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(1) 
 اٌغّبء رّيش ِٓ أعٍٕب ..

اٌغّبء ِّيشح ا١ٌَٛ .. ِٚغ ٘زا والٔب ال رؾؼش ثبٌجشد , ٚو١ف 

ال ٚٔؾٓ اٌٍزبْ وٕب ٕٔزظش اٌّيش ثفبسؽ اٌقجش , فبٌؾزبء 

ثبٌٕغجخ ٌٕب وبٌخش٠ف ٌٍؾغش رزغبلو ثٗ اؽضإٔب اعزؼذادا ٌجذا٠خ 

ذ ٌٗ ثٍٙفخ ٚؽٛق عذ٠ذح , اٌّيش ٘ٛ ِٛعُ اٌغْٕٛ اٌزٞ ٔغزؼ

ٌٕفشػ ٚٔغٓ ٚٔزشالـ رؾزٗ ٌزشول وغغ١ٓ اىٍك عشاؽٗ 

ثؼذ ِئخ ػبَ .. اؽججٕب اٌّشك ٌذسعخ أب ظٕٕب ثبْ اٌغّبء 

 رّيش ِٓ اعٍٕب..

 

٠غت ػٍٟ اْ اػٛد ا٢ْ ٚاٖ وُ ر١ّٕذ ٌٛ أثمٝ ٕ٘ب  -

١ٌزه عبسرٟ ٤ثمٟ ثغٛاسن دِٚب , ٌىٓ أػذن ثأٟٔ 

ىً ِب ؽقً ثؼذ عأصٚسن ِشح أخشٜ فأٔب ٌُ أخجشن ث

 سؽ١ٍه , ١ٌزٕٟ أخجشره !! 

ٌىٕٟ ٌُ أػشف ٠ِٛب ثأْ اٌّٛد ع١غشله ِٕٟ ثٙزٖ  -

 اٌغشػخ ,, 

  ً٠ب اٌٟٙ ٔغ١ذ اْ الشأ اٌفبرؾخ , ال رؾضٟٔ ٌُ أرمج

 ٣ٌْ ؽم١مخ أه ١ِزخ , فأٔزٟ ؽ١خ فٟ لٍجٟ ..



 

 

اٌؾبسع ِضدؽُ ثبٌغ١بساد ٌٚىٓ ِب اٌغذ٠ذ ٘ٛ وزٌه 

ِٓ اػٛد ٌٍؾ١بح وغش٠جخ ثؼذ  دِٚب , ٌُ ٠زغ١ش سثّب أب

 وً ص٠بسح ٌمجش٘ب , 

 ع١ذٞ ً٘ رٛفً ٌٍّغّغ ؟ -

 اعً , افؼذٞ ثغشػخ .. -

 ٌّبرا رجزغّٟ ! "ع١ذح رغٍظ ثمشثٟ ثبٌؾبفٍخ " -

 ٌّٚب ال اثزغُ ع١ذرٟ ؟ -

 ص١بثه ِجزٍخ أال رخبف١ٓ ِٓ اٌّشك ؟ -

 ال أثذ , أخبف ِٓ اٌجؾش فُٙ ا٤ِشاك اٌؾم١م١خ  . -

اٌغ١ذح ثبٌٕظش ٌٟ ثغنت أٔب ٌُ ال أدسٞ ٌّبرا اعزّشد 

 ألقذ٘ب "دائّب أمغ ٔفغٟ فٟ ٚسىخ "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(2) 
 

 ؽ١ش أعذ رارٟ ..

 
 ؟ ػذد ِزأخشح ا١ٌَٛ أ٠ٓ وٕذ -

ؼبدرىّب , آعفخ ألقذ ال ثذ أٔه ثم١زٟ رؾذ اٌّيش و 

 ػبدره .

 ال ثأط أِٟ ٚ وٕذ ؽ١ش أعذ رارٟ . -

 ص٠بسرٙب ! ِش عزخ أؽٙش, ٍٍِذأِب  -

 وال  ٌٚٓ أفؼً أثذا . -

ٌىٕه ا١ٌَٛ رجذ٠ٓ ثؾبي أفنً, ال أصبس ٌٍىؾً رؾذ  -

 ػ١ٕبن, أٌُ رجى١ٙب ؟ 

 وال ٌٚٓ أثى١ٙب ِغذدا وٟ ال رؾضْ. -

 عأخٍذ ٌٍَٕٛ, رقجؾ١ٓ ػٍٝ خ١ش.  -

 ِٓ ا٢ْ ؟ -

 ٠َٛ عؼبدح. 09ً فّٓ غذا عزؼٛد ايأع -

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

(3) 

 

 

 , أخبف ِٓ اٌّٛد ٌُ 
ٌُ ثأعشٖ ع١الؽظ بزمذ ػٕذ ِٛد أؽذُ٘ ثأْ اٌؼب وٕذ أػّلذ٠

رٌه , ٌٚىٓ ثؼذ ا٤ؽذاس ِٓ ؽٌٟٛ ػٍّذ ثأْ اٌّٛد ٌُ ٠ؼذ 

٠ؼٕٟ ؽ١ئب , ٚوأْ سٚػ اٌجؾش ثبرذ سخ١قخ , ال ١ٌظ ٟ٘ ِٓ 

 سخقذ ثً ٔؾٓ ِٓ رغ١شٔب وض١شا .

ٌُ أخبفه ٠ب ِٛد فّبرا ٠ؼٕٟ ئْ ِذ ا١ٌَٛ أٚ ؽزٝ ثؼذ ِئخ 

 بن سٚػ ر٘جذ ال ػٛدح !! ػبَ , ً٘ ع١ؾؼش أؽذ أْ ٕ٘

اٌّٛد ثبٌٕغجخ ٌٟ لذس ال ثذ ِٓ أػ١ؾٗ ٚال ٠ّٕٟٙ ِب ع١ؾذس 

ثؼذٞ , فبٌؼبٌُ ع١غزّش ٚوأْ ليشح ِبء ٔمقذ ِٓ ثؾش 

 ع١أرٟ غ١ش٘ب ٠ٚغيٟ غ١بثٙب , " ٘زا ِب وٕذ اػزمذٖ "  

ٚ٘زا أ٠نب ِب خيش ثجبٌٟ ؽ١ٓ لبي ٌٟ اٌيج١ت فبدٞ 

٘زا ئْ وبْ عغذٞ  ," 09َٛ٠ثأٟٔ ٌٓ أػ١ؼ ٤وضش ِٓ 

 ل٠ٛب "

فٟ اٌٍؾظخ اٌزٟ وبْ ٠ضف ئٌٟ خجش ٚفبح اؽذُ٘ وٕذ 

أؽضْ ٚثؾذح, ؽزٝ ٌٛ ٌُ أوٓ أػشفٗ, وبْ أوضش ِب 

 ٠إٌّٕٟ أٌٚئه اٌز٠ٓ رشوُٙ ثؼذٖ .



 

 

ٌىٓ ال أدسٞ ٌّب ٌُ أؽضْ ػٕذِب لبي ٌٟ اٌيج١ت إٟٔٔ ٌٓ 

أػ١ؼ ى٠ٛال ثغجت رٌه اٌّشك , ثبٌّٕبعجخ ٌّب 

وش اعّٗ ٚوأْ ٌؼٕخ ِب عزق١جُٙ ػٕذ ٠زغٕجْٛ دائّب ر

 روش اعّٗ !!

  أؽؼش ؽ١ٕٙب عٜٛ ثمؾؼش٠شح فٟ عغذٞ , وزٍه ٌُ

اٌزٟ رق١جٕٟ وٍّب رؼشمذ ٌٍخيش , سثّب ٤ْ 

اٌّٛد ؽ١ٓ ٠مشة ِٕب ٕٔىشٖ ٕٚٔغٝ ثإٔٔب ٌغٕب 

 ِخٍذْٚ .

 ٚٔمٛي: أ٠ؼمً أْ أِٛد ؟!؟!

 

 أ٠ؼمً أْ أِٛد ؟  -

 ٠بسا ِب ثه رؾذص١ٓ ٔفغه ؟ -

 ٟ .ال ؽٟء أِ -

 ِبرا أخجشن اٌيج١ت ػٓ اٌفؾٛفبد ؟ -

 ع١ذح , أٔب ثخ١ش ٚاٌؾّذ اهلل . -

 اٌؾّذ اهلل . -

 عأٔبَ ل١ٍال فمذ رؼجذ ا١ٌَٛ . -

ٌُ ٠ىٓ ثبعزيبػزٟ ئخجبس اؽذ ٚثبٌزاد أِٟ , فمذ رغ١شد 

وض١شا ثؼذ ِٛد ٚاٌذٞ أفجؾذ رخبف ػٍٟ ٚػٍٝ عذرٟ 

 أوضش ِٓ أٞ ؽٟء , أػٍُ أٔٙب ٌٓ رزؾًّ خغبسح عذ٠ذح ..

ٌُ أوٓ أس٠ذ أْ ٠ؼبٍِٕٟ اٌغ١ّغ وؾخـ ع١شؽً ػّب ٚ

لش٠ت , ال أس٠ذ أْ أِٛد فٟ أػ١ُٕٙ لجً أْ أِٛد , اْ 

 وبْ الثذ ِٓ ِٛرٟ فأس٠ذٖ دْٚ أٌُ ٤ٞ أؽذ .

 

 

 ِشؽجب , ٌّبرا رغٍغ١ٓ ٚؽذن ؟  -

 أؽزبط اٌغٍٛط ٚؽذٞ ؟ -



 

 

 لبٌذ أِه ثأْ اٌفؾٛفبد ع١ذح . -

 أعً اٌؾّذ اهلل . -

 ِب ثه ئرْ !  -

 ٠ّٛد االٔغبْ فمو ارا ِشك ؟ ؽ١بح , ً٘ -

 ال , اٌّٛد ٚاؽذ ٚاالعجبة ِزؼذدح . -

 ع١ذ أٔه رؼشف١ٓ ٘زا .  -

 ِب ثه , ٚوأٔه عزضف١ٓ ٌٟ خجش  ِٛد أؽذُ٘ . -

 ال ال , فمو أسدد أْ أعّغ ٘زٖ اٌىٍّبد ِٕه . -

عأخجشن ثؾٟء , وّب رؼ١ٍّٓ أْ اٌؼيٍخ ى٠ٍٛخ ٌٙزا  -

ا أٔب عأر٘ت ثض٠بسح ٚاٌذٞ ثبٌخ١ٍظ , رؼ١ٍّٓ ٠ب ٠بس

 عذا ٌُ أساٖ ِٕز أْ أفقً ػٓ ٚاٌذرٟ . أؽزبلٗ

ألٛي ٌٙب أٚ ال ألٛي , ِبرا أفؼً أأخجش٘ب أْ رجمٝ ال ٌٓ  -

ألٛي أس٠ذ٘ب وٍّب رزوشرٕٟ أْ رشٜ ران اٌٛعٗ اٌزٞ ال 

 ٠ؾضْ أثذا ..

 عئذ ٌٛداػه غذا عأعبفش . -

 ؽ١بح ػذ٠ٕٟ ثأٔه ٌٓ رٕغ١ٕٟ, ٌّب رنؾى١ٓ . -

 ٛد أثذ !٤ٔه رؾذص١ٕٟ ٚوإٟٔٔ ٌٓ أػ -

 "عزؼٛد٠ٓ ٌٚىٓ ٌٓ رغذ٠ٕٟ " -

ؽزٝ  ذػبٔمزه ٠ِٛب ٚوإٟٔٔ ٌُ أسان ِٓ ع١ٕٓ , ٚثى١ذ ثى١ٕ 

 عفذ دِٛع ا٤سك , ٚاعزّؼذ فٟ ػ١ٕبٞ .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 

 أفنً اٌّٛد ثؾنٓ أِٟ ,
 

أخجشٟٔ اٌيج١ت , ٌؾظخ أٔب ٌُ أخجشن ػٓ اٌيج١ت فبدٞ , 

٠جذٚ ا١ٌٗ ٤ٔٗ ثبٌشغُ ِٓ أٔٗ ٚع١ُ اال إٟٔٔ أوشٖ اٌز٘بة 

 غبمجب دائّب ٚال ٠جزغُ أثذ ٚوأٔٗ فٟ عٕبصح , 

ِبرا وٕذ عألٛي , أعً أعً لبي ٌٟ ثأْ ٕ٘بن ػ١ٍّخ ٔغجخ 

 ِٕٙب . ذسثّب لذ أؽفٝ اْ اعز١مظ  % 20ٔغبؽٙب 

ِبرا ً٘ عأمغ ِب رجمٝ ِٓ أ٠بِٟ رؾذ اؽزّبي ثغ١و  -

! ال ِغزؾ١ً , أْ أػ١ؼ ِب رجمٝ ٌٟ ٚأٔب أرٕفظ ثؾىً 

ِٓ أْ أِٛد رؾذ ٘زٖ ا٤عٙضح اٌزٟ ىج١ؼٟ أفنً 

 ٌٓ رؾؼش ثٟ, أفنً اٌّٛد فٟ ؽنٓ أِٟ ..

