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 اإلهداء
والمسام. إلى المدس واأللصى*   

منبع الحنان أشهر،إلى  تسعةإلى من حملتنً فً بطنها *  

.ٌا أمً الغالٌة""إلٌن   

إلى من علمنً أن الحٌاة ال تكون إال بالحب المفعم بالوفاء * 

."الغالً" أبً  والحنان إلٌن ٌا  

أخواتً  إلى من عشت معهم أغلى وأحلى وأحن أٌامً "* 

ة أخً ".وإخوانً وزوج  

وخاصة عمً الغالً إلى أعمامً الذٌن طابت معهم الحٌاة *  

  "علً وزوجته".

إلى رفٌمات دربً وخاصة أختً التً لم تلدها أمً والتً * 

".حفص ًأمان " ل كبٌر بعد هللا فً إتمام رواٌتًكان لها فض  

ًّ برواٌاتها عندما بدأت أهتم بالمراءة إلى من جادت عل* 
هبة محمود ".إلٌن ٌا صدٌمتً الغالٌة "   

 

 

 هدٌل...
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 حُؼخٓش:كيٟ حُٔ٘ظِٛخص حُـِح٣ٝش ك٢ ا

 )ٜٓطل٠(

 ،ٓؼظيل   ٖٓ ك٢ُٞ ٍر٤ؼ٤خ   حُطوْ ٢ٓ حُو٘ز٤ش،كيٟ حٌَُحػ٠ِ ا ؿخُٔخ   ً٘ضُ 

 هـُٞش َٓ٘هش، ح٧ٍٝ ٓزظٔٔش ٛخك٤ش، حُٔٔخء ٝحُْ٘ٔ َٓ٘هش ىحكجش،

 .حُلَحٗخص حُِٔٞٗش طلِن ر٤ٖ َُٛس ٝأهَٟ ٢ٛٝ طظَحهٚ كَكش رَٝػظٚ

طخٍس ػ٠ِ ح٧ٝلى ح٣ٌُٖ ٣ِؼزٕٞ  أُٝع حُ٘ظَحص ك٢ حٌُٔخٕ رؤًِٔٚ، أهٌصُ 

أرو٠ ٗخٍى حٌُٖٛ  ٝطخٍس  ٣َٝٔكٕٞ، ٝطخٍس أهَٟ ػ٠ِ ؿٔخٍ حُطز٤ؼش،

 ُن حُوي٣َخوحُ: ٓزلخٕ هللا ٗل٢ٔ هخثل   أطؤَٓ ٝأطيرَ ك٢ ط٘ظ٤ْ حٌُٕٞ كؤكيعُ 

 !!ٝٗؼ٤ٜٚ ؟؟ حٌُٕٞ ك٢ ٌٛح حُ٘ظخّ حُيه٤ن حُٔلٌْ ٝٓغ ًُي ٌٗلَ رٚ هِن

ُٔخ٢ٗ ٣َىى  كٔخُض ىٓؼش كخٍس كخٍهش طزؼٜخ ٤َٓ ٖٓ حُيٓٞع ػ٘يٛخ ٝؿيصُ 

ل هللا ُلٔيطخ كٔزلخٕ هللا ٍد حُؼَٕ هُٞٚ طؼخ٠ُ "ُٞ ًخٕ ك٤ٜٔخ ءحُٜش ا طِوخث٤خ  

 (ٕٕػٔخ ٣ٜلٕٞ " ح٧ٗز٤خء )

ٜـ٤َس حُظ٢ ُْ حُ حر٘ظ٢ٖٓ َٗٝى١ ٖٝٓ ر٤ٖ ىٓٞػ٢ ػ٠ِ ٛٞص  أكوضُ 

 كؤهٌصُ  رخرخ ٣خ رخرخ، ٝطوٍٞ:ٓ٘ٞحص ٢ٛٝ طَٜم  حُو٣ْٔظـخُٝ ػَٔٛخ 

ٗظ١َ ٗلٞٛخ كٞؿيطٜخ طليم رؼ٤٘٤ٖ  ٝٝؿُٜض  أ٣َُ ٓخ رو٢ ٖٓ أػخٍ حُيٓٞع،

ٝػ٘يٓخ ُْ أؿزٜخ ٛٔظض كخثَس ٧ٜٗخ ٗؼَص  ،٣ِٔئٛٔخ حُلِٕ ٝحُظؼ٤٘ق ٓؼخ  

 ط٘خؿ٢ ٍٝكٜخ. رؤٕ ٍٝكخ  

 :ٓخى حُٜٔض رَٛش ٖٓ حُِٖٓ كوطؼض ًُي حُٜٔض هخثل  

 ؟ٓخًح طَى٣ٖ ٣خ كز٤زش هِذ رخرخ -

 .رخرخ أ٣ٍيى إٔ طؤط٢ ٓؼ٢ ػ٘ي حلٍؿٞكش -

، كلٜٔض ١لِظ٢ ٓخ ٣يٍٝ ك٢ ٢ً٘ٛ كؤٍىكض ػ٠ِ حٓظٌ٘خٍُٜخ ٗظَس  ك٘ظَصُ 

 :حُلٍٞ ٌِٓٔش ُلي٣ؼٜخ رَؿخء

 ؟ر٘ظي طِػَ ػخ٣ِرخرخ ٣ل طؼخٍ َٓؿل٢٘ ٓؼ٢ِ ٓؼَ رخه٢ ح١٧لخٍ ٝل  -
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 رؼطق ٝهِض:٣يٛخ  أٌٓٔضُ  ٝؿٜٜخ، ٝك٢  كظزٔٔضُ 

 ر٤٘خ. ٣ل كز٤زش رخرخ ال ل،-

ح٠ُ  ٓظٞؿٜخ   حر٘ظ٢خرؼ٢ رؤٛخرغ أٛ ٖٓ ٌٓخٕ ؿ٢ِٓٞ ٗخرٌخ   ٠ٜٗضُ 

 ٍؿٞكش.ٌٓخٕ ح٧

ٛـ٤َط٢ حُٔيُِش ٝأؿِٔظٜخ  ، كلِٔضُ ِٝٛ٘خ ح٠ُ ٌٓخٕ حلٍؿٞكش ٝأه٤َح  

 ٝػ٤٘خٛخ أَٓؿلٜخ ٢ٛٝ ط٠لي رٜٞص َٓطلغ، ٝ ريأصُ  ػ٠ِ حَُٔؿ٤لش،

ٓٞى ح٧ ٝ ٗؼَٛخ طظَٜحٕ ٖٓ ٗيس ح٠ُلي، حُٜـ٤َطخٕ ُْ طٌخىح 

 رخُٜٞحء. حُو٤َٜ حُلٓغ ريأ ٣ظطخ٣َ

خ ٝٗلٖ ك٢ ٣َ١و٘ ٝرؼي كظَس ٤ُٔض رخُو٤َٜس هٍَٗخ حُؼٞىس ح٠ُ حٍُِٔ٘،

 كـٌرضُ  ٗظزخ٢ٛحؿ٣َذ ٗي  ء٢ٗ ٗخٛيصُ  ُِوَٝؽ ٖٓ رٞحرش حُٔ٘ظِٙ،

 .ك٢ ُح٣ٝش  رؼ٤يس ػٖ ح٧ٗظخٍ ٝحهظزؤٗخٓيُِظ٢ ٖٓ ٣يٛخ 

 أهظِْ حُ٘ظَحص ٝٓغ ريأ١ ٍأ٢ٓ ػ٠ِ حُلخث٢ ٝأهٌصُ  ٓٔ٘يح  ٝهلُض 

حُ٘ظَ ريأص حُظٔخإلص طٜخؿْ ػو٢ِ  ٓؼِٔخ ٣ٜخؿْ حَُٔٝ ؿْٔ  ٓظَحمل

٣خ طَٟ ُٔخًح ٌٛح حُطلَ ٗخٍى حٌُٖٛ ٣ٝز٢ٌ ؟؟ ُٔخًح  كَٜ ،حٌُخثٖ حُل٢

 ٛٞ ٝك٤ي ؟؟ أ٣ٖ ػخثِظٚ ؟؟

؟ ١لخٍ ك٢ ًُي حُٖٔ ٣ٌٕٞٗٞ ٤ٜٖٓٞٔٓٗل٢ٔ ٝأهٍٞ َٛ ح٧أهٌُص أكخٍٝ 

كٌٜح حُطلَ ؿ٣َذ ػ٘يٙ  ل رخُطزغ رَ ٣َ٣يٕٝ إٔ ٣ِٜٞح ٣ِٝؼزٞح كو٢،

 ُٔخًح؟ ُٔخًح؟ ٌُٖ ح٧ُؼخد،

إٔ  ىىصُ ٞك ،١ اؿخرخصػ٠ِ رخ٢ُ ٢ٌُ٘٘ ُْ أؿي ُٜخ أ أٓجِش ًؼ٤َس هطَص

أطويّ ٓ٘ٚ ٝأػَف ٓخ ح١ٌُ ٣٘ـَ كٌَٙ ٝٓخ رخٍ ٌٛٙ حُيٓٞع حَُٜٔ٘ٔس 

 .ٝأٍىُص إٔ أ٣ٍق ػو٢ِ ٖٓ ٌٛٙ حُٜـٔخص

ً٘خ ٗظويّ ًِٝٔخ طويٓ٘خ أًؼَ أٍٟ ؿٔخل  ُْ أٍٙ أريح  ك٢ ك٤خط٢ ٍرٔخ ٝؿٜٚ 

 ٧ٕرٞؿٚ ُٞٗٚ ٖٓ ح٧ُٞحٕ حُـ٤ِٔش حُ٘خىٍس ٓؼَ ٝؿٚ حُٔلى كٜٞ ٣ظْٔ 

٣ظلل رؼ٤٘٤ٖ ٝحٓؼظ٤ٖ ٝرخٍُط٤ٖ ٝٓٞىح٣ٝظ٤ٖ  ر٤خٟٚ ًز٤خٝ حُؼِؾ،

 ٝٗؼَ ٜٓلق رط٣َوش ػ٘ٞحث٤ش. ؿ٤َٔ كخى، ٝأٗق ط٣ِٜ٘ٔخ حُيٓٞع،



ٙ 
 

أٓخ ٓخ ًخٕ ٣ِزْ كوي ًخٕ ٣َطي١ ه٤ٔٚ ٗخٛغ حُز٤خٝ، ٝر٘طخٍ ٗي٣ي 

 .كو٢ ٌُ٘ٚ كوخ  ٣زيٝ أ٤ٗوخ  ٤ٓٝٔخ  ٍإ٣ظٚ  ٓظطؼضححُٔٞحى، ٌٛح ٓخ 

أٗؼَ رؤٜٗٔخ  ٝأٗخ ك٢ هِز٢، طويٓ٘خ أًؼَ ًٝحٕ حُوٞف ٝحُوِن ٣ٌرخٕ

٣خ طَٟ أٓظط٤غ  َٛ ،؟٣خ طَٟ ٤ٓٞحكن ػ٠ِ ٓلخىػظ٢ َٛ ،٤وخ١زخ٣٢٘ٗ

 ػَكض َٛ أٓظط٤غ طٜز٤َٙ ٝٓٔخػيطٚ؟ ٝ اًح ؟،ٓؼَكش ٓخ ح١ٌُ ٣ئُٔٚ 

ًل٠ ٓؤكؼَ  ،ٗؼَص رؤٜٗٔخ اٗٔخٗخٕ ٣َ٣يحٕ اكزخ٢١ كوِض  رؼٜز٤ش :ًل٠

 ًَ ٓخ رٞٓؼ٢ ٖٓ أؿِٚ.

حُـٞ ٖٓ كُٞٚ  ٣ـِْ كوي ًخٕ ٗخٍى حٌُٖٛ،ِٝٛ٘خ أه٤َح  ا٠ُ ك٤غ 

 ٝػ٠ِ هي٣ٚ حُلَٔح٣ٝظ٤ٖ روخ٣خ حُيٓٞع، ٢ٚ ٛٔض ٣ظوِِٚ ٜٗوخطٛٔض ك

أٗي ا٣لٓخ  ٖٓ  ح١٧لخٍٓظ٤وٖ إٔ رٌخء  ٢٘ٗ٧رـٜش ك٢ هِز٢  كؤكٔٔض

 حرظيحثٜخ ٓوٍَح   ًِٔخط٢، ٗل٢ٔ ٝحٓظـٔؼضىٓٞع حَُؿخٍ ٢ٌُ٘٘ طٔخٌُض 

 رَى حُٔلّ كوِض :

 .٣خ أه٢ حُٔلّ ػ٤ٌِْ-

                                      

 ) ٓئٖٓ (                                                                        

 رظَٜف ل اٍحى١ ٓٔلُض ىٓٞػ٢ ٝأهٌُص أٗظَ ا٠ُ ٜٓيٍ حُٜٞص،

ُوي ًخٕ ٛٞطٚ أِٛذ ٖٓ ر٤٘ظٚ ٌُٖ ك٤ٚ ٓٔلش ٖٓ  ك٘خٕ ًؤّ طيػٞ ٍُُٞي 

 ٝٓٔلش ٖٓ ه٘ٞع ٌُؤٗٚ أًحٕ حُلـَ.٣َٓٞ 

ٝهلُض ٓٔٔيح ٓيٛٞٗخَ ٣ٌز٢ِ٘ ٍٛزش ٝك٠ٍٞ ك٢ ٓؼَكش ٓخ ح١ٌُ ؿخء رٚ 

ػَٔٙ، أٝحهَ حُؼوي حُؼخ٢ٗ ٖٓ ػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ أٗٚ ك٢  ًخٕ ٗخرخ  ا٠ُ ٛ٘خ كِوي 

، ٝٓٔخ ٣ِ٣ي  ؿٔخٍ حُزخًٔظخ٢ٗ ٌُِ٘ٞلطش٣َطي١ رخًٔظخ٢ٗ ر٢٘ حُِٕٞ ٓؼ٤َ 

ٝل ر٣َِٜ، ٣ظْٔ رؼ٤٘٤ٖ ػ٤ِٚ أٗٚ ٣ٞ١َ حُوخٓش، ٓظ٢ٓٞ حُلـْ ٤ُْ رزي٣ٖ 

ٓظٞٓطظ٤ٖ ٤ُٔض رخ٤٠ُوش ٝل رخُٞحٓؼش، رؤٗلٚ حُٔظ٢ٓٞ،  ٓٞىح٣ٝظ٤ٖ

ططٞم ٝؿٜٚ حُؤل٢  ُٝل٤ش ٝٗؼَٙ حُٜٔلق رط٣َوش ػـ٤زش ؿ٣َزش،

 رؼٞ ػلٓخص ؿٔخُٚ."ر٤ٖ حُزَ٘س حُز٠٤خء ٝحُزَ٘س حُٔٞىحء" كظول٢ 
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وسرٌعاً ما تحولت عٌناي إلى ذلن الطفلة الصغٌرة الوالفة بجانب ذلن 

 وشعر الشاب فمد كانت طوٌلة المامة، نحٌلة الجسم ،تتمٌز بؤنف صغٌر،

ً  ،سوداوٌتٌنبعٌنٌن ضٌمتٌن  تتسم أسود لصٌر ناعم المع، عند  وسرٌعا

ذي ظهر أمامً ذلن الشاب ال ابنةكتشفت أنها ارإٌتً للون عٌنٌها 

 .فجاءة

ُْ أٗلء ح٤ُٜ٘ي ٝحُـ٣َق  أهٌُص أُِْٔ ًِٔخط٢ حُٔزؼؼَس طٔخٓخ  ٓؼِٔخ ٣ُِِٔ

 ٝهِض ر٤٠ن :

 .ٝػ٤ٌِْ حُٔلّ -

 ٤ًق كخُي ٣خ كز٤ز٢؟ -

ح١ٌُ ؿخء  ٝٓخ ط٣َي ؟ ٓخًح ًٝؤٗي طؼَك٢٘، ٓخ ٌٛٙ حُٔوخكش؟كز٤ز٢؟  -

 ري ا٠ُ ٛ٘خ ؟

 ...ٛيأ ٣خ حمح -

 هخثل  رَٜحٓش:ٝهزَ إٔ أًَٔ كي٣ؼ٢ هخ١ؼ٢٘ 

٤ًق أٛيأ ٝأٗخ ل أػَف ٖٓ أٗض ٝل ٌٛٙ حُوَىس حَُٔطي٣ش حُلٔظخٕ  -

 .حُو٤َٜ

 ٣خ ػ١ِ٣ِ أٗخ ح٤ُ٘ن ٜٓطل٠ ٌٝٛٙ حر٘ظ٢ حُٞك٤يس ٍُحٕ. -

                                                                           
        

 )ٗزٞ(   

ك٢ حُز٤ض هِوِش ػ٠ِ ُٝؿ٢ ٝحر٘ظ٢ كؼخىطٜٔخ ًيص أهظ٘ن ؿ٤ظخ  ٝأٗخ أىٍٝ 

 كيع ٣خ طَُٟ؟ َٛ أٛخرٜٔخ ٌَٓٝٙ؟ ٓخًح إٔ ل ٣ظؤهَحٕ ا٠ُ ًُي حُٞهض،

ٝػ٘يٓخ ُْ أػَف ٓخًح ٓؤكؼَ َٟرض ح٣ََُٔ رٌِظخ ٣يح١ ٝؿِٔض أطٞػي 

 ٝأكٌَ ٓخًح ٓؤكؼَ رٚ.

هلُِص ٖٓ ػ٠ِ ح٣ََُٔ ٗلٞ رخد حٍُِٔ٘ َٓٔػش كِوي ًخٕ حُطَم ػ٠ِ 

ٓٔظ٘ـيح  ١خُزخ   َُٜمًؼ٤لخ  ُيٍؿش ُٞ إٔ حُزخد ًخٕ اٗٔخٗخ   رخد ٢ُِ٘ٓ

 َُِكٔش.
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ح  ٝكظلُض َُٓص ػ٠ِ ؿ٤َ ١ٌٛ ٝهِز٢ ٣ولن ر٘يس كظ٠ ُِٝٛض أه٤َ

 ٍٟ ٓلخؿؤس ُْ أًٖ أطٞهؼٜخ أريح .أطَطـلخٕ كبًح ر٢ حُزخد ٣ٝيح١ 

ُوي ظُ٘٘ض إٔ ٖٓ ٣وق هِق حُزخد ُٝؿ٢ ٜٓطل٠ ٝحر٘ظ٢ ٍُحٕ ُوي 

 حَُٔس.أهطؤ ظ٢٘ ٌٛٙ 

                 
 )ٜٓطل٠(

رٌخثٚ كخكظَُص ٓخًح ٓؤكؼَ ٓؼٚ  ُى٣خىحٛيُٓض ٖٓ ٍىس كؼَ حُطلَ ٖٝٓ 

ىس حُٜزَ ٍٗٞ ٣ٝو٤ٖ ٗؼْ ٢ٛ طِي ح٧ٗ٘ٞىس أٗ٘ٞ كؤٍىُص طٜز٤َٙ كخهظَصُ 

 ُٚ ربٗ٘خىٛخ ريأص ٝخ ١خُٔخ ً٘ض ّٜٓٔٞ حٝ ٌٓيٍٝ ُٜ حٓظٔؼضُ حُظ٢ 

 حُٜزَ ٍٗٞ ٣ٝو٤ٖ                       

                                         ٍُ  حُٜخر٣َٖ  هلل ى

 ه٢ ٝل طٜٖ                     حُ ػَٔ ح

 أريح  ٝػِٓي ل ٤ِ٣ٖ                                       

ٌٍ ٖٓ هللا ٠٠ٓ                          هي

 ءحُو٠خكخرْٔ اًح كَ                                        

 ل ُٖ ٤٠٣ن ري حُو٠خء                

 .كخهلل ٓٞلى حُٔؼ٤ٖ                                      

             

 -:)ٓئٖٓ(

ٗ٘ٞىس طٍِ٘ ًخُٔٞح١ ػ٠ِ هِز٢ هزَ أ٢ًٗ  كؤٗخ كؼل  أكُٔٔض إٔ ًِٔخص ح٧

ٓلظخؽ ا٠ُ ًؼ٤َ ٖٓ  حُٜزَ ك٠ُٜ٘ض رَٔػش ٝػ٤٘خ١ ٓٔظِجظخٕ رخُيٓٞع 

ٟٝٔٔظٚ ا٠ُ ٛي١ٍ كؤكُٔٔض ريْفء ٛيٍٙ ًٝؤٗٚ ٛيٍ أ٢ٓ حُل٘ٞٗش، آٙ 
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٣خ أ٢ٓ أ٣ٖ أِٗض ح٥ٕ؟ ، آٙ أل ط٣َٖ كخٍ حرِ٘ي؟ أل ط٘لو٤ٖ ؟ ػٞى١ ا٢ُ ٣خ 

 ظخؽ ا٤ُِي ًؼ٤َح ، أٗخ ل أٓظط٤غ حُؼ٤ٖ ريِٝٗي.أ٢ٓ كؤٗخ ٓل

أهٌص حٓظَؿغ هٔٔخص ٝؿٚ أ٢ٓ حُـخ٤ُش ًِٝٔظٜخ حُظ٢ ل طِحٍ ٓؼِوش ك٢ 

 ٢ً٘ٛ "حُٜزَ ٓلظخف حُلَؽ".

ًخٗض ىحثٔخ  طَىىٛخ ٢ُ ػ٘يٓخ ٤٠٣ن ٛي١ٍ كؤٗؼَ رؤٕ حٌُٕٞ ًِٚ ٓؼ٢ 

 كؤػزض ٝأطـخُٝ ٓل٘ظ٢.

ظل٢ ٝٛٞ ٣وٍٞ: أ٣ٖ َٓكض ٣خ ُْ أٗؼَ ال ٝر٤ي ح٤ُ٘ن حُظ٢ ٛٞص ػ٠ِ ً

ػ٠ِ حٛظٔخٓٚ ر٢ ح١ٌُ هِٔخ  َٛ أكَف أّ أر٢ٌ؟ أكَف؟ كخكظَص َٛ ٢ر٘

ػ٠ِ ًِٔش ر٢٘ حُظ٢ كويطٜخ ٖٓ كز٤زظ٢ ٌٓ٘ ُٖٓ أّ ؿ٤َٙ ٝ ٝؿيطٚ ٖٓ أكي

 أر٢ٌ ػ٠ِ هي١ٍ ٣ًًَٝخط٢ حُل٣ِ٘ش؟

كخرظٔٔض حرظٔخٓش ك٣ِ٘ش ٝأٍىص إٔ أٍى ػ٤ِٚ ٌُٖ َٓػخٕ ٓخ طلُٞض ًِٔخط٢ 

 رلَ ٖٓ حُيٓٞع  ُْ أٓظطغ ا٣وخكٜخ.ا٠ُ 

                                                    

 

 -)ٗزٞ(:

َٛهُض ٖٓ ٍٛٞ حُٜيٓش َٛهش  ىٝص أٗلخء حٍُِٔ٘، ٗؼَص رؼيٛخ أ٢٘ٗ 

  :كوِض رٜٞص ٓظِؼؼْ ًخ١٧لخٍ ل أٓظط٤غ حٌُلّ،

 ...ع ع ػٔض-

 كوخ١ؼظ٢٘ هخثِش:

 .ٗزٞ-

ٝىٓٞع حُلَف ػ٠ِ ٓل٤خ١  خُو٤ِِش٘خهٜخ كظَس ٤ُٔض رٝؿ٣َض ٗلٞٛخ ٝهٔض رؼ

 ٖٝٓ ػْ ريأص أٝؿٚ ُٜخ ح٧ٓجِش.
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ض ُِي، ٤ًق ًخٕ حُؼ٤ٖ ػٔظ٢ ٓظ٠ أط٤ِض؟، ُٔخًح ُْ طوز٣َ٘٘خ رويٝٓي؟، حٗظو-

 ك٢ ط٤ًَخ؟ حُؼ٤ٖ ك٢ كِٔط٤ٖ أر٠ٜ ٝأؿَٔ أ٤ُْ ًٌُي؟

ٌٛح  ل ٣َى ػ٠ِ حطٜخلط٢ كؼخىطٚ ك٢ ٜٓطل٠أٝٝٙ ُوي طًٌَص ػٔظ٢ حرِ٘ي 

 حُٞهض إٔ ٣ٌٕٞ ك٢ حُز٤ض، أٗخ هِوش.

 هخُض ػٔظ٢ ٢ٛٝ ط٠لي:

ا٤ٌُْ رخَُحكش ػ٢ِ ٣خ كز٤زظ٢ حُظخَٛ أٗي ٓ٘ظخهش ا٢ُ ًؼ٤َح  ٝأٗخ ٓ٘ظخهش -

٢٘ٔ١ هِزي رزٔخ١ش ٢٘ٗ٧ ُْ أٍؿذ ربطؼخرٌٔخ ٣خ أكزخث٢، أٓخ رخُ٘ٔزش  أًؼَ.

 كل٢ كِٔط٤ٖ أؿَٔ ٝأك٠ِ رخُظؤ٤ًي.ُِؼ٤ٖ 

 أٗخ هخثلش.... ٜٓطل٠أٓؼيِى هللا ٣خ ٜٓـظ٢ ٌُٖ ٝٓخًح ػٖ -

ٓخ ٌُُي ل ٣َى ػ٠ِ حُٜخطق  ر٢٘ءحٓظٜي١  رخهلل ٣خ ر٘ظ٢، رخُظؤ٤ًي ٓ٘ـٍٞ -

 حُٔلٍٔٞ.

ٛٔظض ػٔظ٢ كؤهٌُص أىهن ك٢ ٗظَحطٜخ كبًح ر٢ أٍٟ ك٢ ػ٤٘٤ٜخ ًِٔخص ُْ 

 أٓظط٤غ كٜٜٔخ ٓؼَ ًَ َٓس.

 ٝرؼي كظَس هخُض ػٔظ٢ :

 ...ػ٢ِ ٤ٓؤط٢ رؼي ه٢ِحر٘ظ٢ أه٢ -

كِْ طٌَٔ ػٔظ٢ ؿِٔظٜخ ال ٝٓٔؼض حُطَم ػ٠ِ رخد حٍُِٔ٘ كخٍطي٣ض 

ا٠ُ ؿَكش كـخر٢ ًٝٛزض كبًح رٚ كؼل أم ػٔظ٢، كَكزُض رٚ ٝأىهِظٚ 

 حُـِّٞ ػ٘ي ػٔظ٢ كز٤زش.

طٞؿٜض ا٠ُ حُٔطزن ٝهٔض رظل٤٠َ حُؼ٤َٜ حُٔؼِؾ، ػْ أهٌطٚ ٝطٞؿُٜض ا٠ُ 

 ك٤غ ٣ـِٔخٕ.
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 (ٜٓطل٠)

ٝريأُص أًًَ ُٚ آ٣خص هَآ٤ٗش ًٝخٕ ٖٓ حًؼَ ح٣٥خص  أهٌُص أٓٔق ىٓٞع حُطلَ

 (2ٕحُ٘لَ )٠  "ٝ حٛزَ ٝٓخ ٛزَى ال رخهلل" حُظ٢ طؤػَ رٜخ هُٞٚ طؼخُ

 (.٘٘ٔحُزوَس ) ٝهُٞٚ طؼخ٠ُ "ٝرَ٘ حُٜخر٣َٖ"

 كوخٍ حُطلَ ر٤ؤّ:

ٍد أٗخ ٓؤًٍذ ك٢ ٓل٤٘ش  حُٜؼخد ٝحُّٜٔٞ، ٣خٍد طلُِٔض ًؼ٤َح  ٖٓ  ٣خ-

 ٍد. حص حُو٤َ ػخؿل  ؿ٤َ آؿل  ٣خػزخىى حُٜخر٣َٖ كخٍُه٢٘ ر٘خٍ

 ٤ٌٕٓٞ ٓؼي هللا ٓخ ىٓض أٗض ٓؼخٙ.إ ٗخء هللا -

 ٘ي رؼي ح٥ٕ كؤٗخ أكززظي ًؼ٤َح .حػظز٢َٗ ٓؼَ حر ػٔٞ ٜٓطل٠-

 ٢٘ ُْ أػَف حٓٔي كظ٠ ٌٛٙ حُِلظش.ٖٓ ػ٢ٗٞ٤ ٣خ ر٢٘، ٌُٝ٘-

 أٗخ ح٢ٔٓ ٓئٖٓ.-

 ؿؼ٢ِ٘ هللا ٝا٣خى ٖٓ ػزخىٙ حُٔئ٤ٖ٘ٓ.-

 :ػْ طخرؼض هخثل  

كظـَض ا٠ُ أ١ ٓآهٌى ا٠ُ ر٤ظ٢ ٣ٍ٧ي ا٣خٙ، كبٕ حأٗخ ٓؤؿخىٍ كخل  ٝ -

 حطلو٘خ.ء كل طظَىى ك٢ حُٔـ٢ء، ٢ٗ

 حطلو٘خ. -
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 )ٗزٞ(

حُـَكش ٝػلٓخص حُلِٕ رخى٣ش ػ٠ِ ٝؿ٤ٜٜٔخ ٖٝٓ ػْ هخُض ػٔظ٢ ىهُِض 

 رخُِـش حُظ٤ًَش ٝٗزَس حُوٞف رخى٣ش ػ٠ِ هٔٔخص ٝؿٜٜخ.

 )ٓلكظش: حُلٞحٍ ط٢ًَ ٝٓظَؿْ ا٠ُ ػَر٢ (.

Türkçede diyalogu not edin ve Arapçaya çevirin. 

 

 :كز٤٤ٚػٔظ٢ 

-Doktorların kocam Mahmoud hakkında ne söylediklerini 

söyle? 

 ٢٘ٔ١ ٓخًح هخٍ ح١٧زخء ػٖ ُٝؿ٢ ٓلٔٞى؟( ) 

 هِض:كٜ٘وض ٖٓ ٍٛٞ حُٜيٓش ٝ 

-ne? Mahmoud Amcam hastanede mi? Nasıl? niye ya؟ 

 ٓخًح؟ ػ٢ٔ ٓلٔٞى ك٢ حُٔ٘ل٠، ٤ًق؟ ٝ ُْ؟()

 وخٍ هخٍ ُٝؿ٢ ػ٢ِ:ك

-"Kocamın amcası zamanında değil, iki gün sonra beni 

anlayacaksın, ama her şeyin Tanrı'nın yargısı ve yargısı 

olduğunu biliyorsun ve onun kararına itiraz yok." Dedi.  

 رؤٕ ًَ ٢ٗء ٛٞ ه٠خء هللاٌٌْ٘ طؼِٕٔٞ ٖٓ ٝهظٞ ،رؼي٣ٖ رظل٢ٜٔ. ُٝ ) 

 (هيٍٙ ٝل حػظَحٝ ػ٠ِ كٌْ هللا.ٝ

  طَٜم: ٢ٛٝ ػٔظ٢هخُض 

-Bu ne anlama geliyor؟ 

 ٌٛح؟() ٓخًح ٣ؼ٢٘ 
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 هخٍ ػ٠ِ:

-Bu öldüğü anlamına… . 

 ) ٣ؼ٢٘ حُزوخء...(

 

ٍٝ ٓـ٠٘ ػ٤ِٜخ ُْ ٣ٌَٔ هخ٢ُ كي٣ؼٚ ال ًٝخٗض ػٔظ٢ ٓخهطش ػ٠ِ ح٧

 .ػٔظ٢ ٠ُٜٗٝض ٖٓ ٌٓخ٢ٗ ٝأٗخ أَٛم ػٔظ٢، كِٜغ ؿ٘خ٢ٗ

 

                      

 (ٜٓطل٠)

حػظزَطٚ ٓؼَ  هَؿ٘خ ٖٓ حُٔ٘ظِٙ ٗلٖ حُؼلػش أٗخ ٝحر٘ظ٢ ٍُحٕ ٝٓئٖٓ ح١ٌُ

 حر٢٘ ٓظٞؿ٤ٜٖ ٗلٞ حُز٤ض.

ٝٗلٖ ك٢ حُط٣َن ريأص أػَف ػ٠ِ أٓٔخء حُ٘ٞحٍع ٝح٧ُهش ح٤٠ُوش 

حَُٔٛٞكش رخُلـخٍس حُِٔٔخء ٝح٧ٓخًٖ كظ٠ ِٝٛ٘خ ا٠ُ حُز٤ض كُٜٔٔض ك٢ 

 إًٔ ٓئٖٓ هخثل :

ح٥ٕ ٓظيهَ ٓؼ٢ ُظَ٘د ػ٤َٜ حُٔخٗـخ حُٔؼِؾ ٝرؼيٛخ ٓؤهّٞ رظ٤ِٛٞي -

 ا٠ُ ر٤ظي.

ٖٓ ٍأٓٚ ٓٞحكوخ، ١َٝهُض ػ٠ِ حُزخد كل أكي ٣ـ٤ذ رَ ٓٔؼُض كِٜ ٓئ

ٛٞص َٛحم ٝرٌخء ٝػ٣َٞ كلظلُض حُزخد رَٔػش ٝىهُِض ٓؼَ حٌُثذ ػ٘يٓخ 

 ٣َٟ ك٣َٔظٚ ٝريأص حَٛم ر٘زَس كخىس ٝه٣ٞش.

