلبنقلا ةعانصب ماهتالاب ناتسكابو

 ةيوون uly ىتئام نوكلمي مه امنيب ءحالسلا اذه جاتنإ ىف ثحب
 مهشيتفت ىأ مهيلع راكنإلل ملاعلا كرحتي الو ..قالطالل ةزهاج

 .ةرمدملا ةحلسألا كلت رظحب مهتبلاطم ىأ
 امنيب نولعفي ام لك مهل رربيو مهملظ ىف مهدناسي هلك ملاعلا

 .تالزانتلا نم ديزملل انيلع طغضي

 ربش نع لزانتت نأ نود الماكو ايروف عيبطتلا ديرت ليئارسإو

 .ضرألا نم ديزملا موي لك لتحت سكعلا ىلع لب ءضرألا نم

 ريغلا ىضارأ ىلع اهتارتاطب ريغتو ءتانطوتسملا نم ديزملا ىتبتو

 ىلع عررلاو ضرألا قرحتو لتقتو لبانقلاب اهكدتو اهكلمت Y ىتلا

 ىوونلا اهحالس ةرهاش ىهو عيبطتلاب بلاطتو «ملاعلا نم دهشم

 .عيكرت لب عيبطتب وه امو ..برعلا هجو ىف

 ىف مدقي الو نمثلا ضبقي نأ ديري ىذلا عشجلا رجاتلا اهنإ

 نأ ضفريو نايغطلاو لتقلا رشابي ىذلا ةيغاطلا ىهو ءائيش هلباقم

 اهنم قيتي مل اهتلودو اهكلم نأ ىسنت ىهو ..همئارج ىلع بساحي
 ..ايثدلل هللا اهحنم ىتلا ةيهلإلا ةعاسلا ىف ناوث امبرو قئاقد الإ
 .رقصلا نم برتقيو ةيناثب ةيناث قدي ىناوثلا برقعو

 .ةركس ىف ملاعلاو ىه اهنكلو
 الإ وه امو دوستو مكحتو ىلعتل هلك رهدلا اهمامأ نأ نظت یهو

 نري ءانيس روط ىق ىسومل هلاق ىذلا هللا مالك لازي الو مهولا
 :ةيديآلا نذأ یق

m VT ©توملا ةباوب ءارو اذام  



w ةعاسسلا © 
 Bad ر ی ENTE ESTER A مولع جوت هرج زوم ch عدوي 2 ماك سلام Te دیک Betr © هوه ee راس هوو

 امب سقن لك ىزجتل اهيفخأ داكأ ةيتآ ةعاسلا نإ »
 4 ىعست

 ىناوثلا برقعو خيراتلا كلذ ذنم ىرجي قئاقدلا برقع لازي الو
 .ةياهنلا ىلع دعلا كشوأ دقو هتياغ ىلإ عرسي

„ieتاملكلا : 

Eهللا لاوس از كتم اس  

 Gal ترصتناو Lilas» امو ةوقب كياتك تلمحو Laia» امو

 اندعقو اودعقو ..هتريسب داهجلا نمو .هترشقب نيدلا نم اوقتكاو

 قافآلا ذاذشو ساتلا عاعرو ةقوسلاو نودلا انفاتکآ بكرو ..مهعم

 .انلمش اوتكشو انضرأ اوحايتساو اتءامد اوحفسو

 كلاس نل ,نيرسكتملاو ءاقعضلا slay ىماتيلا ريصن اي

 ىف «ةطاسولا» ىتعمي del فش انتديقع ىف dae gi الف ةعاقشلا

 «لمعلا» ىتعت انباتك ىف ةعافشلا امتإو بونذلا عفرل ةرخآلا
 امئإو ..مدق امو gio امو هبسكو هدحو هلمع ناسنإلا عيقشو

 رسمدنسو ch ya لوأ هاتلخد LS sa all لخدتس اننأ قحلا هدعوو

 الق ..لكايه نم تديش ام لكو ءءاذب نم ليئارسإ تعقرام لك

 هتعاط ىلإ لخدم الو ..هاضرب الإ اضر الو ءهتبوتب الإ اتل ةيوت

 .كباحر نم الإ ىبرق الو bl نم الإ

 mim توملا ةباوب ءارو اذام



 هو ةعاسلا س

 .ليولا انكردي الأو ليللا انيلع لوطي الأ انل عدا

 مويو تدلو موي كيلع هللا تاولصو دمحم اي كيلع مالسلاو
 la ثعبت مويو تم

 مالسلا ..ايندلا ةمئأو رشبلا ةداس .ةرربلا ماركلا ىلع مالسلاو
 كتباحص نم رهاوزلا موجنلاو ..ىلعو نامثعو رمعو ركب ىبأ ىلع
 رصم ىف كدنج نحن انل عداو «فويسلا لالظ تحت اوشاع نيذلا

 موقت نأ ىلإ طابر ىف اننإو ءضرألا دانجأ ريخ اننأ :اتع تلق نيذلا
 ee yd اقادصم نوكن Oly ..كنظ نسح دنع نوكن نأ ..ةعاسلا

 .كتلاسرل ةيآو
 .داهشألا موقي موي ىلإ كيلع مالسلاو

mتوملا ةباوب ءارو اذام "8 95  





 ىورتو ربقلا باذع نع بتكت ىتلا ءارفصلا بتكلا
 لخاد ىرجي امع تاياكحلاو دهاشملاو ليصافتلا
 تيملل نالوقي امو ريكتو ركان نيكلملا نعو ربقلا
imىتلا باذعلا ناولأو هسفن نع اعافد تيملا هلوقي امو  

 اهيلع تفاهتيو ةفصرألا المت ةريثك بتك ىه ..اهاقلي
y uهذه نف ام  OSHتاليخت .. Ted Byال ةيبيغ  ple 

 ملاع ةداهشو نآرقلا مالك وه اهيق ديحولا عجرملاو اهب دحأل
 .رارسألا هذه نع ةداهشلاو بيقلا

 حضاو نيرابجلاو نيمرجملا ريصم نع نآرقلا يف درو امو
 مهروبق ىف مهتدقر رظتني ال نيرابجلا ءالؤه باذعف ..عطاقو
 مهي Gal sa Laly cisco نيزعملا AT lait ظني الر
 ةتكسلاب هيتكم ىف مهنم دحاولا طوقس روفو مهتوم روق

 كانه نوكت نأ لبقو ..ةيومدلا ةرودلا طوبه وأ ةخوخيشلاب ىأ

 عايشاألاو عابتألا للهيو نوعيشملا اهءارو فطصي ةزانج
 chistosa فحتملا قواو
 .ثادحألا ىلاوتتو بيغلا فشكنيو ةأجافملا نع راتسلا حتفي

 !؟نآرقلا لوقي اذام
Yةكئالملاو توملا تارمغ ىف نوملاظلا ذإ ىرت ولو  

 نوهلا باذع نوزجت مويلا مكسفنأ اوجرخأ ..مهيديأ وطساب
 س Wim توملا dal ya ءارو اذام



ratico eeيي  
Lasهتايآ نع متنڪو قحلا ريغ هللا ىلع نولوقت متنك  

 Ar) ةيآلا :ماعنألا) (نوريكتست
 ةظحلو نديلا نم ةمرجملا سفنلا جورخ ةعاس اهنإ ..مويلا ..

 باذعلاب ؟؟اًذامب peral ىطساي whiall ةككالم اهاقلتي توملا

 :نوهلا باذعلا اذهل رثكأ اليصفت ىرخأ ةيآ ىف ًارقنو ..نوهلا

 نوبرضي ةكئالملا اورفك نيذلا ىفوتي ذإ ىرت ولو»
 (5 ٠ ةيالا :لافتألا) «قيرحلا باذع اوقوذو مهرابدأو مههوجو

 ۲۷ ةيآلا دمحم ةروس ىف ىنعملا سفت رركتيو

 ..مهرابدأو مههوجو نوبرضي ةكثالملا مهتفوت اذإ فيكف <

 طبحاف هتاوضر اوهركو هللا طخسأ Ls اوعبتا مهناب كلذ

 € مهلامعأ
 لامعأ باحصأ اوناك مهنأ ىلإ ةراشإ لامعألا طابخحإو

 .ةيويند داجمأو تازاجتإو
 ىلعو (ميركتلا زمر ىه هوجولاو) هوجولا ىلع برضلا هنإ

 .ةناهإلا ةياغ كلتو رابدألا

 توملا ربخ نالعإ نورظتني ةكئالملا نأ ىلإ ةراشإ دجوت الو
 ءاهتنا راظتنا yá نيعيشملا ءارو نورطاقتي pel gl دئارجلا ىف

 لفاحلا لابقتسالاب هبشأ ةروص ىهو ندبلا نم سفنلا جورخ روف
 رخآ هجو ىلع نكلو ..ةرتاطلا نم مهلوزت دنع نييالملا باحصأل

aliasلابقتسا  woodعوت نم  GATوهو :.نيملا اصلا رظتني  
 دسجلا نم اهجورخو موقلحلا دودح سقنلا زواجت روف ثدحي
 نفد وا عييشت وأ ةزاتجل راظتنا نود da tall ةظحل

VAك  Kiloتوملا ةباوب ءارو  



mاه توملا ةباوب ءارو اذام  a ا ا rien 
sl) مكنم هيلإ برقآ نحنو نورظنت ذكنيح متنأو موقلحلا 

 نإ الولف ..نورصبت ال نكلو (رضتحي ىذلا لجرلا ىلإ برقأ

 نم ناك نإ اماف ..نيقداص متنك نإ اهنوعجرت نينيدمريغ متنك

 نم ناك نإ امأو ..ميعن ةنجو ناحيرو حورف نيبرقملا
 «نيميلا باحصأ نم كل مالسف نيميلا باحصأ

(AV - AY (تايآلا :ةعقاولا 

 تايحتلاو مالسلاو باحرتلاو ناحيرلاو درولاب لابقتسا هنإ

yميمح نم لزنف نيلاضلا نيبذكملا نم ناك نإ امأو  

 « نيقيلا قح وهل اذه نإ ميحج ةيلصتو
(AY — AY (ةيآلا :ةعقاولا 

 نيبذكملا لوزتل اهتعاس دعملا لزنملا ىه انه ميحجلاو
 .رخآ ريصم مهلق نوييطلا ءايقتألا امأ ..نيلاضلا

 مكيلع مالس نولوقي نيبيط ةكئالملا مهافوتت نيذلا <
 (؟؟ةيآلا :لحنلا) 4 نولمعت متنك Las ةنجلا اولخدا

 مهقرغ روف رانلا نولخدي مهارن GLE حون موق ىلإ انتج اذإف

 سيلو سوفنلا نع انه مالكلاو ..باسح نودو لاؤس نود
 .حيسامتلا اهلكأ وأ اقرغ تكله داسحألاق داسجألا

yنم مهل اودجي ملف اران اولخداف اوقرغأ مهتائيطخ امم  
 Yo) ةيآلا :حون)  اراصنأ هللا نود

 ىلع مهلوسرب حون موق هلعف امف ..ةرشابم قرغلا تبقعأ رانلا
 ىف اهاضق ىبنلا اذه رمع وه Lolo نيسمخ الإ ةنس فلآ ىدم

 اذه لك رظن ةداعإ ىلإ Cale ىف تسيل ةلاسم ىه ..سئاي لادج

 .باسح الو رشح الو ثعب ثدحي ملو دعب ةعاسلا مقت ملو
 توملا روف سوفنلاب قحلي باذعب قلعتي مالك ىه هلوقن امو
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 اهبر دنع اهماقمي سقن لك ةفرعمو بيغلا تاروتسم فاشكناو
 Lali mal تكلم ةاسجألاف prune نم Laity امو

 لوقي ..هتباصعو نوعرق نع ةدحاو ةرم درو رويقلا باذعو

 موقت مويو ايشعو اودغ اهيلع نوضرعي {Lill :هنآرق يف انبر
 EI GY) :رفاغ) «باذعلا دشأ نوعرق لآ اولخدأ ةعاسلا

lie,ضرع وهف ..ىخزري ىسفن باذع وه انه رويقلا  
 موئشم ريصمل اباقترا اهروبق يق ةصخاشلا سوفنلا ىلع رمتسم
 .ةعاسلا موقت امنيح ةمداق لاوهآ نع لصاوتم سوباكو

 هذه) دسجتلا ىلإ سوفنلا ةدوعو ثعبلاو ةمايقلاو ةعاسلا امأ
 ..ىرخأ ةلحرم ىهق (كلهت الو ىنقت ال ةيكلم داسجأ ىف ةرملا

 دنع الإ ثدحي Y رمأ gay ..مظعأ اهيق ميعنلاو دشأ اهيف باذعلا
 .روصلا ةخفن

 :نآرقلا لوقي

yمهبر ىلإ ثادجألا نم مه اذإف روصلا ىف خفنو  
 دعو ام اذه اندقرم نم انثعب نم انليو اي اولاق ..نولسني

 مه اذإف ةدحاو ةحيص الإ تناك نإ ..نولسرملا قدصو نمحرلا
 oY. oh) تايآلا :سي) ayas انيدل عيمج

 جورخ ىه ىلوآلا ةوحصلا تناكو ..ةيناثلا ةوحصلا اهتإ

 هذه امأ ..تآجافم نم اهيف ىرجامو توملا ةظحل نديلا نم سقنلا

 ..ةظاه ةحيص باقعأ ىف ربقلا ةدقر نم ةضافتناو مايق ىهف ةرملا

 موي باقترا ىف فجترت تققوو اداسجأ تداع دق سوقنلاب اذإف

 .لوهم

 مهلجرأ دهشتو مهيديأ انملكتو مههاوفأ ىلع متخن مويلا»
Lasىلع انسمطل ءاشن ولو ..نوبسكي اوناك  agaseyاوقبتساف  

m Y + mتوملا ةباوب ءارو اذام  
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 U- o) ةيآلا :سي) Og yes یناف طارصلا

 دهشتو لجرألاو ىديألا هيف ملكتت ديرف عون نم باسح هنإ
 دجي الف بنذملا رصاحيو لعقت تناك Ly اهبحاص ىلع حراوجل

alas joss 

  Hatهل عمجُي ىذلا دوهشملا مويلاو مظعألا رشحلا نوكي مث
 د وهشم موي كلذو سانلا هل عومجم موي كلذ $ ساتلا

(Vv (ةيآلا :دوه 

 شوحولا اذإو» رشحت اهنأ انبر لوقي شوحولا ىتح

(e ةيآلا :ريوكتلا) ترشح 
 , plas stay alllاهيلع لهو ..اذاملو ..فقيك  «¿uaهنآ مآ

 .ميظعلا فقوملا كلذ ىق لالجلاو ةبيهلا ةورذل لامكتسا

 ادبي ىبيغ ىخزرب باذع ..ناباقع باقعلاو ناباذع نذإ باذعلاف

 اهيوث ىف ديدج نم سفنألا دسجتو ثعبلاو ةمايقلاو روصلا ةخفن
 رمتسيو باسحلا دعب نوكيو ..تومي الو ىلبي ال ىذلا ىدبألا

 اهتم نوجرخي ال راتلا نوئخادلاق ..ايديأ < Logنم نيجراخب مه
(VW ةيآلا :ةرقبلا) راثلا 

  layىف اومصتخا نامصخ , pgsمهل تعطق اورفك نيذلاف

 يف ام هب رهصي ميمحلا مهسوؤر قوف نم بصي ران نم بايث
 اوجرخي نأ اودارآ املك ديدح نم عماقم مهلو دولجلاو مهتوطب
 «قيرحلا باذع اوقوذو اهيف اوديعأ مغ نم اهنم

(Y Y MA (تايآلا :جحلا 
 سوقنلل ىخزربلا باذعلا نم دشأ باذع هنأ حضاولا نمو

mV imc gal! ةباوب ءارو اذام 



 » توملا ةياوي ءارو اذام هل

 :ايدسح سوسحم OV انهخشت AST OY pall ةعاس

 اجراخ توملا دعب ام ملاع نع ةيبيغ ليصافت ىأ ىف ضوخلاو
 ملاعلا اذه نع plas دحأ الق روذحم لوضف وه نآرقلا قاطن نع

 .ائيش بوجحملا
 تايليئارسإ ىه ءايشآلا هذه ىف ملكتت ىتلا ثيداحألا رشکأو

Sul ta les al 

 ىلع هديبع هللا بقاعي فيك ..نولءاستي نيذلا نوقسلفتملاو
 ىقاني الآ ..دبألا ىف دودحم Y باقعي نمزلا ىف ةدودحم بونذ

 دوعت ال رارصإلا عم بونذلا نإ مهل لوقن ..ةيهلإلا ةمحرلا كلذ
 كقني ال اهبحاصل ةمزالم ةلصأتم ابونذ حبصت لب ةدودحم ايونذ

gio 
 ىلإ مهدري نأ هللا اولأس نيذلا نيمرجملا نع نآرقلا لوقي

 احلاص اولمعيل ايندلا
 !COGS مهنإو هنع اوهن امل اوداعل اودر ولو انير لوقي

 YA) ةيآلا :ماعنألا)

 نيذلا رانلا لهآ مهق ..سوقنلا نم نارطلا اذهب ىهلإ ple اذهو

 ءايربألا نولتقي اوناك نيذلا ايندلا ىف نورابجلا مهو ..اهلهأ مه

 قراحملاو نوجسلل مهمو صخ نومدقي اوناك نيذلاو ةلمجلاب

 .مهتوم ةظحل ىتح رارصإلا لهأ نم اوناكو

 اونتف نيذلا دودخألا باحصأ نم نيرابجلا نع انبر لوقي
 ..دودخألا باحصأ FE :ءايحأ مهوقرحأو تانمؤملاو نينمؤملا

 نولعفي ام ىلع مهو ..دوعق اهيلع مه ذإ ..دوقولا تاذ رانلا
 زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الإ مهتم اومقن امو ..دوهش نينمؤملاب
 ءىش لك ىلع هللاو ضرألاو تاومسلا كلم هل ىذلا ..ديمحلا

TT mتوملا ةياوي ءارو اذام "  
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 مهلف اوبوتي مل مث تانمؤملاو نينمؤملا اونتف نيذلا نإ ..ديهش
 ٠١( - ۳ تايآلا :جوربلا) (قيرحلا باذع مهلو منهج باذع

 مهنأ ول مهب قحلتس تناك هترفغمو هللا ,doo نأ ىنعملاو

 .مهتوم لبق ةظحل رخآ ىف اوبات

 .ةجرشحلا ةعاس sa عيمجلل حوتفم ةبوتلا بابو
¿aنم هللا  lalo eb ul ELاذه خا اوفو  

 :لوقيف مهلامعأبو مهعوجرب
 انأو مهيلع بوتآ كئلواف اونيبو اوحلصأو اوبات نيذلا الإ <

 VU) ةيآلا :ةرقبلا) «ميحرلا باوتلا
 ةربايجلا ءالؤهل ىتح هترفغمو هتمحر باب حتف هللا نأ ىنعملاو

 ملو اوعجري مل مهذكلو ..ةجرشحلا ةعاس ىلإ مهلاعفأ مغر

 اوبوتي ملو اورفغتسي
 نأ ىف ةبارغ ىأف ..اهلهأ مه نيذلا رانلا لهأ مه نذإ ءالؤه

 مهلثم وهو نجلا نم سيلبإو ..رانلا ىلإ ةيرانلا سوفنلا دوعت

 ..هتعيبط مكحب ةياهنلا ىف هتاكم راثلاو مومسلا ران نم قولخم
 ىف اهرقتسم ىلإ ةياهنلا ىف دوعت فوس ةيسيلبإلا سوقنلا لكو
 نأ ..لدعلا ىهتنم ىه لب لدعلا يفاني ام اذه ىف سيلو ..منهج
 .رانلا ىلإ راتلا دوعت A ىلإ سقن لك ىهتتت

 ولو SSH نمآل مهتايح ىفو مهريصم ىف سانلا لمأت ولو
 توملاو ةدودحملا اهتاذلو ةينافلا اهجهابمو مهايند ىف اولمأت
 Laly اهيف اوقرغ امل اهب فحت ىتلا عاجوألاو بطاعملاو ضارمألاو
 . اهتاهافتو اهايندل اوملستسا

 .ةايحلا ىلع اوكلاهت امل توملا اولمأت ولو
 .مهير بانج ىلإ ارارق اورفل ةرخآلا اوركذ ولو

m YY ه توملا Lol ga ءارو اذام 



mاه توملا ةباوب ءارو اذام  

 قحليل ةلجع ىف لورهي لكلا ..ركفيل فقوتي دحأ ال نكلو
 نآو ءىش الو بارس وه هقلخ ىرجي ام نأ ىردي ال وهو ءىشب

udتافاسلاو  eeكا و د رعي  SU 
dal Y y ALS al pheتارثلا تحك اويهذ نيذلا نم  ¿So gas 

 dal الو Laud chy دحأ الو ..ءامعلا ىلع لطت روبقلا ذقاوتو

 انم دحاولا ىري ال ..لكلا مامآ لدسم ءامعلا راتسو ..ائيش فرعي

 .هتظحل الإ
 .ىرخأ La já همامآ دجوت الو Gila Ge لك ةصرفو

allt,لسرلاو ءايبنألا انيلإ لسرأو ةريصبلاو لقعلا اناطعأ .. 
 انيأرو ..ةظحل لك انلوح نم سانلا فطختت ىتلا ثراوكلاب انرذحو
 سمشلاو لبذت روهزلا انيأرو لوزي ميعنلا Gals مودي Y ناطلسلا
 هنأ انیآرو ..ىح لك دراطي توملاو ..لزلزتت ضرآلاو فسكنت
 رذع كاته دعي ملق بناج لك نم رذنلا Gs تطاحأو ..ءىشل ءاقب ال

 .دحأل

 هللا قدصو ةليلك راصيألاو فيثك باجحلاو ليقف ءالبلا نكل
 :نيقفانملا نم ةيبلغألا نع هلوقي اميف ميظعلا

yمهف ناقذألا ىلإ ىهف الالغآ مهقانعأ ىف اتلعج انإ  

 ادس مهفلخ نمو ادس مهيديآ نيب نم انلعجو نوحمقم

 مل مآ مهترذنأأ مهيلع ءاوسو نورصبي ال مهف مهانيشغاف
 ( ٠١ - 2 تايآلا : سي ) «نونذمؤي ال مهرذنت

 اهيلع قبس ىتلا ةرثكلا ىهف ةقفانملا ةرثكلا هذه ديري ال هللا نإ
 لدسأو لالغألا اهقانعأ يف لعج كلذلو هتمحر نم درطلاب لوقلا
 5 .ةواشغ اهراصبيأ ىلع

 فطللا هللا لاسنو

YE mتوملا ةباوب ءارو اذام ك  





 . ىهتنيال لؤاست ناسنإلا ةيرح نع لؤاستلا

 قيرطلا ىف ىنف قوتسي نم دجأ تلزامو

 ؟ ريسم مآ ريخم ناسنإلا له ..ىنلآسيو
 نيذلا نم Ys A نوارقي نيذلاو

Yنوأرقي  . 

 ىلإ لوضفلا ىهتني الو اهيف مالكلا ىهتني الو ةيلزآ ةيضقلاو
 . ردقلا زغلو ناسنإلا ةقيقحب ةطبترم اهنأل اهرارسأ فشك

 . هقامعأ ىف ناسنإلا هب رعشيام یه ىرظن ىف مكحلا ةدمعو

 ناهرب هلدعي Y ناهرب ىه قامعألا نم ىتأت ىتلا ةداهشلا كلتف

das,ةجح اهمامآ فقتال  . 

 نيب ةظحل لك ىف راتخي هنأ هقامعأ ىف لعفلاب رعشي ناسنإلاو

 وهو .. ريختيو نزاويو لضافيو حجريو ىقتني هنأو لئادب ةدع

 اذإ مدنيو باصأ اذإ حرفيو .. نيرخآلا بساحيو هسفت بساحي
Lealةدكؤم ةهادي نم اقالطنا فرصتن انتأ ىلع دهاوش اهلكو ..  

tatنولوثسم رارحأ  . 

 هتمقل ىف هدهطضيف هنيجس ىلإ دتمت ناجسلا دي ىرن نحنو

 نكلو بكتري مل ام ىلع هرهقيو هيمدق نم هقلعيو هبذعيو هيرضيو
 اذه لعجي نأ ola Yl لئاسو نم مدختسا امهم عيطتسي هارن له

 ؟ ارهق هبلق نم هبحي نيجسلا
| 
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  m؟ ريسم مأريخم .. ناستإلا »

 نيجسلا اذه لظي فوسو ةزجاع هاركإلا flay لك فقت انه

 .. رمضيو ىوني اميف ارح .. هركيو بحي اميف ارح توملا ىتح
 . هريمض ةفرغ هيلع pats نأ دحأ عيطتسيال

 بابلا هل تحتف اذإ الإ كبلق لخدي نأ عيطتسي Y ناطيشلا ىتح
 ىلع كلمحي نأ عيطتسي نل هنكلو كبلق ىوه هؤارغإ فداصو

Lega agileاتى: تقلي  : 
 نم ريمضلا قتعاو « بلقلا قتعأ هللا نأ ىلع رخآ دهاش كلذو

 . هاركإلاو طغضلا لئاسو لك
 ةينلا ةيرحو .. ةقيقح بلقلا ةيرحو .. ةقيقح نذإ رايتخالا

 ؟ هدودحو رايتخالا اذه ىدم نع وه لاؤسلاو

 ؟ ةيرح دادزن فيكو
 ؟ ةيرح انرثكأ ىه نمو
 هذه قفتت فيكو ٠ برلا ةتيشم عم ةيرح كاته نوكت فيك مث

 ؟ ديحوتلا ىف انتديقع عم ةيكانثلا
 ماهقتسالا تامالع ىه كلت

© © © 

ll enنوح ذم  
 اهيف كرحتي ةحاسم هل ىقيت ناسنإلا نإف . كانهو انه ناسنإلا

 . هملغ عستا املك ةحاسملا هذه عستتو .. راتخيو

 : لاقف تاملكب ىلزألا لؤاستلا اذه نع ىلازغلا باجأ دقو

 هنأ ىأ .. ملعيال اميف ريسم » ملعي اميف ريخم ناسنإلا نإ »

 . Lale» دادزا املك ةيرح دادزي ٠

 اندهاشو « ةيرصعلا انتايح ىف مالكلا اذه قادصم انيأر دقو
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 ىف لوجتي ةرذلاو « ءابرهكلاو راخبلا مولعي دوزت ىذلا ناسنإلا
 نيناوق رخسيو دربلاو رحلا مزهيو رامقألاو , تارئاطلاب ءاضفلا
 . فعاضتي هريثأت لاجمو دادزت هتيرح ةحاسم انيأرو ةكيبلا

 JE فيكو « باتكلا نم ale هدنع ىذلا نع نآرقلا ىف انآرقو
 . نيع فرط ىف سيقلب شرع

 ىلا هللا نم ددمب مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم جرع فيك انآرقو

 al نيسوق باق ماقم غلبو ىهتنملا ةردس زواج فيكو ء تاومسلا
 ple دادزا املك دادزي call ةيرحلا لاجم وه كلذو هير نم ىندأ

 ددملابو » ىثدللا ىنايرلا ملعلاب تاماقملا clef غلبي ىذلاو هيحاص
 . ىناسحإلا ىهلإلا

 . ةقيقح ةيرحلاف
 . ةقيقح رايتخالاو
 تواقتو » مهملع تواقتب ةيرحلا هذه ىف نوتواقتم سانلاو

 هللاب الإ ىتأت ال ةيرحلا هذه GY « هللا نم ادعيو ابرق مهتاماقم
 . هللا نمو

 ةيدامج نم انتلقن ىتلا ةخفنلاو « هنم ناطلسلاو هنم ملعلاف
 ىلإ علطتلاو « ةينابرلا هتخقن ىه ناسنإلا ةيناسنإ ىلإ نيطلا
 . انيف هللا اهرطف ىتلا رطفلا نمض ةرطق ةيرحلا

 امف . هرظن ةهجو نم ru Y رايتخا ىلع روطقم ناسنإ لكو
 GY هتوهشو ء هتحلصمو هسفن راتخيف سانلا ماوع نم دحاولا
 . تارايتخالا عيمج نيب نسحألا ىه هسفن نأ بيرقلا هرظنب یری

 نأ ديعبلا هرظنب ىري GY هللا الإ راتخيال ىهف هللاب فراعلا امأو
diثارايتخالا عيمج نيب نسحالا قه  gayجرخي هيرل ةرايتخاب  
 كلذو هل هللا تارايتخال هتدارإ ملسيو « اهتارايتخا نعو هسفن نع
 . ةعاطلا جهنم ىه

 #٣١ u توملا ةباوب ءارو اذام



 » ؟ريسم مآريخم ناسفالا اه

 نمو « ةقفاوملا ىلإ ةفلاخملا نم جرخي هسفذ نم هجورخب وهو
 ةفاك ىف هللا عم بايسنالا ىلإ ةدناعملا نمو « ديحوتلا ىلإ ةيثانثلا
 . هتايلقتو هلاوحأ

 اهردق هللا نإ لوقي نأ هل حصيال هنإف ةيصعملا ىف عقو اذإف
 ‹ هتعاط !YG بحي الو « هتعيرش الإ انل راتخيال هللا نأل : هيلع
 ىلإ ةتدارإ نم جرخ هنآ oul ىذلا ئوعذلا بحاض فراعلا وهو

 هاوعد بذك ىلع دهشت هتيصعم GLa ىصع نإ وهف .. هبر ةدارإ
ail,حربي مل هسفن دنع لازام  . 

