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  مقدمة
 


	 �����  ..ا�
	�ن آ��� ��  ���.. ا�
���ر��� ������ .. ���� و���� .. � ���� و�

 ��
#,�ن ���م* م� (��) وت��&% $#"� !	 م�
�7�ن !	 ح��ت� وأي إ.. م�3و2ً  و&1 �0#"� وح�.ًا

�ج &"�ار�� �� ت م<�=اا&�>م�= ���� ��>ا;: آ
وا����
�ت<1 و��Dً� آCم ا&��س و�@�ت<1 .. 

ت اا&"�اروHراG<1 ��#��>ا دور آ��� �.ًا !	 ات0�ذ 
  ..ي د

  

��K>ن آCم ا&��س ورأ�<IJ 1  أ���
ً�و �
 ���ن أ��ىوأ�7�ن ، !	 مM#�= اLM��N و

�.م  و��! L�7	 �Pر &� ����K>ن $� �و���
 =��>�  !..!	 ا&

  

�ا������ ا����ى ���  ��� �K>ن ا7�2�ن &� ب

#�� م7�ر ح��ت� !���   �ار م"��ي �ام  :;<ه�

 IM&رف ا�
م� ، و ويأ آ>���T. ، و�K>ن 
CK& UVم ا&��س #� W&ذ*��
X ات0�ذ ا&"�ار  و�

  !! ا&���Mي د)

  
٤  

&> ت�"X إن آCم ا&��س (#Z  وا���ر'� ب&% �
 IM&ا Xم راآ<"� W&ذ �� ، وم�#Mم 	وم� !

�L ، و��.أ ��,	 ورا آCم ا&��س � %#
وآ*  !!
3
* ا&��س م�� وإ�� د) ���= إ� ��V��� م�

  !!م����V ���� &>ح.) 

��1ر ا��0/ة ب-,+ ا* (� ام� ب)� و� 

;�رت ا&>�= إ&%  ���ت آ�� �.ًا ، ا�-�1ة ا���2ة
وت[��� &�7<� وح��ت<� وت�ك آ* م� �[\L ا] ا] 

 و&��D XKً�..  و�ّ* !	 رP� ا] 
3ّو��#<� آ#<� 
 L�7ن م� ه��ن ا&,���أي إ�7 X3 �"�ب م��


 ��و
�ا;�* و2زم ��Z ;.ام� 
"��ت !	 ح�&�،ر�
��D 	! ����& �"3ّ
  . و�ّ* 

  

 ,��با&وا&#	 م�@1  7 ا�)&��ت ديهوم� أ �
  :م,K#= ؛  1م�<� !	 �.ا�= ا&3ام< �,K>ا�

   �"كالم الناس "  �
� ، 8��L د) �dذن ا]  و���0ن آK&ا 	1 !#K�ه

 X
  )آ>م ا�;�س(ا��<� ا&#	  ���Kة �.ًاا&�,K#= ا&



  
٥  

� Jّ�� &>ا�ا&�.ا�= ت� Xم =#K,�&ا *..  
- �  :اد
� آ�
/ا ب�&/�/ا (� ا2م@�ل أج

  ) !!يأخر بكالم الناس ال بيقدم وال (  
	 إن آCم ا&>اIP د&>; �DسB ،و���  �

و�"% �* !! ي وووووا&��س �"% ��$� ��م. أ
! L�7	 �P�ع أش0�ص ، �* أ�� وم����ت� 

  !! ��آ�#<�
  :(� ا2م@�ل آ�
/ا ب�&/�/ا ب�د8 و �

  ) !وال نار  كالم الناس ال بيدخل جنة(  
 E ب�&/لو��� ا�/ا  L�� �س �"% إم��إن آCم ا&

  !!!و وا&���ذ ��] د$>ل ا&��ر !	 د$>ل ا&��= أ
 


	�ن اج�0��1 بI(�J ن ا�8H زي م�  /�;� إ �
.. ح�� م� ه���� &>ح.�� إوآ#�� مX�"V إن  ..

� �.ًا !���* .. ه1�م� ���و�� س�ا&� م� ���وه
l ��7� ��ت وت�#�"�ت ا&��س ا&#	 راء وم"�ح�إ�

>�! no��1 ، XK&ن  و<K� راا&"�2زم pولا 
pا��� إه>  $��واK
، مL ا���  بE;1& Iم 

Iا�;�س م&1;)� ب !!  

  
٦  

�7�ن ر!s وV�r= حCل إ �/م)�ی� ت��M/ا  �
I�;م��/ن ج �Pم�ت� #
 1>���
,�ن ا&��س م� 

��">ا و��07وا م�� ومX ها&>V�r= و��V�r؟؟ و  
  بقى انسان عاقل ؟؟؟ده ييا ترى  ����

  !!اااا �س د8 مL �0 + أب�ااااا(� م;Q/ر ا�; �
�L�7 وV�r= ��#�>ن ���� ح% &>  ح. إزاي
  !آ#� ه�">&� ار!\<� و���n و��07 م��؟ ا&K>ن

  


	�نإ S�T ت��M/ا � =� �>دي ��7Vو ���� ا&�

#,�ن آCم ا&��س 1�>� ! Iإی I��0 ؟؟؟د8 ی1&�ل  

 

ن إن م<�� آ� �7��Pـا��);% ا��� �0یX أوّص �
H س �>اء م.ح أو ذم أو��و ت�#�"�ت ، راء أآCم ا&

ه�<� ��Dً� وأ ت[&�\ أه�ا(]�1)�رض مE ه!��&�� 
ه�1)�رض D�&��  ..ه> رP� ا] ������ وت��&% 

 Eدی;] وم��د�] وأ�> ]م ..  ��&�D �0رف K
إ
I;ا�;�س اض�ب ب�>م،  ا�"` آ/ی_ ووا'\ م 

 K-وإو0% ت� c��]�0ض ا� I� /ةو�� �[�Q وا�
L��J(���0ن م� ..  

  
٧  

  :و()ً> زي م� ا�[��� ب1&/ل  �

٣  

  )ًاـّممات َه، من راقب الناس ( �
 

� I�� ��)ة �0ر�	7 وا�[P؟؟؟؟ ه��/ت م� ا�  
 ��pت��ح� 	! =�K� *آ* ح�آ= وآ 	ه !"� .�

، �7V� �7ل� �س  ��� �� ؟؟؟إ
#�� ه�">&>ا ت�ى ا&
و&> أآ#U آxا ؟ ؟ ��&> &�U7 آxا ه��"% رأ�<1 إ

> اتxK� U�#Kا ه�">&>ا و& ؟؟؟ ��ه��"% رأ�<1 إ
�	 إ��
  !!وهxKا  ؟؟؟ 

  

  : �� أ$	 مX ا&�.ا�= ه">&Wو
#,�ن آ.)  �
  ..ص`  �L د0/ة ب�>م ا�;�س ����T إ
�1م�� �

  ) وا'\ ا�JM/ة ی��� م��ً�( :  ��">&>اوزي م� 
����� دای�ً� وا'&� م� 
-	] وم� ت"�(�ت]  �

  !! �Q �0 آ>م ا�;�س و
�Qات7Pبde ا�;
ا&#	 ��0�ف مX ا&��س وآCم<1 د) ،  ی� أ��1 �

�* ا&��س �7V<1 ه�� ا&#	 .. ض)�-�  "�MI1ش
/ش Pم�إن ا&#	 ��0�ف مX آCم ا&��س  ��">&>ا

  ! صً>شM"�� أ

  
٨  


	�ن د8 �hوا  *Kأي وش�� ��;Cآ* �>م ه
 :#�� �� م� 
�رف ه> 
��3 إp!! و&>ن م0

وم� $��: ش	 ورا ا&��س و$Cص ه> م�!! ؟؟
  !! � إ2 رP�ه1إ2 م�<1 و2 هّ�

  
  

� iم�;� (� آ�1ب رب;� ،و�/ ت   ��ه�C;	 إن ر�
�� �0�ف م�� ه> �T أم��� إ� ، X!� م�0�وم

 ..ا&��س و2 آCم<1 و2 م���J<1 و2 �#���<1 
  : ت)��%  �ل ا* �

  

َىش الن�اَس  ( ُ أََحق� أَْن ختَْ  َوَختْ   ) َشاهُ َوا��

  ٣٧:اpح3اب
  

  : ت)��%و �ل  ����
  

َشْوَهنُمْ  ( َشْوُه ِإْن ُكْنُمتْ  أََختْ ُ أََحق� أَْن َختْ فَا��
  ١٣:ا&>�= ) ُمْؤِمِننيَ 

  :و �ل ت)��%  ����
  

َشُوا الن�اَس (    ٤٤:ا&��G.ة ) َواْخَشْونِ فََال َختْ



  
٩  

  : ت)��%و �ل  ����
  

يَن قَاَل لَهُُم الن�اُس ِإن� الن�  ( ِ ُعوا ا+� اَس قَْد َمجَ
ُ لَُمكْ فَاْخَشْوُمهْ  فََزاَدُمهْ ِإميَا5ً َوقَالُوا َحْسبُنَا ا��

  ١٧٣:Hل 
��ان  ) َوِنْعَم الَْوِكيلُ 

  

 مهيعملوا فيكجمعولكم وقالولهم الناس  �
  ..خافوا منهم ..  مومش هيسيبوكالعمايل 

  :ولكنهم بيق) ا+ؤمن) الصادق) قالوا  �
  "ونعم الوكيل  حسبنا اهللا" 

  ..يعني كفاية علينا إنت يا رب 
  .. رب  مش عايزين غ9ك يا

  !!مش هيهمنا غ9 رضاك وبس يارب  
  وإنت نعم الحفيظ والكايف من كل شر وهّم

  

  
١٠  

  مش هيهمني الناس
 

ه	 دي ا&K#�= ا&#	  !!!ا�;�س ا�;�س ا�;�س  �
�>� }���� *K&�7 أي $�� ،  اV�و����ول ���ر &

�#���� !!  
  

���� Lم E-;مأ ه�X1� 0ن���  S�  !ا�;�سمL ه�)
���� Lم E-;ب ��_أ ه���� Eش��%..  واس 

  !!! �ص[��ت �ام  "������Eی(X" ه��&%
���� Lم E-;أ ه��c %�0 +ا��/ب�ی �e
 ��k م� �

  !!! ���0 ��1ی&/اه ا�;�س..  م/س�&%
���� Lم E-;أ ه�[	م B]"أأ ا���1و (% م�  I�) 
  !! سا�;� �ام  وىأ )&�م ه��&% ش��% ..
���� Lم E-;آ/نأ ه� � �( �ص[�بأ مE ة �0

 .. �ص�أ � �ی� 
�أ ذ
�7إ 7P�/  �0أو �ا���م)
  !!! ه1[�ج

���� Lم E-;ه� Lد م���hم) (% و�� ..� ا�
  ! "د �  �ی��"وی&/�/ا  ���0 ه�,[�/ا ص[�ب%أ

  
١١  

إ�7�ن !	 مX أآ�� ا&�,�آ* ا&#	 �"��* أي  �
�� وا�"�م��.ا�= ��& �"��D  	ه�اIاء بXP1س 

ود) ���I  ، *M وم� ا�X1امIوا�	�Mی� م;
  ..�,K* آ��� �.ًا ��ص� مE ا��;�ت

  

ح% مX  وا��;K ب���د م� ب1-�� (� اX1�hام�
ح��= ، �C;	 ا&��07=  أي(�� م� ت��* &�7 

#]أ�J��>� U !!! مX آ* ا&�<�ت وا&�#�"�ت اش
� ت��"= مX ه�� &#I�M ، وأه#<� و;�ا��<� ��K7>ه

��س !	 ا&,�رع وا&�>اCJت و���ا�<� وا&
��ءه1 و�V>ره1 �@<�وا إ�!!!  

  

�T إ�<� 
��,= !	 إ ��رج� �� U�آ��>س ن ا&�
Lل  !! ره��ی-��/ا م� م)&/ل ا�;�س ب

 �
/(�ی&�ب�/
� ب��	�Mی�  اX1�hام�0% وی�
 �(�Q-ط ا�����م)&/ووووووول ؟؟؟ !؟؟؟؟ د8وا 

*Mح 	ا& ه> إ�� ا&# 	؟؟! �؟؟ �� آ.)���&��!! .��!!  
  

  

  
١٢  

  :إ��ي ا��;�ت ب1&/ل  �
  

 %�0 ��k واXب��آ Lم �;
��I ا�;�س (� زم�
 Iأ�0ف إی �	-

	�ن ا��[�1م ا���X1م ؟؟ hا

-	�7P1 ��� ا��;K ت�X1م  S07 وت�P&ا��� م,�ی

hب	� ض�\  ���� ب�1&% دای�ً� ا�[�ی� ��I؟؟ 
 �Pش ب�������� و ؟؟وا��� hب	� �0ی�ن وم[


-	�P وت	�1 ت��_ �0یXة ا��� �Pرب E�Jوت 
�P�/�/&�0م�� ی �) [	-
 8�؟؟ �������I��  I آ

8�  !!اس؟�اااا؟ �� ی-�P;� ی� 
؟؟؟ ا�;�س ب1)�+ آ
  
�  K;ب1&/ل وب ��
  :ت�

  

س�S آ+ ��ج� �X1م وأ �ب م� رب;� وأ �رت أ
 I�,e1���0 ا�[�ب ا�)����� ، ب Kو���  �م

أب)�  �ب ا�;�س ��� �[� م� أول أ!! ا��1��1 
�ي وا��+ ب�&/�� آ>م ا��+ ض !! 0;�ا�;�س 

  !!ش;)�ء 
��اء 
� ه�ت�S ج�ی�� وآi ص)S ج�ًا
  

  



  
١٣  

  :وب;K ب1&/ل  �
  

kت��  K	و�� �	ال ، إ���و�	I دا��� ا����� س
ش�� ش��ب م� ا��� وا -�� ض[�/ا ج�م�  �م 

 آ�8ات�ی\ ���0 و �ل ه� (�ووا�� م;7P ج�اااا 
مL  دي ج�م)�! یI ؟؟؟
-	�P رای[� ج�مE وh إ

H ی� Eج�م �	
!!!  
 �
�1 م��
] ت�
� ات�ی\ و �ل ی� ��ج� إووا�

  !!!ا
�1 م��
] (/ووووووووق !! مL ه;� 
  

  :وب;K ب1&/ل  �
  

رض� رب;� ، ب_ 
-	� أ��k ��	� وا�X1م وأ
�� hب	�� ا� إنب	�E ا�;�س ب����1/ا وی&/�/ا 

E7دول  واسPش�� Lاروابو و�� ش�7P1و� �
 ا��� ج	�7P �س\ت; 0�م س/اء، د8 ب��[��ب
 أو ، ا�J/ی�� ا����J أو ا�/اسE ب����_ ب��ارو8

