
1 
 

 

 

 القلوب سجن

 

 

 غلمي صبرينة
 

 

  



2 
 

  .....الللىب سجً

 والىلع، والىله، والحب، العؼم، مً أوحها عص في جىىن  كلىب

 والدظسع، التهىز، مً خالت جيخابها كلىب ..والغيرة وإلاػدُاق،

 وألامل، باألخالم، جدُا كلىب ...املؼاعس وزاء وإلاهجساف

 .اللفص ذان ٌ لدزى  جدظازع بل جفضل؛ كلىب ولها ...والؼغف

  ً ًَ   ؟ بسهصي  أم فض ي أم ذهبي وان أ

ً   أال للعاػم أوى ِج س   لفظذ إذا . الحب مظمى جدذ كلبه ٌَ

 إذا لىً هازبت؛ وفسث الللىب، ول مىً هفسث سجً، ولمت

 الللىب ول طترهى سجً؛ ليلمت والؼغف الحب هىهت أضفذ

  . السجً لهرا

  . معا املخىافسة الثىائُت عصف هى الللىب سجً

  حعاطت ≠ فسخت

  دمعت ≠ ابدظامت

 أزق  و طهس ≠ ػغف و خب
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  حفاء و إبخعاد ≠ خىين و اػدُاق 

 صمذ ≠ صسار ......  بسود ≠ غيرة

اء , مظامدت ≠ عخاب , ججدًد ≠ زوجين   زضىر ≠ وجددي هبًر

 مىحاث بين جازة الللىب، أحهدث خسوف ولها  .واطدظالم

اء، هبراث بين وجازة العؼم،  الاطدظالم بين ةوجاز  الىبًر

، الحُب  ....والسضىر
ٌ
 الللىُب  و ...وهىهت ولىٌن، وهمٌع، لغت

 بل جتراحع؛ ال و تهدأ، ال وهبضاٌث  وولماث،ٌ وأخاطٌِع، مؼاعٌس،

 (الللىب سجً ) الىخُد هدفها إلى حظير

  ًٌ  .....لرة جضاهيها ال لرة له سج
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 ظدة  23 الّمدش مد  تبلدٖ حامّيد  والبد  الٙتدح  ِبدذ حعدن  ندذم 

 مد  بؽدشهاا لدح   يّتبد  ظدمشا  ٘تدا  ندذم  ,اثداس ِلد  فد  متخففد 

 وياهادا فد  تحمد  بؽدشهاا أي الثمدش ظدماس ظماسها أل  الةادس  ألالحا 

عدليتن  ةبداسصتن  ةاظدّتن  بّيةدن  تدتحو الثمدش حدوة   اندٚ ة ِة

يٝد  ؼدٙاٗ ة متحظدي  الاظدحد بؽدّشها تتمند  ة تةّدذ  ت٣داد ٜس

 تمتداص  .شدخء  بّدن ةهضيلد  الىدح٥  ظدى متح  ةهد  الدذا٠  الىحيد 

 ل٢جادا بعوظد  الٍدشةٗ مدْ تتدقٜل  مشند  وبداُ رة هادبد  انادا ندذم 

 لىبّهدا ل٢جاا الٍ  خٙيٙ  ة .الجميْ م  ةمحبحب  للٕام  حعاظ 

 . ٠ثن ا بةٙعها الاختو  تحب ةالخال  الشةمنسخء

**** 

 )أب...أ٘دشاد خمعد  مد  ةتت٣دح  ....الخدا٥ ميعدحس  ِابلد  مد  ندذم 

 أخ ة....مند ٥  سبد  ( ظدّاد )أ  ة.....ح٣حميد  دابش  ف  يؽتٕ  ( حعن 

 وحيدد  ظددة  25 الّمدش مدد  بددالٖ مهةددذط ( نددضي  ) ألا٠بد  ندذم 

 ةاظدّتن  بّيةدن  متعد  هضيد  ةال ببدذم  لديغ الدجد  ةمتحظدي

عدليتن   ةالذتد  يؽدب  حدا  الدزي الححيدذ ٘هدح بيمدا  بؽدش  رة ة ِة

 أخحتد  محدب ٘هدح الٝوبد  ؤلاخدح  مد  يّتبد  حداد أندٚ رة ,بؽدشهاا ف 
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 هدادا مةد  أـدٕش أنادا مدْ الثانيد  أمد  ةتّتبد  بةدذم  محلدْ ة حدذا

 لدذهاا ة ندذم  تليد  ة .التفدٗش مجيدذ ال الٕمدب ِةدذ ل٢ةد  ةحةدح  

 تدذسط ةهد  ( ظدة  20) ظدةحا  3 ب تفدٕشها التدء لدححن  أممدا

 السدالٞ ظدبحا  بجعد  ةتتمتدْ الٝامد  متحظدى  ٘هدء ِامد  ثانحيد 

 بدن  ةبؽدش  متحظدي ةأندٚ ظدحداةيتن  ِيةدن  رة مةحدح  ١قند 

 ةتتمتدْ لؽد٣حال مثيد  بجدء بلدح   ؼدّش لدح   ةتملد٤ ةظدمشا  بيمدا 

 ل٢جادا الٕمدب ةظدشعّ  مؽدا١لها مٍّد  ظدبب هدح ة لعداناا بىدح٥ 

 بالطدخ٤ مليئد  ٘يد  الخيدا  تجّد  مد  ة اإلاند ٥  فد  ألاةلد  اإلاؽا٠عد 

  . بصين العيذ  لحاح  ظ٣ا  م  ةه  . ةالث الث  
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 : االول الفصل

 لتمداسط ظدّاد تعدتيَٝ اإلاتحالدّ  اإلافدشي  البيدح  احدذ  فد 

يٙتادا ي  أ  ٣٠د  ٌة  تٙدحص  التدء اإلاّش٠د  ةهد  اةالدهدا إ٘اٜد  ةهد  ؼدٜش

د  ظدّاد تدذخ , بجدذاس  ألا  ٘حادا  لتعدم  العدتابش لتٙدت  ندذم  ٔ٘ش

                      . الٕ٘ش  إل  بالذخح٥  الؽمغ ألؼّ 

 مدا ....بٝد  مّدا١  تتّبيةديؾ مدا بةتدء مدا ٜدحم  ندذم  مدا ندذم  : دظدّا 

 تّبد  أنا سب  ما محةةةةةةةةةةةةةه....بٝ  حتٙحت٤ املخالش  نذم 

 مدا....هم٢د   مد  ةاستدا   أحدحص٠  امتد  مدح  ١د  ده ٘يد  أندا اللد  مد 

ب  مٝف٘ح  ما تٙحق  ما نذم    ...الٜش

  . أهح ٜحم  أنا ماما ما حالش : نذم 

  . الٙىاس أحمش ةأنا اخحات٤ ـخ  حبيبتء ما ويب : ظّاد

  . ال٣  ظ  ما تما  ماشخء : نذم 

 ٔادس  ث  أتعل  الخما  دخل  ؼذمذ بت٣اظ  نذم  اظتيٍٝ 

تاا  ٔ٘ش
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َ ٛ  ا  ٜب  ل٢  نضي  لتٜح ت  باب نضي  ٘ت  الباب تىش   . ٔ٘ش

  . نحنح ما السن  ـبا  : نضي 

 ةتّدا٥ ةؼد٤ أعد  ـداح  ٤ان ١حعغ حبيبء ما الٙ  ـبا  : نذم 

  حاهض الٙىاس

  . باؼا ما تقمش ان  تما  : نضي 

 لدححن  امٝداً ةهد  التاليد  لخشبادا اتجهد  ة ألخحادا ندذم  ابتعدم 

 تفدخ  مدا ِٝبدا٥ ندذم  بتٕلدب لدححن  .تدذا  تدذم  ٠مدا مٝدا٥ ة٠مدا.

 .....حبتن  صياده لححن  بغ بالمبي مامتاا مْ بتّم  نذم  ما صي 

 بيةدا  حدذ مٙديؾ ده ندح  بىلد  ,بةتدء مدا تفدخ  مدا  لدححن مدا : ندذم 

  .ٜذٟ

 مدا , أندا  ِدامضه اندا ِجدء حلد  سخمد  مدا بٝد   مدحةةةةةةةةةةه : لدححن 

 . دي إلفٞ بنت٤ خذي تّل  ماما

 لح التلٙح   بةتء ما : مش   لححن  هاتٚ مةب  ـح  بذأ ا  بّذ نذم 

ْ ١ا  أد  بجء ١ا     . بٝ  ٜحم  مة٤ البيم  الشام  ٘س
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 . ب  ما أنا خلق   مؾ محةةةةةةةه : ححن ل

 أندذهل٤ ِدامضاي  ال ة لدححن  مدا  بٝد  تٝدحم  مدا تبتد٤ إلادا بد  : ندذم 

  .  بابا

 هللا  ِديؾ ٠لد  ختدء مدا إمد  بٝحلد٤ ...الٕتتدا ِلد  سبد  مدا : لدححن 

 ظدبيجء تٙهمدء ِؽدا  سحليد٤ أبدحط ...ِجدء بّيدذه خلي٣د  أة يعدرٟ 

 . بٝ  أنامممممممممم 

 ٠دذا ِؽدا  الٙجدش ـدليتيؾ مدا أ٠يدذ الةدح  بيد  شبمخد : ندذم 

 . ٠عون 

 . بٝ  ِجء حل  سبةا بتّشف  الل  ما الٙجش ـو  لي٤   خليةا : لححن 

  . حشه إنتء لححن  ما ماشخء :  الٕ٘ش  لساسج تتحح  ةه  نذم 

 ـالح   ف  الٙىحس  واةل  إل  متجها ةه  نذم 

  . ماما ما ماما 

     ٤مال حبيبتء ما أمحه : ظّاد

  . تفخ  ِامض  مؾ لححن  : نذم 
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 مدا صدخي  أندا مامدا مدا السند  ـدبا  : للخمدا  متجهد  ةهد  لدححن 

  . الفب  م  صخي  أنا ٢٘ش  ِل  ٠زاب  دي بنت٤ ة اه , حبيبتء

  . مشدةدال٤ أةصِ  ما ماشخء ٠زاب  أنا : نذم 

  . نذم  ما إم  بٝحل٤  ماشخ  ظت  ما مشدةدال  : لححن 

     خن  : نذم 

  . ِيال٤ سب  : لححن 

  . ابذا بتتاذةػ ما ةنٝن  ناٜش وح٥  ِل  إم  إنت  : ظّاد

 ما ال  بنت٤ ه  ما ماما ما إم  رنبء أنا : الخما  باب تٙت  ةه  لححن 

ؾ ٛ  بتّ٘ش  ةال حدذا عجيبد  وشيٝد  ِلحادا الةدح  مد  أدمدن  البجدء تٙح

  .السن  معا  حت  ةال السن  ـبا  ال , السجح   ٔٙن 

 مد  ؼدحف  ابٝد  تداي  حصدخي٣  مدؾ أندا ويدب...٠دذا بٝد  :  ندذم

 . أم٤ حيل  ما مصخي٤

    لي  ٠ذا ٜٙؽت  بةتء ما مال٤ , الةيل  دي ما : لححن 

  . حمشت٤ بتة٣  ة٠ما  ظو  ما : نذم 
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 أندا . نحندح مدا أظدٙ  أندا : ةتّانٝهدا ندذم  ناحيد  تتجد  ةهد  لدححن 

 صدخيجء أة بدذال٤ مدا ٘يدا اِملد  أمدٟش تحد  ة٠لد  بد  مدا بحبد٤

  . أة١  تعجب٤ ال  بالىشيٝ 

  . أة١  : تبتع  ةه  نذم 

  . ليا مخلي٢  ة لبّن مخلي٢  سبةا : ظّاد

 . ؤلا٘ىاس ظٙش  ِل  مّٝذها ف  تجلغ ةه  نذم 

 ِليد٤ ساحد  بابدا مدا...حداهض الٙىداس حبيبدء مدا مدو بابدا مدا بابدا : ندذم 

  إم    ةال نحم 

 فد  الٙجدش مفدل  ندض٥  البيد  فد  مدؾ بابدا ندذم  ما تةذهيؾ ما : ظّاد

  . مشحّؾ ة الجامْ

تء لخذ : نذم    . ولْ الجااس دا ماما ما دلٜح

  . الع٢  ف  ةتلٝي  ٜشأ  ؼحي  مٝشأ ّٜذ أ٠يذ تخٙيؾ ما : ظّاد

 أندض٥  : مّدا لإل٘ىداس الّابلد  منتٍدش مّٝدذه فد  حدالغ ةهدح ندضي 

  . ماما ما أؼ٘ح 
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 ....مة  مذخ  حعن  ة ٙت م الؽٝ  باب ظمّحا رل٤ أثةا 

  . أهح ح  أهح : ظّاد أ٠مل 

 . بابا ما السن  ـبا  : نذم 

  .  بابا ٜلب ما الٙ  ـبا  : حعن 

    بٝ  إم  انا بابا ٜلب ه  إلاا ظو  ما : لححن 

 .ب٣اؼ  ما السن  ـبا ....هللا ٥ اإلال٤ اـىب  ة اـىبحةا : حعن 

  . العحده البى  بن  مةا بٝ  مّلؾ , بابا ما الةحس  ـبا  : لححن 

 ظدتء مدا مداال , ِداٗس أندا خلدق   مدؾ اندا مدا هههههههههد  : حعدن 

 .الٙىاس ِل 

  . حعن  ١ابر  ما مة٤ مٝبحل  ماشخء : لححن 

 ده ال٢دو  بتجيبدء لدححن  مدا ِٝلد٤ مخدشب ١دابر  هههههههد  : حعدن 

  مةن   

     إلان  إلام  ولّ   اخحيا ما ِا٘س  أنا : ظّاد
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  . حمي  ما تةذ  ب٢شه . ال٣  ظ  ما اشخءم : لححن 

 ةتداس  مدق١لح   ةتداس  مث ثدشة  تداس  العدٙش  ِلد  الّابلدد  احتمّد 

 .... تنتهء ال التء لححن  مؽا٠عا  حشا  مطخ٣ح  

دذاٜ  ةال٢دش  بالىيبد  تتفدٚ الٙتدح  ِبدذ حعدن  ِابلد   بدن  ـة

  . ٔشب  ؼشق  وشاص م  ِابل  أناا الٝح٥  يعتىيْ ألابةا  ة ألاه 

 أسة  الص  أندا ظدو  بابدا...مامدا : ندذم  ٜالد  الٙىداس انتادا  ّدذب

 .املخالش  ِل  أتقخش 

 تنعديؾ مدا ة ماشدخء تتدقخشعؾ مدا ة نٙعد٤ مد  بالد٤ خلد  : ظدّاد

 . نذم  ما حاح  ت٢ل 

  . ثاني  أةامش أي ماما ما حالش : نذم 

 . هللا إال إل  ال....مّا١  سبةا حبيبتء ما ال : ظّاد

  . هللا سظح٥  دمحم : نذم 
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 ١د  ةةالدذها ندضي  بادا  لخدٞ بّدذها ة ١ليتادا إلد  متجهد  ندذم  خشحد 

 ظدّاد ةبٝيد  ؤلانجلند ي  لدذسط ٘تححهد  لدححن  أمدا ِملد  إلد  مدجا 

 . اإلان ٥  ةتةٍيٚ الٕذا  تجهن  مْ

****** 

ل    ـح  أتاها حت  ال٣لي  باب مشةسها مْ ة الجامّ  إل  نذم  ـة

   .مةادهاا

     هان  ما ٘ن  أن  : شسق

يٝ  تّتب  أحمذ ظيذ ليل  ه  اإلاةادي ـح  ١ا   ٘هدء ندذم  ِمدش ٘س

 انتٝد  الجديؾ فد  ِملد  فد  ليلد  ةالدذ تشقد  بّدذ ظدة  17 إلادذ  حاسهادا

 أخد  ندذم  ةتّتبد   ألهلهددا الححيدذ  البند  ليلد  , أخدش حدد  إلد 

دذمٝ   دسظد  لةدذم  ةلخبادا الذساظد  مشاحد  حميدْ مّدا دسظدتا .ـة

دا ال ل٣د  ألاثداس تخفدق  بيمدا  الىدح٥  متحظدى  هد  ,أبدذا مٙرٜ 

 بلددح   الىددح٥  متحظددي ةؼددّش ظددحداةيتن  ِيةددن  رة ة البؽدش 

  . ةن٢هت  البةذٛ

 . لحليتء ما ةالياظمن  الٙ  ـبا  : نذم 
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 . حيلتا  ما السن  ـبا  : ليل 

  . بغ ٠ذه لي  : نذم 

  . هان  ما حةاب٤ معتني  ظاِ  بٝال  : ليل 

تجدء لدححن  البد  ِداٗس أنتدء مدا بيبدء مدا أظدٙ  أندا : ندذم   ِلؽدا  ٜ٘ش

 . تفخ 

  .أبذا هت٢ب  مؾ دي الب  ه  نٙع٤ ِلي٤   حشا  بةتء ما : ليل 

  . بشدة أختء ه  ما بٝ  مّلؾ : نذم 

 . حةية  ما ماشخء : ليل 

 البيد  بدشه أوشدهدا حمدشت٤ تحبدء ةال باؼدا مدا بٝد  ظدامحيجء : ندذم 

     حمشت٤

 ِؽشه تىشد ة تىشدٟ دي أخت٤ ,ختء ما  من تىشدي ههههه  : ليل 

  صي٤ ة  صع  

  . حٞ مّا١  تفذق  هههه  : نذم 
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  .  املخالشه ِل  بٝ  مو ويب : ليل 

     ٘ن  ِل  اظتجء : نذم 

     إم  ف  بةتء ما إم  : ليل 

     إم  ةال سانيا ناظي  انتء : نذم 

 لهدا جدضنذ ة املخالدش  ِلد  يعدبٝها لخاحد  ة يعدياها مدؾ : ليلد 

  . مّانا م٣ا 

  . ماشخء ٠ذه ١ا  ارا : نذم 

  . بٝ  ماال : ليل 

ل  سانيا  متيم (  الخعةاةا  من ا )  الّفاب  ف  الثالث الّمح ٘ٔش

 . اِدذادي م  ليل  ة نذم  مْ ـذاٜتاا بذأ  ة نذم  حاس  ةه  ألاب

 ٠عدتةاة  ةؼدّش صسٜداةي  ِيةدن  رة بيمدا  بؽدش  رة وحيلد  سانيدا

    . وحي 
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ةذما  ١دا  املخالدش  ٘يد  ظدتت  الدزي للمذسج ةنذم  ليل  تححه  ِة

 ِاسيا  ١اظيا  أنا  الٝح٥  يعتىيْ الىالبا  م  مجمِح  هةاٟ

ح    . حذا ةملٙ  ِال  ضخ٣اها  ـة

ومد  ليلد  ٜالد   إمد  دي البةدا  هد  : ةحههدا ِلد  بادمد  الاؼدمز اص ِة

  . مشبحه  أه  لهمؾ ما بتختؽيؾ ما

 اند  ماشدخء املخفدةا  ٜدزٗ بدوػ إمد  بٝحليد٤ تءلدحلي : نذم  ٜال 

  . إم  ٜذ سبةا ِةذ ِٝاباا ِا٘س 

د  ة إمد  محفدةا  : بعدِش  ليلد  ٜالد   ؼدامٙ  مدؾ اند    إمد  ٘ص

  !إصاي  ِامل  مةاٌشه 

 ةال بالبىدا٥ ال ظدن ها  نجيدب ةال بدحا  دِدح   ملةداػ بدشدة : ندذم 

  . خاوشي  ِؽا  ة سبةا خاوش ِؽا  بال٣حعغ

  . أهح ظ٢  تما  : ابباٜتم ليل 

ةذما د  مد  ةندذم  ليلد  اٜر بتا ِة  مد  مٝشبد  ِلد  تٝدٚ التدء املجمِح

          سانيا : ٘جق  ليل  ـاح  .اإلاذسج باب
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  . بيت٤ مخشب خمتيجء بةتء ما إم  : نذم  ٜال 

وما  ليل   سانيدا ؼدحف  ختدء مدا بصدخء : ةاحههدا ِل  بادم  التعجب ِة

 من    مْ ٜاِذه

  . الفذم  ِوم  ةحهها ِل  لتّلحا نذم  التٙ 

     إم  ال ة خشظتء نذم  ما مال٤ : ليل  ٜال 

      مّه  ّٜذها إم  ة مةن  دة٥  البةا  تّٗش سانيا ه  : نذم 

 . يؽٗح إلاا اظتجء , ختء ما ِا٘س  أنا : ليل 

 : رساِهدا مد  أمعد٢تاا ندذم  أ  إال نححهدا تتححد  أ  ليلد  ةهمد 

  .بغ إظتجء

  . ؼامٙها مؾ ان  إم  تجءأظ : ليل 

 إ  تخلدق إلادا ة املخالدش  ندذخ  خليةدا ليلد  مدا بدغ أـدب ي  : ندذم 

  . مجاا نٙه  ة مّها نت٣ل  هللا ؼا 

  . إم  ةص٘  إم  نٙه  : ليل 
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 . الز٠ش   نّٙ  إ  ر٠ش : ٜا٥ سبةا , ٠ذه مؾ بشاح  ليل  ما : نذم 

  . باهلل ةيّ  : ليل  

  . املخالش  ل ِ نتقخش   بٝ  ال ما : نذم 

  . يؽٗح أما ماشخء : ليل 

****** 

 اإلاعدتح   ِلد  تدذ٥ التدء الطدسم  اإلاّماسيد  الؽدش١ا  إحدذ  فد 

د  فد  مجلدغ ١دا  الّاليد  ةالجدحد  الّمد   باإلاهةذظدن  الساـد  ٔ٘ش

   العو  ةالٝ  ِلي  دخل  حن 

 . نضي  أظتار ما السن  ـبا 

  . ِمل  ف  نضي  إلا٢تب اإلاحاح  م٢تباا إل  متجه  ةه  رل٤ نااد ٜال 

 . نااد أظتار  ما الةحس  ـبا  : الّزب  ابتعامت  مْ نضي  سدد

       تما  إم  الؽٕ  أخباس : نااد ٜال  

    انتء ة هللا الخمذ تما  أمحه : نضي 
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َعد  أندا ال : ناداد َعد  , اإلاؽدشةُ نفدٚ فد  تٝشيبدا يّجدء ؼدحي  ل   ؼدحي  ل 

  . أ٠م  ما ِل  ٠ذه

   .محححد أنا معاِذ  أي احتجت  لح ة مّا١  ةاسب تما  : نضي 

 . مّاما تّباٟ أنا , لخمشت٤ أة   ؼ٢شا : نااد

  . ةاحبء ده  الحاح  ة تّب ال : نضي 

 أ  إلد  اإلا٣دا  ِلد  الفدم  ظديىش , ِملهدا ةبؽدش  ناداد لد  ابتعم 

  .نضي  هاتٚ سن  ٜىّ 

شه ةهللا نحس  تلٙحنا ده باؼا ما أهو : نضي    . باؼا ما  الٙشح م  بٔض

     ِمل  التلٙح   ده ١  ٠ذه بٝ  ههههه  : أمن 

  . باؼا ما باشج ما هللا ة : نضي 

  . مفذ٤ٜ ماشخء ماشخء ههههه  : أمن 

  . باؼا ما أخحيا إن  ده. صخبء ما ـحت٤ ةحؽجء ماه : نضي 
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 مد  م٣لمد٤ لعد  أندا ده  ةحؽد٤ اللد  إمد  ـدحت  ب٣داػ مدا : أمند 

  . ماك الاخحا  م  أ٠ث  ٢٘ش  ِل  ة, امت  أةحؽ٤ لخٝ  محمن 

 دي مداك إمد  ة, خحيدا مدا مدح  ـدحت٤ ِد  معدتٕةاػ ههههد  : ندضي 

  . باؼا ما الذنيا ٜذ بؽمهةذط أنا دا ٠ما 

  . إصاي  بؽمهةذط أةسي٤ مح  ِةذي أخذٟ إلاا ةهللا : أمن 

 أمدا  مد  حبيبد٤ أندا ده باؼدا مدا الدذة٥  أمد  إال ال ال ال ههههد  : ندضي 

  . الجن  

  . اٌبى٤ ما بذ٥ اتّذ٥ أمحه : أمن 

  . تما  : نضي 

 البيد  فد  اإلإشب بّذ بلي  ِلي٤ أ٘ح  هللا ؼا  إ  أنا ِمحما : أمن 

 .  

 . مّالي٤ انتٍاس ف  أنا تما  : نضي 

 . ناٜف٤ أنا هح ماك ٔتتا تبى  ما : أمن 

  . ختء ما ٠ميل  ختء ما : نضي 
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  . ٘ن  مجء تشة    لحسي٤ ةهللا لي  ٘ي  نضي  ما ماشخء : أمن 

  . ههههههه  : نضي 

  . ماك ظو  : أمن 

  . صخبء ما ظو  : نضي 

****** 

 ل٢د  مجادا ظداِ  نفدٚ صلد  مدا ة املخالدش  م  ةنفٚ ظاِ  مش 

هدا ة١لتاهمدا السداؿ ِاإلاهدا فد  مجامدا ةاحدذ  ١د  ةندذم  ليلد   مخا٘ة

د  ْمد حالعد  سانيدا ةسأ  اإلادذسج أخدش إلد  نٍدش  ١لمدا تدضداد  مجمِح

  ولب  ِلحا  نٝح٥  أ  أـو مصر ال ولب 

 منتٍدشا ...اإلادذسج خداسج إلد  ةندذم  ليلد  تححهد ...املخالدش  انتاد 

 ة سانيدا إال...الىلبد  مٍّد  خدشج.... مّهدا للخدذمث ...سانيدا خدشةج

 ليلد  ٜالد  حتد  لخٍدا  الفدم  ظاد...مّها تجلغ التء املجمِح 

     ٘ن  ساح  دي الب  ه  بٝ  بّذم  ة:

  . اإلاذسج ف  لع  أ٠يذ : نذم 



22 
 

ذ ليل   ةبدبّن, يّجدء  إم  يّملحا ٜاِذم  : باالحتٝا  ةحهها بذأ ٜة

  . املخالش  لبّن بيؽشححا ةال بيزا٠شةا :التا٢  م 

     إم  ف  يؽٗح اإلاذسج نشحْ سام٤ إم  ِا٘س  مؾ : نذم 

  . بيةا ماال ماشخء : ليل 

  ساةه ما هح٥  م  ـذمحا ة اإلاذسج إل  ١لتاما تححه 
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  : الثاني الفصل

 ةهد  ٠تٙهدا ِلد  مذمد  ممددْ الؽددباب ةأحددذ حالعدد  سانيددا ١اند 

 ة وبيعد  ٘يد  هد  الدزي الحلدْ ة١دق  حدذا ِدادي تبتعد  ة تتحدذ 

  الؽباا  ِ  بّيذ

  . سانيا : ٜابل  ليل  ناد 

  . يّ  : ٜابل  لها سانيا التٙت 

  . ظمحتء لح لخٍ  : ليل 

ال  تثاٜ  ف  سانيا ٜام    . ساحّ  ة دٜيٝ  أنا حماِ  ما لخٍ  : ٜة

ال  البنتن  م  سانيا تٝذم       إصي٢  أمن ات  ما الةحس  ـبا  : ٜة

  . هللا الخمذ تما  الٙ  ـبا  : ٜال  نذم  ل٢  ليل  تجب ل 

     حاح  ِامض  ليل  ما إم  : سانيا ٜال 

ذ نقخز الص  إم  : ليل  ٟ   نت٣ل  ِؽا  حةاب٤ م  مِح      مّا

     إم  ٘ي  لحليتء ما ٠ذ  لي  : سانيا
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  . نت٣ل  ة لححذنا حت  ف  نّٝذ تّال  هةا مؾ : ليل 

  . تما  ماشخء : ممن ِل  سانيا

****** 

ٟ   مجشحشايد  إمد  فد  بةتدء مدا إم   مالد٤ ليلد  مدا إمد  حامحظد  ١دني  مّدا

   

 ش الخد فد  اإلاححدحد  اإلاٝاِدذ أحدذ ِلد  تجلدغ ةهد  رلد٤ سانيدا ٜالد  

 ٠دت  تحداة٥  ةهد  ليلد   .مةٝىدْ ١داد الدزي  نٙعدها لتقخدز الجدامع 

 ةال أخدوٛ مّةدذهاػ نداط مدْ ٜاِدذه  حمدشت٤ إ  فد  : ٔمدباا

 بفدٙت     ٠تٙد٤ ِلد  امدذه محدي ـدايْ لدحاد تعدمخ  اصاي , حدذةد

  ٜحل    ه  من 

     دمأه  ف  إل  بيّملحا ة حبتن  سةؼن  ِؽا     بٝ  لي  : سانيا

  . بجاحتا  ِؽا  ٘الخ  ما ال : ٣اسباظتة ليل 

  . ّ٘و صةدتحاا انت  ٢٘ش  ِل  : سانيا
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ذ ليل   إتٝلبتدء إم  حفل٤ سانيا ما مال٤, ٠ذ  بٝ  : ٔمباا تٙاٜ  ٜة

     ةامت     ةاصاي    لي  ٠ذا

 ببذلد  ال٣ليد  حامد  إيد  محععداي  اند  يّجدء اصاي إتٝلبد  : سانيدا

ق   . ٜس

 مؾ : الاظتاتاس لذسح  اإلاحلُح تبعييل سانيا م  بٕيَ ليل  ٜال 

  تفذق    ...بّيذ

دذ سانيدا  تّدذمتء ة إتجةيتدء إنتدء أ٠يدذ ال ال : ٔمدباا ؼدشاس  صاد  ٜة

ل . أةي  حذةدٟ ٤ من سخء ٢٘ش  ِة   . محر م  ما لزٜة

  . ِة٤ ٔفب محر م  : ليل 

  . الحلْ لتاذأ  نذم  تذخل  سانيا تشد أ  ٜب 

     لحححدي احر ا  ٘يؾ ما ا    ةاضر ةاضر بشا٘ح بشا٘ح: نذم 

د  نٙدغ ةفد  ّ٘لهدا بدشد متٙجقتدا  ةهمدا إلحادا الٙتاتدا  نٍدش   الٜح

  . بال٣ام  ةححدها يعحا
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 أصدخاب إحةدا ظدمحتحا لدح : الفدم  مد  ٘رد   بّدن ندذم  ٘ٝالد 

 أحةدا ده. اإلااشدخء ِل  صخاب ةال  اةا  تي٤ أصخاب مؾ يّجء ِمش

 نٙسددخ  حّمدد  ِمحمددا...أخددحا  أحةددا ده أظاظددا أصددخاب مددؾ

د  ا٘ت٢دش  لدح ِؽدا ...ده ٘دا  الل  الخحاس ١  معمّتؾ  أةي  حِض

 بّدن ِلد  متخدانٝحا أة بّن ِل  بيذاّ٘حا  ١انحا الل  اخحات  ِل 

 لليل  أٜح٥  أحب أنا ِمحما. بّن ممشبحا ناٜق  ١ا  دٜيٝ  م  ة

  . ٔلىان  إنتء

     ٔلىاااان  !  أنا : بتعجب ليل  ٜال 

 تّشفد    إنتدء ة أ٠مد  خليجدء ٠ومد  وّيؾتٝدا مدا : ندذم  ٜالد 

 حدذ مةصدر محدب اللد  ِؽدا  ٔلىاند  اند    ليلد  مدا أمدحه. ٘دن  ٔلىد 

يٞ ة بالفشيخ مؾ ل٢  بالّٝ  بالهذاة  مةصر   . الِض

د  أندا , بٝد  لشانيدا نيجد   ة حدذا ـدٕاس ةاحةدا مد  ـداحبتةا اند٤ ِ٘ش

 ليلد  ة أندا ل٢د  حجداب البعد  مدؾ إند    .ةليلد  أندا ٢ِعدةا اند٤

 أندا حبيبتدء مدا ٢٘دش  ِلد  ة. ال إحةدا ل٢د  ملٙد  لبعد٤ متذجبدا 

 بدغ أندا . ٘يد٤   يّيدب اللد  ١دا  ةال ِداػ ال . ٘يد٤   بّيدب مدؾ

 . ال همدا بغ مّا١  ٘حاا مختلٙن  أؼيا  ف  اي  ِا٘س  اي  بحضخل٤
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 محبد٤ حدذ حتوقد  مدؾ ال٣ليد  ١د  ـداحبتء لدح انتدء سانيدا مدا ل٢د 

 ـاحب  مؾ أخ  ليةا بالنعب  ن٤ل  ليل  ة أنا ٜذي ِلي٣  ةيخاٗ

دض  ليلد  ة  بتحبد٤ هد  ٢٘دشه ِلد  ة بدغ ِلي٣د  خامٙد  ِؽدا  إتن٘ 

 إمت  دي التلٙان  الؽل  ِل  إتلمي    إنتء حبيبتء ما سنحػ .مجء أ٠ث 

تحا     ٘ش      مةن  ِة

 ةال  تلٙدانن  مدؾ همدا ة. حذا اإلاحلُح م٢ب م  انت  ٢٘ش  ِل  : سانيا

  . بغ متّٝذم  مؾ ة بتن ح متحشسي  ناط هما حاح 

 مدؾ تٝدٗش مّانا ةالّٝذه مّٝذم  إحةا حٞ ِةذٟ ٠ذا بٝ  : ليل 

  . ٠ذه

يد  مدا مدح  م  أنا بغ . ٠ذه مٝحلتيؾ أنا : سانيا  أندا ة الدذنيا ِلد  ِة

 ٢  ِٝليدا  ة حدذاد نداط ِلد  أتّدٗش حابد  أندا .بدغ اندت  أِد٘ش

  . حذمذ 

  . دي ؤلاظىحان   امت  م  ظو  ما : ليل 

     بٝ  سام٤ إم  الجااسد م  : انياس 

     تاي  تتخانٝحا تشحّحا   إم  : نذم 
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ضي  الل  ليل  أتخانٞ ِامضه مؾ أنا : سانيا   . بتن٘ 

  . ةحهحاما ِل  ٌاهش  الٕمب ِوما  ة سانيا إل  ليل  نٍش 

     دي الؽل  إال ملٝتيؾ بغ حٞ مّاٟ انتء حبيبتء ما : نذم 

  . صخاب  أنٝ  أِٗش ة ـٕن   مؾ أنا ٢٘ش  ِل  : سانيا

د  مدش  اللخٍد  تلد٤ ةفد   : ٜابلد  إحدذاهما تحدذث  ة ٘تيدا  مجمِح

  . مّانا تج  سامحن  احةا سانيا

ٙد  أ  بّدذ سانيدا ٜالد   اظدتةحي  م٢ّد  حامد  أمدحه : مّٝدذها مد  ٜة

ال  نذم  ة ليل  ال  ةنٍش ,   . بةا  ما ظو  : ٜة

 يعديباا   احةدا : ليلد  ٜال , ؽل ال لتل٤ متحح  سانيا تش٠تا  أ  بّذ

 مّه    تشة 

     يّجء إم  يّم    : باليقط تؽّش ةه  نذم 

  . وبّا نمةّها : بحض  ليل 

 البيد  ندشة  خليةدا. ٠ذه م  أ٠ر  مّانا تّةذ احع  بوػ ال : نذم 

  . دي الّيا٥ ِ  نبّذها نٝذس ِؽا  إم  يّم    ن٢ٙش ة ألاة٥ 
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  . محالش  ف  لع  بغ , حٞ ِةذٟ انتء : ليل 

 مدؾ  حمدشناها لدح حتد  اتمدشب اليدح  , بٝد  إمد   محالدش  : ندذم 

  . سانيا مْ ت٢ٙن نا ١  ة حاح  مجاا هةٙه 

  . بيةا ماال حٞ ِةذٟ : ليل 

  . الجامّ  خاسج إل  الٙتاتن  تححه 

     دي  اإلافيب  ف  إم  يّم  تٝحليل  تليٙح   مة٤ معتني  : ليل 

  . لّٝلها تشحْ هللا ؼا  إ  ماشخء : نذم 

  . ٠ما  مّانا ة مّاها سبةا أمن  : ليل 

  . باهلل ةيّ  : نذم 

  . ظو  : ليل 

لي٢  : نذم    . العو  ِة

****** 
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الد  مند له  ؼدٝ  بداب ندذم  ٘تحد   مدا حيد  أندا مامدا مدا مامدا : ٜة

  . حبيبتء

  . نذم  ما اإلاىبخ ف  أنا : ظّاد

     ماما ما إم  بتّمل  : باب  ِل  ةةاٜٙ  مىبخ إل  تتج  ةه  نذم 

  . الّؽا  بحمش : ظّاد

تء م  ِؽا  : باظتٕشاب نذم    . دلٜح

 ندضي  لٝيد  ةالٕدذا البيد  ؼدٕ  خلفد  أـدل  أندا أمدحه : ظدّاد

  . الّؽا  ِل  أمن  حعاب أحعبء بٝحل  بيتف 

  . ٠ذه ِؽا  أأأ : نذم 

  . حبيبتء ما ١حعع  إنتء : للعاِ  إنتبا  أ  بّذ ظّاد

  . ماما  ما بتعقل  لي  تما  أه : نذم 

  . بذسي  البي  سحّتء ِؽا  : ظّاد

  . ؼحي  مفذِ  أـل  ال : نذم 
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 إِملد  تفدخ  إلادا ة ؼدحي  سامخد  أدخلد  . حبيبتدء مدا ظدومت٤ : ظدّاد

  .بعبحظ  ةال ٠ي٢  حت 

تاا إل  متجه  ه  ة نذم    . ال٣  ظ  ما ماشخء تما  : ٔ٘ش

****** 

ةذ البي  إل  اإلاعا   ف نضي  ِاد  حل  ِة  بحالذه إلتٝ  الّماس  إل  ـة

  . بابا ما السن  معا  : نضي  ٜا٥ .

  . حبيبء ما الٙ  معا  : حعن  ٘قحاب 

يدا  مدش   هدح ة ندضي   مدا ١دحعغ إند  بابدا : ةالدذه ةحد  ِلد  ٌداهش ؤلِا

     حبيبء

 .حبيبء ما أ٠ث  مؾ بغ إسهاٛ ؼحي  نضي  ما تخٙؾ ما : حعن 

 مّةدذناػ احةدا نٙعد٤ سيد  حبيبدء مدا إدمد٤ أبدحط بابدا مدا : ندضي 

 .ٔنٟ 

دا٥. ِليد  خدابٚ ابةد  مدش   ةهدح حعن  ابتع   فد  تّبد  أ  لةٙعد  ٜة

  .هبا  مزهب ل  أبةاب  تشبي 
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     ٘ن  سةح  بابا ما بابا : نضي 

  . بي  ِل  ال ما حبيبء ما مّاٟ أنا : حعن 

  . ِؽا  ل ِ حاي أمن  بابا ما ٢٘ش  ِل  ماشخء : نضي 

 بي  ـاحب هح حبيبء ما بي  أهو ة. ةهللا ةحؽج  أمن  : حعن 

  . بابا ما أ٠يذ : نضي 

****** 

 حالعد  ظدّاد ٘ححدذةا البيد  دخلدحا , ةةلدذه الحالدذ مد  ٠دو ـدّذ

 حماِ  ما الٙ  معا  : حعن  ٘ٝا٥ ,التلٙاص يؽاهذة   لححن  ة ه 

.   

  . حج ما السن ا  معا  : ظّاد

  . ال٣  ظ  ما إم  أخباٟس . ماما ما ألانحاس معا  : نضي  ٜا٥

  . حبيبء ما تعل  تما  : ظّاد ٜال 

يتء الخبامب ظ  ما إم  : نضي    . ألا١  ف  اتـح
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 ةمد  مةد٤ أٔلد  ِةدذي أندا حبيبدء مدا أ٠يدذ : ٜالد  ة ظدّاد ابتعدم 

  . أمن 

     ٘ن  نذم  أةما٥ . ال٣  ظ  ما ماشخء : ٜا٥ ة نضي  ابتع 

 ٜدحم  ة ؼدحيتن  ندام  ٜتلهدا بدذسي  حامّتادا مد  حدا  : بد  بت ظدّاد

 ةه  بةصخحاا لححن  ة أنا ظاِتن  بٝلةا ة. بعبحظ  أة ٠ي٤ إِمل 

  . سالي  مؾ

   أندا ال٣د  ظد  مدا هامد٤ ال ة : بم٢دش مبتعد  هدح ة ندضي  ٜدا٥

هال٤   . أٜ٘ح

  . يؽٗح إلاا : اٜتةاُ بّذ  ظّاد

د  إلد  تححد  ة ا اإلاد مد  ١دقط أخدذ ة اإلاىدبخ إلد  ندضي  تححد   ندذم  ٔ٘ش

 مبدذة ة ٘شاؼها ف  حالع  بقخت  ٘ؤج  الٕ٘ش  باب ٘ت  ِةذما ل٢ 

 تؽدّش لد  أنادا ـدذم  ةالدزي . الّميدٞ الت٢ٙند  ة الّبدحط ِلحادا

د  بداب أ  مدْ بذخحلد   أ  ٘تديٝ  للٕامد  مدضعج ـدح  محدذ  الٕ٘ش

 إرا إال تؽدشد ال ٘ةدذم  خىند  اند  مبدذة ة مّهدا حدذ  ٜدذ مدا أمدش

                                                        ِحيف  مؽ٣ل  ف  ١ان 
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     حاح  ةال بةحب احةا    إم  ف  ظشحان  نحنح ما إم  : ٘ٝا٥ 

 ال : ٜالد  ة ٘ابتعدم  ندضي  ٠دو  ِل  ؼشةدها م  نذم  اظتيٍٝ 

  . ده ال٢و  ف  لةاػ ما اخحيا ما

ا٥ اإلاّهحد  بابتعامت  بادسها   . بغ ِلي٤   بٕلغ أنا ِاٗس أنا ما : ٜة

   ليد  اإلاامد  ١حبامد  ؼدام  إند  : ندذم  ٜىّتد  حتد  الفدم  ظداد

     إم  بحاا تّم 

 ١اند  لدح لةدذم  ظيحذ  ١ا  مارا متفحس  ةهح لاح٣ا نضي  انٙجش

 لطدخ٣ا  ندذم  ضدخ٢  . اإلادا  ِلحادا مدذلٞ بّدذما أمٍٝهدا ة نابمد 

دا٥ هدذأ مدذ  بّدذ ة أخحادا  بدغ ِلدحا  مدذلٞ   ا ١د لةداط ده ال : ٜة

  . بٝ  الجام  اإلاشه لألظٚ

  . بّذٟ ده : ٘ٝال  اإلاٝفحد  أناا نذم  ٘هم 

ال  حابي ف  التء لعاِ  نذم  م  نٍشا  الح   تدقخش  أنا ماه : ٜة

  . ٠ي٢  أِم  أٜح  الص  أةي 
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 ملهداػ ؼدىاسه. بد  مدا ؼداوش  ال : اظدتٙضاصها مشيدذ ةهدح ندضي  ٜدا٥

  . مثي 

 . حمشت٤ ٘ن ي  إِو  بتّمي  إم  : ـٙشا  عام بابت نذم  ٘ٝال 

 ندضي  تححد , البداب حدشط س   ألاثةدا  تلد٤ ةفد . اإلاىدبخ إلد  ةتححهد 

 إلد  اإلاحلدُح ٢٘دش  ِلد  : لةدذم  ٜدا٥ للبداب وشيٝد  ةفد  البداب لٙدت 

 أِ٘ش  الص  ؼحي  م  ِٝل٤ ةاخذ ١ا 

  . هللا ؼا  إ  : نذم  ٜال 

 ِبدذ أٔةيد  مخيلتد٤ فد   ا  ترد تدشاه ِةدذما البؽدش  أظدمش أمند  ١دا 

  : حاَ٘ الخلي 

 علُا كظان مً أطمسوي ًا أطمس

 لُا اللي أهذ بسضه بهىاوي جسض ى لى

د  لُه ػبابي ويهىن  لُه عرابي بتًز

ٌ  و  لُه كىلي لُه غُابً جطى

 أطمس ًا لُه لُه هاس ي
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يةدن  دابدشي  ةحد  رة  ابتعدام  ة.......متحظدي أندٚ......ظدحداةين  ِة

 فد  ١الؽدمغ الحاضدخ  الشححل  وياهاا تح   تخٙ ة وٙحل  تحم 

 أمند  ِيةدن  مدْ اـدىذا  أة٥ .......حدذها  ِيةداه مند   ل٢د ......ألا٘دٞ

دد  نٙددغ فدد  ةاإلاباددش  اإلالٙتدد   حددذها  فدد  تٕددحؿ حتدد .......الٜح  ٜة

 مم٢د  ال ة.....الجبد ة  رلد٤ مىلد٤ أ  تتمجد  بة٢هد  ل٢د   ةحب ةتد 

 نٝدا .... حلدح   ماسهظد تضيدذ التدء الٕمدحك ن٢هد  مد  بّدذ ننسدخ  أ 

داس... لىٚ.... حةا .... د  ..ؼدٝاة ... .وٙحلد .... ٜة  سحدا٥ م٢دش....مشأة

  . ظة  27 الّمش م  مبلٖ ؼشق  سح  أن  ننسخ  ٘و....وبّا

  . ٜذٟ مؾ الباب باؼا ما بالشاح  : متزمش ةهح الباب نضي  ٘ت 

ا٥ أمن  ابتع    . ةالذم٤ حبيب ما أهو : ٜة

  . مجء أخذٟ ؼٕل٤ صخبء ما ماه : مٝح٥  هحة  الباب نضي  أٔلٞ

ا٥ ان٢عاس بابتعام  أمن  بادسه   . بجء ما نٙسخ  م  ةاخذي  ده : ٜة

 ةهاةئت  ؼذمذ بر حاب ةظّاد حعن  ٘اظتٝبل  الفالح   إل  تحح 

يتد   الخدا٥ ِد  العدؤا٥ ةبدادله  بدذةسه ٘ؽد٢شه  .الجذمدذ  بالرٜ 

ت  إل  ةنضي  هح تحح  رل٤ ةبّذ ةالصخ    .ٔ٘ش
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د  بداب ندضي  أٔلدٞ بّدذما  ٘يد٤ صدخبء مدا مالد٤ : بعدؤا٥ بدادسه الٕ٘ش

     إم 

  . صخبء ما أةي  تّبا  : أمن 

    بشلحا اإلاحلُح نٙغ : نضي 

 نداٜق هد  دي, ندضي  مدا ٔند ه محلدُح فد  تدت٣ل  أمد  هد  أمدحا : أمند  

  . الجحاص محلُح ف  ت٣لمجء تيج  الةح  ٜة 

     متمج  ٔنٟ  هد لي  ٠ذه مّفلج ان  بجء ما : نضي 

 ٜمدي  أٜٙ  إصاي ِام  ؼٕل  ٌشةٗ ؼامٚ مؾ ان  بجء ما : أمن 

  . ألاةالني  م  أخىش ثاني  تىلْ

ل  ان  إال : نضي  َضاس   إبشاهي  ٜمي  ف  ٘ن  ـة   . ن 

  . حاح  ةال ِلي  أمع٤ ِاٗس مؾ التيييييييييي  اب  : أمن 

لتل٤ إل  اإلاّلحما  م  متق٠ذ ان  : نضي   . ـة

  . ٍِيم  بمبالٖ ممشةب ظو  بيؽر ي  ال٣لب إب  بجء ما أمحه : من أ
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  واملد  إمدذهاا نداط دي , نٙعد٤ م  بال٤ خل  ـاحبء ما وب : نضي 

  .بتلّبؾ ما ة

 مدا امتد  تخىدب  نحيد  هدا : ٜدابو أمند  أسدٗ. بداق  الؽدٝ  ِمدش : أمند 

  . لبّيذ بّيذ م  حب تٝمحاا   ةال ـاحبء

 مدؾ أمند  مدا أةي  ٜشيدب : ؼدٙتي  تعدبٞ ِيحند  فد  الابتعدام  ة ندضي 

  ٠ثن  ٘ال 

  . خن  ِل  متممل٤ سبةا : أمن 

  . سب ما أمن  : بعِش  نضي 

  . بٝ  معتعج  ان  ده : لاح٣ا أمن 

  ****** 

مدا٥ سحدا٥ أ٠ب  اب  دمجاحس  باظ   حامّد  فد  ؼدهشه الىلبد  أ٠ثد , ألِا

 البويعتيؽد  ابةألّد ةاملسدذسا  البةدا  اإلاٙمدل  لّبتد , الٝداهش 

يد  لألظدٚ ة, الهعدتن ما لذسحد  معدتار ,  البةدا  تجدزب باظد  نِح

 سانيدا ة الخيدا  فد  خبد ه لدذها  م٢د  لد  ةالوتد   الصسفدي  ِدذمما 
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ي  تل٤ م  تّتب   لذمد  ل٢ةد  بؽدذه تا٘د  أند  مْ بجمال  أباشها الةِح

 رة  البؽدش  حةىد  ة وحيد  ٘هدح أبدذا بد  يعدتاا  ال الجما٥ م  ٜذس

 نٙعد  مجهدذ ةال الٍداهش ةاإلا٢دش بالسبدث متعدما  ظدحداةي   ِيةدن

 ٘يتعدد  الخذمددذ سيالدد  ممدداسط ٘شأدد  لؽددذ  ةوبّددا لخٙدداما 

    . ظذاظي  بّمو 

     إصي٤ باظ  ما أمحه : سانيا

-------------------  

  . هللا الخمذ تما  : سانيا

-----------------  

  . ال٣لي  حاج  وبّا أ٠يذ : سانيا

-----------------  

     مّانا حام  ١لها الؽل  ه     ٘ن  نشة  : سانيا

----------------  

  . وبّا ال لححذنا : سانيا
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---------------  

     لححذنا لي  بغ, حاح  ةال خامٙ  مؾ ال : سانيا

-------------------  

     ده إم  محلُح : سانيا

-----------------  

  . نت٣ل  هللا ؼا  إ  ال٣لي  ف  اب نتٝ إلاا ال : سانيا

-----------------  

  . خن  ِل  تفب  تما  : سانيا

 املجهدح٥  مد  السدٗح بدن  تتخدبي ةمؽداِشها الهداتٚ سانيدا أٔلٝد 

دب أحدذا أل  ةالٙدش  لدٞ .بادا مٔش  الفدةٚ هدزا مدْ تتّامد  لد  ألنادا ٜة

 مثدٞ ةال نمدشةد ـدةٚ الشحدا٥ أ  مٝدح٥  ال٢ثند  تعدمْ ٘هدء ٜبد  مد 

هدا لدمن ها سانيدا ١لمد  . أبدذا ا ٘دح  أندا مدؾ إمد  حدشا. لتعد٢تا  ةخ٘ح

 ة ـدٕن   لعد  أندا    ال ليد  حةدا  ةؼدحي  مٕدامشا  أِديؾ ِدامض 

  ...... محبعجء ة الٕٙل  ِشعغ مج  ما ٜب  بحشي  أِيؾ ِامضه
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     رل٤ ثم  لتذّ٘ن  معتّذه ان  ه  سانيا ما ٔشيب مةىٞ
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 : الثالث الفصل

 البيد  أه  م  يّتب  الزي ليٙه  مْ العٙش  حح٥  الّابل   التٙ

ةا : ٘ٝالد  بالخدذمث لدححن  بدادس  ,  ِلد  مبد ةٟ ة أمند  مدا مؽد٘ش

ي    . الرٜ 

ا٥ الجزاب  بابتعامت  أمن  بادسها  مبداٟس هللا ة لححن  ما تعلمء : ٜة

  .  الّام  الثانحي  مْ إم  ِامل  . ٘ي٤ 

مدب بامتّداك لدححن   صي  أمدا  دي أمند  مدا لشبةدا اداخلح : د٘دن  ٔة

  . تخلق ِامضه مؾ الٙ 

  . اإلاتحاـ  تزمشها م  الّابل  ضخ٢ 

 فد  احلد   حدا  اللد  لعد  ة الٙد  صي  بقمدا  مشيةدا ١لةدا : ندضي  ٘ٝدا٥

  . ال٣لي 

ّد  إند٤ تفدذٛ حبيبدء مدا خحيدا مدا تعدل  : الٙدش  تتفدةْ لدححن   ٘س

      إم  ِمل  ٠ة  ٔنٟ  م  ِا٘س  مؾ مّةحيات 

ا٥ لاح٣ا أمن  انٙجش   . أبذا  مةاٜش  بتبىلحػ ما إنتحا : ٜة
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  . بجء ما ةهللا أبذا : معِش  ظّاد أحاب 

 أمن  ما تّٗش : ٜابل  ٜاوّت  لححن  ة٠ّادهاا لذٜابٞ الفم  ظاد

  . الفشاح  أبذا الذة٥  أم  ف  تؽتٕ  متفحساٟ مؾ أنا

     لححن  : محزسا نضي  ٘ٝا٥

 مدؾ بدغ هللا ة ٜفدذي مدؾ أظدٙ  أندا : ٜابلد  لدححن  ٘قظدِش 

ٞ أمن  إ  متفحسه   . ناس ممشب أة يصسي أة مِض

ا٥ أمن  ضخ٤  مدؾ. مدح  ١  ناس مبمشبؾ أنا, دي للذسح  مؾ : ٜة

                                                .يّجء ألا٘و  صي 

     الا٘و  بتُح بيةا بيعشححا يّجء : ٜال  ة لححن  ابتعم  

  . ٠ذه بالٍبي : أمن 

 ِادهادا ٔند  ِلد  ب٣لمد  تتٙدحه لد  التدء ندذم  إلد  ندضي  مد  نٍشه الح 

 بنسامادا ةمبادش ملٙد  حمدحسها م٣دح   أممدا ل٢د  ٠ثند ا تتحدذ  ال ه .

تاا ف  ةحذها ٠ما  ؼاسد  ١ان  . البةا ه  أ١لها م  شخء  تق١  ةل  ٔ٘ش

.  
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     تّبان  إنتء نذم  ما مال٤ : نضي  ٘ٝا٥

ال   نذم ٘التٙت       نضي  ما حاح  ٜل  : ٜة

  . خالق مّانا مؾ إنتء ماه : نضي 

  . أهح مّا٠  أنا ال : باستباٟ نذم  أحابت 

     ١حعع  إنتء ويب : اٜتةاُ بّذ  نضي  ٘ٝا٥

  . ـح  دة   تما  أناا بشأظها نذم  ٘قةمق 

 أمند  ٘ٝدا٥ ظدهشها  ل٠مدا٥ الفدالح   فد  للجلدحط ةندضي  أمند  ٜدا 

  . نذم  :الفالح   مذخ  أ  ٜب  لةذم 

  . يّ  : نذم  ٘قحاب 

  . مّحدانا ما صي  ؼاي ١حبامتن  مم٢  : أمن  ٘ٝا٥

  . حالش : بعِش  نذم  ٘ٝال 

 مدؾ ةال بحبد  إلد  ال٢يد٤ الؽداي ةحةدب : متعداب  أمند  أسدٗ ثد 

     ِموه
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  . وبّا ِموها ال : ةدةد  بابتعام  نذم  ٜال 

  . مّاما ت٤تّب, أةي  متؽ٢ش تما  : أمن 

  . حاح  ةال تّب ال ال : نذم 

****** 

 هداتٚ س   ألا١د  بٝامدا مد  العدٙش  بجمدْ ةلدححن  ندذم  ٜيدا  أثةدا 

  ألح :نذم  ٘قحاب . اإلان ٥ 

  ألدح : ـدحهاا ليخدشج تجاهدذ العد  ف  ٠بن   امشأ  ـح  حا 
ح  

 
د٣

 
ؼ  إ 

 ( لححن  أة نذم  مع  م  ألح ) لححن    ةال نذم  مّاما

  . نذم  أنا تيتا ما اأمح  : نذم 

َشا١   : الجذ 
 
ؼ ػ   أة ندذم  ما ة  ٟ   أة إخحاتد٤ ة    َباَبدا

َ
دٚ  ِاملد  )    ـَ

   . (   تما  ابح١  ة إخحات٤ ة نذم  ما إم 

     حبيبتء ما إن  إصي٤ . ١حعع  ١لةا تيتا ما هللا الخمذ : نذم 

َةدا هللا الخمدذ : الجدذ 
 
دن    َماص ل ؽ 

اي   الصلةدا هللا الخمدذ ). بةتدء مدا َِ

  .( بةتء ما ِايؽن 
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  . تيتا ما ليةا مخلي٣  سبةا : نذم 

َةا : الجذ  ا َسب 
َ
ن ب   

َ
٠ حا إ  ت   ّ

َ
ى    . ( بةتء ما واِت  ف  م٢ب نا سبةا ) . بةتء ما ٘ 

  . أمن  : نذم 

يؾ   َما بضاٗ تححؽيت٢  نذم  ما تححؽت٢  : الجذ  م 
 
يح   َحاد   ٠  ف  ح 

 أة أحداصه تقخدزةا   مدؾ ٠ثن  نذم  ما اؼتٝتل٢  )   للجضابش ِىل 

 (الجضابش ف  ِةذي تيجحا

  . هللا ؼا  إ  : نذم 

ي    أم٤ : الجذ    .(    ٘ن  مامت٤ )   ة 

  . تلٙح   ِل  تيتا ماما ما, تيتا ما هةذهلها : نذم 

َشا١   ألح : ظّاد
 
ؼ حَما ة  م 

َ
  . (   ماما ما إصي٤ ألح )    أ

دَشا١   هللا الخمدذ : ( ظدّاد أ الجدذ  ) 
 
ؼ د    ة 

 
ن د٤   أة إ  ل 

ٟ   ة َساح  د 
َ
 ةال

 
َ
ٚ   (   تما  ةةالدٟ صةح٤ ة انتء إصي٤ هللا الخمذ )   ـَ

َشا١   هللا الخمذ : ظّاد
 
ؼ َشاه     ة 

 
ؼ  الخمدذ )   ةالدهد  ة خحاتات  ةة 

   (   ةالده  ة اخحات  ة إنتء إصي٤ هللا
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ؾ   ظددةن  ِؽددش ِةددذي ظددّاد مددا تححؽددت٤ : ألا   ٢ ت 
 
دد٘ح

 
 ) َماؼ

  (ؼامٙا١  مؾ ظةن  ِؽش بٝال  ظّاد ما اؼتٝتل٤

 بدضاٗ تححؽت٤ ثاي  أنا : ِيةحاا م  الٙاس  دمّاهاا تّانذ ةه  ظّاد

حَما م 
َ
  . ( أم  ما إؼتٝتل٤ ٠ما  أنا ة) أ

 ةَمدا نمدح  إ  خامٙد  أندا : ـدحهاا فد  حدذا بادمد  بحعدش  الجدذه

ؾ    ٢  ٘ دح
 
ؽ

 
ٟ   إنتدء ي د 

َ
ال ٢يؾ ةمدا أمدح  خامٙد  أندا ) ةة   إنتدء ؼد٘ح

  (ةةالدٟ

ه   : ظدّاد
َ
دو  ِ س ي  َة

دذ  َمدا َها  دا ٠ 
َ
حَمدا َه٣ م 

َ
٥   سبد     أ دح 

َ
و ٟ   فد  إ  دش 

م   ِ ( 

   ( الّمش وحل  يّىي٣  سبةا خاوشي  ِؽا  ٠ذه متت٣لميؾ

يل   هللا ؼدا  ا  : ألا  دح 
َ
و دش ي  إ 

م  ٤ بداه ِ   يّىجدء هللا ؼدا  إ  ) يؽد٘ح

ي٤ وحي  الّمش سبةا  (ةأؼ٘ح

  . هللا ؼا  إ  : الهاسب  ِباسهاا رتمس ةه  ظّاد

دض     : ألا 
َ
ة    ل دش 

 
ن َٟ  إ  ةس  ٟ   د  دذ 

ة  د٤   ِلد  َِ ةح  ٟ   ِلد  أة س   ظدو  ) َداس 

تء  (بيت٤ م  بال٤ خل  دلٜح
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ء : ظّاد ت 
ية  ٟ   َصادَ  ة  ذ 

ة  ٤   ِل  َِ ةح  يل   اة س  م 
 
ل  ظو  ) خحاتات  ِل  ظ 

  ( ت الخحا ظوم  بلػ  ة نٙع٤ م  بال٤ خل  ٠ما  إنتء

ها الّةدا  تش٠د  ة م٣انادا فد  الهداتٚ ظدماِ  ظدّاد ةلدّ   لدذمِح

 صةاج ظدة  28 لدذهاا أحد  ............ةوجادا ة ألهلهدا مؽدتاٜ  ّ٘دو ٘هدء

 حند ا  لهدا ةأـدب  ةوجادا ةأـدب  مفدش تعد٢  ةهد  ظدة  28 أي

 لحالددذهاا اؼدتياٜها رلد٤ مدْ ل٢دد ..........ةيحبحنادا تحدبا  ةمّداٗس

 أة تشاهدا أ  دة   أمانتد  هللا مقخدز أ  ٘هداةخح  الخدذةد ١د  متخىد 

 أنامد  ؼدشةدها مد  أخشحهدا...........حةاصهادا حمحس  تعتىيْ أ  دة  

 فد  ظدّاد ابتعدم ......الٙداس  الّبداسا  تل٤ تمسر ١ان  التء حعن 

 معدتحمل  إند٤ ِداٗس :ٜدا٥ ة ٜبلد  سأظدها ِلد  ٘حلدْ.......ةهد 

  . ليا مخلي٣  سبةا, ٠تن  ِؽاي 

 مخليجدء مدؾ ٠مدا  إند  : سلدا ِلد  تدذ٥ بابتعدام  ظدّاد أحابتد 

  .حعن  ما حاح  ناٜفجء

دا٥ سأظدها ِلد  ثانيد  مدش  حعدن  ٜبلهدا  الّؽدا  ـدل  ٜدحم  ال مدا : ٜة

 مدا ٜبد   حاحد  ١د  تّمد    ندذم  ة الفدب  مد  هل٣اند  إنتدء ةندام 

  . تةا 
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امد  باإلاحا٘ٝد  ظدّاد أةمدق  تادا ثد  الخمدا  إلد  متجهد  ٜة  أمدا. ٔ٘ش

  . بيت  إل  ِاد رل٤ ةبّذ اإلاسجذ ف  الّؽا  لفو  ح تح  حعن 

****** 

 م٢د  ةلد  ؼدذمذ ت٣اظد  فد  اإلادحاِن  تةٍدٚ اإلاىدبخ فد  ليلد  ١اند 

 ألاخىدا  ة٠ثند   الؽدشةد دابمد  ٣٘اند  ندذم  مد  حدا٥ أ٘مد  حالهدا

 تجيب ناةي  دي البن  سب  ما بغ إم  يّم   , نٙعها تحاد  ١ان ,

ؾ ٠بند  ٔلدي لدتٕلي أةي  خامٙد  أندا. مّهدا ةأخشتةدا أخشهادا  ةمتٙدٜح

 مدا ٜدادس ة الّدال  إند  سب مدا....ألاةا  ٘دحا  بّدذ إال ٘يد  هد  اللد  م 

 فد , الخدشا  ةالد مد  ة نٙعدها مد  تحمحادا اإلافدىٙ  حبيب٤ بجاه سب

 ١لهدا ١اند  التدء مدذها مد  الصدخ  الندضالٛ ليلد  تةتبد  لد  ألاثةدا  تل٤

 الصدخ  استىدا  ـدح  ِلد  ؼدشةدها مد  ليلد  ا٘اٜد  . ـدابح  

 ناٜفد  اإلاؽدشح  هد  الةيلد  دي مدا. ـدٕن   ٜىدْ الد  ةتححلد  بداألسك

 الصددخ  اؼددو  تجمدْ بددق  هادد  ةهد  رلدد٤ ليلدد  ٜالد     ٜتلد 

  اإلات٢عش 

****** 
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تادا فد  ندذم  ١اند   سبادا ةتةداج  ـدوهاا سدجاد  ِلد  حالعد  ٔ٘ش

 ةأ  . مدا رنبدا ّ٘لد  ارا لهدا يٕٙدش ةأ  ِمشهدا ـدذمٝ  لخمامد 

  . الصخي  الىشيٞ ال   مشؼذه

دال  ةمخبد ي  مةجدذي أند  , ٔندٟ  لديؾ مدا سب مدا : ندذم   بالٕيدب ِة

  . الٕيب مخٙ  مما أنججء

     بٝلي  ليغ الٝذس لها مخٙي  ما أل  حٞ ِل  نذم  ١ان  حٝا

 هاتٙهدا حمل  ة ٘شاؼها إل  ةاتجه  دِحاهاا ة ـوهاا نذم  أ٠مل 

  . بليل  ةاتفل 

  . ده ١  بةتء ما م إ : ليل  ـح  حا ها

 ِؽدا  ِلد  ِةدذنا ندضي  ـاحب أمن  ١ا , حبيبتء ما أظٙ  أنا : نذم 

د  ةأنتدء دلي  اإلادحاِن  ٔعدل  ة العدٙشه ةلدبى  ِا٘س  دِيد  ة ـة

  .وح٥  ِل  بي٣  اتفل  خلف  ما ةأة٥  لشانيا

     صع  ةال ٘الخ  ما ح  لٝيتء ه  : ليل 
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 ثداي  مّهدا ندت٣ل  حداة٥ ن إنةدا الا حاحد  بدال  فد  مدؾ بفدشاح  : ندذم 

  .تٝتةْ مم٢ 

  . ٠ذه ؼامٙ  بشلحا أنا تما  : ليل 

٤ حبيبتدء مدا خند  ِلد  تفدبخ  لدحليتء مدا ماشدخء : ندذم   فد  ب٢دشا أؼد٘ح

 .هللا ؼا  إ  ال٣لي 

  . هللا ؼا  إ  : ليل 

 ٘ؽداهذ  يعداسها ِلد  العدشيش إلد  ةالتٙتد  الهداتٚ ندذم  أٔلٝد 

 لتٝدشأ ٜبداي  ندضاس دمدحا  أخدذ  ثد  ,ِميدٞ ندح  فد  تٕدي لدححن 

ا ١دددا  ةالددزي الةددح  ٜبدد  اإلاٙمدددل  ٜفدديذهاا ٛ  محلددِح  ٘ددح

  . لححن  ظشيش ة ظشيشها بن  الحظي ف  اإلاحححد ال٣حميذمةح

 ظدش تّدٗش ةال ب٣لماهادا تتلدزر ةه  الٝفيذ  أبيا   تٝشأ نذم  بذأ 

  . ٔن ها دة   بالزا  الٝفيذ  لهزه حباا

 فإزخازي .....زيرجً إوي

 صدزي  على ىثامل بين ما
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 أػعازي  دفاجس فىق  او

 الالخب أو....الحب إزخازي 

 جسخازي  ال أن فجبن

 وططى مىطلت جىحد ال

 والىاز الجىت بين ما

 واملت أوزاكً أزمي

 كساز أي عً وطأزض ى

 إهفجسي  إهفعلي....كىلي

  كباوي هصاز                                                                               

ح٥  ِةذ ٛ  البي  لهزا نذم  ـة  لد  ظدمح   أ  ةبّذ الباب نضي  وش

دا٥ ابتعد  بدذخح٥   متق٠دذ ٠ةد  ة  ـداحي  اند٤ متق٠دذ ٠ةد  أندا :ٜة

  . لن اس بتٝشأ  ان٤ ٠ما 
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 ليد  م٣دايؾ ؼداِش, مشحمد  هللا : الابتعدام  نٙدغ تبادلد  ةهد  ندذم 

  . م٣ح     ةال ؼبي 

 أبيدا  مد  بيد  بٝدشأ مدا ١د  نداأ : السداؿ ِاإلاهدا فد  تٕدحؿ ةهد  ندذم 

 بحبادا حال  بيحـٚ بي  أي ف  أة بي  ١  ف  إ  بحغ لي  ٜفيذه

ٚ بتمتْ أة ض٥  بـح   . نضي  ما مثي  لحػ ما . ةإوشا  ٔة

  . ؼاِش مؾ حبيب ِ  بتت٣لم  إن٤  حععتيجء هههه  : نضي 

تء لخدذ ـاح  أة بٝ  لي  حتجء ه  : اإلاحلُح لتٕين  نذم   ليد  دلدٜح

    

 إنتدء ة الجامّد  مد  سحّتدء مدا ظداِ  مد  مالد٤ أِدٗش ِدامض :  ندضي

     حبيبتء ما حاح  مّا١  حف  نذم    ما مال٤ مّانا مؾ

 أةي  اتٕند    سانيدا, ١لمتدن  فد  إال مدتٝلؾ مدا اإلاحلدُح : بت٢ٙند  ندذم 

 لخددذ معددمّ  ظددمّتاا ؼدديل  مددْ ٜاِددذه إناددا ٘احقتةددا ةاليددح 

 خدامٙن  ةليلد  أندا ة ةحدؾ ِلدحا  بتدت٣ل  ال٣ليد  ١د  ة إظد٢ةذسي 

 . أةي  ِلحاا
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ٝلهدا ٠بند ه هد  حبيبتدء مدا ـدٕن ه مدؾ هد  ٢٘دشه ِلد  : ندضي   فد  ِة

  .خوـها تّٗش ساظها

 مدا أة٥  مد  هد  ندذم  مدا بدغ : د٘دن  خدٗح ة ِميدٞ ت٢ٙند  فد  ندذم 

 أي مم٢د  يّجدء, ٔن ندا صدخاب مّةدذهاػ الدذنيا ِلد  ِةحادا ٘تحد 

ؾ هد  مدا ِٝلهدا فد  ملّدب أة مخدذِها حدذ  البؽدش أـدةاٗ مد  متّد٘ش

 مدا الدزبب : بيٝدح٥  اإلاثد  ة٠مدا , الىبداُ نٙدغ ةاحةدا ةليلد  أندا إال

  . الٝىيْ ِ  الؽاسده الٕة  ِل  إال مٝذسػ

     يّجء تةصخحاا ت٣لمحاا حشبتء ويب, حٞ مّا١  : نضي 

 ن٣لمهدا هللا ؼدا  إ  ب٢شه, ٘ـش  مذتةاػ ه  بغ ١لمجاا إحةا : نذم 

  .ثاي 

  . ماشخء ٠ثن  ةمت٢ٙشعؾ نام  حبيبتء ما ماال, هللا ؼا  إ  تما  : نضي 

  . خن  ِل  تفب  , أة١  : نذم 

  . نحنح ما أه  م  إنتء ة : نضي 

****** 
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  . التال  اليح  ف 

 بةّٝدذ إلد  الصدجش  تحد  إحةدا , حبيبتدء مدا ٘دن  إنتدء سانيدا مدا أمدحه ألح

 تتحدذ  ةهد  رلد٤ ندذم  ٜالد  . ظدو  معدتنيية٤ ماشدخء داممدا ِلحادا

حلها بّذ سانيا مْ الهاتٚ ِب    . ال٣لي  إل  ـة

 مدا السند  ـدبا  : ٜابلد  بابتعدام  ةبدادسها  سانيدا حدا   لخٍدا  بّدذ

  . الخلحي  أمن ات 

   ......بثوح  تتةٝ  ١قناا الباسد  ةأّ٘الها سدةدها ف  سانيا ه  معتٙضه

  . الةحس  ـبا ( :  نذم  ة ليل  )الٙتاتن  ٠و أحابتا

     إم  أخباس٠  : سانيا

  . هللا الخمذ تما  : نذم 

     إنتء ة هللا الخمذ : ليل 

  . تما  ١ل  : سانيا

  . سانيا ما ٠ومةا ف  ٢٘شت  إنتء : أةال بالخذمث ليل  بادس 
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     ٘ي  ٢٘ش  الل  ليل  ما إم  ٠و  : سانيا

ذ ليل       اساني ما بتعتابل  إنتء : ِلحاا يعتححر الٕمب بذأ ٜة

     لي  ٠ذا بت٣لميجء إنتء ليل  ما مال٤ : بادم  بّفبي  سانيا

  . ٠ذه ميصخؾ حماِ  ما بشاح  : باذة  نذم 

 ن٣دح   مدا ٜبد  إحةدا حبيبتدء مدا سانيدا مدا ؼدحف  : ٜابلد  ندذم  أ٠ملد 

     صر اخحا  إحةا ةحن ا  صخاب

  . نذم  ما وبّا : سانيا

     مم٢  محلُح ف  ٟ  مّا أت٣ل  ِامضه أنا ويب تما  : نذم 

  . إتٙمل  وبّا أ٠يذ خب  ما : سانيا

 بشأظدها سانيدا أةمدق , صدر أـدةاٗ أة أحةداط دة٥  البؽدش : ندذم 

 نذم  ٘ق٠مل , محا٘ٝ 

همؾ مدا ةاحةدا   ِؽدا  البؽدش فد   خبد ه ِةدذناػ مدا أة ١لهد  يّد٘ش

 . الجذمذ  صخبت٤ م  ِلي٤   خامٙن  إحةا ٠ذه
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 اتبّد  ةإرا بباظد  تعجدب ذأ بد ألنادا الخدذمث سانيدا يعجدب لد 

  . سانيا تشيذه ما أخش ةهزا باظ  ِ  ٘عتبتّذ ـذمٝتاا نفيح 

 ة حدذا تا٘د  اإلاحلدُح ٢٘دشه ِل  : ب  بقط ال ـم  بّذ سانيا أحاب 

ندت  الد  مدذها لعداِ  نٍدش  ثد  ,ٜمدي  مةد  ِداملن  إ   بداي : ٜة

تء   . مه  مؽحاس ِةذي دلٜح

 ب٣لمد  تتدقثش لد  التدء نيداسا ّ٘د  سد  مد  ةندذم  ليلد  حٙدح   حٙلد 

  . ةتش٠تا  ٌهشها أةل  ب  ةاحذه

     إصاي ٠ذه تتٕن  لخٝ  دي البن  ه  : ليل 

  . حاح  ِا٘س  مؾ هللا ة : نذم 

تء أندا : ليلد  دب بدذأ  دلدٜح  دي ٠دذه تّاملةدا بٝد  مدحمن  فد  إرا أتِش

  . بيةا ِوٜتاا تٝىْ بّيذ مؾ

 مق٘حساهدا إنتدء ليلد  امد دي للذسحد  مدؾ : مفدىةّ  بىمقنيةد  ندذم 

  . أةي 

  .نٙع٤ ِل  ةال ِليا بتطخ٤ إنتء مٕضها نٍش لةذم  ليل  نٍش 
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****** 

 ا   بّدذ الجامّد  مد  ٜشيدب ١دا  الدزي اإلاىّد  إلد  سانيدا اتجهد 

 ٘تحد  مد  بشأظدها أولد . مٍلد  لتجدذه باظد  مد  اليد  اظدتذِاها

     ٘ن  إن  باظ  : نادت  شخء  تش   ٘ل  الباب

جدق   متدقلٞ باظد  ةةحدذ  ألاندحاس ةأؼدتّل  اإلاىّد  بداب انٙدت  ٘ة

اٜه  املجمِح  ١  ة ٠وظي٢ي  ببذل   مذم  ةف  باظ  تٝذ  مّ  ٘س

 حدزباا الباٜد  لهدا ٜدذ  بّدذما لهدا الةداٌش تخىدٚ حمدشا  أصهداس باٜد 

 ةسانيدا اإلاىّد  ةظدي فد  ١اند  التدء الىداةال  إحدذ  إلد  مدذها مد 

 ألامدش ةصادهدا محدذ  مدارا تّدٗش ةال ةمٙاحدق  الذهؽد  ةحههدا تّلدح

 ِلحادا م٢تدحب حمدشا  ٜلدب ؼد٣  ِلد  ٢ّ٠د  ١اند  دهؽد  سأتد  الزي

ةدذما أحبد٤ بؽدح١حال  ل٢جادا, ِيةحادا اتعداُ راٟ صاد ال٣لمد  ٜدشأ  ِة

  . اإلاؽاِش نٙغ مبادلها ألن  بشضخ  تؽّش ١ان  نٙعها ف 

     أظمّها نٙسخء : هامعا مجاا اٜر ب

     دي إم  ه  : الهمغ بةٙغ سانيا ٜال 

  . دي الخلحه ِةي٣  ف  ؼامٙها أنا, التحست  ِل  إل  ال٣لم  : باظ 
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  . تما  : انتفاس بابتعام  سانيا

     إم  تما  : ببوه  باظ 

  . خوؿ مبٝ  ِيجء ف  ؼامٙها أن٤ بما : سانيا

   . دي اإلاش  ِذهاا   ماشخء : باظ 

 أّ٘ددا٥ تححددذ , ةأّ٘الهددا ٠ومهددا فدد  ـددادٜ  الةدداط ١دد  مددؾ

دح٥  يعدتخذمها باتةدا ةإؼدباُ للممةدُح للـح  ةلتب مدش ةؼدهحاتةا ٔس

 تحد  تحلدْ ١اربد  أة ١اند  ـدادٜ  ألاّ٘دا٥ ١د  ة. الٝادمد  أّ٘الةدا

 ٠دذه ِؽدا  بحبد٤ أندا.....٠دزب  ٠دذه ِؽدا  بحبد٤ أندا, الخدب ١لمد 

 أندا.....مجدء أحعد  م٣دح   ٔند ي  شدسق مدْ نفديب٤ تؽدحف  هر ٠د٤

 بدغ خداوٟش ِؽدا  أةي  نٙسدخء ِلد  لدٕى  ٠دذه ِؽدا  بحبد٤

تء  ٠دذه ِؽدا  بحبد٤ أندا.....بّدن يعديب الص  إ  ؼدامٚ أندا دلدٜح

    .... ِة٤ بّيذ ١امل  ظة  اظتحم  ٜذس   مؾ ِشف  نر ةج الص 

 مدؾ. ِدذٟة ٜبد  حبيبد٤ ة ـداحب٤ مد  تحدشؿ الص  ده الدضم  فد 

 أندا مٝحلد٤ اللد  ١د  مدؾ بشلدح بدغ ؼد٣اٟ ت٣دح   إند٤ ٠دذه مّجد 

يةد٤ مّداه تمصدخء مفدلخت٤ ِدامض أة بحبد٤  ت٣دح   الص  مٕممد  ِة
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 مهدح    مةدن   حاملد٤  المدشب  تّدٗش ِؽدا  ساظد٤ فد  داممدا ِيةد٤

 سبةدا أماند  ده ٜلبد٤ ة    ٜشيدب شدسق مد  متجدشحؾ حدذ مٙديؾ

د  أندا, متعدتالؾ نداط إمدذم  فد  تخلحادا أةعد  ليد٤ ةهبادا  إ  ِا٘س

 فد  الص  بشلدح بدغ ٜلبد٤ مد  ندابْ إحعداط ِلد  تعيىش أةي  ـّب

 لخدحاس بئظدتّادهاا سانيدا تٙجدق     ِةدذها ٙشمد ن للخدب حدذةد

دٚ لد  بىبدْ ل٢جادا ةليل  نذم  ةيبةا بيجاا ٜذم   . هادت  ةلد  ِةدذه تتٜح

  إم    مخبيال٤ ألاما  سانيا ما تش   ما

****** 

  . املخالش  انتاا  بّذ اإلاذسج ف  أما

 ةهد  رلد٤ ندذم  ٜالد  , الدشة  بىلدُح خلدق ده اليدح  أةي  تّبد  أندا

  ؼذمذ ا بئِي تؽّش

  . ةاٜٙ  أنا ة سةح  ِل  نا    أنا : ليل 

  . هل٢ةا ألنةا نشة  ماال تما  : نذم 

  . بيةا ماال ماشخء : ليل 
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دل  ليلد  ل٢د  ال٣ليد  لبداب ١لتاهمدا تححهتدا  ندذم  ٜبد  محاـدلتاا ـة

 للبيد  لتتجد  اإلاحاـدو  تنتٍدش ةاٜٙد  ندذم  ٌلد  . ٜبلهدا ٕ٘دادس 

جد . حدذا مجهدذ  ألنادا لتةدا  دٚ ق ٘ة  ِلد  احدذهما أمامهدا ساحدو  ٜة

 ٘دُض ف  نذم  ٘ٝال  محاحهتاا ف  ةثالتاما, يعاسها ِل  ألاخش ة مميجاا

امضي     من  إنت  :      إم  ِة

  . ختء ما مباحث إحةا : الشحا٥ أحذ ٘ٝا٥

امضي  : مماِٚ خٗح ف  نذم       إم  مجء ِة

  . ؼاوشه ما تّشف  الٝع  ف  : المابي

 أـدبح  مّدذةد  ثدحاي  فد  أنادا إال محدذ  مدا ٘هد   نذم تعتىيْ ل 

 بصدخء  مةٍدش ةال٣د  ال٣ليد  فد  الىلبد  حميدْ أنٍاس تح , البح٠غ ف 

 مشتّؽد  بقمدذي بالهداتٚ ندذم  أمعد٢ . الذهؽد  ة الخند   مد 

  ألح : الفح  حا  ٜس  ةولب 

 ةاخذي   نضي  ما إلخٝجء : ةحن   الىشاب ١لها ة بخٗح نذم  ٜال 

   .لل٣لي  ٜع  أٜشب ِل 

  . حاال حاي أنا !!إم  : نضي 
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  . السٗح م  مح    أنا : نذم 

  . تخا٘يؾ ما حاي أنا : نضي 

     ةحؽت٤ إم  : الفح  ٘جاب  ٜس  نضي  ولب

ت٤ مؾ : نضي       نذم  ١لي  م  ٜشيب الل  إم  ٜع  هح خالق ٜة

  . الذ٠شةس بحالٛ ٜع  : أمن 

    . الذ٠شةس بحالٛ ٜع  ِل  تّول  تما  : نضي 

     إم  ف  لي  : أمن  

  . الٝع  ف  إناا بتٝح٥  ة بيا اتفل  نذم  ِاٗس مؾ : نضي 

        نذم  : بتعجب أمن 

  . أمن  ما أمحه : نضي 

  . أهح حاي أنا تما  : أمن 

ا نضي  خشج   . ةحهت  ةال ٔياب  ِ  أحذا مخب  ل  ان  حت  معِش
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 : الرابع الفصل

ل   تدذخ  لد  ٘هء الؽذمذ ةالسٗح الهلْ أـابااة  الٝع  نذم  ـة

 ةللخٝيٝدد  ةألا٘دو  اإلاعلعددو  فد  إال تددشه لد  ة ٜعدد  إلد  أبدذا

 !!الحاٜدْ مد  ب٢ثند  أسحد  للٝعد  العديةما فد  تحـدٚ التدء الفدحس 

د  إلد  ةاملسبد م  المدابي مدْ ندذم  تححهد   بابادا ِلد  م٢تدحب ٔ٘ش

 حت  ٔ٘ش  ابب ِل  اإلا٢تحب  لحح  نذم  ٜشأ  إ  ما .تحٝيٞ م٢تب

هدا ؼدذ  م  مٝٚ ة١اد ٜلباا دٜا  صاد   لهدا تدشأ  التدء ةالفدحس  خ٘ح

 مد  تّدزمب ةأالال  دامدغ ٌدو  اإلإلدٞ البداب ةسا  أ  ,مخيلتادا فد 

 تعداِس  التدء الدذمّا  تلد٤ فد  الدتح٢  تعدتىيْ ةلد . ألالدحا  ١د 

 ل  أناا لذسح  نذم  م  السٗح تم٢ . سادُ ألي اِتباس دة   للن ة٥

 أرانادا تفد  ت٣داد التدء ٜلبادا دٜدا  ـدح  ِدذا مدا بصدخء  شتؽدّ تّدذ

د  ألاثةدا  تل٤ ف . تحتشها ؼذ  م   بد  اتفد  الدزي ةةالدذها ندضي  ـة

     نذم  ما إم  ف  : ٜا٥ ة لها ةالذها ٘عاُس , نضي 

  . بابا ما ِا٘س  مؾ : أنااس ِيةحاا م  تنعاب ةدمُح نذم 

  . خن  هللا ؼا  إ  : ِباسهاا ممسر هح ة حعن 
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 مدا بابا ما ةهللا بغ محبعحي  مم٢  هما بابا ما أةي  خامٙ  أنا : نذم 

  . حاح  ِمل 

  . بابا حبيب  ما ِاٗس أنا : مىمز  ألاب

  . تخا٘يؾ ما لسبى  ف  أ٠يذ : نضي 

ا٥ الباب ٘ت  أثةا  تل٤ ف   للباؼا خصخ  ماال : املسب  ٜة

 تدذخ  ٝدذسػمت : مٝدح٥  ةهح مةّ  ل٢ة  مّها مذخ  أ  حعن  َهَ   

  . التحٝيٞ

وما  حعن       تحٝيٞ : ةحه  ِل  بادم  الاظتعجاب ِة

 !!! نٙسخها الٝع  حيبجاا أةما٥, تحٝيٞ أه : بتا٢  املسب 

 سحلحادا أخمق أخش إل  سأظها م  المابي إلحاا نٍش.... نذم  دخل 

 أتداه ..... مجدشمن  مدْ ةتّاملد  خب تد  بح٢مد  ....أّٜدذي : ٜدا٥ ثد ....

 ل٢ةد ...... لهدا أيعدب الدزي الجدش  ِمد  تعدتىيْ ال أنادا إحعداط

يٙت  بعبب أمما   . بشبت  تثب  حت  متا  املجش  ٌة

ها بن  م  نذم  إلي  نٍش    . حالش : لتٝح٥  نٙعها ةحاهذ  دمِح
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      ِةحان٤ ة ظة٤ ة اظم٤ بشةتيني  المابي تحذ 

-- : ي ِةدحا , الٙتدح  ِبدذ حعدن  نذم  : اظ  , ظة  23 : ظجء : نذم 

---------.  

  !!....ٜلٝا.....ممىشبا.....خابٙا.....مشتجٙا ـحهاا حاب 

     إم  بتذسسخ  إنتء : لابي

  . أثاس ِل  ثالث  ظة  : نذم 

     مهذبا  أة مخذسا  بتؽشب  إنتء : لابي

ؾ وبّا ال !!! أنا : دهؽ  ف  نذم    . ةهللا ؼ٣لها مّ٘ش

  . ٠ذه بيٝحلحا ١له  ما : لابي

الد  بالب٣دا  نذم  ش انٙج  بؽدشب مدا ٍِدي  ةهللا ب٢دزب مدا ةهللا : ٜة

  . حاح 

     لي  هةا حابح١  ِا٘س  إنتء : لابي

  . ال : نذم 
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  . ال٣لي  ف  باملسذسا  بتاحشي  إن٤ متام  إنتء : لابي

 ٙ ال  نذم  ٜة  ال ال أنا أنا بتاشج أ٠يذ إن  إم  : ةاضخ  باعر ما ٜة

 بئحمدداس لددابي ٘ددقمش. الفددذم  ؼددذ  مدد  نددذم  ِلدد  ةأٔمدد  .

  . ٘حسا حا  الزي الىبيب

د  ألاثةدا  تلد٤ ةفد  ةدذما أمندد  ـة دد  مدذخ  الىبيدب سأ  ِة  ٔ٘ش

 الّعد٢شي  ٘دقمش حفد  مدا م٢شةهدا أ  الّملد  حعد  أنبئ  التحٝيٞ

 ال٣داس  الّعد٢شي  سأ  أ  ةمدا املخٝدٞ إلد  ال٣داس  ةعّىد  مدذخ  أ 

  . الّع٢شي  بالتحي  ٜا  حت 

د ٔ الّعد٢شي  دخد   مدا اتٙمد  : ٜدابو ِداد مّدذةد  دٜدابٞ ةبّدذ ٘ش

  . باؼا

 إتجد  بئظدّا٘ها مٝدح  ةالىبيدب ِلحادا مٕمد  ندذم  ليجدذ أمند  دخد 

     إم  حشلها مالها ه  : بعؤا٥ ةبادسه  إلحاا مهشةال أمن 

 ٜلتلهدا مدا ةأة٥  مّهدا بحٝدٞ ٠ةد  أبدذا , أمند  مدا أهدو : لدابي ٜدا٥

  . ِلحاا أٔم  هامتاا



67 
 

د  أمند  دخدح٥  زمةد مدشه أة٥  يدٞ إلد  مةٍدش الٕ٘ش  ماظدن  دساظدت  ٘س

يةاه ةيٝح٥       ماظن  ما إم  هامتاا ه  : نذم  ِل  ِة

  . الجامع  الخش  ف  باملسذسا  بتاحش : ماظن 

     ٠ذه مؾ بتاضس  إن  : ٜا٥ ث  باعتن ما أمن  ضخ٤

دذ  باظدتٕشاب ماظدن  إليد  نٍدش دا٥ ٘هد  ِة  هدضاس ٘يد  ؼدٕلةا هدح : ٜة

!!! 

مب بعِش  أمن  ٘قحاب   . بجء ما تشبيتء دي, وبّا نذم  مؾ : ٔة

 بغ د  لٕي ف  هبحه, ٘اٜ  خوؿ : ٜابو وبيب ـح  حا ه 

.  

     تحٝيٞ ن٢م  مم٢  : ماظن 

حاا مشحّلهاػ لع , ٠ذا ؼحي  : الىبيب ٜا٥   . بال٣ام  ِة

 ألاسي٢د  ودٗش ِلد  أمند  حلدغ, الىبيدب انفدٗش ثد  لد  ماظدن  أةمدق

ا٥ نذم  ِلحاا مذدهم ١ان  التء      ظمّاي  إنتء أمن  أنا نذم  : ٜة
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دٗح ةحاةلد  ِيةاهدا ٘تحد  ٘جدق   ٘قهادا, تعدتىيْ لد  ل٢جادا الٜح

  . مشتاح  خلي٣  نذم  ما تٝحميؾ ما : مٝح٥  ةهح أمن  ـح 

 بتداحش إيد  متاميجد  إلخٝجدء أمند  : ٜالد  حتد  أمند  سأ  إ  ةمدا 

  ةهللا ةهللا ؼٙتاا ما ِمش   أنا أمن  ما أنا ما ةهللا بمخذسا 

ها باعتن ما تت٣ل  ١ان  ٚ ال ةدمِح  .الاناماس م  تتٜح

 ِل  مذم  إحذ  ةلْ مجاا اٜر ب, مّها متّام  ٠يٚ أمن  يّٗش ل 

 لتادذأهاا مةد  محاةلد  ألاخدش   مدذها بحادا أمعد٤ ألاخدش   ةيدذه ٠تٙهدا

 مّدا١  أندا ندذم  ما ٠ٙام  : تعمّ  ل٣  ِال  بفح  مٝح٥  ةهح ٜليو

 بح٣امد  دِدحه مل٢ديؾ إند٤ متق٠دذ ةأندا, حاحد  هيجشالد٤ ؾمد ة

  . املسذسا 

دٚ لد  ِب اهادا ل٢د  شدخء  بّدن ةهدذأ   اظدت٣ان   أبّدذ, أبدذا تتٜح

 ٔشيدب ؼدّحس  أمند  خلدج, ٜلديو هدذأ  أ  بّدذ ٠تٙحادا ِد  مدذه أمند 

   !!!للِح  م  للْ منُ  ١قن  حمة  ِ  نذم  مبّذ ةهح

****** 

  . لححن  ما لححن  ما
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يجاا ابةتاا تةادي ةه  ظّاد ـح  زاه ١ا   العداِ  ِد  تبتّدذ ال ِة

  . الفالح   حابي ف  تٝابلها التء

 . ماما ما يّ  : ةالذهاا تحاحذ إلا٣ا  متج  ةه  لححن 

  . يّجء ِحامذها مؾ أةي  اتقخش  د , بقخت٤ اتفل  : ٜلٞ ف  ظّاد

 ةولبد  نحمهدا بمةامد  حيدب مد  هاتٙهدا أخشحد ...حالدش : لدححن 

  . ماما ما مٝٙح٥  ده : ٜال  ث  أختاا ٜس 

 .ظليم  الّحاٜب حيب سب ما, ِملتاا ما ِمشها إال : بؽشةد ظّاد

 : ٘ٝالد  ةالدذهاا ومئةد  تشيدذ ل٢د  ِلحادا يعديىش السدٗح بدذأ لححن 

     حاح  ةال محالش  له  أتما٘  ماما ما مم٢  ما

  تلٝد بٝد  إمد  محالدش  اإلإدشب 5 ِلد   داخلد  العداِ  دي : ظدّاد

 أندا, البيد  فد  ت٣دح   ةالةفدٚ الثالثد  تدقخش  إرا ةهد , ٜٙلد  ال٣ليد 

ؾ ما ةاحةا حاح  حشالها م٣ح   ال خحف  بغ   .يّ٘ش

 يّدذ  مدشة  ةهدح بند م  أتفد  سأمد٤ إمد  ودب : ت٢ٙند  بّدذ لدححن 

 . ةععق٥ ال٣لي  ِل 
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 لدححن  ولبد .....بعدِش  بدقخٟح اتفدل  أمدحه : بعدِش  ظدّاد ٜال  

  . نضي  ٜس 

****** 

ةدذما نضي  هاتٚ س   ألاخش   الجه  ةم   إلد  نٍدش اإلاتفد  لد  تبدن  ِة

ا٥ ةالذه  .نذم  ِل  خامٙ  ماما أ٠يذ بتتف  لححن  دي بابا : ٜة

دا٥ مدذه فد  العداِ  حعدن  سأ  دح٥  سد, أةي  تدقخش  د  أ٠يدذ : ٜة  ٜة

  . ماشخء مشةحن  أة حاحا  بتؽر ةا مّاٟ إناا

ا٥ بالشد نضي  ٜا    . لححن  ما أمحه : ٜة

د  ندضي  : لدححن  تء لخدذ سحّدتؾ مدا ةندذم  أةي  تدقخش الٜح  دلدٜح

  . مٕلٞ ةتلٙحناا

 ٘فد  محبيلهدا ة حاحدا  بنؽدر ي  مّامدا ندذم  تخٙدحػ مدا : ندضي 

  . شخ 

     هةا الؽٕال  بن  أنا يّجء, ٔن ي  م  ٠ذا بٝ  : لححن 

ت٤ مؾ : نضي    . لححن  ما ٜة
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  . خحيا ما ؼ٢شا ماشخء : بٕمب لححن 

****** 

 نذم  صخ  ف  وٙيٚ تحع  بّذ التحٝيٞ ماظن  لابي اظتقنٚ

لد  م٢تبد  ةسا  مجلدغ المدابي ١دا .  ةفد  املخمدش ١اتدب مميةد  ِة

 ماظدن  تش٠د  ةمهةتد  ـدذٜات  بح٢د  الدزي ةأمند  ندذم  مٝابلتد 

  . التحٝيٞ هزا محمش

     ل٤ اإلاحح  الاهاا  ِل  إم  سدٟ : ماظن  لابي ٜا٥

هدا بدن  مد  ندذم  سد  دٚ لد  التدء دمِح  : الٝعد  دخحلهدا مةدز تتٜح

 فد  مخدذسا  ؼد٘ح  ةال معدمّ  ِمدشي  أندا حاحد  ِدٗش مدا ةهللا

  . الجامّ 

  . أٜحال٤ ِل  امطخء ويب : ٜا٥ ث  ماظن  إلحاا نٍش

دا٥ أمند  إلد  ماظدن  نٍش ث . أٜحالها ِل  نذم  مم   تّدٗش إند  : ٜة

  .ـاحبء ما الٝحانن 

  . باإلاحا٘ٝ  بشأظ  بقسخ  أمن  أةمق
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 الد  ةتحدح٥  التحٝيدٞ صمد  ِلد  تحدبغ بجدء مدا أ٠تدب : ماظدن  ٘ٝدا٥

  . الّام  الةياب 

 أندا أمند  مدا تعدبةيؾ مدا : تٝدح٥  ةهد  بالب٣دا  نٙجدش  ة ندذم  استّدذ 

  . خاوشي  ِؽا  بابا ِل  نادي أمن  ما, سج  أدخ  خامٙ 

هدا ؼدذ  مدش   ةهدح أمند  إلحادا نٍدش دا٥ خ٘ح  أندا ندذم  مدا بدغ اهدذي : ٜة

 دي اإلافديب  مد  تىلعد  إلادا إال با٥ هاذال  ةال حةا  مؾ ناأ هتفٗش

.  

ا٥ ماظن  إل  أمن  نٍش      د  الليل  اإلاةاةب  لابي من  هح : ٜة

ذ ماظن  ابتع  ا٥ ـذمٝ  مشيذه ما ِٗش ٜة   . أنا : ٜة

ا٥ أمن  ابتع       خذم  مم٢ , ـاحبء ما تما  : ٜة

د , أ٠يدذ : ماظدن  ٜدا٥  ٘حادا تبدا  ندذم  لد خ   ٘الدي  الثانيد  الٕ٘ش

 دي مدؾ : ٜدابو أسدٗ ثد , البداب ِلد  مٝدٚ ِعد٢شي  ة للفدب 

  ـاحبء   ما بشل  السذم 

ا٥ أمن  ابتع    . إلاا  ِمٟش وح٥  باؼا ما أمحه : ٜة
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  . ٘ةذ  ما تما  : ٜا٥ الزي الّع٢شي  ِل  ماظن  المابي ناد 

د  ِلد  اإلاتامد  خدذ : ماظدن   ٜدذا  ةاٜدٚ ةخليد٤ ِدو  المدابي ٔ٘ش

  .ماشخء متتحش٠ؾ بابال

 إلد  مقخدزها ل٣د  ندذم  مدذ ليمعد٤ ةتححد , ٘ةدذ  مدا تمدا  : الّع٢شي 

د   الىٙلد  مثد  أمند  ةسا  ةاختبدق  ندذم  ٜامد  ٘جدق  ل٢د . الٕ٘ش

الد  بد  لتحتمدء ـدٕن    أمند  :تشتجدٚ ةهد  ؼدذمذ خدٗح فد  ندذم  ٜة

  .السٗح م  مح    أنا لححذي تعبةيؾ ما

لبد  أمند  ٜدا٥    أندا ماشدخء ظديب٤   مدؾ أندا : حالهدا ِلد  متحعدش ٜة

  . للفب  مّا١  أّٜذ ةأسحْ دي اإلاؽ٣ل  ف  ح  أؼٗح سة 

     صر بت٢زب مؾ إن  : تشدد ف  نذم  ٜال 

دا٥ الىمئةامةد  ٘حادا ليبّدث أمند  ٘ابتعد   مّدذتيؾ ة ٠ب تد  إنتدء : ٜة

 إم  ةال ٠وم  ف  بتثٝ 

 إلادا  ـدٕن م ةاحةدا ٘دا٠شه مدؾ م٢مد  ةهدح أ٠بد  ابتعدام  ابتعد  ثد  

 أندا ال تٝحليلدحا مّامدا اظدتٕبء مٝحلد٤ ةندضي  إظدتٕمام  نلّدب ٠ةدا
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 مدؾ ٘يدا بتثٝد  ٠ةتدء إنتدء, ممعد٢ةا محذػ ِؽا  أمن  مْ أظتخب 

     ٠ذه

  . بمحا٘ٝ  بشأظها نذم  أةمق 

 أبدا  ةأسحدْ اإلاؽد٣ل  أحد  سامد  أندا ثداي  بٝحلهالد٤ أندا تمدا  : ٘ٝدا٥

  .ماشخء مّا١ 

د  إلد  بادا تححد  لدزيا الّعد٢شي  مدْ ندذم  ٘خشحد   التدء لدابي ٔ٘ش

 : ٜدابو ماظدن  إلد  أمند  إلتٙد , انتهد  ٜذ ِمل  دةا  أل  خاةي  ١ان 

     يّجء إم  ِلحاا مع٢     هةا لي  حبتاا أِٗش ِامض أنا

  . ِلحاا بلٕ  الل  ه  ال٣لي  ف  بن  ف  : ماظن  ٜا٥

     بئظ  أحمشتحها ةانت  اظمها ٜال  ه  يّجء بن  : أمن 

ؾ ألناا ِلحاا ؼاةس  ه  ال : ماظن    . اظمها مبتّ٘ش

     ماظن  ما حاح  ٘اه  مؾ : حن   ف  أمن 

ن  ١حندا إحةدا : ماظدن  ٘ٝدا٥  ملٝةداػ بدغ مخدذسا  بتجداس  ِدا٘س

 حاندا, الىلبد  بدن  تعدشيباا أة الجدامع  الخدش  دخحلهدا ِد  اإلاعدؤة٥
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 بدن  ةيد أد فد  بتعدشب ١ليتادا فد  ولبد  فد  إ  بتٝدح٥  ةاحدذه مد  بدٓو

دلحا مدا ةأة٥  ِعدا٠ش ةاثةدن  ِدو  لدابي بّد  ٘قندا, الىالبدا   ـة

  . دي ه  ةتٝح٥  نذم  ِل  بتؽاةس  البن  لٝحا ال٣لي 

     ِةحاناا مم٢  ويب : أمن 

  . باؼا ما الٝحانن  ِاٗس إن  : ماظن 

ْ   مم٢د  ةأندا مجادا أظدمْ ِدامض بدغ أندا خداوشي  ِؽا  : أمن  د ل   ِلد  أو 

 ِؽدا  للفدب  أنتٍدش الص  بدغ مةفدبء ِداٗس إند  مدا اإلاّلحمدا 

 ألند٤. ب٢دش  ٜبد  تخلدق دي الخ٣امد  ِدامض ةأندا. خلدق الّمد  دةا 

     ٠ذه مؾ الدجض نذم  تذخ     الفب 

 : للبداب متححد  ةهدح أمند  ٘ٝدا٥, الّةدحا  ةأِىداه بشأظد  ماظدن  أةمق

  . ساحّل٤ ـاحبء ما تما 

 ـدٕن ت  سأ  ٘حعدن , لهدا مشثد  حالد  فد  ةحعن  نضي  ١ا  الساسج ف 

 أمند  خدشج ,أحلهدا مد  شدخء  ّ٘د  يعدتىيْ ةل  ةخابٙ  مجااس  اإلاذلل 

  .ةحعن  نضي  م  ٠و ل  ليتعاُس التحٝيٞ الٕ٘ش  م 

     بجء ما أمن  ما إم  ف  : حعن 
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  . مخذسا  بتجاس  هاميجاا : حعش  ف  أمن 

  !!! إم  : نضي  ة حعن 

  . دي بالخ٣ام  ٜ ِو ملهاػ بةت  ٔلي ف  أ٠يذ : حعن 

 ف  تتاحش يّجء إصاي خيالها م  بتخاٗ نذم  دي بحاشححا أ٠يذ : نضي 

  .مخذسا 

  . أخشحها ب٢ش  هللا ؼا  إ , حعيباا مؾ أنا متخا٘حػ : أمن 

     إصاي : حعن 

تء تشةححا الص  انت  بغ حتفٗش أنا : أمن    . دلٜح

  . مّها ٘م    اأن ة بابا ما إن  سة  ال هةا أختء ةاظيب : نضي 

 هللا ؼدا  إ  هةدا مد  أخشحهدا ِؽدا  مؽدحاس أِمد  سة    أندا : أمند 

  .تخا٘ؾ ما هةا أبا  ةأسحْ

وما  حعن   املجدشمن  مدْ الدجدض فد  هد  : ةحه  ِل  بادم  ألال  ِة

  ٠ذه   مؾ
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 التدء الٕ٘ش  ِل  بيذه يؽاةس  ةهح, دي الٕ٘ش  ف  ه  ِمء ما ال : أمن 

  نذم  باا تتحاحذ

د  إحةدا : ي ندض    إلد  اإلاؽدحاس مّداٟ أسة    أندا بدغ, البيد  بابدا نـح

  .ِلي  ٜحل 

 بّدذ. باإلاحا٘ٝد  بشأظد  ٘قةمدق ةأخدحه ـدذمٝ  ِةداد أمند  يّلد  ١دا 

لحا لخٍا   بةبد   ٜدا٥ ثد , أمند  ظدياس  مد  حعدن  ٘ن ٥  اإلان ٥  إل  ـة

  . بةتء تشحّحل  ِامض٠  : أمش

  . لٕبى  أ٠يذ ح  دِ ملهاػ نذم  بابا ما أ٠يذ : نضي  ٘ٝا٥

  . هاظيباا مؾ أنا ِمء ما هام٤ ةال : أمن 

٢ٝ  سبةا : حعن    . اإلاٍلح  مةفش ة سب ما م٘ح

****** 

 ظدمّحا حت  التلٙاص أما  ـالح   ف  حالعتا  ةلححن  ظّاد ١ان  

 ةالتّدب اليدقط مد  حالد  فد  حعدن  مةد  ةيدذخ  مٙدت  الؽدٝ  بداب

  .  ِيني يٕلٚ حذمذ ةحض   محياه ِل  البادي
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     إم  ةال تّبا  إن  بابا ما مال٤ : ُ٘ض ف  لححن 

 : أمحمتادا بئحعداط ظّاد ٘ٝال , ٜابل  ٠شسخء أة٥  ِل  حعن  إست   

     حعن  ما  حاح  حشاله  ةالدي

 املجدا٥ لّباساتد  ةتدٟش حعدن  متحمد  يّدذ ةلد  اللخٍد  تلد٤ ِةدذ

 مب٣د  ةالدذها تدش   لد  العدةن  هدزه ودحا٥ ٘هدء لدححن  باتد . لند ة٥

هدا ٘تمداِٙ  ظدّاد أمدا. أبدذا ّد  إرا إال مب٣د  ال ٘ضةحهدا مخا٘ة  ٜة

  . بالعجض يؽّش ة١ا  مفيب 

 ٠ةد  أنا    ٘ن  ةالدي ٜحل  إدم٤ أبحط    حعن  ما إم  ف  : ظّاد

 ما ٔن  م  حت  مشةححا ةال مىلّحا ةنضي  نذم  يّجء إمت  م  حاظ 

  . السشةج ٜب  ثوث  أة محمن  ِلحاا مٝحلح

  . ِلحاا إتٝبن نذم  : يعمْ م٣اد ال حت ـة حعن 

       إم  : ةلححن  ظّاد

 بةتدء    ليد  بةتدء ِلد  مٝبمدحا ة    ٠دذه مدؾ بتادشج إند  : ظدّاد

  . مجاا الّيب   مبتخشحؾ ة مر بي 
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  . مخشححها   ةنضي  أمن  لسبى  ف  أ٠يذ : حعن 

تء ٘ن  بةتء ة : ظّاد      دلٜح

  . الٝع  ف  : حعن 

دذ ظدّاد هدا ظدي  ذأبد ٜة  املجدشمن  مدْ الٝعد  فد  بةتدء يّجدء : دمِح

تلن    . ٜت  ٜة

 نتفدٗش مدا لخذ ٔ٘ش  ف  ٘خلحها أمن  صمي  ولْ لابي ال : حعن 

.  

     بغ ١ل  دا ٘ن  معتخبيل٤ ١ا  بةتء ما حبيبتء ما : ظّاد

دا هامتادا مٝدح٥  أ  حعدن  يعدتىيْ لد   الفدذم  مد  ظدّاد ِلد  خ٘ح

هدا أ  ظشه ف  سب  ةحمذ  اٜتةّد  ة هامتادا ِد  تعدق٥ أ  أيعداها خ٘ح

 .إبةتاا حا٥ تحا١  ةحلع , خىق مححذ أن 

 إلد  ٜامد  , اإلاتحاـد  الب٣دا  مد  العداِتن  مٝداسب مدا بّدذ ظدّاد

شؼد  تحلدق  الخمدا  امد  الفدو  سدجاد  ٘ة  بدق  سبادا تةداج  ٜة



80 
 

 تحد  ألا  ألنادا إبةتادا محمدء بدق  ة ـدٕن هاا بحدا٥ ةيدشأٗ مدشح 

  . ٔن  ال هح سحمت 

 ٠بد   التدء ـدٕن ت  ةيدش   الفدحس  ألبدح  مٝلدب أخدز ٘ٝدذ حعدن  أمدا

 لتةا  الخ٣اما  لها ليح٣  ـذسه تتحظذ ١ان  ألامغ ف  ٘هء, ٘جق 

ىدٗح ةحاإلاد  معداإلا  ١اند  ـٕشها مةز ٘هء, شيبد  ,ِة  أبحادا لٝلدب ٜة

 نٙعد  ِد  ةيدذاْ٘ سحد  ٘ند م  للخمامد  تحتداج دابمدا ١اند  ألنادا

 تحتداج دابمدا صالد  ةال ١اند  ندذم  ل٢د  ,اأبدذ حٝهدا تردٟ  ال ةلدححن 

 يعدتىيْ ال حتد  ٘جدق  حدذ  الدزي مدا ,ِجادا أبحادا ةد٘داُ لخمامد 

 إال شدخء  يعدتىيْ ال أند  أ .....خدزلها هد ......ِجادا الدذ٘اُ ةالدذها

  . ٜماب  ِل  ةالفب  بالشحم  الّباد خالٞ إل  الذِا 

د  تب٣د  ٣٘اند  لدححن  أمدا  ظدتبي  اأناد تتفدحس  أ  تعدتىيْ ال بحٜش

 إ  مدا ١د  ة, ـدحهاا دة   مد  ظتعدتيَٝ ـدباحا ةأناا أختاا ٔن  م 

  . نحيباا مضيذ أختاا مبي  م٣ا  تتفحس 

****** 



81 
 

د  دٚ املخدذد للّةدحا  ةأمند  ندضي  ـة  ِمداس  أمدا  ظدياست  أمند  أٜة

 بّدذ بداب أمند  دٛ. الشابدْ ودابٞ إلد  ةاتجهدا العدياس  مد  ١لحامدا ندض٥ ,

  . السن  معا  : أمن  ٘ٝا٥ .ظ  ف  ٠بن  سح  ٘ت  لخٍا 

دا٥ بشيبد  ةندضي  أمند  إلد  الشحد  نٍدش  ِدامضي  إندت , الةدحس  معدا  : ٜة

  من   

     هةا مشة  ألايع  : حيب  م  ١اس  مخشج ةهح أمن  ٜا٥

     من  إنت  أبحها أنا هةا أمحه : الشح  ٜا٥

  . الذةل  أم  : أمن 

ا٥ الشح  ـذ   !!! ةةل الذة  أأأأم  : ةاضر تلّث  ف  ٜة

  . بغ ظؤا٥ هنعقلها حج ما تخٙؾ ما : أمن  ٘عاُس

  . بجء ما إتٙم  : الشح  ٘ٝا٥

 ثد  دٜدابٞ بّدن الشحد  ٔداب. لفدالح   الشحد  مدْ ةأمند  ندضي  تححد 

  . ةابنت  هح ِاد

  . ِلي٢  ظو  : مشة 



82 
 

لي٢  : أمن  ة نضي    . ظو  ِة

  . أ٠ث  مؾ ظؤا٥ أظقل٤ ِامض أنا مشةه أيع  ما تخٙيؾ ما : أمن 

  . أمٟش تح  أنا أتٙم  : مشة 

     ال٣لي  ف  لي٣  صميل  ف  بٓو ٜذمتء إنتء : أمن 

  . أمحه : مشة 

     حف  إل  إم  أِٗش مم٢  : أمن 

 بنتدن  ة١اند  تبتدذي املخالدش  ةبعدتج  ٜاِدذه ٠ةد  أندا أبدذا : مدشة 

 مفدذِ  أندا للثانيد  بتٝدح٥  ٘دحا  ةاحدذه ةظدمّ  ٜدذام  ٜاِدذم 

 ٠دذا ةبّدذ. مدذهالها ة حبامد  حٝيبتادا مد  خشحد  بٝد   تانيد ٘ال

 ِلحادا بدام  ة١دا  بتادضس  ة بتطدخ٤ مفذِ  ١ان  الل  البن  ؼ٘ح 

 ٘بلٕ  مهلحظ  حب  ِىتاا ـاحبتاا إ  ؼ٢ي  ة وبيّي  مؾ إناا

. 

     بغ : أمن 

  . بغ أمحه : مشة 
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 تحشيدا  بّدن ِمد  ٜدذ مدشة  مند ٥  إلد  مفد  أ  ٜبد  أمند  ١دا 

يد  ةلدذهاا أل  ةالدذها مدْ ةتّديؾ ملر مد  ٘تدا  ١اند   ةةالدذها مت٘ح

  . الخ  رل٤ ف  اإلاسجذ إما  ١ا 

 بفدشاح  ةأندا. أخدشط ؼديىا  الخدٞ ِ  يع٢  م  : مشة  أسد٘ 

  . ؼيىان  أ١ح   إي  ِةذي محبب مؾ

ٟ   تمدا  : أمند  ٜدا٥  ويدب. ليتق٠دذ ٢٘دشه بالد  فد  حدا   ثد . حدٞ مّدا

     ٠ذه مؾ ؼ٣لها شه٘ا٠ أ٠يذ مشة  أيع  ما إنتء

  . وبّا أمحه : ثبا  ب٣  مشة 

ا٥ نضي  إل  أمن  نٍش   . لةذم  ـحس  ِةذٟ : ٜة

  . محبامل  ِل  أمحه : نضي  ٘ٝا٥

  . اإلاحبام  ها  : أمن 

ت  اإلاحبام  نضي  أخشج   . ألمن  أِىاه ة نذم  ـحس  ٘ة

    دي ه  :التلٙح   إلاشةه يّى  ةهح  أمن  ٘ٝا٥
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 : الخامس الفصل

  . ه  مؾ ال ال : مشة  ٘ٝال 

  . متق٠ذه إنتء : أمن 

 ١اند  . ِلحادا للمدابي ؼداةس  اللد  دي هد  مدؾ متق٠دذه : مدشة 

 .بشتٝال  البع 

  . ِلحاا ٜبن المابي الل  دي ه  ما : أمن 

 ؼدحس  ةأندا, ِلحادا ؼداةس  اللد  دي مدؾ ل  ٔلدي فد  أ٠يدذ : مدشة 

 ِلد  تدح٠ل  ٜدال  لحاداِ مؽدحس  بّدذ المدابي ل  ةسةحد  بند  ِلد 

  .هللا

 مم٢د  مدشة  أيعد  مدا ويدب : ٘ٝدا٥ ٘هد  ظدح  حدذ  أند  أمند  تق٠دذ

     ولب مة٤ أولب

  . اتٙم  : مشة  ٜال 

     ٠ذه مؾ الٍل  بتحبيؾ ما إنتء : أمن 

  . حبحػ ما وبّا : مشة 
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 دي مدؾ إ  تؽدهذي ة الٝعد  ب٢دشه تجد  ِدامٟض ٠دذه ِؽدا  : أمند 

تء ألناا ,ااِلح بتت٣ل  ٠ةت  الل    . ٌل  مذجحصه دلٜح

  . تىلب ما ٔن  م  وبّا أ٠يذ : مشة 

 حمدشت٤ ِداٗس مدؾ ؼد٢شا : ٘ٝدا٥ ندضي  أمدا. بشأظد  أمند  أةمدق

  . أختء بشأ  أثب  ٜذسػ ما  خامٚ ٠ة  إم  ٜذ سيحتيجء

  . حاح  ةال إثبا  محتاح  ةمؾ ّ٘و بشيئ  ه  : مشة 

د  الٝعد  فد  الٕدذ فد  اللٝدا  أم  ِل  ةنضي  أمن  اظتقرنا   أمند  أـة

داد ألاخبداس أخدش لهد  ةليٝدح٥  لىمدقنتا  للمند ٥  ندضي   ندذم  إلد  هدح ِة

ذه لتةٙيز   .لها ٜىّ  الزي ِة

****** 

 ٜبد  مد  أبدذا يّهدذه لد  ظد٣ح   حالد  فد  ليجدذه البيد  ندضي  دخد 

د  فد  حتد   فد  مجامدا ١د  ةةالذتد  ةالدذه ليجدذ لفدال  تححد , الةدح  ٜة

باساها الساؿ ِاإلا   تب٣  ظّاد خٙيٚ باختوٗ ةححهه  ِل   ِة

 أ  لذسحد  بفدم  ـدٕن ت  ِلد  مب٣د  ةحعدن  الؽدهٝا  بدبّن
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 مةدادي أ  ٜبد  مجلدغ ةهدح ةال مدذخ  ةهدح ندضي  مدش   لد  ٠وهمدا

  بابا......ماما : ِلحاما

  ٘ن    أخت٤ بجء ما ه  : لن م  انتبا  أ  بّذ ظّاد

  . أمن  مْ ه  ال٣  ظ  ما تخٙيؾ ما : نضي 

لتحا : ن حع      لم  ـة

  . حعن  ١ابر  ما سحا٥ ةساٟ خن  ل٣  : نضي 

 بخند  شدخء  ة١د  تىدحسا  فد  أند  ابةد  ٠دو  مد  حعدن  إظتؽدّش

  ظىحي  بابتعام  ٘بادسه

     ٠ذه مؾ تشحْ   أخت٤ : ظّاد

ا٥ بشأظ  نضي  أةمق   . ب٢شه هللا ؼا  إ  : ٜة

  . ؼ٢ش س٠ّتن  أـل  أٜح , هللا الخمذ : ظّاد ٜال 

 ظدح  ةأند  مدشة  مدْ حدذ  مدا ةالذه نضي  أخب , ظّاد تش٠تا  بّذما

  .ٔن  ال المابي م  ٘ه 
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     تىلْ هللا ؼا  إ  ب٢شه يّجء : حعن  ٜا٥

  . ٠ذه بيٝح٥  أمن  بغ متق٠ذ مؾ : نضي 

ؾ المابي هح يّجء : حعن   تّٝذ, إم  بةتء رنب ألاة٥  متق٠ذ مّ٘ش

  . ال٣لي  ف  يح ٘م ِملها ة٠ما  الٝع  ف  ١ام  ليل 

  . نضي  أبح ما ّ٘  ؼا  ةما هللا ٜذس : نضي 

  . حا٥ ١  ِل  هللا ةالخمذ باهلل ةيّ  : حعن 

  . أسةحلها أـخ  ة ظاِتن  أسي  أسة  : نضي 

  . ٠ما  أنا مّاٟ ةهشة  : حعن 

  . خن  ِل  تفب  تما  : نضي 

  . حبيبء ما أهل  م  إن  ة : حعن 

تد  إلد  ندضي  تححد  ةدذ ٔ٘ش د  مدشةسه ِة ٙ  البةدا  إخحتد  بٕ٘ش  اظدتٜح

 ةدخد  البداب ٘ٙدت , البداب ةسا  مد  لدححن  ةب٣دا  ؼدهٝا  ـدح 

د  ةتب٣د  ندذم  ندح  لبداط تحتمد  لدححن  ٘ححدذ ٛ  بحٜش  ٘شاؼدها ٘دح

 ٜلديو لتادذأ ِباسهادا ١د  تٙدٓش ةتش٠هدا إليد  ةلدمها ندضي  مجادا ٘داٜر ب,
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 بداألل  ٘ئحعاظد  الب٣دا  ف  مةٙجش أ  مثلها مّٙ  أ  أمما هح أساد,

 أخشحد , مٝتلد  السدٗح متمل٢هدا هةداٟ أختد  ة اإلان ٥  ف  ةأن  ةالعجض

 مّداٟ ٘ا٠شاهدا ٠ةد  أندا : لدلِح  بدن  مد  لدححن  ـدح  أ٣٘داسه مد 

 ةأندا خشحتادا إند٤ أةي  متٕاٌد  ة٠ةد . حاحدا  بتؽر لها ةال بتتٙسر

ذ ٠ة  ةأنا. ةخامٙ  الٝع  ف  ةاتاسهاا .ال   . لها بتِح

دا٥ هاسأظد ندضي  ٜب   أمند  ةمّاهدا ١حععد  هد , لحلدح مدا ٠دذه ٠ٙامد  : ٜة

  .تشحْ هللا إيؽا  ب٢شه

 ٠دذه مدؾ حدذ بتدت٣ل  إند  : أخحادا ـدذس مد  سأظدها لدححن  أخشحد 

  ِليا بتطخ٤ ةال

ا٥ نضي  ٘بتع    !!! ِلي٤   مطخ٤ مٝذس حذ ف  هح : ٜة

     يّجء إصاي حتىلْ ه  : لححن 

 ةبدن  بيجادا إتلٕبىدحا بدغ همدا, ِلحادا حاحد  ٘ديؾ مدا أـدو هد  : ندضي 

 م٣دا  فد  ١اند  ندذم  إ  تٝدحل  تٝدذسي . الجامّد  فد  مّاهدا ةاحدذه

  . الٕلي
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 ِؽدا  ؼدحي  أندا  أسة  ويدب : ندضي  ليٝدح٥ , ٜلديو لدححن  ٘هدذأ 

  .أحيباا الجااس مىلْ ما أة٥  أنض٥ 

ال  بشأظها لححن  أةمق    . خن  ِل  تفب  : ٜة

  . ماشخء هِيا ةبىل  أهل  م  إنتء ة : نضي 

****** 

د  فد  اإلاححدحد  ألاسابد٤ إحدذ  ِلد  ندذم  حلعد   حالد  فد  ةهد  الٕ٘ش

ب اهادا ةالالدىشاب السدٗح مد  دٚ ال ِة  تحدذ  أخدذ  ثد , أبدذا تتٜح

 ِؽدا  بدغ ةسالدي  ٜابلد  أندا بتختب يد  ٠ةد  إرا سب مدا : نٙعدها

 خداوش ِؽدا  سب مدا . أةي  خامٙد  أندا ةهللا هةدا مد  خشحجدء خداوشي 

 بؽذ  تشتّذا  مذهاا ١ان , سب ما ٔنٟ  مليؾ أنا  اإلافىٙ حبيب٤

ذمحاا ب٣اماا ٠ث ه م  منتٙن ةحعمها  نٍدش . تحمونادا تّحدا ل  ٜة

 أمند  هدح, بّٝلهدا تلّدب ألا٣٘داس ةبدذأ  تجاةسهدا التدء للعداِ  ندذم 

 مدؾ مم٢د  يّجدء    لححدذي هةدا يعدبجء مم٢د  هدح    ليد  اتدقخش

دذي  هدح بدغ    دِدح   لديؾ مدا إيد  مفدذٛ  مم٢د  مشحدْ   إندحا ِة

يؾ ما أمن  ذ م٘ح   خامٙ    لححذي ةيخليجء بِح
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 أِمدد  مم٢دد  مددؾ أنددا ِدداٗس هددح مشحددْ   أ٠يددذ أمندد  ال ال

  . حاس ب٣ا  ف  أخش   مش  ةانخشو ,٠ذه

****** 

 تمدا  : ماظدن  ٘ٝدا٥, باإلاعدتجذا  ةأخبد ه ماظدن  م٢تدب أمند  دخد 

 العدبي  إخدو  أةساٛ ِداٗس إند  بدغ ِلحادا مد  نضلد  التامد  تبٝد 

  .الفب  ب٢شه

 أّٜدذ خليجد  ماظدن  ما بغ اتح  اإلاحلُح إ  هللا الخمذ تما  : أمن 

تء  حاح  ف  متام  مؾ ه  مّها   . دلٜح

  . بؽشه بغ تما  : ـذمٝ  مماص  ةهح ماظن  ٜا٥

     إم  ؼشه : أمن 

 خليد٤   ٘ئدمد٤ اللد  مد  ظدةذةيتؾ فد  حعداب  حاظدب لدح : ماظدن 

  . مّها تّٝذ

 خذ حاظب مؾ لح ةحت , حعاب٤ حاظب أ٠يذ : مبتع  حةه أمن 

 . بتاع  العةذةيتؾ
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  . ـاحبء ما الّؽ  دا هحا : ماظن  

د  إلد  ةتححد  لياظدن  ظدةذةيتؾ أمند  أِىد   ٘حادا تحتجدض التدء الٕ٘ش

  . نذم 

****** 

 أحعد  أخند ا. البداب ةسا  مد  أمند  ةحد  سأ  مدا أة٥  ندذم  ابتعدم 

د  بداب يردٟ ة  أمند  ليدذخ  ألامدا  مد  بدبّن  ٘حادا تححدذ التدء ٔ٘ش

  . حي  أخن ا : إٜر ب إ  ما نذم  لتٝح٥ .مٙتح  نذم 

  . ٢٘شه ِل  تقخشتؾ ما : أمن 

  . اتقخش  ال : بىٙحلي  نذم 

  . أظٚ أنا تما  : أمن  ٘ٝا٥

ال  بالب٣ا  نذم  ٘انٙجش   أمند  مدا هةدا أن  بعببء أظٙ  إل  أنا : ٜة

 .بجذ أظٙ  أنا

 : وٙدحل  بٕمدب ٜالد  ة ندذم  إليد  ٘ةٍدش , ٤بطدخ أمند  ٘دانٙجش

  لي    بتطخ٤ تٝح٥  مم٢ 
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 إنتدء مهةدذط ةال د٠تدحس  إيد  حععدتيجء : ضدخ٣ات  بن  م  أمن  ٜا٥

 ده صي  م٣دا  فد  بؽدتٕ  أندا يّجدء الذةلد  أمد  فد  بؽدتٕ  إيد  ناظدي 

  . ؼٕل  بح٢  دا اإلا٣ا  ةباج ,

  . ٔباماا بمذ  ؼّش  ٘ٝذ بصج  نذم  ابتعم 

 إلدد  ألا١دد  مدد  ةنا١دد  ِيدداه نبىدد  مم٢دد  : ٜددابو أمندد  ٘دقسدٗ

  . ده حبتاحل٤

  . نٙغ ليؾ ما ة حّان  مؾ أنا : نذم 

  . ماشخء الفٕةةن  الّيا٥ صي  حق١ل٤ , لححذٟ ١لتيؾ ما إرا : أمن 

 . ها١  خوؿ ال : استباٟ ف  نذم  ٘ٝال 

  . ال٣  ظ  ما أهو : ٘ٝا٥ أمن  هاتٚ س   اللخٍ  تل٤ ِةذ

-----------------  

  . تقخش   ة ؼٕ  ِةذي أنا نام  حبيبتء ما ال : أمن 

-----------------  
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 مدؾ أندا نٙعد٤ تٝلٝديؾ مدا أمد  مدا با١د  أندا هد  تؽديليؾ مدا : أمند 

 .حبيبتء ما  بشلح ـٕن 

 -----------------  

  . تقمش إن  حمي  ما ماشخء : أمن 

----------------  

  . أهل  م  إنتء ة : أمن 

  . أظٙ  أنا : نذم  ٜال , الهاتٚ أمن  ألٞ ِةذما

تدزاس مدح  الجاداسده هدح : مجادا معدتٙهما أمند  إلحادا ٘ةٍدش  ةأندا الِا

ؾ    إم    ِل  بتتقظٙ , مّ٘ش

  . البي  بشه تبا    بعببء : نذم 

 أبا  إي  ِليا بيحت  ٠ما  ؼٕل  هح ما, حاح  ةال بعبب٤ ال : أمن 

  .البي  بشه

دا٥ بجانبادا أمند  حلدغ, بمحا٘ٝد  بشأظدها ندذم  ٘قةمدق   اإلاحلدُح : ٜة

 .البي  تشةح  ة متح  ب٢شه هللا إيؽا  ة تٙاه  ظح  ٘ي 
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 الخمدذ هللا الخمدذ, تحدبغ   مدؾ يّجدء بجدذ : بٙدش  ندذم  ـداح 

  . هللا

دا٥ الىٙحليد  لٙشحتادا أمند  ٘بتعد   حتتحبسدخء مدؾ ظدتء مدا ال : ٜة

ٟ  مّ اِم  مؽ٣ل  ٘يؾ ما تجشب  ِامضه لح بغ   .ده الحاحب ا

  . لي٤ ده الحاحب خل , ؼ٢شا ال ال ال : بعِش  نذم 

 ٘يد٤ ةهللا السدج  أدخد  إيد  ِليدا بتدذع  : اإلاؽا٠عد  بدبّن أمند 

  . ِليا بتذع  ده ١  بّذ, السن 

لؾ ما, ةهللا ٜفذي مؾ : بعِش  نذم    . أسحٟح تِض

ٟ   باضس  : بشا هاا ِل  مطخ٤ ةهح أمن    . مّا

****** 

     تر ةحجء

  . الهاتٚ ِب  باظ  مْ تت٣ل  ةه  رل٤ سانيا ٜال 

     إم  ةال نتجحص  ِامضانا مؾ إم  حبيبتء ما أمحه : باظ 
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  . بّذها ةالل  دي العة  باٜيلةا لع  إحةا بغ أبذا ال : سانيا

 بٝلدب أتٝدذمل٤ الجامد  ةالعدة  ِشفد  نتجدحص  مم٢د  احةدا مدا : باظ 

  . ِادي ةنر ةج حامّ  مخلق أ١ح   حامذ

       ِشف  : سانيا

حادا أه : باظد   ١د  مدا ةبّدذم  بتحبيجدء ةانتدء بحبد٤ أندا بيبدء مدا إمد  ٘ة

 مدا إنتدء ةال بٝد  إحةدا اؼدمّج  ِشفد  مرد ةحن  الجامّد  فد  اللد 

   .حبيبتء ما ظة  ١لها ةبّذم     بتحبيةيؾ

     الجام  للعة  يعتةاػ ما لي  بغ بحب٤ ةهللا ال : سانيا

     بالمبي إم  ةال بٝ  ٘يا ةاثٝ  مؾ إنتء نحػس  ما إم  : باظ 

  . باظ  ما نٙسخء م  أ٠ث  وبّا ٘ي٤ ةاثٝ  ال : سانيا

  . بٝ  ٜحلحاا تما  : باظ 

      ألٜحلها دي إم  ه  : سانيا

  . حبيبء ما محا٘ٝ  أنا : باظ 
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مد  لدح أنادا إحعاظدها  مدْ الرد دد بدبّن سانيدا ٜالد   ظدير ٠ها ٘س

  . محا٘ٝ  مؾ أنا : ٘ٝال  شيذهت ما أخش ةهزا باظ 

     سانيا ما سام٤ ِل  ظتفشي  مت  إل  تش  

****** 

 : بمدش  مٝدح٥  ةهدح, ةندذم  ـدذمٝ  ِل  ليىمز  الٕ٘ش  ماظن  دخ 

 ندحس  مدؾ ده ةهللا ـدب  فد  ١ئنةدا ةهللا مةدحس  اإلا٢تدب باؼدا مدا أهدو أهدو

 ةأمند  ندذم  تحاحدذ م٣دا  إلد  إلتٙد  إ  ةمدا, ألاةلد  فد  ؼدمغ دي

 ندح  فد  ةتٕدي أمند  ٠تدٚ ِلد  ١األوٙدا٥ سأظدها تمدْ ندذم  ٘ححدذ,

 هد , تصدخحاا ال أد  بجدء مدا بالشاحد  : هامعدا أمند  ـدح  أتداه ,ِميدٞ

  .ِياه ةةٜٙ  نام  بفّحب 

     ٠ذه ٜاِذ مال٤ إن  : باإلاث  ماظن  ٘همغ

 ِليدا ـدّبان  ةهد  تفدخ  أتحدٟش خدامٚ أندا : الهمدغ بدةٙغ أمند 

 ب٢دش  إنادا ٜحلتلهدا مدا بّدذ حتد  ِيداه تبىد   ٜابلد ةمدؾ حدذا خامٙ 

  .تىلْ هللا ؼا  إ 

  .ألاسي٢  إمذ ِل  ساظها ةخل  بؽحعؾ سأظها نض٥  : هامغ ماظن 
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 ةياظدن  هددح ةتححد  بدد  دثشهدا ة حا٠تد  ةنددُض رلد٤ أمندد  ّ٘ٙد 

د  فد  الدزي م٢تدب أمدا  مّدا مجلعدا  دن أمند  أل  الٕ٘ش  السدشةج ٘س

ا الٕ٘ش  م    .خٗح ٘ي٢ٙحاا جذهت ةال تعتيَٝ أ  خ٘ح

     بتحباا إن  : ماظن 

     لي  ٠ذه بتٝح٥  إن  وبّا ال : أمن 

٤ هح ما : ماظن  ّذت٤ ِلحاا خ٘ح  . حبيب بتاِ  دي ٜة

 ال ال   بغ إم  حبيب ال ال : أمن 

  . متق٠ذ إن  : ِيني  مميٞ ةهح ماظن 

 ظدةحا  3 ِةدذها ةهد  مد  حند ا  إحةدا ده ٔلدي ٘داه  إند  ال : أمند 

 .الاخحا  م  أ٠ث  أخحها ة اةأن

     يّجء أخت٤    لي  تحبااػ ما ة : بخبث ماظن  

دضه بدبّن أمند   بحباداػ مدا ٜفدذي, خدوؿ ة بحباداػ مدا : الن٘ 

  .ِة  بتت٣ل  ان  إل  الخب

     ـاحبء ما إم  أخباٟس, تما  : اإلاحلُح لتٕين  ماظن 
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 بيتةدا ةأمد  اأند  ظدب , ظدةحا  3  حدحال  مد  مدا  أبحيدا مدا بّدذ : أمند 

ددحػ اللد  ده ةبددغ ثانيد  حتد  ةسحةددا الٝدذم   إند  البداق  متّ٘ش

     إم  أخباٟس بي  ما إن  ة ه , ـ  حاٍ٘ 

دا٥ ماظدن  ابتعد   ِيلدن  حاليدا مّامدا ةبٝد  اتجدحص  أندا ِد  مدا ال : ٜة

  .إماد ةالحاد إلن  البن 

  . الّيا٥ أبح ما مب ةٟ, هللا ؼا  ما : أمن 

  . ِٝبال٤ ٘ي٤ مباٟس هللا : ماظن 

  . دي الذِحه بوػ إدم٤ أبحط : أمن 

٤ اللد , ليد  الدضةاج سا٘دن أِدٗش نٙسدخء هههههههد  : ماظدن   يؽد٘ح

  . ةاتّٝذ  ٠ذه ٜب  اتجحص  مٙت٢ش

  . بالنعبال  مه  مؾ: أمن 

دم  ماظدن  ابتعد   لد  ٘ئند  أمند  حداد٥ مهمدا أند  مٝتةدْ ألند  ـة

  . ٜلب  الخب دخ  إرا إال سأم  بتّذم  إٜةاِ  يعتىيْ
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 الدزي ةؤلاحعداط محبادا هدح أّ٘دو, ندذم  إلد  مةٍدش ةهدح أمند  ؼدشد

د  ه هدح حبادا امتد  بدغ . خىدق لديغ ماظدن  ـة دش  م   بحاحد  حدغ مدا ِ 

 ـدذمٝ  أخد  هد  ندذم . بيتدحه  ماظدن  أ٠يدذ ال ال مّهدا خاـد 

د  ةحداست  ٘ٝي  مجادا تّلمد  أيد  لذسحد  ٘يدا تثدٞ ١اند  التدء اإلاّٙـح

 ٠ومد  تةٙدز ١اند  ٘ٝدذ ,الشاحد  ألنجدء نٝداػ بدو تتةٙدز ١لمتدء أ   

 ناحيتاددا بحددغ بددغ أنددا, لددححن  ٢ِددغ تّردد ك ةال بددالخٗش

يٝد  .... لدّيٙ  .... حعاظد  ..... ـدٕن   هد  ِؽدا  باإلاعدؤةلي   ... ٜس

 ندضي  أة حعدن  أ  تشبد  الخداس  فد  ـدٕشها مد  ألنادا .مذللد  ٜىد 

 أناد  متز٠ش هحة  ؼشد. نضي  م  اتّذ  أن  لذسح  ِلحاا ِيجا  دامما

دياحه  ةمدشحه  لّدبا  ِدض فد  حتد  ١دانحا وٙدحلتا  فد   حدذ الص  ـة

 مىمد  ِؽدا  بيلّبدحا اللد  البةا  ناحي  مبق ( أمن  – نضي  ) ٘حا 

 أ٠ثد  ِلحادا لديىم  إلحادا مةٍدش ١دا  أند  ةتدز٠ش, بخند  إنادا ة مّه  إناا

 رلد٤ مةد  مىلدب أحدذ م٢د  لد  أند  مدْ رلد٤ يسدخ  مدشه ةال ندضي  مد 

 ماظدن  ةلألظدٚ حدذ  مدا هدزا الخدب يؽداب  باإلاعدؤةلي  ظد إحعا,

ٛ  مٙٝد  ال  الجدالغ ـدذمٝ  إلد  إلتٙد  هدزا فد  ت٢ٙند ه بّدذ الٙدش

ل  بجانب  ٛ  سؤيد  تعتىيْ ال أن٤ بمّج  ابتعام  ؼب  ثٕشه ِة  الٙدش

  !!!ـذمٝ  ما
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 نحبد  الدزي الصدسق ناحيد  إال باإلاعدؤةلي  يؽدّش ال أنةدا يّدٗش ال

     

****** 

     أم  ما إصي٤ : ةالذهاا أما  أسي٢  ف  تجلغ ةه  سانيا

     إمدد  أخبدداٟس ةأندد , هللا الخمددذ تمددا ( : سانيددا ةالددذ  ) نادداد

  تما    مزا٠شت٤ ة ةحامّت٤

 مامدا : استبا٠هدا تدذاسي  ةهد  سانيدا أسد٘د , ال٣  ظ  ما تما  ١ل  : سانيا

  . ـاحبتء ِةذ أنا  ب٢ش  تعمحيل  حبيبتء

     ليل  ةال نذم  من  : نااد

امضي  ال٣لي  ف  مّاما دي, دي ةال دي ال : سانيا   . بّن مْ نزا٠ش ِة

 تشيدذ لدزل٤ أخد  إلد  تؽدتاٛ إبةتادا أ  تدذسي  ٘هدء ناداد ابتعدم 

  . ةال٣لي  الخ  ف  ـذمٝاهاا ف  الةٝق هزا تّحين
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 بند  هد  ةلدح ِلحادا ةأتّدٗش تيجد  هد  خلحادا بدغ حبيبتدء مدا ال : ناداد

 بدشه البيدا  محلدُح فد  ٢٘دش   ؼدباب خدحا ا ِةدذهاػ ةمدا ١حععد 

 .ده البي 

 : لتٝدح٥  اإلاؽد٣ل  لهدزه حد  لٝدذ ظدشعّا ل٢د   بئحبداه سانيدا أـديب 

 ثد . مةد٤ ميحدشمةيؾ ة حبيبتدء مدا أمد  مدا ليدا مخلي٤ سبةا ماشخء تما 

 : نميمد  إظدم  شدخء  تّؽدٞ ةالدذهاا أ  تدذسي  ٘هدء بم٢ش سانيا أسد٘ 

  ـاحبتاا   لي  مام  ما ِاٗس إنتء

     إم  ةال ويب  أة الذساظ  ف  ؼاوشه أ٠يذ يّجء لي  : بتعجب ألا 

 أندا ِؽدا  ثانيد  حاحد  فد , بدغ الذساظد  فد  ؼداوشه أه هد  ال : سانيدا

  .ٔن ها صخاب مّذليؾ

 إندت  ده, ةليلد  ندذم  ٘دن  ويدب    ليد  : الفدذم  ةحهها يّلح ة نااد

  الاخحا    م  أ٠ث 

 الؽدشو  ِلحادا ٜبمد  ندذم  اليدح  ٤أٜحلد يعدي  أندا مدا : بم٢دش سانيا

  . الجامّ  ف 

     إم  ِمل  ه  لي  : بتعجب نااد
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  . الجامّ  ف  املسذسا  ف  بتاحش : بشةد ب٣  سانيا

د  البن  بٝ , ٘ام  مؾ نااس ما : نااد  ولّدتؾ مدا لعد  إللد  اإلاّٙـح

 البيم  م 

  .مٕٙلن  ولّةا إحةا ده نيل  حاهاا, ١لةا معتٕٙونا

 ٠ةددا ١لةددا ةاحةددا مددام  مددا ؼددٙتء : ةتؽددٙ  م٢ددش بتعددام با سانيددا

ن    .٘حاا مخذِة

  . سانيا ما ٘اهم  إنتء ثاي  ت٣لمحاا إةع  : نااد

  . خالق بحا  ِوٜتء ٜىّ  أنا. ماما ما أ٠يذ : سانيا

 ةهامتاا الٝع  ف  نذم  أ  تّل  الخاس  ١  أـبح  البفش ملر ف  ة

 مبٕمدها ألاخدش ةبّدن مفدذٛ ٔند  الدبّن ةبدذأ املسدذسا  تدشةي 

 الدزي ؼدباباا ِلد  متحعدش اإلاتبٝيد  ةالٙئد . ةأهلهدا هد  ةعؽدتمها

  .الٝبما  ةسا  ظةحا  ظيٍ 

****** 
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 مٝدح٥  مشاهمدا ةمد  ةندضي  حعدن  مد  ١د  خدشج الؽدمغ ؼدشةٛ مدْ

دح٥  إسادمدا ال خىحاتد  فد  يعدُش ٢٘وهما متعابٝا  أناما  ألاة٥ . للـح

 لخمامد  دةمدا تحتداج التدء   الفدٕن لّفدٙحست  ةثداي  ٠بدذه ٘لذ  إل 

  . أخحاا

دحله  مدْ  ندضي  ٘بدادس ةةالدذها بمدشة  اـدىذمحا الٝعد  دخلدحا ـة

  . مشة  أيع  ما الةحس  ـبا , حج ما السن  ـبا  : ٜابو ب٢و 

  . بؽمهةذط ما الةحس  ـبا  : ( مشة  ةالذ )أده 

     إم  ِملتحا ه  : نضي 

 أةساٜهدا بيّملدحا ةأختد٤ ؼدهذ  مدشة  تمدا  ١لد  : أدهد  أحابد 

  . السشةج ِؽا 

دا٥ مدشة  إلد  نٍدش ثد , هللا الخمدذ : حعدن  ٘ٝدا٥  مدا مخلي٣د  سبةدا : ٜة

  . أبذا ليٝ  ف  مامحى٢يؾ ة, بةتء

الد  مدشة  ابتعدم   أندا حاحد  مّملدتؾ أندا ِمدء مدا بدغ أمدن  : ٜة

  . أٜ  ةال أ٠ث  مؾ بالخٞ ؼهذ 
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 دي اإلافديب  مد  بةتدء خشحتدء إند٤ ِلد  بؽد٢ٟش أندا : حعدن  ٘ٝدا٥

 ٜليلدن  ةمعد٢تيؾ ِةد  بلٕتدء الٕلدي ؼدٙتء إلادا إند٤ ٠مدا  ةؼد٢شا,

 ةأندا تٝدح٥  مدؾ ةتفدلخحا الٕلدي تؽدٗح اللد  صيد٤ اللد  الةداط أةي 

  . ةالع٣ح  للسٗح مب س ملٝ  ِؽا  بيٝحلها مٍّمه  أل  ,مال 

 ١دا , م٣دا  أخدش أحدذ ١دا  لدح أل  لخ٢متد  ةتٙاحدق  مشة  ابتعم 

 البند  محدذدتؾ ألنادا ِةٙهدا ةال بةتدء ٌلمتدء ادم٣د  بلٕتدء ليد  ٜدا٥

     إم  إظمها ةال إم  لبع 

  . اةن٣  ما ؼ٢شا : مشة  ٘ٝال 

ا٥ ألده  حعن  ابتع    . ٘حاا مباس١ل٤ سبةا : ٜة

  . ةالدٟ ف  مباس١ل٤ سبةا ٠ما  ةإن  أمن  : أده 

 ٛ دح٥  إٜرد   , ةحهتد  إلد  ١د  رلد٤ بّدذ إ٘رد   إلد  ةندضي  حعدن  ـة

 ةالدذها ندذم  سأ  إ  مدا ة, مةد  ةأمند  نذم  خشةج مْ تحٝيٞ م٢تب

  . نحيباا ٠ث ه م  تشتجٚ ةبذأ  أحمان  ف  استم  حت 

 ةهللا ِليد٤ ٜلبدء تدححّيؾ مدا بةتء ما ٠ٙام  : دمِح  بن  م  حعن 

  .معتحم  ما
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  . بابا ما أظٙ  أنا : ؼهٝاهاا بن  م  نذم 

  . بةتء ما بغ إم  ِل  : حعن 

  . إلااما ة لي٤ بي  تعبب  الل  ةأإلا٤ ٤ةحّ ١  ِل  : نذم 

  . ّ٘  ؼا  ما ة هللا ٜذس, بغ إم  رنب٤ إنتء ة : حعن 

  . باهلل يّ  ة : نذم 

  . هةا الّٝذه عجبت٢  ةال, بٝ  نشة  : أمن 

ا٥ نضي  ابتع    . بشل  هةا الّٝذه تعجب  بغ حذ ف  : ٜة

  . ماالبيةا باؼا ما تما  : أمن 

****** 

 ـدذس تتحظدذ ةهد  السلدٚ فد  تجلدغ ندذم  ١اند  ند أم ظدياس  فد 

 . بذةسه مٝحد الزي أمن  حانب ألاما  ف  نضي  ة ةالذها

     ٠ذه مؾ حّان  إنتء : حعن 
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 ِؽا  بالّا٘ي  أ١  خوي  ة امباس  أ١  حابل  أمن  بابا ما ال : نذم 

  حاح  مجشاليؾ ما

     إصاي ده حميل٤ أسدل٤ ِاٗس مؾ بجء ما ؼ٢شا : حعن 

  . ةاحبء ده , ِمء ما بغ إم  حمي  : أمن 

تء أندا : حعدن   ودح٥  بةدات  ِلد  مىمدز  أندا , مشتدا  أندا ة أمدح  دلدٜح

 هيٝدٚ أخ  ِةدذها أل  ندضي  ِلد  مىمدز  ة , مّهد  ندضي  ة اند  مدا

  . لحاا حمام  ةي٣ح   مّاها

 ةدة٥  بشلدحا الّؽد  دا ِمدء مدا ةتعدل  ِليد٤ الؽدش بّدذ : أمند 

 . ِلحا  ام ـة حختاج مؾ اخحات 

****** 

  . ـاحبت٤ الٕةذةسه  معتني  إن 

 تدقخش  التدء ندذم  تنتٍدش ال٣ليد  بداب حاندب فد  حالعد  ليلد  ١اند 

  . ها٢مي  ١لما  حامو سانيا ـح  أتاها حت 
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الد  الفدح  لفداحب  ليلد  التٙتد     ةإرا إمد  بتٝدح٥  إنتدء : ٜة

 ِجادا تت٣لمد  ِؽدا  إمد  ِملتلد٤ هد  ,ده بدال٢و  ندذم  ٜفدذٟ

     دي بالىشيٝ 

 خالدشه أة مشؼدذ  ٘حادا ِاملد  إلد  ـداحبت٤ : اظدتٙضاص ب٣د  سانيدا

  .الؽشيٙ 

  . ظمحل٢يؾ ما اخشط : ليل  ـح  ٜاوّها

 ١د  ده تعدمحيؾ مدا ةال تعمخ  ِؽا  من  إنتء : ِال  بفح  سانيا

  . ـاحبت٤ بعن   بتح٣  الجامّ 

 إنتء هللا ؼا   إ لي  ِلحاا ةيح٣حا : ٠تمان  تعتىيْ ل  بٕمب ليل 

  . مفاحباها انتء الل  الحاوي  الؽل  م  ةاحذه ٘ا٠شها

 أنددا هددح مٝىّجددء هههههههدد  : ليلدد  لتعددتٙض تطددخ٤ ةهدد  سانيددا

  . البحليغ ِلحاا ٜبن امباس  صخبت٤ مؾ مٝلتلٝيؾ

     إم  بتٝحل  إم  : باظتٕشاب ليل 

  .سذسا امل بتجاس  متاميجاا أـله  بٝحل٤ ما صي  ةهللا : م٢م  سانيا
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يدٞ ليلد  دل  اتجةةتدء إنتدء : بِض  تٙرد ي  إند٤ الخٝدذ ة الٕند   بي٣د  ـة

  !!!نذم  ِل 

 للبيد  سةحيلهدا مفدذٜاي  مدؾ لدح ِمحمدا    ليد  مجادا ةأند  : سانيدا

 .ٜحلتاحل٤ أنا إل  حيٝحلحل٤ أهلها ةأ٠يذ

ٙد  ثد  لتدزهب ٌهشهدا ةأةلد   الد  داس  ة ٘جدق  تٜح  ِلد  اه : ٜة

 خشحدحا أهلهدا ا  بتٝدح٥  ة أمد  اتفدل  ـدو اإلاحا فد  أندا ة ٢٘دشه

حا ِؽدا  بدذسي  الفدب   ؼد٣له  ههههههد  ,د  اإلافديب  فد  حد  يؽد٘ح

    . ههههههه  أمن ت  ما ظو  مو للٕةذةسه محام  ِل  بيذةس 

 ت٢دشهه  أـدبح  متد  سانيدا فد  سأتد  التدء الححد  بادزا ليلد  تٙاحدق 

 ت٢د  لد  التدء المدٕية  لهد  ت٢د  أـدبح  متد     الذسحد  لهدزه

 ناامد  ظدت٣ح   مدارا    بئٌهاسهدا متمتّد  ه  ب  لخٙاماا أبذا تجاهذ

 ليلد  ر٠شيدا  بدذأ     سانيدا مدا مةد٤ تم٢د  التدء ال٢دشه ة الخٝدذ هدزا

 ةلد  الباسحد  ندذم  هااتٙهدا لد  ّ٘ٙدو ليلد  أ٣٘داس تدذاِب الباسحد 

 أ  لهدا لتٝدح٥  ـدباحا بحادا تتفد  ةلد  الةدح  ٜبد  ١الّداد  مت٣لمدا

 ٠دو  م٣دح   ال أ  أسحدح, الّداد  هد  ٠مدا الجامّد  بداب مدا أ تنتٍشهدا

 الدزي العدبب إال ظدبب ألي اليدح  تٕيبد  ت٣دح   أ  صدخيحا سانيدا
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 أحدش  ظدياس  أة٥  لر ٠دب , أ٣٘اسهدا مد  ليلد  اظدتٙاٜ . سانيدا ر٠شتد 

 مدا ِد  تّدٗش ال التدء ـدذمٝتاا بيد  نحدح معدِش  لتتجد  تجدذها

 وياهادا فد  تحم  ة بالسن  بؽشت ال التء سانيا ١لما  م  إال لها حذ 

  . ؼمات 

****** 

 إلا٣دا  إتجهد , ابدذا ٜليلد  ت٣دح   لد  ـدذمتاا التدء لليلد  تش٠هدا بّدذ

 التلٙاند  الؽدل  أ٘دشاد إحدذ  ؼحؼد  أة ؼحشدخء لتجدذ الؽدل  تحاحدذ

 بدن  ةةالدذها السن مد  حمّياهادا فد  دابمدا ألا  ٔةيد  ِابلد  مد  ٘هدء

 ِلحاا انحة  اإلاه  الساؿ  ِاإلا ف  مجا  ةاحذ ١  ةأوٙاله  أِمال 

 ؼحشدخء مدا إصيد٤ : تٝدح٥  ةهد  ةحةتحادا إحدذ  ِلد  ٜبلد  لتىبدْ سانيدا

     سةح  ما إم  ِامل 

     إم  ِامل  إنتء تما  أنا الشة  سة  ما أهو : ؼحشخء

     حذا مخةٜح  : سانيا

     بغ لي  : ؼحشخء
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 ي ؼدح  حدح أند  ِؽدا  البيد  بدش  أبدا  ِدامض  ٠ةد  ٘ديؾ مدا : سانيدا

م  ماما بغ مّا٠  أظهش ةأِٗش   ده   اإلاحلُح ٘س

  .  ِلحاا تحاملتيؾ ما لي  ةام  : ؼحشخء

 ِةدذنا تبدا  تيجد  صدخبت٤ الص  ٜدالتل  سالدي  مدؾ دي : سانيدا

ها  بؽشه بغ ِةذها تبات  تشةح  اظمحل٤ ١حعع  ت٣ح   ةإلاا ةأِ٘ش

  . ر١حس  اخحا  ِةذها ت٣حيصخء ما

  . حذا ساحع  ت٢ٙن  ده مااااااي : ؼحشخء

  . تخةٝ  بجذ إم  أِم  ِا٘س  مؾ سانيا

  . الخ  ِةذي انا : ؼحشخء

  . هح إم  بجذ : بٙش  سانيا

ي  الص  إل  دِح  مال٢يؾ : بم٢ش تبتع  ةه  ؼحشخء  ِضمد  إيد  تّ٘ش

  . مّا١  ابا  ِؽا  الليل  ِةذ٠  نٙسخء

****** 
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 بصدخء  لتدقت  ٜحلهدا حدذ ِلد  لل٣ا٘ير مدا ةإتجهد  سانيدا ؼحشدخء تش٠د 

 تّتبد  التدء ألامدا٠  إحدذ  إلد  ةرهبد  إتجاههدا ٔند   ل٢جاا يؽشبحن 

 : إظدتجحاباا فد  ٘يعدُش إنتٍاسهدا فد  باظد  لتجدذ ألانٍداس ِد  بّيدذ 

     إم  ِملتء ه 

  . حىن  دنيا ه  ِ  ما بشاح  : ؼحشخء

    حاح  ِملتيؾ ما إنتء, بتاضسي إنتء : باظ 

  . الجااسده مّاها أبا  ل  بغ حّم  : ؼحشخء

 ٘اهم  إنتء الجااسد  تجيجء اإلاحا٘ٝ  ِامض أةي  حلح : بئبتعام  باظ 

.  

  . ِملتاا ماما أنا ما مش  أة٥  إناا محاظعجء إن  خوؿ : ؼحشخء

  . ةبعِش  ِامضها أنا دي اإلاش  بغ مش  أة٥  مؾ أ٠يذ : باظ 

  . ؼحي  حت  تعتحمي  ٜادس مؾ ههه  : ؼحشخء

 مٝدذس حدذ ٘ديؾ مدا إ  ةديد  ولد ة٠ إنتدء مدؾ, صيداد  مدح  ةال : باظد 

ٚ   . ةسيجء ماال وب صن٤ ٜذا  مٜح
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 حةبد٤ خدال , ؼحؼدي  اندا ده تحدذي ٘حادا بٝد  لدح ال : ؼحشدخء

 . تما  إظتح  إناا أِٗش سد ةاٜحل٤ مسج أبّتل٤ ةل  محبامل٤

  . يؽٗح أما : متّمذ بئظتاضا  باظ 

****** 

دل   أبدح مدجا  رد باٜ حتد  مجادا نضلدحا أ  ةمدا, ةحهتادا إلد  العدياس  ـة

ا٥ الخاس  ٜهحج  خالذ  صمد  ِل  ولّت , البةا  ظ  ما ظومت٤ : ٜة

     بشا ه ةال الٝمي 

 أخبد ه مد     ِدٗش ٠يدٚ, ةحدحهه  تّلدح ةالفدذم  ِيدحنا  حٙلد 

 لد  مداصا٥. الخداس  ل٣د  ٜالد  سانيا أ  ظ  أـ  :سده حا ه  حت    

ب  هدد  .  السبدد يؽدش ةالددذهاا ة سانيددا تّمدذ  إلاددارا ألامددش يعدتِح

اٜحا    إلاارا ـذمٝتاا مبا  ةحن ها  ؼشةده  م  ٘ة  ـح  ِل  ٔة

 . ألاسك ِل  اإلالٝ  نذم  حعذ رل٤ ة١ا  بقسك حعذ استىا 
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 : السادس الفصل

 , بٙدُض باظدمها ةأخحادا أبحادا مةدادا  مدْ اإلاند ٥  إلد  ليحملهدا أمند  أظدُش

  الذ٠تحس  اولب : أمن 
ا
  . نضي  ما حاال

د تب٣د  ظدّاد ١اند   ألامدغ ٘ٙد  الٙدشاػ فد  اإلامدذد  إبةتادا ِلد   بحٜش

 ِل  محمحل  تّحد ةاليح  تبتع  ةه  سحلحاا ِل  البي  م  خشح 

 ألايعد  : الىبيدب ٜدح٥  هدح بلد  الىدن  صاد ةمدا ,ِلحادا ةمٕمد  أمند  مدذ

  . ِفبء إناياس ِةذها نذم 

 لةدذم  محدذ  مدا ِلد  متحعدش ةهدح خاوٙد  نٍدش  نححهدا أمند  نٍدش

 مّهدا محدذ  إلادارا نملد  تدقري أ  تعدتىيْ ال التدء  اإلاعداإلا البؽحؼد 

 بادا تّٙد  ـدذمٝتاا ةإلادارا    إختبداس أة إبدتو  هدح هد     هدزا ١د 

    مارا أة ٠شاهي  أة حٝذ أ  ٔن   ه  ه     هزا

 ِميٞ نح  ف  ٔى  التء نذم  ِل  اومئةانا  ة الىبيب خشةج بّذ

 فد  الجميدْ غحلد. الىبيدب لهدا أِىاهدا التدء اإلاهذبد  الخٝةد  حدشا 

لد  الفدالح    مةفدب ت٢ٙند ه  ة م٢ٙدش ١د    الىند  محدح  سؤةظده  ِة

ٛ  هدزا مد  للسدشةج ندذم  يعداِذة   ٠يدٚ ةاحدذ هدذٗ فد      اإلادقص
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 لتٙدت  لححن  ٘ٝام , الباب حشط ـح  ِل  ؼشةده  م  أ٘اٜحا

يحناا ليل  لتجذ الباب   .ب٣اماا ؼذ  م  مةتٙخ  ِة

  . ليل  ما اتٙمل  : لححن  ٘ٝال 

     إم  حشالها ة ٘ن  نذم  ه  :  ليل

  . نت٣ل  بّذم  ة للفالح   اتٙمل  ويب : لححن 

  . ِلي٢  ظو  : ٜابل  ليل  دخل 

 ّ لدي٢  : العدو  ِلحاا ةسدةا نححها اإلاحححدم  سؤةط ٘س  ظدو  ِة

  .ةبش١ات  هللا ةسحم 

 معدتني  ال٣ليد  بداب ٜدذا   ظدامباها أندا    إمد  حشالهدا هد  : ليلد 

  . اإلاحاـو 

دٚ ال ليلد  ةدمدُح حدذ  مدا ةأمند  حعدن  سة    تتٜح
ا
ةدذما , أبدذا  ِة

ها ِامضه : ٜال  الخذمث أ٠تم       ٘ن  ه  أؼ٘ح
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 أنادا أمٝد  ٘هدح ندذم  ِلد  ليلد  لهٙد  مد  ابتعد  إلادارا أمند  يّدٗش ال

 ةهدزا املخةد  هدزه تخىد  ِلد  ظتعداِذها ةأنادا ـدالخ  ـداحب 

  . الصخء  بّن أساح 

 أخد  ألنادا أهدت  تٙهد  أال الّةيدذ ٜلبدء مدا أه    هادت  إلادارا ل٢د 

  . ـذمٝ 

     بغ : تشدد ف  الٝلب

 أحدب ميدةّٙؾ أندا أل  حدب ٘ديؾ مدا متٙٝن  إحةا إم  , بغ : نٙع 

  ماشخء أتحب ةال

  . ماشخء : إٜتةاُ ٔن  م  الٝلب

لبد  أمند  نٙدغ بدن  الدذابش الخدحاس هدزا ١دا   محداَ٘ هد  تدش   مدا , ٜة

     ـمحده ِل  الٝلب

يا  أل  أمن  ظتقر ا  لد  اإلاتحاـ  الّابل  ؼ٢ش مْ , مة  نا٥ ٜذ ؤلِا

حل  ٛ  ال الزي ٜة   . ةاحب ّ٘ل  ما أ  لعان  مٙاس

****** 
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 اليح  نفٚ مشةس ةبّذ , باظ  تنتٍش الجامّ  ف  سانيا حلحط بّذ

 أ  أخبد ه  ةأند  اليدح  مدقت  لد  أند  خبد  ةظدماُ الؽدل  ١د  ةحمدحس 

 لبيتادا تدقت  أ  ؼحشدخء مد  ةولبد  ذهامد حٝيبد  حملد  لديو ملتٝدحا

 لهدا ظدتبّث انادا ةأخب هادا ,ةمؽداةسها الجامّد  مد  إنتاامادا بّدذ

  . اإلاحياب  ِل  سظال  ف  البي  ِةحا 

 , العداِا  ِدذد سانيدا تتبدن  لد  خمعد  أة ظداِا  أسبدْ مدشةس بّدذ

ا  سانيا ظمّ   لتّلدح البداب لتٙدت  ٘قظدِش  مند له  بداب ِلد  وٜش

 : مٙتدح  بٙد  لتٝدح٥  البداب ٘تحهدا بّدذ ةحههدا مد مو  ِلد  الذهؽد 

     ده إم 

 خمدش  ةال    بد  مدا سأمد٤ إمد  : بححاحبادا تلّب ةه  ؼحشخء لتجيباا

  .الؽشيٙ 

 موبغ تشتذي ١ان  التء ؼحشخء  سؤي  لذ  ٠بن   ١ان  سانيا ـذم 

  باا تشها ل 
ا
 وحي  ٘عتا  ِ   ِباس  ١ان  ٘هء أحومها ف  ةال ظابٝا

 ليعد  هد  ؼحشدخء يّدٗش ال إلاد  ةةللّلد  , ةاظدّ  حد ةوش  ةةاظدْ

 الخدشاس  دسح  ١ان  لح حت  أبذا الىحي  لبغ تعتاح   ةال متذجب 
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 أةمدا٥ : تٝدح٥  ةهد  ؼحشدخء أ٣٘اسهدا مد  أخشحتادا , اإلائدحي  تحد  50

 ناهذ   أبل  ٘ن 

     أبل  يّ  : بذهؽ  سانيا

 ٤أمد ِؽدا  ٠دذه بّمد  أندا , تٙطدخيةا   إتلمدء بد  : بٕديَ ؼحشدخء

  . مّاما تبات  تحا٘ٞ

  . تٙمل  وب , أهاااااا : ببوه  سانيا

 , ةؼحشدخء سانيدا أحدذثاه الدزي الطدجي  ـدح  ِلد  ناهدذ حدا  

  سانيا   ما من  : لتٝح٥ 

 إلد  مامدا مدا ـداحبيتء ؼحشدخء دي : ةتٝدح٥  لؽحشدخء سانيدا لتؽدن 

  . الجااسد  مّاما تبا  حا  ِلحاا ح٢تل٤

 اتٙمدل  , الٝمدش صي  حبيبتدء ما هللا  ؼا ما : لؽحشخء تةٍش ةه  ناهذ

  لي   ِةذٟ ةاٜٙ  بةتء ما 

  . مخلي٣  سبةا أبل  ما ؼ٢شا : بصج  ؼحشخء
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 ٔند  ماصالد  ةهد  الفدالح   إلد  ةالدذهاا ة ؼحشدخء مدْ سانيدا دخلد 

 مٍجادا مشاهدا ٘مد  اإلاتحدشس  ـدذمٝتاا بجانبادا تجلدغ مد  أ  مفدذٜ 

 ٘هدء ناهدذ أمدا , سدجذللم إال البيد  تٕدادس ال ةأنادا محداَ٘ بيد  مد 

يٝد  مد  بشاحد  أحعد   ال سيد  مدا ناهدذ مدا مداااااه, الجذمدذ  إبةتادا ٘س

 تٝدذم  بّدذ , خشابدا داخلهدا تخٙد  ١اند  ٜؽدش  مد  ٢٘د  تةخدذع 

  تعدتيَٝ ألنادا للةدح  ناهدذ أنفد٘ش  لديا٘  ةاحدب
ا
 ةتش٠د  بدا٠شا

 الدذمآ ٔعدي  فد  ؼحشدخء سحلد  لتبدذأ. ؼدباب ٘هد  للعدهش البةدا 

د  إل  البنتا  دخل  , ألحلها فاخفي أت  التء  ٜامد  التدء سانيدا ٔ٘ش

د  بتجهن   ِلد  البدادي ةالخدض   ؼدشةدها ؼحشدخء لدتوحَ للةدح  الٕ٘ش

 ةبن  بية٤ مؽ٣ل  ف  ؼ٣  سانيا ما إم  : مٝذما  دة   ٘ٝال  ةحهها

    باظ 

     ٜال٤ هح لي  : بتعُش سانيا

تء ةإنتء ٜا٥ ةؼ٤ بغ ال : إنتفاس بئبتعام  ؼحشخء   . أ٠ذتيل  دلٜح

  . ٠بن   حاح  ٘يؾ ما ال : سانيا

  . أظّذٟ مم٢  أنا بةتء ما إح٢يل  متق٠ذ  إنتء : ؼحشخء
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  !! ّ٘و : بتؽ٤٢ سانيا

  . حاح  تخعشي    مؾ حشب  : ؼحشخء

  . ألح : لتجيب ؼحشخء هاتٚ س   تتحذ  أ  ٜب 

     ألاخباس إم   , أنا إ  تحعيعحاا إةع  : باظ 

 مدؾ  أندا حبيبدء مدا ال ال, هللا الخمدذ تمدا  أندا ءحبيبد مدا إصيد٤ : ؼحشدخء

  . ـاحبتء سانيا ِ  بامت  أـل  حام 

  . لع  ةال ٠و  إبتذمتحا : باظ 

  . الذيع٣ح ف  ِةذٟ ؼل  ه  وب , حبيبء ما أه : ؼحشخء

 ححليدا ةالبةدا  هةداٟ أندا إ  أةهمحادا الخدحاس ٠دذه حلدح أمدحه : باظد 

  . مجاا تخحدي  ٘حا  ةاحذ  مم٢  ةأ 

    هةاٟ من  وب , أهااا : ؼحشخء

  . ؼحشخء ما ب  ما مّلم  أنتء ةهللا : باظ 
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 حلدح ودب أهدا : بئهتمدا  الخدحاس تتدابْ التدء لشانيدا تةٍدش ةهد  ؼحشدخء

     حذ مّاه ةال لححذه   ةهح هةاٟ باظ  إ 

تء حعب ِل  ةهللا : باظ    . هههههههههههه  أنا مّاه مّ٘ش

 ةهللا ةي٣لمهدا تمدح    ١اند  دي البند  مدؾ هد  ده إمد  : ؼحشدخء

  . هةاٟ ه  ٠ذه ِؽا  ححالي  بتحح  ؼ٣لها

  . حامذ ما ؼحشخء ما ِلي٤ هللا : باظ 

 تٙاـدي  تح٢يلد  ِؽدا  ب٢دشه ندت٣ل    حبيبدء مدا ِمحمدا : ؼحشدخء

  .ظو  العهش 

 دي البد  مدن  : سانيدا لهدا ٜالد  حتد  اإلاحبامد  ؼحشدخء أٔلٝد  أ  بّدذ

     باظ  ححالن  بتحح  إل    

د  بند  هد  : ؼحشدخء  إن٢د  بمدا بدغ مةٙمدلها ١دا  ةباظد  ٠دذه ملٜض

  ـشاح  لمةيؾ ما متخانٝن 

     مّاها مت٣ل  مم٢  هح ده إم  : بذهؽ  سانيا
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دْ ةهد  ؼحشدخء تادا ِدذ  ِلد  ِومد  مدذهاا ١لتدا ت٘ش  لهدا لتٝدح٥  , مّ٘ش

 ِؽدا  إمد  ف  تٝحليل    مؾ ها : ـذمتاا م  تٙيٞ أ  ٜب  ؼحشخء

     أظّذٟ

  أـلحا اـلحا : ياسان

 صدخبت٤ أندا ِدادي ت٣ليمدء إمد  ةال تٝدحل  خامٙد  بةتدء ما إم  : ؼحشخء

  .ب  ما أم٤ مؾ

  . ١لي  نخلق أما لٕام  ِشف  نر ةج ِامضنا : سانيا

د  ١د  أخدذت  اللد  دي هد  : اسياحيد  ب٣د  ؼحشدخء  ِؽدا  ده الٜح

ل  تٝحلحاا حاا الحاد ِلحاا ةمِض  ٠دذه لد ِام الؽل  ١  ما بةتء ما إم  ٘ة

.  

