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 ال تاجرد ملعلاو #

Satie AS 
 نذإ ذخأت ملو ةزغ ةرايز ىف اهتبغر ناتسکاب ةسيئر ىتوي ريظن ىب

ETUI ار املا هشت سا یو ER EST EN 
A ةاود ناكو, ةهاخلا كيو ES, 

 لاذامو  doیه ةيبرع ضرأ لكف « نالوجلا نع لزانتلل اضفار نيبار

 يطعي نأ لبق تکاب نأ ديزي ليكاربتإ نکو ةطحل رخآ لإ ازا :
 هيف دوهيلل .. ىدوهي وتیج ىميهاربإلا مرحلا نم اولعج دق مهو

 انل ءايبتألا ابا ميهاربإ نأ ىلإ رابتعا ريا هيلا باسل ناثلثلا

  PETEنآو » مهقوسقحل الو نيملسملل رابتعا ل

 هللا دنع راتخلا سنجلا مهف مهدحو مهل ولعلا .

 مرح یهو مهتويع داوس فو ءامسلا ق مهدنع ةيتويهصلاو

 | لعتشملا دقلا ۷



  ce faتاجرد 28

PS 3 EEE 

 اولصاتسيل هفلخ مهتينايز اوقلطأ ءوسب ملق اهلاط اذإ ل
 . هتفآش

 il la نوف همك اشو ,ced es الاعمال اما
 تيتكو زئاوجلا هيلع ترمهناو رشنلا رود باوبأ هل اوحتف دتعم اهيلع

pioعفو و ةت  ia 

 مالسإلا نم فقوملا اذه ف ايوروأو اكيرمأو ليئارسإلو
 ىدشر ناملسو ) دحاو لجرو ةدحاو ةهبجو ةدحاو ةيجيتارتسا

 . ( نالاثم هميلست نيرسنو

 ف ملعلا نولثمي مهنآ cull نيقي نع مهفقاوم ف نورد صي مهو
 .. قلختلاو ةيعجرلاو لهجلا نولمی نيملسملا ناو .. رصعلا اذه
 . ( مهنوقفاوي ليلذلا مهلاح ف نوملسل او)

 مولعف .. ةقيقحلا لك :Js Hala لاحلا رهاظ ىه اذه ناك اذإو
 برقلا اهيف انقبس ىتلا تاينورتكلالاو ةرذلاو ءايرهكلاو ءايميكلا
 . ايندلا رومآ نم رهاظلا مولع ىه امنإو .. ملعلا لك تسيل

 . مهنأش نم انوهم « مهي ارخاس انبر مهنع لاق دقو

 مه ةرخآلا نع مهو ايندلا ةايحلا نم ارهاظ نوملعي »
 . ( مورلا-۷) «نولقاغ

 . هللا دنع نونكملا ميظعلا ملعلا ىف ائيش ىواسي ال رهاظلا مهملعف
 فرش وهز Al ملعلا هدنعو ةرخكلا ملع هدنع یذلا قحلا ملسل او

 دق ملسملا اذه .. ( قالطالا هجو ىلع مولعم قرشآ ىه هللاف ) مولعلا
 لبقآ دق ملسملا اذه .. هب درفتا یذلا ملعلا فرش یستو هرادقم لهج
 هللا هصخ یتلا ةعيفرلا ةجردلا نع لفغ GY بناج لک نم لذلا هيلع

  Aلعتشملا دفلا 9



a تجرد ملعلاو m 

 فرشال لماحلا هستفصيو , ةريصب ىلع هللا ىلإ ىعادلا هتفصب اهب

 | . شاپ ملعلا ..مولعلا
 لس هشت خب ا

 ناك امف .. عيقرلا ملعلا اذهو ةريصب ىلع ةوعدلا هذه ىف الا رشیلا

 ىف ارببخ الو تاینورتکلالاو ةرذلا Ule الو ایمیکلا ىف املاع دمحم

 . ءالؤه لک ملعي ال ام هللا نم ملعي ناك امنإو .. خیراوصلا

ae, gets, 
 مولعب ملسلا رهبتی نأ حصي الو .. ةلاسرلا فرش لماحو ةيارلا لماح

  are Banane euل ري فلا ل

 ايودوأو اكيرمأ ف رابك ةذتاسأ مهو ةقشم الب اهيف اوقوفتو اهوزاح

E E مهو 
 . الاتم اهدعیآو اهقشأو مولعلا لك ةورذ وه للاب ملجلا نكلو ..

  gayهتصاخو هلهال الإ هرارسآب حویی ال ميطع فیزش ملع .
 تام  el Laنع افت هفت

 ايلا سر عقر هلق ف عدوما ملعلا ىلإ نطف سو هتلاسر نع

an . هلاح فلتخالو 

 : ناويخلا برب ملاعؤ ناويحلاب ملاع نيب ناتشو

 . مهأ ملع كاذو < , ماه ملع اذه.

 دايس مله كلذو# ىتود ملع اذه

A mara io 



 8 تاجرد ae ل

ee eer sy 

etna ee 

 ممذلا ىرتشاو انفاتكأ ىلع ليئارسإ عضو ىذلا ماظنلا كلذ .. ديدجلا
 عفترا نم لك ىلع تابهلاو زئاوجلا رثنو ءاسؤرلاو كولملاو لودلاو

ba 

 ةورذ هسفتوهو باهرالاب ددني ىذلا بيجعلا ماظنلا كلذ

 . ناسنالا au تبع مظنلا SST یهو عيمجلا ىلع ناسنالا قوقح

 ري ع < its ito jae شف

 سنج نم ةيمتهج ةحلسأو هسنج نم ددج ةربايج هيلع طلس دقل

 اهلعجو لود ىديأ Y نيمرجم یدیآ ل اهرشن ةرملا هذه .. . عنصی ام"
 نأ ديري هنأكو .. هيف مكحتلاو هراصح ليحتسي ارشتنم ا,شتنم احكاس ابعر

 ..اتاودعو ابعر لاحتنا هب نورختفت ىذلا مکملع وه اذم ۰ . مهل لوقی

 a لعتشل | دغلا 9 ۰
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 de Ves اس ناس اود ایا
AR: 

id ados SE reg 
 ةملك ىتغم ىلإو »  » aleیهلالا سوماقلا ىف .

 ىلإ جوجأمو جوجأي رشيهءارو زجح ىذلا دسلا ماقأ نينرقلا اذ نإ
dsسا كلذ كتف  an ey aعدلا  

(leeعمم دنع لااا ديعلاو  Se 
 فرصتي ناكو یهلا ملعب لیقتسلا ىري ناك ( فهكلا ةروس ف)
 . اروهبم ىسوم ىبنلا همامآ فقو ناطلسب

 لا ايست كام نسیقلب شرع لقف LSI نم ملغ ate عدلا
 ناکو .. سنالا مولعو نجلا مولع كلذب قبسف ine ةفرط ىف نامیلس
 . تاعاس ىف شرعلاب اوتأي نأ نجلا ةدرم هعيطتسي ام ىصقأ

SAL ةا ةا li 
 اميشوريه ىلع اهيقلت ةيرذ ةلبنق ةعانصل ءاملعلا نم ةبيتكو نيرايطلا

 ىلع اهروفل ةحيصلا تضقف ةحيصلاب ليربج رمأ لاو .. یکازاجانو
Be A ee re 

 تاومسلا ناينب اهل مدهني ليفارسإ نم روص ةخفن ةرخآلاو ايندلا
 ةردقلا مولع نم اهلك هذهو .. ضرألاو .

 اعمل A میخ اسد
 . ةيهلإ مولع هذه لكو .. لاح ىلإ لاح نم ايندلا هب اولقن ىهلإ یحو نم

 انيوهت امئاد لوقی مسهمولعو ایندلا ةربا بج نع انبر ملكتي امنیحو

 : مهنآشل

 Y 8 لعتشملا دخلا |



 الا تاجرد ملعلاو 8

Hii IDES OA 

 ٠ (مجنلا-٣ ۱ « ملخلا نم مهما

 = هرثأ ةيدودحمو ملعلا كلذ 4 هی دو دحم ىلإ ةراشإ

dL, ER ee eeوه  delفرشأو  

 a epg وه , نآسقلا هب ءاج ىذلا ديحوتلا
 + . ةيهولألا فرشل قك

ee re 
 هناوه ف ملسملا نع باغ رمأ وهو . . ملسملل هللا هدارأ ىذلا ىلاعلا ماقملا

 اذه نأ هنع باغ .. برغلا نم هيتأي ام لك ىلإ هعلطتو هراهبناو هلذو
 ىف تارابع درجم سيلو ةقلطملا ةوقلا ملع وه هيلع نمتؤا ىذلا ملعلا

 رشبلا ىوقآ وه لماکلا اب فراعلا ناو . . ءارفص بتك .

 Ea وأ ضرألا هب تعطقوأ لابجلا هب تريس انآرق نأ ولو »
 ( دعرلا - ۳۱ ) «اعيمج رمألا هلل لب ىتوملا

 عطقت وأ لابجلا ریست نأ نآرقلا نم تاملكلل نکمآوسل هنأ ىأ ٠
 كلذ نم یوقآ لاب لصاولا ناف ٠. ىتوملا فراعلا اهب ملكي وآ ضرالا
 . اعيمج رمالا هل هللاو .. هللا ىلإ لكلا برقأ هنأل

 ىرفنلا نسحلا نب رابجلا دبع نب دمحم لماكلا فراعلل انير لوقي
 : تابطاخملاو فقاوملا هباتك ف

 كو تايد وعول ق ءیش ES ینیلت تنأ .. ینم تنا »

 نم ىوقأ تناق .. كماقم تمزلو كماقم تفرع اذإ كيلع ردقی غیشال
 ا رانلاو ةنجلا نم یوقآ ءامسلاو ضرألا
 . هرخآو ايند ىف ادب ام لک نم ىوقأ . . ءامسألاو

mw لعتشملا دغلا YY 
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 Pict لك etc . ىب تققحت كرسب تققحت اذإ |

 | . « انآ وه ىذلا انآ .. ءىش لك تيدبأ

 اهباوبآ حتفت : ال ىتلا ىمظعلا ةوقلا بحاص ميظعلا ملعلا ىه اذهو
 ange فراعل الإ

E A A AA 
 مهسقنأ اوسن دقو رتويبموكلا اهمسا ةبعل مامآ لافطالاک نيروهبم
 ىلع مهباعل لاسو مهتلاسر اوسنو مهماقم اوسنو مهمولع اوسنو

  Lsنوبوجحم .. ۱

 .ةلماك طاطا سما وکو

 فراعلا كلذ نأو « مودي نل طاطحنالا كلذ of هللا دعو ف نكلو :

 رابتعا در نوكيلو ضرألا ف هللا ةجح نوكيل ىتأي فوس ميظعلا

 عیفرلا هماقمو ديحوتللو .. هتاملكو نارقلل

 ( فارعألا_ (OV « نیتسحطا نم بيرق هللا ةمحر نإ «

 ةالصلا هيلع ادمحم تتاك نيملاعلا ىلإ ةادهملا ىلوألا ةمحرلاو. .
 ةمئادلا ةمحربلا وه ىدمحملا رونلا حبصآ هتوم دعبو .. مالسلاو
 | | . نسحم لك نم ةبيرقلا

 da o Wa ى sa قلا وقار |

 :at . رشب هيلع ىوقي الو لابجلا

 ةيدمحملا ةثارولل لهؤملا فراعلا كلذ رهظي ىتح ةمايقلا موقت الو ..
 ةردلاو .. AR وه ها

 را س لعتشملا دخلا ا»



aال تاجرد هو  

 as مامأ لءاضتت ىذلا ديحوتلا ملع اهمسا ىتلا .. ةميتيلا
 PP ا ا ee یتلا مولعلا
 ' .! پرقآ تالاهجلا ىلإ یهو اهي اضعب مهضعب دبعتسیو

 ای a هدو ١ يضم وكدا

 . هتاماركي دعسنو

AS Al فس 
* a 

 ss نيف tle نيالا روف nl بتاکلا
 ,ls كلذ عم هنکلو ةيمالسإلا تاعامجلا نم الو ناكيتافلا نم الو

 all AL ةفاككلا (aan عه امامت

 جنوه نم اماهدزاو ةقاثك رثکآ دلب دجوي ال هنإ : سبروف لوقيو
 اهب سيلق « جنوک جنوه نم ةيعيبطلا دراوملا ف ارقف شکآ الو جتوك
 .. برشلا هایم ىتح ءیش لک یرتشت یهو لورتي الو محف الو ديدح

 ERE هك مالا TO كلذ عمو

 . ةيجشومت طاشنلا ف درفلا ةيرحو

 طر ا Re ا

 :. لخدلا تالدعم ىف ةورذو ةيمنتلا ف ةورذ كلذ

 نإ : لوقيف دالبلا فلخت ق ةيقيقحلا ةلعلا ىلع هدي سبروف عضيو
 Ly Sho اهتكلو .. ةيتاكسلا اهتقاثكب ةيوكنم تسيل ةيمانلا دالبلا

 ع لعتشملا دغلا 855



mالا تاجرد ملعلاو  

Hs Sata LO EDEN ERLERNEN RETURN 

 وه ام وأ .. ةكرح لك لطعتو قوعت ىتلا ةيطارقوريبلا اهتاموكحي

 یمنلا لقتعت ىتلا ةيروتاتكدلاو.ةيشافلا اهتاموكح .. كلذ نم أوسأ

 هتباصعو مكاحلا بيج ف ءىش لك بصيل .. لالا ةلويسو ةكرحلاو
 . قرطلا عاطقو صوصللا نم

 الو دراوملا باسح ف لخدت ةيناكسلا ةفاثكلا نأ سيروف دكؤيو
 دجوت الو .. ناسنإلا نم نمثآ دجوي الف .. دقافلا باسح ىف لخدت

ey erل  

 . راکتبالاو

 ىقيقحلا مجنملا ob فيضأو .. BUS ف ةئام سيروف عم قفتا انآو

 یه ةيمانلا دالبلا ةبكن نأو .. ميلعتلاو ةيتاكسلا ةفاثكلا وه ةيمنتلل

 .. مكحلا ةثراكو ميلعتلا ةثراك امه .. ةدحاو ةثراك ال ناتريبك ناتخراک

 لهجو رقف ىلإ اهليوحتو ةيناكسلا ةفاثكلا نحط ىلإ ناتثراكلا ىدؤتو
 . فلختو

 ةيرشجحلا تاعمتجملاك تحبصآ مويلا ةيماتلا دالبلا نأ ىرأو

 ىلاتلابو .. اهلسن نم راثكالا وه ديحولا ىعيبطلا اهعاقد .. ةقيعضلا

 ىلع انلمعو .. ءاقبلل ديحولا اهحالس ىلع انيضق اهلسن Lissa اذإ

 . دوجولا نم ةلكشملا باحصأو ةلكشملا كلذب اتلضاتس ًاتساو .. اهضارقنا

 ةينغلا دالبلا قاوسآ ضرقنت قوس ةيمانلا دالبلا نها باو

 سيل داصتقالاو .. دحاو براق ىف شيعن نحنف .. لكلا ىناعي فوسو

 . . هطشن قوسو نوكلهتسمو نوجتنم وه ,Lal نيجتنم درجم

 ديدحت ةقيرط ريغ امامت ةديدج ةقيرطب ريكفتلا ىغبني اذهلو
 اذه نع فكلاو .. ليقتسملا لكاشمل ديحو لحک قارزجلا لسنلا

 ةدايز وه دیحولا اهببس Gly ناسنالا لكاشمل جناسلا صيخلتلا

Ya mara loli 



 حو ودا

 ةيرشبلا نادعألا ؛ هذه نم .٠ مهألا لاؤسلا ۳ ,easly . .هددع

GS,نم تکاب وآ دحاو بزحبو ةفسلف ىأبو جهنم ىأبو اهمکحی  
 درجم تسيل ةيطارقومیدلاو .. ةيطار قومیدلا رود ىتأي انهو .. بزح
 هبابش ددجی نأ fe هتردقو ماظنلا ةنورم ىدم یه امنإو ىأر ةيرح
 مکاحلل اريسأ عقي الو هدوقت یتلا ةسايسلا ريغيو هماکح مقطآ ريغيو
 .. ةوق زکارم ىلإ اهئاقب لوطب لوحتت یتلا ةدحاولا هوجولاو « دحاولا
 ةيطارقوريبلا عم لماعتن ol, ee ماظنلا كلذ عيطتسي ىدم أ ىلإ و
 ومن لكل ةلتاقلاو ةكرح لكل ةلتاقلا

 AS RE بيسو وس قب كانك نإ

 .ةفاثكلاو .. ةيناكسلا ةفاثكلا وبه اهلوآ سيلو ةداس اياهرجآو
 اهيديأ روحي نأ عيطتسي ىذلا مكاحلا ىدي نيبةكريو ةمعن ةيناكسلا
 ىذلا مكاحلا یدی نيب ةثراكو ةمقن یهو ..لمعلل اههجويو اهلوقعو
 .. نيتورلا ةنازنز ق اهنجسيو ةيطارقوريبلا تاقوعملاب اهيديأ لشي

 روش لک نم یاهلا حوتمو نا ةر ا عانت نإ
 . مهدادعتو ناكسلا لبق لوألا لوئسملا

alیوم لك تايريدم ةدغ نم قلاتي نادوسلا لثم اعساش ادلب :  
 نوليلق ناکسو .. ةيفارخ دراومو.ركب تاباغو .. اسنرف مجحب اهيف
 ` !؟اريقف نوكي اذاملو .. اريقف نوكي فيك .. ةليئض ةيناكس ةفاثكو

 تانحاشملا كلث لثمل لدغملا”نم لقأ ناكسلاو .. ةئيرب دراوملا نإ
 ىلع طقاستت یتلا رامثلاو ضرألا ةبوصخو راطمألاو .. ةعساشلا
 یتای قولا نانغیفلاو میظعلا لينلاو ,اهلكأي نم دجت Y ةمباغلا ضرآ
 3 .. دودح الب pally ..هدعوم ىف

 ٠ مكحلا ىه دلبلا اذنه سأر ىلع ةقلعم ةدحاو ةمهت الإ دجوت ال ..

 !؟ همکحی جهنم ىأيو همكحي قيكو همكحي نم : 1

INEA AO MCU هدر ور 

  Yلعتشل ا:دفلا 2



a ۶ تاجرد ملعلاو a 

0%, 

 لتاقتيو مدلا هيف ليسي دلب نم ;AST ةلود نم رثكأ ايقيرفإ قو

 ةسئايلا بوعشلا سرتفي نديإو ىسنج لالجنا وآ هءالمع كرتو
 ۱ . ءانفلاب اهددهیو

 نإ لب .. ةلداعملا ف اهل دوجو الو ةدراو ريق ةيناکسلا ةفاثكلاو

 ضارقتالا ىلإ .. ی ll لا

 . ءانفلاو

 ما

 : هموقل مالسلا هيلع حون لوقی
 ارارذم مکیلع ءامسلا لسري e ارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسنا »

 < اداهنآ مکل لعجیو تانج مكل لعجیو نيتبو لاومأب مکددمیو

 رمهنتس یا قازرالا حاتفم وه رافغتسالا نإ لوقی وهف . انرصع

 :انبر لوقی نآرقلا نم رخآ ناکم فو

 نم تاكرب مهیلعانحتفل اوقتاو اونمآ ىرقلا له نأ ولو »

 » ضرألاو ءامسلا

 وه SGM حاتفم نأ دكؤيل ةرشابم هللا نم مالكلا ىتاي ةرملا هذهو

 . ىوقتلا

Wa dec hh 



  = uتاجرد ۱5

nenرو هم  neی نخ  

 ةرهمجلا طسو فقو لضانالا رمتؤملا ءاضعأ دحأ نأ وساو

 لك كحضل .. رافغتسالا ىه .. تاوقألا ةلكشمل ىلعفلا لحلاو قازرألا

 ! راقفتسالاب ةيناكسلا

 ملا كلذ نم يو .N a ةع كلو
ae 

 هدحو یهو هقلاخ وه نوکلا اذه قذارف . . ىندللا ىهلإلا ملعلا .. اتيش

 ا سس ار و eer كوفر

 بيترتب وه ةيناكنسلا ةلكشملا لح نأ ىف ةرسعش ديق كشأ Y انأو

 .. الوأ ناميإلاو .. ديشر مكحو لمعو ملعو ناميإ : ةيولوألاو ةيمهألا

 اهلوح فلتخيو hall ف تاحفصلا سوؤر لتحتو رمتؤملا ةقورأ ن

 eek ا لا
ol1 ا ا  

 .. دارفأ

 . .. تاجرد ملعلاو

 مل وهو .. برغلل هلوقي نأ مالسإلا عيطتسُي ىذلا ديدجلا كانهو
 .. دعب هلقب

AA a VA 
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alريخ  

 ةيمانلا لودلا ىلع نأو « رالود رايلم ۱۷ غلبي ناكسلا ضفخل ىملاعلا

 اوكحض ىتلا ةيمنتلا ىلع دحاو رالود اهنم ققني الو لسنلا ضيفخت

 .رمتؤملا ةيادب ف انيلع اهب
 لوقيف .. ةمدعم ةريقف لود نم غلبملا اذه ةيابج متت فيك امأ

 تاينازيم نم غلابملا كلت مصخت نأ ةيمان ةلود لك ىلع نإ :ريخلا

 . ىلودلا كنبلا سيئرل

 ةناسرت مامأ اهحيلست ضفخ رصم نم بلطُي فيك : .. لاؤسلاو

 اكيرمأ نم قفدتي لازام قوفتم ىبرح داتع مامأو ةيليئارس| ةيوون
 !!! ؟ .. باسح الب لیئارس| ىلع

 !؟ مالكلا اذه ىلع انتموكح عقوتس لهو

 !!! ؟ .. ( انيلع ) ةدحتملا ممألا ةييقح ىف دعب اذامو

 ؟؟ .. تارايلملا كلت نم هعفدتس ىذلا انييصت امو

 YA 18 لعتشملا دغلا ا









 اا ةيفلا ىديألا #* ٠

 SUN ءارو ىرجلا ىف مويلا ملاعلا عستك يتلا ةديادجلا ةعرصلا
 الو تاعلطتلا هذهل دودح الو .. لييس ىأب ةوقلا بايتسأو ةداملاو

 ..اشطع تددزا هتم تيرش املك .. حلاملا ءاملاك ىهنق .. اهعايشإل دودح

 ظقوي نالعإ وه كعلاطي ام لوأف نويزفيلتلل ةفدص كدي تدتما اذإو

 قوس نم هيرتشت ام JS كل فلغي ىهو اهيلإ جاتحت ال ءايشأل كتيهش :

 موثلاب انبج كل عنصي وهو .. تاهینجب كل هعيبيل شورقب راضخلا
Jalةمرطسيلاب اتبجو باتنهع الان انبچو  tiesعاتعتلاب  

 .. ضارمالاو عاجوالا لك نم كيفشت اهنآ ىعدي تانيماتيفلاب انبجو
 نرفلا كدنع ناك اذإو .. نرقلا ىف اهب ىقلتل ةزهاج ةخبطلا كل دعيو
 هنأ كل لوقي فيووركيملا وأ لورتتوك تومیرلاب رخآ نرفب كارغآ
 ةينذعملا هايملا كدنع تناك اذإو ! ق قئاقد سمخ ىف ةخيطلا ىهنيس

A PEA AAناك  ea 
 ر عاما فارغا فدعا

 ۲۳ ۾ لعتشخ دخلا |
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ANT AAN AAA ONO 

 لك نم.ءارغإ دشا ةيبض ةليمج هاتف تايزقملا "كلت all ay یالاو |
 ف اهارت ال ةراهمو ةيفرحي ةراثإلا نونف لوازتو زملتو زمغت قيس ام
 ةلاسح یه كسفن ق تاعلطتلا كلت لک كيرحت دعب ةجیتنلاو .. كنجوز
 .. ةميمد كتجوز یرتو Land كتيب یرت e كيلع لنت باكتكا
 ءیشب كل ىتأي نل كنبلا ف كلمت ام لکو كبيج ىف ام لک نأ فشتکتو
 ER ا خو رج فرو SEN هلاك نمر كتي

 ديص IS كلاقع نم عمطلا كقلطأ طاشت بحاص تتنك اذإف .. مهلا

At ra 
ee eeكادي تکرحتو  ja pulهلولص ام لک . 

 A همسا یذلا دحاولا هلالا ةدايعو لالا سأر ةكرحو قوسلا
he O ee 

 . ىلعو ارتلجنإو a لود فلاتت یتلا رابکلا ةعبسلا ةعومجم
 و یتلا یهو ریبکلا SYN رگتمت یتلا لودبلا یهو اکیرمآ اهسآر
 ola ةنايدو ؛ ءارشلاو پلاکتلاو عوجلا خانمو تارورضلاو تاجاحلا

 جاتنإلا نوكي نأ مهي ال« جاتنإلا نم ديزملاو جاتنإلاو لمعلا ىه لودلا

 تاعقرفملاو ةريخذلاو حالسلا ةراجت ةرمدملا تاراجتلا كلت ةمق ىلعو

 برخمو راض ةيودألا رشكأو ةيودألا ةراجتو تاردخملا ةراجتو

 .. ساملاو بهذلاو روطعلاو جايكملا تاودآو تاضوملا ةراجتو ةحصلل

 .ةريقفلا ةيمانلا.لودلاو ئربكلا لودبلا هذه نيب طيسولا ىبارملا امأ
 قو ...صضورقلا دئاوف ةروتافو ىلودل ا كنيلاو دقنلا قودنص وهف

 8 لعتشملا دغلا 9 ۶



 # ةيفخلا ىديألا 9

 ةيداصتقالا ةيتبلا ريمدتب ىربكلا لودلا تماق ميدقلا رامعتسالا
 cl¿ نامعحتسالا قو + اهن a لا ةريققلا لول
 ةضرقملاو ةنئادلا لودلا یه تحبصأو ريبكلا جاتنإلاب درقنت تحبصآ
 عيضرلا جايتحا اهيلإ جاتحت تحبصأ ىتلا ةريقفلا لودلا ةعومجمل
 ومن مدع ىف لوألا ببسلا یهو . ادبأ ماطفلا نس غلبي نلو مل ىذسلا
 : هلقع Wales قو طلا اذه

 Use ةعرس ةدايز نأ نم ىربكل ! لودلا هيعدت ام احيحص سيلو
 متت ةدايزلا هذهف . زوعلاو رققلاو ةلاطبلا ةلكشم لحت قوس جاتنالا
 طقضلا درجمب .. ةلماع wi نودیو automation لاو ةنكيملاب نآلا

 ةلجعلا هذه ىف اناكم ةرجاهملا ةلامعلا دجت نل اذهلو .. رارزأ ىلغ
 تومت قوس ةيمانلا لودلا ىف ةديدجلا لايجألاو .. ةيمنهجلا ةيجاتنإلا
 . ! موي لک افلآ نوعیرآ عوجلاب نآلا مهتم تومي لب .. عوجلا نم

 . ملاعلا هچاوت یتلا ةيقيقحلا ةلكشل او ةيقيقحلا ةمزالا یه هذهو

 ف قحلا لک Gal هدنع ناك ىدوراسج هیجور فوسلیقلاو رکقلاو
 هذه نيب كيشو یومد عارصو برح ىلع لبقم ملاعلا نإ : لوقي نأ
 كلك هو lll لالا یوسف ےک یک ا لا فرا
 .. « قوسلا الإ ةلإ ل و ةيمويلا ls llanas ىكلا ةكفلا
 یتلاو ىنعم اهتايحل ديرت ىتلا ةعئاضلا ةنوحطملا ىرخألا Gall نيبو
 ینعمب .. عساولا ىتعملاب ةينيد برح یهو .. ةميق نع اهسفنل ثحبت
 A E elle ماوصر رستم نم رثكأ
 ىدوراج رظن ف ىه ابوروأو اكيرمأ ف ةدوجيوملا ةيحيسملا نال

A EN AA A A 
 . ةيدام اهنم رثكأ اهدوقت ىتلا ةيدوهيلاو .. ةساخنلا

 Yo 8 لعتشملا دخلا 8



 ل ما ىديألا 9

 لاا: ىف قوس اهقلخ ةددعتم اماتصاو ق ةددحتم A ا

CEهءارقفو ىنغ نودادزي فوس ملاعلا دا  

 فوسو ىنعملا مدمنيو ةميقلا مدعنت فوسو «ارقف نودادزي فوس

E, Eire!) el acرس نك نم هرباخلا  

 ..اخورو ادسج هللا هدارأ ىذلا ناشنالل راحتنا وه ىرجي ام نإ
 ىنغملا نم الخ دقو نيطلا ىلع ئذغتي نيطلا نم لاثمت درجم سيلو

 ةظحل اهتيز ءاضآ ىتلا ىوامسلا رونلا ةاكشم هيف تأفطناو ةميقلاو

 . هتکئالم هل دجسأو هحور نم هيف خفن ام

 o ا ها

maeنايدألا لهأو .. نحب راسل لأ ياي تم  

 . ةقاطيلاب

 نيد ىلع ةقيقجلا ف مه قحب نايدألا لهآ : یدناغ لوقي امكو
 هتاولص ف موي لك أرقي ادحوم ىكودنهلا ىدناغ ناك اذهلو .. .دحاو

 وعدی ام یری الو .. lá go باتک Ls امك ةاروتلاو لیجتالاو نآرقلا

 . دحاولا هلإلاب نونمؤي نم لك نيب ةموصخلل

 لب «زفكلا ةلم عم مهبرح ىف نيديحو نوملسلا نوكي نلو
 . اناوعأ قحلا ىلع نودجيس

 5 لعتشملا دخلا 8 ۸



 9 ةيفطا ىديألا 8

“atelyاذه نأ  Aو ا د لذقلا ةو وم:  

 ق ىرجي امو e نادوسلا بونجو ريمشكو ةنسوبلاو ناشيشلا برحو
 عارصلا ناو .. تامدقم یه ايرتيرأ فو ناجيبرذأ فو ىقيرفإلا نرقلا
 مارحلا دجسملا نيب تانايدلا ضرأ ف طسوألا قرشلا ىف انه مسحيس
 .. ةيضقلا سأر آنهف .. رصمو ليلخلاو سدقلاو ىصقألا دجسملاو

 . بارحلا مهروهظ ىلإ هچوتس نيالا نا بعصا ار

 ىمالسإلا لمعلا

 قحلا مالسإلا نآو » مالسإلا هدحو وه هنأ مهنم JS روصتو ةطلسلا

 ele هتأو .. داشرإو ةيادهو حصنو ةيعوت هنآو ۰. هللا هجو الإ یغتبیال

 ١ . لوألا ماقملا ف .. قالخأ مراكمو لمعو

 ف نی هنأ مهدحأ عمس اذإو بصانملا نم نوبرهي لئاوألا نوملسملا

 . هءاقعإ بلطيو هظح ىكيي حار ءاضقلا بصتم

 نيرخآلا ىلع روثي الو اهحلصيل هسفن ىلع روثي ناك Gall ملسملاو
 نم لهتبيو مهل وعدیو نسحأ یه ىتلاب مهوعديو مهجصني لب
 . مهلجأ

aE a O 

 ۲۹۶ 8 لعتشملا دخلا 8



 5 ةيفخلا ىديألا |

 .. patil ام yada ىتح موقب ام a نل هنإ : لا لاق كلذلو |
 خيراتلا رييغت سیلو . اهرييغت بولطملا یه سفنلا نأ كلذ ىنعمو
 . اننوئش نم سيلو هللا ناش نم خيراتلا نأل

saخیلا لک لشق  lp alldنیفرتحل نییمالسألا نم ةطلسلا لإ  

 كابش ىف اوطقس مهنم اوحجن نیذلاو . كالهلا ىلإ مهتاعامجب اودوآو
 ,نایسنو مامإلا هیلأتو صوصنلا ةدايعو درفلا مکحو ةيروتاتكدلا
 رقم اذه لک نم A بوو eee ich ل
 . ! یوقتلا نم پولقلا

 be aT زرفلا يلمع ماتت ضعب ناگ لشفلا اذهو
 ناسك نمو .. ةقيقحلاب املسم ناك نم. رئامضلا زرفو .. تاينلا

: due: 

 ةرمتسم فينصتلا ةداعإ تلازامو .

a ناف روق en, 
 عم اولتاقيل ىراصتلا فوفص نم ريثكلا ىتأيو « ةرفكلاب نوقحتليو
 اینا ىلع نيبلاكتملا نيب ةسدقملا برحلا كلت . مین ناسا

 ةايحلا ف لامجلاو ةميقلاو ینعلا نع نيثحابلاو . ..

 عارصلا اذهل یشیرالاحرسل ةسيفلخ ف ىرجي اسم ضعب كلذو
 ريس ۱ نؤمالا

Se ena. Raed en 

a PA:س لعتشملا  
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HE AEP PS Eهات وب ساب  

 سیلاوکلا ءارو نم
 ثادحألل یفخلا هیجوتلاو ضیرحتلا یرجی سيلاوكلا ءارو نمو

 ةبذاك رابخآ نم هثبت امو نتف نم هریثت ام رهظُي امناو , رهظت Y ديأب
 ۱ = . قفلم ركفو

 هریکفتو ملاعلا ةقاقث نع نآلابكألا رثالا اهل ىتلا اكيرمأ نإ

AS 09اش  
ABCةكبشو  CBSةكبشو  CNNاهتارادإ سلاجم ءاسؤر نأ دجن  : 

 فونراس دیفیدو دلقنزور ىسميجو یلیب ميلوو نيتسدلوج درانويل

 نویزفیلتلا ةطضم یتح ةنياهنصو دوهي مهلك نیاتسجنلس نورآو

 نامسورج سنرول ىدوهيلا ىه اهسيئر IPC ةيموكحلا ةيبعشلا
 SEN وهو سوتكنام كنارق اهسيئر اهل ةبعباتلا ویبازلا ةطحمو
 یدنلوبلا ىدوهيلا اهريدي ةيموكحلا اكيرمأ توص ةعاذإو .. ىدوهي
 نطنشولاو زميات كرويوينلا : ىربكلا فحصلا امأ .. كليو ىلراشت

 ريم نیّجویو جربزولش ةلاع dy سخوآ فلودآ مه اهیاحضاف

 سواهوسین .Sis دوهي مهلكو رثراو نورج یرنهو سيليف تداوو

 .سواهوین لیومص یدوهیلا ىسورلارجاهملا وه اهسسؤمو اهبحاض

 دوهب امهريغو خشودرمو لیوسکانم : : رشنلاو ةفاحصلا كولمو

 ee اضیآ

 . امنیسلا ةعانص ىف ءيشلا سفنو

 ۲۵ 88 لعتشملا دغلا |



Beaten Ya yeh 
  8ةيفنملا ىديألا @

 انك «فيسلا عوف عع لالا لع هوم ىكلا aust تاتكرشو
EE Mi +. Ela ESE eae 

 وأ ىبوروأ سيئر لك دجن رارقلا عنص مقاوم ىف ةمقلا ىلعو

 مهيلغأ نيراشتسملا نم ةناطب هلوح ىسنرف وآ ىزيلجنإ ىأ یکیرمآ
Ue ee sie 

 « كمدخأو ینمدخت » .. ةينوساملا ةقيرط ىلع

 عیمچ ۰ . هذه » عیمچ » ملک نم مکلاب اوذحو .. نارتیم سیئرلا

ETا ی ما  

 .لاملاو

 حيصأ صاخلاو ماعلا لام او صاخلاو ماعلا ىئرلا نأ كلذ ینعمو

 دوهیلا ابطاخم لاق یذلا میظخلا هللا RETA ةينويهص ديأ ىف هرثكأ

Aa, Fe 

TEEN EE a 

 (ءارسإلا ۰۱ ) « اريفش رثكأ مكانلعجو

 الا ناطقا ق p gains كات لشو

 لكو باتك لكو مليف لك ءارو نم قعزي ىذلا ىنويهصلا ريفتلا نإ

 8 لعّتشملا دقلا 8 ۳۰



 # ةيفخلا یدیألا 8

 تاراقلا ف نطاوم لک نذأ ةلبط قرخب داكي نویزفیلت لكو ةعاذإ

paدع اس لا  A 

 .اننامز ف نآلا

Sas ¿Llلع ثا نكلو#  alleوه  ESیهو  ilk 

 . BSN مهل در یذلا وهو مهل دهم

 نينبو لاومأب مكانددمأو مهيلع ةّركلا ,as! Liss مث » ۱

 « اريفت رثكأ مکانلعجو

 .: انبر لوقی مث .. ةنملا یهتنم كلذ قو « مکانلعجو » لوقی

 « اهلف مناسآ نا و مكسفنأل متتسحآ متنسحآ نإ »

 مهیدیآ ىف هللا اهلعج یتلا ةوقلا كلت لک اولمعتساو اوءاسآ دقلو
men 

 . رماتلا

 | : متاخلا ريذنلاب ةريخآلا SLY ىتأتو

 امك دجسملا اولخديلو مكهوجو اؤوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذإف «

 ( ءارسالا- ۷ ) « ارييتت اولع ام اوريتيلو ةرم J gf هولخد

nee. 
 اديعي هتظأ الو .. هملع ىف ..

