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  هات إيدك
 

  !! �و� �� ��دا �� ا�
	�� إن ���� �
� زه� ��ص�� �  !!و�' &�رف أ"!�   �	�
  !ا�23 أ&01 /�درة و�' ,(+×,(+ آ()� ����"�
7�56 ا���4ة���� �8�6' ���  !ا��1ت &� آ�8  "� ق 

  !!!!&�ی<ة أ��ت ��= &(>�ن أ�8 ی2 �
  


	�ن آ�� 0 ا�(� ��ت د?آ � ��� �����آ�م ��	��� 
��ب �� ا�ی�م دي �
  ..!!م  ا


& *�( ت'&ل 
���ب أ �A�B ا�>
ی
 ؛و � )��
و ا
��ب  ، ��ش ا��Eس ا�641+ د?و ��C أ�0إن �
ت�.� ا

  !!!!��د1 م0 �ی/ی  ی'���&ا 
  

  : �H�ی� ��بو"�/�  �
0�� أ�0 ؟؟؟؟؟ أ��  !؟؟؟؟ دآ�8ر�� ی�  
� �Lي ا	�  !!؟؟؟؟ ���6N+ آ�آM يأ 
��  !!! &�ی>�C7 إ��7 ا�(� ا��ا/P و"�O' ��ی5 "��ق 

0�  !! ز��ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان آ�	 دي أ
Q �	ص وا�� ��  !!!! و�Lد �)� &�دش و

  
٤  

  : و��ب "�	� ی د &(�H وی��ل �
�0 ��8ع ی� 	إ &S ی� ��فU؛ ا �	رف إن ���"�  أ�&

و	��� أ�>� �� Y یX ر��7 ، ام �� � ام ، آ()� � 

د أ"!�  ��و�وO�  O� 8'  را��� O� �Z�و!!..  

 وا��Zم و&1  أ�C�� 0 نإ آ
? زیH ���ل وآ7
�Q���د? ا  !!!�Z�نإ ا"\2 و U0ا����  آ��6 وهS د? 

�0�48 نإو� 
� �� ی8!�  ا��ا���)�1 �03 د? ا�<!  
� �) ب، ��� زي أي ��ب و� M	ذ �	�8)� �� و

5�3O��P ��ر/5 �8�6' ا�1O(�5 و��ص .. �(�8	�5  

�!! .. آ�8  ا��ا��� و�Z ة،  ا�
	�� �� و�S(�\�7 ی�

  !!! ا�C�� M�37 ا�(� و	��
 S7(L �� ی>�ی�7 ر��7
  

  : ه���SZ	� ه د &(�SZ ووأ �
  

  !!..!يآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه 
  !!؟؟للدرجة دي اليأس إتمكن من قلوبكم ؟؟؟ �
  ؟؟؟ ه وجودعدش لااألمل مكم إن ل لم  قا �
  .. بينبض قلبك نتإ ما طول موجود األمل �
  ..سَفَن فيكي لسه إنتي ما طول موجود ملاأل �



  
٥  

  ..إوعى تيأس يا حبيب قلبي  �
  ..إوعي تيأسي يا أختي  �

  !!..إوعوا تيأسوا مهما حصل  �
  

� 0�Uد ا�L��  .. ويأ ��آ��� ودوا��� ، ��\0 ا^ 
 4
��ل �نا
��5 و ��
�0 أ_  أي یB� �� ��7ت6 

 �S�`\8 أو ���7���ن إم� ؛ م&*&د إن� م�8	0 ���ن
0� ا��6aل زي /
ا�H �8>��)� ؛ ���"H �� ا��Eس &�ا

�' ا�(� �Z1�� "8<�<ح � �(	�Z�  !! أ�
اااااااااااا 
  

�0 &�ا�0 آ0 ��(!� ، ا��/ 	�� و�� �Uا �� 
H"��� وی8'�ه� وی=>�ه� �� إن@� 6وی8		 ن?�ك 

A*��8ن ونوو.� م��� B8د? ؛ ت� ��ا"4 �  !أصً� �
7
آ' إرادة 	Hإ ��DEى أو ��5ی'A ی'��6 أوO� وإن6  

&امH Iن؛  ت�>�� ه�'Gر م0 ��ك ���<�
 م0 ا
 أو ا
��Kان أو ا�هI أو ا
48&مJ� AیG إن�� ، �JیGك
G7وا �	
  !!!! ه��&
G م0 وی�4  ات&
Gش م� 

  

� S(1�ی'��6 ا DMا �� ت'Gر �JیGك A*�7 م0�N إن� 

 و����8��،  ت���@�O�" ���6 زي�1(' اO8� ��5L أي 

ا �� زي و"�\0	 !!!!!  

  
٦  

 اe	�Z8س و ا�MO8 و ا��>0 و ا��Eس ی/یG و����8�� �

 وO6�ا �وی�'� �7ل ش��ب  !!! وأآ�� أآ�� ا^ &

 ���Nآ��� ش�ی ��

��?� ا��  ���	�
  !!و���ت ا
  

  !!..من رحمة ربنا  وايأست واإوعيا إخواني  �
  

  ! G7 أي م  ���� وأرR7 ن�=&ر م�� أآ�م ر��� د1 �
  !.. إ
�� ور*�&ك و��&���N�� �6 6ح ر��� د1 �
 س�A ٢٤ م�N&ح 
6 ا
�&�A ��ب *�I ر��� د1 �

 )�����ن ت�&ب وت�*��� م@�� !..  
�  Uل رس&ل ا�.� :  
��ءُ� ���8ب ���(�0 ی
? ی6�+ و0L &< ا^ إن « 
،  ا�(�0 ��ءُ� ���8ب ���7)�ر ی
? وی6�+،  �7)�را

=8� P)h" �1<�ا �� �(� !�  « R�	روا1 م  
  ؟؟؟؟؟مستني إيه بقى ؟ �

��د1  ��. W��
& إن( ی� 7 )�� Iن&ب آX
 ا
 �@��Yش ی�G8م ��
 ور*�( ت&�( �] ،وا
���ص� ا

����
  .. ا� ��S ا�!��ر ه& ر��� د1 ؛ ه�!� ه��H ر��7 ؛ 
�  ��  .. �� ا,�  ی�رب و/�ل إرPL إ	
  ..� و/��� "�� إ��H ی� رب "�O� �إ	8 �� �

  
٧  

  :ه��8ل  �
بس أنا حاولت أقرب من ربنا قبل كده ولكن 

  !!!ول جعت أسوأ من األسف رلألو!! قدرتش أكّملم
    !!!!خالص ن ربنا مش هيقبلني تاني إحاسس أنا 

   !!!!نا قلبي مات من كتر المعاصي اللي عملتها أ
!! وصل لربنا أين على بال ما ييييييييييين وفنا فيأ

نا حياتى أصلك ماتعرفش أ!!!! .. ينمحتاج سنييييي
المعاصى والبالوى  لو عرفت إنت! ؟؟؟..ي زاإ ةعامل

  !!مش هتطيق تشوف وشي بعملهاأنا ي لال السودا
  

  : ���Hهو &(�H ه د �
 )�
& ت 6��م@�� آ�ن( ذن&�6 وم��ص�6 ��د1 ر��� ه�'

  !!م@�� آ�ن( ��7تJ� 6ذن اU ه�'Gر ت�>�� .. ور*���� 
 ، A*�7 ^ع م0 م��8ج س���������������  و&a&�
وا

 �Z1�   !"8!�  �� _�	�5 وا^د? إ	
  

  :أصI ^زم ت���&ا ی� ش��ب إن  �
  ]األقدام بُيقطع بالقلوب وليس  اهللا Dإ الطريق[ 


& دى وا
'�&ب � IDد �@����زم ،  ص�دق ی�1نإ 
  !!� .��س زم  �� Aدر* ١٨٠ ه��'�W @���7ت نإ ت��' 

  
٨  

��iل H)� Qأ � +��� ..  
H6)/ ن�Zدأ ه��� �� M)/ �َ4َ؟؟؟ � &�ن /�م  ة!!  
  !�ص�@R ؟؟؟م� م  آ��أ ه�4&نوذن&�6  م��ص�6 و^


6 إنی���  ��� ��DR@  ر��س آ�	!!  
  !! ة 4ََ� آ�1ن دول د1وم0 آ1G و�]  �

  !!!!!� ر�7 ��48
واآ��ن وم0 آ1G و�] ، دول  �
���زא
�؟����א���������������������
�<س�د �

  !!أسود من الفحم طبعًا قلوبهم 
�� ولأ �� � e�1 ی�1نا� S(��)/ ،  S()3� '�

 U ، �k>L  ��!" .. ?ا"!� تد S("���  0��Z���!!..  
  

� gا ر��� وص&��7
�@R اHی��ن�G�� A ا
�>��� ،  ش&
 �
�'�ل ت��:  

  
  u’Å+ø9 é'sù) äο t�ys¡¡9$# # Y‰‾g àā (# þθä9$s% $ ¨ΖtΒ# u Éb>t� Î/ tβρã�≈yδ 4(y›θãΒuρ�h:٧٠ 

 iN
، ی��� م0 ن/
&ا ی	GKوا ) أ
ِ'�(ُ GDوا ��
R4 م  
ه& ا
�� ا��7 : واG7ة واG7ة وه�� م��ددی  و���4Nوا 

��ب �����&ا �
������ د1 صq و^ o�p ، زي م� ا
 ��.&

&ا ! د/�� R@	N4&ا ن	روش ی�G'دول م ، �


 !�	K&د آEن@A�5. R واG7ة 



  
٩  


ه� �O= و�	ا�i� ..ن�& � S(�ی�� :  
  �∅yèÏeÜs%_|sù ) öΝä3tƒÏ‰÷ƒr& /ä3n=ã_ ö‘r&uρ ôÏiΒ 7#≈n=Åz öΝ ä3̈Ψ t7Ïk=|¹ _{uρ 

’Îû Æíρä‹ã` È≅÷‚ ¨Ζ9$# £ßϑn=÷ètGs9 uρ !$ oΨ•ƒr& ‘‰x©r& $ \/# x‹tã 4’ s+ö/r&uρ (  �h:٧١   

�  R@
�� ا
�Y .. �7( ه'4�5&ا��'& R4'�ه� I!!  
�مI إزاي  �'�  !!ه&ریR4 ا
�Xاب ش4�� ی

  !! ..ال يهمهم مع ذلك وو

  ؟؟؟؟؟؟ه ييييلي �
�  Iصأص�D Hی��نا IDد R@�&�. Iاآ��  �'�
  ..وا

�Uا& &
  !و^ ه�@��� آI د�h  1ن��ت .����5 ����X و 
θä9$#)  :آ��)S ا�0�1a ا�(� /���?  �ا��� � s% ) s9 

x8t�ÏO ÷σœΡ 4’n?tã $tΒ $ tΡ u!% ỳ š∅ ÏΒ ÏM≈uΖÉi� t7ø9 $# “Ï% ©!$# uρ $ tΡ t�sÜ sù ( 
ÇÙø%$$ sù !$ tΒ |MΡ r& CÚ$ s% ( $ yϑ‾Ρ Î) ÅÓ ø)s? ÍνÉ‹≈yδ nο4θuŠptø: $# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# (   

  


&ا ؟؟ ؟؟ ا��Zم �ا���8 �&'���Dاصاااااااااااااا  !!

��! ان�@� ا
�&a&ع �h ���� B8
��ن�،  ��  ا 

t*م�ه�� ��  ،I�  !!!! ..ت�����ی/  إن( ا
�� وا
  !!ثبات أشد من ثبات الجبال  �

  
١٠  

  : ������ا وه�1وا�����  ی�1ناe /51 ��= �او��� �
ÇÙø%$$ sù ) !$ tΒ |MΡr& CÚ$s% ( $ yϑ‾ΡÎ) ÅÓø)s? ÍνÉ‹≈ yδ nο4θuŠpt ø:$# !$ u‹÷Ρ ‘$!$#(  

  :������ا  �
  

��ى " mو ��	�7 ؟؟؟؟؟ دي دOی Cه�18"�7 ؟؟ وإی!!!!  
  

�������������<<<؟؟א�$#�"�א��!� �����؟���� �
  !!سبحان اهللا  �

� .. آ(C د? ا�8!�� ��7� آ� ? �n1� Lر
 5 اeی�1	�5 ���
  !؟_�ا	= �= آ(C د? وا��6iت،  وا�����، دي  5ااا��ا��Oا

� oooooooooo? =� =	ا�_ ..!  
  

  

  ! مهما حصل  إوعوا تيأسوا بنقول كده علشانو
 

� أو���ء ت�'� م�4 إن(  �� آI وت	�W ا^ و�� 
، 5 و��( ی�م �= pLریً� "8!�  آ()� و���"H م��ص�6

�Iأ ن(إ �]. �� Uا W�hای واG@
 وان&ي ا
�&�A Aا
  ...  �ا�8!� �= 5ص�د/ 5	� &7
ك و�(=

  

  

  
١١  

  : ��ل�ه��ب  �
وسط الناس  اكون إني ماستحقش أنا بس

  !إنسان كويسأنا ماستحقش إني أكون  !المحترمة 
 توجعوا وبالش حترمةم وعالم طاهرة ناس انتو

  !!! زيي اللي العالم مع قلبكم
� H�ه�� :  

  !!..م@I=7 R إن( واG7 م���  ؟؟�] ؟؟ آ1G .�ل م� 
 ���. W���' إ��7ی� 7 5Zی�� آ���..  �>  آ(�7 .. 

..  م�=&م ���� G7 وم0�N وم��ص� ذن&ب ص�8بأ
� أي �
 "�	��] ..  ��>�o آ���& ��n1�إن�  � ق ا ،


��� وه& آ�� ی'�  إ� ول م� ��>�oأ t*ن� ��&ب وی�
 ��� س��uت6 ا
�&�G�� A اJ� Uذن وإن(..ه��&ب ��� وی'

 م��� وأ7	  h@�أ ت4&ن وم�4  7	��ت ه���Gل آ�@�
�Gك D�� �] م�ة ١٠٠ Iوی'�  أم �� Uا ..  
�� ان( ی�'� ���&ب��XنW و ان( م� h&ل � 

B�5ی
��G زاهG ت'� واG7 يأ زي وزی6 ا
=q ا !  

6أو م�ا� ه&نأ ���ن آ1G �'&ل م0 ن�أ&. �= ا


6 ور��� ر����N<ه� I��ی/1 ان( ا
�� وا !!! � .. 

�� إن6 صIا��h Gه�K�� 6	Nن t'و�� W=p 6� 

����� و���&ب I�
R نE6وآ ت&��6 ه�' I�Nت WنX
  !! ا

  
١٢  

  

  إنت تعرف سيدنا عمر بن الخطاب ؟؟؟ �
  /06 ا��eم ؟&(�C إیC  ������ا آ�	�ا ا�O"5��43 ف 

1  ��
	� إنآ�	�ا ������ا  �& ��0�48 ا�`�hب �� 
0�
������48 !! ا��mم ه��  !! ی034 د? �����������0

� 5Lر
� S(	إ  S(�Eی ��  : ������ا آ�	�ا
  ) !!! عمر مأسَل ما ، الخطاب حمار أسلم لو (
� �7Oی C�� 0أ�� ا��14ر نإ Z1��ِ(ُی S،�1	1  إ& U!  

  


ان "`�0�� U0ا�  Sه
  ؟؟؟؟؟ یCإ �1 �(5 وص7&0
  

�  4

��6 م� زي و&. Iا�م �� Uو^ م&*&د ا 
t5'ی�  I=7 ��@ًا مGأ� ..�� س�Gن� و�'� ، أس�R وُ
�� ا
�xم��  أم�� .. ا
�Nروق ، � ا
�5Yب �  

ُ����ی  وو ، ا
�اشGی  ا
�N�Yء و�yن�
اG7 م  ا
���ة ا
 A�K
�� ��7ت� ��!!  

�� ا
�� س�Gن� �'� ُ���
  :.�ل ��  � ا

ي آ�ن ��( O� �6	  ،ن�Z�  1& �  ) ا�`�hب �

�'�ن�א%�(>� �
 !حد كان يتخيل إن ده ممكن يحصل ؟؟؟ �



  
١٣  


وق �pة  ����H آ
? &(>�نو �	 =��O"ك و
ه�ت إی
� ا^ �
 آ
? �Yل &1 ك ه ..ا�� ب �O� 0\�8؟؟؟ 

�' &�ی< "� ب ؟؟ C�� 1بأ ر��� د�. ���
7�I م   
Gری&
 ��Eآ� اتXآ� ا
&اG7 م  ر��� �'�ب ����وا
 .. ا

 / ی�� M��0O صً�أ 	إ ی7O= .. اU آ��ب �� شI4 م 
��
}سg  �]،  ر��7 ��� 0k�� .. ������ ..ة �)�  

*�7A N.واA 6��� 0 ">�0 �زم� ، و����k�4�د? ا 
�' ود? .. "�ص0 &(>�ن MOااااأ ص
  ..�uذن ا^  اا�

  

���� آ�� ش@&ات |1 ا
/م  ا
�� ا��7 �ی��  
�P وش�@�ت و��  م�@�ش Gد ،  �� �Yل �� إ	
 v� أي H��  _Eه� mر��� ه��ز.6 ن&ر  ..ر��7 و

�=��ة ا
�� ت�&ف ��� ا
B8 ، وی�زق *&ار67 
ا
 1X�Nوت� ��� I��

& آ�ن �� ن?� ا
��س ، ا ��7

 B'8ی� I�8�	م!!  
  

