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 ىلع راع ةمصو لب .ةحيضف لب انف دعت مل اندالب ىف امنيسلا
 ةشاش تحبصأ دقل .. اجرخم وأ اجتنم وأ الثمم اهيف لمعي نم لك

 بعش اههيف رهظيو « شحفلاو رهعلاو ةباوغلا اهيف جورت ةريبك
 حافكلا رصم i قيلي ال امب رصم تويبو رصم ءاسنو رصم

 ةقرسلاو سالتخالاو شغلا الإ اهيف نوري ال ملألاو ربصلاو

 الإ اوأر ام نيفلؤلا ءالؤه نأ قحلاو .. تاردخلاو لوستلاو

 ريوزتلاو شغلا وه اندالب نع هولاق امو ؛ نوردخملا مهف مهسفنأ

 الو .. اوجرخأو اوروصو اوعنصو اولاق امم ةئيرب رصمو هنيعب

 نوري امنيح الجخ رابكلا نيلثملا ءالؤه نيبج ىدني ال فيك ىردأ

 ام ضوعي ىدام بسك ىأو « مهدالبل ةبس LALAN ىلع مهسفنأ
 ٠ مهتوخإو مهيلهأ هب اوحرج

 253254 رييغتلاو ةروشلل ىلوألا لقاعملا ىه انسوفن نإ

 تاراعشلا ةقشقش تسيلو ءىش ىأ ةدايقل قلطنملا ىه اهتدايقو

 اهيبريو اهضوري هسفن ىلع انم لك فكعيلف تافاتهلا ةنطنطو
 درفلا عنصي ىذلا ربكألا داهجلا وه كلذف اهحفاكيو اهيكزيو

 ساي الو خيراتلاو ةمالاو عمتجملاو ةلئاعلا ومنت درفلا نمو ..ملسملا
 نم ادبت رانلا مظعمو ةرطق ثيغلا لوأ امنإف ..قيرطلا لوط نم

 هللا نإ ) نآرقلا انل لوقي امتينح دارملا وه كلذو ..ةرارش درجف

 قلطنم وه نذإ كلذف .( مهسفنأب ام اوريغي ىتح موقب ام ريغي ال

 ..طارقس مايأ نم أدب ..ادج ميدق مالك كلذو

 .ءايبغأ انسل اننكلو Ga نوفلختم برعلا نحنو

 داري اذام انفرعو هلك ططخملا حضتفاو ءافخلا حرب دقو نآلاو

 عفدن ىذلا ريصملا انفرعو تاعامجو دارفأو فئاوطو لودك انب

 حبذلا ىلإ داقتو اهنيعأ بصعت ىتلا مئاهبلاك هيلإ
 ملسمو ىحيسم نيب زيمت نل Lale طقست امنيح فئاذقلا نإ

 اوعفد دقلو نانبل ىف انمامأ تومي لكلا ..ةعيشو ةنس نيب الو

 ىحيسلا لتقيل ىنوراملا ىحيسلا اوهفدو ملسملا لتقيل ملسملا

 لك ىوسنتل كلذ دعب ىتأت ةيليئارسإلا تارزودلبلاو ىبئاتكلا

 هل نكلو يناسنإ بجار مرجملل لاهسإلاو نيللاو 3210(

 ىلول ىقبي الف عجري الو này Maly A هلو دودح
 .ةيغالا ديلا ىلع برضلاو ةدشلاب ذخألا الإ رمأا

 ثيح Gh ىف انه U سرد وه ملاعلا ىف انلوح ىرجي

 رشلا دسأتساو عمطلا ىرشتسا ثيحو هانم ىصقأ gui مل

 .نلش دف مكاحلا ديو نمان دق ةلادعلا نيع نأ مرجلا نط ثيحو

 هرشو هربخ ملاعلا مسافت laly اندحو شيعن ال نحنو

pinsy phẩyهبرغو فرش ملاعلا ىف انلوح رودي امم . 