 

أِٟ وُ ر١ّٕذ أوجش ٚأفجؼ ِضٍٙب , ٟ٘ ١ٌغذ ِضب١ٌخ ٌىٕٙب 

 سائؼخ ثّب ٠ىفٟ ٌزجٙش اٌغ١ّغ .

 ؟عبفشد ؽ١بح  -

 أعً أِٟ . -

 رغ١ّٕٟ ؽ١بح سثّب وٕذ عأػ١ؼ أوضش ,ٌُ   بأِٟ , ٌّ -



 

 

أثٛوٟ دائّب  ثىض١ش أرذس٠ٓال رمٌٟٛ ٘زا , أعّه أعًّ  -

ٌّبرا رنؾى١ٓ ٠ب ٠غٕٟ ٌٟ ٠بسا , ٤ٟٔ ؽؼشٞ أؽمش . 

 ثٕذ ؟

 ٤ٟٔ أؽؼش أْ ؽجب وٙزا أمشك فٟ ا٠بِٕب  -

 اٌؼيٍخ ى٠ٍٛخ ِبرا عزفؼ١ٍٓ ؟ -

ال أػٍُ ٌُ ألشس ٥ٌْ , أِٟ ٌّبرا ٌُ رٕغجٟ غ١شٞ,  -

 ١ٌذ أثٟ ػبػ أوضش .

 ٌّبرا فمو ١ٌىْٛ ٌه أخٛح . -

 ١ٗ ارا ِب ؽضٔذ .ال ١ٌىْٛ ٌٟ فذس دافئ أسرّٟ ػٍ -

 ٚأٔب أ٠ٓ ر٘جذ ؟ -

 أِٟ وً ؽٟء ِزىئ ػ١ٍه أال رىفٟ عذرٟ !  -

 ٚثّب ثٟ ٠ب ؽف١ذرٟ اٌّؾبغجخ ؟ -

٘ب أٔذ دائّب رأر١ٓ ثّٕزقف اٌؾذ٠ش , أٔب فمو ألٛي  -

 أٔه رغ١شد ِٕز ٚفبح ٚاٌذٞ أفجؾذ رؾج١ٕٕٟٙ وض١شا .

 ٠ٍٟٚ أفجؼ ٌذٞ ىفٍزبْ .  ب٠ -

ٌؼٕب٠خ ِشمٝ  أِٟ , عذرٟ , ِٕز اٌغذ عأر٘ت ٌّشوض -

 .اٌغشىبْ 

فٟ ٘زٖ اٌٍؾظخ ٔظشرب اٌٟ ٚوأّٔٙب ؽؼشرب ثؾٟ 

ٚالؽظذ سعفخ فٟ فٛد أِٟ ػٕذِب عأٌزٕٟ :" ٌّبرا 

 ً٘ أٔذ ِش٠نخ ً٘ وزثذ ثؾأْ اٌفؾٛفبد " 

ر١ّٕذ ٌٛ أٟٔ أعزي١غ اخجبس٘ب ٌىٓ لٍت ومٍت أِٟ 

 ٍِئ ثبٌؾضْ ال ٠غزؾك اٌؾضْ أوضش .

ن أِٙبد ٠خفٓ ػٍٝ , ٕٚ٘بوّب أْ ٕ٘بن ػبىفخ أِِٛخ 

أٚالد٘ٓ , ٕ٘بن أٚالد أْ٘ٛ ػ١ٍُٙ اٌّٛد ِٓ أْ 

 رؾضْ أِٙبرُٙ .

 



 

 

أِٟ  ال رمٍمٟ أٔب ثخ١ش , أس٠ذ أْ أر٘ت العؼبد  -

االىفبي أٌُ رمٌٟٛ ٠ِٛب ٌغذرٟ : ٠بسا لبدسح ػٍٝ 

 امؾبن اٌؾغش "

 اٌؾّذ اهلل , ٌمذ وبد لٍجٟ أْ ٠زٛلف . -

 ال رخبفٟ أٔب ثأفنً ؽبي اٌؾّذ اهلل . -

ٟ رٌه ا١ٌَٛ ّٕٔب ٔؾٓ اٌضالصخ ِغ ثؼنٕب , ٚثذأد عذرٟ ف

رشٚٞ ٌٕب ػٓ فجب٘ب ِٚؼغج١ٙب , ٌُٚ أرؼغت فبِشأح 

 ثغّبٌٙب ٚروبئٙب رؼغت أٞ اؽذ .

ٌُ أؽؼش ٠ِٛب أٔٙب عذرٟ ثً دائّب وٕذ أؽظ ثأٔٙب 

فذ٠مزٟ , وبٔذ رؼزٕٟ ثٕفغٙب ٌذسعخ أٙب رظٙش أفغش 

, ٟ٘ رٌه  ِٓ أِٟ , ٌُ رزٛلف ٠ِٛب ػٓ ؽت اٌؾ١بح

اٌؾخـ اٌزٞ اثزغبِزٗ رخزقش لقخ أًِ ٚرّٕؼ أًِ 

 عذ٠ذ ..

 ٠ب رشٜ أ٠ٓ ؽ١بح ا٢ْ ؟-

 ٔبِٟ ا٢ْ ٚغذا رؾبدص١ٙب .

 لٍذ ٌٕفغٟ " ال ٌٓ أفؼً ال ثذ أْ رؼزبد غ١بثٟ ػٕٙب " -

 

فجبػ ٘بدئ , فٛد عذرٟ ٟٚ٘ رزٍٛ اٌمشآْ ٚعٗ أِٟ , 

 ٚسائؾخ اٌمٙٛح , ِب أعًّ ٘زا اٌقجبػ .

ٌؾخـ ٠ٛدع اٌؾ١بح ال ثذ ثأْ وً ٠َٛ رؾشق ثٙب ثبٌٕغجخ 

اٌؾّظ ػٍٝ ػ١ٕبٞ أرأوذ ثأْ اهلل ِٕؾٕٟ فشفخ عذ٠ذح ٤لزشة 

 ِٓ ؽٍّٟ , ٤ِضً رارٟ , ٤ِٕؼ فشػ ٥ٌخش٠ٓ .

 

ِٕز أْ أفبثٕٟ اٌّشك أفجؼ ٚداػٟ ٤ِٟ ٚعذرٟ ِخزٍفب , 

 وٕذ أٚدػّٙب وً ٠َٛ ٚوإٟٔٔ ٌٓ أػٛد . 

 

 رىغٟ . -



 

 

 اٌٝ أ٠ٓ ؟ -

 شىبْ ٥ٌىفبي .ِشوض اٌغ -

 ً٘ أٔذ ... -

 , أب ثخ١ش .ال  -

 

  

  

 

 

 

(5) 
 غشفخ ثٍْٛ ا٤سعٛاْ 

 

ىج١ت فبدٞ فّذ ى٠ٛال لجً أْ ٠خجشٟٔ ثٕزبئظ اٌفؾٛفبد 

, 

 ع١ذٞ ً٘ اٌفؾٛفبد ١ٌغذ ع١ذح ؟ -

عأخجشن ثؾٟء, ٌىٓ وٟٛٔ ل٠ٛخ ففزبح ثؼّشن ال  -

 رؾزًّ وً ٘زا اٌؾضْ .

 ؽضْ , ً٘ أٔب .. -

 ك . أعً ٥ٌعف , ثزٌه اٌّش -

 عأِٛد أ١ٌظ وزٌه . -

وٍٕب عّٕٛد , ثقشاؽخ ٌٓ ٠غزي١غ عغذن اٌزؾًّ  -

 أوضش ِٓ صالصخ أؽٙش .

٘ىزا أؽؼش ثأٔٙب  09َٛ٠ش ثً لً , ٙال رمً صالصخ أؽ -

 أىٛي .



 

 

 % لذ رؾفٟ أْ أعش٠زٙب  09ٕ٘بن ػ١ٍّخ ٔغجخ ٔغبؽٙب  -

. 

عأٔغٛ فمو أْ وزت اهلل ٌٟ اٌؼّش اٌي٠ًٛ , أٔب فمو  -

 غىٓ االٌُ . أس٠ذ أد٠ٚخ ٌز

 ٌىٓ ٘ىزا عزفمذ٠ٓ فشفخ إٌغبح . -

ع١ذٞ اْ وزت اهلل أِٛد ثٙزٖ اٌفزشح فأٔب ال أس٠ذ أْ  -

أِٛد ٚأٔب مؼ١فخ أس٠ذ أْ أؽمك ِب ؽٍّذ ثٗ , ٌٚٓ 

 أخز اٌؼالط اٌى١ّبٚٞ ٤رثً وض٘شح ِبرذ لجً أٚأٙب .

 

, ؽ١ٓ رؾؼش ثأْ اٌّٛد ألزشة  ٠09َٛ , فمو  09

عزفشه ٚرزغبلو أِبَ  رقجؼ ؽ١بره وؾجبد ِغجؾخ

 ػ١ٕبن , أ٠بِٟ اٌزٟ عزز٘ت ٌٓ أعزي١غ اسعبػٙب , 

اٌمٛح اٌزٟ وبٔذ لذ أٔؼؾذ سٚؽٟ ٌؾظزٙب وبٔذ أوجش 

ِٓ رٌه اٌٛسَ فٟ سأعٟ اٌزٞ ع١غشق ِٕٟ ػّشٞ , 

ٚوأْ ؽؼبع ِٓ أًِ أِزذ ٔؾٛٞ ٚأخزٟٔ اٌٟ , اٌٝ 

ٔفغٟ اٌزٟ رؾجٟٙ اٌزٟ ثؾضذ ػٕٙب ى٠ٛال ٚوبْ ال ثذ 

 شة ِٕٟ "ِٕٟ " ِٓ أْ أل

٠َٛ فمو عألن١ٙب ٚأٔب عؼ١ذح ,  09اْ وٕذ عأػ١ؼ 

دائّب وبْ ٘ذفٟ أْ أعؼذ ِٓ ؽٌٟٛ , ٘زا  ِب رؼٍّزٗ 

 ِٓ أِٟ .

فٟ وً ِشح رفمذ ف١ٙب اٌغؼبدح ال رغٍٙٙب رز٘ت 

 ٌٍّغٙٛي إِٔؾٙب ٥ٌخش٠ٓ . 

٠َٛ  ٠09َٛ ٌٓ أؽضْ ثٙب أثذ , ال ثذ أْ رىْٛ  09

أس٠ذٖ أْ ٠ؾضْ اثزغبِخ  عؼبدح , أْ رزوشٟٔ أؽذ ال

 االخش٠ٓ ػٕذ رزوشٞ رغؼذٟٔ .

 

 ٘ب لذ ٚفٍٕب ٠ب أٔغخ . -



 

 

 رفنً اٌؾغبة , ٠ؼي١ه اٌؼبف١خ . -

 اهلل ٠ؼبف١ه .  -

 "٠ب سة " -

 

ِشوض اٌغشىبْ , ال أدسٞ ٌّبرا وٍّب وبْ أؽذ ٠زوش 

٘زا اٌّىبْ أِبِٟ وٕذ أظٕٗ ١ٍِئب ثبٌّٛد , ٌىٓ 

 ػٕذِب دخٍزٗ ٚعذرٗ ١ٍِئب ثبٌؾ١بح . 

ش٠ٓ ال س فٟ ؽ١برٕب ِّٙب ٚففٙب ٌٕب االخؼل االِٛث

وً ؽٟء ٕ٘ب ثذ أْ رمزشة ِٕٙب ٌٕؼشف ؽم١مزٙب , 

ِخزٍف ٚؽم١مٟ , ٚع١ًّ , االًِ إٌّزؾش فٟ صٚا٠ب 

اٌؼشف االثزغبِبد اٌزٟ رؾزك ىش٠مٙب ِٓ ٚعو االٌُ 

, اٌغ١ّغ ٕ٘ب وبْ وأعشح ٚاؽذح , ٌىٓ ِب صاد 

ِخ١ٍزٟ ِٕز أ اعزغشاثٟ ٘ٛ أْ ؽ١بح ٌُ رغت ػٓ 

ٕ٘بن  !!دخٍذ ٕ٘ب , وٕذ ِزؼغجخ ٌُ رىٍّٕٟ ٟ٘ 

ؽٟء ال أػشفٗ ٠ٚخ١فٕٟ ػ١ٍٙب , لشسد أْ أرقً ِٓ 

٘برف ػبَ فمو أسدد عّبع فٛرٙب , ٌٚىٓ وبْ 

 ٘برفٙب ِغٍمب !!!

