
 ةفاقثلا عاطق ©

 راد نع رد صي
 مويلا رابخأ
 yt لك لوأ

 : ةزادإلا سلجم سيئر

 هدعسس مسبار سا

uu 



 ةيبرعلا رصم ةيروهمج
 ' مصم اهينج ٤۸ ىونسلا كارتشالا ةميق

 یوسجلا ديرسبلا
 ارالود ۲۰ ىبرعلا ديربلا داحتا لود
 ارالود ۲۰ ىقيرفالا ديريلا داصتا

 ارالود Yo اکیرسمآو بروآ
 ايلارتساو نابايلاو ةيبونجلا اكيرمأ
 هلداعيام وآایکسرسمآ ارالود 5

 روهش ةتس نع ةميقلا فصن لوبق نکمیو ©
 تاكارتسشالا ىلإ ةميقلا لنسسرت ©

 ةفاحصلا ش (1) *
 ( طوطخ ۵ ) ٩۷۸۲۷۰۰ : ت ةرهاقلا

 ۵۷۸۲۰۹۶۰: سكاف ©

 ۳۰۳۲۱ ۰ :یود سکلت ©
 VAY : ىلحم سكلت ©

 راتيد ١ ىمظعلا ةيريهامجلا
enh |مهرد ا١اليري سس  

 ةريث ۲١٠١١ نا بأ

 سلق 5 ند ر الا
 سلف ۷ قارس سلا

 رانید ١ تيوكلا

 تالاير ١٠١ةيدوعسلا
llشرق ۲۲۰۰ نادو  

Tpراتید  
 امیتتس ۱۷۰۰ رشاوس بلا

 س.ل ۷١ ايروو سس
 تتس 1٠١ ةسسسشيصلا
 رانيد ۱ نيرس سيلا
 لاير ۱ نامع ةنطلس
 hee وج جج

 لاير ٠١١ ةيهنميلا .ج

 ىتب At ايرجين لاموسملا
 كترف 7١ لاغثسلا
 مهرد ۱۰ تارا ملا

١١ peeلاير  
 كج ۱,۷۵ ارتا جتا

 كنرف 1 اسروسق
 كرام ١٠١اسسيئاما

adةريل ۲۰۰۰۱ لا  

 نیرولف هاد كوه

 ةرل Ye ناسستسگاپ
 Acer 2 ات سیاوش

llةمخارد ۱۰ ناسنو  
 نلش ۰ اتسسیسنلا

۱١ dy allنورك  

 نورك ١ةديوسلا

 ةيبور 87550: دنتهلأ
 تنس ۲۰۰ اکیرماادنگ

 وریزورک ٤٠١١ لس یزاربلا

 اتتبس ۲۵۰ نطنشاو كرويوين

 تنس 15٠١ سولسجنا سول
Led Felتنس ۰  



es 
 م



 © ميدبقلا بحلا ©

 باقملا حثاولو یهاوتلاو رماولا ةعومجم نا لع نیدلا نومهفی حالا
 رخآ مشق نيدلا امأ .. تست یا لالحلاو مارحلا دودحو

 ۱ .دعبآو لمشأو قمعأ
 مئادلا نينحلاو ايندلا ىلإ هب انتج یذلا ميدقلا بحلا وه هتقيقح هتقيقح ف نيدلا

 یخوزلا شلملاو هنن انكح يذلا لخالا نطولا ىلإ انيولق فاقه المو ىلا
 اقوش انحراوج نم ةحراج لك السي ىذلاو هنع انردص ىذلا عبنلا ىلإ

 ش . اهتاوهشيو اهلغاوشو ايندلا ىشاوغ هسمطت نینح یهو .. انينحو
 ثيعلاو ملظلاو حيقلا انطيحي ةظحل الإ نینحلا اذه ىلع قيفن الو

 هنم انسل انناو هنع ءایرغ اتنأ رعشنف : ملاعلا اذه ف بارطضالاو ىضوفلاو

 لصألا نطوسلا كلذ ىلإ وقهن اهتظحلو « قیرط یرباعو راوز درجم امنآو

 لک سمهتو ءامسلا ىلإ هیئاقلتو قوش ف انسوژر عفرضنو die Like یذلا
 .؟ تنأ نيأ .. هللا اي .. Gud ةحراج

 سكننف نارسخلا تاكرد ىلا ردحننو ملظلا ف طروتنو ءىطخن ةظحلو ٠
 كلذ.. نيدلا وه .CHE نولوئسم « نونادم اننآ كردتو مدن ف سوؤرلا

 ةيلوئسل اب سانسحالا كلذو .. لوهجم ضامل نيذحلا نم یقخلا طابرلا
 ةدحولا تاظحل ىف قيمعلا ساسحالا كلذو .. ايلع تاذ مامآ نونیدم اننأبو

 Oly ىفخ سنأ قو ةيبيغ ةيعم ىف نحن امناو اندحو Laud اننأب رجهلاو
 فوس اديدش انكرو انمهلت فوس ايلع اتاذو انلشتنت فوس ةيفخ ادي كانه

 هتقيقحو هلصأ ىف نيدلا وه كلذف .. انكرادستي فوس اميظعو انيمحي

 نيف تاداجعو ماکحأو لالخو مارحو هاونو رماوآ نم كلذ دعي یقبتامو

 ق بحلا ايل ا لاک
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 دانا نك نان حلا كلذ: تاغ ااو قا ار یف ملا مكلف

 eh نيد لعب نعم ةازتغ انوءاح نيذلا نويديلتملا ناو اوو
 للم نم ةلم ىأ ىلع ءایربالا نولتقي نيذلا برصلاوحاقس ناكالو .. نيد
 ولو .. نيملسم لبانقلا نورجفي نيذلا مويلا ويباهرإ ناك الو ىراصنلا
 بيبالجلا اورصقو یحللا اولاطأ ىلو رهدلا اوماص ولو اعيمج اولص
 . اًئيِش نيدلا نم اوفلب ام.. تايآلا اولترو فحاصملا اولمجو

 نم هغلبام مالسلاوةالصلا هيلع ( نادمعملا انحوي)ىيحي ىبنلا غلب لهو

 انانحو » : هبر هيف لاق یذلاو » هنم ضيفي ناك ىذلا نانحلا كلذب الإ ةوبن
 .. هتوبن ناکرآ تناك كلتف ( ميرم ١ ) « ايقت ناكو ةاكزو اندل نم
 نضتحي ناك ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع اتيبنو , ىوقتلاو ةاكزلاو نانحلا
 بح عضوم ناك دامجلا ىتح .. . هيحلو انبحي ليجاذه : لوقیو دحآ لبج

 رقوت یتح اشیش نیدلا نم غلبت نل : لوقی یبرع نبا اذهو . هریقوتو یبنلا
 هللا نحتما نيذلا كتلوآ » : نينمؤملا نع لوقی اضبر اذهو « قئالخلا عیمج
 ناحتمالا عوضوم امثاد ىه بولقلاق ( تارجحلا - ۲ ) « یوقتلل مهبولق
 رضبو ناویحو تابنو تاومسو نیضرآ نم عنصامو قلخ ام بحو dil بحو
 لهآ نيب هب قرفن یذلا سایقلا وهو .. ةقحلا تانایدلا لک رهوج وه
 مهعابتآ نوقرغي نيذلا ةاعدلا لکو ةبذكلاو نيذوعشملا ءايعدألاو .. نیدلا
 پحلا نع .. نیدلا حور نع مهب نودعتبیو رهاظل او روشقلاو لیصافتلا ف
 اهنع مهدعب ردقب ةبذکلا نم مه .. . قالخالا مراکمو یوقتلاو ةمحرلاو
 ةيفرح قو لدجلا ف مهقارغال الإ نییسیرفلا ىلع حیسلا ضارتعا ناک امو
 یسوم ةمقن تناکامواهحور ىلا تافتلا نود تاملکلا رهاظ قو صوصنلا
 عطنتلاو لدجلا ف مهقارغال ۰ . ةرقب اوحيذي نأب مهرمآ امنیح دوهيلا يلع

 .. ءارفص al ةشقرم مأ یه ةينب . ؟ اهنول امو نوکت ةرقب ىأ .. لاؤسلاو
 اذه . . انب ازهت كلعل وأ . . « ىهام انل نيبي كبر اتل عدأ ٠ .رکب مآ زوجع

 نم مهجرخآ تاملکلاو فورحلا ىلع رجحتلاو لیصاقتلا ىف قرغلاو لدجلا
 . موللاو عیرقتلا « هيلع اوقحتساو یسوم رظن ىف نيدلا
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 فارحنا ببسب نیدتلا حور نم Cod مولا نيدتلا ديدشلا فسأللو
 تايفالخلاو ليصافتلاو روشقلا ىف مهقارغإو ةاعدلا رثکآ.فارحناو ةوعدلا
 اممو ؛ لدجلاو فالتخالا:ىلا نيملسملا رذكأي ىقلأامم ةنيوناثلا وومألاو
 نيد لا مهیا اهو cect ةاوهلو بام الا eal ast ىلح
 سقم وداعا نم شكا ملا ولا طع انت[ یزاو ها نوا یا
 ةمحرلاو بحلا لئاضف ىلا .. لماشلا هعبن ىلإو مالسالا حور ىلا ةدوعلاب
 مدعو صوصنلا یناعم ربدتو موصخلا عم ردصلا ةعسو ىوقتلاو ةدوملاو
 . قادحألاب سيلو بلقلاب نارقلا ةءارقو اهفورح دنع فوقولا

 كلت ركل كامو beer ودك امك را ول نسل زاضلآ سيل مالسالاو
 ىواتفلا

 3B لاقف مالسالا نع هسلاس نم پاجآ مالستبلاو ةالصلا dale یبنلاو
 : ةغيلب ةليلق تاملک

 « مقتسا مث هللا الا هلا ال لق »

 مراکم ىلع ةماقتسالاو دیحوتلا وه بولطلا لک .. ةطاسيب اذکه

 ۱ .قالخألا

 هك امك: MUAY aS خانم SEL ال اهي هنود AN هه انار BS LAN اهنإ

 ف ةينو ريخلا ف ةبغرو بحو ةدوسم ىلع موي لك مانت له .. كسفن لأسا
 ىدم ىأ ىلا ملعتسو ..؟ صبرتو دسحو ةيهاركو لغ ىلع مآ حلاص لمع
 ا ۱ . مالسالا نيد ىلع تنآ

 یفخت مأ .. اسدسسم لس ون كبايث تايط ىف یفخت اذام

 و يح و يدك

 '.!؟ مدهتل مآ ىنبتل طظخت له
 بارخلا ىلا وعدت مآ مالكلا نم عفانلابو لوقلا نم بسيطلاب قطنت له

 .؟ نتفلاو رامدلاو
 تتغلا فرعیالو موسلظم نع عاضدلل ال انهض Jaa يحتل |

 .احالضا الإ
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 ةيعادلا كلذ اهيف فقی ىتلا ةناخلا فرعتو كسفن فرعت سيياقملا هذهب
 . مارجالا عم مأ نيدلا عم ..فقي نيأ ملعتو ..مالسالا ىلا كوعدي ىذلا

 . ىوتف وأ ةفسلف وأ هقف ىلا ةجاح ىف تسلو .:كليلد ةهادبلاو ةرطفلا نإ

 نايدألا عيمجل قاصلا رهوجلاو .. اهحورو ةيضقلا بلق .. بحلا هنإ

 . تالاسرلا لکو

 یهو ..ريغ ال ايندلا نوش ميظنتل ىهف ىهاونلاو رماوألاو عئارشلا امآ
 فوسو ..سانلا نيب بحلاو لدعلاو مالسلا ةعاشإ ..ماعلا راطإلل ةعبات
 كلملا نمل » .. ناطلس وأ مكح دحأل دوعيال امنیح .. ةرخآلا ف اهلمع فقوتي
 ش . « راهقلا دحاولا هلل مويلا

 كلم رمآ حبصا نآلا رمآلا نأل .. رماوألا لكو عئارشلا لك ةفيظو تهتنإ

 دعي ملو ..هشطب شطبلاو هلدع لدعلاو هفيرصت فيرصتلاو ةرشايم كولملا
 . ملظي ىأ ىغطي نأ ىف ةيرحلا دحال

 . اهنامزو اهفئاظوب دودحم نذأ عئارشلا لاجمو
 , LSمالسلا دبع نب زعلا ..ميظعلا یمالسالا هيقفلا لاق :

 ركتملا دايدزا ىلا ايدؤم ةعيرشلا قيبطت حبصأ اذإ ىوليلا عويش نامز ف
 . اهقيبطت مدع ملسملاب نسحي هنإف

 مهركس نأل , راتتلا ركسع ىلع رمخلا دح قيبطت مدعي یتقآ انه نمو
 امنیب .. ریخو ةدئاف كلذ قو سانلا نع مهرش فكت فوس مهتبوبیغو
 نم ديزم كلذ قو ررضلاو ىذألا ةدواعم ىلا مهي ىدؤت فوس مهتقافإ
 . رکتلا

 ىف حلاصملا ةماقإ یه عئارشلا ةمكح نأ ميظعلا هيقفلا كلذ مهف دقل
 دودحم اهلاجم نأو قلطم مكح اهل سيلو عقانملاب ةطبترم اهنأو ايندلا
 ۱ . اهنامزو اهفئاظوب

 ىلع عطقلا دح مالسلاو ةالصلا هيلع یبنلا قبطي مل هسفن ینعلا اذهیو
 . ةعاجملا ماع ف باطخلا نب رمع هقبطی مل امك برحلا تاوتس ف قراسلا

 نيذلا نییحطسلاو ةاعدلا نم نييئاغوغلل لاقي مالکلا اذه سفنو

 © قدنخ يف مالسنإلا ©
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 مهو .. دوسجوملا داسفلل اجالع دلجلاو مجرلاو ىديألا عطقب نوبلاطي
 ىحطسبلا مهفلا اذه ىلع مهقفاوي ال هسفن ىمالسالا هقفلا نأ نوملعي ال
 ىولبلا عويشو داسفلا عويش رصع مهفارتعاب رصعلاف .. ىئاغوغلاو

 دودحلا قييطت OY .. مئاقلا فرظلل امئالم رخآ اهقف بجوتسي ىلاتلابو
 نييالملا تاتم قرسي ىذلا ريبكلاو ريزولاف .. اركن رکنلا ديزي فوس ةيداعلا
 فوسو ةيديلقتلا ةيهقفلا مطقلا طورش هيلع قبطنت نل تالومعلا قيرط نع
 هدي عطقت فوس تاهينج ةسمخ قرسي ىذلا لاشنلا امنيب عطقلا نم ىفعي
 ةيوتلملا لئاسولاب اويهنيو اوقرسي نأب لكلل عيجشتو شحاف ملظ كلذ فو
 مومع ىلع ضح كلذ ىفو ..هفالخو فييزتو سالتخإو ةوشرو تالومع نم
 ۱ .ركنملا

 نم دي عطقتل روز دوهش ةعبرأ یرتشت نأ كنكمي ةمكحم ىأ باب ىلعو
ey oeنقولك لاعبو نم نو جوي نم عك اطل نس  (ast 

 !!؟..نيشترملاو
 ی يذلا تقولا ق polls ینازلا ةبقاعم ق لاقی ۳ نو

 رامقألا ربع وجلا نم طياهلا یجراخلا ینوس یزفلتلا ثبلاو تاعاذالا
 بابشلاق ..قسفلا ىلا اعفد بابشلاب مفدتو ینلعلا شحفلا ىلع ةيعانصلا
 عويش نم لاحلا هذه لثم ق دودحلا قالطاو ایناج سیلو هيلع ینجم
 ,, یهو مجرلل ةيهقفلا طورشلا ءافیتسا ةلاحتسا نع الضف...ملظ یولبلا
 ريغ انه ةبوقعلاف ..لاخدالا تایلمع اودهش مهنأب نوفلحی دوهش ةعبرآ
 اروزو لوقلا نم (LSS نولوقی نویئاشوغلا ةاعدلا ءالؤهو ..ةدراو
 . رینتسم ملسم هيقف ىأ هب لوقیال , قفالا قیض ارجحتم امهف نورشابیو

 نوذخأيو . .فورظلل هريدقتو هتنورمو مالسالا ةينالقع ءالؤه یسنیو

 عدبجم ق نآرقلا جور نولفغیو اهقایس نع ةعوطقم ةدحاو ةي نآرقلا نم
GLIةمحر هرخآو ةمحر هلوأ باتک یهو هصوصنو  . 

 : هتایآ pape ف ليجنالا لقي ملأ

 . اهعلقاف كنيع كترثعا نإو اهعطقآف كدي كترثعا نإ

 مل كلذ عمو .. ینزت ىتلا نيعلا ءقفو قرست ىتلا ديلا عطقب رمأ وهو
SANA 
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 تايآ ةعومجم لخاد ةيآلااوعضو امنإو .. اذهب ةنيحيسلا نم دحأ لقي

 حود یهو .. مهباتك ف عيشت ىتلا ةماعلا حورلاب اولاقو , ةروسو ليجنالا
 لثم ةيريؤمتلا تايوقعلاب اوسفتکاو .. ةرففل او وفعلاو ةمحرلاو ةيحلا
 . ةنارغلاو بیدأتلاو نچسلا

 اهنامن راطإ ىف عئارشلا ىلا رظنلا نوکی ةمحرلاو Gall نم موهفملا اذهب

 GIS هناحبس وهف .. هللا اهبجوآ یتلا ةمحرلا راطا فو اهفورظو اهناکمو
 هتاملک ربدتنل لقعلا انل قلخو انییذعتل سیلو ايندلا ف انداعسال عئارشلا انل
 البو ريدت الب ةيلآ ف ذفنت تالآ Like الو ةراجح انسوؤر لخاد مضی ملو

 . ریکفت
 ًادبو. .اهفورح ىلع ةمكاحلا یه نوكت نأ صوصنلا حورسپ دارأو

 . ءىش لك ميحرلا نمحرلا همساب
 حور وه بحلاو .. ةبحم هطسوآو دمح هرخآو ةمحر هلوأ انمالسإو

 ناكرأ دهنت اهنودب ىتلا ةينابرلا ةحفنلا وهو .. هتموميد رس وهو دوجولا

 دوعي ال كبلق ف بحلا نودبو ىنعملا مدعنيو همعنلا لوزتو اهعيمج عئارشلا
 تلطأ امهم ىنعم col ىنعم كنيدل الو ىنعم كلكاضقل الو ىتعم كدوجوسل"

 . ترمتعاو تججحو تمصو تلقوحو تلمسيو یحللا

ESSيفز لا يخبر  pre 

 هللا ءامسآ اهعیمج یهو ايلعلا لثملا بحو لامجلا بحو لدسعلا بحو
 تاومسلا ق نلعالا لكلا هل یذلا هدحو هناحپس نوف هتایمسمو یتسحلا
 . ضرالاو تاوامسلا عيدي وهو مکحلا لدعلا وهو Gall وهو .. ضرالاو
 اذهو هلامک ىلا دترپ قلخلا ف لامك لکو هلامج ىلا دتري نوکلا ف لامج لکو
 نأ ليقو دلون نأ لبق اتبر انبطاخ نأ ذنم هيلع انرطف ىذلا ميدقلا بحلا وه
 : اني افتاه اينذلا ىلا ءىجن

 . « مکیرب تسل »

 : میرکلا ههجو ىلا بحو قلعتب رظنن نحنو اعیمج انلقف
 .. « ادهش یلب »

 .. للملا لك ساساو دئاقعلا لک حورو نایدالا لك ةقيقح ىه بحلا اذهو

 ` "۰. ةتوئيدل ىنعم الو نيدل ىنعم ال هنودبو
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 عاديإ لکو pobe نق لك ءارو ةعفادلا ةقاطلا وه لييتلا قوشلا اذهو

 . ةلوطي لكو ءادق لکو داهشتسا لکو . مهلم ركف لکو » عيفر
 OSS ريخستو ةكئالملا دوجس تضتق ب ا ل د لا

 . اهايحن OG ةريدج اهباذعو اهتاقشم مغر اتتایح تلعج ىتلا یهو ..

 2202 بحلااذهنودبو
 ءانيأو لاخلا ءانبآو معلا ءانبأ ىقتليو نوفلتخملا دحتي رطخلا تاعاس ف

 لك دحوت ةجيشو مهادلا رطخلا فلؤيو ةريغصلا داقحألا بوذتو دج عباس
 ۰ ۱ . .بولقلا

 نویبوروآلا ءافلحلا هعنصي ام انيآر دقو مویلا اننأش اذهو

 لبانقلاو صاصرلاب نيرصاحملا نيمولظملا ةتسوبلا یملسمب نویکیرمالاو
 ةيعرشلا ءاقضإو ملظلا اذه سیرکتب الا مهتدجن نوکت الف توملاو عوجلاو
 امي بصتغملل میلستلاو بهن ام ىلع بهاتل | رارقإو راصحلا اذه ىلع
 ایاقبلا اهیف شيعت ةيدبأ تالقتعم ىلإ ضرآ نم یقبت ام لیوحت مث , بصتغا

 ةدحتملا ممالا دونچ نم تاننوعملا لوستت ةبوصغملا لكايهلاو ةيبوهتملا
 . صافقألا تاناويح لثم ىديألا تاتف نم لکأتو |

 نويبوروألا ةداسلا اهيلإ لصو ىتلا ةعيضولا تارارقلا ىه كلتو

 ش ١ . هذاقنا نكمي ام ناقنإل
 ىلع ةيادبلا ىف اوقفتا « ةيقيقحلا مهقطاوع نع سانلا ءالؤه حصفأ اریخآ

 .. مهسفنآ نع هب نوعفادی حالس ىأ مهیلع اورظحو ایاحضلا یدیآ فیتکت

 تاتفب مهیلا نوقلپ دبالا ىلإ تالقتعمو بویج ىف مهنجس اوررق اريخأو
 . اوعنص ام سئبو .. مهنوناق اذهو .. مهلدع اذهو ماعطلا

 ؟ نولعاف نحن اذامف

 ؟ اذام ىلعو .. ادويذو افاتحأو عقاوشو ةعيشو ةنسب فلتخن اتلز اما

 ىلع لسرت ىديألا ىلعو .: هلمشي وآ عوكلا ىلإ لصي ءوضولا ءام ىلع
 .. باجح مآ باقت ىلعو .. ردضلا ىلع مضت وأ ةالصلا ءانثآ نينئاجلا

 ةالصلاب رهجنو .. ناناذآ مأ ةالضلا ةماقإل دحاو ناذآو .. بابلج مآ ةيحلو
  هیقفلا نونو .. رظتنن ال مآ بئاغلا مامإلا رظتننو :. ىتم اهب تفاخنو ىتم

 ؟ راخدالا رتافد ىف وأ كنبلا ىف انلاومآ عضنو .. ىسايسلا مأ
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 اف مكب ىقلت نأ ديرت ىتلا ىديألا نورت الأ .. نوفلتخت ميف .. ةداس اي
أ ف ىودي هللا مالک نوعمست الأ .. بارتلا مكيلع ليهتو بج

 - مكتاذ

 - ( ءايبنألا 57 ) « نودبعاف مكبر انأو ةدحاو ةمأ مكتمأ هزه نإ »

 : هدیدهتو هديعو نوعمست الأ
 : ( دمحم (TA « مکلاتمآ اونوكي ال مث مکربغ اموق لدبت ي اولوتت ناو »

 بناج لک نم رماتلا انیلع قيطأو بارتقاب تولا نذآ دقو فالخلا میقو

 رون نم حضوأو طسبأ مهتید .. ةرطق لهأو دیحوت لهأ قلتخم خب قيكو

 : تاملک  مهیبت هزجوآ .. راهتلا

 . مقتسا مث هللا الإ هلإ ال لق

 ةماقتسالا طقف امتإو .. اياقت الو ةيحل الو ابابلج الو ةمامع رکتی مل

feی ىلعو قالخألا مراکم  ast date,ادعام لكو -.  gull’لهو 3 لل و ضف  

 مارح عانغلا لهو .؟ لالح al alsa ريوصتلا لهو#؟ لالح al مارح كوتبلا

 .؟ لالح مأ

 ةنيدملا همودق دنع مالسلاو ةالصلا هيلع یبنلل دالوألاو تانيلا ىنغ دقو

 نامز ىلع تاريماك كانه تتناك ولو .. اهدازتساف رعشلا ءاسنخلا هتدشنأو

 . روصلا تاثم ماركلا هتباحصلو هل اندجول یبنلا

 كانهو ۰ رودصلا هل حرشنت ىذلا نونفلا نم میقرلاو دیجلا كانهو

 . عئارشلا لبق سوفنلا هضقرتو قاوذألا هفاعت یذلا طباهلاو عیضولا

 . فورظو لاوحآ نامز لک ف دجتستو
 we تاريغتمو تاسيالم أرطتو

 . نسحلا نسح ىلعو حيبقلا حبق ىلع قاوذألا فلتخت ال مث

 لك ف نوککشیق سانلا ف ءوسلا راجت اهپ ىشمي ةديدج ةراجت یه امتإ

 نوتبیو فواخملا نوعیشیو تافالخلا نورشنيو ساوسولا نوثبيو ءىش

 ناسنإ لک نم نولعجیو ىرخأل ةودع :ةفئاط.لك نم نولعجيو داقحألا
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 : ةقيدرلا ةنهزألا ق وهدزتو فلختلا عم جورت ةراجت یهو

 .نامزالا ادرأ ف .دشالپ نحنو

Slyمهتعاضیب ةقصرألا ءوسلا راجت ًالميو دتشب نأ مدالذلا كشوب  

 امتيب .. تاناذجو مدارش ساتلا اوتتشيل قاقشلا ةسلابآ ىداتتيو ةدساقلا
 حیصآ نأ الإ كلمأ ال .. ةلفغ ق نحتو بتاج لك نم تاوادعلا انيلع قحزت
 اومضو .. جرسقلا اودسو .. هللا مكمحري اوصيقتساو .. اوهبتق نأ لكلاب

 ةرثك CRE PRO en Pree نوت اذه هو وا ساق فونت
 ةدحاو اتتلیقو « دحاو اتيبتو < دحاو وه امنإو ءا هيلع فلتخت ةهللإلا نم

Si,هر شب فدك الو  Sasثيبلا لكا نكي 0  
 ةنجلا لهآ بابش ديس وه ىلع اتديسو .. نوموعغصم مهتريسيو « نوقوغشم

 سيل انمالسإو .. انتعاضب تسيل ةيسبوقطلااو .. ةعيشو هنس اننیعآ ق وهو
 galas اوف silly هاش اهو اوتو امت اه یو قف lial عزا ديك

Lin gallاوناك ولو .. نيد الو مهل ةلم آل شوحو مه لب ىراصنب اوسيل  
 قحب یسیع مابیتاو .. مکمادعآ او well لوق یذلا مهلیجت| p pail یراصن
 عیمج قیرطو یسوس قیرط وضو .دحاو قيرط ىلع مه قحب دمحم عابتاو
 LMS sy gull مس نگو ةدحلاو asl ربذآ عيمجل دنا Le ,مایبتاتا
 .. مهروتسد تالوکوتوریلاو دوملتلا نم :اوذختاو مهءاوهآ اوعبتاو مهتاروت

 . ةيدوهي ةينویهص ةيبيلص لب ةينارصن ةيبيلص تسيل مویلا ةيييلصو
 . ادحاو افص !وکسامتو اوختو اوباحتو اوحصانتو اوقفتا :مکل لوقأو
 ناف... مهسقنأب ام :اوريغي یتنح مققب ام ريغي ال هنا لوقی انبر ناك اذإو

 ةيفئاطلاو ةيبصعلاو ةيناثألا هذه وه هریغن نأ انبر ديرب یذلا انسفنأب ام
 ىلع قالفنالاو ايندلا بحو یوهلا Bulges سفنلا ةدابعو یآرلا ةدابعو
 .اهمامآ دجاو ريشل الا یرت ال ءایمع ةيبغ ةقيض هیناصخش

 رزیللاو تاینوزتکلالاو ةرذلا ابيجو لو نكت ةزايح انبر اتم بلطي مل
٠ patelاذه يملا افت و  CHENنا يلا اولا  padانسفن ان ام .. 

 اهمادقآ ىلع تعكر فيكو ؟.برح نود اسسور تهتنا فيك اننيعأب انارأ دقو

 لخاد نم .. لخادلا نم تمزهنا فيكو ... ةصاصر اهيلع قلطت نأ نود

 | @ قدنخ ق مالسإلا ©



 © ميدقلا بحلا © .

 ريجفتل ىفكي ام ةينيجورديهلا ليانقلا نم اهرهظ ىلعو تراهناف اهسوفت
 . ىغطت امنيح ةقالمعلا ممألا ةياهن نوكت كلذكف .. تارم ةدع ةيضرألا ةركلا

 زونک فصن نسم رثكأ اهيف ةيمالسإ ةنلود ۶۷ ىلإ ءادنلا اذهب هجوتأو

 لوقأو « هموی تورم نضرتقتو هماعط لوستي اهبلغأو ةيضرألا ةزكلا
 الآ . . ةملك ىلع ع عمتجتال ةدراشلا لبإلاك متنأو بيجع مکرظنم : مهل

 : مكيلع یدانی وهو ةالصلا یداح نوعمست
 .قوفصلا اوعضو جرفلا اودسو « هللا مكمحري !ومیقتسا

eeتاكو نك ىذا تابوت  

 نوكسمم متناو مكل 5 ةالص الو ءهتاميحل رشب قم یه ملسملا ةالصف

  Saneضعپ یاعخب : .
  ale E eS Cleeنا

 اددي قرفتو طرقنا ىلا ليسلا ءاتغک نكلو ريثك متنأو اهتعصق .

 ؟ دیشر لجر مكيف سيلأ .. نافوطلا مكيلع ىتأي نأ لبق .. متعمتجا الهغ
 ٠ ق ةدحاو Laas ىلإ نييالملاب نوهجوتت ةالصلا ىف مكارأ .. مکل تبجع

 نم مكنمف .. قرطلا مكب ثقرفتو عمجلا طرفتا ةالصلا تضقنا اذإف .. ةكم

 ‹ فینج هتبعک نم مكنمو « سیراسپ هتبعك نم مكنمو , نطنشاو هتبعك
 مکنمو. یلودلا دقنلا قودنص هتبعک نم مکنمو , ليئارسإ هتبعک نم مکنمو
 . هسفن هتبعک نم مکنمو .. CIA لا هتبعک نم

  GU؟رخآلا يع برح مكنم لکو نورظتنت حاجن ٠
 نم هللاو بابلا ىلع توملاق ؟ مکمادقآ نم دعبأل زظنلا متلسرا اله

 نونب الو لام ینغی دوغي ال مث .. ةظحل مکرمع نم یقبت امو طيحم مكتارو
 . ندنلو جرويمسكولو كرويوين كونب ق تارالودلا نييالم الو هاج الو

 ىلع .. مكفاتكأ ىلع ىربكلا اهتلود ميقت نأ ةداساي ليتارسإ تررق دقل
LSIمکقرفتو مکتاوادع  ee 2 eeeل  

 . نوتنیلک اهلچز مكح نم
 ؟ نوهتنم متنآ له

pa 
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 ؟ ايسبور ىف ثدخي ىذلا اذهام
 .. ؟ ةجردلا هذهب طوقسلل اليا ىديدخلا ماظنلا اذه ناك له
 .. ةيعاضصلا رامقألا ةروطسا اوعنضو ...ءاسضفلا ىلإ نذإ اودعص فيك

 .. ماسلاو .. جیل او .. تاراقلا تارباع خيراوسصلاو « ريم » ةطحتملاو
 حالسو .. ءاملا تحت تاريجفتلاو .. ةيرذلا تالعافملاو .. Loy gill سوؤرلاو
 الود ايسور هنم معطت تناك ىذلا لاومألا ضئاقو .. بعرملا تاصاوغلا

 ىرخألا لويذلا فلتخمو الوجتاو قيبمزومو اوجاراكينو ابوك لثم ابوعشو
 ةييهرلا تارباخملا ةكبشو ةعبرألا ضرألا راطقأ ف سيساوجلا شويجو ..
 « خودت » ىف .. . سيرابو كرؤيوينو ندنل بلق نم ءالمعلا ديصتت تناك ىتلا

 ! ؟ لوقعلا ريكأ

 هتاقذاقو هتارئاطو هعفادمو رلته تابرضل دمص یذلا ماظنلا اذه

 داعو نيلرب بلق ف هعرصيل GUS شيجلا ىلع ضقناو ميحجلا ضاخو

 نم ايسور عقرنيو رامدلاو بارخلا ىنبيلو « ىلانويشانرتنإلا » ىنغي
 . ءامسلا نانعو موجنلاو بكاوكلاو ءاضفلا ىلا ضاقنالا

 زبخلا دجيال بعش نع ةقلمعلا هذه لك فشكتتو .. ةأجق yt gay فیک
 .. ةمامقلا ماوكأ ىف ةمقللا نع شتفت رشبلا نم ةهئات بارسأو

 !! برض البو برح الب ةأجف اذکه

 ىتلاو .. ىفخلا هفطلو هللا رس لمحت تناك ىتلا ةسمهلا كلت تناك اذام
 ...لاتق الب هلوط نم ةأجف طقسف ىروطسألا نايثبلا اذه ف تسمه

 OLS « اکیورتسریلا » ةراشب هبعش ىلإ لمح امنيح قوشت ايروج نإ
 . اهروطيو اهيوقيو ةيعويشلا حلصي هنآو المأو املح مهل مدقي هتأ نظي
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 ينط (NSS امامت ىضيقتلا ناك قیام نكلو .. قافرلا لوقي ناك اذكه
 تطقسو ةأجف هلك دبعملا مدهتآ دقف .. هسفن فوشت ايروجل ةأجافم

 . ءىش لك ماكرلا نقد مث .. هسأر ىلع ضاقنألا

 مهنع عفريو ةيرحلاب سانلا نذأ ف سمهیل لجرلا اذه هللا جردتسا دقل

 .. ةيبح ةملاكمو ةحتافمو ةحراصم ىلإ مهوعديو فوخلا ةلئاغ
 .. هلك ناينبلا فارطأب كسمت تناك ىتلا ةقصاللا ةداملا تباذ ةأجفو

 بعرلا یوس ةضيرعلا ةيروطاربمألا هذه فا رطآب كسمي نكي ملف

 وه بذكلا ناكو .. رهقلاو عمقلا یوس ناردجلا كسمي نكي ملو .. فوخلاو
 .. نيلمركلا بايق ىلع قصلملا ريبكلا : تيشناملا »

 الثاه انایتبو تاقصللا نم ةعلقو تاراعشلا نم اتیب ةيعويشلا تناك

 تناكو .. جابركلا ىرسأو فوخلا ديبع لكلا ناكو .. ةنيشتوكلا قرو نم
 .. نولملا شيخلا نم اروكيد ةمظعلا

 اعم ناموقتال ةيرحلاو ةيعويشلاف .. هتقيقح ىلع ةأجف حرسملا فشكناو
 .. اهيلع ىضقت لب ةيعويشلا ملصت ال ةيرحلاو ..

 ةيتيفوسلا ايسور مده دق هنأ كردأو اذه نآلا كردأ دق فوشتابروجو

 نم بارخلا ةادأو .. لوعملا ناك aly .. اهينبيو اهروطي هنأ نظ ثيح نم
Sumیردیال  .. 

 .. هتندس یدیأب يقل مدور هو هللا ردق ف ناكو

 هدارم ققحي ىذلا هناجیس هنا .. فيطللا :. همسا ينعم اذه نأ يسحاو

 .. اعئص' نونسحي مهنأ نونظي نيذلا هئادعأ ىديأبو ةبلج البو ءافخ ف
 ..نمؤأ ال : لاقف ...هللاه نمّوت له : اريخأ فوشتايروج اولأس دقو

 اذانمو .. منص اهم .رشکآ راودسلا نمزنلا هب منصیس ادام یردآ الو
 .. فشك امم رثكأ هل فشکیس

 طقس ام ىنعم ىأ ةضيق راهنملا ماظنلا اته ف تناك اذإ هنإ ىنيقي نكلو

 . ءیش JS حيصأو رخبتو بارت ةموكك اذكه

 ل اهیفو « ناتسناغفأ « ىدهاجم » ةفيحص دادعأامئاد لإ لصتو
 .. ايسؤر اومزه .نيذلا مه [ag امئاد

ree 
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 ترقی دقو ءادرجلا ناتسناغفآ لابج لع ارسلا ق تومي ناك مولظم ةوعدب
 : هتچرشح ف سمهي ناکو .. هءاشحا لبانقلا

 .. فیطللا همساب هللا باجآ دقو .. ملاظ لک ىلع یوقاپ .. ثوغلا .. ثوغلا
 ۱ .. بيجعلا ىخيراتلا دهشملا كلذ ناكو

Lalىفكت تارجفتمو لبانقو ةحلسأ اهرهظ ىلع لمحت یهو تومت  
 .. تأرم ةدع ةيضرألا ةركلا قسنل

 ىلع فطلب ضبقي امنیح .. ىفخلا هرسو .. فيطللا .. مسالا وه كلذف
 همالسبو هللا تاولص هللا لوسر قدصو .. امدع الإ هكرتي الو ملاظلا ةبقر

 : رفغتسیو ذيعتسي دجس امنيح .. هيلع
eeل  eeeل  

 ۲ ` . « كتم كب نوعأ ین

 رخآلاو لوألا وهو .. ناعتسي هنمو .. لا هللا وه كلذق

 .. ءىش لك ىف ةيهلالا ةكيشملا نوري نيذلا نيدحوملا ريسفت اذه

 تاباسح الإ اهركفب ىرت الو ةقيرطلا هذهب رظنتال ةيبرغلا ةيلقعلا نكلو
 ثداوحلا طيخب كسمت اهن ىربك ةلود لك نظتو ىوقلا نيزاومو عقاوسلا

 اهرهظ دنست یهو نامالاب اكيرمأ رعشتو ءاشت ثيح خيراتلا هجوت اهنآو .

