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 تلا رسم تورج ىلع یرصخ هب ےئع یرضخ بانكلا اذه

 دیدج وهام لك ىلع لصحتن انیلا م
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 انأ ,لوح ثدحي ام مغرب عزفلاب رعشأ ال ,فوخاب رعشأ ال
 نأ ةيبيرض ةهج يأ عیطتست ال يذلا بس بساحخا (نيدلا يحم دامعز
 ؛تدرُا نإ اًهاذ بئارضلا يضاقأ نأ يلقعب عيطتسأ ,هادحتت

 ريدم يه ةكرشلاب يتفيظوو حیلستلا ديدحل ةريبك ةكرشب لمعأ
 مخض بترم ىلع ةفيظولا كلت نم لصحتأ .تاباسخا مسق
 .بئارضلا نم برهتلا يف ةريبكلا يبه اف وان

 ةقالع هل لب ,یتنهم وأ يلمعب هل ةقالع ال نآلا ثدحي ام نکل
 نآلا سلجأ ,يصخشلا ييأر يف ةكحضم معن ,ةكحضم رومأب
 يف عبقن ,حاورأ ريضحت ةسلج سراغ اهنأ دقتعت ةعومجم طسو
 قوقحلا ةيلكب بلاطلا ةينبلا يوق باشلا اذه لزم يف ةفرغ
 ريضحت نع بتك ةعضب أرق يذلا باشلا اذه ,(يفطل) وعدملا
 «حاورألا ريضحت عيطتسي هنأ دقتعاف ةيزيلجنإلاو ةيبرعلاب حاورألا
 نع ملكتت يتلا ةئيدرلا ةيكيرمألا مالفألا ضعب دهاش هنأ دقتعأو

 ليصوت ةمدخ نوبلطي مفاک ةلوهسب حاورألا نورضحيو بعرلا

۱ ۷ 
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 كسمي يذلا ررقولا لجرلا اذه اما :معاطلا دحا نم لزانملا

 يذلا (حماس) بساخا يقيدص وهف یرسیلا هدي ىف ةراجیسب

 ادي ,يتكر شل ةسفانملا حيلستلا ديدح تاكرش یدحاب لمعي

 ىلع انیتکرش نيب سفانتلا رثؤي ملو ةعماج ا مايأ ذنم ءاقدصأ

 ةمدخ ىف لمعي يذلا باشلا (دمحم) وه ثلاثلاو ءانتقادص

 ميقي رهشلا اذهو حورطم ىسرمب (9.0.0) قدنف يف فرغلا
 يفطلل يصخش قيدص وهو ةيونسلا هتزاجإ اهل انعم ةرهاقلاب
 يتلا ةكحضملا رومألا كلت قشعيو «ةيرناثلا ةساردلا مايأ ذنم
 .هباش امو حاورألا ريضحت نع ثدحتت

 سلجن يتلا ةدضنملا طسو يف ةعمش ءوض نم الإ ةملظم ةفرغلا
 الإ بقرتلاو قلقلاو .فوخ ا نیب نيابتت اننيب تارظنلاو افوح
 عمتجا مهنم لك «نولعفي ام ةيرخسلا عباط لمحت يتلا ٍيرظن

 هنأ هسفنل تبثی نأ ديري يفطلف هقيقحت ديري هسفن يف ضرغل
 ةيصخش ”ءيش لک مغرب يحورلا طيسولا ةيصخشف ءةعماجلا يف هنالیمز مامأ هب ضرعتسي بیرغ ءيش لعفب موقي نأ عيطتسي
 عم ثدحتی كقيدص نأ تملع اذاو عیمج ا يوهتستو ةضماغ
 هل حمطي ام وه اذهو ,ديكأتلاب ةبهرب هل رظنتسف یتولا حاورآ
 فافشلاو نیاحورلا هنأ هتفصب عيمجلا هنع ثدحتی نأ (يفطل)
 ةيكيرمألا مالفألاب العف رثأتم باشلا اذه .. یتولا ثدحي يذلا
 هعمسي ام لكب رھبنی يذلا عونلا نم (دمحم) هقيدصو ,ةطباملا
 هلجأل ءاج ام اذهو .دارأ ول ينوتملا هدلاو حور ريضحت نوعيطتسي مهنأ هدعوو حاورألا ریضحت نع اینک (يفطل) هثدح «(يفطل) نم

 ےس



 ریذک لعب اصصح ui هان رضحا ۔اشف (جهاس یی اسمع اهُأ (دلھمق)

 :يشلا نکل . ,يلفه ج يلمس :یض لك مغرب وهو غ انقالا نم
 تاسلج سه ترضح يأ عبمجا هملعي ال يث لا و ثاحضملا
 ینعاعج تاسلج سج .تلشف اهلکو لبق نم حاورأ ریضحت
 نأ دقتعأ و ج ورلا ریضح لشفب اجل دازو ةركفلا كلعب عدتقأ
 كيهان تھکافلا ةبابذ حور یتح رضحت عیطتسپ نل لفطلا اذه
 .ةیرشب حور راضحتسا نغ

 اعرل ةبرجتلا كلت روضح تدرأ ينلا فرععا نأ يلع نكلو
 كلت روضحل ینکرحب اه وه لوضفلا نأ يا ںیضحتلا مت
 ءاطسولا دحا دجأ امدنع ةرخاسلا ناکحض يرادا «تاسلجلا
 يذلا (ةلواطلا» ةبعل حولب يركذي يذلا (اجيولا) حولب كس
 .ةوهقلا يف هارأ

 ءايبغألا رضحأ تلشفو اقرضح يتلا تاسلح+ ىدحإ يف
 اهتيأ" لوقت ةيزيلجنإلا ةغللاب تاملك مهلقعأ التو (اجيولا) حول
 حاورألا نأكو يلصألا ءابغلا اذه لمعتا ۸ .. "يرضحا حورلا
 لوقت امك ءاعدتسالا يف ةيزيلجنإلا ةغللا مادختسا دنع الإ نات ال
 ناحتما مأ حاورآ رضحت ةسلج يهأ قیبنجألا مالفالا دیلاقت

 بجي له حورلا ترضح ول مث «ةيزيلجلإلا ةغلل ىوتسم ديدحت
 ول ثدحي اذامو ؟ةيزيلجنإلا ةغللاب ةلئسألا ىلع 'بيجت نأ اهيلع

 عمستس له ؛هميلعت لمکی مل يرصم حالف حور نورضحي اوناك
 تلواح ةرطاخلا كلت دنع !!!!اًجلبدم مأ اجر تم ءاعدتسالا هحور

 نع ۵
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 :ےاوشا يل ۂ راجيسلا ناخد ثشني رهو SN میس

 " عشب يد تاسلا نإ 6 اها" ب

 51 شافو :نیصع"ت رهظ امنیہ اندحآ ن ةطدي ۸ گل هل ان ظن

 يبرق مک ادیج اهفرعآ ينلاو هتراجیس یو هقاشنتسا ةقيرط
 :ۃدضنلا تمن نم ءادوس ةبیشح علرو (يبنطلر حنحتت انه اتم

 ملق هلخاد عضوو ةهكافلا قبط هبشي قیمع قبط اهنم جرخار
 :لاقو قاروآ عضبو

 شم ةيلصألا ةقيرطلاب نکل ةلسلا ةقيرطب حورلا رضحناه " -
 " دا

 رتفد نم تعطق قاروأ ةعومجم ءادوسلا ةبیقح ا نم ج رخآ

 نودي (يفطل) نأ ودبي .ربخا ملقلاب اهيلع نودو هتاظحالم
 ةرك ضیا جرخأو «قرولا كلذ يف ريضحتلا نع تاظحالم

 مل رتم فصنل لصي اعيفر د دوسأ ائيشو ةهكاف ةرمث افأك ءادوس

 :نیسلاحل ا ةربح ددبيل وه لاق مالظلا يف هتيوه نیبتن

一ةرمث ةلسلا سفن يف نوكي مزال ةيقيقحلا ةلسلا ةقيرط "  
 " ىعفأ وأ نابعت ةثجو .تنفع ةهكاف

 يك هسفن كلامتي وهو ةظحلل (دمحم) شعتراو اننيعأ تعستا
 :لاقو اننيب ةدضنملا فصتنمل ةلسلا (يفطل) حازأ .. عرفي ال



 دمت رآ میسر مع جور رشح لواع انحا تقولد " -
 يأ رضحن فرعناه یقیی هحور رضحم انفرع ولو لو يحاص

 يف بتکتاه يهو انأ الا اهأسي دح زیاع شم حی ترضحو
 نم ۳ ےک وب ةلسلا نا اهر وضح ةمالع و ةلسلا ف يللا ةقرولا

 * اھناکم

 يتلا قاروألا ىدحإ كس  (يفطل) وه اهو 2 E9 اھل

 :ضفاخ توصب لوقي وهو هنيع نم اج رقيو هتزوخ
 مکیلع تمسقآ نيهم نيهم ميطب میطب حورب حورب " -

 نوبصلا دبع نب يلع نب ديعس) حورب اولزتت نأ نيلوألا مسقب
 مالس مكمامأو مالس مکیلع ننمآ ا وطبها و نتمآ اوعلقا

  قحب اهلتاقو ليئاهرط كلملا ةيح قحب مالس مكتحتو مالس مكفلخو
 باجحلا روكذملا نيبو اننيب اوفشكا اهلتاقو ليئاهرط كلملا ةيح
 تاملكبو مكفرصن ايخرب تاملكبو مكرضحن ايخرب تاملکب ..

 " نیلاعلا هلإ نذای مکیذون ایخرب
 رخت يأ دجي ملف ةلسلل رظنو هتاملک نع (يفطل) فقوت

 يهجو ىلع كحضلا ملعم ترهظو هيلع لمألا ةبيخ ماعم ترهل

 تهتنا امدعب هتراجيسب يقلي (حماس)و الیوط اًسفن قشنتسا .
 :لوقي ريخألاو ةفرغلا ةيضرأ ىلع

 ے۹ ہہ



 " عفنياه شم ریضحتلا نأ كل تلق " -
 " ةينات حور عم لواحن انا ريغ شيفم ىقبي " -
 حورلا مسا ركذتيو لدتعي وهو ةرابع رخآ (يفطل) لاق

 :لوقيو ىرخألا

 مکیلع تمسقأ نيهم نيهم ميطب ميطب حورب حورب " 7
 نب نيدلا ييح نب دامع) حورب اولڑات نأ نيلوألا مسقب
 مكمامأو مالس مكيلع نینمآ اوطبهاو نینمآ ا وعلقآ (يوارهزلا

 لیئاهرط كللا ةيح قحب مالس مکتعتو مالس مکفلخو مالس
 ا " ... باجحا روک لا نیو اننیب اوفشکا اهلتاقو لیئاهرط كلملا ةيح قحب اهلتاقو

 ةفرغلا حفلی ءاوه ةاجف تدجو هتاملک ةيقب (يفطل) لمکی م
 نالجر مالظلا نم جرح ةأجفو ءاوفا يف عفترب يدسجب ترعشو
 ةدضنملا مامأ فقأل يابذجو يدي یئرطب اکسُا !! امه هوجو 5

 ضفتناف هكرحيل ةدضنملا طسو عوضوملا قبطلا ةيحان هدي دم ناو يفتح يف عی ن ترعشو ءاوفا يف يعافترا نم الدب
 :لوقي (يفطل)و مهدعاقم نم ةثالثلا

 ' (حماس) ذاتسأ اي ترضح (دامع) كبحاص خور "
 ۱ ۱ " ریضحت ةسلج داعم هيف ناشلع يليجت كنم بلطو ملحلا يف نیمی نم كراز ام يز هللا ناحبس

 دو ۲



 نورضحی نأ ءايبغألا ءالؤه عاطتساو ةسلح لا تحجأ دقتل

 مهعم لصاوتلا نم نكمتأ ںولعجیو

 تارطق هديب ففجي وهو عومسم توصب هقير (حماس) علتبا

 :لوقيو هنیبج ىلع تبن قرع

 هنإ نيكاش انلکو ةنس نم یفتخا ام ةعاس نم (دامعإ " -

 هدك لبق تارم سمح هحور اورضحي اولواح انباحصأو تیم

 يف كروزأ يجآ يللاقو موي ماك نم ملحلا يف ئيراز الو ءاولشفو

 تركتفاو قدصم شتنکم ريضحت ةسلج رضحأ ناشلع كتيب

 'ميحر بر نم ًالوق مالس .. فرخاب يسفن
5 

 نم ريثك دعب اصيصخ انأ هترضحأ دقف (حماس) يقيدص امأ

 ءيشلا نکل ,يلثم اًدج يلمع ءيش لك مغرب وهو ,عانقإلا
 تاسلج سمح ترضح يننآ عيمجلا هملعي ال يذلاو كحضلا

 تلشف اهلكو لبق نم حاورأ ریضحت
 فشن

 :ةسلح ا لوط

 نم يضاف ہد يسركلا بياس تنك (يفطل) اي تلا ينعي _ ١

 ٭ !!!! هيلع دعقناه تج ول حورلا نإ دکأتم ناشلع لوألا

 ت۳ فو



”一وا  

 . یتکرح نالبكي نیذللا نينثالا مغرب ةبيرغ ةوقب ترعش
 يف عوضولا ملقلاب تكسمأو ةوقلا كلت مدختسا نأ تبرجف

 سل يننكمي یوم نم ةرم لوأل !!!! هسملع ترعشف قبطلا
 ةنس نم)) ةقرولا ىلع تبتکو ملقلاب تكسمأ .تایدالل
 يلا مرد يحاصو يه يتلا اهنکل ارم یملس ةنايخ مسا
 رصم قیرطل ۲٢ ولیکلا ف يتشج اونفدو هاعم نیوختب تناك

 ((قيرطلا نيمي ىلع رتم ۷۰ ةفاسمب ارحصلا هوج ةيردنكسا

 تقولا ناح .. اهأرقو ةقرولاب يقيدص كسمأ امدعب ةصاخو
 رعشأ تأدب يتكرح نالبكي نيذللا نينثالا نأ ةصاخو لحرأل

 :(حماس) يقيدص لاق ةأجف نكل ءامهنم بعرلاب

  一(دامع) حور تنا "

 :ةعرسب تبتكو ملقلا تكسمأ

一تام ام ةياغلو هتايح لوط هتمزالو دامع نيرق انأ ال  
 " يشمأ زیاع انا نف تحار شفرعااع هحورو

 لاقف لیحرلا ديرأ يننأ يفطلل لاق ةقرولا يقيدص أرق اھدنع
 :(يعطل)



 یراف ىلا دامآ يف اتقراف هللا نامأ يف خم خم خب خب - ٠
 يبكخ. ددامیلس دهع قحي انيذؤت الو انيلإ دوعت الا كيلع جرح
 ”رارخ الو ررض ال رارض الو ررض ال

 یوا تایب ىنأ یلخاد تلق ¿ هدف وس یا 0
 نمو ب يننا يلخ تلق ئالبكي ناذللا رج نأ لبقو

 حاورألا ريضحت تاسلجب

 ےہ 1
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人 人بنكلأ رسصع بور ےئع ىرصخ تانكلا  

 دیدج وهام لك ىلع لصحتن انیئا مضنا
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全بتکنا ریصع تورج سلك یرصخ تانشلا 1  

 دیدج ههام لك یئع لصحتت نیلا هضنا

follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 



 يفرط نم كنآ هل لق يتيلتلا حماس/د ىلع لخدت امدنعو " -

 تاطوطخلا كلت نأشب هعم ثدحتو «(لمجلا دمحمر فرط ..

 " هاروتک دلا ةلاسر يف اهتشقانم دیرت يتلا

 يفتاه يف ينثدحي وهو ةقباسلا ةرابعلا يتلاخ نبا (دمح) لاق
 ةقسلفلا ذاتسأ حماس/ د اب نطقي يتلا ةرامعلا لخدأ انأو لومخا

 :فتافا يف يتلاخ نبال لوقأ انأو ,ناولح ةعماجب ةيمالسالا

 " ؟ تاونسلا كلت لك دعب كركذعيس هنأ دقتعت له ۲ -

 تنك امدنع هيدي تحت تسرد دقل ؟ (رونأ) اي لوقت اذام ” -

 ةعقدلا ىلع لوألا تنكو «ةعماجلاب ةيفسلفلا تاساردلا مسق يف

 ءامئاد ٰيدناسی وهو ريتسجاملل يتلاسر ترضح مث ,نیماع رخآل
 ينكلو ہاروتک دلا ةلاسر ریضحتب موقأس يننأ دقتعی ناک و

 ينكلو يلزم ا هفتاه مقر ریغتو لعفلاب تاونس عبس ترم «ترفاس
 نم ریعتسأو علطأل هتم ةوعدب اًريثك هترز يننأل ناونعلا ظفحا
 " ةردانلا تاط وطحلا و ةيئارتلا بتكلاب ةكيلملا ةمخضلا هحبكم

1 



 ۃفسلف) نع هاروتک دلل يلاسر معدیس هنأ دقتعت لهو 3

 " !! (يمالسإلا ثارتلا يف ةفارخلا

 بتكلا تائمب ظفتحي كل تلق امك روتكدلا ,ديكاتلاب " -

 تيرافعلاو ناجلاو رحسلا نع ملكتت يتلا ةیثارتلا تاطوطخملاو

 ةسارد وأ اهضعب ریوصت كنكميو نیطایشلاو ةدرملا ريخستو
 " تيبحأ نإ ةراعتسالاب اهضعب

 :لوقأ انأو ةظحللا كلت يف دعضملا لخدأ تنك

一ةيدقلا رحسلا بتکل ةرشتنلا خسبلا نأ  
 ىلع سیلدعلاو ءاطخألاو فیزلاب ةئیلم ةيبرعلا ةغللاب ةبوتكملا
 نم حبصآ تاطوطخلاو بتکلا كلت ةردن نمف ءامباحصأ
 ترکف يننآ ةج ردل هاروتکد لا ةلاسر لمكأ نأ يلع بعصلا

 " رخآ دحاوب ءدبلاو عوضوملا كلذ كرعب

一فلت ال ,هیف تبعت ام لك كرتت لماك ماع دعب ؟ تننجأ  
 " كتلاض دجتس ميدقلا يذاتسأل كتلباقم دعبف

 ةليللا ةيردنكسإلل ةدوعلا عيطتسأ نأ هللا وعدأ لک یلع ۲ -

 " ةمالسلا عم

 باب حتفآ انأو لومحملا يفتاه تقلغأو ةقباسلا ..ةرابعلا .تلق
 ةتفال اجاب ىلع تقلع اهلوأ ققش ثالث دجأل هنم جرخأو دعصملا

 ا ۳ ے



 ذاتسأ 一 يتيلتلا حماس/روتک دز قينأ طخب اهیلع ابوتکم ةريغص

 نم تمدقت «(ةيفسلفلا تاساردلا مسق بادالا ةیلکب روتکد
 ناوث یوس رمت ۸ .ترظتناو بابلا سرج ىلع تطغضو ةقشلا

 حتف نم نأ تدقتعا يننأ ةجردل تعقوت ام عرسأ بابلا حتفو

 .نرظتی هفلخ فقي هنأ وأ لصألا نم جورخلا يوني ناك بابلا

 هفلخ فقت تانيرشعلا يف ةليمج ةاتف تدجو بابلا حتفنا نأ دعب

 «ليمجتلا قیحاسم ضعب عضتو اهسأر ىلع ءاضيب ةحرط يدترت

 له فرعأ مل يتلا نیوارضخ ا اهينيع الإ اههجو لامج يف زيمأ مل
 .ةرشتنملا ةضوملا يضتقت امبسح تاسدع مأ ةيقيقح يه

