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  !!الطريق مسدود 
 

� �� �� 	

� �	� ���ل �	 ه� و،  ���� ���� 
 ��	��	ل ��  (��� د'ا� &�% �� را"�! ن	س�	�

*���  : و�+

  !! "���ود ا��
	�..ار�� " 
�	ل �/.ر'� ا�+�4 ��ى �21 1*�/�0و وا��0 

 ا�(��� د' � ة��"�د ا�1 وا��8	آ� ا���6	تو.. 
 ��"��ا ����ا ن@?إ و��/��وا ر�
	 و�= �>�;��

 آ+�� ن	سو !!�8�! آ1* د' أص� ا�(���  !.. ت	ن
Dه	ت ،  ��* ت��ت@? ات�	و�� D6E+واآ D6س ت�	ون ،
 ا�(��� د' و�1/�+= ت�"F �	تD آ+�� ون	س� !!!!  

  

�F ا�H0م د' ،  ������  ��* �
ى 	� �I� 	� ���
���8ا  �� ن	س آ+�� "�ًا ���= �� وا�� وJ ات
��،و

 ?@IL
 ه���� 	� �
ى ..� ا�(��� د' ;16* و"���' �
 �� ا��
	� د� �و	()ل ا�'�س دول آ#"   و	!� ��

�  !!!؟؟ +��34)ا �#�� و2زم أ�
ب وأش)ف +'*�



  
٥  

	()ل ا���3 > إن� �(�9 ح� 	'!3'�  و2 ا��*
وض
 �  !!ر �#@ ?
	� ��ن� ؟؟و	
�� و	�ّو.. و	3=رن

  

� �ًBC? دد  ���� أي ح�
  : ه�()لو+G شF و+�ون �
  

�� �� ا��
	� د�  !!!��3I أآ�� 
  

�	 ��0ن  Lو�Kص� D;ا�� OLن  ن	س آ+�� "�ًا��* �
 '�@"��� ���* د' ���� �و������.. �(��� ت	ن" 

 �<+P�و Q���و 'R�	� Dإن   !وه��صS1 ��0 ا�1
  

  
  

� M*ة ن
2 ��	 .. OPC+�� ا�*�;H
�  Tا �UL��� 

	 ، س�اء ن	س �	د�!��� F"�+س �++�ب و�	آ� ��م ن 

�\��1 و]��ه? و ن	س �8@�رة زي ا��(���� أ� ..وا�
� وص�D1+�0ن  يد ا�
	سِ��ّ! 	� 2�I� أه� ��*إ 	ا��ن� 

 ر�Hتو و�O6و;>�ر و����	ت  و�	ل �@�ة ��
  .. ا��ن�	 ه�أ �@	 ��2�I �	"! آ�و....... و ......و

	�� ?@�;Hن Q�CR�� Q�Bا�(���  ورا� ��� �	 ���8ا �
�! وص�1ا �	 ���س'���(? Q	L#  د'�  ،  ه�ا�@? ��*أ �

  
٦  

� ���@ه ا�#@ ��� ا��3ل +#��ن و+�()�)ا� T:  
  

  !! مسدودلقيناه و الطريق لنهاية وصلنا حناإ
  !! بندور عليهاملقيناش السعادة اللي كنا وصلنا و

 !!ضيع عمرك في الطريق الغلط ارجع وبالش ت
   

�F�س .. و�� ذ	آ� ��م ن ;H
� Q���!� �8ا�� 
2�  OL..  ا�(���ن ���	أ�*�ل �#@ و� �C�  "�()�

���ا أي ن>�/! �� أي ��و�=  Vذان" I� ��R�	�!!  
 ا����8ة ون	س ����8ا ��* وه�	 س	���� ا�+/.��ات �

��L�	�و D;آ� و �  Dن	آ *�� D�8� ا�
	س ا�1
 �#�"  3)ذا�����ن +��I ..و�� ذ�F  !! إ�* ن@	�+@?

�	
و��س�س1@? إن ا�
	س دي �+S/U ،  و	W	'#"  ا��
�0�1? وإن د' ه�  Q<ن ]1` !! ا�(��� ا�	و�+2 �� آ

���Iآ? ه+�"��ا زي �	 ه�	 ر"��ا �!!!!  
 وس` �2 ت	ه�ا ا�
	س �� يوأ �آ+�إن ��*  و+�'��" 


 ���9 وه� ،  ��"��ا و�����ش ا�(����Iون�س آ
 �	
� ا���  :وا���Bذ +�>  ا�'"�	Lوآ�ن9 

 )L���Y�س)ء ا ( !!  

  
٧  

� @� ا�(��� � �D�8 ن	س �
H;2 ،ا��(�+� و
	ن+ا� ���� ، س�	دة وآ1* س@��L+�ح و ا�(����
	 و��

ه+H; �+آأ +�28ه �	 وآ� ��Pدة ا�	�Iوا� ��R+� 
��B+ T_ ا�BI^ وا��[")دو �+وأآ �+أآ (� @Iح ،
�	�"' �  :L ا��
	� د

��3ش L ون�B  �ّ	س�Bدة وراحL أَ+
 T#�YI	 ر�)	!!  

 

ح ن*�Tوا��bال  ���+ �  : ا�#

  

ة الواقعية األمثلة الحّي مش بنصدق جماعةيا ليه  �
  !!اللي بنشوفها كل يوم قدام عنينا ؟؟؟

  !!؟؟؟؟؟لييييييه ؟؟؟؟ 
  !!!ليه يا بنات مش عايزين نسمع النصيحة ؟؟؟ �
مع إنك عارفة ، ليه عايزة تشربي من نفس الكاس  �

  ! جدًا مرارته شديدة ولكنإن شكله حلو من بره ، ةومتأكد

  
٨  

نفسك نسخة مكررة من مالي@ ي ليه يا أختي تخّل �
تهم الدنيا البنات اللي ضحك عليهم الشيطان وغّر

وعملوا عاشوا حياتهم مشيوا يف الطريق الغلط وو
علشان يوصلوا للسعادة الحقيقية كل حاجة 

  !!!يوصلوا  ومقدروش
  !!ومستحيل كانوا هيوصلوا 

 ألنهم أصًال ماشي@ يف الطريق الغلط ، فمستحيل
  !!هيوصلوا مهما عملوا  كانوا

  

  

  ..ختي إنتي غيرهم أيا  �
   !وترجعي ري الطريقولو مكونتيش غRهم ، الزم تغّي

  !!!الزم تكوني غيرهم 
 

  

  
 



  
٩  

�  ��()Iه:  
  

 M+Q�W�ا ���T ح'�إ ا�# Qز� ^Bوووووويأ ص .. 
QI*�أوي و وا 
������Iآ��I+ dن��نا Q� ا�["�ت آ� 

P#f�ا �	
? �� �  !! .. �#��ن 	��
  
  

 F�()ه:  
  

اااا ، �O ا�1 ااا وص�6! "�ااااااا���� "���%' ا�L+� آ+��

�'  �0نه��،  و�W	�L ص�د�L إرادةاس�BIنL +�> و

 ،*���ه��	وم آ� ا�L+� وه�f	ه� ور�
	 ه�\6+* و���
* و�
  .. �	��� اgنO وا��fنIL* و�@�ات* و�

  

 آ�� و�#��ن؛ اا %' ا�L+� آ+����� "�اا وص�6! "�اا �

ى9 آ�ن�C�ا h�+
�#� ��ااااااااا �OB ا� � 
C!ه� 

9Ciوه� �� ا�Q�W د� ..  
  : � اT رس�ل ;	ل

  


 أ	�م وراQ�  �R إن (C!�ا، 
C!�ا Q"�� �i� _C)�ا 
@#� 
��"���B#� Q،  ا�[� �i� 
 ر�Q���K Gً أ�

 Q���K أ�
 : ا> رس)ل 	� ���،  ��# �i� T	�B#)ن
Gل ؟؟ �'"  أو ؟؟ �'� ر���  :�+ 
  )  �'�  Q���K أ�

  

  ص//* ا6�h	ن

  
١٠  

  

� � ��Bص� آ#"� ح)ا���� ا�#� ا�Lj�C آ�ن9 �"��
QI�
ي 2زم ، وC!� و���k� <ت ا�Ci�و�"�� آ�ن  ..ا

 �� ا���Bص�� L#*l و��	��Q ح���"  �ا�C'�ت آ#"  
� ح��L ��ن�Q� ��B+ L ر+'� ، Iإن �  ..2زم ��)ن

  
  :يعني  �
وطول الليل  عايشني قصص حب حرامو مصاحبني البنات �

  !! بس إنتي غيرهم  ؛  شات وموبايالت حلد الفجر
لفة الطرحة فيستات وو بناطيلو بديهات البسني  البنات�

  !!بس إنتي غيرهم   ؛  ة واكسسوارات وزينةآخر موض
سكرة موهما حاطني برفان وبينمصوا ويخرجوا  البنات�

 !!غيرهم بس إنتي   ؛  كامل وايلينير ومكياج

وأفراح  مختلطة رحالت ويطلعواروحوا سينيما بي البنات�
  !!بس إنتي غيرهم   ؛  ويرقصوا وحفالت مختلطة

وحافظني  ؛ العندليببيسمعوا متورة وعمورة و البنات�
  !!بس إنتي غيرهم  ؛  كالم ربناكتر من األغاني أكالم 
في التفاهات واملسلسالت التركي نها مقضي البنات�

  !!بس إنتي غيرهم   ؛  وغيبة ومنيمة وبهتان والهندي

  
١١  

  ن ويا دوب بيمسكوا املصحفبيهجروا القرآ البنات�
  !!بس إنتي غيرهم   ؛  في رمضان بالعافيةويقرأوا 

طوا في الصالة ويعقوا والديهم ويكذبوا بيفرّ البنات�
  !!بس إنتي غيرهم   ؛  أخالقهم سيئةويتكبروا و

 

 يا أخيت غريهم نيتإ� 

 ينكبد بتمسكك تانية حاجة نيتإ� 
وحياءك تكفّوع  

  

   �B(�ة و �I��دة �#��� ���)ا ا�'�س �"��و �
� ا�L��#3و ���� 

 ا�3[
ي و�!!B�ا Q�  ؛  

  !!ك شعرة فيكي مش يهّمك وال يحّر
  

����������	�
���<��و�����א� �
�  L���l �	 L'�b� �	 �ICإث..  

 �
د+ �"�
Kn� L'ا��ن�� �#�)ن س �� �I�� (�ءا�'*�  

ة ه� ا�Q�� L���C وKoا..  

  ..!!والعاقل اللي يختار الباقي على الفاني  �
  

  
١٢  

�  l�� ن�8ف ;>n  .. ا�)ا�L�B ا�(!pوت�	�
6
	ت  ..�>� D1	���L �= �� و� ا��P	ل � n<;

��Iود ،���8ا � ا�(��� ا� � S��0/و��� ?@+��fت 
 
ه  و�
>/�آ�l �و�*)�� �Q �#��ن ��)ن

FI#*l ، k�Y�ا M*ن �� q�B)Iو� T��   .. ا�#� و�B)ا 
  

� ن�Cأ +rذن ا> ��B�..  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
١٣  

  !!!! "حال"ح البيع يا ــِبر
  


و�L .. حG ش��3  �B��ا L�4 ا>.. ا�*'�ن*+ �� 
  .. �W و�� ا> إ�@ا�WI�9 ا���i�I و��+9 

� إ �� ىح�ا����ة �#@ إ�� أح� �#�*W	)ن� �!�ل و
�3� �!I+(� L"� و�()لا�(')ات I+ :  

  

آ
p�  Dسo نإ�! زي �	 ا�
	س �	ر�! �ا��6ً	 � ا�6
 !1\�� .. *1�
2 ت��
�ه	 آ� �q �+/6* وت+�
D آ	ن �


�ي ��1س .. �8@�رة  ..� ��	ت@	 � ..�	I��  أي
0�	 	� D;4 أن و� ..�f� ا�/HLت و ا�0	���ات و ا�

�  آ�ن ��"� آ� ا�#� أي +'9 ح����..  واhض�اء�
  !!نT 	�)ن �'�ه� +�II'@ إ ا��ن��

� ح���� ــــــــــــورl  آ�  !!� د� ��'qI س��Bة 
   


 �Q ا��[")ل  ،��'qI س��Bة �Iآ L*	�K 9'وآ! 
�0 �/>1 ��0ة �� �	ر�! إ�* ا�1 =� .. 
Koا Q�

Lح��
� qI'�� �'B	 !!!!  ILن F"ن ��* و	وآ  D
آ
8! � &�ف وو�8! �	�!  

