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�����  
وا�����ة وا�����م ����� ر������ ، ا����� � رب ا���������

 ����ا� وم� ��ر ���  � �! ی��م ا��ی�    إ��� ا�%$ی" م��
  .و!�

وج����" -��$ة  ، �� ��ن م�� +���* ا� )��ت وا� )����          
 ���ى  ، ����� وزی)��/ �������ة ا������وص���� ا� ����� ����" ا�

 )��ت  ت$!��/ ا�  إح���ن وم)�رة ا��7* وا�6$!�/ ا��5ي ج��3   
  .+�ص/ م+ً� إ�� ا��)/ وح$زًا ��ا�ی�" م� ا�)�ر

ه5ا ا�?3 ا�7<��= وا�>��; ا�$-��* ا��)��ن     ..... ا� )�ت
ا��$ه��= +�ص��/ D��E م$ح���/ ا� ����غ و����      واBح����س

ح�L داJ�E و-��; آ ��$ امH�6ج      إFا�F ،=��%6ی���6 � 
����E ا��)����ن وا�����M$ة وا���$��E/ و�����/ ا�����ر وح�����   

 ذ......ا��6$ف�� اSم؟ ه�5ا ا�����7ق     إP�F وه3 �(�
�?�$U ح ً� وت<���ً� وإی�Tرًا H� ا�5ي.  

���5ا ا����Hء ا�$ا!��V م��� ه��U5 ا�������/   E"  /��E�<Tا� D��E "م<���ه�
 /����(���>�ص��/ ا� �ر���/ !����/ ا�Y���7$ي  " ��<����6ن وا�<����6تا�

، Z� 3��! Fم����ت، / �� )���ت D��E ه��U5 ا��$ح���/ ا�������/���م�ج
 /���E�%ا� /���ن م��� +����� ا�]�������)�-]��/ ت\���رات ا� ����غ ��

وا�6%����= وم��� ی6$ت���; ������� م���� آ����ل ا�� ����دة م��5����E Vات      
  .أآ �ده�

م���� اSم���$اض  و������ D���E م]���$وع و-�ی���/ ا�]��� �ب 
اء أن ت%�ن هU5 ا������/   ا��)>��/ ج)��ً� واBیز�� ج

ا�<��$ق ا���م���/  أ����Lءج��Hءًا م��� م\ ���ت)��� �������ة  
�������/  م��� ی$ی���ون !�B  /���Mی�����لم�)��� D���E ا��]���$وع  

aص�� D�$م ش��  .وم<
 

�� ا
�	�ة�
      ا
�آ��ر ��� ا
      ا��ی$ ا�6)<�5ي ���]$وع  

�����ت ا�\ �/ ا��Bم�/ �� Dت��د ا�����Fا  
              
             



  4

 
  زی�رة �����

  
  أی� أ�gِ ی� ا!)D6؟. . � � / . . � � / ): ت)�دي � � /( اSم
/ � � :  Dُه)� ی�� أم� ��Hة ه�3 ت$ی�ی�   ���" أی6��� ا��Hی�   . . . أ

  ش�iً�؟
آ� ی� D6���j، و�%))D أود ا�5ه�ب إ�� !�g ج�رت)� : اSم

/�� �  ه3 ت5ه �� م�D؟. أم 
/ � � : "����� ��" أر � ���/ م)�5ُ        . . kE Pِأود ا��5ه�ب م�� "���

  .مة �Yی�/
  .إذه D و!�D م�!�Pِ إذن: اSم
ل م�!��D ح��Fً وlت��Pِ ���5ه�ب       : � � /!k�� Dح�)ً� ی� أم�
  .م�ً�
�� ( اSم���>� D��E $���ُِت :(    �����S ة����� Dی��� ��<���6ة، آ��" ه��

/�� � ��  . �H6ور صی>6
ذه g � � / و!�g م�!��� وهDE D ش�ق آ �$ �6$ى * 

  D��E D���E ،n��<E ا��Hی��Hة � ����/ وا�D��6 ت% $ه��� !����ٍم واح��
  .ا���دی/ �]$ة م� ��$ه�

� ��/( أم � � / ��� a6>6E ت\$ق ا� �ب.(  
/�� � :  �! �ً�َم�ْ�  . . Pِ ی�� +���/، ت<D��L، ت<D��L    أهً� و��

  � � / أیLً�؟
/ � � :"��  آ�= ح��Pِ ی� � ��/؟. 
/�� � :$�7! ��  وأ�gِ؟. ا��� � أ
/ � � :�   .أ�� DE أح�ِ� ح�ل وا���

  ه3 وا�تDE Pِ ا��)Hل ی� ا!)D6؟: أم � � /
/�� �+�ل    : ���! ��L>م�ج��دة، ت Dأم� "�� .   �ً�أه�ً� و��
  .وا�تD ح�Fً !�ج�دآ����" ��ف ُأ. !%��

/���� �آ���= ح����Pِ ی��� أم . ی��� م$ح ��ً� !��Pِ! َم��ْ� أم � � ��/: أم 
  � � /؟

  .!�7$ وا��� �: أم � � /
/�� �  وأ�gِ ی� ا!)D6 آ�= ح��Pِ؟: أم 
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  .!�7$ وا��� � ی� +��/: � � /
أح��L$ت أم � ����/ ا������$ وا������ى ا��5ی��5ة وت)�و�)��� * 

� ��/ م� � �  g �Y "م�ً� ث   ���6E$j أن ت�5ه � إ��� / .  ���(�!
  .!>�g اSم��ت E$j DE/ ا����س

  



  6

��  ه�م ��
  

م� !Pِ ی� �HیHتD أرى وج�Pِ ش�ح ً�، ه�3 أ��gِ   : أم � � /
  م�6 /؟
/�� �Ul ی� أم � � / آ" أ��� م�6 �/، وأ+]�� ���� �<��D      : أم 

  .م� ا�6<%�$ ا���6اص3
  وم� ا�5ي ت<%$ی� !� ی� �HیHتD؟: أم � � /
/�� �� ��/: أم  DE $�%>6دائ�/ ا� D(�  .إ
� ���/؟ ه�3 ه�D م$ی�L/؟ ه�3 ت]�%� م��        : أم � � / ��م� !
  شDء؟
/�� ���� !��7$ وا���� �، وF ت]�%�     : أم �F ی� �HیHتD إ

��. م� شDء��� $�  .و�%� ��م�ت ا� ��غ !أت ت?
وم���ذا D��E ذ���P؟ ه��3 ه��5ا ی�����Pِ ت>�>���� ����U5     : أم � � ��/
  ا�رج/؟
/���� �����" ی��� أ : أم     �)��F D أج��S ������� /��<�- ����م � � ��/، أ

    U5ه�� ���� ��ا�����ار ا��)����; ا���5ي أ����6E م�����، وأح��ث
��آ�� أ�)F D ُأ+<Pِ��� D أ�)D . ا��$ح�/ ا����/ م� ح��ت

��  .أش�$ !7�3 م� a6E هU5 ا���اض�V م�
ه5ا +\k آ �$، وا�6?�رِك إ�� ا���م . . F . . F : أم � � /