 دوهيلا عمجت o oa « ةرخآلا » ظفل نآرقلا لمعتسا اذامل امآ

 Yy 8 لعتشملا دخلا 8
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U ine,با روس  eeهرز  OROلا  Aطماع لالا ل  

 LN: EAN ةروسلا سفن ف یرخآ ةرم ةملكلا رركتتو

 دعو ءاج اذإف ضرألا اونكسا ليئارسإ ىنبل هدعب نم اتلقو »

 او

ee 

 ca gadis هتكيشم ىلإ ريجهتلا اذه هللا بسني یرخآ ةرمو

 .. اهريصم ىلإ ةرفانتملا ةيرشبلا ناعطقلا كلت لك دوقي ناك

 : مهدرطو مهرايد نم دوهيلا جارخإ نع ربيخ ةوزغ ىف لقي ملأ

 لوأل مهرايد نم باتكلا لهأ نم اورفک نيذلا جرخآ ىذلا وه »

 ) رشحلا- ۲ ) « شحلا

 درط هنا : ثدح Lan لاقو « وه : ةملکب هسفنل ثدح أم بسنف

 ىرجيس ام نأ ىلإ Gal یهو « رشحلا لوأ » ىتح رمتسيس جارخإو

el eeىف نوكيس  cla iat 
 يلع مهءازج اوقليل داعلا ضرأ ف مهلك دوهيلا هيف رشحيس ىذلا یهو
 . ةرخآلا رشح الإ كلذ دعب سيلو .. اودسفأ ام

 3 ءارسإلا

 رعشي .. هيلقبو هتريصبب اهلمأتيو ةناطقب تايآلا أرقي ىذلاو
 asa ةكاذ تاق... ةكيكسلاو ناتو اتم
 .. مهرايد نم باتكلا لهأ نم اورفک نيذلا جرخأ ىذلا وهف ..ثداوحلا
 ءاج مث ( اهعاستا ىلع ):ضرثلا اونكسا : ةروسلا رخآ ف مهل لاق مث
 نيتبلاو لاومألاب مهدمأ ىذلا وهو .. ممألا میمج نم اتاتشأو افيفل مهب
 . اوءاسأ نإ مهدعوتيو مهرذني ىذلا ىهو .. اريفن رثكأ مهلعجو

 . اندحو انسلو .. هارن ال اتك ناو ةوخإ اي ارييك انل نإ

 8 لعتشملا دخلا © ۴۲
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AA RAا ل ا ا ا  

 .. نيم اعلا بر ةئيشم كلت امناق .. انیلع ملاعلا اوعمج دق اوناک اذإو
 هللا نم دقو .. رايتخا ةيرح نم مهاطعآ امب هنذإي ثدح تدح امو

 مهنع ینغی نلو .. ناودصب مهيديأ اودم اذإ هنايني دهنيو هتاروكيد
 . ائيش هللا نم مهعمج

 . ءىش لك ديلاقم هديب ىذلا هللا هنال كلذ

 مهيلع ملاعلا بلقتي بيرق امعف انيلع ملاعلا اوعمج دق اوناك اذإو
 . مهركمو مهرطخ فشتکی امنيح

 . اوديعاو هلل اودجساق .. للجلا ثدحلا اذهل دعي حرسملاو

 ۳۳ ت لغتشملا دغلا اه
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 ا: ةيكيرمألا ةراضحلا ا '

 ايجولونكتلاو ملعلاو ةرفولاو قوسلا عمتجم وه ىكيرمألا عمتجملا
 As « ضرألا ف تاورثلا نع بيقنتلاو ءاضفل.!.ىلإ دو عضلاو
 تا لارج Ly otal سيدكتو ةرجملا قو ةرذلا فو وهلا قو
 اهرظح عم ةيبوركيملاو ةيواميكلاو ةيوونلا تانايسرتلاو تارئاطلاو
 لظتل اهتاجتنمو اهقاوسأ ىلع ةلظم برضتلو لكلا بهرتل نيرخآلا ىلع

 تكرام بوس ...ءىش لكل اقوبس .. سفانم الب ةديحو ىربك اقوس
da ins ig di paleعتمتسبتلو یرتشتل  gableبراضتاو  

 فزاجتلو رماقتلو

Sasiالب اندنع ناسمنإلا قوقح وه تقولا لوط وقرا  

dasنماقت .. رکست . . برشت .. ءاشت اسم لعفت رح تنآ ..  .. 

le we aو صم كتارايتخ ا لك -  

Ay gana 



 8ا ةيكيرمألا ةراضحلا ع

 تارا اذإ اهجوزتت la تءاش اذإ Lal¿ عم ذوذشلا راتخت نأو

 . دحأ ةيرح ىف لخدتي نأ دحأل سيلو .. ةلوفكم اهقوقحو

 ممتجلا یناعی ةحاتلا ةحابلا ةيسنجلا ةيرحلا هنه نم مغرلابو

 . ةلهسو ةبيرق عابشإلا عاونآ لکو .. ذال

 ةيوحتلا نع GO اذه ROLLE اهل ناکام همش وهو تقلب
 . حماستلاو ةرفولاو

 قئارحلا لاعشإو

a enoراد وا  

 . تالجملاو دئارچلا تاحفص ردصتت

 لكلا .. SS een د كمل قر
saراذي امليك كاده ناكر  de zuال تنأو .. ةنوتجم ةفعاننخم  

 ۱ . اهعم لورهتف ةلورهلا كلت قحالت نأ الإ كلمت

 ..هتعیبطب «یداه Jin لجرآ ةيستلابو یداعلآ صخشلل ةبسنلابو

 nee قاطت ال ةيكيرمألا ةايحلا

val 

 هشت ید ol اس مدال بیر نايت Se مانغا

m لعتشملا دغلا 87 u 



 88 ةيكيرمألا ةراضحلا 8
O Au تا AA teen 

 بسكم ىأ ةذل وأ لمع ىأ ةحلصم ىأ ةفرعم ق اضرعو الوط اهشيعيو

 ةسبك وأ ةقرس وأ ةقفص وأ حماج ىؤه وأ .ةفطاع وأ ةوهش وأ رأث ىأ

 ا . اروفو نآلا .. ةيسيلوب
There is no time to loose .. it is now or never .. 

 . ىرخأ ةرم دوعت نل ىهف .. كتظحل منتغإ

 ..لاوحألا رثكأ ىف ةدراو ريغ ةديعبلا بقاوعلا

 ليمج .: ىرشأ ميدق ملاع نم ةيقب هللاو اهل دوجو ال ةرخآلاو

 ; . ! ىروطسأ

 ف یرجیامب متهت : الو Sy داقتعا ف یرنتال هللا نينعو 5

 Eee سيلوبلاو ..اكيرمأ
 ىتلا تایعمجلاو « لئالق دارفأ الإ اهلخدب ال ةيلاخ اهرتکآ سئانكلاو

 داون وأ تکرام ربوس تالحم gf دجاسم ىلإ بلقنتل اهعیبت اهکلمت

 .. ةيناطيشلا نيبارقلاو .. میجنتلاو .. دسحلاو .. رحسلاو

 : لكم ER نورهظب يذلا نردولا ءایتنالاو :. ةييجعلا تادقتخلاو

 ةجرد ف تاجالث ف یتولا طنحت یتلا تاكرشلاو .. هربغو « نوم»

 اراظتنا .. ةدحاولا ةثجلل رالود فلآ نيسمخ لباقم رفصلا تحت ۰

 . ثثجلا كلت ىلإ ةايحلا دیعیل ةأجف رهظیس یذلا یملعلا فاشتک ال

 اهراتخا یتلا لئادبلا ضعب ىه .. ريثك اهريغو تاضولا كلت

 راظتنا نم الديو اهتامازتلاو اهفيلاكتو ةيحيسلا نم الدب یکیرمالا

 . ةرخالا ةمكحمو یهلالا لدعلا

 نم اضعبو ءودهلا نم اضعب ىكيرمألا فیرلا ىصقأ ىف دجت دقو

Fam لعتشل | دغلا a 



 12 ةيكيرمألا ةرابضتملا |

 لسعب لازام نویزفیلتلا نکلو .. تعاض ىتلا.ةرظفلاو نيدلا اياقب
 ثهاللا اا ةنكاسلا تاعمتجملا كلت ليؤحتل همش يف هلمع
 = . فوهلملا عراستملا

 ..ملاعلا ىلع قوفتلاو قبسلاو ةرفولاو ةيرحلاو ةوقلاو ءارثلا مغرو

 ' . .مومهمو رتوتمو ىيصع وهو ...ديعس ريغ ناسنإ ىكيرمألاق

 سأاكلا ريغ .. .هفرعی ال ءىش... ءیش ةصقني هنأ امئاد رعشي وهو

adsداوجلا ريغو هتبيبح نضج دیغو ا ةقفبصلا ريغو رالودلا  

eenسویا اه ان  Oمر اینا طر  

 .صاصرلا تاقلطو تايساجنلا زیزآو كالا بخصو فتعلا ةلالغ

 AN ل ee 2 ehe . معن |

 نیذلا كتلوآ مه نورساخلا نوبوکنل او .. اهتفاقتو اهمالفأو اهیناغآو

ee tsا  O 

 islas كامالخو

 . طوقس ol to اهنا ةقيقحلاو

 a ةحشرم اهتقلمعب کیم

¿ad | 
 ,ala se طوقسلا اذه ثدحيس فيك الو ىتم فرعن الو

 س لعتشملا دغلا 8 5+



 7 ةبكي ررمألا ةزانضحلا 8 ۰

 لا كلذ y ,اراهنو Mal ضقتی Y یذلا یقبعلا ربماسسلا اذه ةيفلخ فا
 عيمج ف یتبعلا صقرسلاو خارصلاو رمزسلاو ليطلا نم لوسصوملا

¿sal ۱ ۲ زی a 
 ا ۱ . مستو ۱

 مع نر ا eras > اکیزمآ نإ |

 en ملعلا ةريسم ىف اعفنو اياجيإ Ls ردقب .
 . هلك ملاعلا ىلع ةحضاو

 اهمولعل یسباجیالا A نم لمشأو عسوأو ربكأ ئبلسلا اهرشآو
 يللا سال a EAT لع Re ىذللاو قلا

ee er re 
 . ملاعلا عاستا

 رشتنيو HI BY یدعت Las غرسأب یودعلاب بيصي نقلاو
 كف یلخخ A عاطصلاو لاو e عملات

caا ل ل  

 .:ءاود اهيف عفنی ال ةيدزق تایوتسم ىلإ ةايحلا

 نابایلأو ly ايتسآو .. اکیرسمآ لیذ ىف نآلا ابوروآ فسالسلو ٠
 ىتلا هاوفال | نم نییاللا قولآب ةفوتكم یهو لیوط مون دعب بءاثتت
 رثکآو .. ليؤط ید لاب اذ ايش لعفت نأ عیطتست oly لكأت نأ دیرت

 رچروپماهلا نولکایو ىكيرفألا كورلا ىلع نوصقري اهینطاوم
 ٠ ۰ ۰ ةيكيرمألا ةضولا ىلع زنيجلا نوسبليو

 a ةمقللا ةريسأ ىهف طسوالا قرشلا لود امآ

 ..لجاع رثآ اهل نوكي نآ نم نوهآو رقفآ یهو ىلودلا دقنلا قودنصو

 اهددهي عفادملا تحتو راصجلا تحت یهف ةيمالسالا لودلاامأ

EY س لعتشملادغلا 8 ae 



 AS poll ةراضحلا 8

PX) areاهناب او  elas! eا نییوخلا  

 فقوم ف ترصوحو ماهتالا س صفق ف اهلك. تعض دقو ةراضحلا
 . سفنلا نع عافدلا

 پولسآو اهاقیسو مو اهنونفو اهتفاقثب ملاعلا نولت اکیرمآ نإ
 رجرویماهلاو یکاتنکلاو دلانودکالاو ننیجلاو "لوک اکوکلاو .. اهتايح
 ملاعلا لاقطأ ناسل ىلع سوانم Sally كورلاو بوبلا ىقيسومو
 .. ثلاثلا

 تلتحاو et هرم By le . نوتجم

 مهکسمت مغرو ىكيرمأ وه ام لك نم نيينسنرفلا روفت مغر سیراب

 . . . هلیسو لكي قاقثلا ىزغلا اذهل مهتبراحمو مهتیسنرفب
 ةايحلاو ةيكيرمألا ةقيرطلاب لكألاو ةيكيرمألا ةقير طلاب ریکفتلا

 . مویلا ملاع وزغت ةقيقح ةيكيرمالا میقلاب

 نم رشکآ اهتایبلس نکلو .. اهتاسيباجيإ ةيكيرمألا ةراضحللو ٠٠
 ةركف نم اهولخ .. حورلا نم اهولخ تایبلسلا كلت رخأو . .اهتايباجيإ
 ةينيدلا ميقلا MS ةسادقلا
 .ةعيفرلا

os ida,ةيتامجربلا ةيكيرمألا  

 ىصخشلا ءارثلاو ةلجاملا ةدللاو ةيداملا ةحلصملا ga¿ ةعفدنملا

 ميقلاو .. اكيرمأ ق ةروجهم ةيحيسلملا .. ملاعلا ىلع 8 ةرطيسلاو ةوقلاو

 كلتو .. عيمجلا اهل دجسي اكرتشم رتشم انتو تحبصأ ةتحبلا ةيداملا

eeىف مويلا ملاعل اعباط  
 برحلاو ىثنألا لجأ نم عارصلاو ۰ رالودلا لجأ نم لتقلا .. ناكم لك
 . ةسرش 5 ةيئادب ف ديدج نم اهلك تثغب .. GAN Jia لجأ نم

 لار ات هر

  EYلعتشملا دغلا 8
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 سیئرلا هامسآ Las ةيكيرمألا ةيداملاب ةيليثارسإلا ةيدالا

 ةراضعلا sf Judo christian 01۷11820108 لااي شوي قباسلا

 هذه نم ءیرب حیسلاف .. ةطلاضم . یهو ؛ ةنيحيسملا ةيدوهيلا
 الو ءىش لك ىف عباطلا ةيدام ىهف .. اهيف هدوجول رثأ الو ةراضحلا

dan,هيرضإ رسيألا كدخ ىلع كبرض نمف ...ىوقت الو ةبحم الو اهیف  
 بحأو .. اهذخ كراج ةأرما كتبجعأ اذ|و . صاصرلاب هلهأو وه
 حيسملا مهامس نيذلا مه ءالؤهو .. ايندلا ىف ادحأ بحت مل امك كسفن

ee5  

ER RTs REN 

 لقب ملا ميحجلا ىلإ ةايحلا ليحي فوس وهو ءودسع ىهف : . همادعإو

aنق طول  OV). O a Sas = 

 ۱ ( لمنلا

 a . مهعارتخا نم یهو تارا مهباعرا وم باهيإلاف

ls ee ee a gan: 

 اس اه یو نی مهناطوآ باصتغاو

 . ةدیدجلا ةراقلا

 SF 8 لعتشملا دخلا |



en 

 ر فلا تقلا هوا ارم وا قلو

 .یداطا فرتلا وحن ىمعألا عافدتإلا اذه فقوت :فوس اهنأل مهدنع

 ةراضح تسیلو ةوق ةراضح یه ةيكيرمألا  Lasةمحرو . ۱

 ةوق اهنآ .. اهتلکشمو ةيلاحلا ةيدالا ةراضحلا ةمزأ يه كلتو

 1 ne . ريمضلا لتقو حورلا دامخإ باسح ىلع ومتت ةرجاف

 ربكيو شحافلا ىنغلاب یمتیو مدلا ىلع ىذغتي « نينت » ىهو
 .ةدالبلاو ةوسقلاب

 JA مه ملاعلا ىزغتا ىتلا ةيداملا ةنايدلا هذهل ددجلا نورشبملاو

 ' ةة شاشلا رجقنت ىذلا رجنزراوش SULLY لوسرو ینولاتس

 بعلي نا فطألا نومضرسی مو ...سيظ املک لباتقلاو تيماتيدلاب

 en اهتبت:ليللا فصتنم BE 0 eee سورد

 عم زدیالا دو ll لزاوعلا عاونا Bat, er ثدحأ

TS۱ . هابص ىلإ  

 md Llei ةيرقيعو Ja! ce err ةيتامولعملا

 ف ترهظ ةعلس طحأو اوسآ جيورتل . ديدبشلا فسألل .. یعلسلا

 00 ..خيراتلا
 IR TUCH lau قف دادزقل بوعشلا sath on جورت al ككاو

 OL اهتامادختساو ةديدجلا مولعلا كلت نع ةديعب تسيل اكيرمأو

REPORTED meen th ee 

 ۳ لعتشلا دغلا 8 5



  a ur Hiةيكي 81

 . مولعلا كلت نيدن الو .. ,ve اهلهآ مهو مولعلا كلت ةذتاسآ مهق

 د اهمدختست نا نكمي ةوق درجم لصالا YY ةشيرپاهلک مولعلاف
 ۳ . رشلا ىف اهمدختست نأ نکمیو ريخلا

 Migs int سخت phat als نر Sara نحو
 یوتسمب عافترالاو انتفاحصو انتاعانصر انتا عارز دیوجتو انتءافك
 . ءیش لک ىف انئادأ

 لوحتت نآ نکنی رمزلاو لبطلاسب لنت تلا نویزفیلتلا تناشاشو
 یو و ول ici ا

 ۱ يلا
 , actالو ةادألا بنذ سيل  widیه ةكيطخلا ع عارتخالا .

 ىتلا ةيلقعلاو ةادآلا كلت مدختسي یذسلا هيجوتلاو ركفلا ةشيطخ

 ,ةفسلفلاو :RN امنيسلاو ىقيسوملاو نویزفیلتلا اومرح نیذلاو
 ش نع نوربعي اوناك مايك مالسإلا نع نوربعي اونوكي مل نيملسملا نم
 . مهدومجو ىصخشلا مهفوخ

 امناو « ءاوزنالا الو ةلزنغلا الو قوخلا مالسالا Land سیلو
 ْنم ةدافالاو رصعلاب ماحتلالاو یتادصتلاو Ego هتعیبط سکعلا لع
 .. .اهيف عفنلاو ريخلا بناجب ذخآلاو هفراعمو هتاعرتخم

 رنهق نم قیفن نأ لبق ةرغ ىلع انذخا tat فسألل ثدح امو
ala plas gas ail stat 28رامعتسا نم یمالعٍ یرکف وزشو  

 . احالس ىوقأو The عسوأو ةسارش رثكأ ديدج

 انبابش عاقيإ ىف ةيمنهجلا ملعلا ةحلسأ مدختست ةيملع ةيروطاربما
 ديفي ال اميق هرمع دیدبتو هلقع فالتاو هتقو ةعاضإو رسألا ىف

  aلعتشملا نغلا 9 65



 8ا ةيكيرمألا ةراضحلا 8

 EN . نويزفيلتلا ف نوقلمحي مهرامعأ نوضقي انبابشو انلافطأ

sS | 

 . هاري نأ هل نورخآلا

 بلق ف ليئارسإ .ةييوروألا ىربكلا !a sae Beetle دقو

peal ةناسرتلابو تانطوتسملاسبو ل ile 

 . بزعلا لك اهب ددهت ىتلا

 . تاماهتالا انل 35339 تارزبملاو راذعألا اهل قلتخت اكيرمآو

 و لمعلا هل ناهجو امه ليئارسإو اكيرمأو

 yo¿ ف نالثامتم نامأوت امهو

  ER ER TANTE IEةراضحلا ىلع ىمالسإلا رطخلا ودا ,
  2اودع هرابتعاب مالسإلا عم لماعتلا ىلإ لكلا قيسأ اكيرمأ

 ةيليئارسإ كلذ ىف تناكو .. اذيح  BSTليئارسإ نم . .

 برح ف ايسورو « ةنسوبلا برح ف اهوذح ابوروأ تذحو

| ia نع ا طق 
ET نیس BEL ES فج يق كرو حنو 

 رطخلا اذهل یدصتلل اديهمت ليئارسإو ايناتيرومو برغملاو .

 9 لعتشملا دخلا 855



 ل ةيكيرمألا و
oات  

alee oteبد و  

 . مقاولا ق اهل دوجو ال ةبوذكآل نقتم جارخإو

 ؟!! ةراضحلا ددهن نحن

 HS رحت نم

 Eos ايناتيرومو ایسینودناو شدالجنبو ناشیشلاو ةنسوبلا

 هسورحلا رصمو نیوقلا aly ةقراشلاو یبظ وبآو نیرحبلاو
 .نادوسلاو

 ac sa ةراضحلا .. اهددهت ةراضح ىأو

 یصحتو ءىش لک Linke كلمت ةيبوروألاو ةيكيرمألا ةراضحلاو

 ضرألا نمو ةيعانصلا رامقالاب ءاضفلا نم انروصتو انسافتا انيلع
 اهسیساوج نم نيعو ine فلا نمو ءاملا قوف نمو ءاملا تحت نمو

esيقر  eeمادتي ادار  

 . اهنم هيرتشن شن انحالس ىتح بكرنو

 رالودلاو كراملاو ینیلرتسالای .. ی تا نوي ويك اذه

 .. كترفلاو

 !؟.. نم ىلعو ىناوخإ اي رطخلا ىتأي نأ نكمي ةهج ىأ نم

 . ىراصتو نيملسم هللا ىلإ ءارقفلا نحن , ةليحلا ليلقلا فرطلا

 فلتخم فقوم اهل ناك اندالب ىف ةيقرشلا ةيديسملا نأ هلل اركشو

 . ةيكيرمألا ةغبصلاب تنولت ىتلا ةيبوروألا ةيحيسملا نع

 a¥¢ لعتشملا دخلا ©
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 .. ليئارسإل ةمضاع نوكتل سدقلا نع لزانتي مل اندالب ىف ابايلاف |
 تحت . تمادام ةكرابملا سدقلا ىلإ eat نييحيسملا جاجحلا ىلع رظحو
 | . ىليئارسإلا لالتحالا

 1 ۱ . ةيضاملا ةيبيلصلا

 بلق ةدحو امئاد تناك رصم ق ىراصنلاو نيملسملا ةدحوو

 اورکنتو سمألاب نييييلصلا انعم اويراخ دقو « o ds y بلاقو "

 اهيف اوري ملو امشاغ ارامعتسا اهيف اوأرو ةيبوروألا ةيبيلصلا ةوزغلل
 . . ةيناثلا ةيبيلصلا ةوزغلا انعم نوبراحي فوسو .. ةيحيسم

 اهيلغ اطخ ثلا ءايبخألا ضرآ .. ضرألا رطع امهو.دحاو لين اتطاش ٠
 د و فسويو بوقعيو پیعشو میهارباو سيرداو مدآ

aرصم یه هذهق ..  .. 

 ...lala عيقالب ةوق دجم عيصتل ايو م سم رق نأ وك
 .. یکیرمالا توغاطلل ثدح

AN 







 الا اهتياكحو ةيلوصألا ل

 حلطصم اهتقيقح ىف ىه مايألا هذه ةلوادتملا » ةيلوصألا « ةملك

 ةروص ءاطعإو مهسفنأ زييمت فدهب هباحصأ هلمعتسي ىسايس
e dp la lol lots Lsملک  Lisa dal 

 ام لك ىلع فرشلا غابسإل ىضاملا ف نويعويشلا اهلمعتسي ناك
 لب نييمدقت اوناك امو .. مهبهذل ةيروطسأ ةلاه .منبلو هبثولعفي
 ءالؤه Lash Si لثم لابو .. سيياقملا JS نيفلختم نييعجر اوناك
 . ءىش ىأل مهدنع لوصأ ال نيذلا نييلوصألا

ja اراک ےل ا وسو ا ود ee 
 نوقذلا ىلع كحضلاو ءاودضألا فطخيو جيورتلاو ةياعدلا مهفده ناكو

 ; „Sulةماعلا ف .

 نييلوصألاب مهسفنآ نومسيو ةيباهرإلا تايلمعلا نوریدب نیذلاو

6٩ m لعتشملا دغلا 8 



 84 اهتياكحو ةيلوصألا ل

ER a ا cados 

 ..«نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو» :ىه ىه نآرقلا نم
 مکنم ىأر نم : وه ادحاو اتیدحو  [Sisنوفرصب الو ۰ هديب هریغیلف

 ىذلا ىلآلا ناستالا سفنو .. ءیشلا سقن مه .. اذه ريغ نیدلا نم
 بلق یه ةددحم ةيجيتارتسالو دحاو فدهل رابكلا نورمآتملا هعنص

 مده اهتياغ » ىتأت ةلحرمل اديهمت ىضوفلا ثادحإو ةدوجول | مظنلا

: «de ءاضقلاو هتاذ نيدلا 

 Bali ehe dee ناب نيب ةقالع الو

 ملاع الو دحاو هيقف نييباهرإلا ءالؤه نيب سيلف , نهذلا ىلإ ردابتي امك
 لمعي لوصحملا ليلق ةفرعملا دودحم طبحم بابش مهلك امنإو ىقيقح
 . رالودلا نم ةلومع لباقم رجفيو فسنيو لتقيو ةرجالاب

 .. امامت رخآ ءىش ىلوصألا هيقفلاو

 لادج الب نييلوصأ اوناک كلامو لبنح نباو یعفاشلاو ةفينح وبآو

ee 
 نامزلا اذه ىيلوصأب مهسفنآ نومسي

 dla alo bis اف زا

 طلخلا:نم اوديفتسي نأ اودارأ ةنملکلا كلت مادختسا ىف اوركف نيذلا

ee 
Ge 

 نم قرسي هنا لوقي ناك ئذنلا'نيبول نيسرأ فیرشلا صللاو
 فرشلا غبسي نأ دارآ عونلا سفن نم لاجد وه ءارقفلا ىطعيل ءاينغألا

a 
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 ۳ اهتياكحو ةيلوصألا» 0

 olay ملا مسام اه لك lid عرب ی ومد رورو سلا
 ۱ Al¿ الاثم اوتاك .. مالسإلا ;[sts مدلسالا

 ررب ةيافلا ناب تلاق ىتلا ةميدقلا ةيلليفايكيملا نم ةلثمأ اهلكو

ete a sated 

 ren Leis es ضرألا.قرصنو اهئايحإ فدهب ةمالا ردن :
 . ديدج نم

 نوسیعویشلا لوقی ناك امك ليقتسملا لجأ نم رضاحلاب یحضت .
 نارسخ ىلإ لاحلا مهب یهتنا فيك اتيأر دقو « سکرام لراك مهيمعزو
 لويستلا ایسورو ايقاملا ایسورو ) .. اعم ليقتسملاو رضاحلاو.ىضاملا

e (als۱  
 تاودآ مهسقنآ نونظي مهو .. اذه نوفرعي ال نوعودخلا رافصلاو

IE CT 

 | . دش ران ىلإ وان نم جراخ ىهف .. تاهيهو ..
eenراكفألا قو تايجولويديألا ف تاوجف نولغتسي  

 | . نيرظنملا ضعبو نيركفملا ضعب اهعضو ىتلا تايرظنلاو
 نبا GUS تاملكب Bee مهنم فرظتازو بصجتاا یوو

 sles نم ةرقف وآ ؛ . یدودولا یلعالاوبآ اهبتک روطس يأ«
۱ 

 نم.جرخ نکلو لادتعالاو ريونتلا ةاعد نم ةيعاد ناك ًاتبلا نسخو
Gele۱ . : تامتیسلا ىف لباتقلا رجف نمو یشارقنلا لتق نم  

 Bink نا یو كو و ةليحلا مهزوعت نل رشلا ةاعدو .

 ىلع نورثعي فوسو .. . كانه نمو اته نم اهقايبس نم اهنوعطتقي
 2 . مهيصعت اورربيل ثيدح نم ءزج وآ ةيآ نم عطقم

 6 8 لعتشملا دغلا 8



El اهتياكحو A 

EN TEN نا هو a a sao: 
 اتسناضفآ  o A aeرار

 هسفن نع هب غفادی .

 لک » نآرقلاف .. حیحصلا الإ حصي نل هیاهنلا ىف نکلو «  Yلبقی

 هقالخأو مالسلاو ةالصلا هيلع یبنلا ةنس كلذکو ةئزجتلا  Yلصفنت

A نأ حصي Y 

 ..ةحامسلاو ىوقتلاو ةمحزلاو ةدوملاو

 نم اوطقتلي نأ .. ةميدقلا ةبعللا كلت نونقتي رابكلا نيرمآتملا نكلو
 رداصضل Lag عتلا خسملا اده نم اومیقیو مهایاون age Le ءیش لک

Laieباپشلا نيب اهب نوحرسي « ةيلوصألا » هنومسي هتیعب تقلا وه  
 رذعلاو قطنلا . كلذ دعب نوقلتخی فوسو ةفرعملا لیلقلا طبحلا

[gataنيفثتل تاودآ اونركيل یربگ لود مهسقنا  Leiaرويطلاو ..  
 تانیار لاو نیوانعلا امئادو .. Lat كلذکو .. مقت اهلاکشآ ىلع
 تایرحلاو ةيمدقتلاو ةيلوصألا : لثم ةقارب تاملک نوکت ةعوفرلا
 .. ءاهدو ركمو ءاکذب ةتوحنلا تاحلطصل | رخآ ىلإ .. ناسنالا قوقحو
 ثلاكلا لاخلا لود Bal لوله | توس یه ابا هاو

 . هلکأت ام دجت ال یتلا

 نرقلا ملاطم ىلإ مات حاجنب لصو دق ةيتويهصلا راطق نالو
 ةوقب اعوفدم SUI ةداسو ءاهدلا ةرقابع هعم لمحي نیرشعلاو یداحلا
 عضب نم ةدحولا ابوروآب اديؤمو » اکیرمآ » ملاعلا ف ةلود یوقآ

 تیرتس لوو تاصروب ف لالا هنقا هد لاومأبو ةلود ةرشع
 هتر مث فطقي نأ كشومو هتمق هللا نذإب غلاب رمآتلا نإف < , نطنشازو
 : میظعلا هللا قدصو

 و لعتشملا دخلا 8 ۶



 ال اهتياكحو ةيلوصألا ل
 ۳ ول ۳7 سد یر

 .(مجتلا_ 9۷ « ةفشاك ها نود نم اهل سيل ةفزآلا تفزا»

EAN OE fied 

 . ريبك نمثي نكلو

ceba 

 : ینلاسیو مالكلا عباتي وهو هسفن ءیراق لک لاسی فوسو

 تيب لثم نوكي نأ كشوأ ىذلا كرتعملا اذه ىف ةاجنلا فيكو
 COOL eg a ا

 مامأ فعضي الو هاوه لماجي ال یذنلا هبر عمو هسفن عم قداصلا

 هقيرط یری فوس نمؤملا اذه .. هحلاصم لجأ نم نولي الو هتاوهش

 نكميو ركام لداجم دي ف ىودلي نآ نكمي قطنملاو 1

 a 4 اجذاس اناسنإ جعردتسي نأ

 ىتلا نمؤم ا ةادا ىه ةذقانلا ةريصبلاو ةميلسلا ةرطفلا نكلو
 . كعدخي نل ميلسلا كبلقو .. كبلق تفتسا : ءىطختال

 ىلوصألا ليلدو .: هبلق ىلإ نر ظنأ .. لوصآ Gf : دحأ كل لاق اذإو
 . ةرفغمو اوفعو ةبحم اهلك ايندلا عسي بلق ىقيقحلا

 . الو بضغي الو مقتني الو دقحي الو برخي ال ىقيقحلا یلوصالاو

 © © 9 لعتشملا دقلا 8



 ف اهتياكحو اوصال #

 .. ةاقافملا نم رقم الو + . ةاجنلل ىونيح داضم ىأ ةتشور دجوت الو

 :ز ۰: دز كلاوشالا لع يشل او ماغلالا لوقع ق لوخالا نم بزهم

 نم رفم الو اهیف نبهرتن ةعموص الو اهيلإ بزهن ةولخ دجوت ال

 آب ةيرجت

 اتم سيلو .. HUAN eagles ی ءانثتسالا اذه نكلو

 . . ىسيع دعب دحأ ءامسلا ىلإ عفري نلو .. . یبت

 ىتح | هعوجتن الا ىعم هلل عداو ساکلا قوذسن نأ نم رفمالو

 ٠ . ةلامثلا

esىلإ برق الف( قلعلا - 15 ) ( برتقاو دجساو : ین  
 u .ادوجس الإ للا

 یهو . ل ا ی ei : ةمحرلا (ويلطاو .. اودجسأ <

 Ge تسیل e نم الو دوجيم نم الو نوتنيلك نم بلطت ال
aاي  

ug 

ss lalo حوت هب جام لک نا نیا ف لالا 

En de gi الو dl يدل اف يم الاب دا قالا دعا كك 

er Ji Ao كا دا ۳ » 

 a لغتشملادفلا ه8 ۷



A Ps ةيلوبصالا ل 

 . ملسأ هبر هل لاق ذإ » : PE Age نع ميركلا نارقلا لوك
 | ( ةرقبلا - ۱۳۱ ) « نيماعلا برل تملسأ لاق

 «املسم افيذح ناك نكلو ايئارصن الو ايدوهي ميهاربإ ناك ام »

 ؟یدعب نم نودبعت lla یا جیم و

 اهلإ قحسا و لیمامیبلو ميهاربإ كئابآ هسلإو كهلإ دیهن اولاق »

 A يي دوت لاو

 ee ae تنا كنإ انم لبقتاتبر»

 تثآ كنإ انيلغ بتو انکسانم انرآو كل ةملسم ةمآ انتيرذ نمو كل

 ( ةرقبلا ۱۲۸۰۱۲۷ ) « ميحرلا باوتلا

 ae : اقرغ هتوم ةظحل نوعرف لوقيو

 نم ناو ليثارسا وشب هب تنمآ ىذلا الإ هسلإ ال هنأ تنعآ »