ب��;&�ب ،  ب1�اریI ب;�ت I(� ا��� وّش7P ش�+ ��1
�
  !���0 ی1&�ل د8 ا��>م إن ��ی-� وأ

 

  
١٤  

  :وب;K ب1&/ل  �
  


�أ �	-
 ت��eأ وب[S وىأ رب;� م�  �بأ 
D��	�  ،��� I�) ب;�� آ�;� م���� �Pوه% ب� 
    ؛ س��Iأ �0وزة %�ا� آ+،  ��0;� ا�;�س '��iت
�������������I أ ؟؟؟؟؟؟؟ E8 م�ي �� ��I ب�)��/ا آ

  ب�[�ول ی&�ب م� رب;� ؟؟؟
- K��0ی�ت ��_أ ��و�  .. I�� ا��+ ب�&/ل K�&�

�ت��  [	-
 و�T)�؟؟  �د�/ 1 م� ��)��ی�تب 
!!  و0�Xت ات�/زت ب;�Qة م"[/ب� دي ا�����

I�� ��P�Pت [	-
 الاس�� ( ت��ج�ي وت��% 
  !! و��0ی�

- Kو��� LJ]لأو بأ م�] مX
 %�0 �1(��T ..
 وس��ا وىأ �	� ش���P اب"/�&�K ا��+ ب�&/ل 

وب&%  ورا ج�ب�P ا��/از،  �P�;0 ت[K وس/اد
�Pش�� Lا و� �
 س�1ی+، ا
�1 مL ش�ی-� (>

  ..! إزاي ا�&�� زىو
- Kو��� LJ]ا��+ ب�&/ل ...  ب�(�ن م K�&�

 8�وب)�ی� !!! ؟ی);� ه���1 وری[1] �0ق آ

  
١٥  

 ��ا� ب_ 
�1إ ی);�،  بc]1 ب�(�ن آ��P ا�;�س
  !!؟؟ ه���/آ�

 آ+ �( اااااااااااااااطا���ااااااااا:  ��اs م� -

-	I ی��e1 ی)�+ إ ا��� ا�/ا�� ی);�!!  ��ج� Iی

 و ز0>
�و ��0ر( مL ب_ مE ا�;�س دي ؟؟؟
c�(8 ب1)�+ ا�;�س �0فأ �0وزةو ب� ��I آ
  !!!؟؟؟؟

  

  :ل وب;K ب1&/ �
  

 �جأ ��� ب&% س>م وی���	K ا���Mر م� ه;� 
 �وش (% ب1"�خ �P� hأو وا��ة �0% س�7أ

 ام1% د8 ا���Mر ��	%1 
1%إ؟؟ د8 یIوت&/�� إ

%إ ب�[		/
�!! ��ام ���0 ؟؟  ���0% ��ام 

I	بh 8/وم�م�! !! م�ی  �ً(�TK(م� م)�ی� ش� 
 د8 ب;�ت] (% �0>8إ
�1  �ا�� یIإ 
1%إ،  د8 ا��>م

 �0% !!���ت7P ی)��/ا ���7P!! ؟؟ ����0 �ام�
  !! بJ-1	;� وh بM1;&;� م�م� نإ س�سأ
  

  

  

  
١٦  

  ..و��ي 0;�ك آ>م م� ا�;/ع د8 آ�����1   �
  

  : ب;K ب1&/ل �
  

 ب&��1 
�1إأول م� ��	K اhس�ال وا��ة  ����1 
  !!؟؟ یIإ وh ��)�م� ا�

 �1��0 �1
آ�I�� 8 ؟؟ (� 
-	] ووا��ة  ����1 إ
�روش�1 وh إیI ؟؟؟
�1 اتإ!!  

K��  ة�P/�] ;م��	 وأم] ب/آ�ت> � أ ووا�
 [;0 S"k!!  

  

  :وب;K ب1&/ل  �
  

��	K ا�;&�ب وأص[�ب� أول م� ش�(/
�  ��/ا 
  !!!؟؟ 0-�یK ب��;�Pر ؟؟ I د����8یإ
 و )�ت "ر��7 رب م�  /hً س>ٌم"  ��Kوا��ة و

   !! ت,[]
 K��  �;1)ة ش�� ا��% �ا�Xب�� آ�_ یIإووا�

  !!؟؟؟؟ د8 �شم�
  !!hب	�8 ��0ن تLe (� اhم1[�ن   ��Kووا��ة 



  
١٧  

  :ب;K ب1&/ل و �
��� K	�� ا&/ا ب ا�;&�ب/)/Mة ا�)��ل ب�� ی��e"ا� 

  ! "0/وو" 
%وی&/�/�7P إ

�1 ا��� إ یI ا����Mإ�0% اhس�ال  و
�س  ����1
  !!؟؟hب	�ه� دي

  ��	�1 ا��/ال د8 ام1% ؟؟؟؟؟و
�س  ��/ا 
  !!����+ ا�[��] أه> بو
�س  ��/ا 
 ب����1ع "ا���Jی\" زي �0م�� ا
�1ووا��  �ل 

  !!!!8 د
 

  :ب;K ب1&/ل و �
  

وی&/ل �� ��� ���0	K ا���Mر ا��+ ب&% ی�1ی\ 
�,�ة ا���ویL !!! ش�x ا�e-� !! ب� hدن ا

 ��J0 !!! ��)�0ر Lام وا�;� م�إ
�1 ب&��1 م
ی� أب�� !! ص+ د8 ��_ ا���ام�ت وا�[/ام+ أ !!؟؟

 ���,) !! �
!!! ی� سK ا�[�ج� !! ی� م�م� (>
 و��� (��% 
�1	` ;�&%ه!! ب�آ�ت] ی� ���� 

%���
� ی� م)�آ% م����;�ش ا��;I تh/م  !!
  !!وآ>م ی;�(X ا�"�ا�� 

  
١٨  

�  S�T2ذآ�ت ا I�� �
� دي �����م@�� ا���1أ
  وآ>م ا��;�ت ا��� (�ت د8 آ�I ؟؟؟؟

�  W�#; Xم 	K�\ش>�= وت �>�KVن ت�,#
 ((:..  
ي آCم !<> 
#,�ن ت��!	 إن &> ات"�&W أ �

 U�� *K& ل�"��s مX آ* مX ا&CKم ا&#	 ��
��ول ت#3م �..  


#,�ن ���ول ��د 
#% ا&CKم د) آ#� �dذن ا]  �  
  

  .. وhًأ �
  

ا�;�س مL وراه7 ��ج�  ن��1 إأی� hزم ت)�(� 
وش��X�D اT�N ا&#	 م� ه�C;>ا  ..�>م ��k ا�

X = ���#>ه� 
#,�ن ���#>آ	 �<1 ح���.!	 إ

"= وا�<3اء n��D ر��� م� ه���#>ا آCم وت��
  : �ل ا* 

  

َشَياِطيَن َعُدّوًا  َنِبيٍَّوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ  (        �
ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف  ْنِس َواْلِجنِّاِإل

ُلوُه َفَذْرُهْم اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَع
  ١١٢:ا��p�م ) َوَما َيْفَتُرون

  
١٩  

ذآ� (� اsی� رب;� و�/ Q�h;� ه;> �  �
 +�  _
  !!! ا���ش����T ا�

 X�&ا X�D�ش� Xأ$�� م T�2ا X�D�ش� *Jأ ..
p أن X�&ا X�D�ت7ش� �] ول م�ي �x��أو تxآ�ي 

�T &> ��� ش��X�D ا��N<��>ا و���M!>ا ، إا] ، 
>�#
 	!!  1 ا&"�Hن آ#� ��د) م� ه���7>آ	;��

 	���X�;2ز X�;2ز :)) !!!  
  

� �ً�
�' ..  
  

� م� ـ};سXP1اء ب���zم;� ُسن ا�hزم ت)�(� إ
ت1  ����ءاpو ..أ�>)  ..رض س;� رب;� (� ا2

>ام<1 ، ;ا�2<3اء �<1 وا&��07= م�<1 مX أ
pوا وت��#>ا ا��J 1>�K&* ا] و��� 	ذى ! ..

  :;�ل ا] 
  

َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن ْبَلُونَّ ِفي َأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم َلتـُ(
الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم َوِمَن الَِّذيَن 

َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ  َأْشَرُكوا َأًذى َكِثيًرا
  ١٨٦:ل 
��انH )ُموِراُألَذِلَك ِمْن َعْزِم 

  
٢٠  


X ��.�� �>ح  حK��= و;�ل ا] �ً:  
  

 ِمْن َقْوِمِه َمٌألَوُكلََّما َمرَّ َعَلْيِه َوَيْصَنُع اْلُفْلَك  (
َقاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا َفِإنَّا َنْسَخُر  َسِخُروا ِمْنُه

  ٣٨:ه>د )ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُروَن 
  

�  	زي �"= ��.�� �>ح ، ��">&<1 ا��0وا ش>!
ا&#	 ه��07 م�K�  Xة ه,>!>ا م�X،  م� ت��>ا

 	��  !ا&
 

� ! n��� 3��

��3ك ت��7	 ا&#	  ��� ، n���
 �وا&#	 
��W�\� 3 و��07 م�W ��07 ، ��اح

 ، �ا��7P م�� ا��� ه�,[] (� و�\�W ��اح
  ا��s ؟؟؟

  :م� ا&��س ه�� ا&#	 ��">&>ا آ.) !	 اpمo�ل 
  )الشاطر اللي يضحك في اآلخر (  �

 


� وس�[�
I وترب;� ا�;� و ��إن  أ���
�)��% و0
/ا ه�� ا��� ه�,[�/ا ا��zم;�� ا��� ص��وا و'�1

 ��s7 ؟؟؟؟ ..(� اP;ة ت�&� مX�0ی Lم  



  
٢١  


]رب;� ��1 ی� أ �i�T �ّی+ ب��@/اب �كوبX� ا�
 �ص��ت �/ وا��()� (� ا��رج�ت ا�&��م� ی/م

�� (� ا�;�س دي أذى %�0� و!	 �TV ا&>;U  ..ا�
.

#% م�ت>ا &> &[=ا&�� ��&�">�= ا&��س دي ت> 

   .. ��&��م��X ا�<3اG<1ا&��07= و
  

  
  

وت)��� 
�/ف Hی�ت م� أروع اsی�ت ا��� ب7��11 
  ..�0 ا��/ض/ع د8 

  

  :ت)��%  �ل
  

َكاُنوا ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن َأْجَرُموا ( 
َوِإَذا  * َيَتَغاَمُزوَنَوِإَذا َمرُّوا ِبِهْم  *َيْضَحُكوَن 

َوِإَذا  *ُبوا ِإَلى َأْهِلِهُم اْنَقَلُبوا َفِكِهيَن اْنَقَل
َوَما ُأْرِسُلوا  *ِء َلَضالُّوَن َهُؤالَرَأْوُهْم َقاُلوا ِإنَّ 

َفاْلَيْوَم الَِّذيَن َآَمُنوا ِمَن  *َعَلْيِهْم َحاِفِظيَن 
َهْل  *َراِئِك َيْنُظُروَن اَألَعَلى  * اْلُكفَّاِر َيْضَحُكوَن

  ٣٦-٢٩:ا&��X�VV ) َيْفَعُلوَن فَّاُر َما َكاُنواُثوَِّب اْلُك

  : (� ت-	��8 – ا* ر��I – آ@�� اب�  �ل �
  

  
٢٢  


X ت��&% ��0�ُ[  Xم���>ا أ�<1 ا&���آ 	ا&.ار ! 
7<G3>ن:  أي ، ا&��م��X مK�\� X>ن ا&.���� 
[�م3ون ��&��م��X م�وا وإذا ، و��"�و�<1 �<1� 

1>�#
 ِإَلى اْنَقَلُبوا َذاَوِإ(  . &<1 م�"��X:  أي ، 
 ه�2ء ر��:  أي ) َفِكِهيَن اْنَقَلُبوا َأْهِلِهُم

 أي ، X�>K! إ&�<� ا�"#�>ا ، م��ز&<1 إ&% ا&���م>ن
 ���= ,�Kوا&1 � هxا وم� ، و�.وا D#�>ا م<��: 
"�و�<1 ا&��م��X ��&">م اش[#>ا �* ، 
#�<1 ا]�� 

  . و��7.و�<1
 َهُؤالِء ِإنَّ َقاُلوا ُهْمَرَأْو َوِإَذا( :�1 ;�ل ت��&% 


#% &K>�<1:  أي )َلَضالُّون ��) 1>�  . د�

  ) َحاِفِظين َعَلْيِهْم ُأْرِسُلوا َوَما(  : ت)��%  �ل'7 
 م� 
#% ح�!@�X ا&���م>ن ه�2ء �ُ�ِ� وم� : أي

 ، ا&��م��X ه�2ء مX وأ;>ال أ
��ل مM� X.ر
 ه1و��#> �<1 اش[#>ا �ذاَ�!ِ# ، �<V 1>اِ#ـُآ و2

LM� 1>��
  ؟  أ

  
٢٣  

  ، ا&"��م= >مـ�:  ���	 ) َفاْلَيْوَم( : ا]  ;�ل &<xاو
 !	:  أي ) َيْضَحُكوَن اْلُكفَّاِر ِمَن آَمُنوا الَِّذيَن( 

 األَراِئِك َعَلى( .  أو&�W م�<W�P 1 م� م"��*
 !	 ، و�* 
3 ا] إ&%��@�ون :  أي ) َيْنُظُروَن

 �\�&�X �7>ا& ، P�&>ن أ�<1 !�<1 ز
1 مX م"��#=
 إ&% ��@�ون ، ا&�"���X ا] أو&��ء مX ه1 �* ،

  . آ�ام� دار !	 ر�<1
  

 ؟ ) َيْفَعُلوَن َكاُنوا َما اْلُكفَّاُر ُثوَِّب َهْل( :  و;>&�
 �� �"��#>ن آ��>ا م� 
#% ا&VK�ر >زيُ� ه*:  أي

X���	 ؟ 2 أم ��07=وا& ا�2<3اء مX ا&��م��  :
  " آ��o ا�X ت��7V" .  وأآ�#� ، �وأتّ� ، ا&�3اء أو!� >زواُ� ;.