�� +\k أآ $، إن ا���یw  دون ا��یw مV ا!)Pِ6 وت��ج�
DE م3T هU5 ا���ض���ت ا��)��/ �����E x أي ���; ی��    
�)��� ����ف ��اج��� م]���آ3    yE x��%3 ����� ا����! ،D6<یص��
ی��ة م��� ه$و!)��� ه��5ا، ���)��� أن ُ�%ِ���; أ!)�ء���� و!)�ت)���  �
�" وی�����kن دون   ���>�k! ���(ت�ن إ��kی�� w����! x>(����! /��<Tا�

D !<%�$ أ!)�ء���   ح$ج م� هU5 اSم��ر ا����ت��/ ا�D�6 ت$ت>�    
. وت����ده" ����� اح��6$ام ا�����7* ا���5ي أ!��ع آ��3 ش��Dء       

        ��ه� ��%�ن ��ی)� م��iت ا�<���6ن D�E م3�T �<��ف ���(�
���رة ا����ة        Y D�E ت ا�<���6ت��iی��= ����� ا����م، وم

  .م$ی" ����� ا���م
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 /���� �م���� أروع ح��یPِT ی���� أم � � ��/، آ���" أش����$ اzن   : أم 
�]$اح ا��ر�! .  ً�Tی��Yیً� أت��ث !�� م�V      وأن ��ّي ح�

D6(!ا.  
!�رك ا� Pِ��E ه�5ا م�� أرج��U م)�Pِ ی�� �HیHت�D        : أم � � /

  .و�)ي ا-6$اح �Pِ. وم� آ3 اSم��ت
/�� �  .ت<D�L ی� �HیHتD: أم 
��� أ��� و� � �/      : أم � � /�E V��6أج /����� م)6E 5ُ$ة وأ�� ُأِ�

��E رأی�Pِ ���   . وأحث�� DE آ3 م� ی��6* !��ض�ع ا� ��غ
V�6��  م�ً�، أ�� وأ�gِ وا�<�6ت�ن؟ 

/�� �!��رك ا� Pِ��E   . م��6ز، E%$ة م��6زة ی� �HیHتD: أم 
  .��� ه5ا ا�<%$ ا���6)�$

�� ه5ا �<��: أم � � /ًا DE م��j ن�%�� ��  .إذن �>�ؤ
/�� �  .��� !$آ/ ا�: أم 
  أی� ا�<�6ت�ن F أراه�؟. إذن أ�k6ذ�Pِ !��5ه�ب: أم � � /

/����� ������ D���E : أم �� �����/، �����ف أ�����دی�� ����Pِ    إ /���E$j
  .ا�6?$ي -��ً�

  
                  



  8

�� #�ًا�� �$%#  
  

و- ��3 أن ت���Mدر أم � � ��/ وا!)6����، وج���g د����ة إ����      * 
 D��E زی���رة    ��Mا� D��E ��ا��Hی��Hة � ����/ أن ت��kتD م��V وا���ت

 وی���D��E ���6 ح����ار     . . . +�ص��/ ج��اً  ��j ی����م Dتkوی��
  .�!�� م�ً��)6. ه�دئ، ومH��6، و�j DEی/ اSه��/

أه���ً� و�����ً� !%����، ت<�����L، ه���� ه���� ا�]����ي   : أم � � ���/
Uادت)DE / � � D إ����   .وا�%�P ا��5ی5، �>

 /���� �������g ی��اِك ی���� � � ���/،  . أم��������"، إ���� �5ی���5 : أم 
Pِت  .و!�رك ا� !P ��� م��و�/ وا�

� �����/ ی���� +�����/ : � � ���/ Pِ����وت)?���$ إ����� � �����/ (ه���3 ت��و
  ؟)م ��6/

/������ �ن أن � ������/ !)����gٌ م��6و�����/، ودائ�����ً� ت\�����;   إ: أم 
�D، ح<?�� ا�  .ت���

/�� � :          U���ش�%$ًا ��Pِ ی�� أم�D، ه�5ا وا� واج�; آ���6E 3ة ت
��  .وا�ت
ح�)ً�، ح�)ً� ی� ��6Eت)� ا��HیHات إن �>�ء��� ا����م   : أم � � /

�3 أ��6 ��� ا��6اد �����6عE ،ًا  .+�ٌص ج
/ � � :Dی� أم   ی� � ��/؟أ��x آk6��! . P�5آ�

/����� � :    wی�����" ی���� ص���ی>D6 �����ف �����V�6 ج����ًا ������
�6?�ر أF*�Y  أص �gو�%� م� ه�؟ . ا��7صFا.  
����ن، وج����      : أم � � /Bا� ا *��+ ،Dا����6 ی�� ح � ��ت

6����ءً   ی���$ !�$اح��3 �ی��ة �ءًا م��� م$ح���/ ا��)����، وا��! 
  أ��x آP�5؟. !�$ح�/ ا�]��7+/

/�� � ،/ � � :aه5ا ص��.  
���6ث م���ً� ح���ل م$ح���/ : � ��/أم � �و����� ا�����م ����د أن 

م���� ه���U5 ا��$اح���3، وه���D ا��$ح����/ ا�D���6 ت����D م$ح����/  
  .ا�\<��/

/�� �  وم� هU5 ا��$ح�/؟: 
�� : أم � � /�  ".م$ح�/ ا� ��غ"إ

  وم� م$ح�/ ا� ��غ؟: � � /
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'�%(�
  ا
�%�غ وا
  

/�� �م$ح��/ م�67<�/ ��� م$ح��/     : ا� ��غ ی� �HیHتD: أم 
���. ا�\<����/�Eإ���� م$ح���/   و H�����6ت)��6>�َ� م��� م$ح���/ ا� �
  .ا���%6=

/�� �  وم� م$ح�/ ا�6%��= ی� أمD؟ وت%��= !��ذا؟: 
/�� �م� ت)�6>�� م�� م$ح��/ ا�\<���/ إ���      : أم (� �%�أي أ

�%� ��6 �� م%�<�ت !���V ا��اج ��ت  yE م$ح�/ ا� ��غ
     Vا� ت������ ����� ج���� ��ا�ی)���/ وا�]��$��/ ا�E D��6$ض��

وآ�P�5 اH�6�Fام   ... ة وص��م و�j$ه��  ا������� م�� ص��  
��  .!��>�" واS+�ق ا����ة  ا�D6 أم$�� ا� !

وآ���= ���)��� أن ����$ف أ�)��� ا�6>�)��� م��� م$ح���/       : � � ��/
  ا�\<��/ إ�� م$ح�/ ا� ��غ؟

/���� �����ال �j D��Eی��/ اSه����/ ی��� �HیHت��D، ����ف    : أم 
���5آ$ �%��� اzن !���� ا���م���ت ا�D��6 إن ح��ثg م�%���   

�DE �6 م$ح�kE�ً�6ی� أم � � / ���ف  . . / ا� ��غ ح D�L>ت
Pِ� $مSأت$ك ا.  

آ�� أ+ $ت%� أم � ��/، ه)��ك ت��M$ات   . ش%$ًا �Pِ: أم � � /
��  :ج���/ ت�ث ��<�6ة �) د+���� م$ح�/ ا� ��غ م)

ی�� و!$وزه�� - 1Tا� "���� DE ح.  
   ������S ،Pم� ذآ���$ت أم � � ���/ ذ�������(� /����� �احّ����$ وج���� 

و�)�م� Fح?�g اSم   . ث م���� أدرآg أن ه5ا ا��M6$ ح
�3 ا!)6�� أرادت أن ت6ارك ه5ا ا���-=+.  

