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 عيزوتلاو رشندلل بكا راد
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 ءامسأ..راوشملا ةقيفر ىيلإ

 يتسردمب ةفاحصلا ةسردم يدمحم ىولس هذاتسأ لإ

 صاح ركش

 يزيزعلا هط سدنهملل

 انيدو ماشه ورمعو دجام هللا دبع. .ةسدنهلا ةيلك ءالمزل

 رصن دمحأو يماس نمحرلادبعو فطاع

 ويكيمو دلاخ هللادبعو ءامسأو ىهن لمعلا ءالمزل

 انتيب تحت ىللا شيعلا عاتب سيمخ معل

 يندعسلا دومحمو رهاط رمع يتذتاسال

 0 26فْ؟ل فهئتئ١[ةظؤظثة ا 0مل
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 لكم



 يب

 ةمدقم

 الو هيف انحإ يللا ىلع نيبضار شم اياد انحا ناشلع هيل نيفراع
 يمرتب لوط ىلع .. ةشحو هجاحب نيضار الو ةولح هجاحب نيضار
 !! , .انريغ هينات سان ىلع انتاطلغ

 ..لوألا انسفن هجاون يجيتام بط

 ول .. ريغتت هتسايس مالعإلا ول..ريغتي عراشلا لكش ول الثم ينعي

 تابجاولاو ..دعاتت قوقحلاو ..ىعارتت رعاشملاو ..دفست دوعولا

 مزال لاقو سيخ همسا بعشلا نم دحاو غامد يف تقط ةركفلا
 !!ملاعلاو .بعشلاو , ةموكحلا ىلع ةروث لمعن

 : لاقو جمانرب يف علط العفو ريغتنام لبق ريغن مزال

 هبنذ زياع شم يللاو هيب ًالهأ يلمضنب زياع يللاو ةروث لمعه انأ

 .. تاءاقل هاعم تسلمع هيملاعلا تالاكولاو تبتك ديارجلا

 سانو دجب اهلمعي نسحل انلاب دخان مزال تلاق سان ..ءارألا تفلتداو
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 ةجردل سيهيب هد لاقو هيلع قيرقا يرصملا مالعإلا اصوصخ و هينات

 حابص ادعب موي لك عاذتيب " سيف سييق " هما جمانرب اولمع مهإ
 مضني دح يأ اودّدهيو هيلع اوقيرتيو سيم هيف اوبّدكي رصم اي ريخلا
 .!!! هيل

 تاونقلا ىدحإ هتلمع ئويزفلت ءاقل تقل ةاجف هموكحلا نكل

 ول هيإ لمعت يوان تنإ " هولأسيب هيف اوناكو سيف“ مع عم ةيئاضفلا

 . ”؟؟سيئر تيقب

 :لاقو سي مع درف

 لوأ سينر ىقبأ اه لوأ انأ كلقيه هد لاؤسلا هيلاست دح يأ

 اه يدالو يّلخأو .. لوط ىلع دلبلا بمناح نإ يه اهلمعاح ةجاح
 يواوز اي ينمّرسح أدبمب دلبلا مكحأو .. اياعم دلبلا نع نيلوؤسملا
 .. موهت سق“ نوجس هلحتفاه .. بعشلا ىسناح شم انأ اعبطو
 يملاعلا ماظنلا نيفراع اوتنإ ناشلع .. ةيكيرمأ ةعانص قئاشم بيجاو

 ةضراعملا يقاله هد ديدجلا ماظنلا يف شتيشم ام ول ناشلع .. ديدجلا
 كس اؤم ال .. راسم نع اول وقيب تدجو نإاعبط
 حج رمتي ناشلع بعشلل ةريتك حيجارم لمعه هيفرتلا باب نم اعبطو
 ... ندم ) يمتاب ةجاح لك يمسأو.. هزياع يللا تقولا فو .. هتحارب
 قبح ... هجاح لك ... تالجمو ديارج ... نويزفيلت ... ةعاذإ

 ( !!يمساسب اومسيه يرابجإ تاسسبلاو دالوألا ديلاوملا
 يراوحلاو عراوشلاو نيدايملا لك يفو ماجحألا لكب ليئات لمعح
 مجحلابو ايل ةروص وأ لاثمت ريغ نم نكر ىلخه شم ... ةقزألاو
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 مهإ ساسأ ىلع سانلا عم لماعته هيروهمج سيئر تيقب اذإ انأ امأ

 صاخشألا لك دعبتسهو مهتحلصم ىلع روده يد هقيرطلابو يدالو
 .ىكرصع ةرجعم نإ نيفياش يللا

 تاعانصلا عّلده شم ىنعي ةيوش هوسقب داصتقالا عم لماعتهو

 ىسقبت كاشلع ةسفانم هيف ىقبي مزال ينعي دسفت ام ةياغل ةينطولا

 ىقبيو صاخلا ميلعتلل لاجم حتفهو. دلبلا مدخت يللا ةيوقلا ةعادصلا

 .يناجا ميلعتلا روطأ يداملا دئاعلابو ةلودلا ةرادإ تحت
 !! شوب يذاتسأ عم عامتجإ يدنع ناشع .... هدك هيافك

 هقدصيه شّحمو لبهأ لجار هد تلاق هضرب نكل تقلق هموكحلا
 اهيب ماق ةريبك ةروث ىلع يحص هلك ماعلا ةأجف نكل ..هلعمسيه الو

 !!!رياربق ”ؤ هوي سيخ مع

 هيف .. تريغتا دلبلا يف ريتك تاجاح هيف ًالعفو تحجن هروغلاو
 نم ةلاح يهأ تالحلا لك يف نكل نسحألل يللا هيفو شحوألل يملا
 يف ىتح عامتجالاو نفلاو ةسايسلا يف دلبلا يف تلصح اهانيقل رّيغتلا
 كسمب سيم مع شيضرم كلذ عمو تربغتا ةجاح لك علسلا راعسأ

 يدع لصأ شلعم " لاقو ةروثلا بحاص وه هنإ نم مغرلاب مكحلا
 يللا تلمع اناو هلهبتنأ مزالو _ للخم ناجعبب عيبيب _ شيع لكأ لحم

 نسكل يه ام يز هيموكحلا زكارملاو يه ام يز ةموكحلا تلف ١

 .. رتكأ تريغو ريتك سان تقّوف ةروثلا





 فحصلا نيوانع

 ةروقلا دعب





 : ميلعتلاو ةيبرتلا هراؤوب لوئسم

 سوردلاب ىمسي ام ءاغلإ مت رياربف ١” موي لولح ةبسانمب -

 طبضي نم لكل مادعإلا ىلإ لصت دق ةبوقع تضرفو ةيصوصخلا

 ايناقبن

 ةيلخادلاو يعامتحالا نماضتلاو ميلعتلا تارازو ترّرق -

 يف ملعتلل درفلا بهذي ثيح.. مهنيب اميف قيسنتلا يرلاو
 ذحشيف جرختي مث .. يلاعلا ميلعتلاو ميلعتلاو ةيبرتلا تارازو

 ةلاطيلا هجاوي امدنعو ..ىعامتجالا نماضتلا ةرازو ىلإ بهذيف

 هطيبظن متي امدنعو.. ةيلحادلا ةرازو هفقلتتف يباهرإ ىلإ لوحتي

 يرلا ةرازو دنع رحبلا نم برشي ناشع جرخي ةلودلا نمأ هونج
 9ع داع دع

 هتراسحم مغر يلهألا يدانلا نأ فورعملا نمو ..ماعلا يرودلا

 هيسقانم برسقأ نع ةطقن 41/ قرافب يرودلا ردصتي لازام

 !! ضيبأ سبليب يدان وه .. همسإ ركاف شم ةمععملا ىدان وهو

 دع داع د



 بتنا رهاظم تنودبو كلذب مهتبلاطم تودي فعضلا لإ

 . .تاماصتعاو

 بابشلل يعامتحالا قودنصلا نم ضورقلا باب حتف -

 نودب رالود نويلم ٠١ ىلإ لصي باش يأل ضرق يأ ريفوتو
 !! حميرملا طيسقتلاب ةنس ٠١١ ىلع دّدستو دئاوف

 ةإع دع دإغ

 مدقتي فوس هنأب (تيييييبيت) ريزولا ديسلا حرص -
 دجحي مل هنأل كلذو ةيروهمجلا سيئر ةدايسل دغ دعب هتلاقتساب
 !!! يرصملا بعشلل همّدقي ديدح

 3 دا د

 ورتم ءارزولا سيئر (تييييت) روتك دلا مويلا حتتفي -
 نويلم م١ هفلكتب مولسلاو ةيردنكسإلا نيب لصاولا قافنألا
 !! ةرسمو حلاصمو تاوالع نودب طقف هينج

 تعد

 ةييدم ٠١٠ ءانب مت دق هنأب ريمعتلاو ناكسإلا ريزو نلعأ
 طيسقتلابو مدقم نودبو ةيزمر راعسأي بابشلل ةديدحج ةينكس

 . ةنس 5٠ ىلع

 *ج دع الع



 ةيلورتبلا تاجتنملا راعسأ ضيفختب ةموكحلا تماق -

 هبسنب رئاجسلا راعسأ ةدايزب تماق يداملا قرافلا ضيوعتلو

 0 # دف

 انينايتابنل

 ٍبعشلا هلعج امث رورملا دعاوقب يرصملا بعشلا مرتلا -

 !!ّل اعلا يوتسم يلع يلاثملا

 انت

 عيبلل حمق نط فلا ٠١ ١١٠ سمأ ةعارزلا ةراّزرو تحرط -

 ةعارزلا ةرازوب لوئسم ردصم حرصو ,تاحايتحالا نع ةضئاف

 !! ةنوركم

 تيب

 قالطإ اهمزع نع ةيرصملا ةيئاضفلا ورياك ةلاكو تحرص -

 ءاضف داور ”اهنتم يلع ”7”نسحمن" اهعسا ةيئاضف ةنيفس

 لاسرإ عقوتمل نمو يروس راو يسنوت رخآو نييرصم

 .وتولب بك وك ىلإ ةنيفسلا
 د

 دعي مل يقيقحلا ءانغغلا نأ ركاش ياه عانتقا دعب -

 نم ب رطم هنألو . .كيالحج عيروتب ىرخخأ ث ره بنعلا ةينغأ ينغي
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 ةسعبرأ وبأ ةبوصلا عاتب نم بدع نيغي نأ رّرق .. ةقلامعلا ليج

 ىلع ةيزاغ هايم رابآ فاشتكإ مت ركش رفك ةنيدم ف -
 هبتاجب عنصم ءاشنإو ضرألا حطس ىوتسم نم رته " قمع

 .. اركش يسبيب مسا هيلع قلطأو
 عداد

 هتداعسس نع برعأو رصم يف " دنوب سميج " مليف ةلوطبل

 ريوصت يف ءدبلا ررقملا نمو كرتشم يكيرمأ يرصم مليف لمعل

 .. مداقلا رهشلا ةيادب يف مليفلا
 عة

 نفلا حالصإ ديرت اهأب "يبهو ءافيه" ةنانفلا تحرص -
 ىوتسمع قسيلت ةديدج تاينغأ مدقتب ةردابملا ًادبتسو يبرعلا
 عربتلاب ةزيجو ةرتف ذنم ةنانفلا تماق دقو اذه يبرعلا عمتجما
 !!ع راوشلا لافطأل اًَهورث ّك 5-4

 لع داع دي

 6١ه ىبقبتت كلذبو مويلا ةصاح تاعماج 7" قالغإ مت -

 دعب مداقلا رهشلا لالح اهقالغإ ررقملا نمو طقف ةصاخ ةعماج

 8م1١



 امأ تثيح هصاخلا تاعماجلا قلغب يلاعلا ميلعتلا ريزو رارق

 .يرصملا ميلعتلل تءاسأ

 انيق

 عيمج يف ظوحلم لكشب راعسألا ضافخنإ ةرهاظ راشتنإ -
 .. ةيروهمدلا ءاخنأ

 ع دع

 ليلقت مت فصنو رهش نم لقأ ف يلاوتلا ىلع ةيناثلا ةرملل -

 هيمأ وحن جمارب بيترتو لامعلا بتاور ةدايز مت امك فصنلل

 .يرصملا لماعلا

 + داع دنع

 ظ : عاجاع ربك

 .. ةليوط ةدمل هءافتحا دعب يداعملا حافس يلع ضبقلا مت

 (تانب اي اوحرفا ..تابب اي اوحرفا)و

 مهريمص نأ ارظن يسك تلا يمئاس ةرحجأ ضافخا -

 ! ! ىحص

 دود



 هستياور نع لبون ةزئاح (تييبت) روتكدلا سمأ لان -
 لبون ةزئاج يلع نيلصاحلا نييرصملا ددع حبصي كلذبو هريحألا

 اييلاقيبل

 :اكيرمأل
 انتيقيلا

 سيئر هتفصب ايحروحج ىلإ ةيروهمجلا سيئر ديسلا رفاس -
 ةلود نع يوونلا حالسلا عزن ةلكشم لحل ماعلا يف ةلود ربكأ

 زرل مو ءامصعلا هتيطخخ ءاقلاب هتدايس ماق دقو ناتمسح زاك

 !! ةمزاحلا هتارارقو ةيتاذلا هتادوهجمم ةلودلا نم يوونلا حالسلا

 9 عد

 ةلوطبلاب يديع سروبلا يرصملا يدانلا سمأ راف

 ةجيتنب ناجديبأ كيسآ قيرف ىلع هزوف دعب ةيلارديفنوكلا

 هدلاو تاهيجوتو نيبعاللا تادوهجم ىلإ دوعي زاخحنإلا اذه

 يث ةيبهذلا ةيلادبملا (تيت) ةيرصملا ةئاّدعلا تادصح -
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 دح دح شيفمو زنوري الو ةضف شيفمو ةيبهذ ةيلاديم "١ ه

 . ةيبهذلا تايلاديملا لك ىلع املوصحلا ارظن ىرحأ

 اققن

 هلك اشم ةدايز دعب "باج مره" يرصملا عراصملا لازتعإ -

 .. ةعراصملا داحتإل نفلا زاهملا عم

 الع دلع داع

 هتزوحبو "عبضلا دومحم" تاردخملا رجات ىلع ضبقلا -

 ةديح ولا ةلودلا يه رصم حبصت كلذبو شيشح ةبروت .#١

 !!ايبمولوك دعب تارّدحملا نم ةيلاخلا ملاعلا ىوتسم ىلع

 + اع

 .نيطسلفو ليئارسإ نيب مالسلا ةدهاعم دوتب ذيفنت -

 . ريخلأ ليصافت

 مث دقف نيطسلفو ليئارسإ نيب مالسلا ةدهاعم دونبل اذيفنت

 ” نع ديزت ال ةحاسم يف طقف بيبأ لت ةقطنم يف نيليئارسإلا

 دمحخ دومحم يليئارسإلا ءارزولا سيئر دعو دقو عبرم رثم وليك

 باحسنالا متي فوس طقف رهشأ " نوضغ يف هنأ كاراب

 ؟ ١



 ةبابمإ راو امي ماق ىلا ةروثلا دعب ةبابمإ ةلود لالقتسا -

 »عد

 .. ةيكيرمالا ةدحتملا تايالولا نم برعلا ءارفسلا يحبس -

 لودلا عيمج تماق برعلل بسحت ةقباس يف: ربخلأ ليصافت

 نم اهئارفس بحس (ةيبيللا ةيروهمجلا) مهيف اب. ةيبرعلا
 يكيرمأ نطاوم ةناهإ بقع كلذو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

 تددهو كرويوين عراوش دحأ يف برعلا نيئطاوملا دحأ بسب

 ف ةدحتملا تايالولا ىلع تابوقع ضرفب ةيبرعلا لودلا ةعماج

 .اهراركت وأ ةعقاولا نع اهراذتعإ مدع لاح

 شن

 .اهتامزأ عيمج لح دعب رصم نع ءيراوطلا نوناق عفر -
 * د

 تاوتس 1" هدمل انام ةيرعلا باب حتفت ازيرام وتروب ةكارش -

 كلذو (شّوح دحام هللا اش ناو ) يرصملا بعشلا لكل

 ..عجتنملاب ع اتمتسالل
 د“ ةإع داع

 تالافتحا ميِلظنت :رشاعلا ةيطارقوميللا ديع ةبسانمب -

 ..عراوشلا يف مويلا اذه لافتحالل ةيملس تارهاظمو
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 عدت نأ ةموكحلا تررق دقف تالافتحالا شماه يلعو -

 ..مويلا اذه هسفنب هسفن مكحي بعشلا

 فق

 مل ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا ىلع انراصتنإ :عواريإ ىسيفر

 ىنقلت فوس ناريإ سم بوس ةلود يأو بعصلا رمألاب نكي

 . .ريصملا سفن
 يع دع دج

 اريلا رنوك :هريحألا ناريإ سيئر تاحيرصت ىلع اًدر -
 درت فوس اهأب حّرصت ةدحتملا تايالولا ةسيئر .. مسيار

