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 فتاة تبحح عو الضعادة أى تقزأ يذا الكتيبحقيق عمى كن 

 

 

 
 قصص واقعية لعدد من الفتيات يبحثن عن السعادة

 

 
 

 

 

 أن تقرأ هذا الكتيب حقيق على كل فتاة تبحث عن السعادة
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 عن السعادة يبحثنقصص واقعية لعدد من الفتيات 
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 بطاقة الفهرسة

 
 البناتقصص  : اسم الكتاب

 أحمد عبد المتعال : إعداد
 األول : اإلصدار
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 مقدمة املؤلف

هُسا الُس هلل ضب ايعاملني ٚأؾٗس إٔ ال اي٘ إال اهلل ٚإٔ 
 عبس اهلل ٚضغٛي٘ أَا بعس .

 إٔ ظٓٓت، يعًو ايػعاز٠عٔ  ٜا َٔ تبشجني  بِو اَطسّب
 ئٚتعٝػ١،  بٓتاييت ال تعٝـ قص١ سب ٚغطاّ ٖٞ  ايبٓت

ايػعاز٠ الكٝك١ٝ إٔ و ظٓٓت ًٚيع ،سٝاتٗاٚتؿعط بأْٛثتٗا 
اظٗاض ظٜٓتو يًٓاؽ بًبؼ املالبؼ ٚ ،َعانػات ايؿباب يف

أٚ ايسخٍٛ الًٞ اك١ًُٝ، يبػو ، ٚيبسٜعٚاملهٝاز ا ،ايفات١ٓ
 ،ع٢ً ايفٝؼ بٛى أٚ غريٙ، أَٚصاسب١ ايبٓات املتشطضات

ٖصا إٔ  أؤنسٚأْا  ،تتعٚدٞئ َا غبل مل تفعًٞ  إشا ٚأْو
يف ٖصا إٕ ؾا٤ اهلل تعاىل  يو شيوٚغأثبت  ،يٝؼ بصشٝض

يألغتاش ٖاْٞ ٚال ٜفٛتين إٔ أتكسّ ؿايص ايؿهط ، ايهتٝب
ٚأغأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜجٝب نٌ  املجُط ايبٓا٤، ْٚ٘ع٢ً تعا غاظٟ

 .ٚاهلل املٛفلا، خرّي إعساز ٖصا ايهتٝبَٔ غاِٖ يف 
 اقراجي عػو ربه : أمحد عبد ادتعال

 هـ 9341  اآلخر مجادي99
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 يف احلبجامعية تبحح عو الضعادة    لبهت: األوىلالقصة 

 ١ داَع١ٝ ْؿأت يف أغط٠ عاز١ٜ ع٢ً نٌ َا ٖٛتكٍٛ ؼايب
مل ٜطفع يٞ ؼًب ٚمل ٜكٌ يٞ أسس ن١ًُ عٝب، نإ : َباح 

ٚأَٞ ؾػًٗا ايبٝت ٚأعبا٥٘ عٔ  أبٞ َؿػّٛيا يف ـاضت٘، 
اإلٖتُاّ بٓا، نإ ُٖٗا نٝف تعٗط َالبػٓا أَاّ ايطٝٛف 

أْٗٝت زضاغيت يف املسضغ١ مبعسٍ  ،يٓتبا٢ٖ ْٚتفاخط بٗا
نٓت تشكت باكاَع١ ٖٚٓا ناْت ْكط١ ايتشٍٛ، َكبٍٛ، اي

أؾاٖس يف اكاَع١ بعع ايفتٝات ِٖٚ جيًػٔ َع ايؿباب، 
ناْت صساق١ مج١ًٝ يف ْعطٟ، بسأت ايسضاغ١ ٚبسأ بعع 
ايؿباب ٜكرتبٔ َين، نٓت أٖتِ مبالبػٞ يهٞ أيفت أْعاض 

! إىل إٔ عًكت ايصٓاض٠ عًٝ٘ َٔ سٛيٞ، ٖصا َا ضبتين أَٞ
ت ع٢ً ؾاب أنرب َين عُّطا دصبين إيٝ٘ نُا ٜكاٍ، تعطف

ٓا ع٢ً بعع، بسأت ايعالق١ فبٛغاَت٘، ٚخف١ زَ٘، تعط
َّا بعس ّٜٛ، تبازيٓا أضقاّ  ٚأصبشت ٖٓاى اهلٛاتف، تك٣ٛ ٜٛ

ىذه ىي بدايو كل  – إتصاالت يف غاعات َتأخط٠ َٔ ايًٌٝ
إيتكاط صٛض يٓا يف ، إىل إٔ ٚصٌ بٞ الاٍ إىل -مصيبة

إ َٓٗا صّٛضا وع١ٜ، َع ايعًِ أْ٘ مل ٜهٔ ٚن أٚضاع وتًف١،
!!! ٖٓاى سسٜح عٔ ظٚاز أٚ خطب١، ناْت نطز صساق١ بط١٦ٜ
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 - !!ال تحل لو صداقة بريئة صداقة بين شاب وفتاةىل ال –
أ٢ْٗ صسٜكٞ زضاغت٘ اكاَع١ٝ، ٚسصٌ ع٢ً فطص١ عٌُ 

طت٘ إىل ايػفط ٚتطنين ع٢ً أٌَ ايعٛز٠، طخاضد١ٝ اض
عرب ايٓت إال إٔ فرتت عالقتٓا متاَا، أصبشت أتٛاصٌ َع٘ 

ٚٚدست ْفػٞ ٚسٝس٠، فذسزت ؾجٞ عٔ صسٜل، تكطبت 
ْٚػذت َع٘ عالق١ صساق١  ،َٔ أسس ايعَال٤ يف ايسضاغ١

فكط يًتػ١ًٝ، ٚقتٌ ايٛقت!  ،ٜهٔ ُٜٗين نجرّيادسٜس٠، مل 
سطد١ دّسا َع صسٜكٞ اكسٜس، اتصٌ بٞ  اٚأخصت صّٛض

سٟ اإليهرتْٚٞ، أغطعت إىل شات ي١ًٝ ؼايّبا َين فتض بطٜ
ٚفتشت ايربٜس ألصسّ مما ضأٜت !! ضأٜت  ايهَٛبٝٛتطدٗاظ 

بطّٜسا إيهرتْٚٝا َٔ صسٜكٞ اكسٜس حيتٟٛ ع٢ً ايصٛض اييت 
ايتكطت َع صسٜكٞ ايػابل، صّٛضا ناْت سطد١ دّسا مل أنٔ 

ىذه ىي  -أتٛقعٗا بٗصٙ ايكػ٠ٛ عٓسَا نإ ًٜتكطٗا يٞ
صسٜكٞ اكسٜس ٚايصٟ أخص اتصًت ب ، -خطوات الشيطان

ٜٓعتين بأيفاظ غٛق١ٝ، ٜٚصفين بايعاٖط٠، ثِ ختِ سسٜج٘ 
َّ، تٛغًت إيٝ٘ إٔ  :َعٞ غأعًُو نٝف قفٞ ؾ٦ّٝا نٗصا عً

أعست  ٜػُعين، يهٓ٘ أغًل اهلاتف يف ٚدٗٞ ٚتطنين
 ايهَٛبٝٛتطإىل  أغطعتاإلتصاٍ َطاّضا يهٓ٘ أغًل ٖاتف٘، 
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احملازث١ يهٔ مل أدسٙ، أؾح عٔ صسٜكٞ ايكسِٜ يف بطْاَر 
أضغًت إيٝ٘ بطّٜسا أغتفػط عٔ َصسض ايصٛض ٚإىل اآلٕ مل 

أدبت٘  أتًك٢ ايطز!! ضقِ غطٜب بعس ثالث١ أٜاّ اتصٌ بٞ 
 ،فعطفين بٓفػ٘ ٚأْ٘ ٜعطفين دّٝسا ٚؼًب َكابًيت يف اكاَع١

صٛضى  صاغتٗذٓت ؼًب٘، يهٓ٘ أدابين: املٛضٛع ؿصٛ
كت مما قاٍ ٚأغًكت اهلاتف، ا هتاز َجًِٗ، صعْاك١ًُٝ، أ

أزضٟ َا أصٓع !! إىل  الٚأصابتين ساي١ َٔ ايسٖؿ١ ٚالري٠، 
ضغاي١ إٔ قطع سبٌ أفهاضٟ صٛت ٖاتفٞ خيربْٞ بٛصٍٛ 

SMS،  ٍفتشت ايطغاي١ ٚنإ ْصٗا : إشا مل فططٟ خال
غاع١ غأْؿط صٛضى ع٢ً اإلْرتْت، ٚناْت َٔ ْفؼ ايطقِ 

