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Bee 2 A 

 ةعباسلا ةعبطلا



 ع م - ج ةرهاقلا - لیتلا شینروک ۱۱۱۹ - فراعملا راه : رشالا



 یناعلا نع ريبعتلل لئاسوک تارابعلاو فورحلاو تايلكلا dats نحن
 نأ نكمي فورحلا نأ روصتنو .. سوفتلا نماوك فشكل تاودأكو
 انتاوذ Je قدصب لدت نأ نكميو ءرعاشملل لئادبك اهتاذب موقت
 . اتتاتونكمو

 .. للدت الو للضتو .. فشکت الو بجحت فورحلا نأ ةقيقحلاو
 .. دیدحت تاودأ اہنم رثكأ سابتلا تاودأ یهو .. حضوت الو هوشتو

 lA بيبحلا لوقي
 5 . كيحأ ~

 ةيتاذو Ve ةصاخ ةيئادجو ةلاح نع ريبعتلا كلذب دصقي وهو

 ةرثك نم Ve كابتسم كص ىه ةملك الإ دج الف ۰ هيلع ةديدجو



 .. عئاضبلا عاونأ !درال ةلجس ةكرام تحبصأ ةلك .. لاعتسالا

 « ةعوفاب وأ ةلوبم ىلإ ةيحرسلا تايلزهلاو Biel ىناغألا اهتلوح ةملك

 ىف قرعلا نم حضني ام فيفجتل ةقشتم ىلإ لاوحألا سحآ ىفوأ

 ۔ ةضقانتمو ةديدع ةيجولويسف .تالاح

 . اھریغ دمي ال هنكلو

 تارابعلا مجعمو فورحلا سوماق نم جرختسپ نأ لواح اذإف

 برضو عيدبلاو نايبلاو ةراعتسالاو زاج ا الإ دج ال هناغ ىرخأ تاك

 ءرجفلا یدن ةدرولا بحت ایک اہجم هنإ ہتبیبحل لوقيف .. ةلثمألا

 رفاصعلا راغص بحت اكوأ <« سمشلا عاعش ليللا ةملظ بحت اجر

 ىلإ ةديرفلا ةصانلل ةلاحلا مجرتي رخآ غراف مالك وهو .. اهشاشعأ

 ءافوج ةرثرث ىلإ ركبلا روعشلا لوو « ةروزملا لئادبلا نم ةلسلس

 ..ءیش ىلع لدت ال

 .. غلبأ هتمص ناكل تمص هنأ ولو

 هلو .. تایلکلا مکح نم یوقآ مکح روعشلاب مفلا تمصللو

 .. ريثأتلاو لعفلا ىلع ةصاخلإ هتردق هلو عاعشإ

 ناك اذإ .. رحآلا ىلإ هبحو cad لقتی نأ عیطتسی تماصلا بحملاو

ANارداق رخآلا وه ناك اذ|و - سح ؛ ةفاهر نم یوتسلل سفن ىلع  

 ۔ قطن الب مالكلاو نذأ الب عمسلا ىلع

 .. تاقولخنا ةزجعم ناسنالاو



 ةقطان ةناوطسأ الو .. ةبتاك ةلآ سیل وهو

 .. ةيدسج تایلآ درج نم رثكأ وهو
 .. نادجوو حورو لقع وه

 AA رارسأو ىوق عدوتسم هتاذو
 ىريو ..نذأ الب عمسيو .. قطن الب ملكتي نأ عيطتسي وهو

 . نويع الي

 .. ناقيس الي ىرجنو ناذآ الب ممسنو نويع الب AH ق ىرن نحنو
 .. مهتويعب اوری ملام نیسح هط نويعب تورصبلا ىأر دقو
 نیرصبلل نويع all لواطت ال ام هراعشأو ءالعلا لأ یژر فو

 . نویعلا باحصأ

 .. قاذآلاو نویعلاو فورخا اهغولب نود رصقت ةيلاعلا قئاقحلاو
 < هتايثزجو ىداملا ملاعلا تاتشأ نع رييعتلل فورح ا تقلع اغاو

 یصحو رجش نم انلوح یرن امل رئاظنو تاحلطصمو زومر درج یهو
 . لاپجو نایدوو لالتو As لمرو

 .. ةقيمعلا انرئارسو .. ةيلخادلا انتاوامسو ۔۔ یلمتادلا انملاع امأ

 .. تایلک اهروصت الو فورح ا اهنود رصقتف
 تہ سہ سو ی تاع ايو

 تعضعضتو ناسللا رجع داوفلا بل اًنكاس ءرسلا ةيصات کلام

 .. تارايعلا تعطقتو تايلكلا

 :To بيبي ار



gull,ةيهل الا  act۔ ظافلألا ىلع ةلاحتسا  

 قالطإلا ىلع حلصت ال رخص دیمالج ىلإ لوس ظافلألا انه

 . ةقلطلا هللا تاذ فصول

bw,لئاح ةملكلاو .. بجحو راتسأ .. هللا باحر ىف  .. 

 . ةبقع حالطص لاو .. قئاع ةرابعلاو

 حلاصلا فوصلل ةيسدقلا هتابطاخم یف هناحبس هللا لوقي

 ISCH ديع نب دمحم

 نم سیل ادب ام لکو لامثو نیب نعو تحتو قوف ام لك

 .. فاصوأ de لدت ال تالكلا .. ىلع لدت ال فورخ ا

 .. ot كفاصوأ ىه ةرابعلا اهلمحت ىلا قاصوأ

 قمحر امو كتمحرب تسحر مهقت كنإف محرلا of ىفإ لوقأ انيحو

 . كتمحرك ىدبعاي

ulةرابعلا ءارو نم فاصوأ  . 

 .. دیألا یف ةرايع الو as di قاصوأ نمو

 . ءىش هلثمك سيل ىذلا انأ

 .. یتفرعم ىلإ قيرطلا ئطختف فلتخم ىلع لدتست ال فلتخم ايف

 . ةرابع البو قطن الب كيلإ یفرعت نوکی امنإ

 . ةقيقحلا كتءاج دقف ةرابع الب Grey Hele اذإو
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 . . اناثوأ تارابعلاو اًمانصأ فورخ ا ىرتسف قرضح ىف تفقو اذإو



 : هلاهتباو هئاعد ىف حلاصلا قوصلا لوقیو

 فورخ ا هبشيف + كتفرعم ىف فورحلا ةارذب OEY براي »

 .. ةقح ةفرعم ىلإ لصوت الف ءىش لک ورذت ىتلا ةارذلاب

 نودب حورلاب هيف لاصتالا متي یذلا مسلطلاو رسلا ماع وه اذه

 .. ةملكلا ةادأ a تالصاوم

 : رايا دبع نب دمحم قوصلل ةيهلالا هنابطاخم ىف هناحبس هللا لوقب

 ۔ باجح فرخا

 . ىنع ربخب فيكف هسفن نع ربخي نأ نع زجمی فرما
 . نيتئالا ءارو نم انإف فرحلا هتع ربخ امو فرخلا قلاخ انآ

 « كما نع جرخا ۰ كسفن نع جرحا « فرحلا نع جرخا

 قطني تماصلا كنم تمضَأ . یقرضح ىف نكت ادب ام لك نع جرحا

 ۔ ۰٦ حورلا اته قطانلاو ہ ةرورضلاب قطاتلا

 هبلا ومست الو تايلك هيلإ EN ىذلا تاقلطلا fie وه اذهو

Srl۔  

 تاقلطملا هذه ندعم سفن نم وه ىلاعلا فيفشلا با ندعمو

 فاطعنا هميمص قوعو .. حورلا صئاصح نم وهف .. اهتغل نم هتغلو

 ةقطنملا كلت ىلإ رعاشلل غلبت انیحو ء دسج فاطعنا نوكي نأ لبق حور

 Eno ةغللا حبصتو ناسللا تكسي

 برقلا اذهب ترعش الك تمصلا رثوأو تمصلا Gol اذهو
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 نکسیو فاغشلا ىلإ للسی یذلا برقلا كلذ .. ناسنإ وحن ممح ا

 . بارطضا اغودو جیجض اغودو بخص اغود ايانحلا

 دوجو الو GEN هنع ملكت یذلا لذعبلا لاعفتالل دوجو ال انهف

 . تايئاكيلاو عاجوألل

 . هراعشاو سيق ةهالبل ناكم الو

 برقلا كلذ نع اهب ربعأل ةيدقلا تاکلا كلت ترعتسا نأ ولو

etlتنکل  ¿si Sel tsلجر نع  Aیریغ  

 . قاذو اج صاخو CE دیدج روعش انهق

 ةيعللب ساسحالاو ةثدافا ةجيبلاو ءفدلا عيشي سنؤم روضح انه

 .. ةدحولاو ةشحولا درطت ىتلا

 ظفل البو ةروص البو توص الب تفاخ سماه ءىش لک اتم

 .. برأم البو ضرغ البو
 تمصلا غلبأ اف

 ريبعتلا ىلع هردقأ امو



 خارصل
 .. خارصلا رصع ق نحن

 . خارصلا ةيندم .. قحي اھم ا مويلا ةيندم
 .. خارص بلا ةقالع
 .. خارص جاوزلا ةقالعو

 . قبط خارص عمتحج ا تاقالعو

 .یسایس خارص لودلا تاقالعو

 ۔یرکف خارص تاراعشلاو

 ىلع تايلقألاو تايلقألا ىلع تايبلغألل ینلع ضیرحت بماذلاو
 . حابتلاو حايصلاو فاتهلاو خارصلا یه ةعوقرلل اهناتفالو تايبلغألا

 برقأ یه ةايح شيعت ...اهباب ىلع بح ا BY عفرت یتلا تويبلاو
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 جاوز نيب ةمحرلاو ةبح ا نواعت ىلإ ابنم ةطلسلا ىلع عارصلا ىلإ

 لک ىف یارو مکح عزانتو ىموي خارص ىلإ برقأ ةايح .. تاجوزو
 .. مويلا مكحي نم وه دحاو لک هب وحصی یذلا بلطلا امنأكو ء ءىش

 . ماجللاب كسي نم .. دوسي نم

 ءةريغلاب اهتسقلا ةدايقلاو ةدايسلا تارربم ةأرملا تزوعأ اذإو
 « نجسلا جوزلا عاديإل اًببسو راصح ةعيرذ كشلا نم تذغتاو

 تاباطخلا ةرداصمو che ليل تيبلا ىف ئراوطلا ماكحأ نالعاو

 اذإف .. ةيلخادلاو ةیجراخ ا سباللا شیتفتو تانوفیلتلا ىلع عمستلاو

 نم دبال هنأ نلعت اهناف .. اًرارحأ طبضت لو de مسج ىلع رثعت م
 بسح ةيفسلقلا ججح اب وأ باقیقلاب نكمأ نإ اهرسكو غامدلا شيتفت

 ايش دج مل اذإف .. اہیأ تيب ىف ةيبرتلا نم اهظح- بسحو اہتفاقث ةجرد
 نأ لبق یضالا ىف ءىش كاته ناك هنأ نذإ دبالف ..هغامد ىف

 عيمج نأش اذهف .. ام موي قام ةقالع ىلع ناك هنأ دبال .. اهجورتي

 .. سكعلا تبثی نأ ىلإ .. نيعالم لاجرلا عيمجو .. نيعالملا لاجرلا
 لاڈہآ سكعلا تبني نأ نکع الو

 ةرمو .. بدنو مطلو ليوعو خارص ىلإ راولا لصي نأ مهلا

 ةيبرت نمو ةفاقثلا نم ةجوزلا ظح ىلع لعفلا دودر فقوتت ىرخأ
 . تيبلا

 تحرص بخح ا دجو اذإ .. صقان ءىش كاته جاوز لک یف امئادو

ir 



 UY تحرص لالا دجو اذإو « لالل نم اهتیاقک دجت ۷ GY ةجوزلا

 هل جوزلا نال تحرص نانثالا دجو اذاو ۰ بح ا نم اهتيافك دجت ال

 .. دالوألا ةايح ىف دکنلل Ce تسقلا ءىش لک دجو اذإو « ضام

 بيس نوهیو ببس لغ كانه اًمئادو .. لغلا شفتو خرصت نأ مهلا

 Gr ءاسنلف كرتشملا یراضح ا ثارتلا وه لغلا امنأكو

 : لا al نع هنآرق ىف لاق انيح مظعلا هللا قدص

 -( لغ نم مهرودص du انعزنو )
  Yىف رسلا وہ لغلا  gettهشيعن ىذلا .

 ۔ ةلودلا فو لجرلا فو ةأرلا ىف لغلا

 لولغلا كحضلا .. ةساعت ناوتع وه كحضلا ف لغلا ینح

 ةلولو ۔. لامتفا ناونع رخآلا وه ىشحولا حرملاو لجلح ا جيرهتلاو
 ىف لاكألا سأيلاو نيقدلا نزحلاو قلقلا تاوصأ Gand ةعتطصم

 ۔ ةرومخلا سوؤكلا عرقبو كحضلا سارجأب بلقلا لعاد

 ةقيمع ةلاح یه اھتإو .. اًمئارص نوكت نأ نکع ال ةقحلا ةداعسلاو

 ق ةبغرلا مدعتتو مالكلا ىلإ ةجاحلا اہیف لقت ES تالاح نم

 سفنلا عم حلصلاب ساسحإو ةجيبم ةيلخاد ةيژر ةلاح یه .. ةرثزثلا
 لوبقو « هلك دوجولا ىف ةنماكلا ةلادعلاب قیمع عاتتقاو « ہللاو ایندلاو

etماستباو یضر ىف مالالا  . 
 اکوآ ۰ هتمظع CAT ىف ہللا دوهش عاونأ نم عون ةقحلا ةداعسلاو

1۴ 



 ۔ ٠ لاقني ال ام« دوهش یه .. راب ا ديع نبدمحم قوصلا لوقی

 . فوصلا كلذ كل لوقی

 OW نيب تعزوتو . لاقني اع تتشت « لاقنی الام » دهشت مل نإ

 .. تاثدحلل تيثي ال ابو مودي الام تقلعتو « تایرغلاو تالوقلا

 صقانلاو ca ككرحتلا قلعتی اکو . ةجولاب ةجولا قلعت ایک
 LA هو لثم وهو .. مدهتلاب مدهنلاو « لئازلاب لئازلاو ء صقانلاب
 ةبيخلا ىلإ كرمأ يبتني اذطو .. ًاجلم حلصي ال بارخلاو بارلا ىلإ

 . لشفلاو
 دماصلا تياثلا هدحو وه هنأل .. هللاب الإ قلعتلا حصي ال اذهو

 . ضراوعلا هب قحلت الو بلقتي الو ريغتي ال یذلا « دمصلا »

 OY ء ةفرعلا وه تمصلاو لالا یه ةنيكسلا . هللا ىدي نيبو

 هتفرعم نيع وه هب لهجلاق .. فورح هب طيح الو ةرابع هعست ال قلطملا

 . هکاردا نيع وه تمصلاو

bbyوهو لوادتملا هاتعب بحلا نأ رابجلا دبع نب دمحم ىفوصلا ىري  
 هلغاش حبصتو هراطقأ عيمج هيلع دستو لجر لقع ةأرما لتحت نأو

 . كرشلاو رفكلا باوبأ نم باب وه « ديحولا هبلطمو

 : ہتایطاخم ىف قوصلل هللا لوقيو

 نم اًبره نيبره برهاف ىف تكرشأ ةبلاطم كيلع ىريغل تلعج نإ
 ۔ یدپ نم اًبرهو ميرغلا

ve 



 بلا نم نوللا اذه ىف ىأرلا سفن لازغلا مامالا لوقیو

 . لئازلاب لئازلا قلعت .. ءاوهب قلعت هنأل .. ةمهاب طوقس هنا .. جرادلا
 ةدولا اهنأب ails لجرلا نيب ةيوسلا ةقالعلا نآرقلا فصو اذهو

 ناسنالا ةقالع ىلع افقو بلا لعجو « o اهمسي ملو « ةمحرلاو

 تعاجو ؛ دیمحتلاو بحلاب ريدجلا تالاکلا عماج هدحو هنأل ء ہللاب

 ap تءاجو .. لوسرلا بحو هللا بح نع نارقلا ف بحلا ةظفل
 نع نملکت انیح تالطاخلا ةوسنلا ناسل ىلع ةأرلا بح نع ةدحاو

 فسوي هضفر بح وهو .. اع اهفخش و ىذلا اهاتفو زيزعلا ةأرمأ

 ۔ نینس ةدع نجسلا هيلع رثآو ٠ هبرب ناعتساو هتم مصعتساو
 ىف ةساعتلاو ماعلا طابحإلا ببس نع فشكت تا ارشؤم اًعيمج یهو

 « ةينانأ وه جاوزو + رفك وه بح ببسي .. هتويبو رصعلا تاعمتجم
 یه تاراعشو < ماقتنا يه بهاذمو . دقح وه قبط عارصو

 ًاجللاب ناعإلا دقتفاو « ةمحرلاو ةدولا هنم تعاض ملاعو .. بقک

 . بارخلا ىلإ بارخا ہوجل هراعش حبصأو . قيقحلا

 وجل نع اًريثك فلتخي ال ىذلا تاردخلاو سنجلا ىلإ بابشلا ءو

 تاقبطلا هولو « ةيرصتعلا ىلإ دوهيلا ءوجلو ء فنعلا ىلإ اكيرمأ
 ةلواحم مث .. اهضیرحتو اهدوعوو ةيدالا بهاذملا ماهوأ ىلإ ةنوحطملا

 ةيذاك ةياعد وأ ۔ قفلم راعش ىف یلابتلا لشفلاو GA قارغإ
 هسأي درفلا قرغيف دومی مث .. رمزو لبط وأ ناريث عارص وأ ةرك ةارابم وأ

so 



 ماهتا وأ « ءىش لكل ضفر وأ بضغ ةيونوأ « سأكوأ بح ق

 ةرذ رغصأ ىلإ ةّرج ربكأ نم هلك نوکلا نأ عم « ةيثبعلاب هقلاخو نوکلل

 هيف ءىش ال هنأبو .. ةطخلاب دهشيو عادبإلاو ماكحإلاو ماظنلاب قطني

 سيل فرت نيدلاو هللا ىف ريثكلا مالكلا نإ نويدالل انباحصآ لوقيو
 UE دانا ةاعد الو نيدحلم انسل .. نولوقيو .. هناوأ الو هتقو اذه

 .. اهناوآ سيل اذه ناو ء ةحورطم ريغ لئاسملا هذه نإ طقف لوقت

 . اهلاوأ اذهو ةدشب ةحورطم یه لب : انأ مهل لوقأو

 قزمتو سوفلا بارخو حايصلاو خارصلا اذه نإ : مهل لوقأ
 .. هل الب ملاع ىف نوشيعي مهنأ اهباحصأ داقتعا لوألا هبيس حاورألا

pelaداقتعا نود لدع نع نوحي  dale Aضوبنلا نولواميو ..  