     الؽل  ١  بجذ ده إم  : بفذم  سانيا

 مر ةحد  أندا ١دا  إرا , ٠بد ي  بةتدء مدا ِدادي : مميد  ببد ةد ؼحشدخء

 .ِشف 

     من  مر ةح  إم  : سانيا
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  . ٔن ة من  م٣ح     هبل  ما سؤٗة : ؼحشخء

     بغ متفاحبن  مؾ إنت  هح : سانيا

ددذ ؼحشددخء  إلدد  مددن  ههههههههههدد  : ضددخ٤ نحبدد  فدد  دخلدد  ٜة

 ١لهدا دي الؽدل  فد  ةاحدذ ٘ديؾ مدا , هبلد  ؼد٣ل٤ ةهللا متفداحبن 

  . ِشف  ةسٛ لشبن  ١له  بةتء ما متفاحب

  . ظه  مؾ اإلاحلُح بغ : سانيا

 بةفدّب  اللد  احةدا ٢٘دشه ِلد  , ـدّب مخليد  الد  ةإمد  : ؼحشدخء

 ١حعغ ت٢ٙشي  سأع  م  أنا , بشلح ظه   بةخلي  الل  ةإحةا اإلاحلُح

  . اظ ب تخعشي  ما ٜب 

د  ةولبد  محباملهدا بحمد  سانيدا ٜامد   مدشد لد  وبّدا الدزي باظد  ٜس

 بتتفدل  إمد  : ؼحشدخء ٘ٝالد  ,الٝداد  للّدا  تتفد  ٌلد  لدح حتد 

     بباظ 

ت  مْ أ٠يذ بن د ةمؾ أمحه : بئحباه سانيا   . الثاني  ال٘ض
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 ِليد  تمدح    ةاحدذه يعديب ةاحدذ فد  حند د مدؾ وبّدا : ؼحشدخء

  .ح تر ة سا٘م  ةاحذه ةي٣ل 

  . ِشف  صةاج : بمةاهذ  سانيا

 إمد  بّدن ةبتحبدحا مدحا٘ٝن  ؤلاثةدن  إندت  إ  بمدا صةاج ١لد  : ؼحشدخء

    اإلاايْ

تء ةالخ  : سانيا   . دلٜح

  . ةهللا بئمذٟ : ؼحشخء

     إصاي : سانيا

حليل  ١لمي  : ؼحشخء   . صةاج ِل  محا٘ٝ  إن٤ ٜة

  . بن د مؾ هح ما : سانيا

  . مشد ٤مخلحاحل ةالل  : ؼحشخء

  . بجذ : بٙش  سانيا
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ام  . بغ لخٍ  أمحه : ؼحشخء  ٜدذ ١اند  سظال  بئسظا٥ ؼحؼي  ٜة

  أِدذهاا
ا
 ةتنتهدء مةد٤ لدٕي ؼدحي  إظدتح  لٝدذ " ممدمحناا معدبٝا

 ," تّد٤ احعد  بالد٤ خدذ بدغ اإلاحبامد  مد  ت٣لمد٤ خلحادا  , الليلد 

 اليقتحاد , لشانيدا اإلاحبامد  ةتّىد  باظد  بدٜش  بالتفدا٥ بّدذها لتٝدح 

  . تحٙ  هةا الجح ده ١  بةتء ما ٘ن  إنتء :مٝح٥  ةهح باظ  ـح 

  . باظ  ما أنا دي : سانيا

 هداتٚ مد  بتتفدل  أنتدء سانيدا دا إمد  : مفدىةّ  بذهؽد  باظد 

  إصاي   ؼحشخء

  . ِةذي بامت  أـلها : سانيا

 ٜٙد    أندا ت٣لمجدء  ِدامض  مدؾ ؼحشدخء لدح مهد  مدؾ : مٝاوّدا باظد 

  . السي

 . إظتج  : معِش  سانيا

     لي  ةاظتج  : مشآة باظ 

  . محا٘ٝ  أنا : سانيا
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  . بالمبي إم  ِل  : باظ 

  . صةةةاحةا ِل  : سانيا

 صدر بحلد  مدؾ أندا , حبيبتدء مدا بجدذ : مفدىةّ  بذهؽد  باظد 

  صر  

  . بتحل  مؾ ال : سانيا

     إمت  تر ةج ها , مب ةٟ ألٚ : تٝح٥  ؼحشخء ليعمّحا

  . أ٠يذ ب٢شه : ومها٠ ظماِ  بّذ باظ 

  .!!   دي بالعِش  أصاي هح  الل  ب٢شه إم  : بفذم  سانيا

  . حذاااااااااااااا ةحؽاي  أنتء أ٠ث  أـب    مؾ أنا أ٠يذ : باظ 

     ٔياب  ِ  إم  إلااما حٝح٥  وب : سانيا

  . ِليا ظيبحاا تفٗش   انا : ححاس ف  متذخل  ؼحشخء

  . ب٢ش  ِؽا  إم  ِم    اؼٗح  اسة  حبيبتء ما ظو  تما  : باظ 

   ظو  : ببوه  سانيا
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 متىدامش ةالؽدش تنتٍدشه حعدية  ةالذتد  ليجدذ الؽدٝ  بداب أمند  ٘دت 

 تعدلض   َبدن    ال : ٜدابو نٙع  ف  أسدٗ أمن  ملخها ما أة٥  ة ِيةحاا م 

  . ال٣  ظ  الجااسد م 

  . أمن  أ  ما السن  ـبا  : معمُح بفح  ٘ٝا٥

     إم  ةص٘  إم  أمن  أ  : حعية 

  . أم   ما بغ لي  : اإلاّهحد  بابتعامت  أمن 

يَتد٤   َبدَش   بيتد٤ اللد  إم  ؼٕ  أحاص  ف  مؾ ماال إن  : حعية   هد   ب 

.  

  . !ماال  تٝحل  الذةل  أم  ف  بيؽتٕ  ابجاا أ  ف  ماال : أمن 

 ظدتن  ة ماال : ٔمباا ليمتق مماصحها أن  تذٟس ألناا بٕيَ حعية 

  بٝ    إصي٤ ه  ماال

دذ أمند   يدا  بدذأ ٜة  بدغ حاحد  ١د  ٜحلد٤   أمد  مدا : مومحد  ِلد  ؤلِا

  . أنا  تعبيجء أ٠م  إلاا
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 باالظدتيا  ٘ؽدّش  , حدذ  مدا أمند  ٘اخب هدا بشأظدها حعدية  أةمدق 

 بالهداتٚ حعددية  ةأمعدد٢  للةددح  أمند  تححد . لةددذم  حددذ  إلادا

  . تحاظحاا بعّاد لتتف 

***** 

 وزائع حمُل معنى الصداكت

 ػتى وفي ش يء أي في صدًم على حعخمد أن حظخطُع

 . منها الصخصُت ختى...الحُاة...العمل املجاالث

 معُىت لصفت داللت ًدمل صداكت ولمت مً خسف وول

 ) الطسفين هال في مىحىدة الصفت هره جىىن  أن وحىب و

 (الصدكين

 : هي صداكت ولمت خسوف صفاث و

 . الاصدكاء بين صساخت : الصاد

 . البعض بعضهم عً دفاع : اٌالد
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 . الخالصت واملىدة بُنهم الحب : ألالف

 . البعض بعضهم على كلم : اللاف

 . عالكتهم أطاض الخفاهم : الخاء

ىت غلمي                                                                          صبًر

 بذامد  ِلد  دليد  تدق  ١اند  التدء ندذم  ظدشيش حدح٥  الّابلد  التٙتد 

حادا اظدر حاِها  ١اند  سأظدها أمدا  ٘شاؼدها فد  ممدذد  ندذم  ١اند  , لِح

 اليعداس ِلد  لدححن  ة اليمدن  ِلد  ظدّاد ٜدذمحاا تح  ة ليل  تجلغ

 املجدداةس  لددححن  ظددشيش ِلدد  حالعددن  ٣٘انددا ةنددضي  حعددن  أمددا.

حاا نذم  اظر حّ .  فد  ١لتامدا ةيةٙجدشا  ليل  ـذمٝتاا لتحتم  ِة

ٛ  ب٣دا   ِدض هللا أمدا  مٝدشأة   ةحعدن  ظدّاد مد  ة٠دو بالٝلدح  محدش

هدا بدن  مد  لتةىدٞ الصدخء  بّدن هدذأ . لتادذأهاما ةحد   ةهد  دمِح

     لي ....لي  : ةتٝح٥  لليل  تةٍش

ال  مٝفذها تّٗش ال ةه  ليل  استب٢       نذم  ما إم  لي  : ٜة
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 تتابْ ِيةحاا ١ان  التء ليل  إل  نٍش  دٜابٞ خمع  دا  ـم  بّذ

 ةهد  ندذم  ٘ٝالد  . ـدذمٝتاا ظدتخب ها بمدارا لتّدٗش م ندذ ؼدٙتن 

  ٠ذه   ٘يا ِمل  سانيا لي  لي  : ـحهاا لتعتخشج تجاهذ

  ألناد  الفدم  ةظداد الجميدْ ِيدح   الخدض   ٠سدخ 
ا
 ٘جدقه  حميّدا

  .سانيا تفٗش

 ِومدا  ١د  ة إلحادا تةٍدش ١اند  التدء بليلد  مّلٝد  ندذم  ِيدح   ٌلد 

 لد  ندذم  أ  أمٝةد  حتد  ليلد  ـدم  ودا٥  , ةحههدا ِلد  بادم  ألاسخ 

 لدّٚ فد  ليلد  ٘ٝالد  ؤلاحابد  أِىتادا إرا إال ِجادا نٍشهدا تحيدذ

د  مدؾ : ةيدقط  أة بّٝلهدا لّبدحا ١دانحا إرا أة إمتد  ٠شهتةدا هد  ِا٘س

    ِا٘س  أنا ما هللا ة ليةا د٘ن  ٔ  ة حٝذ ده ةال ت٢شاهةا خلحها

 ةأندا دةػ خدذي حبيبتدء مدا ٜدحم  : اإلاحلدُح لتٕيند  ظدّاد ٜالد 

  . ألا١  ل٤ أسس 

  . نٙغ ليؾ ما : نذم 

  . الفب  م  حاح  م٣لتؾ أنا لححذي أ١  تخليجء   إم  : ليل 

  . مٝىّجء ظامحيجء , بةتء ما حبيبتء ما : بئحشاج ظّاد ٘ٝا٥
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  . ِؽاي  مؾ وةي ما ِؽاناا ٠ذه ٜل  أنا ال : بصج  ليل 

  . ةالٕذا ألا١  ة و الف ةيعيةا نذم  ف  إيؽٕلةا إحةا... ةلح : ظّاد

 ةندتل  مفدل  ةالبداق  دةػ  خدذ  أدخلد  ندذم  مدا ال مدا تمدا  : حعدن 

  ألا١  ِل  ١لةا

 أ٠دو ألاٜد  ندذم  ة١اند  ألا١د  حدح٥  الجميدْ إحتمدْ لخٍدا  بّدذ

 
ا
  ألا٠ث  ة ة٠وما

ا
 .ؼشةدا

***** 

د  ٜبيد  أمد  مدْ مق١د  أمند  ١دا  أمدا  ِدذ  مدشةس بّدذ  ِملد  إلد  سحِح

  .٘ٝي محما  إال مبٝ  ٘ل 

     لي  بت٣لؾ ما إن  ١ 

  . أم  ما حق١  : ٘ٝا٥ أمن  ؼشةد تٝىْ ةه  حعية  ـح  هزا ١ا 

ون  أنا : حعية    . مة٤ ِص

  . ةهللا  حاح  ِملتؾ ما حبيبتء ما بغ لي  : أمن 
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 بدش  تبدا  تٝدذس م٢ةدتؾ ةصةحد  بيد  ليد٤ ١دا  لدح ِؽدا  : حعدية 

  . البي 

 فد  أندا  ةاجد     بتب٣د  ة خامٙد  مامدا مدا ندذم  أظديب مشلدي٤   : أمند 

  . البي 

   مدؾ أمهدا ِيجدء مدا ِلحادا بيتٝىدْ ٜلبدء أندا ت٢ٙدشنيؾ مدا : حعدية 

  بحاا   تٙش  تٝذس

     مات  ه  بغ لي  : بتعجب أمن 

٤ م  تٚ حبيبء ما ال : بحعش  حعية   برد حمؾ مدا الةداط بغ بٜح

  . مخذسا  ٜمي  ف  اتمع٢  ه  ة

  . بشا   ولّ  ة رنب لهاػ ام ه  بغ : أمن 

 ندذع  ِليةدا إحةدا , ده ال٢دو  هامهداػ مدا الةداط بدغ : بدقل  حعدية 

 ٔند  ده ندذم  مدا ِليد٤ ِيجدء , بعدِش  اإلاحلدُح منعدحا إناد  سبةدا

  . ةالجام  الشامح  ف  تعمّها   الل  التلميحا  ة ال٢و 
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 ندذم  ظدتحتم  هد  , أمد  ل٢دو  يعدتمْ ةهدح أمند  حداحبن  ايّٝدذ

دٗح ظتعدتىيْ هد     حدذ  مدا ابدْتح   هد     حذمدذ مد  الٜح

     ةؼقناا ظير ٠ها اإلاّٝذ املجتمْ

ا   ـدح  حدا ه , ِلحادا مىمدز  بند م  ليتف  ألا١  واةل  ِل  م  ٜة

  .ـاحبء ما أهو : نضي 

     إم  البي  ةأخباس إم  أخباٟس , ةالذم٤ حبيب ما إم  : أمن 

  . تما  ١ل  هللا الخمذ : نضي 

     ـذم  م  صخي  إم  نذم  أخباس : الاستباٟ ببّن أمن 

 ةمدؾ ١لمةاهدا إرا إال بتدت٣ل  مدؾ بدغ صدخي  ـداحبء مدا أه : ندضي 

  ٜفدن   ب٣لمدا  الا برد د
ا
 ِلد  ؼداسده داممدا ة تعد٢  تشحدْ ة حدذا

  .وح٥ 

ٛ  هللا ؼا  إ  ة بغ الفذم  ه  مّليؾ : أمن    . مجاا تٙح
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 أة ال٣ليد  فد  العدة  ت٢مد  مض ِدا مدؾ دي , هللا ؼدا  إ  : بقسدخ  ندضي 

 ةال , ٘حادا بتّٝدذ مدؾ ةسد صساِهدا ة بتحبادا ١اند  اللد  البل٣حند  حتد 

  . ليل  إال حذ تؽٗح سالي 

  . متنسخء ١ل  هللا ؼا  ةإ  بغ بشاح  هاح   ١  مّليؾ : بقسخ  أمن 

 . ـداحبء مدا ساحمةا مؾ باباالةاط ِل  ة أةي  ِلحاا خامٚ أنا : نضي 

     إم  أِم  بغ سبةا ف  ةاثٞ ة حعغ١ أختء ِاٗس أنا

  . نضي  ما أخىب ة ٠ذ  أظبُح : أمن 

ت  ده هح : بتب   نضي    . ٜة

تادا أمدحه : أمند   ندذم  ة للبيد  الٙدش  تدذخ  ة تنعدحا    خىحبتد٤ ٜة

  . حف  الل  ةحتينسخ  م٢ّ  تنؽٕ    ٠ما 

  . حٞ مّاٟ : ٜا٥ ث  نضي  ٢٘ش

****** 

تن  الٙتاتن  لتٝح  الفبا  حا    اإلإدادس  مشيدذا  ألناما معِش
ا
 بدا٠شا

 ٜدذ ناهدذ أ  ليجدذةا العدٙش  إلد  إتجهدحا تتجهدض أ  سانيدا لتعدتىيْ
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 فد  ةبدذأة الفدبا  تحيد  الٝدحا تنتٍدشه  ةحالعد  الٙىداس أِدذ 

 مدا سانيدا مّامدا أخدذ مم٢د  : تٝدح٥  ةهد  الفم  ؼحشخء لتٝىْ ألا١ 

  . ٠ما  ةتبا  مّاما اليح  تٝطخء أبل 

 مدا للبيدا  الصمد  ٘ديؾ مدا بدغ ماشدخء اليدح  مّدا١  ءتٝطدخ : ناهدذ

  . ؼحشخء

ها مامدا الص  ودةي مدا خداوشي  ِؽدا  : ؼحشدخء هدا تؽد٘ح  مدا صي  ةتّ٘ش

 ّ٘دو أه هد  , ثانيد  مدشه أبدا  أجد  تعدمحل  ِؽدا  ٠دذه ِملتدء إنتدء

 بشلدح الص  بدغ إمبداس  ابدا  أجد  ظدبيتجء ٠دذه ِؽدا  ٘يدا بتثدٞ

  . سانيا تّٗش

 ؼحشدخ  ِلد  الٍداهش بداألدب مدقخحره ٢جاداةل برد دد مبتعدم  ناهدذ

 ٜشيدب هللا ؼدا  ةا  محا٘ٝد  أندا حبيبتدء مدا تمدا  :لهد  أتد  ة١حنادا

يةا   . الٕذا ِل  ةمامت٤ انتء تؽ٘ش

 هللا ؼا  إ  : نفش إبتعام  تبتع  ةه  ؼحشخء

دادسةا بعدِش  الٙىداس مد  إنتادحا دذ ِلد  ٔة  أل , الٕدذ فد  باللٝدا  ِة

ل  ؼحشخء ادس  اظ ب من ٥  إل  سانيا أـة   . مجاا ولب ٠ما ٔة
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 الد   معدشُ   بادا ةإتجد  باظد  البداب لهدا ٘دت  اإلاند ٥  إلد  ـدّحدها بّدذ

 إمماماا ةبّذ حهضها ٜذ ١ا  التء الحسٜ  ِل  تمطخء ل٣  الفالح  

اٛ م  إثةن  ةإمما  الحسٜ  ِل   ةباس١ا ممحا ا  ما الزم  باظ  ٘س

دله   ٔدادسةا حتد  لهمدا  سانيدا ليجدذ سحدْ ثد  البداب إلد  باظد  ةاـة

 ـذم  ف  ١قناا تٙعن ةه يعتىيْ ل  ةةحهها البي  نفٚ ف  تٝٚ

 ةل٢د  ـدحاب  ِلد  هد  هد  ّ٘لتد  الدز  هدزا مدا ت٢ٙدش دةامد  اة

 "مٝٙلد " ت٣دح   أ  تشيدذ هد  ؼحشدخ  أخب هادا ٠مدا هدزا مّٙد  الجميدْ

 ٘ه  تعتىيْ ال الال باظ  مر ٠ها أ  ظتتحم  ةه  الؽل  ةظي ف 

 
ا
 !!......"ٜة  بتٝطخ " أناا ألاة٥  مهامِض ٔس  ب  تّلٝ  حٝا

     الؽٝ  عجبت٤ 

د  بّدذ باظد  بد  نىدٞ مدا أة٥  رلد٤ ١دا   الؽدٝ  بداب مد  سحِح

  . سانيا مْ ليالي  لتٝمي  اظتقحشها التء اإلاٙشةؼ 

  . حبيبء ما تعل  أةي  حلح  : سانيا

  . ِيال  أبح مم٢  ة ححصي ما تعل     إم  حبيبء ال ال : باظ 
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 هدح : ٜدابو أسدٗ ثد  مذمد  بدن  خفدشها محتمد  ةهدح مبتعدم  سانيدا

     بي  ٘شيذ ما ححصة م  يعتخ  حذ ف 

 أنا : هامعا أرناا م  ٘ٝر ب , ةاحهها احمشاس لن مذ إلاضاح  ٘طخ٢ 

  .مٙاحق  ِمل٤

 حاحد  فد  الهمغ بةٙغ ٘ي٢م  الّيح   لتتوق  ِة  سأظها ٘قبّذ 

 ٛ د  فد  العشيش ٘ح د  أخدش ِلد  بيدذه يؽدن  ةهدح دي الٕ٘ش  البعدحاا ٔ٘ش

  . العٙش  أحي ما ِل 

     أن  : سانيا ٜال 

     نّٙؾ ما أنا أمح  : ٜا٥

ال  ةحةت  ِل  ٜبل  ةوبّ  ل  ابتعم    .نق ة تةْٙ ال : بذال٥ ٜة

 تجدشي  سانيدا ٘عدبٝت  , ِؽدا بوهدا حاحد  أٜحلد٤ : بخبدث ٘ٝدا٥

 ٔداب ثد  إلاعدا  ة همعدا  ثد  تتّل  ةضخ٢تاما خلٙها ةهح للٕ٘ش 

ا٥ ف  لهما١   .ملّح   لخو٥ ـة

****** 
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 إلد  ندضي  خىحبد  ِلد  ةؼدهش الٝمدي  حادثد  ِلد  ةنفدٚ ؼدهش مدش

 ةتمعد٣ا لدّٙا إال ألامدا  تضيدذها لد  ةندذم  . الّمد  فد  صميلتد  ناداد

 الجند ا  ةيسدخ  .تةٝىدْ ال التدء ليلد  صيداسا  إلد  مٝىّهدا ال بححدذهاا

ها  ٜبل  الزي الخذ  الةاط منسخء حاد  دابما محذ  ٠ما محلِح

 مد  تخدشج تجّلهدا التدء الجدشأ  تملد٤ ال حّلهدا ندذم  خدٗح ل٢د .

 بدبّن هاةدق تجّلد  ال حعدية  أبدذا ة ةدابمدا لّملد  أمند  ِداد , من لهدا

 الدزي الدضةاج محلدُح ِد  ةتعدق٥ البيد  فد  مٝمدحاا التدء العداِا 

د  سانيدا أمدا. مدش  ةسا  مدش  مقحلد   الدزي باظد  مدْ الّعد  فد  ٔاٜس

  . مش اخشه ف  الّع  أ   تةتب ل  ماصال 

****** 

 هما إلاوظان ًسؼاهما إخظاطان ًىحد

 والُأض الخىف

 عاطفت ًسالج إخظاض عً عبازة هى الخىف

 : أهىاع وللخىف إلاوظان

ٌ  مً الخىف -  . املجهى
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مذ زطأ ش يء مً الخىف-
ُ
 . بفعله ك

 . زالجً إخظاض مً الخىف-

 خالش ىوج ألامل بضُاع إلاخظاض في كمت أعلى هى الُأض

 وطعادة فسح اطمه إلخظاض ووظُان , الابدظامت

 . ضعُف ًصبذ , شخص هفع أو كلب جدطم هى

 . جام انهُاز في وججعله جأذًه واخدة ولمت

 . والُأض الخىف بين مؼترن كاطم ًىحد

 .إوظان أكسب زظازة و وفؼل الحُاة جدطم عىد ًيخج هالهما وهى

ىت غلمي                                                                                 صبًر

 . ٘ةذ  ما تما  : التحي  مقدي ةهح الّع٢شي 

     إم  ٘ي  : أمن 

  . ٘ةذ  ما الذم  ظيٚ أد  الّٝيذ : الّع٢شي 

  . مذخ  خلي  : أمن 
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  . السن  ـبا  : أد 

     بجء ما ٘ن  إن  , الٙ  ـبا  : أمن 

  . إن  مؾ ٤أظئل الص  الل  أنا : أد 

  . ةاؼت٣  ظبٝجء ب٣  ة لشبجء ةهللا : أمن 

 أندا ة ٜبلد  أحداص  أخدذ  إند  مدا , المدشب إال باؼدا مدا ال ههههد  : أد 

٤ ٜب  أحاص  ولّ    . بيح  سحِح

 فد  أندا ة ِليد٤ مدش  ةال معدقلتؾ إ٠مجدء سادمتادال  يّجدء ماشدخء : أمند 

  . ألاحاص 

 تّيدذهاػ مدا ِؽدا  ٠دذه إِتب هدا تّدٗش بدغ أبدذا ةهللا هههد  : أد 

  . ثاي 

     إم  أخباٟس ِمحما : أمن 

ن  تما  تما  : أد    . ٜذي من  ٜلبء  حبيب  مْ أظبِح

  . هللا ؼا  إ  دامما ظيذي ما ظيذي ما حٞ مّاٟ هههه  : أمن 
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 بيد٤ نٙدش  أة ترد ةج مخليد٤   مدؾ ال٣د  ظد  بتداُ  الدض   هدا : أد 

 ألاصةاج خاند  ِلد  ةتيجد  الّدضاب خاند  تعديب تخليد٤ أة, ٠دذه صعد 

 .٢٘ش  ِل  تحٙ  دي هههه ,

 مد  أند  ده , ٘ييدا ةال بيا تٙش  ِامض, ـاحبء ما ةاضر ههههه  : أمن 

  . البي  ف  الّفش

  . ههههه  بغ اإلإشب هح ِلي٤ حشا  إم  ِفش ههههه  : أد 

  . محلُح ف  أ٢٘ش بذأ  أنا ِمحما ههه  : أمن 

  : متٙجدق أد 
ا
 ِد  تتخلد  ةخلتد٤ الّدن  ِلحادا لد ال مدن  ة أخند ا

٤   . ِيل  ت٣حي  ف  مخا٘ة

  . سأع  ِةذ لع  أنا : أمن 

     أمن  ما إم  ِل  ناةي  أن  , ـاحبء ما ٘اه  مؾ : باظتٕشاب أد 

  . ةاحذ بذجش ِفٙحسي  ألشب ناةي  : أمن 

     إم  ِل  ناةي  بشلح ٘اه  مؾ : ةإظتعجاب بر دد أد 
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 أتدضةج نداةي  ِمحمدا , الذةلد  أمد  فد  ؽدتٕ بت إند٤ متق٠دذ اند  : أمند 

هدا أندا بند  فد  ة تّتٝجدء أمد  ةأخلد   مّهدا حفد  بدغ ١دحعغ ِا٘س

 أهلهدا ةال هد  ال ظدامبيجاا مدؾ حداسها  فد  الةداط ة ٠ذه ـٕن  حاد 

 أ٠يدذ ظدق٥ أة ِدشعغ أي حد  لدح بدغ بيت٣لمدحا مدؾ صدر أه همدا

يلتادا  حيت٣لمدحا  مد  ااخلفدت أ١دح   ب٢دذه ة ٘حر ةحهدا أةي  هامجدء ِة

  . مبن حمؾ الل  الةاط

     بالمبي إم  ةال ؼٙٝ  ه  ةال ِادي صةاج يّجء : أد 

 ٠ةد  بدال  فد  الدضةاج محلدُح ١دا  لدح أندا ؼدٙٝ  مدؾ ال : أمند 

  . أ٠يذ تؽباا ةاحذه إتضةح 

     ٠ذه مؾ بتحباا إن  : أد 

 ١اند  ة بدغ ـداحبء أخد  هد  ال ده   إمد  حدب : بئظدتة٣اس أمند 

  . الٝذمم  حيةا ف  حاست 

ها تّىحاا   يّجء : تشدد ببّن أد       ٠ذه مؾ الىبيّي  حٜٝح
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 ظديّٙ  مدارا مٙهد  بدذأ الدزي أد  مخداٗة ةصاد  , أمند  ـدم 

دا٥ ظدؤال  أد  أِداد اإلاعدتمش الفدم  مد  لخٍدا  بّدذ ـذمٝ   : ٜة

  . أمن  ما حاةيبتيةيؾ ما

ها ١  : أمن    . ـاحبء ما متفان  حٜٝح

 يّدٗش ألند  الفدم  ٘مد  ةل٢ةد  ؤلاحابد  بتلد٤ ٠ثند ا أد  مٝتةدْ لد 

تد  أحدذ يعدتىيْ ال شدخء  إخٙدا  أساد إرا أمند  أ  دا٥ مّ٘ش  ظدشه فد  ٜة

 . ـاحبء ما بال  ف  الل  ِل  ناةي  ت٣حيؾ ما سب ما

****** 

 م٣اإلااهادا ِلد  مدشد ال ٘هدح باظد  مّامل  ف  تٕن ا  توحَ سانيا بذأ 

 لٝامادا متجةدب . السدي يٕلدٞ ة الثدحاي  ةلدبّن ٘ٝي ةاحذ  مش  إال

 سانيدا إلدد  متعدل  الححددذ  ؼدّحس  بدذأ. يعددميجاا مثلمدا ؼددٝتا  فد 

 ل٢د  بادا ؤلاتفدا٥ تشيدذ . ندذم  ةخفيفدا الٙتاتدا  ١لتدا إلد  اؼدتاٜ 

 تجرد  لد  ندذم  ّ٘لتد  مدا ٘بعدبب , بالٝليد  لديغ مّهدا ّ٘لتد  مدا

 فد  حتد  شدخء  ١د  ِد  ةإنٝىّد  لل٣ليد  ألاة٥  الٙفد  إمتحاندا 

 لّدذ  ٠بند  بةدذ  ؼدّش . ِلحادا أٔمد  مدح  مةدز تشهدا لد  الخداس 
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 ١د  خعدش  ٘ٝدذ آلا  الشحدُح مم٢د  ال ل٢د  الٙتاتدا  ٠دو  ظدماِها

     ٠يٚ ل٢  نٙعها تةَٝ أ  مجب ة أخحاهاا ب  ـذمٝاهاا شخء 

***** 

د  فد  أمدا  ٘ٙد  ناداد مد  ةالمديٞ الٕديَ مد  متلدح   ٣٘دا  ندضي  ٔ٘ش

دٚ ال هاتٙهدا ألاخند   آلاةند   مدشا  إال تجيدب ال ةهد . شنن الد ِد  متٜح

ةدذما خاسحد  ةتدت٣ل  اإلا٢تدب مد  السدشةج تٙمد  ة ٜليلد   ظدقلها ِة

ةدذما ,مؽد٣ل  ِةدذها ـداحبتء ماظدمن  : ٜالد   مدش  ظدؤال   ٠دشس  ِة

دٚ ت٢دشس  ِةدذما أخدش    مدا ؼد٣اٟ ِليد٤ الٍداهش إند  : ٜالد  اإلاٜح

  . نضي  

 شخء  خٙ م إما م٣ح   متٕن  م  أل  اإلاٙاجئ تٕن ها م  مج  نضي  ١اد

 مد  حبدا  ألند  ِةد  ةيةٙفد  الثداي  الىدٗش مةد  مم  أ  مشيذ أة   

 دخدح٥  أة ألاخدش   للىدٗش الدزنب تحميد  مشيدذ أة السىدح  هدزه

     لخيات  أخش شسق

     لةٙع  نضي  ظقل  الزي ظؤا٥ هزا ١ا  نااد ما أنتء ٘قهاما

     بتعتّبي ةال ِاٗس مؾ يّجء : نٙع 
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    هللا ؼا  إ  إم  ةأِٗش : نضي 

 . ٠ذه ِية٤ ف  ِيجء وب ساح  ما : نٙع 

  إم  : نضي 

 ساضخء مؾ بغ ام  ٘حاا ه  ِاٗس ٠ةتيؾ ما إدا إمذي أٜىْ : نٙع 

  . نٙع٤ بتعتٕٙ  أة تفذٛ

  إث  ٌ  بّذ إ  : نضي 

 , أنتحدش حتخليجدء ٠دذه أند  ةأتق٠دذ دي ليلتد٤ فد  أخلدق ةال : نٙع 

  . بيعتٕب  ة٠ما  ِبيي سب  ما ده إم 

  . المٝ  مؾ ةاحذ شسق ف  ؤلاثةن  حٞ ِةذٟ : نضي 

  . إم  ٜذ بّاي  أنا تّٗش ِؽا , بشلح ٠ذه بٝح٥  أنا : نٙع 

  . خليفةاااااااااااا تق٠ذ   خوؿ خوؿ : نضي 

******* 
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 ندذم  ة١اإلاّتداد الّؽدا  واةلد  حدح٥  اإلاعدا  فد  الّابلد  إحتمّد 

  أٜله 
ا
  ةأ٠ثد ه  أ٠و

ا
 ٘ٝدا  , البداب حدشط ْالتجمد هدزا ٜىدْ , ؼدشةدا

 . لٙتح  نضي 

  . تٙت  ما ِٝبا٥ ظاِ  ةالذم٤ حبيب ما أهو : أمن 

  . ويب  بشاح  هاضيٞ بذهاا أن  أم٤ حيل  ما أهو : نضي 

  . ٢٘شه ِل  بيئ  أن  ده. أم٤ ههه  : أمن 

 أدخد  ال ما ماشخء ماشخء. ٠وط ما بيئ  أنا : اإلاّهحد  بابتعامت  نضي 

  . ٠ذه الباب ِل  تٙم    ةال

 أمن  ما تّا٥   : ظّاد ٘ٝال . الجميْ مجلغ  حيث الىاةل  إل  تحح 

  .بتحب٤ حمات٤

دا٥ أمند  ٘بتعد   ة بتحبجدء حمدات  حدٞ ِةدذٟ دي فد  ال : مدذاِبا ٜة

  . ٠ما  ٘يا بتمح 

ا٥ نضي  ابتع       إم  ةال تّملها نحي  ـاحبء ما إم  : نٙع  ف  ٜة
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 م٢مد  ندضي  مدا لخدذ مّدا٠  ّٜدذ   بدغ ةهللا أ١لد  أندا : أمند  ٜدا٥

 : ٜدابو أسدٗ ثد  , ثداي  ِدال  ف   ةحذها نذم  ِل  نٍش  ألٝ  , ِؽا 

  الّام    الثانحي  مْ لححن  ما إم  أخباٟس

 ةا٘ىدغ ٠دذه ؼدحيا , خدالق ِليدا ٜمد  بدغ هد  تمدا  : لدححن 

  .مة٢ 

     إم  أخباٟس نذم  ما أنتء ة مّا١  سبةا : مبتع  ةهح أمن 

ها لححن  لشبتاا ّذماب نذم    .ه  : ؼشةدها م  لتعتٙيٞ ب٣ِح

لتء بةتء ما إم  ه  : أمن       إم  أخباٟس    ٘ن  ةال الهةذ ـة

 مةدحس  ٜفدذ  مٝفدذػ  باستبداٟ أمند  مدا أمتد  حيد  أند  : ندذم 

 . هللا الخمذ تما  يّج  ٜفذ  .. وبّا

  . ةأج  ظاِ  سبْ لع  نذم  ما ال    أمت  حي  : أمن 

 الابتعدام  مومد  ةحهها يسخ  الزي نذم  حت  ألمن  الجميْ ٘ابتع 

 داممدا ندذم  هد  بجدء مدا مّلدؾ : الخدض   مد  بدبّن ظدّاد ةأسد٘د  .

  . ٠ذه
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  . مؽ٣ل  ٘يؾ ما وةي ما تما  : أمن 

 لد  تبتعد  ةنددذم  لٙرد   بدبّن متّلٝددن  ةأمند  ندذم  نٍددش ٌد 

دا  وياهادا فد  ةتحمد  مجاملد  ابتعدام   تنعداه لد  الدزي لجميلد  ِ٘ش

 التدء ة مّهد  الجالعد  اإلادوٟ لتلد٤ مةٍدش ٣٘دا  أمند  أمدا .  حيدا  ما

 نٙعد  ِلد  ِهدذ ةأخدذ ةحههدا ةمومد  ِيةحادا يٕدضة  الخدض   اـدب 

  . ب  نٙعها د٘ة  التء الخض   هزا م  بئخشاحها

******* 

 ليد  ٠دذه متٕند  أند  : تٝدح٥  سانيا ١ان  اإلاٙشةؼ  الؽٝٞ أحذ ف  أما

     باظ  ما

  . بغ ٌشةٗ ؼحي  حاح  ةال متٕن  ال : باظ 

     إم  ٌشةٗ : التؽ٤٢ ببّن سانيا

 فد  بيحؽدٟش اللد  إمد     مالد٤ ةأنتدء : مٙهدح  مدؾ بٕمدب باظد 

  ٌشةف   
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 أِددٗش ةحٝد  مشاتدد٤ مدؾ : الٕمددب هددزا مدد  بئظددتٕشاب سانيدا

  مال٤  

 ٠ملد  . ٠دذه أة ٠ذه حٝ  أنا , مشات٤ أنا أبتذمةا ٜحلتل  أأأأأه : باظ 

  ٠ما   إم  هان  ما

  . بتتل٤٢ أن  باظ  ما مال٤ : بّفبي  سانيا

  . مخمش  مخلحاال٤ أنا , حاح  ةال بتل٤٢ ال : باظ 

د  سانيدا ةبٝد  , ٜحتد  ب٣د  البداب ةأٔلدٞ باظد  ةخدشج  بحدش فد  ٔاٜس

ها   .دمِح

******* 

 الخمدذ : مٝدح٥  ةهدح مّٝدذه مد  ٜدا  ألا١د  مد  حعدن  إنتهد  ِةدذما

  . حماِ  ما ةالؽٙا بالهةا  , بةّ  ةاِلي مذة  سب ما هللا

  . نضي  ة أن  ١لمتن  ف  ِامٟض ِمء : ٜابو أمن  ٘قظُش

 هتلةدا ة الفدالح   ِلد  تّدا٥   بجدء مدا مؽد٣ل  ٘ديؾ مدا تمدا  : حعدن 

 . ظّاد ما هةاٟ الؽاي
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  . حج ما تما  : ظّاد 

 : ٜدابو ب٢دو  حعدن  ٘بدادس الفدالح   فد  ةأمند  ةندضي  حعدن  حلدغ

  حاح    ف  جءب ما خن 

دا٥ أمند  ٘بتع   ةالدذةسا  اللدٚ فد  لديؾ مدا أندا ِمدء مدا بفدشاح  : ٜة

 ةولدب ِدشعغ أندا ندضي  ـداحب مدؾ أندا ِؽدا   الجاداسد  هةدا أندا

  . الٝشب

  !!! الٝشب : باظتٕشاب نضي 

     بجء ما من  ف  : حعن 

 أخدذ إلادا أة أٜل٢د  أجد  ٜلد  أندا , ِمدء مدا ندذم  إمدذ والدب أندا : أمند 

  . حاح  ١  ِل  نتٙٞ ة أم  أحيب ا٘ٝ اإلاح 

 لفداحب٤ متٝدحلؾ ة , الددج مدْ تدت٣ل  ٠دذه بٝد  : مبتعدما ندضي 

  .٠ذه تٙاحقي  ة ألاة٥ 

  .بىلبء يّل  م  أة٥  ِمء الص  ألاة٥  أ١لم٤ مصخؾ ما أنا ما : أمن 

 . بغ الّيب ِذاٟ بجء ما تما  : حعن 
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 : السابع الفصل

     ِمء ما إم  بغ : أمن 

د٤ أندا إِر اك مّةذيؾ أنا : حعن   ؼدامٚ إند  بدغ مشبيد٤ ة ِا٘س

  . نذم  حال 

     ولب مة٤ أولب مم٢  ِمء ما ويب : ةم٢ش ثٝ  بابتعام  أمن 

  . بجء ما وبّا : حعن 

تء تٝحلهاػ ما ِامٟض أنا : أمن    . دلٜح

     لي  : حعن 

 ن٣لمهدا بّدذم  ة , البي  م  تخشج أخلحاا ٠ذه خى  ِةذي أنا : أمن 

  . الّادم  لخياهاا تشحْ ما بّذ ده اإلاحلُح ف 

     السى  إم  بغ سبةا ب٤ٝ م  يعمْ : حعن 

  . تّٗش ةإن  نادملها محا٘ٞ أن  مذا  : أمن 
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 ٜلبد  ١د  مد  متمجد  ةهدح يعدتذِحاا ل٣د  ندذم  ٔ٘ش  إل  حعن  إتج 

  . ةظلبيتاا ةحذهاا م  ليخشحها نذم  معاِذ  أمن  يعتىيْ أ 

 أندا ة أختدء ِلد  ِيةد٤ حداوي ده ١د  بٝد  : ندضي  ٜدا٥ الفدالح   ةفد 

  هةا   ةال

ا٥ أمن  إستب٤   ةهللا ال : ٜة
ا
  . ٔلي ٘اه  أن  أبذا

ا٥ لاح٣ا نضي  إنٙجش  خدامٚ بٝيد  ة باؼدا مدا اليدح  ةحدا  ةهللا : ٜة

 .هههههه  مجء ٘ي 

  . خٙ  ما : مٙشةط ةهح أمن 

 م٣ددح   ص ال  ٘ددالحر ا  يعدديب ة ـددذمٞ ة أخ حبٝدد  أنددا : نددضي 

  . مماِٚ

  . بيت٤ ف  إي  ِلي٤ مع٢تجء الل  أنا : أمن 

 ابتعدام  ة ٜدا٥ , ٠ثند ا مت٢دشس  ال الدزي أمند  بئستبداٟ متلدزر ةهدح نضي 

  . ماك ساح  ال : ةحه  ِل  الةفش
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 حلعدا أ  بّدذ . ِلحا  دخو ةنذم  حعن  أل  الشد أمن  يعتىيْ ل 

 مةدذهل٤ حعدن  ِمدء خليد  أندا : أمند  ٜدا٥ . ةندذم  حعدن  مد  ٠دو

  . مّشةٗ مة٤ ِامض ِؽا 

     أنا مجء ة مّشةٗ : بشيب  أمن  ةح  إل  تةٍش ةه  نذم 

  . بيتايقل  أنا ةال ألاثاس ِل  ١لي  ف  بتذسعغ إنتء مؾ : أمن 

  . أثاس ١لي  أمحه : نذم 

دامٟض , ِمليد  فد  معد٢ةاه  أثداس حتد  فد  تمدا  : أمند   تّمليلد  ِة

  الٝمدي  فد  يدذي حيٙ ةده ِلحادا بحدث
ا
 فد  ٠بند ه نٝلد  ةحتةٝد  حدذا

 مخلفدل  ِؽدا  معداِذه محتداج املسبد  بتداُ ةالّامد  , الؽدٕ 

  . ٔنٟ  ماليؾ ٠ذه ِؽا  , بعِش  اإلاحلُح

  . بذسط لع  ة خب ه ِةذيؾ ما أنا بغ : نذم 

 تّشف  ةانتء مة٤ إحتااد أة ٠تب ؼحي  خاوشي  ِؽا  مّلؾ : أمن 

     ممشةب ةال أـل  ١ا  إرا
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 ـداحبتء لليلد  أٜدح٥  مم٢د  أندا ودب : اإلاحلدُح مد  للهدشةب ندذم 

  . البي  م  مبىلّؾ أنا ِاٗس أن  ِؽا  تعّذٟ

 ِلد  ـداحبت٤ ليلد , ٘ي٣د  إال حدذ فد  مبدثٝؾ أندا ندذم  مدا ال : أمند 

٤ أنتء ِامٟض أنا بغ سأسخء ة ِيجء  أنا السشةج ِل  لح ة, أنتء ةبّ٘ش

 ِؽدا  الّماسه ٜذا  الّشبي  س٠    ة الفب  8 العاِ  ِل  حاج 

  . ٠ذه تما  ظتء ما م٣لم٤ محذػ ة وح٥  ِل  تش٠بء تن ل  إلاا

 مد  بّدن لد  تشحدْ أ  ةتشيدذ ل٢ومد  تعدتمْ ةهد  ندذم  ظد٢ت 

 : ٜدابو ت٢ٙن هدا أمند  ٜىدْ الٝمدي  تلد٤ ف  ةمعاِذهاا ِلحاا حمابل 

ي    مجء أليْ ِلي٤   أهح    تٜش

  . محا٘ٝ  : ٜشاسها ف  ُحالشح تخاٗ ١قناا بعِش  نذم  ٘ٝال 

 ابتعد  الدزي , أمند  بد  ٜدا  الدزي ؤلانجداص ِلد  ةحعدن  ندضي  ابتعد 

د  ال مدا . ةؼد٢شها بدذةسه  السدشةج تشيدذ ١اند  ندذم  أندا الجميدْ يّ٘ش

 . أمن  م  تصجيْ ةالٜ  الذةام  هزه م 

******* 
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 ةالذتد  سأط مٝبد  ةهدح رلد٤ أمند  ٜدا٥ , ٜلبدء حبيبد  مدا السند  معدا 

 .التلٙاص تؽاهذ الجالع 

 ؼدا  إ  مبعدحه ِليد٤ بدام  , أمد٤ حبيدب مدا السند  معدا  : حعدية 

  هللا
ا
  . دامما

  أنتء : أمن 
ا
     ٠ذه ٘اٜعاي  دامما

  . أ٘ٝع٤ ِؽا  بيم  أن٤ أظاط ِل  : حعية 

     إم  ةال الٝلؾ ظيعت  بتؽٕل  أنتء أم  ما إم  ههههه  : أمن 

  . أٜحلهال٤ ٜل  لٙضيح  الت ف  ظمّتاا أنا ال ههه  : حعية 

     تجاسب ٘اس أنا يّجء ظو  ما ههه  : أمن 

     باظىت٤ الل  إم  تحهةيؾ ما ٜحل  ماال : حعية 

 نحيد  خند  احّلد  امدا هللا خند  بدغ حاحد  ةال : مبتعد  ةهدح أمند 

  . أم  أ٘ش 

     أخىبل٤ تخليجء   ةاد ما بجذ : بٙش  حعية 
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 ةاد فد  ٠ومد  فد  سحدْ   ؼد٢ل  ل٣د ا ظد  مدا بدغ إمد  ةاد ههد  : أمند 

  بشلح   مخىب

  . ٠ما  الشحا٥ ظيذ ة ساح  ظيذي ما : حعية 

     تضةج   ِؽا  ده ١  : ةالذت  لٙشح  لاح٣ا أمن 

  . اإلاج  مح  ده وبّا : حعية 

 تشةحد  ِؽدا  الدشد معدتجء ة باباهدا مد  ولبتادا اندا ِمحمدا : أمند 

حاا محما ,ال٣  ظ  ما تؽ٘ح   . بغ ؼ٣ليا  دي ٘هاِاس  أنتء ِة

 مدن  : ٘ٝالد  , سظدمي  بخىدح  ٜدا  أمند  أل  صاد  ةالٙشحد  حعدية 

  أمن    ما

     ـاحبء نضي  أخ  نذم  : أمن 

     ٠ذه مؾ ظّاد بن  نذم  : مٙاحئ  ببّن حعية 

  . ماما ما أمحه : باظتٕشاب أمن 

 ةحد  مومد  فد  ةتذٜيٝد  الفدم  مد  لخٍدا  بّدن مدشةس بّدذ

     إم  ةال عجباٟ مؾ ال٣  ظ  ما إم  ف  : أمن  ا٥ٜ , ةالذت 
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 أند  ة بحبادا أندا ة ١حععد  هد  حبيبدء مدا ال : الرد دد بدبّن حعدية 

 بّدن مْ سبةا٠  ة٠ما  خحا  م  ةأ٠ث  صخاب ظّاد ة أنا ِاٗس

  !!! بغ بةتء مٝا  ف  ه  يّجء

     إم  بغ : باظتٕشاب أمن 

 مدا بجدء مدا الةداط حادا٘ أتمعد٢  اللد  الٝمدي  يعدي  أند  : حعدية 

  . يّامشها ةال يّامٟش ةاحذ مم٢  أة , بر حمؾ

 مد  أنتدء ة أمد  مدا إمد  : اإلا٢تدح  الٕمدب مد  بّدن ة بتعجدب أمند 

 مد  مدؾ أمد  مدا إمد  , بدشا   ولّد  إنادا يعديا إنتدء, ٠دذه ت٢ٙندٟ  أمتد 

  . لابي ٔلى  ِؽا  ده ١  ة تتخىب ة البةا  صي  تّيؾ حٝها

     ه  إؼمّةا بغ حٞ ِةذٟ : حعية 

  . عجباي  ة معر محلها ٔن ها ٘يؾ ما : أمن 

     بغ : حعية 
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 ِد  تّردد ك ال ل٣د  بد  مةىدٞ أ  ةالذتد  تشيدذ مدارا أمند  أمٝد 

 مدا أةي  أةي  بحبادا ة ٠دذه بدغ مدؾ ال : محتمدجاا ةهدح ٘ٝدا٥ اإلاحلدُح

  . ال٣  ظ 

 ٜفد  ِد   ١دا  ٘ضةاحهدا بالخدب اإلاؤمةن  م  ألناا حعية  ابتعم 

 مدْ. أمند  بدحالد  ١للد  ة بدالضةاج ةاختتمد  ظدةحا  5 امد د حدب

هدا  تحاحهد  ا  مم٢د  التدء ةاإلاحاٜدٚ مدشح  ال الدزي املجتمدْ مد  خ٘ح

 حذا نذم  تّٗش ٘هء, خىق بعبب ةأةالده ةصةحت  هح اإلاعتٝب  ف 

 تشبيد  ٘هدء خىدق شدخء  تّٙد  أ  اإلاعدتحي  مد  ألنادا مذس٠د  ة١اند 

 ما هزا,بّن مْ أوٙاله  سبحا ةناهذ ةظّاد ٘هء مٝحلح   ٠ما مذهاا

 أمدش ةهزا ؤلاثةن  إبةحاا ٜلب ظت٢عش ٘هء الصخء  بّن تلن  حّلها

  ـدّب
ا
 إبجادا ظدح   الخيدا  فد  لهدا مبٝد  لد  ة١دئمشأ  ١دق  ِلحادا حدذا

  .الححيذ

الد  صةحهدا لفدحس  تةٍدش ةهد  ِيةحادا دمّد   ت٣دح   نٙسدخء ١دا  : ٜة

  . ألمن  بخىب أنا ة مّاما

دا٥ ذتد ةال إحتمدا  أمند  ِداةد  ظد  مدا ليدا ةيخلي٣د  مشحمد  سبةدا : ٜة

  . ال٣ 
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  . أمن  ما ِليا صةاح٤ مفاسيٚ أسد٘  ث  , أمن  : حعية 

  . ةهللا مّاما أنا مخلي٣  سبةا أم  ما ال : أمن 

 خليد  أبدٟح مد  من اثد٤ , ٘حادا حشحْ مؾ ة ١لم  ه  : بحض  حعية 

 أٔمدب لةديؾتخ مدا , الٙدش  بيد  حةّمد  أندا مشاث  ة. ماشخء ألةالدٟ

     ماشخء ِلي٤

 ِؽدا  مّلديؾ بدغ , مشيحد٤ اللد  أمد  مدا خدوؿ : باظتعدو  أمند 

 مفداسيٚ بدغ محا٘دٞ ةأندا ظدتء مدا ٠بند   هذمد  أِمليلد  خداوشي 

 ٘لدحط ظدابل  بابدا مخلي٣د  سبةدا ةصيداد  م٢ٙيجدء اللد  ِةدذي أندا ٘شحد 

  . أةي  حلحه

 بدغ ,  سأظد تحد  اللد  الىحبد  ةيبؽدبؾ سب مدا مشحمد  سبةدا : حعدية 

  . بجء ما مؽشةُ دي بالٙلحط ِمل  ٠ة  سيت٤ ما

 اِمد  ِدامض ةمدؾ ؼدٕل  أظدمها حاحد  بّؽدٞ أندا أمد  مدا : أمند 

  .ده املجا٥ ف  ادخ  ةال بن نيغ

تء ٘شح٤ اإلاه , ٜلبء ما مشيح٤ الل  : حعية    . دلٜح
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  . ال٣  ظ  ما ماشخء ههه  : أمن 

 لدذِحات  اظدتجاب سبةدا هللا الخمدذ مداه : تعداِها ال ةالٙشحد  حعية 

  .ؼ٢ش س٠ّتن  اـل  أسة ,

 مخلي٣د    ده السبد  إ  أِدٗش ٠ةدتؾ مدا أمد  مدا أظدٚ أندا : أمند 

  . ٠ذه أةي  تٙشح 

 , ندذم   ِؽدا  مدشه ة ِؽدان٤ مدشه اليدح  مدشتن  ٘شحتدء أندا : حعدية 

 . خن  ِل  متممل٢  سبةا

********* 

 حاندب حالعد  ةهد  رلد٤ ظدّاد ٜالد     حدج مدا حدذ بتدت٣ل  أند 

  .٘شاؼهما ف  حعن 

  . بشلح ده صي  محلُح ف  حهشج أنا : حعن 

  . بةتء ما بخن  متممل٤ سبةا نذم  ما ماه : ظّاد

  . تشبيتء ده أمن  م  أحع  حذ حةوٜيلها مؾ سب ما : حعن 
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 بالٝمدي  حيّامشهدا مدؾ أمند  إ  متق٠دذ أندا ألاٜد  ِلد  ّ٘دو : ظّاد

  .إماها

     مة  ٔن ا  ي إ تّشف  , ّ٘و أه : حعن 

     حج ما بغ لي  : ظّاد

 بنتحامد  ؼدهشي  بٝلةدا ةأحةدا , ندذم  أٜةدْ ب٣لمتدن  ِؽدا  : حعدن 

  تخشج ِؽا  ِلحاا

 أناد  ٠دذه مّجدء ١دحعغ بدغ , بشلدح اظدتٕشب  أندا تفدذٛ : ظدّاد

  .حيتٙهمحا

 ِٝله  هللا ؼا  ما لنا  خامٚ مؾ أنا دي  الةاحي  م  ال : حعن 

  . ٠بن 

  . هللا ؼا  إ  : ظّاد

******* 

تدد  أمندد  دخدد    نٙعدد  ةحددذ  . ٘شاؼدد  ِلدد  استمدد  ة ٔ٘ش
ا
 البمددا

 
ا
 ندذم  حدتٍل  ٠دذه    إمد  بتّمد  أند  أمند    مدا إمد  ف  , ةمعتٙعشا
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 مد  بدغ مّهدا ١لهدا ةاحبدات  حّمد  أندا مدا بدغ ليد  أٌلمهدا    مّداٟ

 !! لبّن نٝشب ما ٔن 

 فد  حاحد  شالد مج ة تخلدٚ ة مجدء تحمد  ة أإلاعدها مٝدذسػ أندا مدا

 مدا ٠دذه ِلؽدا  أندا مدا    الدذنيا فد  لححدذها  لدايّ  حسلحادا ؼدٕل 

 حتٙه  أ٠يذ نذم  ة تٙهمجء ِامضه مؾ أم  بغ أتجحص  ِامض ٠ةتؾ

    ٘يا ة ٘حاا ب٢ٙش أنا يّجء تّتٝها الةاط ِؽا  مجب ه بشلح ه  !!

 حشيد  خليلهدا ة نيتد٤ ِلد  ٜحلهدا ٘حادا بت٢ٙدش أند  إلادا لدمن ه ٘دت٣ل 

 حتحا٘دٞ أ٠يدذ ال ال بئـدشاس نٙعد  أمند  أحداب    إمد  ةال تيداسؤلاخ

 تّتبد ه ة مجدء تعدتخ  مم٢د  اإلاحلدُح مدت  مدا ٜبد  ٜحلتلهدا لدح بدغ

 هدح بد  مٝتةدْ لد  ب٢دو  لدمن  أمند  اظد٢  . ٠دذه ة ٠شامد  محلدُح

 
ا
 بشلدح بدغ حاحد  مد  حخشمهدا مدؾ أندا , ظداِذي  سب مدا . شسفديا

 ٘اهميةد  هد  اللد  الؽٕ  ١ا  ارا خىش ؼٕل  أنا أٜشبلها أٜذسػ ما

ها محذػ الل  بالخٝيٝ  باله  ٘ما خىش  حيات  انا ماسب ٔن    يّ٘ش

  . سب ما بةتء أة ابجء أة ه  لححذها أخلحاا خامٚ ة ِٙشي  ٠ٚ ِل 

دل  تحلدق للخمدا  بتثاٜد  نٙعد  أمند  حمد   ثد  اظدتخاس ة ِؽدا  ـة

 فديذت ٜ ٜدشأ إرا إال الةدح  أمند  يعدتىيْ لد  ل٢د  ٘شاؼد  إلد  أة  
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 حاندب فد  ل٢د  ٜبدداي  ندضاس اإلاٙمد  ١اتبد  ٜفدابذ مدد  اإلاٙمدل 

  . ظياسخء

 ألاعصاب؟ زماله فىق  جسجاح         ػاطئ الخىوظُت العُىن  في هل

 ؟ وعلاب لعىت العسوبت فهل              بعسوبتي مخعب صدًلي ًا أها

طت وزق على أمص ي طت فعلى      زائفا الخٍس  .....أغساب ولىا الخٍس

 حىاب هىان ما لىً....وأعُد         عؼيرحي أمام الفصخى لمأجي

 ...أعساب أنهم أخظب هىذ ما           بها إلخفىا التي العباءاث لىال

 وزساب مسفىعت فسىاحس                    ثمسة بلاًا على ًخلاجلىن 

 أهُاب لها كبال زأي فُما               زأي ذا مً...عسبُت كبالتهم

 . كباوي هصاز                                               

 ِلد  ال٣حميدذمةح ف  ةةلّ  ال٢تاب ٘قٔلٞ أمن  ِيح   الةح  داِب

  ألاخو  ِال  ف  ةدخ  بجانب  التء الث م  ةأٔلٞ ظشيشه حانب
ا
 بّيذا

  .ةاْٜ أي ِ 
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********* 

  الثامةد  العداِ  تمدا  فد 
ا
 ـدذمٝ  مند ٥  بداب مدذٛ أمند  ١دا  ـدباحا

 إلد  ةباللدا٘  ثٕشهادا ِلد  ةابتعدام  البداب ظدّاد ٘تحد  , ندضي 

 هدح الدضةاج محلدُح أ  أمند  خَمدَ   ة ِيةحادا تمدأل التدء العدّاد 

 ظدّيذ  ةدابمدا حدذا تحبد  ٘عدّاد خىدق ظدّاد تٙهد  ال . العدبب

 أمند  اليدح  ٘مةدز خاـد  ن٢هد  لعدّادهاا ١اند  اليدح  ل٢د  بححدحده

 بد  سحبد  . ممداِٙ  لعدّاد ٘ا البند  ةصةج ؤلابد  ؤلاثةدن  أـدب 

 باللا٘  ٘ي  ةنضي  حعن  م  ١  ب  ١ا   الزي الفالح   ةأدخلت 

  ١دا  التدء ةندذم  لدححن  إلد 
ا
  ةاضدخا

ا
 مدذها إلدىشاب مد  تحتشهدا حدذا

 فد  بمديٝ  أمند  ؼدّش . شدخء  ِلد  تعدتٝش لد  التدء ِيةحادا ةهدشةب

  لدّٙها سؤيد  يعدتىيْ ال أند  إال ظدبباا يّدٗش ال ـدذسه
ا
 ٜىدْ , أبدذا

  . أمن  ما السن  ـبا  : حعن  ـح  أ٣٘اسه

  . ِمء ما الةحس  ـبا  : أمن 

  . حيلتا  ما يع٣ا٘ي  ـباح٤ : محياه ِل  ما٠ش  ةابتعام  نضي 

  . ظ٢ش ما الٙ  ـبا  : اظتٙضاصه مشيذ نضي  أ  أمن  أدٟس
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     أمن  ما حي  إن٤ هللا الخمذ : لححن 

     إم  ف  لححن  ما خن  : أمن 

 إلد  تؽدن  ةهد  . هدان  العد  بعدبب نمدتؾ مدا ١املد  ليلد  أنا :  لححن

  . نذم 

 ةأنتدء ألاناؼديذ بنؽدذ ٠ةد  ختدء مدا ليد  : ٘ٝدا٥ ندذم  ٠ومهدا اظدتٙض

  . نامم 

 إلاةاةؼداهاا اؼدتاٜ  ٘هدء ٜلبادا فد  تدضداد ةالٙشحد  تبتعد  ةهد  لححن 

   ١ئند٤ الليد  ودح٥  بتفدل  بدغ بتنؽدذ   مدؾ ال : ٘ٝالد  ندذم  مدْ

  . ؼٕ  ف  سامح  مؾ تمحت 

  . ٔتات٤ م  ة مة٤  ةاستا  بّيذه ما مخذٟ سبةا : نذم 

 لدح أندا ِليدا بتدذع  دي , ؼدامٙن  ؼدامٙن  : ـدذم  تدذع  ةهد  لدححن 

  . ٜلبء أه أه . العبب ه  حاح   حشال 

 تشةحد  سأعد  أندا إمد  بٝحلد٤ , ممثلد  تةٙعد  إند٤ تفذق  هههه  : نذم 

  .بؽّ  ما حميل  ٘ةح  
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  . حمي  ما تةذ  ب٢ش  , حمي  ما ماشخء : لححن 

 ٜىدْ ٘ٝدي أمند  أمدا , ندذم  حيحيد  مد  بّدن لشحدُح مبتعد  ال٣د 

 
ا
ذا   . وبيّي  حياهاا إل  مشحّها أ  نٙع  ِل  ِة

  . نذم  ما بيةا ال ما : أمن 

  . ال ما تما  : نذم 

  . هللا الا ال  ال : ظّاد

  . هللا سظح٥  دمحم : الٜح  نٙغ ف  ةأمن  نذم 

ح٥  ِةذ ٙ  الّماس  باب إل  نذم  ـة   . إلحاا ٘التٙ  ٘جق  ٜة

     حاح  يعيتء نذم  ما إم  ف  : ٜابو أمن 

ال  بذمُح ِيةاها أشةٜس  نذم    .خامٙ  أنا : مشتجٚ بفح  ٜة

     بغ إم  م  خامٙ  : أمن 

  . الةاط نٍشا  م  خامٙ  : نذم 

ذٟ : أمن    . بف  نق هيبفل٤ حذػ ما أ  أِة
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  . مةن   تمم  أن  ة : نذم 

  . تحبء ما صي  أِتب هاا ٔشةس نٙسخ  ف  ثٝ  : أمن 

 هللا ةسحمد  الخعدة  ةللفدذ٘  . أمند  ٠دو  مد  ثٝد  ندذم  ا٠تعدب 

ٛ  فد  ١اند  حاسهادا أحدذ أ   بادا  سأ  ٘ٙجقهادا الّمداس  ةدخلد  ظدح

 ويبد  ١اند  أنادا الخدَ ةلخعد  ألانٍداس ِد  تدحاس  التدء ندذم 

 ندذم  مدا إصيد٤ : ( سامد  أ  ) الجداس  ٘ٝالد  ةميمد ال ٘ئد  مد  ةليعد 

  حبيبتء   ما ةحؽاي 

  . سام  أ  ما هللا الخمذ : باستباٟ نذم 

  ِلي٤ بعق٥ أنا : سام  أ 
ا
  . نضي  أة لححن  دامما

  . خنٟ  ٠ر  ؼ٢شا : نذم 

٤ٝ سبةا إلهء , سام   بمّض  إنتء ده بةتء ما إم  خن  : سام  أ    . م٘ح

  . وةي ما ؼ٢شا : م بابتعا نذم 

  .ماشخء أم٤ ِل  ظلميل  الٕذا أِم  ألخٞ أسة  ظو  مو : سام  أ 

  . محـ  : نذم 
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تء : أمن    . لضة  ٔن  م  خامٙ  ٠ة    إن٤ ؼ٘ح

ذ نذم    . حٞ ِةذٟ : الصجاِ  بّن إ٠تعب  ٜة

****** 

لةا   ـة

  . مبج  إل  يؽن  ةهح أمن  ٜالها

     بغ : باظتٕشاب نذم 

     إم  بغ :  إستباٟ إبتعام  بتعمام أمن 

  . الذةل  أم  مبج  مؾ ده : نذم 

 مّمد  فد  م٣دح   ؼدٕل٤ إ  وبيعد  ده ة, مّمد  ده  : بتوِدب أمند 

 الذةلد  ألمد   ؼدٕل  يّجدء تابّةدا هدح بدغ الذةلد  أمد  مبجد  فد  مدؾ

 مححدحد  أحهدض  ِلد  تؽددتٕ  تٝدذسي  ِؽدا  هةدا ةحبتد٤ ,ةبدغ

 . البحث صخ  تق٠يذ م  تعاِذٟ

     ٠ذه مؾ مّاما تٙم    أن  بغ : بخٗح نذم 
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 بيدا معدتٝلي  أنتدء يّجء , حامذ ِلي٤ محصخء أنا ظتء ما ؼحف  : أمن 

     إم  ةال

 ت٢د  لد  الدزي ةبالجاندب أمند  بثٝد  ةأعجبد  ابتعدام  ندذم  بادستد 

د  لخٍا  بّذ  شسفيت  م  تلخٍ   : اإلادذمش, اإلاّمد  مدذمش إلد  ـة

  . باؼا ما السن  ـبا 

  . د٠تحس  ما السن  ـبا  : أمن 

  . ةاحَذ  َمَشه د٠تحس  : اإلاذمش

  . أثاس ِل  ثالث  ظة  الٙتح  ِبذ حعن  نذم  أٜذمل٤ : أمن 

ةا : اإلادذمش  مدذم٤ الباؼدا ِؽدا  ؼداوش  أ٠يدذ أنتدء, بةتدء مدا تؽد٘ش

  .دي اإلاهم 

  . لخمشت٤ ؼ٢شا : الشج  م  ببّن نذم 

  . مّاما إتٙملحا وب : اإلاذمش
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 ةمتىدحس  حدذمث ةحاظدحب م٢تدب بادا التدء اإلا٣اتب أحذ  إل  حااتجه

 يعدتّملها ةأدةا  ١الىابّد  ألاحهدض  ةبّدن بال٢تدب مليئد  ةخضاند 

  . ٘حاا تؽتٕل    حمشت٤ الل  الٕ٘ش  دي :اإلاذمش. ألاثاس ووب

     لححذي : نذم 

 دي بدغ , ألمند  يؽدن  ةهدح الباؼدا تّليمدا  دي لححدذٟ أه : اإلادذمش

 مّلحمد  أة اظتٙعداس إحتجتدء لدح اإلاّمد  فد  د٠تدحس  أٜدذ  نمدش 

 .بٝ  أنا اظتقر  ,مٙيذٟ  بي  إتفل 

  . ماشخء ؼٕل٤ ابتذي ةأنتء لؽٕل  أسة  : أمن  

     تشة    أن  : بخٗح نذم 

 فد  نٙعد٤ اِتبد    لححدذٟ إنتدء ده بدغ ليد   خامٙد  أند  : أمند 

 فد   ٠بند تّليمد٤ ِد  اإلاعدؤة٥ الدذ٠تحس  حتد  ده . البيد  فد  أةلدت٤

  ماشخء بابا١  صي  اِتب م  يّجء الع 

ذ نذم  تاا إل  للمخب  أمن  تمثي  أعجباا ٜة   . ماشخء : ٘ٝال  ٔ٘ش

ٙن  أحذ مْ ةتحذ  اإلابج  إل  تابّ  ١ا٘تن ما إل  أمن  تحح    . اإلاٌح
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  . السن  ـبا  : أمن 

ٚ   . باؼا ما الٙ  ـبا  : اإلاٌح

د  ِدامٟض : الٙلدحط بّدن يّىيد  ةهدح أمند   ٔدذا  تقخدز ٕدذاال ٜة

  . ٘اه  13 ٜس  الٕ٘ش  ف  الٙتح  ِبذ حعن  نذم  لأليع 

ٚ   . ماتٝلٝؾ حمشت٤ تما  : اإلاٌح

  . ؼ٢شا : أمن 

ٚ   . الّٙح : اإلاٌح

 مدذخ  ال ل٢ةد  ندذم  بد  تححدذ الدزي الىدابٞ نٙدغ إلد  أمند  ليفدّذ

تاا  مدا ٜمدي  ملدٚ فد  منؽٕ  أد  ليجذ لها املجاةس  الٕ٘ش  ب  ٔ٘ش

دْ أ  دة   ٜدا٥ حتد  بذخحلد  أحدغ إ  ةمدا ,  بتلّدب أند  :سأظد  م٘ش

 . أمن  ما بالةاس

 بدغ إمد  ِمد    : ةيٝح٥  ألد  املجاةس  ال٢شسخء ِل  مجلغ ةهح أمن 

  . ٘ي  ه   الل  م  أولّها الص    

 . صر أن  بيت٤ ةتخشب ٘ي  ه   الل  م  تىلّها : أد 
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 . هللا ؼا  إ  حاح  محف    مؾ تخا٘ؾ ما : أمن 

 إمد  محفدل٤   حاح  ظمْ أة حغ الٝياد  م  حذ لح ِاٗس : أد 

    

  . هللا ِل  خلحاا : ـحت  ِل  بادي بحه  أمن 

د  بمٕدادس  ةه  ل  لشةسي  أةساٛ ةحمْ أد  ٜا  دٚ ل٢ةد  الٕ٘ش  تٜح

دا٥ ألمند  سأظد  ةأداس البداب مٙدت  أ  ٜبد   باؼدا مدا ظدمّت٤ لدح : ٜة

 بتحبادا مؾ حمشت٤ ل , ربح٤   بتحباا مؾ إن٤ ثاني  مش  تٝح٥ 

  . بتّؽٝها إن  أمن  ما

 ألاخدش ليٙدت  أظد٢تت  الخداد  أد  نٍشا  ل٢  , يّر ك  أ  أمن  ١اد

  . ةساحْ للٝياد  مؽحاس : ةيٝح٥  الباب

****** 

  . بخبي الباب أ٘تخ  لححن  ما....لححن  ما

  . اإلاىبخ ف  ةه  رل٤ ظّاد ٜال 
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 الدذنيا هد  البداب ِلد  اللد  مدا حامد  أندا , مامدا مدا حالدش : لدححن 

  .حتىن   

اَل  ما حتىن  أمحه : ليل 
َ
  . إلا

  .  خٙ  ما السن  ـبا  : لححن 

 ٘ن  ه  إال , ِع  بتٝىش ختء ما , ظ٢ش ما الٙ  ـبا  هههه  : ليل 

  . الةذل  أخت٤

  . خشح  هةا مؾ الةذل  : لححن 

  . خشح  : بذهؾ ليل 

  . خشح  أمحه : إظتٙضاصها تّتمذ ةه  لححن 

     ٘ن  ةساح     من  مْ خشح  : ليل 

  . الٍهش بّذ  نياب  ة٠ي  بتؽتٕل  أنتء ختء ما إم  : لححن 

  . ِلي٤   هتحام  أنا ب  ما تت٣لم  ما : بٕيَ ليل 

  . أمن  مْ : لححن 
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     نضي  ـاحب أمن     من  أمن  : ليل 

  . لححذها ةبتجاةب تعق٥ هللا ظبحا  , نحس  ِلي٤   : لححن 

     أٜةّها ةاصاي ٘ن  ساح  ههه  : ليل 

  . حذ  ما ١  لححن  أخب هاا

  . لل٣لي  تشحْ مٝةّها ما ِٝبا٥ , أمن  ؼيخ ما بش١ات٤ : ليل 

  . أختء ما أمن  : لححن 

     ألاخباس إم  ها : ليل 

  . نت٣ل  ةبّذم  ألاة٥  أدخل  وب : لححن 

 أِدٗش ِؽدا  ندذم  أظدتج  الص  أندا    ليد  أدخدحلؾ مدا أدخد  : ليلد 

  . ِلي٢  لعو  وٝىٞ م  حاح  ١ 

 . الٙمح٥  خشبي  ما : لححن 

****** 
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 مدش  سابْ أن  أمن  ما إم  ف  : ٜابو ةيتحذثا  أمن  م٢تب ف  ةهح أد 

     الّما٥ مذمش مْ  تت٣ل 

لها لخذ خامٚ : بخٗح أمن    . بالّا٘ي  أٜةّتاا أنا مِض

 فد  مبجد  أ٠بد  فد  ظدامباا أند  دا , جدءب مدا الؽداُس فد  ظدامباا أندَ   : أد 

 بحاا محت٤   محذػ يّجء لححذها حةبةا م٢تب ف  ة٠ما  , الٝاهش 

  . بحذ تحت٤   ه  ةال

 بدغ حيىد  ةبجادا بيجدء هد  حدذا ٜلٝدا  أندا , سب مدا أد  مدا سب مدا : أمند 

    حاح  لتّٗش حذا خامٚ

 مد تّ   مشاتد٤ تبدٞ إلادا , مشاتد٤ مدؾ ةهد  دا ١د  بٝد  : بخبدث أد 

  إم    ٘يةا

  . أد  ما ٔتات٤ نٝفجء مؾ : بتق٘ٚ أمن 

د٤ ؼدذه م٣دا  إ  إمدذي أٜىدْ ة بتحبادا هللا ة : أد   والّد  د  خ٘ح

يب   ةاحذ  م    . َحب 
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دض  أمند   4 بٝلهدا هد  إ  ناسدخء أند     إمد  ةص٘د     إمد  حبيدب : بن٘ 

 ِلحاا خامٚ أنا ٠ذه ِؽا , البي  لبل٣حن  حت  بتخشحؾ ما ؼهحس 

.  

  . ِليا ح٤ٝ ـاحبء ما تما  : إٜتةاُ بّذ  أد 

 ح٣امد  إمد  هد  أمند  مدا ٜدحل  إال : ٜدابو أد  أسدٗ ثد  ٜلديو ـدم 

 صي  بّمليد  ِلد  مّةدذيؾ أندا , ِلدحا  بتؽدتٕ  ندذم  اللد  التماثيد 

  اـو ؼٕلةا مجا٥ مؾ ده ةبّذم     دي

 ٠دذه ٜلتلهدا بدغ أندا , ممدشةبن  تماثيد  هد  حاحد  ٘ديؾ مدا : أمند 

  . بّذم  ؼٕلها ف  مٙذها ده الّم  ة , أخشحها  ِؽا

د  يّجد  : أد   مد  تخشحهدا بدغ ِؽدا  ةحذةتد  ١املد  ِمليد  اخرِ 

 اإلاعدتٝب  صةحد  ِؽدا  أهدح بدةخىي ولّةدا احةدا ده ٘يد  هد  اللد 

ّد  بجد  مدا دامب ان  ده مبتحبااػ ةتٝحل  خب   تاخذ  حدذػ ةال ٜة

  .ِلي٤ ظم 

 أحباا بقي  بحا  تلم  ٣لمتن ب تشميجء ؼحي  ١  بى  أد  : أمن 

  . بغ متق٠ذ أنا , مٝىّجء بلم  أنا : بمضا  مٕلٚ بؽ٤ أد 
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  . مة٤ هسلق مؾ أنا : مبتع  ةهح أمن 

 هدح بعدِش  تجاهلد  ةل٢ةد  بذاخلد  التعداؤ٥  بّدن هةداٟ ١دا  ةا 

 ! محب ا  ل  محٞ ال ٘هح.. محب ل  ان  ةاثٞ

****** 

ا  ظمّ  اإلا٢تب ف  نذم  ِم  أثةا   : بخدٗح ندذم  , بداب ِل  وٜش

  من   

ٚ ٚ أنا : اإلاٌح   . نذم  أيع  ما ال٣ا٘تن ما م  مٌح

ٚ لتجذ الباب نذم  ٘تح    . ألا١  ـيةي  ممع٤ ال٣ا٘ي  مٌح

     حاح  ولبتؾ ما أنا حمشت٤ بغ : بشيب  نذم 

ٚ ٛ  الفيةي  ةيمْ مذخ  ةهح اإلاٌح  الٕ٘ش  ف  اإلاحححد اإلا٢تب ٘ح

ا٥  لهحل٤ الٕذا ٜة  ٜال  ة الفب  لي٣  ولب باؼا أمن  : ٜة   . أـة

  . ؼ٢شا : بابتعام  نذم 

ٚ   .ِٙح   : اإلاٌح
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     ١ا  الخعاب وب : مذها حٝيب  إل  تتج  ةه  نذم 

ٚ   . نذم  أيع  ما مذُ٘ح الخعاب : اإلاٌح

     دّ٘حا الل  من  مذُ٘ح : بئظتٕشاب نذم 

ٚ  . باؼا أمن  : اإلاٌح

 أـددب  باددا ةاهتمامدد  متٙدداٜ  بددقمن  ؤلاعجدداب ؼددّحس  بددذأ نددذم 

 هدزا ١دا  إرا الامد  مد  ٔشيدب باحعداط مؽدحب بخدٗح يؽدّشها

 ثد  . الححيدذ ـدذمٝ  اخد  ندذم  أة بصسفدها بةدذم  ؤلاهتمدا 

ددٙ  باددا اهتمامدد  مدد  يّةحاددا مددارا الاحعدداط هددزا تجاهلدد   ـة

 !! ة٠ٙ  أمن  أن  اهتمام  

****** 

 أ  ليخب هدا ندذم  ٘يد  تتحاحدذ الدز  بداملسب  ألام  سحا٥ أحذ أتف 

 التدء ال٢تدب بّدن ةأخدذ  أؼدياماا ندذم  ٘جمّد  . منتٍشهدا أمند 

  .اإلان ٥  ف  تٝشأه  ل٣  ِملها ف  ِلحا  تّتمذ
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 تدذ٥ ندذم  ِيةدا ١اند  , لعدياست  متجهد  ةهد  ندذم  أمند  سأ  مدا أة٥ 

  . هللا الخمذ : أمن  ٘ٝا٥ ةظّادهاا ٘شحتاا ِل 

  . ن الس معا  : أمن  بجانب تش٠ب ةه  نذم 

     عجب٤ إم  الؽٕ  أخباس ه  , الةحس  معا  : أمن 

  . أةي  ةاظتٙذ  عجبجء أمحه : وٙحل  بٙش  نذم 

     اتٕذمتء , هللا الخمذ : لٙشحتاا مبتع  أمن 

دٚ . ؼد٢شا امدحه : ندذم  ديت  إند  إلد  اإلاٌح  بدغ الٕدذا حبلد   ـة

ا٥ ٘لحط خحد ما ماسلاػ   أمن ما داع  ف  ٠نصخء ما , دّ٘  إن٤ ٜة

.  

 ليد     تحاظدبء ِدامض  ٠ةد  إنتدء هدح يّد  : الخدذ  مد  بدبّن أمند 

  . حمشت٤ مْ خاسج ححا٘  ٠يغ

 . أٜفذ ما ةهللا من ة ما ال : بعِش  نذم 

  . من ة : بئبتعام  أمن 
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 احمدش  لدزا , بد  تٙحهد  إلادا تةتبد  ةلد  تعدِش  أنادا ندذم  أحعد 

 أِدن  ِد  حههداة  لتختٙد  الثانيد  الجهد  إلد  ةحههدا ةأداس  ةحةتحادا

 . الخمشا  ةمومحها بصجلها لب  ظلب  الزي, أمن 

 ٘احتمّد  , البيد  إل  ةأمن  نذم  م  ٠و ـة  الضم  م  مذ  بّذ

 ِلد  ندذم  تنتٍدش ١اند  التدء ليلد  إلد  باللدا٘  الفدالح   فد  الّابلد 

شحهدا بئنباداس تتحدذ  ندذم  بدذأ  . مّهدا حدذ  مدا لتخبد ه  نداس  ٘ة

 ة٠دو . إ٠تعدبتاا التء ؤلالا٘ي  ةاإلاّلحما  حهض ةألا  بم٣ا  ةإعجاباا

 الخيدا  لشحدُح . هللا الخمدذ :ب٣لمدا  متمتمدا  ةظدّاد حعدن  مد 

  . بجء ما متؽ٢ش : هامعا حعن  تمت  , لفٕن ها 

     ِمء ما بغ إم  ِل  : أمن 

 مدا ب٢دش  بدغ : أمند  ٜدا٥ , مّهدا حدذ  مدا ظدشد مد  ندذم  إ٠تما٥ ِةذ

  . مخب  ٘يؾ

     أمن  ما بغ  لي : نذم 

  . مخب  بّذم  ة ألاة٥  ١لي  ف   ب٢ش  ِؽا  : أمن 
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 حميدْ ِلد  الخدض   ةإنتؽدش بالدذمُح ِيةحاا أشةٜس  ١لي  ١لم  بّذ

 أمند  يعدتىيْ لد  , انىٙدق  ِيةحادا فد  الٙدش  ؼدّل  أل  اإلاححدحدم 

 .بزهح٥  أـيب ةال٣  أمامها ٜذمي  ِل  ٘جث  نٙع  ِل  العيىش 

     ِياه نبى  مم٢  : أمن 

  . ال٣لي  أسة  ِامض  مؾ أنا : ةزج  استباٟ ف  نذم 

 ف  الذ٠تحس  , تعّذمجء تٝذسي  ِؽا  دساظت٤ ت٢مل  الص  بغ : أمن 

  . يّلم٤   مؾ إلاّلحمات٤ مميٚ   مّم 

  . ٔن ي  ؼٗح خوؿ : بقل  نذم 

  . ٔنٟ  ِامض مؾ أنا بغ : أمن 

 مد  خامٙد  ٠ةد    مدؾ تءإن : ٜابو أمن  ٘قسدٗ , نذم  ال٣لم  ألجم 

  . حاح  مجشاػ ة ولّت  ةأدم٣  البي  م  الىلُح

 مجدشاػ ٠دذ  ِؽدا  حاحد  يّدٗش محدذػ اإلا٢تدب بدغ : ندذم 

  . تّٗش ١لها ال٣لي  بغ حاح 
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دذٟ ة نجدشب سأمد٤ إمد  ويدب : أمند   م٣لمد٤ ةاحدذ مخلديؾ إيد  أِة

 مّدا١  ليلد  ة اإلادذسج خاسج أظتةا١  محالش  تذخل  إلاا ة ١لم  نق

  . ليل  ما ٠ذ  مؾ م٣لم٤ لخذ تعم    ةمؾ  حح 

  . ال٣لي  ف  لححذي  الّٝذ  م  صهٝ  أنا بٝ  ةا٘ٝ  ٠ذ  أمحه : ليل 

ذي ف  بتثٝ  مؾ إنتء : أمن    . ِة

  . بثٞ أ٠يذ : نذم 

دذٟ أندا : أمند     حدذ ةال حاحد  هيجشالد٤ مدؾ إ    ١لهد  ٜدذمه  بِح

   . ال٣لي  ف  م٣لم٤

  . بؽشه بغ  محا٘ٝ أنا : بر دد نذم 

     إم  ؼشه : أمن 

  . ١لها محالشات  أخلق ما لخذ مّاما تٙم  : نذم 

 حداال ةةاٜدٚ ٘استبد٤ لجلعدت  أمند  إنتبد  ٘جدق . تمدا  : مبتعدما أمند 

ا٥ تء أنا أظتقر  : ٜة   . للباب ةنضي  هح ةتحح  . دلٜح

     ـاحبء ما ٠ذه أةي  بتحباا : بم٢ش نضي 
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  . ها : بئستباٟ أمن 

 ةهللا , باؼدا مدا ٠دذه متلسدبي مالد٤ هههههد  : بطدخ٤ مةٙجدش ندضي 

٤ الل  اليح  ةحا    . باؼا ما متلسبي أؼ٘ح

  . ـاحبء ما ظو  : هشةبا الباب مٙت  ةهح أمن 

  . أهشب أهشب ههههه  : نضي 

 تٙشحد  ألختد  ٌداهش  ١اند  التء ـذمٝ  بمؽاِش نضي  ظّاد  ١ان 

  . أمن  مْ ١ان  إرا إال أخت  ِل  مىمق  ل  ٘هح

****** 

     باظ  ما لي  متٕن  : بالٕىا  نٙعها تذثش ةه  سانيا

  . حبيبتء ما مشات  ما حاح  ةال متٕن  ال : التفةْ محاة٥  باظ 

  . يّٗش لخذ خامٙ  أنا , تتٝذمل    إمت  وب : سانيا

 ال٢ثند  سا  هاند  حبيبتدء مدا ِمحمدا , بدغ مةدن  يّدٗش : معن ا باظ 

 تخلق د  العة  اما ٜلةا احةا مؾ ةبّذم  . ي ٜل إال بٝاػ ما
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     صر ِليا بتطخ٤ مؾ أن  : سانيا

بتادا ثد  مدذها مٝبد  ةهدح بم٢دش باظد   مٝدذس حدذ فد  هدح : ٜدابو ٜس

  . بشلح سنحػ ِل  مطخ٤

اؿ     . الخو٥ ظتاس تح  الخشا  َةح     ف  ثاني  مش  ٔة

****** 

  . تة٢شعؾ ما ة أِر ف  : ةتٝح٥  نذم  ٘شاػ ِل  تجلغ ةه  ليل 

  . بةتء ما بئم  أِرٗ  : تذاسي  أ  تحاة٥  بئستباٟ نذم 

 فد  مٝةّد٤ ٜدذس اللد  الححيدذ أمند  يّجدء أؼدمّةا هللا ة : بم٢دش ليلد 

  . هةا أنتء ةال ةأنتء بنتحام  ؼهحس  أسبْ بٝالةا ةأحةا دٜيٝ  نفٚ

  . ٔلي تٙهمجء أةع  بغ ٜحل٤   : بصج  نذم 

  . صر ٘ه    أنا ٜحل  ختء ما ال : إنتفاس بابتعام  ليل 

دٚ ما أة٥  م  ِا٘س  مؾ أنا : بر دد نذم   إماهدا الٝمدي  فد  حةبدء ٜة

ق   ةأندا  ةأحةدا مد  ِلحادا اتّدحد  اللد  ٔند  ثانيد  َبَفد  ألمند  َبدب 

  لل  إمتةا  أ٠يذ ٜل  ألاة٥  ف  , ـٕن م 
 
  .بغ مّاما ِمل
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     إم  بغ : مصجّ  ليل 

 ١دا  د  . ِيلتدء بدش  حدذ مدْ بقمدا  أحدغ شهم أة٥  الجااسد  بغ : نذم 

 بيحبددحه اإلاّمدد  فدد  هةدداٟ ةالةدداط ,أةي  ِليددا ةخددامٚ بيحمجددء

د  أنتدء . حعداب ألدٚ ةعّملحلد   إهتمدا  ٠ثد  مد  إ  ليلد  مدا ِا٘س

  . ده ألاظاط ِل  مّاما ةبيتّملحا  صةحت  ٢٘شيجء اإلاّم  ف  الةاط

  . ظيذي ما ظيذي ما : ليل 

د  ندذم   هادت  م٣دح   خامٙد  أندا بدغ ٜلتلد٤ إ  أندذ  تخلةديؾ مدا : بِض

  . أ٠ث  مؾ الٝذمم  ةحاس  ـاحب أخ  أنا ِؽا  بيا

 ِةدذي أندا بفدشاح  : ٜذميد  ِلد  حثد  ِةدذما أمند  تتدز٠ش ةهد  ليلد 

 أخد  مدْ ٠دذه يّمد  حدذ مّٝدح٥  مدؾ هدح مدا . بحبد٤ إند  إحعداط

 بيد٤   إهتمامد  إ  ؼدامٙ  أندا يّجدء . ـداحب  بيحدب لدح حتد  ـداحب 

  . أنتء لي٣ 

     تٙت٢شي  : ألام  ببّن نذم 

د  مدْ ةخلحادا تتدقمليؾ مدا حبيبتدء مدا بدغ : ليلد   ّ٘دو لدح هدح الٜح

 .متٝذمل٤   بحب٤
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  . سب ما : ؼّحس  بذة   نذم 

 مدا ة أمند  مدا بختد٤ مدا , ٔمدض  العدةاسه دي : تطدخ٤ ةهد  ليلد 

  ٟ  . َهَةيو

  . هح مؾ أنا بختء ما : مبتعم  نذم 

 سب مدا السند  ٘يد  اللد  مٝدذمل٤ سبةدا : تحتمدجااة  تٝبلهدا ةهد  ليلد 

  . مبعحو  دامما ةتبٝ 

ا  ةال ٘ٝي بيجاما داس ال٢و  يّتٝذا  الٙتاتا  ١ا   ظدّاد أ  يّ٘ش

  . ؼٙتحاا ِل  ةابتعام  ٠ومهما إل  تعتمْ ١ان 

تاا ظّاد تذخ   ِلد  مجلدغ الدزي حعدن  ٘ن اهدا , مبتعدم  ةه  ٔ٘ش

  . دامما هللا ؼا  إ  : ح٥ ٘يٝ للعشيش اإلاحاحه  ألاسي٢ 

     دامما هللا ؼا  أ  الل  إم  ه  : بئنتباه ظّاد

     دي الجميل  الابتعام  ف  العبب من  بغ , الابتعام  : حعن 

  . نذم  ة أمن  : ظّاد

     إم  يّجء : بتعجب حعن 
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 لةدذم  سامحد  ٠ةد  أـد  : لد  مٝابلد  العدشيش ِلد  تجلدغ ةه  ظّاد

 بدام  أمند  إمد  فد  بتٝلهدا ليلد  ٘لٝيد  ,ؼداي حبدن  إرا أظدقله  ةليلد 

 تما , بي  معجب  ٠ما  ه  إناا ٜامل  سد  ٘هء , بي٣  معجب ِلي 

  . تما  : بر ٠ن  حعن 

 صةاحها محلُح ف  نٙتحها نٝذس ألنةا مبعحو  ٘قنا : ظّاد ٘قسد٘ 

  . تحا٘ٞ   إناا ٠بن  إحعاط ِةذي ال  , أمن  م 

     لمهاأ١ سأم٤ ف  يّجء : حعن 

  . ن٣لمها تما  مبٝ  ة١ل  تشحْ ةإلاا الجامّ  تشة  ب٢ش , أمحه : ظّاد

  . هللا بش٠  ِل  : حعن 

تء إنتدء : ٜدابو ةأسدٗ  تبتدذي   ١اند  هد  ِؽدا  إمد  ِمد  هدح ؼد٘ح

 إ  أتق٠دذ  ٠دذه ِلحادا حةيتد  إلاعد  لد  أةي  اتبعدى  أندا , تّديي

  . مل٢  مّاه تّيؾ   بةتء

  . صما  م  ـاحبةا بحاحذ ٢٘شي  ٜحلتيل  : خبيث  بابتعام  ظّاد

  . ظحظح ما ٘ا٠شه لع  , ههه  : لاح٣ا حعن 
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  . بشلح تتنسخء أما  دي ة : مبتع  ظّاد

دا٥ ـدذسه إلد  ةلدمها ٘ٝبلهدا مجادا اٜرد ب حعدن  إلحادا ةتحح  ٜا   : ٜة

  .الّمش حبيب  أنتء ده أبذا

  . ليا مخلي٤ سبةا : ظّاد

  . سب ما ليا ةيخلي٤ : حعن 

****** 

د  إلد  رهدب , متثاٜد  ةهدح اإلاند ٥  أمند  دخد   لوومئةدا  ةالذتد  ٔ٘ش

 مْ املجادل  أة الخذمث مشيذ ال ألن  نابم  ١ان  أناا هللا ةحمذ ِلحاا

 ةهدح اإلا٢تدب ةسا  ةحلدغ اإلاند ٥  فد  م٢تبد  إلد  أدساحد  ِداد . أحدذ

 الاهتمدا  هدزا إلادارا لد  محدذ  مدارا اليدح  أحدذا  ِد  نٙعد  محدذ 

ها سؤي  ِةذ متماِٚ ألمء إلاارا ٘ي    لٖاإلابا  محذ  مارا    دمِح

 ال ال    ةتحىمهدا ت٢عدشها الخدحاحض ١د  مجدء تٝرد ب أ  مدا ١د  معد 

 مدؾ حاسلهدا ةاللد  أةي  ـدٕن   أساهدا ليد  مهدت  ِلحاا خامٚ أ٠يذ أنا

 مدا .لدححن  صي  صهادا أة . حاح  ةال بحباا ال أ٠يذ أنا ال    بشلح ظه 
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 مدؾ أ٠يدذ , بشلدح ظدتحم    ٠ةدتؾ مدا تّدييه ١اند  لدححن  هد 

 !!!بحباا

****** 

  . أد  ةصميل  ـذمٝ  م  اتفا٥ ِل  أمن  اظتيَٝ

  . دةما ما السن  ـبا  : أمن 

  . سامٞ ما الٙ  ـبا  : أد 

     ـب  ِل  إم  ف  : أمن 

  . إبشاهي  نضاس بتاُ العو  مخض   لٝيةا : أد 

 . متق٠ذ أن  : م٣ان  م  أمن  أنتٙن
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 : الثامن الفصل

   ة التّليمدا  مةد٤ يّدٗش ِؽدا  الؽدٕ  تيجد  الص , وبّدا : أد 

     إم  يّم 

 اليدح  أندا مّامدا تّبد٤   ـداحبء مدا مّلدؾ , أد  مدا ويدب : أمند 

 ٜدذا  اللد   ال٣ا٘يد  ِلد  تّولد  10 العداِ  ِلد  ال٣لي  نذم  ححدي

  حاح  ١  ِل  نتٙه    . ماشخء أثاس ِل  ١لي 

  . ةحؾ ما اليح  ةحال٤ ةهللا ظيذي ما ظيذي : أد 

تد٤ مدؾ : أمند  د  مدا ٜة دذهاا أندا ٘ص جدء ةأند  ِة  محمدحد أمند  مدؾ ِ٘ش

اةي  ذه مخلٚ الل  ؼٜش   . بِح

  . ههههه  نذم  إال ١ل  تخلٚ لح حت  : أد 

  . أد  : محزسا أمن 

  . ـاحبء ما ظو  ال ما تما  : أد 

  . ظو  : أمن 
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 بتحبادا لدح ويدب بتحباداػ ةما أمن  ما ده ١  , الهاتٚ يٕلٞ ةهح أد 

  . باذل٤ ـاحبء ما الخب ده إم    ٘ي٤ محف   

****** 

  . نذ٥ ما السن  ـبا  : ٜابو ألمن  الباب نضي  ٘ت 

  . أنتء ٠ميل  ما حلحه ما نحس  ـبا  : أمن 

 ِملتادا مدا ِمدٟش إال : ٘ٝا٥ أظتٙضاصه اظتىاُ ألن  مٝهٝ  ةهح نضي 

د  فد  حداي ةالجاداسد  بعدتج  أندا ة ظداِ  ملىدُح تخليجدء ٠ةد   الٜح

 .تما 

     مايْ ِةذيؾ ما أسة  تحب : بحشج أمن 

 خلد  ٠دذه بّدذ بدغ تمدا  ال : ٘ٝدا٥ ـدذمٝ  بحدشج معتؽدّشا ندضي 

  .ماشخء ١العاِ  مّاما محاِيذٟ

  . حلحه ما ماشخء : مؽا٠عا أمن 
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 ٘عدتا  تشتدذي ةهد  , إليد  ٘قظدِش  أمند  ـدح  ندذم  ظدمّ 

 للباح تححه  . ٜليو أ٘ت  ل٢  اللح   بةٙغ ةوشح  اللح   ةاة ٠عت

  . السن  ـبا  : ٘ٝال  ةحعن  ةنضي  هح متحذ  أمن  ٘ححذ 

ا٥ , العو  الجميْ ٘شد   . حاهضه ه  : أمن  ٜة

  . أمحه : نذم 

     خامٙ  : استبا٠ها موحَ ةهح أمن 

  . أمحه : باهت  بابتعام  نذم 

 ودح٥  , لخدذ حعداب تحعدب  ةال حاحد  مد   تخداف ِدامٟض مدؾ : أمند 

  . ماشخء ٔلي حاح  بتّمليؾ ةما , سبةا مّا١  أنتء ما

  . تما  : نذم 

  . بيةا ال ما : أمن 

  . بشأظها نذم  أةمق 

****** 
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 الؽديىا  مد  بداهلل أِدحر : تٝدح٥  ةهد  ١دابحط مد  سانيدا اظدتيٍٝ 

د  أندا . الدشحي   مدا ٠مدا  ةأند  ظدامحيجء , ندذم  مدا ٌلمتد٤ إيد  ِا٘س

 ـاحبتء ما ظامحيجء الخ  ف  إتٙطخ  بعببء ه , ظامحجء سب 

هدا ل٢د  حدذا ٜدحي  المدمن  تقنيدب ١دا   أٜدح   ١دا  اإلاحاحهد  مد  خ٘ح

 الصدجاِ  تمتلد٤ لد  ل٢د  ندذم  إتجداه بخىقهدا دابمدا تّردٗ  ١اند 

امد  الؽديىا  مد  اظدتّار . ندذم  لتخبد   ةإستدذا  لوظدتحما  ٜة

   . ال٣لي  إل  للزهاب موبعها

****** 

 أمند  ٘دقساد ِلحادا بدادي ةالالىشاب خابٙ  الىشيٞ وحا٥ نذم  ١ان 

هدا مد  مخشحهدا أ  دا٥ خ٘ح  ظد٢تةا فد     مّاندا ليلد  نقخدز تحبدء : ٜة

     يّجء

 ةاحةدا الجامّد  بداب ٜدذا  نتٝبد  إنةدا مّاهدا متٙٝد  أندا ال : ندذم 

لةا تٝشيبا   .خوؿ ـة

  بشأظ  أمن  ٘قةمق
ا
  . محا٘ٝا
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و لخٍا  بّذ  ندذم  ل٢د  ةندض٥  العدياس  أمند  س٠د  . الجامّ  إل  ـة

دا  البداب ٘دت  ة العدياس  حدح٥  أمند  َداَس  مرد دد  ٌلد   بحش٠د  ٜة

ا٥ تحتشها لينعحاا معشحي    . محالت  تٙمل  :مةحجء ةهح ٜة

 خىد  إ  ةمدا , العدياس  م  خشح  تبتع  أ  إال نذم  تعتىيْ ل 

 ده ١د  هدان  مدا أهدو : تٝدح٥  ةهد  ليلد  ةحدذ  حتد  ألاةلد  خىحاهادا

  . تقخن 

الد  بطدخ٤ نذم  أنٙجش   صي  ةأنتدء ؼدهحس  4 ٔيبد  بةتدء مدا إمد  : ٜة

     مح  ١  أظىحان  أنتء ما

 أسبّد  بٝدال  نحندح مدا دة٥  ال٣لمتدن  ةحؽدحي  أندا مدا : تٝبلهدا ةهد  ليلد 

 حيتدء ـدذٜ  مدا همدح  ة هىدٞ ٠ةد  , لخدذ ٜلدتامؾ مدا ؼدهحس 

  . ٔل  أ٘ؾ ِؽا 

 . سب ما ظاتش ما : نذم 

 ِلد  أتش٠ةد  إيد  ةاضدر : ٘ٝدا٥ ـذمٝتاا مْ ليسجامها أمب  إبتع 

  . أحع  أسة  محتاحاي  مّحدتيؾ أنتء الٗش

  . أظتج  أمن  ال : بعِش  نذم  ٘ٝال 
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دا٥ ٘بتعد  دذت٤ أندا , مّدا١  بادشج أندا ـدذٜتء أنتدء : ٜة  ِلد  مداال ِة

  .اإلاذسج

 هةاٟ سانيا دي ليل  : ال ٘ٝ سانيا نذم  سأ  اإلاذسج إل  متجهح   ةه 

     ٠ذه لححذها ّٜذ  مالها ه  ,

  . تعتاه  تتٙلٞ : بٕمب ليل 

  . ليل  ما حشا  : نذم 

 ٘ي٣د  ِملد  ناظدي  أنتدء , ِؽدتاا ِلحاا حشم  : الٕمب بةٙغ ليل 

  إم   

  . حشا  بشلح : نذم 

 مدحدم٣  اللد  هدح ده تعدامح٤ بّيذه ما ِؽت٤ ِلي٣  حشم  : ليل 

د  أندا مدا ةهللا , بّيدذه مدا العد٢ش حتجبيلد  ة داهيد  ظدتن  فد   ِا٘س

ل٤   دي الضياده حةيت٤      لٙن  تـح

 فد  اإلاحلدُح يؽدش  اللد  صدخبت٤ سانيدا دي هد  : باظدتٕشاب أمند 

     ٠ذه مؾ الخاس 
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  . أمحه : بقسخ  نذم 

  . بيةا ماال ِليةا ما ويب : أمن 

  . أسةحلها  ِامض  أنا : تشدد ببّن نذم 

  . إهابلتء إنتء : ليل 

     إم  مجاا ِامض  : أمن 

  . ِلحاا أوم  ِامضه : نذم 

بتد  مدْ أمند  تفداُس  سانيدا مد  الؽدذمذ بالمديٞ الحعاظد  بمةّهدا ٔس

بتد  ِذ  ةبن  ّ٘لت  ةما احهدا فد  ٔس  اند  ةخاـد  اإلاشحلد  هدزه فد  اِص

  امامها الاٜ  ِل  ل  ـٙ  ال الا  حت 

  . شعؾمتتقخ بغ ويب : بئظتعو  أمن 

 ة التّدب مومحهدا ِلد  مبدذة ١دا  سانيدا تجلدغ حيدث ندذم  تححهد 

يحنادا ةالخدض   ؤلاسهاٛ  فد  تٕدحؿ ة١قنادا اليدقط ة ؤلان٢عداس ممألهدا ِة

 مدا إصيد٤ : ندذم  ـح  ِل  مة  أ٘اٜ  ةالؽشةد بالححذ  مل   ِال 

     سانيا
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     لل٣لي  سحّتء أنتء , تما  هللا الخمذ : الاظتٕشاب ببّن سانيا

  . أمحه : نذم 

  . هللا الخمذ وب : الشج  ببّن سانيا

ٟ   أنا : ٘ٝال  سانيا ةح  ِل  الخض   ِوما  تش   ةه  نذم   معامحا

  . ـذمٝتء ة أختء بّتبٟ  لع  ة

  . بؽ٣  ويب  أنتء ده نذم  ما ماه : سانيا

 ِلد  بددادي ؤلان٢عداس تدش   ةهد  ٜابلد  أسد٘دد  ثد  ندذم  ابتعدم 

  . سانيا ما محححده أنا حاح  احتاحتء لح : ـذمٝتاا

ٜش  ةدمُح سانيا   . أظٙ  بجذ أنا , نذم  ما متؽ٢ش  : ِيةحاا ف  مرٜ 

 سانيددا مومدد  ِلدد  ةالان٢عدداس الخددض   سأمدد  نددذم  تعددتىيْ لدد 

  . سنحػ ما أةي  ةحؽتجء :تٝح٥  ةه  ٘احتمةتاا

  . نحنح ما ٠ما  أنتء ة : سانيا
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 الدو ةسٜتادا ةويبتادا حهابتعدام معجدب ةهدح ندذم  إلد  مةٍدش أمند  ١ا 

 للخٝدذ م٣دا  ال بيمدا  ـدٙح  ٜلبادا إبٝدا  ِلد  ةمثابشهادا , متةاهيد 

  . ٘ي  ةال٢شه

 هد  : بعدؤا٥ ليلد  ٘بدادس  , ليلد  ة أمند  مد  ١د  إلد  ندذم  ِداد 

  ١حعع   

د  مدؾ : ندذم  هدا اللد  سانيدا دي مدؾ ِا٘س  ة حدض   ٘حادا ِيةحادا يّ٘ش

 .ٔشيب إن٢عاس

  . باا لّبحا ما بّذ ظابحها  ٙعادان ال الؽل  تلٝ  : ليل 

  . حةباا نٝٚ هللا ؼا  إ  بغ ِا٘س  مؾ : نذم 

  . هللا ؼا  إ  : ـذمٝتاا لخا٥ اللن  ببّن ليل 

 شخء  أة باا ظتؽم  أناا مشاةده ٣٘ا  ليل  ّ٘  سد م  أمن  انذهؾ

د  ل٢د  الٝبيد  هدزا مد  هدا حبادا تخٙد  أنادا سأ  ليلد  ٔمدب ٔس  ةخ٘ح

 ندادس  اـدبح  التدء الفدذاٜ  بتلد٤ ٠ثند ا أعجدب , ـدذمٝتاا ِلد 

تةدا فد  حدذا  ِلد  مبنيد  ـدذاٜتاا أل  ندذم  ِلد  ٜلبد  ةومدز  هدزا ٜة

  .الخب ةهح متن  أظاط



198 
 

دح٥  ِةدذ  الجامّد  حةدب ١ا٘ر مدا فد  هّٝدذ أندا : أمند  ٜدا٥ للمدذسج ـة

  . ماشخء بيا أتفل  تخلصخء ما أة٥  ةأنتء

م٤ مّةذيؾ أنا بغ ماشخء : نذم       ٜس

ٟ   سج    تما  :  أمن   . ِةذ

  . وشيٝ  ف  ٠وهما رهب الٜش  ١لحاما سج  أ  بّذ

****** 

باساهادا نذم  ٘ي  تش٠تاا الزي اإلا٣ا  ف  حالع  سانيا ٌل   ١األناداس ِة

د  مدا ِل  ةتحعٚ نذ   ِملتد  اللد  ١د  ندذم  مدا مداه . حالهدا إليد  ـة

 يّتءلد أمد  بعدبب ة بعدببء أنتدء ده أختد٤ بتّتب يد  لعد  ة , ٘ي٣د 

 حدذ تؽدحف  ال البيد  فد  ؼدهحس  أسبدْ ةأتحبعدتء ألاة٥  تدش  امتحاندا 

٤ ةال ٟ   بٝيد    مداسيتجء ندذم  مدا مداه . حدذ يؽد٘ح  . بدغ ليلد  ة أنتدء مّدا

 تبّدذي   ِملتدء تّشفد  مدا أة٥  ةأنتدء مةٙدْ ِذشدخء مدا لألظدٚ بدغ

 مدا بالدزا  أنتء ة ١ل٢  ظامححي  , أم  حٞ ف  ٔلى  سب ما ماه ِجء

 ِلد  مدذها تمدْ ه  ة تت٣ل  ١ان  اناا هح تّٙل  ١ان  ام أما حبيبتء

  . بىجاا
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****** 

  : ال٣ا٘تن ما ف 

  . حبيب ما السن  ـبا  : أد 

 ةأند  البيد  فد  ندضي   خلدق   مدؾ أندا , سخد  مدا الٙد  ـدبا  : أمند 

  . هةا

     إم  يّمل٤ مٙمح  الل  أن  ما : أد 

د  ٜدحل  أه , ماشدخء : مبتعد  ةهدح أمن  دل  ندضاس اهي إبدش  ال٘ض  مّداه ـة

  لٙن   

دذ أد   ألاظدلخ  دخد  امبداس  : الجذمد  بّدن ةحهد  ا٠تعدب ٜة

 ألاظدلخ  مد  ِيةد  ةنخدذ تٙتديؾ ِمليد  يّمد  سأمد٤ إمد  , للمخدض  

  . للمخب 

 نذم  أسحْ ةأنا حاح  ١  لبي اإلا٢تب اسحْ أن  , ٠ذه تما  : أمن 

  . وح٥  ِل  ةأج  البي 

  . باذل  الخب ٜا٥ الل  ـذٛ ءـاحب ما ماه ِ  ما ماشخء : أد 
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اةي  أمن  مؾ , ِية٤ ف  باذل  : مبتعما أمن   بابا ما متباذ٥ الل  ؼٜش

.  

  . الٕىاط ت٢زب اإلاي  ب٢ش  ماشخء : أد 

 بىد  ة ؼدٕل٤ ؼدٗح سة  ِد  مدا : مّٝدذه مد  مٝدح  ةهدح أمند 

 دي ألا٘و  حش١ا 

 أندا ٘دو ألا  حش١دا   بيّمد  اللد  مد  ِداٗس أندا مدا ةهللا : مٝهٝد  أد  

  . أن  ةال

****** 

     ٘ن  أن  خلف  أنا أمن  ما أمحه ألح : نذم 

  . أهح حاي أنا اإلاذسج م  ٜشيب أنا : اإلاذسج إل  متج  ةهح أمن 

  . تما  : نذم 

  . ٠ذه مؾ حاي هح : الهاتٚ نذم  أٔلٝ  أ  بّذ ليل 

  . أمحه : نذم 
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ذي  سب ما : ليل    . بةذم  ةهات  ببيح أمن  ما صي  محبجء بحذ إِة

 . ٔلي اإلاحلُح ٘اهم  أنتء : نذم 

   ٘جقه ٌهش الز  أمن  ٜاوّه 

  . ده إم  محلُح : أمن 

  . بتخٗش ليل  حاح  ةال : ةاستباٟ بعِش  نذم 

  . ٘ي  ليؾ ما يّجء بةا  محلُح تما  ممم  : أمن 

  . نحس  ِلي٤... تما  : بىٙحلي  نذم 

َةدَحس   مدا : بمدش  أمند  َةد مدا م   ليلد  مدا ٠مدا  أنتدء ة , بيةدا مداال تمدا  , َحس  م 

ل٤ مّانا   .ظ٢تةا ف  نـح

  . ولب مة٤ اولب مم٢  : نذم 

  . اتٙمل  : أمن 

 . مّاه حفل  حاح  ف  إ  حاظ  ِاحبجء مؾ نضي  : نذم 

     يّجء إم  حاح  : باظتٕشاب أمن 
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  . نااد مْ متخانٞ مم٢  بغ ِا٘س  مؾ : نذم 

دذ أمند  د  ٜة  ٠مد  مدا أة٥  مؽد٣ل  ٘ديؾ مدا تمدا  : اإلاند ٥  إلد  ـة

  . تما  ةأ١لم  بي  تف    الجااسد  مقمحسي 

  . ؼ٢شا , أمن  ما مّانا تّبية٤ : نذم 

 ةهدح ٜدابو ةأسدٗ. ِيلتدء إندت  ده, هبلد  أنتدء إمد  ِلد  ؼد٢شا : أمند 

 داعد  ال ـدم  فد  يّمد  دِحندا أحد  أحد  :حا٠تد  بياٜد  ممعد٤

  . للتفٙيٞ

  . بٝ  تنعةاػ ما , اإلاؽهحس  ِ  ام ماشخء : نذم 

٢  ةال : أمن    . أِ٘ش

امد  اؼدتاشتيؾ مدا أند  ماشدخء : ندذم   اللد  مّهدا م٣دح   سبةدا ,٠دذه ِة

  . هتر ةحها

 أ٘ت٢دشي  : ٜدابو ةأسدٗ أسب٢تادا نٍدش  لهدا مةٍدش ةهدح. ويب ٠ذه : أمن 

 .١حعغ ده ال٢و 

  . مّاٟ سبةا أمن  ما تما  : بئستباٟ نذم 
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  . ظو  : أمن 

****** 

  . ماما ما ........ ماما ما : تةادي ةه  نذم  دخل 

  . ماما حبيب  ما أمحه : لها تتج  ةه  ظّاد

 . أةي  أةي  ٘شحان  أنا : نذم 

  . حبيبتء ما هللا الخمذ : ظّاد

 ظدقلجء حدذ ةال ة الٝمدي  مٙت٢دش حدذ ةال إ  تّشفد  : بٙدش  ندذم 

  . ظؤا٥

 اللد  أنتدء ة حبيبتدء مدا ٜلتلد٤ أندا مدا : إبةتادا لٙشحهدا مبتعدم  ظدّاد

  . مفذٜتةيؾ

تء ظو  , حبيبتء ما ماما ما صر : نذم   سبةدا ةأحمذ أـل  أسة  دلٜح

.  

  . بةتء ما مةا ة مة٤ متٝب  سبةا تما  : ظّاد
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****** 

  . نضي  ما السن  ـبا  : نااد

  . حبيبتء ما الٙ  ـبا  : باظتٕشاب نضي 

     تما  أخباٟس إصي٤ : نااد

  . هللا الخمذ تما  : بشةدها م  الاظتٕشاب بةٙغ نضي 

  . تما  : م٢تباا خلٚ تجلغ ةه  نااد

 ناداد تّٙلد  إلاا ِٝل  تملئ ةالتعاؤال . ِٝ  بةفٚ لّمل  نضي  ِاد

 ٘تّاملها خىحبتا  م  ؼهش بّذ ب  تتّام  أـبح  الزي ةبشةدها

 الؽٕ  ف   ةصميلت صمي  بن  الّوٜ  ت٣ح   أ  ةيم٢   باسد م  أ٠ث 

     نااد ما تخٙية  الزي ما. بخىيباا بال٤ ٘ما هزه م  أحع 

****** 

  . ٘ةذ  ما تما  : ألمن  تحي  مقدي ةهح الّع٢شي 

     تما  اإلاقمحسي  أمحس  ١  : أمن 
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ح٥  ِل  أد  الباؼا ةمّال  ٘ةذ  ما تما  : الّع٢شي   . ـة

  . حي  أنا : الباب م  مى  أد 

     ا تم ١ل  : متعق٥ أمن 

  نتحٟش الص  ة أمحه : أد 
ا
  . ٘ةذ  ما حاال

ا  مٍّ  ف  ٘هح ـذمٝ  لجذم  مبتعما أمن   صميل  أن  منسخ  ألاٜة

  .ةل  ما ماال :

  . ماال تٝحل  ةأن  ٘ةذ  ما أٜحل٤ أنا بٝ  : لاح٣ا أد 

  . ماك حذم  ناٜف  مؾ ه  ما : أمن 

  . ألاسك ف  بشععتيج  مشمي أن  : أد 

  . ٘لفح دبابن  أبح ما مشح  هللا : أمن 

  . ناملح   دبابن  أبح ما ماشخء أمن  ما ٠ذه : أد 

 بّدذم  ة ؼدٕلةا يؽدٗح مداال. أبدذا ِليد٤ مٝدذس محدذػ أند  : أمند 

  . ةاوحة٤ ا٘مال٤
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  . ٜذٟ ِل  إت٣ل  من  تىح  : أد 

 . إلان ما ماال نخلق   مؾ ِاٗس أنا هللا ة : أمن 

  . ظ٢ش ما ماال : أد 

****** 

 بّدذ الؽداي تحتسدخء الفدال  فد  الٙتدح  ِبدذ حعدن  ِابلد  حلعد 

  . ال٢و  ليبذأ حعن  إل  ظّاد م  نٍشه ٘وح  الٕذا 

     نذم  ما إم  ال٣لي  أخباس : حعن 

د  بّدذ ِداد  التدء اإلاّهدحد  بابتعدامتاا ندذم   تمدا  : بٝفدن  لديغ ٜة

  . ما ت بٝ  ١ل  محالش  أة٥  بّذ بغ ألاة٥  ف  خامٙ  ٠ة  , بابا ما

     ٠ذه خب  أٜحل٤ حبب أنا, هللا الخمذ ويب : حعن 

     خن  حبيبء ما إم  خب  : نذم 

  . متٝذمل٤ ِشعغ ف  : حعن 

     ٘ن  ةؼٙجء    ده م     ِشعغ : ةتشدد الاستباٟ ببّن نذم 
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  . أخٟح نضي  ـاحب أمن  : حعن 

 حابد ؤلا  لحالدذها تدشد أ  ةالشجد  ٘شحتادا ؼدذ  م  نذم  تعتىيْ ل 

تاا تجشي  ٜام  ب  ها م  لٕ٘ش  الدزي ٜلبادا دٜدا  يعدمّح   أنا  خ٘ح

  . الجذمذ إلاال٢  مجاا هشب

ْ ةهح حعن  تء أنا إم  أ٘ه  : ـحت  م٘ش      ال ةال محا٘ٝ  دلٜح

ى  ِشعغ أمن  ده , بابا ما محا٘ٝ  وبّا أ٠يذ : لححن 
 
ٜ   .لح 

 . ٜى لح  ِشةظ  مؾ الل  بةتء ه  يّجء بع٣حت٤ نٝىيجء : ظّاد

 مؽد٣ل  ٘ديؾ مدا , محا٘ٝد  مدؾ أ٠يدذ هد  ٠ذه تما  : يٕمض ةهح نضي 

  . نفيب ٘يؾ ما ل    ةأٜح٥  بقمن  تف   

تاا م  نذم  تخشج   . ال : بعِش  ٔ٘ش

 أصدخاب نٙمد    ةأمند  أندا حبيبتدء مدا هامد٤ ةال إمد  ال : بم٢دش ندضي 

  . محا٘ٝتيؾ لح حت  ةاخحا 

  . محا٘ٝ  أنا : ٜال  ضرةا ةباستباٟ لشأظها مخٙم  ةه  نذم 

     إم  ٜحلتء ظمّ  ما ةهللا, إم  ٜحلتء : نضي 
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  .ٔوظ  بى  نضي  ما محةةةةةه : نذم 

  . ماشخء هههههههه  : نضي 

 مدا مّداد مّداه حدذد ة بدقمن  اتفد , خند  ِلد  متمملد٤ سبةدا : حعدن 

  . نضي 

  . بابا ما ماشخء : نضي 

****** 

 مهجدحس  ؼدب  مةىٝد  فد  ٝداهش ال محاٍ٘د  خداسج مخداص   أحدذ أمدا 

  . املسض   تٙتؾ ةالّعا٠ش مٝٙا  أد  ة أمن  ١ا 

  . تما  ١ل  ة باؼا ما املسض   ٘تؽةا : الّع٢شي 

     ظو  نُح ١  م  ِية  أخذ  : أمن 

  . باؼا ما تما  : الّع٢شي 

 خلةدا اللد  إمد  , ِةدذنا حابد٤ اللد  إمد  باؼدا أمند  مدا إمد  : إبدشاهي  نضاس

  ال٤  ب ِل  نخىش
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 أـددل٤ إمدد  تّمد    باؼددا مدا مّلددؾ : معدتٙض  بابتعددام  أمند 

  ِلي٤ أؼٝش أمش ٜل  ةحؽتجء

  . مىشح٤ اإلاىش  باؼا ما نحستةا أن  ده : نضاس إبشاهي 

  . أةي  ٠ثن  بّن يؽٗح   إ  ةاضر هح ما : أمن 

  . ةحؽ٤ أنا دي للذسح  ٠ذه ِل  مٝذسػ أنا ال ال : نضاس إبشاهي 

  . إم  ٜذ بّٟض أنا بٝ   ؼ٘ح أه : أمن 

 ةسامدا باؼدا مدا بٝد  أسة  أندا , مىشحد٤ اإلاىدش  تمدا  : ندضاس إبدشاهي 

  . ؼٕ 

  . بفم  بمحا٘ٝ  بشأظ  ل  أمن  أةمق

  . ده الشاح  أةي  معتٙض : أد 

  . أِمال  ؼش ف  مْٝ ما لخذ ةساه ةساه أنا : أمن 

 ة واملد   إمدذها مّداه اللد  ةالةداط , لححدذه مدؾ أ٠يدذ هدح بغ : أد 

  . يؽتٕ  يّٗش هيخلحنا مؾ
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ل  ِاٗس أنا : أمن    . نٍيٙ  تىلْ   تخذ  الل  الّية  ٢٘شه ِة

 الّيةد  ةأخذنا    لي  املسض   ٘تؽ  ِاٗس أن  إلاا : باظتٕشاب أد 

     لي 

 هد  ١حعغ ٘اه  ة اإلاحلُح ِل  مٝٙ  مؾ إي  أٜله  ِؽا  : أمن 

  . إم  بيّملحا

 مدا ِليد٤ خدامٚ بشلدح بدغ, أةي  الؽدٕ  فد  تٙانيد٤ بحدب أندا : أد 

  . ـاحبء

  . ـاحبء ما سبةا ِل  خلحاا : أمن 

  . باهلل ةيّ  : أد 

ٛ  حيتدا  أحدذ ندضاس إبدشاهي   ةاؼدتاش الٙاظدذم  مد  ل٢ةد  العدح

 بدبّن وبّدا, البلدذ إلد  ادخالهدا ةظدهحل  الٙاظدذ  ألاظدلخ  بتجداس 

 ٠مدا ألند  ّد م ةيتّداملح   ,البلدذ فد  الٝداد  أ٠بد  مد  اإلاعداِذا 

 حّد  مدا ةهدزا أثدش لد  مردٟ  ال ٘هدح, نٍيدٚ ؼدٕ  أبدح ِليد  مىلٝدح  

 أِمالد  ٘عداد مد  متق٠دذم  أناد  مدْ ِلي  الٝبن يعتىيْ ال ألام 

. 
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****** 

 ِبد  متحدذ  الٙخد  م٢تبد  فد  ندضاس إبدشاهي  ١دا  ثانيد  الجهد  فد 

  . الهاتٚ

 اِ البمد م٣دا  ٕ٘ند   بدالتٙتيؾ خبد  حداي  باؼدا مدا أمدحه : ندضاس

  .نحف  حذمذ  بقظلخ  الٙاظذ 

---------------------------  

ن  مدؾ ة باؼدا مدا ؼدٕل  فد  ١دحعغ مداهح : ندضاس  ِليد  نمعد٤ ِدا٘س

  . ٔلى 

------------------------  

 اللد  الّيةد  نتيجد  بّدذ إمد  يّمد    يؽدٗح  , باؼدا مدا تمدا  : ندضاس

 هيبٝ  دمأ  ؽٚي ةلح , حلح مبٝ  حالةا ف  ةظبةا اٜتةْ لح خذها

  .نٙع  ِل  حج 

-----------------------  
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 ب٢دشه ةالبمداِ  , ٘ةدذ  ما متاةذ  ة متؽي٤ ١ل  ٘ةذ  ما تما  : نضاس

  . ٘ةذ  ما م٣اناا ف  ت٣ح     الفب 

---------------------  

  . ٘ةذ  ما بي  نشبي  ـٕن  دسط  يّمل    هام٤ ةال : نضاس

--------------------  

  . العوم  مْ تما  : نضاس

***** 

  . ألح : أمن 

  . بيم  ما ِشةظ  بٝيتء ة ةهللا : نضي 

  . تعتلمجء ِامض ة ٘اضخء بجء ما إم  أن  ههههه  : أمن 

  . ٠ذه تٝح٥  تٝذس هههه  : نضي 

  . نتٝاب  ِؽا  بي٤ أتفل  أنا , ماشخء : أمن 

  . ةحؽت٤ لي  : مؽا٠عا نضي 
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  . كما تتٝ  ما : مماصحا أمن 

  . هههههههه  : نضي 

  . مٙيذ  حمل  أٜح٥  ِامض إلاال  بى  إمذٟ أبحط : أمن 

  . ِشبي  لٕ  أظتار مفاحب إي  حععتجء مٙيذ  حمل  : نضي 

  . بٝ  تع٢  ما الةيل  دي ما : أمن 

  . ات٣ل  أهح ظ٢  تما  : نضي 

  . ٘حاا بنتٝاب  الل  ال٣ا٘تن ما ف  مشصُة ةت٣ح   ظاِ  نق : أمن 

  . حبيب  ما ححص  ما أمٟش : مماص  نضي 

٤ هللا ححصٟ : أمن    . مٝ٘ش

  . متححؾ ةأن  بحب٤ : نضي 

د  مةٝفدال٤ اإلادذا  , مداك تدتل  مدا هههههد  : أمند   ةال الخةدا  حِش

  إم   

  . ِةذٟ أ١ح   ظاِ  نق ـاحبء ما تما  : بجذم  نضي 
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  . تما  : أمن 

ٛ  مد  أؼديا  مجمدْ ةهدح أمند   مدا ٠بند ه الخ٣امد  ؼد٣  م٢تبد  ٘دح

  حٞ مّاها نذم  ة ـاحبء

****** 

تادا إلد  ندذم  دخلد   . هلل ٥ ؼد٢ش ـدو  لتفدل  تحلدق  بّدذما ٔ٘ش

 أخدش   ٘تدا  ٘شحد  أي ِد  تٝد  ال خىحبتادا بخبد  ندذم  ٘شحد  ١اند 

 ظدي٣ح   خىيبادا ممداِٙ  ظدّادهاا ١اند  ندذم  ةل٢د  السبد  بادزا

 أ  مدْ أمند  يؽدب  أحدو  ٘داسط تتمجد  ١اند  ٘هدء أحومهدا ٘داسط

تادا  فد  ٜلبادا سدج  أمند  ١دق  ل٢د  الىٙحلد   أمدا  تتّدذ  لد  بد  مّ٘ش

لدب أبذي سج  مد  بصدخء  يّبدق لد  الّاؼدٞ ندذم  ٜة  أمند  سدج  ٘ة

 تعدتىيْ لد  لدأل  ة ألمن  حباا مذ  تّل  نذم  ت٢  ل  . ٜفحس  ِل 

 حدب ل٢ةد  اللخٍد  ةليدذ حب أة الفٕش مةز حب ١ا  إرا تّٗش أ 

 سدجاد  ِلد  ةهد  ِب اهادا ٠دب  ندذم  تىيْتعد لد . ةحداٗس ٜدحي 

حتد  حبادا بمدذ  ال٣دح   سب تخبد  ةهد  الفدو   اللىدٚ تعدقل  ةهد  ٜة

  . بليل  ةاتفل  ـوهاا نذم  أ٠مل  . ةالشحم 

    إصي٤ لحليتء ما ألح : نذم 
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     إم  أخباٟس نحنح ما هللا الخمذ : ليل 

  . هللا الخمذ تما  ١ل  : بادم  بعّاد  نذم 

  . دامما سب ما ةظّيذ ٘شحا  الٝمش ١ل  ده إم  ١ل  ده إم  : ليل 

 حبيبتد٤ ألختد٤ حتٝدحل  مدؾ لدحليتء مدا إمد  , سب مدا أمدن  : ندذم 

  . مب ةٟ

     حبيبتء ما إم  ِل  بغ , نحنح ما مب ةٟ ألٚ : ليل 

  . ِشعغ حال  أنا مؾ : نذم 

 مدا ة٠ب تد  هللا ة نحندح مدا مبد ةٟ نااس ألٚ ما أبين نااس ألٚ ما : ليل 

  . ٜى 

  . سب ما ِٝبال٤ ههه  : نذم 

     أِ٘ش  الّشعغ وب : ليل 

  . بةتء ما اإلاّ٘ش  ِض ده ٜا٥ أِ٘ش  ٜا٥ : نذم 

     إم  ةال أبحيا الّشعغ هح بةتء ما إم  : مبتع  ليل 
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  . دي للذسح  مؾ ال ال ههههه  : نذم 

     صر أمن  : ٘شحتاا م  معتنتج  ليل 

  . لحليتء ما الصر صر : نذم 

ّتء حامذ ما نحنح ما : ليل  ى  ِشعغ ٜة
 
ٜح
 
  .ل

     إم  ةال بةٝش إحةا : نذم 

  . بغ بحعذ أنا بٝش مؾ أنا ال ال : ليل 

  . مٝبح٥  حعذ ١ا  إرا ماشخء هههه  : نذم 

ا١  أنا ماشخء ههه  : ليل    . الّن  ٘ي٤ مبيقثشػ ة حامذه ِا٘س

  . هللا ؼا  إ  ب٢شه بٝ  ظو  ال ما   ؼيخ ما ِلي٣  ا٠ب  هللا : نذم 

  . ظو  ماشخء ماشخء بتحصِيج  : ليل 

******* 

 لخٍدا  تمدش ةلد  اإلاٙمدل  واةلتد  ِلد  ةحلدغ ال٣ا٘تن ما نضي  دخ 

  . أمما أمن  ةةـ 
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     إم  ف  بي٢ٙش الخبيب : أمن 

  . حاح  ةال ب٢ٙش مؾ : نضي 

     إم  خىيبت٤ ةأخباس    إم  أخباٟس ها : أمن 

     إم  أٜحل٤ ِاٗس مؾ : بقسخ  نضي 

  . ال٢و  مة٤ هصخ  أنا مال٤ تت٣ل  ما : أمن 

 ٜدادس مدؾ ة ِليدا معديىش ده ةؤلاحعداط , ناداد فد  ؼدا٤٠ أندا : ندضي 

  . ٘ي  أتح٢ 

      ٘حاا تؽ٤ ِؽا  إم  ِمل  ه  وب : باظتٕشاب أمن 

 بر دػ ام ة ٠ثن  اتفاال  بيجلها بٝ  خىبتةا م  ؼهش بّذ : نضي 

 خىيبادا مدؾ ١دئي  ببد ةد بتّداملجء ة٠مدا  ,مّهدا أندا ة تلٙحنادا ِلد 

  .ةخوؿ الؽٕ  ف  صميلها ةاحذ يّجء

 ٠ثند  بةدا  ٘ٙد  الدضةاج خىدح  مد  خامٙد  أة تّباند  مم٢د  : أمند 

 .معؤةلي  م  تخاٗ
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 إنادا بيٝلد  ةإحعاسدخء أةي  تّبدا  أندا , أمند  مدا ِداٗس مدؾ : ندضي 

  . ِلي  تمٕي ِؽا  ١ان  خىبتةا  مم٢ أة , ثاي  شسق بتحب

 فد  ةلدح مّاهدا ةتدت٣ل  تّٝدذ سأي أندا ـداحبء مدا إمد  بٝحلد٤ : أمند 

ها   أ٠يذ حاح    . تّ٘ش

 مّداٟ أحدذد بيٝدحل  بابدا ٢٘دشه ِلد  أه , بشلدح ٠دذه ب٢ٙدش أندا : ندضي 

  . ةالحالذ  أن  تج  ِؽا  مّاد

 هللا ؼدا   إ ب٢دش  تمدا  : تلٝابيدا ؼدٙتي  ِل  استعم  بابتعام  أمن 

  . ِةذ٠  ن٣ح  

  . بٝ  معتعج  أن  ده : نضي 

  . ل٤ أحع  حال٤ ف  تخلي٤ ما تعتلمجء ِامض إم  : أمن 

  . الفب  ب٢شه ؼٕ  ةساما بٝ  نشة  ها . أهح ظ٢  تما  : نضي 

 ٜبد  أٜحلهدا ِؽدا  ال٣د  ظد  ألخدٞ ة هل٣دا  ٠مدا  ةأندا تمدا  : أمند 

  . تةا  ما

  . ظو  أة١  : نضي 
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لي٢  :  أمن  . ظو  ِة

****** 

 فد  الدتح٢  يعدتىيْ ةال ٜلبد  ممأل ظّاد  ةؼّحس  ظياست  أمن  س٠ب

 مد  حدزسه تةاسدخء ل٢ةد  ؼدّحس  هدزا الصدخء  بّدن أٜلٝد , ٜلبد  دٜدا 

 حعدن  أٔةيد  ِلد  ظدياس  سادمدح ةؼدٕ  .ألاظدش  ةبةا  ةالضةاج الخب

  : الجعمء

 . سجاهه ًدب بطير طمعذ عمسن

 . حىداهه عنيح وغ وس ى  أهذ ػافً إن

 . مىث ًدبً اللي طيرن جساوي أها

 . ًمىث علُه بدعي غيرن كلبي خب لى

*********** 

 . طير عمسي  ًا إهه وس ى  إهذ كسبً في

د وال الظما عُىه حؼد ما  . ًطير ًٍس

 . طبداهه هللا مً والحب الغال هرا
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ةيد  مد  ١لمد  ١د  مدْ أمند  ِيح   ف  تر ا  نذم  ـحس  ١ان   ١قنادا ألٔا

 أنددا....أحباددا أنددا ِددال  بفددح  تٝددح٥  ٜلبدد  ةدٜددا  . لدد   مهددذا

 ١الٙداسط ٠ّادت  أمن  ل٢  , ....أسيذها أنا....باا معجب أنا....أِؽٝها

 ال أندا . بّيدذا مدش٠ن ال ل٣د  ٜلبد  لجدا  إمعداٟ يعدتىيْ اإلإدحاس

 أمد  تر ٠جدء بادا ةبضةاجد  الةداط ٠دو  مد  ظدقحمحاا ٘ٝدي أندا أحبادا

 ال ألاحمدٞ ٜلبدء مدا ةالخدب إمداٟ اساد  مدا لهدا نٙدز  ٘ٝدذ ةؼدقي 

  تسج     أ  أسيذٟ

د   أناد  ٜدذ ةلذتد  ليجدذ اإلاند ٥  إلد  ـدّذ ثد  ظدياست  س٠د  أمند  ـة

     يعيتء ةال دِتيل  أم  ما إم  : أمن  ,لتحها ـوهاا

  . أدِيل  ٔنٟ  م  ليا حبيبء ما دِتل٤ أ٠يذ : حعية 

 ظد  مدا ليا مخلي٤   سبةا : ناحك ِل  ةععاِذها مذها مٝب  ةهح أمن 

  . الخبامب

     أخباس ٘يؾ ما : حعية 

 ؼدا  إ  ب٢دش  إنتدء حميلد  مدا حبيبتدء مدا فد  : أمد  لعدؤا٥ مبتعد  أمند 

  .أم  ما مبعحو  نشحله  هللا
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  . حبيبء ما ٘ش  م  وامش  أنا ده بغ مبعحو  : حعية 

     أم  ما ِجء سالي  , هللا الخمذ وب : أمن 

 مدا تّؽدي  , أمد٤ ِيدح   مدا أ٠يدذ : ةحةتيد   ِلد تٝبلد  ةهد  حعدية 

  .الّؽا ل٤ أحمش ةال حبيبء

  . نح  حّا  بغ ؼبّا  أنا أم  ما ال : أمن 

  . نا  أدخ  حبيبء ما ويب : حعية 

     تةام    مؾ ماما ما إم  , أم  ما خن  ِل  تفبخ  : أمن 

  . أنا  ة ؼ٢ش س٠ّتن  ـل    ال , حبيبء ما أه  م  ةإن  : حعية 

******* 
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 : التاسع الفصل

د  إلد  ٘تححد  العد٣ح   ممدأله البيد  ندضي  ةحدذ د  بداب ةدٛ ةالذمد  ٔ٘ش  الٕ٘ش

  . أدخ  : تٝح٥  ةه  ةالذت  ـح  ليقتي 

 ةةالدذه , هللا ٠تداب فد  تٝدشأ ظدشيشها ِلد  ةالذتد  ةحدذ البداب ٘دت  بّدذما ندضي 

تء م  نابمن  ده إم  : نضي  .مفل    . دلٜح

تد  فد  ٘يةدا ةاحدذ ١د  بيبدءح مدا ال : ظدّاد  همدا ظدهشانن  البةدا  توقد , بدغ ٔ٘ش

 ٠ما 

 .ب٢شه حامن  ةهما أمن  ١لم  أنا , اإلاه  ويب : نضي  

  .ب٢شه أةي  ٠ثن  ؼٕ  ِةذي ٠ذه نااسي  ما , ب٢شه : باظتٕشاب ظّاد

  . بٝ  ـذٛ ما هح : حعن 

  . حج ما يعهله  سبةا : ظّاد

  . هللا ؼا  إ  : حعن 

  . خن  ِل  تفبححا الما : نضي 

  . أهل  م  أن  ة : ةحعن  ظّاد

****** 
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 الفٕن   ٘ئبةتاا ِيةحاا تفذٛ ةال تتقملها ةه  نذم  ٘شاػ ِل  ظّاد حلع 

 إنحةد  . الّشظدا  ِلحادا متحا٘دذ ساةّد  ؼداب  ةأـدبح  ٠بد   ٜدذ ةمدذللتاا

  . مو٠ها ةحةتء ِل  ٜبل  لتىبْ إبةتاا ِل  ظّاد

  . نحنح ما السن  ـبا  : لها تٝح٥  ةه  ةالذهاا ل ٜب ِل  نذم  اظتيٍٝ 

  . ماما ما الٙ  ـبا  : ٘شاؼها ف  تتملم  ةه  نذم 

  . ِشةظ  ما ٠ثن  ؼٕ  ِةذنا ٜحم  حبيبتء ما ماال : ِيةحاا ف  ةدمُح ظّاد

ل٤ من  ماما ما مال٤ : ةالذهاا دمُح م  باظتٕشاب نذم    . حبيبتء  ما مِض

لجء حذ ٘يؾ ما : مبتع  ةه  ظّاد   . الٙش  دمُح دي مِض

     ٘ش  : باظتٕشاب نذم 

 حدامن  ةحعدية  أمن  ,ِيحي  ما أمحه : حبيجاا ِل  أخش   ٜبل  تىبْ ةه  ظّاد

  . هللا ؼا  إ  الّفش بّذ  الجااسد 

     دي بالعِش  : نذم 

 ةال مةد  تىند ي  خامٙد٤ معدتعج  ؼد٣ل  أمند  إمد  يّمد    : بخبدث ظدّاد

  .حاح 

  . ماشخء مممم  : نذم 
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  . بغ بةفٚ ةبٝي  بّٝل٤ ٠ة  بجء ما أمن  ما ِلي٤ ِيجء ما : ظّاد

 حبيبتء ما ١حعغ ٠وم  تعمع  ِامضاٟ : ٜابل  ظّاد ٘قسد٘ , نذم  تجب ل 

 ةنداٟس حةتد٤ هدح صةحد٤ مبٝد , ده البيد  بداب بدشه تخىد  سحليد٤ مدا أة٥ ,

امضاٟ.  ٔن ي  ةال ليا ال ءماشخ بشاه تخشحؾ ما حبيبتء ما بيت٤ أظشاس ٠ما  ِة

  . حبيبتء ما ٠وم  ٘هم    نذم  ما ال ٠ذه ٔن  هةا أنا مؽحست   ِامضه لح,

  . ماما ما أمحه : نذم 

 مؽد٣ل  تّملد  مدؾ لضةحد٤ ظدةذ ةتبٝد  اإلاعدؤةلي  تتحملد  ِدامضاٟ : ظدّاد

 الّةدذ. دة٥  اليدحمن  بةدا  بيّملدحا مدا صي  مّداه ِةدذ ةبدوػ .مؽد٣ل  ال مد 

 نذم  ما ظذ لخيى  بيـح 

ٛ  م  ساسخء ِل  ة٠وم٤ أم  ما ِا٘س  : نذم     . ٘ح

  . ٠شي  ما ٜادس ما ةي٢شم٤ بةتء ما بّٝل٤ م٢مل٤ سبةا : ظّاد

  . سب ما : نذم 

 العدٙشه ةحىد  ندضي  ٜدحم  ة ةؼد٤ أٔعدل  ٜدحم  حبيبتدء مدا ال مدا : ظدّاد

ٛ  ما ِٝبا٥   . البي  تحليب ف  تعاِذي  لححن  ا٘ح

 تٝلدب   لدححن  بدغ , ٜمدشي  مدا أة١د  : ةالدذهاا مدذ ِلد  ٜبلد  تمدْ ةهد  ندذم 

  . ِلحاا البي  تحليب إ  تّٗش إلاا الذنيا
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  . الذنيا تٝلب   دي ّ٘و هههه  : ظّاد

  . يعر  سبةا : مبتعم  نذم 

 ة١اند  اليدح  تشتيبدا  حدح٥  متعدامشة  ؤلا٘ىداس ظدٙش  حدح٥  الّابلد  التٙد 

دش  ظدّاد  أ٠ثد ه   سدج  أة ٜٙدق لتذخلد  ٜلبادا ظدتتحج التدء ندذم  هد  ٘ة

 ظدّاد ـدح  نذم  أ٣٘اس ٜىْ , م٢شه  ال باإلاحلُح مشحب  ةه  بيذها الخب

     نذم  ما ال٣لي  سامح  أنتء :

بد  ةليلد  أندا ١دحا٘ن  سة    اندا حبيبتدء مدا ال : ندذم   ١دح     هللا ؼدا  إ  12 ٜة

 . هةا

  . تتقخشي  إةع  تما  : ظّاد

  . نذم  ما حاح  تؽر ي  ِامض  مؾ : حعن 

  . مة٤ متحشمؾ بابا ما ال : نذم 

  . لبغ تؽر ي  ِامض  مؾ حبيبتء ما تت٢عٙيؾ ما : حعن 

  . ٠ثن  هذة  ِةذي هذةم  لبغ   نٙع٤ تتّبؾ ما بابا ما ال : نذم 

  . بةتء ما بشاحت٤ تحبء ما صي  : حعن 

  . ماشخء خذهاا إبٝ   ؼةىت٤ ٜذا  ٠ذه حاح  ظبتل٤ أنا : يٕمضها ةهح نضي 
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ذ نذم       حبيبء ما بغ نٙع٤ تتّب لي  : نٝحد أناا خمة  ٜة

د  ةبّدذم  صةقد  ِلد  ٘عدتا  ؼدر مل٤   ٠ةد  أندا ظدتء مدا : ندضي   مدا خ٘ح

  . تحبي  الل  تؽر ي  ةأنتء ٘لحط  ادم٣  ٜحل  , يعجب٢يؾ

 أٜبلد  ثد  , حبيبدء مدا متؽد٢شه : ٜابلد  ةحةتيد  ِلد  أخاهدا لتٝبد  ندذم  ٜامد 

  . ليا مخلي٤ بةاس  ٠ما  ةأن  :أبحاا ِل 

تء أنا أسة  ظو  : ٜابل  أسد٘  ث    . دلٜح

****** 

 ةلدححن  الخلحيدا  تىهدح ظدّاد ٌلد  أمما ةالنؽاه بالتحتش مل   اليح  ١ا 

 ةليلد  هد  ةتححهد  محالدشاهاا أناد  ٘ٝدذ لةدذم  بالنعدب  أمدا , اإلاند ٥  تةٍدٚ

يٞ بعيي ٘عتا  نذم  إختاس  اإلاةاظب  لهزه ٘عتا  لتؽر ي   أحمش   بلح  ٜس

 ِلحا  ٘اٜر ح  , بجء بلح   أخش ٘عتا  أعجباا ليل  ل٢ . الصخء  بّن هادا

 حٙد  مةاظدب ندذم  اختاستد  الدزي ٘الٙعدتا  الاثةدن  مقخدز أ  املخد  باةّد 

 إؼدر   لدح حلدح خفد  فد  أل  مّدق الٙعدتانن  أخدذ ندذم  ٘ٝدشس , خىحبد 

 الشاٜي  و املخ أحذ  ف  أمن  ١ا  أخش   حه  ف  أما, ٘عتا  بذ٥ ٘عتانين 

 بدذلتن  ظيؽدر ي  محد  فد  أند  بمدا ٜدشس  ةل٢ةد  , بذلتد  املجدو  أحدذ م  مختاس

  . الّشط لخٙل  صسٜا  ةالثاني  , السىحب  لخٙل  سمادم  ألاةل 
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د  م٣دح   أ  مخداٗ ألند   ٘ٝدشس  ألامدش ةيشهٝد  الّمد  مدْ اصدحامد  مدْ ِشظد  ٜة

لبد  سأصهدا باٜد  اؼدر    الّحد  وشيٞ ةف . حاال ألامش مةهء أ   مد  ؼد٣حالت  ِة

  . ٘اخش نُح

******* 

ـدل   مؽداٗس ِلد  ةظدّاد تةٍيدٚ أناد  ٜدذ لدححن  ١اند  اإلاند ٥  إلد  ندذم  ة

 ظّاد أما , بالٙعاتن  إنباش  التء ةأختاا لحالذهاا اؼر   ما نذم  أس  الانتاا 

ٛ  ال ؤلابتعدام  ٣٘اند   متٙاحدق  ةليعد  لبةتادا حٝدا ظدّيذ  ٘هدء ةحههدا تٙداس

ٛ  ف  حذا تثٞ ٘هء اتن الٙع سةِ  م   ٘قمن  . ٘ٝي اإلاوبغ ف  ليغ نذم  رة

ٛ  أممدا  متعد  ١دا  إرا إال بصدسق ندذم  تعجدب ةال بد  معجبد  ألنادا ندذم  رة

 باالظدتحما  نذم  لتقمش أ٢٘شها ظّاد ٜىّ , ألا  ٜلب أسا  ةهزا بالشححل 

ح٥  ِل  الةاط أل  ةالاظتّذاد   . ـة

******* 

 مشتدذي ١دا  لد  حلد  أبهد  فد  ١دا  أمامهدا مٝدٚ أمند  تدش   ةهد  حعية  ابتعم 

هدا بدقبين ظدحدا  ِةدٞ ةسبىد  أبدين ٜمديق ٜح  ـدٕن  أبدين حا٠د  ٘ة

ا أمن  ١ا , ٘ات  بجء ةظشةا٥ ن ا م 
َ
  .ولت  ف  أ

     إم  ةال حلح ال٣  ظ  ما إم  : أمن 
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ٛ  ةدمدُح حعدية  دش  بختادا مدا, أخحيدا مدا ٜمدش أند  ده إمد  حلدح : مٝلتحادا فد  مرٜ 

  . ٤تضةح الل 

  . أم  ما دي للذسح  مؾ ال : أمن 

  . ةنق دي للذسح  ال : حعية 

ا٥ ةالذت  سأط أمن  ٜب    . لةتقخش بيةا ماال  : ٜة

  . حبيبء ما ماال : حعية 

******* 

 مٝا٥ ة٠ما ةمّىش ةمشتب نٍيٚ ٣٘ا  الٙتح  ِبذ حعن  إلان ٥  بالنعب  أما

 التلٙاص يؽاهذة   الفالح   ف  ةنضي  حعن  ١ا  . ِؽشه ظةج  ِل  بالّامي 

ح٥  لخن   حاهض شخء  ١  أ  تتق٠ذ ٣٘ان  ظّاد أما . اإلاةتٍشي  الميٗح ـة

 ـدٕن هاا ِلد  لتىمدز  ظدّاد دخلد  وشحتادا تلبغ ٣٘ان  نذم  أما اإلاىبخ ف 

 مح٣د  التدء الخعدةاةا  ألامند ا  إحدذ  أـدبح  الفدٕن  مو٠هدا أ  لتجدذ

ٙها تعتىيْ ال ةال٣لما  حذا حميل  نذم  ١ان  لفٕاس ٜففا ف  ِجا   ـة

ٙتاا لح بال٤ ٘ما   .اللخٍ  هزه ف  ظّاد ِيح   ـة



229 
 

ٝ  للمذجبا  اللح   بجء العتا  م  ٘عتا  إستذ   ٠شيمي  وشح  مّ  ةا٘س

 الزي ةالجضابشي  اإلافشي  الجما٥ بن  خليي ٘هء حذا خٙيٚ ةمي٣اب اللح  

ٚ ال  . الٝلحب هاذد خىن  حما٥ ِلي  لينت  مـح

  . دي للذسح  ةحؾ امام ما إم  : نذم 

ها بن  م  ظّاد   . ظةذسيو م  أحل  أنتء ده إم  ةحؾ : دمِح

  . للّشةط يؽهذ م  أه : مبتعم  نذم 

  . الخٝيٝ  بٝح٥  أنا بغ, وبّا أمها هههه  : ظّاد

  . ماما ما خامٙ  أنا بغ : باستباٟ نذم 

 ِدادي دي يداسهالض  مدْ تّدامل  مامدا حبيبد  مدا حاحد  ةال تخداف  ال : بادذة  ظدّاد

ضميجاا الٝذمم  حاستةا حعية  وةي ١ق    .ماشخء ِفن  ١حبام  ِل  ِة

  . هخاة٥  : بتحتش نذم 

 لخعدية  ةتدذي , الّفدن  ١حبيدا  تجبدء نةدذهل٤ مدا أة٥  تنسدخء إةعد  : ظدّاد

  . نذم  ما ماشخء أنا ةبّذم  ةنضي  ةبابا أمن  ةبّذها ألاة٥ 

  . يعر  سبةا ماما ما ماشخء : نذم 

  . أه  ح  أه  : ظّاد ٘ٝال  الباب حشط ـح  مه ٠و  ٜىْ
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د  ةأٔلٝد   الفدالح   دخد  . المديٗح الظدتٝبا٥ ةتححهد  ندذم  ِلد  الٕ٘ش

دا ةاؼدتياٜا  العدوما  ةتبداد٥  ِلد  ٘رد ه مدش  التدء ةحعدية  ظدّاد خفـح

 بّدن ةحنؽدٗح ٜشامدب بٝيةدا خدوؿ :مبتعدم  حعدية  ٘ٝالد  .لٝدا  أخدش

  . ٠ثن 

  . هللا ؼا  إ  أ٠يذ : ظّاد

  . ِشةظتةا ٘ن  وب : حعية 

  . حاال نةذهلها   : ظّاد

د  ظدّاد اتجهد   بّدذ . الّفدن  مدْ الفدالح   إلد  بداإلاج   ةأمشهادا ندذم  لٕ٘ش

ّد  مدا ةأة٥  ندذم  دخلد  ظدّاد ِدحد  مد  لخٍدا   حتد  ِلحادا أمند  ِيةدا  ٜة

 مدش   ١لمدا أـدب     إلادارا يعدق٥ ةهدح ٜلبد  خٙٝدا  مد  أمند  تدحتش ٜلبد  خٙدٞ

 ـدذسه مد  السدشةج مشيدذ ٜلبد  ٘لمدارا محبادا ال ٘هدح ٜلبد  نبمدا  ضدادتد ندذم 

    

 هللا هللا ؼدا  مدا : حعدية  ٘ٝالد . ةالدذهاا أمدا  ةحلع  الّفن  نذم  ٜذم 

 . حبيبتء ما ِشةظ  ةبٝيت  نذم  ما ٠ب ت  ةهللا أ٠ب 

ال  نذم  لها ابتعم    . حعية  ما لضة٤ٜ متؽ٢شي  : ظّاد ٜة
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حا : حعية  ٜال  تء ٜحلد    أندا  ده ال٢دو  بٝد  ؼ٘ح  أمند  حتد  مدشه ألة٥  دلدٜح

يةا أنت  يعمّ  مشه أة٥  ة٢  ةأحةدا ِا٘س  يّجدء أمند  مدْ ندذم  مشبيد  أندا ة ِدا٘س

  البجء بةتء أصةج  

  . حج  ما الّيب ِذاٟ : حعن 

 ةاللد  السىحبد  حٙد  يّمد  ده  ألاظدبُح ِدامضا أندا ٠دذه ِؽدا  تمدا  : حعدية 

  . الذخل  بّذه ل ةال ال٢تاب ٠تب بّذه

  . حاح  أِم  هلخٞ مؾ ٠ذه حعية  ما بغ : ظّاد

  . ةيؽر م  املخو  ف  محححد ة١ل  ٘ئمذٟ إمذي ة مّا١  أنا ما : حعية 

 الص  بدغ : حعدن  ٜدا٥ ثد  , محا٘ٝدا بشأظد  أةمدق الدزي لخعدن  ظدّاد نٍدش 

     ألاة٥  الّشظا  سأي نخذ

     محا٘ٝ  حبيبتء ما نذم  ما إم  : حعية 

  . وةي ما تؽٙحه الل  : زج  ف  لشأظها مخٙم  ةه  نذم 

ال  حعية  ابتعم       سأم٤ إم  أمن  ما ها تما  : ٜة

هدا رلد٤ ّ٘لد  أنادا يّلد  ٘هدح أمد  ٠دو  مد  ـدذم  فد  أمند  ١دا   أ  مد  لس٘ح

  . أم  ما تحبء ما صي  : باظتعو  ٘ٝا٥ ٜشاسه ف  مر احْ
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 ب٢دشه مد  ةندذم  أند  ٘تبتدذي ٘دشػ ناٜفدها لعد  ةؼدٝت٤ تمدا  : حعدية 

الد  ندذم  إلد  نٍدش  ثد  , تحلدباا  حبيبتدء مدا ِدامضاه انتدء اللد  تؽدر ي  : ٜة

 . اإلافاسيٚ ةمحام٢يؾ

 ندذم  إلد  ةأِىتادا ةسٜيد  حٝيبد  حعدية  أخشحد , بشأظدها ندذم  ٘قةمدق 

ال    . حبيبتء ما السىحب  حٙ  ِؽا  ده : ٜة

  . وةي ما ؼ٢شا : نذم 

  . ماشخء تلبعهحػ ما ؾعجب٢ي ما لح : حعية 

  . تحٙ  صة٤ٜ ده يعجبجء   أ٠يذ وةي ما ال : نذم 

  . دي املجامل  ِل  متؽ٢ش  : حعية 

  . بجام  ما ةهللا : نذم 

 للسىحبد  ١دا  هدح ندذم   اؼدر ت  اللد  الٙعدتا  تؽدحف  تجد  سأمد٤ إمد  : ظدّاد

  . ال٢تاب ٠تب لخٙ  بٝ  نخلي  بغ

  . محا٘ٝ  وبّا ماه : حعية 

د  ١لتامدا  ٜامد  للّشةظددن  املجددا٥ ليٙسددر ةحعدن  ندضي  ةبّدذهما للٕ٘ش

 .بال٢و 
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دامضه اظدتعجل  مامدا إ  ؼامٙ  لح : أمن   انتد  ةال. مدايْ مّةدذيؾ أندا نقحد  ِة

  مٕفحب 

 . ا٠ر  مؾ ؼحي  اتاخذ  بغ انا مٕفحب  مؾ أنا ال : نذم 

  . إٜر ا  ِةذي أنا , هللا الخمذ وب : أمن 

     هح إم  : نذم 

 .ؼدٕ  ِةدذ  أندا ة محالدشا  ِةدذٟ إن  ة حذا ٜفن ه الٙر ه ِؽا  : أمن 

 دم٣دحس  مهةدذط أِدٗش ةأندا إمد  لدحنا  ِدامض  البيد  ٔدٗش تٝدحليل  سأمد٤ إمد 

 إمد  هدا يؽدٙها ندشة  ال٢تداب ٠تدب ةبّدذ بمحلدُح مت٢ٙد  هدح حسليد  مبدذُ

  . سأم٤ 

  . وبّا محا٘ٝ  : مبتعم  نذم 

 تتّبدء ِدامٟض مدؾ بدغ أندا مؽد٣ل  مّةدذيؾ ٤بةٙعد تتدابع  ِدامض  لدح : أمند 

ٛ  خشةح٤ ِلي٤ ٠ٙاما   . ةاملخالشا  للعح

  . متفٗش خلي  خوؿ ١حعغ إن  ؼامٚ أن  مذا  ة حٞ مّاٟ : نذم 

  . حاح  أي ِ  تعتٙعشي  أة تعقليج  ِامض  , تما  : أمن 

  . ال : نذم 
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  . ةنضي  حعن  ِمح ِل  نادي سةح  ويب : أمن 

 بيدحمن  ال٢تداب ٠تدب ٜبد  من لدحا أ  ِلد  ةاتٙٝدحا أخدش   ش مد الجميدْ احتمدْ

حا ث  الؽب٢  لؽشا    . ٜشيب لٝا  أم  ِل  ا٘رٜ 

****** 

 ١دا  حدذا ـدٕن  ة١دا  للخٙد  تشتيبدا  فد  ب٣املد  ألاظدبُح  الّدابلتن  أممد 

 فد  الدذم٣حس  مهةدذط بدذأ ألاظدبُح هزا ف  . ٔن  ال ةالجن ا  ألاٜاسب بّن ٘ي 

  . صةحي  ِؾ هةذظ 

 احدذ  فد  ندذم  مدْ ةالنعدا  ـدالح   فد  الشحدا٥ ١دا  بالخمدحس  المديٗح بدذأ

هدا ِل  مذ٥ حعية  أحمشت  الزي الٙعتا  ١ا  اإلان ٥  ٔٗش  ٘ٝدذ الشاقد  رٜة

ٛ  ١دقمن   ندذم  ١اند   ةاستدذ  ةالدذهاا ولدب لبدث أنادا ةأظدّذهاا .ِشؼدها ٘دح

 . الجضابش بلذها أه  ٘عاتن  ٠ما ٘عتا 

 ب٤ مليٞ أظحد أمن  ما ّ٘و , ألاظحد اللح   ف  أي و ١ان  ٘حظامت  أمن  أما

. 

 تشتدذي ال ألنادا ِةد  بدذال السدات  تلبعدها أ  مجاا ةولب ةالذت  ِل  أمن  ناد  

 للمذجبا  ليغ لها إٜتنت  الزي الٙعتا  أ  ظابٝا أم  أخب ت  ٠ما حجاباا

 ٠ثند ا ندذم  أعجبد . سحدا٥ هةداٟ م٣دح   أ  مجدب ال متذجبد  لبعدت  ةإرا

  .معتٝبلي  صةحت  وٗش م  احر ما التفٗش هزا ةصاده أمن  ٗشبتف
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د  ةتدذمج  ـداحب٤ مدْ حذِةد  حش٠د  تّمد  ما : ٜابو نضي  ِل  أمن  إنحج   ٜس

   نذم 

  . الّاس دي ما أختء ٜس     إم  ِامض إم  : مؽا٠عا نضي 

ا  م  بٕيَ أمن   ٢٘دشه ِل  خىيبتء دي ماك تبغ ما : وٙحلي  نضي  تف٘ش

.  