 E 3 ( سنوي a ) ٩۰ نيملسملا

 : اولاق راجشألا ردح .debia مهو نوعرف ةرحسو

 « ( ra lara Lasفارعالا- ( 

 . : تلاق ناميلس نيد ت تقنتعا امنيح سيقلبو

 Jail) (» نيه اعلا بر هلل ناميلس عم تملسأو «

 : اتير لوقي ىسيعو نييراؤحلا نعو "

 تا اق lease لا ةا او

 ¥4 ۵ لعتشملا دخلا 8



 8# اهتياكحو ةيلوصألا 8

REA cta Bas Eu} دهشاو Calقوملَسم ) TERRY) 
 lll ةملكلا كلت مالسلاو ةالصلا هيلع دمحمل هللا لوقيو

 ( تلصف- ۲ ) « كلبق نم لسرلل ليق دق ام الإ كل لاقي ام »

 هلإ هلإ ال . دیحوتلا ةملكب لسرلا عيمج ىلع لزن نذإ دحاو نيد هنإ
 ,لثم الو دض الو دن الو تولاش الو :ةبحاص الو نبا الو كيرش ال .. هللا
 .. دسچتلاو لو طلا eg ناکلاو ناسزلا یلعو ةيلثلا ىلع انبر یلاعت
 الو ددعلا ف jaw ال دحألا نأل : دحأآلا لوقنو .. هتفصو همسا دحألا
 . دحاولا ريغ دحألاو ةيددعلا لبقي الو ةمسقلا لبقي

 ._ . :نجلا ةروس ىف نولوقي نجلا ىتح
Gig «نوطساقلا انمو نوملسملا انم  «) \é7 (نجلا-  

 مهموهقم ف نيملسملا ادع امف .. انايدأ نيملسملا ريغ نوركذي الو
 a a o نيطساقلا الإ نوكيال

 نع اوفرحنا مهنأل مهبرلو مهسفنال نوملاظلا مه نوطساقلاو
 . ةيلكلاب نيدلا نع اوجرخف ةينادحولا

 ۱ ٠ .مالسإ ال وأ مالسإ كانه اولاق امناو نييلوصأ ريغ نيملسمو نییلوصا نيملسم كانه نإ : نجلا لقي مل
 لك جرضف 3 ۶ مهنیب ديب Li ملعلا مهءاج امتيح سانلا فلتخ اامناو

 نوملسلا قرفتو , هاوه مثاليا هللا تایال جییرختو ريسفتب مهتم دحاو

 ىذلا eg نمزتلا ف al ىذلا اذه تدحو عامطأ اهل یربک لود

  OAلعتشملا دخلا ©



 88 اهتياكحو ةيلوصألا |

 ركملا ضعب وه « ةيلوضألا « u تل رو طيلختلا اذهو
(gallهمادختسال طبحملا لطاعلا بابشلا نوقذ ىلع كحضلل هوقاس  

 . مهعامطآ ىلإ لوصولل ادوقو
 ةضوم یه تقو ىف .. ةلاسصأ ىلع اليلد ةيحللا تناك ىتمو

 .ns . ةفصزألا یماسرو نيمامشلاو یبیهلاو وكسيدلا

 a وسل سر ai ناك ضعف
 : ارکنتسم ةيبنل لوقيو .. « نيدلا يف هاريكإ ال » : لوقي خالسالا برو

 ( سنوي a ) ۹٩ نمم اونوکی ىتح سانلا هركت تنأفأ»

 ٠ ٠ ( یروشلا- (EA « غالبلا الإ كيلع نإ»
 )397( رابچب مهیلع تنأ امو »

 ( ةيشاغلا - ۲۲ ) « رطيسمب مهیلع.تسل» ۰

 ( فهکلا (YA « رفکیلف ءاش نمو نمؤيلف ءاش نمف »

 رتمأی مالسإلا برو :. ناودل ادر الا فتعلابب السلا ربمآ لهو
 . كرشل او GASH یتج ةرقغل او یتسحلاب ملسملا

eS Cees eee et eee elo? no 

 هذمأم هغلبأ مث « ) ٩ ةبوتلا- (

 a هللا مایآ نوجري Y نيذلل اورفغي اوتمآ نيذلل لق »

 : (ةيئاجلا-4١)

 . انكولسل ىنابرلا لصألا عضيو انيلع دهشي انباتك اذه

 © 4 8 لعتشملا دقلا ©



 8 اهتياكحو ةيلوصألا ا

 بکوم نع ىكحت رابخآلا انتءاج دقو e مهيلع دهشت مهلاعفأ كلتو
 اهضفرواهداحلإ تنلغأ یتلا « هميلنست د نيرسن » ةيلاجتيلا ةيتاكلا

 ىسنرف سيلوب یدنج یتئامو Lali اسنرف اهل تدشحف مالسإلل
 اهنآک اهب نوفحيو رارمتساب اهنوطوحي phe ةسمخو اهتسارحل
 . !! ةلود سيئر

 مالسإلا مدهو داحلإلا ىلإ ىبوروألاو یبرغل | رظني ىدملا اذه ىلإ

 . اهيلع صرحلاو اهب ةوافحلا ىغبني ةنيمث ةيلاغ ةميقك

 . ! ةلود سيئرك كب ىفتحنو اروهشم امجن حبصت كداحلإ نلعآ

 نم غلبأ همده ىف ةبغرلاو مالسإلل ةوادعلا ىلع ادهاش متيأر له

 ىلع اليلد ةيسنرفلا ةواقحلا هذه ىف نوري نيذلاو .. دهاشلا اذه
 ناسنإ hy قوقح ىأ : مهل لوقن .. رونلا دالب ىف ناسنإلا قوقح
 ملسم فلآ ةكامثالثو تبصتغا ةارما فلآ نوتس ةنسوبلا قو ةداساي

 اتکاس استرف كرحت .pá اودرش ماو خیشو لقط نییالم ,TW اولتق
 ىلإ هاجتا ىأ ضفر ىلع زیلجنالاو سورلا عم تفلاحت سکعلا ىلع لب
 قو .. مهسفنأ نع هب نوعفادي حالس ىأب نيرصاحملا نيملسملا ةدجن

 كلذو .. ءام ةبرشب دی مهيلإ دتمت مل اوتام شطعلاو عوجلاو عيقصلا

 هل موقت الأو ةيار مالسالل مفترت الأ ىلع تدقعنا دق رابکلا ةدارإ نأل

 ۱ Da ابوروأ ىف ةلود ىأ ةلود

al 

 داحلإلا نالعاو مالسالا مدهب توص عفتراو سكعلا ثدح اذإف

 لأ نم تنگ ومع eagle laa) lay aa وقتا
 .. نويزفيلتلا تاشاشو دئارجلا اهروصب اوألمو سراح ىتئامو
 !!..ناسنإلا قوقح ةدوشنأ تعفترا طقف انه .. ناسنإلا قوقح اولاقو

 a لعتشملا دفلا 8 ۰



 ايد ةيلوصألا ]<[

 ًاقفت GS یهو ةحضاو ةقيقحلاف . ا ةحاذسلا ةذهم سا

 یرجی اميق رظنیو عباتی ناسنإ ىأ

 اهنيناوقب یمتحیو دالبلا كلت ف شيعي ىذلا ىباهرإلل لوقاو |
 امك امامت كلمعتسي ىبوروألا SU نإ : هل لوقآ .. ىلوصأ هنأ ىعديو
 امك كلمعتسي .. سكحلا وقت تنك ناو » ةأرملا كلت لمعتسي

Bann a les 
 : هل لؤقأو.. ةيمالسإلا

 ىردت ال ثيح نم .. كتاراعش عيمج دضو كسفن دض لمعت تنأ

 . ىردت ثيح نم ىأ

 لحم - هبرغو هقرش e نملك امد نانثإلا امتنأو
 ىف ام جارخإ ذيرت .. اركم دشأ .. ةيهلإ ةدارإ نم ناحتمالاو ءالتبالا

 باسح ةعاسل رئارسلا ايافخ نمو e رئامضلا نونكم نم لكلا سوفن
 . اهيف ةلماجم ال

 فلا Ger ناو مالک عفنی نل ةيهلإلا ةمكحملا مامأو

 . اهنوسرحي اوناك نيذلا ىسنرف ىدنج یتئامو

 . هلمع وه ادحاو اسراح الإ انم لك دجي نلو لكلا یقتخی فوس
 . اهداجمأو اهنامليهو اهفرخزب تناك اذامو .. ایندلا تبهذ نيأ

 . موي ضعب ىأ اموي تناك

 :ناهخ نع ةفاس تناك

 عفني ال موي عزف ف نوسماهتيو نومرجملا تفاختي فوس اذكه
 .. نونب الو لام

 . ةداس اي بيرق دغ ىلإ و
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 مهنال وجلا نم لبانقلاب ناشانشلا برضت ةيسورلا تارئاطلا
 .. نوملسم مهنآ ةفداصم ىه له .. ایسور نع لالقتسالا اودارأ

 . . « لابجلا ىملسمب y هنومسي اوناك ىذلا ميدقلا بعشلا مهنآو

 دي ىلع نولتقي ريمشك ىف نوملسملاق .. ةفداصم اهنآ نظأ ام هللاو ال

 ةنسوبلا قو « لیماتلا دي ىلع نولتقی اكناليريس قو e سودنهلا
 نيطسلف قو ء نمرألا دي ىلع ناجیبرذآ قو « برصلا دي ىلع نولتقی
 قو « یکارتشالا مكحلا دهع ىف اولتق نیبلقلا قو , ةنياهصلا دي ىلع
 ASS ملسم اهيف مهتيو الإ ةنتف علطت ال ناكم لك قو ءايريجين
 ٠ !!اهءارو نيعالملا نوملسملاو الا ةبيصم

 متمتل ریهجو نلعم لکشب یمظع لود و ت اسیوروآ بلق فو
 خيراوصلا تحت اعوجو ادرب نوتومی لزع نیملسم نع حالسلا
 . مهسفنآ نع اهب نوعفادی ةليسو نودجی الو فئاذقلاو

 ' . رعاشلا مدصي احقو انلعم دقحلاو الماش ملظلا تاب دقل
 . رجق اهدعب ناکو الا ةملظ تدتشا امق.. اودحتا ملاعلا یملسم اي

 نل ادعو هللا نم مکل نو .. رصن هدعي ناکو الإ ءالب دتشا امو
BS 
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 ةعيس ىلإ بکوکلا اذه ناكس ددع فعاضتو ىتاكسلا راجفنالا
 تاوقالاو دراوملا ءاقي ضرق ىلع نيقلألا ةنسلا لبق نويلم فالآ

 قازرآلا نإ لاق نم نکلو .. لكأت ,Lal الإ بجنت ال ىتلا ةيمانلا

 ؟ اهلاح ىلع لظتس دراوملاو تاوقآلاو

 ءادغ عرزلا قرغت دق لويسلاو e ضرألا برخي دق فافجلا نإ

 < عقوت ريغ ىلع ةيمانلا نادليلا هذه نم نييالملا عوجلا نم توميو

 دیدحتب سيلو ناکسلاب بارخلا ضرآلا رامع بولطملا حيصيق
dill ott . 

 الابجأ ةيجسفتيل هنیلا قوق ةعشألا كلهتو مستی دق نوزوألا بقثو

 Va لحتشملا دخلا 8
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lapsدوم  Gagsلا داملا یھت الو هایش لإ فلا  

 امب ءاملعلا مهليو هزونك باويأ انير حتفيو سكعلا ثدحي دقو
 . تاريخلا ضيفتف تالغلاو عورزلاو ليصاحملا هب نوفعاضي

 ER هده N علو
 هتیحیسم عضو دق مهنم ىحيسملاو .. هلإب الو .. بیفب نونمؤيال
 یسویلا عقاولا همدقی امو. تاءاضحالاو رتویبموکلا اهب لدیتساو هفلخ
 :لوقی حبصآ امنإو .. بر اي لوقی دعي مل وهو .. ریذاحمو دهاوش نم
 حرطب فتکی مل وهو .. ةيثارو ةسدنه اي .. ةسايس اپ .. ءایمیک اي
 cele ولو یتح ةيملعلا لولحلاب بحري حبصآ امناو , هءارو هللا ةركف
 ىف ريبك حارج انیلع جرخیف .. عئارش نم هللا هب رمأي ام ضیقن ىلع
 ةسدنهلاب سوریف قیلخت یه ةيناكسلا ةلكشملا لح ob یتفی ندنل
 نم ةلكشملا جلاعنف ءاسنلاو JLo tt میقعت ىلإ ىدؤي ةيثارولا
 الإ باجنإلاب حمسن الآ انيلع سوريفلا اذه ىلإ یدتهن ىتحو ..اهروذج
 عفدي نأ ةصخر نودب پجنی نم ىلعو e ةحصلا ةرازو نم ةصخرب

 ةركلا داعآ اذإ » شاعملاو ىحصلا نيمأتلا نم مرحیو ةريبك ةمارغ '
 نم شتیلرآ لود اما .. .ةزطخلا تايصخشلا ةلما عم لماعیو نچسی
 دالبلا ىلإ ردصب ىذلا حمقلا طلخ حرتقیف اكيرمأب دروفناتس ةعماج
 هرظن ف ةيمانلا دالبلا ضا و لمسلا عنج lis الا
 . ریزانخ ةريظح وأ Gels ةعرزم

 الو .. جاوزل | نس ريخأتب لوقتف یناکسلا رمتؤملا تایصوت امآ
 رحلا سنجلا یهو « لئادبلا ريسيتب الإ جاوزلا نس ريخأت ةهادب نكمي
 تاقالع نم باشلا هرشابی امع تکستق .. ةيجوزلا ةقالعلا راطإ جراخ
 تیکلاب هرصاحت الو لالحلاو مارحلا ةياکحب اهدعقنو ایندلا میقن الو
 .! ةيسنجلا هتحصب راض رمآ اذهف

m لعتشملا Y 
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 : لوقيف ۰ ةحفضلا»ن ةسابإلا تب قتلا لمع قايم مرضنو
 تاموكحلا نختت نأ یغینب ola A) ملک lolis¿ ( یفینی هنإ

e palیاسر اشنا هاش سا ین فتا سما  
 نارتقالل عرضت الاكشأ فرغ الو ) ىرشالا نازتقالا GES Ay جاوذلا
 یتنالا ةرشاعمو لجرلاب لجرلا جاوزو یعرشلا ريغ نارتقالا یوس
 لسنلا ديدحت ىلإ لصتو باجنإ ىلإ ىضفت ال تاسرامم یهو یٹنألل
 ةصاخ دوهج لذب مزلي هنإ : لوقي ۲۱ ص فو .. ( قرطلا رصقأ نم
 وا نهر كارلا IC نيب ةيرتستلا

 , allمهقرع 3 اذه ىضتقت ةيسنجلا .

 ىركذلا SL de lucio كلذ نم شکاف
 ا ناو قع هن اهدا فكي تامل ااا
 (Gas عم... . فوخ نود هتزيرغ عيشيف ةيلسانتلا ضارمألا یودع

 باجنإلاو لسنلا نورصاحی اذهيو .. لمح ثدح اذإ ضاهجإلاب ةلماك
 . هعبانم عيمج 3

 نأ gi اهتينج ضهجت نأ ىف ةأرملا ةيرخو ضاسهجالا ةيعرشو

digasىه هب  Dadجاجتحا مغر ةيناكسلا ةلكشملا لح ىف ةيروحم  
slشن لا ينذر  a LE aماك  

N IESE CSS SE A 
es elle 
base Bee 

 ريصاتدلا jas LaS dia pa alos نأ نكمي ایدیاخ ارمصع نإو مهتانب

etn Sigil 9 aa Nealده  

Ay a sali | 
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 مهلوقع ف ةيقابلا ةيناميإلا ةذفانلا ىلع امامت تسمط ةلفغلا نكلو
 او ملعلا اهتومشي ةعمش نصب نم الإ مداظ ىلإ مهتايح تلاجاف

 ةقاطلاب اهدمت ىتلاو ةعمشلا كلت تلعشأ ىتلا ةيقخلا ديلا نوري
 . ءوضلاو

 هذه ىديتو ةبيرغ تايصوتلا هذه ىديت رصم لثم ینامیا خانم قو
 . ةيتاودع وديت كلذ نم رثكأو .. امامت ةيبذجأ ةيلقعلا

 دنع ةركفلا نأ حضاوو . هيف غلابمو رييك ددع وعدم فلآ نورشعو
 قوفتلاو ةيلاعلا تاوصألاو قارغالاو وزغلا یه رمتّولا یمظتم

er seتردكلا ةويقصلا ءاملحلا نم خن اهنم  
 بذهملا بو لسألا مغر ةحورطملا ةقيتولاو .. ءوده ف ىأرلا نولدايتي
 یه درولاب ةاطغملا ةيعادخلا كارشلاو ةتطبملا اياونلاو فوفلملا مالكلاو
 ةقطنملل ةينيدلا ةيوهلا فسنل ةيانعب عونصم مغل اهعومجم ىف
 . اهوراتخا كلذلو ةقطتملل ةبسنلاب بلقلا ىف ةرهاقلاو

 ىلع عيقوتلاب طوبرم pal تانوعملا رارمتسا نأ نم لاقي ام امآ
 .. ىملعلا نامليهلا اذه نم یقبت امع ةءاريلا وحمي هتإف ةقيثولا هذه
 رؤي ةروطخ نع رجنسيك اهبتك ىتلا ةرکذلا كلت انركذت اذإ ةصاخ
 ناتسكابو دنهلاو لیزاریلاو كيسكملا لثم ىناكسلا راجفتالا
 اهرابتعاب رصم اهنم صخو ةيماتلا ةيبرعلا داليلاو شيدالجتبو
 لبقتسم ىلعو ىكيرمألا داصتقالا ىلع ةروطخ اهتاوخأ عم لكشت
 . اهتاكس صقاتتی ىتلا ایوروآ

 فزنتسي نأ رجتسیک ىشخي .. حستكملا ىناكسلا فحزلا نإ
 هاوفألا هذه ماعطال ىلآ زيخم درجم ىلإ هلوحيو ىكيرمألا داصتقالا
 . جتنت الو لكأت ىتلا ةفحازلا

Ayس لعتشملا دقلا  
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 نيذلا دورقلا فحز ىشخي فيظنلاو ةقرملاو ىنغلا لامشلا نإ
 كلذ نم ادج ةبذهم ةروص وفه رمتؤملا اذهو .. بونجلا ف نورثاكتي
 Eile تاعا Sls ها راکلا هایت لیست فا
 نم اوبهن امیو نتفو بورح نم اولعشآ bes تاورثلا عیزوت ءوسو
 رامعتسالا رمع دادتما ىلع فلختو رامد نم مهءارو اوکرت امبو زونک

sel۱  

aA lus a a 
 ةفعلا ديلاقت ىلعو « ةرسألا ىلع ىضقت یتلا ةقيرطلا هذهي لسنلا

Jer ee y hat Laila 
Aفارعألا و قلا نوف و  olas. 

 , ةفساخلا :تاویعلا لط هز وفخم يذلا ىفسلفلا

 اذه ىلإ ةجاح نودب لسنلا ميظنت لعفلاب رشابت ةيرصملا ةموكحلاو
 . دوجوملا ىراضحلا نيوكتلل بسانملا راطإلا ىفو .. هتايصوتو رمتؤملا
 نم ةدافتسالاو .. لسنلا رامثتسا .. یرظن ىف لسنلا ميظنت نم مهأو

 .. جاتتإلاو لمعلا ىلع لوقعلا فيقثتو ىديألا بيردتب ةريثكلا هاوفالا
all tal aeتاو  

 ىف انويلم نيرشعلاو GUI زواجتب دادعت نايايلا قو .. هنم امصخ

 ديزي ضفاف لب رقف الو « ةعاجم ال كلذ عمو « pas نم رغصآ ةحاسم
 ماخ یتح الو محف الو لورتب اهیف سیل دالب ىف ىكيرمألا ضئافلا ىلع

LA lcd 

 سيلو لحلا وه رصم ف فلختلا ميلعتلل ءیرجلا ریوطتلا نإ

 ايحرم ايو . ةيسنجلا ةحصلا نع يوتلملا مالكلا كلذ سيلو ضاهجإلا
 اذه نوديو ىوتلملا ركاملا مادختسالا اذه نودب نكلو ملعلاب

 48 8 لعتشملا دغلا 8
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 تلا ها قلا oN مدیلر نوعا shen aN فلا
 . ماع فالا ةرشع ةراضح اهیلع موقت

 ةحابإو ةيكيرمألا ةرسألا ككفتو ىكيرمألا عمتجلا لالحتاو
 عمتجملل ذاقنإ ةتشور نوكت نل ضاهجإلا ةيعرشو یسنجلا ذوذشلا
 ام ىرأ الو .. هلخاد نم هيلع ءاضقلل ةلتاق مومس ةعرج لب ىكيرمألا
 وه لسنلا دیدحتب رارقلاف ةياهنلا فو ةتشورلا هذه داريتسال انوعدي
 ىف ةعلس نمتأ نم تازلا رامثتسا نع اهزجعي ةلودلا نم فارتعا
 ناسنالا اذنه نم عنضت نأ ىف اهلشفب فارتعاو .. ناسنإلا .. ملاعلا
 روياط ىلع بابلا طقف قلغت نأ ىوس الح دجت ال اهنإو .. اعفان انطاوم

 . موی لک مهددع دادزی نیذلا نیلطاعلا و نیلوستلا

 ةثراكلا بنجتو رداقلا ةليح تسیلو زجاعلا ةليح لسنلا میظنتف
 كانه تيلو ۰ نکملا دیحولا لخلا دیدشلا فسأل وه زجاعلل ةبسنلاب
 انتءاج یتلا ةرهمجلا رکذیل رمتؤملا ءاضوض ىف Lic بونیل فقي نم
 ايش اوست دق مهتافسلفو مهمولع ىف مهقارغإ ق مهنآپ راطقألا لك نم
 Te e قازرلا .. Gate همسإ .. ةيمهألا ديدش اماه
 ضرألاو تاومسلا ءلم هنكلو :. مهبتك ف دوجوم

Bene ee uفلختملا  
 فلختملا مالكلا اذه ىوس هني رختفت نیش كلمن ال ةقيقحلا ف اتكلو
 رییدتلاو مكحلاب درقتم هنآ مغر اندنع قازرلاو . هي هيلع نوکحضی ىذلا

 ضرآلا ىلع انقلختساو بابسألاب اندمأو لمعلا ىلإ انضهنتسا هنأ الإ
 .. موي لك هنم ةدازتسالاو ملعلا بلطب انرمآو اهعرزنو اهترحن

 ىف مهنع GAR انكلو .. للملا لك نم نييناملعلا عم ىقتلن اذه ف اننإ
 سامتلا درچمونه امناو نوكلا ىف اليصأ سيل ن ناسنإلا دهج نأ
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 درخم ىه ا اسو نك نإ و لدی نر حجت دق هللا نم داناو

 اهقرغي دق ضرألاف . بيجتسيال دقو بيجتسي دق هللاو مزلم ريغ بلط

 دق دريلاو , لوصحملا كلهي دق رحلاو e فافجلا اهبرضی ىأ ليسلا
 ءاشي امل لاعف ةلاصألاب دحاو قازر رشبلا تادارإ قوفف « رمثلا فلتي
 . هللا وه ةكيشملا قلطم

 دمتسم ريخلا لكو هدحو هللا ديب قيفوتلا نكلو دهتجي ناستإلاو
 رمتؤم جیجض مغر هلامعآ لك ةيفلخ قو نمؤملا لاب ىف امئاد هللاو هنم
 ناجنف ف ةعبوز درجم رمتؤملا كلذ ف یرجیام لكو .. ناكسلا
 .. قرح ىلع نیذلا ءالؤه لضت دق ةعيوز یهو « ىرصملل ةبسنلاب
 .. مهشاوهآ عابش)ل ةصخر نع نوثحيي نيذلا ىوهلا لهآ بسكت دقو

he 

 ىتأيسو ناکسلا بر ديريام ردقب الإ ناكسلا ددحي نأ ناكسلا رمت

 [Las ةيثارولا ةسدنهلاب سيلو مهقلاخ رمآب ةايحلا ىلإ ددجلا نومداقلا

 . هتثيشم انبر اهب ىفخي بابسأ یه

 ىلإ ىتأي نم: لوح نوکراعتی مهنا .. ةداساي ىعم او کحضاو

 . قلخيال نمو ادغ قلخي نم .. SLY نمو ادغ ةايحلا

 مهيفف .. اونوكي ال وآ ادغ اته اوتوكي نأ نوكلمي ال مهسفنأ مهو

 هنإو هدي ىف ناكسلا ةيضق نأ روصتي ناسنإلاو .. لجترل او ىقابلا
 رودف .. اذه ريغ ةقيقحلاو . اهيف ةديحولاو ايلعلا ةملكلا بحاص
 .. رمثت ال دقو رمتت دق ةيلمع ف طيسو درجم وهو ىشماه ناسنإلا

A Eهللاو تیم ل هو دل ولا  sateفواح للا اذه نه  
 فافجلاو عيقصلاو رحلاو لويسلاو ريصاعألاو نيكاربلاو لزالزلا
 لبق نمو .. ماع لك نييالم نم ءاشي ام By ضارمألاو قئارحلاو

 ۷۹ ع نيكس كلاس
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 ق هعم نمو حوت الإ هدعب قبب مل نافوطب اهلك ةيرشبلا قرشآ كلذ
 .كلفلا

 هلك یقابلاو ضرألا ف ةرذبلا er ناسنإلاف تاوقألاو قازرألا امأ
 تاينإلا فو رظو سقطلاو ةبوطرلاو رطملاو سمشلا .. ةيهلا ةعانص

 ناودعو تاديبملا ةبيصم ىف انعقوأف e هدي ىف اهلك ةيضقلا عضي
 كلذ عمو « دودحمو ليلق ناسنإلل حاملا ةكرحلا شماه . تاثولملا

 .. یهنلاو رمالا بحاص هنآك هديب حوليو هتوص عفريو لداجي
 AD فتا

 هللاو eK Yoo ءىش رشکآ ناسنالا ناکو «! انير قدصو

 . هتدارإب انلزعي اضيأ هنكلو ..هتدارإب انفلختسا

 ll a ي ا لو لاو
 انتایح ميظنت لیبق نم كلذ لعفنو انل ولحي امك تاديبملاو شرلاب
 ..هتذإبو هللا اناطعأ ىذلا ملعلاب كلذ لعفن اننإ : هل لوقأ .. اهتنايصو
 نأ لبق نم لمحلا عنم بوبحب لسنلا ميظنت ةيضق 5 اذه لثم لعفنو
 ..نيد لجر ضرتعي ملو فالخ ثدحي ملو « ناكس رمتؤم كانه نوكي
 ةديدج لئاسو حرطي ارمتؤم كانه نأ عوضوملا ف دج ىذلا نكلو
 زواجت اذهنو « هللا رماؤأ مداصتو ةنعيرشلا مداضت لسثلا ديدحتل
 نوكلا ف اليصأ هرايتعاي فرصتي ًادنیو هتايحالصو هرود ناسنإلا

 ميظنت هنآ نظي امل الوصو ةيهلإلا سيماونلا قرخيف .. ةدايسلا قلطمو
 . هتمرب عمتجملل لماش داسفإ ةقيقحلا ف وهو ةرسألا

 وه ..نمتؤملا نع عافدلل اوبه ىذلا نييناملعلا نم بولطملا لكو
 دنع فقی نأو .. هدودسح مهتم لک فرعي نأ .. عضاوتل | نم ءىش
 . مهفونآ مغر ادغ نوتیمو .. . مويلا ءايحأ .aga هدودح
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 .. ضرقلا اذه ىلع شيعي مهنم لك لب .. ليصأ دحآ نم مهنم امو
 EURE ! ملقلا اذهر + لیوطلا ناشللا هو وخل BAT اذه

saرحال اتكلم  GANGن ی  
 می سوت يم ةا رتو ا نك Lis نا ساعت a وخلا
 ذختي نأب حمسن ال نكلو « هتقو قو « یرورض رمتؤملاو بجاو پدالاف

assi Laa alla 

 قزاسسملا

 طورش ىلع قفاو دقف .. هيلع دسحي ال قزأم ىف تافراع ىساي
 ةلود لا لع ناکم نك نم تارایللا لاهخت نأ لمآ لع Lama | مالسلا
 فقوو نییاللا یتح الو تارايلملا تأت مل نکلو « ةديلولا ةينيطسلفلا
 تابترم عفدیس نيأ نم فرعي ال ضافولا یلاخوهو ۰ لوح تفلتی
 ةطرشلا تابترم ضفخي نأ ىوس الح دجي مل قزأملا مامآو .. ةطرشلا
 ةايح الو .. اودهعت نيذلاو اودعو نيذلا ىلع ىداني نأو « فصنلا ىلإ
 - . ىداتت نمل

 صاصرلا ىلع دريل سامح ةمظنم نم صاصرلا قلطتاو
eeوانما الا دهه او سم  SE 

ato alateاهب هت يتلا  slay + Garg) 
 ال ليئارسإ هي تحمس ىذلا حالسلاف .. تافرع Ge ىلع ءقلحلا

 برض نع هدي فک ولو .. ةينيطسلقف رودص ىلإ الإ ههجوي نأ عيطتسي
RESمس  Lab A E ee 

 نفن ) BL ay ةقیدسح دالب نم مهلكو:) لالا رداتصم نک فوسو
 ارالود قحتسي دعي ملو .. قيثاوملاو دوهعلا قرخو ردغ دقف .. هتنوعم
 . مهرظن ةهجو نم ادحاو

 ٩۸ اه لعتشملا دخلا 8
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 بزخ خيراوص .بئاتك عيضي نأو ء فعض فقوم نم ال ةوق فقوم نم
 شيجلا ءالج طرتشي oly e ةيضوافت ةسلج JS ةمدقم ق هللا

 الو نيماع ىف تانطوتسملا ةلازإ یلعو « ماع ىف نالوجلا نع ىليئارسإلا

 . خلإ .. ءالجلا دعب الإ عيبطت

 ريهظلاو » ككقمو فيعض دسألا ءارو ىبرعلا ريهظلا نكلو

 Bole» ىف هلك ىبرعلا فصلاو . سرتفمو ىوق ليئارتتإ ءارو ىكيرمألا
 نآ لواحت یتلا ةيكيرمألا ةيبوروآلا ةمجهلا عم .ءفاكتم ريغ عضو قو

 اذإ ةدحو دسألا ظفاح رسخي نلو « دح ىضقأ ىلإ قزمتلا اذه رمثتست

 نأ ىه ةيقابلا ةديحولا ةقرولاو « لكلا رسخي قوس نكلو < عجارت

 نآو deg nd» ديؤيو دسألا دئناسي یوق طئاح ف ةيبرعلا لودلا دحتت

Gbثدحی اتو« هناوآنعارخاتمیتای فسالا یبرع توص لکو  

 ؟ ماهتلا مآ مالس عورشم

 لودلا لكل نطبملا ديدهتلاو ةفرجعلا نم ريثكلا هيف ناك نطنشاو ف
۱ 

N verry maneاهتيناكو : 

 نمأ نامض .Lig ILS y طسوالا قرشلا نم لورتبلا قفدت نامض

 وجل دورك
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E كو Sen 

 NEAR ةنضالخو
 نم مغرلاب اذه .. لوألا فدهلا اذه ةمدخ ىف ةيركسعلا اهتاردق عضتو

 لعفلاب ليئارسإ حلاصل لتخم ةيبرعلا ةقطنملا ف ىركسعلا نازيملا نأ
Je ag New tet,دالا نوكي  PE ERC 

 .. ةعمتجم ةيبرعلا لودلل یرکسعلا داتعلا نم ثدحآو رطخأو ىوقأو
Masiaةيوون ةتايسرف اهدنع نوت ناب ليكارسإلا  
 مث .. برعلا عيمج ىلع ةحلسألا هذه ترظحو ةيجولويبو ةيئايميكو

 ae اذه نم رثكأ

 لاتقلا نم تاونس ىنامث ف كلذ لبق ناريإ ىلع قارعلا عفدب تماقو
 lps i داضتقالا eLo [نهميطعتو ةيناردبإلا ls ةيفستا
 .. اعم یقارعلا داصتقالاو

Aیر  In,يق فانا وكمل یه  
 . ةقطنملا ق ةدرفنم ةنميهم

 یسایسلا طقضلا یوق لک رشابت اکیرمآ تأدب اربخآ مث

 یلیئارس] مالس عورشم لوبق ىلإ ةيبرعلا لودلاب عفدتل یسامولیدلاو
 . رالودلا ءارسغإو دیدهتلااصع تلمعتساو e ةيليئارسإ طورشي

 قودنص باب ىلع فقتو ةيداصتقالا ةمزألا نم ىناعتو اضعب اهضعب

ahaa inedنت ا  

 عافدلا ريزو هب انيلع جرخي ىذلا حيرصتلا اذهلو .. ةيكيرمألا ةفرجعلا
 تالقإ الإ كرتمك نا هک رسا E ئوقلا نإ لاو قيل أا
 .. تابساتم

 Ya 8 لعتشملا دغلا 8
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Gay at Laval 2نمألا امتیب اذه لوقی .. رطخلل ليفارسإلا نمالا  

galga allنه لخفلا دي دهتلاو زر رظکلت العف  Bl le 
SAA ALA Aماسلا  Bilin 

 hi A tr ee er ی
 | | :ماهتلا عورفم

 ةبراضلا ةوقلا نإ : ىكيرمألا عافدلا ریزو لوقي نأ عقوتن انگ
pa Gala os Eخب  

as | 

 A مال رطخی ال یبرعلا نمللا 9
 ٠ ٠ .ةيليئارسإلا نيعلا ىه ةدحاو نيعب الإ یرت ال

 . مکتلادع نم نيكاسملا برعلا ليو ايو -
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 8 تاذلا ىلإ ةدوعلا 9 "

 رمتؤملا ماتخ قو .. لقحم ىف شيعت ةريخألا مايألا ف تناك اندئارج

 : فتهت ضيزعلا طنیلاب تاتشناسم انعلاطف « ةيلافتحالا ةربثلا تعقترا

 تشئامو . : ةمداق ةنس نيرشع لالخ ةيرشبلا ىمحي ةرئهاقلا تؤم

 a ei و ضرعأ ظنبي رخآ

li؟ لوقعم له !!؟ نكمم له .. ةمداق !! 

 ةنس نيرشعل ةيرشبلا لبقتسم ددحي » .. ةديدش ةطاسيب !ذكه

 كلت ةرقابعلا نم ةعومجم ىأو < ىرقيع ئأ : ىسفت تلأسو ...« ةمداق

 د EE ير ولا ا

 ,us . های. اماع نیرشع

ILنسیم اشک هه  
 1٩ ةنس نیرشع لاي امف .. ارهش نیرشع لوقآ الو .. ةعاس نیرشع

 هرمع مهنم دحاولا نمضي Y ةضيرعلا تاتشنالا كلت باحصأو

zulةقيقذ نيرشع  el. eeاهن  

 . دلوملاو ةطيزلاو ةماعلا ةصيهلا

 ۷۹ © لعتشملا دغلا 8
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 Ei ةياعدو دلومو هي ةصيه ھ ناک ناكسلا ر رمتؤمو
pal doةيرشبلا لبقتسم نم نامز ةعاس ىف مكحتي نل هنكلو  .. 