�و �َ�ّO �7م��� إن�� ن'�ب م  ر��� 5 ر� A*��8دي م

� ون��t ایGی�� أآ�� وأ EK�ن أول م� ن���آ�� ، 

 ، �� R=ون�� U��  ���	ون =��O"و C	�46� ?
a	
� ا��/�ع �� أي �578 � �7N�4�713 ویOی..  

  

  

  
١٤  

  :��ب ه���ل  �
  ؟؟طيب إزاي الواحد يقرب من ربنا أكتر ؟

�  H�ه��:  
 Uذن اJ� ًاG* I@ع س&a&�
�] م��8*�  زي م� .. ا

  .. ص
ق �P ا^ &< و0Lو  دةإرا.&
�� ی4&ن �Gن� 
وت��
&ا ن�&ف مt ��� ا
G8ی� د1 ���ن ن��ف 

  ..إزاي ن'ّ�ب م  ر��� أآ�� 
  

�  ��
  :/�ل ا^ "�O�= �� ا�4
یx ا��

» ����1 إ��y أ�yM �>�ء &6
ي إ��y ب"�ّ  و 
Q 8ا� C�)&  « ري�Y�
  روا1 ا

أداء ی��� أW7 ش�ء م�4  ت�'�ب �� إ
� اU ه&  �
kا ��اz )�5م  ص�ة،وص&م،وزآ�ة،و�7 إن اس�.  

  

��OآS �� ا��8Zب د? � S)Z8ه �	م   وأ A*�7 أآ��  
  أول ��ی�A .. ا
�Nائ� م�4  ت'���� م  ر��� 

��دات آ�@� �
��دة.. ر��� ��a@� م  ا�
 ر�5O م  ا
�� ا
�(	E� ر��� إن ��
���� یa�N@� ن�إ أراد   ،P�76�6 ر�� 
� �ءــ�(�1 � ا��67h�Dو� �@��a�N� ���� !  

  

�  �  .. "الصــــــــــــالة "  ..هu� S)Z87ذن ا^ &

  
١٥  

  ليه مش عايز  ؟؟
 


 ���7 ,�  و&�رف زي ا�1 �� '���C �3�ة إن ا
� ر��7 &(��7�ومt ذ
6 ���.� ن�س ��	�t ،  � ض 

  "�� &(= ا��3ة " نـــGاء وی�Yم ودان@� ، ا�ذان 
  !!!و��د1 م0 �ی/ی  ی=�&ا 

  

  :ی< أ/�ل �(�7س دي &� �
  ��  ؟؟ "ص�ة "  إی� ی���إن�&ا �ر

� (5ا�3ِ ه� :الصالة  - �� 
6O�ا Cور� ..  
  

 قد عمرك من ضاع،  كده قبل نفسك سألت عمرك
  ؟؟؟؟؟ حبيبك ربك وب  كبين لةالِص قاطع نتإو إيه

 

نN	� ص&ت� ..  ��( آI.. ش�ب آI أآ�R نN	� أن� �

 Iی&صI4 أم  بأ Iوآ..  
� ���( S�0Z وأ/�ل أص خ 	�� 51)��  : و

  !!!؟؟؟؟ لييييييييييييه �
  ؟؟؟؟؟ وامش عايزين تصّل لييييييييييه

  
١٦  

���)���*+�!,-����!��.�/����0�؟؟؟� �
$��0'�56!����4א������23-,�1؟؟؟���)��� �
 غضبن ناإن دي كلها الدنيا يف يستاهل اللي ايه �

  !!؟؟؟؟؟؟  نادين ضيعنو، حبيبنا  نارب
  

  :ب وی��ل ه� د �� �
  

 بسوأقرب من ربنا ؛  يأصّل نفسيواهللا العظيم أنا 
  ..نفسي في بتدور كتير شبهاتعقبات قدامي و فيه

  

� H�ه�� :  
 W�h�
��ت و ن��.0 ��
�اA7 ت��'�
�@�تا�
 مt دي ا
���  ،�  .. ر��� مG* tیGة صA8N اJ� Uذن أGون

  

  
  
  



  
١٧  

� آ����  �8�C(6� �( آ6 أو 6�5) وأول ��  ا��7س 
    : ه�

�+-�0  <<<���238$�ع�
 

  : ی���H ��ب"�/�  �
 ركعت وال الجامع دخلت ما عمري واحد ناأ

ووب ووذنو وبنات مخدرات كلها وحياتي ركعة
 ! الجامع يدخل زيي واحد مينفعش !! ماتتعدش
  !!أبدااااااااااااااا  يصلي زيي واحد مينفعش

  !!  صالة بتاع مش ناأ.. يعني اآلخر من
 

7"�/� و �� H���" :  
 !! بيصلي فيه محدش بيت في اتربيت واحدة ناأ

 معرفش حتى ناأو ةالجامع ودخلت وكبرت
 بلبس الوقت نفس وفي !! زايإ ىبتتصّل الصالة

 كل وبعمل والد مع وبخرج مزاجي على اللي
 !!! يتصّل ييز واحدة مينفعش !!! المعاصي

  !!!  صالة ةبتاع مش ناأ .. يعني اآلخر من
  

  
١٨  

�E�C ��1 "�	� و��ب �" ��Cإ &
م &�N8	 �� 
  : ی���H ا��3ة

  

كتييييير  بضعف أنا صلأ !! عني غصبواهللا 
  !! صليأ ومبقدرش..  ومعاصي ذوب وبعمل

  .. شديدة ومن غير كدب هقولك بصراحة  وأ
  

�:�ش��  <<<��8!-�وش�����
  

 متفرج على لسه ببقى ناأو صليأ نزلأ بس زايإ
 ناأو صليأ نزلأ بس زايإ !!!؟؟؟؟؟ باحيإ موقع

  !!!إزااااااااااااي ؟؟ !!؟؟ سيئة عادة عامل لسه
  

7و �� �	5"�  H���":  
  

 ولد مع ةقافل لسه ببقى ناأو صليأ بس زايإ
  !!؟؟؟؟؟ التليفون فيعلى الشات أو 

ي وأنا طول اليوم مقضياها إزاي بس أصّل
  !!!مسلسالت حب وغرام ؟؟؟وأغاني وأفالم 

  !!!؟؟بعد كل ده   بس زايإ يصّلأ !!! مينفعش
  

  
١٩  

� Z�)& ه دS وZ�ه��S :  
  

G4 واه	NنR [� 

4ا
��  م�  &
�ا�ول ، و.&�.R 1؟Gآ  

6 ی� أ�D إن6 �. ��
  !!؟؟؟ ص�ة ���ع م0م�  ا

  !!!؟؟ ت=�� م��0��N إن��D 6أ ی� .�
6 م� 

����<<؟؟؟؟؟�<=>����� �
  !! شياط  كالم كله دهالزم تعرفوا إن  �
�ا�> آ�م ��(�ا ��Y�� ?د C)آ �� Sآ �Z�" ��1"�ً  ..
�1�"�O��ا 	>�ف و��O�آ�م رب ا  Sی Z�ا C��8آ ��..  

  

  :"�O�=  ا^ /�ل �

ÉΟ Ï%r& uρ ) nο 4θ n=¢Á9 $# Ç’nû t� sÛ Í‘$pκ̈]9 $# $Z) s9 ã—uρ z ÏiΒ È≅ øŠ ©9 $# 4 ¨βÎ) 

ÏM≈uΖ|¡pt ø:$# t ÷ Ïδõ‹ ãƒ ÏN$t↔ÍhŠ ¡¡9 $# 4 y7 Ï9≡sŒ 3“t� ø. ÏŒ 

šÌ� Ï.≡©%# Ï9 (  ١١٤:ه&د  

  عارف  سبب نزول اآلية دي إيه ؟؟؟؟؟
���ن ن��ف  ا�4
یx د? ��O" zO� P��ا 	>�ف �

 �@
  � � � � � � � ....س�W ن/و

  
٢٠  

 ���Oد &6
 ا^ &� �  :/�ل  �ا�
� أص�ب ر�L إن «� � ا�E� �67"=،  6(5ـُ/ ا� أة 

? 6�E�  ،ل>	E� ̂ا =��O"  )S/�3ة وأ�ا �� Y 7)�ر�ا 
� وز��ً�� ���ل ) ا�����ت pه6�ُی ا�4��7ت إن ا�(�0 
0L �̂ا ر��ل ی�:  ا ��ا أpل،  ؟؟؟؟؟؟ ه�/ �  :
P�1a� �8���� »  آ()S أ BNم�  

  

� ا�ی5 دي -& �	�" xی
  :.�ل   أ�� ���ن،و�� �
» �a�  ،p�E� �ً73, �(7 ة "4 � �(�1ن �P آ7 

�ً�،  - )أي ��+ ور/) C -  ور/C "�4ت �8= ?�(ّ< ی��
S_ �1ن أ�� ی� /�لi&  ،m�7 أ�E�" S� 0Oا أ�p؟؟؟؟ ه 

)/ S�و C)O�"  ا /�ل؟؟pZ0 هO� �� ا^ �لــــــر� �  
�CO وأ	� �7)� وأ�a�  ،p ة "4 �ً73, �ً� ?�)ّ< ی��
�E��7 أm �(�1ن ی�:  ���ل،  ور/C "�4ت �8=" S� 
0Oا أ�p؟؟  ه)/ S�و C)O�"  إن : � /�ل؟؟ S)� إذا ا�1

EQ�" ���E� ء�Q��ا  ،S_ =)3(�ات ص�`�1 ا�ا 
 &C7 ذ	���h�  ) Cی�? "�4"h�� �4ت آ�1 )أي" 

 ا�7)�ر Y �� ا��3ة أ/Sو[ :  و/�ل،  ا��رق هpا
� وز��ً�� ذ�H ا�����ت pه6�ُی ا�4��7ت إن ا�(�0 
��ن� »  ] �(pاآ ی� ذآ ى
  7ّ	�� ا�



  
٢١  

���CD��(�א��3م�א��!��Aא@ �د�?�د
�؟؟؟ �
  

،  تصلي إنك معصية يأ تعمل bا الحل يعني
  !!! الصالة تسيب مش

  
  

  : �� ا�ی�ت ا�(� ��" /�لا�(� ر��7 و �

 )) السَّيَِّئاِت ُيْذِهْبَن اْلَحَسَناِت إنَّ(( 
أول م� ن��I أي  ن��إ وص�	�وأ�6 	�  � ا��67 و �

 ر���ن�EآG إن و،  ون=�� ن��&�a *�ي ن'&م ذنW ؛
�N<ه� ��
�� h&ل ��N�� وآ�م� ور���7  ..  

  : � ا^ ر��ل /�ل
» �� �� L0ــر M	p6 ی	ً�ــذ  ،S_ مـــی�� (h8ـــ��   ،
S_ �)3ی  ،S_ �!8�  ، �C ا^  ـــــَ�ــَ, إm ؛ ا^  ــــی
S_ �67  / أ�ا� ?pا�ی5 ه : šÏ%©! $# uρ ) # sŒÎ) (#θè=yèsù 

ºπt±Ås≈sù ÷ρr& (# þθ ßϑ n=sß öΝæη|¡à)Ρr& (#ρã�x.sŒ ©!$# (#ρã�x) øótGó™$$sù 

öΝÎγ Î/θ çΡä‹Ï9  tΒuρ ã�Ï) øótƒ šUθçΡ—%! $# āωÎ) ª! $# öΝs9uρ (#ρ•� ÅÇãƒ 

4’n?tã $tΒ (#θ è=yè sù öΝèδuρ š( χθßϑ n=ôètƒ « ن���
  7ّ	�� ا�

  
٢٢  

  : � ا��67 /�ل و"�O��ا 	>�ف ا�4
یx د? آ�1ن ، �
» S8أرأی ���6ب أن � Sآ
 آC�� 0 ی!8�0 ,1 ًا 	) ًا أ�

� ی��6 ه0 ، � ات ��1 ی�م� C	؟؟؟؟ ��ً�� در - 
�C1 أو��خ؟(L =)& =�6�7 ه0 یOا - )ی���/  :m ی� 

 ، ا�`�1 ا�3(�ات وآp�H:  � /�ل:  ا^ ر��ل
��ن� »  وا�`�hی� ا�p	�ب �)� ا^ ی�41
  ص�88 ا�

  

���6*��:�4؟؟؟�� �
لكل ذنوبك ومعاصيك هو    الحلعرفت إن  �

  !!إنك تحافظ على الصالة 
  

 اbدخل نم ويدخلك ييأسك الشيطان وعىفإ
 معاصيذنوب و بتعمل نتإ ويقولك ده

  !!!! مقبولة مش وصالتك تصلي فعشنومي
 

  
 

 

  
٢٣  


 ا�ی�ت وا��Uدیx دي آ( �O� M4" وض �1�ا �(
� M6�Z8��  آ0 ذ	��H ؛ U	)�  و"���4 &(�)� ا��3ة

 Hص��O�  !..ا�(� ه� �M6 ه�آH و
؛ M4 ا��3ة أآ8  وأآ8  "و� "3ّ(&(>�ن و �

  : /�ل � أ	� &� .. آ��ن ش&ف ا
G8ی� د1 
 ًاّ
َ� أص6 إ	� ا^ ر��ل ی�:  ���ل ر�L 0Lء «

C1/E� �ّ)&  ،/�ل  �	أ :S�و C�E� /�ل،  &C7 ی
 �(�1،  � ا^ ر��ل �P =�3ّ(،  ا��3ة و�\ ت

 ی� ���ل ا� 0L إ��C /�م،  ا��3ة � ا��67 /\=
 ��ل، � ا^ آ�8ب �َ� �S/E ًاّ
َ� أص6 إ	�:  ا^ ر��ل


 أ���:  � �67ا�/  	SO ) :ا� 0L( /�ل؟؟  ��7O ص(�

 ا^ �uن:  � /�ل/  �, H� H6	ذ  « ��� BNم�  

  
  

�� !! ��46ن ا^  ���
أ	� ��'&
�  �ا
�*I *�ي 
�56�3 ی�  )1&
 !!ر��ل ا^ و&�ی<ك "��S &(�� ا�4

 ���
���  �
E؟؟؟: س �	�O� �' إ	 ص(�  I*�
ا
 ���

� أی&1 ، ا�.�  �
  !!ر�, �7�  �H ذ	H6 ��ص: .�

 U�8ن ا��مI م=��A آ��ى !! س I*ا�
  !!!د1 ا
  

  والفضل ده كله ياربالكرم ده إيه الرحمة والعظمة و
  

  
٢٤  

� ��  : � ا^ ر��ل /�ل..  ت�ن� G7ی� و
 �� ا�p	�ب وا��O1ص� أي(  ـ "84 /�ن "84 /�ن «

 �(66��(8)� 2ـــــا�63 صu� S8�)ذا ـ (و")(�Zن �, ، 
S_ "ذا ، "84 /�ن 84 /�نu� S8�)ص  (N�(8)� ا�, ، 
S_ ذا ، "84 /�ن "84 /�نu� S8�)3  صO�(8)� ا�, ، 
S_ ذا ، "84 /�ن "84 /�نu� S8�)1! ب ص�(8)� ا�, ، 
S_ ذا ، "84 /�ن "84 /�نu� S8�)ء ص�<O�(8)� ا�, ، 
S_ ن���7" �� M8Zُی SZ�)& =8� ا�N��8���ن� »  "
  7ّ	�� ا�

  

آI ص�ة ���N5 ن�ر ا
Xن&ب ا
�� !!  ��46ن ا^ �
���' &(�H أي ذ	�ب �����@� ،  �� "�7م وإ	 
4�!!  

