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 ٣

  تقديم
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
والصالة والسالم علـى نبيـه الـذي    ,  وكفىالحمد هللا
  . اصطفى وبعد

فهذا هو الجزء الثاني من قصة هذه االسرة السعيدة    
التي كتبتها القاصة البارعة بسمة الخاطري من سلطنة عمان 
والتي يشرفنا ان تكون معنا عضوا في فريق مشروع وقايـة  

مركـزة فـي   . مراض المنقولة جنسيا وااليدزالشباب من اال
اسهاماتها الطيبة معنا لترسيخ بعض المفاهيم فـي الثقافـة   
, الجنسية عند االطفال الذين هم شـباب المسـتقبل وعدتـه   

  .بمظلة شرعية ولغة سليمة ومفاهيم صحيحة
وقد شجعنا ما القته القصة االولى من اهتمـام منقطـع   

لكن من االباء واالمهات على ليس من االطفال فحسب و,النظير
ونحن في مشروعنا التربوي الوقائي نبدأ مع الطفل , حد سواء

منذ والدته وال نتركه اال وقد قدمنا له كل مـا نسـتطيع فـي    
ليبحر بسالم في هذا البحـر  , مراحل نموه الجسمي والعاطفي

ليعيش , آملين ان يصل شاطئ الطهر والعفاف بسالم, المتالطم
  ."واهللا خير حافظا وهو أرحم الراحمين."لطيبهفيه الحياة ا

  

  آملين من اهللا القبول والتوفيق
  

  القضاةالحميد  لدكتور عبدا
  المدير التنفيذي للمشروع

  اإلسالمية ةاالتحاد العالمي للجمعيات الطبي
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 ٤


� و������  
  

          �� ا���ر�� ����ة، ��د ���� و�����%$ إ"� أ��م ا���ة ا�
��() ا�'�ح وا�� ��*��"+�+�  .���ور �,ا���() ا�

  .�789 �6س ا���ب، %3'23 �(�� ا�م ا�01,ن: ����
�:$  : ا�م; أ"�;     . . . أه9'� ��؟ ه�� ا���ر�� (��� >ه
  .���A@,ل

����� ،���� :     �)��B رأ�(� و�*� �)C;و��� ،����D �� FِA ;ًأه .
H�'C ء$Jا� H�  .L'0A (M ا��1ارة �Kه��ن إ�B وا��ه�� و�'�;ن �

B أ ( اNب� إ�P0�N  �Q�J� ����3Aا H$ و6(R8ل ) م و�,��%
�)� :��*'Rا� ��K)� �03�A�� ة��M $ه TKه.  

� U : ا�م� U. . . ا��1Wذن  . ا��1A ��X �ٌ�Mو ،��X ٌس�D
Uا.  

  ا�PCا: ����، �����
  �� هKا �� أ�+ا:$؟: ا�م، ا�ب

  .إC(� �(�دة ����� �
�� �� إدارة ا���ر��: ����
,ٍت ��ٍل     ! �1C؟ ��0: ا�ب]A ب,3
+   (M) ���أ �� ه,���� ���

   ���
� وا��3Jا� (
�ؤآ) %*0Aي     ). أ�PCي واK@ ،�� أم ���Kي �@
Fِ�*Q Bور إ���  .وأد@*$ ا�

a : (ا�م*ِ��ُ (M ،���
) ���أ �� ه,�
3,ب وا���ور �Q ��8*�(� ا�

�� هKا: و��,لQ,'� رك,Aرآ��3، و,A ،$:��"رآ��3 �� أ,A .  

$ ا: ا�بdر     ،�ًً�، و�*�e�" ��:$، وزادآ�0Aأ �� ��
0� U
,رًاCو  .��ح   : ���� ا�'��دة أن أد@*0���'�g وا�A ��JC �� و����Cأ

  .وا���ور�*B وا����0
����� :  (����ة ��� ا�]Q رة��3��A hُ�Q ��� $� أ��ي �PCا

  .�*�(� ا��;م �� �
�3� ا���ر��
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 ٥

  .هKا را:j �� �����: ا�م
 ���� :   �� و"���� >�ي وهPCأ �����C   . .. ه� ا��ا:� �]Q �)Cإ


�3� ا���ر��. �,�H�*� k ا��;م� �� �)���  .أ�C أ�9ً� ا�3
  .أC�*�� hC$ %$ آ< �$ء �� ����: �����
���� : $0� �*R� (و"�ك؟ أ� Fِوا��� �dوه< �,د�� أن ���0$ ر

��ة       �� ا�]Q اءة�Q Fِ��0Fِ وا�� h�*X ا��[� آ�� TKاءة ه�Q وا��ي
  .ا��;م���) �*�(� 
�j�R3 أن       : ����$ أ�0Cأ h00l $00
$ و�� أ@� 2�1e اKه

  .أ���F %$ هKا، و�
F0 �� ��ء اL0� (� U ا���
0ٍ� : ا�م�" . . .�ً0�Kا  . ")� $�:$، N دا�0Aأ �� j� را:آ;آ�

  .ا���0ش
���� :�ً�  .N �� أ�$ �C 7�% �ُ1C+ح �

�� إN �: ا�م�Aأر (� �Cn% ،$:أ�+ا �� Fو"� أ�*) ذ� ،a*gا� B*

�ً9�A ��
9�A.  
  واoن ��ذا أ�3Cم %��;ن؟: ا�ب
�� ا��8 : �����*p� �91Cُ (M �0���6وا j��pA م,�C ف,�  
  .هKا ��6<: ا�ب
�م     : ا�م�X ��
� �� أ"9Cوأ ،LA;ا�� >���3� �� إذه�إذن ه�

  .ا��8اء
����� :F������� $�rو �ً��0ً� �� أ�$ �,ف أذه� ���".  
  .�P3Cرك �� "���3$أ�C %$ ا: ا�م

   �9ّ" �Qة، و����وه
Kا �30($ �,ٌم r@� �� أ��م �*F ا���ة ا�
�ًQ,Jن ا�*��ء "�%ً; و��
�� ا��8 آ�� و��ا، %*p� ن;'Rا�.  