 رالود رايلم ۱۱ اهنم حزنیف انيويج ف مكحتي قوس رثكألا ىلع وهو
 . اهحیلست هینازیم نم ةريقف ةيمان لود اهعفدت

 .. دیلاولا ضیفحتا اهلك هجتت قوس تارايلملا كلت قا فتا دونیو
 نع ىلجلا مالسكلا مغرب ) ةيعتتلا ف SOUND هاو هني تجوب الو

cliا  
ye Latها یشاب يع هسقن ییر قلا ملاعلا ردا صمق لیقتسلا  

 ةدابإلاو all نوحشرم ايقيرفا ناکس فصتق . امامت هفلتخم

 ةربقم ىلإ ایجیردت لوحتیو رضتحب طسوتلا رحبلاو .. زديالا بیسب
 هکطاوش ىلع ةنيدم نیرشعو ةكام كانه GY ةتيلاو ةضيرلا كامسالل
 كاتهو اهعناصم تاقلخمو اهتایافن هيف یقلتو هیق اهیراجم فرصت
 یتلا طفنلا تالماح نم برستتو قلدنت لورتيلا نم نط فلآ ۰
  هثطاوش نیب یرجت

 .. ايوتج ىدنهلا طيحملاو .. الامش قیطلبلا رحي ف ءیشلا سفنو
 .٠  یطناطالاو ءىداهلا ۶ یطاوشو یتیراکلا هقطتمو دوسألا زحيلاو

 ناجلخلا مظعمو نیسلاو بلالاو سمیاتلاو نیارلاو لینلا راهتآو
 اهلکف .. یمدالا كالهتسالل اهکامسآ حلصت دعت مل تاربحیلاو
 صاصرلاو قبتزلا حالمآ نم ةلتاق بستیو تادییل اب ةمومسم
 حطس ىلع ةتيملا كامسألا فالا وقطت رخآو تقو نيب نييو .. مويمداكلاو

 .رحبلا
 عاضنلاو خلا ف فلتب ياصي كامسألا كلت لکاب olds یتلاو

 لكأ ةاوهو .. یدبکلاو یولکلا لشقلاو باصعالا باهتلاو یکوشلا

 میم RN ERTL مران
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 اهناو .. . ةطاقلا مومسلل نزاخم تحبصا اهن نوملعي راحملاو عقاوقلا
 . لكؤت ال تحبصأ

 ةيتيربكلاو 155591 اق
eك  SE 

a ANE N E 
 همستب نوا كيسکلا ق لافطالا نمار 55و تازیحبلاو راهتالا
 تومت ةكمس نويلم ١5 ۶ كانه ةدحتملا تايالولا فو صاصر لا

SLURS asiloهتل ن  ‚las 

 حبصآ تا نیماتیفلا Lola اردصم ناك یذلا كامسالا دبک تیزو
 نیا لكم ةينهذلا كامسألاو كاكا UR تم اكلم نآلا

too el Eee 

 OR NO ی
 ومت دادزا ةينيجوؤرتينلا ةدمسألا بيسيو . كالهلل اهكامسأ تضرع

Bar le ee 
 رئاسخلا نوداعيصلا ردقو.: جيورينلا ءىطاوش نم برقلاب تورتلاو
 لحاوس ىلع ةااسأملا سفن تررکتو .. رالود:نويلم ۲۰۰ وحتي
 ةريحب ىلإ لامشلا رحب لوحتي Nr ادنلريإو ایفالسوغوی
 ٠١ ةيتيجورتينلا ةدمسألاب ةعيشم

 لتقتو E رستت ئتلا طفنلا نم نانظألا نييالم امأ
 لك رزک ةياكحب gee SU تاثكاكلا کو ةيرحبلا زويطلاو كامشألا
 ف ةهنوفدلا ةعشملا ةيرذلا تایافنلاو , فحصلا ىف ةداعم ةصقو » . موي

 لكآتت تأدب ىتلا ةيناسرخلا اهتايواحو ىطنلطألاو ىداهلا قامعأ
 . لبقتسملا ىلع ميخي رخآ بعر ىه اهقانصأ لكب ةايحلا ددهتو

 Al 8 لعتشملا دغلا ©
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 لودلا اهنكلو ةيمانلا لودنلا تسيل مئارجلا كلت لك بكترا ىذلاو
 .ملاعلا ىف تولتلا نم ZAA نع ةلوتسلا یهو .. ةينغلاو ةمدقتملا

 اهببس سيل تاوقالا ةلقو ليصاحملا فلتو ىئاذغلا نوزخملا طوبهو
 ll ys E al تاكو ناگتملا ةدائذ
 هقرشن ىذلا فاعزلا مسلاو ثولاتلا وه ىقيقحلا اهیبس امنإو
 ۱۷ لا تارايلملا عقدت نأ بجي ىتلا یهو .. ةمدقتملا لودلا ايجولونكت

 See ee ی ی ی رابط

 . لودلا كلتل ىملعلا لهجلا

 ةراضلا ةدمسألاو تاديبملاو تايواميكلل هيفسلا مادختسالاو

 المت ىتلا تارايسلا عارتخإو لتاقلا ناخدلا تبت ىتلا عناصملا ةماقإو
 ؛ةنس TUM لوطي ةيمانلا انلودل ضرل اف توملا عيبو مداوعلاب انفونآ
 .. سكعلا ناك امیر لب .. ايناكس ارثاكت نوكي نل لبقتسملاو . ةريخألا
 ۱ ` .ءانفو ضارقنإ ةيادب

 :ةفيزملا ةجضلا كلت اوعنص نيذلا نابكلا ءاينغألا مه نومرجملاو
 ءاخرلل دوؤكلا ةبقعلاو مهادلا رطخلا اننأ انومهفأو Like اوكحضو
 جی نفيعل اعل) نقتل اكلت Bool ae نو

 . ةمداقلا ةعاجملا نمو ءاذغلا

 ديدحلا انیدیآ ف اوعضوو « فاتكلا صيمق » انوسيلا نيذلا مهو
elas siیا  its 

 le : انسفنأ ذقنتل تارايلملاب

 بيسي ثناك انتميرج نكلو « خدسو ةلهجو نوفلختم نحنو
 نم ةيحضلا طيبعلا عباتلا انكو مهاندلقو مهانقدص انثأل مهتميرج
 . اهرخآ ىلإ ةياكحلا لوأ

w لعتشملا دغلا 9 AY 
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 نع تورم فاحت ىتلا اال مهكر ادعم نأ ةياكحلاو

 . اهعم انذخأت نأ ديرتو .. تومت یهو ةخوخيشلا

 انذخأت نأ تكشوأو اهاندلق ىتلا نيلمركلا ةيعويش تتام امك
 دقو رباع لك دلقن لهجلا نم انلاح ىلع انلزامو . ,Ga فطل الول اهعم
 .. انتاذ .. انتيوه .. انیدیآ ف ىتلا ةرهوجلا نع انلقغو انسفنأ انيسن
 تداقو .. ةرخآلل تامارهألا تنبو .. دحاولا هلالل تالسملا تعفر ىتلا
 .. ىحولا ف ةقيقحلا سمتلب ىولع جارعم ىلإ ميدقلا ملاصلا ةراضح

 . ةعيبطلا ءارو اميق اهنع ثحبيو

 نحن .. ةدياعلا انتاذ ف لحلا نع تحينو انتيوه ىلإ دوعن ىتمف

 الهق . ایندلا هذه ف نيدياعلا نيدجاسلا نيغكارلا لوأ انك نيذلا
 علطتي ناك ىتلا تاوامسلا ىلإ علطتن اندعو عبنلا سقن نم انیقتسا
 .. ديدج نم ةيهلالا فراعملا باتعأ ىلع انققو الهو .. اندادجأ اهيلإ

bre,مادقآ ىلع اتيشمو تومي ال ىذلا دحاولا ىلإ  valحونو  
 اهلهآ نم ةقيقحلا انيلطو .. مالسلا مهیلع دمحمو یسیعو ىسومو
 تومت ىتلا ةراضحلا انکرتو .. انيرمعتسمو انكادعأ نم اهلوستت ملو
 انتنايد نإ .ادبأ اهبر سمشاهنع بيغت نل ىتلا ةيقابلا ةراضحلا ىلإ
 de ةيملعلا فراعملا هجو ىف اهباب قلغت ال ىتلا ةديحولا ةنايدلا یه

 رداصت الو روطت لك عجشتو ملعلا ف ديدج لكل اهئناضحأ حتفت
 ىلإ وعدت الو نيتثالا تاتسحب ale ليدخل بانل ايندلا
 .. عقات ديدج لكل اهناضحأ حتفت لب ةعطاقملا وأ قالغنالا وأ عقوقتلا
 وأ هعم برحلا وأ رخآلا راكنإ ینعت ال « تاذلا ىلإ ةدوعلا » ىلإ انتوعدو
 انتاذ دقفن نآ نود لكلا عم لضاوتلل ةؤعد یه امنإو .. هتعطاقم
 . ةمداقلا مايألا لمأو .. لبقتسملا ناميإ وهو .. انتاميإ اذه .. انرهوجو

 AY © لعتشملا دغلا 8
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 , ةلمتلاو ليفلا |
 یهو « یتیاه اهمسا ىتلا ةلمنلا وزغي ىكيرمآلا روصانيدلا

 لتاقم فالآ ةعبس ىلع ديزي ال اهشيج اربش لثم ةريغص ةيحاض
 ىزغلا عقاودو .. ةعردم ةرايس الو ةدحاو ةبابد هيف سيلو قدانبلاب
 مكحلا ةحازإو ىتياهلا ناسنالا قوقح نع عافدلا ىهادج ةيناسن]
 .. ةيطارقميدلا ةداعإو هضرأ ىلع مثاجلا مشاغلا ىروتاتكدلا

 | . مهمالك اذه

 نم نيبراهلا نيرجاهملا فالاب تقاض اكيرمأ نإ : رخآ لوق فو
 نطاولا نومحازیو ىكيرمألا ءيطاشلا ىلع نوقفدتی نیذلا یتیاه
 اهنا ثلاث لوق قو .. ةلجاع حلاصم ةيضق اهنآو .. هتمقل ف یکیرمالا
 نوتنيلك اهب نسحي ةمداقلا سیر جتوکلا ةكرعل ةيباختنا ةياعد
 . نييخانلا مامأ هتروص

 ءىطاشلا ىلع نوقفدتیو ابوك نم نوبرهي رثکآ نورجاهم كانهو
 لعقت الو اناقاه ىف . ةسارش AST یروتاتکد مکح كانهو ؛ ىكيرمألا

 . تاحیرصتلا یوس ائيش اکیرمآ

 باصتغاو لتقو ابوروآ بلق ف ةمرجم ةيبرص ةيروتاتکد كانهو |
 نویلم عبرو ملسم رجاهم ینویلم نينثا نم رثكأل دیرشتو ناهتماو
 الو ممسی دحآ الو .. تاونس ثالث یدم ىلع داجنتساو خارصو .. لیتق

 دقل .. العف هپرضب ماقو .. برصلا زازفتسا نع فكي مل اذإ تارئاطلاب
 ,نیدتعلا مه نوملسلا حيصأف « نیزاولا تبلقناو ةيآلا تسکعنا

 انزلاو قطنلا ةراعد نم یدلا اذه ىلإ .. اياحضلا مه برصلاو
 . ملظلا Ab ناسنالا قوقحب ثبعلاو ظافلالاب
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ae٠٠ دعب ام موي ق كلذ لعفتس اهنا اهل دعو رضأو  

 .. 1995 ريوتكأ

 ءاينغأ مهيفو lant لاح ىلإ رسظنيو ىرجي اس دهشي فار
 ؛::صآ مهيفو .. ل لا يو ل ا

 .. لكلا ىتييل نيماظلل لبحلا ف دمي او : ةملك باحصأ مهيفو ..

Pa 
all gs da تیک alas 

  eeنم . ان ی

 ؟ .. ةرخآلا نم ريثكلاب زوفیل ایندلا نم لیلقلا یطعی

 نأ نظی ءالؤه نم یلصل او .. مدقتی دحآ الو دازلا لفقی نأ كشويو

 . هینغی فوس هحیبست نأ نظی حبسل او . هیفکت فوس هتاولص
 Lis ییحت نل ةالصلاو 2 ةدجن مالسإلاف .. عيمجلا ءىطخيو

 . احیرچ vets نل حیبستلاو

(gig:نيذلا ةتسونبلا ق ناعنشلا نيظاقملا ءالؤهل لام اب مگیدیل  
 هنب اورتشيل .. عيقصلاو برحلا لاوهأ مامأ تاونس ثالث اودمص

 توملا مهيلهأ نعو مهسفنأ نع هب نوعقدي احالس

 موي ىزخلا ةفقو . مهسقنأ نع هب نودري اثیش نورداقلا لعفيل
 دحأل دوعي الو e تاومسلا دهنتو شورعلا لزلزتت موي .. ةرذعم عفنتال

 .؟ مويلا كلملا نمل .. عزف ف لكلا تقلتيو .. ةعافش الو ناطلس الو كلم

 راهقلا دحاولا شا ایودم باوجلا ءیجیو
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 ها تادلا ىلإ ةدوعلا ت

 هنوكلمي ام لک I As اوتاك مینا یل اهتعاتس ايندلا كولم ىتمتي هك
 بولقلا كلتو نايزخلا فيسكلا هجولا كلذب مهبر نوهجاوي الو

۱ | 

 . ءیش لمع ناکمالا

 هتياكحو نجلا
 راطقألا لك hold كيفي وسهو ol Yoda رشتنم نجلا

ld llتناك ةيكيرمألا ةراقلا ف  Sa 
 تيرقعلا اهنم جرختل اهتخأ ىلع ميزاعتلا أرقت تناك ىتلا ةييجعلا

 اهنيع نم الإ جرخي نل هنإ تيرفعلا اهل لاق املو .. اهدسج نكسي ىذلا
 قو . نجلا اهنم جرخیل اهتخأ نيع تقرخو بطحلا نم دوصب تءاج

 نم نجلا جارخإل اصعلاب ابرض اهمأ تنبلا تلتق ایلارتسان نروبلم
eeلة  es a۵ و۳4 یا  

 تناك امیرو .. نجلا اهنم اجرخیل ابرض امهمآ اتلقق نیتللااندلپ
 لیبق نم یه اهلاثمآو تایاکحلا هذهو « ةعاشب رثکآ ةيكيرمالا ةياكحلا
 فتعلاب یسقنلا ضرل اب نونجلا اهيف طلتخی ىتلا ةضماغلا رهاوظلا

 . ةيناودحلا سوالهلاب

 Aged LOY ةقيقح وهو دوجوم نجلاف « نجلا رود یفنی ال اذهو
 ىف ینجلا سلاو .. ضرملا ببسي نأ نکمیو رضي نأ نجلل نکمیو
 NE دروس di de jade نارقلا

 جا هک wget Luss رکذاو »

 : » باذعو
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  Bagel mتاذلا لإ 8

 تاونس ةدع بويأ انديس مزال ىذلا یدلجلا ضرملا نأ كلذ ىنعمو

 va) alo دراي عمه dla شرا دان عاود

 . اهنيعب هايم نم لاستغالاو بارشلا هل فصو دقل

 اهنم جرخيل Che قرخب الو برضلاب بويأ انديس جالع نكي ملو

 : تيرفعلا

allt Ginaحل نآ  ego gl wapیفبقت نآ نكي نجلآ  

 لعجت ةيئايميك ريقاقع وأ باشعأ وأ Laub هايمك .. ةيدام لئاسوي

 . ةلیحتسم .دسجلا jo ةماقا

o eeتیسکا دق هایلاف هللا ةردقو  

 . ةزجعم ةيفاش ةقاط هللا ةردقب

 لخادتلاو .. سبللاو لخادتلا نم عون وه یناطیشلا سملاو
 عم الخادت سيلو .. لقعلا عمو e سفنلا عم لخادت قه انه لمتحملا

 لابتخاو سفنلا لابتخا نم دسجلا ضارمأ SE امنإو .. دشچلا
 .. هدحو هللا وه لخادتلا !ذه ءاهنإو كابتشالا ضف ىلع رداقلاو..لقعلا

 هللا لاق دقو .. را یو pel درط قرتحم لکو
 EN ١ E ۰ : منهیف

 نجلا نم لاجوسب نوذوعی سنالا نم لاجر ناك هنآو»
 . ( نجلا 1 ) « اقهر مهودازف

 . ءالبلاو یر نم كرك لإ PA تدوأ نجلاي ةناعتسالاف

 . تاهاتملا كلت ف لوخدلاو تابيغملا هذه ف ضوخلا نم انرذح هللاو

AY 8 لعتشملادغلا 8 



 # ثاذلا ىلإ ةدوعلا |

 كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ملع هب كل سيل ام فقت الو »

 : ( ءارسالا ور ۳۵ ) « الوئسم das ناك

 الو كنوشش ف اهب لدتسا كلقعو كساوحو كرضبو كعمس كدنع

 ءابطالا كدنعو ةتباثلا مولعلا كدنع .. مسلعت ال امو یرت ال اميف ضخت

 سم بيسي GES ضرلا نأ ضارتفا ...das مهي نعتساف نوصتخملا

 ءافشلا سامتلاب هلهأل الو ضيرملل ةصخر سيل كلذ ناف . یناطیش

 وهف . نوکی .Laly نيذوعشملاو نيلاجدلا ىلإ ءوجللاب

 ٠ ملعت Y امو alia امو , ةدرملاو

 نأ طحن oe بجوأ نجلا ةيضق ىف هلا لإ ءوجللاو

E 

 . هللا الإ ءالبلا اذه ىف انل اجلم الف
 ةمحر وهو « كلذ ف كشال ةكرب نارقلاف .. نآرقلاب یوادتلا نعامأ

 ءاعدتسا ىلإ جاتحي ال نارقلاب یوادتلا نبکلو .. ءافشو نينمؤملل

 .ريسفتلا ف ةيملع تاجرد الو فوصتلا ىف هاروتکد نولمحي الو هقف

 PA مس و هراس کن راک نت و
 ...عودصملا اهنیا سأر ىلع مألا نم « هللا الا هلإ ال » هحیپستو .. ءاشي

 ual قامغا ىف رسلا اهب ,Asa ةدايزو ىفكت

 اذإ ناتفشلا اهب فتهت نأ نودو ناسللا اهب رهجي نأ ن نود دجنتسیو

 ةحاح نود .. اهروقل نمخرلا اهل بيجتسي صلخم بلق نم تجرخ

 نم اوجيضأو اورشنناو boss نيذلا ءانيعدألاو نيقراكللا م ىإ

 | . الوکاکوکلا كاشكأ
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 وا ام تینا ترک وهذ Mang ها نيو شید هتف ال

gayهدنع كتمارک ىلع كدهشي نأ بحي  Jayنع انود "كتیصوصخ  
 ias تو اطيسو هنود ذختتو كبر لذخت الف .. تاقولخملا عيمج

 . كيرشب

 هسمي نأ الو ناطيش هيلع لخدي نأ عيطتسي ال هللاب لصتملاف .. ةظحل

 نل .. هرس قامعأ ق .. هللا .. هللا .. تقولا لوط هتحيبست ديست لعج نمو
 الو نچ هسسمي نلو دسح الو رصس هيلع ردقي نلو .. ءیش هبيصي

 د ا كالا ی و

piers ۷ ۳ eee ado pd 

 . « كبتذل رفغتساو هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف » : هنارق

 علخت الو هتاملكبو كيرب نصحتو كدرو تاملکلا هذه نم لعجاف

eeناطیشلا شخت الو یلبت ال ىتلا كعرد ىهق راقغتسالا ءادر  .. 

 . « افیعض ناك ناطیشلا ديك نإ » كنم فعضآ ناطیشلاف

 . ( ءاستلا- ۷۱ )
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 اها تاهو .. دض

 فوخلا كيلدتو لعتفملا لوافتلاةعانصل ةرسامس نآلا اندتع حبصأ

 .. ىليئارسإ وه ام لك ىلع ةينلا نسحو ةءاريلا غابسإو رذحلا ةمانإو
 ريخلاو مداقلا ءاخرلا یهو لسعلاو نمسلا یهو لمألا یه ليئارسإف
 ىلإ اهليحيف ءابدجلا یراحصلا ىلع ثيغلاك رمهني فوش ىذلا ميمعلا
 ةيبرنعلا فارخلا دوقيس ىذلا حلاصلا یعارلا یهو .. ةفراو تانج
 .. دعاولا لبقتسملا ىلإ حوتفلا باب ىهو .. مدقتلاو نامآلا رب ىلإ ةلابضلا

 كلت اذالو ىضزملا فوختلا اذه اذاملو عيبطتلا ىف ددرتلا اذه اذاملف
 لكلا ليتهي ال اذال .؟ تاغوارلاو تالوادملاو تاعجارملاو تاظقحتلا

 .. ضوعي ال ىذلا ءاخرلا نويزاكوأ ىلإ تاقارز نوقباستيو ةصرفلا
 ديريال ىذلا فوطعلا نونحلا یلیئارسالا نضحلا ىلإ لكلا عرهي ال اذامل

 . ةيحم لا ىوس اتل لمحي الو « ريخلا ىوس انل

 نيدمعتم نيدماع نوماعتي نونحلا نضحلا اذهل نوجوزي نيذلاو
 .. دهاشم لك ine قرخت ةيعرم قئاقح نعو « nem ىناودع عقاو نع
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 4 تاهو .. دخ 8

N اب هدتمل | عردألاو نو نحلا نيفحلا اذه حاس el ale 
 ىلع ناودعلا ف رارمتسالا نم ىملسلا اهعورشم اهعنمي مل مالسلاو
 نانخا ناک نآ دعبو « تانطوتسل اب اهعرزو اهباصتغاو ةفضلا ضرآ
 مالسسلا لبق ةينيطسلفلا نكزألا نم )10 ىه ةسلتحملا ئضارألا

 مالسلا دعب ةينيطسلفلا ضرآلا نم ۷۳ نم رثكأ نآلا تحبصأ .

sr Mc لإ تيك EN i 
 ةيار تحت تتدح یمیهاربالا مرحلا ةرزجمو ( مارهألا تاءاصحإ

 لطبلا نيتشدلوج خوراب حافسلا روصو .. مالسلا فنأ مغرو مالسلا
 بيبا لت ف تالحملا عيمج ألمت یدوهیلا ملحلا لا زمر ی یذلا

doses نم لكون یی اقا e el ey, 
 رع نم مهیا ا  o Sa selتارت ناو

 موي لک .

gua la ls.قلعت ااهارتف ا  
 ؛ تسینکلا رادنچ ىلع تارشفلا ىلإ لينلا نم یربکلا لیئارس| ةطيرخ
 اهرظحت یتلا لماشلا رامدلا Zeil نم ةيوونلا اهتناسزت فعاضتو

 قرشلا ةقطتم ف بعش ىأ ىلع اکیرمآ اهرظحتو , ةيبرع ةلود ىأ ىلع
 . ناريإو ناتسکابلاو ةيلامشلا ایروک یتح اقرش مث طسوألا

 ةناسرتلاو ةيئايميكلا ةناسرتلا كانه ةيوونلا ةناسرتلا ىلإ ةفاضاو

 تاصاوغلاو تارکاطلا لیطاساو ةيديلقتلا ةناسرتلاو ةيبوركيملا
 بعرلا اذه لکو « تونیرتابلاو خيراوصلا تاقذاقو تابابدلاو
 باسنخو موتفم یکیرمآ یزنکسع دییأت ىلإ ةفانضإلاب یلیئارسالا
 یرن یبزصلا رخآلا بناجلا قو .. تارایلل اب حوتفم یکیرمآ یرالود
 تابوقعلاو ةعطاقلاو راصحلا امهیلعابورضم قارعلاو ايبيل

agهر  



  Elتاسهو .. دخ 8

 لتحم یروسلا نالوجلاو لتحم SEM بونجلا ىرنو « ةيداصتقالا
 » all ريذاحمو ضورقلا دئاوقو نویدلاب ةديقم لودلا ىقاب یرنو
 هه شصت شاد IEA دقت نوه خم
 عیبطتلاو ةعطاقملا ءاهناو « ةيليئارسإلا طورشلاب ةيليئارسإلا مالسلا
 قرش قوس ف ممجتلا مث امدقمو الوآ اهبلاطم لک ليئارسإ ءاطعاو
 . یلیئارسٍا میظنتو il rel رکقپ ةيطسوأ

 ملاعلا قاوسأو ملاعلا تاکرشب انل ىتأت فوس اهنإ ليئارسإ لوقتو
 ینعل او , ةيطسوأ قرشلا قوسلا هذه ىف ريخ طیسو نوسکتسو
 ةصحو ةيسن SU ges ليئارسإ نأ ةطانسولا هذهل قرحلا یراجتلا
 ىلع ةلومع ذخآت فوس اهنآو « ملاعلا نيبو Gay ةيراجت ةيلمع لک نم
 حتفت فوس اهنآو .. ةچرابلا ىلإ رارجلا ىلإ ةربالا نم هیرتشن ءىش لک
 فوس اعیمج اننأو .. اهاوه ىلع داریتسا وأ ریدصت ةيفنح یآ لفقتو

aی توس یقه ىلإ هاب هم  

 نوبزلا حاکنتساو اهتبعل ةراجتلاو رعاولا رجاتلا یه لیئارساو
 یذلا نونحلا نضحلا كلذ نذإ وه نيأق .. خیزاتلا لاوط اهتیاوه

 هک تام دك و dead AE اه تاسعا ناسا هل توپ
Jalناك اقا الا  alدخ : ونه رعاسضلا نطب ق یذلا  

 مس » blass نم برشاو .. كبيج ف ىللا لک تاهو كافق ىلع یبرعای
 : 4 ىراه

 برح Gal ف هبيج ىف ام لك عفدو هافق ىلع دخآ لعقلاب یبرعلاو
 هي تماق يذلا جراوبلا ضارعتسا ةروتاف عقد ارخقمو جیلخلا

 نم تارایلم GIG ( یروفلا اهنمت تضبق « ةرظنم » ةيلمع ىف اکیرمآ
 .. مادص تایغاشم نم اهتیامحل جیلخلا لود نم ( تارالودسلا

 4a س لعتشملا دغلا 8



Bd تاهو .. دخ Y 

 رابكلل ةمئاد ةعقنم هيلخي انبرو هتابغاشمو مادصب ابحرمایو
 Zs yall ةورثلا فازنتسال .٠ نطابلا نم مهدنع لمعي نيذلا نيزكاملاو
 . تارايلملا نم ديزملا ىف اكيرمأ تبغر املك

 قارعلا لوبق مغر قارعلا Kal ىسايس لح ىأ ضقرت اكيرمأو
 یبرعلا فالخلا ىلعو مادص ىلع ظفاحت یهو .. . شیتفتلا تاناهم لكل

 Sang اهداف ماد لغ ةا u ییوعلا ماسقنالاو
 رثكأو .. ليئارسإ ةزيزعللو اهل دیفمو بوسلطم هننال , دکن ةريمخو
 .. ةيكيرمأ حلاصمو ةيكيرمأ طوبیخ اهي كسمت ةيبرعلا تاماعزلا
 یذلا لیئارس) عم یروفلاو لجاعلا عیبطتلل رجافلا جیورتلا اذه وهامف

balدك اتساع  aنسل ال و  o 
EEE وش 

 ىوس ,SL ىرأ ال ىنآو * ee یعدآ یشآ مكدحأ نلوقي الو
Qualبرحلا دعیتسا ین لب .. یملس لحل ةيناکما یرآ الو  Lila۱  

 اهتاودآ یرآ الو برحلا هذهل الاجر ىلوح یرآ الو .. لولحلا عیمج نم
 لک !Las .. ةيتاولا اهفورظ یرآ الو اهنامز یرآ الو اهلئاسو یرآ الو
 هيلع نهربت نآو مالسلل اهاوعد ف ةقداص لیئارس| نوکت نأ هدیرآ ام
 عرز نع قکتو ضرألا باصتغا نع فکت Sly لاوقالاب ال لاعفالاب
 . نالوجلا نع لحرتو ةدوجولا تانطوتسل ا لحب ردابتو تانطوتسملا
 نوبرعک اهباحصال ةلتحلا یضارالا دیعتو ىنانبللا بونچلا نعو
 . ةموعزملا ةوخألا هذهل

 .لاب اذ اكيش تدر دق احيرأو ةزغ قافتاب اهنآ ليئارسإ ننظت الو
 تصلخت اهنآ هتلعق امو« لیئارسال ةيسنلاب ةبيصمو ماغلآ لقح ةزغف
 ىلع اهب تقلأو مدلا نم الايس اهدبكت تناك ىتلا ةبيصملا هذه نم
 . تافرع فاتكأ

arص لعتشملا دغلا 8  



 8 تاهو .. دخ 8

0 ES RE SEE AINA TEE دك MA muss و و هه املا لج 

 عقدلاب بلاطت نآو یطعت الو < لیئارسا ذخأت en ll نم سلف

 ذخ ىف لخدست نآو دعب اهباحصأ ىلإ ملست مل ةلجؤم ةعاضبل مدقملا

 لسوتت نأو .. لعفلاب مهددهتو لعفلاب مهبهنت فارطآ عم تاهو
 duties نقلا افتاب all تاق ر یکتا طفل
 SS نوت oe ee e برجا هوا

 . اهتییه تدقفو اهنانسآ

 یبرعلا عیطقلاب ردغلاو .. ةقفصلا ق حضاو فرظلا لالغتسا نا
 نايطتالا E a فلس ىذنلا
 لاني امل رابتعا یندآ نود ةيليئارسالا ةحلصملل رجافلا ىكيرمألا

 اننويع أقفي ملظلا اذهو .. حضاو نم دشآ وه نيغ نم یبرعلا بناجلا

 ىلإ انعقديل اننیب نم موقي نم ىلإ نيجاتحم اذه لك دعب انسلو .. اعيمج
 هنأ ىلع مسلا انيقسيو انبئاصم انل نيزيو ناضحألاب انءادعأ خان نأ
2 ْ 

 انمدام مالستسالا یوس رخآ لح كانه لهو : نولأسي نيذلاو

 هيف ءیش الو راود بكوك ىلع شيعن نحت : مهل لوقآ ؟ حالسلا انیقلآ
 مودي الو aA موذي الو ليل انضرأ ىف مودي ال .. لاح ىلع مودي

 ف قورظلا نإ .. سمألا ایسور نم مويلا ایسور نيآو .. دحأل ناطلس

 نیذلاو » ee ىف ادغ مه ولعلا ف نيذلاو .. رمتسم لدیتو لوحت
 . نونوکی نيأ ادغ ملعت Y ضیضحلا ىف

ee a) Gs 

US,ف مواسنو لهم ىلع انتدع دعنو ربضلاب عرذتن نأ بولطملا  

 باتعآ ىلع ىمترت الو لورهن الو ذخأن ام ردقب الإ ىطعت الو , ةمارک
 . اتکاله اهیف نأ ملعت

 QV و لعتشملا دخلا 5



ee Sererقيكارسأإلا دا با یک مق ورتا ىوتكفو  
seeف باهزإلا لومق لا ئه ناسوللا نإ :  

allفلا فو تار اا  a es 
Clهوا لمعت | نمو  als iaقار یکتا  

 patie) ya TN اهتسایس ینبت لیثرس! نآو .. یضوفلا ق انداب

 ۱ e ۱ . هفنک ىف اهل ةايح ال یذلا دودللا

oda y .لخاد نم ىليئارسإ .. اهلهآ نم دحاو ةداهش  «del ral 

 نوکت نآ لبق نمو و دال دلوت نآ لبق نمو و لزالا ذ ذنم لوقی لاو
 : hil pul كانه

 نیذسلاو دوهیلا اونمآ نيذلل ةوادع سانلآ دسشنآ ندجتل »

sous urn 

a Laنا ةفسلف باحصاو  ENدحمو  

 i ؟ مهمالك ..تاه

 عبو E EL جذس ءاهلب مهنأ ام

 مالس .. ةكفاكتم ريغ یوق نيب یقیقح مالس موقي نأ نكمي فيكف

ul halt bball nn0  

Sn Srالوأ هريمدتو  gasليؤمتب واخت  Sue 
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era: . دخ HA 

 نأ دبال Saas . ةيمالسإ تايمسم تحت ةدوجوملا بيرختلا

 . ةياهنل ١ ف لشفيو حضتفي

Se ees ee 
 Le هركمو هللا ةوق نم مهركم نیآو مهتوق نيآو مه نیو

 +: اهزاهظإل Sos dily قئاقحلا سطل نورکمی مه
 موقي ال ىلاو ءیش هلثمك سيل ىذنلا نيركاملا ريخ ركم یه هلو"

 . ءىش همام

way aia 

 a : قتلت مل حلاصملا نكلو ٠ ثقتلا ةيمسرلا
 ناشلا باحنصأ سانلا سوؤر قوف نم تارارق هب تردص مالسلا

 : . مهروهظ ءارو نمو

Sao users 

ee تناك all a 
 ةنقتم ةيليثفتو نويزفيلتلا تاشاش :

 ةعفتنم ةلق اهل قفصتو ةنعقتتم ةلق اهدوقت ةريسملا تلازامو

ala,ةيرشکا اهتم  «padتابجو لا لثم تناک ةبخبطلاو  
 ش . ..  ةراهمو نقب ةدعملا ةعيرسلا ةيكيرمألا

 یتاذلا روصقلابو ىلوألا عفدلا ةوقب ىرجي لازام مالسلا راطقو
 ساس ريغ ىلع ىلعي ءاتبلاو -. ديدهتلابو تانوعل ابو نالودلابو
 و

 4 : nee . بعللا قرو نم ناودألا

 48 و beh دفلا |



act > E 

 ىواهتيو حنرتي فوس هنكلو نينس ىأ ةنس ىرجي رمتسي دقو |
 : . ةقيقحلا حاير نم حير لوآ دنع

 هكردأ نأ دعي نافيلس یبنلا اهيلع TS 535 ناک ىتلا اصعلا لتم وهو "
 ىتح اهیف JSG ةضرألا تارشح تناك امنیب اهيلع اثکوتم لظو توملا

 . ةدماه Ga ¿ia ههجو ىلع رخ

 تاو ات یا کو

 . ةعورزم

 ةيبرعلا 8 يسامولپدلاو Tall ق نكلا ةيليئارسالا E يسامولیدلا نإ
 | . ميظع حاجنب ةرمتسم ةيحرسملاو ضيضحلا ق

 ةدملا یهو ةمداقلا سمخلا تاوتسلا ىف یلیئارسالا ولعلا اورظتناو
a NERSزارا معلا و  

 . ةياهتلل

 . لاحلا نم لاحلا رارمتسا نإ : نولوقي ةميدقلا ةمكحلا بتك قو

 برسقلا

 ..كانه ملعلاب بجعم .. بجعم اضیآ انأو لوقآ برغلاب نیبجعمللو
 هذخآ انآو .. نطو هل سيل ملعلا نکلو .. ذملتتأو ملعتأو عباتأو Lal انو
 دجی ثیح هیسارمب یقلی وهو « هل ةيسنج ال ملعلاو .. ناکم لک نم
 انك امتیح اندنع یضالا ف ناك ...دهتجتو حدکتو دكت یتلا لوقعلا
 ee لل . دهتجنو لمعن
 . تاربتخل ربكآ هل نونبیو تایتازیلا

 a لعتشملا دخلا 8 ۰۰



  de 8تاهو 98 :

E O EA E E ی MAA BET a 

 ! osمهنوتق ىلإ اورظنا
  7 3اف 5

 ثبع ىلإ مسرلاو .. ةراثإو یرسع ىلإ تلوحت مهدسنع ءایزالا
 ديدحلا نم تانيوكت نلإ تحنلاو .. ناولأو لاكشأ ىضوفو.لئقعمالو

 ةبلقشو زهو ضقرو ضارعتسا ىلإ ءانغلاو .. طلزلا نم لتکو ةدرخلا -

 سنج ىلإ امنیسلاو .. ناذآلا كصت ةييساحن یقیسونمو خارصو

 رالودلا ءارو یرجو شخغلاب ولو ساكلل قابس.للا ةضايرلاو ..فنعو ٠
 نییالم ةثالثو ةمكالملا ةبلح ىف زئافلل رالود نییالم ةسمخ ..راوشل اب
 دعت ملو «لاملل ًاراعسو ةرهش نونچ تحبصأ ةضايرلا .. موزهملل
 ىلإ ءابنألا نم تجرخ ةفاحصلاو .. اهفرعن ىتلا ةضايرلا ىه
 ىلإ ةحيحصلا ةمولعملا رشن نمو « حئاضقلا ىلإ مالعالا نمو ءريهشتلا
 ٠ , . بوعشلا خم لسغ

sido a ise 

 ':تارئاطو ىركسع توزبج ىلإ اهولوحف ايجوسونكتلا همسا ىذلا
 de ةنونجلل ةرطيسلل لبابقو عفادمو خيراوص تافذاقو تاشافتو

 . سانلاو رحبلاو وجلاو ضرألا

 ةرصانمو طلستلاو ةدايسلا اهدئار حيصأ مهدنع ةسايسلاو

 نع عافدلاو ءارقفلا باسح ىلع ءاينغألا ةيامحو ءاقعضلا ىلع ءايوقألا

 رهاظلا ف لدعلا توص یهو .. مهسفنأ وه « دحاو ناسنإ »قوقح
 ىنويهصلا یبوللا توص نآلا یهو « ةقيقحلا ىف ةحلصملا توصو
 OF ضرألا ىملسم لك ىلع فلاسحتلا ف مهتحلصم نأ مهمهفآ ىذلا

 . لبقتسملا نوعاط وه مالسإلا

 امنإو « نورت امك السع هلك سیلو .. هنودبعت ىذلا برغلا وه اذه

 ف اوغلابت الف .. ضيبألا هيفو دوسألا هيفو .. لسعلا هيفو مسلا هيف

1١ 18 al دغلا 8 
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U 1 جر واسه زا EN: ان CEE EE ER US PENSE ES 

 . ءانفلا اذهل لزانتلا دعلاآدب دقو .. هئانف

 نفعا اهیف بدي دیو ةجضن QUE تغلب ةولحن ةرضن ةرمث برغلاف ۱
 دیلقتلاو :. ءىش یآو ءیش لک لثم .. طونقسلا ىلإ اهقیرط ىف .ئهو
 .ةخسن الا اتم us نل ءىش لک ف هنع ذخألاو برغلا اذهل یمعالا
 ۱ .... Ju اذ اثیش دعت ملو اهتیتاذو اهتلاصآ تدقف ةدلقم ةهئاش

 اهنم لک ذخأتو تاراضحلا عقالتت نأ كلذ نم حصألا امنإ |
 . اهحنمالمو اههجوو اهتیصخش ت دقفت نأ نود ىرخألا نم اهصقنیام

 US نم قیحرسلا ىقتنت .. :ةلحنلا هلعفت ام لعفن نأ وه مدقتلاو "
 كلذ دعب عتصت مت . . راهزالا لك نم حاقللا بوبخ عمجتو لوقحلا

 ةديدج ةرهز ترهظ املكو .. هي تقرعو تزيمت ىذلا صاخلا اهلسع
 لب e قيحرلا سفن منصتل ال اهنم GATS اهيلإ تعرسأ ديدج قيحر تاذ

 . ةدوجلا صانع نه اديج اصنع هيلإ قیضتو زيمتملا اهلسع عنبصتل .

a le و N 

 تاياقنلا هلس ىف ذيتلا قحتسي .

