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   فاطمة سايم         

 

 

 

 بسم هللا وإلصالة وإلسالم عىل رسول هللا .. 

ن به ونستغفره ونستهديه  ؤن إلحمد هلل نحمده ونستعي 

سنإ وسيئإت أعمإلنإ .. 
ُ
ور أنف  ونعوذ بإهلل من شر

ء من أجل شهرة زإئفة  ي
إللهم ؤنإ نعوذ بك من أن نفتعل شر

 أو تفإعل أجوف .. 

فجعله إللهم حجة لنإ إل علينإ .. وإجعلنإ ممإ يستمعون 

 إلقول فيتبعون إحسنه . 

ي هذإ إلكتإب نتكلم عن معإصي إلرس! ذنوب إلخلوإت! 
 ففن

ي يقع بهإ كثي  .. 
 إلت 

قص ]ينمإن يزيد وينقص ]يزيد بإلطإعة[ وفإؤلي• 

 بإلمعصية[ 

 كلمإ قل إؤليمإن= قل إلعمل إلصإلح . • 

ن . •  ت إلفي   كلمإ قل إلعمل إلصإلح = كير

ن = زإد إختبإر "صدق" إلعبد . •  ت إلفي   كلمإ كير

 مقدمة الكاتبة
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 فأول مإ تبدأ إلمعصية تبدأ بـ : 

ي إلنهإية 
ن
]خإطرة[ ثم ]فكرة[ ثم ]عزيمة[ فـ ]ؤرإدة[ و ف

 ! يكون ]إلعمل[

ي إلذنب كدإ ع طول !! 
ن
ي أنت مـوقعتش ف

 يعتن

 إل دإ أنت مريت بأول مرحلة )إلخإطرة( ! 

 ولمإ إدتهإ فرصة وفكرت فيهإ بقت )فكرة( ! 

سلت أكي    )عزيمة( !  "إلذنب" ! بف  ل ولمإ إسي 

ي قلبك أكير وشغلت بإلك بيهإ ! 
ن
 ولمإ إدتهإ مسإحة ف

 إتحولت لـ )ؤرإدة( .. 

ي إلعمل !! ؤإل من رحم .  وهي إل فرإر من إلوقوع
ن
 ف

ي من إلبدإية متديش فرصة لعقلك وإل قلبك يفكر ف 
يعتن

 آي معصيه ! 

إستعيذ بإهلل وأعرف ؤن إلخإطرة إلىلي ع بإلك دلوقت دي 

ك دلوقت !   لو طردتهإش من تفكي 

 أول ما تبدأ المعصية
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   فاطمة سايم         

 هتوصل وتعدي لكل إلمرإحل إلىلي ذكرنإهإ . 

 أول مـإ يبدأ إؤلنسإن إلطإعة بإلمشقة، وأول مـإ يبدأ 

إلمعصية بتأنيب إلضمي  ، فمن إعتإد إلطإعة أدإهإ بسعإدة ، 

 ومن ؤعتإد إلمعصية فعلهإ كمإ يفعل إلعإدة ! 

 ❤   [59]مريم:  ىئ يئ ىئ مئ حئ جئ ی يئ 

ي مجإهدة إلنفس ف ترك إلمعصية وتحل محلهإ 
يعتن

 طإعة ...ده هيبف  صعب عىل إلنفس ! 

ي نفسك معتإد عىل أدإء 
 
إلطإعة بس بإإلستعإنة بإهلل هتالف

 وأدتهإ بدون مشقة ... 

 لكن لو سبت نفسك للمعصية !! 

يــــح !!   ف إإلول بيبف  ف تأنيب ضمي  ومش مسي 

 أمر طبيعي 
بعدهإ بشوية بتكون إلنفس ؤعتإدت ده ! و بف 

ي إلنفس حبت إل
 
معصية وإتعلقت وعإدي !! وبعدهإ تالف

!! ودي من إلمرإحل إلىلي مش عإيزين نوصلهإ ... وحت  لو بيهإ 

 لهإ لسه قدإمك فرصة ترجع وصلت
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  !!؟ليــــه وصـلــت لـ كـدإ 

ـِبيـرة ؟ مقدمإت ذنإ !! كالم 
َ
وصلت لـ ذنب إيه ؟ ذنب ك

 محرم !! فيديو ف إلخلوإت !! بحث عن معصية !! 

ي متعبة ؟! صح 
 حإلتك ف كل إألحوإل دي ... بتبف 

ي برضو إلمعصية فيهإ تعب ! 
 يعتن

ك إلذنوب دي خالص هتبف  عإدي ؤنك لمإ متفكرش   !!تي 

 ❤إل هتتعب شوية لحد متوصل ... 

 قب وذنوب ... عوإ بدون متعة ❤بس دي متعة بـ لذة 

 ❤متعبة من غي  معصية ... بإلعكس متعة بـ طإعة 

 مش معير بإلورد !!  طريقك للـه 

ي عوإقب ! بس دليل ؤنك ع إلطريق 
 
 إكيد هتالف

 وأكل وشغل وشهوة !! بسوإن حيإتك مش مجرد نوم 

 إل أنت حيإتك ليهإ هدف ليهإ غإية لوجودك ع إألرض ... 

 ؟ليه وصلت ل كدا
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   فاطمة سايم         

 حإشإه أن يخلقك هبإء .. 

ي !! 
 إتعب لـ إلبإقية ... وإل تتعب للفإنن

ر بيتك إألصىلي ف إلجنــة 
ــــــمِّ
َ
 ❤ع

 

ن :  ي سببي 
 
 ورإ كل إنتكإسة دينية هتالف

ي إلرس .. • 
ن
 ذنوب ف

ي إل•  
ن
 علن .. وغيإب إلرفقة إلصإلحة ف

هإ إلرفقة إلصإلحة .. 
ُّ
إإلنتكإسة من ذنوب إلخلوإت .. ترد

 وتزيدهإ رفقة إلسوء ! 

 .  من رفقة إلخي 
 وإلىلي إبتىلي بذنوب إلخلوإت = ُيكير

ي إآلخرة. 
ن
 ف
ٌ
ي إلدنيإ .. وشفإعة

ن
 فهم حصٌن ف
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عإيزين نبتدي إلكتإب دإ بنية إلـتغي  .. مهمإ كإنت إلخبيئة 

 محدش يعرفهإ عنك !! إلىلي 

أنت ممكن تكون شخصية ليهإ مكإنهإ وسط إلقلوب كتي  

إ ويمكن تكون قدوة لنإس كتي  ... 
ً
 جد

بس إحنإ إلنهإردة مش هنتكم ف ده ! إلنهإردة عإيزين 

 نشوف إيه إلمنبع إلرئيسي إلىلي وصلك ووصِلك لـ إلحإلة دي ! 

 إلخلـوإت ومإ إدرإك مإ إلخلوإت !! 

! عندمإ يختىلي ف فيه حقيقة إلعبد وقت إلىلي بينكشإل

 بنفسه 

ن من أخالق وتعإمل ومظهر، كل  نت مبي 
ُ
حقيقتك مهمإ ك

 ده بيبإن ف سإعة خلوة ! 

 لحظة إنفرإدك بـ نفسك ... 

 

 

 الباب األول
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   فاطمة سايم         

 ...مع إلفتنة فإكرين موقف سيدنإ يوسف 

 ڀ يئقفلت عليه كل إألبوإب وقإلت له  "إمرأة إلعزيز"

 !! أنإ جهزت نفسي عشإنك !  [32]يوسف:  ىئ ڀڀ

_أنت وأنِت كده ...وقت مبتعصي بتقفل عليك كل 

 إألبوإب إلىلي ممكن حد يكشفك فيهإ !! 

 بإسورد للفون ، بإسورد لالب ، بإسورد للصور!! 

 بإسورد لكل حإجة ف حيإتك !! 

ي غرفة مظلمه وتقفل إلبإب عليك ! 
ن
 بتقعد ف

شإن طب ليه كل ده !! عمإل تقفل تقفل عىل نفسك ع

لع عليك !! 
َّ
 محدش يط

وأنت مش وإخد بإلك من إلُمطلع إلذي إل يخفن عليه 

ء مهمإ قفلت أبوإب .. ؟!  ي
 شر

إمرأة إلعزيز أغرت سيدنإ يوسف بكل إلمتإع بكل 

 إلزينة...تهيئة له وقفلت إألبوإب إلسإبعة !! 

ي إلفتنة بتعرض نفسهإ عليك .. ! 
 يعتن

 ...!؟لكن ف إللحظة دي لكل وإحد فينإ إختيإر 

 هتعمل إيه ؟! 
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 !؟❤هتقع وإل تثبت ... 

ي ! 
 رد سيدنإ يوسف رد يعلمنإ كلنإ معتن إلثبإت إلحقيف 

  [32]يوسف:  ىئ ٺٺ ٺ يئقإل 

 معإذإ هللا من كل نظرة حرإم ... 

 معإذإ هللا من كل كلمة حرإم ... 

ي هللا !! 
 معإذإ هللا من كل فعل إل يرصن

 ❤ؤنـه ربــي ... 

ي ... فكيف لي أن إعصيه !!   ده رنر

إزإي مش هستحي منه ومن نظرته إزإي هقدر إعصيه ! 

 !!ليإ

ي إنهإ ترجع لرب 
ن
" ف ي وإن كإن فيهإ مقوإلت ترجع ؤليهإ "رنر

 إلبيت وقتهإ وهو عزيز مرص .. 

ي  سيدنإ يوسف إستح من عزيز مرص إلىلي ربإه ف 
يعتن

بحيإئه من  بيته وإحتوإه لحد مإ كير وبلغ أشده فمإ بإلك

 "إلملك" سبحإنه وتعإل ! 
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   فاطمة سايم         

 الواجب العملي

  [32]يوسف:  ىئ ٿ ٿ ٺٺ ٺ يئ

ي إلحيإه رددهإ كتي  ف بإلك خليهإ دإئًمإ 
ن
خىلي شعإرك ف

ي ذهنك وإألفضل تجعلهإ أمإم عينك ف إكي  مكإن 
ن
ه ف حإضن

بتكون متوإجد فيه بشكل كبي  .. وعىل إلفون تكون ظهره لك 

 عىل طول . 

إ 
َ
 سقيَمة ومذموٌم َمإذ

َ
ك
ُ
ْيك !! وخلوإت

َ
ل
َ
ك ثنإُء إلنإِس ع

ُ
يفيد

 هللا ؟! 
َ
د
ْ
 ِعن
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 إلصدإقإت إلمفتوحة ! 

 وتبتدي عالقتكم ف إلبدإية مجرد صدإقة !! 

 ثم ؤعجإب !! ويبتدي إلكالم إلحلو يتقإل ... 

 مره عىل مره ويصبح بعد مـ كإن ف حدود !! 

 بعد مإ كإن إلقلب بيخإف يقرب ! أصبح هو إلىلي بيطلب 

 خالص كل حإجة إتشإلت كل إلحوإجز إتنست ! 

 تحت مسمي إؤلعجإب 

ويبتدي إلقلب يألف إلكالم إلُمحرم .. وتبتدي إلنفس 

 تتلهف للكالم وإلحديث إلىلي بيطول لمنتصف إلليل ...!! 

ومع كل ده ... لسه إلقلب ف نقطة بيضة بتقلب عليك 

 مش مريحإك ! و 

ي نضيف ..  
 لسه مع كل ده عإيز تتغي  وترجع من تإنن

 بس ف حإجة منعإك .. ! 

 الثاني         الباب 
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   فاطمة سايم         

 !معصية برغم معرفتك ؤن دإ مش حاللمش قإدر تفإرق إل

 بتدإرى وقت مإ تكون بتعصي !! 

 خإيف من أهل بيتك ليعرفوإ !! 

 [41]إلعلق:  ىئ ڀ ڀ پ پ پ پ يئ

ي هللا
 .. ربنإ يرإك وأنت بتبحث عن أشيإء إل ترصن

 !!يك وأنت بتكتب كل كلمة مش من حقكيرإك ومطلع عل

ي !! 
 بــحبك !! وحشـتيتن

ي كإن أعظـــم ... 
 ومإ خفن

ي عنك كده!؟
 مش هقولك ربنإ رإصن

ي عن نفسك كده ؟! 
 لكن هسألك ...أنت رإصن

 طب بـعد مإ بتعصي بتحس بـ إيه ؟؟ 

 أصل طعم إلمعصية دإ حإجة مؤقته .. !! 