  
١٤  

و��'qI ��ر�L ح���� .. +��Bة �Q ر+'� �uسt آ'9 
Q�� @#� �
�"� إ	T ؟؟ هI)د	'KVو �  !!!!؟؟ +�B آ� د

  

� �ّ*+ �
 وأسkل ن*�� وآ'9 دا	�ً� ��� +(�B �� ن*�
  :وأ�)ل 

  

L#i�� �I�(�رة..  أن� د("�� @)C؟؟ هQ	�B+؟؟?�^ و 
هC(@ ��")رة 	T ا�#� +�B ا��"
ة ؟؟؟ إ?�^ و

� V?�^ و+�B	Q ؟؟؟ ه� دي .. اااا اا��اI	�"ون �"�
K
� ا���3ة آ�r؟؟ Lل ؟! !ن��ن()B؟؟؟؟�!!  

  

�  Lر+'� إآ'9 ح�س �ن �q ه� دي ا���3ة ا�#
�! أ"�� آ
D �	س! إن ��* �	"! ت	ن !!K#('� �#��ن"� 

 ، �	ر�! ه =+
  !!!�* ؟؟إو� �0�0
  

وآ
Q�..  D ا���Cء  وص9# ��
ح#L ش�	�ة ��ًا �
 !�
 آ�ب وض�� و&� D;ر"! إن !!!��ل ا���� 

06 ����وا��ت ووا�� ن	 � أو ي�ي آ	ن�ا ��H;�ن
06 ؟؟وضأ+� *��  و���tIن+ !!�0
+= وس	� 	@+

 46Iر�! إ�* ا�	�!!!  
  

  
١٥  

�  D
 ��"�دة أوآ	نD "�ًا �8@�رة و;+@	 آ�H�
 !!! و��qI'�� Q س��Bة +kي شQ� v د�.. ون	"/! 

 D
  !!!�	س! إن ��* �	"! ن�>	ن آ
  

 ��م ص/�D �� ا�
�م  �� 	� �/� .. �Bأو� 
��
  :�)ل أو

  

آ�� ر+'� �q�')#Y �#��ن أ��q ا���3ة +����� د� أ
 !!!?)ل �L��B و�L�('Y و��LCjI آ�� وأ+(@ �#@ 

  !!!آ�� ��T ح���ة ��ن�L ر+'� K#('� �#��ن"� أ
  

 ا�1�1! دي ن�D .. س6/	ن اT و ��، L	9 رؤ	ورأ.. 
� kرأ	9 وآ� �و��*  !! رض ا��3�
 	)م ا�(���Lأن

وا�
	س وا; .. !L�S1 نRل �81	ن �/	س4 ا�
	س آ1@	 
�  oل و��.. صRن S1�
	دي آ� ا�
	س  أوا��

 %&أو.. �tس�	ئ@? � !L;وا D
وآ
D .. � ا�>o ن	 آ
h !�I+6�ن! و	��� !I6! وآ���� ILآ�ة ن	� D
ن آ

 �	� �T� �� �3 .. و�= ���� �	"! ]1` و�= �
�Gن : ا��#F د� �'�ي ون�دان� و��ل  9'+ LنG� ..

 qا�*'�نإ� �Iن�"C3I+ آ� ا�'�س � ؟؟؟L ا���")رة ا�#

  
١٦  

6
  أو��/I�� �/61 .. !L;س وا	
وآ	ن ��* �/� وا�
و��ل  ..وا�6/� ��ن* و�= "�ااااا .. �21 ا���� 

0� D;ا�� 
�10�� =

�ي .. �و��0 آ
& D	�L! و
 D1�� "�اااااا � ��ذن�ب آ+����ر �	�.ن4 و�	س! إن

 Qص =+
0�   !!..و��	ت
  

�GًB إن �'�ي ذن)ب آ����Iأت س��I"� أ+� � Mح 
�
و;��ت  ..واس+��Dw �� ا�/1? د' �RLو�!  ..��ااااا 
  !!!م �= �
	م ااااااا�	أ���ه	 


	م و�	ب اh نإ��ر"! � D
وض! ��� ا��ؤ�! دي آ
  !!..وا�
�م آ1* ;�1 و��L= را�! .. �L+�ح 

�1; D
!!! د'  ?�= �	ر�! إ�* ا�/& ..1	�L! .. ن! 	آ
�  !!..إن ا�3#  د� رس��Q� L ر+'�  qI'��L ��ر

ن وا;L! إرأ�D .. رأ�D رؤ�! ت	ن�! ..  ���ه	��0  �
 إ��ي � o/<� !0س	�و �21 �	ب أوض+

�21 س�رة  Q+Lات o/<�  .. "�O"وا�
وآ	ن ص�ت .. �>�ت  "�O"و;��ت أ;�أ س�رة 

� ا��)م د� .. وص/�D �� ا�/1? ..  "��� "�ًا�و

 ـــــــــــآ�fا� �� ح���� v�١٨٠ ش  Lدر�!!  



  
١٧  

�  1<� =+
��ف أ+= �0
و.. وآ
D ����ة .. �0
�	 ��!!! س	سً	 أ�@�!  دي �	"! ن ا�>Hةإ� D

 آ

hا F�I� دي	� .. ذان �	� � f��� =
ن* Jزم إ�0
.. ص1 أه��م ات�ضt و.. ;D1 س6/	ن اT  ..ص1 أ

� ح���� أوآ�ن9 �  !!!!!!!ول صGة 
.. و��أت صHة .. صHة ا��8	ء  ون��Dت�ضtت  �


	�C نp س��L أ+��  ت��B.. و� %&� س�fة )�
 @��Bو� T�3نCإن  ..وا��#  �� ر+'� س 	@+�و�D�I س	

 	
����9 د��ء ����qI ز	Q+� *�� .. T آ��6 �� ر�
� ح���� آ#"� � �  !!��C آ�

  

ن��نL إ�B+ Qه� وح��9 إن� ا��f#9 و+(�9 و� �
  !� �ت �Q ��	�ا�)!!! ��	�ة ����ً� 

  ! ��ن�Lن� إن��نL أن�9 وص9�3 ��ن� 	)م ا�!C} و�
�	�8	ه	 .. ا�1 آ
D ���8* ;�6 آ�'  D
وا�/�	ة ا�1 آ


�! .. ;�6 آ�' +�� D
وا�
	س ا�1 آ
D ��	ه? وآ
�z ?ره	رائ@? وأ�0 .. 	@�� D
��� .. وا��wوف ا�1 آ

�	�8	' د' نأت أ�O إن آ� ا�1 أ��ص9�3 ��ن� 	)م  	
Q= ص�د !! q�TC3�+ @��Bو� T�3نCر+'� س �� ا�#!!   

  
١٨  

  

عرفت وقتها إن الحياة الطيبة السعيدة اللي ربنا  �
    ��هي الحياة يف طاعة اهللا  ؛ عيشهاأيريد إني 

 

ح9�C .. ص1 أت أ����	 ��.. و�	�
H<1� !6Iة  �
�� ن إ��ر"!  ..ا�!Gة ��ااا F)���ر ان� =+
0�

   !!!ا;ً	 ااااااااااااااا�Hإا�>Hة 
  

 ،كأن الجسد كان بياخد كل شئ ويتمتع بكل شئ 
  !!!عن ربنا  ولكن الروح كانت مهملة وهي بعيدة جدًا

 


ف ر+'� +[� و+��)ف ا�')ر  �B�+ و��� ا2ن��ن

 و+I��Iق �
+'� �W و�� ��I+ Tروح ، Tا���..  

روح� آ�ن9 ����نL و��	Wة �(
ب �Q ر+'�  �
�9�C3 ا�!Gة ��اااا  ..�#��ن �
�)ي ..  

  

و&+�+* آ1* ;�اءة  ..وآ=�F ح9�C ا�(
Vن ��ااا  �
�� .. �+�ة ;>��ة "�ًا Dوآ	ن.. � ا�L+�ة دي � D
 أآ

�+�� �..  

  
١٩  

 D�I�1إو�� Q+L�� 	
ن %� �@? ��	ن ا��� 	ن ر�
�! آ�ن ;��! و�+�0I! �أود' &Hن .. وت���ه	 	) Tا
 ا����1! دي �R و"�� ..  

  

���ه	 �L+�ة  و��0 ..و��� �+�ة �DI6 ا�/f	ب  �
  ..ول ���1!أودي آ	نp� !!  Dسo ص}��ة ;�1+* ت	ن

�  oسp�h ب	f/ا� D�1;�����'q �'�ي  ن �
L3��!�ا LC3!�ا ،  qI'ف حأو��
��Q	��ا Q� L�!   

� آ'9 +3^ ر+'� 'B	 ، 2ي �#  و�'� q'�� Q��و
� ص3''�B� LC ..+ �K�	 ح� T�� q'��r�"Iي و��	 !!  

  

�  	� ا�(��� أ ���6نI	ن اgو��6	 �� ��Iا� �
�6	ت ��+��ض ���ائ� و.. ���
	 س6/	ن* وت�	�2 �

��0 ��0ن ..  ص�3به� واhاhوآ	ن �
@	  آ+��� "�ًا�
F�� ب ا�'�س

	 أ���� S����      !!! ه� ا��	ئ� �

 �
ض �#@ ا�#IBو� t)� L)	ص� Wأأ� T#�B+ ن�!!!  
  

�  oسpط دي و��{Uا� ،F� م��  ?1��F ، و"�د 
�	�Rة ا��ن�	 ، �F ا��8(	ن وس�س!  آ� .. ا�
OL ا�1

�\�� د' +1� D�"ب ور	f/ا� D�1& 46 � إنIت..!!  

  
٢٠  

  

�	�>Hة  و��0 آ
D ��ل ا�L+�ة دي �+�0I! "�ًا �
�R و"� �? �+�آ
 !!و�6�I+@	ش أ��ًا  Tوا  .. F�

.. ر+'� ه) ا��
	  ا�)دود و��Q .. ت أ��� إن آ
D ��أ
� آ� ااااااااااا ��ن� ح9�C ر+'� أو� �� �B� T#B*	..  

        ..مجاعة من طريق ربنا متخافوش يا  �
  

� ا��ن�� أوا>  � �	
? ��� ..�	
 وه) د� ا��
� ا��ن��  #�ا�)ح�� ا��، و	[Q� �'#B ه�)ص#'� �#��Bدة 

  �B'+ Q	WR�*�ذن ا> اr+ ة
Koا �� L']�ا..  
نLBI�  �B وO�h  ه) د� ا��
	� ا�#� ه�)ص#'�  �

� ا�['L ؛ إ� @��Bو� T�3نCى ر+'� س
  ..ن'� ن
  

 الْمؤمنِني من اشترى اللَّه إِنَّ"  :ر+'� +�()ل  �
مهفُسأَن مالَهوأَمبِأَنَّ و مةَ لَهنالْج " L+(I�١١١:ا  

  
  

  ..يبيع كل شئ ألجله  ،فاللي بيحب ربنا بجد 
  .. هيضحي علشاناللي عايز ربنا بجد ،  �

  



  
٢١  

�  !�	�
وا�	 "��ن+� را�/�� �21 إو����ا  ا�*)ا و
ن+� آ�' �	���� إ.. Q �= ه� د' ا�(��� ا�> ؟؟؟ ���

gا O0� '	fت!!! �� @#� Q�3	را (I؟��������ان Q؟؟؟!  
ت�	��ا �1(��� .. ت�	��ا ���
	 س6/	ن* وت�	�2  ..ت�	��ا 

��� ا�1 ��1	ن �	�
�ر وا��I	دة fا�..  
  
