
 

 قصص البنات مع السعادة 

ضأضٛم إيٝو جص٤ َٔ حمادث١ تًٝفْٛٝة١ نية    األخت املط١ًُ، 
نيٓةة٠   ٘ايػٝذ حمُد ايعسٜفٞ ٚنإ مما قايتنيفض١ًٝ فتا٠ اتصًت 

 !ٚجدتٗا غ٤ٞ فُا نٌ ايطعاد٠ يف عٔ حبثت حاد٠ :
أبيتت أأنرقت أأونفخمًتةأنتوأأألملالبتصأأنفخت أأظههت أنىألهشتدة يفألأهت صأأأ 

ٌ  ايطةعاد٠  إٔ َة   اظٓ لهدةمليةألألزيةء  إىل تػة   حة   ضتخصة
 ْعةسا   تتانيع  فال١ْ أٚ عًٝٗا ٚتث  متدحٗا فال١ْ أٚ َالنيطٞ
األي١ُٝ  اذتكٝك١ انتػفت َا ضسعإ فال١ْ يهٓ  َٔ اإلعجاب

ِ  نيٌ ضاع١ إال تبك٢ ١ُٖٝٚ ال شا٥ف١ ضعاد٠ إْٗا  ٜصةبذ  أقٌ ثة
 ِالة  ايكدمية١ ٜٚعةٛد   َالنيطٞ ضا٥س َثٌ ادتدٜد ايفطتإ ذيو

ٞ  ٚايٛحد٠ نيايفساغ ْفطٞ ٚأغعس إىل ٚاملساز٠ ٚايضٝل  حتاصةسْ
   !! ٚايصدٜكا  ٦َا  حٛيٞ نإ جاْب ٚيٛ نٌ َٔ

أطتةئ أأآلخ أونتوأأبودأنوأولهشف أولهتهقىأله حال ألألهشدة يفأظهه 
 ٚعا٥ًيت يٓطٛف ٚايدٟ َع أضافس فهٓت هفهتدقأأفهدقأآلخ أونو
 اشداد ح١ً ٚقدز نٌ َٔ أعٛد نٓت اإلجاشا  ٚيه  يف ايعامل
 .نٝاْٞ جتتاح نيٗا أغعس اييت ايٛحػ١ ٚضٝكٞ ٚاشداد  ُٖٞ
 أغًةةب أغةة ٟ فهٓةةت.. ولملتستتيق ألهغهتتةءألألهشتتدة يفأظههتت 

 فٛز األضٛام إىل تطسح اييت ايعسني١ٝ ٚايػسني١ٝ األغاْٞ أيبَٛا 
 مساعٗةةا يف غةةسفيت يف ايطةةٛاٍ ايطةةاعا  ٚأقضةةٞ.. ْصٚلةةا
اذتكٝكٝة١   ايطعاد٠ َع٢ٓ ترٚم يف أْػاَٗا طُعا ع٢ً ٚايسقص
 دقةةا٥ل إال متهةة  ُٖٚٝةة١ ال ضةةعاد٠ أْٗةةا انتػةةفت ٚيهةةٓ 
 غسٜبة١  ْاز ُٖٞ ٚتػتعٌ ٜصداد ٖانيعد األغ١ٝٓ ثِ أثٓا٤ َعدٚد٠

ٌ  إىل ٚأنثةس فعُةد    أنثس ْفطٞ داخًٞ ٚتٓكبض يف  تًةو  نة
 ..نيداخًٞ اييت ايٓاز تطف٧ إٔ نيايٓاز عط٢ فأحسقتٗا األغسط١
 ىأبنيتتالمأولهتهقتتال أولألفتتديفألملشوشتتظةية يفألأنتتلهشدأنىأظهه 
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ٔ  أنثس ع٢ً فعهفت لهفضتةيية أ ٌ أ قٓةا٠،  ثالثة   َة  نيٝٓٗةا  تٓكة
 ايهَٛٝد١ٜ ٚاألفالّ املطًطال  ع٢ً أزنص َٜٛٞ ٚنٓت طٛاٍ