وح ويبف  لك   عقبتهإ !! إللذة هي 

"شؤم  ن هتنتهي حتًمإ وهيتبف  حت  لو دإمت سإعة أو إتني 

إ . 
ً
 إلمعصية" وهنبينهإ بإستفإضة ؤلنهإء مهمة جد
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إ حوليك أقوي من شيطإن إلجن، دول 
ً
ف نإس كتيـــر جد

ن إؤلنس ...   شيإطي 
 بف 

ي وإحد صإحبك يشجعك ع إلمعصية بمشإركته فيهإ،  يحر

 بـ تسهيل إلمعصية 

 لدرجة إنك بتعصي وأنت ُمستمتع !!  بـ تهوين إلذنب

 عشإن كدإ ربنإ بيغفر لكل إلىلي أذنب ؤإل "إلُمجإهرين" ! 

 إلُمجإهرين = بإلمعصية 

ه ويكون حليم بيه ويصير 
إلىلي يعصي إلنهإردة وربنإ يسي 

عليه لعله يتوب ! لعله يرجع فبعد مإ يعصي يروح يحكي عن 

 معصيته ! 

نع سي  هللا من عليك  !  أنت مش بس بتين

ي بتشجعهم 
أنت كمإن بتهون إلمعصية ف نظر إلكل .. يعتن

 عليهإ ! 

 الواجب العملي 

أنت بتعصي ليه ؟! حط نقط وأسبإب إلوصول إلمعصية 

 دي ! 

 وبإذن هللا نحرصهم . 
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سبب من أسبإب إلوصول لمرحلة إلعصيإن إو إيه إلدإفع 

ويمكن بيوصل إلىلي ممكن يخىلي حد يقع ف ذنوب خلوإت !! 

 لـ مقدمإت زنإ !! 

 ف إلىلي قإل حب تجربة ! 

 وف إلىلي قإل تقصي  إلبيت !! 

نيإ وتعلق ... 
ُ
 وف إلىلي قإل ُحب د

ي ليكم ... 
 دإ جزء من إلتعليقإت إلىلي صدفتتن

أحب إقولكم أن وإل أي سبب من دول دإفع لـ تكوين 

 شخصية بتعصي !! 

ي هو ؤن
ه إلسبب إألسإشي وإلمقدم عىل آي سبب تإنن

 جــإهل بإللــه ..!! 

 إستحإله هتعرف من هو هللا وهتعصيه ...! 

ي جنة 
ن
مش هتقدر ...هتقولي إل أنإ عإرف ربنإ وعإرف ؤن ف

ي عذإب ... 
ن
ي نإر وف

ن
 وف

 الثالثالباب 
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ي 
طب أقولك ع حإجة كمإن أنإ عإرف أصال ؤن عالقت 

ي دي عالقة ُمحرمة، 
ي بإلشإب إلفالنن

بإلبنت إلفالنية ...وعالقت 

 وذنوبوكالمنإ كله تجإوز 

 أنإ نفسًيإ مش قإدرة أكمل !! 

ي !! 
ي حإجة منعإنن

ن
ي نفس إلوقت ف

ن
 و ف

 كل ده حله حإجة وإحدة بـــس 

 حإجة هتقلبلك كل إلموإزين ... 

مـإت !! 
ُ
ل
ُ
 حإجة هتطلعك من إلظلمإت دي ؤل إلنور ...ظ

مإت قلبك إلىلي بكل كلمة كإنت بتنسيك وبتختم ع 
ُ
ل
ُ
إيوة ظ

 حإجإت فإنية !! قلبك و بتخليِك تتعلق بـ 

ن ... يوم / شهر / سنه ...   متعتهإ سإعة إتني 

وح وهيتبقإلك إلحرسة وإلندم  بس ف إإلخر هتخلص وهي 

وإألكير ؤن إلمعإصي دي بتكون سبب كبي  ف تقفيل فتح كبي  

 من هللا عز وجل ليك...!! 

ي يكون ربنإ بيدبر لك أمر خي  ليك ... ومره وإحدة 
يعتن

ي إلخي  ده وهو نإز 
 
ن إلسمإء إتمنع !، أو متوفقتش لك متالف

 !!له

ي إلخي  ده مبقإش ليك !! 
 
 يحصل حإجة وتالف
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   فاطمة سايم         

 عإرف ده إسمه إيه ؟! 

 ده شؤم إلمعصية ... 

ك شؤم إلعإصي بيالحقه ف كل مكإن !!   إلمعصية بتي 

ي إلدنيإ مقفله ف وشك !! 
 
 ؤحسإس فظيع إنك تالف

ي بإب إلطإعة كمإن بيتقفلك ..!! 
 
 بس إألوحش لمإ تالف

بتحس سإعتهإ أن إلمعصية إلىلي تهإونت فيهإ دي مكنتش 

 مجرد كالم حلو وإل ؤحسإس خيإلي !! 

 إل ، دي كإنت أكير إبتالء لك وأنت سقط فيه !! 

 طب إعمل إيه !!!؟

ي خالص مش عإيز  مإت دي ...قلتر
ُ
ل
ُ
أنإ نفسي إطلع برإ إلظ

 يكمل كدإ !! 

 مش هي دي إلحيإة إلىلي عإيز إعشهإ ... 

ن ؟!!  ❤إحة ... أنإ عإيز إلر   إلقيهإ في 

ن ؟!   أنإ هقولك تالقيهإ في 

ي أعمل إلسلسلة  ومش بكالمي بـ كالم هللا 
إلىلي سخرنن

ه دي لعل منكم  ❤!!من يكون هذإ إلشهر هو شهر تغي 

 لعل هذإ إليوم هو يوم ميالده لحيإة جديدة 
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 لعل هذه إلسإعة هي سإعة إلتغيــر 

ك من كل إلوقت دإ إلفإصل ف حيإتك عشإن تنفض ثوب

 مإلي حيإتك وغي  مالمحك ! 
 إألتربة وإلتعب وإلحزم إلىلي بف 

 

 الواجب العملي :

 إيه إلحل ؟! من وجهة نظرك ؟!! 

ي إلحل إلىلي أنت شإيفه منإسب لحيإتك يكون رد 
ن
فكر ف

 عىل إإلسئلة إلىلي كإنت ف إلوإجب إلىلي فإت . 
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نيإ إلظالم دي !؟ 
ُ
 إيه إلمخرج من د

 ❤ نإس قإلت ... ُمرإقبة هللا 

 ! ونإس قإلت إلبعد عن إلذنوب

، وعدم قرب من ربنإ ....إلخ !   ونإس قإلت إشغل نفسي

 

 : زيإدة إؤليمإن : 
ا
 أوًل

ك معإصي كتي   ي نفسك بتي 
 
إإليمإن لو زإد ف قلبك هتالف

بزيإدة إإليمإن ممكن تكون مش عإرف إنهإ معصية إصال ! بس 

 ❤إلقلب مرتحلهإش فـ تركهإ ... 

ك  ❤كمإن هينتج عن زيإدة إؤليمإن إلورع  وهو إنك تي 

ي إلحرإم .. 
ن
 إلمبإح مخإفة أن تقع ف

ي إيه ؟! 
 يعتن

ي إلحرإم إلىلي أنت وقعت فيه ده إنت موصلتهوش كده 
يعتن

 ع طول !! 

 الرابعالباب 
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ي خطوإط وطرق وتفكي  وحإجإت كتي  جدإ 
ن
إل ده كإن ف

 إلىلي وصلتك للوضع ده ... قبلهإ هي 

ي إألول 
ن
ي زي بإلضبط إلىلي لسه بيتعرف ببنت ف

يعتن

تك وبعد إذنك وإسف ع إإلزعإج ! و ممكن مش عإرف  حرصن

 إيه .. 

لقإب بف  و نبتدي نشوف إسم بعدهإ بشوية نشيل إأل

ي 
 ...!!تإنن

بعدهإ بشوية ندخل ف موضوع ونتحإور ! ونضحك 

 كالم و إلشخص !! ونهزر ...مرة عىل مرة إلقلب بيألف إل

 بعد معرفتك بيه بكإم شهر !! 

ي 
ي وإحد من إلعيلة وصورتك وصورن 

إصبح إلشخص ده بف 

 لحد مـ بيوصل لـ تنإزإلت كتي  

 

 "إستوووب"

ف كل مرحلة من إلمرإحل دي كإن فيه تنإزل مش هتحس 

 بيه غي  لمإ توصل لمرحلة صعبه جدإ ! 

ن معرفتك بيه أول مرة و  ي تغي  شإمل مبي 
ن
ن ف وصلت لفي 

 دلوقت !! 
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أعرف ؤن إلتنإزل بيبتدي بخطوة ... ولو إتنإزلت مرة 

 هتتنإزل بعد كده كتيـر ! 

 

 إلعالج إإلول 

 زيإدة إؤليمإن ...هنعمل إيه ؟! 

 قإل :  إلرسول 

ص بإلمعصية" 
ُ
 "إؤليمإن يزيد وينقص، يزيد بإلطإعة وينق

ي بـ طإعة ...هعمل إيه برضو !!؟
 طب هزود ؤيمإنن

 إلطإعإت كتي  ... 

ي :  طإعة هللا 
ن
 ف

 إلصالة ع وقتهإ . •

 إلقرآن . • 

 • . ن  إلنوإفل وإلسين

 إلعمل إلتطوعي "غي  إلمختلط". • 

 ورد إإلستغفإر وورد إلتسبيح وإلحوقلة . • 

 زيإرة مريض . • 

 نصيحة بنية إلدعوة . • 
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ي قدإمك شإرك فيه وأهم نقطه فيهم هي    كل عمل خي  يحر

ي إلقرآن : 
ن
 "إلقرآن" ربنإ سبحإنه وتعإل ذكر لنإ ف

  [3]إألنفإل:  ىئ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ يئ

 حإجإت كتي  جدإ تقدر تزود بيهإ ؤيمإنك .. 

ي لو هتشإرك فيه 
كل بإب طإعة يتفتحلك سد فيه ..حت 

 بحإجة قليلة جدإ من وجهة نظرك ! 

 شعإرنإ : 

 
َ
ك
ُ
همإ ُيصيب وُيدِخل دري أيُّ

ُ
ِب بِسهإم إلطإعإت إل ت

ِؤضنْ

 إلجنة .. ! 

 

 الواجب العملي 

ي عمل "لزيإدة إؤليمإن" 
ن
 إلمشإرك ف

 "خد قرإر حإزم بغلق أول بإب يوصلك للمعصية" . 
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 ...( إتـُرك وإنطلـــق) 

ي هالكك ! أإترك 
ن
 ي حإجة ممكن تكون سبب ف

ن إلملك سبحإنه إقتحم آي  عقبة هتمنع وصولك بي 

 وتعإل .. 

 أترك وإنطلق .. 

ي طإعه سإفر 
ن
إنطلق بنفس إلهمه دي وإلشغف دإ بس ف

ي إلطإعة ! 
ن
 وإجري وإتعب بنفس إلهمه إلعإليه دي بس ف

 تركك ألي ذنب مش حإجة سهلة ..! 

 وكمإن لو إلذنب ده له متعه ! 

ك إلذنب ده !  ي أول متإخد قرإر ؤنك هتي 
 يعتن

ي !! ت
ي كل إلىلي حوليك بييرسلك ؤنك ترجعله تإنن

 
 الف

 ! كل إلُسبل إلىلي هتوصل 
ي منإسب أكي 

ي إلوقت بف 
 
تالف

 إلذنب بقت مفتوحإلك مفيش أي عقبإت ...!! 

 الخامسالباب 
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 عإرف ليه؟! 

ق مع هللا 
ْ
  عشإن ده وقت إختبإر ِصــد

ى منك صدق توبتة ! صدق ف قرإرك بعد إلرجوع !!   لي 

ي هتقع فيه ؟! يإترى لمإ إلذنب يتفتحل• 
 ك تإنن

ي ؟! 
جع للذنب ده تإنن  وإل مهمإ حصل مش هي 

يإ ترى إلمرة دي هتكون فعال آخر مرة هتخلف فيهإ 

 وعدك مع هللا ! 