 :ةلئاسعم تلاقو كابت رالا نم ع ونب 0 تمسخا

 " هلو[ " -

 يك تحنحتتو تهبتنا مث اهينيع يف ينم اًمغر تحرس
 :تاملكلا جارخإ عيطتسأ

 ريغ دعوم يف تيتأ دق نوكأ الا وجرأ ,كترضحب ًالهأ " -
 سرد هل ميدق ذيملت فرط نم حماس/روتكدلل تيتأ «بسانم

 وه يما ؛ييرق وهو (لمجلا دمحم دعسا تاونس ذنم هيدي تحت

 ةعماجب هاروتکد لمعب موقأو (باهولا دبع نسح رونآ)

 3 1 فی
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 ۃفارخ ا ةفسلف) مساب ةيمالسإلا تاساردلا مسف يف (ةیردنگسالار

 " (يمالسالا ثا لا يف

 " ؟كتيصخش تبني ام یرآ نأ يننكمب له -

 ةناخ يف ةيردنكسالا بادآ ةيلكب دیعم يننأ یربل اهرهظ نم م

 لخدأل اهديب ريشت يهو یل لاقو رٹگا تمسدبا لمعلا

 انأف .ةيخيراتلا مولعلا يف ءالمز ادنآ لوقأ نأ يندكمب نآلا ~

 سم نيع ةعماجب خيراتلا مسق نكلو بادآلا ةيلك“ يف تج رد
' 

 يفلخ نم قلغي ةقشلا باب تعس ةششلا لوحد درجن

 ينمدقتتل يبناج نم رمت ةليمجلا ةاتفلاو قلغم هندجوف ترظنف

 :لوفت يهو ةئشلا طسو

 ؛هلجأ نم تنأ تيتأ نم وه يدلاو (جماس ةمطاف) اتا ۲ -

 ىلع غالطالا عبطلاب دیرت تنا يصخشلا هبتكل يعم لصفت

 ةمتهم اًضيأ انا .كلذک سيلا ,يمالسالا ثارتلاب ةصاخلا هتبتکم

 ةسارد دارآ هنأ يدلاو نيبو ينيب قرفلا ,يمالسالا ثارتلاب

 امنیب ءةيمالسإلا ةفسلفلاو ةكرحلاو خیراتلا ریس ماکحاو ةفساف

 ٠ ةفاعنم قرطلا نکل ءاان۵

 ی ۲۲ 6



 يلاغشنال ةقشلا ةظحالم عطتسأ مل (ةمطاف) فلخ ريسأ انأو

 ذحش يف ارود اهاج بعل ,(ةمطاف) تاملك ىلع زيك لاب

 خيراتلا سردت انا تملع امدنع تحرف ینکلو ءاھعم ي زيك رت

خ ةفرغ باب ىلإ يه تلصو دق تناك انه ,هبحآ امك هبحتو
 يبش

 :ةلئاق اهديب ىل تراشأ طيسب

 ' اهوخد كنكمي «يدلاو بتکم ةفرغ هذه " -

 تمدقت ينكلو لوخدلل ئوعدت يهو يسفن قدصأ م
 ترظنف ءاضت راونألا تيأر مث مالظلا يف تلخدو بابلا تحعفو

 نم يه 网 دقتعأو ةفرغلا سفن يف يعم (ةمطاف) تدجوو يفلخ

 ةيرادجلا تابتكملاو ةفرغلا ثاثأب راهبنا تاظحل ينتذخأ ءاًمءاضأ

 ةفرغلاف ءاهلخاد اب يحوي ال یجراخ ا ةفرغلا باب ةمخضلا

 مخف ميدق بتكمو قار يكيسالك تاثأ تاذ لخادلا نم ةعساو

 طئاوح ةثالث .بتکلا زارط سفن نم دعقم هفلخو شوقنلاب نيزم

 نم فوفر ىلع بتكب فقسلا ىلإ ضرألا نم ةنادزم ةفرغلا نم

 عجارم او ٠ بتكلا نم ةنج .دعاقلاو بتکلا زارط سفن

 تلاقف يراهبنا (ةمطاف) تظحال تفرغلا امك عیلتم تاط وطحخلا و

 :ةمستبم ةفرغلا يف ریست يهو

 " كتبجعأ بتکلا ةفرغ نأ حضاو " -

 تعبث ةدارإ البو ليمجلا اههج وب ينيع تمدطصاف اه ترظن

 :فدصب لوقآ نأ لبق تاظخ اهینیع ىلع ینیع
۱ 

 ےک اہ لپ ہت



 نأ تلواخ توضب تلاقو ةلجخ ضرالل (ةمطاف) ترظن

 ايدج ج رخ

 ىف ثافارللا شقادت هاروتک دلل كتلاسر یف كنأ تلق " -

 " ؟ دصقت تافارخ ا نم عاونأ يأ .يمالسالا ثارتلا

 فوفر دحال رظناو ةبوعصب اهنع ينيع دعبأ انأو يقير تعلب
 :تلقو بتکلا

 ام لگ .. ةيلفسلا لامعألا .. ناحجا ريخست .. رحسلا " -

 " ةدالا يف رشابم رثأت ثادحإ

 :تاوطخ ينم برتقت يهو تلاقو ةيدجب ىل ترظن

 رحسلا نع ثدحتت يتلا بتکلا ىلع تمکح فیکو " -

 ةرتفلا نع كم تصصخ اذالو .تافارخ U ناح لا ریخستو

 " ؟ ةيمالسالا

 ؛مالسإلا راشتنا دعب الا نودت مل ةميدقلا مولعلا كلت نأل " -

 وأ ةيبرعلا ةغللاب امإ تبتك بتكلاو تاطوطخملا كلت مظعمو

 " ةيسرافلا

 تفرتعاو نورقب مالسالا لبق تدجو مولعلا كلت نكلو " -

 وه مالسالا راتتنا دعب ثدح ام نإ ءاًبدق تاراضحلا مطعم امي
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 ءاملعلا نأل نكلو .اهعدتبي مل مالسإلا نأ يأ ؛مولعلا كلت نیودت

 ءايزيفلاو بطلاو عامتجالاو ةفسلفلا ةسارد يف اوقمعت نيملسملا

 مولعلا كلت عاضخا اضيأ اولواح دقف ةيملع قرطب ءايميكلاو

 مهروصع يف نوثحابلا امي ديفتسيل اهنيودتو ةيملع ةساردل ةعدقلا

 " مهيلع ةقحاللا روصعلاو

 :الئاق يبجاح تعفرو اب يشاهدنا فخأ و

 ةذتاسأ دحأ نع نيلقت ال كنأ ىرأ ماوع زولا نبا " -

 أدبه ىلع كقفاوأ ال تنك ناو ؛ثدحتلا يف ةفسلفلا وأ خيراتلا

 عنصأ له .براجعلاو ملعلا سسأل ميدقلا ثارتلا عوضخ

 له فرعأو هيلع يطختل كلزم ةبتع مامأ هنفدأو ةبحم باجح

 " ؟ اهدعب ال مأ یننیقشعتس

 فقتو ًالیلق دعتبت يهو اھتارادم تلواح ةكحض اهنم تتلف

 :لوقتو بتكلا فوفر دحأ مامأ

 یلتم ال رحسلا نع ثدحتت يتلا بتكلا نأ فرعت تنأ " -
 دكأتت امدنعو «حلفي مل اذإ هبطشو هتبرجت نکع ام كانه طقف اذهب

 اب اًعيمج اهماقا كنکع قدصلا نم مولعلا كلت ولخ نم اما

 هاروتك د ةلاسر ىلع لصحتس سكعلاب ,دحأ كمولي نلو ةفارخ
 يئارت ثحابك ةيلودلا تارمتؤملا يف ًالبقتسم كم ا عضتس ةزيمتم

 " يرظن ال يلمع



 دار ال يرظن داح ءاھتاملک يف تركفو يرظيب تقرطا
anجاوز وأ ةبطخ متاخ ىلع يوتح تناك نا اهیدی  

 يل ترظن مث اهيديل ترظنف تظحال اهنكلو نیتیلاخ امقدج وف
 :ةعرسب تلقف حماس /د تركذت ةأجف ,لجخب تمسعباو

 ۰ اذوجوم نوکی نأ وجرا ءحماسإد نیا نکل ۰ -

 :نرحب تلاقو اههجو ىلع نم ةماستبالا تفتخا

 انأ هعم بک ن انك .هترایس يف نیماع ذنم يدلاو تام ۲ -

 " فسالل جني مل هنکلو ندلاوو

 :ءودب تلاقو يه ترظن امنیب ربا نم ياکم ترمست

 سے ےہ سیو ےس ی

 كنكمب ,هأدب ام لمکا نأ تمسقآ انأو :تومی نأ لبق هتبتکم
 نأ كنكميو ؛تاط وطنم وأ ثوب وأ بتك نم ءاشت ام ةراعتسا

 " طوطخملا اذمي أدبت

 الو كيم فالغب ةدلجملا ةريغصلا بتکلا دحأل اهدیب تراشآ

 هتيحان تراشآ يتلا بتکلا . نكر ةيحان تمدقت ءامسا لمحت
 :لوقي اًموصو

一اسا لمحي ال يذلا دلجٹا كلذ " 

 ةجدق تاقیرو تدج وف هتحتف و :ةبتكملا نم دم ٹا تبحس

 بتک ةحفص لوآ ىلع ةروفحم ربحلاب تاملكو ةليلق ءارفص

 كلب نبا



 یاری راد .تقرضتر رب .هحفصا رخآ و ؛ںاجا مکاحر اهیلع

 ةلودلاو نیدلا رخق يلج دمحم رصم ویدخ دهع يف یالوب
 نم نیاثلا يف سيفنلا طوطخلا كلذ عبطب ةميظعلا حنا بحاصر

 تاحفص تحتف .(فلاو ةئاغامتو نیرشعر ةیناغ ربمفون
 اًهاقيرو بلقآ انأو عطقنت نأ تداک يتلا ذقیتعلا طوطخملا

 :الئاق ينيتأب (ةمطاف) ترصر

 ف عبط يذلا يرواغلا هللا دبعل (ناخا مک اح) طوطنخم " -

 ةعبطم اهنع لوقن امك وأ ةيموكحلا ةعابطلا رادب ۱۸۲۸ ماع

 «بجاعألا لعفل ناجا ريخست نع ثدحتي طوطخملا اذه «قالوب

 بجاعأ «رتألاو ةبغا باجح رارغ ىلع ءايشأ ال قحب بجاعأ

 " ظقيتست تاومألاو ملكتي دامجلا لعجك

 باتكلا نأ الا تافارخلا كلت ىودج مدعب اما مغرب

 اهنم متشأو ينم برتقتل (ةمطاف) تكرحت ,يديب الق بستكا
 :ةرسحب لوقتو يديب باتکلل رظنت يهو اذاخأ اًرطع

 هرمع لظو هب نمؤيو طوطخملا اذه قشعي يبأ ناك ' -
 ال رارسأ باتكلا اذه یتفد نيب ام نأ لاق ام اینک هيف ثحبي
 " ط وطحخلا اذه لغم ظ وظحم دج املقو ,نوظرظحا الإ اهاری

  一؟؟ ةفارخ وهو طوطخلا لخاد اع نمؤي فيك "

 " هب نمی هتلعج باتکلا عم ةبرجت هل اجبر "

 با ۔



 يف اهینیع زکرت يهو ةيدجب ةقباسلا ةرابعلا (ةمطاف) تلاق

 :ةلئاق اهتلمج تعبتا مت .ينيع

 يف ام برجت نأ تنآ كنكمي له ؛يملعلا جهللا عبتا وه " -
 " ؟ طوطخلا لخاد

 :تلقو اههجول مث باتکلل ترظن

 ثارتلا كلذ نأب ييرظن تابثا نم رفم ال هنأ دقتعا " -

 " انقفتا .. كمامآ برجأ نأ الا ةفارخ ناجلا عاضخاي صاخ ا

 نأ كيار ام كأطخ كل تبثأ اعرو يأطخ يل تبثآ اعر ۲ -

 اذوهجم قحتسي ال ام اثیش برجتو باتکلا تاحفص ىدحإ حعفت
 " هلعفل

 ٩۳" نالا " ب

 " ةبرجتك " -

 لدنلاک باوبأب یلتق يتلا هتاحفص تبلقو باتكلا تحتف

 يرجأ تنك «براضلا طيلست بابو سيلبإ ةنبا بابو تاولخلاو
 راضحاي قلعتي امالك تدجو اذإف ةعرسب باب لك ىلع ينيعب
 باب ىلع تعقو ىتح کرتا تنك ءيش ءارجإل تاودأ وأ روخب
 تدجو اًعيرس تررم امدنعو (بيرقلا بلج) باب هيلع بتك
 داجلا (ةمطاف) هجو ىلإ ترظنو تحنحنت ,طقف یقلت ةعزعت هنأ
 ا

 ةرطعلا اهتحئارب لمحا ءاوغا نم اًنيوط افن تی

 : تاتو

 ںی وک



 ۰ كيلإ مهيرقأ ةظحللاو وتلا یف كل رضحیف ای ام لق " -

 مغ ةقباسلا ةلمجلل يمهف مدع نم ما تهدم ترظن
 اشنا تک [ الب ت 5

 رونلا نیعو حاورألا رشاعم نم بيرقو بيرق نم رظان اي " -
 برقأ اي رضحا كرافتب شوتلهط كرافتب شوتلهط ةملظلاو
 ةنودملا ىمظعلا ةيآلا قحبو رمح ألا نب لابه لابه قحب نیسلاج لا
 نوكت امك رظانلل ءارتف بيرق اي رضحا نويناح شرع ىلع
 احولا احولا ,لاسی.اب بلاطلا ربخأو نوكت امك عماسلل ملكتو

 ةعاسلا ةعاسلا لجعلا لجعلا

 ةمطافب يانيع مدطصتل ةعرسب ترظنف ةءاضإلا تشعترا
 عقو نم ةظحلل تشعترا يننأ قحلا ةیدجب يل رظنت تلازام يهو

 باتكلل يرظن ديعأ نأ لبق .ةءاضالا ةشاعترا عم تاملكلا

 :اھتیدجب (ةمطاف) تلاق

 " انه رظتنا ءینجاتحت يهف نآلا يمأل بهذأس " -

 رظنأ ينتكرتو بتکلا باب نم تجرخو (ةمطاف) ينتكرت

 يف تلق قح هتاملك يف رثكأ يرظنب ققدأ انأو ,ةبیرب طوطخملل
 ًاطخ اذه ىرت اي له ؟؟ (بيرقلا بلج) ةملك ىنعم ام .يسفن

 اهتسلو ةبوتکلا بيرق“ ةملكل يدي تدنه قلا عضو يف

 تمهف «دئاز ربح اأ اقدجوو ءابلا فرح تحت ةطقنلا تفتخاف

 سے ا



 ۳ ےب دوصقلا ام نکلو «(نیرقلا بلج) ةيلصألا ةملكلا نآلا
 ےراخ نم ملكتي يروهج توص عما انأو يراكفأ لبح عطقنا

 " ؟؟ بتکلاب نم ؛ثدحي يذلا ام " -

 نم تانیسمح ا يف «مونلا سبالم يدتري لجر رهظ ةأجف
 هتلدابو بعرب يل رظن «مونلا سبالم مغرب راقولا هيلع ودبي رمعلا

 وهو ةفرغلا لخد .. هلمحأ يذلا باتکلل رظن مث ةقيقدل ةرظنلا

 :ةيبصعب لوقی

 اذه كست اذالو لول تلخد فیکو تنأ نم." -
 "؟باتکلا

 "يل
 :الئاق حاص مث اًبضغ ناعسعت هانيعو ناوثل لجرلا تكس

 «قزرأ يح انأو حماس/روتكدلا انأ ںیقح ا اهيأ يب ثبعتأ ۲ -

 تنأ «بابلا كل تحتف نم يه ةافوتملا يتنبا نأب يعدت اذا مث

 " صل

 ف حتفت يهو ةقشلا باب سملت م. (ةمطافر .تلخد ذنم ثدح

 ت رک ا



 نم طوطخملا بحسأو نتكملا باب حتفأ ينتلعج . .هقلغت اهارأ و
 مثعلتم ناسلب تلقو اعیرس راكفألا تعادت .يسفنب ةبتكملا

 " اهمأل بهذتس اھنا تلاقو نالا ينتكرت اهنکلو " -

 زدم اهدوقآ تنک ةرايس ةلداخ يف ينبا عم تتام تجوز " -
 ۱ - لویخلا كنيدحب نآلا ام ارکذ نيم تناو «نيماع

 :بقرتب لاقو يدي يف طوطخملل حماس/د رظن ةأجف
 "٠ طوطخملا اذهب تقبع كنأ يل لقت ال " -

 " هنم أرقأ نأ (ةمطاف) يل تلاق دقل " -

 " تأآرق اذامو ۲ -

 " نیرقلا بلج باب " =

 جراخ ا نم ِنأی (ةمطاف) توص اندجو ةاجفو .حماس/د قهش
 اس ا سم بالا ىلع بريف سرعت نول

 طقس ءاطيسب اًباجحو ةيلزم سبالم يدترت نيسمخلا يف

 حماس/روتکدل ترظن .ءارولل عجارتأ انأو يدي نم طوطخلا
 يل رظني وهو ةماستبال لوحعت ههجو يف ةشهدلا دجأل وا
 ئاق

 كاوس دحأ ياري نل فسألل .نماع نم تم نأ ذنم (ةمطاف)ر يتجوزل تقتشا دقل «ينترضحأ كنأل (رونأ) اي ارکش "



 ءانرقلا برقآ تنك انأو باتکلا نم تأ ق نبع: تين ترا

 نم قرشلا بلا عابر ظنا نکلو هلن :ترضيس كلذإ سعرزز

 ملا

 دبألا

 حماس/د نایرت الو ل نامستبت نتللا اهمأو ةمطافل ترظن

 :اهمأل لوقت (ةمطاف) امنيب

 ثارتلا يف ثحبلا بحي هنإ ,يمآ اي (رونأ) وه اذه " -

 يبأ لثم .. تيرافعلاو ناج او رحسلاب صاخلا ميدقلا يمالسإلا

 " ؟كلذك سیلآ هللا هجر

 اي كلاح فيك < اًمامت موحرلا ىرأ ینناک «يتنبا اي معن " -

5 @ " 

 ؟ ينب

 200۲ لا دن
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 تكلا ريصع

Facebook.com/groups/Book.juice 

 بتکنا ربصع بورج ىلع یرصخ باتکنا اذه

 دیدج وهام لك ىلع لصحتن انيلا مضنا



 ۲٥٢٠٦٦٦٥/٥ )انا ر

 ےک بضع
 کک ۲ سا

Facebook.com/groups/Book.juice 

 بتکلا ريصع

Facebook.com/groups/Book.juice 

 بتکنا ريصع بورج ىلع یرصخ باتکنا ذه

 ديدج وهام لك ىلع لصحتن انیلا مضنا

follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 



 همدقم

 انأ ءاھحعفب اومرقبل اهنم نوبرتقی عیمج او ةربقلا مامأ فقآ انأ

 ديحولا انأ ,لخاشللاب مهرظتنت يتلا لاوهألا ملعأ يذلا ديحولا

 لكوملا نوكآل تاذلاب یوراتخا دقل ءفويضلا رمأب ملعأ يذلا

 ۱ .. مشابقتساب

 ریاقلا فویض مفإ



Facebook.comy/groups/Book.juice 

 ےک ۰

Facebook.com/groups/Book.juice 

follow me : facebook.com/OmaR.1.Bs 
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 يشارفل تبهذ امدنع يضالا سیمخا ةليل ثادحالا تأدب
 نم ةيناثلا ةلحرملا يف انأف معن ءةيمويلا سوردلا نم يعوجر دعب
 تدعو, اًرخأتم يسورد تیفآ ةليللا كلت ينو ةماعلا ةيوناثلا