 ٠ب أٔغخ ً٘ أٔذ ٠بسا اٌزٟ أرقٍذ ثب٤ِظ . -

أعً أٔب .. ٌمذ عٍجذ اٌىض١ش ِٓ اٌٙذا٠ب ٥ٌٚالد ِزٝ  -

 عأساُ٘ ؟؟

ثؼذ ل١ًٍ , ع١شٞ فٟ ٘زا اٌيش٠ك عزغذ٠ٓ غشفخ ثٍْٛ  -

 االسعٛاْ ٘زٖ ٟ٘ غشفخ اٌٍؼت .

فٟ ىش٠مٟ ٌٍغشفخ وبْ لٍجٟ ٠ذق ثغشػخ ٚوأٟٔ  ػٍٝ 

ِٛػذ ِغ ؽخـ أؽجٗ عذا , وٕذ خبئفخ ِٓ ٌمبئُٙ ٤ُٔٙ 

فٟ اٌّىبْ اٌزٞ وبْ ٠غت أْ أوْٛ ف١ٗ , ٚفٟ اٌؾىً 

ط , ِٚب اٌزٞ سفنذ أْ أفجؼ ػ١ٍٗ ثغجت سفنٟ ٌٍؼال



 

 

ِٓ اٌغشلخ فبرا ثنؾىبرُٙ ر٥ّ اٌّىبْ ,  الزشثذأْ 

 ٚرضسع ٚسٚدا فٟ لٍجٟ.

ىفً ثؼّش اٌٛسٚد , فج١بْ  09ؽغشح ف١ٙب أوضش ِٓ 

 . العزمجبٌٟٚفز١بد , ِب أْ دخٍذ ؽزٝ أرٛ 

ِشؽجب أٔب ٠بسا , عٕمنٟ ٚلزب ِّزؼب ا١ٌَٛ ِؼب ً٘ أٔزُ  -

 ِغزؼذْٚ .

ٌزب ِب فٟ ٔفغٟ عبػزبْ ِزٛافٍزبْ ِغ االىفبي أصا -

ِّٓ لٍك ٕ٘ب اٌغ١ّغ ِخزٍف , وً ٌذ٠ٗ ؽٍُ , وً ٠ؾٟ 

االخش دْٚ ِقبٌؼ أٚ ِغبِالد , االثزغبِخ ثش٠ئخ 

ٚاٌفشػ ؽم١مٟ ثشغُ االٌُ , ثشغُ اٌّشك , اٌؼض٠ّخ 

 . ءؽٟألٜٛ ِٓ وً 

خٍف ػبٌّٕب اٌٍّٟء ثبٌّغش٠بد ٚؽؼبسارٕب اٌّض٠فخ 

اسع ٚااللٕؼخ اٌزٟ ٠شرذ٠ٙب اٌجؼل , خٍف اٌؾٛ

اٌّضدؽّخ ِٚذْ االٌؼبة ا١ٌٍّئخ ثب٤ىفبي , خٍف 

فشػبد اٌّٛمخ ِٚغبؽ١ك اٌزغ١ًّ خٍف وً ِب 

٠ؾغٍٕب , ٕ٘بن ثؾش ال ٠ؾجٕٙٛٔب , فبدل١ٓ ٚػف٠ٛٓ . 

٠ذ رشػبٖ , ٕ٘ب اٌؾ١بح وّب  ٌف ٠زأٌُ أؽذُ٘ فزغذ أ

 ٠ٕجغٟ ٌٙب أْ رىْٛ .

 ع١ذرٟ ٠غت أْ أر٘ت ا٢ْ , ً٘ ٌٟ ثبٌؼٛدح غذا ؟ -

 ٚافك ِذ٠ش اٌّشوض ػٍٝ ىٍجه ثّب أْ ا٤ىفبي أعً ٌمذ -

 عؼذاء . ْع١ىٛٔٛ

 ثغٌٛخ فٟ اٌّشوض . ً٘  -

 عً ٌىٕٕٟ ِؾغٌٛخ , ً٘ ٌىٟ أْ رمِٟٛ ثٙب ٚؽذن ؟أ -

 ثبٌيجغ , ػٓ ارٔه . -

وٕذ أظٓ أْ ا٤ىفبي اٌز٠ٓ سأ٠زُٙ ا١ٌَٛ ُ٘ ع١ّغ 

اٌّٛعٛد٠ٓ ٕ٘ب , ٌىٓ ٚساء ٘زٖ ا٤ثٛاة اٌّمفٍخ ٕ٘بن 

سع اٌّٛد , ٚأوضش ِب صاد د٘ؾزٟ لٍٛة رزأٌُ ٚرقب



 

 

غشفخ صعبع١خ ف١ٙب ىفٍخ ػٍٝ فشاػ اٌّٛد رٛفٟ 

ثأٌؼبثٙب ٤فذلبئٙب , أٞ لٍت أث١ل رٍّه , اٌزفزذ اٌٟ 

ٚاثزغّذ , ٕ٘ب فمو ؽؼشد وُ اٌؾ١بح ربفٙخ , وُ وٕب 

أغج١بء ؽ١ٓ أؽضٔزٕب أِٛس د٠ٛ١ٔخ ٠ّىٓ أْ رؼٛك , 

مجخ وُ وٕب عبرع١ٓ ؽ١ٓ فمذٔب ا٤ًِ ػٕذ أٚي ػ

رٕؼشك ٌٙب , ِٓ ث١ٓ ع١ّغ اٌجؾش ػٍّزٕٟ ٘زٖ اٌيفٍخ 

 و١ف أؽت اٌؾ١بح , ٚو١ف أغبدس٘ب ٚأٔب أثزغُ ..

 

 

 

 

 

 

(6) 
 راوشرٟ رغؼذٟٔ ٚرإٌّٕٟ 

ػؾشح ٠َٛ , فب٠٤بَ ثبٌٕغجخ ٌٟ  41ِش أعجٛػبْ ال ثً 

ثبرذ أصّٓ ِٓ أٞ ؽٟء , وٕذ فٟ وً ِشح أر٘ت 

ْ ٘برفٙب ٕ٘بن أِش ثٙبرف ػِّٟٛ ٤ؽبدس ؽ١بح ٚوب

 ٠خ١ت ظٕٟٛٔ ٤ٔٗ ِغٍك ,

فٟ وً ِشح وٕذ أػذ ا٤ىفبي اٌز٠ٓ ِب صاٌٛا لبدس٠ٓ 

ػٍٝ اٌٍؼت , ٚػٕذِب أعذُ٘ ٔمقٛا أرّٕٝ أْ غ١بثُٙ 

عججٗ أُٔٙ رؼبفٛا , ٌٚىٓ فٟ ثؼل ا٤ؽ١بْ وبْ 

غ١بثُٙ عججٗ أْ اٌّشك أفجؼ أوجش ِٓ لٍٛثُٙ 

اٌقغ١شح , ٌىٕٗ ِب صاي أمؼف ِٓ ؽجُٙ ٌٍؾ١بح 

 فشػ . ٚاٌ



 

 

ٌٚىٓ ِب وبْ ٠ؾ١شٟٔ أْ ٕ٘بن غشفخ دائّب وٕذ أعّغ 

ِش٠نٙب ٌُٚ ٠غّؼ ٌٟ أثذا ثذخٌٛٙب , ٚوٕذ  ا١ٔٓ 

أرؼغت ٌّب أر٘ت وً ٠َٛ ٌٙب , ٚؽ١ٓ أعّغ فٛد 

أؽذ ف١ٙب أىّئٓ أْ فبؽجٙب ٌُ ٠زغبلو وٛسلخ خش٠ف 

 . 

 ا١ٌَٛ اٌؼؾش٠ٓ , 

 فجبػ اٌخ١ش أِٟ  -

 فجبػ اٌخ١ش رأخشد ا١ٌَٛ فٟ إٌَٛ  -

عً وٕذ ِش٘مخ , أِٟ ً٘ رالؽظ١ٓ ثأٟٔ ٠جذٚ  ػٍٟ أ -

 اٌّشك أٚ اٌزؼت أٚ أٞ رغ١ش ٠ظٙش ػٍٝ ؽىٍٟ .

 ال ٌّب رغأ١ٌٓ , أٔذ رجذ٠ٓ ثأؽغٓ ؽبي . -

وٕذ أرؼغت , اْ وٕذ ؽمب ٌٓ أػ١ؼ ى٠ٛال ٌّب ال  -

أسٜ ا٤ػشاك اٌزٟ رظٙش ػٍٝ ا٤ٚالد , ٌّب فمو أٌُ 

 فٟ ِؼذرٟ . ً٘ ا٤ىفبي أٔغٟٛٔ ا٤ٌُ .. 

 أِٟ ً٘ ارقٍذ ؽ١بح ثٟ . -

ال ٌٚٛ وٕذ ِىبٔٙب ٌّب فؼٍذ , أٞ لغٛح رغؼٍه  -

رزغب١ٍٕ٘ٙب ٘ىزا , ٌمذ أرقٍذ اٌجبسؽخ ٤ؽذصٙب ٌىٓ 

 ٘برفٙب ِغٍك .

أِٟ ال رمٌٟٛ ٘زا , أٔب أفؼً ٘زا ِٓ أعٍٙب , عأر٘ت  -

 ا٢ْ .

ؽغٕب , أال رالؽظ١ٓ أٔه أفجؾذ أفنً ِٕز أْ ثذأد  -

 ثبٌز٘بة ٕ٘بن ؟ 

ّٟٛٔ أؽ١بء ٌُ رغزيغ وً اٌىزت أْ رؼٍّٕٟ أعً ٌمذ ػٍ -

 ا٠ب٘ب .

٠بسا , أٔب فخٛسح ثه , أفجؾذ رؾج١ٙٓ ٚاٌذن لٍجب  -

 ٚلبٌجب .

 



 

 

 

 

 ِب أعّه ٠ب فغ١شٞ , ً٘ أٔذ عذ٠ذ ٕ٘ب ؟ -

 أدػٝ عٛاد . -

 ؽمب !! -

 ٌّبرا رجزغ١ّٓ ً٘ أعّٟ ع١ًّ ؟ -

 .أعً أعًّ االعّبء  -

 

 

, أٞ فذفخ رٍه اٌزٟ عؼٍزٕٟ أٌزمٟ ثيفً ٠ؾًّ أعّه 

ٌّٚب رزوشره ا٤ْ , ً٘ وٕذ أؽزبط ٌقذفخ وٙزٖ 

٤رزوشن , ً٘ رزوشٟٔ , ً٘ رزوش رٍه اٌفزبح اٌّؾبغجخ 

اٌزٟ وبٔذ رخزجأ ػٕذ سؤ٠زه أٚ ػٕذِب رأرٟ ٌم١بط 

 مغو ٚاٌذ٘ب , ٚأٔذ ىبٌت ِزذسة فٟ و١ٍخ اٌيت ,,

وُ ِش ػٍٝ أخش ِشح سأ٠زه ف١ٙب , وٕذ فٟ اٌقف 

اٌغبِؼٟ اٌضبٟٔ ,  اٌؾبدٞ ػؾش ٚا٢ْ أ١ٙٔذ ػبِٟ

بَ فأٔذ ؼأسثغ عٕٛاد ال ثذ أٔه رخشعذ ٘زا اٌ

ال ثذ أٔه رخققذ ثغشاؽخ  أػٛاَ .. 6ة  رىجشٟٔ

 اٌمٍت وّب وٕذ دائّب رمٛي ٤ثٟ .. 

ثم١ذ فبِزخ رٌه ا١ٌَٛ , ر١ّٕذ ٌٛ أْ فذفخ ىش٠ك 

رغّٕٟ ثٗ , فمو أس٠ذ أْ أساٖ ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠ؼشفٕٟ , ٌُ 

١ٍخ ثى١ذ ى٠ٛال ٚٔغ١ذ ٠غت ػٓ ثبٌٟ ى١ٍخ رٍه اٌٍ

أٟٔ ػب٘ذد ٔفغٟ ثؼذَ اٌؾضْ , سثّب ٤ٟٔ ٌُ أساٖ 

 ؽ١ٓ رشن أٍ٘ٗ اٌؾٟ .