  
  

ِإنَُّه َكاَن َفِريٌق ِمْن ِعَباِدي َيُقوُلوَن (  : ت)��%  �ل آ��
* َربََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َوَأْنَت َخْيُر الرَّاِحِميَن 

َحتَّى َأْنَسْوُكْم ِذْكِري َوُكْنُتْم  َفاتََّخْذُتُموُهْم ِسْخِريا
 ِبَما َصَبُرواِإنِّي َجَزْيُتُهُم اْلَيْوَم *  ُهْم َتْضَحُكوَنِمْن

   ١١١–١٠٨:ا&��م�>ن ) اْلَفاِئُزوَنَأنَُّهْم ُهُم 

  
٢٤  

  رضا اهللا قبل كل شئ
  :ه1&/ل  � ج�ًا�ب;�ت آ1 �

  
  

��
3ة L�D د&>;	 أ�� 
��3ة أرP	 ا&��س و
 U;<&ا TV� 	! ��د) م�XK ه*  !��د) أرP	 ر�

*M�� Cً�! ؟؟  
  

�	 !	 ا&�.ا�=  :وأ
� ه&/�]  �"�2زم ت��!	 وت
  :إن 

  

    �رضا الناس غاية ال تدرك �
 

  إیI ؟؟ی);�  �
�  	�
#,�ن ت�P	 آ* ا&��س �� 	#�
م<�� 

7��* ه�!  !!* م7���� !!آ#<1 ت��P<1 ".ري 
  

  
  

!	  �7V<1وت��&	 �,>ف ��s آCم ا&���ت  �
ا&�>P>ع د) 
#,�ن ت��!	 م��و&= إرP�ء 

��س م�XK ت>��N W#Jا& ..  



  
٢٥  

  :إ��ي ا��;�ت ب1&/ل  �
  


�أ �-�M1م�� ا�)� +  ؟؟؟ �0 ���ا���  ه��و م hو
c�Q؟؟؟؟؟ ب��!!!!  

 دول مE وh ؟ دول مE م��أ ؟ د�/ �1 ایI �0+أ
وأرض� م�� وأز0+  ؟؟؟؟ م�� زي ب&%أ ؟؟؟


�� ه� م�� ؟؟؟؟؟ � ب��,�c زايإ م�ش��ب&K  ا�
 ب��� ��� دم��k (� بB�1 أس{�� دي آ+ !؟!؟!؟

 م� آ��1ة تا�اااااااااااا({ ب> � !! ا���رع (�
 ��0ی�ت hب	� 
�س h �أ ، أش��ل وأ�/ان ا�;�س

 B�<ت ومhا� ج���ت hب	� و
�س ،واس

�تو ت/
���تو/�J;�1ت �0% ب	ب�/زاتو (� 

،  راس�Pورا  م�  �� م�J)� وا���، وب�ی�Pت 
/ (�I إیI ه !!  �ام م� ش)�ه� 
~ �م�J) ا���و

  ؟؟؟؟ب��c�Q ؟

�إ ب[_ �Pإ ��_أ !! ا�;~ (� ت�یI؟؟؟ ی 

؟؟   �ل رب;� م� زي ا�0+ ؟؟؟ م�� زي �0+وأ
h؟؟؟ ب1&/ل ا��/ض� م� زي و  

  
٢٦  

 م�  �بأ وh ؟؟؟ ت[�;� وا�;�س رب;� S,kأ
  ؟؟ یIإ �0+أ ؟؟؟ 0;� ت�)� وا�;�س رب;�
�
�أ ؟؟؟؟ (�ه�;� �  �� !! ض�ی)� 
�إ ��س�ب

 Eإم
 ب��_ووا�;�س ، رض� رب;� ل أب[�و �
 ا�;�س ب�د8 ب_، س�ال وh ��0ی�ت مL إ ج���ت

�Pآ� �
 ا��� ا��;�ت ��_ مL د8ب�&/�/ا و م;1&�ا
  !؟!؟!؟!؟ س;� (�

  !!!!!یI ب��c�Q ؟؟ب&% أ�0+ إ /�/�� 
ST  +ه/� K�"0 �;رب K	ت و���
/�J;ب 

 وh ؟؟ م;� وه�&�ب/ا ه�[�/
� ا�;�سو(�	�1ت 
 م�J�M�1 آ��P (��ريأا 
�أ؟؟  ه�["+ ا��� یIإ
  !! ��ج� (�ه7 م[�ش آ��أو
یI (� ا�Xم� ، 
)�+ إ سiلأ �0وزة ب_ 
�أ

  ؟؟؟؟؟ ا�;�سرب;� و���0ن 
�ض�  ا�")S د8
  
  
  
 

  

  
٢٧  

  :وب;K ب1&/ل  �
آ;K ب��_ ��_ �0دي ب;��T+ وب�ی�Pت ، ا�;�س 
ب&/ا ی&/�/ا دي م);�ه�ش ���ء ومL م�1ب�� ، 

ي hب	�8 ���0ن  ��/ا د ،  ��� K	K اhس�ال
iی��� ج/ازه� ات ���الت)�ف ت)�\ �0ی_ ب�� س

 !! +�T�;��� �
 ��/ا ،  �)K اhس�ال ورج)K ت�
I1(�   �P��0 Lال آ�ن و�����0ن اhس

 ��� K	K ا�;&�ب ���0ن !! �0س�ن وم����Pش 
س�1ی` م� آ>م7P ،  ��/ا دي ش���P م��K (� أ

�ارى (�1Iس�� ا�c�e و��	K ا�;&�ب ���0ن ت 
 /�/�� أ�0+ !!!!!!! 11�;� �>ص ه!!!!! !!!

  !!!!یI ���0ن ی��J/ا آ>م وی�ی[/
� إ
  

  
  

  يه ؟؟؟بقى كالم الناس بيعمل يف الناس إ شوفتي �
  ؟شوفتي اللي عايز يرضي الناس بيوصل إليه؟

 !!!بيوصل لدرجة الجنون  �
 

  
٢٨  

� ���������	
�������������>>� �

	�������א���س�����������

���������>>>� �

	������! ��א���م����������>� �

  
 ا*�0 �7 ی�ض/ا  
�س إذا آ�ن (�I أصً> �

ن ا] �* و��س ;�&>ا إ!!  &1 ��م�>ا ��وآ�Vوا و
ت��&% !!  ��&� ��C= ، و��س ;�&>ا اتx0 ا] و&.ًا


#>ًا W&ذ X
  ! آ���ًا ا] 

�س �7 ی�ض/ا �0 ا�;�� � I�)و&1  � و

�* وا�<�3وا �� وHذو) أش. اx�Nاء   !!��م�>ا �� 
�� م��>ن و��ح� وآ�هX وآxاب ، �* �، و;
&>ا 

 �P�
  !!! �و!�� ��س $�P>ا !	 
  ؟؟
�1 ؟ه��ض/ا 0;] إ زايی�&% إ

  ؟؟؟ت	��� م� إی�ا�7P وم� آ>م7P ؟ه+ م��� و

  !!ل طبعًا ييييييمستحي �



  
٢٩  

 

  :ب��ت ا��� ذآ�ت (� ه�ا ا��);%م� أروع ا2 �
  

   َلـجبري اُنـالنسا حَبَص واهللا لو
  قيَل وا ومنمن قال سلم المرُءلم َي         

  

  مصنفةٌ  فى اهللا أقواٌل قد قيَل
  الـــترتي رآُنـــل القتـِتلى إذا ُرـُت            

  

  وصـاحبةً قد قيل أن له ولدًا 
  الــــانًا وتضليـــــزورًا عليه و بهت           

  

       لقهماهللا خاقولهم فى  أخي هذا
  ؟ قيَلا فينا بعض م فكيف لو قيَل          
  
  

  
  

  
٣٠  

  :وأی,ً� م� أروع م�  �+ (� اس1[��� رض� ا�;�س �
  

  ضحكت فقالوا أال تحتشم؟
  فقالوا أال تبتسم؟ كيُتَب                         

  ا  ـــوا ُيرائي بهـــــفقال مُتَسَب
  ا ما كتمفقالوا َبَد سُتَبَع                        

  اللسان ضعيفوا ــَصَمتُّ فقال
  !مِلالَك نطقُت فقالوا كثيُر                     

  ..َعفوُت فقالوا صنيع الجبان 
  النتقم مقتدرًاان ــولو ك                        
  " ال" إن قلُت ذ َّـون شـَـــيقول

  !!!ن وافقتهــم ـعةٌ  حيــوإم               
  ا أردتــــهمــم يـأن ُتـقنـفأي

  ! ّمَذاس البد من أن ُأـا النـرض                

  
٣١  

 

 Xم<1 م>�>دة مCس وآ��وم,K#= ا&
 X1 أ;>ال م>& X����زم�ن ، وا&7#: وا&

 �>�  :  دهL !	 ا&�>P>ع د) ، وم
 

��I ا* (� وص�� ر ا���()�ل ا�م�م  / �
 Iأص[�ب �  :ش�(�� �2

  

 ، ت�رك h �ی�k ا�;�س رض�إن ی� أب� م/س% ، [ 
 م� (�
�Q ، س��+ ا�;�س م� ا�	>م� إ�% ��_
I�) ص>ح [	-
 IمX��) ، ه7 وم� ا�;�س ودع 
I�) [ ..  

  

�  	�  !!��">&� م��V !��.ة ��
  !م� ه".ر ت7#1 أ�.ا مX آCم ا&��س 

! 	!<, 	ا&#	 !�� ا&K�& ��0	 و!�� �� أ$
W وا
�#�� ح% &> م� ه���L ا&��س ، �#Mم

 1>�  !���W م
  

  

  

  
٣٢  

  :أی,ً�  ا* ر��I ا�م�م ا���()�  �لو �
  

 (P/ ا�;�س آ>م م� ی	�7 
Iأ �� م�[ 
� ا* نإ ا ��/(&� !!   "م�;/ن"��' �'<' ، 

 �;] (��،  وم�;/ن س��� � م[�� �0ا و ��/
  ] ؟؟؟؟؟ ��دو
P ه/ ب��
�  	��� د) 
X ر��� وا&���	 ��. آCم<1 ا&,��� 

 	��� <& ����]7� أL�J وأم آCم�<1 م,�! 
 

  : ا* ر��I ا��"�ي ��[	� رج+  �لو �
  


] مً�ا /ه�ه;� أ إن[ /	����وا ی� إ�% ب��] ��
�]  ی1"��ونی��	/ن  أي(   س��ً> (�] ا�/ �)�
  .. ) ا�J�2ء


� ، ه�ا ی� ��0] نهّ/: ا�[	�  (&�ل�) K(�Tأ 
�	-
 �) ;� ا�;��ة (��P1 �)وأK(�J) ، T �ا�

 م� ا�	>م� (� أ�T)�P1و ، K(�J) ا�;�ر م�
 �7 ا�;�س (�ن !س��ً> ذ�] إ�% أج� (�7 ا�;�س
 ی�ض/ن (��B،  وراز 7P&��� 7P �0ا ی�ض/

  !! ]؟؟؟ م@�7P م�M/ق �0



  
٣٣  

  

  : ر��I ا* ت���� اب� ا�س>م ش�x  �لو �
  

 وh ا�)&+ (� ی	/غ h أ
I؛  )�7ُی أن ی�S وم��[ 
  :�/ج��P، وذ�]  ا���M/ �� رض� S�T ا��ی�(� 

 ا�;�س إرض�ء 2ن ، م��� ��k ه�ا أن : أ��ه��
  !! ت�رك �k hی�

�
 ا* رض� 
1[�ى بiن مiم/رون أ
َّ� : وا�@�
I�/َواللَُّه َوَرُسوُلُه َأَحقُّ """": ت)��%  �ل آ�� ، ورس

 (> ا* 
�Mف أن و��0;� ، )٦٢:ا�1/ب�( """"َأْن ُيْرُضوُه
   ا* إh أ�ً�ا 
�Mف

َخاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم  َتَفال"""": ت)��%  �ل آ��
 ا* 
�Mف أن ()��;� ، )��0:١٧٥ان Hل( """"ُمْؤِمِنيَن
I�&1
 وh ب&�/ب;� 
7P��Q (> ، ا�;�س (� و

 ب&�/ب;� �&/ 7P إ��7P و
zدي ، ج/ار�;�
 ا* أم� م� (;�1ك ا* (� 
7P)�M وh ؛ وج/ار�;�
I�/7 ً ��-� ورسP;م . [  

  

  

  
٣٤  

  

;�، ه;> �;� hزم 
	iل �/ا�و�/ تiم�;� (� أ �
�;	-
 :  

  

بيخاف يعمل حاجة في صبح أي حد ليه أ �
  :بيقول  مجتمعنا

  

  يه ؟؟؟إوالناس تقول عليا  ؟؟عمل كده ؟نا أأ
  

  :مبنالقيش حد بيقول  �
  

  ؟؟؟ نا أعمل كدهأ
ن كل شئ بيتكتب أعمل كده إزاي وأنا عارف إ

  ؟؟؟ الزم هتحاسب عليه ويتسجل و
  وربنا مطلع عليا ويراني ؟؟زاي إعمل كده أ
على  �قابل النبي بأي وش أوزاي إعمل كده أ 

  الحوض ؟؟؟
ابل ربنا وأقف بين قوبأي وش أزاي إأعمل كده 

  ؟؟؟يديه ؟إ

  
٣٥  

  ؟؟؟�0ر(�� ج[� ؟؟ ����
   �T 7)ً� س�)1/ا �0 ج[�أآ�� آ�� -

  

��م آ�ن م�ش	 !	 �>م مX اpُ��وى إن ���  �
  ..ا��� وح��ر) م��) و
م���<�� وم�ش��X ا&Cت= !>ه1 ش� ا�;�س -

� و;�.وا ���">اP<&؟ ا&�ا�* �� د) و�">&>ا إ ا
ا&#	 م��V<�� ش�ري ا&���ر 
#,�ن ����7 و2 

  !!؟�؟؟��آ�
>ا
#,�ن ا&��س ;�م ��� وا��� رآ�>ا ا&���ر K7�  

;�&>ا ، ه1 ا2ت��X راآ��X ا&���ر &�� ش�!> ا�;�س -
زاي إ ؟؟؟�� د)؟؟ ��� وا��� م��.ه�� رح�= إ


#% ا&���ر  Xراآ�� X��م�ة ا&\��: د) ا2ت
  واح.ة ؟؟؟


#% ا&���ر ، ;�م ��� �3ل  Lراآ ��و!\* ا�
  .. <1مX آCم �P�#0	 ا&��س و�
#,�ن �

ا��� ه> ا&#	 راآL ش�!>ا ��� م�ش	 و ا�;�س -
��� م��!�  نإ�� د) ؟؟ ا&@�ه� ا&���ر ;�&>ا إ

����  !م�ش	�>) ا&>&. ��آL و�L�7 أ زايإ!! �	 ا�

  

  
٣٦  

آL ه> ا&���ر 
#,�ن رو، ل ا��� ;�م ��� �3ّ
  ..تUK7 وت��* آCم ت�P% وا&��س 

� و;�&>ا إ ا�;�س -P<&<�� ا��د) ؟؟ ��د) م� ��
 ��Vوم ���.) دم ��� م����� ا�
زاي ��آL إ! 