 بالقنالاو فنعلاب نرتقلا ىمالسإلا روصتلا ناك اذهلو
 سيل مالسإلاف ..ةيلكلاب مالسإلا حورل Liles اروصت ةروثلاو
 .دوجوملا ىف ام نسحأو ..دوجوملا حور هنإ لب ..دوجوملل اضيقن

 اذهب امنإف رشتني نأو وزغي نأو حجني نأ مالسإلل ردق اذإو

 ىطخلا هذهبو sự sử نأ نود عقاولاب ضهني ىذلا ملاسلا ىزغلا
 ةوطخ ةوطخ قفرت ىفو انوه تاعمتجلا ديب ذخأت ىتلا ةيئاقتنالا
 .ةلحرم دعب ةلحرمو

 تاراعشلا قوسو مالكلا ةراجت وه ..كلذ ريغ لاقي امو

 مالسإلا سيلو ىساركلا نولجعتي نيذلا نتفلا لهأ تاديازمو
 .ىسارك ةبعل موي ىأ ىف الو Lal مالسإلا نكي ملو

 مرفت ريهجلا ىلاعلا توصلا oli ةيمالعإلا ةزهجألا نكلو

 tại رطخأ لوازتو si امب اهؤلمتف دوعن مث سانلا لوفع
 gi ىنزلاو ةملكلاب ةرامدلا هيمسأ ام ىفو .. ةراعالا

 . فورحلاب ىسيطانفلا ميونتلاو
 تاضوافم ىف ةدحاو ةدئام ىلع ايسورو اكيرمأ سلجن الأ

 ىلإ اسادكأ حالسلا عيسي تولا سفن ىف امهالكو » حالسلا عزنل

 ̀ | توما ىتح لئاقتنل اندالب ىف ءامصخلاو ءاقرفلا



 لتق نم ىرجي امو ىرج ام تسانتو مالقألا تيسنو

 ملابانلاب مهقارحإو ناتسناغفأ ىملسم نم نييالملا ديرشتو

 مهتيشامو مهتاعورزم فالتإو ةماسلا تازاغلاب مهيلع ءاضقلاو

 . تاديبملاب

 نالايكم تومللو ناهجو ةيرحلل امنأكو

 بناج نم ةيؤرلا لثم اهلثم نيميلا بناج نم ةيؤرلا نإ
 هاوه VỊ هتيحان نم ىري ال دحاو JS cline فصن راسيلا

 عفري وهو « هيساني ىذلا ةملكلا هجو الإ رصبي الو هتحلصمو

 )512 ناك دقلو دحاو Gall نكلو افيزم 3 جوريو ةبذاك ةتفال
fal : 

 . لطابلا الإ Gall راسي ىلع سيلو

 . لطابلا الإ هنيمي ىلع سيل هنأ امك

 اهل سيلو ةدحاو ةيرحلاو .. نابناج هل سيلو دحاو قحلا

 . ناينعم

usuعادخ نع اوفكتو سيلدتلاو قافنلا ةعنقأ اوعلخت ال  

 عزانتو ىربك لود عارص اهنإ .. ةحيرص اهولوقتو بابشلا

 هيف أدبم ال .. ىكيرمأ تيترخ عم ىسور تيترخ لاتقو ةطلس

 قطانم ىلع سفانتو بانلاو بلخملا برح امنإو .. قالخأ الو

 . تاورثلا قطانمو زونكلا ىلإ قباستو ذوفنلا

 ‹ صاصرلا اهضعب ىلع قلطت ايفام اهنإ نولوقت ال اذالو

 củ 3ø ted اكل ادال



 ىرت تحيصأق .. ىحللا یق ىتح ءىش لك ىف رمألا طلتخا

Vy sil galaمهلا ختاما ی اکا دام تی  al 
 نويعويشلاو ىحل مهل نويدوجولاو ىحل مهل وكسيدلا ويرطمو
 تاملكو .. ىحل مهل تاردخملا ونمدمو ىحل مهل زييهلاو ىحل مهل

 قوسلا ىق لكلا اهب حرسيو رفاكلاو نمّوملا اهب رجاتي مالسإلا

 قوفو برقملا ىبنلا قوف .٠ مامإلا ةناكم كلت تناك اذإف

 هتلءاسم ىلع قرجي .God هتارذو هلابجب نوكلا رمتأي هلو لسرملا

 . ربهر ىنيموخ ربكأ هللا .. مكحلا شرع ىلع هللا دعب وهو
 مكحلاب هسقنل ىنيموخلا اهحنمي ةيهلإ ةصخر ىه تسيلأ