ن ف  هنإ إلزم يكون شحن قلبك مظبوط ع درجة إليقي 

نظر هللا عزوجل ليك ... وأنه يريد منك ف إللحظة دي أنه 

 ❤يرى منك صدق توبة 

 

ي أعمل إيه ؟! • 
ي إلذنب بيتفتح تإنن

 
 طب لمإ إإلف

، جرب  ي
إشغل نفسك ...أيـوة إشغل نفسك بعمل تإنن

 ❤تعمل عمل جديد تقرب بيه لربنإ 

 زي مإ بتتعب وأنت بتعصي .. أتعب عشإن تفوق 

جرب تعمل لك ورد يومي لقإء يومي بإلقرآن ولو بأقل 

 إلقليل .. 
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 جديد جرب تعمل ورد ؤستغفإر جرب تقرأ كتإب 

ي كتب ممتعه جدإ 
ن
 ❤ف

 إلمتعة مش بس ف إلمعصية ... 

 ❤ف متعة ف طإعة ...متعة ف رضإه 

ي إستبدل وقتك بوقت مثمر وفعإل .. 
 يعتن

 

 شعإرنإ إلنهإردة ُمختلف(: )

علم بأن ف "إلمجلس" إلىلي قإعدين فيه  إلرسول 

ك مندس بينهم فأخير  ي  دلوقت فيه مرسر إلصحإبة،  إلنتر

ك ده أ قإم فـر  ...مإ عرف ؤن إلرسول نزله وحي بهول فإلمرسر

 بنفسه من إلمجلس ده وركب إلفرس بتإعه وجري ...!! 

ي به وله إلجنـة"؟! 
 ❤رإح إلرسول قإل للصحإبة "من يأتتن

ي صحيح مفيهوش شك ! 
عرض .. !! عرض حقيف 

ُ
 إلجنة بت

 من إلصحإبة ..  2فقإم 

ك . •   وإحد ع فرس "نفس شعه" إلمرسر

 "إقل شعه" شوية . و وإحد ع بغله • 

 ووإحد ع "رجله" ... ! • 
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ك ده بيجري وبيفر من "إلموت" !!   طبعإ إلمرسر

ي بيفر بأقص شعة عنده .. 
 يعتن

ي يأس ورجع !   فـ أول صحإنر

 قإل إل دإ شيــــع جدإ ومش هلحقه ! 

ي 
ي إلىلي قبىلي إقص شعه متن ي قإل دإ إلصحإنر ي صحإنر

تإنن

 هكمل أنإ !! ورإح رجع . 

 

ي إلـ  ي إلصحإنر
وهو سيدنإ "سلمه بن إإلكوع" سيدنإ  2تبف 

ك ده ع رجله !   سلمه فضل يجري ورإ إلمرسر

  ❤ويقع ويذكر نفسه ويقول: "ؤنهإ إلجنة يإ سلمه" 

ي ويقوم يكمل جري .. 
 فـ يستعيد قوته من تإنن

ك ده بص ملقإش حد ورإه فربط إلفرس  لحد مـ إلمرسر

يــــح شوية ..   وقعد يسي 

" أول مـ لمحه إنقض عليه وحضنه من فسيدنإ "سلمه

 "❤ضهره وقإله ..."تــعـــإل يـإ جـنـتـي 

ي ؟! 
 عمرك وأنت بتإخد مصحفك قولتله تعإل يإ جنت 
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طب عمرك مـ كنت مزعل وإلدتك وأنت بتصإلحهإ 

ي ؟! 
 وقولتلهإ تعإلي يإ جنت 

ك ذنب وبتقدم طإعه عليه قولت لعل  عمرك وأنت بتي 

ي أفوز بإلجنـة ؟! 
 تركي إلذنب ده هو إلىلي يخليتن

 ❤ذكر نفسك دإيمإ     "ؤنهإ إلجـــنة يإ فالن ..."

  

 الواجب العملي :

 إتــرك وإنطــلق . 

ي إلوصول للجنة عشإن تقدر تتحمل 
ن
حدد هدفك ف

ي إألخر تفوز بهدفك .. 
ن
 إلصعإب عشإن ف
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ثإلث خطوة فعإلة فـ تصحيح إلمسإر وإلُبعد عن ذنوب 

 إلخلوإت ومعإصي إلرس ... 

 عإرف إصل إلكآبة إلىلي أنت فيهإ دي إيه ؟؟ 

 عإرف سبب ؤن إلدنيإ مقفله ف وشك كده من إيه ؟!! 

ك دإيمإ ف نإس سبقإك!!   عإرف سبب تإخي 

  عإرف عدم إلتوفيـق وإلسدإد إلىلي أنت فيه ده

 عإرف تأخي  إألمنية إلىلي نفسك تتحقق دي من إيه !! 

 عإرف إلدنيإ مقفلة ف وشك ليه !!! 

 ⬇إسمع قول بن إلقيم 

" ذنوب إلخلوإت إصل إسبإب إإلنتكإسإت وطإعة 

 إلخلوإت إصل إسبإب إلثبإت" . 

ي إيـه ؟! 
 يعتن

 إلخي  إلىلي كإن 
ن ي كل ذنب بتعمله بيحجب بينك وبي 

يعتن

 السادسالباب 
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 جيلك !! 

ي إلزوإج 
إلىلي متمش ده كإن أصله عدم توفيق بسبب يعتن

 إلمعصية إلىلي مإزلت مصمم عليهإ ! 

ي درإستك ونجإحك معتمد ع نقإئك كلًيإ دإخليإ 
يعتن

 وخإرجًيإ ... 

ي مبيقعش ف أي 
ي ؤنسإن مستقيم ف حيإتة ... يعتن

يعتن

 فتنة !! 

ي إلقلب نكته 
ن
تخيل لو إلذنب إلو إحد لو عملته بيتنكت ف

 سودإء !! 

ذنب عىل ذنب .. إلقلب زمإنه عإمل إزإي طب ذنب عىل 

 دلوقت ؟! 

:  ىئ ڈ ڎ ڎ يئ ن  [41]إلمطففي 

ي يعمل إلذنب 
ي عليه رإن ...من كي  إلذنوب بف 

إلقلب بف 

ي مخرج 
ن
ي يفكر ف

وهو مش حإسس أنه بيعصي ! ، وكمإن بف 

 وحجة ع فعله ده !! 

إلقلب إلىلي إتغلف بإلذنوب ده محتإج هزه عنيفة تفوقه 

 ، ي
لتتسإقط إلذنوب منه عشإن يرجع يتأثر بإلقرآن من تإنن

ي معصيه 
ن
 عشإن يرجع قلبه يوجهه لمإ يقع ف
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 "! معصية شؤم" ↙لكل ذنب 

ي متفكرش أن إلذنب إلفالنه إلىلي عملته ده إعدى 
يعتن

ي ليس ينسإه"  وخالص !! "وإلعبد ينسي ورنر

 ب دي كلهإ بتعمل حإجة إسمهإ " شؤم معصية"إلذنو 

 شؤم إلمعصية ده بتالقيه بيالحقك ف كل مكإن ... 

ف إلشغل ، ف إلبيت ، ف إلدرإسة ، ف إلُصحبة ، ف 

 إلشإرع !! 

ي شؤم إلمعصية ده بيقفلك كل حإجة خي  ليك 
 
 تالف

 متخيــل !! 

 إإلمر صعب جدإ ... 

إل ينتظر ومع ذلك ربنإ "حليم" عىل إلعبد بتعصي ومإز 

 منك إلتوبة ! 

 تحصي وعندمإ تتوب = يفرح إلرب لتوبة عبده 

إب إألرض كل خطإيإ !   لو جيت بي 

ء !  ي
ي شر ك نر

رسر
ُ
ي إل ت

 ثم جئتتن

 لك عىل مإ كإن منك وإل أبإلي .. 
ُ
 غفرت

 ربنإ "كريم" وأعطإه ملوش حدود 
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 خزإئنه مملوءة ُيعطي وُيعطي وُيعطي ..! 

ي يإرب" ! إبس قوله "
 قبلتن

 لي رغفإأنإ رإجع ليك يإرب .. أنإ توبت يإرب 

 أنت إلىلي محتإج تتغي  .. 

 متأجلش توبتك وتقول آخرة مرة وبعدهإ هتوب ! 

 متضمنش ! 

ي وإل إل !! 
ي فرصة تإنن

ن
 متضمنش يكون ف

سل لك رسإئل كتي  إوي عشإن ترجع وتتوب !   ربنإ بي 

 وأنت إلىلي بتعرض ! 

بكي وهو إأ و قر إأنت إلىلي بتتول .. إفتح مصحفك و 

عد عىل مصليتك وتتكلم معإه قوله يإرب ق.. صىلي وإهيقبلك

 أنإ رجعتلك .. 

ي يإرب 
ي يإرب .. إقبل توبت 

 إقبلتن

 ✔محتإج إتغي   

 ✔محتإج إتوب 

 ✔محتإج إستغفر 

ي يقبل   ✔محتإج رنر
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   [441]هود:  ىئ ڭڭ ڭ ڭ ۓ يئ

إن إلحسنإت = لمحوإ تلك إلذنوب  ن  من مي 
محتإج تكي 

لف 
ُ
ي غ

 إلقلب بهإإلت 

 

 الواجب العملي :

 ❤ورد ؤستــغـفإر وطإعإت 

_ورد إإلستــغفإر ...تمسك إلمسبحة بتإعتك كده وتبتدي 

ت  ي لو وأنت بتستغفر كده إستحرصن
تستغفر و يإ سالم بف 

إلذنوب وإلموإقف إلىلي وقعت فيهإ وإستغفرت منهإ من 

 ❤قلبك

 ❤_إلطإعإت ... كل يوم إعمل طإعة جديدة 

 صدقة ، ؤدخإل شور ، صلة رحم ...""بر وإلدين ، 
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 ُمـجـإهـدة إلـــنـفـس ... 

ي إلزم تركز 
وؤلن إصعب جهإد هو جهإد إلنفس ... يبف 

معإه أوي، وتشحن قلبك عشإن ميفصلش منك ف منتصف 

 طريقك للتغي  ... 

جهإد إلنفس ده أمر مهم جدإ ولو عديت إلمرحلة دي 

 ضالل مفهوش إلىلي  إلطريق ❤هتكون منطلق ف طريق هللا 

إ
ً
 ... أبد

ي إيه جهإد إلنفس !! 
 يعـتن

ي تمنع أي حإجة "نفسك" تقولك إنإ عإيزإهإ .. 
 يعتن

 أنإ نفسي ف ده .. أنإ هموت لو مقولتش كذإ !! 

 هموت وأعمل كذإ !! 

 إلنفس بطبعهإ مإيلة للعصيإن 

 وف نفس إلوقت فيهإ تقوى وطإعة .. بس لو زكتهإ 

ي ربنإ 
ربنإ سبحإنه وتعإل بيقول "وهدينإه إلنجدين" يعتن

 السابعالباب 
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ن طريق إلخي  وطريق إلرسر ...طريق إلطإعة  بينلك إلطريقي 

 وطريق إلمعصية ... 

 "فال إقتحم إلعقبـه" ؟! 

ن ربنإ ؟!   إيـه إلعقبـة إلىلي بينك وبي 

إيه إلعقبة إلىلي منعإك تتـغي  ؟؟ إيه إلعقبة إلىلي مخليإك 

 لسه بعيـد ؟! 

 عقبتك شيطإنك ؟! نفسك ؟! هوإك ؟! 

 عقبتك دنيـإ ؟! شهوة ؟! زينـة ؟! 

ربنإ سبحإنه وتعإل بيقولك إقتحم إلعقبة دي .. إقتحم 

 ❤أي عقـبة تمنعك من إلوصول ؤل هللا 

إلخلوإت دي بيكون زي مقولنإ إلمرة إلىلي فإتت ؤن ذنوب 

ي بسبب إلذنوب 
ي شؤم ف حيإن 

 ليهإ "شؤم معصية" يعتن

 جإهد نفسك عشإن توصـل ... 

جإهد هوإك ورغبإتك عشإن تتخلص من شؤم إلمعصية 

 إلىلي بيالحقك !! 

 وخليك دإئمإ فإكر

 ] ؤن إلنفس ؤن لم تأمرهإ بطإعة ! إمرتك بـمعصية [ 

 !! أعرف ؤن مش كل حإجة  إلنفس تشتهيهإ تعملهإ
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ينإ ؟!   إوكلمإ إشتهينإ إشي 

ي كل مـ نفسك هتشتهي حإجة هتعملهإ ؟! 
 يعتن

مش أي حإجة هتتبعهإ ... لعل إلسلسة دي معمولة 

 ❤مخصوص عشإنك أنت 

ة دي متعديش ؤإل  ربنإ إختإرك وجمعنإ عشإن ُيريد ؤن إلفي 

ت وفعلًيإ أنت طإلب جنة مش مجرد  وأنت قربت منه وإتغي 

 ... كالم ! أو دعإء مأثور

 ❤مفيش حد نفسه ف نإر ... أكيد كلنإ نفسنإ  ف إلجــنة 

 فــمإذإ إعددت لهإ ؟! 