,س        *pا� �%�D $�ة %�اد ا��j أ%��$ ا�36,م ا�3$ ا��و%
    ً���ي �Jا ا�,A�� ووا��T     . %��3د�,ا أ�Xاف ا�1��t، و���� $َ�A (M

�    %$ �D%� ا����" $% �@r ٍن�
� Bم و����� ا��ا h��0 ذه��A ،س,*p
  .ا��0+ل
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 ٦

k�,� �C��� �]Q  
  

���� :        $�ا �A يKKا ا�*��ء، ا�)� �ًQ,J3� hُN ُأ@'$ �*�
)، آ0
   ً�e�@ t��,ن ا�1
�ة �wول �+ًا، %��� .   �%�D h*@ a:�Qد $و%

$A0$ و�� أ� Nس إ,*pة      . ا�+�+���0�A ذه�h أ�$ ا����1� و����� ا�
  .B "���� ا��0+لإ�

���C      : ا�ب� �]Q أت�Q >+ي ه�+� �� $C��@ن �� ���� أoوا
  .�,�H�*� k ا��;م

���� : x�A ()% $ّ*� �َ�e �Q أ�(�، وإن آ�ن�Q ��� $Aأ �� (�C
�)Mأ"�ا .  

F  : ا�ب�*� ��e �� >F آ� 2dف أو,�ي �� و�nس �A N
H�)%.  

���� :�� (��
  .أA$ و�
0(� �� أ"�� ا��[y %$ ا���rن ا�
�) أ"�h0: ا�بC .      (��
$ ا���rن ا�% y� ا��[�ه$ �� أ"

  .و�6ء ذآ�ه� %$ �,رة آ���� @�e�. وأX,�(� أ�9ً�
�Kا  : ���) ه��A h���ُ ��% ،$Aأ �,رة ��) ا��ف ا�� أ�Cأ
(��
  ".�,رة �,�k" ا��0$ ا�
�      : ا�ب� �TK ا��[� ه)�� H3*�" ��ًا ِ��PC ،ي�� و�� (�C

��ً� وإ�B أن       ا��P� وا����ة %$ "��e ن�0Kُ أن آ� (��
ة هKا ا��0$ ا�
�ً��C َر�e.  

���� :$Aده)      , أ�0�ء آ|��ون، آ�ن �Aب أ,��� �C������ آ�ن �
  �إ�J� B0Mا0Aً�، و�
� ���ذا آ�ن ���A��� k�,� �Cً� إ�H�*Q B أآ|� �

  Q�A$ أH:�0A؟
�ي   : ا�ب� و�� Fَ0� >ٌ{اٌل ��6� .  H�*� k�,� �C���ن �

���Bا��;م آ�ن أآ� Uا �� �ًA�Q H:�0Aأ �| .     ���دة �� Uا �وا���ب �
  .و��ي
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 ٧

���� : $Q�A B*� k�,� �C��� >�9'� نnA ى�� Nأ $Aأ �� �
و�
  إ@,�H آ�د أن ��H�*� $9؟

�      . هKا 2�1e �� و��ي: ا�ب*Q w�� hCآ� $و�
� ا��3,ى ا�3
     ��3
,ن �� آ�� إ@,�H و�� H��pC $% �ً��� hCآ� (��
ً� هKا ا��0$ ا�

��A ���% H��pC $%.  
��؟: ����A ���%!  
) : ا�ب�C .        �C��� �$ رrه�  ا�3� ا��ؤ�� $C��@أ �واoن ه�

  �,�k %$ ا���0م، وH0� �*X وا��T أن ��g�ُ N �0(� إ@,�H؟
���� :   �َ� رأى أ"�% ،$Aأ �� ���p� رؤ�� k�,� �C��� رأى ���

   ) إ@,�J�  Hَ� آ,آ�ً� و��() ا�L�J وا���� ���pون �H، وه{Nء ه
Tا�H     . ووا��*� k�,� H0Aن إnA (� و�*TK ا��ؤ�)A ب�ا �J�3��%

        �TK ا��ؤ�)A H� إ@,��g�ُ N أن T��n% (�P� ٌنn� H� ن,
ا��;م ��
Tو��  ."N B3 ��8روا �H0 و�1

�    : ا�ب�ت �ً�، اoن �nآ�*� Uي، وزادك ا�� و�� h0�أ"
�]�*� ��pك ا���91� . . . �� ��ي ُ"� و��ن �Kا آ
H وه0A� ب,�

,م  � ��A �ً+داد �,�;م ��H ا��*� k�,� .  H� إ@,�9D ر�Mأ ���
H0� ص;gوا %$ ا��
��ف  ��ذا %�*,ا HA؟. %'� >)%  
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 ٨

a���  ا���� ا�
  

���� :(�C . �0� ()�� TوK@n� ا �� وا��ه) ذات �,م أن,�*X ���
   ،()�� H*�� إ��1"() أر�A �
ذه�A() ���$ ا��0Dم، %�%x ا�ب و�

n%H0� ا,%�]Cوا ��A >'أ� $% T,�dا�[�1اء، وو Bإ� TوK@.  