 سوردلاو تارضاحا داهجإو يمون ةلق نم عادصب رعشأ لزملا
 ةليللا كلت يف شارفلل تيوأ ءاهروضحب موقأ يتلا ةيجراخ
 ءيش ثدح نكلو «قيمع تابس يف تبهذو ينيع تضمغأر
 ؟؟ بيرغ

 م7 لوقأ اذام فرعأ ال .. ةخئار هبشت ةحئار تمحم
 تبهذ اذا ؟ كئابرقآ دحأ نفدل رباقملل باهذلاب ام موي يف تمن

 نطعلا نيب عمجت ةحئار مشتس كنإف تيملا عم ربقلا تلخدو كان
 .هتممت ام اذهو ,ةمتاك ىرخأ ةحئارو ةللحتملا ةبرتلا ةحيئارز
 عيباسأ ةعبرأ ذنم يننأل روفلا ىلع ةحئارلا كلت تركذت دقلز
 لا يلوخد دنعو ءيدلاو لاخ ةثج نفدل يبراقأ عم ةربقملا تل

 لب 13 ۷۲

 ےن



 ةقلعم تلظو ةحئارلا كلت تمحم ةثحلا لابقتسال يبأ عم ةربقلا

 .توملا ةحئارب اّمئاد ئركذت ىفنأ يف

 يف انآ لعفلاب ال «ةربقملا كلت يف تلزام أكو اهشآ انآ نآلا
 . اًديحو اب فقأ يننأ ملحلا يف ىرأ ثيح نآلا ةربقملا كلت

 ةربقملا جراح ةبلج كانه اًبيرغ ائيش ىرأ ثنجلا نم ةيلاخ اهنكلز

 ءام تيل نوعدیو نآرقلا نوددريو نوملكتي صاخشأ تاوصأو

 فقو ثيح انبیرق نفدب انمق نأ ةظحلب ئركذي توصلا كلذ

 ..نآرقلا نم تايآ أرقيو هل وعدي لظو ربقلا هلوخد لبق ام لجر

 تجرخ !!! ةبرتلا نم دي تجرخ یتح هللا ناحبس توصلا سفن

 قبرتلا نم موقي دسج مث جورخلا لواحت ىرخأ دي اهتعبتو ديلا
 ؟ سأر الب دسج وهف ةملكلل ينرحلا ینعمل اب دسج

 دحأ يف فقوو دسجلا اذه ad . اخسعم اقزم اًبابلج يدتري

 فشكي وهو نآرقلا نم تایآ أرقي أدب يدلاو تابثب ناكرألا

 دسج ا كلذل اندحأ هبتني الو ةيعدأ ددرأ هبناجب انأو ةثحا نع

 تدجو هيف فقأ يذلا نكرلا نم ةأجفو ؛نکرلا يف فقي يذلا
 يف ءامدو ةءوقفم نيع وذ قف اهنم جرخيو يلوح لخلختت ةبرتلا
 مث ةبرتلا نم جرخ نأ دعب یتفلا اذه فقو ؟ هدسج ءازجأ لک

 قفلا يل رظن بابلجلا يدتري يذلا دسجلا بناجب فقيل هجا

 ناكملا يف يعضوم يلع اھتارظن زكرت ةدحاولا هنيع نأ تسسحأو

TNs 



 نحن ءانذاقنإب مق : لداع- 1

 یاوھ ءا وه دیرآ .. ملا لمكأ نأ لبق اعوزفم تمق ةاجف

 قكرخ تأده یتح ینعم نودب تاملك ددرآ انأو قهشأ تذخأ

 یتجاح يضقأ يكل هایلا ةرود ىلإ تبهذ و شارفلا نم تلزن

 ىلعأ ةزيبك ةآرم كعلاطتس ريغصلا انمامخ كلوخد دنع

 رظنأل نيع فصنب ةارملل ترظن يلوخد درجعو «ضوحلا

 تعستا: دقو ةظحلا تفقوت انه ...مّونلا راثأ نم خفتنملا يهجول

 ةرم ترظن ؟؟؟ حيحص ةارملا يف هتبآر ام له ةظحلل يانيع

 ءادوس ةمالع ؟؟ اذه ام لیلق اهنف تبرتقا دقو ةآرملل ىرخأ

 لتحی الیلق زراب طخ .. ىرسيلا ةهجلا نم يتبقر بناج ىلع

 يتبقر فصتنم نم ضرعلاب رتميتنس ةرشع نع لقت ال ةحاسم
 اژراب هدجأل يديب طخلا تسملت !!!.. يجدولا ديرولاب اًرورم

 ؟؟؟ الیلق

 ثدح مأ يديب يسفن تيذآو يمون دنع كلذ ثدح له

 ادیج ةليللا ركذتأ ال انأ ؟ ةليللا سوردلا نم يعوجر لبق كلذ
 :..!!!مويلا سورد يروضح ءانثأ ثدحي كلذ نأ دقتعأ نکل

 دی

 نان ق لوق رهو د, ایج ملوحز ظج وهو, قیرطلا نيف یس
 , قیرطلا نم بهذیس نذإ ؟ هلزنمل اعيرس لصیل كلسي قیرطلا يأ

 تا ۴



 نيب رب دنأل هيلع مسالا اذه هتدلب لهأ قلطأ يذلاو يعارزلا
 يوتح ال قيرطلا ادهو ىتأ دق ل ايللا نأل اعر ةیعارزلا يض ضارألا

 اليل هيف ريسلا يف نامألاب نورعشي ال نوریٹکلا و حيباضم ىلع
 ةيحان هجتاو هللا ىلع لكوت ؛تقولا نم ريثكلا رصتخي هنكلو ..
 ۱ قیرطلا

 يظاقيتسا دعب بوءاغتأ انأو شارفلا نم لورتلا لواحأ تذخآ
 امدنع لیللا فصتنم يف ثدح ام ترک ذت ,ةعمجلا موی حابص
 بناج ىلع دوسالا طخلل ييژر مث عرفا ملحلا نم تظقیتسا

 یتم نکلو اًيدلج اًضرم ناک امیر لعفلاب بیجع ءيش «يتبثر
 نکلو يموت ءانثأ يسفن تیذآ يننأ لامتحا كانه ء؟ هب تیا
 !!یتبقر بناج يرفاظاب حل يك سا اذٰھ يملح ناك له

 مامحلا هاجتاب ريسأ تالامتحالا عضأ انأو تاظحللا كلت يف تنك
 ,ةعمجلا ةالص لبق مامحتسالاب موقأ يك يسبالمو ةفشنم ًالماح

 عقوو ةنخاسلا ہایلا تحتف مث يسبالم تعلخو مامخا تلخد
 اب تدهاش .نطبلا ةقطنم ديدحتلابو .. يدسج ىلع يرظن
 ةئالثلا یدععی ال دحاولا طخلا ناك اعر ةريغص ءادوس اًطوطخ
 ةقطنم المي طوطخا كلت نم ريثكلا كانه نكلو تارتمیتنس
 رادج ىلع ةدئاز افأكو ةزراب اهدجأل اهتسسحتف نطبلاو ردصلا

 ينيع عقتل اه ترظنو.ىرخأ ةرم ةآرملا وحن تيرج انه ؟؟ نطبلا
 ةناخفلاو نوللا يف هباشملاو یتبقر ىلع ريسي يذلا طخ ا ىلع



 دا دب اب

 اهني يتفرغ تلخد يىبأو ان ةعمجلا ةالص نم يدوع دعب

 ثادحألا كلت يف رکفآ انآ تسلج انل راطفالا زهجت ىمأ تناك

 ييرق ةغج اهيف تنفد يتلا ةربقملاب قلعتي ابیرغ املح تملح

 نكلو .. اًدج ايداع اًملخ نوكي اعرف ملحلا ىلع رابغ ال نكلو

 ةبيرغلا ءايشألا كلت ىرأ نأك ملحلا دعب يدسجل ءايشأ ثدحت نأ

 فر جاف اذهل بسر يقر ىلع
 نکع ةفاي تاذ اهمظعم يسبالمو ءاتشلا لصف يف اننآ هلل اده

 يتبقر قوطي يذلا بیرغلا ءيشلا كلذ يرادت نأ

 يل ءايشألا كلت ثدحأ نم انأ نوكأ نأ نکملا نم له نکلو

 ال ؟ لرملا يآ نأ لبق یل تثدح اعر وأ ؟؟ يديب يمون .ءانثأ
 ريثكلا ركذتأ ال يننأ مغرلاب جراخلاب انأو يل تثدح امنأ دقتعأ
 . .. ءايشألا كلت ركذأس تنك ديكأتلاب ینکلو ةحرابلا نع

 يدلاو عم ماغطلا لوانتأل جورخلل وعدت يمأ توص تعم
 ملحلا كلذ يف ركفأ تلزام انأو يدلاو بناجب تسلجو تجرخف
 مویلا هلعفأ نأ بجي ایش تررق دقو اًريسفت هل دجأ الر



 انل ةبيرق يهف معن .ةسداسلا ةعاسلا يف رباقملل تبهذ دقل

 نكميو انتدلب يف ةدوجوم يه لب يلزم نم ةبيرق اهآ دصقآ الو
 ربق ةعلاطل اھ باهذلا يف ترکفف «تق و يأ يف اھرایز ایم مذ

 كانه نأ ترعش يننأل تقولا سفن فو ؛ەل ةحافلا ةءارقو ييرق

 ةربقملا كلتب قلعتی ايش

 لك ينو تاراح وأ عراوش ةئيه ىلع صارتت رباقلا تناك
 نم اهللظت راجشألاو نيبناجلا ىلع رباقملا دجتل ریست عراش
 راهنلا يف ىتح بعرلا نم ةحم يطعتو سمشلا بجحتو ىلعألا

 نأ يأ ضرألا حطس قوف ماقي يذلا عونلا نم رباقملا تناك

 ۱ ةنيعم ةلئاعل ةربقم لك يف ضعبلا
 یتح يتلئاع رباقم نع رباقلا نيب ةغلاثلا ةراخا يف تشجب

 اهئانب خ جے موق ناسا سا ںی سہ تدجو

 .. اهرباقمل

 بابل ترظن تيهتنا نأ دعبو مش وعدأو ةحتافلا أرقأ تفقوف

 نعمتب لاجرلاب صاخلا ربقلا

 قلغمو رتم ةفاسمب ضرألا نع ولعي ربقلا فصتنم يف اّباب ناك
 .. ريبك لفقب

 فقرأ صر يعبصاي هيلع تحسم و هنم تبرتقاو يديب لفقلا

 ےس اپ ا



 سملی نأ نودب لماک رهش ؟ هيلع تنوکت يتلا رابغلا ةيمك

 نم تنوکت امر راغلا نم ةليلق ةيمك هيلعو ةربقلا لفق مهدحا
 ۱ ؟؟ نينثا وأ موي

 اهؤلمب اًريغك اًرابغ ىرأل ىرخأ رباقم ثالث لفق ىلع تيرج

 دجوي الو اکش لازام وه اعر حيحص يجاتنتسا نأ دقتعأ
 ةرتف ذنم حتف دق ربقلا اذه نأ قثاو ينكلو همعدي عطاق ببس

 iu ةبیرق

 ينم تناحو يديب هيلع ضبقأ انأو لفقلل علطتأ تلزام تنك

 ضرألا ةيحان ةتافتلا

 ضرألا نع فصنو رتم عافترا ىلعو اًدج ريغص ةربقلا باب

 يكل ةزانجلا يعيشم اهيلع دعصيل ةيتنمسأ ( ةبطصم ١ كانهف

 اهيلع تنوكت ةبطصلا كلت .. ربقلا باب نم لوخدلا مهنکع
 ةبرتألا كلت قوفو «ةريثك ةبرتأ

 ةيحان سکع وأ بابلا ةيحان هجتت اهلكو ةريثك مادقأ راثأ

 ةريبك ةدم نم تسيل اأ يأ ةبرتألا افزت مل مابقآ راثآ .. بابلا

 ١ ۱ ييأر تدرآ نإ

 ؟؟ ام ضرغل ةربقلا كلتل لخد نم كانه

EF من 



 رباقملا سراح تبهذو ریاقلا ةقطنم نم اعيرس تجرخ
 لا زافلعلا دهاشیو ياشلا برشی هدجأل هتفرغ يف زوجعلا
 تلحخدف هتفرغل لوخدلل نیاعدو مالسلا

 ةرشعب ةقرو تجرخأف ينهذ يف تاملک ترضح دق تنکو
 یتلئاع ربقب متهي نأ هنم اّبلاط هدي يف اهتسسدو ييج نم تاهينج

 ةلئاعلا مسا ىلع هل تلقو

 فشرأ تللظو ياشلا نم اًبوك زوجعلا لجرلا يل بصق
 قئاقد دعبو .. رباقلا رابخأو لاوحألا نع هثدحأ انأو ياشلا
 : هل تلف

一؟ لقأ وأ رهش ذنم ةثلاثلا ۃرا ا يف تنفد ةثج كانه له ' 
 ىلع رهش ذنم تتأ يتلا مکبیرق ةفج ريغ ينب ای دجوي ال 7 ٠

 " نیلا كلذ ذنم ثشج يأ ةثلاثلا ةراحلا لخدت لو .رکذتآ ام

 دک ات دقل .. لوقآ اذام فرعآ ال انأو ةتباث نيعب هل ترظن
 ۱۱۱: انترسأ رباقمب قلعتي ثدحي يعيبط ريغ اًئيش كانه نأب يكش

 تن

 مالظلا كلذ يف هلوح تفلعي وهو قیرطلا كلذ يف ريسي لازام
 فلغي يذلا مالظلا ن .م فان ةيدسجلا هتوق مغرب وهف لحاكلا
 هيف ريسي نم دجت نأ لیحتسلا نم يذلا فرطتملا قيرطلا كلذ
 قيرطلا ةیاف نم برتقي وه اهو هلل دمخاو رهظ ءيش ال الل
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 رب عراوشلا يف يرست يتلا ةايحلاو ةنئمطلا لزانلا ءاوضا ثيح
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 راثآو ةربقلا نع ديدش زيكرتب رکفآ انأو رباقلا نم تدع
 تالامتحالا اغضاو ثادحألا ركذتأ انأو اب ترهظ يتلا مادقألا

 ضمغأ انأو دعاقملا دحأ ىلع تسلجو يلزتل تلصو ىتح ..

 يدسج حيرأل ينيع

 ءاوهاب رعضأو ىرخأ ةرم ةربقلا مامأ انآ ؟؟؟ هارآ يذلا اذه ام

 ؟؟ يهجو حفلب
 !!!يلرتم يف دعقلا ىلع تلزام يننأ دجأل ةعرسب ينيع تحف

 اًييرقت دهشملا سفن يف يسفن تيأرو ىرخأ ةرم ينيع تضمغأف
 ا رظنأ نأك اهارأ ةرملا هذه نكلو ىرخأ ةرم ةربقلا مامأ فقأ..

 نم يأت ةيوق تاقد ةأجفو «يمامأ تباث بابلاو ةيعيبطلا ينيع نم
 : لوقت بابشلا ةلحرم يف ةاتف خارصو ةربقملا لخاد

 " انه نم ينجرخأ . انه نم ينجرخأ " -
 ةربقملا لخاد نم يودت تاقرطلاو لعفآ اذام ملعأ م

 يديب بابلا تسلو ةربقملا نم تبرتقاف اًرمتسم لازام خارصلاو
 : لوقي وص تعمسو .. يدي ىلع هتدوربب رعشأ انأو

 ے58: ے



 © كجرخأس نزحت ال " -
 ةاتفلا بيحن تعمسو ةربقملا لخاد نم تاقدلا توص أده انه

 : ةريخأ ةملك ددرتو يكبت يهو

 " ةلادعلا ديرأ اذكه ينكرتت ال -

可 

 1 اًئيش را ملف یرخآ ةرم ينيع تضمغأ ؟ ًالاح يل ثدح اذام

 ؟ ىرت ای ةربقملا كلت يف ثدحي اذام
kek 

 مالحأ نم تدهاش ام دعب مانأس يننأ ينعنقي نأ دحأ ديري ال

 مالحأ ةيؤر نم يفوخ نکل ًاليلق تمن اعر «ةربقملا كلت لوح
 ندوع دعب ينلعج ام وهو ليللا ةيقب اظقیتم يلقع لعج ىرخأ
 هلمع نم نأي تح يدلاو رظتنآ نأ ةسردملا نم يلاتلا مويلا

 دق لرتلا هلوخد دعب كابتراب يدلاول رظنأ انأو يرهظم ناكو
 ۱ : يل امسعبم لوقیو يمامآ فقی هلعج

 " ؟ ( لداع ) ای كب اذام " -

  一سمآ بيرغ ءيشب تئجوف نكلو عبطلاب عيش ال "

SEN س 



 ۴ ۲ وچ ات ۳ .دب

 سمآ رباقملل تبهذ يننأ هربخأ فيك ملعأ الف قلقب تحنحیت

 دحأل ةحتافلا ةءارقل اليل سمأ بهذ يقيدص ( دمحأ) '

 ةءارقل انترسأ رباقم مامأ تفقو كاته و وباقملل هتقفا رف هب راقآ

 ضعب تدجو كاتهو .. ةدم ذنم هنفدب انمق يذلا اتبیوقل ةحتافلا

 " ۱۱.۰ ةم وهفلا ريغ ءايشألا

 هد تنبآ ز اذن ب

 نأكو ةفاظنلا ةیاغ يف ةربقلا باب ىلع عوضوملا لفقلا " -

 رثكأ نأ وأ ابيرق هحتف دق مهدحأ
 نم رثك ١ هيلع تعضو دب نم

 هجعت اهلك ةبطصملا ىلع ةحضاو مادقأ راثأ تیآرو .. ةرم

 فاك ةريقملا باب سکع هجعت راثآلا سفنو لخادلا نم ةربقملل

 ةرم اهنم اوجرخو ةربقملا اولخد راثآلا كلت باحصأ ناک ...