 اهرامقأو ناکم لک ىف اهنويعو موجنلا برح ةناسرت لاو « نوجاتنبلا » ىلإ
 .. لمنلا بببد ىلع سسجتت ءاضفلا ىف

 yeast Es هللا ةملك ةييرغلا تاباسحلا ف دجوت الو

 . ملاظ عم فوقولا وأ ناودع. ةدئامنم 3

 ليانقلاب اهتحلسو یبرعلا نطولا ق.اهتعرزو ليئارسا تدناس دقلو
«dg gilتحارو  iadةمهت اهنع عبفرتل ةدحتلا ممألا ف توس ةئام  

 بونج ىلع اهلیانقب لیئارسا هيف یقلت یذلا تقولا ف اذه لعفت .. ةيرصنعلا

 طتاحلا ضرع برضتو نطنشاو ىف مالسلا ضورع لک ضفرتو نانبل
 هرس هايف لاكل جات نئاهرلا فطختو ةدحتملا ممآلا ت تارارقب

 ؟ ةءاربلا

nes 

 . © قدنخ ىف مالسإلا ©



 © هتزجحمو .. فيطللا .. مسالا ۰

 Shas تم اهلا راهور تغ ل تل حقل
 ...لوألا اهرارق ةدحتملا ممألا وحمتل ليئارسا كولس

Gp GS isle,نك ا  Gollهلو  
 .. تيوصتلا ف تيوكلاو نامعو نیرحبلاو برغملاو سنوتو رصم كرتشت
 ؟ ىلوأ قحلا سيلأ ؟ مالس ىآ « مالسلل بسانم خانم ريفوتل »

 ىلع » .. ايلاح یضرالا بكوكلا سأر ىلع یهو ىربك ةلود اکیرمآ نإ
 , سأرلاو نيعلا

E case ie aaa OY ols 
 . ثدحي اذام ىردنال ادغو , ةمقلا ىلع اهراوج ىلا ايسور تناك سمألابو
 اهنوشش ريدي الو اكيرمأ اهريدتال ايندلا نأ نيقيلا ملع ملعن انكلو

 .. مانت الو لفغتال ةيهلإ ةدارا نكلو ..سرجنوكلا
 :هاریشهب اس نفاع RRR pe ةيراتلا تادح) نم اار انفو
 .. فطللا فيطللا همساب هللا لأسن

Lbsنییمالسالا  

 مراکمب اهنو فرعی ةودق دي ىلع نوبحي امہ سانلل ىتأت ةوعد مالسالا
 وأ ىشابكي ساسنلا ىلا هلمخي ةبابد رهظ ىلع ىتأي ابالقنا سيلو قالخالا
 ىلا ئعست ةوعد نم ىضاملا ف نوملسملا ناوخألا لوحت امنيحو .. ديقع
 ىهتنا .. لبانقلاب مكحلا ىلإ ىعست ةيرس ةعامج ىلا ..ینسحلاب سانلا
 : .. مهرمأ

 ةرونملا ةئيدملا لخدو ةوعدك شيرق ف نيينثولل ءاج هثدبم ىف مالسالاو
 .. لابنلاو فويسلاب ارهق اهلخدي ملو یناغالا هليقتست اوعدم نيكرشملل

 اهيتأي .. لعفلاب مالسإ رايد یه اراید لخدی وهو مولا هلاب امف
 انك قناشلاو تانکاحماو مادهالاو فسعلاو فسخلاو رانلاو دیدجلانب
 قة كلا ةينؤلتمالا تام املا مقل مسروق انكو م نادوسلا ف تدح
 .. داليلا رثكأ

 ass نسال Get ily اكو ی (CA نوبل منا دا یا
 ..ةرظفلا ىلا سانلل ةناده ىه امنإو.. مهعتابط ريغ ىلع سانلل اهاركأ سيلو
 ..اهیلع dil مهرطف یتلا مهترطف ىلا

ae 

 و 5



 © هترجنمو .. فيطللا .. مسالا# ۰ ©

 .. جابركلاب ةبطاخم سيلو ىنسحلاب ةبطاخمو ابالقنا سيلو ةوعد وهو
 نذآسملا نم ىودي ناذالاو .. لعفلاب انرايد ف دوجوم مالسسالا نإ

 ..دجاسملا ىلإ افولا یعست سانلاو .. تارم سمخ موي لک « هللا الإ هلا ال »

 ةيعرشلا هتاونق نم سانلا ىلا ىعسي حالصإل امنإو بالقنا ىلا انب ةجاحالو
 جاربأ نم سيلو ةينالرب ربانم نم سانلا بطاخت اتاوصاو اسیعوط اباختنا
 ..عفادملاروهظ قوف نمو تابايدلا

 سيلو ..اعيفر ايملع اربنمو ةودق ةيعادلا ىف اوري نأ سانلا ديريو
 ىعسي ةيآ عضي وأ ةيآ الإ هنيد نم فرعيال ثدح باش نم ناسل ةقشقش
 ىلا باودلاك اصعلاپ همامأ سانلا قوسيل ؛ هاوه ىلع اهيناعم ىوليو اهب
 ..ديري ثيح

 ..همحرو ..داقنا و ..یوتسلا عيفر راوجو ..ةراضح مالسالا نإ

 سانلا ذقني نأ دري نمو ..مسهفونآ مغرو اهرک سانلل SLY ذاقنإلاو

 ىلع ارهق مهرهقي الو قناشلا داوعأ ىف مهقلعي الو نوجسلا ف مهعضيال
 ..نوديري الام ريغ

 مهوطعتالو .مالسالا ف سیل امب مالسالا ةنادإل ةصخر ملاعلل اوطعتال
 ..هتاياغ فرشأ نع بايشلا اوفرصيف اباهرإ داهجلا اومسیل ارذع

 ءىسأ اسم طرف نم ةوادعلا ینعت «ةيلوصألا» ةملك تحبصأ دقل

 مهل قلخ الو مهيف ةلاصأ ال ماوقآ ساتلا ىلا اهلمحام طرف نمو اهلامعتسا
 هب نومكحتي مكح بالطو ةساير بالطو ةطلس بالط مه امنإو ..قالخالو
 ..باقرلا ف

 هذه هيف دجوتال نمو ..الوأ قالخا مراكمو ةمحرو ةبحم مالسالا نإ
 اذهل قحو ..اهئاول تحت سانلا وعدي ىرخأ ةيار نع هل ثحبيلف لاصخلا

 رصعو فييزتلا رصعو تاراعشلا رصعو فنعلا رصع هيمسن نأ رصعلا
 ..سيلدتلا

 اوعفرو ..ةيمالسالا ةحبارملاب لاومالا فيظوت ..تاراسعش اوعفر نيذلا
 ةلاثح اوناكو ..ةبيرلا لهأ مهسفنأ مه اوناك ..ةبير الو ابر ال ..تاتفال

 ..صوصل

 MARA دور AAMAS رو زعبي رومتم »مي ررر وروبعت

 © قدنخ ىف مالسإلا ©
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 كهتنا .:مالسإلل اودع ناك مالسالا Lah عفر ىذلا نيسح مادنصو
 ..لاومألا بهنو تانصحملا بصتغاو ءايريألا لتقو ةنامألا ناخو راوجلا

 اضقانثم ىتاملعلا ىثعبلا هماظنو یومدلا همكحو یومذلا هيضام ناكو
 هفلخ ىشمو ..ءاهلبلا هقدص كلذ عمو ..مالسا وهام لكلو نيد وهام لكل

 ..ادئارو امامإ بولقلا ىضرم هذختاو . نوعودخملا |
 ..طقتلت ةصرف تسيلو ةعيرذ تسيل مالسالا ةيار ..يناوخأاي

ULىقت ميحر لك الإ اهلانيالو اهلمحيال ةنامأ مالسالا .. 
 اولمعأو ..اوفتهت نأ لبق مكرمأ اوربدتو ..اوقفصت نأ لبق اليوط اوركق :

 E .ىشب متنأف . EOS مكلوقع
 مئاوس متسلو ..هللا

 ه قدنخ ق مالسإلا ©: 85
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 0-0 ااا و رج انها و سن ریون

 اهیلع ىلوتسا هذه انايندف .. دجوت نأ بجول ةرخآ كانه نكت مل ول
 ءایتدالا اهیف Mey ةلتقلاو نوقفانلاو نوباذکلاو نوشترلاو نوشاشغلا
 نوشهآدلا دلقتو نولاجدسلا زافو نوحافسلا Sony ءاسخالا عقتراو
 اوذالو فو هکلاو قدانخلا اومزلق نوييطلا Lol » ةمسوألاو نيشاينلا

 ةرذقلا حاجنلا عراوش اولزتعاو ةبعصلا مهتمقل نع نوعقادي ناردجلاب
 . هاجلا قلازمو ةرهشلا لاحوآ اوبنجتو

 ىتلا اهسفن یه ناسنالا قوقحبو لدخلاب نآلا قدسشتت ىتلا ممقلاو
 قاروأ ىلع تعقو ىتلا اهسقن یهو <« ناسنالا قوقح ىلعو لدعلا ىلع تساد
 . ةلمجلاب نييولغملا قراحم یلعو ایاهضلا حباذم یلعو بوعشلا مادعإ

 لوقاف ؟ ةرخآ ىهازتفا ملظلا اذه بجوتسی اذالو : لئاق لوقپ دق
cakeشلطعلا نأل  Jaa ellناتو نانا وم نع  “oe El 

 . لداعلا دوجو ىلع انلخاد نم عطاقلا ليلدلا وهو

 یذلا رشؤملا عرز دق لدعلاو قحلاو ريخلا ىلا شطعلا انيف عرز نم نإ
 قطنم ةرثرث سيلو اندوجو بلق نم ناهرب هنأل ىعطق ناهرب ىهو هيلع لدي
 . اغراق ايفسلف الدج الو

 . ملاظ هيف تلقي نل موي كانه : لوقي .. انلخاد نم قحلا روت نإ ۰
 هيف تلفي نأ عيطتسي ال ىذلا مكحملا نوكلا اذه نيزاوم ماقأ ىذلا نإ

 .. هتكرح ىواست ةنحش ىلع لصحي نأ نود هرادم نع اجراخ نورتكلا
 لاثملا اذهب انير انل لوقي .. ةأبهلا نم ةرم نويلم فلآ رغصأ ميسج وهو

 ريغ ايندلا رهاظ لاق ولو .. هتيزاوم نم دحاو ملاظ تلفي نل هنإ : غيلبلا
 . نيزاوملا عيمج ححضت ةرخآ نم دبالف .. كلذ

 ااا اا ااا

 © قدنخ ق مالسسإلا ©
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 ىنعت « نينمؤمب تصرح ىلو سانلا رشكأ امو » .. هياتك ىف هللا لوق نإ

 لوقت ةيصخشلا مهتاقاطب تناك ناو ةرفكلا نم مه ملاعلا اذه ةيبلغأ نأ

 1 . رانلا ىلإ مهتییلغآ ناو .. كلذ ريغ

 نيلذألا عفرتس اهنا ىأ .. . ةعفار ةضفاخ اهنإ ةعاسلا نع لقي ملأ

 هاجلا لهآ نم نيربكتملاب ضقختسو لزانملا ىلعأ ىلا ايندلا لهأ نم نيلتبملاو

 . ربكألا عزقلا مويب اهامس اذهلو .. ةيواهلا ىلا

 عنصتو ريكفتلا لطعت لكلا ىلع رطيست ىتلا تاوهشلاو ءاوهألا نكلو

 . ءىش لك یه ايندلا هذه ناب ایتقو اعانتقأو ةلفغلا نم Lele اخانم
 :كانه دوعت الو توملا ةظحل ىتأت ىتح ةلقفلا ىف ارداس لكلا لظيو

 ١ ۱ . ةعجر
 : اهم ات تول[ alls ترق اهو
 PRI ارش لیفت esas یضالا .. مهوب نمزلا هبشآ امو

 امم عرسآ یه طیخلا اذه ربع انتکرحو .. نیمهولا نيب ضرتفم Lud درجم
 نم اتل يقبت هو اس eel مس نا رعنا تاوذس كبل امق:نوبصتن

abiلاقي ءىش یقبی الو توملا انئجافی مث .. اموهوم البقتسم رمعلا  . 

 وآ Lage پکتریل دي عفري نأ لبق لمأت ةفقول هسفن مكنش لک اعد اله
 ` وأ ةلمرأ ملظي وآ ميتي لام لکای یآ قرسي وآ سلتخي وآ ناسنا ىلع ىسقي

 .اكيرب لتقي وآ اروز دهشي .
 بنت كارم هشت E و كل وطفل نام ع رح دع

 ؟ هتظحل زواجتو هتحلصم یطختو
 . راغصلا لبق رابكلل اذهب هجوتأو
 نومکسی یذلا داسلا [J تاغللا لکب هاجرلا اذه ینع pacts نآ وجراو

 عقارلا هنأكو مهتم لک فرصتیو نییاللا رئاصم ىلع نوهیرتیو ملاعلا
 رکفیو ةظحل رخآلا وه فقوتي هلعل .. تیملا ییحلاو لذملا زعم او ضفاخلا
 نيع دعب ازثأ مبصیو فیرصتلا تایحالص هنم بمست نأ لبق ةهينه

 . بارثلا تحت ءىشل الكيهو
 نفلاو ملعلاو لاملاو ةرهشلاو هاجلاو ةوقلا نم هظح نأ مكدحأ نظی الو

 © قدنخ 9 مالسسإلا ©:
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 ىلعل كنإو » .. هل لاق هيبن حدتما امنيح هناحبس لاف .. هتمظع سايقم وه
 ميظع ءارث وأ ميظع نف وأ ميظع ملع ىلعل كنإو هل لقي .Al « ميظع قلخ
 هجو ىلع قلخلاب ةمظعلا نرق امنإو .. ةميظع ةرهش وآ ميظع هاج وآ
 . هدحو قلخلایو دیدحتلا

 كشن ال ءاملع نآلا یرن نحنف فيصوتلا اذه ىف ةقدلا غلبم نآلا ملعنو
 نویزاهتناو نوشترمو صوصل مهنا كلذ عم ملعنو ةيملعلا مهتاجرد ف
 . بصانم دابعو نوقفانمو

 لكيامو اتودام لاثمأ ةرهش مهعسوأو ارجآانرصع ىنانف ربكأو

 ىف نينانفلا رثكأ ناك كلذكو .. اقالخأ مهطحأو ةريس مهدسفأ مه نوسكاج
 : لالحنالاو قوسفلل ةغلاب ةلثمأ روصعلا لك

 .. ةعيضم اهلهأل نييالملا تناكو ةدسفم هبحاصل ناك امئاد ءارثلاو
 ا اطلست ةوقلاو ارورغ هاجلا ناكو

 . ةرخآلا باذع

 موی ديحولا مصاعلا وهو قلخلا نسح وه ةمظعلل ديحولا ربشؤملاامناو

 2 2 . هلمع نم الإ ايراع ناسنالا فقي مويو .. نونپ الو لام عفنيال
 . نيدلا لهأ مهو هل ةيشخلا لهأ مهو یوقتلا لهآ مه قلخلا لهآو |

 : هباتك ىف نيدلا ئوس اعبنمو الص GUSSU ري مل نوسجرب یرنهو
 ۱ + » قالخألا عينم نيدلا «

Petre شو ارت مک ی ee 

 ناقتاو دیحوتلاو ةدابعلا ىلا ةفاضالاب هللا ىلا لصوملا دیحولا مهطارص اهیف

ET EE coi emg ee 

 تاحلاصلا لمعو تارا ناقتاو تاعاطلا ) ۰

 قلختلا لوح اهلك رودت قارمو لزانمو تاماقمو لاوحأ ا
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 ةيهلإلا ةفرعملاب قققحتلا ىأ ققحتلا ىلإ ليبسلا وه قلختلا نإ نولوقيو
 ةورذ ف ةفراعلا تاذلا ىلع ةيئامسألا تالامكلا یلجتو .. قيقحتلا هجو ىلع
 . ىنملا ةياغو برقلا یهتنم مهدنع كلذو .. یندآ وأ نيسوق باق

 تناك یسوم حاولأو .. قالخألا ةرورض ىلع اهعيمج تقفتا نايدألاو

 .. ةيقلخ ابا شسو ليجنالا ىف رشعلا اياصولاو .. ةيقلخ اياصو اهمظعم

 . اهعيمج اهيلع نميهملا مكحملا لصفملا ىقلخلا جهنملا وه نارقلاو
 رظانملا تقستاو رئاعشلا تلمتکا ولو مالسسا ال قالخأ نودبو

 ىتلا برحلاو هيق شيعن یذسلا ةجطلبلاو ناودعلاو ملظلا رصع فو
 یرجت Gall ةيهاركلاو دقحلا تالمح ىف نيملسملا ةدابال پرغلا اهدوقی

 . اهاوب ارفکو ةيرصنعو ارابکتساو

 ءیشب نمؤت ال ةيدوهي ةيبيلص یرآ لب قالطالا ىلع ةيحيسم یرآ الو
 . نمت یاب اهسفنل ةدايسلا یوس

 رارقلا عنص دعاقم عیمج ىلا ةيدوهيلا ةيبيلصلا هذه تلغلغت دقو
 اهضعب نایدالاو سانجآلاو فتاوطلاو تاثفلا بلوتو دسفتو رماتت تحارو

 اهدوقو نونوکی فوس ب مهتكلو منهج ىلإ ضرألا نوديحي فوسو
 .. ةياهنلا ف

olsمهتیاغ ىلإ !ولصي نلو اديأ اورصتتي . 
 : مهتع انبر لوقیو

 « Galهيغلابب مهام ریکالا مهرودص 1

 ا د نلو اهل نؤططخي ىتلا ةدايسلا كلث اوغلبي مل مهنآ ىأ

rah ce0  

 . انتف اهنولعشیو

 211111111111 عشایر ]| | | 1[ 10--
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 رستلا نم ةنياهضلا ذختا:دقو نتفلا كلت نم ةزفتسم دهاشم نآلا ىرنو
 تارقلا نویلجی فويل .. ابناوعا نیییزوألا ءافلحلا نمو ابكر ىكيرمألا
 ۱ . دعاوقلا نم اهناینب ىلع نوتأیو اکیرمآ ىلع

 یهتنی نأ لبقو ةمداقلا ةليلقلا تاونسلا ىف اننيعأب كلذ یزن فوسو

 . نرقلا

 حرسلا نحن نوکنس لب حرسلا تاروصقم نم كلذ ىرسن نل انكلو
 : ويدل او وددقلا"ن وكتسو و هتک

 مويلا نيدهاجملا نیینیطسلفلا ىلإ ههجوي امنأكو هللا مالك عمسأ داكأو
 .« مكلامعأ مكرتي نلو مكعم هللاو نولعألا متنأو ملسلا ىلإ وعدتو اونهت الف »

 یذلاو مهباصآ ىذلا نهوسلا كلذ یه مهلك برعلا ةبيصم نأ كش الو
 : لئاق نم لج لوقي وهو ةيآلا ىف هللا هركذ

 ع BAL ك oN Sg es و اوت القز

  - TO) ۱دمحم (
 متناو قحلا لها متناو لطابلل اونعذت الو نهولا دللذل اوملستست ال ی

 نلو مکحم هللا نکلو ةدع شكأو ةوق رثكأ اوناک ناو نولفسألا مهو نولعألا
 . هلمع عیضی نلو مکنم دهاجي نم باوث عيضي

 الو ةلذ ىلع اوعقوت ال : نیینیطسلفلا انناوخال لوقآ یرخآ ةرمو
 . امالستسا نوديري مهنکلو امالس مکل نودیرپ ال مهق .. نبغ ىلع اومصبت

 . طئاحلا ىلإ نآلا مکروهظ اعیمج متنآو
 .. ةيلكلاب دوجولا ةرئاد نم مکجورخ ینعی فوس رخآ لزانت یاو
algتوتا كارخا ةددحلا الا منصف اقای  
 : ةنسوبلا ىملسم ىلإ مالسلا طيسو نيوأ درول هلاق ام رخآ نا

 عطقن فوس اناف اوقفاوت مل اذو .. مقاولا نمالا لبق الا مکمامآ سیل
 . ةدحتلا ممالا تاوق بحسن فوسو ةيئاذغلا تانوعل | مکنع

 نم ةيقابلا ةنفحلا ىلا مالسلا لسرو ةدحتملا ممألا همدقت ام لك اذهو
 . تاورکلا رانو برصلا ةقرطم نيب نیرصاحلا نيملسملا
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 برصلا ىلع طغضي نأ ف ركفيال ىدوهيلا مالسلا طيسو نيوأ درولو
 باقر ىلع طغضي نأ وه ةدجن نم هلعفي ام لك لب ...تاوركلا ىلع وآ
 زما اب خيلستلا pleas مل اذإ لادا و مه امر تولاب هددها یکتا
 . . مقاولا

 .. نهولا اذاملف .. تولا نم ةرارم رثكألا لذلا هنإ .. مهمالس وه اذهو
 19 لذاختلا اذه اذاملو

tassel ataنا  

 ةيآلا ىف ءاج ىذلا نفولا نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا اونلأس دقل
 » ىه : نيمألا قداصلا لاقف .. هللا لوسراي نهولا امو : هل اولاقو .. ةميركلا
 . « ثوملا ةهاركو ايندلا بح

 ةهاركو ايندلا بح وه . نيتملك ىف .٠ مويلا اهلك نيملسملا ةمأ لاح اذهو
 . تولا

 ةبصعلاو .. مزعلا ولوآ مهیف رهظی امنیح الا ةمألا كلت لاح لدبتی نلو

 اتيش ایندلا كلت ف یرت الو ..اهترخاباهایند عيبت یتلا .. ةوقلا ولوأ
 ۱ ٠ . اهلجأ نم ةلذملا یواسی

 WANG مالكلا لإ انیهتناو ةرخآلا نع مالكلاب انآدسب ءالوأ نحناهو
 ؟ نانثالا فلتخي لهو

 شیب نافع ف اكو i لكيت یخ يهب ةالج اف توجو انبحلا

 . ةرخآلا همسا یدبآ دولخو ءايندلا همسا عئاض نمز نيب ام
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 ديدج نيد ون اكيرمأ هدوقت برغلا لود نيب بوتكم ريغ قافتا كانه
 ةدوجوملا نايدالا لحم لحي .. ناسنالا قوقحو ةيطارقميدلا : همسا ىملاع
 الحم ملاعلا لعجتو ( نونظي اذكه ) ءادعأ مهلعجتو سانلا قرفت ىتلا

(GCS Sela 
ENفرخلاو هاضغتلاو ةؤادعلا ةزاكإم ةا نایدالاسار لعن  

 ةحشرملا نايدألا ةمئاق سأر ىلع وهو ةديدجلا ةيملعلا ةراضحلا ىلع

 1 . لاوزلل

 ةداقلا هيف لتاقتي یتلا ناتسناغفا یه جذامنلا هذهو .. یمالسالا مکحلاپ
 ف خيراوصلا نولداسبتیو دوعسم هاشو ینابرو رايتمكح نویمالسسالا
 وه مالسالا DL اوعفرو ةيعویشلا اومزهو مهمادقا ترقتسا نأ دعب لوباک
 . لتقلا وه مالسالا : اهمسا ةيومد ةيار ةقيقحلا ىف اهب اذاف .. لحلا

 ىتلا شازجلا ىف .ذاقتإلل ةيمالسالا ةهبجلا ..اضيأ جذامثلا هذه نمو
 تعقر ةيبلغألاب تزاف املف مكحلا ىلإ لصتل ةيطارقميدلا هجوملا تبكر
 . رفك ةيطارقميدلا نأ تنلعأو.. ةيطارقمیدلا دض تاراعش

 ىلع نوعضيف نوعراسي سانلا لتقیو لبانقلا رجفی ىباهرا لك مث
 مالسإل اجذومن هتم نولعجیو » ىلوضألا ىمالسالا» ةقاطي هردص.

 ینابرو .. مهتیبرت نمو مهتعانص نم نييباهرالا ءالؤه مظعمو . لبقتسملا
 ةلود مهنم ذحاو لك ءارو متسود ديشرلا دبعو دوعسم هاشو رايتمكحو
 مالسالا لظیلو .. العتشم ىومدلا عارصلا لظيل هعفدتو هحلستو هلومت
 یک ااو نمقلا نك en | و ردك ye (EGA و هیت نایاب سیره
 اريعس اهتداز تيخاملك هران ىف خفتتو هاعرت لاومآ هءارو ناتسناغفا ىف

 AAA ربوع ردمو بد دعنا را مي جوج ييجي مبيد ها سیا فرج دي
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 لظيلو .. اضعب اهضعب لكأي ةلعتشم اداقحأ ةيمالسالا ىوقلا لظتل
 . ماسال اب تنه نج لك ماما افاق فيلا ملال عدومتلا

 ناسنالا قوقحو ةيطارقميدلا هذه نع  لأسن نأ انقح نمو - لأسنو
 . ملاعلا تاتشأ عمجيو سانلا دحوي اليدب اهنم اولعجي نأ نوديري ىتلا

 ناملربلا قرحأ نيستلي نإ . LA اهنوديري ىتلا ةيطارقميدلا كلت ىهام
 تا لو ee تاز لدي ككل ندا تاوكلا نسجت
 بل اقا تاكا رس بلاطو ينا ولا ر ردفا نهار لا اعلا ترو هالا
 ف ساقلا نتف هقارماحتم قلطاو ةيفرتغلا ماكجألا نلعأو افن لكف نأ
 نيددحتللا قیطت ناك ادامو..14 یطاربقتیدلا برعلا لعف اذامف ع راوشنا
 اوللهو مهتاعبق عيمجلا عفر دقل .. اعيرمأو اسنرفو ارتلجنا ىف نييمسرلا
 ىلإ حیحصلا قیرطلا ىف ريسي لجرلا نإ : نوستنیلک لاسقو.. اوديأو
 نع.. نوثدحتي ةيطارقميدلا ىأ نع .. بیجعءیش ..! ةيطارقميدلا
 ايسور بيرخت فداص دقل , مهحلاصم نع مآ نوئدحتب ةيطارقميدلا
 قیرط ىف ريست ايسور مجن :اولاقو اوديأو اوقفصو اوللهق مهاوه
 لتقی امنیحو . ملاعلا دحوتس یتلا یهةیطارقمیدلا هذه لهو . ةيطارقمیدلا
 فلآ عفترپ رسألا ف دحاو نايط عضویو لاموصلا ىف داو یکیرمآ یدنچ
 .. ناسنالا قوقحب رکذیو ديعولاو دیدهتلاب خرصي اكيرمأ ف توص
 اهلا ضم نارونلا یر تاركاطلا Sus تانايدلاو:راوبلا كرحكتو
 ق ملسم فلا اتئام fis امنیحو . ناسیرعلا مثاچلا یلاموصلا بهشلا لع
 میمجلا مزلي ءیجال نویلم ۲ درشیو Sof فلأ نوتس بصتفتو ةنسوبلا
 یرجاسم راکنتساب رارق ردصي الو توص اکیرما نم جرخیالو < تمصلا
 قوقح یمحیل daly خوراص قلطتیالو ةرئاط علقتالو ناسنالا قوقحل
 نأ انقح نمو لأسنو !؟ نوشدحتپ ةيناسنا قوقح ىأ نع .. ناسنالا
 یتلاو اکیرما اهب رشبت یتلا ناسنالا قوقحو ةيطارقميدلا ىه هذهآ ..لأسن
 .ىتلا ةدوجولا نایدألا لحم لحتل نویناملعلا اه راتخیو برغلا انهحشرپ
 .. یهتنتال تاعارصل الحم ملاعلا لعجتو !؟ ءادعا مهلعجتو سانلا قرفت
 ةيوامسلا نایدالا ةمئاق نم هوحم بولطملاو .. مالسالا وه اعيط دوصقل او
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 ىوني ىذلا هدسحو وهو .. ءادعلا رمضي ىذلا هدحو وهف.. مالسالا وه

 روصعلا ىف شیتفتلا مکاحم نا ضعبلا لوق لثم ماهتا وهو ملاعلل بارخلا
 امناو انماهتا سیل وهو .. حيسملا اهيلا اعد ىتلا ةيحيسملا یه ىطسولا
 ملظلل احرسم .. مويلا ملاع وه اذهو ىركف طلخو ةين ءوسو ملاظ عینشت
 نانيدألاوحمل ةلواحمو .. قارؤالا طلخ ف قباستو ةيركفلا ىضوفلاو
 الو انید 'ةيطارقميدلا یلصت نسلو . اهنم صالخلل اهيف سيل امب اهماهتاو
 ىلع اهنولصفی هضافضف ابايث اهنم نولعجي مهنأل ةلم ناسنالا قوقح
 مالسالا نيد لظيسو . مهل قوری اهدايقناو ايسور بارخ نآل ةيطارقميدلا نيع یه نيستلي ةسيروتاتكيدف . مهحلاصم ىلع اهنوسيقيو مهاوه
 الو سنج ىلع اسنج ىباحيالو ىوهلا عبتيال هنال لحلا وه هللا هلزنآ ىذلا
 ةمحر دمحم ءاجو مالسالا ءاج دقف .. موق ىلع اموقالو نول ىلع انول
 نآلو . اهدحو ةيبرعلا ةريزجلا وأ طسوألا قرشلل ةمحر سيلو نيملاعلل
 قوقح ىمحيو لدعلاب رمأي هنالو قالخالاو لشلاو ميقلا یتعی مالسالا
 نودبو ميقلا نودبو .. قوقحلا هذه نويبوروالا فرعي نأ لبق نم ناسنالا
 ملصت نلو دوجو ناسنالا قوقحلالوةمئاقةيطارقميدلل موقت نل قالخالا
 وقي نيدلا نألو . نيدلل اليدب ةيعضولا مظنلا هذه نم ىأ
 ,و ليدب نيدلل نوكي نلف .. ةينلا قدصت نأ نود لمع قدصیالو
 مهو بيس مهدنع ىهف نييداملا دنع اهل ناكمال تاینلا نال .. هلحم لحي نأ
 دولخلا اناطعا مالشالاو . رها BUY نولمعيالو رهاظلاب الا نوأسب عيال
 الوكاكوكلا ئوس مه انودعو اذامف . ةيدبالا ةنجلاب اندعوو ةرخآلا اناطعاو
 رمع مث ةلحنملا عتملارئاسو نوسكاجو انودامو زنیچلاو رجروبماهلاو
 برانلو ائيف هللا ةخفن ئه ىنفتال حور انلو .. بارتلاو توملاب ىهتني ريصق
 ةيتقولا منافل او رورغلا ىوس اهعابتآ ةيناملعلا مهبازحأ دعت اذامف توميال
 ةينافلا ظوظحلاو لئازلا لاملا ىوس مهدنع اذامو ةفئازلا ةرطيسلا مالحاو
 ةيطارقميدلا هذهل مهعم فتهن نحنو ةحيحصلا ةيطارقميدلاب ابحرمو ..
 ميقتست ةعرش درجم ىه امناو اننیدل اليدب حلصت نل اهنكلو اهيلا ىعسنو
 ماقأ ىتلا هتدمعأ ضعب ىهو انمالسا هب رمأيام ضعي ىهو انايند اهب
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 ايندلا تانسح LY عمجي مالسإلاو . عمتجملا حالصو ضرألا رامع اهيلع
 لماكلا عابشالاو دسجلاو حورلل نزاوتملا ءاذغلا وهو .. ةرخآلا تانسحو
 لک لظتسو . ءامسلا ةيئارونو ضرالا بارت نيب عماجلا ناسنالا بيكرتل
 تایروتاتکیدو تایطارقمیدو تایلامسآرو تایکارتشا نم ةيعضولا مظنلا
 شیعتل قالخأ عرزو ميق ع رزو ريمض عرز ىلإ ةجاح ف ةصقان تانایک
 مومس ةرتلفو مد ليسغ یلا.ةتجاسح ف یوسلکلا لشفلا ضیرمک لظتسو

 ةيداملا هتاجاحو همسچ الا ناسنالا ف یرتال اهنال ؛ رمتستل ةرركتم ةيرود
 هيف تخفن یتلا ةيهلالا تاذلاب فرتعت الو هحور رصبتالو .. ریاعلا هدوجوو

 . یلاسک نوسیعجر نوفلختم نیملسلا رثكا نأ مهعم فرتعنو . حورلا كلت
 مسالا الا مالسسالا نم اهل ظحال ةفلختملا ةرشکلا كلت نإ لوقن انكلو
 ةجحلا بحاصوه مالسالا نکلو مالسالا ىلع ةجح تسيل اهنآو ..ةقاطبلاو
 ..بیطلا نم ثیبخلا زيميل ايندلاب نیملسلا نحتما هللا نا لوقنو .. اهیلع
 نع لاقو . نونمیال سا نلارثکآ نأو ,نوسهقفیال سانلا رشکا نإ لاقو
 مدقتام لكل ا! رمتسم ايدحت مالسالا لظيسو «مه ام ليلقو wt نيٽمڙملا

 ىوتحت الو ةيطارقميدلا ىلع یوستحی مالسسالاو . لئادب نم لوقعلا
 ىلعو ناسنالا قوقح نم اولاقام لك ىلع ىوتحي امك هيلع ةيطارقميدلا
 ىتلا یویحلا عونتلا ىلعو Tall ىلع ظافحلا ةروش نا لب .. اولاقامم رثكأ
 ضرألا نال .. مالسالا لوصأ نم لصصأ یه نآلا مهوفقثم اهب لوقي
 اهتيمنت نعو اهيلع ظافحلا نعو اهنع لوئسم وهو ملسملا ثاريم اهيلعامو
 رامعتسالا بورسح .. ىرخآلا فارصطألا نم ىتأي ناك امثاد ناودعلا ناو نیل اسم اوناك نيملسملا نا لوقي خيراتلاو هثاريم نع هتيلوكسم لثم
 مه ةيعويشلا نتفلاو قاقثلا ىزغلاو اهونلعأ نيذلا مه ..ةيبيلصلا بورحلاو
 اهءارو مه اايلاح ايروأ 3 نيملسملل ىرجت ىتلا ةدابإلاو .اهوجور نیذلا

 . اهوربدم مهو
 نيمي نع صاصرلا نوقلتی نوملسلا لازامو ..یکحی خیراتلا لازامو

 7 ی . لامش نعو
 ةيطسوأ قرشلا قوسلا نع ۱
 ليئارسا ىلع حاتفنالاو ةيطسوأ قرشلا قوسلا نإ نولوقي نوتافتلا
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 دقع نودب ةحاتملا ةصرفلا كلت عم لماعتنو ريكفت الب انعرذآ حتفن نا انيلع
 نهذب رکفنو انرهظ ءارو نيدلا سواسوو ةسايسلا فواخم عدنو
 رخآ لاشرانم عورشم اذهف . .یعوضوم یملع بولسأيو دیاحم یداصتقا

 .ةليلق تاونس ق ايناملا تضهن امك ضهنن فوسو قیرطلا ف
 :نولوقی ةئفاكتم ريغ فورظ ىف لیئارسا عم سفانتلا .نعو
 ركذن نآ یفکیو عرف لك ف غباون ءاملع اندنعف ءاملع لیئارسا ف ناك اذإ

 ىذلا بوقعي ىدجم روتكدلاو اكيرمأ ىف لبون ةزئاجل حشرملا ليوز دمحأ
 قو ابروا فو ادنك ف مهريغو مهريغو .. ارتلجنا ف «ريس» بقل ىلع لصح
 . ناکم لك

 اوشاعو ًارتلجناو اکیرما ىلإ اورجاه امنيح اوفبنو اورهظ .اوغبن نيأو
e 

 ىملعلا GLAM نكلو حيحص اذه تايرقيعلاو بهاوملاب Gale رصم نإ
 ىموكحلا ناطرسلاو ةيطار قوریلاو فلختمو ءىيس poe ف ىعامتجالاو
 دصرت لاومألا نم مک ..مهبهاوم لبكتو Gall سافنآ ىلع مثجت ةيللشلاو
 اکیرما ف ئه امئيب ..ركذتال غلابم ..ثاحبألل یربکلا تاکرشلاو تاعماجلل
 ا Maa ام هموم یا نقل كارا ف ل راو ااو

TT Eنيكس نم ضرالا نع لطكت# ةیماطقلا دنصرسم  
 نودب نوضفنيو نوعمتجي اولازامو هتآرم حالصال ةهفات غلابم ىلع
 تمدهنا اندنع ضراعملا ضرأ ىف ةيوامسلا ةبقلاو . .ةجيتن نودبو . .مسح

 .اهدیدجتو اهثانبل دي كرحتت مل اهیفام ىلع

 ف فقوتت نأ ثبلتال ةيئافحلس ةئيطب ةكرح ف یرجی ءىش لکو

 Agi رخآال تاقوعمو تاقانتخا
 نموا خفن قارست مدلك تلاوات تنش[ فر لا هال سو وتو

 كلذ عمو ..ةيطارقوريبلا ىلع ءاضقلا نم ةرم فلا لهسأ رصم ف ایسراهلبلا .
 ق ةيقيقح ةثراك كانهو Ts فالآ ةسمخ ذنم ةدوجوم ايسراهلبلا تلازام
 ماحدزاو سدكتو ,ol Gail لماعلا ق ةيقاديو عهانلا ق فلختو میلعتلآ
 . ةدئاف یآ لیصحت نم عنمي تاجردل او لوصفلا ىف
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 .ةدوجوم ريغ نوكت داكت ثحبلاو ملعلل ةيساسالا ةينيلا نإ
 ىأ ف لخدنل ملعلل ةيساسألا ةينبلا حالضا ىلإ الوأ ةجاح ىف نحنو

pala 
 رالود نويلم Leb MS انقفنا دقو . نفك هر وکلا كوك هک سالار

 ..ةبذاكلا ةيوركلا ةعمسلا يوس دئاع نودب ةيقيرفإلا ةيبملوالا ةرودلا ىلع

 داعي نأ بجي تاسيولوألاو ريغتي نأ بجي اندلب ف یسایسلا ريكفتلا نإ

 . اهیف رظنلا
 اذه لخدن نأ اندرأ اذإ یملعلا ثحبلاو میلعتلا لبق Lay لوآ دجوتالو

 . لیئارسا لوقآ الو ةروفافنس قباسن نآو رصعلا
 ةبعللا تاودأ كلتمن نأ اتيلع نكلو ةيطسوأ قرشلا قوسلا دض تسلو

 هذهب اهتحلصم دیرت لیئارناف, نطلا نسح ق طرفن الو اهلخدت نأ لبق
 ةقلامع مه ینانبللاو یروسسلاو ینیطسلفلاو ..انتحلصم لبق قوسلا
 توربب تناکو باتکلا قوس ىف نانبل انتمزه دقو قوسلا ناتیحو ةراجتلا

 ..ةيلهالا برحلا ةرمغ ف یهو یتح یبرعلا باتکلا ةمصاعو رشنلا ةمصاع
 امم عرسأب ملاعلا ف رشتنیل رثکآ ةلوهس ىف كرحتپ ناك نانبل ف باتکلاو

 مهعمو ءالؤهو ..خیراوصلا اهرطمت ناتبلو یتح poe ىف باتکلا كرحتی
 . ةيطسوأ قرشلا قوسلا ف مهسفانتس نيذلا ددجلا نوسفانلا مه ليئارسأ

 رگب تاورث كانهف نادوسلا ىلا ابونجو انیبیل ىلا ابرغ هجتنال اذال
 ,  .دودح الب قاوسأو رامثتسالل صرفو ةيكلف تاحاسمو ةينغ تاباغو

 ایسامولبد كرحتنال اذا ..اهحرینال ةيكيرمالا ةباوبلا ىلع فقن اذاملو
 ءاربخلا تارایزو تاونس phe نم كانه طبارت لیئارسا ن)..نیصلا وحن
 فحصلا تثدحت دقو ..عطقنتال ةيليئارسالا تاكرشلا باحصاو ءارزولاو
 ةوشرك نيصلا ىلا لیئارسا اهبرست یتلا ةروطتملا ايجولونكتلا نع اريخا
 ۱ . تاونس phe نم رثكأ ذنم ةقادص نوبرعو ةبحم

 هباب ىلع تطبارف لبقلا قورشلا مجن یه نيصلا نأ لیئارسا تکردآ دقل
 . اهحربنال ةيكيرمالا ةبتعلا ىلع نحن انفقو امنیب ..هباحر ىف تفقوو

 نآ انتاهجوتو. .ءیش لک ف رظن ةداعا ىلإ ةجاح ىف ةيرصملا ةسايسلا نإ
 .ريغتت نأ اهل
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 تک هه

 ةتسوبلا یملسم ةاسأم

 یو ر ی ءارجو و و یو lg a یو یک سی
 ناکم لک ىف لویسلاو ريصاعألاو لزالزسلا رابخآو ناتسکاب ىف فیرش زاونو
 . دیدج نم پیهرلا یمادلا اهسآرب لطت تداع مث

 یرسآ نودیقی مهتآ فیکو تاورکلا اک یتلا تاعاظفلا تع اذاكر

 نوألمي مهتأ فیکو مهناودعل ةيقاو اعورد اونوکیل ةفحازلا مهشویج

 ,BLA اوناک نآ دعب لالذالاو ةناهالا ف اناعمإ لا فطالاو ءاسنلا ol جعل

 و نا | نم ليحل cally تومن :ةروهشل ا هتلوقو . ذيقنتلا نمضت ىتلا

 .لطب ةلوق یهو ..نيعكار

 و .اولعفی نأ مهتم دیرب ناك اذامف . ةا تنم .میسقتلل

 ۱ ۱۲ عهيلع عا

 سيلف هتيب لخدو هللا ليبس ىف لتاقن اوموق : هيديرمل لاق مث ةعامج ةالصلل
 رودي لعجو لبنلاب هومرو ةراجحلاب مهامرق ىدعلا ىلع لمحو هخيش ةقرخ
 رجفتو ءامسلا وحن هب ىمرو هعزنف هردص ف مهس هباصأ یتح صقریو

e 

 ت کا والا دار لامجلا هن ا

 قرن ا د لا فرا ل ر اة ىلا نوصل ها وا
 ۱ .پاتکلا نع ثحبی نأ هيلع دیزلا فرعی نأ ديري نلو ..یمالسالا
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 .مهئامد نم راهنأ

 ..ايندلا دهشيو اندهشیلو
 دهشيلو :.اهقلخ نملو ناتلا قلخ اذأملو ..اهقلخ نملو ةنجلا قلخ اذا

 رداقلا ىدحو اناو یثابحآ ءالؤه نأ اوبتكا :مهل لوقيلو هتابحأ ىلع هتكئالم

 نمو نوضغبملا یئادعآ ءالؤه نأو ىتنج تقلخ مهلجأ نمو مهتبوشم ىلع
 .یران تقلخ مهلجآ

 ..لوالا اهودع هنم لعجتو مالسالا ئشخت اکیزماو ابوروآ تناك اذاو

 یتلا ةيلوطبلا لثلا هذه نمو .. نامیالا اذه نم ابعر قجترت اهنالف
 2 IS) دف يت اهن یار وا افت لما فرع وقت
 ضيضحلا ىف نوملسملاف ..ايناودعءاعقاو ىشختالو ..ةنماكلا ةيمالسالا
 .ةضوعب ديدهت نوكلميالو