�ن %�ج اU      . ���3ز �� و��ي : ا�ب% ، H��0� اU ر�3� �
و�

HA H3�"ور H'Rو� B���� .    $% $���1ن ا��0�A U آ�ن هKا ا��0$ ا��3%
        �,ا أ"�ه) ��91|��ر، %�p�ُ �*%�Q ت�� Uج ا�% �P30� أ�'< ا����

Kي %�H�*� k�,� H ا��;م، %Cn+ل ا��6< د�,ًا    �() ا���ء �� ا���� ا�
  ."B3 ��91 ا���ء �� أ�'< ا���� 3%�*H�*� k�,� HA a ا��;م


,ن: ����� �� ��  .وإذا 8A;م أ"
�ي  : ا�ب� و�� Uوا (�C .     ل��pا� �� $Kا ا��0َ$ هRُأ� ��%

(�P�  .ا�J$ء ا�
  .ُ���ل �� أnA $Aن اU أ�k]C T�R ا���pل: ����
L��  �ً0 : ا�ب�" ،�ً'��� ،�ً��P� �ً�;D آ�ن H0
هKا 1%�� و�

;ً��6 . . .>�*Q �ٍ�|A H���A ا,���% Fء آ< ذ�N}ُ���ر ه (� Fذ� (Dور.  
�ن   : �����M�ا B*DnA T,���� H3�+0و� H*9% ن,�*�� ,Cو�, آ� .

$Aًا �� أ�Aأ HC,���� N �Qو.  
�a" F �� و��ي، ��a" F: ا�ب� . T,��A ()CnA (*� و�
� ه< �

�+�+؟*�  
  و�� �
,ن هKا �� أA$؟! ا��+�+؟: ����
*��        : ا�ب�َ�ُ �+ا:� �[@ hCي آ�K� آ�ن وز�� ا������ ا���

Hإ�� .         H� إ���H إ��أ�H أن 1�ُA Beوأو ،Tدار $% H0
�3اT وأ���%
HA�Jو� ،H��Rو� ،H��*� $% H��
  .و�

�H؟: ����� Fآ< ذ� >�  و���ذا �'
�+�+ أ�0Aء، %nراد : ا�ب*� �
� (�H� �ً0Aإ H*�p� أن.  
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 ٩

���� :$Aا �|�ٌ� �6ًا �� أKه.  
��. ُ�|��: ا�بA رة�Mا� j��� (� hCأ . . .  �%�� ��ت ا���م وُ"

      ،�ً�,Q �ًA��ر �eو k�,� ��� �,م، وآ�A �ً�,� داد+� k�,�� +�+�ا�
H3Cوأ�� HQ�]A ا�,ز�� �pوأ� ،H���6و H0�  . وازداد "

���� :$Aو�� �� أ�*���.  
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 ١٠

���p3;ء ا�ANا  
  

  .k�w��� >A: ا�ب
  ���ذا �k�n3 �� أA$؟: ����
  .ا3A;ٌء �P30� ���6 هKا ا��0$ ا�
��): ا�ب
  !ا3A;ء �j آ< هKا ا��1 وهTK ا������؟: ����
): ا�ب�C .  ل��6 K(�، وأ@�'0A +�+��أة ا��ت إ�3Dا ���

H زو6      A ه��eأو �� h��Cو ،�)*��A م;�H ا��*� k�,�  �� �)
Hن إ�������C    . ر���H3 وا�"� �
%K@nت ����pA H��8(� وز�30(�، و�

 � -ذات �,م -"3k�,� .  B ا��3$ ا�,رع آ�ن ��3�� �0(� و�P0� N إ��(
أH�*� h�*D ا�A,اب، وأ�H�*� h1ّ أن ��[$ اU، و�����ه� �����ة 

  .ا�زواج
���� :    �J"�'ا� $% H�Q,� أن ���� hCآ� �)CnA $0��) BC+ا� ( � �

  أA$؟
�) �� ���� �k�w: ا�بC.  
���� :(�P� 3;ٌءAإ HCإ �ً�" .��
�  .���(Kا ا��0$ ا��

��: ا�ب�� HCإ >�ُ� N و��ي �� N .      (��
H ا�Cأ h�Mأ �Q Uا,%

  $�pع، ا��3Jا� ،(��
��ب ا��,م ا���K       . ا�A ا�� (�آ�� ه�� ا���Cوإ
HJ"�'و�*(|,ن وراء ا� Uن ا,%�g�N.  

  F، ��ذا %�< ���k�,� �C؟وآ�k ذ�: ����
� : ا�ب�ل �(Qو ،�)�� �J"�'ا� >�x أن �'� U أن : ر%��"

��ي  ,ن �$، أو أن أ@Aر �98�ُ �� >�+(أ%�+�$،  ) ا�Kي أآ��0ا�
$A aMأ�ّ$ وو ��  .وأ"

���� :H3�
" (Pا ا��0$، و�� أ�Kف ه��أ ��.  
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 ١١

�وة  : ا�بQ ن,
�� ،HC�eو ،T��" Uوأن ا ،$�C HCآ� أK�
*� H�*��T��A �� ���J� . . .    t���j هKا ا�1�� FCnوآ F��A �� �
و�

;ً�Q �]أة ا���Q hCول ��ة، وأ�.  
���� :  (� ��اث ا��[x أ"�A ك�nن ه0A $Aأ �� F� أ@�����

  .أ%(�(�، وهKا ا�p+ء وا"� �0(�
�0ً� إذن: ا�ب" .       k�'���k، ا�Jا� $� أن ر%x هKا ا��0�Aو

�(�، رآx و��آ(� وه�ب� �J"�'ا� >�%     ،�)0� y*g31C, ا���ب ��
H]��Q hQ+و� ،Tوراء h���n% .ة ��ى ا���بn6�'ا�� hC�
%.  
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 ١٢