 ٗزٞ، ٗزٞ، أ٣ٖ أِٗض؟-

ُؼـِ ً٘زَس طلَٔ ك٢ ٤١خطٜخ ح٠ُؼق ٝح ٛٞطٜخ ر٘زَس ك٣ِ٘ش كـخء٢ٗ

اٗوخًٙ ٢ٛٝ  ك٢ حُلَد ٣َ٣ٝي ٖٓ أ١ أكي ٜخدٛٞص ؿ٘ي١ ِٜٓٞف ٓ

 أى٢ًٍ٘.ٜٓطل٠ طوٍٞ أى٢ًٍ٘ ٣خ 
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ُٛٔٔض رخُيهٍٞ ا٠ُ حُـَكش كبًح ر٢ أٍٟ ُٝؿظ٢ طوُق ػ٠ِ حُزخد ٢ٛٝ طز٢ٌ 

 ٝطوٍٞ ٢ُ رليس:

 أ٣ٖ أٗض ؟، ُٔخًح ل طَى ػ٠ِ ٛخطلي حُٔلٍٔٞ؟-

 كوِض رٜيٝء:

ُٔخًح ًَ ٌٛح  ٕحػ٢٘٣ٌٍ،  هٜش ٣ٞ١ِش ٓؤَٗكٜخ ُي لكوخ ، ٌُٖٝ ح٥-

 حَُٜحم ٝحُزٌخء؟

 ٝرَٔػش ريٍ ٓلرٔي ٌٓ٘ٛذ ُِٔ٘ل٠.ل ٝهض ُِٔئحٍ ح٥ٕ، ٤ٛخ -

 طِؼز٢ رؤػٜخر٢، ه٢ُٞ ٓخًح كيع؟ ٗزٞ؟، ل ُٔخًح، ٓخًح طول٤ٖ ػ٢٘ ٣خ-

 كوخُض:

 ريٍ ٓلرٔي ٝك٢ حُط٣َن ٗظليع، ٤ٛخ ٝرَٔػش. ٜٓطل٠-

أٝ كظق حُزخد ١٧ ريُُض ٓلر٢ٔ ٝهٔض رظ٤ٛٞش ٓئٖٓ ٍُٝحٕ رؼيّ حُوَٝؽ 

 ٓزذ ٖٓ ح٧ٓزخد ٝرؼيٛخ هَؿُض أٗخ ُٝٝؿظ٢ ُِٔ٘ل٠ ٤٘ٓخ  ػ٠ِ ح٧هيحّ

 ٧ٜٗخ ًخٗض ه٣َزش ٖٓ ر٤ظ٘خ.

 ٝٗلٖ ك٢ حُط٣َن ريأص طوز٢َٗ ُٝؿظ٢ رٔخ كيع كوخُض:

 .ك٢ حُز٤ض ٤ٜ٘ٛش ًخٗخ ػ٘يٗخٖٓ ٝؿخءص أٓي كز٤زش ٝهخُي ػ٢ِ -

 كوخ١ؼظُٜخ ٗخٛوخ:

 وٍٞ كِٔي.٣َ، َٛ طٔٔغ أًٗخِى ٓخ ٢ ٝهخ٢ُ؟ ل ٓٔظل٤ٓخًح؟ أٓ-

 ٘خ،ل ٝهض ُِٔو٣َش حٓٔؼ٢٘ ٝرخهظٜخٍ أٓي أؿ٢ٔ ػ٤ِٜخ ك٢ ر٤ظٜٓطل٠ -

 ٖٓ ١ِذ ُٜخ ح٩ٓؼخف. ٝهخُي

 طٌٛز٢ ٓؼٜٔخ؟ ٝأر٢ أ٣ٖ ٛٞ ح٥ٕ؟ ٓخًح؟ ُٝٔخًح ُْ-

ٝرؼيٛخ  ٜٓطل٠هخُي ُْ ٣ٞحكن ػ٠ِ ًٛخر٢ ٝهخٍ ٢ُ حٗظظ١َ  ٌُٖ ٤ُض، ٣خ-

 طؤط٤خٕ ٓؼخ.
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حُٜيٓش رخى٣ش ػ٠ِ ٓل٤خ١ ٝكئحى١ ٣٘ظؼَ ٗخٍح ٖٓ ٗيس هٞك٢  كوِض ٝآػخٍ

 ػ٠ِ أ٢ٓ:

ا٣خى إٔ ط٢ٌٗٞ  ٤١ذ ُٝٔخًح أ٢ٓ كز٤زظ٢ أؿ٢ٔ ػ٤ِٜخ؟ ٓخ حُٔزذ ك٢ ًُي؟-

 رٌِٔخص ؿخٍكش ُٜخ، كِْ طـز٢٘. طليػضِ 

 كوُِض ُٜخ:

 ؟أؿز٢٘٘٤ٗزٞ ٓخ رِي؟ -

 كوخُض ٝػ٤٘خٛخ طٌٍكخٕ حُيٓٞع:

 حُٔ٘ل٠ ٓظؼَف ٢ٌُ٘٘ٝ ُْ أهّٞ رـَكٜخ.ل أٓظط٤غ، ل أٓظط٤غ، ك٢ -

 ٝال ٖٓ ٓخًح ؟ ل طظلِٔل٢ ػ٢ِ؟-

 ُلظخص َٜٝٗ حُٔ٘ل٠، ٝٛ٘خى ٓظؼَف ٖٓ هخُي ػ٢ِ.-

ٝحؿٔخ  ٠ٓطَح  ا٠ُ حلٗٔلخد رٜيٝء هزَ إٔ أكؼَ ٤ٗجخ  أٗيّ ػ٤ِٚ ُض ٛٔ

 لكوخ .

                   

 ٓئٖٓ((

ك٣ِٖ، ًج٤ذ ًؼخىط٢  ٍُحٕ،ؿُِٔض ػ٠ِ كخكش ح٣ََُٔ حُٔظٞحؿي ك٢ ؿَكش 

كٔخ ُزؼض ال إٔ كظق رخد حُـَكش ٝاًح رَأّ ٣ظَٜ ٖٓ هِلٚ ػ٠ِ ٝؿٜٚ ُؼٔش 

 ٓٞىحء ٝٛٞ ٣وٍٞ رٜٞطٚ حُـ١ٍٜٞ:

 ٓئٖٓ، ٓخًح طلؼَ ٛ٘خ ؟-

ٝطٔخٍػض ٗز٠خص هِز٢ كِْ أٓظط٤غ حُٞهٞف  ٓٔخ أٍٟ حطٔؼض ػ٤٘خ١ ريٛ٘ش

 ػ٠ِ هيٓخ١.

 حُوظَ أٝ حُوطق. ٘ظ٤ٖ آخاكيٟ ٖٓ حلػظُ٘٘ض ك٤ٜ٘خ أ٢٘ٗ ٤ٓلَ ر٢ 
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 (ٜٓطل٠(

ىهِ٘خ حُٔ٘ل٠ ٝأهَؿُض ٛخطل٢ ٧طَٜ ػ٠ِ هخ٢ُ كظًٌَص إٔ ٍهٔٚ ط٢ًَ 

 ُٖٝ أٓظط٤غ حلطٜخٍ رٚ، ك٠َرُض حلٍٝ روي٢ٓ ٝهِض:

 ٓخًح ٓؤكؼَ ح٥ٕ؟  أ٣ٖ ٓؤؿيْٛ؟-

 كوخُض ٗزٞ:

 ٍأ٣ي إٔ ٌٗٛذ ا٤ُٚ ٖٝٓ ػْ ٗٔؤُٚ؟ٛ٘خى ٣ـِْ ىًظٍٞ ٓخ -

 طٔخّ، ٤ٛخ ر٘خ.-

حُيًظٍٞ ا٠ُ ؿَكظٚ كِلو٘خ رٚ كظ٠ ِٝٛ٘خ ا٠ُ طِي حُـَكش، ١َٝهُض  ٍطيح

 ػ٠ِ حُزخد ٖٝٓ ػْ كظلظٚ ٝىهِ٘خ كبًح رٚ ٣٘ظَ ا٤ُ٘خ ٗظَس حٓظٌ٘خٍ كوِض:

ي حُؼخك٤ش ٣خ أه٢، ُٞ ٓٔلض ٌٖٓٔ حُٔلّ ػ٤ٌِْ ٍكٔش هللا ٝرًَخطٚ، ٣ؼط٤-

 ر٢٤ٔ؟ ٓظلٔخٍح

أهخى؟ أٗخ ىًظٍٞ هي حُي٤ٗخ ٝل أ٣ٍي إٔ أؿ٤ذ أ١ حكظَّ ٗلٔي، ٖٓ أ٣ٖ أٗخ -

 أكي، حهَؿخ ٝأؿِوخ حُزخد كخل ، ٤ٛخ ٝرَٔػش.

هَؿ٘خ ٖٓ ؿَكش حُيًظٍٞ روِذ ٓـَٝف ٝهخ١َ ٌٍٓٔٞ كٔخ ح١ٌُ كؼِظٚ 

 ٤ُلؼَ ر٘خ ًُي.

، أّ إٔ حُوَِ ك٢ حُزخًٔظخ٢ٗ ح١ٌُ أٍطي٣ٚ ٍىًظٞ أٛٞ كؼل  ٢ٗ٧ ُْ أكَ ُٚ ٣خ

 حُط٣ِٞش.ُٝل٤ظ٢ حُٔٞىحء 

 كوِض ٝحٗخ أكيع ٗل٢ٔ:

ٌٛح أٓي طٌٔغ ك٢ حُٔ٘ل٠ ٝأٗض ل طؼِْ ٓخًح كيع ُٜخ ٝطلٌَ ك٢  ًل٠ ٣خ

خ ُْ أُهِن ٧ػزض ُِ٘خّ رؤ٢٘ٗ ٓلى ٝل ؤًُٗي ح٩ٗٔخٕ حُٔٔظٌ٘ق حُٔظٌزَ ك

 ٧ػزض ُْٜ رؤ٢٘ٗ ٤ٗطخٕ، حُْٜٔ ح٥ٕ ٢ٛ أ٢ٓ.

 ٖٝٓ ػْ حطـٜض ا٠ُ ُٝؿظ٢ ٝهِض:
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ِٖ ٓؼ٢ ٓؤًٛذ - ٝأػَف  ح٧هَٟيس طِٞ ٝحك ا٠ُ ؿَف حُٔ٘ل٠ٗزٞ حٓ

 .أ٣ٖ ٢ٛ أ٢ٓ

 ك٢ هْٔ حُوِذ. ىحػ٢ ٌُٜح كؼٔظ٢ ٓظٌٕٞ آخ ك٢ هْٔ ح٧ػٜخد ٝآخ ل، ل-

 ٤ًًش؟ رخٌُحص ٣خ ُٝٔخًح ٌٛحٕ حُؤٔخٕ-

 كوخُض ٝهي حكَٔص ٝؿ٘ظ٤ٜخ:

 ...ٌٕٞ هي كيع ػ٘يٛخ ح٤ٜٗخٍ ػٜز٢ أ٧ٝٗٚ ٖٓ حٌُٖٔٔ إٔ ٣-

 أٝ ٓخًح طليػ٢؟-

 .كيع هَِ ك٢ هِزٜخأٝ -

ٓزذ ىهُٜٞخ ُِٔ٘ل٠؟ أٗخ أٗؼَ  ٣ٌٖٔ، أ٢ٓ حٗخ؟ ٤١ذ ه٢ُٞ ٢ُ؟ ٓخ ل، ل-

َف أ٣ٖ ٣ٌٛذ، ه٢ُٞ ًٝؤ٢٘ٗ ١لَ ٛـ٤َ طخثٚ ك٢ ػٔن ح٠ُزخد ٝل ٣ؼ

 ٝأ٣ٍل٢ كئحى١.

ّٕ ٌٛٙ أٍٝ ؿَكش ٖٓ هْٔ ح٧ػٜخد - ل أٓظط٤غ، ٌُٖٝ ًَ ٓخ أٓظط٤غ هُٞٚ أ

 ٖٓ هخُي ػ٢ِ. ٢ٗءٝرؼيٛخ ٓظؼَف ًَ ٓؤىهَ ٝأٍٟ إ ًخٗض ك٤ٜخ حّ ل، 

 

                                                           

 )ٓئٖٓ(

هِؼُض كٌحث٢ ٠ٜٗٝض رخطـخٙ حُزخد ٝأكٌخ١ٍ حُـ٤ٗٞ٘ش طيٍٝ ك٢ ٍأ٢ٓ ٗؼْ 

 ٓؤَٟرٚ كظ٠ ٣ؼِْ ٤ًق ٣يهَ ر٤ض ٖٓ ىٕٝ إًٔ.

 ػ٠ِ ٝؿٜٚ. أٌُٓٔض رَأٓٚ ٝهٔض ر٠َرٚ رلٌحث٢ ِٓلوخ  ا٣خٙ ٛلؼش

 كبًح رٚ ٛٞص أٗؼ٠ طٔظ٘ـي ٝطوٍٞ ٓئٖٓ طٞهق، طٞهق أٗخ ٍُحٕ حٍك٢٘ٔ.

 كوِض:

 ؟ ُوي هِٔض ربكِحػ٢.ٌٛح حُِزخّ ح٧ٓٞى حُـ٣َذ حُِؼ٘ش، ٓخ-
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 ٟلٌض ٢ٛٝ طوٍٞ:

 َٛ أهلظي؟-

 ٗؼْ.-

 حُظٔؼ٤َ ٓٞٛزظ٢، ٓخ ٍأ٣ي إٔ أٛزق ك٢ حُٔٔظوزَ ٓٔؼِش.-

 كؤؿزظٜخ رؼيّ حًظَحع:

 ط٘خث٤ٖ.ػِْ، ًٔخ أل -

ٗض أرو٠ ك٢ ؿَكظ٢، طٜزق ح٥ٕ أٗخ ٓؤًٛذ ٧ٗخّ ك٢ حُـَكش حُٔـخٍٝس ٝأ-

 ػ٠ِ ه٤َ.

 ٝأِٗض ٖٓ أِٛٚ.-

رو٤ُض ُٞكي١ ك٢ حُـَكش ،كظٔيىُص ػ٠ِ ح٣ََُٔ ًٝخٕ ح٣ََُٔ ٓوخرل  ُِ٘خكٌس 

، أه٢ أر٢ ،ؿيط٢ ٝريأص أٍحهذ حُ٘ـّٞ ٝحُؤَ ٝأكٌَ ٓخًح ٤ٓلؼَ أ٢ِٛ ر٢،

 ْٜ٘ ٓخًح ٤ٓلؼِٕٞ ر٢؟ٝأكٔذ كٔخد ًَ ٝحكي ٓ

 كؤٝل  ٣ؤط٢ أر٢ ل ري أٗٚ ك٢ ػِٔٚ ح٥ٕ.

 ٝػخ٤ٗخ ؿيط٢ لري أٜٗخ هي ٗخٓض ٌٓ٘ ٝهض ٣ٞ١َ.

 هلم ٓؼِٚ.ٝػخُؼخ أه٢ ل ري أٗٚ ك٢ َٜٓحطٚ حُٔوِش ٦ُىحد ٝح٧

 ٌُٖٝ ٣خ َٛ طَٟ؟ ٖٓ ْٜٓ٘ ٤ٓلظوي٢ٗ؟ ٖٓ ْٜٓ٘ ٠٤َٓر٢٘؟

ٌُٝ٘ٚ كظ٠ ٌٛٙ  ٜٓطل٠ح٤ُ٘ن  ٌٓؼُض كظَس ٣ٞ١ِش ك٢ حُظل٤ٌَ ٓ٘ظظَح  ػٞىس

 .حُِلظش ُْ ٣ؤط٢ ٖٝٓ ػْ ؿِذ حُ٘ؼخّ ػ٤٘خ١ حٌُحرِظ٤ٖ، ُٝٗٔض رخٓظٔلّ
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 (ٜٓطل٠)

، ٓزلخٕ هللا  ُْ ٜٓطل٠،  ٜٓطل٠ؿخء٢ٗ ٛٞص ُٝؿظ٢ ٢ٛٝ طوٍٞ :

كٜخ ٢ٛ أٍٝ ؿَكش ٣ٞؿي رٜخ أٓي ٝهخُي  ٗظؤُْ أًؼَ ٣ٌٍ٘ٗٝٔٔق حَُك٤ْ إٔ 

 رَٔػش أهزَ.

ىهُِض حُـَكش كٞؿيُص أ٢ٓ ٗخثٔش ػ٠ِ ح٣ََُٔ ٝل ٣ظَٜ ٜٓ٘خ ال ٝؿٜٜخ 

 حُؤل٢ ٝكٍٞ ٍهزظٜخ كـخرٜخ ح٧ر٤ٞ ٝػ٠ِ أٗلٜخ ؿٜخُ ح٧ًٔـ٤ٖ.

أٓخ هخ٢ُ كوي ًخٕ ؿخُٔخ  ػ٠ِ ٢ًَٓ ٠٣غ ًلٚ ػ٠ِ هي٣ٚ كؤَٓػُض ٝهزُِّض 

 يحّ أ٢ٓ .أه

أػٞحّ ٖٓ ح٥ٕ ػ٘يٓخ  2أػٞحّ ُْٝ أٍحٛخ ال هزَ  ٓٔأ٢ٓ حُظ٢ ٓخكَص ٌٓ٘  

طؼُِٔض أٗخ ٝٗزٞ حُِـش حُظ٤ًَش ٖٓ أؿَ حُٔلَ ٝحٌُٔٞع ٛ٘خى ٌُٝ٘٘خ ُْ 

 ٗٔظط٤غ حُظؤهِْ ٛ٘خى رؼي.

كل٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف هٍَٗخ حُؼٞىس ا٠ُ رلىٗخ ٧ٗ٘خ ُْ ٜٗزَ ػ٠ِ كَحم ١ٝ٘٘خ 

 ىحك٤ٖ٘ حُ٘ٞم ك٢ أػٔخه٘خ.حُلز٤ذ أًؼَ 

 ٍطلغ ٛٞص حُٔئًٕ ك٢ حُٔٔـي حُٔـخٍٝ ُِٔ٘ل٠ كوخُض ٗزٞ:ح

أٗخ ٓؤرو٠ ٓغ ػٔظ٢ حٍطي ا٠ُ حُز٤ض أٗض ٝهخُي ٝؿِٜح أٗلٌٔٔخ  ٜٓطل٠-

 ُٜلس حُلـَ كٌٔخ أهزَٗخ حٍَُٓٞ إٔ ًٍؼظخ حُلـَ ه٤َ ٖٓ حُي٤ٗخ ٝٓخ ك٤ٜخ.

ٝأػَف ٓخ ح١ٌُ كَٜ ٖٓ حلُق  رخٗلَحىليع ٓغ هخ٢ُ ط٧ٞؿيطٜخ كَٛش ك

 ا٠ُ ح٤ُخء كوُِض:

ٝٗؤط٢ ٌُٖٝ ح٧ٕ َٛ  طٔخّ ٌٓ٘ٛذ ُظؤى٣ش حُٜلس ٖٝٓ ػْ ٓ٘٘ظَٟ كطٍٞ-

 ط٣َي١ أ١ ٢ٗء؟

 .ل ،َٜٓ هللا ٣َ١ؤٌخ-

  .ح ً٘ظ٢ رلخؿش ١٧ ٢ٗء كخط٢ِٜ ر٢اً-

 .٢ ٍػخ٣ش هللاك طٔخّ،-
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 (ٜٓطل٠)

 : ٢ُٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ أىحء حُٜلس هخٍ هخ٢ُ ٝرؼيٓخ حُِٔٔـي ًٛز٘خ 

طؼَف ػ٠ِ أإٔ  أٝى ٖٓ حلٛٞحص حُ٘ي٣ش ك٢ حُوَإٓ، ٛٞطٚ ٓخ ٗخء هللا،-

 .ٜٓطل٠ٌٛح ح٤ُ٘ن ٣خ 

 .ٓؤػَكي ػ٤ِٚ ٌُٖٝ ر١َ٘-

 .ٝٓخ ٛٞ ًُي ح١َُ٘ ٣خ كز٤ز٢-

 .٧ٕٓزذ َٓٝ أ٢ٓ ٝأ٣ٖ أر٢ ح ٝٓخ إٔ طَٔى ٢ُ ٓخ كيع،-

َٓ ٕ ح٣٧ـذ ػ٤ِي ٗلٖ ٍٝكي رخُٜزَ ٧ ٕح٧ ٓؤهزَى رٌَ ٢ٗء ٌُٖٝ-

 ٤ٌٕٓٞ ٛؼذ ػ٤ِي ل ٓلخُش.

 ٢ُأػَكي ػ٠ِ ح٤ُ٘ن ٌٓ٘ٛذ ا٠ُ حُز٤ض ٝط١َٝ  ٝرؼيٓخ حُْٜٔ إٔ أػَف،-

 ًَ ٓخ كيع ٝرؼيٛخ ٓ٘٘ظ١َ كطٍٞ ُ٘خ ُٝطل٢ِ ١ٝلِظ٢.

 ١لِي؟ ٢ٌُ٘٘ٝ أػِْ إٔ ُي٣ي ١لِش كو٢. -

 ًٔخ حطلو٘خ . حُْٜٔ ل ػ٤ِي هٜش ٣ٞ١ِش،-

 .طٔخّ ٤ٛخ ر٘خ -
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 )ٓئٖٓ(

كِوي ً٘ض  ،ئُٔـٛلس حُلـَ ٢ٌُ٘٘ ُْ أهّٞ رؤىحثٜخ ك٢ ح ٧ىحءحٓظ٤وظُض 

ٖٓ حُظلّ ٖٝٓ ١َ٤ٜٓ ح١ٌُ ل ٣ؼِٔٚ ٟٓٞ هللا ٓزلخٗٚ  َٓػٞد هخثق،

 ٝطؼخ٠ُ.

ٝهغ ػ٠ِ حلٍٝ ٝأٗخ أ٢ِٛ ٓٔؼُض ٛٞص ُؿخؽ َٗػُض ك٢ حُٜلس 

 هِز٢ اٗٚ ٛٞص َٛحم ٍُحٕ كوخ  اٗٚ ٛٞ. ٢َٗأهزٝٛٞص َٛحم ٝ

ٝ ٍكٔيُص حُٜلس ٝحٗطِوُض ؿ٣َخ  ٗلٞ حُٔطزن كخًح رٜخ ِٓوخس ػ٠ِ ح٧

 ر٤ٞ ٓظ٘خػَ كُٞٚ حُِؿخؽ كوِض ُٜخ:ح٧ ٝحُزل١ ٝحُظخَٛ أٜٗخ هي ؿَكض،

 ؟ٓخ ح١ٌُ أ٣وظِي حلٕ -

 كوخُض ٢ٛٝ طظؤٝٙ ٖٓ حلُْ :

ك٠ُٜ٘ض ٧ٍٟٝ ظٔج٢ كؤٌٓٔض رخٌُؤٓش ٨ٓ٧ٛخ   ً٘ض ظٔجخٗش -

 كٞهؼض ٖٓ ٣ي١ ٝحٌَٗٔص.

 أٍٟ ىٓخ  ػ٠ِ ح٧ٍٝ َٛ ؿَكظ٢. -

 هي٢ٓ ح٠٘ٔ٤ُ. ك٢ ٗؼْ، -

أٌٓؼ٢ ٛ٘خ ٝل طظل٢ًَ ٓؤرلغ ػٖ كو٤زش  ٗخء هللاًلخٍس إ  -

هطؼش حُؤخٕ ٌٛٙ ُل٤ٜخ ػ٠ِ هيِٓي، ُٖ  ه١ٌ ٝأط٢،ح٩ٓؼخكخص ح٤ُٝ٧ش 

 أطؤهَ حٗظظ٢َٗ.

أْٜٗ  حُظخَٛ حُـَكش ُٝلٖٔ حُلع ٝؿيطٜخ ك٢ ؿَكش حُـِّٞ،ىهُِض 

 كَف:ر٘زَس  ح٤ُّٞ، كوِضُ حٓظويٓٞٛخ 

ٓؤهّٞ رظطز٤ن ًَ ٓخ طؼِٔظٚ ٖٓ أر٢ ػ٘يٓخ ًخٕ  ٝؿيطٜخ ٍُحٕ، -

 ٣ٔؼل٢٘.

ك٢ هٔش حُلَكش كٜخ  ًٝ٘ضُ  ُللُض هيٜٓخ رؼي إٔ ١َٜطٜخ رٔطَٜ حُـَٝف،

 رٚ. أٗخ هي أطو٘ض ؿِءح  ٖٓ ك٢ِٔ ح١ٌُ ًُ٘ض أكِْ

ٝرؼيٛخ هٔض ُ ربٓلء حٌُؤّ رخُٔخء ٝكِٔظٜخ ا٠ُ ٣ََٓٛخ رؼي إٔ ٍٝص 

 ١َحف حُلي٣غ.ؿِٔ٘خ ٗظزخىٍ أٖٓ ػْ ظٔؤٛخ ٝ
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 )ٜٓطل٠(

ػ٠ِ ح٤ُ٘ن كوُِض ُٚ: ٌٛح آخّ  ِٓٔ٘خ ػ٠ِ ح٤ُ٘ن، ٝريأُص أػَف هخ٢ُ

 .حُٔٔـي ٣يػ٠ رخ٤ُ٘ن ٛلف حُي٣ٖ

 هخ٢ُ:كوخٍ 

ٝؿ٤ٔ٘ظ٢ ط٤ًَش  ػ٢ِطَ٘كُض رٔؼَكظي ٝأػَكي ػ٠ِ ٗل٢ٔ أٗخ  -

٢ٌُ٘٘ٝ أطوٖ حُِـش حُظ٤ًَش ٝحُؼَر٤ش ك٢ ٗلْ حُٞهض ٣ٌٕٝٞ ٜٓطل٠ 

 ١ِذ؟حرٖ أهظ٢، ٌُٖٝ ح٧ٕ َٛ طٔٔق ٢ُ إٔ أ١ِذ ٓ٘ي 

 ط٘خء.ٗؼْ، ح١ِذ ٓخ  -

 ٓخ ٢ٛ أ٣خّ حُيٍّٝ حُي٤ٗش ك٢ حُٔٔـي؟ -

 ًَ ح٣٧خّ. -

 ٝهض؟ ٝك٢ أ١ -

 ٛلس حُلـَ ٓزخَٗس.رؼي  -

 رخٍى هللا ك٤ي. -

 ٝك٤ي ٣خ أه٢. -

 ٖ ػْ طٞؿٜ٘خ ا٠ُ حٍُِٔ٘.ػ٠ِ ح٤ُ٘ن ٝػخٗو٘خٙ ٝٓ ٝرؼيٛخ ِٓٔ٘خ

. كظلُض رخد أ١لخ٢ُكٍٞح  ُل١ٔج٘خٕ ػ٠ِ  ًٝٛزضُ  ىهِ٘خ حُز٤ض رٜيٝء،

ٝؿيطٜٔخ ٤ِٜ٣خٕ ٓؼخ  ٝٓئٖٓ  ٢ٌُ٘٘ٝ حُـَكش رٜيٝء ُظ٢٘ أٜٗٔخ ٗخثٔخٕ،

 ٣ؤهٌ ٓوخّ ح٧ٓخّ.

ٗل١ٞ َٓٔػخٕ  كخٗطِوخ ٝٗظَح ػ٠ِ حُلٍٞ ٗلٞ حُزخد،حٗظ٤ٜخ ٖٓ حُٜلس 

 : رخرخ ٜٓطل٠.ٝحكيٝٛٔخ ٣ٜظلخٕ رٜٞص 

 كوُِض:

 أٛزلظٔخ؟٤ًق  -

 كؤؿخرخ٢ٗ:
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أٛزل٘خ ٝأٛزق حُِٔي هلل ٝحُلٔي هلل ٝل اُٚ ال هللا ٝكيٙ ل ٣َٗي ُٚ،  -

 ُٚ حُِٔي ُٝٚ حُلٔي ٝٛٞ ػ٠ِ ًَ ٢ٗء هي٣َ.

حُٜلس؟ ٝٓخ ح١ٌُ ىكؼي ٣خ ٍُحٕ ُِٜ٘ٞٝ ٓزٌَح  َٛ حٗظ٤ٜظٔخ ٖٓ  -

 ُِٜلس؟

 كوخُض ٍُحٕ:

حٓظ٤وظض ٢٘ٗ٧ ظٔؤٗٚ ٝطٞؿُٜض ُِٔطزن ٢ٌُ أَٗد كٔوطض حٌُؤٓش  -

ٝرؼيٛخ  ،٢ٖٓ ٣ي١ ٝحٌَٗٔص ُٝؿَكُض ك٢ هي٢ٓ، ٝٓئٖٓ ٖٓ هخّ رِلٜخ ُ

 ؿِٔ٘خ ٗظزخىٍ أ١َحف حُلي٣غ ٝكـخءس ٜٗن ٓئٖٓ ٝهخٍ:

 ٤ُٔٗض إٔ أ٢ِٛ. ، ُويكَٔطخٙٝ -

 كوُِض ُٚ:

 .ٝطٌٕٞ أٗض ح٧ٓخّ ،ؼخٓخ ٍأ٣ي إٔ ٢ِٜٗ ٓ ،٢ِٛٝأٗخ أ٣ٍي إٔ أ -

 كؤٝٓؤ رَأٓٚ ٓٞحكن، ٤ِٛٝ٘خ.

 كوُِض ُْٜ:

كلظٌٔخ هللا ٖٓ ًَ ٓٞء، ٝػزض هِٞرٌٔخ ػ٠ِ ى٣٘ٚ، ٝأػظٌٍ ُي ٣خ  -

 ٓئٖٓ كِوي طؼزض ٓؼ٘خ ًؼ٤َح .

   ل رؤّ ٣خ أر٢ ٢ٌُ٘٘ٝ ٓؤٍطي ح٧ٕ ا٠ُ ر٤ظ٘خ.  -

ه٤ِل  ٓغ هخ٢ُ ٝرؼيٛخ ٌٓ٘ٛذ َُ٘حء حُلطٍٞ،  ٓؤطليعل، ل ٣ٌٖٔ  -

 ٓظزو٠ ٛ٘خ كظ٠ طظ٘خٍٝ ٝؿزش حُلطٍٞ.

                                 

 )ٗزٞ(

ؿُِٔض رـٞحٍ ػٔظ٢ ٝأهٌ ُٔخ٢ٗ ٣ِٜؾ طِوخث٤خ رلٔي ٌَٝٗ هللا ػ٠ِ ٗؼٔش 

 حُٜلش كلؼل ل ٣٘ؼَ رو٤ٔش حُٜلش ال ح١ٌُ كويٛخ.
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هَؿُض ٖٓ ؿَكش ػٔظ٢ هخٛيس حٍُِ٘ٝ َُ٘حء حُؼ٤َٜ، ٝأٗخ ك٢  ٖٝٓ ػْ

 حُط٣َن، ٍأ٣ُض ٓ٘ظَ طو٘ؼَ ٓ٘ٚ حلريحٕ.

ك٢ ٓوظزَ حُؼَٔ ٝػ٠ِ ٓخ ٍأ٣ُض ٤ٓخٍس آؼخف ٝٓٔؼلٕٞ ٣وَؿٕٞ كظ٠ 

أطًٌَ ٓخ هخُظٚ حُيحػ٤ش ػٖ حُٔٞص، ٝهُٞٚ  كزيأصُ  ٣زيٝ أٗٚ ٣لظ٠َ،

ٓزلخٗٚ ٝطؼخ٠ُ " ٝؿخءص ٌَٓس حُٔٞص رخُلن ًُي ٓخ ً٘ض ٓ٘ٚ طل٤ي"، 

 كٜخ أٗخ ح٤ُّٞ هي ٍأ٣ظٜخ رؤّ ػ٢٘٤. " إ ُِٔٞص ٌَُٔحص"ٝهٍٞ حٍَُٓٞ ملسو هيلع هللا ىلص

ريأص ح٧كٌخٍ طلّٞ ك٢ ػو٢ِ، كل٢ ٣ّٞ ٖٓ ح٣٧خّ ٓؤًٕٞ ٓؼَ ٌٛح حَُؿَ 

٢ ٓلٔٞى، ٓؤٓٞص ٌُٖ ٣خ َٛ طَٟ َٛ ٓؤٓٞص رلٖٔ هخطٔش ٝٓؼَ ػٔ

 ٓظٌٕٞ ٌَٓحص حُٔٞص؟ ٤ًق أّ ل؟ ٝهزَ حٕ أٓٞص رلٖٔ هخطٔش أّ ل،

ريأص ٣يح١ طَطؼ٘خٕ ٝهِز٢ ٠٣طَد، ٗؼْ اٗٚ حُٔٞص، ٓلَم حُـٔخػخص، 

 :ٝهِضُ ٝٛخىّ حٌُِحص، ػْ َٛهض 

ٍد  ٣خ ، لٍِد ل طؤهٌ ٍٝك٢ ىٕٝ إٔ إًٔٞ ػ٠ِ كٖٔ هخطٔش ل ٣خ-

 أػخٛيى ٖٓ ح٤ُّٞ أ٢٘ٗ ٓؤًٕٞ ٖٓ ػزخىى حُٔل٤ٖ٘ٔ.

ٍد أٍؿَٞى ػزض هِز٢ ػ٠ِ ى٣٘ي، كؤٗخ ح٥ٕ ك٢ حهظزخٍ ٝه٤َ حُ٘خّ  ٣خ

ٖٓ ٣٘ـٞ ٣ٝ٘ـق رٌٜح حلهظزخٍ رلُٞ ٝٓلّ؛ ٧ٕ ٌٛٙ حُي٤ٗخ ُٜٞ ُٝؼذ 

 (ٕٓخري حُؼظ٤ْ ك٢ ٍٓٞس حُلي٣ي)ٓؼِٔخ هَِض أٗض ك٢ ًظ

ُؼذ ُٜٝٞ ٣ُٝ٘ش ٝطلخهَ ر٤ٌْ٘ ٝطٌخػَ ك٢ "حػِٔٞح أٗٔخ حُل٤خس حُي٤ٗخ 

ح٧ٓٞحٍ ٝح٧ٝلى ًٔؼَ ؿ٤غ أػـذ حٌُلخٍ ٗزخطٚ ػْ ٤ٜ٣ؾ كظَحٙ ٜٓلَح ػْ 

 ٣ٌٕٞ كطخٓخ" .

ٍِد ٓؤكؼَ ًَ ٓخ رٞٓؼ٢ ٖٓ أؿَ إٔ ٣ٌٕٞ ٢ُ هيّ ك٢ ؿ٘ظي ُوُٞي  ٣خ

 (ٕٖٔحُؼظ٤ْ ك٢ ٍٓٞس  آٍ ػَٔحٕ)ٍد ك٢ هَآٗي  ٣خ

ػَٟٜخ حُٔٔخٝحص ٝح٧ٍٝ  "ٝٓخٍػٞح ا٠ُ ٓـلَس ٖٓ ٍرٌْ ٝؿ٘ش

 أػيص ُِٔظو٤ٖ".