قس اَتألت َكًٝتٗا ٍٚٛ ايصٟ اتصٌ بٞ، تتابع ايفتا٠ ٚتك
ٚقابًت ايؿاب ٚقس غاضعت  إىل اكاَع١ بايسَٛع : ٚأغطعت

٥ّا دّسا ٚؼًب يف تٛبٝد٘ ْٚعت٘ بأيفاظ قاغ١ٝ، يهٓ٘ نإ ٖاز
نإ ٜؿري بٝسٙ إىل ٖاتف٘ احملٍُٛ  ..َين خفع صٛتٞ ٚإال

سٝٓٗا خطضت دايػ١ ع٢ً أسس  ٚقس عطػ إسس٣ ايصٛض
أَاَ٘ إىل أْٞ  ٚخفطت ضأغٞ ٚنست أبهٞ املكاعس، 

 :متاغهت ْفػٞ ٚقًت ي٘: َاشا تطٜس؟ فهإ سٛاب ايؿاب
مثٔ  :أضٜس َاّيا !! ْعطت إيٝ٘ بسٖؿ١ ٚنِ تطٜس؟ أداب
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أْت اييت تكسضٜ٘،  :فأدابايصٛض، غأيت٘ ٚنِ مثٔ ايصٛض؟ 
قًٝٞ أْا أقّٛ ببٝع ٖصٙ ايصٛض هلؤال٤ ايؿباب ٚضقِ ٖاتفو 

صسَت مما ، ى! غأبٝع صٛض ٖس١ٜ فهِ غأنػب َٔ املاٍ؟؟
ْفػٞ ٚبسأت يف ايبها٤، ٚأخصت  أمتايوقاٍ ٚسٝٓٗا مل 

بإٔ ٜطمحين ٜٚرتنين يهٓ٘ قاّ َٔ َكعسٙ، ٚقاٍ:  أتٛغٌ إيٝ٘
غأْتعطى ٖٓا بعس َٜٛني ٚأمت٢ٓ إٔ تهْٛٞ قس اؾرتٜت 

 ايصٛض.
أفهط يف َصريٟ يٛ فطض أْا َٜٛني ناًَني مل أمن فُٝٗا، ٚ

طُٔ يٞ إٔ ال تٛدس أَطٟ، ٚنٓت أغأٍ ْفػٞ َا ايصٟ ٜ
بصكت ع٢ً ْفػٞ أيف َط٠، يهٔ ْػد١ أخط٣ َٔ ايصٛض، 

تصاٍ تٛدٗت إىل اكاَع١ بعس اال بعس َٜٛني ٖصا ئ جيسٟ،
بايؿاب ٚمجعت ي٘ َبًّػا نبرّيا ْػبٝا َٔ املاٍ، اغتشًفت٘ باهلل 

ٚقس ٚعسْٞ ٚأقػِ يٞ بإٔ  ٚإٔ ال ٜٓؿطٖا، إٔ ميػض ايصٛض
ٜاّ ق١ًًٝ ٚبسأت أاملاٍ ٚتطنين  ميػشٗا ٚإٔ ال ٜٓؿطٖا ٚأخص
فتٟٛ ع٢ً ْصٛص  هُٛيٞتصًين ضغا٥ٌ قصري٠ ع٢ً 

ٚقش١ ٚزعٛات إىل ايتعطف بعس َؿاٖس٠ ايصٛض!! يف الكٝك١ 
نٓت أتٛقع شيو، فال ٚعٛز ٚال أقػاّ يس٣ ٖؤال٤ ايص٥اب، 
بعسٖا بفرت٠ قصري٠ ٚصًين اخطاض َٔ اكاَع١ بتؿهٌٝ ك١ٓ 
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ٚإخباض  ،طضت فصًٞ َٔ ايسضاغ١فكٝل سٍٛ ايصٛض ٚاييت ق
إىل إٔ ٚصًت األَٛض يًؿطؼ١ ٚاييت ساٚيت ٚايسٟ بالكٝك١ 

  ْتؿاض ايصٛض يهٔ ٖٝٗات هلِ !!اايػٝطط٠ ع٢ً 
ٚاكسٜط بايصنط إٔ صسٜكٞ ايصٟ صٛضْٞ مل أنٔ أعطف  

امس٘ بايهاٌَ، ٚناْت ايسٚي١ املػافط هلا غري سكٝك١ٝ !!أْا 
 !!!أغتشل أنجط َٔ شيو 

 متحزرة صديقة تعزفت عمى عفيفية لبهت:  ةالجانيالقصة 

 ٚنعاز٠ ٚؼٗاض٠ ؾطف بٝت يف ْؿأت عفٝف١ بٓت قص١
 ٖصٙ تعطفت، صسٜك١ تتدص إٔ ايبؿط١ٜ ايٓفؼ ٚنعاز٠ ايبٓت
 أصبشتٚ بُٝٓٗا ايعالق١ تطٛضتٚ بٓت ع٢ً ايعفٝف١ ايبٓت

 صسٜكتٗا فأصبشت، األغطاض ٚإٜاٖا ٖٞ تبازيت ،بٗا تجل
 صسٜكتٗاب فإشا ايعفٝف١ ايبٓت ٖصٙ دا٤ت ّٜٛ ٚشات ،املكطب١
 !تبهني؟ ملاشا بو َا: قايت، تبهٞ

: ٚقايت، ايعفٝف١ تًو فصًٖت، ٖذطْٞ سبٝيب:  قايت
 .ْعِ قايت ،ٚأخٛى، أبٝو غري اأسّس أتعطفني
، ايبٓت تًو ٖذطت إٔ إال ايعفٝف١ تًو َٔ نإ فُا

 ايعفٝف١ تًو تػكٞ إٔ تطٜس باٍ هلا ٜٗسأ مل ايؿٝطا١ْ تًو فإشا
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 عازت أٜاّ ٚبعس عٓٗا تبشح فأخصت ،ٖٞ اغتكت مما
 فكايت ،ايؿباب ع٢ً تعطيف :هلا فكايت، بُٝٓٗا ايعالق١
 َجٌ تهْٛٞ إٔ أتطٜسٜٔ غبٝ٘ ٜا :قايت ،باهلل أعٛش :ايعفٝف١
وىذا ىو مدخل الشيطان  - ايبٝٛت يف عاْؼ ْٚصف ًَٕٝٛ

اب العالقات مع الشباب سبب من أسبىذه  الذي يصور أن
 ايصازم بني متٝعٟ إٔ تػتطٝعني شن١ٝ ٚأْت ، - الزواج

 أخصت سني ٚأخطأت ضقِ فٝٗا ٚضق١ فأعطتٗا ٚايًعٛب،
 هلا ٜٛغٛؽ ايؿٝطإ أخص ايًٌٝ عًٝٗا دٔ فًُا، !!ايٛضق١
 أضقاّ تططب أخصت ثِ، فتا٠ يعًٗا، هلا ٜٛغٛؽ فتاض٠

 اهلاتف فأغًكت ٜطز بؿاب فإشا ٜطٕ اهلاتف بسأ، اهلاتف
 اتصًت ثِ ،أخط٣ َط٠ اتصًٞ :ايؿٝطإ هلا قاٍ ثِ ،بػطع١

 ايؿاب ٖصا عًِ ثِ ،اَطاّض شيو نطضت، اهلاتف ٚأغًكت
 إٕ :هلا قاٍ ثِ، املعانػات عامل عٔ تعًِ ال غب١ٝ ْعذ١ أْٗا

 إمنا املعانػات أسب ٚال أعانؼ ال فأْا ٜعانؼ ممٔ نٓت
 ْعِ :ايفتا٠ ٖصٙ قايت ثِ، اهلاتف ٚأغًل ظٚد١ عٔ أؾح

 ٚمل ٚصفاتٗا ْفػٗا عٔ فسث٘ أخصت ثِ، ظًَٝيت صسقت كسي
 َٔ أْت :قاٍ فكس ،غطا١َٝ بهًُات امبٝح ٖصا ٜتشسخ

 ظٚد١ يف أضٜسٖا اييت ايصفات ٖٞ ٖٚصٙ عٓٗا عٔ أؾح
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 ،بُٝٓٗا األَط ٚاغتُط ٚإٜاٙ ٖٞ تتشسخ أخصت ثِ، املػتكبٌ
 نٝف ٚيهٔ أبٝو َٔ مطبتو آتٞ غٛف اي١ًًٝ هلا قاٍ ثِ

 يف ٜطاٖا إٔ ع٢ً َعٗا اتفل ثِ، قط أضٖا مل فتا٠ أخطب
 ايّٝٛ فتٝاتٓا نعاز٠ ٚغفٛض تربز يف ٖٚٞ فدطدت، ايػٛم

 يسٟ ٚيهٔ أضٜس َٔ أْت :قاٍ ضآٖا فًُا، ضبٞ ضسِ َٔ إال
 ثِ، أبٝو َٔ مطبتو آتٞ غٛف ٚاي١ًًٝ ،يرتٜٗا تعايٞ ؾك١