ٞ  ايطةعاد٠  إٔ َة   املضخه١ ظٓةا   ٚايفسفػة١  ايضةخو  يف ٖة
ٔ  أغاٖدٖا ٚأْتكٌ ٚأْا نثّ ا أضخو نٓت ٚاملسح ٚنيايفعٌ  َة

 نيفُةٞ أْةصف   أضخو ٚأْا اذتكٝك١ نٓت يف ألخس٣ يهٓ  قٓا٠
 ٚفسفػة١ اشداد  ضةخّها  اشدد  قًة  ٚنًُةا   أعُام َٔ ٚأتأمل

 داخًةةٞ ٚحاصةةست  يف ادتةةساح ايسٚحةةٞ ٚتعُكةةت ايٓصٜةة 
 .ايٓفط١ٝ ٚاآلالّ الُّٛ

أوستي أأطتة أأنت أأنرتت  أأنىألألهشتدة يفأأنىألهزنيال أبدضأنوأومسد  
ٚالٝةاّ   ايعػةل  عبةازا   ايػةساّ ٜٚبةث    نًُةا   ٜبادي  ننيق

ايطسٜةل   ٖةرا  الات  ٚضةًهت  عة ي١ًٝ نٌ مبخاض  ٜٚتػصٍ
ٔ  آلخةس حبثةا   غةاب  َٔ كٌأتٓ ٚأخر   ٚايساحة١  ايطةعاد٠  عة

نيايعهظ  اذتكٝك١ٝ نيٌ ايطعاد٠ نيطعِ أغعس مل ذيو ايٓفط١ٝ َٚع
 نيةةايكًل ٖاتفٝةة١ أغةةعس  َهاملةة١ أٚ َكانيًةة١ نةةٌ اْتٗةةا٤ َةةع

ٌ  املعص١ٝ نيٓاز زٚحٞ ٚأغعس ع٢ً ٜطٝطس ٚاالضطساب  تػةتع
ٌ  يف ٔ  دٚاَةة١ يف داخًةٞ ٚأدخةة  ٚايػةةسٚد املضةة  ايةةتفه  َة

ٞ  اجملٍٗٛ مية   املطتكبٌ َٔ نيارتٛف ايدا٥ِ ٚأغعس نٝةاْٞ   عًة
٘  أنيػع جخِٝ إىل جخِٝ َٔ األَس ٖسنيت حكٝك١ يف فهأْ   َٓة

 .قًٝال ايفتا٠ ٚأغٓع ضهتت
 َٛجةٛد٠  ناْةت  ٚإذا  !!؟أحقيقيةأسدة يفأيهةنأنطمأيىأنص ح  

ًًِةت  إيٝٗا فكد املٛصٌ ايطسٜل ٖٛ َٚا  !!ٖٞ؟ نيايفعٌ فأٜٔ ََ 
 اٖة . ه٦ٝب١ !!!اي ايستٝب١ اذتٝا٠ ٖرٙ َٔ

  الطريق للسعادة احلقيقية ال الوهمية 

 ال تٓتعسٟ فت٢ أحالَو فإٕ اْتعةاز فةازع األحةالّ ٜضةسى    
ا  }ٚال ٜٓفعو، ٚنْٛٞ َؤ١َٓ نيكضا٤ اهلل ٚقدزٙ قاٍ تعاىل: إِكَّ

 َخَؾْؼـَ ُه بَِؼَدٍر )
ٍ
ء لَّ ََشْ    اهلل ٚقاٍ زضٍٛ ، د٩٤رايكُس: { (94ُِ
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اااى ♂:◘ ُاااوَ  َح َّ اااْن َ  َّ اااَي َسنَّ َكْػًَتااا  
َِ إِنَّ ُروَح اُّؼاااُدِن َكَػاااَر ِع ُرو