وبٔذ عذرٟ رمٛي ثأْ ا٤ِٛاد ٠ؾؼشْٚ ثٕب , ً٘ 

لبٌذ ٘زا ٌزٛاع١ٕٟ ثٛفبح ٚاٌذٞ , ٌٚىٓ ٌّب وبٔذ 

رزغًّ ثبٌّغبء , وبٔذ رخجشٟٔ ثأْ عذٞ عزشاٖ ثبٌؾٍُ 



 

 

بس ػ١ٍٗ ِٓ إٌغبء ٚال ثذ أْ رىْٛ عؼ١ذح , ٚأٔٙب رغ

فٟ اٌّمجشح , ٚال أدسٞ ً٘ ١ٌٍّذ ٚلذ ١ٌؾت عضخ 

ثغبٔجٗ ٚ٘ٛ ا٤خش عضخ وُ وٕذ أمؾه ؽ١ٓ رخجشٟٔ 

 زٌه .ث

أْ اٌّشء اْ فىش ثأؽذ وض١شا  بؽزٝ أٔٙب أخجشرٕٟ ٠ِٛ

ٌُ ٠غت عٛاد ػٓ ثبٌٟ فٟ أٞ ع١شاٖ ثبٌّٕبَ , ٌٚىٓ 

ذ ١ٌٍخ ِٚغ ٘زا ٌُ أساٖ فٟ ِٕبِٟ , ٚوأْ أؽالِٟ وبٔ

 رش٠ذ ِٕٟ ٔغ١بٔٗ أ٠نب .

٠ب رشٜ أ٠ٓ ٘ٛ ا٤ْ , ً٘ ٕ٘بن غش٠جخ عىٕذ لٍجٗ , 

اٌزٞ أفجؼ عضء ِٓ سٚؽٟ , ٚأخزد ِٕٟ ؽجٗ اٌزٞ 

ثمٟ عش دف١ٓ ثذاخٍٟ , ً٘ ٠زوشٟٔ , ٌٚىٓ و١ف ٌٗ 

رٌه , ٌُ ٠ىٓ ٌٟ دٚس فٟ ؽ١برٗ , ٌُ رىٓ رغّؼٕٟ ثٗ 

 أؽبد٠ش أٚ ِٛاػ١ذ , ٌٚىٓ ٌّب ال , ٘ب أٔب لذ عؼٍزٗ

 عضء ِٓ راوشرٟ ثبٌشغُ ِٓ وً ٘زا. 

٘ٛ ٌُ ٠ىٓ ٠ِٛب ؽج١جٟ , ٌُ ٠ىٓ فذ٠مٟ, ٌُ ٠ىٓ ِٓ 

رٕغظ ػبئٍزٟ , ثً وبْ وً ٘زٖ ا٤ؽ١بء ِؼب , ٘ٛ سٚػ 

فٟ سٚؽٟ اٌفشػ دْٚ أْ رؾؼش , ٘ٛ سف١ك اٌذسة 

 اٌزٟ ٌُ  ّٔؾٟ ثٙب اال فٟ اؽالِٟ ..

 أِب صٌذ ِغز١مظخ . -

 ٠جذٚا ثأْ إٌَٛ ٘غشٟٔ ا١ٌٍٍخ . -

 ٚأٔب أ٠نب , ٚوأٔٗ ٘غش لٍجٟ ِٓ رٌه ا١ٌَٛ اٌزٞ .. -

أِٟ ً٘ ؽمب ا٤ِٛاد اٌزٞ رٛفٟ ف١ٗ ٚاٌذٞ ,  -

 ٠ؾؼشْٚ ثٕب .

ال أػٍُ , سثّب ٔؾٓ ِٓ ٔؾؼش ثٛعٛدُ٘ ثبٌشغُ ِٓ  -

 سؽ١ٍُٙ .

اْ ِبد ؽخـ و١ف ع١ؼشف اٌغ١ّغ ثّٛرٗ , ألقذ  -

 ٕ٘بن أؽخبؿ ٠غت أْ ٠ؼشفٛا  ثّٛرٗ .



 

 

اٌّٛد وض١شا , صُ ػٕذِب ال أفُٙ ٌّبرا رزؾذص١ٓ ػٓ  -

٠ّٛد اٌّشء ِبرا ٠غزف١ذ  اْ ػشف ا٤خشْٚ ثّٛرٗ أٚ 

 ال 

سثّب ٤ْ اٌجؼل ٌٓ ٠ززوشٕٚٔب اال ارا عّؼٛا ثخجش   -

 ٚفبرٕب .

فّّذ أِٟ سثّب أٔب دائّب أعأٌٙب أعئٍخ رؼغ١ض٠خ , 

ٌىٓ ال أدسٞ ٌّب , سثّب ٤ٕٔب ٔظٓ أْ إٍٔ٘ب ُ٘ 

ْ ؽبعخ ٌزشر١ت اٌٛؽ١ذْٚ اٌمبدسْٚ ػٍٝ فّٕٙب , دٚ

 اٌىٍّبد لجً لٌٛٙب .

 

ٍخ , ٚػٍٝ عفش ؽ١بح , ٚػٍٝ أًِ يِش ؽٙش ػٍٝ اٌؼ

 أْ رغ١ت ػٍٝ ٘برفٙب , ٚػٍٝ ر٘بثٟ ٌشؤ٠خ ا٤ىفبي .

٠َٛ , صالص١ٓ ٚسلخ رغبليذ أِبِٟ , ٚوأٔٙب  09ال ثً 

ثبد  ءؽٟصالص١ٓ ػبَ , وبٔذ ا٠٤بَ رجذٚ أىٛي , ٚوً 

 أعًّ .

ٗ ٚأسٜ ٚعٗ أِٟ ٠جزغُ ٌٟ أغّل فٟ وً ٠َٛ وٕذ أعز١مظ ف١

ػ١ٕبٞ ٚوإٟٔٔ أس٠ذ أْ أخضْ فٛسح ٚعٙٙب اٌؾْٕٛ فٟ 

٘ىزا  راوشرٟ اٌزٟ عزقجؼ عضء ِٓ اٌزشاة ِٚٓ اٌيج١ؼخ .

 ٟ٘ راوشرٟ رغؼذٟٔ ٚرإٌّٕٟ !!

 فجبػ اٌخ١ش أِٟ , أِب صاٌذ عذرٟ ٔبئّخ ؟ -

فجبػ اٌفشػ , أعً لبٌذ ٌٟ ثب٤ِظ أْ ال أٚلظٙب  -

ن ثبٌّٕبَ , وُ أخبف أْ رىْٛ ِجىشا فٟٙ عزشٜ عذ

 فمذد فٛاثٙب .

أْ وبْ فمذاْ فٛاثٕب ع١غّؼٕب ثّٓ ٔش٠ذ , ١ٌزٕٟ أفمذ  -

 فٛاثٟ ِضٍٙب .



 

 

٠بسا , ٚعٙه ِغٛد ا١ٌَٛ ٠ٚجذٚ ػ١ٍه اٌزثٛي صُ اْ  -

ا٤ٌُ اٌزٞ فٟ ِؼذره لذ ىبي ٚا٤د٠ٚخ ال رف١ذ , دػ١ٕٟ 

 أخزن ٌٍيج١ت .

ت ؽ١ٓ ال , أٔب ثخ١ش عأر٘ت ٚاْ ٌُ أرؾغٓ عٕز٘ -

 أػٛد .

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)  
 ً٘ وبْ ؽٍُ !!

 اعز١مظذ أخ١شا , !! -

ِبرا , ًٚ٘ ىبي ِٟٔٛ ا١ٌَٛ , ٌىٓ أ٠ٓ أٔب عذرٟ ,  -

 ٘زٖ ١ٌغذ غشفزٟ .

ٌمذ ّٔذ ٤عجٛع دخٍذ  فٟ غ١جٛثخ , وٕب عٕغٓ ِٓ  -

 خٛفٕب ػ١ٍه .

" ً٘ وبْ ؽٍُ , وً ِب ِشسد ثٗ , ؽ١بح ٚاٌّشك  -

ٌُ رغبفش ِٕز ؽٙش , عذرٟ ؽ١بح  ٚا٤ىفبي , ٚعٛاد " 

 أ١ٌظ وزٌه .

 ال . -

 ً٘ أٔذ ِزأوذح ؟ -



 

 

 ىجؼب , ٌُ أخشف ثؼذ ٌمذ عبفشد ِٕز ؽؼش ٚأعجٛع . -

 ارْ ١ٌظ ؽٍُ !!  -

 ػٓ ِبرا رزؾذص١ٓ ؟ -

 ال ؽٟء , ً٘ أخجشوُ اٌيج١ت ؽٟء ؟ -

أعً أٔب ٚأِه ػٍّٕب وً ؽٟء , و١ف فؼٍزٟ ٘زا , أٌُ  -

 ٠ىٓ ٌذ٠ه عجت ٚاؽذ ٌززّغىٟ ثٕب ٚثؾ١بره .

ً اعز١مظذ أخ١شا , اٌؾّذ اهلل وذد أعٓ و١ف ٠بسا ٘ -

 رفؼ١ٍٓ ٘زا ثٟ ٚثٕفغه , ٌّٚبرا ؟

 . حأِٟ فمو أسدد أْ رىٟٛٔ عؼ١ذ -

عؼ١ذح , و١ف ٚأٔب أساوٟ رؾب١ٌٚٓ االٔزؾبس أِبِٟ ,  -

ظٕٕذ أٟٔ أؽ١ّه ِٓ اٌغ١ّغ ٚٔغ١ذ أْ أؽ١ّه ِٓ 

 ٔفغه .. 

 ػذ٠ٕٟ ثأْ رزشوٟ ٘زٖ ا٤د٠ٚخ . -

 أِٟ ال أعزي١غ . -

ٌُ رفىشٞ ثٟ ٚثغذره , ِٚبرا ػٓ ؽ١بح اٌزٟ ٌُ ٌّبرا أ -

رفىشٞ أْ رؾبدص١ٙب ٚ٘ب ٟ٘ لذ أغٍمذ ٘برفٙب ال ثذ أٔٙب 

 غبمجخ ِٕه !!

 أِٟ وفٝ أسعٛن . -

 اٌؾّذ اهلل ٌمذ فؾٛرٟ أخ١شا . -

 أب ثخ١ش , ِزٝ عأخشط ِٓ ٕ٘ب ع١ذٞ اٌيج١ت . -

 ٌّبرا ؟ -

 ٤ٕٟٔ أوشٖ اٌجمبء ثبٌّؾفٝ .  -

 ٚال رىش١٘ٓ اٌّٛد . -

 ٕب ال ٠ىش٘ٗ .ِٚٓ ِ -

ؽغٕب , ثؼذ ل١ًٍ ع١أرٟ ىج١ت ٌّؾبدصزه , وٟٛٔ  -

 فش٠ؾخ ِؼٗ .

 ىج١ت ِبرا , ال رمً أٔٗ ىج١ت ٔفغٟ . -



 

 

 أعً ال ثذ أْ ٔؾً اٌّؾىٍخ . -

 أٞ ِؾىٍخ أٔب ٌغذ ِغٕٛٔخ . -

ال ٌُ ألً ٘زا ٌىٓ ٠جذٚا أٔه ِشسد ثٛلذ ػق١ت  -

عزشربؽ١ٓ ؽ١ٓ رخجش٠ٗ , ا٢ْ ٠غت أْ رشربػ ٘ال 

 خشعزُ ؟

 , ٠بسا أٔب ثبٌخبسط أْ أسدد ؽٟء ٔبد٠ٕٟ  ؽغٕب -

 ؽغٕب أِٟ . -

 

أِٟ ٚوأٔٙب رش٠ذ اػبدرٟ اٌٝ سؽّٙب ِشح  ٟاؽزنٕزٕ

 أخشٜ ..

وبْ ػٍٟ االٔزظبس ٔقف عبػخ ١ٌأرٟ اٌيج١ت , ر١ّٕذ 

أْ أغٍك ػ١ٕبٞ ِشح أخشح ٚأعز١مظ ػٍٝ فشاؽٟ فٟ 

ِٕضٌٟ , فٛد عذرٟ ٚأِٟ فٟ اٌقجبػ ٚؽ١بح اٌزٟ 

زٛلظٕٟ , ٚاْ أػٛد فٟ اٌّغبء رمفض ػٍٟ عش٠شٞ ٌ

ٚألف خٍف اٌجبة ٤ؽزُ سائؾخ اٌيؼبَ اٌزٞ رؼذٖ أِٟ 

ؾش ج, أْ أىشق عشط إٌّضي ٚأخزجئ ٚرجذأْ ثبٌ

اٌّىبْ , ٚعٗ أثٟ اٌزٞ وٍّب  ػٕٟ ٚرؼٍٛ مؾىبرٕب 

ٔظشد اٌٝ ٔفغٟ ثبٌّشآح رزوشرٗ , فبٌغشفخ ٕ٘ب ال 

 رشٚق ٌٟ ال ِشآح ف١ٙب ٚال ص٘ٛس , ٚال ؽ١بح !!