 ةقطنم نم جرخي هسفن نم هجورخب Gall فراعلا نإ لب

 ةثيشمللو هلل مالسإلا .. مالسإلا ةقطنم لخديو اهلك رايتخالا
 هنكلو داهتجالا هل بحأ هللا GY هلمع ىف دهتجي ىهق .. ةيهلإلا

 هنأل لشق ىلع ىسأي الو حاجنل حرفي الو ةراسخل نزحيال
 لدج الب هماكحأ ىضتراو هللا ىلإ جئاتنلا ضوق

 ةلءاسملا ةقطنم نم اضيأ جرخي رايتخالا ةقطنم نم هجورخبو

 باسح ريقب مهرجأ مهل ىقوي نمم نوكيق ةبساحملا Ge عفرتو

 ىلإ سفنلا رايتخا نم جورخ .. ةيجانلا ةقرفلا ةنس ىه كلتو

 . ريبدتلل طاقسإو .. لوطلاو لوحلا نم قريتو .. برلا رايتخا

 : هير نع اماهلإ ىرقنلا ىفوصلا لوقي
 . « ةتبلا ةلءاسملا .Zi رايتخالا all ىدبع اي »

Jaliلهأ مه لكوتلاو ضيوفتلا  Tallاوطقسأ مهنأل » ةيكزتلاب  
 . ةيهلإلا ةدارإلا قفو اوشاعو مهرايتخا

Jaf Lfنيب نوريختي مه سوفن دنع نوفقاو مهق رايتخالا  

 .. بيصتو ءىطخت ىتلا مهلوقع ىلإ paral اولكو دقو + مهظوظح

meةياوب ءارواذام  gall 
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 . لأسي رتخي نمف ةلءاسملا لهآ عم مهسقنأ اوعضوف

 لاجم كانه دوعيال ريبدتلا طقسأو رايتخالا طقسا نمو
 هتئيشم طقسأ هنأل , ةيصعم هقح ىف عقتال هلثمف . هتلءاسمل

 :تاراتخا نم طقسا اه نعش
 نوكي الف « هلامك ya GL قح ىف ريبدتلا طاقسإ دهاشو

 كلامعأ دهاوشو هللا عم كنأب ءاعدالا حصيالو .. AN الإ هللا عم
 كنأب كيلع هللا ةجح نوكت كلتف ٠ كتاوهشو كاوه عم كنأ ىلع لدت

las . 
 هلهآ نم مهنآ نوعدي نيذلا نيقراعلا نينمؤملا هللا كرتيال اذهلو

 حصيال ةضيرع ىوعد كلتف مهنتفيو مهيلتبي نأ نود e هتصاخو
 . ناحتما نود توفت نأ

  yنونتفيال مهو انمآ اولوقي نأ اوكرتي نأ سانلا بسحأ ,
 نملعيلو اوقدص نيذلا هللا نملعيلف مهلبق نم نيذلا انتف دقلو

(UN: توبكنعلا) 4 نيبذاكلا 
 ريجلاب نولوقي ىداملا ركفلا لهآو نيدحلملا of بيجعلاو

 داقتعالا اذه نع نوكتام دعبأ مهتافرصت عيمج ىرن مث « ةيمتحلاو

 ىودج مدعي مهاوعد ىف نيقداص اوناك ول ضورفملا ناكو
 ةيداملا ) موعزملا مهبرل ةيرحلا هذه اوملسي نأ « ةيدرفلا ةيرحلا

 اخيرات مهخيرات ىرنف e سكعلا وه امئاد ثدحيام نكلو ( ةيلدجلا
 امو .. ىتسجنم .. نينيل .. نيلاتس .. ىدرفلا مكحلا ةربابجل ايومد
 paño دحاولا ىسنيو .. خيراتلا عنصي هنأ روصتي عدم الإ مهنم
 هيعو هل تعنص ىتلا ىه ةيخيراتلا ةيداملا نأ تاظحل ذنم لاق هنأ
 . هفقومو هلقعو

 ركفلاو نفلا تزرقآ ىتلا ىه ةيخيراتلا ةيداملا تناك اذإف

 ك ؟ 9 8 توملا ةياوب ءارو اذام
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 كنأ كسفتل ىعدتق دوعت ىبحاص اي كب فيكف ىعولاو نيدلاو
 دق نوكت نأ الإ خيراتلا اذه تاعونصم wal oily خيراتلا عنصت

 خيراتلا ىلع اولع كتدارإل تروصتو « كسفن تضقاتف تدع

 . ديدج نم خيراتلا عنصتف دوعت نأ اهل عفشي Las ىداملا
 قبس ga كلذف خيراتلا ىلع ىلع ةيتاسنإلا ةدارإلل ناك اذإو

 . مكتاقسلق ( ب - [) ىق هتوركنت ىذلا ةداملا ىلع ركفلا

 متدع مث « هتدعاق ىلع مرهلا متعضو مكنأ متروصت دق متنأ اهف

 . هماتس ىلع هومتيلقف

 . ديعبلا لالضلا لهأ مه ءالؤهو

 ةظحللاو ىوهلا عم ةايحلا لهأ نم نويثيعلاو نويدوجولا امأ

 ىه مهدنع ةقحلا ةايحلاف e مهسوفت اوراتخا مهنإ نولوقي ءالؤهق
 امنإو « قالخأ of نيد of ديلقت وأ فرعب ًابعتال .. كسفن نوكت نأ
 كتظحل ريغ كلمتال تنأف « ىوهتو بحت امك كتظحل شيعت
 راتخا دق مهنم الك نأ قحلاو . دوعتال ىضمت ىتلا ةظحللاو
 وهف .. هتركق مهلت ساو هتوزنل ملسأو هتزيرغ عاطأو < هناويح

 هيذاجتت ةريثك ةهلآل دبع .. رح هنأ روصت Gly دبع رخآلا

 هنم لكلاف .. ىردي نأ نود هلل ديبع هتهلآو ىه هنأ مث .. همساقتتو

 . هيلإو
y4 هللا دنع نم لك لق  
 بحو . ركقو نقو لامج نم هيف امو هسيماوتب نوكلاو

 ..ةيوضوف SY ةيدوجوو ةيثبع ob bis ةيلدج ةيدام نيناوقو
 ىهلإلا ىلجتلا رهاظم نم رهظم وهو .. هلل قولخم نوك وه
 Oly « هللا ةكيشم نع جرخي نوكلا ىف ءىش الف .. ةيهلإلا ةئيشملاو
 . هاضر نع ءايشألا ضعم تجرخ
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 . اهرك وأ اعوط هلل ملسم لكلاو
 . لهاجو فراع نيب قراف وه قراقلا US امنإو
 اعوط هسفن نع جرخو هرايتخاب ملسأف ةقيقحلا كردأ فراعلاف

 .اديعس ابضار هتيلكب ةكيشملا تحت ىوضناو ةماركو ابحو

 هيلع دحأل ةكيشم ال هتأو .. دحأل اديع سيل هنآ روصت لهاجلاو
al,( هتاويحالإ راتخا ام وهو ) هسفن راتخا  . 

Gall,وه امنإو .. ىردي نأ نود عضاخ دبع رخآلا وه هنأ  
 e مامألا ىلإ ريسي هنأ روصتي اصعلاب قاسنم » جابركلاب عضاخ

 هنطبل حدكي ME ةياصع هينيع ىلعو ةيقاس ىف رودي وهو
 . هتاوهشو

 . دعبلا ىلإ برقلا نم هداذعو هلهج هجرخأ دقو
 . ةنجلا برقلا لهألو رانلا دعبلا لهألف

 , Lalفرع فراعل ةافاكم ةنجلا نوكت .
 . فراعل الإ ةيرح الو

 . هللا نمو لاب الإ ةيرح الو
 . هللا نم ةعلخ الإ ةيرحلا ىتأت الو
 هتيرح هيلع للا علشف هير راتخا هنآ نم فراعلا ةيرح ىتأت امنإ

 . عمسيو هللا رصبب ىري ىذلا ىئايرلا دبعلا حبصأف « هتافصو
 كرحي ىتلا ىوصقلا ةيرحلا ىه كلتو : هتايحب ايحيو هللا عمسب
 مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم اهب ىرسأ ىتلاو » لابجلا قراعلا اهب
 ... ىهتتملا زواج تاوامسلا ىلإ عرفو ىصقالا جملا ىلإ
 . تيملا ىسيع اهب Lal یتلاو

 ىهلإلا رمألا نايصعو « عئارشلا ىلع درمتلا ىنعمي ررحتلا امأ
 اهتياهن « رايتلا دض ةحابسلا شم وهف ةيقلخلا فارعألا ةحابتساو
 . قرغلا مث بعتلاو كاهنإلا
 mm توملاةباوب ءارواقأه 02020202000000



 » ؟ريسم مأريشسم .. ناسثالا #

 , ةيرح سفنتلاو بارشلاو مأعطلا نع بارضإلا نوكي فيكو
 فيكو . ةيرحلا يلع ءاضقلا ةيرح ىأ توملا ةيرح الإ نوكت لهو
 ؟ ديقو ةيدوبع اهتاذ تاوهشلاو , ةيرح تاوهشلا عابتا نوكي
 ؟كناويحل كعوضخو سبج ةتكاج ىف كلوخدي ةيرح دادزت فيكو

Lalءالعتساو اهتارورضو سقنلا نم اجورخ الإ نوكي ال ررحتلا  
 . اهتاوهشو اهاوه يلع

 قيمعلا ينعملاب وه هبر راتخاو هسفن نم جرخ ىذلا فراعلاو
 ةرامألا ةيناويحلا هسفن نع الإ جرخ ام وهف « هتقيقح راتخا دق
 . دسجلا مكح اهمكح ةينيط ةينود سفت كلتو

 ىلع ىه ىتلا ةيتوكلملا ةيولعلا هسفن ىهف ناسنإ لك ةقيقح امأ
 . مسجلا يف هللا اهعدوأ يتلا ةينايرلا ةخفنلا لاثم

 . لوألا ادبملا يف ميوقت نسحأ يف هللا هقلخ يذلا لاثملا يهو
 سقنلا » ةيقيقحلا هسفن راتخا دق هيرل هرايتخلاب فراعلاو

 . « ميوقت نسحأ يف هللا اهقلخ يتلا لاثملا
yميوقت نسحأ يف ناسنإلا انقلخ دقل  eلقسأ هائددر مث  

 ( ه - ٤ ناتيآلا : نيتلا ) « نيلفاس
 سقنلا هذه عدوأ تامنيح نيلفاس لقسأ ىلإ هللا اندر دقلو

 كلتو ةيناويحلاو تاوهشلاب اهالتياو « ةينيطلا ةوشحلا يق ةيلعلا
 هذه نم هجورخي فراعلا نكلو . اهايحن يتلا نودلا اتتايح يه
 ةيقيقحلا هسفن شيعيو e ىلوألا هتيفافش درتسي ةيناويحلا سفنلا
 راتخي اذهب وهو <« هللا نم ةخفن هرابتعاب ىناحورلا هبسن فشتكيو
 . هبر راتخي ‹ هتقیقحو هلصأ

 نم اجورخ رهاظلا ىف ناك نإو رايتخالا تاجرد ىلعأ نذإ هنإ
 . ريبدتلل اطاقسإو رايتخالا

Yi mتوملا ةباوب ءارو اذام #  
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 دبعلا ذخأ امف ديحوتلا عم ىقاتتت ال ةروصلا هذهب ديعلا ةيرحو

 ةيهلإ ةتيشمب الإ ءاشي نأ ىف هتيرح cele امو هللا نم الإ هتيرح
 هذه نحن بصتغن ملو .. ارارحأ هللا Golf دقف .. ىهلإ رو تسدو

 . اسالتخا هللا نم ةيرحلا

 va) : ناسنإلا) 4 هللا ءاشد نأ الإ نوءاشتامو +

 امنإف » هباتك ىف لجسملا هءاضق انيلع ىضق امنيح هلا نإ مث

 « هريمض سنج نمو « هبلق سنج نم ءاضق ناسنإ لك ىلع ىضق
 دارأ نمو » اهيف هل دهم ايندلا ثرح دارأ نم .. هتين سنج نمو

 . اهيلإ هاده ةرخآلا ثرح

 ناك نمو هثرح ىف هل دزن ةرخآلا ثرح ديري ناك نم <
 ( ٠١ ةيآلا : ىروشلا ) « اهنم هتؤن ايندلا ثرح ديرب

 «مكنم ذخأ امم اريخ مكتؤي اريخ مكبولق ىف هللا ملعي نإ ظ
 :Y) ةيآلا : لافنألا )

 هرسينسف ىثسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ نم اماف +

 هرسينسف ىنسحلاب بذكو ىنغتساو لخب نم امآو » ىرسيلل
 Veo) تايآلا :ليللا)  ىرسعلل

 :y) ةيآلا: ةرقبلا )4 اضرم هللا مهدازف ضرم مهبولق ىف #

 V\) ةيآلا : دمحم ) « ىده مهداز اودتها نيذلاو <
 داضت الو LEGS الف .. ةينلا سنج نم امئاد تاريسيتلا ىتأت

 طخ ىف نايقتلت ناتدارإلا امنإو .. دبعلا رايتخاو برلا رايتخا نيب
 كل راتخيو كرايتخا نيع ىلإ كريسي هللا .. ةدحاو ةدارإو دحاو

 . ةيدض الو ضقاتت Y كتين guía نم

 . بلقلا ىف موتكملا جرخي نأ اذهب هللا دارمو
(VY ةيآلا : ةرقبلا) 4 نومتكت متنكام جرخم هللاو y 
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 . ناحتماو ءالتبا رادك ايندلا نم ضرغلا متيل

 ءهب الإ ةيرح الف .. كيرش ةهبش الب دحألا مكاحلا وه هللا لظيو

 . هنذإب الإ نيكمت الو ريسيت الو
 . ةردق الو ةايح الو ةيرح الف .. هللا نع اجراخ امأ

Laنات ھا ئوس :: 
.. Tallo 40 سوس Lay 
las 

 .. هدبعب يرسأ ىذلا ناحبسو
 تاوامسلا راطقأ نم SLE الو .. هحانج ىلع الإ انل نايرس الف

 .. هناطلسي الإ ضرألاو

 . هب الإ ةيرح الو
 .. هرونب الإ رون الو
 .. مالسإلا نيع ىه فارتعالا اذهو
 ناطلس الو ةيمكاح ال ىأ .. هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش نيع وهو

 دلولاو ةيحاصلاو ءدضلاو دنلا نع هياتعأ تسدقت .. هل الإ

 . هيبشلاو كيرشلاو

me Th meتوملا ةباوب ءارو اذام  





 نع ىشاوغلا عشقنت امنيح ءافصلا تاعاس ىف
 ىمامأ ءىش لك ىرأو « ةريصبلا ىلجنتو بلقلا
 اهتميقبو ىقيقحلا اهمجحب ايندلا ىل ىدبت « حوضوب

enف  alووك وأ كورك  
 راودألا اهيف عزوت ةفورب of نوتركلا قرو نم تقؤم أ
 ديعي ىتعم بيرقتل لاثم برض درجم ىأ < ا د

 نم رظنمو رازمو رويع درجم لاوحألا عيمج ىف یهو درجمو
 . راطق ىف كابش

 . نطولا تسيلو ةبرغلا ىهو
 . رقملا تسيلو رفسلا ىهو
 نونييو نوزنكيو نوعمجي سان نم شهدأو امامت بجعأ

 Lats y ماقملا ةيهاقرو نكسلا ةهبأ ىلع نوقفنيو ءانبلا نوعفريو

 ةرفح ىلإ هشعن al لمحي ادغو dul شعن لمح هنأ مهدحأ

 ىرقس ريرس نم رثكأل رقاسملا جاتحي لهو ؟ لكلا اهيف ىوتسي
 ؟ ةلقنتم ةميخ نم رثكأل لاوجلا جاتحي لهو

 die نحنو فرتلا نملو ؟ نملو ؟ ةغراقلا ةهبألا هذه ملو

 رورغلا ىشاوغ ىه مآ ؟ ةجردلا هذه ىلإ ءايبغأ نحن له ؟نولحار
 ؟ ماهوألا قابسو تابغرلا lass Sl gg cull ىمعو عمطلاو ةلقغلاو

 عم تلفني هب كسمن ام لكو « مهو ايندلا هذه ىف هب زوقن ام لکو
 . عيرلا

 m ۳۹ = توملا ةباوب ءارو اذام



 » طيحملا .. نم Akagi ل

 عراشلاف ىمع AST رخآلا مهنم دحاولا قبسيل نولتاقتي نيذلاو

 JST نإ لب . هيخأ لتق رزو الإ مهتم al بسكي الو « قحاللاب
 LS رثكألاو ازونك رثكألا مه ايندلا هذه ىف ارازوآو الامحأ سانلا

 هلاقو رافسآلا عيمج هتددر خيراتلا مدق ميدق مالك وهق قيرطلا

 ةرثكو عامتسالا تاودآ روطت مغرب عمست الو عمستن انلزامو

 نم ةينورتكلالا سمهلا تاطقلو . توصلا تاريكمو تانوفوركيملا
 . ىرثلا تحت نمو ءاضفلا قوق

 ةحضاولا ةطيسبلا ةقيقحلا هذه كاردإ نع اممص دادزت انلزامو
Aىصع ردو  VS gle 

 ؟ نوردخم نحن له

 راعشلا كاذب سانلا تعبط ىتلا رصعلا ةيدام ىه « تاردخملاو

 دعب اذام ركقت الو اضرعو Y go اهتلمي كتظحل شعو توقت نأ لبق

 دعي كاته نوكي ال دقق

 دعب ءىش ال هنأ لكلا اهيلإ جردتسي ىتلا ةعدخلا ىه كلت معن

 هنأ اهنيقيو ةيداملا ةفسلفلا حور ىه لي ةعدخ تسيل ىهو

 هنأو » تايدام نم سملتو قوذنو عمسنو ىون ام ىوس ءىش ال

 هذه ىلإ تحارتسا ةرامألا اتسوفتو ءىش ايكدلا هذه oly سبل
 توملا ةباوب ءارو اذام © 35 * 5
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 ناويحلاو ٠ اهتايهتشم اهل ققحتو اهيتاغر اهل عبشت اهنأل ةفسلفلا
 . هزئارغ عبشت اهنأل اهراتخا انلخاد ىف

 نأ السوتم هير ىلڌاشلا نسحلا وبآ لماكلا ىفوصلا عدي ملأ
 ىنقزراو ىنم كيلإ ىنذخ بر » : لاقق سفتلا هذه نم هذخاي

cdo aio al dealناو محم انوصحس  
 ةراضحلا هذه تزرقأ ىتلا ىهو باجحلاو ةتتفلا ىه سقنلا

 .اهتجورو ةيداملا
 هبر هل لاقق . كيلإ لصأ فيك براي » : هبر دواد لاسي ملأ

 الق $: ةبقعلا اهنآل سفنلا هذه كرتي نأ . « لاعتو كسفن كرتأ

 4 ةبقر كف . ةبقعلا ام كاردأ امو . ةبقعلا محتقا
 ( 1١-78 تايآلا : دلبلا )

 ةبقرلا كفتف . كعمط نم كاكفنالاب الإ ةبقعلا هذه نم كاكقنا ال
 بلطي مل كلذلو © كسفت ىلع كريغ رثؤتو نيكسملا معطتو
 اهحبكو سفنلا عمق هتم بلط امتإو ايثدلا بن ملسملا نم مالسإلا
 سفقنلا كلتل ةادأ درجم ايندلاو لصألا ىه سفنلا نآل اهمكشو
 . عتمتستو ذذلتتو ىهزتو لاتختل

 ءالتبالا لحمو ةكرعملا ناديم ىهو عوضوملا ىه سفقنلا نإ

 سفنلا هذهب ءاقترالا وه نيدلا بولطمو اهناحتما ةقرو ايندلاو
 عمجلا تاوهش نمو جرقلاو نطبلا تاوهش نم اهب عافترالاو
 اهل نوكيل رخافتلاو ربكلاو ضارعتسالا ىمح نمو « زانتكالاو
 هذه عماج وه daly دوبعمو « تالامكلاو ميقلا وه ىقرأ قوشعم
 . اهلك تالامكلا

Lalyثيح ايندلا عراش ىفو سقنلا لخاد ىق ةكرعملا رودت  
 ضرعت امو تايرغملاو تاياوغلا نم مهف قاومب سانلا لضافتي



 اه طيحملا .. نم ةطقن "

 . ةظحل لك ةذللا صرق نمو ءوسلا رطاوخ نم مهنيطايش مهيلع
 نأ tia بلط لب « ايندلا ذبني نأ ملسملا نم مالسإلا بلطي ملو

 Use ىهو هتعرزم ىه ايندلاق ةفرعملا هذهب احلسم اهضوخي
ale cias all 

 هل مدق ةيداملا ةقسلفلا ةهجاوم ىف ىرخأ ةفسلف هل مدقو
 ىلإ لب مدع ىلإ ىضميو تومي نل ىهف ءاقبو رارمتسا ةقسلق
 ىتح اداهجو احدک هب ىضمتو الوصف ددعتت قوس یرخآ ةايح

 احدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا اهيأ اي < : هبر ىقلي
 . ( 3 ةيآلا : قاقشنالا ) «هيقالمق

 ás¿ ةانيحو كوملا Y] LEN مدقت مل ةيدافلا ةراضخلا
 Zs Sg ةولخلا Ga عشق ءالسإلا اه tee gs ىد
 نم TG سيماونل اقفو روط ىلإ روط نم لقتنتو ةمكحل ىضمت
 نم ةرذ لاقثم ناك ولو ىدس لمع ىأ بهذي ال ثيح ىهلإلا لدعلا

 لاقثم لمعي نمو هري اريخ ةرذ لاقثم لمعي نمف .. رش of ريخ
 . هري ارش ةرذ

 ملعلاَو By BM قم PER ىلإ REIT ll لضخ مويلاو
 امنيسو نويزفيلتو ةعاذإ نم Y لعفلا تاودأ اهل لمتكتو
 ةيتيفوس of ةيكيرمأ تناك ءاوس ىهو تالجمو بتكو حرسمو
 اهليخب ناسنإلا ىلع فلاحتتو حورلاو لقعلا لاتغت أتفت ال ىهق
 لاتغت اهنأل ةيهاو ةتفاهتم ةفيعض ءىش لك مغرب اهنكلو اهلجرو
 اهضعب عم Ji فوسو « ILS لكآتو لاتغت ام نمض اهسقن

 فئاذقلاو ةيرذلا لبانقلابو بانلاو بلخملاب براحتتو ضعيلا
 . اهتومو اهتايح عشجلاو عمطلاف ةيوونلا

By tee Ay lesففي کروا نيف  Aنعي نم ناک  
SV mءارو اذام "  dal gsتوملا  



 » طيحملا .. نم ةطقن الا

 . ةيوونلا سوؤرلا تالماحو خيراوصلا
 ىف مهتكلو نوملسم ةقاطبلا ىف مه نمم نيملسملا رثكأ امو

 مهتنكسو اهراكفاي ةيداملا ةراضحلا مهتلاتغا نويدام ةقيقحلا
 مويلل نوشيعيو ضعبلا مهضعي fils مهف عاختلاو ءاشحألا ىتح
 دعبأ دغلا نم نوري الو نورخافتيو نوزنكيو نوعمجيو ةظحللاو
 ةيكيرمأ ةغل وأ ةيتيقوس Laks نوملكتيو « ةعاس ةذل نم
 . ةيوه مهل نوقرعي الو

 مويلا ىق تارم سمخ ةلبقلا ىلإ مهنم ىلصي نم دجن دقو
 . ةيكالهتسالا عئاضبلا ةنيرتاف ىه هتليق ةقيقح نكلو

 ىلو . هير فرع نمم ليلقلا لقأ وأ ليلق الإ كلذ دعب ىقيبب الو

 se نويلم فالآ ةتسلا ىف Gall ىلع طبارم دحاو نمؤم ىقب
 مدهتيو قئاقحلا فشكتت موي هللا دنع اعيمج مهحجرت Lf هدحو

 راهنتو ةنولملا قرخلاو شيخلا روكيد قزمتيو سئارعلا حرسم
 . ايندلا ىهتنتو باحس تاحطان اهاننظ ىتلا نوتركلا بلع

 فرعن فوس نيزاوملا ماقتو راتسألا كتهت امدنعو ذكتيحو
 عضن Lisa نفمزلا لك ىواسي اذامو ىواست اذامو ايندلا ام
 . ديآلا ىف انمادقأ

 حرسم ىأ ايكورك امسر ركذتن امك ايندلا ركذتن فوس ذئنیحو
 ىنعم بيرقتل لاصلصلا نم عونصم لاثم جذومن sf لظلا لايخ
 . لرجمو ديعب ديعي

 حالما لك اهيف ىتلا ةطقنلا ئوس تناك ام اهنا plas فوسو
 . طيحملا رحبلا ادبأ نكت مل اهنكلو طيحملا رحبلا

 س $ mo gal ةباوب ءارو اذام





 .. رشلاو ريخلا نيب ةظحل ددرتت امنيح .. تنأ نم

 !؟.. نوكت نم

 i !؟..دعب

 نأ ةظحل الإ اهتقيقح ىدبت الو اهتلزنم سهظت ال سفنلا نإ

 :« رارصإو دمعو عانتقاب هيف ىضمتو « رايتخا ىلع رقتست

 . اهتاذ دجتو حيرتستو هيلإ دلختو هيف ىدامتتو
 ةقهارملا لاعفأ .of ةلوفطلا لاعفأ ناسنإلا ىلع ذخؤت ال اذهلو

 امنإو .. هاركإ نع of ya نع وأ ضرم نع ناسنإلا هلعفي ام الو

 ةيصخشلا اهيلع ىمتتس ىتلا رواحملاو تازكترملا روهظ هعم

 . ةتياثلا

 e هيلع لدي ام رثكأ یه هتايح ميتاوخ ىف ناسنإلا تارايتخاو

GYرولبتو حشرت مت دق نوكي ميتاوخلا ةلحرم ناسنإلا غولب عم  

 رارقتسا ىلإ اهتبذبذ تهتنا دق نوكتو  هتيصخش رصانع عيمج
 هذهل دئاسلا عياطلا ىلإ تراشأ دق ةدارإلا ةلصوب نوكتو

 . ةيصخشلا

 هيلع تومي امو .. «ميتاوخلاب ةربعلا» : نويفوصلا لوقي اذهلو



EE EBD 

 ىق رسا اف لكف N اک اما dle asin اه
 . ماتيل دقر نأ ةظحل لغاوش نم هلاب

 ang هيلع تمدتو هتلعف las سفنلا ذخؤت ال اضيأ اذهلو

 نع عوجرلا نإف ٠ هتركنتساو هتركنأ مث هيف تطروت امب ذخؤت الو
 ضراوعلا عم هجرديو هتيرهوجو هتلاصأ لعقلا نع ىقني لعفلا
 . اهل تابثال ىتلا ةضراعلا

 لزانملا نم ةظاه ةريبك ةحاسم ناسنإلا هللا ىطعأ دقو
 اجارعم هاطعأ .. ءاشي ام القسو gle] اهنم راتخي .. بتارملاو

 دعاصلا فرطلا ىفق .. دودح الب اطياه ادعاص هيف كرحتي اييجع

 قالخآلاو براشملا ىفصتو « عئابطلا قرتو فطلت جارعملا اذه نم

 بناجلا ga كلذو ) ىلعألا اهقرط ىف ةيهلإلا GAS ىهاضت ىتح
 تابغرلا ظلغتو فثكت طباهلا فرطلا ىفو ( هتيوكت نم ىحورلا

 : هتيميهب ىف ناويحلا ىهاضت ىتح زئارغلا ىتدتتو » تاوهشلاو
 ناطيشلا مث .. ( ىتاذلا هروصقو Cally هدومج ىف ) دامجلا مث

 نم ىنيطلا ىدسجلا بناجلا وه كلذو ( هتيبلسو هتملظ ىف)
 . ىناسنإلا نيوكتلا

 ela yaa نيطلاو دسجلا لزانمو ادوعص حورلا جارعم نيبو
 نيب كانه ىدرتتو اته ىماستتف ء اهتدالو ذنم سقنلا بذبذتت

fle ifاهتلكاش ىلع رقتست مث « طاطحنالا لاعقأو ىمسلا  
 .اهتقيقحو

 AS) ةيآلا : ءارسإلا ) « هتلكاش ىلع لمعي لك لق <
 هتقيقح نيب ةاهاضملاو ةلكاشملا هذه ناسنإلا غلبي ىتمو

 ىلع رارصإو عاتتقا ىف ىضميو . ىدامتيو رقتسي هنإف هلعفو
 . هلجأ ةياهن غلبي ىتح هرش ىأ هريخ

SAتوملا ةباوي ءارو اذام  
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 ريغ ءىش ىه .. « انألا gf ةيناسنإلا سفنلا نأ اذه ىنعمو

 ةنونكم ةقيقحو رس ىه لب امولعم ائيش تسيل ىهو .. دسجلا
 . تايرغملاب رابتخالاو ءالتبالا الإ اهولجي ال

 كلت هيق كرحتت ىذلا حيسفلا نوكلا الإ حورلاو دسجلا امو

 اهيهاضتو اهلكاشت ىتلا ةلزنملا نع احب اطوبهو « اولع سفنلا
 EN جرب نكسي نم انمف .. هنكستق اهانكس بساني ىذلا جربلاو
 ىتح جريلا اذه حربي الق « ايندلا يف لاز ام وهو ( تاوهشلا)

 ىتلا یهو اهرس ىف رانلا لكاشت ىتلا سقنلا یه كلتف « تامملا
 . رانلا Jal نم اهنأب ملعلاو لوقلا اهيلع قبس

 ةهدحو هنآل ء هدحو هلل الإ حاتي ال سوقنلا نع قباس ale كلذو

 نأ plas طيحملا ماتلا dale a Sas ىهق « ىقخأو رسلا alas ىذلا

 تلازام ىتلاو « نالق اهمسا ىتلا بيغلا ىف ةنونكملا ةقيقحلا هذه

 دعب دلوت مل ىتلاو « دعب رابتخالاو ءالتبالا هفشكي مل ارتتسم ارس
 مكحملا doles ىلاعتو كرابت انبر alas .. ماحرألا ىف لزتت ملو
 لك الإ راتخت نلو حيرت ست نلو رقت نل سفتلا كلت نآ طيحملا
 تلازام یهو كلذ اهنع plas .. ىمدع ىبلس ىناوهش یرات وه ام

 . مدعلا ىف اهل ةليح ال ةتونكم ةقيقح
 ple ىه لب « رهق ple الو مازلإ ale سيل ىنابرلا ملعلا اذهو

 ىهني الو ء رش ىلع اسفن ربجي Y ملعلا اذهب شاق « ةطاحإو رصح

 هيلع ىه ام ىلع سفتألا هذه قئاقح ملعي وهف « ريخ نع اسفن
 . لخدت نود

 نأ هللا نم بلطت سفنألا عيمجو ) قلخلا تاقيم ءاج اذإف

 ملاع ىف ةبلاس قئاقح تلازام ىهو اهداجيإب اهمحريو اهقلخي
 ناسللاو مدقلاو e ديلا سفتلا كلت هللا ىطعأ ( مدعلا ىف ناكمإلا

 س 594 ك توملا ةباوب ءارو اذام
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 حورلا همسا ىذلا حيسفلا نوكلا كلذ اهاطعأو عفتتو رضتل

 اهلكاشي ام هلزانم نم راتخت ةطباه ةدعاص هيف حرمتل دسجلاو
 هللا اهضيق اهلامعأ تلجستو « ترقتساو تنكس اذإف .. هيف نكستل

 سفن لك رقت ثيح .. مولعملا باسحلاو ثعيلا موي ىلإ هيلإ

 كلذ دعب جتحي نأ ىف رذعلا دحال دوعي الق اهتلزنم ملعتو ..اهباتك
 ةنجلا رقتسم ىف هللا هعضي امتيح  gfرقتسم  ENةيدبألا .