 8 لعتشملا دقلا ۴







 88 !؟ برا لوبط یه له 8

 نعو « انتایح نع cule ناعم .. ةماركلا .. ةلوطبلا .. ملحلا .. لمألا
 عوضومو مالکلا رادم حبصأو .. انیناغآو انمالفأو انبثكو انفحص

 سشای عقاو نع اهلك ملکتت تاقیلعتلا ةدمعأو رابخالا ةدامو نونفلا
 لبقتسمو < ‹ طیاه نقو « ةدساف ممذو « ةدساق ةمعطأو نحاط ءالغو

 نيبار تاملک تناک دئارجلا تردصت یتلا تاتیشنالا رخآو .. ملظم

 الو NAA دودح ىلإ: غجارت الو باحسنا ال : روسثلاو لیولاب مدمذت

 ضرآ ya تالزانت الو , تانطوتسملل ةلازإ الو ؛ ةيبرع سدق نع مالک

 وه فنعلاب ةلتحم ضرأل سیرحت یو ء ىليئارسإ ale اهیلع عفتري
 عقوتت نأ ليئارسإ یلعو .. هنم دشأ پاهراب هيلع درن فوس باهرإ

 شیتفت نع مالک ىأو .. ةلماش پرحل دعتست نآو « الیوط اعارص
 . هساسآ نم ضوفرم ةيليئارسالا ةيوونلا ةناسرتلا

 ,el تاديدهتلاب رجفتی ىذلا كلاحلا مالظلا اذه ف

 رجفت نم ديالو .. ىرخأ رصم داليم نم دبال .. ديدج ناستإ داليم

 ٩۰۵ 18 لعتشملا دغلا ©
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 . ملظلا عم حلاصتلا تضتراو ةيبلسلا تداتعاو « ناودعلل

 اهيف ىرخأ ةربن ىلإ .. تالوطب ىلإ .. ةديدج لثم ىلإ ةجاح ف انبابش
 نمؤملا نم هللا ىلإ بحآ ىوقلا نمؤملا :ثيدحلا قو .. ةوق اهيفو .. دحت
 نمّقلا نم قحلا رصن ىلع ردقأ یوسقلا نمؤملا OY .. فيعضلا
 .فيعضلا نم نيملاظلاب ىنايرلا شطبلا ديسجت ىلع ردقأو .. فيعضلا

 , ةفلتخم امتيسو « ةفلتخم ناغأو فلتخم نف ىلإ ةجاح ف نحن
 . قلتخم بدأو

 ةمواقملا حور بابشلل دسجي ديدج شيورد ديس ىلإ ةجاح ىف نحن
 ديدج پدآو .. ةلوطبلا دسجي ديدج حرسم یو . ةماركلا توصو
 Zu :.ةلوچرلا دسخت ةديدج امنیسو .. ىدحتلا دسجي

 ددهیو ضفتي نییأر لعج ةّيردنكسإلا ف ىبرعلا عامتجالا نإ.
 ee ؛ عمتجت نأ ةيبرعلا ةملكلل كيري نكي مل هنأل , دعوتیو
 ' ٠ ىقتلي نأ ىبرعلا ىأرلل

 هناکو ,هرهظ ely نم مت عامتجالا اذه DN le ديدش حجبت قو :

 فحصلا تبلاطو .. لافطآ ةضورل رمآ ىلو وأ las حبصأ
 عاد نم اتسع :caos ,رصمب باقعلا لازخإب ةيليتارسإلا
 | en :!! قرطلا

 ند لل ول هزل Ade دعو وع ءالهتسالا اذه
 A E ولا ع ك
 en ae نآو « مدقلا نحنو od! ae نأ .. اهدوجو رارمتسال

a geal iia 
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‘seas eg ERD RS TER RR RSD YS eam 

 SS Cy هرسكي نل یلیئارسالا
 ناح .. ءىش ىلإ لصت نلو ائيش ىدجت نلف ةيسايسلا ةعادولاو
 ىذلا .. ثلثملا اذه لقألا ىلع . . رثكأ مهدوجو برعلا تيثي نال تقولا

 یه تره يهو دیش کلا ىه ةيدوعسلا بيرلا ةكلملاو

ae, er re 

 ایا او را ےک لا شنا ES ايروسو کو
 ةروحدم ةلوذخم ةيبوروالا شویجلا تداعأو , نییبیلصلا تمره یتلا

 . اهدالب ىلإ

ie ید کا EDER نيك هات El, 
Laa US y. ةيكولمملا رصم نم جرخ كولمم وه نطق ناطلسلاو .. ةيبرع 

 فورظلا اوسأ ف پراح . iًامهتکلق ۰ اهلاوحآ اوسآ ف رصم تناتکو

 نا رصتن  Uy tllعلا  - Glقحلا عم ةلوطيلا تقتل اذإو

EEE e . دادعتبس ۱ نحنف 

 ىف اهيلع ليقن فوسف ساکلا كلت عزجتت نأ هللا ةثيشم ف ناک اذاو
O Gokلع شا تاوحوا + سارلاو نيعلا ىلع ملشملا تع  

 .٠ : . كيدعسو ىير كيبل : یه هبر ةوعد

Eee قا 
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 8 !؟ whl لوبط یه له 8

 سانلا نود نم ةصلاخ هللا دنع ةرخآلا رادلا مكل تناك نإ لق »

 تمدق Los ادبأ هوشمتي نلو .. نيقداص متذك نإ توملا اونمتف

PE O een 

 :( ةرقبلا ) ٩۵۹۶

 تست ۰ هدونجو نيبار بعش مه ءالؤهو

 ..ةهجاوم نودبو برح نودب رصتنت نأ دیرت اهنأل ةيوونلا اهتناسرتب
dp 3اراصتتا  Ulinاسینسخ  peiلع طغضلاب نعم نم اهموصخ  

 اهیلع بلقی فوسو e ملاعلااهیلع lds قوس راصتناوهو .. رارز

 - اهرمدیف یرذلا رابغلا اهیلع دتري قوسو .. اهءاقلح

 فرعنو قیفنو ىحصنل اهناوآ ف تءاج ةيسانم وه نیبار دیدهتو
 اهانقداص یتلا تاینلاو اهانلاس یتلا بولقلا یرنلو.. حفاصن ديأ ىأ

Yoلاق ام لوقأو .. . اهداوسو اهتقيقح  sy۱ :  

 ..« ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعاو»

 مل .. عاطتسملاو !Seb انم بلط Las y « ليحتسمل | انیر بلطي مل

 تاناسرت الو .. ةيبوركيم تاناسرت الو ةيوون تاناسرت بلطي
 حالسو ) ناسرقلا حالسو ليخلا طابر يوس بلطي مل .. ةيئايميك
 ..خیراوضلاو عفادلاو تابابدلا ( تاعردملا حالس همسا نآلا ناسرفلا

mlلأ عطيت نوا  O Ss 

 : , لبقتسملا تاراصتنا

 ةلوطبلا كلذ دعب ىقبتو .. یبزعلا ناكمالا راطز ف ةحلسأ اهعيمجو
 نم رثكأ ذنم ميركلا نآرقلا هب قبس ىذلا رصنلاب هللا دعوو .. ءادقلاو

 8 لعتشملا دغلا 8 ۸



 ی برحلا لوبط ىه لها

 اوتاك نإ توملا اوتمتیلق .. هل عو للا فلكم ناو ale ةا فلآ
 .«نيملاظلاب ميلع هللاو مهیدنآ تمدق امیادیآ هونمتب نلو » نيقداص

 ق ملظلا اذه عرز یذلا « برغلاو اکیرمآ ةميرج تناك ةميرجلاو
 . هحلسو هيلع ققنأو هاعرو هدناسو انضرآ

 نانعلا هل تقلطأو : انباب ىلع دنیدهتلا اذه تعرز یتلا یه اکیرمآ
 بحاص الب پارخ ضرآ ف عتري هنناکو « هل ولحی ام لعفیو «دسفیل
 ۱ ۱ EA الو

goby 'اهيق دجوي ال ءالخ ضرآ هنیبو انتیبو .. برحلاب حولي  
 زونکلا ضرآ ءاتیس ىه .. ةيقدنب لمحي ريقخ الو ء دحاو یرکسع

 اهدمن فوسو . تارایلل اب ةيحايسلا انتارامثتسا اهیف انعضو يتلا
 ىف كلذ دعب وه اهحستکیل ءارضخ ةنج ىلإ اهلوحنو لیتل | نم ءاملاب ادغ
 ! لانقلل ةيقرشلا ةفضلا ىلع هدجنل وحصتو ةعاس ةهزذ

 كلذ ىه نيأو .. مالسلا ةيقافتا مكحي ةيعاوط اهحالس انعزن دقو
 . انقانعآ ىف ةنامآ ءانيس ضرأ نإ .. ؟ هتاحيرصتب هقزم ىذلا مالسلا

 ىأ نم ةيراع كرتت نأ حصي الو اندالوآ ثاريمو اتلبقتسم یهو

 كلت.. :ناودنع ىأل رکبلا راعشتسالا ةزهجأ نم یتح ةيراع ::عاقد

daانستا نك نایک  US eلاخلا كلك لع  pe 
 طقس . ةلماشلا برحلل دادعتسالاو ناودعلاب نيبار ale امدعیو

 . ضارتعا ىأ ىف هقح

Talal rs نیمار اهتس o تقلا A 
 قلطي ىتلا ةيمالسإلا ةيلوصألا هذه .. اهرورش نم ملاعلا ىقت فوس
 ة كرر مآ ةغافضص ئه «يمالشإلا ئومدلا باهرإلا نيبار اهيلع

ESEL aca Gs lil و 
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  AAلا MA NOT NE NURI IB eA ae اما اتا ترک روا

 باهرإلا عئاص نإ: فزحلاپ لوب یفلالا نشح ءاوللاو«. ءالمعلا اهل

 E . ههيوشتو مالسإلا برض ديري ىملاع ميظنتوه

 حراخلا نم قفدتت لاومألا نإ : لوقي انتيلخاد ریزو ناک اذاو .
aدا ا ل  

 .حورجلا حتفي نآ ديري ال.هنأل تاذلاب ةلود

 نم وجرآف . یه قزمو قیئاولا كته دبق نيبار مادام نکلو
 برضل ءافخلا ف نولمعی او ناک نیذلا نم لوقی نأ انتیلخاد ريزو
 برش ناسك نم A ei ها بش
 رایهنالاو زجعلاو ربقفلا ف رصم قارغاو رامثتسالاو ةحايسلا
 كلت نم ةيمالسإلا ةيلوصالا اهینجت فوس ةدئاف ily -. یداصتقالا

 ىذلا ودعلا وهو فورعم یهو  دحاووه ديفتسملا امنإ :. تراوکلا

 | !! مالسلا مناص ىز ىف رکنتیو , قيدصلا بايت سبلي

 ! .. مالسلا لسرو مالسلا عانص نم مويلا ىرن ام بجعأ امو.
 9 لسر اهنآ یعدت ةتسوبلاو برصلا نيب لاصتالا لود ةعومجم
 حالسلا مهیلع رظحتو « ةرزجلا ىلإ اهيديآب نیینسوبلا دوقت یهو
 لک تکستو « م نع N عافدلا ق مهقوقح مهنع عنمتو
 . مهذاقنإل عفتری توص

 ۱ ER السلا لشو ءالؤهو

 لود .. ارتلجناو اینالآو اسنرفو ايسور .. ىربك لود مهو
 قوقحلا كلت ىلع ملاعلا لك بساصتو:ناسنالا قوقحل وعدت ةرضحتم
 نیوآ درو: لاثمآ ةحلاکلا هوجونلا نم عمسنو یرنو .: انهسقن الإ
 ىرتلملا sal¿ نم ما زوز لكيام ريسو ىشاكأ ىشوساسيو
 . نيبجلا هل یدنی لطايلل انييزتو ملظلل اریربتو

 80 لعتشملا دخلا س ۰



MI ae 

GTلعاب  al Snلاحرو  
 ةيعرشلا ناسلب نوئدحتلاو .. ءاضقلا ةصنم ىلع نوسلاجلا ةلادعلا
 قلا انل ةاجن الو. لعفت ام لک اهل نورربيس نیذلا ناسنالا قوقحو
 . ةدحاو ةملك ىلع ممتجنو دحتنو دعتسن نأ

 cause le Vy متن cist Riles اهر بل هاو
gran eae al3 تو و  

 0 . ىقايلا وه لعفي

 تقرف ىتلا ةعبوزلا راثآ ىذلا وه سيلأ ؟ بعرلاب هيبن رصني ملأ

 نا م مهرودق تابفكو بازحلا لمش
 e ji ؟ لاتقلا

 طسابلا ضیاقلا ضفاخلا pl لذلا زعلا رداقلا ىه سيلا
 كلا راپجلا مقتلا

Ys فاضن اذاملق E OO u 
 ةشعرلا انذعقتو للشلا انبرضی الآ .. لاتق نودب انشارسف ىلع تومن

 , ee en erلب ی
 ؟ بايشلا

 ةماركلا ىلع توملا سيلا !؟ ءانثتسا الب لكلا ىلع اباتك توملا سيلا |

 و ءاشغ Ll مآ
Be el 

nl کاو هللا bate! ؛اديألا ىزخو .. = Wis ul es 
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en 

 . ةزجعملا نودهشت متناو
 .Lai . دومصلاو ةعاجشلل اديرق اجذوسن مويلا نودهشت متنأو

 ىتلا EN ةلود لاقي SAA نطاوم نويلف نم
 ةنسوسبلا ف نییالم ةثالثو .. دمصيو انويلم ۱۶۸ اهدادعت زواجتي

 فلح مهئارو نمو « سورللاو راغلبلاو برصلا نم اشویج نولتاقي
 ةنسوبلا یملسم نع عنمیو حالسلاب مهدمیو مهرزآ دشي یبوروآ
 تالت مولا شيحلا ةف ee توت وات
 | ,!! ديلجلا.قدانخ ىف لتاقي تاونس

eeقاف حلا ا ا  

 رجأي مهنم دحاولا رجأ نوكيو نامزلا رخآ ىف نورهظي مهن|: مهنع
 انم نيسمخ رچآ : هتباحص هل لاق الو .. نيلوآلا هتباحص نم. نيسمخ

 متنآ امآ اناوعأ ريخلا ىلع نودجيال مهنأل .. معن : لاق ..؟ هللا لوسراي
 . هومتبلط املك نوعلا نودجتف

as er leملا  
 تاشاش ىلع لكلا اهارب ةقيقح تحبصآ ملسملا لتاقملل ةيروطسألا
 هانيأر الإ ةيمالسإ ضرآ ىلع دحأ ىدتعا امو .. موي لك نويزفيلتلا
 ۱ . ایلاغ نمثلا عقدي

 Ten A قرر DAN جارت نأ وجرآو
 ته else Les ناو نقلا
 ایسور تراهنا دقو .:'ةيرذلا اهتحلسأب هفيخت نأ نكمي اهنأ روصتتو

erملاعلا ريمدتل ىفكي ام اهزهظ ىلع  
 قرشلا ناجنف ىف ةيرذ ةلبنق ءاقلاو .. تا ee ةيرذلا اهلباتقب

 .. اهتاذ لیئارسا مهلوأو ىرذ رابغ ف لكلا go dh طسوالا

ENهو جم  

YYاه لعتشملا دقلا ©  
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 امناو لامعتسالسل ةيووتلا اهسوؤرب ظفتحت ليئارسإ نأ یرآالو
 . باهرالاو شیوهتلا

 .. با هرالاب ضرألا تبصتغاو .. با هرالاب تءاج ليئارسإو
 برعلا نيب لیئارس| عم عیبطتلا لبقي الو .. باهرالاب شيعت تلازامو
 aos یا اذهب ا رر bo اها روت ترانا قالا
 BET رفاه مارو سافت
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 1898 ةسعاسسلا #8

 امنیح اولاق ةنس ةئاشالخ مهفهک ق اماین اوتبل نيذلا فهکلا لهآ
 Legs انثبل : اولاق .. متتبل مک : لاس یذلا لئاسلا مهتدقر نم اوظقيت

slموی نعم  ged Ilys.هتامآ  dilفام  aleمك  Jasباوجلا سقن :: 
gi less۱ . موي ضعب  

 «ةعاس ريغ اوتیلام نومرجملا مسقب ةعاسلا موقت موبو »

 ( مورلا- 55) . |

 ىف هوشاع ىذلا نمزلل هوردق امو نيمرجملا Ge نآرقلا یکحی اذكه
ri]هناك هنإ < ريقلا  putas 

y هل ea gas, 

 الإ اوتیلب مل نودعویام نوري موی مهنآک مهل لجعتست الو »
 - ۲۰ ) « نوقسافلا موقلا الا كلهب لهف .. غالب .. راهن نم ةعاس
 .ةعاس درجم اهضرعو اهلوطب تناك اضیآ اهنإ .. ( فاقحالا

 MY س لعتشملا atl اك
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Da Aas RAPER res:د هک ت  

Kgماع  iesندي هقلح نخ  
 راهن نم ةعاس الإ اوتبلي مل نأك مهرشحي مويو » : نوشعبی
 ( سنوي 2£( « مهنيب نوفراعتي

LEB ETAL a IPيقرأ لوقو  

 لوقي تام مث اماع نینامش شاع یذلا مرجملاو .. ةناشالثلاو ةكاملا
 طقف اماع نیعبرآ شاع یذلا مرجلاو ةعاس تناك اهنا ثعبلا ةظحل
 تام یذلا یوتسا دقو .. ةعاس تناك اهنآ مسقیو « هثعب ةظحل لوقی
 یعولا ق توتسا .. نینامشلاک نوعیرالاف اضیش تام یذلاو اباش
 . ماع GUL ماع ةئامثالثلا كلذكو .. ةعاس ىلع ديزت ال اهنأب

 لكل ماعلا لاحلا وه اذه نإ نیلئاقلا قدصآ وهو هللا لوقیو
 ف تضقناو تضم یتلا نيتسلا فالآ نإ . اتهفغب ةظحل ةيرتشبلا
 ملس تاقوأ وأ بورخو تافالخ نيب تبقاعتو روصع ولت روصع
 تدي اذکه وآ .. دعاس درجم تناک اهلك مهنیب اهیف نو قراعتی ءاحوو

 0 . دیدجلا مهيعو ف

 روخش وه ةرخآلا ىف ديدجلا ىغولا نأ ملعن نيح ةريحلا ىلجنتو
 قایتدلا تناک امنیب .. ةيدپالاو دادتمالاب فلتخم نعرو فلتخم
 رادقم ىأو. اهیف ديبأت ال یرتت ناوت درجمو نمز درجم ىلوألا.مهتايح
 ىأ نإ : باسحلا ف لوقن امك .. لمهم مک ىه ةيدبألل ةبسنلاب ىنمز
 یوتست .. رفصلا ىلإ نوکی ام. پرقآ وأ رفص وه ةياهنالل ةبسنلاب مقر
 ةلمهمو ةهفات ریداقم اهلك نویللاو فلألاو نورشعلاو ةرشعلا كلذ ف
 ةعاس درحم تناك اهتا : اهنع انروفش لوقیق :: ةياهناللا ىلإ ةبسنلاب

a aiaلوقي امتاكو كلدك ىف لوقيف»  
 : ایتاعم هللا انل

 7 لعتشملا دغلا 8 ۸



 7 ةعامسلا 9
pil ERED ARIAS RS RN RAN AAA و کور PRI 

SE cl Ge eel 

 , Al.ةهفات ناوث ىلع اضعب مکضعب لتقي نأ نم الدب فورعمل اب
 ىلع رازوالا كلت لك !اولمحتو ملاظملا كلت لك اويكترتو ةداعسلا نم
 اباذع نآلا ودغتس ىتلا ةيدبألا رمع ىف ائيش ىواسي ال عداخم نمز

en 

ar, 

 ايندلا نأ متملع دقو .. ةداس اي نآلاو .. ديآلا ىلإ و .. ارقف ريصي امنيح
 قئاقد نم مكتايح ىف ىقبت اذام متكردأ النهف ؛ ةعاس درجم تناك اهلك

 متلجع الهو ؟ ةعاسلا كلت ىف  ¿Saa llإو  alsف مکنأش

 باسخلا ىف ناوث نع ديزي ال یقبت امو ) مکرامعآ نم ةيقايلا ىناوتلا

 ظخلا نسح نمو ( ىقيقحلا [ Lat!حورتو ىعسن ءايحأ اعيمج انلزام

 انناو .. .مهولاب هبشأ یه یتلا نیتسلاو روهشلاو مايآلا كلت ف ودغنو

 ةلفغلا نم قيفنو رمألا كرادتن نأ نكمي .
 - لاثمک  ليكارسإل هلوقن .. ممالتل هلوقن .. انم درفلل هلوقن امو '

 :ةيكيرمألا ةوقلاو ملظلاو ركملاب مكحتو نميهتو ولعت نأ دیرت یتتلا
 یه معن .. . ناوث ثالث ةقيقحلاب .Gi قئاقد ثالث ةدمل .. Gall لباتقلاو

ea 05 

 .E . رهد هنأك اننيعأ ىف ىدبي ىذلاو لايخلاو مهولا

 ثقل كارا دن نكي فو سعب a la نمو

es emer taeل  

 . ةقداص

 ءاضق ناو ,ASIAN Ja ali مالكلا اذه لوقأ
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 اهلل ةسعاسسلا @

 ias ال ام لیثارس| ناتشب یک ےک ةتيشل | ملقو , قبس دق هللا

A SS 

 متاسا ناو مكسفنال متنسحأ تنسحا نه مهل لو قی فو

 .«اهلف

 ءاج اذإف » : لوقیو . :نوشیسی قوس مهنآ هناحبس pls وهو

 ۱ ۱ . « مکهوجو اوووسیل ةرخآلا دعو

iaa alیار  

 4 . لكايه نم اورمعام لكو ءانب نم دوهيلا عفر ام لك

 ءارو نم ططختو نيملسملا: یلعو . مالسإلا ىلع هيلؤتو ملاعلا ليئارسإ

 ۱ :. هلهآو مالسالا ىلع Lawl ةراثإل یرجی ام لک ف راتسلا

 رقم فسنل داسوملا ةزماؤم تناك لسلسملا اذه ف تدح ام رخآو
 تاعامج طروت تاقیقحتلا تفشك ىتلا كرویونین ف ةدحتملا ممألا

 كلت ىلع ةيمعتلا ةيكيرمألا ةموكحلا تواح مث اهيف ىنويهصلا طغضلا
 :٠ ةداعلاك ةيمالسإ ةهج ىآب ةمهتلا قاصلإ لمالا ناكو .. تاقيقحتلا

 ةراثالو .. ةيمالسإلا ىديألا ماهتال .. قدهلا سفنل نانبل ىف ةاجنلا

 نانبل ىف نييحيسملاو نيملسملا نيب ديدج نم ةيلهالا برحلا

 اهسقنل ليئارسإ اهديرت ناوش عضب الإ ةعاسلا نم قبي ملو « مهتلا

Isle۱ . نمث یأب ولغلا اذه :بلطتو ضرألا ىف ارابکتساو  
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 وحمی نو, اشیش هلا ردق نم ريغي ناو اشيش یحصت ىدجي ناو

 ent ys هللا ناك نإ مكل حصنأ نأ تدرآ نإ ىحصن مکعفنی الو »

 . ( دوه- ۲۶ ) « مكيوفي نآ

 : مهحالصا نم اسكاي رخآ ناکم ىف مهل هلوقو

 نم ةمحر یناتآو یبر نم ةنيب ىلع تنك نإ تیآرآ موق اي »
 . « نوهراك اهل متنأو اهومکمزلنآ مكيلع تيمعف هدنع

 نأو : ريخلا ىلع ناك ولو ءىش ىلع هللا ةتس ىف هاركإ ال هنال كلذ
 .باقعلاو باوثلاو فیلکتلا ساسآ هنال لمع لک ق ساسالا وه رييختلا

 . « فکیلف ءاش نمو نمؤلدف ءاش نم »

 ةرح نوکت نأو EA اهیلع ضرعف تادامجلا هللا ريش دقو

 : یهلالا نوناقلاب ةريسم يأ اهتکرح ف ةلوئسم

IE Aی ی د اوكا  

 . « اهنم نقفشأو اهنلمحب

 . هللا ردقب ةريسم نوکت نأ تلضفف

 ىف ةنامألا كلت لمح ىلع لبقآ تاقولخل | ف ةمقلا وهو ناسنالاو
Lage,ةلاهجو  eنولخادلاو .. رشو ريخ نم لعفي اميف اريخم حيصأو  

 دقو .. مهضفرو مهدانعيو مهلجرأي اهتولخدي فوس ميحجلا ىلإ
 لاقو , ةبلصتملا مهباقرو pasty مهفلصل دوهیا ةاروتلا تنعل

O ی A EI ON 
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N 

 : dadas eatsملسملا تاداسلا رونأ ناك تسينكلا ..

 بلاقو رصتتم یهو مالسلاب هدي دم ىذلا وه .

 نيبار انعمسو « یرخآ رخؤيو الجر مدقي نايئارسإلا فرطلا انيأرو

 نومنرتي مها نعمسو .. دانزلا ىلع ىرخألا ديلاو ديب حفاصآ : لوقي
 نولتحيو خيراوصلاب ینانبللا بونجلا نومجريو « مالسلا ديشانأب

 تقولا سفن ىف تانطوتسملا نم ديزملا نونییو ىضارألا نم ديزملا ,

 ناتسكابو ناريإو ةيلامشلا ايروكو قارعلا نودراطي مهانيأرو

 جاتنا ف ثحب ىأ مهيلع نورکنیو .. ةيرذلا ةلبنقلا ةعانصب ماهتالاب
 قالطالب ةزهاج ىوون سأر یتئام نوكلمي مه امنيب « حالسلا اذه ..

 كلت رظحب مهتبلاطم وآ مهشيتفت وآ مهيلع راكنإلل ملاعلا كرحتي الو
 ةرمدملا ةحلسألا .

 امنیب نولعفی ام لك مهل رربيو مهملظ ف مهدناسي هلك ملاعلا

e ت رانتلا نم ديزملل انيلع طغضي 

 نم ريش نع لزاثتت نأ نود الماكو ايروف عيبطتلا ديرت ليئارسإو
 | «ضرألا  desىنبتو ؛ ضرألا نم ديزملا موي لك لتحت سكعلا

as a لع اهتاوكاطظي ريفتو : تاتطوقكسلا نم ديزؤلا 

 دهشم ىلع عرزلاو ضرالا قرحتو لتقتو لبانقلاب اهكدتو اهكلمتال
 هجو ف یوونلا اهحالس ةرهاش یهو عيبطتلاب بلاطتو » ملاعلا نم

 میکرت لب عیبطتب وه امو .. برعلا . 35007 ۱
 هلباقم ىف مدقي الو نمثلا ضبقی نأ ديري یذلا عشجلا رجاتلا اهنإ

  > Evaبساحي نأ ضفریو نایفطلاو لتقلا رشابی ىذلا ةيغاطلا یهو
 قئاقد الإ اهنم قبتی تی مل اهتلودو اهكلم نأ ىسنت یهو .. همتارج ىلع

 ىناوثلا برقعو .. . ايندلل هللا اهحنم ىتلا ةيهلإلا ةعاسلا ف ناوث امیرو

 رفصلا نم برتقيو ةيناثب ةيناث قدي . :
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 ® ةيفاسلا |

MARSANS TASA PASAN AAA ARE 

 . ةركس ىف ملاعلاو ىه اهنكلو

asالإ یها مو دوستو مکحتویدعتن هلك رسهدلا اهمامأ  

u 

 .. « ىعست Las سفن لك ىزجتل اهیفخآ داكأ ةيتآ ةعاسلا نإ »

 er ene قئاقدلا برقع لا امو.

 Js ربق مامأ

 ىنم تبره دقو ءايح سأرلا سكنم ميركلا لوسرلا ربق مامأ تفقو
 . تاملکلا

 .. هللا لوسر اب كنم ءایح یلک

 امو قحلل ترصتناو .. انلمح امو ةوقب كياتک تلمحو .. اتحصنامو

 اوفتكاو , لهألا اوناخو لهسلا اولهستساو .. كرمأ وه لاقو هبابلج

By Moka ll ca aisha 

Gelosاوحابتساو  uaانلمش اوت اوتتشو  . 

 كير دنع انل عفشا « نیرسکتلاو ءافعضلا olay نیل اعلا عيقش اب

 لخ دنس اننآ قحلا هدعوو اندعو دقف . یضریو انیلع بوتی هلعل

 « ءانب نم لیئارسا تعفر ام لک رمدنسو « ةرم لوآ هانلخد امك دجسلا

 الا اشر الو , هتیوتب الإ انل ةبوت الف .. لكايه نم تدیشام لکو
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 2 ةسعاسشلا 8
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ES 

E aSم ديو تاو مهي  

desیشبلا ةداس ؛ ةرربلا مارتکلا  yركب یبآ .٠ ايندلا  
 Agile نيذلا كتباحص نم رهاوزلا موسجنلاو .. ىلعو نامثعو رمعو
 : اتع تلق نیذلا رصم ف كدنج نحن انل عداو فویسلا لالظ تحت

 نوکن نأ .. ةعاسلا موقت نأ ىلإ طابر ىف اننآو « ضرالا دانجأ ريخ اننإ
 . كتلاسرل ly كتءوبنل اقادصم نوکن نأو .. كتظ نسح دنع

 . داهشألا موقی موي ىلإ كيلع مالسلاو

 . 8 لعتشملا دغلا 8 ۶







 9 تام یذلا روصانيدلا 8

 ةميظع ةلود نيسمخو دحاو  ةيمالسإلا ةمقلا هب تعلط ام تآرق

 ضرآ ىلع یرجی ام رکنتستو ضقرتو بجشتو ددنت تارارق  نأشلا
 ملسملا ینسوبلا شیچلا نع حالسلا رظح.عفرل وعدتو ةنسوبلا
 ةيمالسالا ةرسألا وعدتو «هسفن نع عاقدلا نم بعشلا نیکمتل وعذتو
 Gl اضیآ انأف .. رشکآ دیرآ ینکلو .؛ میظعو نسح اذهو .. عربتلل
 كانهو e وعدآو ضفرأو رکتتساو بجشو ددنآ ةليحلا لیلقلا درفلا
 نوبسمخلاو دحاولا لودلا تلعف اذامف .. عريتيق IST„ لعفي نم
 . تایناکمالاو دراولا ةميظعلا ىهو« اذه نم شکآ نأشلا ةميظعلا
 . ةعطاقلاو ةروانل او یسامولیدلا طغضلا لئاسو كلمت ىتلا یهو

 نم رثكأ هب روانت ةكرح شماه ellos Y تاسوکحلا تناك اذاو
 هب درت دودح الب ةكرحلل اشماه بوعشلا یدل ناف .. عربتلاو مالکلا
 . روجلاو ملظلا اذه ىلع

 Gall لثنتو Gaul نع TL وک ن و وک
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 El تام يذلا روصانيدلا 8

 .. ريطخلا اهنذو اهل ةيئارش 5 ةوق هق نويلم فلأو كلهتسم نويلم

lnكلمت  E slagمالك ني  
leseای وا هم ها  A 

 ريمشكو ةنسویلاو ناشاشلا ف اردغ نولتقی نیذلا نوملسل او

 نورظتنی نانیلو ةزغو هفضلاو ناجیبرذاو اکنالیربسو دنهلاو
 دمنوش | لها تا روت نام معد سس فا الو ءامالك ال هام هم
 هي نووعق A عيل یواش و اعم اعلام بالا ويقصف
 .توملا

pS tt liada, 
 كلا  AS TA Aكلمت انا

A SELA اذه eae EN eas 
 عيطتست یهو .. تاموكحلا هتآدب ام لمكت نأ بوعشلا ىلع ىقبو

 رماتت ىتلا لودلا كلت نم ةلتف ىرتشت الآ ىلع اهرمأ عمجتو مزعت نأ

 قاوسأ نم اهمزاول ىرتشت نآو e ايسورو اسنرقو ارتلجنإ لثم اهيلع
thusایروکو نيصلاو نابايلا لثم لضفأ ةليدب تاجتنمو . 