ي إلىلي قولنإهإ قبل كده ، قصة  خليك فإكر قصة إلصحإنر

سلمة بن إإلكوع ...كإن دإيمإ يذكر نفسه ] ؤنــهإ إلجنـة يإ 

ي  من قوته بيهإ بيستعيد كإن دي إلكلمة ❤سلمة[
  تإنن

ي أي ذنب ... "ؤنهإ 
ن
ي تقع ف خليهإ شعإرك ديمإ لمإ تيحر

 إلجــنة يـ ...." 

 خىلي شعإرك إلنهإردة : • 

 "إوكـلمـإ إشــتهينإ ...إشـتـريـنإ "؟! 

  



38 

 
 ذنـوب الــخلوات                       

 الواجب العملي 

 

 مرإقبة إلنفس ... متتبعهإش 

جرب تعصي رغبإتك دي ... عيـش حيإة طإعة هلل 

 ❤وبس

 نفسك وشهوإتك !! عصيت ربنإ كتي  ... جرب كدإ تعصي 

ة  نصيحة أخي 
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 قإل إلشيخ فوزي إلسعيد رحمه هللا : 

ه عليه فيتوب،   إلكيس إلفطن ينشغل بعفو هللا وسي 

 فيذهل عن فعل إلخطيئة ويبف  مع هللا سبحإنه وتعإل، 

وهذإ أنفع له من إإلنشغإل بمإ عص. كمإ قإل إبن إلقيم 

 رحمه هللا. 

فؤن إؤلنشغإل بإهلل وإلغفلة عّمن سوإه، هو إلمطلب 

 إألعىل وهو فعل إلوإجبإت، 

 ، فمن عمل إلوإجبإت إنته عن إلسيئإت وإلمعإصي

ي إلطإعإت، 
ن
 فإلسيئإت سببهإ إلتقصي  ف

 فلو أطعت نلت بـّر ربـك فمنعك إلسيئإت، 

فإألول من إؤلنشغإل بإلمعصية، وإلندم عليهإ، إؤلنشغإل 

، لم يعرف أحدإ مإ فعلت، وكإن من  ي
نن بير هللا إلذي سي 

ي إلطإعإت. 
ن
يد ف ن ، في   إلممكن فضحي

 

 الشيخ فوزي السعيد رحمه اهللمقولة 



40 

 
 ذنـوب الــخلوات                       

وإل يوجب هذإ نسيإن إلخطيئة مطلقإ بل إلبد من 

 إؤلستغفإر منهإ فهو إلذي يبدل سيئإتك حسنإت. 

 وخليك فإكر إلمعإدلة كويس .. 

ط(.  [3]إلطالق:  ىئ ڱ ڱ ڱ يئ -  )هذإ شر

 )هذإ وعد(.  [3]إلطالق:  ىئ ڻ ں ں ڱ يئ -

 )هذه مكإفأة(.  [2]إلطالق:  ىئ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ يئ -

ط ... لتستحق إلوعد ... وتنإل إلمكإفأة  ]فحقق إلرسر

 

 ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے يئ

  [44]يس:  ىئ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹
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 نفسك تتغي  ؟ 

لـ كل إلذنوب إلىلي  --من هللا  نفسك تنإل مغفرة

 !! عملتــــــهإ

نفسك يتمحي ليك كل إلذنوب من صحيفتك ! وإل كأنك 

 عملتهإ ؟

هم بـ مغفرة  نفسك تكون من إلنإس دي.. إلىلي ربنإ بيبرسر

 ومحو إلذنوب وإلثوإب إلعظيم ودخول إلجنإن! 

 

ن :  طي   عشإن تحقق إآلية دي فيك إلزم تحقق شر

( إتبإع إلذكر إلىلي نزلك من فوق سإبع سمإ.. بكل إلطرق 4)

 إلشإقة إلىلي مرت بيهإ عشإن توصلك 

 

 ( إلخشية من إلرحمن بإلغيب.. 3)

ن   أنك تعبد ربنإ وأنت موقن بـ وجوده ده أعىل درجإت إليقي 

 بجد؟ نفسك تتغير
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ي بدإية سورة 
ن
ن ف عشإن كده ربنإ لمإ ذكر صفإت إلمتقي 

  [2]إلبقرة:  ىئ ٺ ٺ ڀ يئإلبقرة، قإل : 

ي إلرس وإلعلن دي مش أي حد ممكن 
ن
أنك تخشإه ف

ن    ❤يوصلهإ.. ؤإل إلمتقي 

عشإن كده بعد مـ ربنإ ذكر صفإتهم وشوقنإ ليهم.. ذكر لنإ 

 جزإء هللا ليهم كإن ؤيه.. 

 ىئ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ يئ

  [9]إلبقرة: 

 من ربــهم..  ىعىل هد•  

ي فيه 
ي فيه ده مش مإشر

ي أنت طريقك إلىلي أنت مإشر
يعتن

ي عىل هدى من ربك 
  ❤لوحدك ! ده إنت مإشر

ي عىل 
ي مفيش ضيإع ! مفيش إأي غلط، أنت مإشر

يعتن

 هدى من ربك 

 

 ولئك هم إلمفلحون.. أو • 

ي كل شغل، عمل، درإسة، زوإج.. 
ن
ي كل أمر ف

ن
 فالح ف

ي أي حإجة ُمصإب بـ إلفالح 
ن
 أنت ف
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ي 
ن
حيإتك متيرسه، كل حإجة ليك ُمدبرة من رب كل حإجة ف

 إلفالح . 

 

 مشكلتك إن إلرجإء عندك عإلي إوي ... 

 وإنك مهمإ وصلت من إلذنوب فـ دإ مش حإجة !! 

ك وصل لـ إكي  من كدإ !!   وإن غي 

ه!!   مشكلة معظمنإ إنه بيحإسب نفسه بمقيإس غي 

ي يبف  عإمل مصيبة .. !! 
 يعتن

ي ؟ مـ فالن عمل كذإ 
وكذإ وكذإ ولسه عإيش زي وإيه يعتن

ي قدمهم !! 
 إلفل إهو إل ومحبوب كمإن ومتقدم وإحسن متن

 طب وإنت مإلك بيه ؟! 

 هو أنت هتتحإسب معإه أو هو هيتحإسب مكإنك !! 

هو إحنإ بقينإ نتسإرع ع إلذنوب وكؤنهإ بتعملنإ هيبة كدإ 

ف !!   وشر

ن أنت شيطإنك مصورلك ؤن كل إلىلي ف حيإتك  يإ مسكي 

 !! دإ )) عإدي((

 نفسي إعرف إلكلمة دي معنإهإ إيه ...!! 
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ن  عته إزإي؟! جبتهإ مني  ي شر
 إلعإدي دإ يعتن

إ عإرفة 
ً
ي ألول مـ تتسإل عن حإجة إنت يقين

رد فعل تلقإن 

 إنهإ حرإم ... أو ع إإلقل لمإ إستفتيت قلبك )مرتحتش(

فـ عشإن تخرج برإ دإيرة إلحرمإنية وإلحالل بقيت تقول 

 )عإدي( !! 

ي ... وإعمىلي صإلحإ يإ نفس ويحك  تونر

 عس تجزين بعد إلموت بإلنعِم . 
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 كل عإم فتنة!!   

ي 
إنت شإيف إلذنب إلىلي إنت كل مـ تقوم منه تقع فيه تإنن

 ده ... !! 

 _ كل سنه إلزم تعدي عليك بـ معصيه وإبتالء جديد !! 

إلفالنيه إلىلي إنت كل مـ تتوب منهإ  ة_ طب شإيف إلمعصي

 !!هإإلمنإسب لوإلجو هإ دجو و و  إ سبإبهأتالقيهإ إتيرستلك 

_ طب عإرف إؤلبتالء إلىلي كل متطلع من وإحد يجيلك 

ي !! 
 إلتإنن

 كل ده ليـــه ؟! كل ده إزإي ؟! 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ يئ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 [431-431]إلتوبة:  ىئ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 

 كل عام فتنة!!
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ي رإيح شغل جديد وصإحب إلشغل يقولك 
عإرف لمإ تبف 

ي عليك ف كل حإجه بتعملهإ ... ويروح حطتلك 
ي هتبف 

إنإ عيتن

ن عليه  ي آمي 
جعهإ وهتبف  فلوس ف إي مكإن عشإن يشوف هي 

 وع إلمكإن وإل هتإخدهإ !؟ 

  ❤و للــــــــــــــه إلمثـــل إألعـــىل 

ن  ربنإ بيقولك هنإ  في 
ُ
... وإبوإب إلمعصيه إنك هت

 هتتفتحلك ع مرصعيهإ ، عإرف كل ده ليه ؟! 

  ❤عشإن يشوف قوة ثبإتك و عبإدتك بإلغيب ... 

ي إلمعصيه بتخبط ع بإبك متقولش دي جت 
 
ولمإ تالف

لحد عندي إنإ مطلبتهإش ... إفتكر سإعتهإ إن ربنإ هييرسلك 

 إلمعصيه عشإن يري صدق منك ... 

 و قإلوإفتكر إنه برض

  [32]إلفرقإن:  ىئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ يئ

ي هتقوله إيه ؟! 
 ربنإ بيقولك إتصبـــــــرون ؟! هـإ بف 

ي  _ أوع تقول أنإ كل شويه ي حإجه ... أنإ قلتر
ن
إختير ف

 ! تعب

ي إألرض ... ده نزلك أكير معجزة 
ن
ككش ف ربنإ برضو مي 

ن إيديك )إلقرآن(   خإلده بي 
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ي إبدإ عن  
عشإن يوم مـ تضل ترجعله وتعرف إن مفيش غتن

 كتإب هللا وإلقرب من سبحإنه 

ي رد هللا 
 
ي ف دمإغك ، تالف تحس إن إول إلفكرة مـ تيحر

  عليـــم سبحإنه ❤عزوجل ف إلقرآن عليهإ 

ولمإ ذكر إلفتنه ... ذكر ليك إلنإس إلىلي إول مـ إلفتنه 

ي محإرم هللا وإنته
ن
 كوهإ إتفتحت ليهم خإضوإ ف

ي يإرب
لو   وكمإن بعد مـ إذنبوإ متبوش وإل إستغفروإ ... يعتن

  إكيـــد ❤؟ كإنوإ تإبوإ كنت هتتوب عليهم

  [429]آل عمرإن:  ىئ چ چ چ ڃ ڃ يئ

_ وإول مـ يشوفوإ سورة بتوصف حإلهم ... يقول إيه ؟ هو 

ي وإنإ ع إلمعصيه دي ؟! 
 حد شإفتن

كؤن هو ده إلمهم بـ إلنسبه ليهم ... ، كمإن بعد مـ يسمعوإ  

 كالم هللا وإلرسإيل إلربإنيه إلىلي بتجلهم ف كل مكإن إنصـــرفوإ 

 فـ ضف هللا قلوبــهم ... 

ن ؟!  وحوإ في 
 _ هي 

 فبمن يجور ويستجي  إلُمجرُم ؟! 

ه ... فــــر منه ؤليـــه   ❤ملنإش غي 
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 رمضإن ! 

 هتعمل إيـــه لو عرفت إن ده آخر رمضإن ليك ..!! 

ي !؟ ؟ده إخر رمضـــإن
ي عليإ رمضإن تإنن ي مش هيحر

 !! يعتن

ن يضمنلك ؤن تعيش إصال وتخلص رمضإن كله إلسنه  مي 

ن أوي كده وكؤن إلدنيإ بإقيه وإن من  دي معنإ !  ليه مطمني 

ي ... 
خإلد وإن ده مش وقت 

ُ
 حقنإ إننإ ن

مظنش لو عرفت ؤن ده إخر رمضإن ليك ـه تتفرج ع 

مسلسل ! وإل برنإمج سإخر، وإل حإجإت ملهإش إلزمه ف 

ي حق هللا عزوجل !  
ن
 حيإتك غي  ؤنهإ ذنب وإرتكب ف

 ؤستعد لـ إلرحيل ف إي وقت ..! 