 مالسإلا نكي مل اذإو ..؟ هرهوج ىق مالسإلا كلذب افلاخم قلطملا

 ءارو اذام .. مكحي نمف لجرلا ذه ةءابع لخاد نم مكحي ىذلا وه

 . ؟ هللا الإ هلإ ل تاروشنم ءارو اذامو .. ىحللا

 باحصأ مه نم انفرع اذإ ةحيحصلا ةباجإلا فرعن انلعل

 نمو .. ةيلورتبلا ةقطنملا ىف بورحلاو نتفلا لاغشإ ىف ةحلصملا

 ىف نوخفني نيذلا مه نمو .. حالسلاب ىنيموخلا نودمي نيذلا مه

 . ةيؤرلا مادعتا ةظقن ىلإ انتلصو له
 قوس ىتلاو انمادقأ تحت عستتو عستت ىتلا ةوهلا ىرن الأ

 .؟ فالتخالاو ماسقنالا اذه رمتسا اذإ اعيمج اهيف ىدرتن

 aa ىلع قفتنو انتافالخ حرطنو اعم سلجنل تقولا ءاج امأ

 .؟ ةملكلا (GUS نم ىندأ دح .. ءاقتلالا نم ىندأ

 اهقده نأو ىسايس عورشم ةينوساملا نإ لاق نم قدص دقلو
Zia pk sasمومو  QLSYنكافعلاو  Giáفلك ترس  

 جربو a ئاتبلاو ưa ىراتورلا oe A ةئيرب ءامسأ
iSi 



 وقع ess 3 2 5 و

 لوقع acts ةيرقبع لوقع ,GLai رج علا لذ .. باوجلاو

Jio «saly elash»ئق دحاولا هاجكالا تاد عراوشلا  stlىهق ..  

 ةيمدعلا مهسوقتل اهتاراهم ترخسو امامت اهتاوذ تملس# لوقع
 اهملع تسركو ةيتاملظلا مهتايغر ةمدخ ىق اهءاكذ تعضوو

Le abissطيطختلاو لمعلاو ةيرظنلاو ركقلاي لطايلا ةمدخل  < 

usىه ةيمدع ةلوقع ت =  CLAY!وحت دحاو هاجتا ىق ريست  

 اهيهاوم عيمج هل رخستو مدهلا

52 SP! هملعي ال (À1 نكلو هتفقيرط ىلع يڌكي قرط US, 

  Gill, Gallمهتوقي  .. Gaasنأ  Giنم تغلي امهم ةيلام طاسقأ

od مهتم Gi of, .. هتاكم ىف ءاقیلا مهدحالل Geiss نل SILL 

 كتي ىق ةعيدوي ليقتتسملا ىلع رداصي نأ عيطتسي  sfكيش

 عقدلا نومضم ..  Sloe OYخيراتلا ةلجعو تكياشتو تدقعت

  .. =liةقرط نيبو  Coeدق اهتمهايتناو  C1335عيمجلا ىلع ةدكاملا

 تاذ مهنيعأ اوحتقيف  Cleeةيقارغجلا ةطيرخلا نأ اودجيل بيرق

 تريغت دق ةقطنملل ( iyىق الو رضاح ىق ناكم مهل دعي مل

 ىتيلرتسالاو رالودلا ةصروي حيتاقم اهدي ىفو ةيتويهصلاو

 Sanso ee WW 554 Si نقلا ىو .Loss xá كناقاو كتررقلاى
Lallعتصي نأ عيطتسي نم ريخ مه ىكامتيسلا جاتنإلا تويبو  

 نقلا تاهاتمي بايشلا ىوغيو نتقلا رشنيو بورحلا ريثيو تامزاآلا

hatlنم اوذختي نأ .. اذهي مهرمآت مهيتك ىق دوملتلا اياصوو ..  
 Of هل ردق ىلا ناتخملا ستجلا مهق .. مهتيوكرو مهتياد هلك ملاغلا

 خيراتلا لوط ىق eei اذهو .. اديك نوديكي مهو هلك ملاعلا دوقي

 Je › نورتقي Y راهتلاو ليللا نوركميو اديك نوديكي اولازامو

 .؟ةديكملا كرديو قيقيو ملاعلا وحصي

 :5ةرخاس ةرارمي ىدوراج قلعيو

 اع 2یچ نع say Gite ESN توفمكللا نوم وكلا تلوم —
E E E 

iaai Tye sells eagla Dae aتهخحا مع  
E E E E ye SESE2 3(  

aaa oo a a 
 تاستإللا نم تلعجح و هتاكم نتاستإلا تماقآو هشرع نع هللا تعلخ

 ! GIةعييطلا ناستإلا رمد فيكو . .ةعييطلاو نوكلا ىلع ؟ديسو -

 وهو .. هتالصقي اهتولو  (VNIكشوي  Sfليلحت یقو . هسقت رمدي
  gesواک  whىلع همم حک  SSاخخ مدنها