 بتكلاو لسرلاب كلذ لبق نم « عيمجلا رذنآو هللا رذعأ دقو

 ريمضو لقع نم مهل بهو امب ةجحلا مهيلع ماقأو تايآلاو

 . بيطلا نم ثيبخلاو a نم راضلا زيمت ساوحو .ةريصبو

 ةصرف ىطعت نأ رانلا ىف ةمرجملا سوفنلا بلاطت امنيح اذهلو

 ىعدي امنيحو « تاحلاصلا لمعتل ايندلا ىلإ درت نأو « ىرخأ

 ىق اهتبكترا ةتقؤم بونذ ىلع ايدبأ سوفنلا كلت بيذعت نأ ضعبلا
 . ملاظ رمآ ga دودحملا نمزلا

: WUE نيمرجملا ءالؤه نع اثدحتم اتير بيجي sa 
 € نوبذاكل مهنإو هنع اوهن امل اوداعل اودر ولو <

 YA) ةيآلا : ماعنألا )
 نكي مل سفنألا كلت مارجإ نأ ىلإ ةراشإ غيلبلا درلا اذه ىفو

 لك ىف مرجلا اذه نودواعيل مهنإ لب .. نمزلا ىف اتوقوم اينذ
 , ةنونكم ةقيقح مارجإلا كلذ نأل .. مهقلخ هللا دواع امهمو نمز
 e دبألا هباقع ناك اذهلو .. ناكملاو نامزلاب ادودحم اضرع سيلو
 . توقوملا باذعلا سيلو

 .. ريصملا اذه ىف ةتماك ةقيمع ةلادع كانه نإ : اضيأ لوقتو

 ىئاهنلا ريصملا كلذ نيبو اهتيب سفن لك نإ .. Ge مآ ةيدبأ اران
 ةيرانلا قئاقحلاف .. قئاقحلا ىف ,ANG ةاهاضمو e ةمات ةلكاشم

 تي يس a ا
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 الو كانه ةوسق الف .. Gall نكست ةينارونلا قئاقحلاو GN نكست

 . هتاكم ىف ءىش لك عضو امنإ « ةيشحو

 نم عنصت نأ نكمي ال ةئيبلا نأ GI فشكني ىذلا رخآلا رسلاو

 ءسكعلا الو امرجم اناسنإ (ةقيقحلاب ةحلاص هسفن ) حلاص ناسنإ

of,ىلع مالكلا  ofاذه » اصل انالف تلعج عمتجملا ملاظم  ¿ASI 

 طقف اهراطإ ةميرجلل عضي عمتجملاف . ايعقاو الو اينيد قدصي ال
 اذه صل نأ ىنعمي .. مرجم ريغ ناسنإ ىف ةميرج ءىشني ال نكلو
 ةعشأو ةينورتكلا filing ةيملعلا رصعلا تاناكما هيطعت نامزلا

 مدختسي نأ نكمي مويلا لتاق نأ امك .. ةشافط الإ دجي نكي مل

 ىف وه امتيب ( ىدينك لتاق Jad امك ) بوكسلتب ةدوزم ةيقدنب
ablالإ دجي ال نورق ةدعب كلذ لبق مث ء افيس الإ دجي ال شيرق  

 . ةراجحلا الإ دجي Y ليباهو ليباق abl ىلع كلذ لبق مث ءاصع

 اهنكلو » اهلكش ةميرجلل عنصت فورظلاو رصعلاو عمتجملا نإ

 . اهيف حالصال

 قئاقحلا ابلقي نأ امهتيبرت نسحب ناوبألا عيطتسي ال لثملابو
 . سكعلا الو احلاص اثبا مرجملا امهنبا نم اقلخيف

 al gale فاك مرجم مالغ نع ةياكح فهكلا ةروس ىف دجنو
Lia ja : 

Lely >ناكف مالقلا  of galامهقهرد نأ انيشخف نينمؤم  

 <A) ةيآلا : فهكلا ) $ ارفكو انايغط

 ماوقألا AST تباجتساو . ةرفك ell نم اوناك ءايبنآلا ضعبو

 . ءايآلا بجتسي ملو ءايبنألا ءالّؤهل

 OY = توملا ةباوب ءارو اذام
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 sal ال ؟ اهريغيو سقنألا قئاقح بلقي نأ عيطتسي ىذلا نم

 . هدحو هللا یوس

 تلهتباو ريغتت نأ اهتاذ سفنلا تبلط اذإ الإ كلذ لعفي ال لاو
 هنأ ىلعو ةماتلا ةيرحلا ىلع اعيمج انقثاو .GY ء كلذ Jol نم

 نأ ءاش نمو » رفكيلف رقكي نأ ءاش نم ly .. Gaull ىف هاركإ ال
 نل dilly .. اهاوه ريغ ىلع اسقن رهقي نل .OG نمؤيلف نمؤي
 : ريغتلا تيلطو رييغتلاب ترداب اذإ الإ سفن نم ريقي

 4 مهسقناب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال هللا نإ <
 ( ١١ ةيآلا : دعرلا )

 : ةيكزتلا ىه كلتو

 ادبأ دحأ نم مكنم ىكزام هتمحرو مكيلع هللا لضف الولو <
 VV) ةيآلا . رونلا )  ءاشي نم ىكزي هللا نكلو

 : اهريهطتو هسقن ةيكزتب ادبي نأ ناسنإلا ىلعو
  yاهاسد نم باخ دقو . اهاكز نم حلقأ دق 4

 ( ٠١ : 5 ناتيآلا : سمشلا )
 ( ٠۸ ةيآلا : رطاق ) <« هسفنل ىكزتي امنإف ىكزت نمو <

 مازتلاو ةدابعلا ناقتإب الإ اهتيكزتو سفنلا ريهطت ىلإ ليبس الو
 . تاحلاصلا لعقو دوجسلا ةلاطإو « تاعاطلا

 . day نم ددملل اقحتسم ناسنإلا حبصي ةيدوبعلا ةبتر مكحبو
 . هتملظ نم جورخلا بابسأ هل ءىيهيو هروني هللا هدميف
 سفنلا ةيلخت ) ةيلختلاب ةيقوصلا دنع قيرطلا كولس وه كلذو
 ركذلاب بلقلا ةيلحت ) ةيلحتلا مث (ةمومذملا تافصلا نم
 . ققحتلاو قلختلاو قلعتلاو (لئاضفلاو

 قلختلاو هاوس امي قلعتلا كرتو لاب قلعتلا وه مهدنع قلعتلاو
AY mتوملا ةباوب ءارو اذام س  
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 دودولاو ميركلاو ميحرلا « ىنسملا هئامسآي ىلحتلا ةلواحم وه
 . العفو الوق .. روكشلاو روبصلاو ميلحلاو فوؤرلاو

 فطللاو ءافصلا تاجرد ىصقأ ىلإ لصت نأ وه ققحتلاو
 . داكت وأ كعابط ىف اينابر حبصتف « ةلكاشملاو

 لمعلاو ةعاطلاو ةدايعلاب الإ جارعملا اذه دوعص ىلإ ليبس الو
 دبعلا دمحم مدق ىلع كولسلاو ىنآرقلا جهنملا مازتلاو « حلاصلا
 . همالسو هللا تاولص هيلع لماكلا قراعلاو » لماكلا

 : لوقيق مالكلا اذه ىلع قلعي ىذلاو

 تزغلأو . هيف تضمغأ مالك وه « رسلا » اهنإ سفنلا نع كلوق

 . تفشك امو تيجحو
 جراعملا كلت عيمج ىلع ةكرحلل ةيلياقلا اهيف اسفن نإ هل لوقأ

 وأ ةيناطيش وأ ةينابر نوكت نأ ةيلباقلا اهيفو <« اطوبهو « ادوعص
 . Galas وأ ةيناويح

 ىعدا نمو e هتاذ « مظعألا رسلا » ىه تاناكمالا هذهب سفت
 !!؟ مظعألا رسلا كردأ هنأ

 . ريشت عباصأ الإ یه نإ
 . للا الإ هملعي Y هيلإ راشملاو

  yملعن ال اعيمج .

 MAN » توملا ةباوب ءارو اذام





is Jal aeيف  ul e alىلا رو  
 .هنول برشيو هيرشي GLS قرزألا ديدملا رحبلا
 ةيؤلؤللا ةيفاقشلا هذه نم عضرت هحور كرتو
 .هايملا ىف ةبئاذلا ةععشتملا راونآلاو

Eهتأكو .هينيعل ىدبي ناك رحبلا كلذ ىف ام ءىش  

 لالخ عطسي «بيغلاك ءىش ..سحلا ءارو نمو Saal er نم

 .رهاظملا

 هنإو y ىلإ قاتشا هنإ لاق ىذلا ىفوصلا كلذ تاملك ركذتو
 هللا رون نأ الول هغولب نع ازجع كلهي هلقع داكو ءاقوش هيلإ قرتحا
 ىلجتملا لامجلا لالخ نمو .بيغلا راتسأ ءارو نم هل حولي ناك
 .نيحلاو نيحلا نيب ole ىوريفق دوجولا ىف

 .ةيفوصلا هنع ىكحي ىذلا ركسلاو برشلا ىه كلذو
 .دوجولا ىق ىلجتملا لامجلا برش

 :قتهت ..ةناميه ..ةناوشن حورلا كرتي ىذلا بيغملا برشلا كلذ
 .للا ..للا

 كلذ ةرم لوأل رحبلا plof هتسلج ىف انيحاص كردأ دقو

 برشلا كلذب رعشو ..ةيفوصلا ..هنع ىكح ىذلا ديعبلا ىنعملا

 كلت نم افرط تكردأ دقو ءةناوشنلا هحور تفتهو ..بيغملا

 del ..ةناركس ةناميه تفته ..ءايشألا ىف ةيلجتملا ةيهلإلا ةرضحلا

 رسو ةنتفلا ردصمو ءنسحلا عينب ةرم لوأل هحور تلصتا دقل

 MOV ك توملا dal ys ءارو اذام



 mas ىقوصلا ال

 ةيئابرهكلا ةفجرلا كلت رشابو ..ءايشألا ىف لامجلاو لالجلا
 ىف ىراسسلا رسلا سمالي ىهو ةيحورلا ةشعرلا ellis سحأو
 .هسفن ىفو دوجولا

 اهنع لاسي ناك ىتلا ةقوشعملا ةبوبحملا روضح وه كلذو
 ىهو اهيلإ لحتريو اهنع ثحبيو ءتقولا لاوط ناميهلا بحملا
 ايانح یفو ..هيتيع داوس ىف ..ىردي نأ نود هعم تقولا لاوط
 ..ديرولا ليح نم هيلإ برقأو ..هعولض

 ومهيلإ al ىنآ بجع نمو

ul;نم مهنع  (solىعم ومهو  

 اهداوس ىف مهو ىنيع مهدصرتو

 ىعلضا نيب مهو ىبلق مهقاتشيو
 ىق اهتم افرط حمل ىتلا ةنتفلاو لامجلاو نسحلا ناك امف

 ناك الو «بيغملا بيغلا كلذ نم اددم الإ دودقلاو دودخلاو هافشلا
 برقا ىه ىتلا «ةيهلإلا تاذلا» ..ةدرفتملا نسحلا تاذل Liles الإ
 هناسل ىلإ برقأو ءامهداوس نم هينيع ىلإ برقأو هسفن نم هيلإ

 نسحلا تاذؤ» ie A قب وهو .. !ad oS نإ
 all برقأ ..ءىش لك ىلع عيدبلا اهنسح نم تضافآ ىتلا «درفتملا
 .هنييارش ىف همد نم هي الاصتا قثوأو ءهديرو لبح نم

 ىف ًادهيو «مالسلا درب هييصي كلذ ىقوصلا كردي امنيحو
 بحاص حبصيو ءاهءاول ةنيكسلا هيلع رشنتو «بلقلا رئاط هحناوج
 لزالزلا اهلزلزت ال ىتلا ةتكمطملا سففلاو ءىنارونلا هجولا
 .لزاونلا اهكرحت الو

„asسلاج وهو راونآلا كلتب انيحاص  allهمامأو ءرحبلا  

m 9۸ #توملا ةباوب ءارو اذام  



 هع رحبلاو ىظوصلا ص

 اهلخاد نزتخت اهتاكو بتع ةبح لك ىأرو ..جلثم بنع نم فطق
 اهرس هيطعت Lil رعش ةوالحو ادري dad ىق تباذ امنيحو ..ارون

 ..ةدابعلاك ءىش اهتوالحل هقوذت ىف ناكو ..اهنونكمي هل حوبتو
Lats,ةطاسو نوديو ءةرشابم هيقسيو همعطي ىذلا وه هير ناك  

 ..برشيو SLT ةينامحرلا هفك نم هلوانيو
 ضرافقلا نبأ نييهلإلا قاشعلا ديمع لوق ركذتو

 ةمادم بيبحلا ركذ ىلع انبرش
 مركلا قلخي نأ لبق نم اهب انركس

 ىه كلتو .مركلا قلخي نأ لبق نم مركلل ارمخ رعاشلا فصوق
 ىه كلت ءايشألا قلخت نأ ليق نم ءايشآلا ىف عدوملا رسلا رمخ

 رمخ ..4نيدجاس هل اوعقف ىحور نم هيف تخفن اذإف» رمخ
 Sis دوجسلا دواعي لازام نمؤم لكو .ءايشألا ىق ةعدوملا راونآلا
 قاذو اهرس رشاب املكو ..راونألا هذه رعشت سا املك ةككالملا

 ..هللا ..هللا ..هسقت تفتهو هحراوج تدجس اهتوالح

 وهو رارسألا كلتب هفشاكو ءتاملكلا هذهب رحبلا هل شوشو

 .هيقاسو ههجو ىلع ساملا تابحك رثانتیو .هجاومأب هدهدهي
 ناك Tales USL sla a! gud gell ةحفص تناك اه ندقبو
 ةانيحللا عسو acetal puny (idols dl Ly de ¿a قطان
 .املع ءىش JS عسو ..توملاو

 لثملاو ةلادلا ةراشإلاو ءسومهملا زمرلاي هبشأ رحبلا ناك
 :ةردقلا ىلع بورضملا

 ةجاجز ىف حابصملا حابصم اهيف ةاكشمك هرون لثم طب
 ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم دقوي ىرد بكوك اهناك ةجاجزلا
 $ ران هسسمت مل ولو ءىضي اهتيز داكي ةيبرغ الو ةيقرش ال

 )© ةيآلا :رونلا)
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 هرحيلاو ىفوصلا »
 ىف حورلاو ,ةفدصلا ىف ةؤلؤللاو حابصملا ىف ءوضلا ga كلذ

 ىلع لدت ىتلا ةخفنلا ىه كلتو ءرحبلا ىف لامجلاو ءناسنإلا
 »$ رات هسسمت مل ولو ءىضي اهتيز داكي Y خفانلا

 اهتاذب ءىضت ىتلا ةكرابملا تاذلا نم اهيف ىرسي تيزلاق
 لك ردصم اهروت ىتلا تاذلا ..اهلعشت رات ىلإ ةجاح نودب
 ىه الق ..تاهجلا نع ةهزنملا ةكرابملا ةرجشلا ىه كلتو ..راونآلا
 نع ةهزنمو نامزلاو ناكملا قوق ىهق ..ةيبرغ ىه الو ةيقرش
 ىلع ةيلاعتملا ةيهلإلا تاذلا ىه كلت ..ران الب ءىضت ىهف بابسألا
 روصلا لك ىف ىلجتت كلذ عمو ..روصلا

 « نطابلاو رهاظلا وه %
 هنكلو ناسحلا هوجو ىفو ءموجنتلاو سمشلاو رحبلا ىف رهاظ

 .اعيمج اهريغ
 .رهاظملا سيل هنكلو ءهناحبس رهاظلا وه
 .رفاكلاو نمؤملا اهيف عقي ىتلا ةنتفلا ىه كلتو
 اهلامجب اهسفن ىلإ هوعدت ىهو ةليمجلا رهاظملا هل لوقت

 كرشلا ىف عقو ءاهديعو اهلامج رسأ ىف عقوو اهب نتتفا اذإف
 .كلهو ىفخلا

 لاملا دابعو رهاظملا قاشع نم ةرثكلاو ةيبلغألا لاح وه كلذو
 .ءاستلاو هاجلاو

 اهيف ىلجتملا هللا نم نكلو اهنم تسيل اهتنتف نأ oul اذإو

 ةرانإلا اهنم ىتأت ىتلا ىه ةكرابم ةرجش نم كالسأو ددمب امنإو
 Sy رهاظملا لك هتدابعب زواجت كلذ كردأ اذإ ..حيباصملا لكل
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 هر حيلاو ىفوصلا »

 جرخو ..هرونب اهلك اهريني ىذلا هللا ىلإ هجوتو ءةريتملا حيباصملا
 ..ةدايعلاب هدحو هللا صتخاو ..ةدحولا ءافص ىلإ ةرثكلا alas نم

 ..ايندلا رس اذهو .نيفراعلا نم ةلقلا لاح كلذو .اجن كلذ لعف اذإو

 اهب زيمتيو ءسوفنلا نداعم اهئارغإب نحتمتل dil اهقلخ اذهلو
 ..تاجردلاو لزانملاو بتارملا اهب زيمتتو ..لهاجلا نم فراعلا
 رشنت امنيح مهبذك بذكلا Jal ag Bice قدصلا لهأ اهب فرعيو

 ىذلا نباغتلا مويو رشحلا موي ىف رارسألا كتهتو «لامعألا

 هسقن نبغ هنأ ناسنإ لك رعشي موي ..ءايعدألا ءاعدا هيف عقتي ال

 نم هسفن مرحو ائيش ىواست ال ةلئازو ةهفات ةذل لجعت امنيح
 جوملا سمهو ..رحبلا هل شوشوو اهذئاذل دفنت ال ةنج ثاريم

 .هيمدقو ههجو ىلع ساملاك رثانتو

 .رسلاب رسلا لصتاو
PT 
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 تاظحللا كلت تشع ىذلا ىدحو ىننظأ ال

 دق سنؤملا ساسحإلا كلذ .. روعشلا كلذ ترشابو
 لكب یقلاو رحبلا ءىطاش غلب امنيح انم لك هشاع
 قوش Ben ANG aa جرطو Ala مون
 GAY ةيئاهن ال ىف تقرغو ةيدروزاللا هايملا تقتاع

 كلذ .. ىبيغلا روضحلا كلذو ةمهبملا ةيعملا كلتل تملستساو
 نمف .. ىدحو تسلو ىدحو انآف .. قلطملا عم ليمجلا قانعلا

 اذه ءارو نمو جوملا ةمهمه فلخ نمو ةيدروزاللا ةقرزلا ءارو
 ةعدبملا قلاخلا دي كانه Slack ةموسرملا ةحوللاو عيدبلا راطإلا
 اهفشتساو بجحلا اهنع تقشنا ماسرلا تاذ كانه .. اذه لكل
 . ةريصبلا اهتفرشتساو نادجولا

 امناكو .. دبعلا تاذو برلا تاذ نيب باطخلا رودي امنآكف

 : ىبر ىلوقي
 . تنأ كنيبو ىقيب سيل .. نيب كنيبو ىنيب سيل
 فيكف ٠ ىل ءىش لك ىهجو الإ ةمث سيلق تيلوت امنیآو انآ اذه

 . یل كيرش ال اذأو ىل ءىش لك « یلام ىنعزانت
 اهيطعأ ىتم ةحفت كل ىه .. كس ' !هدعدت تنأو « انألا » ىتح

Lat soءاشآ ىتم اهدرتسآو  

 باحصأ هب رعشي لماكلا درجتلا تاظحل نم ةديرق ةظحل ىه

 ىلختلاو ىربتلا تاظحل نم ةظحل .. لامجلا ةهباجم ىف بولقلا

 m Vom توملا ةباوب ءارو اذام



mه1 ةوشتلا تاظحت  

 لامجلا ةلوصل عوضخلاو .. راطوألاو برآملاو ىواعشلا لك نع

 . لالجلاو
 . هيحاصل قحلا ةداعإو لزانتو ةبوتو كاردإو ةرانتسا ةظحل

 «ءانألا» ىوس .. ىسفن ىوس ىباجح ناك امو .. باجحلا عقترا

 ءاعدا الو ةعزانم الو ةينانأ ىلخاد ىف cule امف .. ىلخاد ةدناعملا

 وه هدحو هللاف .. هدحو هلل .. هيحاصل gall لك تدعأ دقق .. قحل

 هجو ىلع انآ اهلوقأ امنإ .. « انآ وه ىذلا انأ » : لوقي نأب قيقحلا
 . ةراعتسالا

(AV ةيآلا : لافنآلا ) € مهلتق هللا نكلو مهولتقت ملف y 
  yةيآلا : لافنألا ) € ىمر هللا نكلو تيمر ذإ تيمر امو ١١ (

 . ءىش لكل لاعفلا وهو .. ماودلا ىلع لعفي كلا ىه اذهف

 ىذلا وه ماعطلاو ىفشي ىذلا وه بيبطلا نأ ودبي امتيحو

 ىه امنإف .. لتقي ىذلا ىه مهسلاو ىوري ىذلا ىه ءاملاو عبشي
 ىف لعفي بابسألا ءارو نم هللاو . . رهاظلا ىف لعفت بابسألا
 ١ . ىه .. امئاد ya هنأ .. وه .. ةقيقحلا

  yaفوخ نم مهنمآو عوج نم مهمعطأ ىذلا .
 ديرقتلا ةموكح ىف ةداعإلاو ءادبإلا ىتتدهشأ فشكلا ةظحلو

 ةيناثألا « انآلا » ىنع تحمو ىتيتاذ ىلإ مجري ام ىتع تحمو
 . هللا الإ مث ,Le ماقم ىلإو .. ةيفرعم ةورذ ىلإ ىفتعقرو .. ىلخاد

 NASE) ماعنألا) « نوبعلي مهضوخ ىف مهرذ مث هنا لق <
 بر هلل ىتاممو ىايحمو ىكسنو یتالص نإ لق <

 VAY) ةيآلا : ماعنآلا ) «نيملاعلا
 ىتاممو ىايحم.. هلل ىلك انأق ىنصخي ام لك ىلخاد ىف ىهتنا

 . ىتالصو ىكسنو
 توملا ةباوب ءارو اذام ١ m چ



 اك : ةوشتلا تاظحل "
A NN SEALS” 

 . ىبلق ىف هللا توص عمسأ داكأ

 . ةتبلا ةذخاؤملا .Gif رايتخالا قلا

 هللا رايتخاب تيضرو ىرايتخاب ىرايتخا نع اهتعاس تلزانت

 ..ةدوملا ىل تقحو ةذخاؤملا ىنع تطقسف ىبرل ىتيصان تملسأو

 ىف اهبلقي اهقلاخل « انألا » مالسإ .. لماكلا مالسإلا وه كلذو
 . ءاشي فيك لاوحألا

 ةراكبلاو ةرطفلا ىلإ .. ادتيملا ىلإ تدعو ىواعدلا لك تطقس

 . قاوشآلا لهآ دنع ءانفلا ماقم كلذو .. ىه [Y مثام ثيح .. ىلوألا

 هنوشيعي Ly نيقيدصلاو ءايبنألاو لمكلا دارقألا ظح وهو

 . ةظحل ماقملا اذه نم انظحف نحت امآ « تقولا لاوط
Libsتابتعلا ىلع ةفقوو .. ميمش ..  oldحابص  . 

 : ىرقنلا نسحلا نب رابجلا دبع نب دمحم لماكلا فراعلا لوقي
 تنأف . ةفقو هدنع نوكتل « ىوس » كانه نوكي الآ ةفقولا ةيادب

 . تهجوت امثيح هللا الإ ىرت دوعت ال

yميلع عساو هللا نإ هللا هجو مثف اولوت امنياف  ) 
 :Wo GN) ةرقبلا )

 . هللا ىوس ءىش ال

 اندوجو Loly .. ىه الإ Gas دوجوم ال .. دوجولا عاستا ىلع

 . هلضق نم بوهومو هدوجو نم ضرتقمو هنم راعتسم

 هلک هباذعو ركس اهلك هتايح نوكت ساسحإلا اذه ىتؤي نمو

 . ركش

 : الهتيم هيرل ىلذاشلا انالوم لوقي

 ايوجحم ىتلعجت الو .. ىنع ءانقلا ىتقزراو ىنم كيلإ ىنذخ »
 . « ىسقنب انوتفم ىسحب

 WW = توملا ةباوب ءارو اذام



mه1 ةوشنلا تاظحل  

 اذه ىف شيعيو ماودلا ىلع تاظحللا كلت رضحتسي نأ ديري هنإ

 .. ىنمتلاب لاني ال ماقم اذهف .. تاهيهو .. هتايح لاوط برقلا
 .. ىنسحلا هللا نم مهل تقيس نيذلا مه .. داحآ الإ هقلبي الو
 . هتيع ىلع هللا مهعنصو

 نم اهسسحتيو اهممشتيو اهقاتشي تاظحللا كلت قوذتي نمو
 باذعلا ىفو ميعتلا ىف اهاريو رهاظملاو بابسألاو بجحلا ءارو
 . نامرحلا ىقو ءاطعلا ىقو

 : قاتشملا فراعلا اذه لوقيو
 رسهظم لك ىق بيغلا عوط س الولو

 یدجو ینکلهآو ىقوش ىنقرحأل
4S gash alla, ao N زو نم laa Gall Se sed 

 ةعلط ىقو معربلا حتفت ىقو ديلولا ةماستيا ىق ءىش لك ىف
 رجقلا  eقفشلا ةرمح ىفو  eدورولا رطع ىفو « رحيلا ةقرز ىفو .

 ميعنلا ىفو » ءالبلا ىفو » نامرحلا ىفو « ءاطعلا ىقو .
 هتدارإ ةرقش ضفيو ثداوحلا ىف ىلاعت هللا ةئيشم ارقي وهو

 . خيراتلا تايرجم ىف
 مئاد راهبتا ىف نويحي راهطألا لافطألاك لمكلا نوفراعلاو

 انولتاقل كولملا اهقرع ول ةداعس ىق نحن : نولوقيو تقولا لاوط
  فقويسلاب اهيلع

 ةداعس ىه لب عاطقتنالاو ةلزعلاو ةيبلسلا ةداعس تسيل ىهو
 ىلذاشلا نسحلا gol ىديس لثم مهنم نولماكلاف » ةلعاف ةيباجيإ
 راتتلاو نييبيلصلا اويراح ىربك نيدلا مجتو ىرئازجلا رداقلادبعو
 اودصتو نادوسلا ىفو ىقيرفإلا لامشلا ىف رامعتسالا اولتاقو
 . لكاوتلل الو ةلزعلل اونكري ملو ناك ثيح لطابلل



Chiba! 5ع 22و  a et 
 هتومري نيذلا راتتلا ةراجحلاب فذقي ىريك نيدلا مجن ناكو

 يحملا ىهق هظقم هللا ىف ناك هجو ىأ ىلع ىلابي نكي ملف

ejayلاح ميمشو -. ةظحل مهتم اتظح .. دارقآلا رياكآلا مه .. 

