
 ةبوجألا و ةلئسألا نم ةعومجم

 قيثوت يأ دجن ال فسويلا ميهاربا ديهشلل بييغتلا اذه لك اذامل- 4 ١

 !؟هتريسل

 ديهشلا ةعمس هيوشت بتكلاو مالعإلا لئاسو لكب ماظنلا لواح دقل :١ج

 نم وهذ رربملا ريغ بييغتلا امأ هبراحي نم هاجت ماظن نم يعيبط ءيش كلذو

 اوركنأ دقف ناوخألا مهو الأ «مهيلع بسحي وهو ديهشلا ىلع نوبسحي نيذلا

 مهفوفص نمض نكي مل هنأل كلذ 4# قحلا مهعمو ,ةيلمعلا دعب هب مهتفرعم

 ناك مهنمو نوقاعلا مهؤانبأ مهف ؛ةيلمعلا هوكراش نيذلا نوفرعي مهنكلو

 هللا دبع نأ مهريغ لبق نوملعي مهو (زيزعلا دبع) لتم مهفوفص 4 لازامو

 اوفرعي نأ يرورضلا ريغ نمو ناورم ميظنت فشكو فرتعا نموه يواطنط

 .هيف ميظنتلا رصانع لك

 ىقتلاو ديهشلابو ةعيلطلاب اوفرتعا يركسعلا لمعلا حاجن دعبو كلذ عمو

 :ربكألا ينونايبلا يلعوخأو يواطنط هللا دبع مهنم هعم تادايقلا نم ددع

 .ركذأ نمو ملعأ نم ءالؤه

 .ةيلمعلا اونادأو هب مهل ةلص لك اوركنأ هداهشتسا دعب نكلو

 ليجلا نيب اورشنو :قئاقحلا ريوزت ىلع اولمعو هتريس بييغت اودمعت دقل

 يتلا ةامح ةرزجملو مهدرشتل ببسلا تناك ةيعفدملا ةيلمع نأ مهئانبأ نم
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 دقحلاو هركلا رمضي ليج أشن اذكهو :هداهشتسا نم نيماع دعب تلصح

 .ودع هل ماظنلا رظني امك مهرظنب ناكف ديهشلل

 ةمهت مهسفنأ نع اوعضديل كلذ اولعف مهنأ يصخشلا ييأربو نظأ

 .ةعيلطلل ةنايخلاو فحزلا موي يلوتلا و لذاختلا

 !؟ينطو رئاث مأ يفئاط وه له فسويلا ميهاربا -؟ 4

 ةقيقحلا نكلو ؛ًايفئاط ًالمع اهاري اهرهاظب ةيعفدملا ةيلمعل رظني نم:!ج
 أدير ةيسايس ةيفكاطع خلو نييداع ساتأع هقئاطلل فادهتسالا خلك من

 طابضلا حلاصت مهبتر نم مهئافعإ وأ ةنسلا طابضلا ءاصقإو شيمهت ىلع

 يلصي نم لك لقتعي ناك يذلا ماظنلا ةيفئاط ىلع دركو ؛نييولعلا ددجلا

 كلي لمعلا لصعي ال نأ ايدازأ مهفأ ولو ةنسلا لمآ نم نيدقم وه نمو
 :ءانجس مهب اولدابيل نئاهر ةيعفدملا بالط نوكيل اوعس مهنإ لب ةروصلا

 ءانجسلل توملاو بيذعتلل اماقتناو ءايروس  لصحي امب ملاعلا اوعمسيلو

 نكلو ءانضدهتست امك كفدهتسن انتأ ماظنلل ةلاسرو :تارباخملا نوجس

 لك لتق ةياغلا نكت ملو ءلجع ىلع تذفنو ءاهل ططخ امك رجت مل ةيلمعلا
 .ظارضلا

 مكديرن» :ةروهشملا هتلوق نييولعلا نع لثس نيح فسويلا ميهاربإ لاق

 «انيلع ةداس مكديرنالو اننيب

 ةينمألا تاسسؤملا لكل نكلو :نييولعلل هجوم مهلاتق نكي مل ةيلمعلا دعبو

 .نييولع نمو ةنس نم اهعم اينمأ لماعتي نملو
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 بابش ةعضب عم اديحو ناك هنأ ليلدلاو اينظوو ايبعش اركاث ناك دقل

