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  مقدمة
 

�ل ــ�م ��� ر�ـ�ة وا�	ـــ � وا��ـ
	� ا� وا���
  � ا��
  ..و

  


 	��� ا� ����      ول ���� ا���ء ا� �� ا���� 
 " ���� �� !""  ���زاي ، وإ "آ�م ا�$�س " �� �

 

آ� �&%$�  ..أ/).- �,ً+ �� أآ)% �

وا��:�
 إ$9 �8 ه46��
 ا��
س وآ+�34 ، و2+ص  �


 ه>  �6>نه��
  .."رضا اهللا قبل كل شئ"?,
ر =6

�� ه�@$

$9 و�,
�A  ر&� ر.(��ُCD: E? أي Aم �
 
��
6= ��..  

$9 و�,
�A و�> ر	�.(�
��� �Gر ، 

 �� وأ)�'$$ *��� أ'�+ ,"-"  � *  .. آ���ا�

  


$�و	Iذن ا� ه���� آ �Jا���ء ا� �� 
��+ -�
Jوا� 

ول و، �,%ض 	,K آ+م ا��
س و?)4
�34 ، وه.$


46  .. 	Iذن ا� $%د �

  

  

  

٤  


 $)Dأو �� �(O ..  P$آ%ة إ
� ��62 
$�J إR>ل �
 ��S
  !�� ا��
س ا��32 ا��2�ب ه.�0"- وه.	��-�

  


ر�� ��� و� �J$إ 
��
R ، PJ�<O 
و�UJآDة زي �
ي آ��� 7 6و�- 4.�5.-"� ، وواW:� إ$V/ P 	��� ا

86 أ، � �� P:S%R وآّ�،  '9 آ�'��@Jيو�  E?
US YS%R ؛ 
 P�� YS%R ر	�[,S \��6 و� %W��ا��..  

  


=د, ، <� !- "�آ=ة إ*;زي '� و � ,  :ABC D�.��C آ

  )ال يهزم صاحب اعتقاد أبداً (  �
ك & GC9 "�� ا�!�ن آ�; و I�
.� و��� �J D$!و�

D
 ر��
 �ورا �K(K)�ا إI ه L' ؛ Nو D*��
�JO=وا " !- '��� ����ا..يدي أ"�ّ�.Qوا D"ا ه

A�( �� وإو�- 5.$�ز�- �$�� أ
ًا '���I I�.� ..  
  

	,K آ+م ا��
س وأرد �96  �%ضأ$
 =)6- أو �
�آ+�P?  �� 34 أو رS)� ^>اآ��6):
ش �96 
ن �


ن  ?)4
�34و�:A )ا�)�
ت ا�� 	J:>ل 	6، وآ�
ن �
 ��
ن � �A ا��
س ا�� 	6:>�>ا ا��+م د`رد أ$��

ن �8 إ$�  S,%�>ا�a أو �bديأ ��U�34 ا��.Gو  
���S  9SD4S 
  ..=J:S D�c ور	�



  

٥  

  


�Sك � و�!9 ��@�� P�

س 	A:(6  إن � 	$ 96�
ا�.D !0 وا�2ال ا�f%ض �� آ+�34 �,
آ� ه> 

�� DOا�34 واG.� وا��+م دو�4�
 آ
$- ا� !! و<�ص
�ُ�ِ: cا��$.I 
 L' ,د=

س دي، � ��
���)� ا��+م  
� P��$ �.S%� ن
�
ه3 �,..  


 �� ا��Dال وا��%اء �ن ا��)� � وآ��ن$
4$  �ا�

ل ، ��86 ��9 �
DSة:� � :  

� ز� �أ[ * )A 49 وآ'�
 X "- ر
W ا��$2 )&  9��
� ِ�و�� آ�ن ُ' )ا�2ال( =اء5=ك ا�ِ�ًI[  �$
��9 ا��)ّ=..  

 

�  AJ.� �J2أ 
S P��$ 86(,JJ� ، Y.آ� ا�
,� <�
دي >��6 �ا�� �� ا�و�86,6�J وc� PJO ا��
س 

 34SD4Sو 
�SD4S 
  ..واد�634 ر	�

  

  

  ..تعالوا نبدأ بإذن اهللا  ����
  

  

  

٦  

  !؟ كده ليه عملتي في نفسك
  


.�Iل  ���� X$
:  
  

سخروا مني صحابي كل يوم يأنا بنوتة في ثانوي ، أ
 عايشة بالشكل ده زايإنتي إقولولي يو ويستهزئوا

وال وال أفالم غاني وال مسلسالت أال بتسمعي  !!؟؟؟
نفسك نتي بتعملي في إ!! بتخرجي وال بتكلمي والد 

  !! كده كده ليه ؟؟ حرام عليكي نفسك
  
  

� أ<.- ه.�C- و �����
 I آ. = *�س���D� :  
  

واتمتعي وبالش تخنقي نفسك يا بنتي عيشي حياتك 
  !! من دلوقتي والصالة والحاجات دي لبس الواسعبال

  !!!!! "هتدفني نفسك" دلوقتي لو التزمتي
  !!!ومش هتعرفي تعيشي حياتك زي الناس 

واستمتعي بشبابك وبالش تعقدي  عيشي اللحظة
  !!من دلوقتي نفسك

  
  

  

٧  

�  �  :هD��I وأ*

  

�� أ 34ي وO>�6ّدُرS
� 
6
�� وُ�?)
	� و$=	 �,J�J� 
46
�ر'� *4	- '9 ( L'إ،  )�ل.�� أي ُ'و 
 ا��=ام$�

�� ��AJ= 9 �> آ���c $أازم ااااااااا�+
، J,�ن �96 ُ�
4$
 و�UJآDة إ$� �
ر�� �'ُ ��.�.C]' � وه�  ، `k

��8 ه��� 6b% ه�S<? cJ�J ، و��� $
 +^3 ر
� وا_<=ة *  !!.. وا��`اب "- ا�

   

�,D6 و � 86,S 9�
دة و$�,�	�D ا�� 	D6ور �A ا�
�a  ا��I I �ا�	��دة \زم S,%ف إن =b = + ش���'

 d
 � ..وا)$
�a ر=b  .. `D6% آb YS%R 86��.. 
��� ا�"eI أ)�� ) �ة b -"  .. `D6% آb YS%R أي

 P�6% ا��b 96� �O+Jء وا\وا�34 �8 ه
:�
بوا�nJآ!  

  


 آ
$-ا�	��دة و �� 
)o  ��%ه�
وا���6
ج 	
V�
ت وا� وا�@%وج وا���
$�وا�b وا��+م !!  


س ��Dه
 آ� ا$ 
�
Sب�
(�  Y:.Jه 

�6�S إ4$? �ا�

د �34,�اءو�c ذ�P ،  ةا��� L' !!!  

  

٨  

� A �
 وإن ��  وا��S%6أ�	%fول ا�Dا�� 	� �O+ أ���
N3 ، *.��ر "- ا�����ا ت'�bإر<آ� =
^�  ا 34$	6,�

 
46� 34�
ب ا�� إآ�  ��Dه3و، $�(�
 ا��=
4�66@J� 
YS%R دة
,�� !!!  

 P�<:	 `Dن آ
��,D6ة ا�,36r  وا�و� ��6,Jه 
�
  !! ة �� ر	 �J$P	D6,وإ

C- ر
NDزم 5 � DB B( ل�I 
  : ا��- 

  

) ô tΒuρ uÚ t�ôãr& tã “Ì�ò2 ÏŒ ¨βÎ* sù …ã& s! Zπ t±Š ÏètΒ 

%Z3Ψ|Ê …çν ã�à±øt wΥuρ uΘ öθtƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É)ø9 $# 4‘ yϑôãr& ∩⊇⊄⊆∪     (9R:١٢٤  

  

  إال واهللا واهللا واهللا ما يف لذة بتكتمل أبدًا �
  ..ورضاه  ربنامع شرع  ةلو كانت متوافق

  

  

 



  

٩  

� -B$ا� DB B( -Cg �  ل�I 
  :ا��- 

 )�ِ5B� d �� �h5ِ� ا� ،d!.*وا d ( ري
  روا` ا�)@

6
ب :ا�@�6&� wا�   ،,ِ� o:  o6,� 86,6ه ��,S!!  

  

  :ا��- 
.�Iل  ..�0��ا5��  أ� =ةا��- ه.� L  "ـ �

ر أIه L'-	B� = + !!  أب D ' Ai
ر أIه L'!! 
-*�ر أ� 3 ا7+Iه L' ت�	�	ر  !! وا��Iه L'

 �9 ا�0�ب ا��- 
�B;أ�
 !!  ��ت دي 
�3 أ*Q�ا��
��$� �$j.رش ا�I'5- و و�ر أ+ = ) Iه L'!  

� ����I:ه �  �	ه.� 0- �5  � lوا� ا��!!  

  

ا�xي \  �ا��)� د` آ+م =)P(6 !  د` �8 آ+��و �
 ا�S ) �� �h�Y[ �� ا�4>ى B� d�ِ5(  

  

�D����I 
��P> ا��J��J  وا��- �$ ���DJدول وا�  ه
�آ 9	'  !!z3 ا,R >ا	34 �> ^%$� ��

ن و�xة ا�]�S

4
 ��6 ا�J�
�
8Sآ
$>ا �%�>ا � �  �  ! �6-و��6 ا�

  

اللي هو اللي بيعصي ربنا الزم تتيقني يا أختي إن  �
  !!استمراره يف ا8عاصي وعدم التوبةب بإيدهبيدفن نفسه 

  

١٠  

� د, آ�م ر
$..'L آ�'- 
=د, د, و ��� :  
  

�ل ا� C:  }$pκš‰ r' ‾≈ tƒ zƒ Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ# u (#θ ç7ŠÉftGó™$# ¬! 
ÉΑθ ß™§�=Ï9uρ #sŒ Î) öΝä.$tã yŠ $yϑÏ9 öΝà6‹ ÍŠøtä†    { ل
  ٢٤:ا�$�

  

��$- إ�; ا_�� دي ؟؟؟؟ �  

� ��,Sإ� �	
�J�  !! .�ّ َ'وا�% ر	�
 $ �J	Dون ا\

  !! ' .�ن �� 6b% ا�:%6b ���. ' !! k% ا�&+ة  �

 �  �J$إ��%�%6 =�
	P ا�b �� �. ' !!  

  

  اللي هيحييكي ويعيشك أحلى حياة بجد  و�
  �نواهيه وبعدك عنهو التزامك بأوامر اهللا 

 

�ل ا� �C ����5 :  

 }tΒ uρr& tβ%x. $\GøŠ tΒ çµ≈oΨ÷�uŠ ômr'sù $oΨù=yè y_uρ …çµs9 #Y‘θ çΡ Å´ ôϑtƒ ÏµÎ/ 

†Îû Ä¨$̈Ψ9$# yϑ x. …ã&é#sẄΒ ’Îû ÏM≈yϑ è= —à9$# }§ øŠs9 8lÍ‘$sƒ¿2 $pκ ÷]ÏiΒ{  

>رة  �
م,$�   ١٢٢:ا

� zن ا
�
 ه> إ\  ا�� 	6,&� ر	�
 و�8 �
JS �S>ب$�
�ت دا�� $��X '  ، �� 9إ*	�ن ��o� �و�8  !!! ا���

 
�� %6b ة
�Jم JS>ب وه6@%ج ��>ر ا�.6Sو 
c6[S ر	�
U	وا `%�..  A:(6ه 
4J�
��Q 9' ، وهD(6أ S,86  ا��5

  ..ا��,D6ة 	�D ا�]6)� ا�.6
ة 

  

١١  

� -"�� -B$ا� p�  : ا��- 
 �Iل " ; � )
  ] ا8يت مثل الحي ومثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه [

  

96� Y�J� 

��"- آ��ن �Cل ا� �5��� و �:  

} <§ø%tΡ uρ $tΒ uρ $ yγ1§θ y™ ∩∠∪ $yγ yϑoλù;r'sù $yδu‘θèg é' $yγ1uθø)s? uρ ∩∇∪   

ô‰s% yxn=øùr& tΒ $yγ8©.y— ∩∪ ô‰s%uρ z>%s{ tΒ $ yγ9¢™yŠ ∩⊇⊃∪{ o��  ١٠- ٨:ا�

 

� "q9 زآ' r�"أ C��ه" ��,S  DOز��9 �� زّآ "�$ A

�J:>ى 	 

�� ا�وأ$�
ه
 وأ�+هRو ..  

�ب " �> Cو"  ��,SC =	> "9' qد� �أي :  "�ه
�4
و�3  أ<4�ه� ود"$�,�%S V�

�� وا�,�� ا�&[�
	 ..  