  

�  tم I	<��� 6�&ذن �a&��� د م��Kد1 إن( م
  :ش&ف ا
G8ی� د1 .. ا
&a&ء 

  : � ا^ ر��ل /�ل
» �� EQ�" ���E� ء�Q��ا L � ?ی��h� �� 

?
�L =8� ج `" �� ��� »  أ���ر? "4 BNم�  
  

  !!اتغفرت و إنت لسه أصًال مصليتش ذنوبك  �

  !!واهللا العظيم ده كرم من ربنا ميتوصفش 



  
٢٥  

� ���� ا
�'A5 ديه�Xآ�1 أG7  ��Dی� �و  ،
  .. ااا
G8ی� د1 ��� م��ن� راااااائ�G* Aااو

  : � ا^ ر��ل /�ل �

6
 إن «O�أِ"ُ ، �ی3ّ( /�م إذا ا� C��	p� ()ـــــــــآ� 
�ُ�QِOَ،  )َآ8ِ�C  ) C�ّّ��"�ــوَ& Cـــرأ� &(= 

�1)Z� َرPأو آ 
a� h/��" 7&C «  �88ن� ص��
  ا�
  

ن( وإ ؛ ی<ك "8`�0 ا�4
یx د? وإ	 �38(�أ	� &� �
 GK	و�� tد و "`�0، ���آGآ�ن@� ذن&�6 ا
�� م�@�ش 

6Nق راس6 وآ�&�  6� o'	ت A
���� "` ج  
4�
� ا��3ة �Yه �  .. م���04 ذن&ب 

  

  ؟؟؟؟ تصلي عايز مش برده لسه ده كل بعد �
  ؟؟؟؟؟؟ تصلي نكإ ماتفتحش نفسك لسه �

  

  
  

  
٢٦  

  : ه��8ل �
     ..اتفتحت للصالة نفسي ده أنا فعًال .. طبعًا ال 

هو فيه حد بعد الكالم ده يسيب الصالة وهي 
لة بينه وبين ربه حبيبه ، وهي اللي بتكفر ذنوبه الِص

  !..وخطاياه 
  

الواحد يكون بيصلي  ا وحش أوي إنشكله..  بس
 !!!؟؟؟ ومعاصي ذنوب وفي نفس الوقت بيعمل

  !!؟؟؟؟ منافق مش كده برده الواحد يبقى
  

� H�ه�� :  
  

7��W ی� ��� وه� .��� �7�� '� 01O�� ب�	ذ 
��ی5Z  ؟؟ و��Oص� '�  !!..أ	� ��C /�ی(H إ	�7 �>  

 ��g��Y در*�ت@� دي ا
Xن&ب �] .. ذن&ب ����I آ���
  .. ا��3ة ه� ا�p	�ب �Z8��  ا�04و .. 
&اG7 واG7 م 

 WنX

�� ���&ب ��G ا�h )موإن

6 ،  و�78 1�N<ر��� ه�
���@� )��،  � ��7 "�ب وا
���ص� ا
Xن&ب م  

  ، 6ـo N�aــن' Gـ	إن6 ت �� وا*�@G،  6ـنN	 Gـ�هـو*
���Hא���A�23ط.��EFو�4� و ��U  واس����� �>  

  
٢٧  

� �ZO��� ، 
& ����I ذن&ب وم��ص� د1 إن( 
�� ا
=�ة ، )?� &(= ویH7�O ه����H ر��7 و�7


ك ا��3ةUن ..  و"�O��46� =	u� Cذ	C ا�5��8&�� ه8
  :ت��
�  اU .�ل .. ا�5��8 &(=

  ÉΟÏ%r& uρ ) �  nο4θ n=¢Á9$# āχÎ) nο4θ n=¢Á9$# 4‘ sS÷Ζ s? Ç∅ tã 

Ï !$t±ósx)ø9$# Ì�s3Ζßϑ ø9$#uρ 3 (   ت&�4��
  ٤٥:ا
  

  : ه��8ل �
  

 أول قومأ بقدر مش !!!.. أصلي قادر مش ناأ بس
 حاجة فيه إنمن جوايا  حاسس !!!! ذاناأل سمعأ لما

  !!!.. ربنا عن بعيد نيبتشّد
  

� H�ه�� :  
  

�'� � د1ا
�4م  ��  !! �H  ا�>��hن أآ6  و��وس 
�ی/ ��4&ن 
�� ن(إ ؟؟؟؟ ت=�� .�در م0 ی�إ ی��� 
Iيأ ت�� A*�7 8= ت���@� ��'&م� ��  ! "�6Oن آ7
=8� �� 648�'  آ7� �(!! � إن ت��ف ^زم Jن(

 ��/ا*6 م0..  ت=�� و^زم &(�H � ض ا
=�ة
� دي ا����وس ">�0 ��زم ! م�=��0 وأ ت=��� 
H,��  !.. ه��8م "3(� "��م &�ی< �� إ	Hف و"O  د

  
٢٨  

  : ه��8ل �
  ! صليأ خالص وقت معنديشو! فاضي مش ناأ بس

  

� H�ه�� :  
  

إ �	 ?
 رآ��ت ر�tأ 
& ا
=�ة صIأ !!! 
�88�P آ
GD��� ١٠ Xوأ د/�ی )" 5&�� �8Z�������������  أوي  !
�7Oی �ص�وات ٥ـ ا S()1(�ش آZ�� ��8&�� !!  
�رف م0 � ��N6 ت	Nن  ��
���� س� ��ی&م6  
  !!!م��'Gش  ؟؟؟؟ س�A ٢٤ا
ـ
A*�7 م@�A أو  ��� ��4&ن 
�� ش����إ و��Gی  �


��NیB ا
�� �����K  م�ت0 أو م��  ��ن�م���N�� 
6	Nن I*Eوت Iك آG����ن@ م&اR �3ة  ؟؟؟�ه� ا

L�4�ك زي ا
7& 51(� '�  ؟؟؟دي ؟؟؟ �ت
gس{
���ن ا
=�ة �����t	�t ا�ذان و� د1 إن(  

  !!! �38(� وإ	 �Lن ����a ��یA &(>�ن،  ا
��ت0
I�  4م� G�'ش�ت  ت Iت���� )�
 ��&�ت ١٠ـ��� ا

�� ا
���N&ن R�4ت وت��&�� ص6��8أ مt وت�Yج ���
  !! و.( م0�N وت'&ل ا
=�ة ��K�� Gوت �����&�ت

  ؟؟؟؟؟؟؟ برده  كالم ده
  ويكرمك آخر كرم ربنا هيباركلك يف وقتكيت ده إنت لو صّل



  
٢٩  

  : ه��8ل �
 على خايف علشان يشمبصّل بقى صراحة ناأ بس

لسه و عيش منه باكل اللي الدكان هقفل !! رزقي
 العربية هركن ؟؟؟ عة من جديدالبضا على ما أرّص

عيادتي  هسيب ؟؟ الدور ويفوتني عليها شغال اللي
  !!؟؟ الصالة وقت ييجي زبون وممكن مكتبيأو 

  

�E�H وهه �H��� :  
  

  ؟؟؟؟ الرزاقاللي بiزقك ؟؟ م   م  هو �

  : و"��ل " دد �
ون ه8 د �
  

  ! ا� زاق ه� ا^.. O6Yً� ر��7
� H�ه�� :  

  

� �4

	�ن6 و�] إن( ��'&ل ا ��ا
�4م د1 !! م 
 6��. ���6 م��'  إن ر��� !! م0 م&*&د �. &
 Iأص

  !!ه& ا
�زاق م	�I�8 ه�	�W ا
=�ة ���ن ا
�زق 

 الرزاق يعصيب الدنيا يف عاقل حد ألن مفيش
  !!!! الرزق علشان

  

  
٣٠  

��Zن �� �!�ل 	��H 8`�0أ	� &�ی<ك " � ، ��O� 

 6�I<ا
 ومGی��. I�، وإن(  م���A*�7 A ا

0��aی ی� " ى  !!ت���@�  م�
 H(وی
ی ه�E��Zك ا�1
��ً� ه����.W ؟؟�S3وی
ی(H6/�O H ه� وm؟؟ �(�سh!  
  .. اm&(= ا�0i1 و^ �

  و�8�P1ا�(� أ� ك ����3ة ا� زاق  ر��3O8� �7إ	
��78 �"3ّ( &�ی< و�' اUذان�  ؟؟؟.. ی ز/H ر��7 و

  !هفي هيبارك مش ربناواهللا  رزق جالك لو حتىو
�  �ً.�hس إ&�N
  ..أصI ا
�&a&ع م0 ���4ة ا

  ..أوmً وا�� ًا  �� ا� زق "آ5َ َ�"ا��Q�1ع ���Qع 
  

��8Zب رز/H إن ت��' ت��ف و ^زم إن6 ,�  د? � 
7
ك �4
 وه��ص(H ��'�ه و^ ه�/یG وم0& ..!  

  : � ا^ ر��ل /�ل
� ه ب oدم ا�� أن �� «� C/ی) ب آ�1 رز �� 

��ن�  » ا��1ت 
رآCُی آ�1 رز/U CدرآC ، ا��1ت
  7ّ	�� ا�
  

���!�Dو���Iא���J��<א��3م�د�=D��= �)�6
�<<<�J������Lن�א�Fزق�؟؟؟؟ �

  
٣١  

  : ه��8ل �
)  ةعباد العمل(  نإ قال � النبي إن اعرفه اللي بس

  ؟؟ الصالة زي برده
  

� H�ه�� :  
�  ..���
 ) &�6دة ا�01O( وآ��A  !! آ1G م'�
0 � ا

'�
یx وo mی5 � mدي !!.. ص���4 /�ل �8= و 
A��س آ��
�@� ا��Dن ا���  !وم�=��AK7 0 ت�GDه� 
 &(>�ن mزم �� .. ص2�4 ��7Oه�o? ا�Z(51  ه� �

  : &�6دة ا�01O ی�Zن
  ..إ	C ی�Zن &01 ��ل  �
� ذآ  ا^ وا��3ة  �& H�()ی m C	إ..  
�  0Lن ^ &< و�Z" C�� H8�	 إن..  

  

  ..أياً كان  الصالة عن يليهكب أي عمليبقى وبكده  �
  !!!..مش هللا ،  للشيطان عبادة

J��
����5ن تGى و Aص����6 ی�68إن�   !!  
�  51)Z�ا�)� أول  54�43ا���	وض  �1�(� ا�ا =��

�P1 اUذان	 ����دة .. أی&1 ،  ) &01 ا��6Oدة( :  إن �
ا
I����a ر���  ���� �� ن	�W إن�� رادأو م��  و.( 
Iآ A*�7 ��و. ون�� ���� ..  

  
٣٢  

�  =��O" ^ا /�ل ا����:  
  

$pκš‰ r'‾≈ tƒ ) t Ï%©! $# (# þθãΖtΒ# u # sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘöθtƒ 

Ïπyèßϑàfø9$# (# öθyèó™$$sù 4’n< Î) Ì� ø.ÏŒ «!$# (#ρâ‘sŒuρ yì ø‹t7ø9$# 4 öΝä3Ï9≡sŒ 

×� ö� yz öΝä3©9 βÎ) óΟçGΨ ä. tβθ ßϑ n=÷ès? ∩∪   # sŒÎ*sù ÏM uŠÅÒè% 

äο4θ n=¢Á9$# (#ρã�Ï±tFΡ$$sù ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# (#θäótGö/ $# uρ ÏΒ È≅ôÒsù «! $# 

(#ρã�ä. øŒ$# uρ ©!$# #Z�� ÏWx. ö/ ä3‾=yè©9 tβθ ßsÎ=ø)è? ∩⊇⊃∪   #sŒ Î)uρ (# ÷ρr& u‘ 

¸οt�≈ pg ÏB ÷ρr& #�θ øλ m; (# þθ‘Òx)Ρ$# $pκö�s9Î) x8θä.t�s?uρ $Vϑ Í← !$s% 4 ö≅è% $tΒ 

y‰ΖÏã «!$# ×� ö�yz zÏiΒ Èθôγ ‾=9$# z ÏΒuρ Íοt�≈ yfÏnF9$# 4 ª!$# uρ ç� ö� yz 

tÏ% Î—≡§�9$#  ( ∩⊇⊇∪   A��K
  ١١-٩:ا
  

 م0�N ی�'� یEذن ا�ذان م� س�Aإن  ������7 ر��7 �
I� �@�س�W آI ا
�� !  ذانا� ت���A م  ��Iأ س�

� ا�()� وا��a8رة !! �� إیGك �  !!ا��3ة أ�\0 

ی� ��
ي وO� �� رضا� �� ان��� ص�ة "`(� 

Iس��6ش>�6 و وآ� ��  .. ��ا6�7 ا
�زق 
  

 بتقول نتإو  " كnأ اهللا " لبيقويبقى  اbؤذنأصل مينفعش 
  !!!!!  " أكn العمل" بoكك للصالة بتقول 



  
٣٣  

  :  "�O�=ا^ /�ل �
  ×Α% ỳ Í‘ ) āω öΝÍκ�Îγù=è? ×οt�≈pg ÏB Ÿωuρ ìì ø‹t/  tã Ì�ø. ÏŒ «!$# ÏΘ$s%Î) uρ 

Íο4θ n=¢Á9$# Ï!$tGƒ Î) uρ Íο4θ x.̈“9$# � tβθ èù$sƒ s† $YΒöθtƒ Ü= ‾=s) tGs? ÏµŠÏù 

ÛUθè=à)ø9$# ã�≈ |Áö/ F{$#uρ ( ∩⊂∠∪   ر&�
  ٣٧:ا
  

 �(ا� �(�7س �Dَّ�ُی 
�46� R	C و"�O�= ر��7 د? �
!!!  تI�Y !! ی��آ&ه� وأ ا
=�ة ی�DEوا إن@R ��48رب

�� o4 ب وس�ركو ا�O1��1تو ا�أم� ر���..  ا 
 ���	�
  !! ی=�&اإن@R  ا

 إن� �(1 یDّ� zَ�ُی 
�46� R	C و"�O�= ر��7 د? �
�DEة ی�=
  !!�� وه& �� ا
	�ی� ، ی= ی��آ@� وأ ا
،  � ه�Eی وأ ا��3ة ی8 ك 	Cإ �4
 ی�aز آ�ن �� �
  !! دي �(�7س �رّ� ر��7 آ�ن

 الصالة تسيبإنك  حالل إنه بقى تقول زايإ �
  !!!؟؟ عبادة اbذاكرة وأ عبادة العمل علشان

إن و.( ا
=�ة ، ا
=�ة ه�  ی�6= ا"���7 ��ص �
�� و.�@�  �@����دة و^زم أ ��
و�uذن ̂ا ر��7  ..ا

 S�NO�ا C)\� ��  ..ه��6رآ(� �� �!(� وی ز/�7 

  
٣٤  

  : ه��8ل �
 مش .. مصيبة تحصلي صليأ روحأ لما كل ناأ بس

 ومرة ! تتسرقالجديدة  الجزمة مرة !!؟؟ ليه عارف
 ومرة!  الموبايل أنسى ومرة ! تتسرق العربية
 حادثة حصلة ابنك الحق قالولى الصالة من خرجت
 إني ليا يريد ال ربنا كأنو!!!  فىالمستش ونقلوة
  !!! الصالة في أنتظم

  

� H�ه�� :  
W�h ��
إزاي �� "��ل  ؟؟؟؟؟ د�U� 1 ا
?  س&ء و

  !!إن ر��7 �' ی ی
 �H ا�5��8 وإ	H "(8<م و"3(� ؟؟
  : ����ل ر��7 د? �

  ª! $# uρ ) ß‰ƒÌ�ãƒ βr& z>θ çGtƒ öΝà6ø‹n=tæ ß‰ƒÌ� ãƒ uρ šÏ%©! $# 

tβθ ãèÎ7 −Gtƒ ÏN≡ uθpκ¤¶9$# βr& (#θè=ŠÏÿsC ¸ξ øŠtΒ ( $VϑŠÏàtã  ء�	�
     ٢٧:ا

  إزاي ��= "��ل ا��Zم �H&�8 د? ؟؟؟
  

� �
یOو� �� � إ	Z1� )ّ34"H 0آ M�31ی�دي ا 
 وم&��ی�6 ت�	�ق ����6 م�4  !!! �386(�' وإ	
  !....... !!و ..... ، و  �7دAy ی��I وا��6 ت�	�1

� د? آ0Z1�� آ
? آ�1ن آ8 أو،  ی034 � !!  

  
٣٥  

 ا�(� ه� �3ةا�إن ، �O8 �)�ش إ	 �0 ا�(�  �
  ..!ا�(� 	�زل  ا��6ء &`8 H7�Aه

 ،  وه��1ت �7دAy ه���I آ�ن ا��6 ی��� �
، و�� C7&  C�� Ah�A ر��7 ود�ءك و�=�ت6

� ا��1ت 
�وا��� �a	 ^ 
  ! ا�14
  ..  أل وال هتصn حتى يعلم بيختnك ربنافـ  �
  ..  يارب وتقول منه بتقّر علشان بيبتليك ربنا �

  
  : ه��8ل �

 الصالة إن بحس ولكن،  كتير صليأ حاولت ناأ بس
!!  نهائيا الصالة في بخشعش وم قلبي على تقيلة
 الدنيا في سرحت يالقينأ الصالة في دخلأ ما مجرد

 علشان صليأ بطلتوعلشان كده  ! الصالة خرآ لحد
  !! ةمقبول مش ده بالشكل صالتي

  

� H�ه�� :  
�� ت'��A ا
=�ة 
& �7� m �)3"زم 6��. ، =8� �� 

'����&ل د1 م  �G ر��� .. �>�ع '
�&ل وGم ا'
  وا
�' ا�>��hن إن ت��ف زماااااااو^ H6�
ًاأ ه�� .. 


�&a&ع�����ن تY�t  ص6  و ��aه
ة م��8ج ..  