  . بشلح ٜس  ما٘يؾ , يّجء ةإم  : نضي 

  . ١لم  أٜلها ِامض أنا ٔتات  تبى  ما : اخٙاماا ةحاة٥  بّفبي  أمن 

  . أٜحلها ةأنا ٜحل  : الظتٙضاصه نضي 

 ِمدح مد  هاخدذها اندا خذمد  مةد٤ مىلدب اللد  أبدح مةّد  حاحد  أٜلد٤ : أمند 

دا٥ رساِد  مد  أمعد٢  ندضي  ل٢د  مر ٠د  أ  ةهد  , حعدن   مدؾ اؼداب مدا إمد  : ٜة

 ةاحدب ده ةبّدذم   ِليد٤ ٔتد  لدح حاحد  ٘حاداػ مدا يّجدء ةاخدٟح ـداحب٤

  . ةهللا حٝ  ف  ِيب  مبٝ  ِلي٤ مشخمتؾ لح ظيذ  ما ِليا

  . بٝ  حال  ف  ظبجء إستح  خوؿ حمشت٤ ِليا ٔت  : أمن 

     ده الميٞ السلٞ إم  بغ ظيب٤   ماشخء ههههه  : لاح٣ا نضي 

  . خٙ  ما مٝاسخء ِل  ةحذ حيب   هللا ؼا  إ  : أمن 
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     الٜش  ِامض مؾ إم  بغ ههه  : نضي 

 أند  ٜلد  بدغ أندا , تدذهحل  ةهد  لدححن  ِلد  أندادي مم٢د  أندا ٢٘شه ِل  : أمن 

مها معيتٙتؾ ِؽا  ٔلىا  أنا بغ ,بشلح أةل    . ال٣لي  مح  ٜس

  .أهح الٜش  خحد ظيذي ما ماشخء : أمن  بتّزمب متلزر ألن  مبتع  نضي 

  يّجء   لي  ٠ذه مهت  أنا نٙع  خاوب ث  . سظال  إلحاا ةأسظ  ٜس  أمن  أخذ

داسيي ةظدي ندذم  ١اند  دلتاا أ  إلد  ةالتاداي   الٔض د  مد  سظدال  ـة  أمند  ٜس

 ال٢تداب ٠تدب بّدذ ِؽدا  الٙعدتا  البعد  ةإنتدء ـدحسه خدذ  : ِلد  تحتدحي 

ها ِدامض  ٘همعد  . سظدال  تٝدشأ ةهد  ندذم  ابتعدم  . تنسدخء إةعد  ماشدخء أؼد٘ح

  . الٕشا  سظاب  بذمةا ظيذي ما ظيذي ما : أرناا ف  ليل 

  . أةي  لبّيذ ساح  دما٤ٔ أتتء : نذم 

 دي الّشيمد  الابتعدا  تبتعدمء خلتد٤ اللد  سظدال  يّجدء ٜحلتيلييييييحء : ليل 

  . أمن  م  مؾ ٠ذه ةتضبال 

 أنتدء مدا صي  ٔدشا  سظدال  مدؾ بدغ أمند  مد  ال , ههههد  أصباد  : لداح٤ ندذم 

  .ه٘ا٠ش 

  . ماشخء بمضاج  هّذهاا ماشخء ٜحلتل  ممممم  : ليل 

  . ١حسةمبح ِ  ما ماشخء : مبتعم  نذم 
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ش  مخا٘ة  تةاسخ  أمن  حت  ظّذا  ةالجميْ اليح  إنته   التء ٜلب  لبهج  ٘ة

  . اخٙاماا يعتىيْ ل 

******** 

 ةتعدمْ ألالدحا  تدش   ةهد  الداِتاا التدء ٘شحتادا ِلد  تتحعدش ٣٘اند  سانيدا أمدا

داسيي ح ـد داي   الٔض  حٙد  حمدحس  تعدتىيْ لد  التدء ـدذمٝتاا بيد  فد  ةألٔا

 ةأمهدا نٙعدها حشمد  ٘هدء نٙعها ةاتجاه اتجاهها بالزنب لحعاظها خىحبتاا

رد اٗ باظ  مشيذ ال الزي الّشف  بضةاحها العّاد  هزه م   مةدز ٘هدح . بد  ؤلِا

 . اإلاّتداد١ ؼدٝتا  إلد  محمدش يّدذ ةلد  م٣اإلاتادا ِلد  مدشد ةال متجةبادا أظدبُح

 ٘هدء ظديحذ  مدا هامد  يّدذ ةلد  مبتٕداه مجادا أخدذ ٘ٝدذ . ال٣ليد  مد  ةاختٙد 

 ا٠تؽدٙت  مدا ةهدزا ال٢دشا  مدشةس باظد  بحيدا  مدشةا ٔن هدا البةدا  مثد  مثلهدا

 ١د  تجاهلد  ة٠يدٚ الذسحد  هدزه الد  ِميدا  ١اند  ٠يدٚ تدذس   ال حدذمثا

 خىدد  مددذسط بددالىبْ ٘هددح . الٕندد ه ِدد  ناتجد  ةاِتب هددا ِةدد  الهمعدا 

داج تمثد  هد  اـدبح  ا  بّدذ التاليد  ٘شععدت  ِلد  لإلنٝمداك  ٔند  اِص

حب   . نٝى  ةليغ ٘اـل  باظ  حيا  ف  ٘البةا   ب  مٔش

******* 

 أ  إلد  متحدذثا  شدسق مدْ ال٣ا٘تن مدا فد  تجلدغ ناداد ١اند  أخدش   حهد  ةمد 

  . نااد هاتٚ حذمثا  ٜىْ
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  . ألح : نااد

     خباسألا  إم  , حبيبتء ما أمحه ألح : نضي 

     حاح  ف  بتعق٥ لي  هللا الخمذ أه : نااد

  . حاح  ةال مشيم  ت٣حي  ال ٘خٙ  نذم  خىحب  حتيؾ ما أـل٤ : نضي 

  . خالق يعي  أظٙ  أنا بغ , ١حعع  أنا ال : نااد

  !!! يعيتء : بتعجب نضي 

لها ِلحاا ظلمل  مّلؾ أمحه : نااد   . مب ةٟ ألٚ ٜة

  .  ظو  ماشخء : بٕمب نضي 

  . نٝفاٟ ه  محه : الهاتٚ إٔوٛ بّذ نااد

 . ده مالح : (سام  ) شسق

 وامٝداه مدؾ إيد  اثبتلد  ِؽدا  حاح  ١  بّم  أنا, ِجء مح  ِامض مؾ : نااد

  .  هةا هح ةال ةهح

  . بعِش  السىحب  ا٘عذ  تما  : سام 

  . حبيبء ما أ٠يذ : نااد
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 بّدذ ل٢د , بىحيلد  ليعد   ٘رد   مد  ِوٜدتا  انادحا الٝدذم  ناداد حبيدب سامد 

 لد  حبادا ةلؽدذ . حذمدذ مد  حياهادا فد  للٍهدحس  ِداد بؽدهش ندضي  مدْ خىحبتادا

 ألاشدساؿ ١د  مدْ لديغ ل٢د  ساةّد  اإلاعدامح  يّد . ةظدامحت  ّ٘لتد  يعد 

  . الٍشةٗ ١  ف  ةليغ

******* 

 ل٢تدب تجهند ا  أحد  مد  التّدب بّدن مدْ ل٢د  ال٢دشا  مدشةس  ألاظدبُح مدش

د  ٘هدء سانيدا أمدا . الّدابلتن  مد  ل٢دو بالنعب  ال٢تاب  لد  التدء مؽد٣لتاا فد  ٔاٜس

 الدزي ةندضي  هد  تةٙدشد ال ل٣د  شدخء  بدقي تدتذجج ٠ّادهادا ةناداد . حد  لهدا تجدذ

ات  مد  بد  ٘داك  ٠تدب بّدذ اإلاحلدُح حعد  ةأحد  محتمد  يّدذ ةلد  تفد٘ش

 بٙعدتاناا ندذم  تقلٝد  ة١الّداد  ساةّدا ندذم  ٠تداب ٠تدب ١دا  . ندذم  ال٢تداب

 ٘ٝدذ لأل١د  الؽدهء ألاحمدش التٙدا  بمٍهدش تٍهدش حّلهدا الدزي ح  اللد أحمدش

 . بحٞ ظةذسيو ت٣ح   حّلها ما ةهزا وبيّتاا ِل  ١ان 

 ةهد  ندذم  ليلد  بد  أخبد   مدا هدزا . ألاحدو  ٘داسط ١دا  سمادمد  ببذلتد  ةأمند 

 اإلإدحاس الٙداسط بدق  الٙخدش مد  ة٠ثند ا الٕند   بدبّن ؼدّش  أرنادا فد  هامعدها

د  أمند  دخد  ال٢تداب ٠تدب انتادا  بّدذ , ٘ٝدي لهدا أـدب   ندذم  ليلدبغ الٕ٘ش

 ٜلبد  ةدٜدا  اوشا٘دد  استّدداد ِلدد  العدديىش  أمندد  يعددتىيْ لد  . ؼدب٢تاا

 تتدحج ابتعدام  ةظدبٝت  ندذم  حمدا٥ ؼدذ  مد  الحاضدر ةانذهاؼد  اإلاتعداِس 

 ةالذتد  لد  باس٠د  ٔن هدا يعدمْ ةال مدش   ال ةهدح اتجاههدا فد  تٝدذ  , ؼدٙتي 
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د  ندذم  ٘ٝدي ةاحدذ بصخء  متّلٝتا  ِيةاه ةهح ةظّاد  ٘ىبدْ ةحهتد  إلد  ـة

ا٥ نذم  سأط ِل  ٜبل    . ال٣ح   ف   ححسي  أحم  ما مب ةٟ : ٜة

ال  نذم  ةحةتن  احمش    . ٘ي٤ مباٟس هللا : خٙح  ف  ٜة

 حاحد     حلدح حاحد  ٘ديؾ مدا !! بدغ ٘يد٤ مبداٟس هللا : هامعدا أمند  اٜرد ب

     خمش  حاح  حشؼ   

الد  , الطدخ٤ م  تةٙجش ال ل٣  ذ حاه نذم  حاةل   بّدذ ةاضدر باستبداٟ ٜة

 بٝد  الؽدب٢  لبعدجء أمند  : ةأمند  هد  نححهدا مححهد  الجميدْ أنٍداس سأ   أ 

 .بتبفلةا الةاط

 ندذم  ٘دقلبغ , ِلدحا  مفدحب  الجميدْ ِيدح   ٘دشأ  باإلا٣دا  بّينيد  أمند  اتجد 

 حالت  م  هؽامةذ أمن  ٣٘ا  الساسج ف  أما . الاحتٙا٥ لت٢م  ةتش٠ها ؼب٢تاا

د  ١دق  ححلد  مدا منسدخ  ندذم  مدش   ِةدذما أـدب  ٘هدح  ةححدهدا فد  ةاإلا٣دا  الٜح

ٙا أة مةّذما اـب    . متٜح

******* 

 تجهند ا  مدْ متّدب ١دا  الضةحيد  ٜٙدق خداسج ةندذم  ألمند  ألاخند  ألاظدبُح

  .الذسامي .....الخاإلا ......الشةمايعي ......اإلاطخ٢  اللخٍا  بّن تتخلل 

  . ِشعغ ما السن  ـبا  : أمن  م٢تب خ مذ ةهح أد 
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  . دةما ما الٙ  ـبا  : مبتعما أمن 

 اللد  ةأندا , مرد ةج بالّا٘يد  ةمجحصيةد  صةاج سا٘دن ١دا  اللد  سبد  مدا بٝد  : أد 

  . سب  ما ده من  مشضخء وب ٜبل  أن  تر ةج أتضةج ِؽا  همح 

     إم  ةال بتٝش أن  ههههه  : أمن 

  . بغ بحعذ أنا من ة ما ال ههه  : أد 

  . مح  ف  اتجحص  ٠ة  حعية  ِةذٟ ١ا  لح أن  هح ما : أمن 

  . مخلحاال٤ سبةا هه  : أد 

  . سب ما : أمن 

  . ٜحلتل  ما صي  نذم  مْ تّم  بت٢ٙش أمن  ما بشل  لع  : بر دد أد 

 ص   ةصهاا ِادي مّها أتّام  أؼٙها إلاا أٜح٥  ما ١  أنا أد  ما ِاٗس مؾ : أمن 

ها مدا أة٥  بدغ ,اختد  ؾ ٠دو  بٝدح٥  نٙسدخء ةأالقد  شدخء  ١د  بنسدخ  بؽد٘ح  مّد٘ش

  . مةن  بجيب 

٤ ـاحبء ما أيسخ  , أمن  ما بتحباا أن  : أد  يؾ مخا٘ة   .ِادي حيات٤ ِة
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 ,مخىدي ٠ةد  مدا صي  أِمد  الص , بحبادا أندا إ  إ٘ر لدةا لدح حتد  : بئـدشاس أمند 

 ٘ما. بّذي تتّزبؾ ما حاح  حشال  لح ِؽا  ِلحاا ةأحاَ٘ تضةحها   ٠ة 

 .أحباا إلاا بٝ  بال٤

 ٠ة  لح , ةتٍلمها نٙع٤ تٍل  بوػ, ـاحبء ما دما٤ٔ منؽٚ بشلح : أد 

 بدغ أةهامد٤ فد  ملسداٗة نٙعد٤ ةتّدزب تحبادا ل٢د  ظد٢  ٠ةد  بتحباداػ مدا

 ٔفب مجش     سبةا مٝذسه الل  , سبةا ِل  ةخلحاا ـاحبء ما حيات٤ ِيؾ ,ال..

  .خلٟٙح الل  ِن  ِ 

 ةأخلد  أمدح  ِدامض مدؾ أندا , بيدا حاظدغ محذػ بشلح بغ باهلل ةيّ  : أمن 

  . ألا  ةال ألاب دةس  تّم  ِا٘س  ةمؾ ٘حاا تلىؾ الذنيا ةنذم  متي  إبجء

  . ـاحبء ما مشيح٤ الل  : بيقط أد 

  .الشاح  ِ  بّيذ أن  إال ب  اٜتةاِ  مْ الٝشاس هزا أل  ةه  ف  أمن  ابتع 

******* 

 أ  الّمد  انتادا  بّدذ ٜدشس  لدزا ةناداد هدح محلدِح  فد  خىدحه أخدذ ندضي  ٜدشس 

 ةحملد  اإلاٙاجئ نااد دخح٥  ؼشةده ٜىْ . ةيتحذثا  هادا م٣ا  إل  مقخذها

 نٙعد  ندضي  ليجدذ . أحدذ مدْ الخدذمث دة   السداسج إلد  ةتححهد  مدذها حٝيبد 

  . لةٙع  مٝاةم  دة   متتبّها
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ل  اإلاشاٜب  م  لخٍا  بّذ   . ١ا٘ير ما إل  نااد ـة

دذ  لل٣ا٘ير مدا دخد  ةبّدذها دٜدابٞ 10 ندضي  انتٍدش  سحد  مدذ ١اند  سأه بمدا ـة

 ِفدٙحسي أنامدا مٝدح٥  مدشاه  ةمد  مجادا مٝاةمد  دة   ناداد مدذ ِلد  محلدِح 

  بذاخل  ما يّا٠غ ةباذة  نااد م  نضي  تٝذ  ٠ةاسيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



244 
 

 : العاشر الفصل

 حت  نااد سأت  إ  ةما, بذاخل  ما يّا٠غ ةباذة  نااد م  نضي  تٝذ 

دها ٜدذ ِٝشبدا ١دق  مجلعدها مد  ٜامد   حدا   إ  مدا ندضي  أمدا ٜـش

 إلادا مةتبد  الجميدْ حّلد  ـدّٙ  ـدح  دة   حتد  ِيجادا فد  ِيةد 

 ال ١قند  محدذ  إلادا مةٍدش ١دا  الدزي سامد  ناحيد  ندضي  نٍدش , محدذ 

 أبدذا إلاعدتحاه مند ٥  لد  ةهدح الشحدا٥ ؼدبي  أند  ندضي  أدٟس .مخفد 

دا٥ لجاداد أنٍداسه ٘قِداد.  محمهدا ةفد  ثداي  نٙعد  حيّيدذ التداسيخ : ٜة

 فد  ناداد ةتدٟش ؼداُس صحمد  فد  ةاختدٚ , ١دحعغ دي الفدّٙ  إت٢ٙدشي 

  .ـذمتاا ِض

****** 

 الصمً هرا في

 ( طاًىى ) بظاعت...الىزدة ًلاًض الري

 بدراء...الؼعس وكصُدة

 الجاش بمىطُلى املدجج الصمً هرا في

ل  ...الجُنز وطساٍو
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 ( اهظبرض نوا ألامير )وػُياث

 طخالىوي طُلفظتر ٌعخبر الري الصمً هرا في

 ...امللدووي الاطىىدز مً أعظم

 كباوي هصاز                                                                                 

دٚ مدش٠ن املجدشة  ١األظذ نضي  انىلٞ  أخدش   مدشه مدش٠ن ثد  ةيتٜح

 ١قند  نيد  ظدحس  ِلد  ثٝلد  ندضي  يلٝد ل .الةيد  أمدا  نٙعد  ةحدذ أ  إلد 

فد  بٝدح  ِينيد  ةأٔممد  حدابي ِلد  ملٝيد  د  لد  ٜلبد  فد  ٔة  تٙاٜس

 ٜلب٤ أل  بن  تٜٙش  تعتىيْ ال ألن٤ السيان  هح احعاط أـّب.

 ندضي  يعدتىيْ لد . ةمشاستد  أإلاد  فد  متخدبي ندضي  ١دا  .نٙعد٤ ةألد 

د  تبيدا   ٞألا٘د ةدِد  ؼدمغ ةحدذ ِينيد  ٘دت  ِةدذما أند  إلد  الٜح

دال  فد  دب الدزي ؤلاحهداد ندضي  ٜاة  . بالٝمش ةاظتبذل   ةتححد  أـة

 . بعدو  تند ٥  ةالّبداسا  ٜدشأ  مٝدشأ ٘يد  س٠د  ةأخدذ مسدجذ أٜشب إل 

يدا  ة ندضي  ٜدا  . ندضي  داخد  هادذأ الّحاـدٚ بذأ  مذه بّذ  ٜدذ ؤلِا

 مدا أة٥  . للبيد   ةاتجد  ألاةل  العياس  ف  س٠ب الثمال  حذ مة  تم٢ 

    ندضي  مدا ده ١د  ٘دن  ٠ةد  : ةالدذه ـدح  حابد  بيد ال بداب ٘دت 

     لي  محبيل٤ ِل  ةمبر دػ
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  . ظمّتحػ ما : ؼذمذ بئِيا  نضي 

 حضند  ليتبدن  مومحد  فد  مدذٜٞ حّلد  ممدا , ابةد  سد حعدن  اظدتٕشب

تد  إلد  للدذخح٥  ندضي  اظدتقر  يّٝدب ٘لد  , ةإِيابد   ِيدح   تحد  ٔ٘ش

 مشتدا  حتد  الحلدْ ِلد  الاظتٙعداس مشيدذ لد  ةالدزي الٝلٝد  ةالدذه

ت  إل  متحح  أ  ٜب  . ٜليو نضي  د  إل  دخ  ٔ٘ش  ةحدزب إخحتد  ٔ٘ش

  .ةاحذ حٗش ٜح٥  دة   مذها م  نذم 

 إمدذي ظديب    بٝد  إظدتٍشاٗ بىد  ندضي  مدا إمد  : باظدتٕشاب ندذم 

    

   -----------------: الحع  ِ  ٔابب أة ناب  ١قن  نضي 

     ن ٘ ِل  ةاخذي  إن  بجء ما : نذم 

تد  بداب ندضي  ٘دت   ألٝد  ثد  العدشيش حا٘د  ِلد  ندذم  ةأحلدغ ٔ٘ش

ٛ  بشأظ  ا٥ ٜذمحاا ٘ح  !!! أنا  ِامض : ةاحذه ١لم  ٜة

 التدء ةحهد  مومحد  تتقمد  ندضي  دخدح٥  مد  مدشه ةألة٥  ندذم  استب٢د 

دا بادا تتجلد  ة١قبد  ةألالد  ةالخدض   الٝهدش مّدال  تحمد  ١اند   خفـح

  .ظابٝ  ألاما  ف  الٙش  تحم  ت٢  ل  ١قناا التء  ِيني 
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     أخت٤ حبيب ما مال٤ : ؼّشه ف  تّبث ةه  نذم 

 ِلحادا تخدذ حاحد  مةد٤ أولدب مم٢د  ويدب ٘ق٠ملد  . سد مقهادا لد 

  . نٙع٤ ةهاذا ثحاب

 تّا٥ خاوشي  ِؽا  وب : م٢مل  ٘قسد٘  . أمما ححاب تتلٝ  ٘ل 

 ةإلادا ظدح   نفدل  ةتّدا٥ تحضدخ  أند  , أختد٤ حبيدب مدا نٙعد٤ ِلد 

  . نت٣ل    أ٠يذ هاذ 

 اظدذا٥ هد  ةحلبد  الخمدا  إلد  ندضي  ٜدا  لةدذم  ألاخند   ال٣لمد  بّدذ

 ةيدذع  مفدل  ندضي  ٌد  للٝبلد  مٝابلد  ةةلدّتاا ةسدجاد  الفدو 

 هادذأ أ  لد  الدذِا  إال شدخء  تٙٝد  ال ةسابد  ةندذم  ظداِ  حدحا٥

 ٜدذمن  ِلد  سأظد  ممدْ ندضي  سحدْ الفدو  مد  انتادا  بّدذ . ةي٣لمهدا

 مح٣د  ـدٕن  وٙد  ١قند  حدذ  مدا لهدا يعدشد ةبدذأ ١دا  ٠مدا أختد 

 لد  . أختد  ٜلدب لهدا اِتفش بٕف  ب  بٙش  ليغ ل٢  محم  لحالذت 

 دا  . ظد٣ح  ٘ٙمدل  أخحادا إلاحاظدا  ١لمد  تجدذ أ  ندذم  تعدتىيْ

 مةدا  ندذم  ةحّلتد  إِيابد  ؼدذ  مد  ندضي  ندا  حتد  ودحيو ـدم 

تادا إلد  ةتححهد  ةدثشتد  ٘شاؼد  ِلد  حيدذا ةدذ .ٔ٘ش  دثدش  دخحلهدا ِة

د  نا٘دذ  إلد  ةتححهد  لدححن  أممدا  ةحاةلد  ب٣دا  فد  ةانٙجدش  الٕ٘ش
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 أحعد  , ؼدهٝاهاا ـدح  ِلد  أختادا تعدتيَٝ ال ل٣د  ٘مهدا امعداٟ

مد  تىلدب نٙعدها لتجدذ صةحهدا ـدح   ظماُ إل  بحاح  أناا  ٘قهادا ٜس

  . ألح : ـحت 

     صخيت٤ : ؼهٝاهاا إخٙا  ةتحاة٥  بئستباٟ نذم 

  . ؼٕ  ف  أنا ال : أمن 

تء ؼٕل٤ ف  : باظتٕشاب نذم       لذلٜح

 لد  بٝلدٞ أسدٗ ثد  , ٠ثند  ؼدٕ  ِةدذي بدغ تخدا٘يؾ مدا أمدحه : أمند 

تء لٕام  مصخ٣  الل  إم  أنتء بغ : مذاست  يعتىيْ       دلٜح

 متخللد  بب٣دا  ندذم  أحهؽد . ؤلانٙجداس صس  ِلد  لدٕي أمند  ة١دق 

  . ؼهٝا 

 ة١لميجدء ِيداه ٠ٙامد  ندذم  مدا    تدءحبيب ما إم  ف  مال٤ : بٝلٞ أمن 

  .إهذي خاوشي  ِؽا ,

  . أةي  تّبا  نضي  : ؼهٝاهاا بن  م  نذم 

     ات٣لمء حشال  إلل  ام   إصاي : أمن 
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 مدْ حدذ  مدا ألمند  ةظدشد  , تدت٣ل  ل٣د  ٜلديو هادذأ أ  ندذم  حاةلد 

  . نضي 

 اهتمامهدا ِؽدا  أ٠يدذ ٜلد  أندا بدغ ألاة٥  مد  ؼدا٤٠ ١دا  هدح : أمند 

  . محظحظل  الؽيىا  بذأ ٠ذه ِؽا  ؼحي  ٜ 

 ؼد٣ل  حبيبد  ةيا. ٔيبحب  ف  ١ئن  ده    إم  أِم  ِا٘س  مؾ : نذم 

 ال٢و  ةبيتّل  ـٕن  وٙ  ١ق  بالّا٘ي  بيت٣ل  ١ا  ده حذا تّبا 

  . إم  ةماما لبابا ٜح٥    الفب  لٕام  ٠ذه ٘م  لح ِا٘س  مؾ

 الفدب  مىلدْ مدا أة٥  ةأندا ِيداه ٠ٙامد  خداوشي  ِؽدا  ودب : أمند 

  . ماشخء ِلي٢  حّذ 

 . نضي  ٘حاا ليؽتٕ  للؽش٠  أسة  الص  : نذم 

     لي  : باظتٕشاب أمن 

 ف  لع  الل  حاحت   ةأحيبل  لن م  أحاصه ِل  أٜذمل  ِؽا  : نذم 

  .اإلا٢تب

ل٤, تما  : متٙهما أمن    . نضي  مْ ات٣ل  ما بّذ حـح
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  . هللا ؼا  إ  : نذم 

  . نام  ةخصخء سغ  بىل  ال ام : أمن 

  . ألاة٥  نضي  ِل  وم    : نذم 

 . هللا إال إل  ال ماشخء : أمن 

  . هللا سظح٥  دمحم : نذم 

****** 

 لدححن  تٝدَ ةأ  تٙىدش ل٣د  تٝدح  أ  ةأخب هادا ندذم  ظدّاد امٍٝد 

  . ةنضي 

  . نام  ظبحه بوػ نضي  ال : نذم 

ٟ   هح : بٝلٞ ظّاد ٟ   , مال  أخح  بليد  أةي  تّبدا  ١ا  إن  ٥ بيٝح  أبح

.  

  . بغ الؽٕ  ٠ث   م  تّب ماما ما ٘يؾ ما : نذم 
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 ٔند  مد  اخحاتد٤ مؽدا١  ةبتحلد  ٠ب تد  هللا ة ندذم  مدا إمد  : ظدّاد

  .مؽحست 

 ِلد  ٘شحد  ده , بدغ مامدا مدا إمد  مؽدا١  : أإلاهدا تذاسي  أ  تحاة٥  نذم 

  . ألابحاب

  . حاح  ف  بشلحه بغ , خن  ِل  متممل٤ سبةا : ظّاد

  . خىحبت  ٘سض نضي  ماما ما ألاخش م  : نذم 

     لي  : ظّاد

  . نفيب ٘يؾ ما : نذم 

 بحادا مٝتةّد  ٠ةدتؾ مدا أـدو أندا ِةدذه مد  حدا  أنادا أحعد  : ظدّاد

  . أتذخ  حبتؾ ما بغ

هدا تٕالدب ةهد  ندذم  ظداس   إلد  متجد  ةهد  الند ة٥ ِدذ  ِلد  دمِح

 لححد  سأمتادا ةمدْ اإلاند ٥  البداب لٙدت  ٘دزهب  , اإلاند ٥  بداب دٛ الخما 

دٚ دة   ِباساهادا ٘ن لد  اإلاضيدذ تحمد  تعدتىيْ لد  أمند   ١دق  , تٜح

 حمدة  إلد  أمند  حدذباا . بالعدٝحه لخفدحناا ألامدش أِىد  ةحدحده
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 ت٣دح   ِةدذما أنادا مدش   ٘دقمن  , مجادا مٝاةمد  ةدة   مةد  إحعداط دة  

  . نٙع  حت  شخء  ١  م  حمامتاا يعتىيْ حمة  ف 

ٚ تعتىيْ الزي اإلاشسخ  أمن  م ح تش   ةنذم   للتٝاه ٘ي  التٜح

يةحادا حمدة  ِد  ابتّدذ  . وشيٝهدا ل٠مدا٥ أنٙاظدها  ِليد  مش٠دض  ِة

     نذم  ما من  : تٝح٥  ظّاد ـح  ظماُ بّذ

  . وةي ما أنا : أمن 

  . حبيبء ما السن  ـبا  : ظّاد

 لةدذم  خا٘د  بفدح      لعد  ةال ـداح  ندضي  , الةدحس  ـدبا  : أمند 

  للمىبخ ظّاد اظِش  ا  ذبّ

  . مشتا  ظيب  خاوشي  ِؽا  تصخي  ةبوػ ال : معِش  نذم 

  .نشحّل  ة مؽحاسنا نشة  , ماشخء : أمن 

  . ةاج  حلبغ , بغ ثحاي  : نذم 

 مدا ألاة٥  أ٘ىدشي  : الاخند ه الّبداس  ظدمّ  ا  بّدذ اإلاىدبخ مد  ظدّاد

  . نذم 
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تاا متحح  ةه  نذم  ت  مؾ : لٕ٘ش   . ماما ما ٜة

 ناداد إمد  ِملتلد  مالد  ندضي  بجء ما ٜحل  أم٤ أنا حبيبء ما أمن  : ظّاد

     مخبياها نذم  حاح  ٘ي  ا  حاظ  انا

     ٠ذه مؾ ٘يا بتثٝ  إنتء : مذها مٝب  أمن 

  . بجء ما أ٠يذ : ظّاد

  . بخن  حي٣حنحا ةنذم  نضي  ِايؾ أنا ما وح٥  تما  : مبتعما أمن 

  . مابجء لحا  ي٤مخل سبةا : مبتعم  ظّاد

  . ليا ةيخلي٢  : أمن 

  . للؽش٠  ةأمن  ه  ةاتجه  دٜابٞ بّذ نذم  ِاد 

******** 

 عادث ما....زازطتي حظمً

 ....حعىُني العالم زازطت

 للحب عاصمت أكدم أها
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 فسعىوي هلؽ وحسحي

 ٍشذ هبلعت ًمخد....وحعي

 الصين إلى....بيروث مً

 أزطلها....كافلت وحعي

 الصين إلى....الؼام زلفاء

  كباوي هصاز                                                                                       

 ندذم  مفدذٛ مدش  ةألة٥  ٜبداي  ندضاس ١لمدا  مْ أإلاا نضي  ٜلب اِتفش

 تحذمدذ ندضي  يعدتىيْ لد  . حالد٤ مفدٚ ب٣لماتد  أند  تٝدح٥  ِةدذما

دا  بّدن ٘ٙد  مؽداِشه  هد  . بدذاخلةا مدا تحذمدذ ىيْيعدت ال ألاٜة

 ل٣د  . ٠شحد  ٠ب مابد  أحد  مد  أة الخدب أحد  مد  ١دا  هدزا حشحد 

دٗح ؤلايعدا  يعدتىيْ  حشحد  ظدبب محدذد أ  مجدب حذمدذ مد  الٜح

 ١دا  هد  متخدبي مدضا٥ ال ةندضي  مذاةتد  ليعدتىيْ الٝدحه بمةتهد 

ن  م  حب ه     حب ّ٘و ١ا  أة ٘ٝي معجبا  ودٗش مد  أ  ود٘ش

  ِاؼٞ   أ  مٕذةس  مىّح   سح  ٠ب ما  بعبب حشح     ةاحذ
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******** 

   : أمند  ٘ٝدا٥ , الؽدش٠  بداب إلد  ةنذم  هح ةتحح  ظياست  أمن  س٠ 

  . م٢تب  م  أؼياب  احمّيل  ةأنتء الاظتٝال  أنا خذ

  . أة١  : نذم 

  . نذم  : أمن 

  . يّ  : نذم 

  . ماشخء بجااد دِح  ل٢يؾ ما : محزسا أمن 

  . ماشخء : ؤلاظ  لز٠ش مذ٘ح   بٕمب نذم 

 . خوؿ ٘همةا : ٘ٝال  , إلحاا الةٍش أمن  دٜٞ

هدا مدذ  يّلد  ألند  سدهدا ِلد  أمند  يّٝدب لد   ؼدٝيٝها ِلد  خ٘ح

 إلد  ندذم  دخلد  . هذ٘د  إلد  مجامدا ٠دو تححهدا , اإلاتّبد  ةأِفداباا

 الخالد  تلد٤ ِلد  ةهد  , الساـد  ندضي  أؼديا  تجمدْ ةبدذأ  اإلا٢تدب

 ب٣لمد  تةىدٞ ةلد  د٘دن  بٕمدب ندذم  اداإلح نٍدش  . ناداد ةدخلد 

ةدذما م٢تبادا إلد  ٘عداس  ناداد أمدا .ِملهدا ةأ٠ملد   ندذم  أ٠ملد  ِة
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ٙ  ث  نااد أنٍاس تح  اإلا٢تب باب إل  تححه  ال  ٘جق  تٜح  ما : ٜة

  ظن ها نذم  ةأ٠مل  . يعتاه  م٣ح   سي 
ا
 تّتفدش ناداد خلٙهدا تاس٠ 

 ّ٘دو سامد  ا ١د ةإرا خىدق أة صدخي  ّ٘لتد  مدا ١دا  إرا السدٗح مد 

دا  بّدن فد     ال أ  التطدخي  يعدتحٞ  وشيدٞ فد  نخىدح ألاٜة

يٝةا دابما م٣ح   بةذ  ةالؽّحس  . اسادتةا بم   السىق  دسب هدزا ف  ٘س

  . ظتةذ  ٠زل٤ ةنااد,

********* 

د  د  إلد  أمند  ةتححد  اإلاند ٥  إلد  ةندذم  أمند  مد  ٠دو ـة  ندضي  ٔ٘ش

يةداه ٘شاؼد  فد  معدتلٝيا ٘ححدذه  أمند  ٜىدْ , شدخء  ال فد  تةٍدشا  ِة

  ِٝل٤   ةاخذ الل  من  ةالذم٤ حبيب ما إم  : ٜابو ؼشةده

لد٤ إال ال ال : بدذال٥ أمند  ٘ق٠مد  , يّٝدب ةلد  ندضي  إليد  نٍدش  مدا ِص

  . ححص 

 باهتد  ابتعدام  ١اند  ةا  تلٝابيدا ندضي  ةحد  فد  الابتعدام  استعدم 

  . حضية 
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 . ظديذي مدا يد اإلا أسدسةل٤ يعدي  مٝىّجدء مدحه : ٜدابو أمند  ٘دقسدٗ

 مةد  ٘داٜر ب أمند  مؽا٠عدا  مد  ندضي  ةحد  فد  الابتعدام  ٘اتعدّ 

دا٥ الٙدشاػ حاندب ِلد  ةحلدغ  حدحص  مدا حانبد٤ أندا  ِدامض  أندا : ٜة

 . لي  ٠ذه ٜاسخ  بٝي  ان . ةهللا أةي  ةحؽجء حمة٤

 حدانبء مد  تٝدح  مدا : ٘ٝدا٥ العد٣ح  يعدتىيْ ةلد  ندضي  ٘ابتعد 

 ةهللا ٘ي٤ ؼا٤٠ أنا ماك

ا٥ لاح٣ا أمن  انٙجش   . ظيذي ما ةحؽجء بٝحل٤ الةيل  دي ما : ٜة

تء مؾ ال : ٜابو نٙع  ةيلمل  مؽا٠عا نضي   م٢عش أنا أمن  ما دلٜح

  . الجااسد 

  . ةاحؽجء أن  دِح  ليؾ ما ال ال هههههه  : لاح٣ا أمن  إنٙجش

تجء ةادم٤ ةاحؽ٤ ٠ة  : نضي    . بٝ  ِجء ح  ؼ٘ح

 ال , أخٟح ٜٙق تؽٗح ِامض مؾ مو ٜح  ٜا٥ ِجء ح  ٜا٥ : أمن 

  .أخٟح بي  ٜفذي ال

  . ٌال  ما ٜٙق بيت٤ بٝ  هههه  : نضي 
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  . ٜح  ماال وب : أمن 

  . هللا ؼا  إ  ثاني  مش  خلحاا نٙغ ليؾ ما ـاحبء ما مّلؾ : نضي 

  . الجااسد  يّجء الجااسد  ال : مذه م  ممع٢  ةهح أمن 

 التدء حعدية  إلد  باللا٘  ضةحي ال ِؾ أة البي  إل  الجميْ تحح 

 حةد  دم٣دحس  مهةدذط بٙمد  اإلاند ٥  ١دا  . متجهدن  ةهد  ِلحادا مدشة 

 ٛ  أ  إلد  باللدا٘  ةمبدذُ لّملد  محدب مهةدذط ٘هدح , ألاسك ٘دح

دذمٞ أخ أمند   ةندذم  ةأمند  لبذاِد  الّةدا  أولدٞ ٘اإلاهةدذط ـة

  .شخء  ف  متذخلحا ةل  ـوحيا  أِىحه

 ةم٢تدب ـدالح   ِلد  محتدحي  ألاة٥  , وبٝدن  مد  م٣دح   اإلاند ٥  ١دا 

٘ش  نح  ٔ٘ش  ٘ي  ثاي  ةوابٞ , ةمىبخ    . ةحما  ثاني  ٔة

  . ةالد ما تحٙ  بيت٢  هللا ؼا  ما : ظّاد

  .ةاةةةةةة  أةسةب  بي  ف  ١ئي  ِبٝشي  دم٣حس  مهةذط : لححن 

     سأم٤ إم  نذم  ما ها , عجب٢  إ  هللا الخمذ وب : أمن 
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 أـدب  صدخي  هد  , دامّ  بّن  بيتاا ف  ةي صا ل٣  تةٍش نذم  ١ان 

تادا....مىبخهدا....مل٢تد  ةهد  مند ٥  لهدا  بالخمدذ ندذم  تمتمد  !!!....ٔ٘ش

  . تمةياهاا م  ب٢ثن  أ٠ث  أِىاها السالٞ ة تمة  ٘ٝذ . هللا

 ممداِٙ  ت٣دح   بد  ٘عدّادهاا ممل٢تادا أند  ِلد  للمند ٥  تةٍدش اإلادشأ 

  . الشح  لٙشح  بنعب 

     ال ةال ِاحب٤ بةتء ما     ٘ن سةحتء : أمن 

  . ب  ةإعجاب  إحعاسخء تفٚ ١لم  الٜي  مؾ أنا : بابتعام  نذم 

  . هللا الخمذ وب : أمن 

ا٥ نضي  م  أمن  اٜر ب      سأم٤ معمّتؾ ححص  ة : ٜة

  . حذا حامذ ؼٕ  , خن  ِل  متممل٢  سبةا تحٙ  : مبتعما نضي 

 م٢تدب ِلد  تدشة  الص  ش ب٢د الؽدٕ  ظدن   ِلد  ٢٘دش   ِلد  أه : أمند 

 دم٣حس  مهةذط

     لي  : نضي 

     إم  ةال بىا٥ تّٝذ ِامض ةالذم٤ حبيب ما إم  : أمن 
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 ةحد  ِلد  التعجدب ِومدا  ٘استعدم  أمند  مٝفدذ ندضي  مٙهد  لد 

 فد  يعداِذه حدذ ِدامض دم٣دحس  مهةدذط ماظدش :أمند  ٘ق٠مد  , ندضي 

 ب٢دشه ةحلد تش  ِؽدا  ٜدا٥ ٘هدح سشدخت٤ ةأندا , ثٝد  م٣دح   بغ اإلا٢تب

  . مؽ٣ل  ٘يؾ ما عجب٢ؾ ما ةلح تما  الؽٕ  عجب٤ ةلح

ا٥ نضي  ابتع    . ـاحبء ما مّاما تّبت٤ : ٜة

 يعي  ةال أخحيا إن  ده بجء ما إم  سص٥ ِي  إن٤ ّ٘و تفذٛ : أمن 

.  

  . ههههههه  بّل  ما ِاٗس : نضي 

*********** 

 مل٢د  مدا٥الج ؼدذمذ  ١اند  لةدذم  بالنعدب  ألاحدو  مدح  اليدح 

 الفدذس ِلد  لديٞ . البةٙعدج  اللدح   مدْ البيداك ناـدْ بٙعدتاناا

  ليند ٥  الحظدي مد  ةمةٙدشج
ا
ٛ   محلدِح  ةوشحد  ِلحادا دابشيدا  ٘دح

دْ بتداج بتختمهدا ةحمدا٥ مثيد  لهدا لديغ الدشأط  ٠ؽد٣  ةبعديي مـش

 . نذم 
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دا الّابلد  ظدّاد  إلد  الدا٘   ٜدذ نبيد  أخحهدا أل  ظدّاد ةخفـح

داٗ إلد  الخمدحس  اظدتىاُ  فد  ٜاِد  أحعد  فد  الٙدش  ١دا  , ابةتادا ٘ص

د  الجميدْ ٜطدخ  الٙةدادٛ ا٘خد   . ليد  انتفداٗ ةبّدذ ممتّدا ٜة

بد  ٛ  بشندحط خالهدا ألبعدها ندذم  خدشةج ٜة ا٘هدا ٘عدتا  ٘دح  ل٣د  ٘ص

 تخبد  بدالجضابش ِدشط ةحمدحس  للجضابدش صيداس  ١د  فد  ١اند  , بد  تنعر 

ا٘هدا فد  تتمجد  أنادا خالهدا  مدا الهداخ لهدا ٘حٝدٞ . بشندحط تشتدذي أ  ٘ص

 . تتمج 

 هذمد  هدزه ١اند  ٘ةدذٛ فد  ليلدتا  ٜمدا  إلد  ةندذم  أمند  تححهدا

دحله  ِةدذ . ممتل٣اتد  أحدذ مد  الٙةدذٛ أل  ألمند  ـدذمٞ د  ـة  ٔ٘ش

  ةحمي  ساةْ بؽ٣  اإلاضية  بالٕ٘ش  تٙجق الٙةذٛ

  . نذم  ما مب ةٟ : الٕ٘ش  إٔوٛ بّذ أمن 

  . ٘ي٤ مباٟس هللا : نذم 

 ممّٚ أال نٙع  محذ  ةهح موبع  ظتبذا٥ل  الخما  أمن  دخ 

د  نٙدغ فد  ةمل٢  ظةذسيو ١ان  ٘هء صةحت  حما٥ أما   ١دا  . الٜح

لدب ِٝد  بدن  مّش٠د  هةداٟ  إلد  ملتادب مؽدتّ  ٘الٝلدب أمند  ٜة

 أحد  مد  ٘ٝدي تجحصهدا أند  تدز٠ش ِلد  محثد  ةالّٝد  , حبيبتد 
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 حالعد  ندذم  ليجدذ الخمدا  مد  أمند  خدشج . ةالةداط ةالذتد  اظد٣ا 

 أنادا بشأظدها ٘قمدق  ةلدحماا ِلد  الصالد  ١اند  إرا ٘عدقلها , بٙعدتاناا

 ٘حادا محلدُح ١دا  العدشيش بجاندب التدء الىاةلد  مد  ٘داٜر ب الصلد 

دذ  ٘قخدذهما اللدب  مد  ١قظدن   مد  الانتادا  بّدذ , إحدذاهما لهدا ٜة

 .موبعدها اظدتبذا٥ مجادا ٘ىلدب , هلل ٥ س٠ّتدن  بالفدو  ٜدا  اللدب 

  . بّن مْ نت٣ل  مم٢  : أمن  ٜا٥ ثيابا  ٕين ت م  ا٠تمالهما بّذ

  . أة١  : بتحتش نذم 

 مدْ يّديؾ   احةدا ندذم  مدا بصدخء : مٍهدش أال حاهذا حاة٥  بتحتش أمن 

  صخاب صي  بّن

 ٜفدذٟ ٘اهمد  مدؾ احد  اح  : أسد٘  ث  تلٝابيا نذم  ٜالتاا , يّ 

     أمن  ما

 أحةا يّجء , أةل  ف  يّيؾ ٘يةا ةاحذ ١  يّجء : لشدها باستباٟ أمن 

  . بغ ةالةاط الّيل  ٜذا  أصةاج

ها بن  ةم  بفذم  نذم      بتحبجء مؾ أن  أمن  ما لي  : دمِح
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ر اٗ يعتىيْ ال أمن  د  ؤلِا  لديؾ مدا أندا : ٜدا٥ ممةّد  ٠ب مابد  بمخا٘ة

 . الدضةاج ِلد  ِليدا برد    أمد  أ  الخ٣امد  ١د  أندا . ندذم  مدا الخدب فد 

ٟ   إلاا ٜل  . ِلي٤ تت٣ل  بذأ  الةاط ما ةأة٥  ح  ةاحدذ تضةحتدء يؽ٘ح

  . مت٣ل  مٝذس    محذػ

  . السن  ٘ي٤ ةهللا , خنٟ  ٠ث  : باناياس نذم 

 أظدتٕٙش بضلد٤ مدؾ أندا : ممدّٚ ال ل٣د  إلحادا ندالٍش متٙداد ةهدح أمند 

  . نذم  ما ٘ي  ِايؽن  أحةا الل  املجتمْ ده بغ صها  ب٢ٙش ةال , هللا

ام بحل  ٠ة  أنا بغ : نذم  يل  ةبي  أظشه أ١ح   ض ِة   . ِة

ا ال أنا أما : أمن    . دي ألاظش  ت٣حي  ةخفـح

  . متٙٝن  تما  : بّفبي  نذم  

     إم  يّجء : بتححغ أمن 

  أولٞ ِامض  أنا : نذم 
ا
  . ةحاال

  . تجةةتء أنتء : بٕمب أمن 

فبي  ِال  بفح  نذم    . ٘اه  أن  ِامضاٟ مؾ أنا : ِة
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 , ٢٘دشه ِلد  ِدامٟض مدؾ ٠مدا  أندا : ٔمدب  حمدا  ٠دب  محداة٥  أمند 

  . نذم  ما أولٞ   مؾ ووٛ بغ

     إم  ةال بالّا٘ي  مّاٟ تخليجء   إم  يّجء : نذم 

   مدؾ الةداط ألهلد٤ ةسحّتدء ولٝت٤ لح , هاذي مم٢  ويب : أمن 

 الّيدب مٝحلدحا   أ٠يدذ ِليدا مت٣لمدحا   مدؾ ة , حدال٢  فد  تخلدي٢ 

 يّديؾ أنةدا ؼدامٚ أندا , ت٢ٙدشه  هد ة مجتمّةدا ده لألظدٚ , مةد٤

 .الىوٛ ح٣ام  ف  ن٢ٙش ٠ذه ةبّذ بّن مْ مذه

تحد  بابد  ةأٔلٝد  الخمدا  إلد  ةتححهد  ندذم  تش٠ت   اإلادا  حةٙيد  ٘ة

 أمند  أمدا . ٜلبادا ةظداح  ةحبيبادا صةحهدا ّ٘لد  ممدا بالب٣دا  ةانٙجدش 

ادس ٘اس  دمّ  ٘مسر   . ٜلب  لّٚ م  هاسبا اإلا٣ا  ٔة

******* 

 دخد  إ  مدا , نبيد  السدا٥ لديٙه  ةمّهد  الٙدش  مد  لّابلد ا دخلد 

 مداه , خفيفدا ندذم  ظدشيش ةإلد  البةا  ٔ٘ش  إل  ظّاد تححه  حت 

 , ةمعدؤةليا  ةصةج بيد  ةبٝالد٤ أمد٤ ٠بدذ ما ة٠ب ت  ةهللا حبيبتء ما

ٟ   سبةا    . نٙعها ظّاد حذث  ه٢زا . حبيبتء ما مّا
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  . تححؽ٤ لخٝ  ه  : حعن 

  . ةحؽت٢ؾ ما أن  يّجء : ِباسهاا تمسر ةه  ظّاد

 ١ا  بشلح بغ أةي  بحاا مبعحه ٠ة  الٙش  ف  إي  تفذق  : حعن 

  . مّانا بحاا ةأسة  أمذهاا م  أمع٢ها نٙسخء

  . حج  ما ظم٤ّ من  : ظّاد

 ةت٣دح   ظداِ  سبدْ ١لهدا ه  ما هاحش  أناا محعيعيجء أنتحا : لححن 

ذي  , ِةذنا   .سب ما أِة

 ةأنتدء ةاٜٙدن  ةأمد٤ أبدٟح بٝد  , مداتحا اختؽدحا  اللد ّ٘دو : حعدن 

  . ِشعغ مجيل٤ بتذع 

 صي  ِدشعغ مجيجدء بدذع  أندا , حدج مدا صدر تٙهمجدء أةعد  ال ال : لدححن 

  .٠ذه هذةم  مالح أمن 

 ظد  بةتدء بشلدح بدغ , الشحدا٥ ظديذ أمند  هدح أه ظدو  مدا : ظدّاد

  . البةا 
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 بشلدح بدغ ٤بنتد ِلد  حاحد  ٜلةداػ مدا أحةدا ال٣د  ظد  مدا : لدححن 

  . أختء صةج ة أخحيا بٝ  إن  أةي  ٘شحان  أنا ,تحٙ  ده أمن 

ذي  ظيذي ما ظيذي : نضي    . ٠ذه تحبجء صةح  بقخ  سب ما أِة

  . بٝ  بتٝش أن  أه : مبتعم  ظّاد

  . ههههه  بغ بةحعذ ال : ةاحذ بةٙغ ةنضي  لححن 

     نضي  ما خال٤ ٘ن  : ظّاد

ٙ  م  تّب هح : نضي    . أةلت  ف  مةا  ٘ذخ  الٙش  ف  الٜح

  . نشتا  ِؽا  مةا  ال٣  ماال تما  : ظّاد

*********** 

د  مدش  الصدخء  بّدن تماظد٢  , الخمدا  فد  ةهد  ندذم  ِلد  وحيد  ٜة

د  إل  خشح   بق٠ملد  العدحي  فد  بحثد  رلد٤ ةبّدذ تجدذه ٘لد  الٕ٘ش

 ِلد  تب٣د  ألاسك ٘ا٘ر ؼد  خدشج أند  ٘همد  . أممدا تجدذه ٘لد 

 مدذ  بّدذ . تقظيعدها فد  تبدذأ أ  ٜبد  إناداس  التدء ل٢تادامم ة أحومهدا

دٚ ال ٠دشي  سب إلد  نذم  إهتذ   . ِبدذه أخىدق مهمدا أبدذا ِىابد  مٜح
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ٚ ل   إلد  هللا هاذهاا أ  تذع  ٌل  لخٍ  الب٣ا  ِ  ـوهاا ف  تتٜح

  . تّٙ  أ  مجب إلاا إؼاس  يّىحاا أة الصخي  الٝشاس

 الةدح  حا٘هدا ل٢د  ةد ةومقني بادذة  أحعد  ِةدذما ـدوهاا أناد 

تحد  ألاسي٢د  ِلد  ٘جلعد  وبّدا  ٘حادا ١دا  ٜةدا  ِلد  التلٙداص ٘ة

 ِلد  متحدذ  ١دا  الدزي الخدذمث محلدُح ةحدزباا متحدذ  داِيد 

 ِلحادا البدذ الضةحد  ةأ  اإلاعدؤةلي  ةتحم  الضةاج م  الشحا٥ خٗح

 هللا ِةذ الخو٥ ابٕن أل  اإلاحلُح لتٝب  ٘ـش  ةتّىي  التحم 

 سظدال  هدزه أ  ندذم  احعد  داِيد  ٠دو  ماُظد بّدذ , الىدوٛ

د  أمند  إِىدا  ِلحادا مجدب ةأنادا , لهدا مححهد   مخب هدا ٜلبادا أل  ٘ـش

 يؽدٗح إلادا أمند  مدا ماشدخء : نٙعدها ٜدشاس  فد  ٘ٝالد  .لهدا أمند  بحدب

 مشلي٤ الل  الصر اِم  ٜحيج  ماسب . أخشهاا

********** 

 ليلد  امند  ش  مد ا  مفدذة  ةهدح رلد٤ أد  ٜدا٥ .  مالد٤ أمند  مدا إمد 

  .من ل  باب اما  مٝٚ  ٘شح 

ٛ  : بفّحب  أمن    . مخةح
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  . أدخ  ويب : أد 

د  ؤلاثةدن  دخد  د  بداب أد  أٔلدٞ إ  ةمدا أد  ٔ٘ش  بدادس حتد  الٕ٘ش

     ٘ن  ةمشات٤ ـاحبء ما مال٤ : بعؤا٥

  . الٙةذٛ ف  : أمن 

  . ٠ذه مؾ دما٤ٔ ف  الل  ِمل  أه : أد 

  . أمحه : أمن 

ت٢  إلادا أندا , ٠دذه بدغ  ليد : أد   بيحبدحا إثةدن  ؼد٘ح  الٙدش  فد  ؼد٘ح

  . سابي٤ ٔن   أ٠يذ إن٤ لةٙسخء ٘ٝل  بّن

 مرد ةج ةاحدذ فد  مٙرد ي  مدا بٝد  : ليعدتٙضه أد  ٘ق٠مد  , أمن  مجب ل 

  .بشلح ليا ةيج  دخل  ليل  ةععيب ٜمش

  . مشات  أناا ناسخء أن  مو تتل  ما إم  حش   : بّفبي  أمن 

ت : أد       بغ لي  بت٣ابش أن  بجء ما , مشات٤ ءدلٜح

  . نٙسخء م  أ٠ث  ِلحاا خامٚ أنا ب٣ابش ما ةهللا : أمن 
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  . ـاحبء ما ةالّم  : أد 

  . ِلحاا أةي  خامٚ ةأنا ووٛ ولب  ه  , ِاٗس مؾ : أمن 

ْ أن  : أد       إم  ةال تفٝٙل٤    إم  مجاا متٜح

  . أد  ما ناٜفاٟ مؾ : أمن 

  . ةحذها تةا  بتخاٗ ت٣ح   ال إلاشات٤ سة  ال ما ويب : أد 

  . ـاحبء ما ظو  ماال حٞ مّاٟ : أمن 

********* 

 ةسبادا نٙعدها خعدش  لألظدٚ ٘هدء بدا١  بححد  ٘جدش تفدل  ١اند 

ها لشبادا ةتبدث ةتعدتٕٙش . لهدا الةداط ةأٜدشب  بشاحد  لإلحعداط ؼدٜح

ها مةٝىدْ ٘ٝذتد  الدزي ةألامدا   سنددن  بعددب الفدو  ِد  خؽدِح

  . ليل  متفل  لتجذ هاتٙها

     حبيبتء ما صخيت٤ , سنحػ ما السن  ـبا  ألح : ليل 

 أندا ال, ليلد  مدا الٙد  ـدبا  : وبيّيدا مبدذة أ  حاهدذ  بفدح  سانيدا

   إم    ِامل  ها بفل  ٠ة 
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  . وبّا ٘ص  إم  ِامل  : بئنذهاػ ليل 

     بغ لي  : بئوشاب سانيا

     بغ مةن  دي الةذال  حامب  بةتء ما إنتء : ليل 

  . حاح  ِمل  ما ةهللا ليل  ما إم  نذال  : سانيا

 هد  ٢٘دشه ِلد , ةمتحمدشعؾ نذلد  مدا أختد٤ ٘دش  مبٝد  بٝد  : ليلد 

ون   . أةي  مة٤ ِص

  . أج  ات٢عٙ  حف  الل  بّذ ليل  ما أظٙ  ةهللا : سانيا

 نٙحخد٤ فد  اتخبىتدء بةتدء مدا أنتدء , هللا إال إلد  ال : الخدشج لصالد  ليلد 

لىد  أختةا بٝ  خوؿ ام  الخمدذ ِمحمدا, اإلاؽدةٝ  حبد  يّلٝلهدا ٔة

  . ةظىةا سحّتء أن٤ هللا

  . هللا الخمذ : بحه  سانيا

  .ماشخء صياسه نشةحلها ب٢ش  بّذ حعاب٤ أِمل  ظتء ما ِمحما : ليل 

  . ةأظتعمحها أبش١لها الص  تما  : سانيا
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  . اتفل  حاح  احتاحتء لح , سنحػ ما ظو  أة١  : ليل 

  . لحليتء ما ماشخء : سانيا

******* 

 حتد  سأتد  إ  مدا التدء ندذم  مدْ ِيةداه ٘التٝد  العدحي  أمند  دخد 

د  إلد  أمند  تٝدذ , تلٝابيدا ألاخدش   للجهد  ةحههدا أبّدذ   ليندُ  الٕ٘ش

 ليد  ٠دذه مّاه ِمل  أنا , نٙعها تحذ  حلع  ٘ٝذ نذم  أما ثياب 

     سب  ما بغ  إم أِم     الذنيا همح  ؼي  ١ق  مال  هح   

د  فد  أمدا  العدشيش ِلد  بةٙعد  ةألٝد  ثيابد  أبدذ٥ ٜدذ أمند  ٣٘دا  الٕ٘ش

   أند٤ متخيد  ٠ةد  بدغ ندذم  مدا ٔلىدا  إيد  ِداٗس أندا مٝدح٥  ةهدح

 . للبيد  الشحدُح ٜبد  حد  نوقد  الص  ِمحمدا  خعداسه مدا بدغ تٙهميجدء

دا٥ ندذم  تجلدغ حيدث إلد  أمند  تححد   خحشدخء مةمتديؾ لعد  لدح : ٜة

  . نام 

  . ل٢شم٤ متؽ٢ش  : م نذ

 أـدح٥  دي ٢٘دشه ِلد  ٠دش  مدؾ ده ال : بتعتٙضه نذم  أ  أحغ أمن 

.  
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ح٥  ف  تّٗش : باظتة٣اس نذم       حمشت٤ أةي  ألـا

  . نذم  : بٕمب أمن 

  . يّ  ما : باظتٙضاص نذم 

ق   : أمن  ل      خ 
َ
و

َ
  . ٠وم  ف  م٢ٙشتيؾ أن٤ ةاضر ل  ال٢

 ة ؼهحس  6 ة حال  ف  ةاحذ ١  ,  لخ ةةـل  ٢٘ش  ال : تٝٚ نذم 

لجء ووق  ةسٜ    .تـح

 ةمدْ نداط ٜدذا  ٠دذه نتّامد    ثانيدا , مرد ةحن  أحةدا أةال : أمند 

 ِل  هللا ِل  ألاه  ةدها ثالثا , إلاع٤   مؾ إي  وبّا  ماِذا بّن

  . ٘اهم  ثاي  دي ووٛ ١لم  أظمْ نذم  ما هللا

  . ٘اهم  مؾ ال : نذم 

حت  أمن    . تخذِ  ؼ٢ل  أنا ٔبي  ٢ٟ٘ش م٢ةتؾ أنا : ِاليا ـة

  . نٙع٤ ةأحر   ٔبي  مؾ أنا : نذم 

 نٙسدخء محرد متؾ ةلدح : باتجاهد  ةيجزباا بخفشها ممع٤ ةهح أمن 

     ها إم  تّمل   
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  . مصخؾ ما أمن  ما ظبجء : نذم 

     إم  ةال مشات  أن٤ يعي  أنتء ٔبي  ّ٘و ؼ٣ل٤ أنتء ههه  : أمن 

  . مشات   أبح ما م  مشا  : نذم 

ٛ  ةسحلد٤ مشاتد  : ؼدٙتحاا مد  مٝرد ب ةهدح أمند  بتد٤ ٘دح  مدؾ أنتدء ٜس

اةي  محمحد أمن  حش  نذم  اظم٤ بشلح   . ؼٜش

  . بٝ  ظبجء ماشخء : ؼ٣  بازا لٝشب  بالىشاب نذم 

دذ أمند   عجبجدء ٠دذه أندا بفدشاح  : ةالدىشاباا اللّبد  أعجبتد  ٜة

  . حش ةأنا بٝ  مشات  , الحلْ

  . ظبجء إمذٟ أبحط خاوشي  ِؽا  ٠ٙام  أمن  ما : نذم 

  . بؽشه  بغ تما  : أمن 

     إم  : نذم 

  . ةتعمّيجء تّٝذي : أمن 

  . ظبجء بغ ماشخء : باظتعو  نذم 
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 مّةدذيؾ أندا ظدت  مدا ؼدحف  : ٜدابو أمند  ةبجانبادا ندذم  حلعد 

 حوقد  ٠ةدتؾ مدا الدضةاج بمحلدُح ب٢ٙدش ٠ةد  ةلدح ِليد٤   أِرد اك

 ٘يد  ؼدٕل  ةأندا أظدش  ه٣دح   مدؾ إيد  الخ٣امد  ١د  ةهللا بدغ , صيد٤

 مدؾ ةأندا , أمدذي فد  ٠ٙجدء حامد  ب٣دح   بيتدء مد  أخدشج مدا ة١د  خىدش

  . ظةذ مل٢مؾ ة بّذي بةتء أة ةأبجء أنتء  أظيب٤ إي  معتّذ

     إصاي ت٣ح     حياتةا ٘اهم  مؾ إم  يّجء : نذم 

  . إلاع٤ ام ٔن  م  بغ مر ةحن  أي صي  ت٣ح     حياتةا : أمن 

 نٙدغ فد  ةبّيدذ ٜشيدب أند  إ  تحدغ أند٤ أةي  ـدّب إحعداط

  . نذم  إحعاط ١ا  ده ة الٜح 

     مّاما أإنتء نذم  ما : أمن 

     صر حبيتجء ما ِمٟش أن  : ِيةحاا تمأل ةالّباسا  نذم 

 مدثو , نحيتد٤ إحعاسدخء ِداٗس ايد  ٜلتلد٤ لدح ِليد٤ أ٠دزب : أمند 

 أنتدء بدغ ـداحبء ةأخد  الفدٕن   أختدء بّتب هدا داممدا أندا لدححن 

 باإلاعدؤةلي  بحدغ أندا أه هدح نحيتد٤ بمعدؤةليتء بحدغ داممدا ٠ةد 

دٙل٤ ِداٗس مدؾ أنتدء بدغ بشلدح أختدء هد  مدا لدححن  ناحيد   , أـة
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 ة٠بد  ساحد  أيد  أحدغ تخليجدء داممدا ١اند  ـدٕن م  ةأحةدا ٘يدا ثٝتد٤

 السدٗح انتٝد  ِليد٤   ةندضي  حعن  ِمء خٗح ٠ث   م  مم٢  . بٝ 

 ةتفدٗش حش٠د  ةأي . ـدذٜيجء ندذم  مدا ِداٗس أندا مدا ةهللا . ليدا ده

ٟ   ِملتد   ةمد  تلٝابيدا ِملتد  ةهللا الجاداسده لخدذ السىحبد  مد  مّدا

  . حعاب ٔن 

 خلدٞ ةاللد  , لشبةدا حعداب تّمد  ناسدخء أند  ٢٘دشه ِلد  بدغ : ندذم 

 . مة٤ بيةا اسح  ةهح  مميْ ما ِمشه

  . باهلل ةيّ  : أمن  

     بيتةال نشحْ   أمت  : نذم 

 نداةيتء , مدح  تداي  بٝيةدا خدوؿ احةدا الجاداسده ةال باليد  ب٢دشه : أمند 

  . ةنىلٞ ألهل٤ تٝحل    ةال ٜحل  ما صي  يّيؾ   نذم  ما إم  ِل 

 مخلتلديؾ أند  : الٍداهش ةالٕمدب اإلا٢تدح  الخدب بدبّن ندذم 

 ةهدح الححيدذ ـدداحب  أند  ةنددضي  , نٝفدن  مددؾ ةأهلد  أختيداس

د  مّداٟ ِديؾ   ٠دذه ِؽدا  محتاحد٤  أهلد  ةلدْ مدا ةأة٥  مٜؤ

  .صخاب ةنضي  أن  تٙملحا ِؽا  ِادي نىلٞ متفلر ةنضي 
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 سأي ةنقخدز بّدن نحرد   يّجدء صةحد٤ ةأندا مشاتد  أنتدء ندذم  : أمند 

  .ماشخء ةال٢بن  الفٕن  ف  بّن

  . هللا ؼا  إ  : نذم 

 ةحد  تهجد  حتد  ٜشأهدا إ  ةمدا أمند  هداتٚ فد  سظدال  حدذمثا  ٜىدْ

ا   ندذم  تعجبد  . ب٣لمد  الةىدٞ دة   السداسج إل  متجها ٣ان م م  ٜة

 متفدٗش ةهدح صةاحهد  مةدز ٘دقمن  تّلدٞ لد  ةل٢د  أمند  لتفدٗش

ا  زاس تختلٞ حبيب  ١قي ةنذم  ٔشيب  تف٘ش   . لخبيباا ألِا

********** 

  . سحال  احذ محذ  نضاس  إبشاهي  ١ا  ألاخش   الجه  ةف 

  . باؼا ما تما  : شسق

     لّشععةا ـباحي  ةاحب  ِمل إم  : نضاس

  . باؼا ما أمحه هههه  : شسق

 فد  اللد  ِد  مدشحّؾ لدح , وحيلد  دي التاذمدذا  ح٣امد  بدغ : ندضاس

  ِيؽت  لهىن  أِبذ ةما ةدمجء دمأ 
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 ِدامض ةمدؾ ةساندا بيةخدشب لعد  ده , باؼدا مدا حدٞ ِةدذٟ : شدسق

  . أبذا هاذا

 إ  ألاخدش  مدشة  دنيدا مدذخ  مدا بدذ٥ حسليد  أندا تخدا٘ؾ مدا ال : ندضاس

  . بيذي ة١ل  هللا ؼا 

     حمشت٤ بحاح  تقمش باؼا ما تما  : شسق

شيب , ِلي  ِية٤ : نضاس   . ماشخء هاذمذاتةا تةٙز أةي  ٜة

 . تقمش أن  : شسق
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  : عشر الحادي الفصل

  . اإلاحبام  ِب  أد  مْ متحذ  الٙةذٛ أما  أمن  ١ا 

     ١حعغ أن  بجء ما إم  : أد 

  . ال٢و  ةظمّ  ؼحي  هذم  نذم  هللا الخمذ :  أمن

  . ـاحبء ما الجح هاذمل٤ سبةا : أد 

  . هاذمذا  مبّتحل  سحّحا ال٣لب ةالد بغ : أمن 

 نضاس الحاو  سحال   أ٠يذ التيتتتت  إب     إم  : أد 

  . ظامب  أنا ما ةدمجء بغ , ٔن ه أِذا  مّةذيؾ أنا ما : أمن 

ن  أناد  ده هاذمدذه  مّجد  أمند  مدا بشاحد  : أد   ماصالد  أند٤ ِدا٘س

 تخيلجاا ما صي  نٍيٙ  ولّ  الل  املسض   ح٣ام  بّذ ةساه  بتةخشب

  مشات٤ ـاحبء ما تنعاػ ما ة٠ما  .

 ٠دذه ِؽدا  أندا هدح مدا : ٔالدبا أمند  ـدا  حت  نذم  أد  ر٠ش إ  ما

تء يّجدء , اتجدحص  أهابدب ِدامض ٠ةدتؾ مدا  اللد  ألامدذ مشاتد  بٝد  دلدٜح

  .الؽٕ  ف  ت٢تٙجء حاح  ِل  متّحد مؾ ةأنا . ّجءبتحح
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  . ةاتٝال  ١لم  ه  بغ إهذأ : أد 

  . أم  ِةذ م  ال٢و  حامب مؾ يّجء الخٝيٝ  ٜل  أن  ما : أمن 

  . بيئ  ما مام  اظمها : مؽا٠عا أد 

 ِلد  ـدل  باؼدا مدا أمدحه : أد  ٜدا٥ حتد  بالطدخ٤ الاثةدا  إنٙجدش

  .الةبء

 ةالعو   الفو  ِلي  : أمن 

 ١اند  صمدا  ٜفدذي ١دا  ِؽدا  ٠دذه ٜلد  أندا : ٜدابو أد  ٘دقسدٗ

تء بدغ معدؤةليت٤ بدغ ودةي  أند  ةأٌد  ٠مدا  ندذم  بٝد  دلدٜح

 نٙعدةا مد  بالةدا ةنخلد  نٙعدةا نحرد   يّجدء بتحبد٤ مشاتد٤ إ  ِداٗس

  . إم  ةال خىشها ِؽا 

تء ظدو  ال مدا , حدٞ مّداٟ : بئظتعدو  أمند   ؼدا  إ  ظداِ  أندا دلدٜح

  .البي  ف  ةا١ح   هللا

     لخاح  نحـ  مم٢  بي٤ تف  الل  الٜش  حتمليجء مؾ : أد 
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 ةةالد ندضاس ةهدح إظد  ٔن  م  ٜس  ٜبلها الل  صي  حت٣ح   ه  ما : أمن 

 همدا تفدليؾ مدا هدح ةبّدذم  حعدابا  ِملدن  مدؾ مّداه اللد  ال٣لدب

  . سظال  بّ 

  . ـاحبء ما ظو  حٞ مّاٟ : أد 

  . ظو  : أمن 

******* 

 ليلد  إلد  باللدا٘  ةندذم  أمند  مند ٥  فد  الّدابلتن  احتمّ  اإلاعا  ف 

  . للّشةظن  ةظّذا  ٘شحا الجميْ ١ا  ,نبي  ةالسا٥

 ؼدهش ماخدذٟ حبيبتدء مدا امتحانتد٤ تخلدق مدا أة٥  : حعدية  ٘ٝالد 

  . ٘اهم  أنت  بتا٤ِ الّع 

  . ماما ما حالش : بابتعام  نذم  ٘قحاب 

  . ِليا أتٙٝحا أةبا : إلاؽا٠عتا  أمن  ٘ٝا٥

  . بال٤ ةاخذ مؾ لي  أن  متٙٝن  صما  م  أحةا : حعية 

  . ال٣  ظ  ما ماشخء : أمن 
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 مدا مالد٤ : ٜابلد  ليلد  بادا ٘لخٝد  الّفدن  لحمداس ندذم  ٜامد 

     مّٙـح 

 مدا تٝحلهدا لّشةظد  تيج  ةاحذه ف  بٝ  : ٜلٝها لتذاسي  تطخ٤ نذم 

  . مّٙـح 

  . ِليا حتخبء مؾ ١لها الةاط ِل  ءخبيت إرا نذم  : ليل 

  . حاح  ف  ما ةهللا : نذم 

 أندا تدت٣ل    تحبدء مدا أة٥  بدغ , ِليد٤   لدٕي   مدؾ ِمحمدا : ليلد 

  . محححده

     لي  مجتصخء سانيا ه  بغ , ليا مخلي٤   سبةا : نذم 

 ٔن   ه  بغ نجيل٤ متٙٝن  ٠ةا أحةا مالها ِا٘س  أنا ما ةهللا : ليل 

  .لخٍ  أخش ِل  سأهاا

  . مالها ه  يّٗش ٜة  بقظُش الص  بغ مّلؾ : نذم 

  . مخيبؾ ما إحعاسخء ةأنا مفيب  ف  أناا إحعاط ِةذي أنا : ليل 

 . يعر  سبةا : نذم 
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 ندضي  بدق  ندذم  الحٍد , الّابلد  مدْ للجلدحط ةليلد  ندذم  سحّد 

دابغ ؼداسد الد  مةد  ٘اٜر بد  ةحدضي  ِة دو  أختد  حبيدب هدح : ٜة  ِص

     إم  ةال البي  اب ظ لناا أةي 

  . الٕت  أمن  الحاد أخذها الل  أختء ِامض أنا, أه : بىٙحلي  نضي 

  . مّاما تّال  بغ باؼا ما الجااسده م  ٠ذه ١ا  إرا ههه  : نذم 

******** 

 ةأظدتاه  ٔلىد  أندا. ٔندٟ  لديؾ مدا أندا ةظداِذي  مّامدا ١دح   سب مدا

د  ِلد  ذةس بد ؼدهشي  بٝدال  أندا . بدغ سبد  مدا إمد  أِمد  بدغ  اللد  ال٘ض

   ٠دذه أندا بدغ إمد  أِمد  . ظد٢ت  ِداٗس ةمحدذػ باظد  اظدم 

 ِؽدا  ظداِذي  سب مدا تٝدح٥  ةهد  بب٣دا  سانيدا ةانٙجدش  . تٙطدر

 بعدبب بد  مّردٗ  مدؾ للدذنيا مجد  إمد  رنبد   ده بىجدء فد  اللد  خداوش

 تّديؾ سانيدا أـدبح  .سب مدا ٔندٟ  لديؾ مدا سب مدا , ِملتادا أندا ٔلىد 

ٝذ , ةالسٗح اليقط م  حال   نجذه الزي باظ  إمجاد ف  ألام  ٘ة

 . أحدذ إلد  حعدابا محعدب ةال ةيلّدب ملهدح ال٣اصيةحهدا  أحدذ فد  ألا 

 مد  ٜٙدا ِلد  سخيفد  ةالبةدا  بيخدذها ِحصهدا اللد  الٙلدحط مدذا 
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 بةدا  فد  الخدب بئظد  ِلحادا بيطدخ٤ بةدا  فد  مدا صي  هد  مدا يؽدي 

  .صهاا ةالشخيق بالٕال  سةحها بايّ  بشلح

********* 

     نذم  ما لي  هةا حيبتجء إنتء

  . نحمها ٔ٘ش  ف  أخت  مْ مٝٚ ةهح نضي  ٜالها

ٟ   إ  ٜاليتل  الّفٙحس  بغ حاح  ةال : مبتعم  نذم   محتاج أخح

  .مٙمٙن

  . ٠ذه ِل  سأي  ِفٙحسه دي ةهللا : مؽا٠عا نضي 

َتاَ   دي ال : نذم 
َ
٘ .  

 ةحّلتد  ظدشيش ا٘د ح ِلد  ةحلعد  مدذه مد  أخحهدا ندذم  أمعد٢ 

 فد  التعدبب مشيدذ ةال مدشآة أند  تّدٗش ٘هدء . ٜدذمحاا ِلد  سأظد  ممدْ

 ٜدذمن  ِلد  سأظد  ةلدْ هد  ـدٕشه مةدز ندضي  لدّٚ ةنٝىد  . حضنادا

  . مٝاةم  دة   بذاخل  بما مبح  تجّل  لؽّشه ةمذاِبتاا أخت 

  . نحنح ما أةي  تّبا  : يعمْ م٣اد ال بفح  نضي 
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 حبيدب مدا بدغ تّبد٤ اللد  امد  : ٜابلد  أخحهدا سأط تٝبد  ةهد  ندذم 

  . أخت٤

د  مد  يّجدء ظدةن  3 مد  بحبادا ٠ةد  أيد  تّشفد  : بقسدخ  ندضي   مدا ٜة

مدشي  , بّدن مدْ يؽدتٕ  بدذأنا  مؽداِشي  بينتلهدا ةال ٜحلتلهدا مدا ِة

  . خذِتجء ه  بغ, ِلحاا أحاَ٘ ِامض ِؽا 

 حاظد  أندا, ٠دذه بالّٝد  ندت٣ل  خليةدا, أختد٤ حبيدب مدا ويدب : ندذم 

 بّدذم  مد  أحعد  بدذسي  ٠ؽدٙهال٤ سبةدا هدح مدؾ بدغ ةبقإلاد٤ بيد٤

  . ٔلىان  أنا ةال صر ألاححا٥ ١  ف  ال٢عبا  أن  يّجء

  . أةي  أةي  ةاحّجء ة٠شمتء ٜلبء بغ : نضي 

 نٙع٤ تعق٥ ِامضاٟ بغ أنا وبيع  ده هح ما حبيبء ما أ٠يذ : نذم 

 دي هد     حياتد٤ مّداٟ ت٢مد  ِامضهدا ٠ةد  اللد  الضةحد  دي هد 

     ِيال٤ تشبي  ِل  تقتمجاا الل   ألا 

  . ال : مٝح٥  ةهح بةٙع  نضي  تٙاحق

 ةبّدذم  مجادا أتّلمد  تجشبد  هد  ندضي  مدا خدوؿ, بٝد  ؼد٘ح  : ندذم 

 ةياظش, صر ٘ي  ٠ة   الل  م  أحع  ؼٕ  الٜي  أن٤ هللا الخمذ
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 ١د  فد  ِلي٤ بيّتمذ إن  ألمن  ٜا٥ ده ٠ذه مؾ أخحه ١قن٤ بيّمل٤

  . ال ةال صر حاح 

 مدْ الجذمدذ ةالؽدٕ  , ٠دذه حعدبتاا مدا ِمدشي  تفذق  : مبتعما نضي 

  . أةي  ٠ثن  حاحا  أتّل  خوي  ماظش

  . هللا الخمذ وب : نذم 

د  بداب إلد  بجعدم  يعدتةذ مٝدٚ أمند  ١دا   إلدحا  مةٍدش ةهدح الٕ٘ش

دا٥  أخدوٛ دي هد  , مشاتد  حمد  فد  ندام  ندضي  سدخء مدا ِدا٥ ةهللا : ٜة

 . سحا٥ ظبْ ما بشلح

لد  أختدء دي مشاتد  أبدح مدا مد  مدشا  : الٕمدب متفةْ نضي   ٢٘دشه ِة

  . مّاما ةمشةح  هةا الّيؽ  عجباا مؾ ه 

 ندذم  الحٍد  تتعداُس ٜلبد  دٜدا  ةبدذأ  أمند  ةحد  مومد  تبدذل 

 مددا : رساِدد  ةتمعدد٤ أمندد  إلدد  تتجدد  ةهدد  معددِش  ٘ٝالدد  رلد٤

  .أبذا ةبيتء صةج  ظيب ما ِمشي  أنا حبيبء ما تفذٜحػ

 ندذم  ل٣لمدا  ظدماِ  بّدذ بئنتٍدا  تدذٛ أمند  ٜلدب دٜدا  حّد س 

  . ةاو  ما مشات  تاخذ ِامض ٠ذه بٝ  : ٜابو نضي  إل  ةنٍش
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ا٥ نضي  ضخ٤  ةأندا ٔتد  ةاد أند  بفشاح  : مفىةّ  بىٙحلي  ٜة

  .أختء ِامض

  . الفال  ف  بشه أخت٤ مشات  دي أخت  أبح ما م  أخ  : أمن  ابتع 

  . نذم  ةادمجء لححن  خذ من ة ما نبذ٥ ما : مذاِبا نضي 

  . بالذنيا ِةذي مشات  أنا أبذا : ةمحتمجاا نذم  سأط مٝبو أمن 

  . ةاو  ِمٟش وح٥  : الٕمب مذع  نضي 

 أالٜي٤ ِية٤ ةحع٤ ماال نحم  ٔ٘ش  بشه إولْ وب ٠ذا بٝ  : أمن 

  هةا ثاني  مشه

  . يعب أبح ما مة٤ مٝبحل  ماشخء : مبتعما نضي 

  . نضي  ما ماال ماؼن  أحةا ةالد ما : حعن  ـح   حا ه

  . بةادمل٤ أبٟح مو ماال : بم٢ش مبتع  أمن 

  . ـذٜجء محذػ نذ٥ أة٥  م  ٜل  أنا ما : خاسج ةهح نضي 
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 ةأسحّهدا خفدشها احتمدن  أمند  مدذ ل٢د  بقخحادا تلخدٞ ندذم  ١داد 

  . بٕن  أنا ٢٘ش  ِل  : هامعا حمة  إل 

 الخدب بدذاخلهما ةتدش   بّينيد  ِيةحادا فىذ لت إلي  نذم  اظتذاس 

ند   ةالؽدٕٚ  التدء ال٣لمدا  فد  ندذم  ظدشح , ةحةدا  وٙحليد  ٔة

 مد  ةأمعد٢ها ةحةتحادا ِلد  بٝبلد  أمند  أمٍٝهدا أ  إلد  ِيةداه تٝحلهدا

  . ِابلتاا لتحديْ مّ  لتخشج مذها

******* 

  . لححن  ما لححن 

  . ماما ما يّ  : لححن 

  . ظّذمجء تّال  : ظّاد

  . ٔذا ِل  الؽٕ  ف  مذمشه يّض  نضي  سخء حب٢  يّجء ه  : لححن 

 مدا أمامد٤ ٘دن , بعبحظد  أة ٠يد٤ اِملد  ةتّدال  ٠دو  بىلد  : ظدّاد

  . ٠ثن  حاحا  ِج  ؼيل  ٠ة  نذم 

  . سحمتجء ١ان  ةهللا أه : لححن 
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ت  ما انتء : ظّاد   . أبذا ت٢ب ي    مؾ ٘ص

  . ه٠ذ حال  عجبجء أبذا ال : بّةذ لححن 

  . سب ما ـب ي  : بتق٘ٚ ظّاد

  . ال٢ي٢  ِلؽا  ؼ٣حالت  ِلب  أؼر ي  ناص٥  أنا وب : لححن 

  . تتقخشعؾ ما ختء ما ويب : ظّاد

 ثاي  بي  ف  ةتع٢  تر ةج نذم  الص  ١ا  يّجء : بتب و  ةه  لححن 

  . ةخلفةا مّانا ظ٢ة  ١ان  ما ,

  . حاح  بتٝحل  ظمّا١  أنا : ظّاد

  . بغ ِمشي  ِذاد بحعب أنا ماما ما ال : لححن 

 مىدبخ فد  ١اند  التدء لعدّاد بالنعدب  أمدا , لتؽدر ي  لدححن  خشحد 

 صي  ِلي٣د  ةيىمجدء بةتدء مدا هادذم٣  سبةدا :ٜابلد  نٙعدها تحدذ  ٣٘اند 

 بيمةدْ حدذ ٘ديؾ مدا أنتدء ده ِليد  داِيد  أمد  اللد  مدن  بدغ , أختد٤

 ةال ت٣لمدءت مدا ٔند  مد  تعداِذمج  ٠ةد  ندذم  مدا ٘يةد٤ , لعدان٤ مد 

  . سب ما ِيال٤ ةأؼٗح بةتء ما يعّذٟ سبةا تؽت٣ 
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******* 

 حدب ب٣د  صةحهدا إلد  الٕدذا  تّدذ من لهدا مىدبخ فد  ٣٘اند  ندذم  أمدا

 ةمحد  حب ب٣  يّاملها ٘هح أمن  مْ حياهاا ف  ؼشد  ل٢جاا .ةظشةس

 ةيفاُس مفاُس الزي نححها ةلّٙ  ؼٕٙ  تش   ألاحيا  بّن ةف 

د , ليخٙيد  ٜلبد   بّدذه املجهدح٥  تفداُس ةتش٠هدا اإلادح  مد   ٘خ٘ح

 أممدا ٜلبد  فد  لهدا م٢ةد  الدزي ةالّؽدٞ ةالؽدٕٚ ةالخدب ,مؤسٜد 

 تتدز٠ش ةأخدذ  , السدٗح لهدزا حدو تجدذ أ  تعدتىيْ ةلد  , متّبد 

 خدامٚ ِؽدا  ده ة١د  بيحبد٤ إند  متق٠دذ  ٠ةد  إرا : ليلد  ١لمدا 

 مٝدشب هدحالل  ةتخليد  حدحاه اللد  السدٗح ت٢عدش   الص  مبٝد  ,بدغ

 .بةتء ٠ذهيا حب حبتن  ِل  دال٥ حبيتن  يّجء , مخا٘ؾ ةما مة٤

  . ٠ذه أِم  ٜذس   مؾ : بصج  نذم 

 , صةحد٤ ده ٔشيدب مدْ ٠دذه أِملد  ٜلتلد٤ أندا هبلد  مدا : بٕمدب ليلد 

  . حشه ةأنتء ِةذي الل  ده ِمحما

     إم  ِجء مٝح٥    هح بغ : نذم 
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 ةحبيبتد  مشاتد  أنتدء  إمد ِةد٤ مٝدح٥    إمد  يّجء تؽليجء   دةتء : ليل 

   بددغ أنتددء, ِاؼدٞ شددسق بفدد  بيبفدل٤ إصاي بؽددٗح ةأندا,

د  ِلد  متٕلدب تعداِذم   ةإال , تدذِيل  ة  بٝحلد٤ مدا صي  أِملد  خ٘ح

  . ظيبي 

 ده ليلد  مدا أمند  ده    تجةةتدء أنتدء وبّدا ال أظديب  : بعدِش  ندذم 

  . حيات  ف  حلح   حاح  ١  ده اإلاذل  ةوٙل  ةحبيبء ححصي

 مدا مفدذٟ   مدا ةهدح , هبلد  مدا مةد٤ تٝشبيد  ٠دذه مدذا  : ليلد 

  . ٠ثن  يعتحم    مؾ مبّذ   لح ةحت  مبّذ   مؾ تخا٘يؾ

بلد  خفدشها تحتمد  ةرساِد  خلٙهدا بجعدذه ندذم  أحعد   ِلد  ٜة

  . محتمجاا ةهح أمن  ٜالها    إم  ف  ظشحا  نحنح : ةحةتحاا

  . حاهض م٣ح   ةالٕذا دٜامٞ خمغ , حاح  ةال : نذم 

ٛ  ؼ٣ل  الٕذا ِل  حبيبء ما ؼ٢شا تما  : من أ    . ٍ٘يْ رة

 أيد  محعيعدجء أند     إم  ِل  بتؽ٢شي  : لتحاحه  تذةس  ةه  نذم 

  . ٔشيب 
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لد  ٜمدشي  مدا إمد  , الؽديىا  إال ٔشيدب مدا : أمن   ٜدا٥ ةمد  , إمد  ةال ِص

  . ممل٢ت٤ ف  الٕشيب ةأنا مل٢  أنتء ده ٔشيب  أن٤

  . ظو  ما : نذم 

  . باؼا ما ةهللا : أمن 

  . نذم  ابتعم 

  . ٠ذه تما  , الٕذا ِل  حبيبتء ما تعلمء : ٜابو مذها أمن  ٘ٝب 

  . العٙشه حهض   ةأنا الةح  هذة  ٔن  ماال تما  : نذم 

د  إلد  متجهدا أمند   لبيدت٢  ندشة    حعداب٤ أِملد  بدغ , أة١د  : الٕ٘ش

  . ِةذ٠  متٕذي ماظش ِؽا  الٕذا بّذ

  . ماشخء : نذم 

******* 

ٚ الّمداس  ماظش ـة  دٚ فد  ظدياست  اظدتٜح  تشحد  ة العدياسا  مٜح

 املخمدح٥  بااتٙد  ندضي  إلد  سظدال  مشظد  ١دا  الّماس  إل  للذخح٥  مجاا

 الدزي البداةْ مد  ٔيٍا تؽتّ  ١ان  التء الٝادم  للححن  مةتب  ةل 
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 , ةخاـد  ِابليد  أمدحس  ِلد  ةععتٙعدش يعدق٥ ةهدح ظداِ  سبدْ أخشهدا

  . للعاناا الّةا  أولٝ  لححن  أل  مْٝ ل  ليت  ةيا  تفاد ةةْٜ

     أن  بجء ما إم  ف  : لححن 

     دي ال٢و  وشيٝ  إم  بت٣لميجء حمشت٤ يّ  : ماظش

  . أم  ب٣ل  ال : لححن 

  . صم  أخش بةا  ّ٘و : ِلي  يعيىش الٕمب بذأ ماظش

  . دي اإلافامب م  إسحمةا سب ما , ةؼٙةا ِؽةا : لححن 

  . أحعةل٤ ظ٢تء م  أةع  إم  بٝحل٤ : اظشم

  . صخي  صةٛ ٜلي  : الّماس  تذخ  ةه  لححن 

 نضي  ما مّاه  ِايؾ أن  الل  صبال  ناالط إم  : نٙع  محذ  ماظش

.  

ةدذما الىدابٞ إلد  ماظدش ـدّذ د  ِة ٛ  ندضي  بيد  إلد  ـة  , البداب ودش

ل  ٜذ ١ان  التء لححن  ٘ٙتح    . لخٍا  مةز ـة
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  . البي  تلخٝجء إن٤ ـل ة  ه  : لححن 

ذ ماظش   . بي  أ  ما إم  بي  : الٕمب مة  تمل٤ ٜة

تةا ماظش ما أهو : ٘ٝا٥ نضي  حا  ال٣لما  تل٤ ِةذ   . ةهللا ؼ٘ش

 بٝد  ده : ـدذسها فد  لدححن  ٘ٝالد  , ةلدححن  ماظدش مد  ٠دو ـدذ 

 ِمحمدا , نداط إبد  خدالق ِليد  بدام  مدؾ ندضي  ِةدذه بيؽدتٕ  اللد 

 أختدء لدححن  دي : مٝدح٥  ةهدح ندضي  ـدح  ؼدشةدها ىدْٜ . مدال  ةأندا

احب ٘ي  ؼٕا٥ أنا الل  م٢تب مذمش ماظش ةده , الفٕن ه   . أمن  ـة

ةا : أظةاناا بن  م  لححن    . حمشت٤ تؽ٘ش

  . حمشت٤ ليا اؼٗش : مضيٙ  بئبتعام  ماظش

 ندضي  ده , ةندذم  ندضي  أخد  دي البند  إصاي : نٙعد  فد  ماظدش ٜدا٥

 دي ةندذم  , ندضي  مد  أسحد  ةال مةد  أحعد  حدذ ٘ديؾ ةمدا ويدب

  . تؽا  ما تخلٞ سب ما ظبحان٤ . ألاسك ِل  موٟ

 مدارا تدش   مدا , أبدذا بدالسن  تبؽدش ةلدححن  ماظدش تّداٗس بذام  ت٢  ل 

     باما الٝذس ظيّٙ 
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 ةتفذمش اظتن اد مفايْ أ٠ب  إلاال٤ ةحيذ إب  الؽةاةي  أده  ماظش

 مد  ؼدٕل  مبتدذي ِؽدا  م٣دحس د هةذظد  دسط ماظدش بدغ , البلدذ فد 

 ؤلاندا  ٜلدحب لهدا تعد٢ش نٝيد  خمشيد  ببؽدش  متمند  , العدل  أة٥ 

 ل  أن  مْ ـّيذم  مفشي  اـح٥  رة أن  بؽشت  للح   سؤيت٤ تنبقٟ

 سيالد  مماسسدخء مد  ٘هدح مٙتحلد  ِمدو  رة , أبدذا الفدّيذ مدضس 

 لدح   تحمدو  مبادشتن  ِيةدن  , ميدذاليا  ِدذ  ِلد  ةحاـد  الخذمدذ

مدب صسٛألا  البحدش د  نٙدغ فد  أمحاحد  ةهدذة  ٔة  ساةدْ مدضي  الٜح

 ل٢ةد  أحعد  ةأخدوٛ حعدة  وبداُ رة , لهمدا الةداٌش مجدذبا  بيجامدا

 مردٟ  ةال , اللىيدٚ الجدنغ مدْ خاـد  حدذا ةمؽا٠عدا حدذا ِةيدذ

 ٜلدحب ِلد  متدحج ةأمند  , بقنٙعد٢  سأمدت  أن٢د  ةأٌد  أبدذا حٝد 

  . املسمل  مجتمّ  ف  الٙتيا  م  ال٢ثن 

******* 

 ظدّاد ٘ٝالد  , ٔمدباا ؼدذ  مد  تةٙجش ت٣اد للمىبخ لححن  دخل 

ابيب٤ داخل  مال٤ إم  ف  :       ٠ذه بِض

  . حاح  ٘يؾ ما : لححن 

     لي  اتقخشت  : ظّاد
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 ظدؤا٥ ألٚ مج  ةظق٥ محمش ٘اتحل  مٕاةسي ِمء هح ما : لححن 

  . تيؽش  ١ا  ِةذي أنا يعقلجء ناٜق ١ا  ده

ٟ   ٜذ ده ؾمّل ههههه  : ظّاد   . بشلح أبح

  . انتحش  ٠ة  أنا أبحيا ١ا  لح ده : بٕيَ لححن 

  . ِلي٤ حشا  : ظّاد

  . سص٥ ِؽت  ِلي  حشم  ظشها ف  لححن 

****** 

ةا ِمء صما  نذم  ما ال ما   . معتّٜح

  . اإلان ٥  باب أما  مٝٚ ةهح أمن  ٜالها

  . حاهض  أنا أهح حالش : نذم 

 مدذ ةحٝيب  اللح   بيما  ةوشح  ظماةي  اصسٛ ٘عتا  تشتذي ١ان 

  . إلحاا مةٍش أمن  ٌ  , الجما٥ م  أم  ١ان  بيما 

     لي  ٠ذه بتفل  أمن  ما إم  : بصج  نذم  ٘ٝال 
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  . ِلي٤   ما إحٍٙ  أسك ما : أمن 

ال  نذم  ابتعم    . بيةا ال ما : ٜة

  . البي  م  والْ مؾ سأي ٔن   أنا ال : أمن 

  . أمن  ما مةتٍشنا أ٠يذ بابا بغ لي  : نذم 

 ةحههدا أـدب  حتد  إليد  ةيجدزباا خفدشها مد  ممعد٢ها ةهدح أمند 

 ١لد  ده الجمدا٥ مدْ أخدشج ٜدذس   مدؾ أندا هدح ما : ٘ٝا٥ ةحه  مٝاب 

  . تخانٞ   أ٠يذ

دذ ندذم     أحةدا خداوشي  ِؽدا  أمند  مدا بٝد  مداال : اٜر ابد  أسب٢هدا ٜة

جء   محذػ يّجء ظياس  ٘يا٥ ن٣ح     . يؽ٘ح

 ٠ومد  أ٠مد  . بحظد  أخدذ  إرا إال خدشةج ٘ديؾ مدا : بم٢دش ند أم

ّ  , باظتحيا  سأظها نذم  أخٙم  ةحةتي  إل  ةأؼاس    : ٜابو ٘٘ش

  . مقخشانا الل  إنتء ٢٘شه ِل  ٠ثن  هةا نّٝذ

ٚ   ٜلبء إ  حاظغ أنا ماه : مذاِبا ٘ٝا٥ , نذم  ٜبلت    . مٜح

  . الؽش بّذ : ؼّحس  ةبذة   بعِش  نذم 
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 أ٘مد  ِدامض أسة  ِدامض مدؾ ِليدا لدح ِؽدا  بيةدا مداال أةبدا : أمند 

ٟ   أت٣ل    . مّا

  . أهل  لبي  نشة  ما ٜب  لشانيا أسة  ِامضه أمن  : نذم 

  . أحع  تجيل٤ ةتخلحاا بحاا تتف  ما : أمن 

 إمد  أِدٗش ةالص  مؽدا١  ِةدذها ٠دذه ؼد٣لها خداوشي  ِؽدا  : ندذم 

  . ه 

  . ةابي مو هلل ٥ أمش   ماشخء : أمن 

  . ماال : نذم 

******* 

 مةٍدشا  ةياظدش لدححن  مد  ة٠دو , االٕدذا   واةلد  ِل  الجميْ التٚ

 ٔمددب لددححن  نٍددشا  , مشيبدد  نٍددشا  الددبّن بّمددهما إلدد 

 نبي  السا٥ ٜىْ حت  . ةاؼمز اص تعجب ماظش ةنٍشا  ةاظتخٙاٗ

 ندذم  همدا : ليٝدح٥  إليد  ألانٍداس ١د  لتتجد  الةٍدشا  هدزه ظلعدل 

     حامن  ؾم ةأمن 
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 ةبّدذ بيدتا  فد  متٕدذةا إ  ٘مد  أمند  بدغ حدامن  همدا ال : حعدن 

  هللا ؼا  إ  مجحا   الٕذا

ه  ِامض ِؽا , ٠ذه تما  : نبي  السا٥   . معا٘ش ٜب  أؼ٘ح

ٛ  الدذمُح ةبدذأ  بعدِش  ظّاد ٘ٝال  دش  نبيد  مدا إمد  : مٝلتحادا فد  تٜش

امض مةةا صهٝ  خوؿ     تعا٘ش ِة

 اومةد  خدوؿ أندا بلدذي أسحدْ الص  ٜمش ما حظحظ ما : مبتعما نبي 

 ِدامض  ويدب بيتادا فد  ةندذم  ١حععدن  ١ل٢د  أندت  هللا الخمدذ ِلي٣د 

     ثاي  إم  مجء

دذ ظدّاد  مةد٤ لعد  ؼدبّتؾ مدا أندا بدغ : ِيةحادا مد  دمّد  ٘دش  ٜة

  بّن مْ أبذا ةمّٝذناػ

دٚ  مدحمن  ٠مدا  ّٜدذ   خدوؿ : ٜدابو أختد  دمدُح ةمسدر نبيد  ٜة

  . معتنيجء ؼٕل  ِا٘س  نتءأ أل , بغ

ال  ١األوٙا٥ ظّاد ابتعم    . أةي  تما  ٠ذه ماشخء : ٜة
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 حدا  ١لمدا مجاا التفٗش هزا اِتادةا ٘ه  ظّاد ِل  الجميْ ضخ٤

 اإلاابدذ  ِلد  ظداد الدزي الجدح يٕند  أ  ماظدش أساد . ِابلتادا مد  أحدذ

 حضابدشي  أند٤ ِداٗس أندا نبيد  أن٣د  مدا ٜدحل  إال : السدا٥ محدذ  ٘ٝدا٥

  . تما  صيةا ةبتت٣ل  لهجتةا اتّلم  ايإص 

دا٥ نبي  ابتع   أصدخاب ة٠ةدا ألاصهدش حامّد  فد  دسظد  أندا أـد  : ٜة

 أة٥  ةحعن  لبلذي سحّ  دساظتء خلف  ما ةأة٥  ةحعن  أنا أةي 

 يٕمدض ةهدح ةأ٠مد  ,ظدّاد ِلد  ٠دذه بّدذ ةتّدٗش حداي  ةحؽدتحا مدا

 ٘ر ةحدحا بّدذها ِلد  مٝدذس مّدادػ ظديذي مدا ٠دذه ةبّدذ لخعدن 

 مّهد  أت٣لد  الدحالد ة حعدن  مدْ أت٣لد  إلادا ةأندا . هةدا ِاؼدحا ةاحدح

  . يعاػ ما ِؽا  مفشي 

د  ؼدٙت٤ إلادا أندا , بشلدح ٠دذه ٜلد  أندا مدا : ماظدش ٘ش  السدا٥ أند٤ ِة

 مدا بّدذ بدغ حاحد  مةد  ٘هد    مدؾ مدت٣ل    مدا أة٥  أ٠يدذ ٜلد 

لد  , أ٠ثد  اظتٕشب  ت٣لم   مد  إند٤ ٜدا٥ إلادا بحادضس  ١دا  ندضي  أ٠يدذ ٜة

  . حضابشي  ٥ أـح 

 أيد  ممدي٤ٝ لدح بدغ الجضابدش مد  أندا ال , هههههد  : لداح٣ا نبيد 

  . حضابشي  أت٣ل  هام٤ ةال خوؿ صي٢  أت٣ل 
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د  مدا أة٥  نضي  ده أن٣  ما إمذٟ أبحط ال : ماظش  حضابدشي  بيدت٣ل  بنِ 

ؾ   . حاح  مة  بٙه  مؾ ل  ِلي  أسد ةمبّ٘ش

د  مدا أة٥  ٠دذه ا١لةد احةدا هح ما : مٝح٥  ةهح لاح٣ا نضي  انٙجش  بنِ 

  . ٜلبةا تلٝيةا

د  نٍدشا  لدححن  سمدٞ ٘ٝدذ ماظدش أمدا , الجميدْ ٘ابتعد   , حاٜس

 لد  تٝدح٥  ١قنادا الةٍدشا  نٙدغ بادستد  بد  تعد٢  لد  لدححن  ةبدالىبْ

     تحاسب تحب

 لححن  ماِذا ةنذم  أمن  مةتٍشي  البي  ـالح   ف  الجميْ احتمْ

  . الؽاي ةتحمش العٙشه تجمْ ١ان  التء

****** 

د   ندذم  أهد  مند ٥  ِد  مبّدذ الدزي سانيدا مند ٥  إلد  ةندذم  أمند  ـة

  .بّماستن 

   أهلد٤ ِؽددا  تتدقخشعؾ مدا  بعددِش  بدغ إولعد  مدداال : أمند 

حنا   . يعتّٜح
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 مدْ سغد  أخلدق مدا أة٥  ةأندا البيد  ةأولدْ أمند  مدا أند  إس٠د  : ندذم 

  البي  حاج  سانيا

  . ماشخء متتقخشعؾ بغ نذم  ما ماشخء : ممن ِل  أمن 

  . تقخش   ما ةهللا حالش : نذم 

  . ظو  : أمن 

  . ظو  : ظياس  م  تن ٥  ةه  نذم 

****** 

دْ لد  ٘هدء ندذم  بشؤيد  لتتٙجق الباب ( سانيا ةالذ  ) ناهذ ٘تح   تتٜح

 تدذ٥ ابتعدام  تحمد  ةهد  بيتادا إلد  تدقت  أ  , بادا ّ٘لد  مدا بّدذ أبدذا

دٙاماا معدامحتاا ِلد   مدا إمد  : تٝدح٥  ةهد  اسهداأ٣٘ ندذم  ٘ٝىّد  ,ـة

     ةحؽت٢يؾ ما إم  , باب ِل  ٠ذه ةاٜٙ  بٝ    وةي

  . حبيبتء ما بيت٤ البي  نحنح ما ال : الابتعا  تبادلها ةه  ناهذ

  . بغ ِلي٤   بذلْ أنا ِا٘س  أنا : نذم 

ون  مؾ أنتء : بئحشاج ناهذ      نذم  ما مجء ِص
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د  حدذ فد  : إحشاحهدا لر مد  ندذم   ةبّدذم  , بشلدح ةأختد  أمد  مد  مِض

د٤ ِؽدا  بتعدقل  ٠ةد  أند٤ ِداٗس أندا  ٜفدذٟ م٣دايؾ ِليدا خ٘ح

 . ات٣لمتدء ١دحنتيؾ مدا خب  ِةذه محذػ إ  تّشف  ٠ة  لح ة حاح 

  . تما  سانيا صي  سبتيجء أنتء ده

 ظدامحتاا ندذم  أ  ةبمدا رلد٤ تّمدذ  ٘هدء ممداِٚ بدئحشاج ناهدذ

حدٞ مّاٟ : ٘ٝال  مب س ألٚ لها ةلٝ   أظدمّها الص  حبشلد بدغ , ِ 

  . صر معامحاي  أنتء

     ٘ن  سنحػ ه  بغ . وةي ما أ٠يذ : ِشيم  بابتعام  نذم 

د  أندا ما بةتء ما ةهللا نذم  ما أةلتاا ف  : الخض   م  ببّن ناهذ  ِا٘س

 ِدامضه ةال أةلدتاا ف  وح٥  ِل  الخا٥ ده ِل  ؼهشي  بٝالها مالها ه 

ن  يل ةل أنتء نذم  ما ٜحليل  , تيج  ةال تشة       مالها ِا٘س

 حامد  ةأندا , متٕند ه أنادا حاظدن  صيد٤ أحةدا  وةي ما ةهللا : بقسخ  نذم 

  . مالها أِٗش أحاة٥  ِلؽا   الجااسد 

 مدا ِٝبدا٥ أدخللهدا بةتدء مدا أةلدتاا فد  هد  . سب مدا : تتجادذ ةهد  ناهدذ

  .ؼاي أِمل٢ 
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******* 

 ؽا٠عدت إلا ٘ٝال   أمن  لتجذ لححن  إلي  ٘اتجه  اإلان ٥  حشط دٛ

     إم  ةال مة٤ خىٙحها    ٘ن  مشات٤ ه  الل  أختء الب  ه  :

  . تيج    سغ  تخلق ما ةأة٥  سانيا ِةذ ه  إلام  ما ال : أمن  ابتع 

  . باؼا ما سس  أن  : مماصح  لححن 

ذ أمن  ام  ما ال : لّبتاا ٘ه  ٜة      بتعقل  لي  ٔس

 مشاتد  يعديب  سهٜدذ بجولد  باؼدا أمند  مّٝدح٥  مدؾ هدح مدا : لدححن 

  .لخٍ   ِية  ِل  تٕيب  حبيبت 

 أمند  لدححن  مدا إظدتٍشا٤٘ خٙد  : مٝدح٥  ندضي  ـدح  أتداه  ٘جدق 

  . ٜذٟ مؾ

     ٠ذه دمما ه  : معتٙضا ماظش ٘ٝا٥

 . بغ ِل  أةي  ةات٢ . بغ بحباا الل  الةاط مْ : لححن   ٘قحابت 
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 ٘داٜر ب ماظدش أمدا العدوما  بّدذ للفالح   ةأمن  نضي  م  ٠و إتج 

 يّتبد  الفدب  مّامدا ِملتيد  اللد  أنتدء يّجدء : هامعدا لدححن  مد 

 .بتحبيجء يّجء اظتٙضاص

   ١لم  ألٙ  ةلح هاضيٞ يّتب  خٙيٚ ما ال : الهمغ بةٙغ لححن 

  . ل٤ ةادها  الؽيبؽب ٜلْ

 أسة  أندا إمد  ِلد  ال : اظدتٙضاصها اظدتىاُ ألند  بم٢دش مبتعدما ماظدش

  .بّن ِل  إمذمةا نمذ ما بذ٥

  . حبا  : ٜابل  همع  الفالح   إل  متجها تش٠ها ما بّذ لححن 

  . الميا٘  لحاص  ل٠ما٥ للمىبخ ةتححه 

******* 

 بٝدال  ساندحػ ما إم  : ٘شاؼها ِل  سانيا حانب تجلغ التء نذم  ٜال 

د  مدؾ ظداِ   مدا دي لذسحد  إمد  , باود  ةال حدٞ ال مةد٤ أخدذ ِا٘س

  . ٘يا بثٝ  ِتيؾ

  . ةهللا حاح  ٘يؾ ما ٜلتل٤ أنا بغ هللاة  أبذا : سانيا
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 أند٤ ةبمدا حد  فد  مم٢د  مالد٤ ٜدحليل  نحندح خداوش ِؽدا  : ندذم 

  . ؼيٙاه مؾ اإلاحلُح داخ 

  . ِشف  تضةح  أنا : ٜشاسها ف  الشحُح تخاٗ ١قناا معِش  ةه  سانيا

 أظدحد ناداس مدا : ١الؽدو٥ ِيجادا مد  تعدٝي ةالدذمُح ندذم  ٜالد 

     سانيا ما إم  نٙع٤ ف  ِملت  ءأنت,أظحد بىن  ةمىن 

     ٘ن  ١ان  دماغ  ِا٘س  أنا ما ةهللا : بب٣ا  سانيا انٙجش 

د  مدؾ أنتدء : ندذم  ٜالد   أةاند  ٜبد  شدخء  اظدتعج  مد  أ  ِا٘س

ب      بٝ  من  ةتضةحتء بحشمان  ِٜح

  . باظ  : ؼهٝاهاا بن  م  سانيا

تي     ده باظ  م  : باظتٕشاب نذم  ٘ش      مةن  ِة

  . ال٣لي  ف  ِلحاا اتّ٘ش  الل  الؽل  ف  ١ا  : سانيا

اب تشيدذ ة١لتامدا الفدم  ظدذ  : برد دد سانيدا ٜالد  حتد  ألامدش اظدتِح

  . مختٙ  ؼهشي  بٝال  هح...هح
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 ِدامض مدؾ ال٣لدب إبد  يّجء    مختٙ  إم  يّجء نااسي  ما : بُٙض نذم 

  . بجحاٟص يّرٗ 

     إم  أِم  ِا٘س  ةال , حاح  ِا٘س  أنا ما ةهللا : سانيا

تء أسة  ةالص  تدقخش  أندا تمدا  : ندذم   أنتدء لخدذ تٝدحليؾ ةمدا دلدٜح

   يّدٗش ةالص  بّدن مدْ ةنّٝدذ ِةدذي البيد  تيجد  ب٢دشه ٘اهمد 

     إم  يّم 

 مد  خشحد  ٘ٝدذ ندذم  أمدا , بحدٗش تةىدٞ ةلد  باإلاحا٘ٝد  سانيا أةمق 

 مدْ ١اند  , خدشأ ِال  ف  ١ان  ةل٢جاا أهلها بي  إل  متجه  سانيا من ٥ 

    ِدجا  ابتّدذ  ةإلادا    سانيا ٠ب   مت  ةسانيا ه  ـذاٜتاا ر٠شيا 

 ألنادا ,نٙعدها تلدح  اليدح  ل٢جادا . لهدا ال٢بد    ألاخد  دابمدا ندذم  ١اند 

 العدا٘  رلد٤ تجدذ أ  ِلحادا مجدب الخدا٥ لهدزا لتفد  سانيدا أهملد 

  . ٜة  بقظُش

 لد  ٘هدء ذم لةد الخٝيٝد  نفدٚ أخبد   ألنادا تب٣د  ٍ٘لد  سانيدا أمدا

 أمدا  ةأنادا ؼدهشي  فد  حامد  أنادا ةهد  ال٢بد    اإلافديب  ٜدح٥  تعدتىيْ

 الٙميح  م  إال مٙش مححذ ةال الخم  ةيٍهش ِذمذ 
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******* 

 بمٙتاحد  تحددتَٙ ماصالد  الدزي أهلهددا اإلاند ٥  بداب نددذم  ٘تحد 

 الجميدْ ِلد  تحيد  ألٝد  . ألد  ة١قنادا للفدالح   تلٝابيدا ةتححهد 

لد   الصدخء بّدن من ةي  ةحلع  ّد  التدء الحسود  فد  ت٢ٙدش ٌة  أٜة

 لد     اللجدح  ةإلاد     إلاعداِذهاا ّ٘لد  مجدب ةمدارا ٘حاا نٙعها سانيا

 ١دا  الدزي وبّدا أمند  ِدذا مدا ندذم  ةؼدشةد لّبدحط أحدذا مةتبد 

 محلدُح فد  حدذثحها ةالدذهاا أة سانيدا ت٣دح   أ  ألدلّ  مدجاؾ السدٗح

 إلد  يّدحد حتد  الفدب  أمند  يعدتىيْ لد  . أهانحهدا أة الٝمدي  تلد٤

     مال٤ نذم  ما إم  ف  : ٜابو مجاا ٘اٜر ب , بيتا 

 مٝلتحاا ف  الخبيع  الذمُح مش   ال ل٣  أمن  إل  ةحهها نذم  تذمش ل 

  .٘يؾ ما : بٝح٥  ةا٠تٙ 

 حالد٤ ؼدامٙ  مدؾ أنتدء , ٘ديؾ مدا إمد  يّجدء : م٢تدح  بٕمدب أمند 

     إصاي ِام 

ها أ  إل  حلعتاا نٙغ ِل  ةه  نذم   : ٜابلد  مٝلتحادا مد  ٘ش  دمِح

 بدا٥ خدذ مدا حدذ ِدامضه مدؾ , ال٢و  ٜة  مؾ أمن  ما خاوشي  ِؽا 

.  
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داد ندذم  حاندب مد  أمند  ةةٜدٚ , ماشدخء : ممدن ِلد  أمند   إلد  ِة

 مدْ ألاخدش أل  رهد  بةفدٚ ل٢د  حدذمثا  الجميدْ ليؽداٟس م٣اند 

  .نذم 

 تحبدز ةال تمٝد  مدشه ةألة٥  ِدابغ بححد  المديا٘  لدححن  ةلدّ 

  . من له  ف  م٣ح   ليٙا

 ةال بالظدّاٗ أتفد  لدححن  أيعد  مدا إمد  : الظدتٙضاصها ماظدش ٘ٝدا٥

  . بوػ

     ماظش ما لي  إظّاٗ : مؽا٠عا نضي  ٘ٝا٥

 فد  ؼداوش  لدححن  ألايعد  لدح هدح مدا : بم٢دش مبتعدما ماظدش ٘ٝدا٥

 إظّاٗ نحتاج   مؾ مبٝ   اللمال  ف  ؼاوشه ما صي  البي  ؼٕ 

  . تاجنح   أ٠يذ ال٢ّغ ةلح

ذ أمن  ابتع   حبيبد  لحلدح ال : ٘ٝدا٥ لدححن  يعتٙض ماظش أ  ٘ه  ٜة

  . ـٕةةن  حب  وحي  لعاناا ه  بغ , ١ل  م  ؼىشه أخحها

دا الجميدْ ابتعد   امتفداؿ اظددتىاُ أمند  أل  لدححن  ةخفـح

 أ  أٌد  أمند  ممتفد  لد  لدح الدزي , ماظدش ِلد  ٔمدباا مد  بّدن
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 مدا إمد  : ماظدش أر  فد  أمند  همدغ ,ألا  اإلادشيخ فد  ظدي٣ح   ١دا  ماظدش

   . ٔوظت٤ ٜذ مؾ البن  ِل  تخٚ ما ِ 

  . ِ  ما بلذ تؽ  دي : الهمغ بةٙغ ماظش

دا٥ أمند  ابتعد   حدذ مٝدذس اللد  اليدح  حدا  هللا الخمدذ مالد  ة : ٜة

  ةؼٗح مىحة٤
 
ذٗ   . ساح  مؾ ظ  مىحة٤ ال  إ  الف 

  . اؼهش ظ  د  ظ  مؾ دي من  ظ  : بٕيَ ماظش

  . تلبخ   إن  ماظش ما إم  : الٕمب ةْمتف أمن 

  . بغ الخٝيٝ  بٝح٥  أنا ةهللا حاح  ٜحلتؾ ما : ماظش

 ٘دالححن , بّدذ ماهيتد  مدذٟس لد  شدخء  بذامد  مدش   ألند  أمند  ابتعد 

 ةياظدش . أ٘حمهدا ماظدش ِلحادا مدشد أة يعد٢تاا أ  أحدذ يعدتىيْ ال التدء

 أِفداب ةر ١دا  إرا إال ِليد  ٔوظدت  تحمد  أحدذ يعدتىيْ ال الدزي

  . تزمباا ماظش ٕ٘تت  ثلجي 

 اتعدّ  . ِليد  ظديىش  اظدتىاِ  ة٠مدا  ال , اظدتحملتاا لدححن 

 بيد  متفدحس  ةهدح باعدر ما ضدخ٢  ت٣دح   أ  ة١داد  أمند  ابتعدام 
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 , الطدخ٤ مد  نٙعد  ٠دب  يعدتىيْ ال هللا مدا ةلدححن  ماظدش مجمدْ

 ندذم  ِلد  نٍدشه حدا  ِةدذما ضدخ٣ات  ٠دب  أمند  إظدتىاُ بقعجحبد 

  . الّبحط محلها ليح  الابتعام  ٙ اخت

******** 

تادا إلد  ٘دحسا ندذم  دخلد  دحلها بّدذ ٔ٘ش دا تدت٣ل  ةلد  بيتادا إلد  ـة  ح٘ش

  . أهلها من ٥  م  نضةله  مةز امن  مْ ةاحذا

 اإلاحاحهد  مد  مٙدش مححدذ ال أند  سأ  ل٢د  ندذم  حالد  مد  أمند  ـدذ 

  . مّها حذ  ما يّٗش أ  ةيجب

 ٛ      نت٣ل  مم٢  : ٘ٝا٥ ٘تح  حت  ذم ن ٔ٘ش  باب ِل  أمن  وش

تء مؾ : بٕىشظ  نذم    . أت٣ل  ِامض  ةمؾ تّبان  أنا دلٜح

تء ندت٣ل    ال : ٘ٝدا٥ ٠دو  فد  ندذم  وشيٝد  أمند  أٔمدب   مدا دلدٜح

  .نذم 

 أحةدا ندذم  ظد  مدا هدا : ٘ٝدا٥ للفدالح   ةأنضلهدا مدذها مد  ةأمعد٢ها

     مال٤ بٝ  تح٢يل  مم٢  لححذنا بٝيةا
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 : متؽداباح   الشحدا٥ ة١د  ةباظد  أمند  أ  تدش   ٘هدء ّفدبي ب ندذم 

    مال٤ ةأن 

  .مشات  مؾ إم  مال  : بقِفاب  تمع٤ محاة٥  أمن  

  . يعي   أنا إ  تفذٛ    مشات٤ : نذم 

  . مذا  ما ِا٥ ةهللا يعيتء يّ  : إسادما ال أمن 

 ضخ٢تج  ٠ذه  تاي  ام    مذا  : نذم 

  نذم  ما اظتٙضاص بىل :امن 

تء إمد  ِدامض : معدبٝا تّهدذها لد  بّفدبي  ندذم   فد  لسدق , دلدٜح

  دي مّذم  مؾ الل  الليل 

 إمتد  مد  , دي الجذمدذ  ال٢و  وشيٝ  إم  : رساِها ممع٤ ةهح أمن 

  .هللا ؼا  إ 

 صي  ١ل٢د  أنتدحا ِؽدا  الجاداسده مد  دي ةالىشيٝد  إمذي ظيب : نذم 

  . حب رس  ةال تعام  رس  متعتالحػ بّن

     بٝ  أحةا م     أنتحا : متٙحفها ةهح أمن 
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  .١له  ةالشحال  ةباظ  أن : حاس ب٣ا  ف  تةٙجش ةه  باعر ما نذم 

 التفداٜها إلد  أد  ممدا أ٠ثد  مجادا ليٝرد ب, أمند  الجملد  ألجمد 

 ختء ما يّ  : ِال  بفح  ليٝح٥ , مباؼش  خلٙها ١ا  الزي بالخابي

  . بعمْ مؾ  ةبٝي اوشعؽي  ؼ٢ل  ِؽا  ٠ذه ٠وم٤ ِيذي

 ٜذ الجةح   م  ح  ١ق  محغ مشاه ٘م  أمن  هيئ  م  نذم  خا٘ 

  . حاح  ٜحلتيؾ ما : بر دد ٘ٝال  لبع 

  ......... ةحهها ةإـٙشاس نذم  خٗح ليتماِٚ, أ٠ث  مجاا أمن  أٜر ب
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  : عشر الثاني الفصل

 مد  للسدشةج ةأظدُش ِيجادا فد  السدٗح سؤيد  بّدذ ندذم  مدذ أمند  تدٟش

 ظدياس  س٠دب, ٔمدب  حدشا  شدخء  لهدا محدذ  أ  خداٗ ألند  البيد 

 . هذٗ بذة   ١العه  ةإنىلٞ

ل  ـذمٝتاا حا٥ ِل  بحٜش  تب٣  نذم  ٌل   أحع  ٘هء حالها ِة

لمتد  أمند  حشحد  أنادا  ِلحادا ؤلاومئةدا  إال مشيدذ م٣دح   لد  ةهدح ٌة

 ةولب  بااتٙها أمع٢  ,نحمها ٔ٘ش  إل  ٠بن  بتثاٜ  نٙعها حمل .

ما  .نحنح ما السن  معا  : ـح  حا ها ٜس

 انٙجدش  ألنادا أ٠ثد  ٜدح٥  تعدتىيْ ةلد  , ليلد  مدا السند  معدا  : ندذم 

  . با٠ي 

     مال٤ إم  ف  : بٝلٞ ليل  ٘ٝال 

 مدا لٕامد  سانيدا لبيد  صياسهاا م  لليل  تح٣  ةبذأ  ٜليو نذم  هذأ 

  . أمن  مْ حذ 

تد  ويدب . مخدشةب حهد مدا أ٠ثد  الاثةدن  أندت  بيدت٢  مخدشب : ليل   ال٘ض

مل  سانيا  ١دا  إن  حضات  ده لي  صةح٤ مْ تتخةٝ  أنتء , مفيب  ِة
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 ٜدحل  هدا باظد  بال٣لدب أمند  تؽدبه  إصاي ةبّدذم  ِليد٤   خدامٚ

تء لي  ظ٢ت  أنىٝ    إم    ةال لعان٤ ١ل  الٝى  , دلٜح

  . ٘ي  ٔل  ٘ؽي  حف  الل  أهح : بحه  نذم 

  . ٘ي٤ خعاسه الحاد باهلل أٜع  ظو  ما : بٕمب ليل 

 فد  إمد  يّمد    اإلاهد  , تقظدٙل    مجد  مدا أة٥  ليلد  مدا خدوؿ : ندذم 

     سانيا مفيب 

 أنتدء ده أـداحب٢  خويد  اللد  إمد  أندا هدح, سب مدا ـدب ي  سب ما : ليل 

 ةنخدذ الجامّد  ندشة  الص  يّجدء إمد  هةّمد  ,بلدذ تؽدل  لححدذٟ

 أهلد  مدْ ندت٣ل  ةندشة  . دة٥  مفداحبا  اللد  الّيا٥ م  أهل  ِةحا 

حا ناط مىلّحا مم٢    . ةععاِذةنا سبةا يّ٘ش

دحا نداط همدا ةإلادا : بدتا٢  ندذم   ببةدا  ملّدب إبدجا  ظدامبن , سبةدا يّ٘ش

  . هممه  ةال ِادي الةاط

 ِامد  أ٠يدذ صيد  اللد  أؼد٤ إيد  مدْ بوةيد  ِجا  مخبء مم٢  ما : ليل 

  . ٠ثن  دي الخ٣ام 
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  . يعر  سبةا : نذم 

حم  ٠ذه باهلل اظتاذي إم  بٝحل٤ : ليل   سبةدا ةادعد  س٠ّتدن  ـدل  ٜة

 البيد  مشحدْ صةحد٤ مدا ةأة٥  , حامد  الل  الهباب ألاما  ِل  يعاِذنا

  .٠ذه ِملتء خو١  الل  ةتح٢يلحا تعتعمحي 

  . خن  ِل  تفبخ  , هللا ؼا  إ  ماشخء : نذم 

  . تما  سانيا بي  ف  نتٝاب  الفب  ةب٢شه أهل  م  ةأنتء : ليل 

تء ظو  تما  : نذم   . دلٜح

  . ظو  : ليل 

****** 

 تٝطدخء ةت٣داد داخلد  فد  تؽدب نداس ١اند  ٘دقمن  ألاخدش   الجهد  فد  أمدا

 هدح هد     باظد  هدح مد  . بشأظد  تلّدب ؼديىاني  ةأ٣٘داس , ِليد 

د  همدض  سانيدا هد  مّد    ِوٜد  ِلد  ةماصالد  الٝدذم  حبيبادا  الـح

     تٝابل  ه  ٔياب  ف  تحذث  ه     بيجاما
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 مم٢د  هد  بدغ بدغ, ابدذا تخدح   مم٢د  مدؾ نداط بند  ندذم  ال ال

 .بتحب  ت٣ح  

 . ٔفدباا حدذيؾ مدا ا٠يدذ    ليد  ِليا ةا٘ٝ  حذ بتحب لح ه  وب

 ....... تجن    انا ام  اِم  ِاٗس مؾ انا سب ما سب ما

 بدن  متخدبي ٜٙدق فد  أند  احعداط ةخالجد  مجد  أ  أمند  ١داد

  . السشةج يعتىيْ ةال الٝٙق رل٤ حذسا 

 ال ةأند  ةبجةدح   محبادا أند  نٙعد  أمدا  أمند  اِردٗ  ٘ٝدي ٘داليح 

 يعدم  مدا ٘هدزا لٕند ه ت٣دح   أ  باللدا٘  خعداست  تٝبد  يعدتىيْ

 ِلد  ممديٞ الٝٙدق أ  إحعداط مخالجد  ٘دقمن  . الجةدح   مد  دسب

 إحعداط مدش  ألة٥  مختبد  ٘هدح . ألالد  ؼدذ  مد  يّتفدشه م٣داد ٜلبد 

تا٠  مماِٙ  ٔن   ي ٘ أمن  ل٢  الٕن     . ٘ة

******** 

تاا إل  ةتححه  اإلاىبخ تةٍيٚ لححن  أ٠مل  ب  ٔ٘ش  ف  ؼشةِها ٜة

تحتد  ندذم  تش٠تد  الدزي ٜبداي  لند اس ؼدّش دمدحا  أمعد٢  الةدح   ٘ة

  . تٝشأها ةبذأ  ٜفيذ  ِل 
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 بعُىيها والخىف....حلظذ

 املللىب فىجاوي جخأمل

 جدصن  ال ولدي ًا : كالذ

 املىخىب هى علًُ فالحب

 ػهُدا ماث كد....ولدي ًا

 مسعبت دهُا...فىجاهً

 وخسوب أطفاز وخُاجً

 وهثيرا هثيرا طخدب

                                          وهثيرا هثيرا وجمىث                                        

 . كباويهصاز                                                                

دحلها ِةدذ  مد  هادشب ١قنادا بعدِش  الدذمحا  أٔلٝد  ألاخند  للبيد  ـة

 ـدحس  أمامهدا تٍهش الؽّش ف  ةتّمٝ  بي  ٜشأ  ١  مْ ٘هء شخء 

 ةهد  , لدححن  ةحد  ِلد  مشظدحم  الٕمدب مومد  ٌلد  . ماظدش ةحد 

 مد  أخدش ٘هدح . مخيلتادا فد  البٕدين رلد٤ ـدحس  حٙدش  إلادارا ت٢ٙدش
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 ةسدخب  . إلهدء مدا مخيلتادا يعد٢  أـدب   ةألا  الحاٜدْ فد  سأمتد  تشيدذ

  . ةنام  ةتذثش  الٕىا 

******* 

 أ  ِلد  تدذ٥ التدء الٙخمد  الٝفدحس  إحدذ  فد  ألاخدش الجاندب فد  أمدا

 فد  مجلدغ ماظدش ١دا  الةخداُ حتد  املسمليد  الىبٝد  مد  ظد٣اناا

ت  ؼ٘ش   للٝفش تابّ  ةه  ةاظّ  خمشا  معاح  ِل  اإلاىل  ٔ٘ش

 مدا ِمدشي  أندا بيتادا مخدشب : نٙعد  م٣لد  ةهدح ؼداي ١دقط مدذه ةفد 

 حدحالن  تلٙد  ده إم  وحي  , صهاا وحي  لعاناا بن  حيات  ف  ؼ٘ح 

ها ةالل  ال ال . مة  ةيٙم  نٙعها  ةفد  ؼدحاُس بن  أ٠يذ مٝح٥  يؽ٘ح

َمد    إمد  ةنداط ال, نداط بند  ولّد  ألاخدش
 
 دي إصاي ِداٗس مدؾ أندا ٠

تؾ لدح أندا ةندضي  ندذم  أخد   دي .ـدذٛ   تؾ٠ةد مدا بّيجدء مؽد٘ح

ل  ِلحاا مٝذس سب ما ة سجح   ٔٙن  ألاٜ  ِل  تر ةج الص   لعاناا ِة

 تحلدْ هللا ؼدا  إ  بحاا مال٤ أن  ماظش ما إم  أةةةبا. ٜىّ  ِامض الل 

 سةحهدا تٝىدْ ِدامضه اللد  الهبلد  مد  أحع  ؼٕل٤ ف  ٢٘ش ماك ماال

 ٘ديؾ مدا أندا ده إمد  هدح الةديو دي مدا . ةخدوؿ تٝىدْ أهد  أحذ أي أة

  . تةٙجش دماغ  ال أحع  أنا  أسة  . إم  ةال ه  إال أهل  دمآ ف 
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******* 

 أرا  ظدمْ أ  إلد  البيد  إلد  يّدحد أ  ةهد , شدخء  بّدن أمند  هدذأ

 مد  مر حد  أمند  حّد , ٜشيدب مسدجذ مد  انىلدٞ الدزي الٙجدش ـدو 

دشأ  الفدو  لٜامد  اإلاسددجذ إلدد  ةيددذخ  العدياس   مد  بّدن ٜة

 بداب مٙدت  أمند  ١دا  لخٍدا  بّدذ. من لد  إلد  ج إت رل٤ ةبّذ. الٝشآ 

 ١اند  الدزي ندذم  حعدذ مدْ ِينيد  اـدىذم  دخحلد  ةمدْ من لد 

 أؼدٙٞ ٜلبد  أ  إلد  مجادا ٔالدب أند  مدْ تنتٍدشه حالعد  ةهد  نابمد 

  . نذم  ما.....نذم  ما : ٜابو إلحاا ةتج  ِلحاا

     ١ا  العاِ  ه  : ٘ٝال  أمن  ـح  ِل  نذم  اظتٙاٜ 

  . مىلْ ٜشب نااس : أمن 

     ده ١  ٘ن  ٠ة  أن  : تٝٚ ةه  نذم 

دا٥ السؽدب الدحػ ةحهد  أمند  ألدبغ  فد  ندام  خصدخء, مالد٤ ةأنتدء : ٜة

  . أةلت٤

  . خن  ِل  تفبخ  : ٜابو ةأسدٗ
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 السلدٚ مد  رساِد  ةأمعد٢  أظدِش  ندذم  أ  إال , مر ٠هدا أ  ةهد 

  . مّاٟ أت٣ل  ِامضه أمن  ما إظتج  : تٝح٥  ةه 

د  مدؾ : بحدض  ٜدابو أمند  إلحادا ٙد إلت تء ال٢دو  ٜة  تّبدا  أندا, دلدٜح

امض   . نت٣ل  أسحْ إلاا , الؽٕ  ٜب  ظاِتن  حت  أنا  ِة

 مةدز ٘حادا مةدا  التدء الثاي  الىابٞ ف  الثاني  الٕ٘ش  إل  ةاتج  ةتش٠ها

  الٙةذٛ م  ِحدها 

ٙد  هدا م٣انادا ندذم  ٜة  أندا : خا٘د  بفدح  تٝدح٥  ةهد  تنعداب ةدمِح

 أِتدزسل٤ ِدامضه ٠ةد  أندا ٠ثند  إظدتحمل  ةأند  رةدهادا إيد  ٘د ِاس 

 سب مدا ِال  أن  سب ما : ٜابل  سأظها ةسّ٘ , ٠ذه م  أ٠ث  مؾ بغ

. 

 رلد٤ فد  , ٜلديو تشتدا  ِلهدا تفدل  ل٣د  لتتحلدق للخمدا  ةتححهد 

د  د  الةدح  محداة٥  أمند  ١دا  الٜح  بدشص  ٜدذ الؽدمغ اؼدّ  ا  ٔس

 , ٜليل  لخٍا  ةلح السمحد تشيذ ال ٜلب  نن ا  أل  يعتىيْ ل  ل٢ة 

 ٘هدح .نداس هدزه حىدب هد  ندذم  ١دق  اؼدتّاال تضيدذ ندذم  سأ  ١لمدا بد 

 أحدذ م٣دح   أ  بالد٤ ٘مدا ندذم  أحدذ مٝاظدم  أ  احتمدا٥ يعتىيْ ال
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 إلد  بد  ظدتؤدي ةالٍةدح   ةالٙدشةك الاحتمداال  ٘هدزه. ٜلبادا مملد٤

  . حتما الجةح  

تاا ف  نذم  ١ان   تا  خؽُح ف  ةه  ـوهاا سجاد  ِل  حالع  ٔ٘ش

دذمٝتاا صةحهدا حمامد  هللا تدذع   حد  ملهمهد  ةأ  لهدا يٕٙدش ةأ  , ـة

 متّدال  ألاثةدا  تلد٤ ةفد  . خداو  شدخء  إلد  اللجدح  دة   اإلاؽد٣ل  لهدزه

  . ألح ٜابل : ةتجيب ال٣حمحدمةح إل  ٘تتج  نذم  هاتٚ ـح 

 ٜٙدض . ةب٣دا  بةحيدب ةتبدذأ ندذم  ةتجاداس اإلا٣اإلاد  تنتهدء لخٍدا  بّدذ

تادا إلد  ةس٠دن ندذم  ب٣دا  لفدح  ظدماِ  بّدذ م٣اند  مد  أمند   ٔ٘ش

  . الخما  إال مٙفلها ةال الىابٞ نٙغ ف  التء

 فد  ةمةخشود  ألاسك ِلد  حالعد  نذم  ٘يجذ الٕ٘ش  باب أمن  مٙت 

 حدذ    ندذم  مدا مالد٤ : ةيٝدح٥  بجانبادا ةيجلغ إلحاا ٘يتج  حاس ب٣ا 

  حاح    حشال 

 لي  , سانيا ما لي  , ٠ذه ِملتء لي  : ٜابو ؼهٝاهاا بن  م  نذم  تت٣ل 

 أنتحشتد  ليد  , ةهللا ظداِذٟ   ٠ةد  . ِلي٣د  حدشا  اظدتنتيةيؾ مدا

     لي 
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     ٜال٤ من     أنتحش  إم  : متعجب أمن 

تادا ِلد  مدذ٥ حداس مد  أ٠ثد  ب٣دا  فد  تةخدشه ندذم   تقإلاهدا ةلدّٙها حٜش

 أ٠ث  ٘اٜر ب اللخٍ  ٤بتل مةٍشها تحم  أمن  يعتىيْ ل  . ةحضناا

 مٝداسب مدا بّدذ بب٣دا  ةأحهؽد  بد  ندذم  تؽدب٢  . إليد  ةلدمها

ب بدذأ  أنادا أمند  تق٠دذ العداِ   مم٢د  : ٘ٝدا٥ الفدذم  تعدتِح

     بي٣  أتف  من  تح٣ 

 الجاداسده متٙٝدن  ٠ةدا أحةدا : يعدمْ ال م٣داد ةبفدح  بدحه  ندذم 

د  مد  الّشفد  لضةاحهدا حد  نوقد  ِؽدا  نشةحلهدا  هللا باظد  ال٘ض

 ؼدهشي  مد  أل  نٙعدها تمدح  خوهدا اللد  العدبب هدح بيتد  مخدشب

  . مختٙ  ةهح

دٗح ِلد  يعداِذها أمند   الٙدشاػ ِلد  ةيجلعدها محتمدجاا ةهدح الٜح

  . مٝلحب حال٤ ةخل  امبباس  ٜالتاحل٤ الل  ده هح : ٜابو

 سانيدا مدا ليد  , حد  حلٝيالد٤ ٜحلتلها أنا : ب٣ا  نحب  تّاةدها ةه  نذم 

ت  خليتيجدء ليد  ٠دذه نٙعد٤ فد  ِملتدء ليد  ١دا٘شه ةمدحت  ءاتعدِش

 تّمد    دي الٕلباند  أمد٤ ِليد٤ حدشا     ليد  ٠دذه بّدذٟ أتّدزب

  . بّذٟ إم 
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 ادِيلها حبيبتء ما خوؿ : حمة  ف  يّتفشها م٣اد ةهح بقسخ  أمن 

تء مٙيذها   الل   ده بالشحم    . دلٜح

ّد   بيد  ِةدذ مجدءةد : ٜابلد  أمند  ـدذس ِلد  معدةذ  سأظدها ندذم  ٘س

 ندذم  ةحد  محاحهد  فد  ةحهد  ليفدب  إلحادا أمند  نٍدش ,أمند  مدا سانيدا

  . ألاة٥  ناذأ بغ ماشخء : ةيٝح٥ 

 ةةحةتحادا حمدشاةي  ندذم  ِيةدن  ة١اند  متؽداب٢  نٍشاهامدا ٌلد 

هدا ؼدذ  مد  مبللتدن  ةؼدٙتحاا بدذمُح مٕىدا   أمند  ِيةدن  أمدا , دمِح

 ةوٙلت  ةحبيبت  صةحت  حال  ِل  ةحض   ةحةا  الخب تحم  ١ان 

 ِوٜد  ال باظد  ا  لدئيل  ةلدح ظدّاد  هةداٟ ١دا  هدزا ةمدْ  ـدٕن  

ٛ  ندذم  ؼدٙتء ِلد  ليمدْ أمند  إنحجد  , بةدذم  لد   ٜبلد  ةأة٥  ٜبلد  أس

 ما ةرل٤ ألاما  م  ة٠ثن ا ةالؽٕٚ ةالخةا  الخب وياهاا ف  تحم 

 حملد  ةل٢جادا وحيلد  إلادذ  تدذ  لد  ٜبل  بّذ . ِة  تبحث نذم  ١ان 

 مدش  أمند  لدمها , اإلامدا  حتد  الٝلبدن  تقظدش ةأحاظديغ ِشمؽدا

ا٥ لخمة  أخش     . ِيجء نحس  ما بحب٤ : ٜة

 ملبلتي ًا عليها مسا...عامان

ٌ  لم وعطسها  ػفتي على ًجسي  ًص
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 خالوتها جرهب لم...ألان وأنها

 صىمعتي ملء ػراها ًصاٌ وال

 شوبعت هفي في ػعسن وان إن

 ومىكدحي...أخطابي ثغسن ووأن

 وهل الجحُم ثغسي  في أأفسغذ كىلي

 مدسكتي أهذ جىىوي أن الهىي  مً

 بدافئت ثغساها جصالب ملا

 ملبرحي طُف ػفخيها في ملحذ

 معصُت الثغس أن الحياًاث جسوي

 معصُتي خببذ كد إهً...خمساء

صعم  ملعبها الثغس إن الىاض ٍو

 ؟؟ وأوزدحي عظمي التهمذ فمالها
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 .كباوي هصاز

****** 

دل   حتد  الةداط لتجمدْ مؽداهذهاا ةمدْ الخداس  لد إ ةأمند  ندذم  ـة

  . باا ةأمع٢  ظبٝتاا أمن  رساِن  أ  لحال تعٝي ١اد 

 حدذ مبٝلهداػ مامتادا خداوش ِؽدا  , حبيبتدء مدا حيلد٤ ؼدذي : أمند 

تء ةليل  أن  ٔنٟ    . دلٜح

 ليلخدٞ اإلاعتؽدٙ  إل  هح ةاتج  سانيا من ٥  باب إل  نذم  أمن  أـة 

 ندذم  دخلد  .للمؽدشح  سانيدا حثد  مدْ رهبدحا الدزم  ةحعدن  بند م 

 يعدا  ١د  ١دا  , حعدذها حمد  تعدتىيْ ال سحلحادا ت٣داد ةهد  مدالن ٥ 

 ( ليلد  ةأ  ةظدّاد حعدية  ) أمند  أ  إلد  باللدا٘  هةداٟ الخداس 

 ٘هدء ,ندذم  حدا٥ مد  ب٢ثند  أ٘مد  حالهدا م٢د  لد  التء ةليل  ةلححن 

 مند ٥  ِلد  مدش  ٘ٝدذ ,ةالدذهاا بّدذ سانيدا مدح  ٘احّد  تلٝد  مد  اة٥ 

 حدذا البدا٠ش الفدبا  فد  ندذم  مند ٥  إلد  ةيدزهبح   لتقخدذها سانيدا

 الفددشيخ بفددح  ـددذم  ل٢جاددا للمؽدد٣ل  حدد  إمجدداد ليحدداةلحا

 حعدذ محملدح   الاظدّاٗ سحدا٥ ةخدشةج اإلاند ٥  حدح٥  الةاط ةتجمهش

 مدْ ل٢د  سانيدا ةالدذ  أنادا اِتبد   الامدش بدذأ فد , بيمدا  بموبد  مٕىد 
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 ندضي  رساعد  إال شدخء  سؤيد  تعدتىيْ لد  لحااِ تةادي سانيا ةالذ  سؤي 

 ِلد  من لد  مد  خشج ٜذ ١ا  ةالز  أسلا هاح   أ  ٜب  أمع٢تاا التء

 مد  أة٥  ألنادا ندذم  دخدح٥  ِلد  ـدذمتاا مد  لتٙيدٞ ,الفدشاخ  ـدح 

 ةملد   مٙجدْ ب٣دا  فد  ةانٙجدش  ةتحمدجاا إلحادا لرد ٠ن ندذم  ملدر

  .باإلاشاس 

تء : ليل    . نالححذ ةظبتةا ساح  نذل  ؼ٘ح

  . لحاا ةالذِا  الشحم  إال مةْٙ ِادػ ما ليل  ما خوؿ : نذم 

 ليد  نٙعدها فد  ٠دذه ِملد  ةليد  , ليد  ٠دذه ٘يةدا ِملد  هد  : بقل  ليل 

   

 مبدذة مدجا  ةاحدذ ة١د  ةحعدن  ةندضي  أمند  دخلد  صمد  مد  مدذ  بّدذ

 حعدن  مد  ظدّاد اٜر بد  ٜادمد  مفديب  هةداٟ ا  مومحد  ِلد 

ال    حعن    ما  إم ِاملتحا : ٜة

 ة  بعدِش  تؽدشي  خلفدحا أمند  مّداٗس خند  ٠ثد  : بقسدخ  حعدن 

  بغ هللا ؼا  إ  الّفش ِل  نذ٘ةحها

     إم  بغ : ظّاد
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 . حام  ١ان  : حعن 

دُح ـدح  ظدمّ  ِةدذما إال ب٣لمد  الةىدٞ ظدّاد تعدتىيْ لد   ٜة

د  للدذخح٥  ٜامد  ٜدذ ١اند  التدء ناهدذ  ـدحسها لتتقمد  سانيدا لٕ٘ش

 لدتٍل  حامد  ١اند  سانيدا ا  حعدن  ٜدح٥  سهدامشة  ـدذٗ ِةدذما,

 لد  ٜادهادا الدزي ٘شاؼدها مد  ٜامد  ظداِ  ةبّدذه, ِيةحادا فد  الدذنيا

 إبةتادا ِدض   لتقخذ الفالح   ف  الجلحط إل  ةسحّ  ةظّاد حعية 

 . مةححس  أن  نٝح٥  ل  إ  محشةٛ ٜلباا أ  ٔس 

 .. لي  لي  ٠ذه إبجاا ةف  نٙعها ف  ِمل  سانيا : بحض   ليل 

 سة  مدؾ سةحدن  ٠دذه يّجدء سانيدا مدا بدغ ٠دذه ليد  : بتعجدب  ندذم

     إم  ةال إم  يعتحم    إحةا ِلي٤ حشا ,

 ناهدذ ٜدذمن  تحد  ألاسك فد  ةحلعدتا ةندذم  ليلد  مد  ٠دو تححهد 

 هدزا ةلديغ ةحيذهاا خعش  ٘هء أخش ِال  ف  ١ان  التء سانيا ةالذ 

 ناهذ صال ما .ةحام  العش ف  مر ةح  ١ان  أناا ا٠تؽٙ  ب  ٘ٝي

 . حدذا ٠بند  بحمد  ةحد  ِدض هلل رهبد  ٘فدٕن هاا ـدذمتاا تحد 

ٛ  ٘ٝلباا  احعاظدها ِةدذ أ٣٘اسها م  خشح  ٠بذها ٘لز  ِل  محر 

  . نذم  بقمذي
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ها بن  م  نذم  ٜال  ٟ   أحةا : دمِح  بشلح بةات٤ أحةا, وةي ما مّا

ال  حمجاا إل  حزبتا  حت  لبث  ما ث  , مىحال إلحا  نااد نٍش   ٜة

 ة ناهدذ انخشود  . أندت  إال سيحتادا مد  ةمبٝداليؾ الٕاليد  ساحد  :

  . سانيا مْ ر٠شيات  ف  مبحش مجا  ة١  الب٣ا  ف  ةنذم  ليل 

********* 

 مر ١دا لد  ةليلد  ندذم  مد  ة٠دو حدذا ؼدذمذ حدض   فد  الّدضا  أمدا  مدش 

 ليلد  ةةالدذ ةندضي  ةحعدن  أمند  حمدْ .ناداس ةال لديو ال ,أبدذا ناهدذ

دح   ةناهدذ ٘شانيا ا الّض  ـحا   ةال خدا٥ ةال أخ ال شدجشه مد  مٝىِح

 مد  ٘هد  الّدضا  بقخدز ألاب بدذةس  ليلد  ةةالدذ حعدن  ٜدا  لدزل٤ ِد 

 . لهد  ؤلالدا٘ي  ؤلابةد  أنادا ةعّتب ةنادا ةليلد  ندذم  مدْ مشبحنادا ١دانحا

  . ألاخ  بمثاب  دابما ١ان  ةنضي  ألمن  بالنعب  ةأما

 ) ليلد  ةةالدذ  ةناهدذ ظدّاد ليجدذةا ناهدذ مند ٥  إلد  الشحدا٥ ـدّذ

 فد  لةاهدذ الّدضا  تٝدذم  ةأِداد الجميدْ ٘دذخ  ,ةلدححن  ( مؽمؽد 

     ٘ن  نذم  : أمن  ٜا٥ ث , ـٕن هاا

  . سانيا أةل  ف  ةليل  ه  ١الّاد  : بقسخ  لححن 
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  . لححن  ما انذهيله  سةح  ويب : بحض   أمن 

د  ةتححهد  لدححن  ٜامد  ةدذما سانيدا لٕ٘ش  حدذ ة  البداب ٘تحد  ِة

 فد  حالعد  ندذم  أمدا . الجةدن  بحلدّي  سانيدا ٘دشاػ فد  نابمد  ليلد 

 أثةددا  تجمّهدد  ـددحس  ممدد  ـددحس  ألبددح  ةتحمدد  م٢تباددا ٠شسددخء

باسها  أخش ِال  ف  مجاما ة٠و , وٙحلتا  ٚ ال ِة   . تتٜح

 أ  حاهدذ  حاةلد  بفدح  ٘ٝالد  تٙجّهد  ال أ  لدححن  حاةلد 

 فد  ِلدي٢  ةبيةدذهحا اولّدح  الجماِد  , ندذم ....ليلد  : حةدح   م٣دح  

 لددححن  ـددح  ِلدد  ؼددشةدهما مدد  ١لتحامددا اظددتيٍٝتا . الفدال 

همدا ٢ٙ٢٘ٙتدا  أمند  احدغ . الجميدْ مجلدغ حيدث إلد  ةاتجهدا دمِح

 مختٙد  أ  تمجد  صةحتد  حدا٥ سأ  مدا أة٥  ٜلبدد  تّتفدش بٕفد 

 . أالمهدا مد  بّدن إصالد  ةمحاةلد  ـذسه إل  لمها ليعتىيْ الجميْ

يةا ناهدذ أمدا  حلعدتا  ٜالد  , هد  إال شدخء  أي إلد  تةٍدشا  ال همداِة

 الص  ِؽدا  ؼدةىت٤ حمدشي  ناهدذ ودةي : وحيد  ـدم  بّدذ ندذم 

  . لححذٟ هةا ِايؽ  أخلي٤   ٜذس   مؾ , مّاما تّيصخ 
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دْ دا٥ مبتعدما لتجدذه , أمند  إلد  سأظدها ناهدذ لر٘   ودةي مدا إمد  : ٜة

 , حدٞ اِةذه ةنذم  , إم  ةال ناظيا أنتء ثانيا أم  أن    لي    بتبفل 

  . مّانا ةأنتء إال ةمىمةن  مشتاحن  ن٣ح     مؾ

  . لححذها سانيا أخل  ِامضه مؾ أنا : ؼذمذ بئسهاٛ ناهذ

ذم  دهؽ  نٍشا  بّمه  إل  الجميْ نٍش  ما : ناهذ ٘ق٠مل  . ـة

د  أندا لدبّن تبفدحػ  اللد  أِديؾ  ِدامضه بدغ ماتد  بةتد  إ  ِا٘س

حسها ر٠شيات  مْ ِمشي  م  ٘مل    ـة

 ةر٠شياهادا ةحدذهاا أ  يّلد  ٘هدح ألاسدخ  مد  بدبّن إلحادا أمند  نٍدش

 تمدا  : ٘ٝدا٥ ٢٘ش  حا ت  أ  إل  لبث ةما ,حتما حةحناا إل  ظيؤدما 

 , لححذها ِايؽ  ماما بغ , حذاد ِشظا  أحةا حٞ ِةذٟ وةي ما

 بيتد٤ إسحعد  ةبّدذم  ٠ذه محمن  مّاها ٜميتء لح حاح  ٘حااػ ما

.  

 أنتدء ِضلد  مدا مدح  ٢٘دش  , تةدحسيجء ءأنتد ده ةهللا سيد  مدا : حعدية 

لتء   . بّن مْ ٘ي  يّيؾ الل  اليح  حا  أهح    إم  ٜذ ِص
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 أبٝد  ِؽدا  ودةي مدا خداوشي  ِؽدا  : لظدتّىا٘ها ندذم  ٜالد 

  .سانيا خاوش ِؽا  ِلي٤ مىمة 

     سانيا ٘ن  ه  سانيا ماه : تٝح٥  ةه  ناهذ دمُح نضل 

 هدذةمها إلايلهدا سةحد  مامدا : مد أل  أمند  ٘ٝدا٥ , مشيدش ب٣دا  فد  ةانخشود 

 ؼدا  ةا  تٝتلهدا   بةتادا ِلد  حعدشهاا ةإال ده البيد  مد  تىلدْ الص 

 ا . ثاي  لححذها تّيؾ تشحْ أناا تنسخ  ة مّا١  تشتا  هللا

 ناهدذ اٜتةّد  الجميدْ محداةال  ةبّدذ , إبجادا ألمدش حعدية  مثتلد 

 إلد  جد ات ٣٘د    البداق  أمدا, حعدية  مدْ للّديؾ ةتححه  بيتاا ةأٔلٝ 

  . بيت 

********* 

 العدابٝ  الثوثد  أمدا  فد  ١دا  الدزي مند له  إلد  حعدن  ِابلد  دخلد 

 للبيد  سحدْ الحاحدذ أخند ا مداه : حعدن  تجادذ , ٘ٝدذ للبيدا  ١الٙةدذٛ

  .ّ٘و وحي  مح  ١ا 

  . أمها مفب  سبةا حاح  ١  ِل  هللا الخمذ : ظّاد
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 . سب ما أمن  : حعن 

   . اةي  ِلحا  خامٙ  ل   ٠ما البةا  ةيفب  : ظّاد

 مدْ مفدذةمن  لعد  أناد  إحعداط ِةدذي ةهللا ٠مدا  أندا : لدححن 

  . خامٚ بشلح بغ أ٠يذ ِيىحا أنا 

 ِلد  خامٙد  مدؾ أندا , ِلدحا  ة١لجدء ٜلبدء بشلدح أندا : بحعدش  ظدّاد

 , ٘حادا هد  الل  الخال  م  مخشحها   ةأ٠يذ مّاها أمن  ل  أةي  نذم 

 بالنعب  ةنذم  ةسانيا ِيجء حب  ما ةحيذه  ه ليل  ِل  خحف  ١  أنا

 سبةدا , مدجا  اتحشمد  اللد   إخحاهادا دة٥  ال ةبدغ صدخاب مدؾ لحادا

  . سب ما مفب ه 

***** 

 ٘هدح ةالخدض   العدّاد  بدن  متمداسب  ةمؽداِشه ؼدٝت  بداب أمند  ٘ت 

 ليدال  الدثو  ٘ٙد  بيتادا فد  اليدح  ظدتبي  حبيبتد  صةحتد  أل  ظدّيذ

 تعدتىيْ ٘هدء لخالهدا ةحدضي  . بدذةناا ال٢ه١ٚد البيد  ١دا  العدابٝ 

ٛ  بقبؽدْ أخد  ٘ٝدذ  ٘هدء سة  بدو حعدذ أنادا الٝدح٥   ةهد  الىدش

  . حياهاا ةاناا  ؤلانتحاس إل  باا  أد  الزي ةؤلامما  الةٙغ لّٚ



333 
 

     لي  ٠ذه ةاٜٙ  مال٤ حبيبتء ما إم  : أمن 

امض  تّبان  بغ أنا أبذا ال , ها : نذم    . أنا  ِة

  . ألاة٥  نا١  بغ ماشخء ويب : مامتٙه أمن 

تاا متج  ةه  نذم    . ِامضه مؾ ال : لٕ٘ش

  . مشيح٤ الل  : أمن 

  . ألح : ٘قحاب أمن  هاتٚ س  

 مدذا  مدْ ةالاظدتجما  الشاحد  عجبتد٤ ؼد٣ل٤ باؼدا مدا إمد  : أد 

 .ؼٕ  ف  أنا ةمذبعجء

دش ةهح أمن  دش  م٘ض  ٔتد  ةاد إند٤ تفدذٛ اإلادذا  مدْ الّٝد د : حداس  ٘ص

 أٜىدْ ةاحتمدا٥ أه, الؽدٕ  أنض٥  هللا ؼا  إ   ب٢ش  أنا ِمحما ,بال ةص 

  . بي٤ ِوٜتء

 الهدح   أنا ده ٔن ي  م  تتةٙغ متٝذسػ أن  تٝذس ةال ههههه  : أد 

  بجء ما بتتةٙع  الل 

     حبيبتء ةال مشات  إن٤ أظاط ِل  ةهللا : أمن 
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  . أِض ال هههه  : بعهح٠  أد 

  . ٘ي٤ ٔل  أ٘ؾ أج  ةدمجء لخع  ٜٙ إ إٜٙ  إم  بٝحل٤ : أمن 

 سحالتةدا مد  ةاحدذ صسِد  أندا حدذ ندت٣ل  خدوؿ خدوؿ ودب : أد 

  . أةي  ٜشيب حاح  ِلي  نمع٤ هللا ؼا  ةأ  نضاس سحال  داخ 

  . الٝيم  ِلحاا حاح  ٜحل  أخن ا : مبتعما أمن 

  . الّع  ؼهش ف  ناط صي  مؾ باؼا ما بنؽتٕ  إحةا ما : أد 

 أمدا  ثو  أنا ٢٘شه ِل  ٘حاا نٝي  أن  ماك إم  ؼهش : بٕمب أمن 

  . حماس ما الّضا ف  مىحح  

  حتد  أنهدء مد  ةبت٣لمجدء مدح  أند  ٘امد  مدؾ ناداس مدا : معدتٙضا أد 

     ناس ةال حة  بٝ 

 فد  الهداتٚ أٔلدٞ ثد  ,ٔتد  ما نٝف٤ مؾ ِجء ح  إم  بٝحل٤ : أمن 

د  بطدخ٤ انٙجش الزي أد  ةح  تدء ناداس مةّد  : مٝدح٥  أمند  ٌة  مّ٘ش

  . صخي  باسد الٝٗش ١ات٤ ,أد  ما بي٤

****** 
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 لتجذها الٝذمم  أمن  ٔ٘ش  ف  تٝى  التء ناهذ ِل  حعية  دخل 

 ـديةي  حعدية  ةلدّ  , ٜدشأ  تٝدشأ الفدو  سدجاد  ِلد  حالعد 

ٛ  ألا١   لٝمد  ِملد  أندا حبيبتء ما ناهذ ما ماال : ٜال  ث  العشيش ٘ح

ةا باا يعذ   . حِح

  . نٙغ ليؾ ما ةهللا أنا أنتء ١حل  ةالؽٙا بالهةا : ٣اناام م  ناهذ

  . خاوشي  ِؽا  لٝمتن  ٠ل  حِض  ٠ذه ال : حعية 

 ِلهدا محاحهتادا فد  ةحلعد  ألاسك إلد  الفديةي  حعدية  ةأنضلد 

  . ٜليو حت  تق١  تجّلها

****** 

  . سانيا ِل  ةتةادي تب٣  ةه  نذم  ـح  ِل  مٙضةِا أمن  اظتيَٝ

تادا إلد  اتجد  د  ةتب٣د  ٘شاؼدها تتحظدي ليجدذها ٔ٘ش  تةدادي ةهد  بحٜش

 ٘دشاػ ِلد  بجانبادا أمند  حلدغ . مةدا  فد  لهدا ٌهدش  أ٠يدذ التدء سانيدا

 أِدحر ٜدحل  ١دابحط ده ندذم  : مٝدح٥  ةهدح بقمدا  لتؽدّش إليد  ةلدمها

  .الشحي  الؽيىا  م  باهلل
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 هايعدامح إنةدا تٝلد  ِمدا٥ ة١اند  ةإبجادا سانيدا ؼد٘ح  أندا ال ال : ندذم 

  . مامتاا م  بال  أخذ ةإي 

 مامتاا م  بالةا بةاخذ أحةا مؾ ِياه ٠ٙام  حبيبتء ما ماشخء : أمن 

 ٠ٙامد  خدوؿ , يعدمحها سبةدا إ  ةبةدذِلها سانيدا معدامحن  ة٠مدا 

  . ِياه

 مد  ةتّدحري , ٠دذه بداهلل إظدتاذي : أمند  ٘ٝدا٥ هادذأ ندذم  بدذأ 

 ـدذسه ِد  سأظدها ّذةأب , تّبان  انتء ِؽا  نام  ةاسحع  الؽيىا 

  . الٕ٘ش  إلإادس  الٝيا  ةأساد

     ٘ن  سام  أن  : نذم 

  . ثاني  ألاةل  ف  أنا  سة  ة  تةام   ما لخذ هةا أنا : أمن 

الد  العدشيش ِلد  م٣دا  لد  ترٟ  ةه  نذم   م٣دا  فد  ال : باظدتحيا  ٜة

  . هةا نا  لححذي تعيبةيؾ ما

  . تما  : أمن 
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 ةال بشدان  أنتء نذم  : ٘ٝا٥ تشتّذ بقناا أحغ ة ةل٢ بجانباا أمن  نا 

  إم   

د  مدؾ بدغ ال : ٌهشهدا تّىيد  ةهد  ندذم   بيتدةٙن حعدمء مدال  ِا٘س

  . لي 

 ةاحتمد  مجادا اٜرد ب الجدشأ  هدزه ١  ل  أت  أم  م  أمن  يّٗش ل 

شبادا خفدشها ربشاِيد   لد  . ـدذسه مومدغ ٌهشهدا ٘قـدب  مةد  ٜة

 فد  ؤلاثةن   ٔي لخٍا  ةبّذ ةدٗ  بقما  أحع  ألناا نذم  تمايْ

  . ِميٞ نح 

******** 

 بدن  نٙعدها لتجدذ أمند  هداتٚ مةبد  ـدح  ِلد  ندذم  اظدتيٍٝ 

 مد  تدحتش أـدبح  أ  لبتد  مدا ِاسمد  بٙشحد  ؼدّش  أحمدان 

دٚ  ٘حعد  مخالجهددا بمدا أمند  أحدغ تحاحهد  الدزي املخدشج اإلاٜح

دٚ دا٥ ةحةتحادا ِلد  ٜبلد  ةوبدْ, اإلاٜح  ال مدا , حندحن مدا السند  ـدبا  : ٜة

  . الجااسده ٠ثن  ؼٕ  ِةذي ِؽا  ٘ىاس إِمليل  بعِش 
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 تبٝد  ةالعدٙش  ثدحاي  حالدش : ةاضدر بئستباٟ تٝح٥  ةه  نذم  ٜام 

  .حاهض 

 محذ  ةهح موبع  ف  يٕن  ٣٘ا  أمن  أما, الٕ٘ش  م  نذم  خشح 

 أتجاهد  الص  ١دا  بدغ حمدجء فد  ةاخدذٟ أ٘مد  ِدامض ٠ةد  :نٙعد 

ٚ  أٔمد  ٠ة  صياده دٜامٞ خمغ حمجء ف  مل ٘ لح ِؽا  اإلاٜح

 ,أمن  ةح  ِل  ابتعام  استعم  ١لم  أخش ِةذ ,الاحشاج م  ِلي٤

ةذها   . حاهض الٙىاس أمن  ما ماال : تٝح٥  نذم  ظمْ ِة

******** 

 ِد  متٕيدب ٘هدح الؽدش٠  دخحلد  بّدذ ماظدش م٢تدب إلد  ندضي  تححد 

ٛ  . تٝشيبدا أمدا  ثدو  مةدز الّمد  تن  ّدذةب البداب ندضي  ودش  ظدمْ ودٜش

  . أدخ  :مٝح٥  الذاخ  م  ماظش ـح 

ت  نضي  ابتع  ا٥ الباب ٘ة   . ماظحسا ما السن  ـبا  : ٜة

ا٥ ماظش إلي  نٍش   . سخ  ما السن  ـبا  : ٜة

ا٥ نضي  ٘ٝهٝ    . ةحؽت٤ أ٠يذ مبٝ  سخ  ٜحل  مذا  ال ال : ٜة
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  الّمد  ابتدذأ مةدز ٜفدن   مذ  لذم  نضي  أ   ٘صخي , ماظش ابتع 

 بددقمن  الحثيٝدد  ةلفددلتاما بيجامددا لٝددا  أة٥  مدد  ل٢دد  ماظددش ِةددذ

 ةصمل  ؼٕ  ِوٜ  م  أ٠ث  ـذاٜ  ِوٜ  بيجاما الّوٜ  أـبح 

.  