 إىل ٚأخصٖا ،ايص٥ب شيو َع ٚضنبت املػه١ٓٝ تًو خطدت
 َٔ بػت١ فٛد٦ت زخًت فًُا" املععّٛ قصطِٖ" ؾكتِٗ

 بعس متًو َا أغ٢ً َٓٗا ٚغًبٛا عطضٗا اْتٗهٛا ايؿباب
 ؟ايتطش١ٝ ٜٔ؟ أالب أٜٔ ايٛعٛز؟ أٜٔ أنرب اهلل، اإمياْٗ

 ٖصا َٔ وسٚع١ سع١ٜٓ َه١ًَٛ املػه١ٓٝ تًو خطدت
 أزضنت إٔ بعس بٗا فٝط ايسْٝا ُّٖٛ ٚنٌ خطدت، ايص٥ب
 السغ ايهٌ ،سع١ٜٓ ١ََُٛٗ شتأصب، فعًت َا ععِ

 أصابٗا َا عٔ ٚأبٝٗا أَٗا تػأهلا َا افهجرّي ساهلا ٚغ٤ٛ تػريٖا
 دػسٖا يف ايآلالّ ٚزبت ٖع١ًٜ أصبشت، نصيو ٖٞ ٚمل

 امرب ٖصا ْعٍ، سب٢ً أْت ٜابٓٝيت :هلا فكايت، يًطبٝب١ شٖبت
 ْفػٗا عًٝٗا ضاقت ،األضػ عًٝٗا ضاقت ،نايصاقع١ عًٝٗا
 ايؿك١ يف امبٝح شيو إىل شٖبت، هاؤٖاٚب سعْٗا اؾتس
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، فعًت ايصٟ امطأ ٚصًض تعاٍ ساٌَ أْٗا :ي٘ ٚقايت
 ..ايؿطؼ١ غأخرب أخط٣ َط٠ ٖٓا إىل د٦تين إشا :ٚقاٍ ططزٖاف

 ابٓٝيتفعطفت أَطٖا َسضغ١ َؤ١َٓ فٓصشتٗا ٚقايت هلا:ٜ
 تٛبٞ، ضسِٝ غفٛض اهلل، اآلخط٠ قػطٟ فال ايسْٝا خػطتٞ

 ٜا: أبٖٛا قاٍٚيف ّٜٛ َٔ األٜاّ فتابت،  ،ٚدٌ عع اهلل إىل
 َٔ ٚيهٔ ،اهلل إىل تبيت أْو أعًِ، َٚع١ًَٛ أْو أعًِ بٓٝيت

 فأؼًل اَػسّغ دٝب٘ َٔ فأخطز، يٓا دًبت٘ ايصٟ ايعاض ميػض
 يف ٚأفاقت ٚعٝٗا فكست أَٗاٚ،قت١ًٝ أضزتٗا ؼًك١ عًٝٗا

  ًٌــبؿ امـٚأف ٚعٝ٘ فكس ٚأبٝٗا ،ايٓفػ١ٝ األَطاػ َػتؿف٢
 .ٚيهٔ !!!..ْصفٞ

 الفيط بوك يفتبحح عو الضعادة  لبهت:  ةالجالجالقصة 

 بػبب بٛى ايفٝؼ زخًت غ١ٓ 61 عٓسٖا بٓت ضَٓا
 بٛى ايفٝؼ زخًت، ٚمجٌٝ سًٛ ْ٘أ هلا قايٛا صسقا٥ٗاأ

 مج١ًٝ محطا٤ ضٚزٚ عٔ عباض٠ ضَٚاْػ١ٝ صٛض٠ ٚٚضعت
 ٚفعالفكط،  قاضبٗاأٚ صسقا٥ٗاأ غري تطٝفئ  ٗاأْ ٚقطضت

 ٚفٝسٜٖٛات غا٢ْتطٝف أ ّٜٛ نٌصا َا سسخ، ٚناْت ٖ
 بٓتألْٗا نُا تكٍٛ  ٚشيو ضَٚاْػ١ٝ ٚصٛض ضَٚاْػ١ٝ
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 عًُت أسس صٛحيباتٗا ٚدست فرت٠ ٚبعس دّسا، ضَٚاْػ١ٝ
، ٖٚصٙ فٝٗا َّعا ناْٛا ضس١ًٚشيو يف  ، صٛضتٗا عًٞ هلا تاز

ٚبسأت  صٛسٝباتٗا، ٚغرئٖ، َٔ تعًٝكات ايصٛض٠ القت
 ٚبسأت ، ضملٓا ادّس ٠نتري صٛض ضفع يف ٖصٙ ايصاسب١

 ايكُط ٜ٘أ تعًل ٚبسأ ايؿباب ، ايٓاؽ نٌ صساقات تكبٌضَٓا
 قُط ،عًٝه٢ اهلل َاؾا٤ اهلل بػِ ، سكٝكٞزٙ اكُاٍ ٜ٘إ زٙ

 ْٗاأ مبا ٚؼبعا ع٢ً ٖصٙ ايؿان١ً، ٚنالّ ،بٛى ايفٝؼ َٓٛض
 نرتأ نالّ تػُع َا ٚنٌ دّسا، عذبٗافٗصا ايهالّ ٜ ضَٚاْػ١ٝ

 فرت٠ ٚبعس ،ّٜٛ نٌ سًٞأ نالّ ٚتتًك٢ ،نرتأ صٛض تطع
  اماص بٗا ميٌٝاإل أضافت بٓت فٛدست بٛى ايفٝؼ زخًت

 ايتايٞ: الٛاض بِٝٓٗ ٚنإ، َعاٖا ٚتهًُت
، َني ْت٢إ..  َٓاضٖاٟ ، ..  َط٠ٚ،  ٖاٟ..  َٓاض 
 َٔ َٓاض ْاأ.. َٓاض،  ْت٢؟إٚ َصط َٔ َط٠ٚ ْاأ..  َط٠ٚ

 ْاأ..  َٓاض، ْت٢إٚ َتعٚد١ غ١ٓ 03 ْاأ..  َط٠ٚ ،ايكاٖط٠
 بهط٠..  َٓاض، صػري٠ يػ٘ ْت٢إ ٜاااااااااٙ..  َط٠ٚ، غ١ٓ 61

 صٛضٟ بأضع َجًو نٓت ٢ْإ َٓاض ٜا تعطيف..  َط٠ٚ، نربأ
 .َصٝب١ سصًت فرت٠ بعس ٚيهٔ ايبٝت صٛضٟ يف ست٢ ًٗان
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 ٜه٢ًُٓ ؾاب يكٝت..  َط٠ٚ،  ٘؟ٜإ َصٝب١..  َٓاض
 قاٍ، هرتّ َـ ْتإ ، فكًت ي٘قابًوأ الظّ ْاأ ٍ يٜٞٚكٛ
 املٓتسٜات نٌ عًٞ ٖتبكٞ زٟ صٛضى ٚيهٔ بطاستو يٞ:

 ٚنأْٗا عطٜا١ْ صٛضٟ أضغٌ يٞ ، ٚٚدست٘فطشوغأٚ
إٔ  قبٌأسصفِٗ  لأل ْاأ ؼٝب ٜاْٗاضٟ..  َٓاض، سكٝك١

  ؟، َت٢ غتكابًٝينخالص َا ٜ٘إ بعس.. َط٠ٚحيسخ ؾ٤ٞ ، 
، عطٜا١ْ ٖٚٞ صٛضٖا نٌ إيٝٗا أضغًت َط٠ٚ ٚفذأ٠

 ٘أْ عًٞ ٗابٝهًُ ٚفٛدأت بإٔ َط٠ٚ اغِ َػتعاض يؿاب
، قايت تفهط عاضف١ َٚـ صػري٠ ايبٓت ٕأ مبا ٚؼبعا، َط٠ٚ

 َـ ْػإإ ، ٚٚدست٘ٚقابًت٘ ضاست ٚفعالغأقابًو،  ي٘
 ٚيألغف ،ؾك١ َعاٙ تطًعَٓٗا، إٔ  ٚؼًب خايص هرتّ

َعًّٛ َا  ٚؼبعاآخطٜٔ  ؾباب َعاٙ ٚٚدست ،ؼًعت
أٟ  :فكاٍ هلا ٖات صٛضٟ، :ايت ي٘ٚبعس شيو ق سسخ،
 َٔ خٛفٗا ألٕفبكت َعِٗ;  ،قسَٝٓا َعاْا غتبكٞ صٛض،

 ،ؾطفٗا ػطت، ٚبايطبع ختفهريٖا َٔ قٟٛأ نإ ًٖٗاأ
 ، ٚبسأايؿباب َع تهٕٛ ْٗاأ فكطضت ألٖٗا تطدع ٚخافت
 فتا٠ ايٞ بٛى فٝؼ فتا٠ َٔ ٚفٛيت ،فٝٗا ٜتادطٚا ايؿباب
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 ا٠تايفألٕ  فٝٗا; افانُٛاهلؤال٤ ايؿباب  دطمي١ ٚناْت ،يٌٝ
 ، ٚيهٔ! قاصط ناْت
مما ذكر في كل فتاة تدخل على الفيس لذا نحذر   

 القصة. 