  
٣٦  

وmزم .. mزم 	�aه
 �� ا��ص�ل �(`>�ع  �
��نO ف إن أي 		eا P�� ا�0  �٣ـ  &�6دة �18  :  

�ا�p)8ذ Ry     اe&��8د Ry     ا��a1ه
ة �
� �

 ه��.�ی��� م��4�Nش إن6 أول م� ه��Gأ ت=�� �
6	Nة ت��م ن�=
ه& م�4  یD  ! ، I=8�&ع آ�@� وا

وا�ف إن ا
Y�&ع ،  إو&= "�Eس�] 
& م8=�0 ؛ 
��  اU و�Jذن،  و/&�ی< �. W���P"ی� 7  "ا��/
 ه�68=و 
Y�&عوا وا
���A ا
�Xةا
�اA7 و ه��.�
�Jذن اU ی�  ..آ()�  ا�
	�� �� ا��v� H أ�M ا��3ة

��Dأ "P�   ه�68= ه� H87L �� ا�
	�� ا��3ة "ا��/
�I5ن ی �ی/ م0 �'�نو 
�=�ة ���ق�Jذن اU ه� � 
 ��نN	 �KهGنو ر��� مG= tق�] م��8*�  ن! �ة ص

  ..و
Xة ا
=�ة  ا
Y�&ع ��ی�ز.ه�'���� و ور���
  

  : "�O�= �� ا�4
یx ا��
�� ا^ /�ل �
7
 أ	� «& � �uن ، ذآ 	� إذا �CO وأ	� �� &6
ي �

�C �� ذآ 	��	  ،C" ذآ �� �� �� ذآ 	� وإن،  	�
Bٍ�  ،C" ذآ �� Bٍ�  �� S(7� �6 ًا إ�ّ� ب"�ّ  وإن،  
 ّ�"� C��ّ� ب"�ّ  وإن،  ذرا&ً� إ�ذرا&ً� إ  ، ّ�"� 
C��وإن،  ��&ً� إ �	أ"�8،  ی1>� أ"�C 5�ه و «  ��� BNم�  



  
٣٧  

  : ه��8ل �
 مبصليشمش هضحك عليك ، أنا  ناأ..  بقى بص

 .. كويسة مش ناس دول بيصلوا اللى كل شانلع
 وفالن،  وبيسرق ىبيصّل الفالني فالن أعرف ناأصل أ

  !! .. وفالن وفالن،  وبيكدب صالة مبيسيبش الفالنى
  

� H�ه�� :  
�' �`�صاA*�7 .. U ولأ - �ُaّ5 =)& �ا
ِ� .. ی


  .. �`�صاaّ5 =)& Uُ� ا�(� ه� ی�ا�ِ
�7Oی &
 G7�8 لن'& ���8 وه& س�ق وا
 آ&ی] م0 ا

t�8 ون��
��ً� � !!!! اh ..!  
  

- =	�" 5L�� .. وزك ن�أ� وت=�� ا
�	GK تIDG ن(إ 
� وت4&ن�� دى ه� وت'&
@R ، ص�دق وت4&ن،  أ
5��L �ا ��
 أ&(SZ1 	�أو ��= "�O��ا،  صq ��=�� ا

وة إ	 و"�6=،  ص2 ا"3(�/ S(�� ..  

  
  

  
٣٨  

  : ه��8ل �
..   لكن ؛ صحيح بصليش م ناعلى فكرة بقى ، أ

 أذيت ما وعمري،  بيضأ قلبى ناأو..  قلوب رب ربنا
ي أكتر من أي حد بيصّل خير بعمل طول وعلى حد

 شهور ٦ كل اأن هد !!ي رياء بيصّلغالبًا يكون بو
 .. يتامأ دار رزوأ بروح شهر وكل الدم ،ب تبرعأ بروح
 قدام اللى الصندوق فى صدقة بحط يوم وكل

  !!!!.. يعني الصالة على مجتش ! المسجد
  

� H��3ة ؟؟؟   : ه���8' &(= اa�  !!إزاي �� 
 �Dة ه� ا�س�س ی� أ�=
ا
=�ة ه� �&د .. ا

ه& ی�G7 tN ی��� م��� آXا دور م  ��p م� !! ا
Gی  
 �
 o8ی Gام�&��ً� ؟؟ ؟؟h 0�Nی��� إن( م�4  ! !م��

ت4&ن ����I آI أ��ل ا
��Y ا
�� مG8ش ی�=&ره� 
 �)38� '� �1��Y HO�7ه� '�� آ0 د? Z�و!!!  

 مt ا
G8ی� نI�4 ت��
� �]..  |1 .�&ب رب ر���و �
  : � ا^ ر��ل /�ل .. ���

�،  وأ��ا�SZ ص�رآS إ�= ی�O" m  N7�= ا^ إن «Z�و 
  وا1 م	�Rر  » أ&�1�SZ و /(��SZ إ�= یN7  إ	�1

  

� �7Oأ&�1ل و /(�ب رب ر��7 ی �� ��	   .. ا��/

  
٣٩  

� =��O"&ف و�ی� نG8
W ا��
���ن  آ��ن د1 ا
 o�?
  : � ا^ ر��ل /�ل ..ت��ف .��6 ش4�� إی� ��

» ����8ا���ت � ات _�ث ا�5O1a " ك  ��  �, 
��ن�  » /(C6 &(= ا^ 6َPَـQ ، Yَ ورة
  ص�88 ا�

  

� )Yَ6َـPَ ^6 &(= ا)/C( �7Oی C6)/ =1O"ش !! ا�'� م
gش�ی Bی�h AایG@
�O" H ض ��C !!! ا�	 ?
Z� 

PL "أ د? "��ل و�	�6 )/ z؟؟؟؟؟؟ أ��!!!  
  

  
  

  : ه��8ل �
  

 شئ كل وسعت ورحمته،  رحيم غفور ربنا بس
 غفر ربنا ده !! مصليتش وأ صليت سواء وهيغفرلي

  !!؟أنا يعني ؟؟ هيغفرلي مش ؛ واحد ١٠٠ قتل للي
  

  : Hه��� �
  

 1| ��

� ر��� نN] ١٠٠ .�I ا�Np  1ن، �] د�<)& 

ی
ة ���ة ی6
أ رای2 وآ�ن إ��C "�به� L  �� ت��و

 Xی h�إن�� ..ا ��
�Gأ� م�ش� ا� )R�7ر ر&Np ر���( 
 &��S ی�؛  ی�&ب وم�8'0 م�ت 
&وم0 �ی/ ی=�� ، 

��3 ? ه��Zن C؟؟؟؟؟؟؟ إی!!!  

  
٤٠  

�  �
یOر ر���إن( ��'&ل إن و�&Np R�70 وم ر
 AیMا I�4�� ه�G�� ��
  : "�O�=ا^  /�ل
�� ؟؟؟؟  ا

  

) ø⋅Ém<tΡ ü“ÏŠ$t6 Ïã þ’ÎoΤr& $tΡr& â‘θà) tóø9$# ÞΟŠÏm§�9$# ∩⊆∪ ¨βr& uρ 

’Î1# x‹tã uθ èδ Ü># x‹yèø9$# ÞΟŠÏ9F{ $# (   �K8
  ٥٠-٤٩:ا

 �R�7�
ر��7 � نN] ا
&.( ، و�ی��� ر��� ه& ا
>N&ر ا

ی
 ا���Oب� ،  S��أ Cا�p& �7ر�! � H�  !!`�ف &(= 	�

  

  
  

  : ه��8ل �
 بتعب ناأو،  الصالة في لبيطّو اإلمام ساعات بس

  !!وعلشان كده مش بصّليورجلي بتوجعني  بسرعة
  

� H�ه�� :  
ی5ّ&ل ه�5ّ&ل .G إی� ؟؟  ه& اHم�م ی&م م�..اU س��8ن 

أ��aف م� إن( م�4  ت'��  د/�یX زی�دة ؟؟ ١٠
�� ��h&ر أ g.وا R@���a 0�.R�4�� g أو وا !!

6��0 ی���  !واG7 ص�7����و�7� 
& ا�����a ! ؟؟وم
 ، W���� 6ی5 ؟؟إن�� C)6O8" H	إ X48�  ه� ر�m �7 ی

�(��	5 ا�6(
 ا^ ��\0و 
L����� ردّو ،  GK	م ��� 
  .. م&*&دی  ����آ� وه��.� ��5&ل0 وم ��gNY إم�م



  
٤١  

  : ه��8ل �
 ما عمري ناأ اللي إنت متعرفهوش بقى ، إن بس

 وأ غتسلأ بعرف مشيعني  !!! كده قبل صليت
  !! صليأ وأ توضاأ
  

� H�ه�� :  
  

� /26أ &pر ��'� ا
�� اس��  د1� M	ذ !!! ..  
 ا
=�ةا
&a&ء و ت���R آ��W وه�ت م�4�A يأ روح

�� دIDأ وأ )�
�Gی&ه�ت ون/ل ا R��5@�رة  ت�
ا
�� ه��.�@�..  ا
=�ةو Iم�4ن آ ..  

  

  
  

  

  : ه��8ل �
  

 بجد ،  واقتنعت كالمك سمعت خالص انأ..  بقى بص
، وال  يالجا رمضان ولأ من هصلى اهللا شاء نإو

 شانلع قولكأ وال ، الجاية الجمعة يوم منأقولك 
،  النهاردة جازةأ بس دينى، إ كداب عليا متقولش

  !!!انتظم وأحافظ على الصالة  بكرة من بدأوه
� H�ه�� :  

W�h &
  ؟؟ �@�ردةا
 م( و
& ؟؟ Aا
��Kی&م  .�I م( و

  
٤٢  

تي ورزقك قوده إنت تحمد ربنا إنه أمهلك لحد دل
  !!العمر والفرصة علشان تلحق تتوب وتصلي 

 

  !!!؟؟ ��4ة یI=8م�4   ا
�� ی�إ �رف م0 إن( �
  !!!م�4  ت��>I ، م�4  ت��ض ، م�4  ت�&ت 

� X4��� H��	 �� �H843 وإ	 وص(� د��/�8 
C���ك �� ��4ة ..  ا�
	�� �� و�. �'��5�7أ ,(=أ ه� 
�8� �� ..  رآ���  ت=��و ا
Gن�� ت�*t ن6
6 إOرآ! 
 4
  !! ر�Lع ���'!!  ی�0�N م�Gش �Dص و

  

  : .�ل  � ه�ی�ة أ��  ..  د1 ا
G8ی� ش&ف �
»  ��ِ�ُد /6  &(= � ا��67  �ًiی
:  � ���ل،  �

 هpا ی<ی
ه�1 و"7�(�ن "�4 ون ��1 �����8ن رآ�8Oن
�� C)1& Mأ� C��إ ����ن�  » آSد	�� ���5 
  ص�88 ا�

 


& Dّ� ی��� � Iآ GDن�� وی�G
�وا ا
��( إن� ی�*t ا
 م�4  ن(إ رآ��� ا
N�&س وا
�����ت،و��  إن� ی=�� 

R@��=ت A�	� ��،  ^زمA م�@�0 وت'&ل د.�'��  
��8Oآ �ه�`�8ر ا !!  S(81�/ 6  & ف��ا �� C	U!!!!  

  

 ��A�B�  S(81�/ وان ��ص& فUت ا�� �� 
O�!  
  

�C �� ا�
	��، وإو&= "��ت ص�ة �� H	ر��7 إ 
1��!  

  
٤٣  

  جلةعارسائل 
  
� 
Oو� �� &�ی<.. آ(C  د? ��ت ا�(� ا��Zم 	�أ/  

CL�0ر� أوk 5)L�& 0Z� 
� وا��   ذآ هS ا�"� ا��7س 
  

  عاجلة رسالة �

  !! يلكل واحد مش عايز يصّل
  

�  S)&�ی< أآ �	أ ��38(� ��� '�  !ا��7س ا�(� 
  !!�س ا�(� �' �38(� ,�  ا�5O1a &�ی< أآ(S ا�7و
  !&�ی< أآ(S ا��7س ا�(� �38(� � ض و"��M ا��8	�و

  

�  S(��/ی< أ�&:  
  

��א�����L؟؟؟��'$��0���M�+$�א� �
  ؟؟فيه حد بيحب حد ومش عايز يقرب له ؟طيب هو 

  ؟؟؟ فيه حد بيحب حد ومش عايز يكلمه ويناجيه

  
٤٤  

�  6

وك &(= �ی/ أ.&�إن ا��)�د وا��37رى ��4
وإن( ر��� آّ�م6 ..  �ا3ّ(ا��3ة و���718ا إ	)S ی

�(S " وشّ��6 و*��6 �"  ��و��G ا
��4یR دN�� 1ّ�ط 
� ر�ا
=�ة ؟؟ ���ف Z� '� H�)& ^��H ؟؟؟  

  

�  H��/وأ H�E&�ی< أ� �	أ:  
��.��NLא���23��� �OL���*+�؟؟؟������)� �

  :أ	�  �Lو�Hأ �
  

  !!تارك الصالة كااااااااااااااااااافر 
  

ش&ف ی� !! إت�Nج ی� R  :�ل وO6Yً� ه�8/� 	�س ��8
�5�A ا
�� ��N4ـّ� ا
��س �� م/ا*@� ��

R ا��
R ا!!  

  

 H�ه��: J�ن( 
6 ا
B8 ت�@��� زي م� 
& د1 آ�م� 
W8�67 ؛إن�� د1 م0 آ�م� ،ت�ا H6�6� H�  � د? آ�
 : � ا^ ر��ل /�ل �

)
(O�ي اp��77 ا�� S(7�3ة و���ا،�  ) آ� ��
 " آ)� �1

��ن
  �ص�88 ا�
 : � ا^ ر��ل /�لو �

)��� 
6O�ا �  روا1 م	�R ) ا��3ة " ك ا�Z�  و��



  
٤٥  

 ` جُ� أآ6  آ�  آ��  ه� ه0 ! ا�8(��ا وا�O(�1ء �
��� ` جُ� ,�  أص!  آ�  وm؟؟؟  ا�5)1 �  ؟؟ ا�5)1 

  

��م /�ل �eا 
067 �� أ�1� :  
�` Lً� آ� ًا آ��  ا��3ة "�رك(  ��ُی��88ب  ، ا�5)1 

  . ) �03وُی Mْـ8َُی �S إذا �08ُی_�_5 أی�م و
���H و/�ل � �O��<�وا :  

  . ) �03وُی Mْـ8َُی �S إذاm آـُ� ًا  ًاّ
ـَ� �08ُیُی��88ب و(
  : ��7�5 أ�� و/�ل �
 ) X��� �3ة�ی3(� �8=وُی\ ب  �6َ4ُی"�رك ا ( .  
  

�  H�ه�� �	وأ:  
  

ليه تخلي نفسك محل خالف ب  إنك  �
  !!؟؟؟؟؟ ) ركاف( أو   ) مسلم( تكون 

  

يف شأنك ، يختلفوا ليه ترضى إن العلماء  �
  !!!؟؟؟ الحبس والضرب وأالقتل  ب 

  

  !!!!يرضى بكده ؟؟؟ ) عاقل(فيه حد 

  
٤٦  

�1� إ�� ا�>�� /�ل ��i& C1ا^ ر� :  
  

�` Lً� آ� ًا � �آ ا��3ة " ك[  � وإن،  ا�5)1 &
� آ��  ی m �)3	��k�( ی8 آ)� ا�pيُ
ّ"  �،  ا��eم &

  ] �� ا�
	�� و�� ا�� ة ا�1 "
ی� أ��Zم &(�a" C يو
  

  

��OL���)���!M�-م�� �
E=.FPQא�R�
�؟؟؟؟؟؟�د �

  

 

 

  
٤٧  

  :يف الدنيا  �
 

� )ّ�  !  ا���م &(�C ُی د وmS  C�)&m ُیَ
�  MY�`ُی mmو M��30،ُی� Maی ? aه C8OY���  ! و
� m ُی=&
 ����1"ُmب5،و�a C"�&د،mآ0ُ" وn C84ذ��  
� m  أن C� 04ِی8<وجَی �� 51)�� !!  
�  S)�� ��  !!وا�m �)ّ3" m �8 َی04ِ ��( أن "8<وج 

 �m 0�
�5Z ی mو �َ َ�َ�( !!  
��ت إذا � m ُی�ّ!0 mو �Zُیyـ�  ! &(�C أ�
 =ُیm )ّ3 و 
� m ُی��
 ��  ���� ��1)�  !! ا�1
  !!C8iLُ  ��)� (��ُ" ا�43 اء �� �� ة �C 4� ُی �
� m ُی �8!� C� mُی وS� 8 C�)& !!  

 �m ی p�E �1 اث��ء�ا ��  ،mث�َرُی و C��� ،    
���0Oa Cُی �0 �� ��ل �� ��1)�  !! ا�1
  

 : خرةيف اآلو �
   

�P ُی4> � �  !!ی�م ا�����5  وا�Z��ر ا�1> آ�

  !!!!!! الخلود في جهنم��3 ?  ی�Zن �

  
٤٨  

  

�%���S����4TF.�<=���!�����0���$��؟؟� �
�%���!�����!TF.�<=���!�����0���$��؟؟� �

واهللا العظيم ما يف حد عاقل يسمع الكالم ده 
  !!!!ويجيله قلب بعد كده إنه يفّرط يف الصالة 

 

�� ت�رك و��7ءًا � R48�� ��
�� ا
�XاهW ا
أي  �C7 �06ُی m ا��3ة ك��8ر،  ���Z�  اUآ6 ا
=�ة 

01& ، m زآ�ة mص��م و mو �� mء أي و�� !!!!  