 ۲ " ىرخأ

 : لاق  رکفی الیلق يدلاو تمص

 ةرايزل بهذ دق انترسآ دارفآ دحأ هنأ ركفت مل اذالو " -

 یر
ي ةربقلا لفق انترسأ دارفأ دحأ سملي نل " -

 اذه «يدلاو ا

ملعي فون هناف مهدحأ ىتأ اذإ هنأ فرعت كنأ ريغ
 ةفاسم دعبل ان

 ےک ا
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 اھقیرط فرعن اننأل اننودب رباقملل مهوصو ةبوعصلو انتيرق
 * ؟ كلذک سیلأ انترسأ رباقم دجوت تاراخا يأ فرعنو

 علا اذه ام .. رکفی وهو هنقذ تحت هدي يدلاو عضو
 ۱۱۱۱. . يدلاو فلخ

 يظغت ءادوس ةيفلخ كانه نأكو يدلاو فلخ دوسآ نول
 جرخي هرمع نم نیرشعلا يف ىتف كانه نأ مأ يذهآ انآ له ,هفلخ

 عضوم نم رٹکا:ین ةقزم هسبالم .. يل رظني وهو داوسلا نیب نم
 لئاس اهنم ليسي ةءوقفم هینیع ىدحإ .هسبالم كمت ءامدلا و

 هفلخ تارظنلا سلتخآ تللظو يدلاول :يش يأ رهظا مل
 يدلاو لعج ام بعرلا نم امهيرجحم نم ناجرخت داكت. ينيعو
 يل يرظن مث هفلخ ةعرسب رظنف هفلخ نارظن ها حال
 انأو اثيش ری مل وهف نذإ .. . ىرأ امع ينم رسفتسي وهو شاھدناب
 ؟؟؟ یتفلا اذه ىرأ يذلا ديحولا

A=ےن  



 نيب رع يذلا قیرطلا نم رست كِل يدلاو 9. لاقف آپ سس

 رمأب تملع نأ الول هقدصأس نکا لو ءاّيئاف ةيعارزلا يضارألا
 3 ءافتخ٭لا تداوح

 یف نیسلاج ا دحأ نم ةرابعلا كلت عمسأ انأو ياكم ترمست

 هلیمزل :اوقی ناک .. صاخلا سردلا يف ةييرعلا ةغللا ةرضاحم

 چ یتفلا اذه حم يماوح تزکرف ةيقب هل راوخا نآ ودیو
 : الئاق ىفلا هبیجیف ثداوحلا كلت رمآ نع هلأسي هلیمز

 اًقدوع دنع مايأ ةثالث ذیم تفتخا يتلا ةاتفلا نع عمست ملأ "

 ریسلا اهقداع نم اأ اودکآ ةاتفلا لهأ .. اهئابرقأ دحأل ةرايز نم

 ءافتخاب عمست ملأ نیرهش نمو «تفتخا اهنکلو قيرطلا كلذ نم
 رخآ لاق دقث ءةرجألاب ءانب لمعي يذلا يديعصلا باشلا كلذ
 ثلسو هتفرغل درعیس هنأ مش لاق هنآ هئالمز نم هدهاش نم
 كلت يف تاقيقحتلا نع لوئسلا وه يدلاو .يعارزلا قیرطلا
 يفتخملا صخشلل صخشلل دوجو ال هنأ اهنیب كرتش ١ لماعلاو .. ایاضقلا
 كانه نأ ريغ اذه ثحبلا بناوج فقوي ام ةثج وأ راثآ ءاوس

 نأ ةبيصملاو .. قيرطلا كلذ دنع فقوتت اهلك ىرخأ ثداوح

 "ا



 نضبقلا متي و ءيش نع وفست ام اوماق قلا نئامكلا مظعم

 " نالا ىتح ةانجلا ىلع

 ةربقم رمأ نم يلخاد نم تدکأت دقو ىقفلا ادم ترظن

 قلاع

 " كدوقن " -

 یلع ٩ رس ءانثأ ةرابعلا كلعل عمتسي وهو باشلا ًاجافت

 ىلع عضوي داح حالس اهبقعأ ةرابعلا نكلو يعارزلا قيرطلا

 ودبي .. صخش نم رثكأ نم هفلخ نم نی ةهقهق توصو هتبقر
 هنأ ىلع لدي دوقنلا هنم بلط يذلا توصو صاخشأ ةثالث مهنأ

 حالسلا عضي يذلا ريغ صخشب سحأ انه «تاردخملا ريثأت تحت

 لاقو هدي نم هتعاس علخ مث هسبالم شيتفتب موقي هتبقر ىلع

 نأ قحعست ال تنأ ؟ طقف ةعاسو تاهينج ةرشع اهاه " -

 ' مهلجأل لتقت
 ةملك عم امدنع عزفلا نم هسفن باشلا كلامتي م انه

 ۱ . .لتقلا



 نو دین ئ ربا نایب رکفآ هلو کرب ۵3 سلجا

 ةبيرغلا ءاد وسلا ءايشألا كلت دوجو نم دكأتأل يردصو ور ةظحللا كلت دنع تسسحت .. يدسج يخت "برش ها

 تر وا اه نوسوبع ماكو ناچ ةربقم ىلع ةلالد یس حابشألا كلت لكو ؟ تاومألا حابشأ دهاشا يننأ ودبي
 ۱۱۱۱۱۱.... دوقفلا ىلع لدي ءيش يأ وأ ٿشج اًرثأ كرتت ال يتلاو ءافتخالا ثداوح ۱۱۱۱... مادقآ راثآ كانهو فیظن لفقلا !!!. اب نوسوبح

۱ 

 اهمحتقآ يدلاو ةفرغ ىلع تیرج ءيلقعي عمجت ط ویا
 ینمقا نأ الإ هنم ناك امف ةعرسب ةربقلا حتف ةعرس هنم تبلطر ضعبلا اهضعبب اهطبرو راكفألا كلت بعرز ةعرس يف هل يورأل
 بمذأسف وه ندعاسب مل نإ ًالئاق تررصأ ينكلو نونجلاو ءابغلاب
 ٹنل ا نكامأب يتفرعم نع غلبأل ةطرشلا مس

 انترسأ رياقم يف ثفج تدجو ول هنأ ملعي وهف ةبيصملا كلت ب ۱ لعفی اذام ركفي وهو ينيع يف رظن نأ الإ يدلاو نم ناك امل
 ولو :ثئجلا كلتب ةقالع انل سیل اننأ تابثإل ةبيصم نوکتسا "

 روح ین ناک .. مهتلا كلعب انآ يماق متیسف غالبإلاب نأ تم

 انتدلب يف ةطرشلا ةطقنل بهذي نأ هيلع تحرتقا ينكلو ا ن

 ساق ا ص۔



 ةربقلا حتفب موقت صاخشا دوجوب هابتشالا نع غالبالاب موقيو
 ۱ اهتنیاعل ةربقلا حتف بلطیو انترسأب ةصاخ ا

 ةطقنلل بهذین هسبالم لدبتسیل ماق مث نعمتب يدلاو يل رظن
 ...٠ یرخآ ةرم وه دوعی ىتح لزملا نم جورخ لا نم یرذحو

 رکاب ماقف لعق هملکل عمتسی وهو هسفن باشلا كلامتي |

 ىلع داح ا حالسلا دوجو نم مغرلاب .. هتايح يف قمحأ لمع
 نم فنأ هسأر ةرخؤمب برضو هسأرب ءارولل عجارت هنأ الا هتبقر
 لعج امث تاظحلل هتبقر قيوطت نع لذاختف نيكسلاب هقوطي ناك

 نيدتعملا حوضوب ىريل فلخلل تفتليل ةصرفلا لغتسي باشلا

 هتباصإ لواحو رخآ اًداح اًحالس هبيج نم مهدحأ جرخأ يذلاو

 هل تامكللا هجويو حالسلا یدافتی ناك باشلا نكل هب

 عضيو ىرخأ ةرم هفلخ نم هقوطي نمب باشلا سحأ ةأجفو
 :  . ٠ لوقي وهو ىرخأ ةرم هتبقر ىلع داحلا حالسلا

 ۱ ,كلبق نم ةمواق ا اولواح نم ىلع كفرعآ ينعد " -
 " روصتت ام عرساب مهیلا لصت كلعجأس

 کش

 . نأب رعشآ انأو رکفآ اًديحو تسلج لیلقب يدلاو باهذ دعب
 يناب رعشآ ال نکلو الیلق كبترأ ينلعجت ةدوقفم ةقلح كانه

 -مدقلا ذنم اهليصافت فارعأ يننأكو اًديج ثادحألا كلت فرعأ
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 ةيضامل مايألا يب

 ئ9

 9 اک

 دلی ہہ ال ال ال ؛تننج انآ معن تشنج انآ يذهآ انأ
 ىرخأ ةرم ءيش لک ترک ذت دقل .. يعارزلا قیرطلا سیما

 يننأ تسسحأ مث يلوح رظنأ انأو ينيع نم ليست عومدلا

 ةفرغلا ناكرأ یف تيرج .. يمامأ ءيش يأ ميطحتب ةبغر كلتمأ
 ینیع نم رمهنت عومدلاو خرصأ .انأو ينلباقي ءيش لك مطحأ
 رداغأل هتحتف و ةقشلا بابل ترظن مث هشاعترا دادزي يدسجو
 بضغلا اهؤلمي ينيعو رباقملا هاجتاب ريسأ انأو لزملا

kk 

 امدنع يب طی مالظلاو هيلإ رظنآ ربقلا افقاو تلزام
 تاوصاو رباقلا نم برقلاب : فقت تارایس تاوصأ تعه

 تيأرو !رینک توصلا برتقا ىتح ام ءيش يف رواشتت صاخشأ
 نالجرو ةطرشلا يز نودتري لاجر ةئالث هبناجبو برتقي يدلاو
 تافاشك نولمحي عیمحاو ,ناشفر نالمجو بابلطا نايدتري

 يدلاو نکلو يدوجوب عيمجلا یجوف ؛قیرطلا مه رش ےس

 نس ۵ رپ



 هلأسف ةشهدب يما قطنو درابلا يهجو ىلع فاشکلا هجو

 .. ةربقلا رمأب ملعأ يننأو هدلو يننأ لاقف يب هتفرعم نع مهدحآ

 لخدو يدلاو حاتفع ةربقلا لفق حتفب اوماقو عيمجلا ینلهاجت

 ال ةنوفدم ريغ ةنج كانه نأ يدلاو ريذحت عم ارفحي يك نالماعلا

 یتح رفخلاب نالماعلا أدب لعفلابو .. اهنم اوبرتقي نأ مهيلع بجي.
 يدتوت سأر الب ةللحتم ةثج فشتكأ هنأب فتهي امش لح ایم

 «بابلجلا تاذ ةنج ا بناجب ىرخأ ةنج فاشتكاب رخآلا لماعلا

 ثشجلا كلت ةيؤر امهعم كراشتیل ربقلل مهنم يطرش لخدف

 الیلق يسأر لخدأو ربقلا باب نم برتقآ انأو عيمجلا آر انه
 ارفحي نأب ترمأو ربقلا ناكرأ دحأل يديب ريشأ انأو بابلا نم

۱ 

 سفن يف ارفحی نأ مهرمآ مث بایتراب تاظحلل يطرشلا يل رظن

 ىرخأ ةرم كشب يل رظنی وهو هدیدحتب تمق يذلا ناکلا
 سرت

 وهو ةرابعلا كلت باشلا لبک يذلا صخشلا لاق نأ دعب

 دیرولا ىلع رمي نیکسلا لعج  .هتبقر ىلع نیکسلا عضی
 اعجار هکرت  عاتمتساب باشلا حبذي وهو ءطبب يجدولا

 ,قفدعلا نم ءامدلا عني نأ لواحب وهو مح رظني باشلاو فلخلل
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 عيمجلاو تاکحضلا قلطی وهو هنعطي لظ مهدحآ نکلو

 وهو ةجرشح يه لب اًنوض زدہ ال باشلا «هنوک راشی

 اوییست نیذلا مه نم ىريل اڈیج نیدتعملل رظن حبذی هنأ قدصي

 قراقی وهو شوشملا هنهذ يف ةبيثكلا مههوجو ظفح «هلتق يف
 ةايحلا

 تح ءیش يأب تبشتلا لوا وهو هيلع نوكحضي اولازام

 تدخج نأ ىلإ ءطبی شعتری هدسج لظو ضرألا ىلع طقس

 . غارفلل ع زقب نارظنت هانيعو امامت هتكرح
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 نارفح نالماعلاو ةريقملل يدلاو لخد ابیرقت ةظحللا كلت يف

 طباضلا توص عفتراو تاظحل هدیدححب تمق يذلا ناکلا يف

 ۱ : ةشهدب لوقي

 يف قزمتو ةبقرلا ةقطنم يف حبذب ةباصم اًييسن ةنيدح ةثج "
 " تاتعط راثآ اهفأ ودبي عضوم نم رثكأ يف سبالملا

 يعاب قطني وهو لخادلا نم يدلاو خارص تعم انه

 ةتفا كلسعي وهو يبأل رظنأ انأو ةريقملل دوربب انأ تلخد

 مث يطرشلا يل رظن ءائيش هنف مھف نأ لواحي يطرشلاو خرصيز
 ةعللا نيبو ينيب رظنلا رركي وهو اغزف هانيع تعستاو ةثجلل رظن
 ميجرلا ناطيشلا نم للاب ذیعسی وهو ءارولا ىلإ عجارتي ۶



 اوذخأف يل اورظنو ةثجلل اضیا اورظن دقف لامعلا امأ

 ةربقملا جراخ نانثالا یرج و ناطیشلا نم هللاب اوذيعتسي

 اهکسع يدلاوو اهوجرختسا يتلا يتنج يه كلت .. یتثج

 ا دعب نودتعملا اهنفد يتلا يتثج ءاهقرغت هعومد و اهايإ اًنضتحم اّیکاب

 | يريسو يسورد نم يعوجر دعب يضالا سيمخلا موي تلتق نأ

 ظ يعارزلا قيرطلا نم

 ١ .تاخرصلا كلت نع نورسفتسي جراخاب نوفقي نيذلا لخد
 2۵ فا ا الا زا تقر يطرشلل ترظن کلر

 | مت ةاتف ةنج اهنيب نم ىرخأ اج دجنسو رفطا لمكأ '
 : تازدخلا ینمدم نم ةثالث كانه :لعق رخآ قفو اهلتقو امباصتغا

 | يعارزلا قيرطلا دنع مايأ ةعضب لك مظنملا لعقلاب نوموقي نم مه

 | دبع دمحم ) ىعدي ربخم قيرط نع اهلبق نئامكلا رمأب نوملعيو

 | صخش يأ ىلع عونمم ؛هنوقرسي ام ضعب مهعم كراشتي ( نقحرلا

 ,باسح كانهف ينمهفت له ةلیللا يعارزلا .قیرطلا نم بارتقالا

نم لواحیس نمو هتیفصت يلع ميدق
 1 " ةشقانم الب هلتقأس يع

 هدب دمي وهو هعومد نيب نم يدلاو يل رظن ىتح دحأ ملكتي |

 | مهمامأ نم تیفتخا مث "الیلق رول ىلإ تعجارت ینکلو يل

 اد الوأ اھیھفأ نأ بجي ةمهم يمامأف

Yee 



 هک رت مث يجدولا ديرولا حبذي ن نیکسلا العاج هبقرلا نم هعز
 سم ءامدلا عن نأ لواخي رهو مه رظني باشلاو فلخلل امچبر
 عیمج او تاکو ناپ ریپ اش لظ مهدحآ نکلو قفدتلا

 هن وک راشب
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 طخ ےن یرسیلا ةهحلا نم یتبقر بناج یلع ءاد وس همالع

 نم ضرعلاب رتمیتنس ةرشع نع لقت ال ةحاسم لتحب الیلق زراب
 يديب طح ا تسملت !!!.. يجدولا دیرولاب ارورم يتبقر فصت
 ؟؟؟ ًالیلق !ژراب هدجأل

 ی تاع

 توص نم الإ مالظلاو ءودهلا هفلغي يعارزلا قيرطلا

 اه سلجي تاعورزلا نم ةفرطتم ةقطنم لخاد نم يأت تاكحض
 مهو ةئيذبلا تاكنلا نوقلطيو تاردخلا نونخدي بابش جزع
 كحضلا يف نوقراق

  一هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا "

 مهضعبإ نورظنی مهو مهنيب تمصلا داس و نیسلاجل ا هبتنا
 داعف ؟ ت وصلا اذه عر نيأ نم نومهفي ال بعرب ضعبلا

 : لوقيل ىرخأ ةرم ترصلا

 رهاستنو مكعم سلخأل مويلا تيتأ دقل .نوملعت له " >

TCR ےک 



E ) مه رهظ ةظحللا كلت يف
ECde 

 نفدب نوموقی يتلا ةربقلا كلت یف هبنج اونفدو سيمخلا ةليل

 نم هدسج نم فزت ءامدلاو مهمامآ فقي ناك .. اب تب

تبا هنکلو لیلق ذنم حبذ هنأكو  هتبقر نمو تانعطلا عضاوم
 مس

 : ءودب لاقو

 وعدأ نأ مكنذأتسأف ةليللا اًريفك ملكتنس اننأ ةبسانعو " -

 فويض .. انترهس لمتكت يكل انسلجم ىمادقلا فويضلا ضعب

 " رباقم ا نم اوتأ

 رهظ ىتح مهوح نم برتقت مادقأ تاوصأ نيسلاجلا عم انه

 اناحصُا

 ءامدلا لیست باش . بايثلا ةقزمم ةاتف سآر الب مخض دسج

 هتبقر نم ءامدلا لیست لجر ةءوقفم هینیع یدحاو هدسج نم

 : لاق يذلا باشلا فلخ عيمجلا فقو ..

 موکحا دعي يذلا دالجلاک ا لب مکلتق نكت مل يتمهم " -

 " مكحلا نوذفنیس نیذلا مه ءالؤهو ,مادعإلل هيلع

 يأت تاخرص اوعمس مهنأ ةليللا كلت ةدلبلا لغآ عیج مسقآ

 نيطايش قولح نم َنأت امأك تاخرص يعارزلا قیرطلا نم

 ۱ بس

 : هلیمزل لوقی يطرشلاو نی رجفلا ناذآ توص

 ٠ ONEی



 يف ءافعخالا ثداوح نع نولوثسملا مه ةئالثلا ءالؤه " -
 یتلاو مهتنج عم تدجو يتلا تاقلعت ا لالخ نم روهش ىآ

 هبا وچتساب انمق يذلا ريخملا تافارتعا لالخ نمو نیدوقفملا صخ

 * + كيلع للاب ةانجا كسمتس فیک یل لق نكلو «ةعاس ذنب

 رظن مث تاعورزلا نیب ةقزملا ةثالغلا ثتجلل يطرشلا رظن

 نم ىلع ضبقلا اننكمي نلف انتایح لارط ثحبن انللظ ول " -
 " هللا همذ یف مهف ,كلذ لعن

 " ۲ تیلق اقاه " -

 يتلا نآلا يه ءامسلا ةلادع نأ دصقأ انآ .كيلع ال " -
SSقانا  " 

 لمع عباتيل هكرت مث كشب هليمزل ىرخأ ةرم يطرشلا رظن
 تزكرتو هفلخ رظن دق يطرشلا نأ نيح يف يئانجلا لمعملا ءار
 ريشيو مستبي وهو لداع اهدنع فقو يتلا ةطقنلا كلت دنع هاني“
 ( هلخاد يف لاق مث لداعل رظني وهو يطرشلا مستباف هل هسأ رب
 يطرشلا رظنو ( لداع ) یفتخا ةاجف و (تولا ةقئاذ سفن لک

 . مركلا نآرقلا نم تايآ ةلخاد يف أرقي وهو نرحب ءامسلا لا
 تی
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 هتقیقشب مدطصاف قاروألا ضعب لمحي هتقشل (دمح) لخد
 ,ةقشلا باب قلغآ امدعب اًماع رشع ةعستلا تاذ (یش) ىرغصلا
 :نزحب لوقت يهو هبويج يف اهدي تعضو

 نوفيلتلا يف كلعلق شم انأ ؟؟ داي ةتالوكوشلا نيف " -
 ۲ " ياج تنأو يلاهبيجت

 فلخ اهاولو هبيج يف اب شتفت يتلا اهدیب (دمحم) كسا
 :لوقی وهو عجوتت يهر اهرهظ

 : هد رهشلا هينج )٤٤( ایل يكيلع يتنا مث ,سولف شييعم " -

 " ةتال وک وش ةزياع نامکر

 " صالخ ةفسآ انآ يديإ بيس بط' -

 اهدي كرتف .تقولا سفن يف كحضتو عجوتت يهر اھتلاق

 يف يتلا قاروألا (ىنف) تفظتخاف ةقشلا باب بناجب هءاذح علخو

 :لوقت يهو اهتفرغل ترجر **

 تب رک



  一ةتالوک و شلا لدد هد قرولا دخاه "