�  	

 و���ت ��وا�/�� T ر��ا�>/6! ا�E�I!  و�

ورا	�  و+�Bه� �*#9 ا��Cب.. ا��س` ا�1 آ
D ��* و
  !!�Q� TC#� @#� Q ا�*hk L'Iن ��3ش 	(�ر 	 ..����ً�

  
  

آ	ن ��* �}��	ت آ+�� ون	س آ+�� �+/	ول  و��6ً	 �
ّ� �0 ر�
	 َ�و�.. ن@	 ت�"�
 ت	ن �(��� ا���>�! إ

  .. أ;�L ا�6	ب د' ن@	ئ�ً	�(	ن ا���ة إن أ��1	 وث6+
 و
  


ح#L ا�'(�ب"وه .. ث? "	ءت ا����1! ا�+	��!  ��"  
 ا�6� D6f/ات !
��ة .. �ا�! ���ة س� � D" 	و���ه

!
ّ�ِ  Tا �� ..F� ة��و;16@	 .. وا��ي  وس	��ت ��1
���� D
�	 "�ًا آ
  ..آ	ن ;��4 �� ;61 .. ب �1

  
٢٢  

 


ة  ��B#� 9Cأ.. و��� ذه L�'�ت ا�Kإ �د�� ر+'� أن
  :ر+'� وص� ا���[� ا�'C)ي وأسkل أأول �� 


ض�F ؟؟ "	 �  ؟؟؟؟؟؟	�رب د
 Fض�

ض�F �) ا�3[� ،�) ا�'(�ب 		 �	� ر+� ب د

 Q� �'#Bوا� �� TCCأح T#ه"  
  

�	ء د' آ+�� "�ًا  -��	� D�� نأو، وس6/	ن اT  ..د� 	

 ��6+* ر]� ..و"��+*  آ	ن ��	�	 ن�	ب ، ا����ة� 	ً

  ..�D�I�"#ِ�L�" �f إن .. ن	 �I6	'أ�	��Rّة و�D�I و
�  L#����آ�ن9 ا Q��؟؟؟إ ؛ 
!� T�+ ��
  !!زاي ه

  

;�ل أن ص�4 آ	 ..و��� �	 ر"�D �� ا����ة  �
h   !..ز�1@? أ= �	�Rة 0
+�.. ن ان+�D6 إه1

	ً�6� 	� ��د' و��0 ..ن	 �	س* ��* أ�	س�� �	�1 �=  ه
���ت �+�ة  ..ز�1@? أ�= �	�Rة �+����1 =�ن إ@

 D6�����ا  و��0 ��6ً	.. ان+ 	�و�>� ��;o .. ه

 و��� وا��ي  ;�ي��..!  

  
  

  
٢٣  

�  Q��ن� أCّ� 9#إ T	�	وT�#ت �93 ر��B� I�(و�# T:  
�F ��رف �WّBن9 إو،  ��ًا ن� +FC3 ��ًاأ	� وا��ي " 

 T	ي �� إ�'� .. Q��ه(�ر أو q� 4^ ر+'� أن�l ..
 �"C3�+ �'+ر Lه(�ر ، وا�'(�ب ح�� qأو� TB#�"  

  

� hا و��Q آ� شv ..  آ+�� ص���	ت��* ول آ	ن �
  ..+(@ ���م وا���3 > +*�4 ا> 

  

�	ب �L+�ة ;>��ة �
آ
D را"�! ..  و��� �	 �DI6 ا�
 D�61� رة�����+ Lح�دث �.. ��0 ا�/�� T  ..وح!9# �

 9C#)ة أا����رة ان
� Q� 
Iح.. آ L�+2 qI'ام و��W
hن ا�� ..Q��و  Lح�� q�#!3� < ��3�ا..!!  
  
 إس6/	ن اT آ
D �	س!  �� 
0I�ن ��* �� ��


 إآ
D �	س!  ..ا�����! و�0
+= �+/�ك wL� 	
ن ر�
 ا�/	دث! دي�  .. ��Q� �4 ر+'� وح� �  ..د


 �Q ر+'��د' اH+�Jء ن إآ
D �	س! �"�  .. 
��
 إ���� �ي نSIL �� آ� @وJزم ت( ..ن+ ا&+�ت

�	�8	ه	 %وا�.ن�ب  +
  !..ث	ر ا�/�	ة ا�1 آ

  
٢٤  

� L'3��ا �B+ Qو�kL3'��ا �� +Wوج  ..�'�
ور+� أآ
T'� @ض
  ..وآ�UL� *1 اT و��'  .. ص��} ر+'� 	

  

  :ل للبنات وقأوهنا عايزة  �
�)ش �YI� +'�ت �	ا إ.. (��Y� ا�3[�ب +�ًاأو�)ا Q� 


 kن ا�[)از ه�Iإ��3ش 	�Yف K ..h Q� رزق �ن د
� ��Bد� .. ر+'� � F#�]زق ه�
� .. وا�I'س)اء آ

 LC]3أ� LC)I'� و .. q���YI�..  ة إن
��آ ���#Kو:  
�  )ال بطاعته إنال ما عند اهللا ال ي(  

 

�  T'� ة��B+ر+'� و �!BI+ 9'+ ن(�� Q��� �'B	
، +Q� ��B ر+'� ه) آ��ن ه��)ن و��Q ، و	��k"� زوج 

���3"  ��
ه� �� �  !! ه�I)ن س��Bة
  

�  L�WI#ر+'� و� Q� LC	
� 9'C�ن ا(�� ��� Q��و ،
�q أصGً وه� .. ر+'� ه�
ز�"� +��Wوج ا�!��} 


ض� +kي ح� Iوج ا�!��}إهW�2 ا  �"	�	r+ �K�	 �ا�#
L']#�  .. L�ن ا���3ة ا����Bة �q ه�I)ن إhن"� ��ر

� ?��L ا> �W و�� �
 �� زوج ص��} �l..  
  



  
٢٥  

و��	 ا��ا�� ��
	   ..�ن آ
	  و�ّ'	� ����L ر+'� و �
����R+1��8م و�� '�
� ���� ر�
	 و�  Tا � 

� �� �Iو� T	 ..�� 	
  ..�* آ� ا���P ��� آ�' ��I ر�
  

  :خرية بوجهها لكل البنات أورسالة  �
  

  !! عوا تعيشوا الدنيا كده يا بناتوإ ..ول �	"! أ

 ا�/�	ة آ�' ��ون�� 8��	 �/	س4  ��
 �/�ش �
*IL�0 نL"! ..  و�	�1ا أي ��  ..��0وا ;�6 �	 ت�

�ن� ��T ر+'أ �')#K � ؟؟؟؟؟؟؟  
� ا��ن�� دي �'+�� T�� ؟؟؟؟؟؟؟؟  

  ؟؟؟؟؟؟؟؟ ن� ��	�T�� Lأ �
! �O6 واتQIL وات�fز و&Hصأ�81	ن %آ� وأ��ب و


ي آ�Iب ر+'� +�Iي و�
�*Iو� �ن'� h ..2زم �(*
 ،  ويأ�)ر ا��ن�� ��ر��'� آ#"� آ)	M أس�3Cن ا> 

 آ�Iب ر+'�  ��'� ��Q ��3ش+�I	و 
�*I	و t)�+!!!  

  
�  tسu��3ش� �'����3ول 	�)ف ر+'� +�()�'� + 

  	GK Q� Tل ا��Gم د� ؟؟إ

  
٢٦  

�"�'� ا�(
Vن ، وا>  (�� L#��]�ا ��GK Qل ا���Bن

ت ����ً��fح���'� ا� ��G'ن هV
� ا�(� �  ����ً�. . ا�#

 
� �.. آ� �
D ت�ا"I� F	�+@	 وتJ �0Lزم ��� 
�*
  يه ؟؟؟إيا ترى اييت هتكون  ..ا�'"�	L ا��!�
 و

و�  ، ن	 ����ة �� ر�
	 ه��= آ�' وه��ت آ�'أو�� 
 T>��ي ه��0ن إ�* ؟؟؟أا�&�ة ا�1? �  

  

�  T��ون�ر ؟؟أ  L'� Q�+ آ)ن  
� ا����L و ���)ت �#�"� وأن� أ��T �� ا�I"�ش 

� ا> إن ر+'� هر+'� آ#� 	+rذن � Q�) L']�ا �'#K��
 �C'�؟؟؟ ��� ا  

�  T��ر+أ �+���  وأن� +T�!B و+��Bة �'T ؟؟؟ 
��� T��+ور qI�C�Cح �� ؟؟ '� �  راض

  

�  q�   ..نفسي كل الناس تحب ربنا  ..ت	ن

C3�T  �]+.. Fح��� �� vآ� ش 
�fه� � ا�3^ ه) ا�#
�1� *�ون��ف .. 	 
ن/4 ر�
	 ون/	ول نI+��8 ن�

  ..وه0.ا  ..ا�>Hة وس�	ؤ' وصL	ت* �� &Hل ا���%ن أ

  
٢٧  

  ..الصحبة ..الصحبة يا بنات  ..وأ&��ًا  �

�� Q�BI+ L3��!�ا LC3!�ا>  ااااااااااا L��? @#�..  
 S6
 �q ���� أ��	 ت�0ن "� n�
�ك ن�&D و

ه+���S .. ه+10�S وت���J Sزم ت>// آ.ا وآ.ا 
ت�	� .. ن س�ا %;� /�Lنت�	� .. ت�	� ن>1 س�ا 

 �L+ن l�� F� ��1ا� ?���! ر�
	 .. ن	� 21� S
  ..ه+��
2زم ه�BCIك �Q ر+'� وه�I)ن  و��Q صLC3 ا��)ء

^Cس F�Gوض FI'I� FIس��Iوان .!!!!.  
� صFIC3 أح)ا�"� إ	T ؟؟ .. ا�>/�L+� !6ق "�ًا�(��  

����1��� أ"I�  .. �	رب ور�
	 �@�ي �
	ت ا�
  

  
  

 

 

 

 

 

  
٢٨  

� �ً)�#B�  �3ش� Gح �'IKأ L!� @#�:  
  

� �	 س��ن	 ص@�4 ا��و�� �  6
أراد إن* �@	"� �1

! ، اس+�;L* ا���8آ�� وا�+�ض�ا  ����1� !0� ��

�* ، و;	���* �= ه+@	"� ]�� ��	 ت���	
���  21�
 �0!  �0	ن ��1سS آ1@	� 	�6@P� Dإن   ..ا�1

  
  

  إيه؟كان سيدنا صهيب كان هيعمل فينا محد لو أي  تخيلوا
   

دي ���ل  � س��ن	 ص@�4 آ�ن ���L�("�+ Q ��ًا�
 ��
Iي وت�4 ا���� 2��H& 2ص !!! ��1س و��

  !! د��;+ �= Jزم أه	"�
 L�("�+ Q��� آ�ن T�*'� ر
C	 ل دي ��وف��و�

  !!�ه	 و&Hص ]ّ�أ&	ر"! �� إرادت و�= ه��ر 
  

� Q��و ..  

  !!��رف إن ا�['GC+ q� Lش  � س��ن� ص"�^ �
� ح���T أإن ر+'� ��رف � vآ� ش Q� @#l ؛ (� @Iح
� ا��ن�� ، حI@ �) آ�ن آ�ن � T��إ vأح^ ش Tر��]�

34� 	2زم ��رف إنT  ،و�#)سT آ#"� + �#��+� TC3
  !!رض�� TC3 و*)ز +	�#��ن 



  
٢٩  

  

�0	ن أ��ا�* �  ا���8آ�� و�81	ن آ�' أ&�6 ��
� وت�آ�'، �0! ّ0� *���� � !
��� ا�@�fة �1�..  

 6
6  &�6أآ	ن س��ن	 "���6  ، �و��	 وص� �1
ا�
16* .. ��	 ��ث ���Iن	 ص@�4 � ا�(���  ���	س+

 6
�! و;	ل �ا��w�  :* � �86	رة 
  

�  )ع أبا حيىي ــــح البيــــــــــِـبر(  
 

 

�أوي وُر ��  :�)ل ا> �T*�(�  @��B ه=ا نT نWل 
  

 }š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $#  tΒ “Ì�ô± o„ çµ |¡ø� tΡ u!$tóÏG ö/ $# 

ÉV$|Ê ó÷s∆ «!$# 3 ª!$#uρ 8∃ρ â u‘ ÏŠ$t6 Ïèø9 $$Î/ ∩⊄⊃∠∪ { ة�� ٢٠٧:ا�6

  ..هي دي الصفقة الرابحة بجد  �

 �IPت 	إن@ ��/+I�   !!ه دي ا�+f	رة ا�1
�81	ن ر�S و /Uت Sإإن ���
�ك �� Dإن 	
ن ر�

  ..�ض� S	�I�h ه��
  

  
٣٠  

ا�#� +��9 ا��"
ة  حG ش�IK�' �3'()ل h+ح'� إو �
W� �"+ت رض� ر
Iو�� وا���ل وا��ن�� آ#"� واش :  

  

  

� ) حال يا البيع حــــــــــــــــــــــِبر (  
  

  

  .. �1U* �� و���Rك �\S+6 أن اT ونtIل
  

  

3^ ا�#MC ا2س�I	� وا��)ضL ()ل ��� +'I+ 9+و �
�Gم ، وا�����ج وhت واG�#���م واG�hوا �ا�lhن

 ^3I+و "Cو.... و ��#  ا�)2د و�!�ح ....+ ، �"�():  
  

  .. وجاهدي شهواتك ..تعايل على نفسك 
  .. ي هللاضح  و 

  !!برضا ربنا واجلنة مش بالش ألن الفوز 
  

  

  

  

  

  

  
٣١  

  !!!!رسالة من ميتة 
  

ا�6
	ت ��+D رس	�! ��h ا���	ة �+/0 ��@	  ى��إ �
!!  �	تD ث?و�0
@	 أرسD1 ا��س	�! دي .. ;>! ��	ت@	 

�tD/6! ه.' ص�	ا��س " L�رس� Q� LI�� " !!  
  