 عیمج ىف اهيلإ نوهجوتت ىتلا ةيداصتقالا ةلبقلا ايسآ نم اولعجا
 ىلإ تاريماكلا ىلإ ةينورتكلالا ةزهجألا ىلإ تارايسلا نم مكتاورتشم

eeهک و هر  
 ميدو لمح ىلإ روصهلا ییرغلا دسألا لوحتي فوس اهتعاسو .. امئاد

 . مكيلإ ببحتي
 اهب ملكتنلف .. ملاعلا اهب ملكتي ىتلا ةغللا ىه داصتقالا ةغل نإ

 . اهتادرفمو اهتيمورجأو اهلوصأ ملعتنلو

 © لعتشملا دخلا 9 ۸
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wesuuncen de PRE RRA BITRE IEE PRA UA BST TREE ANETTE 

 انسل انذأ كردتلو انتوق نطاوم ىلإ نطقنلو ةداس اي اًئيش لعفتل
 كلذ : ینابق رازن لاق امك انسل اننإو .. ريقو ىهتنا ضام درجم

ae 

 ضرألا.دوهي لک نم اتاتشآ اهل اوبلجو ليئارسإ انيف اوعرز دقل
 عيقرتلا اذه نأ انؤعنقإو ةبمايسلاو ركملاو حالسلاو JUL اهل اونکمو
 .اهتعيبط ىلإ ةقطنملاب ةدوع هنأو e لومأملا مالسلا هنأو عيبطت قارغجلا
 .. نانبل بونجو ةزغو ةفضلاو سدقلا ىف ليسي ىذلا مدسلا نكلو
 نإ : لوقت ىبرعلا اننطو بلق ف ةيووضلا لبانقلاو خيراوصلا ةناسرتو
 . ىعيبط ريغ ثدح ام

 ةيلهأ برح ىف ىنانبللا ىناتبللاو ینیطسلفلل ىنيطسلفلا لاتقو
 ىف ضعبب اهضعب محتلا ىتلا ةيمالسإلا ةحنجألاو اماع رشع ةتس
 كالسأو ماغلأ ىلإ لوحت ىذلا لبقتسملاو .. ناکم لك ف ىومد مادص
 فلا رم ق Cy ةنتف ناك هام نإ لوك كاش
 نامأ ىلع ال صبرت ىلع مانن اننإو « دوعوملا مالسلا Lie ف سيلو
 . نانتمطاو

 : لوقی تالایتغالاو صاصرلا تاقلطو لغلاب رجقتی یذلا عقاولا ..
 all an¿ ةينغأ مالسلا نأو .. مالسلا نع نوكن ام دعبأ اتنا

 توسل ناخذ و

 هذه ىلع اوعقو نيذلا عم عقونو یتمتنو alas نأ نم عنام الو
 امك لسعلابو نمسلابو ءاخرلاب لقاح ليقتسمي ةيدرولا مالحألا
 Lalo لظيسو بوعشلا لك دنع زيزع ملح مالسلاف ...ضعيلا بتكي
 اذه نع نوكي ام دعيأو هو .. اذه ريغ لوقي عقاولا نكلو .. ازیزع
 تعرز یبرعلا انمسج ىف تعرز ىتلا ةيليئارسإلا ةعقرلاو ..ملحلا
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 Bi تام يذلا روبصانيدلا |

AA اهن هوو مه ee 

LE ias al 
pe o ا 

  Ea hse Aueفدهلا اذه نع لزانتت نل, یهو - یریل .

 تسينكلا ق  oeف ثدحي ام لکو : قالطالل ةزهاج ةيوونلا
 طيطخخلا ةن ةا احلا  Aجحا  Ataفلا

: ale 

 ٠ .هسفت حرطيف دوعي لاؤسلاو

 .رصعلا

 .. نظأ ال

 عيطتسي نلو .. تقوسلا لوط انسفنآ ىلع بذكن نأ عيطتسن نل اننأ

 الو .: دبألا ىلإ ىنويهصلا فدهلل رخسملا مداخلا رود بعلی نأ ملاعلا
 . رمتست نأ ةلزهملا كلتل نكمي

 ميدقلا روصانيدلا اذه دناسي فوس ىذلا وه هسفن ملاعلا نإ لب
 فوس اهنامتك لاط ىتلا ةديكملا نآل .. ةلزهملا ىهنيو هيمدق ىلع بهيل

 ve . مهدحو

 ۾ لعتشملا دخلا س ۰



 B تام ىذلا روصانيدلا |
inte BRETT ENTE TEN SA RIGA iD TEYE BACB ERNE a 

 .ءیش لك ريغتي فوس اهتعاسو

ee ee 

 هجو نع هيومتلا تويكنع ةحازإو مويب اموي انل تيبي ام فشكو

 نع del نم ott اا نود Ses اعوطت re لغو

ae were en 

 یذلا جابرکلا هد م ما JUL دناست
 ةمصولا ناو .. اعيمج انهوجو ىلع لزني ةنسويلا هجو ىلع لزني

gahانوعضو دقو .. ةدحاو ةلس ىف انلك نحنف .. لذاختم ملسم لكي  

e 
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 8 !؟ عيكرت .. مأ .. عيبطتا#

 : لوقي أ .س .ق / SA لضافلا ىحيسملا خألا ىلإ بتك

 ىف ةردو ميق « ةيكيرمألا ةراضحلا » : ناونعب مارهألا ف كلاقم

 ةيحيسملاو قرشلا ىف ةيحيسملا نيب ةقحلا كتقرفتو.. ةديرج Gi نيبج
 . هبئاص ةقرفت برغلا ىف

West میسل امت نم als لاق ذل امور Ll JS, 
 انیلع همد » : حيسملا ىلع ضبقلا دعب ینامورلا یلاولل اولاق دوهیلا نال
 نیذلا مه دوهیلاو . لیجنالا حیرص ف تباتلا وه اذهو .. « اندالوآ ىلعو
 كلذ لعفی هنأو « نيطايشلا جرخیو یتولا ىيحي حیسل ا نا: اولاق
 اهتيأ » : الئاق حیسلا مهنعلف .. نیطایشل | سيئر هنآو «رحسلاب

 ةنوتيد نم نوتلفت فيك ىعافألا دالوآ تایحلا  .. pigsنودهشت متنآ

 ةلتاق اي میلشروآ اي میلشروآ اي .. ءايبنألا ةلتق ءانبآ مکنأب مکسفتآ ىلع
 عمجت امك كدالوآ عمجآ نأ تدرآ ةرم مک .. نیلسرلا ةمجارو ءایبتالا
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 BES عيبكرت .. مأ .. عيبطت 8
 و المات خال

 duos اذ وه yoo lo lala ار ایا
 ابارك

 ميلشروأ ةيداليم ۷۰ ةنس سطيت ىنامورلا دئاقلا رصاح العفو
olesاوتآ نأ دعب اضعب مهضعي نولتقی اوناكو عوجلا نم اهناکس  

 . لكؤي ال وأ لكؤي ءىش لك ىلع

Aكن وص ا يرو 16, كت طيش م سلنا یتسلا  
 ا ا . هلثم نكي مل قيض نوكيو ةهج لك نم

 . ميلشروأ تيرخو امور ىلإ ىرسأ ايح

 ابوروأ ف برغلا ییحیسم نع ایرذج افالتخا فلتخن طبقلا نحنو
cola, ae5 خلا  bajo 

 فرعن ال قرشلا ف نحنو e ىحيسملا نيدلل مهمهف نع فلتخي نيدلل
llتر  | 

 لوضلا نم طابقالا ىرسألا ذخأ ىلع اورصأ رصم ف نوملسملاف

 ضفوتف , طابقالا مهعم Ly رصل نیملسلا ئرسألا lla خيذتلا
analنفاق طابقالا مهعم اوذخای نآ الا نوملسلا  jaطبقلا  

 اویراخ ٠ . نيملسملا نييرصملا مهینطاوم عم طیقلا .bas « انتمذ ىف

 . ببسلا اذهل سدقملا تيب ةرايز نم طبقلا اوعنم نيذلا نییبیلصلا

 . یبوروآ ىحيسم ىأ نم یطیقلل هوخآ رثكأ ملسلا یرصلاو

 ةيرصيقلا ايشور les ضسفر ۱٩ نرقلا لئاوآ ف طابقالا كرطبو :٠
 ةيامح ف رصیقلا ةبغرب طبقلا كرطب ربخیل pol اهريفس تلسرآ یتلا

alu a Beastداف ات  Getى  las 
aaاشاي لاف حح بهذ دقو  pee sieةيك رو طب لإ  

 ركشو كب تولك عراش نم عرفتملا عساولا بردلا عراش ف طابقالا

 8 لعتشملا دخلا 8 . 4#



er a er 

Samra TRANS GLAND, ام یا روح از 4T TETER RTS PU ise ERSTER 

 نول بیس لاق a تقوا مه وه .هتینطو ىلع كرطبلا
 مكل ناف اريخ رصم طبقب مكيصوأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع ميركلا

 ارش فاخت الف هللا ةياعر ىف dil كظفحو امالسو « ةمذو امحر مهيف
 ٠ .ام لاس شعتلو

 أ .س .ق / روتكد

 ةيخيرات ةقيقح نعو ةليصأ ةيرصم حور نع ربعي ىحيسملا خألاو
 اکو یو كيلو ناف
 . ىصحت نأ نم رثكأ بايلا اذه ف نيرمعتسملا

 فئاوطلا 9 y ملسملا ىلع ىحيسملا اويلقف نانبل ىف اهولعف دقو
 Land تلكأو نانبل تقرحأ ةيلهآ ايرح اولعشأو ضعب ىلع اهضعب
 'ةطيرخلا ريغت نأ كلذ مغر عطتست ملو ءاماع رشع ةتس تمادو

eeعقر حم  Will 
 Sate سک وب ارهاق ای ةنلواحم قر اخو كارم او
 نآ او رمألا حضتفا مث نیلصلا نم تارشعل | او لتقو ةاجنلا

Elفالو شیلا نم ظيطخخلاو ليومتلاو ةيليكارسإ تانک  
 . توریب ىف لاقتعالا نهر نآلا وهو .. مجعج ريمس ةباصع نم

 ضیرحت اولواح لب .. ملسلاو ىحيسملا ىلع مهرمآت فقي ملو
 نيملسملا نیدهاجلا راصتنا دعبو .. ناتسناغفآ ىف ملسملا ىلع ملسملا

 ةسفانتملا بئاتکلا ىلع قفدتی حالسلاو JUL انتچوف تيفوسلا ىلع
a aS E ee,تار فسا نما  

 رالود SLU زواجت هدحو رایتمکح دي ىلإ لصو ام نأ 0۰. N لا
 Me howe poner edd نه
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 اللا !!؟ عيكرت . .مأ عیبطت 4

 همسا برحلا لخدي ديدج قيرف ةحاسلا ىلإ رب ىتح ةحلاصملا

 قيرفلا اذهب انتجوفو .. ةعيرشلا ةبلط نم فلآتیوهو « نابلاطلا»
 لباثق ةناسرتو ةلتاقم ةرئاط phe ةثالثو ةبابد ىتئام كلمي بيجعلا
 ءارقفلا نيسلفملا ةعيرشلا ةبلطل نيأ نمو ..!!؟؟ فيك .. خيراوصو

LLU odyعقدي یذتلا نمو  tg Svاولاقو  lolمالتنل [ نإ  
 ۱ . ةيكيرمألا تارباخلا نم لاومألاو ناتسکاب نم

BR مط رولا ما فک الا PEO هیت O 
 ةماقإ ف نوملسلا  colلظت نو .. ناتسناغفأ ف ماظن یآ وآ ةلود

 یمالسٍلا مکحلا نجعلو ىمالسإلا لشفلل ايقاب ایح الاثم ناتسناغفآ

ee عقاوسلا ضرآ ىلع حاجن یآ زارصحإ نع 
 باسح الي ءامدلا نوحفسیو تارايلملا .٠ . 1

 رامعتسا نم جارجلاب Liste تجرخ یتلا لاموضلا ف اهولعقو .

 ىلع اهضعب فئاوطلا هتیف اوبلق e یزیلجنا یسنرف یکیجلب ددعتم
 ءالمغ ىلإ داسقالا Lage اولکوآ نأ دعب اهتم اوجرخو اهوحلسو ضعب
 اورتشاو لاموضلا ls ناکیرمالاو تییفوسلا مساقتو ء ددع الب
 , ىلع یهو الإ یرب دايس اهكرتي ملو « یرب دايس دسافلا اهمكاح

 ةيكيرمألا تاكرشلا ذاقنا ف لبا اهذاقنا 3 ركفي نكي مل » لمألا ةداعإ»

 ةباوب ىلع ةرطيسلا مالحأ قيقحتو ةيلؤرتبلا ةيكيرمألا تازامثتسالاو
 ىديأ 3 Eu نوكتل ئقيرفإلا نرنقلا لودو رمحآلا رحبلا
 | ٠ .لبقتسملا ف ةهجاوم ىأ ىف ليئارسإ

 ایریجینو نیبلیفلاو امروبو ريمشكو ةنسوبلا ف اهولعفو
 ناشيشلاو ناجینرذآو

YAعا لعتشملا  



 ا .al عيبطت ال

LEN N.یدلا جب  epale les)لإ ند اكو  
 . ناكم لك ف نتفلاو رحانتلاو ىضوفلا رجفي لاز ام ةييصم لك

 ضرألا ف نوعسيو هللا اهأفطأ برصلل اراث اودقوأ املك »

 . ( ةدتالا- 1۶ ) . « نيدسفملا بحي ال لاو اداسق
 وهم ا re اننا اولاق pala اتلق اذاو

ee۱ |  

eeلحنو :. دوهيك دوهيلل الو نيدك  
 ةيناسنإلا اوعفن نيذلا دوهيلا ةرقايعل اليجبتو امارتحا ینحنن

 .. بصعت مالنسالا ف سيلو بصعت انب سيلو .. مهنونفو مهمولعب
 ؛. نيد یا نم رثكأ ردنصلا ةعسو نيللاو ةحامسلاب مالسإلا درفنا دقو

 . لييس ىأب ملاعلا

 ىكيرمألا ماظنلا تيكز اهنأ نآلا ةينويهصلا فام رطخأ نإ

 اهضارغآ قیقحتل اشطاب احالیس ةيوقلا ةيكيرفألا ارذلا نم تذختاو

 beets نکا یهو . ةيعویشلا ناجحا ,air قابلا

 ىلا لؤوعملاو ةراضحلا ءادعآ مه مهدحو مهو مهف .. مهتقيقح اهب

 نومدهي نيذلا مهو تايقالخأو ملعو نيد هكا اهمدهب فوسن

A ern 

 طيحت ىتلا ةينوساملا ةبخنلاو » ةقفلملا اهتاياعدو ةبذاكلا ةينويهصلا

٩۳۹ musta دخلا ك 
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 (ill tal تقلا a ةينوروألا بوكشلاو هنوزم
 ةيكيرمألا طوغضلا مامأ ةليح كلمت ال اهنكلو « ةيغابلا ةينويهصلا
 ةمكاحلا بخنلا لك هعرذأب طاحأ ill ةينوساملا طوبطخأ مامأو
 . هيلع وه ام ىلع لاحلا رمتسي نأ نكمي الو مقافتتو مكارتت نتفلاو.

 تانولابو بیذاکآ Peace Process لا مالسلا نع لاقي ام لکو

 رمتسي نأ نكمي الو .. بييغتلاو ريدختلل تاحيرصتو ةيمعتلل ناخد
 حضتفتو تاينلا فشكنت نأ دبالو .. ةياهن ال ام ىلإ سيلدتلاو عادخلا
 اهتعاسو .. ةهجاوملا نوكت كاذنيحو .. حلاصملا مداصتتو رئامضلا
 اذه نم نوناعی نيذلا انريغ نييالملا كانه نأل .. اندحو نوکن نل

 ملظلا طوس اهيلع لزن یرخآ لودو ىرخأ بوعش ف دادبتسالا
 ىدمل ةعداخلا ةقوزلا تاملكلا هنيزت نأ نكمي ملظلاو. لالسغتسالاو
 ىلإ ايندلا عدخت نأ بيذاكآلا كلتل نكمي ال نكلو.ليج وأ ةنس وأ رهش
 . دیالا

 . بيرق قحلا روهظ عم اندعومو

 . لعتشم دغ هدعب ale فوس ملاسلا لیوطلا لیللاو
 لءاستی لكلا

 . نآلا لءاستي لكلاو

 ايندلا رخآ ىف ةيلامشلا ايروك دراطت نأ اکیزسمأل ةحيضف تسيلأ
 حتفت مل اذإ ةيداصتقالا تابوقعلابو ةيسايسلا ةعطاقملاب اهددهتو

 اهجمانري ببسب تابوقعلا اهيلع عقوتو ناتسكاب دراطت مث .. ىوونلا

 . 4gلعتشملا دقلا 8



ES ۸ en 

ae eae ناريإ ددهتو .. o cas 
 ةناسرتلا كرابتف ءامامت رخآ هجوب رهظت مث .. ةيوط هيف عضوت ملو

 ىلع در ىأ نم ءالزع ةيراع ةيبرسع بوعش نم ىبرع راكنتسا

ae ديدهتلااذه 

  plaودل  ylا ۹0

 !!؟ عيكرت مأ عيبطت ىهأ

e 

 ىلع طقضلا اذهو .: ee نيبلا ملظلا اذه ناسنإلا

 . ءايوقألا رورغ لجأ نم ءاقفعضلا

 مصبتو عقوتو قفاوت نأ .. ةلود ىأ .. ةلود سيئر نم بلطي فیکو
 HS ءانقلل مهضرعتو اهينطاوم ملظ ىلع

 dla نش ةسرقلا ةيناينلا ىف ةت الأ

 بورحلا نورجفیو ملظلا نوسركي اذه مهلعقب مهنآ نوملعي الآ

 نوضقاني مهنأو .. مالسلا لجأ نم نولمعي مهنآ نومعزي ثيح نم

 ةرابع لك فو لمع لک قو لعف لك ف مهسفنأ نوبذكيو مهسفنأ

 .. اهنوقطني

 ٩۶ 8 لعتشملا دغلا |
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 ةعطا قلا ءاهناب برعلا لك بلاطتو all انيلاطت كلذ دع دم
 ۱ . اهعم قاوسالا حتفو

 ىلع ديدهتلا اصع عفرتو ةيرذسلا لبانقلا نم منهجب هرصاحت ةبلود
 لوغ عم هتارامتتساو هلاومأب ك ارتشی فیکو e تقولا لوط هماظن

 ۱ !؟ هماهتلال ططخي

 eig she نب لناس رجم

 توربجلاو
 ىلإ اثيشف ائيش قلزني ًادبف . دودحلا لک زواج ىكيرمألا ماظنلاو

 مهت ىلع ةيبرع لودو ةيمالسإ بوعش دض نلعم توریجو ريهج ملظ
 ne ةيمهو ك Sty ةينظ

 ةوق ل Ty یداصتقالا رظحلاب

 تاعییم رالود Sr 4 نم ناريإ رارقلا اذه مرحي فوسو .. ةيوون
 عم لماعتلا مدعي ةيكيزمالا تاكرشلا لك مزليس امك , اكيرمأل ةيلورتب

balدعت امك  alلیل اك ةقيدصلا  
Jesنم نييالملا ىلع اکیزس هررقت ظيلغلا باقعلا اذه لك + ا  

 .'نظ پپسب .. .نييناريإلا

Pere nee errors nanan 
 ىأ ىلع روثعلا مدع مغر .. ةيواميك ةحلسأ كالتمال ( ىعست ) اهنأ

 5 لعتشملا دغلا 8 ۳
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 تاسيس لر اف ee . ةمهتلا كلت ديؤت La وأ نلذ

 رالودلا حبصأف « ىقارعلا رانیدلا ةميق رادحنا ىلإ ىقارعلا لورتيلا

 ىلإ یقارعلا بعشلا ةلاح تندتو « رانید یتئامو اقلآ ىواسي دحاولا

 | . قولألاب لافطألا لتقت ةئبوأو ضارمأو عقدم رقفو عوج

 ةيضق ىف ةيبيللا ةموكحلاب اكيرمأ اهتقصلآ ةيمهو ةمهت ةنظم ىلعو

 ممألا لك تداقو ىبيللا ناريطلا ىلع ارظح اكيرمأ تنلعأ ىبركول

 ایبیل بعش ترصاخو ايبيل ىلإ و نه ىوجلا لقنلا فاقيإ ىلإ ةدحتملا
 یوس دلب ىأ ىلإ اهب لقتني ةليسو دجي ال تويبلا هتمزلاو ءىريلا
 هو .. رقنلاب ىسكاتلا تابرعو قونلاو لاغبلاو ريمحلا روهظ
 . البقتسم یبیللا لورتبلا راصحل ططخت لب اذهب یفتکتال

 .لیلد اهیلع مقي مل ماهوآو ةينظ مهتو كوكش ىلع cig nail اذه لك
 ةلماجم ىف تفرسأ اهنآو اهريجت ىف اديعب تبهذ اهنآ ىرت الآ

 . ةليحلا ةليلق ةمولظم بوعش باسح ىلع ليئارسإ
 ملأ !؟ ءیشب نوتنيلك نذأ ف » اموهالكوأ راجفنا » سمهي ملأ

 لخاد ف تاسايسلا هذهل ضفرلاو.جاجتحالا نايلغ نع هل فشكي

 هسقن ىكيرمألا بعشلا لخاد ةعساو فئاوط نمو , اهتاذاکیرمآ
 . ىدوهيلا طغضلا تاعامجل ىرزملا عوضخلا اذه ركنتست

 بهنتو سدقلا ىف نيينيطسلفلا ىضارأ ليئارسإ gal و

 ىواعد مغر مهيضارأو مهتويب نم برعلا نينطاوملا درطتو مهتاكلتمم
 . ملاعلا لود لكب ةوسأ ةيوون ةدهاعم ىلع عيقوتلا ضفرتو .. مالسلا

 دستو ةيجولويبلاو ةيئاميكلاو ةيرذلا اهتاناسرت ىلع شيتفتلا ضفرتو
 ىف اهتباخم ىف قالطالل ةزهاج ةيوون ةيلنق ةكامتالث ةقيقح نع اهناذآ
 sat RIN gal poss لات تست ایر سنا ناسا ایت

 ٩۶ ع لعتشملا دخلا 9
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 تاررقم قيبطت ضفرتو ؛ < ضفرحو
 لبقی ال یبرع دانع بيسي ةبيرق فر :lapas .ديردم

 . ةيليئارسإلا ةنميهلا

 فتأ تحت نم رمت ةغرافلا ةيهجنعلاو توريجلاو فلصلا اذه لكو
 ٠ ةسرطغلا كلت نم ففخيل نوتنيلك كرحتي الف اكيرمأ

 مهنأو » لوقعملا اوزواج مهنآ اكيرمأ ىف مكحلاب نومئاقلا رعشي الأ
 مهنأو .. ملاعلا بوعش نم ةلدتعملا رعاشملا زازفتسا ىف اديعب اوبهذ

se eلحاد ق هفستلا نوفعلاو اهقاذ هیکیزمالا  

 . ضيبألا تیبلا لخاد فو اكيرمأ

 ih Tg Natl اور A نإ
A IA AA Aلتا  

 ددعلا اذه فاعضأ كانه افلآ gas هذه ءارو نمو .: اقلآ نوشالخ
 . دعي لجسملا ءاصحالا ف لخدت ملو ملكتت ال ةضفار اتاوصآ

 ینویهصلا ذوفنلا ةدايزبو زازقتسالا ةدايزب ضفرلا ومني فوسو
 پاختنالا ف ضينألا تیبلا ىلإ نوتنیلک لصي نلو .. رارقلا عانص ىلع
 كلهتسيو هضارغآ دفنتسي امنیحو .. دوهیلا هبابحآ دوعو مغر مداقلا

Lilesهلاتمأب اولعف امك . مهءارو هب نوقلی فوس  . 

 اذ| ةلواحملا رارکت نع عروتت نل یدینک تلتق یتلا یدسیألاو
 رشانلا مهفیلح عم اهولعف دقو .. مهيضري ال امي فیلحلا مهأجاف

SG ETE 
 .ارومخم

 .. ةراهمب ةمثآلا مهیدیآ ىلع اوطغي نأ یضم اميف اوعاطتسا دقو

 . یرخآ ةرم اهنولعفی فوسو

 © لعتشلا دغلا 9 6
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 لتقلا سرامت ةحلسم ايفام اكيرمأ ف ةينويهصلا ىوقلاو

 نم ةنس All ريع هتنقت : هتنقتأ فارتحاو ةيذاتسأ ف ديدهتلاو فطخلاو

 . ميظنتل او بيردتلا

 . رخآ ءىش لكل نكلو

 . رخآلا نم انيرتقا دقو

 . مهتلفي الق مهذخأي مث رثكأو SST ةزفتسملا مهحئاور دعاصتت ىتحو

¿Lo لوقي 

al «اديور مهلهمأ نيرفاكلا لهمف اديك دیکآو اديك نوديكي  » . 

 . نورظتنمل انإو

 فو ايبيل ف مهناوخإ ىلع ىرجي ام ىلع برعلا جرفتي نأ بحآ الو
 مهنع دسنت وأ توص مهل عفتري نأ نود سدقلا فو ناريإ قو قارعلا
 دق اوناك اذإو .. خيرملا ف ىرجي ثدح ىلع نوجرفتي مهنأكو « هکرح

Aهرات ]ساس  A A 
 . دعي قطنلا

 ةليوطلا عارذلا نو .. مداق مهرود نآ راظتنالا ف نيذلا ملعيلو

 A se نم تراست تكا اولا طلا ددا کلا
oda alایا ماه کا  hen (ene icon Seیخ  ES] 

 ee a یار بتا

 80$ 86 لعتشملا دغلا 9
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 تان ف اهرظحتو ليئارسإ ف ةيجولويبلاو ةيئايميكلاو ةيرذلا ةحلسألا
 . ملشم سنچ ىأ ىلعو برعلا عيمج ىلع تقولا

 . اهتضبق ىف لكلا عضت نأ ديرت ةيغابلا ديلا هذه

 . دقلا ديبع نونوكيسف ىرجي ام ىلع مويلا رارحآ تكس ولو

 خيراتلا نإ « مكسفنأ اورصتت .. ةملكلاب sty مکناوخ| اورصنا

 . مک دانعتسال ةقيثو نوكي هوعدت الف .. نآلا بتكي

SÍ5 لود مايآألاو  

 5 لمتشملا دخلا 8 ۰
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 OPEL a يق AN 9 تا
 احيرصت ردصيل هنامليهب كرحتي .. ةيضرألا ةركلا ىلع حالس ةناسرت

 ديدهتلا ىلإ برقآ وه احيرصت .. « سيالك ىليو » هريتركس ناسل ىلع
 ىلع ارطخ لثمت تحبصأ ةيمالسإلا ةيلوصألا نأب .. سارجألا قدو
 برحلا لالخ فلحلا ههجاو ىذلا ینعوینشلا رطخلا نع لقي ال ملاعلا
 رصم : ةيمالسإ لود سمخ ىلع هتامدخ ضرعيوهو ...ةدرابلا

 فده اهنأ روصتی ىتلا ليئارسإ اهعمو اینتیرومو سنوتو برغملاو
 تامولعملا لدابتل تاءاقل دقع سيالك ىليو ديسلا حرتقیو « رطخلا اذهل

 :نيطخلا ديدهتلا اذه ةيجاول بولاخملا ديزهتو

 اينابسأ نم ىعسمو زاعيإب ناك كرحتلا اذه نإ : رابخألا لوقتو

 ثدحي امم لقأ اهعومجم ف یه ةيدرف pil < ةعضب قحتست له.

 149 8 لعتشملا دغلا ©
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 . ةلصلصلاو ةلجلجلا هذه لك

 نمحرلا دبع رمع خيشلا عم تاقيقحتلا نأ ىرتل اكيرمأ ىلإ لقتننو

 مت كرويوين ف ىملاعلا ةراجتلا زكرم ريجفت Ob ةيسنجلا ىنادوسلا
 . هلاجرو نمحرلادبع رمع خيشلا نم ريبدتو طيطختب

 نم ةيقارم تناك هلاجرو خيشلا تانوفيلت نأ رابخألا نم ملعنو
 خيشلا تاين نأ كلذ ىنعمو .. تاونس ثالث ذنم ةيلاردفلا تحایلا

 ۱ . ةوظحلا لما الا هیلع لصحیال

CAو  

 2222 .. ثدحُي نأ لبق ءىش لكب ملع ىلع اوناك اذإ

pelشکآ اوفر عيل طروتي هوكرتو هود تساو ا  

 3 cae 9 املك رركتي هما یا تاعاذألاو تالحملاو
 رعاشمل رمتسلا نحشلا ءاج .. ةموغلم ةبرع ترجقنا وأ مالظلا
 ءىجتل .. ىمالسإ وه ام لكل ىملاعلا ضفرلاو ةيهاركلاو زازفتسالا
 ةعقوتم .ةدجنو ىعيبط gag tS ىطنلطألا فلح ةكرح كلذ دعب

 8 لعتشملا دخلا ۰



En eeال « یطقا " 

PO نا اما دیدهت نم ملا لا ذاقتإل ks 

dl اهفسا tallas قطخلا ةكراكو 

psa sal Saag aly 
 یهو .. تدح امم ءىري مالسإلا نإ و... لعف ام ىلع مدان هنإ : هفارتعا

ads tala tii Lo solas 
 هلوقي مالكلا سفن عمسن  yسيالك یلیو » ىطنلطألا فلح «..

 ىطنلطألا فلح لود كرحتل اقده سيل ونهو انفده سيل مالسإلا نإ «

 عوضوملا یه نييلوصألاو ةيلوصألا امنإو . |
 SNA فدهلاوه ةداس اي مالسإلا نكلو

Eee 

 وعدی زیریب نوميش ىليئارسإلا ميكحلاو میعزلا انعمس قو
 موپ ايس ءافتکالاو ةالسصلل ةلبقک ةبعکلا نع یلختلا ل[ نیملسلا
 ةلبق سدقلا تيب رایتخاو ناضمر مايص نع لیدبک ءاروشاع
 نیانتلاو 4 8رذلا نع ءاضقلا لجآ نم كلذو , GIGI نایدالل ةكرتشم
 . میمجلا هي معنی مالس لجأ نمو « نايدآلا نيب فالتخالاو

 تسیلو .. هتلبق لیدبتو هرئاعش مده بولطملا نذإ مالسالا هنإ
 alos هدایطصا دارلا وه هتاذ مالسالا .. نييلوصألا الو e ةيلوصألا

 . باهرإلا

 ىلع یمالسالا باهرالا ةيحض اوحار نيذلا تاتملاوآ تارشعلا نيأو
 درشمو دورطم نييالم ةثالثلاو ليتق افلأ ةئامثالثلا نم مهريبعت دح

 ناودعلا دودح زواجت coll ةنسوبلا ف مرجم | یبرصلا ناودعلا لعفی
 نم یآرمو عمسم ىلع ءايحأ یرسالاو لافطالا قرحو باصتغالا ىلإ

144 i 
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 امساح اثیش لعفتل ىنطلطألا فلح شویج كرحتت نأ نود. ملاعلا
 | ' . تاعاشبلا كلت فقول

lsو  
 :ةيدوقلا مئارجلا الا لفتت Y مث .. جرفتی ملاعلاو .. ةملسلا ناشیشلا

Reعلایم ناودجلا نر + نييلردصالا  + 

 هسقن مالسإلا .. فدهلا وه ىلوصألا cola yl ةرانس هداطصت فوس

 ۱ . دویقلاو لسالسلا قف هب نایتالا بولطلا وه

 . هسفن ديعي خيراتلا نإ

 ,ae ةيدمحملا ةثعبلا مایا ناك ثيح ىلإ رادتسا دق نامزلاو

ee 

 den لک لاما نویز یش سفن نو میدی مع

 . ىمالسإ ىلوصأ وه ام لكل دیدهتلل برقآ وه احیرصت
  lyتلاو طيطختل  paiرمتسم .

A gall eral EG 

pal یارلاو Saal a رس یه ةيركسع 

 يالا

 دق ةصرفلا نأل ةيئاهنلا اهفادهأ ىلإ لوصولا ليئارسإ لجعتت اذهلو
 سیب

 اا لعتشل | دغلا © ۳۲



 Mh عرسي خي رات

el,مل انك  nae al dialsق ايهتت مل امك تأیهت فورلاو .  
 مهل عمتجت ال برعلاو » مهلاوحآ فعضأ ف نوملسلاو .. نامز ىأ
 .ةملك

 al Se ا نکس ات نانا لوا AN PO مود انتو
 عيمج عفدستو .. ةرمثلا فطق لجعتت یه اذهلو .. تادجتسم نم

 ة Sully یطنلطالا اهل ردبصتی ةهجاول غاضوألا نخسیو فارطالا
 ىف اهحلاصل رومألا مسختل ةيكيرمألا ةيسايسلا ةقلمعلاو ةيبروألا
 ةيريرحلا ةفافللا كلت ف اهضارغآ یفخت یهو .. ةدحاو ةيئاهن ةلوج
 كلذكو .. Peace Process لا مالسلا اهمسا یتلا ةردخملا ةعداخلا

 ةيسامولیدو صرحو رذحب نوسلماعتی مهو e ءايكذألا اهقافلح عنصي

 نأ عیمجلا یسنیو . مالسإلا عوضوم نم اوبرتقا املك .ةرکابم
 هلل ةعانص امنإو .. اهباحصآ اهب درفنی ةيلحم ةعانص سیل خیراتلا

 قلاخ دارم ىلع یرجی اینوک یرجی ام نآو . نأش اهیف شو ریبدت اهیف
 . نوتنیلکو نیبار دارم ىلع سیلو نوکلا

 فلختسي ملو .. فیرصتلا ةعيبطلل كرتيل ةزاجأ ذخأي مل هللا نأو
 امناو .. طياض الب ضرألا ف نودسفي هلسن كرتيو ضرالا ىلع مدا
 هذخأت ال .. ىرجي ام لكب ميلع عيمس ريصب .. تقولا لوط رضاح ىه

Gasدوجولا سيلاوك ءارو نم اهلك اماردلل جرخملا وهو .. مون الو  . 

 « lgنومتكت متنک ام جرخم « ( VVةرقبلا ( .