 ةنسوبلا ق ةوخالا ةدجت نع ةسعاقتملا ةيمالسالا تاموكحلل لوقأو

 ةديمالبسالا لودلا Lal قو مالتی لالا الإ مهشم وین مل نيذلا
 تارالودسلا نم انويلم نيتسو نیتئام الإ شتفوجیب تزع بلطي مل ريخألا
 یرث هينبي ندنل ف رصق رخآو ةيبرعلا فرتلا روصق نم ريغص رصق نمث)
 *تفوجيب تزع رفظي مل اذه عمو ..(تارالودلا نم تارايلم ۷ ةفلكتب ىبرع
 .تارالودلا نم انويلم نيسمخ نم رثكأب ىبرعلا مركلا نم

 نيدماصلا لاطبالا ىلع لدست نأ راتسلا كشوتو :.رودت نمزلا ةلجعو
 :برعلا ماكحلل لوقأو ناديملا ف

 .ىسنيال هلإ مامأ مكنإق ميظع موي لاوهآ نم مكسفنأ اودجنتل اوعفدا

 ۱ .مدنلا الإ مکل یقبیال مث راتسلا لدست نأ لبق اوعفدا

 لک ىلا برقآ تول او مهب اوقحلت نأ لبق تولا قدنخ ىف مکناوخآ اودجنا
 ةنولملا قرخلا نم روكيد الإ اهقرخزبب ایندلا امو ..هلعن كارش نم انم
 ةالص عفنتال ثیح ىلا كريسلا قرفتیو رماسلا دهني ادغو ..بعللا قاروآو
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 . هلل ةملك لييس ف تدهاجو تلمعو

ladyدحأ الو ارسقی دحأ ال ثيح  ton ee 

 ve بوعضشلا ةملك ىوس قبت ..بوعشلا الا قیتت وین ملهنإق . .مهناذآ

 و دكه فاحت ا هيدكمو ویلا
 ف .ةيروكلاو ةينيصلاو ةينابايلا علسلا ىف ديدجلا لیدبلا نودجی فوسو '

JSةيسنرفلا وأ ةيزيلچنالا تاجتنلا نم ةلتف نورتشپ الف هيلا نوجاتحیام  
 رسا یا ةيكيرمألا وأ ةينسوولا وأ

 .ةمارك مهل نأو انزو مهل نأ اوتيثي نأ نكمي مهنأ
 .لاملا اوطعي نأ نكمي مهؤايتغأو
 لاهتبالاب ىديألا اوعقريو نيدجاس اورخي نأ نكمي مهژافعضو

 :هموقو نوعرف ىنع یسبوم اعد امك نيعاد هللا ىلا اوخرصيو ..ءاعدلاو

 اوری ىتح اونمؤي الف مهبولق ىلع ددشاو مهلاوما ىلع سمطا انير »
 .« ميلالا باذعلا

 : مهبولق عيمجي نيلسوتم نيعرضتم نيكاب انۇافعض دجسيلف
 كملع مهنع بجحاو اددب مهددبو اددع مهقحماو مهئايني لزلز اتبر

 رابجلا ىلعلا كمساب مهلماعو انبر ..كقزر مهيلع ردقاو كلضف مهنع منماو
 :تيعلا نضكياقلا لذلا نميهملا مقتنملا كتل

 ةلقلا هذه رصنأ .. نيرظضملا ةوعد بيجمو نيفعضتسملا رصاناي انير

 ءاصنآ قو ىفييارس ىف كيملسم نم ةلتاقملا ةرباصملا ةرباصلا ةتباثلا

 ىلعي دحا الو كتاحبس تنا الإ هلإ الف ..كندل نم دونجب مهدياو ةنسوبلا
 ..كيلع

 ءىش لك باسح اوبسحو كتوق اوسنو مهتوقب انيلع اوغب دق انءادعا نإ

 .كمايأب براي مهركذف ..كدوجو الإ
 نيمولظملا ةوعد نيب سيلف ..ةباجالاب نينقوم ةوخأ اي مكيولق نم اوعدا

 ۱ . باچح هللا نيبو

 يدعمهم رممو ودي عيو ردودي درب یی مننی یف
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 ©ددجلا مازغلاو © :
 سل سس سمو

 ةغللا اهنم ىقتخت داكت ىرصملا عراشلا ف تالحلا ءامسأو تاتفاللا

 وأ ةيزيلجتا وأ ةيسنرق ءامسأ الا ىرتال كنيعب تبهذ امثيحو ةيبرعلا
 .. لاتننتتوك ليتوأ .. حستكم GLB ىزغ راسيلا pes نيميلا ىلع .. ةيلاطيا
 .. انودام ريصع .. ونایلاطیا ازتيب .. مراش .كيتوب .. لا تنيروأ ناروتسور
 .. دوف كيوك .. نواست ميرك سيأ .. ونیشتباک هيفاك .. سشيلد ىناولح
 ياه ريارس .. دردتاتس ىكيناكيم .. نر كيوك یتالجع .. كيتنامور ريفاوك
 وا اذه هيكل م لا خلا ات ردوس ایا. كيش ورق فيا
 ةه هك :«يجيطنلا لاو تولا هامسألا فیش Vals اا
 .. ءابق دجسمو .. ناوضرلا دجسمو ... ىوقتلا دجسمو .. نمحرلا دجسمو
 ..ةرقغملا دچسمو .. ةيوتلا دجسمو .. دومحم دجسمو

 قطنلا طبخي لازام tig ay . ةفطنملا ةيوه ظفح عدنا وه مالسالا
 رشؤم وه دجسملا ناك بارتغالاو جنرفتلا نم یضوفلا هذه ىو .. ىبرعلا
 ۱ . یبرعلا تاریلاو عباطلل ظفاحلاو ةلاصالا

 خاللسنالاو عایضلا نم ةقطنلا ظفح یذلا وه نيدلا نأ دقتعأ تلزامو

 . نورمعتسل | هدارآ یذلا نوللاب نولتلاو
peal See ot. ماهنالت طیاضلا ینیدلا لماعلا اذه tas نم BS, 

 ىرصللا قوذلا برشتیو یبرعلا نوللاب نولتپ یذلا وه رمعتسملا انیآرو
 نأ رکذنو . ةيرصملا ةلكألاو ةيرصملا ةتكنلاو ةيرصملا ةجهللا ملعتیو
 :هینانویلا بملوألا ةهلا اهيلا لقني نأ عطتسي مل رصم ازغ امنيح ردنکسالا
 ىلع ةويس دبعم نم جرخو نومآ ةنايد ةويس ةنهك هسبلا سکعلا ىلع امناو
 ىلع :ةلدآ اهلکو .. ةينودقملا همآ هب تلبح ىذلا ىرصملا هلالا نبا هنا داقتعا
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 ىدييام مغر اهوزغي ىذلا غبصت رصم نأو .. رصم ىف هتوقو نيدلا ناطلس

 . هنولب غبطصت ت ىتلا یه اهنا ىرصملا عراشلا رهاظ ق

 ةقيقرلا ةرشقلا زواجتي مل هتوارض مغر فاقثلا وزغلا نا ةقيقحلاو

 ةيهاملا اهتحت نم رهظتو ضراع ىأ مامأ قزمتت نأ ثبلت ام ىتلا ةيجراخلا

 قیرعلا دلبلا اذهل ةليصألا ةينيدلا ةيوهلاو
 ةيوهلا نآلا یرن نحنو مايألا هذه هسفن ضرفي ىمالسالا روضحلاو

 ىمالسالا رونضحلا نم فيطلا تاجرد لكب ةحاسلا ألمت ةيمالسالا
 تايلكشلا ف قارغالا ىلا سوهلا ىلا فرظتلاو ددشتلا ىلا رينتسملاو ىعاولا
 .. ةينيدلا ايبوفلاو نونجلا ىلا تاراعشلا ىلع بلصتلاو

 ىف یه ذوسلا تاءابعلاو تازافقلاو باقنلاو ىلكشلا نيدتلاو سوهلاو

 ةبرغ ردقب انمالسا نعو انع ىبنجأ وهو داضم ردخآ قاقث ىزغ یرظن
 . ةلحأملا ةيكيرمالا تافاقثلاو یسنرفلا یرعلا ةيبنجأو

 ةيكيرمالا تافاقتلا نأ املثم هلخاد نم مالسالا وقوزغل ددسم حالس وهو

 تیبلل ىزغ هنا قرفلاو ..هجراخ نم مالسالا مدهل ددسم حالس ىه ةلحنملا

 زومرلا سفن مدختسیو ةیمالسالا ةيدجبألا سفن لمعتسی وزغ ..هباپ نم
 نمحرلا هللا مسب لوقیو ..برغلا نم سیلو قرشلا نم انیلع لخدیو ةينيدلا
 .لوقن امك..هللا الإ هلا الو ..میحرلا

 ةلغبلا نوبكري نیذلا (لالب ىلإ ةبسن ) اكيرمأ ف نييلالبلا ةعامجو
 نوضقیو مهعیاصأب نولكأيو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلاب ءادتقا
 مالسالا ىلإ ءىسي ىذلا ءازهلا اذه نم رخآ جذومن مه ..ءالخلا ىف ةچاحلا
 هنارقا نع نيمتي مل مالسلاو ةالصلا هيلع یبنلاف ,:ةيدمحملا ةنبسلا ینعلو
 ف ةجاحلا نوضقي اوناكو باودلا نوبكري اوتاك لكلاق « لاغبلا بوكري
 ةنامألاؤ قدنصلاب درفناو نيمت امناو ..مهعباصاب نولكأي اوناكو ءالخلا
 ءادتقالا نوكي اذه قو ..قالخالا مراکمو یوقتلاو ةماهشلاو ةعاجشلاو
 3a سیلو ..ءالخلا 3 ةجاحلا ءاضق فو عیاصالاب لک الا فو لاخبلا 3 سيلو

 ree مالسالاب فختسي داضم قاقت وزغ وه امناو ةنس ىأ فخسلا كلذ

 .لوقعلا ىلع كحضيو ةنسلا نم
JS,مايألا هذه عراشلا ةماود اهب جومت ةضقانتملا تارایتلا هذه . 
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 ال ثيح نم مالسالا دض ةاعد مهنآ مالسالا ةاعد ضعب ىرديالو

 .نورعشي

 types لع یار یو ططخخو لباقلاب لیاخلا طلتقيو
 سنجلا امنیس ىف لامشلا نم مداقلا ريهجلا رخالا وزفلا یسنن الو

 رازلا ىقيسومو وكسيدلا ءانغو شحفلاو لزهلا حرسمو فنعلاو
E Eفاضيوللا لع ناولالا يلق  Getیان اه  

WLنم ةلابز عمجتو ,اتحناهیمستو طلزلا نم ةموك عضتو  
 :الاثمت اهیمستو «عدنصلا ديدحلا

 .. مظن الب مظنلا ف ةديدجلا بهاذملاو .. رعشلا ف رخآلا فاقثلا وزغلا مت
 ةغللا عاونآو .. بارعا البو وحن الب ىتلا تايبألاو .. بارغإلا درجل بارغإلاو
 ١ . اهلاثمأو ج ةديصقو .. ةغللا فئاظوو ةغللا لصاوت تدقف ىتلا

 تايآ » یدشر ناملسل ةديدجلا ةياورلا ف رجافلا رخآلا ىزغلا مث
 امو ةياورلا ملاع ف ديدج عادبإب ىتأ هنأ ا وا لا

 . ىسفنلا هضرم نع الا ريعامو ةيناطيشلا هداقحأب الإ ىتأ

 .. ايقيرفاو ایساو ابوروآ : تاراق ثالث ىلع ذفاوتلا حوتفم دلب رصمو

mara aىراجت رممو رويع رسج اهنأل ا  SEBS 

 عباوز ىقتلمو ىراضحو

 اهخيراتو اهسانو اهنداعمو اهلورتبو اهراثآو اهلحاوسب 7 هینغ sh یهو

 . لكلا عمطم یهو

 شویجلا اهحتفتو رکسعلا اهوزغی ناك یضم امیفو

 باتکلاو شا ES فاقثو یداصتقا وزغلاف نآلا امأ

 رطيسيو .. ىلودلا دقنلا قودنص لخاد نم مكحيو .. نویز فیلتلا ةشاشو

 نمو یناکسلا سدكتلا ةرغث نم للستيو .. دئاوفلاو ضورقلا SLA نم
ee eer aoe ae 

 ©1 Free EU ee CPO :اتیفغ شو یخ نآلا ضرتيحلاو

 . تارجفتلاو .. لبانقلاو .. باهرالاو .. تاردخل او .. ةينوسالاو

 هدد ARAL AAA ررر MAAN میم یھی
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 سانلا ءاهجو مه .. ةيقارلا ةلامعلا نم اديدج اعوت نآلا لمعتسي رمآتلاو
 نودلاةلامعلا نم رخآ اعون لمعتسي امك .. مهؤاينغأو مهتداسو مهؤاربكو

 . تابرعلا ميغلتو لبانقلا ريجفتو لتقلا ىلع اهبردي
 . ىرصملا نطاوملا شيعي ةيتوبكتعلا ءاوجألا هذه فو

 ىداحلا نرقلا حتاوف ىلع لبقملا ملاعلا شيعي بعرملا رصعلا اذه قو
 . نيرشعلاو

 ةحبذلاو asl طغضب باصي فحصلل ءیراقلاو رايخإلل عياتملاو
 تاروشلاو تاراجفنالا نم دهاشیز ارقيام ةرثكل باشتکالاو ةطلجلاو
 اهل بيشت ىتلا فتعلاو ةوسقلا ثادحاو مئارجلا بئاجعو تابالقنالاو

 نم عيطق ىلا رشبلا لوحتو ةأجف ريمضلا ىفتخا امنأكو سوؤرلا
 یلع سودت اهتاذ یهو ناسنالا قوقح نع ىربك لود ملكتتو .. تاناويحلا
 ىلع كسمي ءىشال نونجلا اذه طسوو .. ءاذحلاب نانستالا اذه قنع
 نيد نم ةيقب ءوس عاتلملا عابترملا هيلق ىلإ ءودهلا ضعب دیعیو هلقع ناسنالا
 قثاو هردقو هللا ءاضقل داقنم قداص مالساو قيمع ناميا نم صيصبو
 . ءىش لك ءارو نم ةيفاخلا ةرتتسملا هتمكحب

 ؟ نودیری اذام
 رابخآلا اهل قفلتو مهتلاب اهرصاحتو ناريا ىلع ملاعلا ريثت اکیرمآ

 ودبیو .. ناکم لك ىف اهتارافس كرحتو ءافلحلاو ءاقدصألا اهیلع عفدتو
 لواحت اذامل : لاّوسلا نکلو . ططخم ناودعل تیبتو ءیشل حرسلا دهمت اهنا
 زافق ىف اهناودع عضت نأ لواحت اذال ٩ ةيبرع ديأب نارسیا برضت نأ اکیرمآ
 ۱ ۱ ٩ حیلخلا پرح ىف تلعف LS یبرع

 فلخ یقختت نا نود راهتلا حضو ىف هلعفت نأ دیرتام لعفتال اذامل
 ةقطتملا ىلإ نزاوتلاو مالسلا ةداعاو SLBY یونعدب ةييرعلا تاءایعلا
 رخآ امالک لوقت تاقیقحتلا نأ مغر .. خلأ .. خلآ .. پاهرالا نم ریذحتلاو
 دنع یقتلت اهلك طویخلاق , ناريا ريغ باهرالل یرخآ رداصم نع فشکتو
 حیلستو اکیرمآ لاومأب لمعت تناك . رواشیب ةعومجمو رواشیب ةعومجم

 ريجفت ةمهتب مهیلع اوضبق نيذلا لک نا مث .. ةيادبلا ذنم اكيرمأل ءالمع
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 رمع خيشلا نم مهرماوأ اوقلت مهتا اولاق رصم ىف نيحئاسلا لتقو لبانقلا
 نارهط نم سيلو كرويوين نم هرماوأ ردصي ىهو نمحرلا دبع

 امنيح ناك امك ايبرع سيل ةرملا هذه ىكيرمألا قلقلل ثعايلا نا مث
 ` ىليئارسا ةرملا هذه قلقلا ىلع ثعابلا نكلو ء تیوکلا ىلع مادص ىدتعا

 اهل ملأتيو لیئارسا اهنم عجوتت ىتلا هللا بزحو سامح ةكوش وه .. حيرص
 هديرتال رمآ وهو ناريا ف حالسلا مكارت اضيأ وهو .. یکیرمالا فيلحلا
 . یمالسا دلب ىأ ىف الو ناريا ف ليئارسا

 نوجاتنبلا كرحت لبق نم قارعلا ةناسرت ف حالسلا مكارت امنيحو
 ةبرضلا هيرضيل تيوكلا ىلإ هعفديل مادص رورغب شوي بعلو هلك ىكيرمألا
 ىلع ءاضقلا وه ىقيقحلا فدهلا ناك امنيب تيوكلا ريرحت ىوعدب ةيضاقلا
 ةرطيسلا ىلا هتداعاو ةيبرعلا ديلا نم لورتیلا ريرحتو قارعلا ةناسرت

 ةسيرف اهكرتو ةقطنملا نم ةيبرعلا ةورثلا ضتاوف صاصتماو ةيكيرمآلا
 . ةمداق ةنس ةكامل مكتلت نل ىتلا حارجلاو ةيهاركلاو داقحألاُو راثلا

 نلعملا فدهلا نا مغر ىكيرمألاو یلیئارسالا حلاصلا وه نذا فدهلا ناك

 کرو سيده eee يهودا A م cll shall ملا سنا ناك
 نيبو اننیب سیلو .. ناريا یه ةديدج ةيحضو نوتتيلك وه ديدج ىكيرمأ
 داقحالاو حارجلاو جيلخلا برح نم هانذخأ یذلا سردلا دعبو .. رأث ناريا
 ىذلا :ىبرعلا ميعزلا انکیرسمآ دجت نل ..ادئاع الي یداصتقالا فيزنلاو

 ددييو تحال نصدبيو ee قرحيو ةديدجلا ةرماغملا هذه ىلع اهعواطي

 . ةدحاو ةلمو دحاو نيد: Jal نيب عيقع عارص ف هتورث

 .. ناکم لک ىف یمالسالا حالسلاو ةيمالسالا ةوقلا ةيفصت انامل مث

 . ؟ امئاد فدهلا وه مالسالا اذاملو

 نع اعاقد برصلل ةيوجلا ةيرضلا نع تمجحأ دق اكيرمأ تناك اذاو
 ططخت اهارت اذاملف .. ةحلصم اهل سيل اکیرمآ نأ ىوعدب ةنسوبلا ىملسم

 . قرشلا یصقآ ف ةيناريالا ةيمالسالا ىوقلا برضل
 ةحلصم وأ اکیرمآ .ةحلصمو : قثوأو ريكأ ةرملا هذه ةحلصمل ١ له

 Po برغلا ةحلصم وآ ليئارساا

 ؟ ةدراو ريغ انتحلصم نأ مآ .. نحن انتحلصم نيأ نكلو

 یی
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 . ةجردلا هذهل سيل نكلو .. حيحص اذه جذشو نوبيط نحنو
 حالسلا ةوقب ةيكيرمألا ةراقلا باصتغاب أدب اهتأشن ذنم اكيرمأ خيراتو

 ایرمات اخيرات تقولا لوط لظ دقو « رمحلا دونهلا نم اهيلع نم ةدابإو
 نم اوجرخ ثيدحلا اهرصع ىف اكيرمأ ءاسؤر مظعمو .. ايرمآت اماظنو

 اكيرمأ نيب عمج یذلا قاثيملاو CIA ل غباون نیریدم اوناکو تاریاخلا 1

 نا سال یمن املا عدم اجلا el تدا كلذ ,Ss نيفاوساو
oer 

 Geese teagan سم EE یا انا eae اکو
 فرطلا یه تناک داسولا نأ نم ایلاطیا ف ةريخالا تاراجفنالا ق قیقحتلا
 ele ره هیون او ایفا تانابصعل تارخفتل او: اللا روب قلا
 ملاصم نع عاقدلا ىلع ردقآ اهنا ىكيرمألا اهفيلحل كلذب تبثت نأ تدارآ
 . تایارطضالاو لقالقلاپ ةقيلملا ایلاطیا نم طسوتل | ضیبالا ىلا

 ةيساحم لودلا رثكأو ناسنالا قوقح نع اسالك لودلا رثکآ اكيرمأو
 ةاسام ق افلتخم اهچو اهتم یرن كلذ عمو « قوقحلا هذه نع اهریغل
 نیک نم اویل كامه نقب نيذلا نفس ناکو سرلا ف نیس
 . ناسستالا

 رجهلا لا اوهتنا مث یکیرمألا نضحلا لا اونکر نیذلا ءامعزلا ST امو
 هیلاسشفدو سوکرامو اجییرونو ناريا هاش لثم رهظلا ف نعطلاو ردغلاو
 ةرم لک ىف رداغلا ناکو .. ةيتآ ةيقبلاو .. وتوبومو مادصو وکسیشتواشتو |

 . یکیرمالا قیدصلا وه
 .. قيدصلا قالخ hea .٠ رو کا ,eee یرکذلل اذه لوقأ

 . قیرطلا راطخآ بسحتیو

 یرخآ ةرم ةيطسوآ قرشلا قوسلا نعو
 قوسلا ge امهم امالک قيسألا عافدلا ريزو یدیوه نيمأ بتک

 ىلا ناسعنلا ظقيأو لقاغلا هبنو رطخلا سارجآ هيف قد ةيطسوأ قرشلا
 ىلع ةكرتشم قوس ءانب ةيلمع ف ىرضملا بناجلا هيف ريسي ىذلا ردحنلا
 ىه ةيليئارسا فارسظأو ةيبرع فارطأ اهيف قفتت نأ ضورفملا .. ساسأ ريغ

 لتحت لیئارساو .. لشاف مالسلا عورشمق .. ءىش یآ ىلع ةقفتم ريغ لعقلاب ۱

 بپ-ب-پ
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 ىأ ىلع صاصرلا قلطتو لافطألا لتقتو تويبلا فسنتو ةيبرعلا ضرالا
 قوسلا هذه نإ : ةحارصو قدص ف ىديوه نما لاقو . اهضراعي توص

 رصم ليقتسمب ةرماقم اهتقيقح ىف ىف ليئارساو رصم اسهتاون ىتلا
 .. دايصو ةسيرف نيب ةكرتشم قوس اهتأل ىداسصتقالا برعلا ليقتسمو
 .. طلستيو رطیسیو نميهي نأ ديري دودح الي همالحأو هعامطأ عماط نيب
 ةوسقلا رداصم اهيلع روظحمو ةنيدمو ةفيعض ةقزمم ةيبرع ةعامجو
 : . حالسلاو

 نودب ةيبرع ضرأل لتحم بصاغ فرط نيب ةلداع ةكرش موقت فيكو
 ةقورأ ف خارصلاو ةراجحلاو بوطلا ىوس دجيال رخل فرطو .. قح هجو
 مهسل واسم مهس ةكرشلا هذه ف لیئارسال نوكي فيكو .. ةدحتملا ممألا

 رصم امنيب اريش ىح ناكس ىلع ديزتال یلکلا اهدادصعتب ليئارساو » رصم
 بلاطت یذلا ) طفنلاو JULI سأرو ةلماعلا یدیألاو ضرألا یطعت فوس
 نا لیئارسا ديرت ىتلا هايملا بیبانآو ( افيح قاصم ىف بصي نأب ليئارسا
 ليانقللو لماشلا رامدلا ةحلسأل ةعقار لظت مث .. اهيف مكحتلا ىف كراشت

 مث ءىش لك فرط اهيف ذخأي ىتلا كلت ةكرش ىأ .. عيمجلا اهب ددهت ةيرذلا
da gaبش  aلاكي  eal a acaلروح ايم  

 ؟ تادعملاو حالسلا

 لفلفلا تبنت ىتلا ةيثارولا ةسدنهلاو ملعلاو ةربخلا ىطعت یه نولوقي
 ف ةربخلا هذه انقذ لوقأو .. یلاقتربلا لفلفلاو ضیپالا لفلفلاو یجسفنبلا
 یبطلا نطقلا معطب عرازلا هذه نم اجاجد انلكأو .. كيتسالبلا معطب رایخ

LUST,نم تالالس  Sollالو , ساقلقلا معطب تحبصآو اهفانصآ تروهدت  
 ةلوارفلاو « ببسب مطامطلا قاذم ىلإ بستنت ال یتلا مطامطلا نع ثدحتأ
 یرصلا نطقلا ةروطسا نع ثدحتأ الو .. خیطبلا رشق معط ىف یتلا ةخساملا

 حمقلا لوصحم ىف صقتلا نعو .. یشماه لوصحم ىلا لوحت یذلا میظعلا
 . ئكيرمألا حمقلا یجتنم مادقآ تحت انعضی یذلا

 ريزولا لأسن اتكلو .. هللا ذاسعم .. ةيليئارسالا ةريخلا ف نعطن الو
 .؟ اهب نيعتسي ىتلا تاربخلا ىف عوني ال اذامل : یلاو فسوي مامهلا ىعارزلاو
 تاريخلل ةنيهر ةيرصملا لیصاصل او ةيرصملا ضرألا عضي اذاملو

 ههمده هر هفده دامب دید مر معد اش قرين اعدم مرادي مم معي ARON ب مع زر هر
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 ناديملا ف ةديحولا ةيرقبعلا تسيل ليئازسا نإ انيقي ؟ اهدحو ةيليئارسالا
 . ىعارزلا

 لثم ريبك عورشمل اساس ىفكتال ليئارسا ىف انریزو اهعضي یتلا ةقثلاو
 اهیف كرتشت 15 :ةيملاع قوسو ةمأ ءانب مامأ انه نحنف « ةيطسوأ قرشلا قوسلا

 روت شل ياو فشلا سلوم راني revere | اورو مسالا لك
 دالبلاو اهيف ىأرلا تادايق JS رصمو « ةصصختملا.ةيموقلا سلاجملاو
 یسایس وج كانه نوكي نآو .. ةروشملاو ىأرلا ىف نأشلا ةبحاص ةيبرعلا
 نع ليئارسا لزانتت نأو .. نامالاب ىحوي لماش قافتاو ةقثلاب یحوی
 ىلع اهدي عضت نأ اما .. سدقلا نع اهدي عفرتو ىرذلا حالسلا نعو ضرألا

 وج ق شیعن اسنطجتو توملا ةحلساب استل حولتو طفنلاو ءاملاو ضرألا
 . ةيطسوآ قرش اقوس تسیلو ةيعالتپا تاعورشم كلتف .. پرهکم یسایس

 ودعلا لوحت نأ نکمی ديفيد بماک ةقرو نأ روصتی نم جذاسو
 سوفنلا لدبتو خیراتلا وحمت نآو « بيبح ىلا نيع ةضمغ ىف یلپتارسالا

 ةفضلاو ةزغ JL abi دصحي یذلا صاصرلا توصو ۰ حاورالا لسغتو

 . یمالک قدص یلع دهاش

 و ود نف ةي شا ایم mcr حالا ةناحسوتتو
 ایویح الاجمو ا هایمو اضرآ اهسفنل بلطت قفدتت یتلا نيرجاهملا ریباوطو
 مالسلا ةيلبثمت ودبت الو صبرتلاو silly وجلا ,ءىبعت .. ..هلخاد ق لمعت

 . ةعنقم الو Sule اکیرمآ اهدوقت یتلا

 هناوال قباس رمأ وجلا اذه ف ةيطسوآ قرش قوس عورشم قلس ةيلمعو
 !؟ انير ناسي Gal ىلا وأ .. ربسن نيأ ىلا الوآ مهفن نأ دیرنو
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 ناوخإلا ملح هللا ققحي مل اذامل : لاو لاسأو امتاد رکفآ

 باثذ اهيلع قلطأ اذامل ..هلاجز اوسسیلآ ..ةطلسلا ىلا لوصولاب نيملسملا
 سنوت ف ىمالسالا ةضهنلا بزح ىف ءىشلا سفن لعف اذاملو ..رضانلا دبع

 بيبحلل هلبق نمو ىلع نب نيدباعلا نیز ثحابمل هعابتأو ىشونغلا كرتف

 كشو ىلع ىهو ذاقنإلل ىمالسالا بزحلا لامآ طبحآ رئازجلا قو ..ةبيقروب
 ىمالسالا ناسحالاو لدعلا بزح نكي مل برغملا قو ..مكحلاب نوفلا

 أوسأ اريصم ناوخالا ىقل قارعلا قو ايروس By هتوخا نم اظح نسحأب

 ..نیزانزلا مالظ فو لصاقملاو قناشملا ىلع
 مکنم اونمآ نیذلا را تعور ارت ف کمر انك ایر مهقلختسي ملاذا

 انما مهفوخ دعب نم مهنلدبیلو مهل یضترا یذلا مهتید مهل ننکمیلو

 مل ةيآلا طورش نأ مآ ( رونلا ۰0 ) «اشیش یب نوکرشیال یننودبعی

 .. ةرم دعب ةرم تررکت یتلا ةيردقلا ةنحملا هذه نم یرآ داکآ. ؟ مهیقرفاوتت

 ىلع مهرثامضو سانلا قاوشآ لالخ نم مکحی نأ مالسالسل لضفی هللا نا
 نیملسمللدیرپ هناو .. ةوقلاب ةطلسلا ىلا لصت ةعامج لالخ نم مكحي نأ

 سیلو مهسوفن نم عزاوب ارایتخا هيلع او مدقی نآو ارارحآ هيلا اوملسی نأ

 ایدرفو ایصخش ايعو نوکی نأ مالسالل ديري .. مکاحلا جابرک نم عزاوب

 ىلع ىتأي نأ مالسالل هللا ديريال . بعرلا هعنص ایعامتجا ابلاق نوكي نأ ال

 امك هيفشلبلاو ةيشافلاو ةيزانلا لثم ابالقنا ىجي نأ الو تابايدلا روهظ

 انامياو اعانتقا هديري امنإو .. ايسورو ايلاطياو ايناملا ف ىتأت اهانیآر

 هنذإب هللا ىلا ايعاد .. ( نآرقلا ظفلب ) ىبتلا ءاج دقو . هبحمو اعوطتو

 ۱ © قدنخ ق مالسالا ©
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 نأ ملعی هلاو.بالقئاال ةراتتساو ةروثال ةزضر مالسالافق . اریثم اجارسو

 لصي نأ مکاحل ناك امو .. مهسوفن خسمتو سانلا ريغت ةطلسلا یسارک
 ضرألا ىلع متيال یذلا كوللا كلم هناحبس وهف هللا نم نذا نود مكحلا ىلا

 انبر دري مل « بابلألا ىلوأاي ىنوقتاو » : لوقي هللاو . هتكيشم نودب ءیش
 نصاوتح 9( يتلا احلا قلو SEE باتخشا الو ماكتلا فتن نأ
 ذختي طيطخت ىلإ مث ce حيرص طيطخت ىلا ةرح ةوعد نم لوحت امنيح
 كلذ: نم. هن اهل PS Sal هلا اف Gall ال وصیت اش فدعلا
 ةاقعلا نآو « یرازورارقب یتأت نآ نکنیال ةكينهقلا نآ .alas aly خیراتلا

 ديري هللاو . روتسد اهققحی نل بولقلا یوقت Oly » ىكلم موسرم اهعنصیال

 لکریمض نوکی نأ ديري هللا .تاملکلا قافنالو نسلالا یوقتال بولقلا یوقت
 ولو رابج دي ىف ةلبكم انرئامض نوکت نأ ادبآ ديري الو ..هتموکح وه اتم
 بینا نعي خلا, اذنك ناك ىلو اهذاشا امكاج اه اک

 :هل لاقو « رطيسمب مهيلع تسل ركذم تنأ امنإ ركذف »

 ٠ .«نابجب مهيلع تنأامو»

 ىلع ts هفصو ىذلا یهو ارابج نیکی نأ هیبنل دري مل هللا ناك اذاف
 رشبلا داوس نسم ةرابج مالسالا مساي انيلع قلطي فيكف ..میظع قلخ
 ' .نيداعلا

 مهحلطت نع نوفكي ناکم لك ىف ةيمالسالا تاعامجلا ءاضعأ تيل

 ف نالا تست لاو ست لع ھا لا Beeb یی ور لا
 .ةوسأو الاثمو ةودق مهسفنآ مه اونوکی ناب مالسالا

 فلا نم وكلا شا Pe رولا re كلذ ولعت ياو
 .لکلا ةيف:كلهي یذلا یمادلا عارصلا اذه مالسالا اوبنچلو

 هيلا تقباست امل منهج نم سبق وه كلملا ناجلوص نأ ماکحلا كردأ ولو
 ۱ ۱ 5 .ىديألا

 اهنلمحپ نأ نيبأف لابجلاو ضرالاو تاومسلا ىلع ةنامالا هللا ضرعي ملأ
 انمولظ ناک نإ لاق ؟هقحب شا لاق اذامف ؟نانسنالا اهلمحو اهنم نكقشاو
 كلت لمح ىلع رداق هنأ روصت امنیح هدودح لهجو هسفن ملظ دقف .« الوهج

 یی
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 .هدغو 40 93 تاردقمب

 روسجيم نوجو نارتيم لاثمأ اهيلع سلجي منهج نم شورع ىأ
 كديل برصلا حافس دي اعيمج نوقلطي امنیح ؟؟نیستلیو نویتنیلکو
 ةریقم ربکا لا فلآ ةفاضالتلا اهناکس لیحیو خیراوصلاو غفادل اب وفییارس

 میحجلا لصأ نم یسارک یآ !! مهسفنآ نع هب نوهفادی حالسلا نم ددم

 ملظلا میسارم اوعقویلو ةايحلاو تول اسب اومکحیل سانلا ءالؤه اهیلع سلجی

 وأ هتیحیسم نأش نم yay كلذب هنأ لهاچ وهو  مهنم لک نظیو
pelsنوخیو هتيناسنإ نوخیو اهنوخی فهو هتیموق  hsهبر نوخیو  

 « نوملعیال سانلا رثكأ نکلو »

 ۱ .لضأ مه لب ماعنألاك مه لب
 سولعلا ق GIs اولا هه نط ales تا هللا ندكلاو

 اهتخآوت سیل اما هادم الو الا نم Glad الو )اهن
 .هلل دمحلاو افوخو اکارداو ایعو نکلو

 هللا ميدي نآو « تقولا لوط انروصقو انزجعل نیکردم لظن نأ ىجرأو
Likeهدودحپ هفرعی نأ دبعلا ىلع هللا معن مظعأ نمف ..كلت هتمحر . 

 كودع فرعا

 اذا اهیلع ةيداصتقالا تایوقعلا ضرفب نیصلا دیدهت یا اکیزمآ .ترداب
 اکیرمآ ددهتال ناتسکا بو . ناتسکابل خیراوصلا میب ةقفص ق تضم
 اهسقت یمحت نأ دیرت ةيمالسا ةلود درجم یهامن|ق اهحلاصم ددهتالو

 اهنع أرقن سودنهلاو خیسلا دي ىلع نيملسملا حباذمو .. یدنهلا راجلا نم
 عفادی نأ یمالسا دلب ىأ ىلع هوخأاي نامزلا اذه ف روظحم هنکلو . موي لک
 . هلازإلاو ديرشتلاو خبذلل ضرعت ولو هتيب ىمخي وآ هسفن نع
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 اكوكش كانه نأل خيراوصلا ىلا ةفاضإلاب ةيذحألاب موي لك برضت قارعلاو
 رومألا مكاظعو روستلاو لیولاب ددهت نارياو .. كانهو انه حالس اياقب ف
 عيب نم دبال ناك اذاو .. نامتكلا ىط هيوون ثاحبأي تاعئاش كانه نا

 ةمزأ لحو ةيكيرمألا عناصملا ليغشتل ) جيلخلل حالسلا ضئاف نم ءىش

 تالنضف نمو هتلات Sas ةحلسألا نوكت نأي ىضقت تاميلعتلاف ( ةلاطبلا

 ةحوتفم ةصخر اهلف لیئارسا ةبيبحلا امأ .. اهناوأ ىضم ىتلا نزاخملا

 ةيتيطسلفلاو ةينانبللا یرقلا كد ىلعو اهتاراج ىلع رمتسلا ناودعلاب
 ةيلعتل Lied اهعمو .. ةدحتملا ممألا تارارق مغر موي لك لبانقلاب

 اذه نم نثكأو .. ةيديلقتلاو ةيبوركيملاو ةيئايمكلاو ةيووسنلا اهتاناسرت

 مث .. اهيضارأ ف اهتيزختل ةيركسعلا اهتناسرت ضئاوف اکیرمآ اهيلا لوحت

 لكبو .. ةروطتملا تاعرتخملا نم ىرسو ديدج لكي املع طاحت اذه نم رثكأ
 تاودأو ةيكيرمالا ةيعانصلا رامقألا تاعالطتسا ىف ديدجو ىرس
 یمتاحلا مركلا اذهل ريسقت الو . دعب نعو برق نع راعشتسالا

 لالذالا لباقم ىف ليئارسا تخألل ىكيرمألا بناجلا نم ةعسوتتلاو
 نأ الا دتعم لكل نيملسملا.مد ةحاباو ىمالسا دلب لكل راصحلاو قييضتلاو
 ةزيزعلل ) كيلمت ةقش) ةيبرعلا ةقطنملا ءاطعا ىكيرمألا ططخملا ف نوكي

 ( رقبو رشب نم اهیفامب اهلك ةيبرعلا ةقطنملا ) ليئارسا
© © © 

 ةلود ۶۷ عم یهتنتال تاعارصل اهسفن ضرعت فوس اكيرمأ نأ نظأ الو

 ةيمالسا ةضافتنا ىأ ةقحالمل ةلواحم ىف ملاعلا ,dad عاستا ىلع ةيمالسا

 ةيمالسا ةلود۶ ۷ عم ةلكشم ۶۷ ةعانص ىف ىضملا نأ كشالو . كانهو انه

 ىلع نامواستت امكلتو تاصاوغ عاتبت كلتو خيراوص یرتشت هذه نآل
 اكيرمأ ةزيزعلل نمزم عادص ىلا یدوی فوس .. لیاذق تافذاق كالتما
 داصتقا .. تحبلا داصتقالا باب نمو . هنع ىتغ ىف یه تقولل دیدبتو

 اكيرمأ رکفت فوس .. یبصعلا دهجلا داصتقاو .. لاملا داصتقاو .. تقولا

 مالسالل هتوادعو ) هلك ییوروالا ركسعملا امهعمو لكيارسا اهتيييرو
 نم ةلكشملا ةجلاعم ىف لكلا ركفي فوس .. ( ةنسوبلا حباذم ف ترهظ
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 عادصلا نم ملاعلا صلخیو ةلقشملا یهنیو ريثكلا ىفويدافوس ةدحاو ةيلمع
 ( ۶ یش یا دعي نم لیک نأ نكمي .منراوصلاو ) هقرقت ىدنلا ماسالا

 له یرت . مهلمأ ىهتنم یهو مهيتك ف دوجومربيخ ىف دوهيلاب یبتلا هلعف امل
 اهر ما تاه تلا هذه ق.ةيدوعسلا ةيبرعلا ةا ا ق ءاكشلا ريكي
 نياق ESN اکیرمآ نإ نوو نيذلاو ا اوست درهم ایڈ
 ..لوزتيلاب رماقتس اهنأ لاق نمو : مهل لوقا .. فده ىأ ليبس ىف لورتبلاب
 اهدعاوقب اطاحم اهذوفن ةقطنم قو اهدي ف نآلا هلك ةقطنملا لورتب عقي الا
 اکیرمآ نأ نولوقي نيذلاو !!؟ سداسلا اهلوطسا لاجم قو اهجراوبو
 خوک ل قا د فانتم امحلا كلك لاما كرف نأ نما ةيروألا لودتلاو

cos,:٠ ملاغلا نم دهن ىلع ةزيقم لا ایل منو لذعألا اهيعشو ىفيبارس  

 لوزسنو 1٩ ةلازرو هقامح سيلأ اهتيبو اهضرا ىف كانهو انه تاريماكلا

 مهتدراطبم مث عايجلا ماعطال ناسحا:ةشعب ق لاموصلا میطاش لع اكيرما
 لبانقل ةينانبللا یضارالا ةحايتساو .. ةلافس سیلآ تاشاشرلاو ليانقلاب

 لاّوس درجم ! ؟ لبق نم یصقالا دجسلا قرح او لواحپ ملا !! ؟؟ العفو

 « پچاو هلوزن لبق ءالبلل طایتحالاو !! ؟ .. رظنلا تاهجو بیلقتو ريكفتلل

 ASL رمدت نأ نکمم GY خیراوص كانهو , اشطب !SS تاودأب یرخآةرم

 مهرودص یقخت امو مههاوفآ نم ءاضغبلا تدب دق » : اثیر لوقیو . هموقو

 تاحفصلا ىف هژورقنو .. لعفلاسب هارنام وهو (نارمع لا .. ۱۱۸ ) « ربکآ

 وهزو ةوقلاب رورغو هبیجع ةسرطغ مامآ اننا .. موي لک دئارج نم ىلوألا
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 مهتنايدل راقتحاو نيملسملا نأشل نيهم ءاردزا مامآو .. بابسألا كالنتماب
 ةلالد بيغلل الو ازدق هلل ىرتال ةقيفص ةظيلغ ةيناملع مامأو ادودح فرعيال
 تحوت ةحجيتم ةيدام ةراضح عياطو ءىدر pale نامز حمالم یهو ۰