     لي  أحاصه أما  ثو  أخذ  ٜحلتليؾ ما أن  إال : ماظش

 أختدء صي  ة١اند  ماتد  حاستةدا ةاحدذه أـد  : ألاسدخ  بدبّن ندضي 

داحب   بةقخدز ةأمند  ةبابدا أندا ٢٘ةدا أهد  ةمالهداػ ,بشلدح ندذم  ـة

  . ٘حاا الّضا

 ٠ةد  ويدب بؤتيةديؾ مدا ليد  ودب بداهلل إال ٜدحه ةال حدح٥  ال : ماظدش

  الحاحب ِمل 

  . يّية٤ سبةا ٠ثن  ؼٕل٤ أن , انتبا  ما ةهللا : نضي 

 ِلد  ةاد مدا مداال , الؽدٕ  ظدن   ِلد  : حضند  حالد  مد  ليخشحد  ماظدش

 م٢تبدء ِلد  لفدب  ب٢دش  ١لهدا اِامضهد ِليد  اللد  ةاإلالٙدا  م٢تبد٤

 . حاهض 

  . بشلح صخب٤ أنا بشاح  باؼا ما إم  أةةةةبا : مبتع  نضي 
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محما , حتصخ  أن  ماال  امصخء : بم٢ش مبتع  ماظش  ما ؼٕ  ف  ِة

  إسحميجء ماما ٘يؾ

 ؼدٗح   ؼد٢ل  ؼدٕ  أبتدذي أسة  أندا حدٞ ِةدذٟ : مٝدٚ ةهدح ندضي 

 .مّاٟ لحص  أما 

  . متمش هللا ؼا  إ  هههه  : ماظش

  . ـاحبء ما ظو  : نضي 

 . هههه  مىحح   ما ظو  : ماظش

****** 

 ثد  موبعد  إستذا  ل٠ما٥ الٕ٘ش  إل  ةتحح  ؤلا٘ىاس م  أمن  إنته 

 حاح  أحبل٤ ِامض  ماشخء أنا نذم  : مٝح٥  ةهح اإلان ٥  باب إل  تحح 

  .حاي ةأنا

  . ّاٟم خذي  أمن  ما اظتج  : تٝح٥  ةه  نذم  إلي  ٘هشةل 

     ٘ن  مّاما أخذٟ : معتٙهما أمن  إلحاا نٍش

  . ناهذ وةي ِل  أوم  مامت٤ ِةذ خذي  : نذم 
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  . نذم  ما ال : أمن 

     لي  : باظتٕشاب نذم 

 ةتشةحد  تّباند  انتدء ِؽدا  : بحدب ندذم  ةحةتدء تومدغ ةيدذه أمند 

 الامتحاندا  ة تتّبدء ِدامٟض مدؾ ةأندا ,تّيىدحا تٙمدلحا   أمد  ِةدذ

  . أحع  ةر٠شي  البي  ف  إ٘مل  يبٜش 

ٜش  دمُح أنا ليجذ ٠وم  أمن  أ٠م   إمد  : ٘ٝدا٥ ندذم  ِيةدن  ف  تٜش

  . ٠وم  عجب٤ مؾ نذم  ما

 مامتد٤ ِةدذ أسة  ِدامضي  مدؾ لدح خدوؿ : وٙحليد  بدبّن ندذم 

 .ماما ِةذ خذي  ةوةي

  . ظو  ما : ٜابو أمن  أبتع 

  . بشلح ٢٘ي٤ ح  ده مؾ : ٜابل  وٙحلي  بابتعام  نذم  ٘بادست 

     إم  ٘حاا تّمل    ةمز٠شت٤    ٢٘ي٤ : مؽا٠عا أمن 

  . أبتذي ب٢ش  م  هللا ؼا  إ  خوؿ : نذم 

  . ةوةي ماما ِةذ خذٟ   ِمحما , هلل ٥ أمشي  تما  : أمن 



342 
 

  . أمن  ما أةي  ؼ٢شا من سخء : تٝح٥  ةه  نذم  ابتعام  اصداد 

تاا نحح   تجشي  اتجه  ث    . موبعها ين لتٕ ٔ٘ش

 ِلد  حيد  لدح ندذم  مدا بداهلل ٜعدما بدغ : ِدال  بفدح  أمند  ٘دقسدٗ

  . ويب هيحفل٤ مؾ مّيى  ةلٝيت٤ الٕذا

تاا م  نذم    . ماشخء : ٔ٘ش

******* 

 ِد  تٙفلها ٜليل  أما  ٘هء ؤلانجلن ي  دسط م  ِابذ  لححن  ١ان 

 ـدح  ةؼدشةدها وشيٝهدا ٜىدْ , الّامد  ثانحيد  ؼدهاد  اختبداسا 

  . ساحّح   إلي  ةإ  هللا إ  : وٜاب

 مفديبتء فد  أحشيد  اللهد  ساحّدح   إليد  ةإندا هلل ٥ إ  : ٜابلد  التٙتد 

  . مجاا خن ا ل  ةاخلٚ

٤ الل  : ماظش   . ؼب م  لعاناا الل  دي ه  مٝلصخء ما ٠ذه يؽ٘ح

 ب٢شمتد٤ أمسدر ماظدش سدخء ما بٝ  إم  ِامض ه  أنا أه : بٕمب لححن 

  . ألاسك
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لد  ال : إلحادا حدا  مد  هدح ألند  بقِفداب  تمعد٤ ٥ محداة  ةهدح ماظدش  ِة

  . الحاحب أِم  ٜل  إ  حضاة  ده إم 

  . أةي  الحاحب ف  تّٗش ـشاح  ال : لححن 

  . بةتء ما الحاحب أبح أنا ده : معتٙضا ماظش

دامض : بٕمدب لدححن   ِملد  خدوؿ مدؾ الحاحدب أبدح مدا إمد  ِة

  .وشيٝ  م  ٠ذه ةظْ الحاحب

 إلد  ِابدذ ظدياست  س٠دب ثد  , مبتعد  ةهدح ٝهداوشي ِد  ماظدش ابتّدذ

مدباا اظدتٙضاصها إلد  مؽدتاٛ ١دا  إلادارا نٙعد  محدذ  ةهدح م٢تبد   ٔة

 إمد  ةال ٘يد٤ أثدش لعداناا ودح٥  هدح باؼدا ماظدش مدا إمد  ,وحيد  ةلعداناا

 ٠ذه لىيٙ  ١ان  لح ه  , بلذ هاشب لعا  ِلحاا بغ حميل  أه ه    

 بادا تدشتبي ٢٘دش  لدح دي بدغ بادا تدشتبي ت٢ٙدش مم٢د  ١دا  أختادا صي 

  . ؼمغ لشب  أخز  بامجء أنا ,الفٙشا العشاما ف  يّيؾ الص 

******* 

د  بّدذما م٢تبد  أمند  دخد   ِملد  باؼدش , ةالذتد  مند ٥  إلد  ندذم  أـة

  . الؽٕ  ةنضل  حةي  أخن ا : ٜابو أد  دخح٥  ٜاوّ  أ  إل 
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 أندا ِد  مدا إمد  , بفديٚ ٠ةد  إيد  مٙت٢دش ٠ومد٤ يعدمْ اللد  : أمند 

  . بلّب ٠ة  أنا ةال بتلٙح   بؽتٕ  ٠ة  ةمؾ ِضا  ف  ٠ة 

 ةبّر  بي٤ ٘خحس  ّ٘و أنا , ةهللا باضس  ِ  ما بشاح  : ٜابو أد  ابتع 

 اإلا٢تب ف  ١ئن٤ بتلٙح   ؼٕ  مماشخء ٠ة  أن  ده صخاب إنةا أةي 

.  

 الد  الحلذ ةال نضاس إبشاهي  ٜمي  ِ  أخباس ف  ٘خحس  ِ  ما ها : أمن 

  . لخاح  محـ  ِاٗس مؾ  ةظىه صساِة 

  . داهي  ظتن  ف  محدم  ةسٛ ةحابلةا ـة  ده ال : مبتعما أد 

     ةسٛ ٘ن  ةهح : أمن 

 يّىد  , مدذه ف  ملٚ محم  دخحل  مةز أد  أ  أمن  مةتب  مشه ةألة٥ 

 نٝدذس ٠دذ تمدا  : ٜدا٥ ملدٚ ِلد  أمند  اودُو ةبّدذ ألمند  ملدٚ أد 

  . سحي  ما سحم  ما نضاس ابشاهي  ِل  نٝح٥ 

  . ةاستيا  انتفاس ابتعام  ةابتع 

******** 
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 مجادا اٜر بد  . أخدش ِدال  فد  ١ان  التء ناهذ ِل  الٕ٘ش  نذم  دخل 

بلد  ندذم  الد  أخند ا إلحادا ناهدذ ٘ئنتباد  ,سأظدها ٜة  مدا حيتدء إنتدء : ٜة

     حبيبتء

  . ةاج   ٠ذه ؼحي  ٘مل  لع  إي  تفذق  : مبتعم  نذم 

 مدا اضدخ٤ ٠دذه أمدحه : ندذم  ٘ٝالد  , باهتد   ابتعدام ناهدذ ابتعدم 

  . تطخ٤ الذنيا ةخل  حمي 

 نٙسدخء , ندذم  مدا أةي  ةحؽدتجء : تٝدح٥  ةهد  ناهدذ ِيةدن  أدمّد 

 مدح  , أبحهدا مدح  ِليدا بتادح   ١ان  إناا تّشف  , سيحتاا ةأؼ  أحمجاا

  . ما  أبحها إ  حعي  أنا مات  ما

دا  ندذم  تعدتىيْ لد  دذها ال٘ح  ةتش٠د  ناهدذ ٘حمدن  ألمند  بِح

  .لّباسهاا الّةا 

  ******** 

تاا لححن  دخل   ٘ٝدذ تحيد  ِلحادا للٝا  ةالذهاا ِل  مشةس دة   ٔ٘ش

 بئٔاٌتادا يعدتمتْ الدزي ماظدش اإلادذِح رلد٤ مد  حدذا ٔالدب  ١اند 
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 تردٟ  لد  أنادا ةأٜعدم  اظدتٙضاصها إلد  دنيدا فد  شدخء  يؽدٕل  ال ١قند 

  . أبذا خن  ِل  ممش ألامش

 ٘ٝذ ٔشيم  م  تم٢  ٘قخن ا , حذا ظّيذ ةهح ِمل  م  أمن  إنته 

 الٝدبن ظديت  مجاا التق٠ذ ت  ةإرا صختاا م  لتحٝٞ اإلالٙا  أسظ 

 بيد  إلد  تححد  . الٙاظدذ  ألاظدلخ  تجداسا  بتامد  ندضاس إبدشاهي  ِلد 

 ندذم  مدا....مامدا مدا : ٜدا٥ اإلاند ٥  بداب ٘دت  مدا ةأة٥  ظحيا للٕذا  ةالذت 

     ٘ن  إنت  حي  أنا

 دٜدابٞ ةخمدغ اإلاىدبخ فد  أحةدا تٝدح٥  ةه  اإلاىبخ م  نذم  شح ٘خ

  . حاهض ت٣ح   ةالعٙشه

  . الجُح م  مي  لي  أةي  تما  : أمن 

جدق   فد  بدذأ  ةألا  إليد  نٍدش دة   تحدذتث ندذم  أ  أمند  إنتبد  ٘ة

 أنادا تحهمد  ل٣د  امداه متجةبد  ٌهشهدا تّىيد  ةهد  العدٙش  تجهند 

دْ ٜدا  ثد  إليد  هداةأداس  أمند  مجادا اٜرد ب , مؽدٕحل   ليجدذ سأظدها ب٘ش

 تٙد  ل  ٘هء مة  زجو سأظها نذم  أخٙم  , حذا حمشاةي  ِيةحاا

ذها   . أمن  ما ِجء ٔفب ةهللا :ةاضر تلّث  ف  ٜال  , بِح
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 ـدم  ةحدذ  ل٢جادا مثدحس  أ  تنتٍدش ةهد  لشأظدها خاٍ٘د  ٌلد 

 ثد  الٕالدبتن  ِيني  مْ ِيةحاا لتفىذ  سأظها ةسّ٘  ٘تصجّ 

 أمند  دخد  . ب٣لمد  مةىدٞ أ  دة   للخمدا  متجهدا ظدتذاسةا تش٠هدا

دت  الخمدا  عد  الخةٙيد  ٘ة  مدا, ٔمدب  ؼدذ  مد  اإلالتادب ةحهد  ٔة

داس  ٜاسدخء أند  ؼدٕل  فد  أمند  ِد  يّدٗش  مد  ٘هدح الخدذةد ألبّدذ ـة

د  ال مدا ل٢د , بمدمن  تؽدتٕ  التدء الٝليلد  الٙئد   مشيدذ ةال أحدذ يّ٘ش

ر اٗ أمن  مدب  ـدمحده حفدح   أ  هح لةٙع  حت  ب  ؤلِا  تجاداس ٔة

دذ تٙد  لد  ألنادا لديغ ندذم  مد  اليح  ٕ٘مب . نذم  دمُح ِةذ  بالِح

 مد  حمامتادا يعدتىيْ ال ِمد  مهمدا ةأند  بمدّٙ  أحدغ ألند  بد ,

 يّلمهددا ةأ  محمحادا أ  مشيددذ ل٢د  اإلاذللدد  وٙلتد  محددب, الخدض  

 أمانتد  ةحد  ِدض أخدذ هللا ٜدذس ال إر, لدّٙها ِدض فد  ةالٝدح  الفدمحد

 اإلاعدتٝب  مد  السدٗح هداحغ ١دا . ةةالذتد  لةٙعدها ظدةذ ت٣دح  

 ةيبدذد ألامدا  بدش إلد  ظديقخزه ـداف  الخدب أ  يّدٗش ال. أمند  مٝتد 

 ري مد  أ٠ثد  بحيدا  متمعد٤ ظديجّل  حبد  ةأ  , ألابدذ إلد  السدٗح

  ةنذم       أمن  منتٍش مارا تش   ما . ٜب 

 ٘شحد  حعدية  ١اند  الٕذا  واةل  ِل  الجميْ احتمْ لخٍا  بّذ

 ِيةدن  فد  حد  الدزي للخدض   تةتبد  ةلد  ِةدذها ةصةحتد  ابجادا أل  ذاحد
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 أمدا , بفدمت  يّاٜبادا ٘هدح إلحادا الةٍدش متٙداد   ١دا  الدزي ةأمند  , ندذم 

  . أخش ِال  ف  ٣٘ا  ِٝلها أما مّه  ١ا  ٘جعذها ناهذ

************** 

 ةبّدذ الٕمدب ةحهد  مومد  ِلد  ةيبدذة م٢تبد  فد  ندضاس إبدشاهي  ١دا 

د  ةولدب بااتٙد  أمعد٤ الفدم  مد  لخٍدا   : ـدح  حابد  حتد  ٜس

  . باؼا ما أمحه

  . ٘اه  أن  تةٙز الفب   ب٢شه : نضاس إبشاهي 

  . تما  : شسق

دذ ةهدح الهداتٚ أٔلدٞ  إبدشاهي  ندضاس أندا, ١لدب مدا سبيتد٤ مدا إ  متِح

 ماشدخء ِليدا ةمعدتةذا  أةساٛ مجبلد٤ ِيد  ةاحدذ ةتخلد  تعدتٕٙلجء

  .تيتتتتت  ما ةسيت٤ ما إ 
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 الفصل الثالث عؼس

 

 ِم  اليح  ِم  ثو  أما . ذن ٥ مجا٣ا ٘ٝاإلاـة  نضي  إل  

ددا  ِلددد  بددداب  ٘ددئست  ِلددد  ظدددشيشه بموبعدد  دة  أ  يٕن هدددا .ظدددمْ وٜش

ت  ٘ٝا٥:   دخ .أ٘ش

٠ّادهادددددا ٘هددددء تبدددددذة هادبددددد  ممدددددا أٜلدددددٞ   دخلدددد  لدددددححن  ةل٢ددددد  ليعددددد

    حاح أخحها إلاةٍشها ٘ٝا٥: مال٤ ما حبيبتء ٘ي٤  

 أٜحل٤ حاح  لح إن  ِةذٟ ٜة .  ن : ال أنا بغ ِامض لحح

ندضي  بخدٗح ٘قختدد  تبدذة ١قناددا ظدتخب ه بمفديب  ٘ٝددا٥: ال أندا ٘اضددخء 

 ل .يح٢اتّال  أّٜذي ة 

حلعدد  لددححن  ةأخبدد   أخحهددا بقناددا إلتٝدد  ماظددش ةأندد  ٜددا  بحاحددب 

ثدددددد  أسدٗ ٜددددددابو : تمددددددا  بددددددغ ِددددددادي مددددددا   الّددددددضا  إظددددددتمْ نددددددضي  إلحاددددددا

لٝددا١  ٜددا٥ يّضي٣دد  ةال فدد  حاحدد  ثانيدد  أنددا مددا  ا٠يددذ   حفددلؾ حاحدد

هاػ.  ِ٘ش
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ال بددددغ ١ددد  الخ٣امدددد  مدددا مصددددخؾ   لدددححن  بئستبددداٟ: حاحدددد  إمددد  دي

 ةاط حتت٣ل .الؽاُس الم٣لمجء ف  

 .هنضي  م٢ٙشا: أه إرا ١ا  ٠ذا حؽٗح اإلاحلُح د

هدد  لٝددا    بّددذ خددشةج لددححن  ٌلدد  ألا٣٘دداس تردد اح  ِلدد  سأط نددضي 

ٝفدددددحد    إرا لددددد  ت٢ددددد  ـدددددذ٘  ة١انددددد  م  ماظدددددش للدددددححن  ـدددددذ٘  أ

إلاددارا مٝردد ب ماظددش مدد  أختددء   هدد  مشيددذ اللّددب باددا مثلمددا   مٝفددحد 

: ال المّٙ  الؽباب   ف  هدزه  ةٝىد  ٜدا٥ ندضي  بفدح  ؼدب  معدمُح

ؼدددا  هللا أت٣لددد  مّددداه  إ   أندددا ب٢دددش   ٍددد  إثددد  ماظدددش ساحددد الال إ  بّدددذ 

 ٘ه  الٝف .أة 

**** 

وبّدا بّدذ مةاةؼدا  ٠ثند     ضةجد الِاد ٠و م  نذم  ةأمن  لّؽهما 

ِةدذها إلد  أ  أمندد   ابجاددا ةصةحتد  أ  مبيتدمد  امدْ حعدية  التدء أساد  

دددددا٥ أنددددد  متّدددددب ةبيتددددد  أٜدددددشب لؽدددددٕل  ةبّدددددذ إظدددددتةٙار  دددددن رلددددد٤ ٜة ٘س

ددؤلا حعددية  حيلهددا ١لهددا تش٠دد  نددذم  ةأمندد  مددشحو  أل    اِيددا  ١ددا  بادما

بيدد  ةالذتدد  ِلدد  ةحدد  أمندد . لدد  مددت٣ل  أمندد  ١لمدد  ةاحددذ  مةددز سحيلدد  

  عبب فد  ٔمدب الخذمث ٘هء تّل  أناا الةل  تتجشأ نذم  بق  تٙت  
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ددو ددت  أمندد  اإلاإلدد   ـة ددْ أ  نددذم  ظددتتج  إلدد  الندد ٥ ٘ة بدداب ةدخددو ةتٜح

تاا معِش  ٠ّادهاا ل٢ة  ما إ  أٔلدٞ البداب ةاظدتذاس حتد  ٜابلد   ٔ٘ش

خلد  ظدّيذ اةحهها ت٢عحه ِوم  الخض  ٍ٘د  أمند  مةٍدش إلحادا ةفد  د

ال تددددذسي مددددارا   ٌلدددد  ـددددامت  فددددٕن   تّتددددزس مدددد  أبحادددداالوٙلتدددد   أنددددا

فدم  ـددح  أمند  ةهددح مٝددح٥: التّٙد  أة مددارا تٝدح٥ حتدد  ٜىدْ هددزا 

 ف  وشيٝ  لي     ٜٙاإم  ما نذم  ة 

ال : أنا   . ظٙآاستب٢  نذم  ٜة

 ال ابتعدد  أمندد  
َ
ا  مددا أخددٚ الابتعددام  ةهددح مٝددح٥:  ستبا٠هددا ةل٢دد  ظددِش

ٙ  ظٙآ  ال ما ٘يؾ حاح  تتقظٙ  ِلحاا. , ف  وشيٝ تءلن٤ ٜة

ذ احمش  ةحةت    حف  ِةذ مامت٤.اللظٙ  ِؽا  آاا: ال حنذم  ٜة

  ادا ةهدح مٝدح٥ فد  نٙعد  هدح ٘دن  مد  ٠دذاحتٙحق أمن  احمشاس ةحةت

 عما.الدي موٟ ناص٥ م  

ٌلدد  نددذم  خا٘مدد  سأظددها تنتٍددش مةدد  أ  يعددامحها ل٢جاددا لدد  تعددمْ 

ّدددد  سأظددددها لردددد   أحمدددد  ِيددددح  هللا  تتٙحفددددها ةتٕددددحؿ فدددد  شددددخء  ٘٘ش

عجدداب ؤلاةددذ  ة ال  اددا تحمددو حبحاسهمددا ٌددو مةٍددشا  إلدد  بّمددهما ِية
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ينيددد  اإلإٙدددش  ةالخدددب أ٘ددداٛ أمنددد  ٜدددابو: خدددوؿ مدددا ندددذم  أندددا مدددؾ   ِة

ددو  بددغ ِؽددا  خدداوشي اظددر مخ  ةبددوػ تشةحدد  ِةددذ أمدد  ةوددةي  ِص

ومجددء ِلددحا  ثدد  ـددم  ٜلدديو ا١دد  مددح  ة  اتفدد    ناهددذ اليددحمن  دة٥ ة

 ِياه بٝال٤ أظبُح دمّت٤ ما يؽٙتؾ.  ٙامةأسدٗ ٠

ؼدددّش  ندددذم  بخدددٗح أمنددد  ِلحادددا ةاهتمامددد  بادددا ١قنددد  ةالدددذها ٘ٝالددد : 

ِمحمددددا أنددددا الص  أنددددض٥ ال٣ليدددد  ِؽددددا   ة  تؽدددد٘ح اللدددد  خددددوؿ مددددا أمندددد 

 متحانا  ٜشب .ؤلا 

 أمن  مبتعما: وب تما  سبةا يّية٤.

 نذم : أمن .

تادددددددا ا٠ٙهدددددددش ةحددددددد  أمنددددددد . مدددددددارا ظددددددديحذ   بّدددددددذ رهددددددداب ندددددددذم  إلددددددد  ٔ٘ش

لفدددددددٕن ت  ةصةحتددددددد  ةحبيبتددددددد  إرا حدددددددذ  لددددددد  م٢دددددددشةه. ٘ٝمدددددددي  ندددددددضاس 

إبدددددددددشاهي  ندددددددددضاس ظدددددددددتٙت  ةأ٠يدددددددددذ لذمددددددددد  ؼدددددددددش١ا  ةلددددددددد  يعددددددددد٢  أبدددددددددذا. 

دْ أمند  سأظد  ةهدح مٝدح٥: مدا سب ال تخلق مةد  ةالدةظيحاةلح   ثدقس. ٘س

 ن  الخام  ما سب إحمحا  بّذي ما سب.أما ليؾ ٔنٟ  

**** 
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  تةٍدددددددش ببذامددددددد  مدددددددح  حذمدددددددذ ؽدددددددمغ بقؼدددددددّتاا مددددددد  ألا٘دددددددٞالةأولددددددد  

٘ددددقمن    الّادمدددد    اظددددتيَٝ أبىددددا٥ ٜفددددتةا ةماسظددددحا وٝددددحط أمددددامه

ددد  ندددذم  إلددد  ١ليتادددا. أمدددا ندددضي  ٘تححددد  إلددد   تححددد  إلددد  ِملددد  بّدددذما أـة

ددشس اإلاددشةس  حلددُح الددزي اإلاياظددش فدد  م٢تبدد  لإلظتٙعدداس ِدد  بِملدد  ٜة

حذثتدد  ٘يدد  لددححن  أمددا هددزه ألاخندد   ٣٘اندد  مددْ مددز٠شاهاا ةفدد  بّددن 

ا  مدا تضيلدد  مدد    للخٍدا  تتخلدد  ـدحس  ماظددش إلدا را٠شهاددا ل٢د  ظددِش

 ر ٠ن  ف  دسةظها.ال  ت٢ٙن ها ةتشحْ إل

**** 

لتدددن  ١انتدددا حالعدددتن  فددد  م٣انامدددا اليّدددحد إلددد  ال٣ليددد  ِةدددذ ندددذم  ةليلددد  

الجلددددددحط تحدددددد  هددددددزه  اإحت٢ددددددش  ٜددددددذاإلاٙمدددددد  مةددددددز دخددددددحله  ال٣ليدددددد  ة 

حتمّددددددددد  ةٍدددددددددشا  ةاال صدددددددددجش . بّدددددددددذ حلحظددددددددده  بلخٍدددددددددا  تبدددددددددادالال

الّب ا  ف  ِيةحاما بادس  ندذم  الخدذمث ةهد  تٝدح٥ بٕفد  ةاضدخ : 

 ه  ةحؽتجء أةي.

٘ن لدد  الّبدد ا  مدد  ِيجددء ليلدد  ةهدد  تٝددح٥: مددْ أناددا ١اندد  تّبدداي  أةي 

بددددغ أة٥ مدددا دخلدددد  الجامّددد  ٠ةدددد  بدددذةس ِلحاددددا. ١دددا  ِةددددذي   مّاهدددا

 ةظىةا.  أم  إ  ١  دا مىلْ ١ابحط ةت٣ح  لع
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 ا  ١ابحط ماسي .١  نذم  بحض  : ماسيت

دد  املخالددش امسددخ  ليلدد  ِب   الدد  بتماظدد٤: مددو ٜة ةتححهتددا   هاددا ٜة

ي ظدديت  ٘يدد  إلٝددا  املخالددش  بعددِش  ١ددق  أحددذ مجددشي زذسج الدداإلاددإلدد  

ّدددددددددو ١انددددددددد  ر٠شيدددددددددا  رلددددددددد٤ اإلا٣دددددددددا  الدددددددددزي ١دددددددددا  ممتلدددددددددئ  ةسا همدددددددددا ٘ة

  زنؽدالبؽدش م    إلاعدتمش مدْ ليلد  هدزه ِدادابطخ٣ا  سانيدا ةشدجاسها 

الهشةب مجادددددددا. ١اندددددددد  سانيدددددددا ألاخدددددددد  بدددددددد  ذ ٘ردددددددد   مبدددددددذأالدددددددز٠شيا  ةبّددددددد

اإلاؽا٠ع  ةالٕالب  مْ إختٙدا  سانيدا مد  ِدال  ألاحيدا  ل٢جادا أخدز  

ف  ف  ٜلب نذم  ةليل .  شخء  مّها ةتش٠  حش  ٔة

**** 

دددد  إلدددد بةامدددد  أمدددد  الذةلدددد  ةمددددا إ  إٜردددد ب مدددد  بدددداب   أمددددا أمندددد  ٘ٝددددذ ـة

ددد  أحدددغال بدددقل  ثددد   بةامددد  حتددد  ظدددمْ ـدددح  إودددوٛ نددداس ةشدددخء  مخرٜ 

ةدداس ليجددذ أمنددد  الأظددُش أد  فدد  إتجدداه ـددح  إوددوٛ   ذنياالددإظددحد  

دداٛس فدد  دمدد ألا  ِلدد ملٝدد   ةظددياس  ظددحدا  تةىلددٞ بعددِش  ةال   سك ٔة

ددد  تفدددا٥ بعدددياس  ؤلاظدددّاٗ التدددء حدددا   ؤلاأظدددُش فددد    مححدددذ ِلحادددا ٜس

أٜدشب   معِش  أل  اإلاحلُح مخق سح  ف  أم  دةل  ةتححه  بد  إلد

 معتؽٙ .
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**** 

ِةددددذ   ٙددددحس الؽددددش٠  تححدددد  إلدددد  م٢تددددب ماظددددش ِلدددد  الخددددح٥ نددددضي  مددددْ د

لددد  ةانتٍدددش  ٘جلدددغ ندددضي  مٝدددابو  هددداتٚالدخحلددد  ةحدددذه متحدددذ  فددد  

 انتااب  م  هزه اإلا٣اإلا .

 أٔلٞ ماظش السي ةهح مٝح٥: ـبا  السن  ما بشيغ.

 ؽٕ  إم   الإصي٤ ةأخباس   ٘قحاب نضي : ـبا  السن 

 ماظش: تما  الخمذ هلل.

دا مةد  الّن فم  بالظاد  صخء , ٘ند م  مرد دد فد  ٘دت  اإلاحلدُح خ٘ح

 أ  م٣ح  محن ـذ٘  ةي٢ب  اإلاحلُح دة  ٘ابذ .

أحدددغ ماظدددش أ  ندددضي  بددد  شدددخء  ةال مدددذسي إلادددارا حدددا  فددد  بالددد  أ  ت٣دددح  

بدددد  لتددددحتش الّوٜدددد  بيةدددد  ةبددددن  نددددضي  ٜفددددذ   هددددالدددححن  ٜددددذ ح٢دددد  لٝا

ذي إٔالدددت  ٘ححدددذ نٙعددد  مٝدددح٥: هدددا بدددالخٞ مدددا ندددضي  البددداس  ١دددا  ِةددد

 ؼٕ  خاسج اإلا٢تب ةلٝي  أخت٤ لححن  ّ٘ضهاا ف  حاست٢ .

ا٥: أه ما ه  ٜلتل  أة٥ ما سحّ  م    ؽٕ .الابتع  نضي  ٜة
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 ماظش: وب تما .

ؼدددددددشد ماظدددددددش ةهدددددددح مٝدددددددح٥ أه مدددددددا حدددددددض  ةهللا ٠ةددددددد  ِددددددداٗس إنددددددد٤ ِيلددددددد  

جء صددخبء ِؽددا  بددشص٥ ِليدد٤ بددغ ةهللا يتخعددش   بٝدد  ِددامض   ادداحةتّمل

ماظددش  انددتٙناظددش أ  نددضي  حددا ه اتفددا٥ ة مددا أنددا ظدديب٤. ةلدد  مةتبدد  م

م  م٣ان  ِةذما ظمْ نضي  مٝح٥: إمد  بتٝدح٥ إمد    ودب هدح ٘دن    

 هح ١حعغ  

-------------------------- 

 نضي : تما  أنا حاي حاال.

 ماظش: ف  إم   

د  ندضي  بالددىشاب: دا أد  صميد  أمندد  بٝدح٥ إندد أ٠يددذ   شب ِليدد  نداسإل 

 .ةاحذ م  ٠وب نضاس إبشاهي 

 عتؽٙ .اإلاةا ِل  يماظش: سبةا يعر  ما ال ب

 نضي : ال ٜب  اإلاعتؽٙ  الص  يّم  مؽحاس.
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خددددشج ماظددددش ةنددددضي  ة١دددد  مجامددددا فدددد  ظددددياست  ٘ندددد م  ظدددديتج  إلدددد  ال٣ليدددد  

مقخددددددز أختدددددد  ألناددددددا لددددددح ِلمددددددد  السبدددددد  ةهدددددد  بمٙشدهددددددا ال مددددددذسي مدددددددارا 

مدا ماظدش ٘ٝدذ   أظيحذ  لها ةالخمذ هللا أ  أد  اتف  ب  ةليغ بادا

ةفدددد  وشيددددٞ نددددضي    هدددب إلدددد  مندددد ٥ ةالددددذ  أمندددد  ليةٝلهددددا إلدددد  معتؽددددٙ ر

 اتف  بحالذه ليخب ه.

**** 

دددددد  نددددددضي  أخندددددد ا إلدددددد    عددددددياس  ةةٜددددددٚ محدددددداةالال٣ليدددددد  تشحدددددد  مدددددد  الـة

ِل  انايداس أختد . فد  تلد٤   عيىش الِل  ٜلٝ  ل٣  يعتىيْ   عيىش ال

تٙٝددا ِلدد  أ  نددذم  ظددتنتٍش الخٍدد  انتادد  محالددش  ليلدد  ةنددذم  . ة ال

ٝاِدددذ فددد  ظددداح  الخدددش  الجدددامع  ةليلددد  ظدددتزهب إلددد  اإلايلددد  فددد  أحدددذ ل

ةدذ تححد  ليلد  إلد  ال ٣ا٘ر مدا ملخد  ال٣ا٘ر ما لتحمدش شدخء  لتؽدشب . ِة

الددد : ندددضي  إنددد  باندددضي  ٘ ذةس ِلدددد  تدددظدددتٕشب  ألامدددش ٘دددزهب  إليددد  ٜة

 نذم   

 ه  ٘ن     نضي  بتحتش: أمح 

 هةاٟ أه .  ِذاليل : مال٤ متحتش ٠ذا لي    ه  ٜ
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 ضي : أمن  إلشب ِلي  ناس ةأنا حي  ِؽا  أخذ نذم  للمعتؽٙ .ن

 ةهح ١حعغ    ليل  بؽهٝ : ما نااس أظحد

 نضي : مؾ ِاٗس  

 ليل : وب ما ال بةا.

 ٜلبادا تحح  إل  حيث تجلغ نذم  ةما إ  ملخ  أخحهدا حتد   إنٝدبن

ٜامددددد  متجهددددد  نحدددددحه ةهددددد  تٝدددددح٥: فددددد  إمددددد  مدددددا منددددد ة إنددددد  ١دددددحعغ مدددددا  ة

 حبيبء  

دا حضاةددد  ِؽدددا  ٜحلددد   ؛تماظددد٤: إمددد  ؤلاظدددتٝبا٥ دا البدددبّن ندددضي  

  ٢أج  أسةح

 نذم : مشسخء ما من ة سبةا مخلي٤ ليا ما أ٘م  أخ. 

عياس  ةنٍشا  ليل  ةنضي  مليئد  بال٣لمدا  ةبّدذ لخٍدا  التحح  إل  

ٜال  نذم : إم  ما من ة ما حبيبدء يعدي  وشيدٞ البيد  ةال إمد  دا مدؾ 

 ىشيٞ.ال

 ي مؽحاس خمغ دٜابٞ بغ ةنشة  البي .نضي  بتحتش: ِةذ
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ا٥ لليل : أنا الث  نٍش إل   . ظٚ  آسلٚ ٜة  أخٟش

 ليل : ال ال ما ٘يؾ مؽ٣ل .

لحا   إلاعتؽٙ  ٘ٝا٥ نضي : ما ال انضلحا مّاما.ابّذ دٜابٞ ـة

الد : هدح مد   نضل  الٙتاتا  ةبذأ  ألا٣٘اس تتماسب فد  سأط ندذم  ٜة

 عتؽٙ  ما نضي   اإلاف   الل 

 ال نذخ  ألاة٥. ليل : ما

عتؽدٙ  اإلاإلتٙت  إلحاا نذم  ةدٜٝ  ف  مومحها ٘ؽّش  أ  م  فد  

 مبي ما تٙهمحي   الأحذ م  الّابل  ٘ٝال  بّفبي : هح ف  إم  ب

 ٘ٝا٥ نضي : أـ  أمن  إلشب ِلي  ناس ة........

لدد  م٢مدد  نددضي  ٠ومدد  ألندد  إلاخدد  نددذم  تددش٠ن بئتجدداه بدداب اإلاعتؽددٙ  

 ةليل .٘اظُش للخاٛ باا هح 

**** 

مدددا حبيبدددء مدددا بجدددء مدددا لخٝدددتؾ أ٘دددش  بيددد٤. أأأأأأه مدددا بجدددء ٜحلتلددد٤ بدددوػ 

ِددامضاه  ؾمددا ٠ةددت  ذةلدد  أخددذ أبددٟحالؼددٕ  أبددٟح دا ٠ٙامدد  إ  ؼددٕ  
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أأأأه مددا  ٟمخددذٟ إندد  ٠مددا  أأأأأأأأأأأأه مددا بجددء حّدديؾ إلاددن  مدد  بّددذ

  لةام  أأأأأأه ما أمن  ما بجء ٘امتجء إلان  ما بجء.

  التددددء نىٝتاددددا حعددددية  أة٥ مددددا ظددددمّ  السبدددد  مدددد  ١اندددد  تلدددد٤ ١لمددددا

ماظدددش ثددد  تححهددد  بعدددِش  لبددداب اإلانددد ٥ لتدددزهب للمعتؽدددٙ  ل٢ددد  مدددذ 

ماظددش مةّتاددا ةهددح مٝددح٥: وشحتدد٤ ةهددذةم٤ مددا وددةي. فدد  تلدد٤ ألاثةددا  

  بعددددا  ةهدددد  تٝددددح٥ : فدددد  إمدددد  مددددا حعددددية  الهخشحدددد  ناهددددذ ِلدددد  أـددددحا

 ِل  ٘ن     ةسامح

 ع٢ .الف   ةهةٝحل٤ ظ٤حعية : ما ال إِمل  وشحت٤ ِل  سا

**** 

د  الّمليدا  حاف  سبْ ظاِ  إحتمّد ة١دا  الجميدْ مةٍدشة    أمدا  ٔ٘ش

د  ةال تحيدذ  ٜمديق أد  اإلالىدخ   ةٍشهدا ِدبإلد  ندذم  التدء تب٣د  بحٜش

زنب أندد  حّلهددا تددش  الددأسب٢دد  تلدد٤ نٍددشا  أد  ةأحددغ ب  بددذما  أمندد 

ددا٥:   سة  ألٜددشب  محدد  دمددا  أمندد  ٘همددغ إلدد  ماظددش الٝشيددب مةدد  ٜة

 أؼر ي ٜميق ةأج .

 ٘ٝا٥ ماظش: أحع  بشلحا.
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ددددددا ِلدددددد  أمندددددد  بّددددددذ نددددددذم  هدددددد  ناهددددددذ ٘هددددددء ال تشيددددددذ  ١اندددددد  أ٠ثدددددد ه  خ٘ح

٘هددزا أخددش مددا تتمةدداه إلدد    ٛة وّدد  ألدد  ٘ٝددذا  ؤلابدد زلخعددية  أ  تدد

لددددا٘  أندددد  يّتبدددد  إبجاددددا ٘هددددء ال ِددددذٟة ٘مددددا بالدددد٤ إرا ١ددددا  ـددددذم٤ٝ ب

 ظاهم  ف  تشبيت .

 +Aحتاحن  د  ٘فيل  خشح  اإلامشل  ةه  تٝح٥: م

 ٘جا ها ـح  نذم : أنا ٘فلتء صي ٘فيلت .

 اإلامشل : إنتء ِةذٟ مشك أة شخء .

 نذم : ال.

٠يداط د  ة أاإلامشل : وب ما سي  تشةحد  لبةد٤ الدذ  تىلبد  مجهدضةا 

ا  ألا   ة٥ ةعسخبحا مة٤ الذ .هيّملحل٤ ٘حـح

ُ اتبّتاددددا نددددذم  ةليلدددد  التددددء لخٝدددد  باددددا ل٣دددد  ال تبٝدددد  ةحيددددذ . بّددددذ تبدددد  

ندددددذم  ةمٕدددددادس  اإلامشلددددد  نٍدددددش  ليلددددد  مىدددددحال لةدددددذم  ثددددد  ٜالددددد : مدددددا 

 دي.  ذسحل٠ةتؾ أِٗش إن٤ بتحبي  ل
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هددا: أحبدد   أةي ِليدد   دي ١لمدد  ٜليلدد  نٍددش  إلحاددا نددذم  مدد  بددن  دمِح

دد  ظددبب  جحصندداتاأة٥ مددا   أ٠شهدد  تّشفدد  إيدد  ٠ةدد  ِدداةص  بّددذ مددا ِ٘ش

خددددددب اللٝيدددددد  نٙسددددددخء ١ددددددئ  ٜلبددددددء مسددددددجح  ب  بددددددغ بّددددددذ ٠ددددددذ ححاصنددددددا

ا  فددد  لمبدد سا    حاةلدد  أالٜيلدددة  أ  ةهدددح     ١دددئيهددة٥ ِملألا لتفددد٘ش

  إبجء ةإلاا أ٘ت٢ش ح٣ام  الٝمي  أؼيلحا م  خان  ؤلابد  إال خاند  ألاخ

ددددا  سانيدددددا ١ددددا  صةجدددد خددددامٚ ِليدددددا ة ظددددةذي  لدددددح  اللدددد املخدددددب   ةفدددد  ٘ة

سانيدددا, أمنددد  دا   م٣دددايؾ فددد  حيدددات  مم٢ددد  ِمدددشي مدددا ٠ةددد  ِدددذم  أصمددد

د  ٜدحت  .بّدذ ١د  إبجء ةحبيبء ةأماي  ةظد دةٙغ الٜح ةذي ةلدّٙ  ٘ة

  دي. ِلدددددد  ٢٘ددددددش   ذسحددددددلدا تٝليلدددددد  مددددددا ٠ةددددددتؾ أِددددددٗش إندددددد٤ بتحبيدددددد  ل

الخب بن  ساح  ةمشاتد  مدؾ ِوٜد  حميمد  ةبدغ ال دي حاحد  أ٠بد  

 ن .تم  ٠ذا ب٢

 ليل  ب٣  انبااس ةحض : سبةا محمهحل٤ ما حبيبتء.

مىلدددددْ مددددد  أة٥ مدددددا   أ١دددددح  حةبددددد  أندددددا ِدددددامض   ةدددددايندددددذم  تتدددددز٠ش: مدددددا ال ب

 الّمليا .

**** 
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١دددا  أمنددد  مةٍدددش بئظدددتٕشاب للم٣دددا  الدددزي مٝدددٚ ٘يددد  ةاإلاوبدددغ التدددء 

١ددددددا  مشتددددددذهاا ٘هددددددح مشتددددددذي ٜمدددددديق أبددددددين ةظددددددشةا٥ أبددددددين ةحددددددزا  

  نٍدددش أمنددد  إلددد  نٙعددد  معدددتٕشبا ٠ميددد  البيددداك التدددء مشتدددذهاا  أبدددين

دددْ ِينيددد  لنددد    السمدددشا  التدددء تٝابلددد  ٘هدددء مليئددد   ا عددداحاإلال٢ةددد  ٘س

للخٍ  أحغ أن  فد  الجةد . أحدغ  ا ٙشاؼالّفا٘ن  ة الة شجاس األب

ا٥ ِلددد  ٠تٙددد  ٘ئلتٙددد  ليجدددذ ندددذم  ة١قنادددا ظدددةذسيو. حدددذ اا مدددأمنددد  بقن

لدددد  نٍددددش  ِيجاددددا تحمدددد  ؼددددٛح   أمندددد  مددددشاسا ةت٢ددددشاسا ل٢جاددددا لدددد  تجددددب ٌة

جق  تحش٠ ؼٙتحاا لتةىٞ ب٣لما  ةه : ما تعبةيؾ مدا أمند . ةفد    ٘ة

 تحدددٟش مددد  م٣انددد  ١دددق التىْ دٜدددابٞ بدددذأ  ندددذم  تبتّدددذ ةهدددح لددد  يعددد

سك ةأـدددددبح  اإلاعددددداحا  السمدددددشا  ١لهدددددا ألا فددددد   ٜذمددددد  ٜدددددذ ٔشظددددد 

سشيددٚ. فدد  تلدد٤ ألاثةددا  فدد  ال  شبيددْ إلددالـددٙشا  ة١ددق  الجددح إنتٝدد  مدد  

 مشل : إلخٝةا ما د٠تحس الٝلب بيٝٚ.اإلأ٘ش  الّمليا  ٜال  

 الىبيب: هاتحل  حهاص ال٢هشبا  بتاُ الٝلب.

**** 

د  الّمليدا  ٘اإلاحلعتا فد  سحّ  نذم  ةليل  ة  ٜر بد  اّٝدذ أمدا  ٔ٘ش

٘قخب هاددددددا نددددددذم  أناددددددا بخندددددد  ل٢جاددددددا   ظددددددّاد لإلومئةددددددا  ِلدددددد  ـددددددٕن هاا
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بدددددددالىبْ ١انددددددد  ت٣دددددددابش ٘مددددددد  مدددددددش  اـدددددددٙشاس ةحههدددددددا ةؼدددددددٙتحاا الدددددددزم  

أـددبحتا ١الحسٜدد  البيمددا  ةمدد  أة٥ ةهلدد  تددذٟس أناددا ليعدد  ِلدد  مددا 

تدددد  ٘ددددقمن  ب هاذِليدددد  ةال  عدددديىش المددددشا . أمددددا نددددضي  ٘لدددد  يعددددتىْ أحددددذ 

نعب  ل  ليغ صةج أخت  أة ـذمٞ ٘ٝدي ٘دقمن  ألاخ الٝشيدب حدذا الب

 لذسح  أن  ٜشيب ل  أ٠ث  م  أم .

ؼدددشد ندددضي  ةندددذم  فددد  ر٠شيددداها  التدددء تجمّهددد  مدددْ أمنددد  ة١دددا  ١ددد  مددد  

الدددذِا . حتددد   يحاـددد حعدددن  ةظدددّاد ةناهدددذ ةحعدددية  مٝدددشأ الٝدددشآ  ة 

 ذ٠تحس ٘قظُش الجميْ إلي .ال٘احقه  خشةج 

 ٘ٝا٥ نضي : إم  ما د٠تحس أمن  ١حعغ  

بددددددغ   معددددددتٝش  تدددددد تّددددددب: هددددددح حالالذ٠تحس ةةحهدددددد  محمدددددد  مّددددددال  الدددددد

ددددٚ اتٝلددددب الِلدددد  خندددد  أل   ظدددداِ  الجامدددد  تمددددش 84 ا٥ إ   إدِحلدددد ٜح

ظاِ  ِلد   84 ا٥ ؼا  هللا تمش ّملي . بغ الخمذ هللا إ المشتن  ف  

 خن .

ٙشحددددحا ةال أ  ال أ  م حافدددد  حندددد   ٘هدددد  لدددد  يعددددتىيّ  ىبيددددبالتددددش٠ه  

 ٘الخمذ هلل هح بخن  ل  مم  ل٢ة  أمما ماصا٥ ف  خىش. محضنحا
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ّةامد  النتٍداس ةأ  أمند  فد  خشح  اإلامشلد  ةأخبد ها  أند  ال داعد  لإل 

اإلاش٠دددض  ةال مم٢ددد  صياستددد . أٜةدددْ الجميدددْ حعدددية  أنادددا مجدددب أ  تشتدددا  

٘ٝدا٥ ندضي  أند  ظيحـدله  إلد    إٜةداُ ندذم  حاٜليو ل٢  ل  يعتىيّ

 بي  ةعّحد للمبي  مّها.ال

ا٘يددد  ةندددذم  لددد  تٙددداٛس بددداب  84ةمدددش   ددد  ال الظددداِ  ِلددد  خنددد  ِة ٕ٘ش

ددد  ِادمددد  ةتجمدددْ الجميدددْ ححلددد  فددد  اةال ناددداس  لددديو . حتددد  نٝلدددحه إلددد  ٔ٘ش

  .ٌإنتٍاس إظتٝا

**** 

وبّددددا أل  ألامددددش لدددديغ هيةددددا أ    تحٝيٝددددا  ِلدددد  ٜددددذ  ةظدددداٛال١اندددد  

ةمدا صاد الىدن  بلد  أندد   ممدشب نداس ِلد  أحددذ أ٠بد  لدباه أمد  الذةلدد 

أمدد  دةلدد  إلددا٘  إلدد  رلدد٤ أد  الددزي ِهددذ ِهددذا ِلدد    ١ددا  أمددا  مبجدد

نٙع  أن  ل  مشتدا  إال إرا أخدذ حدٞ ـدذمٝ  ةصميلد . ١دا  مدضةس أمند  

ددد  فددد   تحٝيٝدددا  حتددد  ظددداِا  الليددد  البّدددن ظددداِا  ةمٍّددد  الٜح

أل     ةمددددا أ٠ددددذ أ  نددددضاس إبددددشاهي  ةسا  اإلاحلددددُح هددددح إختٙابدددد  اإلاٙدددداج

  ٝبن ِليدددد الخددددشاج ٜددددشاس بددددإلدددد  إد  أعددددتةذا  التددددء ٜددددذمها أمندددد  إلاا

 ةهح مىلحب حاليا.
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**** 

ظ٢ةذسي  ةالتء ١ان  تحمد  اظد  ؤلا أما ف  احذ  الٙيو  الشاٜي  ف  

عدّاد  ألند  الامشأ  ٠ةذم . ١ا  ندضاس ابدشاهي  مختبد  بادا ةهدح يؽدّش ب

ح , محمش إل  ححاص ظدٙش مدضةس للهدشةب ةأ  ٔشيمد  ِلد  مٙداسػ اإلاد

 ةف  تل٤ ألاثةا  حا ه اتفا٥.

 نضاس: ألح.

 بذ.الشاح : أمحه ما باؼا ف  خب  ٠ذا مؾ ةال 

 نضاس: خب  إم  ما ةػ مفامب  

اةي ِذا مشحل  السىش.  الشح : أمن  محمحد ؼٜش

 نضاس بٕمب: إب  تيتتتتتت  بعبْ أسةا .

 الشح : تحب يّم  إم  ما باؼا.

ددض: ال يّمدد  ةال يعددحي  بددغ مددا   حمدد  مٙددت  ِيجاددا ِليدد الخ٣  نددضاس بن٘ 

 ؼحي .  ممةّؾ إن٢  هاذدةه خليةا نلّب بقِفاب

 مش.ؤ الشاح : ههههه  ماشخء ما باؼا ان  ت
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٘يدددددد   ذديّددددددحد إلدددددد  اإلاعتؽددددددٙ  ١ددددددا  الجميددددددْ حددددددح٥ ظددددددشيش أمندددددد  اإلامدددددد

ذسه ؼب  ِاسي  الزي تخىي  المدمادا  أِلد  الفدذس بدذأ أمند  ة ـة

تشيدددذ أ   مةدد ٘ٝر بدد   الجميددْ إليدد  أمددا نددذم  تنبدد مفددذس همهمددا  ٘

 تٙه  همهمات .

 نذم  بٝلٞ ةه  تمع٤ مذه: أمن  إن  ظمّجء.

 بذأ  نذم  تٙه  ١لمات  ة١ا  مةادي بفح  هامغ: نذم ...نذم .

اٜر بددد  ندددذم  مددد  أرنددد  ةهددد  تٝدددح٥: أندددا حةبددد٤ مدددا حبيبدددء حددداة٥ تٙدددت  

 ِية٤.

بّدذ دٜدابٞ حداة٥ أمند  ٘دت  ِينيد  ل٢د  بتثاٜد  ٠بند . س٠دن ندضي  إلدد  

ىبيدددددددب ليخبددددددد ه أ  أمنددددددد  اظدددددددتٙاٛ حدددددددا  الىبيدددددددب ة بّدددددددذ اإلاّامةددددددد  لا

شاحددد  تٝدددذ  الجميدددْ ال تدددحتش ةالنا  ِليددد  ل٢ةددد  ؼدددذد ِلددد  ِددذ  قومدد

 ةهةئ  ِل  ظومت .

جدددددق  أحعددددد   أمدددددا ندددددذم  ٣٘انددددد  تٝدددددٚ أمدددددا  أمنددددد  ةممعددددد٢  بيدددددذه ٘ة

بحبا  م  الّٛش الباسد ِل  ةحهها ةحعدمها ةةهد  ؼدذمذ فد  حميدْ 

تىْ حتدددد  الجلددددحط أة ال٢ددددو  لتٝددددْ مٕؽددددي  أنحددددا  حعددددمها ةلدددد  تعدددد
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ِلحاا. ـذ  الجميْ بعٝحه نذم  أمدا أمند  ٣٘دا  محداة٥ الٝيدا  مد  

ظدشيشه ةيةددادي ِلحادا ل٢دد  حعدية  ةحعددن  مةّدحه  اظددتذِ  لددححن  

د  ثانيدد  أمدا  ن  ةحملددحا ندذم  إلدد  ٔ٘ش ىبيددب الاإلامشلدا  ٘ددقتحا معدِش

ىددددا  أمندددد  مهددددذا ظددددشعْ ل ِلدددد    يىش لعددددٜبدددد  ٘حددددق نددددذم  أظددددُش ِل

بّدددذ لخٍدددا  دخددد  أمنددد  فددد  ندددح  ِميدددٞ . ةلددّ  ٘هدددح مددداصا٥ فددد  خىدددش

د التجد  إلد  اةولب مجا  الىبيب السشةج حميّا ليعر م  ة  التدء  ٕ٘ش

 باٜن  ٣٘انحا ف  خٗح ؼذمذ ِل  نذم  ةأمن  مّا.النذم , أما  باا

بّددذ لخٍددا  خددشج الىبيددب ٘هددشة٥ الجميددْ إليدد . ٘ٝددا٥ حعددن : بةتددء 

يدددب: مدددا تخدددا٘حػ الخمدددذ هللا هدددح لدددٕي الدددذ  مالهدددا مدددا د٠تدددحس الىب

 نض٥ ِةذها.

 حعن  ةالجميْ: الخمذ هللا.

 ةاضر إناا مؾ بتا١  ١حعغ. ة  ساح  الىبيب: بغ ه  ِامض 

دخدد  اإلاعتؽددٙ  ةهدد  مددا  ححصهدداظددّاد بقسددخ : ةهللا مددا بجددء مدد  مددح  مددا 

 تا١ .  مؾ سالي ة ت ِل  باب أةل  ِيجء ةاٜٙ  حب
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 فدددددب   ٔا مدددددةّٙؾ الص  تا١دددد  حتددددد  لدددددح ٠ددددذا مددددد  الىبيددددب: ال مدددددا حاحددددد

 .هناشداحف    الل   مت٢شس  ِلحاا. ةإال

 مش بي .ؤ ت الل حعن : حالش ما بجء 

ىبيدب: المشل . ٘ٝا٥ اإلابّذ لخٍا  خشح  نذم  ةه  تعتةذ ِل  

 إنتء ٜحمتء لي  ما مذا  الص  تعر مخ .

 نذم  بحه : ال الص  أ١ح  حةب أمن .

اظددر مخ  لخددذ مددا   خ    مٝحلحلدد٤  أة٥ مددا مفددمنددا حددحصٟالىبيددب: 

 مفخ .

 .ححصينذم  بحض :   بٝ  ١حعغ حةب 

 . حةا ١لةا حةباحعن : ما بةتء استاح  أمن  مؾ   مىن  ة 

ب   اددا: مددا بابددا بدداهلل ِليدد٤ خلددحي  ِلدد  ساحتددء أنددا حهاددا ِلدد  ةحةتانددذم  ِة

 أ١ح  حةب أمن  ةأنا   بٝ  ١حعغ. ض ِام

ددددددا اللدددددد  ٥: ماشددددددخء مددددددا بةتددددددء اٜردددددد ب حعددددددن  بحةددددددا  ةأظددددددةذها ِليدددددد  ٜة

ح٥ إل  ٔ٘ش  أمن .م  شيح٤. ةظاِذها للـح
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س٠ةدد  ظددياساهاا الّفددشي  التددء تددذ٥ ِلدد  ٘خامدد  ةثمجاددا الٕددال  ةنضلدد  

مدديق بةدات  أحمددش ةحد ا  ب٢ّددب زةهد  تلددبغ ظدشةا٥ دحددن  أظدحد ٜة

يةددددن  خمددددشاةي  ممردددد ا   أحمددددش. ١اندددد  رة بؽددددش  بيمددددا  ةسؼدددديٝ  ِة

  حددددددذ  ر١ددددددا  أة دهددددددا . ةؼددددددّش را ١انددددددابحددددددذ  ال تعددددددتىيْ التٙشيددددددٞ 

دخلدددد  هددددزه البةامدددد    بةامدددد  أمدددد  الذةلددد   تححهدددد  إلددد  ٜفدددن  اؼددددٝش

ةسّ٘ددددد  نٍاسهادددددا الؽمعدددددي  ةةلدددددّتاا ٘دددددٛح ؼدددددّشها ةظدددددقل  سحدددددا٥ 

ألامدددد  اإلاححدددددحدم  حيدددددث دلحهدددددا ِلددددد  م٢تدددددب أد . ١دددددا  أد  مؽدددددٕح٥ 

حتددد   لدددا٘  إلددد  ٜمدددي  أمنددد  التدددء يّدددٗش ٘اِلهددداال هدددزا ب  بٝمدددي  مدددا

ددا  ِلددد  ةفددد   العدداِ   بددداب ٘دددقر  الِدددض ت٢ٙندد ه ةايؽدددٕال  ظدددمْ وٜش

 ذخح٥.الب

 دي التحي  الّع٢شي : ـبا  السن  ما ٘ةذ .ؤ دخ  الصسق ةهح م

دددددْ أد  سأظددددد  ل فدددددح  ألانثدددددحي الددددددزي ملٝددددد  التحيددددد  ةيبدددددذة ِليدددددد  ل٘س

 الانذهاػ: ـبا  الةحس إنتء من   

ال  ب٣  ثٝ : نٝيب ظلم  دمحم ِل .  تٝذم  ٜة

د  اإلاعتؽدٙ  , تدش    أده نرٟ  أد  مْ أحم  أة نٝيدب ةنتجد  إلد  ٔ٘ش

 م  ه  ظلم  ةما ٜفتاا   ظةّٗش ف  مذ  ليغ ببّيذ.
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**** 

ّددد  سأظدددها  بدددذأ أمنددد  متملمددد  فددد  ظدددشيشه ٘قحعددد  ندددذم  بالخش٠ددد  ٘٘ش

عددشيش بّددذ أ  خٙدد  ِلدد  ال٢شسددخء الِلدد  حددٗش   التدء ١اندد  محلددِح

ٙددد  ندددذم  معدددِش  إليددد  ةهددد  تٝدددح٥: أمنددد  حلاملجددداةس ل بيبدددء عدددشيش. ٜة

 إن  ١حعغ  

٘ددددت  أمندددد  ِينيدددد  بعددددِش  بّددددذ ظددددماُ ـددددحهاا ١قندددد  خددددابٚ أ  ت٣ددددح  

حلمددددددا أة أ  هاددددددشب مةدددددد  ٘ٝددددددا٥ ةهددددددح ممعدددددد٤ مددددددذها: إنتددددددء ١ددددددحعغ مددددددا 

 نذم   

المددددٕي ندددض٥ مدددا ٘دددديؾ حاحددد  مددددا   ندددذم  ةهددد  تبتعدددد : أه الخمدددذ هللا

 م  م  السٗح ِلي٤.  حبيبء

جميدددْ ليىمددددز  فدددد  تلددد٤ اللخٍددد  دخددد  ال  أمنددد  فددد  ةهددد  اابتعددد  إلحاددد

ِلدددحا  دخددد  ١ددد  مددد  حعدددن  ةظدددّاد ةلدددححن  ةندددضي  ةحعدددية  ةناددداد 

دد  اإلاعتؽددٙ  مةددز لخٍددا  لوومئةددا   ةأممددا ليلدد  ةياظددش الددزي ـة

 ِل  ـذمٝ .

 ما بجء. هلل ِل  ظومت٤ حعن : الخمذ
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 أمن  مبتعما: هللا يعلم٤.

 نضي  مؽا٠عا: إن  حلح ٠ذا لي  ها ها ها   

 ذ ِؽا  د  نحنح بيجشي ف  ِشةٛ.لححن  مؽا٠عا باإلاث : أ٠ي

ا٥: إنتء تب  ل    يِت  نٍش أمن  إل  نذم  ٜة

ل٢ؾ بدددغ أ٠يدددذ   نددذم  بةٍدددش  حدددب: إندد  متخيددد  إيددد  مم٢ددد  مددا تبدددِ 

  اخددذةها لددفدد  م٣ددا  ألا٠يدداط ال هأخددذةا د  مدد  بةدد٤ د  ةدمدد  حىددح 

 لي٤.

لددددددد٤ بدددددددغ هددددددد   ماظدددددددش: دي ولّددددددد  بتحبددددددد٤ حدددددددب دا أندددددددا ٠ةددددددد    تبِ 

 ذمل٤ ه .تـمم  إناا 

 دي ما ِ  ماظش.  تعييحالٙمام  ؼ٢شا ِل  النذم : ما دي 

ا لددححن  وبّددا التددء حددذث  نٙعددها: مددا سب ِلدد  ذِدداضددخ٤ الجميددْ م

ددا٥ فدد  ظددشه: مددا أنددا مددا إختتددا. ةوبّددا ملددر ماظددش ِددذ   بتعددام  لددححن  ٜة

 نن .اإنتء ما أبح لع
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ة٠مددا  ِؽددا  أمندد    ال٣دد  مددشة  مشتددا   ظددّاد بتّددب: مددا ال مددا حماِدد

 بٝ  ١حعغ. لخمذ هلل أهح ٘اٛ ةمشتا  ا

 إنت . حانذم : أه ما ال سةح

 تددو مددا بةتددء بٝالدد٤   تّباندد اندد    حعددية : سةحدد  إنتددء مددا نددذم  ِؽددا 

 عتؽٙ .اإلاأما  ف  

 ا لخذ ما أمن  مشة  مّاما البي .هةنذم : ال ما وةي أنا   ٘م  

  ْ ٝيددد  ةأندددا الخمدددذ هلل ب  تّبانددد ال٢دددو  إنددد    أمنددد : مدددا ال مدددا ندددذم  إظدددم

 ١حعغ ةلح مؾ ِامضا تشةح  البي  سةح  مْ مامت٤.

نٍدش  إليد  ندذم  بّيةدن  بدا٠يتن  ةيمألهمدا اللدح : ِؽدا  خداوشي مددا 

 . أمن  خليجء حةب٤ ةأنا   بٝ  ١حعع

سدددددج  فددددد  سدددددججاما ةأـدددددب   اإلادددددانٍدددددش أمنددددد  لتلددددد٤ الّيةدددددن  التدددددء ال و

ددددددا٥: ماشددددددخء مددددددا نددددددذم     شيحدددددد٤. ةنٍددددددش إلددددددم  اللددددددأظددددددن هما اإلاٙمدددددد  ٜة

 .حاجميْ ةأ٠م : خوؿ نذم    تٙم  مّاما سةاححا إنتال
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ددددد  ماظدددددش ١ددددد  مددددد  حعدددددية  ةناهدددددذ ددددد  ِابلتددددد    ةأـة أمدددددا ندددددضي  ٘قـة

 ليل  ةةدِتا  ِل  أم  اللٝا  ٔذا ف  معتؽٙ .  لا٘  إلال ب

**** 

تادددددا بّدددددذ إلٝدددددا  التحيددددد  ِلددددد  أهلهدددددا أٔلٝددددد  البددددداب   دخلددددد  ليلددددد  ٔ٘ش

لدددد  ةحةتاددددا ةأسد٘دددد  ةنضلدددد  دمّدددد  ةاحددددذ  ِ  ةأظددددةذ  ٌهشهددددا ِليدددد 

٠ةددد  بٝدددذس اح٣لهدددا  الل ٜابلددد : إنتدددء ٘دددن  مدددا ساندددحػ   إنتدددء الححيدددذ 

لألظدٚ ٘مدلتل    ليد  ظدبتيجء لححدذي حدشا  ِليد٤  ححاماالل  ِل  

أح٢يلهدددا اإلاحلدددُح دا, أه مدددا   اظدددتحال اللددد ندددذم  بدددغ ة دي الححيدددذ  

نٙسددخء ٠ددذا لمتدد  بددغ مددا سب دا مددؾ حددب مددد    ٜلبددء   ٘مدد  مّزبدد

إ  دا حددب وٙددح٥ ةأ٠يددذ أة٥ مددا ح٢بدد    ٠ش ا٠ةدد  ٘دد اأندد وددٗش ةاحددذ.

سيددد  ِمدددا٥ م٢بددد  ةي٢بددد  لخدددذ مدددا خىدددب دِيددد  سبةدددا أةي إ  ا  يسدددخ  أت

 منُ  الخب دا م  ٜلبء.

اد  إل  ما حذ  مةز ظاِ  ف    عتؽٙ .اإلاأٔمم  ليل  ِيةحاا ِة

د  مد   اأة٥ ما خشححا م  ٔ٘ش  أمن  ١ا  ماظش ة نضي  متٙٝد مد  مـح

دلها, اللد  بل  لن م : مدا تنعداػ ليلد  الص  إحةدا ٘همع  لححن  ٜا نـح
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لها إلتٙ  إلحاا نضي  ٜدابو: وبّدا مدا بةتدء هدح أندا  ما تخليؾ ماظش مـح

 تجةن  دا بشلحا ٔشيب.ا

ف  تل٤ ألاثةا  ١ان  ليل  ٜشيب  لذسحد  أنادا ظدمّ  الخدحاس ةبتعدم  

ندددضي  ل٢ومددد :   لدددشد ندددضي  ل٢ددد  الابتعدددام  أـدددبح  ٔفددد  بّدددذ ت٢ملددد

حدذ صدخبء محـد  ةاحدذ  اإن  ؼدامٙجء مجةدح  ِؽدا  أخلد  ة  يّجء

 م  خحات  البةا .

 لححن : أنا ب٢ٟٙش بغ.

 .حماِ سخء, ما ال بةا ما انضي : ال ما تخا٘يؾ أنا مؾ ن

ددددد  ب ذمُح ةحلعددددد  ِلددددد  حا٘ددددد  الددددد٘تحددددد  ليلددددد  ِيةحادددددا التدددددء أشةٜس

ظدددددغ بيددددددا اظدددددشيشها ةهددددد  تٝدددددح٥: حدددددشا  ِليددددد٤ مدددددا ندددددضي  إنددددد  مدددددؾ ح

  تحددغ دا إندد  مددؾ مٙت٢شيدد  صددخب  أختدد٤ ال  خددالق ةال ِمددٟش

دا إندددددد  حىتجددددددء فدددددد  خاندددددد  خحاتدددددد٤ مددددددا ِجددددددء ال ِمددددددٟش ؼددددددٙتجء ةال   

جء. ةسّ٘دددددددد  سأظددددددددها ل عددددددددما  ةهدددددددد  تٝددددددددح٥ مددددددددا سب. ثدددددددد  ٜامدددددددد  لتؽدددددددد٘ح

ةتححهدددد  للخمددددا  للتتحلددددق ةتفددددل  ةتةدددداج  خالٝهددددا أ  مشحمهددددا مدددد  

 ِزاباا.
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ح٥   ال مذٟس اإلاش  ان  لجاام  تبذأ البذام .لِةذ الـح

**** 

امدددد  بتٕىيتدددد  بؽدددداػ نٍيددددٚ ةبّددددذ  نٍٙدددد  اإلامشلدددد  حددددش  أمندددد  ٜة

رلددد٤ تمةددد  لهددد  ليلددد  ظدددّيذ  ةخشحدددد , ابتعددد  أمنددد  إلددد  ندددذم  التددددء 

خش الٕ٘ش  ثد  ٜدا٥: تّدال  حةبدء مدا آف    تجلغ بقحذ ألاساب٤ اإلاحححد

 نذم  ِامض أ١لم٤ ؼحي .

ابتعدددددم  ندددددذم  ةسدددددخب  ٠شسدددددخء ةحلعددددد  بجاندددددب أمنددددد , ٌددددد  أمنددددد  

ا مىددحال ثدد  مددش بقناملدد  ِلدد  ةحةتاددا ةأسدٗ ٜددابو: ظددامحجء مةٍددش إلحادد

 ما حبيبتء.

 ٘ٝال  نذم  بعِش : ِل  إم  ما أمن .

ؽددددددا   أمندددددد  ةهددددددح ممعدددددد٤ مددددددذها ةيٝبلهددددددا: ِؽددددددا  وشيٝدددددد  صةاحةددددددا ِة

 حشمت٤ م  حمجء ةم  صةاج وبيع .

 نذم  بابتعام  باهت : ال ةال هام٤ ما أمن .
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يتدد  لتلدد٤ الابتعددام  ؤ بّددذ س استعددم  ِومددا  الخددض  ِلدد  ةحدد  أمندد  

 ٘قسدٗ ٜابو: وب معامحاي .

 ناشدا.انذم : أ٠يذ ما ال نا  ِؽا  إن  تّب  

 أمن : تر ةحجء  

نددددذم  ةهدددد  تطددددخ٤: هههدددد  إمدددد  مددددا أمندددد  لددددشب  لخعددددتل٤ دمأدددد٤ مددددا 

 إحةا مر ةحن .

أمن  بابتعام  ظاحش : ال ما أنا ِاٗس بغ أندا ٜفدذي حاحد  ثانيدا مدا 

 نحنح.

ددددذ ٘ه مدددد  ٜفدددذه ٘عددددتبٖ ةحههددددا بلدددح  ألاحمددددش ٘ٝالدددد  ةهدددد  ندددذم  ٜة

 تخٙن نٍشها: ما تبغ ما أمن .

أمن  بابتعام  م٢ش : بغ لي  ما نحنح مؾ انتء ٜحلتء انةا مرد ةحن  ا 

 هللا ا هللا.

ال : ل  نخشج م  اإلاعتؽٙ  نبٝ  نت٣ل .  ليٝ  نذم  ِيةحاا ٜة

 امن  ةهح يٕمضها: ماشخء ما نحنح.
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**** 

امددددد  فددددد  اإلاعتؽدددددٙ , ةفددددد  رلددددد٤ الاظدددددبُح ١انددددد  ةبّدددددذ مدددددشةس أظدددددبُح ١

نحيدددددد  الثاامتحاندددددا  نددددددذم  التددددددء لدددددد  تعددددددتىْ حمددددددحسها ةامتحانددددددا  

الّام  للححن . خشج أمن  م  اإلاعتؽدٙ  أخند ا ل٢د  أِىداه الىبيدب 

٘ردد   نٝاهدد  مٝمددحاا بّيددذا ِدد  الّمدد  ةيددضاة٥ اإلاندد ٥, بّددذ ِمدد  نددضي  

نددددذم  البدددداب  أةساٛ السدددشةج تححدددد  إلدددد  اإلاندددد ٥ ةبّددددذ لخٍددددا  ٘تحدددد 

تددشاب,   ةهدد  تٝددح٥: أنددا أظددٙ  مددا حماِدد  بددغ أ٠يددذ البيدد    م٣ددح  ١لدد

يد  سابحد  ص٠يد ,  ةما إ  ٘تح  الباب حتد  سأ  ندذم  اإلاند ٥ نٍيدٚ ٘ة

ٌدددد  الجميددددْ مةٍددددش إلدددد  اإلاندددد ٥ إلدددد  أ  ولدددد  ١دددد  مدددد  حعددددية  ةظددددّاد 

ال : ةأنا  ٠ة  ٢٘دشا٠  ساحد  ِلدي٢    لالةناهذ. ٘ابتعم  نذم  ٜة

ل  ِلحا  ة ٜبلتا  حميّا ةه  تٝح٥: سبةا مخلي٢  ليدا ةال نح , ث  اٜب

 محشمجء مة٢  ما سب.

ٕددذا  ةبّددذ ؼددشبا  الؽدداي رهددب ١دد  الاحتمّدد  حميددْ الّابلدد  ِلدد  

 ةاحذ إل  من ل  ةحيات .

**** 
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١اندد  ظددلم  تجلدددغ خلددٚ م٢تبادددا ةتحتسددخء ٘ةجددا  مددد  الٝهددح  ةهددد  

اوّهدددددا ت٢ٙنددددد  لتحددددد  ووظددددد  إحدددددذ  الٝمددددداما إلددددد  ا  ٜالمةٕمعددددد  

 دخح٥ أد  إلحاا.

 إم     أد : ـبا  السن  ما ظلم  ِامل

 ظلم : الخمذ هللا, إن  ِام  إم   

 ؽٕ  مّانا.الأد : تما  الخمذ هللا, ها عجب٤ 

 عجبجء أةي.  : ـشاح ظلم  ةه  مبتعم

تيؾ دمحم ما ظلم .  أد : وب الخمذ هلل, ما ؼ٘ح

 ٢تب .اإلاظلم  : ال ةهللا لي  هح مؾ ف  

امض أدْ٘ ةسٜ  أحاص  أمن .  ةأنا ِةذي مقمحسيا أد : ال  ِة

 لشب ِلي  ناس ف  ٜمي  نضاس إبشاهي .ال  اظلم : مؾ دا 

. ةأنددا ِددامض  عتؽددٙ  بددغ ِىددحه ٘ردد   نٝاهدداإلاأد : أمددحه هددح خددشج مدد  

 قمحسي .اإلابّذ مخلق   أسةحل
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 ها٥ اإلا٢تدددب مم٢ددد  ِةدددذهاددداظدددلم : ويدددب خلحادددا أندددا ٜبددد  مدددا سة  ححد

 حْ بّذم .ؼٕ  خاسج  ةيش 

 جء.زتيأد : مشسخء ما ظلم  بجذ انٝ

 ظلم : ةال هام٤ أي خذم  ما باؼا.

حسٜددد  إحددداص  أمندددد  الِلدددد    خدددشج أد  إلددد  مقمحسيددد , ألٝدددد  ظدددلم  نٍدددش 

دد الدد  بفدح  خا٘دد : أنددا ِا٘س اةي. ٜة   ةلٙتادا اظدد  أمندد  محمدحد ؼددٜش

تددذٜيٞ استعددم  ابتعددام  ِلدد  ةحههددا  ا٥ظدد  دا, ةبّددذ لخٍددا  مةددالا 

 مؾ مم٢ .ةه  تٝح٥: 

**** 

مددد  مدددذخ  اإلاىدددبخ ِلددد  ظدددّاد يّدددٗش أندددا فددد  منددد ٥ ةليمددد  ٘هدددء تىدددبخ 

مةدددز الٙجدددش أ٠دددو  متّدددذد  مفدددشي  ةحضابشيددد  ةحلحيدددا  مددد  حميدددْ 

ألاؼدد٣ا٥. اظددتةذ  لددححن  ِلدد  بدداب اإلاىددبخ ةهدد  تٝددح٥: إػ إػ إمدد  

 ما ؼيٚ ظّاد.  دا ١ل

ة ةال أصةد ـدددةٚ أ  ابتعددم  ظدددّاد ةهددد  تٝدددح٥: إمددد  سأمددد٤ ٠دددذا ٠ٙامددد

 اثةن .
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ضخ٢  لححن  ةه  تٝح٥: إمد  مدا أمد    تّضمد  مّاندا ١د  الخداس  ةال 

 إم   

د الد : بتر مٝد  ِليدا مدا مّٙـح , ودب  نٍش  إلحاا ظّاد نٍش حاد  ٜة

  ٟ  ٢٘شي . انجشي ١لمء أخح

 لححن  بمؽا٠ع : ماشخء ما ٠يذاه .

 ما لحلح.  أمع٢  لححن  الهاتٚ ةاتفل  بن م : أمح 

 تّحد ِل  ٠ذا. لححن  بذال٥: ال ال  

ا٥: ويب ما حضم  ِامض   إم     ضخ٤ نضي  ٜة

 لححن : إم  ما ِ  الٝىش إن  ما اظحد ما ابين ما ٘يؾ سمادي أبذا.

دددد  اظددددتٍشا٤٘ خددددالق  نددددضي : ِددددامضا إمدددد  مددددا لددددححن  خلصددددخء مددددؾ ٜة

 ةساما ؼٕ  ما ماما

 لححن :   ِحص مة٤ إم  يّجء, ماما بتٝحل٤ ما تنعاػ تشة  اإلاىاس.

 نحـلحا البي . ا: ةهللا أنا ِاٗس إناا مؾ   هاذأ إال إلانضي  مبتع 
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 لححن : ما إن  ِاٗس دا دمحم اب  الٕال .

 . ةاحذ  دا اب  خال  نبي  حت هنضي : أمحه ما ِ  م  ٜذ

 صي ما هح.  لححن : تٙت٢ش لع

 ظاِتن  ةيؽٗح ما ال سةح  ظاِذي ماما. هانضي : ١ل

 لححن : ماشخء ظو  ما خٙ .

 ما حمي .  ق نا نتونعنضي : ماشخء م

 لححن : ظو .

**** 

تلٙدداص الفددالح  تحتسددخء ١ددقط ؼدداي ةتؽدداهذ ال١اند  نددذم  تجلددغ فدد  

لتلٙداص ـدح  لف  انتٍاس اظتيٝاً أمن  للٕذا  مّا, ٜىْ مؽداهذهاا 

 .…حشط الباب
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 سابع عؼسالفصل ال

   بقد : أهو ما مذا  نذم . ححقاتجه  لٙتح  ٘ٙ

 ٙم . نذم : أهو ما أظتار أد  ت

 أد  ةهح مبتع : مم٢  اؼٗح أمن .

 .  حام ثحاي  ة ة ح  لفاللتٙم  حمشت٤ انذم : أ٠يذ وبّا, 

تا  لمٝددددداً أمنددددد . الد  إلددددد  آدخدددد   دددددّذ  ندددددذم  إلددددد  ٔددددد٘ش فدددددالح  ـة

تدد  لتجددذه ٔدداه فدد  نددح  ِميددٞ ١قندد  وٙدد , اٜر بدد  مةدد   دخلدد  الٕ٘ش

 ةه  تٝح٥ بامغ: أمن  ... من ة ٜح  ما ال. 

 ممم . 

عدددد  ِلدددد  ؼددددّشه بيددددذهاا ةهدددد  هدددد  تبتعدددد  ٘هددددح ّ٘ددددو وٙدددد , إلانددددذم  ة 

فدددال  حددداي مىمددد  ِليددد٤ التٝدددح٥: مدددا ال مدددا ٠عدددو  أد  معدددتني٤ فددد  

 ِيب ٠ذا. 

ا٥: حالش.  ت  ِيني  بتثاٜ  ٜة  بذأ أمن  متملم  ف  ٘شاؼ  ٘ة
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اظدددتذاس  ندددذم  لتخدددشج إال أ  أمنددد  أمعددد٤ مدددذها مٝبلهدددا ةهدددح مٝدددح٥: 

ا  فددد  حٝددد٤, سبةدددا مخليددد٤ ليدددا مدددا جء أندددا ٔلىددديأظدددٚ مدددا حبيبتدددء ظدددمح

 ذنيا ١لها. الأح  ةحذه ف  

لددد  تؽدددّش ندددذم  إال ةهددد  تٝرددد ب مةددد  ةتحتمددد  سأظددد  ةتةحجدددء لتمدددْ 

ددد ٚ مإنددد٤ ٠ةددد  خدددا  ِلحادددا ٜبلددد  ةهددد  تٝدددح٥: معدددامحاٟ ِؽدددا  ِا٘س

 ٔفب ِة٤.   ةدي حاح

بد  سأظدها: سبةددا مخليد٤ ليدا مددا أحمد  نحندح فدد  ااظدتٝ   أمند  ةحمددجاا ٜة

 ذنيا. ال

 ِيب ٠ذا.  فالالخلي٤ ليا, ما ال ما أمن  أد  ف  ي  ةه  تبتّذ: ة نذم

ت  حالش ناص٥ اهح.   أمن  بامتّاؿ: هح دا ٜة

 حمش الٕذا. أنذم : ويب ةأنا   ِمل٢  ؼاي ة 

  ىابٞ ألاة٥ لظحيا ل حا٘ٝ  ةنضالاإلاأةمق أمن  ب

**** 
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ا إل   ىاس ٘ٝذ تقخش ٠ثن ا بعدبب الّمد  ةإصدحدا  اإلادخ  نضي  معِش

دددددذ الىشيدددددٞ. ل٢ددددد  حمدددددذ هللا ال ىدددددابش  تدددددقخش  ظددددداِ  ١املددددد  ِددددد  مِح

حلها. بّذ مشةس نفٚ ظاِ  أـاب نضي  بّن مد  اإلالد . ٘قخد  زـة

أمامددد  ةبدددذأ   ىددداةال  اإلاححدددحدالِلددد  إحدددذ    مجلددد  ١انددد  محلدددِح

 متٙحفها إل  أ  س  هاتٙ . 

 نضي : أمحه ما ماظحسا. 

 هب    أماظش: إن  ٘ن  ما 

 ة٤, دا أنا ِبيي ةإن  أهب . نضي : هه  أهب  ف  ِي

ددددددحل  إندددددد  ٘ددددددن   ماظددددددش مفددددددىةْ الٕمددددددب: بٝحلدددددد٤ إمدددددد  بىدددددد  سغدددددد  ٜة

 ةظامب ؼٕل٤ بذسي لي    

بد  اىداس أـد  اإلا, ثانيا أندا فد   نضي : أةال ما باؼا أنا خلف  ؼٕل  ١ل

 مّانا.  ت خال  نبي  حاي مٝطخء ؤلاحاص  بتاِ

 . الجضابشين   ماظش مؽا٠عا: خوؿ   ِت٤ٝ ِؽا  ؤلاخح 

 ما بشيغ.   خالي٤ للٕوبمنضي : وح٥ ِمٟش بتحب السن  سبةا 



386 
 

  وددددب ٜددددحل  نددددشة  ب٢ددددش  ةانٙتحدددد  اظددددحس ماظددددش مبتعددددما: إندددد  إمدددد  م

 نىمق  ِل  أمن  

 نضي : امحه تما  أـلةا ١لةا سامحن  ِؽا  دمحم يعل  ِل  نذم . 

 ماظش: دمحم من    

 نضي : ما تش٠ض مّاما ما بجء دمحم اب  خال . 

 تما  نتٝاب  ب٢شا, ظو  ما ِبيي. ماظش: 

 نضي : هههه  ظو  ما هب . 

 هب  دا   ألا أتاه ـح  م  خلٙ  م  

  مدددددْ أنددددد  مةدددددز نسدددددخابتعددددد  ندددددضي  ٜبددددد  أ  ملتٙددددد  أل  ـدددددح  دمحم ال م

سمدددددغ ظدددددةحا  ألاخنددددد   انٝىدددددْ دمحم ِددددد  صيددددداسها  ل٢ددددد  ١دددددا  هةددددداٟ ال

دمحم هداتٚ ٣٘د  مدح  حمّد  ةسا  ـدو  الجمّد  متفد  الالبذم  ةهح 

ددددداٗ ندددددذم  إال أ  تلددددد٤  ليىمددددز  ِلددددد  الجميدددددْ. ة١دددددا  مشيدددددذ حمدددددحس ٘ص

مددق  دمحم يّمدد  فدد  ألامدد  ا نتخابددا  فدد  الجضابددش ةبددالا الٙردد   ١اندد  ٘ردد   
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الّعدد٢شي لذةلدد  الجضابددش ٘لدد  يعددتىْ السددشةج مدد  بلددذه حتدد  انتاددا  

 الانتخابا . 

هبدددددد  ألا تؽددددددٗح   ـددددددب  ِلددددد  سصٜدددددد٤ ب٢دددددش اإلتٙددددد  نددددددضي  ةهدددددح مٝددددددح٥: 

 ٠ما .  لّبيياة 

 بادسه دمحم بئبتعام  ةحمة : إصي٤ ما نضي . 

 نضي : تما  ما ميذة إصي٤ إن . 

  .الهج  ما ـالتما , مؾ ناسخء   دمحم ةهح مبتّذ م  أحمان : ١ل

   بل٣حنالف    ةا صما  ِمت٤ ةاٜٙيابتع  نضي : ال مؾ ناسخء ما ال ب

  دمحم: ما ال ما ال ه  ةحؽتجء بضاٗ.

**** 

ددددٚ أد  ةهددددح مٝددددح٥: إصي مّاليدددد٤ مددددا ال  أة٥ مددددا دخدددد  أمندددد فددددالح  ٜة

 باؼا   

بددددغ بددددوػ مّاليدددد٤   ابتعدددد  أمندددد  ةهددددح مفددددا٘ح : تمددددا  الخمددددذ هللا

 ةباؼا إحةا مؾ ف  ؼٕ  احةا ف  بي . 
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ر   نٝاه  مؾ ٠ذا.   أد  مؽا٠عا: ٘ة

 أمن : هه  ٠ذا. 

  صدخالة   حد  ِلد  هدحاٟ  أد  بم٢ش: بغ إم  ما مند ة ؼد٣  الّٝدذ

 هللا.  بحمب ما ؼا 

 أمن : إن  ما٥ أهل٤ ما ٔت . 

 أد : سبةا يعه  ما ِ . 

 م  ف  ؼٕ  إم  م  ٔن ي   اأمن : ها ِ

البندد  الدد  ٢تددب حتدد  اإلاأد  بقسددخ : أدمجددء متاددشي مدد  أة٥ نادداس ألخددش فدد  

ها.  ِامضا الخاح  تخىباال  مؾ ٜادس اؼ٘ح

ؽددددٕ  بددددغ نددددذم  ةمامددددا مددددؾ الأمندددد : سبةددددا مٝحيدددد٤, أنددددا لددددح ِليددددا أنددددض٥ 

 عتا . العبحي  إن  ِاٗس حي

 مشاتد٤ ١اند    تمدح  محمحادا,  لٕلباندادي  أد  مبتعما: مّاه  حدٞ,

 نٝيب حذمذ محص.   بغ ةال هام٤ ح

 أمن  بئظتٕشاب: محص إصاي   
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 أد  مذاِبا: الةٝيب ظلم  دمحم ِل . 

أمندد  بددبّن الؽددشةد: ظددلم  دمحم ِلدد  ... دمحم ِلدد  أنددا ظددامْ ؤلاظدد  دا 

 ا سب    ٜب  ٠ذا بغ ٘ن  م

ؼدا  هللا دي ١اند  ِدايؾ فد  اظدر اليا مد  ةهد   أد : ظمْ بي  ٘ن  إ 

 حاال.   ساحّ ع ةل ن ظة 4

نتق٠ددذ  لخددذ مدداٝيدد  تأمندد : مم٢دد  تؽدداب  ِمحمددا مددا تعددةذلهاػ ؼددٕ  

 م  ؼٕلها. 

 ؽٕ . الا اختباس ٜب  مر حّلةا زأد : ما تٝلٝؾ أنا   ختب ها ٠

 هي  إم    ؼا  هللا, أخباس نضاس إبشا أمن : إ 

ن  م٣ان  أد : لع  مفش.  هحح ان    أ٠يذ اللبغ   مؾ ِا٘س

الٕدددددذا   ظدددددٙش ا٥ ٜىدددددْ ٠ومهددددد  دخدددددح٥ ندددددذم  ةهددددد  تٝدددددح٥ مدددددا ال ِلددددد  

 حاهض. 

 أد  بعِش : تّبتء نٙع٤ ما مذا . 
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مق١لةدددداػ حة٢عددددب٤   حةددددا لعددددانددددذم  مبتعددددم  : ال تّددددب ةال حاحدددد  

 ؽٕ  حّا . المّانا ةأ٠يذ حاي م  

 .   ٠ة  ف  مقمحسيأد : أه ةهللا 

 أمن : أنا حّا  أةي حةٙم  نشغ  ٠ثن  ما ال بيةا. 

**** 

 .  دمحم ح اما ماما ما مام

بل٣حندددد  متجهدددد  إلدددد  بدددداب ال١ددددا  رلدددد٤ ـددددح  لددددححن  ةهدددد  تخددددشج مدددد  

 اإلان ٥. 

دد  نددضي  ةدمحم إلدد بدداب   هشةلدد  ظددّاد خلٙهددا لتعددتٝب  إبدد  أخحاددا, ـة

ؽداُس ال٠ةد  اظدتنتيةا فد  الؽٝ , ٘ٝا٥ نضي  مذاِبا: إم  ما أم  مدؾ 

 مؾ أحع .

الدد  الخمددذ هللا ِلدد  ظددوم   ظددّاد بٕدديَ: ةهللا, ثدد  احتمددن  دمحم ٜة

 ما حبيبء. 

 دمحم مٝب  سأظها: هللا يعلم٤ ما ِمتحا.
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 لححن : إم  إن  يعيتجء ةال إم   

 ما لحلح   نبتذي ٔباةه بذسي ٠ذا.   دمحم: ما بشاح

 ية٤. لححن  ةه  ت٢ضه ف  ٠تٙي : ٔباةه ف  ِ

دمحم مؽا٠عدددا: ١ددد  اإلادددذادي ٜلددد  أ٠يدددذ ِٝلتدددء أتددداسي حةدددا  ؼدددٕا٥ مدددا 

 لحلح. 

 لححن  بٕيَ: بٝحل٤ إم  ما دمحم بى  اظر ساٗ. 

 ةٝاس مّا١ . الِليا ما ظتء بغ ةهللا ةحؽجء  ٤دمحم مٝب  سأظها: حٝ

 نضي : أةبا إلخٝ  ما أم  بٝيةا ثوث  مجء ٠ةا إثةن . 

فدالح  صمدا  ِمد٤ حعدن  المدا ال أدخلدحا ظّاد: سبةا مفب ي  مدا بجدء, 

 حاي ِؽا  نتٕذا ظحاه. 

فدددالح  ةهددد  متحدددذثح  ِددد  ألاخبددداس أمدددا ظدددّاد الثوثددد  إلددد  الةتححهدددا 

 ىبخ لإلومئةا  ِل  ألا١ . اإلا٘زهب  إل  

**** 
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 ها ما حماِ  ٠بام  ؼاي مّتب ه ةال ٘ةجا  ٜهح    

  ١ا  رل٤ ٠و  نذم  بّذ إنتاا  أد  ةأمن  م  الٕذا .

 ٘قحاباا أد : ال أنا ماشخء ما تتّبيؾ نٙع٤. 

 .  هأمن : سام  ٘ن  ما بجء يؽشب ؼاي ةبّذ ٠ذا سة  ألي م٣ا  ِامض 

فددالح  ةبّدذ لخٍددا  حدا   ندذم  تحمدد  ١حبامد  الؽدداي الفد   احلعد

خددددذمث بددددن  العياظدددد  ةالّمدددد  ال إحتسددددخ  أد  ةأمندددد  الؽدددداي ةأ٠مددددو

ىددددبخ ليجددددذ نددددذم  إلااةبّددددذ سبددددْ ظدددداِ  إظددددتقر  أد . تححدددد  أمندددد  إلدددد  

ددددددد  بدددددددن  اإلادددددددحاِن  ة١انددددددد  تحليددددددد  بٍهشهدددددددا إٜرددددددد ب مجادددددددا ةحمددددددد   ٔاٜس

 يتجء ما أمن . م٘ٝال  نذم : خ خفشها ةهح يؽت  سابح  ؼّشها,

  . السمأمن  مٝبو سأظها: بّذ ؼش ِلي٤ م  

 نذم : أد  سا . 

 امحه. 

ندددذم : ويدددب سة  إستدددا , إنددد  تحش٠ددد  أنادددشدا ٠ثنددد  ةد٠تدددحس مةبددد  إ  

 ألاة٥ ت٣ح  حش٠ت٤ ٜليل . ألاما  
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 أمن : وب أظّذٟ ةبّذم  أستا . 

نذم  ةه  تٝب  إحذ  ةحةتاه: ال ما حبيبدء مشسدخء, لدح ِدامض تعدّذي  

 سة  إستا . 

إ  ماحةدداػ   حٍددأمندد : تمددا , ثدد  مددا لبدد  أ  ٜددا٥ ِلدد  ٢٘ددشه إندد  مو 

 حذ م  أهل٤ ةال نضي  إتف . 

دا لتل  حيجدحا ب٢دشا نذم  مبتعدم : ال لدححن  إتفدل  ةإند  مدْ أد  ٜة

 نااسدا حانا دمحم إب  خال . اِؽا  

 ٥ باِجء ماشخء ما نضي . ذةالأمن : ويب تما  ِؽا  ٠ذا أخٟح 

 نذم  ةه  تطخ٤: ههه  إم  إبتذنا الٕن ا ةال إم    

 أمن  بثٝ : ما ٘يؾ حذ ممع٤ م٣اي  ف  ٜلب نضي . 

 اا ٔشةس. حنذم  مؽا٠ع : ال ما سح  ةدي بٝ  ثٝ  ةال يعم

 ثةن . الان  مؽا٠عا ةهح مخشج لعان  لها: أم

**** 
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احتمدددْ الجميددددْ حدددح٥ ظددددٙش  الٕدددذا  فدددد  منددد ٥ حعددددن  بّدددذ حمددددحسه 

متةاةلح  ةحبدتا  ةيتخلد  هدزه الححبد  الخدذمث ِد  أخبداس ألاهد  فد  

دددداه هللا ةمدددد  سصٜدددد  هللا محلدددددحدا  الجضابددددش ةالجندددد ا  الٝذامدددد  ةمدددد  ت٘ح

اإلاّشة٘دد  ١اندد  أ٠ثدد ه  ةمدد  تددضةج ةظددا٘ش....إلض. مدد  هددزه ألاحادمددث 

ددددد  ِيؽددددتاا اإظددددتمت ظددددة  فدددد  مفددددش إال أنادددددا  84ِا هدددد  ظددددّاد ألناددددا ٔس

تّتب  حضابشي  ف  وباُ م  مذخ  من لها مدش  تلد٤ اللمعد  الجضابشيد  

اإلاحححد  ف  ممل٢تاا. ٘هء ١ان  دابما ةأبذا تٝطخء إحاصهاا الفديٙي  

اس فدددددددد  الجضابددددددددش ةال تشضددددددددخ  بٕن هددددددددا بددددددددذمو, ل٢دددددددد  مددددددددْ إستٙدددددددداُ ألاظددددددددّ

ظدددةحا  ل٢ددد  فددد   01ةمفددداسيٚ ألاةالد لددد  تعدددتىيْ صيددداس  أهلهدددا مةدددز 

 تخٙيٚ ِجاا. لهزه اإلاذ  ١ا  أخحها نبي  ةأبةا ه مضةسةناا ل

**** 

نددضي  ِلدد  ٜددبو  أمدد  ةابتعددامتاا مددا  َ فدد  ـددبا  اليددح  التددال  إظددتيٝ

ىباح .   أحل  هزه الـا

 ابتعدددم  ظددددّاد ابتعددددام  سضددددخ  ةهدددد  تدددش  ـددددٕن ها ٜددددذ أـددددب  سحددددو

لمدددش  ألالدددٚ ثدددد  لتٙتخدددش بددد  ةتعدددتةذ ِليددد  فددد  ٠ب هددددا انحةددد  لتٝبلددد  

 ٜال : ـبا  السن  ما حبيبء. 
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٠بدددد   ةددددحس مددددا ظدددد  الخاحدددد , ِلدددد  ٢٘ددددشه أنددددا النددددضي  مددددذاِبا: ـددددبا  

 ةإنتء هشياي  بحط ما مصخؾ ٠ذا. ةبٝي  ساح  مؾ ِي  ـٕن  

الدددددد : إندددددد   ىددددددح٥ مددددددا ةاد إيدددددد  أبحظدددددد٤ دا ٔنددددددٟ  تضددددددخ٢  ظددددددّاد ٜة

 .بيتمج 

ضدددددخ٤ ندددددضي  ملدددددئ حٙحنددددد  ةهدددددح مٝدددددح٥: حدددددشا  ِليددددد٤ مدددددا أمددددد  دا بابدددددا 

 ٔلبا  ةهللا. 

ددددد   احمدددددش  ةحةتادددددا ةهددددد  تٝدددددح٥: ٜدددددح  مدددددا ندددددضي  ةساٟ ؼدددددٕ  مدددددؾ ٜة

 إظر ساٗ. 

لدد  ٢٘ددشه مددا أمدد   ابتعدد  نددضي  ةهددح مٝددح٥: إنتددء بتت٢عددٙ  مددا بيمدد , ِة

 أنا ةاخذ أحاصه م  ؼٕ . 

ح٥: ـبا  السند  مدا ٜىْ ٠وم  ـح  دمحم ةهح متلمل  ف  ٘شاؼ  ةيٝ

 ِمتحا. 

 ف  نح .   ظّاد مبتعم : ـبا  نحس ما ِيح  ِمت٤, ها اظر مح

 م  إبة٤ ِلي  ـح  مفخ  بلذ. ادمحم: أمحه الخمذ هلل, بغ هللا يع
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 نضي  ةهح مةٍش إلي  ؼزسا: مالحا إبجاا إبتذنا بٝ . 

 دمحم: ما ِ  سة  ةإن  ؼب  ثّلب اإلا٣اس. 

هددزا اإلاةٍددش اإلات٢ددشس ٗ نددضي  ةدمحم  إنٙجددش  ظددّاد بطددخ٤ ةهدد  تددش  

محبددددا  بّمددددهما ٠ثندددد ا ل٢ددددد  دابمددددا تححددددذ بيجامدددددا ٔندددد   خٙيٙدددد  التدددددء 

٘ندددددد م  ؤلابدددددد  الححيددددددذ ةأخ الححيددددددذ ل٢دددددد  مددددددْ  تحددددددذ  بددددددن  ألاٜدددددداسب,

حمددحس دمحم تةٝلددب اإلاددحاصي  ةل٢دد  تّتبدد  ٔندد   نددضي  ٔندد   نٍيٙدد  ألندد  

 ِةذ ٔن ت  يؽا٠غ دمحم ٘ٝي. 

**** 

  ظدددددلم  ليىمدددددز  ِلددددد  ظدددددن  ألامدددددحس, بدددددٔش  أ  دخددددد  أد  اإلا٢تدددددب ِلددددد

دددددددد  ةتبدددددددد ٥ زظددددددددلم  أنثدددددددد  ةمجددددددددا٥ ِملهددددددددا ـددددددددّب ل٢دددددددد  ١اندددددددد  متٜٙح

مددا٥ ة١اندد  خنددد  ِددح  إلدد  أد  فددد   مجهددحدا  ممدداِٙ  فدد  بّدددن ألِا

 ٔياب أمن . 

ّدددد  ظدددددلم  سأظدددددها ةمبتعدددددم إلددددد  أد  ثدددد  ٜالددددد : ـدددددبا  السنددددد  مدددددا   ٘س

 باؼا. 

 ةحس مّالي٤. السدد أد  ةهح ةاٜٚ ـبا  
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 أةي.   ةاحذه, ِمحما متؽ٢ش   : مّالي٤ حتظلم 

 أد : ها دسظتء ٜمي  نضاس إبشاهي    

شاح  بشاٗ ِلي  أمن  محمحد  اي مؽدتٕ  ؼدٕ  الظلم : أه ـة ؽدٜش

 بممن . 

 أد : دا ؼٕ  ظةن  ةهاذمذا  ةأخش مشه ١ا    مشة  ٘حاا. 

 ف  البلذ.     أمثالر٢يظلم : سبةا محمي  ة 

     مبٝالحا معجبن . اهش ٠ذا أمنٌأد  مؽا٠عا: إ

ال : معجبن  ب  ؽٕ  مؾ بصسفي . الابتعم  ظلم  ٜة

ابتعددد  أد  بدددذةسه: ِمحمدددا سبدددْ ظددداِ  ةنجمدددْ فددد  ٜاِددد  الاحتماِدددا  

 ِؽا  ف  ٜمي  ثانيا. 

أةمق  ل  بشةعدها ةخدشج ليباؼدش ِملد  أمدا هد  ٘ؽدشد  ٜلديو فد  أمند  

 ث  ِاد  للّم  ِل  اإلالٙا  التء ِل  م٢تباا. 

**** 
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أمند  حتد   َ  نذم  ف  مىبخها تحمش ٘ىاس ـبا  ٜب  أ  تٜح١ان

دددد  البدددداب  ددددش: مددددا سبدددد  ٜة ظددددمّ  حددددشط البدددداب مددددذٛ ٘ٝالدددد  ةهدددد  ت٘ض

تء أِم  إم  إمذي ةسس .   دلٜح

تحددد  البددداب لتجدددذ سحددد  فددد  خمعددديةا  مددد   حملدد  ٘حوددد  نٍيٙددد  ٘ة

الّمددددش مشتددددذي حلبابددددا ةتبددددذة ِلدددد  مومحدددد  الىيبدددد  ابتعدددد  لهددددا ةهددددح 

   ما ظ  البةا . مٝح٥: ـبا  السن

 سد  ل  نذم  الابتعام : ـبا  السن  ما ِ  ظّيذ. 

 فب  ٠ذا. الِ  ظّيذ: أنا أظٚ ما بةتء إي  حي  

 .  حيانذم : ةال هام٤ ما سح  ما ويب أنا أـو ـ

ِددد  ظدددّيذ: ويدددب مدددا بةتدددء أندددا أظدددٚ بدددغ لددد  ٠ةددد  فددد  معتؽدددٙ  مدددْ 

ددال  إ  ٌددٗش دا لددي٢ , بددغ ةهللا  أنددا ٠ةدد  أمندد  باؼددا إمجدداي  ساحدد  ٜة

 ف  بلذ بخذ ِض ةاحذ ٜشيبء ةأة٥ ماحي  حيبتاحل٤ ما بةتء. 

نذم : ةال هامد٤ مدا ِد  ظدّيذ, بدغ لدح ظدمح  أندا أمدذي ةظدذ  حدي 

 لح ظمح .   ِل  تشابن  
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دخدد  ِدد  ظددّيذ ةةلددْ ٌددٗش ِلدد  إحددذ  ودداةال  ـددٕن   فدد  حانددب 

ـدددددالح  ثددددد  ٔدددددادس البيددددد  ةأٔلٝددددد  ندددددذم  خلٙددددد  البددددداب ثددددد  إتجهددددد  

, حهددض  نددذم  ظددٙش  لت٢مد  إِددذ اد ؤلا٘ىدداس ةبّددذها تٝددشأ مددا فدد  ٌددٗش

 أمن .  ًةتجه  إل  ٔ٘ش  ألمٝا

دددد  ةتجهدددد  إلدددد  ظددددتابش ةبددددذأ  فدددد  ٘ددددتحه  لتعددددم   ٘تحدددد  بدددداب الٕ٘ش

عدشيش الٕ٘ش  ةهاحبتاا, ث  تححه  إلد  الذخح٥ إل  الالؽمغ ب  ألؼّ

 ةح  أمن  ةه  تٝح٥: أمن  من ة.  ِ ةأصاح  الٕىا  

 ما نذم . أمن : ِامضا إم  

  مرددددد   لهدددددا خيدددددا٥ وٙددددد  ـدددددٕن  ٍدددددندددددذم  مبتعدددددم  ١ددددد  مدددددا تدددددقت  لتٜح

   للمذسظ . ٍةةالذت  تٜح

 نذم : ما ال ما أمن  أنا ةساي ؼٕ  ٠ثن  ِؽا  ِضما أهل  ِل  ٔذا. 

 ٜا  أمن  ةحلغ ِل  حا٘  ظشيش ةهح مٝح٥: ويب ماشخء. 

ال : مال٤    قنٍش  إلي  نذم  بتٙح  ٜة

 بتنؽٕل  ِجء.   أـ  إن  ١  ِضةم وٙا٥:األ أمن  متذمشا ١
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 نذم  مبتعم : بٝحل٤ إم  ما من ة بى  حةا  ةيا ال نٙىش. 

 ل  حب  لةٙسخء. الٜا  أمن  متجها للخما  ةهح متمت : أنا 

 عشيش: بتٝح٥ حاح   النذم  ةه  تشتب 

 أمن : ال. 

ندددددذم  مبتعدددددم  ِلدددددد  وٙحلتددددد  التددددددء ال تٍهدددددش إال مّهددددددا: ودددددب خلددددددق 

 حشح٤ ٜب  الٙىاس.  ِؽا  انٍٙل٤  بعِش

 أمن : تما . 

أه يعددددددي  أخبدددددد ٠  أ  نددددددذم  تّلمدددددد  تمددددددشين فدددددد  مددددددذ  حلحظددددددها فدددددد  

معتؽددٙ  ةرلدد٤ لعددببن  ظددبب ألاة٥ ِؽددا  تخددذ بلهددا مدد  أمندد  بّددذ 

مددددا مخددددشج مدددد  اإلاعتؽددددٙ  ةظددددبب ثدددداي  ةلهددددح ألاهدددد  ِؽددددا  مددددا ٘دددديؾ 

ممشلدد  تٝددشب مدد  أمندد . ههههدد  مددؾ ٜلددتل٢  إ  ٠يددذه  ٍِددي , مددا 

ض تؽددٗح الححدد  ثددداي  لعدد  خلدد  ظدد  ثانيدد  تٝردد ب مددد  إندد  لددح ِددام

, إمددد  مدددا حمددداُ مدددا مدددشةحؾ  حبيباددا. مدددا هيددداه ِلددد  الححددد  إلددد    تؽددٗح

بددال٢  لبّيددذ ٠ددذا ةحدد  حعدد  بددغ إلدد  ٜشبدد  مدد  حبيباددا مددؾ ِدداٗس 

 ةحهها   م٣ح  ِام  إصاي ههههه . 
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**** 

ىددبخ ةتجهن هددا لحليمتاددا ةلددد  ممددش ـددبا  ندددذم  اإلامددش ـددبا  نددذم  فددد  

س ال٢دددددشا  ٘دددددقمن  وٙلهدددددا اإلادددددذل  لددددد  مر ٠هدددددا ت ددددد  بر تيدددددب ظدددددٙشهاا مدددددشة 

ةألاخدددش . ندددذم  هتيلددد  ؼددداي.... ندددذم    ةأ١لهدددا بخنددد  ٣٘دددا  بدددن  الٙيةددد

مخلفدددتيؾ.   تلٙضيددح ..... نددذم  إنتددء لعددالتّددال  ؼددحف  السبدد  دا فدد  

مد  اأ٠يذ ١  أ  ِةذها وٙ  مذل  ةصنا    تّٗش إحعاط نذم  ِ

دددددإصاي ةهدددد  مدددددا ِيجدددددء مدددددؾ ِا تٝعدددد  نٙعدددددها بدددددن  اإلاىدددددبخ ةإخدددددشاج   ٘س

ن  حجتادا ١لهدا فد   يغ م  الّلب ِشةظ  بٝ  إنتدحا ِدا٘س الةديؾ ظ٘ش

  مؾ ساضخء يع٢  ة١  مدشه مةادلهدا ِلد  حاحد  ةهد  اللةوبّا أمن  

إ  مدا ٘ديؾ حاحد  اهد    ِٗش مذللها ةإ  مم٢  مٝٙؾ ٘وص  تبيةل

جددء مةددحا مددا هددح مددشين بٝدد . وددب تخيدد  بٝدد  وٙدد  مددذل  ةمددشين يّ

ِبي ةإظتابا٥ مماِٚ ِيجء ِلي٤ ما نذم . لد  هادذأ وٙلةدا اإلادذل  

ل  ليل  ةبّذ لخٍا  ِابلد  ندذم  بدغ  ٜفذي أمن  وبّا إال ل  ـة

 م  ٔن  دمحم ةنضي  إل  ١ا  بيتٙسخحا ةياظش وبّا إل  ف  ؼٕ . 

**** 
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 . ١ددددا  دمحم ةنددددضي  ٍددددفدددد  إحددددذ  أ٠بدددد  مددددحال  الٝدددداهش  الطددددسم  ةم٢ت

ا  .   متعٜح

 ل٤ ِل  بش, أنا تّب  مة٤. اما تشظما ِ  

. المش ـادس م  نضي  الزي أهل٢  ز١ا  هزا ت  تعٛح

 دمحم مبتعما ِل  حال : ما أنا ٜلتل٤ ظاِذي  ةإن  مؾ ساضخء. 

 مبي   النضي  بٕيَ: أظاِذٟ ف  إم  ب

دمحم: مددا أنددا مددؾ ِدداٗس أحيددب لةددذم  هذمدد  أة ألمندد  هذمدد  ةال أحيددب 

  . هذم  لبيتا  ةال أحبا  ١له

شيحدد٤ اإلاهدد  تةجددض ِؽددا  م  اللددنددضي  ةهددح مجددض ِلدد  أظددةان : أِمدد   

شب ٜة  الٕذا.  أنا تّب  ٜة

 ٗ. ٝش دمحم: وب ما يؽر ي ةنشة  دا إن  م

 اإلاه  نشة .  مٝٗش مٝٗشنضي : 

**** 
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١ددددا  حعددددن  ةظددددّاد مجلعددددا  مددددْ أمندددد  بفددددالح , ةليلدددد  ةلددددححن  فدددد  

ليلددد  أ٠يدددذ بتعددداِذ مةدددحا إ      أندددا متق٠دددذلدددىدددبخ مدددْ ندددذم , بدددغ إلاإلا

 نذم  بغ لححن  إم  مح  إِشاباا ف  مىبخ ةهللا ما أنا ِا٘س . 

ال  بفح  ِال : أنا   ٘ت .   دٛ الجشط اإلان ٥, ٘قظِش  لححن  ٜة

 ٘قحابتاا نذم : أخن ا ظمٟح   تّمل  حاح . 

إتجهدددددد  لددددددححن  لٙددددددت  البدددددداب ةهدددددد  مبتعددددددم  مدددددد  ٠ددددددو  أختاددددددا ٘هددددددء 

 بعبب أة بذة  ظبب.   شجاساها  اإلات٢شس  ال اؼتاٜ  

ةمدددا إ  ٘تحددد  البددداب حتددد  تبدددذد  إبتعدددامتاا ةإ٠ٙهدددش ةحههدددا. )أ٠يدددذ 

ت  من  صر    . (ِ٘ش

 ماظش مبتع  ابتعام  معتٙضه: ـبا  السن . 

 ةحس. اللححن  بةٙغ الّبحط: ـبا  

 ماظش معتٙضا: ويب ٜحلحاا حت  ةإنتء مبتعم  دا أنا ليٚ بشلحا. 

تٙمدد  حمدشت٤ مد  هةددا ةهد  تؽددن   لدححن  مبتعدم  ابتعددام  بداسد :

 لفالح , حتوق  أمن  هةاٟ. 
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 ماظش: ؼ٢شا. 

عن  إتجداه ـدالح  ةل٢د  إلادا ال٘ع٢ت  لححن  ةل  تشد, ٘بادس ماظش ب

دا٥: هدح حمدشت٤ مدشةحتيؾ  ل  يعمْ إحابتاا إظتذاس ةسحْ إلحادا ٜة

 مذاسط ٜب  ٠ذا   

 لححن  بذهؽ  لعؤال : يّ . 

سةحتدء مدذاسط ٠ةد  أ٠يدذ تّلمتدء ماظش بئبتعام  مدا٠ش : أـدل٤ لدح 

فدددددالح  دة  أ  يعدددددمْ التٝدددددحل  ِٙدددددحا ةال إمددددد    ةتش٠هدددددا متجهدددددا إلددددد  

ؼدددذ  ٔمدددباا ألنددد  لددد  مردددٟ  لهدددا   ٛ مددد  سدهدددا, أمدددا لدددححن  ٣٘انددد  تحرددد

سك ألا ىددددددددبخ ةهدددددددد  تمددددددددشب سحلحاددددددددا فدددددددد  اإلاتجهدددددددد  إلدددددددد  اشد ة لددددددددمجددددددددا٥ ل

 ١األوٙا٥ ة تتمت : ماشخء ما ٘ص . 

 خن  : من  ٘ص    نذم  بّذ ظماِها ل٣لمتاا ألا 

 لححن : ةال حذ. 

عٙشه, ث  ١قناا تز٠ش : مد  النذم : ويب خذي العلى  حىحاا ِل  

   ١ا  ِل  باب   لإل
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ددددددد , : ٘ص : ماظدددددددش  لدددددددححن  بفدددددددح  ٔنددددددد  معدددددددمُح ثددددددد  بفدددددددح  معدددددددمُح

 ـاحب أمن . 

 نذم : أة١ . 

**** 

فددددد  إحدددددذ  الٙددددديو  الٙخمددددد  التدددددء أـدددددب  مةدددددز أـدددددب  مةدددددز أظدددددابيْ 

ِٙددددحا مدددد   سحالدددد مخددددذسا  ةمحميدددد  مدددد  وددددٗش  تحتددددحي أ٠بدددد  تدددداحش

. ل٢دددد  مددددْ ١دددد  هددددزا الىددددٗش إال أ  نددددضاس إبددددشاهي . لدددديغ ٠وبدددد وددددٗش 

شه ٘هدح جخدمىمز  ألن  محاـش ةال يعتىيْ السشةج ٘هح ١الٙقس ف  

مىالددب مدد  أمدد  الذةلدد  بئلددا٘  إلدد  ِفدداب  ما٘يددا العددو  التددء ١ددا  

   مددد  ةسودددمتّامددد  مّهدددا. ١دددا  إبدددشاهي  ؼددداسدا ةيحددداة٥ أ  مجدددذ حدددو

اإلاح  التء تحاـشه, حت  ٜىْ أ٣٘اسه دخدح٥ أحدذ سحالد  ةهدح مٝدح٥: 

 معا  السن  ما باؼا. 

 سا: ِامض إم  ما ٘ص    زنٍش إلي  نضاس ؼ

شحدددد  ١قندددد  ؼدددد٢شه: أنددددا حيدددد  أٜحلدددد٤ إ  صددددخبةا مدددد  مددددح  البتعدددد  ا٘

 خشةج م  اإلاعتؽٙ  ةهح موص  البي . 
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مل   لتلحا ِة  مّٙحلها. ابتع  نضاس: ؼ٣  ألامان  ـة

 سح : ؼ٣  ٠ذا ما باؼا. 

 هح ف  ؼشي  يعتّملها ة بّذم  تر م . :ـم  نضاس ٜليو ث  ٜا٥

 ٘قحاب سح : ف  ما باؼا ةلح ما ٘يؾ نجيب. 

 نضاس: وب هاهاا. 

**** 

 أنا ؼ٢ل  حي  بيت٢  ِؽا  أؼتٕ  بحاب. 

١اندد  هددزه ال٣لمددا  التددء ٜالتاددا لددححن  ةهدد  تتجدد  إلدد  بدداب اإلاندد ٥ ةمددا 

    المٝداللد٘تح  حت  ٜا٥ نضي  ليٕىحاا: دي الؽٕون  الححيدذ  إ  

 ِلي٤. 

الددد : مدددا خٙددد  ةإلادددا أندددا أبٝددد  بدددحاب حمدددشت٤ تبٝددد   ابتعدددم  ببددد ةد ٜة

 إم    

خ : ال هدددح مدددؾ   مبٝددد  مدددا لحلدددح مدددا حميددد , هدددح ذ٘قحددداب دمحم ةهدددح مددد

 خوؿ بٝ  يؽتٕ  ِتا٥ ِةذي. 
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دددددا٥: ٘طدددددخ٢  لدددددححن  ةدمحم ِليددددد , أمدددددا ندددددضي  ٘ةٍدددددش إلددددد  دمحم  بٕددددد  ٜة

اد  اخددشه اللدد  يّملدد٤ حاحدد  اخددشه  تعددل  مددا ابدد  خددال  مددا صةٜٝٝٝددٞ.

   خي  الخ٣حم  ولٝ 

 لححن  بىٙحلي : تعتاه . 

ددددا٥ دمحم  أهددددو بمحمددددذ باؼددددا, ٜالهددددا أمندددد  ةهددددح متجدددد  إليدددد  إلاّانٝتدددد , ٜة

 ةهح محتمة : الخمذ هللا ِل  ظوم  ما بى . 

 جماِ  ف  ـال . امن  مبتعما: هللا يعلم٤, ما ال بةا ال

نٍش نضي  إل  لححن  التء بذلت  نٙغ نٍشا  الاظتٕشاب ث  نٍدش إلد  

 امن : إن  مؾ ؼامٙجء   

ددددا٥: أندددا معددددلمؾ ِلددد  نددددز٥  ٘ئلتٙددد  إليدددد  أمنددد  مفددددتةّا الٕمدددب ٜة

 يسخ  يعق٥ ِل  أخحه. 

  لددداندددض٥ ندددضي  سأظددد  ةأسدٗ: ٔفدددب ِجدددء مدددا منددد ة, اـدددو البجدددء أد  إل

 عبب. الٜذام٤ هح 

 لي  إ  ؼا  هللا   إن  تٕلي ةتّلٞ ٔلىت٤ ف  دمحم. دمحم: 
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 نضي : دا إن  هشتجء ما ؼيخ, سة  سبةا يعمح٤. 

 أمن :   نت٣ل  ةحةا ِل  الباب ما ال ححه. 

نضي  الزي أظُش ةأمع٤ رساُ أمن  ٜبد   ِذاتحح  ال٣  إل  الذاخ  

ددا٥: إندد  بتددت٣ل    فددال  ةنٍددش إليدد  نٍددش الدخحلدد  إلدد   مليئدد  بحددض  ٜة

و  مجء بجذ    حذ  ما صخبء ة ِص

بمدددددا محدددددب نبددددد   السدددددٗح فددددد  ـدددددح  ندددددضي  إرا ١دددددا  أمنددددد  ا١دددددا  أمنددددد  د

مٝىّجدددء  ٜدددح٥ ةهللا مدددا ٜدددحلتل٢ , هدددح أندددا مٝحلتل٣دددحمؾ, ٔالدددبا مةددد ,

ةهللا يعدددي  إ  أمنددد  ٠مدددا  بٕنددد  مددد  دمحم أل  مددد  ـدددٕشه يّتبددد  ندددضي  

احب  ةمل٢ي  خاـ , ٘هح أخحه ل  ٘ٝي.   أخحه ـة

  متٕلددب ِلدد  إبتعددامت  التددء تشيددذ ؼددٞ ؼددٙتي : خددوؿ حدداة٥ أمندد  أ

 ما نضي  إيؽٕل  ِجء بمحمذ ما ٘حااػ حاح . 

 مش وٙحل : ما أمن  ما يؽٕلتؾ ةال حاح . زنضي  بت

طددخ٤, أمدا ندضي  ٘تق٠ددذ النٙجدش فد  الد  يعدتىيْ أمند  الددتح٢  أ٠ثد  ة 

ذخح٥ ل٢دددد  أمنددد  إحتمددددة  لدددأنددد  ١دددا  يسددددسش مةددد , ٘حدددداة٥ تخىيددد  ل
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دد  ةهددح مٝددح٥:  إندد  أخحيددا ةأٔلدد  مدد  نٙسددخء يّجددء ِمددشي مددا أ٢٘ددش أِص

 مة٤ أبذا. 

 ذنيا. الحشمؾ مة٤ ما أ٘م  أخ ف  تابتع  نضي  ٜابو: ما ن

 ماظش: هللا أنا ٠ما  ِامض حم . 

 أمن : هههه  إمصخء م  هةا ما شخا  ؼىبةا خوؿ. 

 ةدخ  للجلحط ف  ـال  مْ الجميْ ةه  متماح٣ح . 

**** 

د  أمند  الٝذممد  ةتتدز٠ش هدزا ١ان  ناهدذ حالعد  ِ لد  ٘شاؼدها فد  ٔ٘ش

ظددددة  ١اندددد  تمددددْد محلحدهاددددا ةهدددد  ظددددّيذ  أل  ِابلتادددددا  82اليددددح  مدددد  

 داد ِدددذدها, نضلددد  دمّددد  ةحيدددذه مددد  مٝلتحادددا لتفدددتذ  بححةتحادددا رظددد

نضةال إل  الّذ , حذتث نٙعدها ةهد  تلحمهدا, أه مدا ـدٕن ت  لد  أتفدحس 

تباد  إلي٣د  أ٠ثد  مد  رلد٤ محما أ  م٣ح  محم٤ ٜبد  مدحم , مدا ليتجدء إن

إلاا ١ا  حذ  ما حذ , أه ما وٙلتء ليت٣  ماصلتء معد  أؼدت  سابحتد٤ 

بٝد , أه مدا ةحيدذت  ةمدذللتء مدا ليتجددء لد  أدللد٤ مدا ليت٣د  رهبتدء إلدد   ِة

زبتجء مّدا١ , ٍخال٤ٝ ن يٙ  ِٙيٙ , أه ما ـٕن ت  ِزبتء نٙع٤ ِة
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دد ا  سانيددا دخلدد  حعددية  لتجددذها فدد  حالدد  الؽددشةد اإلاعددتمش  ٘بّددذ ٘ة

ب٣دددا  لددديو ناددداسا ةل٢ددد  ؼدددشةدها لددد  البٙرددد   ٠ٙددد  بّدددن الصدددخء  ِلددد  

ٚ ب  تماِٚ ١قناا أدمةت .   متٜح

 حعية : مال٤ ما ناهذ   

 ناهذ تلتٙ  إلحاا ةتٝح٥: ةحؽتجء أةي. 

حعدددية  متٙهمددد : أ٠يدددذ   تححؽددد٤ مدددا هددد  لدددةا١  بشلدددحا, بدددغ الص  

 نذِلها بشحم . 

 ناهذ: هللا مشحمها ما سب. 

 : أمن  ما سب. حعية 

ها.   ناهذ: أنا ِامضا أسة  أؼ٘ح

 حعية  مبتعم  بقسخ : وب ما ال ةأنا ٠ما  حاج  مّا١ . 

**** 

فددددالح  لتعددددتذع  العددددٙش  إتجهدددد  نددددذم  إلدددد  البّددددذ إتمددددا  الٕددددذا  ة 

 الجميْ. نذم  مبتع : إصي٤ ما ميذة   
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دددد , ةهللا  ددددا٥: إصيدددد٤ مددددا نحنددددح مددددا مّٙـح دمحم ةهددددح متٝددددذ  لحتمدددداناا ٜة

الد  ٠ب  ت  ةبٝال٤ بي . إحتمنت  نذم  تح  أنٍاس أمن  ٔالدب  ٜة

 ةاحؽتجء ماك.  نذم : تما  الخمذ هللا,

 ضخ٤ دمحم: ماك إم  بغ أنا بٝي  ساح  خوؿ. 

صةح  ٜذ الدذنيا أحابت  نذم  بىٙحل : ل  إن  ساح  أنا ٠ما  بٝي  

 مبٝ  بوػ مّٙـح . 

دي, ةهدددح يؽدددن  ِلددد  ِلددد  نددداط  صةحددد دمحم مؽا٠عدددا: ال مدددا نحندددح إنددد  

 ةأ٠م  ٜابو: بغ ِةذ ميذة تبٝ  نحنح اإلاّٙـح .  اإلاحححدم ,

ن تد , ٘هدح أة٥ مدشه مدش  ابتعدام  ندذم   ١اد أمن  مةٙجش م  ٔيمد  ٔة

هاسهددددا للملددددئ بددددذة  ٌالىٙحليدددد  التددددء اظددددتىاُ دمحم أة مددددذِح ميددددذة, إ

 حهذ, ةهزا ما حّ  نن ا  ٜلب أمن  تؽتّ . 

إٌهدداس إظددتياب : أنددا   مددح  مدد  حددحع   ٘ٝددا٥ أمندد  ةهددح مجاهددذ ِددذ 

 ما نذم , ٠ملحا ١لم٢  ِل  ظٙشه. 

 نذم : تما  ما ال ما حماِ . 
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لدد  مميةدد  ظددّاد ةليلدد  ةلددححن   حّدد  أمندد  حعددن  مردد أط العددٙشه ِة

ل  يعاسه أمن  ةنذم  ةنضي  ةياظدش. بدذأ الجميدْ ب ١د  ة س  األةدمحم, ِة

  الجميْد ِلدد  أثجد١د  األشد. إظددتمتْ الجميدْ بلدقر  لتهداتٚ أمند  ٘عد

 بشاِ  نذم . 

**** 

ىاةل  أحاب أمند  ٜدابو: الفالح  أل  هاتٙ  ١ا  ِل  السحْ أمن  إل  

 ألح. 

 نضاس: الخمذ هللا ِل  ظوم  ما باؼا. 

 أمن  بئظتٕشاب: هللا يعلم٤ ة بغ من  مّاما   

ددد  مةددد٤ ٠دددذا, أندددا ندددضاس حبيدددب الٝلدددب  ندددضاس بئظدددتاتاس: ال ال مدددا باؼدددا أِص

 ف  ح  ؼما٥.   لإل

 . معتخب  بغ هتيج  هتيج  هر ةة  ٘ن أمن  بٕمب: أهو ما 

 نضاس: ههههه  إم  ما باؼا ما ٠ةتؾ أِٗش إ  دم٤ ؼشبا  ٠ذا. 

 أمن : ةهللا, وب ِامض إم  ما نضاس   
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ٜحل٤ إبّذ ِد  ظد٢تء ل  ليتبدْ انضاس: ٠ة  ِامض بغ أوم  ِلي٤ ة 

 ظ٢تء تحدم  لّضسابي . 

دد , وددب إظددمْ ال٣لمتددن  أمندد : ههههدد  ةهللا  ال ال ِيددذ ثدداي  أـددل  خ٘ح

 دة٥ ما نضاس لح ١ا  أخش مح  ف  ِمشي حجيب٤. 

لةٙعدد٤ مددا حميدد ,   حبتدد  لددالنددضاس بخددٗح محدداة٥ مذاستدد : مبٝدد  إندد  

ا  بشمحاا.   ةأٔلٞ السي ةنُض الؽشيح  ٜة

**** 

ِتددزس ِلدد  ٔيابدد , ل٢دد  نددذم  اظتؽددّش  أ  اسحددْ أمندد  إلدد  الجميددْ ة 

   شخء , ٘مال  ِلي  ٜابل  : مال٤ ما أمن    أمن  أصعج

 ٘ةٍش إلحاا ث  ٜا٥: ما ٘يؾ. 

 نذم  بةٙغ الهمغ: ال ف . 

اد إل  أ١لد  ةهدح  نٍش إلحاا أمن  مىحال ةل٢ة  ٌ  ـامتا ةل  مجب ِة

ظتؽددّش  أ  أمندد  ال اةنددذم . ةأمددا نددذم  ٘نددضاس ٔالددب مدد  إبددشاهي  

 ل  الحٝا أ٠يذ. مشيذ الخذمث ألا  ٘ل  ت٢م  حذمثاا ل٢  ظت٢م
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ٜدا٥ دمحم الددزي تدز٠ش شددخء : ِلد  ٢٘ددشه مدا لحلددح أخدش مددشه أسة  أتعددٛح 

 مْ نضي . 

لححن : أ٠يدذ مدا إند  ٔلىدا  فد  حدذ مدشة  متعدٛح ةياخدذ مّداه ندضي  

 دمحم مبتعما: حماس بّيذ ِة٤. 

٘ٝا٥ نضي  بٕيَ: بٝد  ٠دذا مدا سدخء ميدذة مدؾ ِاحبد٤, ِلد  ٢٘دشه أندا 

ن إي  أسة  مّاٟ ث  لال  اي . ب٘ش

لححن  ةهد  تخدشج لعداناا لند م : ٢٘د٤ مةدحا مدا ميدذة ةأندا أسة  مّداٟ 

 .مىش  ما تحب

دمحم مبتعددما ةهددح مةٍددش إلدد  لددححن  التددء تجلددغ بجانبدد : سبةددا مخليددد٤ 

  .ليا ما لحلح ما ٜمش

 إبتعم  لححن  ف  انتفاس. 

مدددددددب مدددددددبى  مددددددد   دددددددٚ بادددددددذة  ٌددددددداهشي ٔة ١دددددددا  ماظدددددددش يؽددددددداهذ اإلاٜح

  .ةدمحم الّوٜ  التء تجمْ لححن 
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٘ٝددددددا٥ معددددددتٙضا إهاددددددا ١الّدددددداد : إمدددددد  مددددددا لددددددححن  هددددددح الححدددددد  السؽددددددب 

وظددد  ِلددد  الّم ؽدددٝيٝ  اللددد  الساسحيددد  اّماللددد  الذاخليددد  بدددغ, ة أة

 لحاا الخةي . 

نٍددش  لددححن  لدد  بٕدديَ ةأ٠مدد  نددضي  ةليتدد  لدد  مددت٣ل : ِةددذٟ حددٞ مددا 

 ماظش ما هح أـ  حبيب الٝلب. 

 أه ٜحلتل . ألجم  ١لما  ماظش ٘ٝا٥ ف  رهح٥ ةاضر: 

 ِل  ؼٙتي  لشأم  رهح٥ ماظش.   تعام  ما٠ش بستعم  إاأما أمن  ٘

٠مدا  ِةدذٟ  هدا٘قحاب  دمحم مق٠ذ: أه ما سخء نضي  حبيب الٝلدب ةسةح

 مؽ٣ل  ةال ٔن ا .

نددضي : ال ٔندد ا  ةال حاحدد  سبةددا مضيددذٟ مددا ِدد  بددغ لدد  تٝلددب ِليدد٤ مددا 

 تةذهليؾ ِؽا  تتحا  ٘يا. 

  دمحم: ال متخٙؾ مؾ حةذه.

**** 
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تجهتددددا إلدددد  ٜبدددد  سانيددددا بددددذأ ادخلدددد  ٠ددددو مدددد  حعددددية  ةناهددددذ للمٝددددابش ة 

ددددش  الٙاتحدددد  ثدددد  حلعدددد  ناهددددذ أمددددا  ٜبدددد  سانيددددا  ا  حددددذمثا  بالعددددو  ٜة

إمدد  مددا حبيبتددء   أ٠يددذ تمددا , ظددامحجء مددا سانيددا ظددامحجء   ملدداٜابلدد : ِ

مددا بةتددء ِؽددا  ٔلددي فدد  تشبيتدد٤, ظددامحجء مددا ٔاليددا ةلدد  تٝددابل  الٕددال  

بتدء ةأندا مدا حٙمدتؾ  أولبدء مد  إظدامحجء ِؽدا  خو١د  أماند  فد  ٜس

دٗح  ِلي٤. إنٙىش ٜلب حعية  ِلحاا ٘ٝر ب  مجاا ةظداِذهاا ِلد  ٜة

ال : إظتاذي باهلل ما حج .   ٜة

ها: ةيّ  باهلل.  ناهذ م  بن  دمِح

**** 

 ِددددددذافددددددالح  لؽددددددشب الؽدددددداي التجهددددددحا إلدددددد  اأ٠مدددددد  الجميددددددْ الا١دددددد  ة 

عددددددي  اإلاددددددحاِن , ىددددددبخ لتحمدددددناإلافدددددد    البةدددددا  ٘ددددددئحتمّ   الؽدددددداي ٔة

  تجددد  مّددد  أمنددد  إلددد  بددداب اإلانددد ٥ لتحديّددداةياظدددش الدددزي إِتدددزس أممدددا ة 

 ٘ٝا٥ أمن : مال٤ ما صخبء   

ماظش محاة٥ ؤلابتعام  ل٢ة  ٘ؽد  ةبجدذاس : ال مدا ٘ديؾ حاحد  ةهللا 

 ما أمن . 
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أمنددد  ةهدددح مةٍدددش بّمدددٞ إلددد  ِينيددد : ةهللا بت٢دددزب ِليدددا مدددا ماظدددش ِيجدددء 

 ِية٤ ٠ذا. 

دددذٟ أة٥ مدددا  ماظدددش , أِة بئظتعدددو : مدددؾ ٜدددادس أت٣لددد  مدددا أمنددد  مخةدددٛح

 أ١ح  حابب أت٣ل  حجي٤ وحال . 

 أمن : بشاحت٤ ما مّل  بغ أنا مّاٟ ماشخء. 

 ماظش ةهح مٙت  الباب: ماشخء. 

أٔلٞ أمن  الباب ةما إ  إلتٙ  حت  ٜابلت  نذم  متعابل : هدح ماظدش 

 مالحا   

 . ِص  م  ِوٜ  دمحم ةلححن   أمن : ؼ٣ل

 نذم  بئظتٕشاب: ةيِض  لي    

 حباا أـو. يأمن : ؼ٣  معجب باا إرا ما ١ايؾ ب

ندددذم  مبتعدددم  ٘ياظدددش شدددسق حيدددذ ةتتمةددداه أي أخددد  ألختادددا: ودددب 

 ماٜلتلحػ لي    

 أمن : ال ل  أتق٠ذ ألاة٥ ةبّذ ٠ذا أ٘ه . 
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 نذم : أة١ . 

ف  تل٤ اللخٍا  ١ان  ؤلابتعام  تشتعد  ِلد  ةحد  لدححن  املستٙيد  

ل٣ددد  ال مشاهدددا ١ددد  مددد  أمنددد  ةندددذم , ٘هدددء أ٠ملددد  ـدددةْ الؽددداي ة١انددد  

متجهددد  إلددد  الفدددالح  ل٢ددد  لددد  ظدددمّ  أمنددد  ةندددذم  متحدددذثا  ةإظددد  

ماظددددددش فدددددد  محلددددددُح ٜتلهددددددا ٘مددددددحلها ٘تخٙدددددد  لتعددددددتمْ ةمددددددا ظددددددمّت  

 أسلاها ةأسضخ  ٜلباا. 

إلتٙتددددد  ندددددذم  لظدددددت٢ما٥ ِملهدددددا ةهدددددح حمدددددْ العدددددٙش , ل٢ددددد  ٘جقهدددددا 

بو بةبدد   حاصمدد  ٔالددب : حمددة٤ ليددا ةبددغ مددا همددغ أمندد  فدد  أرنحاددا ٜددا

ٜددددا٥ رلدددد٤ ةتخىهددددا ليددددذخ  الفددددال  تحدددد  نٍشاهاددددا ةحعددددمها . نددددذم 

دددددددٗش ٘شحدددددددا لٕن تددددددد  مدددددددد  دمحم,  لبادددددددا م٘ش الدددددددزي ت٢هدددددددشب مددددددد  ١لماتددددددد  ٜة

خشا بحبيباا.   إستعم  بّذ لخٍا  إبتعام  ِل  ثٕش نذم  ٘شحا ٘ة

**** 

دددددد  إلدددددد  ظدددددديا  ٜٙددددددض ماظددددددش ِلدددددد  ظددددددول  الّمدددددداس  ست  حتدددددد  ةمددددددا إ  ـة

اظدتٝلها ةإنىلدٞ ١قند  فد  ظددباٛ لعدياسا , ةمدش  بّدن دٜدابٞ ليجددذ 

ددددٚ ظددددياست  ِلددددد   نٙعدددد  فدددد  وشيددددٞ خددددال  إال مدددد  بّددددن ظددددياسا , أٜة

حانب الىشيدٞ ةهدح مخالجد  إحعداط بالٕمدب ةلدّٚ ةيدقط مّدا. 
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ما الزي ّ٘لت  بةٙسخء, ال ال ما الدزي ّ٘لتد  بد  لدححن  ةمد  دمحم هدزا 

د أحددض  أيدد  ظقـدداب بددالجةح , ّ٘ٙددو لدد  ةمتدد  ٌهددش ةإلاددارا ٌهددش, أ١ددا

أِدددددذ أِدددددٗش نٙسدددددخء أحٝدددددا هدددددزا أندددددا ماظدددددش أدهددددد  الؽددددديةاةي. أندددددا مددددد  

تتمةدداي  الٙتيددا  ةتددش٠ن لدد  إرا أسد  تّٙلددن  بدد  هددزا أنددا تجّليةجددء 

مدددددددا لدددددددححن  ال أظدددددددتىيْ ظددددددديىش  ِلددددددد  نٙسدددددددخء ةال ِٝلددددددد , مخدددددددالججء 

ددددٚ ةلدددد  يّددددذ مفددددلر للّمدددد , هددددح أنددددا  إحعدددداط ٔشيددددب ١ددددق  ِٝلدددد  تٜح

ل  ١دد  دا ليدد  يّجددء أنددا بٕندد  ةمددؾ ٔندد ه ِددادي ال دا أنددا حاظددغ حفدد

إ  الةاس محلْ ٘يا. بّذ لخٍدا  مد  التقمد  فد  ال شدخء  ندض٥ ماظدش مد  

ظياست  ةأٔلٞ الباب بّةٚ ١اد أ  م٢عشه, ةتٝذ  إل  مٝذمد  ظدياس  

ّددد  ةمحدددذػ ظدددم   دددا٥ محدددذثا نٙعددد : ؼددد٢ل  ٜة ةإظدددتةذ  ِلحادددا ٜة

ددْ دي لددححن  يّ جددء أ٠يددذ   تجيددب أخن تدد  إ  ؼددا  ِليددا, ةمددؾ أي ٜة

هللا. ةستعددم  ِلدد  ؼددٙتي  إبتعددام  مؽا٠عدد  ةهددح مت٢ٙددش أة٥ لٝددا  

داد إلد  ظدياست   لد , ِة له , ث  أسدٗ ٜابو: ماشدخء مدا لدححن  البدادي أٌل

 ليةىلٞ باا ةإبتعام  ما٠ش  تّلحا ةحه .

**** 
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ىدددددبخ محددددداةال  الاظدددددشاُ فددددد  ٔعددددد  اإلا١اندددد  ١ددددد  مددددد  ندددددذم  ةليلددددد  فددددد    

دددددا ندددددذم  التدددددء اساد  ؤلاظدددددتمتاُ اإلادددددحاِ ن  للجلدددددحط مّهددددد , ةخفـح

ٜدددذس ؤلام٣دددا  بئحتمددداُ أهلهدددا. ٜىدددْ ِملهددد  ـدددح  ندددضي  ةهدددح مٝدددح٥: 

 ِامض أت٣ل  مّاٟ ١لمتن  ما نحنح. 

نٍددش  نددذم  إليدد  ةهدد  مبتعددم  لتٝددح٥: أ٠مدد  إلدد  فدد  إمددذي مددا حبيددب 

 أخت٤ ةحيل٤.

ح  ١ددددددا  ٜلددددددب ليلدددددد  م٣دددددداد مٝٙددددددض مدددددد  م٣اندددددد  ٘هددددددح أة٥ ظددددددماِ  لفدددددد

أحعدددددددددد  ليلدددددددددد  للخٍددددددددددا  أناددددددددددا  ةهمعددددددددددا  حبيبدددددددددد  إصداد  دٜاتدددددددددد .

ظتفددديباا حلىددد  ٜلبيددد , إظدددتٙٝ  ِلددد  ١لمدددا  ندددذم  ألاخنددد   لتٝدددح٥ 

ةه  تحلي  ٌهشها ةت٢م  الٕعي : تٝذسي تشةح  مدا ندذم  أندا   ٠مد  

 ما ٘يؾ مؽ٣ل . 

 ١ان  نذم  ظتّر ك ل٢  نضي  ظبٝها للٝح٥: ؼ٢شا ما ليل . 

 ِل  إم  ما ِملتؾ حاح .  ٘قحابت  ليل : الّٙح

تاددا ةمددا إ  دخدد  حتدد  أٔلددٞ نددضي  البدداب,  ـددّذ  نددذم  ةنددضي  إلدد  ٔ٘ش

نٍددددش  إليدددد  نددددذم  نٍددددشا  ٜلٝدددد  أل  إٔوٜدددد  للبدددداب يّجددددء أ  هةدددداٟ 
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شدددددخء  هدددددا  حدددددذا أة خىنددددد  حدددددذا, حلعددددد  ندددددذم  ِلددددد  حا٘ددددد  العدددددشيش 

 ةنضي  أمما. نٍش  إلي  نذم  نٍشا  إهتما  ةتحٙض ل٣  مت٣ل . 

ا٥: مخةٛح أةي. أخذ نضي ش  ٜحي  ٜة    ٘ص

ال : م  إم  ما حبيبء     سبت  نذم  بيذها ِل  ٠تٙ  ٜة

تاا  ندددضي : مدددؾ ِدددداٗس أندددا ٠ةدددد  ٘دددا٠ش نٙسددددخء يعدددتاا بددددغ أة٥ مدددا ؼدددد٘ح

أندا حاظدغ إيد  ملٕدبي أندا مدؾ ِداٗس إرا  حعي  ٜلبء ةحّجء أةي,

ِؽا  أنا ّ٘و حبتاا ةال ةحّجء أل  ٠شمتدء نقحد  ِليدا.  ٜلبء ةحّجء

 ِاٗس حاح  ما نذم  ا٣٘اس ٠ثن  ف  دماغ .  مؾ

ندذم  ةهدد  تةٍددش لد  بحةددا  ألا : بشاحدد  بددغ مدا حبيبددء دا ١اندد  حاحدد  

ددْ دا أة٥ لٝددا  بيددة٢  بّددذ مددا تش٠دد  بّددن, وددب ت٣لمدد    وددب  متٜح

 ؼٙتاا ٘ن    

نضي : ال ما ت٣لمةاػ أنا ملختاا فد  مدح٥ لد  ٠ةد  مدْ دمحم, أة٥ مدا ملختادا 

 نشة . شي  ِل  دمحم إنةاـأ

ندددذم : ودددب ١دددحعغ بدددغ ِدددامضا أٜحلددد٤ حاحددد  مدددا حبيبدددء, إنددد  خدددوؿ 

ولّتاددددا بددددشا حياتدددد٤ ةالص  تخشحهددددا مدددد  ٜلبدددد٤ ٠مددددا , مم٢دددد  إلدددد  إندددد  
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حعي  دا تّدحد, ةفد  نداط أةي بتلسدبي بدن  الخدب ةتّدحد. مم٢د  لدح 

 تخل  نٙع٤ ةمتٝيذهاػ تلٝ  حذ محب٤ أةي.       

 نضي  مبتعما: مم٢ .

حدددد  مدددد  حالتدددد  مؽا٠عددددتا إمدددداه: ِلدددد  ٢٘ددددشه أنددددا نددددذم  ةهدددد  تشيددددذ إخشا

 ِةذي ِشةظ  أدب إم  ةأخوٛ إم . 

ددددا٥: ةهللا ِددددامضا تؽددددتٕل  خ   وبددددانٍددددش إلحاددددا نددددضي  نٍددددش  إظددددتة٣اس ٜة

حمددشت٤ ِلدد  أخددش صمدد , ة٠مددا  ِددامضا تبددذة  بيددا أنددا ليدد  ٘ددقس تجدداسب 

 لخمشت٤. 

 نذم : هههه  وب حشب ةبّذم  أح٢ . 

 ِؽا  أحشباا ةح٢ .  نضي  بٕيَ: ةهللا بىاوغ ه 

 نذم : هههه  ال ال أنا ما بحبؾ بىاوغ بحب وماو . 

 نضي : بٝحل٤ إم  حل  ِجء مؾ ٘يٝل٤. 

   نذم : هههه  وب تّا٥ بغ مؾ ِامض حِش  حةا  صي صما .

 نضي  بىٙحلي : ال أ٠يذ ِامض. 
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اةظدددذت  ندددذم  ٜدددذمحاا ةبدددذأ  أناملهدددا تمدددش بدددن  ؼدددّن ا  سأظددد  ةهددددح 

  .  ال سح ممبع  إبتعام  وٙ
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 الفصل الخامع عؼس

١ددا  الجميددْ متعددامشة , ةيتمدداح٣ح  ِلدد  مؽا٠عددا  دمحم للددححن  

حت  دخل  ِلحا  ليل  لتجلغ مّهد . ٘بادسهدا أمند  ظدابو: هد  ندذم  

 ٘ن    

 ليل : هح نضي  ١ا  ِامضها ف  ١لمتن  ٘ىلّح ٘ٛح مت٣لمحا. 

 ِلحا  حبتن .  غأمن  مبتعما: أه, أظب٢  ما حماِ  أسة  أٔل

 إبتع  الجميْ ِل  ٔن   أمن  الحاضخ . 

**** 

ىددددابٞ الثدددداي  ةتجهددددا ـددددّذ أمندددد  إلدددد  وددددابٞ الثدددداي  الـددددّذ أمندددد  إلدددد   

دد  حتددد  ٜابلدد  أحمددد   ددد  الةددح  ةمدددا إ  ٘ددت  البددداب الٕ٘ش ةتجهددا إلدد  ٔ٘ش

مةٍدددش فددد  ١دددح , سأ  ندددذم  ةهددد  تدددذاِب ؼدددّن ا  ندددضي  الدددزي متحظدددذ 

إحتمددداال , ؤلاحتمدددا٥ ألاة٥ هدددح أظدددم   ٜدددذمحاا ترددد   إلددد  رهةددد  ِدددذ 

ةأٛس إحعاط ِةذ ألانث  حب ةحةا  ألامحم  ةأمدا  ةثٝد  التدء تندت  

ةؤلاحتمددا٥ الثدداي  أخدد  ٠بدد   مددْ ن٢هدد   ِةددذ ـددٕن ها بعددبب حةاناددا,

أمحمدد  ةتحلحادددا باإلاعدددؤةلي , ةؤلاحتمدددا٥ الثالددث حدددب ةحةدددا  محبحبددد  
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. أ٘دداٛ مدد  ؼددشةده ِلدد  نٍددشا  نددضي  ةهددح يٕيٍدد  ةإبتعددام  ملخبحباددا

ا  أخحادددددددا  ندددددددذم  التدددددددء صاد  إتعددددددداِا ة١ددددددداد  أ  تٝهٝددددددد  ِلددددددد  تفددددددد٘ش

 ةصةحها الىٙحلي . 

 ما ال.  ظشيش  ٜا٥ أمن  ةهح متٝذ  م  نضي : إن  ماك ٜح  م  

بتاِدددددد  أختدددددددء ةإنددددددد    ختدددددددالنددددددضي  مبتعدددددددما ليٕيٍدددددد : أندددددددا ٜاِدددددددذ فدددددد  

 مال٤  

 تبع  ةأخت٤ ٠ما  تبع . العشيش ٢٘شه  أمن : ةهللا ِل  

دددا٥: ال مدددا حبيبدددء ظدددشيش تبّددد٤, ل٢ددد   ندددضي  معدددتٙضا, إحتمددد  ندددذم  ٜة

 أختء تبع . 

إظددددتٝام  نددددذم  تحدددد  نٍددددشا  أمندددد  وٙحليدددد  ةالٕالددددب  ةإبتعددددام  

ال : بى  لّب الّيا٥ إنت  مؾ   ت٢ب  أبذا.   نضي  اإلاؽا٠ع  ٜة

غ صةحددد٤ إتجددددحص ندددضي  مؽا٠عدددا: أندددا ِدددد  نٙسدددخء مدددؾ ِدددامض أ٠بدددد , بددد

ددديب  مدددا نحندددح مبٝددد  ِةدددذٟ ِيددد  ٠بنددد   ةالص  م٢بددد , ةال   تبٝددد  فددد  مـح

يا٥ ـٕاس.   ِة
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نٍددش أمندد  إلحامددا ثدد  ٜددا٥: أنددا ِةددذي إحعدداط إيدد  حّلددٞ حددذ إناددشدا, 

 مؾ ِاٗس لي  ؤلاحعاط دا متمل٤ مجء.

دد   ددٚ نددضي  خلددٚ نددذم  ثدد  حددذباا لتبٝدد  ٘اـددو بيجامددا إلدد  أ  ـة ٜة

 ٟ نذم  ةنض٥ مجشي. إل  الباب الٕ٘ش  ٘ر  

ددددحس ةتتحامدددد  فدددد  ظددددتا   ا٘ٝددددا٥ أمندددد  بفددددح  ِددددال : إلادددد إندددد  ِيدددد  ٘٘ش

 بتعتٙضي  لي    

دد ال أختددء   بددادسه نددضي  ٜددابو بفددح  ِددال  أممددا: مددا ِدد  سة  أنددا خ٘ح

 تر م  بذسي. 

إنٙجددددش  نددددذم  ضددددخ٣ا ِلدددد  أخحاددددا, ةمددددا لبثدددد  أ  إختٙدددد  إبتعددددامتاا 

, ٘بددددذأ  فدددد  تشاحددددْ إلدددد  ِةددددذما سأ  أمندددد  ممدددديٞ ِينيدددد  ةيٝردددد ب مجاددددا

دد  ٘فددىذ  ٌهددش نددذم   الددحسا  ل٢ةدد  أظددُش السىدد  ليٕلددٞ بدداب الٕ٘ش

بالبدددداب ةأـددددبح  فدددد  محاحهدددد  أمندددد  الددددزي مدددداصا٥ مةٍددددش لهددددا ممدددديٞ 

الّينيدددددد  ٘بتلّدددددد  نددددددذم  سيٝهددددددا ةهدددددد  تٝددددددح٥ : مالدددددد٤ مددددددا حبيبددددددء ِددددددامض 

 حاح  
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تء بٝيدد  حبيبدد٤ ةبتعددقل  ِليددا, مددؾ  نٍددش إلحاددا أمندد  ٜددابو: ةهللا دلددٜح

 ة  م  ؼحي  بتٕيطخء ٘يا إن  ةأخح١ . ٠

 نذم  بئبتعام  مر دد : ال ما أمن . 

 أمن  مٝر ب مجاا لتفب  أنٙاظهما مختلى : ال إم  ها ال إم    

 نذم  مشتب٢  م  ٜشباما: أنا أنا ضخ٢  بغ. 

 أمن  ةهح مذاِب أنٙ  بقنٙها: ةهللا بغ بشلحا   تتّٝبء. 

 نذم : أتّا.....

الناا حلٝ  ف  م٣ا  أخش بن  ؼٙتحاا ةؼدٙتء أمند . ةل  ت٢م  ٠ومها 

تّتبدددد  هدددددزه ٜبلددددد  ندددددذم  ألاة٥ ةمدددددْ حبيباددددا أحعددددد  ندددددذم  بقنادددددا ت٣ددددداد 

تعدددددٝي ةأ  ٜدددددذمحاا ال تٝدددددذسا  ِلددددد  حملهدددددا ل٢ددددد  أمنددددد  أحسدددددخ  بادددددزا 

٘ححاوهددا بزساِدد  الٝحيدد  لتعددٝي نددذم  فدد  ِددال  ةسدي ٘ددٛح الٕيددح  

  مد  أرنحادا هامعدا: دا أة٥ إلاذ  ليع  بٝليل , بّدذ إنتاامادا إٜرد ب أمند

 الّٝاب بغ, ةلسخ  ف  ٠ثن . 

 إستعم  إبتعام  زجل  ِل  ةح  نذم . 
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ملهددددددددا  ٜددددددددا٥ أمندددددددد  مؽا٠عددددددددا: مددددددددا ال نندددددددد ٥ ِؽددددددددا  ؼدددددددد٢ل  حتجددددددددن  ِة

 ةنتٙطر مْ ناط إل  تح . 

 نذم  بفح  هامغ: ما ال. 

 أمن : ال أبحط إمذٟ بوػ نب ه دي لتجن . 

 نذم  بةٙغ الهمغ: حالش. 

 ما سب ـب ي  ٜحلةا إم  ما بن  ناط. أمن : 

 تش٠ت  نذم  ةنضل  ليلخٞ باا أمن  ةهح مذِح هللا ا  ال مج . 

**** 

طددددددخ٤, ٘بتعددددددم  الجميددددددْ الدخدددددد  نددددددضي  ِلددددددحا  ةهددددددح مةٙجددددددش مدددددد  

ا ليل  التء لىاإلاا أباشهاا ضخ٣ات .   خفـح

 ظّاد: إ  ؼا  هللا دامما ما حبيبء. 

   هاذأ: ؼ٢شا ما حبء. ٜا٥ نضي  م  بن  ضخ٣ات  ةهح محاة٥ أ

 لححن : ِمل  ف  أمن  إم    



429 
 

١ددا  ٜددذ بددذأ هاددذأ ٘ددقة٥ مددا ظددقل  لددححن  ِدداد إلدد  إنٙجدداسه, ممددا حّدد  

الجميددددددْ تتّلددددددٞ أنٍدددددداسه  ِليدددددد  ليّددددددٗش ظددددددبب ضددددددخ٢ , هددددددذأ بّددددددذ 

يةداه تددذمّا  مد  ؼددذ  ضدخ٤: ِمددشي فد  حيددات  مددا  ددا٥ ِة لخٍدا  ٜة

 .  ًتخيل  إي  أؼٗح أمن  ٔن ا  ةمتٕا

 إم      تٙهما: إن  ِملتللححن  مع

نضي  مبتعما: دا أنا خلي  متمةال  اإلاح  م  ٠ث  ما إظدتٙضي , دا أندا 

مددؾ متخيدد  أمندد  مٝددحل  ةبفددح  ِددال  نددذم  بتدداع  الححددذي, دا ١ددا  

ال دي تبّةددددددا إحةدددددا ؤلاثةددددددن   ٜلتلدددددحا نددددداٜق ممدددددشبجء ِيدددددداسي  ِؽدددددا  

إستعددددددم  البعدددددددم  ِلددددددد  ةحددددددد  الجميددددددْ للخدددددددب الشاةدددددددْ الدددددددزي مجمدددددددْ 

بد  أ  ص  ةحن , ل٢  ٘جقه ـحب  ِيح  الجميْ لةٝى  خلٚ نضي  ٜة

مةتبدد  نددضي  ةلددْ أمندد  مددذه ِلدد  ٠تٙدد  ةهددح ممددٕي ِلحاددا ٜددابو: مددالح 

 أمن  ما ةاد ما ِي . 

ابتع  الجميْ ِل  نضي  الدزي إلتٙد  ٜدابو: حبيبدء مدا أبدح ِلد , مدالح 

 أمن  دا صي الٙ . 

 ٜا٥ أمن  بّذ تش٠  ل٢تٚ نضي : ةهللا. 
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 تع  نضي : ةهللا ما ٠ةتؾ أِٗش إن٤ حبيب ما باؼا. اب

ددددْ أمندددد  مددددذه ١قندددد  ظيمددددشب : ال ؼدددد٣ل٤ ٠ددددذا ِددددامض ِلٝدددد  مدددد  بتددددُح  ٘س

 صما . 

ٜالدددد  لددددححن  ؼددددامت : أمددددحه مددددا أمندددد  ِؽددددا  خدددداوشي ألددددشب مّددددداٟ 

 ٜلمن  ٠ذا. 

 أمن : بغ ٠ذا م  ِةي . 

ذا: ماشخء ما لححن , ل  نشة  البي    ةسي٣ .   نضي  متِح

 خالق.  ظيغ  ما ِ  سة  دا إن  ولّ لححن :

ٜددا٥ حعددن  ةهددح مٝددح  مدد  م٣اندد : وددب ٠ٙدداي ٠ددذا مددا ةالد ةيددا ال بيةددا 

 نشة . 

 أمن : ما لسخ  بذسي ما ِمء. 

ظّاد: بذسي م  ِمٟش ما حبيبء, بغ ٠ٙداي ٠دذا ةحةدا مدؾ   نادشب 

 م  بّن. 

 أمن : صي ما تحب. 
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ر بد  ليلد  تدحد ُ ندذم  ٜابلد : مدْ ةدُ ١  مد  ندذم  ةأمند  الجميْد , ٜة

 ظوم  ما حبيبتء. 

 نذم : ما لغ بذسي ةسا١  إم  إنتء ٠ما    

 ليل : ةساما مؽحاس لشةسي ة حشة  البي  ِل  وح٥. 

 نذم  مبتعم : صي ما تحبء ظو . 

 ليل : ظو  . 

**** 

حلددغ ١دد  مدد  أد  ةظددلم  محتعدديا  ٘ةجددانن  مدد  الٝهددح  فدد  إحددذ  

  الّامد  ةبموبددغ ِادمد  ال تمددذ ال٣ا٘ير مدا  ةهد  حالعددن  ١دقنا  مدد

دد  الةدداط أنامددا فدد  مهمدد  ةهدد  الٝددبن ِلدد   لّملهدد  بفددل , مددا ال يّ٘ش

أحددددذ أ٠بدددد  مددددحسدي الهددددشةين  ل٢دددد  هامتدددد  ظتمدددداٗ إلحاددددا سؼددددح  التددددء 

 ظيت  ِلي  الٝبن متلبعا باا ف  هزا ال٣اف . 

 ٜا٥ أد  مبتعما: بما إنةا ّٜذم  مم٢  نت٣ل  ؼحي    

 غ ؤلابتعام : أ٠يذ وبّا. ظلم  ةه  تبادسه نٙ
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ٜددددا٥ أد : وددددب   بتددددذي أنددددا أت٣لدددد  ألاة٥, أةمددددق  إليدددد  ظددددلم  بشأظددددها 

 بمحا٘ٝ  ةه  مبتعم . 

ِامض أخىدب, ةمدؾ ٜفد  ٘قسدٗ ٜابو: وب أ٠يذ ِاٗس ؼٕل , ةأنا 

ةددذي حددب ةال حاحدد  ١دد  الخ٣امدد  إ  ِددامض أظددتٝش ةأمدد  تٙددش  بيددا,  ِة

 ـاحب ةاحذ ةهح أمن  بغ.

 لي٢  لبّن. ظلم : سبةا مخا

 أد : ها ةنتء   

ددد   مةدددز بذامددد  ِملهدددا ةظدددلم  متق٠دددذ أ  الجميدددْ مق١لددد  الٙمدددح٥ إلاّ٘ش

حياهادددا, ل٢جادددا ستاحددد  ألد  ألنددد  شدددسق محرددد  , ٘تعدددّ  إبتعدددامتاا 

الدد : بددق مددا ظدديذي أنددا ١ددا  ِةددذي  ظددةحا  لدد  ةالددذي ٜددشس إنةددا  4ٜة

, نادداحش ألظددر اليا, ِؽددج  هةدداٟ ةسبدد  مددا أسدػ إ  أمدد  تخلددٚ بّددذي

أندددددا دسظددددد  ِدددددال  الجشيمددددد  ةؼدددددتٕل  هةددددداٟ بدددددغ ِةدددددذ تلددددد٤ نٝىددددد  

أدمّددددد  ِيةاهدددددا. ٘تبددددداد٥ الةٍدددددشا  أد  اإلاعتٙعدددددش  ةنٍدددددشا  ظدددددلم  

الد : بدغ فد  مدح  مد  أمدا  ةأندا بؽدتٕ   حضية , أخز  تجايدذ  حداس  ٜة

إتفددددد  بيدددددا إحدددددذ  معتؽدددددٙيا  بٝحلدددددحل  إ  ةالدددددذي ةةالدددددذت  ِمددددد  

أة ثدو  تحد  الفدذم  حاد  ةما  ف  ظاِتاا. وبّدا بٝيد  ؼدهشي  
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دددددذم  إظدددددتٝلتء ةسحّددددد   ةبّدددددذ ٠دددددذا أخدددددذ  أي حاحددددد  تخفدددددجء ٜة

ددل  لٝتاددا ظددٙش  مددْ بةتادددا  البلددذي ِلدد  أمدد  أالقدد  خددالتء بددغ لدد  ـة

 ةصةحها إحذ  دة٥ السلي , بغ دي حيات . 

دد٤  ددا٥: مدد  مددح  دا تّتب مجددء أخددح١ , أة   ِ٘ش نٍددش إلحاددا أد  بحةيدد  ٜة

 ِل  مشات  أ٠يذ   تحب بّن. 

 م  ظلم : مشسخء ما أد . ابتع

ٚ ال٢و  لتتبْ اِيجا  الصسق الدزي دخد   ِةذ تل٤ اللخٍ  ةتٜح

مدد  بدداب ال٣ا٘يتن مدددا إلدد  إحدددذ  ودداةال  ةبّددن لخٍدددا  أخددشج سحددد  

سصمدددد  مدددد  الٙلددددحط دظددددها فدددد  ملددددٚ. ل٢ةدددد  ٘ححددددق بددددقد  ةظددددلم  ٘ددددٛح 

   سأظ  ةبّن الّعا٠ش مذخلح  ال٣اف  ةأد  مٝح٥: اتٙم  مّانا.

 ٢ّ  ِل  ٘ن    مم٢ّ   سح  بئستباٟ:

دددددٚ ح٣دددددحم  ةلبدددددداق   أد : إنددددد  مٝبدددددحك ِليددددد٤ فددددد  هامدددددد  سؼدددددح  مٌح

  .تّٗش ِةذنا ما خٙ

**** 
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دخد  أمند  إلد  مىدبخ ليجدذ ندذم  تٕعد  ٘ةداحن  الؽداي ةيبدذة ِلحادا 

ؤلاسهددداٛ, ِةدددذما أحعددد  بددد  ندددذم  إلتٙتددد  إليددد  ةإبتعددد  ٜدددابو: ِدددامض 

 حاح  ما أمن    

 نتء ممشل  ٘ؽل  أةي. أمن  ةهح مبتع : ِل  ٢٘شه إ

الددد :  نٍدددش  إليددد  لدددذٜابٞ مّدددذةد  ةمدددا لبتدددث أ  ٘همددد  مدددا مٝفدددذ ٜة

 أظٚ أةي ةهللا ما ٜفذي, أنا تلسبي إناشدا ةيعي . 

 ٜا٥ أمن : ةهللا ف  ظ  تنسخ  صةحها مشين. 

 يؽٙ  نذم  مذهاا ةه  تٝر ب م  أظٙ  ةهللا ما أمن  ح٤ٝ ِليا. 

: أنددا باددضس مّددا١ , أنددا ِدداٗس إ  وبددْ أمندد  ٜبلدد  ِلدد  سأظددها ةهددح مٝددح٥ 

مؾ م  ِحيذٟ تنسخء تٕن مل  ِل  الجدش , بدغ فد  حاحد  ممديٝا١  

 .  نااسدا إم  ه  مؾ ِاٗس

الددددد : تّدددددا٥ أٔن لددددد٤ ِلددددد  الجدددددش  ةبّدددددذ ٠دددددذا ةدمجدددددء  حزبتددددد  ندددددذم  ٜة

 مؽحاس الص  أسة . 
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نٍٙددددد  ندددددذم  حددددددش  أمنددددد  , ةأبدددددذ٥ موبعدددددده  ةأمنددددد  مددددداصا٥ ال يّددددددٗش 

ةذما نض٥ ة  ا٥: ودب ٜدحليل  ةحهتا  ِة ظتٝش ف  ظياس  إلتٝ  أمن  ٜة

 سامحن  ٘ن  ِؽا  أِٗش أن  وشيٞ أمؾ ٘ي . 

ال  نذم  بحض : اإلاٝابش.   ٜة

ددددددا٥: بدددددوػ مددددددا نددددددذم  ِؽدددددا    تتّبددددددء ةإنتددددددء مددددددؾ  تٙحفدددددها أمندددددد  ٜة

 ناٜف . 

نددددذم  ةهدددد  تةٍددددش بّيةددددن  أمندددد  بتحظدددد : ِؽددددا  خدددداوشي دا أة٥ ِيددددذ 

  بددددغ ةهللا مددددؾ ٜددددادس الص  مدددديود لحاددددا هةدددداٟ أنددددا مدددد  ـددددب  معددددتحم

 أسة . 

 ٜا٥ أمن  بئظتعو : أمشي ٥ هلل. 

**** 

دخل  ِابل  حعن  إل  اإلان ٥, ف  بهج  ةظشةس تنؽدش  إلحادا الٝلدحب, 

ألنا  ٜمح أحم  مح  ف  حياها . ٘ٙشح  ألاه  ال تٝذس بدثم  ِةدذ 

سأمددددد  أحدددددذ مددددد  أبةددددداما  فددددد  بيتددددد  ةظدددددّيذ هدددددزا يّىدددددحا  الٙشحددددد  أل  

مددددشة  هبددددا ا, أمددددا دمحم ٘ٝددددذ دخدددد  ليعددددر م  ٘هددددح تّددددب مجهددددحده  لدددد  
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اليح  ف  مؽا٠ع  مْ أٜاسب , ةنضي  ٘تمذد ِل  ظشيشه ةلد  يعدتىيْ 

وٜد  أختد  بضةحهدا شدجّت   نح  أل  ١لما  أمن  ةنذم  ِل  صةاج ِة

ِلدد  مةاٜؽدد  اإلاحلددُح ل٢دد  مدد  ظدديْٝ ِلحاددا ؤلاختيدداس   أمددا لددححن  

  مدد  ٜلباددا أ  ت٣ددح  ؼدد٣ٟح ٘ٝددذ ١اندد  فدد  ِددال  أخددش ةتتمجدد  ب٣دد  رس 

 أمن  ف  محلها. 

**** 

لدد  ِةددذ  دخلدد  ظددياس  أمندد  إلدد  مٝددابش ةتححهدد  إلدد  مٝبدد   ِابلدد  ٘ٔش

ددحله  ةحددذةا ظددياس  أحددش  تٝددٚ أمددا  اإلاٝبدد  , نٍددش أمندد  إلدد  نددذم   ـة

ا٥: أ٠يذ وةي ناهذ هةا.   ٜة

 ٘قحابت  بحن  : مم٢  ما ال بيةا نن ٥. 

 ما ال. :أمن 

ةنددذم  ةمددْ إٜر ابامددا إلدد  ٜبدد  سانيددا, ظددمّ  نددذم   دخدد  ٠ددو مدد  أمندد 

دددحلها إلددد  ٜبددد  سانيدددا ةحدددذ  ليلددد  تٝدددشأ  هدددا ةمدددْ ـة ؼدددهٝا  با٠يددد  تّ٘ش

الددددذِا  ةتحدددداة٥ تح٢دددد  فدددد  ب٣اماددددا ةل٢جاددددا لدددد  تعددددتىيْ, أحعدددد  ليلدددد  

ّدد  ساظددها لتفددىذ  ِيةحاددا بّيةددن   بححددحد شددسق مددا فدد  م٣ددا  ٘٘ش
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ها: ٠ة  بحاة٥  أتحه نٙسدخء ةأيسدخ  إ   نذم , ٜال  ليل  م  بن  دمِح

 جبجء هةا. تإناشدا مح  ِيذ ميودها بغ ف  أخن  لٝي  سحليا ب

  ةلدد  أيسددخ  ةمددا ٜددذستؾ, ةلدد  مددا ت٣لمتدديؾ ٜحلدداندذم : ةأنددا ٠مددا  ح

 احع  خلحاا يسخ .