 عو الضعادة يف املعاكضات لبهات يبحجو : الزابعةالقصة 

 ٖاتف١ٝ َهامل١ ايبسا١ٜ ناْت: املعانػات إسس٣ تكٍٛ
 بينحي أْ٘ أُٖٚين.. ١ُٖٝٚ سب قص١ إىل تطٛضت.. عف١ٜٛ

! باهلذط ٖسزْٞ ضفطت.. ضؤٜيت ؼًب.. مطبيت ٚغٝتكسّ
 ضغاي١ َع صٛضتٞ ي٘ أضغًت.. ضعفت!! ايعالق١ بكطع

.. َع٘ أخطز إٔ َين ؼًب.. ايطغا٥ٌ تٛايت!! َعطط٠
 يف بصٛتٞ املعطط٠ بايطغا٥ٌ بايصٛض، ٖسزْٞ..بؿس٠ ضفطت
 يف أعٛز إٔ ع٢ً َع٘ خطدت -ٜػذٌ نإ ٚقس -اهلاتف
 أمحٌ ٚأْا عست ٚيهٔ عست يكس. .ممهٔ ٚقت أغطع
 استكاض بهٌ يٞ قاٍ.. ايفطٝش١.. ايعٚاز: ي٘ قًت.. ايعاض

 .. فادط٠ أتعٚز ال إْٞ: ٚغدط١ٜ
 صساق١ عكست فكط أؾٗط مخػ١ يف: ايبٓاتأسس  تكٍٛٚ

 .نالَٗا آخط إىل اؾاّب61 قطاب١ َع عالق١ ٚأقُت
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 القصة اخلامضة : لبهت  تبحح  عو الضعادة  يف أمور عتى

أغٛم إيٝو دع٤ َٔ هازث١ تًٝف١ْٝٛ زاضت بني فتا٠ غ
ايعطٜفٞ ٚنإ مما قايت  ذ هُسَػتٗرت٠ اتصًت بفط١ًٝ ايؿٝ

 فُا ؾ٤ٞ نٌ يف ايػعاز٠ عٔ ؾجت يكس يفطًٝت٘ بٓرب٠ ساز٠ :
 أضق٢ َٔ ٚأفدُٗا املالبؼ أفدط أيبؼ نٓت يكس !ٚدستٗا

 تؿري سني غتشصٌ ايػعاز٠ إٔ َين ظٓا ايعامل١ٝ األظٜا٤ بٝٛت
 تتابعين أٚ فال١ْ عًٝٗا ٚتجين متسسٗا أٚ فال١ْ َالبػٞ إىل

 الكٝك١ انتؿفت َا غطعإ يهٓين فال١ْ َٔ اإلعذاب ْعطات
 ثِ أقٌ بٌ غاع١ إال تبك٢ ال ١ُٖٝٚ ظا٥ف١ غعاز٠ إْٗا األي١ُٝ
 َجٌ فٝ٘ ايػعاز٠ أظٔ نٓت ايصٟ اكسٜس ايفػتإ شيو ٜصبض
 ْفػٞ إىل ٚاملطاض٠ ٚايطٝل اهلِ ٜٚعٛز ايكسمي١ َالبػٞ غا٥ط

 نإ ٚيٛ داْب نٌ َٔ فاصطْٞ ٚايٛسس٠ بايفطاغ ٚأؾعط
 !!ٚايصسٜكات ايعَٝالت ٦َات سٛيٞ

 بًس َٔ ٚايتٓكٌ ٚايػفط ايطسالت يف ايػعاز٠ ظٓٓت
 َع أغافط فهٓت يفٓسم فٓسم َٚٔ آلخط ؾاؼ٧ َٚٔ آلخط

 أعٛز نٓت ٚيهين اإلداظات يف ايعامل يٓطٛف ٚعا٥ًيت ٚايسٟ
 اييت ايٛسؿ١ ٚاظزازت ٚضٝكٞ ُٖٞ اظزاز ٚقس ضس١ً نٌ َٔ

 ايػٓا٤ يف ايػعاز٠ ٚظٓٓت..نٝاْٞ ـتاح بٗا أؾعط
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 ايعطب١ٝ األغاْٞ أيبَٛات أغًب أؾرتٟ فهٓت.. ٚاملٛغٝك٢
 ٚأقطٞ.. ْعٚهلا فٛض األغٛام إىل تططح اييت ايػطب١ٝٚ

 أْػاَٗا ع٢ً ٚايطقص مساعٗا يف غطفيت يف ايطٛاٍ ايػاعات
 اكٛع إؾباع يف ٚضغب١ الكٝك١ٝ ايػعاز٠ َع٢ٓ تصٚم يف ؼُعا

 ايػٓا٤ يف ايػعاز٠ إٔ َين ٚظٓا ب٘ أؾعط ايصٟ ايٓفػٞ
 غعاز٠ أْٗا انتؿفت ٚيهٓين األْػاّ َع ٚايتُاٌٜ ٚايطقص

 بعس ثِ األغ١ٝٓ أثٓا٤ َعسٚز٠ زقا٥ل إال متهح ال ١ُٖٝٚ
 زاخًٞ يف غطٜب١ ْاض ٚتؿتعٌ ُٖٞ ٜعزاز َٓٗا االْتٗا٤

 األؾطؼ١ تًو نٌ إىل فعُست ٚأنجط أنجط ْفػٞ ٓكبعٚت
 ..بساخًٞ اييت ايٓاض تطف٧ إٔ عػ٢ بايٓاض فأسطقتٗا

 ٚاألفالّ املػًػالت َؿاٖس٠ يف ايػعاز٠ إٔ ٚظٓٓت
 ،قٓا٠ ثالثني َٔ أنجط ع٢ً فعهفت ايفطا٥ٝات بني ٚايتٓكٌ

 املػًػالت ع٢ً أضنع ٚنٓت َٜٛٞ ؼٛاٍ بٝٓٗا أتٓكٌ
 يف ٖٞ ايػعاز٠ إٔ َين ظٓا املطشه١ ١ايهَٛٝسٜ ٚاألفالّ
 ٚأْا انجرّي أضشو نٓت ٚبايفعٌ ٚاملطح ٚايفطفؿ١ ايطشو
 ٚأْا نٓت الكٝك١ يف يهٓين ألخط٣ قٓا٠ َٔ ٚأْتكٌ أؾاٖسٖا
 اظززت ٚنًُا قًيب أعُام َٔ ٚأتأمل أْعف بفُٞ أضشو

 يف اكطاح ٚتعُكت ايطٚسٞ ايٓعٜف اظزاز ٚفطفؿ١ اضشّه
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 بعع َٔ ٚمسعت ايٓفػ١ٝ ٚاآلالّ ُّٛاهل ٚساصطتين زاخًٞ
 أْٝل ٚغِٝ ؾاب َع ضتبطأ إٔ يف ايػعاز٠ إٔ ايعَٝالت

 ٜٚتػعٍ ٚاهلٝاّ ايعؿل عباضات ٜٚبجين ايػطاّ نًُات ٜبازيين
 ٚأخصت ايططٜل ٖصا ٚغًهت اهلاتف عرب ي١ًٝ نٌ مبشاغين

 َٚع ايٓفػ١ٝ ٚايطاس١ ايػعاز٠ عٔ ؾجا آلخط ؾاب َٔ أتٓكٌ
 اْتٗا٤ َع بايعهؼ بٌ الكٝك١ٝ ايػعاز٠ طعِب أؾعط مل شيو
 ٜػٝطط ٚاالضططاب بايكًل أؾعط ٖاتف١ٝ َهامل١ أٚ َكاب١ً نٌ

 يف ٚأزخٌ زاخًٞ يف تؿتعٌ املعص١ٝ بٓاض ٚأؾعط ضٚسٞ ع٢ً
 َٔ بامٛف ٚأؾعط ايسا٥ِ ٚايؿطٚز املطين ايتفهري َٔ زٚا١َ

 ٖطبت األَط سكٝك١ يف فهأْين نٝاْٞ عًٞ ميأل اجملٍٗٛ املػتكبٌ
، قًٝال ايفتا٠ غهتت ٚأؾٓع َٓ٘ أبؿع دشِٝ إىل دشِٝ َٔ
  !!؟ سكٝك١ٝ غعاز٠ ٖٓاى ٌٖ أؾو أصبشت: قا١ً٥ تابعت ثِ