 ملعلا اهتيراص ىلع تعقرو انودام اهمسا ةفرتحم ةرعاد اهشرع ىلع
 بازحألا ةكرعم فراشم ىلع انحيصأو هترود نامزلا راد لهف .. ىكيرمألا

 ةوبنلا مایا نع اهریبکت یرج ةروصلاو .. قدنخ ف نوملسلاو یرخا ةرم

 اولصأ تسيل دوهي نم Slabs رفکلا لهأو كرشلا Jai انیلع ىعادت دقو
 !!؟ لیبایالا نيطلاو فصاعلا حیرلاب اتل نمف انتفأش

 !!؟.. ةزجعمب انبر انیتأی لهو
 ' !!؟ اندونچب نحن دشتحن امنيح الإ هدونجي هللا ءىجي لهو

 براقتنو بلقلا ف بلقلاو ديلا ف ديلا عضنو .. طقف دشتحن لوقا
 ee ey a وعل ناف covet re اخ لك میم تا اتو دنا
 . نوکنال وآ نوکت نإ ةا ةمداقلا ةمزالا هحاونو ءاضفبلا نم نافوطلا
 ۱ داهجلا فعضأ كلذو

© © © 

 يهو ليئارسا ىلع برحلا نالعإب ءارقلا نهذ ىف امئاد نرتقي داهجلاو
 , لئاسولا لكب هيلا انجردتست نأ لواحتو هب ملحتو ليئارسإ هانمتتام

 نم اهیلع تقلطأ اشويتاك خيراوص ةعضب ىلع تدر فيك LiL دقو
 ىف یتانبل نويلم قصن عفدو هلك ینانبللا بونجلا ريمدتي ینانیللا بونجلا
 اهناکس نم ىضارألا نم تازاتكهلا فوسلآ غيرفتو لامشلا ىلا رارف ةلحر
 هر دم Vow yas يذق افلا ۳۵) لصتلا يرخلا نم مایآ يش لالخ
 . (ةیرقو

 تناك ...رجافلا ناودعلا كلذ هب مستا یذلا یدحتلاو فنعلاو ةسارشلاو
 لچر نم له ..نرابم نم له ..ىلإ اومله : اعيمج انل هب لوقت ليئارسا

 دیدنی ینخ مر هنده یره هع دینی دندی AADADAP یدین للا را یری ردیاب

 © قدنخ يف مالمسإلا © ۱
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 palin basse oe 7 لکا شل او نويدسلاو رقفلاو اهیضارآ ىلع

 ةدراطم ايبيلو ىكيرمألا ءاذحلا تحت قارعلاو . .ىكيرمألا ديسلا اسضيأ

 عمتجملاو ..باهرالا ف ضام اهل هنأب ةددهم ايروسو قيقحتلل ةبولطمو
 اهدحو تدرفنا ىتلا اكيرمأ بيج ىف لکلاو ..ليئارسا فص ىف هلك ىلودلا
 معدلابو بحلاب اهدجو ليئارسا تصتخا دقو ءاشت ام هي لعفت ملاعلاب
 لک ىلع ىبرحلا داتعلا ف قوفتلا اهل تتمضو یرکسعلاو یونعلاو ىداملا

 عيمج ىف ةحوتفم نيومت روسج اهل تنمضو ةعمتجم ةيبرعلا لودلا
 .تاقوالا

 هو هم هه راسم ol) مشت GIGS ی خب ناسا كك لب قو

 اهأدبت al ليئارسأ ینمتت 4 هعمتجم بابسألا هذهلوء ليئارسال ةيسنتلاب

 .اشويتاك خيراوص ةعضب ولو ناودع ىأ .. ناودعي

 اهتاذ ae براحي فوس نآلا ليئارسا براحي نم نإ ةقيقحلا قو
 نمزلا اذه ىف رخآ ىنعم هل یدنع داهجلاف اذهلو ..اهعم ةدّحتملا ممألا امبرو
 داصتقالا ةيمثتو ةيتاذلا ةوقلا ءانیو ةرباصملاو ريصلا هنأ ..ءيدرلا

 ی ON eo افا عم eee و يرش كمن ی

 ee وه مات ايف صحو Do ole el eas 3 مل اذاف

 خيراتلا رييغت ىلع ةرداق امئاد تناك یتلا

 رادارلا مظنو اهعاونأب ااا ريوطت وه ةيتاذلا ةوقلا ف دنب لوآو
 .اهتاظم عيمج نم ةحلسألا هذه ىف ةبولطملا ةريخلا داريتساو لقذتملا

 لودلا ىلعو نيضلا ىلع ذفاون LA حتفنل يسامولپدلا داهجلا مث

 .هلك

 .نتفلاو رمآتلا طابحال ىمالعالا داهجلا مث
 .هنم ددملا بلطو هللا عم لاحلا حالصاو ىقالخألا داهجلا مث
 عم لتاقيل بهذي نأ ديري یکیپ هءاج نمل ميظعلا انیبن لاق دقل
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 .معن ..لاجرلا لاق
 ینعم عستي ىنعملا اذهب ..اهيف دهاجف :مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاق

 ىف اهاعريو اهمدخيو همآ معطيل یفاکی ىذلا نبالا حبصيف داهجلا
 تاوزغلا ف لاتقلل جرخي ىذلاك ءادهاجم اهتخوخيش

 رایتخا بورحلا قو « ربكألا داهجلا اننيد ىف وه سفنلا داهج نإ لب
 .ةبظلا ةادأ یه ةمكحلاو ..رصنلا ساسأ وه تيقوتلا

 نل نكلو ..هناوآ تأي مل حالسلاب داهجلاو انتقو سيل نالا تقولاو

 .حايرلا هاجتا ريغتي فوسف راظتنالا لوطي
 دي نسم NEE یهو هر بوصل د عسل

 اكيرماف ةمقلا ىلع اهداصتقا لظي نلو ةمقلا ىلع اکیرمآ لظت نلف ..اههاجتا

 ..اهابص ىف تسيلو اهتخوخيش ىف ىهو هلخاد نم لكآتي هنكلو ميظع ءانب
 .لاحملا نم حبصأ اهلاح ماودو

 لبانق اهرهظ ىلعو ةفقاو یهو اهتامأ ىتلا ایسور ف هتايا هللا انارآ دقو
 .تارم ةدع ةيضرألا ةركلا ريمدتل ىفكت

Nineومحو توت  an erا  recent ir enيعدد  
 .ودع نم ةصاصر اهيلع قلطت نأ نود اذه لك ثدح
 .ميظعو عساو مالسالا ىف داهجلا یتعم نأ

 ل (aml are دهاجتلف
oaةيمالسالا ةمآلا مك . .. 

 ق کت فوتو ی .هتنس هل رصنلا نكلو ..رصنلاب اوقث
we 

 الو ..مکلهم ىلعو ..اهتافصاومب ةوطخ لكو ةوطخ ةوطخ اتبرح ؟دبنلف
 اناسمأ الو انمأ الو ةيطسوأ قرش اقوس الو ايرح الو امالس ليئارسا اوطعت
 .اهتاجتنل مكتعطاقم اوهنت الو

 © قدنخ ىف مالسإلا © 1 :
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 BUTS نینیطسلفلا تاداسلا اهققح یتلا Radwell نيب ةنراقملل هجو ال
 منال نویتیطساننا افتكر لا اخل ةقفضتلا نيبو: دقي ياك
dاهنوسکحی ميل اهلك ةلتحل ا ضرالا تناک یلوالا ق .. احیرآ ةزغ قافتا  
 نالعا ىلإ مهقیرط ناکو , ةيقرشلا سدقلاو عاطقلاو ةفضلا .. ایتاذ امکح
 tlh تلق امش ثلا هو فارس عا نقلك واو رک مارد
 مالكلل الو .. فنعلل ال .. ةضافتنالل ال .. ةددشم طورش عم احيرأ ةيرقبو

 ىلا ايضار تافرع رساي عقويف .. سدقلا نع مالكلل الو.. ةينيطسلف ةلود نع
 : .. روخف حرف وهو نيبار عيقوت راوج

 GAA تكا ونا اخ رع و اع ينص مف ناو
 iil و قشم ناک هضأل ا فسون كفل ةفيطسافلا
 Gill Olle اهو ل فوم تادامملا لقتل رجم اش دما
 ... هرادقم نوفرعي مويلاو هلتقمل احرف اوصقرو

 تم مادر SUE yah تكرس نم نيكو اسم راس یا
 ةثراك نمو نيسح مادص مهيحاص راسکنا ضيضح نم نوضوافي اوناکف
 سالفا ةيواه نمو . اهل رخآ ال ةيبرع ةيبرع داقحأ راجفناو ىبرع قزمت
 . فسا سکانس نتن AST pias نأ اکسس نك هلو یا

 ها شرت هم لوو وحاتم یخ یاس SUN قل مونلاو

 یتلا ةقيثولا مکحب نمأالا سارح مهف یلیئارسالا ىدسعلا نع ةباينلاب
 . اهیلع اوعقو

 ازت اتو ا
wat 
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 .. مویلا ءانيأ نحنو ثدح دق ثدح امف .. بوكسملا نبللا ىلع ىكين الو

 ىه اريخآو الوأ نيطسلفو .. ءىش الب جورخلا نم لضفأ ءىشب جورخلاو
 ىقتلتو مهتملك دحتتو ليلقلا اذه ىلع اوقفتي نأ ىسعو .. ىنيطسلف نأش
 .. ليحتسملا عنصت تدحتا اذا ممهلاو .. ةرطق ثيغلا لوأو .. مهتامظنم

 . اودارأ ام ىلع مهعم نحنو

 .. عيقوتلا اذهب تدجتسا دق تاريغتم كانهو .. لاقم ماقم لكل نكلو

 نم تلدبو اهتيجيتارتسا نم تريغ دق سيرحتلا ةمظنمب اهفارتعاپ ليئارساو
Bsقلد وو اسم  Glانذ ويش عم  Lyهاا سفن ندرالاو  

 دق نوكت ليكارسا ناف ؛ نيينيطسلفلا عم قافتالا اهب مت ىتلا ةلوهسلاو
aaaافسر  ansیکی  ciate bEهم نهم سن  

 .. ةيداصتقا

 قرش قوسو عيمجلل عيبتو ىرتشنو .. ةعطاقملل ءاغلاو ىروف عيبطت
 ىف قوفتملا , ىدوهيلا داصتقالاو یدوهیلا ملعلاو ىدوهيلا لاملاو ةيطسوأ

 رطاشلاو .. یبرصلا جاتنالاو ىبرعلا ملعلاو ىبرعلا لاملا عم رح قابس ,
 . ةفورعم ةجيتنلاف ةبعللا ىوتسم ىلع نكن مل اذاو .. بسكي

 تانوراب .. نآلا نم ريدت ةيفخ ىرخأ ةطشنأ اذه ىلا انفضأ اذاف
 اكيرمأ نم دروتست اكوكلا قاروآو نانبل بونج ىلا نولقتني تاردخملا
 .. لتاقلا « كارکلا » منصیو نییاکو کلا اهتم صلختسیل ةينيتاللا
 .. نیوریهلا منصیو نیفرولاو نويفألا هنم صلختسیو عرزی شاخشخلاو
 قارغا وه ةرلا هذه فدهلاو .. ةبيليئارسالا ةيامحلا تحت اذه لک ثدحي

nesذنم ىرجي رخآ ططخم عم اذه « تاردخل اب قارعلاو هیدوعسلاو  

 Blasi لفل سوي pes ن راهتشالاو دک cull برض یه نوش
 فده تاذ مكارج اهلكو ناضمر نم رشاعلا ف مناصلا قرح لسلسمو
 . ةسفانملا ىلع اهتردق ريمدتو رصم راقفإل ىسايس

 تاحيرصتو ةلدابتملا ةقادصلاو مالسلا ةهچاو فلخ اذه لك ثدحي
 Ur pu ا SIU ا

 تاذ ةبعللاو , هيلع نولبقم نحن ىذلا حاتفنالاو رحلا نواعتلاو ةيطسوأ
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 ق منالس .: ةقطنل DES تار باخل او Sl pol اهبعلتس یتلا نیهجولا
 . اهتاقاط دافنتساو ةقطنملا كاهنال ءافخلا ف داسفاو دئاکمو .. رهاظلا

Prine eile انثا ميمو ظردتفدو هضم SEN CER 
 نمو تاردخملا عرازم نم هیبرعلاو ةيليئارسالا ةرطيسلا تحت قطانملا
 ؟؟ .. نيياكوكلاو نيوريهلا عناصم

 دئاكملاو داسفإلا بناج .. ةبعللا نم رخآلا هجولا ىلع اهنيعأ حتفت لهو

 ؟؟ .. سيلاوكلا ءارو نم لمعلاو نتفلاو

 ىلا وذات ةوهيلاو فولو ريغ نما كالا اذه ف ةينلا سه sl tal نا
 مهل نكت مل مهلوح نم ةيبلغألا ةهجاوم قو ةدهطضم ةيلقأ بيرق دهع
 يلا ةيفكلا یاهو هال pen be ا هزم: یوس ةنلخلاو ةشفانملا هو
 ةيرثكألا نم رحب ىف ةيلقأ ليئارسا دوهي لازامو .. اهيف اوقوفتو اهونقتا
 ىهق ادبأ ةيفخلا اهبيلاساو اهدئاكم نع ليئارسا ىلختت نلو .. ةيبرعلا
 نإ . اهرصاحت اهنأ نظت ىتلا ةيهاركلا ةهجاوم ىف ةبلغلل ةنومضملا اهتليسو
 ةناسرتو خيراوصلاو ةيرذلا لبانقلا تاتم نم ةيوون ةناسرتل اهنيزخت
 ضرتفت اهنأب دهشيو اهتين ءوس ىلع لدي ةيبوركيم ةثلاثو ةيواميك یرخآ
 یه مک اهعم ol nas ةيلقملا هذه مهن نآ انيلغو + كورلا Laat امكاذ
 . ةيلايخ ةبحم ىأ ةيمهو ةقادص ضرتفن الو

 لالغتسالاو ىضوقلل ةبلحو ملظلل حرسم یه ديدجلا ىملاعلا ماظنلاو

 دسألا بيصن امهيسقنل ناديرت لیئارسا اهئارو نمو اكيرمأو ةيزاهتنالاو
 .درخآ نم ملاعلا اذه كله. ولو هکمکلا رم

 ةيملاعلا اهتاقصاومب اهبعلنلف مالسلا ةبعل بعلن نأ انل ديال ناك اذاف

 مالفأ ىف اهانیآر اذكهق . سدسملا ىلع ىرخألا ديلاو حفاصت دي .. ةيكيرمألا
 قنا ااا یرعک اتالم اار ةه و ةيكيوفألا نقلا ةاعو
 ايريبيل فو الوجنا قو ايقيرفا بونج فو لاموصلا قو كسرهلاو ةنسوبلا
 بونج قو ناتسدزك قو قارعلا فو امروب قو ريمشك قو ايريجين فو
 . ملاعلا نم ةیهقام ةفطتم لك قو نانوسلا

 اذه نا : هبتک لک ىف اهلوقی ةفسلف هل دیورف یدوهیلا سفنلا ملاعو
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 رتخاف .. ثلاث لامتحا دجوي الو .. لوكأم وآ لكآ .. اهيف تنا ةباغ ملاعلا

 . نوكت امهيأ
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 ةفآرلاو ةمحرلاو Goll ىلا ةيعادلا dil ةملك وه ةباغلا هذه ىف مالسالاو

 وهو « نطاوم لكل رایتخالا ةيرح LILES لدعلاو ةنامالاو ةدجنلاو ةءورلاو

 الا سانلا هدنع لضافتی الو نولو نول نیبالو . سنجو سنج نيب قرفیال

 .. حلاصلا لمعلاو قلخلاو یوقتلاب
 ثعبنو تومن مث ةدودحم ةايحل نوقولخم اتنا انملعي مالسالاو

 : تاک

 ميقلا سفتو اياصولا سفن ىلا ةيوامسلا نايدألا عيمج وعدت كلذكو

 نوقولخم مهنا نوملعي سانلاو مدآ ذنمو «ءىدابملا سفنو قالخالا سقنو

 دهاشم دجنو .. نوبساحیو نوثعبيو نوتومي مت ةدودحم لاجآل اويحيل
 .. ريتعي دحأ الف كلذ عمو .. مهتامارهأو ةنعارفلا رباقم ىف نازيملاو باسحلا

 نوعنصيو اشحوت نودادزس اهشوحو نإ لب .. GLE تلازام ةباغلاو

 .. اهب نوشطبي ةيبوركيم الجرأو ةيئاميك اعرذأو ةيرذ بلاخم مهسفنأل
 .. ءارب مهمئارج نم نيدلاو نيدلا مساب نولتقي نم ةنسوبلا ف ىرنو

 لود نم ليذلا فو نوفلختم نوملسملا اذاملو : امئاد نولئاسلا لأسيو
 !؟ مهتاورث مغرو مهترثك مغر افعضو ارخآت لودلا رثكأ مه اذاملو ملاعلا

 لكاوت هنأ ىلع مالسالا اومهف .. اّتطاخ امهف مهمالسا اومهف مهنال : لوقأف

 ثدحي ام لكف : ریبدتلل طاقساو عونخو عوضخو ةيبلسو دهزو لازتعاو
 اومهق .. هللا ردق ىلع ضارتعالا زوجي الو .. هللا ردق وهف ملظ نم مهمامآ

 .: ةاغطلا ملظلو فورظلا رهقلو نیقو لخملا مالستسا هنآ نم مالسالا
easlyشیلو لغاسفلا یه شا نارب هيلع ع ورشا تا ادق كلذ لك  

 . یضرلاو میلستلا الا .. لمع الو لعف قولخملت

 اوفقوتو ظافلالا ىلع اورجحتو صوصنلا ىلع اودمجت مهنم نورخآو
 ايتايح lags اولخدف اهخیراتو اهفورظ لخاد ةلفقم ةدودحم ةيفلبس دنع
 . ةينيد تایرفح اوحبص]و مهرایتخاب
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 دوعق مهنكلو اديوجتو اليترت مهباتكل ةوالت سانلا رثكأ نوملسملاو

 . الف ىتوملا نويعب مهباتک نوأرقي .. نومدقتي ال نوکس ةلاح قو امئاد

 نأ عم .. عارتخالاو ثحبلاو لمعلاو ةکرحلل ةعفاد ةوق تايآلا مهيف قلطت
 . لمعو ةكرح باتك نآرقلا

 « قلخلا أدب فیک اورظناف ضرألا ىف اوريس لق »
 « ضرألاو تاومسلا ىف اذام اورظنا لق »
 « مکلمع هللا یریسف اولمعا لقو »

 قو « لمأتلاو ریدتلاورکفتلاو ةكرحلاو رظنلاو ريسلاب رمآ ةيآ لک فو
 ضرالا ف ةحايسلاو رفسلاو لمعلا ىلع Uday ةيباجياو ةيكيمانيد مالسالا
 ةولخلاو لازتعالا نوراتخیو اذه لک نوكرتي مهآرذف . یلقعلا ثحبلاو

 ةيولطم حیباستلاو ةبولطم ةالصلاو .. تاولصلاو حیباستلل عاطقنالاو ٠
 جرخ دقلو .. هللا لضف نم یغتبنل ضرالا ف قلطنن نأ اهدعب بولطم نکلو
 یتح هللا ىلإ وعدي ایزاغ هسرف ىلع ةيبرعلا ءارحصلا بلق نم عفان نب ةبقع

 اذه ذخأن ال اذاملف برغلا ىصقأ غلب یتح رمتسا مث یقیرفالا لامشلا غلب
 كلذ اهب رعش یتلا ةعفادلا ةوقلا كلت انباتك ف یرنال !ذالو... یکرحلا لاثملا
 حالملا نا لب .. ةطوطب نباو نودلخ نبا هلتمو » ىرطفلا ىفلسلا لجرلا
 ناك حلاصلا ءاجرلا سر ربع دنهلا ىل اماجيد وکساف ةنيفس داق ىذلا
 ءاملع اوئاک تاراقلل ىلوألا ةيفارغجلا طئارخلا اومنسر نيذلاو .. املسمایبرع
 قوتسلاو ىخلبلاو ىتيوزقلاو یرضطصالاو ىسيردالا لثم نيملسم
 فقنال اذاملو . ؟ ةيفلسلا لثملا هذه GATS ال اذاملف .. لقوح نباو ىدوعسملاو
 باقنلاو لاورسلاو عبصألاب لكألاو كاوسلاو بوثلا ريصقتو ةيحللا دنع الا
 نوكسلاو دوعقلا اذه اذاملو . رخت الو مدقتال ىتلا تايلكشلا هذه رخا ىلا

 ءاجرأ ىف قالطنالاو لمعلاو ةكرحلاب رمأي نيد ىف ةيعجرلاو ةيبلسلاو
 نع بيرم نخآ ريونت ىلا ريونتلا بهاذم باحصأ بهذي اذاملو ؟ ضرألا
 ةلملا نع جورخلا ىلا انب ىهتني . ةيناملعلاو بيرغتلاو كيكشتلا قيرط
 .؟ ةيآ لك ىف لعفلاب نطابلا ريونتلا مهنويع ىرتال اذاملو .. ةيلكلاب

 .. قلخ ىذلا كبر مساب ارقا .. هتايآ لوأ نم ريونت GUS هسفن نآرقلاو
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 مساب رخلا قيرط ىلع لالدتسالاو ةرانتسالا بلطو ةءارقلاب حيرص رمأ

 . قلخ ىذلا قلاخلا برلا

 مويهو تراكيد نم ريونتلا اوبلطو هنع اوماعتو اذه لك اومهفي مل

 هسقن مالسإلا ضقرب امئاد ادبي مهريونت ناكو .. تتوك تسجوأو

 .. ةيرامعتسالا هتلآ هعمو ىتأي ىبرغ قاقث ىزغل بابلا حتفو هيف كيكشتلاو

 ةفئاطلا ةيقبو نيسح هطو یسوم ةمالس راس بردلا اذه یلعو
 ,Sipe Co را سلام TOT تیملس | ةيقب امآ

 ضهتت نأ دیرت ال یتلا ةزجاعلا مهسوفت یوهت ام الا OLE نم اومهفی ملو

 قيتي و هلهأ ىديأ نم هرهوجو نآرقلا ةقيقح تعاض اذكهو .. لمع ىأل

 . هيشاوح الإ هنم

 ae ee ل عددا
 نارقلا ىتفد نيب لقتعمو دعبم مالسالا .. دوجوملا یراضحلا سفانتلا

 نيدشارلا هئافلخو مالسلاو ةالصلا هيلع یبنلا مايأ ق ىلوألا ةبثولا ذنمو
 ف ىفتخاو عماوصلاو دجاسملا ف عقوقتو ةسفانملا نع مالسالا عجارت 5

 هراصح رامعتسالا برضو .. نيفراعلا نم ةلقلا بولق ف یوزسناو عجارملا
 وهام لكل اهوشمو ايهانو ايرخمو ايزاغ اهلخدو ةيمالسالا لودلا لوح
 نآلا هنولعفيام ىه هتالمح رخآو .. ارمتسم بيزختلا لازامو .. ىمالسا
 نيمرجملا ةاتع ميدقتو باهرالاو مارجالا بوث ةيمالسالا ةيلوصالا سابلإب
 قاروألا طلخ نم ةماودلا هذه قو .: نيملسملا نييلوصألا عئالط مهنآ ىلع
 أدبيو ةيليتارسا ةيبرع ةحلاصمل ةأجنفف Lass لیئارسا دمت قئاقحلا فييزتو

 ةلئاه ةيكيرمأ ةوق ليئارسا ءارو نمو نيهجولا وذ بيجعلا مالسلا رصع
 ىضوفلا رشنيو ملاعلا ىلع ةرطيسلاب در قنی بيرم ىملاع ماظنو اهديؤت
 .اهياسحل

 بر كأنه ركاملا طيلطختلا اذه قوفو اکیرمآ قونفو ليئارسا قوف نكلو
 رمألا وهو .. اهربدي ةهجاوملو مولعم حويل عيمجلا جردتسي ىذلا نيملاعلا

 peu را aoe مهتاباسح ىف هولخدي مل ىذلا ديحولا .
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 نآو ليلضتلا اذه فشكن نأو .. مهفن نا یه .. ةيولطملا ىلوألا ةوطخلاو
 شيعن ناو... انمادقأ ءىطاوم فرعن ناو .. ةيمعتلا نم ماكرلا اذه حيزن
 بئاد لمعو . ةعفاد ةوق .. ةقيقحلا ف وه امكو لئاوالا هشاع امك انمالسا
 .. شلل عدرو ملاظملل عفدو « ضرألل حالصاو لصتم حافكو

 ضرع ىف ةينلا نسحو قدصلا لامتحا ناك ول ىتحو يش لك مغرو
 لمالا اذهب كسمتت نأ اتيلعف « فلالا ىف دحاو ىلع ديزيال ريخألا ةحلاصملا

 هللاو .. اننید مالسلاو نوملسم نحنف ءاهنم لضفأب ةييطلا ةردابملا درنو

 اديأ ردغلاب نيكدابلا نوكت نلو .. هتملكل نيصلخم امادخ انمدام انلذخي نل
 : قالخو ءیدایمو asd حالسالاف

© © © 

 le رادقمب تلقتناو اهتسايس نم تريغ دق ليئارسا نأ حضاولا نمو

 نع « اتقؤم » تلزانتو نيميلا ىصقأ ىلا راسيلا ىصقأ نم ةجرد نينامثو

 ىربك ليئارسا .. رخآ عون نم ىربك ليئارسا لباقم ىف ىربكلا ليئارسا
 ريثتو تارفلا ىلا لينلا نم دتمت ةيركسع ةقلمع نم الدبو .. ايداصتقا
 لينلا حستکت ةيداصتقا ةقلمع ق نآلا ركفت اهنإف .. تاعزاسنل او تاوادعلا

 قرش قوس Sais هجوتو یرتشتو عیبتو تارفلاو لینلا ءارو امو تارفلاو
 قوسلا ىلع ةباوب اهل نوکتو ةيمالسا ةلود EV عم رچاتت ةيطسوأ
 .. ایقیز فا يع ةثلاك ةباوبو ةيبروألا قوسلا لع یرخل ةباويو ةيويسالا
 طقست نأ میطتست « اهل ةلهوم یهو » ةيداضصتقالا ةقلمعلا هذه لالخ نمو

 ةيسايسلا ةطيرخلاو ةيفارفجلا ةطيرخلاب لعفتو تاموکح میقتو تاموکح
 ۱ . ءاشتام

 ةيئاميكلاو هيبورکیلا سوژرلاو ةيرذلا خیراوصلاو ةيوونلا لبانقلاو
 اهلك تحبصأ ةحلسألا هذهف « ةقامح درجم تناك اهتناسرت ىف اهتنزخ یتلا
 . ةددشم هیلود ریذاحم اهیلعو ةعونمم

 ؟؟ .. ةيرذلا اهلبانقب ىقلتس نيأو
 تاعاعشالا 4555 فوس اهلوح ىبرعلا طيحملا ىف اهب تقلا امنیاو

 ىذلا ثولتلا ىلع اجتحم هلك ملاعلا ضفتني فوسو  اهكلهتف اهيلع ةيوونلا
20757 ANREP 
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 فوسو ةيئاذغلا تاجتنلا فو تاعورزملا قو رحبلاو ربلا ف ثدحي قوس
 . دحاو مقر ةيناسنالا ودع لأ ةظحل ق ةيلاعلا ةرسالا نیع ف لوحتت

 ةقامح تحيصأ .. ةيتاروتلا یربکلا لیئارساو یرکسعلا وزغلا ةركف نا
 .. ىلاحلا یلاعلا یسایسلا سوماقلل ةبسنلاسب دراو ريغ ایسایس اشیطو
 هلادیتساو سوباکلا يأ ملحلا اذه نع لزانتلا یرورضلا نم حبصآ ىلاتلابو

 .. ةیدابصتقالا ةرطيسلا نم لضفأ دجویالو .. رخا عون نم ةرطيسب .

 ةيناطيربلا ةيروطاربمالاو .. ةيداصتقا ةميزهب تطقس ايسورو
 . ىداصتقالا اهرومض بيسب فصلا رخآ ىلا تعجارت

 . ةيداصتقا ةبرض ماما فقت نآ عيطتست نآلا ةيروطاربما دجوت الو

 .. هدحو داصتقالا اهققحي نأ نكمي ةيولطملا ةنميهلا نذإ

 عم حلاصتت نأ دبال ةيداصتقالا ةقلمعلا هذه ىلا لیئارسا لصت یکلو

 ىلا لخدتو قاوسألا عيمج ىلا للستتو لكلل ىرتشتو لكلل عيبتو لكلا
 . تاعمجتلا عيمج

 فرتعتو نيطسلف عم اهتدقع لحتو ةيادبلا نم ًادبت نأ دبال ناك انه نمو
 .. ديلو وبآو لاضن ىبأو نزام ىبأو تافرع حفاصتو هب فرتعت نكت مل امي

 ۱ در
 فوس امناو تالزاتتلا هذهب رسخت نل اهناف ملقلاو ةقرولا باسحيو

 . مهلا وه اذهو ةديدج اقاوسأو ةديدج یضارآو ةديدج ابولق بسکت

 یقتلیل برغلا ف فقیف اكيرما نم ادئاع ةرثاطلا بكري نيبار انيأر دقو
 نوک لا بهذي اذغو... SGN نسحلا كلم ا

 نيب مث لیئارساو برغملا نيب ةيسامولبدلا تاقالعلا ةدوعب مالك كانهو

 1 . ىتأت ةيقبلاو لیئارساو سنوت
 . بويجلا ىلا لوغندلل بولقلا ىلا للستلا .. ةديدجلا ةسايسلا اهنا
 اوعنص نيذلا مهو مولعمو ميدق ءىش ةيدوهيلا ةيداصتقالا ةيرقبعلاو

 . ةيوبرلا دئاوفلا اوعرتخاو كونبلا
 تبسلا ةزاجأ نا !! ؟ تبسلا موي هباوپآ حتفي دحاو كنب نع تعمس له ۱

 . كونبلا عیمج ىلع یتاروتلاو یدوهیلا متخلا یه ۰

 میم
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 .Bo همسا .. ديدج وزغ ىلع نوليقم اننا .. ةداساي ..معن

 . ةيبرعلا انتقطنم .. هفادهأ لوأو .. ىليئارسالا ىداصتقالا
 مالسا الو تافاتهلا ةيجيتارتسا الو تاراعشلا حافك ةرملا هذه عفني نلو

 وه ةسفانملا هذه ىف بولطملا امناو . بصعتلا تاءادن الو بیبالجلاو ىحللا

 ناقتاو ةعنصلا ديوجتو جاتنالا ةفعاضمو دعاوسلا ريمشتو ملعلا مالسا

 . ملاعلا لود عيمج ىلع تاونقلا لك حتفو ةبعللا دعاوق

 . نمزلا نوقباسيو نولورهي رخآلا بناجلا ىلع مهنإق .. نآلا نم ًادبنو
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 :بيزيطسلفلا نم افلآ رشع ةيتامث دنجت نأ تعاد طتسا ىتلا ليئارسإ

 كلذ لبق نمو ..مهدلبو مهتاوخإ دض سماخ روباطو سيساوجك اولمعيل
 لاتقلل ةرئاط نيرشع زازتیاب اريخا تماقو نوجاتتبلا تدنجو اكيرمأ تدنج
 ةروظحلن ايجولونكتلاو ةيكيرمألا ةنايسرتلا تاجتنم ثدحأ نم ىليللا
 نمو ..امالک الا متت مل يتلا مالسسلا ةقفص باسح تحت تارايلم عضبو

 حرسملاو امنيسلاو رشنلا رودو ,مالعالاو ةيملاعلا ةفاحصلا تدنچ كلذ لبق
 باسح تحت تاكراملا تارايلم LOL نم زتيت تلاز امو اهتیضقا ةياعدلل
 .تاضیوعتلا

 عیطتست فوس ىذلا رتویبموک ربوسلا ىلع اريخأ ليئارسا تلصح دقو

 .هرمدتو اهیلع قلطب خوراص یا قحالت نأ هب
 Las ..ءیشب اهنم فت مل مالسسلاب دوعوو مالک لباقم ىف رثكأو اذه لك

 عاقبلا لهس تارئاطلاب كدتو تويبلا فسنتو لتقت ةظحللا هذه ىتح تلاز

 .تانطوتسملا ىدحإ ىف لتق ادحاو ایلیئارسا ايدنج كانه نآل ..نانیل بونجو

 نیذلاو « ةيهاركلاو داقحألا مهتقزم نيذلا رخآلا بناجلا ىلع برعلاو

 ..ءىش یا ىلع قافتالا نع اوزجعو ةكرتشم ةيبرع قوس ءاشنا نع اوزجع

 نوقباستيف ةكرتشم ةيطسوأ قرش قوسل مهوعدتتلا ليئارسا مويلا یتأت
 .مهباعل ليسي نيثهال اهيلا

 مهنكاما لالتحا ىلا نوقباستي مهو ..مهرايتخاب دحاو قبط ف مهعضيو
 .لوألا زارطلا نم ىريتاكيراك تدح ..ةيليئارسالا ةةياوشلا ىلع

 عمو ىنامالاو مالحألاب هينمتو ىبرعلا عيطقلا عفدت اكيرما نإ نولوقيو
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 CARS یوسف قو EE املا فاو شا eos كلذ
 .نيبارو تافرع نيب نوطتشاو ىف ءاوضألا تحت تمت ىتلا ةحفاصملا

 .رتویبمکلا باعلآ نم اعون هتمرب لسلسملا نوكي داكيو
 اار يو دكت لااا اعف افح ع السلا ديرت ht all تقاک اذإو

 حفطت اهنا مغر تابایدلاو عفادلاو ةيراهنلاو ةيليللا تالتاقن او ةحلسالاب
 مث ..ءیش لک نع اهینغت یتلا ةيواميكلاو ةيبوركيملاو ةيوونلا لبانقلاب
 ةيبرعلا لودلا لک ىلع حالسلا رظحل یکیرمالا قیدصلا عفد ىلع صرحت
 .ةیبرع ضرآ ىآ ةيوون ثوحب وآ ةروطتم ةحلسأ ةهبش ىأ ةقحالمو

 لثم ددشتم یدوکیل میعز نيبار فلخی نأ نم برعلا دنع نامضلا امو
 لعفیو ىربكلا لیئارساب ملحي شتفوسولیم لثم ىنيفوش داق وآ ريماش
 شيجلا ةحلسأب شعیفو سوليه jail لثم ةمكارتملا ةيليئارشالا ةحلسألاب

aut ltوهلا اود ةنماقإ نر  pe aCeاحلا فاتك نه  dels 
 OG ناكم لك ىف عيذيو بطخي SY نم نيبارو ..ةيمالسالا ءامدلاو
 حس سوهان سا SCAN وعلا تساوی

aahناو حم ساق بم دلا ووا  halalکارها یه  
 قنع ف عضو دق خيراسلا نا هال سا عایلآ اذه كاملا قت فون

dal ealةلاسرلا هذه مادا  te eel 
 aga اذامف ..ملاسملا ىليئارسالا نوا یهو مولا نوم اهلوقت لا

 قوف موعي هنأ دجي امنيح هدعب ىتأي فوس ىذلا یدوکیللا سیئرلا لوقي
 اشم انه ست وا نمک MIAN اهلا ةحلسا نم اک

SL nalاذامق ..مالسلا نم ةفئاخ اهنا مالسلا اذه لک نع امغر لوقت  
 !؟ةیهارکلاو داقحالاب نيتتشملا فاعضلا لزعلا برعلا نحت لوقن

 .ادیآ نئمطي ال انمامآ تدحیام نأ

 ىلع لب مونلا ىلع ثعبتال انقواخم اهب نود هدهب یتلا مالسلا ةينغأو
Bowl 

 ..سدسملا داتز ىلع

 ARANDA ریدر دیرپا وبا
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 .؟ةلاسرلا مکتلصو لهو ..متمهف له
 ریخالا هثاقل GS اکیرما نم بلط اذان نينار او لاست نأ مکل رطخ لهو

 ق هستاوسق رشن ةداعال قرط ةکبش ءاشنال رالود نویلم ۲۵۰ نوتنیلکب
 ةردابملا ho ةيليئارسالا تاوقلا رشن ةداعا ددصب نحن له ..ةلتحملا ضرألا
 !؟ ةديدج برحل بهأتلا ددصب مأ مالسلاددصب نحن له ؛؟اهبحسب

 .. ىكيرمألا سيئرلا اولأست نأ مكل رطخ لهو
 !؟بلطل | اذه ىلع قفاو فيك
 دانزلا ىلع یرسیلا هديو ىنميلا هديب حفاصی ىذلا ool ىرأ داكا ىنا

 . دانزلا ىلع نيتنثالا هيدي عضي هارآ داكا.
 لوسعم ىلع مونلا مترتخا مکنآ مأ .. Lal gi امك رابخألا نوآرقت له

 بردم اهفزعي ىتلا مالسلا ريمازم ىلع صقرلاو سفنلا عادخ مترثاو مالكلا
 .! ؟ نيبار فرتحلا نيباعثلا

 . لابحلا ىلع صقرلا رمتسي ىتم ىلا
© © © 

 كلت نوركاملا هل راتخا اذكه..مارجإلا ةناخ ف عوضوم مالسالاو
GL 

 ودعلا ىه.. ىلونصألا مالسالا : تلاقف اديدحت رثكأ ليئارسا تناكو
 . ةيطارقمیدلل یقیقحلا

 .. ءابولا اذه نم ملاعلل ةيقاولا ع yall اهسفت نم ليكئارسا تلعچ دقو

 ءابولا اذهل یدصتلا ةمهم لیئارسا قنع ف عضو خیراتلا نا: Gul لاقو

 یربکلاةلاسرلا هذه ءابعأ لمحو یمالسالا
 ءامعزلل ةديازم وه له ؟ ىلحملا كالهتسالل بطخ مالك اذه له

 ديدهتلاو ريدصتلل ءارمح تانولاب یه مأ.. سمألا موصخ نييدوكيللا

 ةلود ىألو ناتسناغقأو ناتسكابو ناريإل راذنإ سارجا یه مأ؟ فيوختلاو

 .. یمالسا راعش ىأ عفرب فزاجت ةيطسوأ قرش

  peace.ششکاو .