 جاردتسالاب ركارسلا ف نطابلاو رئامضلا ف موتكملا جرخي وهف
 . لمألا لايح دمو لاهمإلاو ءالتيالاو

 PA ديو لاسم نع eee io منا Os و
 . ( نونمؤملا- 55)«نورعشم ال لب تاريخلا

 ٩۵۳ ۵ لعتشملا دغلا 8



E تو 

 olas) لآ - ۱۷۸ ) « [Las اودادزیل مهل ىلمن امت »

 Ena نم مهجردستسنس ثیدحلا اذهب بذكي نمو ینرذف »

 ۱ A ) « نوملعمإل

 مهو الا مهنا یفط ف او فرسآو مهمارجإ ق اوتع نيمرجم نمامو
 ثيح نم مهب هللا ركم دقو .. اوملعي نأ نود مهفوتح ىلإ نوجردتسم

 . مهموصخ نوجردتسي نيذلا نوقذاحلا نورکالا مه مهنآ اوروصت

 . ةقيقحلا رهظیا ركمي هنأل . Ge SU ريخ هنٍ هسفن نع للا لاقو

Jalea pel۱  

 یطخلا نوري aging ليئارسإو عراسي ثداوحلا عین .

 ةظحل نم ريغتي ER نآو « راود خيراتلا حرسم نأ ملعي لکلاو
 ee يحس ناعم

 : ةمداقلا شمخلا لب ٠٠ ةمداقلا pall ثاوتسلا اهنإ

 ىلع ةنس ةئام رورط ۱۹۹۷ ماعب لفتحت نأ ديرت كشالو ليئارسإو

 ةكاملا راوشم قحتسي ارصن لجست نأ ديرتو ىتويهص رمتؤم لوأ
 wef A . ماع

 ص لعتشملا دغلا 9 5



erg 2 

 18 ىطنحلا عرسي خیرراتلا 8

 . جرفتن انلزام نحنو ۱۹۹۷ ماع SL) له ىرت

 . هالومو هقلاخ لأسي ضرألاو تاوامسلا ف نم لكو

 | : نآرقلا Sas اذكه

 - (V4 « ناش ىف وه موي لك ضرآلاو تاومسلا ق نم هلأسي »

 . ( نمحرلا

 ضبقیو ضفخيو عفري هقلخ نوشش نم GLE ف وه موي لك
 نم لديي نأ مكبر اولأس اف .. لذيو ريو عنمیو ىطعيو طسبيو

 هناف .. هورفغتساو .. مكب ام ريغيل مكسفنأي ام اوريقو .. هاضر ف

 :هييبحو هیبنل لوقي
 مهو مهیذعم هللا ناك امو مهيف تنأو مهيذعيل هللا ناك امو »

 . ( لافنألا_ ۲۲ ) « نورفغتسي

 . انرصانو انيلو ىه هللا انيسحو

 ٩۵ © چ لعتشملا دخلا 8









  Jlليتفلا 18

 هقيطي الو هنلبقي الو , برعلا عم مالسلل دودل ودع كانه ناك اذإ

 .اهدحو انیراحت نأ ديرت ال اهنأ اهتلكشم نكلو , اهتاذ لیئارس] وهف
 اهلومیو اهدیژیو اهدمي .. هلك ملاعلا اهءاروو انبراحت نأ ديرت امنإو

 ۱ Ji اهلخدت

 برعلل ةيقاركلا دشحت نآ .. نينس ةنمو سمالاو ap all اهتطخو
 لک رجنستو : لوقعلا رجأتستو مالقالا ىزتشت نآو « مالسإللو
 سمطو مالسإلا هیوبشتل e پاتک لکو ملیف لکو ريخ لکو ةفيحص *
 قه مل اهیآر ف - مالسإلاف .. هريمضو ملاعلا نادجو ىف هتروص

 الو حیذلاو لتقلا وهو ةيجمهلاوهو ةيربربلا وهو :ةراضحلاودع
dat,روكذم مساو ةعوفرم ةيار مالسٍاالو ملاعلل  . 

 باهرإلا وعناص مه اهداسوم لاجرو اهتارباخم ةزهجأو اهنإ
 :ol دحاولا فرحلاب لوقی انتیلخاد ریزوو .. هوجورمو هورجأتسمو

 %44 # لعتشل | دخلا 8



 80 ليتفلا لاعتشا 8

 تارماؤملاو تامولعملاو لاومألا هنم قفدتت دقت Ae¿ میظنت 9 ps باهرإلا
 كوسنب نم قفدتت باهرإلا لاومأ نأ انآرقو انيأر دقو . دودح الب
 رمزلاو یلویمالسالاو یرهاوظلا نمیآ E لثم ءامسأ نأو 35 ةيكيرمأ

 . ةيكيرمأ كونب قو ةيرالود

 ىلع قفاوي ىكيرمآلا سيئرلا انیآر ةحفصلا كلت تفشکنا نأ دعبو
 . اهتم بحسلا مدعو ةدصرألا كلت ديمجت

 ليسلا اذهب رمزلاو ىلويمالسالاو ىرهاوظلا لاثمآل نيأ نمو
 نويلم فلألا رايتمكحل نيآ نمو ؟ تارالودلا نييالم نم رمهنملا

 ىف هتوخأ نآلا هي براحي ىتلاو تيفوسلا اهب براح ىتلا رالود
 !؟ تارئاطلاو تابابدلاب تاونس ثالث ذنم ايرح ضوخيوهو .. حالسلا

 ىمالسإلا مدبلا فيزن لومت ىتلا ةيكيرمألا تارباخملا لاومآ اهنإ
¿Eos : 

a ias os alcala 
 ىلإ ةلعخشم ةيمالسالا فارطالا y all لظت نآ نینئالا ةهحلصم
 . دیالا ىلإ مالسالا ةوذج دمخت نأ ىلإ « ةياهن الام

 قئارحلاو لویسلاو لزالزنلا .. ثراوکلاب ءونت ضرالاو. لكاشملا لكل
 اکیرمآ ف نولوقیو .. ةرومعملل ةعبرالا راطقالا برضت ريصاعألاو
 ةعيبطلا بضغت اذالو :. ةبضاغ ةعيبطلا ناو .. Nature ةعيبطلا اهن|

 روطت درجم یهو .. پلق البو لقع الب ءایمع ةعيبط اهنإ .. ؟ نم ىلعو
 ةيكيرمألا ةيروطاريمالا جتنأ ام نمض جتنأ لوألا میدسلل یمعآ

 © لعتشملادغلا 8 ۰



 BI ليتفلا لاعتشا

 !!؟ ىنوكسلا نيثتلا سر نوكتل ليئارسإ للدملا اهلقطو

A E من دك Lal ls ln 

E A A E Al :نا ee 

 ءايميكلاو ةعيبطلا بضغ ةياكح نم قطنملا ىلإ برقالاو لقعلا ىلإ
 ةيسيطانغملاو .

serie 

 ویزا re نإ يورك دن حس ناكل

 اس و یاعلی یو I ةرظسلا
Be,ملل نت  

 نآرقلا هب ًابنت یذلا ريبكلا و لعلاو داسفإلل جردتست اذکهو
 دن a کم ئذلا یه تا نو نطق امك Cea Xs اف میرن

eiغف ا ناك انو... اك اله صحت  Gallنگو  
 : . نوملظي مهسفنأ سانلا

NINE IE اسلا هیار a tl 

 اهنطوتستو اهلتحت مث ضرألا نع ءالجلاب دعت یهو .. هب اهدحو

 , aaها مش مریلا نحب هو بيسي زاتملاو قوصحلاا اهيلطا

 !؟ اهل مرتحي دعو ىأو .. اهنم رظتني

  8لعتشملادغلا 5 ٩۳۱
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MEA ERE نأ اب dea, 
 !؟ دهعتتو دعت اهنأب ءافتکا عيقوتلا اذه نم ليئارسإ ىفعت مث

 اهنمضت ىتلا اكيرمأو نامضلا امو ..!!؟؟ اذامب دهعتتو اذامب دعت

 ؟ اهمآوتو اهفیلح یه

 ٩ فلخت BS ملو تدعو یتم ذنمو

GS,ىلع عقویل ةلود سيئر یآ ةأرجلا یتاوت  „lasتومو هبعش  
 ؟ دعو ىأ تحتو .. طفض ىأ تحت ةيرذ برح ىف هلهآ

 . انیش هللا ةوق ف ىواسي ال ىكيرمألا طغضلاو .. بذاك دعولاو

le!ةساكرلا قواس سيلو : ةيكيرمألا  
 اندلع نمآ لع apa نأ abd Ve pole ls Js وعلا
 . اهلهآ ةايحو

 نم یرت امو .. تولا یتح نولتاقیو . ةرابجلا برحلا تالا نوهجاوپ
 هل دعترت كشال جلثلا ىلع نیدجاسلا نیعکارلا ناشیشلا یلتاقم

 و يودع woe و فوفصلا شو قلا د راشاف
 بیلاسلا یهو « تاموکحلا بلقو ملاعلا ضیرحتو « باهرالا لیومتو
 ds su عاف كلذ: اشنا سوت alles ىلا

 . هرارسآو یمارجالا میظنتلا اذهل ةيتوبكتعلا ةيومدلا كابشلا نع

 س لعتشملا دغلا 8 ۴



 8 لیتفلا لاعتسشا#

 ةصرويلا باب نمو « یبوروألا بابلا نمو « یکیرمألا بابلا نم
 پا هرالا نیلاهد نمو « داصتقالاو فیغرلا باب نمو e قوسلاو

re,نشود  late) lea 
 ىأ نمو « ءالسعلاو ةنوخلا باوبأ نمو « ثبعلاو سنجلا انیلع رطمت
 . ةهجاومل اهضرعي ال یفلخ باب

 نینسلا فولآ نم اهموصخ عم ليوطلا سفنلا برح تراتخا دقو
 . رصنتخبو یلبایلا یبسلا مايأ ذنم

A Eg NA 
 یبرعلا بناجلا فعضو ىبوروأ دييأتو یکیرمآ دنسو ةيرذ تاردقل
 كلت ىلع مدقت نل یهو .. ةرطاخملاب اهيرغي دق ء رخآ بناج نم هككفتو

 السا ى اا والا  cll ganda heaابو یک
 اذه لک مغرو .. مویلا ثدحي ام وهو .. لاحوالاب خطلمو مهتمو

 لل اكا لار اقف  MA Aنا يدين قافملا ورا
 هح نم ىست عي ذقلا بلا كلذ: لازا: نالا قو ةتسوتلا
 ضبني لازامو دوجوم مالسإلا نإ .. اهبلق ف عزفلا ريثيو دامرلا
 نادبألاو ةليزهلا مظنلاو ةيعادتملا لكايهلا لخاد نم ةايحو فنعب

 رققلاو ضرملاو عوجلا ریباوطو ةبحاشلا ..

 علا لقا E فقول فوفو رک
 ىرجت ةرارشلا تأدبو .. اهليتف ىليئارسإلا ىكيرمألا رمآتلاو ىملاعلا
 . ليتفلا اذه

 نم هسفن نع ريعي نلو باهرإلا لالخ نم مالسإلا ضهنی نلو
 ىديألا كلت لالخ نم الو , ةروجأملا ةيباهرإلا تاعامجلا كلت لالخ
 رالودلاب اهسقن تعاب ىتلا ةضيرملا سوفتلا كلت الو e ةليمعلا

 ك 18 لعتشملا دخلا |
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 AA A ا رهيا < مم ق ب ,ةنياهصلل

 نم ضهني فوس امنإو .. ةيكيرمألا مهتدصرأو ةيكنبلا مهرتافدو
 A نو تن ماقرش ماكس لالخ

 الو ءافخلا ىف ارمآت سيلو فقومو ةرانتساو ىعو مالسالاو
 . اعيورت الو اباهرإ الو مالظلا ىف ةيئاوشع ةصاصر

 نم اهئاسلج ىلع ةدئاملا بلقنت قوس فيك الو ىتم فرعأ الو
 مدقملا وه هدحو هللاق .. ىكيرمألاو ىبوروألا رياختلا ةنقاهدو داسوملا

atsوانس لو مكيقاوملا كفؤ  peered 
 مدهتي فوس ةنياهصلا هانب ام نأ نيقيلا ale ملعأ ىنكلو .. اهب هفرعن
 ىلإ عافترا وهو لاوز ىلإ ولع وه هارت ىذلا ولعلا نآو .. مهسوؤر ىلع
 . اديأ اهدعب مايق Y ةميزهو فسخ

elle 

 ةيولطملاةمفنلا

 نم جرخن نأ ىنمتأو ىجرأ تاقيملا Shs ناوألا نوؤي نأ ىلإ د
 نودب انبابش اهيف شيعي ىتلاو اهيف شيعن ىتلا ماعلا ءاخرتسالا ةلاح
 ىف ةفاقثلاو .. رخآ داو ىف عقاولاو داو ىف اندلب ف نفلاف .. موهفم رربم
 . امامت رخآ ملاع ىف اهشيعن ىتلا ةقيقحلاو » ملاع

 ربعت ةينغألاو باتكلاو ملیفلاو ةيحرسملاو ةديصقلاو ربخلاو ةملكلا
 رصمو . انرعاشم ريغ یرخآ رعاشمو , اننامز ريغ رخآ نمز نع
 اهنإ .. بولطملا بابشلا ريغ رخآ بابشو .. اهيف شيعن ىتلا ريغ ىرخأ
 هيف لصاوتي راهنو ليل حوتفم یلیل ىهلمو هيرابكل ةروص مسرت
 ! ةيسانم نودبو ةبسانمب لبطلاو رمزلا

 15 لعتشملا دغلا 9 ۶
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a cera tn acerca Er سا 

 OLS داج GLE طاشتل ةداج Gals وهو باتكلا ضرعم ىتح

 ءىش ىأ نع هيف ثحبي لوجتملاو رثازلا ناكو .. رمزلاو لبطلل ارماس
 . باتكلا الإ

 تارشنلاو باتكلاو ةفيحصلاو امنيسلاو ىيدارلاو نويزفيلتلا نإ
 عنصت ىتلا یه « نيلوكسملا نم اهعمسن ىتلا تاحيرصتلاو ةيرايخإلا
 . سانلل ماعلا خانملا

 نأ هوجرآو هوعداو ةرثؤملا تاونقلا هذه ىف لوئسم لك ىلإ علطتأو
 ىلإ ءیراقلاو عمتسملاو دهاشملاب دعصي نأو « ةيدج ةلقن ىلإ ىعسي

 . بيصعلا نامزلا اذه ف بولطملا رتوتلا ةبتع

 ةلاح ىلإ ماعلا خانلا لوحت ةجرد ىلإ ىهللاو لزهلا ف قارغإو
 . ءىش ق ةيدج الو اهيف ةوخن ال dale «ةصايم»

 داسصتقالا
 ءارتلاو ینغلا بيترت ف ىتأت ةروفاغنس نأ ةريخألا تايئاصحالا يف

 ىتأت  اهرمعتست تناك ىتلا  ارتلجنإ امنيب .. ملاعلا ف ةلود ةعسات
 !! ةرشع ةعساتلا ةجردلا ق

 داصتقالا اهمسا ملاعلا ىف ةديدج تالضع كانه نأ كلذ ىنعمو
 . ليطاسألاو جراوبلاو ةيرذلا لبانقلا نم مهأو ىوقأ تالضع یهو

 ايسورو .. اكبع تحبصأ ام ردقب ازايتما ةيرذلا ةوقلا دعت ملو
 نأ وجرأو .. ملاعلا ىف ةيرذ ةوق ربكأ اهرهظ ىلع لمحت یهو تراهنا

 ٩۱۳۱۵ 8# لیتشخا دخلا 8
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 8 لصفلا ةعاس ا

 : انير لاق

 « الوهح امولظ ناك هنا ناسنإلا اهلمحو اهنم نقفشآو اهنلمحب

 (بازجا- ۱
 15 ضرالاو تاومسلا هنم تقفشآ یذلا كلذ ف ناسنالا لعق اذامف

 !؟ .. هيلإ تلآ یتلا ةفالخلا ىف ةفيلخلا لعف اذام
 !؟ .. هقتاع ىلع اهذخآ SINGLY ف لعف اذامو

 كعم اننوئش ف فيرصت الو « رمآ انل نوکی نآ دیرت ال تلاقو .. ةنامالا

 . ءیش ىلع فلختسن 5

 ةيرح هل نوکت نآ .. اهتایضتقم لبقو ةقالخلا لبق دقف ناسنالا امآ

 1584 8 لعتشملا دغلا 8



 8 لصصفلا ةعاس 8

 هل نوكي نأو 6b هل نوكي نأو dee هل نوکی نأو « فيرصتو
 . هتكلمم ق ةيلالقتسا

¿Lala lass sd فا هاتف aia 

 كلتل هلوبق ىف هسفني الوهج امولظ ناك هنأب نآرقلا هل ابنت دقل

 . ةءوبثلا كلت ىلع ثداوحلا تقداص دقو

 Sg sale انه فاق a قودي هلا قالا نكن
 Sale ا نام ا ole ala طفلا
 ند کاو نک تر او نوی گاور کر لاو سر کلا تازافي حلا
 هيق نفدي ىرذلا بعرلاو ىووتلا توملل نزاخم رحيلاو ضرألا بلق
 نم هملسش e كاملا ab فا ةلكاقلا تاع أ
 . هالومو هديس

 نم لئايق تجرخو . !! قاحسلاو طاوللاب ةءناشلا اههوجو نم ةذللا

 جاوزو « لاجرلاب لاجرلا جاوز ننقتو قسفلا ةيعرشب بلاطت ذاوشلا
 اهل نختتو اهقوقحب بلاطت ةينلع تارهاظم ىف ريستو « ءاسنلاب ءاسنلا

ss As tallتافلانكلا هذه  

 . شيجلا فئاظو یتح فئاظولا عيمج ىف ءايوسألاو

 ماقآو , هتکلمم ةعيرش ةيسنجلا ةيرحلا نم لعجف ناسنالا ننفتو
 عیمجب هجارخإ ىف عدبآو « هرشنت ةيئاضف ارامقآو تاسسؤم انزلل

 هك لعتشلا دقلا س ۰



Ba ةعاس 

 ee نومه رعو ,ll تزايمكلا
 ىلإ لابقتسا یئاوه هجوي نمل لكلو « اقبط » ىرتشي نم لكل احابم
 .. اهرشنو ةديدجلا ةعاتصلا هذه Glass ىريك لود تماقو .. ءاضفلا

 ىرجو ةديدجلا ةضوملا ىلإ قبسلا ىف امنيسلا تاكرش تسفانتو
 . اهءارو حرسملا

 ميك ةيكيرمألا ةلثمملا ةياكح .. اكيرمأ نم ءاج nA رخآ انآرقو
 ىذلا اهمليف ف ةيراملا دهاشملا ضعي ذيفنت تضفر ىتلا رجنساب
 vay ةيضق ةكرشلا اهيلع تعقرق .. ( انيليه مليف ) هيلع تدقاعت

 Las Y ملا وصف نیو (a a یک هاتف
 امك ویرانیسلا ذيفنت نع تعنتماو ةيلخادلا اهسبالم ald تضفر
 . جرخملا هدارآ

 كسمتت يتلا یه ةمارغلا عفدت یتلا تحبصآو عاضوألا تیلقنا

 یتلا همیرجلا وه « فرشلا » حبصآو .. روجفلا ضقرتو ةفعلاب
 . باقعلا یصقآ عیقوت یعدتست

 دالب ىف یتح .. ةلءاسملا ىلإ وعدي یذلا وه باجحلا حبصأو
 . مالسالا

 ةسردملا رظان اهنم بلطل انرصع ف شيعت میرم ءارذعلا تناك ولو
 : هيف لوقی اهلیفکو اهرمآ یلو مالسلا هيلع ایرکز یبنلا نم ابوتکم انذإ
 ! لصفلا لوخد نم مرحت ال یتح هنذاب ناك Wiles نإ

 قوقح » یکرحلا اهمسا ةعيرش ملظلا حبصآ سا یسلا قو
 نوکی ملاعلل ادیدج اماظن یمظعلا لودلا تعنطصاو . «ناستالا

 یمظعلا لودللو .. لایکم ةيمانلا لودلل .. لایکم نم رثکآ هيف ةلادعلل
 بسح ىلع امتإو .. ناسنإ لكل ناسنالا قوقح نوكت الو .. لایکم

 ۱۱۸ ۷ لعتشلا دخلا 8



 عا لصفلا ةعاسب ا

 ةحلصملا ىضتقم ىلعو .. مهيلع مآ مهعم .. ناسنإلا ذه فقوم

 نم ريغتت ملاصملاو .. اهتعاس نأشلا تاذ ىمظعلا ةلودلل ةلجاعلا

 . ةعاسل ةعاس

 لثملا ف ىنلعلا شخلا اذهو « ريياعملاو ميقلا ف ینلعلا شغلا اذه

 . مويلا ملاع ىف ةدعاقلا وه حبصأ تایقالخألاو

 ريسي اطخ هانيأرل .. Gly اطخ ةفيلخلا اذه كولسل انروصت اذإو

dl"ةيادب نم تقولا لوظ لزاتلا  palنم تسي  slant 
 . قیحس روغ ىلإ رادحنا

 نع ربعي یذلا رخآلا ینایبلا طخلا ىلإ رظنن كلذ نم سکعلا یلعو

 لوط ادعاص هدجنف « ةيهلإلا ةمعنلا نم دحاجلا ناسنالا اذه بيصت

 . ءىش لک ىف اظح SY یوقالاو ىنغألا ىلإ .. تقولا

 ةعانصلا .. ةقرعلا عورف مسیمج ف هتلالس یلعو هيلع هللا هءافآ یذلا

 .. ةفاقثلا نونقلا كلفلا ایزیقلا ایمیکلا عافدلا تالصاولا بطلا ةعارزلا
 ۱ . امئاد ةدايزلا ىف ناك

sl!( مدآ )  Es palیشم .. یمدآ نوسیلم فالآ ةتس ها  

 یرتشلاو سوناروآو ةرهزلاو خيرملا ىلإ نفسلا لسرآو « رمقلا ىلع
 تاسجلا لسراو e سمشلا ءارو ام ىلإ ةيكلفلا تاربماکلا لسرأو

 ضرأللا ع رزو « نوکلا ءاجرآ ىف ةيفخلا تاعاعشإلا سیقت ةيئاضفلا

 ةرئاطلاو راطقلاو ةرايسلا عرتخاو » رامتلاو هکاوفلا نم رکتیلا

 روصلا لسرأو « فاعضأ ةدغب هتعرس ف توصلا قبسو خوراصلاو

  (YYلعتشلا دغلا 8
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 RR EEE psig الا Sal | برق عرق
 اكوتب ًاشنآو غامدلا ىف رصبلاو عمسلا ةزهجأ عرزو نيتئرلاو ءاعمالاو

 Sisto الایجآ اهنم

 سوفیتلاو دوفیتلا ىلع یضقی نأ كشوأو یردجلا ىلع یضقو
 ةيكلفلا ريظانملا قيرط نع هرصب دتماو .. ماذجلاو لافطألا للشو

GALSىري حبصأف , رهجلا قيرط نع رغصألا ملاعلا هرصب  
 طقتلاف تارجلا ءارو ام ىلإ هعمس دتماو تاسورفلاو تايوركيملا

 ىلإ تقلمعت دقف هعارذ ةوق امآ .. نوکلا هب أدب یذلا راجفنالا ءاضوض

 تلوحتو ةيتيجوردیهو ةيرذ لبانقو خيراوصو عفاورو « تاشنو «
 دحوألا عناصلا هنأ نظ هراصتنا ةوشن فو .. ble ةيريمدت ةوق ىلإ

 ..فراعل او مولعلاو تاماهلالا كلت لک ردصم كردي :alg اذه لكل

 : نوراق لاق ام لثم لاقو

Las] «ىلع هتيتوأ  aleیدنع  » . 

 . تمهلا ىتلا ةكتالملا الو تطعأ ىتلا ةيفخلا ةيهلالا ديلا ري مل

 : هل لاق امنیح حونل فشک ام انیر هل فشکی ملو
 . ( دوه- ۲۷ ) « انيحوو اننيعأب كلفلا عنصاو »

 ٩۱۸۳۲ ۳۵ لعتشملا دغلا |
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 دیس شا فله تاک و | ماف کاو | وركتناو
 . ینغ دادزا املک ارطب دادی ناکف ناستالا اذه پییالتب تذخآ یتلا
 اذه ناکو .. املعدادزا املك ارفک دادزیو , ةوق دادزا املك ارجت دادزیو

 دیزلا هكالتما ىلإ ريشي ادبآ ادعاص اطخ .. بیجعلا ینایبلا مسرلا
 ىف Job طخ هلباقي تقولا لوط ةفرعملاو ةورثلاو ةوقلا نم دیزل او
 هداز املك .. هرفکو هقوسفو هدوحجمو هتلافس ىلإ رشي رمتسم رادحنا

 .ادوحج دادزا همعن هللا

 اننإ .. مکنا هذآ ىف نآلا رودتاهنآ كشال اذه لكل ةيعيبطلا ةبقاعلاو
 هنأ ملعن ینسحلا هثئامسآ نم انبرف .. ةجرحلا ةظحللا نم نآلا برتقن

 رمع یه ةنس نییالم GILG دوحجلا اذه ىلع انبر ربص دقو e روبصلا
 ىف ىكلف مقر اذهو .. نآلا ىلإ رشبلا لوآ مدآ مايأ نم ناسنالا اذه

 لاز امو یطعی برلا لاز امو .. ميلح ميرك بر الا هيلع ردقي ال ريصلا
 . دححي ناسنالا

 نيبدؤملاو نيملعملاو لسرلاو ءایبنالا نم ددمب انبر هدمأ دقو
 ةفعضتسم ةلق ىوس ددملا اذه رمثي ملو .. نيحصانلاو نيحلصملاو

 لحمو .. ناكم لك ف نييورضمو نيدهطضم نينمؤم لا نم ةموزهم
 ةظلسلا كلمت SERIE ةسرتفم اینا ةرتك هما سا ور
 ةثراك .. دحاو ءىش الا نذإ قبي ملف .. ةملکلاو هاجلاو بابسالاو
 وأ .. هتلفغ ف رداسلا ناسنالا اذهل ظاقیا و بیدأت ةفقو نوکت ةلماش

 لبق ةريخألا ةمحرلا انوکیل ىدهملا روهظو حیسلا لوزنب متاخ مالعا
 نم ىلع تاومسلا یوطیو ضرالا انير هب مدهي ىذلا ماعلا بضغلا
 . اهیف امو اهيف

 , ةفشاك هللا نود نم اهل سيل ىتلا ةفزآلا تقزأ دق هنأ رعشأو

Listyبرتقت اننأ وأ .. ىريكلا ثادحألا هذه نامز ىف لعفلاب شيعن  
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 9 لصفلا ةعاسا#

les eliteا  
 تاناضیفلاو لويسلا تراوكو نيكاربلا رجفتو لزالزلا ةرثكو
 ىرشبلا ملعلا ىدحتت ىتلا تاسوريفلاو ضارمألا روهظو ريصاعألاو
 . ةرذنملا تامدقملا یه

 ىف ثدحي ناك امو .. عراستم عاقيإب نآلا ریست خيراتلا ةلجع نإ
 رصع نم لاقتنالا .. ةليلق تاوتس ىف نآلا ثدحي حيصأ نينسلا فولأ

 ىلإ لورتيلا رصع ىلإ راخبلا رصع ىلإ محفلا رصع ىلإ ةيوديلا ةقاطلا
 رضع نم ني راقلا En ءاسروكلا مع
 ىلإ ءاضفلا رصع ىلإ رتويبموكلا رصع ىلإ تاينورتكلالا رصع ىلإ ةرذلا

eeتاونس عضم  :. SG) salesنم  
 لعقلاب اننإو .. ريصق یخیرات زيح ىف اطوفضم نوكي فوس روطت
 . ةياهنلا ىلإ لورهن

 فولأل هيلع وه ام ىلع خيراتلا رمتسي نأ رخآلا لامتحالاو
gallالمو ترا  Aا داوزنيو + یهامک  

 قلمعتيو رثكأو رثكأ ضرألا ف دسفيو رثكأ نوكلا ثوليو LAS دادزيو
 رشپلا لوحتیو .. ةياهن الب هتاقامحب نوكلا وزفیو هتوربجو هاوق ف
 فونص لک دراطتو . اضعب اهضعب لتاقی ةرابج تاروصانید ىلإ
 . نوکم الب نوکلا ناك اذإ الإ حصي ال لامتحا وهو .. ءابغ ىف ةايحلا
 رمأ یهو .. لقع الب دوجولاو بحاص الب ضرألاو e باوب الب ةيزعلاو
 قطني ةرجملا ىلإ ةرذلا نم دوجولا اذه ىف ءىش لكف . لیحتسم
 نام alba مش وه هلن igual at وعملا

paleدقو .. ةرذ لاقتم ملظی الو وهسی الو لفغی الو ماني الو بیغی ال  

 یبغ یناملع ريكفت الا هرکنی ال الثم انل برضو < ةايحلا فونص JS ىلع
 . بوجحم IS داثع وآ

 Ya ۵ لعتشملا دقلا 8



 18 لصفلا ةعاس 8

 یفنی دهاوش نم انیدیآ نيم یذلاو
 یه هنیعو .. یمعآ سیلو ربصب نوکلاف .. ءایمعلا ةطيختملا ةيثبعلا

 خيراتلا ف قطنم كانهو .. ماني ال ىذلا ىحلا هللا .. هتقلخ ىتلا تاذلا

 بهذي ءىش الو .. رارستساو ءافخ ق ءىش لك مكحي ثداوحلا قو

 ۔ یدس

 ليلقلا الإ قبي ملو « ريثكلا ىضم دقف مكيولق ىلع مكيديأ اوعض
 . ىربك ثادحأ ىلع انيقي نوليقم نحنف .. ةداساي

 ay « لزن حيسملا ob لوقت ةريثك لئاسر موي لك ىنلصتو
 اوذخ لئاسرلا كلت باحصأل لوقأ انأو .. رهظ ىدهملا نآو دوجوم
 هايحأ اذاف. هنوفرعت اتيم ىيحي نأ هنم اوبلطاو ةفارقلا ىلإ مکحیسم
 اهب هفرعنس یتلا هتيوه ةقاطبو هتمالع هذهف حيسملا وهف اقدصو اقح

 اولوقت الو .. هلبق ىتأي یهو .. لاجدلا وهف لعفي مل اذإو « ىتأي امنیح
aleدون لک ریال ف ايد واقي ی ها  

 ةميظع ةراهمب ىكيرمألا نويزفيلتلا ق دليفربوك ديفاد اهلعفيو
 . اهل نزو ال یهو .. لاجدلا اهلعفي فوسو

 رآ مل ینکلو سانلا نودهی نيريثك ةاعد تيأر دقف یدهلا نع امآ
Lugeمیقتسم طارص ىلع راسو هللا قالخأب قلخت اموصعم ادحاو  .. 

 Bl نسف انت ly اهن اه راه رک اا
 . نییداعلا نیبیطلا ءالؤه نم مه ةريس انلضفأو .. مهیلع بوتي

 اوناک رظتنلا یدهلا وه مهنم الك نأ یوعدب ىلإ اومدقت نیذلاو
 ىلإ مهنم برقآ ةيلقعلا ضارمألا تایفشتسم alle ىلإ اوتاكو تارشع
 . موعزلا ىدهملا

 9 لعتشملا دغلا © ۷
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O 

 : .. ءايشألا هذه هيف رهظت نأ نكمي ىذلا نامزلا ىف اننأ ىقني ال اذهو

 رمآل نييالملا كلت لك نم ادحاو ايدهم هللا مصعي نأ ف ةبارغ الو
E (da 

 . مالکلاب ايدهم نیکی نل یهو GLLS  هلو هتامالع هل ىدهملاو
Be le ea 

 ىف هل قشت فوس ضرألا ِنأو ةنياهصلا هيتبيس ىذلا لكيهلا مدهي
 هعم نمو یسول رحبلا قش امك ليئارسإ عم ىريكلا ةهجاوملا ةكرعم
 ةزجعمب ةزجعمو مويب امويو .. نوعرفلا عم ىربكلا ةهجاوملا موي
 هنآ نوملسملا pdas فوس طقف اهتعاسو .. رتاودلا رودت ىغايلا ىلعو
 . دوعوملا ىدهملا هتأ اضيأ وه ملعيسو هي اودعو ىذلا ىدهملا

 مدلا نم اراهنأ نأ نومعزيو رخآ امالك ةاروتلا لهأ لوقيو
 ةكرعم : ةاروتلا اهيمست ىتلا یریکلا ةهجاوملا ف ليستس
 لصاتست فوس نيملسملا رككأو یراصنلا AST نأو ..نودجمره
 ليكتإلا بحاص سیلو . دوهیلا كلم وه مداقلا خیسلا oly مهتفاش
 = والا ق دو هیلا ةكلمم میل یتایس هنوز ءامسلا ا ین
 . هتوینب الو لیجنالا alias¿ نوفرتعي Y مهو

 ناسنإلا ىدتفا ىذلا مهحيسم وه مداقلا نإ : ليجنإلا لهأ لوقيو

 نامزلا رخآ ىف ىتآلا هنأو « ءامسلا ىلإ للا هعقرو بيلصلا ىلع همالاب
 ةنايدلاو هكلم وه متاخلا alll نو ,ضرالا ىلع ةبحل او لدعلا رشنُيل
 مهنكلو . نودجمره ةكرعمي مهضعي نمّویو .. هتنايد ةمتاخلا
 re الا اهتجيتن ىف دوهيلا عم نوفلتخی
 . ةميزهلاو لاوزلا هل نوكي

 باسحي الو e همايقي ةيرثكألا مهو ضرألا لهأ ىقاب Jot الو

 YY 55 لعتشملا دخلا 8
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 عناسم Y نویناملعلا peg مهو اا رم و الو

 سوالهلا باحصأل اهمیعنو اهنانچب ةرخآلا اوعدی نأ نم مهدنع

 . دحآ اهتاريخ ىف مهعزاني Y اهمیعنو ایندلا كلمب مه اودرفنیو ةينيدلا
 ف یرجی فوس ام لیصفتو .. هدحو هلل بیغلاو .. هدحو هلل كلل او

calید لع مالسإلا ری فوس ا نأ هايل عیرصب دعو  

 .نامزلا رخآ ف هلك

 ىلع هر هظیل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا وه»

 « هلك نيدلا

 Seel لو ایت را

 . هناطلسو هتوقب هلك نیدلا ىلع diss رهظی

 Se تا ةروس ق تاملكلا سن نيترم ةيألا تدركتو

 ةمالع ليقتسملاو .. ei dined ةيفيكلا نكلو

 .. مهيلع اورثاكت ءادعألاو ضينضحلا ىف نوشلسل اف .. ماهفتسا

 مالسلا ردخم نوطاعتي برعلاو .. مهديؤت اكيرمأو ىلعلا ىف ليئارسإو
sS۰  

 .. اهينامأي د ثدحتت ةفئاط لكو

 . ثراوكلاب es مايألا نكلو

 . لمحت امب ءونت ةمداقلا رشعلا تاونسلاو .