#% ر�#��؟ �X�K7و�L�7 ا��� ا&M[�� ا& 	,��!  

#% ا&���ر ;�م ��� زهn و X3ل م� .. �K!و

  ؟���* إ�� ؟؟؟؟ ..#,�ن ��P	 ا&��س �� 
���* إ
 ��
#% را�<1 ا&���ر ;�م ش��* ه> وا�..!!  

��� وا��� ! !!!;�&>ا ا&�">ا ش�!>ه1  ا�;�س -
�>ا �  !!!!! را�<1وش�&>ا ا&���ر 
#% ات�

  

  ..علشان متبقيش زي جحا ـ ف �
  ..الناس وكالمهم سيبك بقى من 

  ..الناس طلب رضا وفّرغي قلبك بقى من 
مستحيل حد هيقدر !! ي مفيش فايدة يا أخت

تشيكتي إمهما لبستي و!! يرضي كل الناس 
ب وبرفان وعملتي العمايل أحطيتي ميك و

  !!علشان ترضيهم برده مش هتعريف 



  
٣٧  

&> م�  ..م	1[�+ ا�;�س ه���J/ا آ>م  �
م% ت���0	 و��م>ا م�0>�= ه�V\#>ا �">&>ا إ


�ر!�) آCم مX ا&#	 إ 	 	ات��0 و&>.. �
Vورا \#>ا�	و�=  م� آ�زي�<� و ؟؟ ، �"	 ت

 ؟؟ ، ��� ��Vح آ.) 
�* م��V..  يت�>ز &��
؟؟  م��) �#�L ح. ه���#� م� ه�..  	تV#0 &��و

و&�� ��M* أي م,K#= م� �>زك �V\#>ا ، 
ه�V\#>ا .. ���	 مX اl$�  ،!! �>&�>ا !�<� 

و��ر�<1 .. آ	 وراآ	 &�. م� ��>زوآ	 و��#">
>ا �K7ه� %  !!!!!!! �. آ.)ح

  

إنك  لو افترضنا جدًاليا أختي تى وح �
  ..قدرتي توصلي لرضا جميع الناس عنك 

إيه إذا  رضا الناس قيمته�
 !كان ربنا مش راضي عنك ؟؟

  
٣٨  

أص+ م��P ا�;�س رض/ا 0;] وم��/ا (���  �
 ،)L8 م�وم��P ا�;�س ..  �;-)] بiي ش�ه 

 مLب�د8 �k) 8,�/ا ����0 وذم/ا (��� 
  !iي ش�ب �,�كه
  


�1 آ	��1 آ+ 0;] ،  �إ
�� �/ رب;� رض ��)
و�/ رب;� S,k !! آ	��1 د
�1] و��Hت] ..  ش�

 ، ����01
�	�ت� د
�1] ..  �	�ت� آ+ ش� �(�
  !!و��Hت] 

  

ر��� ه> ا&>ح�. ا&"�در إ�� ��!� ;.رك !	  �
وه> أ�\ً� ا&"�در إ�� �<�X ;.رك .. ا&.��� واl$�ة 

%	 آ* ش�  و� 2��K�& *	 أي ;��= ح#�
 <&
	 �K* ا&��س ��  : �ل ا* .. وا�

  

 ) َوَمْن ُيِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم (
  ١٨:ا&�{

حد عاقل بعد ما يقرأ اآلية دي هل فيه  � 
  ؟؟؟؟ الناس ويغضب ربناممكن يطلب رضا 

  

  
٣٩  


)�ف رب;� �\ ی� أ��1 �0یXی� ب&%  �
�ر8 �\  �ر8 &
ا&0>ف  م� 
��X�3 ..ا��)�(� و

 ���� مX ر��� ��"% أمX ا&��س !	 ;#>�!<$ Xآ�� م
 !!X�3��
أآ�� ��"% س !	 ;#>��� ت�@�1 ا&�� م� 

 ����& ��  !!!مX ت�@��
ب;��T+ ، و���  إ��ى ا��;�ت مL ب&K ت��_ �

  :  ���0K ا�	�S س�i/ه� 

���P ب;��T+ ��_أ م&�رشأص�� اتK�JM ، و 

  !!!!!! ;�ی�ب[ ����J آ�ن د8!! ب)� ا�JM/ب� 
 K� : ن���� 	دي &#.ر�=!!  ر� *��� ح7�ب �
��س#&  ���7% ر��
@�= &#.ر�= د ؟؟و� U��ي ه

 ���<#; 	! ��  :آ��  �ل ا* �&ً� !! ر�
 ) َوَما قـََدُروا اللََّه َحقَّ قـَْدرِه ( �

  ٦٧:ا&3م�
  

  ، (��P ;�و )إی��
��  م���� أآ�� �
  : ه� أم1;�  �/ب ارت���P1 م)"�� �Jــ�وأ

  ! هيبة اهللا من القلوب زوال

  
٤٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
� Wإ� 		 تا�<.&>  أ�� 
��3ك ت��!	 �� أ$

 	! L#D ، ��س�[�
I وت)��% رب;� رP� ر�
.. أ�>)  .. � 0;] ا�;�سه��ّضو، 0;]  %�ضه�

  : �ل  �ا�;�� أص+ 
 ی&���P ا* أص�بE م� إص�)�� ب�� ا�&�/ب ن(

Bی��ء آ�  (	���&pا ���J  
�� و����D3 و�* و&> أ
 [�! ، (�Pر 	! 	

�W ا&��س ) آـXُ("�در �K#�= ه> ا&
 	P��
  !!���X أ�
  

 

 

 م� ;�Mفب أص�[;�!! ا&��Kى  ا&����ةدي  ه	 �
 ا���� م� و
	1[� !! ا* م� �/(;� م� �1أآ ا����
7Q0ا*  م� ����;� م� أ!! 
 أ7Q0 ا���� ��e1 رض�و

 ر��� ه�ن &�� و
#,�ن آ.) ،  !!اب�e1ء
� رض� ا*  م�
���#
  !* ا&�� ��T مX وا&�3اء..  
#�� �ـ��ـُه،  



  
٤١  

� Iب �
  :  �لو �ا�;��  ����;� ود8 ا��� وص�
  

 ا* رض� ؛ ا�;�س ب	cM ا* رض� ا��1_ م� (
I;0 ، %وأرض I;0 ا�;�س ( 	���&pا ���J  

 ، Tا] و� �Pر L#ه�� 	ا&# 	�وم� ه�<�� ��

#�� ح% &> (\L ا&��س  ��
 %Pه�� ��، ر�

م� آ.) و�T ، �* وه�0#	 ا&��س آ��ن .. 
%Pت�  ��
..  

  

  :أ��ى  (� روای�و �
  

 ا* آ-�8،  ا�;�س ب	cM ا* رض� ا��1_ م� (
�
  ���J اp&���	 ) ا�;�س مzو

 <& %�	 ا&#	 ه��#L رP� ا] و�T ، ح��
�VKه� ��وآCم<1  ى ا&��سأذ �(\L ا&��س ، ر�

  ..وش�ه1 
  

  : أ��ى(� روای� و �
  

  &���	���J اp  ) ا* آ-�8 ا�;�س ب	cM ا* أرض% م� (

  
  


�م  �V& ���	 ر��� ه���VK آ* ش� ) آV�) ا](ه�� ،..  

  

  
٤٢  

  ..ت��مً�  ا&�TK و
#% ا&�"��* و!	 �
  

  : � �ل رس/ل ا*  �
  

 I��0 ا* سcM،  ا* ب	cM ا�;�س أرض% م�( 
cMوأس I��0 ا�;�س (  	���&pا ���J  

  


#,�ن  ���	 ا&#	 ه��#L رP� ا&��س ، و�[\L ر���
 ��#
 L\]ه� ��* م� آ.) و��P�� ..� ، T<1  ، ر�

L\]ن ت�س آ���
#�� وه�0#	 ا&!  
  

  : (� روای� أ��ىو �
  

 ا* Iـَ�ـَآَو،  ا* ب	cM ا�;�س رض� ا��1_ وم�( 
  ���J اp&���	  ) ا�;�س إ�%

  


#,�ن  ���	 ا&#	 ه��#L رP� ا&��س ، و�[\L ر���
��س �آ����P<1 ، ر��� ه�#&  ��
 1#Kتx0ل !�� وت

��#
  ..مX أذاه1 وش�ه1 ه�,>ف و وت��أ 
  

  : (� روای� أ��ىو �
 م� 8ُ��ِمَ� �0د،  ا* ب	cM ا�;�س أرض% م�و(

  ���J اp&���	  ) ذامً� �I ا�;�س

#,�ن  ���	 ا&#	 ه��#L رP� ا&��س ، و�[\L ر���


#�� ا&,�0 ا L#"�
��3 &#	 آ�ن ���P<1 ، ه�

.و &� و�,[*ه����P و %"��  ��! Lذّم وت���.. 

  
٤٣  

ا�<.ت	 !	 &>  
�ر!=إ�	 .. أ$	 ا&[�&�=  �
���W وو رP� ر�
 	Pر ��
�ر!= إ�� ،  ح�Wأر�

 ��  .. !�K	ه���L ا&��س ا&#	 ه��M* ؟؟ ر�
  

  : � �ل رس/ل ا*  �
 ج��ی+ 
�دى �0�ًا أ�S إذا وت)��% ت��رك ا* إن (

� ا* إن  Sأ� �ً
<) I��i) ، I�]�) +7،  ج��ی' 
� ا* إن ا�	��ء (� ج��ی+ ی;�دي  Sأ� �ً
<) 

8/��i) ، I�]�) +أه ��	وُی،  ءا�Eض/ I� ا�&�/ل 

#�� ) ا2رض أه+ (� nV  م

 ، Wن آ#� ه���<K&ا ، Wح� ���	 &> ر��� ��.��
 Wا&7�، ����* ه��� =KGC، وم 	ء آ#<1 ه���>آ�

  ؟
��3ة إ�� ت��	.. pرض ه���>آ	 ا وآ��ن أه*
  

  : � �ل .. ت��مً�  ا�)�_ و�0% ا��&�ب+ و(� �
  


�إ (�&/ل ج��ی+ د�0 ًا�0� بdeأ وإذا(  deأب 
�ً
<) I,eبi) ، I,e��) +ی;�دي '7،  ج��ی �) 

ً� ی�de ا* إن ا�	��ء أه+<) 8/,eبi) ، ل�  

I
/,e��)،7' ُیEض/ I� ء�,eا2رض (� ا��(  

  
٤٤  

-  ، Wه�Kن آ#� ه�<K&ا ، W\]أ� ���	 &> ر���
وم<�� ح�و&	 ت��#	 
#,�ن ا&��س ت��W ��د) 

�وا&���ذ ��] ُوC$Pِص  !!ه��Kه>آ	  & 	K�
  !ا&�[\�ء !	 اpرض

  

  
  

�  �]�"
 ��Hو [��P�/&دي (� ا�ه ���X�:  
  

        """"للناس وكالمهممتديش ودانك """"
  

���ي %  م#�>ن آ.ة�	 م�ح% &> إإ�W م� ه
  .. CKم<�1

  

  :م@�ل 2
7P ب�&/�/ا (� اI��2 ب&/�] آ�8 ؟؟  �
  

        """"!!من السحر  مّرعلى الودان أ ّنالّز""""
  

=J�$و ��& 	�<K !	 وأ ا&3امW �=ا.� !	 ه
 ش�<= آCم أو أي م�XK ، ����	إ �P: م�ح#=

 K�#0	ت م�XK �* ؛ !�K	 ت��� =ت�!< آ��U م<��
	7K�  !! ��] وا&���ذ ت



  
٤٥  

 و2 آCم<1 وم7���� دي ا&��س 
X ���.ي!� 
  ..����Wإو ;#�W ح�!@	 
#%و م��&7<1 !	 ت"�.ي

  

ات�Mذ وإو�0 آ>م ا�;�س ی����M م�1ددة (�  �
، أحX7 وا&���ذ ��]  ه�&�ب] م� رب;� �ار  أي

 X�"!��  !!م�XK تK>�	 آ.) مX ا&�
  ..� ا��;�(&� ص-� (� ذآ�8 رب;� ا��1ددأص+ 

  

  ..  ٤٥:ا&>�= )فُهْم ِفي َرْيِبِهْم َيَتَردَُّدوَن(: ;�ل ا] 
  

  .. ١٤٣:ا&�7�ء ) ُمَذْبَذِبيَن َبْيَن َذِلَك (و;�ل ا] 
 

Cم<1 ، و!ّ�(	 ;#�W��� W مX ا&��س وآ ـ( �
  :� ش)�ر ���ت] ه/ و�ّ�مL#D X رP� ا&��س ، 

  

� �&���א%�$!�����#"� �
  
  

  

  
٤٦  

  !سرالدين ُييها ده فّك
  


#%  .. " 	�ا��ی� ُی"  � �>��7� ��آ#�= �"�
�و&�� ح. .. � مX ا&��س !	 زم���� �������&7�ن آ

ول آ#�= ح��= (#Z وت���	 تK#�� ، أ أي���* 
%"�� �>��7�  Uآ.) &�� ؟؟ د) إ� �>#V"م Uإ�

د) ا&.�K! ، X<� ش>�= !!! ووووي ووم,.د أو

1 ا&��ج  �� �7�!!!  

  

  :ب;K ب1&/ل  �
  

� رڤوأ رڤوأ �/ا���ب�/(7P �ت ا��� ــا��; آ+� ب
7P7 وت"�(�تP	�� �) !! آ ب[_وi
 ش�ذة �

7PJإا��+ ب�&/�� و!!  وس%
�ی�وا م[���ه� � 
!!�	0 مL 	�ُی  

  : ب;K ب1&/لو �
  

 أh � ا�;�س ت&/��ب)��ی�1 ا�/اس)�  آ+ ��� ب;Xل

1%إ ا��% Iیإ �0>8 %) [	-
 آ�ن 
1%د8 إ؟؟  د8 

[	�� E�Q) +8 ���! وج���
%؟آiآ K	�� �0ی�ن!  