 موسكيلت موكساروأ عم تدقاعت دق انأ نلعتو ناريإل ةعفصلا

 ..ديدح نم ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا رامعإ ةداعإل

 د ةع دع

 مت دقف بامنإلا نم دحلل هيرصم هفقو هلمح حاحن دعب -

 ىقب بعشلا نأب بامنالا لجأ نم "ةيرصم ةدعق" ةلمح قالطنا

 ..يلودلا عمتجملا يف ةيفه انيقبو تحف ليلق

 د

 مت دقف (تيييببيت) ديسلا ناسل ىلع ةموكحلل حيرصت يف -

 يلا ثراوكلا نم دحلل يي ريص مهدأو , انام ربوسب ةناعتسالا
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 ىروشلا سلجم قارتحاو ةقيودلا ةئراك لثم ةلودلا اههجاوت

 .. (عفني برايو)
 انيبل

 داعتبا دعب كلذو (ارتاب بشخ) ةكرش سالفإ نالعإ -

 تاجتنم ءارشل هجوتلاو اقاجتنم ءارش نعو اهنع بعشلا

 وكوك محري هللاو) اهيل ةسفانملا رمحألا اوزوبالرام هكرش

 عدد

 ..هناكم كيلفرتلا بيكرت دعب ربوتكأ يربوك ةلازإ -
 كاعد

 هبلاطملل (ايارم) ةكاررح ا تماق ةديدع تارهاظم -

 :ينالاب

 .نطاوم لكل ديددلا زريبس ينتيرب موبلا يد يس ريفوت -
 .ةرشفلا كح لاعف وبهاش 3

 .ارتسكأإلا يلصألا عونلا نم يموي ارجايف صرق -

 نإ شمشملا يف ..تابلطلا كلت هيبلتب هموكحلا تدعو دقو

 .. هللا ءاش
 3 داع

 ..( ديدح ) اهيف خنابسلا نأ هفاشتكإ دعب ماعلا

 ؟:



 11 يبرز اين و 7 و 5 3 لإ ةناتفلا نم لك فتاكت -

 .. ”وزوز " هبرطملا دض " هحامس لورام" و

 يوزر يبهو ءاقيح نم لك تدقتنا : ريخأ مليصافت

 قوذلا داسفإو ةعالخلاب اهومهقاو وؤوز ةبرطملا هحامس لورامو

 ةصتخملا تاهنلا اوبلاطو ةريخألا اتابيلك دحأ يف هريثم هصقرب

 ..ةباقنلا نم اهدرطو ءانغلا نم اهعنمو اهعم قيقحتلاب

 2 دج داع

 ةعاذإلا يلام يف نيلماعلا لك درط :مالعإلا ميزو -

 نطاوملا قسح يف اهوبكترا ىلا مئارجلل ارظن نويزفيلتلاو

 ..يرصملا

 اهتعاطتسا مدعل ءانغلا " ريم يسوب " ةنانفلا لارتعا -

 عدو

 لسلسملا هلوطبب موقي " ميركلا دبع نابعش " نانفلا -
 !!!!ىاتلا ءرخلا ( رون) يك رتلا

 ةيكرتلا جاتنإلا تاكارش يدحإ تدقاعت : ربختأ مليصافت

 يلع زئاجلا " ميركلا دبع نابعش " يملاعلا يرصملا نانفلا عم

 نسم يناسنلا ءرجلا ةلوطبل ةيبارشلا يحل درووأ كزويملا ةرئاج

 نع



 دقو ,دنهم هلطب راذتعا دعب كلذو ” رون " يكرتلا لسلسملا

 نايعش " نانفلا نم حلصأ دحت مل اهنأ جاتنإلا هكرش تحرص

 !!..يسنم ....ورلا لسلسملا اذه ةلوطبل " ميركلا دبع

 ششي

 ..ئيسح رماس ليجلا محم بوبحملا برطملل هعينش هثداح -

 لثمملا نحلملا رعاشلا برطملا نانفلا ضّرعت :ربخلأ ليصافت

 بايغ فشتكا ثيح ةعينش ةثداحل " يبسح رهاس " ليلا محن

 ركس وب ري ولعل بوبا نانفلا لجأ دقو ,هرذص رعش نه ةرعش

 ..ةليدب ةرعش عرز متي نأ ىلإ ديدجلا هموبلأ
 دج داع اا

 توصلاو يبرعلا ريمضلاو يبرعلا ملحلا تيربوأ حام دعب -
 ددصب امكأ ' يبهو ءافيمحح " ةنانفلا تنلعا يبرعلا اييشوتو يىبرعلا

 .." يبرع اي اواولا سوب " تيربوأ ريوصت
 يا

 عيذلاو دعملاو قلعملا وش / ريبرك لأ ' حبصأ نأ فيعب -

 وهو ةروكلا هليدت اهنإ ةموكحلا تررق ةركلا داحتإ سيئر بئانو

١5 



 يس يإ يدان فوفص ىلإ " حنش هدامح " بعاللا لاقتنا -

 رتسشنام قباسلا هيدان عم لكاشم ةرتف دعب ىلاطيإلا ناليم

 . .كتيانوي

 ا ع

 يف ءيشالل نيفده يسليشت يدان ىلع ىلهألا يدانلا زوف -

زاف لإ ةيدنألل ملاعلا سأك نم ىلوألا ةلومجلا لهتسم
 يلهألا امب 

 ..ةرم
 اكضن

 .. يزيلحنإلا يرودلا فاذده يكاز ورمع -

 بقل يلع " يكز ورمع " بعاللا لصح :ريخت ليصافت
 فده 148/4 هزارحإ دعب مسوملا اذه يزيلحنإلا يرودلا فاده

 ..ةدحاولا ةرابملا يف فادهأ ا/ عقاوب

 ع

 ..ابهاسلا موحي ىلع ةنعارفلا بختنمل قحاس زوف-

 يف 9-٠ ابماسلا ىلع يرصملا بختتملا زاف :رهخكأ ليصافت

 ةجيتنلا سفنب هزوف دعب يلاوتلا ىلع ةئلاثلا ةرملل ترّركت هجيتن

 ةارابملل انبختنم لهأت دقف كلذبو ايلاطيإو اسنرف يبختنم ىلع

 رباربق 5١ ةعمدللا موي نوباجلا مامأ ملاعلا سأكل ةيئاهنلا

 . .مداقلا
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 فوفص ىلإ " ودلانور " ديردم لاير بعال لاقتنا -
 وروي نويلم ٠٠٠ غلب يدام لباقع يرصملا يلهألا يدانلا

 اهيف ماق يلا تيحورتب هقفص ىلع ادر هقفصلا هذه دعتو

 يدانلا نم *” يسيفم * بعاللا فطفخمب تيجورتب ولوكسم
 . .يلهألا

١ 

 سأكلاب هزوف دعب يرودلا ةلوطبب كلامزلا يدان زوف -
 ..ماعلا سفن يف ةيدنألل ملاعلا سأكو ربوسلاو

 باقي

 نك







 ثبوبم تانالعا

 اهحرط نع لومحملا نوفيلتلل * ايهوب * ةكرش نلعت -

 مادختسا نم لدب مدختسملا غامد يف عضوت ةينورتكيلأ ةحيرشل

 ..فتاوهلا

 ..( ايال حور ايهوب زياع) ولو
 اإل دع 3+

 اهمدختسم رعش لعمت 1.1 اهيلع تقلطأ ةيئايميك ةبيكرتل
 .يوسح رمأت رعشب اهيبش

 د4 دج يع

 :ةرظنملا ةاوهو لامعألا لاجرل -

 ةيوق ةلالد لديل " ايهوب " ةكرام لومحم نوفيلت يرتشا -

 فرعتو عمست سانلا لك ناشلع توص ربكممب دوزه ١-

 . مسحب نوفيلت كاعم كنإ

 . كيل تانبلا دشي - ؟

 3 + ع

 . تاوئس ” نامضب رورو لجف نط 8٠٠٠ عيبلل -

55 



 ةسمسم نينيعلا ءارضتخخ رعشلا ءارقش ةريتركس بولطم -

 !!لهوملا طرتشي الو فنألا ةريغص هجولا

 ع

 يف رجأ يأب ةفيظو يأ يف لمعلا بلطي هسدنه جيّرخ -

 !!صالخو شيع لكاي سب ناكم يأ
 بششن

 بِصنلل ديدج دهعم حانتفاب يلاعلا ميلعتلا ةرازو تماق -

 تامجايتحا دسو يلاعلا ميلعتلا ريوطتل ةئانب ةوطخخك لايتحالاو
 نأ بحي يذلا ردانلا صصختلا اذه ْ يرعلاو يلحما قوسلا

 المهم كرت نأ دعب ةيميداكأو ةيملع سسأ ىلع بم نوكي

 ةلهجلا ةطساوب ةيئاوشسع ةقيرطب سرامبو ةديدع تاونسل

 ةنع ةرازولا تعضو دقو.. ةمظنملا تاباصعلاو ءايقشألاو

 ةسساركل هتفاضأ نأ دعب دهعملا اذهل نيمدقتملا لوبقل طورش

 :ىتآلا لمشتو تايلكلاو دهاعملاب لوبقلا قيسنت

 رميزو ديبسسلاو يلاعلا عيلعتلا ريزوف ةداسسلا نم لك اهدمتعي

 . ةيلحدلا

 نحت



 تحت باصن ةحردب ةنهملا ةلوازم ةصخر دهعملا حنمي *

 بتاكملا دحأب ةيرابجإلا بيردتلا ةرتف ءاضق دعب رابتحإلا

 .ةعمسلا ةنسح نوكتو ةنهملا لوارتو ةصخ رملا

 .لاحبا اذه يف لمعلل ةلهؤملا ةيصخشلا

 .قباوسلا باحصأ اضفي ةي و ثييدح هيبشت و شيف مدقت *

 .ةيسارد تاوئس عبرأ ةدمل ةساردلا *

 تافعبو ةيلام تائفاكم ًايسارد نيقوفتملل دهعملا حنمب *

 .ملاعلا ءاحنأ يش يف ةيملاعلا بصنلا زكارمل ةيناحب ةيسارد

 ىلاعلا ميلعتلل ةمظنملا ئاوللاو نيناوقلل دهعملا عضخي *

 وكس نويلل ىلعألا سلما اهّرقأ ىلاو ةيبرعلا رصم ةيروهمجي

 ملمع دهعملا لخئادب عابي مدقتلا فلمو طورشلا ىقاب *

 ىلع بصن ربتعي الإو غلبملا اذه نم رثكأ عفدت ال هينج ثء٠

 . هنع دهعملا ةرادإ غيلبتب مق

 لصاحو ةيسنرفلاو ةيزيلحنإلا ديجي ليحخ سياس بولطم 4
 .ىلاع لهؤم ىلع

 نادك



 مالفا كانالعإ

 سرادملا ةبلط ةوعذب فقرشت سئاسينير امنيس -

 :ةيتآلا مالفألا روضحل هعور راعسأب تاعماجلاو

 ةركب ناحتمالا مليسف ..(يملع لايخ) ..انحمت مليف

 ةنسلا ديعنه مليف ..(ايزاتناف) زايتمإ بيحنه مليف ..(بعر)

 .(ةيعقاو اماردر

 د ده دع

 باب حتسف نع نلعت لاومألا فيظوتل وكبيلَق هكرش -

 دحألا موي نم كلذو نينطاوملا ةداسلا نم لاومألا لابقتسإ

 نوكذ نيعوبسا هاصقأ دعوم ىلإ دعوملا دتمب نأ ىلع مداقلا

 .ةينجج فَقلأ ] ه ىدأ دحب كلذو هسيوك هريمح مهيف انتمع

 د

 بطلا سويرولاكب ىلع لصاح يعماج باش بولطم -

 ديجي ..كولسلاو ريسلا نسح .. ادج ديحجج ريدقت ةحارخلاو

 دي ةعاس حيلصتل ..ةربخلا وذ لضفي ..كيفارنلاو بوشوتوفلا

 . ىبرع يرثل



 .«يبلحتلاو دروتسسملا وبماشلا عاونأ لك تبرح ول -
 تيز ةياغل "لش" تيز لوأ نم تويزلا عاونأ لك تمدختساو
 ىلع يهو ةفيللا نم فشنأ وه ام يز كرعش لضفو "نواعتلا
 انيب يلصتا «لبخلا ىلع هسل وهو رجحلا نم نشحخأو رجشلا
 لامجلاو جايكاملل "نوف ياي" طخخ ٠ " ىلع

 تانب ىلحأ يكيلخيهو كئفيأيهو كشوريه .."نوف يتخاي"

 يلصتا ..ةفحازلاو ةيئامربلا تانئاكلا لك نم قرأو نوكلا
 .لونب بابشلا لك يلخته ..نوف ناي عم ..نآلا

 اهقل

 .لخدلا يدودحمو ءارقفلل عجتنم رصمع. ةرم لوأل -

 ..ةرئاط بعالم ..فلوح بعالم .. رخبلا ىلع تاهيلاش

 قوف راعسأ .. ةرفوتم تامدخلا عيمج.. ءارضخ تاحاسم
 ءارقفلا عم ًانماضت كلذو رتملل هينح فلأ 8٠ نم أدبت لايخلا
 ىلع لصتا مالعتسالل .. لعحدلا يدودحنو

 .هينج 98 ٠* ب هقيقدلا ١ ٠58511 مالك

 . .داعبألا يثالثلا نويزفيلوهلا ةزهجأل كت ديبس عم

 ..موي ١8 ىلع طيسقت تالايبمك نودب ةيكنب



 تالاسغ - رتويبموك -- نويزفيلت) مدقلا كزاهج لدبتسا -

 . لافطأ ةبعل يأب (فيووركيم -سناكم -
 د اع الع

 كتايح يف تاقوعم كيدل ناك اذإ:طقف لاجرلل -
 ةيسنخلا لكاشملا لك نم صلختت انعم لحلا دب انعم ..ةيجوزلا

 ذوعنتو ةلحجاو ةرايز ..نامك فذقلا عطبو فذقلا ةهعرسو

 نييئاصعخألا رهمأ نم ةعومجم فارشإ تحت ..تنك امم لضفأ

 . (شفرعتبام تنا) ل اعادوو - (يبوز -ءافيح -ىورم)
1 

 :اهعيب نلعت هيحصلا تاودألل (5) هكرش -

 كيلجر لدلد ةكرام يحنرفاو يدلب مامح ةدعاق 5 5 ددع

 كبعالاو نيبسعأال ةك رام ندو ليسغ ضوح اه ددع

 .. جراخ داريتسإ

 . .رجات اي كنيع ىلعو نلع دارم يف

 بقب

 -ليمحتلا ةحارتب ةيلودلا هيمداكألا ليمز يكم ريمس .د -
 : انصصخت لامج -ليمجتلل ةيكيرمألا هيمبداكألا وضع

 نإ



 يرصم هينج فلأ ٠ هلك مسجلل نوكيلس نققح 93

 فذلا ١ فادرأ خفن -

 يالا ردص طفش -

 فلا م ردص خشن -

 فالاذب رداص عفر -

 يودي خافنمب هينج ٠" فيافش خفن -

 ع

 لوأ هيدلجلا ضارمألل دومحم ايلاد ةروتكدلا تادايع -

 , .طقف تاديسلل ةيدلج ةهدايع

 نم شفطي هازواع شم..كنم فرقي كزوح ةزواع شم

 ..(كنع ثدحتي كلامج ثيح ) انيروزت مزال يقبي..تيبلا

 :ديعاوملا

 تبسلا موي... جنليفلاو سكتوبلاب هجولا ديعاحت جالع -

 : ءاعبرألاو

 دحألا موي....يباريتوزيملاب نيديلا ديعاحتو ةرشبلا دشل -
 . عاباللثلاو

 : نآلا نم كرعقم رجحا

 .. ةبلاطلا يزيزع .«بلاطلا ىزيرع

 لق زججتلاب اوردابه «ءاهتنالا ىلع ةماعلا ةيوناثلا تلكش وأ

 .ناوألا تاوق

 قضي



 .ةصرفلا اوتوفت الف مكقبسو لعفلاب أدب دق ضعبلاو
 اورداب نييصوصخلا نيسردملا ىدل مكدعاقم متزجح املكف

 : دمتعملاو ديح ولا ليك ولا ىدل زجحلاب

 انها ىتوناح

 انلك اناشع انشا ىتوناح

 ةبلاطو بلاط لكل انا ىتوناح

 ةيده ةينأتلا و ةبشمحت دات

 بلاطلا يزيرع ةرحآلا ىف كدعقم رجحت رداب

 ؟رايخلا وهراحتنالا ناك اذإ ئتست هيل

 ؟رحتنت نيدعبو طبحتو نحنمت هيل
 راصتحالل كوعدي انهلا ىتوناح

 !!راحتنالل كوعدي راصتخاب

 راوشملا كلهأ ىلع رفوي انحلا ىتوناح

 راتحت الو صاخلا ىلع رودت ال
 راوشم رخال كتعبي انا ىتوناح

 تايحت عم

 ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو

2 
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 ةبلطل ءاكذ ةلئسأ

 ةروثلا دعب ام





 .. نأل مسالا اذمي ةكيرت وبأ يمس -

 . هكيرت همسا نبإ هدنع -

 . دومحم هما نبإ هدنع -

 . صلاخ دالو شودنعم -

 سقت

 ؟ءادوسلا عومشلا مليف لطب وه نم -

 هيزوح ليوتام -
 تاكارب دمحم -

 دمحم يداش -

 ميلس حلاص -

 ع

 ؟يبلق در مليف لطب وه نم -

 تيب دارب -

 داو دارب -

 ياش دارب -_ٍ

 ناحرس يركش -
 ب

2١ 



 ليزاربلا ىلع ينطولا بختنملا زاف ةلوطب يأ يف -
 ؟ ١-.