 200 . ساسالا اذه ىلع اهتناسرت ىنبت لیئارسا نأل رثکآ لوق

“igual للم ما ais Gc allan كت 

AAA ALAA A AAA UN AAA ARAMA 
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 ةيحيسملا نأب لوقلا لثم « مارجإلا وه ىلوصالا مالسالا نأب لوقلاو
 لتقلاو قئارحلا لاعشا نم GUS سكولكولكلا ةفئاط هلعقتام یه ةقحلا

 ْ . بيرختلاو
 اهنومدختسي مهنكلو ةيرف اهنأ نوملعي اهل نوجوري نيذلاو ةيرف ىه

 ىأ ىف ىمالسا كرحت ىأب مهلیکنتو ىمالسا توص لكل مهراصح ريربتل
 لاومأو ةيليئارسآ ديأ اهءارو نالا ثدحت ىتلا مئارجلا رثكأو .. ناكم

 ف اهوخسريل ةبوذكألا هذه ىلع نوقفني مهو « ةيينجأ تارباشمو ةيكيرمأ
 ۱ .هيتاططخم اورولو ناهت الا

 ءارزولا سيئر ىلع ريخألا ناودعلا ىف ءايربألا لتق فصوی فیکف الاو
 مهنأب مارجالا اذه وربدم نلعی فیکو !؟یمالسا داهچ ab یرصلا

alge eeراستا  vgنیا انه دايعلا نیو  pealمسیح لو  
 اهب موقی نأ نکمیالو رصم دضو هبسفن ىلوصألا مالسالا دض ههجوم
 ۱ .نوملسم

 ةيقاولا عردلا اهنأب ملاعلا مامأ معزلاو ..ةيرقلا اذهل لیئارسا طاقتلاو
 رثكأ وه ..اهیلع ءاضتلاو ةيمالسالا ةيريربلا هذه دصل ردقلا اهراتخا یتلا
 مواست ةيجيتارتساو یلبقتسم طخ وه لب ..تانوفورکیم ةرشرث درجم نم
 حالسلا نم دیزل او تانوعل ا نم ديزملا زتبتل نييبرغلا ءافلحلا ليئارسا اهب
 ..هب موقت ناودع ىأ مامآ زهاجلا وتیفلا اهب نمضتو ..تالزانتلا نم ديزملاو
 ..مباسلا بابلا ف لخدت نل ةدحتملا ممالا اهررقت تابوقع ىأ نأ نمضتو
 داسوملل ديأ كانه نوکت نأ ق كلذ دعب ةيارغ الو ..امئاد تدحام وهو

 مالسالا مساب مئارجو تاريجفت نم ىرجي امیف ةيكيرمألا تارياخمللو
 عم ةيدو ةلباقمل هردص حتف نوتنيلك سيئرلاو ..ىمالسالا داهجلا مسابو
 ولو « نيملسملا هوجو ف قصبو مالسالا بس ىذلا بتاكلا ىدشر ناملس
 . قاصلا دولا اذه نم نيتنثا نيتقيقدب رفظ امل هتلباقم رهزالا خيش بلط

 حفاصنف ساسألا سفن ىلع انتيجيتارتسا ىنبن نأ انم یعدتسی اذهو
 وطخنو « مالسسلا وحن ةوطخ مهعم یطخنو دانزلا ىلع ىرخالا sully ديب
 .موي لك انحفاصت ىتلا ةيمارجالا ىديألا عم رذحب لماعتتو ةيركسعلا انتءافك ةدايزل ةيزاوم ةوطخ

Fone 
 AA ريب ی ارم يطب باجر يداعب ديو ی ام ی مه همیار
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 لودلا مهفت نأ دبالو اننئازخ ىف امم رثكأب ةيچيتارتسالا هذه انفلکت فوسو
 .هیف اندعاستف رودلا اذه ةيبرعلا

 غارق نم نوملکتیال ةمداق ةيدوهي ةيبيلص برح نم نوفوختی نیذلاو
 اورفویل نیدماع نوماعتی نیذلا الا dic یمعی الو دوهشمو مئاق لامتحالاف

 نتفلا نم رحب ىف حبست ةقطنل اف. ةفلكملا ةليقثلا ءابعالا مهسفنآ ىلع
 .لیئارسا وه دحاو فرط دنع امئادو مکارتی حالسلاو تارماؤملاو

 ىلع تاونس تس وأ سمخ نم رثكأل مودیس یمهولا مالسلا نأ نظاالو

 یبرحلا داتعلا تامارهآو ةيرکسعلا ةقلمعلا یرغت نأ ثبلتام مث ..رثکالا

 میعزلا ضرالا ىلع ةمئاجلا ةلتاقلا تارئاطلا تاتمو خيراوصلا تاصنمو

 ققحتی وآ ..ةياهنلل یزانتلا دعلا ادبيل لیتفلا لعشی ob مداقلا نونجل |
 رثکا اورقتفیو رثكأف رثکآ مهلخاد نم برعلا راهنپ نأب لهسلا رخآلا ملحلا

 .رثكأف رثکا مهنیب امیف اوفلتخیو رثكأف

 .امون اوعبشی مل نيذلا نيمئانلل راذنالا سارجأ ع رقال اذه لوقآ

 , حماستم میدو ملاسم نيد مالسالا معن :یلیئارسالا راجلل لوقأو

KSI,سارا بلص لتاقم نيد اردغو ةليغ ذخؤني امنیحو ةرورضلا دنع  

 ..ارصتنم الا هحالس عضیال

 ىف ةايحلا ىلع متنا نوصرحت املثم قحلا ةحاس ىف تولا بلطي ملسل او

 ءفاكت ىتلا ةدعلا دعي نأ لتاقملا ملسملا نم بلطي مل هللاو  لطابلا ةحاس

 اولعقا .. «ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو »: لاق هنكلو « مصخلا زیهجت

 تاناكما نود تناك ولو مكتاناكما ىصقا اودشحا ..نوعيطتست ام ىصقا

 لفكتي كلذ ىلع ديزي امو بولطملا ىصقالا دحلا ىه ةعاطتسالاف « موصخلا

 وه عاطتسملا ىصقا غولي نأل كلذو ..دودح الب ىتلا هتاناکماب للا هب

 1 .هتدجنل هللا ىتأيل بولطملا طرشلا وهو ..صالخالا ناهرب

  رصتنا قطنلا اذهبو ديبتال ىتلا هقحلا انعردو انمالسا انملعي ام اذه

 .مورلاو سرفلا ..ىضاملا ىف نيتيروطاربما ربكا ىلع ةلق مهو نوملسملا
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 نوآبعی الو ىحللاو بيلالجلاو عقاربلا ةوحص نم نوفاخي ال مهو
tadاذه ف سفانتت سيراب ق ءايزألا تويب نا لب ..رهاظلاو تايلكشلا  

 .برعلل عيبتل ناطفقلاو رجرجملاو ليوطلاو سكاملا ركتبتف رامضملا

 فرتو روصق ىلا لوحتت تمادام ةيلورتبلا انتاورث نم نوفاخيال مهو
 تنومو سیئو اريفيرلا فياصم ف تاورشلا هذهب نوقتلي مهف , ةموعنو
 .ساجيف سال ف رامقلا دئاوم ىلع تاورثلا هذه نودصحي مهو ولراك

 وفییارس ف ديلجلا تحت نوبراحي عباوزلاک لاجر نم نوفاخي مهنكلو
 نوقاخیو ..فوتولوم لبانقو ةميدق ةحلسأب عفادملاو تابابدلل نودصتیو
 بلص هنكلو مهلثم ةلدبلا ىدتري قيلح .. شتفوجيب تزع لثم لجر نم
 خيراوصلا نم لباو تحت ةعقوم ىف طباريو عجارتي الو مواسیال ذالوفلاك
 اورتشاو ةايحلا ىلع توملا اورثا لاجرلا نم ةليلق ةبصع عم فئاذقلاو
 .ایندلاب 5391

 .باسح فلا اهل نوبسحيو اهنوفاخي ىتلا حورلا یه هذه
 بولق.ىلا لصيف ةرطفلا توصنب ثدحتي ىذلا باتكلا كلذ نوفاخي مهو

 ناهربلاو قطنل او لقعلاب مهتداحی یذلا بیجعلا نآرسقلا كلذ ..سانلا
 لک فو ةيضق لك ىف دیدجلاب ىتأيو رصعلا بولسأو ملعلا ةفلب مهملکیو
 . نامز

 تمص ق عابتالا بسکیو هيف ةيتاذ ةوقب رشتني ىذلا باتكلا كلذ

 . نيصصختم وآ ةاعد نم دهج امنودو

 .ناکم لك ىف موي لک اددج اعابتا بسکی مالسالا ناف ..مهریفن توفخو مهتوص عجارت مغرو  ناکم لک ىف نيملسملا ةميزه مغرو
 .مهریحت ةرهاظلا هذه

 ؟هسفن رارکت ىلا رثاود ف یضمی Gall خیراتلا دوعي لهف

 .مهبيريو مهفيخي سجاهلا اذه ..هقاروآ

 معدتي بيري ريبزب بوو ردو ريدم وبدر بربر وبيتي بربع ديو ج AAA یی مدعم

 م قدنخ ق مالسإلا ©
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Stick SCENE NSاهدا هو  
 اهنع اولزانتي نلو مهنديدو مهتيد ةدايسلاو مهمه ايندلاو ..ةدايسلاو

 ..ةدايسلاو ضرألا لوح عارص ىهف ..عارصلا رودي اذه لوحو ..مهرايتخاب
 لقا اوعفد دقو: فعلا لوط ةيفلخألا ءيا و ناسدألا نكلو
 والا تارتار هنرتلا لالا اهوهلسو: فلا روا ق فرو
 ةيمداعتالا غا هذ اا ااو ترحل اوو او ةيفؤرمكمملاو
 مهركم لئابح رخآ ةيطسؤأ قرشلا قوسلا تناكو ..دهملا ف اهقنخو
 هوا لوظ داو لاو ةعاشلا شاعر نا ساقی سنا
 ا اه و املا وك طب ا اإ ىل ا ا اووف

JSريثملاب بایشلا لغشتو مزعلا نهوت ىتلا ةلحنملا نونفلا فونص  
SADRروا كارا فست رهام یا شا نم  

 ءایزیالا لتقتو لیانقلا رجفتل كانهو انه ممذ لا اورتشاو مئارجلاب مالسالا
 سعت نئادلا عارضلا اد يحير ختو ا ودم سا سنا تايميس تخ

Fe reچ كفوم تفلو مياس هه ماتم هک رعنا  
 وار ةا هه اط فو مفي نا لواخم ىذلا

 نيا ىلا فشتكنل ضعيب اهضعب رهاوظلا طبرنو مهفن نأ لواحت انلزامو
 .اهب راسی نيآ ىلا gi انتتيفس ریست

 دحوألا ناطلسلا بحاصو نوكلا بر وهو طيحم مهئارو نم هللا نكلو
 لزالزلا رجفیو لويسلا قلطيؤ عباوزلا كرحيو حایرلا فرصي ىذلا

 الهس لیحتسلا لعجيو بولقلا ىف مئازعلا ثعبيو رويقلا نم ىتوملا ظقويو
 .نيعتسن هبو نمؤن لابو ..انيه بعصلاو

 هه

 الو ذفان مهمکح نأو مهل سفانم ال هنأ ءايوقالا ايندلا ماکح روصتی

 ةموكح نم شکآ هبذاجتت انم درقلا نأ ةقيقحلاو . هتم برهم الو هل لدبم

 .هیفخلا تاموکحلا نم ملاع ىف ملعي نأ نود حبنسپ وه لب ..یردی نأ نود

 . كلاهلا هدروتو رشلاب هل سوسوت ةيفخ ةموکح هتیرذو ناطیشلا

 ریخلاب همهلتو هظفحتو هيلع رهست یرخآ ةموکح نوطفاحلا ةكئالملاو

 دم ویری يييدعم م دعمهم ممم

 @ قدنخ ؤ .السإلا ©
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Lule,ام لک رمدتو برخت یرخآ ةموكح ىواشرلاو داسقلاو تاردخملا  

 .ءاقرشلا نولماعلا هيتبي
 . هارتال ایراللا همسا ale هدالج ناک s ةضوعب هتلتق رکا ردنکسالاو

 .نیعلا
 دحأو « ةيوقلا رهاجلاب یتح یرتال ةبيجع تاموکح تاسوریفلاو

 شکآ ) ۱٩۱۹ ةنس از نولفنالا ءابو ىف ةيحض نویلم نیرشع لتق اهناسرق
 اذا ةدحاو ةسطعو (ةيرذلا اميشوريه ةلبنق هتلتق ام فعض ةئام نم

 فيراضغ ىف قالزناب هبيصت نأ نكمي تالضعلا فيعض ازوجع تأجاف
 ..ىعابر للش ىلا ىدؤي ةبقرلا

Loiنزو الو اهل ناش ال ةأبه وأ پارت ةرذ نوکت دقف ةسطعلا بيسم  
 . مئاضلا تقولا ف هميشايخ ىلا تللست

 ماقتنالا ةكثالمو ريبدتلا ةكثالمو فيرصتلا ةكنالمو ىلعألا الملاو
 .توكلملاو كلملا كلام هللا رمأب لمعت ايلع ةموكح نويتاكلا ةكئالملاو -

 كلم ةحيص ..ةحيصلا مهترمد طول موقو حلاص موقو دومت موقو
 مهكردأ ىتح نیمثاج مهرايد ف اوحبصأف ةفجرلا مهتذخأف ماقتنالا

 .ةيتاعلا رضرصلا حيرلا مهترمد داع موقو ..توملا

 درتال ..ةيندلاو ةيلاعلا ةيفخلاو ةرهاظلا تاموكحلا لك قوف هللا ةدارإو
 .هبضيوفتو هنذأب لمعت تاموكحلا لكو ..فئاتست الو اهماكحأ

 : طول موقل ةمحرلا بلط امتیح نآرقلا ف ميهاربال ةكتالملا لوقی

 ريغ باذع مهیتا مهناو chy رمآ ءاج دق هنإ اذه نع ضرعآ ميهاربإ اي »
 .(دوه-۷ ۱ ) « دودرم

 البو دن البو دض الي یتلا ةديحولا ةموکحلا وه یلاعتو هناحبس هللاف
 لکو..هتموکح نطاب نم لمعت انتاموکح لکو ..بقعم البو هیبش البو ليثم
 . نوملعی ال ثيح نم هطخسو هبضغ نوذفني هدونج ضرألا ف نیرابچلا
 .ءامحرلا مه مهنآ نونظی ثیح نم هتمحر نوذفنی ءامحرلا لکو

 افوخ یشالتلو ابعر قزمتل ةقيقحلا نياعو ءاطغلا ناسنألل فشک ولو
 بویغلا هذه انع رتس هللا نکلو ..نیهم ءام نم ةطقن ادب امك داعو شمکنالو
 جرخی یتحو ناصتمالاو ءالتبالا متي ىتح هفطل باجح اهيلع لدسأو

oe 0/1711 NTE هو 
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 لكل نيبتي ىتحو ناغضأ نم انيفام رهظي ىتحو انسوفن ىف متكن ام هتمكحب
 هتركاد ىف امكح انم الك ىطعي نأ هتمكح تءاش اذه نم رثكأو ..هتقيقح انم

 وأ رمعيو ىنبيل لعفلا ف هل حسفيو لجألا ف هل دميو هلاجم ىف ةيرح هبهيو
 .رمديو لتقي

 فوس Lie لکو ..یلتبم انم لکو ..ىبا مآ ءاش هتقوم ةموكح lie لكو

 .هتاقيم فو هناوأ ف ىعدتسي
 ريخلا ىلا قيقوتلا شا نم بلطيو ..انيقي اذه ملعي ىذلا وه اتم ديعسلاو

 تلجو شا ركذ اذا نيذلا ..ةيشخلاو فوخلا لهأ مه نوجانلاو ..رمألا ىف دادسلاو

 ف مه نمو ..هتوطسو هلالجو هتمظع ىف نيملاعلا بر وه نم اورکذتو مهيولق
 ۱ . مهرورغو مهتینود

 حيي عرفي تدع رها صیاد رد
عيد يا اي يا

 ددان ددد شک ره 

 ۱ © قدنخ ىف مالسالا ©
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 تی سعد ی a م مح

 ىتلا ةثيربلا ةرهسلا هذه .. تاليمجلاو ءیرجلا .. ىكيرمألا لسلسملا

 ةءاربلا تافص نم هفص یا اهيق سیل .. ةليل لك نييالملا اهتيؤرل عمجتي
yalاذه: ن اایمجلا تک  !| halalدیتش لک لعن لو لالعتاا قب فا .. 

 حج رهبلاو ةنيزلا نم تاوبع ىف اعابت دهاشملا ىلا مدقت لالحنالا تاعرجو

 نالمعی لالمالاو ءطبلاو .. هشارف ف خرتسم یهو ةمواقم نود اهعلتبیل
 .. ةيئاسحملا ةيجولا هذه ع رجتی وهو دهاشلا ربمض مانيل یعضوم ردخمک

 املك نبعلا نارکذسیو تقافأ املك بولقلا ىلع نامتخی ةداعالاو رارکتلاو

 يلا

 ان لک امئاو .. لیین عملو ةيلاغ همیقالو میفر نق لسلسلا B سیلو
 نفارفلآ ورم لاد لقا لا نيدهاشل خان كارقمو تاو كناكف
 قلعت هةتس ونقل لالا ةهاومحا یدنلاو ..ساوخلا یخ لاو

 اهعیمج لئاذرلاو اهلک aL Sally ,فنصلاب ننالاو ةراچسلانب نخدلا
 عقاولا زمالاوةداعلا یرچ هطاشب ق دهاسشلا مامآ لسلسلا اذه ق یرجت
 هذه نأ وه cull ینعمب دهاشلا جرخيف هيلع ضارتعاالو هيف ةبارغال یذلا

 ءافولاو ةليضفلاو ةراهطلاو ةفعلا نآو « رباکالا سانلا دنع ىلثملا ةايحلا یه
 اياقبو فلخت ةمالع قالخالا ناو , نمزلا هيلع یفع مالک صالخالاو
 مر الو ندخل هكا ساس Pen سا راهش حر
 ىف كانه ةنايخال .. حمست تمادام حکناو قناع .. ءىش ىآ لمع ىف عنامالو

 . ةيعيبط رومآ هذهف .. هشارف ف كتجوز یرت وأ كيخآ ةجوز فطخت نأ

 نیس لیاتح اهنآ سل ben) فک فوحم ةمداقلا تراش قو
 تانپ نآ ةاروتلا كدت غلا“: ؟ "كلذ قاذامو .. ةديدش ةظاسب ق ادکه ...اهیبآ
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 لعفت امك ءانبآ نیجنیل هنعجاضو لمث ىتح ارمخ نهيبأ نيقس طول یبنلا
 ةاروت ىلا هوفاضأو مهيديأب دوهيلا هبتكام ضعب وهو ) .. ءاسنلا لك

 بتاك انبحاصو نودسفيو نوفيزيو نوبتگب اولازام مهو ( یسوم

 هقتوب فو ةنيزلا نم لافنرك ىف ةيقلخلا تاروذاقلا نم ةموك عضو لسلسملا

 نعباتي تويبلا تايرو .. تاليمجلا نم لفحمو ةباذجلا ءايزألا ضورع نم

 . اهيفام نعلتبيو ضورعلا كلت ةهالب ف

 قارغال ةزهجمو ريبدتو ريكفتب ةدعم ةعرج وه روهش ذنم هارنامو

 بئارضلا ىعفاد لاومأب اهيرتشن نحنو ىعامتجالا انئانب كيكفتو داسفاو

 . اهمومس غضمنل ةليل لك عمجتنو ارایتخا انتويب ىلا اهلخدنو

 هجوملا ولغ نم نودحي فوس لسلسملا اذه ميدقتب مهنآ نونظي ىذلاو

 سيل عوضوملا نأ مث .. اهنوزفتسي فوس مهناف .. bs ىلع مه ةيتيدلا
 ىرسألاو ىلئاعلا ءانبلاو فارعالاو ديلاقتلا عوضوم هنكلو نيدلا عوضوم
 ءىش لک مدهنا ىعامتجالاو ىرسألا ءاتبلا مدهنا اذاو .. ىعامتجالاو
 وه مث .. مستبي وهو .. ةطاسي ىف .. هانثروام فرشأ مدهي لسلسملا بتاكو

 ثيح ةءارب ف مستبنو جرفتن نحنو .. مستبيوهو مدهلا ىف ةليل لك رمتسم
 لتق عم انسفتأ لتقنو .. تقولا لتق درجمل ةجرفلا ىف رمتسنو .. ةءاربال
 بتُكام مغر تاونس ةدعلو ةيقاب ةقلح فلال رفتسم لسلسملاو . انتقو
 نأ ىلع لدي وهو .. بيجع رمأ وهو هدقت يف ةبخنلاو ةوفصلا ءارآ نم رشنو
 sai حلاص ىف رکفپ دحآ الو .. دحأل أرقي دحأ ال هناو .. ماع ءامغا ةلاح كاته

 . هسفن لتقو .. تقولا لتق ف ضام لكلا ناو

 وه امم ريثکلا كاتم ریفولا یبرغلا جاتنالا نم دراوسلا نیب ot كشالو
 ell cage ةيكيراتلا تالسلسملا تام 5 ةيملعلا تالسسلسملا تاته لف
 . اثيدر هلك سیلو ىنفلا انجاتنا كانهو .. ةيقئاثولا ةداملا

 نويزفيلتلا اهمدقي ىتلا هيفرتلا ةفيظو ةيمهآ ىلع كشالو نوقفتم نحنو
 وه لثمألا هيفرتلا نأ ىلع نوقفتمو ءتقولا لتقب سيلو تقولا ءايحإب نكلو

Miataبولتلا هي امكم فذ  geileدی تعاون ىذلا ر اا  
 ماعلا ىأرلا عنصی نأ نكمي ريطخ ناهج نويزفيلتلا نأ ىلع نوقفتمو

 © قدنخ ىف مالسالا ©
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 اذهلو اهب طبهي نأ نكميو سانلا قاوذآ عقرب نأ نكميو هلاضي نا نكميو

 وه هدوقت الو اهدوقي اهفلخ سيلو ريهامجلا مامأ هناکم نوكي نأ بجي

 بلاطم ىلا تفتليالو كابشلا روهمجل عضخيال ىذلا ديحولا ىنفلا رينملا
 . هدک نواع روهمجلا نأ درچل لسلسم هيف رمتسي نأ حصيالو .. كابشلا

 جندنال ستونو تسیرک نوکلاسفو سالد تالسلسم انشع دقلو
 عمتجلا لالسحنا یه ةدحاو ةمغن ىلع فزعت اهلکو ةليمجلاو ءیرجلاو
 .. توافت عم ..ةميرجلاو تاردخلاو سنجلا مقنتسم ىف هقرغو ىكيرمألا

 مالک ىأ ةليمجلاو ءیرجلا ناك امتیپ ةفرحو ةكبحو انف سالاد ىف انيأر دقف
 34 طباهلا ىمغنلا ماقملا سفن نم تاصيونت فزسعي ناك لكلا نكلو .

 یتلا ةدلاتجملا ىلع هنيعت لثمو میق ىلإ ةجاح ق انبابش ..ةيقن og AU انوتف
 : نکا یگنرمالا مقسما اذه: نم [er ىقح نیش دن ووقت

 ةناضح نع at tas م هک الا اجلا نیکو نون aah نا
 ظقلتو خسفتت زوجع ةراضح نع اخراص ارييعت تحبصأ امناو ةباش

 : ۱ . اهساقنا

 قلطملا فنعلا لطب رجنزراوش مه نآلا اكيرمأ ق ةورذسلا موجن نا
 دوذشلاو ثنختلا زمر نوسکاج لكيامو شحافلا سنجلا ةلطب انودامو

 ءالؤه مدقي لهف .. ةمقلا ىلع نوعبرتي نيذلا موجنلا مه ءالؤهو .. ثبعلاو
 . افارحنا نومدقي oi انف

 .. رخآ ءیشال نكلو تالضعو ايجولونكت نآلا یه اكيرمأو
 . اهنع ىقلتنو اهنم دخأن یرخآ ةيذف ذفانم نع ثحبن نأ انيلعو

 یتلا هرم ادو مش ایه لاس فر اج اجلا

 . نیدهاشلا نییالم اهلوح عمجتي

 امنإو ةملكلل لوألا ءاعولا ىه ةفانحصلا دعت ملو .. ةنامأ ةملكلا نا
 اهنم لطت ىتلا ةريغصلا ةشاشلاو نويزفيلتلا وه لوألا ءاعولا ميبصأ
 نشك Og فوم al a ةصختتمز ا
 نإ . پاتکلا اريخأ مث .. ةفاحصلا ىتأت ةليوط ةفاسم دعب مث ..تقولا
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 یبن ماقم ف نوکی نأ كشوآو مالعالا لئاسو لک ردصت ىذلا نویزفیلتلا

 ةانقلا وهف ..نامزسلا اذه لاجد خيسم ىلإ ةريثك لود ف لوحت .. رصعلا اذه

 . نم رثكأ عقدي نمل وه مث مکاحلا بزحلل یمسرلا قوبلا وهو ةطلسلل ىلوألا

 انايحأو .. تقولا لتقو هیفرتلل نوكي هتقو نم ىقبي امو تاثالعإلا بالط

 ىلإ لاحلا ناك اذكه .. هلوح ىرجي امع ةيلكلاب هبجحو دهاشلا ليلضتل

ديدج ةيمالعإ ةلحرم ىف مويلا انلخد اننكلو .. بيرق تقو
 Sia ةرطخو ة

 رامقألاو قابطألا نم ىنويزفيلتلا ثبلا تاطحم تمجّمو بجحلا اهيف

 لضقآ نفلا نم اناولأ مدقتلو عيمجلا هجو ف قئاقحلاب فذقتل ةيعانصلا
 نم سرشلا  سفانتلا اذه بلطتي فوسو ..شحفأو اوسأ انايحأو ىقرأو

 تناك اذهلو .. قئاقحلا ءافخإ مدعو ةعاضبلا ديوجتو رظنلا ةداعإ لكلا

 .. ءاقتنالا نسحو ةعاضبلا ديوجت دنب .. دنبلا اذه ف مويلا ةليوطلا انتققو

 . ةدروتسم وآ ةيلحم ةعاضبلا تناك ءاوس

 ريفوتو رثكألا ىلع ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىف جماربلا ماتخ وه رخآ بلطو

 اوحصيلو اركبم اومانيل نيدهاشملا ةقاط ريقوتو ءابرهكلا ربفوتو لالا

 سمشلا عم حالفلا هيف وحصي ىذلا زيزعلا فيرلا ف ةصاخ ارکبم

 . ةمجنلا ىف هعنصل لماعلا ضهنيو ةنماثلا ف هتسردل ذيملتلا لورهيو

 ىلإ ماتيو احابص ةعبارلل جماربلا عم نآلا رهسي ىذلا ديدجلا حالفلاو

 . احالف نوكي نل رهظلا

 جاتنإلا مهعم ماني فوسو اذيملت ذيملتلا الو الماع لماعلا نوكي نلو
 . ةعفانلا ةايحلا ةلجع فقوتتو ميلعتلا مانيو لمعلا ماتيو

 ام اهنم نوقتني ةيعانصلا رامقألاو قابطألا مهدبنع رهسلا قاشعو

 ٠ نوديري

 ةطخ ىف نولخدي ال مون مهيتاوي ال نيذلا ةبرخلا باصعالا ىوذو

 . ةحصلا ةزازو صاصتخا ىف نولخدي امنإو ةماعلا جماربلا

 انيف نوبريو اننوكشني نيذلا مه انتاهمأو انؤانبأ ناك ىضاملا فو
 نويزفيلتلا حبصأ بيجعلا نامزلا اذه ىف نكلو .. انتايكولسو انتاداع

 سرغت ىتلا یهو انتيبرتب موقت ىتلا یهو مألاو بألا یه مالعالا لئاسوو
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 7 . ةزهجألا هذه ىلع

 . جماربلا عضو

 لدعلا ريزو اي لدعلا
 لدعلا ريزو بتكم جاردإ ف تاردخم راجت ىلع مادعالاب امكح ۳۰ كانه

 طيضو تاردخملا اهيف تطبض ةتباث مئارج ىلع ةيئاضق ماكحأ یهو
 . ماكحألا هذه نم دحاو مكح ذقني مل كلذ عمو .. نيسيلتم نومرجملا

 نويلم نیئالش نم رثکآ تاطوبضلا Lad تغلب هدحو ۱۹۹۲ ماع قو

 سيئر قیدصت مدع ببسب GLE ماکحالا ذيفنت مدع نأ نظن انکو

 ىأر لثم هلثم ةيروهمجلا سيئر قيدصت نأ انملع مث , اهیلع ةيروهمجلا

 لالخ. مكحلا ىلع قدصي مل نإ ةيروهمجلا سيئر نأو .. ىراشتسا .: ىتقملا
 ىرورضلا نكلو .. هتقداصم مدع مغر اقفاوم pias Legs phe ةسمخ

 . ذيفنتلاب هرمأ لدعلا ريزو ردصي نأ وه نوناقلا صن بسحب

 ءالؤه مادعإب رمألا رادصال لدعلا ريزو دي كرحتت مل اذال : وه لاؤسلاو
 امنيب .. تقولا اذه لاوط هبتكم جاردإ ف ماکحالا هذه تلظ اذاملو ؟ نيمرجملا
 . ادارقأ وأ ادرف لتق مرجم col مادعال ةعرسب رماوأ ردصت

 نم نوهآ هتمیرج الیج رمديو ابعش لتقی یذلا تاردخلا رجات لهو

 . لدعلا ريزو دیسلا رظن قو نوناقلا رظن ف درفلا لتاق
 انبابش نورمدی نیذلا نيمرجملا ءالؤه باقع نأ ىلع رمألا رقتسا اذا و

 ىلع ایروص امادعإو ایوفش اباقع نوکیس تاردخل اب اندالوأ نومطحیو
 فوس عدر یأف .. موجن سمخ نجس ف تاونس ةدع مث طقف قرولا

 . !! ؟ .. انلبقتسم مدهو اندلب بیرخت ف یضلا نع مهریغ عدریو مهعدري
 . ةزيمتملا ةلماعل ا هذهب لدعلا ريزو دیسلا مهصخی اذالو

 ! ؟ .. لاؤس درجم

waar 
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 رظنت ال اذاملف .. ذيفنتلا ةيئافحلسو ىضاقتلا ءطب وه ببسلا ناك اذإو

 لهو .: باهرالا مئارج نأش اهنأش ةيركسع مكاحم مامأ اياضقلا هذه

 ريغ اهيف مزحلا لهو .. باهرالا ةثراك نم انأش لقأ تاردخلا ةثراك

 . ةمأ لتق نم رطخأ ىموكح لوئسم لتق لهو ..بولطم

 قوف مدق .. راتسلا ءارو نم نولمعي نيذلا تاردخملا ت انورابل نأ مت

 . ةبساحملا قوفو نوناقلا
 ايلاطيإ لثم ايفاملل حرسم ىلإ لوحتت نل اندالب نأ نئمطن نأ ديرت

 لاثمأ مايألا نم موي ىف ىرن نل اننأو , كيسکلاو ايفيلوبو ايبلوكو

 مامآ هرعش دشي فقو ىذلا ايلاطيإ ءارزو سيئر « وتامآ و نایلوج»

 نأ تبث ريزوو ريدم ةئامسمخو فالآ ةعبرأ كانه : فتهي وهو نويزفيلتلا

 . ةياغ هذه .. ايلاطيإ تسيل هذه .. ايفاملاب تاقالع مهل

 ليس ىلإ یرخآ ةتفلو .. صم ف اذه ثدحي یذلا مويلا شيعن نأ ديرن ال

 ثداح رخاو ءانيس قيرط نم رصم لخدي یذسلاو عطقني ال ىذلا تاردخملا

 مارجوليك ةكامعيرأ طيض نع ناك ىلوألا اهتحفص ىف رابخألا هترشت بيرهت
 . ردس سأر ةقطنم ف شيشحلا نم

 تانوراب .. ددجلا بيابحلا دنع نم ءانيس نم نآلا ىتأت تاردخملا لكو

 تاردخملا نوعنصيو نوعرزي نيذلا نيياكوكلاو نويفألاو شيشحلا

 ف قافولاو ةقادصلا ate تحتو ةيليئارسالا ةيامحلا تحت اهنوجوريو
 . ديقيد بماك

peeled تاق ىو ene or cee ن فب Te 

 ةيطارقويدلا نعو
 ىلع هبرض ىذلا راصحلا اكرابم نيستلي سيروبل هدييأت نوتنيلك نلعآ

 .. ايوروأ لود ةيقبو اسنرفو ایناطیرب ءىشلا سفن تلعف امك .. نالربلا

 راصحو ديدهت نم هلعفي ام نيديؤم ناملريلا دض نيستلي عم فقو لكلا
 ماعطلاو ءايرتيوكلاو !oll مهنع عوطقل او نینوچسلا تالا باونلا
 فعلا هر داسمو نالوا قرح مكاايعاوتا لك تالابصتالاو

 سو سا و Sg eg eal کت كيك ا

ET 
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 هنالرب باونل نيستلي هسرامي ىذلا عمقلا تديأو ةأجف ةيطارقميدلل
 . اهحلاصم تزاجناو امامت اهكدايم تيسن فیکو هدلب ةفاحصو

 لدبتتو نولتت یتلا ةيقالخالا ةيئابرحلاو ةيسايسلا ةيلليفايكيملا هذه
 ءیشلاب لوقت یتلا ةطاطلا ةمذلا هذهو « ةيتقولا ةحلصلا یوس ادبم الب
 راصح ىف هتلعف ام ىلع نيصلا نوبقاعی مهف .. ةظحللا سفن ىف هدض لعفتو
 دضو نئاش كولس اذه نأ نولوقیو « نم نايت » نادیم ىف ةيبعشلا ةروثلا
 راصح نم نيستلي لهعفی ام ةظحللا سفن ف نوکرابی مث ةيطارقميدلا
 نيأ !! حالسلا ةوقب ینبلا ماحتقاب هراذنإو هباونل دیدهتو عیوجتو ناملربلل
 !؟ ادبملا نيأو .. نذإ اهب نوقدشتي اوناک ىثلا ةيطارقميدلا

 ايبيلو قارعلا دض ةباغلا دوسأ مهف .. ناسنإلا قوقح عم ءىشلا سفنو
 مص يمع مهو .. ناستإلا قوقحل كانهو انه تافلاخم ةهبشل ايروسيو

 ايموي ىرجي ىذلا بيذعتلاو لاقتعالاو باصتغالاو مارجإلا نع مكب
 امنيب هيغب ىلع هنونيعيو ىغابلا نوحلسي كلذ نم رثكأو « ةنسوبلا ىملسمل
 . ةيحضلا ىلع حالسلا نورظحي

pas eli assنيستا  Saeed Lael alنعبر یر  
 اهسيذكتب حومسمو ليئارسإ ىلع لالح یهو ةيبرعلا لودسلا لك
 . نولو فنص لک نم اهعيونتو اهتفعاضمو

 مهعم عيضتو قوقحلا نونسرحپ نيذلا قوقحلا بابرأ مه ءالؤهو
 . نمز رخآ ملاع ف قوقحلا

 لبقتسم او
 طباهلا نفلا جذامن ةرطيسو هيف شيعن ىذلا فاقثلا وزغلاو
 تونم COC لاو اها و وقم نا فو نا قو هيفرعلا تالت اش
 داور هب رعشپ رخآ وزغ كانهق .. ةينفلا ةحاسلا لتحت یتلا اهدحو تسيل
 وه ماع لک لانیبلا زئاوجل نومدقتلاو نابشلا نوماسرلاو ضرعلا
 مسرلاو بیبهتلاو بیعکتلاو طیقنتلاو ةاشرفلاب شیطلتلاو دیرجتلا ةجوم
 طلزلا ماوكأو ةدرخلا دیدحلاو ةلابزلاب ءیلتمت یتلا ضرعلا تاعاقو ثباعلا
 ةلابزلا هذهل باوسبالا حتف یذلاو .. ریدقتلا تاداهشو زئاوجلاسب زوفت مث
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 داسقإ ق كشالب مهاس دق ىنقلا ءىقلا اذهب ىفتحاو ثبعلا اذهب داشأو
 ةفاقثلا ةرازو ةيلوكسم هذهو .. هرسأب ىنف ليج فارحنا قو قاوذألا
 . لوألا ةجردلاب

 حيحصت وه ليقتسملا اذه طورش لوأق لبقتسم دلبلا اذهل ناك اذإو
 ءامتناو ىخيرات ءالوو هیرصمو ةلاصأ اهيف ةديدج رداوك رايتخاو راسملا
 یتفلا داسقالا نه نافوطلا اذه اهتم لخدي ىتلا تاباوسلا سردحل ىتظو
 ةيرادجلا موسرلاو ىنوعرفلا تحنلا اهنم جرخ ىتلا رصمو « فاقثلاو
 بغار ىريصو راكيبو ديعس دومحمو راتخم لاثمأ اهنم تين ىتلاو ةلهذملا
 نيسح یفطصمو ناخوراصو Lays بعص نيزعلا دبعو نينح مدآو

 یه ریتاکیراکلاو تحنلاو مسرلا داور نم ةدئارلا ةبكؤكلاو نيهاج خالصو
 بارتلا ليهي نأ ديري یذلا یثبحلا وزغلا اذه نم هتسارح نم ديال زيزع زنك
 . انثارتو انخیرات ىلع

 كانه امنإو فاقثلا ىزفلاب ىفتكت نل انرظتنت ىتلا ةلبقملا تايدحتلاو
 دودسلا زایهناو میبطتلا رظتنی یذلا كيشولا نایئارسالا یداصتقالا وزغلا

 . ةينويهصلا میراشل او ةينويهصلا
 ىلإ مؤاشت ف نورظنیو لبقتسل | اذه نم فوخلاب نورعشی نیذلاو

 نكت مل رصم نإ : مهل لوقآ .. نافوطلا اذه ةهجاوم ىف ةدودحملا انتایناکما
 . پهاول ا ف تایناکمالا ةدودحم مایالا نم موي ىأ ف طق

 تناکو دوهیلا عم یداع میبطت ىف رصم تناك امنیح ةنس نيتس ذنمو

 تالحم ةرهاقلا ف تناکو .. مهتاعورشمو ةنياهصلا لاومأل ةحوتفم اهیاوبآ
 ف .. مهکونبو دوهیلا راجتلا ةقلامعو سدع دوادو نویازنبو یواندیص
 ةقالخلا ةذفلا هتيهومي برح تعلط اهمسا ةبهوم تتین تقولا كلذ

 هتاكرشو رصم كنب Lasts ىدانصتقالا ىزغلا اذه لك حستكي نأ عاطتساو
 . لاومآلا كلت لك اهمامأ تعجارت ةرابج ةيداصتقا ةدعاق ماقأو ةددعتملا
 . هدوجو تبثب نأ ىرصملا داصتقالاو ىرصملال املا عاطتساو ةيبنجألا

 تبنأ ىذلا خانملا سفن ناك تقولا كلذ ق برح تعلط تبنآ ىذلا خانملاو

 . نيمأ یا ةظابآ یرکفو میکحلا قیفوت نيسح هطو داقعلا
 : ةقلامعلا یقابو
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ales Wally ape aia sieكا نعل نسل تمد نقلا یه  
 . بهاوملا

oll eal aatiاننا ومما هو فارس ست والا انيس مع  
 رساخلا ماطقلاو لشافلا یومشلا داصتقالا ایاقبو دسافلا یعامتجالا خانلا
 ىف نوننفتی نيذلا نیدقاحلاو یلاسکلا نیفظولا نییالم نم ةقزترملا شيجو
 ةيابجل ةدودمم ديأب نوفقیو .. مامالا ىلإ ةوطخ ىأ مامأ تاقوعلا عضو

 دستو .. ةكرح لک لبکت یتلا ىه ةنفعلا ةيطارقوريبلا هذه .. یواشرسلا
 . ةبهوم ىأ مامآ قیرطلا

 درجم تلازام .. اهتلازإب دوعولاو ةيطارقوریبلا كلت حالصا نع مالکلاو
 حزرن یذلا لیقثلا عقاولا ىف ارثآ هل ىرن ال .. دئارج مالکو تاراعشو دوعو
 . ةدحن

 اهنكلو .. ةحجان ةبهوم لك ىديأ ليبكتب ىفتكت ال ةيطارقوريبلا هذهو
 نيحبسملاو رخابملا ةلمحو نيقلمتملاو نيقفانملا نم اشوبج موي لك دلت اضيأ
 ةلمحو زئاوجلا قرتحمو بيذاكألا هسعابو مالكلا راجتو نيقفصملاو
 . تاتفاللا

 سیلو ) لعقلاب بلغتن ىتح ادساف انخانمو انتیطارقومید لظت فوسو

 نيوكت ىف لخد ىذلا ىثارولا قافنلا اذه ىلعو ةيطارقرييلا هذه ىلع ( لوقلاپ
 نيفتاهلا نمو ماعلا عاطقلا ديبع نم ءىيسلا ليجلا اذهل ةيثارولا تانيجلا

 . ةيطارقميدلاب
 ةكرت رصانلا دبع ىل كرت دقل : امئاد ىل لوقي هللا همحر تاداسلا ناكو

 .. دلاوتتو رثاكتت تلازام ةكرتلاو « اهعم لماعتأ فيك فرعأ ال دقحلا نم
 . انليقتسم مامأ تاقوعلا ربكأ ىدحإ یهو

 دلب رصمف « لبقتسملاب ةقثلا ديدشو ءىش لك مغر لئافتم ینکلو
 لورتبلا زونك طقف سيل نوستکلا دلب اضيأ یهو ةذقلا لوقعلاو بهاوملا
 راثآلا زونك اضيأ نكلو مويئارويلاو بهذلاو زينجنملاو ساحنلاو ديدحلاو

 . دفنت ال ىتلا اهبابش زونك مث ةليمجلا لحاوسلاو

 ربيع مار رباط بي ديد دي تنبع ورعب متم موون رمد موجب روم هر ريدي يدوب را مبوب دم موووت يربح هر یر ره ADEA هر اه هو ها
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 . ةمكح DIS ةدحو اهخيراتو .. اهزونك ربكأ وه قارغجلا رصم عقومو
Pi Sere ste EE ed انوع a) مك 

 ميلسلا بردلا ىلع نحنو .