 . بارتلا اهريصم نأ نودقتعي ةايحب
 قبب ال هنإف هذه انتايحو انتظن الإ كلمت ال اننأ مهعم انقدص اذإو

 ىلإ ديسلا نفدنو WS تومن مث: ع ةعاشب ىف الع لتاقتن نأ الإ انمامأ

 كلت لكل ینعم نودب اپیاوب راوج ىلإ ةراعلا بحاصو دبعلا راوج

 ۔ اب tbls یتلا ةعاشبلاو ةوارضلا

 ۔ هنیعب بارلا وه داقتعا

 دلت الو  اهسفب اهسفن ضقتتو اهسفب اهسقن مزهت ةساحو

 . موهفم بجوم البو ضتقم الب خرصتو خرصت ةهئاش اًسوفن ال
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 اہنم ذختپ دحأ الو .. اھ توص ال ةديعسلا تویبلا نإ اولاق اًميدقو

 .. اليف جتي وأ ةياور بنکیوآ ةصق ابنع یورب دحأ الو مالکلل ةدام

 بیبلا لصی امدنع اًمئاد راتسلا لدسپ ةيديلقتلا بح ا ةياور قو

 aly یہنا مالکلا نأ ذقنیح روصتي فلؤملا OY ء نوذأملا ىلإ ةييبحلاو

 . تمصلا اہنونع ةداعسلاو تأدي ةداعسلا نأل « لاقي ام كانه دعي مل

 ؟ نآلا ةديعسلا تويبلا كلت ىه نيأف
 ؟ اهلقأ ام
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 دسجلاو حورلا نع

 ةدحو ىف نطابلاو رهاظلا ماجسنا وه ةداعسلا رارسأ نم رس

 مکحنا ماظنلاو « ناتح ىف ةمتعلا لادستاو سمشلا بورغ نإ

 باحسلا فلخ نم رمقلا ةثالطإو « اهكالفأ ىف موجتلاب كسي ىذلا

 حالف ءادحو  دعبلا لع قاوسلا توصو « ربنلا ىلع عارشلا بايسناو

 حاشوک رمقلا اهضضف یا تارجشلا فلت ةقيدحلا تامسنو « هتارقبل

 قسانتلاو ماظنلا نم ةليمجلا ةروصلا ode تشرتقا اذإ ..ریرح نم

 ةداحسلا یهف ETE ةنيكسلا اهلخاد Gy سفنب

 اهرصتعی سفني یجراتلا لالا نم ةروصلا هذه تنرتقا اذا امآ
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 رأثلا لبانق اهلخاد رجفتو ء ةيهاركلا اف ششعتو ء زوتلاو لغلا
 ۔ ماصفتاو y¿ ةعوصخ مامأ نحنف .. ماقتتالا ایاونو دقحلاو دسحلاو

 برحلا بسانت ةيجراخ اًبرح قلخي نأ الإ هل لح ال راته مامآ نی
 ءاقش قلخي نأب الإ ادب نل ءاقش مامأ نحن .. ايف شيعي ىتلا ةيلشادلا

 ۔ ھلوح

 رهاظلا نيب حلصلا ةلاح یع نكمملا ديحولا اهاتعم ىف ةداعسلا نإ

 ناسنالا نيبو نيرخآلاو ناسنالا نیب هسقو ناسنالا نيب ء نطابلاو

 درفلا حیصیو ء ةدحو امهتأكرمتآلا ىف امهنم لک بكستيف . هللا نيبو

 (es ملکتتو هل ىنغت رويطلا لک امنأكو .. لكلا هنأكو انم

 سنأألا ةلش نع نسلألا اهوادنت یتلا ةداعسلل ةجرادلا ةروصلا امآ
 < تايراعلا تارهابلا ءاسنلا نم ةقاب اهوحو ةماوع ىف رمنلا عرکت قلا

 سفنتت هاوفأو ةلعتشم ةوهش ىف EMG هاقشو ۰ رصاختت داسجأو

 . ذذلتو ردخ ىف شيشحلا

 a نحتف  ةداعس ةلاح تسیلو ءاقش ةلاح یه ةروصلا هذه

 ءاضوال اہتاح تسرکو « اهنکسی یذلا ناویحلل اهدایق تکرت سوقت

 . مجاضیو لكأب نأ همه لک ریرتخ
 . جزللا ةيناويخا طاخم ىف ةيناسنإلل قرغ ةلاح .. ةيدوبع ةلاح ىه

 ضعب ىلع مهضعب قلستي نيذلا نيرخآلا ءادعسلا ةلاح- اهلثمو

 نيطلاو لالا نوسدكي نيذلا نيرخآلاو « بصانلا ءارو اًيرج
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 . لبسلا لکب ةوقلاو ةطلسلا نوسمتليو ء راقعلاو
 ىف ىه لب ةطلسلا وأ ةوقلا وأ لالا ىف نوکت نأ نکم ال ةداعسلاق

 . «؟ ةطلسلاو ةوقلاو JUL لعفن اذام»
 . ةطلسلاو ةوقلاو لالا مدختست gh سفنلا ىف

 اونیشلاو یمجعلا دیجاجسل اب شورفلا تیبلا ىف تسيل ةداعسلا
 . هنکست ىتلا سفلا ىف نکلو لاتسیرکلاو

 نم نحت اك اذ| ايش اٹل مدقي نأ عيطتسيال « جراخ او و

 ةيجرأنلا ةحنملا ody عاقتنالل نيدعم ريغ .. اتسوفن نم .. « لخادلا و

 ۔ هعم فيكت فو جراخلا اذه عم حلص ىف نكن م اذإو .. ةيخسلا

 فوس هضرأ ف عماطلا حالفلل ىعاطقإلا لوقي یوتسلوتل ةصق فو

 .. نادف ةئام .. نيدادق ةرشع ديرت . ىضرأ نم ءاشت ام كيطعأ

 كناكم ىلإ اهدعب دوعت ةرئاد ىف ایرج نآلا نم gles نأ كل .. اًملأ
 تلمتشا ام لکب اہتمر ىتلا ةرثادلا كل نوكتف سمشلا برغت نأ لبق

 بورغ لبق ءدبلا ةطقن ىلإ دوعت نأ ةطيرش .. ضرأ نم هيلع
 كيلع تعاض دقف دعت dy سمشلا تبرغ اذإ امأ ۰ سمشلا

 ضرأ لك لمشت ةريبك ةرئاد ق عاطلا حالفلا ركفيو .. ةقفصلا

 ىرخلا ىف ىوصق ةعرسو ةم لا هنم جاتحي عمطم وهو .. ىعاطقإلا

 . بورغلا ىلع ةيقابلا ةليلقلا تاعاسلا ىف اهلك اهب طیحب یتح
 هنوقب ارارتخا هترئاد نم عسو US تقولا مدقت اکو ىرجلا فديو
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Gaby .لبق ایم طقسیو هسافنأ مطقتت نأ ةجيتنلا نوکتو ء ديزل ىف  
 رتم ف رتم ىلع الإ ضرألا نم لصحي ال مت .. هفده غولب نم ناوث
 رايشأ ةعضب ضرألا نم ةيقيقحلا ناسن الا ةجاح ىه هذهو . . هيف نقدی
 ماهوأو عاطأو ءاوحأل Che شیعبف ةقيقحلا هذه یسنی وهو .. ابیف دقري

 . هتايح هيلع عيضت
 نيحالفلا ىلع هضرأ عزوف ةقيقحلا هذه ىلإ ىوتسلوت نطف دقو

 ءارقفلا عم ريقح خوک یف نكسو یفادلا قينألا هتيب نم برهو
 , نيمدعملا

 لزغيو اهيل بلع ape ىلع شاع ىذلا ىدناغ لعف كلذكو
 ۔اھفوص

 .. دلو البو ةجوز البو تيب الي شاع یذلا حیسلل لعف كلذكو

 . هبوث الإ كلع ال
 نوكت فيك سانلا اوملعيل اوءاج نيذلا ماظملا ءادعسلا مه ءالؤهو

 . ةداعسلا

 حبكو سفللا درو ةبغرلا عمت ىف ةداعسلا نإ اذوب انل لاق

 نجس نم اهررحتو حورال قيقحلا قتعلا نوكي هدحو كلذب ء ةوهشلا

 .دسجلا
 .و اهدجو ليبس ىف هسفن tial نم» : حیسلا انل لاقو

 برش نف رب مکیلتیم هللا نإ ) : نآرقلا ىف هدونف تولاط لاقو
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 . ( یم هناف ہمعطب ملا نمو یم سيلف هنم
allyدبع ای» : رابجلا دبع نبا قوصلا ىلإ یمدق ثیدح ىف لوقب  

 . . تبرشف تشطع « كنم انآ الو ىم تنأام . . تلكأف تعج
 نحتمال كيلع اباجح تاوهشلا ترهظآ امنإ . كنم انأ الو ىبم تنأ ام
 كتاذ نع كل تفشك كتاوهش عيمج نود ینترتخآ ناف « كتبع
 .. كدسج ةيحان نم كيتأت ةوهشلا امنإ .. ةوهشب كزتسأ تدع امو
 ۔ « یدحو ىلإ الا ليمت ال ةأيم ةصلاخ Vale دقف كتاذ امآ

 . ةقیقح ا ىلإ زومرو تاراشا اهلکو

 اًسيدكتو ةعجاضمو اًبرشو UST اهعبشنل ةوهشلا wag مل نحنق

 دعصنو اهحبکتو اهعمقنل ةوهشلا انبهو امئإو .. تاوژلاو عماطملل
 . ماسلا جرد ىلع دعصن ایک اهيلع

 هعدرو هحبكو هعمقب اهدوجو حورلا دکؤت ىذلا دضلا وه دسجلاف

 . هيلع قلستلاو

 ةمك اح ةريمأك اهتيوه N درتست هحبكو هعدرو دسجلا عمقبو

 « نيطلا ةضيق نم اهتاذ صلختستو اهسفن تبثتو اهدوجو نع ربعتو

 قدصلا دعقمو « اهلك ءامسلا اهئاريمو ., اھٹاریمو Lot ةريدج حبصتو

 WLI ةداعسلا یه هذهو .. ہللا راوج ىلإ
 ناسنإلا By ةيناويحلا ةلبجلا ترصتناو نيطلا مكح بلغ اذٰإ امأ

 تارورضلا نجس ىلإ هسفپ طيه دقف ةيعيبطلا ةدالاب ةفيرشلا هتاذ
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 ابنم حبصأو اضعب اهضعب لک ای ىتلا ةعيبطلا ران لاو ةيلآلا ةظفغ ىلإو
 . تاتشلاو قرقلاو ةساعتلا ةيواه كلتو .. اهو اہیفو

 ةينارون ىلإ هتدام ةضبق نم اجراخ حدکلا اذه وه ناسنالا قیرطو

on 

 . (هيقالف اًحدك كير ىلإ حداک كنإ تاسنالا اپیأی)

 هدسج یبطق نيب حجراتب هداليم ةظحل نم ةمئاد ةدباكم ىف وهو

 دواعي مث طقسی مت دعصي .. فقوتي ال عارصو أدبي ال قلق یف هحورو

 . طوقسلا دواعي € دوعصلا

 . لاکلا ىلإ جارعم هل انم لکو

 . هناعإو همزع ردق ىلع دعصی be لکو

 . تاوهشلا حیکو نوطبلا ىلع ةمزحألا طبر نود دوعص الو

 ةيداملا ةذللا تاعوضوف اًنامرح نامرحلا یف یرب ال Ge لماکلاو
 قوذت ىلإ ىلاعلا هک ارداب لصو دق وهف ء هرظن ىف ةميق تاذب دعت مل

ellكلذ دعب تایدالا تحبصأف .. ةدرجملا تانللاو ةيحورلا  EL 

heم ئازعو ممه ءاقترا طقف سيلو قاوذأ ءاقترا وهو .. هغيسي ال  . 

 نم جورخلا .. جورخلاب ىسفنلا جارعا اذه نومسی ةفوصلاو

 AAN تافصلا ىلإ ةيرشبلا تافصلا
 ضرألا مه ىوطي اک هبابحأ نع ةيرشبلا تافصلا یوطی ہللاو

 ىلع ایحاصت تءاج اذإ یهو .. ةیفوصلا ةبذجلا ىهو .. هيلإ میبذجو
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 نود BD یهو « هباوص نع اجراخ اًبوذحم هنم تلعج دادعتسا ريغ

 دقفب حالصلا سیلو .. یعوب حالصلا ره لاکلا نأل .. لاکنا

 ۔ یعولا
 . ةودقلا مه عوضوفا اذه ىف ءايبتألاو

 ۔ لقع الب ههجو ىلع Esta وأ اّیوذحم ناك hot, ty فرعن ملو

 قيرطلا كلاسلا لجعتی نأ .. فوصلا قیرطلا قلازم ىدحإ هذهو

 . اعم هلقعو ہتیناویح دقفيف ةيتضلا ابتادهاجو ةداحلا ةولخلا تاضايرب

 قيرط راتخاق ةيسفنلا ةيكرتلا هذهل لثمألا جبنملا وه ناك نآرقئاو

 ۔ طیرفتلاو طارفالا نيب « لادتعالا قيرط . . طسولا

 ةداج ىلع سفنلا طبضب حصتف .. ع اوفرست الو اوبرشاو اولكر

 .. تاوهشلا نانعل قالطإ الو .. رهدلا مايصو ةيئابهر ال . لادتعالا

 ىدؤي جہنم وهو .. اياصولاو ةعيرشلا روتسد ىلع كولسلا طبض امنإو

 ۔ بلج نودو فسعت نود یحورلا جورعلا لا

 قراوخو تامارکلا هيدي ىلع ىرجت ob كلاسلا ملسلا متہی الو
 . ةماقتسالا ىه ةمارک مظعأ .. لوقی وه امنإو تاداعلا

۴ 
 . اقح ناسنال تم یه ةماقتسالاو

 رهاظلا ماجسنا اهنأب لاقلا ةيادب ىف اهانفصو ىتلا ةلاح ا كلت یهو

 ناستإلا نيب حلصلا ةلاح اهنأو .. ةمغانتم ةقسانتم ةدحو ىف نطابلاو

 . هللا نيبو هنيبو ساتلا نيبو هنيبو هسفنو
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  Yمهج» ةملك عمسن «  elaةتكن ىف الإ مايألا .

 اهرک ذي ةروطسا ىلإ ىرصعلا لجرلا نهذ ىف منهج تلوحت دقو

 ASIA ةياور ىف اًرظنم ركذتي امنأكو « مسی وهو
 .. كش ىف منهج نع ملكتي نم نينمؤملا نیب دج نأ UL حبصأو

 : الئاق لءاستي نم عمستو

 كش ال هنإ .. انيذعي ىتح نحت نمو ۔۔ محرلا هلإلا انيذعي فيك ۾

 هتمحرب انلخدیو لماشلا وفعلاب LA موي انئجافي فوس هنکلو انفوخم
 .. Gok بذعب نأ محرلا هلإلا ىلع ليحتسم ...ةنجلا ىف اًعيمج

 . ۲ .. لیحتسم

 ہللا ردقي هنأو محرلل ةمحرلا رابتعا درب كلذب هنأ ملکتلا روصتیو
۲۷ 



 . نسمي هنأ روصتي ثيح نم قلاخلا ىلإ ءىس هنأ ةقیقحلاو .. هردق قح
¿als۔ لدعلاب ہفصی هنأ روصتي ثیح نم ملظلا هب  

 ىف مهایاحض نيبو نیمرجلا نیب یواسی ہلال ةجذاسلا ةروصلا كلت

 .. یاش ةلفح امہلک لیتقلاو لئاقلل مقیو ءازجلا
 Ob اهلإ الإ هلالا كلذ نوكي نم
 ؟ ىبعألا دنع الإ دوسألاو ضيبألا ىوتسي لهو

 RAD سانلا لك عضي هنأ روصتن نأ هللاب نظلا ہوس ىبتنم هنإ
 ءايربألا مهالتق نم فولألا نيبو نيرابجلا نیحافسلا نيب یواسیو
 . بذعي اهل ليختن ال اننآ درج .. نوجسلا ىف اوكله نيذلا

 نأ نكمي ال ہللا ob رفاكلا وأ نمؤملا ءاج نيأ نم یردآ الو

 ؟ بذعي
 نم اهشيعن یتلا Wall هذه ob انقفتاو .. الثم انایند GAN اذإو

gleىف ءىش الف .. بذعی ہللا نأ ىلع عاجإإلاب ققاوت نأ دبالف .. ہللا  

 .. باذعلا نم قدصا ايتدلا هذه

 ؟ بورکیلا قلخ یذلا نم
 ؟ نابعثلا ىف مسلا GE ینلا نم

 SA مما تحت اهلمكأب یرق قرغيو ناکربلا رجفي ىذلا نم
 دولج قلست ةيدومع سمشلا عقرو نیبطقلا ريرهمز قلخ یذلا نم

 ؟ ءاوتسالا طخ ناکس

YA 



 € لمشا عاجوأو ةخوخیشلا مالاب اتیلع یضق یذلا نم

 ؟ لزالزلا تحن ندملا نفدی یذلا نم

 عضو GIN محرثا SW سفن وه وه هنکلو .. ناطیشلا سيل هنإ

 عیبرلا قلخ یذلا هسفن وه وهو .. بشعلا ق قایرتلاو ةرهزلا ىف رطعلا

 ىلع تایسبلاو بولقلا ىف بحلاو تالضعلا ىف ةوقلا عدوأو ةحصلاو

 یذلا وهو .. تطاعتلاو ةدولاو نانحلا قلاخ هئاذ وه وهو .. هافشلا

 AA ىلع بلغتنو « ولو ربلاو رحبلا بكرنل Dy لقعلا اناطعأ

 . تولاو ضرلث مواقنو « دربلاو

 ةيفاعلا بوث انیلع غيسأو ءاسکلاو ءاذغلا انث رقو یذلا وه وهو

 ۔ ةداعسلاو

 یا هناو .. راضلا مقاتلا هتإ لاق هباتک ف هسفن فصو دقو

 .. لذملا زعلل هنإو .. طسابلا ضباقلاو عفارلا ضفاخلا هنإو .. تیملا

alyبقعم الو هثاضقل دار ال .. ءاشي نم بذعی یذلا ءاشب ام لاعفلا  

 .. لعفی اع لأسي الو .. ہرمأل

 كانه تالكلا هذه اہف بتكأ یتلا ةظحللا هذه سفن قو

 امتافحم ىلع لمحت ملاعلاب ناكم لك ىف فاعسإلا تابرع نم تارشع

 .. ںوخرصیو نوج رشستیو نونتی نیقورحم

 ءىش لك اعإو .. ةیفالا ةئيشملا دض ثدح اذه نم ءیشالو
 . هریدقتو هللا ملعب ثدحب
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 اننكلو قرحنو رمدنو لتقنو ترسنف هللا ىضري الام لعفن دقو
 لاعفألاو ثادحألا عيمجف .. هللا ءاشيالام لعفت نأ عيطتسن ال

 ۔ یھڑلا اضرلا نع اهضعب جرخ ناو ةيهلالا ةئيشلا نمض ثدحت
 كانه نأو . ديعسلاو Gall كانه نأ هردق حاولأ ىفو هللا ةنيشم قو

 هذه قو قرح اب لب باذعلاب هيلع یضقی نمو معنلاب هل ىغقي نم
 ۔ اهشيعن یتلا انیع ايندلا

 تایموی رتفد ىف هدهاوشو انتايح ىف حضاو مالكلا اذه قادصمو

 . ناهرب لا ةجاعت سیلو .. صخش لک
ASI,عم ضقانتي ال باذعلا نأ ةرشابملا تاریخ نم مع اذه نم  

 قيفتست ال سوفن كانهف .. ةمحرلا نيع وه اًنايحأ OS لب ةمحرلا

 ۔ ملألاب الإ وحصی ال بلقلا نأ ةدعاقلا has داکت لب .. باتعلاب الإ
 ء ةريعلاب الإ ملعتي ال لقعلاو ٠ ةاناعللب الإ فهرتو cali ال سفتلاو
 قانت ال ایتدلا مهجف . . ةرفح ف تعقو اذإ الإ سرد ذحأت ال مدقلاو

 ةيدرفلا تالاح او .. ةلماش ةرظن اهلك رومألل انرظن اذٰإ AM لدعلا عم

 انلهج اهبيس نوكي بیذعتلاو باذعلا GURL ةيؤر نع اهيف رجسعن ىتلا
 .. هللا ملظ Val سیلو ةطاحالا نع انروصقو

 یتلا ةیعلاو رغصملا جذوهلا ىف اهتاجرد JR ةدوجوم نذإ منهج
 قلسي ىذلا ىلعفلا قیرح ا نم ةدوجوم یه .. ایندلا اھم ا یتلاو اهشيعن
 هلعفو هللا رييدت نم اهلكو .. یوتعلاو یسقلا مالا ىلإ الورت دلجلا
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 ,Gol انل رهظت اًنايحأ AL اهنکو .. ةبحر اهلکو .. هقلخو