 ٢ يتلا گنا ای

 :لوقي وهو اهءارو (دمح) یرج

 ب یاس. یک تبار تپ ای یا =
 مامآ سلاج ا امهدلاو ىلع رع يهو مونلا ةفرغ تلخد

 :بضغب لوقی وهو نویزفلتلا
 " ةشود اولطب ۲ -

 . يهو اب كسمأو (دمح) اهعبتو اهمون ةفرغ (یھر تلخد
 تاثلثمو. رثاود اهیلع مسر ةقرو لوآ تدجو «قاروالا حعفت
 تاالعما ةقرو ثلاثو ةق رو یا (ةيبرع فورحو ماقرأب تكلمو

 ظ قزوزھم دي طخ ,ديلا طخب تبتك قاروألا لكو ؛تاملکلاب

 :ةرکنتسم تلاقو برق ال يك ام كسمي يذلا اهقيقشل ترظن

 " ؟؟ تیرافعلا يف قدصتب تنا ؟؟ هد لطفا هيإ ۲ -

 :لاقو اهشارف ةفاح ىلع سلجو هذخأو قرولا اهنم بذج
 دبع دماح) عم ةدءاهنلا دعاق تنك سب ءاًعبط ال " -

 " يحاص (باهولا

 _ :لوقت يهو هبناجب تسلج

 " ؟ بعر بتکیب يللا يشنوكي ؟؟ هد نيم * -

"4 



 وه هآ ۲ لل ج۳

 " طبع اد ے

 نیدعاق انك مهلا ,يحاص اد تب ای اي كسفن يمرتحا " -
 تجرخ ام لوأ يتعاتب ةصقلا نم ةخسن هليدأ ناشلع ةدراهنلا
 تا اهيف كرتشن بعر ةیاور ةركف ىلع ملكت انکو ہعبطلا نم
 " نیتتالا

 كيدوياه يللا هيإ رخاسو يملع لايخ بتکتب تنا سب ' :
 " ٩ هد لایعلا بعلو بعرلا يف

一ةيوش بعرلا.نع ملكتن اندعقف .برجآ تلق .. يداع  
 ,لصحت نكمل ةييرغ ةجاح يأب نمؤم شم نإ هلتلق ام ةي
 " ہد مالكلاو تيرافعلاو سبللاو دسخا

 ' كيلع شهي دعقو تيرافع عاتب هسفن لمع وه اعبطو '

 نکل «شنمؤأ ام نإ يقح نم يللاق اد ,سکعلاب هللاو ال "
 يأر لوقأ ام لبق يد تاجاح ا نم لوألا برقأو ير مزال
 ول «كسفنب برجو رود يلاق نج ينيرو بط هلعلقف ءاهيف ين“
 ' دوجوم شاقبيم شتفوشام ولو دوجوم ىقبي تو

 " يد ةكلذفلا هيإ ' 7

 :لمكأو اھ كحض

 ا



 يللا رحسلا,بتک نم باتك يأ ينيدي هغامد ىلع تينز " -

 يلبتكياه نكل بتك ينيدياه شم هنإ يللاق رخآلا يفو ,هدنع

 " اهرجاو اهلمعأ نکم يد بتكلا يف يللا نم تاجاح ةيوش

 " ہد رولا يف يللا طبعلا بتاك يللا وه ينعي " -
1 

一 
۱۱ 
一وا  

 " هد قرولا نم كاعم أرقأ ينيلخ يبلاو بط " -

 " كشياح دح وه یتس ای يرقت ام -

 اقأرقو ةيئاوشع ةقرو تبحسو قرولاب یه تكسمأ

 ءامدب اهیلع بتکتو نیفرطلا نم نوللا ءاضیب ةقرو ذخات " -
 صربو صعع سوططمسف) ءاشعلا ةالص دعب دحألا موی روفصع

 ةنالف نب نالف هرابو دسار وبس سبای سوطس لصا اره طیطعع"
 نم طیب اهبيجحت دعب ةقرولا طبرت مث (ةنالف تب ةنالف بح ىلع
 " عوبسأ لك ةقرولا ددجتو ةرجش ىلع رمحألا ميسربإلا

 :لاقو (دمحم كحض

 " وهأ كزوجناه ةظوظح ا تنب اي يحرثا " -

 :لوقتو قاروألا ين بلقت يهو هتلهاجت

۳۹ 



 اك هه رجش يف قرو قلعآ الاو انآ ریفاصع لتقاه شم >
 ١ " ؟ هدك يز هبتاك يللا

 دنع فقوت ىتح أرقي ذخأو بلقو اهنم قرولا (دمحم) بحس

 ےن :لاقو ةقرو
 " اھلمعن نکمم يد اويأ ۰-

 " ؟ يد هيإ " -

  一ناح ا نم مداخ بلج  اھنإا بتاك (دماح) "

  一ىلادب تيبلا لغش لمعي ناشلع ةطشق "

 " كنم نسحأ خبطياه اد للاو " -

 :تلاق مث اھتآرقو ةقرولا هنم تذخأ

 بيجياه الو مالكلا هللاو طیبع ہد كبحاص كلوقب شم " -

 ةزياع انأ سب «تح يدلب ةخرف- بيجياه الو نشا نم مداخ

 " راج هنإ هلتبثآ ناشلع اهلمعأ

 " اهلمعاه يللا انأ هل " -

 " ةرم انأ اهلمعأو ةرم تنا اهلمعا ضالخ " -

 هجو ىلع ةفئازلا ةيدحبا ماعم ترهظ ةأجفو نانثالا كحض

 :ةكحضم ةيمارد ةقيرطب لوقي وهو (دم)
 " تيرفعلا رضحن ناشلع ةجاحلا زهجن انيب الاي " -

 ےس ا



 :تلاقو ةقرولل ترظنو (یف) تکحض

 " طیخو ةيضاف ةقروو خبطلا نم تیربک بيجأ موقاه " -

 ۱ ۱ ۱ " ةعرسب الاي بط " -

 ةف رغلا باب تناجار تداع مث ءايشألا رضحتل (یف) ترج

 ةقرو ىلع ام انیش بتکیو اهبتكم دنع فقي (دمحم) تدجوف
 :اض لوقیو

 بولطم شم .ملقو ةريغص ةقرو كبتکم ىلع تیقل " -

 ساقم ىلع اهصقن ةقرو نييزياع انحا اد سکعلاب «ةريبك ةقرو
 " هد هم راب يللا لکشلا

 ۱ ماقرألاو

x Ns 



 ىلع هیدیب ةقرولا صق لكشلا مسر نم (دمحم) یهتنا نأ د

 نم أرقو هايإ هتطعأف (ىمن) نم طيخلا بلطو ؛لکشلا س

Sa 
 ةعباسلا ةدقعلا دقعتو دقع عبس دقعب مقو ءاطيخ رضح, "

 " ةقرولا سار يف

 ةفاسملا لعجي نأ لواحو طيخلا يف دقع ةتس (دمحم) دقع

 ةقرولا ىلعأ يف اًبقث عنص مث ,ةدقعو ةدقع لك نيب ةيواسم

 اهدیب طيخلا فرطب كسمت (ىمن) لعجو هنم طيخلا لخدأو

 :اهعفرتو ىرسيلا

 بوتکلا مالكلا يرقتاه ءانه هيإ بوتكم يتس اي يصب " -

 دنعو كما مساو كم ا یلوقت ةنالف تدب ةنالف ةملك دنعو هد

 يتنا يللا ةقرولا يف يخفنت ةذيوعتلا يف اهيفوشت (خفنا) ةملك لک

 " طيخلا يف اهاقلعم

 ىنميلا اهديب ةقرولا تكسمأ ةمھفتم اهسأرب (یف) تراشأ
 طيخلا فرطب یرخألا ةقرولا ةقلع ىرسيلا اهديبو اهنم أرقت

 :ًارقت تذخأو

 _ اوعيطأو اوبيجأ ناوعألا. كولملا اهيأ مكيلع تمسقأ " -

 لطهطحف قحب اذه يمسلط لماحلا مكدحأ رضحيلو اومدخاو

 ".باتكلا اذهل ةكرابملا ةوعدلا اوبيجأ شولاشمك

 چپ ا



 تلمكأو (دمحم) مستباف ةقرولا يف تخفنو اهمف (یھ) تبرق
 :تاملکلا يه

 هب نورمؤت ام اولعفا لابغزم غودرم لاغزور لاغزور "
 نونیعآ (ةزع تنب ىمن) یلع نیعم اولزناو ًالجاع اًعيرس
 " هللا مكناعأ

 :تلمكأ مث ىرخأ ةرم ةقرولا يف (ىمث) تخفن
 یف) ةيناحور اومتخا ةكرابملا ةوعدلا هذه ةيناحور اي "

 لجعلا احولا احولا مسلطلا اذه مادخ ةيناحور ىلع (قزع تنب
 " ةعاسلا ةعاسلا لجعلا

 دمحم ترظنف ءيش ثدحي ملف ةقرولا يف (یه) تخفن

 رخآلا وه كحضو تكحضز
 " نامك تنا لمعا الاي -

 لمعأ لكألا دعبو اشعلا يليرضح امام عم يحور بط " -
 تناام نات هلمعأ جاتحم شم يا مغرب هيتلمع يقنا يللا لبفا
 " ةجاح شلصحمو هيتلمع

 نكلو بابلا ةيحان تهجتاو اهبتكم ىلع قرولا (ىف) تكرت
 ۱ بف :لوقت يهو عملت اهينيعو تلاقو دمحم ترظنف ةركف اهاب ىلع رطخ

  " 一هدک لبق بتک .هلترشتتا هد كبحاص وه ۴ "

 یب



 ی راد سفن. .عم رشنیب وه اقا 8 ۷ ے

 " بعرلا يف اهلك تایاور (۳) هلت رشت

 يلمع ةبلاط تناک - ةيلكلا يف اندنع ةروتکدلا ةطشق ' -
 یا نوکیو ةباش ةيصخش عم ءاقل لمعأ ,عبرألا وكل ملستي

 هجرحأو هد ءاقللا هاعم لمعأ كيأر هيإ ءةدیدج تأهجوت

 جس ری یس سس بو

 ٠ ٠ :ةيدجب لوقي وهو اهفتک يف اهزکل
 " هدک هيلع شیقیرتت اھ" -

 :اًرسفتسم لوقی وهو ههجو نال ةأجف مث
 يف انتيز ىقبي وهأو ءانأ اياعم ءاقللا ي 7 يجيت ام بط " -

 ر | يلمعت 1

 "هالعالا يف يتطلس لغتساب ہدک ءايوخأ تنأ عفنیاه شم " -

一؟؟ هيإ مالعا  " 
 " هلی مالع) ةيلك يف انآ ام " -
 Nn لاو بط " -

 مد فر ةركب لقت ىقب كیحاص ملك بل -
 " نع ىلا

 لاقو لومحملا هفتاه ج رخأو شارفلا فرط ىلع نمو نبل

 بر



 " ؟ يد ةمدخلا لباقم هيإ يليمدقتاه " -

 :تلاقو هبناجب ةعرسب تسلج

 ۲۰ می نا ست فيا لا كلعجرأس "
 " نامك هینج

 " انقفتا " -

 اهتفرغ يف دماحب لصتيل (دمحم) تكرتو (یھ) تجرخ
 ی

 ه ۷ ۲ :ب



 يف ثلاثلا قباطلا يف ريغصلا یهقلا كلذ يف (یف) تسلج
 ررمت يهو (دمحم) بناجب ةرهاقلا ةعماج نم بيرقلا ىنبملا كلذ
 اهتعاس يف رظنت مث اهسأر لوح اهفلت يتلا ةحرطلا ىلع اهدي

 ٠ قئاقدب ارهظ ةدحاولا نم تبرتقا اهارتف

 " ؟؟ هيل ةحاترم شم كلام " -

 سیوک لکشب علطي هازياع ةيوش ءاقللا نم ةناقلق " -

 وه «يتعماج بنج هنإ مغرب هلخدأ ةرم لوأ انه ةيفاكلا نامكو

 ناك نینس رشع يجي نم .يوآ ريتك انه دعقیب ہلسا ۲ ے

 «كيز هفوشآ ةرم لو انأ سب نامز نم هد هيفاكلا ىلع لاق

 :تلاقو اهقاروأ نم ةقرو تجرخأف امل (دمح) املاق

 يلمعلا يف ةيئاهنلا ةجردلا ىلوبجياه ءهبإ اھنإ ةلئسأ ةيوش " -

 ۱ ." ؟ هيإ دق هلضاف هفوش هدک هيب لصتا

 ةعاسلاو (۱) ةعاسلا لباقتناه حرابما لاق وه ام ےک ای ۲ -

 _" ةيوش هيلع يربصا )١(« شتجم ةس

"> 



 ةروص ماك انروصت كازیاع هلئسأب انأ ام طسو يف صب " -

 لمعا .ملکتاب یأک يديإ كرحابو .هاعم راو ا لمعاب انأو ةدك

 ةدراهنلا ةدايزلا هینج نیرشعلا دخاتاه تنا الاو ينعي لغش

 ۱ سل

 ريشي وهو ةیدح لا مسرت ههجو تامسقو اهعارذ يف اهزکل
 ءالتمالل ہدسج لیمی الیوط اًباش تدجوف ترظن ءاهفلخ هسأرب

 ؛تاسدعلا ةنکاد ةيبط ةراظن ههجو زیعو ةلماک ةلح يدتري

 نم ةلماجا ةماسبالا تهتنا دقو (دمحم) دعقم بناجب سلجو

 مسر دمعتي هنأ هعم (ىفف) ترعش .مراص ریبعت مستراو ههجو

 (دمحم) هل لاق .اهمامآ هتلاه نم دیزیل ههجو ىلع ریبعتلا كلذ

 هم. ۰ :احرم

 " بعرلا بتاکب ًالهأ " -

 " يملعلا لايخلا بتاکب ًالهآ " -

 :ةلماجم (ىف) تلاق
 " ہدماح) ای كيزا ۲ -

 ۱ " ؟ ىتما راوحلا ادبن يبت .. (یف) ای يتنا كيزا " -

 لجسیل هتدعأو اهدي ةبيقح نم لومح ا اهفتاه (یف) تجرخآ
 :تلاقو ءایتوص امهنیب راوطا

 ۔ ۱۷ یم



 تببحأ ول نا ۰

 تبلطو الوکاک هک برشیس هنأ (دمحم) لاقف لدانلا انه ا

 لاقف هبلط سفن بلطيس هنأ دمحم (دماح) لاق امنیب ياش (یفر

 لدانلا هل مستباف ياش بوكو الوكاكوك نانثا لدانلل (دمح

 | ةیدجب (دماح) لاق ناکلا رداغو

 " نآلإ اذ وا * ب

 هل ترظنو لومحا اهفتاه يف ليجستلا ةيصاخ (یف) تلغش

 ,رصنبلا عبصا دیدحتلابو ینمیلا هديب نیتیناثل اتقلعت اهینیع نکل
 هخض رمآ صف لمحي فراخزلاب ءيلم ةضفلا نم متاخ كانه
 نم لیلقب ترعش ءاّدج ةربغص ةريثك فورح ضيبألاب هيلع شقن
 ضومغ ةلاه هيلع فيضي هنأكو متاخلا كلذ بیسب هنم روفنلا
 :هب طيحت يتلا ةمارصلا ةلاه بناجب

 ىلع هركشأو (باهولا دبع دماح) بتاکلا ىيحأ بحأ " -

 هراكفأ .. هبتك ىلع رتكأ فرعتن ناشلع هاعم راوح ءارجإ ةصرف

 " (دماخ) ذاتسأ اي كيب ًالهأ .. ةيخيراتلاو ةيفاقثلا هتيفلخ .

 ةجهللا يف ةنوشخ لمحت ةيلاتلا (دماح) تاباجإ لك تناك
 :ةبطخ يقلي هنأكو تارابعلل ديج عيطقت عم تاربنلا يف ةمارعز

 " (ىف) اي يكيب الهأ ' -



 فرعآ ةزياع .. شكقياضتام ةياجلا يتلئسأ نإ وجرآ " -
 يف هراشتنا ةلق مغرب بعرلا بدأ يف ةباتكلل ثهجتا هيل كترضح

 نم ريتكب مهأ ةيبدأ ناولآ نع تدعتبا هيل نامكو ؟هلک ماعلا
 اماردلاو يملعلا لايخلا يز ةيرشبلا ديفت نكمم بعرلا بدأ

 ' " ؟ بدألا ناولأ نم اهريغو ةيفسلفلا

 نيب لايخلا ةلصو وه بعرلا بدأ .. ةلهس ةباجإلا " - '
 شم «لتقلا "شم بعرلا .لبقتسلا نيبو ةقباسلا ةراضحلا

 لقعلا بطاخیب طشن لايخ بعرلا «حابشألا شم «تیرافعلا
 نيشياع ةيمارحلا ناك يمارح نيعبرألاو اباب يلع ةصق يف ,نطابلا

 نكلو «قراغلا يف تاقورسملا اوبخي اوقرسي ام لكو قراغم يف
 رود يف الو ,ةسارح شاهيلعم ةراغملا قراغم يأ يز شم ةراغملا
 تناك ةراغملا نکل .هیل لوصولا بعص ناكم يف الو «يلاع

 موقت مسم اي حتفا اولوقي اوناك ةيمارطا رس ةملكب حتفتب
 حتفب فلكملا وه (مسمس) هما ينج هيف نأل ةراغلا باب حتفنی

 ةرابع ريغ ةرابع لوقي لواحي (اباب يلع) هج الو .هلفقو بابلا
 يددرمل يلايخلا يعواللا ةظحالم .شحعفم بابلا 一) اي حتفا)

 تاملكب تويبلاو نئازخلا قلغ ىمتيب ؟؟ هيإ ینمتیب ةروطسألا

 ناكف يد ةلضعملا لحي مزال ناك لايخلا نامز اًعبط سب رس

 هد لايخلا ةوق ببسب نکل « هدك لمعيب يللا وه ينج يلخيب

 تانوفیلتو نيازخو .توصلا ةمصبب حتفت باوبأ يلمعت َيردق

 " يتقولد ققحتا نکل نامز لايخ ناك ہد لكو

 وس وس



 نيجاتحم شم صالخ انحإف هد كمالك بسح لفغ سپ ٭ د

 لكشب هد رودلاب موقيب ىقب يملعلا لايخلا نال بعرلا بدأ
 1 بعرلا 7 نم لضفأ ططخيو عقوتي ردقي يملعلا لايخلا بدأ ينعي «لضفا

 الغم ينعي ,لیختی شم عقوتي ردقيب يملعلا لايخلا بدأ " -

 لايخلا باتك ناكو .رهبم عارتخا ويديفلا ناك ةنس ۳۰ نم

 سب ةنس ٠٦ دعب دوجوم نوكياه ويديفلا نإ اوليختيب يملعلا

 ءاوفا ىلع روصلا ضرعياه هناو ةيوش روطتم لكشب
 ديزي رتويبموكلاب مامتهالا أدب 7٠٠٠ ةنس اًعبطو «يمارجوليه
 اح الز زیدیفلا طيارشل دوجو هيف شاقبم تقولد نإ ةجردل

 انحاام يز ويديفلا نع عمسياه ياجلا ليجلاو ءاهمدختسي ركفيب
 قطنملاب ننقم يملعلا لايخلا نأل هذ هدک نوفامارجلا نع عمسنب

 ءايزاتنافلا وأ .بعرلا بدأ يز ةزفق لمعي شردقيم ؛يملعلا
 نامز ام .هریوطتل خلا طيشنعل ديحولا لحلا يه ةيلايخا تازفقلا