 . هقیرط لاط امهم لصي پردلا ىلع نم لکو
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 قدنف ف بناسجالا نم ةثالث لتقف صاصرسلا نونجم قلطا ةرهاقلا ف

 رضآ نونجم قلطا ايندلا رخآ ف اينروقيلاكب اکیرما قو «سيماريمس
 . ةعبس لتقف صاصرلا

 . نوتجلا نم رثكا .. ايندلا هذه ىف انايحأ رابكلاو ءالقعلا هلعفي امو
 ديتسرا دئارترب نوج قباسلا مكاحلا ديعتل اهدعقتو ايندلا ميقت اكيرمأ

 مهدنجتو نييركسعلا ءالؤه لومت تناك ىتلا یه CIA لا ةيكيرسمألا

 . یتیاه ةلود ىف اهل نويعو نيدشرمو ءالمعک

 داوملاب مهفاعساو نيملسملا ةدجنل ةنسوبلل بهذت ةدحتملا ممألا تاوق
 اهتابرع قف تایونسوبلا ءاسنلا فطتخت اهنأب اجافن مث ةيودالاو ةيكاذقلا
 سرامت ةبخاص باصتغآ تالفح میقتو ةمولعم ريغ تاهج ىلإ ةفحصل |
 تالقخلا هذه ف كرتشيو حالسلا دیدهت تحتو هارکالاب سنجلا اهیق
 مل ةيقيرفا هلودو اینارکواو اسنرفو ادنالپزوینو ادنک نم دونچ ةبخاصلا
 . مهتاوهشل تاسکابلا ةوسنلا Vga عاضخال اهمسا رکذی

 مهلکو نیسح مادصو یرب دایسو ناریا هاشو هیلافودو سوکرام
 عاخنلا ىتح مهبوعش تاورث فازنتسال ةبردم ةيكيرمأ ةعانصو ءاللمع

 فاشکناو مهراودا ءادآ دعب اعیمج اوذبن دقو .. ةيبنجالا تاکرشلا حلاصل

 .. ماعلا یآرللا abel مهخیطلتب ةديفتسملا ةيبنجألا لود لا تماقو مهتلامع
 ةئام تلتقو .. نيسح مادص اهلجر ىلع ةلماش ةيلود ابر اکیرمآ تنلعآو
 ايح هب تظفتحا .. بجعلل ايو اهنکلو هبعش تعوجمو هدونج نم فلا

 اولبقيو اهناضحا ف اومارتی یکل برعلا ةيقب هب فيختل قفاعم امیلسو
 .. الإو .. اهتابتع

 رايلم ٣ ةيصخشلا هتورث اهناطلس ةملسم ةلود يانورب ةنطلس
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 ف سمليه انويل قدنق ىرتشا هنأ هرابخآ رخآ ( ملاعلا ف لجر ینغآ ) رالود
 یلرقیب قدنف ىرتشا كلذ لبق نمو .. اقباط نيسمخلاو ةعبرألا اذ اكيرمأ

 نوريثك هلاثمآو « ندنلب رتسشت رود قدنف كلذ لبق نمو . اينروفيلاكب زليه
 تحت شيعت ىرخأ لود اهراوج ىلإو .. ةمختلا طخ قوف شيعت لود ف

 تاملسم ءاستو .. تولاو راصحلا قدنخ ىف ةيمالسا لودو .. عوجلا طخ

 لعفتل كرصتت رئامض الو .. ءايحأ لبانقلا مهقرحت لافطأو .. بصتغت

 نيذلا دوعسم هاشو فايسو ینابرو راتمكح نآأأرقن ناتسناغفآ قو

 لبانقلاب اضعب مهضعب نآلا نولتقي .. مهودرطو تیفوسلا اولتاق

 مهیرغت یرخآ لود نم ةحلسأو ددعو لاومأب مهدلب نوکدیو خیراوصلاو

 . اهمسای اوبراح یتلا ةيمالسالا ةيارلا قیزمت ىلع مهعجشتو .. راحتنالاب

 تحت اضعب مهضعب تناتستوریلاو كيلوشا کلا لتاقي ادنلریآ قو
 ك ا ا al سه

Lalنا لحرو زمقلا یلغ یشمو ءاضفلارصع ق مدقت يذلا ملعلا  
 ىلع عیذت ینویز فیلتلا ثبلل ةيعانص ارامقا لسري نآلا هناف بكاوكلا
 .. ةيسنجلا ةرشابل او رهعلاو شحفلاو یرعلا مالفا ناکم لک ىف نیدهاشلا

 درجل مئاوتلا نم شوپج قیلختو لماعملا ف ةنجالا خاسنتسا لواحی امك

 . ( دیزلا لمتحی ال ملاعلا ف ىناكس راجفنا كاتهف ( ثبعلا

 نوزوالا فالغ اهتنخدا تقرخو وجلاو tly رحبلا تثول مناصل او

 عقنتسمو یراجم ةريحپ ىلا لوحت طسوتلا ضیبالا رحبلاو .. یقاولا
 . . ةلود نیرشع نم رثکال یحصلا فرصلل

 ةموكحلا رهظ ءارو نم هتناسرتو هتحلسا عيبي یسورلا شیجلاو

 ۱ . ةيسورلا

 . ءامطلا ف رچاتتو بصخل | موینارویلا قرست ةديدجلا ایفالاو

 مئارج بیسب ایونس رالود یرایله رسخت اهنا لوقت ةينال الا ةموکحلاو
 قلا فام خار كس قف نالفتعملا Gesell aad ناوت اهانت

 ناتسناغفاو ایکرت ىف ةدجن ا هعینصتو تاردخل ا جاتتال ممجت ریکاو
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 ةينيتاللا اكيرما لود ىف یناثلا عمجتلاو « ةيمالسا لود اهلكو ناتسکایو

 ةراجت امه ملاعلا ف نيتراجت حبرأو » اهتاوخاو كيسكملاو ایبلوکو ايفيلوب
 لك ةوسكو ىعوجلا لك ماعطال ىفكت امهحابراو حالسلا ةراجتو تاردخملا
 ةدنعل ملاعلا ف ةنلاطبلا شویج لك ليغشتو نييمالا لك ميلعتو نينايرعلا
 . لايجا

 نضحم ىف رشاکتت ةريرش تاورث اهنأل ثدحي نلو ثدحي مل كلذ نكلو
 ديري « ةرشع حبر نم لکو « ةرشع حبري نأ ديري انويلم حبر نم لکو « رشلا
 . دحأ ق ركقي دحأ الو .. ةياهن الو .. افلأ حبري نأ

 سمألا موصخل ليئارسا اهب حولت ىتلا دوعولا ىرغت ةيبرعلا اندالب فو
 .. ةلايسلا تانوعلاو ةكرتشملا تاعورشلاو قاوسالاو تارالودلا راهناب ..
 PLAN Se Sal Ua Slee ىلا لكلا لاوويدف رب هتل راستش
 . ةرابعلاپ ملعا هللاو ةراشالاب نوضتريو .. دوعولا درجم ىلع لكلا عقويو

 ضعبلا باصي نا ف بولقملاب pug قطنملاو ةداس اي ةبارغلا امف
 ۱ . نونجلاب

Alps ais اما لس ولا ی ACNE 
 خرصي ناو .. قرولا ىلع ةيترم اهعضی ناو تامولعلا هذه عیمجت عیطتسپ

 لا مکمخزی سانلا ایا اوقپفا :*هتوض یلعاپ ..
 نوفقاو Hl ماما مث .. نوتیه ادغ متنآو .. اذغ لک غکسقناب نولعفت فيك

 .. نولمعت امو مکتاین الا اذه دعب مکل ىقبي ال مث
SS ee SSS p< llsیو کت يذق  

 ناكمو نامز یا فو ىتم ذنم نكلو .. ملاعلا نودوقي نیذلا مه نيطايشلا
 . !؟ ةنج ايندلا تناكو مالس كانه ناكو ةلادع كانه تناك

Neaلوبا لكف هنال او منا هی اشنا  Seتقوي  
 ١ ةءايناطيري تفطتخاو ...رمحلا دونهلا ناکیرمالا ally .. مهءایبنا دوهپلا
 ءانب ىف مهتلمعتساو ةساسخنلا قاوسا ىف مهتعاسبو یقیرفا نویلم
 راتتلاو لوغل او نیوسکهلاو مورلاو سرفلا لسلسم ele مث .. ةيروطاریمالا

wanes 
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 اميشوريه ىلع ةيرذلا ةلبنقلا ءاقلا یتح ةدابالا بورح لسلسمو لادتولاو
 .. انتاهذا ىف ايح اذه لك لازامو ..

 ىصقا ناك سمالاب .. مويلاو سمالا نيب رييك قراق كلانه معن
 ىصعلاو رجحلا كلذكو ادحاو ادرق لتقي نا لعفي نا فيسلا عيطتسيام

peal 
 , ةدحاو ةظحل ىف افلا نيسمخو ةئام تلتق ةيرذلا ةلبنقلاف مويلا اما

 . ءیطبلا تول او تاهوشتلاو قورحلاو ناطرسلل ددع الب افولا تفلخو
 ! رارز ةسملب نييالملا لتقت فوس ةينيجورديهلا ةلبنقلاو

 لک تناکو .. روهش دعب انلصیو ارامح بكري ريخلا ناك سمالابو

 .. ةمئاعلا رزجلاک ضعبلا نع اهضعب ةلوزعم ضرالا فارطا

 رامقالا ربع هلك ملاعلا لصتیو قربلا نم عرسأب رابخالا انلصت مویلاو
 ف ةينويزفيلتلا تاشاشلا ىلع اضعب هضعب دهاشيو رجاشتیو ثداحتیو
 . دحاو تقو ىف نکاما ةدع ىف انمجاهی ملظلاو .. اهتظحل

 نآلا ضرعلا نکلو .. مدا ذنم رمتسم ضرع ةلاح ف ناك ملظلا .. معن
 تقولا تاذ ىف ایندلا فارطا لک نم انیتایو فثکمو یظحلو عجافو یمارد
 نا الا دحاولا كلمي الف انغامد رجفیو انباصعاو انساوح ىلع ضقنیو
 ` .. براي كتمحر : ادجنتسم خرصي

 نا یوس رایهنالا نم ظفاح الو نونجلا نم ةياقو كانه دعت مل معن
 نوکت نا ایندلاب هللا دري ملف .. هنامیاب ثبشتی ناو للاب انم دحاولا ذولي
 ءالب راد اهنآو ایند اهنا لاقو ةينودلاب اهفصو لب , هنج وأ ةحار وآ امالس
 رارقلا امناو .. نکس الو اهیف رارق ال هناو تیزنرتو رورمو روسیع رادو
 ةرشع یدحاو ةتمعبس ربع ایندلا ءالب ىلع ريصلاب رماوا هلك نآرقلاو ..هدنع
 .. هتاحفص ¢ gone یه ةحفص

 لب ريصلا درجم سیلو .. ةرم ةئام نم رثکا ريصلاب رشابملا رمالا ءاجو
 .. ليمجلا ربصلا

 . ( جراعملا-ه5 ) « Mase اربص ربصاف »

٠ (Ole uae eeeلمزملا- ). 
 ) فسوي - ۱۸ ) «ليمج ربصف ارما مكسفنا مكل تلوس لب لاق »
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 ردسصلا ةعسو مهفتلاو لوبقلاب فصتا اذإ السمح نوكي ال ريصلاو
 . ةبوثملا عقوتو ةرخآلاب نيقيلاو ةمكحلا كارداو

 نوكي الو :. هي نظلا نسحو هللا ةفرعمب الإ الیمج ربصلا نوكيالو
 .+ روکش نا SRG نرعفا اذإ الإ اليمج

 است و مو تام ند قایق كاملا ناه للا تلاو
 .. ءیش لک هيف لزلزتی برطضم رصع ىف ديحو

 قران نفی کس سمی او یا لكل لو
 ا ةد We یاسر اخ eae هاست ويصل اف رب نت البرص اوت

aisسرت ترقه فر لاو  
 اجالع دجآ ملف ةقسلفلاو ةمکحلاو بطلا بتک ىف تبقن ىنا : هل لوقأو
 هرس تست سا نام aaa Ne تكول اس لص ا كد
 . ناطش الب راحب ىف ةبعص ةحالم هيف

  dalyرجفلاب رشبپ یذلا مالظلاو دیدج دالیمب نذؤي یذلا ضاخملا .
 .. رجألا نم ديزملا انل دارأ دق ريصلا نم ديزملا انفلك دقو هللا لعلو
 .. نمؤملا قلخ اذهف duly نظلا نسحتلو
 لو sis ند لاو لاف او

 , LISرفاسملا اذه ..

 3 نابلا باج میام سيلف ريصلا اودقفو ناميالا اودقف نيذلا امأ
 تيرنارتلا ف نوكحلا ةحارو خلا ف نالا بايو اينذلا

 .. نوعلا ف هللا ناكو

 لجر نويلم فلاي لجر
 نيسمخب عربت سیدرایلم — ىرجم یدوهب سوروس جروج همسا

 ةطحم ءانبل غلبلا اذه صصخو كسرهلاو ةنسوبلا ىبوكنمل رالود نويلم
 ءاهرمدت نأ ليانقلاو خيراوصلا عيطتست ال ىفييارس ف ضرألا تحت هايم

 قة طلا هذه اعجبت فو تادعملاو ءارتخلاو نيسوتهملا اهل تلكتتساو

 موقت مث رهنلا نم ةيذعلا هايملا طفشب موقت قوسو مايآ لالخ لمعلا
 كلذبو تويبلا ىلا ةيقنلا هايملا خضت مث ةرتلفلاو حيشرتلاو ةيقنتلا تايلمعب

 5 © قدنخ ىف مالسإلا ©
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 برشا لالا دالا
 صاخلا هلام نم هيلع قفنأو دحاو لجر هب ماق ليبنلاو ربخلا لمعلا اذه

 ف ةيمالسا ةلود EV هي تعربت املايواسم هب عربتام عومجم ناکو <
 « !! ملسم نويلم فلأ نم رالود نويلم نيسمخ » ريخألا اهرمتۆم

 مايا تخم ©2011: تا تاشاش لع dat هذه تيارادقو
 زا Ble لاقق لمعلا ايف )هن ادح يذلا مفاذلا نه J اولاثسو

 اذهو « نيملسملا عم یمامآ ررکتت دوهيلاب رلته اهلعف ىتلا حباذملاو رزاجملا
 .. نئاش رمآ اذه .. ادبأ هب حمسن نأ زوجيال رمآ

 :ةجدهتم ةربنب لوقي وهو ديدشلا رثأتلا هتوص ىف رهظو
 ! جرفتي تكاس ملاعلاو هناودع ةرمثي زوفی نأ ىدتعملا كشوي فسأللو

 ف هلعجي نآو هلمع هللا لبقتي نأ ىبلق نم هل توعدو لجرلا تمرتحاو
 .. ةمايقلا موي هتانسح نازيم

ane)بعت  Sle Gheeنامكللا شی كو : 
 مالصلا لهآ نم ليلقلا مهتم ینئتساو الا دوهیلا ةماع شا مذی ملو
 SRNL) ۲۶ ) «مهنم ًالیلق الا |یلوت لاتقلا مهیلع يفك املف»
 (ةدتال۱۳-۱ ) « مهتم الیلق الا مهنم ةنفاح یلع علطت لازت الو
 ( ص 74 ) « مهام لیلقو تاحلانحلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ »
 ضرألا هللا اهب ظفحي یتلا ناکرالاو ةدمعالا مه ليلقلا ءالؤهو
 یبوکنم عم هلثم لعفي نم - ریثک مهو  انئاينغأ نم نوكي نأ تينمتو
 ۱ تلا

 اذه فيظوت نسح امناو ىباجعا راثأ ىذلا وه هدحو مرکلا سیلو
 ةنامشالث ذاقنا یه ةت ةمدخو انیمث المع رمثا یتح لاملل هتعباتمو مرکلا
 .. محریال عیقص قاشطع تملا نم poles ANT نیسمخو

 و Lalla لا اش حم
 :. اهایحن Gly ةريدج تلازامو

© © © 
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 اياضقلا بجعأ
 ىتلا ةبيجعلا ةجوزلا هذه نع الإ مويلا ىكيرمألا عراشلا ف ثيدح ال

 اهسارضأ نحطت یهو ترظتناف « لوقت اذكه » شارفلا ىف اهجوز اهبصتغا
 .. ىركذلا هوضع تصطقو خبطلا نيكسب تتأ مث 5 مان ىتح ظيغلا نم

 خرصی بهذو همد ف قراغ وهو ةبيصملا ىلع سئابلا جوزلا ظقيتساو
CAEلا ل ا  

 های برف تاجر الا توجو C.N.N نا شاق لع روحو

 انسثجل تمقتناو ىلوطب لمعي تماق ةجوزلا هذه وفارب : نهادحا تلاق
 . ةيخيرات ةيضقو ىخيرات لمع اذه .. موضهملا فيعضلا

 نماسبعر نآلا نوفجتري اكيرمأ ىف جاوزألا نم ريثكلا نأ كشالو
 لبق ةرم نم رثكأ نوركفي فوس بابشلا نم ريثكلاو « لبقتسملا تالامتحا
 حال وطنتا دم لاتا روک نأ نم افوخ حاوذلا له مادقالا

 شک تحت امن al یو تحت EEN ةيدضتلا امآ
 .. ةيكيرمألا فصصلاو یکیرمألا عراشلا ثیدح تحيصأو ابروأو اکیرمآ
 فيزوج وجاكيش لانیدرک مهتی !GLY ىلا كوك نافیتس باشلا مدقت دقف

iنانو + انس هل مات  gayداما یک  NAنا یا  
 ماقم ىف لجر تابغر مواقي نأ عطتسپ مل هناو ایادهلاب هرمغ لانیدرکلا
 ةلمج تاماهتالا هذه لانیدرکلا رکتآ دقو .. لانیدرکلا ةبيه قو میظع ینید
 .. لوبخم نهذ ف تاليخت اهنا : لاقو اليصفتو

 هماهتا ىلع رصيف ىتاتسنس drole ف بلاط وهو كوك نافيتس اما
 ةسينكلا ف بصنم ىلعأ ف نيد لجر ىلع بجيام لقأ نا: لوقيو
 بصنم كرتيو ليقتسيو ةقيقحلاب فرتعي نأ وه لانيدركلا لثم ةيكيلوثاكلا
 .. هقحتسي نمل ةيلانيدركلا

 !! بئاجعلا دلب اكيرمأ لظتسو

 و و مع هه عطر ید مری نم ها فر ایر ىو لا

 وا © قدنخ ن مالسالا ©
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 نويلم فلأ كانه نأ ةنسوبلا ف ثدحي ام یرآ Lily قدصأ ال انايحأ

 لاا اسم
 امنإو .. ةفحاز اشويج مهارآ نأب ملحأ الو !؟ مه نيأ یسفنل لوقأو

Ea tas 
 لتاقیو رئامضلا ىف براحي هنا.. ةكرعملا نع بئاغ كشال مالسالا نإ

 هذه حراخ هل دوجو ال نكلو دجاسملا تانوفوركيم ف حفاكيو قرولا ىلع
 .دودحلا

 ةماهشو ةعيفر تايناسنإو لثمو ءیدابمو ميقو تايقالخأك مالسإلا
 Slits iis ناو اسان هل هدكيو ز هاشم ات دحر
 تل كفاك

 نيدم اهضعبو عبات اهضعبو لتحم اهضعب ةيمالسسإلا لودلاو

 .اهضعب برضي اهضعبو هسفقن ىلع ءىفكنم اهضعبو ليمع اهضعيو
 . هفلختو هرقفو هلکاشم ف هینذآ ىلإ قراغ اهضعبو

 ىمالسإلا امت تاغا اونا لو فكر ماسلا لمحت tl تاعاشملاو
 ىلإ ىمتنت ال اهلك . ةرجهلاو ريفكتلاو راشلا نم نوجاتلاو حتفلا مشالطو
 عراوشلا ف انيئاوشع لبانقلا رجفتو هثادعآ باسحل لمعت امنإو مالسإلا
 كانهو انه نوعفدی نيذلا باسحل اهلمحت ىتلا ةيارلا خطلتو اهدالب رمدتل
 . عبشت ال اداقحأ عبشتلو ةيبنجاو ةيبرع دالب نم

Baneهل دحيم الو  | ae Researوو  

 .. تاملك ىوس اجرخم اهل دجت ال هراوف رعاشمو .. ةميظك بولقو هتوبكم
15206 
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 هلل انإ .. ليكولا معنو هللا انبسح .. هللاي الإ ةوسق الو لوح ال .. هللا الإ هلإ ال

 . نوعجار هيلإ انإو
 اهاشخي یتلا ةتوقوملا ةلبتقلا وه هزجع مغر بئاغلا دوجولا اذه نكلو

 شهلا یرذلا نايكلا كلذ ف ةسوبحملا ةقاطلا هذه رادقمب ملعي GY برغلا
 . ةقاطلا هذه رجفت ةيناكما فو ةيمالسإلا لودلا همسا ىذلا

  ديألا ىلإ هتوص تكستل ناكربلا اذه مق ف ةعوضوم ليئارسإو

 ٩٩ .. ددمو دنس نم تيتوأ ام لكب عيطتست له ؟؟ .. عيطتست لهف

 ةيهشلا حتق ةركفو ةينيطسلقلا ةروكلا ضيورت ةركفو مالسلا ةركف نإ

 قف لاملا راهنآ خضل ةيطسوأ قرشلا قوسلاب حيولتلاب تانوعملاو تارالودلل

 لغشو رئامضلا تاكساو اهذئاذلو ايندلاب نوطبلا ءلمل ناكربلا ةهوف

 نیفنتلا رود ف یهو ةيكذ راكفأ اهلك .. لوقلا نم ةفاتلاب ةجئاهلا سوفنلا

 ۱ ناك

 ىلإ هعیشت سدسم ةقلط هتكست نأ نكمي یواشرلا كلت هتكست ال نمو
 فوس كاذ الو اذه هيق عقني ال نمو .. لعقلاب ىرجي ام نهو ریخالا هرقم
 . رجقلا ىلإ ةعتمم ءارمح تارهسب ةيئاضقلا رامقألا هب لفكتت

 فوس ةرل ا هذه تاياسحلا نكلو ءاكذلا ديدشو ىرقيعو ميظع اذه لك

 عم .. رشب عم امنإو ةكيناكيم ةمظنأو تالآ عم لماعتت ال اهنأل ءیطخت
 ةكرحلاب ىعطق لكشب قبنتلا نكمي ال زغل ناسنالاو .. ناسنإلا همسا ءىش
 یهو ب باسعتا یه حاد ريغ ةتايث OY .. ةاحف اهب هوش نأ نكن ىتلا

 وه رطخأو قمعأ ابیغ ناسنإلا ءارو نإ مش .. رتويبموكلا هيف عفني ال بيغ
 ةطاحإلاب دحأل لبق ال ئذلا ماهبإلا ملاع نم ىهو هتقلخ ىتلا ةيهلإلا تاذلا

۰ 

 مهق تاهاتملا هذه نم مهسقنأ اوحارأ دق نتفلل رايبكلا نوططخملاو

 مهتارتويبموكو ةبيداملا مهتاباسحب ةقثلا ودیدش مهو اهي نونمؤي ال
 -. ( ةيناث نم لقأ ف ةيباسح ةيلمع نويلم 5 ٩۰ .بسحي رتويبموك ربوسلا)
 فقوس انه نمو .. ملعلا نم مهدنع امب نوحرف مهو .. نولوقي اذكه

 . نوذخؤي
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renee Op cael AGایا  
 : هياتك ىف انبر لوقي
 aS نفع بیش نك كارما alle اتقن هم رک نام كس اهلك

 دمحلاو اوملظ نيذلا موقلا رباد عطقف نوسلبم مه اذإق ةتغب مهانذخأ اوتوأ
 . ( ماعنالا 46-2۵ ) نیلاعلا بر
 gle هللا عطف كيكو ةرياغلا ماقالا نسشق هع
 . ةدرطم ننس ف هسفن رركي خيراتلا نكلو
 ( رطاف- ۶ ۲ ) ( اليوحت هللا ةنسل دجت نلو الیدبت هللا ةنسل دجت نلف )

 رركتي فوس ىضأملا ف ثدح امو
 والا هنر ees نيوفاكلل ميج Wiles اندعن تدع نإ
 | عقو راط امك الإ عقتراو ريط راط امو
 . قاحلا ق الاله داع لإ هلامتکا ةورذ رمقلا غلب امو

 . اهتیواهل طوقسلل یلزانتلا دعلا أدب الإ اهتمق ةلود تغلي امو

 هتخوخیش هتدانو الا هتلوچرو هچضنو GLE ةياغ ناسنالا غلب امو

 یتح ءطبب اهیف رخنت یهو .. اهئانف ةموثرج ةيرشب هراضح لک قو

 . ةدحاو ةعفد ضرألا ىلع یواهتیف هلک اهناینب ىلع ىتأت
 فوس 3 مداقلا (pba تاونسلا ىلإ ومعلا مهب دتمیس نيذلا ءادعسلاو :

 ىلع مهل رطخی ال ام نوري فوسوء رادقآلا لدبتو لاوحألا ريغت نودهشی
 : میظعلا هنارق ف تامکحل ا هللا تاملک نومهفی فوسو « لاب

 ( سانلا نب اهلوادت مایالا كلتو )
 NSS ات توس ام | تاشو نحو
 . بیط ربصلاو

aبیجعلا  

 هدصحت ىذلا نیینیطسلفلا نم یلتقلا دعف , العف پیجع مالس وهو

 انك یذلا ددعلا فاعضأ ةفضلاو ةزغ ىف دوهیلا ننطو تسلا تاشاسشر

 دو هیلا مه ةرلا هذه نودتعلاو .. ةضافتنالا برح مایآ هنع عمست

 رمتسا اذإو .. اذه مالس ىأف .. یلیئارسالا بناجلا مه رشلاب نوكدابلاو

eerك0  
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 ةيالصلا تلظ اذإو . فعضألا بناجلا قطنم نم دري ىنيطسلفلا بناجلا

 نوكت نل ةجيتنلا نإف .. مالسلاب ةيمهولا دؤعولا تحت ىواهتت ةينيطسلفلا
 . رادجلا ىلإ عيمجلا رهظ حبصي ىتح عجارتلا نم اديزم الإ

 الإ هذخأي نل هنأ امامت ملعيلف لعفلاب مالسلا ديري ىنيطسلفلا ناك اذإو
 فاصنأب حسمتيو لذاختي نأب سيلو نيعاص عاصلا دري ob الإ و ةوقلاب
 . پاحسنالا ماهوأيو لولحلا

 نوملسل او .. نویرضیو مالسلا ىلع نوضوافتی ةنسوبلا ف برصلا نإ
 اذهو .. نادیلا ف ضیبالا حالسلاب نومحتلیو مالسلا ةدئام ىلع نوسلجی
 الا دحاو ربشل بسك ال .. هيف شيعن یذلا یومدلا ملاظلا رصعلا قطنم

 ::فايضوافملا داوم: نعي ىقحب ملات
 هيف ملستسا ىذلا نيللا ريثولا شارفلا كلذ تافرع رساي ضقنیلف

 ةنيالملاو لذاختلا فقوم نم ال ةوقلا فقوم نم حاقكلا دواعيلو همالحأل
 الإ هدجي نلف حلصلا ديري ناك اذإو . كانهو انه نم تانوعملا ءادجتساو
 هحانج مهرابتعاب « سامح » ىلتاقم ىلإ رظنيلو .. ضيبألا حالسلابو اب الغ
 ديري امك مهتيفصتل مهدراطي نيذلا هموصخ سيلو هب ضواقی ىذلا رخآلا
 : . ددجلا هبابحأ

 ةعراضملل ةحاس ديدشلا لوا-قتلا عم وه هيف شيعن یذ لا ملاعلا نإ
 ارتلجنا و .. لیقثلا نزولا نم نوعراصم نیصلاو نابایلاو اکیرمآ .. ةرحلا
 ناویاتو ةروفافنسو ایروکو .. طسوتلا نزولا نم ابوروآ لودو ايناملأو
 . ةبابذلا نزو نم ةقرافالاو .. فیفخلا نزولا نم جنوک جنوهو

 ىست ىست Labs پابذلا عاونآ نمو .. لیفلا ةبابذلا خودت انايحأو
 . هلئاقلا

 .. انايحأ مالحالا نم ails الو

 .. هبایغ لوطي نل بئافغلاو
 ۔ هللا ىلع ASS ءىش الو

 قالخآ الب ةسايسلا
 اهعیبت تناک یتلا حالسلا تاقفص قا رشتات ةرازو عم قیقحتلا لیصافت

 ةريثم ةريثك رارسآ نع باقتلا تقشک ۱۹۹۰ ماع رخاوآ یتح نيسح مادصل

 ۰ قدشضخ 3 مالسإلا © ووك
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idl منا BES هاو SNES و: تا افلا نسلاوك oly 
 اندنع نم .

 ف ةلتاقتملا فارطألا ىلع حالسلا رظح تاقوأ دشآ ف Gl لوقت قئاقحلاو .
 ىه اهنأ عم ) رظحلا اذه قرخت ايناطيرب تناك ةيناريإلا ةيقارعلا برحلا
 مادصل حالسلا دروت تناكو ( هيلع تددشو رظحلا اذه تردصأ ىتلا

 . ةيئاطيربلا حالسلا تاكرش نم ةكرش نم رثکآ ربع نيسح
 نويزفيلتلا تاشاش ىلع نيسح مادص متشت رشتات زسم تناك امنيحو

 ةليقثلا ةحلسالاب هدمت تناك اهنإف اهعمسن انك ىتلا ةعذقملا مئاتشلا كلت
 ىذلا قالمعلا مفدلا نع عزف ف ثدحتت تناك امنيحو .. ندرألا قيرط نع

 ايي وصي ا وسار ادي ی اک امت
 . هشيجب تيوكلا حستكا دق مادص ناكو ..هعفدم

 ءىش حلاصملا نإ : لاق ةروزفلا هذه نع لوئسل ا ريزولا لئس امنيحو
 .. لاقي لعفي ام لك سيل ةسايسلا ملاع فو .. رخآ ءىش تاحيرصتلاو
 باس ات مااا ويسحب اتم uel و نادك انفاطوتت امد
 بايسألو ؛ ةسفانم یرخآ تاكرش ىلإ هتارالود بهذت ال ىتح ةيداصتقا

ae Stمالک نتا فلا ىا ف ةيناطيرلا اماما ملال  
 .B. B لا

 .. ديعبلا ىدملا ف ةيساينملا حلاصملا كلت نآلا ملعن اعيمج اننأ نظأو

 حالسلا ددم ىلإو ةيناطيربلا ةقادصلا ىلإ رثكأو رثكأ مادص نئمطي نأ یهو
 ( نويزفيلتلا تاشاش ىلع تاماهتالاو مئاتشلا مغر ) فقوتي نل ىذلا

 ناوج هدنع نآو دونسم هنأب رورغلا هننخآیو هناودع GSTs رثكأ لغوتيف

 ءافلحلا ناك ثیح موسرلآ خفلا ف عقي كلذبو تیوکلا ضرآ ىلإ رورسم

 داتعلا ماوكأل لماشلا ریمدتلا ةكرعمو هشيجل ةيئاهنلا ةحيذملا نوزهجی
 ديعبلا ىدملا ف یرخآ ةحلصم یهو. سمالاب هل هوعاب یذلا یبرحلا

 مت ام ضیوعتل ديدج نم ةيكيرمألاو ةيناطيربلا عناصلا لمعت فوسف
 نمث عفدیس ىذلا وه ةشادشدلا وذزیبرعلا مادام بسكم.هلكو هريمدت

 . بولطملا ديدجلا مالسلا نمثو حالصإلا نمثو ريمدتلا

 .ترعع دقو دع يدي ميم ردم
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 اهتارورض ةحلصملا تلمأو هزاجأ فرشلا ذخاو قالخالا تمان اذكهو
 ةغلب شوب نيبو اهنیب تملكتو ةغلب نويزفيلتلا ف رشتات زسم تملكتو
 ةيرسلا ةدايقلا ةفرغ ف ترشابو تاحيرصتب فحصلل تحرصو .. یرخآ
 مل( كغ اماه رکا اقا

 بناجلا او رسکتآ نيذلا ىلع در Abi وه 8, 8. ٥-لا هتعاذأ ام نأ نظآو

 ةيقارعلا برحلا ىف كلذ لبق نمو « ةيتيوكلا ةيقارعلا برحلا ف ىرماتلا
 . ةيناريإلا

 ىرتشت نأ ىربكلا لودلل یسایسلا لوکوتریلا ف ةميدق ةنس اهنآ ىدبيو
 نيسح مادص لاثمأ سواشأ اماكح اونوكيل مهيبرتو مهعنصتو نيمرجملا

 قفاه ءالمع اونوكيلو هيلافودو سوکرامو ىتويومو ىرسب دايسبو
 اهتاودآ اونوكيلو . ايرهاظو ايمسا تلقتساو اهنع تلحر ىتلا اهتارمعتسم
 .دبألا یل|اهذوفنو اهتملكو اهحلاصم ءاقبل

 . قالخأ الب امئاد ةسايسلا اذكهو
 انمنيح .. اذه لكل ىكذ صيخلت لشرشت اهلاق ىتلا ةميدقلا ةتكنلا فو

 دقري اته : هيلع ابوتكم ماخرلا نم ةريقم دهاش یآرو رباقلا ف لوجتي ناك
 مر ن لرم لاقف الف نيمألا قدانصلا لجيرلاو:عيظحلا ىسايسلا
 .. دحاو توبات ىف نادقري نيتثا اهيف یرآ ةرم لوأ هذه:

 : ميظعلا ىسايسلا نوكي نأ لشرشت رظن ىف ليحتسملا نم ناك دقق
 . هراوجب توباتلا ف رخآ لجر كانه نوكي نأ دبالو .. اقداص

 . ةسايسلا رومأب كشالو انم ىردأ لشرشتو
 . dil ade ملعلاو ذاوش ةدعاق لکلف ممعآ الو

 شتفوجیب تزرع ىلع
 رثكأ ىمارتحا شتفوجيب تزع ىلع دينعلا لتاقملا بسكي موي لك ف
tatsا تدم يشوع ول اتم | قم ماعلا افلا نم نارط ماما نهتم".  

plata Se adsتكتب الو تورلا  lalديدهتلا . 
 نهادی الو نداهي الو ددرتي الو فعضي الو عجارتي ال بلص دینع لجر

 . هلوح رجفتت لبانقلاو هيلع طقاستت خيراوصلاو هرصاحي توملا نأ مغر
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 ةنسوبلا ىف دحأل كرتت مل اهادم ىصقأ تغلب ىتلا برصلا ةيشحو نإ
 . فرشب هلباقنلف امداق توملا مادامف .. ارايتخا

 . لذلا لوبقل ةعيرذ اتسيل داتعلا فعضو دازلا ةلق نإ
 مل ةيبرصلا ةلاذنلاو ةوسقلا نإ نولوقی ةنسوبلا نم نيدئاعلا لك نإ

 SS تهجتا ةيمالسإلا لودلا نم ةرصنلا مدعو تولاو سأيلا مامأو
 + ه دحجو {aa ىلإ بولقلا

 اذل لعجي فوسو ..اندجني نأ ىلع رداقلا وه هدحو هللا : نولوقي مهلك
 .اجرخم

 . فحاصملا نولمحيو نولصيو نودجسيو نوعكري بيجع ناميإ فو
 نوشخي الو .. ريداقملا هب یتأت ام لك ءوده ف نولبقي بيجع ناميإ فو

 رشلا لاتق OY BLE نحن نولوقیو .. ةميزهب نوهبأي الو « اراسکنا
 . هلبقن نحنو هللا رمأ وه انيلع ىرجي امو بجاو

 . نآرقلا نوظفحيو ةيبرعلا نوملعتي غارفلا تاعاس فو
 تاعماجلا .. ىفييارس يف ةايحلا رمتست رامدلاو تؤوملا طسو قو

 مهيتاكم ىلإ نوبهذي نوفظوملاو .. ملعلا ىقلتل نوبهذي ةبلطلاو ةحوتفم
 ف ةركلا نوبعلي لافطألاو .. مهبتاور نوسضاقتي ال مهنإ مغر ماظتناب

 اذإ ضرألا شيشح: نولكأي ءايحألاو .. نوئفديو ىلتقلا طقسيو .. بعالملا
 . ٿدح ءىش ال نأكو رارصإ ف ةايحلا ىضمتو .. هنولكأي ام اودجي مل

 ارقي « كانه تنك » .. مارهألل ىبرحلا لسارملا مناغ ىيحي GUS فو

 5 مداق ءاتش

 فوس بئاغلا مالسالا نأ ءىراقلا رعشي .. ةلعتشمل ةشملا تاحفصلا نييو

 .ديدج نم ارون ايندلا المي فوسو .. دوعي

 یسنرفلا ريزولا اذه
 ايلاطياو اينابسا ىف نييركسع نيلوكسمب عمتجي یسنرفلا عافدلا ريزو

 ةهجاومل ثالشلا لودلا نم ءیراوط شيج نیوکت ددصب هنا لوقيو

 © قدنخ ف مالسإلا ©
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 یمالسالا فرطتلا وآ یمالسالا باهرالا لوقت ال .. ةيمالسا ةنيلوصالا
 ةراهخلا Akg ree Sl goatee aust SI هم a هل وتسالا لوق لب
 . هلوق دح ىلع ةيبوروالا

 Pee دیش ىه ةيدوتحسلا ةيبرتعلا هک نأ ريروتلا اذه ملعي الا
to aاستاد رسا اینک نارما ناو  teaكدر ناسا ناو  

 اهلثمو ةيمالسالا ةيلوصآلا ةعلق وه رصم رهزآ نأو .. ةيمالسا ةيلوصإك
 لك نآو .. قارعلا ق فجنلاو برغلا ىف نييورقلاو سنوت ىف ةنوتيزلا ةعلق
 .. ةرورضلاب یمالسا یلوصا وه قرشملا دالب ف ىم السا بتاك لکو رکقم

 . لوصو ملسم وه عكارو salu لکو

 فلاحتلا هلعفي ام ةيلوئسل ا عقوم نم ملكتي ىذلا ريزولا ديسلا ىري الا
 Altes لات SNS اذه همسر هوا ی سل سل يكرتسلا نبوروألا
 همعدت ىذلاو ناکیتافلاو اینامورو نانویلاو ایسورو ارتلچناو استرف نم

LS polىنسوبلا شیجلا قحس نع زجع یذلا فلاحتلا اذه .. اهتوکسب  
 رمتسا سرش حلسم ناودع مغر ةميدق قدانبب براحب یذلا ريغصلا ملسل |
 یر نمو ىلا قم هوعاتسلا RE ترس نسل نازك
 امناو نییلوصا الو ةيلوصا ةنسوبلا ف نكي ملو .. لباتقلاو خیراوصلاب
 ىلع ( ريكا هللا ) توص اهتم قلطنی نذامو تابتکمو ةيمالسا راثا ةعضب
 اوبقوسع یتلا ةديحولا مهتمیرج یه هذه تناکو ابوروا عوبر ق ءایحتسا

 توصلا نکلو دجاسملا اورمدو نذالا اومدهو توصلا اذه قنخ اوداراو

 یا بالا cee اف رم انكي وم تلحس نکا ها هکر هدو دسك
 نمو نییلوصا اوحبصا نييلوصا اونوکی مل نیذلاو .. ةصاصر تقلطنا املك
 نضتحپ حبصا نارسقلا فرعي ال ناك نمو ىلصي حبصا ىلصي مل ناك
 . همونو هوحص ىف فحصملا

 املا فا راعلا اذهب لوسا قوز وعلا های ألا
 فا يفك لم دادعلاو حالش eo eal ون اكل او قل اهدنا لا
 اسنرف نم عيرس لخدت تاوق نیوکت Ge نلعيف .. دیلجلا تحت رصاحم
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 طسوتملا رحبلا بونج ىف ةيمالسالا ةيلوصالل ىدصتلل ايلاطياو ايئابساو
 ىلا اقمعو برغل او رئازجلاو ايبيلو سنوتو رصم لوطب دتمم بونج وهو )
 . ( لاموصلاو ايرتراو داشتو رجینلاو نادوسلا

sadeنجف رز[ " palatalسکوت وذ وت نع وق حلا( تير  
 ةيلوصالل یدصتت فوس ىتلا ةديدجلا بئاتكلا هذه امو رضحتم

Pees Oe . 
 اهيف عمتجي ىرخلا بازحا ةوزغ رفنتست نا ةينويهصلا تعاطتسا لهو

 . انلاتق ىلع رفصالاو ضيبالاو رمحالا
 نکا ده, Ce Ses ودخل هع اذا eal Sie Bags SIs دقن