 ةرکف لوقعلا دعبتست اذالف .. ةسومللا ةدهاشلا ةقیقح ا یه هذه

 نم ةرغصم ةيع شيعن اننأ عم .. نهج ةركفو .. بذعي ىذلا هلال

 . موي لک منهج

 نأ اوروصتو اًيحطس اًمهف هللا اومهف نيذلل مالكلا اذه لوقن

 ىف ىوسي فوس هنأو « هتمحرل ضقانم هيلع لاحم بيذعتلاو باذعلا

 ذل ام مهل مدقيو یبورج ىلإ لكلا وعديف ءاقرشلاو نیمرجشا نيب هترخآ

 ۔ءیش لک تعسو ىتلا ةصلاخلا TAL مساب باطو
 . بذعی هللا نإ مش لوقت
 . هتمحر Ge وه اًمئاد ہللا باذع ناو

 ۔ باذعلاب الإ bas ال رئایغ كانه ناو

 كاته Oly » alle ىرت انيح الإ هللا فرحت ال الوقع كانه ناو

 BY اهفيرعت ىلإ ليبس الو « ةمعنلا ىف قح ا دهشت ال ةملظم اّسوفن
 . یکلاب الإ هل جالع ال یذلا تيملا محللا لثم .. فتعلاب الإ

 ةيقابلا ةديحولا ةليسولا اہنال ةمحرلا نيع ىه منهج ءالؤه لثمو

balنأ دعب  polىلع یماعتلاو هراکنا ىلع ركنملا  cleداقتتسا دعبو  
 خیراتلا ربعو لسرلاو بتكلا تلشف نأ دعبو عانقإلل ةيملسلا لبسلا لک

 . بلقلا ىلإ لحدم ساغلا ىف ءامسلا تایآو
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 نیعلا حتفل ةنكمملا ةديحولا ةحارجلا ىه منهج حیصت ذتیح
 BR .. ساوطا داهشا و

 . هتمحر نیع یه لی محرلا ةمحر عم ىفانتت ال ىنعملا اذپب یهو
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 ىلعو تیهذ ... ةريصق ةحايس دعب مايأ فنم ندنل نم ةمداق يه

 نم لدتت ةزفحتم ةرمنتم تداعو .. ءایح اهتوطخ قو ةعارب اههجو

 Bl تعضو دقو « ةنخدمك الصاوتم اہناخد تفت ةراجيس ابيتفش

 .ةدحو ةمارص یف ىهجو ىف قلت تحارو قاس ىلع

 . عیرسلا ريغتلا نم بجع ىف تنك
 de لثم ةشفا ةذيذللا حماللاو ةضايفلا ةثونألا تبهذ نيأ

 ؟ رطاخ PY لجخلا ةرمحب نولتت تناك ىلا تانبلا

 . رفغ خيش مامأ انآ

 :رسلا فشتكأ ىلعل سجوت یف تلأس

 ! ندنل تیأر فيك ىرت -

 دسجلاو جورلا



 : شاشر عفدم تاقلطک اهدر ءاج

 .. ةيرح .. ةيرح .. جلا ىف نوشيعي كانه مهنا .. ةنجلا تیار -

 حر ءاشت اك ءاشت ام لعفت كانه تنبلا .. ءىش لك ىف ةيرح .. ةيرح

 قئاعت ۔. دوعت الأ ا الح اذإ . دوعت الوأ .. ديرت اجقو دوعت ديرت اتقو

 لعفتو « اهب ىلتخيو هب ىلتختو ۰ عيمجلا مامأ هلبقتو « عیمح لا مامأ اهاتف

 نيرخآلا نويع صصلتت نأ نم فوح نود امل ذلي ام لكابب لعفيو هب

 نم ليمجلا رظنلا سرم ىركسعلا .. ةءاللل تحت یرجب اذام فرعتل

 ةيرخلا هذه نوكرابي لهألا .. نوناقلا ةوقب ةولتملا یمحبو نييلوضفلا

 . اهيف مهقنأ نوسدي الو ةيسنجلا
 لوقن یم .. كبيطخخ وه له .. كجوز وه له .. لأسي دحأال

 .. هتبحاصو هتولمتو هتذل هل دحاو لک .. هلاح ىف دحاو لک . . كوربم

 . ةنلا یه هذه مدقتلا وه اذه .. ةايحلا ىه هذه

 فيكو ندنلل رخآلا انأ قرايز ركذأو .. ةشهد ىف عمتسأ تنك

 ماظنلا امف ینیجعا دقف .. اًمامت فلم رخآ بيسل نكلو ۔۔ اب تيجعأ

 ةرهاظل الاب قلأ مو .. ىأرلا ةيطارقم دو جاتنإلاو لمعلاو ةیدحلاو

 ىعادتل ارهظم تقولا كلذ ىف اہیف تیأر دقف .. ىسنجلا للحتلاو زيبا

 بایش نأ ولو .. اهعدصت ضارعأ نم اًضرعو ةميظع ةيروطاربمإ

 تحت ءانب ایناطیربل ماق ال ةلحنملا ۃوخرلا ةروصلا هدب ادب ايناطيرب

 ابنا .. ةعبسلا راحبلا اهلیطاسأپ محتقت نأ تعاطتسا الو « سمشلا
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las .. خیراتلا نم اهانملعت اك تایروطاریمالا تومو دالیم La 

 ف ةحوحيشلاب یهتتتو حافکلاو ربصلاو فشقتلاو رقفلاو ةيماصعلاب

 انعامسأ ىلع اهرارکت نم خیراتلا ىلع ال ةصق .. لالحنالاو فرتلا ..

 نم ىنعفصي انتبحاص توص ىلع Deby قایرکذ نم تقفأو
 : دیدج

 بايث مکنع نوعلختو .. لاجرلا اهيأ نومدقتت ىتم .. هيه -
 قم .. عتمتست نأ ىف قلا امل ةیمدآک ةأرملا نولماعتو فلختلاو ةيعجرلا
 Biel شیعن

 : اهتاربن ىف زفحتلا اذه نم اًشهدنم تلزام انأو تلق

 de نأ كتاكمإ ىف .. رح تنأ .. ةرح ملعأ ام ىلع كنكلو -
 تسلو .. لالغأ كدي ف سيلو ىطرش كتقفر ىف سيئ ..نيئاشت ام

 یزوفت نأ كسفن نيبو كنيب تررق اذإو .. لاقتعا وأ قيقحت نهر
daمهفنآ مغربو عيمجلا نم ةلفغ ىف اهيلع نيلصحت تنأف  . 

 ؛ ةدحم تحاصغ

 ناضحألا نوكت ال اذان ؟ لكلا مامأ Ue عتمتسأ ال اذالو -

 ةیرحلا نوكت ال اذا ؟ فوخالب اھدابت عورشملا نيوقلا لثم تالبقلاو
 رقم ae ىاشلاو تيزلاو ركسلا لثم ؟ اننيومت ةقاطب ىف ةيسنجلا

 ؟ مارح الو بیع الو هيف شاقن ال
 Ju ءارذع اهتفرع ىتلا هذه ىف اًقلمحم یسأر كسمأ ةظخ بیپ
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 ؟ ةلوخلا لثم ةوارض ىف نآلا ملكت فيك ..ركسلا تیفاتف

 اغ اکو .. ءالیخو وهز ق ملكت تناك اأ N ىفام بجعأو
as Aےہ ےا و  

 ! ایفسلف ابهذموآ ةقيمع ةيرظن وأ ةديدج ةراشب ملاعلا ىلإ لمحت
 : اه تلق

 هيف مدقت ال Bae ميدق رمأ وهو .. دورقلا Gade اذه نكلو -

 صاققألا ىف نوقناعتیو نوحقالتيو نوحك انتي دورقلاف .. ةيمدقت الو

 هذه .. ىنادوسلاو زوملاب مہیلإ قلتو مهتيرح كرابتو مه قفصن نحتو

 لإ ةلحر BS امنإو ندنل ىلإ ةلحر ىلإ اهفاشتكا che ال ةيرظن

 . یضتقم نودب الیوط اًراوشم كسفن تفلك دقل .. دورقلا ةيالبج
 : ظیغ یف تلاق

 ۔ غرافلا كمالك لا دوعت فوس -

 : لغلا اذه لک نمو .. ظيغلا اذه لک نم ةريح ىف تنك ینآ حلاو

 تنك نو ملعأ ام de مدق رأث اني سيلف ..راوحلا هب ىرج ىذلا

 ةقیقح ىه اعاو .. صاتلا یاس اذه لعقأ ال اف .. ةفعلا لإ وعدأ

 BYE eal نأ لواحأ ..رمع ةصالخو ةاناعمو ةسرامو ةريخو
 . دحت ةلأسملا یف سيلو ارح a مهمامآ حرطأو .. نيرخآلا

 ۔ اڑباکم اًدينع اهتوص قءاجو

 اذإو .. نآلا ىلإ مكعم مادصلا ىداقتأ تنک اذإ مومعلا ىلع -

 اذه لعفأ امنإف .. لاجرلا اهيأ ةيلابلا مكديلاقتل انايحأ عضمخأ تتك

 سن



 قیدصلاو خألاو بألا ىلع Blas .. نیکاسم مكنأل مکیلع اًقافشإ

 . 4 هيلع اوبعصتب و
 هذه لثم عمو .. العف نیکاسم نحنف .. قح ةملك تلاق .. اًريخأ

 بعصن و .. لاجرلا نم انیکسم الیج نوکنس ةيئاسنلا ةيلقعلا
 . ( رفاکلا عا

 نم ةيعلا هذه لثم عم انعمجت ىتلا ةولخلا كلت al ةنج تسیلو

 لک لعفي نوفزيزلا راجشأ تحت ندنل ىف كرابدياه ىف تناكولو ءاسنلا
 . هل كلي ام رخالاب انم

 .. ناليغ ely .. ءاسن نسل ءالؤهف

 یتلا ركسلا تيفاتف نع ثحیآ تحرو cdl اههجو ىلإ ترظنو
 قبو GM هنم ترخبت Gey تدجوف .. بلقلا فاغش سم تناك

 .. لجرل اهجوالو ىثنأل اهجو نوكي OY حلصي ال بلصتم ءىش

 ۱ ..رفغ خيشل ةنحس ىح الو
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PLیرحسلا  

 . ناشطعلا مف ىف ءاملا ab نم ىلحأ سيل

 y لسعلا نم ىلحأ هنإ
 ۔ ةلبقلا نم ىلحأو
 ةبسنلاب ضرألا بهذ لک نم ىلغأ لب .. هينج نويلم نم ىلغأو

 ۔ًامظلا نم تومي لجرل
 باذلا ؤلؤالا اهنإ .. ةظحللا كلت ىق ءالا ةرطق لدعي ءىش الو

 ۔ قحلاو ..رحلا توقايلاو لئاسلا ساملاو

 نع ةيلخ لك ىلإ برستي مالا معطي سحمي ناشطعلا داكيو

 ىف حنرتتو صقرتو شتتو ةدح ىلع برشت ةيلخ لك نأكو .. هايالخ
 . ةبوبيغ نم قيفتو ةوشن
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 كلذ مط نع ةغالبو قدص ىف ربعت ةملك ةغللا ىف دجت داكن الو

 . ةح نار البو نول البو معط الب هنإ CIS هنع نولوقي یذلا لئاسلا

 . معطلا بجعأ همعط نا لب

 تولا نم مايقلاو ثعبلا ps . (ela ةايحلا مط رمل همعط ناو

Wik,نايدألا ىف دبعي الإ ناك ءاملا نأ خیراتلا ىف انأرق اذإ شهدنال  

 . ةعدقلا

 © رثكأف قالطإلا ىلع تايكرملا بجعأ وہ ءاملا نإ اتل لوقيف ماعلا امأ

 AW نم فلؤم نزولاب یا مسجلا ىثلث نم

 . ءاملاب ىطغم ضرألا حطس عابرأ ةثالثو

 . ديلجو تاطیح شا ىف ءالل نم بعكم ليم نويلم ۳۷۵ اندنعو

 ىلع ءامسلا یف قلعم مالا نم بعكم ليم فالآ ةثالثو .. نیبطقلا

 . ضرالا فوج ىف ءالا نم بعكم ليم نویلم۲و ءراخب لكش
 دجوب ال نکلو . ءاوه الب شيعت نأ عيطتست تانئاكلا ضعبو

 . ءام الب شیعی نأ نكمي ىح دحاو نئاك

 ةحئار البو مط البو نول الب هنإ ءایمیکلا هنع لوقت یذلا ءالاو

 CASH¿ ايند یف صاوخلا رطخأو بجعأ هل oh هفصتف دوعت

gs +ىلإ دعصي وهف الا الإ ةیبذاح اب تحت ىلإ لزنت لئاوسلا  * 

 ؛ ىف دعصيل هتعیبط ale اذہہو ء « ةيرعشلا ةصانلاب ہ ةيبذاجلا دض قوف

 ! كلذ الولو .. ءاثثا نم ىدم ىأ ىلإ تابتلاو لیختلاو رجشلا عوذج
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 . ضرألا قوق ءارضحخ قاس تعفترا ام
 ء ءالل الا نزولا ىف دادزتو day dh شکنت لئاوسلا میمجو ه

 ديلجلا حئافصف نکمآ كلذلو .. نزولا ىف فيو « ةدوربلاب دمجتی وهف
 « لزعلاب » ةثفاد YA هايملا ظفحتو نيبطقلا هايم یطختو وفطت نأ درابلا

LL,ىف ةيرحبلا ةايحلا تتال كلذ الولو ء ناتیح او ةلامسألا ةايحل  

 . كلهم دمج ىلإ راحيلا تلوحتو ءاتشلا

 ةّجرد ىف دمجتي نأ هل دبال ناك ىرذلا هبیکرت بسحب ءاملاو ٠
 اف لوقت اذكه ء رفصلا تحن نيعست ةجرد ىف ليسيو رفصلا تحت لا
 ىلع الإ ضرألا فورظ ىف دجاوتي الأ !ذه ینعم ناكو .. ةيرذلا انمولع
 « ةئام ىف ىلغيو رفصلا ىف دمجتي هنأ تدح یذلا نكلو .. راخي ةئيه

desضرألا نم دحاولا ناكملا ىف دجاوتی نأ هل نكمأ  sun be 

 نم دبال ناک یویح رخآ pl وهو <« بلصو « لئاسو « رام ۰ ثالثلا

 . ةايح ضرألا ىلع موقتل هرفاوت
 ةباذإ ىلع ةيفارخ تاردق كلع یذلا دیحولا لئاسلا وه ءالاو «

 و .. رخصلاو . ديدحلا لكأي وهف .. اهعم لعافتلاو ءایشالا
ASءالل ىف ةيئاذ تدجو ةفورعلا . 

 رخآلا وه ةيثيزجلا ةعيبطلا ملع ال هحرشی امك dill «یزلاو ه

 ةقيرط ىلع نيجورديألاب محتلم نیجوسک .Y شهدم قراخ «یزج
 نورتكلألاو .. ضعب ىف اهضعب oto ناترذلاو  قوشعلاو قشاعلا
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 ىف ةفيظو هلو ء نیجوسک الا ةرذ ىف لخاد نيجورديألا ةرذ ىف ديحولا
 قرط دحأف Oh gs اًباطقتسا «یزللا باطقتسا ىلإ ىدأ ام .. اهرادم

 بلاس رخآلا فرطلاو . « ییجوردیالا فرطلا وهو » بجوم ءىزجلا
 . « قيجوسكألا فرطلا وهود

 سیطانفع هبشآ Eb ءىرجلا نم تلعج ةييجعلا ةفصلا هذهو
 نم ةدع بذاجتت IS بذاجتو ةدشب كساهت تائيزحلا تلعجو

 ةرهاظ اهیمسن یتلا یحطسلا كساقلا ةرهاظ ىلإ ىدأ امم ء تاسیطاتفلا

 نم ةقالح ةرفش عضت نأ كنکمیف Surface tention ءاملل یحطسلارتوتلا
 ىذلا یحطسلا ALAS اذه بيسب وفطتف ءاملا حطس قوف قفرب بلصلا

 رسفب یذلا وه ةيئالا تاثیزحلا برهكتو . هقارتخاب ءیشل حمسي ال
 ىلإ ءالا اهب قلستي ىلا ةصاخلا یهو Capillarity ةيرعشلا ةصاخلا

 هتارذ نيب یسیطانخلا بذجلاب قلستی هنأ عقاولاو ء ةيبذاجلا دض ىلعأ

 هعم هلك GU حطسلا بذجب ىلاتلابو . ةيرعشلا ةيعوألا ناردج نيبو
 . ۰ كسايم هلك حطسلا نألو

 ةیفارخ ءالا ةردق ىف رسلا یه ءىزجلل ةيئابرهكلا تافصلا هذهو

 نم بلاسلا قشلا هيلإ دشي ءىزجلل بجوملا فرطلا نل .. ةباذإلا ىلع
 ىلإ ةدالا لحنتف بجوملا قشلا هيلإ دشي بلاسلا فرطلاو « ةدام ىأ

 ةبجوملاو ةبلاسلا تانويألاب هيمسنام وهو . بجوملاو يلاسلا اہیقش
 ۔ ةجرادلا انتغلب بوذت وأ .. ةداملا نيأتتو

 فب



 فیرصتو ةنزخ ىلع هتردق All فام بجعأ ناك اعرو م
 نكمي دیدحلا نم late اًبيضق نأ ةیداعلا انتاربخ نم ملعن انلكو . ةرارحلا

 نأ لبق تاعاس وينابلا ىف اًتخاس All لظي نيح ىلع ناو ىف دربي نأ

 . هتدورب ىلإ دوعب

 نيب ةقاطلا لدابت ةقالع ملعت انیح اًدج ةيويح حبصت ةفص ىهو

 . سمشلاو تاطیحا هایم

 هایم رخبتتف سمشلا اهنخست ىلا ةيمويلا ةيالغلا یه تاطیحناف

 ءاوج ىلإ .. del لإ مث .. ءامسلا ىلإ دمصتو ةرارح لاب تاطیححا
 EI لیست مث اًراطمأ Jer مث . احس فثکتتف ةدرابلا ءامسلا

 .ديدج نم تاطیح ق بصتل
 ۔ hay ةيثام ةرود

 مويلا ىف ةرودلا هذه ىف ةمدختسملا ةيرارفا ةيسمشلا ةقاطلا غلبتو

 . هلك هخيرات لالخ ةقاط نم ناسنإلا جتنآ ام لك نم رثكأ دحاولا

 ءیزج وه اهفظويو اهفرصيو اهظفحيو ةقاطلا هذه صنتقي ىذلاو

 ۔ بیجعلا ءافا

 مك ىف دیدج نم تاطیحا ىلإ دوعي مث تاطیحلا نم رخبتي ءاملاو

 BH ذنف .. ىرخأ ةزجعم هذهو .. ديزي الو صقی ال تباث لک
 ديزت ال ةتباث هتيمكو ضرألا ىلع ءالل ءدب ذنم ةنس نویلم فالآ

 ةدانومیللا نم اًيوك مویلا هنم عنصت یذلا ءاملا ناك ابرو .. صقتت الو
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 ضمضع یذلا هتاذ وهو « ةرتابويلك هب تمحتسا یذلا ءالآ سفن وه

 . نیتسلا فالآ نم وفوخ هب
 اردصم حیصیف دوعي سمشلا نم ةقاطلا صنتقا ىذلا ءالاو « ٠

 رخآ باب نم ةقاطلل ًاردصم حیصیف دوعي مت .. سقطلا مظنتو ةقاطلل

 ۔ دودسلاو رطانقلاو تالالشلاو ءالا طقاسم وه

 تاراقلا ليكشتب موقي یذلا ىمويلا تاحتلا وه ءالاو «

 ٠ « تاریحبلا ناعیقو راهنألا یراجم رفحب موقيو ء لحاوسلاو ٴیطاوشلاو

 . نایدولا دهمتو لايجلا لقنت GHA pall ةعفارلا وهو
 هارتامو .. ءاملا نع ايجولويحلاو ايميكلاو ةعيبطلا ملع هلوقیام اذه