 ريهامجلا هفساب تفته دقل ؛ةداق اوحبصأ بعشلا معدبو :نيقحالم

 قرو نم تاصاصفق عضبو .بلح أ يرجت تناك يتلا تارهاظملا # ةبضاغلا

 باحصأو راجتلا لك مزتليل ةيفاك تناك يندملا نايصعلا راجتلا نم بلطت

 نكلو :تالحملا لافقأ ريسكتب موقت تناك تارباخملا نأ ململا عم هب تالحملا

 كلذب نومزتليف هءاهنإ راجتلا نم راوثلا اوبلطي ىتح رمتسي نايصعلا

 هدوجو بهليو عراشو ةراح لكبو تارهاظملا لكب رهظي ديهشلا ناك

 ناندعبو عافدلل ًاريزو هب نيبلاطم نوفتهيو ةرهاظتملا ريهامجلا ةسامح

 !؟يركسعلا لمعلل فسويلا ميهاربا عفاود ام - 4

 ماظنلا اذه نأ شيجلا 4 طياضك هلمع لالخ نم ةجيتنل لصوت دقل:”ج

 هحالصإ نكمي الو نيدتم وه نم لك لصأتسي هنأو رخألا يأرلاب لبقي ال

 ريرحت برحبو حلسملا لمعلاب الإ هطاقسإ نكمي الو ؛ةيملسلا قرطلاب ادبأ

 .هملظو هنايغط نم سانلا ررحت «ةيقيقح

 ىلإ عيفرت عم بلح ىلإ هلقن مت ؛ناديم ةيعفدم لوأ مزالم ناك -4 4

 !5كلذ ببس ام !؟بيقن

 ةمكاحمل مدق هنأ ةيعفدملا ةسردملو بلح ةنيدمل هلقن ببس ناك دقل:؛ج

 لاقف تقولا عيضتو يلصت تنأو ةكرعمب نحن هل اولاقف يلصي هنأل ةيبزح
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 هسفن سيئرلا 5ةعونمم ةالصلا له مث نمو ءيتحار تقو #4 يلصأ انأ مهل

 نود ءهولقن ةمكاحملا هذه دعب نكلو ؛عوضوملا اولملي نأ اولواحف !يلصي

 ةحصلا نع راع مالكلا اذه :5ةبتر هعيفرتب اوماق مهنإ لاق نمو ؛عيفرت

 .ةأفاكم سيلو ينيتور لكشب هعيفرت ءاج ماعب هلقن دعبف

 !؟هعم تبواجت لهو !؟اهيلإ رظني ناك فيك بلح -ه 4

 راجتو نيد ءاملعو بخن نم هل ةيبعشلا ةنضاحلا بلح تناك دقل :0ج

 ءاهتا رقفو اهراجتو بلح ءاينغأ نم يلاملا معدلا لك ناك دقف نييندم يلاهأو

 مكح نم اوصلختيل ةصرف هداهج 4 اودجوو ؛قداص لضانمك هب اونمآ دقل
 .هل معدلا لاكشأ لك اومدق اذهل ثعبلا

 !؟فسويلا ميهاربا ةيروث حمذلام ام -" 1

 يلاهألا نم يأل هضرعت مدعو نيرهاظتملا نيبو سانلا نيب هدوجو :5ج

 ,ةلودلل مأ سانلل تناك ءاوس .كالمألاو لاومألا ىلع ءادتعإلا وأ ملظلاب

 .يلاهألا نم نيمولظملا نم ريثكل ًارصان ناك سكعلا ىلع

 !؟ميهاربإو ةلقع ناندع نيب عمج يذكاام ال 4

 ناك ناندع..دلاو نآل .ةقرلا سسرادم # ناندعب_ميهاربإ ىقتلا_دقل:الج

 نينثإلا نأ امهعمجو ؛ةسأرد يقيفر اناكف :ةقرلا ذك ةطرشلا كلس  مدخي
 وجلاو .فدات ةيرقف 9 ميهاربإو :ةرطينقلا نم ناندع :نيحزان اناك

 ءاقدصأ امهنم لعج ةقرلا دوسي ناك يذلا بيرغلل بصعتلاو يرئاشعلا

 .امهضعبل نيريصنو نيبرقم
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 ماظنلا ةعيبط ىلع فرعتلا ب اقابس ناك ميهاربإ نأ ىري مهضعب -/ 4