 ايططٜل ٖٛ َٚا  !!ٖٞ؟ فأٜٔ بايفعٌ َٛدٛز٠ ناْت ٚإشا
 !!! ايه٦ٝب١ ايطتٝب١ الٝا٠ ٖصٙ َٔ ًًََِت فكس إيٝٗا املٛصٌ

 ةموفقوالقصة الضادصة : لبهت صاحلة ممتشمة 

ٖصٙ ايكص١ تطٜٚٗا بٓت صال١ َتُػه١ بسٜٓٗا ٚتعٌُ 
ع٢ً بٓا٤ ؾدصٝتٗا ٚفكٝل شاتٗا مبا ٜطضٞ ضبٗا عع ٚدٌ 
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فتكٍٛ: نٓت ع٢ً قسض ض٦ٌٝ َٔ اكُاٍ ٚمل أسغ بفطص 
تهفٞ ألٕ ٜرتزز امسٞ يف نايؼ ايٓػا٤ نعطٚؽ هت١ًُ، 
َٚع ٖصا أل أمحٌ عكّسا ْفػ١ٝ، ٚال أتطًع إىل أؾٝا٤ ٚخٝاالت 

١ُٝ; ٚيهٔ أْصب اٖتُاَٞ ع٢ً تطٜٛط شاتٞ ٚزعِ ٖٚ
ؾدصٝيت ٚت١ُٝٓ َٛاٖيب َٚٗاضتٞ يف نٌ َا متٌٝ إيٝ٘ ْفػٞ،  
ٚنٓت أْكس ع٢ً ٚايستٞ يف ْفػٞ عٓسَا أَط َٔ أَاَٗا 
ٚأمسع زعا٤ّ صازقا ٚعباضات ساضق١ قطز َٔ قًب ًَٗٛف 
َّ ٜفِٗ َٓ٘ أْٞ أؾب٘ ايفتا٠ املػه١ٓٝ اييت ئ ٜهٕٛ هلا سغ  عً

 ايسْٝا ..، ٚشات أصٌٝ..قابًتين أَٞ ٚيف عْٝٛٗا فطح يٛ يف
ٚظع ع٢ً ايهٕٛ يهفاٙ..ٚاستطٓتين ست٢ نازت أضًعٞ 
قتًف َع أضالعٗا، ُٖٚػت يف أشْٞ : َباضى..دا٤ 
ايعطٜؼ .. يكس اغتذاب اهلل زعا٥ٞ، فطست أَٞ ، ٚيهٔ 
يٝػت فطس١ األّ مطب١ ابٓتٗا، ٚأسػػت أْٗا فطس١ تؿب١ 

 ملٔ نإ يًُٛت أقطب ! ..  فطس١ ايٓذا٠
اْتٗت اإلغتعسازات غطّٜعا ، ٚمت اإلتفام ع٢ً إٔ ٜهٕٛ 
الفٌ بػّٝطا ..سٝح تكاّ ٚي١ُٝ صػري٠، ٜٚأتٞ ايعطٜؼ ، 
ٜٚأخصْٞ َٔ بٝت أًٖٞ إىل بٝتٓا اكسٜس ..يكس مت نٌ ؾ٤ٞ 
بػطع١ ع٢ً إٔ أَّطا َا بعح يف ْفػٞ عسّ اإلضتٝاح، شيو 
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ٟ إٔ ٜطاْٞ قبٌ امطب١، ٚايصٟ فُٗت٘ أْ٘ مل ُِٜطًَب َٔ ٚايس
أْ٘ ال ٜطٜس َٛاصفات َع١ٓٝ ٚمجاّيا خاّصا يصيو ظايت َٔ 
ْفػٞ نٌ ايؿهٛى ٚايٛغاٚؽ ..، ٚيف اي١ًًٝ احملسز٠ 
اْتكًت إىل بٝتٓا اكسٜس ْٚععت غطا٥ٞ ٚعبا٤تٞ..فإشا ب٘ 
ٜصطر بصٛت عاٍ: يػت أْت، خسعتْٛٞ، يػت أْت؟!! 

صريٟ، ٚاتطشت بٗا األَٛض عباض٠ ٚاسس٠، ٚعطفت بٗا َ
أَاَٞ، قًت: فُٔ إشٕ؟ قاٍ : تًو بٝطا٤ ؼ١ًٜٛ مجاهلا ظاٖط 
يف الذاب فهٝف بسٕٚ سذاب؟ قًت : َٔ ٖٞ؟ قاٍ: تًو 
اييت قطز ٚتسخٌ بٝتهِ نٌ ّٜٛ، َٚط٢ يٞ ؾٗط ٚأْا 
أضقبٗا، أضاٖا تٓعٍ َٔ غٝاض٠ املسضغ١ أسببتٗا، ٚضغبت فٝٗا 

ـًٞ ايصرب أَاَٞ ٚايتعَت  ظٚد١ يٞ، ٚتتابع قا١ً٥: يكس
اهلس٤ٚ ٚاغتذُعت نٌ قٛاٟ!! ألقٍٛ ي٘: تًو أخيت اييت 
تصػطْٞ ، ٚيػت أْا!!  ٚسُٝٓا خطبت َٓا مل تكٌ فال١ْ أٚ 
فال١ْ، ٚإمنا ؼًبت بّٓتا َٔ ٖصا ايبٝت املػهٕٛ بايعف١ 
ٚايطٗط، فًٝؼ يٞ يف األَط ؾ٤ٞ، ٚأْت يف سٌ أَاّ 

ا إىل بٝت أًٖٞ، خِٝ اغتُطاض ٖصا ايعٚاز، ٚغأَطٞ غس
ايصُت ع٢ً املهإ، ٚاغتًك٢ ع٢ً ايػطٜط مبالبؼ ايعفاف، 
ٚبكٝت ع٢ً ايهطغٞ مبالبؼ ايعفاف، مل أفطى َٓ٘ يسضد١ 
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أْين مل أسؼ ؽػسٟ أٜٗا اكػس ٚأُٜٗا ايهطغٞ، ٚملا 
اغتٝكغ ضآْٞ نُا نٓت َٓص أضبع غاعات، ٚيف َٛقف تػًب 

تاح ٚأمتسز، ٚيٛ قًًّٝا فٝ٘ ؾعٛضٙ االْػاْٞ زعاْٞ إىل إٔ أض
ع٢ً ايػطٜط، ٚملَّا مل اغتذب قاّ، ٚأَػو ٜسٟ ٜػاعسْٞ 
ع٢ً ايٓٗٛػ، ناْت ملػ١ ٜسٙ يٝسٟ ٖٞ ملػ١ عُطٙ 
ٚعُطٟ، فهُا عرب يٞ السّكا: أقػِ باهلل عٓسَا ملػت ٜسى 
غط٣ سبو يف ٜسٟ، ٚاَتس إىل قًيب ٚاغتكط، يكس ضآْٞ نُا 

تاز ضأغ٘..ٚأصبض  نٓت أض٣ ْفػٞ، ٚنُا ٜكٍٛ َفاخّطا :
يٞ الًِ ايصٟ يٝؼ بعسٙ سًِ يهين أعًِ تسبري ضب 

ْن ظايعاملني، أمل ٜكٌ دٌ ؾأْ٘:  َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَؾَق قَُؽم مِّ

ًة َوَرمْحًَة إِنَّ ِِف  اَأكُػِسُؽْم َأْزَواًج  َودَّ قَِّتْسُؽـُوا إَِققَْفا َوَجَعَل َبقْـَُؽم مَّ

ُرونَ َذقَِك آَلَياٍت قَِّؼْوٍم يَ   ..اٖـ ص16ط ايطّٚ: غ (19) َتَػؽَّ

 الضعادة احلقيقية ليط يف قصص احلب وال املعاكضات

تعٔ إٔ ايػعاز٠ الكٝك١ٝ ٖٛ إٔ خطأ َٔ مما غبل ٜتطض 
تعٝـ قص١ سب ١ُٖٝٚ َع أسس ايؿباب فتػتدسّ ٚغا٥ٌ 
اإلتصاالت السٜج١ يف املهاملات َع اكٓؼ اآلخط غٛا٤ 

َجٌ ايفٝؼ ٛاقع ايتٛاصٌ اإلدتُاعٞ باهلاتف أٚ احملٍُٛ أٚ َ
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إضغاٍ ضغا٥ٌ الب، ٚتصٜٛط املٓاظط ، َع بٛى أٚ غريٙ
 .ؿاص١ٝ ايبًٛتٛخ َع اكٓؼ اآلخطامًٝع١ ٚتبازهلا 

ت اييت متؿٞ يف اايصٟ ٜجري ايسٖؿ١ ٖٛ إٔ َععِ ايبٓٚ 
 خيسعٗا بٗإ ايؿاب ايصٟ ٜتصٌ أ تعطف ٖصا ايططٜل