 . ءالا نأش نم ةدرحلا نيعلا

Gulوهف ءالا ةطقن ف بوكسركيملا هاري امو یرھج ا ثحبلا لاح  

 aly شهدلا رمألا
 ءایحألا فاتصأ نم فالآ ةدع اف دشتحت عقنتس نم tle ةطقتف

 رطقو ايرتكبو تاسوريف نم ةقيقدلا تانئاکلا نم نيبالم ةدعو

 اًضعب اهضعب JST تانئاکلا نم متأو كلامو بوعش.. بلحطو

 نم ءام ةطقن ىف كلذ لكو .. قباستو سفانتتو لماعتتو شياعتتو

 . عماولا نوكلا ىف ةأبه نم رغصأ هتاذ وه بکوک ىلع عقتس
 ٦٦ ىف نآرقلا ىف اًروكذم ءاملا ىرن نأ اذه لك دعب Core سيل

Gayاهب نمي ىربك ةمعت هنأ ىلع  BUهدابع ىلع  . 
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 . ( اروهط te ءامسلا نم انلزتأو)

 ۔ ( تانج هب انتينأف اکرابم ۶ام ءامسلا نم اتلزتو )

 . ( مرک جوز لک نم اہیف انتبأف ءام ءامسلا نم انلزنآور
 . ( ضرألا ىف هانکسأف ردقب ءام ءامسلا نم انلرتأو

 . ( ىح ءیش لك ءاملا نم اتلعجو)
 . (ءام نم ةباد لك قلع)

 ۔ ( ارهصو ابن هلعجف اًرشب ءاملا نم قلخ)

allyتوبرشت یذلا ءالآ  ailنم هوتلزنآ  glogltنحن  

 .( نوئرتملا

 ىلع هشرع ناكو : قلخ ا أديم ىف هللا لوقي تایآلا لمجأ یو
 ۔ءالت

 .حضاو یتعلاف ہرطخو ءاملا ةمظع نع زاجناب اًريبعت ةيآلا انربتعا اذإو

 لعفلا طيسو وه ءاملا نأو Sle لول نع ةرابع اهلك ةايحلا af انیأر دقف

 نم اهلك متت هتضبقو هناطلسو ہللا شرعف اهعيمج تاقولخ ا ىف ىملإلا

 . ءالا لالخ

 .. هللا الإ هملعي ال ام IW ىنعملا انربتعاو فورح ا دنع انفقو اذإ امأ

 AM شرعلاب Ge ءالا ركذ ءىجي نأ فيرشتلا ىهتتم هنإف
 . هبايسأ انيأر دق فيرشت وهو

giةدحلولا ءاملا ةطقن ىف دن  Calقئالخ ا نییالمو لئابقو ابوعشو  
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 . نیعلا یرت ال ام

 ایمیکلا مولع اهمامآ عكرت ةزجعم طیسبلا ءالا ءیزج ىف دجن ملأ

 . نیقراعلا لوقع اہیف راحتو ايجولويجلاو ةعيبطلاو

 رخصلا بيذيو ةايحلا رجفيو ةقاطلا نرخي ىذلا ءیزجلا اذه

 لئاسلا سالاو باذملا قلؤللا اذه . سقطلا مظنيو تاراقلا تحنیو

 ةفارص نم بذعأو لبقلا نم Jol ناشطعلا قلح ىلع ىر یذلا
 ۔رمخلا

 بولقلا اهلترت انيح رارسألاب ةليلقلا تالكلا هذه لفحأ ام .. اًح

 ۔ لوقعلا لمأتتو
 ell) ىلع هشرع تاکو)
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 A سفنلا كلت بجعأ ام

 . « لخلاو دسحلاو دقحلاو بضغلاو عوجلاو ةوهشلا » رانلا نم ايق

 رونلا ىلإ نينحلاو مهفلاو dts حماستلاو وقعلا » رونلا نم اهيفو

 ot هنم تعاج ىذلا مظعألا

 قاذلا روصقلاو ةباترلاو دومجلاو راركتلاو ةيلآلا » نيطلا نم ايف
 . « طباهلاو لقاثتلاو رييغتلا نع زجعلاو لسکلاو لومخلاو

 قلت ۔او راكتبالاو ةيفافشلاو ةيرحلاو قالطنالا ہ ةيناحبورلا نم اہیفو
 . 6 لامجلاو لايخلاو عادبإلاو

 دلوت امنإو ... ةیحور الو ةينيط الو ةيرون الو ةيران دلوت ال ىهو

 ۔ بتارملا هذه نم ی ىلإ طوبما وأ دوعصلل ةلباق ةيناكمإ درحم
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 ىف هنطاب ىلإ رظنو ةديدش ةيعوضوم ىف هسفن انم دحاولا لمأت اذإو
 بتارملا هذه نيب ماد بقبذت ةلاح ىف هنأ ظحالي هنإف قلطم دايح

 ةينادجو ةلاح نم « Y موي نمو یرخأل ةظح نم اًطباهو !دعاص

 . یفاحور ءافص ىلإ ةيئاوهش ةلاح ىلإ ةيلقع ةلاح لپ
 .. تاماقلاب بلآراا هذه نومسی نویفوصلاو

 تاماقملا ىف ماودلاو وارقتسالا نوعيطتسي نيذلا مه اّدج ليلقو
 ةيداملا ةايحلا داقحأو عوجلاو ةوهشلا تابذج مهدشت نأ نود ةيحورلا

 : 8 . اهعاطاو

 A ثیح ةيلفسلا بتارلا ىف نورقتسپ نيذلا مه اًدج ريثكو
 نطبلا موم ال موم ال ثیحو برشو لکأو ةمجاضمو ةوهش

 . جرفلاو

Gosنيب رونلاو رانلا نيب نوحمجرأتي نمم سانلا طاسوأ كلذ دعب  

 ىف اوعقیل ءارغإ نم مهسفنأ نولشتتي لفاستلا تابذجو ولعلا تايذج
 .رخآ

OY,اذإ الإ ناسنالا ىلع هل لخدم الف راثل# نم قولخم ناطيشلا  

 بضغلاو gy ةوهشلا ةبترم یهو » هسفن نم ةيرانلا ةبترملا ىلإ طباہت
 مكحب نينثالا نيب لصاوتلا می نأ نکی de « لغلاو دسحلاو دقحلاو

 نأو هتاسوسو ناسنالا ىلإ لصوي نأ ناطيشلا عيطتسيف .. ةسناجملا

orkیف مه نمع الوزعم لظي هنكلو .. هتابضغ لعشيو هتاوهش  
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 لصوب نأ میطتسیال وهف سناجتلا مدع مکحب ةيلاعلا ةيحورلا بتارا

 . هتسوسو میل

 : ناطيشلل نآرقلا ىف ىلاعتو هلرابت ہللا لوقي !ذحلو

 ( olناطلس مہیلع كل سیل ىدابع ( .

 مهران نم اوجرخو لصاوتلا ابیف لیحتسی ةقطنم ىلإ اوعفترا مہنأل

 ةكئاللل فيفر الإ عمسي ال ثيح .. ةفيطللا مهحاورأ ىلإ ةفيثكلا
 نم فثكأ ناطيشلا ثفن حبصي ثيحو .. ةيلاعلا حاورألا تاماغإو

 ۔ مہلإ لصي نأ
 هذه لوبقو راودألا هذه لٹا اهيلباق ىف وه ةيناسنإلا سفنلا زغلو

 . الفسو اًولع ةتوافتلا بتارفل

 ۔ ( اهاوقتو اهروجف اهمغأف ..) سفنلا هذه نع ىلاعت ہللا لوقي

 : مدآ قلخ ةصق نع ميركلا ats ىف لوقيو

 . ( اهلك ءامسألا مدآ ملعو )

 تايلجتل ةلباق مدآ سفن لعج هللا نأب كلذ نويفوصلا رسفيو

 نوكي نأ نکعو «رابجلا » نوكي نأ نكمب ناسناالاف .. ةيهإلا ءامسألا
 هذمو «وفعلا 9 نوکی نأ نكميو ء مقتنلا » نوكي نأ نكميو ؛ محرلا »

 ءامسألا هذه نع جرخي نأ نکمب اًضيأ هنكلو .. ةيطإ ءامسأ اهلك

 مجرلاو نيعللا نوكيف ةيناطيشلا فاصوألا كرد ىلإ طیبوتیفالا
 ةيناويحلا فاصوألا كرد ىلإ deg نأ نکعو بوجحناو دورطللو

44 



 . مصألا رخصلا ةدورب ىلإو تادایلا ةظلغ ىلإ طیب نأ نكميو

 روص عیمج ىف روصتل ةلباق Ga مدال ہللا قلخ اذکمو

 . اهلفسأ ىلإ اهالعأ نم .. تانئاکلا

 نوکلاو عماجلا باتکلا وه ناستالا نإ : اذه ىف نويفوصلا لوقيو

 ضرألا اف ... هنم روطس وأ . باتكلا اذه نم تاحفص درحم وه

 عيطتسي ىذلا ناسنإلا وه عماج باتك نم تاحفص الإ تاوامسلاو

 ... اعيمج اهعمجي نأ

 اهاوس ىلا ةييجعلا سفتلا هذغ دوجسلاب ةكئالملا ہللا رمأ اففو

 هروص عیمج نوکلا مست OV ةلباق نوكتل « هحور نم اہیف خفنو
 اهتيادهو سفتلا هذه ةيبرتب دهعلا هسفن ىلع daily .. هناجردو هبتارمو

 لسیلاب .. بیذعتلاو ةدشلابو ةأفاكملاو نيللاب اهبيدأتو هيلإ اهبذجو
 .. ةلئاطا مالآلاو ثراوكلاو رذنلابو :. ةادهلاو نيحلصملابو بتكلابو

 . ةيادها عفت مل نإ

 : هباتك یف لاقو

  Aهیقالف احسك كبر ىلإ حداک ( .

 . افحز هللا ىلإ نوحداك انلک

 ةيساقلا سوردلاو ملألابو راتلاب .. اًمركوأ اًعوط هيلإ توعاس انلک
 نأ دحأ عيطتسي ناو .. ةماركو los اًرايتخاو اًعوط وأ .. لیکنتلاو

 هاجتا الإ دجوي الف ء هاجتالا نع جر نأ الو .. فصلا نع جرخت
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 .. ہللا ىلإ ریسلا وهو .. دحاو
 .  ریصلل هللا ىلإ ر

 ( هلك رمألا عجري ہیلإو)

 . (رومألا ریصت هللا ىلإ الأ ر

 (  نوعجرت هيلإو ةرم لوآ مكقلخ وهو )

 دابعلاو ء اصعلاو لاكتلاو برضلاب هيلإ نوريسي نيذلا مه ديبعلاو
 ناسنإ دجوي الو ء اًرايتخاو اًقوشو Lo هيلإ نوعسي نيذلا مه رايخألا

 وه دحلطاو .. قيرطلا ىلع لكلاف .. قيرطلا نع قبآ.. قحب دحلم
 ىف هنكلو . هب لعفُي اذام ىردي ال دناعم دحاج رکنم لجر درج

 نم هلاثمآ نأش هنأش جابركلاو اصعلاب بردلا سفن ىلع رتاس ةقيقحلا

 اوروصتو ۔۔ رایتخا مهل نوكي الأ اوراتخا نم . نأشلا ءارقح ديبعلا
 مهتغمدأ ىلع اركصي نأ اوراتعا pel ةقیقح او .. A اوراتخا مهنأ

 .. قاوسلا متاهك اوراصف » مهراصبأ ىلع یشغو مهبولق ىلع عيط دقو

 لمعت ؛ قاوسلا ىلإ ةلولغم اهنآ ةقيقحلاو سمشلا ىف حرمت اهنأ روصتت
 . مسربلا ةمزح لباقم ىف ةمغار

 بح او فطللاو ةمحرلا ىبتنم عيمجلل AM بذجلا اذه یو

 رونلا ىلإ تايلظلا نم لكلا جارخإ ىلع صيرح هناحبس وهق .. ةدوملاو

 هللا لضفي ةياهنلا ىف لصاو لكلا .. هدنع LAM ةرضحلا ىلإ مٹ
 .. ءیش لک تعسو ىّيلا هتمحرو
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 ةرخآلا رانو ایندلا ران ارام .. هقیرط لوطیس انم ضعبلا نکلو
 BAY ةرضحلا ىلإ نولصیس ضعبلاو .. نودناعلاو نومرجشا مه ءالؤهو

 ءارسالا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لعق ایک ةيويندلا مہتایح ىف مهو
 فیرشتلل لهآ هنأل .. تاوس عبس قرف نم ہللا هدعصأ انیح جارعملاو

 نأ لبق بابلاب اليوط رظنتي نأ هل زوجي ال مظعلا فیرتلاو .. مظعتلاو
 . . ناضحالاب قلتیو باوبألا هل حتفت نأ بحجم اغاو كلما هل نذأي

 ىلإ توكلملا ىف حاورألا قلخ ةبادب نم لزألاو دبألا ةلحر ىه
 مايق ىلإ خزربلا ملاع ىلإ تولا ىلإ ايندلا ةايحلا ىلإ ماحرألا ىف لزتن"

 . هملعب ہللا رثأتسا امم ةرخآلا دعب ام ىلإ ge ىلإ ةعاس

 ىف ضعبلا اه متیو « ةبهر یف ضعبلا Yel عمتسي رارسأ یهو
 ء نيطايش اقح كانه له لوقيو .. ةلاهج ىف ضعبلا اهب ًازہہو « ةلفغ

 راثآو .. اهراثآ الإ اع فرعيال تانورتكلإو اهاري ال ةرذب نمؤيو

 قئاقح یهو .. تانورتکلالا راثآ نم اًحوضو رٹکا ہتایح ىف نيطايشلا

 « اًدوهشو اًقوذ ءايشألا هذه ةفرعم ىف ظح محل نم قئاقحلا لهأ دنع

 . عمسپ ال ام اوعحو ىري ال ام اورف ءاطغلا منع فشك نمو

 GEN ارایتخاو اًقوش هيلإ هیدهب نأ هللا اعد نم ملعلا لقاعلاو
 نأشلا ءارقح ديبعلا لثم ال فارشألا ةداسلا لم نوكيف ء اًرايجإو
 de ىشغو pri ىلع عبط دقو« مهتغمدأ ىلع نوكصي نيذلا
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 اهماتصأب انعارو ةيلهاجلا انفلخ اننإو ماعلا par ىف اننإ لوقت نحن
 دجسي نم الو لبهو ىزعلاو تاللا دبعي نم كانه دعي ملو .. اہناٹوأو

ad۔ ةعجر ريغ ىلإ كرشلا  

 لترنو روخبلا قرحتو مکرنو دجسن ناثوأ ةدبع نحن لب لوقأ ىنكلو
 . اف رصح ال مانصأل dah لك ىف تالاهتبالاو حيباستلا

 انيشم ولو .. تانورتكلإلا ةغلب انملكت ولو اهنيعب ةيلهاجلا یف نحن
 .رمقلا بارت ىلع

 .. اهئايعونو اهروص تفلتخاو .. مانصألا ءامسأ تقلتخا اإ

 . انیعب مانصألا ىه انکلو .. ةفلألا بايث تحت ترتستو
 ىلإ ہانعفر نص الا وه لهو .. مويلا ىراعلا ةأرلا دسج نوكي اذام
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 EM¿ قوشعملا دوبعلا هلالا ةبترم

 ىأ اب جورت ةلجسم ةكرام یراعلا مسجلا ةروص تحبصأ دقل

 ۔ ةعاضب

 تانالعإ ىلع اهمسري ىتلا رجاتلا ةذيوعت یه ةيراعلا ةأرلا ةروص
 تاعاسلاو تاريماكلاو ةريبلاو نوباصلاو رومخلا تاتالعاو « رثاجسلا

 نیجاعمو ةقاللا تارفشو ماكزلا ةيودآ ىح ةشقألاو ريارحلاو

 . نانسالا

 ىلع یمو . حیسلاو انیسلا تاشیفآ لک ىف كرتشم لماع یهو

 ةبسانع تانیرتاقلا عیمج قو ةدياعلا تورك ىلعو تالحا ةفلغأ

 . ةبسانم نودبو

 عرطعلا تاجاجزو نوبنوبلا بلعو ةتالوكيشلا بلع ىلع یهو

 . تانیکالل سورتل نالعإ ىف ببس نودب اهدجنو

 م س تارئاط ىو ؛ بابلا انل حتفت تارايس نالعا ىف اهب ًاجافنو
 مدقق نب ةلحطم بناج ىلإ و . ةماستبا عم هوتاجلا نم افبط اٹل مدقت ع

 انوعدت بلصلا ديدحلا خايسأ نع نالعإ ىف لب .. ةوهقلا نم اًناجنف انل
 agthh وأ ةيراع فصن وأ ةيراع o یهو .. دیدحلا انتی ىنبنل

 . نیدنلا نيب رہللا ىلع ةزکرم اریماکلا ةسدعو

 , visدیدجلا دوبعلا اذه مادختساب الإ هابت الا بقجحل ةليسو ال ..

 اذهب حیولتلاب الإ نيعلا دشل ةقيرط الو الوئن 

 مك



ailدشنتو عومدلا هيف حفست ۰ یرصعلا حیبستلاو لاهتیالاو رک ذلا  

 فلؤتو « تایعابسلاو تایعابرلاو ,DEY ریمازلا لترتو راعشألا
 عمتسلا ةيهش ريثتو نهذلا ذحشت ةقلح لک تاقلح او تالسلسلا

 اهبايث قلتو اهراذع ةلطبلا علمت ةظحل .. ةلصافلا ةظحللا ةيؤرأ جرفخلاو

 . دوشنلا دوبعلا نع فشكتو

 وأ ةبعكلا وأ ىمظعلا ةيئاردتاكلا وأ دبعلا هلعل وأ یناٹلا pal امآ

 ةنيرتاف وهف « ةيرصعلا BY دشح هيف ممجتی یذلا بلوألا لبج
 ةروهبه ةهودشم نويعلا tye قلحتت ىلا ةيكالبتسالا مئاضبلا
 ةيبهذلا ةعاسلاو نویزفیلتلاو ردروکیرلاو ةجالثلل مکرت داکن ء ةحبسم

 فظولاو « هاخآ قرسي خألاو هابآ لتقي نبالاو . یسالا راوسلاو

 هذه لیبس ف تيزي فیزلاو « روزي فارصلاو شغي عناصلاو سلتخم

 لیللا نورهسيو نودجهني لكلا .. مالحألا ةنيرتاف .. ةجاهولا ةنيرتافلا
 مارک الاو لالجلا ىذ اههجو ادعام یتفی ءیش لکو .. اه نولصي

 . ةنيدم لك نم ةراجتلاو لالا ىح ىف تنسوولفلاو نویتلاب امئاد ءاضملا

 ةيرظنلاو ةدرحلا ةركفلا لكيه .. JA وهف ثلاثلا all امأ
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 الإ اقح ىري ال . بصعتلا دیرلا هيف عكري ىذلا یسایسلا بهذلاو

 عع“ اذإف « هبهذم هب رمأي ام الإ اًقدص ىري الو « هتيرظن دونب هلوقتام

 قرحي نأ قحتسي قساف قرام نئاخ وهف رخآآ بهذم نع ملكتي نم

 هدنع ناسنالاف ۰ سوكعم قطنمو بولقم رکفب شيعي وهو .. اًيح
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 .ناسنالا ةمدخ ىف ةيرظنلا ال ةيرظتلا ةمدخ ىف عضوي نأ بحي
 قرولا تاصاصق دباعو درج ا فوجألا متصلا دباع وه اذهو

 . نامزلا اذه نيناجم دحآ وهو .. ةيذاكلا ةناتطلا تاراعشلاو

Aدبتسلا ةيخاطلاو قلطلا مک اح او روتاتکدلا وه عئاش  
 نيقفصملاو نیفاتفا طالب هلوح نمو < ةطفسلا شرع ىلع سلاجلا

 یعراقو نیباذکلاو نيقفانملاو « دماي نیحیسم او رماج او رخابملا ةلمحو
 .. ناکم لک ىف جیزاهالاو ديشانألا هفرت . قاوبألا یخفانو لوبطلا
 ىذلا نیعلاو ذقشاو هناحبس قازرلا هنإ .. مهسرادم ق لاقطألا نقلیو

 نو « ىرع نم مهوسکیو فوخ نم مهنمؤيو عوج نم مهمعطی
 نأ مہیلع ناو .. حابص لک دیمحتلاو حيبستلاب هيلإ اوهجوتی نأ مہیلع
 . هاضر اوستلیو هایاصو اوعیر هتالك اوظفحي