                                                                                  

 )ٜٓطل٠(
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ؿُِٔض ٓظلٔٔخ ٧ٓٔغ ٖٓ هخ٢ُ ٓخ كَٜ ٌُٖٝ هِز٢ ك٢ ٗلْ حُِلظش 

 ٓوزٞٝ كوِض:

 ؿَٟ؟ ًحهخ٢ُ كيػ٢٘ ٓخ-

 أٝػي٢ٗ إٔ طٜزَ ٝطظلَٔ.-

 رٌُي.أػيى -

 :كزيأ هخ٢ُ رَٝح٣ش ٓخ كيع ٝهخٍ 

ً٘خ ك٢ ط٤ًَخ ٝٛ٘خى هخٍ أر٤ي أٗخ ٓ٘ظخم ُُٞي١ حُٞك٤ي ٓؤٓخكَ ٧ُظو٢ -

رٚ هزَ إٔ أكخٍم حُل٤خس كوطؼض أٓي كي٣ؼٚ ٝهخُض: أريح ُٖ أىػي طٌٛذ 

 ال ٝأٗخ ٓؼي كوُِض ُْٜ: ٝأٗخ ٓؤٍحكوٌْ.

ؼزَ ٍكق كلـِٗخ طٌحًَ ِٝٝٛ٘خ رؼي ًُي ا٠ُ ٓؼزَ ٍكق ٝٗلٖ ك٢ ٓ

٣ٝ٘ظ١َ ُ٘خ  ٌُِخكظ٣َ٤خ٤ٌٓٛذ  حٗٚٝهخٍ ٗؼَٗخ رخُظؼذ كٞحُيى أؿِٔ٘خ 

 ٓخء، ٝػ٤َٜ ٓؼِؾ.

ُْ ٣ؤط٢، ك٠ُٜ٘ض ٧ٍٟ ُٔخًح طؤهَ ٌُ٘ٚ ُلظَس ٖٓ حُِٖٓ ٝ حٗظظَٗخ

ّٕ ٤ٓخٍس ٖٓ ٗٞع كٌُْٞ هي هخٓض ريػٔٚ، كخطِٜض رخ٩ٓؼخف  كٞؿيُص أ

 .كٍٞح  ًٝٛز٘خ ا٠ُ حُٔ٘ل٠

حٌُٔؼلش كٍٞح  ُْٝ ٣ٔٔلٞح ٢ُ رخُيهٍٞ، ٝك٢ ًُي أىهِٞٙ ؿَكش حُؼ٘خ٣ش 

حُٞهض حطِٜض رؤٓي ٝهُِض ُٜخ حٕ طٌٛذ ػ٘ي ُٝؿظي ٝأهزَطٜخ رؤَٓ 

كوَؽ  ،٤ُٜض ٖٓ ٌٓخُٔش أٓي حٗظظَُص ٤ٜ٘ٛش ٝرؼيٓخ حٗظ حُلخىع ،

 حُيًظٍٞ ٝػلٓخص حُلِٕ رخى٣ش ػ٠ِ ٓل٤خٙ ٝهخٍ ٢ُ إٔ حُزوخء هلل.

ٓي هزَ ٓٞص أر٤ي ٓوطض ٓـ٠ٔ ٍؿؼُض ُِز٤ض ٝػ٘يٓخ ٓٔؼض أٖٝٓ ػْ 

ك٢ هْٔ ح٧ػٜخد، ٌٛح ًَ ػ٤ِٜخ ٝحطُِٜض رخ٩ٓؼخف ٢ٛٝ طٌٔغ ح٥ٕ 

 .ٓخ ؿَٟ

َٟرُض ًلخ١ رزؼ٠ٜٔخ حُزؼٞ ٝٝىُص ك٤ٜ٘خ ُٞ إٔ ح٧ٍٝ ط٘٘ن 

 ِٖ  إٔٛٞ ػ٠ِ هِز٢ ٖٓ حٕ ٣ليع ٓؼ٢ ٌٌٛح. ٝطزظِؼ
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 ىٕٝ إٔ أطٌِْ. أطؤُْىكُ٘ض ح٧ُْ ٝحُٞؿغ ك٢ هِز٢ ٝأٛزلُض ًخُط٤ٍٞ 

 رؼي رَٛش ٖٓ حُِٖٓ هُِض:ٝ

هخ٢ُ أٍؿٞى حُ٘وٞى ك٢ حُٔللظش ػ٠ِ حُطخُٝش ك٢ حُـَكش حُٔـخٍٝس -

 هٌٛخ ٝحًٛذ ُظ٘ظ١َ ٓخٗي٣ٝ٘خص َُُحٕ ٝٓئٖٓ ُٝي ُِٝٝؿظ٢.

 ٝحٗض؟!-

رظ٤َٛٞ ٓئٖٓ ُز٤ظٚ ٓؤهّٞ ٕ كظَس ه٤َٜس ٝرؼيٛخ ل أ٣ٍي ٓؤٍطخف ح٧-

 .ح٠ُ حُٔٔظ٘ل٠ ٓآط٢ ٖٝٓ ػْ 

 .ٜٓطلزخ ٓؼ٢ ٍُحٕ ًٛذ ح٧ٕٝأٗخ ٓٞف أ-

 طٔخّ ك٢ ٍػخ٣ش هللا.-

 ك٢ ٍػخ٣ش هللا.-

رو٤ض ك٢ حُـَكش ُٞكي١ ٝٛي١ٍ حُؼ٣َٞ ٣ؼِٞ ٣ٜٝز٢ ٝىهخص كئحى١ ؿ٤َ 

 .٣َح  كظ٠ ظُ٘٘ض إٔ حُيٓٞع  حٗظٜضٓ٘ظظٔش  ٝك٢ ًُي حلػ٘خء ر٤ٌُض رٌخء َٓ

 أهَؿض ٛخطل٢ حُ٘وخٍ ٖٓ ؿ٤ز٢ ٝكظلظٚ ػ٠ِ حلٗ٘ٞىس حُل٣ِ٘ش "ٍهي حُزٌخء"

 ي حُزٌخء ػ٠ِ ٝٓخىس ٜٓـظ٢ ..ٍه

 ك٢ ًَ أ٣خ٢ٓ ٝآْٗ ٝكيط٢..

 ٌٖٓ حُـلٕٞ ريٓؼٚ ٝرلِٗٚ..

 ٠ ٓـخىٍط٢ ٝػخٕ رل٤َط٢..رآٝ

 ل ط٠َٟ رٔخ.. أٛيح٢ٗ حلٝؿخع

 ُٜخ ط٣َي ٤٘ٓظ٢.. هْٔ حُلئحى

 ..ءآل٢ٓ ًٝ٘ض أٗخ حُزٌخ كز٤ٌض

 ك٢ هِز٢ ؿَٝف ر٤ِظ٢.. ٝٗو٘ض
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 ػ١َٔ ىٕٝ ٍٝك٢ حٝرل ٗل٢ٔ ٝٓخ ًخٗض ك٤خط٢ ؿ٘ظ٢.. ٝهٔض

 ٓخص ٓغ ح١ٌُ ًخٕ حُٜيٟ .. كخُؼَٔ

 ٢ ك٢ حُل٤خس ًٝخٕ ٣ٌٖٔ ٓوِظ٢..ُ

 ًحى حهخّ ك٢ هِذ ١ٖٝ.. حرظخٙ

 رٞؿيح٢ٗ ٣َٝػ٠ ىُٝظ٢.. ٢٘ٔ٣

 ًخٕ ُِطَٜ حُؼ٤ٕٞ رٚ طَٟ.. هي

 ٣ِو٠ ك٤ٚ ًَ َٓٔط٢.. ٝحُو٤َ

 :رؼ٢٘٤ رليس ٝهخٍٝأٗخ أر٢ٌ كليم ىهَ هخ٢ُ حُـَكش 

َٛ حَُؿخٍ طز٢ٌ؟ أُْ طؼي٢ٗ أٗي ٓظظلَٔ، حٜٗٞ، حُطلَ أطْ كطٍٞٙ،  -

أِٝٛٚ ا٠ُ ر٤ظٚ ٝػ٘يٓخ طِٞٛٚ ا٠ُ ر٤ظٚ طِلن ر٘خ ٝأٗخ ٓؤهٌ ٍُحٕ 

 ا٠ُ حُِوخء. ٝأًٛذ ػْ هخٍ ٓلٌٍح : ا٣خى إٔ طوّٞ رؤ١ ػَٔ ؿ٢ٗٞ٘،

 ىهَ حُـَكش ٓئٖٓ، كٌَُٛض إٔ ٣َح٢ٗ ٝأٗخ أر٢ٌ، كٔٔلضُ ٖٝٓ ػْ 

 ىٓٞػ٢ ٝهُِض ُٚ:

 ٤ٛخ ٣خ رطَ، َٛ أٗض ٓٔظؼي؟-

 ٓٔظؼي.-

 خٍ ٓئًٍٖٓز٘خ ح٤ُٔخٍس ٝحٗطِو٘خ رؼٕٞ هللا ٝهٞطٚ، ٝٗلٖ ك٢ حُط٣َن ه

رخٗظظخ١ٍ ْٝٛ ل ٣ؼِٕٔٞ أ٢٘ٗ ًُ٘ض ٓؼي، ٠٤َٓر٢٘ٗٞ  ٝؿيط٢ ه٢أ

 رخُظؤ٤ًي، أٗخ هخثق.

ًل، أٗخ ٓؤطليع ٓغ ؿيطي ٝٓؤهٌ ٜٓ٘خ ٝػي إٔ ل طٔٔي رؤ١ ٓٞء، -

 ح١ٔجٖ.
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 )ػ٢ِ(

حٗطِو٘خ ػ٠ِ حُيٍحؿش حُ٘خ٣ٍش، أٗخ ٝهِل٢ ٍُحٕ ًٝ٘خ َٓٔػ٤ٖ كظ٠ ٗٔظط٤غ 

٢ٛٝ طوٍٞ  ٤َش ٝحُظ٢ ًخٗض طلكو٘خ ٌٓ٘ ُٖٓ هٜحٍُٞٛٞ، أٝهلظ٘خ ح١َُ٘

ٍُِٜٞ ٓخًح ، حٍطزٌض ُْ أػَف رٔخًح أؿ٤ذ، ٣خ َأ٢٘ٗ هٔض ريْٛ ١لَ ٛـ٤

 كؼِض؟

 كوِض رٜؼٞرش:

 أهْٔ رخهلل أ٢٘ٗ ُْ أٍحٙ.-

 ا٠ُ أ٣ٖ أٗض ًحٛذ؟-

 ا٠ُ حُٔ٘ل٠.-

 ٓخ ٛٞ حٓٔي؟-

 ػ٢ِ. -

 ٌٝٛٙ حُطلِش، َٛ ٢ٛ حر٘ظي؟-

 ل، اٜٗخ حر٘ش حرٖ أهظ٢.-

 أ٣ٖ ٝحُي٣ٜخ؟-

 أٜٓخ ك٢ حُٔ٘ل٠.-

ك٢  ػْ هخٍ ح٠ُخر٢: حػظوِٞٙ، ٓ٘٘ظظَ حُظو٣ََ حُطز٢ ُِطلَ، ٝرؼيٛخ ٓ٘٘ظَ 

 أَٓى، ٌٝٛٙ حُطلِش هٌٝٛخ ػ٘ي أٜٓخ.

 ٢ُ رل٠ٍٞ حُـ٘خُس. حٓٔلخؿ٘خُطٚ رؼي حُظَٜ ؽ أهظ٢ طٞك٠ ٝ إ ُٝ-

 ٝهض حُـ٘خُس ٓ٘ؤط٢ ري. ػ٘يٓخ ٣ل٤ٖ- 

ٛٔظُض ُْٝ أؿي ٓخ أطٌِْ رٚ، رَ ًخٗض ؿٞحٍك٢ ٢ٛ ٖٓ طظٌِْ ٢ٛٝ طظَحهٚ 

 ٖٓ حُوٞف ٝحُٞؿَ.
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 )ٗزٞ(

َٓٔػش، ٝحطـٜض ٗلٞ كو٤زظ٢ ٝأهَؿض ٜٓ٘خ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ ػيُص أىٍحؿ٢ 

ح١ٌُ ٠٠ٓ كظَس ُْٝ أكظلٚ ال ػ٘يٓخ ٣ؤط٢ ٣ّٞ حُو٤ْٔ ك٢ ح٤َُِ ٧هَأ ٍٓٞس 

: ل كَحم رؼي ح٤ُّٞ، ٓ٘زو٠ ػ٠ِ هِضرؼ٘خهٚ ٝأٗخ أر٢ٌ ٝ حٌُٜق، ٝهٔضُ 

ل ٖٓ ٓخٍ ٝل رٕ٘ٞ ا ل ٣٘لغحطٜخٍ ىحثْ، ٓؤٛ٘غ هِذ ٤ِْٓ ٓؼِٔخ هِض ٣ّٞ 

 (.88-88)حُ٘ؼَحء ط٠ هللا روِذ ٤ِْٓأ

 ٗل٢ٔ ٤ِٓٔش ٖٓ حُـَٜ ٝحلهلم ح٣ًَُِش. ٓؤؿؼَ

 

                                         

 

 (ٜٓطل٠)

ػـُٞس ٓٔ٘ش، ٝؿٜٜخ  ض ٢ُوَؿِٛ٘خ ٍِٓ٘ ٓئٖٓ ١َٝهُض حُزخد، كٝ

ص ٓئٖٓ أٓظََٛ، ًخٗض َٓكش ٌُٖٝ َٓػخٕ َٓكٜخ ٓخ حٗطلؤ ػ٘يٓخ ٍ

َطٜخ، كوخٍ ٢ُ ٓئٖٓ رٜٞص ٓ٘ولٞ ٌٛٙ ٌ٘ٓخٕ حُلَف ًٓؼ٢، ٝكَ 

 ؿيط٢، ح٥ٕ ٓظ٠َر٢٘، طليع ٓؼٜخ، حٓظلِلي رخهلل.

 حٛيأ ُٖ ٣لَٜ ال ًَ ه٤َ.-

 كوُِض ُٜخ:

ٓخٓل٢٘٤ ٣خ هخُظ٢، ٓئٖٓ ًخٕ ٓؼ٢ ػ٘يٓخ ً٘خ ك٢ حُٔ٘ظِٙ ٝطؤهَ حُٞهض -

 ُٖٝ أٓظط٤غ اك٠خٍٙ ك٢ ح٤َُِ ك٘خّ ػ٘ي١.

 هللا ه٤َى.ٓخٓلظي ٣خ ر٢٘، ًؼَ -

 .ٌُٖٝ ٣خ هخُظ٢-
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 هَ ٓخًح ري؟-

 َٛ ٓظ٠َر٤٘ٚ؟-

 ل أٗخ، حٗخ أَٟرٚ ٓٔظل٤َ.-

 أٝػي٢٘٣.-

 أػيى رٌُي..-

 ٓئٖٓ ٝؿيطٚ ا٠ُ حٍُِٔ٘.ىهَ ُض رؼيٓخ ح١ٔؤٕ هِز٢ ػ٠ِ ٛـ١َ٤، ٝحٗطِو

 

                                                                     

 

 )ػ٢ِ(

رَٛزش ٨ٓص ؿٔي١ ،اٗٚ ًُي حٌُٔخٕ ك٤ٜ٘خ ىهِ٘خ ًَِٓ ح١َُ٘ش، أكُٔٔض 

ح١ٌُ ٣ظٞحؿي ك٤ٚ ك٣َو٤ٖ ٖٓ حُزَ٘، ح٧ٍٝ أٗخّ ٣ٕٔ٘ٞ ػ٠ِ حلٍٝ ًٝؤْٜٗ 

 ٓلى، ٝحُؼخ٢ٗ أٗخّ ٓـ٤َٖٓ ٖٓ )ػٔلء، طـخٍ ٓويٍحص، هظِش...(.

ٝ ؿُِٔض ػ٠ِ ح٢ٌَُٓ ٝٓخ٢ٛ ال ُلظخص ه٤ِِش ٝاًح رَؿَ ٣وزَ ٝػ٠ِ ٓخ ٣زي

أٗٚ ٛٞ ٖٓ ٤ٓلون ٓؼ٢، أكُٔٔض رخَُحكش ػ٘يٓخ ٍأ٣ظٚ ٢ٌُ٘٘ٝ أ٠٣خ هلض 

ه٤ِل ػ٘يٓخ ٍأ٣ض ك٢ ػ٤٘٤ٚ حًٌُخء ٝحُلٌ٘ش ٌُٖٝ ل رؤّ كٌٔخ ًُ٘ض أٓٔغ 

ٖٓ كز٤زش إٔ حُ٘ؼذ حُلِٔط٢٘٤ ٍك٤ْ ٝطؤًيُص ٖٓ ًُي ػ٘يٓخ ػخُِٓض ُٝؿٜخ 

 حُلِٔط٢٘٤.

٤ٓوّٞ رظؼ٣ٌز٢ ٓؼِٔخ ٣لؼِٕٞ ؿِٔ٘خ ٗظزخىٍ أ١َحف حُلي٣غ، حػظويُص أٝل أٗٚ 

ك٢ حُيٍٝ ح٧ؿ٘ز٤ش ٌُٖ كي٣ؼٚ ًخٕ ٣لَٔ ك٢ ػ٘خ٣خٙ ك٘خٗخ  ٍٝكٔش  كوي هخّ 

 ٓخ ٓزذ ى٢ٔٛ ُِطلَ ٤ًٝق؟ ٝرؼيٛخ ٓؤ٢ُ٘ أٝل   رظٜيثظ٢

كَٔىُص ػ٤ِٚ ًَ ٓخ كَٜ ٓؼ٢ ، كٞؿيطٚ ٓظلٜٔخ ٌُُي ُُٝٔٔض ك٢ ٗزَس 

خٍ ٢ُ كٔ٘خ أِٛي ٛٞطٚ طؼخ١ق ُْ أػٜيٙ ٖٓ ١ً هزَ ك٢ رِي١، ٖٝٓ ػْ ه
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٤ُؼَكٞح ٤ًق كخٍ حُطلَ ٝرؼيٛخ ٤ٓلَٜ ه٤َح   ٤ٌٓٛزٕٞػِٔٞح رخ٧َٓ ٝ 

 إ ٗخء هللا.

                                                                           

 )ٓئٖٓ(

أه٢ رٜٞص ٣طَم ٓٔخٓؼ٢ رليس، ١ِٝزض ٓ٘ٚ إٔ ٣ؤط٢  ٗخىص ؿيط٢ ػ٠ِّ 

 رلزَ ٝػٜخ، كوِض رٜٞص َٓطـق:

ؿيط٢، أُْ طؼي١ ح٤ُ٘ن رؤٕ ل ط٠َر٢٘٘٤؟ أٍؿٞى أٗخ ٜٓ٘ي ٜٝٓ٘خٍ ٖٓ -

 ًؼَس ح٠َُد، حٍك٢٘٤ٔ أ٣ظٜخ حُؼـُٞس حُ٘ٔطخء.

حهَّ أ٣ٜخ حُُٞي حُؼخم، ُي ًٗز٤ٖ: ح٧ٍٝ طوَؽ ٖٓ حُز٤ض ٖٝٓ ىٕٝ ا٢ًٗ -

حُؼخ٢ٗ ط٘ظ٢٘٤ٌ ا٠ُ ًُي ح٤ُ٘ن حُٔؼوي، كؼِض ًَ ٓخ رٞٓؼ٢ ٖٓ ٝػ٢ِٔ، ٝ

ٝٛخ أٗض ح٥ٕ طٌَ٘ حُـ٤َٔ ًٝؤ٢٘ٗ هخ١ؼش َُهزظي، ٓؤػ٤ي  ،كو٤َ أؿِي ٣خ

 ٣خ ؿز٢.طَر٤ظي ٖٓ ؿي٣ي 

 ؿخء أه٢ ٝٓؼٚ ٓخ ١ِزض ٓ٘ٚ ؿيط٢، ٖٝٓ ػْ هخُض ؿيط٢:

 حؿِٔٚ ػ٠ِ ح٢ٌَُٓ، ٝهْ رظَر٤طٚ كخل .-

طلؼ٢ِ؟ أِٗض ٝػيِص ح٤ُ٘ن إٔ ل ط٠َر٢٘٘٤ ٝٗلٖ ل ؿيط٢، ٓخًح ط٣َي٣ٖ إٔ -

 ٗوِق حُٞػي.

 كوخُض ٜٓيىس:

هُِض ُي حهَّ، ُُٔض أٗخ ٖٓ ٠٤َٓري، ٓؤؿؼَ أهخى رخ٤ُ٘خرش ػ٢٘ -

 ٠٣َري.

هخّ أه٢ رظٞػ٤و٢، ٝرؼيٛخ أَٓطٚ ؿيط٢ ر٠َر٢، كوخّ ر٠َر٢ َٟرخ ٓزَكخ ، 

َُٟد ُِل٤ٞحٗخص ُٔخ حٓظطخػض طلِٔٚ، كؤه٢ ٢ ًؼ٤َح ، ل ٣لذ ؿيط ُٞ 

ٌُٝ٘ٚ ٣لذ إٔ ٠٣َر٢٘، ٣ٝئ٢٘٣ً، ًَ ًُي ٗظ٤ـش لهظلك٘خ ك٢ ح٧كٌخٍ 

ٝح٧هلم، كٜٞ ؿ٤َ ِٓظِّ رٔخ طؼ٤٘ٚ حٌُِٔش، ٝأٗخ ل أكذ ح٧ٗوخٙ ح٣ٌُٖ 
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٣ظٜلٕٞ رٌٜٙ حُٜلخص كظ٠ ُٝٞ ًخٕ أه٢، أٗخ أكذ ٖٓ ٛٞ ػ٠ِ ِٛش ىحثٔش 

 ُٔٔخؿي(.ر٤٘ٚ ٝر٤ٖ ٍرٚ، رخهظٜخٍ أكذ ح٧ٗوخٙ حُِٔظ٤ِٖٓ)أَٛ ح

كٖٔ ٌٛح حُٔ٘طِن ٣لذ إٔ ٣ٔظٌ٘ق ٣ٝٔظِٜة ر٢ ٝأٗخ رؼي ٓٞص أ٢ٓ ُْ أؿي 

ٖٓ ٣يحكغ ػ٢٘، ٖٓ ٣ل٢٘٤ٔ، ٖٓ ٣َػخ٢ٗ كؤ٢ٓ ًخٗض ٓؼ٢ِ طٔخٓخ طلذ 

حُِٔظ٤ِٖٓ، آٙ ُٞ ًِ٘ض ٛ٘خ ٣خ أ٢ٓ ُٔخ َٟرُض ٓؼَ ٌٛح ح٠َُد، ٍكِِض 

ؿِٚ ًؼ٤َح ٌُٝ٘ي ُْ طظ٢٘٤ًَ ٝكي١، طًَِض ا٣ٔخ٢ٗ، ى٢٘٣ ح١ٌُ طؼٌرُض ٖٓ أ

 ٝرؼي ٤ٜ٘ٛش هخُض ؿيط٢ ٧ه٢:

كي ه٤يٙ ٝأٗض أ٣ٜخ حُُٞي حُ٘و٢ حَٜٗف ا٠ُ ؿَكظي كخل، ٝاًح ػُِٔض أٗي -

 أهزَص ٝحُيى ٤ٌٕٓٞ كٔخري ػ٤َٔ، َٛ كٜٔض؟

 كوُِض رؼيّ حًظَحع :

 كٜٔض.-

ىهُِض حُـَكش ٝٛي١ٍ ٣ؼِٞ ٣ٜٝز٢، ٝٝؿ٢ٜ ؿخٍم رخُيٓٞع  ٝأٗخ أكيع 

 ٗل٢ٔ ٓخًح ٓؤكؼَ ح٥ٕ.

ظٟٞؤص ٖٝٓ ػْ حطـٜض ا٠ُ هِحٗظ٢ كلظلظٜخ كـُٜض ا٠ُ ىٍٝس ح٤ُٔخٙ، حط

ٝأهَؿُض ٜٓ٘خ ٓـخىط٢، ٝػ٘يٓخ أهَؿُض ٓـخىط٢، ٓوطض ٍٝهش ٓط٣ٞش 

 رؼ٘خ٣ش كخثوش ٌٓظٞد ػ٤ِٜخ:

 "ا٤ُي ٣خ كز٤ز٢ ٓئٖٓ".

٢ٌُ٘٘ٝ ُْ حًظَع ،كظًَظٜخ ػ٠ِ ح٧ٍٝ َٝٗػُض ك٢ حُٜلس، ٝك٢ ٓ٘خؿخس 

 هللا.
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 )ٗزٞ(

٣ٌٖ ٣ؼِْ ٝأهٌ ٣٘ظَ ا٠ُ أٍؿخء حُـَكش رخٓظـَحد كٜٞ ُْ  ٜٓطل٠ىهَ 

كوي ٍٟٝ ٢ُ ح٢١َُ٘ ٓخ كيع ػ٘يٓخ أط٢ أػِْ ر٘ؤٕ حُلخىع ٢ٌُ٘٘ ً٘ض 

 رطلِظ٘خ ٢ُ، كوخٍ ٝٛٞ ٣ليم ر٢ ٝرطلِظ٘خ:

 أ٣ٖ هخ٢ُ؟-

كوُِض رٜٞص ٓوزٞٝ ٝأٗخ ٓظـ٘زش حُ٘ظَ ُؼ٤٘٤ٚ ٝٓل٤خ١ ٓظؼَم ٝٝؿ٘ظ٢ 

 .ٓلَٔط٤ٖ : هخُي ػ٢ِ، ل أػِْ

 كوخٍ ٓلٌٍح :

 ٗزٞ، حٛيه٢٘٤، حػِْ ٗظَحطي ؿ٤يح ، ط٢ٌِٔ.-

 ٜٓطل٢ٌُ٘٘ٝ٠ هخثلش ػ٤ِي، ل أػِْ ٤ًق ٓظظلَٔ ًَ ٌٛح، -

 أٗخ أكزي ٝأهخف إٔ طظ٢ًَ٘ ٝطٌٛذ. 

 :ِْٔ ٝؿ٢ٜ ر٤يٙ ٝهخٍ رل٘خٕك

 ٝأٗخ ًٌُي ٣خ ػ٣ِِط٢، ٌُٖٝ إ ًِ٘ض طلز٢٘٘٤ كوخ  كو٢ُٞ ٢ُ أ٣ٖ هخ٢ُ؟-

-ٌُٖٝ. 

ٌُٖٝ ٓخًح؟  ُْ ٣زَن ٧ًحٕ حُظَٜ ال ٓخػش ٜٝٗق ٝأٗخ ؿُِٜص ًَ ٓخ -

ٗلظخؽ ا٤ُٚ ٖٓ أؿَ طٌل٤ٖ أر٢ حُـخ٢ُ، ٝأٗخ حٗظظَ هخ٢ُ ح٥ٕ ٢ً ٗوّٞ 

 رظـ٤ِٔٚ، ه٢ُٞ ل ٝهض ُي٣٘خ.

 رخُيٓٞع. ٕٓٔظِجظخػْ هخُض ٝػ٤٘خٛخ 

 هخُي هخّ ريْٛ ١لَ ٝٛٞ ح٥ٕ ك٢ ًَِٓ ح١َُ٘ش.-

 هخثِش: كؤٍىكضأكُٔٔض إٔ ًِٔخط٢ ُِٗض ًخُٜخػوش ػ٠ِ أ٤ًٗٚ، 

 ٣ـذ إٔ طٌٛذ ح٥ٕ ٝطؼِْ ٓخًح كيع ُِطلَ.-
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 كوخٍ ٝٛٞ ٣ظٜ٘ي:

 كٔ٘خ، ٓؤًٛذ كخل .-

أكُٔٔض إٔ حُِٖٓ ٣ظٜخىٟ ك٢ ٤٘ٓظٚ ٓظو٤ِخ  ػٖ  ٜٓطل٠ٝرؼيٓخ هَؽ 

، ػ٤٘٤ٜخ، كٔـيُص ٌَٗح  هلل حُٔظؼـَ، ُلظخص َٓص ٝاًح رؼٔظ٢ طلظق١زؼٚ 

ا٣خٙ، كـخء ٝهخّ رللٜٜخ ٝرؼيٓخ حٗظ٠ٜ  ٓ٘خى٣ٖٚٝٓ ػْ حٗطِوُض ٗلٞ حُطز٤ذ 

 هخٍ ٢ُ:

ٛلظٜخ طلٔ٘ض ًؼ٤َح ، ٌُٜٝ٘خ طلظخؽ ا٠ُ حَُحكش ٣ٝـذ أل طظؼَٝ ُِلِٕ -

 ٝحُٜيٓخص ك٢ ٌٛٙ حُلظَس.

 ٌُٖ َٛ أٛخرٜخ ح٤ٜٗخٍ ػٜز٢؟-

 ٗؼْ، ٤ًق ػِِٔض ًُي؟-

 ٧ٜٗخ طِوض هزَ ٛخىّ ٝحُظخَٛ أٜٗخ ُْ طظلَٔ ًُي.-

أػخٌْٗ هللا، ٌُٖٝ ك٢ ٌٛٙ حُلظَس ل ٣ـذ إٔ طوزَٝٛخ رؤ١ ٢ٗء، ػْ طخرغ -

 هخثل ، ٓلٓظٜخ إ ٗخء هللا.

 ِٓٔي هللا، رخٍى هللا ك٤ي.-

 حٍطي حُيًظٍٞ ا٠ُ ؿَكظٚ، كظٞؿُٜض ٗلٞ ػٔظ٢ ٝهُِض ُٜخ:

 خ ػٔظ٢، ٓظ٤ٌٖٗٞ رو٤َ ربًٕ هللا.ل طوِو٢ ٣-

 ٗزٞ، أ٣ٍي إٔ أهَؽ ح٥ٕ ٝرَٔػش. -

 ٌٛح هط٤َ ػ٠ِ ٛلظِي. ػٔظ٢-

 ل ٤ُْ هط٤َح ، كؤٗخ ٓؤٝىع كز٤ذ هِز٢ حُٞىحع ح٧ه٤َ.-

هخُض ًُي ٝػ٤٘خٛخ طٌٍكخٕ حُيٓٞع، ُْٝ ٣ٌٖ كخ٢ُ رؼ٤يح  ػٖ كخُٜخ ًؼ٤َح ، كوي 

ظش ٝل ٣ليع ُٜخ ح٤ٜٗخٍ طخٍس طٔخٌُٓض ٗل٢ٔ أٓخٜٓخ ٌٓخرَس؛ كظ٠ طزو٠ ػخر

 .أهَٟ
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 (ٜٓطل٠)

ِٓٔض ػ٠ِ أَٛ حُطلَ ٝهٔض رظؼ٣َلْٜ ػ٠ِ ٗل٢ٔ، ٝرؼيٛخ ٓؤُظْٜ ػٖ 

أكٞحٍ حُطلَ، كطٔؤ٢ٗٞٗ ٝهخُٞح ٢ُ أٗٚ ك٢ أكٖٔ كخٍ ٝل ٣ٞؿي ٟٓٞ 

رؼيٓخ ٓٔلٞح ٢ُ ًَٔ ك٢ ٣يٙ ح٤َُٟٔ، كلٔيُص هللا ٝىهُِض حُـَكش 

رَإ٣ظٚ، ٖٝٓ ػْ هُِض ُْٜ  أ٢٘ٗ ٓٔظؼي ُيكغ أ١ ٓزِؾ ٣َ٣يٝٗٚ كٜٞ كن 

 حُطلَ ، ٌُْٜ٘ ٍك٠ٞح ًُي ٝهخٍ ٝحُيٙ:

 ػٖ حُو٤٠ش.  أٗخ ٝأٗض ٧ط٘خٍُ ٕٓؤًٛذ ح٧ -

 كٌَ٘طٚ ػْ حٗطِو٘خ رؼٕٞ هللا ٝهٞطٚ.

                                                                   

 )ٓئٖٓ(

حٗظ٤ُٜض ٖٓ حُٜلس ٖٝٓ ػْ حطـُٜض ا٠ُ كي٣وش حٍُِٔ٘ ٗخ٤ٓخ  أَٓ طِي 

 حٍُٞهش.

 حٗظظَصُ  ؿُِٔض ر٤ٖ حلُٛخٍ ٝ حٍُٞٝى ٓ٘ظظَح  ػٞىس أر٢ ٖٓ ػِٔٚ،

٣ٞ١ل  ٌُ٘ٚ ُْ ٣ؼي، كوُِض ك٢ ٗل٢ٔ: رخُطزغ ٛٞ ُٖ ٣ٌٌد ػ٢ِ، كٜٞ ٣ؼَٔ 

كيػض ه٤٠ش ٓخ كؤٟطَ ا٠ُ إٔ ٣ـي ُٜخ كَ  ك٢ ًَِٓ ح١َُ٘ش ٝرخُظؤ٤ًي

 .َفزهزَ إٔ ٣

ٝك٢ حُٞهض حَُحٖٛ طًٌَص أَٓ طِي حٍُٞهش كظٞؿُٜض ا٠ُ ؿَكظ٢ أرلغ 

حُ٘ٔطخء لري أٗي  حُؼـُٞػٜ٘خ ٢ٌُ٘٘ ُْ أؿيٛخ، ُوي حهظلض كـخءس ، أ٣ظٜخ 

أهٌِص حٍُٞهش ٌُٖٝ ٓخ ٗؤِٗي رٜخ ؟ ٝرٔخًح ٓظ٘لؼِي؟ ٝٓخًح طُلز٤ٌٖ ٖٓ 

 ٓظ٠؟ ٓظٌُل٤ٖ ػٖ أُؼخري حُطل٤ُٞش حُـز٤ش؟ ؿي٣ي؟ ٓظ٠

ًخى ىٓخؿ٢ إٔ ٣٘لـَ كٔخًح ٣خ طَٟ ٌٓظٞد ك٤ٜخ؟ ٣خ ٤ُظ٢٘ هٔض رلظلٜخ 

 ٌُٖٝ ٤ٜٛخص َٝٛ ٣٘لغ حُ٘يّ رؼي حُؼيّ؟
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 (ٜٓطل٠)

طٞؿٜ٘خ ا٠ُ حُٔ٘ل٠ رؼي إٔ ط٘خٍُ ٝحُي حُطلَ ػٖ حُو٤٠ش، ٍَٓٗخ رـَكش أ٢ٓ 

كٞؿيٗخٛخ رٜلش ؿ٤يس ٝحُلٔي هلل ٖٝٓ ػْ هٔ٘خ رخلٓظلٔخٍ ٖٓ ٗزٞ ٓخًح هخٍ 

 أ٢ٓ كَٔىص ُ٘خ ًَ ٓخ ؿَٟ رؼيٛخ هخُض أ٢ٓ: حُيًظٍٞ ػٖ

 أٗخ ل أ٣ٍي حُزوخء ٛ٘خ، ٓؤًٛذ ٓؼٌْ ا٠ُ حُز٤ض. -

٣ٞ١َ ٝػ٠ِ ٠ٓٞ ٢٘ٗ٧ ُْ أٍؿذ ك٢ اطؼخرٜخ  كوزُِض ٍأ٣ٜخ رؼي ٗوخٕ

 ٖٝٓ طْ حٓظِٔ٘خ ؿؼٔخٕ أر٢ ٝرؼيٛخ طٞؿٜ٘خ ؿ٤ٔؼ٘خ ا٠ُ حُز٤ض.