 ٌىٓ ِبرا ؽذس لجً ِغ١ئٟ ٕ٘ب ؟ 

فٟ اٌقجبػ أخجشرٕٟ أِٟ ثإٟٔٔ أثذٚا ِش٘مخ , ٚثؼذ٘ب 

عبءٟٔ أرقبي ِٓ اٌّشوض ثأْ ٕ٘بن ىفً ٠ش٠ذ سؤ٠زٟ 

لجً أْ ٠ذخً ٌغشفخ اٌؼ١ٍّبد , وُ أوشٖ رٍه اٌٍؾظبد 

اٌزٟ أصٚس ف١ٙب ؽخـ ع١ؾذد ِق١شٖ ثؼذ ٚلذ 

 لق١ش ٤ٕٟٔ أؽضْ ٚوأٔٗ أب .

ثبٌزاد ٌّب ٌُ ٠يٍت سؤ٠خ أؽذ أخش , ٌٚىٓ ٌّبرا أب 

 , ِٓ ٘ٛ ٠ب رشٜ ؟ ؾذً٘ أعؼذرٗ ٌٙزا اٌ



 

 

سثّب وٕذ أؽؼش ثب٤ىفبي أوضش ِٓ أٞ ؽخـ أخش 

 ٤ٕٟٔ عأٚاعٗ اٌّق١ش  ٔفغٗ !

خٍف ٔٛافز اٌؾ١بح ٕ٘بن أىفبي ال ٠ؾجْٙٛ أٌٚئه اٌز٠ٓ 

, فٟ اٌؾذائك ٚاٌّذاسط ٚاٌؾٛاسع , ِٚذْ ا٤ٌؼبة  

أُٙ ٚػبؽٛا أٌّب ال ٚجشٚا لجً إٔ٘بن ػ١ْٛ ٤ىفبي و

 ٠ّىٓ ٌمٍٛثُٙ اٌقغ١شح أْ رزؾٍّٗ .. 

ِٚغ ٘زا اٌجغّخ ال رفبسق ٚعُٛ٘ٙ , ِب أعًّ ا٤ًِ 

اٌزٞ ػٍّٟٛٔ ا٠بٖ , ِٚب أوجش أؽالُِٙ , ِٚب أسٚع 

ا٠ضبسُ٘ ؽ١ٓ ٠ىْٛ أؽذُ٘ ػٍٝ فشاػ اٌّٛد ٠ٚٛفٟ 

 ثأفذلبئٗ .

 و١ف ٌؾخـ أْ ٠غّغ ا٤ٌُ ٚا٤ًِ فٟ لٍجٗ !!

 

 ِشؽجب , أػززس ٌمذ رأخشد . -

 ال ثأط عٛاد ٠ش٠ذ سؤ٠زه . -

عٛاد ٌُ أرٛلغ أْ ٘زا اٌيفً ٘ٛ اٌّش٠ل , أب را٘جخ  -

 ا١ٌٗ .

وبْ عٛاد ألشة ا٤ىفبي ٌشٚؽٟ , ١ٌظ فمو ٤ْ 

أعّٗ ن أعُ أؽذُ٘ , ال ثً ٤ٔٗ ٌُ ٠ىٓ ٠ؾزشن ِؼٟ 

ثبٌّشك , ٠ً وبْ ٠ز١ّب . رّبِب ِضٍٟ , ِٚغ ٘زا وبْ 

اٌغٕٛاد اٌزٞ عّغ اٌيفٌٛخ ثبٌٛػٟ , وُ اثٓ اٌؼؾش 

خفذ أْ ٠ىْٛ لذ ؽذس ٌٗ ؽٟء , ٌٓ أرؾًّ أْ أخغش 

 عٛاد عذ٠ذ .

ً٘ ٘ٛ ِزؼت ا٢ْ , ً٘ ٠جىٟ , ً٘ غبة ػٓ اٌٛػٟ 

, رخ١ٍذ أِٛس عؼٍزٕٟ ألٍك ػ١ٍٗ وض١شا فٟ اٌخيٛاد 

 اٌم١ٍٍخ اٌزٟ خيٛرٙب ٔؾٛ غشفزٗ .

ذ ٚ٘ب ٟ٘ ِٚب أْ فزؾذ اٌجبة ٚخذرٗ ٠جزغُ ٌٟ , فجى١

ػ١ٕبٞ رخٕٟٛٔ ٌٍّشح اٌضب١ٔخ ٌٚىٓ , دِٛػٟ عّؼذ 



 

 

ث١ٓ اٌفشػ ٚاٌخٛف , خفذ أْ ال ٠خشط ِٓ اٌؼ١ٍّبد 

وٕذ أوشٖ اٌّٛد ’ , ٚأْ أفمذ ٘زٖ اٌشٚػ اٌغ١ٍّخ 

اٌّؾ١و ثؾ١بح ا٤ىفبي ٚأٔغٝ ثأٔٗ ٠ؾبفشٟٔ أٔب أ٠نب 

... 

فٟ اٌٍؾظخ اٌزٟ رجذأ ثٙب ثبٌزفى١ش ثب٤خش٠ٓ رٕغٝ ِّ٘ٛه , 

ضأه , لبٌذ ٌٟ أِٟ ٠ِٛب " أْ وً ؽضْ فٟ لٍٛثٕب ٠خزفٟ ؽأ

فمو أْ ؽً ِىبٔٗ ؽضْ أوجش ٠ٕغ١ٕب ا٠بٖ أٚ فشػ ٠غؼٍٕب ٕٔغٝ 

  أٞ ٌؾظخ ػؾٕب٘ب لجً أْ ٠ق١جٕب "  

ٌمذ أر١ذ ا١ٌَٛ ٌشؤ٠زه , ١ٌظ ِشؽجب ٠ب فغ١شٞ  ,  -

فمو ٤ٔه ىٍجذ ٘زا ثً ٤ٕٟٔ اؽزمذ ٌزّض١ٍ١بره 

عزقجؼ ٔغّب ِؾٙٛسا ٠ِٛب  اٌّنؾخ , أٔب ِزأوذح ثأٔه

 ِب .

 ػّزٟ ٠بسا , ً٘ أعزي١غ أْ أىٍت ِٕه ىٍت . -

ؽغٕب ٌىٓ ال رمً " ػّزٟ " فأٔب أفغش ِٕه , ِب ثه  -

رنؾه أعً أٔب ٌغذ وج١شح , ١٘ب لً ٌٟ ِبرا رش٠ذ أ٠ٙب 

 اٌّؾبوظ ..

ؽّشاء ن خذٞ ’ أس٠ذ ص٘ٛسا وض١شح ثأٌٛاْ اٌؾ١بح  -

ْٛ عش٠ش أخزٟ أِٟ , ث١نبء ومٍت أثٟ , أسعٛا١ٔخ وٍ

, ٚؽّشاء وٍْٛ سثيخ ػٕك ران اٌؼش٠ظ اٌزٞ صف 

 أِبَ ع١بسرٕب لجً أْ رٕمٍت ع١بسح أثٟ ٠ّٚٛد ٚأِٟ ..

ٌىٓ ال أس٠ذ ص٘شح عٛداء ن ٌْٛ اٌذخبْ اٌزٞ ِٕؼٕٟ ِٓ 

 سؤ٠زّٙب ..

ؽغٕب , عأر٘ت ٌجبئغ اٌٛسٚد ٚأؽزشٞ ٌه اٌىض١ش  -

ٚاٌىض١ش ِٓ ا٤ص٘بس ثغ١ّغ ا٤ٌٛاْ اٌزٟ روشرٙب 

ٍْٛ ؽؼش ران اٌّٙشط أخنش ٚاؽذح ففشاء وٚع

 اٌّنؾه .



 

 

ال , أس٠ذ ٚسٚدا رميف١ٙب أٔذ ث١ذان , أس٠ذ أْ أؽزُ  -

سائؾخ اٌيج١ؼخ اٌزٟ عأؽشَ ِٓ سؤ٠زٙب ٚأٔب ثبٌّؾفٝ , 

 ٚأْ ِذ مؼ١ٙب ػٍٝ لجشٞ .

 . ال رمً ٘زا أٔذ لٛٞ ٚعزؼ١ؼ اْ وزت اهلل ٌه اٌؾ١بح  -

 

ٕذ أرزوش ؽ١بح وً فٟ وً ِشح وٕذ أروش ثٙب اٌؾ١بح , و 

أ٠َٛ أرقً ِٓ اٌٙبرف اٌؼِّٟٛ ٚ٘برفٙب ِغٍك ٚأِٟ 

 أرقٍذ ثٙب ثؼذ عفش٘ب ث١َٛ ٌُٚ رشد , أرْ ٟ٘ ٌُ رغٍمٗ 

 

 

٤ٟٔ ٌُ أؽبدصٙب , ِب ثه ٠ب ؽ١بح , ً٘ أفبثه ِىشٖٚ أَ 

 ِبرا ..

عٛاد عأليف ا٤ص٘بس ٚأْ اعزيؼذ عأػٛد ا١ٌَٛ ,  -

 أٚ سثّب غذا . 

 

 

 ثؾأْ عٛاد .٠بسا , ٌٟ خجش ع١ذ  -

 ؽمب ع١ذرٟ ِب ٘ٛ ؟ -

ٌمذ رؾغٓ ؽبٌزٗ وض١شا ٚاٌؼٍّخ اٌزٟ ع١غش٠ٙب ١ٌغذ  -

شح ٤ْ ٚمؼٗ رؾغٓ وض١شا , ؽىشا ٌه فبٌٛمغ ١خي

 إٌفغٟ ٌٗ لذ رؾغٓ ِٕز ِغ١ئه ٕ٘ب .

ثً أٔب ِٓ ٠غت أْ أؽىشن ثأْ رغّؾ١ٓ ٌٟ ثشؤ٠خ  -

 ا٤ىفبي .

 

 

 

 



 

 

 

 

(8) 
 ٌٕٚب فٟ اٌمذس ِٛاػ١ذ ..

 

خ اٌّغبٚسح ٌؾ١ٕب ؽؼشد ثأٟٔ ػٍٝ ِٛػذ فٟ ىش٠مٟ ٌٍؾذ٠م

ِغ ٌمبء ِب , فؼذد ٌٍج١ذ ٌٚجغذ أعًّ ِالثغٟ , ٚخشعذ 

ٚال أدسٞ ِب ٠ٕزظشٟٔ وبٔذ دلبد لٍجٟ رؾذٟٔ اٌٝ ٕ٘بن , 

وٕذ أع١ش ثخفخ , وفشاؽخ رؾَٛ ثبٌفنبء , ِٓ فشه اٌغؼبدح , 

اٌغؼبدح اٌؾم١م١خ اٌزٟ ػشفزٙب ِإخشا ؽ١ٓ الزشثذ ِّٓ ؽٌٟٛ 

 . ِٚٓ ٔفغٟ

اخ١شا ٚفٍذ , ٌىٓ ٌّب اٌؾذ٠مخ ِضدؽّخ ا١ٌَٛ , ً٘ أوزؾفٙب 

اٌغ١ّغ فغأح , ٕ٘ب وٕذ أظٓ أْ اٌغ١ّغ ٠أرْٛ ٌٍؼت ٚاٌزخف١ف 

ػٓ إٌفظ , ٌٚىٓ ال ثذ أْ ٔنغ ػذعخ اٌؾ١بح ل١ٍال ٌٕشٜ 

اٌؼبئالد ٔؼشفٙب ثأٔفغٕب ٌٓ ٠خجشٔب ثٙب ا٤خشْٚ ,  ُأؽ١بء اْ ٌ

 ٛٔبد اٌٍّٛٔخ , اٌؾٍٜٛ .اٌغؼ١ذح ا٤ىفبي ٠ٍؼجْٛ , اٌجبٌ

ٌىٓ خٍف ٘زٖ ا٤ؽ١بء ٌٚزىْٛ ِٛعٛدح ٕ٘بن ؽضْ ِب ٕ٘بن 

أىفبي ٠ج١ؼْٛ اٌغؼبدح ٤ىفبي أخش٠ٓ ُٚ٘ ال ٠ّزٍىٛٔٙب , ٕ٘بن 

ِٓ ا٤ىفبي فزغٍظ أِبَ اٌّشاع١ؼ ٌززخ١ً  اِشأح ؽشِذ 

ٔفغٙب أِب , ٚاٌغقخ فٟ لٍجٙب , ٕ٘بن ػؾبق ٠ٕظشْٚ ٌّمبػذ 

ب ِغ أؽجزُٙ , ٕٚ٘بن أٔب أرّٕٝ فذفخ فبسغخ لذ ٥ِٚ٘ب ٠ِٛ

 رغّؼٕٟ ثه , ِغ إٟٔٔ ٌُ أرخ١ً إٟٔٔ عأٌزم١ه ثؾذ٠مخ . 