 ..للا الإ هلإ ال ةميترتو ديحوتلا ةفارسح ىه كلتو .. ةرطع ىركذو

 ديشت ىقو ةاروتلا ىفو ليجنإلا ىف ةقرقتم تارذش اهدجت

 ةقثكم ةعومجم ةصلاخ Zu اهدجتو .. ىتوملا باتك ىفو نوتانخا

 ةيفوقميس وأ ةيوامس ةقوزعم ىه امتأكو نآرقلا ىف ةلئاه ةقيمع

 Ay روطسلا اهب منرتت ةيسدق ةيولع
¿gisىبرع نيا راحب  solsنياو ضرافلا نياو ىلاّرغلا دماح  

 تدجسق !ودجس نيذلا رياكآلا نم ديحوتلا ىراكس دجت هللا ءاطع
 هللا اتلعج .. مهساقنأ اوظقل ىتح اهتدجس نم عقترت ملف مهبولق

 . بيجم عيمس dl مهتكريب ةمالسلاب اتل متخو مهنم

 EN ىلجتلا

 da قيك ىل نوئوقيو ءاصلخلا ءاقدصآلا ىلع بتعي دقو

 ايحاص كاتدهع دقو ىقوصلا لاصولاو ركسلا ىق بيغتل كسفن
Elyuall da yal - 

 ىسقن عمجتسأو قيفأو وحصأل ركسأ :List مهل لوقأو

 هللا نوديو . شاي هعراصت Lil .. ىدارق هعراصن نأ نم رمأ
 . لمأ ال

 كيو لوصأ كيو تومأ كيو ايحآ كي : هبرل لوقي انيبت ناكو
 . ىل رخف الو لوجأ

 س 95 ك توما ةباوج ءارو اذام



 اه 1 ةوشنلا تاظحلت *

 اوضهني نأ امهريغو نيلاتسو نينيل ايسور ةربابج لواح دقو
 ىلإ اهعم اوطقسو اهب اوطقسق نيد نودبو هللا نودب ايسورب
 . ةيواهلا

 ىف هانرکذ ىذلاو هتاوامس ىف ليمجلاو عيدبلا هللا ىلجت لثمو
 رايجلاو رصانلاو نمحرلاو ميحرلا ىلجت ناك .. رحبلا ةفقو
 due البو ةدع الب نيفلسملا نم ةلق ىلع ردي ةوزغ ىف مقتنملاو

BS de ly 05dنيهلسم  Melly Bash 
(YY ةيآلا:نارمع NE ةلذأ متنأو juss هللا aS puns دقلو 9 

al yاولخ نيذلا لثم مكتأي املو ةنجلا اولخدت نأ متيسح  

 لوقي ىتح اولزلزو ءارضلاو ءاسابلا مهتسم مكلبق نم
 هللا رصن نإ الأ هللا رصن ىتم هعم اونمآ نيذلاو لوسرلا

 ( 7١54 ةيآلا : ةرقبلا ) بيرق
 . هرصنب هللا مهيلع ىلجتف
 ىلع ةلقلا رصتنتق فولأملا ريغ ىلع نيلاحلا ىف رصنلا ىتآيو

 ىتح .. ىبرحلاو ىركسعلا ىقفلا مامأ داتعلاو ةدحلا مزهنتو ةرثكلا
 : لوقي نم نيرصتنملا نم جرخي ال ىتحو ةمزلم هللا ةجح نوكت
 وه هللاو .. رصنلاب ىتأ ىذلا وه رفلاو ركلاو كيتكتلاو ةطخلا نإ
 . بابسألاب ىفختي هنكلو تالاحلا عيمج ىق امئاد لعافلا

 نم ةرحسلا ىقلي ام تعلتيا الو رحبلا ىسوم اصع تقش امو
 وه هللا نكلو .. رخصلا نم ءاملا نويع ترجف الو نيباعثو عافأ

 هتدارإ ىفخأ امنإو هتملكو هتئيشم كلتو بابسألا ءارو نم لعافلا
 . هيايسأ”ىق

 عطقنيل بابلألل ابلاخو ارحاس ارهاب انايحأ ىلجتلا نوكي امنإو
 الإ قعاوصلاو نيكاربلاو لزالزلاو ريصاعألاو لويسلا امو كشلا
 . ©« وه الإ كبر دوتج alas امو 9 : كبر دونج نم دنج

 توملا ةباوب ءارو اذام ك # ١



 »1 ةوشتلا تاظحل #
ASIA A e AGRA 

 هيلع رئاكت امهم هحالس ىقلي الو سأيي الو نمؤملا Lids الو
 لك ىف هللا ةردق ىري هنأل .. مومهلا هترصاح امهمو ءادعألا

 سوريفلا ىريو ةدنجم ايرالملا ةلماح ةضوعبلا ىريو ..ءىش

 . اهاوس الو لعفت هللا Bias ىريو ..ةدنجم

 عراصي هنآ alas هنآل نمؤملا تافص نم لاحملا مامأ دومصلاو

 . رارفلا الو فوخلا الو نبجلا فرعي ال ىهو .. هديب ال هللا ديب
 لك نألو لهس مالكلا نأل .. ءالتبالا .. ناميإلا ىضتقا اذهلو

 ةريابجلا معز دقو .. ةنجلل قحتسم هنأو نمؤم هنأ ىعدي دجاو

 اعنص نونسحي اوناك مهتأ « مهتوم ةظحل ia مهيوعش مامأ

 ىتح ءالتبالا مزلف .. ةداشإلاو ديجمتلا نوقحتسي مهنآ اودقتعاو

 ريغ ىف dilly .. هتلزنم plas ىتحو هتقيقح ىلع دحاو JS وحصی

 نيذلا نحن انكلو . لزألا ذنم انلزانم ملعي ىهف ءالتبالا ىلإ ةجاح
 ةرود نامزلا رادتسا مويلاو انسفنأ فرعن ىتح ءالتبالا انمزلب

 انيلع رثاكتيو ىرخأ ردب ةكرعم ىلع لبقن نأ كشونو ةلماك

 ىلإ نوكت ام جوحأ دوعنو .. ملظم لبقتسم انيلع مثجيو ..طئاحلا

 الإ ىقيقح حالس الف .. هللاب ةحيحصلا ةقرعملاو حيحصلا ناميإلا

yaنصح الو  Y]هئصح ا  . 

 . قفألا ىف تاراشبلاو رذنلا عمجتتو

 ؟ ناحتمالا ىوتسم ىف نحن لهف

 ؟ lia نوتمؤم نحن لهو

 . ةمداقلا

 »115 © توملا ةباوب ءارو اذام





 ..؟ ةعيبطلا اتم ديرت اذام
 .. ةمهمي ايندلا هذه ىلإ ءاج انم دحاو لك له

 ؟ اهيدؤي OF هيلع ةلاسرو .. فيلكتو
 هل ناك .. ضرألا هذه ىلع لوزنلاو داليملا له

villa cass 
 . نوللا اذه نم ةرثاج ةلكسأ موي لك ىديرب یق
 . Gale اذامل

 ؟ ايندلا هذه ىلإ انتج اذامل
 ؟ لعفت of انب داري اذام
 توسنل انقلخ اننأ مآ ؟ ةياغو ببسو ةمكح اندوجول له

 e ثبعلا ةفسالف بتك ىف ًارقن امك فخسو due اهلك ةلأسملاو
 . ؟ لوقعماللا حرسم ىق ىرن امكو

 هيلع ىرمتن نأ انتلوطيو فخسلا اذه هجاون نأ طقف انرود لهو

 .. خرصنو انحارج قعلن نأ انتلوطب ؟ وماك لوقي امك هادحتتو

 انمهو Gund IY منطصتو » alll pijos hall مغري شعت
. Lk, 

 ؟ مهو ىلع اهينبن ىتلا كلت ةايح نوكت لهو .

 نيبكو ريطخ لاؤس .

 ةيلمعب ةلماكلا ةطاحإلا ىلإ جاتحت هيلع ةعطاقلا ةباجإلاو
 ىف iia نم هيف راد امو .. هلك نمزلاب ةطاحإلاو 0 ةايحلا

 س Vom توملا ةباوب ءارو اذام



LA en 

 رمع دعي ةرخآلا ىق .. لبقتسملا ىق هاهتتم ىلإ قيحسلا ىضاملا

dag - 
 نوكي نأ ديال .. اهرود امو er wpa تماق اذامف فرعت یکل

 Go los. ol هذه de ىرجي ناک امب لماك ple كيدل
Lastتتك 131 امآ .. اهدعب ىرج امو ..  Baiaةييتكلا ىف اطيسي  

toىف ةظحل نم رثكأ كتايح نوكت نلف تومت مث هذقنتو ارمأ  
 ةصقلا اهنم فرعت ةيؤر كناكم نم قرشتست ds .. برحلا هته

 - اهرارسأو اهايابخب اهلك
 فوفصلا ىلإ كي eas ىذلا قلاخلا دتع .. SEN دتع ماعلا نإ

 ىف ةقلط نيتس نم ةدودحملا رمعلا ةريخذب تكدورو .. ىلوآلا

 ةقرو تنأ .. ةطخلا ىق دحاو دقي ,cif. auf ىق اهلك ةطخلا

 - dans galt ىق

ieee 
. GK 

 . ايندلا همسا یتاھت ال عگاو GS ىق .. فرح

 كردأ اذإ الإ هدوجو نم BLA كردي of قرحلا عيطتسي ناو

 اذإ الإو .. هفورح ىف كرتشي ىذلا رطسلا ىق هب موقي ىذلا وودلا
 ىف لاقملاو .. لاقملا Jats ىق رطسلا هيلع قدي ىذلا ىتعملا كردآ

  Jatsيلتكلا .
 لكب ةايحلا ةياور رضح تا ديألا رمع وه كرمع نيكد نأ ديال

oily Lolلاح كلاح  fiesهيلع قلطي ةيعاذإ ةلساسم ىف  
 re ةقرعم هيلط ofa .. توميو ىلوآلا ةقلحتا ىف ىصماصرلا

a Vdaءارو اتام  Zoeتوملا  



 8 ةضماقلا ةمهملا ه

 .. ليحتسملا هيف بلطيو .. هدودح هيف زواجتي ابلط نوكي .. هتايح
 . نكمم ريغ نذإ لاؤسلا اذه ىف نيقيلا باوجلا

 . سدحنت نأ وه هلعفت of عيطتستام لکو

 . اننهذب حطشنو .. نمخنو
 ..ةيرظن نم الو باتك نم ال .. ةباجإلا Lal نأ امئاد لواحأ انآو

 . Basie نم الو
 ةياكح نم .. هسفن خيراتلا نم ةياجإلا Lal نأ لواحأ ىنكلو

 . ةرشابم ةعيبطلا ءارقتسا نم .. روطتلا
 اذامو اهتاناويحو اهتاتابنب ةايحلا ديرت اذام مهفأ نأ لواحأ انأ

 . روصعلا رم ىلع تاقولخملا هذهب تلعف
 . ةياكح اهل ةايحلا
 لكب موقت ةدحاو ةيلخ .. بوركيم لكش ىلع ةطيسب تآدب دقل

 ةزهجأ نودي كرحقتو ومنتو ىذغتتو سفنتت .. فئاظولا
 5 .ةصصختم

 نيتيلخ ىلإ ةيلخ لكو .. نيتيلخ ىلإ ةيلخلا تمسقنا مث
 . ايالخلا نم اهل رصح ال دادعأ ةدحاولا ةيلخلا نم تجرخو

 اعم كرحتت ناعطقو لئابق ىف عمجتت ايالخلا هذه oly مث
 تاقولخم فلؤتل .. دادعألا هذه تقصالت مث .. اعم شياعتتو

 اهايالخ نم ماسقأ .. ةصصختم ةزهجأ ols ايالخلا ةديدع ةبكرم

 .. نارفإلل ماسقأو ..ةكرحلل ماسقأو .. ىذغتلل ماسقأو ..سفنتلل
Lis,روطتملا ناويخلاو تابنلا  . 
 تابتلا نم لئاصف SLES .. ةليوطلا باقحألاو لايجآلا ىضمبو

 ىف رابصلا تاتابن .. اهتتئيب عم تفيكت اهنم لك .. ناويحلاو
 .. ءاملا اهيف نزتختل اناقيسو . اقاروأ اهسفنل تذختا ىراحصلا

 u VV ك توملا ةباوب ءارو اذام



 ©  tlةضمافلا »

 ةيربلا تاتويحلاو .. حبستل فتاعز اهل تذختا ةيثاملا تاناويحلاو
 ةحنجأ اهل تذختا ةيوجلا تاتاويحلاو .. ىشمتل الجرأ اهل تذختا
 . ريطتل

 .. ددعتلا ىلإ ةدحولا نم ةايحلا تلقتنا .. ةلحرم دعب ةلحرم
 بيكرت وهو .. بيكرتلا نم ديزم مث .. بيكرتلا ىلإ ةطاسبلا نمو
 ىلع هترطيسو .. Bin ىلع ناويحلا ةدايس وه .. ةحضاو ةياغ هل
 فناعزلاو sell بوكر ىلع ةردقلا رئاطلا تطعأ ةحنجألا .. هقورظ
 باودلا تحنم لجرألاو .. رحبلا بوكر ىلع ةردقلا كامسألا تحنم
 gall ىلع ثويدلا لع ةردقلا

 ةزفق زفقي نأ هلقع قيرط نع عاطتسا ناسنإلا رهظ امنيحو
 اهب ريطي ةحنجأ هل ومنتل ةنس نويلم رظتني مل وهف .. ةعساو
 E a cla py Sal Gly اهي ميس كتانعزو
 ةديدج ءاضعأ ىهو .. خوراصلاو ةصاوغلاو ةرئاطلاو ةرخابلاو
 لازام هنكلو .. نوكلا اهي ىزغي قلطناو هناينب ىلإ اهفاضأ ةيديدح
 ةدحولا نم .. بوركيملا هيف ريسي ناك ىذلا طخلا سفن ىف ىرجي
 .. بيكرتلا ىلإ ةطاسبلا نمو « عمتجملا ىلإ درفلا نم ه ددعتلا ىلإ
 ةيلآلا ىوقلاو تاعارتخالا « بيكرتلا نم ديزم ىلإ بيكرتلا نمو
 ىتلا ةيندملا ةايحلابو .. موي دعب اموي اديقعتو اييكرت دادزت ىتلا
 ىلإ ءاسكلا نم .. درطم لكشب ءىش لك اهيف دقعتي ىتلاو اهشيعي
 «خلا .. خلا تاميظنتلاو تالماعملا ىلإ ءاودلا ىلإ ءاذغلا

 فده ىتلا ةياغلا سفن ىلإ فدهي دقمتلا اذه ناك ىرخأ ةرمو
 Eo ىلع ةرطيسلا ىلإ فدهي ناك .. هروطت ىف بوركيملا اهيلإ
 اهتدايقو اهلالغتساو ةعيبطلا بوكر ىلإ .. فورظلا ىلع ةدايسلاو
 . اهلالغأب ديقتلاو اهل دايقنالاو ةعيبطلل عوضخلا نم الدب

u VA ©توملا ةباوب ءارو اذام  



 طس ةضماغلا ة مهملا 15

 ةيرحلاو ىعولاو ةفرعملاو ةردقلاو ةوقلا ىلإ فدهي ناك

 ليبس ىفو : توملا ةميزهو ءاقبلاو رارمتسالا ليبس ىف حفاكيو
 . ردقلا ىه .. ديسلا وه ناسنإلا نوكي نأ

 ja نحن .. لينلا slo هب مظنن Lille ادس 93 امنيح نحتو

 : ةايحلا رفس ىف ةيوتكملا ايلعلا تاياغلا قفو... روطتلا طخ ىف

 انتمسقو انردق طخنو اهلغتسنو اهمظننو ةعيبطلا دوسن نأ ىهو

Gaudi . 

 . ةياغ اهيف نذإ ةايحلا

 رشلاو ةخوخيشلاو ضرملاو ملآلا مغريو .. توملا مغرب ىهو
 ىلإ ةقلطنم تاقلحلا ةلصتم ةكسامتم ىدبت اذه لك مغرب .. ثبعلاو

 . ليج دعب اليج اهلك ةقيلخلاو اهلك نمزلا اهيف ةسركم اهتياغ
 ىفو ضرألا ىلإ لزني انم لك .. فيلكتو ةلاسرو ةمهم كانه

 ةنيصحلا ةعلقلا ىلإ ةديدج ةبوط فيضي نأ .. فيلكتلا اذه هقتع

 . اهحلاصل ةعيبطلاو نوكلا

 ةيرورضلا تاودألا عيمجب ةمهملا هذه لجأ نم نودوزم نحنو
 مولعلا نم ثارتب نودوزمو » رارصإلاو ةدارإلاو لقعلاب

 . تاربخلاو فراعملاو
 فيضيو .. اهيلإ في ضن ىكل قراعملا هذه لكل نوثراولا نحت

 .. كيش توملا هيق ىنعي ال .. لصتم ىعس ىف اتدعب نوتأي نيذلا

 اهلك ةايحلاو .. اهلك ةيناسنإلا ,Lasts .. عاطقتا cof ىلإ ىدؤي الو

 عضخ دقف .. files ¿LA روطتلا رفس ىق هل ناك دامجلا ىتح

 LTR ب
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 .. ةيلوألا تادحولا هذه نم .. دحاو نوتوريو دحاو نورتكلا

 ..اديقعت رثكأو .. اييكرت رثكأ تارذ تاشن .. تاقالع ىف اهلوخدبو

 ىلإ ةدحولا نمو بيكرتلا ىلإ ةطاسبلا نم لاقتنا .. ىرخأ ةرم
 ةطشن ةليقث ةرذ ىهو موينارويلا ةرذ ىلإ لصت ىتح ددعتلا

 . اعاعشإ لسرت
 تارذلاب داحتالا ىلإ ةشطعتملا ةقلقلا نوبركلا ةرذ نمو

 AST داوم ىهو ةيتوبركورديهلا داوملا لسالس تأشن ىرخألا

 لصنف ىحلا نيتوربلا ءىزج ىلإ لصن ىتج « ادقعت رثكأو ابكارت
 . القثو ابكارتو ادقعت ةيداملا تادحولا رثكآ ىلإ

 هذه نم رونلا نم اشن ءىش لك نإ : لوقت ةيكلف ةيرظن كانهو
 نم فلؤملا عاعشإلا اذه .. ةطاسبلا ىف ةطرفملا ةفيطللا ةداملا
 هذه .. تاتوئثوقلا اهمسا .. رغصلا ىف ةطرفم ةيدام تيقاتف

 اهطسبأو ةكرح اهعرسأو نوكلا تادحو رغصأ ىه ىتلا تادحولا
 هذه .. ةينوكلا ةعشألاو اتيبو .. اماج ةعشأ تيفاتف انيوكت
 تاشنو ام ناكم ىف عساشلا نوكلا ءاضف ىف تقتلا تادحولا

 .. نوتوربلاو نورتكلالا دعب اميف تجتنأ ىتلا ىه فيلاوت اهنم

 رئاس مث .. نيجورديالا ةرذ تنوكت نوتوربلاو نورتكلألا نمو
 نم ديزم ىلإ مث بيكرتلا ىلإ ةطاسبلا نم .. خلإ .. تارذلا
 .بيكرتلا

 . نذإ ريس طخ كانه
 . ثبع الو تافداصم الو .. ءاوشع طبخ تسيلةايحلا

 . ةهجو الب ةكرح سيل نوكلاو
 . ةهجو old ةكرح امنإو

 .. ددعتلا ىلإ ةدحولا نم حضاو ريس طخ ىف روطتت ةداملا

 توملا ةباوب ءارو file m 68+ ص
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 ءامعلا نمو .. ةردقلا ىلإ زجعلا نمو . بيكرتلا ىلإ ةطاسبلا نمو
 .. ةعيبطلا ىلع ةدايسلا ىلإ ةعيبطلل عوضخلا نمو . ةيؤرلا ىلإ
 ىلإ لهجلا نمو رونلا ىلإ مالظلا نمو .. ةعيبطلا عاضخإو
 . ةفرعملا

 . ىرخأ ةرم لاسيف لئاسلا دوعي دقو

 ىآ كانه نوكي اذاملو e لصألا نم ةايح كانه نوكت اذاملو

 . ةعيبطلا ىلع ةدايسلا ىلإ هاجتا
 ةعيبطلا ىعت OY ىعادلا ام .. ةعيبط كاته نوكت نأ ىقكي الأ

 . اهسفنب اهسقن دوقتو .. اهسفت
 .ةيرحلا ققحت اذهب اهنأ باوجلاو
 هسفقت ناسنإلا قشتكي ةدايسلاو ةوقلاو ىعولاو ةقرعملاب

 هتيرح ققحيو هلوح ةعيبطلا ىلع رطيسيو .. هلقع زونك كلتميو
 ةداعسلاو .. ةداعسلا غلبيو هير فرعيو هسفن فرعيو هدوجوو

 , اهتاذ ةياغ اشاد .ah بيس Ge اهسفنل تحت ال
 خيراتلاو روطتلا اتل رسفي مالكلا اذه نإ لوقيف لئاسلا دوعيو

 تدجو اذامل اهدوجو رسفي ال هثكلو .. اهريس ىف ةعيبطلا هاجتاو
  لصألا نم

 دوجو اذامل « ءالخ كانه نوكي الو ءالتما كانه نوكي اذامل
 ؟ مدع ال

 لوقي وهف . ةلضعملا هذه ىلع در هل هللا همحر داقعلاو

 وأ هدوجوي لوقلل هجو الف مودعم مدعلا نإ .. ىقطنملا هيولسأب
 . هدوجو ةشقانم

 هل ةياهن ال فرص ءالتما دوجولاف امودعم مدعلا مادامو
 مدعلا ىوس هدحي نأ نكمي ال دوجولا GY .. دودح الو رخآ الو

 . مودعم مدعلاو
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 نع لاؤسسلا حصي الو .. ىهتنم الو هل أديم Y نذإ دوجولاق

Yىذلا روعشلا عيشت  lasسحيو .. توملا  Gsىق مدعلا  

 . لاصوألا ىلع ةخوخيشلا فحز
¡A E rs oye di لاوسلا نإ 

 . اذه لك ناك ملو
 . ةصقلا امو .. ةياكحلا امو

 . رس كانه

 . ةفسلفلا انل هتنب ىذلا ىقطنملا ءاتبلا اذه ىف .. ةرغث كانه
 طويخ اهنأكو توملا تايرض مامآ راهنت ةفسلفلا ججح لك نإ

 فشكي وهو .. هسفن كسمي ال قطنملا نم ىواهتملا ءانيلا اذه

 . هروصق نع
 قس كانه

 نرسقلا » اهمسا ىتلا ةييتكلا دونج نحت اذنإو .. ةقيقحلا نم

 .. انرمع ةياهتب ىهتنت ةدودحم ةمهم ىف Cy gtd ge «نيرشعلا

 .. ئاقلا سأر ىف ةطخلاف .. اهلك ةطخلا Ls فرعت نأ نكمي الو

 . ةقيقحلاب طيحن نأ انل نكمي الو .. قرح

 توملا ةياوب ءارو اذام س AY هس
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 نمزلا ىلع ةيدبألا ةوبر نم رظنت نيع الإ اهكردت ال ةقيقحلا
 هلك

 اثبع تسيل ةايحلا هذه نأ وه هتفرعم عيطتسأ ام لك

 ريسن اننأو .. تاياغ هل مكحم ماظن ىه امتإو ..افخس الو
 .. هلك ططخملا فرعأ ال انأو ططخم انلو .. ةريسم انل ..شيجلاك

 . ادج ليلقلا فرعأ امتإو
 .. اهقيرط ةايحلا فشتكت .. ىئاهتاللا نمزلا رورم ىلع نكلو

 .. انأ فرعأ مل ام ىدافحأ فرعيف .. ليلقب اليلق اهتفرعم دادزتو

 .. دحأ تومي ادبأ عطقتي هنأ يىديي ال ىذلا ملعلا یرجم لصتيو

 . ةملظلا ىف هقيرط رفحي رمتسي وه امتإو

 ةثعي ىف قيرطلا اذه ىف دفوم ىنأ ىمزع نم نهوي الو
 لك تلعف ىنأ ىفرش ىهتنمق .. ةموهفم ريغ ةمهمو ..ةضماغ
 . عيطتسأ ام

 .. لماكتلا وه ةلحرلا هذه فده نأ هيلإ تلصو Le لك ناك اذإو
 .. رصيلا لماكتو .. عمسلا لماكتو .. سحلا لماكتو .. ةوقلا لماكت
 هكاردإو هسفنل ناسنإلا ةفرعم ىلإ كلذب الوصو .. لقعلا لماكتو
 هذه ةمظعو فادهآلا هذه لالج نإف .. هتدايع مث نمو هيرل

 . قيرطلا ةقشمل فاك رريم ىه تاياغلا
 !!؟؟ .. فده هللا دعم لهو

 !!؟؟ .. لاؤس هللا دعي لهو
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 ىف هارن ام «ناولآ عادخ مارغلاو ىوهلاو بحلا
 ناولآ لامج ءحزق سوق ىف هارن املثم ةبوبحملا
 لعف نم هنكلو هسفن حزق سوق نم سيل حرق سوق
 اذإف ..ءاوهلا ىف قلعملا رطملا ذاذر ىلع سمشلا رون

cule | #بهذو ناولألا تقتخا رطملا قجو سمشلا  
 .لامجلا

 اذإف ..اهقلاخ نم اهيلع ىلجتي اميف اهلامج كتبوبحم اذكهو
 اصيسق تداعو تلبذو تضرمو تخاش ىلجتلا اهنع عطقنا
 اهل اكلم نكي مل لامج نم هكلمت تناك ام نإ ..اهيف ةيبذاج ال
 .ةفلسو اضرق ناك لب ,ةلاصألاب

 ىه ةميركلا لالخلاو ةيذعلا سوفتلاو ةولحلا اياجسلا ىتح
 دودولا ميلحلا ميركلا انقلاخ ءامسأ نم انيف ىلجتي ام ضعب
 .ميحرلا روفغلا فوءرلا

 ؟!..هؤامسأ هذه تسیلآ

 .تققحت امنيأو تققحت امثيح هءامسأ الإ بحن امنيح بحت لهو
 نم ةروص لك ىف ةيهلإلا هترضح ىوس بحن Laie بحن لهو

 .اهروص
 لصألا ىلإ هبحب هجتاف ةقيقحلا هذه كردأ نم فراعلا ميكحلاو

 ملو ..هلطعي ناولألا جرهب عدي ملو طئاسولا ىلإ تفتلي ملو هبر ىلإ
 دقل ..هيرب الإ هل قلعت ال مئازعلا لهآ نم وهف ..صاخشألا دنع فقي
 .ناولألا عادخو ءاجرلا عاطقناو لمألا ةبيخ هسفن ىلع رفو
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 د بحلا ىف ملاک س

ualال نمي قلعتو ءرتقي ال نم قشعو «رجهي ال نم بحأ  pis 
 ىق paling هلك رمآلا هديب نم بحاصو «تومي Y نمب طبتراو
 اقح دودولاب ماهو Laser دقتلا die جرخي ىذلا ىزكرملا كنبلا

 Sail y اتافصو اتاذ

 .بحلا ىف نيقراعلا بهذم ىه كلذو
 .تفرع لهف
 .عيطتسمب تنأ لهف ..تقرع تنك اذإو

 .عيطتسمب فراع لك سيلو
 حدكو رادتقاو dos هنكلو ..ةقرعم dy سيل نيفراعلا بهذمو

 قلعتت نأ الو ىرت ام الإ قشعت نأ عيطتست ال سقنلاو ..ةبلاغمو

 .اساوحو اعمسو ارصب دهشت امب الإ
Lfلصوي ال ايلع ةيترمف ءىش هلثمك سيل ىذلاب داؤفلا قلعت  

 LS Ay قيفوتلاب ..هلك كلذ لبقو ..ةمهلاو حافكلاو حدكلاب الإ اهيلإ
 AIS a Galen نم

 الإ هيلإ لوصولا نكمي ال ارمأ اذه نأ نوفراعلا كردآ اذهلو
Less,ةدابعو الاهتياو !ادوجسو  dollyاعوشخو اعوضخو  

 ةيعماج ةداهشب لافت ال ةبترم هذه نإو ادرجتو اللذتو
 ةعيقر ةلزنم اهتكلو ..ىلقع ليصحت وأ ءهاروتكد of ريتسجامب الو
 مدقلاو ديلا ةراهطو بلقلا ةمالسو صالخالاب الإ اهيلإ لخدم ال
 .نيلعنلا علخب الإ اهيلإ لييس الو نذألاو نيعلاو

 .كسفنو كدسج علخت

 نا امتإو ..لطبتلاو غرافلا دهزلا ya انه موقلا دوصقم سيلو
alasءكتيناصخشو كعمطو كتوهشو كتينانأو كظح  Olyىلإ دترت  

 ىلإ رظن نود بحتو اهيف ىطعت ىتلا ةيناصخشاللا ىلوألا ةراهطلا
 سيلو Mag ءاطعو fs Ua نها. اذ فاع lia a لح

dt.عراق دهز  Josىف ةيحضتو ءادق ةلاح اهتورذ ىف ىهو  
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 اه بحلا ىف مالك ھ

 بصن gf ناشين ىلإ رظنت ال ةيحضت ..للا ةملك ءالعإ ليبس
 .هدحو هللا هجول سقنلاو مدلاو لاملا لذبت اهنكلو .ىراكذت

 ميركتلا دئاوم ىلعأ ىه داهشتسالا ةدئام نإ نوفراعلا لوقيو
 اهيلإ لوخد الو .اهبحاص نم ةوعد ةقاطبب الإ اهيلإ لوخد الو

gf Lata ttاهجنبتو ارهق .. Lolyميركلا نم ةوغد ىه  LE 
 لساكتلاب مورحملا اهاقلتيو ةلورهلاو ةيبلتلاب ظحلا بحاص
 .فلختلاو ..لذاختلاو

 ضعب بهذم ىف بحلا ريغ وهو موقلا بهذم ىف Gall وه كلذ
 ريغ اضيأ وهو .تايكيتنامورلا ىفلؤمو امنيسلا مالفأ ىجتنم
 ةوهشو رانو ىوه بحلا ثيح .سانلا نم نيريثك دنع بحلا
 ادامر كرتتو ءىفطنتو ىيخت نأ ثبلت ام مث رعشلاب قلأتت تاظحلو

 )11 ةيآلا : فسوي) galas Y سانلا رثكأ نكلو»

(WAN: تويكنعلا) «نولقعي Y مهرثكأ Jay 
 :ALGA) ماعنال) نظلا الإ نوعبتي نإ»
 VV) ةيآلا : سنوي) انظ الإ مهرثكأ ais امو»

(YY سفنألا ىوهت امو نظلا الإ نوعبتي) (ةيآلا: مجنلا Ol} 
 ٤ ٤( ةيآلا : ناقرفلا) «لضأ مه لب ماعنألاك الإ مه نإ
 ليلقف نوقراعلا امآ فرعت ال ةرثكلا نأ نآرقلا انملعي اذكه

 قلمتت ىتلا امنيسلاو ةرثكلا بطاخت ىتلا ةفاحصلا نكلو مه ام
 نيذلا ءارعشلاو جاورلا ىف نوعمطي نيذلا نيفلؤملاو ريهامجلا
 اهعم نوهيتيو .بحلا نم ىرخأ ناولاب نونغتي نوواغلا مهعبتي
 تيلوج راحتناو سيق نونج ىلإ انب ىهتنت ىتلا ةلفغلا ةيدوأ ىف
 دئاومو ینوباک لآ مئارجو ىنيتنلاف لذابمو سييات بهار طوقسو
 .ىلراك تنوم

 ىينوطنأ مايآ ذنمو ul مايأ ذنم خيراتلا مدق ميدق رمأ وهو
 س ۸۹ 8 توملا ةباوب ءارو اذام
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 ىف Ly ..نامورلاو قيرغإلاو ةتعارقلا مايآ ذنمو ةرتابويلكو
 ةسمخ ذنم ىرصملا ميكحلا اهبتك ىتلا روطسلا هذه ىتوملا باتك