ٗزٞ كوي هخٓض رظـ٤ِٜ  أٓخ طٞؿُٜض حٗخ ٝهخ٢ُ ُظـ٤َٔ ؿٔي أر٢ حُلز٤ذ،

٣ََٓ أ٢ٓ ٝرؼيٛخ هخٓض رظـ٤ِٜ حُز٤ض ًخٓل ، كخ٤ُّٞ ٤ٌٕٓٞ أٍٝ أ٣خّ 

 كظٔخ .حُؼِحء ٤ٓٝٔظِت حُز٤ض رخُٔؼ٤٣ِٖ 

ٛؼذ اٗٚ ٝهض ٕ حُٞهض ح٧حٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ طـ٤َٔ ؿٔي أر٢ ٝطٌل٤٘ٚ ٝؿخء ح٧

 حُٞىحع ح١ٌُ طظَهَم ك٤ٚ حُيٓٞع ٝطظلطْ ٓ٘ٚ حُوِٞد.

 ٝىع أ٢ِٛ ؿ٤ٔؼْٜ أر٢ ال أٗخ كخهظَرض ٓ٘ٚ ُٝٛٔٔض ك٢ أًٗٚ هخثل :

ْٗ ه٣ََ حُؼ٤ٖ ٣خ  ،ًؼًَُ٘ض ٓ٘ظخم ُي ًؼ٤َح  ٝ ٌُٖ حُـ٘ش ٓ٘ظخهش ُي أ-

ؿخ٢ُ ٝأٝى إٔ أهزَى رؼيى ٖٓ حٌُِٔخص حُظ٢ ً٘ض ٓؤهزَٛخ ُي ٢ٌُ٘٘ٝ 

: أكزي ٣خ أر٢ َٛحكشٕ ٓؤهُٜٞخ ٝرٌَ ُْ أؿي حُٞهض حُٔ٘خٓذ ٌُُي ح٧

رخ٤ُ٘خرش ػٖ ًَ ػ٘خم كخثض ٝػٖ ًَ ٓٔخكش ٓ٘ؼض ٣يح١ ٖٓ ٓلٓٔش 

 ٝؿ٘ظ٤ي.

 ٓلّ ٣خ كز٤ز٢.ػْ ١زؼُض هزِش ػ٠ِ ٝؿٜٚ ٝؿزٜظٚ رؼيٛخ هِض: ْٗ ك٢ 

ٞىحع أهٌٗخٙ ٠ُِٜ٘ ٖٝٓ ػْ ٝىػٚ حُـ٤َحٕ ٝأهخٍر٢ ٝرؼيٓخ حٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ حُ

 ه٤َ ح١ٌُ ٓ٘وّٞ رٚ طـخٙ ك٢ ٌٛٙ حُي٤ٗخ حُلخ٤ٗش.حُٞحؿذ ح٧ ٞػ٤ِٚ ٌٝٛح ٛ
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 )ٓئٖٓ(

ٝحٍط٤ٔض ك٢ ك٠٘ٚ كل٢ِ٘ٔ ؿخء أر٢ رؼي ٛلس حُؼَٜ ٓزخَٗس، كخٗطِوض 

 ٝٓؤ٢ُ٘ رؼيٛخ ٓزخَٗس:

 ؟َٛ آًطي ؿيطي ح٤ُّٞ -

كظًٌَُص طٜي٣يٛخ ٢ُ كِْ أٓظط٤غ إٔ أطٌِْ ٝأهٍٞ ًَ ح١ٌُ كؼِظٚ ر٢ ، كؤَٗص 

ر٤ي١ ٗخك٤خ كلٔي هللا أر٢ ػ٠ِ ًُي، ٢ٌُ٘٘ٝ ٛلظ٢ ىحثٔخ ٗـخع ٢ٌُ٘٘ٝ ػ٘يٓخ 

ٗل٢ٔ كظ٠ ٝهؼُض ك٢ ٌٛٙ حُٔٞهق أٛزلض ؿزخٗخ ل أٓظط٤غ حُيكخع ػٖ 

 رخٌُلّ، ٝرؼي كظَس ؿخءص حُؼـُٞ ٝهخُض ٢ُ رليس :

 حهَؽ أ٣ٜخ حُُٞي حُ٘و٢ ٝأؿِن حُزخد هِلي. -

كوَؿض ٝػِٓض ك٢ ٗل٢ٔ إٔ أهق هِق حُزخد ٝأٓظَم حُٔٔغ ٝػ٠ِ  

٢٘ ً٘ض ٓظ٤وٖ أٜٗخ ٗحَُؿْ ٖٓ أ٢٘ٗ أػِْ أٗٚ كَحّ ٢ٌُ٘٘ ً٘ض ٠ٓطَح ٧

طلذ أر٢ ُلزٚ ٢ٓ٧ ٍكٜٔخ ؿخءص ا٠ُ أر٢ ٖٓ أؿَ طِي حٍُٞهش ك٢ٜ ل 

هللا رَ ًٝخٗض ط٢ٌَ٘ٛ أ٠٣خ  ٝػ٘يٓخ طَح٢ٗ ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ حُظ٘خإّ ك٢ٜ 

 طظيػ٢ أ٢٘ٗ أٗزٚ أ٢ٓ ٝػ٘يٓخ طَح٢ٗ طظًٌَ أ٢ٓ حُـخ٤ُش...

َ ٤ٔ٣َ رٜيٝء ٌُٝ٘ٚ ٓغ ٍَٓٝ حُيهخثن ريأ ٣٘ظي، حهًخٕ حُ٘وخٕ ك٢ حُي

حُيٍؿش طَٜ ٝك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف ػَكض ٓخ ٗؤٜٗخ كوِض ك٢ ٗل٢ٔ: ٌُٜٙ 

 حُوزخػش ٝح٤ُ٘ط٘ش ٣خ ؿيط٢، طؼَكٕٞ ٓخ ٗؤٜٗخ رٜخ؟!

حىػض طِي حُؼـُٞس حُ٘ٔطخء إٔ حٍُٞهش ًخٗض أ٢ٓ هي ًظزظٜخ ُلز٤زٜخ ُْٝ  ُوي

طٔظط٤غ ط٤ِٜٛٞخ ُٚ هزَ إٔ طٔٞص ٌُٜٝ٘خ حُظخَٛ أٜٗخ ُْ ط٘ظزٚ ا٠ُ حُـِٔش 

حُظ٢ ًظزظٜخ أ٢ٓ هِق حٍُٞهش كوي ًخٗض ؿيط٢ ل طَٟ ؿ٤يح كظ٠ ٢ٛٝ 

١ إٔ َٓطي٣ش ٗظخٍحطٜخ ح٤ٌُٔٔش كخٓظـٔؼض هٞح١ ٝػِٓض ػ٠ِ حُيهٍٞ كؼ٘ي

أ١ؼٖ ر٤ٌٖٔ كخى ك٢ هِز٢ إٔٛٞ ػ٢ِ ٖٓ إٔ طُطؼٖ أ٢ٓ رٌِٔش كظ٠ ٢ٛٝ 

 :ٍِرٜٞص ه١ٞ طٜيػض ٓ٘ٚ ؿيٍحٕ حُٔ٘ٓظٞك٤ش كلظلُض حُزخد روٞس ٝهِض 

ٜخ ًخًرش. طْ حهظَرض ٜٓ٘خ ٝهِض ُٜخ: حطِن هللا أُٖ طٌل٢ ػٖ ١ؼٖ أ٢ٓ، أ٢ٓ ٗا

 ٢ ٣َٟلٜخ ح٥ٕ أُٖ طوخك٢ ٖٓ هللا؟ك
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 خ أٌٓٔظ٢٘ ٖٓ ًظل٢ ٝهخُض:كوخٓض ٝؿخرٜظ٢٘ ٝرؼيٛ

إً ٝال كبٕ ػوخري ٤ٌٕٓٞ  حػزض! أٗخ ًخًرش ؟٣خ ك٤ٞحٕ ٓخًح طوٍٞ -

 ػ٤َٔ.

كٔ٘خ، كٞؿٜض ًل٢ٓ ٧ر٢ ٝهِض ُٚ: أر٢ حٍُٞهش ٓؼي، حٗظَ ا٠ُ  -

 حُٞؿٚ حُوِل٢ ُٜخ.

 

ك٘ظَ أر٢ ٝػِْ ٓخ طَٗٞ ا٤ُٚ ًُي ح٤ُ٘طخٗش، ػْ أهٌص حٍُٞهش ٖٓ أر٢ 

 حُلي٣وش ٢ٌُ أهَأٛخ رظٔؼٖ ٝطيرَ.ٝحكظ٠٘ظٜخ ٝحٗطِوض ٗلٞ 

 

                                                                    
                                                            

    ٜٓطل٠((

 َٓص أ٣خّ حُؼِحء حُؼلػش ًٝخٕ ٌَُ ٣ّٞ ٛلخص ًؼ٤َس ٖٓ كَحم ٝأُْ

ٝاٍٛخم ٝهِن، رؼيٛخ ريأٗخ رخلػظ٤خى ػ٠ِ ٝكِٕ ٝهٞف ٍٝٛزش 

حُل٤خس ٖٓ ؿي٣ي، ٝرؼي أٓزٞػ٤ٖ ٖٓ ٓٞص أر٢ هٍَ هخ٢ُ حَُؿٞع ا٠ُ 

رلىٙ ٝػِٓض أ٢ٓ ػ٠ِ حَُؿٞع ٓؼٚ، كٌٛذ هخ٢ُ ُلـِ حُظٌحًَ 

 و٤ض أ٢ٓ طَطذ حُلوخثذ، كوِض ُٜخ:ٝر

 .أ٢ٓ حرِن كظَس أ١ٍٞ ٛ٘خ، أٍؿٞىِ -

ي أٓظط٤غ حُٜزَ ػ٘يٓخ أطًٌَ ، كِْ أػًٍل ٣خ ر٢٘، ٣ٌل٢ ٌٛح حُوي-

أرخى ٝٛٞ ك٢ ٌٛح حُز٤ض رٌل٘ٚ، ٝل أٛزَ أًؼَ ػ٘يٓخ أ٢٘ٓ ٖٓ ػ٘ي  

حُٔوزَس، َٛ طؼِْ ٣خ ر٢٘ ٓخًح ٣ليع ر٢؟ طؤ٢ًِ٘ حُلَٔس، ٣ٝؤ٢ًِ٘ 

 .حُ٘ٞم ٌُٖٝ ػن طٔخٓخ  أ٢٘ٗ ُٖ أٗٔخى، ٝٓؤىػٞ ُي ىحثٔخ  ٣خ كز٤ز٢

ٔلَ كٌٔخ ط٘خث٤ٖ ُٖ أؿزَى أٓؼيِى هللا ٣خ أ٢ٓ حُل٘ٞٗش، أٓخ رخُ٘ٔزش ُِ-

 ػ٠ِ ٢ٗء أِٗض ل طَؿز٤٘ٚ.

هُِض ًُي ٝأٗخ ًحٛذ ٧هٌ ٛخطل٢ ٖٓ ػ٠ِ ح٠ُ٘ٔيس؛ ٧طَٜ ػ٠ِ 

ٛي٣و٢ حُٔوَد "ٓؼ٤ي"، كؤٗخ ُْ أٍٙ ٌٓ٘ أًؼَ ٖٓ أٓزٞػ٤ٖ، ػ٘يٓخ 

ٍِٗ ا٠ُ ىٍٝس حُظي٣ٍذ حُٔـِوش، ٌُٝ٘ٚ ُْ ٣ـذ ػ٠ِ ٌٓخُٔظ٢، 

كظٞهؼُض أٗٚ ُْ ٣ـخىٍ كظ٠ ٌٛٙ حُٔخػش، كوٍَُص حلٗظظخٍ ٓخػش ٖٓ 
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ٜخٍ رٚ، ٢ٌُ٘٘ٝ ُْ أٓظط٤غ إٔ أٛزَ حُِٖٓ ٝرؼيٛخ أػخٝى حلط

حُٔخػش ًخِٓش كؤهٌُص أىٍٝ ك٢ حُز٤ض ٝرؼيٛخ هِض ٓؤطَٜ ػخ٤ٗش كؤٗخ ل 

 أٓظط٤غ حُٜزَ أًؼَ، كـخء٢ٗ ٛٞطٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ حُٔلّ ػ٤ٌِْ.

 ٝػ٤ٌِْ حُٔلّ، حٗظوض ٢ُ رخُظؤ٤ًي.-

 هٜوٚ ٟخكٌخ  ٝهخٍ:

 رخُطزغ، حٗظوض ُي ًؼ٤َح .-

 إٔ أٍحى.هللا ٣ٔؼيى، ٢ٌُ٘٘ٝ أ٣ٍي -

 حُٔخػش حُؼخٓ٘ش ٖٓ ٓٔخء ح٤ُّٞ. كٔ٘خ ، ٓآط٢ ُي-

 حطلو٘خ، ك٢ كلع هللا.-

أؿِوُض حُٜخطق ٝهَؿُض ٖٓ حُـَكش، كٞؿيُص هخ٢ُ هي ك٠َ، كوُِض 

:ُٚ 

 ٓخًح كَٜ ٓؼي؟ ٓظ٠ ٓظٔخكَحٕ؟-

 ؿيح ، ربًٕ هللا.-

 ػ٠ِ ه٤َ إ ٗخء هللا.-

ٓؼٚ،  ػْ هَؿض ٖٓ حُز٤ض هخٛيح  ر٤ض ٓئٖٓ ١٧ٔجٖ ٓخًح كيع

كطَهُض حُزخد، كلظق ٢ُ ٓئٖٓ، كٌَُ٘ص هللا أ٢٘ٗ ُْ أٍٟ ؿيطٚ 

 حُٔٔ٘ش، كوخٍ ٢ُ رٜٞص ط٣ِ٘ٚ رلش ُط٤لش: طل٠َ.

يٍ أ١ ٛٞص؛ كظ٠ ل طٔٔؼ٘خ ؿيطي، حٓظؤًٕ ٝحُيى ٌُ٘ٛذ ل طٜ-

 ُزلَ.ا٠ُ ح ٣ٞٓخ  

 ىهَ ٓئٖٓ ٝحٓظؤًٕ ٝحُيٙ، كؤًٕ ُٚ ٝرؼيٛخ حٗظؼَ كٌحثٚ ػْ حٗطِو٘خ.

ٖٓ ػْ ؿِٔ٘خ ػ٠ِ اكيٟ حُٜوٍٞ حٌُز٤َس، ُوي ًخٕ ًَ ِٝٛ٘خ حُزلَ ٝ

٢ٗء ؿ٤َٔ، كؤٗخ حٗظظَص حُـَٝد ٓظؼٔيح  ُ٘٘خٛي حلؿٞحء حُِط٤لش، 

ٝأُطق ٓخ ٣ٌٕٞ ك٢ ًُي حُٜٔ٘ي ٛٞص ح٧ٓٞحؽ، كل٤ٖ طٔٔؼٜخ 

ط٘ؼَ رؤٗي ك٢ ٛلخء رؼ٤ي ػٖ ٟـ١ٞخص حُل٤خس، ط٘ظَ كُٞي ٝطَٟ 

ٝهٞحٍد ح٤ُٜي حُٜـ٤َس حُٔ٘ظَ حُـ٤َٔ، حُزلَ ٝحُْ٘ٔ ٣ظٜخٓٔخٕ، 

 حُظ٢ طًٌَى رخُٔخ٢ٟ حُز٢٤ٔ.

 ُْ ٣يّ طل١َ٤ٌ رٌٜح ٣ٞ١ل  كوِض:

ٓئٖٓ، ٛخٍك٢٘ ٣خ كز٤ز٢، ُٔخًح ػ٘يٓخ ٓٔؼض ٛٞط٢ هزَ كٞح٢ُ -

 أٓزٞػ٤ٖ حُىحى رٌخثي؟ 
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 كوخٍ رلَهش ٝٛٞ ٣ظٜ٘ي:

ُوي ًخٗض أ٢ٓ ٍكٜٔخ هللا طلذ ٓٔخع ٛٞطي ًؼ٤َح ، كٌٔ٘ ٛـ١َ -

حُوَإٓ ٝح٧ٗخ٤ٗي ح٩ٓل٤ٓش رٜٞطي حُ٘ـ٢، ًُ٘ض  ًخٗض ىحثٔخ  طلظق ٢ُ

أكزٚ، ٢ٌُ٘٘ٝ ػ٘يٓخ أٓٔؼٚ  ٓخ ُُضأكذ ٛٞطي ًؼ٤َح ، ٝا٠ُ ح٥ٕ 

 أطًٌَ ح٢ٓ ًَٝ ٢ٗء ٣ظؼِن رٜخ كل أٓظط٤غ ٓ٘غ ٗل٢ٔ ٖٓ حُزٌخء.

 ٌٓ٘ ٓظ٠ طٞك٤ض حٓي؟-

 ح٤ُّٞ هي أطٔض حُٔ٘ش.ػ٘يٓخ ٍأ٣ظ٢٘ ك٢ حُٔ٘ظِٙ أر٢ٌ ًخٕ ًُي -

 ٌُٖٝ ُْ ؿيطي ٌٌٛح هخ٤ٓش ٓؼي؟ٍكٜٔخ هللا، -

 كوخٍ ٝٛٞ ٣طِن ُكَس كخٍس:

ٍٍ ٖٓ حَُكٔش.-  ٌٛٙ ؿيط٢ َٜٗح٤ٗش، هِزٜخ هخ

 ٓخًح ؟ ٤ًٝق أٗض ِْٓٔ؟-

طظزغ ٓؤكيػي ٖٓ حُزيح٣ش، ػ٘يٓخ ًخٕ أر٢ ك٢ ٛزخٙ ًخٗض ًَ ػخثِظٚ -

ؼ٤٘ٞح إٔ ٣ٌٕٞ أر٢ ِٓٔٔخ ، ُْٝ ٣ حُي٣ٖ حَُٜ٘ح٢ٗ ك٤ِْ ٖٓ حُٔؼوٍٞ

ىٍٝ ػَر٤ش، رَ ًخٗٞح ك٢ أ٤ٌ٣َٓخ، ٝرخُطزغ ٛ٘خى ل ٣ٞؿي حُي٣ٖ  ك٢

 ح٩ٓل٢ٓ.

طَػَع ٝحُي١ أًؼَ ًٝخٕ ل ٣ؼَف إٔ حُلي٣غ ٓغ حُ٘ٔخء ح٧ؿخٗذ 

ٌُٜٝ٘خ أطض  ،شكِٔط٤٘٤ٓلَّ، كؼَف ٛ٘خُي أ٢ٓ، ًٝخٕ أِٜٛخ 

٣َٓ٧ٌخ ُِيٍحٓش، كوي ًخٗض طيٍّ ح٣َُ٘ؼش ح٩ٓل٤ٓش، ٌٝٓ٘ إٔ ٍآٛخ 

ك٢ ًَ َٓس ٣لخٍٝ حُظليع ٓؼٜخ كظَكٞ، ك٤٘ظخرٚ حُل٠ٍٞ ريأ ٣لزٜخ ٝ

، ٝرؼي ًُي هخٍ ُٜخ: أطٞحكو٢ ُٞ ٚك٢ ٓؼَكش ٓخ ح١ٌُ ٣ٔ٘ؼٜخ ٖٓ ٓلخىػظ

 ؿجُض ُطِذ ٣يى؟

 كَىص رَٔػش: رخُطزغ ل.

كوخٍ أر٢: ُٝٔخًح؟ ٓخ ح١ٌُ ٣٘و٢ٜ٘ كظ٠ طَك٢٠ حُِٝحؽ ٢٘ٓ؟  

 أطظ٤ٖ٘ أٗي أك٠َ ٓ٘خ؟

 رزٔخ١ش ل أطِٝؽ ٖٓ ٍؿَ َٜٗح٢ٗ.كوخُض أ٢ٓ: ل، ٢ٌُ٘٘ٝ 

 ٤ًٝق ػَكِض أ٢٘ٗ َٜٗح٢ٗ؟-

 ًُ٘ض أٍحى ىحثٔخ  ٝأٗض طٔخٍّ حُطوّٞ حُي٤٘٣ش حَُٜ٘ح٤ٗش.-

 ى٣٘ي ل ٣لَ حُِٝحؽ ٖٓ ٍؿَ َٜٗح٢ٗ؟ َٝٛ-

 ٗؼْ ، ٛٞ ًٌُي.-
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 ٝاًح أِٓٔض.-

 ٝهظٜخ ٓؤهٍَ.-

ًخٕ ك٢ ًُي حُٞهض أر٢ ًخًد ك٢ آلٓٚ، رزٔخ١ش ٓ٘خكن، ٌُٖٝ ًخٕ 

ػ٤ِٚ كؼَ ًُي ٢ٌُ ٣ظِٝؿٜخ ٣ٜٝٞٓخ ؿ٠زض ؿيط٢ ٝهخٓض  ٣ـذ

ٝرؼيٛخ  لرٜ٘خرٔلخٍرش أر٢؛ ٧ٜٗخ ل ط٣َي كظخس ِٓٔٔش إٔ طٌٕٞ ُٝؿش 

طويّ ُٜخ ٝهلٍ ٌٛٙ حُلظَس ًخٕ ك٢ حُلو٤وش َٜٗح٢ٗ، ٝرؼي حُِٝحؽ، 

حٌٗ٘ق حُٔظخٍ ٝػَكض أ٢ٓ كو٤وظٚ، ًٝخٕ ك٢ ًَ ٣ّٞ ٣وَؽ ا٠ُ 

٣ٝؼٞى ا٠ُ حٍُِٔ٘ ٓغ رِٝؽ حُلـَ،  ٓوِش ٦ُىحد،َٜٓحص ٝكللص 

ٝك٢ ٣ّٞ ٖٓ ح٣٧خّ ًخٗض أ٢ٓ ٓٔظ٤وظش ط٢ِٜ حُو٤خّ، ٝرؼيٛخ أٌٓٔض 

رخُوَإٓ ٝريأص طَطَ ٍٓٞس كخ١َ، كيهَ أر٢ ػ٤ِٜخ ٢ٛٝ طَىى ك٢ 

هُٞٚ طؼخ٠ُ" ْٝٛ ٣ٜطَهٕٞ ك٤ٜخ ٍر٘خ أهَؿ٘خ ٗؼَٔ ٛخُلخ  ؿ٤َ 

ؿخءًْ ح٣ٌَُ٘ ح١ٌُ ً٘خ ٗؼَٔ أُْٝ ٗؼًَْٔ ٓخ ٣ظًٌَ ك٤ٚ ٖٓ طًٌَ ٝ

 (.2ٖكخ١َ)هٞح كٔخ ُِظخ٤ُٖٔ ٖٓ ٤َٜٗ" كٌٝ

٢ٓ إٔ طَ٘ف ُٚ أك٤ٜ٘خ ٜٗن أر٢ ٝٗؼَ رخُل٠ٍٞ، كـِْ ١ِٝذ ٖٓ 

ح٣٥ش، ٝرخُلؼَ هخٓض أ٢ٓ رَ٘كٜخ ُٚ، كؤكْ أر٢ رؼٌٝرش حُوَإٓ 

ٝأِْٓ، ٝرؼيٛخ ًخٕ ِٓٔٔخ  كوخ، كوي ػِٔظٚ أ٢ٓ ًَ حُؼزخىحص ٌُٖٝ َٛ 

 ط٤َٔ ح٧ٍٓٞ ىٕٝ ػَحه٤َ؟

كوي ؿ٠زض ؿيط٢ ػ٠ِ أر٢، ٝػِٓض ػ٠ِ ػيّ ٓلخىػظٚ أريح ، 

 ًخٕ ٣َىى أٗٚ ل ١خػشٝرخَُؿْ ٖٓ ًُي ًخٕ حر٢ ىحثٔخ  ٣ط٤ؼٜخ، ٌُٝ٘ٚ 

 ُٔوِٞم ك٢ ٓؼ٤ٜش حُوخُن.

ٖٝٓ ٣ٜٞٓخ ٝؿيط٢ طؤٞ ػ٠ِ أر٢؛ ٧ٗٚ ٣لذ أ٢ٓ، ٝطيػ٢ ػ٘يٓخ 

طَح٢ٗ أ٢٘ٗ حًًَٛخ رؤ٢ٓ ٌُٜٝ٘خ طلذ أه٢ حلًزَ ٝطلخٍٝ ؿخٛيس 

ٕ إٔ طلٍٞ ى٣خٗظٚ، ٌٛح ًَ ٓخ كيع ٢ٌُ٘٘ٝ ح١ٌُ ٛيُٓض ٓ٘ٚ أ٠ِ ػ

ؿيط٢ طٌَٙ ح٢ٓ كظ٠ ٢ٛٝ ٓظٞك٤ش كوي ىرَص ٤ٌٓيس ك٢ طِي حل٣خّ 

٢ٓ ح١ٌُ ٗٔخ ك٢ هِذ أر٢، ٌُٜٝ٘خ ٝرؼٕٞ هللا أحُٔخروش ٢ٌُ طٔو٢ كذ 

 ظَٜ ٌَٓٛخ ٝػِْ أر٢ أٜٗخ طٌٌد.

 حُلٔي هلل ٌُٖٝ ٓخ ٍح٣ي إٔ طللع حُوَإٓ ح٣ٌَُْ؟-

 ٌٛح ٓ٘خ١ ٌُٖٝ ٤ًق؟-
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أٝل  ل ري ٖٓ حُؼوش رخُ٘لْ ٝح٩َٛحٍ ٝحُؼ٣ِٔش ٝرؼي ًُي طٞؿي -

 طللع حُوَإٓ ك٢ أٍرغ ٓ٘ٞحص، أٗض ح٥ٕ ًْ ػَٔى؟هطش 

 حػ٘خ ػَ٘ ػخّ.-

طٔخّ، ػ٘يٓخ ٣ٜزق ػَٔى ٓظش ػَ٘ ػخٓخ  طٌٕٞ هي أطٔٔض كلظٚ -

 ًخٓل .

 ٖٝٓ ٛٞ ح١ٌُ ٓؤكلع ػ٠ِ ٣ي٣ٚ ًظخد هللا؟-

 ٤ٓللظي ربًٕ هللا.أٗخ ٖٓ -

 رخٍى هللا ك٤ي، ٌُٖٝ ٓظ٠ ٓ٘زيأ؟-

ٓؤهّٞ رظز٤ِـي ػ٘يٓخ ٣ل٤ٖ حُٞهض، ٝح٥ٕ ٓ٘ـخىٍ كِوي هخٍرض حُٔخػش -

 ؛ ٧ٕ ٛي٣و٢ ٣٘ظظ٢َٗ رؼي ه٤َِ، ٤ٛخ ر٘خ.ُؼخٓ٘شحػ٠ِ 

حٍطي ٓئٖٓ ا٠ُ ر٤ظٚ، ٝأٗخ ٝهلض ػ٘ي ر٤ظ٢ ٓ٘ظظَح  ٓؼ٤ي، ٝرؼي 

ٌٝٓ٘ز٤ٚ حُؼ٤٠٣َٖ، َٝٓكٚ ح١ٌُ ُلظخص، ؿخء ٓؼ٤ي رزيٗٚ ح٤ُٖٔٔ، 

ل ٣٘طلت، كخٓل  ١لِٚ ًٝ حُؼخ٤ٖٓ، كوي ًخٕ حُطلَ ُط٤لخ ، كٖٔ 

 حُطِؼش، ٢ٌُ٘٘ٝ ٤ُْ ٓ٘ظخهخ  ا٤ُٚ رلـْ حٗظ٤خه٢ ُٞحُيٙ.

 أهٌُص ٛي٣و٢ رخ٧ك٠خٕ، َٟٝرظٚ ػ٠ِ ًظلٚ رولش ٝهِض:

 ٗض ٣خ ٍؿَ؟أأ٣ٖ -

 ك٢ ٌٛٙ حُل٤خس.-

٣ي، ٤ٌٕٓٞ ٌٛح ح٧َٓ ٓل٤ي ُي١ أهز٢َٗ ٓظ٠ ٓظ٘ظوَ ا٠ُ ر٤ظي حُـي-

 ًؼ٤َح ، ٓظٌٕٞ ٛي٣و٢ ٝأه٢ ٝؿخ١ٍ.

َٜٗ إ ٗخء هللا ٝٓؤًٕٞ ك٢ ٝؿٜي ١ٞحٍ حُٞهض، ٓظَٔ ٢٘ٓ -

 ٝهظٜخ.

 هِض ٟخكٌخ :

ُٝؿظ٢ حٗظخهض  ٝ ٖٓ ػْ كبَٕٝٛ ٣َٔ ح٧م ٖٓ أه٤ٚ ك٢ هللا؟ ، -

 ُِٝؿظي ًؼ٤َح .

 ؟ػ٘خءٗخل طوِن ٓ٘ؤط٢ ٣ُِخٍطٌْ ه٣َزخ ، ٌُٖٝ ٓخًح ٤ٌٕٓٞ -

أٗض ىحثٔخ  ٗلٔي ٓلظٞكش ػ٠ِ حُطؼخّ، ٢ٌُ٘٘ٝ ٓؤًٕٞ ٣ًَٔخ  ٓؼي، -

 ٝأ١ ٢ٗء ط٣َيٙ ٓؤك٠َٙ ُي، ل طوِن.

٠ ػِحٗظٜض حُٔوخرِش ٝطٞؿٚ ٓؼ٤ي ا٠ُ ر٤ظٚ، أٓخ حٗخ كظٞؿُٜض رؼيٛخ 

 حُٔٞم ٧ٗظ١َ رؼٞ ح٤ٗ٧خء رٔلَى١.
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 )ٗزٞ(

 ٗخٓض ٍُحٕ رؼي إٔ ػ٤٘ظٜخ ٝطٞؿٜض ا٠ُ حُٔطزن ٧ػيحى حُؼ٘خء .

حٗظ٤ُٜض ٖٓ طل٤٠َ حُؼ٘خء ٝرؼٞ أٗٞحع حُل٣ِٞخص ٝرؼيٛخ ؿُِٔض ػ٘ي 

 ػٔظ٢ ٝهخ٢ُ ٗ٘ظظَ ٜٓطل٠ ٝٓخ ٢ٛ ال ُلظخص ٝرخد حُز٤ض ٣ُلظق .

  حُِئُئحُٔؼظخىس ٝحُظ٢ طزَُ أٓ٘خٗٚ حُظ٢ طزيٝ ًلزخص  ىهَ ٜٓطل٠ رخرظٔخٓظٚ

 ٝأُو٠ رخُٔلّ ٖٝٓ ػْ ؿِْ ػ٠ِ حٌُ٘زش حُز٤٘ش.ٓؼٚ ػيس أ٤ًخّ ٝ

 كوُِض: 

 ٜٓطل٠ ٓخ ٌٛٙ ح٤ً٧خّ. -

 كوخٍ رٌَٔ:

 حكْ، حكْ حُؼ٘خء أٝل . -

ؿخد رَٛش ٖٓ ،ٖٝٓ ػْ ًٝخٕ ٜٓطل٠ أُٝ٘خ ٗزؼخ  ك٠ٜ٘٘خ رخطـخٙ حُٔخثيس 

 ٝٛٞ ٣ظ٘ل٘ق ٣ٝوٍٞ: ػْ أط٠ ٝحل٤ًخّ ٓؼٚحُِٖٓ 

 أ٢ٓ ،ؿخ٤ُظ٢.-

كخٓظيحٍص ا٤ُٚ ػٔظ٢ كؤهَؽ ٖٓ ح٤ٌُْ حلٍٝ ػٞد كلك٢ أٓٞى حُِٕٞ 

ط٣ِ٘ٚ ٗظَحص رِٕٞ أكَٔ ٝك٢ ؿخٗزٚ ك٘ـخٕ ػ٤ِٚ ٍٛٞس ػٔظ٢ ٍٝٛٞس 

 ػ٢ٔ ٍكٔٚ هللا كوخٓض ػٔظ٢ رَٔػش ٝحكظ٠٘ظٚ ٝهخُض:

ٓؤكظويى ًؼ٤َح  ٣خ ر٢٘ ٢ٌُ٘٘ ٝرؼٕٞ هللا ُٖ أٗٔخى ٓظزو٠ ك٢ حٌُحًَس  -

 ىٝٓخ  ٣خ ػ١ِ٣ِ.

ٞ حُِٕٞ ُوخُٚ أهَؽ ٜٓطل٠ ٖٓ ح٤ٌُْ ح٧هَ ه٤ٔٚ أر٤ٝرؼيٛخ 

 كٌَ٘ٙ هخُٚ رِطق.