 . دیدجلا ىركسعلا
 ىلوالا ةهجاوملاو .. نظن امم عرساب قفالا ف عمجتت رذنلا نا ىدبي نکلو

 . ابلاغ رئازجلا ف نوكتس
ga SAE CA Sa gle تادف EE 

(Fy ةجردلا هذه ىلا مهفيختل al 
E EE a وفا اتکا اها 

 انرما ىلع نويولغم ءارقف ماسجالا ءافعض ىضرم نحن ةداس اي معن

 . هتوق ىدم ملعن ال مئاث درامو اهب ىردن ال ةلئاه ةيحور ةوق انلخادب نكلو
preciفک لاف ىلا ىكسوحلا اا لآ  armelهه انما  

 . ةميدق ةيقدنبو .. رهقب ال انامیاو .. ربكأ هللا ىوس كلمي ال وهو اهسأب
 يعقب o نامضالا اذهو
 . لوزي الو لابجلا لزلزي ىذلا ناميالا اذه
 . مهدسح قدص دقو .. Wad نوفیخم نحن .. ةداس اي معن

 . كلذ ريغ لوقت ىتلا تایاسحلا عيمج مغر صتنن فوس اذه لجا نمو

AAR AAAدشت هه یر  ana 
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 ديصلا بالكل بابلا حتف ةيسورلا ةيروصطاربمالا رایهنا
 نابایلا .. ةمقللا ىلع اضعب اهضعب قباسسيو شراهتتل (قاوسألاديص)
 زرألا قفدتلو ةيكيرمألا تارايسلا لوخدل بابلا براوت نأ ديرت ال ةقالمعلا
 اهتيعو مداقلا ماعلا ف ۲ مقر قالمعلا نوكت نأ كشوت نيصلاو .. ىكيرمألا

 ددهتو ینیصلا قالمعلا لزاغت اكيرمأو ءةلئاهلا ةيويسألا قاوسألا ىلع
 تاكرابملا تايحتلاب لسرلا ثعبت مث « ناسنالا قوقح فلم حتفب دعوتتو
 Sassi تورلا قوسلاو هرجا ةزيمكلا للا استقال نوتليلك نم
 عم سفانتلا ىلعو « تاجلا» طورش ىلع رصتو ىكيرمألا عالتبالا نم ىشخت

 اكيرمأو..ارعس صخرأ ىلاتلابو ةموعدم ةيعارز تاجتنمب ناكيرمألا
 ةيناملألا ةدحؤلا لكاشم ىف ةقراغ ايناملاو .. ضفرلا ىلع رصتو ضفرت
 ۲۰ لا زواجت ىذلا ايناملأ ف لماعلا رجأ ىلا بعر قرظنت یهو اهتاقفنو
 ينمو نالود نفي ىذلا سنا نهاد شا هم سا الود

lS Sa el) eI akنفت ا او للا كاع مجد  
 مث .. نمثلا ديهز ىتاملأ كرامو ةقوفتم ةعانصب ةبعللا ف سفانتو صبرتتو

 قرشلا لود لظت نا عيمجلا ةطخو طسوألا قرشلا قاوسأ ىلغ لكلا نويع
 شعب لقي تابا عو ففلخت hel yt tel بش ايحيمج سرا
 یه ةرسهتسا | ةسطخلاب a Jy Gall نه alle tay لا

 ىأ ف رجفنت ةلبنق لك ءارو اهنأب ناريا ماهتاو « نارياو برعلا نيب عاقيالا
 برحل مهلاعشاب ثدح امل ادادتما ةيمالسإ برح لاعشال یبرع عراش
 مث ىبرعلا حالسلا ريمدتو ءةيتيوك  ةيقارع برحل مث ةيناريإ ةيقارع
 تایلمعلا نم ةتلسلس ی اهتاشب ةداع) مث Gall ريمدكو .هديروف ةداعإ

wwe 5 
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 ' ىف زجعلا ضئاف دستو مهدنع ةلاطبلا جلاعتو «یبنجالا لالا فعاضتو

 دئاوفلاو ابرلا ةيواه فو نويدلا ضیضح ىف نحن انب یمرتو مهنئازخ

 .. مهئابنأ تالاكو نم انلصيام لك ىلع قداصت نحتو .. بارغلاو ةيكرملا

 معن : ةيئاغبب ف اذلق ىناريإ ريبدت انئارزو سيئر ىلع ناودعلا نا تلاق اذإف

 نإ : لوقت: ىتلا انتاقيقحت ضقاني مهمالک نأ مغر .. یناریا ريبدت وه

 وهامک  ناتسناغفأ ةباصعو .! ناتسناغفأ نم ةمداق لاومالاو ضیرحتلا

 ةضبق ف ىهو CIA لا ةيكيرمألا تارباخلا نم اهلیو مت - مولعم
 دض ناتسنافقآ برح ىف اهباسحل لمعت تناك نأ ذنم ةيكيرسمألا تارباخملا

 ءانيسو مايأ ذنم ءانيس ق تطيض تارجفتملل ةيطبض ربكأو .. تيفوسلا

 لکو .. ينارملا LUA ابعلم تسیلو داسیولا طاشتل پعلمو ليقارسا رمم

 نیذلاو .. دیعصلا ىلا ةقدرغلا ربع ءانیس نم انیتأت ةبرهلا تاردخلا
 .. یمالسالا باهرالا لیومت ءارو یلیئارسالا داسول | نوکی فيك نوبجعي

 لیومت ءارو یدوهیلا لييروك یرنه OLS فيك : مهرکذآو مهل لوقآ

 !؟ خیراتلا ف نتفلا لك ءارو یدوهیلا لاملا ناك فیکو .. ةيرصلا ةيعويشلا

LES,اذه لک یسنن  LAG,ابن هنأکو ةيرابخالا مهتالاکو نم انیتأیام  
 .ءامسنلا نم لزنم

 ةسيرفلا اننأو ةيقيقح برح ف اننآ ملعنو هيف قیفن یذلا تقولا ءاج دقو
 اماهتاو.. یمالسا وهام لكل اراصح كانه ناو .. ةلاكألا عیمچ اهبلطی ىتلا
 .. تاملکلا هذه اهیف نوژرقت یتلا ةظحللا هذه قو .. یمالسا وهام لكل

 یفییارس ىف دیلجلا تحت نوتومی نيرصاصملا نیملسلا فوسلآ كانه

 دادمالا قرطو رياعم عیمچو ۰ مهذاقنا روظحمو .. الزوتو راتسومو

 ةعلاض ابروآو .. تاورک دونج وأ برص دونج اهیلعو ةدودسم تانوعلاب

 بدنتو موي لک خرصت اهنآ عم... توکسلاب ةفلاحتم اکیرمآو ةدابإلا هذه ف

 یلتقو . نوسمخو ناتئام مهددعو یبراکول ةرئثاط ایاحض ىلع لولوتو

 نییالم هثالث مهنم نومئاهلا دیراطلاو , افلآ نوسمخو ناتئام ةنسوبلا
 تجرخلو مهذاقنإل ملاغلا لتكتل بلك نييالم ةثالش اوناك ولو .. یمدآ
 Pos ماع انج هاوس ساو افتاد Cay elas تار الم

ARRAN RI RANA SORES مدعو جمب و ۳ را RIDA RARDIN KONA RAEN RRA SAAS AALS Le بن هه ی جد مو اب ايا ا 
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lgهنر سن ها  ae Stمه تار  
 ایندلا نم بالكلا عون ضارقنا رطخو biological diversity لا

 . ءانفلاب ةددهملا بالكلا بابحألا نع ىرشبلا سنجلا ةيلوئسمو
 تمص ىف عيقصلا نم نوتوميو نودمجتي ةنسوبلا ىئطاوم نكلو

 . عيمجلا اهيف كرتشا ىتلا ةيلومشلا ةميرجلاو رماتلاب ىشي بيرم ىملاع
 Fest ae بارده اياها گو فست يهدي ناز سما فاتح فور

 اذه .. رادقمو باسحب ةرجم لكو نازيمب هيف ةرذ لك لعجو نوكلا قلخ
 ردهت نل ةءاربلاو . . لمهيالو ىسنيالو طرفيالو ثيعيال . هناحبس  قلاخلا

 هوش ال نايسلاو تا ماوجألاو
 ىواست ةنحش ىطعي نأ نود هرادم نم تلفی انورتكلا متيأر لهو

 ! ؟ هفات نورتکلا وهو هتکرح

 نحنو .. نوستلفی فوس مهنا ظالغلا نومرجلا ءالوه روصتي فیکف
alle Gyeهل[ همكم  Aلاقتم جلظيألاو عیصخیالو تل الو  Bp 

 نهادن Wy انسفنآ عدخن الأ رصع دوهشک اتیلع ناف اذه لجأ نمو

 موسوم قح لع نعمت الار را لا تانکر ريع لاو غلا
 : ل رقي خير اقم ولي افلا او ا نل مات وفات
 ىلا تلوحت یراحصو « یراحص تحيصأ تاطيحمو اراحب كانه نإ
 لطاب لك ناو .. تينق تاياوطاربماو اوداب نيرابج كانه نآو .. رضخ نايدو
 . قحلا:الإ ىقبي الو لوزي

Mi ole taste ay ike. cla Sita ie,عنا  
 تلقامکو.. تاذلا عادخو سفنلا ملظ ةجرد ىلا سيل نكلو.ةميلس ةيسامولبد

 لكؤن نأ حصيال لقألا ىلعو.. ةلاكالا عيمج اهبلطي ىتلا ةسيرفلا نحن
 ىتلا ىديألا كرابتو ةلاكألا رکشن نحنو لكؤن نأ حصیال .. ةلفغ ف نحنو
 ةيجيتارتسا انسقنال مسرنل بولطم ىعولا نم ىندأ دح كانهو .. انسرتفت

 ةيلاع انتايونعمو انتعاجشو انتقثب ظفتحنل ناميالا نم ىندأ دحو .. ةميلس
 .ثادحألا ناقوط ىف

 .ةعاسلا مایق یلا كاك قحلاو ةعاس لطابلا رمعو

 دیدم بدر عیار رج ار راي بي يه راي --
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 ندم سمخ اياقبو روصع ةسمخ پارت اودجت ..مکلجرآ تحت اورظناو

 ةراضحو ةينوعرف ةراسضح ..ةرهاقلا بارت تحت تاراضح سمخ راثأو

 امبرو ..ةيمالسإ ةراضحو ةينامور ةراضحو ةيبسسراف ةراضحو ةيقيرغا

 ایاقبو راوغم سراف اهسبلن ناک ةروسكم عرد اياقب نآلا مکمادقآ.تحت

 تاوصأ عمسأ داكأو ‹ مخف بكوم ىف ىشمت ةريمأ اهب لحتكت تناك ةلحكم

 ليتقلاو لتاقلاو هفويضو سرعلاو ..بارتلا تحت شویجلا ريفنو بكاوملا

 .ابارت اووتسا دق ةدحاو ةرفح ىف مولظملاو ملاظلاو

 .ملظن ىأ نوخن ىأ بذكن نأ ىواسي ايندلا ف ءىشال

 یدبلا راوچ ىلا ددمتی فوس فئاخلاو ..فاخن ow انوعدب ءىشال

 قبيسي فوس دیدعرلاو توملا نم وجني نل نابجلاو « ليلق دعب هنم قاخي

 ةليمجلا رئامعلا كلت راهتتو تايانبلا هذه ككفتت فوسو ..هفتح ىلا عاجشلا

 ىلع شقن اهنأك فراخزلا هذه لوزت فوسو « بعللا قرو نم روكيد اهنأك

 ..لامرلا ىأ بارتلا ف دسهاوشلا روغت مث ..روبق دهاوش الا ىقبت نلو ..ءاملا

 .مسر الو مسآ ىقبيال مث
 ضوخي فوسو ةراسجب ايندلا ىلع لبقب فوس !ديج اذه ىعي ىذلاو

 , مثال ةمول هيف ىشخي ال Goll لوقي فوسو « ديدح نم بلقب اهثادحأ
 هلزلزتال سأبلا هجاوي فوسو < ارقف فاخيال ريخلاب هدي طسبي فوسو

 .لزاونلا هكرحت الو لزالزلا

 عم نولماعتیو هنورپ مهنأك هللا نوديعي نيذلا ناسحالا لهأ مه ءالؤهو
 .داليملا ذنم بحاصم بحاصو رضاح قيقر هنآك توملا

 ةرخآلا مكل ملستو ايندلا مكل نيدتل ءالؤه نم اونوکت نأ اودهتجأف
 .هللا مكمحري قحلا اولوقو

 فرط ءالخإ
 اريثك امالك ةريخالا هنوآلا ف ةفيحص نم رثكأ ف بتاك نم رثكأل تأرق

 هفرتقيامو ليئارسإ هلعفت اميف اكيرمألو برغلل انماهتا هيف نوركنتسي

 لورتبلو برعلل ىرجي امو « ةتسوبلا ىملسم قح ىف تاوركلاو برصلا
 ..جيلخلا برح دعب برعلا
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 نيديلا ةرهاطو ةئيرب اكيرمأو ءیرب برغلا نإ : باتكلا ءالؤه لوقيو
 یرچ اممو تاوركلا ناودع نمو برصلا ةيشحو نمو ليئارسإ مئارج نم
 وه برغلا رمآت نع مالكلا نأو « جيلخلا برح ىف مهتاورثو مهلورتبو برعلل
 رمآتلا اذه ىلع دحاو ليلد دجوي الو فرطلا ءالخإو سفنلا ةئربت نم عون
 ىلع انبلج دقو انسفنأل ءادعأو ةلهجو نولفغم اننأ رسمألا ىف Le لكو «یبرغلا
 ىلع انلشفو انتمیزه قلعن نأ لواحن ةياهنلا فو ..لهجلا اذهب رامدلا انسفنأ
 Pee اف

 لودلا نع تبتك نأ ثدح امف ..ىعوضوسم ريغو قازج مالك وهو
 ناب فارتعالابو سفنلا ماهتاي.ىمالك تأدبو الا اهتامزآو ةيمالسالا
 نكلو . مهسفنأ ءادعأو نوييلسو ىلاسكو هلهجو نوفلختم نيملسملا
 امم نيرخآلا ةمذ ةكربتو سفنلا ةناهإ نم دحلا اذه دنع ماهتالاب فوقولا
 برفغلا ةنادال انبامصآ اهيلطي یتلا ةلدالاو ةميرج وه ةجاسلا لع يرجي
 ..تادنتسم لا جاتحت الو ایخیرات Tipe یهو نایعلل ةرهاظ اکیرمآ ماهتاو

 ف مهمادقآ عضو نم مهل تنکمو دوهیللروفلپ دعو ارتلجنا طعت ملأ

 ةيبوركيمل او ةيئايميكلاو ةيوونلا ةيركسعلا ةناسرتلاب اكيرمأ حمست ملأ -
 ريش لک ف شیتفتلاب تاموکحلا تدراطو برعلا ىلع اهترظخو ليئارسإل
 لکب اهدناست ملآ !؟یموترج وأ یئایمیک وآ یوون حالس ىف ةهبش ىأ نع
 رپوسلا ىلا ةروظحملا ايجولونكتلا ىلا خوراصلا ىلا فیغرلا نم ءىش

 .باقع ىأ نم اهمیحپ یذلا رمتسل | وتیفلا ىلا رتویپموک .
 تحفط یتح حالسلاب نيسح مادص دمي ناك نم ۱۹۹۰ ةنس یتحو

 ىلع ناودعلاب ادبیل نذالا هاطعآ نمو « ؟نول لک نم ةحلسألاب هنزاخم
 فازنتسا برج ىف تاونس ینامث هدادم| ف رمتسیو حالسلاب هدمی مث ناریا

ai alتوقیف نسر ةلصتس ع دج  ahرشا  
 ثيدحلا ةدوسمو ..مادصب ىبسالج ليربا ةيكيرمالا ةريقسلا ءاقلو

 نا لع هعبشو ple لا هوتخلا یععا ىذلاو نفت خيم ناد ىذلا
 بلاطو ىريب سور اهيلا راشأ ىتلا ةدوسملا ىهو ..تيوكلا ىلا هناودع دمي
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 ..تفتخإ ىتلا ةدوسملا هذه ..اهيلع ىكيرمألا بعشلا عالطإب شوب سيئرلا

 .هلك ىفيظولا كلسلا نم ىبسالج ليربا اهعم تفتخاو
 ىلع حالسلا رظحب رماوألا ردصأ ىذلا نم كسرهلاو ةتسوبلا قو

 رظحلا نإ اهتعاس تلاقو ةدحتملا ممألا یه تسيلأ ..!؟ ةنسوبلا ىملسم
 شيجلا دي تحت نأ ملعت ىهو اذه تلاق . نيملسملاو برصلا ىلع ماع
 ىلا ةفاضإلاب gus يت هزهج یذلا قال سوجويلا شيجلا ةناسرت لك ىبرصلا
 ملسملا بناجلا pe امامت ءىشال مك ..حالسسلاو تایایدسلاو بلصلا عناصم

 ..همیدق قدانب یوس

 مهو .. Bish de wed ien aS هلعفيام ةيمست نکمی فیکو

 رثآ وأ ةبتكم ىأ ريمدتو ةنذتم لک فسنو دجسم لك ريمدت ىلع نوصرحي
 ني ا لا . يمالسا

 . ؟ هتيحيسم ىلع لازام مهضعبو ىضاملا ف ملسأ

 پجح برصلا عيطتسي له قاوسألا ىف لورتبلا رعسرايهنا دعیو
 ةدعاق جيلخلا هايم تحبصأ نأ دعب هرعس عفرل ءیشلا ضعب لورتبلا

 ناكيرمألا ءافلحلا ةسارح تحت اهلك رابآلا تحبصاو ةيكيرمألا جراوبلل
 حبصآو ..فیلحلا حلاصمپ ةنوهرم طفنلا ريعست ف كيوالا ةدارآ تحبصأو

 . ةقيقحلا ىلا هنم لظلا ىلا برقآ ایحبش ادوجو اهسفن كبوألا دوجو
 ple له : لأست انوعد دیعسلا یضالا ىلا اندعو رضاحلا Liss اذاو

 جراوبلاو ليطاسألاب ele مأ .. ةفايض ةرکذتو ةوعدب اندالب ىلا نویلبان
 !؟ اوزغ انیلع لخدو

 ؟ عفادل اب مآ ةلسارل اب لانقلا ارتلجنا تلتحا لهو

 ةساختلا قاوسآ ىف مهعیبیل یقیرفا نویلم رشع ةسمخ فطتخا نمو
 !؟ ةيناطيريلا ةيروطاربمالا ءانيل لسالسلا ىف ةونع مهذخأيلو

 تایالولا اهامسأو مهدالبو مهضرأ ذخأو رمحلا دوتهلا دابأ نمو

 .ةدحتلا
 نيطايشلا ۱۹۰۲ ىف رصم ىلع رداغلا ىثالثلا ناودعلاب مات نمو

 ؟.. ليئارسإو ایناطیربو اسنرف ىف الثمم رمآتملا برغلا مآ .. حابشالاو

 تنبع عيه ويد عددي دعم يجمل
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 لک دعبو .. یضالا ف ثدح امل یعرش نبا الا رضاحلا ف یرجیام لهو

 لعجیو .. ىرجي امم ناكيرمألا ىديأ لسغيو برغلا ءىربي نم عمسن اذه
Lieنيديحولا ةانجلاو نيديحولا نيمرجملاو نيديحولا نيمهتملا نحن  

 . اتسفنأل نيديحولا ءادعألاو

 لثم هلثمو .. ةفارخ ثيدح وه رمآتلا نع ثيدحلا نا : لوقي نم عمسنو
 .. اهركتيو سمشلا یری نم

e060 

 انلساكتو اناطخأ لوقذ لب « ءىش لك مغر .. لاو ىأ .. انسفتأ ىفعن الو
 مه نييلدجلا موصخلا نم رخآ عوسن انل فقيو .. انبنذآو انفلختو

 . لمع ىأ نم یودجلا مدعو ةيردقلاب ساسحالاو ميلستلاو لكاوتلا مكيف
 مکلعچ نارقلا فورحل مكسيدقتو .. موسقم ءىش لکو « بوتكم ءىش لكف
 وه مكمه لك حبصأو « نودهتجت الو نوركفت الف اهتالولدم ىلع نورجحتت
 .. لسكلاو رقفلا مترثاو , عادبا وأ ركف نود ىقلتلاو راهظتسالاو ظفحلا
 متفلتخاو فرطتلاو ددشتلاب اهسفن ىمحت ةقرف لك اعيش متقرفتو

 اوكرتا .. ركذي نأش مكل دعي ملو مكحير تبهذو ابرإ متقزمتو متمداصتو
 رصع ف ةسينكلاب اهتقالع ابوروأ تعطق LS هب مکتقالع اوعطقاو مالسالا
 تاردقم ىلع ترطيسو ملاعلا تزغف هدحو ملعلاب ىعست تقلطناو ةضهنلا
 قلطنن انعم اولاعتو دجاسملا باوبآ هيلع اوقلغاو مالسالا اوكرتا .. ضرألا
 . ملاعلا وزغنو ايندلا حتقتسو .. هدحو ملعلاب

 لكوتلاو ٠ لكوتلاب لب « لكاوتلاب مالسالا انرمأ امف .. اعيمج اوبذكو
 ىصقأ لعفي نأو هتمه غرفتسي نأو هعسو لذبي نأ ملسملا نم ىضتقي
 . هلل قيفوتلا رمآ كرتيو لكوتي مث عيطتسيام

 الثاح ردقلا لعج امو. ءةدحو لب دحال عيلشتلاب مالسالا انرمآ امو
 یذلل — مالسلاو ةالصلا هيلع - یبنلا لاقو . لمعلاسب رمآ لب « لمعلا نود
 لحج دقف یوادت : هل لاق .. یهلا ردق هضرم نأ روصتو یوادتلا نع دعق

 , نيلماعلا لوآ انیبن ناکو .. هللا ردقب هللا ردق جلاعت امنإو .. ءاود els لكل هللا
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 ناك ولو « نيكرشملا عم ةكرعم نيتس نم رثكأ لخد دق ناك. تومي نأ لبقو
 فقن نأ انب هللا دارأ امو .. ةرم لك توملا رطخ هجاويل هتيب كرت ال الكاوتم

 otal یقلتلاو راهظتسالاو ظفحلاب یفتکنو نآرقلا فورح دنع

 ميركلا هباتك ىف لاقو اهيناعمل زیدتلاو اهيف ريكفتلاب انرمأو اهب لمعت
 ( دمحم 45 ) « اهلافقأ بولق ىلع al نآرقلا نوربدتي الفآ »

 بلطو ركفتلاو لمأستلاو رظنلاو ريسلاب رماوأ نآرقلا ت Ul لك فو
 . ملعلا

 ( سنوي - ١٠١١ ) « ضرألاو تاومسلا ىف اذام اورظنا لق »

 ىلإو تعفر فيك ءامسلا ىلإو تقلخ فيك لبالا ىلإ نور ظني الفأ»
 ) ةيشاغلا ۲ ہ۱۹ ۱۷-۱۸ ) « تحطس فيك ضرآلا

 . ءايحألاو ايفارغجلاو كلفلا مولع لكل ةرصتخم تاتفل تايآلا كلت فو

 - ۲ ) « لبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا ىف اوريس لق »

 ( مورلا
 .. روطتلاو خيراتلا مولع لكل تاتفل تايآلا كلت فو

 بر » : : لوقیو مودي لك ملعلا نم دیزتسی نم وه حیحصلا ملسلاو
 « املع یتدز

 ف اهکرتتال یلاتلابو « كبلق قال كذی"ق اهلعجت نا وه ایندلا ف دهزلاو

 , سانلا دي ىف امل سیلو هللا دی ىف امل وه راقتفالاو رقفلاو ۰ نيرخآلا یدیآ
 انورقم ناميإلا ءاج نامیالا رکذ اهيف ءاج یتلا تايآلا تاثم قو

 . « تاحلاصلا اولمعو اونمآ نیذلا » :لمعلاب
 نآرقلا تايآ یلوآ نأ الا .. یمآ مالسالاپ ele یذلا لوسرلا نأ مغرو

 3 . « كبر مساب ارقا » : ةءارقلاب ارمأ تناك

 : هحفص لك ىف ةرركم رماوأب تلزن ىتلا عئازشلا ىلوأ ناك لمعلاو
 « مكلمع هللا ىريسف اولمعا لقو »

 ققحو ةقرف دعب برعلا لئابق ىبنلا عمج دقو قرفتلا نم هللا انرذحو .'
 ةدحولا نمر افتاد ناك حالسالاو .. ةيبرحلا ةريزجلا ق ةليحتسملا ةدحولا

 URS ES يتحمل اذهب al ی تن

 . اهورانأو اهوملعو
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 ىسكراملا ءارو انرسو ىناعملا هذه نع انفرحنا امنيح ءاج فلختلا نكلو
 علسلا تانيرتاف انترهبو » لدجلاو مالكلا ىف انتمه انعضأو یناملعلاو
 نامليه ىف ىبرغلا ملاعلا نم انيلع تقفدت ىتلا تاعارتخالاو ةيكالهتسالا
 انتغلو انتیوه انيلسو نزاوتلا اندقفأ ىنفلاو فاقثلاو ىركفلا وزغلا نم

 .. هيف مهاست ىربك لودو .. ةرسامس نآلا هلو .. ارمتسم ىزغلا لازامو
 ناولألاو ةروصلاو توصلاب تيب لك لخدت ةسرتفم ةيمالعا ةزهجأو
 لزنت رامقأو تاعاذالاو بتكلاو فحصلا نم ةيعفدمو .. ةصقرلاو ةينغألاو
 . تاياعد نم ديرت امي ءاضفلا نم انيلع

© © © 

 نوكلا اذه قلخي مل هللا ناف . لجألا لاط sts هللا نذإب رصتنم قحلاو
 . بعللاو ثیعلل

 ( ناخدلا (YA « نیبعال امهنیب امو ضرالاو تاوامسلا انقلخ امو »
 نحن كرحتن یکل نیتباعلل لبحلا ف دمیو نيبعال لا لهمی هللا نکلو

 كلت ءازإ ةققوانل نوکتلو لعف LY نوکیلو لاقم GI نوکیلو رود انل نوکیو
 . اهتیاهن ف ةكراشمو یرجت ىتلا ةلزهملا

 ؟یباوت ف عماط نم له : ىدانت هدودمم هللا ةدئامو

 دقو .. اهکابش ىف عئاض . اهلئابح ق عقاو Lisl لسع ىف قراغ لكلاو
 . بيرقلا توملا نع اعيمج اولفغ

 امو موي عاض : ةقتاه بلق ةضبن لك عم هسارجأ قدت ىذلا توملا كلذ
 1 5 . دوعب نل عاض

 ! ةركفلا یتأتو ةرکسلا بهذت ادغو
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 هعبمک مدصهت نأ هللا ىلع نوهأ
 امد تحاو نمذم لتخی نأ نم



 © كلا ىلع نوه

 AoE را طلا ges ll leat ع های ىلا نره ها
 ةوعد مالسالا امنإو .. ایبالقتا اركف الو ادرمت سيل مالسالاو ...مكحلا

 هتينادحوو هللاب فيرعتو ةييطلا ةايحلل لثمالا جهنملاب نايبو غيلبتو
 غالبلا دعب سيل .. كلذ دعب مث , باسحلاو ةرخآلاب فيرعتو . هتدابعو
 توت هاشم راهم وك ناسا لگو ی

 ةدارا ریرحتلف یضالا ف سرفلاو مورلا اوبراح نوملسملا ناك اذإو
 ةدارالا ریزجت امقاد GIS مالسالا روممز .. ةافطلا تورج نم بوصضلا
 ۱ . رایتخالا ریرحتو

 ةيداملا مانصألا لك نم ریرحت .. هللا الإ دوجولل مکاح ال .. هللا الإ هلإ ال
 . توربج ىذ لك نمو .. فواخملاو ماهوألا نم ريرحتو .. ةيونعملاو

 ةعانص سيلو ینعلا اذهب ماع یار ةعانص وه ىسايسلا مالسالاو
 . مهدراطي اباهرإ وأ سانلا دهطضت ةروث

Sie cued ماعلا ىارلاب مقوي اننا نوعا a, 
 نم سيلو .. ةوعدلا ةوق نوكت انه نمو .. هعم فقی ىذلا ماعلا یآرلا

ipl توت اهخأل باس لاک الا اهل che قوس Ya ke 
 هتتیشمو ماغلا ..  dillyىلع اطلستم مالسلاو ةالصلا هيلع ادمحم لعجي مل

 ايامك الو نالا  giليم هرجع امل[ :
 . ( توبکنعلا - ۱۸ ) « نيبملا غالبلا الإ لوسرلا ىلع امو »
 ( ىروشلا - ۶۸ ) « غالبلا الإ كيلع نإ »
 .( هیشاغلا ١" ) « رطیسمب مهیلع تسل رکذم تنآ [Led نکذف »

 ( ق- 4 ۰ « رابچب مهیلع تنأ امو نولوقی Ly ملعآ نحن »
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 © ail لع نوهأ©

 ( ةرقبلا - ۲۷۲ ( « ءاشي نم ىدهي هللا نكلو مهاده كيلع سيل »

 ( صصقلا (OV « ءاشي نم ىدهي هللا نكلو تببحآ نم یدهت ال كتإ »

 لا - ۱۲۸ ) « مهيذعي وآ مهيلع بوستي وأ ءئش رمألا نم كل سيل «

 ( نارمع
 . ميظع قلخ ىلع هنأب هفصو ىذلا لماكلا هيبنل هللا مالک اذهو

 عفادملاب سانلا ىلع جرخت ىتلا ةيباهرإلا ةلاثحلل هلوق نوكي اذامف

 . مهيدهتل ةشاشرلا

 مه امثإ تن أ نیم الو الساب مهل قالغ لو sien اوبد نقل

 نييمالسإلاب مهفصت ىتلا ةفاحصلاو .. مهكرحت ةيبنجأ ديأ ىف ءالمع

 . انعم تسيلو انیلع یهو .. هيف سيل امي هتعنتو مالسالا هوشت نيفرطتملا
 تايقالخألاو لثملاو ميقلا نم اهتوق ةيمالسالا ةوعدلا تدمتسا امثإو

 . اهيلإ وعدت ىتلا
 هتنامآو هتراهطو هقلخ نم هتوق مالسلاو ةالصلا هيلع یبتلا دمتساو

 . هقدصو

 نآرقلا ف ل موهفمو « نطولا موهفمو هسفن عمتجملا موهقم نإ لب

 . درفلا موهفم ىلع ىوناث
 SAY) ديفا هقول اضا هما وك نر یھ ا ورک ناو

 رهظتال درفلا GUAT نأل .. هناحتماو درفلا ءالتبال ةادأ ةمألا لعج هللا نإ '
 ايقيقح انئاک سيل عمتجملاف .. هعمتجمو هلهأو هناوخا عم هلعفي امب الإ

 . هريخو درفلا رش روهظل ءاعوو یرابتعا دوجو درجم وه امتإو
 تقلخ اهلجأ نم ىتلا ةيدوجولا ةقيقحلا ىه ةدرفلا تاذلاو دزفلا نكلو

 . تاعمتجل | هللا ماقأو ايندلا

 . باقعلاو باسحلاو ناحتمالاو باطخلا هيلإ هجوتي ىذلا وه درفلاو
 ( رثدل۱- ۱۱ ) « اديحو تقلخ نمو ینرذ » .

 (ميرم- :A ) « ادرف انيتأيو لوقيام هثرنو»

 ( ميرم- 58 ) « ادرف ةمايقلا موي هيتآ مهلکو »

 ءارو مكانلوخ ام متکرتو ةرم لوآ مکانقلخ امك ىدارف انومتئج دقلو »

 عطقت دقل ءاکرش مكيف مهنأ متمعز نيذلا مكءاعفش مكعم ىزرن امو مكروهظ
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 ( ماعنالا- ۹۶ ) « نومعزت متنك ام مكنع لضو مکنیب

 اهتاذب ةيدوجو تانایک تسيل موقلاو نطولاو عمتجلا نأ كلذ ینعمو
Lallyىلإ لخدي امنیح هرهظ ءارو درقلا عدیام نمضو , كرتيام نمض ىه  

 . یلاعت هللا یقلی امنیحو ربقلا

 اهقالخأو سوفنلا نداعم راهظإ ناك ایندلا ف عمتجلا نم دوصقل او
 . اهایاجسو

 موهفلا اذه طلتخا دقف. ةيمالسالا قالخالا موهفم مامأ الیوط فقنو
 هنأ هدبع دمحم خيشلا ىلإ اوبسن دقف .. مهتناکم مهل ةاعد ىلع یتح اريثك

 : مهقالخأو مهماظن ىأرو بناجألا رشاعو ابوروآ راز امنیح مهنع لاق
 . نیملسم الب مالس) اندنع نحنو .. مالسا الب نوملسم ءالّوه

 مهماظن درجل ةيمالسإ اقالخأ نییسنرفلاو زيلجنإلا ىلإ بسن اذکهو
 سانلا ءالّقه دنع قالخألاو ماظنلاف .. ءىطاخ مهف اذهو« مهطابضناو
 نأ هتنطقب فشتكا یذلا ىكذلا رجاتلاو ىكذلا لاقبلاک امامت ىعقن موهفم

GLYنمضي ال بصنلاو شغلاو ةقرسلا امنيب تاقفصلا عيمج هل بسكت  
 ۱ .مقنآ اهنال GLY راتخاف ..ةدحاو ةقفص الإ هل

 ةيعفن ةيتامجرب GUST یهف ..ایدام ادئاع اهل نأل قالخألا اوراتخا مهو
 هللا اهدارآ یتلا ةيمالسالا قالخألا یه تسیلو هللا هجول اهیف ءىش ال
 .ههجول ةصلاخ

 هيلع لوسرلا هاور ىذلا فيرشلا یوبنلا ثيدحلا مامآ فقنال نحنو
 ىف ثهلي ناشطع بلك ىلع تعقو ىتلا ةتطاخلا ةأرملا نع مالسلاو ةالصلا
 باوثلا اذه ناك مل ركفنالو . ةنجلا اهلخدأو اهل هللا رفغف هتقسف ءارحصلا
 نكلو حلاصلا لمعلا درجم ف سيل pull نكلو ..بلك ايقس لجأ نم ميظعلا
 ق دحآ الف ..ارجأ الو ةعمس ةأرملا هب غتبت مل حلاصلا لمعلا اذه نأل
 .. اهتفاكيل بحاص بلكلل نكي ملو تلعف ام ىري ناك ةيلاخلا ءارحصلا
 مامأ انه.نحن ..هللا ىوس دهاش هل نكي ملو .. اصلاخ اريخ ناك اهلمع نكلو

 (ارجأ هئاطع ىلع یغتبیال رفاكلاو نمؤملا هللا قزري (LS ةينابر قالخأ
 .دودح الب ءاطعي هللا اهباثأ اذهلو
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 ءازج مكنم ديرنال هللا هجول مكعمطت امنإ ) : نآرقلا ف نونسحملا لوقي
 .(اروکش الو

 .اصلاخ اريخ هللا اهديري ىتلا ةيمالسإلا ةينابرلا قالخالا انه
 ( رمزلا 0 » صلاخلا نيدلا هلل الآ »

 مهب بجعأ نيذلا ناكيرمآلاو زيلجتإلاو نييبروألا ءالؤه دنع دجويالو
 اكيش نومدقي ال مهف..صلاخلا درجملا موهفملا اذه هدبع دمحم خيشلا

gatةرظان نيعبو ىلودلا دقنلا قودنص ىف رتافدبو باسحب ءىش لك امنإ  

 .كانهو انه قاوسألاو صرفلا ىلإ و لورتبلا تاورث ىلإ
 قالخألاو ..فوخلا عم الإ رهظتال ىتلا قالخألاو ..ةيعفتلا قالخألاو

 ف یه امنإ و .ةيمالسإ اقالخأ اهعيمج تسل ..افلزتو اقافنالا نوكتال ىتلا

 ..ىويندلا عافتنالا نم ناولأو ةيلوصوو ةناطفو ةيزاهتناو مول اهتقيقح
 عفنلا Yh مهل عورشم ال نم ةيمالسالا قالخالاب فصن نآ حصیالو

 مهل سیلو ایندلا نم اوباصآ ام مهبسحف ..ایندلا لابتهاو صرفلا مانتغاو
 ةقاطبلاب نيملسملا نم اریپک اعاطق كانه نأ فرتعن نأ دبالو .ءیش هللا دنع
 لا تب الا اتش الو ةيريتدلا فلا ةا هذنه ندح مهام سيل نعم
 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو ..ناويحلا عيطق ىلإ مهفلخت ف برقأ مهنأو

 لازتعالا
 .حافكو ةيباجيا نيدو ةكرح نيدو لمع نيد مالسالا

 جلاعي dhs اهلحصيل ايندلا لاحوأ ضوخي نأ ملسملا نم بولطمو
 مقا فتو داسفلا مط اذ| لاحلا نوکی اذام : لاژسلا نکلو. هرمعيل اهبارسخ
 نوریخلا بلغو حالصالا لاحتساو مارجالا دسأتساو رفکلا مظاعتو رشلا
 ؟مهرمآ یلع

 نآرقلا لوقي. ادومحم ارمآ لازتعالا نوكي اهتعاس هنأب بيجي نآرقلا
 :ینئولا مهعمتجم اولزتعا نيح فهکلا Jai ایطاخم

 مكبر مکل شنی فهکلا ىلإ اووآف هللا الإ نودبعی امو مهومتلزتعا ذاو»
 (فهکلا - (Vv «هتمحر نم

 نم نوعدت امو مكلزتعأو » : هلها نم رافكلل نآرقلا ف ميهاربإ لوقيو
 ) میرم (2A «ىير وعدأو هللا نود

 © قدنخ ق مالسإلا © 85



 © نا ىلع نوه

 :هبر لوق ناك اذامف

 ( میرم 44 ) «قحسا هل انيهو هللا نود نم نودبعي امو مهلزتعا املق »
 .قحسا هبهو نأب لازتعالا اذه ىلع هللا هباثآ دقل

 نإ میرم باتكلا ف ركذاو »: سانلا نع میرم لازتعا نع نآرقلا ىكحيو
 اهيلإ انلسراف اباجح مهنود نم تذختاف ايقرش اناکم اهلهأ نم تدبتنا
 1 .«ايوس ارشب اهل لثمتف انحور

 ..اهلازتعا ىلع میرم هتلان ىسدق ىولع ميركت یف
 امتیح ایندلا مایآ رخآ  ملسلا مالسلاو ةالصلا هیلع دمحم یصویو

 .هیاب هيلع قلغیو هتیب مزلی نأ ..لکلا دسفي
 ةاجت مامآ هعومجم قاكيش یواسیال هناف راهناو دسف اذإ عمتجلا نإ

 .تاوبتلا لك دارمو ةلاسرلا دوصقم وه درفلاف ..دحاو درف

 ةقيقحلا یه سفنلاو بساحپ فقوسو ثعبی فوس یذلا وه درفلاو
 .ادولخ ةنجلا وأ ادولخ میحجلا اهریصمو ةدلاخلا

 .هناضقانتو عمتجل اب سوفنلا نحتمت امنإو
 ةينبألا لكو ةلودلاو ةمالاو ةفئاسطلاو ةعامجلاو ةليبقلاو ةرسالاو

 هيف ىلجتو اهرشو اهريخ نع سفنلا هيف ريعت ىذلا حرسملا یه ةيعامتجالا
 سوفنلاب ماحتلالاو مادصلاو عارصلا لالخ نم اهتانونكمب حوبتو اهبهاوم
 :هنآرق ىف هللا لوقي ..ةدح ىلع سفن لک يه ىئاهنلا دوصقلاو ..یرخالا

 .( رثدلا- ۱۱ ) ءاذيحو تقلخ نمو ینرذ »

 موي هيتآ مهلك امناو ..ةلش ق هاقلن نلو « ةعامج ىف هللا ىلع لخدن نل
 . ١ ۱ .ادرف ةمايقلا

olsرخآلا ىلع هبنذ یقلپ نأ دحآ عیطتسی  giعمتجلا ىلع وأ ةرسألا ىلع  
 جارخإ اهب ديرأ یتلا ناحتمالا ةقرو یوس نكي مل اذه لكف ,ةثيبلا ىلع وآ
 .اهل دوجو ال ءاوه نآلا تحبصأ ةينبأ یهو ..هسفن ىف همتكيام

 جرخملا ثداحأ تنك امتيح راكقألا كلت لك ىنسفنب تلاجو اذه تركذ
 ىنإ امنيسلا ىف نآلا تنأ نيأ :هلأسآو نوفيلتلا ىف خيشلا لامك دئارسلا

 0 :بذهملا هتوصو ةثداهلا هتربنب لجرلا لاقف ؟كارآال
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 © ثا لع نوهأ©

 مل ..لازتعالاو داعتبالا ترشآف.نالا امنيسلا ف یسقن ىرأ دعا مل س
 ىلا وعدت وأ ةليضفلا ىلع ضحت مالفألا دعت ملو امرتحم المع امنيسلا دعت

 تحبصأ ..ةئيرب ةيلست مدقت دعت مل ةيلستلا مالفآ ىتح « ةريع مدقت وأ ريخ

 ءةراثالا درجل ء:ةراشإو استجو امدو اصاصرو افنعو هيتاراك امنيسلا
 تاردخلا مالفآ ىتح ..هيفس اجيرهتو ةفوشكم تاكنو الذتبم اکحضو

 شخافلا ینغلاو ةوشنلاو ذذلتلا دهاشم نأل ,تاردخلا ىلإ وعدت تحيصأ

 ةياهنلا ف ةرباع ةظحل ىف الا ملؤملاريصملا یرنالو ..مليفلا لوطب عيشت

 تلوحت دقل ..یقابلا ىسن دقو فيكلا ةذلب نوحشم ىهو جرفتلا جرخیف

 ..هلک ملاعلا ف نکلو اهدحو رصم ف سیل ..ةحيرص داسقإ ةادأ ىلإ امنیسلا

 ىلإو رجنزراوش لاثمآ ریمدتلاو فنعلا زومرل یطعت GU روجألا ىلعأو

 نأ عیطتسی اندلي ىف جرخلا دعي ملو ..انودام fis رهعلاو شهفلا زومر

 جاتنالا نم ناولاو صیخر یثف وج ىف هتدام راتخیوآ هعوضوم ىلع رطيسي
 .پسک ىأ عيرس بسکو day pu ةيطغت نع ثحبت

 .لامعألا هذه ف رمتسیو هسفن اتم دحاولا مرتحي نأ ةلاحتسا كانه
 .هلازتعا تمرتحاو لجرلا تمرتحاو

 تناك ..لوالا فصلا تالثمم نم امنيسلا اولزتعا نيذلا نظأالو
 ..خيشلا لامك اهركذ ىتلا بابسألا سفن یه امنإ ..یرخآ بابسأ نهدنع
 كانه دعي مل ..جرفتملا فءىشلا سفنو ..ةنهملا یوتسم ىف ماعلا رادحنالا

 .امنیسلا ىلإ بهذيو هدالوآ ذخأي نأ ف ركفي مرتحم بأ
 .رجفلل رهسلاو جيرهتلاو تايلزهلا حراسم ف ءىشلا سفنو

 ىف ةصاخ ماعلا ینفلا وجلا ف طوبهو فافسإو ىقيقح رادحنا كانه

 .امنیسلا ةذهم
 دحاولا ملیفلا اذه نإف « ةميق هل ملیف ةئام لک نم ملیف كانه ناك اذإو

 یتلا ةلبزملا عاق نم ةنهملاذقني الو ءىرخألا مالفالا تاراذق ىحميال
 .اهيف ترقتسا

 سفنلل یباجیا ذاقنا هنأل اییلس المع سيلو ىباجيا لمع انه لازتعالاو

 . دكّوم عايض نم

AAR یی RAMANA ARAMA RR RAB مديد دب EAA يجب جی ی AMC 
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 © هللا ىلع نما

 اهوعدتبا ةينابهرو» :لاق نابهرلا ضعب لازتعا مذ امنيح نآرقلا نإ
 نيذلا انيتآق اهتياعر قح اهوعز امف هللا ناوضر ءاغتبا الإ مهيلع اهانبتکام

 .«نوقساف مهنم ريثكو مهرجأ مهنم اوتمأ

 نابهرسلا مذ امنإو اهقالطإ ىلع ةينابهرلا مذي مل ىلاعتو هناحبس وهف
 : .اهتياعر قح مهتينابهر اوعري مل نيذلا نيقسافلا

 . هللا ناوضر ءاختیا الإ مهيلع اهانيتكام » : ةينابهرلا نع لاقو

 هللا ناوضر ءافتيا تناك نإ ةينابهرلاو لازتعالا نأ مالكلا اذه ىنعمو

 داسفلا ةبلغ نيحو زجعلا نيح ءانثتسالا اهنأل ةينابهرلاب هللا رمأي ملو
 .ةدلاجملاو حافكلا یه ةدعاقلا امنإو

 تقلطناو تارامعلا حطسأ قوف ةمخضلا قابطألا تعفترا نأ دعب دقتعأو

 ضقني نأ كشوي داسفلا نأ ..لالحنالاو رهعلا مالفأ ثيت ةيعانصلا رامقالا
 Lasts امداق خم ليسغو البقم اقارغإ كانه ناو ..سانلا ىلع عناوم الب

 لوسرلا اهنع لاق ىتلا مايألا هذه نم برتقن اننآو ..بيهر رصع ىلإ نولخاد

 اذه رجأ نوكيو رمجلا ىلع ضباقلاك هنيد ىلع اهيف ضباقلا نوكي ىتلاو

 .فطللا هللا لاسنو
 لستقلا مت قلا

 نم اذه لعقت اهنا یعدتو لوباک ف خيراوصلاي لتاقتت یتلا تايشيلملا

 حور GAS نأ نم هتبعک مدهت نأ هللا دنع نوهأ هنا :اهل لوقا مالسالا لجأ

 . برلل زمرلا تيبلا یه ةبعكلا GY كلذو ..املظ.دحاو نمؤم لتقي وأ ءىرب
 امأ « ئنبي نأ نكمي ةبعكلا نم مدهيامو ..قحلا تيبلا وهف نمؤملا بلق امآ

 .هءايحأ عيطتسي نمف لتقی نم

adnنمؤملا یدبع بلق ینعسوو یضرآ الو یتاوامس ینعست ت ». 