 ةداج نع ,Ja فلآ فرحنا دقف كراج ةآرما ىلإ رظنت ال

 ءاهعيتي مدنلاو ملحلاك ةريصق ةظحل اهتإ ..كلذ بيسي باوصلا

 Sule fide ذنم ةدئاي ةصقو .مدآ مايآ die ةميدق فراعم اهنإ

 نييردلا نم lata دكا الو نسعي دخآ الون a أل نكلو

 .تاوهشلا ةبلغو سفنألا لذاختو

 نكلو «تقولا لوط ةدوجوم ايلعلا راودآلا ىلإ ملالسلا نإ

 ىف تومتو شيعت ةييلغألاو جردلا دوعصب هسفن فلكي دحأ ال

 .مورديلا
 دوعصلا ةقشم ةقشم لمحتو ..دوعصلاب هسفن مهتم دحأ فلك ولو

sald,مورديلا ىف هشاع رمع ىلع امدن ىكبل ءقوف نم رظنملا  
 .نادبألا ىف pais ىذلا فعضلا هنكلو sd ىواست ال تاذل نيب

 ةديدجلا لايجألاو ,فعضألا ىلإ فيعضلا نم ريست ةيرشبلاو
„Astتاذللا نم دئابلا لجاعلا ىلع اتفاهت رثكأو اقفعض » Daly 

 له .تنأ رشيلا نم ةبترم ىأ نم .كسفن لأساو هلوآ نم لاقملا

 ؟عيطتسمي تنآ لهف .افراع تنك اذإو ؟فراع تنأ

 كرقفال .هيكبت نأ قحتسي ءىش الف ءاكيلا نم توق تتش ام كباو

 امأ هكرادت نكمي اذه لكف . .كضرم الو كقلخت الو كلشفالو

 .كهلإ نع دعبلا ةئيطخ ىهف اهيكبت نأ قحتست ىتلا ةئيطخلا
 .كضوعي فوس ءىش الف ..كهلإ تعيض نإف

 .ائيش كينغت نل ءارعشلا مالحأ لكو

E 78 2 220 
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 ىه ا فرغ A اط او ةت
 ىف بقني ىهو طرشملا ءارو ترس ..ناسنإلا

cla Lad!فطعلاو مهللاو :: yayتتقي  

 عطقي وهو ..اهتياهن ىتح باصعألا عيتتيو بلقلا 7
 pdas¿» ىلإ فصن لك pla دك epa ملا

 ءىش ىلإ لصأ مل حيرشتلا بتك نم ةحفص فالآ ةثالث دعبو
 ةياهن ىفو ءةبيقح مث ةبيقح اهلخاد تدجوف ةبيقح تحتف امنأكو
 هسفن بابلا ىلع Gal ىناكم ىف Waly تلزام ىنآ تقشتكا فاطملا
 .طق لخادلا ىلإ جلأ مل جراخلا نم

 نأ فشتكال ناسنإلا كلذ ةوسك سسحتا تقولا لوط تنك
 ..رخآ بوث هدلج امنإو ..اهدحو هبايث سيل هبجحي ىدذلا عانقلا
 ..ديعب ..ديعيف هسفت وه امآ ..بايث اهلك هماظعو همحشو همحلو

 .مدلاو محللا نم ةكيمسلا ةشمقألا هذه تحت
 ىف ءاشحألا نم ةعومجم ناسنإلا نإ حيرشتلا بتك ىل تلاق

 .دلجلا نم ساطرق

 .قالطإلا ىلع ناسنإلا ىل فصت مل اهنكلو

 كلت ىف تسيل اهنإف .هقطاوع امأ .هبلق امأ هبايث تفصو امنإو
 لخادلا نم خفني ىذلا رمازلا اهنإ ..ءايحألا نحن انيف اهنإ ..بتكلا
 نيتفشلاو ناسللاو مفلا نم فلاتي ىذلا ىدسجلا قوبلا كلذ ىف

 mm توملا ةباوب ءارو اذام
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 اهكرحت ةيبشخ ىمد ىه امنأك كرحتتو قطنتف نيلجرلاو نيديلاو

 .ةابح ءاؤو نم ةيفح طريح
 امك اهمس اتا لا ..سفنلا ..حورلا ..ةدارإلا ..ةفطاعلا اهنإ

 ديدعلا اذه ءارو ..ةطاسبلاو ةدحولا ىف ةياغ امئاد اهنكلو ..ءاشت
 نم ملكتي طقف دحاو امئاد كانه ةدحو كانه ءاضعألا نم ددعتملا

 ذفاونلا ددعتملا بيكرتلا دقعملا ىدسجلا رامعملا لخاد

 نم ةفلؤملا فولألا هذه نم مغرلاب طقف دحاو ..تافرشلاو
 .ايالخلا نم ددع الب نييالملاو ةجسنألا

 ناويحو ناسنإ نم اهيف امب كلوح ةحيبطلا ىلإ ترظن اذإف
obi,تيتشلا اذهف ..ةدحولا نم ايناث اعوت ىرخأ ةرم تسمل  

 .ةدحو هءارو ىفخي ةايحلا لاكشأ نم فلتخملا

 حالمآو ءامو نويرك ..اهتاذ داوملا نم نافلأتت ةرجشلاو تنآو

 ةايحلا عاونأ لكو محق ىلإ قارتحالاب لوحتي امكالكو ..ةيتدعم

RNEتارت ىلإ  
 ىلع ىوتحي بارتلا اذه نإ : ىكلفلا كل لوقي ءاذه نم شكا

 كنإو ..بكاوكلاو موجتلاو سمشلا اهنم بكرتت ىتلا اهسفت داوملا
 .هسفن ءىشلا امتئاد دجت موجنلا نيب ءامسلا ىف تلغوآ امهم

 نوكت نأ نكمي ال ةيلوأ ةدحاو ةدام نم ملاعلا لك ..اهتاذ داوملاو

 ةدحو كاته نأ ىلإ ريشت عيصأ ىه ,{Lai تاقداصم هذه لک

 ةرثكلا نم مغرلاب y ميظعلا ععستملا نوكلا اذه ىف جيسن

 .دحاو ءىشل ةفلتخم بيكارتو رئامع درجم یه امنإو ..ةفاتخم
 لكش ىلع ةرمو .ءايرهك لكش ىلع ةرم ةقاطلا رهظت امك

 ىهو ةيسيطانغم لكش ىلع ةرمو .ءوض لكش ىلع ةرمو ..ةرارح

ee a a Ba 
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 .هتاذ دحاولا ءىشلا امئاد

 .اجويلا عوضوم وه اذه ..ةدحولا

 كاردإو داحتالا ya ةيدنهلاب اجوي ةملكل ىفرحلا ىنعملاو
 .ءايشألا ىق ةدحولا

Lily cofدحاو ءىش مهو ىهو . 

 ؟ةدحولا هذه كردت نأ عيطتست له

 نم تررحت اذإ الإ اهكردت نأ عيطتست ال كنإ لوقت اجويلا مولع

 اذإ امامت كلقعو كزئارغو كفطاوعو كدسج تعضخأو ..كديلاقت

 توص تاكسإ نم ديالف كلخاد ىف دحاولا توص عمست نأ تدرآ

 ةزيرغلاو سفنلاو دسجلا توص تاكسإ نم دبال ..الوآ ددعتملا

 .لقعلاو ةبغرلاو
 تانيرمتلا ىهو «اجوياتاهلا» مولع هب صتخت دسجلا عاضخإو

 .ةفورعملا ةيضايرلا

 تانيرمت یهو ..«اجوياجارلا» مولع هب صتخت لقعلا عاضخإو
 .زيكرتلاو لماتلا ىلع

 قامعأ نم عمست فوسف ءىش JS تاكسإ تعطتسا اذإو

 .دحاولا توص كلخاد ىف تمصلا

 فوس ..ءايشألا نيبو كئيب ةميمحلا ةيارقلاب رعشت فوس

 كردت ذإ ..ملاعلا نيبو كنيب ماجسنالا نحل كلخاد ىف فزعي

 ةتينأمط كدوستو ..هرصانعو كرصانع نيب قيمعلا قفاوتلا

 فوس نيميلاي كتوفي ام ..لجعتلل عاد كانه دعي ملف ةيسدق

 .. «نامتا» دحاولا اذه نومسي دنهلا ىفو راسيلاب هيلع لصحت
 : ىتيركسنسلا رعشلا لوقي دحاولا اذهل ةميدق ةيدنه ةالص» ىفو

 لتاق هنأ لتئاقلا نظ اذإ

 m 54 8 توملا ةباوب ءارو اذام
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 ليتق هنأ لوتقملاو
PPT es نم نفك alos Cala 

 لتقي نمل حالسلاو تومي نمل ردصلا نوكأ ثيح
 ريطي نمل حاتجلاو
 ىدوجو یف كشي نمل نوكأ ثيحو
 .هسقن كشلا ىتح ءىش لك
 .ءايشألا اتآو دحاولا انآ نوكأ ثيحو

Lats,لك لواحو .ىفخلا دحاولا اذهب نيركفملا عيمج رعش  
 همسا ناك روهتبيوش ةقفسلف ىق ..هتقيرطب هنع ربعي نأ مهنم
 لجيه ةفسلف ىفو «ةوقلا» همسا ناك هشتين ةفسلف ىفو .«ةدارإلا»

PEAنقرات  oi paste fs ed 
 .هللا همسا ةي ىامسلا نايدألا ىفو «ةيحلا ةقاطلا»

 ءابخ لخاد ايش كانه نأ ىلإ ريشت ىتلا عباصألا عيمج تقفتا
 .ءامسآ فالخ ىه فالخلا لكو ..هطويخ كرحي نوكلا كلذ

 نكمي ال ام ىمست نأ لواحت ال ..اجويلا مولع لوقت اذهلو
 .فرحي قطنت ال ..لمأت ..هتيمست

 لمجآب مالسإلا ءاج مث ..تمصلا توص ىلإ ءاغصإلاب كيلع
Gaalغب ل معلا ارو ىذلا كلذب فير  GEN 

 دوجولا ةدحو ىف ءىش لك ةيدنهلا اجويلا تطلخ امك قولخملاب
 هعم عيضت ادحاو اكئيش نيكسلاو ليتقلاو لتاقلا نم تلعجف
 نآرقلا مدق امنإو ..رعشلا بايض ىف ءازجلا عيضيو ةيلوكسملا
 ةدحوو قلاخلا ةدحول ةروص ىقرأو ديحوتلا روص ىقنأ
 ..هناحبس ..اهيلع لاعتمف ىه امآ ..هنم اهنأل Lass gid ..تاقولخملا
 .ءىش هلثمك سيل

١ mتوملا ةباوب ءارو اذام ك  
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 قفايرتلاو مسلا

 دريملا هيلع اطس ديدحلا ىتح هسنج نم ةفآ ءىش لكل

 .هيلع ىدتعت ىتلا هتقآ ءىش لكل قلخ شا

 .نطقلا ةدود قلخو نطقلا قاخ

 .دمرلا قلخو نيعلا قلخ
 .ماكزلا قلخو Y قلخ

 نم : هلابتغال ءادعألا نم اشيجحج de قلخو ناسنإلا قلخ

 .دوقیتو «ماذجو لسو .تابوركيمو ءايسراهلبو «ناديدو «ضوعب
 حايرو عيقصلاو .دربلاو رحلا قلخو ةايحلا قلخو .اريلوكو

 .رفو رکو بذجو دشو ءالبو عارصو
ale GYةحارلا ىلإ تدلخأ اذإ ةيويندلا انتايح نأ هتمكحب  

 .تضرقتاو تفعضو تلهرت مالسلاو ةعدلاو نمألاو

 جيسنلا زقحي بوركيملا مس نإ كل لوقي ايجولويسفلا ملعو
 .نييارشلا ىلإ pall دربلا ةعسل عفدت امك ..داشتحالا ىلإ

 vas ىف اهتعيرش ةعيبطلا هتلعح ىذلا رمتسملا ناودعلا نإ

 هلئاسو قولخم JS ذحشيل ..ارمتسم ايدحت هتاقولخمل هللا هدارأ

 lal نم نزتخي ام نسحأ جرخيو دشتحيو Sig عدبيو

 .ةنكمملا روصلا لمكأ ىلع امثاد نوكيو

 هللا GJ قلخ امکو ..ىجيردت ضارقنا مث لساكتو لذاختو رومض

 بارش ىفو ..انمادقأ تحت ىمني بشع ىف ءاودلا انل قلخ ضرملا
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 .بقنيو ثحبي ىذلا لقعلاب اندمأو ..اهقوقو ضرألا تحت ةريثكلا

 ةلهرتملا ةلذاختملا ةيبرعلا لودلا طسو هللا ىقلأ اهتاذ ةمكحللو

 ازفاح نوكيل بيرغلا مسجلا اذه نكمو ..ليئارسإ وه سرش ودعب

 ىبرعلا مسجلا ىف مئاقلا ىدحتلا ىه ..بوركيملا ىه ليئارسإ

 لك مغربو ليوطلا همون نم بهيو هتاقاط ذحشيو هتيويح تيتيل
 ةينوكلا ننسلاف ليقتسملاب ةقثلا ديدش لئافتم انآف stall رهاوظ

 نم هيف شيعنامو ىبرعلا نايكلا ىف اهلمع لمعت ةيهلإلا نيناوقلاو
 ىلزألا نوئاقلا رهاظم نم ارهظم سكعلا ىلع اهارآ ةثراك

 هبشأ ةيلخادلا انتاماسقناو ةيلخادلا انتافالخ نإ ..ءايشألا حيحصتل

 مسلاب جيسنلا باهتلا ءارج نم حارجلا ىف فلختي ىذلا ديدصلاب

 اهيلي ةلحرم یهو lay is ىتلا ةداضملا ماسجألاو ىيوركيملا

 .ءاقشلاو ماثئتلالا

 الو ايندلا مهقي ال سايلل اببس ىلاحلا انعقاو نم لعجي ll نإ
 .خيراتلا مهقي

 نيب ةسرش برح ىف دحوتت نأ لبق ةيكيرمألا ةمألا تلتاقت دقل
 اهنإ ىأ ,تهتنا اهنإ sal لقي ملف ..نيصلا كلذكو ..اهبونجو اهلامش
 مدلا اذهب تيتك دقف ..ثدح ام ya سكعلا لب ..اهكانق ةقيثو تيتك

 .اهداليم

 ..خيراتلا لجس یفو ..رئاسخلاو حايرألل ىلزألا باسحلا ىقو

 ءىش لكل امنإو ..ةيحض ردهت الو ..ةدحاو مد ةطقن عيضت ال

ui 63.94ىئاهنلا رصتلا ةغايص . 

 .ريخلاو gall امئاد رصنلاو
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 نمف ..عضاوتلا ىف اميظع اسرد انملعي خيراتلا نإ
 ..رثآ انسنجل ىقيي الو امامت ضرقنن نأ نكمملا

 اهل جرخي Godt ساتچآ ةايحلا دوستو روطتتو
 نم ددجلا ةداسلا نوكي اميرو ءءالقع نوثراو داقحأ

aلمثلا لست  ofلحتلا  ofنإ -..ىردي نمو ..ريصارصلا  

 ةوقلاو مجحلا ةلئاه ةميظع ةلالس ةياكح انل ىوري ةايحلا خيرات

 مث :ةدايسلا هذهب عتمتست ةنس نويلم Glo ةنسلا لدب تشاعو

 نكت مل ..فيكتلا عطت ست مل اهنأل اهكلهأف ىديلجلا رصعلا ءاج
 ..سمشلا ىف سولجلا ىوس اهمد ةرارح عقرل ةليسو اهدنع

 .بالكلاك ةيمنهجلا ةلالسلا هذه تقفن ضرألا ديلجلا رمط امنيحو

 اتلقع مخضت دقو ..ةنس نييالم ةرشع ةموعزملا ةيدرقلا انتيمدقأ

 .ةيرذ ليانقو Gls تارئاط تحيصأفق .انتاودأ تروطتو انؤاكذو

 مل اذإ ..ايلقع انمدقت ام ردقب ايناسنإو ايفطاع مدقتن مل اذإف
 ,ءايوقأ نحن ام ردقب ءامحر نيقفشم نيبحم نوكن نأ عطتسن

 ال ةيرذ برح ىف اهسفن اتتوق انكلهتس ..ةلاحم ال انسفنأ كلهنسف
 فرعت Y اهنأ انتملع ةايحلاف ..ةايحلا انل ىسأت نلو ..اهيف ةمحر
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 نويلم Lasse اهئانيأ نم ضرقنيو تومي نم نأو مدنلا الو نزحلا
 .ريطاسألا قوقي ام ليحلا نم اهدنعو .هقلخي نم نويلم

 ةايحلا ليهت .فوس ىرذلا رامدلا لياو تحت ىنفن امنيحو

 ىقليل رخآ هاجتا ىف روطتي ميظعلا اهبكر ىضمي مث ءانقوق بارتلا

 لوقي اهلاح ناسلو ءقئالخلا نم ديدج لوصحمب ةيدبألا ىلإ
 ىئاهن ال نمز انماماف ةلجع ىف انسل انتإ ..ىرخأ ةرم برجتلف
 ,رورغلاب انتألم ةجردب ايملع انمدقت دقل هلك ديألا انمامأ هيف برجن
 خيرملا ىلإ ةيئاضفلا نفسلا لسرنو رمقلا ىلإ رقاسن نحن اهف
 هاندجول ىملعلا مدقتلا اذه انلمأت ول انتكلو ةرهزلا وج روصتو
 ىذلا ناسنإلا نإ ..حرفلا ىلع ثعيي امم رثكأ نزحلا ىلع ثعيب

 اهلوط ةوطخ نع رجع رمقلا ىلإ ءاضفلا ىف ليم نويلم عبر اطخ

 نيرخآو دنهلا ىف عوجلاب نوتومي هل ءالمز نواعيل راتمأ ةعضب

 ىلع ايسورب یقتلت اكيرمأو . مانتيفو سدقلا ىف ملظلا مهقحسي

 ER ear نأ نع oo نيب
 تدادزاو موجنلاو بكاوكلا نيب تافاسملا تبرتقا دقل

 ! ادعب ضرألا ىلع سانلا .نيب تافاسملا
 اياظش اننأكو موي لك رثکاف رثكأ انضعب نع دعابتت نحن اه

 لصوي وأ رخآلا عمسي نأ اذم دحاولا زجعيو ءاضفلا ىق رثانقت
 رطيسي ناسنإلا ادب دقل .ابلق هل حتفي وأ انذأ هل ىقلي وأ ایآر هيلإ

 ردقيو !هسقن ىلع ةرطيسلا نع ارجاع لازام هنكلو «نوكلا ىلع
 .هيلق نم ةمحرلا تبضن ام ردقب هيعارذ ةوق تدادزا ام

 ضرآلا ىلع pad دسجلا نوشمش نيرشعلا نرقلا ناسنإ نإ

 رمدي OF نكمي لقعلا قهارم حورلا مزق هنكلو رمقلا ىلع مدقو

 .ىردي نأ نود رورغ ىف هسفن
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 وه ةيملع ةزجعم رهاظلا ىف وديي ىذلا ءاضفلا ىلإ جورخلا نإ

 ىحورلا ناسنإلا رجع نم ةيسفن بوره ةيلمع ةقيقحلا ىف
 الو ةقينأ بوره ةيلمع ىهو ضرألا ىلع ةمقافتملا هتالكشمو
 فيك فرعي ىرقبع غوارمو عداخم ناسنإلا Gf تبثت یهو ..كش

 .قيربلا ةعطاس ةيدام باوثأب هزجع ىطغي
 لهسأ ةيداملا ىوقلا ومن نأ ىلع لدي انلوح نآلا هارن امو

 ريثكب لهسأ رمقلا ىلإ عافترالاو ءبولقلا ىف ةبحملا ومن نم ريثكب
 ةوق ىرن Lol ..ةدحاو ةجرد ولو هقالخأب ناسنإلا عافترا نم
 .اهزجعو ةداملا

 فيرشلا ناسنإلا اذل عنصت نأ عيطتست ال داصتقالا ىوق نإ

 ةدهاجملاب ىمنت قالخألا امنإو ..اهتارالودب تفلاحت امهم ليبنلا
 هعارصبو ناسنإلا لخاد ىف ةقيمعلا ةيحورلا ىوقلا نيب ةقاشلا
 ءارغإو سنجلا ءاوعو ةدعملا ءادنو ناويحلا زفاوح عم ىمادلا
 نم ةيلاع تاجرد ىلإ جاتحتو ةيوعصلا ةديدش رومأ ىهو ءةوقلا
 عم ماحتلإلاو ةيمويلا ةهجاوملاو سفنلا عم قدصلاو صالخإلا
 ..ةظحل لك ىف ةلهسلا بساكملاو ةذللا حاحلإو فعضلا لماوع
 ..رمقلا ىلإ دوعصلا ةيلمع اهراوج ىلإ وديت ةقاش برح ىهو
 iglesias all N نوهتصلا ةيامع GY ةلويشلا ىف ULE ةيلمع

edle Ef ul url ylيخ راضلا عقلا ىوقو  
 ةيعيبط نيناوقو ننس اهعيمج ىهو تازاغلا قارتحا ةقاطو
 هللا GY ادبآ ءىطخت ال یهو :ماكحإو طبض ىف هللا اهعضو
 ةيجراخلا تاسايسلاو سانلا تاقالع Lf ..هتاباسح ىف ءىطخي ال
 ةعانص ىهو ,عامطألاو ءاوهآلاو ملاصملا ىلع دمتعتف لودلل
 .ةبوطعملا هسفن جاتنو ةفلاتلا ناسنإلا
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  o A RNا و SR »1 ليقتسملا قافآ »
 نوكي ثيح نوكلا ءاضف ىلإ اهبطعو سفتلا كلت نم بورهلاو

 وهو لهسلاو نومأملا رمألا ىه ,ةقيقدلا هللا نيناوق ىلع دامتعالا
 اهحلصيل dui ىلع ناسنإلا فوكع نم تارملا فالآ لهسأ

 ىلوألا ناسنإلا ةلاسر نم بوره تقولا تاذ ىف هنكلو ..اهموقيو
 فرعي نأ ..ضرألا هذه ىلع لوألا ناسنإلا بجاوق ضرألا ىلع
 ..هسقن ناسنإلا عنصي اعم ملعلابو نيدلابو ركفلاب اهموقيو هسفن

Lolنم عنصي نلق قلخ نودبو ناميإ نودبو هدحو ىداملا ملعلاب  
Auch)الإ  blesاكسو  La gti leنيم لفنتي  EIGEN 

 مث لكلا اهب رسمدي ىعامجلا لتقلل ةبيهر ةعشب ةحلسأ عرتخيو

 .ىردي نأ نود هسقن اهب ںمدی
 روطتلل لهسلا قيرطلا اذه نيرشعلا نرقلا ةيندم تراتخأ دقو

 تيمانيدلاو بلصلاو ديدحلاو ءايرهكلاو ةقاطلاو ةرذلا قيرط
 هسفقن ىداملا !plas نأ عم «تایبیغ SL ةرذتعم ىقايلا تذينو

 ىه امو ؟نورتكلإلا ىه امو ؟ءايرهكلا ىه امف .تايبيغلا ىف قراغ
 اههتك فرعن الو ءابرهكلا مدختسن نحن old اهلك ؟ةقاطلا

 قلطتو «نورتكلإلا وه ام فقرعن الو ةينورتكلإلا ةزهجألا عنصتو
 ام الو ةيكلساللا ةجوملا ىه ام فرعن الو ةيكلساللا ةجوملا
 فرعي طقف هنإ ءىش ىأ ةيه ام فرعي ال ىداملا ملعلا ..اهلكش
 نإ ..ءىش ىأ ةيه ام لهجي هنكلو ءنيناوقلاو تايمكلاو تاقالعلا

 .زهاجلا بذاكلا رذعلا ىه تايبيغلا ةياكح
 ثيح لهسلا قيرطلا رثآ دق ناسنإلا نأ ىهف ..ةقيقحلا امأ

 ريرم ميظع داهج ىق اهعم ماحتلإلاو هسفن ةهجاوم ىلإ جاتحي ال
 .اهقلخ ةداعإ ليبس ىف

 نم الدب اهرييغت الواحم ةيداملا ةئيبلا ىق هسفتب ىقلي نأ رثآ
 .ساسألا ةطقن نم اديب نأ
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 ١» لبقتسملا قاقآ ۾

 ريغتت فوسف هلوح ةئيبلا تريغت اذإ SL هسفن نئمطي وهو

 بواجي فوس ىربك ةبرجت اهنإ ..اهتاذ ءاقلت نم ىمستو هسفن

 اهف ..لعقلاب بواجي ادي دق هلعل لب اهيذكي فوسو خيراتلا اهيلع

 ةيدرو اهلك ىدبت لبقتسملا قاقأ ةيداملا ةيحاتلا ىف ىرن نحن
 ةيحاتلا ىف امأ ..رمقلا ىلإ لصو دق ناسنإلا ىهاهق .ةقرشم
 رطاخملاو لالظلاب ةفوفحم ودبت لبقتسملا قافآ نإف ةيناسنإلا
 .كاوشالاو

 ةيناسنإلا ليل أدب ..لوقأ نأ ىشخأو ملعلا راهن ادب دقل

 ..اتلقع ..همسا ءىشي قلعم انريصم نإ بعرملا ىساقلا اهضاخمو

 عضو عم فيكتيل هلعقي فوس امو ..انيلع هب ريشي فوس امو
 dy نأ اندرأ اذإو هيف Bu ST انعضو ىذلا ةديدجلا ةوقلا

 فرحت نأ دبالف .اهلزغت ىتلا ةاسآملا طويخ هيلإ ىهتنت فوس ام

 .لقعلا همسا ىذلا زغللا كلذ نع اديزم
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 ..ةنس نويلم نم رثكأ ضرألا ىلع ناسنإلا رمع
 ىف هتافلخمو هراثأو ..نيتسلا نم نييالم ةرشع امير

 هماعط ىهطو رانلا فشتكا هنأ ىلع لدت فوهكلا
 .ةنس فلأ نيثالث نم رثكأ ذنم هجارس لعشأاو ( يب

 ةقاطلا حيتافم نم هفرع حاتفم لوأ رانلا تناكو أ
 ىصحلا برضي ناك امنيح ررشلا حادقتا نم ةقداصم اهفشتكا
 فرع مث gy Sf ةنس فلا ٠١ نم رثكأ ترم مث ضعبلا هضعبيب

 Pr درو لوضفلا ds نسعشلا ميوقتلاو ملقلاب ةباتكلا
 .ةراضحلا تأدبو رارقتسالا ادبو ..ةعارزلاو

 TEN و ىنى عام تف کاو نيكسلا قع یک تولا
 افولأ مث ..دورايلاو ةييرحلا ةبرعلاو ةلجحلا عرتخا مث ةحالملاو
 نم تاثم عضب مث راخبلاو لورتبلا فشتكاو نينسلا نم ىرخآ
 .ءابرهكلا فشتكاو نينسلا

 ةيرذلا ةقاطلاو ةرذلا فشتكاو نيتسلا نم تارشع :عمضب مث
 .ويدارلاو ..ىكلساللاو ..نورتكلالاو

 Lis نم Shs rata pal py روطتلا Uae cue paul مث
 ةيئارولا ةسدنهلا ..رتوييموكلا ..نويزفيلتلا ..رزيللا ..ىرخأل

 ..سوناروأو لحزو ىرتشملاو ةرهزلاو خيرملاو رمقلا ىلإ رفسلا

 .نوكلا قامعأ ىلإ ةيسمشلا ةعومجملا نم جورخلا مث



 ١" موي لك ..ةأجاقم »

 حاتفم نم AST ىلع ىوتحت تحبصا ةقاطلا حيتافم ةحول

 dass„ نم رثكأو
 ..ةرذلاو ..ءابرهكلاو ..راخيلاو ..لورتبلاو ..محفلاو ..راخلا

 .ضرألا نطاب ةرارحو ..ةيسمشلا ةقاطلاو ..فيوركيملاو ..رزيللاو
 .ةيئايميكلا ةقاطلاو ..رحبلا جاومأ ةقاطو

 .ةأجافم لمحي رهش لك حبصأ مث

 عوبسأ لك مث
 .موي لك مث
 .عارتخالا تالاجم تددعتو

 .فاشتكالا قافآ تعستاو

 لورهم ثهال عاقيإ ىلإ تلوحتو ..ملعلا تاوطخ تعراستو
 ىف موجنلا كسمت ىتلا ةقاطلا ..ةقاط ربكأ ىلإ لوقعلا تعلطتو
 .لهذم عراست ىق اهتارادم ىف بكاوكلاب عفدتو اهكالفأ

 ضرألا لوح رودي ءاضفلا ىلإ هب ىقلي ىعانص رمق ىآ نإ
 عون ىأ نودب ةعاسلا ىف ليم فلآ نيتس ىلإ اقلأ نيعبرأ ةعرسي
 alas عفد ىأ نودبو تاكرحملا نم عون col نودبو دوقولا نم
 ; .ثافن ريغ

 ماسجألا نيب ىنوكلا بذجلا ةقاط ىه هعفدت ىتلا ةقاطلا
(GRAVITY FIELD ENERGY)ريخست ىلع نآلا ةفكاع لود ثالث  

 :ليئارشإو ايسورو اكيزمأ ئه ..ةكاطلا هده
AS ىلإ قينتي نم ..نوكلا ىف ML ol coy Al 

 .رصعلا اذه ىق ةدايسلا هل نوكت فوس
 اهنأ قدص اذإ ..ةرئاطلا قابطألا كرحت ىتلا ىه ةقاطلا هذه

 نمو .نوكلا نم ةنوكسم ةديعب فارطأ نم انيلإ ىتآت اهنأو ةقيقح
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  Eموي لك ..ةأجاشم 1

 ىف ارح لوجتيل ضرآلا ةضبق نم رارفلا عيطتسي فوس اهكلتمي
 .دوقو نودبو ..دحأ لاب ىلع رطخت ال تاعرسب نوكلا ءاجرآ