  ���1 ا���ل
  

  !�'�n6ة؟: ����
�): ا�بC .Tزوج ا���أ +�+�  .إHC ا�
  .و��ذا "�ث؟ ��3ك �� رب. �� إ�($: ����
H     أ���h إ��H إ��أ�H : ا�بCnA k�,� h(�، وا�(��'C ئ���

H�Q���(�، وh�*X �� زو6(� أن �� �J"�'ا� >�  .آ�ن ���� %

� هTK ا����ة: ��������.  
�ل  : ا�بQ a��k ا�ّ[�,� �
B    : و�$ إ�$ د�03$ ا�3< هA

  .ا�'�"h�An% �J، و%�رُت �0(�
  و��ذا %�< ا��+�+؟ ه< �eق زوH36؟: ����
�ق  : ا�ب]�ُ �+ أ�(��+��ل  1%. ��1� ا��% ،�� أه*(� (ٌ
" (


H� :��Aذ�
. إن وjRQُ H]��Q �6 �� ا���م %($ ا�[�دQ�، وه, �� ا�
        ��Qد�� ا�[� ,
hAK ه$، وه% k*gا� �� jRQُ H]��Q �6وإن و .

  .�HC آ�ن �'� �0(� وه$ �HAKp إ��(�
���� :(
���� ��ذا و�6 هKا ا�1A $C��@أ $Aه�� �� أ.  
�     و�6وا nAن ا����jRQُ �Q y : ا�ب� HCا أ,%��% ،k*gا� ��

  وا�e HCدق �����. آ��ه� و�
�ه�
  . ���1 ا���ل. ���1 ا���ل: ����
  أراَك ����ا �� ����؟: ا�ب
���� :    $�أ اU هKا ا��0A �Qًا، و���وآ�C���� N k$ أن أآ,ن �

  Bا��Rه� ا�Kي رD) آ< ا��Pوف ا�3$ أ"�HA hX أBA إN أن ��%�1 �*
H3'و� H%��و T�)X.  

�     :ا�ب]�*� ��6 jٌA�3� hC�6ًا، أ �ٌ����ٌ� FَA �� و��ي، �� �Cأ
  .وأراك �'() ���0ه� ��6ًا

��h �� أA$ أن ا��$ ����: ����Cآ$. أKأي ا�.  
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 ١٣

�h: ا�ب�C �� Uوا N .   F�*Q ر�Cي، وأ�� و�� F�% Uرك ا�A
  .واoن �0
�< Q�A$ ا��[�. . . ا�[��8 هKا

    ;�H ا��*� k�,� �� +�+�� ا�*X ��%  �� �� أن �nآ�A م
وX*� �� زوH36 أن ��Q�e . �'83� و�Aاء�H أ��g�ُ N أ"�ًا ��A "�ث

B���� Uا Bر �0(� و�3,ب إ��A ���ِ .  $% ��gا� �J3Cن �� ا���� �
و�
��ء ا���اء  C �e�@ا��0س، و t��" +�+�ا����0�، وأh1�e إ��أة ا�

     0� ��J�ُ ف�]� HCأ �*Qًا و�� وا���0Dء %��َ� �*�(� آ|�) . . .  ��*%
َ�ِ��F�KA h إ��أة ا��+�+، �9D h�9Dً� ����ًا، وأر�*h إ��(�، اي 
k أن     �,� �� h�*X (M ،H%��� ا�9)� h�dوو �)3�A Bد�3(� ا�

%Wذا ه,  . . . ��gج إ��(�، ���3(� آ�k أ��D $% HC� ا�1ُ�� وا���pل
1�ُ�ل أن        �*�ُ% ،H0�� ا���ر، %�(�ه� "� ����gج إ��(� وه, أ"


,ن ه�     HH0 و���6�� آ|�ة "� �Jا �� ا��K .    �)��8JCة ا�� �و�
 ��,d,� hCآ�� آ��
�A �)أ��� ��R��ُ َنK@أ H���6و k�,� �P0�A

H)ا�'�آ j�R�3� �)أ���.  
  و��ذا %�< ���j� k�,� �C ه{Nء ا�0�,ة؟: ����

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اجلزء الثاني/ ة لبيب ولبيبة واألسرة السعيد 
 
 

 ١٤

Uذ ا���  
  

��B   : ا�ب�� Uا Bn إ�p� أن Nإ (��
$ ا�� هKا ا��0�ن �� آ� .
�ء   �6�ء %�ج    . ود�� رHA أن ُ���H0 و��[�H �� آ�� ه{Nء ا�0 B3"

    hQو B;م، إ��H ا��*� k�,� �p�+ أن ��+�B . اU ورأى ا�3"
0�B ا��0س هTK ا���9�� ,�)A ن,�*
3�Nو.  

�l H0p*�ً�؟: �����  
�      : ا�بCأي ذ H�م إ�3Qا%�� �ً�*l k�,� �p� $% 2�1 أنe

;ص   gا� H�ن %�H آ0
�، و���� ��ن     �� آ,ة، %��F ا�0*� �� آ��
,ع     Q,وا� Uا ��]�� �� H0��� �(Kا ا��0$ ا��Rه� @��ًا ���A �p�ا�

�J"�'ا� $% . . . +�+�و��9$ ا���م و���3ف ا�0�,ة و��(� إ��أة ا�
        HA�Qّو ،�p�� ا�� +�+�6H ا��@n% ،H:��Cو (��
RُA(� هKا ا��0$ ا�

H0� ’�C�
  .و6�*H ذا Tٍ�6 و�
���� :�ٌ]Q �)Cأت     إ�Qو h��� �� ��. ���p�، و�
0(� �� أ"