و َوَ   َِ َؾااااا اااااَلْ ُِؾوا ِع اّطَّ ََ َفااااا و  َُ ِْ ََ ِر
َِ َتَْتاااااَ ْؽِؿَل َسَجَؾَفااااا و َوَتَْتاااااَ ْو

ِق َسْن َيْطُؾَبُه بَِؿعْ  ِْ ُم اْش ِبَْط ُء اّرِّ ُِ ـَ ُل ََيِْؿَؾنَّ َسَحَد ِننَّ اهلَل َ  ُي ََ ِصَقٍةو 

ََ ِااهِ  ـْااَدُه إِ َّ بَِط 
َِ  حًٝةة١ األٚيٝةةا٤) أخسجةة٘ أنيةةٛ ْعةةِٝ يف   ▬َماا  

ايٓصا٥ذ يتدزنٞ ايطةعاد٠   ٚإيٝو نيعض ، ٚصخخ٘ األيباْٞ(
 :تعاىل اذتكٝك١ٝ إٕ غا٤ اهلل

 َ ِقًع  }قاٍ تعاىل: :تتبيأإىلألهللأتتبةأنصتحةأأ-1
ِ
َوُتوُبوا إََِل اهلل

 َ ُؽاْم ُتْػِؾُواونَ  َسُّيه َعؾَّ َّ  أععِ إٔ اعًُٞٚ، د13ر ايٓٛز:{ادُْمِمـُاوَن 
ُفاامَّ إِ ِّ َاالِيري ماان ُااول    ايٓةةدّ، ايتٛنيةة١ صةةدم دالال  اّؾَّ

اا ْ ِػْر ِ   ََ ُكوَت إِ َّ َسِْااَ و  و َو َ َيْغِػااُر اّاا ه يِااًرا َِ  ًِ َظَؾْؿااُ  َكْػِ اا ُظْؾاا

ـِْدَكو َواْرََحْـِي إِ  َِ ِحقمُ َمْغِػَرًة ِمْن  ووسِياري .. كََّك َسَِْ  اَّغُػاوُر اّارَّ

ِحقمُ من ُول    ُت اّرَّ ا و إِكََّك َسَِْ  اّ َّوَّ ََلَّ ََ  َْ  . َرتِّ اْ ِػْر ِ و َوُت
َةٔ   نقوديأعوأرؤيةأطةطة ألهتوفتةزأعوت أنتةأيغضت ألهللأتدتةىل:أأأأأأ-2

مبػةةاٖد  امل٦ًٝةة١ اي فٝٗٝةة١ ٚايةةةاَ  ٚاألفةةالّ املطًطةةال 
 .َػ١ٓٝ َٓاظس يف ايفاضكا  ٚايٓطا٤جاٍ االختالط ني  ايس

َٔ َػاٖد  لنشحيأنوأعو أحممتهمأكىأنةأيغض أر ألهربيتة :أأ-3 
 إٔ! املبازنة١  ايفتةا٠  أٜتٗةا ، ٚاعًُٞ ..ٚصٛز َٚكاطع فٝدٜٛ

 َٚػةةاٖد٠ احملةةازّ، عةةٔ غضةةٗا ٚصةةٝاَٗا تصةةّٛ، ايعةة 
ُُْل ِّْؾُؿْمِمـَا ِ  َيْغُضْضاَن ِمانْ }، قاٍ تعاىل:ٚاآلثاّ ايفٛاحؼ  َو

ااُروَجُفنَّ  َُ َػْظااَن   ْعةةس٠ َةةٔ هةةِ، فد13رايٓةةٛز:{ َسبَْصاا ِرِننَّ َوََيْ
ٞ  أضةس٠،  يػةكا٤  ضةبّبا  ٚناْةت  ،دتسمي١ ضبّبا ناْت ! اهلل فةاتك