 مص وه Gast اهرثكأو رصعلا اذه مانصأ A ناك اعرو

 . یوطا عابتاو .. سفن ا ةدابع .. ۽ تاذلا و

 لثسلو . . هتقانأ دیعب ىذلا لجرلاو . . اهامج دبعت ىلا ةأرملا
 .. هتلوطبب رولا لطيلاو .. هتفل دباعلا نانفلاو . هترهشب نتفی یذلا
 وهزلا ةرهسلا منو . هئاكذبو هسفنب بجعلا یک ذلا قبللا ثدحشاو

 . هنييالع ناحرفلا نيياللا بحاصو .. هتیصخشب
Jill,ىف  astمدقت هناذ ف نص ىدالا رصعلا اذه قو لاوحألا  

 5 عيمجلا مد نم نيبارقلا هل
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 وأ ةئئاعلل « ةيبصعلا ه وه بک مص ءارو « تاذلا » منص قتخي دقو

 اهلکو .. مانصأ اهلکو ةلملا وأ رضتعلا وأ قرعلا وأ ةفئاطلا وأ ةليبقلا

 . كرش اهلکو .. تايدوبع

 ہبلق ملسأو اًعيمج اہنم روحت اذإ الإ هلل ؟دبع نوكي ال هللا دیاعو

 . تاعزاتملاو تایعبتلاو قئالعلاو لغاوشلا عيمج نم LL ههجوو

 . نيدلا وه اذه .. ٤ عزانم البو هلل بلقلا

 اهمانصأب تعاج یقلا .. ملعلا ةيلهاج .. ةيلهاج وهف هيف نحن ام امأ

 یزعلاو تاللا ناکع اهتماقأو « ةيرصعلا اهتاثوأ تبصنو « ةديدجلا

 تردقو ناهکلاو ةندسلا اه تفظوو لک ایفا ا تماقأو « لعبو ليهو

 . نیبارقلاو روذتلا اه

 دجول قدص dd ىف انسفنآ انحراصو انسفنأ ىلإ اتسلج اننأ ولو

 نئول ىردي نأ نود حیسی مانصألا دابع تاناخ ىدحإ ىف هسفن انرثكأ

 ۔ سانلا بولاق ىف ةدالا رصع اهماقأ ىلا DEN كلن نم

 ه5





 ۴ ةوادعلاو بحلا |

 .. نف ةديعسلا ةيحصلا

 .. هيف ظح دحاو لكل سیل رادتقاو ةيهوم ةولحلا ةرشاعلاو

 قيبطتوأ باتک ةعارقب ةداعسلا Git نأ نک هنأ نظی نم ئطخيو
 an عئابطلا ةحتم یه Ely بتک ىف دجوت ال ةداعسلاف < جهنم

 ملع ةرمث تسیلو قالخأ ةر یهو ء ةرينلا رئاصبلاو ةميلسلا رطفلاو
 N جاوزلاو لثمألا بلا نع بتكلا یف هؤرقنام رثكأو

 ge بيذاكألا هذه ضعبو .. بيذاكأ ضحم ةحجاللا ةقادصلاو

Oeقئاقحلا ةبترم ىف حیصآ نسلألا ىلع ددرت ام ةرثك نم وهو  . 
 .. و جامدنالا Gert ةيوذكأ ةعئاشلا بیذاکالا هذه نم
 بلا قمع ىلع دهاوشلا ربكأ وه دحاو ىف نينثالا جامدنا نإ
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 . ةرشاعلا ةمالسو ةبحصلا نسحو

 ىف تسيل ةثراكو ةدكؤم ةبكن اهقیبطت ةرمثو ةميظع ةبذک یهو

 . نايسحلا
 الإ Daly احیصی نأ نيتثال نكمي الو ليحتسم جامدنالا نأل الوأ

 ۔ ةساعتلا یه ةموتح ا اہتیاہن ةيفسعتلا تاءارجإلا نم ةعوجمب

 اهذختن ىلا شارفلا ةءامغإو قانعلا مالستساو ةلبقلا ةفجرو

 ةيجولويسف ةلاح الإ اهتقيقح ىف تسيل . جامدنالا ةوالح ىلع البلد

 هتنونيك دحاو لك اهدعب درتسي ناو نمزلا رمع ف افوط « ةرباع

 كلت نم وحصلا دعب جیدلل ةلواحم ىأو .. هلالقتساو هتيدرقو

 لالقتسا ىلع نيفرطلا نم لك نم اًناودع اہتقیقح ىف نوكت تاظحللا

 طنصتلاو تاباطخ ا ىلع سسجتلا نم ثدحب ام لثم « هتيدرفو رخآلا
 هنأ ةجحم امف ام ةفرعا غامدلا قشو بويجلا شیتفتو تانوفیلتلا ىلع

 رارسأ ال اذساو انوکب نأ بحي امنإو نينثا OWY نوكي نأ زوج ال

 ىف لاو .. كيبج ىف ییج ف ىللاو .. تايصوصخ الو ايافخ الو

 هيصوصخخلا mai نأ مالكلا اذه نوجورپ نيذلا یسنیو

 JA ماحتقاب هبشأ وهو ناودعلا عاونأ Lad وه ةينادرفلاو ةيناصخشلاو
 . ةمرخلا كاہتنا وأ ةسدقم ضرأ ىلإ للستلا وأ ىوجلا

 اذإف « اهقالغتساو اهرارستسا ىف یه ةيناسنإلا ةيصخشلا ةسادقو
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 ةيئاسنالا ةقالعلا كلذب تدفتساو ابيه تطقسو تبتتا تحضتفا
 . ءادعألا دلأ ىلإ نانثالا لوحتي نأ اهدعب ثبلیامو .. اهضارغأ

 هتنوتیکو صاخللا dle درف لكل ظفحت ىلا GLU مارتحا نم دبال

 . ءىش ىلع هعولض یولعی نأ ىف قحلا هل لقتسم ناسنإك ةصاخلا
 اوناکف « توعنو باقلأ ةفاضإب نهجاوزآ نوداني اوناک انتاهمأو

 مآ اي هتجوزل لوقي جوزلا ناكو + ىملح یساپ وأ دومحم یسای نولوقي
 ,bad ةفاسملا bad باقلألا كلت تناکو .. نسح مآ اي مهاربإ

 اًقالطإ اهعفر ىنعي شارفلا ىف ةفلكلا عفر نكي ملو .. اهمارتحا ةقالعلل

 ىف ًاقالطإ ةفلكلا عقر نأل « ملس یرطف كولس وهو .. ةعاس لک ق

 یف شحافتلا ىلإو ءىذبلا بطاختلا ىلإ یعادتی حبصأ مويلا تاقالع

buلإ یدؤی هرودب اذهو .. ةحارصلاو ةفلكلا عفر ةجحب  Be 

 ىهتت مث « لاذتبالاو ةيقوسلاو لدابتملا ناهتمالاو ةءاربلا دافتفا نم

 . قاطی ال ىذلا فخسلاو یرعلا نم ةلاح ىلإ ةكراشملا ةايحلا
be,تاقالعلا ىف ةفاسملا  SUNظفح لثم  BLUنیب  

 . ةكلهملا تامداصملا نم ةيرورضلا ةياقولا ىهف ريسلا ءانثأ تابرعلا

 رمألا عقاو ىف وه نابیبحل ا هيف دلوي اًجامدنا ضعبلا هروصتيامو

 Cody OU حبصي نأ نكمي الف ء نانثالا هيف كلبي كلهم مداصت

 لك ضفري نأ ةجيتنلا نوكتو .. ءاضعأ عرزو قيزمتو رتب تايلمعب الإ
 . نانثالا توميو بولقلا عرز تاياكح ىف ثدحي (ىعورزم اوضعلا مسج
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 لکو .. هدحو اجیسنو ادرقنم ادیرف ادرفم اًدرف انم الك قلخ هللا و
 هدحو توميو هدحو خیشیو هدحو ملأتيو هدحو ضرمو هدحو دلوپ انم

 . هدحو بساحو هدحو هللا قليو

]۱١- JAM] (ley (تقلخ نمو ینرذ 

 -۹٥[ مرم) ( ادرف ةمايقلا موي هیتآ مھلکو)
 . انتقیفح یه ةيدرفلا
 وزغلاو ماحتقالا ريغ ءىش ةاساولاو ةينادجولا ةكراشلاو فطاعتلاو

 . جامدالاو

 . اعم ةايحلا وه فطاعتلا
 همضهو رخآلا ماہتلاب ةينانآ یف نیفرطلا دحأ موقی نأ وه جامدنالاو

 ۔ هتايصوصخو هتاصصخ ىلع ءاليتسالاو هباعیتساو
DW,بجعأو ذوفنو لالفتساو ةعرج ةيتاثلاو ةيناسنا ىلوألا  

 اهفرعی و اهب قتلي نأ لبق هیضام ىلع اهلجر مک اھت ةأرما دج نأ ثدحیبام

 . یعجر رثأب ةيكللا دقع دتمي ,US هداليم موي نم SE اهنأكو
 ءوسو ناودعلا یہتنم هنأ ةقيقحلاو .. اًيح هلعقتام ىست یهو

 ىف یهو بح ا یوعدب اهلجر ىلع اهقوست ىتلا ةريغلا لثم امامت .. لئلا
 . راصتلاو كلقلاو رجحلاو طلستلل ةعيرذ اهتقيقح

 ةولخو هسفن عم دارفنا تاظنلس ىلإ Bla ةجاح ىف ىوسلا ناسنإلاو
 .. دحأ هيلع اهمحتقي نأ بح ال هيدل ةزيزع تاظدل- یهو .. هركف عم
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 اًنايحأ جاوزألل ةبسلاب ةلصفلا موللا ةقرغو لصفتملا شارفلا ناك اذلو
 - ةرورض

 cot كشلا و نأ .. اهددرنو اہینغن ىتلا ةعئاشلا ءاطخألا نمو

 1 « ةبحألا ران ىف ديزيو مارغلا
 . باهولا دبع اہنغی ىتلا ةينغألا لوقت اذكه
 ۔ تانبلاو دالوألا روصتي اذکهو

 . اًضعب مهضعب نولماعي اذكهو
 اذه نإ لوقت تيب لك ىف دهاوشلا ءارقتساو عقاولا ةطيرخ نكلو

 مث .. لشف ىلإ اًمئاد یہتنب .. ٠ ةرثألاو كشلاو ةريغلا بح و .. بح

 هنأ كلذ ىف رسلاو .. ةبحألا ران ىلإ سيلو ةوادعلا es ىلإ لوحتي

 نأل .. ةظحل لوأ نم Ge ةوادعلا ناك هنأو .. Tay مو ةوادع أدب

 رسکی نأ ىف ركفي الو هئاشحأ ىف غليالو هكبتني ال اًناسنإ بحي ىذلا

 هيلإ رظني انإو .. فقو ضرأ هرابتعاب هيلإ رظنيالو اہیف ام فرعيل هغامد
 وزغي نأ لواحيال وهو .. هتونيكو هلالقتساو هتيصوصخ هل رح ناسنإك

 ةديدج اًضرأ هضرأ لإ فيضي نأ لواحي امنإو alte كبتني وأ هضرأ

 te اعاستا یویلا هلاحم لاو

 SHEN ىلإ ةياهتلا یف اهدرم لئاسلا هذه نإ لوقنف دوعن انکلو

 وه میرکلا حمسلا عيطلاف .. ةسردملا سيلو عبطلا ىلإ .. ةفاقثلا سیلو

 « هتعيبطب باهو ءاطعم عبط هنأل هلوح نم بحلاو ةداعسلا مشي ىذلا

“oe 

 دسجلاو جورثا



 ةيادبلا نم رکفی ال صل لغتسم عانم عبط وهف GEM رپ رشلا عبطلا امآ
 ؟ وطسی نیکو بيني فيكو Jol فيك الإ

 تروصت ولو هنیعب ءوسلا وه اهبح ةثيسلا ةأرلا نأ لوقلا ةصالخو
 دودخلا تمطلو هنود ترحتنا ولو مارغ هدعب سیل یذلا مارغلا هنأ

 ۔ بارتلا تلیقو

 هبلطتو هلكاشم ضفرتو لجرلا ديرت یتلا ىرخألا ةأرملا كانه مث
 هيف رثأ ال روطعلا لثم هرداصم نم اًرطقتسم اًصلختسم اًمقعم اهسفتل

 وه قیقح ا هانعم یف یناسنالا طابرلا نأ عم .. هفورظ نم ةیئاش ىأل
 امأ .. هلكاشمل اهینبت وه اهلجرب ةأرملا ةقالع ىلع ديحولا ليلدلاو ۰ ىنبتلا

 ةينانألا نم رخآ نول وهف ء بابللا لكأتو رشقلاب قاتل هريشقت لواحت نأ
 ذخأت نأ ay یتلا ةيكالهتسالا ةيعاتمتسالا ةيصخشلا نمو

 . ىطعتالو

 تابسهو لينلا ىلع da ىلإ .اهازتجا نكع ال ةيناسنإلا ةقالعلاو

 نيب فراعت لکو + ةلكشم ىنيتو ةعبت لمح نمضتت یھ امنإو ء ىوجن
 هباب هيلع قلغي نأ رطاخ ضفري نم ىلعو « رطاخم y نمضتي نينثا
 CA ةملكو .. ةعبت ىرخألا یه ةقادصلاق ٠ دحأب ةقادص ىعدي الو

 8 ..ىوعد ةقادصلا ةملكو

 مامأ انعضي نأي « هيف .اتنحتميو الإ ءىش ىأ یعدن انكرتي ال هللاو

bieانك نإ قدصلا نمعب اتبلاطیف .. ةعبتلا رطاخبو ةملكلا  
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 ٠ انيولقو انرهاوچ شتعو .انتطابو انرهاظ یف kiss هللا و.. نيقداص
  الاعقأو

 ىف ةيفازجلا ..ريبعتلا یف ةيفازجلا ىه اناياطخ عيشأ تناك اجرو
 ةغل یف لاهسالاو .. باجعإلا تالك ىف ةغلابملاو .. بحلا نع ريبعتلا
 ىف صخرتلاو .. ةنادالا ىف ةدحلاو .. ةموصتلا ىف ةظلغلاو . . ةقادصلا

olehبسحت الب اهقلطن تالک اهلكو .. حيرجتلا ىف زواجتلاو ..  

 بولت یمدتق .. اهيلع اٹل ناطلسال aie ةقاط ىلإ اھجورخ دعب لوحتتف
 .. هيییح بیبح او obs خألا رکنیو .. اًسسوفن لزلزتو طباور مصفتو
 . ةفلألا اودقتفا ءايرغ اننأك ضعبلا انضعب ىلإر ظننو . .رهوهانم لك د وعي الو

 مويلا مصحخ حبصأ دق « ردانلا ناسنإلا + سمألا قیدصب اذاو .

 ةبعل ىف قيفاوتو لیدابت درج .. ةريسلا لهلهلا « صیحرلا ناسنالا +
 ةجح یوس ةجح البو .. صاخشألا ىف قیفاوتو لیدابتو تالکلا
 . تاظحللا ىوه عم بلقت ىتلا بولقلا

 .. ملكتت A¿ یم یه اهنآ قدصأ ال .. هسفن ف دحاولا سمہیو

 . هقرعأ ال رخآ الجر مكت اهفرعأ ال .ةأرما هذه .. ليحتسم

 ىح اھقلطن ىلا ةملكلا ىف انسفنأ بقارن نأ اٹل اًمارحا رثكأ ناكو

 وه اح لدابتف ظافلألا حس انقرسیال ىتحو < ةرابعلا ةذل انیوپتست ال
 ذوليو فرت یه تالاکم ىف قرغنو بح یه ةوادع لوازتو ةوادع

 ةميخ ؛نکلو « قلقلاب قلقلا ذاول وهو هيلإ نامطيف رخآلاب انم دحاولا
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 ساوحلل ردخلا عداتللا رطعلا اذه ترشن ىلا ىه ةیناحلا ظافلألا

 امنإو « نكسب وه امو نکسلا دجو دق اسهنم الك نأب نینئالل تحوأف

 . مقعلا ۃایلا ثاحل نم ةحارتسا Ale درج وه

 نيتفشلا نم قلطنت ةنحشلاب هبشأ ىهو ..ريطخ ءىش ةملكلاو

 باذعلا اهفورح عم لمحتو برختو مدهتو حرج و بيصتق صاصرلاک

 . هنم ءافش ال ىذلا

 .. ةملكب ایندلا قلخ ہللاو
 .. ةملك حيسملاو
 . ةملكب اهرازوأ عضتو ةملكب بورحلا موقتو

 . ةملکب تاومسلا دبنتو ةملكب ةعاسلا موقتو
 لعفلا نع تمصقا 134 یمو ان مسلطلاکر حسلاک ءیش ةملكلاف ۱

 . اقافن تحبصأ لعفلا عم تضقانت اذإو اثبع تجبصأ

 ؟ تمصلا ىلحأ اف
 وهو ناكربلا هئاشحأ ىف لمحي لبجلا تمص ىل لعجا مهللا

 ds ىف لمحو « ئداه وهو لازلزلا هنطاب ف لمحيو .. تماص
 .ءاطسبلاو ءارقفلل هسفت شرفباعضاوتمودبيو سام او نيتالبلاو بهذلا

 ملعت ىذلا كدحو تنأف ١ كدحو كعم قالاكم لعجا مهللا

 . ةبه كدنع ميضتالو ماكحألاو لاوقألا كدنع des الو ملظت الو

YA 



 ةضوم حبصأ ءىش لك ىلع جاجنحالاو رمذتلاو ضفرلاو طخسلا

 . بابشلا on موبلا

 . ءابآلا ىلع جاجتحالا نوکی اًنايحأ

 BIBLIOTHECA ALEXANDRINA . یعاتجالا ماظتلا ىلع اًنايحأو
 il ةیتفم

Biol,هلك نوکلا ىلع  . = 

 . هناحبس هللا ىلع اًنايحأو

 .. فده البو فدہب ةيضق البو ةيضقب .. زييمت نودب ..ال ةملك

 .. لمعلل .. الو .. قالخألاو مقلل الو .. ةفاظنلل .. ال اًنايحأو

 . ماظنلاو ةیلوٹس او بجاولل .. الو
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 نيذلا نييبيملا عمتجم وه ةفرطتلا ةيئاللا هذغ دیدملا جذوفلاو

 نع نولوستیو ىسجلا ذوفشلا نوسراعو ء ةفصرألا ىلع نوسكانتي

 ء ةرهاظم لك ىف نوفتیو ؛ بارضإ لك ىف نوكرتشيو « ةريب ةجاجز

 لوأ مہنآو ةیرح ا عئالط مهنأ نوروصتیو . . ءیش لک ىلع نوقصیو

werصافقأ نم العف اوجرخ مهتأ قحلاو .. ةيئاسنإلا صافقأ نم  

 . دورقلا صاقفا ىف اولخديل نکلو ةيتاسنالا

 BE دمع اغاق انیح تالکلا فرشآ نم تناك .. ال ةملکو

ddeلدعلاو قح او رونلا اهعم لمحت ةملك تناك اهنأل هتامز  y 

 . مدع نم ةمأ تداشأ ..ال تناك

 . قيرطو باتكو ةديدج ةيؤر اهعم .. ال تناك

 نحنو . یدهب اًعاعشو ینیت ادي تناك امنإو مدهع الوعم نكت مل
 هجو ىلع ال امأ .. لطابلل الو .. ملظلل Y لوقنل نوبودنم اًعيمج

 لا ملظ نم A طخسلل طخسلاو ةروثلل ةروثلا 2: قالطإلا

 نودب ءىش لک میده .. ىضوفلا نادشنب ًاطخ نم جورخلا .: bl وهام
 یھ ماعلا تابنج ىف نآلا ددرتت ىلا ةديدلا Spall هذه .. ةيؤر