Lfربكأ لمحت فوس ىتلا ملعلا تاهيج نم ةيناثلا ةهبجلا  
 .ةيثارولا ةسدنهلا ىهف تآجافملا

 اهفيلاوت رس فشكيو تانيجلا ةرفش ضفي نإ لقعل ردق اذإو
 تابثلا ملاع ىف ةديدج تاقولخم طابنتسا هناكمإب نوكيسف
 اهلاكشأ ىفو تالالسلا ىف مكحتي فوسو «ناسنإلاو ناويحلاو

ill, 
 ىف ةدوجوملا تانيجلا نأل ..لمتحم ريغو ديعب حومط وهو

 فشكو اهرصحل نينسلا تارشعل جاتحت daly نئاكل ةدحاو ةيلخ

 رتويبموك ريوسلا تايناكمإ JS ةحاتإ ضارتفاب اهتاقالعو اهرارسأ
 .ةدوجوملا ةينورتكلإلا تايساحلاو

 حيرشتلاو بعللاو ثبعلاو بيرجتلا درجم وه نآلا ثدحي امو
 .تانيجلا هذهل ىئاوشعلا

ya giao lla لالخ و labia دقق كلذ any 
 تالالس قيلخت انعطتساو ..نيلوسنألا ةعانصل ةئيندلا تابوركيملا
 فافجلاو ضارمألا مواقت ..بويحلاو رامثلاو تابنلا نم ةديدج

 لك ديدجلا كانهو ..ةيلاعلا ةحولملا لمحتتو اهتاثيب ريغ ىف ومنتو
 .مهلايخ راثآو ..ءاملعلا رورغ قلطأ حاجنلا اذهو ..قيرطلا ىف موي

 ..رابتخا ةبوبنأ ىف ةيرقبعلا قيلخت نآلا نولواحي مهو
 بيكرتو ..ىعاتنص حيقلتب ةبصخم ةضيوب نم نفوهتيب ةعانصو
 .بوكسوركيملا تحت نيتشنيأ

 .نيتشكترف نكلو نيتشنيأ ةبوبتألا نم جرخي نلو
 خيسملا امنإو نفوهتيب ةبصخملا ةضيوبلا نم جرخي نلو

 .لاجدلا
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 نم أوسآ تاقولخم of ..ةيسيلبإ ةلالس تجرخ امبر ىردي نمو

 dl» الإ اهي ملعي ال ةدرمو خوسم gf ..جوجآمو جوجأي

 ..ةلسب ةرمث وأ ةيريتكب ةيلخ ةلالس ليدعت ىف ءاملعلا حاجنو

 ايريتكبلا ةيلخ نيبف ..رابتخا ةبوبنآ ىف ريبسكش قيلخت ىنعي ال

 ىهو ..روطتلا ملس ىف ةنس نويلم فالآ ةثالث ريبسكش ةيلخو
 قئاقد ثالث ىلإ اهراصتخا نكمي ال ةينمز ةفاسم

 .اليحتسم فرعي ال ملعلا نكلو
 ةيقالخأ ادودح الو اهلإ نوفرعي Y ىداملا انرصع ىف ءاملعلاو

 قايسلاو NT فاصتأ مهسقنأ ىف نوريو ..بيرجتلاو ثحبلل

 حبصأ ءىش لكو ..راودلاب لكلا باص[ دق لودلا نيب ىناتألا

 .احابمو انكممو ازئاج
 كانه ..قافآلا ملاع ىق عاقيإلا ةعيرسلا ةلحرلا كلتل ايزاومو

 اهب موقي ةيرشبلا سفنلا لخاد ىف Geely رطخأ sg al ةلحر

 .ىجولوكيسارايلا ءاملع مه رخآ عون نم ءاملع
prose ll y isla بييطلا قضت ك1 نأ Shay 

 ديدج ليج كانهو ..اماع نيعبرأو نيتئام ذنم ىسيطنغملا ميونتلا
 ىف بيرجتلاو ثحبلا ىلع نوفكاع ىجلولوكيسارابلا ءاملع نم
 .ةضماغلا اهاوقو سفنلا قامعأ

 ىرصبلا ءالجلاو رطاختلاو دسحلا ..لثم ةيسفن رهاوظ
 ىلع ةردقلاو رطخلا راعشتساو قبنتلا مالحأو ىعمسلا ءالجلاو

 لحم تناك اهريغو رهاوظلا كلت لك ..ةدارإلاب ضرملا ةميزه

 .ثوحبو ةبرجتو ةسارد

 اكيرمأ تارباخمو ايسور تارباخم نيب قايس كانه ايلاحو
 لاسرإو زيكرتلا قيرط نع دعب نع ىسفتلا لتقلا يراجت ىلع

mتوملا ةباوب ءارو اذام ك 9۴  



 »1 موي لك ..ةأجامم ھ

 .اهؤاذيإ بولطملا ةيحضلل ةيناودع ةريرش ةيسقن نحش
 .ودوقلا مساي ايقيرقأ ىف قورعملا دوسألا رحسلل ءايحإ وهو

EPA ف 
 .ةيلقعلا ةلبنقلا وأ
 a lia Sale ق se اه نكت ىف

 نيطايش الإ بجنت نلو .قلطملا رشلا الإ ةرمث اهل نوكت نل مولع
 ريغ ةحلسأب اضحب مهضعب نولتقي ددج ةدرمو ..ةرحسو
 .ةروظنم

 امأ رورشلا هذه نم عون وه ايئاقلت ةدساحلا نيعلا هلعفت امو
 اهضيورتو ةريرشلا ةدارإلا ةيبرتو لمعملا ىف دسحلا ةعاتص
 .اوسأ رش وهف اهمادختساو

 ةلوذرملا بهاوملا كلت ضيورت ىف ءاملعلا ءالوه il نإو

 ةيفخلا مئارجلا نم ديدج رصعل ةيادبلا نوكتسف ..اهمادختساو
 ةيرشب ةلالسل ةيادبو ..اهطبض ةطرش ىأل نكمي ال ىتلا ةلماكلاو
 ةميرجلاو ىذألاو رشلا ىف صصختت ةسلابألا نجلا ةلالسب هبشأ
 .ةصلاخلا

 ةمايقلا تناك اذإ الإ بابلا اذه ىف مهل حتفي هللا نأ بسحأ الو
 .باوبألا ىلع

 نوثحبي لضفأ نورخآ ءاملع كاته «ءاملعلا ءالؤه راوج ىلإو
 ةيصحتسملا ضارمألا ةميزهو ةدارإلاب ءافشلا لئاسم ىف

 لاهتبالا قيرط نع سفنلا ىف ةايحلا ىوق ظاقيإب ناطرسلاك
 .ءاعدلاو ةدايعلاو

 لمأتلاو ىفوصويدتلاو اجويلا مولع aus Tun ضعبلاو
 .ةمهلا عمجو زيكرتلاو ءاخرتسالاو

ee 
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 .اهرشو اهريخب تاناكمإلا هذه لك نينج لمحي ليقتسملاو
 ملعت الو رئاشبلا كلت لكو ..لاوهآلا كلت لك انل لمحي دغلاو
Llرخآلا قبيسي قوس . 

 .قيرطلا ىف اعيمج اهنكلو
 مل ام ةيرشبلا دهشت فوس ةمداقلا رشعلا تاونسلا ىفو

 .ثيدحلاو ميدقلا اهخيرات لك ىف هدهشت
 لك فوشكلاو تاعارتخالا رابخأ سكلتلا انل لمحي فوسو

 مآ ءبورحلاو ةسايسلا رايخأ ..قبسيس نم ملعن Y نامز ةعاس
 al ريخلا مولع ..قبستس مولع ىآو .؟فوشكلاو مولعلا رابخأ

 ..!؟رشلا مولع
 .انيولقو انتاينب انلماعيس هللا نأ نظأو
 y .نوكتس رمضن ام بسحو

 انسفنأ ملظن فوس نيذلا نحن ةداعلاك امنإو اثير انملظي نلو
 ةحافت اهب رشقت نآ نكمي نيكسلاك هنإ ..دياحم حالس ملعلاو
 .هتبقر اهب عطقت sf ..كبحاصل اهميدقتل

 وعدأو نيدلاو قالخألاو ةمكحلا نم كبيصن ىلع فقوتي رمألاو
 .ةمكحلا بلغتت نأ ..لا
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 ىلإ ءىجي نأ لبق ..ةنس نويلم ةئامثالث ذنم

 ىلع تلازام ضرألاو ..ناسنإ همسا ءىش ايندلا

 ديقح ةايحلل دلو ..ثارحم اهقشي مل ةباغ اهتراكب
cl asةا  

 ةكرابملا هتلالس نوكت نأ ديفحلا اذهل Laude ناكو |
wie: istنم ىكذأ نوكي نأو ..ةدعو اددع تاناويحلا  

 ىلع ردقأو ءلبجلا بلعث نم ةليح عسوأو ميظعلا روصانيدلا
 .باغلا ىراوض نم ةايحلا تابوعص ةهجاوم

 لوحو ىديلجلا رصعلا ىف ضرألا ىطغو جلثلا فحز امنيحو
 تضرقتاو ةميظعلا تاروصانيدلا تتام ..دامج ىلإ ..تاطيحملا
 ىف ةموكم مواقت ةرشحلا تيقبو ..ىرخآ دعب ةدحاو تافحازلا

Zeeال ليوط ىوتش :  JSG 

 سقنتت الو

 .ديلجلا باذو
 اهنأكو ..اهقدانخ نم نييالملاو فولألاب تارشحلا تجرخو

 درجلا ىراحصلاو ةسبايلاو ءاملا وزغتل ..جوجأمو جوجاي
 ىرخألا ةايحلا ىلع لفطتي اهضعبو ..اضعي KL اهضعب ..ءاوهلاو
 KL اهضعبو نيطلا ىلع ىذغتي اهضعبو ..ناويحو obi نم
 صتمي اضعبو تاعقنتسملا حلم ىلع شيعي اهضعبو ..ثورلا
 .مدلا
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 .دوجوم ماعط cof ىلع فيكتلا ىلع امثاد ةرداقل اهتإو

 ةبابذو ..لورتبلا ضاوحأ ىف شيعت ىتلا لورتبلا ةہابذ لثم
 ةرئادلا ءاسفنخو ..ثثجلا طينحت حالمأ ىلع شيعت ىتلا طبتحتلا

 .ةراحلا ةيتيربكلا
 .ماظعلا لكأت ىتلا نيراعجلاو
 قيقرلا اهمسجب طيحت ةحفصم ةبرع fie كرحتت ةرشح لكو

 ..همهتلي مث هلشيف هنم برتقي ودع ىأ اهب نعطي «نابزلا» ةيماح
asنولي نولي  Ballىبتلا سرفك  sae SHةريخقلا قولي  

 قاروآ هسفن ىلع قصلي اهضعبو ..لامرلا نولي ءارفصلا ةدارجلاو

 قدانخ a. esla ala gas تازاغ قالي

AAنال هيف  NA 

 :ةيدراطم de ll ناي
 رفصلا تحت ىوصقلا ةدوربلا تاجرد لمحتت تارشحلاو

 تحت ةيلاعلا نخبلا طوقض تحتو ضقشتملا ىوجلا طغضلا
 تازاغلا دوجو یقو ..نيجسكألا us ws ..غارفلا یقو ..ءامل

 .ةماسلا

 ةلحرم ىق ةضوعبلاق ةئيب نم رثكأ ىف شيعت ةرشح لكو
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 ه لياتقلاةقتاقا#
 ا اوو Mile LET كي ا 2 طش مال, نلقاه: يروح نثر EEE طاطا ON لسا

 رهزلا قيحر ىلع اهروكذ ىذغتتو قئادحلا ىف شيعت ةلماكلا

 .ناسنإلا مد ىلع اهثانإو

 نورق Grob نع انايحأ ىرتو مشتو سحتو عمست تارشحلاو

 .ةيكرم نويع هل اهضعيو
 ءاتفلاو توملا مزهت نأ تارشحلا اهب تعاطتسا ىتلا ةزجعملاو

 .لسنلا ةزجعم ىه ..ةكلهملا فورظلا ةوارضو
 ةضيب ٠*4 ةدحاولا ةعطللا ىف ضيبت نطقلا ةدود ةرشحف

 ةضيب ٠٠+ ضيبتف دوعت ىثنأ لکو ركذ ۲۰۰ و ىثنأ ۲۸۰ سقفت
 فلآ نيتامث فعاضتت ةرشحلا نأ فشتكن فوس ةيباسح ةيلمعبو

 is ةدحاو ةرشح نم اذه لك .انويلم ۱٦1 مث ةقيرطلا هذهب ةرشح

 .مايألاب دعي نمز لالخ
Aad peng all Zelleعدنت الغم  Map VOليجلا ةو ةنسلا ىف  

y Y!د ةطيسب ةيباسح ةيلمعبو ةضيب ةئامب  Eددعلا نأ حضتي  

all lataاد خلا نم كلي  

 ةرشحف ..ةيزيرغلا ةقرعملاي ىمسي ام ةرشحلا ىف ام بجعأو

 ىلع ىذغتت ال اهنأ عم اهيلع ضيبتل بنركلا قاروأ راتخت قيقد ىبأ
 ..ةنطاي ةيزيرغ ةفرعم كلذ ىلإ اهدوقت امتإو هل clas الو بنركلا

 ىوس SU ال ةريغص ناديد جرخت فوسو سقفی فوس ضيبلاف
 دجيل بنركلا قرو ىلع قيقد ىبأ ةرشح ضيبت نأ بجيف بنركلا

 .ةيعاو ةيلقع ةفرعم ةلأسملا

 ..اهقرعت نل ىهف اهضيب اهنع سقف ىتلا راغصلا تآر ول ىتحو
 .اهؤانيأ ناديدلا هذه نأ فرعت نلو
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  Yلبان ةلاةهذاق »

 اهمسا ةلوهجم ةوق نم ءالمإبو coy) نودب متت ةيلمعلا لك نإ
 ةضيب اهيلع ضيبي مث ةدودلا داطصي نيطلا روبنزو ءةزيرغلا
 اذإ ىتح هاصح نع اثحاب ىضميو شعلا ىف اهعضي مث ةدحاو

 .شعلا باي قلغأو هيعارذ نيب اهلمح اهدجو
 .اهيدي نيب ازهاج اهماعط ةريغصلا ةقريلا دجتل ةضيبلا سقفتو
 .اهل طاتحاف ةقيسملا ةجاحلا هذه روينزلا كردأ فيك

 ةضيب لك دوزتف ءاملا حطس ىلع اهضيب عضت ىتلا ةضوعبلاو
 نيناوق فرعت له ..حطسلا ىلع امهب ىفطت ءاوهلا نم نيسيكب
 ؟سديمشرأ

 «ليانقلا ةقذاق» تارشحلا ملع ىف اهنومسي ىتلا ةرشحلاو
 حتف اذإ ىتح فوخ نود ةسرتفملا تاناويحلا .مامآ رطخمتت ىتلاو

 ىف تجزتماف اهنطب ىف سيك ىلع تطقض اهمهلتيل همق اهدحأ
 قوفو نونيكورديهلا ةدام ىلع ىوتحت ددغ ثالث تازارقإ ةظحل
 ىلإ ةثالثلا طالتخا ىدؤيو goals» ميزتأو dia yo ¿ll ديسكأ

 ناويحلا رقيق ةحئارلا هيرك عسال ناغ جورخو ديدش لعافت
 .ايعر سرتقملا

 .جديربماك نم ءايميكلا موليد ةرشحلا هذه mat له

 .ريرحلا طويخ نم خاخفلا بصنت ىتلا تارشحلاو

 MG مك ضوعبلا بذجتل ليللاب ءىضت ىتلا بحابحلاو
 ىف ريطتو قیداجملاک عرذأب ءاملا ىف حيست ىتلا ءاملا تارشحو

 .اهروكذ ىلع ىداذتل ىنغت ىتلا تارشحلاو ةحتجم عرذأب ءاوهلا

 plas وهو اهل ططخو هتاقولخم قلخ LIS القع كانه نأ كش ال
 glad Y ام nal نم

 .ولحيو لوطيل ثيدحلا نإ
 .هيف اتلغوأ املك ةبارغ دادزي عوضوملاو

 توملا ةباوب ءارو اذام » PY ه





 هذه لثمب رصع cla نأ خيراتلا ىق ثدحي مل
 ةيجولونكتلا تاودألاو ىداملا فرتلاو ىنغلاو ةرفولا
 اتتاهمأ ,Wal دقو ..نطاوملا ىلع ةايحلا لهست ىتلا
 a pi لست a ىضاكلا ف

 ةلاسغلا مويلاو ..نهلاقطصأ نعضريو نجعيو نزبخيو 1 8
eeنيخملاو ةزهاجلا تابجولاو ةيئايرهكلا ةسنكملاو  

 ..فئاظولا هذه لك ةأرملا نع ىدؤت ةيعانصلا نايلألاو ىلآلا
 ةيضارعتسا اقرف ةظحل ىف دهاشملا رضحتسي رز ىلع ةطغضبو

 ىلإ لصي نأ عيطتسي وهو ..هل ىثغتو صقرت ملاعلا ءاحنأ لك نم
 .ثافنلا ناريطلاب تاعاس ىف ةرومعملا فارطآ ىصقأ

 ءءاضفلا داتري نأو رحبلا قاصعأ ىلإ لزني نأ عيطتسي وهو
sayعرزلو ىراحصلا ريضختل ملعلا فظوي نأ عيطتسي  Gall 

 مقعلا جالعو ءايحألا رودص ىلإ ىتوملا بولق لقنو بييانألا ىف
 ةديدج ليصاحم ثدحتسي نأ عيطتسي وهو lull» ةميزهو
 اتايحأ لصو ىعارزلا جاتنالاو ..ةميدقلا ليصاحملا نم فعاضيو

 ىتح رحبلا ىف هئاقلإ ىلإ نيج تنملاب تدأ ةرقولا نم ةجرد ىلإ
 .هرعس ضفخني ال

 رزيللاو تاينورتكلإلاو ةيسمشلا ةقاطلاو ةيرذلا ةقاطلاو
 حالفلاو ..ناسنإلل اهرارسأ قيلاغم تحتف ةيتوصلا قوف جاومألاو
 تاهينج ةرشع ىلإ رصم ىف هتيموي تلصو ريجألا مدعملا

 س ا٣ھ توملا ةباوب ءارواذاه 020202000000000



mمه بيرق لارجشلا  

palةزيزع ةردان ةلمع . abyشاقتلاو دادحلاو راجنلا  

 ..اهناقتإل روهش نم رثكأ ىلإ جاتحت Y ةلهس فرح ىهو كابسلاو

 جيلخلا لودب تلقتنا ةبعصلا ةلمعلا نم ةريفولا طفنلا تادئاعو

 لودلا فاصم ىف اهلعجتل ةثهال ةيراضح تازققب ناريإو

 .ةيبوروألا
 ةلوهسلاو ىتغلاو ةرفولا هذه ىدؤت نأ ضورفملا ناكو

 دادزا دقق ..سكعلا ناك ثدح ام نكلو ..ةداعسلا ىلإ ناسنإلاب

 نونجلا تالدعم تعفتراو ةساعت ةيداملا ةرفولا هذهب ناسنإلا

 رسالا تدادزاو ..هلك ملاعلا ىف ةيسفنلا ضارمألاو راحتنالاو

 نيب لصاوتلا مدعناو ضعبلا مهضعي نع ادعي ساتلا دادزاو اككقت

 رزجلاك سانلا حبصأو ..هنباو بألاو هيخآو Ey هتجوزو جوزلا
 .طبار اهعمجي داكي ال ةدراشلا ةهكاتلا

 تلعتشاو ىلتقلا فالآ طقسو بورحلا تارشع اندهشو

 تاوبعلاو ىئاوشعلا لتقلاو باهرإلا حبصأو ناكم لك ىق قئارحلا

 .ةيداع رهاوظ ىمعألا فصقلاو ةموغلملا تارايسلاو ةفسانلا

 نحن رثكأ ةقدبو ..ةمقن ىلإ انيديأ نيب ىتلا ةمعنلا تبلقناو
 فلا ةئامتس نم AST قفنن نحنف ةمقن ىلإ ةمعنلا هذه انبلق نيذلا

 انثول نحنو ..لتقلا تاودآ ىلعو حالسلا ىلع ايونس رالود نويلم

 تاديبملاو مداوعلاو تالضفلاب عورزلاو راهتألاو راحبلاو ءاوهلا

 .رامدلاو توملا Zabel ريوطتل ناكم لك ىف لاومآلا اندصر نحتو

 لك ىوطيو حفاصتنو قفتن الو عمتجن ناكم لك یف نحنو

sal,ةلود هسقن نم اتم دحاو لك نلعأ دقو ةنيغض ىلع هبلق  

 IN ةتسلا suas موي لك مداصتن انحبصأو ةدايس تاذ ةلقتسم

 .بكوكلا اذه ىنكاس نم درف نويلم

mتوملا ةباوب ءارو اذام س ۲۴  
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 سفنلا «عيضولا bh لا ترجفو عمجلا ىف ةبغرلاو نائتكالا بحو

 انم لك حبصأو .ةياهن الب بغرت ىتلا ةيناوهشلا ةيناويحلا ةرامآلا

 .عبشي ال عوج درجم

 نم ىلعألا ىقترملا ىلإ اهزواجتتو ءانأ» لا اذه ىلع ولعت فيك

 ؟ةلكشملا ىه هذه
 لثملاو ىلعألا ميقلا ىلإ ةيصخشلا ةحلصملا ىطختن فيك

 .لمشألا

 سيل ىرهظملا قلخلاو ..ناسللاب ناميإلاو ..ىلكشلا نيدتلا نإ

 جزتمت ءىدابمو برشتو قوذت ناميإ وه بولطملا امنإو الح

 ىلإ لصي قاتتعاو روعشلا زكرم ىلإ لصي عانتقاو فاغشلاب
 .مظعلا عاخت

 ريفت ىتلا ةيدوجولا ةمزألا ةورذ ىلإ لصي نيدت بولطملا

 .هتيناسنإ ىلإ هتيناويح نم هب جرختل هرهصتو اهبحاص
 لبقمو ةيدوجولا ةمزآلا هذه ىلإ رئاص هلك ملاعلا نأ ىدبيو

 دلوت نل ةمداقلا ةيناحورلا ةاحرملا نإ ..ملؤملا ضاخملا هذه ىلع

 درجم نم دلوي نل ىقيقحلا مالسإلاو ..ىداملا لشفلا لالخ نم الإ

 نم امنإو بوثلا ريصقت وأ ةيحللا قالطا لثم ةيروص تايلكش
 رهطتت ىتح باذعلا نوتأ ىف سانلا رهصت ةلئاهو ةيملاع ةنحم

 .مهرئاصب حتفتتو مهتاواشغ بوذتو مهنداعم
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 ملظملا ليللا وه بعتو طابحاو كنض نم نآلا هيف نحت امو
 ٠ .رجفلا قبسي ىذلا مهلدملا

 تمهلدا امبرو بيرقلا ليقتسملا ىف مالظلا دتشا امبرو

 نع اترامعأ ترصقو رجقلا دوهش انتاف اميرو رثكآو رثكآ ثراوكلا
 هتكرعم ىلع رهسي نأ ابيصن اتم لک بسحو ..مداق هنکلو .هغولب

 لالخ نم Vol وه هسفن ىف رجفلا داليم لجعتيل ةلصافلا ةصاخلا
 ىفق ..ةصاخلا ةيدوجولا هتمزأ لالخ نمو ga هياذعو وه هتتحم

 ىف «عيضولا hy لا عمو ةرامألا هسفن عم ةكرعم انم لك لخاد
 اذإ ..الوأ اهيف رصتني نآ هيلع ..هحلاصمو هتاوهش عمو ..هلخاد

 ملاعلا ىلع مثجت ىتلا مالظلا لفاحج مزهت نأ رونلا ةريسمل دارأ
 .هراطقأ عيمج نم

 .متيدتها اذإ لض نم مكرضي ال مكسفنآ مكيلع

 لقتعي نأو الوأ هسفن ىلع ةروثلا نلعي نأ ناستإ لك ىلع
 لبق ةودقو الاثم هسفن نم لعجي Gly هكولس ريغي fy هنيطايش
 .مهكولس نم اولدبي نأب نيرخآلا بلاطي نأ

 .ةديكأ لوصولا ةمالس نكلو راوشملا لوطي دقو
 قيرط نعو مكحلا مظن بلق قيرط نع ىفسعتلا رييغتلا امأ

 رصتخيو راوشملا رصقي هنأ ةلهو لوأل ىدبي دقف ىرهقلا قنعلا
 لطعيو ةنحملا دمأ ليطي هنإ ..سكعلا وه ثدحي ام نكلو خيراتلا

 Laly اسوفن ريخي الو ديدج ملظب ميدقلا ملظلا لدبتسيو خيراتلا

 .تاقاطبو ىسارك ريغي
 اهضيورتو رييغتلاو ةروثلل ىلوألا لقاعملا ىه انسوفن نإ

 تاراعشلا ةقشقش تسيلو ءىش ىأ ةدايقل قلطنملا ىه اهتدايقو

 اهيبريو اهضوري هسفن ىلع Lie JS قكعيلف تافاتهلا ةنطنطو

 A ly اذام #۷١



 درفلا عنص ىذلا ربكألا داهجلا ىه كلذق اهحفاكيو اهيكزيو

 الو خيراتلاو ةمآلاو عمتجملاو ةلئاعلا gas درفلا نمو ..نمؤملا

 ادبت رانلا مظعمو ةرطق ثيغلا لوا امنإف ..قيرطلا لوط نم ساي
 هللا نإؤع نآرقلا انل لوقي امنيح دارملا وه كلذو ..ةرارش درجم نم

 وه نذإ كلذف .مهسفناب ام اوريغي ىتح موقب ام ردخغب ال

 .رييغتلا قلطنم
 .ىسقتب ام ريغأ نأ

 .كسفنب ام ريغت نآو
of,انلخاد نم الوأ انسمش قرشت . 

 !!طارقس مايا نم آدب ..ادج ميدق مالك كلذو
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 وقوسوك ىف ثدحي امل نآلا ابوروأ ىق دهشملا
 ةنسوبلا ىف ثدح امل لمم راركت فقسألل وه
 ىف ثدح املو ناشيشلا ىف ثدح املو كسرهلاو

 ءىطب راركت وهو نيبلقلا ىق ثدح املو امروب
 ةيمالسإلا ةلودلا طوقس دعب اينابسآ ىف ثدحامل

Be leبلصلا نم مهسفناب نيجاتلا ةبراهلا لولقلل  

 . قرحلاو
 تسك ىتلا لجخلا ةرمح ىطغي نأ الإ كلمي ال ىطنلطألا فلحو

 ىلت ةلهملاب اهبقعي شتيفوسوليم حافسلل ةيوفش تاديدهتب ههجو
 ىلإ لفط رخآ ملسي ىتحو هتيحضب ليثمتلا نم عيشي ىتح ةلهملا
 . ليجلا ةفاح دتع عوجلاو دربلا لوغ

JULY ةراعد تاياصعل ايوروأ ىف نوعايي ءاطقللا JULY, 

 ىرخأ فادهألو ريصنتللو .

 هجولا عقصت ىتلا ةيراعلا ةديحولا ةقيقحلا ىه ملظلا سيركتو
 ناقنإو ةئيبلا ريهطت نع ثدحتي ىذلا رصعلا اذهل ىتاسنإلا

 عوتلا نأ ىسنيو نوزوألا بقثو ضارقنإلا نم تاناويحلا
 تحيصأ ةمحرلا نأو ... ضارقتالاب اددهم حيصأ هسفت يناسنإلا

 ةلبتق عينصت ىه نيدتلا ءايعدا دنع نيدلا نأو .. ةدئاب ةيرفح

 . رئازجلا ىف ثدحي امك Lobe لتقلا وأ .. رخآلا فرطلا فستل

 .. ايجعتم لاسأو

 س ٩۴١۵ توملا ةباوب ءارو اذام



 د ماظلا اه

 تشهن وأ بئذلا ضع of بلكلا حبن اذإ ىناوخإ اي نويجعت اذامل
 عنصو اسرض كاذل تبنأو ابات كاذل هللا قلخي ملأ .. ممرلا عابضلا
 اتوقو اماعط ءاذغلا اذه ىف لعجي ملأ .. ممرلا نحطت ةنوحاط كاذل
 . شوحولا هذهل ةحصو

 ىتلا ةنيدملا ىف هدجأ الو .. ةباغلا ىق ىنعملا دجأل ىنإ

 ىمدق تحت مغل رجفتي نلف ةياغلا ىف نمألاو مالسلا sof ىنإ

 . ةيدوقنع ةلبنق ,uf ىلع طقست نلو
 الف نوراش حقاصيل هدي دمي تافرع رساي سيكرلل تيجعو

 ىف تاقرع رساي دجو فيك .. هيلإ تفتلي الو انكاس اذه كرحي

 نودب مالسلل ىديألا كرحتت فيكو .. هحفاصيل ةبغرلا هسفن
 .. امالس دوهيلا عم تاضواقملا لوطب دهشأ ملو .. مالس

 . اروفنو ابلصتو ارايكتساو افلصو ادانعو IS الإ تدهش امو
 .. تعقو ىتلا تاقافتالا مغرو .. ةسالسو دايقتاو نيل مالسلا

 . نشيتنالب یاو یف احير هل دهشأ ملو الظ مالسلل Uf مل ینإف

 . قيرط فطعنم لوأ ىف كابتشا اهبقعي فوس ةيليثمت ىه امنإ
 . ةعماجلا ةلوطبلا حور ىلإ .. لطب ةلالطإ ىلإ dale ىف نحن

 . نيدلا حالص ىلإ ةجاح ىف نحن
 مهيف ثعبي نأ نم افوخ ناكم لك ىق داركألا نودراطي مهنإ

 . ديدج نم نيدلا حالص

 تعمج ىتلا ةعماجلا هحور ىف تتاك نيدلا حالص ةزجعم نإ
 ىتايلاطلا اوسناتسا مهنإ .. ةدحاو ةدارإ ىلع ةيبرعلا ءالشألا

 ىح وهو نفج مهل ضمغي نلو .. نالجوأ ىقبو ینازربلاو
 . هولتاق مهنأ الإ Ob الو ..قزري
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 س ملظلاةياهذ ا

 ىتح مهظفحي ىذلا وهو لاطبألا قلخي ىذلا ىه هلا نكلو
 . مهتالاسر اودؤي

 . الطب هسقن نم لعجي نأ نالجوأ كلمي الو
 . بيغلا ملاع الإ هب ملعي ال بيغلا نهر لطبلا امنإ

 . ليئارسإ اهب ىمتحت ةيدبأ ةلظم اكيرمأ لظت نلو
DUS Nat eg hs Stade وأ حير ىأو 

 نيع دعب .