ٌ  يف ٜساى َعو اهلل إٔ ٚاعًُٞ ٍ  نة َوُناَو }:قةاٍ تعةاىل   حةا

َِ َتْعَؿُؾوَن َبِصٌر ) ـُ ْم َواهلُل بِ ُِ  .د ٩: اذتدٜدر {(99َمَعُؽْم َسيَْن َم  
ألهقصت أأنو،ألهفةسديفألهلت أولجملال ألألههظ أنونقوديأعوأق لءيفأأ-4

 }اهلل تعةاىل:  يكٍٛ مساع األغاْٞ ٚاملٛضٝك٢أٚنرا :لهغ لنيتةأ
ي َمن اّـَّ نِ  َوِمنَ  ن لَّ اااُِّقِض  اْْلَِديِر  ََلْوَ  َيْشَسِ   لِ اااااَشبِق ََ

ِ
  ْرِ ااابِغَ  اهللَّ
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ٍَ ُٔا ٚضأ َََِّطُعٛد  نِي ُّ ◘ ايَِّب ٌِ َأ َُ ٍَ  ؟اهلِل ِإَي٢ َأَحبُّ اِيَع :  َقةا
ُْ َِف ♂ َذ َو ََ ََلُة  ٍَ، ▬اّصَّ َّ:  َقا ٌّ ُث ٍَ؟  َأ َِّدْينِ ♂:َقا َوا ّْ  ..▬ ُثمَّ بِره ا

ِٔٚاحرزٟ َٔ عكٛقو يٛايدٜو  ) َتفل عًٝ٘(،  ☺ َأٍَْظ َفَع
ٍَ ٌَ: َقا ُّ ُض٦ِ ِٔ ◘ ايَِّب ٍَ ا٥ِِسايَهَب َع ُؼاوُق ♂:َقا َُ و َو

ِ
ُك بِا هلل ا اإِلْْشَ

ورِ  ْ ُل اّـَّْػِسو َوَصَف َدُة اّزه َُ َِّدْيِنو َو  ) أخسج٘ ايبدازٟ( .▬اَّوا
ٚميهةٔ إٔ تعةسيف أذنةاز ايٝةّٛ      هي:تدتةأألهللأذك أنوأنكث ي -11 

 أذكار اليوم والليلة " مطويةاملطا٤ َٔ ايصباح ٚٚاي١ًًٝ ٚأذناز 

، قةةاٍ َةةٔ ايكةةس ٕعٞ عًةة٢ قةةسا٠٤ ٚزد ٜةةَٛٞ  ، ٚحةةاف "
ُؼُؾوُت }تعاىل: ّْ  َتْطَؿِئنه ا

ِ
ِر اهلل ِْ  .د82: ايسعدر{َس  بِِ 

خصّٛصةا عٓةد   : ٚ لهتدعةءأأونكثت يأنتوأأأتدتةىلأألهللأإىلأيئلجلأ-11
 ◘فكد نإ ايةَّ ُّ   قٝاَو يصال٠ ايًٌٝ يف ثً  ايًٌٝ األخ ،

ٍُ َُُك اَلُاَدىو َواّ هَؼاىو َواّعَ ♂:َُٜكٛ و َواِّغـَاىاّؾُفمَّ إِ ِّ َسْشاَل ََ )  ▬َػا 
  .ٚاضأيٞ زنيو ايصٚج ايصاحل ٚايرز١ٜ املبازن١ أخسج٘ َطًِ(

ٕ  حفةغ و ٖدف فٝهٕٛأكتنيأذوأيمةأعةهيتةأ:أأ-12  ،ناًَّةا  ايكةس 
 ..ٚتعًِ ايعًِ ايػسعٞ، ٚايدع٠ٛ إىل اهلل تعاىل