/�� �����%� أن F ت]��$ن !7��3 أ!�ًا ی�� ���6Eت، !�3        : أم 
      �%��+��� ا��%x، ���%� أن ت�رآ� !�kن ه�5ا !ای�/ ��

   �� ��6� ��%�أم���ت ا����6> 3، و����ء    ���" ا�% �ر، وأ
y! ذن ا�ص����ت.  

ج� � ��/، ����E م�� ی �و !�kن     �)ه� زاَل اFح�$ار �� و
 أآ��� �� راح��/ آ ���$ة   ��- ��ث��" أ+��5ت أم  . . ح��یw وا���ت

  .� � / ُتD-�! 3�% ا��M6$ات
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  .آ $ ح�" م)\>/ ا� \� �Eق ا�ُ�$ة -2
� $ة ا���ت -3 DE /م���  .و

وD�E أي ِ���   . ی� ��م ��ف ُی� a ص��تD ر-�>��ً  : � � /
  ��%�ن ذ�P ی� أمD؟

ث ��<���6ت !��� ت��V إ���      إن ه�U5 ا���M6$ات ت  : أم � � /��
/(� $[� D�  .ث��

و�%))D اzن DE ا���ش�$ة م�� ���$ي، و��" ی��ث      : � � /
  م�D ش�iً� م� ه5ا؟

/�� �ذ��P أ��� ی�� �HیHت�F ،D ی��ث �����V ا�<���6ت        : أم 
DE ِ�� واح�ة، وه�5ا راج�V إ��� م�����/ م�� ا���ام�3        

 ت�ث$ DE !��غ ا�<�6 وا�<�6ة- D6ا�.  
/�� �  . �ام3 ی� أمDوم� هU5 ا��: 

�F D َت%ُ �$ � � �/   * E ،��راَق � ��/ ه5ا ا���اب م� وا�ت
����� $�  .��ى !��ٍم واح، و��م�ت ا� ��غ !أت ت?

/�� �  :ح�)ً� ی� ح � D6، م3T: أم 
1-     �����E ������ D��6ُم)���خ ا��� �د ا� /���� Y .  ح����� wُح���

  .ا� ��غ DE ا� �د ا���رة أ!%$ م)� DE ا� �د ا� �ردة
وه5ا ی��د إ��� ا��S$ة ا�P :    D�6 ا���ام3 ا��راث�/آ�5 -2

���� یk+5 ص<�ت� م)S ا�<$د ��  .ی)D�6 إ��
E%������ آ����ن ا������" -�ی���ً� : ا�5M6ی���/ وا�������/ ا�������/ -3

  .و����ً� !�� م %$ًا
إذن ا� ����غ ����x م���دًا !����$ واح�� �%��3 ا�<����6ت  : � � ��/

  .وإ��� ی6$اوح !�� ت�V إ�� ث���D �]$ة �)/
وم� ا���M6$ات ا�ُ����ح /   . ه5ا ص��a ی� ا!)D6 :أم � � /

�ًLأی:  
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-.�
  ة�0 �/ ا
  
4- /���� ا�]�$ DE اn!B وا���.  

/�� �  وم� ا����/؟: 
ا�]���$ ا���5ي ی) ��g ����� ا���L�Sء : ا������/ ه��D: أم � � ��/

��  .ا�6)����/ وح��
����ن    : � � /Bاء ج��" اHم�?" أج� DE و�%� ا�]�$ ی�ج

n<E /�  .و��x اn!B، وا���
م�ح?/ م��6زة م)Pِ ی� � � /، و�%� ه�5ا ا�]��$   : أم � � /

     U5ه� D�E ���(ی ���ا�5ي أ�)�� ه� ش�$ أ��د، ���j، م6
  .ا��)�Y* م� ا���" ��%�/ أراده� ا� ت����

/���� �وم��� ا��%���/ ا�D��6 أراده��� ا� ت������ م��� ����� ه��5ا  : 
  ا�]�$؟
/�� ����E�(6  م� ش�ء ا�، ا���D ی� أم � � /، ا�<��6ت ی: أم 

  .ا�5آ�/ اY DE/�i�S$ح 
��� م6<����ت آ��T$ًا    : أم � � /�ه5ا ص��a ی� �HیHتD، إ

�(Tیا����� � ه��5ا آ���� !���E�6* م��� ا� . م��V م�ض���ع ح��
� �����/، y���Eن ا��%����/ ا�D���6  . . ت������� Dت���HیH� ن ی����zوا

أراده� ا� ت���� م� وج�د ا�]�$ !%E�T/ ح�ل ا��L�Sء  
 D�E ا��)��Y*     ا�6)����/ �����ن ه� ا�������E?/ ���� ا�

وح��ی��/ م)\>��/ ). ا�<��$ج(ا�6)������/  !����L�Sءا����\��/ 
  .ا�<$ج م� ا��6$ض ا�� �ش$ �Zض$ار ا��7رج�/

/�� �و�%� ر�E "jئة ه�5ا ا�)��ع م�� ا�]��$ D�E ه�U5       : أم 
 م��� إزا����6 م��� أج��3        ��!F ����ا��)���Y* م��� ا�����" إF أ

�?�E/ ا���" و��م�6 و-�ت� ��� /?Eا����.  
  وآ�= �>�م !P�5 ی� +��/؟: � /� 

/���� �ی%���ن ذ���Y ���� P$ی��* ا�����* !��)��� / �]���$     : أم 
�6اد (ا����/ وه� م� ی���� !�ـ   ��Fأم�� !��)�� / �]��$    ). ا

��� ی>��م          yE V�\6ی�� F 6<��، وا��5ي�اy�E n�!Bن م�� ا���)/ 
�ًLم�� ا�<\�$ة ا���67ن،     "   �>�ل ر��ل. !��>� أی x��+
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 =����6��6اد، و�����Fواn����!Bو-����� وت>������"  ا ،$E������Sا
  . م6<* ���� صق ر��ل ا� " ا�]�رب
وأری� ت) ���%� ی��� ���6Eت Sم�ٍ$ م��" وه��� أن F      : أم � � �/ 

�6$ك ه�5ا ا�]��$ دون إزا��/ أآ�T$ م�� أر!���� ����/        .  �<E
gَ   �- DE �)� ر��ل ا� وّ-: "-�ل أ�x رضD ا� �)�

   /��أن  ،ا�]�رب، وت>��" اE��S$ و�6= اn�!B، وح��* ا���
 F/��� ���!م� أر $Tم��"" ُت6$ك أآ Uروا .  

/�� �  وم�ذا ��ف ی�ث ی�+��/ إن �" �>" !yزا��6؟: 
إ���� ����ال م���" !���رك ا� Pِ���E ی��� � ����/، إن ���" �>��"    : أم � � ��/

6��!��ت         �Bًا م�� ا$��Tف ی�� ; �)�� وا�����ذ !��� آ���E �6زا�y!
��" وت�ه)���! $Lت D6ی/ ا���  .ا�

/�� �%�ن م�3 ��$ائ�/ ا�%$ی��/ ا�D�6   ��ف ت وأیLً�: أم 
  .ت)]k م� ت��V ا��$ق مV إE$ازات ا���" اS+$ى

وإن �" �>" !yزا�6�� ���Eف ی)<�$ م)�� ا�)��س !�� ;      : � � /
/�  .رائ�6)� ا�%$ی

/���� � أح���)gِ ی��� � � ��/ ه��5ا ص����a، وأن إزا����6 تُ : أم ���
���� دی))���    ��� ���(Tح D��6ا� /����وج���ً� م��� أوج��� ا�)?���E/ ا� 

  . ا��)�=
أت أش�$ !�7ف م� هU5 ا��$ح�/:  � /�! <�.  