 

١ٌظ وً ِٓ ٠مذَ اٌغؼبدح ٠ٍّىٙب , ٟ٘ اٌؾٟء اٌٛؽ١ذ اٌزٞ 

ِٕؾٗ ٚ٘ٛ ١ٌظ ِٛعٛد ِؼٕب , ِٓ اٌغ١ًّ أْ رؾبسن  غٔغزي١

ا٤خش٠ٓ عؼبدره , ٌىٓ ِٓ إٌجً أْ فمذرٙب أْ رزّٕٝ ر٘بثٙب 



 

 

وُ ِٓ لٍٛة سال١خ ؽٌٟٛ , وُ ِٓ أؽخبؿ ِٕؾٟٛٔ  ٌغ١شن ,

 اٌفشػ ٌُٚ ٠ّزٍىٖٛ ..

ثذأد ثغّغ اٌض٘ٛس ٌغٛاد , ران اٌيفً اٌزٞ وبْ عجت أعًّ 

فذفخ عزؾقً ِؼٟ , وٕذ عؼ١ذح ٚأٔب أعّؼب ٚوأٔٙب ٤غٍٝ 

 ؽخـ ػٍٝ لٍجٟ .

وٕذ أليف ِٓ وً ٌْٛ ص٘شح ِٚغ وً ص٘شح دػٛح , ٥ٌىفبي 

 , ٚٔغ١ذ ٔفغٟ . , ؽ١بح , ٚعٛاد , ٚأِٟ

اثزغبِخ عٛاد ٘زا اٌيفً اثٓ اٌؼؾش عٕٛاد رغزؾك ٘زٖ 

 اٌذػٛاد .

ٌىٓ ال أدسٞ عجت اٌقذاع ٚا٤ٌُ فٟ ِؼذرٟ اٌزٞ ٠الصِٕٟ 

 ِٓ أعجٛع . 

 ػّٟ , أس٠ذ لبسٚسح ِبء ٚثبٌٛٔبد ٌٛ عّؾذ . -

 أعؼٍّٙب لبسٚسر١ٓ .. -

 

 

 

٠بسا , فبسؽ١ٕٟ ٌّبرا ثى١زٟ ػٕذِب سؽً عبسٔب أثٛ  -

 ,عٛاد ,

عأخجشن ٠ب ؽ١بح ٌىٓ ٘زا عش , عٛاد أثُٕٙ ا٤وجش  -

رؼشف١ٕٗ , اٌزٞ وٕب ٔشاٖ فٟ ىش٠مٕب ٌٍّذسعخ ٠ؾًّ 

اٌضٛة ا٤ث١ل ٠ٚز٘ت ٌٍغبِؼخ , اٌزٞ وبْ ٠م١ظ 

مغو ٚاٌذٞ , رٚ اٌؾؼش ا٤عٛد , ٚاٌجؾشح اٌؾٕي١خ , 

ٚاٌؾبعجبْ اٌؼش٠نبْ  , ٚإٌظبسح اٌالِؼخ .. ٚػ١ٕبٖ 

 ًِ ٚاٌفشػ ..اٌٍزبْ رغّؼبْ ث١ٓ ا٤

اعً رزوشرٗ , أخٛ عّش أٌٙزا ٌُ رىٟٛٔ رز٘جٟ  -

 ٌض٠بسرُٙ , وٕذ رخغ١ٍٓ ِٕٗ . 



 

 

, خفذ أعً ٤ٔٗ ثبٌٕغجخ ٌٟ ِخزٍف ٚأرغ١ش ؽ١ٓ أساٖ  -

 أْ ٠الؽظ أؽذ رٌه .

ٌمذ ؽىىذ ثب٤ِش , أظشٞ ٠ب غج١خ ِبرا فؼٍزٟ ٘ب لذ   -

 سؽً ا٢ْ ٚ٘ٛ ال ٠ؼشف ثأٔه رؾج١ٕٗ ..

 ٍٝ سؽ١ٍٗ .آٖ ِش أسثؼخ أػٛاَ ػ -

 أِب صٌزٟ رزوش٠ٕٗ . !! -

فٟ دػبئٟ ٚعغٛدٞ فٟ فشؽٟ ٚؽضٟٔ فٟ ٚعٖٛ  -

 ا٤ىجبء .

 أٞ فجش ؽٍّٗ لٍجه . -

 ال أػٍُ ٠ب ؽ١بح اٌؾّذ اهلل أه ثمشثٟ . -

 

وض١شح ٟ٘ اٌقذف اٌزٟ رخ١ٍزٙب ٌٍمبئٟ ثغٛاد , ٌُٚ 

 ارٛلغ اْ ٠ىْٛ ٌٕب فٟ اٌمذس ٌمبء,,

 اعؼٍّٙب لبسٚسرٟ . -

ىٕٕٟ اخبف اْ اٌزفذ ٔؾٖٛ ٘زا فٛد اػشفٗ , ٌ -

 فزخ١ت ظٕٟٛٔ ِشح اخشٜ , ِبرا افؼً ص

 ٠بسا !! -

ٚوأْ اٌضِٓ رٛلف ثٟ اعً أٗ عٛاد , ً٘ أب فٟ ؽٍُ 

 , أَ أْ اهلل اعزغبة دػٛارٟ .

 أب عٛاد عبسوُ اٌمذ٠ُ . ِٟب ثه ً٘ ٔغ١زٕ -

"ال ٌغذ لذ٠ُ , أٔذ اٌؾبمش ٚاٌّبمٟ ٚاٌّغزمجً  "  -

 , ثٍٝ رزوشره .

ٌمذ وجشرٟ , ِب اعًّ اٌض٘ٛس اٌزٟ فٟ  و١ف ؽبٌه , -

 ٠ذان .

 ؽىشا ٌه , أب ثخ١ش .. -

 ِب ثه ٌّبرا أذ ِزٛرشح , ً٘ أذ ثخ١ش . -

 اعً أب ثخ١ش . -



 

 

 ً٘ رأر١ٓ دائّب ٕ٘ب ؟؟ -

 ال فمو ؽ١ٓ الشس اٌجمبء ٚؽذٞ , ٚأذ ؟ -

ِٕز اسثؼخ اػٛاَ ٌُ أأرٟ ٕ٘ب .. ِش صِٓ ى٠ًٛ , و١ف  -

 افجؼ ٚاٌذن .؟

 ش ِٓ سؽ١ٍه .ٌمذ رٛفٟ ثؼذ ؽٙ -

آعف ٌُ اوٓ اػٍُ , سثّب اٌّٛد وبْ افنً ٌٗ ِٓ  -

 اٌّشك اٌزٞ وبْ ٠ؼزثٗ ..

 اعً اٌؾّذ اهلل دائّب , ً٘ رخشعذ ؟ -

عخ , أعً ٚاػًّ ثبٌّؾفٝ فٟ اٌؾٟ اٌمش٠ت ِٓ اٌّذس -

 أب عؼ١ذ عذا ثشؤ٠زه .

 ٠ب أغخ ٘زٖ اٌّبء ٚاٌجبٌٛٔبد اٌزٟ ىٍجزٙب . -

ت اْ ار٘ت ؽىشا ػّٟ رفنً اٌؾغبة , عٛاد ٠غ -

 ا٢ْ .

 ؽغٕب , ٌىٓ ً٘ ِب صٌزُ ثبٌؾٟ رارٗ . -

 اعً , ٚداػب . -

 اٌٝ اٌٍمبء . -

 

 ال رجىٟ ال رجىٟ ال رجىٟ ..

٘زا ِب سددرٗ فٟ اٌيش٠ك ث١ٓ اٌج١ذ ٚاٌؾذ٠مخ وبْ 

٠غت اْ افشػ ٤ٟٔ اخ١شا سأ٠ذ عٛاد , ٌىٓ ٌّب ا٢ْ 

 فٟ اٌٛلذ اٌزٞ اٚدع ثٗ اٌؾ١بح .. 

ٟ فمو ا٢ْ رزوشد ثبٟٔ عأِٛد ٌّٚبرا ؽضٔذ ا٢ْ ٚوإٔٔ

لش٠جب .. ٚػٍّذ ثأْ ٕ٘بن فشػ وج١ش ٠خزجأ خٍف وً ؽضْ , 

 ٕٚ٘بن ؽضْ فغ١ش ٠ٌٛذ ِغ وً فشػ ..

وبْ ال ثذ ِٓ اٌّشك , ٤ر٘ت ٌٍّشوض , ١ٌيٍت ىفً اٌض٘ٛس 

 , ٤سٜ عٛاد .



 

 

عشد ؽبسدح ا٤فىبس , ٌُ اوٓ اػشف ً٘ ٠غت اْ افشػ 

 اَ اؽضْ , 

وٕذ اؽٍُ ثقذفخ ىش٠ك رغّؼٕب ٚا٢ْ  ٠ب ٤ٔب١ٔخ اٌجؾش ,

 أىٍت اٌّض٠ذ .

ٌٚىٓ ِب ثٗ اٌفشػ ٠أرٟ فٟ اٌٛلذ اٌزٞ رقجؼ لٍٛثٕب 

 امؼف ِٓ اؽزٛائٗ ..

ػٕذِب سأ٠زٗ ٌُ أرّٕٝ اال أْ ٠زٛلف اٌٛلذ ثٟ , ال أس٠ذ 

 سؽ١ً ٚال عفش ٚال ِٛد ٚال ٚداع ..

ٚسغُ ػٕٟ عميذ دِؼخ ٌزٛلظٕٟ ِٓ االعٝ اٌزٞ 

 ؽبفشٟٔ .

ٕٟ ٤سٜ اٌض٘ٛس فٟ ٠ذٞ ٌززوشٟٔ ثأٟٔ ٠غت اْ ا٠مظز

أوْٛ ل٠ٛخ ,٤ْ ٕ٘بن أؽخبؿ اثزغبِزُٙ رؼزّذ ػٍٝ 

ٚػب٘ذد ٔفغٟ ثأْ أخجأ ؽجٟ فأْ ِذ ثغّزٟ , فبثزغّذ 

ؼٟ , ٚاْ ػؾذ عأخجأٖ اٌٝ اْ ٠أرْ اهلل ثؾت ِع١ذفٓ 

ِٓ ٔٛع اخش , ؽت اثذٞ ال ٠ٕزٟٙ ال فشاق ف١ٗ ٚال ٚداع 

 ٚال أزظبس ٚال خٛف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(9) 
 ِؾفٛسح  فٟ راوشرٟ ,,

 ِبرا رمشئ١ٓ أِٟ ؟ -

 ػٓ اٌؾت .. -

 أٞ ؽت ؟ -

 رٌه اٌّخزٍو ث١ٓ ؽٛق ٚخ١جخ .. -

شارٗ وأِٟ , ً٘ أذ عؼ١ذح ثأْ ٚاٌذٞ رشن ٌه ِز -

 ٌزمشئ١ٙب ِغ أه ػؾزٙب ِؼٗ ٌؾظخ ثٍؾظخ .

غ إٟٔ ػؾذ ِؼٗ ِؼظُ روش٠برٗ , ِو١ف ال افشػ ٚ  -

بٌّب اخشا فٟ ٔفغٗ , اال إٟٔ اوزؾفذ أٗ وبْ ٠ؼ١ؼ ػ

ٌُ ٠ؼشفٗ اال اهلل ٚ٘ٛ , ٚ٘ب أب االْ ػشفزٗ ػٕذِب 

لشأرٗ ,, وُ وبْ ٔج١ال ؽ١ٓ اخفٝ ؽضٔٗ فٟ فشؽٟ , 

ٚوُ وٕذ ثؼ١ذح ’ ؽ١ٓ وبْ ٠ؼبٟٔ ٚؽذٖ ٚال ٠خجشٟٔ 

 ػٕٗ ػٕذِب ٌُ اؽؼش ثٗ .

١ٌذ اٌغ١ّغ ٠زؼٍُ اٌٛفبء ِٕه , ٤سثغ عٕٛاد ٌُ   -

ٌذ رؾؼش٠ٓ ثٛعٛدٖ , اؽؼش اْ اثٟ ِبد , أذ ِب ص

 ٚرؾؼش٠ٕٕب ثزٌه ..