 يللا ليصافتلا بيجتب يللا رحاسلا ةعاتب ةروللبلا نع ملكتن

 ةیلایخ ةحطش ,يروطسأ لايخ هد لاعلا يف ةنح يأ يف لصحتب

 ملاعب لاصتالا ؛رتویبموکلاو نویزفیلتلا ەما هد يتقولد يف نکل

 لاصتالل يرشبلا خلا زفح ةميدقلا ريطاسألا یف هفولعو ناجل

 ينعي .مولع وأ ايجولونكت اهیف نوکی نکچ ةيناتلا بكاوكلا
 ةثيدحلا ایجولونکتلا ضعب عقوتی ردق هتوق لكب يملعلا لام
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 لایخا انإ ةینات تاعقوت يف ريتك لشف هنکل هريوطت يف مهاسيو

 ماظن ریغیب هنکل «لبقتسلاب شكدعويبم «تاذلاب بعرلا يف

 اهروطتو ةديدج روص ٰكنح ف قلخ ردقت ناشلع كريكفت

 ناك مسم اي .حتفا ةصق نم یلای ا زيفحتلا لول .. كسفنب

 ةمصبلا جاتنإ ةركفل زفقي هنإ ياسنإلا يعولا ىلع بعص ىقبياه

 يدو «قطنملا شم لايخلا وه يملعلا روطتلا يف رسلا .. ةيتوصلا

 ' بعرلا باتك ةمهم

 اذه داع اعرو اًهادقتعم ىلع ةعفص تقلت اهنأب (ىف) ترعش

 تابورشملا لدانلا لزنأ ةظحللا كلت يف ةیادبلا نم هنم اهروفنل

 ةرطيسلا لواحت يهو (یف) تلاقو هبورشم مهنم لک لوانتف
 ۱ :اهثوده ىلع

一يللاب نمؤم تنأ له .تمهم ةطقنل انیدوتب يد كتباجا  

 ؛نج او حاورألاو رحسلاب نمؤم له ينعي ؟؟ كصصق يف هبتكتب

 نکل «ةينات تاجاحب نمؤم ریغو تاجاحلا ضعبب نمؤم " -
 ةبسنلابو «بتكأب انأو دياحم نوكأ ناشلع ER یسفنل ظفححب
 اهیب ظفتحا مزال براجتلا :جئاتن نکل تبرج ديكأ براجعلل
 1 نامک يه يسفنل

 جناتنو ةحجان جئاتن هيف ناک نإ هدک نم مهفن ينعي " -

 ۱ " ٩۴ ةلشاف

 ہی ۳ ںی



 تنآ دیک اف كدياي يد قرطلا تسک املاط ينعي فهما دخترا وأ

 لكشب حرابما ةقرولا يف يللا مالكلا تبرج انأ امن ءاهيب نعزي

 " ؟ مالک يفآ ۲ -

 تنا يللا لك تلمع .ناجا نم يصخش مداخ ریضحت ۲ -

 مالکلا نإ نیتجاح هاتعم هدو ,ةجاح شلصحو ةقرولا يف هتبتك

 ةيقيقح هنم ءا جا نإ أ قبو هيب نمؤم املاط كنا و عادخ هلك هد

 " عیبت كبتك ناشلع بدکعب ىقبت

 نع فقوحل اًجرح هتقيقشل رظني وهو (دمحم) انيع تعستا

 قيضلا هيلع رهظو أدهيل دمخ هديب راشأ (اًدماح) نكلو مالكلا

 :امل لاقو هتمارص داعتسا هنكلو ناول

 ناجا نم يكيل مداخ ريضحت نأ (ىف) اي كلاق نيمو " -

 " حجت شنوكيم هيل ,لشف

 يهو رازهتسالاب طلتخم رخاس ريبعت اههجو ىلع (ىف) تمسر

 اهنم اليلق ههجوب (دماح) برتقا .. رسيألا اهمف بناجب مست
 ةييرغ تناك هتماستبا نكلو مهسولج ذنم ةرم لوأل مستباز

 ج۷۹ ۔



 لازام وهو اه لاق ءاهاري نم سفن يف كابترالا نم الیلق عرزت

 :امستبم

 يکيب لصتی الو «يازا مداح لا يفوشتاه شددحم قرولا " -

 ةقيرطو ؟ هد نجلا مداخ انأ شنوکم هيل «هيإ هلکش الو ,يازا

 دعبو ہد لکشلا يف كليجأ نإ نوکتاه يك اعم لاصتالا

 " ایل ةیقیقح ا لاكشألا برقآ يف كليجأ رتکآ ایلع يدخاتام

 0 ' ةركف ىلع شفوختبم كمالك ةقيرط " -
 . هدك .اياعم يليخت ؟ كفوخأ زیاع نیا كلاق نيمو ۲ -

 ترتخا نکل العف ترضحو ح رابما هيتعدتسا يتنا يللا مداخلا

 لك يلواحتب كنإ اًصوصخو اًيسفن ةحيرم ةقيرطب يكيب

 نإ مغرب .يد تاجاحلا نم شيفاختبم كنإ كسفنل يينت ةقیق

 . مهفوخمب اوفرتعیب يللا سانلا نم رتکآ يبختسم فوخ مم

 ؛عزفلا نم اوتوجاه ةرشابم مهيب لصتا تلواح ول كيز يللاو

 لبق تیجف هبحاص (دماح) اولباقتاه يكوخأو كنا تفرع

 ؛ةرکف ىلعو ءایاعم مالكلا ىلع يدخات ناشلع قياقدب هداعيم

 مزال اهتعاسو ةيوش نامك هد ناكملا انيلع لخدياه (دماح)

 " يدوجو ةركف ةلبقتم يوکت

 . :اهتماستبا نع تخت دقو تلاقو (یف) تكبترا

 " بعر بتاک نم ةولح ةصق "



 ناكملا راتخا (دماح) هيل كسفن شيتلأسم ةقیقح ا يد " - 1
 للا لك ينعي «نينس نم هيف دعقیبو هبحبب ناشلع ؟؟ ةلباقملل هد
 7 يازإو ,تلخد امل ايلع ملس دحاو الو يازإ «هنيفراع هيف نيلاغش
 بلط (دمحمإ ام ,ينيفياش شم ما ,ينملك الو يلصب دحاو الو
 اوب توسرفاو «بلط يللا وه اهرشتاه .يللا .تاجاخا
 دحاوو الوکاکوک نینتا بلط (دمح) نأل بارغتساب كحضو
 ةركف یلعو ,نیدعاق يللا سب وهو ينا كفياش نوسرخاو ياش
 نم اوتبرش اوتنا نکل يتعاتب الوکاکو کلا نم ةجاح شتبرشم انأ
 ىلع راوحلا ليجست نإ يليختت ةرداق شم هيل «مكتابورشم
 نکل وصل دوجو يقالتاه شم هيعمست يجيتاه امل كليابرم
 " دوجوم يللا وه سب كتوص يقالتاه

 :ةيدجب مل لاق

 " الاي ةصق عفنت يد (دماح) ای كغامد تيب برخی " -

 :ةيدجب لاقو ةماستبالا تفتخاو هل (دماح) رظن

 مداخ (يسيردإلا مساج) يما انآ .. (دماح) شم ان[ " =
 " اهفذاي الا هيف ینفوشت ةرم رخآ يد نوکتاهو ناجا نم كتخا

  一؟؟ هيإ الاو اهیف قوستاه تنا" " ۱

 :دمح لاقو ینمیلا هدي (دماح) عفر

  一؟ هد متاخلا سیال كبحاص (دماح) تفوش كرمع * ۱

 ب1 5



 "ند متاخلا تسبل ام كرمعو .يحاص (دماح) تنا مع اي" -

 " (یف) كتخاب صاخ هد متاخلا " -

 ةدضنلا یلع اهمامآ هعض و و هعبصا نم متاخلا (دماح) علخ

 :لاقو

 يقالتاه اهيتيرق ول مسالط هيلع ٰشوقنم ,نحورم مماخ او ٢ ےس

 یھت الو (ىمن) ای كعابص يف هیسبلت هد متاخلا ءاهيف يما

 كعابصب مسالطلا هيلع شوقنملا رجحلا ىلع يكعدت ینیعدتست

 ناکم يأ .يق .كنيبو ينيب لاصتالا ةلیسو اد .تارم رشع

 كدنع نوکاه تارم رشع مسالطلا ىلع يتكعد ولو هيف نوک اه

 قح هيذأه هتيقلو تيجو نعد يللا كريغ دح ولو كعمدخ يف

 ليجسعلا لفقاه .. ةطاسبب قولد دكأتن نكمم انحإ " -

 ىلع كيب لصتي (دمح) وأ نيات كتوص يقالناهو هعمسأو

 1 " .. ىقبي اناعم تناو تیدر ولو كل ومح

 :هدعقم يف ءارولا ىلإ هرهظب دوعی وهو (دماح) اهعطاق

 | ينمؤتب ةيادبلا نم يتنا ىقبي (یف) اي يدكأتت يتلواح ول " -
 مادق یتفشکنا ام كيأر هيإ اه .كسفن يضقانتاهو يد تاجاحلاب

 تافارخلاب ینمؤتب يک اوج نم كنإ یتفوش 1 يتقولد کسفن

 دا ~



 ةققح كنع دعبت ةقيرط ىلع يرودت ' يلواحتبو «تیرافعلاو
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 مدمحر۔ كحضف كحض مث -هترابع دعب دماح) مهل مسعبا
 :بلقملا تمهف امدعب تامسقلا ةمراص (ىش) تلظو

 1 :ىكتقدصم انآ سپ ۲ -

 一 一 ةقباسل ةرملا نم رثکآ كحض ( اًدماح) نكلو (یفر اهتلاق

 اد أل الاو حص يمالك يدکاتت يتلواح كن! ةيافك " -

 هیتبرش ؟ بلقلا يف كيآر هيإ سب «ينيقدصت نکم ناك كنإ هانعم

 ۱ " هدک شم

 * فرظتستب هدک تنا ةركف ىلع " -

 بعص ناک بلقلا نأل كمالک .نم قیاضتاه شم " -

 :لوقی وهو (دمحم) كحض

 "اا شکقدضم آنآ سب ٭

 :لؤقي وهو (دماح) ضهنف ءاًمستبم (دمحم) اهنا

 " قدصتاه يقولد -

 ےک اک ےہ



 رظنو یهقلا يف ةذفان برقآ دنع فقوو ةدضنملا نع دعتبا

 لخد ةظحللا سفن يف .. اهنم زفق مث یرسیلا هنيعب زمغو یھت

 دوسأ اًصيمقو زنی ا نم الاطنب يدتري یهقلا باب نم (دماح)
 كرح هحفاصو هيلع ةيحتلا یهقلا لدان یقلآ هلوخد درجعو

 (ىف)و لوهذب سلا ا (دمحم) ىلع تعقو یتح هينيع (دماح)
 يتلا ةذفانلا نيبو امستبم امهنم برعقي يذلا دماخ ترظن يتلا

 يف ليجستلا ةيصاخ تفقوأ ,ليلق ذنم رخآلا (دماح) اهنم زفق

 دق (دماح) امنيب «ليجستلا عام تداعأ مث لومحا اهفتاه

 :بدأب .لوقي وهو ةدضنملا نم برتقا

 مكشو لام سیو رب عبر ريخأتلا ىلع فسآ " -

 " ؟؟ هيل هدك رفصأ

 لأست يهو اقوص تعمسف ّيوصلا ليجستلا (ىف) تلغش
 توص كانه ءاهدعب ةيكيتاتسا ةرشوش تعم اهنكلو .لاوسلا

 نم هتبرقو رثكأ توصلا تعفر «ةرشوشلا فلخ نم يأ طیسب
 داح توضل تاكحض توص ةرشوشلا فلخ تعم ءامفذأ

 دمخ ترظنو هتعفرو ةدضنملا ىلع عوضولا متاخلا تکسمآ

 لوقی فقاولا (دماح) امنیب ةرظنلا سفن وه اغدابف لوهذب
- 

 :ةهشهذب

 " ۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱ هيإ-الاو تیرفع اوعفوش وعنا ةعامج اي هيإ " -

 تان عا ，



 ناطيشلا ريفص
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 ءادهأ

 يأب توصلا اذه !وتکسآ .نیذآ مصی يذلا توصلا اذه
 5-3 ریقصلا هتا ۴ يعم س هلآ نونجلل ندوقی هنإ لكش

 ناطيشلا ريفص
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 لوحت ةطقن ناك امبرو Br يف ماه موي مويلاو ؛(يمار) ىعدأ
 ذفني نجلا نم مداخ يدنع نوكيس مويلاف .يايح يف ةريبك
 قئاقد دعبو لاصتالا تادبو لومحا يفتاھب تکسماف «يرماوآ

 انیب رادو هب انمق ام يعم عجاری وهو (دمحم) يقيدص يل رظن
 : نالاک راوحلا

 " ؟هتقش يف هنم بولطم وه اع ماق ( ماشه ) له ( يمار ر "

 " دكأتأ یک لومحا هفتاه ىلع هثداحأ يك رظتنا " -

 : هل تلقو ( دمحم) ل ترظن ( ماشه ) عم يتثداحم نم

 نم يهتني نأ دعبو مامحلا نآلا لخديس هنأ لوقي ( ماشه ) "
 اثداحيو هشارف نإ بهذیو انقفتا امك ایراع ج رخیس مامحتس الا

 " تيقوتلا سفن يف أدبنل اًيفتاه

a 



 تاوطخلا نم دكأتنل ةريخأ ةرم باتکلا رضحأ نکلو ليمج "

 " ىرخأ ةرم

 تادبو ريغصلا باتکلاب تكسمأو ةفرغلا نكر ىلإ تّبهذ
 اهنم اءزج تينث يتلا ةحفصلا ىلإ تلصو ىتح هتاحفص بیلقتب
 : لاع توصب ةءاوقلا تأدب مث .. ىرخأ ةرم اهل عجرآ يك

 ذیفتب صاخشأ ةئالث موقي .. رمقلا سراح ريضحت باب "
 ادبيو هایلا ةرود ىلإ مشوآ لخدی ثيح بابلا اذه رماوآ
 نانثالا موقیو هشارف ىلإ بهذیو اًيراع جرخ مث ءام اب مامحتسالاب
 ناسمغیو اًحور نالتقي مث ءالاب ءولم ریبک ءاعو ريضحتب نارخآلا
 + ءاملا حطس ىلع يرشب مد ةفاضاب .دام وقیو ءام اب اهسأر

 ) و ( ... ) قحب كيلع مسقأ ) اهيلع نابتكيو ةقرو نارضحنو
 كل ٠ اننيب دهعلا أدباو بابلا حتفا ٠ اننیب بابلا حتفت نأ ( وجل
 الب انرماوأ ذيقنت قح كيلع انلو ةعاطلاو عمسلا قح انيلع
 هظقيأ ۰ ( قحب ليئاهفس ركاح ميئاهفس ركاح ٠ ةشقانم
 ( كمودق ةراشإ انطعأ كمودق ةراشإ انطعأ . هدقرمو هتابس نم
 ءالا ءاعو لخاد يف دامرلا عضوب ناموقيو ةقرولا ناقرحي مث <

 تقو يف تاملكلا كلت ةءارقب ةثالثلا ویو تالي ع

 قئاقد ثالث نع مهنيب ةءارقلا تقو ديزي هلأ ىلع دحاو

 ۰ يه تاملکلاو

 یتولا لكأت نم اي . دحأ كظقوي الو ربقلا يف مانت نم اي )
 ٠ دحأ كلتقی الو كلاملا نيب ریست نم اي . دحأ ثلفقوی. الو

 یت مز ےہ يس ا سب , دهعب كيلع مسقا
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 سا یحولا لیئاهافیس ميشهف لام لام اتابلط ذفنت نأ مكشألا نب
۱ 

 امهیدیآ ناعضيو ءوضلل ردصم يأ ءافإي ناصخشلا موقي مث
 ىلع امقردقم مدعو امهيديأ لیمتتب ارعشی ىتح ءالا ءاعو يف

 Cai وه ءوضلا ردصم ءافخای موقي هنإف ثلاثلا امأ ؛ ةكرحلا
 عمسیس حابصلا فو حابصلا ىتح ماتيو تاع عبس لعشیو

 قديو ریقصلا توص ىلإ بهذیف طئاحلا نم ددرتي ريفص ترص

 بهتيف رواج ا طئاخلا نم ريفص توص عمسيس مث اًرامسم هيف
 ءزج نم رخآ اًئوص عمسي مث ريفصلا ناكم يف ارامسم قديل
 يهست امدنعو رخآ اًرامسم قديل بهذيف ٴطئاخلا نم رخآ
 هينيع ضمغيو عيفر طیخب ريماسملا لیصوتب أدبي ريفصلا تاوصأ
 نأ ملعي اهعمسي امدنعو ةقرغلا باب ىلع تاقد عمسي نأ رظتنیو

 نآ هيلعو ناويح لکشب لكشت دقو ةفرغلا سفن يف هعم مداح ا
  ثدح امهم امهحتفي الو مداخلا اذه ثدحي وهو هينيع ضمغی
 نم ریفصلا قالطنا توص دعب مداح ا رضحي نايحألا ضعب ينو
 هذه يقو طويلا ليصوت ىلإ وأ ريماسملا قدل جاتحي الو طئاحلا

 ہرھظ يطعيو هينيع حتفي الأب نامألا دعاوق عبتي نأ هيلع ةلاح ا

 امهشارفل نابهذيف نارخآلا ناصخشلا امأ « هثدحي وهو مداخلل

 " لوألا صخشلا ىلع مداح ا اهصقي يلا تابلطلا ذيفنت راظتناب

 ناك يذلا ( دمحم ) ىلإ ترظنو ءرجلا كلذ ةءارق نم تیھتنا

 ءاعو ةيحان هعبصاي ريشي وهو لاق مث يل ديدش مامتهاب تصنی
 : ,قفرغ یف هعضأ يذلا ءاملا
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 < ءاملا يف اهسأر انسمغو ةجاجد انحبذو ءاعولا انرضحأ " -

 " انقفتا امك لعفنس مدلل ةبستلابو

 ... نيكسلاب كسم وهو يبناجب فقوو يتيحان ( دمحم ) مدقت

 همد رضحنل اًصخش لتقن نل عبطلابو اًيرشب امد بولطلا ناك

 .. نآلا هلعفن ام لعفن نأ نم ليبس نكي ملف .. انيلإ

 هدي مصعم ىلع نيكسلا نم اطيسب اءزج ( دمحم ) ررم دقل

 تددعأ دق انأ تنکو <« ءالا ءاعو قرختل ءامدلا تلاسف

 ( هثدحأ يذلا حرجلا دمضأ يك حورج قصالو موركوركيم

 ءاملا ىلع هرثنآ

 ( ماشه ) لاصتا راظتنال تقولا ناح نالاو

 .. تاملکلا ةءارقل زهاج هنأ لاصتالا ءاجو ةطيسب قئاقد

 بيرقتلاب دحاو تقو يف ةءارقلاب انأدبو
 اذال.. رطاوخلا ضعب يلقع يف تءاج تاملكلا أرقأ انأو