/�� � :P�5آ ��  .وأ
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234
  ��ف ب$�5 ا
  

 *   �������� ت>���ل ��kت)?��$ إ���� أم � � ��/، وآ /���� �أ+��5ت أم 
  .أرج�ِك اD��E ش�iً�، تارآD ا���-=

F، ی� ��6Eت ه5ا F ی���ز أ!�ًا، أ�����6E �6ت     . F : أم � � /
TیD� Pِ وأ�� أ-��  ش����ت، وأ�gِ ی� � � / ه3 ���gِ ح

إ�)D أذآ�$ ج��ًا   . م���Pِ -�/ ا�\�ه$ة م$ی" ����� ا���
gِ�- Pِ�أ�Pِ ت�6)�� د+�ل ����" ا�% ��ر ��$ی�ً�  �D����6      أ

  .ر���/ هU5 ا���ة ا�\�ه$ة ����V ا�<��6ت
م���Pِ ح��* وا� ی��� أم��D، آ���= �����gُ ذ���P، ح���)ً� : � � ��/

 إذن ��ف أت��� !��� $ وا�]���/ و��� أت�$ك ����7ف   
 D����>� D���E �ً���������ف أذه���; اzن وأح���L$ �%����  . . م%�

  .ا����$
  وم�ذا �)Pِ ی� � ��/؟. ا��� �: أم � � /

/�� � :       D�6أت ا�>��/ ا�$�- إ�)D أ�$ف ا����ة م�$ی"، �>�
وإ�)D م�� ٌ/ آ��T$ًا  . أهت)D إی�ه� � � /، جHاه� ا� +�$ًا

���6ي . !]������/ ه���U5 ا������ة ا��?�����/<�وح>���ً� ���)���� أن 
6��!� $ه� ���  .وش

/�� �  .ش%$ًا �Pِ ی� أم � � /. ا��� �: أم 
أحL$ت !� ذ�P � � �/ ا�����$ ا� ��رد، ا��5ي أ�ت��      * 

      D��E �ًا�����$ م�� �!$��[E ،��ی>6�� ووا��ت��� �ً����+
6���g  . ج��� م��� ا��� ��/، وا�$ض���، وا����$ور    �و�)��م� ا

وا�ة � ��/ م� ش$ب ا�����$ ا��k6ذ�g !���5ه�ب، و�%��     
، g �\E م)�� أم � � �/ أن ت >�� � ���/،     ا��یw �" ی)6ِ��!

  .  م� أج3 إآ��ل ا��یw ا��7ص
/�� �أ�gِ ی� ا!)D6، و���ف أ�� >Pِ أ��� إ���      ح�)ً� إ!ِ*: أم 

   ����! $���L�6� g��� م���را�Sوری/ - ��3 ����دة    ا$��Lا�
  ..  وا�ك

����� ح���� ا�E����L/، و�����     ��D��E أم���ن ا� ش��%$ًا �ُ%��   
 ا�\�;!�رك ا� �%� ��. ا��یw ا�]�*��  .� ه5ا ا�
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. . D��E ح<��� ا���$ح�� . إ���� ا��>���ء ی��� �HیHت��D  : أم � � ��/
��� �� ا��-��g ث��" lت��D    ��ُ%واzن ی��� ����6Eت ����ف أت��$آُ  

�(Tی  .Bآ��ل ح
 *  ������ /����� � V����ِ\م، أ+���5ت � � ���/ ُتSا g��� م� ذهو�)���

       /��- ���7�6! gا��5ي م�� +���� -�م� Vا�$ائ ��م]$و�
وم�6!���/ وا���ت��   ا�����ة م��$ی" ������� ا�����م و!yش��$اف   

      ������ /7����� �������+ V�6زی���! gن -�م���zإ����� ا ������وأ
  D���6ا� /����� � g����ر����/ وأن م���� !����)�� آ����! �����زم��ت

  .ا�6<�دت م)�� آ�T$ًا
 ،ش���$ت � ����/ !<��7ٍ$ آ ���$ !���ا-/ ه��U5 ا�<���6ة ا�$ائ���/     
   /�Eد���� إ�� م3T ه�U5 ا��]��ریV ا��Lأن ت ��. وg �Y م)

  .ذ�Pوآ��g ���دة � � / آ �$ة ����ع 
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  ا;ح�9م وا
�84ب�        

  
ُ�ت ی� !)�ت: أم � � / <�.  

/�� �  .أ�6$ف إن �Pِ ا!)/ رائ�/. أهً� !Pِ ی� +��/: 
  .ح��ه� ا�. هD رائ�/ ح>ً�. َمْ� � � /: أم � � /

/ � � :/�� �  .أ�gِ ت7���))D ی� 
ی��� !)���تD إن م��� ت >��� م��� ح��یT)� ا����7ص ����5ا   : أم � � ��/

 Sأه����/ ا�����م ه��� ا $��Tأت�)��� أن ت >���� �����    . آ D��(�وإ
U5ح���%� وإرادت%� ه.  

/ � � :�� j$ی))� آ�� ت�  .ت<D�L ی� أمD وإن ش�ء ا� �6
و�����ف أ!���أ م�%���� . أت�)���� ذ����P ی���� ح � D���6 : أم � � ���/

  ".اFح�6م"!���یw ح�ل 
  وم� اFح�6م؟: � � /

اFح���6م أح�� ا����M6$ات ا�������/ ا�D��6 ت���ث   : أم � � ��/
وه�D  . �ة DE م$ح�/ ا� ���غ وت���6$ ح��6 ا�]���7+/    ��<6

 U5ل ������ د+����ل ا�<����6ة ه���م���� أه���" ا���م����ت ا�D���6 ت���
  .ا��$ح�/ م� ��$ه�

��Hول ���ئ3    : � �رة �� واFح�6م ه� �������/ ی6" +��
. ا�<���$ج ی�����3 إ����� ا�ُ����<$ةأ!�����، ����Hج، م���� م)\>���/ 

  ".ا��)D"وی��� 
ت ��م���ت اM6���F$اب وا��6���; ����� وج��� �* ��! /�� � 

  .و� ��/ م�� ُی��� !�Fح�6م
/�� ��Hول ه5ا ا���ئ3 ی� +��/؟:  g-وم� و  

F��Eح�6م F  . أح�)gِ ی� ا!)D6 ���� ���ا�P ه�5ا   : أم � � /
g-آ3 و DE ث ی��ث أث)��ء ا�)��م، و-� ی��ث       . ی��<E

  . أث)�ء ا��>?/
���F P�5 ت>�>��� أ!��ًا إذا ا���g?<�6 إح��اآّ� ی�م��ً� ووج��ت  

 ت%���ن ش���هت أو E%��$ت    م�!����� ا�ا+���� ��<E ،/���� م /
  .!kم�ر - 3 ��م�� أدت إ�� حوث م� ی��� !�Fح�6م
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  ح�)ً� ی� أمD وم� ��-/ ه5ا !5اك؟: � � /
ح�)ً� ��ف أ+ $آ� yEن ����/ اFح�6م ت�ث : أم � � /