 ندعم نم هندعمو ةعيبطلا ءارو امو توكلملا ىلع حوتفملا رسلا OY ..هتعس

 .ائیش اهنع یردن الو انيق هللا اهعدوآ یتلا فئاطللا نم وهو .حورلاو سفنل |

 ممر
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 تست سس مس اا کس

 هللا هماقآ ىتلا ةينبلا مدهتو بارحلا اذه قزمتل دي دتمت امنیحو

 نمو مهقرصت ال نم لتقتق لباستقلا رجقتتو خیراوصلا طقست امتیحو

 نإف . .لافطألا داسجآ قزمتت امنيحو . .ةريرج اليو بنذ الب اننوقرعیال

 .مثالا وه نم دعترت تاومسلا

 ىلإ نوتمیال مهو نويمالسإ نوفرطتم مهتا لوقي نم عمسن مك

Necaتي  
OE gral ase 

 تاعامج لکو ..كلت وآ ةلودلا هذه ق ت تارباخملا نم مهتابترم نوضبقي مهو

 لا لوقتو « ةيكيرمألا تارباخملا ةدايقب لمعت تناك رواشيب  ©. ×. Nنأ

 عم هبرح ءانثأ ةيكيرمالا تارباخملا نم رالود نويلم فلأ ىضاقت رايتكمح

 نم تيفوسلل اهلاتق ءانثأ اهليومتو تاعامجلا كلت حالس ناكو ء تيفوسلا

 لوخد ناك دیدجلاو ..ةرمتسم ةقالعلا تلازامو ..ةيكيرمألا تارباخملا

 .ميلعلا اهملعي حلاصمو فادهأل كاذو اذه دتاستل ةيبرع لود

 3 ىسأللاب رعشأو

 مدق رجي نأب صبرتملا برغلل. حمسن فيكو ؟اذه لكب مالسإلا لخدام

 لك ىف نيملسملاو مالسإلا دراظيل ةعيرذ اهنم لعجيلةءابملا هذه ىلإ مالسإلا

 ؟ناكم
 نمو تارالود ةنفح لجأ نم انسفنأي انسفتأ نعطن نأ ىضرن فیکو

 انتحت نم بحست اهلك ضرألا امنيب ..ىسارك ىأ ىساركلا ىف ءاقبلا لجأ

 ` .موي لك ةمقللا انكراشي توملاو ىردن تأ نود انفوتح ىلإ یعسنو ..اعيمج

 نمض مهريصم نوعنصي مهتا ءالبلا اذه نوعنصي نيذلا كردأ لهق

 .نوعتصیام

 اخوراص اوقلطآ املکو .ميحجلا ىلإ ایرج نوشهلپ مهنا اوکردآ له

 نسخا اكون ies اوقلطأف مهقوش لعتشاو ءاقللا اذه ىلإ مهتيهش تدادزا

 . هنم ةعضي اهنأل الإ ميحجلل مهسوفن تقاتشاامو

 . كلاب نایعلاو هلصأل نحي ءىش لکو
perce [eee pee ener era Ayاهلها مه قيذلا اهلنا  

 .لتقلا مهتراجتو لتقلا مهتعاضبو لتقلا مهتيلست نيذلا سانلا ءالؤه

 Anno ایی راه شر ایه يا هم
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 © صالخلا ةعاسش#

 : عومدلا نيب نم جدهتي اهتوص ةأرما .. ةنسوبلا نم ةملكتملا تناك
 .. تالقتعملا اوعدوأ یناربجو .. اودرشت ىتوخاو .. اولتق ىدالوأو یجوز

 عيقصلا دربلا قو ءاملادجن ال لتاقلا رحلا ىف .. بارت ةموك تحبصآ انتويبو

 اياظشلا قزمتو Lease لتقنو انضارعأ كتهتو بصتغن .. یوآلا دجن ال

 اولعفيلانئادعأل ةرثكب لوذبم ىه امتیب انسفنأ نع عفادن ال ىتح انع عونمم
 .. هللا الإ انل قبي ملو عيمجلا انلذخ .. انع لأسي دحأ ال .. نوءاشي ام انب

 نحنو ضرألا ىلع دجستو انسوؤر قوف مدمدت لبانقلاو یصنو یکبن
 نم رطقت ءامدلاو داؤفلاو بلقلا ضيهمو قاسلاو عارذلا عوطقم نيب
 : اف شب

 ةوعد بیجم وه سیلآ . مهکلهپ ال اذامل .. مهیدیآ ىلع هللا ذخأي ال اذامل
 یتم !! انلثم رمتسل رارطضالا ق pling وحصی نمو ؟ oles اذ] رطضل ا
 . انصالخ ةعاس ىتآت

 تتکو اهعمسآ Lily ىسأو انزح عطقتأ تنکو تاملکلا نيب یکبت تناکو

 اهتاقیم ف نکلو ةمداق هتلادع نآو , ةلاحم ال مکل مقتنم هللا نإ : اهل لوقآ
 ىلع ذخأو ءیطخملل باقعلا لجع هنأ ولف ةتباث ننس هللو .. وه هددحب یذلا

 ولو , باسحل ةبسانم الو ةرخآل ةمكح كانه. تناك ال هروف نم ملاظلا دي

 انل نوكي نأ وه ارارحأ نوكت نأ ىنعمو .. انرارحأ للا اندارأ دقف . قلخلا
 . اهدارآ ىتلا ةيرحلا تضتقا اذكهو .. بيصنو هيف ءىطخن فرصت شماه

 : . عفننو رضن نأب انل حمسي نأ .. هللا انل
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 انملع ام ضعب اذهو ىمسم لجأ ىلإ باقعلا ريخآتب هتملك تقبس اذكهو
 . نآرقلا

 ( تلصف 5 5 ) « مهنيب ىضقل كبر نم تقيس ةملك الولو »

 ۱6 میم یضقل یمسم لا نا كيوم تقوس هتک ال وداود

 ۱ . ( یروشلا
 SS U اف روك نه dy کا E نلوم

 « اریصب هدابعب ناك هللا ناف مهلجا ءاج اذإف یمسم لجأ ىلإ مهرخؤي

 ۱ (  رطاف )٤-
 نكلو ثيدحلا اننیب عطقناو فجترت ديب ةعامسلا تعضوو ىنتركشو

 برصلل شيل ةرملا هذه ءالتپالاف .. یرکق ف لسلستت عبارت هل تلظ مالکلا
 نوقدشتي نیذلا هیبرغلا ةراضحلا لهألو هلك ملاعلل ءالتبا ,asl .. مهدحو

 نولوقی نيذلا ةيضرألا ةركلا نم ملسملا بناجلا ناكسلو ناسنإلا قوقحب
 .. ملعلل نوتزاولا مهنآو هللا باتک ةلمح مهنآ

 ىلع رودت یه لب مهدحو ةنسوبلا یملسم ىلع رودت ال ةرئادلا نإ لب
 دي ىلع دنهلا ف نولتقی مهف ایقیرفاو ايساو ايؤروأ ف ملاعلا یملسم

 اکنالیس فو نییذونبلاو خیسلا دي ىلع امروبو ريمشك فو سودنهلا
 fas نأ كشوت نانبلو ةزغو ةلتحملا ضرالاو سدقلا قو .. اريييلو نيبلقلاو

 Oe . لیئارس) دي ىلع نيملسملل یریکلا ةحيذملا
 لع ممتجت نأ ملاعلا [Sal كشوتو ماع ءالبلاو ةلماش ةحيذلا ةرما هذه

 ْ . ضرالا نم مالسالا ةفاش لاصتتسا
 ةيفاخلا تاينلا حضفي یتح همکحل رجافلا ملظلا اذه نع هدي فكي هللاو

 مهتع ذخأن LAS نیذلا تیندمتل او نیرضحتلا سانلا ءالؤه بولق ف ةتيبل او
 . رابک ةوخأك مهیلا رظننو راهبتا ىف مهتفاقثو مهتایقالخأو مهملع
 اندالوأ اهب نتف ئتلا ةيناملعلا هذه انيري نأ هللا ديري .. ةذتاسأو نيمهلمكو
 نيب اهجورو بانو ناتتفا ن یسوم ةمالتس اهنع بتک یتلاو اضبایشو
 . اهتدابع Bond لضأو لضو .. اهب نمآ ایلع الثم اهنم لعجو .. انلیج ءانبآ

 مطاسلا ءالتبالا ءوض ف مهارن نأ هللا دارآ ایلعلا لثملا ةلمح رابکلا ءالؤه
 . ةلتق نإحافسو .. نييناسنإ ال ةاغط ةرجف ةرفك

 تیم تی دهيد
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 . تاموكحو اپوعش اضیآ نحن اننحتما دق هنإف هللا مهنحتما ام لثميو

 نوجوريو ءاثغ نويتكي اولازام Lie نويناملعلاو رمتسم ناحتمالاو
 . اهدعاوق تراهنا ةلبقل نودبعتيو ءاثغ

 لزني موي محلات نوكيس مهءارث نأ اوروصت .ءارشلا مهمختا نيذلاو
 . ءالبلا

 مهلاومآ اوعدوأو ارسپوسو اسنرفو اکیرمآ ف مهروصق !وعرز نیذلاو
 نمأم ىف مهنأو .. ةعقاولا مقت موي مهأجلم نوکتس اهنآ اوروصت رحبلاریع
 . دغلا هب ىتأيس امم

 لك ىف مالسإلا ىلع ىربك ةماط یهو ةلماش ةرملا هذه ةتراك نكلو

 . ناكم

 فاو فیل ليدل ف هول نيو ALIVE لار
chasisاتفشک امك ب مهلكايقو مها اشنا مهسادملو مولا ق  ua 

 هنإ .. هقئاقحو ناسنإ لک ايافخ هتكتالمو هدنج بتكيلو انناميإ نحتميو
Ueا اغ وا  eee 

 نوبتاکلا هللا دونج نودیو فينصتلا دكأتيو نرفلا یهتنی امنیحو
 نیذلا ةرصنب هللا رمآ یتأی ذئنیح هلاوقأو هلامعأب ةعوفشم درف لک تاهجوت
 طول عوق yah ءاماس لک gre AIS GSN ENG ووا

yadaشا طرف اس اقفل  ettاحا ن مارتا لكلا  
 دق هنإ .. اذه نع ضرعأ ميهاربإاي » : ةكثالملا ريبك هل لاقف .. نوبؤتي مهلعل

 نوكيس كاذنيح هنإ .. معن . « دودرم ريغ باذع مهيتا هنإو كبر رمآ ءاچ
 بيجم الو اهل عيمسال ةعافقشلاو.. دودرم ريغ باذعلاو دودرم ريغ رمآلا

 ش . یبن نم تناك ولو
 ال : ىتاعي نم لكل لوقأو « ملأتیو یریو عمسي نم لکل لوقآ اذهلو

|p Latsماقتنا  oilنکتلو .. مكنكامأ اوبسحتو مکفقأوبم اولجعت نكلو ..  
 . هللا رمآ ثیح مكفقاوم

 نيدشرم مكماكحل نيحصان اونوکو هرمآ ىلع اوقرفتو هرمآ ىلع اوعمتجا

 . . . مکراپکل
POPE انا دن لورم و OP er | وم ارت | ee 

anدید ددی حر اجر یه ياري  
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 . لكلاب صيرتم لكلاف .. ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو : وه لبقتسمللو

 ةلماك ةيملاع ىضوف ىف امنإو ديدج ىملاع ماظن لظ ف شيعن ال نحنو
 ةغراف لكايه ةدحتلا ممالاو نمألا سلجمو . ريياعملا لكل لماك بايغ فو
 . ةينويهصلا ةبخنلاو ةيكيرمألا ةنصرقلا اهدوقتو ءايوقألا خلاصم اهمكحت

 برتقي رجقلا نأب ةقثلا ديدش لژافتلا ديدش ىنإف ملظملا رضاحلا اذه مغرو
 . بيهرلا ىومدلا ضاخملا اذه لالخ نم مداق ديلولا حبصلا نأو

 لسرأ ىذلا وه » : هيف لوقي هللاو انباتك یه اندنع ماكحألا ةدمعو

 . ( ةبوتلا- ۳۳ ) « هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر
 ةعسات یهو فصلا ةروس ىف ةغيصلا سفنب ىرخأ ةرم ةيآلا تءاجو

 روهظف « نآلا ىلإ ققحتي مل وهو .. قدعص دعو نذإ وه .. ةروسلا تايآ
 كرشلا نایدآ ىلع ناك لب هلك نيدلا ىلع نكي ملو شيرق ىف ناك مالسإلا
 ىطخت رمعو ركب ىبأ مايأ ف مث « ةريزجلا دوهي ىلعو ةدوجوملا ةيلحملا
 ةباوب دنع فقوت مث مورلا ةينارصنو سراف ةينثو حيزيل ةريزجلا
 . ايسآ تيقبو . ابوروآ لخدي ملو اقرش سلدنألا ةباوبو ابرغ ةينيطنطسقلا
 مالسالا جراخ ملاعلای lay ایلارتسا US |یقیرنآ مظعمو GOS Ly اهلک
 . هدوفنو

 طقف نویلم فلآ مویلا كانه ملاعلا ناکس نم نویلم فالآ ةسمخ نيبو
 وهف .. ىرلخألا نایدالا نم ةيقابلا نییاللا نم فالآ ةعيرالاو نيملسملا نم

 اهعمو نآلا ةيرثكألا نإ لب ...ةيآلا قوطثم ف امک هلک نيدلا ىلع رهظی مل
 . ةيلكلاب نوجولاو لعفلا زیح نم هجارخال هيلع رمآتت ملاعلا ءایوقآ

 طيطختل ةيادب ناکم لك ىف نیملسملل حياذم نم نآلا هارن ام ناك اذإو
 ةميركلا ةيآلا:تاقيم ot) انه هنآ دق دقتعأ ىنإف ةمساح ةكرعمل ةمدقمو لماش

 ىلإ مالسإلا عم ةلصاقلا اهتكرعم ف ةرشآتلا یوقلا هذه تهتنا اذإف ..

 هذه ةهجاوملا نأل .. هلك نيدلا ىلع مالسالا رهظی نفوس ذئنيح هنإف ةميزهلا
 . لحثلاو للملا غيمج عمو فارطألا عيمج عم ةيملاع نوكتس ةرلا

 ىضم امع ثدختت الو هيف نحن ئذلا نامزلا رخآ نع ثدحتت LY هذهف

 فیکف الاو .. اقلطم ارصنو ةلماش ةهجاوم اهنطاب ف نمضتت دبال یهو

AA يديم nn 
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 ملاعلا نم دهطضمو دراطمو بورضم یهو هلك نيدلا ىلع مالسإلا رهظي
 رهظيو نيزاوملا بلقي دكؤم رصنو ةمتاخ ةكرعم كانه نوكت نأ الإ .. هلك
 5 :قحلا

 رخآلا دعولاب دعولا اذه ىقتليو . رزؤم لماش pals نذإ ىهلإ دعو هنإ
 اهنأب ليئارسإ ىنبل هيف هللا ىضق ىذلاو ءارسإلا ةروس ف ءاسج ىذلا

 كانه نوكتس Gly نيترم ضرألا ف دسفتس اهناو ريبك ولع اهل نوكيس
 ةرخآلا دعو ءاج اذإف » .. « دعو » اهنأب ةيناثلا ةكرعملا قصي مت » ناتکرعم

 اولعام اوریتیلو ةرم لوأ هولخد امك دجسملا اولخديلو مکهوجو اًووسيل
 .(اوأشنأو اوتبام لكو دوهيلا الَع ام لك اورمديو سدقلا اولخدي ىأ)ءازيبتت

 رماتو داسفإ نم كاحي ام بلق قو ىرجي ام بلق ىف ليئارسإ نأ كشالو

 ىف انل ططخي اميف ةبرحلا سأر یهو « مايألا هذه ف نيملسملاو مالسإلا ىلع
 ق دعولاو .. هلك نيدلا ىلع مالسالا راهظاب ىلوألا ةيآلا ف دعولاف . ناكم لك
 أشتأ ام لكل مهریمدتو سدقلا مهلوخدو نيملسملا راصتناب ةيناخلا ةيآلا
 دحاو ثدح نع ناثدحتت ناتیألاو .. ءىشلا سفن وه .. اونب ام لكو دوهيلا

 . هتملك ىلعتو هلك نيدلا ىلع مالسإلا نأش رهظي هبو اننامز ىف ىتأي
 نمؤن اننإف ةحيخص نوكت نأ ىجرأ انياتك ىف ةيخيرات ةءارق هذهو

 EG وتل و دوو د دوج يرحمو ag انجح

 . ةلاحم ال تآ دال اتبر

 اوطبارو اور باصو اوريصا لساوبلا ناعجشلا ةنسوبلا ءانبأل لوقو
 ۰ . فلختي ال هللا دعوو هللا. dls هئادهشو هئانبأو هلهأب رصتنم قحلاو

 ٠ .ةياهن ةيادب لكلو .. ةيادبلا یه امنإ
eee 

 فعلا ناعما preva ora ا an ريتك نوكي نلو

 ةلاذنو شحف نم برصلا هلعقی ام لثم نم ءیندو عیضو راصتناب الو

 ةرهاب ةهيلإ ةرصنب امنإو .. لزنعلا نهلافطأو تاملسل | ةنسوبلا ءاستب

 رثالا رسفی اذهو « لدجلا اهب یهتنیو بولقلا اهل مشختو نسلالا اهل دقعنت

 ةيلكلا هذه ( هلك نیدلا ىلع هرهظیل ) ةيآلا ف روکذلا لماشلا ىلكلا

 یهنیو ةجحلا عطقي ءىشب نكلو رهقلاب الو فنعلاب ىتاتت ال ةيلومشلاو
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 لك بسكي حالس نع متعمس لهو .. ةيضقلا ىلجيو ةيضقلا مسحيو كشلا

 !؟ ةدحاو ةبرض نم اذكه لوقعلاو بولقلا
 اهريسقت تايآ هذهف .. ليوأتلا ىلإ قلزنن الو ديدحتلا ىف ىضمن الو

 . اهثودح

Gis يتلا eal een ال قاف يللا تاقا ge, 
 ةحسف ىطحت ال ةيكلف تالدعمي عراستتو  oYفشکنآ نأ دصبو .. خ ارت

 ةييدلضصلل یناودصلا رودلا  cap gullجيجأتو نتفلا لاعشإ ف .ةيل اصلا
 هناف , هناظم عيمج ىف مالسالا ةرصاحم قو یمالسا نطو لك ق بورحلا
 ةيالوو مئالم یسایسلا خانلا نآ ةصاخ .. راظتنال وعدي ام كانه دعي خل

 نذإ رمعلا ةصرف اهنإ .. ررکتتال دق هلوح ةينويهصلا ةبخنلاو نوتنیلک ..
 نيقلا هتسو « ءىش لک اهیف زجني نأ بجي ةمداقلا سمخلا تاوتسلاو

 صاخ نینر ةاروتلا ىف هل یزمر داعیم .
 هل SV است سرت نا كم ناقل وتلا کا تا یه اتم نت نمو

 یظحت فوسف .. تالوجتلا هذه ف یروحم ناکم اهل رصم نالو .. لاب ىلع
 یی ی ات ی ee و راع

 . نآلا نم اهيلإ ةهجوم
 whe i ل افتر تست NE O see tela کا قم

 خيطلتب تأدب هجىملا بذاكلا مالعالا نم ةمراع ةجومیو . ريماسملاو
 بارتقالا وأ رصم ىلإ رفسلا نم ریذصتلاب تهتناو « هزومر ماهتاو مالسإلا
 ضارمأ نع رابخأو ةلابزسلا ماوكأو ةراذقلاو رققلا نع روص مث ءاهنم

 نم هتولخدي امب لاهسالا نم ةيئابولا تاجوملا كلت ببس مهو » لاهسالا
 قاقثلا وزغلا مث « ةضيرسم تاو یر ةلتاق شر دارصو ةعوتمم تاديبم
 : پیرغتلاو كشلا سرادم ءايحإو یناملعلا

alyیح نالا  Ayes6 ت  Ram alltا  
 ىتلاو + ىحيسم نورتوینو «یمالسا نوتورب نم اهتاون GILG ىتلاو
 نامعتسالا مك ىسنرفلا رامعتسالا تالواحم ذنم ميطحتلا ىلع تصحتسا

 اناولأو الاكشأ اهيلع تبقاعت ىتلا نتفلا مغر ةدماص تلازامو .. ئزيلجنالا
 . لشفلاب تهتناو رصم ديعص ىف تثدح ىتلا ضبنلا سج تالواحم اهرخآو

 eens .میمیجیمما مه ی
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 را مر سم و ی و جیوه

 ةيحيسم یه رصم ف ةيحيسملا نإ .. مهتايعون عیمجب ءادعالا یسنیو
 عم فلاحتت مل ةيرصلا ةسينكلا ناو .. برغلا ةيحيسم نع هفلتخم ةصاخ
 شیجلا عم تققو لب ةيضاملا ء يبيلصلا ةمجهلا ف ةيبوروألا ةسينكلا
 . مهترسكو نييبيلصلا تيراحو ىرصملا

 نحنو . ةقيمعو ةريثك رصم ف ملسملاو ىنارصنلا عمجت ىتلا جئاشولاو
 نأ ینارصنلا ملعيو » ماع فلأ نم رثكأ ذنم اعم براحتنو جاوزتنو شیاعتت
 اهرهط هللا نأ نآرقلا لوقيو , میرم ةرهاطلا ءارذعلا مرتحي مالسإلا
 رباكألا ءايبنألا عم حيسملا اهنيا عضو هناو « نيملاعلا ءاسن ىلع اهافطصاو
 ملعي امك .. هنم حورو میرم ىلإ اهاقلأ شا ةملك هنا هيف لاقو « مزعلا ىلوأ نم
 ناو We نباو لاجد هنا اولاقو ىسيع اوبس دوهيلا نأ ىرصملا ىتارصنلا
 ةيبيلصلا لخدت نلو .. ميرحتلا ةيهارك دوهيلا نوهركي مهو ةرهاع همآ
 .اهيف نفدتسف تلخد اذإو .. ادبأ رصم ةيدوهيلا

 . نوكت نلو نانبل تسيل رصمو
 ةيلهألا برحلا نم ةنس ةرشع تس دصبو نانبل ف یتح هسناف كلذ عمو

 ةيبيلصلا تلشف ناکیتافلاو ابوروآو اکیرمآو اسنرف اهتدناس تيلا
 ةيسايسلا ةبيكرتلا رییغتو نانبل میسقت ىف اهفادهآ ىلإ لصت نأ ىف ةيدوهيلا
 زاهج ىف ةميدقلا ةبسنلا سفنيو تناك LS ةحيرجلا نانبل cules » اهیف
 برحلا هذه عئاظف نم انه نحن انیآرو , نيملسملاو نييحيسملا نم مكحلا

 اعم ىحيسملاو ملسملا ةرم فلأ فلآ رذمن انلعجي ام اهاودج مدعو ةيلهألا
 مهو : ميمصتو ةدارإ نم كلمن ام لكب ادحاو افص اهبراحت ناز ةنتفلا هذه

 يرحل Eee Set jl wally ويحس ماسالا هذه و
 بونجلا ىف ةلقتسم ةيطبق ةلود نع تاروشنملا نوبرسیو ةدهطضملا
 لبانق عضب .. ةنتفلا هذه سیرکت یه ةمداقلا ةلوجلاو طويسأ اهتمصاع

 نأ لمآ یلع .. نییحیسل ا نم یلتق اهیق طقسی ةروجأم واط تاصاصرو
 نيملسملا ملظ نم ةدصتلا ممألا ىلإ رصم یراصن نم یوکش مفترت

 أدبيو .. طویسآ ضرع طخ ىلع ناریطلا رظحب تارارق اهبقعت .. مهناودعو
 . تيتفتلا
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 دشآ ینویهص مؤل اهجوري ةثيند مالحآ اهنأل .. مالحألا كلت ققحت نلو

 دوهيلا نيبو ‹« رصم طبق نيب ادبآ فلاحتلا كلذ ثدحي نلو .. ةءاند اهنم

 . هسفن ناطيشلا نم

 :اهدعیتس أ الو ةلواحلا ثدحت قوس نکلو

 حاير قبسیو هسیساوچ لسریو ادیج هینیع حتفي نأ لوتسم لک یلعو
 . بهت نأ لبق نتغلا

 ةيذاك ةءوبنب مهوعنقأو اکیرمآ ف نييحيسملا ىلع ةنياهصلا كحض دقلو

 .نودجمره ةكرعم ىف نیملسلا حبذ دعب الإ ءامسلا نم لزنی نل حيسملا نأب

 ةکرعل تاعربتلا عمجتو كقالا اذهل جورت ةيکيرمآ ةيلجنإ ةقرف اونوکو
 تاونسلا ىف نيطسلف ف ثدحت فوس اهنا ن اوقب » ةمداقلا نودجمرمه ۰

 ابتألا رذحو ةيرفلا هذه دض ةيرصلا ةسينكلا تفقو دقو « ةمداقلا ةليلقلا
 هدهحن ملو ةيحملا ىلإ ایعاد انيبن حيسملا انفرع دقو .. اهعابتا نم ةدوثش

ae ce ae 

 © نويهص foment ee gee ا أ راظتنا ف مهو

 . بيجاعألا عنصيو قراوخلاب ىتأيو

 a oe ee سك م

 قراوخلاب یتأیو « دوسهیلل ةيلفسلا ۶ نسل میر وا کلا يدعو

 حیسلا لزنی مث رثک قلخ هعبتیو نامزلا رخآ ف ءیجی وهو .. بئاچعلاو

 . هلتقیو یقیقحلا
 نم ریثکلاو نآرسقلا ف تابراشإ هب تدرو حيسملل یناشلا ءیجلاو

 .. هب نىونمۇي نيملسملا

 نمو وه نمي الملا یلغ هتاداهشو هصخشب 72 حيسملا لوزت نأ كش الو

 نمبو بلصلا ةهبش ىف ثدح ام ةقيقحب و هللا دبع وآ هللا نيا وه له .. نوكي

 محيي هريس مبديا جد مچ
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 اننآرق ف ءايبنألا عيمجو » اهب رمأي ىتلا هتعيرش امو ةوبنلا متخ هل ناك
 مهعيمجو .. دمحمو ىسيعو یسوم ىلإ سيردإو حونو مدا نم نوملسم
 . « قلطملا ديحوتلا مهنيدو هللا الإ هلإ ال ةديقع ىلع

 امير مالسلاو ةالصلا هيلع دمحل هصخشب حيسملا ةداهش نإ لوقأ

 یتلا ةيمومعلاو ةيلومشلاو ةيلكلاب نيدلا راهظإ ف اهيلإ راشملا یه نوكت
 مالكلا اهب تأدب ىتلا ةيآلا ف ةيضقلا مسحتو كشلا ىهنتو ةجحلا عطقت
 اهيف ىتأت شويج ىوتسمي لع ةيدهشم ةهجاولا نوكت دقو .. ملعا هللاو
 فيكلاو .. نسلألا مجليو تاعقوتلا عيمج ىدحتي رهاب لكشب ةرصنلا

 مالسالا روهظو ةمداق ةرصنلا نكلو .. امهب ملاعلا هدحو وه هللا دنع ىتملاو :
 : اهيف كشال ةينارق ةيقيقح نايدألا لك ىلع

 برحلا امنیب نونظلا ف مكب هوتأو بيغلا حانج ىلع مكلمحأ نآ بحأ الو
 نوعرزيو انيلع نورثاكتيو انل نودشتحي ءادعألاو عقاولا ىف انيلع ةنلعم
 .. لضفأ عقاولا ىلع اننويع حتفن لوقأو . انقيرط ف توملاو ماغلألاو كوشلا
 ءاخآ دهع دقعتو : فاجعلا تاونسا هذه ضوخنل كلمن ام لکب دعتستو

Canesنم ادحاو ارش سمي نم لك اعم براحن نأب نيملسمو ىراصت  
 تقولا قاثيم اذه نوكيو ve اهلين نم ةرطق ىلع ىدعتي نم لكو ؛ رصم ضرآ
 : ةدهاو ادب انت ام اتهم لاو... هيلع هلآ :نهاعت ىذا

© © © 

 هلهأ فلخت مغر مالسإلا راصتناب ةقثلا هذه لك اذال یننولاسیو
 ةوق البو فيس الب مهنأ مغرو « مهلهجو مهتناهمو مهرقفو مهمساقناو
 لوقأف .. روت طیخ هيف ىدبي ال یذلا قبطلا مالظلا اذه لک مغرو دنس البو
 ءارقفو ةلهجو نوفلختم هلهآو روسکم نآلا مالسالا فیس .. معن : مهل

 وزغیو مالسالا رصتني كلذ مغرو ةوخأ اي كلذ عم هنکلو , نومسقنمو

 نیلربو ندنلو سيراب پلق فو لپ ضرألا عاقب لک ىف رشتنیو بولقلا
 نأ نوبلطیو « كانه دجاسلا خویشل بناجأ موي لک مدقتي . كرویوینو

(liesیه السا ناكر ويسلمو  Ge ye tba ssرخت نك  
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 دارم باتك اهرخآو .. هيبنبو هميلاعتيو مالسالاب ديشت رفكلا عالق نم
 : هباتك ناونع راتخاو ملسأ ىذلا ىناملألا ريفسلا نامفوه

 مالسالا ىلإ ءاج یذلا يدوراج هلبق نمو .. « ليدبلا لحلا وه مالسإلا »
 هفت وم هلق مو يقعلاو تارشتلا تار نیکو ةييسورسلا ةحلق قع
 وهق .. مالسإلا ةزجعم هذهو .. مهريغو مهريغو « سياف دلوبويلو یابکوب

 ارخأت نيمسملا لاوحأ دشأ ىف اذه ثدحيو ةيتاذلا هنوقب رصتنيو مدقتي

 . اطاطحتاو
 dl) نحت Gay نالا ie VI نجلا ر

 اهضعب لتاقت مذارش كيلامملا تناكو راتتلا ىلع زطق رصتناو . اهلاوحأ

 هءادعأ لعجي ام اذهو هتاذ ف ناطلس هلو hoy رس هل مالسإلا نإ

 باسح فلآ هل نوبسحیو Lacy dis نوفجتري نانسألا ىتح نحلسل |

 .. مالسالا لتق ادبآ ینعی الو امامت ربخآ ءىش ةؤخأ اي نيملسملا لتقو

 اذهو .. نلعی مهتوم نأ دجتسی ام لکو لعفلاب یتوم مهرشکآ نوملسل او
 دادعت تحت لخدي ال هبلق ىف مالسإلا تام نمف ء امامت یشماه رمآ

 ىأل لیبس الو مهیلع فوخ الف مهبولق ىف مالسالا ايحي نم امآ ,نيملسملا
 . مهیلع ضرألا ىف ناطلس

 نأ نظ الو ییا ن راک فقم نع ك كالو ليقم ملاخلاو
 نم ىسايس لجرلاف . لیتارتلا داشنإل تناك اكيرمأل ناكيتافلا اباب ةرايز
 لكل ةوحص ايسور ق ةيعويشلا طوقس ىف ىري ال وهو ىلوألاةجردلا
 TAAL کلا ةيحيسل | ونه دحاو Gaal ةبجاو ةوحص ا هارب لب نایدالا
 نرد ام یا وا :RT هتقيرط ىلع صلخم لجزلاو
 تاورکلا حیلست ىف ايلاح ققئت ناکیتافلا لاومأو ءافيس عضیل لب نایدالا
 هذهو . ةيلهالا پرحلا ف نانبل كيلوشاک میلست ف قفنت لبق نم تناکو
 . اراركتو ارارم LOW تالاکو اهتددر لب یدنع نم تسيل رابخ#لا

 مرطن نولوقی ننیالا اندالب ف ةيناملعلا ةفقاسأل مالکلا اذه لوقآ
 : مهل لوقأو .. ینید ال یملع بولسأب انلکاشم لحنو انرهظ ءارو نایدالا
 یراصن فرجنی الأ هللا وعداو .. منهج یلع نولبقم اننآ .. مکلابخ نم اوقیفآ

 @ قدنخ ن مالسإلا © ۵



weم صالقلا ة :  
 2022 يا

 .نأو اعيمج اننويع ف رصم نوکت نأو .. رمدملا فينعلا رايتلا اذه ىف رصم
 رصمو .. ةميق اهتاذ ف رصمف ٠ رابتعا JS ىع ةيولوالا مصم ةدحول نوكت
 اهركذ دقو هتياعر قو هللا نيع ف یهو ديحوتلا ةبعكو تالاسرلا طبهم ىه
 رصم تناك دقو ةرم « ةرشع عبرآ نم رثكأ هنآرق ف ةراشإلابو مسالاب هللا
 رصم ىلع اوظفاحف .. مالسلاو حماستللو نايدألا نيب شياعتلل امتاد ازمر
 . اهنع نوعفادت ىتلا ميقلا لجأ نمو متنأ مكلجأ نم

 0 ادعم دیدید ھم يعير جنب د عيوب يقيد ري بم مرير ويفعل ا ی ی يد دم اكاد, یمنی 5 هس م

 ۷%14 © قدنخ ىف مالسإلا ©



 AV لاقط وم اع ا فما

 بتاستكلا تایوتجم

 ةحفص

 .o ميدقلا بحلا ©

 ۱۷ ... هنزصعمو .. فيطللا .. مسالا ©

 Yo ants .. ةرخآلا نع مالك ©

 ۲ (ceo gee Satta et . ame نوعدب 5 ديدجلا نيدلا ©

 © ی میر hese ةازيفقلاو ©

 ,oo . قدنخ ق نوملسملا ©

 2. 5 لطعم مالسالاو ©

 VV Es .. دانزلا fe یرضالاو . مالسلاب دنمن دی ©

 .AA 1 هفالخو نيباكوكو .. لالحنا ©

 ee eres بولقملاب رسد قطنملا ©

 ۲۳۲ لا ام دس ا وعم 3 . بئافلا مالسالا ©

 زود .. ةركفلا یتاتو ةركسلا بهذت ادغو ©

 هتبعك مدهت نأ هللا ىلع نوهأ ©

 . املظ دحاو نمؤم لتقي نأ نم
 . صالخلا ةعاس ©

 ٠ . عاديإلامقر ۲۱۵۰ / ٩۶
LS.B.N. 

997 - 08 - 0211 - 5 



 '. مويلا رابخأ راد عباطمب عيط



 دويلانابخأ راد عباطمب عبط

eیک ھت جک ا ر ذا ا  
١ ۱ se۱  

am Oe 7نم تا  

 ظ هيف ررضت ةيناملعلاو

 | ر ا امعتس
 0 . مامألا نم هددنهت

 . ءارولا نم هد |

dale ee Na ۱يلع برضت ةيمالسإلا ةيمألاو  

 . سأيلا نم ةميخ

 سا قل

 . ۲ تاهينج ه نمشلا 9



To: www.al-mostafa.com 