  
٤٧  

 ه�	1)��/ا م�آ;/ش �0ی�ن ��	K آ;K �/ وا*
8�
�أ و��� ب&/�7P !آ K	�� 8� ا��% د8 ��0ن آ


1إ ! 	�			ُی ا��ی� ی&/�/ا،  رب;� ی�ض%� ��I 
    !" د �  �ی��"أصً> 
�1 ؟؟؟ إ آ�8 م�1�د8

 �1
  !" ًاأب�)�� م��T L"إ
  :وب;K ب1&/ل  �

��� آ+ ص[��ت� ب����/ا وhد (� ا���م)� و
 " +ـ-ـِ " 
� ب;"[7P �/جI ا* ب�&/�/�� إ

	� وا��ی� ُی، وي زی�دة �0 ا��Xوم وم[�1م� أ
 ~��� 8�  !!ومL آ

  :وب;K ب1&/ل  �
�و ًا (� ا���رع أو (� ا��e+ أب&�ب+ 
�س آ��1 ج
 7Pال (� ا���1و آ��ب�)�&/ا �0% ��	� اhس

ب�&/�/�� إ
� (�ه�� ا��ی� c�k وم)&�ة و
، �~ 	� ومL آ�8 ��ااا��/ض/ع وا��ی� ُی

� (�I د8 إ��ة ا��� أووا��ة  ����1 إن أ �


� ا�;�س (� ا�س>مـّ��+ ا�;�ر 2
� ب)&ه!!  
  
  

  

  
٤٨  

  

األول ا شوفنا كالم البنات ، تعالوا بعد مو �
      �النبي  حديثلالحقيقي  معنىيه النعرف إ

  ؟؟؟؟ " يسر الدين هذا إن "
 

 ا��ی�إن  وا&�"M>د �<� م���ه� :ا��ی� ی	�  �
  ..	� (� I	� h 0ُوش�ا�)I ُی���E أ���مI ب

  

0&���8ج��E  !	 *7ّ<ُم ��7ُّمد�X اC�Nم  
 Iاه�/
  ..وأوام�8 و

,����ت وا&�Vوض ا&#	 أ�3&<� ر��� !	 آ* ا&
�� وُم;�Dو �م".ور��V#Kه� ��7��* ر� =���� �

��;�D 	! م�..  
  

  : �ل ا* ت)��%  �
ُيِريُد اللَُّه أْن ُيَخفَِّف َعْنُكْم َوُخِلَق اِإلْنَساُن ( 

  ٢٨:ا&�7�ء )َضِعيفًا 

  :و �ل ت)��%  �
ِفي الدِّيِن ِمْن ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ( 

  ٧٨:ا&�{ )َحَرٍج 



  
٤٩  

  :هم معاني الدين يسر ده غ9 إن من أ �
  

خص واألخذ بالرُّعن الناس الحرج رفع 
 للتخفيف عنهماللي ربنا أنزلها الشرعية 

  .. والتيس9 عليهم
  

  ..آ��1 ج�ًا (� ا�س>م �~ ا�����0 وا��� �
 �>�آ�M; W&x ا&CMة و��X ا&CMوات  ا&���وم

وا&CMة ��&7ً� &[��  
�= !	 ا&�V7 ،ا&���
� أ�� �": ،�� �� &#�7�!�وأ�\ً� إ��ح= ا&Vِ ا&�7

، I7�&وا %#
 X>ر���ءأ ا&<P<&ء ا���  <&
 ��C= و&#�7�!� �#�#� �>ما7�2�ن !	 ��� &�.ة 

�. وا&���#� ، 1�X>�& أ��م
 ا����ل مX ا&0>ف 
�. ا&CMت�X و���&> ا7�2�ن م��s ،  ا&��ء
 

�.� أو ش�ب ا&ُ�Kِ7 ا&��= وأآ*،  ا&��� ول�3
 
 $�ا&�� مX ه�و(�� $,�= ا&<Cك ، ا��P2ار
  .. ا&,�
�= وا&V�V0�ت

  

  
٥٠  

أي حد بيبرر الغلط ويستدل عايز أسأل و �
َوَكَذِلَك  (أو بقول اهللا )  الدين ُيسر ( بحديث 

زاي تستدل إ، عايز أسأله )  َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا
نك تعمل ما إعلى  �رسول وقول ال اهللابقول 

 !! يغضب اهللا ورسوله ؟ سبحان اهللا
 

ا������ (� زم�
;� إن ا�;�س ات�ب/ا و
�iوا  �
�0% أش��ء م)�;� (� ا���E�1 بB��M1 ت)���7 

و&�� ����Kوا و���!>ا إ�� ح�ام وم�  ا��ی� ،
�� ، �">م>ا 
#% D>ل �#3;3ه� 
��".روا ���.وا 

  !) ت,.د!	 إن ا&.�X ��7 ود

  ، ا+شكلة يف زماننا �
  ،إنه من كثرة ا+تساهل) يف دينهم 
 !!ظهر ا+لتزمون على أنهم متشددون 

  
٥١  

إن أح. ا&��س مX  أ�� ا���0ة ب�[�� وی&/ل �
1# �������ا�� L#D م�� إ�� �K� 	�>�p م�  1ت�

  ..;��M وآ.)  �X و��#�7>ام���
1 ��U م�<و�V\* ا]  ت�ا��ا��0 راح وآ�7 ا��; -

��U وو
.ت  .� أ�<� ه#�T ا&���ب وت[�� &�7<�ا;
- �
اتM* ��&.ا
�= و;�&� أ�> ا&��U  ..ی/م  ت�

	 ات���U"� T� U !! ا&�"�	 �� ش�� �� U�ا&�
2زم ت��	 ت,>ف ��W7V !! م,.دة أووووي 

  !!..ن ا&.�X �7�ُ د) pوت��M<� ت��. 
X ا&,.د 
ل ;#! U	 �7V	 D�&�� ��"> :� ب�&/ل ا��ا0 -

&�U7 ا&�"�ب أو وا&��. ] آ�. أم,.دة ��"% 
  ..ح��= زي آ.) 

- ;0 Kو��� وص+ ا����
#�<1 ا&��U ود$#U  ، ه7
، ا&.ا
�= &"�ه� 7�2= �.ي وا��ت� و�Dح= 

  :;�م W�P و;�ل �p>ه� !!  ;��Mة
  

�!!!ااب رهااااااااإده  !!د يا حاج ده مش تشدُّ�� �
: (((  

  
٥٢  

� ، W&x&م� ا2ه7 و Bد ت)�ی� وا��1	�ه+ ا���1
  .. ��;تا� ب�I ه�1/زن ا��� ا���Xان ه>

  
  
  

و أهل ده متشدد من وجة نظر مين 
  ؟؟من وجهة نظر مين ؟متساهل 

 
ا&��3ان ا&#	 ����ف �� ا&�,.د وا&�7�ه* و �

  .. أحكام الشريعةه> 
  

      م�".رش �">ل د) م,.د ود) م7�ه* (�� �
   .. وبسمن وجهة نظر الدين 

  
  

  
  
  
  

  



  
٥٣  


,�ب أم@�� �0% ا��1�د ا�[&�&����;و�/ � �:  
  

  : ا����وعا�Xی�دة �0  �
و
.م ا&3واج وا&�ه��= زي ا�2"��ع 
X ا&.��� 


��دة ا]  =���..  
�  Sواج I
  :ات�Mذ م� ��_ ب/اجS �0% أ

 =;.M&* ا���� 	زي ا&#)=��!�ض مo* ) ا&�7
  ..ا&3آ�ة 

م م� ا����Jت �0% أ
I [ّ�ات�Mذ م� ��_ ُم �
  : [ّ�مُم


�#>ا وح�م>ا ا&���م  *�Gا��ا 	�زي م� �
 1>7V� %#
  ..ا&�Cل 

  

اللي  الصح إنما +ا بنت تلبس الحجاب �
وتبعد عن ا+حرمات زي ، أمرها به ربها 

، االختالط واألغاني والغيبة والنميمة 
وتصلي الصالة يف وقتها وتقرأ قرآن وتذكر 

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟فييييي) التشدد يف كده ربنا ، 

  
٥٤  

/ض` �;� ا2م� ه� ا��/ B د8
�/ف  وت)��/ا �
  ..ت)��% آ�1 ب�ذن ا* أ
  


�و� وم��ه1 ووا&.ت� أح�. [�راح>ا  وأه#<� 
،  ا&��* وJ#>ا &��و� ، ���D"1 أ 
#,�ن �,�وا

p&">ا ا 	ا&# ����، Z�@&�� ���3��
 �TVا&��. ]  
 م�#>ب %#ا& ا&�Kا�% و
.د وا&�>د�* ا&#>ن

Z�@&��  ،<&او�� X
،  �.ًا م����P�� L ا&��7 
  ..ت��م ..  م>ا!n آ#�..  ا] =��آ 
#% $Cص

  

�iة ؛ و��� -) 2U@ر�* ا&��و�= إن ح 
���p7>رة �اKأ!! !!!! م.� *K&آ. ا�� ... (H Cً�! 

  !!! م7K>رة
 �K* <1& ;�ل، رد 
#�<1 و ا��[+ �"��S  ��/ا -


�دى!! ؟؟؟؟ ا&�,K#= وإ��:  ه.وء ، =
 م� �� ���
��� ��;% ه>�p1 ا�#�  *V&وزي ا!!  

  

- /�� I� IJ];ة يإزا ه� !! J L�D#�� !!؟ آ
: و;�ل  ا&���ل أح. 
#%J�حL ا&��*  ��دى
X��&�; ب<D =
 ا&K* �@� !!!�� واد  ��7

[�اب�d� !! ب<D !!!!  
  

  
٥٥  

 ت�U ا&�>بد)  ، ي ج�ااااااا�0د : 7Pل � � -
�� آ��%�pل أ$� ه��"% �ا��� !!  

  

�و ) - 7P�/&ی �� =
 إ�� ! "2رج" $#�K>ا ���
%� �Cش!! !K>ه� ش>�=  !؟؟ آ��% ر�* ��

  ]! آ.ة ت��K>ه�
� %P1
  .. ا��);% وی�&% ا��/ B إ

  

 .. ���ت;� (% ا2م/ر ب�+ إه��1م;� ج��+ش�  �
*��� ��Jح� %#
 *\!pا L7�pوا  ..*��� 

.م �� �� و&XK.. ا&.���  أم>ر تV��J* !% ت<�و�
 ح7���ت &�� ح��و2 إ ؟؟ �[�� 2 �.أم د) ت�ى
  ؟؟؟؟ا&.�X  أم>ر م� ا&��م* !% ت���=

  

� �;Q�h  إنLح�J *��&1 ا>V��ش Xد�., م
 وا&��Vوض ي
�د $�� �"�#>ا 
��X�3 م�أوي و
و&XK ه�� ��Dً�  !! آ.ة مX أآ�o م7�ه#�K� X>�>ا

  !!!م7��* ه�>ا!">ا �,�وا ا&�"1 آ.) 
  

�  STI�� L��&;ت يأ م���"& %) �
 1;�د
  ؟؟؟ �;دی; (% ا�1&"�� ج�ا يو�0د
  !!؟؟؟ ��7 ا&.�X : دا��ً� �K>ن  ا&���ر&�� 

  
٥٦  

�إ�	  م���ه� ��7 ا&.�Xه*  ��Pوض أ�V&ا 
ا&#	 ��\�� أوام�  ا&,TV� �0 و��ت�ى ؟؟؟؟
 ���ى �"�*ر�,� ���p7>رة ���#� �اK�&؟؟؟؟؟ ا  

  

� I�� +1;� (% ��ج� آ�
 وا�&�7 ب��/ر � د

#%  IJ ت��* و2زم#<� درا�= �.وى ����و


&/ل مL  و��� 0;� ا��ی�!!!!  أآ�* و��
�. !م���� ب&% ورب;� ه�1&�+
 X�.&ل  ا<"��>�#$ 

%#
 ، ��7 وا&.�X،  ا&"#>ب رب ور�W،  ا] 
 �>��V� Wب ر��و�>م ا&�7!!!  

  

 (% )��رات ديا� �0% مLه;�  ا��10اضو �
�� �P�10اض،  ذات��0% ا �Pام�M1اس %) ��k 

�P�]م ..  
  