  

  

  عرفتي دلوقتي مين اللي عايش حياته �

  !!اللي مش عايش ؟؟وشبابه بجد ومين 
  

عرفتي دلوقتي مين اللي دافن نفسه  �
  !؟؟؟ بجد

عرفتي دلوقتي مين الحي ومين  �
 !!الميت ؟

  

١٢  

����  -C�.أ<.- وه �� D����I 
 D'اK.س "- أول ا��*:  
  

إيه اللي  !!إيه اللي إنتي البساه ده ؟؟ إيه ده ؟؟ 
إيه اللي إنتي عملتيه   !!دخلك السكة دي يا بنتي ؟؟؟

وال  إنتي بقيتي من الناس ديفي نفسك ده ؟؟؟ 
وخالكي دماغك  وده مين اللي لعب في!! ؟؟إيه

أكيد  ؟؟؟؟ ؟؟ االخوان ؟؟ وال السلفيينتعملي كده
ن إقالك عملك غسيل مخ ومن المتشددين حد 

والبناطيل حرام والمكياج حجابك غلط والزم تغيريه 
االسطوانة " و "الكالم الحمضان"حرام وسمعوكي 

   !!!! خالصاللي حفظناها  "المشروخة
  

����  D��Iه: 

 � آ�م ر
- )B B- وآ�م ر���-إن  34ي وO>�6ّدُر
��6 �� ـّد�
�b و�� د�2ه> ا��  *�ر � $-b �! 

� 
 : �=�SD ا��)� �wً+ أO%أ �

� ا�$�ر أهA أه�ن إن (ً
�'� �=AQ ،  �`ا Iم ا���
' ; �Q=ة ، C s�>أ -" t&�5;+�� د'�$' -�j� (   

96� Y�J�  



  

١٣  

� أC= إزاي �' �
�p زي د, ' ��� L  أ( A 	+
u'  - ، وأ"�ق	4* t' �Cأ أ�=ف إن وأ
وأ

  !! "'�B�� L"ا���&�ع 

  


 و ���D,Oت  ��� و�%�- إن ، 	6�� و	�6 $� *ا�

ه� ، �=ابJ�� 
46� �^
وا_<=ة ه-  و��86 =
� C�B،  ا� ��أويوا�� � ��، و�:L'  -6 ر< ��و +
 ��� و &� �$�4$
��  '	.���l* L=ة +^3 '9 ر

6$
 و\ Dاب "- ا_<=ةا�`� � *�J  ن \زم
أ6b% ، آ
 ��
6=A:	 ب و وأ�>ق
(? 3آ�  ��Vأوأ	]� أآ


$ا�b � �S
	<� �(O �(O 6ّو��bوأ ��ا��Jم % �)
r���
	 A:	ة وأ+&�
	%  �
�Sإا�? <J$�ّ 96	 �`د :(( ..  


�	���א�ز�������؟؟؟؟؟���� �

 �'�	.
�
 D'�4 وا<.�- آ� i�  
  

^_^  

  

  

  

  

١٤  

  يقولك إنتي بقيتي من الناس دي خالص ؟ب أما اللي� 

B=اءة ��4b � ردي  ��Cو;� :  `<S:6- �� ا.. أ	س 
��

ا�� أ�  9�%	o..  )):ا�� �,%�8 ه�
 ��6 أ/ً+ 
6R�6 و�S<س آ
�6 2
�� و?]>ر�S إ34$ $( ��
2

2>ا ا���� و	6��,>ا آ+م ر	DS ن
�
 وS��xو` �� ..

�2D$ �S�S ا���� وإ� 

 	�,&� ر	�
 ��6 و\ إ=��=


�b
4
 إن �96 4$
ر و\ �� د���  !!؟؟؟؟2k%ة  =
^� ا

  

  
  


=د,  ���� -C�.وه ��اBا� -"D����I 
 D
��gأ W�
:  
  

في ي أوع يييشكلك فظييي!! إيه ده ؟؟ يععععع 
وإنتي بقى خالص هتستشيخي  !!!!الواسع اللبس 

جزاكم "، و" هاي"بدل  "السالم عليكم"وتقولي 
المعقد والكالم المكلكع " ميرسي" بدل  "اهللا خيرا

بدل  "سبحة سواك و"طتك نالقي وهنفتح شن !؟؟ ده
  ؟؟؟ "قلم الروج والبرفان والمراية"
  

����  D��I6ّدُر :ه�<O34ي و
�6�S �> إن  ? <J$آ+م ا
 "^�اآ3 ا� 62%ا" و "ا��+م �3�6"ا�� ه>  � ا��)�

c�
��،  آ+م �� �*O"وووووووt !�!.ت "- ا� !  

  

١٥  

، و	:DJي 	9  أوووووي � أ/� أ$
 	.� ا��)� �
�
ن أ?%ب �� ـّ�و�6
 ا��@% وا�,�ة إ$� أ��� 	ُ�� 9J

 9G<= ��

` �� ا���� 	Iذن ا� S>م ا�:6,� A:	وأ..  
  


^� �:�زة" 	:r$ �� A%آ3  ا�	�اكو��  -= "       

رو"  و� ��/ "  ،-B$ا� p�( ; " -$ 4! " � :  

  

  روا` ا�)@
ري ) ��=ب =&�ةَ'،  ��i �4�=ةَ' ا�	�اك (

  

�ل ا�	�اك ��$- ر&� ر
- )B B- "- ا�. ���..  
���� *ّK��� , آ�
  !!ي ؟؟؟ااااااااااااازاإ"=ط " ; أ- 

  

�ن وا�� -"=B�� �B	$��
�ج و !.. ([�

ن  ,ً�%	 a.ه

ر�� .� cزي �� ا�)6- و�<�� o	 ج
و��� ، و��6

 a.ن و\ �\ �8 ه
2
ر^�  
ج�6	%� 
34$ �
$� �وأ$

ن وه� 2
ر^�  ..ام ااااااااااااااااا=%�%	 a.J	 �وا�

A	.j5 زمNو ���BI' L' ��5�g  �.S3 ر? D= <و� ،

4$
�%	  �

ل �زي �
 ا��)�  زا* �	A:(J وا�,6
ذ 	O:  

  

 ) ��{�� أ���ا'=أة ا�.�i=ت "�ّ=ت 
�Iم � 2وا ر
  /..9 ا��)
$�)  "�- زا* �

  

  

١٦  

- �
  ة�>^>د�A:(J4  ا��=ا�� أ'S
,�
ً�Sدا .. o	 ن
��

	� أو أ�Dل :$ ��� أو 2�
ري �=S<[ا� �J=%R

 ��
  !�S>ن �96 ?,%ة �
ه%ة ��� وأ$
 �8 واD2ة 	

  

- tا��ا� dBا�� �c6666666r� 96 د` ،ا�� 	J:>�>ا  أ'� 

 و/�- �4�� ، ��
�وأ$
 �8 ه:Dر أو/��3 إ=

96	 �6?

 �):�  4Lإ)	�س ' .��gن د` !! ���
 ��ِ�َ �6?
� P$إ ��
�� � أوووويو=+ P$إ ��
= ، 

إ$P  آ�
��S&>$� ُ��ّ%�� ، و�� $�o ا�>�Q  -Oه=ة
D

دة را& � ر,�)P 	6%�%ف �� ا�Oو !   

  

 �d!�
  �6?
� �,� ر62&� ا�� 
4��$ ��
و�
�6��?4>ا�6$ 4
 	�r%ات �ا��� 	6�84 �� ^�2 !!!  

  !!!! ّرة على معصيتهُمِص ها وهيوكفاية نظر ربها ل� 
  

  

  



  

١٧  

�ب ، ه.��b -Cب اNرض 
�I �� و ����I$ا� -.	B�
��I�ك وI.$ 
D :  

  

إيه اللي إنتي عملتيه ده ؟؟ إنتي من غير النقاب 
  !؟؟؟؟ نفسك بيه كده ليهخانقة !! ير يييييييبكتأجمل 

هتعذبي نفسك في األكل والشرب والمشي في 
بقيتي عملتي كل حاجة وهو إنتي خالص  !!! الحر

  !!!!!!؟؟؟شيخة االسالم علشان تلبسيه 
  ! !!أصل كتير قبلك لبسوه وقلعوه ! !!بكره تقلعيه 

  

�  D��Iه:  

  


�ش �>G>ع ا��:
ب 	
�xات D	4* -B�.5  ا�=د -"
� آ+م ا��
س ���6، �ن ه�O+J أ �$;b  آ� ��


تOإ ( ا\و ; � ; .	B� -.*؟؟ L' N؟ ه� "=ض و
وآ� وا=D هP�<:S D,:6 ?)�4 �� ه�
 ،  ) ؟؟؟"=ض

�86 �� ا�%د �A ��� إ�� ه�
ك ، �
�و�JJ� P$
 �
Dو، 6�D:Jك 	ا��I$
 D.(=" -0 �  ، ر
وار�,� ?,

�Dال و\ �%دود � \..  

  

١٨  

  :)ردي 
!��� و*s ، و�> ا�JS%[G �%دي  �

�>ا ..62% ا��+م �
 �O ودل �J6ه `Dآ `Dس آ
  !! وا��

�I5 -ا�� -$��D�  :,ا��- ���. ; د ;�  ؟؟؟ إ

 ��� ��C :BIـــــ���  Dــ

  ؟؟؟ د��B� -.C	D��I :; � ; . 5وا��- 

 ��C ���: �$
  "^A '9 ر

 D��I5 -0-ه.: وا��� ��
�� h ؟؟؟ دي  

 ��� ��C : d
  ر&- ر
-أ< �� < �� 
  

  ..وه!ـــــــــــــــــــــــ`ا 

  

  

  

  

  

  

  

  

١٩  

�  .!�نه ،�� �	; '.�2زL 5و�ً�Bb3�+ت  أ�I ��.ا�
والناس هتشوفك ؟؟ زاي إهتتجوزي  :�9 ا��2از 

 !يا بنتي هتعنسي بالبتاع ده؟؟ منين يزاي وهيعرفوكإ
  !!!.. وإلبسيه لما تتخطبي خالص قلستني على األإ

  

��6Jردي 	 ه:>�P أ$
و �� ��<Oو :  

� آ �� -$
�ر-�B5 واجKزوـ � .. ا��^ � آ
ن ا�
	<J��� �(O 
 $�oه>  ه>�6fJ%ش ،  ا��:
ب �)oأ �
 ا�� �زو^	<J��� D,	 
� J�(�9  ، `D2
و�.Dش ه6


 وO- ي��D.� D �ه6�6 �وه6�6� 
  .. DS%S ر	�


�- و�� -�.!' L' زواج .. <� -,O ب
 و�)�- ا��:
P6?أ o(� �� 
6$Dب ا�<Rرضا� و �
 �8 	%د` ��?

2�%ت �$إ 9��J ا�� آ� وA:(S..  �>زJه �� �Sد� 
6Jيووأو %666666666آ ..  

  

  

  

  

�ر"  
ـ ا��2از '�&�ع ��و ��o9 إ��   " وا��2�ل ا���

$X '� �ن ٦ '9 %  ٥٠  ACا7 ��� آ�ن d*�� -" 

=�' X�5 ���
�ت 'L اAC7 ��� ارBI.$' ا�	B� 
 أ)	9 و
dB� ا���&�ع و�!9 ! ا�25زوا L' ,  ! �sاااااااااا<� آ

� '9 ورزق و*� C 3	�� ا���&�ع$
  .. ر

  

٢٠  

  !!من غير النقاب أجمل بكتيرإنتي  : ولكيقولباللي و�

�� �� $r%آ3 أآD`  : ���و��C  يد�ُر= .. $� �إ*�
 -B B( -
�ب أ)	9رI$��
�Kة ر&� ر
- أو .. �� �*.. 
 �IJو'.7*- واO ة
�Iل ر
- )B B- آ 9 I�  :و��� 

} !$ tΒuρ  ΟçF� Ï?ρ é& ÏiΒ &óx« ßì≈ tFyϑsù Íο4θuŠysø9 $# $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ yγçGt⊥ƒÎ— uρ 4 
$ tΒuρ y‰Ψ Ïã «! $# ×� ö�yz #’s+ö/r& uρ 4 Ÿξsùr& tβθè=É)÷è s? ∩∉⊃∪   {�&:٦٠:ا�  

  

هتعذبي نفسك في األكل  : ولكيقولباللي و� 
  !!بالنقاب والشرب والمشي في الحر 

��!� إ*- '�`
� *4	- ؟؟   : ���و��C  يد�ُرC 9 'و!!  

� D�.وا� 
�� و� 8	 o.	Uي =
^�  ر	� 	66�%أ$
 �$
:S
�� وا3�5 ، "!�; .. ���� a��و).� �� ه.^

 -$� ,����ن "- �A B إ*- أ"�ز 
�3 ر
- ور&..  


ن آ &
�.D=�6 ا�أزي �
 وه� دي ا�%ا=� ا�.:�6:6 ؛ 
Jآ �
.إ : وآ
ن ا��� 	66666 %6 ،9�<:6	6& X*. 3�

 ; � ,34 �
ن S%د �346 � ،  ؟؟؟؟*4	D آ�<:Sو:  

  

  !!ريد أمنا راحتها يف اجلنة لست أتعبها ، وإ



  

٢١  

ك هتقعد تقرفك في عيشتك وكل ما تشوفاللي و�
نا شوفت امبارح واحدة منتقبة بتعمل ده أ :تقولك 

ن واحدة وقريت في الجرايد إ!! ات متتقالش حاج
كلهم نصابين المنتقبات منتقبة عملت كذا وكذا ، و

  !!!وبيستتروا تحت النقاب  سيئة جدًاوأخالقهم 
  

���و��C  يد�ُر : ، V/ `إن ا��+م د 
�G%Jا� <� AJ= 
46
 ا��>oS و�46
 ا�>=8 ، � �n� صا7و����h� L' 

(ُ2ّ� ��� 9�� '� L د��ة 
Oي )أو ! ا�* -*�5 ..  