 ِمشي ما حنعاها ما نذم  دي اختء.  :ليل 

دددشأ  الٙاتحددد , أمدددا أمنددد  ٘ٝشأهدددا مددد  م٣انددد , حلعددد   اٜر بددد  ندددذم  ٜة

الدد : ظدامحيجء مددا سانيددا, اندا أظددٚ مدا حبيبتددء مددا ندذم  بج انددب الٝبد  ٜة

سيتجددء مددا ظددبت٤ محمحاددا, بددغ ةهللا أنددا ٠ةدد  ب٢ٙددش فدد  حدد  للمؽدد٣لت٤, 

أنا ٠ة    ولب م  أمن  يعتذِي  ةخدٗح بدغ ةهللا ٠ةد  بدذةس لد٤ 

ِلدد  حلددح٥ مدددا سيتدد٤ انتٍشتيجددء أندددا مددا ٠ةددتؾ أِدددٗش إ  أمددا  لبّيدددذنا 

تٝيددد , لدددد  ٠ةدددا ـدددٕاس ٠ةددد  تجيلدددد   ٘حادددا ِددد  بّدددن خلدددد  ثٝتددد٤ ٘يدددا

ٜيل٤ ح . لي  مدا سانيدا ١دا  صماند٤ إنتدء ةبنتد٤ اة هوةإنتء متق٠ذ إي  

 ابة٤ مّانا. 

ِةددذ تلدد٤ ال٣لمددا  ةانخشودد  الٙتدداتن  فدد  ب٣ددا  حدداس. اٜردد ب امندد  مدد  

نذم  ةلمها إلي  اهاذأ ألند  لد  يعدتىيْ تحمد  ظدماُ ـدح  ب٣امادا, 

فد  حلٝهدا ةهد  تتمجد  أ  ت٣دح  نٍش  ليل  بئتجاهه  ةأحع  بٕم  
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م٣ددددددا  نددددددذم  ةنددددددضي  م٣ددددددا  أمندددددد . ٜىددددددْ ؼددددددشةدها ـددددددح  أمندددددد  ةهددددددح 

دن ٜددابو:  مقمشهمدا بدزهاب, ل٢دد  ندذم  ولبتدد  بداإلا٣ح  ٜلديو. ل٢ةدد  ٘س

 ال ما ال بيةا الٕشةب ِل  مؽاٗس الٍهحس. 

 ٜال  نذم  بئظتعو : ما ال. 

**** 

ظداِا  ٜدشس  6 بّذ ؼّحس الهيجا  الزي ةا٠ب ماظش مةز مدا مٝداسب

الّدحد  إلد  م٢تبدد  ةالّمد  بّددن الاؼديا  حتد  هاددذأ. مدْ ا  مضاحدد  ال 

محتمددد  اي اسهددداٛ مددد  اي ندددُح ٘مدددا بلددد٤ باسهددداٛ الّمددد , دخددد  ماظدددش 

يدددددداب نددددددضي  ٜىددددددْ  م٢تبدددددد  ةباؼددددددش أِمالدددددد  بت٣اظدددددد  بعددددددبب ٔيابدددددد  ٔة

دل  هددزا الّمدد  اإلارد ا٠  اتفددا٥ ةالذتدد  التددء ظدا ٘ددش  هدد  ةةالددذه  ـة

س  ابةدددتا  ةسأمددد  حٙيدددذه  ألاة٥, ةةالدددذه بىبدددْ ١انددد  الددد  امشي٣دددا لضيدددا

 لذم  ـٙٝ  لزل٤ سا٘ٞ ةالذت . 

 ٘حصي : أهو ما حبيبء. 

ح.   ماظش: أهو ما ٘٘ح

 ٘حصي : إصي٤ ما حبيبء ِام  إم    
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 .  ماظش: ١  تما  ما ظ  ال٣ , بغ البي  مٍل  م  ٔنٟ 

٤  ٘حصيددددد : مدددددا ةاد مدددددا ب٣ددددداػ ِلددددد  أظددددداط لددددد  أ١دددددح  فددددد  البيددددد  بؽددددد٘ح

 ِمحما أخباس ؼٕل٤ إم    

 ماظش: الخمذ هللا ما أم . 

 ٘حصي : ةحؽتجء أةي ما ماظش ما بجء. 

 ماظش بقسخ  ٘هح ١  ما مامةاه ألا  حم  ةالذت : ةإنتء ٠ما  ما أم . 

٘حصيد : مددا أمدد  مالدد٤ مددا ماظددش   حفدد  مّدداٟ حاحدد  مددا حبيبددء ةإندد  

 مخبء ِليا ٜحل  ما حبيب أم٤. 

 ي  بتٝحل  ٠ذا   ماظش: ال ما حبيبتء ل

 ٘حصي : ما إن  ما تٝلؾ أم  إال إرا ٠ة  تّبا  أة ممامٞ. 

ددح تّددب فدد  ؼددٕ  بددغ مددا تؽددٕليؾ  ماظددش بئبتعددام  حانيدد : ال مددا ٘٘ح

 بال٤. 
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٘حصيدددددد : ِمحمددددددا إِمدددددد  حعدددددداب٤ الاظددددددبُح الجدددددداي إحةددددددا نددددددضلن  ِلدددددد  

ِةدددا إلددد  فددد  مشسدددخ  مىدددشة  ةأختددد٤ ةصةحهدددا مّاندددا ٘ددددوص  ابت  ؽددداليال

 تيج . 

ح ٌشةٗ ؼٕل    ت٣ح  ِام  إم    ماظ  ش: مؾ ِاٗس ما ٘٘ح

٘حصيدد : ال الص  تيجدد  أختدد٤ مددا ؼدددٙت٢ؾ مدد  مددح  مددا ظددٙش , ة٠مدددا  

دي ةلدددددذ  ةإنددددد  ةال تفدددددل  ةال بش٠تلهدددددا, مدددددؾ دي ساندددددا مدددددا ماظدددددش ةال 

 يعي . 

 ماظش: أة١  ما أم  إ  ؼا  هللا. 

٘حصيدددد  لتحٙندددد ه: لددددح ِددددامض تجيددددب صددددخاب٤ مددددا ٘دددديؾ مؽدددد٣ل  إؼددددال  

 ن  ةظاُ م  الخبامب ألٚ. ٠ب

 ماظش: أه   ٜح٥ ألمن  ةمشا . 

 ٘حصي : ماشخء ما حبيبء, مْ ظوم . 

 ماظش: هللا يعلم٤, ظو . 
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لدد  ؼدداسد  ـددح  إبجاددا ةحالدد  التددء ال تعددش  أٔلٝدد  ٘حصيدد  السددي ٌة

 أحذا أ٘اٜ  م  ؼشةدها ِل  ١لما  سنا : هح ماظش مالحا  

اه بددغ هددحا مددؾ ِددامض ٘حصيدد : مددؾ ِدداٗس بددغ إٌدداهش فدد  حاحدد  تّبدد

 مت٣ل . 

 سنا بحض : مم٢  ل  حيبتيلحا ظن ت . 

٘حصيدددد  بحندددد ه: مددددؾ ِدددداٗس بددددغ مددددا أِتٝددددذػ, ةهللا أنددددا تّبدددد  ةمددددؾ 

ِدداٗس مددال٢  إمدد  الدد  حددشل٢  دا إنددت  ١ددانحا بيمددشب بددي٢  اإلاثدد  ِلدد  

 حب٢  لبّن ةتٙاهم٢ . 

ا اندددا سنددا: ةهللا مدددا أندددا مدددا إندد  ِددداٗس إلددد  ٘حادددا ةياظددش إلددد  مدددؾ ب٣لمجدددء د

 بتف  بي  م  مح  ما ظٙش  ةهح م  مت٢ش  حت  مشد ِليا. 

 ٘حصي  بئظتعو :   ٜح٥ إم  ما بةتء سبةا هاذم  ةسحْ اإلاي  ملجاسهاا. 

 سنا: ما سب. 

**** 



442 
 

مدددد  أمندددد  إلدددد  نددددذم  التددددء تجلددددغ فدددد  مّٝددددذ حانبدددد  فدددد    حاندددد  إلتٙاتدددد

 ظياس  ليجذها تعةذ سأظدها ِلد  صحداج العدياس  ةتب٣د  بفدم  ةنٍدش

ددا٥:  إلدد  السلددٚ ليجددذ ليلدد  ِلدد  نٙددغ الخالدد , أولددٞ أمدديو تجايددذ  ٜة

 أخش مشه أظم٢ّ  تٝحلحا نشة  اإلاٝابش ماشخء. 

أخدددش مدددش  تدددشة  إنددد   :نٍدددش  إليددد  ليلددد  ةلددد  تّلدددٞ, أمدددا ندددذم  ٘ٝالددد 

 مّانا. 

١دددداد أمندددد  أ  مددددشد ِلدددد  ١لمتاددددا ل٢ددددد  ٜىددددْ ١لماتدددد  ِةددددذما ظددددمْ سندددددن  

 .  هاتٙ , ٘قحاب: ألح أمحه ما ماظش

 ماظش: إصي٤ ما أمن  ةأخباس صخت٤ إم    

 أمن : الخمذ هللا ١  تما . 

ماظدددش: الخمدددذ هللا, أندددا ٠ةدددد  ِدددامضا أِدددٗش إنددد  ٘مددددل٤ ٜدددذ إمددد  ِلدددد  

٤ الؽٕ .   سحِح

ن  لي      أمن : أظبِح
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ماظددددش: ال أـدددد  أمدددد  ةأختددددء ندددداصلن  ألاظددددبُح الجدددداي مدددد  أمشي٣ددددا ِلدددد  

  ةنددذم  تجددح تٕندد ة ؼددال  بتّةددا فدد  مشسددخ  مىددشة  ٘ٝحلدد  أٜلدد٤ إندد

 حح. 

 أمن : ةهللا ٢٘شه   ظق٥ نذم  ةسدل٤ خب . 

 ماظش: ماشخء ما مّل  ظو . 

 أمن : ظو . 

 إلتٙت  إلي  نذم  ٜابل : تعقلجء ِل  إم    

ضمةددددا إمدددد   يلدددد  سامحددددن  ؼددددال  بتدددداُ مشسددددخ  مىددددشة  ِة أمندددد : ماظددددش ِة

 سام٤   

 نذم  مبتعم : ما ٘يؾ مؽ٣ل . 

**** 

ن  لي٢تب ٜس  شدسق أخدش ِلد  هداتٚ ةيتفد  بد  أٔلٞ ماظش مْ أم

 أتاه: ألح. 

 .  الشامٝ ةاط الماظش: أهو أهو ب
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 نضي : إم  ما باؼا إ  بتٝش ِليا ةال إم    

 ماظش: ال بٝش ةال بحعذ, أنا ِامٟض تيج  ؼٕ . 

 نضي : هههه  ةاحؽت٤ ةال إم    

 ماظدددش: بىددد  هددددضاس أندددا ِدددامٟض تٝىددددْ ألاحددداصه ةتشحدددْ ؼددددٕ  متلتددد  فدددد 

 م٢تب. 

 نضي  بجذم : ما إن  ِاٗس أنا ةاخذ أحاصه ِؽا  ا٘سر دمحم. 

ماظددددش: مددددا ِدددد  نخلددددق ؼددددٕ  الاظددددبُح دا ةاظددددبُح إحدددداي نىلدددْد ِلدددد  

 .  مشسخ  مىشة  نٝطخء أظبُح

تء.   نضي : أةبا لح ٘حاا أظبُح مىشة  أسحْ م  دلٜح

 ماظش مبتعما: وح٥ ِمٟش مفلخج . 

 بغ.   ةّٙاإلاحب نضي : ههههه  ِيب ِلي٤ ما ـاحبء انا ب

 ماظش: ههههه  ما ظو , وب مشضخء ٠ذا   

 نضي : مشضخء أةي. 
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**** 

ددددد  أمنددددد  ةندددددذم , ليلددددد  إلددددد  بيتادددددا ةإنىلدددددٞ ِابدددددذم  إلددددد  بيدددددتا  ةفددددد   أـة

ودددددشيٝه  إتفددددد  أمنددددد  بحالذتددددد  لإلومئةدددددا  ِلحادددددا ةإخباسهدددددا بدددددشحلتا  

د  إلد  ِمداس   ألاظبُح اإلاٝب . ٘قمشها  حعية  بضياسهاا ٜبد  ظدٙش, ـة

فدّذ  نددذم  ٜبد  أمندد  الدزي س٠دد  ظدياست  خلددٚ الّمداس  فدد  م٣ددا  ٘

دددل  ندددذم  إلددد  بددداب ؼدددٝ  ةحدددذ  ِلبددد   املسفدددق لدددش٠ . ِةدددذما ـة

تحدددد  الّلبدددد  حتدددد   أمامدددد , إظددددتٕشب  نددددذم  ألامددددش ةمددددا إ  إٜر بدددد  ٘ة

ؼهٝ  مد  اإلاٙاحئد  ٘لٝدذ ةحدذ  ٠ٙد  ةم٢تدحب فد  ةسٜد  "دا ٠ٙةد٤ 

ول  ل٢دد  مددا إ  ٜدداسب مددا باؼددا لددغ ٘مدد  الٝبدد ". بددذأ أمندد  ـددّحد ظدد

إل  وابٞ من ل  حت  أتاه ـح  ب٣ا  ٘قظدُش خىد  لند   ندذم  تجلدغ 

حاندب البداب ةفد  مدذها ٠ٙد  صمةخشود  فد  ب٣دا  حداس. إٜرد ب أمند  مجاددا 

ةدهؽ  تّلح موم  ةح , ةما إ  سأتد  ندذم  حتد  هبد  ةاٜٙد  ةحدش  

يتددددددد , إظددددددتبذل  مومدددددد  الذهؽددددددد  فدددددد  ةحدددددد  أمنددددددد   ِليدددددد  لتلتعددددددٞ بٜش

ُ٘ض م  مةٍش نذم . إحتمجاا ليبتاا ألاما  ث  ٜدا٥: فد  إمد  مدا لتفب  

 نذم    ةإم  إل  ؼيوه ف  إمذٟ   
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ل  تت٣ل  نذم  ب  أِىت  الحسٜد  التدء ةحدذهاا مدْ ٠ٙد , لتتعدْ ِيةدا 

أمنددد  ةهدددح مٝدددشأ هاذمدددذ ـدددشي  اإلاححددد  لددد  ةأدٟس إلادددارا ندددذم  أـدددبح  

 بازه الخال . 

قناددا وٙدد  لدداُ ةةحددذ أمدد  ١اندد  ١اندد  حالدد  نددذم  ةتؽددبتاا فدد  أمندد  ١

هدددا مدد  لدددياُ هددزا الخمددد  ةاحعددداط  تنؽددذ مةددد  ألامددا  لؽدددذ  خ٘ح

ددا٥: مددا  تخددا٘يؾ مددؾ   مجشالدد  حاحدد  أنددا  بقمددا , ٜبدد  أمندد  سأظددها ٜة

 مّا١  ماشخء. 

أساد أمندد  إخشاحهدددا مددد  حمدددة  ليٙدددت  البددداب ل٢جادددا لددد  تعدددم  لددد  مددد  

الددذها ٘ٝددي مشاهددا مٝددح٥ أناددا وٙلدد  مفدداب  بمددشك أتححددذ متّلددٞ بح 

ةال تعدددددم  لٕندددددد ه بلمعددددددها. أمعددددد٢ها أمندددددد  مدددددد  خفدددددشها بيددددددذ ةاحددددددذ  

ر ب م  باب اإلان ٥ ةه  تحتمة  ةبّذ رل٤ ٘ت  بداب  ةلمها إلي  ٜة

الؽٝ  ةدخو, إنرُ  م  مذها ال٢ٙ  الزي ١دا  متّلدٞ بيدذها ليذِد  

دد  الحسٜدد  اإلا٢تددحب بادا هاذمددذ ثدد  ِدداد ليمددمها ب٣لتددا  ٜح ٘دٛح واةلدد  ٘ة

دددلح  ةأحلعدددها ِلددد  أة٥ مّٝدددذ, ةفددد  تلددد٤ مذمددد  ةحدددذباا  ليدددذخلها الـا

اللخٍدددا  الٝليلددد  لددد  ت٢ددد  ندددذم  تحدددغ بدددقي شدددخء  ححلهدددا إال أنادددا فددد  

حمدد  أمندد  ١اندد  تمددم  بٝددح  ة١قناددا تشيددذ ؤلانفددهاس بددن  لددلُح ة١دد  
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ت٢ٙشها ف  مدح  إودوٛ الةداس ِليد , تتدز٠ش ٜمديق أد  بذمد . ةتمدذده 

تجّلهددا تضيددذ مدد  ٜددح  لددمها , فدد  ِةامدد  اإلاؽددذد , ١دد  تلدد٤ الددز٠شيا  

إظدددتٙاٜ  مددد  ؼدددشةدها ِلددد  ٠ٙددد  أمنددد  التدددء تمدددشباا لدددشب خٙيدددٚ 

حت  ةهح مٝح٥: نذم  سةدي ِليا ما نذم .   لتٙيٞ ـة

 سد  ِلي  بفح  خا٘  ةه  تٝح٥: أمن . 

 أمن : أمحه ما حبيبتء أنا هةا. 

 . ها: ِامضي  ممحتٟح  نذم  م  بن  دمِح

ا ٘ديؾ حاحد  بتتّمد  إال إرا سبةدا ٠تبادا أمن : إظتاذي بداهلل مدا ندذم  مد

 نذم : ةيّم  باهلل. 

يةددن  أمندد  متّلٝتددن  باددا منتٍددش  ٌلدد  نددذم  ظدداهم  إلاددذ  مدد  صمدد  ِة

ا  تددت٣ل  أة تىلددب شددخء , ل٢جاددا ٘جددق  أـددبح  تلتٙدد  مميةددا ةؼددماال 

١قناا تبحث ِ  شخء  ةبّذ رلد٤ هبد  ةاٜٙد  لتقحدذ ٌدٗش ١دا  ٘دٛح 

  لتةٙجدددش مدددش  ثانيددد  فددد  ب٣دددا  حددداس, واةلددد  فددد  صاةيددد  الفدددالح  ةتٙتحددد

أظددددُش أمندددد  إلحاددددا ليٝددددش  الحسٜدددد  ةحددددذ م٢تددددحب ِلحاددددا "اإلاددددشه حدددداي فدددد  

ٜلب٤ ما مّال  باؼا". إختلى  مؽاِش أمن  بن  دهؽد  ةحعدش  ِلد  
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مد  لدضةاج بعدبب أمدش ١الدزي  حا٥ ندذم  ةالٕمدب ٠بند  ٘هدح ١دا  ٘س

محدددددددددذ  ألا . أمدددددددددا ندددددددددذم  ٘ئحعاظدددددددددها ١دددددددددا  السدددددددددٗح ِلددددددددد  حبيبادددددددددا, 

ـدددىذم  ِيةحامدددا فددد  ِيةدددن  بّمدددهما الدددبّن ٘مدددمها أمنددد  ٜدددابو: إ

ِؽا  خداوشي إهدذي خليةدا ندت٣ل , ِداد إلد  حلعدتاما العدابٝ  ةبّدذ 

مددددشةس ٘ردددد   ةحندددد   هددددذأ  نددددذم , ٘ٝددددا٥ أمندددد  متعددددابو: ٌددددٗش دا حددددا  

 البي  إصاي   

نذم : حابح ِ  ظّيذ بٝح٥ إ  م  ٜة  ما إن  ٠ة  فد  معتؽدٙ . 

 أة١ . أمن  ةهح مٝٚ: أه 

 نذم  بالْ: إن  سام  ٘ن    

 أمن : الص  أسة  ألد  ِؽا  نٍيٚ ألاؼيا  دي للٝمي . 

ندذم  تٝدٚ ةتفددشخ باعدر ما: ال ال ال إند  متتحددش٠ؾ مد  هةدا إ٘ردد ك 

 حذ ٘حا  تح , ةإنٙجش  بب٣ا . 

ددا٥: ماشدددخء مددا نددذم  أمددش ٥ هلل, حتفددد  بدد  هددح إلدد  مجيجدددء  ددش أمندد  ٜة ٘ص

 ماشخء. 

 نذم : أه ماشخء. 
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 من : وب ما ال. أ

 نذم : ما ال إم    

 أمن : ما ال ِل  أةلت٤ تةام  ة تشتاح . 

: إن  مؾ   تخشج صر.   نذم  بخٗح

  أمن  بتق٘ٚ: ال ٜحلتل٤   تف  بقد  مجيجء.

دد  نددح  أمددا أمندد  ٘ٝدددذ  إنفدداِ  نددذم  إلدد  أةامددش أمندد  ةدخلدد  إلدد  ٔ٘ش

 إتف  بقد  ةولب مة  مجح  ألمش ها . 

**** 

 اشدا ما لححن    إنتء مال٤ إن

 ٜالتاا ظّاد ةه  تحمش ظلى  ف  مىبخ. 

 لححن : ما هح أنا صي الٙ  ما أم    م٣ح  مال  بغ. 
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دد  الٝياسددخء فدد  ت٢عددن  صددخح   ظددّاد بددتا٢ : ةهللا دا إنتددء   ومتددء ٜس

يددد  الّدددحك لددد   لددح إنتدددء ١دددحعغ ٠عددشت  ١ددد  دا مبٝددد  مةدددحا الّددحك ٘ة

 تبٝ  مؾ ١حعغ. 

  ١ددددددد  دا ِؽدددددددا  وبٝدددددددن  ة١دددددددحبيتن  لدددددددححن  بتبددددددد  : ليددددددد  بدددددددغ مدددددددا أمددددددد

ةجا .  ٘ة

 نضي  متذخو: مّا١  حٞ ١  الٝابم  دي ِادي. 

 لححن  بٕيَ: ةإن  مال٤   داخ  للمىبخ لي  م  أظاط. 

 أنا حي  أت٣ل  مْ أم  حبيبتء.  هسدانضي : ةأنتء مال٤ ما ب

ددا٥: مامددا  تدٟش نددضي  مجادلدد  لددححن  ةحلددغ فدد  مّٝددذ حددحاس ةالذتدد  ٜة

 ص  أسحْ أؼتٕ  ب٢شا ل  ف  ؼٕ  ٠ثن . ماظش إتف  ة ال 

 ظّاد: ةمالحا ما حبيبء دا ؼٕل٤. 

 نضي : أنا خامٚ دمحم مِض . 

ددد  ةال حاحددد  دمحم يّدددٗش مفدددش ١دددحعغ ةإنددد  حددداة٥  ظدددّاد: ال ةال مِض

سخح.   تخلق ؼٕ  بذسي ٘ة
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 نضي : ال ما أنا   ِحك ةخذ مّاما ألاظبُح الجاي مشسخ  مىشة . 

 . ظّاد: وب ما حبيبء تما 

 لححن  بعِش : ةأنا ٠ما  أسة  مّا٠ . 

 نضي : ال وبّا. 

 ظّاد: لي  بغ خذها تتٙسر مّا٠ .

 نضي : مؾ لححذنا ما أم    م٣ح  مّانا ماظش. 

 ظّاد: اه مذا  ٠ذا ماشخء. ما ال ما لححن  حمشي الّؽا. 

لححن  بتب  : ف  ؼٕ  البي  لححن , ةفد  ٘سدر مدا لديؾ نفديب ودب 

 اح . ةهللا ما أنا محمش ح

تاا.   ةتش٠  مىبخ ةتجه  ال  ٔ٘ش

 نضي : ه  الب  دي هبل  ةال إم  مالها دي   

 ظّاد: مّليؾ ما نضي  انتيج  ٜشب  ةه  ممٕحو .

 نضي : ةهللا ١ا  نٙسخء أخذها مّاما. 
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 ظّاد ةه  تشتب ِل  ٠تٙ : ما ِلؾ ما حبيبء. 

**** 

س حلدددددغ أمنددددد  ؼددددداسدا م٢ٙدددددش فددددد  مدددددا محدددددذ  ممدددددا ال ؼددددد٤ ٘يددددد , أ  ندددددضا

إبددشاهي  ةسا  محلددُح التاذمددذ ةةسا  لددشب ندداس, تجاددذ أمندد  ةهددح مٝددح٥ 

إلدددد  ٠ةدددد  خددددامٚ مةددددحا أهددددح حفدددد  أِمدددد  إمدددد  مددددا سب, أ٠يددددذ نددددذم    

ها ِليا ما سب, أ٘اٛ م  ؼدشةده ِلد  ـدح  حدشط البداب,  ممحهاا خ٘ح

تححدد  أمندد  إلدد  بدداب ٘تحدد  إلدد  مجددذ أد  ٜددابو فدد  تددذمش: ٘حاددا إمدد  يّجددء 

 تؾ مح  ةال إم    لح حتجء ؼٕ  ما ٠ة

 أمن : أدخ  بغ ما أد  ل  تٙه  اإلاحلُح   تّزسي . 

 أد : ماشخء. 

 حلغ مّا ف  ـال  ٘ٝا٥ أمن : ها ٜهح  ةال ؼاي   

 أد : ٜهح . 

 أمن : ماشخء ثحاي . 

 أد : أة١ . 
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ٔدددداب أمندددد  بّددددن شددددخء  ةسحددددْ محمدددد  الٝهددددح , نٍددددش إليدددد  أد  نٍددددش  

ا٥: إن  لّام  الٝهح .   تٙحفي  ٜة

 : أمحه. أمن 

 أد  بتعاؤ٥: ٘ن  مشات٤ ما بجء إنت  متخانٝن    

 ؼحي .   أمن : ال بغ تّبان

 ِلحاا ما صخبء.   أد : ألٚ ظوم

 أمن : تعل . 

أِى  أمن  ةسٜتء التاذمذ إلد  أد  الدزي مدا إ  ٜشأهمدا حتد  ٜدا٥: إبد  

 ال٣لب م  إمت  ح٣ام  دي   

ا ٠ةدتؾ أحدب ح٣امد  ظشد أمن  ِلي  ما حذ  ث  ٜا٥: ٘هد  أندا ليد  مد

 . الجحاص

أد  مهذأ: ِادي ما أمند  اإلاحلدُح دا بيتّمد  ٠ثند  فد  ؼدٕلةا, ةمشاتد٤ 

ِؽددا  ٠ددذا هدد   ن مدد  حٝهددا تخدداٗ ِليدد٤ ةيعددحا  بىددبّه  حعاظدد

 إنااس  بغ ِادي يّجء. 
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أمن : أنا ِاٗس ةمؾ خامٚ ِل  نٙسخء بغ خدامٚ ِلحادا مدا أد  إند  

حب .   ما ؼٙتااػ إصاي ١ان  مِش

 ؼا  هللا خن , اإلاه  الص  أت٣ل  مْ البحاب.  أد : إ 

 أمن : ماشخء ما ٘يؾ مؽ٣ل . 

 أد : وب ما ال نن ٥. 

لح صدخي    مىلْ ِؽا  ما ٜذسػ أنض٥ ةنذم  نامم  أمن : ال نةذهل

 ة ما لٝيتةيؾ حيجشالها حاح . 

ندداد  أمندد  ِلدد  الّدد  ظددّيذ الددزي ـددّذ ٘ددحسا ةسة  إلحامددا مددا حددذ  

تددزسه مددش  ثانيدد  ِلدد  ددي  الشظددال , ةمددا إ  إنتهدد  مدد   ِة تددقخن ه فدد  تـح

ظددشد ةتححدد  إلدد  بدداب السددشةج هددح ةأد , ظددمْ ـددح  نددذم  السددابٚ 

ةاإلاٙددضةُ مةددادي أمندد , ٘ٝددا٥ أمندد  ةهددح يعددُش لفددّحد إلحاددا: أنددا أظددٚ 

أمن  ف  ودابٞ الّلدحي مدْ أخدش ١لمد    ختٙاما حماِ  أ٠يذ ١ابحط, ة 

 ل . 
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نٙعدد : مّدداٟ حددٞ مددا أمندد   ٘خددشج ١دد  مدد  البددحاب ةأد  الددزي ٜددا٥ فدد 

نيدددد  إناددددا   تتّبدددد٤ أةي ألا ؼدددد٣لها بتحبدددد٤ أةي ةمتّلددددٞ بيدددد٤ صيدددداده ة 

 أةي. 

**** 

إحتمّ  ِابل  حعن  حميّا إل  حانب ٌيٙه  ِل  واةل  الّؽدا , 

لٙددد  إنتبدددداه حعدددن  ظدددد٣ح  لدددححن  ةتبدددد   مومحهدددا, ٘عددددقلها حعددددن  

   الّام  ٜشب   الثانحي معتٙهما: مال٤ ما لححن  ه  نتيج  

 لححن  بتب  : ال ما ٘يؾ حاح  ما بابا. 

 .  اباب ِ حعن : وب م  إل  ِص  دلح 

 نضي  مبتعما: أنا. 

لها لي     حعن  محأنيا: ةلي٤ ِن  تٝحلها ة٠ما  مبتع  وب مِض

ندددددضي : ةهللا ٔفدددددب ِجدددددء أندددددا ساحدددددْ الؽدددددٕ  ب٢دددددش ِؽدددددا  ماظدددددش مدددددؾ  

مشسدخء موحٞ, بغ هح ٜال    ِحلل٤ أحاصتد٤ ةندشة  أندا ةهدح ةدمحم 

 مىشة  الاظبُح الجاي, ةه  حب  تشة  مّانا, ةأنا ٜحلتلها ال. 
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 حعن  متٙهما: إرا ١ا  ٠ذا مّاٟ حٞ. 

لددححن : مددحه بٝدد  هددح سددخء ماظددش دا مالٝدداػ ٔنددٟ  يّجددء, ثدد  أنددا ٠ةدد  

٢٘ددددشاٟ حتٙسددددخجء إندددد  ةدمحم فدددد  أحاصتدددد٤, يّجددددء إنددددت  تددددشة  أظددددبُح 

 من  ما سب .تتٙسخحا ةأنا أ٘م  وح٥ أحاصه هةا وب دا مشضخء 

أؼدددددٙٞ ندددددضي  ِلددددد  لدددددححن  ٘هدددددء ودددددح٥ العدددددة  دساظددددد  ة١انددددد  تنتٍدددددش 

بدد  سأظددها ٜددابو:  إحاصتدد  بٙددآس ـددب  ليخشحهددا, ٜددا  نددضي  مدد  م٣اندد  ٜة

دددذٟ أت٣لددد  مّدددا  ليؾ ةأندددا أِة خدددوؿ مدددا لحلدددح ِؽدددا  خددداوشي مدددا تدددِض

 ماظش ةؼٗح إرا أم٢  نخذٟ مّانا. 

ا مددددا نددددضي  مددددا سب ٜالدددد  لددددححن  بٙددددش  وٙددددحل : هحايهددددء سبةددددا مخليدددد٤ ليدددد

إبتع  نضي  ِل  ٘شح  أخت  ل٢ة  ٜا٥: بغ ما تّؽدميؾ نٙعد٤ أندا 

 ٜلتل٤   حاة٥. 

 لححن  مبتعم : إ  ؼا  هللا أسة  مّا٠ . 

**** 

ددد  ليفدددذ  لشأمددد  ندددذم  تتحظدددي الٙدددشاػ  ا إلددد  ٔ٘ش دخددد  أمنددد  معدددِش

دددد , حدددددش  إلحادددددا أمنددددد  ةحلدددددغ  ةتمدددد  ٜدددددذمحاا إلددددد  ـدددددذسها ةتب٣ددددد  بحٜش
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ةمدددددا إ  سأتدددددد  حتدددددد  إستمدددددد  فددددد  حمددددددة  ةهدددددد  تٝددددددح٥ بٝشبادددددا فدددددد  ٘ددددددشاػ 

ةأنٙاظددددددها متةٝىددددددْ: ١ددددددا  هةددددددا مددددددا أمندددددد  ١ددددددانحا مددددددا ظدددددد٢ية٤ ةبخددددددضةٟ 

ؾ أِملدددد٤  بمىددداةي, ِدددامضي  مٝتلدددٟح ١دددا  حعدددم٤ ١ددد  د , مدددا ِددد٘ش

 حاح . 

أمن  ةهح محتمجاا بٝح : وب إظتاذي بداهلل ٠دذا ِؽدا  دا حلد  ةاندا 

 أهح ٜذام٤ صي الٝشد. 

ذأ  تةٍددددش إليدددد  مددددد  سأظدددد  إلدددد  أخدددددش إبتّددددذ  نددددذم  ِدددد  حمدددددة  ةبدددد

ٜذميددد , ١قنادددا تتق٠دددذ أنددد  بخنددد  ةمدددا إ  سأتددد  حتددد  ِددداد  لخمدددة  ةهددد  

 تٝح٥: ِؽا  خاوشي ما أمن  إبّذ ِ  ناط دة٥. 

لددد  مدددت٣ل  امنددد  ٌددد  ـدددامتا ألنددد  لدددح ١انددد  حالتادددا حيدددذ  ١دددا  ظدددي٣ح  

ددا ندددذم   هةدداٟ ٠ددو  ثددداي  ألندد  ال محددب تدددذخ  أحددذ فدد  ِملددد  خفـح

  ممن: حالش بّذم  يؽٗح ال٢و  دا, اإلاه  إهدذي ل٢ة  ٜا٥ ِل

ِؽددددددا  أنددددددا ١ددددددحعغ أهددددددح ةلسددددددٗح إصامددددددذ دا  ممددددددش صددددددخت٤ ماشددددددخء 

ال : ماشخء.   تؽب٢  نذم  ب  ٠محلحد متؽب  بحالذت  ٜة

أظةذ أمن  ٌهشه ِل  ٌهدش ظدشيش ةةلدْ سأظدها ِلد  ـدذسه ةحتمدجاا 

 ليبتاا حب  ةحةان  ةأمان . 
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**** 

  نادداس حذمددذ, تعددشب  أؼددّتاا مدد  أؼددٜش  الؽددمغ مّلةتددا ِدد  بذامدد

ددد  لتعدددتٝش ِلددد  ةحددد  ندددذم  لتعدددتٙيٞ فددد  تملمددد  ةاضدددر  نا٘دددذ  الٕ٘ش

ةيدددددشتت  سأظددددددها بفددددددذس أمندددددد  لتجددددددذه بددددددا  الليلدددددد  حالعددددددا, بّددددددذ نحبدددددد  

الهيعددتن ما التددء مددش  باددا ٜامدد  نددذم  مدد  ٘ددشاػ ةمؽدد  ِلدد  أـددابْ 

ٜذمحاا إل  الخمدا , إظدتحم  لتٝطدخء ِلد  تحثشهدا ةحمدش  الخمدا  

ندددد  ةتححهدددد  إليدددد  ةالمعدددد  رساِدددد  ٜابلدددد : أمندددد  .... أمندددد  ٘ددددت  أمندددد  ألم

دددد  مةٍددددش إلحاددددا, بددددذأ ١قندددد  مددددضا٥ ندددداب  ةبّددددذها ٘ددددٟش ِينيدددد   ِينيدددد  ٌة

ا٥: ـبا  السن .   ١قوٙا٥ ٜة

 ابتعم  نذم : ـبا  نحس, ما ال إظتح  ِل  ما أحمش الٙىاس. 

 أمن  ةهح مٝٚ: ماشخء. 

ا لظددتّاد  يؽداو  ٘ليلدد  تححد  أمندد  إلد  الخمددا  ليقخدذ حمددا  ظداخة

اإلاالي  ل  ت٣ح  مثالي  أبذا, ةنذم  دخل  اإلاىدبخ لتحمدش العدٙشه 

 للٙىاس. 

**** 
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دخدددد  نددددضي  لؽددددش٠  معددددُش السىدددد  ألندددد  تددددقخش بعددددبب ظددددهشه مددددْ دمحم 

ةلدددححن , تححددد  إلددد  م٢تدددب ماظدددش بّدددذ أ  ٜابددد  ظددد٢شتن   هدددزا ألاخنددد  

اظددش بعددما  ةأخب تدد  أندد  فدد  إنتٍدداسه, وددٛش ِلدد  بدداب ٘جابدد  ـددح  م

ا٥ ماصحا مبتعما: ـبا  السن  ما مّلمء  بذخح٥, دخ  ٜة

 ماظش م٢مو لذِاب : ـبا  الةحس ماك, ٠ة  ٘ن  مو   

 نضي : ماك ةيو إن  حععتجء إي  ٜاِذ ف  ٔشصه. 

ماظدش لداح٣ا: ههههد  ةهللا مدا إندد  لبتدذم , إند  ِمدٟش لٝيد  مّلدد  

 .ٜاِذ ف  ؼش٠  ما أ٠يذ تلٝي  ف  ٔشصه أة خشاب 

ندضي  بٕدديَ: خدوؿ إندد  مفدذٜ , ٔلددي مدا ظدديذي ة والدب ظددما . 

 ماظش مبتعما: وب أّٜذ خليةا نت٣ل . 

ٚ م  ٔن ي     نضي : ها أخباس ؼٕ  إم , أ٠يذ متٜح

 ماظش ةهح مشمٝ  بةٍشا  متٙحف : ةهللا ِل  أظاط إن٤ ٘لحط.

 نضي : ٘لحط   

ٚ ؼٕل  ه  نٝق الٙلحط.   ماظش: ماه  حاح  الححيذ  لتٜح



460 
 

 ضي : ةهللا, ِمحما ٘ن  ؼٕ  لٝىّل  إحاصت  ِؽا . ن

ماظش: ِل  م٢تب٤, ةبى  تحعيعجء ١قي  مزنب فد  حٝد٤ مدا ٜلتلد٤ 

 حّحل٤. 

 نضي : ِل  ظن   الشحل    م٣ح  نٍامها إم    ةمن  سام    

ماظددش: مٝددذما   نوقدد  ةالددذي ة ةالددذت  ةأختددء ةصةحهددا إلدد  نددضلن  مدد  

 ن  ةدمحم ةأمن  ةنذم . أمشي٣ا, ةم  هةا   ن٣ح  أنا ةإ

 نضي : ه  نذم  ةأمن  سامحن  مّانا. 

ا أمن .   ماظش: أمحه أنا ٜل  يٕن ةا حح خفـح

 نضي : مّاٟ حٞ, وب مم٢  أولب مة٤ ولب   

 .  ماظش: أ٠يذ إن  بتعتقر  م  أخٟح

نضي  مبتعما: هللا مخالي٤ أنا ِامض أخذ لدححن  مّاندا ِؽدا  هد  مد  

ددددذها هأمبدددداس  مبددددحص  دددد ا أ٘سددددخها فدددد  إحدددداصت  ةلدددد  ِؽددددا  ِة إنةددددا  ِ٘ش

مدددد  ِؽددددا  إ٘ت٢ددددش إنةددددا  سامحددددن  ٜددددالتل  ِؽددددا  تيجدددد  مّامددددا ةأنددددا ٘س
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ؼباب بغ إل  سامحن , ةل  تّل  إ  نذم  ٠ما  سام  حتدحسيجء نجدح  

 ٌهش ما مّل . 

ابتعددددد  ماظدددددش ٘الخٝيٝددددد  أنددددد  أسادهدددددا أ  تدددددقت  مّهددددد  ل٢ةددددد  لددددد  مجدددددذ 

عداُ مد  عّلد  ةهدح ٠بند  ة وشيٝ  لٝح٥ رال٤ ٘ٝا٥: البي  بيت٤ مدا م

 الخبامب ألٚ. 

 نضي : سبةا مخلي٤. 

د  متفد  ةإلد  ماظدش  ةما إ  أ٠م  حملت  حت  س  هاتٙ  ٘ةٍش إلد  ٜس

ا٥: أنا ٜلتل٤ لح ما أخذهااػ   تخل  ليلتء ظحده.   ٜة

 ٘قحاب: امحه ما لحلح. 

---------------  

مدددد   نددددضي  متفددددةّا يعدددديا : أةه ةهللا يعددددي  مددددا حبيبتددددء ةياظددددش ولددددْ

 ؼش٠  ةمؾ ساحْ إناشدا. 

---------------- 
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 الفصل الظادض عؼس

نددضي : خدددوؿ مددا أبدددح لعددانن  أندددا باددضس أندددا ١لمدد  ماظدددش ةإنتددء حددداتيج  

 مّانا. 

---------------  

تء بٝي  حبيب٤ ما ب٣اؼ .   نضي : ةهللا دلٜح

---------------  

 نضي : ماشخء ما ال ظو  ةساما ؼٕ . 

 ذه مبتعما ٘ٝا٥: إن  بتطخ٤ ِليا. نٍش إل  ماظش ليج

 ماظش: ـشاح  أمحه ؼ٣لها ؼششختل٤ أة٥ ما ٜلتلها إن٤ يعي . 

 نضي  لاح٣ا: ههه  دي ١ان  ؼحي  ةحتخشج م  تلٙح . 

 ماظش ؼمتا: ما هح ةاضر. 

 نضي : ما ال أسة  أنا ؼٕل  ظو . 

 ماظش: ظو . 



463 
 

**** 

 فدددددد  ةؼدددددشد ٘شاؼدددددد  فددددد  ةحلدددددغ ثيابدددددد  ةلدددددبغ اظددددددتحمام  أمنددددد  أ٠مددددد 

جددقه, ألاخندد   أحددذا   ةأناددا نددذم  دساظدد  تددز٠ش مٝددذما  دة   ةمدد  ٘ة

 مددا: ِددال  بفددح  ٘ةادهددا, لعدداِ  توصمدد  ةهدد  اإلاعتؽددٙ  دخحلهددا مةددز

 . نذم ......  نذم 

هدددا ةععددبٝها الّددال  ـددح  مدد  ةخابٙدد  معددِش  نددذم  حا تدد   ا  خ٘ح

   أمن    ما إم  ف : ٘ٝال  شخء  ل  حذ  م٣ح  

 ٠ددددذا حاحدددد  ا٘ت٢ددددش  بددددغ أنددددا حاحدددد  ٘دددديؾ مددددا: أةمهددددذ مبتعددددما أمنددد 

 .  أظقل٤ ِامض ة٠ة 

  إم    حاح : متعقل  نذم 

  إمت    امتحانات٤ ه : أمن 

 ِلحاددددا ظدددد٢ب ٜددددذ اإلاددددا  مدددد  دلددددحا ١ددددق  ةأحعدددد , بّيةحاددددا نددددذم  هشبدددد 

ال   .  ه : ٜة
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ددددٚ ددددا٥ محاحهتاددددا فدددد  ٘قـددددب , مجاددددا أمندددد  ٜة  بعددددقل٤ أنددددا إمدددد    هدددد : ٜة

  إمت    إمتحانات٤

 ١اندددد  ٘هددددء, أمندددد  ةحدددد  إال م٣ددددا  ١دددد  فدددد  بّيةحاددددا ةهددددشةب بردددد دد ندددذم 

 . أـ ..... أـ : محاحهت  م  خابٙ  دابما

 . تت٣لمء ما نذم  ما إم  أـ : بئنّٙا٥ أمن 

 ال٣لمدددا  هادددشب أ  ةخدددابٚ, ةسا هدددا مدددش٠ن أحدددذ ١دددق  بعدددِش  ندددذم 

 إند  محمدشهااػ ةأندا ٘دا  إلد  ألاظدبُح ١ان  ؤلامتحانا  أـ : مجاا

 الجامد  العدة  أمند  مدا ِدادي نٙسدخء محمدشه ٠ةدتؾ ةمدا ينمش  ٠ة 

 .  أِحلها هللا ؼا  إ 

 هدددان  ظددد  مددا ِمحمدددا, ِددادي ةهللا: مبدددال  أال لشدهددا ٔمدددب  إصداد أمندد 

بدد , البيدد  فدد  ٠ةدد  ٘ددا  إلدد  الاظددبُح ِؽددا  بمشضددخء متتّليلدديؾ  ٜة

 دساظدت٤ ِلد  مداثش   بيدا اهتمامد٤ لدح ٜلتلد٤ اإلاعتؽدٙ  مد  خشةج 

 ٠ةدددددتؾ مددددا ةامتحةتددددء لل٣ليدددد  ظدددداِتن  سةحتددددء ةلددددح,  أمدددد ِةددددذ نددددشة 

 مدددداثش   صةاحةددددا إ  ِدددداٗس ٠ةدددد  لددددح ٔلىددددا  أنددددا ِمحمددددا بددددغ, حمددددح 

 . لٕيت  حت  أة أحل  ٠ة  دساظت٤ ِل 
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دد  فدد  أمندد  نىٝهددا التددء ال٣لمددا  تلدد٤  ٜلباددا فدد  نددذم  وّةدد  ٔمددب  ٜة

هددا أبعددبب  لضاةحهددا, ٜالدد  معددؤةليتاا ةتحمدد  لدد  ةتددذليلها ِليدد  خ٘ح

ها تّانذ ةه  نذم   . ٔلي ٘اه  إن : الن ة٥ بّذ  دمِح

 ةمجادددا امتحاناهادددا ِلددد  تٕيبادددا ظدددبب ١دددا  ألنددد  نٙعددد  مددد  أمنددد  ٔمدددب

مدددب . املخاةلددد  اإلاهددد  سظدددب  لدددح حتددد  تٝددداة  ةلددد  اظتعدددلم  ألناددا  ٔة

 تّبددا  أنددا: مٝددح٥  ةهددح ظددشيشه إلدد  لن حددْ ٘ئلتٙدد  أمامدد  مددش   ال حّلدد 

امض  . أستا  تعيبيجء سي  ما أنا  ِة

ها الّةا  ةتش٠  اإلاىبخ إل  ٘هشب  ألجمتاا ال٣لما  تل٤  أمدا, لدذمِح

 مددددد  ظدددددة  لددددديّ  أنادددددا ةحةٝددددد  ٔمدددددب  إخمددددداد يعدددددتىيْ ٘لددددد  أمنددددد 

 ةالذتددد  ِةدددذ بٝددد  لدددح ألاحددذس ٣٘دددا , معدددؤةليتاا ِدددذ  بعدددبب دساظددتاا

 تتخلدددد  أ  ةهدددح ألاظددده  الخددد  إختدددداس  ل٢جادددا امتحاناهادددا ت٢مددد  حتددد 

 . الذساسخء ِامها ِ 

**** 

 ٠شظددددي  إلدددد  ٌهددددشه ماظددددش أظددددةذ, ماظددددش م٢تددددب مدددد  نددددضي  خددددشةج بّددددذ

ددد   ناددداس ليددد  ظدددتٍ  ٘لدددححن  ألاظدددبُح هدددزا يعدددتٙيذ ٠يدددٚ م٢ٙدددش ٌة

 ةبددددددذأ, ةدمحم لددددددححن  بددددددن  الّوٜدددددد  وبيّدددددد  يّددددددٗش أ  ٘يجددددددب, أمامدددددد 
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ددددددا  ةلددددددشب م٢تبدددددد  بادددددداتٚ أمعدددددد٤ ثدددددد , لّوٜددددددتا  مومدددددد  بشظدددددد   أٜس

 .  باؼا ما أمحه: ـح  ةيلي  سنن  ـح  ليعمْ

 ٠دشاج مد  سحدو  بتداُ الّشبيد  تىلدْ ِامٟض, حو٥ ِ  ما أمحه: ماظش

 .  بحاا ظا٘ش   ِؽا  الص  يّملها للم٣اني٣  ةتحدها

 . بي  تقمش إل  بجء ما ماشخء: حو٥ ِ 

 . حو٥ ِ  ما إحاي الاظبُح ٜب  تخلق ِامضها بغ: ماظش

 فددد  ٠ثنددد  بٝالهدددا ِؽدددا  مشاحّددد  بدددغ الصمهدددا هددد  هامددد٤ ةال: حدددو٥ ِددد 

 . الجشاج

 . ظو  ماشخء: ماظش

 . ظو : حو٥ ِ 

**** 

تاددددا مدددد  لددددححن  س٠مدددد   مددددا..... مامددددا: تةددددادي ةهدددد  اإلاىددددبخ بئتجدددداه ٔ٘ش

 .  ماما

  هبل    ما إم  ف : ظّاد



467 
 

 .  بحسق  ٠ما  مجةحن  أنا دا ةبغ هبل  ههه : لححن 

 .  بةٙع٤ أدس   إنتء ةهللا: مبتعم  ظّاد

 . لهال٤أٜح  نٙع٤ م  مشه أهح ههههه : لاح٢  لححن 

  ٠ذا   أةي  مٙشح٤ إل  إم  وب ةهللا: ظّاد

 .  مىشة  إلاشسخ  ةنضي  دمحم مْ حشة  أـ : لححن 

 ِلدددددد  مدددددد  الردددددد اب إمعددددددخ  سةحدددددد  ٠ددددددذا مددددددذا  وددددددب ٜددددددحلتيل : ظددددددّاد

 .  ألاحهض 

 . بغ اإلاحد ف  أنا ال٣  ظ  ما ماشخء: مبتع  لححن 

 .  أظتٙيذ ِامضا ٠ذا ِؽا  ٘الخ  ما ِاٗس أنا ما: ظّاد

**** 

هددا نددذم  ٢ٙ٠ٙدد  عددل  دمِح  اإلاىددبخ ثدد  ٔعددي  حددحك فدد  ةحههددا ٔة

 ةاحددذ لصددسق ٘ىدداس ٘حاددا ةةلددّ  ـددٕن   ـدديةي  تجهندد  فدد  بددذأ 

دد  ةتححهدد   لدد  صةحهددا أندد  تّددٗش ٘هددء بيجامددا حددذ  مهمددا, الةددح  لٕ٘ش

ددد  نٙدددغ فددد  ةحبيدددب بدددضةج بالددد٤ ٘مدددا ِلحادددا الخدددٞ  لددد  ٘بدددالىبْ, الٜح
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 فدددد  شددددخء  تعددددمْ ةال ٘ددددآس بٙددددشاػ لتتٙجددددق نددددذم  دخلدددد , حاةّددددا مٍدددد 

ٛ  ـيةي  ةلّ , حما   خداةي  لتجدذه الخمدا  ةتٙٝدذ  الٙدشاػ ٘ح

دددددد  ٘ش دددددد  ,أممددددددا ثانيدددددد  ٔة  اإلاندددددد ٥  فدددددد  لدددددديغ أندددددد  لت٢تؽددددددٚ اإلا٢تددددددب ٔ٘ش

 ةيٝابلهدددددا مدددددشا  لّدددددذ  بدددددقمن  ةاتفدددددل  هاتٙهدددددا إلددددد  أظدددددِش , ظدددددحاها

 تٝددددددزٗ العدددددحدا  ألا٣٘ددددداس بدددددذأ  ٘ٝددددددذ هددددد  أمدددددا, تجاهددددد  اة سد بّدددددذ 

 خشةحددددددد  مر بفدددددددح   ١دددددددا  أناددددددد  مم٢ددددددد  هددددددد  ,ةؼدددددددماال مميةدددددددا بشأظدددددددها

هدا بدذأ . ثانيد  تدشاه ال أ  مم٢  ه , لٝتل  ةأخذةه  ١لمدا تر امدذ دمِح

 .  سأظها ف  ٢٘شه تشأ 

**** 

 مفدددذٛ مدددؾ أندددا ال ال: مٝدددح٥  ةهدددح ِملددد  م٢تدددب مددد  ةاٜٙدددا أد  هدددب

 .  باؼا ما أخوٛ ٠ش  دا ةهللا, بةٙع  الباؼا

دددددا٥ لفدددددذمٝ  ابتعددددد  ل٢ةددددد  أمنددددد  لددددديٞ مدددددْ  ٠دددددذا ؼددددد٢ل : اِبامدددددذ ٜة

 .  باؼا ما بشحت٤: مبتعما أد  حتٕش

, الددددبّن بّمدددهما مفدددا٘ح  بّدددذ ـددددذمٝ  م٢تدددب أمدددا  أمنددد  حلدددغ

 أنددا أمند  مومدد  ِلد  ٘يبددذة مٝابلتد  فد  حلددغ أ  إلد  أد  مدد  ١دا  ٘مدا

 مددد  أخشحدد  الدددزي أمندد  هددداتٚ س   أثةددا  تلددد٤ فدد . ةبٝدددح  مضعجدد  شددخء 
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 اتفددا٥ ١دد  ةمددْ بم٢تدد ِلدد  ةلددّ  ألندد  ـددامتا ةحّلدد  ظددر ت  حيددب

 خٙددن ةأمندد , حذمددذ بئتفددا٥ ةيةىٙددق يؽددتّ  لددحب  ١ددا  نددذم  مدد 

 . متّمذا بفشه

ددددا٥ أ٠ثدددد  العدددد٣ح  أد  يعددددتىيْ لدددد   ألامددددحس  ؼدددد٣ , أمندددد  مددددا مالدددد٤: ٜة

 . تما  مؾ

 ألندد  نٙعد  مد  ٔمدب ةأندد , ندذم  مدْ حدذ  مددا ألد  ةظدشد أمند  تجادذ

هددددا ظددددبب  ةظدددددماِ  ب٢ومدددد  حشحهددددا ألنددددد  متددددقل  ةبقندددد , ةسظدددددحباا خ٘ح

 ١ددددا  مددددا أندددد  ٠ثندددد ا نٙعدددد  ةال  نضةلدددد  ٜبدددد  اإلاىددددبخ فدددد  ب٣اماددددا لفددددح 

. حياتددد  فدد  اتخدددذه ٜددشاس أٔبدد  ألنددد  الددضةاج ٢٘ددش  مةٙدددذ أ  ِليدد  مجددب

 الدددزهبء الٝٙدددق مٝدددذط ال أة ندددذم  محدددب ال أنددد  رلددد٤ مددد  تٙهددد  ةال

دددد  أنددددا الخ٣امدددد  ١دددد   ألاخندددد   أحددددذا  فدددد  أـددددبح  اظددددشت  ِلدددد  مخا٘ة

 حمامتاددددا ِددد  ِددداحض أندددد  يؽدددّش حّلددد  ذم ندددد ةخدددٗح. أمامددد  تتجعدددذ

 صةحددددددد  ت٣دددددددح   ا  ٜبددددددد  مذللددددددد  ـدددددددٕن   الىٙلددددددد  لددددددد  بنعدددددددب  ٘ةدددددددذم 

 ـددددٕن ت  حمامدددد  يعددددتىيْ ال أندددد  احعاظدددد  أب ِلدددد  شددددخء  ةأـددددّب

 .  مذلل 
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 مددذاسه الددزي الٝدحي  ةحبدد  بمديٞ ـدداحب  إحعداط بؽددذ  أد  أحدغ

ددددد  أمندددد  ـددددح  فدددد  الٍدددداهش لددددديٞ ؼددددّحس  مفدددد  ٘لدددد , بٕمددددب   ةخ٘ح

 أد  ل٢ددددد , ةحيددددداػ ٠بنددددد  حدددددب ٜلبددددد  يّتمددددد  ١دددددا  إرا إال ٘يددددد  اإلابددددالٖ

, ٜلبددد  ةسا  ةظددديةجش ٠ثنددد ا مفدددذ  لددد  أمنددد  أ  إحعددداط ِليددد  ٔلدددب

 . لل٢ٙشه ٘بتع 

ا٥ بئظتة٣اس إلي  أمن  نٍش  . مّاٟ ضخ٢جء وب: ٜة

دددددددددددا٥ الاظدددددددددددتة٣اسي  أمنددددددددددد  نٍدددددددددددشا  سأ  ألنددددددددددد  محدددددددددددشج أد   أٜحلددددددددددد٤: ٜة

لؾ  .  ةمرِ 

 . ٜح٥ : ـشام  ف  أمن 

 ٜددحي  م٣ددح   حبدد٤ ة٠مددا  تحددب إندد٤ تخيلتدد٤ مددا ِمددشي  بفددشا : أد 

 . ِاـٙ  ١ئ  ٠ذا

  إم    ٜفذٟ ٘اه  مؾ: أمن 

ٛ  ساحددددد  مدددددا٘يؾ, نٙعددددد٤ تفددددداس  ِدددددامٟض ألاخدددددش مددددد : أد   د  متحدددددش

دددد  مددددقري ال الهددددحا مدددد  أِفدددداب ةيٙٝددددذ
 
 أنددددا, ِؽددددٝها مددددؾ ةي٣ددددح   مشات

 إند  ةلد  صمدا  مد  دي اإلاشحلد  ِدذم  إند  ِؽا  بتحباا مٝحلتل٢ؾ
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فد  أـد  تٝدحليؾ ةمدا. حدب مدؾ ِٞؽد ٘يد   دا لبتّملددحا ِؽدا  ٘ة

 ٜلددددب إلدددد  يؽددددن  ةهددددح دا بعددددبب بتّمدددد  إلدددد  سححلدددد  ةال حذِةدددد  مددددؾ

 .  أمن 

 ٜالهددددا ١لمدددد  ١دددد  أ  مٝددددن  ِلدددد  ةهددددح أد  إلدددد  مةٍددددش ـددددامتا أمندددد  ٌدددد 

 .  باإلائ  مئ  صخيح 

**** 

ددذٜا  ِددذد أ  لخباسهددا بحالذتدد  ماظددش اتفدد   ماظددش أخددذ صاد ٜددذ ألـا

 .  ماظحسا ما أهو: ـحهاا ليقتي  ٘حصي  ٜس  بةول هاتٙ 

ح ما أهو: مبتعما ماظش  . ٜمش ما ٘٘ح

 فد  ن٣دح   ألاسبّدا  مدح  هللا ؼدا  إ  خدوؿ تدزا٠ش حجضندا إحةا: ٘حصي 

 .  ؼال 

ددددددح مددددددا هللا ؼددددددا  إ : ماظددددددش  إ  أٜحلدددددد٤ ِؽددددددا  متفدددددد  ٠ةدددددد  أنددددددا, ٘٘ح

 . خمع  بٝح إثةن  بٝحػ ما صخاب 
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 ٜلبددددء مددددا بيتدددد٤ البيدددد  ِمحمددددا, حبيبددددء مددددا هللا ؼددددا  مددددا: بمددددحد  ٘حصيدددد 

 . بحا  مشحبا ةأ٠يذ

ددددح مددددا ِدددداٗس أنددددا مددددا: ماظددددش . إمدددد  ةال ِلدددد  ِةددددذٟ م٣ددددح   الص  بددددغ, ٘٘ح

 . إمت  حتيجحا بغ حبيبء ما ماشخء: ٘حصي 

 . الجمّ  مح  هللا ؼا  إ : ماظش

 .  هللا ؼا  إ : ٘حصي 

ح ما ظو  وب: ماظش  . ؼٕل  أ٠م  ِؽا  ٘٘ح

 . حبيبء ما ظو : ٘حصي 

**** 

دددددب حالددددد  فددددد  ندددددذم  ١انددددد  , أرنحادددددا مددددد  منددددد ٥  ال هاتٙهدددددا متةاهيددددد  ال ِس

يحنادددددا باسهادددددا اإلانددددد ٥  بددددداب ِلددددد  مّلٝددددد  ِة دددددٚ ال ِة  ٜلبادددددا ةدٜدددددا  تتٜح

 بليلددد  اتفدددل  أمنددد  سد مددد  مقظددد  ِةدددذما, العددداِ  دٜدددابٞ مدددْ تدددضداد

 بةحبددددد  ظتفددددداب تدددددت٣ل  لددددد  إر أنادددددا أحعددددد  ألنادددددا ٜلبادددددا فددددد  مدددددا لتٙدددددٓش
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 نحندددح مدددا أهدددو: تٝدددح٥  ةهددد  ليلددد  ـدددح  أهادددا سندددا  بمدددّ  ذبّددد, ٜلبيددد 

  حبيبتء   ما إصي٤

 بددالُٙض ليلدد  أـدديب , ب٣ددا  فدد  انٙجددش  بدد  ال٢ددو  نددذم  تعددتىيْ لدد 

 اظدددددتىاِ  محددددداةال  ِدددددذ  بّدددددذ, حدددددذ  مدددددا لدددددتٙه  هادددددذأها ٘قخددددز 

ال  هاذأ أ  نذم  ها بن  م  ٜة  .  البي  ف  محححد مؾ أمن : دمِح

 يؽددٗح سا  أ٠يددذ مددا, خمدديتيجء ؼدديخ  مددا بيتدد٤ مخددشب: بٕددين ليلدد 

 . ةساحْ صخاب  م  حذ

 . ـب  اتخةٝةا إحةا تجةةيةيؾ ما ليل  ما: بٕمب نذم 

 .  ـب  ِل  متخانٝن  إم  ِل  بشاح  وب: ليل 

 . الجامّ  إمتحانا  ِملتؾ ما إ  ِٗش: نذم 

 مدددا أة٥  حيتّٙدددش  إ  ِدداٗس إنتدددء مددا بدددغ بددشا  حبيبتدددء مددا ودددب: ليلدد 

مح , يّل   . ساحْ ةصما  هحا يؽ  ولْ أ٠يذ ماِة

باساهاددا نددذم   لددغ ندداس ِليدد  لددشب  إلدد  الجماِدد  ناظدديا إنتددء: أنادداس ِة

 .  حاح  مجشالحا خامٚ ةأنا باذدةه ةلغ تمع٣حػ ما
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 هللا ؼدددددا  إ , بدددددغ بدددددشا : ومئةتادددددا أساد  ل٢جادددددا بخدددددٗح ليلددددد  أحعددددد 

 . تما  مبٝ  ة١  مشحْ

 أ  ةأحعد  بصدخء  مٙيدذ لد  ليلد  مْ ٠ومها أ  أحع , بتجايذ  نذم 

 . لها أ٘م  بقمن  ؤلاتفا٥ ةتّيذ تٕلٞ

تء ظو  وب: نذم   . دلٜح

 . تىمجء ما أة٥  ومةيجء بغ أة١ : ليل 

 . هللا ؼا  إ : نذم 

 لتتحلدددق ٜامدد  ثدد , الّددذ  فدد  تحددذٛ ةحلعدد  الهدداتٚ نددذم  أٔلٝدد 

 إنتااماددددا ةبّددددذ. ٜلباددددا ِلدددد  ةومئةيةدددد  العدددد٢ية  مندددد ٥  هللا ِددددو ةتفددددل 

 . سدا تجذ مشه ف  ِلها بقمن  ؤلاتفا٥ تّيذ  حلع

**** 

 تددددذخ  بعددددلم  إر بخددددشةج هادددد  ةهدددح أد  م٢تددددب بدددداب إلدددد  أمندددد  تححددد 

 . السن  ـبا : أمن  ٘ٝا٥ مة 
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 ـددددبا : مومحدددد  فدددد  تتٙددددشط ةهدددد  ةاظددددّ  بئبتعددددام  ظددددلم  ٘قحابتدددد 

 . الةحس 

ددددْ حتدددد  ـدددددحهاا أد  ظددددمْ إ  مددددا ددددا٥ ألاةساٛ مدددد  سأظددددد  ٘س  ـدددددبا : ٜة

   إصي٤   ظلم  ما السن 

 . تما  ١  هللا الخمذ: ألد  نٍشها مححها ظلم 

ددددد٤ ودددددب: إلدددددحا  متجددددد  ةهدددددح أد  اةي  محمدددددحد أمنددددد  دا أِ٘ش  دي ,ؼدددددٜش

 . ِل  دمحم ظلم 

ن : أمن   . ظلم  ما متؽ٘ش

 .  ظوم  ِل  هللا ةالخمذ, ليا إؼٗش: ظلم 

 . ؼٕ  ِل  يّة٢  ةسبةا أنا أظتقر  وب, يعلم٤ هللا: أمن 

 .  يعهللللللل  هللا: مماصحا أد 

 بعدددلم  إر للسدددشةج اإلا٢تدددب بددداب مدددشةس محددداة٥  ةهدددح, لددد  أمنددد  ابتعددد 

 . أمن  ما الّؽ  ١ايؾ ما: تٝح٥ 

 .  الذهؽ  بةٍشا  ةأد  أمن  م  ٠و إلحاا نٍش
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 .  مٙت٢شي  مؾ بجذ إن  حِض  ٠ذا ال ال: ٜابل  ٘قسد٘ 

ا٥ أمن  إلحاا نٍش  .  حمشت٤ ِاٗس مؾ بغ ةهللا أظٚ أنا: ٜة

 إلد  الححيذ  ه  بن  ف  ١ا  إبتذاة  ف  مؾ ح٢ٟٙش أنا وب:  لم ظ

ٛ  تٝذس  . بة٢  نق ف  أّٜذ دامما ة٠ة , نضي  ةبن  بية٤ تٙش

 ٘دن  أهلد٤ إمتد    سحّد  إندت  إمد    بند  ما ظلم  ما ماه: بٙش  أمن 

٢  ل  حيٙش  حعن  ِة  أةي  ةحؽجء أن٣   .  يؽ٘ح

 . مشحمه  هللا: بحض   ظلم 

 ما    أهل٤ ن إ: بذهؽ  أمن 

 .  ظياس  حاد  ف  أمحه: ظلم 

 أنا أنا أظٚ. :أمن 

 ظلم : ما ٘يؾ داع  لألظٚ. 

 . ساحّح   إلي  ةإ  هللا إ  أمن :

 .  ؼ٢شا: ظلم 
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٤ ل  حيٙش  ة١  نضي  دا: أمن   .  يؽ٘ح

 . ةحؽجء ال٣  ٠ما  ةأنا: ظلم 

 ؼددددٕ  سحددددْ مددددا أة٥  هللا ؼددددا  ةإ  ؼددددٕل٤ ت٢ملدددد  أظدددديب٤ وددددب: أمندددد 

 . ال٣  تؽحف  ةدم٣ ة  نت٣ل 

 . هللا ؼا  إ : مبتعم  ظلم 

**** 

 بالهددددا فددد  خىددددش, لتعدددر م  ةحلعدددد  اإلانددد ٥  تشتيددددب ظدددّاد أنادددد  بّدددذما

 الاومئةدددددددا  ةأساد  ةصةج بيددددددد  ِددددددد  معدددددددؤةل  أـدددددددبح  التدددددددء إبةتادددددددا

ددد  ٘ىلبددد . ِلحادددا  أحدددذ ١دددق  الهيثدددا ندددذم  ـدددح  ليقتحادددا ندددذم  منددد ٥  ٜس

 . ألح: ةسا ها مش٠ن

  حبيبتء   ما ال٤م: بئظتٕشاب ظّاد

 .  ماما: بخيب  نذم 

  تما    ةأمن  ١حعغ إنتء, أنا حبيبتء ما امحه: ظّاد

  إم    أخباس٠  ةإنت  هللا الخمذ تما  ١ : نذم 
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 . لي  بتلثهء إنتء ١حععين  إحةا: ظّاد

ٛ  إلددددد  ودددددابٞ فددددد  ٠ةددددد  إ  الخ٣امددددد  ١ددددد  أبدددددذا: ندددددذم  ددددد  ٘دددددح  مدددددا ةخ٘ح

 . ألخ٤ٝ  ِؽا بشحشي  ٢٘ة  بيتف  ِل  أسد لخٝؾ

 . خٚ أمن  حش  ها, حبيبتء ما ماشخء: ظّاد

 . هللا الخمذ أه: نذم 

٤ ِامضا ٠ة  أنا, هللا الخمذ وب: ظّاد  . ةحؽتجء اـل٤ أؼ٘ح

ها نذم  ٛ  ةدمِح ش  . ٠ما  ةإنتء: ِيةحاا ف  ترٜ 

 . ٔذا  ِل  ب٢شا ِاصم٢  أنا ٠ذا ِؽا : ظّاد

 . ةنيج  ألمن  ٜح٥   , هللا ؼا  إ : نذم 

**** 

ددحد , بئبةتاددا ظددّاد إتفددا٥ مدد  لخٍددا  بّددذ  فدد  حلعددتاا إلدد  نددذم  ِة

هدا ةأنادداس ـدالح   ددٚ ال التددء دمِح  أمندد  مددْ حدذ  مددا تتددز٠ش ةهد  تتٜح

ها ةصياد   مدذةس  مٙتدا  ـدح  ظدمّ , املخاةل  أِذاب  م٢شس  أ  خ٘ح

 ٘ححدددق, مةددد  مدددذخ  بدددقمن  إر البددداب ةحهددد  إلددد  ٘قظدددِش  بددداب داخددد 
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 ٘ٝددذ  ١قناددا مضسيدد  بايئدد  ١اندد  ٘ٝددذ م نددذ باددا ولدد  التددء بايئدد  أمندد 

يةحاددددا أـددددٙش ةأـددددب  الددددذما  ٘يدددد  إيّددددذم  الددددزي ةةحههددددا. ِضيددددضا  ِة

 ةالٕمددب الددذمُح مدد  إحمشاسهمددا ؼددذ  مدد  ٠ب ١ددا  أـددبح  الددزم 

 حالتاددا إلادارا العدؤا٥ أمند  بدادس إ  ةمدا أمند  إليد  مةتبد  لد  الدزي أممدا

 ٜبدد  مّهايعد لد  بالٕمددب مضدةحد  بةبد   ـددحهاا ظدمْ حتد  ه٢دزا  

 مبددذة الددزي أمندد  ـددحس  إال ححلهددا مدد  إدساٟ بددذة   نددذم  ٜالدد , ٠ددذا

 ةاصاي ٘ددن    ٠ةدد  إندد : ٘فدداح  نددذم  إظددتٙض ممددا حالتدد  بق٘مدد 

  تٝحل    ما ٔن  م  البي  م  تىلْ

 ٜلبدد  دٜددا  ١ددا  مددا بّددذ الّددال  نددذم  ـددح  مدد  الٕمددب أمندد  إنتدداب

ددد  تتعددداُس  تتعددداُس ٜلبددد  دٜدددا  أـدددبح , ٘حادددا التدددء الخالددد  مددد  لس٘ح

 ةال أمددشي  ةلدد  نٙعدد٤ ٢٘ددش إنتددء, مالدد٤ ةإنتددء: ٘ٝددا٥ ٔمددب  ؼددذ  مدد 

 .  ٘اهم  إنتء ميّوػ ـحت٤ ةبّذم , إم 

 مدددا مشاتددد٤ أندددا بدددغ, أمدددٟش ةلددد  مدددؾ أندددا ةال ـدددحت  هدددحو  مدددؾ: ندددذم 

 .  أظتار

مددب ةعدد  بددو أمندد   إ  يعدديتء إنتددء مددشا  أبددح مددا مدد  مددشا : ؼددذمذ ٔة

 . بغ ةسٛ ف  مر ةحن  إحةا
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ٜش  ال٣لما  تل٤ ذبّ  مّداٟ: تٝدح٥  ةهد  ندذم  ِيةدن  ف  الذمُح تٜش

, صةجدددددد  ةمّتبدددددد اٟ مشاتدددددد٤ نٙسددددددخء مّتبدددددد  ِؽددددددا  الٕلىددددددا  أنددددددا حددددددٞ

د  ٠ةد  معتؽدٙ  فد  ٠ةد  لد  بقـدل  مّملدتؾ لح ِؽا   مّجد  ِ٘ش

 .  عجباٟ مؾ إل  الضةح 

 ٢٘دددددش ةال بتّدددددامشيجء إنتدددددء يّجدددددء: بّفدددددبي  رساِهدددددا ممعددددد٤ ةهدددددح أمنددددد 

 .  ِليا بتمةجء نٙع٤

 .  ةحّاي  إمذي أمن  ما إمذي ظيب: بتقل  نذم 

 . الٍّي  هللا أظتٕٙش: ٜابو نذم  رساُ م  مذه أمن  نٙن

يجاددا مليددا إليدد  نددذم  نٍددش  تدداب دمددُح تملؤةهددا ِة  أ  لبتددث مددا ثدد  ِة

  ٠ذا   ِم  ةحه٤ ما٥ إنتء: ٜا٥ أمن  ل٢  لتٕادس إلتٙت 

 ةاحددددذ ردددد ةجم إ  يعددددي  ٔبيدددد  أـددددل : ٘ٝالدددد  نددددذم  ظددددؤال  إظددددتٙض

اه مّلدددددؾ  .ِليددددد  السدددددٗح مددددد  مدددددح    ة٠ةددددد  دةلددددد  أمددددد  فددددد  ؼدددددٕا٥

  ٜفذ  ٠ة  ٘ا٠شه اي  متجحصه يعي . 

ا٥ أمن  إلحاا نٍش  ِد  إبّدذي بالدزا  ؼدٕل : ٠بتد  محداة٥  بٕمب ٜة

 .  بي  دِحه ةمل٢يؾ نذم  ما
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 .  شسفيا ِة٤ حبّذ أنا بغ ؼٕل٤ ِ  حبّذ مؾ: نذم 

 أمند  ٘عداُس م٣اند  مد  مخشج أ  ٜلب  ة١اد أمن  ٜلب دٜا  تعاِس 

  إم    يّجء: مٝح٥ 

ددددذا  ةسٛ ِلدددد  مردددد ةحن  إحةددددا ناددددشدا مدددد  مٝحلدددد  صي  يّجددددء: نددددذم   ٜة

 . ةبغ الةاط

: ٘ٝدددا٥ الىدددوٛ ظدددتىلب أنادددا للخٍدددا  أحدددغ ألنددد  بئستيدددا  أمنددد  تجادددذ

 .  سيح٤ إلل 

 ٔدددذا ِلددد  ِضمةدددا أهلددد  ب٢دددشا: تٝدددح٥  ةهددد  اإلا٣دددا  لتٕدددادس ندددذم  إلتٙتددد 

دددا٥ اددداإلح أمنددد  نٍددش  تعدددتا  مدددا ندددذم  ةهللا, ٠دددذا ِملددد  ليددد : ظدددشه فددد  ٜة

 مددا تٙددت  ةأة٥  اإلإممدد  الٝىدد  بٝدد , لعددتٙضتجء هدد  بددغ دي اإلاّاملدد 

 .  تخشبؽجء تخشبؾ

**** 

  نفحصخء بن  ألاحم  الةق أن   

   ؼّش الشاةي  الجعذ أن   
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   أدبا الفاةٖ الجعذ أن   

 تاسيذ  ٜحا  أن 

   ٜففا مشةي

    ناما يّٗض

   ٠تبا م٢تب

   أمجادٟ إل  أليٚ ظٗح ارام

  ظيذت    ما

   ِفشا تٝلٞ امشأ  أن   

  لٕ  تٝلٞ

   اللهبا ال٣لما  ف  تؽٕ 

   ِيةحاا م  ؼمعا تىلْ

   ابىحاا م  ٘شحا تىلْ
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   رهبا ظشهاا م  تىلْ

 .  ٜباي  نضاس                                  

 ١ددد ألا ةإحمددداس مىدددبخ إلددد  بدددزهاب مقمشهدددا الدددزي ٜلبادددا ندددذم  ِاندددذ 

 ِاؼدٝ  هد  أخش ف  ل٢جاا, ألا  إال مىهش ل  الزي حشح  ةتىهن  ألمن 

دّذ  الّؽدا  ةحمدش  ٜلبادا إل  ٘ئظتعلم  د  إلد  بد  ـة  نحمهدا ٔ٘ش

 ٘هدح بادا متّلٝد  أمند  ةنٍدشا  البداب ٘تحد  أمن  باا مجلغ ١ا  التء

 صةحددد  أنادددا بادددا ةإعجابددد  الّؽدددا  لددد  حمدددش  أنادددا إنذهاؼددد  مة٢دددش ال

 ظدشيش ِلد  ألا١  ـيةي  نذم  ةلّ . سح  ١  اهامتمة ةحبيب  ةأ 

 رلد٤ ةبّدذ أحدحا  ِلد  مخي  ـم  ١ا  ب  ةاحذ  ب٣لم  تتٙحه ةل 

ددددٕن ها أ  ١قناددددا ١لمدددد  ةبددددذة   حددددالغ ةهددددح مةدددد  إٜر بدددد   ةحلعدددد  ـة

ٛ  ةةلدددّ  بجانبددد  ددد  أمامهدددا ؤلاظدددّا٘ا  ـدددةذة  تيؽدددش  ِةددد  ةنِض

ددْ ال ةهدد  حشحدد  ةنٍٙدد   ١ددا  ٘ٝددذ  أمندد أمددا أبددذا ةحدد  إلدد  ِيةحاددا ت٘ش

ٕن ت  ةأم  بئمشأت  ؼٕٗح  .  مٝاة  ال ٘حةاناا ـة

امدد  التىهندد  أدةا  ةحمّدد  حشحدد  تىهندد  مدد  إنتادد   أمندد  ٜىددْ, ٜة

 .  ؼ٢شا: ٜابو الفم 
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 ةاٜٙدددا أمنددد  أـدددب  لخٍددد  ةفددد , تجدددب ةلددد  إليددد  تلتٙددد  لددد  ندددذم  ل٢ددد 

 أندددا إال ؤلابتّددداد ندددذم  ٘حاةلددد  مجادددا إٜرددد ب, وشيدددٞ ِلحادددا يعدددذ أمامهدددا

شبادا بزساِيد  خفدشها إحتم  أمن   ِةد  ؤلابتّداد تحداة٥  ةهد  مةد  ٜة

 مٝدح٥  ةهدح ٜبل  ِلحاا ليمْ مذهاا إحذ  أمن  أمع٤, إلي  نٍش دة  

 ب٣لمددد  ندددذم  تةىدددٞ لددد . ةصةحددد  ةبنددد  أ  أحلددد  مدددا أظدددٚ أندددا: هامعدددا

شبدددددد  ١لماتدددددد  ل٢دددددد   ةحةتحاددددددا ةتعددددددتبٖ بتددددددحثش تؽددددددّش نددددددذم  حّلدددددد  ٜة

 لخمدشاس سأمتد  مدْ ل٢د  تبا٠هدابئس  أمند  أحدغ. حدزاب معدتٙض بئحمشاس

دددْ مدددذها مٙلددد  أ  إال يعدددتىيْ لددد  ةحههدددا  ةيىبدددْ بقناملددد  ةحههدددا ةي٘ش

 مدددددذة الٝبلددددد  دامددددد  الّعددددد  ةوّددددد  سمدددددا  بلدددددح   ؼدددددٙتن  ِلددددد  ٜبلددددد 

ا  ندددددددذم  ل٢ددددددد  بٝفدددددددن   ليعددددددد  هشهدددددددا ٔمدددددددباا تدددددددذ٠ش  مدددددددا ظدددددددِش  ٜة

ددد  بددداب لٕلدددٞ ةأظدددِش  ٘جابيددد  بىشيٝددد  ٘قبّذتددد   نحدددح ةحدددش  الٕ٘ش

تاددا هددا ٔ٘ش دد , ةحةتحاددا ِلدد  تنعدد٢ب ةدمِح  متعددمشا م٣اندد  فدد  أمندد  ٌة

 .  بميٞ تجاذ ث 

**** 

ٛ  ل     ٘شاٜةا مةز الؽمغ تؽش

   لحداِةا البحش أمحاج إؼىات 
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   ِة٤ بحثا الىيحس  هاحش 

٤ ولبا ألاظماٟ ب٢    لشحِح

   لحداِةا الّال  ف  ظ٣ح   ِ 

 ٙ    الٝلب دٜا  ةتٜح

ن   ظحاٟ شسق محب  ٜلبء ٘س

  ألحل٤ صهحس  ٜاوّتجء

   ِيح   ةأبه  إبتعام  ألحم  اؼتٝ 

  ٔلمء ـب مة                                                    

مدب بدقل  ملحد  ناداسا تحمد  حذمذ  ؼمغ أؼٜش   بنعدب  ةعجدض ٔة

. أمندد  وددٗش مدد  مسددجح   مجةددح   ٜلددب ةدٜددا  ةنددذ  ةأظددٚ لةددذم 

 لبد  حلد لش  ةإنتٍداس, لند م  ٘يد  سحدْ ةال إتخداده ث  ٜشاس ِل  ةإـشاس

 إظدتيٍٝ , ةلححن  لياظش الٝلحب لهيب م  بّذ ةإخٙاً ألاؼحاٛ

 ةحاةلدددد  اظددددتحم . أبددددذا تددددة  لدددد  أناددددا الٝددددح٥  مم٢ةةددددا أة بددددا٠شا نددددذم 

 إلددددد  اتجهددددد , تٙلدددددر لددددد  ل٢جادددددا مومحهدددددا ِلددددد  الٍددددداهش التّدددددب مدددددذاسا 
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 أمن ةٔتعددد  اظتيٝطدددخ  ألاثةدددا  تلددد٤ ةفددد , الٙىددداس ةحمدددش  اإلاىدددبخ

 الٙىداس تحمدش ةظدٙش  اإلاىبخ بن  تتةٝ   نذم ليجذ للفالح   ةنض٥ 

 ِلدددد  أمندددد  حلددددغ. ةمٝتمددددب ةاضددددر ببدددد ةد ٘ددددشد  ظددددو  ِلحاددددا ألٝدددد 

, لتجدذها لرد د ٘دزهب  هاتٙهدا س   الؽداي ندذم  ةلدّ  إ  ةما ظٙش 

 . ألح: ليل 

 . السن  ـبا : نذم 

 أمنددددددد  إمددددددد  أخبددددددداٟس نحندددددددح مدددددددا إصيددددددد٤, ةالياظدددددددمن  الٙددددددد  ـدددددددبا : ليلدددددد 

  ١حعغ  

 ةحؽددتيجء إنتددء بشلددحا ١ددحعغ ةأمندد  لددحليتء مددا تمددا  أنددا: بٕفدد  نددذم 

 . ليل  ما أةي 

 ٜتلددد  اإلالدد  نحندددح مددا بددغ, ةهللا ةحؽددداي  ٠مددا  ةانتدددء هللا الخمددذ: ليلدد 

 .  ةهللا

 . ٠ما  إنتء تيج  ما أم  ِةذ نتٕذ    أنا إم  بٝحل٤: نذم 

 . ِلي٢  أتىٙ  ِامضا مؾ بغ ٜلبء ما ؼ٢شا: ليل 
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 . أةي  ةحؽاي  إنتء خاوشي  ِؽا , ب  ما هبل  إنتء: نذم 

تا ظو  ماشخء أة١ : ليل   .  مٜؤ

 . ظو : نذم 

 ةاٜٙددددا أمنددد  ةحدددذ  حتدددد  اإلاىدددبخ مددد  للسددددشةج ندددذم  التٙتددد  إ  ةمدددا

  حاح    نٝفها العٙش  ه : بتعجب ٘ٝال , باب  ِل 

 . حاح  أه  نٝفها دي أةي : بحب أمن 

. أحيباالدد٤ اةأندد إمد  ندداٜق تٝددحل  مم٢د  أظددٙ  أنددا ودب: ببوهدد  ندذم 

ا٥ أمن  إٜر ب    مّاما   تٙىشي    مؾ: ٜة

 رهددددح٥  نٍددددشا  تحدددد  تٝددددح٥  ةهدددد  خدددداسج إلدددد  ةتخىتدددد  نددددذم  إبتّددددذ 

 .  الفالح   وشبن   ِل  توٜي  ةدةاٟ, نٙغ ليؾ ما ؼ٢شا ال: أمن 

دّذ هاتٙد  أخدذ بد  مق١د  لد  ل٢ةد  ظدٙش  إل  أمن  إتج  تد  إلد  ـة  ٔ٘ش

 هداتٚ أما  نذم  حلع , ٙا الج بازا نذم  تّامل  أ  محما مٍ  ل 

دددد  تمددددشب إلان لهددددا ألاسضددددخء  ظددددماُ انتٍدددداس فدددد  سنددددن  لفددددح  ةتعددددمْ ٜس

 . متف  ححاب
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**** 

, نابمددددددا مدددددداصا٥ الددددددزي دمحم مّددددددذا الٙىدددددداس واةلدددددد  ِلدددددد  الجميددددددْ حلددددددغ

 حدامن  ةندذم  أمند  ِؽدا  ٔدذا  ِلد  تتقخشػ ما نضي : ظّاد ٘ٝال 

 بّددذ لحادداِ حّددذي ٠ةدد  ِؽددا  ٜددحلتيل  إندد٤ ١ددحعغ وددب بجددذ: نددضي 

 . ؼٕ 

  حاح    ف  خن : حعن 

 . بغ ةمن ةا ه  ةحؽتجء أبذا ال: نضي 

 . إلي  لححن  ٘تححه  ألاسضخء هاتٚ س   أثةا  تل٤ ف 

  لححن    ما من : ظّاد ٘ٝال , ِاد  لخٍا  ةبّذ

 .  ٔذا  ِل  ليل  حعاب احعب بتٝل٤ نذم  دي: لححن 

 .  ماشخء: ظّاد

 .  مىشة  مشسخ  سحل  ِل  ٣ل ةنت نجتمْ ِؽا  ٠ما  ةياظش: نضي 

 . محا٘ٝ  بشأظها ظّاد أةمق 
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**** 

 لتجدذها العدٙش  لجمدْ ِداد , أهلهدا بيد  م٣اإلاد  مد  نذم  إنتاا  بّذ

دددددددش  ةلدددددددّتاا ٠مدددددددا  ـددددددديةي  ةحلبددددددد  اإلاىدددددددبخ دخلددددددد  ل٢جادددددددا بٝدددددددح  ٘ص

دّذ . أدةيتد  إلد  بئلا٘  الٙىاس ٘حاا ةةلّ  د  إلد  ـة  إ  ةمدا ٔ٘ش

لدددددد  شاػ٘دددددد ِلدددددد  مجلددددددغ ةحذتدددددد  البدددددداب ٘تحدددددد  , الخددددددض   مومحدددددد  ِة

 ظددددماِ  ِةددددذ, هددددزا فدددد  العددددبب هددددح ل٢ةدددد  حالدددد  ِلدددد  المدددديٞ إنتبهدددد 

 ةحددددض   ِتدددداب بددددن  لددددذٜابٞ الّيددددح   لتلتٝدددد  إلحاددددا نٍددددش البدددداب ـددددح 

 الٙىدداس ةةلدّ  إليدد  ندذم  إٜر بد , الثانيدد  حهد  إلدد  أبّدذه  ةل٢ةد 

 . أ١  ِامض مؾ: نٍش دة   ٘ٝا٥. ظشيش ِل  أمام 

 . حتا١  ال: بحض  ٘ٝال 

  إم    مجء ِامضا: ٜا٥ ث  مليا إلحاا نٍش

 تؽددشب ِؽددا , ةخددوؿ تا١دد  ِدامضاٟ, حاحدد  مةدد٤ ِددامضا مددؾ: ندذم 

 .  دةاٟ

 .  ماشخء: أمن  ٜا٥
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 ـدددٕن ها ٘هدددح أمنددد  مةٍدددش بعدددبب ـدددذسها فددد  بخةددداحش ندددذم  أحعددد 

 إهتمدددا  أ  إحعددداط أمنددد  خدددالج, مّاٜبتددد  مجدددب ل٢ددد  ةمدددذل  ةحيدددذ

 ٜلبد  حّد  إحعداط. تمشيمد  إلد  تمدىش ةال ممدشك ال ل٣د  ب  نذم 

 .  ألال  م  يّتفش

**** 

 ـددددو : مٝددددح٥  ةهددددح إبددددشاهي  نددددضاس السدددداؿ البددددحد  حدددداسد أحددددذ دخدددد 

امض بشه باؼا  .  حمشت٤ مٝاب  ِة

 . مذخ  خلي : نضاس

  إم    أخباٟس,باؼا ما ةحؽتجء: ـو 

  حاب٤   إل  ةإم  ـو  ما محلُح ف  دخح٥ : نضاس

 . حةي  بمليح   خب  ِةذي: ـو 

 . ِةذٟ إل  ٜح٥  ها: نضاس

ىها ألاةساٛ مةةا لسذ ال٣لب لٝيةا: ـو  اةي  أمن  ل٘ض  ِة  .  ؼٜش

  ٘ن    هح: نضاس
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 .  باؼا ما مخاصنا م  ةاحذ ف  ال٣لب صي  حبعيةحا: ـو 

 . صي  يّم  م٢ٙش حذ ٘يؾ ما ِؽا  أٜتلحه: نضاس

 . تما : ـو 

 . ال ةال البلذ م  أخشج ِؽا  وشيٞ لٝيتحا: نضاس

ةاللد  اظدم  اد  ده مدؾ هداد  . ِليةا مٙت  الّن  أـ  لع : ـو 

  ٘مٝٙلها ِليةا 

 .  ال٣لب أمن  ما ماشخء: نضاس

**** 

ا ٘ٝددا  ظدداِت  إلدد  نددضي  إنتبدد   ماظددش مددا أمصددخء الص : مٝددح٥  ةهددح معددِش

 . البي  ف  متٕذةا   ةنذم  أمن  ِؽا 

 ِؽدددددا  إصاي يعدددددا٘ش   إتٙٝدددددحا بدددددغ صيدددددضة  مدددددا ماشدددددخء: مبتعدددددما ماظدددددش

 .  ساظةا م  سحليةا يّٗش

تء   إم  تّم    إن  وب: متعابو نضي    دلٜح
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 . ؼٕ  ة٠م  دلٙشي  أولب سا  أبذا: ماظش

دد  ةهدد  مّانددا إتٕددذا ٜددح  ,ٜددا٥ دلٙددشي  ٜددا٥: نددضي   مجتمّددن  ١لةددا ٘ـش

 .  ظٙش ِل  ةنتٙٞ

 . أتّب٤ ِامض مؾ: ماظش

 مددْ نتٕددذا إحةددا ليدد  بيدد  فدد  حدداهض الٕددذا هددح مددا بددغ إمدد  تّددب: نددضي 

امض أةي  ةحؽ٤ أ٠يذ ةأمن  ,لححذٟ ةإن  بّن   إم  ةال تؽٗح ِة

 .  بيةا ال ما ماِ  ماشخء: ماظش

**** 

دددد  حعددددن  بيدددد  فدددد  الجميددددْ إحتمددددْ  الددددزي ةالٕمددددب ةحددددض   ألالدددد  ٔس

 ةرلدد٤ ألاحددحا  ِلدد  ةمددش  الٙددش  ظدديىش ل٢دد  الددبّن ٜلددحب متٕلٕدد 

 . حعن  حت  اإلاحححدم  ل٣  ةمةا٠ٙتاا لححن  بٙم 

  ِميل    ِم  الضةاج ؼ٣  نحنح ما إم : بم٢ش لححن 

 ٠دذا ٜبد  مرد ةج إنتء لي  صةاج ف  بتٙهمء إمت  م  ةهللا: بٕيَ نذم 

ؾ ما ةأنا  .  ِ٘ش
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 .  دنيا دخلتؾ ما لع  ةهللا: مفىةْ بايا  لححن 

 يعدي  إٌداهش إنتدء لدححن  ظد  مدا هللا هللا: الٕمب مفىةّا حعن 

 . محححد إي 

 مددددددد  بيددددددد  ظددددددد  مٝدددددددح٥  يعددددددمْ لددددددد إ ـدددددددادٛ ةإنددددددد  ال: م٢ملددددددد  ظددددددّاد

 حشمدد  ةيٝددح٥  ليةدا ةيشةدهددا ثددو  مدحمن  ١لهددا مخددذها دا٥ مجداميّحا

 .أخشت  حتجيب ألناا بنت٢  مْ  دنيا أخحػ ِامض مؾ أنا حشم 

 الجميدددددْ إلددددد  لدددددححن  نٍدددددش  ,لدددددححن  ِلددددد  بطدددددخ٤ الجميدددددْ إنٙجدددددش 

ٛ  ٔيٍا الؽامت  ماظش نٍشا  ةصادهاا بٕيَ  . ٔيَ ٘ح

الددددد  ٘ٝامددددد   ظددددد  مدددددا ةمشدةدالددددد٤, ليددددد  لحادددددا مةددددد٤ صةٛ امددددد ؼددددد٢شا: ٜة

 . ال٣ 

بددد  إليدددد  ةلدددمها مددددذها مددد  حعددددن  أمعددد٢ها  دا: مٝددددح٥  ةهدددح سأظددددها ٜة

شةظ  بن  ةأحم  أحل  إنتء  .  دي دنيا ف  ِة

 سبةدددددددا: ةتٝدددددددح٥  ةالدددددددذها تمددددددد  ةهددددددد  إنتفددددددداس نٍدددددددشا  للجميدددددددْ نٍدددددددش 

 . دامما لةاـشي  إن  ليا مخالي٤
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الدد  دامّدد  بددقِن  نددذم  إلددحا  نٍددش   ِدداد دا الخمدد  ٠ددذا ؼدد٣ : ٜة

  بغ   لححن  يعاُ

شد حعن  إلحاا نٍش  حمد  إلد  ةتجدشي  ندذم  لتٝدٚ رساِي  إحذ  ٘ة

. الّمدددد  مدددد  ةالددددذها سحددددُح تنتٍددددش ١اندددد  ـددددٕن   وٙلدددد  ١قناددددا ةالددددذها

ددددا بٙددددش  الجميددددْ نٍددددش  نددددذم  أ  الّلدددد  ١دددد  يّلدددد  ٘هددددح أمندددد  ةخفـح

 . الخم  هزا إل  بحاح 

ادتدا ٠بن ندا الفدٕن ا  ٘قمن اتد  الدذنيا مل٤ أن  ٘قحغ حعن  أما  ِة

 . حمة  ِل  تتةا٘عا 

**** 

 الوتد  ةليلد  ندذم  مّدذا ـدالح   ف  الجميْ إحتمْ الٕذا  إنتاا  بّذ

ددددد  فددددد  إحتمّتدددددا  بٕعدددددي  إنٙدددددشد  التدددددء ةلدددددححن  الٝذممددددد  ندددددذم  ٔ٘ش

 ليلدد  إنٙددشد . رالدد٤ حددشا  ٜلبيدد  بجلىدد  تفدداب أ  ة١دداد  اإلاددحاِن 

د  فد  ةندذم   إنتددء ندذم  مدا مالد٤: ليلد  ٘ٝالد , السدداؿ إحتمداُ فد  ٔ٘ش

و  لغ   أمن    مْ ِص

 .  بتجةب أنا بغ م٣لمجء بحاة٥  هح أمحه: بقسخ  نذم 



495 
 

  نذم    ما بغ لي : ليل 

 ِدددامضاي  ةال إمددد  ٜدددا٥ هدددح ِددداٗس إنتدددء مدددا إمددد  بدددغ ليددد : بّفدددبي  ندددذم 

 . ٠ذا ٜب  ونؽ  ما صي  أونؾ

ٛ  مىٝل٤ ال بالهذاةه بةتء ما: ليل   .  ِش

 . ليل  ما لبتعتٙضيجء إنتء ما: نذم 

لدددد  بعددددتٟٙض مددددؾ: ليلدددد   وددددحليؾ مددددا ِددددامضا١  ح٣امدددد  ١دددد . حاحدددد  ِة

 .  صةح٤ مْ السفا 

 . ٠ذا يعتمش مم٢  مؾ إ  إحعاط ِةذي بغ ِاٗس مؾ: نذم 

 .  بتعتابل  ةال هب  إنتء: ليل 

 . بّٝ  بحعباا أنا إ  ح٣ام  ١ , دي ةال دي ال: نذم 

  ظؤا٥   أظقل٤ مم٢  وب, ِٝ  ٤ٔدما ف  ف  ما ةهللا: ليل 

 .  تٙمل : نذم 

  أمن    ٔن  م  تّيصخء مم٢  إنتء: ليل 
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 . حخاة٥ : نذم 

 صي  ِدداٗس إنتددء إظددتابا٥ بددوػ أمدد٤ ةحيددا  نددذم  مددا إمدد  بٝحلدد٤: ليلدد 

 فدد  ١ددا  لدد  حالتدد٤ ١اندد  إصاي ناظددي  إنتددء, أمندد  فدد  سةحدد٤ إ  بمدبَ

ددد  ة ِملجادددا إلددد  دي خةددداٛ ةال. اإلاعتؽدددٙ   ِؽدددا  ١لهدددا ظدددما بلدددش  ـة

دد٤  تحلدد  وشيٝدد  توقدد  حددحل  ة دا حةاندد٤ ٘بىلدد , ِليدد٤ ةخددٗح خ٘ح

 . صةح٤ مْ مؽا١ل٤ باا

 . هللا ؼا  إ : نذم 

 ٔددددحك بمددددشةس  نددددذم  إٜتةدددداُ بّددددذ العددددشي  ؤلاحتمدددداُ هددددزا أٔلددددٞ ثدددد 

دددددددذ  لّابلتادددددددا ؤلاظدددددددتٝشاس لسحددددددداُ الخدددددددشب  الحاٜدددددددْ ألمدددددددش السمدددددددُح ِة

 . الجميْ مْ للجلحط ـالح   إل  ةتج . اإلاٙشةك

**** 

 أنردددد ي  فدددد  لتحددددذ  ةخددددشج الجميددددْ مدددد  ٘عددددتقر  لياظددددش إتفددددا٥ حددددا 

 بددددداب ة١دددددا  ٜلددددديو لدددددححن  مؽا٠عددددد  أساد محادثتددددد  إناابددددد  بّدددددذ ل٢ددددد 

 مددددد  حبدددددا٥ مدددددْ لدددددححن  ليجدددددذ نحدددددحه ٘تٝدددددذ  ِيةددددد  مشمددددد  فددددد  اإلاىدددددبخ

 ِةدد  ٔفدبا حالهددا ِلد  ضددخ٢  مةد  ٘ٙلتدد  لد  مشتدد  ةحالهدا مدحاِن 
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 ماظدددددددش بّيجددددددء ِيةحاددددددا لتفددددددتذ   الطدددددددخ٣ا إلافددددددذس لددددددححن  إلتٙدددددد 

   هةا   حاب٤ إل  إم  إن  هح: بٕيَ لححن . حالها ِل  لاح٢ 

ل  ِلحاا يؽن  ةهح ,دا اإلاةٍش هةا حبجء إل :  ماظش  .محاِن  ِة

 ةلددديٚ اإلادددذاسط بتدداُ مدددا مددتّل  مدددا صةٛ مدددا لدديٚ حمدددشت٤: لددححن 

 . حت  ١  ف  متةىي مؾ ـالح   ف  ٜاِذ مٙم 

 لدددديٚ أنددددا ٢٘ددددشه ِلدددد , إنتدددء ةال أنددددا صةٛ مدددد  ِدددداٗس مددددؾ ةهللا: ماظدددش

 . بحر ا  تّمليجء الص  يّجء ِةذ٠ 

 ّ ا٥ حاحبحاا إحذ  لححن  ٘س  . ةهللا: ٜة

 . ِو  لةٝف٤ إنت  إ  بٝ  ؼٙتء ةهللا أه: بعهح٠  ماظش

 حمددشت٤ دي ؤلالددا٘ي  للمّلحمدا  ؼدد٢شا ماشددخء: ـدب  بةٙددار لدححن 

 .  بحاح  تقمش حاح  ِامض

 محتددداط ؼددد٣ل٤ أؼدددٗح ِدددامض ٠ةددد  بدددغ ٘ددديؾ امددد ال: معدددتٙضا ماظدددش

 .  سبةا مخاليٞ صي  ٠ذا

  إم    ةال سبةا خلٞ م  مؾ أنا إ  أظاط ِل : لححن 
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 . سبةا عجابب م  إنتء ال ههههه : لاح٣ا ماظش

 ؼدددذ  مدد  ةحههددا ٣٘ددا  لددححن  أمددا ـدددالح   إلدد  ةتجهددا ٌهددشه أةلهددا ثدد 

 . ظتةٙجش ٜةبل  ١قناا إحمشاسه

**** 

 بادددزا ٘شحددا ال٣دد  ة١دددا , أحددذ إظددتتةا  دة   اإلادددش  هددزه الجميددْ إحتمددْ

 نٝفددها ١ددا  دي إإلادد : ظددّاد ٜالدد . حعددن  هددح أ٠ثدد ه  ل٢دد  التجمددْ

 . سب ما بعو  مشحّه  سبةا, ةناهذ حعية 

 . أمن : الجميْ

  أمن    ما الّمشه م  إمت  سحّن  هما إال: متعابل  ظّاد

 اةا  ١ ةحؽدح  بدغ مدحمن  مد  ساحدحا همدا ودةي مدا لدغ: مبتعما أمن 

  ٠ذا   أةا 

 .  بالعوم  مشحّه  سبةا أةي  ةحؽحي  ةهللا أه: ظّاد

 .  هللا ؼا  إ : أمن 
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 ةال ٠دذا مدؾ ـدباحا الجمّد  مدح  م٣دح     ظدٙش حماِ  ما ها: ماظش

  إِر اك   ف 

 . مّل  ما مّاٟ ةلححن  ةدمحم أنا نٙسخء ِ : نضي 

   أمن    ما ةإن : ماظش

 فددددد  ةال الجمّددددد  مدددددح  ندددددشة  ندددددذم  مدددددا هدددددا: ندددددذم  إلددددد  مةٍدددددش ةهدددددح أمنددددد 

 .  مؽ٣ل 

 .  مؽ٣ل  ٘يؾ ما ال: نذم 

. ةحدذه بعدياسه ٘حند ة  اليدح  نٙدغ سيحدن  ١لةدا إ  ةبمدا تما : ماظش

  إصاي  : أمن 

 مددددح  ١دددا  ةمددد  سحدددو  بتددداُ ةةاظدددّ  ٠بنددد   ظدددياس  ِةدددذي أندددا: ماظدددش

ملتلها للمي٣اني٣  أخزهاا  . تما  ة١  ـيان  ِة

 . هللا ؼا  إ  لجمّ ا مح  ,تما  ١ : أمن 

 تج    ِامضا لح م٣ا  ف  ليل  أيع  ما ٢٘شه ِل : ماظش

   ماظش   ما بجذ: وٙحل  بٙش  نذم 
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 ألٚ. ةظاُ ٠بن  ةالبي  ,ِشبي  ف  م٣ا  ف  نذم  ما بجذ: ماظش

 . أصعج٢  ِامضا مؾ بغ لخمشت٤ ؼ٢شا: ليل 

دداج ٘دديؾ مددا ليلدد  أيعدد  مددا ال: ماظددش  مددا ة ِضةمتددء تٝبلدد  اسيدد  ةي  إِص

 .  ت٢عٙةيؾ

ةّها ةالذهاا ح٣ل  أنا هام٤ ةال: نذم   .  ٜة

 . هللا بش٠  ِل : ماظش

**** 

دددد  فدددد  ةحلددددحط للسددددشةج الجميددددْ مدددد  ةنددددذم  نددددضي  اظددددتقر   نددددضي  ٔ٘ش

 . ب  تلخٞ بق  نضي  لها أؼاس بّذما

   مال٤   حبيبء ما إم  ف : الٕ٘ش  باب تٕلٞ ةه  نذم 

 . ٠وم٤ ف  ش ٢٘ أنا: ظشيش حا٘  ِل  حالغ ةهح نضي 

  دا   ٠و   أناحا ٠وم : متعابل  نذم 

م  .  املاض ي ووس ى خُاحي أػىف إوي: هٍص
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 . أوي  هىَع اووي أه: مخرهسه هدًم

م  .جسطبلي...  ث...  عاًصن أها: بتردد هٍص

 الفصل الخامع

تاا ٘ن    ندي, وب م  عِشالنذم  بئظتٕشاب: ب ٘ش    دي ِة

هاػ.   نضي : ال ما ِ٘ش

 ما سي  تحضر.   همامشتْٙ: يّ  إصاي مؾ ٘نذم  بحاحب 

يل  صةح  اإلاةاظب .   نضي : ِامٟض إنتء تؽ٘ح

 نذم : ةهللا ِل  أظاط إ  أنا لخر ةج. 

 نضي : مال٤ بتت٣ل  ٠ذا ما نذم . 

ندددذم : مدددا إنددد  إلددد  بتدددت٣ل  ٠دددو  مدددؾ مّٝدددح٥, أمدددحه أندددا ّ٘دددو ٜحلتلددد٤ 

ددددددددديؾ الخالدددددددددش بدددددددددغ مدددددددددؾ لذسحددددددددد  إنددددددددد٤ تدددددددددذمش  ظددددددددديب اإلااضدددددددددخء ِة

 ٝبل٤ معت

 نضي : يّجء إم    
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تء ةمت٢دنؾ مٝتةدْ بادا ةال فد   نذم : يّجء ما حبيبء إلد  حتخىبادا دلدٜح

مؽددداِش بدددة٢  حتددد  لدددح إعجددداب يّجدددء بدددتح٢  ِلددد  نٙعددد٤ ةصةحتددد٤ 

 ةةالدٟ حيا  تّيع  ةمليا  مؽا١ . ٘ه  أنا ٜلتل٤ ٠ذا لي    

 نضي : أمحه ٘هم . 

لددد  بنددد  مؤربددد  ندددذم : ِمحمدددا أندددا لدددح فددد  إمدددذي ٠ةددد  خليتددد٤ تحدددب لي

 ةحلحه ةمتّل  ةيّٗش ١  حاح  ِجاا ة٠ٙام  إناا صخبتء. 

نددضي  مؽا٠عددا: ةهللا ِلدد  ٢٘ددشه ١حناددا صددخبت٤ دا شددخء  ممددشها مددؾ 

 مٙذها. 

 نذم  بٕيَ : لي  بٝ  دا حت  أنا ما ٘يؾ مجء أثةن . 

ندضي : ظديذي مدا ظديذي ِلد  تحالدْ ِلد  ٢٘دشه مدؾ مند ه إ  مدا ٘ديؾ 

 مة٤ إثةن . 

 بٝ  إ  ؼا  هللا.  نذم : لي 

 نضي  ةهح هاشب: ِؽا  سبةا سؤٗة بّباد. 
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خدددشج نددددضي  بيطدددخ٤ بيطددددخ٤ ةندددذم  بتعددددتحلٙلحا, ٘دددئستى  بفددددذس 

 ٠ذا      أمن : إم  ما مّل  ِمل  إم  ِؽا  بتجش 

 نضي : ما ِملتؾ حاح  بغ مشات٤ مؾ عجباا ١لم  الخٞ. 

 نذم : حٞ ف  ِية٤. 

 أمن : مم٢  تبىلحا نٝاس ةتٙهمحي . 

لهدددا مددد  أمنددد : بٝدددحل  إ  سبةدددا سؤٗة بّبددداد  ندددذم  بىٙحليددد  ةيعددديا  ِص

 ِؽا  ٠ذا ما خلٝؾ صي. 

لددددشب أمندددد  سأط نددددضي  بخٙدددد  ةهددددح مٝددددح٥: دا ِؽددددا  هددددح مددددا بيّددددٗش 

 ٜيمت٤. 

نضي : بٝحلد٤ إمد  مةد٤ لحادا إندت    تؽدتٕلحي , خدذ مشاتد٤ مدا ِد  مدا ال 

 ؼىبةا ناشدا. 

د  ليلد  فد  إبتع  أمن  ل  ةهح مٝح٥: ما ال ما نذم   ِؽدا  ندشةج ةنـح

 وشيٝةا, ةإن  ماك خل  بال٤ م  مح  مؽحاس ةساحْ. 

 إنٙجش  نذم  لاح٢  ةه  تٝح٥: أحع  تعتاه . 
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**** 

١دددددا  ٠دددددو مددددد  ظدددددلم  ةأد  مٝٙدددددا  أمدددددا  إحدددددذ  معدددددتحدِا  مفدددددةْ 

ٜدددددذم  فددددد  ؼدددددذ  الخدددددش ةهددددد  يّدددددامةح  اإلا٣دددددا  بّدددددذ أ  ةحدددددذ  داخددددد  

ددددذ تّددددٗش ِليدددد  أد , إندددد  أ حددددذ سحددددا٥ نددددضاس إبددددشاهي  أة حتددددث سحدددد  ٜة

أِتٝدددذ أندددد  ١ددددا  ظددددش أل  محتدددد   بدددقحش  إندددد  الجعددددحط العددددشي ألمندددد ,

ددذ   دليدد  ِلدد  أندد  ٠ؽددٚ أمددشه, بّددذ حمدد  الجثدد  ةمّامةدد  اإلا٣ددا  ِة

ةححد شخء  مذ٥ ِل  هحي  م  ٜتل  ل٢  أد  متق٠ذ مد  مفدذس هدزا 

الٝددددددشاس. بّددددددذ ِددددددحد  أد  إلدددددد  م٢تبدددددد  إتفدددددد  بددددددقمن  ليخبدددددد ه بقخبدددددداس 

 . الجذمذ 

**** 

ددددي  ليلدددد  إلدددد  من لهددددا ِدددد  الفددددم  داخدددد  ظددددياس  أمندددد  ةهددددح  بّددددذ تـح

تلغ الةٍش إل  نذم  بن  الخن  ةألاخش, أما ندذم  ٘هدء تّمدذ  أ  خم

ال تححدد  نٍددشا  نحددحه أبددذا ل٣دد  ال تمددّٚ ٜىددْ هددزا الفددم  سنددن  

 هاتٚ أمن  الزي أحاب مبتعما: أهو ما دةما. 

 أد : أهو أهو بل  هشب ةال ظق٥. 
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 من : لي  ٠ذا بغ دا أنا الباس  ٠ة  ِةذٟ. أ

 أد : أنا مت٣لمتؾ ِل  صياس  أنا بت٣ل  ف  ؼٕ . 

 أمن : خوؿ ما ِ  أظبُح إ  ؼا  هللا ةأ١ح  ِةذٟ. 

 .  أد : أما يؽٗح

يّجددء أ٠يددذ مددؾ متفدد  ِؽددا  ٠ددذا ةال  أمندد : وددب لسددق ِددامضا إمدد ,

 إم    

بلةدا اإلاّلحمدا  مد  أد : أمحه أ٠يذ أنا متف  ِؽدا  أٜحلد٤ إ  إلد  ح

 نضاس إبشاهي  لٝةاه مي  م  مج  ظاِ  ف  أحذ مخاص .  

للحا إصاي.  أمن  بفذم : ما  إصاي هح مؾ هشب ـة

ةدددددذي  , بدددددغ ؼددددد٣  إبدددددشاهي  مدددددؾ ظدددددا٠ , ِة أد : ةهللا مدددددا أندددددا ِددددداٗس

 إحعاط إ    مٍهش ٜشيب. 

 أمن  بحض : ةأنا ف  إنتٍاس. 
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ليددددد , أمدددددا ندددددذم   ٣٘ددددداد أٔلدددددٞ أمنددددد  الهددددداتٚ ةمومددددد  الؽدددددشةد بادمددددد  ِ

الٝلدددٞ مٝتلهدددا بّدددذ ١لمددد  اإلادددح  التدددء أـدددذسها أمنددد  ةهدددح محدددذ  أد , 

 حاةل  أ  ال هات  ٠ثن ا لتل٤ ال٣لم  ل٢جاا ل  تعتىيْ ٘ٝال : أمن .

 ٘ل  مةتب  إلحاا ٣٘ا  ةاضخا ؼشةده ١حلح  ؼمغ.  

 ٘قِاد  محاةل : ما أمن . 

تء حاحددددد  مدددددا أ٘ددددداٛ أمنددددد  مددددد  ؼدددددشةده ِلددددد  ـدددددح  ندددددذم  ٜدددددابو: ٜدددددحل

 نذم    

 نذم : ٠ة  بعقل٤ من  إل  ما    

هحػ.   أمن : حذ م  ؼٕ  ما تّ٘ش

 نذم : إ  هلل ةإ  إلي  ساحّح . 

 من  ةهح يّحد لؽشةده: ةيّ  باهلل. أل 

لدددد  تٝتةددددْ نددددذم  بددددشد أمندددد  ةال تّددددٗش إلاددددا حاماددددا إحعدددداط أ  شددددسق 

ضاس اإلاتحف  ل  ِوٜ  بمد  هادذدة  أمند , الدزي ١دا  مدذسط شسفدي  ند

 ةما مم٢  أ  تؤة٥ إلي  ألامحس. 
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**** 

بتّدداد ِدد  أمندد  ةتو٠يدد٤ ال مددا  اإلاالددي  بددن  محدداةال  ندذم  بألا مدش  

  بلخٍدد  أة دٜيٝدد  مددالٝشب مجاددا ِلهددا تٕٙددش أة ٍددأمندد  دابمدد  ل٣دد  مح

تعددددددام , ةتعددددددُش ماظددددددش الددددددزي محدددددداة٥ ِددددددذ  التاددددددحس فدددددد  أ٣٘دددددداسه ممددددددا 

تٍددش, مددش ماظددش ِلدد  ظدديحذ  فدد  هددزه الشحلدد . حددا  مددح  الجمّدد  اإلاة

ندضي  ةلدححن  ةدمحم ةبّدذ رلد٤ ِلد  أمند  ةندذم  ةأخند ا ِلد  ليلد . ١دا  

ماظدش مٝدحد ةأمند  حدالغ بجانبد  ةخلٙد  لدححن  ةدمحم ةندضي  ةخلٙهد  

ليلدددد  ةنددددذم . بّددددذ ظددددوما  ة تحيددددا  ِدددد  بّددددن ـددددم  حتدددد  ٜالدددد  

 هح إحةا ف  سحل  بتاُ اإلاذسظ .  لححن : إم  ـم  سهيب دا,

 ِامضا تعمع  إم  ما أ  لعانن . ٘ٝا٥ ماظش: 

لددححن  بٕدديَ: مددؾ ِددامضا أظددمْ حددذ أنددا ِددامضا ميددذةا حبيبددء هددح إلدد  

 ٕةيل . ي

دددا٥ : مددد  ِةيددد , ثددد  أسدٗ ةهدددح مةٍدددش إلددد  ندددذم : مم٢ددد   ابتعددد  دمحم ٜة

 لحسا١  ما نحنح.  الجيتاستذمجء 

 ٘ٝا٥: ها ما لحلح ِامضا تعمع  إم .  الجيتاسأِىت  نذم  
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 . لححن : ما صية 

 أة١ .  :دمحم

ؾ دمحم هدح مبلدٖ مد  الّمدش  ٢  إلد  مدا يّد٘ش  86ِل  ٢٘شه يعدي  أِد٘ش

ظدددددة  ةعؽدددددتٕ  فددددد  ألامددددد  الّعددددد٢شي الجضابدددددشي. إيعدددددا  محرددددد   أةي 

  ظدددّاد أةي أةي, لذسحددد  ا  متّلدددٞ بحادددا ةبقةالدهدددا أ٠ثددد  تدددةبحدددب ِم

مددد  أٜاسبددد  بتددداُ الجضابدددش أة مم٢ددد  ِؽدددا  ِمددد  هددد  تدددحأ  ةالدددذه, دمحم 

  أخحاتدد  إلدد  أخددذ لددح  بؽددش  ةالذتدد  ةهدد  بؽددش  البيمددا  الححيددذ مدد

يددددددْ  ةلددددددح  ِيددددددح  ِعددددددلي  ٘ددددددات  ٜشيبدددددد  لألـددددددٙش الٙددددددات , رة أنددددددٚ ٘س

دٕن  ظدبحا  السدالٞ ١قند  مةحددح . فد  مجمد  الٝدح٥ دمحم شددسق  ـة

مباددددددددددش أي شددددددددددسق ةعٕندددددددددد  مةدددددددددد  أي شددددددددددسق, أةةةةةةةةةه يعددددددددددي  

ّد  للبذلد  بئلا٘  إال ؼٕل  الّع٢شي ٗ دمحم ايعا  ساةْ ٘هح مدا ٜل

الّعدددد٢شي  مشتددددذي لبدددداط ؼددددباب  حددددذا إلدددد  حانددددب أحومدددد  ةالحسدمدددد  

الزي ١ان  ِباسه ا  مفدب  مٕةيدا ل٢د  هدزا مجدا٥ لد  م٢د  يعدتاحي  

م  ةالذه.   ف  بلذ ب  ف  خاسج ةهزا ما ٘س

.
ُ
ت
َ
 أغىُت الِصٍى
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الُوووووووىم زاووووووووي معوووووووان غووووووودوه ثووووووواوي مخمنوووووووي ًىخوووووووب املىخوووووووىب وهىوووووووىن 

 خدان.

ً زماوي فىق بدس صافي با مىاحود داووي  أأه ًا كلبي ػىف هىان ٍو

 معاه.

ووواح الحوووب وعىووودن خطني...ودعني....وصووواوي وكوووالي خبِبوووً  جبوووع ٍز

 ما جيظاه.

ىت ما أدزحي فُىا...أها وكلبي...خىطىا علًُ ما للُىا.  أأه ًا الٍص

ىت ما أدزحي فُىا...أها وكلبي...خىطىا علًُ ما للُىا.  أأه ًا الٍص

وعلُووا طووىلتي...في غُوواب اللمووس بعُىهووً  كووالىلي زسحتووي فووي الظووالم

 ضىٍتي.

ووووووووووووً هىتوووووووووووي هوووووووووووورا  كوووووووووووالىلي علُوووووووووووً هجمووووووووووووت...ًا هجموووووووووووت مووووووووووووا بىتوووووووووووي ٍو

 شحاٌ...كىلُلي عالغ هسبتي.

ىت ما ادزحي فُىا...أها وكلبي ... خىطىا علًُ ما للُىا.  أأه ًا الٍص

 ًا زبي مىالاااااي.
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ةي  ٜال  ندذم : ـدحت٤ حلدح أةي مدا ميدذة مدا ب خد  إلد  بّذ إنتاا  ألٔا

   تخذٟ. 

 دمحم: ما ظو . 

ندددذم  مؽا٠عددد  ةهددد  تةٍدددش إلددد  أمنددد : ال ال ؼددد٢ل  ٠دددذا   لددديٚ ِلددد  

ٙا  ٘اسط أحوم  ـح  الخلح.   مـح

 دمحم: ٘اسط أحو  م  ما هبل  إنتء يعي  إن٤ مر ةح . 

 أمن  ةهح مةٍش لها بٕمب: إٌاهش ٠ذا, ٘ٛح بن  ِمت٤ ما دمحم. 

الد : مدا لديؾ ابتعم  نذم  لٕمب أمن  ل٢جادا  ا  مدا أخٙتادا ٜة ظدِش

 دِحه, خوؿ ِمحما إن  تّى  أمن  دسةط ف  محظيٝا. 

تء ما بٝيتؾ عجب٤ ما ظ  هان .   أمن  بٕن ه: ةهللا دلٜح

 نذم  بذال٥: ما ليؾ دِحه. 

ذ.   أمن  ةهح ممٕي ِل  ؼٙت  ف  تِح

أمددددا نددددضي  ٘ٝددددا٥ مؽا٠عددددا: أةبببببددددا ةهللا ةةّٜدددد  مددددا مّلدددد  ة حتٕجددددء 

 صم . ِل  أخش 
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أحددو   حاأمندد : بٝحلدد٤ إمدد  حدد  ِدد  دمدداغ  إندد  ةأختدد٤ ةإبٝددحا إحلمدد

 مّٝحل . 

ال  أمن : ةال هام٤ ما نذم    تّل  أنا ة ٔةيل٤.   لححن  ٔل

أمندد : دا لةاٜفدد٤ ِلدد  ٢٘ددشه, يّجددء ٔلبحيدد  ةوحيلدد  لعددا  ةبتٕجددء إال 

 ٜحليل  ما لححن  م  حيٝبل٤ ب٣  ظلبيا  دي. 

 ظلبيا  ما أمن .  لححن : مٝ  ٠ذا, أنا ٠ل 

 أمن : الخٞ متٝا٥ إنتء ١ل٤ ظلبيا  ٘ي٣  إمجابي  ةاحذه بغ. 

 لححن : إم  ه  بٝ    

 أمن  ةهح مخشج لعان : إن٤ سصل . 

 لححن : ةهللا ةدي تّتب  إمجاب. 

 أمن : أه إلاا تشصل  ِل  نذم  ة تخذمل  حٝ . 

ضدددخ٤ حميددددْ مّدددذا لددددححن  ةندددذم . أساد دمحم تلىيددددٚ الجدددح ٘ددددقِى  

ةيددد  دي مدددا ماظدددش   تعجدددب٢  أةي,  ظددديذي إلددد  ماظدددش ٜدددابو: ؼدددٕ  ألٔا
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ةيد  ةإندذم  الجميدْ مّهدا.  د  لي٣د  مدا لدحج  ةال  دمحم:ؼٕ  ماظدش ألٔا

 هام٤ مجا  

 إهذ معلم واخىا مىً هخعلم

 إهذ معلم واخىا مىً هخعلم

 وظىذ وإهذ مىحىد ما هسض ى هخيلم

 إهذ معلم واخىا مىً هخعلم

 ما هسض ى هخيلمأه وظىذ وإهذ مىحىد 

ىدم  واللي زالن ما ًفهم ًجُله ًىم ٍو

 وما حظمع اللي ًسدعً إهذ معلم

 إهذ معلم واخىا مىً هخعلم

 أه وظىذ وإهذ مىحىد ما هسض ى هخيلم

 معلم

 هظسة باإلػازة حعسف هبض الحسازة
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 إهذ في الحب عبازة جسلي العلٌى خُازي 

ىدم  واللي زالن ما ًفهم إًجي ًىم ٍو

 ًسدعً أهذ معلموما حظمع اللي 

 إهذ معلم واخىا مىً هخعلم

 أه وظىذ وإهذ مىحىد ما هسض ى هخيلم

 معلممممم

ةيدد  ةهددح م٣دداد مةٙجددش   بّددذ ظدداِا  مدد  العددٙش اظددتمْ ماظددش الدد  الٔا

ـة  الجميْ ليجذةا, ةالدذ ةةالدذ  ماظدش ةأختد  ةصةحهدا منتٍدشةنا  

 أما  الباب. 

تجء أةي مدا حبيبدء أٜب  ماظش ِل  ةالذت  التء إحتمنت  ٜابلد : ةحؽد

ا.   ماظش ةهح مٝب  سأظها: ةإنتء ٠ما  ما ٘٘ح

دد  إلدد  أختدد  ٜددا٥ مدد  بّيددذ:  ةددذما ـة ٜبدد  ماظددش ةالددذه ةصةج أختدد  ِة

 إصي٤ ما سنا   

 تذجش  الذمُح ف  ِيةن  سنا ةه  تٝح٥: تما  الخمذ هللا. 
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حتش الّوٜد  بدن  ماظدش ةأختد  ةل٢ةد  لد  يّلدٞ, إبتّدذ تدلخدَ الجميدْ 

ِدددد  أختدددد  ةبددددذأ يّددددٗش ِدددد  الجميددددْ إلدددد  أ  هتٙدددد  سنددددا  ماظددددش ٜلدددديو

 ٜابل : مؾ مّٝح٥ نذم  حعن  ِبذ الٙتح . 

يجدددددددء, أندددددددا أظدددددددٚ ةهللا بؽدددددددب  ِلددددددد   ابتعددددددم  ندددددددذم  ٜابلددددددد : إنتدددددددء تّ٘ش

 حمشت٤ بغ مؾ ٢٘شا١ . 

سندددا: مدددؾ فددد  مدددشه ١انددد  ةاحدددذ  مددد  بةدددا  مذسظددد  بتمدددشب فددد  ةحدددذه 

 سبّ  مْ سانيا ةليل . ةإنتء حيتء دّ٘تء ِجء ةخليتيجء أبٝ  صخبت٤ 

هةددا ٌهددش  ليلدد  ٜابلدد  بمددش : ؼدد٣  الّلٝدد  حتبٝدد  لةددذم  اإلاددشه دي مددا 

 سانحا. 

ال : ةحؽتحي  أةي.   إحتمةتاا سنا ٜة

 خم  دا   الٜال  نذم  بٕمب وٙحل : ةأنا ما ليؾ ف  

 ٘ٝال  مّا: ال لي٣ . 

إحتمدددةتا  سندددا بٙشحددد  ِاسمددد  ٘هيدددا بحاحددد  لفدددذمٝا  بّدددذ ٘ٝدددذاناا 

 ا الححيذ ماظش. ـذمٝه
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٘ش  ماظدش إلادشأ  ٘دش  أختد  ل٢ةد  لد  مٍهدش شدخء  لٕمدب  ؼدذمذ مجادا. 

ِؽددا  لددح ٘مددلةا ٠ددذا, الليدد   ه٘ٝددا٥ ماظددش: مددا ال مددا حماِدد  ِلدد  حددح 

 حيٍل  ِليةا. 

دخددد  الجميدددْ حلعدددحا فددد  ـدددالح , ةمدددا إ  حلدددغ حتددد  أتددد  السادمددد  

الددد : دا ٘ددداٛ مددد  ندددح  ةحبددد   ةهددد  تحمددد  سلددديْ ةإٜر بددد  مددد  سندددا ٜة

 لخمشت٤ ِؽا  أحمشلحا سلّ .  

.  ظاّٜ ةحيبء حاح   سنا: ؼ٢شا,  لميٗح

إحتمّدددد  لددددححن  ةنددددذم  ةليلدددد  ححلدددد  مٝبلحندددد  ةيحملحندددد  تدددداسه حتدددد  

 ٜال  لححن : هح إظم  إم  ما سنا   

 نٍش  سنا ألخحها ث  ٜال : إظ  ماظش. 

 ـّٞ ماظش ِةذ ظماُ ةل٢ة  ل  محٟش ظا٠ةا. 

 هح ّ٘و ؼب  ماظش. أ٠مل  لححن : إظ  ِل  معم  

 ٜال  ٘حصي  مق٠ذه: ّ٘و هح ؼب  إناوٞ السالٞ خالحا. 
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الدد :  ٜامدد  سنددا مدد  مجلعددها ةحملدد  سلدديّها ةتٝددذم  مدد  أخحاددا ٜة

 مؾ   تؽٗح إبجء ما ماظش. 

ددامض أندا  البيدد   ددا٥: أنددا تّبددا  ِة لدد  لامددا حماِدد  ة  بيددت٢ ٜدا  ماظددش ٜة

ادس.   ِامض حاح  ف  ٔياب  يعق٥ أم , ةتش٠ه  ٔة

بّددددذ مٕادستددددد  إنٙجدددددش  سنددددا فددددد  ب٣دددددا  ٘قظددددُش إلحادددددا صةحهدددددا ةإحتمدددددجاا 

دددا٥: بددددشا  مدددا سنددددا, مدددا تّملدددديؾ فدددد  نٙعددد٤ ٠ددددذا إنتدددء بر لددددع  حددددشا   ٜة

 ِلي٣  نٙع٤. 

ها: أخحيا بي٢شهجء ما ظامش.   ٜال  سنا م  بن  دمِح

  ظدددامش ةهدددح مٝبددد  سأظدددها: ال بي٢شهددد٤ ةال حاحددد  ١ددد  ح٣امددد  إ  لعددد

و , ةإ  ؼا  هللا اإلا  شه دي نفلخحا ٜب  ما نشحْ يعا٘ش. ِص

أحلدددغ ظدددامش صةحتددد  ِلددد  أٜدددشب ٠شسدددخء, أمدددا  نٍدددشا  الجميدددْ التدددء 

١اندد  دهؽدد  فدد  أة٥ ةبّددذ ب٣ددا  سندددا أـددبح  حددض  ِلدد  حالهددا . ل٢ددد  

ل  مةتبد  الجميدْ مّدذا لدححن  التدء سأ  دمّد  ٘داسه مد  ِيةدن  ماظدش 

 ٜب  هشةب . 

 ٜال  لححن : هح ف  إم    
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 ا: لححن . ٘ٝا٥ نضي  محزس 

٘ٝالدد : أنددا ةهللا مددؾ ٘مددح٥ أة حاحدد  ١دد  ح٣امدد  إ  ِددامضا أ٘هدد  فدد  

 إم  مم٢  نٝذس يعاِذ. 

إبتعم  ٘حصي  ٜابل : مّاٟ حدٞ الص  تٙهمدحا , ١د  ح٣امد  مدْ إ  سندا 

هدددد  ـددددٕن   إال إ  هدددد  لشبدددد  ماظددددش ِؽددددا  حددددا  ٘ردددد ه ٠ةدددد  مشيمدددد  

  خددحا . أةي, ٘شنددا ١اندد  مهتميدد  أةي بياظددش ة١ددانحا صددخاب أ٠ثدد  مدد

أة٥ مدددا تخىبدددد  سنددددا ١ددددا  ـددددّب أةي ِلددد  ماظددددش إ  حددددذ ماخددددذ مةددددحا 

دد حب  ةأ . بددغ بّددذ ٘ردد ه ةبّددذ تّامدد  ظددامش مّدداه ِلدد  إ  اأخدد  ـة

أخحه هح ٠ما  ةأ  هح أه  حذ ف  حيا  سنا مؾ ظامش. تٝب  ةحدحد 

ددٗش إ  ةحددحد ظددامش فدد  حيددا  سنددا مددؾ   ممةّهددا مدد  ؤلاهتمددا  بدد .  ِة

ِدشك ِمد  لعدامش فد  أمشي٣دا. بدغ الخدٞ بغ بّدذ صةحهدا بعدة  إجد  

متٝددا٥ ظددامش ٜددا٥ لشنددا إناددا تٙمدد  هةددا ةهددح مجلهددا فدد  أحدداصه بددغ هدد  

مشلددديتؾ ةلددد  ِدددٗش ماظدددش إهامهدددا إنادددا ٘مدددل  ظدددامش ِليددد  حاةلددد  

مدد  أمددا  مختٙدد  ل٢دد  بّددذ مددا تق٠ددذ  ددن ٘ة تٙهدد  أظددباباا بددغ هددح ٘س

 ٘ش  مشك مج  ؼهش ٠ذا. اإناا ظ

 سنا بذهؽ : إم    
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حه اتفددددد  بيةدددددا صدددددخبحا بّدددددذ ظدددددٙش٠  بقظدددددبُح بٝحلدددددحا إ  ٘حصيددددد : أمددددد

بٝددددالحا اظددددبُح مددددشين فدددد  ٘شؼدددد  سةحةددددا سحّةدددداه البيدددد , بددددغ أنددددا مددددا 

دددددد  ِلي٣دددددد . ةبّددددددذ ٠ددددددذا  تاددددددا لندددددد٤ ٠ةتددددددء حامدددددد  ٘خ٘ح ٜددددددحلتل٢يؾ ٜة

لوظدٚ ماظددش ٘مدد  مخفددمها صي مددا ؼد٘ح  حتدد  لدد  نجيددب ظددن هاا 

 ف  ٠و  مٝح  م  ٔن  ةالا ١لم . 

هللا ١دد  مبٝدد  تمددا , دا بحبدد٤ أةي ِلدد  ٢٘ددشه  نددذم  مصددجّ : إ  ؼددا 

دددد ةهللا مددددا نددددذم  دا تشبيتددددء ١دددد  ح٣امدددد  إ  ةحؽددددجء   سنددددا مبتعددددم : ِا٘س

 أةي ةما ٠ةتؾ ِاٗس إ  حيٝبلجء ٠ذا. 

 لححن : ةال هام٤ إحةا مؾ   نشة  م  هةا إال ل  تتفلر. 

ةالذ ماظش: إ  ؼا  هللا مدا ال مدا حماِد  إولّدحا أظدر مححا ؼدحي  ٜبد  

 ا. الّؽ

**** 

ددشب مومعددتاا إلدد  البحددش  ١ددا  حالعددا متقمدد  بذامدد  ٔددشةب الؽددمغ ٜة

ةهدح م٢ٙدش فدد  الخالد  التدء ألدد  إليد  ِوٜتد  بقختدد , ١اند  ١د  حياتدد , 

٘حاددا ٘شحتدد  ةحضندد  ةهيددا أممددا أملدد  ةيقظدد . ل٢دد  مددْ ظددٙشها ةتخلحاددا 
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ددددا ِةددددذما مشضددددخ  ةلدددد   دددد  خاةيدددد , خفـح ِةدددد  أـددددبح  حياتدددد  ٘أس

ددددد  ةهدددددح تشحدددددْ لإلومئةدددددا  ِليددددد   أة حتددددد  ؤلاتفدددددا٥. مةدددددز رلددددد٤ الٜح

 يٕى  ِل  ٔياباا بالّم  ةمؽا٠ع  ١  م  مش  م  وشيٝ . 

ددد  حيدددذا: ةلددد  هددد  ةحؽددداٟ  ٜىدددْ ؼدددشةده ـدددح  أتددد  مددد  خلٙددد  يّ٘ش

لحاا.   أةي ٠ذا ةبتحباا أةي لي  ٜعي  ِل  نٙع٤ ِة

التٙدددد  بحددددذه ةهددددح مٝددددح٥: ةإنتددددء مالدددد٤ إمدددد  حؽددددش أهلدددد٤ بيجددددء ةبددددن  

 أختء. 

٠ؾ م  دا الحػ, بشا  بغ ما دا  ه  أختد٤ اا٢ : أمح  ة لححن  بت

 بتّملها ٠ذا لي    

ماظددددددش بٕمددددددب: همددددددا مّلمددددددح٠يؾ إندددددد٤ مددددددا تددددددزخليؾ فدددددد  حاحدددددد  مددددددا 

 تخف٢يؾ. 

لددددددححن  متٙادمدددددد  ل٣لماتدددددد  الجاسحدددددد  ألناددددددا تحددددددغ بمددددددا مخالجدددددد  مدددددد  

أحاظدددديغ متمددددداسب : ِمحمددددا حبيددددد  أٜحلدددد٤ مهمدددددا ١اندددد  سندددددا بتحدددددب 

ا ةحباددددا ليدددد٤ ةحبدددد٤ لحاددددا حاحدددد  ثانيددددا ظددددامش, بددددغ ةحددددحدٟ فدددد  حياهادددد

خددددالق ةإندددد  بددددزا  شدددددخء  خدددداؿ لشنددددا إنددددد  مددددؾ أخ بددددغ إنددددد  أة٥ 



520 
 

وٙدددددد  لشنددددددا, سنددددددا ِاؼدددددد  مّدددددداٟ إندددددد  إحعدددددداط ألامحمدددددد  ٜبدددددد  ماظددددددش 

 ـٕن ه. 

 ماظش ـاسخا: ل  أنا إبجاا ظبتجء ةظا٘ش  لي     لي     

 لححن : ِؽا  صةحها. 

تء أه  ظبتجء ِؽا  حذ ٔشيب.    ماظش مٝاوّا: ؼ٘ح

ةتعدددمّجء, ودددب حددي نٙعددد٤ م٣انادددا إنددد٤  اددذ لددححن : ودددب مم٢ددد  ه

حبيدددد  ةاحددددذه ة١اندددد  مشاتدددد٤ ةالص  تعددددا٘ش, أ٠يددددذ حتٙمدددد  تعددددا٘ش 

 مّاٟ صر. 

 ماظش: صر. 

 لححن : وب مارا لّمل  سنا ما ماظش. 

ـددددددم  ماظددددددش ةلدددددد  مددددددت٣ل  ٘قسد٘دددددد  لددددددححن  ٜابلدددددد : لددددددح حتٝددددددحل  أنددددددا 

اددا خبد  ل  ةالددذت٤ مشلد  ؼدهش ةهدد  ةال هةدا. أٜحلدد٤ إنادا م٢نصدخء ِج

 ما ٜلتلهاػ ألناا ١ان  حام  ةخا٘  ِلحاا. 
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ٌدد  ماظددش محتٙمددا بعدد٣حت  ةهددح م٢ٙددش فدد  ٠ددو  لددححن  حتدد  ٜالدد : 

بدددغ مدددا سيددد  تفدددالر أختددد٤ ِؽدددا  هددد   ِليدددا,اللددد  ِمحمدددا أندددا ِملددد  

 .  بتتّزب ف  بّذٟ ِجاا ةأهل٤ ٠ما

ددداد  أدساحهدددا إلددد ندددد ٥ اإلا  مدددْ إنتادددا  ١لمتادددا ألاخنددد   إلتٙتدددد  لدددححن  ِة

 ٌة  ماظش م٢ٙش ٠ومها ةمذ  صخت . 

**** 

إحتمْ الجميْ حح٥ مابذ  الىّا , ٘قخب ها  ٘حصي  أ  مبذأ بىّدا  

أل  سنا ظتتقخش ٜليو ألناا تشلْ ماظش, بذأ الجميْ ف  ؼشةُ ف  أ١د  

ةبّددددددذ لخٍددددددا  دخلدددددد  سنددددددا ةهدددددد  تحمدددددد  سلدددددديّها ةهدددددد  تٝددددددح٥: إحةددددددا 

ثدددد   فدددد  شددددخء  ١ددددا  ِلدددد  أسلدددددي  حددددن ....., ةلدددد  ت٢مدددد  ١لمتاددددا ألناددددا تّ

ا ِلد  ـدٕن ها, ل٢د   ةل٢جاا ١ان  تحاة٥ أ  تتماظ٤ ل٣  ال تْٝ خ٘ح

دددٕن ها فددد   ا ليلدددتٝي أختدد  ـة لٝددشب ماظدددش مدد  م٣انادددا إندددتٙن معددِش

حمددة . إظددر خ الجميددْ بّددذ إـددٙشاس ةحددحهه  ِةددذما أمعدد٤ ماظددش 

بقختدددد  ةسلدددديّها. أمددددا سنددددا مددددْ إستىامهددددا بفددددذس أخحاددددا حتدددد  ـددددشخ  

 با٠ي  ةه  تٝح٥: إبجء ماماظش إبجء حيْٝ ما ماظش.  باعتن ما
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حدددزباا ماظدددش لخمدددة  أ٠ثددد  ةهدددح مٝددددح٥: إهدددذي ١ددد  تمدددا  ماظدددش أهددددح 

 ٘تخ  ِية٤ ةإنتء   توق  ١  تما . 

٘تحددد  سندددا ِيةحادددا ببىددد  ةخدددٗح لتجدددذ أ  أخحادددا أمعددد٢ها هددد  بدددزساُ 

 ةرساُ ألاخش  أمع٢  سليّها. 

 : متؽدددددد٢شا أةي ,سبةددددددا إظددددددر خ  ِلدددددد  ـددددددذس أخحاددددددا ةهدددددد  تٝبلدددددد  ٜابلدددددد

 مخلي٤ ليا. 

ألة٥ مدددشه بّدددذ مدددشةس ِدددا  ب٣املددد  محمددد  ماظدددش أختددد  ةيٝبددد  سأظدددها 

 خلي٤ ليا. يةهح مٝح٥: ة 

ٔشظ  سنا سأظدها فد  حمد  أخحادا, ٘ٝدا٥ ماظدش مؽا٠عدا: هدح حمدجء 

 ١ا  ةحؽ٤ أةي لذسح  دي   

دددددددددا النعدددددددددح  ةهمدددددددددحا بتجٙيدددددددددٚ  إنٙجدددددددددش الجميدددددددددْ بطدددددددددخ٤ ةخفـح

ه  سنا مذاِب : أ  ةي ما حبيبء. دمِح

ؾ  ٘ئلتٙدددد  ماظددددش لعددددامش ةهددددح يؽا٠عدددد  ٜددددابو: هددددح إندددد  مددددا بتّدددد٘ش

 تحم  ةال إم    
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تء ما ظ  سنا حبتلةا ٠و .   ظامش ةهح مةٍش لشنا ٔامضا: ؼ٘ح

سندددا ةهددد  تخٙددد  ةحههدددا فددد  ـدددذس ؼدددٝيٝها ١قنادددا وٙددد  محتمدددء بقمددد : ال 

 حبتل٤ ال٢و  ةال حاح  مة٤ لي . 

  ألاسي٢دد  اإلاححددحد  فدد  ـددالح  ةهددح ٜبدد  ماظددش سأط أختدد  ثدد  ظدداس إلدد

مممها إل  ـذسه, حلغ ِل  أسي٢د  ةأخدز مٝبد  ـدٕن ها ةيتٙدشط فد  

 مومح  ةهح مٝح٥: دا ؼبهء أةي ما سنا. 

 سنا مبتعم  : أةما٥ هح أنا ِةذي أٔل  مة٤. 

 ظامش: إح  إح  نح  هةا. 

ها اماظدددددش بٕددددديَ: ال هةدددددا ةال هةددددداٟ إنددددد  ـدددددذٜ  ةال إمددددد  إنددددد  تنعددددد

 دي ٘اه . ؤلاحاصه 

 ج  ِليا. هيفلر دي الظامش مبتعما: أةبااااااااا ؼ٣  

 ماظش: لي  مؾ عجب٤   

 ظامش: ال عجبجء ةنق ٠ما . 

**** 
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بّددذ تلدد٤ مؽدداِش الجياؼدد  ةأحددذا  اليددح  إظددتقرن  نددذم  مدد  أمندد  

أ  تجلدددددددغ ِلددددددد  بحدددددددش ٘ٝدددددددا٥ لهدددددددا أ  تعدددددددبٝ  ألنددددددد  ظددددددديقدي ٘شلددددددد  

 ةيلخٝها. 

  لهددددا أندددد  هةدددداٟ مدددد  يٕددددتلغ لهددددا أثةدددا  حلددددحط نددددذم  ِلدددد  ؼدددداو  تددددش 

نٍشا  ل٢جاا ل  مهت  مْ أ  رل٤ أسضخ  ٔشةس ألانث  فد  داخلهدا, ة٠د  

 تمة  أ  مش  تل٤ نٍشا  أمن  لر   ٔن ت . 
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١انددددددد  تلددددددد٤ خددددددداوش  مدددددددش  ِلددددددد  رهددددددد  ندددددددذم  ٜبددددددد  أ  مةتؽدددددددلها مددددددد  

ّدذ   عدماالؼشةدها ـح  شسق ٔشيب ٜدابو: هدح بدذس ندض٥ مد   ٜة

 ِل  ؼي ةاحذ لي    

 نذم  بٕمب ةإستباٟ م  الحلْ: يّ  حمشت٤ بت٣ل  من    

شددددسق ةهددددح مجلددددغ ِلدددد  مّٝددددذ حانباددددا دة  إظددددتئذا : ال ال ؼدددد٣  

  . ٜمش مٕشةس حبيتن

 أتاه ـح  م  خلٚ: ال ثو  ةحيا  أم٤.

 ٜا  شسق إلاحاحه  أمن  أما نذم  ٘فذم  ألجمتاا. 

 شسق ب٣  ٜة : ةإن  إم  حؽٟش   

أمند  ةهدح هاد  بمدشب : إند  ؼد٣ل٤ ةاد تيتتتتتتتتد  ةلضمد٤ سبامد  مد  

 أة٥ ةحذمذ ةأنا لخشبي٤. 

حددددا  ٠ددددو مدددد  نددددضي  ةياظددددش ةدمحم ِلدددد  ـددددح  ـددددشاخ نددددذم  حدددداة٥ أ  

حه م  مذ أمن  ةبّذ ِةا  ةبّذ ل٢ما  التء أخزها ٠دو مد  ندضي  من  ِ

ددددحه ةأبّددددذةه ِدددد  مشمددد  سأمدددد  أمندددد  الددددزي ١ددددا  ٜددددذ  ةياظدددش بخىددددق, نِض
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تم٢ددددد  مةددددد  ٔمدددددب ؼدددددذمذ ١دددددق  مدددددغ مددددد  مدددددغ الجةدددددح  ٜدددددذ لدددددشب 

دددددذسه مفدددددّذ ةعّدددددحد إلددددد  ندددددضة٥ ةنٍشتددددد   حعدددددم  ٌددددد  أمنددددد  ملهدددددث ـة

١دا  ٜدذ أنا٢هدا محذد  ةةاضخ  ةهد  محتجهد  إلد  ِيةدن  ندذم  التدء 

مةٍددش أمندد  ةخددٗح مددد  الخالدد  التددء أـددب  ٘حادددا ةيّلدد  نٙعددها ألدددٚ 

د  مدا  مشه لتمةحاا سأم  ٔن ه أمن . أمدا ٠دو مد  ندضي  ةياظدش حداة٥ مّ٘ش

حددذ  إلدد  أ  أمندد  لدد  مددت٣ل  بددد  تٝددذ  مدد  نددذم  ةأمعدد٢ها مدد  مدددذها 

تا , أساد ماظدددش ةدمحم لخددداٛ بددد  إال أ  ندددضي  مدددةّه   ةرهدددب بادددا إلددد  ٔددد٘ش

ددد ح  مدددا الدددزي ٜة ا٥ أنددد  ألاحعددد  أ  ممدددّحه هادددذأ ةعّدددذ رلددد٤ ظددديّ٘ش

 حف . 

ددد  ٘دددقمن  ١دددا  مفدددشخ فددد  ندددذم  ألنادددا ظدددمح  لددد  بجلدددحط.  أمدددا فددد  ٔ٘ش

ّدددذ حةبدددء ةأندددا ملخٝدددتؾ أسد ل  إنددد   ندددذم : ةهللا هدددح إلددد  ٘ددداحئجء ٜة

 حي  ةسدم  ِلي . 

 أمن : م  ناشدا تنسخء ح٣ام  تّٝذي ِل  بحش م  دةي  إنتء ٘اه . 

ها: ٘اهم . نذم   : م  بن  دمِح

أنادد  نددذم  الخددحاس ب٣لمتاددا ةحاةلدد  اإلاددشةس ةدخددح٥ إلدد  حمددا  لت٢مدد  

ب٣اماا إال أ  أمن  حزباا ةإحتمجاا ةما إ  إنخمف  ف  حمدة  حتد  
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ددد .  لددد  فددد  نٙدددغ الٜح هدددا مددد  أمنددد  ةمددد  ِص إنٙجدددش  فددد  ب٣دددا  حددداس لس٘ح

 بّذ أ  هذأ  ٜا٥ أمن  هامعا أما  أرناا: أظٚ. 

الدددد : ةأنددددا ٠مددددا . لدددد  نددددذم  ةهدددد   ددددْ سأظددددها لردددد   ِيةحاددددا ِينيدددد  ٜة ت٘ش

هددا  يعدتىيْ أمند  مٝاةمد  ؼدٙتحاا التدء أـدبح  مبتلد  مد  ندذ  دمِح

٘جاددددا٥ ِلحاددددا متلددددزر سحٝهددددا ألاخدددداد ليٕيبددددا  فدددد  ِددددال  ألاحددددو , إبتّددددذ 

بتادددا ثددد   ٜلددديو ل٢ددد  ؼدددٕٙ  ةإستجا٘تادددا ةلدددّٙها حزبددد  أ٠ثددد  ٘ٝبددد  ٜس

 هامع : بتحبجء ما أمن     ةحةتاا ليٝر ب م  ؼٙتحاا ٘ٝال 

أمندد  مٝددبو إمدداه بؽددٕٚ ثدد  ٜددا٥ ةأنٙاظدده  متخالىدد : بحبدد٤ بددغ دا 

ابددددد مّدددددا فددددد  ِدددددال  أـدددددب  ٘يددددد  ١ددددد  شدددددخء  حدددددو٥  اأندددددا بمدددددح  ٘ي٣ددددد . ٔة

شبامدددا إلددد  أ  أِلجادددا صةحتددد  ةمال٢ددد  ٜلبددد   دددالهما ٜة ةمعدددمح  ةدا  ـة

 ةبيت . 

**** 

جا  , ٘فدّذ دخ  الجميْ ؼال  بّدذ تلد٤ اإلاؽد٣ل  ةتّدب ٜدذ تملد٤ مد

دددد   دددد  ةليلدددد  ةلددددححن  فدددد  ٔ٘ش تدددد  ٘ندددد م  ةدمحم فدددد  ٔ٘ش ١دددد  ةاحددددذ إلدددد  ٔ٘ش

ثانيددد , مدددا ِدددذا ماظدددش الدددزي حلدددغ فددد  ـدددالح  مٝلدددب فددد  بدددشام  هاتٙددد  

ال : هح حبيبء لغ ـاح  لي      حت  وبّ  سنا ِل  ةحةت  ٜة
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 ماظش ةهح ملتٙ  إلحاا: لغ ما حةيؾ نح . 

ةهد  تٝدح٥: إمد  إلد  ؼدأ  داس  سنا حح٥ ألاسي٢  ةحلعد  بٝدشب مةد  

 ت٢ٙنٟ    

 ماظش بىٙحلي : ِامض أنا  ف  حمة٤. 

 سنا: ما ظو  م  ِةي . 

تدد   ن ألامددش, دخدد  ٔ٘ش ددا أ  مددقت  ظددامش ةيدد٘ش ا خ٘ح ٜددا  ماظددش معددِش

ةأحلدددغ أختددد  ٘دددٛح ظدددشيش ةةلدددْ سأظددد  ِلددد  ٜدددذمحاا ةبدددذأ الخدددذمث 

ٜهدا مةز تش٠ت  إلد  هدزه ظداِ  تحد  نٍدشا  سندا ةبتعدمتاا التدء لد  تٙش 

 مةز ـلخها بؽٝيٝها. 

**** 

إلتٙ  ظامش ف  ٘شاؼ  ليجذ أ  صةحت  لد  تدة  بّدذ, إظدتٕشب ألامدش 

دددد  ـددددٕن ه ليجددددذه مخددددي فدددد   حددددذا ٘ٝددددا  للبحددددث ِجاددددا, دخدددد  إلدددد  ٔ٘ش

تدددددد   ظددددددبا  ِميددددددٞ, ٘ئظددددددتنت  أناددددددا مددددددْ ـددددددٕن ها ألاة٥ إتجدددددد  إلدددددد  ٔ٘ش

دددذ٥  ٘ححدددذها نابمددد  ةياظدددش فددد  حمدددجاا ١قنددد  سلددديّها, إٜرددد ب مدددجا  ِة
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ىددددا  ِلددددحا  حيددددذا, أحعدددد  سنددددا بحش٠دددد  ٘ٙتحدددد  ِيةحاددددا لتٝابلهددددا الس

 إبتعم  صةحها ٘يٝب  سأظها ةيٝح٥ هامعا: ما ال إسحع  نام . 

 ٘قحابت  بةٙغ الهمغ: ةإن    

 ظامش: أنا ٠ما  حةا  ِةذ ماظش ـٕن  ما تؽليؾ همةا ماشخء. 

٘بتعددم  لدد  إبتعددام  سلددا ةؼدد٢ش, ةسحّدد  لددم  ؼددٝيٝها ةنامدد  

 مذ هللا ِل  ٠شم . مجذدا ةه  تح

**** 

إظتيٝمدددد  لتجددددذ نٙعددددها بددددن  أحمددددا  حبيباددددا ١اندددد  تّلددددح ؼددددٙتحاا 

إبتعددام  لدد  مددش  ال٣ددح  لهددا مثيدد . يعددتٙيٞ أمندد  ِلدد  تملمددو  نددذم  

فددددددد  حانبددددددد  ٘يٝبددددددد  حبيجادددددددا ةيٝدددددددح٥ بدددددددقحل  إبتعدددددددام  إستعدددددددم  ِلددددددد  

 ؼٙتي : ـبا  السن  ما ٜمشي. 

ددددذ إؼددددتّل  حمددددش  فدددد  ةحةتحاددددا مدددد  ؼددددذ  الشجدددد : ـددددبا   نددددذم  ٜة

 السن  ما حبيبء. 
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ٌدد  أمندد  مةٍددش لتلدد٤ ؤلابتعدددام  التددء ؼددٝ  ٜلبدد  ةزجلهددا ٘ٝدددا٥: دا 

 .  أنا ولّ  حماس ةأنا مؾ ِاٗس

 نذم  بتعجب: حماس   

أمنددد  مفدددىةْ الٕمدددب: ال أندددا معددددمحل٢يؾ أندددا بدددغ إلددد  أٜدددح٥ ِلدددد  

 نٙسخء حماس. 

 , بغ يّجء لي  إن ....     نذم : ويب أظٙ

لهدددا بحدددب ةؼدددٕٚ ةيٝدددح٥:  بٝدددح٥ ِلددد  نٙسدددخء حمددداس  أمنددد  ةهدددح مةٍدددش

دد  اس ل  أنددا ٠ةدد  ِددايؾ مّددا١  فدد  بيدد  ةاحددذ ةحدد   نٙسددخء مةدد٤ ِ٘ش

لددددحا مبٝدددد   بٝدددد , بٝدددد  مددددا سبدددد  فدددد  ةاحددددذ ِةددددذ الجمددددا٥ دا ةظددددامبحا ةمِض

 حماس ةال مؾ حماس    

 نذم  ةه  تبتع  بم٢ش: ـشاح  مبٝ  حماس ةظتن  حماس. 

اس ِليدددد  , ٘جددددذباا لخمددددة  ةهددددح نٍددددش إلحاددددا أمندددد  ةهدددد  تبتعدددد  بئنتفدددد

مٝددددح٥ بامددددغ: بٝدددد  أنددددا ظددددتن  حمدددداس وددددب تّددددال  أةس١دددد  الخمشيددددا ِلدددد  

 حٞ. 
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اب مّا ف  ِال  المححذ ب  ال٢و  مبا .   ٔة

**** 

إظددتيَٝ دمحم مددْ بددضةٓ ؼددمغ ةلدد  مجددذ أحددذا معددتيٍٝا ٘تححدد  إلدد  

ؼددداو , ٌددد  هةددداٟ مدددا مٝددداسب العددداِتن  حتددد  أتددداه ـدددح  يؽا٠عددد : 

 سةميح. ـبا  السن  ما 

 دمحم مبتعما: ـبا  السن  ما خٙ . 

حلعدد  لددححن  بجانبدد  ِلددد  حا٘دد  ؼدداو  ةهددد  تٝددح٥: إمدد  إلاصدددخي٤ 

 مذسي لح م٢ةتؾ ِاؼٞ ةدامب ٠ما . 

دمحم مؽا٠عدددددا مضحدددددا: ال إـدددددشاح  ٜٙؽدددددتيجء أندددددا ّ٘دددددو دامدددددب ةظدددددام  

 ٠ما . 

 لححن : ههههه  وب ما ظام  م  ـاحب  الخَ بٝ    

 ذةس. الب بذسدمحم: إنتء ما 

لددححن  ةهدد  تمددشب  بٝبمدد  مددذها ِلدد  ٠تٙدد : بتخددذي  ِلدد  ٜددذ ِٝلدد  

 مؾ ٠ذا. 
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دددذٟ أة٥ مدددا متخىدددٚ حٝحلددد٤  دمحم بجذمددد : لدددغ ٜلبدددء مل٣ددد  بدددغ أِة

 ماشخء. 

 لححن : ماشخء. 

 دمحم ةهح مٝٚ: ما ال بيةا. 

 لححن  معتٙهم : ِل  ٘ن    

 دمحم: نجيب ٘ىامش سسة  ِؽا  نٙىش. 

 مضا أ٘م  ِل  بحش ؼحي . لححن : ال سة  إن  أنا ِا

بّددددذ دٜددددابٞ مددددد  مٕددددادس  دمحم, ظددددمّ  لدددددححن  ـددددح  سحددددحل  تّدددددٗش 

 حيذا مٝح٥ بٕمب: مؾ نحر   نٙعةا ؼحي  ةال إم    

الددددد : يّددددد , أحرددددد   نٙسدددددخء إلددددد  هدددددح إصاي حمدددددشت٤.  ٙددددد  لدددددححن  ٜة ٜة

سشي  الدٔ : ل  ةحذه تّٝدذ مدْ ةاحدذ ِلد  ؼداو  ةتٙمد  سماظش ب

 ل  نح  مبٝ  دا مّةاه إم    تطخ٤ مّاه ةال ١ئناا ف  أة 

ٚ ِحج ةت٣ل  ِذ٥ إن  ٘اه .   لححن  بٕمب: بٝحل٤ إم  مو أٜة
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دددا٥: إنتدددء مدددا بددد  حتّلمجدددء  إٜرددد ب مجادددا ماظدددش ةأمعددد٢ها مددد  دساِهدددا ٜة

 إصاي أت٣ل . 

 لححن  بتقل : أمحه إلاا ت٣ح  بتٕلي مبٝ  تتّل . 

 أةي حمشت٤.   ماظش: ةهللا محر م

دد  إلدد  دّ٘تدد  لددححن  ب٣دد  ٜحهاددا ة  هدد  تٝددح٥: محر مدد  ٔفددب ِةدد٤ ِة

 .  خلٟٙح

دددددّٙها ِلددددد  ةحههدددددا  دددددْ مدددددذه ـة لددددد  يعدددددتىيْ ماظدددددش تمالددددد٤ نٙعددددد  ٘٘ش

هةددا ٔفددب ِةدد٤   ٜددابو: إنتددء فدد  بيتددء ةالص  تحر مدد  الةدداط إلدد  ِايؽدد

 إنتء ٘اهم . 

لدددد  تفددددذٛ لددددححن  أندددد  لددددشباا ةهدددد  مدددد  لدددد  تمددددشب محمددددا مدددد  وددددٗش 

تن  بددددذ , ثددد  مدددا لبثدددد  أ  أهلهدددا ٌلددد  تةٍدددش إليدددد  بّيةدددن  مٕدددشةٜس مُح

مسددخ  نٍددشا  الخددض  ةألالدد  لتٝددح٥ ب٣دد  ثٝدد  ةحددذ : ِلدد  ٢٘ددشه أنددا 

 مْ أخحيا.  هِذا٠ة  ٜ

 ضخ٤ ماظش ٜابو: ههههه  إنتء   تؽتٕلن  مذا دمحم مؾ نضي . 
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الد : ال هدح إند   نٍش  لححن  لّينيد  ةإستعدم  إبتعدام  ظداخش  ٜة

ؾ إ  دمحم أخحيا ب  شلاِ . المتّ٘ش

م٣اندد  ةألة٥ مددش  بحياتدد  مةددذ  ِلدد  تعددِش , ل٢دد  هددح تجمددذ ماظددش فدد  

ةددذما  ّتدد  فدد  خىددق ٘دداد , ِة لدد  متعددُش بدد  ٔن تدد  أِمتدد  ةظددن ت  ةأٜة

إظتٙاٛ م  ـدذمت  لد  مجدذ أثدشا للدححن  ١قنادا ٘دق ملدر ةراب. أمدا 

تاا ةأخدذ  تجمدْ حٝبتادا التدء  لححن  بّذما ألجمت  ـّذ  إل  ٔ٘ش

ددد  للمٕدددادس . لددد  تٙدددٓش بّدددذ ةحملددد  حٝيبددد  مدددذها ةخشحددد   مددد  ٔ٘ش

دددد   دددد  ماظددددش ٘ددددت  بدددداب الٕ٘ش دددد  نددددذم  التددددء تلحاددددا ٔ٘ش بّددددذ تجاةصهددددا ٔ٘ش

 لتى  مجاا سنا مبتعم : ـبا  السن . 

 لححن  بفح  با١ : ـبا  نحس. 

ححلدد  لددححن  تخىدد  سنددا التددء إنتبادد  للخٝيبدد  ٘ٝالدد  معددِش : ِلدد  

 ٘ن  ما لححن    

 الٝاهش .   حّالححن : س 

ةأدخلتاا الٕ٘ش  ةه  تٝدح٥: ودب تّدال  ندت٣ل   أمع٢تاا سنا م  رساِها

 ألاة٥ ةبّذم  إِمل  ما بزال٤. 
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**** 

 بىذ مللتي مً عرابي

 أزطلذ طالماحي وإهخظسث طالماجً

 ألفذ أغاوي وهخبذ زىاطس

 أػاهد هدوء وغضب البدس في عُيُه

 إخطاز ألاطباء في خبي

 في ولهي وفي ػدة عؼلي

 هل زأًخم خبا ًصدهس بهجسي وبعدي

 لي عً دواء لهرا الداء بدث

 لم ٌعلم أها معربي هى دائي ودوائي

 سخس الجمُع مني

 مً كلبي وأهاحي
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 ال ٌعسفىن أوي ال أهخم إال ملعربي ومفخني

ىت غلمي .  صبًر

جق إنتبه  إل  ـدح  ـدشاخ ٘تدا  مدذ٥ ِلد   ١ا  دمحم يؽر ي ٘ىابش, ٘ة

ها أة أناا تٙجق  بصخء  إلتٙ  ليجذ ٘تا  حميلد  ةت باا ةخ٘ح حمد  ِس

مّدددال  ةحههدددا البددد ا  , ١انددد  تحددداة٥ تمعددد٤ بٝدددح  بحٝيبددد  مدددذها التدددء 

تاا, أظددُش دمحم السىدد  إلحاددا ةبحش٠دد  مٙاحددق   مشيددذ أحددذ مجددشمن  ظددٜش

١ا  لق ةاّٜا أسلا. ةالخش٠  التء ِملها دمحم إ  رل  ِل  شخء  ٘هدء 

دد , حدداة٥ دمحم ؤلانٝمدداك ِلدد   حتدد  فدد  نٙددغ الٜح تددذ٥ ِلدد  تم٢ةدد  ٜة

دش  هاسبدا. بّدذ لق ل٢ة  باختد   بدئخشاج لسةجدش ةحشحد  فد  رساِد  ٘ة

هددشةب لددق تجمددْ الةدداط ححلدد  ة١اندد  الٙتددا  أةلهدد  ةهدد  تٝددح٥: أنددا 

 أظٙ  أةي, ١  دا بعببء ما ستجء ما تمع٢تؾ بالخٝيب . 

دددا٥ : مدددا سيددد  ت٣دددح  ٔاليدددا, ِؽدددا  تدددشة   إبتعددد  دمحم لتخٙيدددٚ ِجادددا ٜة

 .سةح  ٘ذاها

ها منعددداب : حتددد  لدددح ٔال يددد  مدددؾ أٔلددد  مددد  سةحددد٤. ثددد  الٙتدددا  بدددذمِح

ؼدددهٝ  ةهددد  تةٍدددش لزساِددد  ٜابلددد : إنددد  بتندددٗ  الص  نخدددذٟ لدددذ٠تحس. 
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دمحم ةهدددح ممدددٛض رساُ ٜمددديق ةيٝدددح٥: ال إنتدددء بدددغ ظدددّذمجء إ  أسبدددي 

 ِل  حش  بغ. 

   الٙتا : م  ِةي .

سبىد  لد  ِلد  حدش  ثد  أتداه البداةْ بالٙىداس ٘عدذد دمحم ثمجادا ةأخددذها 

خش  أةي, هددددح حمددددشت٤ ١ددددحعغ يّجددددء مةدددد , أمددددا ٘تددددا  ٘ٝالدددد : أنددددا تددددق

 مم٢  أمصخء ةأنا مىم  ِلي٤. 

 دمحم مبتعما: أ٠يذ تٙم  حمشت٤. 

 الٙتا : متؽ٢ش أةي أةي. 

 دمحم: الّٙح ِل  إم . 

ٔادس  الٙتا  ٌة  دمحم مةٍش إلحاا, أحغ أناا أخذ  ٜلبد  مّهدا ةهدح 

 ال يّٗش حت  إظمها. 