 ناءزقي نيصخش لعج اذا . ميسقتلا اذه اذاملو ةثالث ىلإ جاتخي

 صخش هلعفی نأ حکم ناک نیصخشلا لمع نأ مغرب كاملكلا

 كانه نأب تاحيملت ىلع تاملكلا يوتحت اذالو ؟؟؟ طقف دحاو

 ةعابلا دحأ نم باتکلا اذه ىرتشا دقل ء ؟؟؟ حتفتس تاباوب

 . ديهز غلبم لباقم ةماعلا نيدايملا دحأ يف ضرألا نوشرتفي نيذلا

 رس



 ةسخ يلاوح ذنم ایبسن ثيدح تقو يف عوبطم هسفن باتكلاو

 ةميدق رحس قرط نع ملكتي وهو ؛ ثيدح هنکلو اًماع نیرشعو
 كلت لك له .. ةيلصأ تاطوطخمو ةميدق یرخآ بتک نم ةلوقنم

 ؟؟؟ نآلا ىلإ دحأ اهرجي مل قرط كانه مأ ةبرجم قرطلا

 انقلغأ نأ دعب ءاملا يف انيديأ انعضو مث ةءارقلا نم انيهتنا انهو

 ... ةءاضالا

 كرح مل نحو ةعاس فصنلا براقي ام عضولا اذه ىلع انللظ

 وه له ملعت ال ليمدتب انرعش تح ءاعولا يف ةسومغملا انيديأ

 ةيقيقح ةذيوعتلا نأ مأ ةليوط ةرتف انيديأ مادختسا مدعل لیمتت

 ارق هنأ نم دكأتأ يك ماشهسب لاصتالاب انأ تمق و انيديأ انعفرف

 .. عومشلا لعشأو تاملکلا

 ... هنم بلط امك لعفو مان دق هنأ انردقف

 مايأ ذنم اورفاس دق يلهأ نأل يتفرغ يف نانثالا نحن انغو

 كلت ذيفنتو يتقش يف ( دمحم ) ةفاضتسا يلع لهسلا نم ناكف

 نوكي نجلا نم مداخ يعدتسن ىتح اًعيمج اهيلع انقفتا يتلا ةركفلا

 انترمإ تحت

 3 اخ +
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 لصتأل لومحلا يفتاه ىلإ انآ تهجوتو حابصلا يف انظقيتسا

 .. اذدج فتاطا ىلع دري مل هنکلو ( ماشه ) ب

 ىودج الب لاصتالا رركأ تللظ

 هنأب كلذ للعف هفتاه ىلع دري مل اًماشه نأب ( ادمح ر تربخأ

 ملف ةعاس دعب تلواح ينكلو « اًمئان لازام نوكي نأ نكمملا نم

 يف كشلاب تأدبف دوي ملف تلواح مث نيتعاس ترظتناف .. دري

 اذام فرعن ىك هلزمل بهذن نأ ىلع اًرصم تنكو .. عوضولا

 لوفي اجافنل هلزبم قل ءاههذو انسیالم انیدترا العفو ء ثدحي
 4 ۰۶ 66م م. ۰

 يذلا عراشلا يف جرمو جرهو ةطرشلل نيتبرعو فاعسإ ةبرع
 اندج و اننکلو هتقش ىلإ اندعص !!! هلزتم مامآو ماشه هب نطقی

 ماشه ءاقدصأ اننآ مه انلقف لوخدلا نم اناعنع نافقی نییطرش

 ... انل وخدب نذاتسیل مهدحآ لخدف .. ةقشلاب نطقی يذلا

 تازافقلا نودترب نيذلا لاج رلاب ةئیلم لخادلاب هقشلا تناک

 عومدلاو سلجت ( ماشہ ر ةدلاو تناك كئارألا دحأ ىلع كانهو

 ٠ اهنئدهي ءاسنلا نم ريثك اضوحو اهينيعب

 ہا



 نم ريثكلاب جعت تناك يلاو .( ماشه ) ةفرغ ىلإ انمدقت
 : لوقي وهو مهدحأ انفقوعسا يذلاو لاجرلا

 " ؟؟؟ ( ليعقلا ر ءاقدصأ متنأ يركسعلا يل لاق "

 نع انلأسي لجرلا ًادبو معن اتلقف اهعقوتن ال انل ةأجافم تناك

 اًلوقشم تنك يننكلو ليبقلا اذه نم ءايشأو هاندهاش ةرم رخآ

 اذام ىرأل لخادلا نم ةفرغلا ىلع ينيع تناك دقف رخآ ءيشب

 ط ویخا كلت طئاوخ ا نيب لصت طويخ كانه ناك دقل ... امي لح

 شارفلا ىلعو ... ههنك نيبت نکمی ال اًييرغ الکش مسرت تناك
 ( ماشه ) سأر نإ لوهلل اي .... نكلو اًددمت ( ماشه ) ناك
 شارفلا المت ءامدلاو اًماهَت هدسج نع ةلوصفم

E ¥ ¥ 

 لر يعوجر دعبو تاقيقححلا ءاهتنا دعب اغلا مویلا يف

 نع ءيش يأ تاقيقحتلا يق رکذن مل .. شارفلا ىلع تسلج
 تصارت يتلا ماهفتسالا تامالع نم مغرلاب ء اذه نجلا عوضوم

 اه طويخ لاصيإو ريماسمل هقد نمو راع وهو ( ماشه ) مون نم

 اهيلع تبتك دقو هشارف بناجب اهودجو يتلا ةقرولا كلت نمو ..
 !!!! .... ةموهفم ريغ ةبيرغ تارابع

 ول ىتحو تيرافعلا وأ رحسلا تالامتحا يف عبطلاب اوركفي م

 .. ةقيرطلا كلتب رضحملا قلغ نكع الف اه اوركف



 نم ناکم نم َنأي فيفخ ریفص توص تعم انهو

 ۱۱۱۱..يفرغ

 ةرم داع ریفصلا توص ؟؟؟ ماشه ةصق ريثأت هنأ مأ ليختأ اعر

 ناكم نم ددرتي ريفصلا توص !!!.. رخأ ناكم نم نكلو ىرخأ

 ثلاث

 هاجتاب نونجاک يرجأ انأو يشارف ىلع نم تضفتنا دقل

 ةأجفو ... طئاوح ا لخاد نم ريفصلا اهنم ددرتي يتلا نكامألا

 !!!!!!... بابلا ىلع تاقد توص تعم

 لوقي اًيروهج ائوص تعم يفلخ نمو
 كسأر لصفأس ترظن اذإو كفلخ رظنت الو كينيع ضمغأ "

 " ؟؟؟ ربقلا نم ينتيعدتسا نم تنأ له .. كدسج نع
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 ادج ميدق لرتعو ءةميخلا اربش يحب تالظلا عراوش ىدحإ يف
 ةبترم ريغ ةقيض باش ةفرغ دج «ياثلا قباطلاب قيض عراش يف
 ضعبر يلهألا يدانلا يبعالل ةريبك روص اهطئاوح ىلع تقلع
 لعتفم نزحب ريوصتلا ةسدع نع ادیعب رظنی وهو باشل روصلا
 .رصعلا ةضوم اھنأ ادقتعم ةعقافلا ناولألاب ةئیلم سبالم يدتريو

 ةشاشب رتویبموک كانه ناك خستم يبشخ بتکم ىلع

 مدع رهظت ةشاشلا نأل همدختسی مل هحتف نم نأ ودبیو ةضيرع

 لخد ةاجف «رتویبموکلل ةيلخادلا تافللا ىلإ مدختسلا لوخد

 نیا هفلخو ةيلخاد سبالم يدتري نیرشعلا يف باش ةفرغلا

 (ةفیت) یعدی ةيلخادلا سبالملا اذ «جورخ سبالم نودتري نیرخآ
 (ةبلط)و (يحبص) امه نيرخآلاو

 " مرجلا اوعلقا اوقبا سب وهو تنا داي لخدا " -

 ٹی 1 اپ



 نالخدي امر هيقيدص مادقأ ىلإ رظن مث ةرابتعلا هذه (ةفيت) لاق

 لاقف امهتيذحأ نايدتري امهدجوف ريغصلا شارفلا ىلع ناسلجیو

 : ةيبصعب

 ' ...: وبأ نعلي يخأ اي ,مزج اب اوتلخد هضرب " -

 :اضرتعم (يحبص) هعطاق

 " انيلع فيضن كسفن لمعتاه تنأ ةفياحلا نبا اي هيإ " -

  " 一يخأ اي ةحسام ةسل ةجاح ا .. (يحبص) اي هووووووي '

 " ةرهاطلا متشأ ام لدب یقب تكسا بط " -

 رتویبموکلا ةدضنم ىلع ةعوضوم ةميدق ةدنجأ (ةفيت) كسمأ

 رهو ههجو مامأ هدي (يحبص) عفرف (يحبص) ىلع اهاقلأو

 ضرألا ىلع قاروألا ضعب اهنم عقوف ةدنجألا تحعتفنا .تلحضب

 لمأتي هيتبكر ىلع (ةبلط) سلج «شارفلا ىلع ةدنجألا تعقوو
 ةعيفر شيشح ةعطق ترقتسا اهنيبو ضرألا ىلع ةرثعبملا قاروألا

 دق هدجوف (ةفيت) ىلإ رظنو اهطقتلا «ينبلار نوللا ىلإ افول نيم

 :حرفب هيلع یدانف هل هرهظ ىطعأ ٠ رتويبموكلا مامأ سلج

 ةرفب قروو ةعالو تاه ,ةيرقفلا نبا اب ةجنام انتنیل ۲ -

 " ةعرسب ةراجيسو

 جو «للملا سفنب .شيشحلا ةعطقل رظن مث للم هل (ةفيت) رظن
 كيطعي مئانلا هتوصو ةيخرملا هنوفجو ءامئاق مونلا .!! لیع (ةفيت)
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 هءاقدصأ نم يأ ىلع بعصلا نم كلذلو نمدم هنأب مئاد روعش

 شارفلا نم (يحبص) ۾ ماقف ههج و ىلع تالاعفنا يأ دهاشي نأ
 :الئاق هافق ىلع هبرضو

 كلكش الاو ,ةجاحلا تاهو الاي كديس مالك عمست اھ" -
 برشت زياع شم

 هيدي لبك (يحبص) نكل هبرضي نأ لواحو (ةفيت) هل رظن
 :ةيدجب لاقو ةبلطل رظنو حازمب

一شيشحلا ةراجيسو ةعقاسلا ةجاحللا ةزازا هنم بحسا  
 ةيرخسو عامتسا قوس هبنج بتكاو

 بما جارداب تبعي ذخأ و (يحبص) دی نم (ةفیت) صلخغ

 ةرفبلا ةظفاح نم جرخت ةرفبلا تاقزو شف دج و ىتح
 ةريغصلا

 اہ سا وو

 ۱ " وروبلرام
一ردقت ول تنا اهلمعت تنك .يجازع وه  

 ةراجيس اهنم ج رخاف رئاجسلا ةبلع دج و جاردالا دحأ ف

 ران ررمي ذخأ يذلا (یحبص) ىلإ ةحادقلاو ةرفبلا عم اهاطعأو
 نم ةقرو "رضحأ 9 تنال یتح شیشخا ةعطق یلع ةحادقلا

 ہہو و وع



 ةراجیسلا غبت اهیلع غرفأ ءاهحتفو ضرألا ىلع ةاقللا قاروألا

 امهطلخي لظو رانلا نم نال امدعب شيشخلا غبتلا ىلع كرف مث
 ةرفبلاب رئاجس ةئالث فلب ماقو ماسقأ ةئالث ىلإ امهمسق مث هيديب

 لکشب ةفوفلم نوترکلا نم. ةعطق ةراجيس لك رخآ يف عضوو
 ةاقلم ةنولم ةياعد ةقرو نم نوتركلا عطق ذخآ دقو .ییاوطسا

 .ةفرغلاب دعقم ىلع

 هتراجيس ذخأو ةراجيس .امهنم لك (ةفيت)و (يحبص) ىطعأ

 " ةدك .طلم انلصقرت (ةبلط) اي موقت ام " - "

 چ نوا ب۳

 ىلع سکس مليف انلغشتم .. بلكلا نبا اي هيإ كلوقب "-

 | " هد رٹویبموکلا

 رهر (ةفيت) لاقف شارفلا ىلع عجطضي وهز (ةبلط) اها
 :رتويبموكلا لخاد ثحبي

 :رتويبموكلا ىلع يللا سكسلا مالفأ لک تفوش تنا ام -

 1 " يدنع جيه ياج تنا مث

一نشكأ مليف انلغش (ةفيت) اي ال ال  " 

 يف مالفألا تافلم ىلع (ةفيت) لخدف (يحبص) اهناق
 رتویبم وکلا

 ۔ تہ ۵



 " ؟ ةديدح مالفأ كدنع تنا هد ملیفلا الاي هيإ.." .ن

 " زکرم انآ ام ينلاو ۲ -

 ىلع لیقت هد شیشح ا ام قح كدنع ,لطسدت تقح تنا" -

 " ردصلا

 :(ةبلط) لاقف (يحبص) افاق

一رياجس تالت ىلع هلك شیشح ا عابص تيفل انآ ام ال  

 " لیقت وه ةدك ناشلع

 :بضغب لوقی وهو (يحبص) ضمن

一اتو زواع تنا ..  " 

"一1 طوسبم تناو توقع مهلا  

 ناک ؛(يحبص) هيلع هلأس يذلا .مليفلا لغشي وهو (ةفيت) اهات

 :(يحبص) لاق مليفلا أدب امدنع «يكر تلا (6101110) مليف

一ىللا نيسفنلا اوريطت ام يبنلاو «ناعدج اي بعر مليف  

 ۲ مهاندخآ

 ىلع فاخی هنأكو هردص يف همتكو انخاس ًاسفن (ةقيت) بحس
 عبشتب يك تاعفد ىلع سفنلا قلط مث هدسج رداغی نآ ناخدلا
 :لیقث ناسلب لاق قنکم ةدم لوطأ هب هردص

 2 4:1: ے
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 عم ةجاح بسنآ وه هد بعرلا ملیف هللاو بط " -

  一تالایخ ةصقان يه "

 یب شکلعخیم هد شیلا اد یخ ای نیم تالایح " -
 " خشف زكرم كيلخيب اد ءاساسأ

 " ؟ هيل ماناب هبرشاب انآ لامآ " -

 ۱ :(يحبص) لاقف (ةفيت) اهاق

 ةجاح يف زکرت زياع ول امنا مانت زياع تنا ناشلع " -
 " هل برش ام شيشحلا) ينب اي .. زکرتاه

 ۱ ؟؟ شيشحلا ريغ نم تاجاح لیختاب ةدك ةدك انآ سب " -

 (ةبلط) لاقف هتراجيس نم رخآ ًاسفن بحسي وهو (ةفيت) اھلاق
 " ؟ اهليختتب يللا هيإ تاجاح " -

 ,تاوصأ عماب «ةقشلا يف كرحتتب تاجاح.يف نإ ليختب " -

 " شوهقلام هيلع صبأو كرحتيب دح فوشأ «ملكتتب سان

 :بضغب ًالئاق (ةفيت) هل رظنف (يحبص) كحض
 " ؟ ةكوكفملا نبا اي هيل كحضتب " -
 " انبرو فراع شم " -



 " ؟ هليخحب نيات هيإ .يلمك و (ةفيت) هنم كبيس " -

 :لاقو (ةفيت) نيع تعستاف ةفرغلا جراخ نم توص ءاج ةأجف
 " ةجاح اوتعم اوتنا " -

 “ا رعب ارب دح .. ھا ۲ -

 يتلاخ دنع نييتياب يیاوخاو يمآ رب دح شیفم سب اویآ " -

 " نینس رشع نم تیم ايوبأو

 :لاقو (يحبص) كحض
一برشی هتاه «كيلع نمطی ياجو يحص كوبآ نک شم  

 " یقب اناعم

 صخش هنأک ءةفرغلا باب نم برقلاب ةينا ةرم توصلا كرحت

 (ةفيت) ضف ,ضعبلا مهضعبل ةشهدب عيمجلا رظن .ثاثالا حیزی
 ةأجف قفرغلا باب حتفو هسفن كلامت هنکل و هسأرب راودب رعشف

 (ةبلط)و (يحبص) ضفتناف ةعرسب ةفرغلا لخادل دوسآ طق لخد

 :(ةفيت) خ رصو

 " هفیاش انأ يللا نییفیاش اوتنا :ميحر بر نم ًالوق مالس " -

 " ؟؟؟ طق اوبرتب اوتنا ... قأ ۲ -

 "ل"

 " هيإ الاو انلطستا انحا ,تاردخ راه اي" -

 ےک وم



 :عیفر توصب لاقو طقلا مهل رظن

 دلبلا يه ءانه تاردخم اوبرشتب نیدعاق ,مكعيب برخی " -
 " ةيوش نم تظاب

 :(ةفيت) لاق یتح .ناوثل ةفرغلا يف تمصلا یرس
 " ملکتا طقلا وه " -

 " ةدک ناپ " -

 " ؟؟ قفیتر اي نينم هد شیشح ا تبج تنا
 " هباج يللا وه (ةبلط) رکاف انأ ةجاح شتبج انأ " -

 ' (يحبص) ىلع اهتفدح تنا يللا ةدنجألا نم هنتبج انأ " - ۱
 عاتب شفرعنم هد انه يللا شيش ا ينعي «دوسا رام اي " -

N 

 نيم

一يوأ ةمهم ةجاح انيسن انحا  " 

 " مرا " -
= 

 ۲ " ملکتیب يللا طقلا " -

 :لاقو ةيناث ملكت .. فرقلا رعت ههجو یلعو مهل رظنی هودجوف ةیناث ةرم طقلل اورظن

 * هولمعتب يللا ليها ىلع مکلهال لوقأل انبرو 7
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 " انلهأ توا علط اد تفي اب نا *

 :(ةبلط) خرصف مامحلا نوفیس ت وص ةثالغلا عم ةأجف

 " هل كنم الاي يوجا ۲ -

 باش توص ءاجو .(يحبصرو (ةبلط)و (ةفيت) ىفتخا ةأجف
 :لوقي وهو یک ةفرغلا جراخ نم

 قاروألا لمأتي وهو اشهدنم فقوتف ةفرغلا باشلا لخد

 بعرلا مليفو شيشحلا رئاجس باقعأ اياقبو ضرألا ىلع ةرثعبملا
 .رتويبموكلا ةشاش ىلع

 " ةدوألا يف لصح يللا هيإ ,يوهللاي " -
 رئاجس ىدحإ ةيقب كسمأو ضرألا ىلع هيتبكرب لزن

 :لاقو شيشحلا

 " ؟؟ يعاتب شيشحلا برش يللا نيمو " -

 ناكملا لمأتي وهو ضفو باشلا هطقتلاف طقلا هنم برتقا

 . . :لوقی

 " ؟؟ هيإ الاو ةنوكسم ةقشلا " -

 :لاقو طقلا ىلإ رظن مث

 د ۲۱۸۵ ۷ ے



  一؟ هيإ تفوش یرت اي (شمشم) ای تناو "

 اللم بءاغتو الیوط ءاوم همف نم طقلا ج رخآ

 دی

 ےن ۳ و
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 دد رتیس اريخأ ایرکت لانأس اریخآ تاونسلا كلت لك دعب
 امدعب .(يودبلا دمحم رونآ) .. سانلا نم عمسم ىلع يما
 دريس دحأ يب رعشی مو ةيبدألا ةباتكلا يف ةديدع تاونس تیضق

 ةعبرأو ةيصصق تاعومج ثالث یل رشن «مويلا نم يرابع ل
 ةيسيلوبلاو قیوشتلاو ةيسنامورلا نیب مهاعوضوم رودت تاياور
 وین قانع تری لا مغرب ءطبب ریست يبتك تاعیبم
 انأ اهو ءةيدرسلا ءاطخألا ضعب الإ مهللا ماع لکشب دیج ةباتكلا