 تغطو تغب ىتلا 4 ىلوألا :fale a هنآرق ىف هللا ركذ دقو

 اهتمصاع تناكو .. ةوق lio دشأ نم .. لوقت تناكو .. تدسأتساو

 مل ىتلا دامعلا تاذ مرإ ل : نآرقلا اهامسو .. مصاوعلا ةولؤل
 ءاهبأ تاذ تناك اهتأ اهمسا نم یدبیو چ دالبلا ىف اهلثم قلخي

 cally اهلاوزب هللا ىضق املف .. ريظن الو اهل ليثم ال ةدمعأو
 . اهيلع لدي ارثأ كرتت ملو تحماو

 . ىلوألا اداع تناك كلت
 .. ةيناثلا ىه اكيرمأو
 . سانلا ىلع مهتمظعي نيهلأتملا ماظعلاو نيرابجلا ريصم اذهو

SS 

 .. لهو .. لقعي لهو .. نكمم لهو .. .. نولءاستي نيذللو

 . لهو

 ةيحاصو .. ءاضف ةنيفس لوأ ةبحاص ايسور نيأو .. مهل لوقن
 . ةيوونلا لبانقلل ةناسرت ربكأ

 ىعجرو ىمدقتو راسيو نيمي ىلإ ملاعلا تمسق ىتلا ايسور
 ىلإ Yo نم اضرعو الوط ةيئاهن ال بورح ىف هب تقلأو
 ىوبابلا ىسركلا تزهو كيسكملا ىلإ ليزاربلا نمو قيبمزوم
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 اهسفنل تركتحاو داحلإلا ملع همسا القتسم املع تاشنأو
 . نرق فصن نم SY ليقتسملا

 ىطعتو ةمقللا لوستت ىهو سمألا ايسور نم نآلا ايسور نيأ

 تطقس ىتلا تالبورلا نم الدب بتركلا نم ايرهش ايترم اهيفظوم

 . ضيضحلا ىلإ اهتميق

 . تانوعملا بلطو لوستلا ريغ جرخم قفألا ىف ودبي الو

olىلإ هبحاصب حطشي نأ نكمي ناك نونجم لايخ  Jiaكلت  

 . لاصوألا ىف ةدعرلا ثعبي اهركذ ناك ىمظع ةلود ىف ةياهنلا

 ىفو مالعإلا جيجض ىق اهشيعن ىتلا ةيناطيشلا ةلفغلا نكل

 لمأتلاو ةمكحلا ةققر انيسني ءاهلبلا هجماربو نويزفيلتلا ءاضوض

 . رابتعالاو
 .. اضعب اهضعب ىسنت ثادحآلا ىضمتو

 ىف ىستوتلاو ىتوهلا نم ةلتقلا تاباصع نوركذت له .. ةلتقلاو

 ٠ هارجم دست ىتح رهتلا اهقرجي ليتق Ta نويلمو ادناور

 تاباصع دوزي ناك نمو حباذملا كلت ءارو ناك نم نوركذت له

 ساملا نم sai gS تاورثو .. حالسلاب ىتوهلاو ىستوتلا

 استرف اهيف سفانتت ىتلا ةيقلخلا عامطألا برحو ةتيمثلا نداعملاو

 استرف لجر وكيس ىسيس ىتوبومو .. ليئارسإو اكيرمآو اكيجلبو

 .. بوعشلا نيأو ... اكيرمأ لجر اليباك هدعب نمو اهليمعو
 داسومو CIA y تاباصعو صوصل دجوي [Las .. بوعش دجوت ال

 خيراتلا ىف اناكم هل فرعي ال ىئادب ملاع تاورشل مظنم لشنو

 .ةدابإو .. مدو .. لتقو .. ضعب قوق اهضعي تاملظ لي ملظو

 . ةيساحملا dels ىف ءالؤه ركفي له

 . ةعاسلا هذه نم انيقي رثكأ ءىش دجوي ال نكلو .. نكفي دحأ ال



  mملظلاةياهت »

 نم تلفي نل .. هزاجعإو هتقد ىف رهابلا ملاعلا اذه قلخ ىذلاو
 ملاظ هدي .

 مولع نم ىفخ امو .. رتويبموكلاو ناسنإلا قلخ ىذلاو

 یرشع .

 كلذ نم قدآ وه ام رزيللا تاعرس ىفو .. ةيناثلا نم رايلم ىلع

 نإف طسقلا نيزاوملا هدنع نإ انير لوقي امنيحو  Jalملعلا
 ديلولا هل بيشي ام كلذ نم نوكردي ناميإلاو .

 نإ .. اقح  YLهللا نم فوخلا هنكسي . aadلي. انيلق
 .هربقم

 ١۴١ m ك توملا ةياوب ءارو اذام





 . موهقم ريغ رمأ اكيرمأ یھ ىرجي ام
 مالعالا لئاسو لك تلمش ىتلا ةفصاعلا هذه

Ligaةعومسملاو  dllةمايقلا تاق امناكو  

 امو اكينومب ةيسنجلا هتقالعو نوتنيلك سيئرلا ىلع إ
 ىلع ىقبت امو « بدألا ةلق lll نم اهيف ثدح | 9#
Aةيجول وم  BA ESةف  

 ليصافتلا ليصافتو ليصافتلاب ةكيلم اكينوم ةسنآلا تافارتعا نم

 ىف اهلسرأو راتس ثينيك ققحملا اهنمض ىتلا ةززقملاو ةلخملا
YAسرجتوكلا لاجر ىلإ ةددشم ةينمأ ةسارح تحت اقودنص  

 موسرلاب ةدوزم » ةيعرشلا ريغ» ةقالعلا هذه dial یورتا

 . ةيحيضوتلا تاشتكسالاو

(pad plyىف  patel Lily Lasنقو عرفو  LEANىلع  
 ئديآ ىلع نهزألا joa ىق قيقاحتلا اذه ىرجي امئاكو رسالا
 نحص ىف ىرجي هنأ فشتكاف دوعأ مث .. نيرويغلا عرشلا لاجر

 رهعلا اهتالسلسمو اهمالقأ رشنت ىتلا اكيرمأ بلق ىقو نطنشاو
 اهيف دجت ال ىتلاو ملاعلا بابش ىق تاردخملاو ذوذشلاو رجفلاو
 Sly .. هتقش ىلإ girl freind هعارذ ىف طبأتي ال ةعماج بلاط
 ىكيرمألا روتسدلا اهسرحي ةصاخ ةايحو صاخ نأش ىكيرمأ
 لحارلا سيئرلا تارماغمو .. اهيف asf سدي نأ ىلوضفل قحي الو
 لك نيب ىرج امع ةديدعلا تاياورلاو ىرنوم نيلرام عم ىدينك

ee ee 
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 حتفت الو مالسب رمت تناك ةيداع تاياكح .. هتريتركسو سيكر

 سيئرلاب بيرق دهعلاو .. ماهتا ضئارع الو قيقحت تافلم اهيف
 ريغ ةنباب فرتعي نأ ىف ةضاضغ دجي مل ىذلا نارتيم ىسنرفلا

 مستبيو .. سيراب معاطم رخقأ ىق انلع ءادغلا ىلع اهوعدي ةيعرش
 هذه ىرج اذامف .. ةررحتملا هقالخآو مهسيئرب اباجعإ نويسنرفلا
 ةبضغلا هذه امو .. ملاعلا ىف رهعلاو داسفلا ةعلق ىف ةرملا
 ددهت نأ كشوت ىتلا تاحيصلا هذه امو عرشلاو ءايحلل ةيرضملا

 . هيصاتم لك نم قسافلا سيئرلا علخ of مجرلاو دلجلاب
 رودلا عم ةراهمب ةجمربملاو ةلماشلا ةبضغلا هذه مجسنت لهو

 وعدت ىهو ملاعلل ةينفلا اهتدايق ىف اكيرمأ هرشابت ىذلا مادهلا

 ةينويزفيلتلا اهتاونقو اهتاياورو ةيئاضفلا اهرامقآو اهنونفب

 نوسكاج لكيامو .. ءايح لك نمو عرش لك نم للحتلاو خسفتلل

 .. ةيكيرمألا مالعالا لئاسو هل قفصت ىذلا ايسنج ذاشلا لولهبلا
 - لاثم غلبأ

 ةلود نم GLAS ةبضغو موهفم ريغ ضقانت مامأ اتنإ
 اهتاراغ ىف ءايريألل جوهألا لتقلا رشابت ةلود. . اهل قالخ ال
 باقنلاو باجحلا سيلت مث .. ناتسناغفأو نادوسلا ىلع ةيوجلا

 . اكينوم ةياكح ىف عرشلل بضغتو
 ' رصاحي امنيح نوتنيلك اهسيئرو .. ةميظع Uys نم ميظع قاقن

 ىف راتس ثينيك ققحملا هلسرأ ىذلا ريرقتلا ربخب عمسيو ةلدالاب
YAليصافتلاو روصلاب ةلفاحلا تاحفصلا تاثم ىفو اقودنص  

 ىلإ ةاجف لوحتي .. هتقيشع اهب تفرتعا ىتلا حئاضفلاو رارسألاو
 ةبوتلا حوسم سبليو بنذلاب فرتعملا مدانلا باشلا ةيصخش

 اهتفع كهتنا ىتلا اكينوم ةليمجللو هتنباو هتجوزلو هبزحل رذتعيو
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 ةرفغملا بلطيو .. اهلك ةيكيرمألا همأللو اكينوم دلاوو اكينوم مالو
 جرختو هعومد علتييو هتوص جدهتيو ةسينكلا نم نوعلاو هللا نم
 .. ةديدج ةيرقبع . هسقن ىلع لوبتي طبض GLS 5 ةرسكنم هتارين
 لمح ىلإ بئذلا لوحتي فيك ىفو .. ةلود ربكأ سيئر ىف اهفشتكن
 . لفط ىلإ ةلود ربكآ دتاقو .. ةعيدو ةمامح ىلإ رساكلا رسنلاو

 NS رافغتسالاو مدنلاو فعضلا بوث هيجني له نكلو
 ىف هفعض هطقسأ دقق .. سكعلا ناك ثدح امو .. كلذ ىف كشأ

 ىلختو .. مهظمي ىذلا ىوقلا مهلجر هيف اودجي ملو .. هيزح نويع
 . مهرثكأ هنع

 .. ةراهمي هل بصن ىذلا خفلاو مكحملا كرشلا نأ كش الو

 اكينوم اهدعب نمو زنوج الوب هيلإ تعقد ىتلا ةركاملا لوقعلاو
 ةطرشأ نم لاوطلا تاعاسلا هيلع لجستل بيرت ادنيل مث ىكسنيول
 . دوهي نهلكو .. سمهلاو شحفلاو ىسنجلا لزقلا

 ةهيجو .. Adio ىلإ لجرلا جاردتسال ةطخ هءارو ناك اذه لك
 ططخلل ةالاوم ASI روج لآ طشنلا بتانلاب نايتإلاو هتيحنت ديرت
 وأ ةنسلاف .. فقاوملا ةهجاوم ىف ىوقآلا لجرلاو ةينويهصلا
 ليئارسإ قيقحتل نيتنس رطخأ امه هتيالو نم ناتيقايلا ناتنسلا
 ةفوفحملا ةيرك سعلا ةهجاوملا ىلع مادقإلل اميرو .. ىربكلا
 .نوتفملا فيعضلا نوتتيلك لاثمأ هيف عفني نل فرظ وهو لاوهآلاب

 . اهلجر ديرت ةينويهصلا نإ
 . هوجولا لديتتو حرسملا ريختي نأ دبالو
 قالمعف ىكيرمألا مالعإلا ةمايق موقت نأ لهسأ ناك امو

 ىذلا خودرم تربور ىدوهيلا ىتويهضلا ىف ىكيرمالا ةفاحصلا

 ىنويزفيلتلا ثبلا تاطحم ريغ اذه فحص رشع ريكأ هدحو كلمي
 . رشتلا رودو

 ب 9849« توملاةباوب ءارواذاه |
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 . ةيانعب ةخوفنملا ةتولابلا ترجفنا اذكهو

 ةحيضقو عوئصمو جمربم ضرع نم انمامأ ىرن ام ناكو

 انيلع رمآلا سبتليلو .. انبحاص اهسيليل ةيفرحو ةراهمب ةجوسنم

 . ةياكحلا ام ىردت Má نحت

 ةطب ىلإ لوحتي وآ هليبس لاح ىلإ نوتنيلك ىضمي فوسو

 ىق ديفم رمأ وهو .. ةشقانم نود اهنم بلطي ام ذفتت ءاجرع

 . نيلاحلا
 جوملا ىف ةنيفسلا دوقيل روج لآ ديدجلا ةوتفلا ىتأي ىأ

 . ليئارسإ ديرت ثيح ىلإ مطالتملا
 ىقطنملا ريغ ضرعلا اذهل ةديحولا ةيقطنملا ةءارقلا ىه هذهو

 قالخألو اهل دوجو ال ةفعل ةيرتنعلا ةبضغلا هذهل هاندهاش ىذلا

 ةيكيرمألا ةراقلا ىف دوجو اهل دعي ملو لاجآ نم تهتنا ةيرذع

 . ابوروآ نم ةعقب ىأ ىف الو

 ىفو ةقيرعلا ةيناطيربلا ةيروطاربمالا ىق ندنل بلق ىفو
Aalانايد ةريمألا تعلط ةديتعلا ةظفاحملا ديلاقتلا تاذ ةكلاملا  

 .. نييالملا مامأ ةبيجع ةأرج ىف لوقتل نويزقيلتلا تاشاش ىلع

 زلراش ريمآلا وه روكذملا جوزلاو .. ةرم نم رثكآ ىجوز تنخ دقل

 . هردق ةلالجب شرعلا ثيرو
 !!؟ كاذنيح ثدح اذامو

 اهتزانج ىف ىشمو .. ةسيدق اهريتعاو بعشلا اهل قفص

Oa Hall - 

 dad اميف ةبارغ ىآف .. هشيعن ىذلا بيجعلا انرصع وه اذهو

 ىلع عبرتملا «ةويلحلا» لجرلا وهو .. ةقيشع هذاختاب نوتنيلك
een en ee N hen 

 توملا ةباوب ءارو اذام m VST چ
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 رهعلاو وهللا ىف ملاعلا تمعزت ةلود .. ملاعلا ىف ةلود ىوقأ شرع

 . مارغ شارق اهمالعإ نم تلعجو .. روجقلاو

 نم جنشتي حارو الجخ ةأجف مالعإلا اذه هجو رمحا فيكو

 لانيدرك ىلإ ةرجافلا ةفاحصلا تلوحت فيكو .. ففعتلاو ىوقتلا

 . دلجلاب مهددهيو قاشعلا مكاحي
 حوسم ىه نوتنيلك اهبكترا ىتلا ىربكلا ةكيطخلا تناك دقل

 فجترم توصب لوقي سأرلا ىناح ققوو ةأجف اهسبل ىتلا ةبوتلا
Jabsةيلخادلا هسبالم تلتبا  . 
 . مدانو بتذم انأو .. قئال ريغ Mas تلعفو تاطخأ دقل

 قالخألل ةيسانملا دشأ ابسانمو LY ناك هلعف ام نأ قحلاو

 هذه نيا ناكو .. اهلثمي ىتلا ةيكيرمألا ةراضحلاو ةيكيرمألا

 . قرحنملا رعادلا رصعلا اذه نباو .. لعف Lad قحب ةراضحلا

 : ةلوجر ىف لاق هنأ ىلو
 ضوخي نأ دحأل سيلو ىدحو ىنصخت ةيصخش رومأ هذه »

 ىلعو داصتقالا ةرادإ ىلعو مكحلا ةرادإ ىلع ىنويساح .. اهيف

 ناكل .. اذه لاق ول « هلجأ نم ینومترتخا ام اذهف ةلاطبلل ىجالع

 الإ اهمهي ال ىتلا هتلود عمو سيكرك هبصنم عمو هسفن عم ايقطنم
 . رالودلا عافتراو قوسلا جاور

Gal asl,ءىش لك رسخق .. لقط ىلإ لوحتو فطعلا ةراثإ  
 . ةيرخسلا قحتساو

 لبانقلا تافذاق تارئاطلا لاترأ هلاسرإ كلذ دعب هنم لبقن ملو

 ىق ءافشلا ةيودآ عنصم برضو ناتسناغفأآ ىلع ةراغإلل

 ةلوجر dio ةيطغتلا هذه تناكو هلاعفأ ىلع ةيطغتلل ..نادوسلا

 . اهعضوم ريغ ىف ةلعتفم



(ale mع ؟ ةفصاعلا ءارو  

 اكيتومو نوتنيلك انديس دلومو ىمالعإلا رماسلا لظي فوسو
 عمجتي تاقلحلا لعتشم السلسمو رهسلاو ةجرقلل ةيلسم ةدام
 . سأكلا تاقباسمو مدقلا ةرك تايرابم لثم ملاعلا هلوح

 «سينزيبو » ةراجت ىلإ لوحتي ءىش لك اکیرمآ ىف ةداعلاكو
 .. سيئرلا ديسلا طوقس ىتح بسكم ىلإ لوحتت ةبيصم لكو

TSىف  Aءارؤ نم ماظتلا  ET ET 
 . ثدحيو ثدح اميق حلاصملا

 عطتست ملو ماس معلا دالب ىف ىقطنم ريغ ثدح كفداص اذإو
 ةحلصملا امو رساخلا نمو ديفتسملا نم لأست نأ كيلع همهقت نأ
 . ةحلصملا باحصأ مه نمو

 ادوهي لاطبألا لك ناك اهانيكح ىتلا ةياكحلا هذه ىف اذاملو
 مناوهلا برس ىقايو بيرت ادنیلو ىكسنيول اكينومو رثوج الوب
 نيذلا سرجنوكلا ءاضعأو .. نوتنيلك قيرط ىف نهب ىقلأ ىئاللا
 . ةفئاطلا سقن نم اضيأ اوناك هتيقر ىلع اوقبطأ

 اهناتسق ىف ىونملا لئاسلا اياقبب اكينوم تظفتحا اذاملو
 ىلإ بيرت ادنيل تعراس اذاملو هلسغ ىف Sis ملو تاوتسل

 . هتاملاكم ليجست
 ةرياع ةقطاع نكي ملو ايوقع Lind نكي مل ثدح ام نإ

 . ةراهمب ايوصنم اخف ناك امنإو .. ةوؤن الو
 ىضمي نأ ىف ةحلصملا باحصأ مه ةنياهصلاو دوهيلاو

 ىيرعلا مالسلا نأل روج لآ مهلجر ىتآيو هليبس لاحل نوتنیلک

 نوتنيلكو .. لوحت ةطقن ىلإ لصوو هضارهأ دفتتسا ىليئارسإلا
 . لوحتلا اذه لجر دعي مل

 . برحلاب لب مالسلاب ذخؤي نل برعلا عم اياضق نم ىقبت امو
٩56 mتوملا ةباوب ءارو اذام "  
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 فوس ةدحاو ةعفد دوسألا ىلإ ضيبألا نم لاقتنالا اذهو

 تارربمو ىرخأ فورظو ىرخأ !CA يلإو رخآ لجر ىلإ جاتحي
 . ىرخأ

 ::لوحتلا اذه: das ىه نالا al امو
 . ةريثك ءايشأ ادغ ریغتت فوسو

 . ةديدجلا تاريغتملا برعلا انياحصأ كردي لهق

 نمو مهسقنأ نم اوريقيل ةيقاكلا ةتورملا مهدنع نوكتس لهو
 لح مالسلا .. لثم اهديدرت ىلع اوبأد ىتلا تباوشلا نمو مهفقاوم

di ylaتاراعشو ..  glo gfبماك حيباستو نجاهتيوك مالحأو ..  

 . لسعلا ىف مونلا لاوم GAT ىلإ ..ديفيد

 مونلا كلذ ىتم ىلإو
 .ناودعلا مهآجاف ىل اذامو
 . برحلا مهيلع تنلعأ ول اذام
 . مهدودح تابابدلا تمحتقا ىل اذام

 NES .. لامتحالا اذه ىف اوركف له

 تامدقملا هذه دعبو .. لامتحا نم AST نآلا ىه لب .. لوقأو

 ىف حالسلا ليئارسإ سدكت اذامل .. مهسفنأ برعلا لاس لهف
 !!؟ ايكرت عم ةيركسعلا فالحألا دقعت اذاملو .. اهتاناسرت

 !!؟ هنزاخم ىق ًادصيل حالسلا سدكت اهارت لهو

 ةيواميك ةحلسأ ىلع ءابه تارايلملا لب نييالملا قفنت لهو
 . اهلامعتسا ىف ركفت ال خيراوصو تابابدو تارئاطو ةيوونو

 لابج ىق ةيليئارسإلا ليانقلا تاراجقنا ىود برعلا عمسي لهو
 . موي لك نانبل
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 . ليئارسإ عم برحلا نع هتآرق ىف هللا مالك نوركذي لهو

 . قحلا الإ هنآرق ىف انبر لوقي لهو
 .. رظنلا ةداعإلو ..ركفلا لامعإلو .. ةركذتلل تاملك درجم ىه

 . لابلا ىلع نكي مل Las اجافن Y ىتح
 ىف نكي مل رمأ اذه .. اندنع ةيجيتارتسالا لاجر لوقي ال ىتحو

sal! . 
 . ىتهذ ىلع حلي نوتنيلكو اكينوم ةباكح ىف GAT لاؤسو

 شرع ىلع عبرت ىذلا نوتفملا لجرلا اذه لاب ىلع رطخي ملآ

„stهذه نوكت نأ ةئاملا ىف دحاو لامتحا ملاعلا ىف ةلود ىوقأو  

 alas ىف تمتراو هقيرط ىف اهسفني تقلأ ىتلا ةميتملا ةقشاعلا

 هيلع لجستو هيلع iy هلمعتست ةسوساج نوكت نأ نكمي

 . هتاسمهو هتاملاكم

 . ةلبق JyY هتنطف تعاضو هلقع سمطنا لهو

 هلقعب اهبعل نم هل فشكتا ام لك دعب اهل رذتعي فيكو
 ىونملا di نم ةتيعب اهظاقتحاو هل اهحضق نم ثدح امو

 .. ةرفغملاو حفصلا اهنم بلطيو اهل رذتعي فيك .. هيلع اهب دهشتل

 . اهلك ةياكحلا ىف هيلع ىنجملا نمو ىناجلا نمو .. اذام نعو

 ريطخلا بصنملا ىلع لجرلا اذه لثم نمتؤي نأ نكمي فيكو
 . هلغشي ىذلا

 ةنياهصلا نأو .. بهاذ هنأو .. العق ىهتنا هنآ ىنظ ىلع بلغي

 ةعرسي نوركاس Lily .. « لجارلا اوسطرقو » مهتطخ Sua] دق

 . ةدكؤم ةورذ ىلإ

 توملا ةباوب ءارو اذام س ۱٩ س





 ةريثم ةصق ىكحت نلذشاو نوات جروج ةعماج

 هياتك ىف E. H. Janser یزیلجنإلا بتاكلا اهركذ

Militant Islam suنآاهيف لوقي لتاقملا مالسإلا ىأ  

 ¿93 بابسأ نع اثوحب اترجأ دق اسنرفو ارتلجنإ

 ةقيرط ناك كلذ ىف رسلا نأ تدجوف .. نيصلا موخت ىلإ دنهلا

 نم هيمحي امم لوزت الف ةركاذلا ىف عيطنت ىتلا ةيغالبلا غيصلا

 نيب عايضلا وهو (ايسولجايد) ىوغللا جاودزالا ضرم ىف عوقولا
seةيفاغ  adsهيطعي انك .. امهدخأ نقتي  Zul Sal 

 هنع ىلختت Y بيغلاب ةلصو ايناميإ امخزو ةيقلخ ةبالصو ةيلاضن
 هللا Oly نقوي امنإو هدحو لتاقي ال هنآ امئاد رعشي وهف هرمع لوط
 ىف نآرقلا ىلع ناودع رخآ ) هرمع لاوط هرزاؤيو هرصني هعم

Gabىف ىوفشلا ناحتمالا تاجرد صيلقتب رهزألا رارق ناك  
 مكحب اهافش [رقيل لزن GES نآرقلاو اذه نوكي فيكو .. نآرقلا
 ىلعو ةوالتلا ىف ىساسأ ملع تاءارقلا ملعو .. GiB هتيمست

 قطني Sy هولتي فيك بلاطلا مف نم نآرقلا عمسي نأ نحتمملا
ag 020202020000000توملاةباوب  mV 
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 يبتكا .. انبر لقي مل .. كير مساب :Lal اهذم لزن ام لوأو .. هتايآ
 . ( كبر مساي

 عم ةكرعملا نأب نويسنرفلاو زيلجتإلا نورمعتسملا نمآ دقو
reلصفلا هات نا ج  EA AA 

rau,نوكت امك ) ريهس ةديسملا لوقت اذكه )يتلا ميلعتلا  
 ass SM دالبلا لك ىف ةسيفانملا ةيبنجألا يسرا دملا ركب
 تاقللا ميلعت ىلع خذب ىف قافنالابو ةيبرعلا ةغللا ةيراحمو

 صرفو ةيرصملا مولعلاو ايجولونكتلاو مدقتلاب اهطيرو ةيبنجألا
 بيتاتكلا ىف اروصحم نآرقلا لعجو .. ربكألا تابترملاو ءارثلا

lilaةا  a N alىيدحألا  
 حضتا ةريخأ ةيئاصحإ ىفو .. ىنغلاو حاجنلاو ىقبطلا حومطلاب
 هلوخد لبق ةيوغللا تادرفملا نم ىبنجألا لفطلا لوصحم نأ
 لفطلا لوصحم امنيب .. ةملك ٠۷٠١١ طسوتملا ىف غلبي ةسردملا
 : ةمودعم نوكت داكت نسلا هذه ىف ىيرعلا

 نم نآلا ثدحي ام Gf رسفتو .. انفلخت رسفت ةرهاظ ىهو

 ,هءارو ناك ميدق رمآ وه نيملسملل برضو مالسإلا رانصح

 تاعماجلاو سرادملا نم ةكيربلا ةهجاولا نآو .. ركفو طيطخت
 لب اتتمدخل ةيعوطت ارومأ نكت مل ةسفانملا تاقاقثلاو ةيبنجألا
 بلضلا نادجلا اذه ىف 5345 تفل Las ajo امظنف اوڑغ تناك
 نم دتما ىذلا ىبرعلا حتقلاو ىبرعلا ناسنإلا همسا ىذلا ىذالوفلا
 موخت ىلإ دنهلا نمو ىسرافلا جيلخلا ىلإ ىسلطألا طيحملا
 . نامز ال ىف نيصلا

KEN lo a e ll 
 لا  UST of ..Junk foodاكيرمأ نم ةمداقلا ةحوملا وهو ةلابزلا ..
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 ىهو .. ةعيرسلا تابجولاو ll guSLially رجروبماهلا تاشتودنس

 ةيتئاذغ ةميق اهل سيلو اهتلايزو موحللا تايافن نم ةداع عنصت
 فقاولا ىلع لكألا ةياوه عم ةجوملا هذه انتءاج دقو .. ركذت

 لكألل ةقيرط ىهو .. سيبوتألا ىف لكألاو فيصرلا ىلع لكألاو

 مضهلا ءوسو ىوعملا كبلتلا تالاح نع ةلوئسم ىهو ةيحص ريغ
 . بابشلا دنع ةيذعتلا ءوسو pull رقفو

 ةلايزلاو ةيتويزقيلتلا ةلابزلا نع ريهس ةديسلا ثدحتت ملو

 تلصو ىتلا رهعلا تاياورو سنجلاو بعرلا مالقأ نم ةيئامنيسلا

 نم ضعبلا اهيلع ذملتتي ىتلاو ةيئاضفلا انتاونقو انمالعأ ىلإ

 . انيلثممو انيجتنم نم ريثكلاو ةيئامنيسلا انتاكرش
 ىلع كيشولا اكيرمأ مزعو قارعلا برض نع نآلا LE امنيحو

 توملاو بعرلا اياده طاقسإل اهلباتق تالماحو اهتاركاط لاسرإ
 برضلا نأ نآلا ملعن اننإف .. روهقملا عئاجلا ىقارعلا بعشلا ىلع
 ىتلا جيلخلا برح كانه تناك كلذ لبق نمو .. ميدق نم رمتسم

 نيسح مادص ىلإ اهي تزعوأو اهيديآ ىلع اعتص اكيرمأ اهتعنص
 اوعاضأ ىتلا ةحيذملا ىلإ برعلا كلذ دعب جردتستل تيوكلا ىزغيل

 بحرلا ىلع لخدتل ةيكيرمألا دعاوقلل باوبألا اوحتفو لورتبلا اهيق
 ىلإ اهطقن راعسأ ىلع اهترطيس ةيبرعلا دالبلا دققتلو ةعسلاو
 .ديألا

 ةحلسألاو .. ناريإو قارعلا برح كانه تناك كلذ لبق نمو

 . اكيرمأ نم Sb تناك نينثالل

 ةراثإو ةيبرعلا ةقطنملا ىق ليئارسإ عرز ناك كلذ لبق نمو
 يدك a ن ام

 . ةدعصألا عيمج ىلع رمتسم ىزغلاو

 DALAI توملا ةباوب ءارواذامفم |
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 ةنياهصلاو دوهيلا ةضبق ىف اهعيمج نآلا ةيكيرمألا ةرادإلاو
 . ليئارسإ ءالمعو

 « ىيوللاو » طغضلا تاعامج كانه ةرهاظلا ةرادإلا ءارو نمو

 . ةنياهصلاو دوهيلا نم مهلكو
 . هضعب رجي ىزغلا نع مالكلاو
 NS ىزغ كانه نكي مل ىتم ذنمو
 . حقوو نلعمو رقاسو رعادو sage ىزغ نآلا هنكلو
 . اهعماطم قاقو ىلع ملاعلا ليكشت نآلا لواحت ةينويهصلاو
 عماجلا باطخلا كلذ ليئارسإ بطاخ امنيح نآرقلا قدصو

 : الئاق ءارسإلا ةروس ىف عتاملا
  yاريبك اولع نلعتلو نيقرم ضرألا ىف ندسفتل 4 .