ي جميييل .. 
 ؤنك تموت ف رمضإن ده شر

قبض !! 
ُ
ي ت

 بس ع إي شر

ء مإت عليه ..  ي
 من عإش ع شر

ء ُبعث عليه .. ومن مإت  ي
 ع شر

 عإيز تموت ع إيــــه ؟ أنت إلىلي بتختإر دلوقت . 

 والتغير رمضان
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ي يـــــإرب 
 ؤقبلــــــــــــتن

 هـــــــــــــــــــــــــــل لي من تـــــــــــوبة ؟؟ د/ حإزم شومإن 

 

و  42تخيـــل نفسك عندك ؤمتحإن مهم جدإ إلسإعه 

 ؤإل ربــع وإنت نإيم !  42إلسإعه دلوقِت 

نإيم ؤإزإي ده ؤمتحإن مهم جدإ بإلنسبإلي ، ممكن يروح 

ي شهإدة مهمه فيه!! 
 متن

وإبتدي إلوقت يجري ووإحد جإي ينإدي عليك برإحه 

 عشإن تصح !! 

 إل ده إلزم يهزك هزإ عنيفه عشإن تصحي .. 

  صحي إلنوم يال 

يدوب تحلق تلبس، إل يدوب تلحق بس، يإ تلحق يإ 

 متلحقش !! 

 هو ده إلىلي أنإ عإيز إقوله .. 

 ؟ د.حازم شومانهل لي من توبة
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 أنإ جإية إقولك صحي إلنــــــوم 

 إلزم كل وإحد فينإ يصح، قلبـــه يستيقظ .. 

ن منظر رإئد إلفضإء لمإ يطلع سفينه إلفضإء لـ إبعإد  عإرفي 

بطو  ه بـ حبل ممـــدود ومتصل بـ و يحب يخرج بره إلسفينه ، بي 

إلسفينه ، إلرجإل ده لو إلحبل إتقطع !! خالص ضإع ، ده 

 مفيش إي مصطلح ضيإع يعير عن إلىلي حصله !! 

ن ربنإ ،،  كذلك أنت ،، إوع تقطع إلصله إلىلي بينك وبي 

ن إلملــك .. تضيــــــع !!   إوعي تقطع إلحبل إلىلي بينك وبي 

 ...  كل حإجه تضيع ، كل حإجه تنتكس

ي وهو بيسمعهإ  معنإ إلنهإردة قصه وهللا
 

ي بيبك
، إلوإحد يعتن

ي إلرهيبه إلىلي ف إلقصه دي ... 
 عيشوإ معنإ كده إلمعإنن

ي إيه أطلق 
معنإ إلليلة ، قصة وإحد عصــي ، عصي يعتن

ي !! 
 برصه ؟ سمع أغإنن

 ، قتل !! إل 

 نفــــس   422نفس !! قتل  55ومش نفس ! قتل 

 بس لمإ قإل رجعلك يـــإرب .. 

ي يإرب !! لمإ جه عىل بإبك يإرب .. 
 لمإ قإل ؤقبلتن

ي بإبه مفتوح ، لف  إوسع  أبوإب إلرحمة ... 
 لف 
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 إلمشهد إإلول من إلقصة : 

وإحد عص وعمل كل حإإإإجه وإقف بيقول هــــل لي من  

 توبـــة .. هـــل لي من توبـــة ؟! 

يإرب مسبتش مكإن أنإ يإرب عملت كل حإجه، أنإ 

ي يإرب .. 
 معصتكش فيه، ينفع إرجع نضيف تإنن

 يإرب أنت إكي  وإحد إعرضت عنه وبعدت .. 

 بس أنت يإرب إكي  حد محتجإه إكي  حد بحبه .. 

ي ،، هـــل لي من توبـــة ؟!  
 يإ نإس حد يدلتن

ي لربنإ 
ي لحد يقولي ...حد يوصلتن

 حد يوصلتن

 يإرب أنإ عإيش ف ضنك يإرب .. 

ي ،، يإرب أنإ بموت كل يوم 
مرة مع كل 422يإرب إنجدنن

 ذنب بعمله ... 

ه ع رإهب، رإح لـ إلرإهب وهو عنده أمل .. 
ُ
 دل

 خالص ربنإ هيفتحىلي إلبإب .. 

  ❤خالص لقيت سكه وطريق لـ ربنإ 

رإح لـ إلرإهب ، قإله أنإ كنت نضيف، وكويس بس قتلت 

 نفس  قتلت ده عشإن وإحدة !  55
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ي .. إلخوقتلت ده 
 عشإن فلوس.. وقتلت ده عشإن غشتن

 

  ؟؟❤هــــــــــــل لي من تـــــــــــــــــــوبة 

ي ؟! ينفع كل إلىلي إتكتب عليإ 
أنإ ينفع إرجع نضيف من تإنن

ي ؟! 
 ده يتمسح تإنن

 هل لي من توبة  ؟! 

ي ... 
ي ده يتمسح وإبتدي من تإنن

 ينفع إلمإصن

 إلرإهب قإله مينفعش ، مينفعش !! 

ي نإر نإر !! مينفع
 ش ؤزإي !! هو إيه إلىلي مينفعش يسعتن

ي إنإ هدخل إلنإر ومش هشوف إلجنة وإل هدخلهإ !! 
 يعتن

ي مصيبه 
ي !! ده أنت لو قولت  ي هقعد إتعذب ف قير

يعتن

ي هيجيىلي مرض ملوش عالج أو شطإن، 
ي كإرثه، لو قولت 

قولت 

لو قولتىلي عيإلي كلهإ هتموت، هيبف  إهون عليإ، هيبف  أهون 

ي مليش توبة !!  علي
 إ ؤنن

ي ميبقإش لي حإجه من رحمة ربنإهيبف  إهون عليإ من 
 ..إنن

ي خالص مليش نصيب ف إلجنة ! مفيش أمل ؤن ربنإ 
يعتن

يغفرلي ... !! ، أنت مش إلزم تعيش ، أنت إلزم تموت ورإح 

 نفس ..  422قتله ، قتل إلرإهب وبقوإ 
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ي نفس إلهم إلىلي رحله بيه !! 
ن
ي مخنوق و ف

 ومسر

 إلشيطإن وقإله يإ عم عيشهإ بإلطول وإلعرض ..  جإله

يإ عم أيئس .. يإعم أنت مفيش فيك فإيدة، مهمإ حإولت 

ن يإ عم ده أنت بإشإ ده إ لنإس بتخإف منك، رإيح في 

ن وسإيب إلُمتع وإلملذإتبرجليك  ... رإح يفي 

ي عليك 
ي عىلي ربنإ ، يإ رب دلتن

ي يإ نإس دلونن
رجع من تإنن

ي بيك يإرب ،
يإ نإس محدش فيكم يعرف حد  يإرب، وصلتن

ي عىلي ربنإ ... !! 
 يدلتن

 دلوه إلمرة دي عىل عإلم ... 

ي يإرب .. 
 وهو رإح للعإلم يإرب ؤقبلتن

 ! رب وهو رإيح ف إلطريق ؤحسإس رهيبيإرب أنإ عإيزك يإ

ؤحسإس مريض عنده إلرسطإن ولف عىلي إلدكإتره كلهإ  

دكتور  كلهم قإلو مفيش فإيدة ! أنت ميت ميت ... ورإح ألخر 

لو ده قإلوإ ميت يبف  خالص كل حإجه إنتهت ، وهو رإيح ف 

إلطريق لسإنه مشلول مش قإدر ينطق، ؤيديه مشلوله، رجليه 

 مش قإدرة تشيله، مرعوب ! 

ن !!   أعمل إيه إروح في 

 طب لو إلعإلم ده قإلي إل ! 
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 ؟! ولو قإلي إه ، أنإ حإسس أنه هيقولي إه .. 
ن  هروح في 

ي أم
ن
ل وهللا إلعظيم، أنإ كنت بعصيه أنإ حإسس ؤن ف

 وبعمل كبإئر كتي  .. 

بس كإن مع كل مرة يبعتىلي رسإلة، عشإن إرجع، عشإن 

 إتوووب ، بإبه مفتوح رحمته وإسعه ... 

 وصل ع بإب إلعإلم وبف  يقدم خطوة ويرجع ..!! 

أول مـ ؤيديه لمست إلبإب فضل يخبط، ويخبط ، يخبط 

نضيف، بكل رغبة ؤن  بكل قوته إلىلي عإيزإه يكون ؤنسإن

ي يتمحي من حيإته،
ي رحإب هللا إلمإصن

ن
 ..بكل رغبة ؤنه يعيش ف

ن ؟!   جه إلعإلم بيفتح إلبإب ، إيه ده ده مي 

 أول مـ شإف إلعإلم ، مقدرش ينطق ، لسإنه إتشل ! 

ت عن مشإعره، كالم إلدنيإ كله  دموعه هي إلىلي عير

 ميقدرش يعير عليه ... 

ينطق مقلوش غي  حإجه وإحدة بص للعإلم ، وأول مـ بدإء 

 بس  

 هـــــــــــــــــــــل لي من تـــــــــــوبة ؟؟ 

، أنإ عملت حإجه  هل لي من توبة، أنإ عملت كل إلمعإصي

ي ... أنإ مفسد من 
ي تإنن

ي وشر
ن
صن يبص ف لو حد عرفهإ مش هي 
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ي إألرض، إنإ مستعد إضحي بإي حإجه، أنإ مستعد 
ن
إلُمفسدين ف

بس هل لي من توبة ؟؟ هل لي من إدوس عىل آي حإجه 

 رحمته ؟! 

ك ؟ ن غي  ن ، هروح لمي  ن يروحوإ في   يإرب طب وإلمجرمي 

ي كلهإ ، فلقد علمت أن عفوك أعظم   يإرب ؤن عظمت ذنونر

 !! هل لي من توبة

 رد إلعإلم عليه إلعإلم وقإله : 

ن إلتوبــــــــة ...    ❤ومإ يحول بينك وبي 

 موإلك إلىلي خلقك ؟! إيه إلىلي 
ن إيه إلىلي يقف بينك وبي 

ن إلتوبة ؟   يحول بينك وبي 

أنت عإرف رحمة ربنإ بيك قد أيه ؟ أنت عإرف حلم ربنإ 

 بيك قد إيه ؟ 

 أنت عإرف حب ربنإ ليك قد إيه ؟! 

أنإ !!! إنإ بعد مـ قتلت ! بعد مـ عصيت ! بعد مإ إرتكإب كل 

 إلذنوب دي !! 

 يإبن آدم .. 

ي غفرت لك وإل أبإلي 
ي ورجوتتن

 ؤنك مإ دعوتتن

 يإبن آدم .. 
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ي غفرت لك 
لو بلغت ذنوبك عنإن إلسمإء ! ثم إستغفرتتن

 عىل مإ كإن منك وإل أبإلي ... 

 يإبن آدم .. 

ء  ي
ي شر ك نر

ي إل ترسر
ي بقرإب إألرض خطإيإ ثم إلقيتتن

لو أتيتتن

 إلتيتك بقرإبهإ مغفرة . 

ن  ي ينفع أتوب ؟! ومإ يحول بينك وبي 
  ❤ إلتوبة يعتن

ددش، مستنإش !   من فرحته مي 

 جرررري يإخد قرإره سإب كل حإجه ..  

ي إلطريق جإله ملك إلموت ! 
ن
 بإع كل حإجه .. وهو ف

نع روحه ..!! من كل حته ف جسمه، إبتدي يقع  إبتدي يين

عىل إألرض، إل يإرب ، إل يإرب مش بعد مـ عرفتك، يإرب ، إل 

 يإرب مش بعد مإ عرفت طريقك .. 

ي وبينك حإجه يإرب وإل إلموت ..  مش
 هيحول بيتن

حف ف طريق ربنإ وإيديه  ن إبتدت روحه تخرج منه وهو بي 

إب !   مش قإدرة تقإوم و تشد ف إلي 

ش منهإ يزحف لربنإ بدإء بكل ذره ف جسمه إلروح مخرجت

 !سبحإنه وتعإل
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لحد مإ إخر ذرة ف جسمه إلروح  بتنسحب منهإ عرف 

 خالص إنه ميت ميت ..!! 

كإن نفسي إوصلك يإرب، كإن نفسي إعيش طإهر، كإن 

نفسي بكل ذنب إعمله إعمل قصإدة مليون طإعة ترضيك 

 يإرب .. 