��<�.. وزو^
�9 أ�4
ت ا������6  � أ$
 DOو�� ر
� ��
.J6ه D=9  �وآ� وا��ل ا� ..$�C ����5 :  

} tΠöθtƒ ’ ÎAù's? ‘≅à2 <§ø% tΡ ãΑÏ‰≈pg éB tã $ pκÅ¦ø%‾Ρ 4’®û uθè? uρ ‘≅à2 

<§ø%tΡ $ ¨Β ôMn=Ïϑtã öΝ èδuρ Ÿω šχθßϑn=ôàãƒ  ∩⊇⊇⊇∪ {�.�١١١:ا�  

  

إنتي مزهقتيش ؟؟  :ولو واحدة من صحباتك قالتلك�
  !!؟؟؟؟ بقى مفكرتيش تقلعي النقاب

  

�بإو : ���و��C  يد�ُرI$ا� -	B�5 L 5=!4' -.* �I
  ؟


ن ؟؟؟�Szة اx� �OوDو� 
  ���%�86 �:%	� �� ر	�

 %S
R P(Oو ��ِ� �6?
� P$س إ
����%�86 ��%	� إ=

دة و�.Dش ?
6b P�S% ر	P ؟؟,�
 �� ا���  �� ا�

  

٢٢  

من المنتقبات  هيجيلك عدوى : ولكقوليهاللي و�
 !!!!رهابيين إصل المنتقبات دول أ !!وتبقي زيهم 

وبيقولوا كل حاجة !! سلحة وسيوف أوتهم مليانة يوب
رام والخيار حرام حرام ، الكومبيوتر حرام والنت ح

  !نكد وجحيم×دوحياتهم كلها نك :)والكوسة حرام 

  

  : ���و��C  يد�ُر �


س إ$34 ا��+م �A آ>آ� �
$� د` �A أ� �6�S
�
 

�� !!! 6b% آ>آ)�,J�	و 
�[���6 وS
� 34
 آ�



دD^ �Sًاإوا���J:)� دي ..  ه3 �
دي ^Dًا�,� �$
�$ ..  


آ� و��%ب و 	o.J و 	�J�� ..  ):آ��9 )- وا� J	
 3,JJ	 ح و%�J	 ووو �.^
$�O<�J�  ،ف و%,J	 ن
آ�

� ا���)6>�% آ>oS و� �fJ��-$ �2DJ	 3 و�&J	

بو� 8	J.� ا،?>ب و�+?
ت �>�>nJو \آ D6:,Jا� \

� و�5� ( �0����� 
��� ا�  و'	.�.�� b -"..  

4
 إا���%ة  ���$ 9�S
? 
4$�6�
b وووووووويأ  ،
4
و(O +� 
� 'B�" 9	X ا��dB ا��- ،  =� ر	��
=I�

� و�
� ر� �� �"���.. 
�8 ^>ه%ة و ا��>اه%  �4$

4/<S D= ؛  أي N و rgإ;�  ؟؟؟؟؟؟ 

  

  

  

٢٣  

  !هو إنتي مش بنت ؟؟
  

.�Iل  ���� X$
:  

  

صحابي علشان أأنا بقيت مش بنت في وجهة نظر 
عمل لبس زيهم وال بكلم والد زيهم وال بمش ب

  !!أعيش حياتي و freeأبقى زيهم و
 ودانيول ما اتخطبت ، الناس كلها نزلت زن على وأ
ب أ ي ميكعملالزم تبنتي اعملي حواجبك ،  يا

يابنتي يا بنتي الزم تلبسي استايل وشيك ، محترم ، 
، الراجل عايز  :))))جل مش هيتجوز صاحبه االر

وكل شوية يقولولي هو إنتي مش بنوتة  !!!!أنثى 
  !؟؟متى ؟إوال إيه ؟؟ إنتي هتبقى بنت زينا 

  

����  D��I6ّدُر :ه�<O34ي و
6ذن ا� *أ  � ���=ي '
�!�
$X ز �IBه ! K��� �
$X زي ,أ* �I
أ'-  أ

��2 و����0 وز�$3 و> � 4g��=��Qا�  و �Gر
�4�� 
ً,6�^  ،4Sة أآ>ن ز�S
�3  ��4	
3=6
�4و 3=� 

4O+24 3وأ�
�4J 3و�R4 3و	�3%  .. AQا را���I5
�ت 'L ه.K�Kع أ
ًا���I5ا B$�  9�-$��د�- دB'و!!  

  

٢٤  

�.Dش �9 د�>ة ، د` =AJ إ=�
 .. و	,�SD را^� را^� 

 أز�� �� �>ق $D��6ا� ��
  : ))) !� دول >�6ا�%^

  
  


.�Iل و ���� X$
:  
  

 !!!!ه واهللا آ ! إني راجل أصحابي دايما بيقولوا عليا 
شان لبس ع  ، )):نوثة طاغية أني عندي من إبالرغم 

نا محافظة على نفسي ومش برضى أكلم والد وال أ
  بقيت مسترجلة هزر معاهم زي البنات وكده أ

نفسية  ةعندي حالبقى و،  :)))ناقصلي شنبات و
  ))):الج سريع قبل ما تدهور خطيرة محتاجة ع

فيه واحد زميلنا إن بيقولولي  كليةأصحابي في الو
على طول مركز معاكي وبيبص عليكي ، وشكله 
معجب بيكي ، الزم تحسسيه بمشاعرك وكده ، 

ه النظرات يبادلتو على األقل أه يكلمت يروحتالزم 
تحبي وتتحبي زي ك نتي مش نفسهو إ !! إلعجابوا

  !!؟؟يهكل البنات وال إ

  

����  D��I6د�ُر :ه�<O34ي و  L' ��تأ*$Bا� Aزي آ !!      



  

٢٥  

����  ,� X$
 �و��
 	:� DOام ا��% �Sk	 o.	�JW<$U  ..أ*
 �S
J��>ف ا�)�
ت \	�� Y6G وا	 
و^�
�� ، و��
 A:(6	 
46
 و�,�� 	464
 وا��� 	6)� ���
و�
ه%ة ��

 
4Sز ��
�� أ�%4 ^��$، 
4Sز �     وا��
س �)&

$X '	���أ*�  !!�8 أي 	�- 	 o	c^% وأ��J% إ$�  


وGر 	=)6)�ر �  ���ه3ه> أ ��
6= �� E? 
4  ..آ

 $�إ أ	Dًا �)� ه�6>ن �8 ^�
��و 	���� أ��
	�و
  !وأ�ّ%ط �� =�
	� ا�&V ا�� أ�%$� 	9 ر	� أ�&�

  

  

����  ,� X$
 �
��J ا���6 �� أ2%ج �%ة آ�و ..أ*J	 
4
 ز�6�J وأ?>ف(=
46
 ا�� و/�J�� �
ن��>ا �JS 

6�>ا �>ا,Sت و
r.� �6�$
�� أ�86 ،  رو��$ A:(6	
 ، 
4Sز �r. !!	 o	c^% وأ��J% إ$� �8 أي 	�- ا�
���	' X$
 ���  .. أ*�
��6وا��b �&62أوي �8 ر ..

 �O+� ,>$� �� إ$� أد�2 �� أي�6�	 ��
ودS�� و=6
  ! و\ =r$ AJ%ات ،آ+م و\ �+م \ .. �c أي ?
ب 

  

٢٦  

 D�	 �$�S
� �
 و،  �2DS ا�)6- �� 	
	9وا��J6	 ب
	
c6��
 �>^>دJ�� �S>ح ��

 و�	
  :) و	

�� ر2ّأوه��f ر	� ��%ي �
 أ$
 و -�$ �.. 
 o	و^� و�� �(Oو ��)� و6��S�� .. وه.�� $�O إن

 96�
6$D3 =� �� ا�r�3 ا�"..  أ(" ..  

  

����  ,� X$
 � �c تر=+ وأروح 2%جأ و$��� ..أ*
  ،	6,�� ا��� �
 زي ر�Oأو وا��]a �,�أو /.
	�أ


$' X	��� !!	 o	c^% وأ��J% إ$� �8 أي 	�-  � أ*

دة ا�.:UJ� :6آDةو,�
�� ا� 6إن ا�R �� � ، 8��

، وأر^c  ر	�
 ا��S<? cJ�J وO- 	�,&�6 ه%وح
�)� ذ$>	�  R>ل ا�>O- ا�.6
ة ا��6n)�أ�86 	!!!  

  

  

�د���ز�������� ����������������>  
���� ��������������،��� ��!�" 

        ����KKKKKKKK'&��א%�و�#

  

٢٧  


.�Iل و ���� X$
الزم و!! إنتي بنت أصحابي بيقولوا  :
تعيشي فترة مراهقتك مع شاب وتفرغي عاطفتك 
معاه ألن دي مرحلة مفروضة عليكي والزم تعيشيها 
علشان تأهلي نفسك لحياة الجامعة ومتكبتيش 

  !!!!وإال هتنفجري وتنحرفي بعد كده ، مشاعرك 

  

����  D��I6د�ُر :ه�<O34ي وا��%اه:� زي أي �J%ة إن  
���ات .. ��%$
�J%ات ��  ��� �� " d4$و،  ا� ���

�إ$(  �� "�ه$ *
ن  .. '.��نإ "� ا�.Jه�إ� c(J�ه 

ن[6� ر	�
 ه�]c6 و\،  ?4>ا��
 و$��c آ+م ا�

=B�*و ���� A� 
6$Dن ا�
�  ؟؟� 
���$�>ز 	 �

�  A�

ل ا� �,O : } َاةيالْحو توالْم لَقي خالَّذ
كُملُوبيل  كُمالًأَيمع نسأَح {   ]P  ]٢:ا��

4
 ا�)�
ت �86 �%اه:�J أ�6)>$� �ـ  �?
� 
زي �

ت.�
���% �� ه، 	o ���% وا$.%ف وه..  ا�&

9�<�
�� ا� ، وا$.%ف �.� ا� ورR � ..  

 ;�� ؟؟؟ إ��  :))رأ�!� 5$�="�ا '�

  

  

٢٨  

  !نلبس إيه ؟؟
  


.�Iل  ���� X$
عن اللبس ، صحابي أكلم أ ماكل  :
فيست اللي هو  "اللبس العادي"هنلبس  حناإيقولوا 

براحتك ،  زيادة ، عايزة تلبسي محترم بدي وبنطلونو
  !!!؟؟؟لبس عادي وال محترم ؟أنا محتارة أف

  

����  D��Iل  :ه
O �6دي إو�
  !؟؟؟ "�
دي"ن ا�)o ا�,

  

  !!الناس وبس  بعض نظر بس يف، آه عادي  هو
  !!! فهو تNج ومعصية هللاعند ربنا نما إ

  


 ���Gو �� %Jس �� آ
� ا�)�
ت 	:>ا ?
6�Sه�
  ا��
�>ا 	
���r% د`، (S ا<�<:S :>ا	دي وا�])6,� إن 
د` ا�,

 `D9 آ�� و��� ا�J)%ج  !!ود` ا�J]>ر وا���6 ا��DSD آ
��=ا��SD وا��%ع  =�3B!ة '9 ا�= B5;  ، آ�
�Iو�

ًاQ ة=     i> ��

ب  وا�� �ذ Jآ �� 
  زي �
 ذآ%$
)o	ت و
�(
دي و�.J%م .. )�� 
4��
^� ا= 86���!  

  

  يه ؟؟إمر بأربنا  : نامرجعيت إحنا �
  .. طعناأمسعنا و : وعلى طول نقول �



  

٢٩  

���� -��I.نت الزم بن الإقنعوني أصحابي أبس   : ه
 مش علشان تعيش سنها ،؛ هي عايزاه  تلبس اللي

يتحكم  هنإة ومحدش له الحق ولكن علشان هي حر
  !!!فيها وال في لبسها وال يجبرها على أي حاجة 

  

�  D��I؟؟  :ه `Dل آ
O �6� ل
O �6إ�=ُ P$%ّة ؟؟؟!  

  

  !!.. ة طبعًانتي مش حّرإ �
=ُ 8� �J$إ `<Sإ.. ة ّ%أ �J$�َد ا� ..  � �أ
(� �� �J$إ

 � وآ�$ B��  .. G��h�رش I ' Bأوا�� , � ='! 
AJ=  ن
A ��ا^9 و�96 �,� ا��% د` �> آ� 8�

 9� �:��J.��  ،و�Sو %(&S9 و�,S زم\ c6[Sو..  