**** 

لخٝيبددد  فددد  ألاسك, أحلعددد  سندددا لدددححن  ِلددد  حا٘ددد  ظدددشيش ةةلدددّ  ا

ل  ٜمشي     ةمسخ  ِل  ؼّشها ةه  تٝح٥: م  إل  ِص
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 خر  . امللححن  بحذ : أخح١  

شاحدد  بددغ مم٢دد  تح٢لدد  بٝدد  لخفددد . السنددا ةهدد  تٝبدد  سأظددها: وددب ب

 ظشد  لححن  ما حذ  لشنا ةدمُح مذجش  ف  ِيةحاا. 

سندا:   ٜحلدد٤ ٠ددو  مددْ إ  مددؾ مدد  حٝدد  أٜحلهحلدد٤, بددغ أنددا   ٜحلدد٤ 

 ّزسي ماظش. ِؽا  ت

 لححن  بحذ : ما ٘يؾ حاح  تب سلحا إل  ِملحا. 

 سنا: حت  الٕن  . 

 لححن : ٔن ه   

سندددا: أ٠يدددذ مدددا لحلدددح, أندددا مدددؾ ِددداٗس مؽددداِٟش نحيددد  ماظدددش إمددد  مم٢ددد  

 معجب  أة بتحبي . 

 .  ةهح ده متحبٜىّ  ٠ومها لححن  ٜابل : ال ال مؾ بحب  

ال : خليجء أ٠م  ٠وم .   إبتعم  سنا ٜة

 حن : حالش.لح 
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ددد ةخدددوؿ مدددْ إ    سنددا: مم٢ددد  بتحبيددد  صي أخدددح١  بشلدددحا أة حدددذ مّ٘ش

بددغ إلدد  متق٠ددذ مةدد  إ  ماظددش بحبدد٤ ِؽددا   بّددذ ال ال دي مددا ألددنؾ,

إل  حف  إ  ١ا  ٘ا٠ش دمحم إب  خال٤ بغ مدؾ أخدٟح بشلداِ  ةدا 

 إل  خوه يٕن , يّجء إصاي هح محب٤ ةف  حذ أٜشب مةحا لي٣   

 مؾ مب س. لححن : أة١ , بغ دا 

  داسنددددددا: ِدددددداٗس بدددددددغ يّتبدددددد  ظدددددددبب مخٙددددددٚ ِؽددددددا  الخ٢ددددددد  مددددددا ظدددددددّ

 الٝاضخء صر. 

ل  ـامت .   ابتعم  لها لححن  ٌة

سنا: الله  ـل  ةظل  ِل  نبء دي ضخ٢ت٤ تجن  ما بةتء, مؾ ِدامضا 

٤ أبذا ماشخء.   أؼٗح دمِح

 لححن : ماشخء. 

سنددا: مددا ال خددذي ؼددةىت٤ ألةلددت٤ ةتّددال  نٙىددش ةبّددذم  نددشة  نّٝددذ 

   بحش ١لةا. ِل

 لححن : أة١ . 
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كامذ لىحين وججهذ إلوي بواب الغسفوت الوري ًىحود بجاهبوه خلُبوت 

لوووىحينخ أزووورتها وفخدوووذ البووواب للمغوووادزة لىوووً صوووىث زهوووا أوكفهوووا: 

لووووووى بخدبُووووووه إطووووووخدملُه عؼووووووان ًاطووووووس أٌو مووووووسه ًجووووووسب إخظوووووواض 

الحووب وأهُوود بمووا إن ًاطووس فمىضووىع صووعب وخدظووخدملىا إال إلووي 

 بخدب بجد. 

ا لىحين ولم حعلم ثم جسهذ غسفذ زها وججهذ إلى غسفتهوا هظسث له

  .ومنها إلى صالىن 

**** 

 بدبً ......
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 الفصل الظابع عؼس

 بحب٤ 

همعدددددها أمنددددد  فددددد  أر  ندددددذم  ةهددددد  فددددد  حمدددددة , ٘همعددددد  ندددددذم  ٜابلددددد  

بددبّن تّٝدد  الددزي اظددتٕج  ِةدد  أمندد  ةنددذم  فدد  حمددة  ٘ٝددذ أيعددت  

 مزهب ِٝل ,  الّال  أحمْ ٘صجلها ةلّٙها بن  مذم 

 أمن 

 ٜالتاا نذم  ليلتٙ  لها أمن  ٜابو:  

 ِيحنحا. 

 نذم  بئظتحيا : ما ال ما حبيبء الص  نن ٥ ِيب. 

 أمن  ةهح مممها إلي : تؤ تؤ خاليةا هةا أحع . 

ال : أمن  ما حبيبء ِيب مؾ ف  بيتةا إحةا.   ابتعم  ل  نذم  ٜة

 أمن  بتذمش: محه ٜام  أهح. 
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ةندددذم , ظدددم  أمنددد  لةدددذم  بدددذخح٥ إلددد  حمدددا  أةال,  ٜدددا  ٠دددو مددد  أمنددد 

إظددتحم  نددذم  بعددِش  ةخشحدد  ليددذخ  أمندد  بّددذها, ل٢دد  أمندد  لدد  

يعم  لها باإلاشةس إل  خضان  بد  ٜبطدخ  ِلد  خفدشها بزساِيد , ّ٘ٙدو 

دددددد  إٜتىا٘هددددددا ةهدددددد  بددددددشةب  نددددددذم  ١اندددددد  ١الٙا٠هدددددد  الٍاصحدددددد  التددددددء ٜة

متةدداثش  ِلدد  الاظددتحما  الددحسدي ٜفددن , ةخفددو  ؼددّشها مبلحلدد  ة 

ةحههدددا, ةالتدددء ٔعدددلت  بؽدددامبح بشابحددد  ةسةد لتفدددب  سابحدددتا  ؼدددهي . 

 همغ أمن  ف  أرناا بّذ تٝبي  ةحةتاا: هح ف  ٠ذا. 

 نذم : هح إم  دا  

 أمن  بايا : الٝمش دا, الجما٥ دا, اإلاؽمؾ دا.  

همدددد  نددددذم  أ  تخبدددد ه أنادددد  لددددح ٌلددددحا ه٢ددددزا ظدددديتقخشة  إال أ  سنددددن  

لدددٞ خفدددشها مددد  رساِدددن  أمنددد  ةتتجددد  إلددد  هاتٙهدددا هاتٙهدددا ٜىّهدددا, لتى

 لتجيب ةه  مبتعم : ـبا  الٙ  ما حبيبتء. 

 ظّاد: ـبا  السن  ما حبيب  ٜلب ماما. 

 نذم : إم  أخباٟس ةبابا ِام  إم    

 ظّاد: إحةا تما  ما حبيبتء أخباٟس إنتء إم  ةخحات٤ ِملن  إم    
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 نذم : ١لةا تما  ما أم  ما تؽٕليؾ بال٤. 

 ّاد: سبةا مخالي٢  لبّن. ظ

 نذم : ما سب. 

ظّاد: نحنح هدح أندا تفدل  ِؽدا  فد  سادمدحا ٜدالحا إ  إحتمدا٥ نتيجد  

 الثانحي   الّام  ت٣ح  الجاشده. 

 نذم : بجذ. 

ظّاد: أه ما ٜلبدء ِؽدا  ٠دذا خدال  بالد٤ مد  أختد٤ ةإةعد  تٕيدب ِد  

 ِية٤ لخٍ  ةاحذ  ماشخء. 

 تٝلٝيؾ. نذم : إ  ؼا  هللا خن  ما أم  ما 

 ظّاد: ما سب إبٝ  ومةيجء ما نحنح ماشخء. 

 نذم : أة١  ما أم  ظو . 

مدددددا إ  أناددددد  ندددددذم  إتفدددددالها حتددددد  حا هدددددا ـدددددح  أمنددددد  متعدددددابو: هددددد  

 وةي مالها   
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 نذم  ببّن التحتش: أـ  ناشدا نتيج  الثانحي  الّام . 

أمن  مبتعد  ِلد  حالد  ندذم  ةالتد  مدا إ  تشهدا حتد  تٝدح٥ أ  نتيجتادا 

تٝددددذم  نددددذم  مدددد  السضاندددد  ةهدددد  تٝددددح٥: أنددددا    التددددء ظددددتٍهش اليددددح ,هدددد

 حٕن  هذةم  ةأنض٥ ما أمن  ةإن  خلق ةلخٝجء. 

 أمن : وب إظتنيجء ؼحي  ةنن ٥ مْ بّن. 

 نذم : ال ال أنا حن ٥ ةإن  إلخٝجء. 

 مؾ حتقخش.  أمن  ل٣  ال ممٕي ِلحاا: ماشخء,

**** 

أمدددش  ٘حصيددد  السدددذ   إحتمدددْ الجميدددْ فددد  ـدددالح  ماِدددذا ماظدددش ةدمحم 

بّدددذ دٜدددابٞ مددد   إلددد  ا  مدددقت  دمحم بالٙىدددابش. بتحمدددن  ظدددٙش  الٙىددداس,

لتٝدددددح٥  إنتٍددددداس أولددددد  ِلدددددحا  دمحم ةتدددددضام  دخحلددددد  مدددددْ دخدددددح٥ ماظدددددش,

 إم  إل  حشال٤ ما ٜلبء.  لححن  بُٙض ةه  تش٠ن إلي : مال٤ ما ميذةا,

 دمحم ةهح هاذأها: إهذي بغ ما ٘يؾ حاح . 
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حن  ةةٜٙدددد  بجانددددب دمحم: يّجددددء إمدددد  مددددا ٘دددديؾ نددددذم  بّددددذ لخٝهددددا بلددددح 

 أةما٥ رسا٤ِ مالها ةإم  ١  د  دا.  حاح ,

 دمحم مبتع : بشا  بغ   ٘هم٢ . 

 لححن : ما تةىٞ ما أد  إن  حتجبل  حلى  ٠ذا. 

دمحم: ١دددددد  ح٣امدددددد  إ  فدددددد  حشامدددددد  هجدددددد  ِلدددددد  بندددددد  ةأنددددددا داّ٘دددددد  ِجاددددددا 

 ةتّحس  بغ. 

دددا  د  ةتٝدددح  ٥ بدددغ. ٜالددد  حملتادددا لدددححن  بٕددديَ: بدددغ   دا إنددد  ٜٔش

ذ إٔشةٜس  ِيةحاا بذمُح .   ٜة

بددد  سأظددددها ةهدددح مٝددددح٥: أخدددح١  ظددددبْ مدددا بدددد  ةمددددؾ  لدددمها دمحم إليدددد  ٜة

حيحفدددددلحا حاحددددد  مدددددا تخدددددا٘يؾ ةبّدددددذم  الدددددذ  ٠ثنددددد  ِؽدددددا  ٠ةددددد  

٤ مو.  بجشي بغ ِؽا  ٠ذا,  ِؽا  ٠ذا إمعخ  دمِح

رهبدد  سنددا للخمددا  ةأحمددش  حٝيبدد  ؤلاظددّا٘ا  ألاةليدد  ةهدد  تٝددح٥: 

 ما دمحم أنٍٙل٤ حش .  مو

 لححن : هات  ِة٤. 



546 
 

 ماظشمؽا٠عا: ما ظيذي ما ظيذي ِل  إهتما  ما سخء ٘ةذا . 

دمحم لددددداح٣ا: ههههددددد  ال ٘ةدددددذا  ةال حاحددددد  بدددددغ البنددددد  ـدددددّب  ِليدددددا 

 ,ةبّذم  ما تنعاػ أنا أم  ِع٢شي ةال إم    

وددددددددب تٙمدددددددد  نةٍٙدددددددد٤ الجددددددددش  ةمددددددددش  ثانيدددددددد  مدددددددددا  نددددددددضي  مضحددددددددا: ةهللا,

ِؽدا  لدح حفدل٤ حاحد  ١اند  ِمتد٤  ل  ٘داه ,مفّبيؾ ِليد٤ ٔدا

 أخز  سةح . 

 دي حت  ما تجيؾ سبع .  دمحم: هه  سةح٤ إم  بغ,

نضي : ةهللا ,لي  بغ ما سب  مدا ٠ةدتؾ حشحد  حد  فد  لعدانحا بدذ٥ إمدذةا 

 ٠ةا إستحةا م  وحل  لعانحا. 

 بىلحا ال٢و  البامخ دا.  لححن  بٕمب: بّذ الؽش,

 حالش.  دمحم ةنضي  ف  نٙغ الٜح :

إتج  الجميْ إلد  واةلد  ؤلا٘ىداس بّدذ ؤلاومئةدا  ِلد  دمحم ةأ  حشحد  

حلدغ الجميدْ  بعيي ,ةالدزي ٘مدل  لدححن  تّٝد  لد  م٣دا  الجدش ,

دددددا٥ أندددد  ظددددين ٥ للبحددددش ةبّددددذ ظدددددباح   ماِددددذا ماظددددش الددددزي إِتددددزس ٜة
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دد  ٘ئند  مدذٟس أ  ماظددش  ظديتةاة٥ إ٘ىداسه ةمد  يّددٗش ماظدش حدٞ مّ٘ش

مداد نداس ٜلبد ,ف  ٜمد  ٔمدب  متجد  إلد  ظد بّدذ مٕدادس  ماظدش  باح  ٔل

الدجدددددش  إنمددددد  ٠دددددو مددددد  لدددددححن  ةدمحم إلددددد  الجميدددددْ ١دددددا  حدددددح الٙدددددش  

بّددددذ  ةالبهجددد  مخددددي  ِلددد  ظددددٙش  مددددْ نٍدددشا  سنددددا الٝلٝدددد  ِلددد  أخحاددددا.

مذ  م  صم  إِتزس أمن  م  الجميدْ ةإتجد  إلد  م٣دا  ماظدش اإلاٙمد  

اظددش مةددز ةهمددا إحددذ  صددسشتا  فدد  وددٗش البحددش ٘همددا اإلاٙمددلتا  لي

ِةددذ إٜردد اب أمندد  مدد  صددسحس الحددَ ؼددشةد ماظددش ةهددح مٝددٚ  ـددٕشه.

دا٥:  ِل  إحذ  صسشتن  ةيةٍش إل  ألا٘دٞ. د  إليد  أمند  ٜة ةمدا إ  ـة

 ماظش. 

إندددد  إصاي مددددا تٝددددحليؾ بددددق  هددددح  حتدددد  إنٙجددددش ألاخندددد  ٜددددابو بئنّٙددددا٥:

 أخحها بشلاِ . 

حل٤ لي      أمن  ب٣  بشةد: ٜة

ةإندددد  مدددد  إمتدددد  بتخبددددء ِليددددا حاحدددد   ماظددددش: تٝددددحل  ةخددددوؿ مددددا أمندددد ,

 تخف٤. 

 أمن  باذة  ؼذمذ: خبي  ِلي٤ إم    
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 ماظش: إن  هتجةيجء ما بجء إصاي ما خبتؾ ِجء. 

 أمن : إن  ما ظقلتيؾ. 

 ماظش: إن  بتعتٙضي  صر   

 أمن : أمحه. 

 ماظش: لي    

أمن : ِؽا  أِٗش ده ,ةهح يؽن  إلد  ٜلبد  ,ةأ٠مد  ٜدابو : ةإند  مدؾ 

 ٗ  بي . ِامض تّر

٘ددقبحط إمددذٟ  بٝحلدد٤ إمدد  مددا أمندد  أنددا إلدد  ٘يددا م٢ٙيجددء, ماظددش بتددق٘ٚ:

بدغ ٠دذا  ظبجء ف  حال . أمن  ةهدح محليد  ٌهدشه: صي مدا تحدب مدا أخحيدا,

 حتتّب ةتتّباا مّاٟ ةلححن  مؾ نذم  مؾ حتعتحم . 

تدٟش أمند  ماظددش متخدبي فد  أ٣٘دداسه ةمؽداِشه الجياؼد  ٘هددح مدذٟس أنددا 

مددددؾ حيٝدددذس محاحدددد  نٙددددغ أل  ماظددددش أدهدددد  ٠دددو  أمندددد  صددددخي  بددددغ 

الؽدديةاةي دنجددحا  ِفددشه يّؽددٞ حتدد  نخدداُ .٘ياظددش تّددذ  مشحلدد  

 الخب بمشاح  ِذ . 
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**** 

ةهدزا  ٜدشس الجميدْ الدزهاب إلد  ؼداو  لتٝمدي  اليدح  ب٣املد  هةداٟ, 

وبّا نٍدشا  ماظدش ٠ةدا   مؽحاس ١ا  ٘ي  الجميْ م  دة  إظتثةا .

أمدددا  بةٍدددشا  ٔمدددب ةإحتٝددداس, مّلٝددد  ِلددد  لدددححن  ٘يمدددا تبادلددد  هددد 

أمندد  ةنددذم  ٘ةٍددشاها  ١اندد  بّيددذ  حددذا ِدد  رلدد٤ نٍددشا  مدد  تددذٛة 

تةدداٌشه نٍددشا  نددذم   ؼددهذ ـددٕن ت  الددزي لدد  متددزٛة بّددذه ةال ٜبلدد ,

ددد  ةلههدددا بشحددد  حياهادددا, لددد   التدددء تدددذ٥ ِلددد  احشاحهدددا ةفددد  نٙدددغ الٜح

ننسدددددخ  أ  نمدددددش مدددددشاس ال٢دددددشا  ِلددددد  نٍدددددشا  ظدددددامش الٙشحددددد  ةمؽدددددتاٜ  

٘ةٍشاتدددد  ١اندددد  ال تحيددددذ ِدددد  صةحتدددد  ةابةدددد  ٘هددددح مةددددز ظددددة   لضةحتدددد 

ةبّن ألاؼهش إ٘تٝز الٙشح  ف  ِيةن  سنا لخضناا ؼذمذ ِل  إمتةداُ 

ددٚ الباسحدد  حتدد  لددح إؼددتاٛ لهددا فدد   أخحاددا مدد  محادثتاددا ل٢دد  بّددذ مٜح

أمددا ندضي  ٣٘ددا  فد  ِددال  أخدش بّيددذ حددذا  ٘شاؼد  ل٢دد  ٘شحتادا بالددذنيا.

ضددخا حددذا ِلدد  مومحدد , ل٢دد  ِوٜدد  ملدد   بححددْ ةألدد  ة١ددا  رلدد٤ ةا

أختدد  ةصةحهددا تّتبدد  المددح  ألابددين ةنبددْ تٙدداؤ٥ فدد  حيددا , ٜىددْ ٘ردد   

نٍددشا  ـددح  أمندد  ةهددح مٝددح٥: إمدد  مددا نحنددح مددؾ ِددامضا تددذخل  ؼددحي  

 للمي    
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تء.   نذم : ال مؾ دلٜح

 أمن  متعابو: لي  بغ ما ٜلبء   

حن  ٜشبدددددد  إليدددددد  نددددددذم  ةهدددددد  تٝددددددح٥ هامعدددددد : مددددددؾ ِددددددامضا أظدددددديب لددددددح 

 لححذها. 

 أمن  بةٙغ الهمغ: ه  مؾ لححذها ما ٜلبء. 

   !!نذم : بغ

ذٟ مؾ حةتقخش.  ا: ِؽا  خاوش من ة أِة  أمن  معِش

ؾ أِح  ِل  ٢٘شه.   نذم : بغ أنا مبّ٘ش

 أمن  ةهح يٕمضها: ةأنا لضمتء إم    

ةمددددْ  ٜددددا  ٠ددددو مدددد  أمندددد  ةنددددذم  مدددد  مجلعددددهما ةتٝددددذ  مدددد  البحددددش,

ةددددذما أـدددددب  تّمٝهدددد  فدددد  بحددددش أ٠ثددددد  تؽددددب ت  نددددذم  فدددد  أمنددددد  أ٠ثدددد  ِة

معددتح  البحددش متّددذ  خفددش نددذم  احتمددةتاا رساِددن  أمندد  لتفددب  

هش أمن  لؽاو , : أمن  ما ال نشحْ.  نذم  ف  محاحهت  ٌة  نذم  بخٗح

 أمن  ةهح محٟش سأظ : تؤ تؤ.
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 نذم  ةه  تتمع٤ بي  أ٠ث : ِؽا  خاوشي أنا خامٙ . 

 ةا ٠ذا حذا حذا. أمن  مبتعما: بفشا  أنا عجبجء ةلّ

 نذم : ما ظو  ةده ٜة  ال٢و  دا ما أمن . 

أمنددددد  ةهدددددح مٝدددددشب سأظددددد  مددددد  سأظدددددها: ةبّدددددذم  مدددددؾ ِيدددددب حدددددش  أمنددددد  

اةي تخاٗ ةه  ف  حمة .   محمحد ؼٜش

 نذم  ةه  تبتع : وب أنا مؾ خامٙ  بغ مم٢  نشحْ. 

 أمن : تؤ تؤ. 

 نذم  بةٙار ـب : أأأمن . 

 إحةا نشحْ. أمن  مؽا٠عا: وب هات  بحظ  ة 

 نذم : هةا إن  تجةن . 

 أمن : أمحه هةا ةحاال ما نحنح ةإال ما ٘يؾ سحُح للؽي. 

 نذم : أمن  ِؽا  خاوشي بى  حةا  أنا همح  م  بشد. 
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ِةددذ أخددش ١لمدد  ٜددبن أمندد  ِلدد  ؼددٙتحاا ةهددح ممددمها إليدد  ١قندد  مشيددذ 

ددا مدد   ها مددْ لددلِح   لتتؽددبث بيدد  هدد  أ٠ثدد  خ٘ح أ  تددزةب ١دد  لددلِح

, دددُح ةبّدددذ ٘رددد   ليعددد  بٝفدددن   ابتّدددذ ل٣ددد  مقخدددذ ١لحامدددا نٙعددد   الٜح

 لتٝح٥ نذم  ةه  تشتجٚ: إن  مجةح  ةهللا مجةح . 

 أمن  ةهح مبتع : أمح  أنا. 

بّدددددذ أخدددددذ أمنددددد  تفدددددبن ت  ٜدددددشس الّدددددحد  إلددددد  ؼددددداو  لوومئةدددددا  ِلددددد  

 الجميْ. 

**** 

ٜدددا  ظدددامش بعدددن  هدددح ةصةحتددد  ِلددد  ؼددداو  ةأمدددذهاما متؽددداب٣ا  بّدددذ  

ٜدا٥ ظدامش ةهدح مدذاِب ةحةتدء سندا: إمد   ـدٕن ه  مدْ خالد , أ  تش١دحا

 ما ٜلبء سةحتء ٘ن    

 سنا ةه  تٙيٞ م  ؼشةدها: ه  ماظش مالحا   

ظامش لاح٣ا أل  سنا ٘صخ  ِ  ظبب ؼدشةدها مد  ٔند  أ  متّدب 

نٙع : هههه  ؼٕل  بالد٤ بياظدش ليد    مدا ٜلدب ظدامش مدا هدح ١دحعغ 

 أهح. 
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ددددذ ٌهددددش الجددددُض فدددد  ِيةحاددددا : أنددددا خامٙدددد  ِليدددد  أةةةةي ألة٥ مددددش  سنددددا ٜة

 .  أخاٗ ِلي  م  ِةاده ةاـشاسه ِل  محلُح

دددٚ ظدددامش ِددد  ظدددن  لحعاظددد  أنددد  مححدددذ شدددخء  خىنددد  حّددد  سندددا  تٜح

مم٢دد  تح٢يلدد   ت٢ٙددش ه٢ددزا ٘ٝددا٥ متعددابو: ليدد  بتٝددحل  ٠ددذا مددا سنددا,

 ماظش مالحا   

 سنا: ما ما ما مالحػ. 

أندا بالنعدب  لياظدش أخدحه أندا مدؾ صةج أختد  بدغ  !!ظامش محزسا: سندا 

 ال٢بن . 

 سنا بئظتعو : ماظش بيحب. 

 ظامش مؽا٠عا: ليل  أبحه ظحد  هح ماظش إبجء بيحب. 

 سنا: إبة٤ من  هح إبة٤ بحب ٔن  سلّت . 

 ظامش: ة٠ما  بحب سلّ . 

 سنا بحذ: ظامشسسسسس. 
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إنٙجدددش ظدددامش لددداح٣ا ثددد  ٜدددا٥: هدددح دا اإلاحلدددُح   إمددد  مدددا بةتدددء إنتددددء 

 ماظش حيةٍ  لذاِؾ.  حععتيجء إ 

 سانا بٕيَ: متحععةيؾ إي  تا٘ه  ما ظامش.

بلهددا ِلدد  سأظددها ةهددح مٝددح٥:  ددذ أحددغ بٕمددباا ٘ٝردد ب مجاددا ٜة ظددامش ٜة

هميجددء  أظددٙ  مددا حبيبتددء ةهللا مددا ٜفددذي, بددغ بىلدد  ؼددٕ  ألالٕدداص ٘ة

 ٘ن  مؽ٣ل  ل  ماظش محب   

  إلد  سنا: اإلاؽ٣ل  مؾ إ  محب اإلاؽد٣ل  إ  بّاندذ فد  نٙعد  ةفد  البند

 ة٠ذا هح بيتّزب ةه  ٠ما .  بحباا,

 ظامش معتٙهما: إنتء تّشف  البن    

 سنا: أمحه لححن . 

 ظامش مؽا٠عا: لححن  من    إةع  ت٣ح  أخ  مشا  أمن    

 سنا: ه  بزاهاا. 

ظدددامش ةهدددح ممدددْ مدددذه ِلددد  ٘مددد : أ هللا ماظدددش ةلدددححن  ؼددد٣لحا البيددد  

 حيحلْ بيةا ٜشيب ما ٜلبء. 
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 دا إل  ٜذٟس ِلي  سبةا. سنا بٕمب: هح 

٘فدددحس   نٍدددش إلحادددا ظدددامش ةإنٙجدددش بطدددخ٤ لتلخدددٞ بددد  سندددا ضدددخ٢تا,

لياظدددددش ١الّاؼدددددٞ ٜدددددذ أد  باددددد  إلددددد  ضدددددخ٤ ل٢ددددد  أ  ت٣دددددح  حبيبتددددد  

ددذ تددقدي بمددح  أحددذهما مدد   لددححن  ٘ٝددذ أـددبح  ـددحس  خىندد   ٜة

دا٥ مد  بدن  ضدخ٣ات : أندا بحدزٟس أهددح  ضدخ٤, إحتمد  ظدامش سندا ٜة

 ما  الجام  ةما خٙ  ١ا  أٍِ . ؼ٣لةا حنؽٗح أما  محص ألا 

 سنا: ّ٘و سبةا يعر  م  الاتةن  دة٥. 

 ظامش: ما سب. 

**** 

٘عدقل   ِاد ٠و م  أمن  ةنذم  لؽاو  ليجذ ماظش مدْ ـدٕن  ٘ٝدي.

 أمن : أةما٥ حماِ  ساحح ٘ن    

ماظددددش ةهددددح مٝبدددد  سلدددديْ: الدددددج ةحجدددد  سحّددددحا الؽددددالي  ِؽددددا  مدددد  

ةظدددددامش ةسندددددا  ح  ِلددددد  بحدددددش,ظدددددابْ اإلاعدددددتحيو  مٝمدددددحا ودددددح٥ اليددددد

بيتمؽحا ِلد  ؼداو  أمدا دمحم ةندضي  ةلدححن  ةليلد  ساحدحا مجيبدحا أ١د  

 ةصمانا  حامن . 
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 نذم : أها. 

 أمن : أة١  ١حعغ. 

ٜام  نذم  بتنؽيٚ نٙعها بّن الصدخء  ةلبعد  حا٠د  أمند  ألنادا 

 ١اد  تمح  بشدا. 

**** 

 خداسج اإلاىّد , دخد  دمحم مىلدب ألا١د  للجميدْ بيةمدا إنتٍدشه البٝيد   

ٌلدددد  ليلدددد  تٕددددتلغ نٍددددشا  بددددن  حددددن  ةأخددددش إلدددد  نددددضي  ةهدددد  تتعدددداب  

أيّٝدد  أندد   بددذاخلها ِدد  ظددبب ملخدد  الخددض  التددء ٔلٙدد  حندد  ِينيدد ,

ٜىددْ  الصا٥ محددب خىيبتدد  ةي٢ٙددش فدد  معددامحتاا ةاإلاصددخء ٜددذما مّهددا,

ظلعدددددددل  أظدددددددئلتاا ـدددددددح  ندددددددضي  ةهدددددددح مٝدددددددح٥: مدددددددؾ مّٝدددددددح٥ ألايعددددددد  

 مشة    

 إصاي حمشت٤    ار نضي ,مشة : أهو ما أظت

أخبدددداٟس إنتددددء إمدددد  ةةالددددذ  نددددضي  بئبتعددددام  ةمددددحد : تمددددا  الخمددددذ هللا,

 ِام  إم    
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ةأخدددد  ظدددديادت٤  مددددشة : تمددددا  الخمددددذ هللا أخبدددداس أظددددتار أمندددد  إمدددد ,

 أخباسها إم    

ل  ٢٘شه نذم  ةأمن  تضةححا.  نضي : ال ١  تما  الخمذ هللا,  ِة

 تباس١له  بنياب  ِجء. مشة : بجذ ألٚ ألٚ مب ةٟ ما سي  

 نضي : أ٠يذ مـح . 

ٌلددد  ١لتدددا مددد  لدددححن  ةليلددد  مةٍدددشا  إلددد  بّمدددهما الدددبّن تددداس  ةإلددد  

ةأظدئل  تتدذ٘ٞ ِلد  دمأحامدا مد  هدزه التدء تّدٗش ندضي   دخيلد  تداس ,

جاا.   ةأمن  ةنذم  أمما ةهما ال يّ٘ش

 من  دي ما نضي     ٜال  لححن  بتعاؤة٥:

ختددء ةليلدد  حشتةددا ةصددخب  نددذم  ةدي نددضي  ؼددشحا: أٜددذمل٤ لددححن  أ

 ما ظتء مشة  إل  ظاِذ  نذم  ف  الٝع  ةخشحتاا بشا  . 

 لححن  بٙشح : بجذ ؼ٢شا لي٣  ِل  لّملتي . 

 مشة : مّملتؾ حاح  ةهللا دا ةحبء. 

 لححن : هللا مخالي٣  ١ل٤ صةٛ. 
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فدد  تلدد٤ ألاثةددا  تٝددذ  مددجا  دمحم ةهددح محمدد  أ٠يدداط ألا١دد  ةهددح مٝددح٥: 

 إنتء     ث  ما إ  ؼاهذ مشة  حت  ٜا٥: لي٢  ما....,تقخش  ِ

ال  ه : إن        ٜة

حا بّن     ٜا٥ نضي  بذهؽ : إنت  تّ٘ش

 دمحم: ال بغ دي البن  إل  ـب  إتّشللها حشام  ةأنا دّ٘  ِجاا. 

تء ,ةأنددددددا أظدددددددٙ  أةي ِلددددددد  إلددددددد   مددددددشة  بئظدددددددتحيا : إصاي رساِددددددد٤ دلدددددددٜح

 حفل٤ بعببء. 

ٚ ةأنددا تمددا  الخمددذ هللا ةرساعدد  الخمددذ هللا دمحم: مددا ٘دديؾ داعدد  لألظدد

 أدم٣  ؼامٙ  ؼام  ١  حاح . 

 مشة  بئبتعام : وب أظتقر  بٝ . 

مددددددد٤ مم٢ددددددد  ندددددددذم  تحدددددددب  ٘قظددددددِش  لدددددددححن  تٝدددددددح٥: ودددددددب إمددددددذمجء ٜس

ت٣لمددد٤, ِؽدددا  هددد  ١انددد  ِدددامضا تؽددد٢ٟش بدددغ اتلبخةدددا فددد  ٠دددضا حاحددد  

 بّذ الخاد . 

  أنا مّملتؾ حاح . مشة : ما ٘يؾ داع  ةهللا,
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يةا ةال إم      لححن : إم  دا أنتء مؾ ِامضا تؽ٘ح

 مشة : ال ال ةهللا وب خذي ٜس  ...... 

مء ِةذٟ.   لححن : تما  ةأنا سنتل٤ ظيٙ  ٜس

 مشة : ظو  ِؽا  أنا تقخش  ِل  بابا. 

 نضي : ظلميل  ِلي . 

 مشة : مـح . 

بّدددذ تش٠هددددا لهددد  ةدخحلهددددا اإلاىّدددد  ةظدددن ه  لشحددددُح إلددد  ؼدددداو  حيددددث 

 ٜا٥ دمحم: إم  ح٣امتاا مْ نذم  مم٢  تح٣حل . حميْ 

 ظشد ل  نضي  الخ٣ام  لحاتٚ دمحم: ةهللا البن  دي حذِ . 

 نضي : ما ظو  إم  ما ِ  ٘حنذا  إم  نٍا    

 دمحم بئستباٟ: ال نٍا  ةال حاح  إن  حتؽتٕلجء ةال إم    

دا إنددد  مدددد  ـددددب   ندددضي  بةٍددددشا  ثاٜبددد : أنددددا بشلدددحا إلدددد  حؽددددتٕل٤,

   ما حلح . ايؽٕل
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 أظُش دمحم السى  ةهح مٝح٥: بٝحل٤ إم  ح  ِجء. 

 بشلحا معنٟ  تْٝ ف  إمذي.  نضي : إهشب .... إهشب,

 دمحم: بتحل . 

**** 

الددزم   ِدداد الجميددْ لتجمددْ ِلدد  ؼدداو  مّددذا ٘حصيدد  ةصةحهددا أدهدد ,

ٜددددددذ أـددددددب  ِمشهمددددددا ال يعددددددم  باددددددزه الجلعددددددا  الىحيلدددددد  فدددددد  حددددددشاس  

ِلددد  ؼددد٣  دابدددش  لي٣حندددحا متٝدددابلن  بّدددذ حلدددحط الجميدددْ  الؽدددمغ,

 تز٠ش نضي  ما حذ  ٘ٝا٥: ِاٗس ما من ة ؼ٘ح  من  ناشدا   

 أمن : خن  من    

 نضي : ألايع  مشة . 

 من  دي    !!أمن  حابشا: مشة 

 نضي : ما بجء البن  إل  ؼهذ  ف  ٜمي  نذم  ةولّتاا بشا  . 

 لٝيتحها ٘ن  دي    أمن  متز٠شا: أأأه,
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مها ِؽا  لح نذم  ِامضا ت٣لمها. لححن : ف  م  ىّ  ةأنا حيب  ٜس

دددْ سأظددد  لتلدددتٝي ِينيددد   إلتٙددد  أمنددد  لدددي٣ل  ندددذم  ل٢ةددد  لددد  مجدددذها ٘س

٘ٝدا  أمند   حعمها ةهد  تعدن  ِلد  ؼداو  ةبدحادس الخدض  ِلد  ةحههدا,

ا لها.   معِش

تء.   ليل  بٕمب: إستح  ما سخء نضي  دلٜح

مدددددذّ٘ا ِددددد  ـدددددذ  ندددددضي  لٕمدددددب ليلددددد  ةإستٙددددداُ ـدددددحهاا ِليددددد  ٘ٝدددددا٥ 

 نٙع : أنا ما ٜفذتؾ ةهللا. 

لتاا ةدا ألاه .   ليل  ةه  تٝح : تٝفذ ةال ما تٝفذػ إن  ِص

إِتفش نضي  مذم  م  ؼذ  ٔمدب  ةل٣د  ال متادحس الند  لدح تدٟش ِةدا  

حاٜب هزا ظي٣ح  ةخيما.   لٕمب  ٘هح ظيٝح  بلخاٛ بليل  ِة

**** 

 إم  ما ٜلبء ٜحمتء لي    

ندذم : مدا ٘ديؾ بدغ ِدامضا  ذ  مد  السلدٚ,ٜالهدا أمند  ةهدح محتمد  ند

 أتمصخ  ؼحي .
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 أمن : ةأنا مّاٟ وبّا. 

 نذم : ةألا١  إن  ما ١لتيؾ حاح  . 

أمن  مبتعما: ةحبيب  ٜلبء بشلدحا مدا ١لتصدخء ةأندا ـدشا  مدؾ ح٣دح٥ 

 م  ٔن ها. 

 ِؽا  خاوشي إسحْ ١ح٥ أ١ل٤.  نذم : أنا ١حعع  ما أمن ,

دددد  مددددا نددددذم  بمددددا أندددد٤ ٜددددحل تء أنددددا ١حععدددد  مبٝدددد  بت٢بدددد ي ةدا أمندددد : ِا٘س

لجء ما نذم  ِؽا انا صةح٤ مؾ حذ ٔشيب.   مِض

: أندددا مدددا بحبددديؾ ظدددن   الٝمدددي , إنددد  أ٠يدددذ إتحشحددد   ندددذم  بدددذمُح

 بعببء. 

مدددا إ   أمنددد  ةهدددح مدددذمشها ل٣ددد  تحاحهددد  ةولدددب مجادددا الةٍدددش إلددد  ِةيددد ,

ّدددد  حتدددد  إومددددق  ٜلباددددا ٘ٝددددذ سأ  مددددا تتمةدددداه أي إمددددشأ  مدددد  صةحهددددا  ٘س

ضتد ,ليٝدح٥ أم إنتددء الخلدح فد  حيددات   ند  بحةدا  الّددال : إنتدء ٘خدشي ِة

 بغ. 

 نذم : بجذ ما حبيبء. 
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ةمم٢دد  بٝد  أؼددٗح إبتعدام  بتدداُ  أمند  بايدا : بجددذ مدا ٜلددب حبيبد٤,

 إمباس  ما ظ  نذم . 

 نذم  بئبتعام  زجل  لتز٠شها ليلتا  ظابٝ . 

 أمن : ال ما حبيبتء مؾ ٠ذا إحةا ف  ؼاُس ةأنا مم٢  أهاحس. 

 نذم  ناهش : أمن  بغ بٝ . 

أمن : ماشخء ما حبء وب مم٢  نشحْ بٝد  ِؽدا  أ٠يدذ ال٣د  ٜلٝدانن  

د  مدا  ِلي٣  ةبّذم  إنتء مؾ ِدامضا تؽد٢شي مدشة  أهد  حاتد٤ الٙـش

 ظتء. 

 نذم : أ٠يذ   تف  باا بغ أ٠يذ مؾ نااسدا. 

 أمن : ماشخء ما ٜلبء إل  سيح٤. 

لت٤ ِل  نت  يج  الثانحي . نذم : أمن  ما ٘يؾ مّلحم  ـة

 أمن : ال لغ ما ٜلبء بغ ه  أ٠يذ   ت٣ح  نااسدا ف  الة  بلي . 

يؾ.   نذم : سبةا يعر  ةلححن  ما تّ٘ش
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أمن : أنا ةاثٞ ٘حاا ةبئر  هللا حتجيدب املجمدُح إلد  مدذخلها ١ليد  ودب 

 صي ما ه  ِامضا. 

 نذم : ما سب. 

**** 

حه م٢ٙهدددش  سحدددْ ٠دددو مددد  ندددذم  ةأمنددد  ملجلعددده  العدددابٞ لتجدددذ الححددد

 ٘ٝال  ماصح : ةحذةه.

ةلددححن   ليبتعددمحا لهددا مّددذا نددضي  الددزي إتعددم  مومحدد  بالٕمددب,

 التء ل  ت٢  محححد  ٘ٝال  بعِش : ٘ن  لححن    

 سنا: بتتمصخ  مْ ليل  ِل  بحش. 

 نذم  بئستيا : أها مّاها ليل  وب تما . 

 بّذ لخٍا  م  حلحظده  أتد  ليلد  ةإنحةد  ِلد  ندذم  لتٝبلهدا ِلد 

 لتلتٙ  لها نذم  ةه  تٝح٥: إنت  حيتحا.  ةحةتاا,

 ليل  بئظتٕشاب: إنت  من    

 نذم : ه  لححن  مؾ مّا١ . 
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 ليل : ال ه  ح  إومة  ِليا ةساح  تتمصخ . 

 نذم : تىم  ِلي٣  لي  إم  إل  حف    

لتٝددح٥ ليلدد   نٍددش  ليلدد  إلدد  نددضي  لتلتٝدد  الّيةددن  بددن  ٔمددب ةلددح ,

 ةأنا أح٢يل٤. ةه  تجش نذم : تّال  

 نذم : وب ةلححن . 

 ماظش: ما تؽيليؾ ه  أنا حشة  أسحّها. 

 نذم  ةه  تعن  مْ ليل : ؼ٢شا ما ماظش. 

ددب ممددا ظدديحذ  ليبددذلها ظددامش  نٍددش  سنددا لضةحهددا نٍددشا  مليئدد  بِش

أمدا أمند  ٘بتعد  ةال مدذسي إلادارا هدح متق٠دذ  بةٍدشا  هادبد  ةمىمئةد ,

 ذي بذسح  أةل . أن  ِل  ةؼ٤ مؽاهذ  ٘ل  أ٠ؽ  ١حمي

**** 

 هح ف  إم  مم٢  أِٗش     إنتء بتجحسي ف  حمحظ  ما ب  إنتء,

 ٜالتاا نذم  ةه  معتق  م  حش ليل  لها. 
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 ليل : م  أخش ٠ذا أنا ٔلي ف  نضي  بعبب٤. 

   !!ةف  من  ف  نضي    ةبعببء !!نذم  بذهؽ : ٔلى 

 ليل : امحه. 

 نذم : لي  لذا ١    

لدد٤ ةر٠ددش ح٣امدد  الٝمددي  ِؽددا  العددنيحس  ليلدد  بٕمددب: ِؽددا  ِص

 مشة  إل  ٘شحا  بحاا. 

 نذم  بم٢ش: ها ةإم  ٠ما    

 هح م  ٜة  ما ؼاٗ ظنيحس  ةهح وامش ف  ظما.  ليل : ة٠ما  إم ,

 لٕامددد  هدددزه اللخٍددد  ةلددد  تتمالددد٤ ندددذم  نٙعدددها ةإنٙجدددش  بطدددخ٤,

 لتةٍش لها ليل  بٕيَ ةه  تٝح٥: إنتء بتطخ٣  ِل  إم    

   تميٞ ِيةحاا: ِل  الجمي  إل  ٔن ا . نذم  ةه

 ليل  بئستباٟ حاةل  مذاست : إنتء بتخشف  ةتٝحل  إم    

 نذم : ما لحليتء ِليا بشلحا دا أنا حٍٙا١  ـ . 
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ليل : بٝحل٤ إم  بىل  ِبي ةأنا حي  أح٢يل٤ ِؽا  تّشف  ح٣امد  

 م  ِؽا  تحليلحاا. 

دددد  ليدددد  ؼدددد  سيحدددد  ٠ددددزب بددددغ ِلدددد  سحتدددد٤ مددددا  نددددذم  بم٢ددددش: مددددؾ ِا٘س

 لحليتء. 

ةأسد٘دد  نددذم  لتتق٠ددذ مدد  إحعاظددها أ  ليلدد  تٕندد  ِلدد  نددضي  ٘ٝالدد : 

أنددددددا بشلددددددحا حتفددددددد  بحاددددددا فددددددد  معددددددا  ِؽدددددددا  أِضمهددددددا ِلددددددد  ٔددددددزا هةدددددددا 

 ةأؼ٢شها. 

ليلدد  بٕدديَ: أه مددا هددح الب منعيعدد  مددشة  حددشس  ٘لعددىن  ةأنددا مددؾ 

 ِا٘س . 

داد  للجلدحط مدْ البٝ ةذ أخش حٗش مد  ١لمتادا تش٠د  ندذم  ِة يد  ِة

أمدددا ندددذم  ٘لددد  تعدددتىيْ مٝاةمددد  ضدددخ٢تاا التدددء إيؽدددٝ  إلحادددا ؼدددٙتحاا 

٘هددء ٔندد  مفددذٜ  ا  ليلدد  الّاٜلدد  ةالتدددء ممددشب باددا مثدد  فدد  تّٝلهدددا 

دد , ةح٢متاددا,  أ  تجّلهددا الٕندد   ٠تلدد  مؽددتّل  ٜددذ تةٙجددش فدد  أي ٜة

أل  ليلدددد   لخٝدددد  باددددا معددددِش  ألناددددا ال تشيددددذ تٙحيدددد  لٝددددا  الّمالٝدددد ,

 لهما. ةنضي  نذم  ال مثي  
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**** 

١انددددد  لدددددححن  تةددددداٌش البحدددددش ةهددددد  تبتعددددد  ال تّدددددٗش إلادددددا سأمتادددددا لضسٜددددد  

ظدددددةحا  إلددددد  الدددددحسا  ِةدددددذما ١دددددانحا فددددد  إحددددداص   01البحدددددش أسحّتادددددا إلددددد  

ليقتحادا ـدح  مد   ةر٠شيتادا مدْ إخحاهادا ةأٜاسبادا, الفديٚ فد  الجضابدش,

د  حيدذا ل٢د  أدهؽدها ٠ومد , أل  ماظدش ١دا  ملٝد  خداوش   خلٙها تّ٘ش

 عامّها: ِل  م

 دي هاض هاًصه 

 وهاض الًصه 

 وهاض عاٌؼنها بالعافُه 

 وهاض ماػُه ومؽ خاطه 

 وفسخت عُنها مؽ صافُه                         "بللم خاشم طازق " 

 .  ماظش: إم  سأم٤ ف  ١لما  اإلابذُ حاص  واٛس

بدغ مدا حدشا  دا ٠دذا ال٣اتدب  لدححن  ةهد  تخٙد  إعجابادا: مدؾ بىدا٥,

 ماظش بحن  : لي  بٝ    نض٥ معتحاه. 
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 لححن  بحذ : ِؽا  أؼ٣ال٤ بٝحلحها ةيذيعحها. 

ددْ وٝيدد  الٝمدديق ةيٝددح٥ ب٣دد  ٘خددش: مددا بةتددء إنتددء مددؾ  ماظدش ةهددح م٘ش

 ِا٘س  إنتء بت٣لمء من    دا أنا لؽهشتحا. 

 لححن : ما ظو  بقماس  إم    

ماظش: ١  ما أحب أسص٥ ِلد  بند  أٜحلهدا ؼدّش ليد  ٘هدء تنسدخ  سصلتدء 

وددددب بضمتدددد٤ مددددؾ  بجء ِؽددددا  ٢٘شايدددد  أنددددا إلدددد  أٜددددح٥ ؼددددّش,ةتصددددخ

 بؽهشةا ٠ذا. 

محا.   لححن  ةه  ت٢ض ِل  أظةاناا: ما سي  ِةذي ٜس

 ماظش معتٙضا: ال هح مشتبي بغ أنا ٘اضخء ةهللا. 

ْ ِليد٤ ٜمدي  ةيشحمةدا  محا ِؽا  أخالي  م٘ش لححن : ال أنا ِامضا ٜس

 مة٤ ما أد . 

 تؾ ِل  بال  دي. ماظش مةٙجشا بطخ٤: ههههه  ما خىش 

 لححن : ِاٗس ال٣اتب  لحاا خاوش  تليٞ ِلي٤ أةي. 

 ماظش بٕشةس: توٜحاا ١ان  معجب . 
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 صىجً ًالي في بالي لححن : 

 أحعصلي زُالي          

 همظً ًا حعب كلبي         

 مظهسوي لُالي         

 مخعب في خضىزن       

 مهلً في غسوزن .       

 تق٠ذ  إناا م  معجبيجء ال٢ثن . ماظش: ال أنا ٠ذا إ

دا إنددد  أخدددش معجبيددد٤  لدددححن : مدددا ؼددديخ إتلهدددء حددداٟ بدددو فددد  ؼددد٣ل٤,

  .َب   الذ  

 ماظش: ما بةتء أنا معجبيجء ٠تبحا ٘يا مّلٝا . 

ن .   لححن : لي  إ  ؼا  هللا اإلاّتف  باهلل ةإحةا مؾ ِا٘س

 وب إظمع  ةح٣حم .  ماظش: ما بةتء دا أنا ماظش أده  الؽيةاةي,

 لححن : ظمّجء ما ٘ؽاس. 
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 ماظش: حبيجء حبيجء ةخلصخء 

ٝلبء لٕحصخء           ٘ة

 دا أنا ٜلبء ِحد ٜفب خحدم  ةمفمصخء         

 لححن  تشد بالّياس ثٝي : 

 ةح٤ دا ةال ٜٙ  إتلٚ ف  ٜفادٟ         

ؾ م  ـادٟ          ما بحسؿ ما سخلٙا ما ِ٘ش

مل  أصم  ما أوح٥ ١لحا ف  حضم          ِة

ذ  ماظدددددددش مددددددد  سد  ّ٘ددددددد  لدددددددححن  ليةٙجدددددددش بدددددددذها مددددددد  ضدددددددخ٤: ـددددددد

 ههههههه 

ةبّدددذما هدددذأ مددد  نحبددد  ضدددخ٤ ٜدددا٥: مدددا ال بيةدددا نشحدددْ ِؽدددا  اخحاتددد٤ 

 ٜلٝن  ِلي٣ . 

 لححن  بتب  : ةأسحْ مّاٟ لي  إن    تصخبجء. 

 ماظش: إنتء ما بةتء مال٤ بتٝلبء ١ئن٤ سععيٙش. 
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ةا ةأنا ؼحي    ةحام . لححن : وب ؼ٢شا ِل  مّلحم  ,ةوٜش

 ماظش: إن  مجةحن  ةال بتعتابل  ما تمصخء ٜذم  ةبىل  ٔلب . 

١دداد  لددححن  أ  تددشد ل٢دد  س  هاتٙهددا ألهتاددا ِدد  مؽدداحةتاا مددْ ماظددش 

لردددد د ةبّددددذ ظددددلما  سأ  ماظددددش شددددخحب  ةحههددددا ةمددددا إ  أٔلٙدددد  حتدددد  

 ظاس  معِش  إل  م٣ا  تجمْ الجميْ ِل  ؼاو . 

**** 

ةؼدد٤ ؤلانٙجدداس لتفددتذ  بةددذم   إتجهدد  لددححن  ١الٝةبلدد  التددء ِلدد   

التدء ١داد  أ  تجلدغ لدحال إـدتذا  ؼدٝيٝتاا لتٝدح٥ ألاخند  : مالد٤ مدا 

 بةتء ٘ي٣  إم    

 لححن : أـ ... أـ . 

 نذم : أـ  إم  ما تةىٝ    

لححن : أـ  ِبن  إتفل  ةبتٝح٥ إ  ناشدا حتىلْ نتيجد  العدةحي  

  الّام .
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حن : إمددد  دا إنتدددء ٠ةتدددء ةلددد  ت٢مددد  ٠ومهدددا لتٝىّهدددا لدددح  ندددذم : أمدددحه,

 ِا٘س    

تء.   نذم : أه ما ٜحلتل٢يؾ ِؽا  ما تبٝاػ حالت٤ صي دلٜح

 لححن  بالْ: ه  ظاِ  ١ا  لغ ٘ال  ٠ثن  يّجء ِل  ما تلي . 

ؼددددّش  نددددذم  بئحبدددداه ألناددددا لدددد  تعددددتىيْ تجةيددددب أختاددددا هددددزا الٝلددددٞ 

 ه  ١لها ظاِا  ةدنيا تٍل .  ٘ٝال : بشا  بغ,

 م : ما ال بيةا ما نضي . لححن  ةه  تةٍش لن  

 نضي  بئظتٕشاب: ِل  ٘ن    

 لححن : ِل  ١اف  بتاُ ن  ِؽا  أة٥ ما تٍهش نتيج  ن٣ح  هةاٟ. 

دا٥: لحلدح حبيبتدء  ٜا  أمن  م  م٣ان  ةةلْ مذه ِل  ٠تٙ  لححن  ٜة

 نفل  ِفش ةنشة  ةةِذ مجء إ  إنتء أة٥ ةحذ  تؽٗح نتجتاا. 

 نٍش  إلي  لححن  بّذ  إٜتةاُ. 
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د  مدؾ بٙددح ,ل  ند دٗ ٜدابو: ٠دذا ِؽدا  مددا تدضهٝيؾ ةتحيسدخء الٜح

ةيددددا ظددددتء ل٢ةددددا تحدددد  أمددددٟش ةسخمددددء ِلدددد  إلدددد  إنتددددء ِددددامضا ةمددددا حددددذػ 

 ةدي ٘ـش  ال تّحك ـشاح .  حيٝحل٤ ثلث ثوث  ١ا ,

إبتعددم  لددححن  ةأحعدد  أ  ٠ددو  أمندد  مٝةددْ بّددن شددخء  ل٢دد  هددزا 

 ال يّجء أنا تحثشها ٜذ ٜ  بغ ال٢ّغ. 

**** 

ابدددددش ةخفيفدددددا فددددد  منددددد ٥ ةالدددددذ  ظدددددّاد )الخدددددحاس مرددددد ح  مددددد  فددددد  الجض 

 الجضابشي  الّامي  إل  ٘صخ (. 

نبيددددد  ةهدددددح مٝبددددد  سأط ةالذتددددد : ـدددددبا  السنددددد  مدددددا أمددددد  ,٠يدددددٚ حالددددد٤ 

 اليح    

أندددا تمدددا  الخمدددذ هللا ةأنددد  ٠يدددٚ  ألا  ٘اومددد : ـدددبا  ندددحس مدددا نبيددد ,

 أخباٟس ةأخباس صةحت٤ ةأةالدٟ   

 ل  بال٤ إال بقدةيت٤ ةساحت٤ ٘ٝي. نبي : ١لةا بخن  أم  ال تؽٕ

 ٘اوم  متعابل : ه  ماصا٥ دمحم ف  مفش   



575 
 

 نبي : أح  أم  ةهح ف  سحل  مْ أةالد ظّاد ةأـذٜاما . 

 ٘اوم  بحض : أنا مؽتاٜ  له  حذا. 

 نيب  بقسخ : ةه  أمما أم . 

أليد  لدذي  ٘اومد : أسحدٟح بجدء أولدب مد  دمحم أ  محمدش ظدّاد مّد ,

 ةؼي٢  ةال أسيذ أ  أمح  م  دة  سأمتاا. إحعاط أ  ناامتء 

نبيددددددد  ةهدددددددح محتمدددددددجاا ةيٝبلهدددددددا: أةةةةه أمددددددد  الصالددددددد  صدددددددخت٤ بخنددددددد  

 ةظتؽاهذم  ظّاد ةأحٙادها أمما. 

 ٘اوم : أتمج  رل٤ بجء أتمج . 

 نبي : ٜحل  ما سب أم  ةإ  ؼا  هللا تٙشج. 

 ٘اوم : ما سب. 

**** 

ن  ل٢  رل٤ ل  م٢د  ٌل  نذم  لعاِا  الجااس متبٝيتء هاذأ ف  لحح

مجدددذي شدددخء  إلددد  أنددد  صاداهدددا ثدددحتشا ممدددا أٜلدددٞ ِلحادددا ندددذم  حدددذا الحدددَ 

أمن  رلد٤ ٘فدةْ ِفدن  بشتٝدا٥ ةةلدّ  فد  ١دقط ةألداٗ إليد  مهدذأ 
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ددد   مجّدد  ١دد  مددد  يؽددشب  مةدددا  ظدداِتن , بّدددن ارابتدد  إتجددد  إلدد  ٔ٘ش

أل  ليلدد  الصلددد   لددححن  ةليلدد  ةالتددء ١اندد  ٘حادددا لددححن  ةنددذم  ٘ٝددي,

 ؼاو .  حالع  ِل 

 دٛ أمن  الباب ةدخ  ليٝح٥: إم  ما لحلح مال٤ ما ٜلب أخح١ . 

 لححن : ِامضا أسة  ١اف  بتاُ ن  ةمشات٤ مؾ سالي . 

ندددذم  بٕمدددب لؽدددذ  تّبادددا ةثحتشهدددا: حر ةحددد  ٘دددن  إنتدددء مدددؾ ؼدددامٙ  

 حالت٤ ِامل  إصاي   

لدححن  بٕدديَ: يّجددء إمد  ِملدد  إصاي إنتددء ؼدامٙاي  مجةحندد  ةبٝىددْ فدد  

   هذةم .

 نذم : ال أنا مجةحن  ةبٝىْ ف  هذةم . 

خدددوؿ مدددا لحلدددح أنددا حسدددذٟ ةندددشة  بدددغ بؽدددشه  أمندد : ؼؽؽؽدددؾ,

 إؼشب  ِفن  ِؽا  ما يٕماػ ِلي٣  بعبب الثحتش. 

 نذم : يّجء ال إن  ةال ه  ِملن  إِتباس ل٢وم  ما أمن . 
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لددددددححن  ةهدددددد  ال ت٢ردددددد   ل٢ددددددو  أختاددددددا: هددددددا  هددددددا  مددددددا أمندددددد  ال٣حبامدددددد  

 ؽا  أؼشباا. الّفن  دي ِ

 أمن : خذي ما لحلح بالهةا  ةالؽٙا . 

مدددا إ  إنتاددد  لددددححن  مددد  ١ددددقط الّفدددن  ةإتجهددد  إلدددد  خضانددد  موبددددغ 

لر تذي ثياب السشةج حت  بذأ  تر ن  فد  مصدخء لتعدُش لهدا ندذم  ةهد  

 تٝح٥: مال٤ ما ٜلبء  

دد  بددغ  لددححن  ةهدد  تٕمددن ِيةحاددا ةتٙتحهددا بفددّحب : مددؾ مددؾ ِا٘س

ااامض أن  اااا . حغ بتّب ِة

 أمن : خوؿ ما لحلح إستاح  ؼحي  ةبّذم  نشة . 

ّ٘دذل  ندذم   ف  تل٤ لخٍا  ١ان  لححن  ٜدذ ٔىد  فد  مدح  ِميدٞ,

مدددددد  نحمتاددددددا ِلدددددد  ظددددددشيش ةدثشهاددددددا بلخدددددداٗ ثدددددد  نٍددددددش  لهددددددا بئظددددددتٕشاب 

ال : ه  ١ان  ١حعع  مالها ٘جق نام  ٠ذا     ٜة

إحمدداس  ةمددا إ  إلتٙتدد  لتةٍددش إلدد  أمندد  لتعددقل  إر ١ددا  مدد  لددشةسي 

٘تٝددذم  مةدد  ةهدد  تٝددح٥: إندد   وبيددب لهددا لتفددتذ  بئبتعددام  أمندد ,

 حىي  حاح  ف  ١حبام  ِفن  صر   
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 أمن : أمحه. 

 نذم : إم  وب لي  ما أمن    

أمندد  ةهددح محتمدد  خفددشها ةيٝشباددا إليدد : أةال ِؽددا  أِفدداباا ألناددا 

ةثانيدا: هدح مهدذأ بدغ ةحينيمهدا ظداِتن   ٠ذا حيّملهدا إنايداس ِفدبء,

 ةثالثا ةدا ألاه  إن٤ تّبتء حذا ةالص  تعر مخ .  ةحتصر ثاي , بغ

١دددداد  نددددذم  أ  تّلددددٞ أة تّردددد ك ل٢دددد  أمندددد  أخشظددددها ةلدددد  ؼددددٙتحاا 

دددددح  لتفدددددب  بّدددددذ دٜدددددابٞ مّدددددذةد  مليئددددد  بحةدددددا   بؽدددددٙتي  بتملددددد٤ ٜة

, ةمدْ إنتادا   ةؼدٛح لتفدب  بّدذ دٜدابٞ مّدذةد  مليئد  بحةدا  ةؼدٛح

ِلد  أسك لتٝدح٥: بتّمد  إمد  مدا  ٜبلتاما أحع  نذم  بئستٙاُ ٜدذمحاا

 مجةح  إحةا مؾ ف  بيتةا. 

 أمن  مبتعما: مؾ مه  إحةا ٘ن  اإلاه  إن٤ مشات  ةدا ألاه . 

تامددا ليتجدد  باددا أمندد   مددْ إ٠تمددا٥ ١لمددا  أمندد  ١ددانحا ٜددذ دخلددحا إلدد  ٔ٘ش

لتٝدح٥ ندذم : أمند   إل  ٘شاػ ةيمّها ةهح ماص٥ مممها ليةام  ظحيا,

 ل  تفخ  أ١ح  مّاها.  الص  أسحْ للححن  ِؽا 
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دددا٥: إنتدددء   تٙمدددل  هةدددا فددد  حمدددجء ةتشتددداح   لدددمها أمنددد  إليددد  أ٠ثددد  ٜة

ل  هد  حتةدا   ؼدحي  أل  ّٜدذت٤ مدْ لدححن  ال حتدحدي ةال حتجيدب,

 ظاِتن  بتما  ة٠ما . 

 إحتمدددنت  ندددذم  ةبدددذأ  تعتعدددل  لشاحددد  التدددء مةاؼدددذها حعدددذها,

َبدددد   
 
ذم  لدددد  ةتٝددددح٥: أمندددد  ِلدددد  ١امدددد  ةحههددددا لتبتعدددد  ندددد لتبددددذأ حددددشب ٜ

 من ةا.

 ليجيباا بفح  هامغ: ما ٜلب من ةا.... ما ِؽٞ من ةا... 

 نذم : بغ ِؽا  ِامضا أنا . 

 أمن  ةهح مبتع : هللا ةأنا ٜشب  ِلي٣  ما بةتء. 

 نذم : ما ظو  أةما٥ بتّم  إم    

 أمن : ما نااس إظح  ال ال أنا مؾ ببحط ةهللا. 

 نذم : ةهللا أةما٥ بتّم  إم    

 أمن  لاح٣ا: ههههه  ببحط ما نحنح. 

 نذم : ههه  مجةح . 
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**** 

١ددا  مددح  وحيدد  ل٢ةدد  إنتهدد  بٙشحدد  ِاسمدد  ٘بّددذ مددشةس ثددو  ظدداِا  

ةاظدددتٝاً لدددححن  إحتمدددْ الجميدددْ فددد  ـدددالح  مّدددذا ندددضي  الدددزي ١دددا  

ٌلدد  ألاحددحا  فدد  ؼددال   متحاحددذ فدد  ١دداف  الةدد  منتٍددش ٌهددحس الةتيجدد ,

ختاددا ِلهدا تضيدد  ثحتشهددا ليددذخ  ِلددحا  ةنددذم  تحتمدد  أ متدحثش  حددذا.

 نضي  ١قن  صةبّ  ساملي .......   
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 الفصل الثامً عؼس

ليددذخ  ِلددحا  نددضي  ١قندد  صةبّدد  سمليدد  ةيتححدد  إلدد  لددححن  ةيحتمددجاا 

 ةهح مذةس بحاا ةيٝح٥: مب ةٟ ما لحلح ألٚ مب ةٟ ما حبيب  أخح١ .

 صر ما نضي .  لححن  ةه  تب٣ : أنا نجخ  صر,

ال  ضي  ةهدح ممدّها ِلد  أسك ةيٝبد  سأظدها: إنتدء مدا نجختديؾ بدغ,ند

حبيبتددددددء حابدددددد  مجمددددددُح يؽددددددٗش ةيدددددددذخل٤ أحددددددذِها ١ليدددددد  مددددددا ٜلدددددددب 

 أخح١ .  

ٜددا  الجميددْ بتاةددق  لددححن  مّددذا ماظددش الددزي ١اندد  ٘شحتدد  بحبيبتدد  

إتفدددل   الفدددٕن   ال تمددداهحاا أي ٘شحددد  ل٢ةددد  لددد  مٍهدددش رلددد٤ أبدددذا,

ّد  سأظده ,لدححن  بحالدذهاا لتعدمْ أحمد  ا  ةأ  ل٣لمدا  مد  أنادا ٘س

بّددذ  ةهددزه ال٣لمددا  لدداِٙ  ٘شحدد  لددححن . تّددبا  لدد  ممددْ هبددا ا,

هذة  الهشج ةاإلاشج الزي حذ  بّذ ـدذةس الةتيجد  ٜدا٥ ندضي  بٙدش : 

 لحلح إختاسي الهذم  إل  ِامضاها ة أنا أحباال٤. 

 لححن  ببتعام : ؼ٢شا ما صيضة سبةا مخالي٤ ليا. 
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ض  لؽددددٝيٝتاا ألناددددا لألظددددٚ ال تملدددد٤ شددددخء  نٍددددش  نددددذم  بددددبّن الخدددد

ل٢دد  بىبددْ أمندد  لدد  تٙحتدد  تلدد٤ الةٍددش  ٘ٝددا٥: ةمحبامدد   لتاددذهاا إمدداه,

 أخش وشاص هذم  نحنح لي٣  ةالبتحب حذمذ ةحلح هذمتء لي٣ . 

 لددححن : ةاةةةة حلددح أةي ةأظددِش  لتمددْ ٜبلدد  ِلدد  ةحةتددن  أختاددا,

ٟ داممدا مدا ٜلدب لتةٍش لها ألاخن   نٍش  أمحم  ةتٝح٥: مدا سب يعدّذ

 أخت٤. 

 إٜر ب  نذم  م  أمن  لتامغ: لي  ٠ذا ما أمن  دا ٠تن  أةي.

إٜرددد ب مجادددا أمنددد  ليىبدددْ ٜبلددد  ِلددد  أرنادددا فددد  خباثددد  ةهدددح مٝدددح٥: مدددؾ 

تاا ف  ِيح  لححن .   ٠ثن  ِل  ٘شح  إلل  ؼ٘ح

 نذم : سبةا مخالي٤ ليا ةال محشمجء مة٤. 

 أمن : ةال مة٤. 

بؽددشبا  ةهدد  تٝددح٥: إمدد  مددا لحلددح ِددامضا تّشفدد  فدد  تلدد٤ أثةددا  دخلدد  سنددا 

 هذمتء أنا ةظامش ةال ال   

 لححن  بصج : سبةا مخالي٣  ما سانحا بغ بوػ تتّبحا نٙع٢ . 
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جئتد٤,  سندا: تّدب إمد  مدا خامبد  بدغ ٘ح٠يد٤ مد  الخدحاس ةإظدمع  م٘ح

مدح  ألمشي٣دا  01أة٥ ما تسجل  ةإحةا نخلق ِىلتةا حر ةحد  أحداص  

 إم  سأم٤    

لتفدذمه   ضدخ٤ الجميدْ ِلد  سد  ّ٘لهدا,   لدححن  بفدذم ,نٍدش 

ةهدددد  تددددش٠ن إلدددد  نددددضي  ةتٝددددح٥:   تعدددديبجء أسة  مددددؾ ٠ددددذا   ِؽددددا  

 خاوشي إٜةْ بابا ةماما ما نضي    

ٜبدد  نددضي  سأظددها ةهددح مٝددح٥: أ٠يددذ حر ةحدد  ةحعددا٘ش مّددا١  ِؽددا  

 بابا ما يّر ليؾ. 

 لححن : هااااااي حشة  أمشي٣اااااا.

 ٘هذمتء حت٣ح  ِل  ٜذي ما لحلح. ليل : أما أنا 

 لححن : سبةا مخالي٣  ما لحليتء بغ بوػ تتّبء نٙع٤. 

ليل : ةال تّب ةال حاح  بغ إ  ؼا  هللا أة٥ ما نشحْ   ِمد  حٙلد  

شح  ما ٜلبء.  ضيمء ١  صخاب٤ ٘ة  ِل  حعاب  ِة

 ؼ٢شا ما لحليتء.  لححن : أمحه ٠ذا,
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 نذم : هللا مخالي٣  ما ٜلبء. 

 ما ه  لححن  أختء بشلحا.    ما بةا  حِض  ٠ذا,ليل : إم

 نذم : أ٠يذ ما بةتء إحةا مالةاػ إال بّن. 

حصيددد  ةهددد  ٘دددشحن  باددد  ةبحدددبا  لدددبّن  نٍدددش إلدددحا  ٠دددو مددد  أدهددد  ٘ة

ددد  لتٝدددح٥ ٘حصيددد : سبةدددا  ةاإلاٙدددش  أ٠ثددد  أ  ةلدددذهاما لدددم  هدددزه املجمِح

 مخالي٣حا لبّن ما حبيبء. 

 ٘شدد الجميْ: ما سب. 

ا أة٥ مدددا نشحدددْ الٝددداهش  حّمددد  ِؽدددا مّتبددد  ِؽدددا  مامددددا ٘حصيددد : ةأنددد

 ةبابا محمشةه ما ٜلب وةي. 

 لححن : سبةا مخالي٣  ما وةي. 

ل٤ ف  ِؽا ةحسلحاا مٙجق.   أده : ةهذم  أةن٣  حتـح

 لححن : ما تتّبؾ نٙع٤ ما أةن٣ . 

 أده : ال تّب ةال حاح . 
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ظددٚ مددا لحلددح ٢٘ددشي ٠ددذا فدد  ٔشامدد  ااااه ا دمحم: أمددا أنددا مددا ظدد  ال٣دد ,

 ٜفذي ٢٘شي ف  هذمت٤ ةانا احباال٤. 

لددححن  ضدددخ٢ : هههههدد  ودددب ١ددحعغ انددد٤ ٘ددا٠ش انادددا حت٣ددح  ٔشامددد  

 مؾ هذم  هههههههه . 

ٔمددددض ظددددامش لشنددددا ليٝددددح٥: فدددد  حددددذ ِددددامض هاددددشب ةمددددا مذّ٘صددددخء الهذمدددد  

ٜدددا٥ رلددد٤ ةهدددح مةٍدددش إلددد  ماظدددش لتتجددد  حميدددْ  خدددذي بالددد٤ مدددا لحلدددح,

 ألانٍاس إل  هزا ألاخن . 

ماظددددش بئستبدددداٟ ألندددد  مةددددز بذامدددد  الخددددحاس ةهددددح م٢ٙددددش فدددد  هذمدددد   أحددددغ

يؾ فددد   مّتبددد   ةل٢ةددد  لددد  يعدددتىيْ أ  مجدددذ شدددخء  لدددزا ٜدددا٥: أندددا مّددد٘ش

 ح٣ام  دي ٘تؽٗح إل  ناٜفها ةأنا حّملهحلها. 

نٍددش  لدد  لددححن  ب٣دد  ٔدديَ لتٝددح٥ فدد  بددشةد: ِةددذ  ١دد  اللدد  م٢ٙيجدد  

     ةصياده الخمذهلل

ٛص ٘ٝددا٥: مددا ال مددا حماِدد  ١دد  ةاحددذ أحددغ أمندد  بفددذمٝ  ةأندد  فدد  مددق

 مجهض نٙع  ِؽا  ِضم٢  ِل  ِؽا بشا. 
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تحمدددغ الجميدددْ ةإبتدددذؤة فددد  تجهنددد  أنٙعددده  ليٝرددد ب ماظدددش مددد  أمنددد  

 ةيٝح٥: أنا   تفٗش ف  محلُح الّضةم  دي. 

 نٍش إلي  أمن  مليا ث  ٜا٥: تما . 

بّددددذ مٕددددادس  ماظددددش إبتعدددد  أمندددد  ٘هددددح ألة٥ مددددش  مددددش  ماظددددش دنجددددحا  

مددغ أرنيدد  فدد  حددب ٘تددا  لذسحدد  أ  ِيةدداه تٙطددخان  بددذة  ٔدداس  ٛ أٔل

ل٢ددد  مدددْ ِؽدددٝ  للدددححن  ال  أ  مدددت٣ل  اة مٙصدددر ِددد  م٢ةدددح  ٜلبددد ,

 اِتٝذ ان  ظيتحم  ٠ثن ا. 

**** 

تححدددددد  الجميددددددْ إلدددددد  ٠ددددددشاج العددددددياسا  مّددددددارا ٘حصيدددددد  ةأدهدددددد  ةياظددددددش 

الفدددددٕن  الدددددزي ٌددددد  مدددددْ حذمددددد  لتحطدددددخ  ةالذتددددد  بقمعدددددي  ساةّددددد  مدددددْ 

٘ٝددا٥ ظددامش ةهدددح  ماظددش مختٙدد  مةدددز سميدد  للٝةبلدد ,ةوبّدددا  ةالددذه.

 مةٍش ف  ةححه الجميْ: أةما٥ ماظش ٘ن    

 أمن : اـ  سا  يّم  حجض اإلاىّ    نوٜي  هةاٟ إ  ؼا  هللا. 

ددد  دا مددد  ظدددة  الدددذنيا  ندددضي : ١دددحعغ حدددذا إ  ِملتدددحا ٠دددذا, ل  الٜح

 بتبٝ  صحم  حذا. 
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 سنا: ِةذٟ حٞ. 

,أ لددححن : مددؾ مددا ال بيةددا بٝدد , ةال إنددت  عجددب٢   نددا مددح  مدد  الجددُح

 ال٢شاج أةي. 

 أمن : ما ال بةا إنتء لح ٘ملتء ؼحي  هةا   ت٣ليةا. 

**** 

دخ  الجميْ إلد  مىّد  ة١لهد  مةبادشي  بالضيةد  التدء صيد  بحادا اإلاىّد  

ليجدددددذ ماظدددددش مرددددد أط واةلددددد  وحيلددددد  ِملددددد   مددددد  ألدددددحا  ةبالحندددددا ,

ِفددددابش, ةمددددا إ  ٘حاددددا ؼددددت  اإلاددددق١حال  ةالخلحيددددا  ة  خفيفددددا لهدددد ,

إٜر بدددد  لددددححن  إلدددد  واةلدددد  حتدددد  حمددددش  ةاحددددذ  مدددد  خددددذ  اإلاىّدددد  

تحمدد  أحمدد  ةا٠بدد  باٜدد  أصهدداس مم٢دد  أ  تشاهددا لددححن  لتٝددح٥: ألددٚ 

 نجا .  011مب ةٟ ما أيع  لححن  ِٝبال٤ 

إلتٙتدد  لدددححن  إلددد  أمنددد  ةهددد  تٝدددح٥: مشسدددخء أةي مدددا منددد ةا ِلددد  الدددحسد 

 حمي  دا ةمىّ  تحٙ  ةؼي٤ دا. 

أمنددددد  إلددددد  ناحيددددد  ماظدددددش الدددددزي ١انددددد  ِيةددددداه تٙطدددددخا  حضنددددد   ليةٍدددددش

ةمدددا إ  ٘دددت  أمنددد  ٘مددد  ليٝدددح٥  ةمجهدددحده مةتعدددب إلددد  شدددسق أخدددش,
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مدا بادذة  ة سأ  ِومد  ِدذ   الخٝيٝ  للححن  حت  هض ماظش سامد  ٘س

ال٢دو  مدد  ِيةددن  ماظدش, ليبلددْ أمندد  ١لماتدد  ةيٝدح٥: الّٙددح مددا لحلددح دا 

 حبتي .  أٜ  ةاحب ِؽا  مجمُح الهام  ال  

معددددد٢  لددددددححن  مجاددددددا باٜدددددد  التدددددء اباددددددش  الجميددددددْ الخمددددددحس ةأٜفددددددذ 

تاددددددا  بحمددددددحس الاهدددددد  ةا٘ددددددشاد الددددددزم  ١ددددددانحا متحاحددددددذم  فدددددد  مىّدددددد  ٜة

ا الٙتيا  التء حعذهاا ِل  هزه الباٜ .  ةخفـح

حلغ أمن  مٝابو لياظش ةبجانب  نذم  ةندضي  ةدمحم ةلدححن  ةبجاندب 

  الدزي ١اند  ةاضدر ِلحادا إلتٙ  ماظش للدححن أخش ليل  ةسنا ةظامش,

بؽذ  ظّذهاا ةإنبااسها باإلا٣ا  ل٢  ما إ  ٜدا٥ ماظدش: إمد  سأمد٤ حلدح 

 صر  

ال : مؾ بىا٥.    حت  إختٙ  إبتعامتاا ٜة

نٍددددددش لهددددددا بفددددددذم  مدددددد  سد  ّ٘لهددددددا ةتٕندددددد  مومحهددددددا التددددددء لدددددد  م٣ددددددح  

ينيدد  تملؤةهمددا اإلا٢ددش ةهددح مٝددح٥  ّددا, ليةٍددش لهددا بّددذ لخٍددا  ِة متٜح

 ٤. بٝ  ٠ذا مؾ عجب
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حددذخ  الخمددا   ثدد  ٜددا  ليةٍددش لدد  حميددْ ٘ٝددا٥: خلددي٢  صي مددا إنددت ,

 ثحاي  ةحاي إبذةا ألا١  ةما تعتةحنيؾ. 

أةمدددددق لددددد  الجميدددددْ بمحا٘ٝددددد  بشؤةظددددده  أمدددددا لدددددححن  ٘قحعددددد  بمددددديٞ 

الدددد : يعددددتاه  دا أٜددددد   ها مددددْ ماظدددددش ل٢جاددددا ِانددددذ  نٙعدددددها ٜة لتفدددد٘ش

 ةاحب ةهللا. 

ليٝىددْ تعددامشه   بّددذ لخٍددا  سحددْ ماظددش ةبددذأة فدد  حددذمث ةضددخ٤

دخددح٥ مددشة  ةةالددذها ليٝددح٥ دمحم بلهٙدد  لدد  يعددتىيْ مددذساهاا: ؼددٗح 

 ما نضي  من  هةا   

إلتٙ  نضي  إل  ناحي  نٍش دمحم لتتعدْ إبتعدامت  ةهدح مٝدح٥: أظدتار  

 مشة . 

ليٝددددح  ةيتجدددد  نحياهاددددا هددددح ةلددددححن  التددددء لخٝدددد  بدددد  أمددددا نددددذم  ٍ٘دددد  

لتلتٝد   ا إظد  مدشة ,نٍشها متّلٞ بحح  ليل  الزي إحتٝ  لعدماِه

ا  مدددا ٔنددد   حهددد  نٍشاهدددا  ِيةحادددا بّيةدددن  ليلددد  الٕالدددب  ةالتدددء ظدددِش

 للجه  ألاخش  لتٝابلها ِيةن  سنا تتعقال  ِ  ظبب هزا ٔمب. 



590 
 

لتٝدددددح٥ ليلددددد  ال اسدمددددددا: مدددددحةةةةةةةةةه بٝددددد , ةتٝددددددح  سا٠مددددد  للسدددددداسج 

دددددذ  ٘همهددددد  إلادددددا هدددددزا سد  ليةٍدددددش الجميدددددْ بفدددددذم  إلادددددا ّ٘لتددددد  ليلددددد  ِة

ها. ِةيٚ لتٝ  ح  سنا ةتٝح٥: حشة  أؼ٘ح

 لتٝح٥ نذم  بعِش  ةه  تتج  للساسج: ال خلي٣  أنا ِ٘ش  مالها. 

 سنا بئـشاس: ال إظتجء انا حام  مّا١ . 

خشحدد  ٠ددو مدد  نددذم  ةسنددا ليجددذةا ليلدد  مجادداس  بالب٣ددا  لتحتمددجاا سنددا 

 مددد  السلدددٚ ةهددد  تٝدددح٥: حدددشا  ِلي٣ددد  نٙعددد٤ مدددا ٜلبدددء إهدددذي بدددغ,

   ِؽا  يّٗش مال٤  

دد  مالهددا ظدديبحاا تّدديي مددا سانددحا ِؽددا  أنددا دي  نددذم  بفددشام : أنددا ِا٘س

نٍدش  لهدا ليلد   أخدش مدشه حعديباا تّمد  ٠دذا ألي ظدبب مد  ألاظدباب,

هددا, لت٢مدد  نددذم : فدد  إمدد  بتبفدديل  ٠ددذا ليدد    هدد  ٘ددن   مدد  بددن  دمِح

ليلدددد  إلدددد  ٜددددالتل  إةعدددد  تعدددديبء صةحدددد٤ ةبيتدددد٤ ةتحملدددد  خددددٗح صةحدددد٤ 

  إنتء ٠ة  بتٝحل  دا م  ٔن  إٜتةاُ. ةال ِؽا  بحب٤ ةمحتاح٤,

 ليل  بفح  مةخٙن: ال مٝتةْ. 
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ندذم : حلدح أةي ةبمدا إند٤ مٝتةدْ مبٝدد  تشحعد  صي صمدا  مدا إند  وددح٥ 

 ِمٟش بتحبي  ةهح ةال ِمشة حغ ِل  دمحا. 

 نٍش  ليل  لها بّيةن  حاحٍتن : إنتء ٠ةتء ِا٘س    

ددد  مدددا إنتدددء أختدددء ص  ندددذم : إنتدددء هبلددد  صدددر, ي مدددا هدددح أخحيدددا أ٠يدددذ ِ٘ش

 ةأ٘هم٢  إنت  ؤلاثةن . 

 سنا بٕيَ: ةأ  حماس  إل  ف  ةظى٢  دي مؾ حتٙهيمحها ف  إم    

نٍدددش لهدددا ٠دددو مددد  ليلددد  ةندددذم  ة١قنامدددا لخدددَ ةححدهدددا لتدددحه  لتٝدددح٥ 

 نذم : ما ٘يؾ حاح  ما سانحا ما تؽٕليؾ بال٤   

 سنا بِض : ماه لغ مّتب مجء ٔشيب  صر   

ل٢دد  ليلدد  إحتمددةتاا ةهدد  تٝددح٥: ال مددا ٜلبددء  ,نٍددش  لهددا نددذم  بددالخض  

إنتء أختةدا بشلدحا بدغ ندذم  ٜالد  ٠دذا ل  محلدُح محلدحع  ةمدؾ 

ة١دد  الخ٣امدد  إ  بحددب نددضي  مدد  وٙحلدد . )ال دا شددخء   ِددامضا تحشحجددء,

 ال  حيخلحا  صخاب ةبّذم  بةا  بتٝش ِل  وح٥ مؾ ٘ضي  هح(

 سنا بعّاده: هللا مبٝ  بٝيتحا تح ١اب . 
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   م  دة٥ إل  ١اب    نذم : إم

 سنا بئستباٟ: ما ٘يؾ أنا باضس. 

 نذم  ةه  تميٞ ِةحاا: بتاضسي بشلحا   

سنددددا: مدددد  ألاخددددش ٠ددددذا ماظددددش ةلددددححن  بحبددددحا بّددددن بددددغ مددددؾ ِددددامضي  

حا لبّن بذا.   يّر٘ 

 نذم  ةليل : يّ . 

 ليل : دا إحةا حنؽٗح أما  لحص. 

 نذم : دي أما  ظحده ٜا٥ أما  لحص ٜا٥. 

بّدددذ هدددذة   ثددد  إلددد  بّمددده  الدددبّن ةيةٙجدددشة  بطدددخ٤,ليةٍدددش ثو

ال : ةإنتء ح٣امت٤ إم      نحب  ضخ٤ نٍش  لها سنا ٜة

دا بيعدتٙضها ةبٕيٍهدا  لتٝدح٥ ندذم : ال ح٣امد  ةال سةامد , تجاذ  ليلد ,

 ةه  صي هبل  بتعاِذةا. 

 سنا بئظتٕشاب: بٕيٍها   
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 ليل : أنا هبل    

ٗ نحيتددد٤ ألاة٥ ةلددد  لٝددد  أل  أة٥ مدددا ؼددداٗ مدددشة  ؼدددا ندددذم : أمدددح ,

ٟض أ٠ث .   ةؼ٤ إتٝلب ٜا  يعل  ِلحاا ِؽا  من٘ 

 ليل  بخم : ما نااس أظحد هح ِٗش إي  بحب   

دددددددد  بددددددددغ لددددددددح مشحّةدددددددداػ حدددددددداال لىاةلدددددددد  ةسحّتددددددددء  نددددددددذم : مددددددددؾ ِا٘س

 بتطخ٣  حتخالي  م٢عب ححل  دي ما هبل . 

 سنا: ه  مباس  مو٠م  ما بةتء  

 تء. نذم  بئبتعام : ال مباس  حب ما خ

 دا أخح١  ما ب     سنا: بجذ مباحسه ٘ي٣ ,

دددامضاه  م٣حندددحا لدددبّن بدددغ مددد   ندددذم : ةهددد  أختدددء ةبحهددد  ؤلاثةدددن  ِة

 ٔن  ما حذ متجب  ِل  حذ. 

 سنا بئعجاب: ّ٘و أمن  م  حٝحا محب٤ ١  الخب دا. 

 نذم : سبةا مخالي٣  ما ٜلبء ةيخاليل٤ ِيلت٤. 
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 ليل  بميٞ: ما ال نذخ  بٝ . 

 ه  بحب٤ ةإن  متحذي. نذم : هههه

 سنا: ههههه  بّبذٟ ةانتء بتهجمء.

 ليل : هههههه  ةهللا مصخبا مجانن . 

**** 

سحدددددْ ٠دددددو مددددد  لدددددححن  ةندددددضي  إلددددد  واةلددددد  ةمدددددا لبدددددث أ  حلعدددددحا  حتددددد  

 حمشةا بةا  ليٝح٥ نضي : إنتحا ٠ةتحا ٘ن    

 نذم : ف  حما , ها ظلمتحا ِل  مشة    

 لححن : اه ةه  ظقل  ِلي٣  

  : بجذ وب ما ال ما أمن  يعل  ِلحا . نذم

 أمن : ما ال. 

 ليل : إِضمحاا ما نحنح تيج  تّٝذ مّانا. 

ا: أه ما نحنح ليل  ِةذها حٞ.   دمحم معِش
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 نضي  بٕيَ: ةإن  تّٗش من  إ  ليل  ِةذها حٞ ةال ال   

 دمحم: ةإن  مال٤ ما باسد أهح ِاٗس ةخوؿ. 

ؼددددٗح اإلاحلددددُح ةحخدددداة٥ نددددذم : بددددغ أظدددد٢تحا حالددددش مددددا لددددحليتء   

 أِضمها مبعحه ما دمحم   

 دمحم بئبتعام  وٙحلي : حذاااااا. 

 نذم : تما . 

ددذمٝ  العجدددحص  إتجهددحا إلدد  واةلدد  التددء تجلددغ باددا مددشة  ةةالددذها ـة

ةأدهددد  أ  ثشثشتددد  ِددد  ظياظددد  ةهدددزا املجدددا٥ تّتبددد ه مٍّددد   الث ثددداس,

تحيد  ةمددا الٙتيدا  ممدو ةخفيفدا مدشة  لتددقت  ندذم  ةأمند  للٝدا  ال

إ  ِشل  ِلحاا نذم  الجلحط مّه  حت  أحع  أ  نا٘دز  الٙجدش 

 ٜذ إنٙتح  لها ٘حا٘ٝ  ٘حسا بو تشدد. 

**** 

حَما )أم ..... أم (  حَما...... م   م 
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١اندد  تلدد٤ ١لمددا  تةىلددٞ مدد  ٘دد  ظددّاد التددء ٔٙدد  فدد  ـددالح  ليددقت  

ا.   حعن  معِش

 ١ابحط. دا حعن  ةهح محاة٥ إ٘اٜتاا: ٘تخ  ِية٤ ما ظّاد,

بددذأ  ظددّاد تٙددت  ِيةحاددا ببىدد  ١قناددا خابٙدد  أ  م٣ددح  حلمددا حٝيٝيددا 

ةمجعدددذ أمامهدددا ل٢جادددا مدددا إ  إـدددىذم  ِيةحادددا بّيةدددن  حعدددن  حتددد  

لددديجلغ حعدددن  بجانبادددا ةيحتمدددجاا ٜدددابو: ٠ٙامددد   إنٙجدددش  بالب٣دددا ,

 ِياه ما ظّاد دا ١ابحط ما سةح  ةسا  لخالحا. 

حَما حَما م  ها: م   ه  مؾ ١حعع  انا متق٠ذه م  دا.  ظّاد م  بن  دمِح

 حعن : إنتء حلمتء بالدج  ٘اوم . 

 ظّاد: أمحه. 

ٜبلها حعن  ِل  سأظها: إنتدء حلمتدء بحادا ألنادا ةحؽدا١  بدغ ةبّدذم  

 ما ظتء ب٢شا ـب  إ  ؼا  هللا إتفل  ةومجء ِلحاا. 

تء.   ظّاد: ال أنا حتف  دلٜح
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تء إصاي ةهددد  بتةدددا  مددد  مٕدددشب ةلدددح  حعدددن : اظدددتجء هةدددا تتفدددل  دلدددٜح

تء حتٝلٝددددحا  ةأ٠يددددذ   مٙت٢ددددشةا إ  حفددددل٤ حاحدددد  أة  تتفددددل  دلددددٜح

 حفليةا. 

 وب ةالّم  أنا ٜلٝان .  ظّاد: أه ّ٘و ِةذٟ حٞ,

ٜدحم  مدا حبيبتدء إتحضدخء ةتّدال  نٝدشأ ؼدحي   حعن : الّم  ِم  سبةا,

 ٜشأ  ِؽا  هاذي. 

ّ٘لددددد  ظدددددّاد مدددددا ٜالددددد  حعدددددن  ةبّدددددذ خشةحهدددددا مددددد  الخمدددددا  أخدددددذها 

تا  ةتحظىحا ٘شاؼه  ليحتمدجاا حعدن  ةتتحظدذ هد  حعن  إ ل  ٔ٘ش

 ـذسه ةيبذأ ف  تشتي  بّن م  أماد هللا ِض ةح . 

 لتٝح٥ ظّاد بّذ مشةس بّن م  الٜح : حعن .

 حعن  بحةي  ال٣ح : أمحه ما ٜلبء. 

 ظّاد: ِامضا أسة  ألهل .

نٍش حعن  لها مىدحال ثد  ٜدا٥: حالدش مدا ٜلبدء أة٥ مدا مجد  دمحم ساحدْ 

 حضابش سةح  مّاه. ِل 
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 ظّاد بشحا : ِؽا  خاوشي اسة  الاظبُح دا أنا مؾ مىمة . 

حعددن  محدداةال مّهددا: مددا ٜلبددء امدد  ٘ددٛش بددن  ألاظددبُح دا ةالاظددبُح الددد  

 ةبّذم  أهح تؽحف  الحالد ٜب  ما تعا٘شي.  بّذةا,

ظدددّاد بئـدددشاس: ال مدددا حعدددن  لدددح ليدددا مّدددضه فددد  ٜلبددد٤ صي صمدددا  ِدددامضاٟ 

 ا. تشةح  تذجضل  ب٢ش 

 حعن  بئظتعو : تما  ب٢شا سبةا محلها م  ِةذةا.

 ظّاد ةه  تحتمة : سبةا مخالي٤ ليا ةال محشمجء مة٤. 

  حعن : ةال مة٤ ما ٜلبء. 

**** 

ظددددددّاد  دمحم ِةددددددذما سأ  مددددددشة  تددددددقت  مددددددْ نددددددذم  ةأمندددددد  ١اندددددد  ٔددددددامش  

دددذ أهذتددد  أمددد  أحدددذ   لذسحدد  أ  مددد  مدددشاه يّتٝدددذ أنددد  وٙدد  ـدددٕن  ٜة

إظدددتٙاٛ دمحم مددد  ٘شحتددد  اإلاعددد٢ش  ليدددذٟس أ  مدددشة  لّبددد  ةأوحاسهدددا. 

ظددددتجلغ حانددددب ليلدددد  أل  ال٢شسددددخء الددددزي حانددددب ألاخندددد   هددددح ؼددددأش 

ا: ليل  مم٢  يٕن  أنا ةإنتء مٝاِذ.   ليٝح٥ معِش
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 نٍش  ل  ليل  بّذ  ٘ه  ل٢جاا ل  تشد إحشاح  ٘ٝال : بىبْ إلاا ال. 

هدددا للجلدددحط فددد  م٣دددا  دمحم  ندددذم  حدددذا بّددذ إنتاامادددا مددد  ٠ومهدددا ةةٜ٘ح

أل  ظددح  حمددها ظدديجّلها تجلددغ إلدد  حانددب نددضي .  لٝبحلهددا ِشلدد ,

بّددذ تٕيندد ه  للمٝاِددذ أتدد  أمندد  ةنددذم  ةمددشة  لددتجلغ هددزه الاخندد   

لجاندددب دمحم ٠مدددا أساد. بّدددذ حلدددحط ندددذم  فددد  م٣انادددا نٍدددش  إلددد  حميدددْ 

لرددد   خمددددغ أندددحاُ مدددد  ويددددحس الخدددب ٘عددددامش ةسندددا متاامعددددا  ١قنامددددا 

دددا  ِلددد  بّمدددهما الدددبّن ل٢ددد  ةاضدددر مشاهٝدددا , ةدمحم ةمدددشة    متّ٘ش

حدددذا أ  هةددداٟ اظدددتلىاٗ بيجامدددا. أمدددا ثةددداة  مؽدددا٠غ ٘ياظدددش مةٍدددش 

دددد  إظددددتٕشب  نددددذم  نٍددددش   للددددححن  بةددددذ  ةحددددض  ةهيددددا  بددددةٙغ الٜح

 الةذ  تل٤ حذا لتٝح٥ لةٙعها: تش  مارا حذ  ليؽّش بةذ    

ددٚ نددذم  هةدداٟ بدد  حاندد  مجاددا إلتٙاتدد  إلدد  لددححن  لتجددذها  ةلدد  تتٜح

تةٍش إل  ١  شدخء  ةال شدخء  أممدا, أي مد  مؤ٠دذ أنادا تتٙداد ماظدش. أمدا 

ليل  ٘ئناا لؽذ  تحتشها ظديٕم  ِلحادا أمدا ندضي  ٘ةٍشتد  إتجاههدا ١لهدا 

ٔددددددديَ. أ٘اٜددددددد  مددددددد  تقملتادددددددا ِلددددددد  همدددددددغ أمنددددددد  الدددددددزي ٜدددددددا٥: فددددددد  إمددددددد  

يله  ٠ذا لي      بالتبـح
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لّيلد  نٍش  نذم  بعِش  إل  حميْ لر حْ بةٍشها إل  أمن  ةهامغ: ا

 صاد الخبيب  ٘حاا. 

 إمتع  أمن : سبةا يعّذه . 

 ما تش  ح٣امتا    ت٣ح  إم     نذم : ما سب,

 .  أمن : خاليةا نتٙشج ةيؽٗح

ف  تل٤ لخٍ  ٜدا  ماظدش بتفدٙيٞ بيذمد  ليدت  إوٙدا  ألدحا  اإلاىّد  

ةتبٝددد  ٘ٝدددي إندددداس  خا٘تددد  ةيمتلدددئ مىّدددد  بفدددح  محظددديٝ  ة١اندددد  

ةيددد  التدددء تددد  تؽدددٕيلها هددد  أٔةيددد  الّةدددذليب ِبدددذ الخلدددي  حددداَ٘  ألٔا

دددْ إمدددذةا, ةدخددد  أحدددذ السدددذ  مجدددش ِشبددد  ِلحادددا تحستدددا مددد   الةددداجر م٘ش

خمغ وحابٞ ١ا  مةٍشهدا لححدذه مدبهج امدا وّمهدا ٣٘دا  لدشبا مد  

دل  التحستدا إلد   الجةح  ٘هء خلديي بدن  الٙشةلد  ةؼد٣حال. ةمدا إ  ـة

  أؼددد٣ا٥ ودداةلتا  حتددد  إبتددذأ  ألالّددداب الةاسيدد  تةىلدددٞ فدد  ظدددما  ِلدد

ٜلحب ةدةابش ةمثلثا  ةؼ٣  أمدحاج هحابيد , ةبئختفداس ا  الالّداب 

ناسيدددد  ألددددا٘  سةنددددٞ خدددداؿ ِلدددد  العددددما  التددددء ١اندددد  تر بددددْ باددددا نجددددح  

ة١قناددا تؽدداهذ مددْ الجميدددْ هددزا الّددشك ساةددْ بددد  إ  ١لمدد  ساةددْ ٜليلددد  
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ها لتٝدح٥  حذا ِل  اإلاةٍش. بّدذ تٝىيدْ التحستدا حلعد  الجميدْ لتدذٜة

 مشسخء ما ٜلبء ِل  ِؽا ةمٙجق  ال  ٘ي  بجذ تحٙ . نذم  ألمن : 

 أمن : الّٙح بغ مؾ أنا إل  ِمل  دا. 

 نذم  بتعاؤ٥: أةما٥ من     

 امن  ةهح يؽن  بّيني  لياظش. 

 نذم : ةما ٜحلتلهاػ م  أة٥ لي . 

 أمن : هح ماسلاػ ةمةّجء ل  حي  أٜحلها اة٥ ما دخلةا. 

 ها أـش  ا  تخب ها. نذم : اهااااا, ل٢جاا ف  ٜشاس  نٙع

لدد  متمالدد٤ نددضي  نٙعدد  ةال سأمتاددا ةهدد  تددشتّؾ بتلدد٤ وشيٝدد  ٘قمعدد٤ 

مدددذها بيدددذه التدددء ١انددد  محلدددِح  ٘دددٛح ٜدددذمحاا, ١ددداد  أ  يٕمددد  ِلحادددا 

ةاحع  ا  الا٠سجن  ل  يّذ محححدا. أما نضي  ٘ٝذ أحسخ  بمداط 

٠هشبددداة  يعدددشي فددد  حميدددْ أنحدددا  حعدددم , ٘دددئٜر ب مجادددا ةهمدددغ ٜدددابو: 

صخء ٠ذا لي     مال٤ ما  ليل  بترِ 

 ل  تعتىيْ ليل  الةىٞ ب٣لم  ةاحذ . 
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 ل٢م  نضي : سدي ِليا ِؽا  أِٗش ٘ي٣  إم    

لددد  م٢مدددد  نددددضي  ٠ومدددد  حتدددد  ١اندددد  ليلدددد  فدددد  حمددددة  مٕمدددد  ِلحاددددا ٜددددا  

ددددذ أـددددابا  الٙددددُض أظددددُش أمندددد  لخملهددددا أل  نددددضي  تعددددمش فدددد   الجميدددْ ٜة

ندضي  مدذ أمند  ةهدح مٝدح٥  م٣ان  ل٢  مْ إٜر اب مذ أمن  لها حتد  ابّدذ

 .  دة  ةع  مة : إل  حيٝشبلها حذ٘يةحا ف  اسك 

نٍش ل  حميْ بفدذم  مد  ّ٘لتد  ل٢د  ندذم  الححيدذ  التدء إبتعدم  

٘فددٕن ها مٕددش  ةال محالدد , حملهددا نددضي  ةأظددُش باددا إلدد  خدداسج ليلخددٞ 

 ب  حميْ ةععبٝ   ماظش إل  ظياست  ةيةىلٞ الجميْ إل  معتؽٙ . 

**** 

دد  الجم  دد  ةدة  إظددتثةا ,ـة ةأدخدد   يددْ الدد  معتؽددٙ  بددةٙغ الٜح

دددد  الىددددحاسا فدددد  معتؽددددٙ  ولددددب ا  مددددت  ال٢ؽددددٚ  نددددضي  ليلدددد  الدددد  ٔ٘ش

٘ةٙددز امددشه  ِلحاددا مدد  ٜبدد  وبيبدد  ةإال ظدديقخزها الدد  معتؽددٙ  اخددش,

فددددبيت  الحاضددددخ  للملدددد    لؽدددديئن  أظاظددددن  أةال لتٙددددادي ٔمددددب  ِة

ق٠ددذ مدد  مدددذ  ةثانيددا أل  وبيددب حاليددا هامددد  ال٢ؽددٚ ِلدد  مشيمددد  ةت

امدد  بٙحفددها ةولبدد  ا  متّلددٞ  خىددحس  الحلددْ, حددا   وبيبدد  ٜة

 ةخشح  لتىمز  ِابلتاا.  لها بّن املخالي ,
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 الىبيب : ٘ن  أه  اإلاشيم  ليل  ظيذ أحمذ   

 اظُش نضي  ليٝح٥: خن  ما د٠تحس  ٘حاا إم    

 الىبيب : إن  صةحها   

 نضي : انا انا خىيباا. 

 ألايع  ليل  بتّاي  تحثش ألاما  دي    وب حمشت٤ الىبيب : اها.

 نضي : مؾ ِاٗس بغ احةا تخانٝةا ـب . 

مم٢د  دا الد  ظدببلها تدحثش ةلدٕي الةٙسدخء الد  أد  الد    الىبيبد : اهدا,

ؽا  ٠ذا أم  ِلحاا.   أ  لٕىها انخٙن ِة

هد  أه ٔلىد  فد  ٠دو  مّامدا  نضي  مبد سا: بدغ دي ١اند  خةاٜد  ِيدا٥,

 معتؽٙ . بغ مؾ لذسح  إناا تذخ 

ّ٘ؽددا   وبيبدد  ؼدداسح : مددا أظددتار ؼدد٣  ألايعدد  ليلدد  حعاظدد  حددذا,

٠ددذا انصددخ٤ تخلدد  بالدد٤ ؼددحي  مدد  تّامدد  مّهددا لددح بتحباددا ةبتخدداٗ 

 ِلحاا.   
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ليعددق٥ نٙعد : هددح  ندضي  أـددب  فد  ِددال  أخدش ِةددذ ١لمد  "لددح بتحبادا",

 أنا بحباا   

 ليجيب نٙع : أه بتحباا أ٠يذ صهاا صي لححن  ةنذم . 

 بضم  أبٟح ما ؼيخ أن  مٝتةْ ب٢و  دا    نٙع :

 % ةبوػ هب  انا مؾ ناٜق. 011ليجيب نٙع : مٝتةْ 

نٙعددددد  معدددددتاضب : ماشدددددخء ماشدددددخء ب٢دددددشا نٝدددددٚ حةدددددب الخيىددددد  ةيعدددددمْ 

 الضيى . 

اندددا بعدددبب ٠ومددد٤ حبٝددد   ليجيددب نٙعددد : هللا مخدددشب بيتددد٤ مددا ؼددديخ,

 مجةح . 

تء ح تتل٢دد٤ بيددا نٙعدد : مددا ِدد  سة  إندد  مجةددح  ةأهبدد  مدد  اة٥ دلددٜح

 ةال ام . 

 ليجيب نٙع : بٝحل٤ ام  انا مؾ ناٜف٤ اختٙ . 

 نٙع : اختٙ  ام  هح انا ِٙشي . 
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اظددتيٍٝ  مدد  ؼددشةده ليجددذ مددذ  ليجيددب نٙعدد : ِٙشيدد  امددا مش٠بدد٤,

أمنددد  ِلددد  ٠تٙددد  ةهدددح مٝدددح٥: مدددا تخا٘صدددخء مدددا صيدددضة حتبٝددد  ١حععددد  ا  

 ؼا  هللا. 

 نضي : ما سب 

ال٢ددو  مددْ وبيبدد  بّددذ سأمتدد  لعدد٣ح   انهدد  امندد  ٘قثةددا  ؼددشةد نددضي ,

دذ  تحاحبد  مدْ وبيبد , ةولدب مد  بةدا  الدذخح٥ لإلومئةدا   ندضي  ِة

ليٙمدد  الؽددباب فدد   ةا  مخبدد ةنا  اة٥ مددا ا  تعددتيَٝ , ِلدد  ليلدد ,

ددد , مةٍددددشة  ظددداِ  الددد  بّمددده  ةظدددداِ  الددد  ندددضي  ة١دددد   خددداسج الٕ٘ش

 ةاحذ مجا  ف   ٘م  ٠و  ل٢ة  مخاٗ الا٘عا  ب . 

سبددددْ ظدددداِ  اظتيٝمدددد  ليلدددد  مددددْ تددددضام  دخددددح٥ الىبيبدددد   بّددددذ مددددشةس

٘ٝام  بٙحفها مش  اخش  لتٝح٥ بّدذ انتاامادا انادا  لوومئةا  ِلحاا,

 مم٢جاا ا  تخشج ل٢  مجب ا  تشتا  إلاذ  محمن . 

 ليل : مم٢  اظا٘ش ما د٠تحس  ِؽا  ِامضا اسحْ بتةا  
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 الىبيب : لألظٚ العدٙش مشهدٞ حدذا لخمدشت٤ ةدا مد  ةحهد  نٍدشي 

شسفددددي  مددددؾ وبيددددد , مم٢دددد  لدددد  مندددددتٍ  لددددٕى٤ تٝددددذسي تعدددددٙشي 

 ةتّمل  ال  انتء ِامضاه. 

لتجيدددب هدددزه اإلادددش   لدددح  ليلددد  ٘مهدددا دليددد  ِلددد  ِدددذ  محبتادددا لل٢دددو ,

نددذم  م٣اناددا ةهدد  تٝددح٥: تمددا  مددا د٠تددحس  مددا ٘دديؾ مؽدد٣ل  هدد  تشتددا  

 الاة٥ ةبّذم  تعا٘ش اي م٣ا  ه  ِامضاه. 

 مذ هللا ِل  ظوم . الىبيب : تما  ةمش  ثاني  الخ

خشحددد  سندددا مدددْ د٠تدددحس  لتخبددد  الؽدددباب اندددا ليلددد  اظدددتيٍٝ  ,ةبّدددذه 

ت٣لدددد  نددددضي  مددددْ د٠تددددحسه الخددددش مددددش  ولددددب مدددد  سنددددا ا  تخبدددد  ليلدددد  انادددد  

دددددددداد  سنددددددددا لهدددددددد  ليددددددددذخلحا  ظدددددددديذخلح  لشأمتاددددددددا ةمددددددددا هدددددددد  الا دٜددددددددابٞ ِة

ةمدددا ا  ساهدددا صيددد  حتددد  هدددح  ٜلبددد  ٘هدددء تبدددذة  لإلومئةدددا  ِلددد  ليلددد ,

ٜددا  الجميدْ بحمددذ هللا ِلدد   ٜدد  شدجش  فدد  ٘مدد  السشيدٚ,رابلد  ١حس 

دد  مددشة  ةعّددحد  ظدومتاا, ةولددب دمحم مدد  ماظددش مٙداتي  ظددياست  ليـح

٘خشحددد  مدددشة  مدددْ دمحم بّدددذ ا  ظدددلم  ِلددد  بةدددا   لهددد  بّدددذ رلددد٤,

 ةاخب ها  اناا ظتمش ِلحا  ٔذا ا  ؼا  هللا. 
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امدددددا ندددددضي  ٘ىلدددددب مددددد  الجميدددددْ السدددددشةج ألنددددد  مشيدددددذ تحدددددذ  مدددددْ ليلددددد  

ةاة٥ مددا خددشج الجميددْ وقوددق   ةظددتجاب  ألمددشه ال٣دد  بددذة  اظددتثةا ,

ليلد  سأظدها ليٍدد  ندضي  مةٍددش لهدا نٍددش  ِاؼدٞ مىمدد  ٜلبد  السددابٚ 

ليٝىْ الفم  ةهح مٝدح٥: اندا أِتدزس ِلد   ا  حبيب  ظيفب  بخن ,

الدد  حفدد  ناددشدا دي خةاٜدد  ِيددا٥ ةانددا مددا ٠ةتدديؾ ٘ددا٠ش اناددا حتّمدد  

 ٘ي٣  ٠ذا. 

  لي٢مدد  ٠ومدد  ةهددح مٝددح٥: انتددء بنعددبال  صيدد٤ صي ٌلدد  ليلدد  تةٍددش لدد

نذم  ةلححن  ةبادت  بي٣د  صي مدا بادت  بدحا  مم٢د  انتدء مدؾ حدغ بدذا 

دذٟ ا  لد  تّدحصيجء حتوٜيجدء حةبد٤  اة بتٙت٢شيجء بّيدذ بدغ اندا بِح

دددذمٞ وٙحلتددد٤ ةحددداٟس الددد  تشبيتدددء مّاهدددا ةاندددا مدددؾ حنسدددخ  دا  اخ ـة

 ابذا. 

د ِلددد  معدددامْ ليلددد  التدددء بدددذأ  ٌلددد  ١لمدددا  انادددا اختددد  ةحاساتددد  ترددد د

تٙٝذ هذةماا لتفشخ ٘ي  ةهد  تٝدح٥: اندا ِدامضاٟ تنسدخ  ا  اندا حشتد٤ 

الفٕن  ةال  صي اخت٤ ان  ام  ما اد  مؾ بتحغ حشب  مشه تحدغ 

بيا صي ما انا بحغ بي٤ ةبٙهم٤ م  ٔند  مدا تدت٣ل  اند  امد  هدا هدا اندا 

, تعددمّها  مددن  الدد  ٜلدد٤ ا  انددا مددؾ ِددامضاٟ تنسددخ  ِددامض ِددامضا اِددٗش
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فدد  تلدد٤  وددب اظددمّها انددااااااااااااا ِددامضاٟ تنسددخ  نتعدد, ,, ,, ,,خ ,

اثةدددددا  دخلددددد  ندددددذم  ةامنددددد  لرددددد ٠ن لهدددددا ةتحتمدددددجاا ةتفدددددشخ فددددد  امنددددد  

ليىلددددددب الىبيبددددددد  التدددددددء حدددددددا   مهشةلدددددد  ةهددددددد  تحمددددددد  حٝةددددددد  مهذبددددددد  

لتحٝ  باا ليل  التء ١ان  تفشخ ا  منسدخ  لٕامد  امدا دخلد  فد  ِدال  

ا  ألحددددذ بدددد  ,٘ىلبدددد  الددددذ٠تحس  مدددد  الجميددددْ الاحددددو  الددددزي ال ظددددلى

ددد  ل٣ددد  تعدددتىيْ اإلاشيمددد  ا  تعدددر م . ةمدددا ا  ألٝددد   مٕدددادس  الٕ٘ش

ددد  حتددد  ٜالدددد : ٠دددذا اٜدددذس اٜددددحل٢  ا  ايعددد  ليلددد  حفددددلها  بددداب الٕ٘ش

امدا  فد  معتؽدٙ  ِؽدا   2اناياس ِفبء ةب٢ذا هد  حتحتداج تٙمد  

ٙسدددخء ةبّدددذ ٠دددذا اندددا انصدددخ٢  ان٢ددد  تخدددالحا د٠تدددحس ن نىمددد  ِلحادددا,

 مضةسها ِؽا  تىم  ِلحاا. 

 ليححباا أمن : ا  ؼا  هللا ما د٠تحس  ؼ٢شا لي٣ . 

 الذ٠تحس : الّٙح دا ؼٕ  سبةا مٝحمها بعوم . 

اتجهدد  نددذم  الدد  نددضي  لتمعدد٢  مدد  توبيبدد  ةهدد  تٝددح٥ بٕمددب: اندد  

 ِملتلها ام    

 نضي : انا ما ِملتيلهاػ حاح  انا بغ اِتزس . 
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ي اِتدددددزس  بدددددغ ةهددددد  بعدددددبب ٠ومددددد٤ حفدددددلها ندددددذم : انددددد  هتادددددضس اصا

 اناياس ِفبء   

 نضي  بفذم : انتيب تؽح١  ف  ٠وم  ما نذم . 

 نذم  بتحذي: امحه اؼ٤ ف  ٠و  ةما اؼ٢يؾ لي     

 نضي  بفذم  تتخللها أسخ : انا نضي  اخح١  ما نذم  ةال يعيتء. 

دددٚ حةبدددء دا مدددؾ اخحيدددا, دا ةاحدددذ بٝددد  اِمددد  ةبددداسد  ندددذم : ال الددد  ٜة

مددددؾ بحددددغ بحددددذ الا نٙددددغ  ةبعددددبب ةاحددددذه خىباددددا ةولّدددد  خامةدددد  ة 

 بذمش ف  حيا  ةف  حيا  ةاحذه تتمةا٥ سضخ  ِؽا  مشضخ . 

 نضي : انتء بتٝحل  ام    

ددد  ةؼدددا٤٠ انادددا  ندددذم : بٝدددح٥ الخٝيٝددد  ةإةعددد  تٙهمجدددء انددد٤ مدددؾ ِا٘س

 بتحب٤ ةدلي  ِل  ٠وم  ال  حف  ناشدا ِل  ظٙش  اإلاىّ . 

وٙحلدد  ةسا  لخددالحا ةتّلٝهددا بيددا لناددا ةحيددذ  نددضي : انددا ٘ت٢ددش   حددب 

 اهلها ةانا بنعب  لحاا اخ مؾ ا٠ث . 
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ؽدددا  ٠دددذا ٜعدددما بددداهلل لدددح ٜشبددد  مجادددا بّدددذ  ندددذم : ال انددد  مدددؾ أخ ِة

 ناشدا حنسخ  ا  ان  اخحيا ةحتؽٗح مجء ةػ ثاي  ما نضي . 

ليٙٝذ نضي  اِفاب  لعببن  الاة٥ ِذ  اٜر اب  م  ليلد  ةهدزا حّد  

ددددددٗح أختددددد  ةامدددددد  فدددددد  ةحهددددد  ةهددددددزا مددددددا ال ٜلبددددد  يّتفدددددد ش اإلادددددا ةثدددددداي  ٜة

٘ٝددددا٥: انتددددء يعدددديتء نٙعدددد٤ ةال امدددد  انددددا أخددددح١   يعددددتىيْ محاحهتدددد ,

 ال٢بن . 

نددددددذم : بٝحلدددددد٤ امدددددد  اندددددد  لٙددددددٛح لٕامدددددد  هةددددددا ةظددددددتحب مددددددا نددددددضي  ٘دددددداه  

ظددتحبببببببببب لندد٤ ِددذم  ١دد  خىددحه الخمددش  ةانددا مددؾ حعددم  

 بذا. 

    نضي : مؾ حتعمخ  ب  ام  ا  ؼا  هللا

٤ بتّددزب فدد   نددذم : اندد٤ تددقري نٙعدد٤ ة٠مددا  ليلدد , انددا ٠ةدد  بؽدد٘ح

دددد   نٙعدددد٤ ةظددددا٠ت  ةبٝددددح٥ مّلدددديؾ ١لهددددا امددددا  ةينسددددخ  بددددغ لدددد  تـح

ٚ ل  انا مؾ حعمحل٤.   لليل  مبٝ  تٜح

١اد نضي  ا  مشد ِلحاا ل٢  ٜىْ ٠وم  ِةذ ظماِ  لفدشاخ  لدححن  

دددل  ان دددحا هددد  ـة ٙدددحا ةهددد  تٝدددح٥: ٠ٙاميييييييييييييييييددد  ٜ٘ح ٢ددد  تٜح
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بدددحػ بّدددن ة٠مدددا  تٕلىدددحا فددد  بّدددن بٝددد  ندددضي  ةندددذم  الددد  اندددا ٠ةددد  

بٕندددد  مدددد  حددددبا  ةتّلٝهدددد  بددددبّن مبٝددددحا بةىحددددحا فدددد  بّددددن صي دمدددد٤ 

ددحا بٝدد  حددشا  ِلددي٢ , انتددء يسددخء ا  دا اخددح١  الدد  لددح حددذ  بددشاسي ٜ٘ح

ةاند  يسدخء ا   حدشب يٕلدي ٘يد  بحدٗش تمعدخ  ب٢شمد  اهلدحا الاسك,

ددددددح بٝدددددد  دي نحنددددددح الدددددد  لددددددح ٢٘ددددددش حددددددذ مٝ ؽددددددحا بقظددددددةا  ٜ٘ح شبلهددددددا تٜٝش

هددا التددء ١اندد   ددحاااااااااااااااااااااا. ةمددْ اخددش ١لمدد  لهددا نضلدد  دمِح ٜ٘ح

لددد  لرددد ٠ن فددد   حبيعددد  مٝلتحادددا مةدددز بذامددد  خةاٜددد  اخحهادددا ةمثلهدددا الِا

 اسةٜ  اإلاعتؽٙ  ةيلخٞ بحاا ماظش. 

امددا نددذم  ةنددضي  ٍ٘لددحا مةٍددشا  لبّمددهما الددبّن بددن  ٔمددب ةاسددخ  

دد ل  لهمددا اةلدداِهما, ليتٝددذ  امندد  مدد  نددذم  ةيحتمددجاا ةحددض  إلاددا ـة

ةيقمشهدددا بجلدددحط ِلددد  احدددذ  ال٢شاسدددخء اإلاةتؽدددش  فددد  سةاٛ معتؽدددٙ  

 ةهح مٝح٥: اهذي بٝ  مؾ ٘ؽيتء ٔل٤ خوؿ بٝ . 

اما نضي  ٘جلغ ِل  اة٥ ٠شسخء ٜابلد   لتحٟش سأظها بّوم  محا٘ٝ ,

ارا فدددد  ممددددش ة٠ددددو  اختدددد  مت٢ددددشس ٠فددددذ  فدددد  سأظدددد  ليٝددددح٥ لةٙعدددد : مدددد

 ّ٘لد  بةٙسدخء ةباددا لد  ٠دد  ابدذا اِتٝددذ ا  محلدُح ظيفدد  الد  هةددا,

ددْ محمددا ا  حددب وٙحلدد  لدد  ممددح  بدد  ٌدد  مةمددح فدد  ١دد  ثانيدد   لدد  اتٜح
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ةددددددذما ظددددددق٥ اهلهددددددا ِلحاددددددا  ةدٜيٝدددددد  لن حددددددْ بزا٠شتدددددد  ليددددددح  خىبتدددددد  ِة

ليخبدددد ةه اناددددا مشيمدددد  ٜلدددديو ةهمددددا حددددح  بددددغ ِؽددددا  هاةددددحه ةعّملددددحا 

د  ١د  ليىدش  ِلد الحاحب ةسحّن  لحاا,   نٙعد  ظدؤا٥: هدح اندا ليد  ٔس

الةددداط اإلاححدددحد  انتباددد  ِلددد  ليلددد  بدددزا  انادددا مدددؾ مححدددحد    ال ال 

ي  اناا بتحب٤     ا٠يذ ما ه  صي اختء. حت  بّذ ما ِ٘ش

دددد  ليلدددد  ل٢دددد  حعددددذ نددددذم   ليٝددددح  مدددد  مجلعدددد  بفددددّحب  ةيتجدددد  لٕ٘ش

دددْ حاحدددب ةتنددد ٥ الاخدددش: ِلددد  ٘دددن   ٜىدددْ وشيدددٞ أمامددد  لتٝدددح٥ ةهددد  ت٘ش

   ؼا  هللا   الّض  ا

 نضي  بتّب: ِل  اةل  ليل  اوم  ِلحاا. 

ندذم  ةهدد  تحدداة٥ ا  ال تمددّٚ لخالدد  اخحاددا: ليدد  بددقي ـددٙ  ا  ؼددا  

م  اخحت٤.  هللا ةبوػ تٝح٥ اخ ل  ه  ٘س

نضي  بقسخ : مؾ ِاٗس ما نذم  بغ انا الص  اوم  ِلحاا حتد  لدح مدؾ 

 حتحيغ بحححدي بغ انا ٜلبء ةحّجء ِلحاا. 

.نذم  بفشا  م : ام  ؼٙٝا  ِلحاا ةال ِامض تشي  لمنٟ 
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نضي  بّفبي : انتدء امد  انتدء معدتحي  ت٣دحي  اختدء لذسحد  دي بٝيتدء 

يةيؾ امدد  مددا نددذم  مددا تٝددحل  ا  انددا نضلدد  مدد  ِيةدد٤ ةبٝدد  ةال  مددا تّدد٘ش

 اظح  حاح  ام  ال  مع٤٢. 

دددد  ليلدددد  ل٢دددد  ةحددددذ حعددددذ نددددذم   ةبّددددذها حدددداة٥ تٙادهاددددا للمددددشةس لٕ٘ش

اد مش  ثاني  لتٝدح٥: مدا ٘ديؾ دخدح٥ مدا ندضي  لٕامد  امدا  مٝٚ ل  بمـش

تء مةّىل٢ددديؾ مدددْ  تّدددٗش انددد  ِدددامض امددد    ةةٜتادددا ندددت٣ل  ل٢ددد  دلدددٜح

 ظوم . 

ندددضي  بفدددشاخ: حدددشااااااا  ِلي٣ددد  بجدددذ ِمدددشي مدددا تخيددد  ا  اختدددء انددددا 

ت٢ٙددددش ٘يددددا ٠ددددذا اةمددددا٥ خدددداليتء امدددد  للٕشيددددب حددددشااااا , ٌدددد  مةٍددددش لهددددا 

ا  اختء اة٥ ما تٝسخ  حتٝسدخ  ِليدا  مىحال ث  ٜا٥: ما ٠ةتيؾ ٘ا٠ش

انددا. لن مٝهددا بّمددها بةٍددش  اسددخ  ةحددض  ةتش٠هددا بّددذها لندد ٠ن خدداسج 

 م  معتؽٙ .

دددذمٝتاا الححيدددذ  ةمدددا حددد   لتةٙجدددش ندددذم  بالب٣دددا  ِلددد  حدددا٥ اخحادددا ـة

دددٗح فددد  ةحددد  اخحادددا  بّوٜتامدددا ةمدددا ألددد  اليددد  ٌدددشةٗ ةاحب هادددا ِلددد  ٜة

ح مٝدددح٥: اهددددذي ِؽددددا  ليحتمددددجاا صةحهدددا ةهدددد الححيدددذ ةابجاددددا الاة٥,

 خاوشي. 
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لتبتّدذ ِةدد  ةهدد  تٝددح٥: إلخٝددحا مدا امندد  اةعدد  تعدديبحا لححددذةا ِؽددا  

 خاوشي الخٝحا. 

 امن : بغ. 

 لند ٠ن امند  خلٙد  ليلخٝهدحا, ندذم : مدا بعديؾ اندا ١حععد  الخٝدحا.

 أما نذم  ٘تتلٝٙحها سنا لتٝح٥ لها: خحدمجء ِةذ ليل . 

 سنا: حالش 

   تٝح٥: احةا حةذخ  ححه. نٍش  سنا ناحي  صةحها ةه

 ظامش: تما  ةانا حشة  اؼٗح الخعابا  ةاج . 

 سنا: اة١ . 

**** 

ل  حانب احذ  ؼالحاا  التء تعتقحش لتفدييٚ بادا ١اند  ِشبيد   ِة

ٙ  التء ١ا  مٝحدهدا دمحم, لتٝدح٥ مدشة :  ماظش تش٠  ِل  احذ  الاـس

يل  ةتفب  ِل  خن .   ؼ٢شا ما اظتار دمحم ِل  تـح

 ما ٜلبء.  دمحم: اه
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 مشة : ام  ف  ام  ما اظتار دمحم   

 دمحم ةهح ممع٤ ٜلب  بتمثي : اه ماي  ةبتٝحلحاا ثاي .

 مشة  بفذم : ه  ام  دي ال  بٝحلها ثاي . 

 دمحم: ١لم  اظتار. 

لتبتع  مشة  .ف  تل٤ الاثةا  مخشج ةالذ  مدشة  ةهدح مٝدح٥ : اهدو مدا 

 بجء. 

هدددح مٝدددح٥ : اهدددو بيددد٤ مدددا حدددج ليخدددشج ماظدددش مددد  ظدددياس  ةيٝرددد ب مةددد  ة 

اٜدد   احةددا اظددٙن  ِلدد  تددقخن  الايعدد  مددشة  بددغ ِٝبددا٥ مددا هددذمةا ٘ة

 ليل  ةاوم  ِلحاا . 

 ةالذ مشة  : ال ِادي ما بجء الخمذ هللا ِل  ظومتاا . 

 دمحم : هللا يعلم٤ ما حج , اظتقر  انا بٝ  تفبححا ِل  خن  . 

 مشة  ة ةالذها : ةان  م  اهلحا . 

**** 
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فددد  حهددد  السلٙيددد  للمعتؽدددٙ  ١انددد  لدددححن  تجلدددغ ِلددد  احدددذ  امدددا 

٠ددشاةغ الخذمٝدد  هدد  تؽددهٞ مدد  ٠ثدد   ب٣اماددا ٘ليددح  ٜددذ تحىدد  مثالهددا 

لددد  فددد  ِوٜددد  اخحاهادددا ,لددديجلغ بجانبادددا ماظدددش مددد  ٔنددد  احعددداط  الِا

مجاددددا ٘مدددد  مشهددددا مددددذٟس اناددددا ال تددددش  شددددخء  مدددد  مددددا هددددح مححددددحد ححلهددددا 

 ٠ذه ةخذ  نٙع٤ . ليٝح٥ ماظش بفح  هادا : حاةل  هاذ  بغ

لتبددذأ لددححن  فدد  تةٍددي  تةٙعددها ةمددا ا  هددذأ  حتدد  ٜالدد  : انددا ا٠يددذ 

بحل  مؾ ٠ذا ما ماظش ما هح معتحي  اخحات  اندا م٣لدحا ةػ بّدن 

اخددحات  الدد  بيمددشب اإلاثدد  فدد  تٙدداهمه  ةحددبا  لددبّن  ١ددئنا  اِددذا ,

ٙحهدددددددا دي فدددددددد   ٙدددددددد  الٜح دة٥ بيٙهمدددددددحا بّدددددددن مدددددددد  نٍدددددددشه مٝٙدددددددحا الٜح

ؾ مفددذٜ  دة٥ دة٥ نددضي  ةنددذم  انددا ٠ةدد  بٕندد  مدد  معتؽددٙ  انددا مدد

حبا  لبّن انا ِا٘س  انا  بحبحي  بغ ٠ةد  بٕند  مد  ِوٜد  الابد  

 ةا  بيجا  . 

ٜدددا  ماظدددش ةرهدددب الددد  اٜدددشب ِشبيددد  تبيدددْ ا١ددد  فددد  ١ا٘ير مدددا اإلاعتؽدددٙ  

التدددء هددد  بادددا ةاؼدددر   ٜددداسةس  مدددا  ةاتددد  بادددا للدددححن  ةامشهدددا ا  تؽدددشب 

لدددد  ةألٝدددد  الٝدددداسةس  ةةلددددّتاا بجانباددددا حتدددد  مجاددددا لتاددددذأ ةمددددا ا  ا٠م

ددددددا٥ : انددددددا ِدددددداٗس ا  خحاتددددددد٤  حلددددددغ ماظددددددش تحدددددد  ٜددددددذمحاا لحاحهددددددا ٜة
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دد   بنعددبال٤ حاحدد  ٠بندد ه حددذا ةا  مدد  معددتحي  ا  حددذ مٝددذس مـح

لّوٜددتا  بددغ ِددامٟض تّشفدد  ا  خحاتدد٤ بؽددش ةا  مم٢دد  فدد  مددش  مدد  

 مشا  يٕلىحا ةعٕمبحا ةيبٝحا مؾ ؼامٙن  ٜحدمه  دا حدا٥ البؽدش

مددؾ خحاتددد٤ بدددغ دا الددد  الة  تٙهميددد  اندددا مّدددا١  ا  الددد  حفددد  نادددشدا 

ـددّب ِلدد  ١دد  ةخفيفددا نددذم  ةنددضي  بددغ الص  تتق٠ددذي ا  خحاتدد٤ 

ب  ١  دا ف  ٌهٟش انتء .   حيبٝحا ةاٜٙن  ف  ٌهش بّن ٜة

دد  ١دد  شددخء   اةمددق  لددححن  بددتٙه  ٘ياظددش ِلدد  حددٞ ٘ئخحاهاددا بؽددش ٔس

انا بجذ أظٚ ِل  الد  حفد   ,ِةذ سأمت  لهذةماا ةلن  مومحها ٜا٥ :

 مجء . 

تزاس .   لححن  : هيٙيذ بئم  الِا

ماظدددددش بقسدددددخ  : اندددددا ِددددداٗس ا  هدددددح مدددددؾ حيٙيدددددذ بحاحددددد  بدددددغ امدددددذمجء 

 ٘ـش  . 

 لححن  : أدم٤ ٘ـش  اصاي يّجء    

يجء ةلددد  اِمددد  حاحددد   ماظدددش : يّجدددء بدددوػ تٝلبدددء ةؼددد٤ ١ددد  مدددا تؽددد٘ح

 ةتعجب٤ ما تة٢شي ؼذا ِؽا  تٕن مجء . 
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   ان  ِامل  ام  ِؽا  انا ان٤ اعجاب     لححن  : لي

ماظددش : انتددء يعدديتء ةال امدد     مددؾ انددا فدد  مىّدد  ظددقلت٤ ارا عجبدد٤ 

 ةانتء ان٢شت  ٔس  ا  هح عجب٤ . 

ؽددا  ٠ددذا  لددححن  : بددغ دي ِضةمدد  امندد  ةهددح الدد  ِمدد  ١دد  حاحدد  ِة

 انا سدم  ِلي٤ سد ال  ما عجب٢يؾ . 

 ماظش : بغ انا ... 

   مال٤ ما ت٢م  . لححن  : ظ٢  لي  ان

ماظدددددش ةهدددددح مٝدددددح  مددددد  حلعدددددت  : مددددداليؾ مددددداال ندددددذخ  ا٠يدددددذ خحاتددددد٤ 

 مؽٕح٥ باله  ِلي٣  . 

 لححن  : اة١  ماال بيةا . 

ابتعددددم  لددددححن  بددددذاخلها ألناددددا اظدددددتىاِ  اظددددر حاُ حددددض  مدددد  مدددددا 

ِملددد  ماظدددش بحادددا ٘هدددء تدددذسي ا  ماظدددش مددد  خىىددد  ل٣ددد  مدددا حدددذ  فددد  

ة١دددا  نٝاسهدددا مدددْ ماظدددش سد لهدددا مىّددد  ل٢جادددا تتّمدددذ ِدددذ  سأمددد  رلددد٤ , 

 بّن م  هذةماا  
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دد  ليلدد  حتدد  ةحددذةا ظددامش ةحيددذا ٘ٝددا٥ ماظددش :  ددلحا الدد  ٔ٘ش مددا ا  ـة

 اةما٥ ٘ن  الجماِ     

 ظامش : سنا ةنذم  ححه ِةذ ليل  ةامن  ةنضي  خشححا ؼحي  . 

 ماظش : اها اة١  . 

 لححن  : هح دمحم لغ ما سحّيؾ    

 ظامش : ال لغ . 

 ما  انا حذخ  للبةا  . لححن  : ت

 دخل  لححن  ةتش٠  ماظش ةظامش متحذثحا ِما حذ  اليح  . 

**** 

١دا  مةٙد  ١د    ١ا  نضي  ممشب البحش بالخصخ  ١ق  بيجا  ثقس ٜذم 

ٔمددب  بشمدد  حصددخ  ةلدد  تّبددد  س  بةٙعدد  ِلدد  سمددا٥ ؼدداو  ,ليٝرددد ب 

مةدد  أمندد  ةيجلددغ بجددحاسه ةهددح مٝددح٥ : امدد  مددا ـدداحبء لددغ مددؾ ِددامض 

 ل  بشلحا    تٙمٙم

 نضي  : صخب٤ تّبا  ما أمن  ,صخب٤ بمح  . 
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 أمن  ةهح مشتب ِل  ٠تٙ  : بّذ ؼش ِة٤ ما خحيا . 

نددددددضي  : ِمددددددشي مددددددا ٠ةدددددد  اتفددددددحس ا  انددددددا ا١ددددددح  ظددددددبب تّاظددددددي  حددددددذ 

 ةتّاظ  من  دي ليل  ما أمن  ةان  ا٠ث  ةاحذ ِاٗس يّجء ام  ليل  . 

مححددددحد هدددد   أمندددد  : ِدددداٗس بددددغ الدددد  ٠ةدددد  خددددامٚ مدددد  اهددددح ولددددْ مددددؾ

دد٤ اندد٤ بنعددبالها اخ ةحدداس ١ددا  ٔلددي  بتحبدد٤ مدد  ـددٕش٠  يّجددء خ٘ح

 ما نضي  . 

نددضي  : انددا مددؾ ِدداٗس ا٘ددش  ا  حلمددء الدد  ٠ةدد  مةددْ نٙسددخء حتدد  بيجددء 

ةبن  نٙسخء ا  ا٢٘ش ٘ي  اتحٝٞ ةال اِص  ِل  حف  لخبيب  ِمدشي 

 ةوٙحلتء ةمن  ظبب انا . 

 ذ  .أمن  : تٝذس تفلر ١  حاح  ما صخبء ان  بغ اه

ندضي  : انددا ِمددشي مددا تفددحس  ا  ندذم  تٝددٚ فدد  ةشددخء ةتفددشخ ةتتامجددء 

 بيل  انا بعبب نااد بحى  ف  نٙسخء ةدمش  ليل  مّاما . 

امنددد  : اِدددزسه  مدددا صيدددضة مدددا هدددح مدددا ٘ددديؾ حدددذ يّدددٗش ا  حدددب حياتددد٤ 

ليلددد  مددددؾ ناددداد ,ةا  خىبتدددد٤ لجادددداد ِؽدددا  تلهددددء ٜلبددد٤ مددددؾ ِؽددددا  

متد٤ ٠شاحد  مدؾ ِؽدا  بتحبادا بتحباا ,ةا  خيانتادا ١اند  وّةد  ل٢ش 
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ن  اندد٤ مددؾ حتحددب ةال  حتدد  لددح تحهمدد  اندد٤ بتحباددا انددا ةاندد  ِددا٘س

 حتحب الا ليل  . 

 نضي  : ال  مشمي  ف  معتؽٙ  بعببء ةبتّاي  م  اناياس ِفبء .

امندددد  : مددددؾ اندددد  ظددددبب ةلددددح لٝددددذ هللا ٠ةدددد  ظددددبب فدددد  ار  حددددذ ٘مدددد  

ندددددددد  اإلاعددددددددتحي  ا  شددددددددسق دا م٣ددددددددح  ليلدددددددد  هددددددددح انددددددددا الدددددددد  حٝحلدددددددد٤ ا

بتّؽدددددٝها اصاي ,دا انددددد  ٠ةددددد  بتحمحادددددا ةتحاملهدددددا ا٠ثددددد  مددددد  اخحاتددددد٤ 

 البةا  . 

نددددضي  : مددددؾ ِدددداٗس اِمدددد  امدددد  ,انددددا ِددددامض اومدددد  ِلحاددددا حمددددح  لددددح مددددا 

 ؼٙتااػ. 

ها .   امن  : ما تخا٘يؾ انا حسالي٤ تؽ٘ح

 نضي  : ةنذم     

 امن  ةهح مٝح  : مال٢صخء دِحه بحاا انا حتفٗش . 

 ا . نضي  : تما  ماال بية

**** 
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ِددددداد دمحم ٘جلدددددغ مدددددْ ماظدددددش ةظدددددامش ليدددددحا٘ه  امنددددد  بّدددددذ سبدددددْ ظددددداِ  

,ليعقل  الجميْ ِد  ندضي  ٘يٝدح٥ اند  بخند  ةظديزهب للبيد  بّدذ ا  

هاذأ اِفاب  ,دٛ امن  ِل  باب ٔ٘ش  ليل  ةولدب مد  بةدا  السدشةج 

ةما ا  خشححا ٜا٥ : ماال ما ظامش خدذ مشاتد٤ صمدا  ابةد٤ مجدن  حدذ  

امض ام  .   ِة

 مش : اة١  ماال بيةا ما سنحا . ظا

 أمن  : ةخذةا مّا٠  لححن  ةدمحم ةياظش حٙم  انا ةنذم  بغ . 

 لححن  : انا ِامضا ا٘م  هةا ِؽا  نضي  . 

 امن  : نضي  ؼحي  ةحتوٜي  ف  البي  اة١  . 

 لححن  : اة١  . 

ٔدددادسه الجميدددْ ليٝدددح٥ امنددد  لةدددذم  : تّدددال  نجيدددب حاحددد  يؽدددشباا مددد  

   يّٗش نصخصر . ال٣اف  ِؽا
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ندذم  : بددغ ,ليٝىددْ ٠ومهددا امندد  ةهد  مددذّ٘ها ,ل٢دد  نددذم  اداس  ةحههددا 

د  ٘ٝالد  : ظديب امدذي  لباب ٔ٘ش  ليلد  لرد   ندضي  ةهدح متعدل  للٕ٘ش

 ما أمن  اؼٗح نضي  دخ  هةاٟ لي          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



624 
 

 سؼع عطاخالفصل ال

أمعدددد٢ها امندددد  ةهددددح مٝددددح٥ : اهددددذي بددددغ مددددا نددددذم  هددددح حدددديىم  ِلحاددددا 

   ٔن  ماتحغ . ةيىلْ م

 نذم  : بغ . 

امنددد  : امددد  مددددا ندددذم  انتدددء ٠ددددذا حتخددداليجء اـدددذٛ اندددد٤ مدددؾ ةاثٝددد  فدددد  

ر بي   .   اخح١  ٘ة

دددامضاه مٝدددشس ارا بحبادددا اة ال ٜبددد  مدددا  لحادددا ِة ندددذم  : اندددا خامٙددد  ِليددد  ِة

ها, انا مؾ ِامضاه يؽٙٞ ِلحاا .   يؽ٘ح

ي  ف  ِن  نضي  دا ام       امن  : وب بضمت٤ ال  بتؽ٘ح

 نذم  : حب وبّا . 

 امن  : وب بتّاملي  ٠ذا لي     

نددذم  : ِؽددا  ِددامضاه متحددٟش بٝدد  ٠ٙامدد  العددةن  الدد  مددش  ةهددح ةهدد  

 بيتّزبحا . 
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 امن  : ا  ؼا  هللا ١  يّذي ِل  خن  . 

 نذم  : ما سب  . 

**** 

امددددا فدددد  احددددذ  الامددددا٠  اإلاٍلمدددد  را  الددددشةاب  ال٢شهادددد  ١ددددا  احددددذه  

امددحه مدددا باؼددا انددا معدددتني  مشحددْ ةانٙددز ِلددد   مٝددٚ هةدداٟ ةهدددح مٝددح٥ :

 وح٥ . 

 ليٝح٥ نضاس ب٣  ٠شه الّال  : ةباؼا ٘ص  ٘ن  ١  دا    

الشحددد  : مدددا هدددح ظدددا٘ش اظدددبُح مشسدددخ  مىدددشة  مدددْ الّيلددد  اة صدددخاب 

 مؾ متق٠ذ ما باؼا . 

ندددددددضاس : ممممددددددد  تمدددددددا  مّلددددددديؾ ظددددددديبحا يّيؽدددددددلحا مدددددددحمن  فددددددد  حمددددددد  

 ف  بالةا . العنيحسه مشاتحا ٜب  ما يّم  ال  

 الشح  : تما  ما باؼا هح اة٥ ما سحْ حةٙذ ِل  وح٥ . 

 نضاس : امحه ٠ذا ِٙاس  ِلي٤ ةاةع  تنسخ  احةا اتٙٝةا ِل  ام  . 
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الشح  : ال ما باؼا ايسخ  اصاي مدا اندا الص  احبلد٤ الاماند  ِؽدا  اخدحد 

 ٘لحسخء هههههه  ةدي حاح  تتنسخ  . 

 لحط . نضاس : ا٠يذ ما ان  تبيْ نٙع٤ ِؽا  ٘

الشحددد  : ههههههددد  ضدددخ٢تيجء ةهللا مدددا ندددضاس باؼدددا مدددا حةدددا ؼدددب  بّدددن 

 بشلحا . 

 نضاس : ّ٘و م  ؼاب  اباه ٘ما ٌل  . 

الشح  : ا٠يذ ما باؼا حؽب  ابحيا مدؾ ابحيدا ةبّدذم  دا ١دا  يؽدتٕ  

مددد٤ مّلٝدد  رهدددب مدددا باؼدددا  ِلدد  ؼدددشة صي مدددا بٝحلدددحا بددغ انددد  ةالدددذ ٘ة

 ِٗش . تّم  ٠ذا لي    دا ال  امح  ةا

ندددضاس بّفددددبي  : ةانددد  مددددا٥ اهلددد٤ حتحعدددديبجء ةال امددد     مددددا ال اٜٙدددد  

 ةمعتجء مة٤ خب  . 

تاا تّش .   ةبّذ ا  ألٞ ٜا٥ بفح  معمُح : حات٤ بل  ناط مّ٘ش

**** 
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دخ  نضي  ال  الٕ٘ش  ليجذ ليل  نابم  ٠موب٢د  ٘ٝرد ب لديجلغ ِلد  

ب ِمدشي اه ال٢شسدخء اإلاٝابد  لٙشاؼدها ةيٝدح٥ هامعدا لهدا : اظدٚ مدا حد

اه بغ لح تّشف  انتء ام  بنعدبال  ةايد  بحدغ بي٣د  صي مدا تحيسدخء بيدا 

ا  ة١د  حش١اتد٤ مدا ليلد  انتدء حبدء الد  اندا  ةا٠ث  ,اندا حداَ٘ ١د  تفد٘ش

٠ةدد  ٢٘ددشةا لددشب مدد  الجةددح  ةا  لددح حددذ ِددٗش بيدد  حتمسددر مدد  

ِلدددددد  ةحدددددد  الاسك دي حتدددددد  لدددددد  نددددددذم  ١اندددددد  بتحدددددداة٥ تلمحلدددددد  اندددددد٤ 

هددا ةسبةددا اإلاّبددحد ِدداٗس بددغ هدد  مم٢دد  مددؾ ِشةظدد  لٝىدد  ٠ةدد  بٝحل

حسخ  بزا ةال مّب اي  انا ناشدا مشي  بقـّب اختبداس فد  حيدات  ,خبد  

دددٚ مدددؾ حلدددح  ٠ةددد  معدددتاني  ةبحلددد  بيددد  ودددح٥ ِمدددشي اظدددمْ فددد  مٜح

ددٞ ةبتتامجددء ا  انددا ظددبب فدد  انايدداٟس الّفددبء .انددا  خددالق ةاختددء برِ 

فددددذ مم٢ددد  ظدددبب مدددؾ حة٢ددددش بدددغ ةهللا الٍّدددي  مددددا ِمدددشي ٠ةددد  اٜ

الددٟش ,الددٟش اصاي مددا لددحليتء ةانددا لددح حفددل٤ حاحدد  بتددححّجء ا٠ثدد  

مةدد٤ ةبحددغ بقإلاهددا ٜبدد  مددا تحيعددي , انددا بمددح  مددا ليلدد  ةبتمجدد  ا١ددح  

انا م٣ا  ال  دخحل  معتؽٙ  ةسٜميتء ِلد  ظدشيش دا اسحد  ملد  اندا 

تء .   حعح دلٜح

احغ بثململها ة١قنادا تؽداهذ حلمدا ةمدا ٘تدق  ا  ٜالد  بامدغ : ندضي  

 . 
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لبء ةسة  نضي  .   ليجيباا بحل  : ِيحي  ٜة

ث  اٜر ب  مجاا ليىبْ ٜبل  ِل  حبيجاا ةهدح مٝدح٥ : ِداٗس ا  لديّ  

ددذٟ اندد٤ حت٣ددحي  مل٢دد  بيتددء ٜشيددب ٜشيددب اةي مددا  امددا  ٠ثندد  بددغ اِة

حدددددب ِمدددددشي ,ليىبدددددْ ٜبلددددد  ثانيددددد  . ةعٕدددددادس مجبددددد ا ل٣ددددد  ال تدددددشاه ندددددذم  

ح  الّاٜبدد  م٢ٙدد  ةاممددا ٜبدد  ا  تصددخحا ليلدد  ةال مددذسي ٠يددٚ ظددت٣

 ما حف  اليح  . 

مدددا ا  ألدددٞ البددداب حتددد  ظدددمْ ـدددحتا مٝدددح٥ : انددد  ؼددد٣ل٤ ِامددد  ٠دددذا 

 لي     ام  ١  تشاب دا ال  ِل  هذةم٤    

إلتٙت  ليٝاب  اخت  التء تعقل  ِ  هيقت  ةمدا ا  ا٠تملد  اظدتذاست  

حت  أحغ بيذها تةٙن ِة  تشاب م  موبع  ةه  تٝدح٥ : هدح اند  

ذا ف  ةاحذ ِاٜد  ممصدخء فد  ؼداُس ةهدح ١د  تدشاب انداط مؾ حت٢ب  اب

٤ تٝح٥ ام       ل  تؽ٘ح

 نضي  مجيبا : مِض  اخت  ةام  ةدا حضات  . 

نددذم  : ال حيٝددح٥ دا متعددح٥ مددؾ مهةددذط ٜددذ دنيددا ,ةبّددذم  مٙدديؾ 

 ا  ةال اخ  برِ   م  ابجاا الححيذ الل  مّةذهاػ ٔن ه
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  حمدددجاا ١قنددد  وٙددد  ةمدددا ا  أ٠ملددد  ندددذم  ٠ومهدددا حتددد  استمددد  ندددضي  فددد

١دددا  ٌدددو ةةحدددذه امددد  أخنددد ا .لتٝبددد  ندددذم  مٝذمددد  سأظددد  ةهددد  تٝدددح٥ : 

 ابجء ٘اٛ بّذ الّلٝ  ةال لغ    

ليبتعدد  نددضي  فدد  حمددجاا ةهددح مٝددح٥ : دا تشبيتدد٤ حيٙددٛح ٔفددب ِدد  

 ال  خلٙحه . 

 نذم  مؽا٠ع  : ام  دا احةا حةلبخ ةال ام  . 

 نضي  ةهح مٝبلها : ةانا اٜذس . 

تء ال  صمددا  لددححن  حةةددتا  ِليةددا اندد  نددذم  : ت مددا  سة  البيدد  دلددٜح

ها ةل  اسحْ حةت٣ل .   ِا٘س

 نضي  : تما  تفبححا ِل  خن  .

 نذم  ةامن  : ةان  م  اهلحا . 

 نذم  : اة٥ ما تـح  وميجء ِلي٤ ان  ةاخت٤ . 

 نضي  ةهح مبتّذ :حالش . 

**** 
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ةبدددذأ الٝلدددٞ دخلددد  الجميدددْ للمنددد ٥ ليجدددذ ٘حصيددد  ةأدهددد  منتٍشانامدددا 

 2:21متعدددددشب لهددددد  ٘مددددد  ال يّلددددد  ٠ددددد  هددددد  ظددددداِ  ٘هدددددء تٝددددداسب ِلددددد  

ـددباحا ,لتٝددح٥ ٘حصيدد  مددا ا  تددشاه  : انددت  ٘ددن  مددا ِيددا٥ أه دا ـدديٚ 

تء      ةا٠يذ بتعهشةا بغ مؾ لٕام  دلٜح

 ماظش : بشاح  ما أم  ةاحةا حةح٣ل٢  ١  شخء  . 

 سنا : هح ماظش نا  ما ماما   

 صما  ةانا ١  ؼحي  بؽٝش ِلي  .  ٘حصي  : امحه ما ٜلبء م 

امددا ادهدد  ٌدد  متٙددشط بادد  الا أ  ٜددا٥ : اةمددا٥ ٘ددن  نددضي  ةامندد  ةليلدد  

 ةنذم . 

 احاب  لححن  ةه  دامّ  : ف  معتؽٙ  . 

 ٘حصي  : ام  خن  ما ةالد ام  ال  حف     

 اده  ببّن م  الهذة  : ٘همةا ان  ما ماظش . 

  ةندذم  مثددقتشي  ٠ثند  بمددح  ماظدش : مدا تخددا٘حػ ١د  الخ٣امدد  ا  ليلد

صدددخبتا  الححيدددذ  ةليلددد  بح٢ددد  انادددا ةحيدددذ  اهلهدددا ندددذم  ةسانيدددا سبةدددا 
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مشحمها يّتب  خحاهاا ,٘هء ما ٜدذسيتيؾ تتحمد  دا ٍ٘لد  مخبيداه فد  

ٜلبادددا بدددغ نادددشدا ةاحةدددا فددد  مىّددد  أمددد  ِلحادددا ,ةلددد  نٝلجادددا اإلاعتؽدددٙ  

ٜتء  ١حععدد  ٜددالحا اناددا ِةددذها انايدداس ِفددبء بددغ الخمددذ هللا هدد  دلددح 

 ةامن  ةنذم  مّها ةنضي  ؼحي  ةحيج  . 

٘حصيددد  : مدددا حبيبتدددء مدددا بةتدددء ١دددا  متخبيلددد٤ ١ددد  دا ٘دددن  بدددغ دي بنددد  

مل  صي موٟ .   ويب  حذا ِة

 اده  : ٜذس هللا ةما ؼا  ّ٘  ,سبةا ماوٚ بحاا ةبيةا ما سب . 

 الجميْ : امن  . 

 ا . اده  : وب اولّحا استا  ِؽا  ـب  نشة  نىمةحا ِلحا

٘حصيددددد  : ةاندددددا ب٢دددددشا ـدددددب  حدددددشة  معتؽدددددٙ  ِؽدددددا  حٙمددددد  إلاّاهدددددا 

 ةنذم  تشحْ تشتا  . 

 أده  : ا  ؼا  هللا ما حج  . 
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تا  ل٣ددددد  مىمدددددز  ِلددددد   دددددّذةا لٕددددد٘ش اظدددددتقر  ١ددددد  مددددد  ظدددددامش ةسندددددا ـة

ـدددٕن ه  ةيقخدددذة  ٜفدددتا مددد  ساحددد  ,لتٝدددح٥ ٘حصيددد  : اولعددد  استددداح  

 انتء ٠ما  ما سةح  . 

دددداج انددددا حٙمدددد  هةددددا  لددددححن  : مددددا ِلدددديؾ مددددا وددددةي لددددح مددددا ٘حادددداػ اِص

 اظتج  نضي  اخحيا . 

ددد  دا بيتددد٤ مدددا بةتدددء  ٘حصيددد  : امددد  ٠دددو  دا مدددا لدددححن  اندددا ٠دددذا بجدددذ حِض

 صي٤ صي ماظش ةسنا تما  . 

لدددححن  ةهدددد  تٝرددد ب مجاددددا ةتىبددددْ ِلددد  ةحةتاددددا ٜبلدددد  : سبةدددا مخددددالي٣  مددددا 

ودددةي ةهللا مدددا ٜفددددذي حاحددد  ,بددددغ سةحددد  استددداح  انتددددء ةان٣ددد  ادهدددد  

 انا حعتج  نضي  ف  ـالح  . ة 

 ٘حصي  : تما  تفبححا ِل  خن  . 

 الجميْ : ةانت  م  اهلحا . 

ـدددددّذ  ٘حصيددددد  مدددددْ ادهددددد  لن تددددداححا ٜلددددديو ٘ياظدددددش ـدددددٕن  اخدددددذ ١ددددد  

واٜتامدددددا نادددددشدا صيدددددار  ِلددددد  رلددددد٤ ظددددداِ  الٝلدددددٞ التدددددء ظدددددبٝ  مصدددددخء  

الّيددا٥ ,ةاتجهدد  لددححن  الدد  ـددالح  ةحلعدد  ِلدد  إحددذ  اسا٠دد  ةهدد  
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م , ٘ةٍددددددش دمحم ةياظددددددش لبّمدددددده  ثدددددد  اٜر بددددددحا لدددددديجلغ تب٣دددددد  فدددددد  ـدددددد

 بجانباا دمحم ةهح مٝح٥: مال٤ ما لححن  بتّيى  لي  بغ    

لدححن  : اندا اة٥ مدشه ا١ددح  فد  م٣دا  مد  ٔندد  ال ندذم  ةال ندضي  دا حتدد  

لددد  ٠ةدددا نيجددد  للجضابدددش ٠ةددد  الص  م٣دددح  مّامدددا حدددذ مدددجا  ارا مدددؾ همدددا 

 الاثةن  . 

ليٝح٥ : ان  مجةحن  مدا بد  مدؾ اندا اخدح١   اٜر ب مجاا دمحم ةحتمجاا

 صي صها  ةال ام     

تاميؾ ناددددشدا اصاي  احتمددددنت  لددددححن  لتةٙجددددش با٠يدددد  : اندددد  مددددا ؼدددد٘ح

ذا  .  ٙحا ف  ةػ بّن ة١ا  ِاملن  صي الِا  ٜة

ْ حاحبي  دلي  ِل  تعجدب مد  ١لمهدا ليةٍدش  نٍشه الحاا دمحم ةهح م٘ش

ل٣لمهدددا ,ليٝدددح٥ بّدددذها بّمدددها الددد  ماظدددش الدددزي اةمدددق بشأظددد  ٠تثبيددد  

ماظددش : مددؾ احةددا تٙٝةددا مددا لددححن  ا  ١دد  ندداط بتتخددانٞ ةا  خحاتدد٤ 

مدددددؾ ملي٢ددددد  ةاناددددد  ١دددددا  خدددددامٙن  بدددددغ ِلددددد  ليلددددد  ةلددددد  مىمددددد  ِلحادددددا 

 حيبٝحا تما  ةحينعحا ١  حاح  . 
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تا  ناشدا مؾ خحات  ةبّذ ناشدا مدا  ها : ال  ؼ٘ح لححن  م  بن  دمِح

 بٝيتيؾ بثٞ ف  ةال حاح  . 

 ِل  ٢٘شه ٠و  ماظش صر اهذي بٝ  ة١  حيبٝ  تما  .   دمحم :

فددد  تلددد٤ اللخٍددد  ظدددمّحا دٜدددا ِلددد  بددداب ٘ٝدددض  لدددححن  لتٙتحدددحا ةهددد  

 تٝح٥ : دا ا٠يذ نضي  . 

ةمدددا ا  ٘تحددد  ةةحدددذ  انددد  هدددح حتددد  استمددد  فددد  حمددد  ةهددد  تٝدددح٥ : 

 ان  ٠ة  ٘ن  ما صيضةا ةظيبجء لححذي    

حدددددددددذٟ اصاي اةمدددددددددا٥ نددددددددضي  ةهدددددددددح مٝبددددددددد  مٝذمددددددددد  سأظدددددددددها : ظددددددددديبل٤ لح 

 الصخىن  دة٥ ٘امذها  ام     

يؾ خحاتد٤ همدا مدا ممدوػ  دمحم : ما ِ  بشاحد  ِليةدا هدح اند  مدا تّد٘ش

 حذ ِيجا  الا ان  .

 نضي  مؽا٠عا : ِل  اظاط ا  انا اخحه  الححيذ مؾ ٠ذا    

دمحم : ةال نٝدددذس يعدددتٕج  ِةددد٤ ةال اجددد  فددد  من انددد٤ حاحددد  ,ارا ١دددا  اندددا 

 نا . بىم  بغ ةان  مّا
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نددضي  : مددا مؽددا  هللا ةاندددا الدد  ٠ةدد  ب٢ٙددش لدددح حفددل  حاحدد  اندد  تعدددذ 

 م٣اي . 

 ليةىٞ الجميْ ةبما ٘حا  ماظش : بّذ ؼش . 

 نضي  مٝهٝ  : هههههه  ام  الخب دا ما حماِ  انا ٠ذا حتٕش ةهللا . 

 لححن  : ةمالحا دا ح٤ٝ . 

ز  ِلدد  دخدد  نددضي  ةلددححن  الا ـددالح  ,الا أ  دمحم ةياظددش مددا ا  اومدد

ندددضي  حتددد  رهبدددحا لةدددح  ةولدددب بّدددن الشاحددد  ,امدددا لدددححن  ٘جلدددغ فددد  

احما  اخحادا الدزي اِتفدشها ةهدح مٝدح٥ : حبيبتدء ِيةحادا ةسمد  مد  

لها     ِياه لي  حذ ِص

 لححن  : ان  ةنذم  . 

خيمددد  ظددد٣ح  ٜلددديو ليٝدددح٥ بّدددذها : اظدددٚ مدددا سةحددد  ِلددد  الددد  حفددد  

مب بغ مؾ ا٠ث   ةاندا ـدلخ  بغ اإلاحلُح ١ا  ف  ٜة  خٗح ٔة

 نحنح ٜب  ما اسة  . 
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لدددححن  ةهددد  تةٍدددش اليددد  : هدددح حفددد  ان٢ددد  اتٕدددانٝتحا ٠دددذا ٜبددد  ٠دددذا 

 ةاحةا ما حعيةاػ بذا    

ددددذٟ اندددد٤  نددددضي  ةهددددح مبتعدددد  : ابددددذا مددددا ٜلددددب اخددددح١  هدددد  مددددش  دي ةاِة

حاا ثاي  ابذا .   ِمٟش ما حتؽ٘ح

 لححن  : ١حعغ ةالا ولّ  بشةح٢  انت  الاثةن  . 

 ام  ا  الؽش ال  بٝيتء ٘ي  ما ب  .  نضي  : هههه 

 لححن  ماصح  : بعبب٤ ان  ةاخت٤ . 

ندددددددضي  ةهدددددددح مبتعددددددد  : تمدددددددا  ودددددددب مم٢ددددددد  نةدددددددا  بٝددددددد  ِؽدددددددا  نددددددددشة  

 معتؽٙ  ب٢شا. 

 لححن  : اة١  بغ حةا  مّاٟ . 

 نضي  : لي  خامٙ  لهشب .

 لححن  ةه  تمشب ٜذمحاا ف  اسك : نضيمممممممم  . 

د  : خدوؿ خدوؿ  نضي  ةهح محتمجاا ةيٝذمها ل٣  مفّذةا ال  ٔ٘ش

 انا ِاٗس ا  مؾ حسلق . 
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**** 

أوددددد  ـددددددبا  بقؼدددددّ  الؽددددددمغ الذا٘ئدددددد  لتدددددذفئ حيددددددا  الجميددددددْ دة  

اظدددتثةا  ,٠ددد  انتدددء ساةّددد  امتادددا الؽدددمغ ال تبخلددد  ِلددد  احدددذ ةتدددضةدم  

الجميددْ بددذف   أؼددّت٤ دة  ا  ت٢ٙددش فدد  مٝابدد  مددا تّٙلددن  ,ٜددا  أمندد  

ء اإلاحححد ف  سةاٛ خاسج ٔ٘ش  ليل  ِلد  م  نحمت  اإلاشهٝ  ِل  ٠شسخ

 سنن  هاتٙ  ليٝح٥ دة  ا  متبن  ٜس  : الح . 

 حعية  : ٠ذا ما أمن  محمن  م  ٔن  ما ظةْ ـحت٤ . 

بتدددد  : ـددددبا  الٙدددد  الاة٥ مددددا ظدددد   امندددد  ةهددددح مبتعدددد  ةيددددئ  مدددد  ألدددد  ٜس

 الخبامب . 

 حعية  : ـبا  السن  ما لةام  ال  يعيجء . 

مخددٚ أإلادد  ٜلدديو : ليدد  ٠ددذا بددغ مددا ظدد  ال٣دد   امندد  ةهددح يعددتٝي  ل٣دد 

انددا ١دد  الخ٣امدد  ٜحلدد  اندد٤ فدد  بيدد  هللا ة٠ةدد  ِددامض اظدديب٤ بشاحتدد٤ 

مؾ ٠ٙام  ١  حيات٤ مٝمدياها ت٢ٙند  ٘يدا ٘ٝحلد  اهدح مدح  مدْ سب 

 ِباد بغ . 

 حعية  : ممم  ماشخء خلبتيجء . 
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امنددددد  : هههددددد  ةاندددددا اٜدددددذس ِلددددد  دا مدددددا ظددددد  ال٣ددددد  ,ودددددب ٜدددددحليل  اخبددددداس 

 ام  انتء ةوةي ناهذ .  صخت٤

حعددية  : احةددا ١حظددن  الخمددذ هللا ةناهددذ بّددذ صيدداس  بيدد  سبةددا هددذأ  

 ناس ٜلباا ةبذأ  تتٝب  مح  سانيا سبةا مشحمها .

 امن  : امن  ما سب  . 

 حعية  :ةان  بخن  ةحماِ  ف  مفش ١له  بخن     

 امن  : امحه ما ام  الخمذ هللا ١لةا بخن  . 

بدء ظددو  بٝدد  ِؽددا  اسة  استدا  ؼددحي  ٜبدد  مددا حعدية  : وددب مددا حبي

 مقر  الٍهش . 

أمن  : ماشخء ما ظ  ال٣  ظدو  خدال  بالد٤ مد  نٙعد٤ ةال إلد  الا هللا 

 . 

 حعية  : دمحم سظحل  هللا ما بجء . 

**** 
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د  ليلد  ةهد   اظتيٍٝ  نذم  مد  نحمتادا ِلد  الاسي٢د  التدء فد  اخدش ٔ٘ش

   . تعمْ ـح  ليل  ةه  تٝح٥ : نذم  ما نذم

نامددددد  ندددددذم  ةاٜر بددددد  مجادددددا لتىبدددددْ ٜبلددددد  ِلددددد  حبيجادددددا ةهددددد  تٝدددددح٥ : 

 ـبا  الٙ  ةياظمن  ِل  أحل  لحلَح ف  ِال  . 

 ليل  بئبتعام  ؼاحب  : ـبا  السن  ما نحنح . 

تء .   نذم  : انتء ١حعع  ما ٜلبء دلٜح

ليلدددددددد  : اه الخمددددددددذ هللا بددددددددغ حسددددددددخ  نٙسددددددددخء نمدددددددد  ٠ثندددددددد  اةي ةدمدددددددداغ  

 .  مفذِ  م  ٠ث  الةح 

ذاُ حن ة  .   نذم  : ما ِليؾ ما سةح  دا م  مهذ  ؼحي  ـة

 ليل  : انتحا ما ٜحلتحػ ألهل  مؾ ٠ذا    

نددددددذم  ةهدددددد  تمددددددشب مددددددذها بشأظددددددها : تفددددددذق  مدددددد  ٠ثدددددد  خددددددحف  ِلي٣دددددد  

 يعيتا  خالق . 

دددش بئستيدددا  : الخمدددذ هللا انددد٤ نيعددديتء ةمدددا ٜحلتلهحمصدددخء  ليلددد  ةهددد  ت٘ض

 حاح . 
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 لحليتء انتء مؾ ِامضانا نٝله  ةال ام     نذم  بئظتٕشاب : لي  ما 

ه  الضامدذ دا ٠ٙامد  ايد   د  محلدُح خد٘ح ليلد  : ا٠يدذ مدا ندذم  انتدء ِا٘س

تء ٜلٝةدددن  ,ةمدددؾ ِدددامضاه   مدددؾ متفددد  بدددحا  مددد  امبددداس  ا٠يدددذ دلدددٜح

بشلدحا ممةّدحي  لدح ولددب اسة  إلا٣دا  ثداي  لنادد  ا٠يدذ حيت٢ٙدشةا الدد  

ٝحا خالق .   حفل  ف  ظٙشي  دي ةمؾ حي٘ح

نددددذم  : تمددددا  مددددا سةحدددد  مددددا تخددددا٘يؾ حةبدددد  ِلدددد  ال٣دددد  ا  مددددا حددددذيؾ 

 مٝح٥ حاح  . 