 كإن نفسي إسجدلك يإرب كتيييييي  أوي .. 

 كإن نفسي إقولك بحبك يإرب ! 

 كإن نفسي إدوق رحمتك يإرب .. 

 كإن نفسي أعرفك أوي يإرب .. 

 وينتهي ملك إلموت بمهمته !! 

 

إلجثة بـ شوية ترإب وصحرة وجثه هإمدة مرميه  وتنتهي 

 عىل إألرض ... بس إلقصه لسه منتهتش 

 
ً
ن من إلمالئكة ، دول غي  دول تمإمإ ل فوجي  ن

 يين

 دول بيض إلوجوه ، ودول سود إلوجوه 

 دول معإهم كفن من إلجنة ، ودول معإهم كفن  من إلنإر 

ن هيإخد روحه من  منظر رهيب ، ووقفوإ عند جسدوإ ، مي 

 ملك إلموت ... 
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 مالئكة إلعذإب بتقول :  إنتوإ جإين ليه ؟! • 

ي 
ن
ن نكتب ف ن ده إحنإ قعدنإ سني  ن تإخدوإ ميييي  إنتوإ جي 

 سيئإت ملهإش حرص ...تإخدوه إزإي . 

ن رحمة تروح مالئكة إلرحمة ت•  قول : إنتوإ مش عإرفي 

 ؟! ربنإ 

ن بقلبه ؤل هللا .. ؤنه جإء   مؤقين

مهمإ إؤلنسإن عمل ورجع ؤل هللا بقلبه مش برجليه 

  ❤هيقبله 

ن إلمعصية .. فـفإز به مالئكة إلرحمة   شير وإحد مبينه وبي 

 دخل إلجنة، لبس من مالبس إلجنة، مع مالئكة إلجنة .. 

ي : ]صدق وقإل هللا
ن
عبدي فـ كتبوإ كتإب عبدي ف

] ن    ❤.علي 

    ❤دي  إيه إلرحمــــــة

 ربك هيقبلك .. 

إ . 
ً
 بس إرجع بقلبك  إوع تيأس من رحمته أبد
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 يحب أحدنإ أخإه ويتودد له ! 

ي إلمعصية تركه!! 
ن
 ثم ؤذإ وجده يقع ف

 بئست إألخوة أخوة إلرخإء وهجرإن إلشدة!! 

ن معإصينإ ومآسينإ؟!   ومإ قيمة تآخينإ ؤإل نكن لبعضنإ حي 

 إلخطإب :  رحم هللا عمر بن

ب إلخمر !   لمإ علم أن أخإ له خر عىل عقبيه وشر

أرسل ؤليه رسإلة فيهإ صدر سورة "غإفر" يدعوه بهإ أن 

 يعود .. 

فال زإل إلرجل يقرؤهإ ويبكي حت  تإب، فلمإ بلغ ذلك عمر 

 قإل: 

 هكذإ فإفعلوإ بإخوإنكم ؤذإ زلت أقدإمهم... 

ين من ؤخوإنكم حت    ينهضوإ... أمسكوإ بأيدي إلمتعير

 وذكروهم بأيإم إلودإد حت  يعودوإ.. 

 موقف الُصحبة !
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وتجإوزوإ عن مسإءتهم حت  تستنقذوهم من إلشيطإن ثم 

 عإتبوإ أو إغفروإ... 

...ولهإ شفإعة...  ن  فإألخوة كين

 

وإذإ كإن وإصل إلرحم إلمقطوعة عند هللا هو إلوإصل... 

 فؤن إلمؤدين لحق إألخوة عند تعير إألحبة هم ؤخوإن إلصدق.. 

ي حت  ينهض وأي حق 
لألخوة أعظم من أن أظل خلف أحن

 معي لندخل إلجنة سويإ؟! 

 أدركوهم قبل أن تعإتبوهم . 
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يوِشك أن تهام نومًة، ثم تقوم مهوا عارًيا 

 ُمسرًعا حافيا، يهاَدى عليك: يا فالن، هُلمَّ..

 هُلمَّ، أِجب املِلك،.. حان وقت احِلساب.
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ك ألحد!  ي شَّ
فسر
ُ
 عليك أإل ت

ي آثإر  هلالج لجفـ هللا
ك .. ووضع عليك إلغطإء إلذي ُيخفن قد سي 

 تتُبعك ألي معصية قمت بهإ .. !! 

إ سي  هللا عليك وفضح تجُرئك عىٰل  فال 
ً
إ نإزع

ً
صبح غد

ُ
ت

 هلالج لجإلخإلق

نإك أقو  علمإو 
ُ
 إل يغفر هللا لهم!  إ مً إأن ه

 إلُمجإهر بإلمعصية !  منهم

ه هللا ويحلم عليه فيصبح يحدث  وهذإ  إلذي يعصي فيسي 

ى عليه  بإلمعصية ودإ أسوء من  هلالج لجبمإ فعل من معإصي وتجرُّ

 إلمعصية نفسهإ . 

َرِة ):  ملسو هيلع هللا ىلص قإل
َ
ُمَجإه

ْ
 ِمْن إل

َّ
ُمَجإِهِريَن َوِإن

ْ
 إل
َّ
 ِؤًل

نا
ي ُمَعإف ِ

ت  مَّ
ُ
لُّ أ

ُ
ك

 
َ
مَّ ُيْصِبح

ُ
 ث
ا
َمال

َ
ْيِل ع

َّ
ُجُل ِبإلل  َيْعَمَل إلرَّ

ْ
ن
َ
ْيِه  أ

َ
ل
َ
ُ ع

َّ
ُه إَّلل َ

 َسي َ
ْ
د
َ
َوق

هُ  ُ
 َيْسي ُ

َ
 َبإت

ْ
د
َ
إ َوق

َ
ذ
َ
إ َوك

َ
ذ
َ
 ك
َ
َبإِرَحة

ْ
 إل

ُ
ت
ْ
ِمل
َ
 ع
ُ
ن
َ
َل
ُ
وَل َيإ ف

ُ
َيق
َ
  ف

ُ
ه َربُّ

 
ُ
ه
ْ
ن
َ
ِ ع

َّ
َ إَّلل

ِشُف ِسي ْ
ْ
 َيك

ُ
ي مإتعملش ذنب وربنإ (َوُيْصِبح

.. يعتن

ك وتروح تفضح نفسك !!   يسي 

 ال تفتش ستره
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ون ذ قإل  نوبــهم"إلعالء بن بدر "إل يعذب قوم يسي 

ك كنت عىل فرإش إلموت ض  وإن
َّ
ن رَّ
ُ
إرًحإ .. فال يغ

 ! إلشيطإن

ومإ أدرك مإ أبو هريرة ،كإن يقول  كإن أبو هريرة   فقد 

ي  ي من إلزنإ!! هللا أدعو  ملسو هيلع هللا ىلصللنتر
 أن يعصمتن

 هريرة بيقول كدإ !  أبو 

 ع.. ف ةإل يأمن عىل نفسه وقلبه إلفتن ؤلنه
ا
ن خطإفة! َل   إلفي 

ك ..  فال 
َّ
ن رَّ
ُ
 يغ

جإزف بأي خطوة وإل تقل هذه آخر مرة !!  إل 
ُ
 ت

قبض ..  فال 
ُ
 تدري كيف ومت  وعىل آي حإل ت

 "إلدعإء" بيغيــر إلقدر ...  

 حيإتك وقوله يإرب خالص أنإ رإجع  جدد 

 ؤن إلدنيإ لسه طويله وإلعمر فيه بإقيه !  متظنش

ي عز  كتي  
ن
بنسـمع عن موت إلفجأة .. وقد إيه شبإب كتي  ف

ن  شبإبهم وحيإتهم خلصت وهمإ لسه بيحلموإ ومخططي 

ن جإيه !   لسني 

إ"
ً
 "أعمل إليوم كأنك تموت غد
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 كل إلىلي ف وسع دلوقت ..   قدم

 إلىلي تقدر تعمله إعمله ..صىلي أحسن صاله  كل

 

 

 وجإهد عشإن تبطل ذنوب...  قوم

  [15]إلعنكبوت:  ىئ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ يئ

 وأنت بتجإهد أحسن مإ تموت وأنت بتعصي  موت
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 ليه مش بتصىل؟  -

= أصل أنإ بعمل ذنوب كتي  ومينفعش أقف قدإم ربنإ بكل 

 إلذنوب دى. 

لألسف إؤلجإبة دى بنسمعهإ كتي  من نإس مش بتصىل  -

أو بعيدة بشكل مإ عن إلصالة ، ولألسف ه ؤجإبة أقل مإ 

 
ً
 جدإ

ً
 يقإل عنهإ ؤنهإ "غبية" جدإ

فكرة ؤنك مش بتصىل ألنك بتعمل ذنوب دى فكرة  -

خإطئة ألنك لو بتفكر كده ف لالسف إلشيطإن ضإحك 

 عليك و إنت كده عمرك مإ هتصىل إبدإ !! 

إلصالة ه إلىل بتخلينإ نسيب إلمعإص و إلذنوب " ؤن  -

إلصالة تنه عن إلفحشإء وإلمنكر" ، ف أنت ؤزإى عإيز تبطل 

. ذنوب قبل مإ تصىل، كده  ي
 حسإبإتك كلهإ خإطئة يإ صديف 

أنت بتتعإمل مع إلمول عز وجل ، هو إلىل عإرف  -

خبإيإك وأشإرك، ؤزإى مكسوف تقف قدإمه عشإن بتعمل 

 نفس إلوقت مش بتتكسف تعمل إلذنوب وأنت 
ن
ذنوب وف

 عإرف ؤنه شإيفك ؟ 

 ليه مش بتصلى؟
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 لدخول أى حد إلنإر وإلدليل  -
ن
ترك إلصالة هو سبب كإف

 سقر" ، أسمع رد أصحإب عىل ذلك قول هللا 
ن
: " مإ سلككم ف

 . " ن  إلنإر كإن إيه : "قإلوإ لم نك من إلمصلي 

ن إول مإ تشوف  - طب وإلحل ؟ قوم صىل ولو ركعتي 

 إلعبإدة، ؤقرأ قرآن، إدع ربنإ ؤنه يتوب 
ن
إلبوست ده ، دوس ف

عليك، قوله يإرب أنإ ضعيف قصإد إلذنب إلفالنن توب عليإ 

، صدقتن إلعمر  ممكن يفوت منك قبل مإ تعيش وإرحمتن

 إللحظة دى ، متستنإش 
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ه ذنب فأنت  -4
ّ
ف ؤن طول مإنت بتعمل إلذنب وأنت معي 

 بخي  ومتوإجد عىل ردإر إلتوبة

ي بعض إألح -3
ن
ك مإ تعملش ذنوبف

ّ
.. يإن مش مطلوب من

ش من إلتوبة
ّ
ك مإ تمل

ّ
ك ؤن

ّ
 إلمطلوب من

ك تكون -2
ّ
طف ؤن

ّ
ي  من عالمإت إلل إس إلل لّمإ بتيحر

ّ
من إلن

تعمل إلذنب بتحّس ب إستوحإش وخوف وغربة ومإ 

 بتحّسش بإستمتإع وهّيإ بتعمله

ي إلذنوب وإؤلنتقإل من خإنة إلضعف ؤل  -1
ن
سإل ف إؤلسي 

 هيوصلك لمرحلة ُمخيفة ) إلىلي هيإ مرحلة 
ً
خإنة إؤلضإر غإلبإ

 إل منك عإرف تتوب .. وإل عإرف تبطل ذنوب (

ي دإهية وبتجّر ورإهإ ذنوب  -9
ن
ي ف

ّ
ن أكي  حإجة بتود إلعي 

قة 
ّ
ن موث ذنب ورإ ذنب من غي  مإ تحس ...طول مإ إلعي 

ي إلتخلص من 
ن
ي سهولة ف

 
بإلغض فإلقلب سليم  وهتالف

 إلمعصية

 ضوابط
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ك تبطل ذنب  -1
ّ
أصعب لحظة ؤنك تإخد شوط  كبي  ؤن

ن  وتوصل لمرحلة ؤنه مبقإش فإرق معإك إلذنب ده ....  معي 

ي لحظة 
ن
ضعف ووحدة إلشيطإن يقوى عليك وُيحِكم وف

ي 
 سيطرته عليك فتقوم رإجعله تإنن

دت للذنب للمّرة  -1
ُ
ي كّل إألحوإل ) إلقإعدة إلعإمة ( لو ع

ن
ف

وإ
ّ
ب للمّرة إأللف .... فإهلل إل يمّل حت  تمل

ُ
 إأللف ...فت

 

ي خمس لعرسر  إنإ 
ن
ن ف شفت من قيإم إلليل وإلىلي هو ركعتي 

دقإيق يوميإ إقسم بإهلل #إلعجب !! من حإل إلنإس معإه ! .. 