 تاراقلا سأك ف -

 هيدو هلوطب يق -
 ماعلا سأك ف -
 4 :ملا ف -

 ؟بحي شيعلا لكأ -

 ةيمعطلا -

 هيحولملا -
 هيفذللا -

 قيسأم عيمج -

 انش

 هيضر نيعب شيلصبم طقف لقنلا تايبرع باحصأل -

 ؟ يف يمأ نيع علط اند

 هيدوعسلا -

 ةيبرعلا تارامالا -

 ةيبيللا هيروهمجلا -

 قبسام عيمج -



 ؟ةالع دنه ىلع ضصاصرلا قلطأ نيم -

 ريفكتلاو ةرجهلا همظنم -
 ةدعاقلا ةملظنم -

 نابلاط ةكرح -

 ديبع ةليبن -
 كيبل

 ؟....و رفسلل ةحافت اهممسا ةولحلا

 ةحانملا -

 ةحارصلا -

 ةحابسلا -

 ةحايسلا -
 عد

 ؟ ناوسأ لبق هرهاقلا يف سمشلا قرشت اذامل -

 سدوت -

 يجيلملا دومحم -

 ]ا



 ؟ هيبارشلا عقت نيأ -

 "دم ]

 اكيرمأ -

 ايناطيرب -

 انك

 9 ٠ ٠ 8 ماع يف يلهألا يدانلا سيئر وه نم -

 لكيام# رتيب -
 ماهكيب -
 نات ماهكيب -
 يدمح نسح -
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 يبعشلا لثملا لمكأ...... لاق هنيع ىلع روعألا اوبرض -

 يأ -
 هوأ -
 أماي -

 حيا -



 0 اهنم شبيجيم همع تنب نم فسكدي يللا -

 راض -

 رامح -

 لابط -

 لايع -

 قبس أم عيمج -

 لا مللل ةدخات هعرقلا هتدخخ يللا 3-3

 روعشلا مأ -

 دوم مأ -

 راو رس مأ 1

 روطرط مأ 1



 ..... اي بعلا طقلا باغ نإ -

 رام -

 رازج -

3 

 قيل

 ...كعجوي يللا عابصلا -

 هعطقأ -

 هضرب هعطقا -

 هضرب هضرب هعطقا -

1 



 م حيرلا هنم كليجي يللا بابلا -

 هنم كلك وف -

 انودرطي برغلاو
 حيرتساو هدس

 قبس اه عيمج- -

 د دج أ

 ؟ هحتف نكميال يذلا بالا وه ام

 قلخلا باب -

 ديدحلا باب

 ةقشلا باب -

 ح وتفملا بأبلا

 6 د دع

 كاسنإلا نوكي نا ىنمتسي يذلا صخشلا وه نم -

 ؟ناسأر

 قالملا -

2 



 0 وسأ رجح تيقلا ول ثدحي اذام - ؟ءاملا ىف دوسأ -

 هنول قرزي -

 هنول رمحي -

 رجلا لتبي -

 ةروثأملا هلوقملا لمكأ ....... فيكلا -

 هَل وام -

 هل اقم -

 نيش

 وه ةيندعم ةلمع ىلع هتروص عضوت كلم لوأ - ؟ نه ةندعم 0

 ربكألا ردنكسالا

 رغصألا ردنكساإلا -

 ناطسولا ردنكسإلا

 قارمخالا ردنكسإلا 3

 تل



 ...يف ما ماع ينارع دقحأ دلو -

 ةيفرشلا -

 اينملا -

 ةيفونملا -

 لودلا ةعماج بنج نيسدنهملا -

 #2 ذاع دبع

 ؟ملاعلا ساك ح ورتب شم هيل -

 _ نييضاف شم -

 اناوتسم شم -
 بيصن -

 قبس ام عيمج -
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 لبون ةرئاجب تزاف هأرما لوأ يه نم

 روطنحلا هنيمأ -

 هنيكس تحخأ اير -

 ناليكلا هشئاع -

 يروك يرام -



 ؟ هقالحلا ةنيكام ع رتخا نم -

 تيليج بماك جنيك -
 درول دومحم -

 «؟ تيسائ ديس -

 مج

 ؟ كيسكملا ةلمع يه ام

 وزيب -

 وزيس -

 وزيم -

 وزين -

 انضب

 ؟ يدالب يدالب ينطولا ديشنلا نحلم وه نم

 يوسح رمات -
 يريوش داح -

 يروخ لاورم -

 يواكم ديس -



 ؟٠٠١0/0 هنومضم يد ةيضقلا) ةرابعلا هذه لئاق نه -

 يمارحلا -

 يي اهلا -

 لاقبلا -

 لايشلا -

 ع

 ماسح دجتجحأ يرصملا بعاللا بعلي يرود يأ يف -

 ؟ وديه

 يرصملا يرودلا -

 ميلاطملا يرود -

 تاكرشلا يرود -

 يزيلحبإلا يرودلا -
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 ؟ زيرعلا دبع دومحمو اقسلا دم“أل مليف -

 ضيبألا ميهاربإ -

 دوسألا ميهاربا -

 رمحألا ميهاربا -

 رضخألا ميهاربا -

 تأ



 ؟ةدحاو ندو شم نيندو اندنع هيل -

 هيناتلا نم اندشت امام ناشع -

 نيثدرف نامك وولا هعامس ناشع -

 ةيلكلا يز يطايتحا -

 قيس ام عيمج -

 ؟ دلولا يز شم تمبلا هيل -

 هيوش صقرت موقتام هلاقتيب دلو شيفم -

 هطنشب يشع رطضم شم دلولا
 عونلا اهمسا هنا هقاطبلا يف نيطاح ناشع

 قيس ام عيمج -

 + دلع دع

 ؟ بأ تحبصأ كنا فرعت ىتم -

 ةللبم اهدجتف ةطوف يأ ىلإ كدي دمت امنيح -

 لرتملا نع داعتبالا يف ةمئاد ةبغر ككلمتت امنيح -

 قبس أم عيمج -ِ

 م



 ؟ امامت رمقلا فصن هبشي يذلا ام -

 ياتلا هفصن -
 يتلا هعبر -

 ياتلا هعبرت تلت -

 نسلوت -
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 ؟ يبهو ءافيح هنانفلا تدلو نيأ -

 نيسحلا -

 همركملا هكم -

 ةرونملا هنيدملا -

 (هطلام) -
- 

 ؟ ةيلودلا لدعلا ةمكحم عقت نيأ -

 ياهاأل -

 يابال -

 أ ريش

 خيطبلا -

 تلا



 ... ملاعلا سأك تايئاف يف رصم تكراش -

 ةره 55 -

 ةرم 17 -

 ةرم 8” -

 قبس ام عيمج -
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 188٠.. ملاعلا سأكب رصم تزاف -

 ايلاطيإ ف -

 ادنلوه يف -
 اينابسأ يف -

 مالحألا ف

 فش

 يئيللا دومحم ديقعلا -

 ميلس حلاص ورتسياملا

 ليجلا محن
 تربانوب نويلبات -
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 ةروثلا نويزفيلت





 : 1:20 تعاسلا

 ..ملافطألا نيمار كفو

 (ملعتاو ملع) جمانرب

 ضحختب نوكت ام يز هأجف رداكلا نم جرخت هعيذم -

 .. نيدهاشملا

 ةطشفقلاو نبللاو ريخلا حابصو يلافطأ اي وكيب الها -

 هجحاح اوكلمعه هدراهنلا هدك يلا ىلع ةالصلاب ..وكيلع

 ممممحتأ ..موي لك يز هديدح

 ( مهفلا ةمالع اهسأر زو افدو ىلع نم نوفوركيملا كرحت)

 لمعنه شم هدراهنلا نيمعط اي نيولح اي يقب اوصب -

 لبق اهيف انملكتا انك هجاح لمكنه انحإ يوأ ةديدج ةحاح

 ..مكادنع تيبلا ف تيرفع رّضحت يازإ كنإ يهو هدك

 باشلع ..اوقوفو ةهدكأ اوحصا.. يم شومانتم يبيابح -

 ناسل وليك عبر اوبيجته وننإ يقب اوصب مهم هدراهنلا عوضوم

 ناسسل وليك عيرو روفصع شم ناسل وليك عبرو روفصع

 ةيوش بيجته نامكو يرط شم فشان نوكي سب شيفافح

 تيرفعلا طيباعز نم نيطوبعز بيجتهو لمح نيعو رتعز

 تا



 مزالو اربش نم روف ةيوش ىلع ئئيص ىلع يدنه روخم ةيوشو
 ..هدامح اي يحصا .. اربش نم نوكي

 مزالو رولا يفطتو هلك هيف علوتو روخبلا بيجته -

 تيرافعلا ناشلع رجفلا ” وأ ١ هعاسلا نوكت يد هيلمعلا

 انعلوو رونلا انيفط صالخ.. يد ةرتفلا يف اهلغش صلختب
 ام دحل يوأ هتحير مشن اربش نم يللاو ئيصلاو يدنحلا روخبلا
 هنع كشو دعبا قنختت ام لبقو سفنتت رداق شم كنإ سمحت

 نيفراع انلك اعبط_ نوما بيجته نيدعبو هيوش هضوألا يوهو

 ةيوشو روفصعلا ناسلو شيفافخلا ناسل هيف طحتهو _نوملا

 ناريجلا ناشع هميرلاو لباوتلا موزل هكتسم ةيوشو ناهّبح

 يناتلاو كاعم يللا نيطوبعزلا نم دحاو طوبعز مهيلع طحتهو

 قدست لضفتو ..هه كسار يلع هسبلا ممممما ....هسبلا

 رودلا يف نكاس تناول مالس ايو..دماج توصب نوحلا ىلع

 يقبي برغملا نم ومانيب ناريج نكاس كتحتو تلاتلا وأ ىاتلا

 نحطتت ام دعبو يوأ يوأ يوأ قد لضفإ اهتعاس بلطلا رع

 كابشلا حتفاو طالخلا يف مهدح اومرفتا مهلك مهإ سحتو يوأ

 (حتست .. متاكم..شروبهش) يلاع توصب لوقو طالخلا لّعشو
 قف لمكنو انجيانرب تقو يهتنا فسألل .... و ةرم نيرشع

 .. يأب ياب رمع انيل ول هياجلا هقلحلا

 هت راو



 . اصع تنانسلا

 : ( تقيركأ ) جمانر
 هركف ىلع نيصرو نيزر نيب قرف هيف_ نيزر نيصر عيذم )

 نيدوفلا بيشأ_قناصرلا نم نيصرلا امأ ةنازرلا نم نيزرلا نأل

 تاشاش هألميو ادج طيسب روكيدلاو نوللا هيضف هلذب يدتري

 وحول نع هرابع وه يذلا جمانربلا وجول هيلع كرحتي امزالب
 .. (رداق ةردقب رانلا اهيف علوتب ةديرح كرحتم

 يئازعأ هينات ةره نيدهاشملا يئازعا ريخملا ءاسم : عيذملا

 يز مكدعوأو هقيرحلا مكحبانرب نم ةديدج ةقلح يف نيدهاشملا

 اوقوشته مكنإ مكدعوأو هضرب هدراهنلا اهعلونه اننإ هقلح لك

 ..بكرلل ىقبيه مدلاو هدماج هقانح هدراهنلا

 لكلا هتحار يقال شمو نايقش نابعت ناشطع ناعج بعشلا
 ةلودلا ف درف لكل فرصتب هموكحلا.. هيلام تامزأ هدنع
 نيسمو حصلا نيم يمضار شم بعشلاو هيج 6
 هشرك يلام ناعيش ذاتسألا ويدتسالا يف هدراهنلا اناعم. .طلغلا
 اناعم وكيب الهأ هشرق يقال شم ناعج نطاوملاو ريبكلا لوثسملا

 يوأ ولح سبالو نيخت دحاو نيصخش ىلع اريماكلا حتفت)
 ..( يمظع لكيه نع هرابع يناتلاو

 دوعتا جمانرب يف وكنإ نيفراع اعبط وكتارضح :عيذملا -

 يف هيدايحو هحارص هيف نوكي تيرايف سانلل هقيقحلا لك مدقي
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 نيدهاشملا ةداسلا ناشلع لحل لصونو عوضوملا ةشقانم

 ناشلعو تانالعإلا ناشلع هللا نذإب هدك .ملوت ةقلحلا نيزياعو

 ..قزرت اهيلحخو شيع لكاي هلك

 كترضح لضفتا شرق يقال شم ناعج ذاتسألاب يدتبن

 هيف ولو شيفم الو هلكشم هيف العف له .. كرظن ةهجو حرطا
 هباجإ هحاتحم هلئسأ يد لك لحلا هيإو هيه هيا بيط هلكشم

 . .كاعم كياملا لضفتا

 : (ءايعألا تامالع هيلع ودبي) كاعتجج -

 ةموكحلا نإ ركتب شسم انأ كترضح ..حك ..حك ..حك

 نسكل يلصألا هبترم ريغ هد هينج ٠٠٠١ دحاو لكل فرصتب

 ىسقب ركسلا وليك نإ هفراع هضرب ةموكحلا نإ هلكشملا

 ...هينج؟ ةهءهب همحللا وليكو ....هينج ”"هءهب

 لقأ انليجتب تقب موينارويلا ةروتافو ...هينج 74 ٠بزرلاو
 لكان لود هينج ١٠٠٠٠لا بيط هينج ٠١"/ رهشلا ف هحاح

 سب هيإ الو بيارض الو ريتاوف عفدن الو مهيب برشن الو مهيب
 . .؟هلكشملا هيإ ولوقت هلك هد دعبو

 ناعج اي هدك نم نسحأ ظفالم هيف يقبي تيراي : عيذملا -

 ..اوطا ىلع انحإ ناشلع

 ؟هجاح هيف. .كلككلتب انأ سب شتلقام -

 .شيفم اشاب اي ال (فوختب) -
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 هلاق يللا مالكلا يف كترضح يأر هيإ تنإ ناعبش ذاتسأ -

 ؟ ناعحج

 لاثمأ سانلا هيه فراع شم انأ هللاو : (ربكتي) ناعبش -

 انأ يد رصم ريغ رصم الو انتعاتب رصم يف نيشياع هد مدآ ىيبلا

 ] ..هد مدآ بلا هلوقيب ىللا مالكلا لوقيب شدحمو

 !!ملكتت هفياخ سانلا ناشلع لوقيب شدحم : ناعج -

 ؟ فوخنب انحإ وه هيإ نم نيفيا : ناعبش -

 سب هجاح الو اوفوختب شم وتنا اشابلا يىلاعم اي : ناعج -

 ةملك ول يح هجاح يأ نم فاخنب انلك اننإ فراع كتدايس

 كتدايس هضرب سب جابركلاب انارو يرجتب شم ةموكحلا نعي

 (زمغي)... فراع

 يللا وتنإ سب وكقح نع ةدايز وكيّدنب انحإ بي صب -
 ..اوتيرتفا وكلكش

 يا لصق شم اشاباي ال ( اضرتعم ) ناعج -

 نيزياصع اوناك كلانمأ وه( تيبيت ).......اي سرععا -

 وتنإ يقولد اهنيشياع امه يللا ةشيعلا نم رتكأ هيإ اوشيعي

 ؟؟؟اورتفتس



 ريسغ بلاطنب شم انحإ اشاب اي : ( ربص دافنب ) لاعج -

 وه هيإ اهيف كيل تنإ كمأ نيع سونناي هيل ؟؟؟وكقح -
 وبأ لكأتب تنك الو ؟هحاح الو تامارهألا تينب يللا تنإ

 اهلين نم تبرش بود اي اتند ؟ برشي ةيم هلطحتو لوف

 ..اهلينغت شتبرجام نامك كيقالتو

 نيناعبش وتتاو ناعج بعشلا هد ارتفإلا وكيلع مارح -

 اياييف هللا اوقتا لكألا ومرتب وتناو لكاي يقال شم بعشلا
 . هللا اوقتا خيش

 _ لصافلا نم عوجر

 لمكسسو نيدهاشملا يئازعأ هينات ةرم وكيب ًالهأ :عيذملا -

 هغامدو قرزاو مراو هنيع تحتو ناعج يلع اريماكلا)

 ( شاشب هطوبرم

 انيع شالميبمو نييرتفم يللا انحإ هعامجاي هللاو : ناعج -

 يقالنه انيصب ول عوجلا هلكشم كدنع الثم يعي بارتلا ريغ
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 هموكحلا بلاطب انأ هدك ناشلعو خارفو همحل لك اي زياع هلك و