 ءافش ىف لمعت ةركام لوقع اهئارو نمو .. هيابش ىلع تسد ةسيسد

 .ءىش لك داسفإل ءاكذو

 ىف ةضوملا ىف ةياورلا ىف ةسايسلا ىف ةفسلفلا ىف ركفلا ىف نفلا ف
ve 



 230 تارايتلا هقهو .. ELI ىديألا هذه سملت نأ نک امنیسلا
 . مدهلل

  oleةروصلا  FAMةصقلاو ةياورلا نم .
 .. سیپاوکلا اهتأكو اهأرقن وأ ةشاشلا ىلع اهارت ىتلا تاياورلا كلت

 ةلاحب جرتنو .. هلإ الب fle ىف اننأكو ةملظم ةلیقث تاعاس اہیف شیعنو
 .ءىش لك نعلن نحنو ناهوتلاو عایضلاو كشلا نم

 ,Bb سنج ا لوح دحاو كلف ىف ةيئاورلا راکفالا نارود
 طباور مطحت فديب نمت ىأب ةذللا بلطو لالحنالاو ةالايماللاو

 . ةرسألا

 . . فطاوعلا ريرحت مساب ةيحايإلا ةعاشإ
 . ذوذشلاو ai ىلع زیکرتلاب ةرطفلا داسفإ
 . ةيمدقتلاو ةروثلا مساب تاقبطلا ضيرحتو ءاغوفلا قامت
 نم فالقک عاتمالاو ةفارطلاو لیمجلا بولسألا مادختسا

 ۔ ةيركفلا عئاضبلا ًادرآو نیماضلف أوسأ جیورلل باذجلا ناقولیسلا
 OL نم Ble ىلإ هقنتعي نم لك هعم لمح ىذلا رتراس ركف

 ىف هب فذق ناسنالا نأبو . ىودجلا مدعب ساسحإلاو ةيثبعلاو ءیقلاو
 . ةياعر البو ةيانع الب هدحو كرتو نوكلا

 رئارغ درجم ناسنالا نأب داقتعالا ىلع هثراق لمحي ىذلا ديورف ركف
 ةلوفطلا Gy ةظقیلاو مونلا ىف عابشإلا نع ثحبت EE ةيسنج
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 نونف نم ناسنالا عدبأ ام فرشأ نأبو .. ةخوخيشلاو بابشلاو

 هتاوهش فلخی ,Ol p> Su 6 ةيلسانتلا هئاضعأ نم جرح دق بادآو

 هيف بیرختلا .. هتوم ىلإ هدلوم نم ناویح هنکلو  ةيذاكلا تارربملاب

 . ةزيرغ تولاو ةزيرغ مدهتلاو ةزيرغ

desراس ةيسجلا زفاوطاب تاسنالا كولس ریسفت یف دیورف جہت  

 . ةيداملا زفاوحلاب خیراتلا كولس ریست ىف یسکرالا یدالا ركفلا
 ةروثو قلطم ضفر ةلاح ىلإ بابشلا زفتسیل زوکرام تبرع ءاج مخ

 رکفلا ءادن ةيبلت نع ايراتيلوربلا تلساکت نأ دعب عمتج ا ريجسفتل ةرمتسم
 ةوشر لاو al ىلإ تدلخأو یعاتجالا نايتبلا مدل ىسكرالا
 . ةيبرغلا ةيلامسأرلا اہیلإ هتمدق ىذلا یخسلا شيشقبلاو ةحارلا

 نم اًعيمج- اوناك ةيداملا راكفألا كلت داور نأ ةفداصم تسیلو

 ۔۔ دوہیلا

 . شمافا ىلع لاؤس مث

 ىف ۃایحلا لمأتو دوجولا ىلإ فصنلا رظنلا نأ حيحص له
 ةيثبعلاو ءیقلاو نایثغلا نم ةلاح ىلإ ناسنالاب ىدؤي ةيعوضوم

 یف هب فذق ناسنإلا نأب اًساسحإ فلخيو « ىودجلا مدعب ساسحإلاو

 ؟ ةيانع الب هدحو كرتو نوكلا

 ؟ ةيلساتتلا هئاضعأ كلف ق رودي ناسنالا نأ حيحص لهو

 ؟ قبطلا عارصلاب خيراتلا لحارم عيمج ریسفت نكمملا نم لهو
YY 



 اهالکو دحاو ماظن امهالكو نیصلاو ایسور نيب عارصلا ف لوقت اذامو
 ؟ خيراتلا لكشي كلذ عم امهعارصو .. ایراتیلورب

 ىف رودي وه له سدقلا وأ مانتيف ف تومي Dl ىف لوقن اذامو

 de لیبس ىف هلك ہدسحجب یحضی ىذلا وهو .. ةيلسانتلا هئاضعأ كف
 ؟ ةفرص تایلاثمو درج

 هدحو رتراس دنع ةيثبع ىهف .. ةيبعلاو ءیقلاو OL ةفارخ امأ

 وهف نوكلا امأ .. وه اهيناعي ةينطاب ةلاحو ىسفن خانم نم جراح ءىقو
 ةرذلا ىلإ انرظن ءاوس ةينورتكلإ ةعاس نم رثکا طبضنم ةيثبعلا نم ءىرب
 . ہللوع ربکآ یهو ةرج ا ىلإ وأ هيف ام رغصأ یمو

 اذ الإ رادم ىلإ رادم نم لقتني نأ نورتکلا عيطتسيال ةرذلا ىف

 . الا وأ ةاونلا نم هتكرح ىواست ةنحش ىطعأ وأ ذأ

 . هرغص طرف نم مرج هل فرعیال یذلا نورتكلإلا لاح وه اذهو
 ىف هلوحتتو تومتو خيشنو بشتو سومشلا دلوت ةميظعلا ةرجنا فو

 فو ماظنو ةقد ىف ىرحي اذه لك « تابکوکلا افوح رودتو كالفأ
Lathقر ال ةتباث نيناوقو ةردقم  . 

uiوه سكعلا لب ء ةياتع الب نوكلا ىلإ هب فذقي ملف ناسنإلا  

 ةظح نم لب .. هدالیم ةظحل نم هب تفح EAN ةيانعلاف .. حيحصلا

 ىلا عافدلا لئاسو عيمجم هتحلس ةيانعلاف Ber محر ىف هنیوکت

als۔ لقعلاو ءاك ةليخ او لضعلاو دیلاورصیلاو عمسلاب هتحلس .  
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 تاراعشالا لقنت ىبصع طخ نویلم فالآ ةرشع هدحو خلا قو

 . لطع البو las الب تقولا لوط لاعفألا دودرو

 غلبت لماعلا جيسنلا ىف ةيفاو ةدايز دبکلاو نیتئرلاو نیتیلکلا فو
 « نيتسالا و يطايتحالا ىه ةدايزلا هذهو .. ةجاحلا فامضآ ةعبس

 . ةلمتحا ئراوطلاو لاطعألا ةهجاول ةيهلإلا ةيانعلا هتبهو ىذلا
 ىف ددجتن ةیلخ نويلم نوتس ناسنإلا مسج نم ةعاسلا ىف توعو

 .. عيدي ماظتو ةقدو ةيئاقلت ف تقوا سفن

 نم فلأ نم اًدساو اهمجح رغص ىف غلبت ىتلا ةدحاولا ab فو

 عناصم قوركلإلا رهجاب قرن ةقيقدلا ةيلخلا هذه لحأد ىف .. رتمیلللا

 هذه میظنتل WT اخسو «فيشرأو » ةقاطلا ديلوتل Glens نزاغو
 نم فلأ نم ءزج وه قودنص لخاد اذه لك .. ةفلتخ ا ةطشنألا

 .رميلللا

 اذامو ؟ نوكي اذاف قلاح لا نم ةياتعلا یہنم وه اذه نكي مل نإ

 ىف هب فذق یذلا ناسن الا نعو دوجولا ىف ةیثیعلا نع رتراس مالك نوكي
 رتراس دارم ناك اذإو اهنيعب قحلا ىلع ةأرجلا الإ ؟ ةياتع الب دوجولا
 توم مت ةخوخيشو ضرم نم OLIN ىلع ىر ام وه ةيثبعلاب
 تانافوطو نيكاربو لزالزو ةثبوأو ثراوك نم ۃایح de ٰیرجب امو

 نودیو حصنو ضرغ نحو ةضراع رومأ اهلك هذهف ةكلهم بورحو
 ةدعاقلا یه ةحصلاو ءانثتسالا وه ضرملاو .. ةحصلا فرعت ال ضرملا
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 ریا هجو هل ابنم لکو ةيئانثتسا ثداوح تانافوطلاو نیک اربلاو لزالزلاو
 لک اهتزاوت ةيضرألا ةركلا ديعتست نيكاربلاو لزالزلابو . دئاوفو عفانمو
 ضرألا ترجفنال تقؤملا سيفنتلاو جيرفتلا اذه الولو نينسلا نم ددع
 . اهلخاد ىف ةلئاطا طوغضلاب

 یرت ایک مئازعلا ذحشت ناو لمحتلاو دلجلا برت تاقشملاو مالآلاو
 . ةلاصحلاو ةياقولا ضارمألا

 اذإف Ce بيرق نم ودبي ةروصلا ق لظلاك نوكلا ىف رشلاو
 اتم نأ تفشتكا ةيلك ةرظن ةروصلا ىلإ ترظنو كينيعب تدعتبا
 . ةروصلل لكم ءزج هنأو ء لظ وه بيعلا

 نأ ایک . هلاک نيع وه ملاعلا صقن نإ رع نبا لوقي اذه قو

 الو ترسكنال تماقتسا انا ولو اهتيحالص نيع وه سوقلا جاجوعا
 هرش ناك كلذلو « لئاز ضراع dle هلك ایندلا die نإ مث ... تمر
 . ةرخآلا ىف قاب gh ةمدقم هللا هلعج دقو ًالئازو اضراع

 ... ىرخأ ةايحو ءرخآ لصفل ةيادب اغاو ةياهن سيل توللو
 .. اًميحص اًمكح نوكي ال اہم دحاو رطس ةءارقب ةياور ىلع مكحلاو

Lyمکحن نأ لبق الوصف ةياورلا منت نأ ىلإ راظتنالا بجي  Age 
Eنأ هللا ىلع بحجم له  Gadفيكو ؟ عیمجلا ةداعسلا  

 * انرظن تاهجوو انریکفت قرطب همزلن فیکو ۲ لهجنام هللا ىلع بجو

 اہف نوتفی مهو .. ةتج اهنوقحتسی له ةنج اهنوديري نيذلا ءالؤهو

vo 



 ؟ ةظل لک ىف مسلاو دقحلاو رشلا

 ناسنالا نإ فرع نبا هيأر ىف هديؤيو كلذ ىق لازغلا لوقیو

Yهقاقحتسا سنج نم الإ ءاضق هيلع ىرج  . 

 -4 كنيع الا كنم الو كيف رهظب الو

 كتينو كبلق سنج نم الإ ثداوح لا نم كيلع یرج ال هنأ ىنعمب

 . كريمضو

 ىواست اًمئاد ءالا نم كتعرج و : ىنعملا اذه ىف كتلرتيم لوقيو

 اضل تنك اذإ.. قيرطلا ىف كسفت الا قباقت ال تنأ .. كق ةعس

 فورظلا كيلإ تمدق التاق تنكاذإو « ةقرسلا ثداوح كيلإ تعرسأ

 . ٠ لتقعل ةصرفلا ولت ةصرفلا

 لضفأ اًمئاد e راتخاو لدعلا یضتقم ىلع ملاعلا خاص هللا نإ

 . تانكمملا

 ماظنلاو عادبإلاو ULI الإ ثحابلل تشکیال ۃایحلاو نوكلا لمأتو

 . نحن انمظن ىف الإ ىضوفلا دجوت الو « نوناقلاو لدعلاو

 یرت ال قح ا نع تلام ىلا بولقلاو ىذق ایف ىلا نويعلا نكلو

 . میدہتلاو داسفإلل الإ لمعت الو .. نايثغلاو ثبعلا الإ

 . هعئالطو رشلا ناسرف مه ءالؤم

Lawاف دقان لقعبو رذحب انيديأ ىلإ لصيام لک  ASTال سدي ام  
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 ۔ انك اله اهب داری موم نم

Cla SH,ىف كشي نمو ةمحر اهلك هتیشم نأبو ریخ هلك هللا نأب  
 . لوألا نم ىرخأ ةرم لاقلا Lab یمالک
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Aنع دیزیال ریفص-لاع ىف لوجتتو طئاحلا قش نكست  
 وه ريغتي Y y المع Al لوط لمعتو e رم فصن اهرطق ةرئاد
 , اذه وه هلك نوكلا نأ روصتت اهنیب ىلإ ضرألا نم زیا تيفاتف لقن
 EAS نم ةتوفتفلا هذه الإ اهلل ةياغال ةايحلا Aye ريغصلا قشلا
 قدم ىضقأ اذهف زوصتلا اقه:ىفاةروذعم ئهو .. كلذ ءازو ءىشال

 ,iit طئاح ىف حرش درج اوه قشلا نأ ملعيف ناسنإلا امأ
 نم ةدحاو: ىه: ةقشلاو ء ققشلا یدحا ف Bally فرغلا یدحال

 دحاو Bly یح ىف تارایع نم ةدعتاو ةراغلاو ةرابع ىف اهلثم تارشع
 افزودن .(ede ةيروهمج ةمصاع ةزهاقلاو « ةرهاقلاب هایخآ ةدع نم

va 



 عبرأ اهفثمو : ايقيرفأ اهمسا ةريبك ةراق ىف راطقأ ةدع نم رطق درج

 ةرکلاو .. ةيضرألا ةركلا اهمسا ءاضفلا ىف ةعئاس ةرك ىلع ىرخأ تاراق

 ىف سمشلا لوح رودت بکاوک ةعست نم ةدحلو اهرودب ةيضرألا

 ءاضفلا ىف ىرخألا یه رودت اهسمشب اهلك ةعومجلاو .. ةيبكوك ةعومح

 1 . سمش نويلم فلأ ةئام نم ae لوح

 ءاضف ىف اهسومشب حبست یرحآ ةرحم نويلم فلأ BL اهريغو

 ىلوألا ءامسلاب فرعي ام فلؤي اذه لکو .. الكش هل فرعی دحأ ال

 ابیلع علطت مل تاوامش میس نم ةدحاو درجم یهو . ایندلا ءامسلا وأ

 لكربدي هشرع ىلع قلاخلا هلإلا ىوتسي اھقوف نمو مدق اهأطت لو نيع
 . ةرذ رغصا ىلإ ةر ريكأ نم اييلع نميبيو ناوكألا هذه

 رکا اف كلذ عمو .. ةقيقحلا هجو ىلع ناسنالا هملعي اذه لك

 قلغم دحاو لك نيروصحم ءانجس نوشيعي نيذلا Jet هابشآ سانلا

 ريديو ٠ راتمأ ةدع نم ةدودحم ةرئاد Js كرحتي ad قش لحاد

 ىلع لوصح ا دنع ىبتنتو أديت ةيتاذلا مومحلا نم ةغرفم ةقلح لخاد
 هللا بهوام مغرب .. كلذ ءارو ءىش ال مت ةأرما ةعجاضمو زبخ ةرسك

 مغربو ؛ ءاكذو ةليحو تاودأو عارتحلو لایخو ملع نم ناستالا كلذ

 . لهذلا حيسفلا نوكلا كلذ ضماوغ نم هل فشكام

astقلقی دحاو لک لغو فحالسو عقاوق كلذ نم مغرلاب سانلا  
 نم قيض ملظم رحج لخاد ئبتب وأ هتقرد وأ هتعقوق هسفن ىلع
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 : Uy عاطألاو ناغضألاو داقحألا

 سئو ءاستلاب «یلم ملاعلا نأ یسن دقو ةريغلا نم توع یذلا یرن
 .. ةليمجلا ىرخألا فادهألاو تاذللا تارشع ءاسنلا ريغ كاته نأ
 de رحج لخادو ةدحاو ةأرما لخاد هئابغو ہلھجب هسقن نجس هنكلو
 IS هسفنل فرعي ال لسع ةرطقب قصتلی ایک اب قصتلا ةدحاو

 ماتيو وحصيرأتلاو ماقتنالا ىف ةلاكأ ةيغر لخاد الولغم رخآ ىرنو
 ىف الإ رکفپ الو اصالح هسفنل فرعيال ٠ سیباوکلا نم مقق ق موقيو

 . همد برشيو هم شہنیل هيرغ ىلع اهب ضقني ىلا ةيفيكلا
 ةیناویح ةلواع ىف باغو ةيطغألا تحت موکت دق رخآ یرتو

 مامأ ةيرسلا ةداعلا سراي ىذلا ةیالبلا درق e ةذللا راردتسال
 ۱ ۲ ! هاثنآ

 ىلع قلغأو ةيوادوسلا راکفألا نم ةماود یف قرغ دق رعتآ یرنو
 ! لومخ او سأيلاو ةباكلا نم ةئازنز هسفن

 مريتلاو طخسلاو ضقرلا تقوم لحاد هسقن رسأ دق ربخآ ىرنو
 ۔ءیش JA قيضلاو

 ! حسف عساو ماعلا نكلو

 لکل فاشتکالا صرقو اه دح ال ةداعسلاو لمعلا تایناکماو

 . ةيابن الب ةظحل لک ددجنت شهدمو لهذمو دیدج وهام

 ! رمقلا بارت ىلع ناسنإلا ىشم دقو
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 ! ةرهزلا بکوک ىلع نفسلا تلزنو

 LEN ىلإ ةينويزقيلتلا تاریماکلا تلحتراو

 ضعيو ةلملا لثم طئاحلا ىف قش لخاد هسفت ناسنالا نجسي اذالف

 : a ىلع هعولض یوطب وأ ةذل نع Ee هدلج كحي وأ ظیقلا نم هنانسأ ىلع

 اًضعب اهضعب ملا بصتخت اذالو اضعب مهضعب سانلا قرسی اذالو

 مادقأ تحت ضرألا ىف ةرومطم قازرألاو دودح الب اطوح تاریخ او

 8 اهلع ثحیپ نم
 ةكحو ماظنو لاج نم اهيف اب عيدبلا نوكلا ةروصو سأيلا اذامو

 نع فكيال مرک .. هنازيم Uae ال لداع هلاب یحوت نوزوم طيطختو

 ؟ ءاطعلا

 جرفتنل انسوعرب لطنو انتاعقوق رسکنو .. انروحج نم جرخن ال اذام
 ؟ لمأتتو .. ايندلا ىلع

 مم ربكألا نطولا موہ لمحتل ةيتاذلا انمومه نم جرخ ال اذام

 ةعيبطلا ىلإ ةيناسنإلا یطختن مث .. ىربكلا ةيئاسنالا ىلإ نطولا یطخست
 ىلإ دوعن نأ انوصمو بيغملا هبيغ نم انئج ىذلا هللا ىلإ مث اهءاروامو

 ؟ بیغلا دبیغ
 قصعلت Ob قتكنو ريطن نأ برجي الف ةحنجأ اٹل نأ یسنن اذا

 انتدايق ملسنو نيطلا ىف قرغتو لحولا ىف صوغنو نيج ىف روججلاب
AY 



 ؟ الحاد ىف ریزتخلل

tal qرارح اننأ یسننو روركملا نيتورلاو ةيلآلاو ةداعلل  

 . العق

 € ریصارصو لمت انک اذا
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 . نازحألا مكرطاشن
 . ءاقبلا لوط مكلو ةمحرلا ديقفلل

 . قتل ىح فجت نل انعومد

 , نيسيدقلا راربألا عم AH ةنج ىلإ

 ۔ ضوعت ال كب انتراسع

 . انيولق المت ةرطعلا كاركذ

 . كيكبت ةرسحلا عومدبو كيئرت
 . ناولسلاو ربصلا مكلو ءازعلا صلاخ

 . ةراجيس برشت

 . ىزيلجنإ برشاب رکشتم



 . ایندلا لاح یدآ -

 . دلخيب نيم -
 . یداعلا ىف اللیفو نينادق كرت —

A ع ثووتاح Sipe — 

 . ةمرطسب لكاتب ىللا كانه ىلا Sel هیلولا یه -

 . ةصاصر اہ بدنت اہیع -

 ۔ ساتس هيلع لوقت امیاد تناك -

 E كب .. هقرافت نل ىلأاي لابخ ىف كتروص -

zثلتجوژ .. كاعرت هللا ةمحرو یییحاب ةكئالملا عرذآ 5  

 . ةيقولا ١

Opel —۔ رامزأ کلا . ۔ یتقرحت كيلع ةعوفلاو یداژف ىمدي  

BLL! —كولسأ نل ۔ - ةليحتسم كدعب  telكفطع ىسنأ نلو ..  