 نإف .. ملكتملا ربك ىلع « ريبكلا ىلعلا » ةملك انسق اذإو
 . ةثراك هنطاب ىف نمضتي ىنعملا

 ليئارسإل هناحبس لاقف انتلمشف تداع ميحرلا ةمحر نأ الولو
 : تايآلا رخآ ىف

yاولخديلو مكهوجو اوءوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذإف  
 . 4 اريبتت اولع ام اوريتيلو ةرم لوأ هولخد امك دجسملا

 .. اورمعو Lio ام ىلعو مهيلع الماش ارامدةمتاخلا نم لعجق
 . انتياهن ريذن ةيآلا تناكل كلذ الول

 . ىنمتلا ىوس اكيش نآلا كلمن Y اننإف ماتخلا نسح انبسحو

 نوملسملا لخدي فيكف .. نطاي رخآ ىنعم ةيآلا ىف لظي نكلو
 .. كاذنيح اكيرمأ نوكت نيآو .. اهلقاس اهيلاع نولعجيو سدقلا
 اهتالتاقمو اهتاصاوغو اهجراوبو سداسلا اهلوطسأ نوكي نيأو

 سراحلاو ليئارسإ ةيماح ىه اكيرمأو .. ءاضفلا بوجت ىتلا
 . تدلو ذنم اهتمالس ىلع رهاسلا

VOT mتوملا ةباوب ءارو اذام  



 ص ةمتاخلا ءوسيراذنإ اهل

 ىلإ لوحتتس اكيرمأ نأ Lal .. نيلامتحا نم دحاو باوجلاو
 ىف نواعتو ليئارسإ ىلع بلقتآسو ضهانملا داضملا فقوملا
 اهل نوكي نل اكيرمأ نأ .. رخآلا لامتحالا ىأ .. اهيلع ءاضقلا
 Is BYE ىف اهتايالو لماكب تقرغ دق نوكتو ..دوجو

 . هللا الإ بيغلا ملعي الو
 ىضق امو ليئارسإ لبقتسم ىلإ ريشت ىتلا نآرقلا !ob ىقبتو

 .. مسلطملا ردقلا قيلاغم نمو ناجعإلا تايآ نم .. اهيلع ,Ds هب
 .. نولوقيو ءايحتسا ىف نورسفملا اهركذي ىتلا تايآلا نم ىهو
 . ليواتلا ىف طبختلا ىلع اذه نولضفيو .. اهثودح اهريسقت

 ةاروتلا ىقو ىتوهاللا انحوي ىؤر ىفو ليجاتآلا یف ىتأتو
 زئاجعلا رابحألا ملعيو .. ةهباشم ةموكشم ثراوكو تاياهنب رذن

 نم ىنيد بزح ليئارسإ ىقو .. مهتلودل ةموثئشملا ةمتاخلا هذهب
 تثدح ول اهنأ ىريو ىربكلا ليئارسإ ةركف ضفري !GUY بازحأ
 . ليئارسإ ةياهن اهيف نوكت

 سماهتي ام ضقريو هنونج ىف ىضمي ىخيراتلا عاقدنالا نكلو
 . ءالؤهو ءالّؤه هب

 ليئارسإ ىوهت فوس لبجلا نم طقاسلا لئاهلا رجحلا لثمكو
 اذكهف .. ةمكح ىلإ ىغصت وأ ةظع ىلإ عمتست نأ نود اهتياهت ىلإ
 : هباتك یف los لوقي

 ضرألا ىف ندسفتل باتكلا ىف ليئارسإ ىنب ىلإ انيضقو <
 . 4 اريبك اولع نلعتلو نيترم

 هئاضقل درم الو .. رمألا ىهتناو هءاضق ىضق انير نإ

 . هتملكل بقعم الو

 اتل نوكي نأ ةيضقلا باحصأ برعلا نحن لواحن نأ ىقبيو

pS « ca gall dol go ءارو اذام 



 ع ةمئاخلا ءوسيرادتإ 8

 درجم نوكت Wy ىرجي ام ىق فرشم رودو دومحم ماهسإ

 جراوخ نوكن ىأ رهدلا اهيلع ىفع ةميدق اداجمآ غضمن نيجرفتم

esملسما لك  : 

 ىآب SUN اهل لعشي نم نع ثحبت لود دازملا ىف لخدتو رالودلاب

 راعسأب اهنورجفي نيذلا نم تاريجفتلاو نتفلا ىرتشتو نمث
RAE 

 نطتشاوو .
 . ةيراجلا قاروألا طلخ ةبعل ىف مهاسم ريكأ ىه ليئارسإو
 ىهو .. ةيفلخلا برحلا هذه ناريدت CLA لاو داسوملاو

 ةيمهولا تاضوافملا نع الو ةرهاظلا برحلا نع لصفنت ال

 نجاهتيوكو نيتثا lis gy دحاو ىلسوأو ديردمو BSH مالسلاو

 . هيلجر نم هسآر قرعي الو ةيموي ةماود ىف ىداعلا ةفيحصلا

 .. لجرأ اهلو .. سدقلا ىه اهسأرو .. سار اهل ةيضقلا نكلو

 ةرطق لكو ضرألا نم نكمم ربش لك لالتحا ىلإ قباستت اهلجرأو

 . ةبصخلا ةيعارزلا ةبرتلا نم ةعضب لكو .. هايملا نم ةنكمم

 . ءارسإلا ةروسو ليئارسإ دعو ىلإ اني دوعي اذهو
 تايآلل ةيئاجقلا ةلقنلا هذهل شهدي نآرقلا ءىراق ناك امئادو

 ناحبسإ .. ليمجلا ىنامحرلا حيبستلا اذهب ةروسلا تلهتسا ىتلا
 دجسملا ىلإ مارحلا دجسملا نم البل هدبعب ىرسأ ىذلا

 عيمسلا وه هنإ انتابآ نم ds yal هلوح انكراب ىذلا ىصقألا

۵١ mتوملا ةباوي ءارو اذام ك  

~ 
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 انديس ىلإ ةدحاو ةزفق ىف OLY هلقنت ,at ًاجقو .. «ريصبلا

 ىنبل ىده هانلعسجو باتكلا ىسوم Lisi gp .. ىسوم
 . *ليئارسإ

 ay نع لءاستيو ةيئاجفلا ةلقنلا هذهل شهدي ءىراقلا ناكو
 ىلإ مالسلاو ةالصلا هنيلع همهم ai Ag NN نيب ةيسادملاو
 ىسوم نيبو .. كأنه ءايبثآلاب ةعماجلا هتالصو ىصقألا دجسملا
 ىنآرقلا زاجعإلا ىه ةلقنلا هذه نأ عقاولا ىفو .. ليئارسإ ىنبو
 تفل اهب دارملا ناكو .. ةدوصقم تناك ةلقنلا هذه نأو .. هنيعب

 ىينلا ةالص نأو ..كانه رود هل نوكيس مالسإلا نأ ىلإ رظنلا

 ىدايقلا رودلا ىلإ ةراشإ ةيدمحملا ايؤرلا ىف ءايبنألا لكب امامإ
 ةروسلا لقتنت مث .. خيراتلا نم ةجرحلا ةلحرملا هذه ىف مالسإلل

 ةياهنلا ىلإ ىتآتو رسيبكلا ىلعلا ىلإو نيتداسفإلا نع ثيدحلا ىلإ

 تأشنأ ام لكل مهريمدتو نيرصتنم سدقلا ىلإ نيملسملا لوخدب
bil ulنإو» .. هماتخ لصتم قايس ىف .. ترمع ام لکو  pide 

 مكل نحتو ىريك ليئارسإ یآل مايق الو لمآ ال ىأ . «اندع
 . داصرملاب

 هل ططخت ام لكل رمتسملاو مئاقلا ىدحتلا ىه ءارسإلا ةروسو
 نأب دیکآتو بورحو نتفو تارماؤم نم هكيحت ام لكلو ليئارسإ
 الو .. ءىش ىلإ لصت نل ليئارسإ نأيو ءابه بهذي فوس اذه لك

 هلك نآرقلا نم صالخلاب الإ اهتياهن مۇش نم ليئارسإل صالخ
 . رهدلا رخآ ىلإ ظوقحملا هللا مالك ىه نآرقلاف ليحتسم رمآ اذهو

 ىلإ فشل وسو ةعوبنلا هذه NE قوسو
 سنإلا اتبر اهب ىدحت ىتلا هزاجعإ ةلدأ نم اديدج اليلد نآرقلا

 ص 4۵ ك توملا ةباوب ءارو اذام



 س ةمتاختا ءوسبراذتإ |

 ىتأي of تايآلا هذه دلقي نأ عيطتسي هنأ روصتي نم لكو نجلاو
 . اهلثمب

 قيلاغم ضفي فيكو لبقتسملاب ىتأي فيكف اهلثمب ىتأ نإو
 ملو دهاوش هل رهظت مل ارصن ةميزهلا تامدقم بلقي فيكو رادقألا
 . فقيكو .. قيكو .. تايداب هل دېت

 كلمي ىذلاو Lalo ءىش لكب طاحأ ىذلا كلملا كلام قحلا هللا هنإ
aقيحاحلاو  elكوس انهو نك او ناك ام نكو  

 . ردق همالكف ملكتي امنيحو نوكي
 : ميظعلا هللا قدصو

  yةيآلا : ميرم) 4 ايتام هدعو ناك هنإ 5١ (

 توملا ةباوب ءارو اذام 8 ۱۵١ ھ





 نيكاكدلا ءامسأ اهعمو عجارتت ةيبرعلا ةغللا
 ةيمجعأ تاوزغ انيلع فحزتل تالوكأملا ءامسأو

Diele palانتاج  dayاه  Asa Lal 
es aaةّيهايسلا  al re 

 ندلوجو زليه ىلرقيبو شتيب لاروكلاو Y ميردلا 122
he 

 .شتيب
 انسفنأ دجنو ..هلتحتو cop alll انسوماق ةناطرلا هذه لخدتو

 ..جولاتكو ..دراج ىدوبو ..تناتو ..لكنوأو ..ىداد ..لوقت

 la“ یابو ..روج نويو ..تکرام ريوسو ..ىيرتسو ..روبسابو
e A A a ee 

elyلييسوب . 
 تاملك عمسنف ةيبرعلا ظافلألا ىف ثبعلاو هيوشتلا ىرجيو

 دقق اننأ ىسننو ..عقاضلا ديدجلا ليجلا اهيتقي ءانئامك» لاشمأ
 دقفنو انتيموق دقفتو انتيورع دقفتو اهيلع فقت ىتلا انضرأ اذهب
 دعي ةيبرعلا ةماهشلا ىفتخت نأ بجع الف ..انصتاصخ دقفتو انميق

 ثيبلا نم ىبرعلا هموهقمب فرشلا ىفتخي نأو ..عراشلا نم كلذ
olyخسم ىه سيرعلا رظن ىف ريوسلا ةسورعلا نوكت  IL 

 ىق عبطنا ىذلاو die ثحبي ىذلا ديدجلا بلاقلا وه اذهف ..بارأ
 اذهو ..ةيسنرفلا امنيسلاو ةيكيرمألا تالسلسملا ةيؤر نم هنهذ

 س ١۵۹ ك توملا ةباوي ءارو اذام



Me ربوسلا AA 

 نمو امنيسلا مالقأ نمو نويزقيلتلا نم هذخأ امك مدقتلا ىنعم وه

 عانص نم ءارغإلا موجنو راكسوألا ةلمح نم نيجرخملا رايك

 .ءاوهألاو تاضوملا

 مسا ىلع ترثع امبرو ادحاو ايبرع امسا هيف دجت Y بنيز ةديسلا
 اننإ ..انلاحل قيقدلا فصولا وه اذهو ..تالحم ةرشع لك نيب ميتي

 نع ءايرغ حبصنو ..مآ البو بأ الب ماتيأ ىلإ جيردتلاب لوحتت
 ۔اتلصأو انبسنو انبسح دققتو Gob ىقو انضرأ

 ةيبرتلا ريزو نم ءادتبا انيف دحاو لك ىلع عقت ةيلوكسملاو

 نمو ىسنرقلا رامعتسالاو ..ةيرقلا قالح ىلإ الوزنو ميلعتلاو
 نكلو ..رزولا مظعم لمحي ىكيرمألا هدعب نمو ىزيلجنالا هدعب
 ..انتمذ ءاريإل ىفكي ال ىبنجآلا وزغلا نم مشاغلا لسلسملا اذه

 وزغلا نم تاجومل ةيحض تناك ىرقبعلاو نتافلا اهعقومب رصمق
 رثكأ اهعباطب ةازغلا عبطت اهنأ امئاد ظحالملا ناك نكلو ددع الب

 .مهءارو انلورهو نحن اتجنرفت
 عدين دعت ملو ةفرعملا جتنت دعت مل نحتف رخآ بيس فلختلاو

 تاعرتخملا liste تلخدف ..برغلا عرتخي امل نيلقانو انريغ عدبي

 نوفوركيملاو نوقيلتلاو نويزفيلتلاو ىيدارلا ..اهتامسأي ةديدجلا
 اريماكلاو ويديفلاو نيشام رسنألاو ريديجيرفلاو روتوملاو
 .تينرتنالاو موكرتنإلاو رتويبموكلاو

orتوملا ةياوب ءارو اذام #8  



 الل ء ربوسلا م تتبلا اه

 انصح ناك دجسملاف ..انيهتنال مالسإلا الولو نآرقلا الولو

 رهظي ملو ..همحتقت نأ ةسرتفملا ةوزغلا هذه عطتست مل انيصح

 شتيب لاروكلا دجسم الو دنال ميردلا دجسم همسا دجسم

 دجسم كاته امنإو ..ىجناتلا دجسم الو ..لايور هيلابلا دجسم الو

 .رونلا دجسمو ءابق دجسمو ةرفغملا دجسمو ةمحرلا

 امك انبلسيل انيلع لخدي مل ..ايزاغ مالسإلا انيلع لخدي ملو

 us ديحوت . .انم دقف ام انيلإ ديعيل لخد لب . .ضعيلا نظي

 نيع) نوأ ةعماج نم ملاعلا ىلع عشي ناك ىذلا ..سيردإ ىرصملا

 .(ايلاح سمش

 ىنيدلاو ىفاقثلا اهعاعشإ ىف اكيرمأ ةباثمب نوأ ةعماج تناكو
 ناتويلا نم cle نوطالفأ نأ ًارقنو ..ميدقلا نمزلا كلذ ىف ىملعلاو

 ىف بتك ام ارقيلو ..نوآ ةعماج ىف ملعلا ىقلتيل رصم ىلإ

 .ملعتيو سردي تاونس رصم یف ىقبو اهتاطوطخم

 مهلك ..رصعلا اذه ةفسالفو ءاملع لك هلعق نوطالقأ هلعق امو

 تناكو ..قئاقحو خيرات مالكلا اذهو ..اوملعتيل رصم ىلإ اوءاج

 ةعماجلا هذه تاطوطخم هيوتحت ام نمض «سيردإ فحص»

 هانبت امنيح اهيف ام سردو ىسوم اهأرق دقو ..ةميدقلا ةيرصملا

 .نوعرقلا

 باتكب مويلا فرعي ام وه «سيردإ فحص» نم ىقبت امو

 نم وهو ..تامارهألا ىف هتايدرب ضعب ىلع رثع ىذلا ىتوملا

 .حيباست نم ديحوتلا ىف ليق ام لمجأ
 ةعئاشلا «ةفايهلا» ةلاحو ..خيراتو ةفسلفو ale دالب نذإ نحن

 ةيقوسلاو انتغل ىق رادحنالا اذهو انميلعت ىفو انتفاقث ىف ايلاح

 تسيلو ةيزاغ رهاوظ ىه انريكفت ىف ةيحطسلاو انقالخأ ىف

 m 13 m توملا ةباوب ءارو اذام
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 Post انتباصأ ىيرقلا ملاعلا نم تاراذقو عقب ىهو ..ةليصأ
 .كرويوين ةقزأ ىف انعكست

 فاغش نم تنكمت ىتلا هتايآو ىهلإلا هئاطع ىف ميظعلا نآرقلاو

 ظفحتس ىتلا ىهو ةليمجلا ةييرعلا انتغل ظفحتس ىتلا ىه انبولق

 اهنإ ..انيف ةلاصألا ةيقب ىورتس ىتلا ىهو ىدرتلا نم انبولق
 .انذاقتإل هللا ةمحر نم دودمملا لبحلا

 اهتانوعمو اكيرمأ لالخ نم ةينويهصلا لواحت اذهلو

 كلذو ىميلعتلا ماظنلا ريمدت اهتالمعو اهطوغضو اهتايصوتو

 .باهرإلاب هغمدو مالسإلا هيوشتبو نيدلا نم انفيوختي
 باهرإ ليومتو ةعاتص ىه ملاعلا عاستا ىلع نآلا طيطختلاو

 اديهمت مالسإلا نم ريذحتلاو ريقنتلل همادختساو روجام ىمالسإ
 هقفو اباهرإو امارجإ هرابتعاو ملسملا لقعلا نم داهجلا هقف بطشل
 هراصتخاو هبطشب رهزألا ىف نوفرشملا ald ام ضعب وه داهجلا
 .ديدشلا فسألل ةبلطلا ىلع ةديدجلا تاررقملا نم

aرهام  anتيكن  TOP,ناله  
 ىسايسلاو ىبورعلاو ىعامتجالاو ىوغللاو ىنيدلا ىوتسملا

 e y¿» ىركسعلاو
 ىف عيفرلا هتغل ىف خماشلا نآرقلا GY ..مجنت نل اهنكلو

 هتايآ ىف ليمجلا هعئارش ىف حمسلا هميلاعت ىف ىمدقتلا هيناعم
 هيلع مطحتي Lathe ادس فقي فوس ..هتاعاقيإ ىف ىقيسوملا
 .مهركم

 ىتاعملا اندتعو ..ىنايملا مهدنعف

 ناكو ..لابجلا نوتحني داع موق ناكو) ..رامدلا مولع مهدنعو
 مل ىتلا ..دامعلا تاذ مرإ# ..كرويوين نم ىهبأ وه ام مهدنع

mتوملا ةياوب ءارو اناما»  FT 



 Ba ريوسلا م تتيلا ا»

 مل اهنإ ..نيملاعلا بر اهنع لوقي اذكه dal ىف اهلثم قلخي
 ..رثآ اهل قبي ملو مهترامع تبهذو اوبھذف (دالبلا ىف اهلثم قلخي
 .انيلع Jus انتامارهأ تیقبو

 اهقصو اذامل ..«ىلوألا اداع» نآرقلا اهامسأ ىتلا داع كلت
Lat؟؟ىلوألا ! 

 (اكيرمأ) ةيناثلا داع نامز ىف نآلا اننأ دبال

 .ىلوألا ىلع ىرجام ةيناثلا ىلع ىرجيس هنأو
 :مهنم نورخاسلا لوقيو
 مكمهلي 54 8 ..ءىش لك مكل لعقي نأ مكبر نورظتنت متنأ

 نم متلعج دقو ..مكينغيو مكيفشيو مكيواديو مكرصنيو مكملعيو
 .نوموزهم موق متنأ لب ..ةلاع مكسفنأ

 نمو نوملعي cum نم هللا ىلع ةلاع قلخلا لك ..مهل لوقثو
 .نوملعي Y ثيح

 اننأو هللاي Las اننأ انيقب رعشت نحنف اذه یف ةبارغ ىرن الو
 ايحأ كب ..هيرل لوقي انيبن ناكو ..هب سقنتتو هب عمستو هب ىرت
 .اهب نمؤن ةقيقح اهنإ ..ىل رخف الو لوجأ كيو لوصأ كبو

 هددم نم الإ ple [E] الف

 .هركذ مكاستآو مكملع مكاغطأف مكملع ىذلا وهو
 ..لود مايألاو ..ليللاو راهنلا لوادت الإ ةميزهلاو رصنلا امو

 .هتيار سكتنت مل رابج نم امو
 هتاوهش مامأ بلقلا موزهم وهو رهاظلا ىف رصتتم نم مكو

or Kaya alike LU adاًذاملو  Saabهت  
 .مكسومان ىلع ىشميو pS (Saf قبطي وهو لجرلا لاعفأ

 اوحبقت نأ الإ اوكلمت ملف مكتباصأ ةرطفلا ةوحص اهنا مأ

 .حيبقلا
ee 
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alةسبل اهتأ  Sollهتوعضت قالخألا جايكمو رمآتلا بيلاسأو  

 .راهنلاب هنولسغتو ليللا ىف مكهوجو ىلع
 مكيف انرتحا
 .بذكلا هيف انحبق لب ..لعفلا هيق حيقت مل نحن ..نولوقيو

Las y -؟مثلعف اذام رقغتساو بانأو بات  

 لتعم Sf Cl ىف لسرتسا لب dd Lad الو بتي pl ةنإ ح
 .ميظع

 بیذاکآو جايكامو حوسمو ءايزا الإ اهرسأب مكتتيدم لهو -
 نم ةيرح ..اكيرمأ لخدم ىلع فقاولا ةيرحلا لاشمت Las اهريكأو

 مهرايد نويهنتو مهلاومأ نولكأتو ملاعلا رارحآ نودبعتست متنأو
 رمحلا دونهلا ضاقنأ ىلع الإ اكيرمآ تماق لهو ..مهضرأ نولتحتو

cuálمهرخآ نع اوديبا : 
 ىئادوسلا بعشلا تمرح ىتلا ..ءافشلا عنصم ىلع مكلبانقو

  تعتص ةيرح cl ..ءاودلا نم

 ..تيب لك ىق لدجلا رمتسيو ..دبألا ىلإ مالكلا رمتسيو
 .نيرباكملا ةرياكم رمتستو

 سوفتلاو بولقلا ربتخي ly لكلا Gates نأ هللا otf امنإو

 ءىرما لك لعفيل عيمجلل ةيرحلا ىطعي ىذلا هدحو وه ىهو
 ةعيرذ هل ىقبت ال ىتحو رذع مهنم دحأل دوعي Y ىتح هل ىلحي ام

 .اهلفاس اهيلاعب ىتأيو ايندلا انبر مدهي مث ..ةجح هل دوعت الو
 ادرق ادرق همامأ لكلاب ىتأي مث

 ديفملا مالكلا أديب مث

 كانه دوعي ال ..اهداقحأ نع سوفنلا ىرعتت امئيح ..اهتعاسو

 .جرخم

VIE mتوملا ةياوب ءارو اذام س  



 » «ريوسلا د تثبثا »

 ريعسلا ىف قيرفو ةنجلا ىف قيرق
 .اهيق مهو ىتح لعفلاب اهريعسو ايندلا هذه ميحج اوناك دقلو
 .مهداقحأ ىف لعتشي بيهللاو مهتارظن ىف حدقنت رانلا تناكو

 راوحلا كلذ روصت امتيح ىيرع نيا ريكألا خيشلا قدص دقلو

 مهو ..مهير نيبو نيطايشلا ءالؤه نيي ميججلا عاق ىف ىلايخلا

 .براي اذهب Lalo مكحت فيك ..نوراجي مهتروث ىف

 ..مهبر مهل لوقيف
 متنك اذكه نكلو مكيلع انمكح ام

 ذنم اهلهأ مه نيذلا راذلا Jal مهو ةيادبلا ذنم ميحجلا لهأ مهق
 ىفخي ناك ىنيطلا ندبلاو ىبارتلا لكيهلا نكلو ..اودجو نأ

 بصانملا هذه ىف اورتتساو ءايزألا هذه ىف اوركنت دقو

 .قئازلا بذاكلا بوثلا اذه مهنع طقسأو جرهبلا

 Lili نأ لبق انيديأب فيزلا اذه انسفنأ نع طقسُن ىتمق
 .ةلجخملا ةيرعتلا هذه انيرعيف توملا

 انتغل ىلإو انمالسإ ىلإو انتبورع ىلإو انتيرصم ىلإ دوعت ىتم
 .انلصأ ىلإو

 ..اندارقناو انزيمت ىلإو انقئاقح ىلإو انسوقن ىلإ انقيرط
 .انتيصوصخو

 ةاجنلا ةيادب ىه سفنلا ىلإ ةدوعلا نإ
 .هللا ةقرعمل قيرطلا ةيادبو فراعملا مآ ىه سفنلا ةفرعمو
 كتيب ad حلصت نل «ريوسلا» تنبلاو
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 وأ ..طئاحلل نولم قروك وآ ..روكيد ةعطقك حلصت دق اهنإ

 .ةليل ةجرفل مليف of ..ناقيلوسلا نم ةيمدك
 تدقق ..اهسفن تدقف LY ..رمع ةلحرل حلصت نل اهنكلو

 .اهتيصوصخ
 liz Lala parol يصنع هللا gala io e Tous لكو

 ..ةملوعلل ةلباق ريغو راركتلل ةلباق ريغو ةيصوصخلا ةديدشو
 عملت ىهو ..اهتيصوصخو اهرس ىف ليثم اهل سيل تاذ ىهف
 بذت ملو ةيصوصخلا هذه ىلع تظفاح املك ةرهوجلاك قلأتتو

 :اعاشم pel علو ملوعتت علو
 تظفاحو نابوذلا ىلع تصعتسا ىتلا ىه ةميظعلا سوفنلاو

 .اهيف ةصاخلا ةيهلإلا ةمصبلا ىلع
 .تالالض نم انتفاحص جورت ام رثكأ امو
 ادج ةبذهم ةملك ىهو «ةملوعلا» ىه تالالضلا كلت ىلوأو

 ىق نابوذلاو ةيصوصخلاو ةيوهلا نادقفو ةكرمألاو ةيعبتلل
 .ةيملاعلا ةيمالهلا

 .هللا الإ هلإ ال لوق نم ايندلا ىف لمجأ سيلو
 جيسن اضيأ تنأف ..كلثم دحأ الو ..اهتظحل كل لوقي هللا نإف

 .كتقلخ اذكهو ..كدحو

 هزيمت «ةيدحأ» هيف انم دحاو لكو ..دحأ لثم دحأ الف ..معن

 هقلخ ىذلا دحألا نم اميركتو افيرشت

 مههوجو اودققو مهسوقن اودقف نمل الإ ةيلثملا ثدحت الو

 .مهتيصوصخ نع أولضو
 نم ةرابع لوأ ىلتنو ىتوملا باتك نم ةحفص of ىلإ دعنلف
 الإ هلإ Y هلالج لج دحألا دحاولا هللا هنإ ..سيردإ ىينلا فحص
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 .ءیش هلثمك سيل ..ليثملاو هيبشلا ىلع ىلاعت وه
 ىه ..نينسلا فالآ ذنم ددرتت ىتلا ..ةيوامسلا ةمينرتلا هذه

as 

 اهب انركذيل الإ رصم مالسإلا لخد ام
 Ll فورحو انخيرات ةظفحمو اننصح ىه ةيبرعلا انتغلو

 Urin ug انحمالم طيرفت اهيف طيرفتلاو انحمالمو انهجو ىهو

 .انتيوهو انبسنو
 ىلإ عومجملا ىق ةيبرعلا ةغللا تاجردب تلزن ىتلا تارارقلاو

 لزنن نأ ..سيياقملا لكب ةميرج تناك ..ةيزيلجنالا تاجرد ىوتسم

 !!انتداراب ةيناثلا ةغللا ىوتسم ىلإ انتغلب

 ىف بجاو ةيبرعلا ةغللا ميلعتب ضوهنلاو ..رمآلا اذه حالصإو

 نم انلصي امف ..ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ىسرك ىلع سلاجلا ةبقر
 ةفللا هذه ىوتسم روهدت ىلع لدي ءاطخألا ةئيلم ءاهلب تاياطخ

 ىجهتي نويزفيلتلا ىف تارشنلا وعيذمو ..رطخلاب رذنث ةجرد ىلإ

 .تاملكلا مهضعب

 وه هللاو ..ةيهلإ ةعنص ىه ةفخو ةلفغ ىف اهلدابتن ىتلا ةغللاو

 .اهلك ءامسأآلا pul ale ىذلا وهف ..مدآل هتاذب اهملع ىذلا

 نمو ..عيقرلا فرشلا اذه ىف هللا ةقيلخ وه ةيبرعلا ملعمو
 !؟فرشلا اذه لثمب ملحي

 راذنإلا سرج قدنو

 Wa توملا ةياود ءارو اذام
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 ىتلا ةيلزألا ةلئسألا نم تارشع

 تاباجإ نود ناهذألا ىلع حلت تلازام
 °1 ريقلا بادع وه ام لثم .. ةيفاش

 یه امو .. ؟ ريسم Al ريخم ناسنالا لهو

 ناك اذإو ..15 ةيناسنالا سمنلا ةقيقح

 فوس امو سمنلا ةفميقح فرعي هللا

dlaنكمي لهو ..١؟ اهب دمعي اذاملف  

 ىلإ حلاص ناسنإ نم ريغي نأ عمتجملل
 نيب قرشضلا وه امو ..!؟ مرجم ناسنإ
 امو !؟ ثعبلا دعب باذعلاو ربشلا باذع

 wT راثلاو ةتجلا Soa ةايحلا ةروص ىه
 عاطتسا .. ةصيوعو ةيلزأ ةلثسأ

 of on اده ىف دومحم ىمطصم .د

 داشو ةمساح تاباجإ اهيلع بيجي

 Hohl ام لالخ نم اهلكو
 .هدحو ميركلا

 تاهينج ل نمثلا
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