  

  

  

 

���� -��I.حنا اتربينا على المثل اللي بيقول إبس   : ه
واللي  "يعجب الناس يلبس اللإكل اللى يعجبك و "

  ! كدهبيعجب الناس هو اللبس االستايل والبناطيل و

  

�  D��Iا�إ  :ه �� 
��Sد D2
�	 8� 

ل =�w�..!!!  


 إ$D�� 
� ا�$B-آ=�$B B( �$و� �$
ي أو،  � .�ب ر
 �^
= �� 34��

ل أ�@w6%`أ�b ش أي  و
4� A:(���6O 

 

 و46�%$��
6= �� 
� ا��4�+ت �� ورا �4>ر$�..  

  

٣٠  

���� -��I.قالولي مش ) ناس متدينين ( بس فيه   : ه
كارينا علشان ضيق وحرام ، البسي البدي  يالزم تلبس

مش الزم وكذلك ، ) البدي البالون ( الشرعي الواسع 
بنطلون نه ضيق وحرام ، البسي تلبسي فيزون أل

  ! ربنا والناسوكده هتبقي رضيتي ،  )اسكيني واسع(

  

�  D��Iه:  VGوااااا �SD� `٢٠١٣إن د (((: !!  


أ$
 �8 ه.�3 �A آ+�34 ، و �!��� و
 $��  ا��- $$
�j9 ؟؟..  ا��Sل إ<:J	 �f�>ف ا�$ ��
  و�,

� ��
ي(آ=body(  �6ي�$\
	 

ه�,� )�	Q (! 

ش ��J� يD(ا� ��,S`3 د�\
	 � %6b 3�= D2
6	 9$

 3�
ي وا� )t	S D= A::>لاي اااااااااااازإ !!ا��(       

ي ( و-�=�
�W !! ؟؟ ) d!� �ًgا�!��. 9 أ!!!  


ن �آ�
�9 وا�,� ?>�S ه�:>ل د` 2+ص أو\ ه> �
 ��%? A:	؟؟!! !! �^
=��<:,� 8�  D�	!!!  

� ���6ي  )skinny=ا�! $-(وآ�$\
	 

ه�,�
ي(�Q( ! � %6b `Dش آ
��J� ��,S 9$ A6�ق �	

 D  !!! ؟؟ )ا�!$- وا� )t	S D= A::>لاي ااااااازإ.. ا��

� ؟؟؟؟ يا ناس قلده كالم يع!!  

  

٣١  


$��iن + = و
 !�ن '2	� � L 4' ,د  <� AJ= ،
 P�
وا�c ور^� ��6 �� �.- �+زم �S>ن ���3 و�

��N! $- ؟؟ !!!�A ا�>�a �� �>ق 
 �I
 D��
 �'!  

 

4�7�ظ وا��	� �ت " � أ<.-  ��

�ش 3��5 ، 
 P��$ A� 86�.�Jو� ،�D=  P.�S ـّو\ �@

�
	 ��6
ذج د`  �+م��إ$P �>  آ%ة
و2��6 � ..ا�
 
4�DOر�� �@D�� ا��
س آ$
�- رh5 ريI.ه L'!  

  

  
  

���� -��I.هاتي إسدال طيب فيه ناس قالولي   : ه
طالعة اسمها جديدة فيه حاجة أو  !!!!!!!! وجسميه

وبيليق على الجسم وفي  جميل، سدال المجسم اإل
  !يرضي ربنا إسدال واسمه  نفس الوقت

 

�  D��Iه: �$o  ع<G<� A� 9J�<O �ا��+م ا�
 c�ال و'2	� ؟؟؟إاي اااااااااازإ !ا�)Dي ا�>ا�!!!!  


�Wا����6J أ/ً+  d!� !!! إ -.*-	B�.
 �ًgأ 
ال ��0�ن وا�ا�� �	2 
 L'و t..!!  �^
= 86��

 
4��>ن إو\ ، �Dال ���3 إا[�	 9J.ح و�<J�� الD�
�Dال ر	c إو\ J.ي 6آ3 و�D	 9، ــــد, آ� L�4$ ' ;!  

  

٣٢  

���� -��I.كان عندي فرح ناس قرايبي طيب أنا   : ه
رايحة فرح  نتيإ!!  زم تقلعي الخماراااااوالكل قالي ال

سواريه (فستان  يا بنتي هاتيلك !!! ميتمرايحة  مش
هل ممكن  !!!ويرضي ربنا وروحي به الفرح  )عواس

  !؟؟ ويكون يرضي ربنا فعًال ألبس سواريه واسع

  

�  D��Iه: �$o c�A ا�)Dي ا�>ا� 9J�<O � ا��+م ا�
3��Dال ا���z؟؟؟ااااااازاإ ! وا tووا� ;�  !!ي ��ار


ن �>ار9S د`J�)6J.� o	\زم 	Y6G A:(6 و أي �J69 
� وه� إو !!	Dي آ�
ن $
�=&- ر ;��g أزاي ��ار

 A!� �$." �IB ; وه	4* -" �$� !!؟ا��- ه D"�0 ز
 
�أوه�(� P�S�S
� +/ �J�
ن �):� ^�6� و��� 96


ر $ا�r !!!إ P�<�
O ا<$

ن آD` آ��� و�> �8 �(�
�P  ش ��.��اااا�)+!! أي R:3 و2+ص �$ A�!!!  

  

  
  

���� -��I.لبس عبايات أنى إقرار  خدتكنت أنا بس أ  : ه
إن البنطلون  يقولوليالمشكلة إن الناس كلها ب ولكن

 وتطلعي وتنزلي براحتكية هتعرفي تتحركي فيه بحّر
  !!؟؟؟؟ هتكتفى نفسك بالعبايات من دلوقتى ليه



  

٣٣  

�  D��I6ّدُر :ه�<O34ي و  ���J�Jت ه
S
اي ااازإا�,)
�ز�= و���A ؟؟؟ !S,�� ؟؟$Q �� "!!  
4
 ا��
س آ�


ت و��6�J�J� 8 وS
(� �6�	\ �66?
 !!؟؟زي ا��� �
 �/<&@� �^
= A:(Jه �J�
J	 �S
و\ ه> ا�,)


ن ا� !!! ه��6J و�,
ه
 ��% -S	�J�6 ه�SD و.(�!! 
��را)� د` ا�)o ا�>ا�c د` 	Q و � 	4* D= D,	�!!  

  

  
  

���� -��I.إن اللبس الواسع بيقولوا  أصحابيبس   : ه
فوا بنات كتير نهم شامش عملي خااااااااااالص ، وإ

وناس ظهرها ، سدال والملحفة بتتكعبل في اإل جدًا
لة كل وناس الخمار والطرح الطوي، بيوجعها منها 

  !!و أي شئ أشوية بتشبك منهم في مسمار 

  

�  D��Iًا :هQ -� Bb ��ن � ..ول "- ا7 د, 
 ، 96�9 أD2ت �� A:(J	 8� -�(ا� Aة آ=." �
و�!9 

%6 �
 ، ا���iBh دي 
.=وح b �� ا� ���	 ���J	و
 E? �� P(�S ر
�)� .. ��J,)� و\ ا�@���
 ��>نو	

zال اD�4
أ�، �����  أو �4%ه
 و ا��.�� 	c^<J را
o(�  +ًw� 
46و أ، آ
ب 2�
ر أو �.�� آ�J و�

 �S
(� �,�46
 وا�آ
ب2�
ر أو و���  ..،��86 أي �

  

٣٤  

� ا�@�
ر  6P:>�>�أي =D هو �S<[و أأو ا�]%ح ا�
 P�D4(Jوه PJق =%آ<,Jت ه
S
و�8 ���6 زي ا�,)

2
اااا�� ا��6��  
46	 �fJ�� ��%,Jو�8 ه!!!  

�6  ��س '9 ا����أأي  د, آ�م � d �; ـ"�Dوا� ،

س \	�� ا�@�آ� $9 �� إ$ Pا�DO ن

ت ��S

ر وا�,)

zوا �S<[ال وا�]%ح ا�D�و	6%و=>ا ا��Dارس 
6
ت 
�وا��f?ه�6 وD�,8و�� ���  .. أي �

  

�K أ
0ّوأ ��� �،  ?>�S إ$ <� AJ= P	JJ,)� =ك*
D5�$	( 9�ر ا�.�،  "�).	B- د, "- '�ازC 3 و���

��G ا7^�ُ �I0وا�� =Q..  �(�J=ي وا%(/
�..  

  

A ا�)o ا�>ا�c و	,�SD ا� �� `Dآ P�<:6	 �$9 إ
 ، P(,JSو P(,�Sو P:S
��L آ, إه�6C �' �$���

 dB�.
�� tI5 وAB�!.5 ١١آ�3  ��- �� A؟؟�� وآ! 
 �����BB	 
  !!!د, + = وtQ ا�l�= ا��- 

 ��.��� ��!. 
ش �' Dذ� t'و !! -
�ن ر�B�!!!  

  

���� -��I.لو لبست عباية أو إسدال أو أي حاجة س ب  : ه
  !!من دي ، رجلي هتنكشف وأنا بطلع المواصالت 

 

� D��Iنإ :ه<[�	 ��
�S ،�.- ا�, �)( o	  `Dآ!  

  

٣٥  

���� -��I.سدال أو العباية أو أي لبس واسع س اإلب   : ه
  !!مع أقل شوية هوا بيطير وبيلزق على الجسم 

  

�  D��Iه:  Nًأو..  
6$Dلا��b ��� L'  ح
Sه>ا ور
  !! :)))وز\زل و	%اآ�6  و�>ا/�

�ً *�J ..  �� �^%@� �JS%[Gا <� ��(Jم ه>ا ه<S
�Dال أzو ا�.- ا(,��S
�B Q  وأ
$��iن  و ا��.��أ 

K$ Q  ذن ا�I	 دة
Sض وز%f�
  ..ه6:>�>ا 	

�ً���J .. إ <� AJ= أو ��ق P���� آD` وا�4>ا آ	\ �J$
 `D� ، P��^ Aو�8 �D$� 3�+  ��6ا�D4وم �

2 �
وزر ، 	,�o ا� o(>ن وا�[�(�
	 
4J6	 �� �^ر
 3��ا����QاK�
  !!و	J:>ل ��� ا��%ج و?>ف  

  

���� -��I.ولي الخمار الموجود صحابي بيقولبس أ : ه
زيه زي ودلوقتي قماشته خفيفة وشفافة في السوق 

  !!مش بيداري حاجة اللي بنلبسها القصيرة  الطرح

  

�  D��Iه:  ��Kة ا���4 وا�	.=ا���ء و� ( �ه$� 
����6�2 9J?
�O ر
�J%ي 2�Jه
� 
و�> ا��>ق آ9 ،%ه

ش و��ّ&��O ي%J��D:Jرش 4$
 �؛��46>ش هJ%وح �

 ��
�>�� ذرة �� ^���96 ن إ�@%ج وه� =�� 
4!!  

  

٣٦  

���� -��I.سود أو غوامق الناس بس كل ما ألبس إ : ه
نتي عندك إ ليه ؟؟؟وغوامق سود إإنتي البسه  بتسألني

 "مدندش"لبسي إو شويةفكيها حالة وفاة وال إيه ؟؟؟ 
  !! ، مينفعش كله غوامق كدهزي بنات جيلك 

  

�  D��I6ّدُر :ه�<O34ي و �,� 

�� و�
ة أ$= 8SD \و
 �^

��>ت�4 /ً+أوا�>ن ا\�>د .. =	 �O+� ش<!! 


دي وأ� Vا�<� o(	 
هE? 3 ��>ن ه
د ، ، �S	o أ$
C��	 و����  Yا�<fن ا�
��' L =l$�� �.4�' ن�!.


4
ت ا������6�U	 9(�J	 
 ، و�� $�o ا�>O- أ$
6
ت	

روا	6ا�� آ
$>ا  وا�&.J@ ن ا�<�>د ا� ��
34�(� �bأ ..  

  

���� -��I.س لو استمريت في لبس العبايات ب  : ه ،
ري البتاعة دي غّي!! نى من الزن ام ودوّرهيالشيطان 

  !!!الناس حفظتك بيها !! يش ؟؟زهقبتنتي مإ!! بقى 
نك سدال أللي متلبسيش العبايات و اإلناس كتير قالو و

مسيرك هتزهقي منهم وهتعوزي تغيري االستايل 
 الضيقة وساعتها مش هتالقي غير البناطيل والجيبات

  !!!داالت من األول سإيات وا، فبالش عب



  

٣٧  

�  D��Iا��- �ّ=إو :ه ;�"D ؟؟؟إ ��$' -IهK.ه D*  

� ���'�)*����� �	�
  <؟؟؟.-�؟(�,+

�� ا�)o د` إ�>  �	\ �J$D	4$� سو أ�$�� !! 

ن آD` و�
�Sة ��%د �
 هD,6ي آ
م ?%4 �� �:(Jه


ن 	�6ن �A  ه��O+J>اآ)� ا��>�G و��Dدي و[6�ا�
 P�<:Sو Pb

�]:��6 إد�	 �Jr�.ا� �J$ دول


�S د` J�  !!%ي و\زم �6ّf	3SDO A: وا\

  


`إ$�
 �> إ ��	\ �J$  �   .. `
�
ن �> \	��
�$
� ر&=

ن ..  �45زي �Ao -" -IB5 �=ش ا� �

�'� Iم ا���
ن  .. ��-
=05 -B$9 )�ض ا�' �  ..