   ٖٝٓ ػْ أهَؽ كٔظخٕ ١َُٛ حُِٕٞ ٣ِ٣٘ٚ ك٢ ح٢ُٓٞ ٍٝى ٛـ٤َ حُلـْ 
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 كطخٍ هِز٢ كَكخ  ٠ُٜٗٝض ٖٓ ٌٓخ٢ٗ ٧كظ٠٘ٚ كؤٝهل٢٘ هخثل :

 حٗظظ١َ ل طلؼ٢ِ ٤ٗجخ . -

٣َٓؼخ  ٓخ كيُٛ٘ض ٖٓ ٍىس كؼِٚ ٝه٤ْ ػ٢ِ ٓخ ٣٘زٚ حُلِٕ ٢ٌُ٘٘ٝ 

طًٌَُص أٗ٘خ ُٔ٘خ ٝكيٗخ ك٤ِْ ٖٓ حُٔؼوٍٞ إٔ أكظ٠٘ٚ ٝهخُٚ ٓٞؿٞى، 

 كـُِٔض ٝأٗخ ك٢ ٟٓٞغ كَؽ.

ٝرو٤ُض أٗخ أُِْٔ حٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ حُؼ٘خء ٖٝٓ ػْ طٞؿٚ ًَ ٝحكي ا٠ُ ؿَكظٚ 

 ح١٧زخم ٧هّٞ رظ٘ظ٤لٜخ.

ريأُص رظ٘ظ٤ق ح١٧زخم ٝأٗخ أٗ٘ي ٝػ٘يٓخ حٗظ٤ُٜض ٖٓ ح٧ٗ٘ٞىس  ٓٔؼض 

 ٣وٍٞ ٢ُ:ٛٞطخ  

 ٓخ ٗخء هللا ٓخ ٌٛح حُٜٞص حُـ٤َٔ!  -

 حكَٔص ٝؿ٘ظخ١ ٝهِض ريٛ٘ش :

 ٓظ٠ ؿجض؟ -

 َٛ طلظخؿ٤ٖ ٓٔخػيس؟ٌُٖٝ ح٧ٕ ػ٘يٓخ ريأط٢ رخ٤ُ٘٘ي،  -

هخٍ ًُي ٝٛٞ ٣ظويّ ٗلٞ ح١٧زخم ٝأٓٔي رٜخ ٤ُٔخػي٢ٗ، كلٔيُص هللا 

 ٢٘ٗ٧ ً٘ض ٗخػٔش حُؼ٤٘٤ٖ.

حٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ حُظ٘ظ٤ق ٖٝٓ ػْ طٞؿٜ٘خ ا٠ُ ؿَكظ٘خ ٌٜٓ٘ش أ٣ٍي حُّ٘ٞ 

 كوخٍ ٜٓطل٠:ٝرَٔػش ًٛزُض ٣ََُِٔ 

 حٗظظ١َ. -

 ٓخًح ري ؟ َٛ ط٣َي ٢ٗء؟ -

  ٗؼْ حهظَر٢ ٢٘ٓ. -

 كخَٟ ٌُٖ ُٔخًح؟ -

كِْ ٣ـز٢٘ كخهظَرض ٓ٘ٚ كؤ٢ٌ٘ٔٓ ر٤ي ٖٓ ٝٓط٢ ٝح٤ُي ح٧هَٟ ٟٝؼٜخ 

حُِلظش ؿؼِظ٢٘ ٌٛٙ  ػ٠ِ اكيٟ ٝؿ٘ظ٢ كَكُض ٌُُي ٢ٌُ٘٘ ك٢ ٗلْ
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حُلًَخص أ١َم هـل  ٓغ أٗ٘خ ٓظِٝؿ٤ٖ ٌٓ٘ ٓظش ٓ٘ٞحص ٝهخٍ ٢ُ 

 رٜٞص ًؤ٤ٖٗ حُٞطَ ٣لَٔ ك٢ ٤١خطٚ حُلذ ٝحُل٘خٕ:

ٓخٓل٢٘٤ ٣خ كز٤زظ٢ ػ٠ِ ؿِظظ٢ ٓؼي ك٢ ح٣٧خّ حُٔخروش، أٗخ أكزي،  -

ٝح١ٌُ ٣لذ أكيح  ل ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ كظخ  ؿ٤ِع حُوِذ، ٓخٓل٢٘٤ اًح 

هٔض رـَف هِزي، ٌٛح ٝػ٘ي ٓٔخع ٌٛٙ حٌُِٔخص ، أٝ ٓؼي طؤصهأ

 أٝهلظٚ ٝحُيٓؼش ٓؼِوش ك٢ ػ٢٘٤ ٝهِض:

هيٝط٢،  ً٘ض رَ أٗخ ٖٓ ٤ٓطِذ ٓ٘ي حُٔٔخف، أكززظي ىٝٓخ، ل -

ػِٔظ٢٘ ٝكلظظ٢٘ أ٤ٗخء ًؼ٤َس، ٝػ٠ِ ٍأٜٓخ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ، أٗخ 

كوٍٞس ؿيح  ري، كوٍٞس رلخكع هَإٓ ٓؼِي، ٣للع حُوَإٓ ك٢ هِزٚ، 

ًَش ٣وّٞ رٜخ، أٗخ كوٍٞس رلخكع ٣للع حُوَإٓ رَهْ ٛللظٚ ٝك٢ ًَ ك

 ٍٝهْ آ٣ظٚ ٝرؤكِحرٚ ٝػيى آ٣خطٚ.

ٝأٗخ كوٍٞ ري أًؼَ، أِٗض ًِ٘ض ٓ٘ي١، ًِ٘ض أ٢ِٓ رؼي ٍر٢، ًِ٘ض ىحثٔخ   -

 ط٘ـؼ٢٘٘٤.

ٝهٔ٘خ رؼ٘خم رؼ٠٘خ حُزؼٞ كظَس ٤ُٔض رخُو٤َٜس، ٝأٌُٓٔض رَأٓٚ 

 ٝأهٌص حٗظَ ك٢ ػ٤٘٤ٚ ٝهِض:

 أكزي.-

 أكزي حًؼَ. ٝأٗخ-

ٝهخ٢ُ  ك٢ ٛزخف ح٤ُّٞ حُظخ٢ُ حٓظ٤وظ٘خ ؿ٤ٔؼ٘خ، كخ٤ُّٞ ٓظٔخكَ ػٔظ٢

 ٝرَٔػش هُٔض رظل٤٠َ ١ؼخّ ح٩كطخٍ.

رؼي إٔ ٝىػ٘خْٛ ٖٝٓ ٝرؼيٓخ حٗظ٤ٜ٘خ ٖٓ حُطؼخّ، هَؽ ًَ ٖٓ ػٔظ٢ ٝهخ٢ُ 

 ا٠ُ حُ٘خكٌس ٝهخٍ ًخ١٧لخٍ:ٜٓطل٠ ػْ أَٓع 

 َٓس أهَٟ أ٤ُْ ًٌُي؟ ٓظؤط٤ٖ أ٢ٓ، أ٢ٓ،-

 َص ُٚ ػٔظ٢ ٗظَس كِٕ ٝهخُض:ك٘ظ

 ر٠ِ، ػ٘يٓخ طظخف ٢ُ حُلَٛش ٓظـي٢ٗ كٞم ٍأٓي.-

 ٗ٘ظظَى رلخٍؽ حُٜزَ ٣خ ؿخ٤ُش، ك٢ ٍػخ٣ش ٝكلظٚ.-
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 (ٜٓطل٠)

َٓص ح٣٧خّ ٣َٓؼخ ٌُٖٝ حُل٤خس ل طزو٠ ػ٠ِ ٝط٤َس ٝحكيس كخ٤ُّٞ ٤ٌٕٓٞ 

 ٗخ ٓؼ٤ي ٌُُي .أه٢ ح١ٌُ ُْ طِيٙ ح٢ٓ ٓخً٘خ رـٞحٍ ر٤ظ٘خ ًْ أٛي٣و٢ ٝ

٤ُٚ ٢ٌُ٘٘ٝ حٍؿؼظٚ ا ٓؤًٛذرخ٢٘ٗ  ٧هزَٙٛخطل٢ لطَٜ ػ٤ِٚ  كؤهَؿض

 ُٚ. ٓلخؿؤسُٚ؟ ٝرخُلؼَ ؿؼِظٜخ  ٓلخؿؤسٝهِض ُٔخًح ل طٌٕٞ 

٤ٚ َٓٔػخ ًٝخٗض ُٝؿظٚ ٤ُْ ٓٞؿٞىس كخؿظ٘ٔض حُلَٛش ُلؼَ ُاًٛزض 

ر٤ظٚ  رخدًخٗض ٤ٓخٍطٚ حُلَٔحء ه٣َزش ٖٓ كويريح ك٢ ك٤خطٚ أٓوِذ ل ٣٘ٔخٙ 

ٗٔوش ٖٓ ٓلظخف ٤ٓخٍطٚ كل٢ حُزيح٣ش  كُٞط٢حُـي٣ي ُٝلٖٔ حُلع ًخٕ ك٢ 

ىكؼض ح٤ُٔخٍس ٖٓ ؿ٤َ ط٘ـ٤ِٜخ ٝرؼيٓخ حرظؼيص ػٖ ر٤ظٚ ٗـِظٜخ هخٛيح 

٠ ر٤ظ٢ ٝرخُلؼَ هٔض رًَٜ٘خ ك٢ حُلخَٛ حُٔٞؿٞى طلض ر٤ظ٢ اُحٌُٛخد 

٠ ٌٓخٗٚ اُكظِِٔض   حُيحه٤ِش ؿيطٚ َٓطي٣خ  ٓلرْ حُظ٘ظ٤ق٤ٚ كٞاٍُٝؿؼض 

 :كٌٍح ٢ً ل ٣٘ظزٚ ُوي٢ٓٝ ٌٝٓٔض ٍهزظٚ ٝهِض

 .ٓخ طٔظَ كخُي ٣خ حه٢-

 كوخّ ٝٛٞ رلخُش ٣َػ٠ ح٤ُٜخ ٝهخٍ:

 ، ٖٓ كظؼوَ رخَُٔس.٢ُ٘ٔٔح يِِٟٓ٘ي هلل ٣خ حرٖ ٓلٔٞى، -

 ٌُٝ٘ٚ حًَٔ هخثل: ٓٔظِٜثخك٠لٌض 

 .ُ٘٘ظق ٓؼخَ ؿ٤ض ٝهللا ؿخري، ٤ٛخ -

 ك٠لٌض ٝهِض ٓيحػزخ:

 ٗؼْ ٣خ كز٤ذ ٓخٓخ، ٗظق ُٞكيى، رظل٢ٌَٗ أّ ٓـخٛي طظؤَٓ ػ٢ِ.-

 كوخٍ ٓلٌٍح:
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 حٛيأ رل٢ٌ. ٜٓطل٠-

- َ َ  كٔ٘خ ك٠َ ُي إٔ أ٤ٔٗض  ٢٘ٗ٧ػظٌٍ ُي أٓؼي ٢ٌُ٘٘ٝ  ٓؤٗظق كٔ٘خ

  .ٛي٣ظي

 كوخٍ رٌَٔ:

ك٢  ٓظظؤهَ ٧ٗيرٜخ ٌُٖٝ  ٓؤًًَىّ حَُٔس حُوخىٓش ل ط٠ٔ٘ ؤل ر-

حٗي طـ٤ي ًظخرش حُ٘ؼَ كٔظٌظذ ٢ُ ُِٝٝؿظ٢  ٗخ ًٔخ حػَفؤك٠خٍٛخ كا

 ٗؼَح ٝطل٠َٙ ٢ُ ػ٘يٓخ ط٘ظ٢ٜ ٓ٘ٚ.

 .أٓطًَظذ ُي ٟٓٞ هٔٔش أطٔخّ حطلو٘خ ٢ٌُ٘٘ٝ ُٖ -

كٖٔ ٖٓ ل ٢ٗء، حطلو٘خ ٌُٖٝ ك٢ أ١ ٣ّٞ أهِي هٔٔش أٗؼْ؟ ٝل -

 ٓظل٠َٛخ ٢ُ.

٢٘ٗ أك٠َٛخ ُي ٣ؼ٢٘ أحٗظ٤ٜض ًٕٝٞ هي أّ ٕٗٔٓ/2/2ٕ ٗخء هللا ك٢ ٣ّٞ ا-

 كظخؽ كو٢ هٔٔش ػَ٘ ٣ٞٓخ.أ

 هللا ٣ٌٕٞ ؿ٤َٔ. ٠ٌُِٖٝ ػ ٓؤٗظظَ-

 ٕ ٌَٗٔ حُظ٘ظ٤ق.٧ل طوِن ٌُٖٝ ىػ٘خ ح-

 َ ُٚ ٢ٌُ٘٘ٝ  ٓؤًظذٓخًح  أكٌَ ٍٝؿؼض ح٠ُ حٍُِٔ٘ َٓص ح٣ُٞٔؼخص ٣َٓؼخ

 كل رُي إٔ أطَٜ ػ٤ِٚٓخُٚ ٓخ حْٓ ُٝؿظٚ إٔ أ٤ٔٗض 

 حُٔلّ ػ٤ٌِْ.-

 ُلوض ط٘ظخم"حٝػ٤ٌِْ حُٔلّ" -

 ؿ٤٘ٔظي؟ ْٓحٛٞ  ٓخُي ٓخإٔ أًل ٢ٌُ٘٘ٝ ٤ٔٗض -

 ؿ٤٘ٔظ٢؟ ٓخًح طوٜي؟-

 حهٜي ُٝؿظي.-

 .٤ٖٗأ، حٜٓٔخ أٙ-
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 ٗؼْ حلٓٔخء، ل حُٚ حل هللا.-

 .دمحم ٍٍٓٞ هللا-

 

                                                                         
 )ٓئٖٓ(

كي٣وش حٍُِٔ٘ حُو٣َزش ٖٓ ؿَكش ح٤٠ُخكش  ك٢ؿِٔض ػ٠ِ ح٢ٌَُٓ حُزلٓظ٤ي 

ح رـيط٢ بًٓخًح ٣وٞلٕ ك طٜ٘ضأظ٢ ًخٗض طـِْ ك٤ٜخ حُؼـُٞس ٝحه٢ ٝحُ

 طوٍٞ:

ٓخّ حُي٣ٖ حَُٜ٘ح٢ٗ هزَ حلٓلّ، حُي٣ٖ ح٤ُٔٔل٢ ٍك٤ْ ٝأ٣َٔ ٖٓ ك٢ ح٧-

ى٣٘٘خ ٓخًح  حُي٣ٖ حلٓل٢ٓ، ًَ ٓخ ٣لِٞ ُي ًَٝ ٓخ ٣لزٚ هِزي كلٍ ك٢

 ٕ ىهِض حُي٣ٖ ح٤ُٔٔل٢.ا٣ٞؿي ك٤ٜخ 

كظ٠ ل  ٝػ٘يٓخ ٓٔؼض ٌٛح ٜٗوض ٢ٌُ٘٘ٝ طٔخٌُض ٗل٢ٔ ػ٠ِ ٠ٓٞ

 ه٢ ح١ٌُ هخٍ:أًؼَ ٍى أ٠ُ كي٣ؼٜٔخ ٝح١ٌُ ٛؼو٢٘ احٓظٔغ  رؤ٢ٗ ٣ظٌ٘لخٕ

خ ٕ ٓؼي ٣خ رؼي ح٧ؤًَٗ ٓخ ٣لِٞ ٢ُ ك ٓؤكؼَٝرؼي ًُي  ٓؤىهِٚٛل٤ق -

 .ٖٓ ؿيح ٓظؼ٢٘٘٤ِٔ حُطوّٞ حُي٤٘٣ش ح٤ُٔٔل٤ش ؿيط٢ ٝ

ٕ حهَؽ ًَ ٓخ ك٢ هِز٢ ٖٓ كِٕ أَٛم َٛهش ٝإٔ أط٤٘ٔض ك٤ٜ٘خ 

ِٖ ٍٝ حٗ٘وض ٤ُض ح٧ ٝهٞف ٝٗلوش ٣خ ه٢ أه٤َ ٖٓ حٓٔغ ًِٔخص  ٝحرظِؼظ

أطٞهغ أٗٚ ٤ِّٜٓ٘ أٓخّ ٜٗٞحطٚ رظِي حُُٜٔٞش ػ٠ِ حَُؿْ ٖٓ  أًٖ ُْكؤٗخ ٌٛٙ 

ُٜخ  ٗخ حكٌٍٙ ٌُٖٝ ىٕٝ ؿيٟٝ ٣خإٔ طـ٤َ ى٣٘ٚ ٝطلخٍٝ أأٜٗخ ٌٓ٘ كظَس ٢ٛٝ 

ػ٤ٖ ٓؼْٜ ك٢ حُز٤ض ل رَ ٤ًق ؤه٢ ٤ٔٓل٤ٖ ٤ًق ٓأٖٓ ٤ٜٓزش ؿيط٢ ٝ

٤ٓظلَٔ كئحى١ حُٜـ٤َ ٍإ٣ظٜٔخ ٝٛٔخ ٣وَؿخٕ ػٖ ٣َ١ن حُٜيح٣ش 

٣ٝـٞٛخٕ ك٢ ٣َ١ن لٜٗخ٣ش ُٚ حل ٜٗخ٣ش ٝحكيس ٢ٛٝ حُٜ٘خ٣ش حُٔؼَٝكش 

 ٜٗخ حُ٘خٍ.ارؤٞطٜخ 

ٗلوش ػ٠ِ كخ٤ُٜٔخ طزؼٜخ رلَ ٖٓ حُيٓٞع ك٤ٌق ُٞ ػِْ أر٢  طيكَؿض ىٓؼش 

ٓخٗش ٝحُٞػي ح١ٌُ ٕ أٓٚ طوٕٞ ح٧ٓخًح ٤ٓلؼَ ك٤ٜ٘خ ٤ٓـٖ ٤ٓـ٢ِ ٧ رخ٧َٓ
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ر٢، ٌُٖٝ أُْ ٣ؼيٛخ أر٢ رؤٕ ل طظؼَٝ ٝل طلخٍٝ إٔ طـ٤َ ى٣٘٘خ أػطظٚ ٧

 ٕ ٓخ ٛٞ حُلَ؟ ٓخًح ٓؤكؼَ ؟ٌُٖٝ ح٧

 ٜٓطل٠ْ أؿي ٟٓٞ إٔ أًٛذ ا٠ُ أر٢ كٌَُص ٤ِٓخ  ٓخًح ٓؤكؼَ ٢ٌُ٘٘ٝ ُ

ٓؤًٛذ ا٤ُٚ ٝأكيػٚ ػٖ ًَ ٓخ ؿَٟ ٝأٓظلَٔ ػخ٤ٗش ػٖ  ، ٗؼْكؼ٘يٙ حُيٝحء

 ٞؿُٜض ٗلٞ ر٤ظٚ .رَر٢ كٌحث٢ ٝط ؤضك، حُظلل٤ع

ًٝخٕ ٣لَٔ ك٢ ٣يٙ ىكظَ ٝهِْ ك٘ؼَُص  ٜٓطل١٠َهُض رخد ر٤ظٚ كوَؽ ٢ُ  

 ٝهُِض: رخ٩كَحؽ

 ل ري.ار٢ ٢ٌُ٘٘ٝ أٗؼَ رخُوِن ٝل أػن أ٣خ  اُػخؿيٓق ػ٠ِ أأٗخ  -

 ٠ُ ٛيٍٙ ٝهخٍ ٢ُ رل٘خٕ:اك٢٘ٔ٠ 

 طؼخٍ ٣خ كز٤ز٢. ٧ر٤ٚحلرٖ  ٣ظؤٓقَٝٛ  -

 ٝىهِ٘خ ا٠ُ ٓخكش حُل٘خء ٝؿِٔ٘خ ٖٝٓ ػْ هخٍ ٢ُ:

 ٕ ٗظليع ٓخًح ط٣َي إٔ طَ٘د؟أهزَ  -

 ٣ٍي ٤ٗجخ .أل  -

 َٝٛ ٣ؼوَ ٌٛح. -

ريأُص أَٓى ٝؿِٔ٘خ ٝ ػْ ٗخىٟ ػ٠ِ ُٝؿظٚ ١ِٝذ ٜٓ٘خ إٔ طؼي ُ٘خ حُ٘خ١،

، ك٠َد ػ٠ِ ًظل٢ ٓطٔج٘خ  ا٣خ١ ٝ ـلهُٚ ًَ ٓخ كيع ٝٝؿ٢ٜ ٣ظٍٞى 

 هخٍ:

 ٣8/2ّٞ  ل طوِن ٓ٘ـي كل  ٌُٜح حُٟٔٞٞع أٓخ رخُ٘ٔزش ُِظلل٤ع  كل٢  -

 ٣خّ ًِٜخ ٓخ ػيح ٣ّٞ حُـٔؼش ّ ٓ٘زيأ رؤًٕ هللا ٤ٌٕٓٝٞ ح٧ٕٗٔٓ/

 .ىٍّ ى٢٘٣ ٝرؼي حُيٍّ هَحءس ٍٓٞس حٌُٜق ك٤ٌٕٔٞ

 ٝك٢ أ١ ٓخػش ٤ٌٕٓٞ. -

 رؼي ٛلس حُلـَ ٓزخَٗس. -

 هّٞ كَرض ػ٠ِ ًظل٢ ٝهخٍ:أأٍىُص إٔ 

 .ل ط٠ٔ٘ حُٜزَ كزؼي ح٤٠ُن ُٖ ٣ٌٕٞ ال حُلَؽ، ك٢ ٍػخ٣ش هللا -
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 ك٢ ٍػخ٣ش هللا. -

٢ٌُ٘٘ٝ ٝرخَُؿْ ٖٓ ًَ ٌٛح  ظؼخهَط٢ رٗخ حٗوَ هطٞحأٍؿؼُض ا٠ُ حُز٤ض ٝ

 .ح٢ُ٘ءػ٘يٓخ حُظو٤ض رخ٤ُ٘ن حٍطلض رؼٞ ح٧ُْ 

                                                                                               
 (٠ٜٓطل)

كظ٠ ٌٛٙ  ٣ٌ٘ق هطظ٢ٓؼ٤ي ُْ أكٌَ رؼيٓخ ٍكَ ٓئٖٓ، ٤ًق  ؿِٔضُ 

ل ُلظخص اٝٓخ ٢ٛ  كٖٔ ٝؿٚأٚ ُْ ٣ٌَٔ ر٤ظٚ ػ٠ِ أٗلري  حُِلظش؟

ٍكٞ حطٜخُٚ َٛ أ"كز٤ز٢ ٓؼ٤ي" كوِض ك٢ ٗل٢ٔ  رَهْ  ٝحُٜخطق ٢٠٣ء

ٕ كظلض حُو٢ أٍى ػ٤ِٚ ٝٓخ إٔ أٍى ػ٤ِٚ ٝك٢ ٜٗخ٣ش حُٔطخف هٍَص أّ أ

 كظ٠ ٓٔؼض ٛٞطٚ ٝٛٞ ٣ظٞػي ٖٝٓ ىٕٝ ٓويٓخص ٣ٝوٍٞ:

 ؟٣ٖ ٤ٓخٍط٢أر٤ي١  ٧ٗظلٚحرٖ ٓلٔٞى ٗؼَ ٍحٓي ٣خ "ٝهللا  -

 كوِض رلِٕ ٝىٛ٘ش ٜٓط٘ؼ٤ٖ:

 ٓخًح؟ ٤ٓخٍطي؟ -

 " هللا ٛخ هللا طظٜزِٖ ػ٢ِ" -

 كوِض رؼٜز٤ش ٜٓط٘ؼش :

 حٛيأ َٝٛ ك٢ ٌٛح حلَٓ طٜزَ، ٓخًح ؿَٟ ُي؟ -

 ٓلّ . كٔ٘خ، -

خ أٗٝٝرؼيٓخ حٗظ٤ٜض ٖٓ ٌٓخُٔظ٢ ٓٔؼض ٛٞص ح٤ُٔخٍس كولِص َٓٔػخ 

 هٍٞ:أحكيع ٗل٢ٔ ٝ

َُٓهض كٖٔ ؿ٤َ حُٔؼوٍٞ إٔ ٣ٌٕٞ ٓؼ٤ي  -  ُْ ٣َح٢ٗ. ٣٧ٚٗخ ١ٍٝظ٢ ُٞ 

٢ حٗطِن ٗل١ٞ آٗٓؼ٤ي ٝػ٘يٓخ ٍ كٞؿيص٠ حُلخَٛ اُِٝٛض حه٤َح 

 ٢ًٗ ٝهخٍ:ؤًخُٞكٖ ٝحٓٔي ر

 كؼَ"أّ ٓخًح إٔ " َٛ أِٗغ أًٗي ح٧ -

 ٠ ٛ٘خ ٝرٌٜٙ حَُٔػش.ا٤ًُق ؿجض  -
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 ًَ حٗٔخٕ ُٝٚ هيٍحطٚ. -

 ريٕٝ ِٓف ، ٤ًق ؿجض رٌٜٙ حَُٔػش. -

ػَف ٓخًح إٔ أٍىص أ ٢ٗ٧هق ٛ٘خ كو٢ أٗخ أٛخطلي ٝأ٣خ ٓـٕ٘ٞ ً٘ض  -

ٗض ل طلٔذ كٔخد ٛخكذ حُلن ؤ٣ٜخ حلٓظخً كأؼِي ٓظٌٕٞ ٍىس ك

رٜخ  طؤط٣٢ٖ أػِْ ٖٓ أحُظ٢ ل  رؤكٌخٍىحُلو٤و٢ كل٢ ًَ َٓس طـِز٢٘ 

 خ ٖٓ ؿِزي.ؤٗحٓخ ٌٛٙ حَُٔس ك

 ك٘ظَص ُٚ رٌَٔ ٝهِض:

 .حًظذ ُي ٌُٖٝ ٤ُْ ٗؼَح ريأصػ٠ِ كٌَس  -

 ٤ُٔض ٌِٓ٘ش أ١ ٢ٗء حُْٜٔ أكَف كز٤زش هِز٢. -

 .٢ُ ًٝخٗٚ ٣ـ٤ظ٢٘اٝٗظَ 

 كَكٜخ ٣خ حه٢ كَكٜخ ٣ل ٓلّ. -

                                         

 (ٜٓطل٠)

 إّٔ ، ٝل ري ٕٗٔٓ/٣ٙ/2خّ ر٤ِخ٤ُٜخ ٣َٓؼخ ٓؼَ حُزَم كخ٤ُّٞ َٓص ح٧

 ىهخثن الٓؼ٤ي ؿيح ٝٓخ ٢ٛ  ٓغٕ ٓٞػي١ ٢ٜٗ ح٤ُّٞ حُوخ١َس ٧أ

 ٝحُٜخطق ٢٠٣ء رخٓٔٚ كوِض:

 حُٔلّ ػ٤ٌِْ . -

 ٝػ٤ٌِْ حُٔلّ  -

 ٓخًح كؼِض ؟ َٛ ؿِٜطٜخ ٓٞػيٗخ ؿيح.  -

 ل طوِن ؿيح طؤط٢ ٧هٌٛخ. -

ح٤ٜٗض حٌُٔخُٔش ٣َٓؼخ كِْ ٣ٌٖ ُي١ ٣ِٓي ٖٓ حُٞهض ٝحٗٔـٔض ك٢ 

 حٌُظخرش.

َٓ ح٤ُّٞ ًٝخٗٚ ٣ٞٓؼخص َٝٓص ح٣ُٞٔؼخص ًٝؤٜٗخ ىهخثن ٝؿخء ح٤ُّٞ 

 ّ.ٕٗٔٓ/2/2حُٔٞػٞى ٣ّٞ 
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ِٜطٜخ رٌِٜ٘خ حُٜ٘خث٢ ٝ حٗظ٣َض ٔخ ػ٘ي١، ؿٓؼ٤ي ؿخُ ٤ٌٕٓٝٞىهخثن 

ٝؿِٔض خكَٔ ًٝظزض حُوخ١َس ك٤ٜأٍٝهش ر٠٤خء ٣ظٞٓطٜخ هِذ ُٞٗٚ 

 ٗظظَ ٓؼ٤ي.أ

ٞ حُزخد َٓٔػخ رٞؿٚ ػخرْ ىم حُزخد كؤهل٤ض حٍُٞهش ٝطٞؿٜض ٗل

 هخٍ رِٜلش: حٓظوَص ػ٢٘٤ رؼ٤٘ٚٝػ٘يٓخ 

 ؟َٛ ًظزظٜخ -

 ّ:ؤكوِض ر٤

 ًظذ ٜٓ٘خ ٟٓٞ ٓطَ ٝحكي.أ٨ُٓق ُْ  -

 ٓ٘لؼل:كوخٍ 

 ٓؤري٢ُٜٝ ا٣خ  ٓلخؿؤسٕ ُٜخ ؤهزَطٜخ رأظ٢ ُِٝؿ ٓؤهٍٞٓخًح؟ ٝٓخًح  -

 ٕ ٛـ٤َح ك٢ ػ٤ٜ٘خ.ح٧

 ٝهِض: ٓٔظِٜثخك٠لٌض 

 ٛيح، ُٖ طٌٕٞ ٛـ٤َ.أ -

 ٝحهَؿض حٍُٞهش ٝهِض ُٚ:

 ٠ُ ُٝؿظي.إ طٌٛذ إٔ هزَ أ٣ٍي إٔ حٓٔغ حُوخءى ح٧ -

 كٔ٘خ، حكْ، حكْ. -

 حك٢ٌ ٣خ حر٢٘ ٝه٢ِٜ٘. -

 :خُظخ٢ٌُ حٍُٞهش ٝريأ روَحءطٜخ ًٝخٗض ٨ًٓص ٝؿٜٚ ٝأهكخرظْٔ حرظٔخٓش 

 ك٢ ٣ّٞ حُؼلػخء ك٢ حُظخٓغ ٝحُؼ٣َٖ٘ ٖٓ َٜٗ كزَح٣َ...

حطًٌَ طِي حُِلظخص حُـ٤ِٔش ٝحُظ٢ ًخٗض حُلَكش طـَٔ كئحى١ ٝطـَٔ 

 ػخثِظ٢...

 ك٤٘ٔخ طويٓض ُوطزش طِي حُلظخس حُـ٤ِٔش حُوِٞهش ٝحُظ٢ طيػ٠ "أ٤ٖٗ"...

 ػخُْ ٣ٔزق ك٢ ك٠خء هِز٢ ... ًٝؤٜٗخٗؼَص   ُٜخ كٖٔ أٍٝ ٗظَس
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 ٍهٚ كئحى١ ١َرخ لرظٔخٓظٜخ ٝهِوٜخ حَُك٤غ ...

حٜٗخ ًخٗض ر٤ٜش حُطِؼش ...كٔ٘ش حُوِن...ؿخٓؼش ُظِي حُٜلخص  ٤غك

 حُٔخ٤ٓش ...

ػِٖ ٝحُيى ح٣ٌَُْ روزُٞٚ ٢ُ ًِٝؽ أٝحُىحى هِز٢ ٍهٜخ ٝكَكش ك٤٘ٔخ 

 ٛخُق ُي...

 هللا ٍُٝٓٞٚ ...ٖٝٓ ػْ حٍطزخ٢١ ري ػ٠ِ ٓ٘ش 

 ٤ُي طِي حُؼزخٍحص حُٔلؼٔش رخُلذ ٝحُٞكخء...اٝ

 )أرخ ٓـخٛي(. ري١ ٓؼ٤يُٝؿي ٝٓلزي ح٧

 ُظٚ : ؤطٜخ كٔأ٠ٜ ٓؼ٤ي ٖٓ هَحٗظ

 ؟ػـزظيأَٛ  -

 ٤ُٜخ ٧ٜٗخ ط٘ظظ٢َٗ.اًٛذ إٔ ىػ٢٘ ريحع ٝح٩٧ٌَٗى ػ٠ِ ٌٛح حأٗؼْ  -

                                                                  ٝكظق حُزخد ٝحٗطِن رَٔػش ًَٔػش ح٣َُق. 