 داريتسإ عنمتو بيصنلاب اضرلا يف انيل هيصوصخ سورد يدت اهإ

 همركح اي هكتشهو هغنغن هيافك ىقب هيوش خارفلاو همحللا

 .. صالخ علدلا نمم انبعت

 ..( جمانربلا رتت لوزن عم همالك لمكيو)
 داع

 اماسم أل: . .٠

 تهيضايرلا خماربل
 ( بعلطلا يي تمرجأ ) جمانرب

 ..رتتلل ةزيمملا يقيسوملا

 (مهقرو يف اوبلقي هعيدمو عيذم ىلع حتفي رداكلا)

 ( دحاو توص يف نينتالا )وكيب الها -
 لضفتا -
 نا ىلضفتا ال -
 لضفتا ال ال -

 ( دحاو توص يف نينتالا ) وكيب الها -
 ,.صضصبسسم اهيلخيو ) .يصب هد هيأ ...ةؤؤوو هوي عيدملا -

 ( هيناتلا هيحانلا

 زاتمم هدراهنلا وكاعم بعلملا يف ةمزجلا يف اناعم وكيب الها -

 ءانهو ( رشكي )
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 ىعوأ ) هوتفش ام اوكرمع يللا اوفوشته اناعم وكيلح -

 وكلعجرنو ريرقتل حورن ( هطوغوز كليجيو روزتال هطحملا ريغت

 يات

 ( جرخملا نم هطلغ ويدوتسالا يف هسل اريماكلا )

 ناشع هلك هد ؟هد بولسألا يلطبته شم ىنإ : عيذملا -

 ءلمءملم و هلشفو نيخت اتند ةرسح اي هيإ ىلع : هعيذملا -

 ( حدر ةلصو )

 ( لصافلا نم عوجرلا )
 هينات ةرم وكلانعجرو : ةعيذملا هجو ىلع ةماستبا -

 مايأ " دعب يللا كلامزلاو يلهألا شتام نع ملكتنه هدراهنلاو

 ملكتن مزال يللا تقولا هج عوضوم نع هدراهنلا ملكتنه انحاو

 بصصعتلا عوضوم وهو انقنختا انحإ صالبخ ناشع هنع هيف

 بعالملا لكش ناشع هعامج اي هنم صلختن مزال يللا يوركلا

 ..نيرضحتمو نيدايح نوكن مزالو نيسيوك وقبي عراشلاو

 مزال هعامججاي هد يوركلا بصعتلا عوضوم : عيذملا

 ..هدح- نع داز عضوملا ناشلع لح هلفوشن

 دوحج وم هد يوركلا بصعتلا عوضوم ًاعيط وه : هعيذملا ب

 ةعلقلا ريهامج نيب اصوصخو انيز شم نكل ملاعلا دالب لك يف
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 نيلجرلا يف دحاتنال يد ضيبألا تيبلا شالبام : عيذملا -

 ..نيوالبتسلاو طويسأ لورتب شتام ىلع ىح قلعن شفرعنمو

 ءاضيبلا هعلقلا ريهامجو .. قح كدنع محإ : ةعيذملا -

 ....ءافو مكلتلاقام يزو -

 ءالاانه : هعيذملا 2

 ءانس مكلتلاق ام يزو محإا -

 ( ربص دافنو ظيغب ) ءاااااااااان انه -

 يكذ يبنحج هعوررم يللا تحألا مكلتلاقام يرو : عيذملا -

 يناكم نم اناو لوط ىلع مايأ ” دعب كلامزلاو يلهألا شتام نإ

 مسكإ نيبيطلا ذاذللا لامحجلا ءاضيبلا هعلقلا ريهامجج لك يدانب هد

 يز ارلمعي شالبو امياد انيدوعم امم ام يز نيسيوك اولضفي
 .. سأن

 اوقلخيب ىللا امه ءارمجلا ةعلقلا ريهامج نإ ..هيإإ كدصق -

 < اوقرح كلامزلا ريهامج شئام رخخأ يف هد اباب اي ال ؟ لكاشملا

 هييعال ؟و يسرك ملال اورّسكو ىلهألا ريهامج نم نيعجشم

 ..يقولد دحل مهنيقال شم

 نسم كصحاو ١؟ اومم# اهلبق يلهألا ريهامج ام بط -

 اوناك يسللا رمتؤملا يف كلامزلا ريهامج يدصق أ[! .. انريهامج

 !!ضرألا ىلع هجاح شيمرتام هلمح شماه ىلع اونيلماع
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 لكو هنياب تاعقوتلا نإ نيفراع انلك اعبط انلك انيلع ام -
 ماصعل حيرصت رخآ يفو ةداعلاك ىلهألا زوف هعقوتم سانلا
 ضيسبألا قيرفلا قحسيه هنإ لاق يلهالل ٍئفلا ريدملا يردبلا

 يعجشسم نم نكمم ددع ربكأ لشي لواحيهو هينات هيسادسب
 ..كلامزلا

 هنإ هلحمسيه شم هنإ كلامزلل ئفلا ريدملا هيلع درو -
 ل نينس ” نم ينات نامز مايأ عّجريهو تتاف يللا هعازه رركي
 عج ريهو اهدخاي امل الإ اهيف لخدي ةلوطب شيفم كلامزلا ناك

 . ىلهألا باسح ىلع تالوطبلا نمز

 ؟.تاللوطب وب اي هيإ تالوطب -

 بلعتلاو الاباكيك رمسالا مجنلا ةكراشم دكأت نامكو -
 .ةداعلاك مهوعطقيهو ريغصلا مامح مزاح ريغصلا

 لكايب الو نيفراع انلك ام يز اعبطو اهاهاهاهاهاه -

 ول ينعي رمحلا نيطايشلا قيرف هنأل رمحألا قيرفلا عم هد مالكلا
 فوشنو نيطايش امهف ضيبأ نيسبالو هكيالم اهيف نيلماع امه
 ويدوتسألا يف انه انحإ اعبط.... محإ ...اوفع ...بسكيه نيم
 ..يدايح جمانرب اننال صلاخ دح عجشنب شمو نييدايح

 0الآ
 ؟هيإ يلوقتب تنك" تب اي ىقب يليلوق -
 خاربط 0 ع حج خاط ءيوفممتال خلط
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 اءاسم ١ ء٠: .ء .

 (يم عمسأ) جمانرب
 هعيذم و عيذم

 ةهجلل رظظنيو رداكلا لخاد ىلإ يرجي صخش ١) وموربلا

 .. دولو اي لايع اي : لوقيو بوط فدحم موقيو اهنم براحلا

 ىلإ رظني مث ( ةديدش ةيبصعب ) ... كتيبرخي هللا ... نب اي داي

 ايلع محخرتبو يبضهطتب سائلا لك نزح يف لوقيو اريماكلا

 يازإأ : لوقيف ( كدعاسنه انحإ ) فيرح توص هيإ لمعأ
 .. ءادأ اذكبو .. يازا .. يازإ ..اه

 اتق

 : ةقلكأ ناونع -

 ميم عمسأ مخر عقجت رياع ول

 يف مكاعم ملكتنه يد ةرقفلا يف ياّرإ ةرقف يف مكيب ًالهأ
 هحاح يأ لمعت لواحتو ريغتت كسفن ول يوأ ريتك عيضاوم
 ..ميجم عمسأ جمانرب يف انعبات ةديدجج

 نإ مغر هيإ لمعت محخر ىقبت رياع ول كلوقنه هدراشإ

 مزال هجاح لوأ .. هطشق سب يوأ لهس عوضوملا نإ سساح
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 اهيل هجاح لك ةتابتلاو ةلاذرلاو ةماحرلا نيب قرفلا فرعت

 .. يىناتلا نع فلتخيب مادختسإ

 : هد فقوملا عما .. هيإ

 قلطم مايأ رشع هلاقبو همون عباس يق ناقرغو معان كوحأ

 لمعاو هضوألا باب حتفت محار ىقبي زياع دح كنإ امه تناو

 : سنرب اي هيلع كلوقه يللا

 ول هضوألا رون حتفا نيريغص هيوش نم منان هسل وه ول نكمم
 اعبط ..ناويبح اي رونلا يفطا كلوقيو ىحصيه فيفخن همون
 رونلا يفطي موقي يللا وه هبيستو ضفنتو طيبع لمعته تنا
 !؟ لحجر الو ديأ صقان وه هيإ ..هسفنب

 راهتلاب ميان هيلع مخ رته تنا يللا دحلا ول ىقب مالس اي
 لك لفقتو حاورملا وأ فييكتلا لفاق كتدايس موقته رح ونلاو
 قزرم لّيع ىقبت هيافد مكدنع ول مالس ايو كيبابشلاو نابيبلا
 هجحاح ىلعأ ىلع هيافدلا لّمش .. كلاهبتك انبرو لالح نباو
 هعرسب ىفتخت لواح ..رّحبتيه ديكأ هد مانألاو هنمسلا حابصو
 !! كلتقيه ىحصي امل هنأل ناكملا نم

 لّكشتو تيساكلا بيجحت اهلمعت نكمم هدماح ةكرح يف
 شنكيم تير اي سب يرحتو ادج يلاع توصب فت فإلا

 . شدشدي نكمم هنأل يلاغ تيساك
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 تلضف هيحضلا ول راكفأ درحب يد تالواحنا لك اعبط
 هماخرلا ايتكوك كلّمكه انأف رئأتتب شمو كمادق هدماص

 ةمهم يف اهمدختست نكمم ريتك 10015 كدنع ىبقي ناشع
 .. مكر ىقبت يازإ

 مكلعجرنو لصاف

 : لوقيو هعطقم همودهو هطنشب كسي دلولا ) : وموربلا
 ... تايألف تايألف

 الآ

 : لوقيو هعقاس هحجاحب كلسممب دلولا سفن

 هعقاس هجاح هعقاس هجاح

 الآ
 3ع ذيع داع

 يسه هماخرلا ىلع لاثم طسبأ ًاعبط .. نات مكلنعحرو
 هنأك جتنملا نع كملكتب يللا يوأ رفوألا و ةلمملا تانالعإلا

 تننإ يللا لكاشملا لك نم كحجرخيه يللاو كتايحل صلخملا
 .. انمالك لمكن يداع سب .. اهيف شياع

 لصح يللا لك دعب متان لضف ول انبحاص اعبط لوقنب انك
 هيم ةيوش بيجته كترضح ..هيملا مادختسال يعاد شيفم هد

 هيم ةيوش هشو ىلع طقتت أدبت و كّشو ىلع ةئيربلا هماستبإلاو
 مون لمكيو اهحسع هيقالته ليقت همون يللا عون نم وه ولو
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 هشو ىلع اهلك هيملا قلاد موقته محار تنإ هد اعبط ال هبيسته

 ..هلعف در نم كلاب

 امل ناشتع هيلاوح نم هداحلا تالآلاو نداعملا لك دعبا

 .. هجاحب شكفدحيم ىحصي

 ىيخت ساو يرحا ..كمتشيو للهيو قعزي دعأ ..ماق اعبط

 شخيه اعبط ديكأ ..زفتسمو الحج يلاع توصب كاحضاو

 عمصساو ... مونلا يف حوري امل هيوش هيلع نتسا ..همون لّمكي

 .. يد هوطنلا ىقب

 طحتو سيطارق مهلمعتو مهموربتو 4 نيتقرو بيجته
 اي مالس اي ....نيف فراع تنإ هيناتلاو هيلحر عباوص نيب دحاو

 هسار قوف كابشلا ةفرد حتفته هيقوف كابشلا ول ىقب يححاص

 عجريو هفردلا ف سبلت هغامد ع وزفم موقي امل ناشع لوط ىلع

 كديإ يف كتيربك مات دادعتسإ عضو يف هدك تأ .. يبات عاني

 ول هنإ هلوقأ ردقأ يللا لك سب قولد انوعباتيب هفيعضلا بولقلا

 !كنم محرأ كبحاص ىقبيه هد لك دعب شيحصم هد كبحاص

 نات مكلعجرنو لصاف



 : لوقيو هعطقم همودهو هطنشب كسي دلولا ) : وموربلا
 2 ... كتايألف كايألف

 الآ
 : لوقيو هعقاس هنجاحب كسمب دلولا سفن

 هعقاس تهجاح تعقاس تحاك

 (نالآ
 اقف

 همر يقبت يازإ ىبيبح اي ىقب قولد .. ينات مكلانعحرو

 .. جوزلا ىلع ىقبته هد هرملاو

 يطحو هيضفو كزوح عاتب قرعلاو حئاورلا ليزم ياه

 يللا هيإ قوسشو نومل ريصعو رفاوضلا عاتب نوتيسأ هناكم

 هظحللا يف خرصيو رطنيو طمخشي دعفو مامحلا نم جرم

 هيف يللا ركسلا يصلخ يوأ ريتك نابل يغدنتب ينوكته يد
 يرحا يكيلع يجي ام لوأو جورخلا ةمزج يف هيطح نيدعبو
 هليكحضتو هليصيبتو هلاهيسبلو همزحلا هكسام تناو هيلع

 يدان هعرسب يرحب و هيبيسته .. هيوش يسكس هكحض

 ول و...ىأب وه رّودي هيلحو مامحلا يف هلاهيمرتو هتيبرع حيتافم
 . اهبجيو هديأ دمي يقب عدح ول اهاقل

 اب



 دعاق هرم لك يز نابعتو نافرق هلغش نم عحر لحارلا
 نارسمح يلهألاو ,ينإو يلهألا شتام يلع جرفتيب نيكسملا

 يفطاو يّكحسستو جرفتيب هيلخ ادح بّصعتم يوالهأ وهو
 عطقي رونلا هّرم تلات“ يد هووي يلوقو , ابرهكلا ةنيكس

 ... يوأ لّوطيبو

 ..ديعب دعاقو يطاو توصب دح عم ملكيبو نر هليابوم

 يلمعتب تناو , يوأ رفوأ يكيلخو كندو يمراو ,هارو يموق

82 .. 

 !!كقلط ديكأ هد لك دعب يلأيهتم

 !!نيدراب هلاجر يف هكلشم شم سب

 كرعش يكيقالي ..مكزاوج ديع ةيدمب هرم يف يكيلع لحاد
 يضفنتبو هلوهّذم اهلك هقشلاو هيبالج هسبالو ,شوكنم
 هد هد فرألا هيإ : هليلوق هيذحلا يكيدي املو .. اهيف يحسمتبو

 .. هئيب كَقوذ تنإ

 .ههههههه همحر .. ال هيرتفم تنإ هد يكيلع مارح يوه اي

 لمكتم سب تصلخ هدرافا انتقلح نإ مكلقأ بحأ ةدك

 يفو تالصاوملا يف مخر ىقبت يازإ هياحلا هقلحخلا مكاعم

 !! طقف رابكلل تاذلاب يد هرقفلا اعبطو ..ع راشلا
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 ؟تاللصاوملا يف محر ىقبت يازإ يد هرملا و ىنات مكلئعججرو

 كيلخه هللا اش نإ ىقب اياعم ةدحاو ةذنحاو

 .. يد ايندلا ف دحاو لذرأ

 ىعوإ مان دح كبنجو صابوركيم وأ صاب يف بكار ول
 ىحصي ناشع انلصو لوق دعقا ةيوش لك .. مجان هبيسن

 انه لزان تنإ شم :هلوقو هيّحص لبهأ لمع ول ..ضوضخم
 كسيلع بيع هضرب هلاح يف شوبيستم مان شم ول .. ىلأيهتيب

 / ..يز ةيوصش لك هلوطأسا دعقاو لاؤس ىلع زكر .. شيجتم
 ؟أل الو تهعفد تنإ بط ؟نيف لزان تنإ

 هلمتم ىلججر هلوق ئيذع كلاقو هوح كابشلا بنح وه دعاق ول

 ..كايشلا نم لرعتام هلوق وأ .. درقلا يز طني هيلحو رداق شم

 قلأتملا مك انرب عم هركب لمكنو هدراهنلا ىقب هدك هيافكو

 . .ميم عمسأ ةداع لك و ةداعلاك

 باشي

 ..يميلعتلا جيمانربلا

 ( ةماع تيوناث ايريف )

 شركبو نولطنبو صيمف يدتري صخش ىلع عقت اريماكلا

 نذل



 يبلقيو ادحج ةريثك قاروأ اهيلع ةزيبارت ىلع صخشلا سلجي

 (..اهيف

 ىلع وتثإ هدراهنلا ..تابلاطلاو ةبلطلا يئازعأ ركيب لهأ

 انأ وه يللا هغبانلا عم دعوم ظحلا مم دعوم خيراتلا عم دعوم

 شمو وكتملتسا صالعت حيارو انه نم انأ عضاوت لكب
 ..!؟نيم انأ اوفرعت وتناو وكلبق يللا هبلطلا اولأسا ئيقدصم

 مهتاسهمأو مهاهأ قولد يقوفوشيبو نوعمسيب يللا لك ديكأ
 عسم ةروطسألا عم دعوم ىلع مهنأل مهلايعاد مهتاراج نحو

