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 Sel هارغ مه نمو 3ىخيرانلا 222110 ةيرظن دوتي یه ام

 <« رشع تلاثلا (leet وه نمو ؟اسوريري Gigs SI ةياكح ام

 للا وه نعو OGLE تشاو دو ی ديك ا لطبلا وه نم

Crate a =ا رتا عم وب ویک  So> tas5  
 Leo > (outs 9S وک ءيِحم لبق Celine رمحلا دوتنهتا ناك له

As Eةييجعلا شوقتلا كلت  Cle 2 Sptفوهكلا ناردج  

 Sogatatuty يه >>
= 

 نييالم T1951 EI SAN pe LE) S32 23/0 32432270 وه نم |

 1 SAn Aal صح faite Sóti ر

 7 و ٌليِجحالا ف دمحأ مسا دج وي طيضتاي عضوم يآ يه

 2.075: Si مه نمو < نسويرا aol ati لجرلا ةياكح ام

Goats2. ؟لقرهت هتلاشر ےک يع هللا لوسر مهركد  

 اذامو ؟روعقت ,Atlus رهظ ىلع فديشرلا نوراه بتك ادام

 923251024125 رهظ ىلع slic 51 ىمتعملا تك

TT riيمالسإلا » 

 ريمآلا

 يباطخلا ميركلا دبع نب دمحم

 «كنم ملعتأ يكل اًصيصخ ةرهاقلا ىلإ تيتأ دقل ...ريمألا اهيأ»

 A960 اراقيج يشت يعويشلا رئاثلا)

oppنوتغتيو .دنهلاو ايقيرفأو ايسآ لهآ همساب يداني يذلا لجرلا اذه  

 ةرامإ ديعيو مالسإلا مساب لتاقي يذلا لجرلا اذه نإ ...همساي

 «ةيبوروألا دالبلا ىلع مداقلا رطخلا وه «ةيمالسإلا ةفالخلاو نيتمؤملا

 C1921 يناطيربلا مومعلا سلجم وضع يتروك ريسلا)

 ةينابسإلا تارئاطلاو «يمامآ قدنخ يق ميركلا دبع ىلع تلخد»

 = Ai اًحرم اًمسيتم هتدجوف ةلئاه ممحب ةقطنملا فذقت ةيسنرفلاو

 = «! ةديرفلا ةيرشبلا ةرهاظلا هذه نم تيجعتف «تارئاطلا هتيقدتبب برضي

 )1926 نوش نسناف يكيرمألا يقاحصلا)



 هينيع ىلإ نانحب BE هللا لوسر رظنيف !تلتقو تذخآ كنأ هللا لوسر اي تعمس

 تئج :مزح لكب ماوعلا نب ريبزلا لوقيف !؟اًعناص تنك اذامف :هل لوقيو نيتريغصلا

 !كذخأ نم يفيسب برضأل
 يقو ىصقأللا ةرصنل ةيمويلا (يداجن) تاحيرصتل يعامس وه Tad ةشهدلا ريثي اممو
 دجسسملا» باتك هفيلأتل (يلماعلا ىضترم رفعج) يعيشلا ملاعلا e5 هارن تقولا سفن
 هللا لوسر هيلإ ىرسأ يذلا ىصقألا دجسملا ناكم نأ هيف صني يذلاو «؟نيأ ىصقألا
 ءاهنع عافدلل IS يعاد الف «ةينيد ةيمهأ يآ سدقلل سيل هنأو «سدقلا يف سيل يي
 وه اًضماغ ايش 1+2 يف نأ نقيتأ ينلعج يذلا ربخلا اّمآ !! كانه ادوجوم سيل ىصقألاف
 The ) ةيناطيربلا فارخيليتلا يليدلا ةفيحص يف ةيزيلجنإلا ةغللاب هتآرق يذلا ريرقتلا كلذ

(Daily Telegraghةرداصلا  ‹e2009— 10— 3 awkريرقتلا كلذ  caلالخ نم  
 ىدحإ IDE هلمحي وهو 2121 سيئرلا زاوجل برق نع نيروصملا دحأ اهطقتلا ةروص
 «قورعم وه امك (يداجن يدمحأ) سيل تاريإ سيئر ةلئاع مسا نأ ةيباختنالا تالمحلا
 مسا وه ةداس اي نايجروباسو ءزاوجلا ةروص يق حضاو وه امك «تايجروباس) وه لي