�  ، R6 وص�ی	Nن Wی��� إن( ی�
�� م��=��0 ت�
���6ل '���&س !!  وص���H �� ا��   t�Gل ت��و

  !!!HO وm ه78��H7 و�� ا��  �' ه06�88 وت�=Gق 
�  ���
6
 �M��4 Cُی �� أول « :��'&ل  �اO�ی�م ا 

5� ، &k�� C)1  (2َص ، (4َص �uن ، ا��3ة ا����
� وإنَ�
�� ، تََ
  k�� C)1& «  ن���
  ص�88 ا�

� �7Oی&م ی Aم��'
 أول، ی&م م� ت'G. gام ر�6 ،  ا
5L�� 88هM��4 �(�)& لوE�  ! "ا��3ة" ه� &8" �(7

��لأ و����I وت�=Gق آ�وت/ ��=&م آ�( م@��و 
��D I4�
& ^زمAأي  
� ه��'� م0 د1  0��=��  !! م



  
٤٩  

  

�  M& � !!أ	� &�رف إن ا��Zم �
ی���
 أووووي وُ
 6
&@
�H وأ&ّ �] ا�م�ن�N�� Aض ��� إن� ^زم أ.&

��1 أي �
 ی�38ر /
 إیC ا��Q�1ع   hأ�!!!  
  

ت�رك  نإ .�
&ا ��ا
 ا
����ء �7�إن  إ	 &�رف �
  إیC ؟؟؟ /���ا،  آ��أ آ�N آ��� م0 ا
=�ة

 ��L ًا وی�Zن ، أص!  آ� ًا آ� ? ی�Zن[  : /���ا �
�ً����  MZ" 5�3یO� 51�N& ، SN&أ �� ، ا�<	� 

SN&وأ �� 5/ �� وأ&SN ، ا��  ] !! ا�`1  � ب 
  

����  �7Oی: 
ًام�4  ت4&ن  إ	L 84 م� إ	��ن 
.. ی( إیGك �� .�ش �7ام Gّو��ك م� س�.( و^ َم


ًام�4  ت4&ن�  	�8وإL 5�5 � ی	��و��ك م�  إ	
�� ا
/ن� �� ی&م ��4ت�  ..
  4
  ..ا
�GیG سg }و

�' �38ّ( وإ	�8!!! � �' �38ّ( إ	 �!!  
  

  !!!جريمة أعظم من السرقة والزنا ترككم للصالة 
��)�6�= ��4TF��<=؟؟؟��>>>� �� �� �� �

  ؟؟ جرفاسق وفا  أو كافر فيه حد يرضى بإنه يكون إما 
� &(>�ن د? آ0 �' ��8� &(= 	���4 &�ر��Oرآ 

'�٥ ����
وا  X�8  أوي  ١٠أو  د/�یZ��� Xد/�ی!!!!  

  
٥٠  

��84ج أ/��SZ أي ��ء "�	�  � '�أ	� ��یA إ	� 

 ا��Zم د? ،O�  I�4ا ن&
'&��ت آ�م   �] ت��

56���ن ت��ف إن  رك ا
=�ة�تO� '�  ! ا��Q�1ع 
  

� � ی68 أ &< و0L ا��1�= إن "O ف إ	� "�رك 
  !!!��68 أ �C7 ؟؟؟ �وآp�H ا��67  ؟؟؟؟؟ ا��3ة

�  ���
  :��'&ل  �ا
» m �3ة "8 ك�ًا ا
1O8� C	u� �� ا��3ة " ك 

1
ًاO8� 
�� k � C7� 5���ن�  » ور���C ا^ ذ
  ص�88 ا�
  


} وإن( �gس W�	�� ة�=
1
 اO8� وD=&صً� ! 
�o?ی ا
��س م  آ��� ت�.� !! ا��a  ص�ة ����
 ا
��A ا
�>I ��دم �	
 إن آ&ی] �رف إن� مt،  ٧ ا

�KN
E�� Aذن ا�	
  !!!! آ6 ى �56�3 ودي!!  ٤ ا
  

7
? Sَّهأ ا�>!0&  ��C	ن إ�Zوأ آ��  ی S)�� !!!!!  
� Aی�� ��8 ص�4 �E � ���\ا وی>L 
��P �� 

C6" ��C7 ا�57a ��یA و�'! �(�س ��ی5  P�\8�!!  
� Aی��  ��	
� C��pO8ب ��ی5 �� ا��	 =)& !!

 Aی�� '��C &(=و�	 ��
ي ��  pOابا� �UاS7(L!  
� Aی��  �� M�	E" 0!<�ا �� C&�8�  ی
 ! !!ا�1

 �� Aی�� '�  !!! &(�C ر��7 �(H ا�1(�ك,\M و

  
٥١  

�  H�p56 آ)h�د و"�/� ا�O� =)& C671�ا ا�h6Nی ،
وm آ�ن ��5L�� C و ��Oد ا�Q�41 ة ، ا�
رس أ

 !!را�OLن وإ	� ^ وإ	� إ��C  !!!!!!ا�1)� ص�ة 

  
 

  ؟؟؟؟ قnه يف بعّذهيت الصالة تارك إن تعرف إنت �
 

�� أص���8 'ّ=�� رؤی� َی � اU رس&ل .�ل � �@:  
�\Pah ر0L &(= أ"�8��7=  « )  Sk�	(  ، وإذا  �o 

Sk�/ C�)& 3` ة ی)�ي ه� وإذا ، �3` ة��� Cأ� � 
�)i�� Cی ( رأ�? �Z ( ?
8
ه��  a4�ج ( ا �
 ) ی8

�?p�E� �� PL ی C��ی263 �8= إ Cآ�ن آ�1 رأ� ، S_ 
��� C� 0i�C�)& 0O ی�Oد �� 0O� 1 ة�= ا�وUا )��،  :

 إ	C: ا���م &(�6L C ی0 ���ل ��هpا؟! ا^ ��46ن
0L �ی�7م ا ���Yري » 5ا���8Z1 ا��3ة &
  روا1 ا

  

��C ا�4
یx ����ل إن "�رك ا��3ة ه��6= 	�یS و �
 C,�� ة ��7<ل ��)� ���H ص`وا�
 وا/A ��ق د

C,��
ش د��,C  &(= د�
"P1a8 و" PL د��,C  !ی
  ..!!وهpZا ، "S)8 "�	� وی7\ ب "�	� و

  
٥٢  

  ، مبيصليش اللي إنكمان  تعرف إنت �
  !!!!!!!!!؟؟القيامة ؟ يوم هيعرفه مش � النبي

 

��� م  أول م� ر��� "`�0 ��Oی�  �
ی&م ا
'��مA وآI ا
A ، أGاد�	

G8 .��م ا Bئ�Y

@�  B�D ا �=7 ^

 G7م�4ن وا ����� م&*&دی  
�� ی�Kو.. م  ا�
 �� ا
R دي ���ن ی�R@��N �� م  ��  ا�م���ن ی��ف أّم

 �ا��67 �� ی� " ى ا
��یa&7�  ، gوی���&ا م  
�ه�O ف أّ S()6>  دول آ�ا ��� ��  !!؟؟؟C8 إزاي 

  

�  zO� P�  :"�O��ا 	>�ف ا�4
یx د? 
  : مً�ی& �ص���8 �رس&ل اU  .�ل �
 إ��ا	H أو���7:  /���ا..  إ��ا	�7 رأی�7 /
 أ	� وددت «
 ا�pی� وإ��ا	�7..  أص���4 أ	S8:  /�ل ؟ ا^ ر��ل ی�
S� ا�"Eی 
O� .. ا�����  :Aف آ� O" �� S� تEی 
O� 

�� H8� �C رLً� أن �� أرأی:  ���ل ؟ ا^ ر��ل ی� أ
0��  , �ُ5)a4 )ر ���ض ��)� أي�	و �� CL��ا 

YUافوا ( � ��ٌد أي( ُ�ْ)S ُدْهS ��0 �) ي ��
 ا^ ر��ل ی� �(=:  /���ا ؟ ��(C یO ف أm) و�1ٌ 

� , ًا یE"�ن �u	S(: /�ل�)a4� ��  روا1 م	�R » ا���Qء 



  
٥٣  


�G8ی�  Aت�ن� Aروای ��  ..و
  

  : � رس&ل اU .�ل �
� أول أ	� «� وأ	�،  ا�����5 ی�م �����aد �n Cذنُی 

� أول� ی
ي ��� إ�= �E	N ،  رأ�P Cی � أن �n Cذنُی 
� أ�E� �8& ف� ��� S�Uا  ،���0i �(�� و H�ذ ، 

��0i ی�7�1 و& H�ذ  ،��0i ��1�� و& H�ل ، ذ��� 
C� 0Lـآ� ، ا^ ر��ل ی� : رA ف O" �� H8ـأّ� ��� 

S�U�1 ا�� �  : � �لـــ/  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ H8ـأّ� إ�= �حـ	 ��
Sه ,ُ ّ �ُ4َaّأي(  (�ن (��S ر ���ض�	و �� CL��ا 

� )واYU اف�   » ,� هS آp�H أ�
 ��� ا���Qء أ_  

��ن�
  ص�88 ا�
� �7ه�O � � ا��67ی�6=  �� 5�:  )ا�! ة( ی�م ا����

 ا
�Gی  �� ���ض:  )ا�0�a48( و ، ا
&*� ���ض
 ��*�
�� ا
Gن��  أ_  ا���Qءم  ، ود1  وا �����..  

  
  

هيتوه لألسف  يش بيصّلممش بيتوضا واللي  يعني
  !! مش هيعرفه  �بي ط الناس يوم القيامة والنوس

  

  !!باهللا عليك ترضى بكده ؟؟

  
٥٤  

  

 مع القيامة يوم حشرتهي الصالة تارك إن تعرف إنت
  ؟؟ فرعونالطواغيت والظلمة والكفرة وعلى رأسهم 

 

  : � ر��ل ا^ /�ل �
» �� 	�رًا �C آ�	 - ا��3ة أي -  &(�)� ���� 
� ، ا�����5 ی�م  ه�	ً�وُ��� �S &(�)� ی ���4�S وZی C� 

�P ا�����5 ی�م وآ�ن ، 	�aة وm ، � ه�ن وm،  	�ر 
� ّ�وأَ� وه���ن و� &�ن /�رون� A)� « ن���
  ص�88 ا�

  

  :�� � ح ا�4
یx /�ل ا�O(�1ء  �

& �ن�؛  هx^ء مt ا
=�ة t�a م  8��ُی �@��a 

 ���@�ه� ا
��و ، � &�ن مt �ِ�7ُ ا� ی��5 أ*I م 
&ن، وزی� ه���ن مt �ِ�7ُ زارةا�� أ*I م �� 
 وا��1ل وا�SO7 ا�>)�ات أ*I م  ���@�ه� ا
��و
7ُ�ِ� tي /�رون مX
� ا
��ل اU أ1�5 اَ��5 �� وت4

�=�Y	g و Uار1 �� اGا�رض و� A�&' A�*� 
�� ا
Gن��  �
 وا�P�6 ا��a8رة �	�W ���@�ه� ا
��و ،

� ّ�أَ� مt ا
'��مA ی&م �ِ�7ُ وا�> اء� )�A �*ت� Iأه 
A4م، R�@* �� �@�  و�u] ا
�=�� آI واG7 مt ا
�� ش

  

  
٥٥  

     وهيبقى" جرم م"  الصالة تارك إن تعرف إنت �
  !!!!؟؟؟ جهنم يف"  اbجرم "  مع يف اآلخرة

  : ت��
�اU  .�ل �
  ‘≅ä. ) ¤§ø) tΡ $yϑÎ/ ôM t6 |¡x. îπoΨ‹Ïδu‘ ∩⊂∇∪ Hω Î) |=≈ ptõ¾ r& 

ÈÏϑuŠø9$# ∩⊂∪  ’Îû ;M≈ ¨Ζy_ tβθ ä9u!$|¡tF tƒ ∩⊆⊃∪  Çtã tÏΒÌ�ôf ßϑ ø9$# 

∩⊆⊇∪   $tΒ óΟä3x6 n=y™ ’Îû t�s)y™ ∩⊆⊄∪   (#θ ä9$s% óΟs9 à7 tΡ š∅ÏΒ 

t,Íj#|Áßϑ ø9$#  (  �yG�
  ٤٣-٣٨: ا


&ا E	�� ی��نHا Iأه  �� &ا ا
��س ا
�� آ�ن Rم��ه
� " ا
Gن�� ، وا
�� �'&ا �� ا�DMة �� a�" R�@* ��،  

�  SZ)(� د��ا C؟؟؟إی S7(L  )�'س  : R�@* ی���(  

@R إن أول س�W دR�@* ���D ه& إن��&
  :ردوا ��@R و.�

��7Zش �37(� !!  
  ؟؟؟جهنم ؟؟هتدخل إنت عارف يعني إيه  �
 !! راااااااااااا	�وه8> ب !!  رااااااااا	�ی�7O ه�8آ0  �

� ا�pOابو���"H آ()� ه�68= �4
ش  أ��ان �ا�(� 
 C)�`8ر ی
8�0148 	�ر  د? إ	 �� !!!ی�� '� ��	
ا�

 5O1�!! �؟؟؟��������� ?
�H آ�	 �� 01O" C�������!!  

  
٥٦  

  

من  وصية خرآ إنت تعرف إن الصالة كانت هي �

  !؟؟؟؟؟ موته قبل ألمته �النبي 
  

�   �@� Uا �aر A��أم س 
�.) :  
  

: ا��1ت �\ ? ��� � ا^ ر��ل وص��o 5  آ�ن «
�( ا��3ة ا��3ة�" �( �� وZ)� SZ	�1أی ، �� زال و
��ن� » ���	C �)� ی��z و�� ص
ر? �� �)� ی! , 
  ص�88 ا�

 

� "0�` &
،   وص�A ��&ص�6وه& ���&ت  �&كأ 
  ؟؟؟؟؟ � و^ XNه�@�R ��@� وه���ه

��ً� ه�XNه�  :ه��8ل h .. �
�<
  !دي وصA�ّ ا
� W�h 1د ���
         ا
�� إن( ���@G وت'&ل  � ا
 "
14
ًا أن أ�)� .. ��&ص�6ه& ا
��  " ا^ ر��ل 

��6 و��'&ل  GآEو�� I� ) �3ة��3ة ا�ا( !!  
  