٠ُ ؿَكظ٢ كٞؿيص ُٝؿظ٢ ؿخُٔش ػ٠ِ حُظِلخُ ٝط٘خٛي اًٛزض ٖٝٓ ػْ 

٣ٔٔغ  ٗلـخٍحًح ري١ٝ ال ٣ٞٓؼخص ه٤ِِش ٝاه٘خس حله٠ٜ حُل٠خث٤ش ٝٓخ ٢ٛ 

ٕ ٣ٌٕٞ أٖٓ حٌُٖٔٔ  أٗٚٗلخء حُٔي٣٘ش، رو٤ض ٓٔيىح ٢٘ٗ٧ هٔ٘ض أك٢ 

طٜؼ٤ي ك٢ ٣ٞٓؼخص ه٤ِِش ٝرؼي ًُي ٤ٓؼْ حُٜيٝء هطخع ؿِس ٌُٖٝ 

ٗظ٢ٔ ٌُظخثذ أخ ؤ٢ٗ كؿَحٟأؿِٜ أٛٞحص حلٗلـخٍحص طظٞح٠ُ، ك٠ٜ٘ض أ

 .ٕ ٣ؼِ٘ٞح حُ٘ل٤َ حُؼخّ ك٢ أ١ ُلظشأحُؤخّ ٖٝٓ حٌُٖٔٔ 

٢ُ رؼ٤٘٤ٖ ك٤ٜٔخ ىٓؼظخٕ ٓظؼِوظخٕ اؿَح٢ٟ  ُٝٝؿظ٢ ط٘ظَ أؿِٜ أريأص 

 ػْ هخُض رؤ٠ٓ:

 ٝكي١؟َ ٓظوَؽ ؟ َٛ ٓظظ٢ًَ٘ ٛ -

 ٌُٖٝ طلٔزخ ٧ٟ ١خٍة. أطًَيٛي١ ٣خ ر٘ض حُ٘خّ، ل ُٖ أ -

 ٍٓٞ ػ٠ِ ه٤َ ٝٓلٓش ُ٘خ ٌَُٝ أر٘خء ٗؼز٘خ.ٕ ٗخء هللا طَٔ ح٧ا -
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ًخٕ حُٜيف ٖٓ ًح رٜخطل٢ ٣َٕ كٌِٔض حُٔظَٜ ٝال ُلظخص ٝاٝٓخ ٢ٛ 

ًِٔض أ٠ٜ٘ض ٝرَٔػش كحُ٘ل٤َ حُؼخّ  هزخ١ٍ ربػلٕاٌٛح حلطٜخٍ 

 هِض:ػْ ًٛزض ُظٞى٣غ ُٝؿظ٢ كؤٌٓٔض ر٤ي٣ٜخ ٝ ؿَح٢ٟأطـ٤ِٜ 

ٗخ أكظوَ ري ٝرلز٢ ُي، أكزي ٝأظي ١ٞحٍ ػ١َٔ ٝٓخ ُُض زكزأُوي  -

حل  حَُحٛ٘ش ١خُغ ٣خ ٗزٞ كِْ ٣ؼي ٛ٘خى أ١ ٤ِٓٝش ُِوَٝؽ ٖٓ كخُظ٘خ 

ػٖ ٣َ١ن ٤ٛخؿش حُط٣َن ٗلٞ ٛيك٘خ رؼ٘ق ٝهٞس ػ٠ِ رلَ ٖٓ حُيّ 

 ًح ظِٔظي.اكن ٓ٘ظؼَ رخُ٘خٍ كٔخٓل٢٘٤ رلوي أٝرليس 

ٍٝ ٣ّٞ ك٢ هطٞرظ٘خ ٓخًح أَٛ طظًٌَ ٣خ ٜٓطل٠ ػ٘يٓخ ًخٕ ُ٘خ  -

ٛي٣ظ٢٘ ٍٝىس ؿ٣ٍٞش كَٔحء ٍٝٛخٛش رـخٗذ ىرِظ٢ أأٛي٣ظ٢٘؟ ُوي 

 حُِؼ٤٘ش ٓؤطؼَٝ ُظِي حَُٛخٛشٗخ ك٢ أ١ ٣ّٞ أٝىرِظي ٝهِض ٢ُ: 

ٌُٖٝ حٍُٞىس ٓظٌٕٞ ٍِٓح ُ٘خ ُِٝلذ ح١ٌُ ل ٜٗخ٣ش ُٚ. ٝرؼيٛخ  

حػط٤ظ٢٘ ٍٝهش ٌٓظٞد ػ٤ِٜخ ر٤ظخٕ ٖٓ حُ٘ؼَ ٖٓ طؤ٤ُلي ػ٘يٛخ هِض 

ٕ ح٧ ٗض، ٓ٘وّٞ روَحءطْٜأٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٓظوَأٙ حُز٤ض ح٧ حهَأ٢ُ إٔ 

 ػخ٤ٗش كوِض:

 ٤ٖ٘.كخٗخ رخٗظظخٍى ١ٍٞ حُٔ            أ٣خ ٗزٞ حُوِذ أهز٢ِ          -

 ػْ هخٍ ُٝؿ٢:

 ٝحل كخٕ كئحى١ ٤ٌٕٓٞ ك٣ِٖ.      خُوزلص                ٢ِٛ ػ٢ِ ر -

هَٟ ػ٠ِ ؿز٢٘٤ ٖٝٓ ػْ أْ ١زؼض ٗزٞ هِز٢ هزِش ػ٠ِ حكيٟ ٝؿ٘ظ٢ ٝػ

 طخرؼض هخثِش:

زٚ كُِٔ٘ظٚ ػ٘ي كأًَٙ حُـٜخى رَ أٗخ ل أكززظي ىٝٓخ، أٗخ ٣خ ٜٓطل٠ أ -

هزَى حٗي إٔ أٝى أ٣ٜؼذ ػ٠ِ ٗل٢ٔ حُلَحم كو٢، ٝ هللا ػخ٤ُش ٌُٖٝ

ٗض ٗخكٌط٢ ػ٠ِ حُل٤خس ٝىحثٔخ ط٘ؼ٢َٗ أً٘ض رؼي هللا ٓ٘ي١ ٝٓخ ُُض 

ٍؿٞى ل طَطلَ ٤ٓؼِ كَحهي ػ٢ِ ًؼ٤َح ٝٓؤٛزق أرخُلذ ٝحُل٘خٕ 

ؿٔي رل ٍٝف ٍٝٝف رل ٍٝف، أٗخ ٣خ ٜٓطل٠ ٓؤُي رخ٣٧خّ حُو٤ِِش 

 حُوخىٓش ٓخًح ط٣َي حٕ ٢ٔٔٗ ١لِ٘خ؟

 ك٤ٌِٖ ٓلّ. -
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ك٤ٌِٖ ُٚ ٖٓ حٓٔٚ ٤ٜٗذ ٤ٌُٖٝ ٓلٓخ ُي ٧ٝر٘خء ٗؼز٘خ ١ٝٝ٘٘خ،  -

 .ٓخٓل٢٘

 .ٓخٓلظي ٣خ ٜٓـظ٢  -

هٔ٘خ رؼ٘خم رؼ٠٘خ حُزؼٞ ٝىٓٞع ٗزٞ طـَٟ ػ٠ِ ٓوِظ٤ٜخ كٔٔلض  ػْ 

 ىٓٞػٜخ ٝهِض:

ح ٓض ٓؤٓٞص ٤ٜٗيح بًكيٟ حَُٔطزظ٤ٖ ح٣َُ٘لظ٤ٖ كأُٔخًح طز٤ٌٖ ٓؤٗخٍ  -

 ًح ك٤٤ض كٔؤًٕٞ رطل.اٝ

 ٠ ١لِظ٘خ حُ٘خثٔش ٝٝىػظٜخ.اُػْ ًٛزض 

ط٢ ُظٌٔغ ػ٘يى ؤٕ ُٝؿظٚ ٓظأهز٢َٗ ٓؼ٤ي أٖٝٓ ػْ هِض ُِٝؿظ٢: 

 ٕ ٣ؤط٤ي حُٔوخٝ.أه٤٘ش ٖٓ 

٠ُ ر٤ض ٓؼ٤ي ٧هٌٙ اٝرؼيٛخ حٗطِوض ٝػ٤ٖ هللا طل٢َ٘ٓ ٝطَػخ٢ٗ ... 

٠ُ ٌٓخٗ٘خ حُٔليى كٔٔؼض ٖٓ ػ٠ِ ػظزخص حُزخد ٛٞص رٌخء اٌٝٗٛذ 

ٜٗخ ٜٗوخص ُٝؿظٚ، كطَهض أٜٗوخص ٝػ٠ِ ٓخ ٣زيٝ حر٘ٚ حُٜـ٤َ ٝٛٞص 

ًَٔ ٝؿٚ كَكخ أحُزخد كوَؽ ٢ُ ٓؼ٤ي ٝٛٞ ك٣ِٖ كِْ طظْ ٓلخؿجظٚ ػ٠ِ 

ٍٝحك٘خ ُظٌٕٞ حُـ٘ش حُظ٢ إٔ ٣وخرَ هللا ح١ٌُ حٗظَٟ أٚ ٖٓ حُٔلظَٔ ٧ٗ

 ٕ ٓٔؼض ٝل هطَ ػ٠ِ هِذ رَ٘ كوِض:أًص ٝل أك٤ٜخ ٓخ لػ٤ٖ ٍ

ٕ ك٤٤ض اهَ ٤ٓٝؤهٌ ٌٓخ٢ٗ ٝأرطل  ك٤ُِٔيٕ ٓض اُٝؿظ٢ ٓظِي ه٣َزخ  -

كٜٔ٘زق رطلٕ ٌُٖٝ ح١ٌُ ٣ئ٢ُ٘ٔ أ٢٘ٗ ُٖ حًٕٞ ٓؼٜخ ك٤٘ٔخ طِي 

 .ُٝٔض حٗخ ٖٓ ٤ٓئًٕ ك٢ حًٕ ١ل٢ِ

 خً٘٘خ رٔلّ ٝرؼيٛخ ٗظليع.أ٠ٓ اُش كخٍ ٤ٛخ ر٘خ َُٜ٘ أ٣ػ٠ِ ٌُٖٝ 

                     

 ح٤ٖٗ() 

٠ آُـخٛي ًٝٛزض  ر٢٘لٓلرْ هٌص إٔ ٍطزظٚ ٝأهٔض رـِن حُز٤ض رؼي 

 ٗزٞ. ر٤ض
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١َهض حُزخد كٔٔؼض ٖٓ هِق حُزخد ٛٞص ٣َى رٌِٔش ٝحكيس "ٖٓ" 

 كوِض:

 ُٝؿش ٓؼ٤ي " ح٤ٖٗ" -

ٍرغ ٓ٘ٞحص ٌُٖٝ أكظلض حُزخد ٛي٣وظ٢ كوي ً٘خ ٗؼَف رؼ٠٘خ حُزؼٞ ٌٓ٘  

 ل ػ٘يٓخ طِٝؿض رٔؼ٤ي.اٛيحهظ٘خ ٝػلهظ٘خ ُْ طظطٍٞ 

زض ر٢ طَك٤ذ ر٤ِؾ، ٝرؼيٛخ ٓخى ٛٔض ٣ٞ١َ حٓظوزِظ٢٘ حٓظوزخل كخٍح ٍٝك

ٕ ٣ِِٓ٘خ ٓٔظِؿخ رؤٗٞحع ًؼ٤َس ٖٓ حُوٞف ٝحُوِن ٌُٝ٘٘خ ُٖ ٗٔظِْٔ كو٢ ح٧

حُـَأس ٝحُ٘ـخػش  ك٘لٖ ٌٖٗٔ ك٢ حُٔ٘خ١ن حَُ٘ه٤ش "حُ٘ـخػ٤ش" ٝحُٔ٘خ١ن 

 حُليٝى٣ش ه٣َزش ٓ٘خ كوِض:

ٗزٞ ٗلٖ ل ٗؼِْ ٓخ حٌَُٔ ح١ٌُ ٣ٌَٔٝٙ ُ٘خ كٌُِي ؿ١ِٜ ًَ  -

ٝ أؿِٜ ر٤ظ٢  ا٢ًُٛذ ؤٗخ ٓأح٣ٍَٝ٠ُش ًَٝ ٓخ طلظخؿ٤٘ٚ ٝح٧ٍٝحم 

 ٠ُ ٛ٘خ طلٔزخ ُليٝع أ١ ٢ٗء.ا ك٠َٛخ٢٧ أؿَحٟ

٣ٍيٙ ٖٝٓ ػْ أك٠َص ًَ ٓخ أٝهَؿض َٓٔػش ٜٝٓخ ٓٞحكوش أرَ كؤٝٓؤص

 ٤ٖٗ هي ؿِٜص ًَ ٓخ ٣ِِٜٓخ.أ٠ُ ر٤ض ٜٓطل٠ كٞؿيص ا ػيصُ 

رٜلس هخٗؼش   ريأص َٝٓ حُٞهض ٝىهَ ٝهض ٛلس حُلـَ ك٠ٜ٘ض 

ٕ ٣ؼزض ؤىػ٢ ُِٝؿ٢ ُِٝٔـخٛي٣ٖ رأ ريأصحَٜٗٔص هلُٜخ حُيٓٞع ػ٘يٓخ 

 .ٕ ٣ٌٕٞ ٓؼْٜؤهللا هطٞحطْٜ ٝر

ٜٗخ أ٢ُٜ اكيْٛ ٣جٖ ٣خ إٔ حٗظ٤ٜض ٖٓ حُٜلس كظ٠ ٓٔؼض ٛٞص أٝٓخ 

ْ حُٔوخٝ أ٠ُُ ؿَكظٜخ رَٔػش كٞؿيطٜخ طز٢ٌ ٝطجٖ ٖٓ اٗزٞ كظٞؿٜض 

 ٝحُلٔي هلل ٓظِي ٝٓظُٞي حُلَكش ك٢ ٜٗخ ٓظِي ح٤ُّٞ ر٤٘ٔجش هللاأكؼِٔض 

 هِٞر٘خ ٖٓ ؿي٣ي رؼيٓخ حٓظلًٞ ػ٤ِٜخ حُوٞف ٝحُلِٕ.

ٍٝحم ح٣ٍَٝ٠ُش ٍُحٕ ٝٓـخٛي ٝح٧ ٣ؤهٌ ٝ ٤ُؤط٢ٓؼخً  رؤه٢حطِٜض 

 ٗخ ٝٗزٞ ُِٔ٘ل٠ ُظِي.أ٢ِٛ ًٝٛزض أ٠ُ ر٤ض ا

٠ُ حَُػذ اٟخكش اه٤َح ِٝٛ٘خ حُٔ٘ل٠ رؼيٓخ ٍَٓٗخ ٖٓ طلض حُوٜق أٝ

 هِٞر٘خ ... ح١ٌُ ٨ٓ
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َ أ٠ُ ؿَكش حُٞلىس ٝاىهِض ٗزٞ ٓزخَٗس   ٗخ ٝهلض ػ٠ِ حُزخد حٗظظَ .. طزخ

ٗخ ُْ إٔ ط٢٘ٔ رز٢ء ٝطظو٠ِ ػٖ ١زؼي حُٔظؼـَ، ٍرخٙ ٣ٜخ حُِٖٓ ح٧أُي 

 ًؼَ.أػي هخىٍس ػ٠ِ حُظلَٔ أ

٢ُّ هزَ ٝلىس اطِف  حٗظظَص  رَٛش ٖٓ حُِٖٓ ٝرؼيٛخ ؿخءص حَُٟٔٔش

٠ُ حُـَكش حُٔظٞحؿيس ك٤ٜخ ٝىهِض كٞهؼض ػ٤٘خ١ اص رَٔػش ٗزٞ كولِ

رـٔٔٚ حُٜـ٤َ كوي ًخٕ ؿ٤َٔ  رـخٗزٜخ حُٔٔظِو٢ػ٠ِ ١لِٜخ ٓزخَٗس 

 حُٔظَٜ ٝٓل٤خٙ ٓلؼْ رخُزَحءس كوِض رٜٞص ٓ٘ولٞ:

 .ُي ٖٓ كظخس ٓلظٞظش ٣خ ٗزٞ ٓخ ٗخء هللا ٣خ -

 كوخُض رظٜ٘ي ٢ٛٝ طٔٔق ػ٠ِ ٗؼَ ١لِٜخ ًٝؤٜٗخ طوخ١زٚ:

 ٘خ.رخى ًخٕ ٛأ٣خ ٤ُض  -

 ٝىهِض ك٢ رٌخء ٛٔظ١َ٤، كوِض ك٢ ٗل٢ٔ:

 .خطٔخُي ٗل٢ٔ ك٤ٌق ٢ُ رٔٞحٓخطٜأ إٔ ٓظط٤غأٗخ ل أ٣خ ٍد  -

 ُٔخ:أكوِض ُٜخ ٝهِز٢ ٣ظوطغ  

ٕ حٗظز٢ٜ ُ٘لٔي "حٍك٢ٔ كخُي" ح٧؟ ٓخ ٌٛح ح١ٌُ طلؼ٤ِ٘ٚ ك٢ ٗلٔي -

 .ٓخ رخُ٘ٔزش ُٜٔطل٠ ك٤َٔؿغ رؤًٕ هللاأؿ٤يح 

 ٢ُّ رؼ٤٘٤ٜخ حُلَٔح٣ٝظ٤ٖ اكوخُض رٜٞص ط٣ِ٘ٚ رلش ُط٤لش ٢ٛٝ ط٘ظَ 

 حُٔيكٞٗظ٤ٖ ٖٓ ًؼَس حُزٌخء:

 ٣خ ٤ُض ٢ٌُ٘٘ٝ حه٠٘ حٕ حكخٍهٚ. -

 ٣خ حهظ٢ "حٓظٜي١ رخهلل" حُٔ٘ل٠ ٤ِٓجش رخُؼٔلء ٝحُ٘خّ، ًل٠. -

 كخَٟ ٌُٖٝ أٍؿٞى طليػ٢ ٓغ حُيًظٍٞ ٧هَؽ ح٤ُّٞ ٖٓ حُٔ٘ل٠. -

 رخُٜيٝء. طٔخّ ٌُٖٝ أٍؿِٞى حُظ٢ِٓ -

زٞ ٝٓلّ ٝرؼيٓخ هَؿ٘خ ٖٓ حُٔ٘ل٠ رؼيٓخ ح١ٔجٖ حُطز٤ذ ػ٠ِ ٛلش ٗ

 ٓٔق ُ٘خ رخُوَٝؽ.
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ٓخ حل١لخٍ كوي هٍَٗخ روخءْٛ أز٤ض هٍَٗخ حُزوخء ك٤ٚ ح٠ُُ اٝػ٘يٓخ ِٝٛ٘خ 

 ٗل٢ٔ ُلػظ٘خء ر٘زٞ ١ٝلِٜخ. ٧كَؽ٢ِٛ أػ٘ي ر٤ض 

 

   
 

 ) ٜٓطل٠ (

خ ٝٓؼ٤ي كخ٤ُّٞ ٛٞ ٠٘ٓ ًلٗخ، ِٓ٘لن حُو١ِ ٝحُؼخٍ ُلكظلٍ أٗهَؿض 

َ  شٓـخى حُيُٝش حُلِٔط٤٘٤أحلَٓحث٢ِ٤ ٝٓ٘ؼ٤ي   .كظٔخ

 :ٓؼ٤يٝٗلٖ ك٢ ٣َ١و٘خ ُِؼ٤ِٔش هخٍ 

" ٣خ هللا ًْ ٓظلْٔ ٍٝر٢ حُـ٘ٞى ح٢ُ ٣وؼٞح طلض ح٣ي١ حَُكٔش ٓخ  -

 ٣٘ٞكٞٛخ".

 هخىّ. أٗخ ،شػْ َٛم رٜٞطٚ حُـ١ٍٜٞ ٝهخٍ: هخىّ ٣خ حرٖ ح٤ُٜٞى٣

ٓؼ٤ي َّٗ ك٢  حهظلٔ٘خ ٓٞهغ حُؼيٝ ٝهظِ٘خ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ ؿ٘ٞى ٝرخُلؼَ ًخٕ

حُوظخٍ ٝرؼيٛخ حهٌٗخ  ًَ ٓخ ك٤ٚ ٖٓ ًه٤َس ٝٓؼيحص ٝهَؿ٘خ ٓ٘ظ٣َٜٖ 

 ٣ًخٍ حُو١ِ ٝحُؼخٍ.أ( ٗـْ ٣ٜٞى١ ٤ُٝـَٝح ْٛ ٕ٘هخط٤ِٖ )

 

   
 

 ) ٗزٞ( 

 ح٧كي *

* ٕٓ /2/ّٕٓٔٗ. 

لمشاهدة المائد المسامً الكبٌر "أبو  سجامانب التلفاز ونٌن نتابع أنا وأجلست 

علن عن أعبٌدة" ماذا سٌمول. وبعد لحظات ظهر ومعه بشارات الخٌر فمد 
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شاإول آرون" صاحب الرلم خطف جندي صهٌونً ٌدعى"  

"ٙٓ9ٕٓٙ٘." 

كنافة "فنهضت من مكانً وعزمت على الذهاب لبائع الحلوٌات ألشتري 

 ثمرجاء الشجاعٌة كنافة بمناسبة هذه البشرى، أكافة  نابلسٌة" فالٌوم ستؤكل

، سؤكحل عٌناي األسرخً الحبٌب ستخرج من أخٌرا ٌا أتنهدت وللت و

عوام، ستذوق طعم الحرٌة أبرإٌتن من جدٌد بعدما ُحرمت منن ثمانٌة 

شعة الشمس التً أخٌرا سترى أبعدما ُسجنت واُبعدت عن العالم البشري و

خً فلن ٌتعذب جسدن المنهن بعد ذلن، ألم تراها منذ سبع سنٌن، اصبر ٌا 

ستخرج لرٌبا، لن تعانً ثانٌة من البرد وعندما تخرج سنتكلم وبطاللة ولن 

 تخشى شٌئا بعد ذلن فمط اصبر ٌا حبٌب فإادي.

جواء الرائعة رغم المصف ورغم طائرات العدو التً تحلك فً انتشرت األ

 ماء لطاعنا.س

بدأت الناس تزغرد وتهلل وفتحُت تكبٌرات العٌد ولمت بتوزٌع الكنافة 

النابلسٌة... ومجموعة من الشبان الثائر لامت بتولٌع االلعاب النارٌة ... 

خٌرا جاءت فرحة فشت الغل الذي ٌوجد فً للوبنا ولكن "لكن" هذه هً أو

ا خطٌرا سٌحدث وهذا ما شٌئ بؤنالكلمة اللعٌنة التً دائما توترن، تشعرن 

لم تتحمل الهزٌمة وبدأت بالمصف العشوائً  ةفالموات اإلسرائٌلٌحدث 

ن الجندي ُخطف منها وهً المنطمة التً أوخاصة المنطمة التً ُكشفت 

 نسكن بها.

ننا لم نستطٌع الخروج وال أعشوائٌا حتى  ةلصفت الطائرات اإلسرائٌلٌ

بجانب  اصاروخا تحذٌرٌالمكوث فً نفس الولت وبعد برهة لصفت 

ا انٌن ففرت أموب الصالة ثخذ أي شًء بل فررت بأالمنزل ولم نستطٌع 

بمالبسها التً كانت ترتدٌها والناس فً الخارج لاموا بسترها ولكن ٌا 

 لمصٌبتً لمد نسٌت طفلً فملت:

 نٌن لمد نسٌنا سالم سؤرجع  إلحضاره.أ -

 ن سٌمصف المنزل وتموتان معا.األ  -

 ن ٌموت وحده.أهون على جنانً من أنا معه أموت أ -
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ستودع البٌت وما أن الكرٌم وآنا ارتل آٌات من المرألى البٌت وإارتدٌت 

بصارهم غشاوة والحمد هلل دخلت أن ٌجعل على ؤلى هللا بإفٌه واتضرع 

ن روحً عادت لجسدي ولكن أحسست أحضرته أحضرته وعندما أو

 جزءا تبمى منها مع مصطفى.

   

 )سعٌد(

رغب فً أنا اشعر بالملل فمد كنت أنا ومصطفى وسط النفك، وأجلست 

ن تكون حٌاتً كلها هكذا، أتمنى أا فارغ أنجلس ثانٌة واحدة وأن ال أ

كلمة التوحٌد" ال اله اال  جهاد وعملٌات لٌس لسفن الدماء بل إلعالء

 الفساد. وكبحوتحرٌر المدس الحبٌبة  هللا"

فك بكل ما ٌحتوٌه وفجاءة جاء اخً "بالل " أتؤمل الن خذتأومن ثم 

 مهروال وخبرنا بخبر خطف الجندي فنهضت وللت:

 " هللا ها هللا هل سمعت ٌا اخً؟  -

 نعم ، سمعت. -

 ولمنا بعناق بعضنا البعض وبدأنا بالتكبٌر والتهلٌل.

عطتنا أحسسنا بالراحة والحماس فمد أكانت لحظات جمٌلة جدا، بعدها 

 لمواصلة طرٌمنا وبكل فخر وثمة.شحنة ال نهاٌة لها 

 

                 
    

 ) مإمن(

مسكت بالمران الكرٌم بعدما صلٌت ركعتٌن دعٌت أمكثت فً غرفتً و

 خاللهما للمجاهدٌن  بكافة الفصائل.

 ًّ  ولال بلغته مستهزئا: خًأدخل عل
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جدن أدخل علٌن أ، عاملً حالن شٌخ لوم بال هبل كلما "مإمن الغبً -

 رحم حالن عمدت نفسن"أتمرا فٌه 

 فملت له بصوت مفعم بالحنٌة:

ى هللا إلتعود  أننت غافل آما آن لن أخً ألهذه الدرجة أاتك هللا ٌا    -

ترجع مستغفرا تائبا ٌا مهجتً، نحن فً حرب والمحظوظ  أنآما آن لن 

ن تفارق الحٌاة أرٌد أرجون ال أاتمة اتك هللا خمن ٌموت على حسن 

 ت على هذه المعتمدات الباطلة.نأو

دخل علٌن بتعطٌنً موشح موعظة اسكت انت أنا كل ما أ" بكفً  -

جاي تعدل علً مٌن للن انً بدي اموت انا لسا فً غز شبابً 

 والمستمبل لدامً".

كبٌر وفوق  أور غٌالموت ال ٌعرف ص ٌا أخً فملت مستعطفا اٌاه -

ن لل لً هل لٌمبض روحن واألهذا الملن ال ٌؤتً وٌستؤذنن 

 ن تمول له ال تمبض روحً؟أباستطاعتن عندما ٌؤتً ملن الموت 

 و أتؤخر.أن اتمدم ساعة أٌحمٌنً وٌجعل باستطاعتً  الرب علم،ال أ -

 كال، هذا لٌس صحٌح.  -

 ؟وما هو دلٌلن على ذلن -

ٌستمدمون" لوله تعالى" فإذا جاء اجلهم ال ٌستؤخرون ساعة وال  -

 (.ٖٗاألعراف )

ن تؤتً ٌوم أٌن أوسماحة من دٌنكم ما ركثر ٌسرا  أدٌن غرٌب، دٌنً  -

 للكنٌسة وتجرب؟

 .دٌنلكم دٌنكم ولً  ال أرٌد، -

 .بس جرب -

 مر هنا ولن ٌفتح ثانٌة هل فهمت؟رٌد انتهى هذا األأللت لن ال  -

 فهمت ولكنن ستندم ٌا شٌخنا.  -
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لمى بشواظه على للبً فاضطربت النار فً أن أبعد  أخً انصرف 

 حشائً وصار ال ٌمر لً لرار.أ

ن العبد الذي ٌحب ربه بصدق ال ٌجب إلول: أفجلست أحاسب نفسً و

ن آن ٌهتز وٌكون رلٌك عندما ٌسمع المرأٌهتز من كلمة بل ٌجب  أن

ذ إحاسب نفسً وللبً ٌحترق من شدة المهر أا جالس وأنالكرٌم وبٌنما 

نها جدتً فنظرت أعة ن تؤتً فً هذه الساأبدا أ أتولعهاكن أبمفاجؤة لم 

ناش نتخلص من واحد اجتنا : "كملت ما إلحمنفسًلٌها وللت فً إ

 وحدة". 

ن أري هلل ولررت أمن ولكننً سلمت لم أكن ارغب بالحدٌث معها األ

 فملت:حادثها أ

 ؟ماذا بن ٌا جدتً؟ لماذا تمفٌن واجمة هكذا -

 فمالت بنبرة حنان كاذب:

 .ءال شً -

 ومن ثم لالت دون ممدمات:

 فتخر بن.أحبن وأنا أانت حبٌبً  -

 ؟ٌن لً بهذا الحنان الزائدأومن  -

نا أال ولد الولد" إانت ابن ابنً والمثل ٌمول " ما اغلى من الولد  -

خبرنً ٌا فلذة كبدي ماذا أوجئت فمط لالطمئنان علٌن ولكن  أحبن

 كنت تفعل؟

 المرآن. كنت الرأ كما ترٌن -

 ؟لرآن -

 نعم ولماذا أنِت مندهشة؟ -

 .زعجتنذا اإسفة أن وطن وآدهش المرألم  ال، -

 ثم تابعت لائلة:
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ًّ فً أي ولت ترٌده إن تؤتً أنا موجودة بإمكانن ؤذا احتجت ألي فإ - ل

 نا جدتن ال تنسى.ؤف

 حسنا، حسنا ٌا جدتً. -

نها كاذبة فً تصرفاتها فمد كانت أعلم ألى غرفتها وكنت إثم ارتدت 

فً تحوٌل دٌانته  خً الكبٌر ولألسف نجحتأتفعل نفس الموالف مع 

ن تحول دٌانتً لتمف ضد والدي ولكن وبؤذن هللا الذي أن تحاول واأل

 ترٌده لن ٌتحمك حتى ولو فً الحلم.

 

                                   

 ) نبض(

نت تعٌش فً مكان لٌس بمكانن لٌست كراهٌة بل حب أأصعب لحظات و

 لمكان الذي عشت وترعرعت فٌه.ووفاء ل

نٌن فكٌف وما هو أهل أى بٌت إلشعرت بهذا فمط عندما خرجت من بٌتً 

ومن ثم ؟9ٗ8ٔعام هالً الذٌن هجروا من بلدانهم  بالكامل شعور األ

أم  هدنة"نه ولت "ؤصدق خدعة االحتالل و ادعائهم بأكر هل أفاخذت 

 ن الٌهود لٌس لهم دٌن وال ملة.رجح ألاُكذب وهذا هو األ

شم أذهب وأصدله كً أ أن لىإمر ولكننً كنت مضطرة كذبت هذا األ

 رى ماذا حدث لبٌتً فالفراق أهدم كٌانً وأنخر لواي.أرائحة الشجاعٌة و

توجه الى بٌتً وما ان وطؤت أتم الجهوزٌة لكً ألبست حذائً وكنت على 

دراجً ٌائسة أاالنفجارات تتعالى فعدت  و بؤصواتلدماي عتبة البٌت إال 

ى إل مصطفى،ى ذكرٌاتً مع إلستطٌع الوصول الى بٌتً، ألم  ألننًحزٌنة 

فة، الدفء أالبٌت الذي كان ٌماله وٌحتوٌه العشك والرحمة، العطف والر

 .والحنٌة
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سً الماضً بكل ما ٌحتوٌه من ذكرٌات سواء كانت أللب فً رأخذت أ

م حزٌنة ولكنها فً النهاٌة ال تجدي شٌئا فهً عبارة عن ذكرٌات أسعٌدة 

 ا تهٌج تٌمظ فً الملب الحنٌن واالشتٌاق فمط.كلم

 لٌه وللت:إخاطب فً سالم بعدما حولت نظري أخذت أثم 

سالم ألجل هللا اجعل لن من اسمن نصٌب ٌا رب اجعل من اسم ذلن  -

 .ةالسالم ٌسود وٌعم فً كافة المجتمعات الفلسطٌنٌ ءالبريالطفل 

        

 )مصطفى(

خٌه ألننا فً شهر رمضان وهل أصعب من أمرت االٌام وكان كل ٌوم 

 تعلمون ماذا كان فطورنا ؟

لمد كان فطورنا مثل سحورنا نصف ثمرة وسدة من الماء ولكن الحال 

لم ٌدم طوٌال فمد شارف الماء على االنتهاء وال نستطٌع احضار أي 

          مره من لبل االحتالل.                   أن النفك الذي نتواجد فٌه ُكشف شًء أل

كدنا نموت عطشا ولكن وهل ٌترن هللا عباده المخلصٌن فً منتصف 

                                                                                           ؟الطرٌك

ٌته دهشت، صدمت، أخرجت لنا الماء فلما رأتفجرت االرض و

 المجاهدٌن  خوانًأشربوا  فسجدت شكرا هلل وانطلمت نحوه والحمد هلل

وصدق هللا الذي لال فً كتابه الكرٌم " وجعلنا من نا وسعٌد أوشربت 

 (ٖٓاالنبٌاء )الماء كل شًء حً"  

ن نجد طرٌمة لنخرج ونتجهز للعملٌة أن ٌجب علٌنا روٌنا ظمئنا واأل

 المادمة والتً ستكون لرٌبة.
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 )سعٌد(

  حُٔزض. *

*  ٕٖ/8/ٕٓٔٗ.                                                                                                            

 نا ومصطفى سوٌا ونحن فً الطرٌك لال مصطفى:أخرجنا للعملٌة 

م ال و أن كنت سؤرجع إعلم أخً فؤنا ذاهب وال أسعٌد، سامحنً ٌا  -

ن إمانتن ووصل سالمً لهم.. وأن مت فهم إاما بالنسبة ألهلً ف

 سالم فمبله بالنٌابة عنً. لد أنجبتكانت نبض 

ن شاء هللا إال تمل هذا، نحن سنثخن فً العدو وسنرجع سالمٌن  -

ت أناللغم تحت الدبابة و عزرنا سؤذهب ألؤن فلكن دعن من هذا األو

 ستموم بالتغطٌة علً إن ُكشفت.

 فلتمضً على خٌر ان شاء هللا.  -

ن عمٌل تتبع خطواتنا على الرغم من حرصنا أبدأت العملٌة ولكن ٌبدو 

الشدٌد االمنً فلمد ذهبت ألزرع اللغم حتى بدأ الرصاص الحً ٌطلك 

 اتجاهً وبدأ مصطفى بالتغطٌة علً.

لى حٌث ٌوجد مصطفى فوجدته ملمى على إانتهٌت من مهمتً وعدت 

 رض والدماء بحر من حوله فملت بنبرة دهشة:األ

  ؟ماذا جرى لن ٌا مصطفى -

 لم:فمال و هو ٌتؤوه من األ

 .خًأتصاوبت ٌا  -

على اٌماف النزٌف فالظاهر انن فمدت  ألعملٌن هً اصابتن أ -

 الكثٌر من الدماء.

ن ٌتم االمسان بنا أن سنذهب للنفك لبل رجلً وٌدي ولكن األفً  -

ولكن لٌس النفك الذي كنا فٌه بل النفك الذي ٌوجد فً الجهة 

 ٌة.الشمال
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وبالفعل ذهبنا للنفك الذي ٌوجد فً الجهة الشمالٌة وعملت جاهدا إلٌماف 

لى طبٌب ألنه مصاب برجله إالنزٌف وبالفعل أولفته ولكنه ٌحتاج 

جد طرٌمة إلخراجه من هنا لٌتلمى ؤالٌسرى وبٌده الٌمنى ولكننً حتما س

 العالج فً المشفى تحت رعاٌة هللا ومن ثم رعاٌة االطباء.

ومصطفى حالته لٌست على ما ٌرام بل تتدهور لألسوأ عة أٌام مرت أرب

ولكن ما العمل إنه من الصعب علً تحمل رإٌة صدٌمً ورفٌك دربً 

ستطٌع فعل أي شًء سوى الدعاء ولكن هللا لن ٌخٌب أنا ال أٌموت و

 عبداً ترجاه كثٌراً، دعاه آناء اللٌل وأطراف النهار.

   

 )نبض(

 * الثالثاء.

 *ٕٙ/8/ٕٓٔٗ. 

 ًّ أنٌن بصوت ٌطرق مسامعً وبحدة  فؤتٌت مفزوعة وللت لها  نادت عل

 بلهفة:

 ؟ماذا حدث -

 .زغردي انتهت الحرب -

 ؟ هل انت جادة -

 .نعم -

الفعل انتهت دخلتنً عند التلفاز فوجدت أن الحرب بأوأمسكتنً من ٌدي و

 خررنا ساجدٌن هلل فالٌوم سٌؤتً مصطفى وسعٌد و فلم تسع الفرحة فإادنا

 سجود الشكر.