LSنم تلخ تاحفص يف شتقأ يكل ينعفد اذه لك !!! سرفلا دوهي نم ةيدوهي  
 !زاغلأ نم انلوح نم رودي امل اًريسفت دجأ يلع خيراتلا

e sf Bpنِم  GLEميِحّرلا ٍنَمْحَّولا هللا مسي 14 » 
 يتمورلاو d2 20N رمحألا رحبلاو دوسألا رحبلاو ضيبألا رحبلا ناطلس انآ

 ماشلاو مجعلاو ناجيبرذآو ناتسدركو ركي رايدو ةيردقلا يذ ةيالوو مورلا نامرقو

 رصيقلاو رجملا داليو مجعلاو برعلا رايد عيمجو سدقلاو ةنيدملاو ةكمو رصمو
 ريكأ هللاو ....دمحلا هللو رقظلا فيسب يتلالج دي اهتححتفإ ةريثك ىرخأ داليو

 ديزياب ناطلسلا نب ميلس ناطلسلا نب ناميلس ناطلسلا انآ

SDدعيو ءاسنرق ةيالو كلم «سيسترف» ...) 

 ماقف «ةدلاخلا ةكرعملا كلت يف مالسإلل دجم نم هعنص امب اسوربرب يفتكي ملو

 رحبأف «شيتفتلا مكاحم بيذعت نم سلدنألا يف نيملسملا ذاقنإل ةفثكم تالمحب ةرشابم
 ذقنأف «نييسلدنألا نيملسملا نيئجاللا لقنل اًباهذو ةئيج طسوتملا ضيبألا رحبلا يف

 ناك ىتح «خويشو ءاسنو لافطأ نم مهيف نمب ةملسمو ملسم فلآ 70 نع ديزي ام هدحو
 (فرسحخ) يقيقحلا همسا نم Yau (نيدلا ريخ) مسا هيلع قلطأ نم مه سلدنألا لهأ
 .ليمجلاب هل اًنافرع



 اودانو دادغب يف «نامعنلا ةفينح وبأ» مامإلا ربق اوشبن دق ةعيشلا نأ ديدج نم نوملسملا

 ةنسلا لهأ مامإ ربق دنع اهضقيلق هتجاح يضقي نأ ديري نم لك ىلع هنأ قاوسألا يف
 Got ناميلس يكرتلا لطيلا ةدايقب نوملسملا ضقنا اهدنع !ةفينح يبأ ةعامجلاو

 دادغت اورهط ىتح LÃ xe اكد مهنوصح اوكدف «نييوفصلا بالك ىلع دوسألا ضاضقنا
 نم اهيلإ اودوعي نأ لبق .... ورق سمخ نع ديزت ةدمل نييوفصلا ةعيشلا سجر نم

 !م 2003 ماع يف ديدج

 (يتربجلا) يرصملا خرؤملا هيوري ام «ةلمحلا هذه ةيبيلصب نيملسملا نيقي نم داز اممو

 نئاخلا يبيلصلا نواعتلا ةيفيك نع «رابخألاو مجارتلا يف راثآلا بئاجع» هباتك يف

 نييبيلصلا ةنوخلا نم اًقلايف O55 فيكو رصم هدلب ءانبأ دض نيلتحملا عم (انح بوقعي)

 مهينطاوم تويبل مهتاماحتقا يف نييسنرفلا ةنواعمل هلاثمأ نم نييلصألا دلبلا ناكس نم

 a NG ميسم رئزجلا بن
ca SEBS 5 ٍهِيْصضأ T22 £j—?¿—2 

 ca نيذلا ربربلا نأ خيراتلا يف رومألا بجعأ نم»

ea Raال  TP 

 (خيراتلا ربع برحلا هباتك يف «يرمغتنوم درانرب' لاشراملا)