           TK)A B< هKا ا��0$ ا�
��)، وأن أ�1*|� 2�eأن أ $Aأ �� Bآ) أ��0
H��pC $% �ً��� hCوآ� H3'و� H3P'" $3ا� ��  .ا�['�ت ا��ا:

2�1  : ا�بe ،F0� اKه F0� jإذ أ�� $C��و��ي ا����1 �� أ�
�ا     ; آ���� F*3�� F0
��8، و�e Fَ0�،  أن �'����3,ى، وا�% ،
(��
  .وا�[�ق، وا���C�، آ*(� �� أرآ�ن ا�a*g ا�

�Mnُت آ|��ا       : ����� �Q �Cn% ،$Aأ ���83ب �0$ هKا ا��,ل �� N
   $a*gA هKا ا��0$ ا��Rه�، وآ�N k أ��Mn وأ�C أ�TK)� j�3 ا��[� ا�3

  .���, إ�B ا�R(� وا���0ء وا���� �� ا���Jء
F   : ا�بP'" ،$���" �� a" F�� Uا .    $�D) أن ا����ب ا�3%

�ن     � آ�ة %�� آ|�J"�'ا� $,ع %Q,*� k��Jا� $Kا ا��0��, ه� �Q
      ����ة ذات "� hCآ� �J"�'*� T��,����D kً�، وو���ً�، و�� د�

��ذ اU(وإذا HA ��,ل. و��6ل� .(  
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���A�]6+اء ا�  
  

0�ء   : �����$00 ���ٌ� �6ًا 0A(��� هTK ا��[� %��� آ< ذ�F ا�
و�
3Aن     وا�,
� أن �p� ن�$ آH ا�33C�
H و��ل �Aاء���ء �0Jء وا�;
�)�*�.  

<  : ا�ب,اب أهMو ���A�+اء ا�[6 ,Kا ه)% F�83ب ذ��� N
        H�*� k�,� �C���A ي�3�� �� >,ى وآ;ح وا��3�ن وا�[ا���

  .ا��;م
���� :     ���ل هTK ا��[� ا��ا:'X�أن ���أ آ< ا $Aأ �� B0آ) أ��

H3�*��       و�3�*�,ا �0(� �� �)A B*1� $� ا�3�أ�C �� هTK ا�@;ق ا��ا:
(��
  .هKا ا��0$ ا�

< ا�[��8  : ا�ب'Rأ�(� ا� F0� ���Jا�� TKي  . �� أ�6< ه�و�0
��  .��Jوع �a��13� F هTK ا���0� ا��ا:

���� :$Aأر6,ك �*�0$؟. �� ه, �� أ!  
�0ً� : ا�ب" . .�ً0�" .      ���y هTK ا��[� ا��ا:g*3A م,�� hCأ

� وإ@�ا6(�       وF�)'A ا���3ز)3���X $% �ً��ون ��3C ا �(�، و�,فKه
  $;ءك %�F:�Q وز�eأ B*� �)�,م 3A,ز��� (M �<، و���6 >ٍ
JA

j��pا� B*� ا�'�:�ة (�  .ا���ر��، وK)Aا �
,ف أآ,ن     : ����� F
�ًا �� j:وا�ٌ� را hCأ ،$Aة ذآ�� �� أ�
%

>�����ا �6ا وأ�C أQ,م K)Aا ا��.  
�ت    . و%�F دا:��ً "'FP اU �� و��ي و: ا�ب�*
L0 هTK ا�� Nو

  hCوأ ���0ه� ��J3�F، وأن ��*Q $% �)P'1� ي وأن�� و�|;ث �ا�
�$: (��دده�� Uه�ي(، )ا�� Uإ�$(،)ا �l�C Uا.(  

���� : $Aت �� أ��*
$ (�� أروع هTK ا��� Uه�ي (، )ا�� Uا( ،
) $�      ). ا�l�C U إ�e� ��ه� إن ��ء اU، و�,ف أ�*�(�Cأ �� $:�Q

  .أ�9ً�
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$    . 6+اك اU @��ًا: ا�ب% $�3*C ف,��03 �*�,م، و�*6 h)3Cا
      T�3F إ��Rي أ�KKآ� ا�,ا6� ا�� hز� �� >)% ،Uذن اWA ����Q ��*6

  �H�*� k�,� �]Q j ا��;م؟
�أ ",ل        : ����Qأن أ $0� h�*X ��6�ًا، %� T�) أذآ�C :  غ,ا��*

����  .وا�A�0p�، واN"3;م، وا���دة ا�
: ا�ب�   N ،F*�� F�*� Uا ��ًا، "'Kآ� �63� FCإ Uء ا�� �

  .@,ٌف �*�F �� و��ي، N @,ف �*�F، ر��ك اU  و"��ك
�� ا���د�� �� أA$؟:����*pن �,�� ا�,
�� B3و�  
�� ا���د�� �� ����؟: ا�ب*p*� ٌق,J3� hCه< أ  
���� :$Aأ �� (�C.  
$ ا�1     : ا�ب% ���� ��ي �� و�� 2�� و�[*�*Q ٌم�$ أ�� ه�د�

,ف    H  و��'C ن�
$ ا��% �0*�3$ ُه0�ه� ��ك، �0�� ��ة �J�
  .ه< ا�'��0؟. . . �
,ن tٌ��" �00�A @�ٌص �6ًا

�) ا�'��0: ����C.  
j  : ا�ب� F����t وا�" B)3Cإذا ا ��ى �Cه� وKC �إذن د�0
  .����� أم N؟
���� :      B0� إ��*RCوا ،$B آ3'*� �C,01ا� T�� $Aأ jd�0ه� و�

 N ،�$ و����h       أ�Cآ� ��% ،�P1*ا� F*� ��h أ��ذا آ0�A ا,*�g3�
     ��� أ�Cوأ F�KA ������J ا�'�ح وا���ور ��Q w*�$، وآ�N k أ�

    ������، وأم وأب را:��ة     (%$ هKا ا���h ا�Q $0$ وأ@3*�� رب إ6�
  ).��ٍ� �(��، وأ"'A �0� ��)P[1� و��%��، ��رب
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���  "�ر�� ا��
  

�� ا : �������" B$ إ�h وأ�$   ذه��ك، وه��t ه0+ل �*10��
         $$ و����، وN أ@'Aد أ,ً� دون و6�� �)A د�'0C $ا���ة ا�و�B ا�3
       7Rg� hCآ� $nن أ�A (��ورC$، و�) أآ� أ�*� a*آ�ن ا�� ��� (
�*�
      t���أ�C ا�1A أن ��A �ً�����، و�
� هKا ا��*a زال �A ���% �� ء$J�

  .ا�a�J ا�Kى آ�ن ",ل Q[� ا����ة ���) �*�(� ا��;م
3���3(� ا�01,ن، ه< �Qأت Q[� ا����ة : ا�مAا $� (�وه$ ��3

��ء ا�������؟C >9%� ��  ���) �*�(� ا��;م، هTK ا��[� ا��ا:
����� :�)M�9 �� أ"�ا�A ()%0$ �) أ
�) �� أ�$ �Qأ�(�، و�C.  
$ : ا�م3���" �� Fِ� �)0�Aف أ,nس، �A N . Fِ��Anأ �� �ً0�"

�B0 ا�) ���)�A.  
  ذا ��0$ �� أ�$؟و��: �����
�0$: ���): ا�م� :���  ."�ر�� ا��

  ."�� إHC ا�ٌ) را:j، و��B0 اروع: �����
$: ا�م30Aا �� Uوا hِQ�e .  ،�)A�� �ٌ��(� ه����3(� وا�Q ��%

�3'�غ ����د�H، %($ آ�jR�� hC ا�0(�ر %$ ا�[,م، وا�*�< %$ ا�[;ة  
2���  .وا�3

  ��؟�F�K آ���A ��*�ُ hC[,ا�� ا��,ا: �����
�): ا�مC .      �
�30$ دون أن ُ�Aا �و�Q ا���3ت �*B هKا ا�1�ل �

$ء   � �
,C(�، و�+�3(�ًا،     . e',ه�، و�)Xدًا، و�+داد ا36(� hC�
%
,م    � ��A �ً�,� U�A �ً%��3
,ن %$     . و��Cءًا، و�� �)CnA (*�دون أن �

B���� Uات ا+p�  .�,ٍم �� ا���م ��p+ة �� �
����� :Uات ا+p�  !؟��p+ة �� �
$: ا�م30Aا �� (�C . H��R� N �Q ��p� ٌء$� �)��ث �" ��%

  .���ة أ@�ى �*B وH6 ا�رض
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  .��� �hQ,J آ|��ًا �Fِ|��1 �� أ�$، أر6,ك أآ�*$: �����
,رة      : ا�مe $;م %�H ا��*� >���B إ��(� ���6� Uأر�< ا ���

     ،��، وه$ ا���3� ا��{�0J"�'ا� >�رA ���� H30P% ،>6(� ا��,ء، و%
0$      : %��ل �(�. ��'�'�، ا��Rه�ةاCأي أ ،Fِ0$ إ��|�A �Q Uإن ا (��� ��

      FِCnA ،ى��
+ة ا�p�B، وا���P��رة ا�Jا�� Fِ� ;ً��" Fِhُ إ���6
;م �)   . �3*��� و��ًا �X ،�ً1��eه�ًا �� ا�CK,ب�و�
� ���) �*�(� ا�

HQ�]�.  
  و���ذا �) �[�HQ �� أ�$؟: �����
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 ١٩

  ��3,ل���) ا
  

� أن       : ا�م��� ،>� هKا ا��6� �*�" TK�h%�@ �)C أن �
,ن ه
       h
�ه�ة إN أن ����Rا� �'�'�TK ا�� ه�ن �� آ�% ،�)3��X >83��
      �)d�� �� �'�'�B ا�|C�ع ا�3�ا%j د%� ،��Q h,اه�p3(� وا��'C

  .و��%(�
  و��ذا H� h��Q إذًا؟: �����
H : ا�م� h��Q :       �Cوأ �
,ن �$ ا�,�� �� �3+و6� اي   �� أ��D

��C�6ة أو زا�% hُ�  .��L �$ زوج H�;@ �� >�"N، و�
  و��Aذا أH�*� >���6 �)A�6 ا��;م؟. �� �H �� رد ��6<: �����
F�K،  : ا�مA �� أ�� ,�) هP�nن اU ا�A jX�Q اٍب,pA �)A�6أ

        H� ���0��A >)� �ٌ; أب أ�A �a ا�,�$ء، و@*� T+p�� N ,وه
  ."�� ا���در �*B آ< �$ء��HC�1 و���� B�HC ا�,

����� :    �C���A h�ءت إرادت اU و"�*� أن ��A h*��ذا %و�
�H�*� B ا��;م؟��  

�ه�ة   : ا�مRا� TKاC[�ف �H�*� >���6 �)0 ا��;م، و6*�h ه
          t��" B� إ�)���@ �� ذه�% ،���pف ا��Pا ا�Kا����Aة "�:�ة أ��م ه