� X�.&ا Cً�! �ُ�7 �ّ�ـُ$ وم� 	�� أم��X�� X � ا&
م� 
��X�3 ��$. و&XK ..  أ��7ه�� إ$�ر إ2

  ..ت��&>ا �K�* ا&�.�� !! �� ا&�.�� و�": 
  
  



  
٥٧  

�K��  �P;0 *�0 ����0 رض� ا:  
 ا��1ر إh أم�ی� ب�� � ا* رس/ل �ّ�ـُ� م�(

 أب)� آ�ن إ'�ً� آ�ن (�ذا،  إ'�ً� ی�� �7 م� أی	�ه��
  روا) ا&�0�ري )م;I ا�;�س

 

آ�ن  � ) ا&��	H ا�[�ی� ی� أ��1 ؟؟؟ش/(�1  �
0�ر ا�7�p مX اpم>ر ، و&XK !	  دا��ً���
C�&اااااا �ل ، أم <& ��
  ..ح�ام !K�ن أ��. ا&��س 

  

��إن  ..�>ص� ا��>م  �� �7وُ� �.ًا ���* د�
�Gورا XK&م� و X�3��
�� ا&,���ن #$.� Xم 

M%إ و�">&W دي ا&��ح�= �� ر���!!  ��احW ر�
7�2= وا��  %#وا&،  �7ُ� ا&.�X!!  رح�V) 1>ر

ة م,.د يد وم� �K#1 و2د وم� ��Z م�K�ج
  !!  وم�".ة

�� ، م�  ��#
 W�\� ن�ا&,�� X�3��
م� 
� 1>� X�3��
 واl$�ة!	 ا&.���  ا&V��J* �دق

%
��V� X�3>ق �"% !!�\��<� �����تاp ح 
  .. و���	 آ* ش� ح���

  

  
٥٨  

  ؟؟؟هتضحكي على م� 
  

أ�� 
��3 أ��ل آ* ��U 7�2= ا&���ب  �
ا&�>درن و�">ل ا&.�X ��7 وأ�� آ.) آ>�7= ، 


��3 أ��&<� :  
  

  ؟؟إنتي بحجابك ده بتضحكي على مين �
  بتضحكي على نفسك ؟؟؟؟

  وال على الناس ؟؟؟
  وال فاكرة إنك ممكن تخدعي ربنا ؟؟؟

  الظبط ؟؟؟بتخدعي م) ب �
 

� 3��
�U 7�2= ا&��ح= م� ا&�.ي  � *K& أ;>ل
 ="�P =���
وا&U7�V وا&���#>ن أو ا&���= أو 


�1إ!! 
-	] �0% مL��],1ی� أ��1 م�7�=  
، ���0ن ت�&�  م/ض� ���0ند8  ��_ا� hب	�

  !!ج����  �ام ا�;�س
  

  
٥٩  

 ا&#�T د) م��W&<"� ��P &�� آ�8 و���0ن �
���	 وآ.) �">&	،  ر����
  T�<آ!  
� 8��=  و���0ن آ� 	! =P<م �#D ال.�Nا ��&

 Xم ��� آ* ا&���ت &�7�"& Uت�! 	ا&# X��مX ا&7
(�� �"�ش ، و&XK د&>;	 &�� ت">ل &��U أ&���7 

 n!ا<  !!م� �
&�� U�#D !!! �ت ا&>ا��= ا&��V>ش= �ا&�� وآ��] �

 !!م>P= ، آ* ا&���ت ;�مU &�7�ه� 
 
� -
  :	�P وت> � ا��;K ب1&/ل (� 

 	��� ، �ا&��. ] ، ا&�>P= ا&7�= دي وا�
	,��  !!!!!م� ا&�>P= و��P	 ر��� ا&7�= دي  ه

  

&�� ا&���ت !	 ا&�C7#7ت ا&�آ	  وآ��] �
D#�>ا �����X ح>ا��<1 ، ا&���ت ���>ا ح>ا��<1 

��M>اوم�">ش �  ، =P<ن م�,#
 !!!��د) 
 U>���، و����د م� ا&�>P= ا�� � ا&K* ر�

  !!!!!! ت��	
    

  

  
٦٠  

مش عايزك تضحكي على أنا .. يا اختي  �
      !!!..مسلمة نا محجبة علشان نفسك وتقولي أ
  !!!!!..ربنا أنا محجبة علشان 

 

� �����!	 إن ه ، 	���ُم���0ن  إ
�1 �/ م[
وت��xV<� ،  اC�2م ���	 ا�2C7م pوام� ا]

 ��Gوأه>ا ���� ، م� 
#% م3ا��
#% م�اد ا] م
�� وش<>ات IM&ب ا��ا&� 	7�#  !!، وه

  


�1 �/ إ � ���3م	 �K* ، ���0ن رب;� م[#ه
،  V@�ه� آ>�T أوي�	 حا&#	 إش�وط ا&���ب 

�.ي أه1 مX م@<�ي 
 ��وه">&	 رP� ر�
  !! ورP� ا&��س 

 

و��� �DسB ا
�1 م�T�� L رض� رب;� � 
�ف (� ��	] و���ب] Pن  !!آ�,#
ش>�= آ.) و
��
��3ة ت�P	 ا& 	"�س ، وش>�= 
��3ة �

 ، W7V� 	P#= آ* ت���رة وش�و
#% D>ل م�
  !!! إh ه7ّ إرض�ء ا*ا&<�>م 



  
٦١  

و��.�X ه> إ�	 !�آ�ة م.ح ا&��س و�@�ات<1  �
	K�& = ح#>ة ؟؟ دي��ح  

 	K�! م� ���.ح>ا 	دول ���.ح>ا !! دول �� أ$
 	!c&) [�	ج !!!  

  

��;� �DسB ب&�;� (� م�E�1 أص+ إ	�  ب�&ّ�س ا�
@�  !!! ب�;Q/ر وا�� ب_�ش &#��أة إ2 وم��

 ��#
 %]D �� !!T/(�ن ا��P/ات وا�ب����تم�
  !! وإ�� ] وإ�� إ&�� را��>ن 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 �~ب�وی���]  �"�] د8ب� ا���ی� أ��1  �
��	� و
�وز K	!� �نD��واح.  !! ] أوhً وأ���ًا

�,>��W <& آ.) !!  �".ر %#
 ��.
�7وإ�	 ا&#	 �
 !! ، (�M� s]� وض�V�&ا 	ه> ا&# ��&<"وم

pن م� آ* ا&,��ب م#3م�X وه�[\>ا ��Mه1 
 !!
��ت  آ.) ,�ن#و����P>ا ا&#	 مX �����آ�� 

M�ب)C& ن<K�� 1>&�ل زى ح�ت  ح��أ(#L ا&�
*�� ا��s و(% ، X�7�2 ح��ب ا&�>P= ا�2

 وات)�ض/ا م[���تإزاي  /�/ا&)�وا ی&ی
ب_ ����T  "�0ی�
��" أصً> وه��؟؟  �>1k"�ب

%�0 7Pراس ���T  7Pت"وإس����  " !!م[

  
٦٢  

  

�  K]أص� BسDة��Q
 ب�X1M1] ���� ا�;�س 
 ��k م� 
�1إ ی);� !! و��_ م���ج ش/ی� (�

�ه7  ��� م���Lد8  ا�����ج وا���_;0 !!!  
  !؟؟�رض�ء 
�س ب��-�� ا�)&���7 دI�� 8 ت	)� �
 
�  �
إ�W &> ح��	  ی� أ��1 �0یXك ت)�(�أ

 Wت���ح7 	ه1 !�Pس ور��و��&xات !	 .. آCم ا&
<P<وا&�@<� م T�#&ع ا ..D� 8�
�1 آ�) Bس


-	] (� م ���� !!��k ش�ی-� ب����ة  ;�(	�ب1
�.ه pن !�� ���ت آ�� �.ًا
�<� آ�م* إ��.اد إ �

�U أ��* م�<� آ* م� ت,>ف � T�#ت �أn�P أآ
 �
#,�ن وت��ي !	 �7�<� أآ� وأ;�M أآ

 �>�#
  !!!تV>ق 
  

  

علشان ساعتها يه يا ترى هتعملي إ �
  ؟؟؟؟ وترضي الناس تبقي أجمل منها

 رى هتقدري تنافسي النوعية دي؟يا ت�

  
٦٣  

آ*  وا!�Kي إن ��1 (/وووووو � ب&%ی� أ �
 	Pن ت��,#
70.م�<� ا&��س !	 ا&��1 ا&#	 ه

  !! ا&#	 وه�<�&W ه> ر���م��M= ا] 
  !!(� أي �[�P  �Qم; [�م]وه/ ا�&�در إ
I ی

ا�[&/
� وه�ت/��  ب&�  /�� ی� 
�سوس��P10 إ
Kم;�  ا�;)7 ا��� را�!!!  

  

م�X ا&#	 $#"W واداآ	 ا&�M= وا&�#1 وا&���ل  �
1 ��U م��وم= مX ��1 آ؟؟ ؟ �>�! =��;�) 	إ�

  !!&�* �<�ر؟
و�70.م<� !	 . 
�;* ��. آ* ا&��1 دي !�� حه* 

  ؟؟؟؟ م��M= ا] وم��د�� ش�Kه�
  

إ�W وا!�Kي  ،��1 (/وووووو � ب&% ی� أ �
  !! ..وه�X�.�  W&�7 ر�Wه"V	 ��X إ

  
  
  
  

  
٦٤  

  : � �ل رس/ل ا*  �
 وب�;I ب�;I ��_ ربI س����I إh أ�� م;�7 م� «

��ب وh ت�ج��ن� I�� (> م;I أی�� (�;�Q،  ی[
 (> م;I أشiم وی;I��0  ،�Q م� م ّ� م� hإ ی�ى
 إh ی�ى (> ی�یI ب�� وی;�Q،  م ّ� م� إh ی�ى
ت��ة  ب�\ و�/ ا�;�ر (�ت&/ا ، وجIP ت�&�ء ا�;�ر

« ��#
 nV  م
���'��(	����א�/�؟؟�+-������,+*�(��	 �

 

W وأ(\�W ��رب  ه1&/�� ��M

#,�ن 
 1>آCم ش>�= �,� ا�U ا&#	 $#"<1 ورز;

� وp �P 2ي ح.  وم�.شV� W#�� ن�1 آ>�!!!!  
W وأ(\�W ��رب  ه1&/�� ��M

#,�ن 

��ؤا م�	 ��<��>ا ورP	 ا&��س ا&#	 آ#<1 أ��
 	  !!د&>;

  

  لسه برده عايزة تغضبي ربنا وترضي الناس ؟؟



  
٦٥  


��3ة ت��P<1 ا&��س ا&#	 إ ..ی� أ��1  � 	�
وh ه�1[�س�/ا ،  مL ه����/ا م)�آ�  ��كدول 
و2 ،  �	;� وا��ةو2 ه��P>ا �.و&W ،  ب�ا�]

�W ه��P>ا 
  ! �>م ا&"��م= س�{� وا��ة�,�#>ا 
  

  لسه برده عايزة تغضبي ربنا وترضي الناس ؟؟
  


� �0یX أوأ � [�iس: �
��ك ��������. � Xم X�
#�7	 أ� 	�<� م� ا&��س وإ��\;Wش� T�&  ،

K#�	 و، أ!@� ��!�ن و، م�K�ج  (#%و���	 أ�
��تW �,= ح�و
، ا&��م�= !	 �ب ش�أروش 

  ��K	 وا&��س آ#<1 م�X�D<7، ��&�>ل وا&��ض 
  

من ورا الناس يه إجنيتي يا ترى  �
  ؟؟؟ تي) اللي فاتطول السنيييوكالمهم 
 مدحهم من ورايه إاستفدتي  �

 ؟؟ ورضاهم عنك

  
٦٦  

  !"و (�
�1س�1]او"�� (�� واح. ;�&W ا�V.ت	 إ�
 W&�; .ااااا"وواح� !! "ول T[�وووآ/ اس�1ی+ ج
 W&�; .ة"وواح�!!  "��ج� ��٢٥ H اااج� ج�م

 W#وه��آ+ ت[-� وی�;� ا�J&7 د8 "وواح.ة ;�&
  !! "م;] ��1

  

  <<<3)�)��20��5�6��7وא�203,���א(	01 �
 

 ..رض�ء ��eور 
-	] وشP/ات] م��د إ �
	 !�ح��= ��<1 #آ��<1 وآ��� X�<#ح X��..  

  !!!.. وا
P1/ا
  

���� �P1;إ شو��� ا��� م 	��� U;<&ا TV� 	! W�
  !!!!.. "S,k ا���] ا����ر ا��;1&7"مX ورا د) 

�@� ج;��1 ��&�� �>�! 	د)  �K* م�ة $��
h  س�{�ااااااااااتو2 ��#�<� إ2 ا]  ج��ااااال ذ
/ب

�P� �"� WV��J �>� 	دت<� ..  
  

0&/ب�ت م��� ت��M ���ت] د
�� و��Hة ج;��1  �  
�W7V وت>�	 ور��	 &��W  ج[�7& ��;<Vم <&!  

  

  
٦٧  

لو الناس كلها رضيت عنك ،  ختيأيا  �
  ؟؟؟؟ يهإب هيفيدوكي

ها سخطوا عليكي هيضروكي كل ولو الناس
  ؟؟بإييييه 
  

�  �
#W ا] ;.ر 2 &> �0یXك ت���M1أ#Mح 
 ص[�ب]أ ت�ى ی�،  راح د) و���&W =ح�د�

�� ت�ى و ؟؟ 0;] ه��)�وا وh م)�آ% ه�-,�/
�W ه�K#�>ا ��دو ا&,�رع !% ا&#% ا&��س
إزاي  

  �� ؟؟؟وه�">&>ا 
#�K	 إ
  

 
 
 
 
 
 

� ���M1ك تX�0ی �
#W ا] ;.ر 2 &> أ#Mح 
 ت�ى ��>!�آ	 ا] !	 ا&��د�= دي ، = وتح�د�

�� ؟؟  ه�.
>&W ا&,�رع !% ا&#% وا&��س �J��Wأ
�KكVأ ت�ى ح. ه�CًJ ا و2 ؟؟<;Cك ه���) 

�,[#>ا ��<� ؟؟ ��U #�>نم� *���Nا TV�� ! 	�ت�"
�Kك Vوم�.ش ه� 	آ�7�و��
<�  !!إن ا&K* ه�

 	"�
#�K	 ���� C$  ،صه *V"ك وات��; 	د$#
�� *K&و2 وا Tأ�� 	آ�ش م��وم�" 	وم, W�

 T�#�h��0] إ !!..  
  

  
٦٨  

�&% أ�	� وی �0+ ص��`ی� ت�ى ه��&%  �
وh ه��&%  ؟؟..(� ا��/ B د8 وج��_ 
�_ أ

ج��_ وأ
�_ (�  وی�&% أب�E �ء�0+ س
  ا��/ B د8 ؟؟؟

  


<�م>;V ت%#�0 ��� W ..  =ك ح��.�dو�
  ..ت0�ري 2زم  م� د�/ �1.. ا$2��ر 

 	hزم ت)�(� .. ت�.دي و�<W 2زم مX د&>;
  ؟؟؟؟؟؟؟..$�ة H ��.. د���  �� إ
�1 �0یXة إیI ؟؟

 �Pر �س���  ؟؟؟؟؟؟؟.. ر����� رP� ..  ا&
�ت	ا&> و$  W&�>�.ه� ���p  2<� أCًJ ..ا&.��� ر�

 =P<�� ح���. ا] �
  !!!ت7�وي 

 !! الدنيا مش هي ا+قياس أبدًا �
  : � �ل رس/ل ا*  �

  


�� ی)X0�J وج+  ا* إن( � وم� ی[S م� ا�
S]یh  ،hو �J(ی��ن ی�ا hم� إ Sأ� (  

  

��J	���&pا �  



  
٦٩  

َمْن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّْنَيا َوِزيَنَتَها ُنَوفِّ (: و;�ل ا]
 ) ُيْبَخُسوَنالَأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها  ِإَلْيِهْم

  ١٥:ه>د
  

  یI (� ا��sة ؟؟؟، ا��Xاء إ آ�8ب)�  و����
َوَحِبَط َما  النَّاُر ِإالِخَرِة اآلِذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي الوَلِئَك أ(

   )َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن
  

  ١٦:ه>د
 

 ..I�&0 7 وی�1Mر رض� رب;� أم� ا��� ه�[ّ� �

"#� و�ا&#	 ه� 1K� ر�ا&.��� ه��#� ،  اl$�ة0

  &�. ر�#��
  

  : � �ل رس/ل ا*  �
،   ��I (� k;�8 ا* ج)+ ه�I ا��sة آ�
K م�(

Eوج� I� Iش�� ،I1وأت ��
����J  ) را��k وه� ا�
	���&pا  

  

 ر��� ..ا��� ه�[�I�&0 7 وی�1Mر ا��sة  �
  : �ل ا* .. آ* ش�  ه���VK ه1ّ
  ٣٦:ا&3م� )أَلْيَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه  ( �

  
٧٠  

ه�V>ز  ..ا��� ه�[�I�&0 7 وی�1Mر ا��sة  �
 ��� %#

�X رأت و2 أذن ���U و2 $��  2

 �,� L#;..  
  