ن �� t' -IB5ت ا��['$ 9 "- ا�4=دوس أ��'

  !!I- ه         A ه.K'	.�       ..  ��� '9 ا�2$�ا7

o�,�
ك وا�$�*6D*.- ه.�	!- " ; 
إد,  ،  	�ن �،  
 �S>ن 	f6%ق ا =Dاااااا	Dأو��b  ���� 8ق *2�D5د` 
�6)9 و�S%ط �R �O+S9�  96>ق $�
وS `Dآ D,	؟؟؟و!!  

  

ي نك راضية ربك هتطRإ البساه ومستشعرةلو إنتي  �
  �ومستحيل هتزهقي منه يف كل لحظة من السعادة 

  

٣٨  


 أ �S �J(W
� �J2 ��6� P.�S ن
[6�86 ا�@Jو�
S<�  .. آA د, زا�Aوا� ا��l � ، �>ان أ�)o و �	

�س �* �'��
S>ه
ت آ�
ن  � <��> وا���6> و�)(�
 �SD,	راح و E? ةآ�x� م آ�Dوا��>ت ه !!  

�و'���ت '���ت  $j'و %ّbو 
6$D34 ا�� �>ا آ� ا���
 -.� �JO<9 د�Sى أ=>ا�34 إ%� 
S 9 ، و����S�S
� 
ه�

� �*�B! ا�J%اب ؟؟$	4* �� و*	.��A و*2�ه�� =..  

  

���� -��I.خدت أعة خاصة ، ولما نا في جامبس أ : ه
،  لبس عبايات واسعةأقرب من ربنا وأني إالقرار ب

سدال يابنتي ، العبايات واإللي مينفعش صحابي قالوأ
نتي فاكرة نفسك رايحة إع الفالحين ، ابت والحاجات دي

والطرحة ، دي جامعة والزم السوق هتلفي العباية 
  !! إستايلنيقة وأتكوني 

 

�  D��Iه:  ��'�Q دي ,�
=د,  ، 
L' d ��ق   
�ء                 ��'�� 'L )��4 �=ض أزQ دي!!  

�� ، $�J وإ �,J� ن
�� �,�
� .�8 راSراS.� ا��
J�Sوز P��^ �G%,ي�
^ �� راVS وا�� P  ،

 
��
Rس إو

 ر	�
 ، ��46��86 آ+م ا��Gة ر�S
� �J$

�34 و:6
�BشاBg=ي 7 و\ �, L' �$2ن ا� ..  

  

٣٩  

���� -��I.ن اللبس الواسع بس الناس كلها بتقول إ : ه
لبست  من ساعة مانا بصراحة أ، وبيكبر في السن 

الخمار وكل الناس بقت تقولي يا مدام ، بتاع السوبر 
ق في الميكروباص والناس في ماركت والسوا

  !!! ااااااااجداااانا بتضايق من الكلمة دي أو!! السوق
  ؟؟؟ فعال ولوا كدهنا مش عارفة هما بيقصدوا يقأ

ن المتجوزين بس هما اللي إوال ده ارتباط عندهم 
  !ايات واللبس الواسع ؟؟بيلبسوا الخمار والعب

  

�  D��I�6)%؟؟ ..أوً\ :ه	 c�
ل إن ا�)o ا�>اO �6�  

346
ء ا� �? 
� `D�6 آ�	\ �
 ا���
 د` ا2>ا��
 و	�
o(
  وا�ًO+R346 و�8 ��)%ه3 إ� ��
�	!!    

 
ً6$
W.. ل<:S D=ه>  آ� وا �
�S`ا��  ، 9J=ا%	
 ،P�
	 �� 86[.Jوا أ�D&:S ا<$
�D&:6وش  و�>اء آ

�; ؟؟إ 4=ق '��آ- "- هد,   �� Nو!!!  

و�8  $
ن آ+م ا��
س ه�%�96 وراإ=�
 ا��:�
 إو �
�J- �9 و\ه� � 
�[,S 96@$ 
  ...�r وا=Dة �� ر	�

 
� �SD,	إو$�J ��� �6� ��>$� ��J>زة و�,
آ� �6
��إ�� $k 
S P�<:6	 D= �O+ك و�DS ! �I
�دي � :((   

  

  

  

  

 
 

69.. �� ا��� وا��  P�<:S D,:S	�J)%ك -�<O  86��46�
آ)6%ة أو /6f%ة ، ^�6� أو .. 9S إ?�� ��D ا��
س 

�6�^ 8� ،86��46� ، �$
 ر$� -�!� ���;؟؟إأه�   

  

٤٠  

���� -��I.لبسي كعب عالي إالناس بيقولولي بس   : ه
نتي قصيرة والرجالة مش بيحبوا البنت إعلشان 

ا الكعب العالي قالو، القصيرة ، ولما قولتلهم حرام 
نهم بيتمنظروا به ، إنما القصيرين حرام للطوال بس أل

  !!!بيلبسوه علشان يعالجوا مشكلة عندهم 

  

�  D��Iة  :ه�S
� و���
ل إن ا�:&% �O �6و�
� و$
س S<R س
$ Y2 A�

$9 و�,.(� 
�+ج ؟؟ ر	�

� آ,.. O&6%ة $
و2Y ا� آ9 �� أ=�� ..  )!�� ر
 3S<:� .. -�(� ��Sج وز%(Jا� �� ��
وا��,� ا�,

 �,�Sو %r�ا� -�Sو ��
��6 و	6)%ز ا���� 
ا�)�- �4
�/
2  ��J� 
وا��  !! د` 6b% أG%ار` ا�&.46� ،�6

 ��

��,� ا�,	 �S<R P�

ن ?�2��6 ه�J6>زك � ،
 P$آ%ة إ
� ��
�8 هD,:Jي �,
` �� ا�)6- 	
��,� ا�,
� ا� أ��� رد  !�R A>ل�.��   :)) "��; ه �IB إ�;و�

  

���� -��I.بيقولولي متلبسيش ال عبايات الناس بس   : ه
سدال وال أي حاجة واسعة علشان هتفتحي في إوال 

  !!الوزن ومش هتحسي بجسمك 

�  D��I96  :ه� 
�%666666J�6  آR
�	 �6�4
ت \ 	SD	و
  !!دي )�2 5�"�� !! ع ا�2kkkkk% و	J�6.>ا �� ا�>زن



  

٤١  

���� -��I.ن هو ده اللبس إبي بيقولوا اصحأبس   : ه
  !!اللي موجود في السوق دلوقتي ومش القيين غيره 

بناطيل كله فيه ، روح أي محل وشوف أنواع اللبس 
حتى البلوزات كلها على الوسط  !!بديهات وفيستات و

 !!و جيرسيه وقماشتها إما ليكرا أوكلها مجسمة 
 د ودواير وفيونكاتولوان بقت كتير وفاقعه وورواأل

 ةااليشاربات والطرح الموجودو !!كلها بتلفت النظر و
ن دارت الظهر إو! !!يا دوب على الرقبة  ةقصير كلها

 !!ن دارت الصدر ينكشف الظهرإو!! يتكشف الصدر 
ده غير البدع اللي بيعملوها  !! ةالزمأي مالهاش يعني 

     ورود  ترتر و خرز و سالسل وفيها ، هتالقي طرح ب
  !!!!!لخ إ. ... كريستالو كرانيش و 

  

غرائب تشوف فيها الوالشنط حذية بقى محالت األوال 
  !!والصنادل والصابوهات بوتوخاصة في الوالعجائب 

  

مت َينه الة إكدل اللبس اللي موجود ده عارفة ومتأفك
مش هاخبى عليك و صلة ،أي ب الصح بس الشرعيللل
علشان  أصحابه وأخته أو أمه أن معظمنا بينزل مع إ

فيضطر يختار ،  ة ترضي ربناميالقيش حاجف، يشترى 
  !؟؟؟ نييييي؟؟ نجيب لبس منيعمل إيهن!! حسن الوحشأ

  

٤٢  

�  D��Iر   :ه`� L' ,إ د�bاااااااااااااااااااا�ًC ..  

�Jًا6666ن �96 �.+ت آD^ %6  �6�+�
ت إ(Jو��J	(6 c
..  	��� ا� �� آ� ��
ن ا�)o ا�>ا�c و�>^>دة 

 d
�Kة 5وري و *.-إ�� L' -ا��
ي د,>�. 'ُ�=Bر! 
A ��$R �J�? <� P:3 �,�6 و��)P إ وا�J	 
6$Dا� �

 9Sن ��66)� ز
�� 
4� ز9Sو ��ّ&أآ  86(,JJ(و�
4
 وJ�
�  !!!\ 	J:>�� �8 �>^>د �� ا��>ق 

  

�  8J�U�وا�� 	J:>ل ��o(� 86 وا�c �� ا��>ق �
 
4��$ tا��ا� dB9 ا�� 	
N -ا��r�ب ا�� وا��2

 `آ34 ا�J>ردو ؟؟؟'$ 9 ,د �B	��دول آ��� ا�.=وا 
ا��ي و ..^Dًا  �
� `9�xر �D !!؟؟؟ �wً+ �� ا�&�6

zا ��+� ..>�JO �>^>د �� آ� ��
ن د�	��� ا� 

 ^J\ًDو=�G%Jا� <� A ش إ
$9 ا���c �� ا��>ق و�):

 ��
�ش و"ّ�.. �>^>د 2�C -5���b ه	
 A!B" -�.. 
ن � ، د` 6b% إ�
�6G أروح أ�ّ&�8  ه.��I-و��  -


ا�@6ًّ(�
b �R

 �rS	J)>ظ ا�:�
ش 	 c[J	 ت
S
  ؟؟ وا�,)

- D��I+ ه	ش S

ت �)،  ��.�Dال و اzأ^%	� ا��..  

  وهتالقي ربنا بييسرلك كل أمورك مع اهللاواصدقي  �

  

٤٣  

���� -��I.ن الحجاب إصحابي بيقولوا أبس  : ه
ن كده كده الزمة ، ألدلوقتي مبقاش له واالحتشام 

 هوالشباب مبيفرقوش بين اللي البس!! هتتعاكسي 
 !!ده حتى المنتقبة بتتعاكس!  ضيق هواسع واللي البس

نا أمفروض اليعنى !! فى الوالد نفسهم  ةالمشكل
  !!يلم نفسه وميبصش  ييزاه وهو اللانا عألبس اللى أ

  

�  D��I8 .. أوً\   :ه�

 �%ض ا�.�
ب �:�� 
ر	�
�9 وا�� إ(� oآ
,JJ	 �
آo$9 ا�,JJ	 8�  8�(J� !

 c��% �� ا� و\زم أا�.�
ب ا��%�� ا����
ض ا�>ا
`x��$ 9�� ���.ر��6 ا�
� 8� <� AJ=  ..  

 
ً6$
W ..؟؟ ; � dآ��.
 X*إ dآ�� 
�ب �� أي $�O� ��  

 �O+J٩٩ه %�ُ 
4����J و	J�6ّ��	6:>ل �ن ا�)�
ت �)!  

�ش I* = + 9'و �ً�Bbو�i�+ ن ،  ناااه��
d إ*.- آ�
 �*�i�+!! كDSإ �� �]P إ$�Jإ$P  وا�b �.&� ..  

  ..إ
أي 
4$	D وB� -��ّg	D وا���- ا��- �� !- 
  

� �
آo ا�)�- ا��.�)� =�
ب /V  أ�
 ا�,6	� `D

إً6��$ KS%� ن
�$ ! !`D6% آb 96
ل �:JS 8,��6� !!  

�ب ا��	�� 9 B�ي �� �$
  ..ر

  

٤٤  

� AJ=و �J2أ 
S <� إن 
�G%Jب ا�
(�
آ�>ا 	:>ا ا�,S
 V/ ب
�آ	�ا .. ا�)�- ا��.�)� =��� �� �h"!!!  

2S 346)&>ا �S�S
� 
9S؟ إه6)&>ا �A .. زي �
 ه�
4
 و\	�� وا�c و��86 أي  /ً+أه� �
�%ة $��

� �^
=� 4��^

ه%ة ��4� ��Sو\ أي ز ����J� 
..  

  

  ا8عاكسةفإنتي مش هتقدري تمنعي الشباب من  �

  ..نفسك وتصونيها  فظيلكن تقدري تح �
  

���� -��I.قنعها أحاولت طيب أنا كلمت صاحبتي و : ه
الزمن اتغير وهو ده لبس علشان نغير لبسنا ، قالتلي 

  !!؟ يام الجاهليةأنتي عايزانا نلبس لبس إوال ! هالزمن د

  

 D��Iأوً\  :ه ..  o(� �ا�)o ا��Y6 وا�J)%ج ه> ا�
�6
ل ا� ،ا��
هO: )N9َ َوQْq=Bَ5َ َج{=Bَ5َ �ِq �ِِه�  )ا7ُوَ�� ا2َ�ْ

  


ً6$
W ..  �6�ه� � ا���Iل"ه�  	�D ا��)%ىا��
هQ "!  