٠بسا ٠غت اْ رؼٍّٟ اِش ُِٙ , ال ٠ٛعذ أغبْ ٠ّٛد  -

٠جمٝ ِؾفٛسا فٟ راوشح رّبِب , وً ؽخـ ثؼذ ِٛرٗ 

ؽخـ رشن فٟ ؽ١برٗ اصش وج١ش ٌذسعخ أٗ ػبػ 

داخٍٗ , ٠ؼ١ؼ فٟ لٍجٗ ٚوأٔٗ ٌُ ٠ّذ ,  ٠ّٛد فمو 

 ؽ١ٓ ٠ّٛد ا٤خش ..

ف١ٗ اوضش ِٓ ؽخـ , اثٟ  اِٟ أ٠ّىٓ ٌؼمٍه اْ ٠ؾفش -

 ٚأب .

ال لٌٟٛ ٘زا فبٌؾ١بح اِبِه سثّب ع١ىْٛ ٌٟ ٔق١ت ِٓ  -

 راوشره .



 

 

لشسد اْ اوزت , اوزت ٌؾ١بح وً ِب ؽذس ِؼٟ ٌزؼٍُ 

وُ وٕذ عؼ١ذح لجً ِٛرٟ , وُ افزمذ٘ب , وُ ر١ّٕذ 

 ٚعٛد٘ب ثمشثٟ ..

٤ٔٙب ’ فٟ رٍه اٌٍؾظخ اٌزٟ رجذأ ثٙب ثبٌىزبثخ رؾجٙب عذا 

 خ اٌٛؽ١ذح ٚاٌّضٍٝ ٌٍجٛػ ثىً ؽٟء .اٌيش٠م

وزجذ وض١شا وً ؽٟء ؽذس فٟ اٌضالص١ٓ ٠َٛ اٌّبم١خ , 

وزجذ ؽزٝ رؼجذ ٠ذاٞ ٚرؼجذ اٚسالٟ ٚٔفز اٌؾجش ِٓ 

لٍّٟ , وٕذ ِقشح اْ اوزت وً ؽٟء ا١ٌَٛ ,ٚوإٟٔٔ 

 ؽؼشد ثأٟٔ ٌٓ أوزت ِغذدا ..

  ,, اِٟ ٔفز اٌؾجش 

 غشػخ ..٠بسا  , ٠بسا اعز١مظٟ , اىٍجٟ االعؼبف ث 

 

اعً ٘زا ِب ؽقً لجً دخٌٟٛ اٌّؾفٝ .. ٚا٢ْ 

 ٌّبرا رأخش .. أزٙذ إٌقف عبػخ ا٠ٓ اٌيج١ت ..

 . ِشؽجب أب اٌيج١ت إٌفغٟ  -

 ا٘ال . -

 ً٘ ٌٟ ثأْ ارؾذس ِؼه ل١ٍال .. -

 ثبٌيجغ رفنً . -

 ً٘ رؼب١ٔٓ فشاؽ فٟ ؽ١بره . -

 ال فأٔب أِال ٚلزٟ دائّب . -

 ِب , ٌّبرا .اعً ػٍّذ أه رجمٟ ٔفغه ِؾغٌٛخ دٚ -

 عؼبرٟ أْ أ٥ِ ٚلزٟ ٤ٔغٝ اٌزؼبعخ ٚاٌؾضْ .. -

 أٞ ؽضْ . -

 وً ؽخـ ٌذ٠ٗ َّ٘ٛ .. -

 َّ٘ٛ رغؼٍٗ ٠ٕزؾش . -

 ً٘ رغّٟ اخز ػالط ِخفف ٥ٌٌُ أزؾبس ؟ -

 أٞ اٌُ , !! -



 

 

 اػبٟٔ ِٓ ٚسَ فٟ سأعٟ .. اٌغ١ّغ ثبد ٠ؼٍُ ا٢ْ . -

أٞ ٚسَ ٌمذ اعش٠ٕب ٌه اٌفؾٛفبد ٌّذح اعجغ ٚأذ ال  -

ٓ أٞ ؽٟء , فمو رؼجذ ِؼذره ِٓ ا٤د٠ٚخ رؼب١ٔٓ ِ

 ٚا٤صبس اٌغبٔج١خ ٌٙب عزؼبف١ٓ ِٕٙب ثؼذ فزشح ثغ١يخ .

 ِبرا أأٔذ ِزأوذ , ال ِغزؾ١ً .. -

" ٌٓ اِٛد , ٌٚىٓ اٌزؾ١ًٍ , ً٘ وزجذ ٌٟ ؽ١بح عذ٠ذح 

 ٠َٛ فمو" 09, ١ٌظ 

ىجؼب ِزأوذ , ٌمذ ٚعذد اِه فٟ غشفزه اٌزؾب١ًٌ , 

ذ ِٓ دِه , ال ثذ أٗ خيأ أٙب خبىئخ ػ١ٕخ اٌذَ ١ٌغ

ِخجشٞ , وبْ ال ثذ ِٓ اٌزأوذ , و١ف رؾٍّذ ٘زا 

 اٌؾضْ ٌٛؽذن ,أٞ لٍت لٛٞ رٍّى١ٓ .

ال ٌُ ٠ىٓ ؽضٕٔب , اٌؾّذ اهلل اْ اٌزؾ١ًٍ اخيأ رؼٍّذ  -

 و١ف اوْٛ عؼ١ذح ثٕفغٟ .

 ارْ أذ ٌُ رؾبٌٟٚ االٔزؾبس ؟؟ -

ال . أب اؽت اٌؾ١بح عذا , ٚوٕذ اػٍُ ثبْ اٌّٛد  -

سٟٔ ثبٌٛلذ اٌزٞ وزجٗ اهلل ٌٟ ٌٙزا اِزٕؼذ ِٓ ع١ضٚ

اٌؼالط , ٌىٓ اٌزؾ١ًٍ ٌّٓ , ال ثذ ِٓ اْ اؽذ ِش٠ل 

 ٚ٘ٛ ال ٠ؼٍُ ..

ال رمٍمٟ , اٌّشك ع١ؼشف فغغّٗ ٠جذٚ ِٓ اٌزؾب١ًٌ  -

 مؼ١فب .

 اهلل ٠ؾف١ٗ .. -

 ٠ب سة .. -

 ِزٝ عأخشط وبْ ال ثذ ِٓ اْ الذَ اٌض٘ٛس ٤ؽذ .. -

 اٌيفً عٛاد .. -

 فذ ؟اعً , و١ف ػش -

 ِٓ ثبة اٌخٛف ػ١ٍه فمو . هلشأد اِه ِزوشار -



 

 

ؽغٕب ٚو١ف ٘ٛ ا٢ْ ً٘ ٘ٛ ثخ١ش , وبْ ٌٗ ػ١ٍّٗ  -

 لجً اعجٛع ..

 ثٕفغه ؟ اِب سأ٠ه أْ رؼشف ٠ٙز -

 ؽغٕب .  -

 رفنٍٟ غشفزٗ ثبٌيبثك اٌشاثغ ..  -

 ً٘ ٌٟ ثغّٗ اٌض٘ٛس ِٓ ؽذ٠مخ اٌّؾفٝ ٌٗ .. -

 ثبٌيجغ ٌىٓ ٠غت اْ ٠شافمه اؽذ خٛفب ِٓ اْ رزؼجٟ -

 فأٔذ ٌُ رؾفٟ ثؼذ .

 ال رمٍك أب ثخ١ش اٌؾّذ اهلل . -

-  

 

ثذأد ثغّغ اٌض٘ٛس ٌٍيفً  ٘زٖ اٌّشح اٌضب١ٔخ فٟ 

اٌّشح ا٤ٌٚٝ عّؼزٕٟ ثغٛاد عبسٞ اٌزٞ وٕذ  

فمذد ا٤ًِ ِٓ سؤ٠زٗ ,ٚا١ٌَٛ ٠ب رشٜ ثّٓ 

خٍف عّبي اٌٛسد  خجأدعزغّؼٕٟ .. أٞ فذفخ 

 . ثّٓ عأٌزمٟ .. ١ٌزٙب رىْٛ ؽ١بح .ا١ٌَٛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(10) 
 رجبدٌٕب ا٤دٚاس ,, 

ارا عّؾذ , ٕ٘بن ىفً ِش٠ل ثبٌغشىبْ وبْ ٌٗ  -

 ػ١ٍّخ لجً اٌغجٛع , ٠ذػٝ عٛاد ثأٞ غشفخ ٘ٛ ..

ٌؾظخ فمو , أٗ ثبٌغشفخ فٟ اخش اٌّّش .. غشفخ  -

 صعبع١خ .

 ؽىشا . -

 

 

٠ب سة اْ ٠ىْٛ عٛاد ثخ١ش , ال اس٠ذ اْ افمذ فشؽزٟ 

٠ؾمك اؽالِٗ , اْ ٠جزغُ ثأٟٔ ٌغذ ِشم١خ , اس٠ذ اْ 

دائّب , اْ ٠شول دْٚ اْ ٠خبف ِٓ غ١جٛثخ ِفبعئخ 

.. 

 اٌٝ ا٠ٓ ؟ -

 ل .٠اس٠ذ ص٠بسح اٌّش -

 ال ِغزؾ١ً اعزمش ٚمؼٗ ثب٤ِظ , ال ثذ اْ ٠شربػ . -

ً٘ ٘ٛ ثخ١ش , اسعٛن دل١مخ فمو عألذَ ٌٗ اٌض٘ٛس   -

 ٚأخشط .

 ٘ٛ ٠ز١ُ , ٘زا ِب ػشفزٗ , ِٓ أذ ؟ -

 ار١ذ ٌض٠بسرٗ .أب اػشفٗ , ع١فشػ اْ  -

 ؽغٕب فمو دل١مخ . -

 صب١ٔٗ , رجذٚ اىٛي ٘ىزا . 69ثً  -

 ؽغٕب رفنٍٟ . -

 

 



 

 

اَ ارشن اٌض٘ٛس   ِالن ٔبئُ ػٍٝ عش٠ش , ً٘ اٚلظٗ 

ٚأر٘ت, غشفزٗ ١ٍِئخ ثبٌض٘ٛس ِٓ ا٠ٓ وً ٘زٖ ٚ٘ٛ ال 

 ػبئٍخ ٌٗ .

عٛاد اٌيفً ٌُ ٠زشن فمو اصش فٟ ٔفغٟ ِزأوذح ِٓ 

ػ١ٕبٖ اٌؾض٠ٕز١ٓ , ع١ّغ ِٓ ػشفٗ اؽت اثزغبِزٗ ٚ

 ٠ٚذاٖ اٌذافئخ .

ػبئٍخ عذ٠ذح  اٚ سثّب وً ىفً ٠فمذ ػبئٍزٗ ١٠غش اهلل ٌٗ

 ٚؽنٓ دافئ ٠ؾز٠ٛٗ .

فأٔب عّؼذ ثأْ ٕ٘بن أعشح ؽشِذ ِٓ ا٤ىفبي 

عزىفٍٗ , ١ٌذ لٍجٗ ال ٠ؼشف اٌؾضْ ثؼذ ا١ٌَٛ ثؼذ 

اٌذِٛع اٌزٟ ثىب٘ب , عجؾبٔه ٠ب سة ِب أػٍّه ثٕب ِٚب 

 أوشِه ..

 ٠بسا ! -

 اعفخ ً٘ ا٠مظزه ؟ -

ال وٕذ ارظب٘ش ثبٌَٕٛ , اس٠ذ اْ اػشف ِٓ ٠غٍت ٌٟ  -

 اٌض٘ٛس , خفذ اْ ال رىٟٛٔ ِٓ ث١ُٕٙ .

 اعفخ رأخشد , أظش ٌمذ عٍجذ ٌه اٌىض١ش ِٕٙب . -

 ِب اعًّ سائؾزٙب , ِٕؼؾخ وض١بة اِٟ ..  -

 افجؼ ٌه اعشح عذ٠ذح ؟ -

 اعً , ٌٓ اوْٛ ٚؽ١ذا ِٓ ا١ٌَٛ . -

أزٙذ اٌذل١مخ ٠غت اْ رزشو١ٗ  ٠ب أغخ , ٠ب أغخ ٌمذ -

 ٠شربػ .