�ر! �$� ، =�&�) �� =�ي اl$�ة �� م�م
�W ه�ر��� ه�K�VK	 وت�آ.ي إن و��

 W�oإو� 	ت��إذا & W@Vو�� ��&
 �� 	�� �ل ا*  ..وا$�ت	 رP�) وا�

:  
َوَيْرُزْقُه * َوَمْن َيتَِّق اللََّه َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا ( 

  ٣-٢:ا&�Cق ) َيْحَتِسُب الِمْن َحْيُث 

  

  

  

  

  

  

  
٧١  

  !! أحوال الناس

  : لت&/K ه1	iل وب; �
�@��&�� U"� س���ا& L�D &�� ا&�@V  ��ا&#	 آ#

���V��د) ؟؟  ش *K,&�� ��د) ؟؟ &�� ��.وا 
X ر�
ح.  ه�� م� 
�ر!�X ا&�Cل مX ا&��ام ؟؟

�	 ؟؟؟�>V�  
  

   :ه&/�]  �
  

 hًس  ..أو��&�� W7V� ��#],&.ر�= تK�#0	 م
 �>�<�

X إCJح �W7V و 	#],�، آ* واح. &� ت

و����X�.�  L ر���إ��X &>ح.) : !�� �>م ه�"
  ..ش	ء 
#% آ* 

  

 �ً�
�".ر  ب��;	�� ��)�(� ا�[>ل وا�[�ام ، ..'�!
���">ل إ� Xزم 	ا] ! *\V� �! I�Jأ X�.&ا	! � 

 ، ���ول ا&����U و�.وات ا��و !\��G�تم
�"U م��و!=  ا&.�X وأحK�موآL و(��) ، 

K&�����Xس  � م��  ..ا&

  
٧٢  

ام واIP و�X�ّ مX (�� ح��= وا&�Cل وا&�� �
 	��ا�[>ل بّ�� وا�[�ام بّ�� (  أ$���� �زي م� ا&

(  ��#
 nVوج/د ا�[\ إن ،  م� (� ا2م�و��� .. م
 +Tوا��� ، وا��� ��Mد وا�">ح ، وا��	م� وا�-


��ا�	;� ا�/� ..  
�  ��أ$���� 
X ا$Cف ������ وت��&% ور�

	 !	 ا�N��ن ، وتV�وت<1 !در��ت ا&��س 
 X
  ..ا&�>اه	 ا�2���� &�وام� وا&��. 

  :;�ل ت��&%  
  ٤:ا&#�* ) ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى ( �

  ]إن أ�1M�� 7����0-� : وم);% اsی� [ 
  

�	 !�� ��س ه��ف أ ��� ��و�>اه�� وام� ر�
 xV�7��L وهوه  .. )س�);� وأT);� ( ">ل وت

  

اpوام� وا&�>اه	 و&XK و��س ت���= ه��ف  �
L��7،  )س�);� و0"�;� ( وه�">&>ا  م� ه

 %#
ح% م� م��!<1 ��&�">�= وا&�3اء 
1>�J�دي م�  ..!!  



  
٧٣  

-  1>�p *M��� (ا&,.�. مود :��&Xش���ورا  
  ..�.ون ت��KVأه>اG<1 وش<>ات<1 

  : 7P;0 رب;�  �لدول و
  

) |M÷ƒ u t�sù r& Ç tΒ x‹ sƒªB$# …çµyγ≈ s9Î) çµ1 uθ yδ ã& ©#|Ê r&uρ 

ª!$# 4’ n? tã 5Ο ù=Ïæ tΛs yzuρ 4’ n? tã ÏµÏèøÿxœ ÏµÎ7 ù=s% uρ 

Ÿ≅yèy_ uρ 4’ n? tã Íν Î�|Çt/ Zο uθ≈ t±Ïî  yϑ sù Ïµƒ Ï‰ öκu‰ 

. ÏΒ Ï‰÷èt/ «!$# 4 Ÿξsùr& tβρã� ©.x‹ s? ∩⊄⊂∪ ( =����&٢٣:ا  
  

+ آم�ش� ورا ه/ا8 (� وا�)��ذ ب�* إ
	�ن ی);� 
 !!��ام ب&% وh �>ل  ��8ج� ، بde ا�;�Q د

D) إ�رق م��م� !�ً;C  (م دCK&ا!!  
  !!T 77أه1 ش� ش<>ات� و�

 و�J/رتI ��ر
� م� ات��ع ا�P/ى �وا�;�� � 
 (� ا��e شP/ات 7���0 أ��% إ
�� (: و �ل 

7�
/Jى ,>توُم و(�وج�7 ب/Pا� ( 	���&pا ���J  
  

  
٧٤  

�,>!� د&>;	 ��X اد) ا&ُ�\#* ات��ع ا&<>ى و� 	#&

X ا&���ت وا&�7�ء آ�o�.. ا&��س  1#K�  ..ل و&> ه

  

�0ر(�� مX ا&�7�ء %  ٩٠ ت"���ً� ه�C;	 إن�
وم� ذ&W م�  م/اص-�ت ا�[��ب ا����0

 (<7�#��!!!  
  

� 	;C��0ر(�� إن ا�;�~ مX ا&�7�ء %  ٩٠ه
��M>ا  وص���I1 م�)/
���ام �� W&ذ �  !!!وم

  

�0ر(�� إن ا�">ة (�ض مX ا&�7�ء %  �٩٠
م� وم� ذ&W  وت�آ�P ی"+ ��رج� ا��-�

�#
  ! ��D�V>ا !�<� �K* �<>&=<� و��>ا�r>ا 
  

�0ر(�� إن 0> �ت ا�[S مX ا&�7�ء %  �٩٠
وم� ذ&W  مE ا��ج�ل ب�ون ارت��ط ش��0 ��ام

  !!!م�ة وات��X و
,�ة ��"�>ا !�<� 
  

�  S�T8 ؟؟�  !!!������������I آ
  !!یI ا�	�S ؟؟؟إ

  

  
٧٥  

�  L�7&إنا Nن ا<K� XK�م�ل �7C�&رف ا�
ن 
pم وا&��ام و��">ل ا�Kح�وح �و!@< �د م��م

 �>�
، و&XK وا&���ذ ��] ;#�� �>��7�W& ت�7&� 
  !م�ت وات��%

  

مش عمى الحقيقي العمى  �
  ..البصر 

  !! البص9ة و القلبلعمى عمى ا
 

  : ت)��%  �ل ا* �

 َتْعَمى َوَلِكْن ْبَصاُراَأل َتْعَمى ال َفِإنََّها (
  ٤٦:ا&�{ ) الصُُّدوِر ِفي الَِّتي اْلُقُلوُب

  

�7�ن ����* D�&�� ا&"#L ات��% ، هC;	 ا2و �
و2 !!! م��) ح��=  ا&���M= وه> و2 !�رق

  !!ش�  أي�� ���M	 ر��� و2 �.م�ن و2 ح��T إ
  

  
٧٦  

  : �ل ا* ت)��%  �
َلُهْم ْنِس َواِإلَوَلَقْد َذَرْأَنا ِلَجَهنََّم َكِثيًرا ِمَن اْلِجنِّ  (

 ُيْبِصُروَن ِبَها الْعُيٌن َوَلُهْم َأ ُقُلوٌب ال َيْفَقُهوَن ِبَها
ْنَعاِم َبْل ُهْم َكاَأل َيْسَمُعوَن ِبَها ُأوَلِئَك الآَذاٌن  َوَلُهْم


�اف )وَلِئَك ُهُم اْلَغاِفُلوَن أ َضلُّأp١٧٩:ا  
 

&�>ت ا&"#L و�P: ا�2��ن و(#�=  !�@�ًا �
C;	 ا&��U م�  ا7�2�ن وز��دة (V#= ا&<>ى� ،


� ،  ذ�>ب أي�<� ���* ح��= إ���) �P� <1ب+ ب
وه� دي ا���ر'�  !!وه� ب1)�+ ا��
/ب دي 

  !!وا��"��� ا����ى

] ت> � ا��;K إا���ر'� وا��"��� ا����ى  �

 و(���
� ج�ًاوا -�  �ام ا���ای�  �+ م� ت;Xل 
 �Pوم���ج �P	ب�� �Pوت��ج �P��Mا��� ب�

"�
� رب;� وا�)��ذ ب�*  "م�)/;0!!!  
  

، وا+صيبة كل  الحسرة كل الحسرة 
  !اهللا يف معصيةراحتنا  +ا نالقيا+صيبة 



  
٧٧  

  :رح�� ا]  ا&"�1 ا�X ;�ل اNم�م �
 P) h/،  ًاأب� ب�)"�� ��ة �I تh 71 وا��zم�[ 
 ب�;I�X ه/ وإ
�� ، ��c��M  Iُی وا�[Xن إ�P�(- hی

 أ(�ق (�ذا،  ی�یI ب�� م� [7Jُی ��8ُس ��ل ا�	���
  ] !دمI رأى

 

����* ا&���M=  ا&��م�X">ل إن ا�X ا&"�1 � �
 ، X�3وه> ح*�� زي، ���"%  ;#�� م� ;�در �7

 و�"�� �Z�0 &�� ��,�ب و��K7 و�"�. ا&�K7ان
�7Kقو و�<V�� ��&  	;Cح� رأ���<Vإو م(.� 

=
1 ��xب و�V\* ؟؟ !�">ل إ�� د).. م"�>&� و�
  !!! وه> ��Kان !�* ���

  

�ای�  ي ب;K ب)� ا�1/ب�أ و���]، �Pوا� �P� <1ب
 �P	-;� �0ج �<.وم إزاي  :ب1&/ل� U� دي زيآ

آ��>ا  �� و�/(� م� رب;����! !	 �>م مX ا�p�م ؟

�� X�!؟ �؟<  

�  K;أ ا���ا��� آ�
K  بJM/رة ت[_ ()ً>ب�1
I��(1ب � �ن ;#�<p ، .�.� Xة م�أ ت���#� ا&��. ،

  
٧٨  

��.أ ;#�<� و، �.أ وازع ا�2��ن ��M% و�V>ق و
Nا 	��م� ��,7� =�@
������  ر������ن و

  ..وت��&% 
�dذن ا]  وإذا اس�1)� ا�&���Q0 S رب;� ، �

 	! �
ه�K>ن ح�G* وم��� آ��� &��7�ن مX و;>
  ..ا&�x>ب 

ه1 ا��2�ب ا&#	 �مX أpن  	! �0#	 ا7�2�ن �"
 �ا&�x>ب و���دى !	 ا&���J	 م� م��!

  : ��&�Cل وا&��ام ه>
  ..عز وجل الجهل بمقام اهللا  �

  
  
  

ن اللي هيعرف ربنا بأسمائه وصفاته أل �
ويعرف عظمته وقدرته وحكمته ورحمته 

سماء أبه وانتقامه وغيرها وغيرها من وعقا
هيفكر مليون مرة قبل ما ،  اهللا صفاتو

  !!المعصية فعل أي يقدم على 
  

  

  
٧٩  

��ت دول�&! �� ��و�.$*  "رب;� ی)�(/ا" �Xم�
>�<#; X�"�&ن.. 1اp أ *��� U�آ.) و��M	 ي �

���= &�� ه\�	 ا&"��J �@�ه� !	 ،ر��� 
 (�� م�= ,�ن#
 .. ح��Pة 
��#= م#�>�=
�� إ����<� و&\�: ؟؟.. وم��#= م#�>�=� ه
=�� !	  "م,�/
� ��k" دي ا&���#= ا&�"�!

�ُ� �>  !!K�<� ا&���M= م� م��!
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
٨٠  

7��#���85� �
  

 

&#	 ت امX أآ� ا&�#K��P��)"  .. ش/ی� "  �

3م ، و#� U�"�ل pي �.) ���U آ,�ن �

�L ��1�2 د)K&ا  
  

�% ت��	 (���P ش/ی�وأ�� 
��3 أ;>ل  ���� T�  
  

���D U= و&XK ا&,���ن  
��3 أ;>ل �� *K&

#�<� و$Cه� ت�� W�P T�#وت ��
n��D X ر� .
 ا&,��ب!Cم وتM�حn�P L وت7�� أ(��	 وأ

H�"&ا ��ة وت<CM&ا 	ط !�Vن وت.. 
  :��3 أ;>&<� 
  

���� �P��)  ب���)"�� \����ت,�� �وآ-�یش/ی� 
[	-
 %�0 ..  

���� �P��)  ّ�ش/ی�kم� �ىو [	-
 ..  
���� �P��)  م� )%ووّسش/ی� [	�� ..  
���� I��� Eج/اآ� ا��% ا�"�اع �و(ّ� واس ..  