 طابحالاب رعشأ تنك .. فصنو ماع نم ةباتكلا نع تفقوت

 سحن ة نأ رعشي يلم بتاك روعش مهفت' نأ كنكعي نل ؛سایلاب
 انأو قوقلاب ,لؤافتلاب «لمألاب ساسحإ ىلإ جاتحت ةباتكلا .هد راطی

 .ایلاح ءال وه نم يأ كلتمأ ال

 جرخلاو لثملا ميدقلا يقيدصب رهش نم تتجوف نکل

 ةريصقلا يصصق یدح! لیوحتب موقی (كوربم فسوي) يحرسلا
 ىلع ضرعيس ,يحرسم ضرع ىلإ (مدلا ةيحرسم) ب ةامسلا

 تال | لعد



 نأ فرعأ محن | و له E حرسک ن حرسلا

 تعتمتسا نکل ةج رد را ةرومغم ديصقأ . ۔ وا ۲ اريثك

 لي اهضعب ءا ضورعلا ضعب تدهاش امدنع تاونس ذنم اريثك

 يف مهدجت امك ا بوهوم فصن الثمث دجت ام اليلقو ةيرقبعلل

 .ةيئرملا اماردلا ةيموجن ىلإ دوعصلل ةصرفلا الإ مهصقني ال ةلماكلا

 نأ نم مغولابف ءضفرلا يننكمي ال ... اهلیو ضفرأس له
 ذخأي نلو طقف ةصقلا ةركف نم اسبتقم نوكيس يحرسملا ضرعلا

 يل تداع ربا اذمب يتفرعم درجمب نأ الا ةصقلا راسم لماك

 عادبالل ديدج نم ةقاط كلتمأ يننأ ترعشو ىرخأ ةرم ةايحا

 طنبب ولو يما يحرسملا ضرعلا رتسوب ىلع بتكي نأ يفكي
 .ةيبدألا ةايحلا يف يمامأ لمألا مسرب ليفك اذهف ,ريغص

 م.دقعل دادعتساو تافورب نع ةرابع . ناك قباسلا رهشلا

 لوئسم وأ بابشلا ضورع نع لوئسملا نأ تعمس دقو «ضرعلا

 دعب ةركفلا ىلع قفاو دق ءاديدحت فرعأ ال بابشلا حراسم نع

 هل حاتا ىتح هدعاسو (كوربم فسوی) مامآ باوبألا تقلغأ نأ

 .ضرعلا ميدقت ةصرف

 مئاعلا حرسملا ىلإ تهجوت «ضرعلا :حاتتفا موي وه مویلا

 فيكو يحرسملا "ضرعلا لكش نع يلقع يف رودت تالایح او
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 ذنم ةقادصلا مكحب مهضعب فرعآ نيذلا_ نیلثملا مدقيس
 يربوك نم بيرقلا مئاعلا حرسلا مامآ تفقوت .ييصق _تاونس

 اذه عبطلابو «قئاقد سمح الا رشع ةیداحلا نآلا ةعاسلا قعماج ا

 بابل ترظن 人) ینفلا تیبلاز هددح يذلا ديحولا دعولا وه

 ىلع ةقلعلا تارتسوبلاو تاشيفألا ينتعلاطو مخضلا حرسلا

 تایحرسم ضعبل جراخلا نم حرسلا بابل هجاولا طئاحلا

 ءامدلاب هيلع بتک ءامخض ناك ثلاثلا رتسوبلا .بابشلا

 روهظ يأ نودب نيلثمملا ءامسأ تصارتو «(مدلا ةيحرسم)

 يقيدص مساب ينيع تمدطصا .مخضلا شيفألا ىلع مهموجول
 مخضآ طنبب شيفألا راسي ىلع بتک (كوربم فسوی) جرخلا
 لوقت طنبلا سفنب ةرابع تدجو هما تحت «نيلثمملا ةيقب نم ًاليلق

 .(يودبلا رونآ/بتاکلل مدلا ةيحرسم نع ةذوخأم)

 الب مستبا يذلا يهجو عم انمازتم ةحرفلا نم يلق صقارت

 مسال ہیک يذلا طخا مجح سفنب یم ا ةيژر دعب ةدارإ

 فض اي ءاضیا عوضولا كلذ يف (فسوي) ينمركأ دقل ؛جرخلا

 رتشسس له ۲ هنوطحالیم له ؟ يع سالا ارقیس فیک

 ؟ يحرسلا ضرعلا ةدهاشم دعب ةيصصقلا ةعومج ا

 له «قلغم هتدجوف رکاذتلا كابش ىلإ ترظنو تمسعبا

 بابشلا ضعب تدجو ؟ حاتفالا ةليل يف ناجم ضرعلا نوکیس
 مخضلا حرسلا باب نم اولخدیل يناجب نورم مهو نوثدحعی

 نع دودیزی ناپ بابشلا ضعب تدج وف اضیا نأ تلحدف

AA ۳ ے 



 ,ضعبلا كحضيو مهضعب ثدحتی ,نیقرفتم نوفقي ليلقب نيثالثلا
 ةصارتملا دضانم او ةقيدحلا اضیا انا تلمأت ناکلا ةيقبلا لمأتيو

 رتاجسلاو تابورشلا اهیلع تلواتتو ًاقباس اهیلع تسلج يتلا
 ناف فلتخم انأ مویلا نکل .اجرفتم تثج امدنع يئاقدصأ عم
 یرتیفاکلا یتح ًايلاخ ناك حرسلا ,يلصألا ضرعلا فلؤم
 مهدحأب مادطص الا 556 نيفقاولا طسو ترس ةقلغم ةريغصلا

 ةريبك ةميخب تئجوف ينكل ,ضرعلا مدقيس ةعاق يأ يف ليختأ انأو

 ,ضرعلل رتسوب اهيلع تقلعو ةقيدحلا بناوج ىدحإ يف ةبوصنم
 ۱ ةميخلا كلت ف ضرعلاب .نوموقیس له

 رهظع اهيف رهظأ نأ لواحأ قئاقدل ةمیح ا بناجب تفقوت
 ءینفرعیس نیدهاشلا نم دحاو الو نأب يتقث مغرب لمأتلا بتاکلا
 ؛يلثم ضرعلا نورظعني نيذلا بابشلا نيب ًابارطضا تدجو نكل

 توصب مهدحأ لاق ىتح نوشقانتی 9 ةميخلل نورظني اوناك

 .ٍ؛ :لاع

 هلاو ضرعلا لخدن ءوهأ ١١ ىلع تلخد :ةعاسلا بط " -

 تف راتس اوحازأو ةاتفو باش عجشت یقح ۳۳۹۹ كرحتی م

 . .ةميخلا تلخدو اضيأ انأ مهتعبتف ؛ةيقبلا مهعبتف ضرعلا

 نم حيباصم ةعضب نمءاقرزو ءاضيبو ءارمح ةءاضإلا
 ةمعدم ةميخلا طسو يف ةعفترم ةقطنم ةرابع حرسملا«ىلعألا
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 دعاقلا ىلع انسلج «ايرئاد ةيبشخ دعاقم اه طيحتو باشخألاب
 نوکت نأ دارأ ينفلا تیبلا نأ ودبي «حرسملا نیوکت نم نیشهدنم
 نونعبیس نیذلا نيلثمملا مهمل نکل ,ضرعلا اذهل ةطيسب ةفلكتلا
 .عضاوتلا حرسلا اذه ةبشخ كلت ىلع ةايخا

 تلاعت ةیلاخ دعاقملا ضعب تيقبو ض رغلا عيمجلا لحد
 ,نآلا ىتح هتصق اونلعي مل يتلا ضرعلا ةركف شقانت تاوصألا

 نوفرعيس  اوناک ةیصصقلا :يتعومجم اوكلتما ول ءايبغألا
 ءارش ىلع نوتفاهتيس ضرعلا حج اذاف اربص نکل ؛ثادحألا
 :لوقي وهو ةعاقلا جراخ نم ای ميخر توص انعم «يتک

 " نآلا ضرعلا أدبي " -

 رظنن نحنو نيلثملا لوخد راظتنا يف ايجيردت انتاوصأ تضفخنا

 ءزج نع ةرابع وه يذلا ديحولا ةميخلا لوخد باب ةيحان زفحتب
 نأ لبقو ةريثك ناوث ترم «ةميخلا شامق عون سفن نم ةراتس

 بابلا نم حرسملا ةبشخ ىلإ نیلثملا لخد ةقيقدلا لمتكت
 مهسبالم «نيلثمملا ةئيه نم لاجرلا رهبناو تايتفلا تقهشف

 اهضعب يطغي ةرئاث مهروعشو ةقطنم نم رثكأ يف ةقورحمو ةلهلهم
 جايكاملا نأ اوفشتكا امدنع ةيناث ةرم تايتفلا تقهش «رابغلا

 قورحب طلتخت ءامدلا ةمداص ةجردل اعزفم نيلثمملا هعضی يذلا

 ريغ ىرسيلا هدي فک ناك مهدحأ هجولاو دسجلا يف 9
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 ,رسج تحت ينشنت هيمدق ىدحإو ريسي ناك مهدحأو .دوجوم
 .ةفيخم ةقيرطب ترسک هتبکر ناک

 ماق يذلا يرقبعلا رييك املا اذه ىلع (كوربم فسوي) رثع نيأ
 وهو مهدحأ نم طقاسعت ءامدلا ء! مهل يفارخلا جايكاملا اذه لمعب

 مغرب تايتفلاو لاجرلا نيعأ نم زفقي فوخلا ىرأ داكأ ںیسی
 هذه جرخلا اهسر يتلا ةيرقبعلا ةحوللا هذه ام ,هراكنإ ةلواحم

 .اهبحأ ينكل يتصقب ةدوجوم ريغ ليصافتلا
 يهدحأ انل رظني نأ نودب حرسملا ةبشخ ىلإ نولثمملا دعص

 وهو مهدحأ لاق لذت نودهاجي مهأكو اعیطب ا ناك

 ناك هرضحم مزال ناك ءانتقرفل ضرع لوأ هد ضرعلا ” ےس

 سا مزد
 ةیقب نع ةذاش افأك تءاجو ىنعم يأ لمحت ال ةبيرغ ةرابعلا

 اتاوصأ اوردصي اوذخأو ضرألا ىلع نيلثمم ةسخ سلج ,نیلثمل ۱

 تقولا عم تلاعت ةئداه ةميخر تاوصأ ..مهرجانح نم ةفلتخم

 نم يديب قفصأ داکآ .ضرعلل ةيقيسولا ةیفل ا يه تعنصو
 ةنیز ا یقیسولا تاوصأ تلاعت ,جرخلا هعنصی يذلا وج ا كلذ

 عا ۹ اے



 لثملا عطقف ,ةميخلا جراخ نم ءومت ططق تاوصأ انعم ةأجف

 تلخد ةأجفو «ىلاعتي ءاولاو ةميخلا بابل نحن انرظنو همالك
 عیمج ا ضهنف اننیب ترشتناو ةميخلا باب نم ۃریثک ءادوس ططق
 :نيلثمملا دحأ خرص انه قاجافلا نم تايتفلا تحخرصو انکبتراو

 " لمكي مزال ضرعلا .مکناکم اودعقا " -

 ةأجف ,هترابع لوقي وهو همف نم طقست ءامد اندجوف هل انرظن

 :لوقي لجر توص ةميخلا جراخ نم ءاج
 ,ةميخلا لخد نيم ؟يد ةميخلا هوج يللا تاوصألا هيإ " -

 " هللاب الإ ةوق الو لوح ال ,ىغلتا ضرعلا انلق
 حولي وهو لخدو ةميخلا ةراتس ةقباسلا ةرابعلا بحاص حازأ

 :انل هدي يف اهكسمي ةينثم ةديرجب

 " ...نم ىغلتا ضرعلا هيل انه نيدعاق مكتارضح " -

 ؛لوهذب حرسلا ةبشخ ىلع نيلثملل رظنب وهو هتاملك عظق
 وهو مهنيب هرظنب لقتني لظ ءايدارا ال ختفی همفو عستت هانيعو
 نيلثملل رظن مث اه رظنو اهلمحي يتلا ةديرجلا عفر لالا هذه ىلع

 انيرج هيلع يشغا مث .. نآلا ىلإ نيدهاشملل اورظني مل نيذلا

 لواحي ضعبلاو ضرألا ىلع هطوقس دعب هدسج عضو لدن اعیج

 نم رطع ةجاجز تجرخأو تايتفلا ىدحإ تعوطتو هظق وی نأ

 ے , ۹۷۹۷



 " دوسأ را اي" -

 لسی وهو اههاق .لجرلا ظاقيإ لواحن نحنو اندحأ اهاق
 ناونع رار هج سیا برتقا ,نیعم ربح .یلع ةينثملا ةديرجلاب
 نسا مهعرصم اصخش رشع ینٹا یقل)) اضیا انآ هتأرقو ربخلا

 تناك ةيليثمت ةقرف يف مشآ نیبتو ,يرئادلا قیرطلا ىلع اليل

 ((مدلا ةيحرسم ناونعب مویلا اف يحرسم ضرع ميدقتل دعتست
 تاخرص تايتفلا تخرصو ةديرجلا نیدهاشلا يديأ تلقادت

 مدقعل اوداع نيلثمملا نأ بیرغلا ؛فوخب نيلثملل رظنن نحو ةليوط
 باب ةيحان مهدحآ یرج ,نيدوجوم ريغ اننأکو ةيعيبطب مهضرع
 ةراتس عفدو بابلا نم برتقآ نم لوأ ,ایزیوغ هانعبتاف ةمیح ا
 سفنب اومدطصا ةيقبلا .طئامبم هدي تمدطصا جرخیل ةمیخ ا

 بابشلا دحأ حاز «رثکآ تايعفلا تاخرص تداز طئاخا
 رثكأ مهداسجاب نیجرفتلا طغض دوسآ طئاح اندجوف ةراتسلا
 نيلثمملا خ خارص توص انعم ةأجف «ح زح تی ملف طئاخا ىلع

 ,نیصخاش ىلعألل نورظني اهو نوخرصي مهاندجوف مه انرظنف
 مقاوصُأ نكلو مهداسجأ ىرن ملف مهيشغ مغوح نم نأ بابض
 تفتخاو توصلا لظو بابضلا حازنا نأ ىلإ خرصت تلظ.
 ۱ / !.. امامت داسجألا

 ةبون ىرخأ ةاتف تباتنا امنیب امهیلع ًایشغم ناتاتف تطقس

 (كوربم فسوبرو دعتبی رادجلا اندجو اذه لک طسو فو عرص

۷۹۰. 



 دعص (مستبيز ءادوس ةلح يدتري ةميخلا باب نم انطسو لحخدب

 ا رطب رهو لاكي حرسلا ةبشخ يع

 ةيحرسم . یی نت نوال قالا ل عی ئے

 لودو ,ضرعلا جرخم (كوربم فسوي) انأ .يسفنب مكفرعأ .مدلا
 1 1 لغ ۱

 جرخو حرسلا ةبشخ يف عبرم لکش يف فیوجت حتفنا ةاجف
 ةقيرطب نوکر حتيو نیمستبم ةبشخا ىلع اودعصیل نیلثمم ا هنم
 نآ لواحي اساس لازام انرٹکاو ةمدصلا نم دعب قفن 上 قیعیبط

 ةديرجلا لمحي ناك يذلا لجرلا ةاجف ضف .تدح ام لبقتی

 :(فسوی) لاق امنيب ءامستبم حرسلا ةبشخ ىلع دعصو

 انحا ةدراهنلا ءدهاشملا يف رثؤم نوكي مزال حرسلا " -

 ,ينفلا ضرعلاو دهاشملا نيب زجاج ا انرسک اننأل :يدحعلا انک

 ةيقب لمکن ام لبق «هاعم شياعتمو ضرعلاب عنتقم دهاشلا حبصآ

 7 عدخا ممصم (غاغ یفطصم) ےن مکفرعآ بحأ ضرعلا

 تقولا سفن يف لخدو حرسملا ةبشخ نم بابضلا دعاصت

 :لوقي (فسوي) امنیب حرسملا ىلع دعص نیئالثلا يف باش

 صفقلا حتفو صفق هوج دوسأ طق ۵٥ عمج يللا وه

 ناخدلا ةزهجآ عيزوت بحاص وهو ؛حرسلا هوج ططقلا تلخدف

 ول علطت ناشلع ةزهجألا يف لدعو ,شنابتام ناشلع ةبشخ ا ىلع
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 اوناک لامعلا يللا لقنتملا طئاحلا بحاص وهو .بابضلا هبش

 .ضرعلا ةميخ باب هيب اودسيب

 نم انأ تنكو .نیرخآلا مهعبتو قيفصتلا يف ضعبلا أدب

 فلخ نيلثمملا ةاجف فطصا «ةيرقبعلا هذمل ةرارحب نيقفصملا

 (فسوي) مدقت ثيح ,ثدحیس ام ىلع نيبردم مفأكو (فسوی)

 :لاقو مامالل ةوطخ

 ةيصصق ةعومجم يف ةصق نم ةيحرسملا تلوح يللا انآ ٭ -

 يقيدصل دوعت ةيلصألا ةصقلا نکل «هنيفياش اوتنا يللا ضرعلل

 .. * يودبلا رونآ :بتاکل
 لوقی (فسوب) امنیب ,حرفلا نم زفقأ تدكف قیفصتلا داع

 يللا «(يودبلا رونأ) بتاكلا حور ىلإ ةيحرسملا يدهن " -

 " يتقولد اناعم ىقبي يسفن ناك «صنو ةنس نم هللا هافوت

 وهو فقوت هنكلو روهمجلل (فس ون) ینحناو .قیفصتلا داع

 وهو لوهذلل ههجو حمالم تريغت «قفصأ انأو یتیحان رظني

 طسو ترسف انأ امأ ءايخيردت عستت هينيعو ينلمأتي لازام

 ىلإ ترظنو فقوت قح < عبطلاب بنوحملی مل نیذلا نیدهاشلا

 .تمستباو قريخأ ةرم (فسوی)

 جواس. رب ی شوم زا

 تل و



  一ط (ىتوملا ةنيدم) قاحسإ نب ةطوطخم  - ۱ط٢

  5(دترملا) قاحسإ نب ةطوطخم

 一 یش 2 دژ ےس

 عبطلا تحت

 (رخاس بعر) يواکتسلا يلغرف تایاکح
一(دئاعلا) قاحسإ نب ةطوطخم  

 ةديرعتلا -

一كالل  

 ۔ 3
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 فاوصلا نمحرلا دیعفالغلا
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 ناحلل ريضحت قرط نايلم كديإ طخب قرو ينلصو ةرابما
 كدياب يد قرطلا تبتك املاط ينعي .همادختسا وأ
 يف يللا مالكلا تبرج انأ امنا ,اهیب نمؤم تنا دیکاف

 ةجاح شلصحمو يملع لکشب عرابما ةقرولا"
 "؟ مالک يهنأ"

 " تنا يللا لك تلمع ,ناجلا نم يصخش مداخ ريضحت
 ,نیتجاح انعم هدو ,جاح شلصحمو ةقرولا يف هتبتخ
 لوقتبو هيب نمؤم املاط كناو عادخ هلك هد ممالکلا نا
 غیبت كبتک ناشلع بدختب یقبت ةيقيقح هنم ءازجآ نا"
 نکلو اجرح هتقيقشل رظني وهو (دمحم) نيع تعستا

 امسئبم اهل لافو ادهیل دمحمل هديب راشآ (دماح)»
 " ناجلا نم يکیل مداخ ریضحت نآ (یهن) اب كلاق نیمو

 هجن شنوکیم هيل ,لشف

 تو