   �ا�0�س، و@,%ً�    ا��0س �0(�، إ�B در6� أh0�� �)C ا��,ت، "��ًء �
BC+ا� �� h*�" �)Cا �)A �P� ء اي,�  .�� أن A �P�ُ(� ا�

  . �� أ��%Fِ �� ���)، و�� أX(�ِك: �����
��  : ا�م�� ا�0')�Nr �� $C��� $� وه�ة ز��03% �)A ت�و�

         �ً�اA(� ه��0� Nو �)���X ��� (*% ،�)���" $��ز%� �� آ< �$ء %
,ى ا� $ء �nي �A (3)� ��� (�ن، و�� آB اU آ�H إ��دة وا�6,3��

  .�+و6<
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����� :        $A�pوإ� $$03 �� هTK ا���أة اآ|�، زاد "�M�آ*�� "
� أروع   +داد، �� Uا �� �)A�Q أن Nإ ���Jف ا��Pا ا�K�D) ه% �)A

�)*|� Uا �� �ًA�Q أن أزداد B0ة آ) أ�����  .هTK ا�
� اU،        : ا�م� ����Q F�KA hِCأ $3���" �� Fِ|��" >� أ�6�

  .ف �FِP'1، و�Fِ��1 �� د��e hِدF�,Q $% �Q و%�*Fو�,
����� : $C����C$  . . "�ً� �� أ�$؟ �� أ�� أ�� .    $� أ�� $*9'�

F|��" $*أآ�.  
�     : ا�م�ًا ���A ل+�0� $+ل ر�'0� $% (���) أن ُ���رت �Q

  .أ��� ا��0س
����� :     �J"�'ا� >�'� (� �)Cأ (*����ذا %�*h ذ�F �� أ�$ وه$ �

�Cً�؟و�) ���3ف ذ  
�Q,ا أن       . هKا 2�1e: ا�م]� �) أن ا�0�س �*�� hCآ� �)0
و�

�p+ة، واآ���� ان ��رآH ��,ل ه{Nء ا��0س� �)�  .�� "�ث �
��س،    : �����Q(� ا�0]� $�ى آ+ة أ@p�� B� إ�6�1A �)Cوأ

  أ��L آF�K �� أ�$؟
2�1  : ا�مe اK�) �� ا30A$ هC .      B�%h إ�]Cا F) ذ�Dر �)0
و�

oن ا��{�� �'� ا�B اU   .��م ��ً; وا�[��م C(�رًا�+�� �� ا���R� وا��
  .اآ|� ��0 ا��Jا:�

�� أرو�Fِ �� ���) �� ا��,م أ�Q hِCوة �$ و�j��p %��3ت : �����
B���� Uذن اWA ���*�  .ا��

$: ا�م3���" �� FِA $C��� أ�� . ��Q$ ا��[�� $��3� ا�
و�
�دة       ��$ ا�% �)e;@وإ Uا �� �)A�Q أن k3�*�$ آ��    $% �ً��آ�ن �

     ��س �(� ا�(���ت ا�0� �)��pCد�(�، و��� . .   �3�ب �,�Qأن ا ���%
      �)�% k�� N ��A�� �*gC h��� ه�0ك �1A ٍن�
� Bإ� h6�@ �)د�Nو

>�� إN اU �+و6��ُ Nة، و�9@ُ Nو . ,Kي ه� ا�)*'X h�d,%
 HA H63,ا� k�، آ�$ أ��ه�رت %;م، %�"3�H ا��*� B��� �C���

  .أه*(�
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  و��ذا آ�ن ا���ار �� أ�$؟: �����
��p�   : ا�مJا� ���ذا ����P30 �� هTK ا����ة ا�ّ[,ا�� ا�ّ�,ا�

B���� Uا B*� F3(� �3,آ*� %$ ذ�*��Qأه*(� و HA H6أن �,ا Nإ.  
0Fِ أ��م        : ������ j%داn% Fِ�� hُ03$ آ0�� ،(��� �� Fِ3��pJ���

Fِ� ت ا��0س���)�.  
�0ا%X .    j'*3$ ا����8� �� أ�6< هTK ا�����J �� : ا�م� �آ*0� آ0

  $�M,ن %Kوا �13,ة، وأ@�� ا����8A �)�,Q �� وا6((�% ،�)0�
�J"�'ا� >�'A ًا، وا�(�,ه�����ه� �,�ً� ,�Nو ،�)%��)BC+ا�.(  

�ث         : �����" �� ذ�F آ*H، وأن �� ����A �)CnA رون�� N (وه
(�P���ة، �'���3. ��(� ه, ��p+ة �� اU ا�Q �� ()� ��.  

<  : ما�A �)�,Q �3اء%N �)ا����� �) ��3آ U�% $30Aا �� $C+1� N
�p+ة أ@�ى�A ()�*� رّد.  

�p+ة أ@�ى؟: ������ !  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اجلزء الثاني/ ة لبيب ولبيبة واألسرة السعيد 
 
 

 ٢٢

  ا�R'< ا���p+ة
  

;م   : ا�م�H ا��*� B��p+ة أ@�ى، %
�� أن %$ وNدة ��� (�C
+ة أ@�ى     p�� Tد;�� �� Ha اA .   U; اب ��p+ة، %Wن د%��RCأ ��%

K�ه�ة    هRا� H� أ�� j%ا��� ،�$ ا��(% ,+ة وهp�< ا��'Rا ا�
�ء ا�رض   �C �)Xف وأ���6j    . ا���J'�، ا��'�'�، أ� �� �و���:(

�)3*��Qأه*(� و �)A �)�)ا�3() ا������ ا�3$ إ�.  
����� : U ��ه�ة   . ا�U ��1، ا��1Rا� TK�أ هA ن رد   . أن�و�� آ