  ؟؟؟ليه ؟لك  � ة النبيمش عايز تنفذ وصّي
  مش غالي عندك زي أبوك ؟؟؟ �يا ترى النبي 

  



  
٥٧  


و �O� 0م آ�Z�وا�ی�ت ا Uواxة ��دی �h`�دي ا..  
  ؟؟؟ تصلي علشان إيه مستني � 

  ؟؟؟ تصلي علشان إيه مستنية �
Uو�=�D���V�$M�4$0=�א�/����EF:.��؟؟؟� �

�H���V�$M�4$�؟؟؟��U�WX:.�Y8S$��S�F=�א �
  

� 
 �'هO8 إ	H ��آ  إ	�O�   ؟؟؟ �'�386ّ( وإ	
  


 وإ�O� '�O8ه �� S�NO�6وا^ ا� 	 '�)ّ38!  
  : �ن ر��� .�ل �� آ���� ا
�4یR &�رف ��C ؟؟ �

  ÇôtΒ uρ ) uÚt� ôãr& tã “Ì�ò2ÏŒ ¨βÎ*sù …ã&s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê 

…çν ã�à±øt wΥuρ uΘöθ tƒ Ïπyϑ≈uŠÉ) ø9$# 4‘ yϑôãr& (   �h : ١٢٤ -١٢٣  

�  �ً��1" �ZO�ا�5 آ()�  ..و&(= ا �دة آ()� وا�O�ا�
  ..5O8 آ()� ه�8/�)� �� ا��3ة وا�1ُ

 

mزم "O ف إن د? دا&� إن( 
�� ��	�t ا
�xذن ،  �
  !! ر�H6�6� Hا^ ���7دي &(�H &(>�ن " وح "���0 

�  �
 �uذن إن�� ر��� ون��هG ��.&د
 م  ا
�&�A نGKدی�

ًاأ "�	� ��)� ه7� ط و�' ا��3ة &(= ه���47 ا^�  

  
  

  
٥٨  

  عاجلة رسالة �
  !!عن وقتها بيأّخر الصالة لكل واحد 

  
�  S)&�ی< أآ �	أ  a��(� �38(� ا��7س ا�ا 
O�

�Pوا��7س ا�(� �38ّ(� ،  ا�>�1 � وق  (N�ا 
  3O��7س ا�ـ، وا�ا P1a8� �)�م أ ٥ا���ا  �o و/�ت!  
�  S(��/ی< أ�&:  

  

إن�& �I�N ر��� وآ�م� ن�س ��=�&ا و�ی/ی  ت�a&ا 
إیC ا�(� �� ا�
	��  ؟� وا ا��3ة ؟؟�������E8� Cر��� ، 

C8/ذان �� وU5�6 ا)" �& �E8" H	�8ه0 إ�  ؟دي آ()� ی
  

  ؟؟ هييإي الصالة تأخi عقوبة عارف  إنتوا �

�ت اU .�ل ��� :  

×≅÷ƒ uθ sù ) š,Íj#|Áßϑ ù=Ïj9 ∩⊆∪ t Ï%©! $# öΝèδ  tã öΝÍκÍEŸξ |¹ 

tβθ èδ$y™ ( ∩∈∪  ن&��
   ٥ -٤:ا

 ن�س��
I�N دول  ی��� )�(31(�� ��ی0(:  ر��� ��'&ل
  !!.. و/8)� &� ا��3ة ���E وا؛  و
R@�4..  ��=�&ا

  ؟؟؟؟؟؟ه ؟يييييإالناس دي بقى جزاءهم 

  
٥٩  

� ��
ة 
G8 م� و.�@� یN&ت ، ا
�� ���DEوا ا
=� سا
  ؟؟؟ "ا��ی0 " إی� ه& ،  " ا��ی0" ـ � اU وGهRر��� 

� �)� ا^ ی�8&
 ، و")
ی
 &pاب آ(51 " :ا��ی0 " � 
� أ��ء�  !! &�6د? 
  !! �تو�ّ� &��رب آS7(L C) �� واديإ	C  :و/�0 

  

  
  

�  =��O" ^>�ف آ�1ن /�ل ا	ا ���O"و:  
  

) y#n=sƒmK . ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ ì#ù=yz (#θãã$|Êr& nο4θ n=¢Á9$# (#θãè t7 ¨?$#uρ 

ÏN≡uθpκ¤¶9$# ( t∃ öθ|¡sù tβöθ s) ù=tƒ $†‹xî ( ∩∈∪   R٥٩:م�ی  
  

��  هp? ا�ی5 ا�1�� ون /�ل ��" �� :  
  

  و.�@�   �وه�Dّأ 
R ی��آ&ه� و
4 :)ا��3ة �Q&�اأ(
  ؟؟؟؟الناس دي بقى جزاءهم إيييييه ؟؟؟

  !! ),�ً� ی(��ن ���ف(: ر��� �� اMیA دي .�ل 
  ؟؟؟؟ �یإ 1د " ا�!ّ�"  �رف ن(إ

 أهC�� 2�/ 0 ی��S7(L 0 �� يواده�  : " ا�!�" 

 ، وص
ی
هS ا��7ر�O�  O��ا ، x�6� SOh�ا !!!  

  

� 
  ؟؟؟ ص2 .. ا��ادي د? �� "�6= &�ی< �' أآ�
��Oده� �� ا��3ة &(= "���4 ی�6=،  ��ص � ..  

  
٦٠  

  :ر��46� �7	C و"�O�= ����ل  �

¨βÎ) ) nο4θ n=¢Á9$# ôMtΡ% x. ’n?tã šÏΖÏΒ÷σ ßϑø9$# $Y7≈ tF Ï. $Y?θ è%öθ ¨Β (   

ا
=�ة مG8دة �&.( م��  ، �Eول م� ی��K  ی��� �
  ..وم��DEش ا
=�ة   و.�@�  ت=�� ^زم و.�@�

  

��Oد &7
ك �� 8`�0أ	� &�ی<ك " � P� 5�3`� 
51(��8
ر ه،  A)`" د�O1�ا ?�O� C)8 و" و��E؟؟؟ �  

�4] ، د1 إن( ! ت��I آG'�  1Gرم��'Gش إن6 ه ���

A م�4  ت�وح ت��?�1 �	� �@��� م  .��� W�4�
�� ا
�� ا�.I و ن� س�A أ!!!!  

 W�h.. ^0 وi1�ا Uا=)&  ..tNی� t�	6ر�م��دي  ت 
��6 ����دي 6
 ت'&ل ن(إو"  ا
=�ة �� �7"  وی'&

 5)Z<� '�H)�aی�رب ه �
یO� ؟!! 'O�7�� �ًO6Y !!  
  

 جري واحد صاحبك بينده عليك هتنزللو ده إنت  �
  !!!خر عليه أومش هتقدر تت

 لهابoن عليكي هoوحي لو واحدة صاحبتكده إنتي  �
  !!!تتأخري عليها تقدري ومش ه جري 

  

  !!؟للدرجة دي حب ربنا وعظمته هانوا يف قلوبنا  �



  
٦١  

���ش��]Z.�A�L,"�א���23 ���������>>  

�'�� أصI '&لمG8ش ی �  I<�
�� ا! !�'��� Iأص 
�ی/ ومX� 0اآ� صIأ !! م�a�8ة وأ درس �Gي 

  !! م@R م�&ار رایq صIأ !! مXاآ�ت� .t5أ
�M��)א����!�-�M�R�<<؟؟�<����د
�א�=+����Aא���23 �

  !!د.�یB ، ص�� ��@R ، وار*t آّ���  ١٠س�W ش>�6 
� �"X$M�0  <<���^�א[,�2F\>���<<��א�=+���

� "�1ت �� أZ1� H	U5 وإN4� 3(�8'ي� C�� 	!  
  

  ی��� م0�N أي Xر 
���DE ا
=�ة ؟؟  :ه��8ل  �
�  H�ه��:   ���  : .�ل ا
����ء .. � 

��DEة ت��=
�� م&اta  ی4&ن و.�@�   ا:  
�G� t�K
  ،و1��pا
	�N،ا
��y �8ءأ =�وات
ا ��  ا
� �� �ةا
= م  م��  ی��4 ^ ا
Xي ا
Y&ف ش�Gة 
  ا
��5، أو شGة ا
��ض، أو شGة ا
&*&1 م  و*� �Eّي
 وإن،  ا
>�یB وإن'�ذ ا
�8یB آ�NhJء 
����ورة �
   ، وا
��ورة ت'Gر �'Gره�یK&ز ^ ا
��ورة 
>�� آ�ن

  


د آ(�7 ی���� a	 5��8�ذن ا^  اu� أ
 &(= 	���4و	6
  ..أ�
ًا "�	� و/8)� &� ش�E7 ه�و� /8)�و �� ا��3ة

  
٦٢  

  عاجلة رسالة �
  !!يت بيصّلي في الب) َذَكر ( لكل 

  

  : ه��8ل �
 ��

@� ��'&لم  أّو  A��؟؟؟دي ؟)  رَكَذ( آ  

5 �
ی
ة وه���Hه �Y��6� H�)& د  :  
  

  !!بتصلي يف البيوت   )) رجالة(( ألن مفيش 
  !ا�(� ی�aز �)S د? ��  أص�4ب اp&Uارو ا�7��ء

&
�ی/  �'��� ص�� إن/ل�0L((  ، GKار(( ت tم�K
  !ا
  

  : ه��8ل �
��( م  
  !!ا
�Kمt ؟؟ م� آ�@� ص�ة ؟؟وإی� ��ق ا

� H�ه�� :  
A .. ا
�Nق آ��� أوي .. � ��K
م   أ�\0ص�ة ا

  !إزاي ت���@� ؟؟!  در5L ٢٧ص�ت6 
&G7ك �ـ 
  

  : إنن6 ^زم ت��ف د��p 1 إ �
  

  على الرجال  فرض اbسجد يف الجماعة صالة
  

'O�7��  ..! �pOر ,�  ا��6 �� "3(� و

  
٦٣  

  !!  iخط اbوضوعواهللا العظيم   �
�Gس�Gن�  .�ل � U&د �  ا�	م � :  
 ]�� �َy ? ًا ا^ (�=َی أن
, �ُ�ً1)� &(= �(����4؛  

� �7دىُی ��x ا�3(�ات هmnء(� )
a�) أي �� ا�1
�(	u� �� �7� �SZ�67 � ع ا^ وإن،  ا�)
ى �7� 
 هpا ی3(� آS8� �� SZ"��� �1صّ( �� وإ	SZ،  ا�)
ى

 57ُ� " آS8 و��،  	SZ�6 7�5 �8 آA)`8 �� C8�� S8ا�1ُ
SZ�6	 S8))\�  ،��� و� 0Lر  (h8ی �� ا�h)�ر ��4

S_ َی
1O =�إ 
ٍa�� �� ?pه 
L�� �C ا^ آM8 إm،  ا�1
0Z� ة�h� ه��h`57 ی�� CO� 5 �)� ویLوی4+ در 
�(� C7& 5��� 
أي &� ( &7)� یA)`8 و�� رأی�78 و��

5&�1a�ص�ة ا (mإ �ُX��7 م�)O� آ�ن و��
،  ا�7��ق 
0L �ا ="nی C� ی)�دى ��� ��)L �ا ) ��)Lر CZ�ُی1


ة ا�1 ض� ��   م	�R روا1  ] ا�A3 �� ��مُی �8=) 
  

�G اU  س�Gن� � م0 ا
�� إن ��'&ل � م	�&د ا� 
��=�� �� GK	�
 ا
=A��8 نإ و��'&ل !! �X��7 ا

�8�?&ا آ�ن&ا�� ���� ا
=�ة  GK	�
 إن 
Gر*A ا
G7ا&
 ات��  ��� آ�ن0 .�در،وم � یz آ�ن �� �8= ا

 مt ی=�� وی'�K gمtا
 م�ی�وح 
�� G8	�Gو1��K
  Aا

  
٦٤  

  !!يف ترك صالة الجماعة  ملكش عذرواهللا العظيم 

  ..ش&ف ا
G8ی� د1  �
 �� سEل أن� � م�4&م أم �  �
�'�ل � ا :  
،  )أ&1=( ا�Q  36 ی  ر0L إ	� ̂ا ر��ل ی� «

P��� )
�O� (ار

 و�� ، ا�k�/ m �71k0،  ی�(� �� 
�P1 ه0:  � /�ل ، ؟؟���8 �� أص(� أن ر�53" 

 m:  � /�ل، 	SO: /�ل ؟ا�7
اءLأ H� 53ر� « q�8ص  

  

�G اU ا�  أس�Gن�   � ��� t��*ار  ٦م م�4&م اX  :أ
  !!!!، ی�7O أ&1= �' ��>�ف  ا�Q  36 ی  �

 و�Lد &
م �k�/ Cی ا��  
a�1)� ?p�Eوی!!  

ة  دار? ��O��& 
a�  !! ا�1

 و��� ��C7 و�a  	`0 و�Lد �a�  !! ا�1
1
ی57 ا��iZ ة وا���6ع ��4ا	�تا� و�Lد ���� !!  
	  0Lآ6ه� ر�  ��  !!ر/�X ا�SNO  �� ا�

  

 : قاله �النبي ومع وجود كل األعذار دي ،  �
  !!!!ملكش رخصة تصلي في البيت 

  

  !!! عذر ملكش بقولك مش �



  
٦٥  

عارك اbو اbوت وسط،  ))الحرب(( يف ده �
  !! الجماعة بصالة  ماbسل مرأ اربن

  :"�O�=  ا^ /�ل �
  

# sŒÎ)uρ ) |MΖä. öΝ Íκ�Ïù |Môϑs%r'sù ãΝ ßγs9 nο 4θn=¢Á9$# öΝ à)tFù=sù ×πx) Í←!$ sÛ Ν åκ÷] ÏiΒ 

y7tè̈Β (# ÿρä‹äzù'u‹ø9uρ öΝåκtJys Î=ó™r& # sŒÎ*sù (#ρß‰y∨ y™ (#θçΡθä3uŠù=sù ÏΒ 

öΝ à6Í←!# u‘uρ ÏNù'tGø9 uρ îπx)Í←!$ sÛ 2”t�÷zé& óΟs9 (#θL=|Áãƒ (#θL=|Áã‹ù=sù 

y7yètΒ (#ρä‹è{ù'uŠø9 uρ öΝ èδu‘õ‹Ïn öΝ åκtJ ysÎ=ó™r& uρ (  ء�	�
  ١٠٢:ا

  !!!؟شوفت قد إيه صالة الجماعة واجبة 
  

  

� « :����ل  � ا��67 د? �� P1� اء
     ECِ"َی �(S ا�7
)
a�� إ m�C ص�ة �� ،) �� ا�1���ن� » pرُ& 
  ص�88 ا�

   


�س&لا .&ل� ا
�'=&د م  �N&ا ا�D� ا
����ء � � 
)m ص�ة C�( م���1 إن Iم0 ص�ت� ؛ ه A8�8ص 

  !؟؟ وy&اب أ*� �شم�@ م���1 إن ص�ت� و^أصً� ؟؟ 
  ؟؟���=>�FD.�S.38ض���( �

  !..إ	��ن �38ّ(� &�ی< " �Q ر��7 إ	 د? 

  
٦٦  

�  
 ا�4
یx >�فی ا��6 �� �3ّ(��و&�ی< آ0 وا�
M& 1�ا^ ر��ل /�ل!!  ! د? ا � :  

�� وا�pي «�	 ?
��  ،
�  أن 11ََه ��o Mh4� 
Mh4��  ،S_  �o �3ة�ذن�ُ� ��n �(�  ،S_  �o �ًLر 

 ی>)
ون m - ر�Lل إ�= أ���S_ A،  ا��7س nّم�َ�
��� » ���")�E� S(�)& S ق -  ا��3ة BNم�  

  

ی`(� وا�
 ا� �51 ا�1)
اة ، &�ی<  �ا��67  ��
 Mh� P1aوی �	�7��� C�ا
ی وح �( �Lل وی3(� �

 S("��� S(�)& P�وی� S("��� �� ا�)3�� �)�ا!!!  
  !!ر ييييييوده يدل على إن الموضوع فعًال خطي �

& صIأ �  ��أن� ص��( �� ���� ، وإن( ص��( 

�� ص�� واG7 آ6���I ، و ���� ..  
  

=`�aQ�4א:�$M��T�6b�>>� �

  !!؟ر اbساجد بيوت ربنا ؟؟م  اللي هيعّم
  

  
  

  
٦٧  

� �����ت ا
�� ا
G8ی� تA��4 و ..  
  : � ا^ ر��ل ل��ی

�� ا�pيو «�	 ?
�� ، �� S)Oی Sه

 أن أ�aی �ً/ & 
� أو �7�1ً��"�� � ��87�� 
(<� Oِ�ءا�< « ��� BNم�  

  

ْ�ق[  :R? ��� I��.  م R8�
  ] ا
���ا
?: وا
ّ?�g،  ا
�R8 م  ا
��ة ���N ��  م�:  م�م�ت� [[   
  

 �C�� 514 إن �(�7س /���7 �� إن ����ل � ا��67 �
�P �� ه�88زع�a�(� ا��7س ه�8/�،  ه�3(� �آ()� ا 
�L =)& P ی�a�3(� ا" ! !!U '�..  �514 أي و

  !!! &SN ��ی8�5=  �� ����ل � ا��67 د?
  

  وده بيدل على إن معظم الناس�
  -  اهللا إال من رحم -

  !قل حاجة في الدنيا على اآلخرة أل بيفّض
، على قلوبنا  ولتاستلألسف الشديد الدنيا 

  !!واآلخرة بقت آخر حاجة بنفكر فيها 
  

  

  
  

  
٦٨  

  : ه��8ل �
على طول نفسي بحب المساجد وبيبقى أنا بجد 
نا ساكن فى أصل أي في الجامع ، بس أصّل

سانسير وعلى ما أالدور الخامس ومافيش 
يكونوا خلصوا صالة ب ،نزل وألبس وأ اأتوض

لمشوار هو ا يهنا طلعت بأيعنى اللى  ! ةالجماع
  !!!! والتعب فى طلوع السلم ونزول السلم

  

� H�ه�� :  
  


�� ان( �رف انGD��� 6 و.( �� م� ت�/ل ، �h �'ا�

��/ول م  .�I ا�ذان �ـ  6	N٥*@/ ن  Bد.�ی..  

G ن(إ �ی����Gی  ه& و�. �� 
م��  ��/ل� م0 ��(ا
�Dاااااااا�
 م�ة م  آ��أ ا
�&م �� ���/ل و^ ؟؟؟ 
�G�I< أو رایq ا
 رایq ��ن� G76 وا� ، أو ص�7
،  ا
'@&ة �� ت'�q Gن�زل تA*�7 W�K ، أو رای ��ن�

��pبا� م  1و��!! ������������������������������آ�� س
=7Oار ی�<� &(�H "��0صMO و ا�(=ه�  ا��3ة 

  !!؟؟؟؟؟د? آ�م � د? ! و���5 ا�1>�وی  �' "��(5 ؟؟



  
٦٩  

�A ی�  �	�
� م� ���/ل 
�&a&ع إن6 � �Gيسو��
  ..هGیGY A م�� ا
G8ی� د1 � ،���.�@D R�=&ا ص�ة 

  

  : � ا^ ر��ل /�ل �
» �� EQ�" ���E� �ءا�Q�  ،S_ راح 
L�� �7س�ا 

�0i ا^ أ&�h?،  �اصّ( /  Lأ �� و�\ ه� ص�ه� 
m ��7ی H�ذ �� Sه Lن� » ���� أ��
  ص�88 ا�

�  ?
  ..أ�>  ی� &S  ..ی�7O ه��8
 اLU  ه��8
  

� GDو �ى م����
  : � اU رس&ل .�ل ، آ��ن دى ا
» ��  (h" �� C8�� ، S_ =<� إ�= �� �� ���ت 

� � ی\5 ���\� ، ا^� zkا^ � ا ،  ��h"�? آ�	
  روا1 م	�R » درP� " 5L وا�U ى ، �5��h "4+ إ�
اه�1

  

�� ا
	�R وی��� آ5D I&ة  � �@
/��� �@�����
 GK	��
H��	ذ ��  �Z8�  و P� "57a�ا �� H"�Lدر ..  