 إو^
ه�6 ا�,:>ل ه�  ��$� �$��I� 93*=آ$Q �� 

ن [6�
ر��6 آ>oS إوو$��� ورا آ+م ا�� 
$9 إ=�

Sه6>د
� 3�4^  ،	 

 إ�U�ّ= � ، cي و$��f ر	��$
 oS<آ �SDآUJإوي أ�ab 
�$ ، 
��
ول $)%ر ���.�	 o	

�ن��0�ن *	!�g Xت و2+ص ��  !!�Qا*�  وازع ا�



  

٤٥  

  !!أنا أحسن من غيري 
  


.�Iل ���� X$
كل اللي و، أنا بلبس دريل وتحتيه بدي   : 
! جدا جدا جداااا  ادنتي لبسك محترم جإ يشوفني يقول

غيرك  حسن منأ إنتي!! إنتي بالنسبة لباقي البنات مالك 
  !السوء منده فيه بنات لبسهم ميتوصفش !  ريييييكت

  

�  D��Iه:   Nًأو..  <���� 
�6� D=ة  آ� واD�
:	    
�Jم 	,D آD`))	9 '9 + =يأ*� أ(� D= �O+�8 ه� !
�� 	Dي �wً+ ه�+�O ن � -	\ �وا� 8�%J	J:>ل أ$
 ا�
2
�� أ ��	\ 8� ��� �� ا�=!!  

- �	\ �
�S هJ:>ل أ� وا�	 

$86 و$� ?,%ه(�
 ا$

2
�� أ=�� �� ا�� �f� 8]�6 ?,%ه !!  


طوه�+�O ا��>G>ع 	Dأ �� ا\[.$ �D
ً6�Sر !!!  

  

 �ً *�J.. 
�� )	9 '9 + =يأ*� أ�Iل .ا��- 
 وا�� �ذ 
�ت C��hا�� ���bو ��.��b 9� -$jا� �$

.�9ّ ��� ر

�6
ذ 	
� 	وا�, 
آU$4  !! آ��J ل<::  

� أو$
�- ؟؟؟ !!ي إ*- آ, وووووا)�وا ر�'!  
0�ن 5	.=���ا� s��  !!و�� '	!.�ش هt�I ا��2�ب <

  

٤٦  

  �ً���J.. إI.
 -.*-	  * D	4 ���   � e�j؟؟ا� ;    !!  
 

�:]>ا �� �
دة إ � �(R �6�زي ا� ��,J	 `Dآ �J$
 �S
^ D=، وا ��6,�٢٠ % �S
^ �$
J٣٠وا� %..  


ب ^ �وي و��
ل S:>ل ��� ا��
س أ�%=
ن % ٣٠ا�

�S أد` ^ 

�SآJ% �� �+ن أ$^ �  % !! ٢٠ ا�

 -$
���ن ��� إ(=" X*؟؟إ ;�!!  

$5 9 ��iC 9 ؟؟إد, Nا ا�.*!!!!  


 أأ$
 و �S �J2 8ك��S
� �:��6  P��$ Aا��
س �
 �O<�J�ويأا�  .. �Oا� A� o	��6O  P��$ A�

6
تا��
� V&ب ا�

ع ا�.�J	 ،  <ه � وا�tا�
4�ض^"  X$Bا� �	Q �2( G�� N ، =iّ�'ُ = + ،

 G0� Nو ،�$��!�ن ز Nو ..  

4
 و �J�
�A ا��>ا/�
ت دي � P�(� ��6:Jه 
��
 -C�.إن ا��- إه L' ,د ,�	
N -.*با��ا��-  �2

; 
� أ'=ك $
�� 	.�3 ا��,&�6 و2 !! ر.Jرة وه<[
 �$xا�A �.	'و  ���� �� 6b%ي أهJ:>�� آ=!!!  

  

  : ����� '$D "- اK.�Nام وL �B.' -��I5و� ;  �

  ليه مبقاش زيهم ؟؟؟؟ �

  

٤٧  

�ت آ. '��Qد  
A^4 ا�و �$
' =�'K.� ��.
ن و
� "� ا��
  ..آ.= '9 ا���9 آ��نأ 	=*4	�� و
.=ا�� ر

  

6
تاO&�  �� ��و�> O%أ �	

ء ا� �&.��و$� 
346O+Jت و ه
�	 PSء ز
�$ ، Nأ � وN إز� رAQأ� ز

>	34 ، ��� وO +� 9�� وا�@>ف 
�="�ا و=� ر	�
� )a ا���="� $
6
ة �� ر= A6
�34 أ== -$
�� ،


�� ا� R ..؟؟ �� 
ي .I*و ��$' L���.$' ; ؟�!!!  

  :وه� 	J:>ل  ��
R� ةا��D6ا�,�� ا�.6
ء ��  �

  "يرين الرجال وال يرونهم أن الللنساء  يءفضل شأ" 

 A
ء  ؟ دي؟ي ��6د 	P�<:J آD`ا��  !� ه� ا���أ�D6ة $

46
 ؟؟�:DJي 	4
 ؟�� P�<:J	 �؟ و\ �:DJي 	&
=)PJ ا�
6(=
وD5 " �� ؟؟؟؟ !! P آ
م ?
ب?>�S و/C 9 '   

  


ل '� ��I5- أ)	9 '9 + =ي � ; و � L *�!.'
  ؟؟؟؟� + =ك و5$�� �� *.� ا�	3B "� ها�إ

 %62 A:(S ا<	
�J�
�P ، ا��
	>ش 
�و�� ��6ان =�J�
 A:(Sو P�
��J	%د` �� ��6ان =��� �6 �ا�� �..  

�ل C �$
B$��� : }$yϑ- ر ‾ΡÎ* sù š� ø‹ n=tã à7≈n=t6ø9$# $uΖøŠ n= tæuρ Ü>$|¡ Ïtø: $#{  

  

٤٨  

����-��I.ي كده كويسة نإشايفة  )شخصيًا(نا أبس   : ه
حترم محتى لو كان بنطلون و بدي لبسي و يووووووأ

  !!لصخااااانظار لفت لألوكويس ومش حرام ومش ُم
  

�  D��Iه:   L'�5!�-إ Nا��- �05"- و -.* 
7 Nو �	�
 إ$�J \زم �:>��  !! و��I5- إ*.- آ�� P$إ

�� وزي ا��� S<ه6!! آ D= 96� <9  ,�6ه�  !!؟؟؟�� $�

  !!شياء على النفس االعZاف بالخطأ من أصعب األ

� `Dن آ
�
 ا�� و����.6	 � آ+م ر	�
.. %ع ه> ا�
.. \ رأ�S و\ رأPS .. و	o  �وآ+م =)6)�
 ا��)� 

2�ل 7' L 4'7اه� Nو �� ا�h0� �اءرء** 9�  "- ا�

  

� �ً�" -"=�5 -B�5 ��ر وN  و��l*�� X4�' ه� Aه
�ب � !- ، 7B0ات ا�=l* -"��*.- �5="- آ��d إو 

7 Nو X4�' و  ؟؟ ه� P�
	 ��D2أ <� oS<آ ��
�J�� �D^ ��6rًا �A هJ,%�� إ$r$ ، P%ا�34 ���6 


رف S%وح ��6 �� 	�
ت � 8� �
ب ا�����6 ا�(�ا�
 
�Sر
���� واzا�� �� �  !! آ� ��
ن =>ا�96ا�

  



  

٤٩  

  !! لسه صغيرة انأ
  


.�Iل ���� X$
دي ، وبلبس عدافي إسنة  ١٥ بنوتة ناأ  : 
لبس واسع ، اسكيني وكده ، ونفسي أقرب من ربنا وأ

إنتي لسه  !!!لسه بدري بس كل اللي يكلمني يقولي 
  !!إنتي لسه كتكوتة خاااااااااالص  ! ! يووووصغيرة أ

  !!!إنتي حتى لسه مدخلتيش ثانوي 

  

�  D��Iا�0=ع   :ه -" �*����2 ا��B=ة �$
 L'
�  وN ا�را�� 9وN ا�	�*��.!� G ، ا��B=ة �$



ء و ، ا�0=�- �$ ا���Bغ�f- ا�)�- �)� ا��	 
��
R
�
 آ
ن ِ�4�، 

��6 ��4 أ/).- ُ� �ـ4ّ�Jا� o��	 ���

 
4	 �6�
ء ���  ..ا�� آ� ا��

  


ء ، ��� و	�Jf  ١٥$ <� �J��Dك S,�� إ ��� ا��(�
�ت ا��-  $�P+زم �,%�� إQ�ه..���d4* ��� -B ا��

 �� ا��- �$ه� �� 3��  !!�$�  ٧٠و ٦٠ا��- ه..�

�  

�- وه� ��Dه� ����  ١٥وS>م ا�:6
�� ا�
��وُ�� ��� 	��o ا���6ان ا�
.JJه  ;
 3��ه..�

 �  !!�$�  ١٠٠و  ٩٠ا��- '�X.5 وه- �$ه

  

٥٠  

�  ���Q ا���( L 4�"أ��	; jg =ة "- إ�ادي  *
�*�ي J -" أ، أو L.Bih.' ة= jg ;	� و!!  

  

�  d!���

�Sك �,%�� إ.. � 
�� ا��)
ر أ$ �� P$
 ، 96
�� ا� 	6.�Dوآ� �R �� ��U�$ <� P$�

 ، �JO<د� �� �J��Jوا� Ao -" 6ذن ا�
ه.!�*- 
�'� Iم ا����"  -.4Iه ��م '�،  �=ش ا� (� ��ر�� ، 

d�0وا�  �Cر� ��� رأ�D "�قا���
 A '  وا)
D$'  ، س�  !!!وا��= وا��=ق ه ���5ا ا�$

�ل ر��ل ا�C � :  

 ]��B� ���l���م �o; "- ا�  N Ao Nإ ;�o .. ذآ= و

 -B$'$ �ا���ب  .. �� O0* -" ���b 96]   ا�� Y�J�  


 ا��)
ر �� J%6آ��'أد�>�JO  ا $�A ا�$م � �� 

ب(�
ه
ت وا�� 6G,>` ��  وا��%اه:� ا��J�6 ا�&,�


ن �> ا .�$�
و،  ا�� JS>	>ا c^%S 	346 ا���� �
�Uواو�S A� �
R )�، � ا��ى ا�%�
ن �S>زوا 	)�� 
  ..S>م ا�:6
�� و�S>$>ا �� �� �%ش ا�%=��  �

  

5"�����01��234
�د /�ز��د��؟؟؟��� �

  

٥١  

���� -��I.بتلبس كانت ي ّنبس ماما وهي في ِس  : ه
ودلوقتي بتلبس خمار " كت" و "ميكروجيب"أسوأ مني 

  !!توب هكبر ي زيها ولما أايات ، فأنا هعيش سّنوعب

  

 D��I3 و�� ُ' :ه b.د�ـ� -�CI��'و -.. -
�.5 L ؟! 

رب �96 �ّ>S 
�	%� ��<:Jه �JO<د� ��ض ا���%و!! ؟؟�


 أ� D.� 86�وأأ 
�
� �� �� A:	 
4Sب ز<�!!!!!  

� أ �� -.> -B$ا�� ��ل �=AQ وه� َC�ِ ; g��  :l; و

� ا+.$�[ ً	�> ABC d�>  ،
�B�      ،  ='Dـه D ABCـ
�كــ+$ و ، Dــ�D ABC �Iــ�g. و ABC I"كــ=  ،    
�D5و،  �ABC D�j "=ا+Dو ( ABC D5�' [ �$
  /ّ..9 ا��)

  

�  P	

Jb��� PJ./ و?)� P�� %f/و Pbو�%ا

ر �� ا�wآzا� وا ��
R �� �.�

ل ا�&��..  


دة��  آA د�I C "- ��=كا+.$�-  �Sز  D6/ر
%,J� P$� ، P�
���AJ ؟؟ �86 ا��>ت ه��66 إ=


و2 
�$
  .!!.  ةز'9 '�ت ا�O24 .. /� �� ز�

ام آA ا�$�سCو D'اCم أ و<S آ� ��
ت �� �(� �w�
�Jf	 ه3 ا��>تU^

ت ا��ه>ر ��D:� %6b �� !!  