��j ��ً� !��� ; م]���هة ا�<����6ن وا�<����6ت م)����$ ا�6 ��$ج،     
  D���6ا���������ت،    وم��ر����/ ا�<�ح]���/، ا� D���E ُت����$ض

�D ا������رة  ���jSوا ،/����(�ی� آ����;(وا���ESم ا����E .(
ى ا�]�� �ب م���� ی��� ;  ��� /����(�وه��5ا -�� ی���T$ ا�$j ��/ ا�

 ی��ث !�kن ی�ُ��"     . ا�P�5! $�%>6 +�ص/ - 3 ا�)�م�- P�5�
أح���ه" !����U5 ا��]����ه وه���� �����ئ" D���E ; ����6�E ح���وث   

D(ول ه5ا ا���ئ3 وه� ا��H�  .اFح�6م و
/���� �ه��5ا ی�)��D أن ���)��� ا����5ر م��� م]���هة ا���ESم       :

وا��������ت ا�D��6 ت���$ض ا�6 ��$ج، وا�<�ح]��/، و�>���م     
$6����g إذا     �Fی����ن، وص���<��ت اH>�6م�\����ت ا� $�����M6!

  $���j ةم�6]���/ أو �>\���ت مz���! /���7داب    ����$ت ����
g�$6�Fت واFا��  .!�ا�\/ ا�

وأی��Lً� �����%� ا����5ر �)�� ا+����6ر ا���6%; . ����": أم � � ��/
وأن ت ���6ن ���� ا�<����6ت   . �����ت، وأ�����ب ا�<���ی�  وا�

  .ا��تD  ی�ز�� أ�Eمً� ج)��/ ُمz�! /�7ِداب
و�%� م�ذا ���)� ���E إذا م� �Hل ه5ا ا���ئ3 ��� ;  : � � /

  م� ا�S �ب؟
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  ا;=�$�ل وا
.�3رة
  

 -��ل ا . ر ا� �>�P ی� ا!)D6 ��ال م��6ز�ّ�: أم � � /<E �
��ُ$وْا ً�ُجُ)  َوِإن ُآ)6ُْ"{: ت�����Y�Eَ {)6 (ة  .��رة ا���ئ
/�� �  ؟"ُج) ً�"م� م�)� : 

/�� �ی>�ل ��<�6 أو ا�<�6ة إذا �Hل م)� ا��)�D أ��� ����    : أم 
و!��y�E D���6ن ����� ا�6\��$ Sن ص��ت� F ت���ز       . ج)�!/

  .إF إذا ا��6"
  ه3 ی�)D ���� ا��6jFل؟: � � /

�ف أذآ��$ �ُ%���  وأ���� اzن ��� . ����" ه��5ا ص����a : أم � � ��/
 ;� ا��6jFل وا�6\�$ - 3  إت ����ا�7\�ات ا�D6 ی(�

  .ا���ة
ه5ا ج�� ی�� أم�D، ج�Hاك ا� +��$ًا، ���ف ت<�����        : � � /

P�5! gِ�- ح�)ً� إن.  
  :ح�)ً� ا�7\�ات م$ت / آ��D��6: أم � � /

أي ا�����6jFل م����  (أوFً ������%� ا�����L�6ر ا�)����/    - 1
/!�(�  ).ا�

��ء - 2(6�Fا V3 م�اض�j "ث. 
وم���َ َث��ّ" 3���j أ����Lء ا��ض���ء م��� ���ا ا���$ج���     - 3

 .��E+$ن ح�6 ت)6��� م� 3�j ا���" آ��
ت3����7 ش���$ ا���$أس ��k6آ�� م��� وص���ل ا�����ء إ����      - 4

 .ا� ]$ة
 .ی<�� ا���ء ��� ا�$أس ث�ث م$ات - 5
�/ ا���)� م� ا� ن ث" ا���$ى - 6� .3�j ا�
��� DE وض�ئ�    -7��Mم�� آ�� ی  .وأ+�$ًا 3�j ا�>

 �6�����E آ�م����/     وإذا /�����j ف ت���7$ج� م���������E ،Pذ����
  .ا�\��رة إن ش�ء ا�

 /��� ���3 ه�U5 ا�7\���ات       : ��ش�%$ًا ��Pِ ی��� +���/، �>� ُآ)��� 
 ا��6jFل(�.  
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ا������6 ی��� ����6Eت، ه)���ك !���� ا�<����6ت ی>����  : أم � � ��/
       ����E$ی���/ �����Mب ا�$-�!��/ وا�����D، وإه����ل ا���S$ة �

، م���  ��6�Eدن ��� م]�هة و-$اءة م� ح�5ر�� م)�� ���!>�ً   
  D�6ا� /iم� ا���دات ا��� ی>�ده� ذ�P إ�� م��ر�/ ا��ی

+ FSل ا���Fم�ر وا�� ��ى ا��E $�D-�+.  
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  ا
@�دة ا
$-یـــــ�
  

  م3ُT م�ذا ی� أمD؟: � � /
/�� � : V<� F �63 م�ذا؟ أرج�ِك أ+ $ی)� ی� +��/ حTم "��

��  .E$ی�/ م3T ه�Fء ا���اتD ت�6ث�� �)
 وت)?$ إ��� ا�<���6ت !���$ة وح$-�/    ت6)�: أم � � / .  3�Tم

  ".ا���دة ا��$ی/"
/�� �وم�� ا����دة   !. !��ت واح�، ا����دة ا���$ی/   : � � / ، 

  ا��$ی/؟
���� م��� أ+\��$ ا�����دات ا�����i/ ا�D��6 ی��ر�����  : أم � � ��/�إ

ا�<����6ن وا�<����6ت، و�����g !������دة ا����$ی/ Sن ه���Fء      
�� D���E ا�7<����ء، وا�����$ی/�����"  ح����w. ا�<�����6ن ی��ر������أ

و����Z= ی���76م�ن أی��ی�" D��E م��ر���/ ا�<�ح]��/ ����� 
D(وا�76$اج ا�� "��>�ح�w ی]�$ون !]Dء م� ا��5ة ، أ

       F D�6ا� "�6���E ���� م�اوا�6�6�Fع ث�" F ی� ��Tن أن ی)�
  .ُت$ضD ا� ت �رك وت����

 /���� �\$-��ن +���ً� واش��Hiازًا م��� ����ع ذ���P    ُت: � � �/، 
wی  .ا��
م7��3 أن ����V م3�T ه�5ا ا���یw       أ��" آ" ه�� : أم � � /

   P�5آ� xم/ ا�\��ه$ة أ���Sا U5��6ت هE��6ن وE �� .  Dوه�
       �����$ وأش��$ف رج��3 ����� وج��� اSرض، ����Yأم��/ أ

    .م��
  .أ��ذ !�� أن lت3T�! D ه5ا ا�<�3: � � /
/�� �  وم� أض$ار م��ر�6�� ی� +��/؟: 

���U5 ا�����دة ا����$ی/ ا�����i/    . أح���)gِ ی��� � ����/  : أم � � ��/E
�ف ت���� ; ا�����L= و اSم���$اض ������ ُی���م� ������  ����

���� ت ���U ���� دی)���، وت���L= ص����6    �م��ر���6��، آ���� أ
!$!�، و- ی��دي ا���6$ارD�E U م��ر��6�� إ��� م��ر��/       

3Tاح� أ+$ى م�E :    /ی��j D�E $ٌوا���اط، وه5ا أم� ،��Hا�
a <ا�.  
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أ��ذ !��، ��مa ا� اz!�ء واSم��ت، أF ی�����ن  : � � /
أ��" ی�����ا !��یw ر���ل     . م��/ DE أ�)��-�" أن اS!)�ء أ

  ".�� ر���6 آ�%" راٍع وآ�%" م��وٌل"ا� 
أح����)gِ ی���� � � ���/، أ����gِ وا� ������ ح���* ی����       : أم � � ���/
DتHیH�.  