  
  

  إيه رأيك بقى ؟؟؟ �
  ؟؟اbسجد وال لسه شوية  هتنزل تصلي يف �

 

 

  
٧٠  

  : ه��8ل �

 &(>�ن ��6= �� ا�>!0  �36(�' 	��� أa��� ا�1

 ،5�� =�� P)ه� C�>a�> اب ا���1 وا�1  وا��ا 
�= وا�(0�	  ،PLااااااااااااااااا"� وار	� 
O� �3ة�ا 

�� &(= ا��3ة و�0LE آ(C ?د ���E��  38	 !!!! ��6أ 
  !!�� ا��6 و��ص  ص(�أو روحأ

  

� H�ه�� :  
 ���. W����7�O'ی� 7  �E" �3ة�3(� و ا" P�7ی m

 ص�ة ا��1a&5 �� وأن� 
	� .�ی�6 إن .. �� ا��6

 � ض &(= ا� �Lلa�
� !  ا�1�D 0�N1 م��G4�!  

  !!لما تقول الكالم ده أووووي عيب وواهللا 
�  C��
� M4�� 
�  8Z8�� C�)& C	إ P)ی� 

5�>a�> اب ا�ن وا�<)& C8�� 0�
  !؟؟؟؟؟ ی
 م�&�aآ�(  
& إن6ی� س�Gي  
���&م�ت6 وآ��ن �
�� )��
 وم�4 ، وا
K/مA ا
��اب �� ت�	qم�4   ا

  ؟؟ زايإ 	�ُی ا
Gی  �'� ش&�(.. آ��ن ��
K/مA ت=��
  


 ر�L�5 	�6= ر�L�5 ی� آ(�7 ی��� �a� ذن وu� أ
6	
� د��� �� �1L&5 ا��3ة &(= 	�8/���4 ا^ 


a�  .. "�	� ا��6 �� �'و�37ّ( ا�1

  

  
٧١  

  عاجلة رسالة �
  !!بتصّلي في المسجد ) بنت ( لكل 

  
  : إن ��8أ ی� "m �� Oزم� 

  صالة يف اbسجدالصالتك يف بيتك أفضل من 
  

A��4
وو.( ا
=�ة  أو �� ا
�>I إ^ 
& إن�� م�� �� ا
أو درس  i�N وتK&ی8Gأو ��� A'�7 ت �Dص ، ه��Yج

 GK	�
�� ا R�1��pو ..  
  

 ا��6 �� وا�� ار ���8�8  مEم&رة ا
��أة ن� ود1 �
  .. اHم�4ن .Gر

  

��ً�  ن�أ �h0ت=�� م��و0�7 �'&ل م �� GK	�
 ، ا

6 ن�أ �]&'� I���ی/ة أآ�G وإن�� ا� I�� .. ا�

 ���
�6 ا��  .. �ود1 م0 آ�م� ، د1 آ�م 7
  

  : � ا^ ر��ل /�ل
» m ا�O71" Sءآ��	 
L��� ��  و���")�،  ا�1(� «   

  
��ن�
  ص�88 ا�

  
٧٢  

  : � ا^ ر��ل و/�ل� 
 ��  ��8)� �� ا�1 أة "U �)3ن «

�(� ��،  �a ")� �� "3(� أن 
 �)� ��  �a ")� �� "3(� وUن
�� وUن،  ا�
ار �� "3(� أن 

� �)� ��  ا�
ار �� "3(�� أن 
�)3" �� 
a��� » ا�1
  ن�ص�88 ا�

  

  
 

  : �ه��8� �
  

طيب والثواب بتاع المشي للمسجد وانتظار 
  ، كده هيضيع مني ؟؟؟الصالة وصالة الجماعة 

 

� H�ه�� :  
 P�\ه� '� m..  �8	يإ
 �� ا��iاب 	�� ه��8

��3آ� �� ص(��8 ��   .. ا^ �uذن آ8 أو �0،  ا��6
  

� ��  .. د1 ا
G8ی� ش&
�                           � � � � � �  

  



  
٧٣  

�  Gي G��7 أ�� ام�أة G��7 أم �	
 *�ءت أن@� ا
���

( � ا�'� :  

:  � /�ل،  �HO ا��3ة أ�M إ	� ا^ ر��ل ی� «

/ 1)& H	أ ���O ا��3ة "�64  ،H"وص� �� 

H8��  �� H� �� H"ص� �� H" a� ،H"وص� 
�� H" a�  �� �� H"دارك �� ص�  ،H"وص� 
� �H ��  دارك ��� H"ص� �� �
a� H��/  ،

H"وص� �� 
a�� H��/  �� H� �� H"ص� �� 

يa��� ت ، E� 6ُ��7 �(� 
a�� أ/3= �� 

� ��ء� �(8�� C1)وأ�  ،	�Z� �)3" C�� =8� 
��ن� » و0L &< ا^ ���
  7ّ	�� ا�

  
  
  

  

ة يف بيتها أفضل من اbرأيعني صالة  �
  !! �صالتها يف مسجد النبي 

  !!! �النبي ورا  ؟؟؟كمان م  اإلمام  ورا
  

  

  
٧٤  

ا��76ت  ا�(� ا�h�Uء � =)& zO	C6أ و&�ی< �
  :و��O��� ..  �(7ا ��)� و�E8_  &(= ص54 ا��3ة

  
  

�bانيوضع ا iعلى اليد )  طالء األظافر (ك،  
  :على الوجه  ) اbكياج (كذلك وضع و

  

  
  
��ً� م0 م��8ج أ.&ل إن وta أي  �hن&ع م  و


��( ا
 اماااااااااااااااااا� ���4ج وإن�� �Dر*A م  ا

& آ�ن  ��7)A��� ج��Z� ����(  !  

  


�=�ة �'� ، و � A�	�
���
 ن&اعأ ���و ���4ن�ا

} ا
��ء وص&ل ����t ا
���4ج���� G�K
،        وا


�،  ا���Qء 0h6ُی ود1��
  !! ا��3ة ی0h6 و��
  

�I آ&ی] ت����@�ت�GDي ��
6 م  ا
�'A5 دي و ��زم. 
���ن ص�ت6 ا
&a&ء  A�h�� ش�'�  ..م�

  

  

  
٧٥  

نواع الروائح أي نوع من أو أوضع الnفان  �
  : وإنتي رايحة تصلي يف اbسجد

  

  
  

� IDدا )��
��ن ن&اعأ *��t �57 ا��
 �ن�إ ا
�� ا
��ن ���57 
& إن�� .. ��ا6�7 �وصّ�،  �وزا1�� 
��( �Dرج
�� ت=�� رایA8 وإن�� ا GK	�
  ، ا

  !! ه06�88 �' �"Hـص
  

 O6Yً� ا�>��hن �' ��ی�� �� S(6�S( ،وا��76ت  �
��'&ا ����8ی�&ا �� ا
�&a&ع د1 وی58&ا آ�یR ری��8 

 R@
ن�Nذة ، أو ی>	�&ا �=��&ن ری��8 ن�Nذة ، وأن� �'&
A
&���ن وص�ت6 ��د1 م0 م'��
  !أن د1 
� نR47 [N ا

  

  : �/�ل ر��ل ا^  ����
  

» m 06�"ُ أة ص�ة �ْm 6�h"َ اp(�ِ 
a� �8= ا�1
 ْ"َPLِ 0�8!8� �()�ْ,ُ ��ِ 5��7a�ن� » ا��
  7ّ	�� ا�
  : � ا^ ر��ل و/�ل ����

 �� �`�ًا أص�� ا� أة �1أی� «(<" �7O� ا�O>�ء 

  روا1 م	�R » ا�� ة

  
٧٦  

  

  : والبنطلون البدي زي الضيقة اbالبس يف الصالة �
  

  
  

�  ��
��( ا
��� ا W�=�� �@�� 68a �5ن��
ا
إسGال م   ��Gی  ت��]ت�Yج ���] B�a وو�Dه� 

�G ا
=�ة tم�K
إیGی  ه& إن�� م�4Nة إن6 ��  !!  ا
   !!وم0 ��  إیGی� �� ا
��رع ؟؟�] �� ا
=�ة  ر���

  

��5�&ن وا
�N	(  :ی� أ��8 ی� ,���5  �
�Gي وا
�] ا

 )��
�] د1، اماا� وإن�� �Dر*A م  ا�
�] ا��� ��
 وا

�� ا
��،  ] ا��Oری�ت ��ت�ا��Z [ م �
�@ .�ل � اR : 
� ص7��ن «� ���ط �S(O /�م،  أره �1�S ا��7ر أه0 

 آ����ت 	��ءو،  ا��7س �)� ی\ ��ن ا��6  آEذ	�ب
���kت ���1ت &�ری�ت S(517 رؤو��Eآ  ا�6`
5)k�1�ا  ،m �)�

ن وm،  ا�57a یaری4)� ی  « R�	روا1 م  

  

� ��Z�)& ^�6 (� ��8أ ی��و&�ی<ة ر��7 ��648 ی� 
C�Q " �N��48�3ة &(= و��ا :  

���`" =)& H��	 ���m 1ّ<8�   !! ا�57a ری54 �'
  

� د��/�8 و�6�H ي,�ّ ی��� � Sی
  ا��
  .. ر��7 ی �Q ضاااااااااا�\�� �Pااااااااو �(�6

  



  
٧٧  

  !!مش هتصدق 
 


& .�Gت أآ��6   y&اب ا
=�ة  � �@����GایA و
و��I ا
&a&ء ، و��I ت�دی1G ، م  ��I ا�ذان 

 GK	��
 ���
، و��I ان�?�ر ا
=�ة ، و��I ا
�K
A و��I ص�ة ا� ، I��  م� ��G ا
=�ة،ذآ�ر أو

ييم اللي ربنا مش هتصدق الثواب العظييي �
  !!!على الصالة ورحمته عطاه لنا من فضله أ

���b����,�b`� �=c>>� �
�d��aUא�R�dאאאאאאאאאאאL���>>� �

  

 � ��Zه� '�آ0 ا��\�0k  إ	 �7	pآ وUن ا��8Zب 

J� 6ذن اU ش� �	�o م  ���ئI هXآ وا��iاب د? ،�

�� ا
=�ة �� ا
Gن�� وا�DMة  A?��8�
  ..وy&اب ا
  

 �Iئ��N
�� R�Yة ،  ��آ�م وه�=
�6 ی�4   ا�. 

�ا
 ا
�&اب ت��ف 
�� وی��  ی�ق��Y ��
 ت���K م�4  ا
��  ص�ة ورا م  �@��=��١٠  I.أو أ Bد.�ی!!!  

  
٧٨  

أكo حاجة إنها ، عظم ثواب للصالة وأ -١
  ويحبك ه يرضى عنكجعلوت هتقربك من ربنا

 
 

�� ا
G8ی� ا
'Gس�  اU .�ل � �
  :ت��
» �� أ�M �>�ء &6
ي إ��y ب"� y و

y���1 إ� Q 8ا� C�)& « ري�Y�
  روا1 ا
  

  ��الصالة هي أحب األعمال إD اهللا  -٢
  

  G� U&د �  ا�	ل � م�. :)
Eرس&ل س Uا � :  
 &(= ا��3ة:  /�ل ؟؟ "�O�= ا^ إ�= أ�M ا�01O أّي «

 ، )�و/8)/ S_ ل؟ ؟ أّي�/  : � �،  ا��ا�
ی)/ S_ أّي 
��� » ا^ �0�6 �� ا�a)�د:  /�ل ؟؟ BNم�  

  

 I�Yرف أت� �'�
���� وم����&ش�'� 
�� ت I� W7  
�' &�رف ی��8ل &(�H إیC ؟؟ی�6=  �(8&��!!  

  

  

  

  
٧٩  

 بيك بيفرح ربناواللي متعرفهوش ، إن  -٣
  .. اbسجد يف تصلي رايح وإنت

 

  : �س&ل اU .�ل ر �

» m EQ�8ی Sآ
� أ�� و�Qء? ��4
C!6���  ،S_ �"Eی 
a� ی ی
 m ا�1

m�3ة إ�ا  ،mا^ "6>' إ C��آ�1 إ 
   »  �C8O)h ا�!�Mk أه0 ی68>'

��ن�
  ص�88 ا�
 � ح ه& ا���y ا�  اHم�م ی'&ل آ�� )ا�6'( �

Xی
3
یX ا�3���  .. ��  ..وU ا
��I ا�
  

عز  ربناالصالة تجعل بقى  ،ه آآآآآآآآآآآيآآآآآآآآ �
  أنا العبد الضعيف ؟؟ ؟؟ ناأوجل يفرح بيا 

  !معقول الكالم ده ؟؟؟
�<�<=>��F������6�=Dط����FH>�א��א =�د> �

  

 

  

  
٨٠  

7
ك آ�1ن  �& 
  ..و�
  

سبحانه  ربنا الصالة على بيحافظ اللي -٤
Dالئكة به باهيُي وتعاbا !  

 

�   G� Uو �  ا�� : .�ل � 

� � PL،  ا�1! ب � ا^ ر��ل �P ��7صّ( «� 
PLر M�&و �� M�&  ،ء�a� ا^ ر��ل � 

�ُ�ً& � 

،  ا�7�� ��<? //  �� �& C�86رآ  ،

 ر�SZ هpا أ�> وا:  /�ل/ 28� �ً��� �� أ��اب 

 إ�= ا	N وا ی��ل،  ا�SZ� 5Zk�1 �6ه�ُی ا���1ء
   »  أ� ى یN87 ون وهS � ی\5 /\�ا /
 &�6دي

��ن�
  ص�88 ا�
  

إن ربنا يباهي وتكريم فيه أكتر من كده شرف 
  !!؟؟ المالئكةإنت   كيب

  ..!سبحان الملك الكريم المنان 
  

        



  
٨١  

  يف زيادة الرزق سبب الصالة -٥
 

�  �
 :.�ل اU ت��

ö� ãΒù& uρ ) y7 n=÷δr& Íο 4θn=¢Á9 $$Î/ ÷�É9 sÜô¹ $#uρ $pκö� n=tæ ( Ÿω y7 è=t↔ ó¡nΣ 

$]%ø— Í‘ ( ßøt ªΥ y7 è% ã—ö�tΡ 3 èπ t6 É)≈ yè ø9 $#uρ 3“uθ ø)−G=Ï9 ( ∩⊇⊂⊄∪ �h:١٣٢        
�  IN4ة ور��� م��=
ی��� إن( صّ�� وأم� أه�6 ��


6 و�ه�6 ��
�زق . . Sی Z�زاق ا �د? ر��7 ه� ا..  
  

  
  لتفريج الكروب وإزالة الهموم سبب الصالة - ٦

 

�  =��O" ^ل ا�/: 

(#θãΖŠ ÏètFó™$#uρ ) Î�ö9¢Á9 $$Î/ Íο4θn=¢Á9 $#uρ 4(   ة�'�
        ٤٥:ا

�  ���
��� واش�G أم� 7/�� إذا آ�ن �وا EK
 �
 إ
 أر��7 ا��3ة أ/S ��ل ی�"ی'&ل  �وآ�ن ..ا
=�ة

وLُ"وآ�ن ی'&ل أی��  "�)�)O �7 / ة�& �� 
��ل وا
E�5ن��A آ�@� �� ا
=�ة  .."ا��3ة
  ..راA7 ا

  
٨٢  

  

 الذنوب تكفiلمغفرة ول سبب صالةا -٧
  .. والخطايا

  

t*وار {
�� ا
��4ب ،  ٢٥
ـ  A١٩ ص8Nم   �7دی�
  ..ه�8/� أ��دیx روووو&5 �� ا�5h�7 دي 

  

ا�5L�4  �� أَ�ّ�وآ(�7 أص�4ب ذ	�ب و��Oص� و �
�!� ة و"، � h) 	(�3ة &(>�ن "� �� M6� ن�Z

  !!ا�(� ه� �M6 ه�آ�7 �� ا�
	�� وا�� ة ذ	���7 
  
  

يف اbسجد          أدائهاوالصالة انتظار  -٨
  ..اهللا  كأنه جهاد يف سبيل

 

�� &(= SZأدّ� أm « :�ص���8  � اU رس&ل .�ل � 
 �(=:  /���ا؟ ا�
ر�Lت �C وی �P ا�`�hی� �C ا^ ی�41

  ا��Z1ر? &(= ا���Qء إ��6غ:  � /�ل،  ا^ ر��ل ی�

 إ�= ا�`�h وآi ةL��
 ا��3ة ا	�N8رو،  ا�1O� 
  روا1 م	�R » ا� ��ط �p�SZ ا� ��ط �p�SZ،  ا��3ة

  

  
٨٣  

ة كصالة من منزلتها العالية إن اbالئال -٩
   اbقربون بيسارعوا إنهم يكتبوا فضلها للعبد

 

� �� ر�� رأی « : � اU رس&ل .�ل �� أ�
14
 ی� �� ���ل ص�رة� )/ H�6� رب Hی
Oو�  ، ....