 مكاعم ..انااا عضاوت لكب وه يللا .. محإ .. هتلافلا عم ةغيانلا

 .. ميربرعلا تط روتكدلا هدراهنلا

 تانئيفراع انمم يد هليوطلا همدقملا هيلو يلوقيه محر دحاو

 شيفمو جهنملا يف هجاح لك ائيدتب ىللا تنا نإل روتكد اي

 مرسلا مع اي شلعم هلوقأ .؟هيصوصتخخ سورد انيديب كريغ
 هديدح شوشو مكنيب هيف نوكي نكمم نأل يسفن فرعأ ٍنبيس
 مزال نألو راطشلا ملعي راركتلا ناشلع نامكو شيتفرعتم
 ..تاناحتمالا يف اهيف اولأستته مكنأل يايح هصق اوفرعت

 هل روتكد انأ يسفنب هفّرعأ بحأ شينفرعيم ىللا ..مهملا

 ةدكأ اقدحن سب هاروتك د شتلمعم انأ هحأرصتب وه ..يربرعلا

 هيصوصخ سورد اهقراحو جارختم ريتك يلاقب ناشلع هيمدقألاب

 ا :



 وكبيس اهدحآ يللا هيإ هاروتكد نيدعبو نيفراع مكلكام يز

 هجاح مكلقأ زياع... همه شيجيبم يللا هد يضافلا مالكلا نم
 قرتحت هعش انأ .. وكديفأ ناشع وكناشع ىئقلاخ انبر انأ هينات

 نسم لهسأ ءايزيفلا وكليلخه هللا نوعب يللا انأ .. مكلجأ نم
 ءايحألا امأ.. حيحارم وكلاهبلقه ءايميكلاو سطاطبلا ريشقت
 ال هنإل هنم وكوكف.. هد همزال شولام يللا مالكلاو هضايرلاو

 يللا ناونعلا ىلع يلوحت ناحتمالا لبقو رخأيب الو مدقيب
 ةلوسبك ف جهنملا مكلصلخه اناو هد هشاشلا ىلع مكلرهظيه

 .. شالب اي هللاو سب هينح (؟0٠5) ب هصحلاو

 هشاشلا ىلع هضرب مكمادق يللا مقرلا ىلع ايب ولصتت وأ

 ههم ينإ مكفّرعأ ياّزِإ لامأ لوط ىلع لوفقم هوقالته ديكأو
 ..اًيلع يح نري دح يسفن نإ عم ؟هيإ الو هلفقأ مزال انام

 صلاح هينات هجاح ئقولدو هجاح نامز نإ اوفرعت مزال

 ..يريرعلا رصع أدب هدراهتلا نم يديإ كلم يقولد وتنإ
 .فّلخت شالبو ضعب عم شيعن فرعن ناشلع كف يلحتفف

 اعبط ءايزيف ةملك ئيعم وكفّرعأ مزال أدبأ ام لبقو هدراهنلا
 لصأ فرعي مهنم شّدحم نامك هرتاكدلاو نيناتلا نيسردملا لك
 يف هحاح لك فراع ىعي هلل دمحلا هلل دبعلا نكل ءايزيف ةملك
 هبلطلا يئازعأ ءايزيف ةملك ..اهانعم اوكفرعه اناو ايندلا

 هموسقم تناكو نامك يرصمو يرع اهلصأ تابلاطلاو

 ا' ح



 وكلوهيكحا فقوم اهيل ناك يدو (ءايز - هيف ) نيتملك

 انأ وكولوقب شم.. هيناتلا سانلا نيبو ئيب قرفلا اوفرعت ناشلع

 مونلا نم وفوحخ كلملا ماق هنعارفلا نمز يف مايألا نم موي ف
 ف نيلاعش امهو لامعلا ىلع صبي ناشلع كابشلا حتفيب وهو

 كابشلا كلملا لفق كابشلا نم علاط بيرغ توص عمس مرهلا ءانب

 ريسفت نع زجع املو.. هضرب توصلا سفن عمس ينات هحتفو
 هضربو هنيدملا ءاملع لك عمجو ادح بصعتا هذ توصلا ببس

 رضماو رمحا هشو كلملا ..توصلا ببس شوقرعم ءاملعلا

 رصقلا يف دوجوم شم هنإ مدخلا هلولاق ريزولا بلط ..رفصاو
 ىلع هلاسر هلتعبف حاتم ريغ هاقل ليبوملا ىلع كلملا هيب لصتا ماق
 نيال نوأ ناك اهتعاس ريزولا .. لاح يلالاعت هلاقو كوب سيفلا

 يلو فيه ينأت محعر دحاو__ هنادو يق هليد دحع ماق هلاسرلا فاشفق

 يدو هنادو ال هنانس شم أل هلوقه _روتكد اي هنانس يف هليد

 ىنعي لامأ هينات هصح يف نيدعب وكلاهيكحه هينات هياكح اهيل

 هليد د ريزولا انعوضومل عحرن مهملا .. هيإ يف تقولا عيضه
 هلجع فقوو يسيئرلا عراشلا دحل يرج اي كتاهو هنادو يف

 ٍنأاوث يف لصوو يروهمدا رصقلا ىلع اهدحخو ةرحجأ هيبرح
 هلأس املو ادحج بصعتم هاقل كلملا ىلع لخدام لوأو هدودعم

 فرعأ مزال هلاقو هلك عوضوملا هلحرش هلعز ببس نع
 باب ىلع كفيافش نم كقلعه الإو ريزواي هيإ نم هد توصلا

 جابدناهملا هطنشلا زهج هيإ لمعي فراع شاقبم ريزولا .. رصقلا
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 تبلقتا دلبلاو ةرواحملا لودلا ءاملع لأسي ناشلع رفاسو هتعاتب

 بيسس رسفي فراع شدحم هسل هضربو فقو عمرها ءانبو

 هلمدقيب ُكلملا ىلع مداخلا لحد هنس ٠ رورم دعبو ..توصلا

 اي كلام :هلأسو تتاح رسو نالعزو مومهم دعاق هاقلف اشعلا

 هيلع حرتقا مدانملاف هلاكحو اذك اذك عوضوملا هللاو هلاق كلم
 كيلخيو كحّيري لح ىلع كلقه انأ كلم اي هلهس هلاقو حارتقا
 .. مهيف دحاو ملعأ كنإ سانلا لك ماذق نابت

 ؟سب يئاّزإ هلاق كلملا

 هذك رجحب نيروفصع برضت نكمم تنإ هلاقو مداخلا در

 نع ربعيبو هد توصلا نم ببسلا شوفرعم ءاملعلا لك هدك

 مهل هبستلاب لوهحم هلك عوضوملا نعي ؟أل الو هنم رطخ هيفو هيإ
 تنإ كوربتعيهو اوقدصيه امه هجاح يأ تلق ول تنإ يلاتلاب و

 مهوقأ هضرب نيعي هلاقو مالكلا هبجع كلملا ..ضرألا لهأ ملعأ

 ىقبيب كابشلا نم علطيب يللا توصلا وه هلاق مداخلا .. هيإ

 عئييسز لوقيب اهتعاس كابسلا :هلاقو در كلملا .. ؟ياَّزإ لماع

 ؟حص ءايز لمعيب نعي هلاقو مداخْلا درف ... ئسز ئسيز

 در مداحلاف ..تكسف ال الو هآ لوقي فراع شاقبم كلملا

 -هيف) هلوق هيإ هيف كابشلا وه كلوقيو كلأسي يحي ىللا :هلاقو

 هجاح يأ ىلع ءايزيف ةملك تقلطأ اهتعاس نمو ..(ءايز

 ..هموهفم شمو هضماغ

 احب



 ىسقب سردلا يدتبن ولاعت ءايزيف ةملك ئبعم انفرع أم لعب و

 دعاوقلا ضعب اندحح تتاف يللا هرملا .. انشيع ةمقلب لمعن وهأ

 زاهج لفط ىمر لوقيب لاثملا: لاثم دحانه الثمف نيناوقلاو

 كرحتت يسكعلا هاحبالا ف حاير كانه تناكأو نس ويب نس

 عقوف... ؟هينات /رتم * اهرادقم هلجعو هيناث/رتم 5 هع رسب

 ه5 اهردق هحاسم لتحي يذلا تلفسألا ىلع يراتألا زاهج

 ...: ْيئآلا ركذا ... ؟رتم

 ؟ يراتألا زاهج يمر لفطلا هيل

 ؟هدذ زاهجلا يرتشا يللا نيم

 ىلع يىوعباتيب وأ سورد اياعم شداخيبم يللا لهاجلا اعبط
 نكل يد هلأسملا يملع لايخو فلخت هل ةبسنلاب يقبته تاونقلا

 .لحن اليبيبيو ضّمغم تناو اهلحت نكمم هلأسملا نإ مكفرعأ بحأ

 وأ نيناوق ىمنأ مدختسن ركفنه يد هلأسملا فوشن ام لوأ
 ةدعاقو ناطيشلا ةدعاق مدخختسن نكم اننإ انه يقالنهف دعاوق

 فرعنه شم انه نكل هذك لبق مهانمدختسا يللا ناويحلا

 ونا يللا كيانلا ةمالع ةدعاق الو ناقرغلا ةدعاق مدختسن

 . اياعم سرد اوخاتب مادم سيوك مهنيفراع

 يف بسعليب ناطيشلا نإ امه لوقنه ناطيشلا ةدعاق قيبطتب

 ابر



 ىلع هلازرلاو هماخرلا باب نم يراتألا يمري هنإ هعنقأ ام دحل
 لممحلا ريثأت تحت ةعقاولا ةحاسملا ةميق باسحبو ,هماو هوبأ

 ول يراتألا طيرش رطق عبرم نإ لوقنهف مجحلاب عم اهتنراقمو
 هسبعل هيف ول هحاسملا فاعضأ تلت يواسيه هنيز ةبعل هيف
 هدكيبو جاحلا مع اي لاقتيب مالك يأ وهاو شارك وأ سكيرتام
 . لوألا ءزجلا انتبثأ يق

 يللا همأ شم ديكأف ناويحلا ةدعاق قيبطتب يناتلا ءرجلا

 ؟ىأب هيل يراتألا هلتباج

 رمنلا تاناويح تلت لمعتستب ةماع تسلا نأل هيل انأ مكلقأ

 اسهفتك ىلع هورف سبلتب بلعتلاو هطنشو همزح هدلحج لمعتب

 نذإ ىقبي دلولا ىلع ةدعاقلا قيبطتبو اهزوجج وه يللا اهلك

 .. همأ شم هوبأ وه هحاحلا هلباحجج يللا ناويحلا

 دعاوقلا ظفحت هجاح مهأ سب يازإ لهس عوضوملا وتفوش

 ..لفلا لف يقبنه انحاو نيناوقلاو

 ناشلعو ريكفتلا كدنع يمدتب اهنأل يد تاجاحلاو (دلوملالو

 سيوك ناحتمالا لبق ومانت مزال نامكو يح رتست كباصعأ

 اوموقت ناشلع هلصتم هذك نيعوبسأ دق اومانت الثم نيعي ادح

 .رمتي برايو ..نيقياف ناحتمإلا ىلع

 ى/ 5



 نم لاؤس يلاج ناك هدراهنلا مكاعم ىقلح يأ ام لبق

 لوقيب ناك لاؤسلاو هجاح نع رسفتسي زياع مكنم بلاط

 نسم هقرو كسه لوقيب لاؤسلا (همادق يللا قرولا يف بلقي)

 ناك مكليمز لاؤسسلا ههأ هويأ (اهيف رظنلا ققديو قرولا
 موسي دنع اهولمعت ضورفملا يللا سوقطلا هيإ نع رسفتسيب
 انأ ..تناك امهم هجيتن يأ نم شوقياضنم ناشلع هجيتنلا

 ..ولاح اي ولاح سان يز لوقه شم هلحم يف مالك الاح مكلقم

 كققد يبرم نوكت هدك موي ماكب هجيتنلا لبق مزال:الوأ
 كلهأ نم كمال دح يأ ول ناشلع هشكحنمو كرعش لوطمو
 هيف شناكم ةرامألابو هركاذم كسفن عطقم تنك كنإ هلقته
 ..قلحت تقو

 كباحصأ نم دسح يلخت ىعوإ هجيتنلا قلعتت امل : ايناث

 ام لبق كسفنب اهفوشتو حورت يللا تنإ مزال.. ال كلاهفوشي

 .. رهاطتملا ةحيضف حضفتتو وه كحضفي

 يعي قلعتته يللا هقرولا يف يعبطم أطح يأ شيفم : اثلا

 فرعته شم فسألل كتجيتن يد هقرولا يف يللا شككلتتم
 . بن رق

 نيشاّرفلا يقالته كنأل ءوده يف بحسنت كنإ لواح :اعبار

 (ميباي هوالحلا) ةروثأمللا مهتملك اولوقيبو كيلاوح نيملتم

 مب ٠



 فراع انا اهيب مهشرته ران هيم كديإ يف ول تنا اعيط اهتعاسو

 .هجيتنلا هيؤر دعب اروف باحسنالا مهيلو كيل لضفالاف

 امه يللا) نيرخالل كطوقس ربح لقنتب تناو : اسماخ

 :يديس اي عمسا نيعم ماظن عبتت مزال ( ابلاغ كلهأ
 ول.. اهالمت عومدلاو كينيع يف هيواسأملا ةرظنلا مزال :الوأ

 مزالف هيف تنا يللا مهفو كيلع بطبطو كاعم فطاعتا شدحت

 لممعتو ماااااااا|ا!ارح كتوص ولعب خرصتو اهيف قوست اهتعاس

 ىلع يرحت اهتعاس مزالف كاعم فطاعتا شدحم هضريب ول امأ

 هبيصم لصحتم ابيرقت هدك نإل هدجنلا سيلوب بلطتو نوفيلتلا
 هدراهتلا ةلئسأ ىلع تبواج نإ نظأ هدكبو ..ًالاح كلهأ نم

 ةديدج هقلح يقف هركب وكفوشاو

 .رشب اي مالس

 اءاممم أ ٠٠ 1١

 ( امكو انك ) جيمانرب

 لّدعي عيذملاو يلاعلا ءاضقلا راد ئبم هفلحو عيذم مضي رداك )

 هيلع اريماكلاب اجافيو __ يد همادنه هولح_ همادنه نم

 .(اوه .. سيبريإلا يف جرخملاو

 مو



 تاقلح نم هديدج هقلح يف نيدهاشملا يئازعأ وكيب الهأ -

 .. ( امهو انحإ ) يمريلا مكحبانرب
 هلك ملاعلا هريخخألا رياريف 7١ ثادحأ دعبو هريخألا ةرتفلا -

 اهدباعمو اهلوه وبأو اهتمارهأب رصم لضفته رصم نإ لاق

 ةيبرعلا ةفاقثلا ةدئار رصم لضفتهو ..اهحونغ ابابو اًتاطلسو

 نع هنيفراع ديكأ انلك يللا مالكلا لكو طسوألا قرشلا يف
 ١" مسجحب ةروث يازإ اولاق حاجنلا ءادعا هضرب نكل رصم

 نم فلألا شفرعيام اهبعش يللا رصم .. رصم نم علطت رياربف
 هقب حتف(تييبت) لك ىلع درنه هدراهنلا انحإ .. ةردلا زوك

 .. انيعلم ف تيح اتند لاق هفاقت لاق ..فقثمو

 وكاعم فيضتسنه انحإ هيفافشلا أدبمل اقيبطتو هدراهنلا
 شم ي داع دحأو روهمجللا نم ..بعشلا نم ..سانلا نم دحاو

 ..أل الو فقثم وه فوشدهو هطسوتملا شم نامك ةريقفلا

 فقيو رشبلا نم هعومجم يلع هعرسب رداكلا كرحتي)

 ( هيلع 200111 119 هيذحأ حسام دبع

 . هءارو نم نام اريماكلاو هيذحألا حسام وحن هجتي عيذملا
 جاح اي وكيلع ومالس : عيذملا
 لضفتا .. ئبي مالسلا مكيلعو : هيلإ رظني نأ نودب جاحلا

 . كلجر طح

 مآ



 ا زياع انأ جاح اي ال -

 ؟عملته شم هيإ زياع -
 ل رياع انأ جاح اي ال 3

 ....رته تنإ صب بيط. .؟لك ات زياع

 ....زياع انأ لكآ زياع الو جاح اي

 .... يرق ريدلوك يقالته برشت يقبي -
 الو لكآ زياع ال انأ يبعمسا جاح اي :ربص دافنب عيذملا -

 ؟نيعمست نكمم تنا كرياع انأ عملأ الو برشأ

 لوأو رظتلا هيف ققديواريخأ عيذملل جاحلا تفتلي -

 .. همعلاو سبللا لدعيو فقيو موقي كياملاو اريماكلا فوشيام

 رودأ لامع انأو (....) ةطحم نم عيذم انأ جاحاي : عيذملا -

 !!ريتك يلاقب مسإلاب كيلع

 !؟ريخأ بي هيل -

 لك يلع هيف درنب جمانرب لمعنب انحإ جاح اي صب -
 اننإ يد سانلا لكل تبثن انيبحو نييرصملا لهج يف نيككشتملا
 يف هلاّغش يللا سانلا لك تلأس انأ هدك ناشعو فقثم بعش