ة لهزٌمة االحتالل وعلوا راٌات النصر حالفر ًعم الشارع الفلسطٌن

جواء السعادة والتهلٌل والتكبٌر فلمد مرغت أوأعالم فلسطٌن وانتشرت 

المماومة الفلسطٌنٌة أنف وحدة لوالن وجعلته فً التراب وكان كل هذا 

 ضل هللا ثم بفضل سواعد المماومة.بف
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غراضنا كاملة أومن ثم لمنا بطلب سٌارة أجرة بعدما انتهٌنا من ترتٌب 

ونحن فً الطرٌك رأٌنا أالف المنازل المدمرة سواء كان تدمٌر جزئً او 

 تها صوارٌخ االحتالل.فضرار التً خلٌنا األأر كلً و

 لى الشجاعٌة وعندما رأٌناها شهمنا جمٌعنا وللت:إشارفنا الوصول 

ه الشجاعٌة أهذه المنطمة التً خرجنا منها ٌا وٌلتاه أنٌن هل ترٌن أهذ -

كانت متفتحة كالوردة التً تزٌنها البٌوت أهذه المنطمة التً 

 وشجرات النخٌل الوالفة بشموخ أٌن نحن ؟أنا ال أصدق ؟

 حسبً هللا علٌهم الٌهود الظاهر أن هذا حدث عندما ُخطف الجندي.  -

رى أي البٌوت تهدمت وأٌهم ن هل ٌا تولكن بفضل هللا لم ٌجدوه واأل -

 بمٌت.

 العلم عند هللا دلائك ونعلم. -

من النخلة الباسمة والتً  الإاكن بٌوتنا ولكننً لم أعرف بٌتً وصلنا إلً أم

م مدمرٌن دمارا شامال تمطن بجانب البٌت أما بالنسبة لبالً البٌوت فكله

فً  ومن بٌنهم بٌت سعٌد الذي كان مهدما على بكرة ابٌه فارتمت انٌن

حضان بماٌا المنزل تملب الذكرٌات كما ٌُملب الجمر فٌشتعل نارا ثم لالت أ

 وهً تبكً:

ن فً المنزل الذي ، لن أستطٌع االجتماع بن بعد األأنتسعٌد أٌن  -

 صرخت ولالت: لمد تهدم أصبح فُتات.ومن ثم أحببته 

وال وثانٌا الشمة التً فوق أأنٌن كفى ٌا أنٌن ما هذا الصراخ والعوٌل  -

بٌتنا فارغة ستسكنون فٌها ولكن الغرٌب هو انهم لصفوا صاروخا 

 تحذٌرٌا بجانب البٌت فلماذا تركوه؟

 .من الممكن أنهم استخدموه -

 لى الداخل.إهٌا  نممكن، واأل -

سا  على عمب ومعلبات أٌنا البٌت فمد كان مملوبا رأصعمنا عندما ر

لى إضافة إالفول والطحٌن وكل المواد الغذائٌة مسكوبة على االرض 

ن المردة والخنازٌر لد أحد ولتها علمنا أالمالبس فلمد تكومت كجبل 
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هذا  األنام ولكن أٌدخلوا البٌت ولٌس دخوال فمط بل مكثوا فٌه بضعة 

 .ؤتٌانن ٌألٌس ولته فٌجب علٌنا تنظٌف البٌت وتلمٌعه لبل 

انتهٌنا من تنظٌف المنزل وبدأت كل واحدة منا بصنع الحلوٌات التً 

حتى رن هاتف انٌن فانطلمت  لحظات للٌلة إالٌحبها زوجها وما هً 

 لترى من المتصل وبعد هنٌهة ارتدت وهً عابسة الوجه فملت:

 من المتصل؟ -

 رد علٌه.أ رفضت أنرلم غرٌب  -

ود االتصال مرة تانٌة وثالثة ورابعة ال وعاإن انتهت انٌن من كلمتها أوما 

غضبت انٌن وخرجت ودم وجهها ٌتصاعد فرفعت السماعة فوخامسة 

 ولالت بصراخ:

 من انت؟ وماذا ترٌد؟ -

 سعٌد -

 سعٌد زوجً ؟! -

 .نعم -

لى هذه الساعة؟ إٌن انت أن لل لً نت واألأعلم انن أكن أأسفة لم  -

 ومتى ستاتً؟

 .لن آتً  -

 ؟ماذا؟ هل انت مستغنى عنً -

 ا فً المشفى معه.أنال، ال تفهمٌننً خطؤ، مصطفى تصاوب و -

 ماذا؟ مصطفى تصاوب. -

ى إلن تجدٌن طرٌمة لتخبرٌن زوجته وتعاال أن ٌجب علٌن نعم واأل -

 المشفى حاال. 

 واالطفال؟ -

 هلن.ألى بٌت إمعاذ كً ٌؤتً وٌؤخذهم  ل بؤخٌنتصسؤ  -

 تمام، والحمد هلل على سالمته. -

 هللا. إالله إسلمن هللا، ال  -

 دمحم رسول هللا. -
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 ) أنٌن(

جد طرٌمة إلخبارها ودخلت أٌن لً أن أدري من أمضٌت حزٌنة ال 

نحنح فوجدت نبض جالسة على بالط المطبخ االبٌض أتنا أالمطبخ و

 فجلست عندها وللت:وممسكة فً ذراعها لمٌص مصطفى وهً تبكً 

 .نبض -

 .اصابتهن روحً لد تمت أعلم أال تتعبً نفسن  -

لالت هذه الكلمات والدموع تتسالط على وجنتٌها كحبات المطر ثم 

 تابعت لائلة:

 .لٌهمإن نذهب أٌجب  -

 هٌا بنا. -

وصلنا المشفى وبالتحدٌد الغرفة التً ٌوجد بها مصطفى. دخلنا بهدوء 

ت نبض حبٌب الفإاد" مصطفى" لم تعد الدامها لادرة أن رأولكن ما 

اجلستها على كرسً بالستٌكً بجانب و على الولوف فؤمسكت بها 

لى عٌنه ومن ثم غمز إنظر أخذت أوسلمت على سعٌد وسرٌر مصطفى 

لٌه فخرجت خلفه تاركٌن نبض إلً سعٌد وخرج ففهمت ما ٌرنو 

 ومصطفى لوحدهما.

     
 )نبض(

لم ٌكن مصطفى بصحة جٌدة وكان فالدا للوعً، فلمست وجنتٌه بحنان 

 ومن ثم للت:

مصطفى ألم ٌكفٌن هذا المدر من الغٌاب لم ٌا حبٌبً عد لً بوجهن  -

المشرق وابتسامتن الوضٌئة لم ٌا حبٌبً ال تستسلم لتلن الرصاصة 
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 ألجل للبً،الحب الذي نما فً  ألجل ألجلً،اللعٌنة اصبر، لاوم 

 ولم تراه.سالم الذي لم ٌران  ألجل أطفالنا،

ح مصطفى عٌنٌه المنسدلتٌن ونادى فتال دلائك معدودة وإوما هً 

 .بصوت منخفض: نبض حبٌبتً

 .نبض فدان ٌا عشمً -

وطلب منً حوال عزٌزي ألطع حدٌثنا الطبٌب الذي جاء لٌطمئن على 

الخروج فانتظرت على الباب عدة دلائك حتى خرج الدكتور فؤولفته بلطف 

 وللت:

 اصابته؟طمنً ٌا دكتور كٌف هً  -

 حسن.أن شاء هللا وٌرتد كما كان بل إالحمد هلل بدا ٌتحسن شهر  -

 ن شاء هللا.إ -

 .الحمد هلل على سالمته -

 سلمن هللا، شكرا للطفن. -

 ا مشتالة له كثٌرا.ؤنلى الغرفة لنكمل حدٌثنا فإوعدت بسرعة 

مر الولت فخرجت ألرى سعٌد وزوجته فهما على حالة ال تمل عنا بكثٌر 

 فمال سعٌد:

 نا من سٌبمى عنده.ألى المنزل إمعا  اذهباالولت هٌا  تؤخرلمد  -

 فملت:

 .خرج من المشفى إال وهو معًأتحرن ولن أكال، لن  -

 .جوعا ورفتدخلت انٌن ولالت: صغٌرن سٌتض

خٌن ستعطٌه الرضعة الصناعٌة أن زوجة أل جوعا ٌتضورال لن  -

 .نتماأهٌا اذهبا 

 نبض ال ٌجوز هذا الكالم. -

  .وفرا ولتٌكما مهما تحاوالن الناعً فلن التنع -
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 ذا احتجِت ال شًء فاتصلً علٌنا.إحاضر ولكن  -

 ن شاء هللا، رافمتكم السالمة.إ -

نا جالسة على الكرسً ومصطفى نائم فهكذا ٌفعل أاللٌل بؤكمله و مر

 .حدا ال بل ٌعشمهأالشخص الذي ٌحب 

نتظر أنا أبدأت خٌوط اللٌل تنمشع وظهرت الشمس وهً تنسج خٌوطها و

ن الطبٌب امأل للبً أعلٌه كثٌرا رغم  نا خائفةؤن ٌستٌمظ فأمصطفى 

 باالطمئنان.

 

   
 ) مإمن(

خرجت من بٌن ألى الخزانة بعدما استٌمظت باكرا وصلٌت الفجر وإاتجهت 

 ٌحٌن ولتها واألن أنلى إجمع فٌها كل مالً أمالبسً "حصالة " فمد كنت 

 .هو ولتها، ولتها تماما  

شٌكل فؤخذتها  ٖٓٓحضرت الممص ولمت بفتحها فوجدت فً داخلها أ

ى بائع الورود واشترٌت خمسة عشر بالة ورد جوري إلكاملة وتوجهت 

خذتها وتوجهت أحمر وفً منتصف البالة وردة جورٌة بٌضاء ومن ثم أ

 ى المشفى ممررا زٌارة خمسة عشر جرٌح.إل

س عشر طرلت باب دخلت المشفى وزرت اربعة عشر جرٌح وعند الخام

نها زوجة مصطفى دهشت عندما أعرفها جٌدا أالغرفة ففتحت لً امرأة 

حد أوانتابنً الفضول ولكننً للت فً نفسً: لعلها جاءت لزٌارة ٌتها أر

 بها.ألار

ذا به  إلى الجرٌح فإخر بالة من الزهور فنظرت أدخلت الغرفة ومعً 

 وانطلمت نحوه وللت:نحاء الغرفة أ"بابا مصطفى " فشهمت شهمة دوت 

علم، بحثت عنن أكن أبابا مصطفى! هل انت جرٌح؟ سامحنً لم  -

 جدن.أكثٌرا ولكننً لم 
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 عطٌته بالة الزهور ومن ثم طبعت لبلة على جبٌنه وللت:أو

 مثالكم.أباألبطال  فلسطٌن ستحٌا  -

 

   
 )نبض(

 الخمٌس. *

* ٔٔ/9/ٕٓٔٗ. 

للشفاء وبعد لحظات دق خرجنا من المشفى بعد ان بدا مصطفى ٌتماثل 

الباب فنهضت لفتح الباب فاذا به سعٌد فرحبت به وادخلته الى غرفة 

 االستمبال عند مصطفى واتجهت بعدها ألعد واجب الضٌافة.

 )مصطفى(

 جلست انا وسعٌد نتبادل اطراف الحدٌث فمال سعٌد:

 ما شاء هللا لمد تعافٌت سرٌعا . -

ى ذلن اصابتً لٌست احم ، احم جسدي لوي ٌا خال ، اضافة ال -

 خطٌرة .

 فمال سعٌد بمرح:

 كنت بفكر أنو حاكل رز. -

"مستعجل على موتً مع أنو فً شخص عند ما تصاوبت كان  -

علً  متؤثرمالزم لً وٌبكً علً بحرلة وٌمول صاحبً وكؤنه 

 كثٌرا.

 لهمه ضاحكا ولال:

 بؤمزح معان انا لٌس جاد فً كالمً  -

 لتساعدنً ألٌس كذلن؟المهم سٌبدأ التحفٌظ غدا وستاتً  -
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بالطبع ، واالن سؤكمل فنجان المهوة واذهب ألبعث لكل االطفال  -

 والشباب الذٌن ٌرٌدون ان ٌحفظوا مسجات .

 بارن هللا فٌن ٌا اخً.  -

 

   

 )مإمن(

 

 االثنٌن. *

* ٕٓ/ٙ/ٕٓٔٙ. 

 وردي الٌومً ألكملجلست بعد الضهر فً الحدٌمة بٌن االزهار والورود 

سورة التوبة وكان اخً جدتً ٌجهزان انفسهما للذهاب الى وكنت الرا فً 

 حفلة مسٌحٌة ماجنة وبعد ولت راهن جاء اخً وهو ٌمول :

ان الجو رائع انت مإمن حبٌبً ما راٌن ان تؤتً معنا والرب هن -

 ما ٌشتهٌه للبن تجده هنان تعال لن تندم. تضٌع فرصة عمرن فكل

واشد الندم ٌا اخً ارجون ال تذهب فالٌوم  سؤندمانا اذا اتٌت معكم  -

ترفع االعمال الى هللا. هل تحب ان ٌرفع عملن الى هللا وانت على 

أن ٌران هللا فً هذه االماكن وانت تعصٌه؟ تحب  الحالة؟ هلهذه 

 اخً.ب الى هللا ٌا تُ 

 رحٌم.ان هللا غفور " حل عنً " -

ٌا أخً أال  تخشى مكر هللا كنه فً نفس الولت شدٌد العماب أالول -

ها فداء للوطن وانت تمدم رواحالشباب وفً مثل عمرن تمدم أ تخافه؟

 روحن لشهوتن.

وتنكد علً اصلن انا الحك علً الً أجٌت  واعظ دٌنً" تملبهاش  -

 عندن".

ستكون كل اعمالن هباء منثورا وعندما  كما تشاء ٌا اخً ولكن غدا -

حتى شهوتن فلذة الشهوة تذهب وتبمى  ءشً تموت لن ٌنفعن أي
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السٌئة وفً نهاٌة المطاف االمر ٌرجع الٌن انا فعلت ما بوسعً 

وذكرتن بالموت لعلن ترجع الى ربن تائبا مستغفرا واسال هللا ان 

ٌرجع لن عملن الذي أفمدته بالمخدرات والمسكرات وكن على ٌمٌن 

 ان هللا ٌمهلن للتوبة ولكنه لن ولم ٌهملن.

 ٌٛح؟ٖ ُي رخٌُلّ ٖٓ ح٣ -

 ًَ ًُي كيػ٘خ رٚ ح٤ُ٘ن ٜٓطل٠. -

حٍطي ح٠ُ حُز٤ض ٓٔخء ٓؤهٍٞ ُي ه٢ُٞ ح٤ُ٘ن ٌُٖٝ ل رخّ كؼ٘يٓخ  آٙ،" -

 ٣ل رخ١ ٝل حهُٞي ح٠ُ حُِوخء ". ٓؼ٘خ،ًَ ٓخ كيع ٝٓظظ٠٘ٔ ُٞ ًٛزض 

جا وبمٌت بمفردي فً البٌت وبعد ساعة من الزمن جاء ابً بوجه هَ

 فملت:علٌه عالمات الملك والحٌرة  وتبدو حمراوٌتٌنعابس وعٌنان 

 جرى؟ماذا  الحالة؟ هما هذ ؟ابتِ ماذا بن ٌا  -

 هل تعلم الى اٌن جدتن واخان كانوا ذاهبٌن  -

 لماذا؟ ماذا جرى لهم  -

 جاوبنً على سإالً بس. -

 الى حفلة. -

 لل لً وبصراحة. االسالم؟هل اخان ارتد عن  -

 لماذا؟ولكن  ارتد.بصراحة نعم  -

 االثنٌن.النهما ماتا هما  -

 كٌف؟ ؟!،ماذا  -

وهما ذاهبٌن الظاهر أن اخان تناول نوع من انواع المخدرات  -

وكانت سرعته جنونٌة فاصطدمت السٌارة بؤحد الجدران وماتا على 

 الفور.

ماذا أجاوب وبعد لحظات تجمع الجٌران والناس  احكً،لم اعرف ماذا 

 د.سعٌوكان على راسهم بابا مصطفى وصدٌمه 

هما ومن ثم حان الوداع االسعاف بجسدٌهما ثم لام المغسل بتغسٌلجاءت 

ذن جدتً لائال: سامحن هللا ٌا جدتً ماذا فعلت لمد جررت فهمست فً أ
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استممت  أنننفسن الى الهالن ولم تكتفً بذلن بل وجررت اخً آه لو 

 العذاب.على دٌن االسالم ولكن ماذا ٌفٌد الندم فلتتحملً االن 

ولكن ذهبت عند جسد أخً وللت: للت لً ٌا اخً الى اللماء  ومن ثم

 استمعت لً. أننانه ال لماء لنا بعد الٌوم كنت لد نصحتن آه لو  االرجح

للت لً ستتمنى ان تكون مكانً وستندم ولكننً لن ولم اتمنى ان اكون 

من الحاضرٌن سٌتمنى سوء الخاتمة التً ولعت بها انت  أحدمكانن وال 

عمرن عبدا للشهوات واالن لٌس لدي أي  وأضعتوجدتً فلمد اذهبت 

لكنا االن صلٌنا علٌن ولكن الذي لم شًء لفعله لن لٌتن استمعت لً 

ٌصلى فً دنٌاه ال ٌصلى علٌه عندما ٌموت وٌذهب ألخرته ولكننً 

ماذا  ٌا وٌحن ول عذاب المبر علٌن فكٌف لجسدن ان ٌتحم أشفك

كٌف لن أن تتحمل المرور  الصالة؟ستمول للمالئكة عندما ٌسؤلون عن 

علم عند هللا هل ستسمط فً النار أم ماذا من على الصراط المستمٌم وال

 سال هللا ان ٌرزلنا حسن الخاتمة.سٌكون حالن؟ ال أعلم ولكننً أ

 

   
 

 )أٌة(

    االحد. *

* ٕٗ/ٗ/ٕٓٔٙ. 

د انتظرت دلائك ولفت على النافذة انتظر ان ٌخرج " فرٌستً " الى المسج

خاللن التً تسمو سؤجعل دٌنن وأ نفسً:ٌته للت فً حتى ظهر وعندما رأ

 ٌها الحمٌر....فانتظر أبها فً لاع جهنم 

الخارج ولكنه لم  طوٌالً فًنتظره، مكثت وخرجت أثم ارتدٌت بلوزتً 

االلتراب فاذا بشاب تبدو علٌه عالمات ٌظهر حتى هذه اللحظة فمررت 

 وأطبكهل اترن مصطفى  نفسً:الولار ٌخرج من المسجد فملت فً 
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خطتً على ذلن الشاب ولكننً لن الرر حتى ٌمترب واعلم من ذان الشاب 

وما ان الترب حتى وجدته مصطفى هو نفسه الشاب الذي اعجبنً والذي 

خطتً  ألحمكلوة  أكثرنً ٌخرج من محٌاه نور االٌمان وهذا الشًء جعل

 له:فالتربت منه وللت 

 أٌها الخائن  -

ال  مصطفى الشاب الذي فمال وبصره معلك فً االرض فانا اعرفه جٌدا

النظر للمحرمات ألنه ال ٌرٌد ان تكون عٌنه زانٌة بالنظر الى  بٌح

 المحرمة:االشٌاء 

 ترٌدٌن؟ أنت؟ وماذامن  -

ست اعوام وانت ال  أنا من كتمت حبً لن فً للبً لن،العاشمة انا  -

تشعر بً ارجون تعال لبٌتً ولو مرة واحدة فكل اهلً فً المانٌا 

 وانا لوحدي فً المنزل وان تؤبى فتزوجنً ألننً لن أترن وشؤنن.

ال تخشٌن من نظرن الً أ أسرعواعلمً ان نظر هللا الٌن  هللا، اتكِ  -

 هللا 

هم احبن للبً ٌهوان وٌنفطر من كثرة دع عنن هذا انا احبن هل تف -

 بذلن؟هل لدٌن احساس  الشوق.

 فهمت؟ابتعدي من طرٌمً وال تظهري امامً ثانٌة هل  -

حسنا ولكننً لن اترن هذا الحب ٌذهب هباء بسببن وبسبب عنادن  -

 اٌها الواعظ وستفعل هذا رغما عنن اٌها المعمد.

    

 )مإمن(

امامه  أعدهادخلت البٌت فوجدت ابً ٌنتظرنً ومائدة االفطار التً 

 علٌه:فالتربت منه ولال لً بعدما سلمت 

 بنً؟كٌف التحفٌظ والحفظ معن ٌا  -

والى حٌاة لرٌبة من فلمد تحولت حٌاتً الى جنة  الحمد هلل ٌا أبتِ  -

حٌاة المالئكة كل ذلن بفضل هللا ثم بفضلن وبفضل الشٌخ مصطفى 
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ا ابً الشٌخ مصطفى ٌحفظ المرآن بملبه لبل عمله وٌطبمه أتدري ٌ

 مثله. أصبحفً حٌاته انه لرآن ٌمشً على االرض كم أتمنى ان 

غسل تموى هللا فً جمٌع احوالن واالن أستصبح ٌا بنً ولكن علٌن ب -

ٌدان وتعال لنفطر معا وبعدها سآخذن معً الى مركز الشرطة 

 انه متعب.  ستحب هذا المجال كثٌرا على الرغم من

 ولكننً لن احبه لدرجة حبً لمجال االسعافات االولٌة. -

لن نؤتً للبٌت سنذهب للمطعم ونتناول غذائنا  ولكن بعدهاسنرى  -

 ومن ثم سنذهب الى أي مكان ترفٌهً ترٌده.

 سلمت ٌا ابً ولكن انا ارى ان هذا كثٌر. -

 ادامن هللا لً. مثلن،لٌس كثٌر على ولد بار  كال، -

بؤن افاتحن بموضوع بً كذلن ولكن ٌا ابً هل تسمح لً وانت ٌا أ -

 ٌزعجن.ولكنه من المحتمل ان 

 تكلم. عزٌزي،ٌا بنً لن ٌزعجنً أي شًء ٌخرج من فمن ٌا  -

أبً لماذا تتعب نفسن بؤعمال المنزل وبعدها تتعب نفسن أكثر  -

بعملن لماذا ال تتزوج من فتاة محترمة تعٌنن على هذه االعباء 

 الثمٌلة؟

 حتى وهً تحت التراب. أمنان اخون  أحبا بنً أنا ال كال ٌ -

 حسنا ولكن ٌا أبً ال ٌجوز ان تتعب نفسن هكذا ارجون ٌا أبِت. -

مإمن سنغلك الموضوع هنا وسنموم بفتحه فً ٌوم اخر ال تزعل ٌا  -

 بنً.

 تستعجل.ب ولكن فكر ملٌا ٌا ابً وال لن أزعل من أغلى أ -

 فطارنا.حسنا واالن دعنا نكمل إ -

 

   
 مصطفى()

ت للحدٌمة عند نبض صامتا واجما فنظرت الً دخلت المنزل ومن ثم توجه

 ولالت:نبض نظرة غرٌبة تحمل فً طٌاتها الكثٌر من المعانً 
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 أرى فً عٌنٌن شًء ما ٌحزنن. حبٌبً؟ماذا بن ٌا  -

 الٌوم حدث معً شًء غرٌب واحاول تحلٌله. -

 وماذا حدث معن؟ -

صالة الفجر ولفت فً طرٌمً " اٌة " الٌوم وانا راجع الى البٌت من  -

ابنة الملٌونٌر ولالت لً أنها تحبنً منذ ست سنوات ولكننً اكتشفت 

من خالل حدٌثها معً انها ال تعرف الكثٌر عن االسالم وعن 

 وأنٌن وتمومانان تذهبً الٌها أنت  رأٌنفما الحالل والحرام 

 الهداٌة.بتفهٌمها عن الدٌن االسالمً أكثر لعل هللا ٌكتب لها 

سؤصعد الى الطابك العلوي ألرى انٌن وبعدها سؤخبرن  حسنا واألن -

 متى سنذهب.

   
 )نبض(

بدأت بصعود الدرج فوجدت سعٌد فً طرٌمً فسؤلنً عن مصطفى 

بؤنه ذاهب الٌه وبعدها أكملت صعودي ونادٌت على أنٌن  وأخبرنً

فخرجت ولمت بسرد كل ما حدث لها وفً نهاٌة المطاف لررنا الذهاب 

 مباشرة.لها الٌوم بعد صالة العصر 

إلعداد المهوة السادة لمصطفى ومن ثم نزلت الى بٌتً واتجهت الى المطبخ 

 ا.وٌؤخذهوسعٌد وعندما انتهٌت اتصلت بمصطفى لٌؤتً 

مرت الدلائك سرٌعا وارتد خاللها سعٌد الى شمته ومن ثم جاءنً مصطفى 

سعٌد خائف من  عن سبب ضحكته فؤجابنً: ان صدٌمه فسؤلتهوتغره مبتسم 

 ٌتواجد فوق بٌتنا فً البٌت الذي عندنا بسكنه  أزعجناٌكون ان 

 له:فملت  

 اجابتن؟كانت وماذا  -

بالطبع اٌجابٌة ووضحت له مشاعرنا تجاههم والحمد هلل استطعت  -

 ستذهبان؟متى  أخبرٌنًالناعه بان ال ٌتاجر بٌت ولكن االن 

 هللا.بعد صالة العصر ان شاء  -
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 ان شاء هللا. -

 

                                         
 )مإمن(

انسجم أبً بعمله وانا اخذت اتفرس فً جمٌع ما ٌوجد فً مركز الشرطة 

 لً:وفجاءة جاء ابً ولال 

 من أعجبن أكثر؟ مإمن؟كٌف ٌا  -

 بصراحة أنا اعجبنً مجال الشرطة كثٌرا. -

 سٌعجبن.على ذلن فمراري كان االصح عندما اخبرتن انه  -

صحٌح ٌا ابت ولكن لراري فً الموضوع الذي تحدثت عنه  -

 ن هو االرجح.فسٌكو

 صمت ابً برهة ومن ثم اعتدل فً ولفته ولال بتردد:

 سؤفكر ملٌا واالن دعن من هذا سنذهب للمطعم االن هٌا بنا. -

 ابً ارجون اتركنً ولو للحظات للٌلة -

 حسنا ساترن مسافة تشغٌلً للسٌارة وبعدها ستكون عندي -

 حاضر -

ًّ فذهبت الٌه مسرعا وركبنا السٌارة  وبعد دلائك معدودة نادى ابً عل

 لال ابً:منطلمٌن الى المطعم وعندما وصلنا 

 حبٌبً؟ماذا ترٌد ان تتناول ٌا  -

 الذي ترٌد ان تتناوله سؤتناوله معن ٌا ابً الغالً. -

السمن مع  أحبطلب ابً انواع عدٌدة من السمن فهو ٌعرف جٌدا اننً 

 الغازٌة.لسلطات والمشروبات العدٌد من ا

 سنذهب االن الى البوظة. لً:انتهٌنا من الغذاء ومن ثم لال 

 ٌا ابً هذا كثٌر. -
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 لمد للت لن سابما لٌس كثٌر. -

وذهبنا للبوظة فطلب ابً بوظة لنا نحن االثنٌن وبعدما انتهٌنا من 

 االن الى السوبر ماركت ومن ثم للمنتزه. ابً: سنذهبالتهامها لال 

للسوبر ولمنا بشراء اشٌاء عدٌدة من شبس وعصٌر  عل ذهبناوبالف

 ومكسرات.

ومن ثم ذهبنا للمنتزه وبدانا نلعب سوٌا وكان فً المنتزه بركة سباحة 

 بحماسة:فمال ابً 

 هٌا بنا نتسابك فً السباحة. -

 ابً نحن ال نملن مالبس سوى التً نرتدٌها كل المالبس فً المنزل. -

 هٌا.ال تملك لمد لمت بجلب مالبس لً ولن  -

اجٌد السباحة بالشكل المطلوب  أكننزلت فً المٌاه ففً المرة االولى لم 

ففاز ابً وفً المرة الثانٌة علمت عٌناي علٌه وبدأت افعل مثلما ٌفعل 

 هذه بتلن. بمكر:ففزت علٌه وللت له 

 ولال:ضحن ابً 

بؤفعاله ال للبه وتكون صاحب عمله من ٌتحكم  رجال  أن تكون أرٌدن  -

 لوة وعزٌمة واصرار.

 ان نتسابك فً الجري؟ رأٌنسؤكون كذلن ولكن ما  -

 فلٌكن مثلما ترٌد. -

وانطلمنا من بركة السباحة للسباق وحددنا خط االنتهاء ولكننً عندما 

 :للتوصلت الخط 

 انا من فاز ٌا ابً. -

كال وصلنا نحن االثنان معا ولكننً سؤعتبرن انت الفائز ألننً احبن  -

 وكؤنهبً ألً إبً فنظر أفانطلمت مسرعا وارتمٌت فً حضن 

 ؟لٌومٌناجً روحً ولال: هل ُسعدت ا

 وهل من ٌخرج معن ال ٌُسعد أدامن هللا فوق رأسً ٌا للبً. -
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سست أحادة واملن الكون ورافمتنً السع بؤننًوانتهت الرحلة وانا اشعر 

 .فبعدها براحة ال توص

 

                                               
 أٌة()

شابا احبه  أجدولفت على النافذة اتفرس فً مالمح الشباب المارٌن لعلً 

تخلى عن حبً لذلن العنٌد حتى جاءت عٌناي على امرأتٌن علمت أو

ستطٌع معرفة االخرى ألنها ألم  " ولكننًاالولى من تكون انها " انٌن

منتمبه أخذت عٌناي ال ارادٌا بمرلبتهما فوجدتهما ٌمتربان من منزلً 

م ال فوجدت كل شًء أن كان البٌت على ما ٌرام إفؤسرعت الستطلع 

وحتى هذه اللحظة الغرفة تفوح منها رائحة المسن فجلست وعندما مرتب 

 :طارقمن ال سمعت الطرق على الباب للت وكؤننً ال اعلم

 من بالباب؟ -

 أنٌن.نبض و -

 بؤنها زوجة الرجل الذي عندما سمعت اسم نبض وعرفت ولتها تذكرت

احببته لسنوات فتغٌر لون وجهً ولمت بفتح الباب ورحبت بهما ببرود 

لى هنا وماذا إوبعدها خاطبت نفسً لائلة: ما الذي جاء بالمتخلفتٌن 

 ٌرٌدان؟

 لطعت شرودي انٌن وهً تمول:

 ٌا عزٌزتً؟كٌف حالن  -

 كٌف حالكم؟ وأنتمبخٌر  -

 الحمد هلل بخٌر. -

ٌذكرانً باهلل وترهٌبً بالموت والنار وترغٌبً بالجنة والنعٌم تا أومن ثم بد

الممٌم فٌها فشعرت وكان هذا الكالم كهرباء ٌسري فً جسدي واصبحت ال 

كتم بكائً ومع كمٌة الكالم التً تزداد ٌزاد بكائً على نفسً،  أستطٌع

 نً على ما فرطت فً جنب هللا ومن ثم للت بصعوبة:على دٌ
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، لمد األشٌاءهتم لتلن أحمٌمة انا لم اسمع بهذا الكالم من لبل ولم  -

ن ٌؤتٌِن ملن الموت وانا االن امام هللا وامامكم السم أاٌمظتمونً لبل 

سال هللا الكرٌم أعود لمثل هذه االشٌاء وسؤرتدي النماب وأباهلل ان ال 

ن هل لً منكم ٌثبت للبً على دٌنه ولكن األ ظٌم أنرب العرش الع

 طلب؟

 فمالت نبض بفرح:

 تفضلً. -

 عندما ٌحٌن ولت أي عبادة ان تذكرٌنً بها.رٌد منن أ -

 حاضر سؤفعل ذلن. -

لى " الحمام " ولمت إن لامتا بتنبٌهً ومن ثم توجهت أانصرفتا بعد 

 المران الكرٌم.لوم بحفظ أن أباالستحمام ونطمت الشهادتان وعزمت على 

    

 )نبض( 

 السبت.  *

* ٖٓ/ٕٔ/ٕٓٔ7 

صطفى فً غرفتنا نائم وانا منشغلة بتحضٌر طعام االفطار فرن كان م

هاتف مصطفى مرارا فاتجهت واٌمظته فرد على هاتفه وبعدما انتهى من 

 له:المكالمة نهض بسرعة وارتدى مالبسه فملت 

 حبٌبً؟ما هذه السرعة ٌا  -

 عشمً.امً ٌا نبض  -

 بها؟ماذا  -

 هً على المعبر االن سؤذهب إلحضارها. -

 رافمتكم السالمة. كثٌرا،الحمد هلل انها جاءت فانا مشتالة لها  -

                  
 )مإمن(
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 ممدمات:اتجهت نحو غرفة أبً وللت بدون 

لمد مضى كثٌر من الولت على الموضوع الذي كلمتن  ماذا ٌا أبً، -

 إجابة.إعطائً أي به والى االن لم تموم ب

 ٌا بنً فكرت فً ذلن ولكن ال ٌوجد أي فتاة ستمبل بالزواج منً. -

 فتاة تتمنان ولكننً انا من سؤختارها لن.  ابِت، ألفكال ٌا  -

 ستختارها؟ومن هً التً  -

وبالطبع هً لن ترفض رجل  المنمبة،اٌة جارتنا الحافظة لكتاب هللا  -

 مثلن صاحب اخالق رفٌعة توكل على هللا وجرب ٌا ابً 

وان شاء هللا لن ٌجلب سؤلول للشٌخ " مصطفى "  بنً،سؤجرب ٌا  -

 الخٌر.لنا سوى 

 حاال .احسنت صنعا ٌا ابً ولكن ٌجب ان تتصل علٌه  -

 كال ٌا بنً سنراه فً صالة الظهر. -

 ابت خٌر البر عاجله اتصل االن. -

 ضر ٌا بنً.حا -

على مصطفى وبعد دلائك محدودة انتهى  لاخرج ابً هاتفه ولام باالتصا

 أبً؟ماذا لال لن ٌا  بسرعة:ابً من مكالمته فملت 

هو االن مرتد الى البٌت ومعه امه التً جاءت للمكوث عند سنة  -

االن هو مشغول مع  نفسً:واحدة فخجلت ان اتحدث الٌه وللت فً 

 وبالتفصٌل.ة الظهر نمول له كل شًء امه وعندما نراه فً صال

 ابِت.حسنا ٌا  -

وخرجت مع ابً وجاء موعد صالة الظهر فتوضئت  الولت سرٌعاومر 

وبعدما انتهٌنا من  سٌحصل.الى المسجد وللبً ٌحترق شولا لمعرفة الذي 

الصالة ذهبنا للشٌخ مصطفى ومن ثم سلمنا علٌه وبدأ ابً بالحدٌث وبعدما 

ث رأٌت عالمات االستبشار فؤصبح وجهه وضاح انتهى ابً من الحدٌ

م سالم علٌها لال: استبشر خٌرا ٌا مصعب سؤبعث أوتغره باسم ومن ثم 

 غدا  

 .االزعاجبارن هللا فٌن وانا اسف جدا على  -
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 ال تمل هذا نحن اخوة. -

 .أخًجزان هللا كل خٌر ٌا  -

 ومن ثم ذهبنا وانا مرتاح البال وفً الطرٌك للت: 

 وتوكل.ألم الل لن ٌا ابً اعملها  -

 بً ولال وعالمات االرتٌاح بادٌة على محٌاه:أضحن 

 ربت لً شخص ٌُعتمد علٌه.  أمنرحمها هللا  -

 مً الٌوم.أزور ضرٌح أن أرٌد أبً أصحٌح ٌا  -

 كال، سنذهب غدا معا. -

 كما تشاء ٌا عزٌزي. -

     

 أٌة()

 األحد. *

*ٖٔ /ٕٔ/ٕٓٔ7 

ع نخٌل فً الجنة انتهٌت من صالة العصر ازر جلست على السرٌر بعدما

التً كنت  ةانتهٌت بدأت اتذكر االٌام الشٌطانٌ و بعدماوأروٌها بالتوحٌد 

ذق أكن أدعً فٌها السعادة ولكننً فً الحمٌمة لم أعٌشها والتً كنت أ

ما االن فبدأت اشعر أٌامً كلها جحٌم أللسعادة والراحة طعما بل كانت 

بل حاسب نفسً على كل حركة أالحمٌمٌة واصبحت بطعم السعادة والراحة 

تحدث به بل واللبه على جمٌع اشكاله ألتؤكد انه أن أوالوم بوزن الكالم لبل 

صوت  تمرٌبا سمعتال ٌوجد به شًء من سخط هللا وبعد نصف ساعة 

. ومن ثم فتحت طرق على باب منزلً فملت فً نفسً: استر ٌلً بتستر

لى شحنة اٌمانٌة إبحاجة  ألننًفحمدت هللا الباب بسرعة فوجدتها نبض 

 جدٌدة فرحبت بها وجلسنا.