��6$ك أ+�ات)��، وزم��ت)�� ی>���       : � � / F و�%�� ���)�� أن
  /���iY�7ا����ر�����ت ا� U5�������)���� أن �����6$ك  . ض�����/ �

��  أ��x آP�5 ی� � ��/؟ وی%�ن �)� دور DE ت���6
/�� � :"��  ی� � � /، و�%� م�ذا ���)� أن �<�3؟ 
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  �B-وع و�Cی� ا
��Bب
  

د D�E آ�3 أ�� �ع        : � � /������)�� أن �]�%3 ج����/ وأن 
�6ث ��E مV زم��ت)��  .م�ض��ً� ت���یً� أ+�-�ً� 

/�� � :D6<ی  .وأ�� أضV یي DE یِك ی� ص
وه5ا ���M! x$ی�;   . ا� جHاآ� ا� +�$ًا م� ش�ء: أم � � /

  gِ���- م���(� Vوع رائ��$��[�! g���- gِ���kE ،/�� � � ی��� Pِ�����
       gِ����-ا������م، و �����!�����7�6 -����/ ا������ة م���$ی" ���
!�6زی��� ��� زم��ت�D�E P ا��ر��/، وأ��� أ!]�$ِك !�kن       

  .أث$ه� آ�ن آ �$ًا ��� م�?" ��Y �ت ا��ر�/
DE ًا�L� ف أآ�ن�� D(م Pِ� �ًم]$و�%� ه5ا  وت%$ی�

و����ف ی%���ن دوري ه��� ا+����6ر ا���ض���ع ا������6ي    
  Vم�� g����%ت D��(�اD��-�+S، وزی���دة ����� ذ���P أ!]��$آ� أ
ا�����ی$ة ������ة إح���ى ا�7 ����$ات D���E م�ض����ع ا������دة 

 ،ا�����$ی/ �]���$ح مY�7$ه���� ������ ا� )����ت D���E ا��ر����/
 واg<E أی�Lً� ���� إ�>��ء م��ض�$ة     <E ;��E ه5ا xو��

�� وا�]5وذHأم$اض ا� ��،       �(� g!ر ت��- ����S Pوذ��
 DE ا�7 $اء م]�$وع و-�ی�/ ا�]� �ب م�� اSم�$اض      "أح

وزوده���� !��%���6; وا���<����ت  " ا��)>�����/ ج)�����ً� واBی���ز 
��P�5 ه�D   ...وا���ر وأص ��L� gًا E DE$ی* ا��-�ی/

    �E$���� ت���Eت)�� ا����(! ���ة أن ت>�م !�5ا ا��اج; ���
D ا+���6$ن اSم���$اض واSذى ا����5ي و-���V �� )����ت ا������ات  

��$اف وا�<��د وا!�6ن �� ا��</ وا���حFی* ا$Y.  
/ � � :/���j ی� Pِ� م�/ آ ��$ة      . ش%$ًا���ف ت>�م�� �)�� +

     D��E �ً  ��� g��(إ���� م]��$و�)� ه��5ا وآ gِ����L�إن أ���gِ إ
     ���6<� م)��� وم�� �����(� D6ا�7 �$ة ا� U5ه ��� �(E$ت�

$�T%ا�.  
/�� � :aی� +��/ ه5ا ص�� "��.  
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D ����� ا����6اد ���P�5، وی%<�)����7E D$ًا أن     إ�)��: أم � � ��/
و�%��� ح���6 ی��)�a   . أ����3 م�%��� ی��� ����6EتD ا��Hی��Hات    

  .م]$و�%� ه5ا �ي هU5 ا�)���/ �%�
/ � � :Dی� أم D�L>ت.  

وهD أن ت6 �� م�)�� ا�� ��; ا����\<� م���      : أم � � /
أآ $ �د م�  �ء �DE�� �%6 ا���ار ا���دئ ا��6ج��D ا� )�

���Tل ����� ه��5ا ا����)�� ا�$ائ��V ا���5ي   و+���$ م. ا����ی>�ت
ات ���� ر����ل ا�  �)��م� �����k ش���ب ���L- D��E/ ج)����/، 

����� ی���� ر����ل ا�  " :E>���ل ����� H��! D��� د ������� " ائ���5ن$���E
�� م)� وی���ورU    ا�� �; م��!�\=، و�Y; م)� أن ی

، وه%���5ا "أت$ض����S Uم���P، أت$ض�����E:  "   P���6+S U>����ل
: " ل �����، وا�) ���D ی>����"F"،"F: "وا�]����ب ی%���$ر -������

 "�، ث�" وض�V   "آP�5 ا�)�س F ی$ض��� Sم��ت�" وأ+��ات
آ<� ا�]$ی= ��� صرU ود��� ���، 5�Eه; �)�� م�� آ��ن       

  .ی���D م)�
وأن ت��)>�� م�)��� ا����)x ا��>�>��D، وه��� ا���5ي ُی����رس     

، و��Y �� x$ی* ارت%��ب  )ا�Hواج(!��\$ی>/ ا�]$��/ 
3Tوا���اط: ا�<�اح� م ��Hا� .  D�$�[ا� x(�وأ�� ��F ا�

� ��ء وا�$�3، و��� Sج�ء ا�� �; ا���\<� و��ئ$ ا ���
�ًLأی ��� �(i؟. جP�5آ xأ��  

!�� ی� أمD، وش%$ًا ��P ���� ه�U5 ا�)���ئa ا�>���/      : � � /
�)��ه� أ!ًا �� D6ا�.  
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E��
  ا
  

  .واzن !>D شDء أ+�$: أم � � /
  م� ه� ی� أمD؟: � � /

  ".ا����"إ�� : أم � � /
  D؟م� ا���� ی� أم: � � /

 *  /��� ��ً�، وأدرآg أم � � / �)ه� !kن + /�� � g-$Yأ
        gث م�$ت !6�$!�/ ا�����، ���E آ��ن م)��� إF أن ت��-

/�� � �� 3�  .ح�ل ا���� !\$ی>/ ذآ�/ جًا ت � ا�7
ا�������، إ����� م���� ت����ی�ت ه���U5 ا��$ح����/ ی����  : أم � � ���/

وه���� "ا����ورة ا�]����$ی/ "�HیHات���D، وی������ أی���Lً� ب 
5ي ی��7$ج م��� ��E$ج ا����$أة ، وD��E   ا���م ا��� : � ���رة ���� 

وه���� دم x���� ،D����� Y ����� ���� ; م����  . أو-���ت م���م���/ 
  .م$ض أو ج$ح أو �>�ط أو وFدة