 ...مهيف فقثم دحاو رتكأ كنإ تفرعو هقطنملا

 خفتنم- ينعي يجن زجلا -هيذحألا حسام يلع رداكلا) -

 (..يد جادوالا ولح -جادوألا

 لامأ .. انه فقثم رتكأ انأ بي العف ..هآ..هآ:رورغب دري -

 ريكأ يد ناشع وهم ىلاعلا ءاضقلا راد مادق فقأ ترتحا هيل انأ

 !!رصم يف رشن راد

 م



 !!..همكحم يد رشن راد شم يد جاح اي سب -

 هلياق شم هموكحلا سب (زمغي) هعيطم اهلصأ يد ئبي ال -

 وناك سب همكحم يه ول يلاعلا ءاضقلا راد اهومس هيل امه لامأ

 !.يلاعلا ءاضقلا هكممم اهوثم

 نسكمم جاح أي بيط . .حص قدصت 1 عنتفا هنإكو عيدملا -

 لضفتا ىئبي اعبط -

 ؟ لوألا هيإ كترضح مسا -

 ئيهحجللا دومحم لاعتملا دع

 ارتفإ هد هللاو نيفقثم شم انيلع ولوقيبو جاح اي كيلع هللا -

 نيدعبو..ايندلا يف بعش نسحأ انحإ اعبط نبي اعبط -
 !!.هيفاقث تاقباسم يف ريتك زياوح دحاو هلل دبعلا

 ؟ جاح اي هيإ يز -

 اينملا يف لاعتملا دبع نسحأ ةزياجج دمعاو انأ -

 ؟هيطارقوميدلا نع كتامولعم هيإ بيط..جاح اي وفارب -

 ريتك مهعمسي نإل..هولحو هسيوك هيه..ممتا (ريكفتب) -
 موقيي نويزفلتلا ف ملكتيب ال سيرلا يح نويزفلتلا يف اهولوقيب
 هجحاح هيه ديكأف فقستب سانلاو ريتك مالك اهنع لوقي

 هعاتبلا دالب يف نأل رصم يف هدوحجوم اكإ انبر دمحتو ..هسيوك

 بسحتب اننإل اهيب انمرك انبرو مهعاتب قوسلا يف هحاش يد

 نكمث هرب نم دح يأ شيفمو..ضعبل ريخلا بحنبو ضعب
 ..تلصو جسملا نظأو .. انقرفي

 مم:



 ديكأف نويزفلتلا يف يوأ ريتك اهولوقيب نامك يد نيحو -
 .ضعب ريغ انيل انحإ وه اهريغ نم شعفنيم اننأل هسيوك هضرب

 ؟هيفيشبلا ةروثلا نع تعمم تنإ بيط -

 نأل اياعم هياكح اهيل يد .. هيإ لامأ تعمس اعبط -

 تنك اناو سيو هذ عوضوملا هعباتم اهلك رصم تناك اهتعاس

 وه اهلحيه يللا نإ ىلع ريتك سان نهاره تنك اناو رابخألا

 .انلوهيلخي انبر تاداسلا رونأ انعاتب ليمدلا سيرلا

 ! !جاح أي تبام تاداسلا -

 يلاق شدحم ؟كما ...تتااا|ااا||||ا1!!ا١أم (ديدش ترخ) -

 .انبرو
 هيسكر املا له مهملا .. هلل ءاقبلا جاح اي مهم شم -

 يسسك رام تنإ لهو يرعلا اتنعمتجم اوقرتخم اوفرع هيعويشلاو

 ؟كهاجتا هيإ طبظلاب هيإ الو يعويش الو
 ضعب عم نيسيوك مادم انحإ كلتلق ام يز انأ نبي صب -

 هيف ناك راهنلا كيد يح ..دح ىلع يرتفنب شمو نيسيوك

 كترضح يز لزر يدنفأ دحاوو يديره يمع نبا نيب هقانح
 تسنك ىقب يسفن نع اناو .. هيلع يرتفأ شتضرم اناو هدك

 ؟موي لك اهلمعتب ىللا هيسكر املا كسوقط هيإ بيط -



 ...و يّلصاو ىضوتب حبصلا موي لك ىحصب انأ -
 هيعويشلا الو هيسك رامل نم شم يد جاح اي سب -

 !!صلاخ

 تننا يللا نم هحاح لك نم دحنأ مزال انام ..ممممتإ -

 شالب هد عوضوملا يدع ىقب يب اي صالخ ام ..لود مهلتلق
 . جارحإ

 يوأ ترشتنا يللا شرحتلا اياضق يف كيأر هيإ بط -
 ؟يد مايألا

 هيف ملكتأ يسفن ناك اناو نبي ادح مهم عوضوم هد هآ -

 مدقأ يسفن انأ ناشع هيف تملكتاو ئتقبس كنإ سيوكف

 . هد عوضوملا يف همدآ نيبو مدآ نب لكل هحيصن

 . جاح اي لضفتا -

 يف دعقتب يللا تاتسلا تاذلابو سائلا لكل لوقأ بحأ -

 نسم يوأ يذإتتنب اننإ مكلك مكلقأ بحأ .. هحرحرم تيبلا

 نييّرسهم اندسنع دلبلا يف تاذلابو .. هد شّرهتلا عوضوم
 مامي يأ هدنع ىللا لك..تير اي..تير اي..تير ايف..شره

 نامك موي لك بياررلا فضننو .. مونلا ناكم نع اهدعبي

 ريطلا ملتب ناشلع تويبلا مادق هفيضن شم هيم قلدن شالب

 هوب انأ نامك .. ليللاب شره انورهيبو سومانلاو (ناّيدلا)

 اي يفضنا ..يفضنا اهوقبو هنسحم نارل صحألاب هد يمالك

 ىلع هنس لك ريرسلا ىلع اهيشرفتب يللا هريصحلا يريغو هنسحم

 ملا



 انربو شلحنتام تيغاربلاو لمقلاو نالكألا ناشلع لقألا

 .. يمالك عمسي لكلا تير ايو انتتج لكاتو

 (يطاو توصب) جاح اي سب هيإ شره .. محإ محإ -
 .هيهاد يف انيدوته كلكش

 ؟نطسلف

 هيب اومواقي ناشع حالس مهوبرهيب مهإ عمسن موي لك يعي

 ضرألا تدح صاللخ ليثارسإ هعامج اي ..نيئيطسلفا ٠ هداصق

 لبطلاب ولو اهنم اوعلطيه شمو نامك يراقع رهش اهتاجسو
 ام انرمع مهلبرهتتب يللا هحلسألا لك دعب نامكو نييطسلفلا
 مهلتعبن امإ اي يبأر اناق ..بوط هلك صاصرب اوب رضيب مهانفش

 ف ضرأ اودحخايو نيطسلف نم اوحرخي امإ اي بوط تايبرع
 ..لكلا مركي انبرو كتيب يبا عورشم

 ؟سكرام الو نينيل نسحألا كرظن ههججو نم نيم -
 .نينيل اعبط -

 حص بواجته يد هرملا كلكش يد هباحإلا يف هقثلا هيلو -
 1 . يوأ

 . سبو هد نيئيل فرعأ ينأل نبي اعبط -
 ؟سيوك هفرعت دحب (راهبناب) عيذملا -
 ؟يرصم هنإ يفكي نيدعبو يبي اعبط -

 ملال



 ؟يرصم نينئيل -

 يبي اعبط -
 !يسور هنإ فرعأ انأ سب 2

 هركاف تناك سانلا لك ييبح اي ال . .اهاهاهاهاهاه -

 نوبزل عملب هرم تنك انأ كّرس يف مالك نكل هدك كّيز

 نيم نينيل هلتلق ضرألا ىلع طحتت نيئيل ةيحرسم كيلع مارح

 هما هرامألابو ريتك تايحرسم بتكيب هنإ يلاقو هنع يىلاكحف

 .يلمرلا نينيل لماكلاب

 (لولشم وهو عيذملا ىلع رداك)
 (مالأ

 1 العدا

 اماسم |١:ا“.

 ( وها ىلع هرياعص) جيمانرب
 يللا _تانشملا نم ديدعلا هب راود نع هرابع نشيكول)

 عيذملا نيلاوح رفغلا نم هعومجمو_ شيعلا اهيف طحتيب
 باعكلا لاق اه يز ينعي ةدياعص سب نيسبال يللا هعيذملاو

 وه هيبالج سبال يللا جرخملا ماهأ رمت يشاوملا نم ةعومجمو
 ..(تامك

 ااا 11|!!! اوه

 لضخ



 مكتالك وكيلع ريخلا ءاسم : (ةيديعص ةجهلب) عيذملا -

 .مكتاربكل مكر غصأ نم

 لكبو نيدهاشملا ةداسلا لكب بحرنب : هعيذملا -

 رفغلا ةوخإلا لكو ويدوتسالا يف يللا لامعلا لكبو تادهاشملا

 ..رصم اي رامع مهوقنبو هرب نم نويدوتسالا ىلع يللا

 ىلع ديدجلا لك مدخن اننإ مك اندوع ام ىز هدراهنلا -

 نامك هحاسلا هربو هحاسلا بتجو هحاسلا تحتو هحاسلا

 يلهألاو يرصملا مجنلا طشم ىلع هدحاو نيمهم نيترقف

 .يلحاسلا

 رودعد اي يلحاسلا مجنلاو يرصملا يلهألا ..محإ ..محإ -

 .نيدهاشملا ةداسلل فسأآ... هسعان اي شلعم ..١!!أاهأ -

 هييصم هصاخ يهق هدراهتلا اهفوشنه يللا هرقفلا امأ -

 نات علو يللا ديعصلا رطق يسصهو حرابمإ تلصح

 لفقتلا ةرازو نم ريبك لوئسم نويدوتسالا يف اناعمو..حرابمإ

 نيتسومج نوبرع دم امل الإ يحاي شيضرام تالصاوملاو

 . يبارز لجعو

 ىلع مكاعم ًأدبنه ريتك مكتقو نم شدخانم ناشلعو 3

 ..ريبكلا لوئسملا عم لوط

 ( فيضلا لوخد عم يديعص يقيسوم)
 .لوثسملا ةدايس اي كيب الهأ : هعيذملا -

 لآ



 .هسعان مادم اي يكيب الهأ -

 انحإ ..كناطم تيب برخي رومأ اي هيإ مادم (بضغب) -

 الو نيم انأ شيفرعتم نإ يد هقيرطلاب ئيملكت يازا نإ -

 ؟هيإ

 ناشلع سولف ضباق تنإ انرمأ تحت انه تنإ ايانض ايال -
 ؟؟هجاح يف قوش كيل ..كقوسن يللا انحاو روطلا يز يجيت

 .يبنلا يلع يلص هسعان اي صالح :لحدتي عيذملا -

 .رودعد اي تنإ كرطاخ ناشع صالخ -

 هيلع كقح هسعان هسنآ اي فسآ انأ لوثسملا -

 عمسل انه تننا. . يقب متكا صالون صالون :ةبسفخات <

 برقي هللا اهوتعلو هيافك شم. .صلخن انيلخ بواحتو انتلئسا

 .. مكتويب
 يدعقا يلضفتا بيط رضاح رضاح :فوخب لوئسملا -

 شم هجاح ريتك هد لصحيب يللا لوئسملا ةدايس : عيذملا -

 ىسنت سانلا ام لك يوأ ريتك تقب تاراطقلا ثداوح هل وّمعم

 هبسنلاب هموكحلا فقوم هيإ ..مهركفت هينات هثداح ىجيت هثداح
 ؟هد عوضوملل



 ديعصسلا تعاتب هريخألا رطقلا ةثداح الوأ :لوكسملا -

 نأل صلاخ اهيب هوعد اهيل الو اهيف دي اهيل هموكحلا شناكم

 ..ردقو ءاضق علو رطقلا

 يللا سانلاو.. يازإ ردقو ءاضق نعي ياَّزإ :ةزفرنب هعيذملا -

 ؟صلاخ هيد وك دنع شاهلام يد تمحفتا

 هقايل شاهدنعم نال تتام يد سانلا مدنقاي : لوئسملا -

 هصضايرلا مناع اي هضايرلا ساناي هضايرلا لوقن ةرع تيم هينذب

 تده هفقلخملا . .انلعمسيب شده . . ووهاي هضايرلا بعشاي

 ..ديدحجج رمع هلبتك انبرو رطقلا نم طن مهريغ ..مهليح

 هلعطقتا يللا شوملسم هضرب رطقلا نم وطن يللا وهم -
 ههاعب علط يللاو روسكب علط يللاو ديا هلعطقتا يللاو لجر
 , ككل ل تسسلم

 محفتي الو هعيلتسم ههاع نيعي : لوغسملا -

 نسحا ههاع اعبطال هضرب رظن ههجو ال : عيذملا -

 تابضق اهيلع كيبابشلاو يأزا اوطني بيط : هعيذملا -

 ؟ديدح

 كلتلق انم نيدعبو....هيل اهوكبيحتب فراع شم وتنا -

 هيا لوقنه نكليد نابضقلا اورسكي اوردق اوناك وف غنوك

 ..يضاير يعو شيفعم
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 ؟حص رتكا لعتشت اهنا هقيرحلا

 شم هضرب شفضتنم بحاع شم فضنن نعي : لوكسملا -

 يللا امه باكرلا نإ لوقت زياع تنإ نعي :هعيذملا -

 يضاير يعو شمهدنعم ناشع يد رطقلا هتداح يف نيناطلغ

 ؟حص
 .هسعان هسنأ اي يدصق....دم اي حص : لوكسملا -

 ىفب تنإ يلالاعت... هيافك صاالوخ هدك بوتس ؛ هعيذدملا -

 يضايرلا يعولا كيروه انأ بط يضاير يعو شيفم يقب انه

 نابرضي امثو رودعدو يه هسعان يلع رداكلا لفقي)

 (..لوثسملا
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 ةروثلا دعب ام مالفأ





 : يز طورشلا ضعب اهيف رفاوتم نوكي مزال ةماع مالفألا
 حجني كمليف زياع ول نعي لخلا يه ههافتلا : ههافتلا ©

 ايو نيعم وأ فده يأ شولامو يحطسو هفات نوكي مزال يقبي

 ملعم اي نوج يقبي فافسإ نايلم ول مالس
 يتب

 يمه هلطبلا ول مالس ايو مليفلا يف هّروم هيف نوكي مزال
 شم يد هّزوملا هلطبلا ول يقب كلايعد كمأ ىقبتو يد هزوملا
 .هد يضافلا مالكلاو هفيضنلا امنيسلا راصنأ نم

 انثي

 يداب نوكيو قنخت هحجردل بيط مليفلا لطب نوكي مزال ©
 لمعي فرصعيب نامك ول ىقب مالس ايو يسنامورو جنيدليب
 نكمم كنإ ةحردل فيرظ نوكي مزال نامك ..هيتاراك نيتكرح
 .زوم نوكي مزال هضربو كلححضلا نم كسفن ىلع اهلمعت

 فقل

 سيلوبلا غلبيب يللا وه هيقالته (دينسلا ) لطبلا دعاسم ©
 [صويب يللا وهو ..لطبلاو هباصعلا نيب يللا هقانخلا هعاس
 يز برضيب يللا وه نامكو هلطبلاو لطبلا نيب تاباوحلا
 .لبهالا يز مليفلا ةينغأ يلع صقريبو لطبلا لدب لطهالا

 كش

 دهشم ) يز مليفلا ىلع اهّسدن هنيعم دهاشم لعدن مزال ©

 ىلع لضفيو_جراخ دهشم-صلاخ فده شولام يديموك

 م



 رهظي ناشلع هلمعي زياع جرخملا سب فيخس دهشم -ريرسلا

 (هبيارق نم دح وأ وه هيف
 *ع

 هيوش تدحخ يه صلاخ تفلتحا يقب رياربف 1 مالفأ نكل

 شمهم ىقب هلطبلا رود نإ ف تفلتحا نكل هميدقلا لايجألا نم

 دهاشم نم 70٠١١ يف رهظيب لطبلا يعي دينس شيفمو هيوش
 الو نيعي بساح هيإ نشكأو , نشكأ مالفألا لك تقبو مليفلا
 ..اهنم جذومث فوشن اولاعت دوويلوه

 رهالا ميهاربإ مليف
 اًقيسلا را معنم تلوطب

 جة

 لوألا دهشملا

 يلخاد راش

 عوزفم لطبلا موقي..نري سرحلاو مان لطبلاو مون ةضوأ)

 ( هدك لمعي
 هينملا نع ..هأ نأ -

 اهيب لمعي لضفيو نبل هلوراسك هدي فو رذحب يشع
 ءادقعو تاءاول عم هيل ةروص طئاجلا يىلعو وف منوك تاكارح