 ۔ یحتف كلبا .. كتياعو نسحو

 انه ةقرج طیعتب ىللا نیم -
 . دح یشفرعت الو اهفرعي شدحام ةدحاو —

 . یبیبح یتنب لوقتبو مطلتب ~

 GE ةجاح ىلع طبعت -

 . هسفن ىلع بدتیب دحاو لك
 - هتارم  ERتوصلاب  GAناشع  parةمرطسبلا .
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 . كيلع مارح خيشاي --

 اهنم عيضت ا  ةيسانم لك ىف یئایح ا توصلاب عقرب Cala یه -
at aSتوصلاب عقرت  ¿eتوصلاب عقرت ريسناسألا لطعي ا .  

Guarحقت ا ..  als۔ ینایل توصلاب عقرت  

 ۔ یعبسای لوقتب -

 . كتايحو هلک ات ةبرتلا نم علط ولو -
 . هيإ اہنیبو كنيب هيف تنا هللاب ذوعأ -
 ام بر ناكو ہمحری هللا اہم یل ىكتشي امیاد ناك هلصأ -

 دح شیفم لوقيو هظح بدني ليللا لوط دعقيو ىدنع تایی ىجبيو
Galeید سك الکلا یز راهت ليل خرصتب ىللا دکنلا هيلولا نم  .. 

 . تیب شم جارج ف نكاس اند

 ۔ هصلخ اتبر وہا -
 . مقتسم طارص ىلع . نيلسرملا gh كنإ . مكحلا نآرقلاو سي)

 قح دقل . نولقاغ مهف مهؤابأ رذنآ ام اًموق رذتتل . محرلا زیزعلا لیزتت
 ئهف الالغأ مهقانعأ ىف انلعج انإ . نوتمؤي ال مهف مهرثكأ ىلع لوقلا
 مهفلخ نمو اس مهيديأ نيب نم انلعجو . . نوحمقم مهف ناقذألا لإ

Yaنورصبي ال مهف مهاتيشغأف  ) . 

 . عمسیب شدح امو ارقیب ىفلا -

 . ہللا لوقیو هسأر je دحاو لکو -
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 . افوقی ىللا ريغ ةينات ةجاح ىف هلقع قفلا یتح -

 هدک علعلی دعق شناك ام هلوقیب ىللا ىف هلقع ناکول .. تقدص —

 . ةيوش عشخ ناکو
 انأ تنك ولو .. تيلا ىلع نابعص Ul هللاو ! ةیجع ةجاح -

 یل اوامعي روصت .. ىسفت ىلع ىوق نالعز قباح تنك تقولد تيملا

 دحاو شيفمو .. یحور ىلع ةداس ةوهق اوعزويو ةمطلمو ةبدنمو رداش

 قوتقدي ام بيط .. هيإ هتمزال ناك بيط .. یحور ىف رگفیب مهم

 ناتسروملا هتمزال هيإ .. تیبتناو تنفدنا محل ةبسنلاب تمدام صالعو

Foo 

 تنا .. بجاولا ىدأ aly نالعز هنأ سحي زواع حلاو لک

 هد ألا .. كفيك ىلع توت زواع تنا .. ى اب هيل مهيلع دكنت زواع

 . مهاف .. هقيك ىلع كتومي یاج دحاو لك هانعم

Y —مهاف شم  . 

  مهفتاح ہللا نذإب تومت امآ -

 ةوهق ةطقن مدقي وأ فرح بتكي شدحام نإ ةيصو بتکاح -

 . یحور ىلع

 .. بیغیال ىذلا قايح رون تنآ .. كيف دسجت سمشلا عاعش -

 یحیبست كم ا.. ىيبحاي بلقلا فاغش ىف تنأ .. نیعلا داوس ىف تنأ

 ىرطع كسافنأ .. اهيلع وفغأ GU قداسو كتماستبا .. یتفرغ كلايخ
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 .EAN یقرافی ال ىذلا سدقلا ىحصم كتالك .. ببح ا
 . ادب كاسنأ نل .. اهلك قايح كمايأ

 تولا ینح pl TMU كتبيبح

 . هبحتب تناك ركتفت -

 .. هد مالکلا تبتک ام ةعاس هبحتب تناك دكؤم .. ولحن اهمالک --

 .. بولقلا اند ىف ريغتي زیاج ءىش لک .. شفرعا ام ہدک دعب نکل
 . بلقتت اهنأال بولق اهومسیب

 ؟ قاب ءىش دجوي الآ -

 . قاب ہللا -

wae 

 : قيدص ىل لاق he بجاولا ءادأ نم نیدئاع انك

 ؟ قدص دجوي الأ ؟ ماد بذک ىف شيعنأ -
 : هل تلق

 ll قدص ۰ دودع قدص هنکلو امئاد قدصن نحن لب -

 یف یهو .. لامرلا ىلع شقنلاو ءالا ىلع مسرلا رمع اهرمع انتاملك

 ۔ردن ایف الإ ريصقلا رمعلا اذه دودح ىف Bale ةداعلا

 . كلذ دعبو -

 فطاوعلا نحتعو تاسياللا لدبتتو فورظلا ریغتت كلذ دعب -
 .. بولقلا بلقتتو اهرهاوج یف سوفنلا ىلتبتو .. لاعألاو لاوقألاو
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 .. رودت ضرآ ىلع نحنف .. لیلا رابتلا دعبو راهلا لیللا دعب قأيو
 ۲ كلذك سیلآ

 ؟ قاب بح دجوي الأ ناستمالل دمصي بح دجوي الأ -

 هلمح نع ايعت ةداعلا ىف قابلا بح ا !ذه نكلو .. اًنايحأ -

 جرخی ال هفت نع ريعي نأ لواح اذإ بح 4 اذه بحب یذلاو .. تایلکلا

 نوكي بح ا اذه لثمو .. تعم الب تارابع وأ .. طيبع مالک الإ هنم

 هل ءاوترا ال عولضلا فلخ اًشطعو ردصلا ف ةمزأ لاوحألا بلغأ یف

 : .هل لح الو

 . بحلا اذه ةأرما GA نأ ین یفا -
 . ثبأ بحلا اذه ةأرما ىنبحت نأ ینما ال ینا

ti- 
 دق اهسفن یرت ابنا .. حماست ال بح اذه بحت ىتلا ةأرلا نأل -

 مه بح ا اذه نوبحي نیذلاو یحور فحأت نأ لقأ الف اهحور تطعأ
 ءاهدحأ نوكأ نأ Gol ال انأو لوتقمو لتاق نيب

 ۔ مئارلا بلا وه ليد
 اذهو < قلاخلا نود نم قولخا ةدابعو هنیعب كلارش الا وه لب --

 .. ةبابصو Bl pea ناك اذإ ةدحاولا ةأرلا بح ىف Stall مامإلا هلاقام

 تاجوزلا ددعت مالسإلا حابأ اذهو . . كرشلا ىف طوقسلا هنإ لاق

 . هلل الا ديحوتلا نوکیال یتحو .. راثثتسالا اذه نود لوحيل
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 عونلا اذه كادي نأ نكمي الأ . . كردق راتخت كنأ نظت لهو -

 ؟ اک اکف هنم كلمت الف كفنأ مغرب بحلا نم

 . . الالغأو .. heey . . اّرسأو ةثراکو . . ةیصم نوکی هنإ -

 هلضأو هنعلو ةيلع بضع دبع ىلع الإ هللا هبتكيال بح ا اذه لثمو

 نأ وجرأو . . نئاضلا نمالو مہلع بوضغلا نم نوكأ الأ وجرأو

 . تالاکلا عماج هدحو هللا وه هنأو هنع لضأ الف ىدوبعم فرعأ
 .  حاورألا نكسو ةدئفألا ىوهم .. ليمج لك نم لمجألا

Gu, —ةارملل  BM؟ كدنع  

 لغال .. رثكأ الو . . ةبيطلا ةيحصلاو ةمحرلاو ةدوملا یدنع اه -

 یدم رخآلا انم لک اہف فیضتسی ةعرك ةفايض اهنإو ..رسأالو دیقالو
 . اهلمحت ىلع هنواعیو ةيقشلا ایندلا مايأ

 ديقلاو لغلاو رسألا ىف ہللا نذإي كارأو كيف حرفأو شيعأ فوس ~

legةأرما لايذأ ىف كتشوشل  ge۔انیدعت نع بوت  

 مھللا . . ةيرجت ىف انلخدتال مهللا .. ءالبلل ىعادالو .. تبت -

 . كبح الإ ىلع بتکتال

 ؟ سانلا بح عم هللا بح قانتي لهو -

 دویق البو ل الب نکلو سانلا بح ىلإ وعدي وه لپ -

 . تاوهشلا مارضو مارغلا راعسأل ةمحرلاو ةدولا بح ةيدوبع البو
 ؟ یرشب مارغ ىلإ ةجاح ا نع هللا بح كيتي نأ نكمي لهو -
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 لک نأ ىنعمو ههجو ىلإ رظنلا ینعم مهفآ نأ تعطتسا اذإ معن -

 نأو مهعم كالا وه نیکلافا قشع نأ ىنعمو . . ههجو الإ كلاه ء یش

 . ةیرحلاو قتعلاو صالخ ا هدحو هبح ىف

 ؟ ههجو لا رظنت فيكو —

 فو شارفلا حانج ىف رجفلا روت قو رویطلا حدص ىف هفشتسأ -

 ASL, ¿Yi ءارو رتتسلا لدعلا قو ةدرولا رطع قو عبصألا ةمصب

 مسلطو توملا ماهبإو ليللا رارستسا ىف هب رعشأو .. باذعلا ىف ةیفاخ ا
 ةرابع البو ةغل الب ىلقع ىف GE ىلا GRE ىف هب سحأو . . ردقلا

 ىلجتب ىذلا عئارلا حوضولا فو رطخلا ةعاس ینفعست ىلا ةنيكسلا قو
 اأو سنولاو ةبحصلاب ممحلا ساسحإلا dy . . ةمزألا ةظحل ىلع

 نأ نكمي ىتلا رارسألا فئاطل نم كلذ نم AST وه ایفو « ىدحو
 . لاقی الو بتكيال ام هبرو دبعلا نيب ثدحت

Stal -؟ لاقي نأ نكميال ءىش  

 . لاقي نأ نكميال قلطم وهام لك -

 ؟ هفرعن فيكو -

 تسيلو ةدياكم كتاذب كساسحإ .. هدباكن نكلو هفرعنال -
 كتاذ .. نيقيلا ةجرد ىف فراعملا عيمج نم ىلعأ ىهف كلذ عمو ةفرعم

 امك حضوتي نآ نكميال رمأ ىهف كلذ عمو .. كش هيلإ قريال رمآ
 تسيلو تادباکم اهلك ايلعلا قئاقح او . . فراعملا رئاس حضوتت

4۲ 



 . .اروضح .. هلاب ساسحإلا اذه نومسي ةفوصتلاو . فراعم
 ۔ ةرضحو

 PER WAR ۃرضح ا هذه ىلإ لصن نأ نكمي لهو -
 وه اندعاسي نأ الإ عيطتستال -
 ؟ ةرضلا هذه تلخد لهو -
 لثمو كلاح لثم ی اح ul ء فرشلا اذه نع سانلا دعبأ انآ -

 عم نوبلقتي نيذلا نيئاطخلا لاح لثمو مويلا هانفد sll موحرملا لاح
 . ةلواحم درج .. لواحأ یتکلو ..راهنلاو ليللا
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ERREا دلون نأ لبق دوجو انل ناك له  

 ادوجوم تنك ی یدوجو كردأو ىعأ تأدب ذنم ساسحإ ىنمزالي

 ىف كانه وأ انه تنك ly ء Ub أرط اًرمأ تسلو ةقيقح Gf اًمئاد

 has مناد ساسحإ وه اھت . . یردآ تسل ناكمالوأ ناكم

 رورم وه نآلا ىمامأ ثدحام لکو .. هردصمو هبنك ماعأ ال روضح اپ

 .. رضاحو ضال ةیلاتم ثادحأل عباتتم طيرش

 طیرشلا اذه نع جراخ قاعألا ىف ینکلو یمامآ رپ طيرش وهو

 بقارأ .. aly فرعتال ةقلطم ةينآو رمتسم روضح ةبتع ىلع فقاو

 یابشو یابصو یتلوفط بقارأو « دعب نع ىمامأ نمزلا فیراصت

 بابش .. یتاذ . tb ةخوخیش ىأ انأ ینکردت نأ نود یتخوخیقشو

vgsماد روضحو  . 
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 Gk لوقت ىلا نیدلا قئاقح YA ساسحالا اذه ديؤيو

 مث « ةيحزرب ةايح ىلإ لقت ,eh تومآ الف تومأو بقاعأو بساحأ
 .. ءاقش ىف دولخوأ معن ىف دولخ ىلإ مث ثعب ىلإ

  bbدلاخ نذإ ..

tlةلأسم تسل  Albتدجتسا  AMلب ولو تولاب یبتنتسو  

 عملت  ةتوقوم ةرهاظ درج لب ء ةقيقح تنكامل الئاز Ete اًرمأ تنك
 باسحو ثعب یف ةكح كانه حبصت الو « دوعت الف ىتخت مت

 .. كانه ةقيقحالو باقعلا مالعو . . باقعو
 لبق ةيدوجولا ةقباسلا هذه ىلإ ةفطاحخ ةراشإ ميركلا نآرقلا قو

 لفسأ هانددر مث . موقت نسحأ ىف ناسنإلا انقلخ Ay : دالیلا

 . (نونم ريغ رجأ مھلف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ . نيلقاس

[I 14 ott] 
 .. موقت نسحأ ىلع ىلوأ قلخ كانه ناک هنأ كلذ ینعمو
 امس ايندلا ىف اهفرعن ىتلا انتقل نوكت نأ نكميال GBH هذهو

 . توعو خیشیو فلتيو ضرِو بعتی ىذلا
 ءامسلا ىلإ اورظني eb < لوقیف ءامسلا ةقلخ لايك فصی ہللاو

 « جورف نم املامو اهانیزو اهانینب فيك مهقوف

[1-3 
 ىف هللا لعج دقف كلذ عمو فعض طاقن وأ تارغث اهب سیل ىأ
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 A¿ اذه یم هنإ لب ؛ یوفاو ةوهشلا لخدم یھ ةرغثو es انتقلخ

 اع E) ah ءاوحو pak سیلبإ لعفام اميف لاقو ةروعو ةأوس
 ۲۲۷ : فارعألا ] (امہتآوس اسپیریل امھسابل

 ةأوسو ةرغث موقت نسحأ یف ہللا هلعج ىذلا SHA فيكف
 ء ع ةلفاسلاو ةئطاولا ىأ ] ایندلا ةايحلاب انه انتايح یمس اذاملو « ةروعو
 دعب ایا اعيمج انددر يلا نيلفاس لفسأ ىه ۃایحلا كلت نوكت نأ الإ
 ىلا ةينيطلا ةلبجلا هذه ىف ہللا انطبهأ . . موقت نسحأ ىف ةلماكلا ةأشنلا
 . ةدباكملاو ةاناعلاو ءالتبالا ةايحح شیعنل ةأوسلاو جرفلا اهب

 ہرکنام اتلمحو بحن ام انمرحي < (دبك ىف ناسنالا bale دقل )
 . اتافص كلذب رهظتلو انلاحاو انربص نوكي فيك ىريل

 لمح اذإو ء بحي ام مرح اذإ هتقيقح ىلع ناسنالا رهظب اغإو
 ضرتعتالو رکشتو دمحم سفن كانهف سوفتلا لضافتت انهف ہرکیام
 سفن كاتهو . . جتحتو امير بتاعت سفن كانمو هللا ىلإ رمألا ضوفتو
 لجعتت سفن كانهو .. سانلا عمو هللا عم رجاشتتو نيدلاو ةللا بست
 .. اهنامرح یهتو We حلصتل ىدتعتو لتقتو قرستف

 هللا قلخ اذه لجأ ن نمو ء قئاقح ا رهظتو سوقنلا لضافت اذكهو

Lacىف لرملا اذه هللا  jadانقئاقح انل رهظتل نيلفاس  . 

 قحلا راهظإلو قحللو قلاب الإ ضرألاو تاومسلا ہللا قلخامو
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 . ( مهرسآ انددشو مهانقطخ Sy : لوقی ىرخأ at قو
 YA] : ناسنالا ]

 ءانبلا ماعد Au هبشأ añ + رسألا دش» فلسلا مهن دقلو

 انعضو هللا نأب هرهاظ ىلع ینعلا ذحأتال اذالو Jal ینکلو . وقتو

a 3ةيترع نم انلرتأ اذہو انقاثو دشو ةينيطلا ةلبجلا ہذح رسآ  

 ءانثتساال ماع طابها وهو نیلفاس لفسأ die ىلإ موقت نسحأ ىف قلخلا

Eh.دعب رجألا ىف ءانثتسا وه .. ةيآلا ىف نيحلاصلا ءانثتسا  

 . توملا

  Wyنونم ريغ رجأ مهلف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا ( .
 اوربص مهنأل نکلو نیلفاس Já ىلإ نعم نودرب اًضيأ نوح اصلاف

 dle نم جورخلاو توملا دعب مهلف ء تاریح ا ىلإ اوقباسو اوبستحاو

 دعب pasad نومرجملا امأ adi ىف عوطقم ريغ رجأ نيلفاس لفسأ

 یه ىرخأ نیلفاس لقسأب باقعلا « توملاب نیلفاس لفسأ نم جورخلا

 (men نيلفاس لفسأ 1 مف... ةرعالا ىف ىدبألا باذعلا

 d یواملا دوجولا اذهو ةقباسلا هذه ىرخأ تاراشإ ىرن اننإ 3

 ام نييبنلا قاثيم هللا ذحأ ذإو ) ماحرألا ىلإ لوزتلا لبق موقت نسحأ

 uy» مکعم ان قدصم لوسر مک ءاج مث Troy باتک نم مکتیتآ

 [۸۱ : نارمع لآ] ( هنرصتتلو

 ملعن نحنو نيعمتجم قاثيلا مهيلع ذحأو نييبنلا هللا عمج فيكو نيأ
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delنوکت نأ الإ دالیلاو توملاب نیدعابتم نیقرفتم ایندلا ىلإ اوءاج  
 Ea pl یوتسو رخآ ملاع ىف تثدح il كلت

 Cal ةعاس قئاقحلا فاشكلا موي نومرجملا لوقي اذل مث
 ىلإ لهف انيونذب انفرتعاف نيتنثا انتيبحأو نیتنثا انّمأ انبر ) ٠ باسحلاو
 [ ۷١ :رفاغ] ( لیبس نم جورخ

 . ةدحاو ةتيم الا ىرنالو ملعنال نحنو ناتتولا ناتاه تناك یتع

 ینسو .. نيتتومو نيتايح دوجو دكؤت ةماه ةقيثو مالكلا اذه نإ
 ہللاف لاح ىلإ لاح نم لقنلا نکلو ةاشاللاو مادعالا سيل تولا
 . ةتامإو اًئوم ةيشزربلا ةايحلا ىلإ ايندلا AA نم لقنلا ىمسي

 teh ةبآلا ىف ةروك دملا ىلوألا ةتامإلا مهفن نأ نكمي ىنعملا اذہیو
 ىف سوفتلا لازناو موقت نسحأ ىف لماكلا قلخلا نع ةتامإلا تناك
 لفسأ ىف اهنآوسو اهجورفب دباکتو شيعت ةينيطلا ةلبخلا رسأ ىف . .رسألا
 . نيلفاس

disلاح ىلإ . ءالبلا نم لاح ا اذه نم لقنلاب ةيناثلا ةتوملا  

 روصلا ف خقتلاب قحلا ءايحإالا نوكب مت . . روبقلا ىف ةيخزربلا ةايحلا
 ىف انتايحو موقت نسحأ ىف لوألا انتايح » Othe كلتف .. ثعبلاو
 ةصقان ةايح WY ةايح- روبقلا ىف ةيخزربلا LI بسحتالو « ةرخآلا
 ةلئازف ةينافو ةصقان ىرخألا یھف ايندلا انتايح كلذكو ةيحبش
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 NR]¿ : رفاغ ] ( عاتم ایندلا ةايحلا هذه اھنإ موقاي ..ةیعمو