  ١ــايتػًٝ ؾذ١ بايٓاض عبايً تٛاصٌ ٚيهٓٗا عًٝٗا; ٜٚهصب
 .احملُّٛ ايؿ٠ٛٗ ُغعاض أْ٘ أٚ ايٛقت ٚإضاع١

 أٚ غاب، اهلل َٔ امٛف إٔ افرتضٞٗا املعانػ١: تأٜ
 َٔ امٛف إٔٚ غاب، ايٓاؽ َٔ ٚامٛف الٝا٤ ست٢

 ٖصٙ نٌ ،اأّٜط غاب ٚاملػتكبٌ ايؿطف ٚع٢ً ايفطٝش١
 أدٌ َٔ ٚؼٝـ، عبح أدٌ َٔ! َاشا؟ أدٌ َٔ ايتطشٝات

 ْفػو أٚقعت اييت أِْت َؤقت١، ؾ٠ٛٗ أدٌ َٔ غ٤ٛ، سٜلص
 قٓٛات َٔ ٚايؿ٠ٛٗ اإلباس١ٝ ٚغا٥ٌ كُٝع باالغتػالّ فٝٗا

 تهْٛٞأفبني إٔ  ٚضٚاٜات، ٚصٛض ٚأفالّ ٚنالت
 !!اهلل أععى ٚؾٗٛت٘ ٚؼطٙ فٝٗا ٜكطٞ نٌ ،نايعاٖطات

 امطٛات َٔ خط٠ٛ اهلاتف١ٝ املعانػاتأٜتٗا ايفتا٠ : 
َا َياظ:تعاىل قاٍ ٚاهلالى، ايفاسؿ١ إيٞ كٛزت ايؿٝطا١ْٝ  َأُّيه

ْقَطانِ  ُخُطَواِت  َتتَّبُِعوا َل  آَمـُوا اقَِّذينَ   ُخُطَواِت  َيتَّبِعْ  َوَمن اقشَّ
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ْقَطانِ  هُ  اقشَّ غبب  ، ٖٚٞص16 :ٓٛضطاي غَوادُْـَؽرِ  بِاْقَػْحَشاء َيْلُمرُ  َؿنِكَّ
َل ♂:◘  ٓيباي يكٍٛ ام٠ًٛ،ن املعانػ١ف ;ايفاسؿ١ ؾٝٛع يف

قَْطان ُؾَونَّ َرُجٌل بِاْمَرَأٍة إِلَّ َفاَن ثاقثفام اقشَّ ٖٚٞ غبب  ،(6)▬ََيْ
 فاعتربٟ أال، شيو َٔ ايتٛب١ بعس ست٢ ٚيًطالم األغط سَاضي

 إٔ َٔ ايػافالت ٜطززٙ مبا ٚاالغرتاض ٚإٜاى!! أٜتٗا ايفتا٠
 فٗصٙ.. ايػطا١َٝ ايعالقات تػبك٘ إٔ البس ايػعٝس ايعٚاز

 ايطعٝف١ ايٓفٛؽ أصشاب تػتسضز ؾٝطا١ْٝ، إحيا٤ات انًٗ
 !ٚاملٓهط ايفشؿا٤ يف يتٛقعٗا

 ٖٛ االدتُاع١ٝ ٚاهلُّٛ املؿانٌ سٌ يٝؼ! ايفتا٠ أٜتٗا
 ايفتٝات، َٔ نجري تكٍٛ نُا املعانػات إىل اهلطٚب

 ؾا٠ نٌ ٜأنٌ فايص٥ب ايبؿط١ٜ، الا١ْٝ ايص٥اب إىل ٚايؿه٣ٛ
 بؿذاع١ َٛادٗتٗا ٖٛ ؿانٌيًُ ٚالٌ ١ٝ،ِفُخ يف ٖااَزَص

 .ايٓاصشات َٔ فٝٗا تجكني مبٔ ثِ باهلل ٚاالغتعا١ْ

                                                 
 األلباين . وصححه 1111أخرجه الرتمذي   (صحقح) (1)
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 ما يو الطزيق لمضعادة احلقيقية ال الويمية ؟

ال تٓتعطٟ فت٢ أسالَو فإٕ اْتعاض فاضؽ األسالّ 
نْٛٞ ٚ ٜططى ٚال ٜٓفعو، فهْٛٞ ع٢ً ٜكني َٔ شيو،

ا ُفلَّ َشْ ظَؤ١َٓ بكطا٤ اهلل ٚقسضٙ قاٍ تعاىل:  ٍء َخَؾْؼـَاُه بَِؼَدرٍ إِكَّ

إِنَّ ُروَح اقُؼُدِس ♂:◘ٚقاٍ ضغٍٛ اهلل  ،ص٩9طايكُط:  غ(39)

َكَػَث ِِف ُروِعَي َأنَّ َكْػًسا َقْن ََتُوَت َحتَّى َتْسَتْؽِؿَل َأَجَؾَفا، 

َفا، َؿَلمْجُِؾوا ِِف اقطََّؾِب، َوَل ََيِْؿَؾنَّ َأَحَدُفُم  ـَ َوَتْسَتْوِعَب ِرْز

ْزِق َأْن َيْطُؾَبُه بَِؿْعِصَقٍة، َؿنِنَّ اهللَ َل ُيـَاُل َما ِعـَْدُه إِلَّ اْشتِْبَطاُء ا قرِّ

 ٚإيٝو بعع ايٓصا٥ض : ،(1)▬ بَِطاَعتِهِ 
َوُتوُبوا إَِؼ اهلِل ظتعاىل:قاٍ تٛبٞ إىل اهلل تٛب١ ْصٛس١  -6

ُؽْم ُتْػؾُِحونَ  َا ادُْمِمـُوَن َقَعؾَّ  حيٍٛ َٚٔ، ص06ط ايٓٛض:غمَجِقًعا َأُّيه
 زالالت أععِ إٔ اعًُٞ، ٚشيو بعس ايتٛب١ ٚبني بٝٓو

 ايطسِٝ اهلل إْ٘ اهلل، إال يو يٝؼ ٚاهلل ايٓسّ، ايتٛب١ صسم
يَّ  هللََأْشتَْغِػُر ا: فأنجطٟ َٔ قٍٛ ايًطٝف، اقَِّذي َل إَِقَه إِلَّ ُهَو اْْلَ

إِِّنِّ َظَؾْؿُت  اقؾَُّفمَّ ٚأنجطٟ نصيو َٔ قٍٛ :  ،اْقَؼقهوَم، َوَأُتوُب إَِقْقهِ 

                                                 
  .أللباين ، وصححه ا62ص  11بو نعيم يف احللية ج أخرجه أ ()صحقح (1)
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ُكوَب إِلَّ َأْكَت، َؿاْؾِػْر ِِل َمْغِػَرًة ِمْن  َكْػِِس ُظْؾاًم َفثًِرا، َولَ َيْغِػُر اقذه

ِحقمُ  َك َأْكَت اقَغُػوُر اقرَّ ـِي إِكَّ  . ِعـِْدَك، َواْرمَحْ
يطؤ١ٜ ؾاؾات ايتًفاظ ع٢ً  بال ضدع١ قٛيٞ ٚزاعا -1

فٝسٜٛ نًٝبات ..، املػًػالت ٚاألفالّ ٚاملػطسٝات ٚاي
ٚاَػشٞ َٔ ع٢ً هُٛيو نٌ َا ٜػطب ضب ايربٜات َٔ 

! املباضن١ ايفتا٠ أٜتٗاعًُٞ ا، َٚؿاٖس ٚصٛض َٚكاؼع فٝسٜٛ
 َٚؿاٖس٠ احملاضّ، عٔ غطٗا ٚصٝاَٗا تصّٛ، ايعني إٔ

ْل قِْؾُؿْمِمـَاِت َيْغُضْضَن ِمْن ظ، قاٍ تعاىل:ٚاآلثاّ ايفٛاسـ ـُ َو

ػَ   ناْت ْعط٠ َٔ هِف، ص06:ايٓٛضط غظَْن ُؿُروَجُفنَّ َأْبَصاِرِهنَّ َوََيْ
 ٚاعًُٞ! اهلل فاتكٞ أغط٠، يؿكا٤ اغبّب ٚناْت ،كطمي١ اغبّب
َيْعَؾُم َما ِِف ظ ٚايصٟ قاٍ: ساٍ نٌ يف ٜطاى َعو اهلل إٔ

وَن َوَما ُتْعؾِـُوَن َوا اَمَواِت َواْْلَْرِض َوَيْعَؾُم َما ُتِِسه َعؾِقٌم  هللُاقسَّ

ُدورِ بَِذاِت ا  . ص٩ط ايتػابٔ :غ(3)قصه
 ايهتب ٚاجملالت يف ايٓعط أٚقطا٠٤ أقًعٞ عٔ  -0 