 ( ريخفب اهماما ففي ..ءادمعو
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 ةاااا اال اأا١١اي ( عاتمتساب 3 -

 ماوأب 53عا<ب
 لع دا ناب

 ؟ دهشم

 قباسلا دهشملل 121339 52 6

 يلخخاد رام

 هيلع سلجي بتكم امأ لطبلا فقي نمألا ةيريدم رقم ةفرغ )

 . (ءاول هبتر لمحي لحر

 نيب نم يده همهملل كترتحا هيل انأ فراع تنإ :ءاوللا -
 ميهاربا اي كتعفد لك

 نحط دماج طباظ انا ناشع ديكأ : ميهاربا -

 كترتخا انأ يد نحط دماج هيإ يدنفأ اي كسفن مرتحا -
 هرامعلا يف يدنع ٍيطو دحاو رتكأ كنأل ميهاربا اي
 . .ةرادآلا ُِق يدصقاأ |

 يدعي فراع ..رصم ناشلع يد كتينطو لغتسن عزالو -

 .. رصم هيإ

 (ناجهلا تفأر ..هيقيسوم هيفلخ )

 ؟رخآلا نم هيإ زياع كتداعس يلوقت ام مدنف اي هد وجلا هيإ -

 اوعقوي ناشلع اولمعيب ىللا ططخملا طبحنو ىدصتن مزالو رصم

 اب



 اياهدق يسار عفرت ناشلع تنا كتراتحا اناو يد دلبلا

 ؟ميهاربإ

 !!(ميهاربا سو يلع مهفلا مدع تامالع)

 اي اهدق كيلح اهدق كيلخ مهاف...اهدق كيلح :ءاوللا -

 لمعم انأ يسبيب نالعإ لمعتب تنااوه مدنف اي صالخ -

 طبظلاب يم هيإ زياع تنإ يلوق سب انبر ىلع يقابلاو ايلع يللا

 ؟الصأ همهملا يه هيإو

 رس لوقيه هنأكو هنه برقي ناشع مئيه ءاوللا رواشي )

 (ريطخ

 دلبلا نييرهتم نيلخخاد نط "و هيف لإ انفشتكا انحإ -

 سيوسلا قيرط نع ياحا ع وبسالا

 ؟نعي نيوريه هيا ةردوب -

 بق راع. تامك هشوشغم ةردوبو.. يبغ اي كلت هردوب ال -

 دغلا بابش امه يللا انلافطأ يف هيإ لمعتب يد هشوشغملا هردوبلا

 ..؟تاخلستو ناقرح مهلبيستب هيإ دق فراع ؟لبقتسملا لاحرو
 يللا رامعتسالا هحجأ ون تاشضلع ةدذجاو ديإ انلك فقن مزال انحإ

 ؟ ميهاربإ اي اياعم .. انعوتب بابشلا رمدي زياع
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 مدنف اي شفاخختم مدنف اي اعبط كاعم : (سامحنإ ميهاربا -

 .. هنيمأ ديإ ف رصم

 ؟نيم هنيمأ -

 (نالأ
 ع

 ؟ دهشم

 يجراخ ليل

 فقيو-نيبرهملا تايبرع-بيج تايبرع ؟ اهب ءارحص )
 ( هشاشر عفادمب لجر١ 8 يلاوح اهيلاوح

 مددق فلأ ٠٠١ عافترا نم رتبوكيله نم زفقي ميهاربا)
 ..(اوهلا ف نيتقلط برضيو

 ..وهو تنا داي تينا -

 ؟رمحالا ميهاربا دئارلا هد هيإ -

 (مسالا ركذ نم قو لاهسإ مهلاج مهلك هلاحجرلا)
 صخش نم مكلك اوفاخته وتنا : هلاجرلا نم دحاو -

 ( مهتشاشر اوعفري هلاحجرلا لك )

 رشلاب اوتيدتبا يللا وتنا هذك : ميهاربا -
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 الإ دح شتوميم هنإ هملع هوبا ءاوللاو ريغص ناك امل ركتفي)

 .(ىوصقلا ةرورضلل

 . اياب اي رضاح : ميهاربإ
 نودب طقف مهتحلس أ بيصي دو مهنيح ان ملسملا بباوضصيإ

 لذب هناكو هشو ىلع 20011] 111 ( ءوسب مهبيصي نأ
 مهفتك وه ناك همدصلا نم امه اوقاف امل دحلو ) رابج دوهحب

 (هردوبلا رداصو مهلك

03 

 مل دهشم

 ( هطيلبمهزو هطيزو تالافتحا هعاق )

 العف تنإ ميهاربا اي هلمع شدحم يللا تلمع تنإ : ءاوللا
 كلاهرضحم تنك يللا هأجافملاو كلوهيدتش ربصصم يللا قحتست

 صقرا.. حرفا اللي .. صنو هينح 5 كبترم دوزن انررق اننإ

 شم انأ صنو 5 : (رثاتلا تامالع ههجو ىلع ) مثيه

 253006 تهانأ

 كاب يالبلا نم ةدوع

 توص عمسي ) ....(هقشلا يف لوألا دهشملا سفن )
 (هقشلا ف تاوطخ



 ةهردوبلا ترداصو مهتملس ناشلع يولتقي نيياجج هأ١111 -

 ؟نيم ىلع نكل
 بابلا ىلع للستملا ءيجافيل نيمادخلا باب نم جرخي

 هقشلل يجراخلا

 ؟ انه كباح يللا هيإ .. داي نيم تنا -

 اي هدك لمعت هرم لك تنا ..(ربص دافنب) هووووووووي -
 !!. هلايزلا عاتب انأ .. بعرملا مع

 يفأ عبت تنا ... هيإ الو كيل يكرحلا مسالا هد ؟هلابز -

 أ داي هباصع

 ...هلابز. .هلابزلا عاتب انأ ميهاربا ذاتسأ اي سب هيإ ةباصع -

 هلااال ااا ابز

 يالا
* 

 ١١ دهشم

 وه يللا ةباصعلا سيئر ةنباو لطبلا اب مون ةضوأ )

 (اهوبأ رارسأ فرعي ناشلع هملس اهدخاو

 ؟ ىمإ هعاضبلا ميلست داعيم شيفرعتام : ميهاربا -ِ

 ؟ مليفلا رخخآ يف نجسلا هلخدت عزال تنا
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 ..يكوبا يلع ضبقأ مزال يد سولفلا دوزأ ناشعو هينج

 (نالأآ
 ع

 م55 دهشم

 ريخألا دهشملا

 ..لطبلا لعقي زياع يللا هباصعلا سيئر هيف سلجي هيرابك )
 موزل يساركلاو قيدانصلا نم ددع دجويو.. ركنتم لطبلاو

 (هباصعلا

 خوطو خاطو خيط دعب
 هباصعلا سيئرو هافق نم هباصعلا سمي رب كلسع لطبلا)

 (هملكيو رضتحيو فزني

 انا مالس ف شيعته هدك كنإ شركتفتم : هباصعلا سيئر -

 فرع ىنبا نإ اصوصخو فوشتهو طلزلا لكات هلاججر ايارو

 ناتلا ءرجلا ناشع -- مايا تلت نامك هرب نم عجارو هججاح لك

 .(هريخألا هسافنأ ظفليو) هه (هطغوز)- يقب
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 هشاشسلا يلع بوتكمو لطبلا هجو ىلع 2001337 0

 يباتلا ءزجلا يف انونتسا

 عمم
 وج دام

 ..فوشن اولاعت هجاح لكو ةركفلاو ثادحألا يف ىنالوألا نع

 عدد

 يب الا يكز مليف
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 ىلإ نيبهاذ سانلا نم ةعومجم هب يبعش عراش _يجراخ راخ)
 هجتيو بصق صميبو هعطقم هموده مهدحأ سلجيو مهامعأ

 (عراشلاب نيراملا دحأ ةيحان

 ؟هيرورض هملاكم لمعأ يناوث كنوفيلت نكمم دومحم مع -
 ؟يكذ اي نيم ملكته : دومحتم مع -

 يلبيجي ناشلع يبححاص دحاو ملكه شيفم : يكز -

 ديعس روب نم ياحب وهو داعم تاحجاو

 يبي لضفتا (نوفيلتلا هليدي) -

 مع نع ديعب يشهو هندو ىلع هعضيو نوفيلتلا يكز ذخأي)

 الف دومحم مع هنع ثحبيف هرظن نع يفتخي نأ ىلإ هيوش دومحم
 (مدج



 .. نيعوبسأ رورم دعب

 ؟ دومحم مع اي هيإ كلمع وه -

 .ينوفيلت دحو ئبي ايلع بصن -

 . رضحم لمعأ مسقلا حوره انأ -

 بيقنلا هيلع سلجي بتكم_ سيلوب مسق _ يلخاد راغف)
 (دومحم مع همامأو عطنلا لئاو

 طيبعلا يكز داولا نإ دومحم مع اي ئمهفت زياع تنإ نعي -

 ؟هد ءاكذلاب كيلع بصن يللا وه هد

 دلبلا صن ىلع بصان هد هجاح الو طيبع شم هد مدنف اي -

 اي بيط.. ممممما .. ىقب يكز هد داولا نعي (ريكفتب) 3

 كليابوم كلبجه اناو انه ىلوهبحي هوفوشت امل كزياع انأ هجاح

 (لئاو بيقلا مامأ يكز_سيلوب مسق _يلخاد راش)

 .دلبلا لك ىلع بصان يللا داي ىقب تنإ ىقب -

 .هجاح شتلمعم انأ مولظم هّللاو اشاب اي -

 ريغ كتايح يف هيإ لمعتب الو نيم عبت لاّغش داي تنإ -
 .ةيبنجأ ةلودل ليمع كنإ سساح انأ بصنلا
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 ؟ سب هيإ ليمع ادبأ انبرو اشاب اي -
 كيلاع يللا اياضقلا لك ظفحأ دعتسم انأ يكز اي صب -

 . .لباقع. هد سب

 .تير اي سب هلمعه لباقملا هيإ يلتلق ول ىح اشاب اي -

 يللا دومحم مع اهميعزو هريطخ هباصع هيف يكز اي صب -
 فوشنب يللا ائينيع يقبت تنإ كزياعو ليابوملا هنم تدمع تنإ

 ىقبت نكم هدك لمعت يكز اي نكمم يد هباصعلا طسو اهيب
 .يكر اي كاجاتحم رصم ؟رصم مدختو لطب

 (ناجهلا تفأر يقيسوم)
 .اشاب اي رصم رمأ تحت اناو -

 دحاته شم تناف باصن الصأ كنإ امه يكز اي صب -
 . بيردت مايأ 7” نم رتكأ اناعم

 . نامك هدك نم لقأ نكميو اشاب اي -

 . هللا ةكرب ىلع يدتبن سيوك بيط -

 رهشأ 7 رورم دعب

 .. (لئاو بيقنلا بتكم)

 تنإ ئطقنته تنا يكز اي كيلع مارح :لئاو بيقنلا -

 . باصن لاْغش تنك ياَّزإ تنإ يكاز كنإ ضورفملا
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 .هفدص تاجو دومحم مع ىلع الإ شتبصنم انأ اشاباي -

 براي سب هيإ تلمع انأ ...ماا||ا1||١111 رح . . .عاأا||!اا|)||| رح -

 5 هد ءالتبالا ئيلتبت ناشع

 .ركس يدنع انأ ناشع اًيلع هحارلاب اشاب اي -

 ةررزررزرررررررررررب -

 بيقنلاو يكز هيلع سلجي يسرك اهب. ..هيلخاد ةرجح)

 (هملكيو فقي لئاو

 . انتعاتي تارابتخالا ًةرتف اني هدك' انحإ يكز اي صب -

 .اشاب اي كرمأ تحت اناو -

 لوأ نكمم لود مهطسو نفدت حيار تنا يللا سانلا يكز -
 بدكلا فشك زاهج ىلع كوطحي مهتعاتب هباصعلل مضنت ام
 ..بدكتب كنإ اهنم اوفرعي تابذبذ علطيب تبدك ول زاهج هدو

 يف مكحتت ياَّزإ كملعه ا و هيلع رابتخإ كلمعه كبحب ناشع انأ

 ال تابدبذ علطيه شم زاهج كلتلمع انا سب كتابذبذ هعرس

 شم سب كّبحب ناشع هدو برهكتته تبدك ول عي ابرهك

 ؟ برهكتأ -



 . رصم ادف ىقبت زياع شم تنا الو يكز اي هويأ -

 . اشاب اي رصم ادف يلك انأ -

 رصم بحب هينات هحاح يف زكرت لواح :لوألا لاؤسلا -

 ؟ يكز اي

 أشاب اي اعبط -

 .(برهكتي)

 هدك ناشعو رصم بحتب شم تنإ يكز اي تبدك تنإ -
 . تبرهكتا تنإ

 . اشاب اي حص -

 (هلئسأ ةيوش دعبو)
 هيلمعلا ف هجاتحته ناشع هد ليابوملا دح يكرز اي صب -

 . يوأ ريتك هد سب..اشاب اي كيلخي انبر -

 كبرضأ يدو دولا انأ ىكز اي ريتك هنإ فراع انأ -

 ..هد ليابوملا تبج ىللا انأ شم سب..كنم صلخاو نيتصاصر

 . يكز اي هتباح يللا رصم

 .. (تاجحلا تفأر ىقيسوم)

 باسعلا تحت هينج ١١١٠ نكمم شم اشاب اي بيط -
 ؟نامك



 ةررررررررررررررررب يكز اي هرب -

 (هيبرع يف فطختا يكز_يجراخ راش

 دحأو هطيحلا يف لبحب طوبرم يكز _ يجراخ راش)
 (هّشو ىلع هيه خبي هقوفي همامأ نيمغلملا

 ؟ نيم عم لاّعش تنا داي تنإ -

 نيزياعو نيم وتنإ دح عم لاغش شم انأ ..انأ..انأ :يكز -

 .هيهاد ف وكيدوه انأ هيأ

 انه داي تنإ : مثلملا .. يكز شو ىلع ملق ..خارط -

 . لأسا يللا انأ شلأستم

 .اشاب اي كرمأ تحت انأ -

 . داااي مأ زاهج عم لاش تنإ -

 . هجاح لوقأ هلاحتسإ انأ يد الإ ااا!!! -

 . ينأت ملق خارط -ِ

 ىقبأ ناشلع يرصم مأ زاهج عم لاغش انأ اشاي اي هويأ -

 .وكيلع سوساحج

 ؟ لئاو بيقنلا نع داي هيإ فرعتو -

 . يد الإ ىقب ال -



 خااللاااارط -

 فومبرت ناديم هديدحلا رصم ف نكاسو عطنلا لئاو همسا -
 0 هعاسلا يدانلا حوريبو

 بيقنلا رداككلا يف لخديل ههجو ريديو همانل مشلملا علقي)
 (لئاو

 ؟ لئاو بيقنلا نيم : يكز -

 اي كلّمحت ةوق نع رابتا ناك هد يكز اي لئاو ةويأ -
 معنو هللا يسح ليكولا معنو هللا يسح .. هلل كنم يكز
 ..تهجتاو يسار تفشك يك ولا

 (ضعب عم يكزو لئاو -مسقلا يف ةرجح)
 . رسلا هملك ىلع قفتنه انحإ يكز اي قولد : لئاو -

 ؟ اشاب اي يه هيإ -

 ؟ هيإ ىقبت نكمم يكز اي اياعم ركف -
 ؟ كيلع ملستب لاح... ىقبت اشاب اي كيأر هيإ -
 يف هدك لبق تلاقتا يد ييبح اي بر اي ئمحرا (ظيغب) -

 .. يات مليف

 ؟ اشاب اي هيإ بط -

 هصقرو تاروانم هيوش دعبو



 :ريخألا دهشملا

 (عراشلا يف لئاوو يكز)

 تّوم تنإ هاعم تلماعتا لشاف ليمع لوأ تنإ : يكز -

 .طباظ 95و ريخم "6

 ؟ هللاو ينذ شم اشاب اي -

 .رخ تيقب تناو تهتنا همهملا يكز -

 سبب نر تقو يأ ف ئتجتحا ولو كرمأ تحت انأ اشاب -
 . كرمأ تحت اناو اًيلع

 امهم هحاح يأ هجاح يأ تحجتحا ول يكز اي تناو -

 ملق كفورظه عراشلا ف كتفش ولو هيف ركفت يعوإ تناك
 .يبات كمأ نطب كعجرا

 (هيااأأاهنلا)







 ةبسن يف حو نفلاو ةسايسلا يف ريتك ترّيغ ةروثلا ام يز
 ءامسألا ناشلع هعيلقلا ظحلا جاوبأ هضرب.تريغ هبلطلل ءاكذلا
 هينات ءامسأ اهيمسن حرتقا وهو سيمخح لضانملا خألا شتبجعم
 نم جرب يمنأ تنإ كسفن فوش لوألاف ايلاح انعمتجم نع ربعت
 ..مويلا كظح فوشن نيدعبو يد جاربألا