  

  يا ترى م_ فيهم كانت مستعدة وعلى طاعة ؟؟�
  !!؟؟ ) أنا لسه صغRة( وم_ فيهم كانت بتقول �

  

٥٢  

  !! إستايل وشيكبس محجبة 
  

ًا �Q = .ت آ�$
  
BI�  -" �$
�=&�ا ر ��	4*
 ���> 
 �� �� د, ، و	4 
�ن i 0و�!9 ا� ، ��	B�

ًاQ = �� A>  " ..ا�0 �آ� " ه� '<A أN و،  '9 '
  


.�Iل ���� X$
 ةبس مكسوف واسعلبس أنا نفسى أ  : 
على  متعودةنا أو ،ميلقش عليا  ةو خايف، من الناس 

بناطيل ليجنج وكده  بلبسوى وأاللبس الضيق و بتشيك 
لبس علشان أبقى شيك أولو لبست عبايات هاضطر ، 

علشان دى حاجات  سسوراتكأطرح قصيرة وعليها 
  !!وبتديها شكل تانى ةبتنطق العباي ةساسيأ
 !!!!!وحفظاها صم  الصح نا عارفة شروط الحجابأ

ومش  ننججهتجبس محتارة و !!من ربنا  ةطبعا خايفو
  !!إزاي ؟؟فس الوقت نفي وشيك  لبس واسععارفة أ

  

.�Iل ���� X$
هو فيه مشكلة لما نلبس محترم   : و

واستايل في نفس الوقت ؟؟؟ أصل اللبس الواسع 
 !!!مش بيليق عليا خاااااااالص ومش مناسب لسني 



  

٥٣  


.�Iلو ���� X$
عدل من لبسي ، نا محجبة وبحاول أأ  : 
البس أي لبس غير لما يكون  بس صراحة مش بعرف

         ستايل أنا بلبس زي إنيق وعلى الموضة ، شيك وأ
  هو ده حرام ؟؟بتاع البرامج الدينية ،  ) ع.د(المذيعة  

  
  

�  D��I66666% و  :هJآ `Dآ �(O PJ�<O 
 �PJ�4زي �
  ..و�8 �
�Sك ��
S:� �� ا��+م �$9 �8 آ+�� 


	� ا��2�ب � ;  :�ABC D.�O آ, آ. =  �N -.*؟؟إ  

  "=ض ا��2�ب ��� ا��	��� ؟؟؟ا�; ا�j=ض '9 

� إن  �$��Cب ه�و�  : ا�j=ض '9 ا��2

  

  " مرأةستر زينة ال" 
  

�ل ا� C: )  َّ>ر  )َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهن�رة ا�<�:٣١  

 

� -$��  �J$وإ o(
ري ا�J@� ، o(� ي%J�
ز�� �$
 �
ب  �	.= ز�$.Dا�(�  !�S�S 8�P أآJ% �� �6>ن ا�


 �@%^� و	rJ)]� اDO ��Oام و وإ*.-� �(O �Sا��%ا
إ<4�ء و�.= PJ ��>ن ه� ـ=�
	P ، ا���%وض 6ّ$

�$�Kا�  ، D	4* -$�K5 D*إ L'آ.= "- � �ن أ
�بB0ب !ا��� أ<.- 5!�*- "��.- '�$� ا��2��رب �..  

  

٥٤  

� "-���
.�Iل  9� ��	4* �B2�' ل�I.
� �9 و�	4* 
�Kة�� -&=5 �$
�.' 9� A	L�O ر�.�Nآ� ا�،  وا�0 

;*7 �b�	B
  .!!. ا��2�ب ���$- ا"-�اااااااا'$ 

�Kة ا��- ������ 5=�l D � A��� وا�$�س وا�.�"�05 
� " و����Iا�	B� D �ًا Q " ت ديI" ت أه��'�I' 
�$�  ا��2�بK9 �.= ا�' ��$� ��!.* 9 ��  ..ا��- ��

  

�  �� D وإأ* D	B� ن�!� D	4* رف إن�� ، A��.�
�Kة �IB5 ودي �8 رD=<� PJ(bك ، �� �IB.
 X$
 Aآ

��Qأ
	� )�� وا)ة وNأ( 9	(  ، � � Bb �Q�دي )
ًاQ دي �]%� ��� "!=ة ،P  أة ، ��86 أي%�
آ

 ، 

آ� �46�
ن  �!9 ا�0=ع 
 $�l ا�i4=ة دي��، و�
��  P$آD` أ	
ح ��� إ( و DOامو�):� ?P6 ��و^P أ�


ء أ�
رع أ ..و ا��.
رم ا���ام أي =D و ���DO �� ا�
�ااااااL�4$ '�b إ�� 6b% ا��.
رم ًC !!!  

  

� -�!�� و �� a�N L' tا��ا� dBل ا���I.
وا��- 
، ; " L(ن  و�i 0ت ا���B� !Nزم �5=ف إن د, '9 

�ن Nزم ��)D�0 ا���i 09 ا��=ام "- ا��K�ل و
0�ن 45^�- ��� ا�.B=ج و'�� � ا�  � $ !-��!!  

  

٥٥  

�Kة �� "ن ^�� د` 6b% إ �A��� D وإ�. dBأ� " 
 
�Kة 5=&- ا�$�س و���B2ا 
�B	D إ�,�
ه�� D*! 


 وإ�=
� ول �� �ء ا��� ا�� ا��:���"�S<? 
46�� "
�� N 5ـُن إ�رك ر&� ا�$�س +!!  8� �J�� 
و�4�

 346G%� ريD:Jو!! ه �
ن ا��� 
ه��f6 ر	�
96 وه6@ �G%S ا��
س� ��f6ه 
� ا��
س ـّ، ر	�
 96� ��f� !!! ��,Sآ =	h ــــــــــــــه�� A !!!  

�ل ر��ل ا� C� :  

 �� ; ا� �eh،  ا� 
	eh ا�$�س أر&� '9 (
ehس �� ; وأ�� ا�$�س 
	eh ا� أر&� و'9،  ا�$
  /..9 ا��)
$�  ) ا�$�س �� ; وأر&� �� ; ا� ر&-

  

  !!فخلي هدفك هو رضا اهللا وبس  �
  عنك هRضي عنك الناس ويحببهم فيكيولو ربنا رضي 

  

 


�Sة أ �� 
ر�G ر	�
 و2
��S ��9 وا�� 	J:>ل أ$
 P6? و �S
J�
�Sة أآ>ن ا� o	
 ا��hفإن  ، ه:>�4

�$
$D,(� Pي �� إه> ا�� ا���%وض P,�DS  '9 ر
)ا�o ��6 ا��Y6 و�� Y66	 %r�ا� Kf	 c��� وا(
� �; و �)6:8 أًB(ءًا " ; و�Qور � ���b;$' �   و<�"ً

  

٥٦  

���� -��I.نت عايزنا نمشي مبهدلين ؟؟؟يعني إ  : ه!!!  

�  D��Iه:   `Dل آ
O �6؟ إ؟؟؟� P	
�= ��(Jه �J$
 وه�دي*^ G و'!�ي �
ض ا�� ه�6>ن ا�>ا�c ا���

 `Dوآ<�Jه، �^

�,���D4(� 8� �$  o و\ =	..   
)o آD` اJ	 �
رع  !�ِ�َ'	A:(J وا� ��
?�6 �� ا��..  

  

���� -��I.ة ّيِنستايل ِببس أنا نفسي ألبس شيك وإ  : ه
جميل  بلبس ةماشي ناأو يعني،  ةحسن قدوة كونأ نىإ

اللي مش البسين حجاب  البنات عشرات ممكن وشيك
   !!ة كلم وال قولأ ما غير من يهتدوايحبوه و

  

�  D��Iه:    L�4$ '!!!  

� D�� ل<:J	 9:ة ?64%ة �� ا��D�
O 
$:  

 ]النية الصاحلة ال تلعمل الفاسد اح صل[  

�Dة آ�
ن 	J:>ل  �Oو:  

 ]املفاسد رءد معلى مقد املصاحل لبج [  
  

�Kك �5="- إن ��� �2�ب ا���ة وأ*���  �' ���=ه
X*��آ� آ 0
 dBوإ ا��، ;���  .. ااااااااااااااااااااااا
أ �.

  ..الدعوة بتكون باألخالق الفاضلة واإللتزام الصحيح 



  

٥٧  

���� -��I.بس أنا سمعت شيوخ كتير بيقولوا إن  : ه 
ستايل طالما مفيش مشكلة لو البنت لبست شيك وإ

  !ترام والحشمة حفي حدود اال

  

�  D��Iه:   ��
 أ ) و'�.�0 '�.=م(  آS�J2 
�b � آ���i'  .. شوا��� آ����ود '��( ..   

�ش��' � �Q=' �.
�J e
� ، أو &�ا�$!� .
 tQ=
��� B� t�.2ا��- ا� وا��	*; " L���ن � ..!  

  

- -$���� ا�� ا�)�- S
�>ا ا�)�
ت ��]:� �� �(6	 

)o و���4
،  ^�6 ��6%و �46J	 8�%J� ، و	Dي ا

46
 	J:>ل ا��
س� 
4�  !!!��^Dااااا 2
اااا �.J%م �)


ه 3	J@%ج �8 و���4
 و\د &
=�	J ا�� ا�)�-و,� 
46
 	6:>�>ا� ��%J.� �	اااااااا و��دD^ !!!  

  


D2 ا��>G>ع ن� د` آ�و �J6	 9' ت��Qو =l*  Aآ
sh� .. �4 �O+�`6:>ل د	م %J.� `6:>ل ود	8 � 

?� 	%أJ.�  9S%م� D=وآ� وا ،!!!  

  

� "- ا���م �*$� Ag7نإ و�!9 ا dB� ا��=أة 
ر و'�ش،  �=� � &�ا
e �; ا��	���I� *;إ ��Iل 

��=(  � �h��Kا, ه- ا��- dB�5 ا�X$Bو�� ..  

  

٥٨  


 =Dد ا�0=عو��� a	ا<G ��6,� ����)o ا��%أة ا��  

8G%و�� 
�6� o(�  3�Iـ	�6,� E? 3أه ، a	ا��>ا 

 آ
ن ا��9  �� �>^>د ��>ن ديًSأ o(4
 و، ا�J�
�

 A�

$9 و�,.(� 

ب ?%�� و�G%S ر	��= A:(6ه..  

  

�e
�� زي '� إ دي وا�^�ا�� A9 *!=ر آ ���� �$(
�� " �Q�"- *4	; ،  ا��L*�! ' dB ز�$� نإ : أه� )

� أ$*7�ًg  32�* ن�0�� ;	B�$
 ;
 �$�Kا�..!  

  

� �gأ -��I5 ي�I5 كK��� L' �*O" -" أت=C -
Xب و����  !"�ن 
 �Iل وا�u 0 "�ن 
 �Iلا�u 0  آ.

; �� -
�Kك 25�و�  : أ*� ه	D�O �[ال وا) و�
  

  بلبسك ده ؟؟؟ � تقدري تقفي قدام النبي ����
م القيامة ويتعرض لبسك يف و8ا تقفي قدام ربنا يو

قي ساعتها فرحانة وفخورة هتب ، عمالكأصحيفة 
الرعب وال هتبقي هتموتي من  !!!لبسك ده ؟؟ب

  !!!!؟؟الكسوف والحسرة وتقولي ياريتني و
        !!!!    عايزك جتاويب بصراحة ومتضحكيش على نفسك

  

٥٩  

���� -��I.إن اهللا جميل " هو اللي قال  �بس النبي   : ه
  !!جة ربنا بيحبها االشياكة دي حيعني "! يحب الجمال 

  

�  D��Iه: 
�J��� 

 ا�� إا��+م �� 	�
D2  إ$��=
 9�S�S
6
9O ا�� آ
ن �96و�8 	��>ف ��
ن  �، و�

V/ 34��	 8� `D9! آJSاD	 �� �SD.ف ا�<�$ ��
,�..  

�ل �C  ر��ل ا�� :  

 ]N A>��ل B�C; "- آ�ن '9 ا��$2 I�' ِآ '9 ذرة،=B 
�لC AQإن:  ر AQ=3 ا����!�ن أن  ;
�J � �;و*ْ� )	$ً

،��ل )	$ًC -B$ا� إن:  � ا� A �Q 3�� ، ا��2�ل 

 B=ا�ِ!َ=i aْ�وَ+ ا��e س�3 ] ا�$�  روا` �

  

�p��=ح ا�� -" 
; ا�4[ا���ل ا�'�م ا
9 ا�I � "- آ.C:  

�p ه`ا أن وا��I��د(  ��� 'A�.0 ا�0=�G ا��
9 �g9 أ � l�  ،;و�O" �"=�' ,=>� "ُ �=ف، ���ك و

�*; ا��B� ل��2��
� N ا�`ي ُ;�J��-ء " ; �  ،�وُB� 
�2�ل��
  ) وا7<�ق وا��7�ل ا�C7ال '9 ��B; ا�`ي 

  

� � �SD.د �� ا�<&:�
 أ�%` 	�
 � �JS�� ا�,)D إن

 D,J(S وأن 	9�� `
4$ 9�� `D�	و Y:.JS ا���4>م ..  