 ساد الصمت ولكنه لم ٌدم طوٌال فمالت نبض بفرح طفولً:
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 جارنا؟هل تعرفٌن مصعب  -

 مإمن؟أبو  -

 نعم هل تعرفٌنه؟ -

 بالطبع اعرفه ولكن لماذا؟ -

 ن ٌتمدم لكً.أٌرٌد  -

 لمانٌا؟أوهل ٌعلم أننً كنت متزوجة فً  -

 بالتؤكٌد ٌعرف كل شًء. -

 ولكننً مطلمة. -

سٌئة المطلمة غالبا ما تكون امرأة عظٌمة  المطلمة امرأةوهل  -

ولولً لً ما اختارت ذلن لكً تعٌش بكرامتها واالن دعٌن من هذا 

 رأٌن؟هو 

 بهذه السرعة؟ -

 نعم. -

 ولكن كٌف دٌنه لبل رأًٌ. -

 حد منا.الناحٌة سٌكون سندن ولن تحتاجً أل ال تملمً فمن هذه -

 نا موافمة.أحسنا  -

تمأل البٌت  الزغارٌدن نطمت جملتً االخٌرة حتى سمعت صوت أوما 

 وانطلمت نحوي وهً تحتضننً وتبارن لً وبعدها لالت:

لٌعلم مصعب فجمٌعهم علم مصطفى أن أ سؤذهب حاال ٌجب -

 حر من الجمر.أٌنتظرون على 

 طرٌمها بعدما جعلت فإادي ٌرلص فرحاً. وبالفعل انطلمت فً
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 )مإمن(

بً فً غرفة االستمبال المفروشة بالسجاد العبمري وبعد أنا وأعب ألكنت 

بً أن رد علٌه أبً وكان المتصل الشٌخ مصطفى وما ألحظات رن هاتف 

 لال مصطفى: حتى

 ف مبارن ٌا عرٌس.أل -

 ن سمعت هذه الكلمات صرخت وللت:أوما 

 بً الغالً.أملٌون مبارن ٌا  ألفبابا عرٌس ٌا ناس  -

ختنك وبمٌنا أننً كدت أمسن بً واحتضننً بموة حتى أبً الهاتف وأوترن 

 :هنه نسً الهاتف ومصطفى فملت لأفترة من الزمن لدرجة 

 كمل حدٌثن معه.أبً مصطفى على الهاتف ٌنتظرن أ -

 ٌا وٌحً من كثر الفرحة نسٌته. -

عتذر لمصطفى وكان مصطفى شابا خلولا فتمبل أو لى الهاتفإبً أورجع 

بً مكالمته وبعدها خرجنا وركبنا فً أنهى أمر وفً نهاٌة المطاف األ

 السٌارة لزٌارة ضرٌح أمً.

بً أمً ولمنا بمراءة الفاتحة على روحها ومن ثم لام أوصلنا ضرٌح 

خً وجدتً لٌعطٌنً الفرصة ألحكً ألمً كل ما أوتوجه عند ضرٌح 

، بمٌت فترة من الزمن ولسانً ٌلهج بالدعاء واالستغفار لها وبعدها يعند

لى ضرٌح أمً وسمعته ٌمول إ وأبً توجهلى لبر اخً وجدتً إتوجهت 

 لها:

حبن فمد كنت سبب فً أحببتن وما زلت أنا أم مإمن أسامحٌنً ٌا  -

 هداٌتً واسال هللا ان ٌغفر لن وٌدخلن فسٌح جناته.

 لمة عٌناي كل واحد منا ومن ثم توجهنا للمنزل.وبعدها نهضنا والدموع مع
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 أٌة()

 الثالثاء. *

* ٕ/ٔ/ٕٓٔ8. 

ذهبنا للمحكمة ولمنا بعمل كل االجراءات المطلوبة وتّم العمد ومن ثم 

 ن ٌكون الغذاء فً بٌته.ألى منزل مصطفى فمد أصر إتوجهنا 

صوت  هة سمعتجلس الرجال مع الرجال والنساء مع النساء وبعد هنٌ

 مصطفى وهو ٌنادي على نبض.

 :تولالعن تؤخرها غابت نبض فترة لصٌرة ومن ثم رجعت وهً تعتذر 

 ذا كنت غٌر موافمة لولً.إٌة فً موضوع وأستشٌرن ٌا أن أرٌد أ -

 .حسنا -

 ن تكون لصٌرة.أابو مإمن ٌرٌد فترة الخطوبة  -

 تعنٌن؟ماذا  -

الحدٌث لٌس ن فترة الخطوبة ستكون فمط اسبوع ولكن هذا أعنً أ -

 مإكد فهو ٌنتظر لرارن.

فترة الخطوبة  أحبصمُت برهة من الزمن مترددة ألننً فً الحمٌمة ال 

 لالت: هنٌهةالمصٌرة ولكن ال بؤس. وبعد 

 موافمة ألٌس كذلن؟ لرارن؟لماذا صمتً؟ ما هو  -

 نعم. -

لغذاء ومن ثم توجه وانطلمت لتخبرهم بموافمتً وبعدها تناولنا وجبة ا

 .ىوهو ٌشعر بالرض ا الى بٌتهكل واحد من
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 )نبض(

 األحد. *

* 7 /ٔ/ٕٓٔ8. 

جلست انا ومصطفى نتبادل الضحكات ونسرد المصص اللطٌفة وبعد 

أخً الغالً فملت بنبرة حزٌنة سرى وعلى رأسهم فترة تذكرت األ

 وانكسار للب:

 وفاء االحرار؟مصطفى ماذا حدث للجندي المخطوف وصفمة  -

هنان تفاوض بٌن حركة  منذ فترة أن ولكنً سمعتال أدري،  -

ولكنه غٌر  س وبٌن االحتالل اإلسرائٌلًالمماومة اإلسالمٌة حما

 معتمباشر هذا أخر ما س

 آه، اشتمت ألخً كثٌرا. -

 فؤمسن مصطفى بٌدي ولال وهو ٌربت علٌها:

 هللا. لرٌبا  بإذنال تخافً سٌخرج من سجنه  -

 تمنى ذلن ولكن.أكم  -

ٌلٌك بنا التشاإم؟ هل ٌلٌك بنا عدم التفاإل  حبٌبتً؟ هلولكن ماذا ٌا  -

كونً متفائلة ٌا عزٌزتً ارجون فعندما تكونً مهمومة وحزٌنة 

، عملً ٌتشتت، ارجون كفى فحزنن هو حزنً ٌتمزقفإادي 

 وفرحن هو فرحً.

حبن بممدار أننً ألسم بالذي خلمن فسوان فعدلن أنت كذلن ولكننً أ -

نظر الٌن أنً عندما نعشك النظر لعٌنٌن ألأنا أه عملن ال ٌستوعب

ن استمد من الشمس النور هل تعلم ٌا أرٌد أشعر وكؤننً لمرا وأ

كل االخالق حب وكل ما اشتهً أرى فً عٌنٌن كل ما أمصطفى انا 

نا تعلمت بن كثٌرا أرى الحب الساكن فً االعماق أها والتً تتمتع ب

رجون ال تبتعد عنً فبعدن ٌفطر ألذلن  االبتعاد عنن ستطٌعأوال 

 ال عندما أران.إحٌا أللبً وٌمٌتنً فال 

 :بمكرفمال 
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 على ذلن؟ وما اإلثبات -

 تعتمد أنً أكذب؟ للماذا؟ ه -

 رٌد الدلٌل.أال ولكننً  -

 وماذا ترٌد ألثبت لن ذلن. -

 لى وجنته الٌمنى.إشار أأرٌد "بوسة" و -

 ولٌكن. -

لبلة أخرى على جبهته وللت فممت واعطٌته ما ٌرٌد ومن ثم طبعت 

 "وهذه زٌادة البٌاع ". فمهمه ضاحكا ولال:

 .أثبت النظرٌةأستطٌع أن ن األ -

 نظرٌة ماذا؟ نظرٌة؟ -

ح فالمٌم انا والنون انت والحاء الحب  =النظرٌة التً تمول م+ ن -

 الذي ٌتغلغل فً شغاف للوبنا.

لطع حدٌثنا صوت الطرق على الباب فذهب مصطفى لٌفتح الباب فوجده 

 وهو ٌضحن وٌمول لمصطفى:سعٌد دخل سعٌد 

 نت وزوجتن.أننً لطعت حدٌثن أالظاهر  -

مري هلل واجلس أانت دائما تؤتً فً الولت الخاطئ ولكننً سؤسلم  -

 معن.

 فمال سعٌد بمكر:

 ذهب فلن ذلن.أن أذا كنت ترٌد إ -

 ال، ال تذهب. -

 صٌل وهللا.أا شاء هللا علٌن م -

 ومن ثم جلسا واخذا ٌتبادالن الحدٌث حول مواضٌع مختلفة.
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 )أٌة(

 الثالثاء. *

* ٔٓ/ٗ/ٕٓٔ8. 

ولكن الثالث شهور كنت  ٌام سرٌعا ومر على زواجنا تالث شهوراأل مرت

 فرحتًبٌه تزداد ؤسعد البشر وكنت كلما ارى عاللة مإمن بأفٌهم من 

، ابنً وكؤنهمإمن  واعتبرتلى تحسٌن العاللة إحث كال منهم أكثٌرا و

جعله ٌتٌما أباه منه وال أننً اخذت ؤجعله ٌشعر بأله كل ما ٌحتاج وال  أوفر

ٌام حٌنما تمضً بهى األأ. وما ابنً هخرى فلمد اعتبرنً أمه واعتبرتأمرة 

 وتكون مفعمة بالحب والحنان والعطف والرحمة.

 

             

 )مصطفى(

 * حُو٤ْٔ.

* 8/ٔٔ/ٕٓٔ8. 

سنفعل فالٌوم سٌتم مإمن حفظ  نا وسعٌد فً المسجد نخطط ماذاأجلست 

 :كتاب هللا كامال وبعد لحظات لال

 هدٌة؟ما رأٌن أن نشتري له  -

 ن نموم بعمل حفلة صغٌرة له فً المسجد؟أٌن أرائع ولكن ما ر -

 لى السوق.إتمام هٌا بنا نذهب  -

والمشروبات ولمنا بشراء عدد من "الجاتوهات " والشمع ذهبنا للسوق 

لى هدٌتٌن مغلفتٌن االولى منً وتحوي بداخلها لران كرٌم إضافة إ الغازٌة

ومسبحة والثانٌة من سعٌد وتحوي التات وٌحٌطه مجموعة من الشوك

 بداخلها ساعة ٌد.
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جمٌع انتهٌنا من شراء جمٌع االشٌاء التً تلزمنا وعدنا للمسجد لترتٌب 

االغراض فبعد صالة المغرب سٌرتل مإمن آخر صفحة له من سورة 

 الكهف.

ولكننا نسٌنا شًء مهم لمد  البالوناتنا بتعلٌك أبدأنا بترتٌب االغراض وبد

خرجت هاتفً واتصلت علٌه ولمت باالتفاق معه ومن ؤفوالده  إخبارنسٌنا 

 ثم لال سعٌد:

علم بهذا االمر وهو ن نجعله ٌأكٌف ستسٌر االمور، نحن ال نرٌد  -

 المفاجؤة. ستفسد على وشن المدوم،

ًّ جٌداً إاستمع ولكن كال لن تفسد،   - انت اهبط للطابك السفلً وخذ  ل

نت من سٌُسمع له وال أ أننكل الطلبة معن وعندما ٌؤتً لل له 

ت أن تؤتًتجعله ٌصعد للطابك العلوي وبعدما تنتهً من التسمٌع له 

وعندما تصعدون الدرج سؤجلس على الالب وكل الطلبة وهو معكم 

 توب وافتح لكم انشودة " طوبى ٌا أهل المرآن ".

 فكرة رائعة ٌا عزٌزي. -

ذهب للطابك السفلً وال تجعل أي أن كمثل روعتن ٌا حبٌبً واأل -

 حد ٌصعد.أ

 ولكننً ارجون اعمل كل شًء بذمة وضمٌر.تمام  -

 ، هٌا اذهب.حلومش ولت المزح ٌا  -

 رعاٌة هللا.، فً درٌكما ت-

   

 )مإمن(

نا فرح أانتهٌت من حفظ اخر صفحة من سورة الكهف وارتدٌت مالبسً و

ن الكون كله لن ٌتسع لفرحتً فالٌوم هو مناي وبعد للٌل أجدا لدرجة 

سؤكون من مواكب الحفاظ، آه كم تمنٌت هذه اللحظة وكم كنت انتظرها 

فؤمنٌتن التً كنت تتمنٌها لً مً أ، لٌتن على لٌد الحٌاة ٌا ربفارغ الصب

 منذ طفولتً ستحمك بعد للٌل.
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جد أي أة " فلم أٌمً " أً وأبغرفة  إلًمن ارتداء مالبسً وذهبت انتهٌت 

ًّ الحزن والكآبة ألننً كنت  ول أن ٌكونا أود أواحد منهما فسٌطر عل

حد الرجال ألى المسجد وفً الطرٌك رأٌت إالمهنئٌن لً وخرجت متجها 

ْن ِمن النساء وضعت طفال ٌبٌع مالب س لألطفال الصغار فؤخذت اتذكر م 

ٌام للٌلة أال زوجة الشٌخ مصطفى والتً ستضع طفلها بعد إجد أفلم 

فمررت شراء مالبس لطفل مصطفى وبعدما انتهٌت من شراءها توجهت 

فوجدت كل اصدلائً حاضرٌن ما عدا انا المتؤخر للمسجد مسرعا 

عٌد ألرتل ما تبمى وبعدما انتهٌت هنؤنً فاعتذرت والتربت من الشٌخ س

لى بٌت الشٌخ إن ارتد أردت أالشٌخ سعٌد وجمٌع اصدلائً وبعدها 

ن أمصطفى ألعطٌه المالبس التً لمت بشرائها فامسكونً والنعونً 

نه من الممكن أفً نفسً والدي ٌنتظرنً فً الطابك العلوي فملمت وللت 

 بً ٌرٌد محاسبتً فً ٌومً السعٌدأو عنًبً شٌئا ما ألماما " آٌة " لالت 

 .هذا

ن الشٌخ سعٌد وجمٌع الطلبة خلفً أفوجدت نهضت ألصعد للطابك العلوي 

نشودة " طوبى ٌا أهل المرآن " وما أنا اصعد سمعت أو الفضول،فانتابنً 

لى أبوي " بابا إضافة إن وصلنا حتى رأٌت الطابك كله ممتلئ بؤصدلائً أ

العبارات التً كانت تزٌن الجدران وكان  " ورأٌت وبابا مصطفىمصعب 

هنٌئا لن أٌها الحافظ المتمٌز " و "طوبى لوالدٌن الكرمٌن بتاج  بٌنهم "من 

 .الولار "

الذٌن  ألن األشخاصدهشت ولكننً فً نفس الولت للبً ممتلئ فرحا 

وبعد لحظات غاب ٌحبوننً جاءوا من أجل تهنئتً ٌا لها من مفاجؤة تُسعد 

هدانً أرة من الزمن وبعدما ارتد الترب منً واحتضننً وأبً فترة لصٌ

 شٌكل ولال لً: ٖٓٓتاب واعطانً 

 هنٌئا لن ٌا بنً لٌتنً نشؤت مثلن ٌا عزٌزي. -

 ٌنتظرن.فتاج الولار  كأدامن هللا ٌا حبٌبً ال تمل -

وأعطانً كال منهما كرتونة  والشٌخ سعٌدومن ثم جاء " بابا مصطفى " 

 صدلائً وبعد دلائك لال سعٌد:أالتهانً من  وبدأت بتلمً مغلفة.
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 " شو ٌا جماعة ما بدكم تتحلوا؟ -

 مصطفى:رد علٌه الشٌخ 

 الترب ٌا مإمن ولطع الجاتوه. -

 انتظر لحظة من فضلن. -

هلل سجود الشكر على هذه النعمة العظٌمة  وخررت ساجدافانطلمت مسرعا 

أخرجت من ثم لطعت الجاتوه وأكلت وأكل الجمٌع وومن ثم توجهت و

 مالبس الطفل الذي لم ٌؤتً وللت لمصطفى: 

 لً فً الطرٌك.إهذه هدٌة البٌبً  -

 تسلم ٌا حبٌبً. -

 لى منزله.إانتهت الحفلة ولمنا بتنظٌف المسجد وانطلك بعدها كل شخص 

 

   
 ٌة (أ) 

 دخل مإمن وأباه البٌت فولفت فً طرٌمهما وأنا غاضبة وللت لمإمن:

ى غرفتن وال تخرج منها هل إلٌن كنت إلى هذه الساعة؟ أدخل أ -

 فهمت؟

عل ذلن. وأكمل أفن أصمت مصطفى ولم ٌجب أما أباه فمد اتفمت معه على 

مإمن طرٌمه وهو حزٌن وما ان فتح باب الغرفة حتى صرخ من هول 

 الصدمة فؤتجهت إلٌه أنا وأباه واحتضنته وللت له:

لم أجد طرٌمة أخرى لفعل تلن سامحنً الننً أغضبتن ولكننً  -

 .المفاجؤة

حضرتً لً كتب أو مفاجؤةنت االخرى لً أحبٌبتً ٌا أمً لمد فعلت  -

ابن المٌم رحمه هللا التً أحبها كثٌرا ولم تكتف بذلن فمد احضرتً 

 لً الباكستانً الذي كنت أطلبه منن وبؤلحاح.
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 لن ٌا عزٌزي. مفاجؤة أردت أن أجعلهاسامحنً ٌا بنً ولكننً  -

ى الحب إلضافة إوالسعادة  بالمفاجآتوانتهى الٌوم بعدما كان مفعم 

 والحنان.

 

   
 ) مصطفى (

 األحد. *

*ٔٔ/ٔٔ/ٕٓٔ8. 

جلست أنا وأصدلائً ولٌد وسعٌد ودمحم بعد صالة العشاء نلعب " لعبة 

وكان ولٌد لٌس ملتزما بالحد الصراحة " وكان دوري أن أسؤل ولٌد 

أذنً أن أسؤله سإال محرج فؤومؤت له موافما المطلوب فهمس سعٌد فً 

 وللت:

 ولٌد سؤسؤلن سإال ولكننً أرٌد الصراحة. -

 تفضل. -

 .كم مرة أحببت حبا محرما   -

إحمر وجه ولٌد وفً هذه اللحظة سمعنا صوت مكثف لطائرات االحتالل 

فؤخرجت السماعة وفتحت على إذاعة االلصى فوجدتهم ٌمولون أن حدث 

خانٌونس وفً ذلن اللحظة أحسست أننً سؤفمد إنسان أمنٌا ولع شرق 

حداث من نصٌب ولٌد عظٌم وأولفنا لعبة الصراحة وصمتنا وكانت هذه األ

الذي لمت بؤحراجه ولم ٌعرف بماذا ٌجٌب وبعد لحظات علمنا خبر 

استشهاد أمٌر كتٌبتنا " نور الدٌن بركة " والذي حفظت المرآن الكرٌم على 

وفً الحمٌمة تؤثرت كثٌرا لموته ولكن فً  ستشهادهٌده وعلمنا تفاصٌل ا

سٌنال حتما سلعة هللا فهنٌا له بالشهادة وظللت أدعو بؤن ٌكون نفس اللحظة 

 كتابه بٌمٌنه وبؤن ٌٌسر هللا حسابه وٌجعله فً عداد المتمٌن .
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 ) مصطفى (

 االثنٌن. *

* ٕٔ/ٔٔ/ٕٓٔ8. 

تلد نبض والحمد هلل تمت والدتها  فً صباح الٌوم التالً ذهبنا للمشفى حتى

لى أرض فلسطٌن بطال ولررنا إعلى خٌر وسالمة فمد جاء الى الحٌاة و

 تسمٌته " نور الدٌن " على إسم الشهٌد نور الدٌن فال تفرح أٌها المحتل

اسمه نور الدٌن خرأصحٌح أن نور الدٌن استشهد ولكن جاء لكم بطال  

 الدٌن بؤذن هللا.وسٌسٌر على درب وطرٌك الشهٌد نور 

            
 ) نبض (

 االربعاء. *

*ٔٗ/ٔٔ/ٕٓٔ8. 

 ؤة التًغراض للمفاججهز بالً األبعدما نام أطفالً جمٌعهم انطلمت أل

 أعددتها لمصطفى.

غراض وبعد فترة لصٌرة جلست انتظره بعدما انتهٌت من تحضٌر األ

من  سمعت صوت طرق على الباب ففتحت فؤذا به مصطفى ومعه صندوق

 دٌا:االكرتون مزخرف ٌعلوه للب أحمر ٌزٌنه حرفه وحرفً فملت ال ار

 " كل هذا إلً ". -

 فؤبتسم ابتسامة مشرلة ولال:

 نعم. -

 .مفاجؤة إلنوأنا كمان عاملة  -
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كال منا وهو ٌنظر فً عٌنً االخر لى الغرفة وجلس إوأخذت بٌده وأدخلته 

وأٌمظ أطفالنا مصطفى وكؤننا نودع بعضنا البعض وبعد فترة نهض 

 ومن ثم لال:وأعطى لكل واحد منهم هدٌة 

 .غدا سنذهب للبحر وسٌذهب معنا سعٌد وزوجته ومصعب وزوجته -

 وماذا عن أمن؟ -

 أمً رفضت أن تؤتً ولالت أنها ستذهب لزٌارة ضرٌح أبً. -

 أدامن هللا لنا ٌا عزٌزي. -

وبعد لحظات للٌلة أخرج مصطفى من جٌبه ورلة وكتب علٌها شٌئا ثم 

 طواها بعناٌة فائمة فملت له:

 هل تسمح لً برإٌة ما بداخلها؟ -

 كال، ال تمومٌن بفتحها حتى ألول لن. -

 حاضر . -

 ومضت تلن اللٌلة وللبً ٌحترق شولا لمعرفة ما الذي ُكتب فٌها.

                                                   
 )مصطفى (

 الخمٌس. *

*ٔ٘/ٔٔ/ٕٓٔ8. 

وكان البحر شبه خالً فذهب جمٌع  الساعة العاشرة صباحا  وصلنا البحر 

لى المنتزه الذي ٌجاور البحر وأخذ كل رجل منا زوجته إطفال سرٌعا األ

 على شاطئ البحر.معا  لٌتمشوا 

وبدأنا نتمشى ونحن نتمشى رأٌنا كومة من " الزلف " أخذت نبض عشمً 

 .خرألفمررنا أن ٌذهب كل واحد منا وٌكتب " بالزلف " ل

لى الكومة وأخذت الكثٌر من " الزلف " ولمت برسم للب ٌزٌنه إذهبت 

ته " كان لنا نصٌب أن نلتمى فً الدنٌا ... ححرفً وحرفها وكتبت ت

 خرة "وسٌكون لنا بؤذن هللا نصٌب فً األ
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 زوجن ومحبن مصطفى " أبا سالم".

 .بحبن ٌا نبض عشمً                                          

 .  8ٕٔٓ/ٔٔ/٘ٔتحرٌر                                           

وبعدما انتهٌت ذهبت ألرى ماذا كتبت لً وهً ذهبت لترى ماذا كتبت لها 

لم تكتب الكلمات التً كتبتها فوجدتها لد لامت بفعل مثلما فعلت أنا لكنها 

لماتها فؤبتسمت من ك بل كتبت " أحبن ٌا للبً ولكننً أرجون ال ترتحل "

وشعرت بمدى الحب الدفٌن الذي تكنه لً ومن ثم جاءت نبض وهً 

 تضحن وتمول :

 لمد أعجبتنً الكلمات التً كتبتها وكٌفٌة رسمن. -

 ولكن فً نهاٌة المطاف كلمات من أجمل. -

 بالطبع كلماتن أجمل، كل شًء منن جمٌل ٌا حبٌبً. -

 شكرا للطفن. -

ت بجمع جمٌع الرجال بما وبعد دلائك للٌلة أرتفع صوت أذان الظهر فمم

 فٌهم مإمن وسالم وذهبنا للمسجد.

غراض التً سنموم وبعدما انتهٌنا من الصالة عدنا للبحر وجهزنا جمٌع األ

 باستخدامها فً الشوي وبدأنا بشوي الدجاج والسمن.

لى بٌوتنا إمر الولت سرٌعا وشارفت الشمس على الغروب فمررنا أن نرتد 

 لبل أن ٌحل الظالم.

من تجهٌز جهز نفسً للصالة وبعدما انتهٌت ا البٌت وذهبت سرٌعا ألوصلن

 نفسً للت لنبض:

ن للمسجد ومن ثم سؤعتكف ما بٌن المغرب والعشاء وبعد سؤذهب األ -

 صالة العشاء سؤذهب لمنزل صدٌمً دمحم مع أصدلائً ولٌد وسعٌد .

 فً رعاٌة هللا ولكن ال تنسى أن تدعو لً فً صالتن. -

 إال هللا.حاضر، ال إله  -

 دمحم رسول هللا. -
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 )سعٌد (

 الجمعة. *

* ٔٙ/ٔٔ/ٕٓٔ8. 

 الفجر بنصف ساعة تمرٌبا وبعثت لمصطفى اتجهت إلى هاتفً لبل أذان

مسج " السالم علٌكم ... كٌف حالن ٌا حبً... هل ستؤتً الٌوم معً على 

 مسٌرات العودة ؟".

ن شاء هللا " فبعثت له إً معن فً الغالب ؤتلحظات جاءنً رده " سوبعد 

زل لن ". فرد علً بالمسج ثانٌة " كن على أتم إستعداد خمس دلائك وسؤن

كمل إرتداء مالبسً ..فً ن ألأهال وسهال ولكننً سؤذهب األ تً "األ

 .رعاٌة هللا "

تهٌنا من لى مصطفى ومن ثم توجهنا إلى مسٌرات العودة بعدما انإنزلت 

 صالة العصر.

 وفً طرٌمنا لال لً مصطفى :

أعٌش أٌامً ؟ أنا حً ولكن للبً معلك بالسماء عٌدهل تعلم ٌا س -

وأملً بالشهادة فهً موتة واحدة فمط وأخشى أن التكون خاتمتها 

 شهادة.

ن فؤنا ال أستطٌع ما هذا الحدٌث ٌا أخً؟ التمول هكذا فؤنا محتاج إلٌ -

بن من هالحكً وخلٌنً أحكٌلن هالنكتة " بدون تإامً سٌ أن أعٌش

مرة سؤلوا واحد محشش اٌش الفرق بٌن مصباح عالء الدٌن ومكٌاج 

 المرأة فمال كالهما عند فركهما ٌظهر لن عفرٌت.

 فمال مصطفى وهو ٌضحن:

 عفرٌت فً عٌنن. -

 مش عاجبان؟ -
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 ال عجبانً. -

 آه صحٌح ما هذه المالبس الجمٌلة ؟ -

 حلوة؟ -

 نعم كم هً رائعة. -

 لى البٌت.إهً لن بعدما نرجع  -

ولنلحك بمجموعة ما تحدثنا به  ن ٌكفٌناكال ستبمى لن ٌا حبٌبً واأل -

 الشبان الثائر.

ننً ال أالجنة مع ستشهد وأدخل أن ألكننً كم أتمنى هٌا بنا و -

ن فلعلً أدخلها برحمة هللا سبحانه وتعالى ال بفضائل استحمها األ

 عملً.

 باتجاه السلن .دعن من هذا ودعنا نتمدم  -

من السلن الجائر أكثر وكان أحد الشبان لد تمدم وبدا بمص السلن تمدمنا 

حد استطاع التمدم لجلبه فتمدم أحد جنود االحتالل وال أوبعد لحظات لنصه 

 خر وهو حامل الجرٌح.مصطفى لجلبه فمُنص هو األ

لى مشفى " الشفا " وفً إاتت سٌارة االسعاف سرٌعا ولامت بؤخذهم 

مشفى جلست فً الخارج بانكسار للب فلمد كنت لبل لحظات للٌلة أتحدث ال

راه وبعد دلائك معدودة جاء الطبٌب أن أستطٌع حتى أن ال وأمرح معه واأل

غرفته وولفت لى إوأخبرنً أن مصطفى ٌرٌد رإٌتً فانطلمت مسرعا 

ن ٌودعنً فلم أتمالن أعنده  فؤخذ ٌتكلم بصعوبة فشعرت حٌنها وكؤنه ٌرٌد 

نفسً فالتربت منه واحتضنته ولمت بطبع لبالتً على وجنتٌه ومن ثم لال 

ن ٌرى أمه زوجته وابنائه فتناولت هاتفً بسرعة ولمت أه ٌرٌد أنلً 

 باالتصال على زوجته وأخبرتها بكل ما حدث.
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 )نبض (

وعندما طفالً وانطلمنا مسرعٌن أالبسً ولبست جاءت عمتً وارتدٌت م

وصلنا كان عنده سعٌد وبعدما رأى معشولً أمه وأطفاله وبعد حرب من 

 الحزن خرجت عمتً وأطفالنا وسعٌد وبمٌت بمفردي فمال مصطفى بمشمة 

 أحبن ٌا نبض عشمً. -

 وأنا كذلن. -

نبض هل تذكرٌن ماذا للِت لً عندما كنت ارتدي مالبسً لمد للِت  -

" لبست جدٌدا وعشت حمٌدا ومت شهٌدا " فها لد تحمك أول  لً

رجوِن سامحٌنً إن كنت لد لصرت ؤن فخٌرة ستتحمك األاثنتٌن واأل

 فً حمِن.

استحلفن باهلل ال تمل هذا، وأرجون ال ترتحل فؤجب طلبً ألٌس  -

 !المحب لمن ٌحب مجٌب

 .صحٌح -

 ؟ولماذا ترٌد أن ترحل هل انت تكره حبً -

ن جفوت ودادِن بل ربً إلى الفردوس لد نادانً واألكال، أنا ما  -

 ر الورلة؟أماسمعٌنً جٌدا تتذكرٌن 

 نعم أذكرها جٌدا. -

افتحٌها عندما تخرج روحً من جسدي ونفذي وصٌتً االخٌرة  -

رجوِن اصنعً من أطفالنا جٌل محرر مإمن أالموجودة فٌها و

متوضؤ الٌعرف طرٌما للذل وال الهزٌمة والتنسٌنً من صالح 

 دعاءِن.

رجون ال تمل هكذا أمصطفى عمرن هو عمري وموتن هو موتً  -

 خر لماء لنا سٌكون لنا لماءات أخرى.أفبتؤكٌد لن ٌكون هذا 

ذن هللا فً إن اللماء سٌكون بكال لن ٌكون لنا أى لماء أخر بعد األ -

 الجنة.

ثم تال لوله تعالى " تلن الدار االخرة نجعلها للذٌن الٌرٌدون علوا فً 

 (.8ٖوالعالبة للمتمٌن " المصص )االرض وال فسادا 
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ومن ثم خرجت روحه لبارٌها لٌحلك فً السماء مع أخوانه الشهداء وٌزف 

ن ٌزف أالتً عشمها والتً وصى فً الورلة  األنشودةجسده الطاهر على 

 لمري الشهٌد".علٌها انشودة " 

 

   

 

 

 

 

 

 تمت بحمد هللا.