 PI [ 52 : توبکنعلا ] ( ناويحلا یھ ةرخآلا رادلا نإو)

 . ةقحلا ةلماکلا ةايحلا

 یرن فوس ةديدم ةليوط تاونس اهنأ انيلإ لي ىتلا ایندلا انتایحو

 نوري موي مهنأك) راهن نم ةعاس نم AST نكت مل اهنآ ثعبلا نیح

 نیش یواستال ةايح نذإ ىهف (رابن نم ةعاس الإ اوثيلي مل نودعويام

 داليملا لبق موقت نسحأ ىف Whe : نيتلماك نيتايح مامأ نذإ نحنف
 . ثعبلا دعب ةرحالا انتايحو

 لبق هرهظ نم مدآ ةيرذ هللا هيف جرختسا ىذلا دهشملا كلذ مث

 .. كلقب تدهشو تفرتعاف هتيبوبر ىلع اهدهشأو اہٹیج لبقو اهداليم
 ۔ .؟ كلذ ناك فيكو نيأو یم

 Je peels مپیرذ مهروهظ نم مدآ یب نم كبر ذخأ ذاور
 نع اتك اتا ةمايقلا موي اولوقت نأ اندهش ىلب اولاق مكبرب تسلآ مهسا

 مهدعب نم ةيرذ انكو لبق نم انؤابآ كرشأ اإ اولوقت وأ . نيلفاغ اذه
 ۲ ۱۷۳ - ۱۷۷ : فارعألا ] ( نولطبملا لعف اب انكلبفأ

 لكلا وأ ةدرفنم .. سفن لك نيبو ہللا نيب راوحو مالک كلذف

 .. نیللعلا بر هيف لوقي . . ىردي دحأال .. اهلك ةيرذلا . . نيعمتجم

 انلضأ امنإ اولوقتال ىح .. هيبأ نم دلوي نأ لبق نبالاب تعج دق اذئأاه

 . مهلبق نم مكترضحأ دق من اه لب ۔ . مهدعب نم انللضف ءابآلا
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 «رضالا لبق لبقتسلاب نایتاو نمزلا موهفل بلق كلذو »
 ؟ داهشالا اذه ناك فیکو یتمو نيأ s ىردن الو

 مث . براي اندهش یلب . . تلاقو سوقنلا عيمج ترقأ دقو
 ةالملا هيلع ىنلا هيف لوقي ىذلا حيحصلاو تياثلا ىوبنلا ثیدحلا

Aقلخو قیاس دوجو نذإ اذهف « هتنيط ىف لدجت مدآو ابن  
 ىف ابتوددرپ I مہتیرظن نوفوصلا هنم مهف دقو vd ىلع قیاس
 ءايبنألا رخآ ءاج ناو مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم . . ةیدمح ا ةقيقحلا
 ىف یارولا قلا وه كلذو ةقیقح اب pel ge هنأ الإ ثعبلا ىف

 . موقت نسحأ
 نإ لب مالسلاو ةالصلا هيلع gil هب درفنی ل رمأ هنأ لوقلا مزايو

 لورتلا لبق لوألا ىئاروتلا leg هداليم ىلع ةقباس ةقيقح انم لکل

 . ماحرألا ىف قلخلاو نيطلا ىف
 لاؤسلاو . fal oe نأ لبق قئاقح انکو ةقباس انل تناك انلک

 لبقو موقت نسحأ ىف ىف انقلخ لبق انك اذامو ...Jh رک الا
 : لوقي هللا نإ  امودعم امدع انك لهو + ةيئاروت )ضوخش انتيوست

 انع هللا یننف [ ٩ : مرم ] ( ايش كت فو لبق نم كتقلخ دقو )
 يآ ىف قلا لبق ةیوطا هذه US دكؤيل هنإ لب ةي ob انع فني لو ةیثیشلا
 (نوكيف نك هل لوقن نأ هاندرآ اذإ ءیشل انلوق اغاور : یرخآ
 : لحتلا |



 ىلإ هجوتب هللا مالکف . نوکیق نك هل لوقت هاندرآ اذ قولخما اذهف

 قلخت نأ لبق ةنئاك ةيوه كلت .. نل ( هل لوقت ) . مدعلا ىف ةيوه

 لبق نیمودعم نكت مل انتإو مدعلا ىف ةيوه انل تناك هنأب ديكوت اذهو

 . ۲ ؟ كلذ ناك ن cals ؟ انك نيأ» موقت نسحأ قی اتتیوست

 رداغی الو ةرذ te بزعیال ىذلا طیحا ay ملعلا ف نولوقي

 . ةريبك الو ةریغص

 انقئاقحو انصوخشب هملع ةنیزخ ىف ةمولعم ةنونكم اًرارسأ انك

 : فرع نبا لاقي كلذ قو انعئايطو انرشو انريخو

 SM رارسألا هذه ىمسي وهو اًضراع سيلو ىلزأ صخشتلا نإ

 .. ةنياثلا SLE » اهیمسی .. دولا زونک یفو AM ملعلا ةنيزخ ىف

 لحدتي مل هللا نأ ىأ . . لعاج het تسيلو ةيلزأو ةمب دق انا لوقيو

 بطاخي هللا نإ ae نبا لوقي اذغو كلت وأ ةقيقحلا هذه ىلع اهل

 : الئاق ةمايقلا موي نیمرح ا

 . « منك اذکه نکلو مکیلع انکحام و

 مکتعضو امناو ارش مكيف Gel مل لزألا نم "Gual as اذكه ی

 ینوقلأسو فومتفرع ولو ملظب دحأ ىلع مكحأ مل مكبتارمو مکلزانم ىف

 ىدي مددرو قمحر مضفرو dg sil مکتکلو مکتیطعال لضفلا

 اوعمست ملق مکتیدانو ايندلا یق مکتیو ae JA متعطقو ةدودملا

 . اوبلت ملغ مکتدعاوو
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 . ءىش ىلع رهقالو ربجال ةيلوئسملاو AA ىهتنم كلتو
 رذنلا هيلإ تيقلأو ةمحرلاب ديلا هيلإ تدتما لکلاو ءادنلا یلت لكلا

 ءايبنألاو لسرلا هءاجو ةبيطلا رطاوخلاب هوعدت ةكئاللا هب تفحو
 . نوململاو نورك ذللو بتکلاو

 هراكملابو ءالبلاب هظاقيإ اتلواح هتلف نم Bay مل یالاو
 . بابسألا هعم اندفنتسا یتح بئاصملاو

 دعب لصف . . لوصق هل . . دتم دوجوو .. نذإ ةدتم ةايح كلت

 انإو لزألا ذنم dh روضحلا نع عطقنن مل . . قلخ دعب قلخو لصف
 . اًمودعم اًمدع tal ارمآ نكي مل . . لاح ىلإ لاح نم لاقتنا ق انللظ

 نود هنم رفتن وأ .. تامدقم نود Hol بح نأ امئاد ثدحي افشا
 ىف داليملا لبق قباس ءاقلو ةقباس ةفرعمل روعشلا اذه نوكيأ ؟ تامدقم
 تفراعت ىلا سوفنلا كلتل ةتهاب ىركذ ىهأ ؟ لوألا بيغلا كلذ
 مرکلا نآرقلا رركي tial e لزألا ذنم ترک انتو تباحتو ترفانتو
 ؟ امئاد

 CS تنأ اف ركذف ) ۱8۷ : ماعتألا ] ( نورک ذت مکلعلر

 الک) [ 19 : سی ] ( نيبم نآرقو رکذ الا وه نإ) [ ۷۱ : ةيشاغلا ]
 لهأ وه هللا ءاشي نأ الإ نورك ذیامو . هرکذ ءاش نف . ةركذت هنإ
 ةركذتلا نع pay per - ۵4 : رثدملا ] «ةرفنلا لهأو یوقتلا
 ( یرک ذلا هل Gly ناسنالا ركذتي 4٩ [ (e : رثدملا ] ( نیضزعم
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 [ ۳۵ : تاعزانلا ] ( یعس ام ناسنالا ركذتي موی ع ۷۳ : رجفلا ]

 یرکذ كلذ) ع4 : ىلعألا] ( یرکذلا تعفن نإ رکذف)

 ةركذتو ريكذتو ركذ نارقلا لکو [ ٠٠١ : دوه ] ( نيركاذلل

 5 . یرکذو

 ىلع اهداهشإو اهدالیم لبق مدا رهظ نم ةيرذلا راضحتسا دهشمو

 ىلا ةصقلا هذ یعقاو ىلمع ىرابجإ دیسجتو ريوصتو ريك ذت ةیبوبرلا
 .. الوصف ددعتت فوس

 el ہللا ؟ .. دلون نأ لبق ةايح اٹل تناك هنأ تايآلا كلت ىنمتأ

 ةئطاخ نوکت دق مهف ةلواع یه امنإ .. اریسفت ىعدأ الو .. هباتكب

 هعمجتسا اذإ راودلاو ةيشئلاو ةيهرلاو فو اب ناسنالا بيصي رمألاو

 , هتهذ یف هلک

 ىدس ناسنالا قلخامو وهليل ضرألاو تاومسلا هللا قلخ اف

 [۳۸ : ناخدلا ] ( نيبعال امهنيبامو ضرألاو تاومسلا انقلخامو )

 .[391 : نارمع لآ 4 ( كناحیس الطاب اذه تقلخام انہر)

 بصنتو تولا SL ىم یردنالو ‹ كانه ثبعالو داج رمألاو

 ثروي لمأتلا نامدإو . رارسألا كتبتو GUE فشکنتو نیزاولا

 . بلقلا ىف ةفجرلا

 لهو تایللا نطبت اذامو ؟ رئامضلا هيفخت اذامو ؟ انرئارس ىف اذام

 ؟ ٔیعافألا وأ PL انرودص ىف قختست
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 مايألا انیلع لوادو لاوحألا ىف انلقنو ایندلا ان قلخو هللا اتقلح اذهل
 .(ma . انسوفن نم موتکلاو نونکلاو روتسلا انگ فشکیل یایللاو

 : تلصف ] ( قلا هنأ مهل نیتی ىح مهسقنأ ىو قافآلا ىف انتایآ

.fer 

 هدالیم لبق ةقباس هل تناك هنأ روصتی نأ ضعبلا ىلع بعصیو
 da مهرشو pase نولضافتي عیغرلا لافطألا یرن نحنف كلذ عمو

 هيلع تبري نم مهمو یناودع هرش ىف ىدثلا ضعي نم مهف مهداليم
 . نانح ىف

 ةثيبلاف E ىلع لعف درک سیئو ءادتبا كلذ مهم لك لعفی
 لفط اذه نا لوقتف اذه كردت مألاو . . مألا یهو نیتلاح ا ىف ةدحاو

 ىلع لبقأو ةفلتخم ةيصخشب مهم لك ءاج دقل بيط لفط اذهو ريرش
 . ةقباس ةقيقح قافو ىلع فرصتي أدبو هرشو ont ايندلا

 ینلعجو باتکلا یناتآ ہللا دبع ینإ) دهلا ىوهو یسیع لقي ملأ
 تمدام ةاكزلاو ةالصلاب یناصوأو ٹنک Ll اکرابم ىنلعجو . ابن

 یتمو .. باتکلا oth ىتم .. لاؤسلاو [۳۱ -۳۰ : مرم (ایح
 دکب  دهلا ىف ملكتي وهو .. هاصوأ یمو ارم هلعج یمو این هلعج
 . دعب ىدتلا مقلي

 قلخلا نم ىوتسم ىف قبس رمأ نع رشابمو حيرص مالكلا اذه
yee 



 ,نمزلا ىلع لاعتلاب لوقنل ہللا سیلو رشبلا نم یسیع وهو ملکتلاو . قبس

 ہدودحمم یسیع وه ملکتلا ۔ لیقتسو رضاحو یضام نيب دودحلا وحو

 یضام وهف ضامي EW تلاق اذإف . . ناکلاو نامزلاب هديقتو ةيرشبلا
 هيف كشال

 بحي طیسبلاو رشابملا ینعلا نإف .. یناصوأ هللا نإ SA لاق اذإو

 : « ہدلوم لبق » . . یضالا ىف هاصوأ هللا نأ هنم مهفن نأ

 ىلع دري نأ بحي ىذلا ىنعملا ناف . . باتكلا هاتآ هللا نإ لاق اذإو
 ۱ . هدلوم لبق یضالا ىف باتکلا ہاتآ دق هللا نأ نهذلا

 BUN ىلع ىنجتنال نحنو .. یرعلا ظفللا لولدم وه كلذ

 بعل اهنأب ایندلا ۃایح ا نع مالکلاو اهتالولدم نم اهجرخن الو اهمولن الو
 نم لب اندنع نم سيل راهن نم ةعاس درج اهنأبو عاتم درج اهنأبو « وطو
 ةيسنلاب ES اهقلاخ دنع یواست ال ىهف ةايحلا هذه Gis هللا دنع

 ىلا یهو ةرخآلا ةايح یه قحب ةايحلاف ةرخآلا ىف اهامكو ةايحلا ةمظعل

 .. باسحو باسح فلأ اه ذخؤیو بسحت

 نم طقف ةمهم یهف ةيحرسم Bay مکحب هبشأ ایندلا هذه مکحو

 امنإو ةياهنلا ىف اه رابتعا ال نکلو مبتاردق رابتخاو نيلثمملا ءالتبا ثیح

 .روهمجلا ىلع dlp ضرعلل رابتعالا لک رابتعالا

 یذلا ناسنالا كلذ . . ةيلاخلا ہتقلخب ناسنالا نأ ضعیلا روصت امأ
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 بطاعلا هبيصتو خيشيو ضرعو بعتيو طخمتیو طوفیو لوبي
 موقت نسحأ ىه ةقلخلا هذه نأ هروصت .. بناج لك نم فلاتملاو

 نل ىأر اذهف .. موقت نسحأ ىلع قلخلاب ةدوصقملا ىه اهنأو .. نکم

 ةلاح روصتن ائيح ةغللا لولدم AN نحنو ..ريثكلا هيلع هقفاوب
 هللا عضوف ىويندلا قلخلا اذه ءاج مث .. تقيس GE نم لمكأ

 . هناعاو هتبالص نحتمل ناسنإلا اذه ىف ةوهشلاو ىوهلل الخدم .

 . ريسفتلا هوجو نمو هجو نم AST لمحت تابآ مامأ نحن ةياهنلا قو
 jes اهرس ىلع هدي عضو a ىعدي نأ فرط ىأ عیطتسیالو

 لكلا لواجیو لكلا aed امن هللا الإ هللا دارم ملعي الف .. . ابتم هللا دارم
 رکفلا لاعاو هللا دنع golly باوصلاو أطخلا لمتحت اهعیمج تالواحاو

 اقرت سیلو ةرورض نآرقلا ىف

 نيع وهف دیفم رم نع نع ملسلف لغشيال ةعااو ةقباسلا ىف ريكفتلاو

 . ىوقتلاو ةيشنخلا بلقلا ف ثروي وهو .. ةدئافلا نيعو رک ذلا

 ناسنالا نم ءاكبلا قحتسي ءیشالو . . قحو قدص رمألا نإ
 نأ نم رثكأ بلقلا هل قزمتي نأ قحتسي ءیشالو هتيطخ نم رثكأ

Ubeهنأ ملعي وهو  eeهل لضفأل هنإ « یدزی هنأ ملعب وهو ىدرتيو  

 ولو أطنلا بکتریالو بذعتتو is ةعطق لك ةعطق فلأ قزمتي نأ

 .. یطخ الأ . . !دحاو Ob الإ دوجسلا ةعاس هللا نم bub ال اتملع

۱۷ 



 ىلع ادبی ىذلا ملعلا وه كلذو ٭ ىوقتلا ةيادب وه ىذلا ملعلا وه كلذو
 . بعرلا ةفاح

 وهو !دجاس رخیف ةياغلاو یبتنلاو أدبلا ىف لقعلا ركفي افیح





 فلؤملل

zu rr 

“TEءارحصلا ىف ةرماغم  

 ( رفاسم ةياكح وأ ) ةتيدملا
 d اوفرتعا
 بح ةلكشم 00

 قاشع تافارتعا

 یرصع مھقل ةلواحم نآرقلا -

 نایالا ىلإ كشلا نم ىتلحر
 ةيعكلا ىلإ قيرطلا

al 
 ةاروتلا

 مكحي ناطیشلا
 هلا تيأر

 دسجلاو حورلا

 دحلملا ىقيدص عم راوح

 مالسإلاو ةيسكراملا -۸
 دمعت

 مظعألا رسلا +
 نافوطلا -۱

 ( ةياور ) .. نويغألا غ٣
 مدعلاو دوجولا -۳

 نآرقلا رارسأ نم ٤“

 ردص

 ةايحلا زغل
 مالحألا

 ةيبسنلاو نيتشنيأ

 ةايحلاو بحلا ق

 ليللا صن تايموي
 ليحتسملا

 ( ویرانیس ) .. نويفألا
 توبکنعلا

 توبأتلا نم جورخلا

 رفصلا تحت لجر
 ربكألا ردتكسإلا

 لازلزلا
 لظلاو ناسنالا

 اموغ

 انتيب ىف نكسي ناطيشلا
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 رخآلا Chui ىلإ اكيرمأ نم ٤- ةيسکرالا تضفر اذاك ۔٤
 ةعنقألا اوملخا ةداسلا اأ ۔٥ نایلقلا ةطقن 4
 ؟ وه ام ... مالشإلا 2۱ دورقلا رصع -۷
 ؟ نوتجلا رصع وه له -۷ & نئاک نآرفلا -۸

 dat دعلا ,Ly -۸ یمالسالا راسيلا ةبوذكأ ٩
 ةيئاهيلا ةقیقح - ۹ دامرلا تحت ران ۵٠~

 AU لاوسلا -۰ لاجدلا خیسلا -۱

orراسیلا طوقس ٦- ةءاربلاو مئالا دیشانآ  

OFیرفصلا منهج  

 ٭ ةلماکلا تافلقلا ةعومجم ٭

 ۱۹۷۲ ماع توریب ق تربص دوم یفطصم صصق

 ۹۹۷۲ ماع توریب ىف تردص دومح یقطصم تایاور
 ۹۹۷۲ ماع توریب ىف تردص دومحم یفطصم تایحرسم

 NAVY ماع توریب ىف تردص دومحم یقطصم تالحر

 9۹۷۰ ماعل ةلودلا ةزئاج ىلع « رفصلا تحت لجر » ڈیاور تزاح



 ۹۰/۸ عادیالا مقر

 ISBN 02567046-977 لودلا میرثا
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  abخا . م . ج ) فراعلا راد عياطمب . (





 ةعومجلا هذه

 NEU ميدقت ىلع تاد فراعلا راد صرحت

 یفطصم روتکدلاو .ءابدألاو نیرکفلا رایکل ةلماکلا

 یرثأف . .ملقلل اوصلخ نيذلا ءالزه نم دحاو دوم

 نم حتفت مل ةديدج ابا وبآ قّرطو . .ملعلاو رکفلا ةحاس
 ةيحرسلاو ةياورلاو ةصقلا نيب هجاتنا عونتف . .لبق
 لقحت ىلا تافلؤملا كلت بتاج ىلإ . .تالحرلا بدو
 تارظنلاب ةتراقلاو gall Sa ةرصاعملا تارظتلاب
 لدجلا نم اذیزم ريثت لازتال یتلاو . .ةثيدحلا ةيملعلا
 .ديفملا

 ىلإ دومحم ىقطصم روتكدلا ركف ريثأت دتما دقو
 ضعب تمجرت امك طيحملا ىلإ جيلخلا نم برعئا ءارقلا
 ءاطعلا ىلع هتردقب ةدهاش ةيبنجألا تاغللا ىلإ هلاعأ
 .عونتفا زیمتملا
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