
  
ثحب

ةـــسيئرلا ةــحفصلا   
خــيشلا ىلع فرــعت   
تالاــــــقمو ءارآ   
تاــساردو ثوـــحب   
ةـــيملعلا ةـــبتكملا   
ىواـــــــــتفلا   
تاراـــشــتــسا   
سوردــلا لودـــج   
خــيشلا عم لــصاوت   

  

 

 

 

 50

: تاراشتسالاو ىواتفلا ديدج

لاؤسلا ناونع  

!! هتيصخش ىلع فرعتلل بطاخلاب ءاقتلالا 

!! جوزتم هنكل .. عماجل مامإو نآرقلل ظفاح 

!! انزلا ةشحافب ُتيلتبا ينكل.. بنذأ ال 

بحلا ميدت اهنأ نمؤن ال .. ةلبدلا 

!! ةيبط و ةيسفن ضارعأ ببسي كلعف 

!! فرعتلل ةبطخلا لبق مالكلا 

!! جاوزلا َّدض ةروحسم اهنأ انفشتكا 

؟ يدلاو عم لماعتأ فيك 

!! .. ينقراف مونلا 

!!? يريغ نم لضفأ انأ له 

" هلهأل مكريخ مكريخ " 

!! ينوذقنأف .. لاض و يصاع انأ 

اهجوز ىلع ةأرما َّببخ نم انم سيل 

!!.. ءاقللا يف ةرم نم رثكأ اقناعتي 

؟ ًايقت ناسنإلا نوكي فيك 

ةلصب عرشلل تمي ال هتلعف ام 

ةيجوزلا رارسألل ءاشفإ اذه يف سيل 

!! هل حترأ مل ينكل .. قالخأ وذ و نيدتم 

ةيبرتلا مدع و .. ءانبألا باجنإ نيب 

ةظعومو ةبطخ فلأ نم غلبأ ثيدح 

هسفن ظوظح نع لزانتي نأ ملسملا ىلع 

 

؟ لجو زع هَّللا ىلإ ةوعدلا اذامل
***

ةنجلاب نيدوعوملا تافص نم
***

ليبسلاو هتقيقح .. هللا ىلإ رارفلا

  

  
  
  

ىلع ٍضار تنأ لھ
"ضايرلا ةديرج راذتعا"
رخاسلا اھماسر نع
؟ةريغلاو ملعلا لھأب

معن
ال

جئاتنلا   تيوصت
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!! ةفيظن ريغ اهنكل.. ينبحتو ةبيط يتجوز 

عرشلا يف هتبوطخمب بطاخلا ةقالع 

؟ يبونذ رفغي هللا له خيش اي 

يصاعملا نم ُتبعت دقف ..ةبوتلل ةجاتحم انأف مكوجرأ 

!! اهلح ديرأ رومأو سواسو ينبيصت 

ديرأ امك سيل اهلامج و اهريكفت ىوتسم 

براقألا نم باجحلل ةيوعد ةقيرط 

ةيدرفلا ةوعدلا لوح حئاصن 

؟ نوملسملا رصتني ىتم 

هللا ًايلو نوكأ نأ ديرأ 

! ظفحلا عيرس ينبإ 

ةءارقلا لبق ةراشتسإلا 

ةيرسلا ةداعلا جالع 

مهفالتخإو نيملسملا قرفت 

فدهلا قيقحت 

؟ هسفن ملسملا روطي فيك 

يوعدلا لمعلا يف فالخلا ةلكشم 

براقألا نيب هجولا فشك ةداع 

؟ اهجوزتأ له 

؟ يتينمأ ققحُأ يك لعفأ اذامف ، ةيعاد نوكأ نأ ىنمتأ 

؟ ههّجوأ فيكف ظفحلا عيرس ينبإ 

؟ اهنم ديفتسا فيك نكل ةجحلا يوق انأ 

هللا ءايلوأ نم نوكأ نأ ديرُأ 

مازتلإلا يف ةيدجلا 

ةيرسلا ةداعلا 

ةيدرفلا ةوعدلا 

ةءارقلا يف طباوض 

يسفنلا نكسلاو ةبحملا ىلع موقت ةليوط ةرشِع جاوزلا 

هللا ىلإ ةوعدلا يف ةزاجإلا 

>> ةياهن > يلاتلا 2 1 قباسلا < ةيادب <<
55 ـل 50 - 1 جئاتنلا
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