 صلخ اذامل ةيركسعلا ةهجاوملا وه لثمأللا رايخلا نأو ةيفئاطلا هتبيكرتو

 !؟ةجيتنلا هذه ىلإ لصو فيكو اذه ىلإ

 طابضلا لوبق ءانثأ لدعلا مدعو ادئاس ناك يذلا يفئاطلا زييمتلا :8ج

 نم ريثكلا حيرستو يناكسلا دادعتلل ةبسنلاب نييولعو ةنس نيب شيجلا 4

 لصي هتلعج رومألا هذه لك مهنكامأ #2 نييولع طابض عضوو ةنسلا طابضلا

 رطسيل شيجلاو ةلودلا لصافم لك  لغوتي يتوبكنع ماظن اذه نأ ةجيتنل

 ةحلسملا ةوقلاب ىوس مدهي نأ طيطختلا اذه لثمل نكمي الو ءيش لك ىلع

 .هضارغأ قيقحتل نوناقلا سيلو ةوقلا مدختسي ماظنلاف

 !؟يروثو يركف جاهنم نم له !؟ةعيلطلا يه ام -4 4

 ةمواقملا ذختي ةيمالسإ ةيركف ةيفلخ ىلع حلسم ميظنت يه ةعيلطلا:9ج

 ةيركذ ةيفلخ اهلو يفئاطلا دسافلا ماظنلا نم ايروس ريرحتل ةليسو ةحلسملا

 .ةيروثو

 بيسب يه له !؟اهبيس ام !؟ةعيلطلل تلصح يتلا تاقارتخالا 4 ٠١

 !؟ينمألا سحلا نادقف

 تيب لك  عرز يذلا يتارباخملا ينمألا ماظنلا اهببس تاقارتخالا :١٠ج

 نم ريثكلا دنجي نأ ماظنلا عاطتساو «لاملاب وأ ًافوخ امإ ءماظنلل ًاليمع

 ًابيغرت وأ بيذعتلاب ًاديدهت امإ ,تاميظنتلا ءاضعأ نمض نم ىتح ءالمعلا

 .يفختلاب حمسي ال بلحل يئارغجلا عضولاو ءوفعلاب
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 ىلع ديكأتلا نوديري امدنع ةعيلطلا نم ناوخألا أربتي اذامل 4 ١١

 !؟ةروثلا ف مهتيقبسأ ىلع ديكأتلا نوديري امدنع هنوحدميو :مهحماست

 حرصي يدايق لكف رارق ةدحو الو ةددحم ةسايس مهل سيل ناوخإلا :١١ج

 قيبطتلاو تاراعشلا نيب ام ماصفنا مهدنع مهو رخآلا ضقاني دق حيرصتب

 توملاو انليبس داهجلا ًالثمف ليوأتلا نم ريثكلا لمتحت ةضافضف مهتاراعشف

 داهج يأ لاؤسلا ىقبي نكلو مهتاراعش دحأ اذه انينامأ ىمسأ هللا ليبس

 .كل هريسفت مهنم لك مدقي مهرواحت امدنع :كلذب نودصقي توم يأو

 ههرارق نيكي ةعامجلا ةحاصم بسش حلاصلا ةسايس نوعبتي ًاضيأو
 ةنولتمو ةبذبذم مهتاحيرصت ىرت اذهل صاخشألاو ناكملاو فرظلا بسحو

 : مهحلاصم بسح ةعيلطلا مسا نومدختسي مهف

 ةكرعم 2 ايروس #2 يروسلاو ينيدلا لمعلا فسويلا طروي ملأ - 4 ١١

 ظ !؟جئاتنلا ةموسحمو ةبوسحم ريغ

 ةنسلا نيملسملل ةيوهلا فادهتسا ىلع ًادر تناك ةيمفدملا ةيلمعب 17ج

 ةيعفدملا لبق كلذو برحلا أدب نم وه ماظنلا ناكو نينيدتملا لاصتتساو

 تابجحملاو_تابقنللا_تاملعماو_نينيدتما_.نيملعما .حيرستي_ماقق روهشب

 ةطلسلل ثععبلا مالتسا ننم أدب نم وه نينيدتملا ةنسلا طابضلا كلذكو

 .ةعيلطلا سيلو

 نيملسملل ةيلاصتتسالا تاسرامملا كلت ىلع أدر ةعيلطلا ءوشن ناك دقل

 .نينيدتملا ةنسلا
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 !؟ةيعفدملا ةسردم ةيلمعل جئاتنلا تناك اذام 4 1١