 ب لعتشملا دغلا ۸



  decaلصصفلا 7

 طارصلا باحصأ نم نوملعتسف اوصيرتف صيرتم لك لق »

 . ( هط- ۱۲۰ ) « ىدتها نمو ىوسلا

 با يعقل Neg تایل هكا نأ نايكفتا نعل نوح
 لو داكا ن نو بمن بوسي و هرم که سو
 وضو ةمتاخلا ةملكلا بحاصو قحلا بحاص هدحو هناو e طارصلا

 . رخآلاب صيرتي

 . مدلا نم ةليقث ةيدقب الإ قحلا ىلعي ال .. امشاد ثدحي امکو
 .بوثولل داشتحا ىلعامنإو « ادبآ مالس ىلع « صيرتلا د لمتشی الو

 مداصتت فوس لب ءاهلهأ ىعدي امك تاراضحلا رواحتت نلو

 HES ER ا للا درا ي نيا رو
EN N A O 

 ىكيرمألا سداسلا لوطسألا جراوي مهئارو نمو « ةيرذ بلاخم اهيف
 )8 باهرإ مآ .. مالس ىهأ)

 4 نحنو. وندت لصفلا ةعاسو . ريصيو ملعيو ىري ميلعلا كبرو

 348 ® لعتشملا دفلا 8
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 تاكرشلاو « ناليغلاو ريصاندلا نم ملاعوه هيف شيعن يذلا ملاعلا
 هویج ىتلاو + ةروطتملا ايجولونكتلاب تدرفكا ىلا ىربقلا ها

 ةيكلق راعسأبو « ةيمانلا لودلل ةراطقلاب ايجولونكتلا هذه یطعتف
 ربحلا ملقلا .. نيكلهتسملا حورل اقاهزإو ءامدلل اصاصتما نوكت داکت
 نأ عم فعض فلأ ف هرعس برضي ةيلاع ةكرام مسا لمحي امنيح

 . ةدحاو تاماخلا

 شحفأو ةرجاتلا حاونا شحفأ ةمق ىلع ةحلسألا ةعاتص ىتأتو

 ادناور فو .. نيرخآلا ءامد .. مدلاي ةرجاتم ةرلا هذه . . بساكملا عاوتأ

ei oe 

 مدلا راچت ةد سا ۵ تاکنرفلا ت تارايلم .calas . راهتألا ف اهتم

 .توملا ءاطسوو

cal Ooلا ةيكيرمألا تارياخملا تماق  CIAهزيل  

 JAY آل لعتشملا دخلا 8



 اه ةلتاقلا ةراجتلا 9

 ةيبرع لود قيرط نعو « ناتسكاب قيرط نع حالسسللو لاملل ديحولا
 متسودو یناسبرو رايتمكح ةوخألا نيب ارعتسم لاتقلا لظيل ةطيسو

O angel EN hgناك  
 ىف مالسإلا لشق SUI ىلع نلعتسُيو اهلك ةيمالسإلا ةباصعلا لاتقلا
 . روتسدو جهنمك ايئاهن ةيمالسإلا ةيلوصألا طقستو ةلود ةماقإ

 هذهل مئادلا رارقتسالا مدع نامضل مهريغو ىدهم ىلعو « دیدیع

 . ةمداق لايجأل رامعتسالا تاططخل اهعوضخ ىلاتلابو ,ةقطنملا

 ابوروآ لود اهعمو حالس معئایک اهلقثب ايسور لزنت ةنسوبلا فو

ea Yerةيبرغلا اور لون هع و دام رك  
 . فوجالا بجشلاب اکیرمآ اهديؤتو ‹ توكسلاب

 بورحلا ةعانصو نتفلا لاعشاب موقت ةيلايريمالا لودلا هذهو

 ىديألاو لمحت حالسلا مناصم رمتستلو « حالسلل ةجاحلا رمتستل

dabaفاعلا ىف لاخلا فیت ءاروصلا فاخر  
 NEE renee نم ريقفلا اغلا
 ةطاسولا ناليغو ةراجتلا ناتيحو ةعاتصلا ةقلامع بويج ف تارايلملا

 لوحتت فوس ءاقرفلا عيمج نم بسكملا ىلإ ىناويحلا مهنلا اذهبو

 5 لعتشملا قلا © 5



 ك ةلتاقلا ة Ka ل
EEE ET RL RERSUNTRREZRRLEN 

 نم Je ۱ نوع رح فوسو

 طوقس دعب ةيشحولا نم ةورذلا هذه ىلإ ةيلامسأرلا ةدوعو

 ةفاح ىلإ نامألا ةيتع اهب ىطختي فوس ةريقفلا ةزجاعلا ةيبلغألا

 ۱ . دیدج نم راحتنالا

 . ةروثلا ةجرد ىلإ ءارقفلا رقف فعاضتیو رتشم الب علسلا اهیق

 : یسدقلا اهتوصب عیمجلل سمهت ةيهلإلا ةمكحلا یقبتو

 لاما نوعمجي نيذلا ناو .. هيحاص دعسي نأ نكمي ال عمطلا نإ:

eee ARANا  

 ۳ ee ee ادغ نيدملا نوكيس

et 

 ..نافكألا ف نودوعت ايارعو « مكتاهمأ نوطب نم متجرخ ايارع
aاههف اويعقي لاا ل  . 

lado EL لكلا ELA gal 
 . مغلا ةرثك الإ مكل ىقبي نلو
 نع ةظحل اوفقوتي نآو .. اومهفي نأ ناليغلا ءالؤه لواحي له ىرت

  8لعتشملادقلا 8 ٩۸



 88 هلتاقلا ةراجتلا ك

 ىلإ اوعمتسي ناو .. ىبغلا راعسلا اذه نم اوقيفي نآو .. ثاهللا اذه
 ' :اهتياهت ىلإ ةيضام هللا تاملك نإ مأ .. ةمكحلا توص

 .( مورلا ۲ ) « ىتوملا عمست Y كناف »

 . ( فرخنلا - ۶ + ) « ىمعلا ىدهت وأ مصلا عمست تنأقأ »

 ميدسق بيسسلاو

 رومتلا اهنارو نمو ةديدجلا Ella نانا نابایلا تناک ااو
 ایزیلامو ةرو فاغنسو جنوك جنوهو ةيبونجلا .os ةيويسأآلا

 لاعشإ نف ة ىف ةديدجلا ةضوملا ىه اكيرمأ تناك اذإو .. نيصلاو

 ةرطايأ یطخ ىلع ىشمت اهناق .. حالسلاب ةرجاتلاو بورحلا

 . نتفلا ةراثإ نف ركتبا یذلا ىدوهيلا ىبارملا هدب ميدق ملعوهو ۱

 ۱ . بويجلا ءلإل ةرخسم Bl ملعلا نم لعجو « تاکرشلاو كوتبلاو

ee 

  Beeب تفارم هنبعشو هنآ ۳

a ناسا 
 : ةاروتلا نم ئناثلا رومزمل ا ف دواد تاملك هراعشو

 ممألا كيطعاف ىنلاسا .. كتدلو مويلا انأو یتبا : تنآ برلا!ىل لاق

 س لعتشلا دقلا 8 ۹
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 هلصب هل نوکت نآ بجی اهلك ضرالاسف ر اكلم ضرالا yu انام

 ! ( ىهلإ ةّيكلم

 اهلإ هللا نم اولعجيل ميدقلا دهعلا اوبتک نیل te هارتفا ام وهو

 نيالا اذهل لحي مث « رکبلا ىنبا ليئارسإ .. ,Sl .ممألا
 ا

00 : 

i ee ار icine ees La die واچ Y - 
  ۶ةيالا ۲۱ ( .

 نوذختتو رهدلا ىلإ مهنودیعتست مکدتع نلزانلا نينطوتسملا ءاتیآ

los nudeءاماو  La eناسن| تستی الف لیئارس] ینب نم كفا  

Jeنييوال ) فنعب هيخأ  .(Yo 

 00 ..بر اهي لوقي نأ نكمي ال ةضيغب ةيرصنع

 A E ىيارملا یوه اهنکلو

 ةه لوقت اهتاذ ةاروتلاو .. ایندلا روم هيلع موقت الزنم [Lag اروتسد
 . اهتایآ ف ثدح یذلا فیرحتلا

Lalدعب هورکذت الف برلا یحو  GYناسنإ لك ةملك  GISذإ ايحو  

 ۱ . ( ۲۳ ايمرأ ) انهلإ مالک متفرح دق

 برت ىتلا El كلت ىوهل ةيوتكمو نذإ ةقلتخمو ةقرحم تايآ ان

 ا سدق یبهذلا لجعلا نمو ۱

 FAY 0 لعتشملا دغلا 8



 8 ةلتاقلا ةراجتلا |

 مهنم چرخ مث ةرجاف ةيلايربماو ةيلامسأر اوماقأو اهولعف دقو
 مده نم جرخ مث .. اهنم رجفآ ةيعويش ماقأو ةيلامسأرلا كلت مده نم
 تاروث ىلإ مده ىلإ ءانب نمو .. هيف نمو نيلمركلا سآر ىلع ةيعويشلا
 .. مهتياوه كلت .. بورح ىلإ

 . ( ةدئاملا- 74 ) « هللا اهافطأ برحلل اران اودقوأ املك »
 ف مويلا ليور لعجت ىتلا یهو تاصروسبلا دوقو یه بورحلاف

 ءامسلا ف ینانباسیلا نيلاو , ةنمقلا ف سمالا رالودو e ضیضحلا
 لمع الب ناوث ف تارایللا رابکلا نوبراضلا ینجی اذکهو .. ةعباسلا
 رمتسم لاعشإو ريرش ءاکذ وه بولطملا لک .. لباقم البو دهج البو
 . لقالقلاو SL silly تابالقنالاو بورحلل

 . اهلك ةيرشبلا ةينبلا ف لاضع سوستو .. میدق ءاد هنإ
 ایندلا اودسقآ نیذلا شانلا ءالوه عم ملطضت نا مویلا دیرن نحنو

 . ةيراج ةضوم بوعشلا راقفا نم اولعجو لالغتسالا ءاد اورشنو

 !؟ قطنم ىأيو فيك

 !؟ ملصلل اطرش كتبقر ديري ىهو توملا عم حلطصت فيك
 !؟ كضرأ مهتليو كندب لكأي وهو ناطرسلا عم حلطصت فيك

 یئاهنلا فدهلا

 ف نيديحولا نيمرجملا دوهيلا نم لعجآ ىنأ دحأ نمهفي الو
 .. ماوقألاو تايسنجلا لك فو لحنلاو للملا لك ف مارجإلاف ..ملاعلا
 . مدا ذنمو .. دوهيلا لبق نم دوجوموهو

 لالغتسالاو .. رشبلا رهظ نأ ذتم رشبلا ف ةريزغ لاملا عمجو
 . تاعمتجملا تآدب ذنم دوجوم

 g لعتشملا دخلا 9 ۸



 9 ةلتاقلا ةراجتلا |
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 مهو -. . لالغتسالا ن نونق ف (ee? JU عمج ىف اوغبن وهلا نكلو
 ةينوناق الاكشأو ةيعرش هل اولعجو « لالغتسالا اوننق نيذلا
 ةوقلا ىلإ لييسلا وه لاملا نأي قيمع كاردإ نع كلذو ..تاسسؤمو
 ىرتشيو ءالولا ىرتشيو ممذلا ىرتشي نأ نكمي لاملا نآو .. ةتميهلاو
 .ةدهطضم ةيلقأ مهنوك مكحب مهفده امئاد تناك ةطلسلاو .. ةطلسلا

 نيراشتسملا اونوكي نأب اوفتكا امنإو « اراهچ ةطلسلا اوبلطي ملو
 A و هاي نأ sya ق و نا اس لكل
 .رييغت لوآ دنع دالجلا فيس مهذخأيف

 اهولغش ىتح ةيفلخلا یسارکلا كلت ىلإ نوللستي اولازامو
 مكحم ىنوسام ماظن لضفب ةمقل | بصانمو ةمقلا لود ىف اهعيمج
 ' . ناكم لك ف ةوفصلا بخنو ةمكاحلا بختلا ف لغلغتم

 مرهلا اذه ءارو ىومدلا ىسايسلا ميظنتلا ىه ةينويهصلاو
 o طوخ تركك A نم ىدقلا

Salas tasa ls ee, 
 ف اهتوقو ليئارسإ ةايح ف یه اكيرمأ ةايح نأ اكيرمأ مهو ف تلخدأ

 یه ليئارسإ نآو .. ليئارسإ حلاصم ىف اهحلاصمو ليئارسإ ةوق
 ظطسوألا قرفلا ف نوسمهلا ةيكيرمألا ةيالولا :

 ةعاذإلاو فحضلا : اهعيمج «ايديملا ه كالتماب كلذ ىلإ تلصوو

 حرسملاو امنيسلاو .. ةيئاضقلا رامقألاو رشنلا رودو نويزفيلتلاو
 الضف . ءاسشت امك هنولت ناكم لك ىف ماعلا ىأرلا یلاتلابو .. باتكلاو

 مث لاملا تاسسومو كونبلاو تاصرويلل قيسملا اهكالتما نع
 تالاصو ايفاملا .. ضرألا تحت ةيفخلا ىرخألا تاميظنتلل اهكالتما
 تاردخلا تایاصعو ةراعدلا توییو رامقلا

 ٩و4 2 لعتشملا دغلا 8
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ARRANCA REO, الم ل AIRE تقتل SN RE NER TENE DATAN تناقل DIL ER RAT 

idas ةقونكتعلا كاشلا هذه ةانضح ls Gy 
cal مالسلا اهيف یدرتی ىتلا ماغلألا لوقحو تابطملاو رفحلا 

 افلس تمسر ةياهن وحن ىايئارسإلا  übةقطنملا ىلع ليكارسإ نميهت
 .اهلک ةينرعلا ۱

 یتح یبرع میعز لكل ةحضاو ةروصلا هذه نوکت نأ وجرآو
 وأ .. هبعش دوقي نيأو .. همدق مضي فوس نيأ وطخی نأ لبق فرعی

aldكانه ةيواه یو .::هبعضو وه  el, yرتسلا اذه  allهسا یذلا " 
 فرش یو »18 موهولا مالسلا اذه لیبس ىف مفدیس اذامو ؟ مالسلا
 ىلع ليئازسإ هب نضت نامألا ىتح .. عيكرت وه یذلا عيبطتلا اذه ىف هل

 وأ ةيرذلا اهتناسرت ىلع شيتفت وآ ساسم ىأ ضفرتف برعلا اهناريج
 تاوصألاو ..اندودح ىلع ةيوون لیانق نم هسدکت ام ىلع ضارتعا

 خيراوصلا نم ديزم ءانبب ليئارسإ اهيلع درت ةجتحم عفترت ىتلا

 نم ىلإ اههجوتو سدقلا ضرأ ىف اهعرزت ةيوونلا سوؤرلا تالماح
 AS لك نم ربكأ اهنأ ىرت یهق یعیبط رمآ ىهو .. رایکلا نم هيجعيال
 اهمداخو اهدحو اهبر هللا نآو ٠ مظعالاو ربكألا ةلودلا Lacks ناو
 .اهدحو

is Bes. a ir 

 می nen عطقت اهب من یتلا ىديألا نأ ملعن نحتو

 ۱ . مهبآد اذه موصخ

 متر oho ( ةنهجناولا لوذ لقالا لع) pated gh نامیالا فعضاو

 ناب نمّون نأو ۰. نودوجوم اننأ ىلع لدي ءیش یآ .. ءیشب انتوص
 قلخ یذلا ثلا نأو .. Gall ةوق اهمسا حالسلا ةوق ريغ ةوق كانه

 80 لعتشملا دفلا 9 ۰
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BETT EEE TEE FEIERT ALND GS عالم FERNE STERNE SI aba 

 BE al ا

 اننأكو « فقوملا تدمج ليئارسإ نإ لوقی بيبأ لت نم توص جورخ

 له .. هلجؤن وأ انعامتجا ab ىكل ليئارسإ تمدق اذام : لءاستأو

 نع تلزانت له !؟ سدقلل اهديوهت نع تعجارت له !؟ اتیش تطعأ

 اذاملف .. ثدحي مل !؟ ابوذكم ادعو ولو ادعو انتطعأ له !؟ ضرآ ريش

 . ءىش ىلع ىولن Y اندعو alas انتمه تخارت

 . طبضلاب انتيضق یه امو

 ie مينو و هوش اوت وغلا ماكحلا ةيضق له

 حلصلاو ىليئارسإلا بكرم اوراتخا لهو .. نمث یاب لکاشلا

 TT ىكيرمألا بكرملاو ليئارسإلا كرما . ةداساي نكلو |

SE, ra ER 
 لوس از

 هويأو نافوطلا ةعاس حوت نبا GLE نوكيس هناشو امهکالهب

 : لاهجلا رورغ ىف هيواجيف .. انعم بكرا یتب اي : هخرصتسی

 ۱ ron یتهصحی des لا یوآس »

ed,ا لا ةاجن ا  TT
 

nn. 

 . خيراتلا قرتختو لايجألا ف ىودت حوت ةخرصو

 دق اومادام نامأ ىف مهنآ نونظیو ليجلاب نوذولي ددجلا ءاثبألاو

 ۱۹۱ 18 لعتشملا دغلا 8
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 shih ی و

 ىلإ اومانتساو یلیئارسالا فيلحلا اونداهو ىكيرمألا نضحلا اوراتخا
cl en 

 .. نوملعي
ALSةءارسسقلل ب  

 en » ا اق « باتك

ULESعئاشلا ًاطخلا ىلع بيجيو .. ةدوجولا ةفاقثلا ق ةوجف دسي  

 رايه كفاك a A نا ap gill تحير فلا
 یبتلا ناو دیخوتلا فرعت الو ةد دخلا ةهلآلاو مانسالا دببعت ةينكو
 نوعرف نآو .. نيينثولا نييرصملا نيب دیحوتلل اعد نم لوآ وه ینبوم
 . ینتولا ىرضملا كم ا سيسمر وه جورخلا

 نكي مل« جورخلا نوعرف نأ عطاقلا لیلدلاب تبثی باتکلاو
 كولم سداس ناك امنإو « ةرل اب ايرصم نكي ملو حاتفتم الو سیسمر
 مهلك فسویو بوقعیو لیعامس| و میهاربا ءايبنآلا oly » سوسکهلا
 مهتوعد تناکو « تارسآلا age لبقو » سوسکهلا رصع ىف poe اولزن
  نییرصلا ىلإ سیلو « نييتثولا سوسکهلا ءالؤه ىلإ ةهجوم دیحوتلا ىلإ

 عبث تناك ةدحولا ةيرصملا ةراضحلاق « حیحصلا وه سکعلاو
 نا یدلا هؤانيأو ءايبنألا وبآ میهارب] هتم یقتسا ىذلا ةمكحلا
 رصق ف وهو ميهاربإ سرد دقق .. ةيفاصلا ةيقينحلا ةيسيردإلا
 نيع ىف نوأ ةعماج ىف ةيرصملا ةراضحلا لوصأ ىسوسكهلا نوعرفلا

 دعب الإ ةلاسرلا هيلع لزنت ملو .. سيردإ ىبنلا فحص ًآرقو سمش
 دي ىلع رصم ديحوتلا لخد دقو .. نینامتلاو ةسماخلا نس ىف وهو كلذ
 متاخلا ىبنلا دي ىلع ةيبرعلا ةريزجلا لخدي نأ لبق سيردإ ىبنلا

 288 لعتشملا دغلا © ۲



Pe 

ri o تست ahaa عزا all, sua els ss 
 ةككالم صوخشل ءامسأ الإ سيبونأو حاتبو سروحو عرو نومآ

 نم تانئاكلو  SUIالإ هلإ ال دحاو برل عوضخلاب نيدي مهلكو .. ىلعألا
 ال احضاو مارهألا نوتم فو « ىتوملا باتك ىف هدجن هلك اذهو .. وه

 .. ريكفتلاو ةءارقلل فقثم لك ىلإ ةوعد باتكلاو

 LS 8 لعتشملا دخلا 8









 81 برتقاو دجسا

 عطقی نأو , هيلإ ةجاحلاب هرعشي نأ هدبعل برلاةبحم تامالع نم
dieلمألا  Lassمتنف  بیجتسیف هوعديف هتمحر لا هتفلي نآو .. هاوس  

 الف ایندلا ىف ًادبت یتلا ةميمحلا ةلصلا كلت هبلق ىف ومنتو By ظحلا هل

 لب ةفداصم اميتي مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ةدالو نكت ملو
yةظحل لوأ نم ءامسلاب هلصیو ضرألا نع هعطقی نأ دارآ هللاق,  

 لک مث . هنيد نم سیلو e هتيب لهآ نم لیفک امنإو al الو بأ الف ..
 باب الا ًاسجلم دجي الف ةليلذ ةليلق ةبحص الإ هيلع نو یلقنی هتريشع

 , ultiتامالع نم ةمالع  fatبرقلا .

 ليئارسإ اورصنان دق ایندسلا ءایوقآ لك لاب ام : یبحاص یل لوقی

 ۹۹۷ ۰ © لعتشلا دغلا 8



O A EST ITH OR RTT AL 

 عيصن نأ انكشوا ىتح ضعي لع اتش تا نكت ىتح .: انيلع

 . نامزلا اذه ءالذأ
 تلاطو ءامتملا انقل A ىه ليحمل لوقاف

 : نآرقلا ف لئاقلا وه سيلأ

 كلذو) ( مجنلا - ۸) « یندآ وأ نسوق باق ناكف ىلدتف اند مث »

 : هیبنل لئاقلاو

 . ( قلعلا a ۱٩ برتقاو دجساق »

De eeناداراف#  

 . ةدوملا ليحب هل دمي

 | !؟ .. فوصت وهآ :یبحاص لوقي 0.
 .. ةديقعلا رهوجو مالسإلا بلو نيدلا ميمص وه لب : لوقأق

 ىلع كباو .. برتقاو دجساف .. ةدجسلا كلت وه لپ !؟ سافتو ضيح

 ش . لحلا ىه هدحو هللا

 ؟ بايسألاو

 . ناكيرمألا سيلو e اهب كدمي فوس ىذلا هدحووه -

 ؟ ملعلاو -

 يل لمتشملا دخلا # 18%



 2 برتشاو دحس
dis a n 3 er 

 . ؟بتکلاو-

 . اهنسحآ ىلع كلديس —

 ؟ حالسلاو-

 . هلكاسوي كرصن ةيفاعلا دارآ نإ و : كل هرفویس لاتقلا كل دارأ نإ

 . لهسلا قيرطلا كلاو اذه '

 . بعصلا ىقترملاو قاشلا قيرطلا وه لب -
 ٩ فيك

¿Yةردان نداعم اهلکو .. ك درجتلاو قدصلاو صالخالا هدامع  
 له .. تاذلا مجنم نم اهجارختسال قیمعلاو بوؤدلا رفحلا ىلإ جاتحت
 ؟ .. اقداص كسقن نظت

 a . امئاد سيل.

RER Nی ی  
ee 

 !؟لئاضفلا كلت

Aja مهتز al لاق yo al ll لاق نموت 
; IS رخ 

ESE A a Ag E 
 ةثارولا اوسدنهو نورتکلالا اورخسو ةرذلا اومطحو ءايحألا ف .

 998 چ لعتشما دخلا 8



 5 برتقاو دجسما 8

 BR اودسفاو نوكلا ,Eos ىلع ةرذلا سطح دقل-
 مهب ءارققلا دازو تاوادعلا اوجج mig نتفلا ly y ضارمألا اورشنو

 . ینغ ءاينغألاو ارقف

 ؟ نحت Lilas اذامو —

lies 

 مهلثم انحيصأ .Ma) . ءىش ىلإ لصن الف انسفنأ ,سخنو .. مهاوتسم

 . انلثم انحيصأ الو

ee 

 .. فيك

 . برثاقنو اعم دحسن _

 نر fe عسا فيك فرعا

 نأ الا ميركلا ميلحلا دودولا ميحرلا فوؤرلا نم برتقت فیکو —
 . ةوسأ هيبت نم ذختتو الاثم هذختت

 . ىهتنم هل سیل داهج كلذ

 نيرخآلل داهجو ايندلل داهجو سفنلل داهج . ی ی سو

en 

 . ةيسيرابلا ةرهسلا دعي برجأ مل ىنكلو —

 لك قو « یرخآو ىزخأ ةرهس.ق اهدعب ركفت فوس اهتيرسج ول

Pesك لعتشملا دخلا  



eo 7 

 ىلإ كب ىهتنت ىتح ةغرفم Lila ىف كب ريست ةداع uf حبصتو

 . ءيشاللا

 ؟ ءىش ربقلا دعي لهو -

 . ءىش لك ءالجو .. ءئش لك ءارو ینعلاو .. ءىش لك هدعب —

 | ؟؟ .. دكأتم تب

A تقل E AS د 
 ؟ نيقيلا اذه غلبأ فيكو -

 . براقتو ىعم دجبست

 ةسنا ملعلا ةيلقعلا

 , مالکلا اذه مهقت ال برغلا باكر ىف ریست یتلا ةيناملعلا ةيلقعلاو
anرو نيش  RG bee 

 . ةقاطلا تالداعم فو

 ىذلا ميظعلا ريبكلاب نونمؤي الو as ال نورتكلإب نونمؤي مهو .'
 وه نیآ نوسلوقیو .. اهرسبدمو تانورتكلالا قلاخ ءىش هلثمك سيل
 Mala ال نحن

 ةشاش ىلع هراثآ ىرش انا نورثكلالا ىرشال نحن نوسلوقيو
 . دوجوم دبال وهف تالعافلا

 سنا نوا تاشاش de را ارت .مهلاسآو

A eee eTرعسلا ف يفاقتلا اهر  

 ۲۰۱ عا لغتشملا دغلا 8
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TREN ae abn اطال الناقل RA NUERA 

 غوزبو ردبلا ةعلط ف هنورت الآ ؟ ربكلا ق ىهانتملا هرامعم ف نوکلاپو

 . ديلولا ةماستباو دورولا حتفتو رجقلا

 . سیواوطلا شیرو شارفلا ةحنجأ ىلع هعادبإ رثآ نورت الأ

 یذلا بولسألا ةدحوو ةماضلا ةدحوو نیناوقلا ةدحو ىف هنورت الآ
aاذه لک تعنص ةدحاو تاذو دحاو قلاخ ىلع ةلاد ءیش لک هب  . 

lilyهرفک یسنی الأ .. قرفلا ىلع فرشأ وآ لازلز مكدحأ برض  

 . ناتعماد هانيعو مغار daily افجترم اهلوقی .. بر اي لوقیو

 ؟ ةشوردلا كلت لكل ةبسانل ا امو .. نولوقیو

 قانتخالاو مكتافلخم ىف قرغلا ىلع نوفرشم مکنآ ةبسانملا : لوقاف
a.للا  

en 

oeاينودقمو اینایلاو وقوسوكو ةنسويلا  

 قارعلاو ناريإو ريمشكو ناتسكابو ایرتراو ةشبحلاو نادوسلاو

Oهس  ee 

sce Aكت  

 la es ءىشلا سفنو
 نييليئارسإلا نييركسعلا ءاربخلا ابن ءاج اهتعاسو .. ةنسوبلا ىملسم
 . مهل نوططخیو برصلا نونواعی نيذلا

 8 لعتشلا دغلا © ۴



iS #دجساا 
ce تان تن جوج توج ENANA RA AIR III PELTON ESTEBAN. 

 Sa هايم د رجحو ai ءانيل

 !؟ .. ابيرغ ربخلا ودي الآ
 ىلع بورحلا تنلعأ املك « نييركسعلا اهئكاريخب ليئارسإ رهظت

 .نيملسملا
 نم ةبهتلم Lads لك ىف داسوملا عم ةيكيرمألا تارباخملا قفارتتو

 تکستو .. تمصلاب نواعتتو یرجی امع اکیرفآ تکستو ملاعلا عاقب
 ۱ . یدتعلا نواعت Ghats ابوروآ

 فسنو لتق نم داركألا ىلع یرچی ام ىلع برسعلا تمصیو
 مل قارعلا لامش ىلع اناودع لمتشا یکرتلا موجهلا نأ مغرو ..دیرشتو
 اباتعو e ابوروآ نم ایوفش اراکتتسا الإ عمسن ملو .. قارعلا كرحتت
 . دادخب نم ادراب

 لالتحاب ایکرت نویلیئارسالا نویرکسعلا ءاریخلا حصن دقو
 یتلا ةنمآلا ةقطنملا لثم ةنمآ ةقطتم نوکت قارعلا لامش نم ةقطتم

Cay cute |ف  ciónىلا يطسلف لو  Eاه یو  
 .  ٠ ليكارسإ دودحل ةنمآ ةقطنم نوكتل اهعم ندرألا ضعبو

 نم .. ىطنلطألا دنع الا البقتسم ليئارسإل ةنمآلا قطانملا فقت نلو
 e ليئارسإ ىلع رطخ قارعلا ف ةيمهولا ةيجولويبلا ةحلسألاف ؟ ىردي
 ةيوونلا ةناسرتلاو « ليئارسإ ىلع رطخ ناتسکاب ف ىوونلا جمانربلاو
 راصخ نم se el نع وطخب ناو اف اهل وجمال تلا
 عیبو جانتنا میجحتو ایسایس امهلزعو ایداصتقا قارنعلاو قارتا
 لورتبلا عیبو جاتنا راضح كلذكو .. یقارعلاو یناریالا لورتبلا
 . تاديدهتلاب اهراصخو ناتسکایب باقعلا لازنإ كلذکو یبیللا

 لء" ع لعتشملا دغلا 8



 18 برتقاو دجسا 8

 o ةلوخشم ad ةنيرعلا لودناو اذه لك ثدحم
 اهتاموكحو .. فلختو ةلاطبو باهرإ نم اهدالسب ف امو ء اهنویدو
 . اهدودح جراخ Br لعفت نأ عيطتست الو ةهبج نم رثكأ ف براحت

 نقش ees لعفت نأ وصفا ق lil ىطنزيبلا مهلدجب =

 . نوعلا يلطتو هلل ةدجاس .

 ۱ : ةيبرعلا ةيبرعلا تاقالخلا هذه نآشب هیبنل هللا لقي ملأ

ae 

 فلآ  ۱۲ ( » agasلافنالا- ( .

 تنک «La ۰ متاخلا یبنلاو لؤسرلاو لماكلا وهو هل لوقی

 تفلا ىدلا اذا لكاو يضرألا o ىطاسلا

 . « مهيولق نيب

 هعمو « برعلا دحوي نأ «تعاطتساب الو ىينلا ةردق يف نكي مل اذاف

 تمصع ةعاطتساب كلذ نوكيفأ .. ةكئالملا نم نولاعلا دنجلاو ليربج
 لاجر نم رياكألا ناكمإب وآ « ةيبرعلا انتعماج سيئر ديجمل ا دبع
 ردقب جردتسم هلك ملاعلاو .. حضاو ىنغملا .. ةديشرلا انتموكح
 ف لیئارسال ىضق دقو : ءیش لک دیلاقم هديب ىذلا هللا نم ءاضقو

 الإ ةليحلا ةليلق انيوعش كلمت الو .. ةياهنلا ف اهيلع ىضقيس مث هباتك
 . هتمجر بلطت هلل ةدجاس رخت نأ

 ايند ىف دوجسلا اذه ةميق امو : نولوقی نيذلا جتسلا نییناملعالو
 !؟ هتدقاف امو .. ةقاطلا تالداعم قو ريداقملاو نازوألا

 نم ةلقلاو وه كلمي مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ناك لهو : لوقأ

 88 لعتشت | دقلا 9 ۶



 9 برتقاو دحسا 8

ld lsنداقلا ةرهقب عيصضأ یاتلا ىودسلا اذه ال[ ثحبملا  
ae eeفور  

 نوكس اوك al Nas ll ر ضو لاخلا انرمع
ES IE RE ew eh ER 

 ام باسحيو .. مهملعن ال نيذلا بيفلا دنج پاسحبو .. بيغلا باسحي
 .. دودح الي رصاتلا رداقلا نم ددمو ضيف نم دوجسلا هب ىتأي

 : نييناملعلا ةيرخس مغر لوقأو

 . ( مجنلا- ۱۲ ) .. « اوديعاو لل اودجساف «

 . ( ليجنإلا ) مكل حتفي بابلا ىلع اوقد
 « ديهش وهو عمسلا ىقلأ وأ بلق هل ناك نمل ىركذل كلذ ىف نإ »

 (ق-۳۷)

 ۲۰۵ ج لعتشملا دخلا 8





E RAS ةيكيرمألا ةراضحلا ۳ 

RASS اهتياكحو ةيلوصألا ٤ 

E _ةلئاقلا ةراجتلا Vo 

WAسبب برتقاو دچسا _  
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 ريغ باتك وهف ..نآلا ىتح دومحم ىفطصم .د بتكام رطخأ باستکلا اذه
 .اضيأ ىداع ريغ بتاك دومحم ىفطصم .د نأ امك امامت ىداع

 قداص وهف ..ةحارصو اقدص باستکلا رثكأ نم دومحم ىفطصم روتکدلاف

 ¿9 ..ضعبلا بضغولو هللاالإ هبنکیامیف یشخیال ..ءارقلا عمو هسفن عم

 ١ نآلا یرجی ىذلا یقیقحلا عارصلا نا» لوقی هنا ..نداهبوآ قفانیوآ لماجیال
 y als سیلدتو سیبلت باهرالا ةياكحو ..حلاصمو ميق عارص وه
 ..«ةيضقلا

 ةيباهرالا تايلمعلا نوريدي نیذسلا :لوقي اهتياكحو ةيلوصألا نعو
 ىحالا نوليطيو ةريصقلا بيلالجلا نوسبلیو نييلوصألاب مهسفنأ نومسي
 مه كئلوأف هللا لزنأ Las مکحب مل نمو» : یه نارقلا نم ةديحو ةبا نوددربو

 .«هدسیب OARS اركذم مكنم ىأر نم» : وه lia y اتيدحو .«نورفاكلا

 نورماتملا هعنص ىذلا ىلآلا ناسنالا مهو . .اذده ريغ نيدلا نم نوفرعسالو

 ثادحا و ةدوجوملا مظنلا بلق A„ ةددحم ةيجيتارتسالو دسحاو فدهل رابكلا

 .«هيلع ءاضقلاو هتاذ نيدلا مده اهتياغ A رمل اديهمت ىضوفلا
 ةسلوصألا ةملك نيب ةقالعالو» :الئاق دومحم ىفطصم .د لسرتسيو

 ءالؤه نيب سيلف ..نهذلا ىلإ رداستب امك فورصعملا لوصألا هقفو ةلوادتملا

 دودحم طيحم بايش مهلك امن و e As ملاعالو دحاو هيقف نييباهرالا

 ةلومع لباقم رجفيو فسنيو لتقيو ةرجألاب لمعي لوصحملا ليلق ةفرعملا
 ..«رالودلا نم

 طاطحنا pos Y شيعت LAY 3 بيسلا نأ :دومحم یفطصم .د دكؤيو

 انکرتو ..اكيرمأو ابروآ ف ىبرسغلا عمتجملا ديلقت ىلإ انهجتا اننآ وه لماك
 .انتيد ميلاعتو انميقو انتادقتعمو انديلاقت

 ىلإ مهب ىدؤي ىذلا قيرطلا نع دعبلل انبابشل راذنإ باستکلا اذهو
 لقعلاو قطنملاب . .حيحصلا قيرطلا ىلإ مهيدهي تقولا سفن قو ..ةيواهلا
 ..هللا میلاهتو

 ةف اأ لیسبن

 مونلا رابخآ راد عياطمب تعیط 5 تاهینح © ن ةا 8
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