�� ذ�F؟A �)�,Q  
;ح ا�Kي     ��� آ�ن "��t هKا ا�R: ا�م��ئ وا���H ا�A يKا� >'

��ة   ��اءة ا��A ء$�0() ا�lو ()
��,ا ��ّ% ،�ً�{Nء ��6�س هأ@
  .���) و"� �K)� (�Pا ا�,��� ا����رك ا���p+ة

����� :   >� آB أن ���أه) أ��0$ آ� أ�� �TK ا��[< ه� أ�6�
  �)%�� �� j%ت ��3ا��e (��� أن kآ� (*�
�ن ا�0[�   . ا�'��3ت و�%

���B وا���اءة ��� Uا.  
Fِ ا��ا:j هKا      : ا�م�)'A ��� رأ�Fِ �� ����� أن �
�3$ هTK ا��[

  .وأQ,م أ�C وأ3���RA hِC(� و�,ز��(� �*B ز��;�Fِ %$ ا���ر��

�ة را:�� �� أ�$، �� ا��,م �,ف أ�Aأ K)Aا ا���Jوع: �����%.  
  TK)A ا�����؟: ا�م

�) �� أ�$: �����C .  
�وة %$ ا��3,ى      "���3$ �� ا30A$، آ) : ا�مQ ة�,ق �راِك 3%Jأ�

�*d�'ق ا�;�رم ا�@
� و�'�$  . . وا��0� Nو ،$30Aا �� Uا FِP'"
B���� H�,Q ًا أن ��ددي�Aوه, أر") ا��ا"���:(أ �ًP%�" �ٌ�@ U�% .(  

����� :         �� �� أ�$ ا����1� ����ِك ا����8e,� j�3آ) أ"� أن أ�
 ���
� ا��"�� ا��*e . . $��$   واoن أ@���0� ا�3Cن ���ؤ,
�� B3�

���B؟� Uذن اWA  
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  أراِك ���Q,J3 إ��H؟: ا�م
  .وه< �� ��j�3 إ��J3� N Fِ,ق �F�K �� أ�$: �����
�ِك، �0�ه�        : ا�م�� ��ة ����$ ا�% ��1�]�ُ Uذن اWA �ً���Q

         �e�gر ا�,x ا���A $% t��1*� ،�ً�
,ن ��0 ���ٌء @�ص 6�ًا ���
  .��A ه� %$ �|< �F0 هKا

�ء   : �����R�إذن ��P3Cn هKا ا��,م �� �e"�� ا��*� ا�01,ن وا�
���
  . و%$ هTK ا�*�n� �P1$ أA$ و����. . ا�

$Aل أ,��% :>��pم ا�;
  .�� هKا ا�
����� : $A��3 ه�0؟. .����. . أCأ.  
�): ا�بC .>��pا� t��1ا ا�K$ء �� ه�أ�9ً�  �C0��0$ أ� Nأ.  
����� :  $� F��0� N k$ ا  ءآ�Aأ ��ن   ��� ا��ا:�3Cوأ ،+�+��

  .وأB*D �� ����0 %$ هKا ا�,6,د
���� :t��1*� Nً�p� $� �3آ��� N hِCا �� أ@3$ أKه ��.  
����� :�C�0ك �� أ@$. أ� �� >Q ه��.  
���� :�ً0�,ل   . "Qأن أ �h أر�,ل، آ0Qأن أ �hُ أر�� . . آ0��

h��C...........  
j'��� ٍت,]A j��pا� F1d و.  

Kآ�ت : ����� (�C    H�,Q �� أر�� .     ��
0�  �$ ���آ�% Uَل ا�Xأ
    �)�*� �C,A�3� ��������3 وا36(
�� �*B ا�@;ق ا�'�d*� ا�$3 ��� .

��

�ًا �J%.  
�: ا�م ، ا�ب� أ"��:0� �Kا وا0�6�. ه�
�% Uرك ا�A . ��
P'"و

  .........�� آ< �,ء
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j6ا���ا:  
  
١-    
�rن ا��� ا���+ء  �'pل، ا��'Xw� (اد��٨�: ، إ�
��Jا�/�R0X ،�J0*� �A�1]دار ا� ،���  .م١٩٩٨. ��pي %13$ ا�

+ء  -٢pل، ا��'Xw� (��
�rن ا��� ا����اد�١٦': ، إ�
��Jا�/�R0X ،�J0*� �A�1]دار ا� ،���  .م١٩٩٨. ��pي %13$ ا�

�اد -٣�ل، إ�'Xw� ء���C�ا y]Q : �����، دار ا���� ����
jوا�3,ز� �J0*� ’م٢٠٠٥. �١[�، ط. 

�rن،   -٤$ ا���ء %�y ا�0]Qاد��$، : إ�0�) ا�(��� ا����
 .م١٩٩٩. ١دار ا�A "+م �*���R� وا���A ،�J0وت، ط

٥-   ،(��
�rن ا�$ ا���ء %�Cاد��LQ، دار : إ��و ا�{اد "�%
  .م١٩٩٧. ١ا��*) ا���A$، �,ر��، ط
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  احملتويات
  

  الصفحة  املوضوع

  ٣  تقديم

  ٤  تقديرشكر و
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  ٦  قصة سيدنا يوسف

  ٨ البئر العميق

  ١٠  االبتالء اجلديد

  ١٢  حييا العدل

  ١٤  معاذ اهللا

  ١٥  جزاء الصابرين

  ١٧  حارسة املعبد

  ١٩  مريم البتول

  ٢٢  الطفل املعجزة

  ٢٥  املراجع

  ٢٧  احملتويات
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