� ا> رح�"� 9Kاh �()ل �� L�س�
  : ا�

آ��T و ا> رح�L و �#��  ا��Gم+  ..  

�ا� � اJ�+�اك �	و�D ن	أF;�  ?آ	��ن أت�اص� 	81�
0
و� D18�،ًا�wون +6[�� ���ض � !/�1ِا�ُ o;�� 

D��� *��   .. و��اسS+1 ا�0+	�! ��; 21�D، أ ر�
 رس	�+ ت��أ نأ ا T�F ت�@�.. �ء يأ ;�6 و��0

!�	@
  .. �	�!�� %سL! و �1
�  L	ا�C�ا ���� وأن	  �
	ت ٣ �>	�6! آ
Dأن	  ..


	آ	ن � ،ص}��ة ��f� 4/ا� ، �	
��f+ !رس��وا��ة  
 �+�L;	ت اJر��! إ�
	 آ
	و ..آ
	 آtن
	 روح وا��ة  ،

��ادياg و �+�ائاg ���1! ل�� � ا��راس! ..  

	ا �pسo ا�\	ن�ي � ��0و �;�Lت 	ش ��	� Jإ و�+6

  !�#@ ?)ل +�B� M3ه� +��!�ق آ'9 ،ص	�6! وا��ة

  
٣٢  

� D

@	 ��0ي ا&+Hف ر]?و ، ت�	�ً	 @	�� �\� آ� 
؛  وا�6
	ت �Jدا� �� أص/	� ت��د ور]? ��،+������0
 آ	نD ن@	إ ر]? و ، ه���B 2إ 
��ح+ ��'qI ن�إ 2إ

�� ��	U+� 	ً�
	دي و ت>��	ت دا�� آ	نD ن@	إ Jإ ، 
+I�
1�  ..و��(�+= ا�>�ا;! دي أ��ًا  /

  

� دي �9�C ا���Yر ،  ا��*��kة آ�ن9 �IC3إن ص�� 

وج ا2س�I	�MC# ا� آ�ن #�ا� ا�)�9Y�ب �� وا�C��ا 

  ..! ح���� هّ ه) 
�  �..  ا�*'�ن��l .. Qن�اh.. ا�#u� .. MCسt أ	)

  !!! ح���� ه� دي آ�ن9 .. ا�*'�ن�ت
Dن	وآ �21  و .. آ1* �= �+/4 د' ه D
0
 آ�

  ..أ]
 ;�ا�@	 وات�	�� أ;�� ��ل ��
� و
  

� DI6� !��� ��� 	��	ب و�
�ً	�دا آ
D .. ا�  ���+�
 	@�1����@	 ]�� و ،� =+
0�  )�	 LI	
،  )ه�ن  �*

0
+=  .. ا���رس�� و ا�6
	ت ��1@	 اض/Sو� 	@
و�0
��ل �	"! ]�� +� ) �
@	 ..  )ر+'� 	"�	���I� 	
��و�

  ..!! ا���� �� Jإ ++10?� �0
+= ن@	h ) ا���� � (



  
٣٣  

�و �� �I	ن �/�� ���81 درس ��* آ	ن .. 	)م � 

>�رة� ;	�D ، ا��  ،	 ن/�U ا��رس �	�� ت�	�

�	�D !! ا���� ا�
	(9 �#�"� و�#@�  ��ة ��	�	 ت�	�
6
	ت ه
	كا� و��� ��� 	
 ��}ّ� ت�	�2 و س6/	ن* ر�

�� S�	�  ب	�
 ا�I61وت   ..آ�'  ���@? � ;�وة وت�0ن

 +�� �"� �#9رد	9 �#�"� وC�� ور
lو :  

لبسي النقاب إلو النبي محمد جالي بنفسه و قالي ( 
  )!! !!!! دا مش هلبسه أب

	�  :آ�' ، "��D �� ;�ا� و;	�+1  ;1+1@	 و�
� ح
ة GKص أن� ه'[) Iوإن ��*'+!!..  

  

.. ���ه	 �21 ��ل  ات�fزت و .. ا�\	ن��! و��ت �
��أ �� ��� وآ	ن" h�1* >�فات .. ��احا� ف�% 

 وآ
D..  ورا;>	ت و�(��	ت �(���� ��* ��U و
!I�J 	@+;ن و	+I� ح�� �� ��	ن ���]+ L?(�Cو�!!!  

  


حا ��Cو �*�.. D1<ات 	ن �@	81�، ]�w@	أ ��L� 
� �) ( : #"��)�IوI#4�  �I'+ �	��C#� 
*B�ا	LI � ا�#
�إIه ن��C�� زي أ(]IIه q� اااااااااااا +�دي!! (  

  
٣٤  

��ة +�� D
 ه� ا�1 &Hن ات�fز ;16@	وآI6� إن  ،
 *�	���@	 ��L1ح �81	ن ت�8ف ��� و"�� D
  ..وآ

  : و���9 ��#� ردت و��'"�
" t�وك أ
C�.. ه(�ر أ q� �
ح ��T و��'� 
ح4

.. hن� +�Yف �Q ر+'� و�(�رش أL�!B� TC4l ر+'� 
 F#ن أ+�رآ��ح �#
و��'� +rذن ا> ه[�#�B+ F ا�*

  "و��B	� ه�	L ا�*
ح +rذن ا> 
  

�` �	مأ ٣ ��ور و��� ..*
ح ا� انI"�ء +�Bو �� �� 
ا�1  ه1*أ ��ص� 8�!ا� �� زو" &�ج .. �fازا�

�81	ن أ"@R  ا��(�6 أن	 د&D1 و ..آ	ن�ا ��Rورون	 
1 ..اhآ� �� D
 آ
D ، ا�)6	�l�� O وو;D �	 آ
!1{8� hا ا�8�!  ]	ن�.. D�)� D�R21 ا�� ا�
	ر 

1 &�"D���! وو�.. ]	ن اh ص�ت �81	ن أ
 !�1�� 
� D�;�� .. �� 	ن أ&�ه	81����D إ��ي 

� ..اhرض#f��9 ا	W�9 وو�� ا	W�ا Lس�? �� 9�CK
��رت= أت/�ك  !!�#�� وح
ق وش� وض"
ي �

   ..!!و�D1U أص�خ وأص�خ و��0 �/�ش ن�fن
 2L8+I�  ..!�/� �	 "* "�زي ورو�D ا�

  
٣٥  

� 9+ @*�I���ا �� � +�تأ �نإ �Q +�ل 	�مأو ����
�� ��1 � ات���و!!  زو������ 	تfوا��ة ���  ت

��	�ة .. ا�+	ن�!  q�*� tسu� Q��و!!!  
"�زي ا�1 آ	ن و !! وا�)�T ا�[�  ��)هL ص93Cأ

 
��8� 2
�+�� .. 
��8� 	�� RE�8� 2��!..  
� 
�81	ن  ا�Jف �E	ت وص��D ا��")ر، تو�ّ

 F"و�� ا���6ل ��ر"! ��0ن �+2 وأ ، آ	ن 	زي � �
��	�ة  ��Q و ، 
�l Q� �
د+!!!  

  

� اhز�L دي ،و ��  ��[ 6
" o;ش و�/� oسp�
 ا�1 آ	ن ��/6
 ت21P زو" +�2.. ص	�6+ دي 


�  !!!ات�fز �� �
D ت	ن�! "��1! راح و 
�ICا� وص�ح#�
 �'"� ه�  آ'9 Yوأس �"�#� �	
I+

��2 ا�#'Iس ٤ ?)ل ز�Q�' Q� ض
  ..!!! ا��

�ه? �آ�ن9 .. �+2 ��� �	 ر�h Dه1 و;��ت 

 ��#� Q��و� �#�]� �� �3� 
  ..!!+� ��3II�L) ا��*

��8
 �/�و;!�+� Dن	آ !I�Jب و	�
�81	ن ا� 	ً� دا�
�+I� و����ه	 �	 �	��ت
 وJ ات10�D، و ;� !! 

ن� �ً�	دا آ�ن9 "�و��'�*I+ +
  .. ��B�@ س�3CنT و '�+

  
٣٦  

��ة	; D1U� � !! �tسD �� ا�/�	ة  ..ون@	ر ��� ��+

ج ن*�� ��ه�توYه q� �
  2إ إنC)#�!!  

 ��J= �+�وم �/� ، و� 	إن ا��ن� 
و��0 ص	�6+ ن6@+

	 .. �� اH+�Jء ��16 آ+�6	ت و��ا�` ، و��fو��أت ت

 l�� F� F�Iأ ون��  ..و+�أت أ�
ب �Q ر+'� .. ن
  

� D"�& ��		ه hة ول�� hا� س�6عا 	ت وأن	� 1
!I�J ب	�
�21 ا�I	س  �@	 ;�لإ نإ تصّ�أ و..ا�

�	ب ، 
ن�	س! إ �@	 ��D1وأن	 �	��! �	� "#ِ�Lــ� 
L�(ـI�" 	
  .. ذن4 �� ��* س��Dأ �	 � �}�L ور�

  

 �I	ن �/�� ا���8د' درس  ا���م � ��Uت �
hة ولو
� �� � �Q )��تا� ن�إ و�I"� ح��9 ح���

 ن	أ و ;61 ان�8ح و !!.. ��	�� �fI� ����+ا� 

>�رة�  :و�I"�  ن*�� �kل+ آ'9 و .. �	�

  

  !!!الجميلة دي ؟؟إيه الحياة  �
  !!اي أنا كنت بعيدة عنها ؟؟؟؟؟ااااااوإز

  !!!!قد إيه أنا كنت فعًال يف غفلة 



  
٣٧  

�و+�أت  �ICص�ح �'�#B� ء	�
2  اT س�	ء�t ا��I/ا�

..  ا��H صL	ت* و+�1�
..  ا���1 ;�	م +�1�  J إن

 	

 إزاي ..أ�h �0ي �� إJ ر�+�1��2أ � ��	' 
 س6/	ن* �@� ..واJس+}L	ر  �	�.آ� وا�
@	ر ا���1 �ل�

 ، �����1 ���6ا�}
 ا�/��f� *�1	زي و ا� ��\0�	� ..  
� ا��IYم،����� "9	Wة أ�)ل إن� و
� �� ر+C�Cح"  
�9 ر+� ا�
ح�Q ا�
ح�   �
� .. ��9 ر+
�f�را(* 

�9 ر+� ا�)دود ا��
	   .. ا���)ر
� .. ��9 ر+
�

باhا�
��^ ا��"�� ، � �� Q� �Cح �	ا�)ر ..  

�9�
� �
ف و ..+[�  ر+IB+ إ��#�Q� Q آ'9 ن�f�ا 
� نأ و��B�@ س�3CنT ا> سkلأوI+(� �C)	 �� 
*f	و..  

  

.. 	آ+6+@	 و�	تD ���ه..�
D �� رس	�!�	 أ&+  دي �
 	
�0 �
D ����ة �� ر�� !w�  ..��1@	 ت�0ن ��6ة و

أIK'� ص�حLC ا�
س��L رحQ� 9# ا��ن�� ، و��Q ر+'�  -
آ#��ت رس��I"� �)صّ#F و�(
أ	"� �#��ن �ّ�ر إن 

� ا��ن��� L�	�� T�� �Iر+'� وإن Q� �+
� و�(ّ�(*�!  
 �� روض! ;�6ه	 ���f و أ&+
	 ���? نأ اT نtIل


! ر�	ضfب نأ و ا��+� 	
�1� 	ً���" ..  