 ةعبس هييج ىف روطاربمإ كانه ناك بيرقلا ىضاملا ىفو

 لكب هاشلا عطتسي ملو .. ناريإ هاش لحارلا وه رالود نويلم فالآ

 .. اهنكسني ةقش دجي نأ الو نمأ ةظحل ىرتشي نأ هبيج ىف ام
 لهف .. هسافنأ ظفل ىتح علهلاو فوخلا نم فجتري لظو

 ؟.. انملعت

 كلا . ملعت دحأ ال هنأ حضاولاو

 ىرتشنو .. JUL فقاوملا ىرتشن نأ لواحن انلزام اننإو

 - لاملاب لبقتسملا ىرتشنو .. JUL نمألا

 دعب ةوخإ اي انيلع رودلا نإف .. ةلفغلا هذه انب ترمتسا نإو
 امنيح تابكنلا نإف .. قفشم انأو XS¿ اذه لوقأ .. لحارلا هاشلا

 ىنثنسن الو ءايربأو ةانج لكلا ذخأت یهو .. ىدارف ىتأت ال ىتأت

bai 

ybمكس ارملظ نيذلا نييصت 9 4  Lobe(لافنألا) 49 ..  

 phe pb ula ىلع فقاوو بولقم ىعامتجالا مرهلا نإ
 !؟ ةلافشلا نم نائم مضبو Kla فلأ نورشع اهيف لحن GIS نع

 لينشت نأ سقفلا نم ةبناث ةكلم نجرخ اذإ ثدحب ام نإ
 ءافنثالا نوناف .. ىرخألا Lagia ةدحار Jay لاتق ىف ناثكلل

 نم لحن il نوعبس كانه نوكنل .. độ ىضقي ىسيسطلا
 ,tai ةلحن Lay مانسلا ey .. مرهلا ةدعان lf ةلافشلا

 .. ل اهارأ Gull بسلا ىف كلت U ىف

Liفوسليف فلأ نورشع  bạدحأ الو هيديب لمعي دحأ الو  

 . هنعب لاخلا وهف ..ارامس ju دحأ لو ينب

OY ip atu سالم da 
  vì capilهلودح  a Joi Yyمصخلا نإف « صالخ ةدوشنأ

Ail ىلع ىرخأل دبل دب عاصي وه لباسا tuy ل 
  daaالا ىلع ىرخألا بلو دب هناصنر هيولسأب .

Bgl حول يف نا ناك نإ راتخال اذه yl 
EENET 

yan (O. gallنم لق لف  
 , طنسلو طن نأ

 . أدب دحوتتو ’ba ain نأ ذعلا ةيادبو

 عضوو ةثارولا رارسأ فشتكا ىذلا لدنم روجيرج نإ

 .. ريد ىف فكتمم بهار درجم ناك همساب ةروهشلا ةيرظنلا
 ..اهلسن عباتيو اهنيب جوازيو .. ةلسبلا ضاوحأ درجم عري ناكر

 ٠ هتانب IBU قوشب اهحتفت رظتنيو ةلسبلا تارهز بحي ناكو
 هترسأ اهنأك رصانعلا بحي ناك فيلدنم ىسورلا ملاعلاو

 بسح اهبتري مث ةنيشنوكلا قاروأ ىلع اهءامسأ بنكي ناكو

 وهو .. ربصلا ةبعل هدحو اهب بعلي ll ىضقيو ةيرذلا انازوأ
 رصنعب أبنت دقو .. ءايميكلا ىف ريهشلا فيلدنم لودج بحاص

 هنأب ابنت كلذ نم رثكأو ةنس نيرشعب هفاشتكا لبق موينامرجلا

 نم رثكألا ءىشلا وه كلذو .. 0.7 رادقمب oll نم dồi نوكيس
 . معلا درجم

oلا ع  
 قلخلا ىلإ هعفديو ناسنإلا بلق ألمي ىذلا ليبنلا لوضفلا هنإ

 . فاشتكالاو راكتبالا



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 Cn بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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