شفت إلىلي زوجهإ سإب شغله ف إلسعوديه وبقيإم إلليل كإم 

يوم ربنإ رزقه ف مرص بشغل إحسن منه !! شفت إلىلي كإن 

 ر تأخمريض وربنإ شفإه من مرضه بقيإم إلليل .. شفت إلىلي 

زوإجهإ وإتزوجت بقيإم إلليل .. وإلىلي ربنإ رزقهإ بإلذريه بعد 

طول إنتظإر وكإن إلدكإتره بيقولوإ مفيش فإيده لكنهإ رزقت 

بيهم بقيإم إلليل .. شفت إلىلي كإن مدمن عإده شيه وربنإ تإب 

عليه منهإ بقيإم إلليل ..! وشفت إلىلي كإن مش عإرف يبطل 

ن وربنإ هدإه بقيإم  ..! وإلىلي ربنإ وفقه للطإعه  يلإللذنب معي 

 بقيإم إلليل !! 
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إلىلي كإن حإله صعب ومتعرس مإديإ وف شغله  وشفت

 وف حيإته وربنإ يرسله حإله بقيإم إلليل !! 

 

دول عىل فكره إل همإ شيوخ وإل إصحإب كرإمإت وإل  وكل

ي إدم لكن بعبإده يوميه 
ن زي كل بتن إوليإ وإل حإجه خطإئي 

وإ حيإتهم ت  مإمإ !! بسيطه غي 

إلعظيم حصل وبيحصل وهإيحصلك لو حرصت  وهللا

 عليه !! 

ي إفهم ..! إنت مش عإرف إد إيه إلموضوع فعال  يإ 
إحن

 حدث جلل ! 

ل ليك كل يوم وهو ملك إلكون إلىلي ف إيده  ؤن
ن ربنإ يتين

إدق إلتفإصيل ف حيإتك أنت وكإئنإت إلكون كله وف إيده 

ومشإعرهم  يقلب كل قلوب إلخلق وكل إفعإلهم وإفكإرهم

 عشإنك !! 

مديلك عرض إقسم بإهلل لو تعرف قيمته بجد  يوميإ 

وتحسهإ وإنت عبد فقي  غلبإن طإعإتك ضعيفه ووقتك 

 مشغول لتشكره وتبوس إإلرض عليه !! 

( !!  ربنإ   يوميإ بيقولك )أطلب..إتمتن
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إدعك إلفإنوس إلسحري إل دإ أنت معإك إلىلي يقول  مش

هل من تإئب فإتوب عليه هل بس كن فيكون !!.. لمإ يقولك 

من مستغفر فإغفر له هل من سإئل فإعطيه !! هل من دإع 

 فإستجب له ..!! 

يوميإ تقول إل معلش أنإ مش مصدق ؤنك هإتعمل  وأنت

معإيإ كدإ !! أنإ هإروح بكره إتلطم عىل بإبإ فالن وإل إترحر 

فالنه وإل إطلب من فالن ؤن يعمل كذإ .. إصل أنإ وإثق فيه 

 "إستغفر هللا .. تعإل هللا عمإ تصفون " !!   إكي  ! 

مر إلتإريــــخ .. كل إلقصص بتحكي عن ش قيإم إلليل  عىل

ن من إول مريم إبنة عمرإن لسيدنإ زكريإ  مع إإلنبيإء وإلصإلحي 

" شوف إإليه وترجم مع  لمإ نإدته إلمالئكه وهو "قإئم يصىلي

ربنإ هو بيقولك إيه إلرس !! لحد سيدنإ دمحم إلىلي ربنإ نصحه ف  

ف حيإته يقيم  هصعبكذإ إيه إن فيه حإل إنه بيوإجه إمور 

ه ليك .."ولقد نعلم إنك يضيق صدرك بمإ  إلليل وخىل دإ عير

 يقولون فسبح بحمد ربك وكن من إلسإجدين" و ف إيه 

 [3]إلمزمل:  ىئ پ پ پ ٻ ٻ يئ

إلنإس إلىلي بتصىلي قيإم إلليل ليال نهإرهإ ميرس  كل

ي إمور حيإتهم وف حفظ من 
ن
ن فيهإ وف وطإعإتهإ ميرسه وموفقي 

 هللا
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ن ربنإ يوميإ فيهإ كالم  وفيه عالقه خإصه جدإ بينهم وبي 

ودموع وشكوى ورجإء ودعإء وإحسإس بإلقرب حت  إنك 

حإسس إنه إقرب ليك فعليإ من إبوك وإمك وعإلم شك إلىلي 

 همإ ميعرفهوش !! 

 

  ، ن قإل ملسو هيلع هللا ىلص :"من قإم بعرسر آيإت لم ُيكتب من إلغإفلي 

، ومن قإم بألف آية كتب  ن ومن قإم بمإئة آية كتب من إلقإنتي 

 .] ي
من إلمقنطرين " ]روإه أبو دإود وصححه إأللبإنن

 وإلمقنطرون هم إلذين لهم قنطإر من إألجر. 

 

ن قبلك): وقإل م، عليكم بقيإم إلليل فؤنه دأب إلصإلحي 

وقربة ؤل هللا تعإل، ومكفرة للسيئإت، ومنهإة عن 

 (إؤلثم،ومطردة للدإء عن إلجسد 

 

يل فقإل: يإ دمحم، عش مإ شئت فؤنك ):  وقإل ي جير
أتإنن

ميت، وأحبب من شئت فؤنك مفإرقه، وإعمل مإ شئت فؤنك 

ف إلمؤمن قيإمه بإلليل، وعزه  مجزي به، وإعلم أن شر

 (إستغنإؤه عن إلنإس 
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ي إلجنة غرفة يرى ظإهر ): وقإل
ن
هإ من بإطنهإ، وبإطنهإ ف

 (من ظإهرهإ

لمن أطإب إلكالم، وأطعم )فقيل: لمن يإ رسول هللا؟ قإل: 

 وإلنإس نيإم
ً
  (إلطعإم، وبإت قإئمإ

 

إلليل إجره عظيم جدإ ف إلدنيإ وف إإلخره إوع  قيإم

تسيبه صىلي زي مإ تقدر خمس دقإيق عرسر دقإيق ربــع سإعه 

لعبإده إلىلي وهللا هإتغي  مإ تسيبش إ نص سإعه إلمهم

 !حيإتك~

 

 إلليل ميعإد يومي إلصالح قلبك وإصالح مإ فسد .  قيإم

 روحك وحإلك.  من
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ن .. !!  كتي    بنسمع عن جزإء إلمتقي 

ن  ىئ ......ائ ائ ى يئ قي 
َّ
  [11]آل عمرإن:                  إلُمت

نَ  ىئ ...... ڀ ڀ پ پ پ يئ قي 
َّ
  ِللُمت

  [422]آل عمرإن:                                                            

نَ  ىئ  ...... ڱ ڱ ڳ ڳ يئ قي 
َّ
 [31]إلمإئدة:         إلُمت

نَ  ىئ  ...... ڱ ڱ ڱ ڱ يئ قي 
َّ
  [451]إلبقرة:           إلُمت

نَ  ىئ ...... ھ ھ ھ يئ قي 
َّ
  [459]إلبقرة:                  إلُمت

نَ  ىئ ...... ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ يئ قي 
َّ
 إلُمت

  [11]إلزخرف:                                                     

نَ  ىئ ...... ەئ ەئ يئ قي 
َّ
  [16]آل عمرإن:                   إلُمت

نَ  ىئ ...... ڃ ڃ يئ قي 
َّ
  [52]إلشعرإء:               ِللُمت

 ســـبيُل النــجاة



74 

 
 ذنـوب الــخلوات                       

  [15]ص:  ىئ گ گ ک ک ک يئ

  [94]إلدخإن:  ىئ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ يئ

  [19]إلحجر:  ىئ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ يئ

  [21]إلقلم:  ىئ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ يئ

 [24]إلنبأ:  ىئ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

ن وجزإئهم مش هننتهي ...  مهمإ   إتكلمنإ عن إلُمتقي 

خالص خدنإ وعرفنإ إلطريق وإلسبيل إلىلي  إلشوق

ي للنعيم إلرسمدي .. 
 هيوصلتن

 

 التــــقوى 

 أدرإك مإ إلتقوى .. !!  ومإ 

" ؟!   كتي   ن ن همإ "إلُمتــقي   كنت بسأل نفسي مي 

ي للتقوى ؟!  إيه
 إلعمل إلىلي يوصلتن

مفهوم إلتقوى إلعظيم أوي دإ إلىلي يسإوي إلجزإء دإ   إيه

 كله !!! 
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ي إلىلي نقدر  للتقوى
ي كتي  ... عإيزين نأخد أهم إلمعإنن

معإنن

نطبقهإ ومن خاللهإ نوصل للجزإء إلعظيم إلىلي ربنإ ذكره لنإ ف 

ي إلجزإء .. 
ن
إ وُحًبإ ف

ً
 إلقرآن تشويق

 

 إلمعتن إألول للتقوى :  •

ي 
 نهإنن

ُ
ي حيث

نن
ُ
ي ... وإل يجد

 أمرنن
ُ
ي هللا حيث

 _أن يجدنن

ي 
موجود فيه بتحقيق معتن "إلتقوى"  أي مكإن أنت يعتن

ؤن إلمكإن دإ  إلزم يكون مكإن طإعة .. بمجرد مإ تعرف

 هيحصل فيه ذنب بتفر منه بكل إلطرق . 

! بتفر منه حت  إل ينظر هللا ؤليك ةمكإن إلمعصي وكذلك

 فيجدك بمكإٍن وهو ُيعص فيه! 

 

ي لتحقيق إلتقوى :  إلمعتن 
 إلثإنن

ن مإ يغضب هللا   وقإية وحإجًزإ " هلالج لج" أن تجعل بينك وبي 

بكل إلطرق وبكل طإقتك عن إلمعصيه وأهل  بعيد 

ن ! أضعف إؤليمإن أن تهجر  إلمعإصي .. حت  لو أقرب إألقربي 

 ولو "بقلبك" إلمعصية وإلعإصي .. 
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ي طإلب لمإ وصف إلتقوى قإل :  سيدنإ   بن أنر
ّ
 عىلي

ن  يل، وإلرضإ بإلقليل، " إلخوف من إلجليل، وإلعمل بإلتين

 وإإلستعدإد ليوم إلرحيل .. "

 ..  هلالج لج= عبإدة للجليل  خوفك

يل = عملك بأيإت هللا  إلعمل ن طبقتهإ وكإنت  هلالج لجبإلتين

 حجة لك وإل عليك ؟! 

بإلقليل = يكون عندك قنإعة وزهد عندك رصن  ترصن 

 نإبع من إلقلب مش مجرد رضإ بإللسإن ! 

ليوم إلرحيل = حتًمإ سيكون لنإ لقإء مع إلملك  إؤلستعد 

 فمإذإ أعدت لهذإ إلموقف وإللقإء إلعظيم ..!  هلالج لج

لهإ طقم  إؤلستعدإد  ي لو رإيح لمقإبلة شغل ! بتحرصن إلبرسر

وكالم وإستقبإل وطريقة معينه لكل كلمه وفعل صإدر منك وإلـ 

C.v  .. بتإعك مليإن من ؤنجإزإتك 

يه  طب  ؟!  هلالج لجلمإ تقإبل رب إلير

 صحيفة هيكون فيهإ إيه ؟!  إلـ

 ]أصلح مإ بف  .. يغفر هللُا لك مإ مصن [ 

 ]و ُيبدل سيأتك كلهإ حسنإت[
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 عظيم .. ومإ أجمل شخٍص تزين بإلتقوى  للتقوى
ٌ
فوز

ٍ للسالم إلدإخىلي إلذي يكون فيه إؤلنسإن  فكإنت له منبٌع خي 

 ! .. 
ا
 وعمَل

ا
 وفعَل

ا
" قوًل ٌّ ي

 عندمإ يكون "تف 

 

علش ! لمإ حد ي ن ي هللا[ مي 
 قولك ]أتف 

ن  قوله  :((❤إللهم إميــــن وأجعلنإ إللهم من إلُمتقي 

 إل ُيتهإون  إلموضوع

 مفقود لكل من ُيريد سبيل إلنجإة ! هلموإ قد   إلتقوى
نٌ ين
َ
ك

 أوتيتم سؤلكم ..  

 ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ يئ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ

 [6]فإطر:  ىئ ہ ہ

.. طب عإرف إلصدقة إلىلي  عإرف ي
إلعمل إلتطوعي إلفالنن

ن ؟  بتوديهإ مكإن معي 

 إلحلوين إلىلي كإنوإ بدإية تغي  شخص !  طب
ن  فإكر إلكلمتي 

 فإكر لمإ كتمت غيظك وإنت عىل آخرك ؟!  طب
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فإكر لمإ صليت بـ خشوع وخرجت فرحإن بـ نفسك !  طب

 إلىلي وصلت ! 
 وكأنه عملك وإنت بف 

 !  ❤فإكر لمإ قمت إلليل ؟ وحسيت بسكينة ورإحة  طب

 فإكر لمإ قرأت وردك وحسيت بتدبر وفهم ؟ طب

 
َ
ي حيإتك تبوظ ! أو   إوع

ن
كل إلحإجإت إلجميلة دي إلىلي ف

ي ثإنية.. !! 
ن
 تضيع ف

 !!  تضيــــع

ممكن كل إألعمإل دي تضيع لمجرد أنك تنسب إلفضل  أه

فيهإ لنفسك، وإألصعب من كده أنك ممكن متكونش وإخد 

 بإلك أنك كده نسبتهإ لنفسك ! 

 ؟؟  هقـــولك ..  ؤزإي

ي سورة إلقصص  -سبحإنه وتعإل-ربنإ  فإكر 
ن
لمإ ذكر لنإ ف

 قصة قإرون ! 

ن ؟؟  عإرف  قإرون ده مي 

ن كتيــر إل  -تعإلسبحإنه و -كإن عبد ربنإ   ده َمنَّ عليه بـ مين

إب لـ ذهب !  عد.. أعطإه إلقدرة أنه يحول إلي 
ُ
حص وإل ت

ُ
 ت

 ! متخيـــل

ي إلنعم دي  بعد 
ن
ن دي كلهإ.. كإن إلزم ُيختير ف إلمين
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ي إيه ؟ وهيشكر ربنإ بيهإ إزإي ؟؟ 
ن
 هيستعملهإ ف

 إلزم نمر بـ إإلختبإر ده طول حيإتنإ..  كلنإ 

إتجمعوإ وبيتكلموإ عنه.. فسإلوه أنت قوم قإرون دول  رإح

 ؤزإي بتعرف تعمل كل ده ؟؟ 

وصل لـ مرحلة من إلغتن محدش وصل ليهإ، كإن  قإرون

إ ملئية بإلذهب كإن ممكن 
ً
 42عنده خزإئن كتييييي  جد

 إشخإص يحملوإ مفتإح وإحد من مفإتيح إلخزإئن !! 

ن وإزإي ؟؟  فـ  قإرون لمإ سألوه أنت عرفت كل ده مني 

ي إإلختبإر ! وقإل  هنإ 
ن
 بف  وقع ف

  [16]إلقصص:  ىئ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ يئ

ن ؤن كل ده بفضل هللا  نسي  هنإ من كي  إلعطإءإت وإلمين

 قومه قإلوإ ...  رإح، بسو 

 ىئ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ يئ

   [15]إلقصص: 

ي غفلة  -سبحإنه وتعإلي - ربنإ 
ن
.. أنت ف مإنن عليك بنعم كتي 

 عنهإ ! 

 
َ
سلب منك وبعدين تتذكر أنهإ   إوع

ُ
تستتن لحد مـ إلنعمة ت
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ي حيإتك.. 
ن
 كإنت بفضل هللا وبرحمته ف

لمإ نظر لـ قإرون ولقإه تكير ونسي فضل هللا عليه؛  ربنإ 

 خسف به وبدإره إألرض ! 

ي قلبنإ ذرة من   ودي
ن
كإنت تربية لينإ.. عشإن لو بس لقينإ ف

إنتسإب أي حإجة أنت نإجح فيهإ لنفسك ! ع طول تتذكر 

أنه رزقك ؤيإهإ ومنعهإ  --قصة قإرون وتجري تحمد هللا 

ك   عن غي 

ي حيإة حد متتمنهإش..  حت  
ن
 لمإ تشوف نعمة ف

حق  --لو جإتلك إلنعمة دي متقدرش تحمد هللا  لعل

قرص ! إلحمد  ـُ  ليهإ، أو هتنس بيهإ طإعته وتـ

لـ قإرون حمدوإ  --قإرون بعد مـ شإفوإ عقإب هللا  قوم

ربنإ أنهم مش عندهم إلنعمة إلىلي كإنت عند قإرون لمإ شإفوإ 

 عقإب هللا له ... وقإلوإ 

 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ يئ

 ﯀﯁ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳

 . [63]إلقصص:  ىئ     
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 يستجيب لـ دعإئك؟!  عإيز 

من إلقرآن إلنإس إلىلي ربنإ إستجإب لهم ..."إولوإ  خدهإ 

 ❤إأللبإب" 

 معإيإ كم مره ذكر إسم هللا إلـ رب ف دعإئهم ...  عد 

 ىئ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ يئ( 4)

  [454]آل عمرإن: 

 ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھ ھ ھ يئ( 3)

  [453]آل عمرإن:  ىئ ﮷ ﮶

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ يئ( 2)

  [452]آل عمرإن:  ىئ ﯁

          يئ( 1)

 د [452]آل عمرإن:  ىئ  

 يستجيب لدعائك؟! ايزع
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 ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ      يئ( 9)

  [451]آل عمرإن:  ىئ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

كر 
ُ
ي دعإء وإحد  ذ

ن
إإلسم إللــه إلرب إكير من خمس مرإت ف

 ❤ليهم ...!! 

ة بدون عتإب ...  لذلك  جه إلرد عقب إلدعإء ُمبإشر

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ

  [459]آل عمرإن:  ىئ ڀٺ ڀ ڀ

 ❤! ؤستجإإإإإإإب

 نفسك تسمع إلكلمة دي ؟!  مش

 
َ
جيَب لك  ُبشــــرإك

ُ
الن قد ؤست

ُ
 ❤يإ ف

 ومبيستجبش ليإ ؟!  دعيت

 يإرب كإم مرة ؟! إلقضية ؤلحإح ع إللــه  قولت

عإء ؟!  إتعلم
ُ
 من أولي إأللبإب كيف يكون إلد

 ع هللا يإرب ....، يإرب .... ،يإرب ....  لح

ي فيه  إلزم
عإء يبف 

ُ
ؤلحإح وإستجالب لـ رحمإته إلد

 ...سبحإنه
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ي أحمل  سيدنإ 
ي إل إحمل هم إؤلجإبة ، ولكتن

عمر بيقول "ؤنن

عإء" 
ُ
 ❤هم إلد

ي 
عإئك هي إلىلي هتستجلب إؤلستجإبة  يبف 

ُ
 ❤بـ كيفية د

ي 
إ كذإ إنإ حإجة تستعرض حإلتك ... قوله يإرب أنإ في تإنن

ي كذإ وكذإ ومحتإج كذإ
 حإلت 

 زكريإ وهو بيدعي هللا  سيدنإ 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ يئ

  [1]مريم:  ىئ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

  [9]مريم:  ىئ ڄ ڄ ڄ يئ

 يعلمهإ  حإلته كلهإ ع هللا ... مع ؤن هللا  عرض

 

 _ولكن بعض إإلوقإت بيبف  عندنإ سوء أدب مع هللا !! 

 يإرب عإيز إلحإجة إلفالنية بإلطريقة إلفالنية!!  تقوله

ي إلزوجة إلصإلحة وتكون فالنه!!  يإرب
 إرزقتن

ي زوج صإلح ، ويكون فالن!!  يإرب
 إرزقتن
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كل إلىلي عليك تدعي ... لكن طريقة وصوله ليك دي   إنت

 مش بتإعتك 

 بتحقيق مطلبك ... لكن ؤزإي دي مش ليك  إدعيه

 !!النية وتكون هالكك فيهإلحإجة إلفممكن تدعي بـ إ إلنك

ن ويكون هو إصال شر ليك ...  إلزوإج  من شخص معي 

 ف مكإن مإ ... ويكون مش إألصلح ليك  إلعمل

دع كل هذإ للمإلك إلذي يعلم إلغيب ، وإجعله يختإر  فـ

حسن إلتدبي  
ُ
ك ويدير لك إمرك فؤننإ وهللا إل ن  ❤لك وإل ُيخي 
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 ضخة إلـ آه أبتدي من عندهإ .. !  من

ي حيإة نإس كتي  !  شوفت
ن
 فالن إلىلي لمإ مإت آثر ف

ي حيإته وقبل ممإته !   إلىلي 
ن
 كإن دعوة ف

 عىلي مإ مإتت عليه !  موتوإ 

 

 خد قرإرك وقتهإ .. !  •

ي من إلعمر  خد 
 
إلقرإر إلىلي يإمإ رجعت فيه .. دإ إلىلي بإف

 مإ إلىلي رإح فيه ! 
 مش أكير

 

 من ضخة إلـ آه أبتدي من عندهإ .. !  •

تضيع آي فرصة للبكإء وإلخشية من هللا وإلخوف  أوع

ي 
إلىلي لجم قلبك وعينك إلىلي دمعت وهفوت وقولت "إرهقتتن

 إلذنوب" ! 

 عندهامن صرخة الـ آه أبتدي من 
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 أول حيإتك توبة خإلصه لربنإ ..  •

 دإية إلحيإة بجد ] إلتـــوبة [ بدي  هي 

 

 دإ ذنوبنإ هي سبب فشلنإ وذلنإ ..  •

ي إلقلب فكيف هو إآلن !  كل
ن
 ذنب ونكت نكته سودإء ف

 

 إلثبإت عىل إلطريق  عالج

 لن تصل ؤل هللا ؤإل بإهلل ..  •

ن  بإهلل وخىلي أملك كله ويقينك كله ؤن لمإ تنوي  إستعي 

إ 
ً
كك أبد  إلتغي  وتسع ؤليه ربنإ مش هيي 

 

 ىئ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ يئ •

  [11]إلنسإء: 

ي .. بس أنت أفعل  وعد   رنر

 أن إلنرص مع إلصير .. !  وأعلم

 إلفرج من إلكرب .. !  وأن

 مع إلعرس يرسإ ..  وأن
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"فسددوإ وقإربوإ وأبشـروإ وإستعينوإ بإلغدوة وإلروحه 

لجة"
ُ
ء من إلد ي

 وشر

 

 أينمإ كنت وحللت  •
ا
ي مبإرك

 وإجعلتن

ي حيإتك وبعد ممإتك ..  سيب
ن
 آثر طيب لك ف
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ي بأي ِوّش !  بس  آحر

ي 
 أغش ..  يعتن

م إلغــيوب مإ 
ّ
 أنت عَل

 عإلم بإلقـــلوب  وأنت

 إأليإإإإإإإم تعدي ولسه نإشي !  خإيف

ي قإشي  هيه  نفس إلحإلة هيه وقلتر

 إيه سإعة إلرحــيـل !  وأعمل

ي : مستحيل نفسي 
 أصىلي إلفجر تإنن

؟!  نفسي  ن  إصوم رمضإن زيإدة : بس في 

 إصىلي ركعـتيـــن نفسي 

ي بأّي وش نفسي   إجيلك : بس آحر

ي 
 إغّش !!!  يعتن

 

 عايـز أجــيلك
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 هذإ ومإ كإن من صوإب فبفضل من هللا ... 

ي ومن إلشيطإن ..   ومإ 
 كإن من خطأ فمتن

 وهللا أسأل إلتوفيق وإلسدإد وإلقبول           

ن .  وإلحمد                       هلل رب إلعإلمي 

 

 سإمي   فإطمة

 ـه4114جمإدي إألول  31

 

عىل إلفيس بوك : إلصفحة إلرسمية إلكإتبة فإطمة  تإبعونإ 

 سإمي إلحنبىلي 
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