ليل  : تما  لح ظماحتيجء امذمجء محبدامل  ,ة٠مدا  اتفدل  ِلد  لدححن  

 ةنبيهء ِلحاا ه  ا٠يذ ف  البي  مؾ ٠ذا   

نذم  ةه  تّحد الا الاسي٢  التء ١ان  تجلغ ِلحاا لتقت  بحٝيب  ليلد  

   البي  مّزا انا ةامن  . ةه  تٝح٥ : اه ١له  ف

مددددددا ا  امعدددددد٢  ليلدددددد  هاتٙهددددددا التددددددء ١اندددددد  ٜددددددذ حّلتدددددد  ـددددددامتا اثةددددددا  

خدددددددشةحه  لعدددددددهش حتددددددد  ةحدددددددذ  ثدددددددو  اتفددددددداال  لددددددديو مددددددد  ةالدددددددذهاا 

ددددد  ةالدددددذهاا ةهددددد  تٝدددددح٥ :  ةاتفدددددالن  ـدددددباحا مددددد  ةالدددددذها ,لتمدددددشب ٜس

 ـبا  السن  ما مام  . 
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ٝتيةدا ِلي٣د  مدا مؽمؽ  : ـبا  السن  ما ليل  انتء ٘ن  م  امباس  ٜل

 بةتء    احةا ٠ةا ؼحي  ٠ذا ةحةتف  ِل  نذم  . 

ليلددددد  : مّلدددددديؾ مدددددا مامددددددا اـددددد  امبدددددداس  ولّددددد  ظددددددةحي  الّامددددد  بتدددددداُ 

لددححن  ةحابدد  مجمددُح ١ددحعغ ٘خشحةددا احتٙلةددا بحاددا ةسحّةددا متددقخش 

ةنمدددد  مدددد  ٔندددد  مددددا اؼددددٗح محبددددامل  ةلددددغ ـدددداحي  ةاة٥ مددددا ؼدددد٘ح  

 اتفالت٢  اتفل  ِل  وح٥ . 

بجددذ وددب ألددٚ مبدد ةٟ ابٝددد  بش١دد  للددححن  فدد  م٣دداي  ةاندددا مؽمؽدد  : 

حتف  ِل  ظّاد ابش١لها ,ةخال  محبي  حةب٤ مؾ ِدامضا١  تؽدٕل  

 بالةا ا٠ث  اة١  . 

ليلددد  : تمدددا  مدددا ظددد  ال٣ددد  ,مدددؾ حنسدددخ  اومددد  ِليدددا ا٠يدددذ بحسدددخء بابدددا 

 ةوميني . 

 مؽمؽ  : حالش ما ٜلبء خال  بال٤ ِل  نٙع٤ . 

 ليل  : ةانت  ٠ما  . 

**** 



642 
 

مدددا٥ الجميدددْ اليدددح  مٝحمدددح  ِلددد  سندددن  هحاتدددٚ مدددا إالهددد  لٝدددذ اـدددب  

اإلاحلدددددُح مضعجدددددا حدددددذا ,تٝلبددددد  لدددددححن  فددددد  ٘شاؼدددددها ةهددددد  تعدددددتمْ إال 

أةيددد  هاتٙهدددا ل٢جادددا ال تدددضا٥ بدددن  مٝمددد  ةالخلددد  ,لتعدددمْ ندددضي  ةهدددح 

 مٝح٥ : سدي ِل  تلٙحن٤ ما لححن  . 

دددد  متفدددد  امدددذ  لددددححن  مددددذها الدددد  هاتٙهددددا لردددد د دة  الاهتمددددا  بم ّ٘ش

 ٜب  الشد لتٝح٥ : ها . 

نددددذم  : هددددا هددددح فدددد  حددددذ مددددش ِلدددد  ندددداط ب هددددا ,اظددددمها ـددددبا  السندددد  مددددا 

 اخش  ـب ي . 

ٙلد  الهداتٚ لر حدْ لةحمهدا الهداي   لححن  : ـب ي من  نمدش  ٔلدي .ٜة

مهدا ثانيدا ةهد   الا انا نذم  ل  تر ٠ها ب  اـش  ِل  اٜاٌها ٘ىلبد  ٜس

 ؼيخ  دا مؾ نح  دا مح  . تٝح٥ : سبةا مشحمةا م  نحم٤ ما 

ةمدددا ا  س  هددداتٚ لدددححن  ثانيدددا حتددد  ٜالددد  : مدددحه مةّددد  ابدددح ٠دددذا ِلددد  

دد  ا   دد  ـددب ي هةددا ٘س ـددب  ,لردد د ةهدد  تفددشخ : مددا ٜحلةددا مددا ٘دديؾ ٘ص

 نمش  ٔلي . 

ت  انا نذم  اخت٤ ٜا٥ ـب ي ٜا٥ .   لتفشخ نذم  بمث  : ٜحم  ما ٘ص
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دددْ الهددداتٚ ِددد  ارنادددا ةتةٍدددش الا س  ٜددد  ل٣ددد  تتق٠دددذ انادددا لدددححن  ةهددد  ت٘ش

 نذم  ةتشحّ  ثاني  ةه  تٝح٥ : ـبا  السن  ما نحنح . 

ندددددذم  :  نحندددددح ا٥ نحندددددح ا٥ تؽدددددتمج  ةتٝلددددد  نحندددددح ـدددددبا  ندددددحس مدددددا ختدددددء 

 ٜحمتء ةال لغ . 

تء اصاي .   لححن  بئمتّاك : ما انا لغ نامم  اٜح  دلٜح

 نذم  : ـب ي  ما سب . 

 ـب  بي  دا .  لححن  بحن   : من  ـب ي دا ال  ٘لٝان  م 

نذم  : بٝحل٤ أم  ,حل  ِ  نٙحد  ما تفذِيةيؾ ِل  ـب  ١  الد  

ِامضاه مة٤ تنبهء ِل  الجميْ ما حذيؾ م٣ل  اهد  ليلد  ةال مٝدحله  

 ِل  ال  حف  اة١  . 

لددددددححن  ةهدددددد  تبّددددددذ هدددددداتٚ ِلدددددد  ارناددددددا ةتحدددددداة٥ تةٍيددددددٚ ادناددددددا مدددددد  

تيلدد  ـددشخا  نددذم  لتٝددح٥ بّددذها : خددوؿ مددا بدد  حددشا  ِلي٣دد  خشم

 ةراي  هللا . 



644 
 

دددحل  لل٣دد  ٘همددد   تدد  حعددابةا لددد  نتوٜدد  ةاـددخ  ٜة نددذم  : ماشددخء مدددا ٘ص

ا٥ أله  ليل  حعاب  حيبٝ  مّا١  .   ةلح حذ ٔلي ٜة

 لححن  : ةانا ما٥ اهل  هللا . 

 نذم  : لححن     

 لححن  : خوؿ بٝ  اسحمء ا  ةراي  م  ـحت٤ دا ظو  . 

 نذم  : ظو  ما ختء . 

**** 

ذم  لدتجلغ الد  حاندب ليلد  ةهد  تٝدح٥ : دي ١اند  حتجيبلد  سحّ  ن

 حلى  بعبب ا  نح  . 

 ليل  : هههههه  ه  لغ بميْ ف  ٠و  ل  تفخ  م  نح  . 

نددذم  : دي مددؾ بمدديْ دي بتؽدد  ,انددا بٝددح٥ اخددش  ـددب ي ةهدد  بتٝددحل  

 م  ـب ي دا ال  ٘لٝاي  بي  ِل  الفب  . 

 ليل  : هههههه  مخشب بي  ٠ذا . 
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 مّحا دٜا  ِل  باب لتٝح٥ نذم  : ادخ  . ةهةا ظ

٘قوددد  امنددد  ةهدددح مٝدددح٥ : ـدددب  الٙددد  ةياظدددمن  ِلددد  احلددد  ةسدا  فددد  

 دنيا . 

 لتٝح٥ نذم  : ادخ  ما من ةا . 

 امن  ةهح متٝذ  : هللا ِل  اظ  من ةا . 

لتةٙجش ليل  بطخ٤ ةيٝبلهدا احمدشاس ةحد  ندذم  املخمدش ةهد  تٝدح٥ : 

 أمن . 

بدددد  احددددذ  ةحةتحاددددا املخمددددش  ٠حبدددد  تٙددددا  ةهددددح ليٝردددد ب مجاددددا ةهددددح مٝ

 مٝح٥ : إم  مؾ م  حٝ  ا٘ش  ا  مشات  بذلّجء ةال ام     

ذ : امن  بغ بٝ  .   لتٝح٥ نذم  ةه  تةٍش ل  بةٍاسا  تِح

ليةٍدددش أمنددد  ليلدددد  ةهددد  مبتعدددمح  ِلدددد  مدددا حلددد  بححهددددا ليٝدددح٥ أمندددد  : 

تء خدوؿ ظد٢  اهدح ,ثدد  ةحد  ٠دو  لليلد  ليٝددح٥ : اخبداٟس امد  دلدد ٜح

    

 ليل  ةه  ِل  ابتعامتاا : الخمذ هللا أحع  م  ٜب  ب٢ثن  . 
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 نذم  ةامن  : الخمذ هللا . 

 ف  تل٤ لخٍ  دخل  الذ٠تحس  لتىمز  ِل  مشلتاا . 

**** 

 نضي  : مالها نذم  ٜالتل٤ ام     

لدددححن  : بتٝدددح٥ ا  ليلددد  ولبددد  ا  مدددا حدددذيؾ مٝدددح٥ ألهلهدددا ,ةا  انبددد  

 مجيب ظن ه ِ  ال  حف  امباس  .  ِل  ال٣  ا  ماحذيؾ

ندددضي  : تمدددا  مددداال سةحددد  ألةلدددت٢  ةحمدددشلها هدددذة  ةحاحدددا  مم٢ددد  

 تحتجه  . 

 لححن  : اة١  . 

 نضي  : حعتةا١  تح  تما  . 

 لححن  : تما  مؾ حتقخش . 

**** 

 دخل  د٠تحس  ةه  مبتعم  لتٝح٥ : ـبا  السن  ما حماِ  . 
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 س  . ليذس الجميْ : ـبا  الةحس ما د٠تح 

اٜر بدددد  د٠تددددحس  مدددد  ليلدددد  لددددتٙحق لددددٕىها ثدددد  ٜالدددد  : الخمددددذ هللا 

 لٕى٤ ناشدا ١حعغ اةي . 

 لتجيب ليل  : تما  مم٢  بٝ  اسة  . 

د٠تددددددحس  : امدددددد  دا صهٝتددددددء مةددددددا ِلدددددد  وددددددح٥ ٠ددددددذا ال الص  تٙمددددددل  مّانددددددا 

 محمن  ثانين  . 

ليلددددد  : ال ٠ٙامددددد  ٠دددددذا اندددددا مدددددؾ بحدددددب معتؽدددددٙيا  ةابٝددددد  ليددددد  ةانتدددددء 

 ا  لٕي بٝ  تما  . بتٝحل  

د٠تدددحسه : اندددا مددد  سأي تٙمدددل  ٠مدددا  مدددحمن  بدددغ بمدددا انددد٤ مفدددشه لددد  

مجدد  د٠تددحس معددؤة٥ فدد  صيدداس  الٍهددش ابٝدد  ٜحليلددحا اندد  ِددامضا امدد  ةلددح 

 ةا٘ٞ انا ما ِةذيؾ مايْ . 

 ليل  : تما  ؼ٢شا لخمشت٤ . 

**** 
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نددض٥ نددضي  لفددالح  ليجددذ ١دد  مددد  ٘حصيدد  ةادهدد  ةظددامش ةسنددا ةابجامدددا 

 عا  ِل  ظٙش  الا٘ىاس, ليٝح٥ : ـبا  السن  . مجل

لن د ِلي  الجميْ تحي  الفبا  ,٘تبادس ٘حصيد  بٝدح٥ : اّٜدذ مدا ندضي  

 ١ح٥ حاح  ما بجء . 

تء بّدددذم   ندددضي  : ال باةدددا ةالؽدددٙا ِلدددي٢  مدددا ودددةي اندددا مدددؾ ٜدددادس دلدددٜح

 حبٝ  ا٘ىش .ِؽا  الخٞ اسة  اإلاعتؽٙ  اوم  ِلحا  .

 ما بجء ال  مشيح٤ . ٘حصي  بئظتعو  : تما  

مددا ا  أنادد  ٠ومهددا حتدد  ظددمّحا خىددحا  نددضة٥ ِلدد  ظددول  ليجددذةا 

ددددددحلحا حتدددددد  ٜددددددالحا تحيدددددد  الفددددددبا   دمحم ةياظددددددش مندددددد ال  مّددددددا ,ةمددددددا ا ـة

ةانمدد  الددحا  ِلدد  ظددٙش  ,ليٙمدد  نددضي  ةاٜٙددا م٣اندد  ليٝددح٥ لدد  دمحم : 

 مال٤ ةاٜٚ ما صيضةا ما تّٝذ تٙىش . 

  بالهةا ةؼٙا انت  انا ؼحي  ةخاسج . نضي  : ال ما ليؾ نٙغ ما دمحم

 ماظش : ِل  ٘ن  ما بجء ِل  ـب  ٠ذا   

 نضي  : حسذ لححن  ةنشة  للمعتؽٙ  . 
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 ماظش : تما  . 

فدددددددد  تلدددددددد٤ الاثةددددددددا  نضلدددددددد  الضةبّددددددددد  اإلاتعددددددددما  لددددددددححن  ةهدددددددد  تٝدددددددددح٥ : 

شةل  .   ـباح٢  ِع  مةٝي بالٝؽى  ٘ة

 ليجيباا دمحم : ـبا  ـبا  ال  بتٕجء . 

 م٢م  : ـبا  الشغ  ٠ثن  .  ةنضي 

ليةٙجددددش الجميددددْ ضددددخ٣ا لدددديغ ِلدددد  ٠ددددو  دمحم ةنددددضي  بدددد  ِلدددد  مومدددد  

لححن  التء اـدبح  تؽدب  وٙد  ٜدذ اخدذ  احلد  لّبد  ,لتلىدٚ سندا 

 الجح ةه  تٝح٥ : ـبا  ؼادي لضهش  الّيل . 

ددددبا  حلددددح بددددحػ بددددذس الدددد  نددددض٥ حدددداال بيجددددشي ِلدددد   ةي٢مدددد  أدهدددد  : ـة

 ظول  . 

هدد  تبتعدد  ةتٝددح٥ : مشسددخء اةي مددا اةن٣دد  ادهدد  بجددذ لتٝردد ب لددححن  ة 

 بت٢ٙشي  ببابا ل  الححيذ ال  بيةفٙجء ف  ةظىه  . 

 لتٝح٥ سنا بتب   : بٝ  ٠ذا يّجء انا حٝ  لاُ ةال ام  . 

 لححن  ال وبّا دا ان  سظمء ما باؼا ان  . 
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ليبتعددد  الجميدددْ ثددد  مٝدددح٥ ندددضي  : هدددات  حاحدددا  ليلددد  مدددا لدددححن  ةاندددا 

له  . هشة  اإلاع  تؽٙ  اـة

 لححن  : وب اظتج  ا٘ىش ةاج  مّاٟ .

 نضي  : ال ١حل  انتء بالهةا ةالؽٙا  ةابٝ  خل  دمحم اة ماظش مجيبح١ . 

لددددححن  : تمددددا  خددددذ ال٢دددديغ دا ٘يدددد  ١دددد  حاحدددد  ةلددددح فدددد  نٝددددق خلددددحا  

 متفلحا . 

 نضي  : تما  ظو  . 

 الجميْ : ظو  . 

**** 

ش ةبجانبدد  تعددن  ظددّاد دخدد  حعددن  للمىدداس ةهددح محمدد  حٝيبدد  ظددٙ

يجادددا تحمددد  ظدددّاد  وٙددد  ظددديٝح  بالشحلددد  الّدددحد  الددد  منددد ٥ بّدددذ  ِة

مد  اةساٛ الوصمد  حلعد  ظدّاد  ٔياب ٠بن  ,ةبّدذ اداُ الخٝيبد  ِة

ةحعددن  فدد  ٜاِدد  الانتٍدداس ليٝىددْ حعددن  الفددم  الددزي حدد  ِلددحا  
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مةددددز خشحددددحا مدددد  البيدددد  ليٝددددح٥ : مددددا سيدددد  ٜددددحلتء للّيددددا٥ بعددددٟٙش مددددا 

 ظّاد . 

ددددا نددددضي  انددددا  ظددددّاد ةهدددد  تبتعدددد  بحددددض  : مددددؾ ِددددامضا اٜلٝهدددد  ةخفـح

ددددددد  ا  حيٝىدددددددْ الاحددددددداصه ةيشحدددددددْ ةاندددددددا مدددددددؾ ِدددددددامضا اٜىدددددددْ ِلدددددددحا   ِا٘س

ا لححن  .   ٘شحتا  خفـح

لحا حذا ل  مشحّحا ةما ملٝح٠يؾ ف  البي  .   حعن  : بغ هما حنِ 

دد  ا  ؼددا   ظددّاد : مددا تخددا٘يؾ مددا حعددن  انددا حتفدد  ِلددحا  لدد  اـة

مدددددجا  ة٠ٙامددددد  انددددد٤ اـدددددشي  ا  نبيددددد  م٣دددددح  ِددددداٗس هللا ح٣لمهدددد  ةاو

 بح٣ام  ظٙشي . 

حعدددددن  : ال ةهللا مدددددا ظددددد  ظدددددّاد ِدددددامض  تعدددددا٘شي للجضابدددددش الّاـدددددم  

ةبّددذم  تعددا٘شي ثدداي  إلاذمةدد  ِةابدد  فدد  ؼددٛش الجضابددش مدد  ٔندد  ساحدد  

لححدددذٟ ٠دددذا ليددد  مر ةحددد  وشودددحس مدددؾ ٠ٙامددد  حتعدددا٘شي مددد  هةدددا 

 لٕام  الجضابش ةاحذٟ. 

هدد  تٝددح٥ : لعدد  بتٕندد  مددا حعددن  صي اة٥ مددح  صةاج ابتعددم  ظددّاد ة 

 ليةا . 
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بادلها حعن  نٙغ ابتعامتاا ل٢  ِيني  تحمد  ِؽدٝ  لد  تعدتىيْ 

 ظةن  الخيا  ا  تمححاا ليٝح٥ : ةانتء ِةذ ؼ٤ ف  دا ةال ام  . 

١دددداد  ظددددّاد ا  تددددشد الا اندددد  ـددددذسه ـددددح  ممدددديٙ  اإلاىدددداس لتٝددددح٥ : 

الجضابدش الّاـدم   ا  متححد   اإلاتححد  الد  0188ِل  معا٘ش الشحل  

 .  9ال  الباب 

,لتٝدح٥ ظدّاد  9ليٝح  ٠و مد  ظدّاد ةحعدن  ةيتٝدذمحا مد  البحابد  

 : خل  بال٤ م  نٙع٤ ما حعن  ةم  ةالد . 

ٜبددد  حعدددن  سأظدددها ةهدددح مٝدددح٥ : ةانتدددء ٠مدددا  خلددد  بالددد٤ مددد  نٙعددد٤ 

 ِؽا  تشحّةا بالعوم  ما ٜلبء . 

مددؾ ححاـددي٤ ِلدد  حاحدد  الا  ٜالدد  ظددّاد ةهدد  تؽددذد ِلدد  ٠ومهددا :

 ةالدي ما حعن  ,ما تنعاػ ا  دة٥ ح  مجء ة مة٤ ما حبيبء . 

حعن  ةهح مةٍش الا ِيةحاا بٝح  : دة٥ ةالدي مدا ظدّاد ,ةبدوػ ٠دو  

ا نبد   ـدحت٤ دي ةالا حن حدْ للبيد  ةبدوػ مجادا ظدٙشي   دا ةخفـح

 دي. 



653 
 

لهددا لتٝددح٥ ظددّاد ةهدد  تٝبدد  احددذ  ةحةتيدد  : خددوؿ بٝدد  مددا حعددن  ١

 اظبُح ةاسحْ . 

 حعن  : تما  بغ ظّاد اظبُح مؾ ا٠ث  . 

 ظّاد : حالش ما ال ظو  . 

 حعن  : ال ال  الا هللا . 

 ظّاد ةه  تٝر ب م  باب : دمحم سظح٥ هللا . 

**** 

امددا فدد  لبمعتؽددٙ  ١اندد  ٠ددو مدد  نددذم  ةليلدد  حالعددا  متعددامشا  الا 

 ا  دٛ باب الٕ٘ش  لتٝح٥ نذم  : تٙم  . 

 أمن  بشأظ  ةهح مٝح٥ : بتجيبحا ف  ظن ت  صر .  ٘قو 

 لتبتع  الٙتاتن  ةتٝح٥ نذم  : لألظٚ ال . 

امندددد  ةهددددح محددددٟش سأظدددد  : مدددداه ِلدددد  الاحبدددداه ,ثدددد  ٜددددا٥ ةهددددح ممددددذ مددددذه 

 ب٢يغ ةيٝح٥ : دي حاحا  ليل  . 
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 نذم  : بجذ من  ال  حابا  . 

 امن  بر دد : ا ا ا نضي  . 

 نذم  : اه اة١  مشسخء . 

: ؼددددحف  ةلددددح فدددد  نٝددددق اتفددددل  ِلدددد  لددددححن  ِؽددددا  تجيددددبا  ال   امندددد 

 البٝي  لغ ما ححػ . 

لتةىددددٞ هددددزه اإلاددددش  ليلدددد  ةهدددد  تٝددددح٥ : مددددا ٘دددديؾ داعدددد  انددددا اـددددو مددددؾ 

 حٙم  ف  معتؽٙ  . 

امندددددد  : تمددددددا  . ةمددددددا ا  هدددددد  امندددددد  بخددددددشةج حتدددددد  ٜاوّدددددد  ـددددددح  ليلدددددد  

 متعابو : هح نضي  لغ بشا     

لد  ةحدحهه  الفدذم  ليٝدح٥ أمند  التٙ  الحاا ٠و م  ندذم  ةام ند  ِة

 بّذ  مذ  : امحه هح ٜاِذ بشا . 

 ليل  باذة  : وب مم٢  تةذهلحا لح ظمح  . 

نٍددددش أمنددددد  لةددددذم  لتدددددحم  لدددد  بشأظدددددها ةمددددا ١دددددا  مدددد  امنددددد  الا ا  خدددددشج 

ليةددادي ِلدد  نددضي  الددزي حددا  مّدد  ةال تددضا٥ اثدداس ـددذم  ةاضددخ  ِلدد  
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دددددْ ا  بّددددن الانايدددد اس الدددددزي حددددذ  لهددددا مددددد  مومحدددد  أل  الجميددددْ تٜح

معددددددتحي  ا  تىلددددددب مٝابلتدددددد  ةال حتدددددد  ر٠ددددددش اظددددددم  ل٢جاددددددا ٘جددددددا   

جددددقها  مّهددددا ,ليٝدددح٥ نددددضي  بّددددذ مدددذ  ـددددم  ١اندددد  ٜفددددن ه  نٙعدددها ٘ة

ل٢  للجح اإلاصخح  ٌهش  اناا ٜش  م  صمد  : ـدبا  السند  ةالخمدذ 

 هللا ِل  ظوم  . 

 ح  . لتجيب  ليل  باذة  : هللا يعلم٤ ,مم٢  نت٣ل  لححذنا لح ظم

ٌ  نضي  مةٍش لهدا مىدحال مشيدذ ٜدحال ا٠يدذ وبّدا حبدء ةهد  هدزا شدخء  

تىلبددددن  ٘يدددد  ار  ل٢دددد  ر٠ددددش  اناياسهددددا بددددقمغ حّدددد  ٜلبدددد  مجددددُض ا  

يّدداد مددا حفدد  الباسحدد  اة محفدد  لهددا امددش ٘هددح لدد  يعددتىيْ تحمدد  

 ,ليعمّها تٝح٥: لح مؾ ِامض ....

 ليٝىْ ٠ومها ةهح مٝح٥ : ال وبّا بغ انتء متق٠ذه . 

 ليل  : امحه ا٠يذ . 

 نضي  : تما  . 

ٌددد  الاثةدددن  مةٍدددشا  الددد  ندددذم  ةامنددد  الدددزم  ايسدددخبحا ة١ددد  مددد  مدددجا  

 خابٚ ا  تّاد احذا  امباسح  . 
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**** 

خلددددق الجميددددْ ا٘ىدددداس الفددددبا  ليحمدددد  ماظددددش ماظددددش الفددددٕن  ةهددددح 

دٕن  مطدخ٤ مد  ١د  ٜلبد  ١قند  يّلد   مٝبل  م  ١  انحدا  حعدم  ـة

يدددذ ةالدددزي اخدددذ اظدددم  مددد  اظدددم  ةاندددا مددد  ا  مددد  محملددد  خالددد  الحح

موِبددد  بنعدددب  ألهليددد  الحلدددذ الاة٥ لهددد  ,ٌلددد  ِيدددح  الجميدددْ ِلدددحا  

همددددددا الاثةددددددن  ١قنامدددددددا وٙدددددد  ةةالددددددذه .امدددددددا لددددددححن  ٣٘اندددددد  مسدددددددخحس  

الجذمدددددددذ الدددددددزي تدددددددشاه مددددددد  ماظدددددددش اإلاعدددددددتٙض ةدنجدددددددحا  ةالتدددددددء ةحدددددددذ  

تلد٤  ا٣٘اسها تتج  الا حانب ابحت  ةتق٠ذ ان  ظيفب  اب ساةدْ . ِةدذ

نٝى  س  هاتٙها لتٝح  بشد ةه  تٝدح٥ : ـدبا  الٙد  مدا مشةتد  ِاملد  

 ام  ما ٜلبء    

مددددشة  ةمدددد  حهدددد  ثانيدددد  : ـددددبا  الٙدددد  ةياظددددمن  ِلدددد  احلدددد  ةسده فدددد  

 ١ح  انا تما  الخمذ هللا انتء ِامل  ام     

امضاي  ما بٝاػ تما  .   لححن  ةه  تبتع  : بّذ اإلاذ  دا ١  ِة

 ذا حمذح٤ ١  مح  ِؽا  تبٝ  تما  . مشة  : ههه  بغ ٠

 لححن  : سبةا مخالي٣  . 
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 مشة  : اخباس ليل  ام     

دددد  بددددغ اِتٝددددذ ا  هدددد  تمددددا  ال  لددددح حفدددد   لددددححن  : ةهللا مددددا انددددا ِا٘س

 حاح  ١ا  امن  ةنذم  اتفلحا . 

 مشة  : ام  دا ه  باتحا ف  معتؽٙ  . 

ناياس ِفبء لححن  بقسخ  : امحه لألظٚ بّذ ما سةحتء حف  لليل  ا

 ٘ذ٠تحس  ٜال  ا  الص  تٙم  محمن  ثو  ٠ذا . 

 مشة  : سبةا مٝحمها بعوم  ما سب . 

 لححن  : ما سب . 

 مشة  : وب انتء مؾ حر ةح  للمعتؽٙ     

لددححن  : ال حددشة  وبّددا انددا لددغ مخلفدد  ٘ىدداسي ةحٝددح  ؼددحي  ٠ددذا 

 ةاسة  . 

 مشة  : تما  نتٝاب  هةاٟ ا  ؼا  هللا . 

 تما  ظو  . لححن  : 
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 مشة  : ظو  .

 ما ان  اٜٙل  لححن  حت  اظُش دمحم مٝح٥ : مالها مشة      

نٍددش  لدد  لددححن  بّيةددن  متٙحفددتن  ةهدد  تٝددح٥ : مددؾ ِدداٗس حددغ 

 احعاط ا  ف  مؽاِش حب بىٗح ف  ا٘ٞ . 

ليةٙجش الجميْ ف  ضخ٤ ةيةٍدش لهدا دمحم ةهدح مٕتداً ليٝدح٥ : ةانتدء 

يؾ تشدي م   ٔن  ما تححو  تاتيؾ بتا٤ِ .  مال٤    ما تّ٘ش

 لححن  ةه  تٝح  م  م٣اناا : بٝ  ٠ذا وب مؾ ٜي  حاح  . 

 دمحم بٕمب مجاا : ِة٤ ما ٜحلتء . 

ددا  مدد  م٣اندد  ليتجدد  للسدداسج ل٢دد  مددذ امعدد٢ت  ٜبدد  ا  مددتٕي بدداب  ٜة

السدددشةج لتٝبلددد  ِلددد  احدددذ  ةحةتددداه ةهددد  تٝدددح٥ : بمدددح  ٘يددد٤ ةانددد  

 حضابشي مؾ ممشةب . بتتحمٞ الخمٝ  دي بحغ بجذ ان٤ 

 دمحم ةهح مشيذ اخٙا  ابتعامت  : ال ةهللا . 

ق بححاحباا : اه ةهللا .   لححن  ةه  ترٜ 
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حدددددداة٥ دمحم ظدددددددن  ل٢ددددددد  مدددددددذها امعددددددد٢  بددددددد  بٝدددددددح  لتٝدددددددح٥ : امددددددد  مدددددددؾ 

لجء للمعتؽٙ  ِؽا  انا متٙٝ  مْ مشة  الاٜحاا هةاٟ .   حتـح

 خ  . ٌ  مةٍش لها مىحيو ليٝح٥ : مةّ  ابح ٔتات٤ ما ؼي

لتٝهٝ  ةه  تٝح٥ : ههههههههههه  بغ مدؾ بتٝدذس تّديؾ مد  ٔن هدا 

 . 

ددددد  ادسا٠هددددا إلادددددذ  ِوٜددددد   فدددد  م٣دددددا  مٝابدددد  ١انددددد  تشاٜبامدددددا ِينيددددا  ٔس

الاخح  بن  دمحم ةلححن  ةل٢  ل  يعتىيْ ا  ال يٕين  ِلد  وٙلتد  اة 

احددذس بةددا ٜددح٥ ِدد  حةيتدد  التددء لدد  يعددتىيْ احددذا الٙلدد  مدد  مضاحهددا 

للجميدددْ ٘هدددء ٠ةحلددد  ةظدددي اخحهادددا تبدددذأ بةدددذم  لتنتٝددد  ةاظدددتٙضاصها 

لن م  ةتختمها بمحمذ ,ل٢  ٔس  هزا اـب  ماظش متححعا حذا مد  

حبدددد  اة نٝدددددح٥ ِؽدددددٝ  احعدددددةا ٘هدددددح متمجددددد  ا  م٣دددددح  لددددد  الخدددددٞ مثددددد  

اخحهاا ةا٠ث  ل٣  يؽا٠عها مدذاِباا موِبادا مد  ٔند  حدذةد اة تدذخ  

    احذ .مت  نةح٥ ؼٗش مل٢تء    مت  ما حةيتء

دل٢   ليٝىْ حذمثا  ماظش ةهدح مٝدح٥ : ملد  حمدش نٙعد٢  ةاندا حـح

 ِؽا  اوم  ِلحاا انا ٠ما  . 
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 ليجيب  الاثةا  : تما  . 

سنددا : ةانددا ةظددامش حةيجدد  مددْ بابددا ةمامددا بّددذ مددا يّمدد  الا١دد  لليلدد  ال  

 ا١  معتؽٙ  ما ٘يؾ لي  ةال وّ  ةال سيح  . 

 ٘حصي  : اه ةهللا ما بةتء ِةذ حٞ . 

 ظش : تما  بما انةا تٙٝةا ما ال بيةا . ما

**** 

امددا ِةددذ ليلدد  ةنددضي  ٘ٝددذ اٜردد ب نددضي  ةحلددغ فدد  ال٢شسددخء الددزي ١ددا  

مجلددغ ِليدد  الباسحدد  ةهددح مٝددح٥ بتددححض : انتيدد٤ ةععدد  مددؾ ٠ددذا    

 لح تّبان  بت٣ل  مش  ثاني  . 

ليلدددد  ةهدددد  مىقوددددق  الددددشأط : انددددا تمددددا  مشسددددخء لهتمامدددد٤ , ا ا ا انددددا بددددغ 

هدا مدْ ٠ة  ِدامض  ا اٜحلد٤ اظدٙ  ِلد  الد  حفد  امبداس  ,لتعداب دمِح

 اخش ١لم  ٜالتاا . 

ليٝىْ ٠ومها نضي  ةهح مٝح٥ : ما ٘يؾ حاح  حف  امباس  ما ليلد  

 ما سي  تشيخ  نٙع٤ الغ ٘ا  ما  صي ما بٝحلحا . 
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 ليل  بئـشاس : انا بغ ِامضاٟ تّٗش ا  مؾ ٜفذي حاح  انا مؾ 

عدددد  ليٝردددد ب مجاددددا نددددضي  ةيجلددددغ ِلدددد   حا٘دددد  العددددشيش ةهددددح مٝددددح٥ : ا٘س

حلحاا ما ليل  .   ِية٤ ٘يا ٜة

احٙلددد  ليلددد  مددد  حش٠ددد  ندددضي  ةاحمدددش ةحههدددا ليفدددب  يؽدددب  الٙشةلددد  

٠ددد  اـدددبح  ؼدددهء حدددذا ل٢جادددا ابدددذا لددد  تعدددتىيْ ّ٘ددد  مدددا امشهدددا بيددد  

 نضي  لتٝح٥ بتلّث  : ا ا انا ب بغ ٟ ٠ة  ... 

ددددْ نددددضي  سأظددددها بيددددذه لتٝابلدددد  ِيةحاددددا لتمددددشب نب  0111مددددا  ٜلبدددد  ٘س

٘ددحلي فدد  دٜيٝدد  ليٝددح٥ مددا لدد  تعددتىيْ ٜحلدد  : امدد  ِددامضا تٝددحليل  ا  

لجء امباس  دا مؾ ال  تٝفذم  ةا  انتء مؾ بتحبيجء صر .   ال  ـة

 ٌل  ليل  تةٍش لّيني  مىحال الا ا  اةمق  بشاظها بٝبح٥ . 

ليٝر ب نضي  مجاا ا٠ث  ةهح مٝدح٥ : بىلد  ٠دزب ةةعد  تّيدذي ٠دو  دا 

 مٙهح  .  ثاي 

اةمددددق  ليلدددد  بشأظددددها ٘هددددء لدددد  تعددددتىيْ ال٢ددددو  مدددد  ؼددددذ  ٜددددشب نددددضي  

ةندددددبن ٜلبادددددا السددددداب  الدددددزي ظددددديٝٚ بّدددددذ لخٍدددددا  ل٢ددددد  مدددددا ارهدددددب 
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بّٝلهدددا هدددح اٜرددد اب ؼدددٙتن  ندددضي  مددد  ؼدددٙتحاا ليٝدددح٥ : ةحتددد  لدددح انتدددء 

 مؾ متحبيجء انا بحب٤ ةمؾ حعيب٤ ابذا بّذ ما لٝيتي٤ . 

الا ِلددد  اِتفددداس ؼدددٙتحاا مددد   لددد  تٙدددٞ ليلددد  مددد  ـدددذم  ١لمدددا  ندددضي 

ٜبدددد  ؼددددٙتن  نددددضي  التددددء اخددددذهاا لّددددال  احددددو  ةسدي ةمددددا ا  سحّدددد  

لألسك حت  ؼهٝ  م  ـذم  ةف  نٙغ الٜح  سبتحاا تىلبدا  هدحا  

ل٢د  ندضي  لدد  مشحمهدا بد  اٜردد ب مد  ارنادا ليٝبلهددا ةهدح مٝدح٥ : بحبدد٤ 

 مدددا حدددب ِمدددشي . ةيةدددذْ٘ خاسحدددا لتٝابلددد  ٠دددو مددد  امنددد  ةندددذم  الدددزم 

ا  ١ددا  مٝٙددح  فددد  بدداب اظدددتّذاد الا اي تددذخ  ل٢دد  ندددضي  خددشج معدددِش

يددددذه  اة ٜددددح٥ ١لمدددد  ةمددددا ـددددذمه  سؤيدددد  إلاّددددا   ةلدددد  مٝددددٚ حتدددد  لتِح

ِيةدداه ,ليددذخ  ةيفددذمه  حالدد  ليلدد  التددء ١اندد  تبددذةا فدد  ِددال  اخددش 

ةلدد  تلخددَ دخددحله  ةهدد  تبتعدد  ابتعددام  ِؽددٞ ساةّدد  حّلتاددا تبددذةا 

عددد  ٠دددو مددد  ندددذم  ةامنددد  ةهمدددا احمددد  لححددد  ٜدددذ مشظدددمها سظدددا  ليبت

مدددددددذس١ا  بّدددددددن الصدددددددخء  مدددددددا حدددددددذ  ليمعددددددد٤ امنددددددد  ندددددددذم  مددددددد  مدددددددذها 

دددددد   ةيخشحهددددددا ةعٕلددددددٞ البدددددداب باددددددذة  ليٝددددددح٥ لةددددددذم  : ظددددددبحاا تاخددددددذ ٜة

 ِؽا  هاذأ ةتّٗش تح٢يل٤ . 

 نذم  : تما  . 
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**** 

دددل  ظدددّاد ألسك الدددحو  بّدددذ ٔيددداب  ظدددةن  مدددا هللا سابحتددد٤ مدددا  01ـة

ّحم  الا٘شي اه ما بلذي مدا بلدذ سحدا٥ ٠د  حضابش ل  تتٕن  ابذا مةز ي

ؼددددشب  اسلددددد٣  مددددد  دمدددددا  ابةددددداب٣  ٠ددددد  ب٢يتدددددء لٙدددددشاٜه  ل٢ددددد  مددددداصلتء 

دددددداهش  للّددددددذة ٠جبدددددا٥ هٝدددددداس ةواظددددددل  , اه مدددددا بلددددددذ مليددددددح   ؼدددددامخ  ٜة

ةنفددٚ مليددح  ؼددهيذ ,ةلدد  تّددٗش إلاددا تددز٠ش  وٙحلتاددا ةبددذأ  تنؽددذ 

الد  ٔامد  يؽيذ ةوجء بيجاا ةبن  نٙعها مةدز نضةلهدا مد  دسحدا  ودابش  

 اإلاىاس . 

 والودماء الوصاهُاث الطووواهساث     كوووظما بالىاشالث الوماخلاث

في الوجباٌ الؼامساث      والبووىىد الالمعاث الوسافلاث

 الؼاهلاث

 وعلدها العصم أن جودُا الجوصائس     هدً ثووسهوا فدووُاة أو موماث

 فاػهدوا .. فاػهدوا .. فاػهدوا

 وإلى اطخلاللىا بالودسب كووومىا    ودم ثسهاهدً حىد في طبُل ال
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 فاجووسرها زهت البوازود وشهوووووا     لوم ًىً ًصغى لىا لوما هطوولىا

 وعلدها العصم أن جودُا الجصائس     وعصفىا وغمت السػاغ لوووودىا

 فاػهدوا .. فاػهدوا .. فاػهدوا

ا  ىزةػعس: ػاعسالث  مفدي شهٍس

 جلحين : املىطُلاز املصسي دمحم فىشي

 بالجصائس 96الصهصاهت زكم  هظم بسجً بسبسوض في

هددددددا التددددددء لدددددد  تعددددددتىيْ  لددددددتٕق فدددددد  اخددددددش ١لمددددددا  يؽدددددديذ ةتندددددد ٥ دمِح

  مدددد  الفددددمحد ا٠ثدددد  فدددد  مٝلتحاددددا ٘هددددء ٌلدددد  ٠ثندددد ا مةددددز اٜددددُو الىددددابش 

ددددحلها الدددد  اسك ةودددد  ,ل٢دددد  مددددا ا  خلفدددد  ظددددّاد  الٝدددداهش  لٕامدددد  ـة

مّدددامو  الاةسٛ ةخشحددد  لتجددددذ أحمدددذ اخدددح دمحم ـددددٕن  هدددح مددد  فدددد  

دْ ٜلبادا ال  مد  معدتحي  ا  مخلدٚ  اظتٝبالها بذال م  نبي  حتد  ٜة

ذ ٜذةم  لها إلامىاس الا .......   نبي  بِح
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 نو س ؼعالفصل ال

شحمتدد  للمفددشي  الّاميدد  بددن  ) حددحاس شسفدديا  الجضابشيدد  ظدديت  ت

 ٜحظن (

إال اناددا حاةلدد  تٝددذ  باددذة  مددْ اناددا لددذهاا احعدداط ٠بندد  اناددا ظددتْٝ 

اسلدددا أل  ٜدددذمحاا لددد  يّدددحدا  يعدددتىيّا  ـدددمحد مدددا ا  اٜرددد ب مجاددددا 

 دمحم حت  ٜا٥: الخمذ هللا ِل  ظوم  ما ِمتء . 

دظّاد ةه  تةٍش ال  ِيني  اإلاشتب٢تن  : هللا يعلم٤ ما احمدذ ة  
 
 ي٤  ب  ؼ

دددد يدددد   ح   ٟ  ة   ٟ  ذ  َةح  ددددحا َباَبددددا    ) هللا يعددددلم٤ مددددا أحمددددذ مالدددد٤ حيدددد   ية 

 لححذٟ اةما٥ ٘ن  ابٟح ( . 

ة  
َ
ي   احمددذ : ا ددَِ ددحا ف 

 
حل

 
ددى ددا    َتاس  ب    ظ 

َ
ص   ة١

َ
دد    ال ة   م  ددِ   ين  َمددش   َعَجددا٥   ش 

ةا ة  ذ 

دددد
 
 ظ  م   عؾ  َذس  ةَمددددا ٜ

َ
ددددح٥ ال حس  ٝ  ددددا ح  يب 

َ
ددددَظددددا ان فدددد  . ) ابحيددددا اتفددددلحا بيدددد   ٤  يت 

معتؽددٙ  ةالددش ا  مددشة  ِؽددا  مددشين ِةددذةا ةمددا ٜددذمشعؾ مٝددح٥ 

 ال اة يّتزس ِؽا  ٠ذا انا ال  حيت٤ ( . 

ظدددّاد بدددبّن الٕمدددب ٘هدددء مددد  ٠ثددد  صياساهادددا ٠ثنددد   للجضابدددش ِةدددذما 

ابلتدد  تّتبدد  ٜددذ سبدد  احمددذ  ١ددا  اةالدهددا ـددٕاس ة٠ثدد   صيدداسا  نبيدد  ِة
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  تّددددٗش تشبيتاددددا ةدمحم ةصهددددش  اخددددتا  ٘مهمددددا ٔابدددد  ِددددجا  ل٢جاددددا الصالدددد

ل  لهزه الةٝى  ٜال  بدبّن الٕمدب : بشا٘دحا لألظدٚ  ةذما ـة ِة

يؾ ت٢دددزب مددا احمددذ . ) بشا٘دددح لألظددٚ مددؾ بتّدددٗش  اولّدد  مددا تّدد٘ش

 ت٢زب ما أحمذ ( . 

 احمذ : ال ما هح انا ... 

دددد ددددة   ٤  َذات  لتٝاوّدددد  ظددددّاد : ح 
 
 َةػ  ؼ

َ
دددد َبَاا َةال ا َ   ) حددددذت٤ مالهددددا اَسله  ـ 

 ا   ( ةال ام  ال  حفله

ّ   احمدددذ بئظتعدددو  : الَبددداَس   
َ
ل
َ
دددَةاَهدددا ل  و َبدددداط   َصدددر  ب   َتاس  ب  ع 

َ
ةس   اي ل

.  ٟ  د 

تء تما  ( .   )امباس  اخذناا ِل  معتؽٙ  بغ ه  دلٜح

 ل  
َ
اب  ل   يدددددد   ل  حا  امعددددد٢  ظددددددّاد بيددددددذه تجددددددشه ةهدددددد  تٝدددددح٥ : َمدددددداال

َ
حن َبدددددداه  يدددددد   ت 

ـ   ح
 
حا ل  ن

 
   ( . . ) ما ال بعِش  باه نحـلحا بعِش ي   ل  حا  ل

ددان  
َ
 َمددا ١

َ
ددٚ ظددّاد ةهددح مٝددح٥ : ال ددٚ لتتٜح اب   يؾ  ل٢دد  احمددذ تٜح

َ
حن

 
 يدد   ت

ددداندددا اؼددددر م  ت     ليددددا ةليددد٤ فدددد  ويدددداس  مددد  حضابددددش الددد  ِةابدددد  ةظدددداِ  ي٣ 

ةس  
ي . ) ال ما ٘يؾ ِشبي  انا اؼدر م  تدز٠ش  ليدا ةلي٣د  فد  مَماس  د  ا   ٟ  ةد 

 وابش  م  الجضابش الّاـم  ال  ِةاب  ةظاِ  ةتةىلٞ .( 
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فدد  تلدد٤ لخٍددد  انٙجددش  ظدددّاد بالب٣ددا  ةادس٠دد  ا  ةلدددْ خىندد  ةاندددا 

دحلها الد  مذمةد   احمذ الصا٥ محاة٥ م٢زب اة محاة٥ هاذأهاا لٕام  ـة

ددِةابدد , ليٝددح٥ أحمددذ محاظدديا : ب  
 
دد َي   ح  ؽ ل 

 
ددح   ا   يؾ  مددا ِمتددء ةهللا ١  ٙ ة   م

َ
 ا

 
 
ّ  ت
َ
 ل

 
دد٢  ل

  ظدد٢شها . ) بشاحدد  مددا ِمتدء ةهللا ١دد  شددخء  حيمدش هدد ٟ  َبدش   ش  َهدا ظ 

 استْٙ بغ ( . 

اةمدق  ظددّاد بشأظددها ل٢جاددا لدد  تٝتةدْ ةادس٠دد  اناددا ٠زبدد  ثالثدد  ألحمددذ 

 لحاذأها. 

**** 

ددح٥ مددشة  ة ةالددذها  دد  ١دد  مدد  لددححن  ةدمحم ةياظددش مددْ تددضام  ـة ـة

الددزي اـددش ا  مددزهب مّهددا لضيدداس  ليلدد  مشيمدد  لي٢عددب ثددحاب صيدداس  

د  ليلد   مشين ليٝح  الجميدْ بتبدذ٥ التحيد  ,ةبدذؤةا بفدّحد الد  ٔ٘ش

مددددْ تددددضام  ـددددّحد نددددضي  الددددزي ١ددددا  فدددد  حذمٝدددد  اإلاعتؽددددٙ  هاددددذأ مدددد  

د  ليلد  بددن  ضدخ٤ ةتعددامش الا ا   دٜدا  ٜلبد  احتمددْ الجميدْ فدد  ٔ٘ش

س  هدداتٚ ماظددش ليعددتقر  بخددشةج ةعّددحد بّددذ دٜددابٞ ةهددح مٝددح٥ : مددا 

ِلددددديؾ مدددددا حماِددددد  حفددددد  لٕبىددددد  فددددد  ؼدددددٕ  حىدددددش اظددددديب٢  ةاسحدددددْ 

 ما البي دنيا .  الٝاهش  بغ حشحْ ب٢شا بّذ
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 ل٢  نضي  ٜا٥ : ا٘م  ان  ما ماظش حشة  انا ةال الص  ت٣ح  ان     

 ماظش : ال مؾ الص  . 

تء .   نضي  : تما  بلي  حعا٘ش ةال اظا٘ش دلٜح

ماظدددش : ال بليددد  ةاندددا حسلددد  ظدددحاٛ بتددداُ بابدددا مشاحدددْ الّشبيددد  ٜبددد  مددددا 

 تعا٘ش . 

 نضي  : تما  . 

ددددداد خدددددشج ماظدددددش لوتفدددددا٥ بعدددددابٞ ةليدددددق مشه بتجهنددددد  ظدددددياست  لنددددد م  ِة

الجميددْ لتحددذ  مّددزا ليلدد  التددء ٌلدد  تةٍددش لندد م  بحددض  ةهددح بددذلها 

نٍدددش  انددد  مجدددب ا  مدددزهب ل٢ةددد  ظددديّحد ,ل٢ددد  نٍشهادددا اـدددش  ِلددد  

سأهاددددا ةحضناددددا ,ليبتعدددد  الا ِيةحاددددا ةهددددح محدددداة٥ حددددزباا لوبتعددددا  ل٢دددد  

حضناددددا لعددددٙشه ٌدددد  ٠مددددا هددددح ليددددذخ  ماظددددش ةد٠تددددحس مشا٘ٝدددد  ليٝددددح٥ : 

 ـبا  الانحاس . 

ليجيب  الجميْ ةبّذها متج  نٍشه لليل  ليٝح٥ : ف  ِفدٙحس  ٜداتل  

 ان٤ ِامضا تخشج  ةتعيبيةا . 
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 ليل  : امحه لح ظمح  انا مؾ ِامضا ا٘م  هةا ٠ٙام  اةي ٠ذا . 

د٠تدددحس : انتدددء ليددد  محعيعددداي  انددد٤ ّٜدددذت  ؼدددهش اة ا٠ثددد  ,دا انتدددء مدددا 

 ظاِ  .  88بةتء ما ٘اتصخء ِلي٣  

يمددها مدد  د٠تدحس ليٝددح٥ : مددا ِلدديؾ مددا د٠تددحس ال  حدَ نددضي  تددذمشها ٔة

دي معدددددؤةليتء ةاندددددا معدددددؤة٥ ِلددددد  خشةحهدددددا ةبمدددددا انادددددا ِدددددامضا تخدددددشج 

 ٘ن م  تزهاا الار  . 

 د٠تحس معتٙهما : هح ان  ٜشبحاا     

نضي  : امحه انا معؤة٥ ِلحادا فد  ٔيداب اهلهدا ةبمدا انادا هةدا فد  مفديٚ 

 ةلي  . مّاما ةمّا خحات  ٘هء معؤ 

د٠تحس بئـشاس : تما  بغ ما سي  تشتدا  ةتحداة٥ تبّدذ ِد  اي لدٕي 

 نٙسخء .

 احغ نضي  بٕمب ليٝح٥ : ا٠يذ ما د٠تحس حن محها ةمؾ حةتّباا 

دددشاسه مبدددالٖ ٘يددد  ليٝدددح٥ : تمدددا  مدددا سيددد  تنددد ٥  احدددغ د٠تدددحس بحدددشج ـل

 الداس  معتؽٙ  تخلفحا ةسٛ السشةج .
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لةددذم  ةهددح مٝددح٥ : حمددشةا  نددضي  : تمددا  مددا ٘دديؾ مؽدد٣ل  .ثدد  التٙدد 

 نٙع٢  ِؽا  اخلق ةسٛ ةتىلّحا . 

ّدد  ماظدددش بمثددد  : ار اتفددد  بقهلدد  ليخبددد ه  بٝدددذةمه  ةا  ال مدددقتحا  ٘ة

 للمعتؽٙ  . 

**** 

دددل  ظدددّاد ةاحمدددذ إلاذمةددد  ِةابدددد   بّدددذ ظددداِتن  تحليدددٞ فددد  ظددددما  ـة

يةحادددددا الخمدددددشا   ليجدددددذةا صهدددددش  فددددد  انتٍددددداسه  ل٢ددددد  ملمحهدددددا ةرابلددددد  ِة

ت  الليل  تب٣د  ,تٝدذم  مدجا  لتٝدح٥ بدحه  : الخمدذ هللا تخبٟ  اناا ب

 ِل  ظوم  ما ِمتء . 

    ) ٠يٙها حذت٤    (  ٤  َذات  ح   ػ  ظّاد : هللا يعلم٤ ة  

 صهش  ةه  تٕق ف  ب٣اماا : الخمذ هللا . 

ة   َتاس  ب  ع  ء ل  مج  د  ظّاد : ا  
 َها . )ةدةي  للمعتؽٙ  ِةذها ( ذ  َِ

 صهش  : اة١  . 

**** 
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ددادس الجميددْ مّددذا ادهدد  ةالددذ مددشة  انهدد   نددضي  احددشا ا  السددشةج ٔة

الدددددزي اـدددددش ا  مدددددزهب الددددد  ـدددددذمٝ  الدددددزي اتفددددد  بيددددد  ل٢ددددد  البةدددددا  

ولبددحا مةدد  تدددٟش مددشة  مّهددد  .دخدد  الجميددْ للبيددد  لتٝددابله  ٘حصيددد  

ةه  تٝب  الجميْ ةتحمذ ظوم  ليل  ةبّذ الهشج ةمدشج الدزي حدذ  

ندددددددضي  الدددددددزي ـدددددددّذ  فددددددد  بددددددداب اإلانددددددد ٥ دخددددددد  الجميدددددددْ لفدددددددالح  مّدددددددزا

لتحمددددن  لبدددداط ليلبعدددد  ةععددددتح  لي٣ددددح  حالددددشا لعددددٙش ٘ٝددددذ ٜددددشس 

 ظٙش بّذ الّؽا  مباؼش  . 

**** 

امدددا فددد  احدددذ اظدددش  معتؽدددٙ  خاـددد  فددد  مذمةددد  ِةابددد  ١انددد  ظدددّاد 

تجلدددغ ِلددد  اسك ةهددد  تٝبددد  ةالدددذهاا التدددء ٘تحددد  ِيةحادددا بدددحه  ةهددد  

 تٝح٥ بٙش : ظّاد . 

ددد ي 
َ
  يددد     ح  ظدددّاد : ا

 
حَمدددا ن ٝ   ء َبددداػ  حضدددخ  َمدددا م 

 
دددت َيدددا . ) اندددا حيددد  مدددا ذ  ّ  َّ ي َم

 ام  ٜحم  ِؽا  نّٝذي مّيا . ( 

دداػ  ٘اومدد  : َمددا ب  
َ
دد ٝ دد ن   َمددا ظ  ددف  م 

 ّ اد . ) مددؾ ٘الدد  ٠ثندد  فدد   ش    ال َّ دد َمددا ظ 

 الّمش ما ظّاد ( . 
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دحل  ظّاد ةه  تب٣  : َما ت
دا َمدَضا٥   يؾ  ٝ 

َ
د َه٣ م    ٟ  ش  ِ 

 
د ػ  ة   يد   ح  و َحدَب  ؾ  م 

  ٝ
 
ددددت  ة  ي َم ذ  ّ 

َ
َيدددددا َةال    ) مددددا تٝدددددحليؾ ٠دددددذا لددددغ ِمدددددٟش وحيددددد  ةال  ػ  َّ

 مؾ حب تّٝذي مّيا ةال ام     ( 

 
 
 َحح  ٘اوم  : ت

 
 ما ظّاد ة   ٤  ت  ؽ

 
دَحح  ت ة      ؽ 

َ
د  ا

َ
.) ةحؽدتيج   مدا ظدّاد  ٟ  ال

 ةةحؽج  ِيال٤ ( 

دددداي  
َ
ددددا ث

َ
ن
َ
   ة  ظدددّاد : َةا

 
َمدددا ت ٟ  َحح  ه  ددددح

 
دددد ؽ  ب 

 
ددد َضاٗ  ب 

 
يددددا٥  َضاٗ .) ةانددددا ٠مددددا  ِة

 ٠ما  ةحؽتحا  اة  اة ( .انتء 

د ل 
َ
د٘اوم  : خ د ٤    َبال  د    م  ةح  د ٤  س  د  ة      َةم 

َ
دَةَساح   ٟ  ال . )خلد  بالد٤ مد  ٤  ل 

 نٙع٤ ةم  ِيال٤ ةصةح٤ ( 

 ا   َصر  ظّاد : ا  ؼا  هللا ب  
 
حضخ  ت  ن

 
 .) بغ انتء ٜحم  بغ (  ٟ  ء َبش  ء ن

 ٘اوم  : اؼهذ ا  ال ال  الا هللا ةا  دمحم سظح٥ هللا . 

دددظدددّاد ب حَمدددا ح  ل   َشا   ؽدددهيٞ : َمدددا م 
ددد يددد٤  َِ  ِ ه  َة

َ
  و

 
دددحل  ت
دددٝ  دددد  ف 

 
ةس    ؼ

 ٟ  َهاَده د 

 
 
حق  ت
د  ةَما ي  ٙ  حا.)مدا أمد  حدشا  ِلي٣د  ليد  بتٝدحل  فد  ؼدهاد   ي٤  َشال  ع 

 
َةال

 حتٝحم  ةما حيحفل٤ ةال شخء  ( . 
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فدددد  تلدددد٤ دٜددددابٞ ١اندددد  سة  الدجدددد  ٘اومدددد  تددددشد الا ـدددداحباا ,ليددددذخ  

ابلت  ِل  ـشاخ دْ حثد  ةالدذهاا ةتشصدض  نبي  ِة ظّاد ةه  تٝدح  ب٘ش

حضدددددددخ  
 
حَمدددددددا ن حَمدددددددا  م  دددددددبحادددددددا ٜابلددددددد : م  ي 

َ
 ح    س  ء ا

دددددددت  ّ  حضدددددددخ   ٤  ل 
 
حَمدددددددا َمدددددددا ن ء َمدددددددا م 

ددددددددددددددددددددددت   ددددددددددددددددددددددم   يؾ  ة  م  ش  ح  حَمدددددددددددددددددددددددا َمض   ٤  ة 
ددددددددددددددددددددددم       ل 

 
ب  َمدددددددددددددددددددددددا و
َ
ددددددددددددددددددددددل ددددددددددددددددددددددد يؾ  ت   َما   ظ 

حَمدددددااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .) امددددد  امددددد  ٜدددددحم  اندددددا حيددددد   م 

م  ما تحدشمةيؾ مةد٤ امد  اندا ماصلد  مدا ولبتديؾ ظدماح٤ ٜحم  ما ا

 ما أمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييحء . ( 

ابلتدد  التددء لدد  ت٢دد  احعدد   ددشاخ ظددّاد نبيدد  ِة ألجمدد  الفددذم  ـة

مجاددا حدداال ٘هددء تّتبدد  امهدد  ال حددذها  ٘ٝددذ سبددتا  مددْ ةالددذها  مددذ بيددذ 

املتاددا ٠بةتاددا ةبتثاددا   ةلىاإلاددا اِتبدد   صةحدد  نبيدد  ١قناددا ظددّاد ابةتاددا ِة

ها ةحبادددددددا التدددددددء حشمدددددد  مةددددددد  ظدددددددّاد ,ليٝردددددد ب نبيددددددد  مددددددد  اختددددددد   ؼددددددٜح

ةيحتمجاا ةه  تفشخ ةتىلب مةد  ا  مٝدح٥ لحالدذها  ا  تٙدت  ِةحادا 

ٝهدا ليجدذ ا   ةما ا  نُض ةالذتد  مد  مدذنن  اختد  حتد  صلدْ مدذه بم٘ش

ٗ نبمدددددها اختٙددددد  تمامدددددا ةمدددددا ا  تق٠دددددذ مددددد  محهادددددا حتددددد  ٔى ادددددا بلخدددددا

الابددين لٕامدد  اخددش سأظددها ةاملخددض  فدد  امددش ا  ألة٥ مددش  وبيددب يّددا  

ا  ةدمِح  اناداس ِلحادا ةمدا ا  اتد  ِملد  حتد  ـدشخ   مشيمت  اإلات٘ح

 ظّاد ـشخ  ةاحذ  : الااااااااااااااااااااااااااااااااا . 
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 ةتْٝ بّذها بن  رساِن  اخحاا التء اظِش  الحاا . 

**** 

البحددددددش معددددددتمتّن  بددددددن  ضددددددخ٤  ١ددددددا  الجميددددددْ مجلددددددغ ِلدددددد  ؼدددددداو 

ةمةاةؼدا  ةمؽا٠عدا  نٍددشا  امند  لةددذم  التدء تددذمباا ,١اند  هةدداٟ 

لٕدددد  ِيددددح  ساةّدددد  بيجامددددا ٘ددددقمن  مخب هددددا ِؽددددٝ  ةسٔبتدددد  اإلاميتدددد  بددددق  

مقخدددددزها بدددددن  احمدددددان  ةيٝبلهدددددا فددددد  ظدددددابش انحدددددا  حعدددددذها امدددددا ندددددذم  

ٚ ةعؽاس٠ه  الخذمث ةير ٠هدا ٜلديو لتةىٙدق  ٣٘ان  تىالب  بق  متٜح

حمددددش  ةحههددددا ٜلدددديو أل  الجميدددددْ بددددذأ مةتبدددد  لهدددددزا ,امددددا ليلدددد  ٣٘انددددد  

تاددددا مددددْ الجميددددْ ل٢دددد  ٌلدددد  نٍددددش  الخددددض  مححدددد  لندددد م   تعددددتمتْ بٜح

الزي محاة٥ ومئةتاا بةٍشت  ان  ل  متقخش ةظدن حْ بعدِش  .امدا دمحم 

ددددددشاخ  ةياظددددددش ةمددددددشة  ةلددددددححن  ٘هدددددد  مفددددددذسي  اـددددددحا  ضددددددخ٤ ـة

 ٝح٥  : دي صهش . ليٝىْ لحلاما  ـح  سنن  هاتٚ دمحم لي

ا٥ : حبيب  اخحها ِامل  ام      ابتّذ ٜليو ٜة

ليفدل  ـددح  ب٣اماددا ٘ٝددا٥ : ةػ بيد٤ صهددش  سةدي    ) مالدد٤ مددا صهددش  

 سةدي ِليا    ( . 
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 .     لتةٙجش صهش  بالب٣ا  ةه  تٝح٥ : ماما ٘اوم  َمات  

ليٝددْ الهدداتٚ مدد  مددذه ةيٝددٚ بّددذها ـددامتا إلاددذ  مدد  صمدد  ل٢دد  ٘جددق 

ددْ سأظدد   ددشخ ِاليددا : ٘اااااااااااااااااااااااومدد  ١ددق  ماظددا ٘س لعددما  ـة

 م  حةح  ٜذ لشب  .

ليةتبددددد  لددددد  حميدددددْ ةيةٍدددددش الاخدددددح  ثوثددددد  لدددددبّن ةيش٠مدددددح  لددددد  ةهددددد  

 مٝحلح  : نيةا . 

اٜردد ب الجميددْ مةدد  ٠فددة  ةمومحدد  ال تددت  للحاٜددْ بفددل  ,ليتصددجْ 

تيتد  مدا دمحم نضي  ةععق٥ ل٢  ف  ٜدشاس  نٙعدي  متمجد  الا مجيبد  : مالهدا 

    

دذ  دذتجء انادا تنتٍشيد  بدغ ؼد٣لها خلدٚ ِة دمحم ةهح مةٍش ل  : تيت  ِة

 . 

 لتفشخ لححن  : نيةا مالها ما دمحم . 

ٌدد  مةٍددش لهدد  مىددحال لٕامدد  امددا اٜر بدد  مةدد  نددذم  ةهدد  تر حدداه : دمحم 

 ابحط امذم٤ ٜح٥ مالها. 
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 دمحم ةهح مفشخ : ٘اوم  مات  مات  مات  ا٘همحا بٝ  . 

هٞ الجميددْد امدددا ندددضي  ٘ٝدددذ احتمددد  اخحانددد  الدددثو  ليتؽدددب٤ فددد  ليؽددد

بّددن ةهدد  مب٣ددح  ل٢دد  مدد  اـددب  ب٣اماددا ؼددهٝا  ١ددا  دمحم  الددزي لدد  

ددد  ةلألظدددٚ ١دددا  بّيدددذ  مٙٝدددذ حذتددد  ٘ٝدددي بددد  حدددذ  ةا  فددد  نٙدددغ ٜة

دددذها ا  م٣ددددح   دددذ ٘هدددح ِة ِجادددا فددد  اخدددش لخٍدددا  حياهاددددا ةخلدددٚ بالِح

اسدددخ  ة١ددد  ةاحدددذ مددد  اخددش ةحددد  تةٍدددش لددد  .ٌددد  الجميدددْ مةٍدددش لهددد  فددد  

محححد حدضي  ِلد  محبحبد  الا مدشة  ةليلد  ٘ٝدذ ؼدش٠ه  ب٣دا  بادذة  

 . 

ٌدد  فدد  احمددا  بّددن مددا مٙددح  ظدداِتن  ةمددا ا  هاددذأ احددذه  حتدد  

مبذأ ثاي  ٘يجّ  الجميْ يّحد للب٣دا  ,الا ا  ٜدا  ندضي  ةهدح محملهد  

٘حتمدددد  هددددح لددددححن  ةحتمدددد  دمحم نددددذم  ,ليةٍددددش نددددضي  ألمندددد  ٜددددابو : 

 ن ٥ ٜاهش  حاال ٜب  ما مـح  السب  ألم  . الص  ن

 امن  : تما  سبْ ظاِ  ةنىلْ . 

دخددددد  الجميدددددْ ليفدددددذ  ٠دددددو مددددد  ٘حصيددددد  ةادهددددد  ةسندددددا ظدددددامش بحالددددد  

الاخدح  ةيفددشة  ِلدد  ظددٙش مّهدد  ,امدا مددشة  لدد  تعددتىيْ ا  تردد ٠ه  

ةتشحدددددد  ٘تفددددددل  بحالددددددذها ةولبدددددد  مةدددددد  ا  تعددددددا٘ش مّهدددددد  بّددددددذ ا  
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ادددا ا  مدددت٣ل  لحالدددذ ماظدددش ٘دددت٣ل  مّددد  اخب تددد  مدددا حددد  بدددحا  ٘ىلدددب مج

ةبّددددذ ا  تق٠ددددذه اناددددا لدددد  تددددضعجه  اِىهددددا الار  ليٝددددح٥ لهددددا اندددد  هدددددح 

 امما ظيذجض ةيشحْ للٝاهش  ةظيمش ألخذها ما ا  مف  . 

انىلٝدد  الّشبيدد  الاةلدد  نيعددا  حجدد  ٠بندد  خفيفددا لددشحو  تمدد  

ماظددش مٝددحد ةامندد  بجانبدد  ةفدد  الحظددي دمحم ةنددذم  ةلددححن  ةفدد  اخندد  

نددضي  ةليلدد , امددا ظددياس  الثانيدد  ١اندد  تٍدد  ظددامش مٝددحد ةادهدد  بجانبدد  

 ةف  خلٚ ٘حصي  ةسنا بفٕن ها ةمشة  . ةبذأ  سحل  الّحد  .

**** 

اما نبي  ٘م  مةٍش ل  مر   لد  عجدضس ةلدغ سحد  فد  مٝتبد  ال٢هحلد , 

ا  ةالذت  ٠عش ٌهشه ةةُٜح تحأم  مٕم  ِلحاا بدن  امذمد  ٠عدش  ٘٘ح

ش الد  ظدّاد ةهدح مٝدح٥ مبةد  ةبدن  نٙعد  : متد  ٠ب ندا الباق  ,حلغ مةٍ

مددددا ـددددٕن ت     متدددد  اـددددبحةا اصةاج    متدددد  يعدددديةا اندددد  مجددددب تٝبيدددد  

ةددددددا ةاـددددددبحةا يعدددددد٢  بلددددددذم   حبددددددن  بّمددددددةا ٜبدددددد  نددددددح     متدددددد  ا٘رٜ 

مختلٙددددن     انددددا ِددددداٗس ا  شددددجّت٤ ِلدددد  صةاج مددددد  حعددددن  ال  مدددددا 

شي . ٠ةتددددديؾ ِدددددامٟض تخعدددددشي حدددددب حياتددددد٤ ال انتدددددء ةال ـددددداحب ِمددددد

مددددااااااااه ٠ب نددددا مددددا ظددددّاد ةمددددح  ٘اومدددد  ٠عددددشنا , مددددا هددددح ندددداط صمددددا  
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ت  
ب      ٜالحا : م 

 
ّ      ال٢

. اظتيٍٝ  ظّاد لتةٍش ألخي  ةتٝدح٥ : هد   ب  ـَ

 مؾ معامحاي  ما نبي  . 

نبيدد  ةهددح مٝردد ب مجاددا : اهددذي مددا ظددّاد هدد  معددامحا١  ةتحبدد٤ ا٠ثدد  

 م  اي حذ م  خحات٤ . 

يدددددٞ ة ِبدددددذ الّضيدددددض الاخدددددن  ال٢بنددددد م  لعدددددّاد  ةهةدددددا دخددددد  ١ددددد  مددددد  ٘س

ةنبيدد , اٜردد ب ِبددذ الّضيددض مدد  ؼددٝيٝت  الححيددذ  ٘هددء ابنتدد  ال٢بندد   

دا  ةالدذه ,لر تمدء  ٘هح مد  ٜدا  بمعداِذ  ةالذتد  بر بيد  اخحتد  بّدذ ٘ة

فدد  حمددة  ةهدد  تب٣دد  ةتفددشخ : ماتدد  ٜبدد  مددا تؽددبْ مجددء ةاؼددبْ مجادددا 

ظدددددةن   01ؾ ظدددددابتجء ةاندددددا مؽدددددتٝالها, ١دددددا  ٔفدددددب ِجدددددء ايددددد  مدددددا حدددددي

,١ددانحا ةالدي ـددٕاس ةلددح ظدديبتا  ممدديّحا ةحعددن  مددؾ حيٝددذس ِلدد  

معدؤةليتا  . هدد  مددؾ معددامحاي  مددا ِبدذ الّضيددض ماتدد  ةانددا ةحؽدداها 

دد  فدد  ٜلبددء ابددحط ادم٢دد  سحّددحل  امدد  انددا ٔلددي فدد   ماتدد  ةتش٠دد  حٜش

ددامضا اولددب ظددما  . مددْ ١دد  ١لمدد  ١ددا  ِبددذ الّضيددض مضيددذ مدد   حٝهددا ِة

تددد  الدددزم  حلعدددحا تحددد  ٜذميددد  صي صمدددا  لددد  لدددمها ةهدددح مةٍدددش لخح 

دذ  السدٗح  ١ان  ةالذها  تخدشج للّمد  ١دا  ل٣د  يؽدّشة  بشاحد  ِة

ددْ ِبدذ الّضيدض سأظدد  لعدما  ةهدح مٝددح٥ :  مجلعدح  تحد  ٜذميد  , لن٘ 
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ظددديبتيجء لححدددذي مدددا ٘اومددد  ةظدددبتيل  معدددؤةلي  ٠بنددد ه حتددد  بّدددذ مدددا 

  سبةدددا تددضةج ةبٝددد  ِةددذه  ةالدهددد  مددداصالحا بخدداٗ ةانتدددء مددؾ مححدددحد

 مشحم٤ ما ام  . 

ليٝدددح٥ ِبدددذ الّضيدددض بّدددذ ٘رددد   : ١ددد  ةاحدددذ مدددة٢  مدددشة  يّمددد  حاحددد  

 ِؽا  نذ٘  امةا . 

بدذ  يٞ ,دخل  ٠و م  صةحا  نبيد  ةس٘يدٞ ِة ةبّذ خشةج نبي  ة ٘س

الّضيددض الددزم  ١ددا  حدداله  ال مبّتددذ ِدد  حددا٥ ظددّاد ٘الدجدد  ٘اومدد  

دددددددا ١انددددددد  ا  للجميدددددددْ ةاحبددددددد  الجميدددددددْ ٠مدددددددا احبادددددددا الجميدددددددْ  خفـح

صةحددا  اةالدهدددا, لتٝرددد ب صةحدد  ِبدددذ الّضيدددض لتٝبدد  سأط ظدددّاد ةهددد  

تٝددددح٥ : سبةددددا يّحلدددد٤ سبةددددا بفددددب  بمٝددددذاس حبدددد٤ لحاددددا . ثدددد  ستبدددد  ِلدددد  

 ٠تٚ صةحها ليبتع  بقسخ  لها. 

 ما لبث  ظّاد ا  ٜال  : ِامضا اسة  ألم  ما ِبذ الّضيض . 

 ٕعيلها . ليٝح٥ : بغ ؼحي  لٕام  اما مخلفحا احشا ا  ةيٝحمحا بت

نٍددش  ظددّاد مىددحال لتٝددح٥ : مددا حددذ حيٕعددلها مددا ِضيددض الا انددا ِددامضا 

 ا٘م  مّاها ألخش لخٍ . 
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ضيددددض يعددددتةجذ بادددد  لشدِهددددا ٘هددددح مددددذٟس ا   نٍددددش الجميددددْ لبّمدددده  ِة

ظددددّاد مم٢دددد  ٜلباددددا مٝددددٚ لددددح هدددد  لٕعددددل  ةالددددذ  دي اخددددش الّةٝددددحد 

ةددذها خددٗح سهيددب ٘مددا بالدد٤ ةهدد  بحالدد  دي ٘ٝددا٥ لضةحدد  نبيدد  :  ِة

حلحا مج  حاال .   اتفل  بةبي  ٜة

ليددقت  نبيدد  بّددن لخٍددا  ٘هددح ال مددضا٥ فدد  معتؽددٙ  ليٝددح٥ : مددال٣حا 

 ف  ام    

 ِضيض : اخت٤ ِامضا تٕع  ٘اوم  لححذها . 

د   ٌ  نبيد  مةٍدش لهدا ثد  اٜرد ب مجادا ليٝدح٥ : ظدّاد حبيبتدء انتدء ِا٘س

 ان٤ مؾ حتٝذسي ِل  دا    

يجء ابٝدددد  مدددْد امدددد  ليدددد  اندددد  ظددددّاد بفددددشاخ : ةاندددد  مددددال٢  مددددؾ ِددددامض 

 بت٢شهحي  مؾ ٠ذا    

 نبي  : وب اهذي بغ ما ظّاد انتء اختةا م  بةتء ن٢شه٤ لي     

٘جددددددق اـددددددبح  ظددددددّاد ٠ىٙدددددد  ـددددددٕن  ةاخددددددذةا مةدددددد  ةالذتدددددد  لتٝددددددح٥ 

بٕمددددب : مدددددؾ حعدددددامح٢  ِمددددشي ١ددددد  اندددددت  ظددددبب ا  مدددددا اٜدددددذسعؾ 

 اولب ظما  م  ام  . 
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 الةالي٤ ام     ليعق٥ نبي  بئظتٕشاب : لي  بغ احةا ِم

ظدّاد بٕمدب ندداسي : ليد  لد  تّبدد  مدا حدذيؾ ٜددال  اند  ناسدخء ا  انددا 

حيدددد  مدددد  نٙسددددخء مددددا ِجددددء لددددح مددددا اـددددشيتيؾ ِلدددد  حعددددن  مددددا ٠ةتدددديؾ 

 حمش  مح  ام  ةال د٘جاا مؾ ٠ذا . 

 نبي  : وب اهذي . 

ظدددّاد : مدددؾ ههدددذ  ةمدددا حدددذيؾ م٣لمجدددء اندددا ِدددامضا بدددغ اؼدددٗح امددد  

 ةأعلها ٜب  ما .. 

يْ ظدّاد ت٢ملد  البداق  ليٝدح٥ نبيد  : تمدا  بدغ حيددذخلحا ةلد  تعدتى

 مّا١  صةحا  خحات٤. 

دد  :  ٌلدد  تةٍددش لهدد  مىددحال لتٝددح٥ بّددذها ةهدد  تٝردد ب مدد  بدداب الٕ٘ش

 حذ ٘ي٢  محسيجء م٣ا  ام  . 

بّددددذ خددددشةج النعددددا  ٜددددا٥ ِضيددددض : اختدددد٤ مددددؾ تمددددا  الص  تتفدددد  ِلدددد  

 حعن  صةحها الص  م٣ح  مّاها . 

   حيحف  حسال  دمحم مج  ةيجيب مّاه . نبي  : ّ٘و ةدا ال
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 ِضيض : تما  ما ال بيةا . 

**** 

دددا  مةدددز خدددشةحه  مددد  مشسدددخ  مىدددشة  ةيححدددذ هدددذة  ٔشيدددب ةخفـح

مدد  اسبّدد  اخددحا  الددزم  اـددب  اإلاححددحدة  يؽدد٣ح  انادد  اـددبححا ال 

متةٙعح , ليعمّحا بّذها ـح  دمحم مملؤةه الخدض  ةدمدُح تنعداب 

الدجدددد  ٘اومدددد  مٙمددددل  التددددء تّتبدددد  ِلدددد  ةحةتيدددد  ةهددددح يٕجددددء أةيدددد  

 أةي  وٙحل  لألسبْ مّا: 

ِطل   اِميمَ َخ  اًَ  هللابِ    ً  عَ مَ  ِهس 
َ
 اِب الِىخ

 
َ
  ً  مِل

َ
ىَ ا   ي ه 

َ
  اِميسَ غ

َ
 ز

َ
 اب  الِنهَ  ِفي ِويال

سَ 
 
  اءِاك

َ
 َط  م  هُ ل

َ
 وَ  ِميال

 
ِسف هُ  اع  ىَ  م  ِمن   اِب ح 

بَ  َو    اِبياخ 
َ
 ازَ ف

ُ
هُ عَ  ىِويك  بَ  م  ن 

َ
 ىِن ُُ عُ  ذى

  امَ 
َ
 آ

ُ
َج  ىااه ه   وَ  وِويسُ ًِ

َ
 ِحيدَ ىَ مَ  ىاُظ او

  امَ 
َ
 آ

ُ
 ٌَ  ىااه

ُ
ِسف   َو  ىِويع 

َ
 اه

 
سَ  واسُ ه

 
 ِحيِعؼ

 
َ
  ى  ل

َ
صَ ا
 
 ه

ُ
ه   اِئب  بَ الَح  ىاف ًَ ىا 

ُ
اه
َ
 ُسونِج َما و
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ِى 
َ
  ً  ل

 
َسائِ  َحَسث

َ
ه   ب  غ

َ
ا أ ُزوِن  ِل ًَ

ُ
 الَهَىي عر

ِد ِم ظ  ِح 
َ
اعِ  ُل  ي ه

َ
لِ  ب  وج

َ
 َبُروَما اص   ب  والل

ى  َبائِب َو اخ  
ُ
اَزك

َ
 ي َعن  وِ ف

 
ذ

َ
ىِن  ُهم َبى ُُ  ُع

ه   ًَ ىا 
ُ
اه
َ
ُظىا َمَىَدحِ ُسووِ ِج َما و

َ
 يي َواو

 اه ًا لُل

اي  : باهلل ما حمام                                  الخاج دمحم الىاهش الٜٙش

مددددددد  ١دددددددا  يعدددددددمْ دمحم مٍددددددد  انددددددد  ؼددددددداِش مددددددد  ِفدددددددش الجددددددداهل  مثددددددد ي 

ت  ِلد  وددو٥ من لهدا اة شدخء  مدد  هدزا ٜبيد  ,مددا ا  أنهد  حتدد   مّؽدٜح

اِتلدد  ـدددح  لدددححن  ةهدد  تٝدددح٥ بٕفددد  ةاضددخ  مددد  ؼدددذ  ب٣امادددا : د 

 دي ا أةي  تيت  ١ان  بتحباا اةي ال  حذةا ١ا  بٕةحاالها . 

اةمدددددددق دمحم للدددددددححن  بشأظددددددد  باإلاحا٘ٝددددددد  ليمدددددددمها بّدددددددذ امقتددددددد  ةتنعددددددداب 

ه  فدددددد  ظدددددد٣ا  ,امددددددا امندددددد  ٘حاندددددد  مةدددددد  التٙاتدددددد  الدددددد  ـددددددٕن ت   دمددددددِح

هدددا اناددداس ل٢ددد  ليجدددذها تعدددةذ سأظدددها ِلددد  ا وددداس صحددداج الّشبيددد  ةدمِح

ا٣٘اسهدددا ١انددد  معدددا٘ش  لٙرددد   مددد  صمددد  ١دددا  ٜدددذ مطدددخ  ظدددةحا  ٠ثنددد  
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ِجاا ,اظر حّ  ر٠شياهاا الفديٙي  مدْ حدذهاا ةؼدتحي  اممدا ّ٘ةدذما 

ظددةحا  ١اندد   ١01اند  الدجدد  ٘اومدد  بصددخ  حيددذ  مةددذ مددا مٝدداسب 

ه  مد  ِىلد  الفديٚ ل٣د  تٝطدخء مّهد  ٘فد   تّحد مّه  ف  سحِح

تا  ةتّدددحد ِلددد  ٘فددد  سبيدددْ الجضابدددش ةحدددذ  لٕامددد  ٜدددذة  الفددديٚ ؼددد

ظدةن   01٘يقت  لها ٣٘ان  مذ  ٔياباا ِدجا  ليعد  ب٢ثند  مٝاسند  ب 

دددذ  ظدددما  الاوبدددا  لهدددا بعدددٙش حّددد  امدددش  الاخنددد   ٘تدددذهحس صدددختاا ِة

دددا لددد   لدددحا  .٠ددد  ٘ٝدددذا  الاحبددد  ـدددّب خفـح ـدددّب حدددذا ِلحادددا ِة

٘اومددد  ٘ٝدددذ  م٣دددح  شدددسق مجعدددذ ٠دددذا شدددسق فددد  ةاحدددذ ١الدجددد 

ددددذمٝ  ألةالدهددددا ةاحٙادهددددا ةحتدددد  اصةاج  ١اندددد  الجددددذ  ةا  ةاخدددد  ـة

اةالدها ةبةاهاا ,ّ٘دو مدح  مدش ٠مدا مٝدا٥ ل٢د  لديغ ِلد  مد  سحد  بد  

ِلددد  مددد  ٘مددد  فددد  دنيدددا لية٣دددحي بةددداس ٘دددشاٛ ,لينتابادددا ٘جدددق  مٕدددق فددد  

ددٚ ِشبيدد  بعددِش   اظددٙ  بىجاددا ةاحعدداط بتٝدد   لتٝددح٥ بعددِش  : ٜة

 ِ  . )تما  تبٝ  اِشاك تّب (ما ماظش اسحٟح بعش 

اتجهدد  الانٍدداس ١لهددا لهددا بددن  خددٗح ةاظددتعجاب مدد  اـددٙشاس ةحههددا 

ددٚ  ددٚ ةبّددذه ظددامش ,ليٝٙددض امندد  مددا ا  ٜة اإلاٙاحددق ليعددُش ماظددش بتٜح

العياس  ةهح يعُش لةذم  التء حلع  ِل  ٜاِس  وشيدٞ تتٝيدق ليند ٥ 

س  لهدددا امنددد  ةيحددداة٥ تخٙيدددٚ مددد  معددد٢  وشحتادددا ليقتيددد  ماظدددش بٝددداسة 
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ما  ليٕع  امن  ةح  نذم  ةهح مٝح٥ : مال٤ بغ مدا سةحد  ٘ي٣د  امد  

    

 نذم  بئِيا  : مؾ ِا٘س  . 

 امن  : وب ما سةح  حن ة  ألٜشب معتؽٙ  . 

ددد   ددد  للٝدداهش  ٜبدد  مدددا خبدد  مـح نددذم  بئظددتة٣اس : ال مدددا أمندد  الص  نـح

 إلااما.

 امن  : ما حبيبتء صخت٤ اةل  . 

ت٢شس محلُح حشة  د٠تدحس ,مدا مم٢د   نذم  : امن  ِؽا  خاوشي لح

 ِشضخء ِؽا  ِص  . 

 امن  باظتعو  : ماشخء بغ حتٙمل  حةبء . 

 نذم  : اة١  . 

ٙتحا لي  .   نضل  ٠و م  سنا ةمشة  ,ليٝح٥ ظامش : خن  ما ماظش ٜة

ماظش باذة  : ما ٘يؾ بغ ؼ٣  نذم  تّباا وشيٞ ؼحي  ِؽدا  ٠دذا 

 تٝيق . 
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 ِلحاا . ظامش : اها اة١  الٚ ظوم  

 نضي  : هللا يعلم٤ . 

ددْ امندد  نددذم  مدد  اسك لتٝردد ب مجاددا الٙتيددا  ليىمددز  ِلحاددا ةمددا ا   ٘س

اومدددز  ِلحادددا حتددد  ولدددب امنددد  مددد  دمحم مجلدددغ فددد  م٣انددد  لددديجلغ هدددح 

حةدددددب صةحتددددد  ليّدددددحد الجميدددددْ لعدددددياسا  ةعّدددددحدة  لعدددددن  فددددد  وشيدددددٞ 

الّدددددحد  لتمدددددْ ندددددذم  سأظدددددها ِلددددد  ٠تدددددٚ صةحهدددددا ٘يٝبددددد  هدددددح مٝذمددددد  

تء    سأظها  ةهح مٝح٥ : ١حعع  دلٜح

 نذم  : الخمذ هللا . 

هدددا لتنددد ٥  نٍدددش  ندددذم  ألختادددا التدددء تجلدددغ بجحاسهدددا ةهددد  تمسدددر دمِح

بددزلها اوةددا  الا ا  نددذم  حددزبتاا مدد  رساِهددا لتٝددْ فدد  حمددجاا ةا٠مدد  

بداق  ظددٙش ه٢ددزا النامددا مد  ٠ثدد   ب٣ددا  خٙيدد  ةهمدا فدد  حمدد  بّمدده  

 البّن . 

هةددداٟ حدددح حدددض  هدددادا يعدددبيا ِلددد  ظدددياس   امدددا فددد  ظدددياس  ثانيددد  ٣٘دددا 

ددددددٚ  دددددد  لدددددد  تتٜح لددددددب نضيٙدددددد  ةدمِح الاةلدددددد  ل٢دددددد  ١ددددددا  هةدددددداٟ ِيددددددح  ٜة

٘مددشة  لدد  تعددتىيْ تفددذمٞ انددا مدد  ١ددا  مفددشخ ٠ىٙدد  ـددٕن  ِلدد  
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د  اندا  ؼاو  البحش هح دمحم اـٕش ٜابذ ف  ام  الجيؾ الجضابدشي , ٔس

لدد   ـددذاٜتاا حذمثدد  مددْ الجميددْ ل٢جاددا تّتبدد ه اهلهددا بّددذ ةالددذها ٘هددء

دددا  ةالددذهاا اـدددب   تملدد٤ اـددذٜا  ودددح٥ حياهاددا الا ةالدددذها ال  بّددذ ٘ة

تامددددا  ةالددددذها حياهاددددا ةاـددددبح  هدددد  حيددددا  ةالددددذها ,لددددزل٤ ١ددددا  ١دددد  ٜة

دددا دمحم  تادددا بلدددححن  ةبّدددذها بدددالجميْ ةخفـح لدددبّن ل٢ددد  مةدددز مّ٘ش

الزي ١ا  لها نفيب ٠بن  ف  حذمث مّ  اـدبح  تّتبد ه  اهدو لهدا 

ٙدددغ ؼدددّحس. ل٢ددد  أ٠بددد  ألددد  احعددد  بددد  حتددد  لدددح همدددا مدددؾ مبدددذلجاا ن

دددددْ ٜلبادددددا اة٥ مدددددا ظدددددمّ   اليدددددح  هدددددح مددددد  نفددددديب دمحم ال تّدددددٗش إلادددددا ٜة

ل  ٜبد  الجميدْ اليد  ل٢جادا  ـح  ـشاخ ما ل  مةتب  ل  احذ اناا ـة

ل  تعدتىيْ اٜرد اب مةد  أة مم٢د  ٜدح٥ ا  ـدذم  مد  حالتد  حّلتادا 

أإلاددد   تٝدددٚ دة  حدددشاٟ . ل٢ددد  مدددا حن هدددا إلادددا سأ  ةؼدددّش  ةبارلددد  دمحم

دة  ِدد  الجميددْ ٣٘دد  مدد  ألاسبّدد  ٘ٝددذةا حددذها  ل٢جاددا هدد  مدد  هامهددا 

بمشتب  الاةلد  هدح دمحم اة نٝدح٥ مد  هاد  ٜلبادا . امدا ندضي  ٣٘دا  فد  ِدال  

ددددددٕشه ةحالددددددشه  بدددددن  اإلااضددددددخء ةحالددددددش ةمعددددددتٝب  ,ماضددددددخء حذتدددددد  ـة

ّدد  نددذم  اةلهدد   ٗح أل  اخحتدد  بحاحدد  لدد  ٘ٝددذ ٜة الددزي مددقمشه بددالٜح

البدداق  سةيددذا سةامددذا ,امددا معددتٝبو مددارا ظدديح  ةا  لدد  يعددُش ظدديْٝ 

ظدةن  ةمد  مٝدح٥ لهدا ا  سةحهدا  01بحالذت  التء لد  تدش  ةالدذهاا مةدز 
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سحّدد  لباسماددا مددارا ظدديح  بحاددا ةهدد  بّيددذه ِدد  ةوجاددا ةاخحاهاددا ةمدد  

محتمدددددددد  ا  ال تحمددددددددش حةاصاهاددددددددا    مددددددددارا ظددددددددي٣ح  سد ّ٘لهددددددددا    اة 

 , ليةتؽدل  مد  ا٣٘داسه إلاعد  تٝبلها للمحلُح    ما الزي بيدذه ليّٙلد

دددددْ بّدددددذها  مدددددذ ناِمددددد  ليةٍدددددش ليدددددذ اإلاحلدددددُح ِلددددد  مدددددذه إلاعدددددانذت  ةي٘ش

ددددمحد ١قناددددا  ددددٗح ـة ِينيدددد  الدددد  ِيةددددن  ليلدددد  التددددء ١اندددد  تحثدددد  ِلدددد  ٜة

ددددددْ ظدددددديْٝ الجميددددددْ بّددددددذه ةاةلهدددددد  هدددددد  ليبتعدددددد  لهددددددا  تخبددددد ه اندددددد  لددددددح ٜة

ابتعددام  لدد  تعددتىيْ ٌهددحس ال ِلدد  ؼددٙتي  ةال ِلدد  ِينيدد  ل٢دد  ليلدد  

  بحادددا ,ةمدددا ا  اسادا  اظدددر حاُ مدددذها حتددد  امعددد٢ها ندددضي  ١قنددد  احعددد

مخب هدددا انادددا ودددٛح نجاتددد  ةال تقخدددز مةددد  اخدددش امددد  لددد  . لدددزا ٌلددد  مدددذ 

ليلددددد  ممدددددمحم  ليدددددذ ندددددضي  هدددددح مقخدددددز مجادددددا ٜحتددددد  ةهددددد  تقخدددددز الامدددددا  

 بحمحسه . 

**** 

امددددا مدددد  ٜلددددب حضابددددش ٣٘ددددا  ِيددددح  اةالد ٘اومدددد  تب٣دددد  دمددددا بددددذال مدددد  

دددد حضابددددشي مٝددددح٥ : َمدددد   دمدددُح ٘يححددددذ مثدددد   ه  َمَتَحَظددددذ  َمدددداَ  َةال    ذ 
 
٠  الش 

 
َبدددد 

ددددد    َةَمددددد   
َ
ددددد   َمَتَحَظدددددذ  َةال   َمات

َ
ت   َذت َّ  ,) اي مددددد  تدددددحف  ةالدددددذه محتمددددد  ال

 
َبددددد 

يددد  ةالذتدددد  محتمدددد  ٗس البدددداب (. رليدددد   حمددد  ةالذتدددد  ل٢دددد  مدددد  ت٘ح



689 
 

ِلددد  حةدددا  ةالدددذ  التدددء مم٢جادددا ا  تحددد  محددد  ةالدددذ ة ةالدددذ  فددد  نٙدددغ 

ددددد  ل٢ددددد  الحا ددددد  ٜة لدددددذ مفدددددّب ِليددددد  الامدددددش. تٝدددددذم  ظدددددّاد مددددد  ٔ٘ش

التٕعدددي  بفدددّحب  بالٕدددد  لتلخدددٞ بحادددا صةحددددا  اخحهادددا, لددد  تعددددتىيْ 

ظددّاد اٜردد اب مدد  ةالددذهاا التددء محلددِح  ِلدد  ٜىّدد  لددح ل٣دد  تٕعدد  

دددددددٚ ٘تٝدددددددذم  لتبدددددددذأ  ,حاةلددددددد  صةحددددددد  ِضيدددددددض ا  ت٢عدددددددش سهبددددددد  اإلاٜح

هدددا التددددء لدددد  تعددددتىيْ ا  تمعدددد٢ها  تٕعدددي  الخاحدددد  ٘اومدددد  مددددْ دمِح

اظدددددتٕٙاس ةر٠دددددش سحمددددد  بفدددددح  مشتٙدددددْ ليّٙددددد  البددددداق  مثلهدددددا ,ل٢ددددد  ة 

ظدددددّاد ٌلددددد  وحيلددددد  تةٍدددددش لحالدددددذهاا ١ئنادددددا ت٢دددددزب ِيةحادددددا ةتتمجددددد  ا  

ت٣دددح  مدددا تدددشاه خذِددد  بفدددشي  ةمدددا ا  ادس٠ددد  ا  مدددا تدددشاه حٝيٝددد  ةا  

د  ٘ٝدي  ةالذهاا ل  تّحد ابذا حت  س٠مد  خاسحدا ل٢د  لديغ مد  ٔ٘ش

احدددذ مشيدددذ خدددشةج مددد  نٙعددد   بددد  ١انددد  تدددش٠ن ١قنادددا ٘تدددا  ـدددٕن   اة

ددٚ ةععددبٝها فدد  س٠ددن لتفددىذ  بيدد  ةهدد  تٝددح٥  ,ليتددذاٟس نبيدد  اإلاٜح

١قنادددددا هادددددذي : امددددد  ماتددددد  امددددد  ماتددددد  امددددد  ماتددددد , ١قنادددددا وٙددددد  ـدددددٕن  

محٙدددددددَ فددددددد  دسظددددددد  ,اااااااااااااااااه مدددددددا اـدددددددّب مدددددددح  الا  لدددددددح ١دددددددا  

ـٕاسها ٠باس اة ـٕاس نٙغ أل  ةنٙغ خدٗح هاداح  الجميدْ بدذة  

ط بّدددددذ  امدددددا  ةاختٙدددددا  مش٠دددددض حةدددددا  ةؼدددددحس  بدددددزة  سحمددددد  احعدددددا

مٝاب  اة مةّٙد  فد  حيدا  ١د  احدذ .ٜبد  نبيد  سأظدها ليٝدح٥ : ١لةدا لهدا 
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ما ظّاد حاةل  تٝبلد  ةاٜدْ مدا ٜلدب اخدح١  ِؽدا  مدا تتّبديؾ ةالدٟ 

 لغ بحاحت٤ . 

لي  بحث  : ةانا بشلحا لغ بحاح  ألم  .   ظّاد بى٘ح

ةددددذنا اةالد بددددغ انتددددء نبيدددد  : بددددغ احةددددا الخمددددذ هللا ١لةددددا م ردددد ةحن  ِة

صةحتء نذم  بدغ ةلدغ ٘الد  ندضي  ةلدححن  ةهمدا محتداحن  اةي ةال 

 مؾ ِامضا تؽحف  اةالده  . 

 ظّاد : ال ِامضا . 

نبيدد  : تمددا  حدداةل  هاددذي احةددا ٠بن نددا مددا ظددّاد ةاي انّٙددا٥ صامددذ ِدد  

حددددددذ مم٢ددددددد  يّمددددددد  مددددددشك مدددددددضم  اة مؽددددددد٣ل  ٠بندددددد ه ةاحةدددددددا ِدددددددامضي  

 دنا صر    صختةا ِؽا  اةال 

 ظّاد بئظتعو  : صر . 

بّدددذ انادددا  تٕعدددي  حثددد  الخاحددد  ٘اومددد  ولبددد  اداس  معتؽدددٙ  مددد  

الجميْ مٕادس  ةانا حث  الخاحد  ٘اومد  ظدتقت  بادا ظدياس  الاظدّاٗ 

لبيتاددددددا ةمةدددددد  تخدددددددشج الجثدددددد  لفددددددو  ِلحادددددددا ,لددددددذا ٔددددددادس  الجميدددددددْ دة  

 اظتثةا  لتحليب البي  لٙتح  لألما  الّض  . 
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**** 

الٝلددٞ يّتمددش ٜلددب حعددن  ٘مةددز ـددبا  ٌهندد   ةهددح متفدد  ِلدد  بددذأ 

دددحلها ةلددد   نبيددد  ةال مددد  مححيدددب حتددد  ا  ظدددّاد لددد  تىمئةددد  ِةدددذ ـة

مدددددقت  أي اتفدددددا٥ مددددد  حضابدددددش ال خنددددد  ةال ؼدددددش ,هدددددح ّ٘دددددو مححدددددذ مثددددد  

٘شيسدددددخء مٝدددددح٥ ال مححدددددذ خبددددد  ارا الامدددددحس بخنددددد  ل٢ددددد  هدددددزا ؼدددددّحس لددددد  

لدددديغ بخندددد  مددددْ  يعددددتىيْ اٜةدددداُ حعددددن  ال مددددذسي إلاددددا محددددغ ا  امددددحس 

ظددّاد لددذ  فدد  اخددش مىدداٗ ٜددشس ا  متفدد  بندد م  ليىلددب مددد  دمحم ا  

دد  احددذ مدد  اخحتدد  ل٣ددد  مىمددز  ِلدد  ظددّاد مم٢دد  ٘دددشحتا   يّىيدد  ٜس

ددددْ هاتٙدددد  حتدددد  ظددددمْ ـددددح   بمجي ادددا ايعددددتا  ا  مىمئةددددحه ةمددددا ا  ٘س

مٙتدددا  فددد  بددداب الؽدددٝ  ةبّدددذها بلخٍدددا  مدددذخ  ندددضي  ةحميدددْ بدددذة  

ال ِددذة ةال حبيدددب ,ليٝدددح٥ حعدددن  بحلدددْ  اظددتثةا  ل٢ددد  بحالددد  ال تعدددش

 محٛش الٝلب : ظّاد مالها    

ليةٍددش الجميددْ الدد  بّمددده  الددبّن ةيٝددح٥ نددضي  : ليددد  هدد  مامددا ٘دددن  

    

دضه : بٝحلد٤ امد  بدوػ هادحدةي  فد  ٠دو  ام٢د  مالهدا حشلهدا  حعدن  بن٘ 

 حاح  . 
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نددضي  ةهددح مٝردد ب مةدد  ةيجلعدد  ِلدد  ٠شسددخء فدد  ـددالح  : اهددذ  مددا بابددا 

يؾ حاحدد  ِدد  مامددا ,ثدداي  حاحدد  مامددا ٘ددن   اة٥  حاحدد  احةددا مددا يّدد٘ش

 ِؽا  حمشت٤ بتعقلةا   

حػ وب ةححه٢  ٠ذا لي       حعن  : ان  ما تّ٘ش

 لححن  بئناياس : تيتا مات  م  ظاِا  ٜليل  . 

 حعن  : ام    

 نضي  : وب ماما ٘ن  ما بابا   

 حعن  : ام٤ ظا٘ش  ناشدا ١ئ  ٜلباا ١ا  حاظغ . 

 ةلححن  : ظا٘ش  .  نذم 

حعن  : امحه م  محمن  ؼا٘  مةا  مؾ تما  ةاـش  تشة  ةاندا مدا 

 ٜذستيؾ امةّها . 

نددددضي  باددددذة  محدددداةال تماظدددد٤ : وددددب الخمددددذ هللا مددددا سب ت٣ددددح  ؼددددا٘تاا 

 ةت٣لم  مّها . 

 حعن  : ما سب . 
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دخ  الجميْ ة١  حلغ ف  م٣ا  ٘حلْ ال محتاج الا لديا٘  ,الا اندا 

هلهدددددا لتخبددددد ه  ٘قخب ةهدددددا اناددددد  ظددددديقتح  لهددددد  حددددداال ليلددددد  اتفدددددل  بق

ةدخل  مىبخ ٘هء بن  البيد  ٠مدا مٝدا٥ لتحمدش ٜهدح  للجميدْ ,امدا 

دد   تاددا ٌة نددذم  ٘ٝددذ ِاةدهددا ألالدد  لددزا اظددتقد  امندد  ةادخلهددا الدد  ٔ٘ش

بجانبادددا ,امدددا حعددددن  ٘ق٘ددداٛ مدددد  دممحمددد  ا٣٘دددداسه ِلددد  مددددذ ادهددد  ةالددددذ 

 ةا  اليد  ساحّدح  اندا ةالدذ ماظش الزي مشتب ِليد  ليٝدح٥ : ا  الا هللا

 ماظش . 

 ٜا٥ حعن  بئِيا  : انا اظٚ اي  ما نتباتيؾ بغ ان  ؼامٚ . 

 اده  : ال ةال هام٤ احةا اه  . 

 حعن  : دا ِؽ  بشلحا . 

ةما ه  لخٍا  حت  دخ  دمحم ةهح مٝح٥ : ِ  حعن  حمش نٙعد٤ 

بابدددا بليددد  الص  يعدددا٘ش ليلددد  ال   01اندددا حجدددض  ليدددا ةليددد٤ ِلددد  ويددداس  

 اتف  ةبٝح٥ ا  ِمتء محتاحاٟ . 

ليٝددددح  حعددددن  ةيٝردددد ب مةدددد  ةهددددح مٝددددح٥ : ِمتدددد٤ حفددددلها حاحدددد  مددددا 

 دمحم ٜحل  ما تخابيؾ ِليا ما بجء . 
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دمحم : ةهللا مددا حفددلها حاحدد  بابددا ١دد  الدد  ٜددالح اندد٤ الص  تيجدد  ِؽدددا  

هما مدؾ ٜدذسي  هادذةها ةمدا ٘ديؾ حدذ يّدٗش متّامد  مّاهدا الا اند  

 محتجاٟ .  ةدا لجانب اناا

 حعن  : تما  ه  ظاِ  ١ا     

 .  6ماظش : ظاِ  

 حعن  : تما  حذخ  احمش حجا  خٙيٙ  ةنشة  للمىاس . 

 دمحم : اة١  . 

 لححن  : انا حشة  مّا٠  .

دا ماظدش ة٠د  تمجد  ا  مجدزباا ليحمهدا مد   نٍش الحاا الجميْ ةخفـح

لددححن  الجميدْ ةمد  ألد  ةخاـد  مد  نٙعدها ,ليٝدح٥ دمحم : لألظدٚ مدا 

 دا معتحي  . 

 لححن  بٕمب : لي  هح ان  حتذْ٘ م  حيب٤ . 

 ليفشخ حعن  : ب  انتء تجةيةتء . 
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دد  ,اد٘ددْ  تٝددذ  دمحم مجاددا ةهددح مٝددح٥ : اإلاؽدد٣ل  مددؾ فدد  د٘ددْ ةانتددء ِا٘س

م  حيبدء ةامد  مؽد٣ل  ,اإلاؽد٣ل  ا  اندا مدا لٝيتديؾ حجدض ِؽدا  ٠دزا 

٥ ا  ِةددددددذي اوشيددددد  ا  اخدددددشج بىددددداٜتء الامةيدددددد  بتددددداُ الجددددديؾ ةاٜدددددح 

مهم  امةي  ةالص  اسحْ بلدذي بعدِش  ال  احداصت  اتلٕد  ةالخمدذ هللا 

ٙ  ةظدددددداِذةي  ا  احجددددددض  بّددددددن ٜددددددحا  هةددددددا فدددددد  مفددددددش ٜددددددذسةا مددددددٜح

 مّٝذم  بغ ال ا٠ث  ةال اٜ  . 

 لححن  بئـشاس : ما ليؾ دِح  انا ِامضا اسة  إلااما . 

ا حعددددن  : بددددغ بٝدددد  هددددح احةددددا بددددة٣ل  بندددد  ةال بددددة٣ل  ِيلدددد  ـددددٕن ه اندددد

 ٜحل  ما ٘يؾ مشةا  ألي ح  ةحتٙمل  هةا مْ خحات٤ . 

نٍدددش  لهددد  لدددححن  ب٣ددد  ٔمدددب ةخشحددد  الددد  ؼددد٘ش  منددد ٥ ةهددد  تب٣ددد  

ليةٍدددددددش لهدددددددا حعدددددددن  بقسدددددددخ  ةدمحم بمثددددددد  ,همدددددددا مدددددددذس١ا  مدددددددذ  تّلٝهدددددددا 

ن ظٙشها امش ل  تتٝبل  ل٢  ما بيذي حيل  .   بحالذهاا لذ  ٘ئ  ٘س

ؾ ححاـددددي٤ ِلدددد  احتمددددْ الجميددددْ مّددددذا لددددححن  ليٝددددح٥ حعددددن  : مدددد

 خحات٤ ما نضي  . 

 نضي  : ا٠يذ ما بابا ةان  ٠ما  خل  بال٤ م  نٙع٤ ةماما . 
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 نذم  : حر حّحا امت     

حعدددددن  : مدددددؾ ِددددداٗس مدددددا حبيبتدددددء بدددددغ حخددددداة٥ مدددددا تدددددقخشعؾ ِؽدددددا  

 ؼٕل  . 

حادا  نضي  : ما تخا٘يؾ انا ب٢شا حّمل٤ ةسٜ  وبيد  ةاخدزها الّمد  ٘ة

 ق الاظبُح ا  ؼا  هللا . اظبُح ةسبةا محلها يّذ ما مخل

حعددددن  : ا  ؼدددددا  هللا ,ثددددد  ِددددداةد نٍدددددش الدددد  ندددددضي  ليٝدددددح٥ : انددددد  م٣ددددداي  

ددددامض امددددانتء صي  تء ةخحاتدددد٤ اماندددد  ةحعددددقل٤ ِلحاددددا لدددد  اسحددددْ ِة دلددددٜح

 مذهاال٤ . 

 نضي  : ا٠يذ . 

ث  اتجه  انٍاسه لةذم  : انتدء م٣دا  ةالدذت٤ ةدا مدؾ ـدّب ِلي٣د  

 صر. 

 نذم  : امحه . 

ما بجء حىلدب مةد٤ ولدب بدغ ِؽدا  خداوشي مدا بجدء مدا  حعن  : امن 

حليؾ .   ت٘ش
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امن  : ام  ٠و  ال  بتٝحلحا دا ما ِمء ال  ان  ِامضةا حي٣دح  مد  ٔند  

 ٠و  . 

حعن  : سبةا مخالي٤ ما بجء , انا بغ ِامض٠  ان  ةندذم  تٙمدلحا هةدا 

 مّا لححن  ةنضي  لٕام  اما نشحْ . 

 تٝح٥ . امن  : ا٠يذ ما ِمء م  ٔن  ما 

 حعن  : سبةا مشي  ٜلب٤ ما بجء صي ما سيحتيجء . 

اما ماظش ٘ٝذ اتت  م٣اإلا  ةما ا  دخ  حت  ٜدا٥ مجبد ا : مدا ِلديؾ مدا 

 حماِ  انا اظٚ بغ مىش ا  اسة  ؼٕ  ِؽا  ف  مؽا١  هةاٟ . 

نضي  : اه ّ٘و اندا يعدي  مدا ِلديؾ مدا ماظدش اندا اظدٚ ا  مدؾ حٝدذس 

 اظاِذٟ . 

 لٝيؾ امش بعيي ةحيٙح  . ماظش : ال ما تٝ

 ظامش : وب خذي  مّاٟ ةحبٝ  اسحْ بلي  اسة  بالجماِ  . 

 ماظش : تما  ماال بيةا . 
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د  حعددن   ادهد  : ظديبل  لّشبيدد  مدا ظددامش ةسة  مدْ ماظدش ِؽددا  اـة

 ةدمحم مىاس . 

امن  : ما تتّبصخء نٙع٤ ما ِمء انا حشة  احيدب الّشبيد  مد  البيد  

له  .   ةاـة

 ةال حاح  ان  ا٘م  مْ مشات٤ ه  محتاحاٟ ا٠ث  .  اده  : ال تّب

 امن  : تما  . 

ٔادس  ماظش ةهح متقل  ألند  ٔدادس مد  ٔند  سأمد  حةيتد  الفدٕن   ,امدا 

مددددشة  ٘ٝددددذ ١اندددد  تؽددددبْ نٍشهددددا بمحمددددذ ٘هددددء ٜددددذ ال تددددشاه مددددش  ثانيدددد  

لتلٙدد  دمحم ٘جددق لتفدددىذ  ِيةدداه بّيةحادددا ,اااه ٠دد  تمجددد  اخددزها مّددد  

ةهدددح ال مدددذسي متددد  ظدددن اها ثانيددد  ابتعدددم  لهدددا بحدددض  ة٠ددد  مقإلاددد  تش٠هدددا 

 لر دها ل  بحض  مماث  . 

**** 

امدددددا فددددد  احدددددذ  الٙددددديو  التدددددء ممل ادددددا الخدددددشاط مددددد  ١ددددد  ناحيددددد  ١قنادددددا 

تحتدددحي ِلددد  ِلددد  بابدددا ة٠نددد ه ثمدددن  ٘ٝدددذ س  هددداتٚ ندددضاس لنددد د بتدددق٘ٚ 

 ةاضر : اسغ  ما حوب مفامب . 
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 الشح  : امن  محمحد سحْ ما باؼا . 

: مددا بدد  ال٣لدب ةامدد  الدد  سحّدحا بددذسي مددؾ ٜحلد  حيٕيددب اظددبُح  ندضاس

 ةال ا٠ث     

 الشح  : مؾ ِاٗس مّالي٤ بغ مم٢  احيبل٤ ٜشاس محلُح دا .

 نضاس بفشاخ : ال اةع  ٘اه  مؾ ِامض ا٘ت  الّةن  ِليةا . 

 الشح  : اة١  ما باؼا امٟش . 

 نضاس : ةناةي تّم  ...........
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 نو س ؼعلاو  دخاى الفصل ال

 نضاس : ةناةي تّم  ال  تٙٝةا ِلي  امت     

الشحدددد  : احةددددا حاليددددا تحدددد  بيدددد  حمدددداه ال  حددددا  مدددد  ظددددٙش هةددددا ِلدددد  

ودددح٥ ةبيددد  ٘اضدددخء ةنٙدددغ شدددخء  مدددْ ةالذتددد  ةلددد  ظدددقلةا ٜدددالحا انادددا فددد  

 ِمشه .

 .  جخش لجخشنضاس : بٝ  ٠ذا هما بيتٙسخحا ةانا ِام  صي ٘اس م  

 ليل٤ ٜشيب ما باؼا . ٔسح  : حتؽٙ  

 ضاس : تما  اما يؽٗح . ن

 سح  : ظو  ما باؼا تقمش بحاح  . 

 نضاس : امحه ِامض ؼٕ  ِال  ةال ٔلى  مٙهح  . 

 سح  : مٙهح  .

**** 
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ساحّددددددد  ندددددددذم  ٠دددددددو مددددددد  حٝيبددددددد  دمحم ةةالدددددددذها ةتق٠دددددددذ  ا  ١ددددددد  مدددددددا 

اددا ةهددح مٝددح٥ : انتددء جمحتاحاندد  مححددحد ليٝردد ب مجاددا امندد  ةيحملهدد  ِ

 ١حعع     

 ىحال لتٝح٥ بّذها : تفذٛ مؾ ِا٘س  .ٌل  تةٍش ل  م

ةتٙددح  ِليةددا صهاددا صي الددد    امندد  ةهددح مٝبدد  سأظددها : ا  ؼددا  هللا محةدد

 ظبٝها . 

نددذم  : مددا سب ,ثدد  مددا لبددذ  ا  ٜالدد  : انددا تّبدد  مددا امندد  ةمددؾ حٝددذس 

 اخعش حذ ثاي  ٠ٙام  ال  ساححا . 

 امندددددد  ةهددددددح ممددددددمها : اظددددددتٕٙشي سبدددددد٤ مددددددا نددددددذم  دا ٜددددددذسنا ١لةددددددا ة١لةددددددا

 حن ة  لةٙغ وشيٞ . 

فددد  تلددد٤ لخٍددد  س  حدددشط البددداب تٝدددذ  ندددضي  ليٙتحددد  ٘ٝابلددد  ةالددددذ ة 

ةالدددذ  ليلددد  الددددذم  لدددم  الددد  ـددددذسه  ب٣ددد  محبددد  ةهدددد  مٝدددذمح  لدددد  

تّدداصي ,ةبّددذ لخٍددا  تجمددْ الجميددْ فدد  ـددالح  ليددذِحا دمحم ةحعددن  

ذ وابش  ٜذ اٜر ب ةةحدب الدزهاب الد  مىداس ,ٌهدش  لدححن   ل  مِح

  ملمحهدا لد  تلدن  بّدذ بدن  ٔمدب ةحدض  ليٝرد ب مجادا م  بل٣حن  ل٢د



702 
 

وندد  مدد  بابددا  حعددن  ةيٝبدد  سأظددها ةهددح مٝددح٥ : امدد  مددا لحلددح حتبٝدد  ِص

 ةهح معا٘ش . 

اةمددق  لددححن  بشأظددها بةٙدد  ةهدد  تٝددح٥ : وددب مم٢دد  يعددا٘ش ب٢ددشا انددا 

 ةنضي  صر . 

 حعن  : ةتعيبحا اخت٢  لححذها . 

 .  لححن  بتعُش : ه  مْ صةحها مؾ لححذها

 لتعُش نذم  ةه  تٝح٥ : ال وبّا لح حتعا٘شةا اظا٘ش مّا٠  . 

 امن  بفذم  : تعٙشي ِل  ٘ن     

 نذم  ب٣  ثٝ  : ِل  الجضابش . 

دددن فددد  ِينيددد   الحدددَ دددشأ ِومددد  ٘س حعدددن  ا  مومددد  امنددد  اؼدددتذ  ٜة

باددا ةمدد  محتمدد  حفددح٥ مؽدد٣ل    فددش ةاندد  لددح لدد  متددذخ  ٘هددح ظي

دد  لدديغ مةاظددبا ابددذا ٘ٝددا٥  مجايددا الامددش : مددا ٘دديؾ حددذ حيعددا٘ش فدد  ٜة

انا اـو مؾ حتقخش ةال ظّاد ١لها اما  ةحن حْ ما ٘ديؾ داعد  حدذ 

 يعا٘ش ٔن ي .
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نضي  : تما  مدا بابدا مدا تؽدٕليؾ بالد٤ اند  بدغ خلد  بالد٤ مد  نٙعد٤ 

 ةم  ماما . 

دددي٢   ددد  : مدددؾ حـح حعدددن  ةهدددح مٝرددد ب مددد  ندددضي  ةامنددد  فددد  نٙدددغ ٜة

 امانتء حسحدها صي ما تش٠تاا . 

 امن  : ما تحـيؾ حشيق ما حج . 

 نضي  : ام  ما حج ِةذٟ ؼ٤ ان٤ ظامب ساح  ةساٟ ةال ام  . 

 حعن  ةهح مبتع  : ظيذ سحا٥ دا ان  ـلبء ماك .

 نضي  مؽا٠عا : ما انا ٜحل  ٠ذا بشلحا ما حج . 

 تٝذ  دمحم م  نذم  ليٝح٥ : خل  بال٤ م  نٙع٤ ةم  بيت٤ . 

   تٕيب ٠ثن  ةتنعان  . نذم  ةه  تةٍش ل  مليا : اةع

 دمحم مٝب  سأظها : ف  حذ منسخ  اخ  ٠بن ه بشلحا .

 نذم  : سبةا محمي٤ ما حبيب اخت٤ . 

 دمحم : ةيخالي٣  ليا . 
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ثدد  مدد  لددححن  ليٝددح٥ : امدد  تحبددء اظدديبل٤ ثمدد  تددذ٠شه ِؽددا  تّشفدد  

 ا  حيب ظبْ ِمشةا ما مٙطخ  . 

 لححن  ببّن تذمش : ما انا ِ٘ش  . 

 ب  بؽّشها : بٝ  ٠ذا . دمحم ةهح يّ

 لححن  : اه ِةذٟ مؽ٣ل  . 

دمحم ةهح مٝح  بتحي  ِع٢شي  : ابذا مّاليد٤ ,ةمدا ا  انضلد  مدذه حتد  

 استم  لححن  ف  حمة  ةه  تٝح٥ : حر حْ مؾ ٠ذا   

 بشلحا .   دمحم : ا٠يذ هح مؾ هةا بيت

 لن د نضي  : ا٠يذ بيت٤ ةخحات٤ هةا . 

ة  ٘هدء مةدذ ـدٕشها ال تردٟ  دمحم الا ليٝر ب مة  ةلححن  لغ ف  حم

 ادا حذباا احذا لذا ٜا٥ نضي  : حححؽجء ماك . 

 دمحم : ساحْ ما بجء مؾ حٕيب ٠ثن  .

ذ .   مذ نضي  مذه ةهح مٝح٥ : ِة
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 دمحم ةهح ممذ مذه : تشاه  . 

 نضي  : اساه  . 

 دمحم : تما  ل  ا٠عب حةتٙٞ ِل  سها  . 

 نضي  : ا٠يذ . 

ٙه  ندضي  أمدشه ٘قمعد٤ لدححن  مد  دساِهدا لتٝدح٥ نٍش دمحم للححن  ٘

 لححن  ٠ىٙ  : ِؽا  خاوشي ما دمحم ما تشةحصخء . 

ذٟ .   ٜب  دمحم سأظها ةهح مٝح٥ : حشحْ بعِش  اِة

ثدد  مددش بمددشة  التددء ٠دد  ثمةدد  ا  ت٣ددح  فدد  م٣ددا  لددححن  ال تة٢ددش اناددا 

احعدددددد  بددددددبّن الٕندددددد   مجاددددددا ل٢جاددددددا تددددددذٟس اندددددد  اخحهددددددا ال ٔندددددد  ةهدددددد  

بادددددذه الّوٜددددد  التدددددء بيدددددجا  .لددددد  ت٢ددددد  ظدددددابٝا هادددددت  انادددددا  ظدددددّيذ  حدددددذا

تا  ةسأمدددد  ِوٜدددد  اخددددحها  ساةّدددد  ثمةدددد  ا   ةحيددددذ  ل٢دددد  مةددددذ مّدددد٘ش

تحٍد  هدد  اممددا بددئخحا  ةبّوٜدد  ٠هددذه ل٢دد  ةلدْد ال يعددم  لألظددٚ 

تدد٤  ددٚ دمحم ةهددح محدداة٥ الابتعددا  ليٝددح٥ لهددا : تؽدد٘ش  اةي بمّ٘ش ,ٜة

 ةاؼٗح ةؼ٤ بخن  . 



706 
 

 ـ  بعوم  .مشة  : ةانا ٠ما  ةتح 

مدددا ا  حددداة٥ دمحم مدددشةس مددد  امامهددددا حتددد  نددداد  ِليددد  بفدددح  خا٘دددد  

ل٢دددد  ِلدددد  مدددد  ٘ٝددددذ ظددددمّها ليلتٙدددد  لهددددا ,٘ٝامدددد  لخددددشاج مصددددخٚ 

ـدددٕن  ١دددا  موصمهدددا مةدددذ ـدددٕشها ةامذتددد  لددد  ةهددد  تٝدددح٥ : ابٝددد  خليددد  

شأ م  حيحمي٤ .   مّاٟ ٜة

 دمحم : مشسخء . 

لجميددْ ةيخددشج بّددذ اةمددق  مددشة  بشأظددها مدد  ٔندد  ٠ددو  ليةمدد  دمحم ل

لخٍا  هح ةاده  ةالذ ماظش ةحعدن  متجهدن  الد  مىداس ,امدا ليلد  ة 

ددددذ مدددد   ةالدددذهاا ٘ٝددددذ حلددددغ مدددا مٝدددداسب ظدددداِ  لن حلددددحا بّدددذها ِلدددد  ِة

ليلددد  انادددا ظدددتمش ٔدددذا ,امدددا مدددشة  ٘ن لددد  بّدددذه  بدددذٜابٞ الددد  ةالدددذها 

دٕن ها ةةالدذهاا  الذي ـة  مةذ دٜدابٞ الد  ٜداهش  ,امدا ٠دو مد  سندا ـة

ددذ بضيدداس  نددذم  ٔددذا , حلددغ ١دد  مددد  ٘ٝددذ ا تدد  ظددامش ألخددزه  ِلدد  ِة

لححن  ةنذم  ةنضي  ةامن  فد  ـدالح  ليٝىدْ ـدم  هداتٚ امند  التدء 

١ا  اتفا٥ م  حعية  لوومئةا  ِلي  ليخب ها بما حفد  ٘ٝامد  

  نددذم  ةتٝددذم  لهددا الّددضا  ةاخبدد   امندد  اناددا ظددتقت  الاظددبُح ثدددابمح

ةمدددددا ا  انتهددددد  حتددددد  س   نتٍاسهدددددا,الٝددددداد  ٘قخب هدددددا انددددد  ظدددددي٣ح  فددددد  ا
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دددددل   هاتٙدددد  مددددش  ثانيدددد  ل٢دددد  هددددذه مددددش  ١ددددا  أد  الددددذي ٜددددا٥ مددددا ا  ـة

 ـح  أمن  : ان  ِل  بحش ةاحةا مىححنن  هةا.

ليجيبدددد  امندددد  بتددددذمش : ةنبددددء تعدددد٢  ٜددددش دا هددددح الدددد  حددددابجء ةسا انددددا فدددد  

 ٜاهش  بى  نٞ بٝ  . 

مددحمن   اد  بتعددؤة٥ : امدد  داب تددت٣ل  حددذ ليدد  اندد  مددؾ ١ددا  ٘مددل٤

 ةتشحْ  

 امن  : حف  ٌشةٗ ٘ىشيةا نشحْ . 

 اد  بٝلٞ : خن  ما امن  ما تٝلٝةيؾ ِلي٤ ان  حفل٤ حاح     

 امن  : ال بغ حذ  نذم  ت٘ح  ـب  ةوشيةا نشحْ . 

 اد  : ا  ال  ةا  الي  سحّح  ما ـاحبء . 

 امن  : تعل  . 

 اد  : وب ١حعغ ان٤ سحّ  ال  ٠ة  حىلب مة٤ تشحْ . 

 : لي  خن     امن 
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يدداد  ولبدد   اد  : احاصتدد٤ اتلٕدد  ال  معدد٢ةا ةاحددذ مدد  سحددا٥ نددضاس ٜة

 ا  ان  لتٝح  بتحٝيٞ ةدا الص  م٣ح  ب٢شا ـب  . 

امنددد  : تمدددا  اندددا فددد  بيددد  حمامددد  مم٢ددد  تجبلددد  ملدددٚ ةانددد  مدددشة  ةاندددا 

 حعهش ِلي  ةب٢شا نبتذي تحٝيٞ . 

 اد  : تما  ظاِ  ةال ظاِتن  ةامش ِلي٤ . 

 تما  ةانا معتني٤ . امن  : 

 اد  مماصحا : ؼ٢ل  ةحؽت٤ . 

 امن  بمضا  : اةي . 

 اد  : هههههه  ٠ذاب اةي . 

٤ حةتحاظب .   امن  : بٝ  ٠ذا ماشخء ل  اؼ٘ح

ل  ام  اٜٙ  احعةل  .   اد  : ال ِة

 امن  : ةانا اٜح٥ ٠ذا بشلحا . 

**** 



709 
 

شي  ) اي حددددحاس بلٕدددد  حضابشيدددد  ظدددديت  تشحمتدددد  الدددد  لٕدددد  الّاميدددد  اإلافدددد

 لفّحب  اللٕ  ( .

دددل  ودددابش  ٠ددددو مددد  دمحم ةحعددددن  الددد  ِاـددددم  الجضابدددش ليجددددذ دمحم  ـة

ظددددياس  ِعدددد٢شي  فدددد  انتٍدددداسه ٘ٝددددذ حمددددذ حعددددن  هللا ا  دمحم مّدددد  أل  

احددشا ا  الحسٜيدد  فدد  مىدداس ظددحي  فدد  دٜددابٞ أل  دمحم فدد  مش٠ددض مهدد  . 

ةمددددا ا  خشحددددحا حتدددد  ةحددددذ دمحم ظددددابٝ  ةهددددح احددددذ لددددباه ليٝددددذ  لدددد  

د  للبيد  ٜبد  تحي   الّع٢شي  ةيٝذ  ل  تّضي  ليٝح٥ ل  : ِامض اـة

 حةاص  . 

ددد  ٜبلهدددا حةددداص  ِلددد  ـدددو  ٌهدددش  ليٝدددح٥ ظدددابٝ  : ا  ؼدددا  هللا حةـح

 مّالي٤. 

 دمحم : تما  اةي . 

**** 

مددددا ا  انهدددد  امندددد  م٣اإلاتدددد  حتدددد  ٜالدددد  نددددذم  بتعدددداؤ٥ : هددددح امدددد  دا الدددد  

 حتعهش ِلي  وح٥ لي     

 امن  : ملٚ ٜمي  . 
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 لتٝح  نذم  م  م٣اناا ٜابل  : ام  ٜمي  ام  ان  لغ ف  احاصه . 

ددش  حدداس  ٘هددح ال محددب ا  متددذخ  ا  فدد  ؼددٕل  لددذا  ددش ٘ص امندد  ةهددح م٘ض

ٜا٥ : ٜىّحا احاصه ةاد  ١ان  متف  ِؽا  مٝدحل  ا  الص  ا١دح  فد  

 ٜاهش  ـب  بذسي بغ الخمذ هللا ا  احةا سحّةا . 

 نذم  : ةيٝىّحها لي     

تىيْ امندد  تحمدد  ا٠ثدد  ٘ٝددا  ةهددح مٝددح٥ : اصاي مٝىّحهددا اصاي لدد  يعدد

ةلد  أةامدش تىلدْ ال٣د   ٘دش  ِديؾفد  مدؾ  انا بؽتٕ  ف  امد  مدا هدان  

 مةٙذ م  ٔن  ـح  . 

 نذم  : ان  مؾ ؼامٚ ةلّةا . 

امن  : مالحا ةلّةا ما لححن  مّا١  ةبّذم  انا مؾ حٙمد  مّدا١  

 ظاِ  .  88

ي يّتٝددددذ انادددد  يعددددحه : نددددذم  زاحددددذه  الددددليٝددددح٥ نددددضي  ليةددددباه  الا تح 

 امن  مم٢  هاذة  . 

 نذم  : ال مؾ حهذا ان  مؾ ظامْ ٠ومحا . 
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 نضي  محاةال ا٘هامها : ما نذم  دا ؼٕل  .

نذم  بفشاخ ةخٗح : اند  ناسدخء هدح احداصه ليد  امد  ِدامضي  نخعدشةا 

 صي صي تيت  ةسانيا . 

متجدد  الدد  بدداب س  ـددم  ٔشيددب بّددذ ٠ومهددا ليٝددح٥ بّددذها امندد  ةهددح 

السدددشةج : مدددؾ حّيدددذ ٠ومددد  ٠ثنددد  مدددا ندددذم  ؼدددٕل  خدددي احمدددش ةانتدددء 

تيجء ةهح دا ؼٕل  . ليفْٙ البداب بّدذ اخدش ١لمد  لد   م  مح  ما ِ٘ش

 . 

د   لتجلغ بّذها نذم  ِل  اٜدشب ٠شسدخء فد  ـدالح  ةهد  تٝدح٥ : ِا٘س

 بغ م  حٝ  اخاٗ ِلي٤ ال  ما ليؾ ٔنٟ  .

 نذم  .  ليممها نضي  ٜابو : اهذي بغ ما

 نذم  : ال  ف  دمآ بيّملحا مؾ ِام  اِتباس لخذ . 

دد  ا  امندد  بحددب  نددضي  : وشيٝدد  ٠ومدد٤ مددؾ حلددحه مددا نددذم  ةانتددء ِا٘س

  .ؼٕلحا ا٠ث  م  اي حاح 

 نذم  : ةا٠ث  مجء مؾ ٠ذا . 
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نددضي  ةهددح محددٟش سأظدد  بتّددب : مددؾ ا٠ثدد  مةدد٤ ةال حاحدد  انتددء مددشا  

   ؼب  بن  دا ةدا . ح٘يؾ ة  ةدا ؼٕ  ١  ةاحذ ٘ي٢  ف  ٠ٙ  ةما

تء .   نذم  : وب اِم  ام  انا دلٜح

نددددضي  : مددددا تّملدددديؾ حاحدددد  ١لةددددا حندددد ة  نةددددا  ِؽددددا  ناددددذا ةب٢ددددشا ا  

 ؼا  هللا نت٣ل  . 

 نذم  : اِملٟح ا١  . 

 نضي  : انا مؾ ِامض ا١  . 

 لححن  : ةال انا . 

**** 

دش بٝدح  ٘هدح م٢دشه ا ظحس  اظتةذ امن  ِل    مدش  نٍدش  الةي  ةهح من٘ 

ب ف  ِةن  نذم  أل  تل٤ نٍشا  تقإلاد  ,لند   هاتٙد  بدٜش   خٗح اة ِس

أد  الددذي يعدددي  فدد  خدددذ  الاحددذا  الاخنددد   ٘ٝددا٥ : الدددح اظددٙ  مدددا اد  

 يعي  محلُح مجيت٤ ليا خالق ةولّ  . 

 اد  : ما ٘يؾ مؽ٣ل  تحب اخلحاحل٤ ف  البي  . 
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ِشبيتددء ةا٘ددح   امندد  : ال خددذةا ةسة  ةانددا حددشة  البيدد  ِةددذي احيددب

 ِلي٤ . 

 اد  : لي  ان  ٘ن     

 امن  : ِل  ني  بؽ  هح  ؼحي  . 

 اد  : تما  انا حيل٤ اـو مخةٛح ةالص  ات٣ل  مْ حذ . 

 ليجيب  امن  بعئ  : ةم  ظم٤ّ ١لةا ف  هح  ظح  . 

 اد  : ؼ٣ل٤ خشباا . 

 امن  : مم٢  تٝح٥ ٠ذا . 

 أد  : تما  اظتةاي  انا حام٤ . 

 ةهح ٠ذل٤ . امن  : 

**** 

امعدددد٤ دمحم مصددددخٚ الددددذي اِىدددد  لدددد  مددددشة  ةبددددذأ فدددد  تشتيدددد  بّددددن 

ظددددحس مةدددد  لددددشة  الدجدددد  الٙاومدددد  ةليلمدددد  هللا ِددددض ةحدددد  بفددددب  ِلدددد  
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ددددددذمٝ  هدددددد   ٘شاٜهددددددا ,٘هددددددء الحالددددددذ  ةالخبيبدددددد  ةالجددددددذ  ,هدددددد  اخدددددد  ـة

اظددداط تّلدددي  صدددر مددد  خىدددق فددد  حياتددد  هددد  ةحيدددذ  التدددء ال يعدددتىيْ 

ا ل٣  مخب هدا اند   اخاٗ ِجاا ؼيئا ٠  تمج  ا  يّحد ال  حضابش معِش

دددددْ سأظددددد   لٝددددد  ٘تدددددا  احومددددد  ةانددددد  متمةاهدددددا صةحددددد  مدددددذ  الخيدددددا  ,لن٘ 

لعددما  التددء تٝابلدد  مدد  نا٘ددذ  ظددياس  ةهددح مٝددح٥ بمومدد  حامددذه ٘هددح 

مددددا ا  دخدددد  أسك الددددحو  حتدددد  استددددذ  ٜةدددداُ الجدددديؾ الددددحوجء الددددذي 

ذا مدددد  مددددش  التطددددخي . " .لدددد –اإلاثددددابش   –الٝددددح   –ؼددددّاسه " الفددددشام  

 مومح  ال مم٢  ا  مفذٛ الةاس التء تق١  ف  ١  دس  م  ٜلب . 

**** 

ـة  اد  الد  امند  مومحد  ال تعدش ال ِدذةا ةال حبيدب مثلمدا مٝحلدح  

,لذا اٜر ب مة  ةهح مشتب ِل  ٠تٙ  ليٝدح٥ : الخمدذ هللا ِلد  ظدوم  

 ما ـاحبء. 

 . التٙ  الي  امن  ةهح يّانٝ  : هللا يعلم٤ ما دةما 

اد  ةهددح مطددخ٤ : ههههدد  مددا بددوػ اظدد  دا لدد  بعددمّحا بٙت٢ددش حددذ 

 ثاي  مؾ ؼبا٤ خالق . 
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 ابتعم  امن  ل  ةيٝح٥ : اخباس٠  ام  صخي     

 اد  : متخانٝن  . 

 امن  : انت  لخٝتحا ما بجء . 

 اد  ةهح مةٍش ل  نٍش  باا مٕض  : لح حي  للخٞ ه  ِةذها حٞ . 

 صر .  امن  : اةبااااااا ؼ٣ل٤ ملبخ

اد  : يّجددددء هددددح أمددددا  الدددد  ٘اتدددد  ٠ةدددد  مؽددددٕح٥ ةلددددٕحون  فدددد  ؼددددٕ  

ؽا  ٠ذا مٝفش مّها ف  اتفا٥ ةتشتيب خىحب  ة٠ذا ظدامب ١د   ِة

لددددد  امددددد  ة١دددددئ  مخفدددددحب ِلحادددددا ةانددددد  ِددددداٗس بةدددددا   حاحددددد  ِلحادددددا ِة

اب .   اإلاحلُح دا تشة  ٘ي  ٜس

مل  ام  ما ٘الر .   امن  مبتعما : ان  حتٝحل  , ِة

قخش  سأظددد  : ةال حاحددد  لددد  اتفدددل  ِؽدددا  ت٣لمجدددء اد  ةهدددح محددد٤ مددد

ةتددددحسيجء ٔلىدددد  سدمدددد  ةانددددا ابٝحلهددددا ا  الص  اٜٙدددد  ٘ددددح  حدددداال ال  فدددد  

ٙلددد  ظددد٢  مددد  ٔنددد  مدددا ظدددمْ سدهدددا ةلددد   احتمددداُ وددداسا مدددْ ٜيددداد  ٜة

 خلف  احتماُ لٝي  الٙح  مٝٙح٥ . 
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 امن  : هللا ا٠ب  , ِاٗس دا مّةاه ام     

لبيد  اسالدحاا ةأالقد  حد  فد  لدٕي ؼدٕ  اد  : امحه يّجدء الص  اسة  ل

 ِؽا  اخلق مّها تشتيبا  خىحب  . 

 امن  : انا ساحْ ب٢شا مم٢  اؼي  ِة٤ ٠ثن  .

 اد  : دا ِؽ  بشلحا , اإلاه  ما تحهةيؾ ان  ٘ي٤ حاح  مال٤   

 أمن  : ِادي ؼحي  مؽا١  مْ ح٣حم  . 

 أد  : هههه  نذم  مؾ ٠ذا . 

  ١  ما بّذ  ِ  ؼٕل  ١د  مدا ١دا  أمن  : اه ه  مؾ سالي  تٙه  ا

 لحاا احع  بغ دا شخء  معتحي  مْ نذم  . 

 أد  : ا٠يذ خا٘  ل  ِ٘ش  ان٤ ساحْ ؼٕ  . 

أمنددد  : مدددؾ ح٣امددد  خدددٗح ندددذم  ِدددامضاي  اظددديب ؼدددٕل  ةدا ةاضدددر فددد  

ِةحاا ِؽا  ٠ذا انا مؾ ِامضاها تتقم  ف  محلدُح دا ةيحـد  لبٝهدا 

 ِل  محت  .ةتٝحلحا ل  انا مؾ حعيب ؼٕل  لح 
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أد  : حدددداة٥ هاددددذي مددددا أمندددد  ةمددددؾ صددددر تحاظددددب مشاتدددد٤ الدددد  بتخدددداٗ 

 ِلي٤ . 

هددددا بيددددذبحجء بحعيعددددجء ا  مددددؾ  أمندددد  : انددددا مددددؾ بحاظدددديباا بددددغ خ٘ح

ش الاما  أله  بيتء ما اد  ةدا ـّب ـّب حذا .   ٜادس ا٘ة

 أد  : انا مٝذس بغ . 

يؾ أمن  : بدغ امد  ,اندا اٜحلد٤ بدغ مدا سيد  ٘مدل  ِلد  سأي مدا تدضةحت

 ِؽا  ال انا اِيؾ ف  ِزاب ةال ه  . 

 اد  : ان  نذما  ان٤ تضةحتاا ما امن  . 

امندددد  : ال ابددددذا بددددغ لدددد  بؽددددٗح خددددٗح ِةحاددددا ١دددد  مددددا ا٢٘ددددش اولددددْ مدددد  

دب الد  بّيؽدهحلها  البي  اتمج  لح ظيبتاا ف  بي  اهلها احعد  مد  ِس

 ١  دٜيٝ .

مددؾ  اد  : بجددذ مددؾ ِدداٗس اٜحلدد٤ امدد  ,الا ا  الدد  بؽددٗح ٘يدد  ان٢دد 

ؽددا  ٠ددذا حدداة٥ تٝددشب  بتحددب بّددن بددغ ال انددت  مجددانن  بددبّن ِة

 ةتٙهمها ما امن  ةحتحـلحا لخ  انا ا٠يذ . 
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أمندددد  : ا  ؼددددا  هللا اإلاهدددد  هددددا  ملددددٚ ةةـددددلجء البيدددد  ِؽددددا  احيددددب 

ِشبيتددددء ِؽددددا  ب٢ددددشا مددددا تددددقخشعؾ ِلدددد  ؼددددٕ  ,ةاسة  البيدددد  ِؽددددا  

ها ١حعغ  .  نذم  مؾ حتةا  الا ل  ا١ح  ف  البي  انا ِا٘س

 اد  : تما  سبةا يعهلحا ما ِ  . 

امنددددد  سا٘دددددْ سأظددددد  لعدددددما  مىلدددددب سحمددددد  ليٝدددددح٥ : اسحددددد  امددددد  دا احةدددددا 

 متخانٝن  ةبشلحا بتةٛح . 

**** 

ددا  لباددا منددتٙن خ٘ح دد  ةالددذهاا تعددن  رهابددا ةامابددا ٜة ٌلدد  نددذم  فدد  ٔ٘ش

ِلدددد  امنددددد  الدددددزي لددددد  يّدددددذ بّددددذ الا ا  ظدددددمّ  ندددددضي  مٙدددددت  لددددد  البددددداب 

 ا  ابفشت  حت  ٜال  : الخمذ هللا ِل  ظوم  . ,لتخشج بّذها ةما 

 امن  : هللا يعلم٤ . 

 نذم  : تحب تتق١  احمشل٤ ألا١  . 

 أمن  : ال ما لحػ لضة  انا ١ل  مْ اد  . 

 نذم  : تما  تفبححا ِل  خن  . 
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 نضي  : ةانتء بخن  . 

دددد  لتلخٝهددددا نٍددددشا  امندددد  الددددزي ١ددددا  مةٍددددش لهددددا  دخلدددد  نددددذم  الدددد  ٔ٘ش

ٔدددد  ١دددد  شددددخء  ال أمدددداباا ٘هددددء ٜبدددد  ١دددد  شددددخء  ـددددٕن ت  بقسددددخ  ٘هددددح س 

اإلاذللددددد  .ستدددددب ندددددضي  ِلددددد  ٠تٙددددد  ليٝدددددح٥ لددددد  : تّدددددا٥ نّٝدددددذةا ؼدددددحي  فددددد  

 ـالح  . 

اةمددق امندد  بشأظدد  باإلاحا٘ٝدد  ,حلددغ ٠ددو مةدد  نددضي  بشاحدد  ةامندد  بئِيددا  

ةاضددددر ِلدددد  مومحدددد  ٘ٝددددا٥ نددددضي  : حدددداة٥ تلدددد  محلددددُح ِؽددددا  تددددشي  

 دمآ . 

 ملحا . امن  : تما  ةدا ال  حّ

 نضي  : ان  ؼ٣ل٤ تّبا  ادخ  استا  ةنت٣ل  ل  ت٣ح  مشتا  . 

 امن  : ما ِليؾ ما نضي  . 

 نضي  : ما بجء ِادي ان  اخحيا . 

 امن  : تما  سبةا مخالي٤ . 
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دد  التدددء دخلتاددا نددذم  ليجدددذها  حمدد  امندد  ملددٚ الٝمدددي  ةدخدد  الٕ٘ش

  تجلدددددغ ِلددددد  حا٘ددددد  العدددددشيش ةمدددددا ا  سأتددددد  حتددددد  ٜامددددد  لتتجددددد  تحددددد

ددددددٗح السضاندددددد  ةهدددددد  تٝددددددح٥ : دي بجامدددددد  لندددددد م   انٍدددددداسه الدددددد  ٗس مدددددد  ٘س

 اظتحم  ةالبعها ِؽا  تشتا  ة تّٗش تةا  ةانا حمشتل٤ حما  . 

دد  :  امند  ةهددح ممدْد ملددٚ ِلدد  احددذ  ودداةال  اإلاححددحد  فدد  س٠دد  الٕ٘ش

 ؼ٢شا . 

 نذم  : الّٙح . 

دخدددددددد  امندددددددد  لوظددددددددتحما  ةمددددددددا ا  خددددددددشج حتدددددددد  ةحددددددددذ نددددددددذم  تمعدددددددد٤ 

حا مةدد  بّدددن امددا  هللا ِدددض ةحدد  لددديجلغ ِلدد  اسي٢ددد  بمصددخٚ ةتتلددد

دشأ   اإلاٝابل  لىاةل  التء ةلْ ِلحاا ملٚ الٝمي  ةيبذأ ف  ٘تح  ٜة

ش  ِلدددد  مجددددش   تحٝيٝدددا  التددددء حفدددل  ٘يدددد  ٔيابددد  ةمّلحمددددا  متددد٘ح

الدددذي ظددديحٝٞ مّددد  ٔددددذا ,اختلعددد  ندددذم  لدددد  بّدددن الةٍدددشا  التددددء 

سأمتاددددا ةبّددددذ ١اندددد  تفددددل  ل٢ةدددد  لدددد  مشيددددذ احشاحهددددا لددددذا ا٘تّدددد  ِددددذ  

ام  ليٝح٥ أمن  : مال٤     لخٍا  ألٝ  نذم  مصخٙها ٜة

 نذم  : حىم  ِل  نضي  ةلححن  . 
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 امن  : اة١  . 

خشحددددد  ندددددذم  لوومئةدددددا  لتجدددددذ لدددددححن  نابمددددد  ةةاضدددددر تّدددددب ِلددددد  

لدٞ  ها التء لد  تدض٥ بّدذ ٘ٝامد  بمسدخها ةتٕىيتادا ٔة مومحها ةدمِح

ة٥ م٣اإلاد  ةالذتد  ةالتدء لد  باب لتتجد  بّدذها الد  ندضي  الدذي ١دا  محدا

تعددتىيْ سد ِليدد  ألناددا فدد  ِددال  اخددش مددْ ر٠شيددا  ةالددذهاا لددذا اتفدد  

بخالدددد  الددددزي حدددداة٥ ٜددددذس الام٣ددددا  ومئنتدددد  ,ةمددددا ا  انهدددد  م٣اإلاتدددد  مددددْ 

 خال  حت  دخل  نذم  لتٝح٥ : ان  لغ ـاح  . 

 نضي  : اه ةانتء ـخ  لي  . 

 نذم  : ما ٘يؾ بغ ٠ة  بىم  ِلي٢  . 

 تّال  حةبء ما نذم  . نضي  : 

لد   حلع  نذم  ال  حانب  ِل  حا٘  العشيش ليٝحلها : ِل  ٢٘شه ِص

 اةي مة٤ ناشدا . 

 نذم  : انا لي  . 

 نضي  : م  وشيٝ  ٠وم٤ مْ صةح٤ ما نذم  . 
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نٍش  نذم  ف  اسك ٘هدء تدذٟس انادا تمداد  فد  سد ّ٘لهدا لي٢مد  ندضي  

مددددا تامدددا مددددا نددددذم  ت ددددحك ٘س تخدددانٝ  مددددْ صةحدددد٤ بددددش  ٠ومددد  : اةال م٘ش

دا٥  بيت٢  البيح  اظدشاس صي مدا بٝحلدحا ا٘شضدخء امند  ٘ٝدذ اِفداب ٜة

١لمددد  ةحؽددد  فددد  حٝددد٤ اندددا مدددا ٠ةتددديؾ حعددد٢  اة انتدددء ٠ةتدددء ٜدددحلتء 

دددذا  لددححن  حيبٝدد  ِامددد   ١لمدد  ةحؽدد  فدد  حٝدددحا مةٍددشةا ٜددذام  ٜة

 اصاي . 

 نذم  : انا اظٙ  . 

     نضي  : اظٚ مؾ ليا ةال للححن  دا ألمن  مؾ ٠ذا

 نذم  : صر . 

 نضي  : تما  ةثانيا انتء م  امت  ـحت٤ بيّل  ما نذم  . 

 نذم  : دا م  خحف  ما نضي  . 

ندددددضي  : مددددددؾ بفدددددشيخ مددددددا ندددددذم  بحةيدددددد  بالخدددددب ةبتٙدددددداه  يّملددددد٤ الدددددد  

 مشيح٤ . 

 نذم  ةةحهها محمش : تما  اإلاحلُح مؾ حيتّاد .
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 نضي  : ةدا ِؽمء بشلحا . 

 خن  .  نذم  ةه  تٝٚ : تفب  ِل 

 نضي  : ةانتء م  اهلحا . 

**** 

انددذم  أمندد  فدد  دساظدد  الٝمددي  ةتق٠ددذ مدد  ١دد  ـددٕن   ة٠بندد   ةتددذةيش 

دد  م٣ددا   ِلدد  أؼدديا  خاـدد  ل٣دد  يعددتىيْ المددٕي ِليدد  ةبتددال  مّ٘ش

ددداده الا  الدددحاو  ندددضاس مثلمدددا لّةددد  حددداال أمنددد  ةمدددا ا  يسدددخ  ؼدددتيمت  ِة

  تحمددد  ٘ةجدددا  تدددذٜيٞ ثانيدددا فددد  اةساٛ حتددد  دخلددد  ندددذم  بادددذة  ةهددد

دددْ سأظددد  بعدددِش  ةمدددا ا   مددد  ؼددداي الاخمدددش بشابحددد  ص٠يددد  حّلتددد  م٘ش

سأهدددا حتددد  ابتعدددم  لفدددٕن   التدددء ال تعدددتىيْ ابدددذا مهمدددا ١دددا  ٔمدددباا 

ِلي  ٠بن  ا  ال هات  ب  ةدا بحذ رات  بيٝتلد  ةيجّلد  مةٝعد  احدضا  

احدضا  لٕامد  رةابدا  ,تٝددذ  ندذم  بادذة  ةةلددّ  ٘ةجدا  الؽداي مدد  

مدد  لتر ٠دد  ةهدد  تتجدد  الد  حمددا  ل٣دد  تعددتح  ةتشتددذي شددخء  ٔند  ةال ١ل

دد  نددح  ةمددا ا  انتادد  حتدد  استددذ  مةامدد  نددح  مم٢دد   مددشي  ةيليددٞ بٕ٘ش

مدد  ؼددذ  يّماهاددا ةسٜتاددا ٘هددء تلهددب مؽدداِش دة   ٜددح٥ ةدة  مبالٕدد 

سحمدد  لددزا مدددْ خشةحهددا مددد  الخمددا  حتددد  ارهبدد  أنٙددداط أمندد  الدددزي 
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ساةدددْ ٘هدددح اسةُ حعددد  ٌددد  مدددذ  مددد  صمددد  تامادددا فددد  تٙاـدددي  حعدددذها 

لمددشأ  ٜددذ ؼددهذه مدد  ٜبدد  ةيحمددذ هللا دابمددا اندد  امجدد  ِليدد  بضةاحهددا 

,حلعدد  نددذم  ِلدد  حا٘دد  ظددشيش تمؽدديي فدد  ؼددّشها ليٝددح  امندد  مدد  

مجلعددد  ةيتجددد  الحادددا ةمدددا ا  اٜرددد ب مجادددا حتددد  حلدددغ الددد  حانبادددا ِلددد  

ا٥ : مم٢  اظشحهحل٤ انا      حا٘  ظشيش ٜة

٠هدددا انادددا مخىدددق ل٢جادددا الصلددد  ٔمدددب  مددد  لددد  تدددت٣ل  ندددذم  ٘هدددء مدددْ ادسا

ـدددشاخ  بادددا لدددزا ٜامددد  بئلتٙدددداٗ ةاِىابددد  ٌهشهدددا ثددد  مذتددد  بمؽددددي 

 ؼّشها ليبتع  أمن  ةهح مٝح٥ : هح انتء لغ بتعشح  بي    

ي  ِل  دنيا .   نذم  : امحه م  مح  ما ِة

ابتعددد  أمنددد  ةهدددح مٝبددد  ؼدددّشها : دا هذمددد  مددد  ةاحدددذ ٔيتيددد  اندددا لدددح 

 م٣ان٤ اسمي  . 

  اليدددد  نددددذم  نفددددٚ اظددددتذاسه ةهدددد  تٝددددح٥ : دا هذمدددد  مدددد  أ٘مدددد  داس 

 ـذمٞ ِةذي ف  وٙحلتء . 

تء لددددددغ ـددددددذم٤ٝ  اداسهددددددا امندددددد  ١املدددددد  ةهددددددح مٝددددددح٥ متعددددددابو : ةدلددددددٜح

 بشلحا    
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تء مدددا بٝددداػ ـدددذمٝ   ٌلددد  ندددذم  تةٍدددش لددد  مىدددحال لتٝدددح٥ لددد  : دلدددٜح

مدددشي الددد  مدددؾ حّدددٗش  تء هدددح حيدددا  الددد  بتةٙعدددها هدددح حيدددات  ِة دلدددٜح

ٔن ةا هح ابجء ال  ما خلٙتحػ ةال  حٙم  وح٥ ِمدشي اِؽه  م  

 خامٙ  ِلي  حت  ل  مبٝ  ؼّش سأط  ١  ابين . 

ششددخء مددا نددذم  مددؾ بّددٗش  ٜبدد  أمندد  سأظددها : انتددء امندد   ٜلبددء ةبيتددء ِة

لةدددا مددد   اِمددد  حاحددد  مددد  ٔندددٟ  ةبمدددح  مدددا سةحددد  لدددح ٔفدددمت٤ اة ِص

بّدددددددن ةلدددددددح تّفدددددددب  بيبٝددددددد  ٔفدددددددب ِجدددددددء نٍدددددددش  السدددددددٗح بّةي٣ددددددد  

 ء . بتزبحج

 نذم  : بّذ ؼش ِة٤ ا  ؼا  هللا لي٢شهٟح . 

امندددد  ةهددددح ممدددد  ةحههددددا ب٣لتددددا مددددذه : لددددح بتحبيجددددء مددددؾ ِددددامٟض تخدددداف  

ليؾ م  بّن .   ِليا ما نذم  ةبوػ ظن   ؼٕل  ِؽا  ما نِض

ذي  أة٥ .  نذم  : ل  تِح

 امن  : بئم     

ندددددذم  : تبّددددددذ ِددددد  ؼددددددٕ  الددددد  فدددددد  خىدددددش ةتخاليدددددد٤ فددددد  ؼددددددٕ  م٣اتددددددب 

 ةبغ .ةتحٝيٝا  
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تدددددء  ددددْ امنددددد  حاحبددددد  ةهددددح مٝدددددح٥ بيةددددد  ةبدددددن  نٙعدددد  : اةمدددددا٥ لدددددح ِ٘ش ٘س

 حٝيٝ  ؼٕل  حيحفل٤ ام    سبةا يعر ها اهحدها ةخوؿ . 

ليٝر ب م  ؼٙتحاا ةهح مٝح٥ : ةلد  اِملد٤ الد  انتدء ِدامضاه ٘حت٣دح  

 م٢ٙئتء ام    

 نذم  محزس  : أمن  ع .... 

بددن  ظدداِا  اإلاالددي   ليعدد٢تاا امندد  بددن  احمددان  ٘هددح احددٞ بحاددا الا 

مدددب ةحدددب ةخدددٗح ٘هدددح مدددْ ١ددد   اإلاليئددد  دمدددُح ةحدددض  ةتدددحثش ةألددد  ٔة

هدددددزا الٕلددددديي إال انددددد  لددددد  يعدددددتىيْ ؤلامتةددددداُ ِجادددددا ٘هدددددء ساحددددد  ٜلبددددد  

ٝل  مّا .   ِة

**** 

حددد  ـدددبا  ل٢ددد  ألة٥ مدددش  تعدددتخ  ؼدددمغ مددد  اِدددتو  العدددما  ١قنادددا 

  تخب  الجضابش ةمذمة  ِةاب  خفيفدا اند  مفدّب ِلحادا إؼدشاٛ دة 

حلها : أـبحةا ةاـب  اإلال٤ هللا .   ا  تةٙت  نا٘ز  الدج  ٘اوم  ٜة

دددد  ٠ددددو مدددد  دمحم ةحعددددن  ليجددددذةا ا  ـددددحا  ِددددضا  ٜددددذ نفددددب  فدددد   ـة

منددد ٥ نبيددد  ٘هدددح منددد ٥ التدددء ِاؼددد  ٘يددد  الدجددد  ٘اومددد  ودددح٥ ظدددةن  
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صةاحهدددا ةبّدددذ صةاج اةالدهدددا ةلؽدددذ  تّلٝهدددا بةبيددد  ةاةالده لددد  تمدددّ  

ددا ان ادا ١اند  تحدب صةحدد  نبيد  ةهد  تحباددا يعد٢  خداسج بيتادا خفـح

.دخدددد  ١دددد  مدددد  حعددددن  ةدمحم ليجددددذةا ١دددد  الّابلدددد  مجتمّدددد  الددددبّن 

مدددددت٣ل  ةيىلدددددب لهدددددا سحمددددد  ةالبددددداق  مب٣ددددد  بفدددددم  ةمدددددا ا  سأ  احمدددددذ 

ةصهددددش  اخددددحه  حتدددد  حددددشةا اليدددد  لةٙجددددشةا بالب٣ددددا  ةتددددقت  مدددد  ةسامادددد  

ل  ةالذتدد  التددء تّلٝددد  ب٢تٙدد  ١قنددد  هددح سب الاظددش  ال نبيددد  ةالددذه ,ظددد

هش الجميْ مّزا حبيبتد  لدزا ظدق٥ ِضيدض : هد   الجميْ ِل  حعن  ٌة

 ظّاد ٘ن    

ةدداػ ناددذهاا ِؽددا   دد  امدد  لألظددٚ مددا ِ٘ش ِضيددض بقسددخ  : ناممدد  فدد  ٔ٘ش

٠ددذا نيبدد  حىلهددا مهددذأ فدد  مامدد  ِؽددا  تةددا  ةتشتددا  ؼددحي  مم٢دد  لدد  

 تفخ  تٝذس تتٝب  اإلاحلُح ؼحي  . 

 حعن  : ما سي  تحدمجء لحاا . 

 ا٠يذ اتٙم  م  هةا .  ِضيض :

ٌ  دمحم ةاٜٚ م٣ان  ةما ا  ابتّذةا اخحت  ةةالذت  حتد  اٜرد ب مد  

 ةالذه ةهح مٝح٥ : ا  هللا ةا  الي  ساحّح  . 
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 نٍشه نبي  مىحال ث  ٜا٥ : حذت٤ حتذ٘  ِل  ـو  ٌهش . 

نٍش دمحم لّيني  مد  دة  اهرد اص اة اٌهداس أإلاد  الدزي اةؼد٤ ا  مٝتلد  

 انا ح٣ح  هةاٟ . ليٝح٥ : تما  ة 

تدددد  حتدددد  امعدددد٢  ةالددددذه ليةٍددددشةا الدددد   ةمددددا ا  اساد دمحم ـددددّحد الدددد  ٔ٘ش

بّمدددده  وددددحيو ثدددد  مشتمددددء دمحم فدددد  حمدددد  ةالددددذه ٘مهمددددا ٠بندددد  الشحدددد  

ل٢ددددد  مٍددددد  حمددددد  ةالدددددذه أمانددددد  الححيدددددذ ,ةبّدددددذ دٜدددددابٞ ابتّدددددذ ِدددددد  

ا  بتٕين  موبع  بّذ اظتحما  ةمدا ا   ت  ٜة الجميْ ليتج  ال  ٔ٘ش

ه ِيةدداه ِلدد  مددشأ  حتدد  تددز٠ش ر٠ددشه للخاحدد  ٘اومدد  ةهددح ٜابلدد  ِيةددا

ِابذ م  الّم  ببزلت  الّع٢شي  ١ان  ه  حالع  ف  ـدالح  مند ٥ 

 ةما ا  سأت  حت  ٜال  : الخمذ هللا ِل  ظوم  ما دمحم. 

 دمحم ةهح مٝب  سأظها : هللا يعلم٤ ما ٜمشي . 

ِمتدد٤ ٘اومدد  ةهدد  تبتعدد  : ال٣لمدد  دي ت٢ٙشيدد  بالبندد  لددححن  بندد  

 ه  الححيذ  ال  بتٝحلهال  . 

 دمحم مؽا٠عا : ما انا بٝحلها اهح . 

ها .   ٘اوم  : ان  مؾ بتٝحلها ان  ظٜش
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دمحم : ِيدددب ٠دددذا مدددا ٘ىدددح  مدددا حبيبتدددء اندددا اظدددٛش دا حتددد  ٠دددذا ِيدددب فددد  

 ح٤ٝ اةال ل  انا تشبيت٤ ةثانيا دا انا ٜابذ ٜذ دنيا . 

 ةا انا ٜابذ  . ٘اوم  : ٜابذ ِل  حةحد بتا٤ِ هةاٟ اما ه

 دمحم مٝهٝها : ههههههههه  حلحه ٜابذ  دي ما ٘ىح  ما ٜلبء . 

ٌلدد  تةٍددش لدد  مىددحال ةهددح ببزلتدد  الّعدد٢شي  لتٝددح٥ بّددذها : مددا تددش  

لد  امددح  حتؽدديلجء ةاند  لبعددها ةال حتعتخعددشها ٘يدا ةتخدداٗ ِلحاددا 

 لتتحسض م  تشاب مٝابش . 

ددد  مةٍدددش لهدددا لٕامددد  مدددا ا  ا ب ٠ومهدددا ظددد٢ت  ضدددخ٣ا  دمحم ٌة ظدددتِح

ةأدٟس اناددا تٝفددذ بزلتدد  الّعدد٢شي  ٘ش٠ددْ تحدد  ٜددذمحاا ةهددح مٝددح٥ : 

أةال بّدددذ ؼدددش ِةددد٤ مدددا سة  دمحم ةثانيدددا ٘دددذا١  سةحددد  ةاصاي ت٢ٙدددشي ا  

 مم٢  اظتخعش ٘ي٣  حاح  . 

د  تشبيتدء ١دحعغ ,ثد  ٜالد   ٜبل  ٘اوم  سأظ  ةه  تٝدح٥ : مدا اندا ِا٘س

ا٘تخدددش بدددي٢  ةاٜحلدددحا اةالد : ِددداٗس مدددا دمحم اندددا ِدددامضا لددد  اسة  لجدددذٟ 

ةالدي ؼدددددلحي  ةدمحم مخفدددددحؿ ١دددددا  البدددددغ ِعددددد٢شي ةحملجدددددء ١دددددئي  

 سبيغ اة ةصيش ٠بن  ف  بلذ . 
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ٜبددد  دمحم سأظدددها ةهدددح مٝدددح٥ : حالدددش مدددا ٜلدددب دمحم حسدددالي٣  تتٙخدددشي 

 ٜذا  ١  ناط مؾ حذي بغ . 

ةمدددد  محمهددددا مددددا ال مذس٠دددد  الجميددددْ اندددد  اخدددداه ألخيدددد  ةاثةددددن  مدددد  اةالد 

ز٥ صي بزلتد  ألحد  مشاظد  د٘د  الدجد  ٘اومد  ,انهد  دمحم ِمحمات  ب

استددددذا  بزلتددددد  ةاخددددذ ثدددددو  بدددددزال  الاخددددش  ةنضلددددد  الدددد  ودددددابٞ العدددددٙل  

٘ححددددددذه انددددددا بّددددددن مدددددد  ٜيددددددادا  البلددددددذ ٜددددددذ حددددددا   لتٝددددددذم  الّددددددضا  

ابلتد  ٘تٝدذ  دمحم ةهدح مدقدي تحيد   ةحمحس الجةاص  احرد ا  ملخمدذ ِة

لجميْ لستذا  بزلت  ليةٍدش الّع٢شي  ةيبارل  صموب  مْ اظتٕشاب ا

دددد  تعددددي  ِلدددد  ةحةتدددد  ٘ٝردددد ب مةدددد  ليٝددددٚ  ألخيدددد  الددددزي الصلدددد  دمِح

دٚ ب٣ددا  ِؽدا  حةدداص   د  ةهددح مٝدح٥ : ٜة احمدذ ٘مدذ مددذه ممسدر دمِح

٘اومدد  هدد  ١اندد  ِددامضا تتٙدداخش بيةددا ٜددذا  حددذٟ ةلددح بتحباددا خاليدد٤ 

لها لجذٟ .   ساْ٘ ساظ٤ ةان  بتـح

ٚ دمُح احمذ ب  صاد  ليٝح٥   دمحم محزسا : احمذ . ل  تتٜح

ةمددد  بّدددذها التٙددد  ألبةدددا  ِميددد  ليٝدددح٥ لهددد  : ١ددد  ةاحدددذ مةددد٤ مخدددحد 

بزلدددد  مدددد  دي ةيىلددددْ ملبعددددها ةيجدددد  ٜبدددد  مددددا ظددددياس  الاظددددّاٗ تجيددددب 

٘اومدد  ,نٍددشه لدد  ابةددا  ِمحمتدد  ةإلادد  حددحله  ةل٢ةدد  انفدداِحا ألةامددش 
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دمحم ةم  ـدّذةا حتد  امعد٤ دمحم بزلد  اخيد  ةهدح مٝدح٥ : الد  بيلدبغ 

 بيبٝ  ساح  ةظيذ سحا٥ مؾ ٠ذا . دي 

 أحمذ : ٠ذا . 

 دمحم : خمغ دٜابٞ ةالاٜي٤ هةا ةان  لبعها .

ٌدد  دمحم ةاٜددٚ ٠جبدد  واظدديل  الجضابددشي مددشه مددا مددشه ِليدد  مدد  اسددخ  

ةحددض  ةألدد  ةلددشبا  ٜةابدد  حّلدد  اؼددو  مةدد  تة٢عددش ل٢ةدد  ال مددضا٥ 

ا ـدددامذ ليفدددب  بّدددذ ٜدددشة  مددد  سمدددحص تددداسيخ الجضابدددش ةدمحم ١دددا  ه٢دددز

دب   لّابلت  ةم  سأ  دمحم فد  مفدش ال مدشه ةهدح مشتدذي ٜةداُ ـدشام  ـة

ةتحمدد  مددا ا  ةوددق  ٜذمدد  اسك الجضابددش ١ئندد  مددْ تنؽددٞ هددحا  بلددذه 

ادٟس أندد  سمددض مدد  سمددحص الّعدد٢شي  ةحددب  ةانايدداس مددؾ مدد  ظدديماها  

ةل  م٣ح  م  ظيماها  ,ل  تل  مومح  إال بشأم  صهدش  تب٣د  فد  س٠د  

  ليتٝذ  تح  انٍداس الجميدْ إلحادا ةيةحجدء املسفق لجلحط ٘اوم

ليجلغ تح  ٜذمحاا ةم  يّٗش دمحم مدذٟس اند  ٠عدش ا٠بد  ٜاِدذه فد  

حياتددد  ٘هدددح ال مةحجدددء ابدددذا ِةدددذا م٣دددح  مشتدددذي بزلتددد  الّعددد٢شي  إال 

للدجدد  ٘اومددد  سحمهدددا هللا ,نٍدددش  لدد  صهدددش  بفدددذم  ةهددد  تٝدددح٥ : دمحم 

 ان  . 
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 دمحم : ام  مؾ مفذٜ  . 