  
٣٨  

  !!!!ا اااكنت محترمة جد
  

�3� ح��	I"� و�()ل  �I+ 9'+:  
  

��� ��0L0أ ;�رت،  وت�دد ���� ت� +<; �0� 
D
�w! ت�0ن ��1@	 �  ت��! �2 س46 آ�نأ ، و��1


0? ، و وا��ة�	

2 ر�/�	I� �L{2 و�� ..  
��0 و..  ون>o س
+�� �� !�+Rو" �	��ً	 ن	أ �

F"ه� ��R�	� �!ن��	! 1\�	9 آ'9.. ا��'+ L�
I3� ًا�� 
�� !1�� آ	ن ���0 ، "�ًا �+��� بأو ًا"� �/+��! 

26<� ���!  ،*
� و�0 2@+
��' ا�(�6! �� �	 و
	
��� �� !"	�  ،S�.أ وآ� 	رك ��@	6� 	
 ر�..  
 نإ ��ر"!  .. GKق��i� uل ��
ى ?)ل آ'9 �

 �>	��6ن2 ن@?إ ا�6
	ت ��
>/�ا آ	ن�ا ا���رس��
� ��08 �= واT..  ��	�	 و���8ا ILن .. O� يد 

Dن	آ !��� �n6 آ
D ، � د�ـ�� آ �uسt و��Q..  ا�/
 و�����ا ا و�>	��6ا��/�6 وه? !ا���رس �2 61
	ت�

  !!وا��� ز	"   وا�3^ ح^أ �ن*� آ�ن و?BCً� ، وJد

  
٣٩  


ه ، آ'9 +()ل أن� ه��B ز	"   ��l @)Cه Q��و 
P#l Lح�� ��Bه qو�   hنILن o;وه��ف أو

 O+���! آ���! و�/+��و..  tسu�ولأ آ�ن9 دى 
�#l L!! �وا�# Cّ'+T @#� وأ�)�"� �#+'9  آ� �"�:  

   )نا محeمة ومeبيه وهحافظ على نفسى أمتقوليش (

� ، �� آ��()� � ���� �2 ��8+2 �	دامhنS  إو�

	q ا��8(	نOI'I� 
�l  �� �B)I2زم ه Fامإن
 ا�3
P#f�دام !!وا�'�م وا	�ر ��"20�1 د&1+2 	
1� q��()I� 
��3
ق و�q ن*�@ �#@ ه�3Iه !!!!  

�  ��L�	و� ..D21 ات����و;+@	 و..  "	رن	 وا�� 
D
  !! در"! ;>E� h2!������و�� !ا�(1L زى �	�1! آ

��فأ آ
 D�	 �	I; T?أو 2
6
� و�� !�H; �*إ ��D 
Jفأ و��1ا� آ� !!! �	" أي  �إن و�� �@+?  �Rا'	

�����	 و� S6/� مHص ��1 وآH&و !!  
! ��� !���و��0 ..  ��0' أ��ا���ض�ع  ��6	 �

D��1! � و�� ا��+�L;�� �� آ
D �	 و���، دراس+2 �@
h21 وائ�وا� !w�	/�  !!"�ًا نRل �I+�ا�	 !وا���رس ا�

  
٤٠  

� 9!#K 	(ن�i�اL ��B�اL ���B��+L  ..D6"ع و��f� 
��ى !آ�1 ود&D1.. "�ًا  ءس� 	� D1�Pنإ ت ي��أ 

�� 	@6
����� آ	ن�ا ��رس�
 آ� �	 ��� !! "�� 	� 
د��;+ دآ	ت�ة ���ا آ1@? ص/	� و��Hً،  ةدآ+�ر !!  

  

 اhول  ا�+�L�1ن �2 وآHم ]1`أ تأ�� .. ا��" �� ،
  !! ا�6	;2 �	ه��� ن+�إو،  �/+�م و����� ��2 &	رج

 ر�l *ر�U �	�	 و��0.. ا�8	ب د'  ات���1 ��� �+�ة
 !�}	� آ1�*أوو�/6*  ��	' و�F ذ�D1U� S!  مااااااااات	

ى ا�"T#C ز	� ن�أو &(4 وراح ر�	ن �	]+ �  !!ورا
�ّ�ى ا��;D ووn1& ض�ع��  ..و;D1L ا�>L/! دي ا�
  

�  tسu� Q�� qIOBI� !آّ�و�	
� ن*M ا��� 9#! 
 ات���21و  ، �	��ً	 زو"2 ه� 1ا� ت	ن2 �	ب ���Dو

�� �	د�! س6	بh ر�U* �	�	 د'و��	� �O..  !وا"+
Tنه� إ وا	I4 ن�� h2<; "/+�م !در�و ��
  .. و�

 ?@� �	�* �	 ��� �	�	 وا��،  آ+�� �/	وJت و���.. ا�
SI�  ..ت�D ا�P(��! و،  �*إ �; ��	 �+



  
٤١  

� �BC?و  �C'�ل  �زي �� ا��:  
  )فإن ثالثهما الشيطان ، ال يخلون رجل بامرأة ( 
� M+ ا� ح'�إ�# F34'+ @#� �'�*اىاااازإ ون()ل ن 

� ا��  !I#�*)ن؟؟ا�Y���B)�� ^ش �� K��TIC و	�#�"� 
� آ�  �C��K @#� q'��و� L+(�Y� @)+إزااااي أ

L	(ن ؟؟؟ ش(*�#I�ا �� ��B� وأدردش!!!  
  !!! ةحاج هيحصل مشإوعي تقولي  �

 �/>��pسo  ��6ً	 أ��و!!  ه�/>�Jااااااااازم  �
	
 "��+Y�L I�I�)+ واح�ة أي �� زى،  تf	وزات ��

�د GKص و�()ل @C��K زي(� @)Cه� �
   !!!!! و+�
Q��و��ام ر+'�  و Q	��ا ��
	^ ��زال ه)l F'� .. 
'B	� @Iام ح
  !!!!	��F إ	�ك أو 	#��F  نTإ ح
�BC?وزات و�]I�ا �	WI+ ، م(	 �B+ )م	م Hرج وآ	& 

  !!GKص  �#��  +����
 وا�����ن،  �L1ن�ا�+ �2
D
 ص21أو،  آ+�� وه� ن	أ ر"Fأو ت�بأ آ� ���! وآ

  !! ا�����ن �� و	)م آ)	��Q 	)م..  وه0.ا ر"Fأو
  !! زمأتت حياتنابدأت و املشاكل تأبد هنا ومن �

  
٤٢  

 آ�و ، آ+�� �����أ  )و;+@	 &(�26( زو" رزق �

	 .. "�ااا  �>���! ت�28 و ت���oأت  !�	"�� �=و�

�81	ن ن+�fز  ��16 ىأ نن0ّ� �	ر����!!!!  

أ �Iآ Q� ٣ Q�'س +(�Y�Q� qو� Q��� ن��K ��ر
��1 ر�
	 ]4Uض��  �� و�ً�6	 K !!�)ةأي 
 نإ 	
D;و 	� D
�21 ��ور آ !� "�ًا ت}21 ا�8�� تأ�� �

!���)� ��[ !;�6I� =�L�ىأ و !��	ر��� ن8+��@	 �!  
�0 (��
	ضاوI2 ن� �  !�f	ر �/� �	 ت�Lج إ !�

  


	ء ات�fزن	 � �  ! �108! ��م آ� ���@	 و�� ..و��� 

ح 	)م ���� 	)م �MBأ آ�ن �� ح��� !!!!!  

q�
B�  T��qI'�� ح�ن
�L  .. 9'آ�('Y� ااا�� L!!!  
�@ ���آ� 	3!� أ+� � �'I�G� L�!Y��أو..  ا �� 

<�+ �"Iه
 +�رآ#�q �� ر+'�..  ا�[)زت �� 	)م �Q آ
@�
ح ح��9 و2 زو�@ *+L 2و BI� L!!!!..  
�'� ا�Wواج +�B ��ًا �B^ �)زى �
 ��I3ج نTإ و�

L�#��  وري
  .!!.ض
  

  !!جوازنا  من شهر كام ولأ ىف حصل هد كل واهللا

  
٤٣  

��ّ� إن "�زي ا;��0? آ�	ن و�	�Rة �( Q� �f��ا 
T��I+ ��;21 ��ور و�  !! ت�6* �R �2 وه� ت	ن2 �}� 
��1 �� ��	' ا��.اب ر�1! تأو�� ��! �� !�6�	م� �/

ش��L ١٢ 	��K نTإ +�)ص� آ�ن+ @�
 دة،  ا��)م �l 

Q)3�ا� ا�# T#I��"+  L��"+ 
KV!!  
��  آ�	ن ن	أو �
 و��� .. ��آ+�ر دآ+�ر �����D ات
	� D
��ى ��ل !آ��I آ� Jى و�
� تأ+� ، �8	آ� 

 �Gج �@ �Kأو 	tB4 وا�(CI	PCY#I� _ ه
�)ن��@
Q)أو وحBشL ����3ت و�	"	= آ+�� و��ة R�	� 

 ذآ�ه	  �0�1? ��لأ�..  
�@ د	'�أو L#ح
 �� ر+'� �)ازن� 	)م �Q ا����L ا�


أ �#�'� 	�)�"�Iآ Q� آ��  .. 	�رب 
  

� LصGK @�Gت  آ�'+ �	  ��:  
  !!!تغضبي اللي خلقك  الدنيا مش مستاهلة إنك �

  !!متعة ساعة مش هتعوضك عذاب سن@ 
خايف من عقاب ربنا اللي .. خــــــــــــــــافى .. خافى 

  !!!شافيك ومطلع عليكي ولكنه بيمهلك وبيسe عليكي 

  
٤٤  

  !!واهللا يا إختي ما إنتى قد غضب ربك اjلك ��
  !!واهللا ما تقدرى على نظرة غضب واحدة منه     

  !!من نصيحتي وكالمي  متزعليش �
  !!واهللا العظيم أنا عايزة مصلحتك وسعادتك 

  !يوينصحنبى نياريتنى كنت لقيت حد يقف ج
  

� D�6� 	أ وأن��;S �	@ن�أ و،  �*إ ا�}1` !ن � نإ ��Lر
� آ��أT� وا +'�ت
)�+ @I!� I�(�د� ر+'� و+�C4f)ا 

  :+()ل ��� +'9 �'"   �..  و��� q	W	 Q	I)+)ا
 ن*إ أ�@S1 ر�
	 نإ ��
2 �= !! ر+'� �(�ب اح=رى

=� SL�	� =�;26 و	ه++�  !!!q� @'B� نإ �T� 

ة وح���"  ��ش��P#l Q +'�ت��I� Fإ ��ا�Fن q� 

@C��BIIن  !! ه	81� ?@1@�د' ر�
	 ��I+�ر"@? و��
  !!!���Rوا � ا���>�! ، وس	�+@	 ا���	ب ��0ن أآ�6 

  

 أَهلِ أَمانِي وال بِأَمانِيكُم لَيس(  :ر+'� ��ل  �
  ١٢٣:ا�
I	ء ) بِه يجز سوءًا يعملْ من الْكتابِ



  
٤٥  

�! ��	;S6 ر�
	 !آ��I ن+2إ �8	ن ���0 أو ��I� 
�+(Iو� �B�
 12ا� واT 'ود،  �#��ن �*)�� و�

��ى �8@	دة ا��0 "�ًا �/��6! ن	أ..  ��	�	 �>�� و
��ى وJ �� ذ�Dأ �	� `1[ D1��  !! 'د ا���ف ]�� 

  

 ����آ? &(� S6�F ي���ت يح=اااار يح=ااااااارو �
و�وووووإ J2 و+� !�..  Lـــ���ـــــــK l#��@..  د;�


K!@ �@وووووووإ� F�*ن +rك�	 !!..  
  