 أٚ مساع األغاْٞ ٚاملٛغٝك٢ ايػطا١َٝ، ايكصص أٚ، ايفاغس٠
ِديِث قُِقِضلَّ ظيكٍٛ اهلل تعاىل: َو اْْلَ ي ََلْ َوِمَن اقـَّاِس َمن َيْشَسِ

ْم َعَذاٌب  اوً بَِغْرِ ِعْؾٍم َوَيتَِّخَذَها ُهزُ  هللَِعن َشبِقِل ا ُأوَقئَِك ََلُ

ِفػٌ   اهلل ضضٞ َػعٛز بٔ عبساهلل ٚنإ ،ص1ط يكُإ :  غ(1)مه
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  ،ايػٓا٤ ٖٛايصٟ دا٤ يف اآل١ٜ  السٜح هلٛ إٔ ع٢ً ٜكػِ عٓ٘
ٚاغتبسيٝ٘ بػُاع قطا٠٤ ايكطإٓ َٔ أسس املؿاٜذ اييت تعذبو 

 ،أصٛاتِٗ، أٚ هاضطات إغال١َٝ يًتا٥بات ايعا٥سات إىل اهلل 
 .ٚغري شيو مما ٜطضٞ اهلل تعاىل

  ِ يًفتٝات أٚــاشٖيب ألقطب َػذس فٝ٘ زضٚؽ عً -٩
 ِ ايؿطعٞ ــهاضطات اغال١َٝ يتتعًُٞ ايعً ففٝغ قطإٓ أٚ

 َؿْضُل اقَعاِِلِ َعَذ اقَعابِِد ♂: ◘ ففٝ٘ امري ايهجري، قاٍ ايٓيب 

ابس٥ٞ يف ، ٚايصاسبات َٓ٘ ٚاقتين، (0)▬ َفَػْضِغ َعَذ َأْدَكاُفمْ 
 َع األغط٠.    "زاد ادسؾم اققومي من اقعؾم اقؽعي": َساضغ١ 

ؾطحي١ هُٛيو َٔ ايؿدصٝات اييت ال  ٟؼٗط -5
تطضٞ اهلل تعاىل صشبتٗٔ، ٚاستفعٞ بأمسا٤ ايفاضالت، 

 :◘ يكٍٛ ايٓيبأٚغريٟ ؾطحيتو إشا يعّ األَط، 
ٍَ ُجُل َعَذ ِديِن َخؾِقؾِِه، َؿْؾَقـُْظْر أَ :♂َقا  .(٩) ▬َحُدُفْم َمْن َُيَاقُِل اقرَّ

 قاشٚغ١ًٝ ال املعانػات ألٕ أقًعٞ عٔ املعانػات; -1
أَط ٚ عٓ٘ ٚدٌ عع اهلل ٢ْٗ ايصٟ ،ايعؿام :أٟ; األخسإ

                                                 
 ، وصححه األلباين  .6262الرتمذي  أخرجه (صحقح) (0)
  .  أللباين وحسنه ا  ،3644أخرجه أبو داود  )حسن( (٩)
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ُُمَْصـَاٍت َؾْرَ ظ:ايٓػا٤ بايعٚاز ايؿطعٞ ٚعسّ إقاش ايعؿام 

 . ص15:ايٓػا٤ط غُمَساؿَِحاٍت َولَ ُمتَِّخَذاِت َأْخَدانٍ 
ْرَن ِِف ُبُقوتُِؽنَّ ظقطدٞ إال يططٚض٠ قاٍ تعاىل: ال -7 ـَ َو

اِهؾِقَِّة اْْلُوَؼ  َج اْْلَ ْجَن َتَزه ٚال تعٗطٟ  .ص00ط األسعاب:غَوَل َتَزَّ
   فايبػٞ ثٝاب فطفاض١. ظٜٓتو إال حملاضَو

 ٔــفٗ ايػ٤ٛ فإٕ خططٖٔ ععِٝ، صٛحيباتـٓيب  -8 
  فهِ ٚايطٝاع، طافيالحن األٚىل ايٓكط١ ٖٚٔ ؾط، نٌ بسا١ٜ 

 ٚغذٕٛ، فطا٥ض ايٓٗا١ٜ ٚناْت بػببٗٔ، ًٖهٔ ايفتٝات َٔ
 عٓسَا ايكٝا١َ ّٜٛ ايٓسّ ٜٓفع ٌٖ بٌ! ايٓسّ؟ سٝٓٗا ٜٓفع ٌٖٚ

ِْذ ُؿالكً ظ:تكٛيني  . ص18:ايفطقإط غَخؾِقاًل  اَيا َوْيَؾتِى َقْقَتـِي َِلْ َأَّتَّ
عاىل : ، يكٍٛ اهلل تسافعٞ ع٢ً صالتو يف ٚقتٗا -9

اَلَة َفاَكْت َعَذ ادُْْمِمـَِػ فَِتابً ظ وتً  اإِنَّ اقصَّ ـُ ْو  ، ص630ط ايٓػا٤:غامَّ
ِٔ هلِلا َعِبِس عٔ ف فٗٞ أسب األعُاٍ إىل اهلل، ٍَََِػُعٛزٍ  ِب :  َقا

َّ َغَأِيُت ُّ ◘ ايَِّب ٌِ َأ َُ ٍَ ؟هلِلا ِإَي٢ َأَسبُّ اِيَع اَلُة ♂:  َقا اقصَّ

تَِفا ـْ ٍَ، ▬َعَذ َو ٌّ َُِّث:  َقا ٍَ؟  َأ ،    (5)▬  ..ُثمَّ بِره اْقَواقَِدْينِ ♂:َقا

                                                 

 .   62، ومسلم  261البخاري أخرجه ( صحقح) (2)



 
ضغط على ، وللىصىل ألي عىىان ا Ctrl+ Endللىصىل للفهرش اضغط على

 ,Page Upللماوش على العىىان المطلىب  فً الفهرش، وتىاضطح األٌطر  السر

Page Down  ذىقل تٍه الصفحاخ. أو عجلح الماوش 

 

                                                           

27 

 

ِٔ، أععِ ايهبا٥طٚاسصضٟ َٔ عكٛقو يٛايسٜو فٗٞ َٔ   َفَع
ٍَ ☺ َأٍَْؼ ٌَ: َقا ُّ ُغ٦ِ ِٔ ◘ ايَِّب ٍَ ايَهَبا٥ِِط َع اُك ♂:َقا اإِلْْشَ

ورِ  ْتُل اقـَّْػِس، َوَصَفاَدُة اقزه ـَ  .(1)▬بِاهللِ، َوُعُؼوُق اقَواقَِدْيِن، َو
أشناض عطيف تهٔ إٔ تعاىل ٚمي اهلل شنط َٔ أنجطٟ -63 

،  "حصن ادسؾم اققومي"ايّٝٛ ٚاي١ًًٝ ٚأشناض املػا٤ َٔ 
قطا٠٤ ٚضز َٜٛٞ َٔ ايكطإٓ ٚميهٔ إٔ تبس٥ٞ ٚسافعٞ ع٢ً 
 بِِذْفرِ  َألظتعاىل: قاٍ، ١َط٦ُٓ ٠غعٝس تعٝؿٞبطبع ٚاسس; ي

نه  هللِا
يف  ايتعػا٤ َٔ ٞٚإال فػتهْٛ، ص18: ايطعسطغاْقُؼُؾوُب  َتْطَؿئِ

 َقهُ  َؿنِنَّ  ِذْفِري َعنْ  َأْعَرَض  َوَمنْ ظايسْٝا ٚاآلخط٠، قاٍ تعاىل:

هُ  اَضـْؽً  َمِعقَشةً   .ص61٩:ؼ٘ط غَأْعَؿى اْقِؼَقاَمةِ  َيْومَ  َوَكْحُؽُ
ٚخصّٛصا  ايسعا٤ َٟٔ أنجطٚ تعاىل اهلل إىل اك٦ٞ -66
 فكس نإ ايَّيبُّ ،ألخرييف ثًح ايًٌٝ ا يصال٠ ايًٌٝ وعٓس قٝاَ

◘ ٍُ َعَػاَف، اقَدى، َواقتهَؼى، وَ اَلُ اقؾُفمَّ إِِّنِّ َأْشَلُقَك ♂:َُٜكٛ

 باضن١ .املصض١ٜ ٚايصاحل ايعٚز ايٚاغأيٞ ضبو ، (7) ▬ِغـَىاقوَ 

                                                 
 . 6224البخاري  أخرجه صحقح() (1)
  .  6161مسلم  أخرجه (صحقح) (7)
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ٚتعًِ ايعًِ  ،اناًَّ ايكطإٓ سفغو ٖسف يٝهٔ -61
 ٝ٘.ضتعاىل، ٚايتُػو بهٌ َا ٜط ايؿطعٞ، ٚايسع٠ٛ إىل اهلل