14
 ی�:  /�ل، � ؟؟اU&(= ا�B1 ی`S�� S38 أ"
ري 
)/  :SO	  ،�� ت�Lر

 و	�0 وا�Z��رات ا�/U= اما�إ 

ا�6 د ( ا��6 ات �� ا���Qء وإ��6غ،  ا��1a&�ت


 ا��3ة ا��3ة ا	�N8رو )ا�>
یO� « ن���
  ص�88 ا�

  

  :�� � ح ا�4
یx /�ل ا�O(�1ء  �
B1�ا =)&Uا S5 هZk�1��1 ��ن، ا�اِصُو ا�� �)O��� 
�)O� S(8	�Z� 
� &�6رة إ�� وا��38�)S ، ا^ &7&:  
� "S(&ر�� �)� وا��O3د &�1لاH)" U إ_�6ت إ�= 
  .. ا���1ء إ�=
� ��� &�6رة وإ& Sو� �)� �\()� �� ��اره   
� ��� وإ& S)Y�68,�141د( ا�ا 
� �H)8 ا��7س (ا�4

0k�\��ا S(�38ص�m �(� S()�\�"و =)& 5Zk�1�ا 
�(66�� !  

  
٨٤  

اbحافظة على الصالة سبب يف مغفرة كل  -١٠
  ..!الذنوب والخطايا واbوت بحسن الخاتمة 

 

  : � اU رس&ل �ل. �
» �� و��ت �`�  &�ش، )ا��3وات( &(�)� ���� و

� آ�نو �`� � C��	آ��م ذ C"
��ن� » أ�C و�
  ص�88 ا�
  


 ^ &< و0L ؟؟؟L�� �H "�1ت وإ	�	 '�  
�7)� وآ(�7 	�718ه�  �����' أ� 51"��..  

  ���� &(= ا���aد وإ	 �� ؛ "�1ت &(= ا���aد
  

  

   صالة بكل له اbسجد يف بيصلي اللي -١١
  !!..اbُحرم  الحاج جرأ زي

 

  : � اU رس&ل .�ل �
» ��� � ج � C8�� ��5��8Z ص�ة إ�= h8) ًاُ 

? LE�  LE�4ج آ�1ُ ا�ن� » 4 ما��
  ص�88 ا�
  

�8`�0 ا��iاب د? ؟؟إ �   ؟؟؟؟؟؟	
�P آ0 ص�ة �38(�)� E5 ؟؟آa� )1& H	!!!  



  
٨٥  

 رزائ اbسجد يف الصالة على بيحافظ اللي -١٢
  .. وربنا هيكرمه اهللا

  

  : � اU رس&ل .�ل �
» �� EQ�" ���E� ء�Q��ا S_ ="أ 
a� �)�،  ا�1

 kو ا^ زاX� =)& 1<ور�م أن ا Zی  k<ا�ن� » ا��
  ص�88 ا�
  

�����L�4:������S�Qא�SF����Q���Fא��
�)���S��'�M؟؟؟>>� �

ضامن على  اbسجد يف الصالة على بيحافظ اللي - ١٣
  لو عاش ربنا هiزقه ويكفيه ، ..ل اهللا عز وج

  ..!!ولو مات هيدخل الجنة  
 

  : � اU رس&ل .�ل �
» 5_�_ S()آ ���Q =)& ^رزق &�ش إن ا ��وآ 

��ت وإن C)57 ا^ أد�a�ا  ،���(C8�� S د�0 � �(� 
���Q =)& ^ا  ،��
 إ�= � ج وa�� �)� ا�1��Q 

�،  ا^ &(=�� �)� ا^ �0�6 �� � ج و��Q =)& 
��ن� » ا^
  ص�88 ا�

  
٨٦  

 منتظر قاعد نتإو اbسجد يف وجودك مجرد -١٤
كمان و !! بالظبط بتصلي كأنك جرأ بتاخد للصالة

  ! لك بستغفر شغالة اbالئكة ، قاعد انت ام طول
  

 

  : � ا^ ر��ل /�ل �

 -أ�
آS  -  د�u� 0ذا «a��� ص�ة �� آ�ن ا�1  آ�	

 �� دام �� &(�C ا�5Zk�1 و"3(�،  "64�C ا��3ة
C�)a� ا�() S�C ا,�  ا�()S ی����ن،  ��C ی3(� ا�pي 
C1ار� S()�ا M" C�)& ،�� S� ذnی C�� ُی أو
   » ��C ث4ِ

��ن�
  ص�88 ا�
  : � ا^ ر��ل و/�ل �
» m ی<ال 
6O�ص�ة �� ا ����3? �� آ�ن   N87ی 

 ا�() S�C ا,�  ا�()S:  "��ل وا�5Zk�1،  ا��3ة
C1ُی أو 37 فی �8=،  ار�
�� » ث4ِ BNم�  

  

�5��د>�؟؟��Dא���$���fא��eא�*+�� �
�b�g3Q؟؟�دول�א�S���=���!א�������f$>� �

�<<<<���/���(�.�+!��D=�<=>�؟؟�� �

  
٨٧  

            عنه بيoفع،  الصالة على بيحافظ اللي -١٥
  .. يوميًا وجل عز للموD)  فشّرُم تقرير( 

  

  : � ا^ ر��ل /�ل �
��SZ�� 5Zk ی�O8/�6ن « (�0�5 ��Zk�� ، ���7)�ر و

 یO ج _S،  ا�3O  وص�ة ا��a  ص�ة �� وی�O18aن
)
O3ی( ��E�SZ��  ،S( ��"�ا ا�pی�� Sوه� ر�) Sأ&( 

S(�  :Aآ� S8ن؟؟  &�6دي " آ������  :Sآ�7ه " Sوه 
��� » ی3(�ن وهS وأ"��7هS ی3(�ن BNم�  

  

  

 !! القn عذاب من تكنجا يف سبب الصالة -١٦
 

  : � ا^ ر��ل /�ل �
 	�O�� S(�X ی�P1 إ	C /6 ? �� وPQ إذا ا��1 إن «

�� �ای�ّ� ��ُ��7ً� آ�ن �uن،  
� یn�  ا��3ة آ�	

7& C��3م وآ�ن،  رأ��ا �& C7�1ی  ، ا�<آ�ة وآ�	
�& C��1�  ،0 وآ�نO� `� ات�ا �� 5/
 وا��3ة ا�3

��ن وا�O1 وف�e= وا��7س إ�ا 
7& C�)Lر،�ُ�="n 
�� 06/ C�3ة ���8ل ،رأ��ا : �� /ِ6َ�) 0�
���ن� »
  7ّ	�� ا�

  
٨٨  

  

 عرش ظل يف تجعلك اbسجد يف الصالة -١٧
  .. ظله إال ظل ال يوم اهللا

  

� 5&�� ��0 ��1
ار ا� ؤس ��ق ا�>�Z" �1ن �� 
 /(M�6� �6 ی� 	إ "�Zن،  ا��7س ی! ق وا�O ق
 �0 �� ��3ةا &(= �H8N��4 ��\0 ��8أ ی� وإ	�8
  !.. د? �� ا�A/�1 ا� ه�M ا^ & ش

  

  : � اU رس&ل .�ل �
» 5O6� S()Nا^ ی =��O" �� C)� ی�م m 0� mإ C)� 
ورجل ،  ا^ &�6دة �� 	>E و��ب،  &�دل إ��م ،

 ا^ �� "���4 ور�Lن،  قلبه معلق بالمسجد
�O18Lا C�)& �/ �"و C�)&  ،0L̂ا ذآ  ور ����� 

Q��� ?�7�&  ،0Lور C8&أةا د ��M37 ذات  
5 "3
ق ور0L،  ̂ا أ��ف إ	� ���ل و�1Lل/
3� 
�� ��1��E� =8� m S)O" C��ه� X�7" C7�1ی « ��� BNم�  

  



  
٨٩  

  ..يف الدنيا  نور الصالة -١٨
  ، الصراط على الظلمة عز فىيف اآلخرة نور و

  !! القيامةالرهيبة يوم  هوالاأل من ونجاة وبرهان
 
 

  : � اU رس&ل .�ل �
» �� 	�رًا �C آ�	،  )أي ا��3ة( &(�)� ���� 

��ن� » ا�����5 ی�م و	�aة و� ه�	ً�
  ص�88 ا�
  

   : � .�لو �

 إ�= ی8`((�ن �(pی� ��\�ء ا^ إن «L�� �� ا�1

S)N��7ر ا� PY�� 5 ی�م���ن� » ا����
  ص�88 ا�

  

   : � .�لو �
�  ـّ>َ� «�k�<1�ا �� S)N�= ا�إ 
L�� ا��8م ����7ر ا�1

��ن� » ��5ا��� ی�م
  ص�88 ا�
  

  

  
٩٠  

يعرف يوم القيامة  �الصالة هتخلي النبي  -١٩
  .. �إنك من أمته ويشفعلك وتشرب من حوضه 

  
 A8Nص ��  .م  ا
��4ب ٥٢وا��7دی� م�4  ت�*��@� 

  
  

الصالة هتجعك يف مرافقة ، إن  واألجمل -٢٠
  !!!يف الفردوس األعلى من الجنة  � النبي

 

� �& 5Oر�� �� MOل/� � آ :  
»  ��C8�"E� Ck�Q،  � ا^ ر��ل �P أ�� آ7

C8Lل،  و����� ��0َْ�:    ،)��  :H�Eأ� H8ا�� � �� 
57a�أو : /�ل ، ا  �, H�؟؟ ذ   ،     ذاك ه�:  /(

  روا1 م	�R » ا���aد �iZ ة 	��E�7ّ� =)& Hِ& : � /�ل
  

منية حياتك إنك تبقى مع أنفسك ومش  �
  جنة كلها ؟؟؟في أعلى درجة في ال � النبي

���$>�=i(وא�jא���b�8����Hא�����%�"�KK� �
  

  
٩١  

  اهللا عند عهد له الصالة على بيحافظ اللي �
  ..وأن ينجيه من النار  .. الجنة هيدخل نأ

  !!ومفيش حد أوفى بعهده من اهللا 
  
  : � ر��ل ا^ /�ل ����
 �Lء �1� ا��6Oد &(= ا^ آ68)� ص(�ات ��1« 

�(� S�و P�\ی �(7� �C آ�ن ��4)� �8`���ً�ا ���� 

��ن� » ا�57a ی
�(C أن &)
 ا^ &7
  ص�88 ا�
�� .�لو ��
 /06 ص(= أ�
 ا��7ر ی(� �� « : � ا

  روا1 م	�R » , و�)� و/06 ا�>Y �1(�ع
�� .�لو ��
� « : � ا� ی�7O - ا�6 دی� ص(= 

 a��3  اO�57 د�0 -واa�ا « ��� BNم�  
�� .�لو ��
� « : � ا�
ا�1� إ�= ,
ا a وراح  ،

� <�ُC	 �C ا^ أ&ّ� 57a�ا آ(�1 ا
��� » راح أو , BNم�  

  
  

  ه� ا��Skm ا� >(a8ُ� �)�e A�\)آ ا�C: <ل وا��7 �

�<<��(�א��!���W�V.�S+���M�$a<��د>�؟؟؟ �
  

  
٩٢  

  ، صالة هيخلص واللي �
  ؟؟ ايه جزاءه..  ربنا يسبح هيقعد الصالة وبعد

  

  ..مt ���  د1 ا
G8ی� ن�&ف ت��
&ا
  : � اU رس&ل .�ل �
» ��،  و_�_�� _�_� ص�ة آ0 د�  �� ا^ �26 


 و_�_�� _�_� ا^  وآy6،  و_�_�� _�_� ا^ و�1
 ،H)8� 5O� إ�m C ا�5k�1 "�1م و/�ل،  و"��Oن "
mا^ إ ?
 ا�14
 و�C ا� H)1� C�C � یm H و�

 وإن ��hی�? تَ ِ�ـُ,؛  /
ی  ��ء آ0 &(= وه�
�0i آ�	 
  روا1 م	�R » ا�46  ز�

  

  !!!سبحان ربي 
  ]غـُِفَرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر [ 

�F�#$.�!��+ذ��>>>>� �
��D��m=�א���23a.�nد����^o�A��>�<د>>� �

��L���SF>�4���<\\\\\\\\\\p�>� �



  
٩٣  

 الصالةبتدل على إن  اللي حاديثاأل ضمن ومن
  .. يعرفه محدش خيالي جرأ لها

  
  : �ا��67  ل�/ �

  

» �� S)O�7س ی�ا �� _S اUول وا�A3 ا�7
اء �� 
S� وا
aی m8)�1ا أن إ� &(C�)  / &5 ی1O(�ا(  ی
��� » 8�m)�1ا،  BNم�  

  

 

لو الناس اللي  والثواب يه الجزاءإده  �
شوفوا قرعة علشان ي يعملوا هميخلي، عرفوه 

  ؟؟؟؟في الصف االول  مين هيقف
  

�<<<�<�=� �`q�b=ش��$����f-د>� �
� �

  

  

  
٩٤  

� S_ ا^ ر��ل ی��ل � :  
�� یO(�1ن و�� « ��  �a)8�` وج( ا�ًا ا Z6� إ�= 

��� » إ����68�m Cا، ) ا��3ة BNم�  
  

يه الجزاء اللي يخلي الناس تسابق بعض إده 
  ؟؟؟ األول علشان يروحوا الجامع

�����f$ش��=q�b`� �=�>-�<د>>>� �
  

  
� S_ ا^ ر��ل ی��ل � :  
�� یO(�1ن و�� « �� O�ء ص�ة( 518ا�<O�263) ا�وا 
��� » ��6ًا و�� U"�ه�1،  BNم�  

  

 يروح إنسان يخلي اللي والثواب الجزاء يهإ ده
  !؟؟؟؟؟ بيزحف وهوحبوا ، يروح  يصلي

�����f$ش��=q�b`� �=�>-�<د>>>� �
 

 

  
٩٥  

  ..يا بنات  يا شباب و �
 

  :��� ��'&ل �� ا
G8ی� ا
'Gس�ر �
  

 B H6)/ ,ِ=7أ�؛  ��6Oد"� "� غ oدم ا�� ی� «

 o mدم ا�� ی� ... رز/ً� ی
ك أ�Bو&�7 "�6�؛  

B���ن� » �!ً� ی
ك وأ�B �� ًا /(H6 أ
  ص�88 ا�
  

�� ا
�Kمt  )غ ��6Oد"�"�ّ ( � G�.م0 م���ه� إن� أ
��7Oه� إ	� أ�ّ وم��>�0 ، ^ ،  ��	
� ا��غ /(�6 
�(�م��'�ش ا
Gن�� ه� آI هً��،  ، و�>�آ()� وه�1

�� و.�ل إن� � أا
�ور��� Dش� I4� �
 IN4ه��  ،
واج ��
��ل وا
/ ��ه��ز..��� �p� ، و وه��}

  .. ا
	��دة �� ا
Gن�� وا�DMةا
=A8 وو

  )ال تباعد مني(بيقولك  يا حبيب قلبي ربنا �

  )ال تباعدي مني(يا أختي ربنا بيقولك  �

  .. يا شباببقى ب عايزين نقّر� 
  

  
٩٦  

�8
ش �O� G7 ���� G�� ف م�� I�4م آ
ا
��  ا
 آG�� 1G ا
=�ة �� ی�@�ون وأ ی�Nط م�4  د1ذآ�ن�1 

 S�NO��3ةوا^ ا�51 دي اO	 ������ ر��7   B8�	ت
 �4�
�ج وه� ،ا I4
�� ا
Gن��  وه�&م�� م��آ��� 


��Kت�� ��*�A ر��� �� ا�DMة  W�  ..وس

  !فمش عارف إزاي حد ممكن يعيش وهو مبيصليش 
  

ً̂ د
&.�� .&م /(M�6� �6 ی� ی��� � �7 I	�pا 
�a&أ واتGوا� A8Nة صGیG* tم Uآ���  ا�� A�&ت  ..  

  

ً̂ د
&.�� .&م� أ��8 ی� ی��� � �7 ��	�pا 
  ت&�A ��آ���  اU مG* tیGة صA8N وا�Gأي وات&�aي

  

�� ه��8�i إن�� ر��� مt ا
�@G ه�GKد آ(�7ی���  � 
���ن وه�G@�K،  ه���Dه� وم0 و.�@� �� ا
=�ة 

  .. أ�(= ���ة ون��0 ��@� Y�tن
  

  

  أحلى حياة في طاعة اهللا

www.goodwayinlife.com 