 نب سابع)و «عامتجالا ملع سسؤم (نودلخ نبا)و «ربربلا نم

 «سلدنألا يف نيطبارملا ةلود سسؤم (نيفشات نب فسوي)و «ناريطلا فشتكم (سانرف

 ميركلا دبع) لطبلاو «(راطيبلا نبا)و «مالسإلا يفشتكم مظعأ (ةطوطب نبا) ةلاحرلاو

 نم مه ةمألا هذه يدهاجمو

 دلوي نأ لبق ىتح نينسلا تارشعل ةيمالسإ اًضرأ لعفلاب تناك سلدنألا نأ «نوريثكلا
 ةئعب لبق 6 20 ىتح ةلقتسم ةيمالسإ ةلود تناك سلدنألا نإ لب ! هسفن دايز نب قراط

 “` ` oe رو كو هوس سوو
 Disses هل لاقي ةئاملا مالسإلا ةمأ ءامظع نم ٌرخآ ميظع ركذ يتأي



 ىلإ هيف انوعدي دمحأ نم OLS انءاج دق هنإ .....مورلا رشعم اي»
 «هلوسرو هدبع دمحأ oly هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ Gly لجو زع هللا

wv SSS لا 

 هللا يضر برح نب نايفس يبآ ليلجلا يباحصلا مالسإ AT ىلاعتو هناحبس هللا لعل
ceبيجع ةصق ةيناسنإلل لقنيل هاضرأو  ngءءامظعلا مالسإلا ةمأ ءامظع نم ب يجع  

 يتلا هتوق تناك دقف « ةرتفلا كلت يف ضرألا هجو ىلع ٍناسنإ ىوقأ ناك لطبلا اذه
 روطاربمإ (لقره) نم مظعأ نوكي يكل هلهؤت عيفرلا ينيدلا هيصنم نم اهدمتسا
 ملو ءاّملسم كلثمو يلثم دلوي مل يمالسإلا ميظعلا اذه «ةيقرشلا ةينامورلا ةيروطاربمالا
 رمع يف ة ةدودعم تاظحل نم رثكأ زواجتي مل مالسإلا يف هخيرات نإ لب ؛ةعكر هلل لصي

 ءام نم ٍدادمي eS فورحب ءامظعلا لجسم يف همسا رطس ٌلجر كلذ حم وهو «نمزلا
 لا اا يا اولا Se aR بام نع تن |

 «نييسيرآلا مثإ كيلعف تيلوت نإف»

(Apetog)ا  

LÍسوپرا  
 ngj هسفن دجيل بجعنو خرص هلك ملاعلا»

 (سدقملا بانكلل مجرتم لوأ :موربج سيدقلا)

 !١ قحلا ىلع ٌدحاو end يقبوا
 Cash نب ةورع)

LTلن ٤نوا يمالسإلا لطيلا بهذم ىلع ةملسم ةراق تناك دقق ةيبوروألا ةراقلا  

OFيقيرفألا لامشلاو ماشلاو ةيبوروألا ةراقلا نيد تاك يسيرآلا وأ يسويرآلا مالسإلا  

 c2 روطاريمإ ءاج امدتع ثدح ةصقلا هذه يف يكيملا كحضملا نأ الإ ء«ةديدع نيتسل

 معدي ماقف توم ىتح الصأ اًيحيسم نكي مل يتامورلا روطاربمإللا اذه ««سوتايلوي) همسا

 ترشتناف «نيدحوملا نييحيسملا باسح ىلع مهريغو سكوذكثرألا نم نيشلثملا

 نع ديزي ام لعقي نوثلثملا ماق نأ دعي «بيذعتلا تالآو فيسلا دحنب ةفرحملا ةيحيسملا

 يفخت رس) مهمالسإ نييسيرآلا نم يقب نم ىفحأف «نيدحوملا نييسيرآلا نم تويلم 12

 نيملسم رصم طايقأ مظعم تاكو CL ناملس ةصق يف ناّرحو لصوملاو ةيرومع يسيّسق

 ورمع ليلجلا يباحصلا مهءاج نأ دعي مالسإلل عيرسلا طايقألا قانتعا رسقي ام «نييسيرآ

 ةياثمب BB صاعلا ني ورمع ناكف ء«مهل نيشلثملا داهطضا نم مهررحيل صاعلا نيا

 les لتقلاو بيذعتلا نم نييحيسملل ررحملا

 ةعامج تروطت فيكو ؟اهميعز لتقم دعب نيطبارملا ةعامجل لصح يذلا امف

 ايقيرفأ اهتفرع ةيروطاربمإ ربكأ حبصت يكل لاغنسلا رهن ىلع ةميخب تأدب يتلا نيطبارملا