عٛاد عأر٘ت ا٢ْ , اْ ٌُ أسان ثؼذ ا١ٌَٛ , اروشٟٔ  -

 وٍّب سأ٠ذ ص٘شح ,

 ثً عأروشن وٍّب اثزغّذ ِٓ لٍجٟ .. -

 

 



 

 

 

خشعذ ِٓ غشفزٗ , ٤ٚٚي ِشح ٌٓ اخبف ػ١ٍٗ , 

 ٕ٘بن ؽ١بح عذ٠ذح ٚىب٘شح ثيٙش لٍجٗ رٕزظشٖ ..

 

 ِٓ ٕ٘ب ثغشػخ , لٍجٙب ع١زٛلف . -

 عّؾذ ِبرا ٕ٘بن .. ارا -

نخ لٍجٙب رٛلف رؾذ ا٤عٙضح اصٕبء عشاؽخ ٠ٕ٘بن ِش -

 ٌٛسَ فٟ سأعٙب ..

 

ؽٟء ِب عؼٍٕٟ اٌؾك ثبٌّّشمخ , خبئفخ وٕذ اْ 

اعزّغ ثأؽذ فٟ ٘زٖ اٌغشفخ ٚػٍٝ فشاػ اٌّٛد , فأٔب 

 ..اؽؼش ثإٟٔٔ ػٍٝ ِٛػذ ِغ اؽذ ِب 

 ٌمذ فمذٔب اٌّش٠نخ . -

ًِ ٠ِٛب , ٌىٓ وبٔذ رؾت اٌؾ١بح , ٌُ ٠غبدس٘ب ا٤ -

عغذ٘ب ٌُ ٠زؾًّ , وبٔذ رؾؼش ثأٔٙب ٌٓ رؼ١ؼ رغؼ١ٓ 

 ٠َٛ وّب لبي اٌيج١ت . ارقٍٛا  ثٛاٌذرٙب ..

ِٓ ٘زٖ , أب ا٠نب ظٕٕذ ثأٟٔ عأِٛد لجً رغؼ١ٓ ٠َٛ 

, ٠غت اْ اوْٛ أب ِٓ فٟ ٘زٖ اٌغشفخ , ٌّبرا اثىٟ أب 

 ال أػشفٙب ؽزٝ . 

 ع١ذرٟ ً٘ ٌٟ ثأْ اسا٘ب . -

 ً رؼشف١ٕٙب .ٌمذ ِبرذ , ٘ -

 ال أػٍُ فمو اس٠ذ اْ اػشف ِٓ ٟ٘. -

 ؽغٕب رفنٍٟ , ثغشػخ فجً اْ ٔأخز٘ب ِٓ ٕ٘ب .. -

 

أعً ٘زا ِب وٕذ اخبف ِٕٗ , وٕذ ال اس٠ذ اٌّٛد فٟ 

غشفخ ثبسدح رؾذ ا٤عٙضح , ٌُ اسد ٔٙب٠خ وٙزٖ , أٞ 

ٚؽذح ؽؼشد ثٙب ٟٚ٘ رأْ ث١ٓ اعٙضح فّبء ال رؾؼش 



 

 

ٕب فغٛاد اعزيبع إٌغبح ثٙب , ٌىٓ ١ٌظ اٌغ١ّغ ٠ّٛد ٘

, وً ؽٟء ِىزٛة ِٚمذس ,  ال اػشف و١ف اِزٍىذ 

اٌغشأح ٤سفغ اٌغزبسح ػٓ ٚعٙٙب , ٠ذاٞ رشعفبْ ال 

أىش إٟٔ خفذ اْ رىٟٛٔ أذ ٠ب ؽ١بح , فؾؼٛسٞ 

رغبٖ ٘زٖ اٌّش٠نخ ٌُ ٠ىٓ ػبد٠ب , ؽؼشد ثأٟٔ اؽجٙب 

ٚال اس٠ذ٘ب اْ رّٛد .. اٚ إٟٔ وٕذ عأوْٛ ِىبٔٙب , 

ٟ٘ ِٓ رجبدٌذ فؾٛفبرٟ ثفؾٛفبرٙب , ً٘  ً٘

رجبدٌٕب ا٤دٚاس ؽمب .. سفؼذ اٌغزبسح ثؼذ فشاع ِغ 

 اٌخٛف اٌزٞ ػؾؼؼ فٟ صٚا٠ب لٍجٟ .

 

 ِشؽجب ادػٝ ؽ١بح عبسرىُ اٌغذ٠ذح . -

ا٘ال , ٚأب ٠بسا , ِب اعًّ اعّه ال ثذ ِٓ أه  -

عزؼ١ؾ١ٓ ى٠ٛال , رمٛي اِٟ ثأْ ٌىً ِٓ اعّٗ ٔق١ت 

.. 

ٔٙب اعّزٕٟ ٘ىزا ٤ص٠ذ ؽ١بح ا٤خش٠ٓ اِٟ رمٛي ثأ -

 عّبال وّب فؼٍذ ٌٙب .

 ِب ٘زا اٌغشػ فٛق ػ١ٕه .؟ -

 ٌمذ ٚلؼذ ٚأب فغ١شح ٚرشن اصش فٟ ٔفغٟ . -

ال رؾضٟٔ ِٓ خالٌٗ عأعزي١غ ِؼشفزه ٌٚٛ ثؼذ اٌف  -

 ػبَ , عأسافمه ٌٍّذسعخ ال ثذ أه رغ١ٍٙٓ ِىبٔٙب ..

اَ وٕب اِغىذ ث١ذ ؽ١بح ٌُٚ ٔزفبسق ِٓ ٠ِٛب ػؾشح اػٛ

 وشٚػ ٚاؽذح ..

 ٠ب أغخ , ً٘ رؼشف١ٕٙب . -

 اعً , أظشٞ ٌٍغشػ فٛق ػ١ٕٙب ٘ىزا وٕذ اػشفٙب .. -

 عٕأخز٘ب ا٢ْ ػٓ ارٔه .. -

ٌُ أيك ثىٍّخ ٚاؽذح و١ف ً٘ عٍجذ ؽ١بح ؽ١برٙب ,  -

ٌّب اثؼذرٙب ػٕٟ , ٌّب ٌُ رخجشٟٔ , ً٘ أب فٟ ؽٍُ , 



 

 

ػٟ , ١ٌزٕٟ ٌُ اعز١مظ , ١ٌزٕب سؽٍٕب ِؼب , عميذ دِٛ

ثى١ذ ػٍٝ فشاؽٙب  رٍه اٌزٟ خجأرٙب وٟ ال ٠شا٘ب اؽذ , 

وؾالي ِبء ٠ٕغبة فٛق رشثخ عبفخ ػٍٙب رؾ١ب ِٓ عذ٠ذ 

. 

 ٠ب أغخ ً٘ أذ ٠بسا ؟ -

رزوشن وض١شا  اعً ٌمذ رشوذ ٌه ٘زٖ اٌشعبٌخ ,  وبٔذ -

 . ً٘ أذ ثخ١ش . 

سونذ فٟ اٌّّشاد ٚأب اثىٟ , وٕذ ِزأٍِخ اْ 

ثؼذ٘ب ٚاعذ ؽ١بح رؼٛد ِٓ  افيذَ ثغذاس , ٚاعز١مظ

ٌُ اؽبدصٙب , ٚٔجذأ ثبٌنؾه ثؼذ  اٌغفش , رؼبرجٕٟ ٤ٟٔ 

 ؽغبس ى٠ًٛ  ..

" ٠بسا اْ وٕذ رمشئ١ٓ ٘زٖ اٌشعبٌخ ا٢ْ فأٔب عأوْٛ 

لذ فبسلذ اٌؾ١بح , اٌزٟ ع١ّذ ثبعّٙب , ػٕذِب ار١ذ 

ٚأخجشره ثأٟٔ عأعبفش وٕذ لذ ػٍّذ ثأْ اٌفؾٛفبد 

ٕٟ ِشمه اٌزٞ ٘ٛ فٟ رجذٌذ , ٚػٕذِب اخف١زٟ ػ

اٌؾم١مخ ِشمٟ , ػٍّذ ثأْ لٍت ومٍجه ال ٠ؾت أْ 

٠ّٕؼ ا٢خش٠ٓ عٜٛ اٌفشػ , ثم١ذ فبِزخ , ٚلشسد 

اْ اخفٟ ثأٟٔ أب اٌّش٠نخ , ٌىٓ ٌُ اوٓ ثمٛره ٤ِزٕغ 

ػٓ اٌؼالط اٌى١ّبٚٞ , اٚ اٌؼ١ٍّبد , اسدد اْ اعؼٍه 

رٛاع١ٙٓ ِخبٚفه , اٌّٛد اوضش ِب وٕذ رخبف١ٕٗ , 

ٌزغؼٟ ’ اْ رمزشثٟ ِٕٗ ٌزؼشفٟ ِؼٕٝ اٌؾ١بح  اسدد

ٌؾٍّه , ٌزمزشثٟ ِٓ راره اٌزٟ ٔغ١زٙب ٚأذ رغؼذ٠ٓ 

ِٓ ؽٌٛه , اسدد اْ رشٞ اٌؾ١بح ثؼذعخ اٌغّبي اٌزٞ 

اٌمذس خجأ ٌه ٌؾظبد ىبٌّب فٟ داخٍه , ٚؽؼشد ثأْ 

ر١ّٕزٙب ,, ال اس٠ذن اْ رؾضٟٔ ػٍٟ فمذ وٕذ عؼ١ذح 

سان رغؼذ٠ٓ ا٤ىفبي ٘زا ٚأب فٟ ِشوض اٌؼالط ٚأب ا

وبْ ؽٍّه , وٕذ اسالجه دائّب ِٓ خٍف ٔبفزح اٌغشفخ 



 

 

اٌّغٍمخ اٌزٟ ٌيبٌّب ر١ّٕذ دخٌٛٙب ٚريّئ١ٕٓ ػٍٝ ِٓ 

وبْ ف١ٙب , ٚوأٔه ؽؼشد ثٟ ؽزٝ ٚأب اثؼذن ػٕٟ , 

ال ثذ اْ رمزشثٟ ِٓ اٌّٛد وٟ رؼ١ؾٟ وّب رؾج١ٓ , 

ٟٔ اثذ , اػٍُ ثأٔه ػشفذ ثأْ اٌؾ١بح ربفٙخ , ٌزا ال رؾض

, ٚاٌفشػ وً ؽٟء ِمذس  اٌؾت ٚاٌقذالخ , اٌزؼبعخ 

ب ٌٕذا٠ٚٙب , ٌٓ اىٍت عشاؽٌٕٕب , ٠غت اْ ٔغ١ش ػٍٝ 

ِٕه اْ ال رٕغ١ٕٟ فأٔب اػٍُ ثأٔه ٌٓ رفؼٍٟ , فمو اس٠ذ 

اْ رضٚس٠ٕٟ وٍّب اِيشد ٌزغزغً اسٚاؽٕب ِؼب , 

 افشؽٟ ٚأؽجٟ اٌؾ١بح وّب أؽجزه .. "

 

١بح ٌٚٓ افؼً , ؽ١بح صسػذ ٌُ ارٛلف ػٓ ص٠بسح لجش ؽ

 فٟ ٔفغٟ ؽت اٌؾ١بح ٚعشلزٙب اٌؾ١بح ِٕٟ ,, 

فٟ وً ِشح وٕذ اصٚس لجشن ٚؽذٞ ٌىٓ ا١ٌَٛ  ٕ٘بن  -

م١ف ٠ش٠ذ اْ ٠شان , عٛاد أرزوش٠ٕٗ ٌمذ عبء 

اؽٙش ِٓ ٚفبره , اخجشرٗ ػٕه وض١شا  6ٌخيجزٟ ثؼذ 

 فأساد ص٠بسره ..

 مٟ .٠بسا ١٘ب ثٕب اٌغّبء ِّيشح , ال أس٠ذ اْ رّش -

ال رمٍك اٌّيش عضء ِٕب ال ٠ّشمٕب , ا١ٌظ وزٌه ٠ب  -

 ..ؽ١بح 

عٛاد أرؼٍُ فٟ اٌٍؾظخ اٌزٟ وٕذ عزّذ ٠ذن , ٌُ أوٓ  -

 عأِغىٙب اْ ٌُ رىٓ عزأخزٔب ٌٍغٕخ ..

ٌُ رّذ ؽ١بح و١ٍب فٟٙ ػبؽذ ثزاوشرٟ ٚثشٚؽٟ ٚثىً 

ِشح اٌفظ ثٙب اعّٙب ,, فٍىً ِٓ اعّٗ ٔق١ت , ٚوبْ 

 اعّٙب .  ٌٙب إٌق١ت ا٤فغش ِٓ

 ..إٌٙب٠خ



 

 

 ثمٍُ : ٠بع١ّٓ اٌّؾٕٟ ..
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