ٙجدددددش بب٣دددددا  : ال فددددد  حاحدددددا  ٠ثنددددد  حتتٕنددددد  بمدددددح  تيتددددد  صهددددش  ةهددددد  تة

 ٘اوم  . 

 دمحم : ابذا بزال م  دِا  لجذةا بغ ف  ـو  حتبٝ  ه  ةحذةا . 

 صهش  : بغ ه  ةحؽتجء اةي . 

 دمحم : ةحؽيتةا ةحتححؽةا بغ ١لةا مؤمةن  مؾ ٠ذا . 

 صهش  : بغ .

 دمحم : ما بعيؾ ِا٘س  ال  بحب ٘اوم  يّم  ام    

 ال .  صهش  :

دمحم : تٝدحم  ةتخددذ  نداط الدد  حامد  ِضاهددا ِؽدا  مٝحلددحا سبةدا مشحمهددا 

ّ٘ددو سبدد  احعدد  تشبيدد  ةتجيبلهددا دِددا  خندد  صي مددا هدد  ١اندد  بتٝددح٥ 

 دامما. 

 صهش  : حالش ما دمحم . 
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تء اٜدددذس اٜدددح٥ إ   ٜدددا  ألاخدددحي  مدددْ ندددضة٥ الؽدددباب ليٝدددح٥ دمحم : دلدددٜح

 ٘اوم  خلٙ  ةسب  .

ابتعدددام  ٘خدددش ٘مددد  مدددش  اسبّدددتا  مدددذٟس ا  نٍدددش لددد  الجميدددْ بحدددض  ة 

 تّب ٘اوم  مْ اةالدها ة أحٙزها ل  مميْ هبا ا . 

**** 

اظددددتيٍٝ  ظددددّاد مدددد  نحمهددددا اة مم٢دددد  الٝددددح٥ ٔيبحبتاددددا ِلدددد  إلاعددددا  

بلهدا ةحد  حعدن  ةاملجهدذ  دا٘ئ  ِلد  ةحةتادا ةمدا ا  ٘تحد  ِيةحادا ٜة

اندددد  ةملدددد   حضنددددا ِلدددد  حالهددددا ,حتدددد  ٠ؽددددش  ِدددد  انياباددددا ةهدددد  تٝددددح٥ : 

 بتّم  ام  هةا   
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 نو س ؼعلاو  يواثالفصل ال

 حت  ٠ؽش  ِ  انياباا ةه  تٝح٥ : ان  بتّم  ام  هةا   

ليٝح٥ حعن  بئظتٕشاب : انا حعن  ما ظّاد لغ نامم  ما ٜلبء ةال 

 ام     

 ظّاد ةه  تجلغ ِل  ظشيش : ال ٢٘شاٟ بغ ام  ال  حاب٤   

ؽا  ا٘م  م  ّا١  . حعن  : يّ  حاي ِؽا  مشات  هةا ِة

 ظّاد : ماه تاِب نٙع٤ اةي . 

 حعن  : ٘ي٣  ام  ما ظّاد . 

 ظّاد : ما ٘يؾ بغ ما ١ايصخء ف  داع  تيج  هةا . 

 حعن  : يّ  لي  بٝ     

ظّاد : ِؽا  ألخز مجاا بةتاا ان  ةةالدٟ خوؿ مات  ةؼبّ  

 مح . 

 ـذم  حعن  م  ٠ومها ليٝح٥ : ظّاد ان  ِا٘س  بتٝحل  ام  . 
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فشاخ : محةةةةه بٝ  هح انا ١  ما ت٣ل  حذ مٝحل  انتء ظّاد ب

 ِا٘س  بتٝحل  ام     وب ما ظيذي اه ِا٘س  انا بٝح٥ ام      

حعن  محاةال اناا  حذمث ألنا  لح ٌلحا ه٢زا ٘حذمث ظينتهء 

بجش  احذهما الاخش ليٝح٥: مؾ ٜة  ٠و  دا ما ال نن ٥ ةبّذم  

 نت٣ل  . 

ذ ٌهش  حاليا ا  سدها ١ا  ظي٣ح  ِةيٙا م  ١اد  ظّاد ا  تشد ٜة

ؼذ  الٕمب الٍاهش ِل  ةحهها ل٢  ـح  ظياس  الاظّاٗ 

ظةحا  ليلخٞ باا  6حّلها تش٠ن ١قناا وٙل  رة ظ  ال مجاةص 

ا دمحم  حعن  ةهح مذٟس ا  ألات  ل  م٣ح  ظهو ِل  احذ ةخفـح

ةظّاد ةهح مذسي مذ  تّلٞ الاثةن  بحاا ,ل٢  اعجب حذا 

الزي ملخ  مةز ةوق  ٜذماه اسك الجضابش ّ٘و نبي  بتماظ٤ دمحم 

 ـذمٝ  انجب سح  يّتمذ ِلي  . 

**** 

اظتيٍٝ  نذم  ِل  ٜبو  أمن  ِل  حبيجاا ةهح مٝح٥ : ـبا  

 الخب ةدلْ ١   . 
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 لتبتع  نذم  ةه  تٝح٥ : ـبا  الٙ  ما ٜلبء . 

 أمن  : بغ ٠ذا ما ٘يؾ بحظ  هةا اة هةا اة هةا ,١ا  امن  مت٣ل 

ةهح يؽن  ال  ةحةتي  ةف  الاخن  ال  ٘م  ,لتبتع  نذم  ةه  تٝشب 

سأظها لحذ  ةحةتي  ل٢  امن  اداس ةحه  ليفب  ٘م  مٝاب  لٙ  

حاا ةحش٠  ظشعّ  ١ان  ؼٙتن  أمن   ب  ا  تؽهٞ م  ِ٘ض نذم  ٜة

تتم  اإلاحلُح تّٙ  بحاا العجابب لتتقةه نذم  بن  مذم  ١قناا هش  

ذ ٜا  بالّىٚ ِلح اا ليٝح٥ بّذ ا  ابتّذ ِجاا بفّحب  بالٕ  ٜة

 ةحبات  ٘ٛح حباتاا : لح ٘ملةا ٠ذا حتقخش ِل  ؼٕ  . 

احغ امن  بتف  نذم  بن  مذم  ليٕمن ِيني  بقسخ  ةبّذها مٙت  

 ِيني  لتٝابل  ِيجاا السابٙتن  ليٝح٥ : احةا مؾ ت٣لمةا ما نذم  . 

 نذم  : ٔفب ِجء ةهللا خحف  ٔفب ِجء . 

 ما  ما ال بيةا نٙىش ٜب  ما انض٥ ؼٕ  . امن  : ت

 نذم  : اة١  ثحاي  ةحي٣ح  حاهض . 

دخل  نذم  ال  الخما  ٔن   موبعها بقخش  ا٠ث  احتؽاما 

ةبّذها تححه  ال  مىبخ ةبّذ سبْ ظاِ  ١ان  مجتمّ  ِل  
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ظٙش  ا٘ىاس ه  ةامن  ةنضي  الزي أمما اخب ه  ان  ظيتحح  ال  

ل٣  يعاِذه ف  احذ  اإلاؽ٢و  مْ احذ ِم  أل  ماظش ظيحتاح  

مٝاةلين  ف  مؽشةُ م  احذ  اإلاؽشةِا  ,امن  : حر ة  ؼٕ  

 اصاي   

 نضي  : ِادي صي ١  مح  بمحاـو  . 

ل٤ انا امباس  سةح  حيب  الّشبي  م  ٠شاج  امن  : ال انا حـح

 البي . 

 نضي  : ما ٘يؾ لضة  ما من ةا ان  وشي٤ٝ ٔن  وشيٝ  . 

 بء تةٝىجء بع٣حت٤ . امن  : ةن

 نضي  : ِل  ةيةٙز ما باؼا . 

 أمن  ةهح مةٍش ل  بتحزمش : ابتذمةا ٔتات  خوؿ . 

 نضي  : ال ال ظ٢  اهح . 

 امن  : احع  بشلحا . 
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حان  التٙات  م  امن  ال  نذم  ٘ححذها ؼاسد  ةل  تمغ وبٞ  

 ا١لها, ٘ٝا٥ : مؾ بت٢ل  لي  ما نذم     

 ا ليؾ نٙغ . نذم  بةٙغ الؽشةد : م

 امن  : لي    

نذم  ةه  تةٍش لن م  : تٙت٢ش ماما ةحماِ  ف  حضابش ِاملين  ام  

   

ذ ح  الخض  ف  ِيني  : ا٠يذ مؾ تما  خالق .   نضي  ٜة

نذم  : تّٗش اة٥ مش  اتمج  ا  لح ٠ةا مّاه  اة ظ٢ةن  ف  حضابش 

 مؾ ف  اخش دنيا .

ا ف  م٣ا  ةاحةا ف  نضي  : مفش مؾ اخش دنيا بغ ل  م٣ح  اهلة

 م٣ا  ةتحف  مفيب  مٍهشل٤ ان٤ ف  اخش دنيا . 

ا   نذم  : ّ٘و احةا مم٢  ما حعةاػ ٜب  ٠ذا بزا ل  دي اة٥ ٘ة

 ف  ِيل  ِةذنا . 

 نضي  : اه ّ٘و . 
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ون  مةةا .   نذم  : تٙت٢ش تيت  ١ان  ِص

ل  م  حذ .   نضي  : ا٠يذ ال تيت  ِمشها ما ِص

ش  حاس  : م  ا سب سبةا مشحمها . نذم  ب٘ض

 امن  ةنضي  : امن  . 

 ليٝىْ حال  ؼشةده  ـح  امن  ةهح مٝح٥ : ما ال بيةا ما نضي  . 

 نضي  : ما ال . 

 امت      لتٝح  نذم  معِش  ةه  تٝر ب م  امن  لتٝح٥ : هتيج 

ليطخ٤ امن  بفح  مشتْٙ : ههههه  احةا بتادمةا ؼٕ  ظتا  ةال 

 ام  ما نحنح . 

   ةه  تمشب ٜذمحاا ف  اسك : امن  بى  بٝ  . لتٝح٥ نذم

ليٝب  امن  سأظها ةهح مٝح٥ : مؾ ِاٗس ما نحنح ما حبيبء مم٢  

 اتقخش ةمم٢  ال حعب لٕي ؼٕ  . 

 نذم  : ممم  اة١  . 
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 ةما ا  اظتذاس امن  حت  ٜال  : امن  خل  ٘ح  مٙتح  لح ظامح  . 

 حالش .  التٙ  امن  الحاا ةنٍشه مىحال ث  ٜا٥ بئحباه :

ليخشج بّذها هح ةنضي  ةتجلغ نذم  ِل  اة٥ ٠شسخء ةه  تؽّش 

 بخٗح بحض  بقسخ  ب٣  ما هح مححْ ف  هزه دنيا . 

**** 

دخ  اإلاعّٙح  محملح  حثما  الدج  ٘اوم  ٘هزه ِادا  

الجضابش مجب ا  تخشج حث  اإلاتحف  م  بيت  ةم  بي  ابة  ال٢بن  

ا ِل  الاسك ٜا٥ احذ لح ل  م٢  ممل٤ بيتا ةبّذ ةلْ حثتحا

معّٙن  بلهج  ِادم  ١قن  مّتاد الامش : ه  تٝح  بنُ  ٔىا  ثبح  

 ل٣  تشةها ألخش مش  ا  ال تٙملح  رل٤   

 ٜا٥ ِضيض : ؼيلحا ما بجء . 

ٜا  اإلاعّٙن  بنُ  ٔىا  ثبح  ةاٌهاس ةح  الخاح  ٘اوم  ل٣  

  يعتىيّح  سأمتاا ,ةخشححا بّذها ١قنا  احمشةا هذم  ال حث

,١ان  ظّاد هاشة٥ ف  وابٞ الثاي  ل٢  مْ ١  دسح  تن لها ١ان  

تاا لٕام  اناا حمذ  ف  اخش دسحا  ظل  ةه  تش  ثبح   تخٚ ظِش
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ا  ةالذهاا اٜر ب مجاا حعن  ليحثاا ِل  ظن  ١قناا  اإلاحلُح ٘ة

وٙل  ـٕن   ةتةٍش بشهب  لّٝاب ةالذهاا ليحثاا اخحها ِل  ظن  

ا ٌل  تةٍش لحح  ٘اوم  اإلابتع   ةالزي ةا  تتصجْ ,لتتٝذ  ل٢جا

يؽْ نحس ,ليٝر ب مجاا ِضيض ةهح مٝب  حبجاا ٠ما ه  ِادت  ةيٝح٥ : 

ابٝ  صةسيجء ف  مةا  ما ٘اوم  اةع  توق  الدج ةتنسخء حبيب٤ ِضيض 

يٞ ةاةالده ةصةحت  ةنض٥ لها ةهح مٝح٥ : بتطخ٣   . ليلي  بّذه ٘س

  للخاج ما حاح  ِيب ٠ذا احةا لغ هةا .

ابتع  ٠و م  ِضيض ةس٘يٞ ابتعام  حض  ةه  مذس١ح  انا نبي  

مؽتاٛ إلاؽا٠عتاا ةما ا  اظتٝا  حت  نضل  ٠و م  احمذ ةصهش  

لن تمحا ِلحاا ل٢  نبي  حزب احمذ ةصةح  نبي  حزب  ابةتاا ةه  

ليؾ مة٢   مٝحلح  حشا  ٠ذا الص  تذِحلها بشاحم  ِؽا  ما تِض

ْ لها مذه بتحي  ِع٢شي  ةهح مٝح٥ :  ,نض٥ دمحم بحٜاس ٔشيب لن٘ 

اصي٤ ما حبيبتء انا مؾ خامٚ ِلي٤ انا ِاٗس ان٤ ف  حة  احةا 

ونن  ِؽا  حتححؽيةا اةي م  حيخال  بالحا م  بزلتء  بغ ِص

تء م  ٔن  اري  ,ث   ٞ ف  ؼٕالن  ِؽا  ما مذخلحػ ِ٘ش ةيِض

انحج  مٝبلها ٠ذا ٜبو  ةهح مٝح٥ : اةع  تنسخء تضةسيجء خعتاي  

١  ليل  ة١  دٜيٝ  بحب٤ ما أل  حذ ف  دنيتء, ةما تخا٘يؾ 



742 
 

حضةٟس دامما  ةح٢يل٤ صي ما بّم  دامما ةمؾ حعيب٤ لححذٟ 

 ابذا . 

بّذ ٜيا  دمحم ٌ  انٍاس ١لها متّلٝ  بعّاد الزي ١ا  ١  ةاحذ 

م  الخمحس مشظ  ظيةاسيحا إلاا ظيحذة  م  انٙجاسها بب٣ا  اة 

ذ  تش٠ه  أخذ ح ثما  الدج  ٘اوم  ,ل٢  ما م  حلحظها ِة

ْ الجميْ ٘عّاد ل  تجذ الٝح  ف  ٜذمحاا لتتٝذ   حذ  ٢ِغ تٜح

مما ٌهش حليا ليحتم  حعن  خفشها ةيٝذمها باذة  م  حثما  

ةالذهاا ةما ا  اـبح  اما  حت  ؼهٝ  ؼهٝ  ةاحذ  لتْٝ بّذها 

بن  احما  حعن  لن ٠ن لها ٠و م  دمحم ةنبي  ةيحملها دمحم ِ  

ةحعن  الزي اـب  الّمش ال يعاِذ ِل  هزه الخش١ا   ةالذه

,تٝذ  باا ال  اة٥ ٔ٘ش  ةه  ٔ٘ش  الخاح  ٘اوم  ةبّذ ومقن  

حعن  ِلحاا أمشه نبي  بق  مر ١حها تشتا  ٘هح ٜذ اِىاها مهذ  ةل  

 تعتٙيٞ الا ليو . 

**** 

ٌ  ـم  مخي  ِل  نضي  ةأمن  الا ا  ٜىّ  نضي  ةهح مٝح٥ : 

 بء    ٘ي٤ ام    مال٤ ما ـاح
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 امن  : بتّب اةي ل  بؽحٗ السٗح ةهح مشظح  ف  ِةن  نذم  . 

 نضي  : وب ان  مؾ م  ِحيذٟ تتّفب ٠ذا ِلحاا    

امن  : ما هح ِفبيتء م  ٜهشي ان  ِاٗس مّج  ان٤ تؽٗح 

السٗح ف  ِية٤ مشات٤ ةان  مؾ بئدم٤ تّم  حاح  الا تتّفب 

حاح  بغ ال  بيتّب ا  مم٢  تبٝ  نٍش  ِيةحاا ٔمب اة اي 

ها ِليا مؾ بيمحي  اي شخء  ةدا  نذم  حت  لح ام  حف  خ٘ح

 بيزبحجء . 

نضي  : حاة٥ تٙهمها ـّب ل  تذخ  معتؽٙ  ةتؽٗح دم٤ ِل  

 هذة  اد  ل  ما تجةنتيؾ نحمذ سبةا ةال ام    

 امن  : الخمذ هللا بغ ان  ِاٗس انا لي  ٠ة  سا٘ن صةاج . 

مشتّٙا ث  ٜا٥ : لي  ما أمن  هح حذ لشب٤ نٍشه ل  نضي  بحاحبن  

 ِل  امذٟ ِؽا  تر ةج اختء    

 امن  بّفبي  : ام  ٠و  دا ما نضي     

 نضي  :  دا ٠وم٤ مؾ ٠وم  . 
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 امن  : ال ان  ٘هم  ٠وم  ٔلي . 

 نضي  : ال ةهللا وب ظؤا٥ ٠ذا ان  تضةح  نذم  لي     

 امن  م  دة  تشدد : بحباا . 

 : تما  ٠ذا .  ابتع  نضي 

 امن  بٕمب : هح ام  ال  تما  . 

نضي  : بما ان٢  بتحبحا بّن حتحـلحا لخ  تشلحا بي  بّن ,بغ 

ِامٟض تتقٜل  مْ خٗح مشات٤ ما أمن  ارا ١ا  صةح  بتخاٗ ِل  

 صةحها ال  بيؽتٕ  ِادي ٘ما بال٤ بي٤ ان  ال  ؼٕل٤ ١  خىش . 

 امن  : حخاة٥ بغ ان  ادِيل  . 

 ا سب انضلجء هةا ةسبةا مٝحي٤ ِل  ؼٕل٤ . نضي  : م

 امن  : ةان  ٠ما  سبةا مٝحي٤ .  

**** 
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خشج دمحم ليجذ الجميْ بن  حض  ِل  ظّاد ةبن  ب٣ا  ِل  الخاح  

 ٘اوم  ,ليٝح٥ بفح  اةدِ  ب  ١  ٜحت  : ما ال ِل  ـو  ةد٘  . 

تٝذ  دمحم بٝح  محعذ ِلحاا ليٝب  حبن  ٘اوم  ألخش مش  ةم  ت  

ي ةحها بلخاٗ الابين ةألٞ الثبح  ليةٍش ألحمذ ةابةا  ِمي  ٔ

 ةهح مٝح٥ : هللا أ٠ب  . 

لن ٥ الاسبْ ة١  ةاحذ ٘حا  ممع٤ الثبح  م  حه  ةبذؤة بت٢بن  

ليلخٞ بحا  ١  م  ١ا  ف  ـحا  ةت٢بن  مّه  ةم  حع  الخَ 

ا  اإلاسجذ مبّذ خىحون  ِل  بي  نبي  ,٘ٝذ  صهش  اِفاباا 

م   لتمةّه  م  اخذها ل٢  نٍش  دمحم لها ٜتلتاا ,٘ةٍش  لذا ِس

دمحم ١ان  سظال  محح  لها لح تحش٠تء حش٠  ثاني  ظت٣حنن  م٣اناا 

.نٍش  ل  صهش  ب٣  ٔمب دنيا ل٢  دمحم ل  هات  ب  دة  ـحت  

بت٢بن  ةبّذها اختٙ  الجميْ ف  مسجذ لفو  الٍهش ةاتجاه ال  

  ةه  ممّح  ٜشأ  أل  م  مذا٘  ,ةل  مٙم  ف  البي  الا يعا

ِادا  الجضابشي  ا  مذ٘  سحا٥ ٘ٝي ةيعا  مزهبح  للمذا٘  ف  

مح  تال  لزا ٌلحا ف  البي  متٝبلح  التّضي  .ا٠تمل  ـو  الجةاص  

ليتجهحا بّذها للمذا٘  ل٢  اإلإامش هزه مش  ا  دمحم ولب م  
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ا ال  احمذ ةبجء ِمحمت  ا  محملحا ثبح  الخاح  ٘اوم  ةععشةا با

مذا٘  اإلاعا٘  ل  ت٢  ٠بن   هزا ٔن  ا  مذمة  ِةاب  ل  تش  

حةاص  ٠هزه حةاص  الا لح ١ا  امتحف  ِع٢شي ٘ل  م٣ان  دمحم ةحب 

ٜياد  ل  ةلتٙةي  ف  ِم  ل  مبخغ ِلي  احذ بمج   م  مش  

ْ ابذا اناا إلاشأ  بعيى  ةا٠ث  م  البعيى  ب   حةاص  ل  متٜح

الّع٢شي  م  تحف  خفيفا بلباط دمحم ظيٝع  ا  احذ الٝيادا  

ح  ت٢بن  مٙت  له  وشيٞ  لحا بّذ مذ  م  صم  ـة ةاخحات  ـة

بح  مٍاهش  ال حةاص  ٘م٣ان  دمحم ليغ ِلحاا ٔباس  لحال ت٢بن  أـل

ل٢  م٣ان  ةالذه ةاِمام  امما ليغ ٜليل  ٘ه  م  اِيا  مذمة  

ح٥ الا م٣ا  الذ٘  نٍش دمحم للجميْ ليٝ ح٥ : ِاٗس ِةاب  بّذ ـة

ا  حٙش لذ٘  مي  ٘ي  حعةا  بغ ظمححي  ا  حسحدها ل  

 ِامض انا ال  اد٘  ام  ٜب  ما ت٣ح  حذت  . 

ابتع  ل  الجميْ بحض  ليبذأ دمحم بحٙش ةلؽذ  الر ام  بتذسيبا  

حت  بّذ ا  اـب  ل  م٢تب ةستب  اِل  ١ا  الخٙش ٠تذسيب لزا ل  

امذه اخحه ب٢يغ م   متقخش ٠ثن ا ةما ا  انته  م  حٙش حت 

الخة  لي٣ح  ةظادهاا ةما ا  ةلّها حت  اِىحه ٠و م  ِضيض 

ةنبي  ةس٘يٞ الخاح  ٘اوم  ةه  مٕىا  بلخاٗ ابين امع٢ها 
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دمحم ٌة  مةٍش لها مىحال حت  ستب ِل  ٠تٙ  نبي  لتلتٝ  نٍشات  

بحالذه الزي شجّهحا ِل  ةلّها بم٣اناا ٘اليعا  خلٞ م  تشاب 

اخن  ال  تشاب ,ما ا  ةلّها ف  م٣انحاا ةسْ٘ مذه ألخي   ل٣  يّحد ف 

ل٣  مخشح  م  حٙش  حت  نٍش لها مىحال ث  نٍش للجميْ نٍش  

لياُ ,ليبتّذ بّذها ةيرٟ  الجميْ مةٍشةا ف  اثشه ل٢  ِم  ِضيض 

ادٟس ان  ا٠تٙ  ةل  يعتىيْ ابذا ـمحد ا٠ث  م  هزا لذ  بذؤةا 

لخاح  ٘اوم  سةيذا سةامذا ةما ا  اسحاُ تشاب ال  م٣ان  لتختٙ  ا

انتاحا حت  ِاد  الجميْ ال  بي  ل٢  دمحم ِاده لٝب ها بّذ رهاب 

الجميْ ةهح مٝح٥ لها بّذ ا  حلغ بجانباا : سبةا مثبت٤ ِةذ ظؤا٥ 

,حبٝ  اؼٝش ِلي٣  اةع  تنسخء تضةسيجء ةما تنعيؾ تعامحيجء اي  

ب٤ ما ما ٠ةتيؾ مّا١  ةاي  م  اخش حذ ؼا٘تحا ِةي٤ بح

ّ  ان٤ تشةح  م  ٔن  ما تؽحف  ةالدي  اميييييييحء ,ِمشي ما تٜح

,ظلميل  ِل  ٔحال  ال  ِةذٟ ةبٝ  ؼٝشي ِليةا ةما تخا٘يؾ انا 

محححد صي ما ٜحلتيل  دامما ة٠ةتء تّيذها انا ٠بن  احٙادٟ 

 ةحٙم  دامما حمّهح  ححليا . 

**** 
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 بّذ مشةس اظبُح ....... 

ةلححن  ةنضي  مجلعحا ف  ـالح  ة١   اظتيَٝ امن  ليجذ نذم 

ها انااس مةز ظٙش ةالذها  مجا  ؼاسد الا لححن  ٘هء ؼاسد  ةدمِح

 ,ليٝح٥ : ـبا  السن  . 

ةوبّا ال مححذ م  مجيب ٘ه  ل  مةتب  ل  اظعا ليٝح٥ مش  أخش  

 بفح  ِال  : ـبا  السن  ما ٜح  . 

 نذم  : ـبا  السن  ما امن  . 

 خب  ةال ام    امن  : ام  مال٢  ف  

نضي  : ال بابا بٝح٥ ا  حيت٣ل  اناشدا مْ ماما ةيم٢  محمن  ثوث  

 ٠ذا ة١ح  هةا . 

 امن  : ١حعغ اةي . 

نذم  : ال مؾ ١حعغ بابا بٝح٥ ا  ماما مؾ بتىلْ م  اةلي  

 ظيتء ةال بت٣ل  حذ حت  بابا . 

 امن  : ما ليؾ ١لها اما  ةتيج  ةتنؽٕ  بالبي  ةبي٢  ةتنسخ  . 
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 نضي  : ما سب . 

 امن  : انا حلبغ هذةم  ةانض٥ . 

 نذم  بئظتٕشاب : حر ة  ٘ن  ناشدا حمّ    

ح٥ ةحشة  احيبا  م  مىاس .   امن  : ماما ةوةي ناهذ ِل  ـة

 نذم  : اه صر ما ِليؾ يعي  . 

 امن  : ال ِادي ما ٘يؾ مؽ٣ل  . 

نذم  ةه  تةٍش للححن  ث  ألمن  لتٝح٥ : مم٢  تّتزس لىةي 

 ةتٝحلها ِل  ٌشةٗ . 

 امن  : تما  ما ٘يؾ مؽ٣ل  ه  ِا٘س  ةمٝذسه . 

نذم  : مشسخء سبةا مخالي٤ ليا ةخالحاا ليةا تحب اظاِذ  ف  حاح  

   

 امن  : ال ١  تما  . 
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ما ا  ٔادس  امن  لتجهن  نٙع  حت  حلع  نذم  بجانب لححن  

 ةه  تٝح٥ : مؾ حت٢ل  حاح  ما لحلح . 

 تج  بابا ةماما ل  مجحا . لححن  : ال انا حع

نذم  : ما حبيبتء ١لها محمن  ةحامجحا بغ ؼ٣له  حيجحا موٜح١  

 ف  معتؽٙ  . 

 لححن  بتذمش وٙحل  : مؾ مه  . 

**** 

دخ  حعن  ةنبي  ليجذةا ظّاد ِل  نٙغ الخال  تجلغ ف  ٘شاػ 

الخاح  ٘اوم  ةتمع٤ بمصخٙحاا ةتٝشأ ف  آما  هللا ,٘هء تّٙ  

ليو ما تةا  ل  شخء  ال ؼشي٢   لهما الٝشأ  ف  مصخٚ اة ـو  ٜة

ّ  له  سأظها ةما  تفاب بئحهاد ٠بن  ,ما ا  احع  با  حت  ٘س

لبث  ا  اِاد  سأظها ال  مصخٚ ة١قنا  ليعحا متحاحذم  ليٝح٥ 

 حعن  : انا ؼر م  تزا٠ش ظٙش لب٢شا ما ظّاد . 

ّ  سأظها تةٍش ل  وحيو ث  ٜال  : تـح  بعوم  .   ٘س
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 ٍش لها حعن  ث  ٜا٥ : ٜفذٟ نـح  بعوم  ما ظّاد . ن

ام  م  ظشيش لتٝٚ تةٍش الي  ةه   ل٢  ظّاد اخلٞ مصخٙها ٜة

 تٝح٥ : ال تشحْ بعوم  ل  انا مؾ ساحّ  مّاٟ . 

 حعن  بتٙه  : ِامضا تٙمل  محمن  ثانين  يّجء   

 ظّاد : ال انا حٙم  هةا اِتٝذ ٠ٙام  ٔشب  ٠ذا . 

ظة  ححاص تٝحل  ٔشب  ٔشب  ام   84جةةتء حام  بّذ حعن  : انتء ت

 دي ال  بتت٣لمء ِلحاا.

 ظّاد : ام  ما حعن  ؼ٣ل٤ يعي  ا  انا حضابشي  مؾ مفشي  . 

حعن  بٕمب : بقماس  ام  ِامض ا٘ه  صةح٤ ةةالدٟ ف  مفش 

يّجء ِيلت٤ ف  مفش صخاب ةحن ا  ة١  احباب٤ ف  مفش م  

 لي٣  هةا . 

   . ظّاد : ام  ةخحات
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حعن  : ام٤ سبةا مشحمها اما خحات٤ ١  ةاحذ ِةذ بي  ةمؾ 

مّج  انا  مجتمّن  هةا مبٝ  الخا٥ ٠ذا وح٥ ظة  ال ٘حق  ١لها 

 اما  ة١  ح  مٙٛح لخا٥ ةيشحْ لبيتا  ةاؼٕاله  ةال ام  ما نبي  . 

نبي  مؤيذا : حعن  ِةذ حٞ ما ظّاد ,لح ِامضا تٙمل  اما  ٠ما  

يال٤ .  ما ٘يؾ مؽ٣ل  بغ ف   اخن  ما لي٢صخء الا بيت٤ ِة

ْ حاحباهاا : ام  ما نبي  بتىشدي  م  بي  اهل  .   ظّاد ةه  ت٘ش

 نبي  بفذم  : انا ال وبّا البي  بيت٤ ةانا ِامض مفلخت٤ . 

ظّاد : تما  اةي ةانا ةمؾ ِيل  ـٕن   ةبّٗش مفلختء ١حعغ 

 اةي.

توٜ  الّيح   حعن  : تما  ما ظّاد انا ةبّتيجء ,ِةذ تل٤ ال٣لم 

بن  ٔمب ةحض  ةأل  .لي٢م  حعن  دة  هحاد  ٘ٝذ ا٠تٙ  

يال٤ ام  بّتا  هما ٠ما  ما بٝحػ هامح١  بشلحا .   بالّٙ  : ِة

ظّاد بفوب  تحعذ ِلحاا ّ٘و ـذم  مح  تّٙ  العجابب بةاط 

 : ةالدي ٠ب ةا ةبٝحا ٜذسي  يؽيلحا نٙعه  ةعؽيلحا بّن بشلحا . 
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 ٝح٥ بفشام  : ةؼيلحا ابحه  باإلاش  صر . ليٝىّها حعن  ةهح م

حاا ام  يّجء انا سبتا  ِؽا  يؽلحنا ل  ن٢ب  .   ظّاد : ٘ة

حعن  : ان  ٜحلتاا ل  ن٢ب  بغ ان  بّٝادٟ هةا ةالدٟ حيخذةا 

 باله  مة٤ اصاي   

 ظّاد : انا مؾ ِامضا ةال حذ . 

 حعن  بٕمب : يّ  اصاي يّجء مؾ ِامضا حذ . 

ه ال  ت٣ح  ظبب ف  مح  امها م  ٠ث  اؼتياٜها ظّاد بذمُح : امح 

لحاا ما تعتاهليؾ تّيؾ مْ ِيالها ةتةّب بحب  ةسحمت  ةه  ما 

 ِمليتيؾ ٠ذا ألمها . 

حعن  ةهح مٝر ب مجاا ليمع٢ها م  ٠تٙها : ان  اتجةيةتء ةال ام  

 انتء حتحعبء ةالدٟ ِل  ٜذس هللا ةال ام    

 نٙسخء . ظّاد : انا مؾ بحاظب حذ انا بحاظب 

 حعن  بٕمب : ةتحاظبء نٙع٤ لي  دا ٜذس سبةا . 



754 
 

ظّاد بفشاخ : ال لح ما حبيت٤ ةال تضةح٤ ا٠يذ ٠ة  ما 

 ظا٘ن تيؾ ة٠ة  بٝي  حةب ام  . 

حعن  بقل  : ه  بٝ  ٠ذا ِل  ٢٘شه هح مم٢  ت٣حي  تضةحتء 

ةاحذ م  حضابش بغ اٜامت٤ ف  صخشا  حضابش مثو ة١ا  نٙغ 

ل  يّجء الصخء  لح حف  ألم٤  حاح  حتخذي ٜة  ِٝبا٥ ما تـح

 انا ةةالدٟ مؾ ظبب ةال انتء . 

 ظّاد بٝعحه : اإلاه  حتعا٘ش امت    

ٌل  حعن  بّذ  مباالهاا ب٣لم  م  ٠وم  ٌة  ف  ـم  وحي  

ليٝىّ  ٜابو : ب٢شا انا معا٘ش لحالدي لٍاهش ٠ذا ا  ماليؾ 

ةةالدم٤ ظاِ  ٔن ه  ةال هما لحا  ٔن ي ,لح ِامضا تعا٘شي لبيت  

 اسبْ الٙجش ت٣حي  حاهض  ,ةلح ال. 

 ظ٢  ٜليو ليٝح٥ بّذها : انتء حش  . 

**** 

ح٥ ةلذت  بمبي ةحمذ هللا ان  ل  متقخش ةالا  ـة  امن  مْ ـة

١ان  ظتفب  ١اسث  لذا تٝذ  ةهح مٙشد رساِي  الحاا لتحتمة  
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حعية  بٝح  ٘هح سحلها الححيذ ٘هح الخبيب الزي سحل  مب٢شا 

ذمٞ الححيذ ةاخ  الزي ل  تّٗش ٔن ه ف  دنيا ,ٌ  امن  يؽت  ـة

ف  سابحتاا ٘هح اؼتاٛ لها بالّٙ  ةمح  حذ  نذم  اخا٘  ّ٘و ا  

تمح  ةالذت  ةهح بّيذ ِجاا لزا ٜشس ٜشاس بية  ةبن  نٙع  ل٢  

ليغ هزا م٣ا  ال٢و  ِة  .لزا ابتّذ ِجاا ةهح مٝب  سأظها ليٝر ب 

 ةهح مٝح٥ : ةحؽتحنا حذا . م  ناهذ ةيٝب  سأظها 

 حعية  : ةان  ا٠ث  ما لةام  . 

امن  : سبةا مخالي٢  ليةا ,ما ِليؾ نذم  ١ان  ِامضا تيج  مّاما بغ 

 حال  لححن  مؾ تما  خالق . 

 حعية  : لي  بغ مالها ما بجء   

امن  : ةهللا ما ام  لح حيةا للخٞ هما ثوث  حاله  مؾ تما  م  

ا   ياب ِ  حعن  ةوةي ظّاد صاد ٜة  ماظمّحا ب٘ح حذها  ٔة

 ون  بيل  . 

ا ظّاد .   ناهذ : سبةا مفب ه  ةخفـح

 امن  : ما سب . 
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 حعية  : ما ال بيةا نحي ؼةي ةنشةحله  . 

 امن  : ما ام  انت  تّبانن  استاححا ةبّذم  تشةحيله  . 

 حعية  : ال دة٥ امان  ظّاد ِةذنا . 

 ا . ناهذ : اه ّ٘و ِةذٟ حٞ ما ال بية

**** 

ضيض هاذؤة  م  سةُ حعن  الزي ل  يّذ مش  امام   حلغ نبي  ِة

م  ؼذ  ٔمب  ,ليٝح٥ نبي  بّذ لخٍا  : ان  ّ٘و حتعا٘ش 

 ةتعيباا    

نٍش ل  حعن  ث  ٜا٥ : ِامضي  اِم  ام  ما نبي  ,ِامض ا٘م  هةا 

 ةةالدي بيميّحا هةاٟ ةحذه  مؾ ٠ذا   

 اله  ما حعن     ٜا٥ ِضيض معتٕشبا : لي  ِيال٤ م

ِيال  لايّين  م  ٔن  امه  ارا ١ا  نضي  ةال   حعن  بٕمب :

نذم  ةال لححن  ال  م  مح  ما ظا٘شنا ةه  م  ٔن  ا١  خحاهاا 

جء اة تؽٗح امها  تّبحا مّاها ةه  سا٘م  الا١  الا ل  تؽ٘ح
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,٘ق٠يذ حعا٘ش ةالدي اةل  م  مشات  ال  بيّاي  ةبيّ  ةالدها ال  

حا د  نيا بّيحناا .بيؽ٘ح

 نبي  : ما حعن  اهذ  ه  لغ ف  ـذم  . 

ٝبا٥ ما تفخ  م٣حنحا ةالدي لاِحا , ما ِليؾ  حعن  : ِة

اظمححل  انا ساحْ لحالدي ةه  البي  بيتاا ةل  تّحص تشحْ الباب 

مٙتح  ةمحذيؾ حيمةع  بغ انا ما بٝاػ ليا ّٜاد هةا ا٠ث  ةالدي 

 محتاحيجء . 

حٞ بما ا  ةالدٟ محتاحية٤ الص   ِضيض باذة  : ف  دي ِةذٟ

ةاحذ ٘ي٢  مشحْ ةظّاد لغ ف  ـذم  اسحْ ان  لحالدٟ ةه  ل  

 تٙٛح احةا حةجيباال٤ . 

 حعن  : ا  ؼا  هللا ,ِ  ارن٢  اسة  احمش نٙسخء . 

 ِضيض : وشيٞ ظوم  ابٝ  ومة  ل  تحـ  . 

 حعن  : ا  ؼا  هللا . 

 نبي  : اظٚ ما ـاحبء . 
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: مؾ بةا ٠و  دا بغ خل  ف  بال٤ ا  انا حعن  ةهح محتمة  

سا٘ن محلُح ّٜذ  ظّاد هةا ةبّيذ ِ  بيتاا بغ ان  ٠ة  

 حالش ةؼح٘  سدها . 

 نبي  : ِاٗس ةهللا .

 حعن  : سبةا هاذهاا ل  ةالدها حيمح  م  ٔن ها . 

 نبي  : ما سب تـح  بعوم  . 

 حعن  : هللا يعلم٢  اؼحٗ ةؼ٢  بخن  . 

**** 

  امن  ةحعية  ةناهذ ليذٛ امن  باب ٘يٙت  ل  نضي  ـة  ٠و م

ةما ا  مش  حعية  حت  مشتمء ف  حمجاا ةهح مٝح٥ : اهو ما ظ  

 ال٣  نحست  دنيا . 

حعية  ةه  تٝب  سأظ  : اهو ما لةام  ٠ذا ما تجيؾ تعتاٜبلجء ف  

 مىاس . 
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نضي  : ما ِليؾ ما ظحظح ةهللا البي  مٝلحب مؾ ِاٗس اتحٟش الا 

 ؼٕ  نذم  الخم  ٠ثن  ِلحاا ةانا بحاة٥ اظاِذ .  ِل 

 حعية  : ما حبيبتء ما بةتء انا حي  ةحؽي  ِجاا . 

 لتى  نذم  ةه  تٝح٥ : ماما انتء حيتء . 

 حعية  : امحه ما ٜلبء . 

 لتجشي ِلحاا نذم  ةه  تٝح٥ : اظٙ  اي  ... 

 ل٢  حعية  اظ٢تتاا : ةال هام٤ ما ٜلبء . 

ية  حت  ّ٘ل  بمث  مْ ناهذ التء احع  ةما ا  احتمن  حع

اناا تحتم  احذ م  سابح  سانيا ةبّذ انتاا  العوما  دخلحا 

 حميّا لفالح  لتٝح٥ حعية  : اةما٥ ٘ن  لححن     

نذم  بتجايذ  : ف  اةلتاا ةمؾ سالي  ال تا١  ةال تت٣ل  ةمع٢  

مال  تتف  ِل  ماما ةبابا هح ال  بشد ةاة٥ ما مخلق  تلٙح  ِة

 ٠و  مّها تشحْ للّياه . 

 حعية  : وب مم٢  ادخلها . 
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 نذم  : ا٠يذ تٙمل  . 

ةما ا  ٜامحا حت  دٛ حشط ٘ٝا٥ نذم  : اتٙمل  ما ماما انتء 

 تّشف  البي  ه  ف  اةلتةا ةانا حٙت  الباب . 

 حعية  : تما  . 

ةما ا  ٘تح  باب حت  ٜبالها ةح  ماظش الفٕن  ةه مطخ٤ 

م  حٝيٝي : ما سة  وةي ةحؽتجء . لتحمل  م  لتٝح٥ نذم  بئبتعا

مذ سنا التء ٜبلها ةدخل  لتلحاا ٘حصي  ةأده  ليذخلحا حميّا 

 لفالح  بّذ ظوما  . 

 نضي  ألده  : نحستةا ما ِمء . 

اده  : دا نحس٠  ما بجء ةياظش حيخلق ؼٕ  ةيج  ِؽا  مىم  

 ِلي٢  هح ٠ما  . 

 امن  : سبةا مخالي٢  لةا ما ِمء .

   : ةخلي٢  لبّن ما بجء . اده



761 
 

بّذ لخٍا  حا   ِابل  ليل  بئلا٘  ال  مشة  التء حا   

لوومئةا  ِلحا  ,لتذخ  ١  م  ليل  ةنذم  ةمشة  للمىبخ 

ذاد الّؽا  ٘ةذم  اـش  ِلحا  بق  متّؽحا حميّا لّل   ِل

لححن  تشتطخء الا١  ,لن د هاتٚ نذم  بةٕم  دمحم املسفف  ل  

 لهاتٙها ةه  تٝح٥: دا دمحم ما سب اظر  .  لر ٠ن نذم  خاسح 

 ةما ا  التٝى  هاتٙها حت  ٜال  : اةي  ما حبيبء اخباٟس ام     

 دمحم : تما  الخمذ هللا انت  ِاملين  ام    

 نذم  : ١حععين  وميجء ِل  ماما ةبابا . 

 دمحم : ١حععين  الخمذ هللا ةهما ب٢شا ا  ؼا  هللا حيعا٘شةا . 

 بجذ . نذم  بٙش  : 

 ليقت  لها نضي  م  خلٚ ةهح مٝح٥ : ف  ام     

 نذم  : ماما ةبابا ب٢شا ساحّن  ا  ؼا  هللا . 

 ليتحمذ هللا ١  محححدم  ,لت٢م  نذم  : دمحم ان  ١حعغ ما حبيبء . 

 دمحم : ما تخا٘يؾ ِليا انا تما  انت  اخباس٠  ام    
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 نذم  : ١لةا تما  ةال٣  هةا ةبعل  ِلي٤ . 

 دمحم بخٙح  : مشة  ِةذ٠      ليعق٥

هش  نٍش  نذم  بىٗش ِيجاا إلاشة  التء تعتةذ ِل  باب اإلاىبخ ٌة

بّيةحاا حليا اناا تتلهٚ لإلومئةا  ِلي  لزا حاةل  نذم  السشةج 

ل   م  سةاٛ اإلان ٥ ةدخح٥ ال  مىبخ دة  ا  تثن  الشيب  ةما ا  ـة

 للمىبخ حت  ٜال  : اه  مّاٟ اه  . 

 إلاشة  ةايسخب باذة  م  اإلاىبخ . ةاِى  الهاتٚ 

**** 

نضاس بفشاخ اُ٘ض ويحس : اصاي يّجء مشحْ ة٠ما  محٝٞ لحاحذ م  

 سحال  ةانتحا ما ِملتحػ حاح  . 

 ما باؼا . -

نضاس : بو باؼا بو ٘ص  اتفٗش انا ِامض أمن ِن  ا٘ت  ِن  

 الاق  مشاتحا مشمي  تح  سحل  صي ال٣لب  . 

 م  البي  خالق .  ما باؼا ه  مؾ بتىلْ-
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نضاس : ما ليؾ دِحه ب٢و  دا لح ـة  ان٢  تذخلحا البي  

 ةتجيبحها تّملحها ٘اه  . 

 تما  . -

نضاس : ف  امذم٤ ألخش الاظبُح ٘اه  ٜعما باهلل لح ما خلف  

 ألؼٗح حذ ثاي  . 

ثاي  ام  ما باؼا انا ادمت٤ ١لم  ِل  اخش الاظبُح حت٣ح  تح  -

 سحلي٤. 

 يؽٗح ما ٘ص  . نضاس : اما 

ألٞ السي ةهح مٝح٥ : حات٤ الٝٗش مؾ بتّملحا حاح  الا ل  

 تىلّحا ِٙشي  اهل  . 

**** 

 اخز  نٙعا وحيو لتٝح٥ : اصي٤ ما دمحم   

 دمحم : انا تما  الخمذ هللا ,انتء اخباٟس ام  ةةالذٟ ِام  ام     

 مشة  : ١  تما  الخمذ هللا . 
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 ٢  ولب    دمحم : الخمذ هللا , مشة  مم

 مشة  : ا٠يذ اتٙم  . 

 دمحم : خلي٣  مْ نذم  ةلححن  دة٥ امانتء ما مشة  . 

ح  ما دمحم انا  مشة  ةدمحِها تن ٥ بفم  : امان٤ ف  حٙن ـة

 اـو ما ليؾ صخاب الا هما ةا٠يذ حسل  بال  مجا  . 

 دمحم : تما  ٠ذا ظو  بٝ  . 

 مشة  : ابٝ  وميجء . 

 ا٠يذ خل  بال٤ م  نٙع٤ ةم  البةا  .  دمحم ةهح مبتع  بقسخ  :

 مشة  : ةان  ٠ما  . 

ما ا  انا  مشة  اتفلها حت  دخل  نذم  لتةٍش لذمحِها مىحال 

ةما لبث  ا  ٘تح  رساِحاا إلاشة  لتاشة٥ الاخن   ال  حمجاا ,مشة  

 ةه  تحاة٥ التب مش : انا انا . 

 لتٝاوّها نذم  ةه  تٝح٥ : ما تٝحليؾ حاح  . 
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 تما  .  مشة  :

**** 

ـل  حعن  الٙجش ةألٞ حٝيب  ظٙشه ةتج  ال  وابٞ ظٙل  

 ليجذ دمحم ف  انٍاس ةما ا  سأه حت  ٜا٥ : ـبا  السن  ما ِ  حعن  . 

 حعن  : ـبا  نحس ما بجء . 

 دمحم : انا حشة  اسس  الّشبي  لٕام  اما ِمتء تن ٥ .

 حعن  : ه  ال  ٜالتل٤     

  دمحم : م  ٔن  ما تٝح٥ .

 حعن  متٙهما : اه ان  مؾ ِاٗس . 

 دمحم : ِاٗس ام  خن    

ا٥ ام  احةا ما بٝيةاػ  م  تشحْ مّاما ٜة حعن  : ِمت٤ ٘س

 ِامضيجاا ةه  حتٙم  هةا مْ امها ةانت  . 
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دمحم بفذم  محاة٥ ِذ  اٌهاسها : ما ِليؾ ما ِ  حعن  ١لها 

 محمن  ةتشحْ ةانا ال  حشحّها . 

 لحٜتء ةالدي . حعن  : مؾ مه  اإلاه  د

ابتلْ دمحم سيٝ  ليٝح٥ : تما  انا حشة  اؼٕ  الّشبي  لٕام  اما بابا 

 من ٥ يعلم٤ ِلي٤ . 

 حعن  : تما  ؼحي  ةحلخ٤ٝ ما بجء . 

 دمحم : تما  ما ِ  . 

اتج  حعن  لٕ٘ش  الخاح  ٘اوم  التء تبيث ٘حاا ظّاد ليٙت  

لها : الباب ٘ححذها تتحظي ٘شاػ ةف  مذها مفٙحها ليٝح٥ 

 ـبا  السن  ما ظّاد . 

ّ  سأظها ِل  مصخٙها ةنٍش  ل  مىحال ث  ٜا٥ : تـح   ٘س

 بعوم . 

ٌ  حعن  مةٍش لها مىحال ةهح ال مفذٛ ِيني  اهزه ّ٘و حبيب  

ِمشه تحمل  مّ  مفابب الخيا  ة١قناا حب  لتٝح٥ ل  مْ مشةس 
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ظل  ١  مفيب  ةه  تتذل  ِلي  : ال تنسخ  ابذا انجء بن  حبا٥ وا

ال انحجء ابذا اما  اإلافابب . اٜر ب مجاا ليٝب  سأظها ةهح مٝح٥ : 

بيت٤ مٙتححل٤ دامما . لير ٠ها بّذها ةيخشج ةما ا  ألٞ باب 

الٕ٘ش  حت  انٙجش  بالب٣ا  ٘هء ال تشيذه ا  يٕادس ةال تشيذ مٕادس  

مّ  امما ال تّٗش إلاا ال تجش  ِل  مٕادس  هزه الٕ٘ش  ه  لٕام  

تعتىيْ مخ  رنب الزي تحمل  اتجاه ةالذهاا لزا ارا ظا٘ش  ألا  ال 

مْ حعن  ظت٣ح  حياها  مشاسا ,لزا ٜشس  الجلحط هةا ةتشمي  ما 

ةذ اظر حّها لٝحهاا ظتةٍش ف  محلُح  ٠عشه بيجاا ةبن  نٙعها ِة

تاا مفبحح  اةالدها ّ٘و ليغ بحاحاهاا  ظا٘شها مم٢  م  هةا لٜح

ا امما تذٟس ان  ٔالب مجاا ةل  ,ه  تّٗش ا  حعن  محباا ل٢جا

يعامحها ِل  ّ٘تاا ابذا .اااااااااااه ما ام  ٠  احتاح٣  بجانبء ,ما 

 سب احمي  ألحل  ةألح  اةالده . 

ظل  ١  م  ِضيض ةنبي  ةس٘يٞ ِل  حعن  ليٝح٥ الاخن  ال  نبي  : 

خل  بال٤ م  ظّاد ما حعن  ةف  اي ٜة  ِامضا تشحْ بيتاا تشحْ 

 ٙتح  دامما حت  بّذ ِؽشي  ظة  . باب البي  م

 ابتعم  نبي  ةهح مشب  ِل  ٠تٙ  : دا ِؽ  . 
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 ِضيض : ا  ؼا  هللا اما  ةتشحْ . 

 حعن  : ما سب ل  ةالدها حيٝلبحا دنيا .

يٞ : حاة٥ هاذها  .   ٘س

 حعن  بقسخ  : ل  اهذ  انا الاة٥ ما ال ظو  ِلي٢  . 

لي٢  ظو  .   الجميْ : ِة

**** 

  م  نذم  ةلححن  با٠شا ليىهح  اؼه  ألا٠و  اظتيٍٝ  ١

الجضابشي  ةاإلافشي  لحالذهاما ةما ا  اظتيٍٝ  نضي  حت  امتلئ 

 انٙ  بقٟص الشةاب  ليٝح  ةهح مٝح٥ : ـبا  الٙ  ما ظّاد ـٕن   . 

 نذم  : ام  سأم٤   

 نضي  : ةاة الشابح  الا١  تؽهء ,ِاملن  ام    

شي صي ماما بتحبحا ةظوو  لححن  : انا ِمل  ١حظ٣حط حضاب

 ة٠ي٢  ؼ٣حال لبابا بحباا . 
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 نضي  : ةاةةةةةةةةةةةة ؼ٢ل  حتخ  ناشدا . 

نذم  : ةانا ِمل  محلسي  بقسانب إلااما ةمحاشخء لبابا ةبعبحظ  

 ألمن  . 

 نضي  مبتع  : ما ظيذي ما ظيذي ال٣  ٢٘شتحا ٘ي  الا انا .

خحات  لتٝح٥ ابتعم  الاخحا  لن ٠ن ل  ةيٙت  هح رساِي  ل 

 نذم  : ابذا احةا ٢٘شية٤ وبّا . 

 لتٝح٥ لححن  م٢مل  : بقماس  ـل  الٙشاةل  ال  بتحباا . 

 نضي  : هللا بجذ ؼ٣  ناشدا ِيذ . 

 لححن  : ا٠يذ ماما ةبابا سحّن  البي  ةحؾ اةي م  ٔن ه  . 

 نذم  ةنضي  : اةي اةي . 

تةٍش ل  نذم  م  دخ  امن  ليٝح٥ : هللا هللا ةانا ماليؾ حم  ,ل

 ةس  ا٠تاٗ نضي  .

 ٘يبتع  لها ةهح مٝح٥ : انا ٘ات  رساع  ِل  ٢٘شه . 
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لترٟ  نذم  رساع  اخحها ب٣  هذة  ةتتج  لضةحها الزي تلٝٙها 

 ب٣  حب ةؼٕٚ ةهح مٝب  سأظها ليٝح٥ : ـبا  ظ٢ش ما حبيبتء . 

نذم  ةةحهها م٣اد مةٙجش م  احمشاس الشج  : ـبا  الٙ  

  ةياظمن  .

 امن  ب٣ٙاه  : مارا وهيتء اليح  ما إمشأ  ٘شابح  تبذةا ص٠ي  . 

 نضي  بتا٢  : ما إمشأ  . 

أمن  بئبتعام  ٔليٍ  ليعتٙض أمن  : ةان  مال٤ ما باسد انا ةمشات  

 ان  ايؾ حؽٟش . 

 نضي  بتمل٤ وٙحل  : دي اختء ِل  ٢٘شه ٜب  ما ت٣ح  مشات٤ . 

 ا م  ٔن ه دي ما صيضةا . امن  ةهح مٝهٝ  : ههههه  احةا ٘ية

 نضي  : انا ال  بٕن  ةال ان  بقماس  ١ان  ف  حمجء ةاخزهاا . 

نٍشه امن  ال  نذم  التء تمع٤ ضخ٢تاا بفّحب  ليٝح٥ : ظمّ  

 اخح١ . 
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نذم  : ظمّا٠  الاثةن  ةانا بؽٗح تخحد ـاحب٤ ةتشة  ـالح  

 بخ . ةظيبحن  ن٢م  ؼٕ  ٜب  ماما ةبابا ةاحةا لغ مذبعن  ف  مى

 لححن  : ماال بيةا دة٥ ِيا٥ . 

 نضي  : من  بيت٣ل  ظ  ِاٜلن  . 

 لححن  ةه  تخشج لعاناا ل  : ٔفب ِة٤ ما ِي  . 

ْ مذه ِل  مث  ان  ظيمشباا : امصخء ما ب  .   نضي  ةهح م٘ش

 لححن  : ما ِ  سة  . 

**** 

ـة  حعن  إلاىاس الجضابش الّاـم  ليخب ةه انا وابش  اإلاتجه  

ش  ظتٝلْ بّذ سبْ ظاِ  ةيجب الذخح٥ ال  وابش  حاال , ال  ٜاه

بّذ اسبْ ظاِا  ـة  حعن  إلاىاس الٝاهش  ليجذ امن  ف  ةحه  

ةما ا  تٝذ  مة  حت  ٜب  امن  سأظ  ةهح مٝح٥ : الخمذ هللا ِل  

 ظوم  ما حج . 

لب مّا : هللا ظلم٤ ما بجء .   حعن  بئِيا  ظٙش ٜة
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 ٘ن  وةي ظّاد . أمن  ةهح مةٍش خلٙ  : اةما٥ 

 حعن  : ما حاتيؾ مّاما . 

ا٘ت٢ش امن  ا  محلُح اما  ةظتقت  بّذه لزا ل  مشيذ ا  ممٕي 

يا  ةاضر حذا ِل  موم  ٘ٝا٥ : وب ما ال  ِلي  ا٠ث  ةهح مش  ؤلِا

 بيةا نذم  هشياي  اتفاال  ِؽا  تىم  ِلي٢ .

 حعن  : ما ال بيةا بةا  ةحؽحي  . 

ما ظيبتاحميؾ مجحا ل  انا بغ معمححل   امن  : ما ال بيةا ,انا

دخح٥ ححه ِؽا  ةلع  ِؽا  ٠ذا ولب  مجا  يعتةحا ف  البي  

. 

 حعن  : ٠ذا احع  . 

ال مذسي امن  إلاا أحغ بلٝلٞ م  ١لما  حعن  اإلاٝتمب  ة١ق  

 شخء  ِل  ةؼٟح الخذة . 
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بّذ ما مٝاسب ظاِ  ١ا  ٠و م  امن  ةحعن  اما  باب البي  ةما 

 ْ امن  مذه ليذٛ ِل  باب حت  ٘ت  ألاخح  ثوث  الباب ليٝح٥ ا  ٘س

 نضي  ةهح مبتع  : الخمذ هللا بعوم  ما بابا .

 حعن  : هللا يعلم٤ ما بجء . 

 نذم  بٕم  : مال٤ ةؼ٤ اـٙش ٠ذا ما بابا . 

 امن  : ما هح لح تعيبحه مذخ  ةيخذ نٙع  حيبٝ  تما  . 

لجميْ ال  ـالح  مّزا لححن  نذم  : اه ّ٘و ادخ  ما بابا . دخ  ا

التء تٍل  تةٍش ال  ظول  الّماس  ةما لبثت  ا  ألٝ  باب 

 ةدخل  لتٝح٥ بفح  خاةي : ماما ٘ن     

ه  ِل  ةالذه   انتب  نضي  ةنذم  اخن ا أ  ةالذها  ل  تٍهش ٘خ٘ح

ايعاه  ان  م  مٙر ك ا  مقت  مْ ةالذها  ال ةحيذا ,ليٝح٥ 

 ححذي . حعن  بقل  : انا حي  ل

 لححن  بباله  : لي     
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حعن  بقل  : بتٝح٥ ان٢  ٠ب تحا ةما بٝيتحػ تحتاححها ةا  ما 

تء بٝي   بٝيتيؾ ٜذسه ِل  الٕشب  ,ليبتع  بقل  ةي٢م  : دلٜح

 مفش ٔشيب  ِلحاا ةبلذها الجضابش . 

 نذم  بذهؽ  : يّجء ماما مؾ حر حاُ خوؿ . 

ذم  ةاة٥ ما تٙٛح حعن  : خحال٢  بٝحلحا اناا بتّاي  م  ـ

 حر حْ ةه  بتٝحل٢  ل  تححؽ٢  سححلها . 

ٌ  الجميْ مةٍشة  لخعن  ةالزي استع  الخض  ِل  ةحه  ب٣  

تٙاـل  ةأإلا  ليٝىْ ـم  ـذمت  ـشاخ لححن  : يّجء ام  ها 

يّجء ام  ,اصاي تٝشس ا  ما بٝيةاػ نحتاحها من  ال  ٜالها ا  انا 

محتاحاها  مؾ محتاحتاا حت  نذم  ال  مر ةح 

 ,اصااااااااااااااااااااااااااي ام  ِمشها م٣ان  اناني  . 

 نذم  : بااااااااااااااااااااااابا . 

التٙ  ؼباب ِل  ِل  ـشاخ نذم  ةس٠مها ال  حعن  الزي ١ا  

ممٕي ِل  ٜلب  ةيق  م  ؼذ  أإلا  ,ليحمل  نضي  بعِش  ةهح 

ل  ظياس  امن  مفشخ بق  مٙتححا باب البي  لين ٥ الجميْ س٠ن ا
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تحها ةما ا  دخل  نضي  بحعن  حت   الزي ١ا  ٜذ ظبٞ نضي  ٘ة

ا ال  معتؽٙ  ,ةما ا  دخلحا حت  ـشخ نضي   انىلٞ امن  معِش

 بقِل  ـح  : د٠تحس بعِش  . 

**** 

احع  ظّاد بقل  ف  ٜلباا ١ق  ؼيئا ظيئا ٜذ حف  لتخشج م  

تاا ةتتج  لفالح  لتجذ الجميْ هةاٟ لتٝح٥ ملخ مذ : هح ٔ٘ش

 حعن  اتف  بي٤  

 دمحم : لغ بغ ا٠يذ ـة  . 

 ظّاد : وب اتف  ٠ذا ةتق٠ذ ا  ـة  . 

ٌ  الجميْ مةٍشة  لها الا ا  دمحم نٙز امشها ليٝح٥ بّذ ٘ر   : 

 نذم  مؾ بر د . 

 ظّاد : ؼٗح نضي  ةال لححن  ه  مؾ بتعيب ٘حناا خالق . 

 دمحم : اة١  . 
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ْ سأظ   لّمت  ةهح مٝح٥ : نٙغ الصخء  ةبّذ تجشب لّذ  مشا  ٘س

 ا٠يذ ٘شحةن  بشحُح ةيعيحا تلٙحناها  . 

 ظّاد بقسخ  : ٘شحانن  م  ٔن ي . 

 نبي  ببّن م  أظح  : انتء ال  ظيبتحاح  مؾ هما . 

نٍش  ل  بٕمب ث  تش٠تا  لتذخ  ٔ٘ش  ةالذهاا ثاني  ,ليٝح٥ دمحم : 

 بشاح  ما بابا مؾ ٠ذا. 

 نٙعها ام  ةف  ةالدها ةصةحها .  نبي  : ان  مؾ ؼامٚ بتّم  ف 

 دمحم : بشلحا بشاح  معن ها تٙٛح ةتشحْ لبيتاا . 

 نبي  : ما سب ٜب  ما تخعش ١  حاح  . 

دمحم : تفذٛ ا  انا ٜلٝ  ّ٘و ما هح مؾ مّٝح٥ ةال ةاحذ ٘حا  

 مشد ِل  تلٙح  . 

 نبي  : مؾ ِاٗس وب ما ٘يؾ حذ مىمة٤ ِلحا  . 

 ف  ِلي  . دمحم : ِةذي ٜس  ماظش حت
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 نبي  : تما  . 

**** 

١ا  ماظش حالغ ِل  م٢تب  ةهح مبتع  ٘ٝذ اتف  ـبا  ٣٠  

مح  مةز ِحدها  م  مشسخ  مىشة  ل٣  مىمز  ِل  اححا٥ نضي  

ةاححا٥ حةيت  الفٕن   ,ل٢  اليح  ١ا  ـح  نضي  مختلٙا مليئا 

بعّاد  ةمؽا٠ع  لذسح  انا ماظش نٍش لهاتٙ  ليتق٠ذ ان  اتف  

  ةما ا  ظقل  ِ  ظبب ٘شحت  حت  اخب ه انا ةالذم  ِابذم  بن م

اليح  ,٘هح ١ا  محححد ل  اتف  دمحم ل٢  ل  متبن  اليح  بتحذمذ 

ةذما اخب ه ان  هح ةاخحات  محمشة  الظتٝباله  ةظمْ  ِة

بفذ٘  ـح  لححن  ةهح ٘ش  ةيفشخ ١الّاد  حت  واس ٜلب  

ةهح ف  من له  ٘هء  ٘شحا لفحهاا الزي ل  يعمّ  مةز اظبُح حت 

ل  ت٢  تق١  لح تت٣ل  مةز ظا٘ش ةالذها ةهزا ١ا  مٝلٝ  حذا 

,لذسح  ا  هح امما حا٘  الةح  إلاذ  اظبُح ةيؤ٠ذ لةٙع  ان  

اليح  ظيةا  ٜشيش الّن  ,ليٙيٞ م  ؼشةده ِل  ـح  هاتٚ ةما 

 ا  سأ  ٜس  حت  تٙجق ٘شد ليقتي  ـح  دمحم : اصي٤ ما ماظش   

 هللا اصي٤ ان  ما دمحم اخباٟس ام     ةاخباس اه    تما  الخمذ 



778 
 

 الخمذ هللا ما ماظش اخباٟس ان  ِةذٟ ام    

 ماظش الخمذ هللا . 

انا اتف  بجماِ  ةال ةاحذ ٘حا  سد ِؽا  ٠ذا اتفل  اظقل٤ 

 ان  ١ل  امن  ةنضي  ناشدا  

لن  ناشدا بغ انا م٣لمحا م   ال  ا  اهلحا ـة امحه ١لم  نضي  ٜة

 ٝشيبا . ـب  ت

وب ةالّم  ةال ةاحذ ٘حا  بشد ِل  ٘ح  ة٠ما  ِمء حعن  ما 

تفليؾ ةوميجء ا  ـة  دي حت  لححن  ال  مجةحن  بالٙح  

متء ٜلٝان  حذا ةنٝل  ٜلها ليا .   ةمعتحي  ا  تعيبحا مؾ بر د ِة

 ماظش بفذم  : ِمت٤ لغ ف  حضابش . 

م  تشحْ .   دمحم : امحه ما ه  ٘س

 حد . ماظش : ما نااس اظ

 دمحم : ام  ما ِ  مال٤   
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ماظش : ما ٘يؾ انا اـو مشة  ٘حٙح  ِلحا  ف  البي  ةاوم  

 ةاومة٤. 

 دمحم : تما  مشسخء ما ماظش ةانا ف  انتٍاس ٘حن٤ . 

 ماظش : تما  معا٘  الع٢  . 

**** 

اظةذ  لححن  سأظها ال  باب ٔ٘ش  ِمليا  ةه  تٝح٥ : ما سب ما 

الةاػ ٔن ةا ما سب ِؽا  خاوش سبةا ما سب سب انا ةال بابا ما سب م

لح حفلحا حاح  حةميْ انا ةخحات  ما سب ,٘ه  ل  يعمّحا شخء  

ا ـشخ  بقِل  ـح  ا  محمشةا  الا ا  د٠تحس الزي حا  معِش

ٔ٘ش  ِمليا  أل  مشين يّاي  ربح  ـذسي  .ـذم  الجميْ م  

  ٠و  د٠تحس ليفشخ نضي  : اصاي هح ِمشةا ما ؼت٤ م  ٜلب  .

حا بي  ال  ٔ٘ش  ِمليا  دة   ل٢  د٠تحس ةممشلا  ١ا  ٜذ اظِش

 الالتٙا  لفشاخ نضي  ةال ؼهٝا  ٠و م  نذم  ةلححن  .

اما نذم  ٣٘ا  تحاة٥ الاختبا  م  ١  ما محذ  ف  حم  امن  

الزي يّتفشها ةيتمج  ا  تمش هزه املخة  ِل  خن  ٠عابٝها ,ما 
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شاخ نضي  الزي انته   نذم  ٘هء تعمْ ـح  ب٣ا  لححن  ـة

 بمشب  لجذاس الخابي ةه  ال تشد الا ١لم  : ما سب ما سب ما سب . 

انحج  لها امن  ةهح مٝح٥ مهذأ : امحه ٠ذا ما سةح  خلي٣  مع٢  ف  

 سبةا هح ال  حيٙزنا . 

اساد امن  دِ  لزا امع٤ هاتٙ  ليتف  بحالذت  التء ـشخ  ٜابل  

هاتٙ  بئظ  ماظش لن د امن   اناا ظتقت  حاال ,ما ا  أٔلٞ حت  س  

ت٤ .   ةهح مٝح٥: اتف  ف  ٜة

ح  ب٣ا  لححن  الزي ال مخىقه ابذا  حُض ماظش م  ـح  امن  ـة

 ليٝح٥ : ام  ف  ام  لححن  بتّيي لي    

 امن  : تّال  بعِش  احةا ف  معتؽٙ  ...... ِ  حعن  ف  ِمليا  . 

ح٥ ماظش : ظمْ امن  ـح  ٘شام  الّشبي  مفشخ ِاليا ٜب  ا  مٝ

 خمغ دٜابٞ ةا١ح  ِةذ٠ . 

ـة  ماظش بعِش  لّذ  اظباب مجاا ظِش  الٙابٝ  ٘هح ل  م٢  

يعن  ب  ١ا  مىن  ةلٜر اب م٣ان  م  معتؽٙ  ما ا  دخ  ةسأ  

مو٠  تجلغ ِل  اسك تتحظذ باب ٔ٘ش  ِمليا  حت  اِتفش 
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 ٜلب  أإلاا ليٝح٥ : ٘حاا ام  لح لمتاا لفذسي ,ليٙيٞ ةهح مٝح٥ :

تحا خالق اٜر ب م  امن  الزي  ابحط امذٟ امع٤ سةح٤ مؾ ٜة

ا٘هم  الحلْ ب٣لما  مختفش  ليٝر ب م  نضي  الزي ١ان  مذه 

تنٗ  بذما  ةهح ليغ مهتما باا ليٝح٥ ماظش لحذ  ممشلا  التء 

 مش  م  امام  : مم٢  لح ظمحتء تةٍٙيلحا حش  . 

 ممشل  : تما  تّلحا لٕ٘ش  مّامة  . 

يعر لحاا ببّن نٝحر : مّليؾ تّال  نٍٙهالحا هةا ان  ماظش ةهح 

 ؼامٙ  ةلْ . 

 ممشل  : تما  . 

 ماظش بئبتعام  ةدةده : مشسخء اةي لي٣  . 

 ممشل  : الّٙح . 

ام  بّملها ةنضي   ات  اإلامشل  بذةا  تىهن  الجشا  ةؼا  ٜة

معتعل  لها ةيم٢ةةا الجض  ان  ل  ملمحها اـو ,ا٘اٛ ماظش م  

٠  التء ل  تباس  م٣اناا ةنٍش  ل  مش  ةاحذه مةز دخحل  تقم  مو

١قناا تعقل  ا  مةٙ  حٝيٝ  الامش ةيٝح٥ لها ان  ٠بحط ةظتعتٙيٞ 
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بّذه ,ما ا  سأ  ٜس  دمحم الزي ل  يعتىيْ انتٍاس ا٠ث  حت  لشب 

 حبات  بيذه ٘ٝي يسخ  امشه ناابيا لن د ٜابو : اظٙ  ما دمحم . 

 ام  مْ اخحات  . دمحم بٝح  ةادساٟ : حف  

 ماظش : بشاح  بغ ما دمحم ١له  تما  . 

ـم  ماظش ٜليو يعتجمْ ا٣٘اسه ل٣  مـح  ل  خب  باذة  ,ل٢  

تل٤ دٜابٞ م  ـم  تش٠  مجا٥ ملخمذ ا  يعمْ ـح  انن  

 لححن  ليٝح٥ بٝح  : لححن  بتّيي لي     هح ف  ام    

ـة   ماظش : ِ  حعن  اة٥ محـ  تّب ةحاب  للمعتؽٙ  ل 

 ٜالحله  ا  ِةذ ربح  ٜلبي  ةحاليا هح ف  ِمليا  . 

اخب  ماظش دمحم ِ  حال  اخحات  ةما حذ  ليذ نضي  ةان  ٘ٝذ 

ظيىش  ِل  نٙع  ٘مشباا مْ الخابي ما ا  ظمّحا ا  ما اـاب 

ذ سده ِلي  ةهح مٝح٥ ان  ةامن  ال  حعن  هح ربح  ـذسي  .ٜة

ا  ما مجب ّ٘له  ل  ,ٌ  دمحم ـمتا ح  انٙاظ  ٔالب   يّ٘ش ـة

 تف  ال  بحلح  ليٝح٥ دمحم بّذ ٘ر   : ا٘ت  ظبي٢ش ما ماظش . 

 ماظش : ها . 
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 دمحم : ا٘ت  ظبي٢ش ِؽا  تعمّحي  ١ل٢  . 

 ٘ت  ماظش ظبي٢ش ليٝح٥ : تما  ما دمحم ت٣ل  ال٣  بيعم٤ّ . 

ليفشخ دمحم ليلتٙ  الجميْ ِل  ـحت  ةهح مٝح٥ : ام  ما احٙاد 

  ةال لغ اج  اخحد ِضا٠  ةال لغ ما هح انا ٘اضخء ِبذ الٝادس مح 

ما ِةذيؾ ؼٕ  ٔن  اخذ ِضا ١  ةاحذ ف  ِيل  دي ما نضي  ـحت٤ 

سا  ٘ن  ما ِ  ؼشط ,ما تجمذ ماك هح حعن  ما خلٙيؾ ساح  

 ةال ام  . 

 ليفشخ نضي  : دمحم 

ابتع  دمحم ليٝح٥ : تما  اةي بما ا  ـشخ ٠ذا بٝ  حعن  خلٚ 

 .  ساح  ةظيذ سحا٥

ـم  الجميْ ليٝح٥ دمحم بّذ ٘ر   : خل  بال٤ م  خحات٤ البةا  

 ان  ظةذه  ةانا حش٠ب ِل  اة٥ وياس  ةاج  . 

 لححن  : دمحم . 

 دمحم : امحه ما حبيب  اخح١  . 
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 لححن  بؽهٝاهاا : معتنيي٤ ما تتقخشعؾ بابا مؾ ١حعغ . 

حتقخش دمحم : بابا ١حعغ ما لححن  ةبىل  ِياه ةادِيلحا ةانا مؾ 

 انا حشة  مىاس حاال . 

 نضي  : ما تتْ.... 

ليٝىّ  دمحم هادسا بٕمب : خلي٤ ف  حال٤ ةخل  بال٤ م  بةا  

 لٕام  اما اج  . 

دخ  نبي  ليجذ دمحم ممْ هذةم  ف  حٝيب  ظٙشه التء ل  تٙٓش 

بّذ هح ٘ٝي ١ا  متق٠ذ م  اؼياب  ةارا ١ا  هةاٟ نٝق ,ليٝح٥ 

 ٘ن  ما دمحم ؼٕ  حذمذ ةال ام     نبي  بئظتٕشاب : ان  سام 

دمحم : ال ما بابا ١حعغ ان٤ ٢٘شتجء الص  اتف  بٝياد  ةاٜحله  ا  انا 

 معا٘ش . 

 نيب  : معا٘ش ٘ن    

 دمحم : مفش ما بابا ِمء حعن  ف  معتؽٙ  بةا  ةنضي  محتاحيجء . 

 نبي  بفذم  : ام  اصاي مالحا    
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عتؽٙ  ٜالحله  ا  دمحم : مؾ ِاٗس اة٥ مـح  تّب اخذةه إلا

 ِةذ ربح  ـذسي  . 

 نبي  : وب نٝح٥ لعّاد ةال ام    

دمحم : بوػ ما بابا مم٢  اةي ما نلٝاةعؾ تز٠شه ةتبٝ  ١اسث  ةمم٢  

تجااس ا٠ث  م  ما ه  مجااس  اظا٘ش انا ةل  نتق٠ذ ا  ِ  حعن  تما  

 ابٝ  ٜحلحلها . 

 نبي  : تما  ابٝ  وميجء . 

   ِلي٢  . دمحم : تما  ماال ظو 

لي٢  ظو  .   نبي  : ِة

**** 

اما اما  اإلاعتؽٙ  ١ا  مححذ ِشبي  ظحدا ٘حاا سحلين  ١  ةاحذ 

ابؽْ م  اخش ةؼيىا  بجانبا  م٣ح  مل٤ حما٥ ليٝح٥ الاة٥ : 

 امح  ةاِٗش ظش حب الّيل  دي للمعتؽٙيا . 



786 
 

ثاي  : ّ٘و ِيل  ٔشيب  حذا بتّٝذ اإلاعتؽٙ  ا٠ث  ما بتّٝذ ف  

 .   بيتاا

 الاة٥ : ةالخ  دا ام  ال ال  الا هللا هةا ةنضاس ٘ليٝةا اتفاال  . 

 ثاي  : دي ٘ـش  . 

 الاة٥ : اصاي   

ثاي  : مم٢  تٙم  مْ ابحها ةثانين  مشةححا ٠ذا نٝذس تعتٙشلحا 

 بحاا ,اة تشحْ تجيب حاح  م  البي  ةبشلحا نٝذس نحـلحلها .

تء     الاة٥ : اه ّ٘و ,وب يّم  ام  دلٜح

 ثاي  : ةال حاح  ننتٍشةا ٜة  ةم٣ا  مةاظب . 

**** 

خشج الذ٠تحس لتعتٝي  لححن  ةيٝر ب الجميْ مة  لتٝح٥ لححن  

 اةله  : بابا . 

د٠تحس بئبتعام  ساح  : الخمذ هللا ِل  ظوم  اإلاشه دي ١ان  

 ظلما  . 
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 الخميْ : الخمذ هللا . 

 الن  ح  د٠تحس : هح اـيب بزبح  ٜلبي  بغ تخىها الخمذ هللا

ٚ ا٘م  ةبار  هللا هيخٚ بذة   بعِش  ٘ٝذسنا نتّام  مْ اإلاٜح

لحا  اثش بغ الصملحا ٘ر   نٝاه  ةيبّذ ِ  اي لٕي ةخب  مم٢  مِض

 . 

 نذم  : ا٠يذ هح مفخ  بغ . 

 ظاِ  حي٣ح  ف  ٔ٘ش  ِادم  ا  ؼا  هللا .  88د٠تحس : بّذ 

ةيقتحا ف   ؼّش الجميْ بشاح  ل٢  وبيب ولب م  الجميْ مٕادس 

م  ٠و م  لححن   88ٔذ ألن  ل  مفخ  ٜب   ظاِ  الٝادم  ,٘س

ذ م  نضي  ان   ةنذم  ل٢  بئـشاس نضي  ٔادس ٔفب ِجا  مْ ِة

ظيٙم  هح ةياظش اما  باب اإلاعتؽٙ  ف  ظياس  ماظش وح٥ لي  

 ةاة٥ ما ا  مفخ  حت  متف  با  ,ةه  ٔادسةا مْ امن  مجب م  . 

**** 

اـّب ليالحا  ٘ه  ١  ظاِ  مذخلح  ليعقلحا ابا  ماظش ةنضي  

ِ  حعن  لذسح  ا  ممشلا  اؼٙٝحا ِل  نضي  ٘قرخلحه إلاذ  
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ٜفن   ليىمز  بال  ِل  ةالذه ,اما لححن  ةنذم  ٘باتحا لي  

مفلح  ِل  سجاد  ةالذه  اما ا١ل  ٘ٝذ اسحّت  نذم  ١ل  

لثوح  ةسم  الزي اـاب  تلٚ ةما ا  ؼٜش  ؼمغ حت  اتف  

ليل  لتىمز  ِل  ظّاد ةحعن  لتخب ها نذم  بما حف   باا

٘تخب ها اناا ظتقت  ه  ةةالذهاا ال  معتؽٙ , ما ا  اخلٝ  نذم  

تء     خي حت  ٜا٥ لها : حتّمل  ام  دلٜح

 نذم  : ب٢ٙش اِم  ؼشب خماس لبابا ةنخحرها مّانا .

امن  : تما  اةي لٕام  اما تحمشي الا١  اسة  ؼٕ  اِم  ٠  

 اسحْ ل٢  . حاح  ة 

ٌل  نٍشا  ِتب ةحض  مشظحم  ِل  موم  نذم  ل٢  أمن  حاة٥ 

 الهشةب مجاا

لتٝح٥ نذم  بّذ ا  تق٠ذ  ان  ل  متخل  ِ  رهاب : تما  ما ٘يؾ 

مؽ٣ل  انا اتفل  ِل  نضي  ةبٝح٥ ا  بابا لغ ما صخاػ ةد٠تحس 

 بٝح٥ ا  ١لها ظاِا  ةيٙٛح . 

 امن  : تما  مؾ حتقخش ِلي٣  . 
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ن  ةه  تشتذي حزاماا : خحدي  مّاٟ ما امن  مؾ حٝذس اظتج  لحح

 انا اِفاب  حاب  اخشها . 

 امن  : بغ 

لجء ما حشة  لححيذي .   لححن  : ما بعيؾ ما تـح

نذم  : تما  ما امن  ما ٘يؾ مؽ٣ل  ه  ٠ذا ٠ذا مؾ حتّٗش تّم  

 حاح  حّم  ظةذةتؽا  خذةه  مّا٠  لن م  ةياظش . 

 تحبحا .  امن  : تما  صي ما

حمش  نذم  ظةذةيتؽا  لن م  ةياظش ةما ا  حهضه امن  حت  

خشج هح ةلححن  ليٝب  امن  سأظها ةهح مٝح٥ : خل  بال٤ م  

 نٙع٤ ةانا مؾ حتقخش اة١  . 

 نذم  : اة١  ال ال  الا هللا . 

 امن  : دمحم سظح٥ هللا . 

**** 
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اس إلاذ  ـة  دمحم ال  مىاس الجضابش ليّلمحه ان  مجب ِلي  انتٍ

ظاِتن  أل  وابش  ماصا٥ مّادها ,اظتٕل  دمحم ظاِا  الانتٍاس ف  

اتفاال  لر تيب اؼٕال  ٜب  ا  مرٟ  اسك ةو  . اما سنا ٘تفل  

بليل  لتخب ها ما حف  ٘ححذ  انا ليل  ِةذها ِل  لذا اتٙٝحا ا  

ملتٝحا ف  معتؽٙ  ةما ا  ألٝ  ليل  م٣اإلاتاا حت  تز٠ش  مشة  

ل٣  تخب ها ٘هء ما ا  سأ  نٍشا  الاعجاب بيجاا ةبن  دمحم ٘هاتٙاهاا 

حت  تق٠ذ  اناا ال تش  نضي  الا بمةٍحس الاخ لذ  ٔن   مّاملتاا 

 مّها ةاـبح  اٜشب لفذاٜ  . 

**** 

بّذ مشةس الةفٚ ظاِ  ةانذماج نذم  ف  وهء ظمّ  ـح  

حشط باب لتتج  الي  ةه  تمسر مذها اإلالىخ  بق١  ةما ا  

 لباب حت  ٜابلها سح  ٔشيب ٘ٝا٥ لها : ـبا  السن  . ٘تح  ا

 نذم  : ـبا  السن  حمشت٤ خن  ِامض حذ .

امضي  يّم  مشاحّ   الشاح  : ال بغ انا م  ؼش٠  الٕاص ة٠هشبا  ِة

 ةلوظٚ حي  امباس  ةما لٝيةاػ حذ . 
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 نذم  : اه ما ِليؾ احةا ما ٠ةاػ ف  البي  . 

٢  ادخ  اؼٗح ؼٕل  لح ما الشاح  : تما  ما ٘يؾ مؽ٣ل  مم

 ٘حااػ مؽ٣ل  . 

نذم  : تما  تٙم  ِل  حما  ةانا حتف  ِل  صةج  ِؽا  مج  

 بعِش  ِؽا  لح احتجحا شخء  . 

ما ا  التٙت  نذم  لتتج  ال  هاتٙها حت  دخ  الشح  الثاي  الزي 

١ا  مختبق ةتٝذ  مجاا سح  الزي ١ا  محذ اا ليٝح  باٜٙا٥ انٙها 

مها بٝىّ  ٜم اػ تحم  ماد  مخذس  حاةل  نذم  مٝاةم  ٘ة

ل٢جاا ف  خو٥ دٜابٞ أم  ِلحاا ليٝح  احذها بتٕىيتاا بلخاٗ 

ا ِماس  التء  ةثاي  ٜا  بمشاٜب  العول  ةلهذة  الخ  ةخفـح

تع٢  باا ِابل  نذم  ٣٘  الّماس  ليغ بحاا اةالد ـٕاس لذا ه  

ٛ ٠تٚ احذهما هادب  حذا ةحش٠  باا ٜليل  نضلحا باذة  ةنذم  ٘ح 

ةه  مٕىا  ليعبٞ الاة٥ ةيٙت  العياس  التء س٠جاا اما  باب الّماس  

تما  لن م  الشح  ثاي  نذم  بعِش  ةعٕلٞ الباب ةف  لخٍ  ةاحذ  

اـب  م٣ا  التء ١ان  مش١حن  ب  العياس  مل   بالر اب ةه  ١قناا 

 ؼب  ٌهش ٘جق  ةاختٙ  . 
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 ن  ِةذي ما باؼا . ليتف  الشاح  بن اس ةهح مٝح٥ : الاما

 نضاس : بشا٘حا ِلي٢  ما سحال  . 

 ساح  : ٘لحط ت٣ح  حهضه ما باؼا ةال مؾ حتؽٗح الامحس  . 

 نضاس : ٘لحط محححدم  ان  بغ ـة  الامان  ظليم  . 

 ساح  : تما  ما باؼا .

 الفصل الثاوي عؼس

ْ سأظ  حت  ٜابل  ةح   احغ نضي  بّشبي  تٝر ب مجا  ةما ا  ٘س

 زي ٜا٥ : نح  ِحاف  ما بى  . أمن  ال

 نضي  : ـبا  ٔتات  ما ختء . 

امن  مبتعما : ال ال ساح  ماك ةامباس  بتفشخحا  ان  ةهح ةما 

حذيؾ مٙم  هةا ةاحةا الل  هةبا  حةب الدج ةف  ألاخش اج  

 أالٜي٤ نام  ,اةما٥ خامب الشحا الثاي  ٘ن     

٘اسد ٠شسخء ظحاٛ ابتع  نضي  ةهح مبّذ حعذه ٜليو ليٍهش ماظش 

ةنام  ةؼ٣لحا ل  ولْ نااس ةاؼّ  الؽمغ اصعجت  ٜا  بٕشط 
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سأظ  بن  الباب الّشبي  خلٙ  ةبي  مذم  ل٣  ال تفيب اؼّ  

الؽمغ ِيني  ,ملسق ٠و  ١ان  حالت  ١اسثي  .لتبتع  لححن  

تلٝابيا ٘هح ١قن  وٙ  ـٕن  ل  يعتىيْ ـمحد ةخش  اوشاٗ 

ضي  ألمن  نٍش  را  مٕض  حعذه م  ٠ث   التّب . نٍش ن

لتلتٝىها ِيةن  لححن  ةما ا  حاةل  ٜح٥ : حشا  ِلي٢  . حت  

١ا  ٜذ ٘ا  الاةا  ٘ن م  ٜا  بفشاخ ةهح مٝح٥ : اااااااااااالخٞ 

 اااااااااالخٞ ما ماظش بابا . 

 ٜا  ماظش ة١ق  ٠هشبا  ٜذ ـّٝت  ليٝح٥ : ام  ام  ام  ف  ام    

م  دٜيٝ  ليةٙجش ضخ٣ا ةنضي   ل  يعتىيْ أمن  ـمحد أ٠ث 

ش ماظش : ما انا  يؽاس٠  ةحت  لححن  ٘مةٍشه ١ا  ّ٘و مطخ٣ا ,لن٘ 

 مؾ بحب ا٘م  مّا٠  ِؽا  ا  إلّب الٕبء دا .

 امن  : ام  ما حبيب ةالذم٤ اتفِش  . 

ْ ما امن  ف  امذي .   ماظش بٕين : معنٟ  تٜح

 امن  ةهح ممع٤ واٜي  ٜميف  : ِؽ  ابليغ ف  حة  . 

 ماظش : اما يؽٗح . 



794 
 

 امن  : اإلاه  اخباس ِ  حعن  ام    

حا خمغ دٜابٞ ة١ا   نضي  : اإلامشلا  ؼٙٝحا ِليا ةظبحي  اؼ٘ح

 نام  ةؼ٣لحا تما  الخمذ هللا . 

امن  : الخمذ هللا انا حشة  ؼٕ  اخلق حاح  ٠ذا ةاسحْ احيب 

 نذم  ةمّها ٔذا بتاُ الدج . 

 نضي  : تما  .

اس  ةه  تٝح٥ : ةانا حٙم  مّا٠  لٕام  اما لتن ٥ لححن  م  ظي

 بابا مفخ  . 

 نضي  : ماشخء اس٠بء . 

لتفّذ لححن  ةتجلغ ف  خلٚ ةما ا  ألٝ  باب الّشبي  ,حت  

تء خل  بال٢  م  نٙع٢  ةلح ف  حذمذ  ٜا٥ امن  : اظيب٢  انا دلٜح

 ١لمحي  . 

 نضي  : اة١  . 
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ح  دا٘ئ  هاذي ليٕمض امن  لياظش ةهح مٝح٥ : ابٝ  اِمل  حا

 اِفاب أبل  . 

 ماظش : ابل  ف  ِية٤ . 

ح  ضخ٣ات  خلٙ  ,نٍش نضي  ال   ليةىلٞ بّذها امن  بعياست  ـة

ماظش ةهح مؽّت  الؽّش ةيٍهش ِلي  الالشاب ِل  انٙاظ  ٘هح 

ماصا٥ ٜلب  منتٙن م  ـح  ـشاخ نضي  الزي امٍٝ  ,اما نضي  

طخ٤ .ليٝىْ ـح  ٘هح محاة٥ ا  متةٙغ بفح  ل٣  ال مةٙجش ب

لححن  هزا تحثش لتٝح٥ : نذم  بّت  مّاما ظةذةيتؽا  ِؽا  

 تٙىشةا . 

ا ةهح مخشج م  ظياس  : حشة   ةحذها نضي  ٘ـش  لزا ٜا٥ معِش

 اؼٗح بابا ةاحيب حاح  يؽشباا مْ ظةذةيتؽا  . 

ةما ا  ابتّذ ٜليو حت  انٙجشه بطخ٤ ِل  ماظش ٘هح لح يّذ 

ظر هٞ سةح  ,ـة  ـح  ضخ٣ات   يعتىيْ اتماظ٤ ا٠ث  ةالا

لياظش ةلححن  التء ١ان  امما تحاة٥ ا  تمع٤ ضخ٣اهاا ةما ا  

التٙ  ماظش لن   نضي  حت  اٜر ن  ِيني  بّيةن  لححن  ليٝح٥ : 

 ام    



796 
 

ةذ تل٤ لخٍ  اولٝ  لححن  ـح  ضخ٣اهاا ,ٌ  مةٍش لها  ِة

اهاا ماظش متةاظيا ٔيم  مجاا ةم  اخحاا. ٘هء ألا  ف  ا٠ث  اٜة

ٙحيتا ةؼٝاة  ّ٘يةحاا تةىٞ بال٢ثن  بن  ِذ  ٜذس  ِل   سخشا ِة

ٚ ةامما اظٙها ِل  ما ّ٘ل  اخحاا ة صةج اختاا . ليٝح٥ ماظش  تٜح

 بّذ ٘ر   : ٠ٙام  بٝ  . 

 ألٝ  لححن  ٘مها بيذها ةه  تٝح٥ : اظٙ  . 

 ماظش : ال ةهللا . 

ْ مذهاا دالل  ِل  العجض .ٌ  ماظش مة ٍش لها لححن  ةه  ت٘ش

ها وٙحل  بحث ,ليٝح٥ بّذ ٘ر   : عجب٤ اةي  مبتعما ٘تف٘ش

 اخذةل٤ بثاٟس مؾ ٠ذا . 

ٙحي  : ةهللا ما عجبجء انا حاةل  امةّه   لتٝح٥ لححن  بعِش  ِة

 بغ هما ما ظمّحػ ٠وم . 

 ماظش ةهح لةٍش لها ف  مشأ  العياس  : ام  ما هةتيؾ ِلي٣  . 

 لححن  ببوه  : ها . 
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 عتحي  مجء ةال ام  ,دا حت  ف  مٝا  ـاحب اخح١  . ماظش : ام  م

 لححن  : با ِ  سة  ان  ما بتفذٛ . 

 ماظش : هح ان  حيٙم  لعا  وحي  ٠ثن  . 

 لححن  : دا من   م  من ات  ما بجء . 

 ماظش بتا٢  : ال ةهللا ةما ٘يؾ من   الا اإلان   دي ال  بتتٙصسشي بحاا . 

 لححن  : ةايؾ ٘هم٤ ان  . 

 : مخشب بي  دي دمآ ما ؼيخ  . ماظش 

 لححن  : ما تحر   نٙع٤ ما ِ  ان  . 

 ماظش ببّن ـشام  : ب  انتء اتجةيةتء . 

 لححن  ب٣  تةا٠  : ب  ل  تبت٤ . 

 ماظش بفذم  : ّ٘و ما ٠زمبيؾ ال  ٜا٥ ا  لعان٤ دا حي  . 

٤ ما بّيذ .  لححن  : حي  ل  تٝـش
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العياس  ليذخ  ةهح مٝح٥ :  ١اد ماظش ا  مشد الا ا  نضي  ٘ت  باب

ما لٝيتيؾ الا ِفن  بشتٝا٥ ةحيبي  ل٣  ةاحذ ٘ي٤ ٜاسةس  حج  

 ـٕن  . 

نٍش  لححن  بئنتفاس لياظش ٘هء م  ٠عب  الجحل  هزه اإلاش  

لتٝح٥ م  دة  ـح  ل٢  ماظش ٘ه  ٠ومها ٘هء ٜال  : ٠ذا بٝيةا 

 ,ةانا ال  ٠عبا  .  8 – 0

ال  اما  ةهح مجيب نضي  : ما ٘يؾ  نٍش ماظش لها بٕيَ ليذمش سأظ 

 مؽ٣ل  ِة  اخباس ام   

نضي  : الذ٠تحس بٝح٥ بشأ مفخ  بغ لغ بن  البية  ةصخيا  

 ,ِؽا  ٠ذا ل  مفخ  خالق حيخالحن  نذخحلحا . 

 ماظش : الخمذ هللا . 

**** 

انض٥ نضاس الهاتٚ ةهح مطخ٤ باعر ما لذسح  ادمّ  ٘حاا ِيةن  

 ةهح مٝح٥ : ما سب دامما ما باؼا . ليقت  م  خلٚ احذ سحا٥ 
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ملحها سحال  .   ليلتٙ  الي  نضاس ةهح ِل  ضخ٤ ةيٝح٥ : ةهللا ِة

 ِملح ام  ما باؼا ال  يعّذٟ ٠ذا . 

 بٜش  ِيةن  نضاس بؽش ةهح مٝح٥ : الامان  صماناا حام  . 

 امان  ام  ما نضاس باؼا انا مؾ ٘اه  حاح  . 

امان  ٜشيب اةي حتيج  ةه  ال   نضاس : ١  ال  الص  تٙهمحا ا  ف 

اةي مج  لٕام  ِةذي ةةو  ِل  سحل   حتخال  أمن  محمحد ؼٜش

 ةبحظها ٠ما  ِؽا  اٜتل  هح ةاظيب امان  .

 هللا ِلي٤ ما باؼا لشب مّل  . 

امض  نضاس : حمشةل  اإلاعتحدُ ال  ف  اخش الخذمٝ  بتاُ الٙل  ِة

ٙحا ِل  باب .   ناط ثٝ  ة٠ٙاب  مٜح

 ؼا حةبتذي حاال . تما  ما با

 نضاس : ال انا حاي مّا٠  مؾ ِامض ةال ٔلى  ةالص  اوم  بةٙسخء . 

**** 
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دخ  امن  إلا٢تب اد  ليجذ ظلم  مّ  ليٝح٥ مبتعما : اهو 

 بؽباب . 

 اد  : ـبا  السن  ما ؼيخ ؼباب . 

 أمن  : بٝحل٤ ام  بى  اظتٙضاص انا مؾ ٘امٝل٤ . 

 ي٤ ام  خن    ظلم  بلهٙ  حاةل  مذاسهاا : لي  ٘

امن  : ال الخمذ هللا بغ ِمء حعن  تّبا  ؼحي  ةبا  امباس  ف  

 معتؽٙ  . 

ظلم  مذِي  الخض  : ام  دا بجذ سبةا يؽٙي  ما سب هح اخباس ام  

تء   ةنذم  ِمل  ام  ا٠يذ تّبان       دلٜح

 امن  ةهح مجلغ : هما ١له  تّبةن  بغ الخمذ هللا . 

 .  اد  : سبةا مٝحمحا بعوم 

 امن  : ما سب ,اإلاه  اخباس ٘ص  ظيذ ام  لغ ِل  سأي بشلحا   

ظلم  : صي ما ظيبت  مؾ ِامض مٝح٥ حاح  ة١  ال  والْ ِلي  ا  

 لح ٜا٥ حاح  حيمح  . 
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 امن  : تما  ظيبحػ ؼحي  ةبّذم  تذبن ةا ِةذي . 

 اد  : تما  . 

  امن  : انا حٝح  اِم  حاح  ف  م٢تبء ةبّذم  اسة  اـة  نذم

 إلاعتؽٙ  ةاوم  ِل  ِمء حعن  ةاسحّل٢  . 

 أد  :تما  ما ٘يؾ مؽ٣ل  . 

 ظلم  : هح ف  ان  معتؽٙ    

 امن  : معتؽٙ  ..... بغ لي    

 ظلم  : حشة  اوم  ِلي  ل  اخلق ؼٕل  . 

 امن  : اها ٠ث  خنٟ  . 

 ظلم  بحض  : خن  ام  ما امن  هما مؾ اهل  بشلحا . 

تء ظو  .  امن  متذاٟس الحلْ : ال  اه  وبّا ,اإلاه  اسة  انا دلٜح

 ظلم  ةأد  : ظو  . 

**** 
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ما ا  إلاع  اٜذا  دمحم اسك مفش حت  ٜا٥ لةٙع  : ام  ما مفش 

ؼ٢ل  حضةٟس ٠ثن     ةال حضةٟس ام  دا انا ما ليؾ اظبُح مجء 

ٔذست٤ ةساحْ حشي لسحات  ال  ظيبتا  ف  حمة٤ ,ِاٗس ِاٗس ما 

٠ما  البن  ال  ٜلبء دٜلها ,ما تش   ظيبتيؾ خحات  بغ ةظيب

 مخبيال  ام  ما مفش    

اة٥ ما انه  دمحم احشا ا  دخحل  حت  اتف  بن م  الزي اخب ه 

ىحاب  ل٢   بم٣ا  تحاحذه  ةاظ  معتؽٙ  ةانا  ٜادمح  ـل

ا٥ ان  ظيقت  له  حاال ٘هح مفّذ حاليا ف   دمحم مةّ  م  رل٤ ٜة

 ظياس  احش  . 

**** 

ٚ محٟش ـة  امن  ال ا  بش٠  ظياست  ةل٢  ما ا  تٜح   الخ  ٜة

ظياست  حت  استّٙ  حاحب  م  دة  مب س ل٢  داهم  ؼّحس 

بخىش إلا  اة ٠يٚ ل  يعتىيْ تبن  رل٤ ,لزل٤ ـّذ دسج الّماس  

ٜٙضا ليف  ال  باب من ٥ ةالذم  نذم  الزي ١ا  مٙتححا ,لينتاب 

جق ١قن  اـب  ف   معابٝ  س٠ن امن  احعاط بل٢م  ف  مّذت  ٘ة

دخ  للبي  مش٠ن ةيٙت  ابحاب ١  ٔٗش ةيةادي ِل  نذم  التء 
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ل  تعتجيب نذاب  ,ليٝٚ امن  ف  ةظي سةاٛ البي  ةباب السشةج 

ٝل  مذةس ةيذةس محاة٥ اظتّاب الامش  اإلاٙتح  مش٠ض ناٌشي  ِة

ةتذاس٠  ل٢  ـحس  ةاحذ  سظمها خيال  ةل  يعتىيْ تٕن ها أحذ 

انا نذم  مخى٘ح  .ِةذ تل٤ ال٢ٙش  ـشخ  ٜا  بقخذ نذم  بمّج  

امن  : الاااااااااااا ما ةالد ال٣لب ما ةالد ال٣لب ٜعما باهلل لحلْ ٘ي٢  

 ةاحذ ةاحذ . 

ث  امع٤ هاتٙ  ليقتي  ـح  أد  الزي ل  يعتىيْ ٜح٥ اي ١لم  

ةهح يعمْ ـح  ـشاخ أمن  : تجيبل  ١  سحال  ةاب  ال٣لب ظيذ 

 م  . ف  امذٟ ةتجيل  لبي  حما

 اد  مّر لا : بغ . 

شاخ : ما بعيؾ ما أد  ٜعما باهلل لح ما ٠ةتحػ  امن  بٕمب ـة

 هةا ف  سبْ ظاِ  حتؽٗح ةشخء ثاي  . 

ليخلٞ بّذها امن  ةتخشج انٙاظ  العاخة  ١ئناا صمجش  أظذ 

ٜامحا بتٝيذم  ةرب  انثاه اما  ِيني  ,ليمشب بّذها اإلاضهشي  التء 

شخء ما ٠وب اخشت٢  ِل  امذي ,مابٝاػ ١ان  امام  ةهح مٝح٥ : ما

 امن  محمحد لح ما سبت٢ميؾ ةاحذ ةاحذ . 
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**** 

لحا ما باؼا . لحا ـة  ـة

دخ  احذ سحا٥ نضاس مفشخ بتل٤ ١لما  .ليٝح  نضاس بّذها م  

مجلع  ١قن  دب متخات  ف  مؽي  ليتٝذ  م  دب  ةتّلح ؼٙتي  

 ي هةا   ابتعام  انتفاس ليٝح٥ متعئو : انت  حيباحها اصا

 دي نامم  بمةح  ما باؼا . 

نضاس بئتعاُ ابتعامت  : تما  اةي اسبىحها ةاٜٙلحلها بٝها ,ةانا 

 اخلق ٘ح  ٠ذا لخبيبةا ةاج  اؼٗح حبيب  حبيبةا . 

 ِل  ما باؼا . 

**** 

دخ  أد  ةظلم  ةبّذ سحا٥ مجا  اثةن  ممع٣ح  ظيذ اإلاٝيذ ,ما 

  ةهح مٝح٥ : ٘ي  ال٣لب ال  ا  سأه  امن  حت  انتلٝ  ١الٝذمٙ  الي

مؽٕل٤ ,ةمْ اخش ١لم  لشب  ل٢م  ِل  ةحه  ليعٝي ِل  أسك 

م  ؼذ  لشب  ٔس  ا  سحلن  ١ا  ممع٣ان  ,اظتٙاٛ أد  م  
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ـذمت  ليتجذ ال  أمن  ةيمع٢  ٜب  الهجح  مش  ثاني  ِل  ظيذ 

,اما ظلم  ٘ٝذ استّب  ّ٘و م  هيئ  أمن  التء ل  تشه بحاا ٜبو 

يْ بذما  م  مىلٝا  ْ ظيذ الزي نض٥ خيي ٘س .ليٝح  سحو  ب٘ش

 انٙ  . 

همةا ف  ام      اد  : اهذا ما امن  ٘ة

 امن  بفشاخ : اهذ  اهذ  اصاي ةاِامض تٙه  ام  ان  ثاي    

ش بميٞ : ف  ام  ةان  ولب  نيجحا هةا لي      اد  ةهح م٘ض

٘ن  ما نضاس  ١اد امن  ا  مشد الا ا  هاتٙ  ٜذ س  لن د ـاسخا : مشات 

 ال٣لب .

لتٝابل  ٜهٝه  نضاس ةهح مٝح٥ بٙحي  ألا٘اع  : ام  ما باؼا ؼ٣  

اي   الّؽ  بيةا ٠بن  اةي ِؽا  ٠ذا ِ٘ش  لححذٟ ا  مذا  مؽ٘ش

 ؼحي  . 

مب : دا مؾ ِؽ  ما ١لب دا تفٗش ةاو  ةما  امن  بفشاخ ٔة

 ٘يؾ اةو  مة٤ ِؽا  يّملحا . 
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 ا باؼا ليتٝىّل٤ ِٛش .نضاس : هههههههههههه  بشاح  بغ م

امض مجاا ام      أمن  : ٘ن  مشات  ِة

نضاس : ـشاح  مؾ ِامض مجاا حاح  ما باؼا انا ِامٟض ان  ةه  

 الحظيل  ال  ختخالي٤ تجيل  صحٚ . 

امن  ةناس تؽتّ  ف  ِيني  : لح ٠ة  ساح  ٠ة  ةستجء م٣ان٤ ةانا 

بٝي  احيل٤ م  ٔن  ما تخىٚ مشات  ,ام  ؼ٣ل٤ ٠بن  ةعجض  ة 

 تتخب  ةس  يعحا  . 

ّ  ما باؼا  نضاس : هههههههههههه  انا ال  ٠بن   بشلحا ةال ان  لٜح

 ةبٝ  اخن ا ف  حاح  تلحي رسا٤ِ . 

 أمن  : ماشخء ما نضاس ال٣لب حعاب٤ ٠ب  اةي . 

نضاس : هههههه  حعاب ان  ٠بن  م  صما  ما باؼا ,حتف  بي٤ 

سحالتء ِؽا   ٜشيب ِؽا  نتٙٞ ِل  م٣ا  ال  موٜي٤ ٘ي 

ب  ما يسخ  بوػ تتّب ان  ة٠وب٤ بتذةيش  مجيبٟح للمذا  ,اه ٜة

لتحليؾ ٜب  ٠ذا ةمؾ حتحـلحل  .   ما ـة
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ما ا  انٝىْ السي حت  ـشخ أمن  : ما اااااااااااب  ال٣لب ٜع  

 باهلل لؽشب م  دم٤ .

 اما نضاس ٘ٝذ دخ  احذ سحال  ـاسخا : دي ٘اٜ  ما باؼا . 

 اتٚ ِل  واةل  : اخن ا ما ال بيةا . نضاس ةهح ممْ اله

اه اه ما نضاس خىق بعيي ظيجّل٤ تذْ٘ ثم  ٠ثن ا ,ّ٘و مهما ١ا  

املجش  ر١  ل٢  مجب ا  مشت٢ب خىق لي٣ح  ظبب ف  حلب  م  

 ٜٙاه مثلما مٝحلح  . 

**** 

نض٥ دمحم م  ظياس  الاحش  اما  ظياس  ماظش ,ما ا  سأت  لححن  حت  

  ـشخ  بٙش  : ميذةا.

تح  باب ظياس  لتذةس ةتفب  ف  مٝابل  دمحم الزي ٘تح  رساِي   ٘ة

لها لر تمء ف  حمة  م  مش  مةٍش مٝح٥ ا  دمحم ل  ؼهحس ةهح 

اد  ن  ِة ٔابب ل٢  م  يّل  حٝيٝ  الامش ٘ئ  دمحم ل  م٢م  اظبِح

ن  ١ا  بنعب  ٜش  م  ٠ث   اإلانسخء التء حذ   س٠ما ل٢  الاظبِح

 هح مٝح٥ : حبيبتء ِامل  ام  ناشدا   ,ٜبَ  دمحم سأط لححن  ة 



808 
 

ت٤ بٝي  تما  .   لححن  ةه  تبتع  : ل  ؼ٘ح

 دمحم مؽا٠عا : ما ب٣اؼ  . 

اٜر ب ١  م  نضي  ةياظش محمذة  ظوم  ملخمذ لن د ِلحا  ,ٌ  

نضي  مةٍش مىحال ال  دمحم الزي بذل  نٍشا  ليرٟ  دمحم لححن  

٠بن  ؼ٣ل٤ ٠بن   ِل  ةيتٝذ  م  اخي  ةهح مٝح٥ : ام  ما اخحيا 

 حمجء ةما بٝيتيؾ بّحصه ليا . 

 استم  نضي  ف  حم  اخحه ليٝح٥ : ما بٝذسعؾ حت  لح ٠ة  ِامض . 

 دمحم : وب ١حعغ اةي ِؽا  ابرٟ  بّذ ٠ذا . 

 ليطخ٤ نضي  ةهح مٝح٥ : ما تتٕن  ابذا . 

 دمحم : ما بجء دمحم هح دمحم . 

    دي . لححن  مؽا٠ع  : ما ساح  ام  مّلحم  خىن

 دمحم محزسا : احةا بتذمةا .
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ما ِة  الصا٥  ليبتع  الجميْ الا ماظش ٣٘ان  ابتعامت  متحثش  ٘ٔش

مححذ م٣ا  ف  ٜلب  مؤإلا  ةيز  ٔن   ِل  حةيت  الفٕن   ,ليٝح٥ دمحم 

 متعابو : اةما٥ ٘ن  نذم  ةامن    

ما نضي  : امن  ِةذةا مؽحاس ٠ذا ةنذم  ف  بي  تّم  ا١  لبابا ةاة٥ 

 تخلق مجيباا امن  ةيج . 

لحا ٘ن  ٜب  ما نذخ  .  حه  ـة  دمحم : وب اتفلحا ؼ٘ح

 نضي  : اة١  . 

**** 

ٜام  ظّاد ةه  تؽّش بقل  ٠بن  ف  ٜلباا ةت٢ٙشها ال متحٜٚ ف  

ت٢ٙن  ف  احبتاا الزم  يع٢ةح  الٝلب ةمفش لتٝح  م  ظشيشها 

اا ِ  دمحم متجها ال  ـالح  ةما ا  دخل  حت  ٌل  تبحث بّيةح

 ٜب  ا  تٝح٥ : ـبا  السن  . 

 ليجيباا نبي  : ـبا  نحس ما ظّاد . 

 ظّاد : اةما٥ ٘ن  دمحم   
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ا : حاتحا مقمحسي  ؼٕ  .   نبي  معِش

 ظّاد : وب اتف  ِل  ِيا٥ ةوم  ِل  حعن  . 

ن  ححالن   نبي  : ا٠يذ ١ل  ماظش ةياظش سا  البي  ةلٝاه  مجمِح

 حعن  . 

 ةحاا لوسك لتٝح٥ : اها ١حعغ . ظّاد ةه  تن ٥ ِ

تاا التء ١ان  ظابٝا ٔ٘ش  الخاح   ةما لبتتث ا  ِاد  ال  ٔ٘ش

٘اوم  ةه  تٝح٥ : معتحي  ةالدي م٣ح  ٘شحةن  م  ٔن     بغ 

هما ةال ةاحذ ٘حا  اتف  ةظق٥ ِليا اة ٜال  تّال  . ال ال هما ا٠يذ 

 حيتفلحا ؼ٣له  لغ مفذةمن  . 

مٝح٥ لةٙع  : ِةذٟ دا هح ال  حامبل٤  نٍش نبي  ف  اثشها ةهح

مفامب ما سب دمحم مـح  ةوميجء ِل  حعن  ِؽا  اٜحل٤ 

 ةنشةححا بعِش  ا٠يذ ةالدٟ محتاحية٤ . 

**** 
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ٌ  امن  ماب  ِل  حابي ةيعي  م  ححل  ةهح مشحْ مش  سأظ  

ةمش  مٝذم  ةه٣  مش  مشحْ ٘حاا سأظ  ال  حابي ممشب  مّ  ١ا  

ل  السي ةهح مشد : ما سب ما سب اِم  ام     ما مّٙ  رل٤ مةز اٜٙا

لها اصاي    ما سب لح حفلها حاح  حمح  .   سب اـة

١ان  اِن  سحال  تحم  ال٢ثن  م  ـذم  ه  مذس١ح  ا  خىٚ 

صةحت  امش ـّب حذا ِل  سح  ل٢  ليغ أمن  ةسبيعه  ٘هح ٠ما 

مخشج ملٝبحن  ٔاٛس الخذمذ ,٘هح ل  هات  للمح  ابذا ةالححيذ التء 

للّمليا  ةهح ممْ ف  سأظ  ان  ظيمح  ةل  يّحد ال  م٢تب  .ةف  

ن  الشأط .ل٢   ِح ١  مش  تةجر بحاا بمهاس  ةعّحد هح ةسحال  م٘ش

م  مشه الا  م٣اد مجض  ان  احذ اظتبذ٥ امن  . اخشج سنن  الهاتٚ 

ها الا أد   امن  م  دةام  الزي ١ا  ٘حاا لتبٛ  ِيني  بةٍش  ال يّ٘ش

خن  ةيٝح٥ ف  نٙع  : بما ان٤ نٍش  تل٤ نٍش  ما ليبتع  الا 

 ـذمٝ  ارا ٘ٝذ ةحذ  حو .

 ليٝح٥ أمن  دة  مٝذما  : دمحم ـة     

 نضي  بحن   : امحه لي  ف  ام    

 امن  : انت  ٘ن     
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 نضي  ةحاحبي  مةّٝذة  : صي ما خليتةا ـب  . 

 امن  : ما تتحش١حػ دٜابٞ ةا١ح  ِةذ٠  . 

 ٝح٥ بفح  ةاضر : ةاساي . ليٕلٞ السي ةي

 اما نضي  ٘ٝذ ٌ  مةٍش لهاتٙ  ث  ٜا٥ : ـح  امن  ةاسه مفيب  . 

 دمحم بتعجب : اصاي . 

نضي  : اة٥ مشد ظق٥ ِلي٤ ةبّذم  ٜا٥ اتٙملحا م٣ان٢  ةسبْ 

 ظاِ  ةي٣ح  هةا . 

ؼّش دمحم بٝلٞ ل٢  ما ا  سأ  دمُح لححن  حت  ٜا٥ نا٘يا : ال ا٠يذ 

 ٕ  . تّبا  اة لٕي ؼ

حا سبةا يعر  .   نضي  مؤ٠ذا : ال ـاحبء ةبّ٘ش

**** 

دخ  نضاس مت٣اظ  ف  مؽي  ١قن  أظذ ٜا  م  ةليم  أت  بحاا انثاه 

ليةٍش لةذم  التء استعم  مّال  السٗح ةرِش ِل  ماملخها 

ةاضخا لجذا مْ ١  تٝذ  مة  تضحٚ نذم  لر حْ للسلٚ صحٙا 
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ْ ليٝح٥ : بٝ  بع٣حت  دي ,نٍشها لها نضاس وحيو ةابتعامت  تتع

اةي .   مشا  امن  محمحد ؼٜش

لتفذس ضخ٣ا  م  سحال  الزم  مٝٙح  ةساب  ,ليٝح٥ بّذ 

لخٍا  : تّال  ما ِل  ؼي  لماد ِل  بٛح البع٣حيت  خل  يعمْ 

 ـح  بع٣حي  . 

ل٢  نذم  ٌل  تضحٚ ال  ا  اـىذم  بحابي ٘ٝر ب ِل  ةهح 

ذخل  ف  ؼٞ مثو مٝح٥ : حر حٙ  ٘ن  ا٠ث  م  ٠ذا ,حت

 هههههههههه  . ليةٙجش بّذها ضخ٣ا . 

اد ال  م٣ان  أما نضاس ٘ٝذ نض٥ ال   ؼا٥ ِل  لماد م  ِل  ٘مها ِة

معتحها ةهح مٙحفها مليا ليٝح٥ بّذها : ام  ما بع٣حيت  اخباس 

 الباؼا ام  مّا١  ساْ٘ سظةا ةال ال    

لح ١ان  ليبتع  بنٛ  اما الٕمب الزي استع  ف  ِيةن  نذم  ة 

ةذما ل   نٍشا  تٝت  ل٣ا  ٜتيو ل٢  ةهح محشةٛ بةاس ٔمباا ,ِة

تجيب  ٜا٥ ةهح مذع  الفذمح : ام  دا هح ّ٘و مؾ ساْ٘ سظةا ةال 

 ام    
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 ليةٍش خلٙ  ةهح مٝح٥ : ولْ الباؼا ال  مذةخةا مؾ ساح  ما ِيا٥

اـ  ال  بّتاالحا أثش  ٘ي  . ليةٙجش حال  بطخ٤ . اما   ؼ٣  ـس

ما ا  التٙ  لةذم  حت  بفٝ  ِلي  ليةٍش لها بٕمب ح  نضاس 

  ّ ْ مذه ِلحاا لتذةي بّذ دٜابٞ ـح  ـّٙ  اٜة ةما لبث  ا  ٘س

نذم  اسلا لينٗ  انٙها بذما  . ليٝٚ نضاس ةهح مفشخ سحّحلها 

لماد ِل  بٝها ةخلح بال٢  مجاا ١حعغ ,ليخشج بّذها مةذّ٘ا 

 ة١ق  ِٙشي  دنيا ١لها اـبح  تلضيم  .

**** 

١ا  إظو  ِابذ ال  من ل  ةهح مةٍش ال  احذ  الٙيو  التء ت٣ح  

مجاةس  ال  بيت  ةهح مٝح٥ بية  ةبن  نٙع  : ف  حاح  ٔن ب  

بتحف  ف  ا  الٙيل  دي ,احةا اة٥ ما ظ٢ةا هةا ٜالحا دي ٘يل  

لع  ٠ةذم  ةمؾ بتيج  لحاا خالق ةبٝلها ؼهحس ف  اشساؿ 

ةةةةةةةةةٗ ةانا مال  سبةا يعه  اةةةةة  ٔشيب  ةحشاظ  مؽذد ,

 ِل  ١  حذ . 

ما ا  دخ  إظو  ال  بيت  حت  س٠م  ل  ـٕن ه ةهح مٝح٥ : باب  

 باب  ١حعغ ان٤ حي  . 
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 اظو  : لي  ما حبيبء ماما مّٝباٟ صي ١  مش  . 

 اظو  ـٕن  : ال ما باب  ماما بتّيي ةمؾ ١حعع  . 

 اظو  بذهؽ  : ام  بتّيي ! ! 

  بعِش  ال  صةحت  التء تجلغ ف  ـالح  ليمْ ـٕن   اتج  إظو 

ةهح متٝذ  مجاا ةيجلغ بجانباا لر تمء ف  حمة  ليٝح٥ بخٗح : 

 مال٤ ما صهش     مال٤ ما ٜلبء    

 صهش  ةه  تنتٙن : ف  بن  ف  ٘يل  ال  مٝبلتةا . 

ش بحةٞ : ةام  يّجء ما صهش  ما ا٠يذ ال  ظ٢  هةا  اظو  ةهح م٘ض

   . ِلي  اة ١اب

صهش  : ال ما اظو  انا ؼح٘  ةاحذ م  الخشط ؼام  بن  ٘ٛح 

 ٠تا٘  ؼ٣لها مٕم  ِلحاا ةدخلها ف  خشاب  ال  ف  اخش الٙل  . 

ِٝذ اظو  ما بن  حاحبي  ةهح مٝح٥ : اهذي ما صهش  ما ٜلبء 

ِؽا  ا٘ه  ٠وم٤ مم٢  ما ٜلبء ما ٘يؾ حاح  ةانتء خامٙ  ِل  

 ٘اضخء . 
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ئنٍا  ل٣  هاذأ ةما ا  انتٍ  تةٙعها حت  ٜا٥ : صهش  ةه  تتةٙغ ب

ةهللا الٍّي  ؼٗح بن  ِل  ٠تاٗ حذ م  حشط ما اظو  ةبّٝ  

٠ذا لح ه  م  ناط ال  ظ٢ةن  ف  ٘يل  مذخلحها خشاب  لي  ,اظو  

 الص  نتف  بؽشو  ف  بن  ف  خىش ا٠يذ . 

ما اظو  محاةال هاذأهاا ةت٢ٙن  ف  نٙغ الٜح  ليٝح٥ بّذ مذ  : ب

ا  مؾ متق٠ذم  ةدة٥ حن ا  ليةا ةمؾ ِامضي  مؽا١  انا سأي 

 نتف  بقد  ٜشيبء هح ف  ام  دةل  ةحيتفٗش . 

 صهش  : امحه امحه اتف  حاال بقد  . 

 اظو  ةهح مٝح  ليجلب هاتٙ  : اة١  حالش .  

احتمن  صهش  وٙلها ةه  تٝح٥ ف  نٙعها : ما سب احمها ما سب ه  

 مالهاػ الا ان  . 

ا  اظو  بّذ دٜابٞ ليةٍ  الحاا ةال  وٙلها ةهح مٝب  سأظها ح

 ليٝح٥ : اهذي ما صهش  ةالا مؾ حتف  . 

لتفشخ صهش  : ال ال ِؽا  خاوشي تف  ما إظو  ةا٠يذ ِلي  مج  

 يؽٗح البن  . 
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 اظو  : اهذي بغ ما صهش  ٠ذا ٔلي اظو  بذأ مخاٗ . 

ُ لتمم  ال  ـذسها لتةٍش ال  ـٕن ها الزي أشةٜس  ِيني  بذمح 

 ةه  تٝح٥ : ما ٘يؾ حاح  ما ٜلبء . 

**** 

  ٙ ا ٜب  حت  ا  اثب  أد  تٜح ـة  أمن  لين ٥ م  ظياس  معِش

 ليٝح٥ ملخمذ : ان  تخفق ال٢ر ةنيا  ف  حيؾ مؾ ٠ذا   

 دمحم بّذ  ٘ه  ل٢ة  احب  : امحه . 

 أمن  : تّٗش تتبّل  ٜس  ِؽا  اِٗش م٣انحا . 

 ه  حذا . دمحم : دا امش ظ

 امن  : تما  ما ال بيةا . 

 نضي  بفشاخ : هاااااااة ف  ام     ةنذم  ٘ن     

ٌ  أمن  مةٍش ل  بفم  ليج  حةح  نضي  ةيذٟس ا  نذم  باا 

شخء  ال  م  يّٗش امن  مذٟس ان  مهما ١ان  الٝمي  مه  ٘هح 

معتحي  ا  تفب  حالت  بازه الخال  الا لح ١ا  محلُح شسفيا 
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  م  اإلاعتحي  أ  مىلب مّاةن  ٌابي ف  حيؾ ٔن  بجانب ان

مفش  ف  أمش مخق ِمل  ,ليفشخ نضي  ةهح مٝر ب م  أمن  : 

 بٝحل٤ ٘ن  اختء ما أمن    

 ليٝح٥ أد  بنياب  ِة  : مذا  نذم  اتخىٙ  . 

 نضي  ةدمحم بئظتة٢شا : يّ  . 

اما لححن  ٘ؽهٝ  لتةٙجش بّذها بب٣ا  ,ليٝر ب نضي  م  امن  ةهح 

 ممشب ٠تٙ  : ما تشد ٘ن  نذم    

 امن  بٕف  : نضاس خىٙها . 

 نضي  : ةاختء مالها بن  حشب بية٤ ةبن  صبال  ثاي    

 امن  ةهح محٟش سأظ  بيقط : مشات  . 

 ليفشخ نضي  بٕمب : مةّ  ابح دي صةاح  ما اد  . 

ٌل  نٍشا  تت٣ل  وحيو ليٝح٥ امن  أخن ا : ِةذٟ حٞ ما اخحيا . 

   ٘بٜ   ابتعام  ِل  ؼٙتحاا ل٢جاا اخٙتاا ظشعّا .أما ظلم
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ليذمش دمحم نضي  ل  ةهح مٝح٥ : امانتء ٘ن     ان  بتحاظبحا هح 

 ةان  ناسخء نٙع٤ ةال ام    

 نضي  : انا .. 

ليٝىّ  دمحم : ان  ام  مؾ الق  ٠و  تٝحلحا مؾ ٠ذا , انا مؾ 

 ظامب خحات٤ البةا  امان  ةال ام     

 صةحها . نضي  : ما هح 

دمحم  بٕمب : ال ةهللا ةم  امت  احةا بةنسخ  بةا  ةننسخ  تحم  

معؤةليتا  ل  مر ةح  ام  ما نضي  ان  ناسخء ان٤ حٙيذ ِبذ 

 الٝادس ةال ام   

نضي  بفشاخ : مؾ ناسخء بغ ال٣لب ال  خىٙها لي  ِذاة  مْ امن  

 ةانا ِمشي ما ٠ة  اتفحس ا  تـح  بي  لذسح  دي . 

 ال  سحلتحا لشبحا ِلي٤ ناس . دمحم : مؾ دا 

 أمن  : اه . 
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دمحم بّةٚ : ال سحال  ةيّ  ٘ي٢  انت  حتجن  اهل  ةاحذ بّ  

سحالتحا ِؽا  مٝتلٟح ام  ال  مخالي  ما يّميليؾ ا٠ث  دي ناط 

ّمجا  ١  شخء  ام  ما أمن  باؼا اة٥ مش  تعمْ بذا ف  ؼٕل   تتٜح

 ةال ام  . 

  : ِامٟض ِؽا  نحـ  لةذم  ٌ  امن  ـامتا ليٝح٥ بّذها بٙر  

ة  ِؽا  يؽتٕ  بعِش  ةب٣  ٜح  ةما ٘يؾ  الص  م٣ح  حذ يّ٘ش

 احع  م  اخحها . 

 دمحم : ما ال بةا ةل  نخلق ليةا ٠و  ثاي  . 

 نضي  : انا حاي مّا٠  . 

دمحم ةهح مةٍش ل  مىحال : ؼٗح بٝ  ان  حيب  اخشي ,ان  

يؾ حتٙم  هةا ِؽا  اخت٤ ثاني  ان  ٘اه  ةتذخ لحا ألبح٠  ٘ة

ةال حذ مٝحلحا ِل  ا٥ حف  ةلح ظق٥ ٜحلحا ا  امن  اتقخش ِلحاا 

 بعبب ٌشةٗ ف  ؼٕ  ةحتيج  ٜشيب ه  ةامن  . 

 نضي  : بغ . 

 دمحم ـاسخ : ما بعيؾ ة٠ٙام  اةي الامان  ال  ليّتاا . 
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ٚ ةاِاد  نٍش ال   ةما ا  التٙ  ليتٝذ  م  ظياس  ليٕادس حت  تٜح

مء نضي  ليٝح٥ : ٜ عما باهلل ما نضي  لح حف  حاح  للححن  ِة

اٗس مّج   حعن  ,حؽشب م  دم٤ ةان  ٘ي٤ ِٛش حضابشي ِة

 ٠وم  ١حعغ . 

 ليفشخ بّذها ةهح مفّذ ال  ظياس  : ما ال بيةا  . 

**** 

ما ا  انىلٝ  العياس  حت  س  هاتٚ اد  لن د ٜابو : اهو ما إظو  

 اصي٤ ما بجء خالتء .

 لخمذ هللا اصي٤ ان  ما اد  ةصاي خالتء    إظو  : تما  ا

 أد  : ١  تما  . 

إظو  : اظٚ ما اد  لح أخش  ِل  ؼٕل٤ بغ ف  محلُح لشةسي 

 . 

 أد  بئهتما  : خن  ما إظو  مشات٤ ةابة٤ تما     
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إظو  : بفشاح  صهش  مؾ تما  بتٝح٥ ا  ؼا٘  ةاحذ م  سحا٥ 

مٕم  ِلحاا ٘ٛح ٠تا٘  الام  ال  ف  ٘يل  ال  مٝبلةا ؼام  بن  

 ةدخ  بحاا ِل  ٔشاب  ف  اخش الخذمٝ  . 

 أد  : يّ  ان  متق٠ذ ما إظو  . 

إظو  : ـشاح  انا مؾ ِاٗس بغ ةاثٞ ا  صهش  معتحي  ت٢زب 

اة تلٙٞ حاح  صي دي ةه  اـو الٙيل  ال  حةبء دي بٝاله  ٘ر   ف  

ال  ٘حاا  حش٠  ٔشيب  مْ ا  بٝحلحا ا  ـاحبتاا ٠ةذم  الـا  بغ

 حاليا ١له  ؼ٣له  ِشب  ةمفشي ٠ما  . 

 أد  : وب ه  اتفل  بؽشو  اة ان    

إظو  : ال ـشاح  ةانا ٠ة  ِامٟض ان  تتفٗش ف  محلُح دا 

ِؽا  لح ولْ ما ٘يؾ حاح  مؾ ِامض مؽا١  مْ حن ا  ةلح ف  

 حلج  صهش  تبٝ  بّيذ  ان  ِاٗس .

نا ف  حاح  ف  امذي اخلفها أد  : تما  ما إظو  ما تؽٕلصخء بال٤ ا

 ةاج  اؼٗح ا  محلُح دا . 

 إظو  : تما  ؼ٢شا ما أد  . 



823 
 

أد  : الّٙح بغ إظو  خل  ِية٤ ِل  بي  ةلح حف  حاح  ثاي  

 اة ٌهش  البن  ال  صهش  ٜال  ِلحاا اتف  بيا ِل  وح٥ . 

 إظو  : ا٠يذ ةدا ال  انا حّملحا . 

**** 

اظش : ال  ظمّتحا دا مؾ صر مؾ لححن  ةه  تعتةذ ِل  ظياس  م

 ٠ذا   

 اٜر ب نضي  م  اخت  ليٝح٥ : اهذي ما لححن  دمحم حشحّها . 

 لححن  بب٣ا  : اهذأ اصاي ةاختء مخى٘ح  . 

 ليقت  ـح  م  خلٙ  : ام  من  ال  مخى٘ح    

حا بٝ  ١   ْ نضي  سأظ  مىلب دِ  م  سبةا ليٝح٥ بّذها : ؼ٘ح ٘س

 ادس اتحم  ةال ١لم  انتحا ٘اهمن  . ةاحذ  تٝٙ  بٝها ل  مؾ ٜ

نٍش  ل  ٠و م  لححن  ةليل  ١قن  مجةح  لتٝح٥ بّذها ليل  : ان  

تجةن  ان  ٘ا٠ش نذم  اخت٤ ان  بغ ةما ٘يؾ حذ هات  بحاا الا 

 ان  ةال ام  . 
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 نضي  بٕمب : ليل  . 

ليل  بٝح  تحعذ ِلحاا : بو ليل  بو ٘ص  انا ِامضا ا٘ه  نذم  ٘ن  أة 

 الها   م

١اد نضي  ا  مىي  بحاا ه  ةلححن  ل٢  ماظش اظُش ل  ل٣  مبّذه 

ِجاما ةهاذأ ٜب  ا  مذخ  الا ةالذه ,ما ا  ح٢  لححن  الٝلي  

الزي تّ٘ش  حت  ات  الجميْ ٠و م  ةالذم  ليل  ةحعية  ةناهذ 

ةامما ِابل  ماظش ةمشة  ةةالذها ليفذمحا بخب  اختىاٗ نذم  

ا ما  باسد نض٥ ِل  الجميْ ٘مجا  م  م٢بء ةم  الزي ١ا  ١قن  دلح 

ل  مفذس مة  ةال حش٠  ةال ١لم  ١  الزي ٌهش ِة  الفذم  التء 

استعم  ِل  مومح  ,لتٝح٥ ليل  : ما تّم  حاح  ما بابا ابحط 

 امذٟ . 

ةالذ ليل  : اهذي ما ليل  انا حتف  بقمن  ةاِٗش هح محتاج ام  

حّملهالحا ما بةتء حبامبء  ةلح محتاج تذخ  اة خذم  ِع٢شي 

 ٠ثن  . 

 ليل  : امحه ما بابا ِؽا  خاوشي . 
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حا  نضي  ليٝح٥ ببّن الهذة  الزي ل  يعتىيْ اتٝان  : ما ال 

 لححن  ابح١  ٘اٛ ةلح ظق٥ ِل  نذم  ما تشديؾ انا ال  حشد . 

اده  : انا م  سأي تذخلحا انت  بغ ِؽا  ما يعتٕشبيؾ ل  موق  

 ال   ناط ١لها ةنذم  

 نضي  : وب لح ظق٥ ِلحاا ثاي  نٝح٥ ام     

اده  : ا  حعية  هان  ِ٘ش  ةاوشةا ممشةا ِلحاا ِؽا  مجيبحها 

ب  ما يعق٥ ثاي  حةٝح٥ لذ٠تحس مذم  مهذأ ِؽا  مشتا   مّاه  ,ٜة

ةل  مفخ  نٝحلحا حا  ةان  نام  ,ةا  ؼا  هللا ٜب  ب٢شا نذم  

 ت٣ح  هةا ةما نىشعؾ لل٢زب ثاي  . 

 ضي  : تما  . ن

**** 

حلغ دمحم ةهح ممع٤ بااتٙ  بئهتما  ليٝح٥ ل  أمن  : بتّم  ام  ما 

 دمحم   

ْ ٜس  .  دمحم : بذةس ف  بشنام  ِع٢شي ِل  ٘ح  بتاع  ِل  مٜح
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 امن  : بتت٣ل  بجذ هح ان  ؼام  بشنام  دا ِل  ٘ح  . 

 دمحم بتا٢  : انا مؾ حةذي ما أمن  ان  ناسخء ةال ام    

 اظٙ  ما ِليؾ اـل  اِفاب  تّبان  .  أمن  :

 دمحم : ةال هام٤ بغ ف  مؽ٣ل  . 

 أمن  : ام     

ْ ف  خشيى  الجضابش ةبحاة٥ اٜلباا ِل   دمحم : ل  ادخ  ِل  مٜح

مفش ةدا مؾ مم٢  ال  لح اخرٜ   حهاص الامجء بتاُ مفش ةب٢ذا 

 حةام  ةمم٢  دٜابٞ ةتوق  ام  الّع٢شي محاةيىةا . 

 لّم  .أمن  : ةا

أد  بر سد : مم٢  يؽتٕ  م  احهض  بتاِةا ف  م٢تب ٠ذا مؾ 

 بتٝ  حةام  ل  م  حٝةا دخح٥ ل  احةا حهاص امجء . 

 امن  : تما  سة  بيةا ِل  ؼٕ  . 

 دمحم : بتٝح٥ ام  ما أمن  ان  ِاٗس مّج  دا ام    
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ذي .    أمن  : ِاٗس مم٢  م٣ح  ٘حاا ٘س

ان  ناسخء ا  انا ام  ِع٢شي ةاة٥ ما دمحم : ال ما ؼاوش خيان  ةو  

 اٜح٥ اظمء ِل  باب حهاص تّٗش ِل  هحي  حيّل  انا من  . 

 امن  : تما  تذخ  بئظ  مضةس . 

ٚ ٔبا  ما امن  ةتش٠ض ل  ب٢ذا ان  حذمش نٙع٤  اد  : مم٢  تٜح

لت٤ .   ِة

أمن  بفشاخ : ِامضيجء اتفٗش اصاي يّجء ةمشات  مخىح٘  ةمؾ 

 ام  ها ٜحل  .  ِاٗس مم٢  محفلها

دمحم : اهذا انا ِةذي ح  مم٢  ا١ل  حذ م  اداس  الال٢ر ةنيا  

ّال  .   ةاخلي  مـح  إلا٣ا  ٜس  بىشيٝ  ظشعّ  ٘ة

 امن  : تما  اتف  بشأ٘  حاال ما أد  . 

لها  اد  : تما  سأ٘  سحالةا ةمؾ حيّم  مؽا١  ةال ٜياد  حيـح

 خب  . 
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ٜا٥ : سأ٘  ف  ؼٕ   اتف  اد  بشأ٘  ةما ا  ظمْ ـحت  حت 

 ظشي حذا ِؽا  أمن  .

 سأ٘  : تح  امش ما باؼا . 

اد  : تما  ؼحٗ حسلي٤ ت٣ل  ةاحذ مّاٗس الباؼا اظمْ ١  

 حٗش ةنٙزةا .

 سأ٘  : ِل  ةيةٙز ما باؼا . 

دٜيٝ  اٜٙ  دمحم  01اِى  أد  الهاتٚ ملخمذ ةبّذ ما مٝاسب 

تش : ام  ف  ام  مال٤ اإلا٣اإلا  ةهح يّٝذ بن  حاحبي  ليٝح٥ أمن  بتح 

   

دمحم : ف  حاح  مؾ وبيّ  اة ساح  دا ٔبء حذا بغ لح ٔبء اصاي 

ن  تمع٣حه .   بٝال٢  ؼهحس مؾ ِا٘س

 امن  بّفبي  : ما تٙهمةا ما بجء ه  ناٜف  ألٕاص . 

دمحم : الٜش  ال  اتف  بي٤ لغ مٙتح  ,انا ادم  وشيٝ  لشأ٘  

ةل  ةحذناا ٜال  ٜس  لغ  ِؽا  موق  م٣ا  اخش م٣لم  للٜش  دا .
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ؼٕا٥ ما باؼا ,ما هح مؾ مّٝح٥ مبٝ  بالٕبا  دا ةهح ِاٗس ا  لح 

 ظاب ٜس  مٙتح  نفلحا بعِش  . 

 أمن  : مؾ مه  الّةحا  ال  لٝتحه ٘ن    

 دمحم م٢ٙشا : اإلاؽ٣ل  مؾ ي ِةحا    

امن  بٕمب : بى  ا  ألٕاص دي ل  مؽ٣ل  مؾ ف  ِةحا  اةما٥ ف  

 ام    

 : انا حاظغ ا  محلُح ف  ٘خ .  دمحم

أمن  : مؾ مه  لح هح ٠من  ِؽاي  انا محا٘ٞ اإلاه  ابٝ  مْ نذم  

 ِؽا  ما تخا٘يؾ مم٢  ِةحا  بٝ  . 

 دمحم : الّةحا  ...... 

ليفشخ أد  : ما نااس اظحد دي ٘يل  حة  بي  اب  خالتء ال  اتف  

ا٥ ا  مشا  ؼا٘  احذ حشط ؼام  بن  ِل  ٠تا٘  ةه  م ٕم  ٜة

 ِلحاا .

 امن  : دي ا٠يذ نذم  الص  نشة  هةاٟ ٘حسا . 
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ٚ الّشبي  .   ـشخ دمحم : ٜة

 أمن  : ان  بتاضس .

ٚ ظياس  .   دمحم : بٝحل٤ ٜة

ٚ اد  ظياس  ليةٍش دمحم ألمن  ةهح مٝح٥ : بحؿ بٝ  ان   اٜة

اِفاب٤ حاب  اخشها ٘مم٢  تعيبجء انا اظّذٟ اة٥ حاح  

بحا ةيٝحله  ا  احةا حةيج  نشاٜب حةّملها ا  اد  حيتف  بٝشي

الٙيل  م  ِةذه  ةف  نٙغ الٜح  حنعتج  اتفا٥ ٘ص  ثاي  ةلح 

باا نذخ  ةنجيب نذم   اتق٠ذنا ا  نضاس اة نذم  ف  ٘يل  ال  احةا بنٜ 

ةلح نذم  مؾ هةاٟ نذخ  ةنخال  ٘ص  ثاي  مٝحلةا ِل  م٣اناا 

 تما  ٠ذا . 

ش  ٜحي  ليٝح٥ : تما  مم  ٢  نتحٟش بٝ  . اولٞ أمن  ٘ص

اتف  أد  بئظو  الزي سحب با  ,ةما ا  انه  اتفال  بئظو  حت  

اتف  بٙشيٞ اإلاشاٜب  ليخب ه  بم٣ا  ةيق٠ذ ِلحا  ا  مقتحا م  

وشيٞ ٘شع  ال سبيسخء ل٣  ال موحٍه  احذ ةيذخلح  ِل  باب 

 السلٙ  إلان ٥ ٜشيب  .
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مٝح٥ بّذ ما  ما ا  أنه  ٠وم  حت  س  هاتٚ دمحم ليمشب سأظ  ةه

 ٜ  بشد ِل  متفل  : ما ِليؾ ما حج يعي  اتف  .

نبي  : ما ٘يؾ مؽ٣ل  ما بجء انا ِاٗس ا  دنيا دخل  بّمها ِةذٟ 

 . 

 دمحم بقسخ  : ا٠ث  م  ما تتخي  ما ةلذي . 

 نبي  : خن  ِم٤ حعن  حفلحا حاح  . 

 دمحم : ال انا اـو ما ؼٙتحػ بغ نضي  بٝح٥ ا  ١حعغ . 

تحػ اصاي اةما٥ ان  ٘ن  ةبتّم  ام    نبي  بحن      : ما ؼ٘ح

 دمحم : نذم  تخىٙ  ما حج ةانا مْ امن  بحاة٥ نفلها . 

 نبي  : يّ  اصاي نذم  تخىٙ  . 

ليعمْ نبي  خلٙ  ـشاخ ظّاد ةه  تٝح٥ : بةتء ٜب  ا  تعٝي 

ا ةهح مٝح٥ : اٜٙ  ما  ِل  ألاسك مٕم  ِلحاا ,ليلتٙ  نبي  معِش

 م  . دمحم ا١لم٤ بّذ

ا : مالها ِمتء ما بابا انا ظمّ  ـح  ـشيخها .   دمحم معِش
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ل٢  نبي  ١ا  ٜذ ألٞ السي ليمشب دمحم مٝذم  ظياس  ةهح 

 مٝح٥ : دا ال  ١ا  ناٜق .

 امن  : ام  ف  ام  مالها وةي ظّاد . 

٘ش   دمحم بئظتنتاج : ؼ٣لها ظمّ  بابا ةهح مت٣ل  مّاما ِة

 بمحلُح السىٚ .

اس اظحد دا ال  ناٜق ,ِيذ اتف  ٠ذا ِامضي  نىم  أمن  : ما نا

 ِلحاا . 

ةا ف  ام  .  ٘ش  دمحم : ؼحي  ةحتف  ِؽا  م٣ح  بابا ٘حفها ِة

 أمن  : تما  . 

أد  ةهح مش٠  العياس  ف  ٠شاج من ٥ إظو  : ما ال بيةا ما حماِ  

لةا .   احةا ـة

دمحم : دا لح نٍش دمحم ةأمن  ال  الٙيل  ة٠و مجا  ِاٜذ لخاحب  ليٝح٥ 

 بي  سبيغ الخ٣حم  ما م٣حيصخء ٘ي  ١  حشط دا .

 أمن  : ّ٘و محلُح بذأ مٝلب ٔ  . 



833 
 

 أد  : بذأ ال ما ـاحبء دا ٔ  سظمء نٍمء . 

 أمن  : ِل  سأم٤ ما ال بيةا . 

**** 

نبي  ةهح مٝشب ٜى  مل   بشامح  ٜحي  ةبّذ لخٍا  بذأ ظّاد 

  بتملم  لتٙيٞ بّذها ةه  تٝح٥ : نذم  .

 نبي  : اهذي ما ظّاد . 

حاةل  ظّاد ٜيا  ل٢  اةحّها سأظها : اه ِامضا اظا٘ش حاال ما نبي  

 . 

حق  .  نبي  : حالش ما ظّاد اهذي بغ ٘ة

 ظّاد بتماظ٤ : انا بٝي  ١حعغ بغ خحدي  لحالدي دلحٜتء . 

نبي  بيقط : حالش ما ظّاد بغ اهذي ؼحي  لٕام  اما احجض لةا 

 تزا٠ش ظٙش . 

 : ماشخء بغ ناشدا .ظّاد 
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نبي  باذة  : معتحي  ناشدا ما ظّاد ,حدجض ب٢شا ِؽا  اناشدا 

 اتقخشنا ِل  حجض ةاـو ٠ذا ٠ذا حنعا٘شةا بلي  للّاـم  . 

 ظّاد بب٣ا  : ماشخء ما سيتجء ظمْ ٠و  حعن  ةسةح  مّاه . 

 نبي  : تما  اهذي بغ .

**** 

ٚ م  ب٣ا  ليتٝذم ها نضي  ةيٝب  دخ  نضي  ةلححن  التء ل  تتٜح

حبن  ةالذه ةهح مٝح٥ : الخمذ هللا ِل  ظوم  ما بابا خميتةا 

 ِلي٤ . 

 حعن  بئِيا  : هللا يعلم٤ ما بجء . 

 لححن  ةه  تٝب  مذه : الخمذ هللا ِل  ظوم  ما بابا . 

 حعن  : ٠ٙام  ِياه ما حبيب  بابا انا بٝي  ١حعغ . 

 لححن  بختةاٛ : الخمذ هللا . 

 تلٙ  : اةما٥ ٘ن  نذم  ةأمن    حعن  ةهح م
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نضي  : انا خليتاا تشحْ للبي  ِؽا  تّم  أ١  ةامن  اتفلحا بي  ف  

 ؼٕ  ؼحي  ةتوٜحا  ححا .

 حعن  : تما  .

**** 

٘ت  إظو  الباب ةسحب بالجميْ ليذخلح  الفالح  ةيٝح٥ أد  : 

 ما ِليؾ ما إظو  حةّم  ٘حضخ  ف  البي  .

 د  ما تٝحليؾ ٠ذا . إظو  : البي  بيت٤ ما أ

ب  ةحيذخلحا  أد  : سبةا مخالي٤ بغ ؼحي  ٠ذا ةحيج  ٘شيٞ مٜش

 م  باب السلٙ  ِؽا  ما ملٙتحػ نٍش . 

 إظو  : ما ٘يؾ مؽ٣ل  . 

ما ا  أنه  إظو  ٠وم  حت  دخ  الفٕن  إظو  مش٠ن ال  

 رساِن  أد  الزي حمل  ِاليا ةهح مٝح٥ : اهو ببىل  . 

 ؽتجء ما ان٣  دةما . إظو  ـٕن  : ةح

 أد  : ما ال ما ةحؾ ظل  ِل  اةن٣  دمحم ةامن  . 
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ظل  ـٕن  ِل  دمحم ةامن  ةما ا  ٔادس حت  ٜا٥ أمن  : ٘ن  م٣ا  

 ال  ٜال  مشات٤ ا  ٘ي  نذم    

 دمحم بثبا  : احةا لغ مؾ متق٠ذم  ما أمن  ما تعيبيؾ ِؽم٤ . 

ذ ٘ٝذه أِفاب  : ان  مال٤ انا حاظغ  اناا هةا .  أمن  ٜة

ْ دمحم سأظ  بيقط هح مذٟس ما ممشه بي  لزا ال مشيذ ا  مفذ  لح  ٘س

 ل  مجذةها هةا . 

اؼاس إظو  ال  نا٘ذ  ةهحيةٍش بقسخ  لخال  أمن  ٘هح صةج ةيذٟس 

مّج  ا  مٙٝذ صةج صةحت  اة ت٣ح  ف  خىش ةهح ال يعتىيْ 

  نةباح  حمامتاا ,ٜا٥ أد  مةباا : خلي٤ ةس  ظتاس ما امن  مؾ الص 

 لصخء  . 

 امن  : تما  . 

**** 

اما داخ  الٙيل  ٘ن اس ١ا  يؽشب بؽشاظ  ٠ما هح الخا٥ دابما 

٘هح مةز بذام  حشب أمن  ِلي  ةاختبا  هةا مبذأ ؼشب م  



837 
 

الّفاسي ٠ما مٝحلح  لٕام  ا  مةا  م  ٠ث   الؽشب ,حا  ِل  

 ليٝح٥ : حتتف  امت  بقمن  ما باؼا . 

ت ء خالق ظيبحا متحمق ِل  ناس هادم  احةا نضاس : ال مؾ دلٜح

حا .   نتف  بي  ب٢شا ـب  الليل  ظيبحا ممح  م  خ٘ح

 ِل  : تما  ما باؼا . 

 نضاس : خل  بال٢  ةاي ٔلي حمحت٢  ١ل٢  . 

 ِل  : ما تخا٘يؾ ما باؼا ١  تما  .

**** 

حمش ٘شيٞ مذاهم  ةأمش أمن  ٘شيٞ الهجح  بئظتّذاد ةبٝا  ف  

  لح احتاححه  م٣حنحا حمشي  اما دمحم ٣٘ا  م٣ا  ٜشيب ِؽا

ذ احهض  التجعغ ١  مفله  ٠و   ؼٕا٥ ِل  أحهض  ةمحاةل  ـس

م  ه  ف  ٘يل  ,ٌ  نضي  متف  ١  ٘ر   ةدمحم محاة٥ ومئنت  ةمْ 

ن دمحم ٜاوْ ٘هح ال يّٗش  اـشاس نضي  بق  م٣ح  مّ  م٣ح  ٘س

ش ِل  الحلْ ةمم٢  ا  مفب  خىن  بن  دٜيٝ  ةاخش  لزا اـ

تحاحذه بّيذ ,بّذ ما ةلْ ٘شيٞ اإلاشاٜب  مةٍاس الساؿ بٝحا  
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الّع٢شي  ةهح مةٍاس مخفق لشأم  ف  لي  ةحه  مةٍاس ال  

خشاب  ليٍهش حعذ إمشأ  مٝيذ  تجلغ ف  اسك ليفشخ أمن  : 

 نذمممممممم  . 

اتج  ل  دمحم ليةٍش م٣ا  ما مةٍش ما ا  سأ  الجعذ حت  ٜا٥ : 

 حع  بن  بغ احةا مؾ متق٠ذم  . اهذ  ما امن  دا 

 أمن  : يّ  يّجء ام  انا حشة  لحاا حاال . 

ٙ  دما٤ٔ  دمحم ةهح ممع٢  م  رساِي  : اهذأ بغ ان  مال٤ ٜة

مح  ال  الص  يؽتٕ  ٘ي  ما هاذ  بٝ  انا حلٝحاا مة٤ ةال م  نضي  

 ةال م  ٘ص  ال  حبغ اختء اةةةةةةٗ . 

 امن  : ان  ِامض ام    

ؾ ِامض حاح  الا ا  نتق٠ذ ا  ه  ال  هةاٟ اة مٍهش نضاس ف  دمحم : م

اي م٣ا  ةبّذم  ان  ؼامٚ سحالت  ف  ١  حت  مؾ هةتني  نخؾ 

ِمياي  ٠ذه ةنخاوش بحاا هللا اِل  مم٢  يّملحا ام  لح حعحا بيةا 

 ده لح ١ان  ه  اـو . 
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أمن  بّفبي  : بٝحل٤ ام  انا مؾ حعتج  ةال دٜيٝ  هةا لح ه  

انا الص  اسةحلها حاال ا٠يذ ه  حتمح  م  السٗح ,ةلح ١ا   هةاٟ

حا .   ٘خ صي ما بتٝح٥ : اهح ان  ةاد  هةا اتف٘ش

ْ سأظ  لعما  ت  ما لبث  ا  ٜا٥ : ال مذا  حتذخ   دمحم ةهح م٘ش

 ادخ  مّاٟ ةأد  مٙم  هةا ةلح لٝ  ا  ةلْ اتقص  مذخ  هح . 

 أمن  : تما  . 

تٝشب ساح  ةتحاةه الٙيل  بغ ما  دمحم : اد  خل  ٜ٘ش  الهجح 

٘يؾ ما مخلحػ ةال اي حذ موحَ تحاحذه  اة مححويتا  الا ل  

 تذمله  اؼاس  الهجح  . 

 أد  : تما  . 

أمن  : ةاحةا حةذخلحا م  حيي ال  بن  بي  إظو  ةالٙيل  ال  

ةحيذ ال  ما ٘يؾ ِلي  حشاظ  مؽذد  ل٢جا  خا٘حا ملٙتحا نٍش لح 

 ةلّحا حشاظ  . 

دمحم : تما  أد  ِاةص ظو  ةبزل  ظحدا  املسفف  للهجحما  

 ةحذ  ليا ةةحذ  ألمن  . 
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 أد  : ةساٟ ما دمحم ف  حٝيب  بتاُ الٙشيٞ .  

**** 

ها مةز دخحلها  اما نذم  ٣٘ان  تت٣ق ِل  حابي ةل  تنؽٚ دمِح

  هزا م٣ا  ةه  تذِحا هللا بذِا  ظيذنا محيغ ٜابلتا :
ا

ال َ  إ 
َ
ل  إ 

ا
  ال

َ
 أ

نَ  ,ةما ا  ح  لي  حت  بذأ   اإلا  
ا
َ  الٍ  م 

ة  
 
٠  

 
ي  ٤َ إ 

َ
َحان ب  نَ  ظ 

َ
أ

تٝح٥ : ٘ية٤ ما أمن  انا خابٙ  ,اما ف  خاسج ٘ٝذ ولب اد  م  احذ 

الّةاـش ا  مشتذةا مذي  ةيتجحاحا ال  باب الٙيل  ةيٝٙحا ِل  

اظاط ا  ف  ِى  ف  ظياس  ل٣  يؽتيتحا تةبي  حشط الباب ٜلي  

دمحم ةأمن  ٘ٝذ تعلٝحا الفحس ةدخلحا الٙيل  ة٠  ؼ٢ش هللا  .اما

ِل  ايعذا٥ اللي  الزي اخٙاه  ٜا  دمحم ةامن  بعن  ١قنا  بي 

ل٣  ال ملٙتحا الانتباه ةامذها  تحم  اظلختا  التء مخىحناا ب٣ات  

الفح  ل٣  لح اوشةا ال  اووٛ ناس ال ملٙتحا الانتباه ما ا  تّذةا 

ابله  حعذ احذ حشاط ل٢ة  ١ا  يّىه  بٍهش بّذ خىحا  حت  ٜ

ا  بحش٠  ةاحذ  ةه  لشب مةىٝ  مّية   لزا تٝذ  أمن  باذة  ٜة

ب  ةالتء ١ان  لشب  ٜالي  ليعٝي بن  مذم  أمن  مٕج   ف  ٜس

لحا ال  اخش الخابي  ِلي  ليمع٢  ةين ل  الاسك باذة  ةما ا  ـة
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را مشةا حت  ةحذةا انا وشيٞ ال  تحح  ال  خشاب  م٢ؽٗح ةا

ظي٢ؽٚ امشه ا٠يذ ,لزا ت٣ل  امن  باذة  ليٝح٥ لعيذ الزي هح 

احذ الشحلن  الزم  ملّبح  نٙعحاما ٜذ تّىل  ظياسهاما ليٝح٥ : 

ا٘تّل  مؽ٣ل  ٠بن   ما ظيذ ١  مقت  مٍّ  الخشط نححا الباب . 

ةما ١ا  الا ا  استْٙ ـشاخ خاسج البي  ليتج  مٍّ  الخشاط 

اب السشاب  لذا تعل  دمحم ةامن  بقٜصخ  مّذا الزي ١ا  اما  ب

ظِش  ةهما ِل  ؼ٣  بي ال  اخش خشاب ,ليجذ ٠عش ف  رل٤ 

السشاب م  خلٚ لزا تعل  مة  امن  ليلخٝ  دمحم ةل  مخلحا الامش 

م  حشا  ةاـابا  بعبب ليٞ الثٝب  التء دخلحا مجاا ل٢جا  ل  

 هاتمحا . 

الا نذم  اظُش لها بّذ ا  تق٠ذةا ان  ال مححذ احذ داخ  خشاب  

أمن  لتؽهٞ نذم  ل٢  مذ دمحم ١ان  الشادُ لها ةما ا  سأ  امن  حت  

انٙجش  دمُح ِيةحاا ا٠ث  ليحمجاا ةهح مٝح٥ : اظٚ ما ٜلبء 

 اظٚ اةي . 

حمحا بؽحعؾ ظبحنا نىلْ م  هةا .   دمحم : بىلحا ٠و  ٜة

  . امن  ةهح مٙٞ ٜيذ نذم  : معتحي  نٝذس نىلْ صي ما حيةا ما دمحم
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دمحم : ما انا ِاٗس ِؽا  ٠ذا ,ةما لبذه ا  ت٣ل  ف  ظماِ  

 اإلاحلِح  ِل  ارن  ليٝح٥ ألد  : امذها  الاؼاس  حال  . 

اؿ تمشب  ةف  لخٍ  اـب  الجح ١قنا  ف  ١لحمبيا ٘ىلٝا  ـس

 م  ١  ناحي  بن  سحا٥ الام  ةسحا٥ نضاس . 

نضاس ما ا  ةبّذ لخٍا  ةحذةا نضاس ةاحذ سحال  مذخلح  ليٝح٥ 

 سأ  أمن  : ةانا اٜح٥ ام  ال  حف  ةهح اـ  ٔذس محححد هةا . 

ٜا  امن  ةةلْ نذم  خلٙ  ليٝح٥ : ال ةان  ـادٛ الٕذس وب٤ّ ما 

 مّال  باؼا ةال ان  ناسخء لشب ناس . 

حػ مخلفحا ِلي٤ ٜحل  اخلق  نضاس : ال ما هما حيحانا  مّ٘ش

 ِلي٤ بةٙسخء الم  . 

   : دا ِؽ  بشلحا . أمن  بئبتعام  إظتاضا

لر تْٙ الاظلخ  ةما ه  دٜابٞ حت  اولٞ ناس لت٣ح  حفيل  ٠تال  

اـ  حا   بن  ِيني  ل٢  نضاس  امن  اـاب نضاس ف  مٝت  أل  ـس

ٜب  ا  ممح  لشب أمن  ف  ٜذم  ,اما دمحم ٘ٝذ لشب سح  نضاس ف  

مذه ليىلٞ الاخن  لشب  لت٣ح  مفن ها الهحا  . بّذ لخىا  
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ا  ليذخ  بّذه  اإلاعّٙح  ةيٝح  بحم  أمن  ةنذم  دخل  ٜح 

ٗح ليقمشه دمحم بةٝله   التء ل  ت٣ح  اِفاباا تعاِذها ِل  ٜة

 إلاعتؽٙ  مّن  ةهح معتؽٙ  تحاحذ حعن  . 

**** 

ٚ بن  خٗح  انىلٝ  سحل  ظّاد ةنبي  ةدمُح ظّاد ال تتٜح

يّل  ظّاد ا  حعن  امما ظةدِا  لفٕن هاا اما ٘هح م٢ٙش ٠يٚ 

عتؽٙ  لحاتذي لخ  مةاظب بّذ دٜابٞ هح ان  ظيخب ها ما اإلاف  

 ا  مف  ال  مىاس الٝاهش  الم  لها ةلصختاا . 

**** 

عّٙح  ليجذ الجميْ اما باب اإلاعتؽٙ  دة  اظتثةا  ةما اإلاـة  

ح  لتىلٞ حعية   ا  ؼاهذةا دمحم ةأد  حت  اتجهحا له  معِش

ٍ  ة إٔما  انا ـشخ  ما ا  سأ  ـٕن ها ليٝح٥ أمن  بن  اليٝ

 ١حعغ ما ام  . 

 حعية  : امن  ما بجء . 
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ي  ةتج  بي  معّٙح  ال   ل٢  ف  تل٤ لخٍ  ١ا  امن  ٜذ ٘ٝذ ِة

ها  ٔ٘ش  الّمليا  . اما نضي  ةلححن  اتج  ألختا  التء ١ان  دمِح

تن ٥ ١قنااس دة  ١لم  ةاحذ  ليذخلح  مّها لليىمئة  الىبيب ان  

مش ا  اِفاباا مجهذ  ةما ا  تةا  ال مححذ أي ِاسك حعذي ١  ا

حت  تفب  تما  لذا اِىاها مهذأ .اما مشة  ٘تجه  ملخمذ 

لتىمز  ِلي  ةالزي بذةسه ومئجاا ةل٢ة  ل  يعتىيْ أٙا  اِياب  

 الحاضر . 

**** 

اؼٜش  ؼمغ حذمذ  مّلة  ِل  مح  حذمذ ل٢  ١ا  متّب حذا 

ا دمحم ال زي ١ا  مٍّ  أل  الجميْ ابا  اللي  ف  معتؽٙ  خفـح

اللي  ف  تحٝيٞ م  حه  حعن  ةهح يعق٥ ِ  ٔياب امن  ةنذم  

ليخب ه دمحم ٠زبا اناا ات  ف  ٜة  نحم  ةاناا اثش  ا  تّحد للبي  

أل  ظّاد تتف  ةتخاٗ ا  تخب ها بما حف  ٘يحذ  لها شخء  . 

ليخب ه حعن  انا  ِل  حٞ ل٢  بّذ مّانا  ؼذمذ  .ولب امن  ا  

ا  د٠تحس بزل٤ بؽشه ِذ  ظن  ِل  ٜذم  ابذا مقر  ل  بخشةج  ٜة

ةف  نٙغ لخٍ  ار  د٠تحس لخعن  بخشةج بؽشه ا  متبْ حمي  
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ٔزابي  ةابتّاد ِ  لٕحه . اما نذم  ٘و مححذ ظبب لبٝاماا ف  

ن ٥ ليذخ  اإلامعتؽٙ  لذا بّذ انتاا  الاحشا ا  ِاد الجميْ ال  

ت  والبا الشاح  ةأمن  ادخل  دمحم ا ل  ٔ٘ش  نضي  اما دمحم حعن  ٔ٘ش

فالح  لتٝح  ٠و الةلححن  ةنذم  ةحعية  ةناهذ ٘ٝذ حلعحا ف  

ليجلغ الاخح   م  حعية  ةناهذ للمىبخ لّم  شخء  ليتٝحت  بي ,

 مْ بّمه  ليٝح٥ دمحم لةذم  : ان  ١حعع  ما ٜلبء . 

نذم  بخٙح  : اه الخمذ هللا ما ميذةا ما تؽٕليؾ بال٤ الخمذ هللا 

   . ِل  ١  شخء

 دمحم : ّ٘و ما حبيبتء يعتحٞ الخمذ . 

 نذم  : ٜحلتحا ام  لبابا ِ  اـاب  امن  . 

٤ . النضي  : ا  اـاب    ؽٕ  ما حبةاػ ظن   محلِح

 نذم  : ١حعغ . 

دمحم بٍش  را  مّج  : ان  ِاٗس ان٤ الص  تّتزس لفاحب٤ ةاخٟح 

 ةصةج اخت٤ مؾ ٠ذا   
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و  . نضي  : انا ٠ة  متّفب ةامن  ِاٗس ةا  ٠يذ مؾ ِص

 دمحم : بشلحا الص  تّتزس . 

 نذم  : يّتزس لي  ف  ام    

 تّفب ٜالحا ما ستةا ما صةحةاٟ اختء . الححن  : اـلحا ل  

 نذم  : ام  بتاضسة مؾ ٠ذا . 

 لححن  : ال ةهللا دا ال  حف  . 

 حعاظي  اإلاحلُح دا ألمن  .   نذم  : لي  ٠ذا ما نضي  ان  مؾ ِا٘س

 ل  ال٢و  ٔفب ِجء . ٜ: ِاٗس بغ  نضي  بةز 

 دمحم : تما  بغ الص  تتّزس . 

 نضي  : حالش . 

باب لتتج  لححن  لٙتح  ةما ا  ٘تحت  حت  ـشخ  الدٛ حشط 

 بذهؽ  : ماما . 

 سجً الللىب
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 سجً العُىن 

 إخظاض ثائس مسجىن 

 خب وعؼم وحىىن 

 ولهُب ًرًب كلىب

 كلىب حعصف ألحاها

 على أعمدة سجىن 

 بين كضبانخب ًترهذ 

 وسجىن اهدظذ بأخمس

 وجسدث العؼم عىىان
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