�  S6�)& � و�@، إو �� ��* ض�ورة و�	�Rة ت10
T��#�� �� �)ح�ك نI@وإ وأ ن�	��Q ه#Fأو ا�I#�*)ن 

  .. &�اتSاو هS1أ وس` �2 آ1��* !!hن�) هB4I*)ا 
  

�� !6I
 �.آ�ك ��ن	�� دا��ً	 &21..  و;��* 1
Dأ�	 �	�
T	� S��@w� ء �+�ة آ�	� يأ �q��#�Iو،  ذآ� وأ د

� ش�ت#�Bش�ب و� ��()� � ، ح�ود �@ Lص�ا� ، إو�
Tدام وا	�ض�ع د&1+2 �� ه��UL ا��8(	ن،  ا�

�S1"4 ر/I = وا��ة وا��ة�ر و��  !!!ي ه+
  

@�
اo وK F�()+ O��ح� @#� F�*و نq�#]BI�I� 
�[�ه� ش@ء آ� @� �  .. ��TCآ ر+'� ا�@ وا�)��B� 9د

  
٤٦  


ق*Iه 
�Iلو ،وا> آ�� 	�ن+2إ  !w�	/� 21� SILن 
�3Iه��@ ه��Cرآ#F ر+'�و �I)ص*�B�+ qدة  Fح��� 
� �#C'�ت و�()�� أ��� ز	"  .. آ#"� !C� �   ..وإو�

 

  ..خليكي غR كل البنات وغًلي نفسك وصونيها  �
 

�w	ت ��ي �= ن	أ � Jل و�� ن�أ ، و&Hص آHم �
��()+  Q� @I+
�نإ 	B#  ور+'�،  وا> �[  �C3+ 

�اK)ا� آ#� و�K	L* �#��  و @�  .. ا> 
�� ��1? ور�
	 واT ت��D ن	وأ�نإ تD1�P �	 يو 

�0���أ �� �� يوأ و���ف �	ماh �� ��م �2 آ�' 
ILن 	�� ��0+L 1ا� D
 �) +�> �� أو!!  ���1* آ

���ن آ�� ه��B �� ي��
،  ��+ا�Q�W  ر�� !!  
�ش)� +'9 ��� �)لأ ح9�C ن�وأ Vة
K �!B��اL إT	؟ !

�"�أK T�اب وا> !وا> ىوأ وح=� �� ��B+ اب=�!  

  !!@ 4l^ ر+F �# هI(�رى �� وا> �
�� واTوأن	 /� 	
ور�
	 ..  ا��ن�	 �2 "* ا���	ب نإ ر�


� و�����L{�  
/�	Iو� 
� �Lو��..  
  

  

  
٤٧  

  !!!!كلمة هزتني 
  

�  ��3I+ 9'+ L!�fه��
  :و�()ل  �
  

  .. ��آ	ت* و اT ر��! و �0�1? ا�HIم
=�6&	� ?0�1��0	�+ آ+016?أ �+�ددة آ
D ن	، أ   F�

ور�
	  و��0 ه/�0@	 ��� ا�6
	ت ت+��.. ا�/f	ب 
  ..ت��ب �� ر�
	 ت}�� �I6@	 وو@	 ���@

  

�  =� D
��	ت �2 ��م "��أ آ	نو.. �/6f! أن	 آ 

ح�نL و .. ا�(��! �DI6 �	 ��م�9# �'*�� آ'9 �:  


اأ..  �ااااااااااا	�اا�K �'+رض و ه�ان@ ر� '�� ..  
GK9  ن�أ صاااااااا�)+LC]3�  .. ل()B� q�!!!!  

  

 ا���ا�!  �� IL
� D�<� .. ن	ب آ	f/�	� 10�
  : �@ ���9 ����و..  "��� "�ااااااا


وكC� �	 IC�Cح�  ..Lح
  !! ح�I F'� LIآ�ه ا��
  

�و� OLر"!  ا���م ن	& 	وأنD�)� أبـا� S�� �+	ع 
��1* �+��دة ن	أ ا�21 ا��	دى �I6 و�DI6 ! ��م آ�  !

 !6f/� D��  !!!!!و&�"D وأن	 �	آ�ة إن &Hص �

  
٤٨  


احL  آ'9 �!+Lح[�+@ نإ ح�س T�� Lح�� P#l  ،
M+ 9'ل آ()+ @�*'�  �،  �*�Q� q ح�Qأآ�

  !!.. آ)	C� M(@ه ا��)ض)ع واح�ة وواح�ة
  

� Dر� !��	fرآ��2 ا�18! آ�و..  ا�	د �Jت و	
 و�
�� زى &Hن2 ا�/f	ب نإ و;	���2�  !! ا�

 ن2إ �	س! ��0، و ا�(��! J�!I ن	أو س
! ��تو �
��� ا�3[�ب �fّ� !!!! ات}��ت= �	 vش أي ش
!!  

�C���وش �#@ ������ !! ه) �� يز��T  ا���4  

 أي ��"�ش �� +!I�G� @+�3@!! زي �� ه) ��f�  ،

M*ن hبا(#س M*ون L)	
 �� +'�ت �� و2د ا��
�'4B+ دي�� !! q�*�  �� ح���� 
��f� أي!!  

  

ا�1 ا���م�	 "*  �}	�! � D��
@	 آ1�! س� ..  !�آ1
ص	ر�+
 نI	ن!إ أول;	�+@	  +���/� ;	�+@	�2..  ا���ة 

 ن@	إ ر]?+�	����9 .. ;�6 آ�' و�+10�+=  آ+�� 
L�#آ '�Wه� #ّKد�)� 9و�  : ��9�..  يW'� @#� �Kل 

  

  ) !! جسمك يوغطيت شعرك  يياريتك عريت (



  
٤٩  

� ا��#�L دي ، و �#I���qIن"�إ ��ص�� '�#�I+� !أن� 
وس	�+
 �D�8و 21�  !!! ��ل 

DL;نو ���! وtآ hرضا R@++� �� ا����	و!!  D�8� 
  !! 	��ا�� �� �	"! يأ و �� ي�t �	س! وأن	 �=

 +!�9 و وضLاh دK#9،  ا�9�C ص#9وأول �� و �
@�� +()ل  ا��
ا	� 'I�)�دي  :، و Q�� ؟؟؟ �  ؟؟؟إ	T د

ا�1 ��اناh آ�ا�O61 اJس+	�� و أآ�' ��ة وhول 
Dن	21 آ�و�   !!�
ج +����� دY+ 9'؟إزاي أن� آ!!  

D1I[ �و  ،D1I[' و	��آ�  	ت ماااااااااأ��� D
 آ
  !! وأ��I �� ]��ي�/6f! وآ��I!  ن2إ ��@	 �	آ�ة
�  �� وح����C� ت
�l ..ا�)��ت ن@إ ح��9و Q� 

  .. +[� وا�
احL ا�
ض� +�B  ح��9..  ��	�
	�ر	9 آ� +'q�34I� 9 �#@ ن*�"� و�()ل أن� و -

 LC]3� 9�د إن"� ح

ه� ، ��[Bش �#@ ش��� LIح
ا�#� ا�3[�ب  !!و��C"� آ#T ز	'L و+'�?�� و+�	"�ت 


ض� ر+'� 2زم 	 L'	W�ا 
I�	ن واس� و(�	.. 
���2و�	ر�D ت� 
+6\� 	
1���  ر�I�  ..و�@�ي �
	ت ا�

  

  
  

  
٥٠  

  !!!مين يضمن ؟؟؟
  

�3� و�()ل  �I+ 9'+:  
  

61
	ت ;�لأ �D�6..  ا����1! ا��10	ت ��ى�� �	�6! ن	أ� 
2+�	0� �0�
@	 ���L+Iوا �� ..  

  

�@ ن�kت > ا���3 ن�أ � 9�+ Pس(I� ا��3ل Q�+ أب 
 ��	 وآ	ن ، GKقاhو دباh �#@ أو2ده  ر+)ا أم و

 =�1� hن  ،أ&+ آ	نD �>�ا�!..  ص	�6+2 وا��ة

 ;��4 س	آ
!دي ص	�6+  آ	نDو..�
	ت &�اتإ�..  
  

� 	
�� ا��+�L;��  دا��ً	 وآ
	 �� l�F ا���رس! د&1
 T ��  .. �� l�f F	��!ا� د&1
	 �	 �}	�!.. وا�/

 ا�#@ ا�C'�ت �OB  زى +'#MC آ'� ا�[��LB دK#'� و���
����0 آ	ن ��
2 .. س''� � O61ت ن	�1ن)
 ��@	ت�و �

O61ا� ��Uا� *I61+� ت	
0
=و�..ا�1 آ� ا�6 �*� Fن	� 
  !!و&Hص ���! آ1* ه�وأ .. ن=	�	س6 راس
	 ن}(2

M+ q�3س���ت،  �#��  ��ض 
�Iآ'9 آ +M3 Q� 
��T آ�� ح[�+'� نإ �)ا	� Lح�� P#l !! 

  
٥١  

�  ، P#l � ا��B)ر �I + آ'Q�� 9آ'9 ح�سL إن آ�
�
حL�+2 L ن�أ �� �)لأو،  �)ا	� د? LC]3أه) ،  و�

 ح�Qأ ���C ن�أو�Iآ Q� ى
�l !!..  

  


�! آ
D..  ��م "* �	 �}	�! �+I� +6�	ص � 8	ن1
 +(�9 ش)�I"� �� وأول..  �� l�F ا��10! ن�وح

L+
fI�� ؟ !! ��ًا �2+��� د �  !!!إ	T ا�#� ه
��"I�) L�+2 MC� و?) س�ااااااو���	هو ! �� DI� 
نإ !��{+I� .. �1+�	� 
	إو /S1�0ه� �	���� ..  


 و;��ت ���9 ن"�إ �و���I# ا�0I! ��ل ت10
� 
 ��Lوض ا�1 ا��08 د' نإو }ا�! ا�3[�ب ش
وط
��1* ��0ن 	
�	f� 	
�81	ن ن�ض ر�  ،Dو�	و� 

�
���أ نإ ت�� رد	9 �#�"� و�)�I#"� ،  @	زّ� '��:  

@����	Wن ر+'�،  �حIC�C 	� ش) �  !! آ�
� ز	F آ)نأ ���	Wن ر+'� و�)kنه آ��(� F	ز !!  

� �9�C ز	F �#@ ?)ل '��GIه �  !!��� ر+'� 	"�	'
� و���I#�#��  ترّد �:  
  

  !!هو م@ يضمن عمره ؟؟؟ ييا بنت �

  
٥٢  

�qI أرد �#�"� ، �#�"� qI	��رد�
B� {صh�+ أو! 
�21 ��ل  ا���ض�ع �تو]ّ�..  

  

 ��ن	�� ��L+� 21ج ;	��ة آ
D..  ��م �0	م و���ه	 �

�� ��+10? آ	ن د� !"	� 	@�   )الربانية الرسائل( اس

  : +�()لا����  آ�ن �
الرسائل  ..ي رسائل من ربنا ليك د الربانية الرسائل [

 وأ ، يحصلك موقف أو،  تسمعها آية تكون ممكندي 
  ] وهكذا .. صحابكأ أعز من واحد موت يكون ممكن

  

ن	 Jزم و;��D أ.. "�اااااا  ��	 �ـّأث آH�*�>�ا�!  �
 	�� 	
 ��� آ�' وأ�	ول أ�@? رس	ئ� ر��	� �&%..  

  

� �B+)م آ�م و	ص9�3..   @#� Lن رن(*�#I�ا !!  
  !!!!؟؟؟؟اي د� ح!� ؟؟ااااااااااااإز.......  أ�)........ 

�� qأ ��ر�F�� @�*ن�أو ن ���+ L������ا !!..  

و� �@ ا�[�� ا��م��  !! �#�� ��f@ه GKص آ�نو 


 آ�نCK ^Bوىأوووووووووووو ص !!  
  

  !! يختأو يو حبيبت يحبتكان خn وفاة ص �



  
٥٣  

� 9#4���!�+أ ���أ ��ر�q� Lو �'"�رة  
�د�)� ان"�
تو  L��!� q� وأن�!!!  

�� 9B+ ر+'� نإ وح��9 L�رس� �� ص�حIC@ �)ت 
�ا�# آ#�I"�ه)  ��4)ن"� T�� ن
I+ @��ودان  :  

  

  !!هو م@ يضمن عمره ؟؟؟ �
  

ي د +��!)رة ن�أو ر+'� أ��+� (�رش� �نإ ح��9 �

 ح����  2زم آ�نو�lوأ ��C� 
�lأ!!  