ٚـٓيب ، اإلغال١َٝألخالم آلزاب ٚااب متػهٞ -60
ْدَق ♂:◘ ايَّيبِّ يكٍٛ، ايهصبَجٌ َػا٤ٟٚ األخالم  إِنَّ اقصِّ

، َوإِنَّ اقَُّيِْدي إَِؼ  ُجَل َقَقْصُدُق َحتَّى اَْل ِزَّ َُّيِْدي إَِؼ اقِزِّ ـَِّة، َوإِنَّ اقرَّ

يًؼا، َوإِنَّ  ُػُجوَر َُّيِْدي اقُػُجوِر، َوإِنَّ اقَؽِذَب َُّيِْدي إَِؼ اقَيُؽوَن ِصدِّ

اًبا ُجَل َقَقْؽِذُب َحتَّى ُيْؽَتَب ِعـَْد اهللِ َفذَّ ، (8)▬إَِؼ اقـَّاِر، َوإِنَّ اقرَّ
 . ٚايؿتِ.. ايػبايػٝب١ ٚٚ )ضَٞ احملصٓات بايعْا( ايكصفٚ

 ◘ ٍ ايٓيبقا ِواِتَٛنْٛٞ قس٠ٚ سػ١ٓ ألَخ -6٩
ٍَ  ،َقُه ِمْن اْلَْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتبَِعهُ  َفانَ  :َمْن َدَعا إَِؼ ُهًدى♂:َقا

لَ َيـُْؼُص َذقَِك ِمْن ُأُجوِرِهْم َصْقًئا، َوَمْن َدَعا إَِؼ َضالََقٍة: َفاَن َعَؾْقِه 

(9) ▬لَ َيـُْؼُص َذقَِك ِمْن آَثاِمِفْم َصقًْئا ،ِمْن اإِلْثِم ِمْثُل آَثاِم َمْن َتبَِعهُ 
. 

 . َٔ اكُٝع ت فاملٛت قطٜبانجطٟ َٔ شنط املٛ -12
 ٜأتٝو ايعطٜؼال تعين أْو إشا متػهت مبا غبل ئ  -61

، ٚاعًُٞ إٔ نٌ ايؿباب ست٢ ايفاغس تعاىل فأٜٔ ٜكٝٓو باهلل

                                                 
  ، واللفظ للبخاري . 6211، ومسلم 2103البخاري    أخرجه صحقح() (8)
  . 6213أخرجه مسلم  )صحقح( (9)
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َوَمن ظقاٍ تعاىل:إشا أضاز إٔ ٜتعٚز ؾح عٔ املطأ٠ ايصال١، 

ُه ِمْن َحْقُث  (1) ََيَْعل قَُّه ََمَْرًجا هللََيتَِّق ا ـْ َتِسُب َوَمن َوَيْرُز َل ََيْ

ْل َعَذ ا  ، أٟ: نافٝ٘.ص0-1ط ايطالم :  غَؿُفَو َحْسُبهُ  هللَِيَتَوفَّ

   إليكمضك اخلتام باقة سيور مجيمة  أيديًا 

  ايػٗط أٚ ايّٓٛ ٟتهجط الف تايتٛغع يف املباسا ـٓيب -6
 ..بايػاعات املطآ٠ أَاّ اكًٛؽ ٚال، ايؿطاب أٚ ٚال ايطعاّ

 ، األٚقات قاتًٞ نايػ١ عٔ ايبعسبقات األٚ ُٞغتٓا -1
  ٞ:فال تكٛينْٛٞ عاي١ٝ اهل١ُ ، ٚؾ٤ٞ نٌ يف ايفطٍٛ تطىٚ

الُس هلل أْا أص٢ً ٚأصّٛ ٚال أقرتف املعاصٞ، ٚيهٔ 
 اهلل، ٚنْٛٞ َتفا١ً٥ بعٕٛ اهلل يو.ٜطضٞ  ممااملعٜس  اؼًيب
أيكٞ ايػالّ ، ٚاٖتُٞ مبٔ سٛيو ست٢ ٜٗتُٛا بو -0
 ايَّيبِّ يكٍٛ ، تفاضقو اإلبتػا١َال ٚ ،ًوظَٝالتو ٚأٖع٢ً 

اَلَم  ♂:◘ اَبْبتُْم؟ َأْؿُشوا اقسَّ ٍء إَِذا َؿَعْؾُتُؿوُه ََتَ َأَوَل َأُدقهُؽْم َعَذ َشْ

ِٔ َف ١،ـــاب احملبـَٔ أغب فٗٞال تٓػٞ اهلس١ٜ ، ٚ(63)▬َبْقـَُؽمْ    َع
 

                                                 
  .   23مسلم  أخرجه (صحقح) (63)
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ُ٘ ◘ ايَّيبِّ ٍَ َأَّ اُبوا♂:َقا اُدوا ََتَ            . (66)▬ََتَ
ا فُٝا فهطٟ دّٝس، ٚٞ فٔ اإلْصات ملٔ ٜتهًِتعًُ -٩

 عرتاف بامطأ.، ٚال قذًٞ َٔ االتكٛيني قبٌ إٔ تٓطكٞ ب٘
قاٍ تعاىل :  ٔ أغا٤ إيٝوملفًٞ بالًِ ٚايصفض  -5

ُه ظ َوِِلٌّ اْدَؿْع بِاقَّتِي ِهَي َأْحَسُن َؿنَِذا اقَِّذي َبْقـََك َوَبْقـَُه َعَداَوٌة َفَلكَّ

 ٚال تهجطٟ اكسٍ َع اآلخطٜٔ . ،ص0٩: ط فصًت غمَحِقمٌ 
 ب َع ٝبكطا٠٤ ٖصا ايهت ،تعاىلابس٥ٞ ايسع٠ٛ إىل اهلل -1

 اٖسا٥٘ يفتا٠ فتاد٘ بعس شيو.َٚٔ اكٌُٝ ظَٝالتو، 

                                                 
 ، وحسنه األلباين .2136أيب يعىل يف مسنده  أخرجه (حسن) (66)



 
ضغط على ، وللىصىل ألي عىىان ا Ctrl+ Endللىصىل للفهرش اضغط على

 ,Page Upللماوش على العىىان المطلىب  فً الفهرش، وتىاضطح األٌطر  السر

Page Down  ذىقل تٍه الصفحاخ. أو عجلح الماوش 
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  املضتخدمة مزاجع لم ثبت

 . اقعائدات إؼ اهلل ُمؿد بن عبد اقعزيز ادسـد -9

 ؿومةإكك خؾؼت قألمومة ..وقن تثـقك أؿواهفم ادس -1

 . أمحد بن ُمؿد اقسعقد اقعزيزى

 اقشخصقة ادبدعة عؿرو حسن أمحد ، مؽتبة جزيرة اقورد . -4

 ِل اقبـات قؾدفتورة هنؾة حسػ .اع -3

ؿتاوى اإلشالم شـمال وجـواب إْشاف : اقشـقم ُمؿـد صـاقح  -5

 ادـجد .

 . ؿتاوى ادرأة ، مجع ُمؿد ادسـد -1

 صد .فقف َّتطط ْلقاتك صالح صاقح اقرا -7

موشوعة اخلطب واقدروس مجعفا ورتبفا اقشقم عغ بـن كـايف  -8

 اقشحود .

 من دروس اقشقم إبراهقم بن عبد اهلل اقدويش -9

 من دروس اقشقم ُمؿد صاقح ادـجد . -91

 * * * 



 
ضغط على ، وللىصىل ألي عىىان ا Ctrl+ Endللىصىل للفهرش اضغط على

 ,Page Upللماوش على العىىان المطلىب  فً الفهرش، وتىاضطح األٌطر  السر

Page Down  ذىقل تٍه الصفحاخ. أو عجلح الماوش 
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 الفًزظ

 3 ...................................................... المؤلف مقذمح

 4 الحة فً  الطعادج عه ذثحث جامعٍح  لثىد: األولى القصح

 8 .. مرحررج صذٌقح  على عفٍفٍحذعرفد لثىد:  الثاوٍح القصح

 11 ... تىك الفٍص فً الطعادج عه ذثحث لثىد:  الثالثح القصح

 14 .. المعامطاخ فً الطعادج عه ٌثحثه لثىاخ: الراتعح القصح

شرى أمىر فً  الطعادج عه  ذثحث  لثىد:  الخامطح القصح

 ..................................................................... 15 

 11 ............. ومىفقح ملرسمح صالحح لثىد:  الطادضح القصح

 02 ... المعامطاخ وال الحة صصق فً لٍص الحقٍقٍح الطعادج

 03 ................ ؟ الىهمٍح ال الحقٍقٍح للطعادج الطرٌق هى ما

 02 .................. إلٍل أهذٌها  جمٍلح زهىر تاقح الخرام مطل

 31 ....................................... المطرخذمح  للمراجع ثثد

 30 ............................................................ الفهرش
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