  
٨١  

� �P��) %�]1ت] ه��� ..  
  .. و �ت]أ أج�+ �وه1&,

  

� �P��) ر8 �و����/M) ..  
  .. م	1/رةو آ�8 ب[��ب]

  

� �P��) ر د8 ا��/ن �وأم�/
 ..  
  .. T/ل �0% رم;ّ/  ��] �و��

  

� �P��) ى��
  .. ا���M وأ
%
  .. ����e م@�ل دای�ً� وآ/

  

� �P��)  �0ورا ����	ش/ی� �0% ش��ب ا��
  .. م���0ه7

  


&�ي 
-	] م� (���P ش/ی� %�0 
-	] وأ �
  .. ا�;�ر

  

  ! ��P ش/ی������������(� �
  

  

 
 

  
٨٢  

� *K& 3 أ;>ل��
���D U= ا&3مU �����<�  و�
و&XK ا&��س ، رت رP� ر�<� �ا&,�
	 وا$


��3 أ;>&<� ..م� �����<� !	 ح�&<���\��">ه� و:  
  

�  L�
X]1ش/ی� وم �P��)..  
ب�>م ا�;�س  و�0 تi1'�يإ(���P ش/ی� و����

����0 �  .. وتI��M ی;�

�1 ا��� �P��) %�0 ش/ی� و����� وا'&� إن إ����
  .. [\ا�

  

 �/ إو0% ت1;�ز�� �0 دی;]و(���P ش/ی�  �
  .. مL�)�M1 ..ج/ازك ات��i ش/ی� 

�ك و.. م�1/ب  ]رز ;0 �]� [���
"��] ه� ..
  .. : ))ب_ ش�+ ا��/اص>ت ز��� ����1 

  

  
  

  
٨٣  

� � ا��;�ت ��I �ه :I �"��� ب�&/ل وا�
 وا��;�تج/ازه� ب���i1  ا��[�1م�ا���X1م� 

Lز م[�1م� ا��/�  ؟؟ ب	��0 ب11
 Iص�����  I :أآ� � اب��/(/ ��� ا�;�س ��ن�0

 ی�P��M رب;� اب�&/�/ م[�1م�م�X1م� و وا��ة
2�Pه� !!  
 رب;� ب�&/�/ا م[�1م� مL وا��ة ب��/(/ا ���و

�P�1(�1ه� %�ا� ا�[>ل اب� ی�	ی :((( !!  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
٨٤  

�  �P��-وودي ش/ی� ردود ���0ن ت �Pت�دي ب�
[�0Xم �  : )) �0% أي �

  
  

	ة �� $7�ر :ا��� ی&/�/�]  ��  !! ;�� آ
� 7P���/ : U�"؟؟؟ ؟؟؟ ��إ و� T�ش  ^_^  

  

شK* ا&�,.د�W&<#7) X  :ا��� ی&/�/�]  �
W)�دم !!  

�7P���/ :ى<K�7* وم) =��  ^_^  دي آ��U م�
  

 :ا��� ی&/�/�]  ���P	 W7V� !!  
� 7P���/ : ش<"#"  ^_^ هC;�<� ا] ش�ء نإ م

  

 :ا��� ی&/�/�]  ��
3 ش���W7V�  W 	د! 	!!!  
� 7P���/ : L�D ء�ا&�" [ ^_^  

  

�7	 :ا��� ی&/�/�]  ��  !!وت"�.ي ��L أمW ه
� 7P���/ : 	����D*  ا&#	 ه�� ��� X�7�2

  ^_^و�.�<�ت وم��	 ��L م��7>ش 



  
٨٥  

اح�.ي ر��� إن !�� ح.  :ا��� ی&/�/�]  �
، W#م."   دي ��&P�� =��0	 را�*ح. 2;	  ��

	! Xد) ا&3م !!  
�7P���/ :=��0&ز ح. يأ م� دي ا<V� >�� �^_^  
  

  

  
  
  

 ، �0% س��+ ا���0ب��دود ب)d ا�دي  �
ا��دود ا�1-"����� �0% آ>م ا�;�س وش��Pت7P و

  ..ت)��% ا�&�دم� ب�ذن ا* ه�1/ن (� ا�����1ت 
  
  
  
  
  
  

  
٨٦  

  توصيات
آ. 
#�K	 و!	 ا&0�م 2زم أوK�J	 وأ �

  ..�xاG<1 إآCم ا&��س و 
#%��&��M وا2ح7�ب 
�W م�XK ت��3	 وت3
#	 م���D X	 إ �

 �,� W�p ، 1>G3ا>آCم<1 و���0<1 وا�
 T���وأح �
�.ك م,�
  ..و

  : � ورب;� س�[�
I وت)��%  �ل ��;��
  

   )الَِّذي َيُقوُلوَن  َلَيْحُزُنَكَقْد َنْعَلُم ِإنَُّه (
  
  ٣٣:ا��p�م

  

  : � ��;�� ی,ً�أ ت)��% و �ل
  

  )ِبَما َيُقوُلوَن ْدُرَكَيِضيُق َصَوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك ( 
  

  ٩٧:&���ا

� 	��مX  &�أ�� ��#1 م� ��.ث  � ر��� ��">ل &#
  ..J n�P.ر وح3ن �L�7 إ�xاء ا&��س &� 

  

  
٨٧  

�  Iإی S�T +]؟؟؟ا�  
  : �ل ا* ، ا�[+ (� اsی��1 ا��� ب)�ه� T %�0/ل

  

َواْعُبْد * َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َوُكْن ِمَن السَّاِجِديَن  (
  ٩٩-٩٨:ا&��� )َك َحتَّى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن َربَّ

 	��� آّ� �ر��� ��">ل &#V#* W"��D وم
 وت���.) ا] �xآ� اش[*و�xاءهCK& 1م<1 وإ


#% ا&�� وا&CMة وت����7 ��Jدة وا�وا&�� =


��ك 	! TV� �$H .�&  

وأ�,�ي ��� �,ّ�ك ��  ..أ��1 (�ص��ي  �
Wح��� 	���W  �&C �ّ*و��� و
.ك �� ر�  � ا&

��pا Xم Nا اxت��* ه %#
�xاء وا&o>اب ا&�@�1 
..  

  

!CKم  
�1 �0یXة ت���e1 (� ا��0/ة ،و�/ إ �
 Lده Xم n�D %#

>ة .#& =J�! (س د��ا&

X ر��� و
X ا&��
�ت  1>��#Kن ت�,#


�.�<1 ا&���J	 وت>اJ#	 م��ه1 وت�$.ي �dو
 ����&..  

  

  
٨٨  

�U ���.ة 
X ر��و � � *K& 3 أ;>ل��
 �..  
�W ح���W 2زم ت��!	 إ
�W و
 	�) ��ن ر�

ا* h ،  �و
CJ XتW و�J�مW و
��دتW آ#<
  ا* h ت;-)I ت&/ى ا��1&�� .. ت;-)�0�T I ا�)��د  

  

�TV ا&>;U 2 �\�) ت\���CM#& Wة  و!	 -
ومM�ح�W� W م�K��W وت��و&�W7 ا&\�n و

 	K�J�و2د وآ* م�C& .. 8�,ت h *م)"�� ا
ی,�8 آ-� ا���(� وXّ0 h وجّ+ h ا* ..  ا�)��د

�� ا�-�ج� )..  
  

للي محتاجة للطاعة في الدنيا نتي اإولكن  �
  ومحتاجة لربنا في كل شئ في حياتك، خرة واآل

  

  !!!.. جمكواعريف حفوقي  �
  ؟؟ يهإخرتها أواعريف 

  يه من الدنياإنتي عايزة اعريف إ
  صال ؟؟أوعايشة ليه 



  
٨٩  

(�  أسP+ ا�[�ج�تإن م� و2زم ت��!	  �
 ��
�
إا�c�eی\ ا��T �) ت��� [ ..  

  ..�� ـW�ّ مM#إ سP+ ج�ًا

��3ا) آ* ا&#	 إ�W ت#�7	 إ سP+ ج�ًا 	�

  ..وت��	 ���� أ�>اع ا&��K�ج 
إ�W تK#�	 ش��ب !	 ا&��م�= أو !	  سP+ ج�ًا

  ..ا&�U أو !	 ا&�>���* 
!Cم وت<��ي إ�W ت7��	 أ(��	 وأ سP+ ج�ًا

H�"&ن ا..  
Pاس�ت"�.ي ��&7�
�ت ت���	 !	 ���ة إ�W  + ج

  .. دي ودي
 [

�1 + ا��� إت)��� ���ت] ب����سP+ ج�ًا إ

  ..�0یXا8 
  

�و&XK د) n��D ا&\ W ة�$lوا �ا&.�� 	وا&<1 ! ،
!	 �>م &��: م�  ا�;�ما&���n د) ه> و�<��= 

� !�� ا&�.م V�  !ه�
  
  

  
٩٠  


] ت��ه�ي 
-	] وت&�وم� شP/ات] ا�")S إ �
/ی� ���0ن ت)��� ���ت] �0% م�اد وت1)�� ش
  ..رب;� م;] 

  

ا�	)�دة (� 8H ه11)�� ش/ی� ، و��� ه1> � 

�� وا��sة ��.م	 &�@=  ..ا�و
��ك م� ه

  ..واح.ة ا�W م,�	 !	 ا&���n د) 
 

وت�آ.ي إن .. س��� ا�[�ام و��kي ���ت] *  �
 *��و�V\#� وآ�م� ورح�� ، �\��W ر��� م7


#% ت�ك ا& W�  ..و��<� ;#�W ��ام ه���
  

�  +���  : را
%اا�� س����ن أب/ �ل ا��1ب)� ا�
  

  من صدق يف ترك شهوة ،[ 
  أذهبها اهللا من قلبه

واهللا أكرم من أن يعذب قلبًا ترك 
  ]شهوة ألجِله 

  
٩١  

ا���  ا�"` �ك ب��وط ا�[��به�ّآ ، �Dه���و
  ..رب;� ی�ض�

  

&% ا&���ب إ م�XK �"7�� ة&�T ا&��أ �
  .. وا&�#��ب

  

[�	  	��V<>م�� ه> ا&���= ا&# :ا�[��ب  ♥�
  سأا&�
�	 ا&#�T ا&# : وا�����ب ♥��	  %"��� Uت�

  ..��V<>م��  ا&����= ا&#	 ه> وأا&���ب 
	���  ��V�و�#��ب  �IJ"% �7�2 ح��ب أم�

  ...2زم �@�Z ا2ت��X  .. ا&�TK وأم0�&: 
  
  
  
  
  
  
  

  

  
٩٢  

♥  hًب: أو��  : ا�[
  

  .. ضاااااااااا(,-� واااااااسE ح��ب
  ..$��ر �Dح= آ���ة أو و أ آ����,�رب إ�>اء 

  : ه7 ش� ی�/نأ
  

� 7�  !آ��P..م��"= ا&M.ر آ#<�[�% زم �2 :ا�[
  

�  	���L(-;م� �ً <Tإ L�
ح% &>  اس��

  ! م[�	 ا&�;�=

  .. زو2 م�ّ� و2 شV�فم� مo">ب  :ا���+ ����
� :ا��/ن  �V#أ&>ان م� ُم %"�� ��V� ٥٠، م�

و2 م� ��s أ&>ان ا&��:  ��s و2 &>ن !	
  ! ا&CKم د) آ#�

  
  
  
  
  

  

  



  
٩٣  

♥  �ً�
  :� ا�)��ی: '�
  

 �cزیI آ�8 ب��Qا&#% �#���7  ةس�ال ا�">إ
�ر!� 
 ـو( .. ةا�"> �ی�ی� رب;� (إص�] وا -I ب�� أ؛ 

 K /ا� _-
 ا���رع �ی�یI (إب�د8 ب��  �
1إ
  .. و(� آ+ م��ن

���	  XK�اإ م�[-� أو ��0ی� أوم�  .. لس
  .. واس)� زی7Pم�XK أي ح��= ت���=  أو
 

  :ط ألي حاجة تلبسيها وشرالبس أهم  �
 

�7 مL)�(1 ا��% ی�/(] واس)� 
�P إ ��
  .. ج	�]

وW�=  2 ت�0�إ���% م��!� ح.  ، ود8 أه7 ش�ط
  )cـوس(�<��G� ا��<�  =���	 م��V ح��.. = ر!��
  ..!!!&�T ه#���7 يأو أ =&#���� )ت�	�7(أو 

�J;ب L(-;ااااوم�<Tن  ا ً�اااااا/ن إ�آ <& %ح
��#>ن !	 ا&.��� � �  ..أو�

  
٩٤  

�م] �وت�/ن T/ی� �  ��Jeإ����  وم�W  <&
مX  =م>اCJت م��V ح�� و رآ�	أ 	;�.ت

�W�7�:,K ت ..  
� �P1ن  و ��ش<Kت �ً��D��K�=!�Vم� ش = ..  
����W ، &>ن  أي&�7% إ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟..�/ان وا2 �

 T�
��\<�  	! =$#&>ان ا&�.ااX pإ��.ي 
�;�V&وا&ُ� =واV# =#&ا 	ا&# X�
  ..��W#M  	ت�0: 

�  ��Vم ���Dب�(�نو2  م���جو ..  
  

إن  ت-��Pوأر�� وأ;>ل دا��ً�، أ�� 
��3ك �

X  "س�1 ا�Xی;� " ا&[�ض مX ا&���ب ه> 

,�ن آ.) !�� ش�ط م<1 �.ًا #و
 (�� ا&���رم ،
  : م� آ* ا&#	 !�ت وه>

  الحجابأن ال يكون  �
  نة في نفسهزي

�/ (�1�P ا���ط د8 مL ه��1	� إh ا���_ 
  .. ا��� ی�ض� رب;� س�[�
I وت)��% ا�"`

  
٩٥  

إ�Z#) W  ه��77>آ	 &��س.. أ$	 ا&[�&�=  �
  !! &�إ.. م� !�ه�=وم�".ة و

 د) نp ، ا�;/��0 ب;-_ ��>م ��P{ُم آ/
%(ـ 
 	�ع ا&��س د&>;� �  !! �[��) ه�".ر وم�ا&>ا;

  

��إ !% ا&#% ��.�  ���ى م)�8 
B��1إ�]1
 يأ و
B /آ��� أي وأ م �;��z..  ت� �دا��ً 	
. ��M&��


#% ���د) � وم�0#��.. ا&�o�ت و �7V��� وأ 
  .. &#���ة ���@�ت

  

�  I
  :و����� (�آ�ة إ
  )ال ُيهَزم صاحب اعتقاد أبدًا( �

  

و��;] '�ب�1 (�/ ا��/ن آ�I و B ض�ك 
ه�&�ورا مL ؛  و�0% ی&�� ب/0� رب]

�Xا إی/�Xوا (��� ی�'iی hو [
��
  ..م��P ��0/ا

� ��يدي أ([ّP1ا(] واج���P&�&]1  ه
  م��P �"+ ب�ًاوإو�0 ت1;�ز�� �P;0 أ

  

  

  
٩٦  

3ام �,�ع ر��� !	 زم���� �"% ذا آ�ن اNإو �&
م��م�� مE "ح�� ، !d" ج�ی��"!	 �@� ا&��س 

�  ! "س�\ ا�ص�ار وا��1ص
ا��Jی\ د8 ���0ن 
-/ز ب�ض�  	�Sوم	1[�+ ه;

  ..ا�;�س و
M	� رض� رب ا�;�س 
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