Dن	ه وآ��ا�+ يد  F� gاماR+� ب	f/�	� Q<ا� .. 
�21 ض/Sأ;�� أ �	�
H& =�Lصأص�  ILن ;�لأو 

وأن	 �	ر�! إن �=  ���! !I�J�6f/! أه� و ن	أ �	
 *�   !!!د' ا�/f	ب ا�1 ر�
	 أ��ن

ما املوت جيييلي فجأة ستىن حلد مينفعش أ �
  !!!وأقابل ربنا وأنا مصرة على معصيته 

  

 �)ضLا� ح[�ب Q��+2 ا�#@ ا�C'�ت آ� ن*�� ن�أو �
3
ص)ا و،  	(
+)ا �Q ر+'�	 @#� MC#�ا�# ا�
ض 	� 

�ا�# �q ر+'� �  ..و+M  ش")ا�"  	
ض
  

  

  
٥٤  

  

  !!!! ملكة جمال
  

  

�  ��3I+ 9'+ �"ICص�ح L!� و�()ل :  
  

س6/	ن اT ..  �@� آ	م �� !�+��� ص���! ��	أن	  �
Dن	وس! آ�� *I�  !!٢٢ !
   !! س

oم ��صHآ =�L�� ، 	@�	�" 21�  آ	نD !! �� ه/0
!PIن ��1! "�اااا ��" !1\��  ،O� ن���� 	ن زر;	�  !آ

  !! +�B'@ ا��#�L ااا��ااااااااااااااااا����"� آ�ن ��Kا
���I@	 آ	نو ��	�  	@�	�fو� 	>�ق إن* ، ��@�= �و

�1* آ	ن !!ات�fزه	 �  !!.. ��@	 �1/�س 
  

� D
 ��ن@	 ا�+�ى ، �@� �0	م ���@	 ��� يد ا�6
  !!! �10@	 �2 ]��4 �/�ب��أ �/>� و �+}��

  ..وت/	��� و��� ز�	رات ��1آ	ت�ة و�/�ص	ت 

  ! كلوى فشل عندها نإ فجأة وااكتشف�
 إن ��* آ�1! �= �}	�! وJزم ت+8	لا��آ	ت�ة ;	��ا  �

�	د �@+��=،  س�1�! ا�+	ن�! وا��10!Tء ا	ي إن � ..  

  
٥٥  

�  L�#�B�د ا�B� وا��3د@*�I���ا �� ، وا�W]3ت 
�� "�زه	 روش�	ت+>�و��0 �  !!!؟؟؟؟؟ �*إ ��	ه	 
10?�����ل إن* ��/6@	 و�	�  آ	ن ا�21"�زه	  �� 

*ILن �� 	@�	�� س	�@	،  " L8+I�  : ه@1	h و;	ل ا�
  !!! ترجعوهايل سليمة تبقى ملا �

  

�9'C�ح�"� ا> يد ا
	 9��� �C� �� �K�� L�#�B�ا!! 
h	@ن D���ا�h1ه1@	 ، و "�زه	 �*;	 ا�21 ا�H0م  
0�=
 ا�� ?1�  !!F�I	�� ن*إ و�R��  !!*+fوره	 �+2 

��1@	 �����0ا آ	ن�ا ه1@	أ �O ا��16 �2 ��"�د آ	ن ن*إ 
�81	ن �++>��= !!!  

  !!وال بالسن الصغR ، مش بالجمال .. صدقيني ف
  !!!!كبR وصغR  فّرق ب@اjوت مش بي

 

+MC#I آ� ا�#� ، دي +'9 آ�نL�#� 9 ���ل  �
 �+����� ا�#� ه� ��	Wا� ، و��	�L ح���"� ، ��	Wا


ى آ�ن� �	 Q��و  �"'	 Q��� إن ا��)ت �"lد�� ��
� �LO3 و�(�+� ر+'�ــــــــــآ� � !!؟؟؟ �[kة آ�� � د

  
٥٦  

��آ
ة و � ���#K �IKأ �	إن F+ر  � وهFC ا�[��لا�#
 LO3� أي �� T'� F�
3	 Tدر إن��..!!  

  

� ��
Y� �� �C� L	ا
�I=آ
ي آ� �� �(*� ��ام ا�� 

وإن+ O6� !I�J اس+	�� و%&� ��ض! و���	ن! 
 ، S�	�fي�
0�1  �=آ� 	
إنS ��ل �	 ت�08ي ن��! ر�

و�+�P+I��@	  وا��L0ان ، �+�	�@�1	 �	�f/�د وا�
�0ان
*+�<�� � !! Y� ��� �IKأ �	@��B� <ل ا(� Q�:  

  

  َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألِزيَدنَُّكْم{ 
  ٧:ا��اه�? }َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعذَاِبي َلَشِديٌد      

 

� ا��ن�� 	��Iه� ��0 �
D  و���ل ��إن �*�q ح� 
� ر+C4f� FإنF  Tن��#�!!  D
وأد�L� ?0+? "�ز ا�6

�� ��	ه	 إ�* �  !!!��اT �	 �� ه�
S�L ! !!!دي 
ا�1 ه�+�fزك �81	ن � *6f��0	S" و�SI6 و

 S��6ه� ��	س+Jف�� ا	أو � q� 1* أي<� S�	�" 

D أ� S
� ��" !!�
�F ـ Ko �  ..ارض� ر+F وا��#

  



  
٥٧  

  !!!! قصص محفوظة
 

�  9'+ ��3I+ و�()ل:  
  

  ..�>�ا�! ��ض�ع آ�'� Rة أ�lLU ��	آ? ��	أن	 
�3�LO �#@ ن*�@�������������س'� �+(��أن�  �� Q .. 

�21 ;61و،  �106�= وJد !1�	;.. �	�6U! وا��L+	ح  
�F زو"2 ��"�د � *�� O�L+	ح وا��  ن ;61إو���ل 
Tا�)�9و .. ��ذن ا M*ن �� IL21 ن��/	�w! ��د'  

R�	� مR+ول أ�	يو�/ �و�+f	ه� ت��1�	ت ..  ا��8
����� ن@	ر � ا�1 ;�ا�26 وص/6	ت2�����! إ �Pا� *�

!!  سD ا�P�8! �	 ��0@	و !!؟؟ي�I6	ه	 د ن+إ ا�1
+
ا�6
	ت و��8 ي��ل ز �I6إ و�	� S
  !!! س

  !!!�� ا�H0م ا�1 �4�f اhرض  و]��' و]��'
  

وا��8(	ن .. �o�U  آ+�� أو;	ت ..�uسQ��  tو �
��4�1 �2 د�	] ���  ؟�ا�)2د 	B'@ ه��آ#)آ �ه�: و�

!! &�اتS ��د' ازي  ؟؟ دول��	ه?  �* �� ات10�+إ��@	 
ن+إ �	��	و )/+�  !و�= ��ام ��ود ��L@	ش �	"! 

  
٥٨  

�  q��
د+ 
�	 Q	��ر رح�  ؟؟؟؟ ا(*l �'+ور!!  
� ��	Wة �B(�ي ن*�F ؟؟؟؟ �Iو2 إن!!  


إو��@	 �� *� +�1& �� 0�1� !)6w+� 2�ه�و�S ت6 
�<��	ر وا�( يآ�' وتPوت/( ��ح ���+�ا� ��0	ج 

  !!؟؟؟�	آ�ة  ن+إ�	  يز يوأ&o�L آ�' �= ه�6	ن 
  

�  Q	�B+و'B	�� ه ��#� 9��  !!!!؟؟؟؟ 
� ؟؟إ!!  آ� ا�C'�ت ��	�L ح���"� �� �Iإن @'Bش�!!  
�  F�(!C	ت و�'C�ا آ� ا(Cا�)2د ه��� @'B	إ@I؟؟ن!  

  

�  �
	L ?)ل ��
ك K#��@ آ�)� !!! �� ا�Q�W د�
��3I�� زك(]I	 
  !!!أ+�اااااا  ح� ه�F#!C و2 ه�*�

  

� ا���رع  أ+�أ أ+p �#@و ����"  2أ ..ا�C'�ت 
  !!!�II)ص*q ح��L آ�� �� ش�ء ا> آ#"  

(�1ن �+���=  ا�1 �� !I�Jد 	؟؟؟ي زاإ&� ��@!!  
وا�1 �  !6�" !I6�1ن أس�أ ي�و��)
  !!! �� ا�6

! �I�J! ���! �� ��ق ونn ر"1 وا�1 ��	� 	@

D/ت ��6!!!  �" !I�J 21وا�!  �f�� 	@+/ة وت��<;
*��� !I�J 'ف و��د	L�  !!1وا� وا�1 ........!!  

  
٥٩  

�  Lاح
!+ ��	B'آ� '�+�+�C(@ ش�#"   ..و+�'�   
وآ� ا�68	ب ���ن@? را�/! ..  )): P آ��(�(� وح#) 

��1@? و��/	و��ا �10��ه? ..  
  !!!!... كده واينـــــــــبس ث �

 

و� �! وآ@+6	 ��D6" آ��	�!  � �8	ن أ��ق �� 1
 ؟؟!! ي ن	 ����@	 دأ ا�@�1س! ا�1+
  !!إ�* د' �	 �


و�L  � ا�C'�ت دولـــــــــــــــــــــــآ��  �B�  "!!�
L�(*3ر و�
�II+ L)ان�و+()ا اس  LO3� آ�!!  

وا��Jد ه��fوا وراه	 ا�6
D ه+O61 ض�� واس+	�� ، 
و��&�1ا �l�� F �2 ..  /0	�!ا� أوت�6و�10��ه	 ، 

Fر� Jإ ��+�أو �����  .. ;>! �4 وه��! ��ت@	 س	
  !!..J ر�F إأو س
+��  ..J ر�F إأو �@���  ..J ر�F إ

 �3I��L ن*��ً��
@	  إن ا�6
�P+� Dجن@	�+@	  ا��" �
إن@	 إدت �8	��ه	 gنI	ن  �Q ا�'�مو�+�l ص�ا��@	 

�وا��#�L ا�#! ��I+@1@	ش �"Iس�� �"�()I+ ت�'C�آ� ا:  
  

  !!ي رخصت نفس ينا اللأ !! ستاهلأ يأنا الل �

  
٦٠  

  ؟؟ تتعظبالبنت دي ترى  يالكن و �
  

 

�  tسu�h ..!!  ن�! ت�&� و�+�6أ	21 ;>! ت�ت�ور 
� 	@��1 !<�ودا��ة ��2 .. و�2 ا8h	ن ت
�I@	 ا�

P+6�1 =< !! ��� .. !ت�Pج �� ;>! ��>! ت	ن�ت
  !!! زى ا��ردة !���8 !و;61@	 ��6أ ���� ���

� �CI+ صGK �"*�)'+ ��� أا�)ردة  �+��!!  

�� أوت�6
&� ���0ن �>��ه	 ا�و���g �� .. 2 إ��  ت+
ص
�وق ز�	�!  يأ و �أ، ا�8	رع ت/D ا��"��1 

  !!!..ت+��2 ��*
  

� �
د+ � !!��� +�Q� �BC ر+'� +��Cأ 	�+� .. ا�(#^ آ�
  !!! �) �3#(I)ش +��GK L+(Iص ه���4و

21 �
D ت	ن�* �+21I ��	ه	 ����! و�(F1 ا���� ��ور 
��' �إواhآ�� �
D ��  يه��0L ��ت6` رس�t� 2	 ن* �


D &	م زو"+*hن* �	وز ..  دول�  .. !U�{� !);
��ه	 �و �6+/(= ��0	جو�I6@	 �/+�م �  آ1�D وJد	

�� ا��>! دأ+��++�0ر �و ��D ���و�! و�/��L! ي 
  !!ولكن لألسف حمدش بيتعظ  .. ��ة ١٠٠ا���م 



  
٦١  

  : ه�� ت�0اره	 ا�46I اhس	س أن	 �	�L! و �
  ..وا�Q� �BC ر+'� وصLC3 ا��)ء *
اااااااااغ ا�

  

   ىووأوووإنL���l @I : وأ�)�"�  أر�� +(@ �'*�@ �
 hن .. �>�ن* و�I+	ه1* ;S61 د' ر�
	 ه��ز;* �	�1و

ه��0ن ؛  ن+2 ه+�0نإ�	  يزو .. ا�(��6ن �1(�6	ت
`6w�	� S"زو .. � S1� *61;و o�L��	وزة زوج  �1

	
�L�L! وَ�،  ��� 20�1&�ّ�	
��� S1� S61;و ! ..  
=1�� ��� D6ن= ا�وان  !�� ت�% 	� *Iإو� 	
ن ر�

��f�  .. hن ا�Rواج رزق وآt� *1وان .. �Rو" 

  

�  @Iاز ، �) وح(� �#+(I�� qـ��� ن ر+إ���"  
�C�Cن راض ح(�	� '�،���3� @C�Cح�ن  � وح
�+��  

  

��8
 يوأآ*�	T و�� �� 	�إن � �	f/� رع	2 ا�8� 
��� >Qا�� +
�	� SwL/� 	
 و�6	رك ��0 ر�..  
� T	�*وآ�	إن أهص/6	ت   ?@
ا�1� ���ت  	
ر�

�����@? �	 أن+? �� �، و���� �
+ ي�Pت ��0�S �	و��
  !!�@	 زآ	ن ز�	ن0?  يآ
+�ا ص/	ب �Hن! د

�T ��1��� �	رب ث6+
و .. 	�/I� واه�ي �
	ت ا�..  