 ملتسا امدنع ةيبلس اهنمو ةيباجيإ اهنم جئاتن ةيعفدملا ةيلمعل تناك :1١؟ج

 تارباخم رصنعو سيئر هعقوم #4 يولع لك ناك ةطلسلا دسألا ظفاح

 لعفلا تادر نم فوخلا ةفئاطلا باصأ ةيعفدملا دعب نيرخآلا لالذإ لواحي

 .وه امك نينيدتملا لاصئتتسا يقب نكلو تافرصتلا هذه ةدح تفخف كلت

 ةيعفدملا ليق وهذ هلاعفأل ارربم جاتحي ال ماظنلاف ةيبلسلا ةيحانلا نم امأ

 .نيدتملا بابشلا ةقبطل ًالاصكتساو ةسارش دادزا نكلو اهدعب امك

 !؟9كتيفصت متت مل اذامو !؟كعم لصح اذام فسويلا داهشتسا دعب 14 ١5-

 ىتح ميظنتلا دارغأ ةيقب عم تيبلا # تيقب ميهاربإ داهشتسا دعب: 4١ج

 ةعيلطلا عم ةمهم يأب مقأ مل انأف يتيفصتب ماظنلا مقي مل اذاملو .تلقتعا

 نودي اننانع رشم دحأ ينولقتعا مهنأ يفكي :ةداقلا دحأ ةجوز تنك يننأ ىوس

 تجرخ دقل يدسجلا لتقلا نم ىوقأو ربكأ ءايشأ يلخاد اونتق دقت ء:ةمكاحم

 تاموقع نم ءيش يأ الو ًالامالو أتيب كلمأ الو يدالوأ رمعب انأو نجسلا نم

 عم لماعتلاب ةريبك ةيوعص تدجوو يتسارد لمكأ نأ عيطتسأ الف ةايحلا

 دنع يكرادم تفقوتو عقاولا اذ. سيلو لايخلا # مأ مهل ةبسنلاب انأف يدالوأ

 مألاك ال ةوخألاك ةيدن ةقالع يدالوأ عم يتقالع تيقب اذهل ىلوألا مهتلوفط

 .ءانبألاو
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 ؟فسويلا ميهاربا ديهشلا ركف روضح نيدجت ىدم يأ ىلا. 6

 اهل اهرجي يتلا تافرصتلا ةروطخ كردت ةيولعلا ةفئاطلا تناك ول: 16ج

 نأ ينمألا زاهجلا عاطتسا نكلو هيلع تبلقنا ةيعفدملا دعب تناكل ماظنلا

 .هيعلمل مهرجي

 ناك مكو ةصاخ مهدالوأ فادهتساب ميهاربإ ديهشلا ماق اذامل اوللح ول

 ةقرحمل مهدالوأ رجي ماظنلا نأ اوفرعل مهددعل ةبسنلاب مهطابض ددع

 ترخأت اهنأ ولو نآلا ةهجاوملا كلط تلصح دقل ةينسلا ةفئاطلا ةهجاولو

 ] .ةهجاوملا كلت لوصح ًاعقوتم ناك ءاريثك

 تناكو بعشلا دارفأ يقابك اونوكي نأب ءادن مهل هجو دقف ديهشلا امأ
 .[ةيلع ةداس مكديرن الو اننيب مكديرن) ةروهشملا هتلوقم

 هتفئاط ءارو ًاسرتمتم تم ىقبي نأ نكمي ال هنأل هركف اضيأ ماظنلا سمط دقل

 . ةنسلا نم فوخلاب مهرعشأ اذإ الإ

 رهظي الثل ةروثلا لك دوجو سمط اولواح دقف ناوخإلل ةبسنلاب امأو

 نم جورخلا ىلع بابشلا لك اوعجش مهف نيلتاقمللو راوثلل مهنالدخو مهنبج

 مهرصانع ةيامحل الو أدبأ ماظنلا لاتقل ةيجيتارتسا مهل نكي ملو ايروس
 0 ا

 نفب فيكف نيدتم وه نم لك لاصتتساب موقي ماظنلا مكرذح اوذخ نأ بلح

 قحال لعفلابو ءًائيش لعفت مل ينونايبلا ةعامج نكلو يسايس يمالسإ وه
 نم مهنمو نوجسلا  راص نم مهنم ؛مهرصانع نم درف 6٠١ ماظنلا

 .دهشتسا نم مهنمو (تاقارتخإلا تأدب انهو) ةعيلطلل مضنا
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 انمق ول نكلو :ةفرطتم نوكأ دق كلذ ذ يصخشلا ييأر لوقأ اريخأو

 ةروثلا نأ انقرعل ةصاخ بلح ةنيدم يو ايروس # لصح امل ةيعوضوم ةساردب

 ريهامجلا دشحي نأ عاطتسا نم وهو حاجنب ميهاربإ ديهشلا اهدوقي ناك

 ةروثلا تعاطتسا امل هالولو هطيطختو هصالخاو هتعاجشو هتالوطيب هءارو

 ءيش لك عجارت هداهشتسا دعب هنأ :ييأر ىلع دهاشلاو رشتنتو رمتست نأ

 .ءيش لك راهناو تاقارتخإلا تلصحو

 نم ىتح فارطألا لك نم دمعتم شيمهتو ءريبك ملظ ديهشلا لان دقل

 ريخب هنع ملكت ناوخإ نموأ ةعيلطلا نم دحاو يأ عمسأ ملف ءاهسفن ةعيلطلا

 .هلشضك ركذ وأ هثع اماهتا عفد وأ

 ديهشللو ةلحرملا كلتل مييقتب موقت نأ ةيملعلا حبلا زكارم نم ىنمتأو

 هصخشب ةروث وه ييأر بسح ناك دقف ةروثلا لك ىلع ديهشلا ريثأت ةفرعمل

 طفت ةمألا تناك تقو # ةافطلا دض ىحضو راث ةّمأب لجر وهو هتاذو

 .قيمع تايس
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