 يف ةيقيرفأ ةلود رشع ةسمخ هدرفمب لخدأ يذلا ميظعلا لجرلا كلذ نوكي نمو ؟ابوروأو

 «كموق باقر اهدحب دهشت «فويسلا الإ وسنوفلأ اي كنيبو اننيب سيل
 (سطفألا نب لكوتملا)

 لك ناكو ءرصانلاو دمتعملاو دضتعملاو مصتعملا مهنم ناكف «ةريبك باقلأب

 نينمؤملا ءارمأ نم ةثالث لباقيل دحاو موي ةريسم يشمي ءرملا ناكف «نينمؤملل اًريمأ مهنم

 نب ركب ابأ) تقولا كلذ يف سلدتألا رعاش عفد امم «ةيظشتملا سلدنألا تاليود يف

 EH :هلرقب سلدنألا يف يرزملا عضولا كلذ فصي يكل (رامع
 | دغ Bip ttt سلدنأ ضْرأ يف yl زيامم

 ٍدَسألا ةلؤَص LEH „>2 هلاك



 (نابايلا ةيروطاربمإ حتاف يديعصلا»

 ملسملا ةفيلخلا ىلإ ىناثلا جروج نم

 سلدنألا ةكلمم ىف نيملسملا كلم استرفو ارتلجتإ كلم

 ليلجلا ماقملاو ةمظعلا بحاص جيورتلاو ديوسلاو
 قاصلا هضيفب عتمتت ىذلا ميظعلا ىقرلا نع انعمس دقف ريقوتلاو ميظعتلا دعيو

 هذه جذامن سابتقا GLY اندرأف ةرماعلا مكدالب ىف تاعانصلاو ملعلا دهاعم

 اهدوسي ىتلا اندالب ىف ملعلا راونأ رشنل مكرثأ ءافتقا ىف ةنسح ةيادب نوكتل لئاضقلا
 ةثعب سأر ىلع (تنابود) ةريمألا انقي با انعضو دقلو ..ناكرأ ةعبرأ نم لھجلا

 عم نوكتل فطعلا سامتلاو شرعلا بادهأ مشلب ف نإلا فارشأ تاني نم

 ةريمألا عم تقفرأ دقلو ةميركلا ةيشاحلا ةيامحو ..مكتمظع ةيانع عضوم اهتاليمز

 بحلاو ميظعتلا عم اهلوبقب مركتلا وجرأ ليلجلا | مكماقمل ةعضاوتم ةيده ةريغصلا

 عيطملا مكمداخ نم

 ارتلجنإ كلم جروج

 نب هللا دبع خيشلا دلاو) يلوزجلا نيساي يربربلا خيشلا (يرجهلا سماخلا نرقلا)
 لامش قطانملا ىلإ بهذو يسلطألا طيحملا عطق (نيطبارملا ةعامج سسؤم نيساي
 ةعبات تناك ةريبك ةقطنم سسأو 'مالسإلا اهيف رشنو ؛هعابتأ نم تاعامج عم ليزاربلا

 (ناسملت) لشم ةيمالسإ ٍندم ءامسأ لمحت اندم انه لازت الو 'ةيطبارملا ةلودلل

 .اذه سانلا موي ىلإ (ساف)و (شكارم)و
 دامر نيب نم جرخ AN ىلإ ليزاربلا يف مالسإلا ران اوأفطأ orl نويبيلصلا نظ امدنعو

 يف ةيمالسإلا ةيبعشلا ةضافنتالل اًران اهلعشأف «(يبموز) همسا ميظع يمالسإ لطب رانلا كل

 هجوتلاب مالسإلا خويش نم هعم نمو لطبلا يمالسإلا دئاقلا اذه ماقف ؛ليزاربلا ءاج j عيمج

 نولزنيو «نيدلا يف مهنوهقفيو مهنودشريو مهنوظعي «دبعتسملاو دهطضملا بعشلا دارفأ ىل
 دادزا نأ دعبو «ءاحمسلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ءىدابمو نآرقلا مهنوملعيو خاوكألا مهع

 ماع «ةيمالسإلا ليزاربلا ةلود» مايق يبموز ميعزلا نلعأ «مهتميزع تيوقو «مهددم

 لاغتربلا تنلعأف «مكحلا ساسأ يه ةيرحلا نأ اهروتسد يف لوألا دنبلا يف نلعأو «م 164:

 يبموز ىمالسإلا دئاقلا تاوق ترصتتاف «ةئشانلا ةيمالسإلا ةلودلا كلت ىلع برحل

 نيحدام ةرثكب هيف نولخدي اوأدبو مالسإلا نيينابايلاانمهفأ ةقيرطلا هذهبو»

 رشتا ىتح نيلخادلا ددع داز مالسإلاب ةفرعم مهاندز املكو .هميلاعت

 نم مالسإلا ىلع ءانثلا عمسن انكو .اًببجع اًراشتنإ ةئيدملاب انتيعمج تيص

 tới ىلا ةملظلا نم مهجرخأو قحلا هلإلا ىلع مهلد هنأل هوقتتعا نيذلا

 (يواجرجلل ةينابابلا ةلحرلا باتك ن

 «نوملسملا مهفرعي ال نيذلا نوملسملا»

 لماكلا يعولا اًيعاو ناك سبمولوك رفوتسيرك نإ»

 اهيلإ هثيجم لبق اكيرمأ يف يمالسإلا دوجولاب

 يلاغتربلا سقلا ىلإ وبال وبال نيبلفلا يف نيملسملا ناطلس نم
 نأ حيسملا مساب انم هيف بلطت يذلا كريذحت ينلصو «نالجام

 ءانم انضرأب ىلوأو قحأ ضيبألا قرعلا gb كمعزل انضرأ كملسن
 هدبعن يذلا هلإلا نإو cả نيدلا نإ ...هللا مساب كل لوقأف انأ امأ

 مهناولأو مهقارعأ فالتخا ىلع رشبلا عيمج 4| وه نوملسملا نحن

tsبيلصلا بلك ايانبلإ  ! 
 يريب سيرلا طئارخ نع ةودن ةيكيرمألا «نوات جروج» ةعماج يف تدقُع م 1956 ماع

 جةداعلل قراخ فاشتكا» اكيرمأل يريب طئارخ OL اهيف نوكرتشملا نويفارغجلا قفتا

 ليلدلاو «نينسلا تارشعب اهفاشتكا لبق اكريمأ دوجوب ةفرعم ىلع يريب سيئرلا ناك دقلف

 رحب OP «ةيرحبلا باتك» ةشهدملا تارماغملاب ئيلملا عتاملا هباتك يف هلوقي ام كلذ ىلع

 نم برغلا هاجت ليم 2000 ضرعب دتمي ميظع رحب .يسلطألا طيحملا دصقي- برغملا

 $ ريمأ قحتسا كلذبو LST ةراق يه ةراق دجوت ميظعلا رحبلا اذه قرط يفو هتبس راغوب
 {gi :هنم ةعطق رهظ ىلع GUN تاحيقص يف همس بلخي نأ M همر يقر يريب ةينامكعلا ةيمالسإلا ةيرحبلا

 !١ عمست امال ىرت ام باوجلا )6165400092
 دجو دقل ! اكيرمأ ىلإ لصو امدنع سيئرلا يريب هدجو بيرغ ءيش كانه ....نكلو
ulيناسنإلا خيراتلا رارسأ رطخأ نم اًرس كلذب فشتكيل !!! كانه ةيبرعلاب نوملكتي . 

 ؟ كلذ يف عتاملا ام .--.- 111! تتآ محق ۔.۔۔.۔۔ Pest وه نوكي دق رظحتملا ميظعلا اذه

 وأ «كحنتيا وأ «كتيا وه توكي دق ! ىولحلا هل بلجت يتلا لقطلا كلذ نوكي ab وأ

 chien as مهملا وه ميظعلا اذه ةيوه ديدحستت سيل ! هقرحت IGT وأ ءهقرعت اًدحأ .كحجوز

 558 ةميظعلا ةمألا هذه دجم ءايحإ ةداعإ هقتاع ىلع اتم tots لك لمحي نأ وه مهملا

 ! مالسإلا ةمآ

 يهودا يم 1S مآ اهكردت تتک Of فرع ال ةقيقح كانهف

 !!! كريغي وأ كي رصعتيس مالسإلا تآ



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 Cn بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح
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