  

  
٦٢  

  !!!!بحبك أوي يارب 
  

�  9'+ ��3I+ و�()ل:  
  

و��0 وا�/��  ..+'9 ��د	L ��ًا زي أي +'9 أن� آ'9 
 وT ��أI6� و]ّ��ت 	
 �DI6� !L/1ت أ;�ب �� ر�
D��  ..وا�/�� T وأت�1? د�
  أ;�أو دروس س�Fأ و�

M+  ���ا tسu�يض� آ�ن ! hه�ا 	وآ1* بوا�>/ !
 �I�	W� Q� PCi	[�دل و	و �	
I	و 
Y��+ ���ا!!!  

  

� �/� 	� �ه1أو ص/	�2أ آHم ��1	 �+�ا ��م  
�
PواتD Lص  ن@إ ��ر�GK 9'آq� ا���3 ��درة!! 

	
 ;�	م صHة �2 و"�D..  ر�U	ن �@� �2و;+@	  وآ
��أ �/4 وآ
D..  ا���1�  IL
 8	ن1� ه�وء "��

���	I 21� �+Qأو ا�
�ر ���L آ
D..  ا��8Pع 

	ة �21 ا�+��RL�1ن; !� آ	ن .. ا�>�ت آ+?أو ا���

 8	ن1� 8	�!ا� �+	ع ا�@	دي ا��Uء �O ا�}�ض
  ... ا��>/o �2 أ��� ن	أو ��فأ

  
٦٣  

�س[�ت  �� V
K LB�9ود��9 و رآ# :  
  !!أنا صح وال غلط ؟؟؟؟  يارب هو �" 

سمع قرآنك وأبطل وأيارب هو أنا jا أبطل األغانى  �
  !!!؟؟؟ سع أبقى كده بتشدد وال كده صحواتnج وألبس 

ألنهم دايمًا يقولولي  حديارب أنا معدتش بحب أكلم  �
إنتي متشددة ومعقدة ، رغم إنى وال حاجة بالنسبة لناس 

 R؟الصح؟يارب أنا الصح وال أصحابى وأهلي ! ملتزم@ كت!  
فيها  �نبي يارب الجنة j@ ؟؟؟ مش الجنة ومصاحبة ال �

  ؟؟؟؟  � للي هيطيعك ويلتزم بسنة النبي
  !!!!يارب عايزة أعرف أنا الصح وال أصحابى  �

  " ..يارب اهديني .. يارب ساعدنى  �
  

 يز ���` آ
D ن2إ ��ر"! .. �	�06	ء وان@�ت �
!1L)ت ا��<� �	�  ILن SI�درة أ	= ;�و!!!  

 س+}�Lأ ;��ت �	&D<1 ولأو،  �����آ+� د�2أ و;��ت
	
  .. ا�+��RL�1ن ص�ت و�+/D ر�
 .. ش"�� �)لأ �� �#@ور+'� ..  وا> وا> وا> �

D���& S�1	�o" اس�* آ	ن�}	ل  ��ن	�� �" ..  

  
٦٤  

�  �OB�(�9وا> ا� ���ور ا���ا +�
  :و+�()ل �#����
  

  .. صح ينتإ..  يبنتا ي ينتإ( 
  .. الجنة يولك ياثبت .. صحابك مش الصح ينتإ
  .. منه حسنأب ضهعّو،  هللا شيئا ترك من يختأ يا
  ) رسوله سنة ياتبعت لو بالجنة يبشرك اهللا يختأ يا

  

 �I+}��!  و;DL ن	أ �IL>�;! ن�= �و!!  
�21 ���د 'د ا���8!! ' ؟؟د �*إ������ 	�	0� 	�	�  !!! ود
�  	�رب..  اا'�	اااا#IC]IاسL�
 !؟؟�B()ل  ..ي د +���

 ;�لأو ��`أ و;��ت..  ر��? �	 ر��� ' �	�	اااااااااااا

2 اT س�	ءأI/أو ا�	ن `���  ..�� ا����? .. ا���

S1� ت4�f �� �	 .. 4ــــــــــــــا���f .. 4ا���f......ا�
�)U� �� �	...  اT ااااااا�	اااا..  اT �	 د�	ااااااا' ذاإ ا�

4�fت �)Uا ذاإ ا�	��� وا���8 .. اا'ااد+I� ل�و��� :  
  

 منليكي  اختبار فيه بيبقى الطريق بداية ختىأ يا( 
 :  يقول،  يرجعوكىهيحاولوا  صحابك، أ �� اهللا

  )!!   ّيلإ حبأ � ورسو� �� ربى..  الاااااااااا



  
٦٥  

 يوأ ر+'� +3^ ن�أو..  �ـــ��� ر+'�.. س�3Cن ا> � 
  .. ا�!��L3 ا�!LC3 رز�'@وا���3 > ر+'� 

� �B+س ه�أ ر��4ن و	
 ;�رت و��0 ، ��� �� ا�
O6ب أ�	�
 ��	ت � &(�ة �21أو آ�6أ آ	نD يود، ا�

 وا�� و�	�	 ! ن@	ئ ��ا�� آ	ن ه1أ �� �/�شو��6ً	 

@? ]>4 و�I6+* �	��	��!���ه	 � F� 2�1��0 ا�+�ا.   
ا�1 ا���م و�� *+I6� *�� ��� 	� D�1ص �fLا� D� ن

� ن�	�L ن�أ �� لو?)T� وىأ ������������ +'9 ص)ت 


أ ����L ز	T س�9B �� ي��)� ��
Vن �ذنأ � !! 

1�D ��ة ولأ; 	@�� D�UPات D1;1? 'د آ��أ و�  !!
D���D ت	ن ن� OLا�>�ت ن ��!!  ذن2أ �2 ;�اءة ��0

D�1�D ��ة ورا�F..  ون�D ت	�D و;1; D�; D1I[ 
و� � ��ة آ� و� .. ت	ن ن�D ور"�D ��قأ 8	ن1

������ ا�>�تfد ا�' ��  !! ص/�D �	 �/� أذن �2 أ��
D1; ��
ف .. ه�ان2 ا�.ى T ا�/B� ت�'C�9 آ� ا	ر�	و

 ، �	
��T ا���Bدة إن ?
	� ر+'� ه) أ��� ? ��GIه
� �
	� ا���Bص�وا�
احL ا�#? �� �"��GIك �� ه
�!  

  

  

  
٦٦  

  !!!!إنتي غيرهم 
  

�� و��� �	 ;�أت ;>n ا�6
	ت  ..و��C ا��IYم  �
�I� 21	ن ا�6
	ت دول  ?@ILن .. ?@�H2 إن آ
�أت

 Tذن ا�� S61�   ..��0ن وص� �� ;��1@? �
  :وزي �� ا����3ء +�()�)ا  �

  ..السعيد من وعظ بغريه  �
ظ يف نفسهقي من والشوعانتظر حىت ي !!  

  

� � �	ل ا�6
	ت � ا��>n  @أ��ّ'ـ +��� 	� ���
 ��1! وت}ّ� إنS ت�6أي،  �	تDا�1��ي � &(�ات 

 �� ر�SI6� S6�6� S و���  ..��	تS وت

D ]�� آ� ا�6
	ت @أ��ّ' �� ا�1  إنS ت�0ن

?@�1� S/ن ض	وزّ� ا��8(!�<��
1@? ���� ا�  ..  
 ��إنS ت�0ن �� ا�6
	ت ا�>	�/	ت ا�1 ث	�+@ أ��ّ' �

  .. وا��}��	ت ا�8@�اتو ا��UL� �+L اT ر]? آ�
 2 ;��1
	ا�6
	ت ا�1� .. �\6	ت@? ا���L! �� ه+(�� �+6

��
  .. أ�\	�@? �� و�0\� ��@? �6	رك إن* ر�
	 و�

  
٦٧  

  .. �*�*L +'9 ��� إه�اء ..ي آ#��ت +���L دو �
� ��� 9'+ L�+2 ا�3[�ب � �q ر+'� 	
ض� ا�#

�  .. ا�'�س 	
ض
� ��� 9'+ 9"C�� ت�"�k+ Q�'�b��ا ..  
� ��� 9'+ L'	ن*�"� ص� LO� آ� �C#� Q"� وح�

L�G�  ام
  .. ش�ب أي ��ح^ ح
� ��� 9'+ �"C#� ر��� 
  ..ا> +3^ �#��ن .. ا> +=آ
� ��� 9'+ 9B�
� Q� tا��*�س I�ه�ت�*وا hمواG� 

  .. �lن�واhوا���#�Gت 
 �L���Iث�+LI و��+L4 �#@ ا�[�
 و +'9 ��� �

� � ن�C"� وس'L ر+"� +��Iب� Qز� L+
f�ا ..  
  

  .... يا أخيت إنيت غريهم..  بقوهلا �
  .. ورضوانه اهللا حبب وأبشري ..واحتسيب اصربي
  واألرض السماوات عرضها جبنة أبشريو.. اصربي
  حياة يف الدنيا واآلخرة  يبأحلأبشري و..  اصربي

  

  
  

  
٦٨  

  

  � غريهم إنيت �
  

  

  ..من كل قلبي بقولهالك وهقولهالك 
   غيرهم إنتي 

  ..والكون بحاله كتبهالك وشهدهالك 
   غيرهم إنتي 

  

  !!إنتي اللي غير كــــل البنات ، ومفيش كالم يوصف كده 
  !أخالق ودين ثابتة ثبات ، مني شاف إميان بالشكل ده ؟؟

  ..إنتي اللي منه قـريبـة .. إنتي العفيـفـة الطيبـة 
  ..والناس عقولها مُغيَّبة .. ربك حبيبك بتطيعيه 

  

   غيرهم إنتي 

  

  صحابك بني  حياءك زانِك..  بحجابـك ماشية ؤةـؤلـل يا
  !!!! ذنبةـمُـال إنتي كـوكأن! ..  ؟؟كده؟ ليه يقولوا الناس

  يكون إيه لو تسيبيه إوعي..  العيون م يصونك حجاب ده
ــة بجـــد أصلك..  ربنـــا ويرضي واســـــــع   !!! مُحجبــ

  

   غيرهم إنتي 



  
٦٩  

  ذنـوب غير من برئ طاهر..  القلــــوب كل غير ده قلبك
  !! متعذبة كتيــــر وقلـوب..  رامـاحلــــ حُـبـال من خالي

  طويل طريق في األمل إنتي..  وليــل ضالم وسط جنمة يا
  ! مُذبذبة كنتي ما عُمــــرك..  يعملــوا حاولوا مهمـا دول

  

   غيرهم إنتي
  

  وقاسي مؤلم كـــالم سامعة..  رواسي جبــال زي ثابتة يا
  مؤدبـة هـــــادية بطريقــة..  الكــــــالم وبتقابلي صابرة

  !! بـاب ألف وال فتـن أبـــواب..  صعاب مليان طريق في ماشية
  !!! مستغربة البنــات ـلـــكـ..  اإلميــــان جمـــر على قابضة

  

   غيرهم إنتيما 
  

  !!إنتي اللي غير كــــل البنات ، ومفيش كالم يوصف كده 
  !أخالق ودين ثابتة ثبات ، مني شاف إميان بالشكل ده ؟؟

  ..إنتي اللي منه قـريبـة .. إنتي العفيـفـة الطيبـة 
  ..بة غيَّوالناس عقولها مُ.. ربك حبيبك بتطيعيه 

  

   غيرهم إنتي 
 

  
٧٠  

  

  مت
  بحمد

 ..الله 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  

www.goodwayinlife.com  
  

  أحلى حياة في طاعة اهللا 
  