 : هظاظحلا جرب ١-

 همد - بحعلا شوبحعي ام - ادج هفات - هحاح رخآ شور

 ميلبورب وأ هلكشم يف عقيب ال تاعاس - فقاوملا ضعب يف ذيذل

 كفيو - يوأ هشحو هقيرطب طيبع لمعيب - اهوقيب ام يز
 شلق لوقت يعوا سب شلق هيصخش - هعرسب راوخلا نم هسفن
 يوأ هيبيرغ هقيرطب سانلل ككاف - كنم شلعزم ناشع هينح

 اهشيعأ زياع انأ ىللا ٍيتايح نع ينولطعيب لوقيب اه يز ناشع

 دح ىلإ ينوتراك وه نإ لوقت ردقت نعي هيقطنم ريغ هيصخش
 قنخي - يوأ بحيب -شييجتبم هتاهيفإ - هيلع دمتعي ال ام

 :الاادج هشور هقيرطب در هانلأس املو - هلاعفأب سائلا

 . شور انأ تاشع نام اي رشبلا نع زيمتأ بحب -

 سبللا يف ولح هقوذ وه اننم شلعزيام ناشع سب

 سكيلف نروكلا ىلع ىذغتي - وكسيدلا يلصألا هنطوم

 هلكم - نايحألا دعب ف لكاشملل ردصم هرعش - نادعمشلاو

 يللا مويلاو هولح تنب عم هيقالت امياد - يلرام بوب ىلعألا
 . اهلبق يللا نه ىلحأ تنب عم هدعب
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 : هلضفملا ناولألل ىقب ىلاعت

 !!كتاناولأ اي .. رفصالاو يجسفنبلاو رمحألا

 : جربلا ريهاشم

 داعس طنطو يوت مثيه

 يزيلحنالاب 55 ظحلا مقر

 : هبوطلا جرب -"
 هراكفأ تناك ول ىح - ادح هسفن يف قثي -يوأ دينع

 نيدعبو -هجاح لك مهاف وه نإ سانلا عنقي لواحيب سب طلغ

 يز هتبقر ىسقبتبو رمحيب هشو ناطلغ وه نإ سقفتي امل ىقب

 لمعي فاخيبو يوأ هايحلا بحيب- هيإ لوقنه سب همسمسلا
 علوي زياع ىقبيب هقياضي دح الو رانلا لدي نسحلا طلغ هحاح
 يف هوشفق هيلاوح يللا لك ول سب ريغتي هنإ بعص - زاحب هيف
 برهي زياع ىقبيب - عيمجلا ةيرخس عضوم هسفن يقاليه راوح

 ليسغ قرسيب وهو هرامع حطس قوف شفقتا يللا يمارحلا يز
 ءارفص هماستباب معطم لبهأ ءادأب برهي فرعيب وه سب

 يوووأ هباحصأ بحيب -عوضوملا رييغت يف هرمتسم تالوامحمو
 نم علطي بلقم مهيف لماع حوري هوشفقي هباحصا ام لكو
 هيناودع لويم هدنع - مهيلع درلا يف هتقيرط يد يهو مهينع
 نابلغ وه ناشع هتايح روحم هباحصأ -يوووأ بلاقملا بحيب
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 هيقالتب كلنإ بيرغلاو - ةيلاعلا ةيرارحلا تارعسلا تاذ ةيئاذغلا

 هد مثسعلتلا نإ مهملا (يد مثعلتلا هولح) مثعلتلاب زيمتي - عْيفر

 . هذك سب مالكلا يف طبخلتيب هنإ وه

 : جربلا ديلاوم -
 - ضرألا نسم ميهارباو - هقيدص هيسمخ هعومجم نه راكز

 : ظحلا ماقرأ -

 ب

 : لضفملا ناويحلا -

 اوكبجاع ناك ول حاسمتلا

 : كون كونلا جرب

 وه سبب هزواع وه يلل لصوي ناشع همأ عيبي -يلوصو

 شياع ناشع هسفنل ديدج فده عضيب هفدهل لصويبام لك

 ناشع ينشف كاعيبو لدا - هز ارسل اسلام

 نأ ةأيحا يف هأدبم - هيت ملك هموم يف شوفتم يات

 اتنشبت



 مهمظعمو نيبامصن هد جربلا تايصخش رتكأ - اهيلع مدنيو

 هركيب صخش رخآلا نم نيعي - لبعز وبا يف تاهيلاش مهيل

 . ىانلل ريخلا

 : لضفملا نوللا -

 ناجح وه ناشع رفصألا

 : ظحلا مقو -

/ 

 : جربلا ءانبأ رهشأ ب

 هجاحجلا - نادوسلا عراش يف يللا هفانكلا عاتب هدبع مع

 . هرامعلا ةبحاص هديفت

 : سوواطلا جرب -غ

 لك يف رهظي بحيب يسوواط ناسنإ وه جربلا مسا نمو
 هيقالته رشب اهيف يقالث هتح يا - هبسانم ريغ وأ هبسانمب هتح

 هصيار اهلك هسولف - اهيف قشار ٍنيعي بيتيلوس ةقزل طوشارب
 هتوص -دح نم دقنلا لمحتسيام هرمع - هياّدكلا رهاظملا ىلع

 ةماقلا لوطب نوزّيمتي جربلا اذه ءانبأ - ناطلغ وه نإ هلاق دح

 ةضوملل ديح عباتم -لهس سبللا يف هساقم يقالي ناشع
 راجت هباحصأ مظعم -ىلعألا هلثم هيابلش هنيمأ نيعي اهرابخأو

 يف يوأ رتك هيقالنه -مفوبز هنإ مكحب تالحم باحصأو
 . ميلا وأ يدانلا يف هيقارلا تاعمجتلا طسوو دلبلا طسو
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 هتدواه وسل - هتاجورخو هتارماغم نع يكحي دعاق هيقالت

 فلتسيه هينجج هبيج يف ولو هينع كليديه هقدصم كنإ تلمعو

 -هيبوزعلا قشعيب - شالببو هاعم طبلبيه هبحاصي يللا تخغايو
 اهيقالته تدب ولو -هلهأ نع ديعب هدحول شياع هيقالته دلو ول
 ايارملا مادق هقزال اهيقالتهو -اهتضوأ نم شح رختبام
 .نشيتسا يالبلا هلضفملا مهتبعل -اهمادق نم شك رحئتبامو

 :جربلا اذه ءانبأ رهشأ

 ظ . يالحعلا

 .هرهظملا ناشع هييشوفلا : لضفملا نوللا

 ع

 : هجنسلا جرب -5
 ريغ مدأ بلا ف شفوشيبام هيفاع ايندلا دحاو يجطلب ناسنإ

 هيفاعلاب الا درتسي ال هوقلاب ذبخآ ام هايحلا يف هأدبم سبو هعارد
 يف يشميب امل اوكبجاع ناك نإو هجطلبلاو بدألا ةلقو
 اهقح دحات هتاعارد ناشع طبظلاب صنلا يف يشم مزال عراشلا
 -توبنلاو توستلا همالفأ لضفأ - يوأ يقوش ديرف بحيب

 سبل سيلي مزال -سكإ رتسم مليفل قشاعو يالها ةضبقو
 مهإ سحتو يوأ قيض مهقلخ -نابي همسحج ناشع ريغصلا هونخأ
 يهنن ناشع يردب جربلا صلخنهو -مهداعم نع يردب اودلوتا
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 : جربلا ءانبأ رهشأ
 هصاقرلا كيم”و - دلاوم تدب و -لاتعلا سدس

 : لضفملا نوللا

 (هجاح يف ) شيفم
 :ظحلا مقر

 سنرب اي كدنع مقر ربكأ

 هللوبلا جرب -1

 مالكلا هيإ " اهوح نم عم ماجسنالاب زيمتت هيروحم هيصخش
 كبترم هسسفن لمعيب وأ هجاح يأ يف كبترم - " ؟هد ريبكلا
 نعي سب هوبحيب يللا سانلا بحيب - لكاشملا نم جرخي ناشع
 كيلع شملعيام ناشع هاعم شلماعتتام ملعم اي كهرك ول
 همهم شم هجحاح يأل هضفنم هيصخش - هلفح كيلع لمعيو

 هيوش هسفنب سساح سب همهملا تاجاحلاب متهيب - هتايح يف

 همدو ريتك رزهيب ناشع -رورغم هيلع لوقت شردقتام سب
 هاعم تدعق ول كحضلاو رازملا بحتب هيلزه هيصخش - فيفح

 هيبيست رداق شمو هيديموك هيحرسم يف تعقو تنإ نإ سحن
 سبب - هشفرفم هيصخش -لبج كطبار نوكي ام يز يشمتو
 نم دح ول لكاشم هل ببسيب هدو يوأ مححر يقبيب دنلا تقو
 صلاخ يان دحاو هيقاليه تيبلا يف هدنع تابي حيار هباحص

 م١١



 : لضمفملا هنول

 بحي مهسسبلي بحيب شم سب .. قرزألاو - دوسألا

 :لضفملا ناويحلا

 قيرطبلا
 : جريلا ريهاشم

 . هيروطسأ هينات هيصخشو - نام تاب

 : ظحلا مقر

 . يديموك هللاو .. نسح ميهاربإ ناشع ؟
 ا

 : هعقوقلا جرب -'

 لسكلاو هحتنألاو هسحارلا بحتب يوأ هنايتك هيصخش

 عيفر هيقالت امل اردانو طوبظم همسح امإ اي هيوش ظوبلك هيقالتو

 تاييلكلاو نويزفيلتلا ىلع جرفتي بحيب نعي فيحن وه يللا

 ئشاع ةيصخخشلا هعتملا هل ببستب ناشع ريتك هكرح اهيف يللا

 ردقيب ناشع كووب سيفلا ةصاخو تنرتنإلاو رتويبمكلا زاهجل

 دحاعلا م يب ادح لكلا بحيب - ةداعسلا يهتنم

 تاكنلا خامسب ذذلتي - امئاد ةدح ولاب رعيشي < هل هرب

 يواعغ شمو ياسغر شم وه -وش كوتلا جمارب ةهذهاشمو
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 امئاد -لكاشسم هاعم لمعي الصأ دح شيفم ناشع لكاشم

 هعاسس عبر كاعم مهرخخآ سب نيديموك !اصاخشأ مهدحبام

 هايحلا اوّيحيبو دودحلا دعبأ ىلإ نيبيط -مانت زياع كنإ سمحتو

 . يوووأ ريتك لكاشم مهدنعو يووأ

 : جربلا ديلاوم رهشأ
 زوكلتسس هسا يئاضف نئاكو - كشكل ١ حتاف يللا ءالع

 . خيرملا يف شياع
 :لضفملا نوللا

 تااللامجلا تاللتاقلا ناشع ضيبألا

 :لضفملا ناويحلا

 بلكلا

 يريفيلدلا عاتب نم لكألا دحايب يللا وه ناشع
 تابت

 : نينتلا جرب 5
 راوح يف كلحسي نكم ينعي نحط يحيراوح صخش

 ول كدعاسيه يوأ كبحاص ىقب ول سب طيبع لمعيو كبيسيو
 كيلع لمعي املو - هتاراوحب هّنم كحّرخي نكمم راوح ف تعقو

 هسيوك هتاقالع - همادق ىللا تبسي فرعيب ولح هناسل -- هفاتو

 دعاق تلك حرابمإ انأ كلوقي نكمم يعي هيوش هنه عسوتب
 نوكتو هعرسب يبات لزنو علط ليفرد تيفال مويفلا ف داطصب

 .تيبلا حّور امل الإ شوهتبيسامو حرابمإ هاعم دعاق الصأ تنأ



 : لضفملا ناويحلا

 ع دفضلا

 : جربلا ريهاشم

 هدام

 : لضفملا مقرلا
 فلا ١٠١٠و نويلم

 كش

 هراضنلا جرب -4

 ج رخي فياخ لوط ىلع - اهيّضقي شفرعيبم يديلقت صخش
 -هيلع دوعتم شم ناكم هتدحأ ول كحضفي نكمم فولأملا نع

 شفقتسيب -طسقف هلئاعل هزدح يف رصحتا يروا لف اتالم

 دج مّظنم -هئايح يف دحوألا صخخشلا ىقبتهو ك ردقيب هقالدم

 تيبلا لحعدت امل لوأ همزحلا علقت مزال - هفاظنلا سوه هدنعو

 زياع نوكت امل نذأتستو تحمس ول رياجس شبرشتاهو هدنع

 -هراضنلا سبال نوكت امل الإ رتويبمكلا ىلع شدعقتام -مامحلا

 هاعم ول -هلدب ىلع يشتوك سبليب سبللا يف يوأ شحو هقوز
 بسحيب ول - هجارم سب كطبظيه هدايز نوكت سب سولف

 تنإ زول سب نينتإ وأ شتاه ىلع كمزعيه نشيتسإ يالبلا
 هقيرطب يات موي اهيلخن نابعت انأ ال كلوقيه هجاح هيلع تحرتقا
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 لك ًادج يرظن هركب راوشم يدنع ناشع حورأ مزالو هلم
 .ملقلاو هقرولاب هذنع هحاح

 : جربلا ريهاشم

 طنط نبا هدامحو - ىلوأ ةنس يف انعاتب تايضايرلا ذاتسأ
 . ايلع

 ؟- 5+١

 : لضفملا تاويحلا

 ورحباكلا

 : ةلضفملا ناولألا

 . يقدزفلا

 داع 3#

 كلوقيه ةنجلا ىف دعاق ول كنإ ةجردل داوسلاب كسسحيه
 ه نيتخدم مهرتكاو ءابغب رياجس قرحيب - هولح شه ال

 لوط لشاف - هجاح لك يف لمألا دقاف هنإل غارفلاب سساح

 يللا ديحولا وهو عايضلاب هيلاوح يللا سسحي زياع - تقولا
 شم -ضرألا هجو ىلع مدآ ب دقحأ وه نإ عنتقم - حص

 -يوأ هعرسب قوسسيب هيقالته هيبرع هاعم ول سب روهتم

 عمسيب -اساسأ هجاح لمعيب شم وه ناشع ريتك شطلغيبم
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 يأ ىف هيقالت نكمم - طابحإ مه بيجيب سب هباحصأل سيوك
 . ياغر شمو ادحجج درابو يداع ناكم

 : جربلا ريهاشم

 . حنتلا نسحو هبأك دومحم

 : لضفملا مقرلا
 . سبو ١7 مقر

 : ناولألا

 . قماوغلا

 ١١- هكناخلا جرب :

 شياع - يات هعحار شمو هنم هحيار هغامد - وكيس صخش
 لينلا رف نإ ركاف - يقيقح شم صخش وه عي نوتركلا عم
 نإ ركاف ناك ًادج رّوهتم - ةيقيقح ةيصخش يكيمو كيفارح
 هقيقحلا ف هدوحجوم شمو نويزفيلتلا يف علطتب يد تامارهألا
 مالك لوقي نكمم ادج ءيرج - هتح يأ يف هحاح يأ لمعيب

 هد لوقيو سكعلا ىقبتب تنب ولو تانبلا دوجو ف بدألا ليلق
 --فيال صخش - هنادو دسي هبجاع شم ىللاو هيصخش هيرح

 كعنقيو كلحسي نكمم - هغامد يف يوأ قيمعو عدبهو نانف
 تحسم ولف -هيلاس نوتابو يدابز ىشعتتب تناك ةنعارفلا نإ

 رياجس برشيب -ةلضفملا هتملك يد سييهتم ناشع شزك رئام
 هيراحتلا لويم هيدل -اهيف ركفيب هحاح رححآ يد ناشع صلاخ هرهظم متهيب شم - يوأ هدلب بحيب ناشع سب يرصم

 احلا



 : جربلا ريهاشم

 . سب نيشياع نينتإ فو - نيرحتنم اوتام مهبلغأ

 : ماقرألا

,١5- 

 لضفملا تاويخلا :

 ءارذعلا ةلمنلا .

 ده العد

  75:هخيشخشلا جرب

 دعاسي بحيب -هيوش هيرط هغامد -كقدصيه هضرب بك ارم ا

 اسنرف رفاسي هسفنو رفسلاو قالطنالاو هيرحلا بحيب هأربي رربم
 بحيبو يووأ يلوضف هنإل ع دافض ةبروش برشيو لكايو
 ةرسملا لاب دحأ يقبه يداع لوقيو رحآلا يف سبليو برجي
 ,هياحلا|

 : جربلا ريهاشم

 . هك رب تلمحلم - رياقف يداه

 : ظحلا مقر

 ,ةيساح يأ



 ىلع انوعبات هعاتب جربلا وكيف دحاو لك فرع ام دعبو
 موسي لك اوقالتهو " موك تود هبيصم " ةديرج تاحفص
 ماعلا يف جاربأ يئاصعخأ ربكأ عم تببلا نم جرخت ام لبق كظح
 .(ارتينتسم شرام# ) باصنلا يكلفلا ملاعلا ذاتسألا



 سرهفلا

 هيامعم هيام ما عب 4 رو 4 روم 4 4 ماماو ةروثلا دعب ام تانالعإ

 لمة ةروثلا دعب ام ةبلطل ءاكذ ةلعسأ