  

٦٠  

اللبس وع دل يف موضابنت بتج كلنا عايز أسأل وأ �
  :قوهلا والشياكة وأ

  !؟وامر ربنا وبسأوالجدال بيبقى مع شمعنى االعZاض إ�
 

� e
�o ش� ا��4=وض �B	; ��� ا�.=ض� ; '�0"$
; �� 9' =0B7*; ا� L' 9' آ�� !؟؟ ا�0 

و '�=&� � ; '�0"$�ش دآ.�ر أو دآ.�رة أ�
���i ��� �اا�.=&B0= '9 �� ; ا��4=وض ا�Bا� 

;*7 L' 9' آ��  !؟؟ ا�0 

�ش '��'- أ�$"�0' ; � -&�C ا�.=ضو ��� 
 'L 7*; ا�0B= '9 �� ; ا��4=وض ا�=وب ا��Nد

  !؟؟ ا�0 �آ� '9

� 3�N ش�ا��0رت  ��� ا�.=ض� ; '�0"$
��*� 'L' 9 7*; ا�0B= '9 �� ; ا��4=وض وا�4
  !؟؟ ا�0 �آ�

��3 أ�b ش�$"�0' ; � �B��b ي  ��� ا�.=ضوKا�
 'L' 9 7*; ا�0B= '9 �� ; ا��4=وض ا��ر�-
  !؟؟ ا�0 �آ�



  

٦١  

� �$�'O5 ��  إن �O+�ت آ�ه\
4
 ا���� 
 G>ا	]4

 �%ضـُ� 	�،  �
8Oـُ� \ ا��J ا��.J%�� وO>ا�Dه


ًG%� �� %��ش ون
 ا�)I*  !!س وآ�
 J:)�	 ا��
a	دي  ا��>ا����	
ر �
  !! ر)3 و

 *2أ�I* �$
� آ�م ر'L�4$ 'ل � ; و�I*دل " ; و� !!  
�'t إ$
�*; و�5��� ن ر�B�  ل�C:  

  

} Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨÏΒ÷σãƒ 4®L ym x8θßϑÅj3ysãƒ $yϑŠÏù t�yf x© 
óΟßγ oΨ ÷�t/ §ΝèO Ÿω (#ρß‰Åg s† þ’Îû öΝ ÎηÅ¡à%Ρr& % [ t̀�ym $ £ϑÏiΒ |MøŠŸÒs% 

(#θ ßϑÏk=|¡ç„uρ $VϑŠÎ=ó¡n@ ∩∉∈∪  {   ء
�  ٦٤:ا��

  

  يعين الزم نسمع ونطيع بكل حب وكل تسليم�

 

� ���$ 

دل �96  	
�xات ا��SD �96�%ف أوأ$��	 �ا�
A ��ا^و� ��
  !!ه>اء$
 ؟؟
 وأ�� 8	�J:�c إ\ 	

 
و!.D�B ا�وا '� ا�آ.�ر >�.
  !!؟؟ ���آ. -*.�; وإ

; � ���  D��Cأ

 '=كأ $�ر,!  -��I5�$�$C؟؟ ا7ول ا!  
  

  .. '	�� 9 � وا��� آ�$�و �

d
 ��  ؟؟؟ إ�; "ا���م" '�$� ��رف ) 5=ى 

  اهللا ألمر واالنقياد واخلضوع االستسالمو ه اإلسالم

  

٦٢  

� 
��
Rو ، `Dم آ+�zا A�,� ��U���
� 8� ��U�� 

ع�Oر إD:	 
�ن '	��O ه� ���  .. وا'.��ل إ

3و�
ج �8 ا��J.� �� �6 آ��� 9� �� 

ع ر	��Oz 
�6ا �,%�� ا�.��� ��و�J� `د ...  

�Kك �5="- وأ ��� � �� )D*-. i وO.5آي إ*
D+�� P	J)&�  '�&�ع ا�0 �آ� "- د'�$ �O+Jه

��JJ346 ، و�):� ه	 P�
ر$� $�:J	ت و
A ا�)��� 
�� �
%6Jت آ
�	 �O+J346  ه� �(J	 س
أ?� P6�P وآ� ا��

  !! و=�
	P دS�Pي ��%�R وا=Dة وا=Dة �� و�)Dأ ،

� D+� هi( �� �O+J .- '�&�ع ا�0 �آ� "- د'

ن[6�� �Dوري ���6 �
 آ� ا�� o(� c� S%وح،  وا
P���P نإ �.(� �$
Jا� P6?66 أJ�	666%66  ، �J$وإ


و�� :J��6 و�8 ه,GأوD(Jوي ه �R%ةا��D=ة واD=!  

�ن ;"  ا��=ام 7نود, i � ; �� 
 -" �$ $�  ،9!� 
 L 4' ا���ل( ; ���! d

 )�و5;وا�  -2 . �
 

� ،  �.Kاما��.�� إ�;وه.�	- �C  �'آ$.- '�=و!!  
  

  حاجة اسمهامفيش  خالصة الكالم ببساطة إن �
  !! يف لبسك خارج البيت موضة واستايل وشياكة

  ..وشياكتها طول السنة يف طاعة ربها  ة ا8سلمةموض

  

٦٣  

���� -��I.كل العبايات  طيب بالنسبة للعبايات ، : ه
والكل بيقول الزم  ، وي أبتبقى مبهدلة الواسعة 

العبايات  لسنك هوفضل األو !!تجسميها شوية 
  هل العبايات الكاجول حرام هي كمان ؟؟ !!الكاجول 

  

�  D��Iي ه>  :ه%J�$ 
 أي =
^� وا�,� �96 \زم ��

ن �):� �� ة�� �%أ46
 $%وح 	��  ة]%�J%زي ��
 
���4
ش وا�, !!؟؟؟^�(�� 96��  
و$:
وم ?4>ا��
�ربأ"و$:>ل � D � -	4* X*�g �  !؟؟ "*

  


ت ا�أ �S
�ا��   casualـ�
 ا�,)�� ��5  ���
�=&- ا� ا���&� �' ��� L' �
2 8,��J�اااا��! 

�S
4
  آ��
&Oوأ 
6b% ا�J%�% ، د`  ًازS�� D^	A:(J �>ا4$

ت وا�@%ز �<�$>اع ا�:�
ش أ، د` 6b%  و6b%`وا�%


4�
J	 6ا�	 � ��  !!!!�>ر �� ا��

4
 ا��)%ى �J(6&و�  A:(J	 
��� ^Dًا�� إ4$�� 
�>أ�Dر� �/<J	 �^ ن<�36 ا�)�]�� �� !!  

  

� إ �$( 9�K��� أ<.- ���� وا��� �B������ ه�د�b 
�� وا�د*�ء �ال وا�����4 زي ا� ��$� LC=4.'!  

�ر أ�> � ا���ij'  e � ا��ر آ�;و b=)� و�� ���  

  

٦٤  

�  `D6% آb ��J	 ت
�9ا�� ا�)�(  �� �� �(=b
�� '2	�� واآ		�ارات�Bو� �BC=�6  ا��	\ 
���وا

S

ت�) A:(6هو،  )=ااااااااااااام".$� و هJ:(�  ��	\
>ن و	Dي�)
�S و��� [�	 �� زPS زي أي 	�- \	

�6��
ب ا��(? �� �J�J	 �6?
  !! و�

  

����-��I.و ملحفة؟أسدال إو أطيب وهو الزم عباية  : ه 
  ؟بة واسعة وبلوزة مش مجسمةيلبس جألما إيه فيها 

  

 D��Iه:  ��(46
 ^6)� وا�,��> هD:Jري �>زة  و�	
S<R �,��666وا  
46
ر أو��2�S<R �=%R 86  و���

 `Dآ �� ���� ..�
D��I  و�!9 أ*�IJ A!
'L إ*D  و
ريI.ه  -	B�5�B Q  أوا�����	2' L' زة��
!! و 

ري��, أI.ه L' !! ; � �"ر�� -$' L ��K.'؟؟ و  

� P$�آ <� �J�(� �J�آ c��� وا(
�Sة �� �Jال إD�
�� إ، و��� ��)
�S وا�,و أو �.�� أ(
�Sة �� �J$

 346� <= P��6 و?�� �6��
ن ���^6)� و	>زة �
C $-و،  ?P6وg -.�=.�
��زة وX��b وا���  �� ا
N هزم� �0�ن �IB5 .=و)- 25	� ��I�N -! �� !!  


ب وا�)>زات ا��6)
ت د` 6b% إن  -	 ��6� VJ�Jه
36:[Jوا� ��Sو ا�� -$ Cg-'و�I5 ريI.ه L' !!!!!  



  

٦٥  

����-��I.ا بتقولي الناس كلهطيب بالنسبة للمكياج، : ه
وي وعاملة زي اللي أهت اااااااب باأوشك من غير ميك 

مشكلة لما تحطي شوية  شيفنيميا حادة ، فمأعندها 
 !!، وده مش حرام ف كده على الماشييييب خفيأ ميك

  !!ب التقيل اللي بيغير مالمح الوش الحرام هو الميك أ

  

� D��Iج �:�6 و�6�2  :ه
6�� 
4��
^� ا= 86��!! 
�رQوإ*.- آA ا��! �ج >9' �  X Bامااااااااااااااا)=ا� ، 


�Sة و?S P�>ر 	�D ، و �� <�
 -'K.ا�ا� ���i 
ي �9 '�� .; ،ا�.�
ب ا�&V ا�&+ة وو�
 وا
  ..	��� ا�  ر و?Pه�O+J $>ر ا�]
�� ��ّ>و


 ا	� �)
س �$D6�
ل  � O:  

  ،  الوجه يف وضياء ، القلب يف لنوراً للحسنة إن [
  ] الوجه يف وغربة ، القلب يف لظلمة للسيئة وإن

  

�  

ل ��  ��ور	�O�6����ا� :  

)ماهيمي سف هِموهجو نأَثَرِ م ودجالس ( VJ٢٩:ا��  

  

�س و�Qه�� '$�رة  �*
�ن$�ر ���ج '9 + =  ا� !'  
� l$5=ي ��� �*�س 45=)- ��،وN أي �� DB�Cو	 �
��.��ت ا��	�� 9 ر..  
=ؤ$
�D��2 و �$
�رب� ��$'..  

  

٦٦  

����-��I.لو لبست اللبس بس بصراحة كده أنا  : ه
ثقتى بنفسى بتقل ، ب أو محطيتش ميك أ هالواسع د
خرج أت و مببقاش عاوزة ووووى وبكتئب موأووووووو

  !!حاجة  يأعمل أو ال 

  

� D��Iد, 7 :ه Aآ D* ;	� G��� آ�م �b�ا�$�س )
D$ � امC ه��'4* 9	L' D واIB. �IJ- ه�زم " !! ور&

�� �� �4���a �� !- أ��� �B	a�  Dو<=.�  !!و 

  

�  ���*D إ'4* 9	D و'�Q 9' D.IJ - 9اآ- <ّ�<.- أ��
��

 D'اK.وا� Oس�  .. وا'=, 'L '9 ا�$

  

�  V/ �J$إ 
��
R س
�86 د�>ة 	�+م ا���..  
� ( :  	6:>�>اوزي �
 ا��
س ً!�' -0��  )واaJ ا��ihة 

�  D5�� وا4* 9' �IJ	D و'5 9�="ً��<� !- دا
��5�
Wj ا�$l= �9 آ�م ا�$�س و*l=ا5�� و��5 � ..  

  

� P$وا���%وض إ  P���	 PJ:W إن ��.� D,	 زادت
f�6P�5�ج ��ر"� ا��ِ�..  %6 �) dB�.
  ؟؟؟!� ا��- 

; 

.!�ن "�hرة  N"� '$; و�	ن '!�!.
 A؟؟ ه!!  

Dإ أه� -�2�
 eBl��
 -.* tا��ا� D	Bج  و��5 ;	
N

وإ*.- "�hرة 
4$	D و'="��� ا�=اس وNزم 0�5- 
'ُ D*���6
�دك �0��اK.� D5ة �QوD
=� D.��bو..  

  

٦٧  

����-��I.آآآآخرآآبس إنت كده عقدتها على اآلآآ : ه  !!
 !!والزم تتدارى "يوحاجة وحشة أ"وخليتني أحس إني 

  !!!! طلعت بنت أندم على إنيبالكالم ده وهتخليني 

  

� D��Iو* � :ه� '9 ا�$l=ة ا��� �B.
  ؟؟؟ دي و� ; 
  

 وي ووي ورقيقة أووحاجة حلوة أوليه متقوليش إنك  �
، وربنا أراد بأمرك بالحجاب ده إنه يحفظك  ويوووغالية أ
من النظرات ا8سمومة من مرضى القلوب وذئاب  ويصونك

البشر، ويقطع عنك األطماع ا8سعورة من اللي عايزينك 
تكوني سلعة يتاجروا بيها يف االعالنات واألفالم والكليبات 

  !!!!يشبع غريزته اللي وكل من هب ودب ياخد منك 
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َلِئَك ُيَبدُِّل َصاِلًحا َفُأو ْن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًال َمِإال{

ن}اِتِهْم َحَسَناٍت َوَكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًمااللَُّه َسيِّئO%٧٠:ا�� 
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  }َحَسًنا َمَتاًعا ُيمَتِّْعُكْم ِإَلْيِه ُتوُبوا ُثمَّ َربَُّكْم اْسَتْغِفُروا َوَأِن{
  ٣:ه>د

  ..الحقيقية يف التوبة والرجوع إليه ا8تعة  ����
  ..السعيدة مش هتالقيها إال يف رضاهوالحياة الطيبة 
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