/�� � � :        D����+ُف دم��ً� م)��5ُ دH���ی��� إ����D، وه��3�k��� 3 أ
  م$ح�/ ا� ��غ؟

��� F ی��ث   ): وهD ت �6"(أم � � / E ،/ � � ی� F !��k6آ�
ث�����/  أي آ�3  . ��<�6ة ��ى م�$ة واح�ة آ�3 ش��$ -��$ي     

Pو�]$ی� ی�مً�، أو م� ی>$ب ذ�.  
 +<�gُ آ��T$اً    : � � /�<� ،� وآ��= ی��ث ذ��P ی��     . ا����
  أمD؟

أح��)gِ ���� ���ا�Pِ ه�5ا، ��E<��6ة �)�م� ت�+3        : أم � � /
ی�� a ج����� -��درًا ���� ت%��ی� ج)���       ’ م$ح�/ ا� ��غ

   $�وإذا ح�ث  . آ3 ش�$، Sن ا�$ح" ی)�6 !�ی�L/ آ�3 ش�
  �Lا� �ی U5���� a��<( / !�������ان ا��)��ي ����5آ$ ت� g���إذا آ�

. ، y��Eن ه��U5 ا� �ی��L/ ت����6ل إ���� ج)���� )ا�<���6ة مH6وج��/
   ،$�وا����6ادًا ����U5 ا�������/ ا��V��-�6 ح��وث�� D��E آ��3 ش��
ی7��L6" ج��ار ا���$ح" !�Hی�� م��� ا���م ��%���ن 5��jاًء ����5ا  

����(����U5 ا� �یy��E ،/��Lن    . ا�� a���<ث ت�و�%��� إذا ���" ی���
��/، أي أ��� F ی���6ج �P��6     ا�$ح" ی��د إ��� ح����6 ا�\ ��  
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وه�5ا م��   . ا�%��/ ا�Hائ�ة م�� ا��م �E\$ده�� إ��� ا���7رج      
  .ُی�$ف !����� أو ا�ورة ا�]�$ی/

/����� �و�%���� م���� ا��%����/ ی���� +�����/ م���� ح���وث ا����ورة : 
  ا�]�$ی/؟

��"، ��� آ��ن ا��)��� D�E !\�� أم�� F ی�%�� أن       : أم � � /
        F5ى !�� م�� آ��ن +��رج ا�� \�، و�M65ى !��� یM6ی�%��  ی

ت�ص�3 أي ش�Dء م�� ا�5�Mاء ���، ح�)5ٍ�i ج��3 ا� ت�����        
      �����T إE$ازات دم�ی/ ت��3 ا��)���،  ی5�M6ى ���Sا DE
D��E !\��� أم��� !��ون ح�ج��/ إ���� أآ��3 وه��L"، ت)<��5 إ����    
ج��� �� Y$ی* ا�� 3 ا��$ي ح�wُ ی3�76 ا�م �$و-� 

��  .5M6�Eى !
/�� ��� ح%�/ �?��/: �  . ی� � ��ن ا�، إ

���" ه�D ح%��/ �?���/ م�� +���* ح%��" + ��$         :أم � � / .
��� آ���   �S ،ت��� F ���yE gن ا��$أة إذا ح��k! وا����

��(�  .ذآ$ت ت��6ج هU5 اEB$ازات ا�م�ی/ DE ت5Mی/ ا�
6�� ا�5آ��/    * �iأت ت\�$ح أ��! /�� �Fح?g أم � � / !kن 

 أن ت�$g���E ������ آ�<����/ ح���وث ا����ورة ا�]����$ی/، ����!
�P�5� gوآP�5 ا��%�/ م� حوثk�Y�E ،��6ت>�� ��.  
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  اFم ��- ��ی��
  

/���� �وم��� ا����� ا���5ي ی���M; ح��وث ا������ �)��U ی���     : 
  +��/؟

ور!���  . ت>$ی �ً� !��� اث)D�6 �]�$ة و+����� ��)/      : أم � � /
��6i�!و ،����T - 3 ذ�P أو !�U !��; ح��Sا gح�ض.  

/�� �� ��ن ا�، أ�� اzن DE ا���دی/ �]$ة م� ���$ي  : 
م�Pِ ح�*  . ورة ا�]�$ی/ تkت�)D م)5ُ ش�$ی�وأص �g ا�

 تkتD ا�<�6ة - 3 أو !� ت��P ا�<�6$ة !���;    - D�E /��+ ی�
��6i�!و ��  .ح��

  .ه5ا ص��a ی� ا!)D6: أم � � /
ح>ً� ی� � ��/ أن ا�ورة ا�]�$ی/ تkت�Pِ م)5ُ ش�$ی�؟ : � � /

ه��5ا ی�)��D أ���gِ���� Pِ !��ج��/ إ���� ه��U5 ا�����م���ت y��Eن      
�� ��!>ً� وا�تPِ جHاه�! Pِا� +�$ًا أ+ $ت.  

 /���� � )����H����! :( U5ن ش���ی� V�6أ���� D���(�آ���� ی���� � � ���/ إ
���� ���" أ+ ��$ وا���تk��! Dن ا���ورة  kE ول م��$ةS ا�����م���ت

��gُ م)�� آ�T$ًا+ <� D(ت�kت g� ی/ أص$�  .ا�]
����م�Pِ ا� ی��� � ����/، ِ���َ" ا�7���3 ی��� ا!)D��6، ه��5ا  : أم � � ��/

ی���<)D آ��T$ًا أن   . . ��P ج��اً  شkن آ�6E 3ة، وأمPِ ت��" ذ
آ�T$ م� ا�<��6ت مPِ�T ی� � ��/ ی>�� DE ه5ا ا�k\7 ا�% �$ 
 م� ا�6\�$ أیLً� م� دم ا���� ح�6 !F ��وF ی���� أ

  .ت> 3 ا���ة
/ � � :          Dف أ���" أم���� ،/��� �أم� أ��� ���E أ3��E مPِ��T ی�� 

 D� /<ی�D صE ،Dأم D(ه%5ا ��دت ،Dث م�!%3 م� ی�
  .ت%�ن أمD- 3 أن 
���ّ�: أم � � ��/  U���(وه��5ا ه��� م��� أت� ،D��6 � ی��� ح Pِ���<� �ر ا

م)Pِ، أن ت�6 $ی)D آ��ی>/ ��Pِ، وت7 $ی)�D ��� آ�3 م��       
Pِث م�  .ی�

/�� �ّي ��ال ی� +��/؟: �  
  ت<D�L ی� � ��/، م� ��ا�Pِ؟: أم � � /
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/�� � :   �ًiش�� xأن أ�$ف أن ه5ا دم ح��، و��� D� =آ�
  l+$؟

���� ُی]��6$ط D��E دم ا������ أن ی%���ن    ح���)ً�،: أم � � ��/yE
Dتzم ا  :��� ��ن م� أ��ان ا�

  .ا���اد - 1
�� أص3 ��ن ا�م. ا���$ة - 2�S. 
 .وه� م� ت$اU ا��$أة آ���ی ت���U ص<$ة: ا��<$ة - 3
وه� ا�n��6 !��� ا����اد وا� ���ض، آ�����ء     : ا�%رة - 4

���ً� !kن ا�%رة، وا��<$ة ت%�ن ح�DE �ًL أی��م  . ا����
�j DEً�ا����، وLح�  .$ه� F ت�

/�� �  وه3 ه)�ك أح%�م ���)� اH6�Fام !�� أث)�ء ا����؟: 
����" ه)���ك . م����6ز، إن أ���Pِ6�i م����6زة ی��� � ����/: أم � � ��/

��  :أح%�م آ�T$ة م)
1 -   $������������; ��������%� ا�6\�E ،x�������أن دم ا��������� 

���\<� . وا��6jFل م)� !� ا
��� ��ئ]�/   . إرتاء ا�� ��س ا�����j ،"�[6$ ا�]�<�ف     - 2

����رض��D ا(� � :  ����� g���+د $��%! D��!أ g��(! أن أ�����ء
و����� ث��ب ر-�ق، �kE$ض �)��� ر���ل    ρر��ل ا� 

ی� أ����ء إن ا���$أة إذا !�g�M ا������ ��"      :" و-�ل ρا� 
      ����ی����a أن ی��$ى م)���� إF ه��5ا وه��5ا وأش���ر إ���� وج

  ".وآ<��
3 -     �ً��Lم� ت%���ن ا����$أة ح�ئت��$ك !���� ا�� ���دات �)��

3Tن ا�%$ی"ا���ة، وا����م، و: مl$<اءة ا�$-. 
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  س���G8 ی� رب
 

/�� � آ)gُ أرت%; +\k آ �$ًا: <� ،D�  .ی� إ�
  م� ه�؟: � � /
/�� � :    �ً�� آ)gُ أص�D، وأ-$أ ا�>$lن وأ��� ح��ئ�، ج<�

P�5! D(م.  
/ � � :  Pِت�Pِ �" ت��رحD وا��S ،D6<یه5ا +\Pi ی� ص

  .!P�5، ا�?$ي إ�� ا�)�6�/ اzن
Pِ ی� �HیHت�D، أ��� أی�Lً� و-��k! F      D�E gُس ���: أم � � /

  .مk\+ 3Tِك ه5ا �)م� آ)g ص�M$ة
  !أ�gِ ی� أمD؟: � � /

و�%))gE$� D أ�)M6��E ،k\+ ��� D<$ُت . ��": أم � � /
���V اSح%�م! gمH6ا� ت����، وا�.  

/���� � :  D(ا�، ی��� رب ����م� $>M6م��� ا�����م ����ف   . ا���
  .ث م�Dأج�3 أمD صی>/ �D، وأص�رح�� !%3 م� ی�

. م����6ز، ه��5ا أج���3 م��� �����g م)��Pِ ی��� ا!)D��6    : أم � � ��/
�ً��  .ت5آ$ت ش�iً� م

  م� ه� ی� أمD؟: � � /
��6$ك ا����ة، و-�$اءة ا�>�$lن D�E       : أم � � / ��(�ص��a أ

أم��  .6E$ة ا����، و�%� ���L- �(��� xءه� !� ا�\��رة
��ه��    $\Eأ D�6ی��م ا�Sص��م ا �(��� ;��E ،م���� / �(��!

  .م�LنDE ش�$ ر
/�� �  وم� � ; -�Lء ا���م دون ا���ة؟: 
/ � � :Dاب ی� أم��  .أ�� أ�)D أ�$ف ا�

  .ت<D�L ی� � � /، أ+ $ی)� !�� �)ك: أم � � /
ش��$ رم��Lن F ی%��ن إD�E F ا���)/ م�$ة واح�ة        : � � /

�L- DE x��Eئ� ح$ج، وF م]>/، أم� ا���ة ��L<Eؤه�  
���� ت%��$ر D��E ا�����م وا  �S /<��[ح��$ج وم ����E x���+ /������

  .م$ات
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م� ش�ء ا�، ج�ا!Pِ ص��a، ح<� ا� ��P��<� Pِ   : أم � � /
/������Mا� D���6(!ی���� ا Pِ���(ه���� م���� ُی����$ . ودی وه���5ا !��k6آ����

إح���اآ� واzن ه��3 ���ى   . �����ح�6 ا��?����/  ا����Bم، و 
  ��ال؟

/�� �ي ��ال: (� ����" ی� +��/، أ.  
  .ت<D�L ی� � ��/: أم � � /

/�� � :�Y D(�  $ت ت��مً� م� دم ا����؟آ�= أ�$ف أ
ه)��ك ��م��6ن ی�%�� أن ت��$ف ا����ئ� !����       : أم � � /

Dت وه$�Y ���  :أ
  .أي أن ی�= م�ضV +$وج ا�م: ا��<�ف - 1
أي أن ی7$ج م�� �E$ج ا���$أة م��ء     : ا�>�/ ا� ��Lء - 2

 ا�����! ،$�� .أ!�� ی] � ا�
  ه3 م� ��ال l+$ ی� !)�ت؟

/ � � : أج gِ ���� ج���V   آ� ی� أمD، جHاِك ا� +�$ًا �>
Pذ� Pِ� ��(� �� ،�(6�iأ�.  

/�� � أ�\�6)��      : �<� $��Tم���6 �)�� آش%$ًا �Pِ ی� +��/، م� -
  �����Tا� Pِ��6-ا�����م���ت     . م��� و U5م��� ه�� �>6��������ف 

���� إ���� زم��ت)��� م��� +���ل م]��$وع � � ��/    �<(�ا�>����/، و
V6]�$ح    ....ا�$ائ� D�6م��ض$ة ا�7 ��$ة ا� DE ا��>�ء ��yE

  .�)� ا��Hی
ی�<?%��  ...إ��� ا��>��ء  ...!�رك ا� ��E%� ی�� !)��ت   : م � � /أ

  .ا�
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Iا#ــ-
  ا
  
ا�6$!���/ ا��)����/ D��E ا����Bم ��<����6ن وا�<����6ت، �����Tن      -1

  . م1992ا�\�ی3، دار ا�<$-�ن ��\ ��/ وا�)]$، 
 اSول(ت$!�/ اSوFد DE ا��Bم  -2��ا� ��ص�a   )ا��� � ،

  .م2002، �38)]$، ط���ان، دار ا���م ��\ ��/ وا
�D(ت$!�/ اSوFد DE ا��Bم  -3�Tا� ��ا� ��ص�a  )ا�� � ،

  .م2002، ���38ان، دار ا���م ��\ ��/ وا�)]$، ط
هی3 : ا�6$!�/ ا��)��/، إ�اد: م��/ و�ي، م>��/ !�)�ان -4

  .مE ،2008 $ای$ )111( ا�� ��D، ا��د
ج)����ً�  م]��$وع و-�ی��/ ا�]�� �ب م��� اSم��$اض ا��)>����/     -5

  واBیز 
www.qudah.com 
6-www.sehha.com/sexualhealth/masturbation.htm 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.sehha.com/sexualhealth/masturbation .htm
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  ا
���ی�ت
  

  3  م>م/

/>Y�+ 4  زی�رة  

  6  ه��م +�ص/

  8  ج��/ +�ص/ جًا

  9  ا� ��غ وا���%6=

  11  <\$ة+�x م� ا�

3��  13  +�ف !�; ا�

/!�(�  15  اFح�6م وا�

  17  ا��6jFل وا�\��رة

  19  ا���دة ا��$ی/

  21  م]$وع و-�ی/ ا�] �ب

  23  ا����

  25  اSم +�$ صی>/

  27  ��م�)D ی� رب

V29  ا��$اج  

  
 