ٚجتةةٓ  َطةةا٤ٟٚ    :لإلستتالنيةأألختتالقأأآل ل أولةبتتأأمتشتتليأ-13
ٚ ٚ ،ايصْةا زَٞ احملصٓا  نيٚ ايهربناألخالم   ايطةب ايػٝبة١ 
ُقاْدِرُك بُِوَْتاِن ُخُؾِؼاِه  ♂:◘يكٍٛ ايةٓ   ، ٚايػتِ.. َّ إِنَّ اْدُاْمِمَن 

َؼ ِئمِ  ّْ  ) أخسج٘ أنيٛ داٚد ٚصخخ٘ األيباْٞ(. ▬َدَرَجَة اّصَّ ِئِم ا
َّ:أكتنيأقدويفأحشهةأألَخَتلِتِمأ-14  .يف َٝصإ حطٓاتو  ٜه
أمي أ.لكث يأنوأذك ألملت أفةملت أق ي أنوألجلأ-15
ااِا اهلَل }قةةاٍ تعةةاىل: :عتتت ألهللتكتتنيأعوتت أيقتتنيأ أأ-16 َوَمان َي َّ

َرًج  ) ُه ََمْ َّّ َذ 2ََيَْعل  ََ ْل  َِّ َُ َوَمن َيَ َو َ َِت ُه ِمْن َحْقُر َ  ََيْ ُْ ُِ ( َوَيْر

ُفَو َحَْتاُبهُ  ََ  
ِ
ٚاعًُٞ إٔ ايػةباب حتة٢    ،د1-8ر ايطالم : {اهلل

 . املسأ٠ ايصاذت١ إذا أزاد إٔ ٜتصٚج حب  عٔايفاضد َِٓٗ 
 ( دمحد ببد اتمتعا أل) قصص البناتكتاب: ل يوللمزيد ارجع
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ْؾاامٍ   ااَ اٌت  ََلُاامْ  ُسوََلِااَك  ُنااُزواً  َوَي َِّخااَ َن  َِ ِفاا ٌ  ََ ر يكُةةإ :  {(6) مه
ٚاضتبديٝ٘ نيطُاع ايكس ٕ َٔ أحد املػةاٜذ ايةيت تعجبةو    ، د6

  دا  إىل اهلل.١ٝ يًتا٥با  ايعا٥اضسا  إضالَاحملأٚ  أصٛاتِٗ،
لذييبأألق  أنشجدأفيتٌأ روضأعوتتت أهوفتيتة أهتتدومتيألهدوتتت أأأأأأأ-5

اَذ ♂ :◘ ففٝ٘ ارت  ايهث ، قاٍ ايةٓ   :لهظ عي ََ  ِ ِِ ََْضاُل اَّعا 

مْ  ُِ اااَذ َسْدَكااا  ََ َػْضاااَِل  َِ )أخسجةةة٘ اي َةةةرٟ ٚصةةةخخ٘  ▬ اَّع بِاااِد 
 ، ٚانيةد٥ٞ َدازضة١  ايطٝبا  ايصاحبا  ، ٚاقت  َٓ٘األيباْٞ(

 َع األضس٠.     "زاد املسلم اليومي من العلم الرشعي":  بنتا
 :الأت ضتتيألهللأتدتتةىلأصتتح تًوأممتتوئًتت يأطتت مةأحممتهتتمأأ-6

إذا يةةصّ ٚاحتفعةةٞ نيأمسةةا٤ ايفاضةةال ، أٚغةة ٟ غةةس تو 
ٍَ  :◘ يكٍٛ ايٓ األَس،  ْؾَقـُْظاْر ♂:َقةا ََ اَذ ِدياِن َخِؾقِؾاِهو  ََ ُجاُل  اّرَّ

ْم َمْن ُُيَ ُِّل  ُِ  .خسج٘ أنيٛ داٚد ٚحطٓ٘ األيباْٞ() أ▬َسَحُد
 ختةةةاذٚضةةة١ًٝ ال املعانطةةةا  ألٕ :نقودتتتيأعتتتوألملدةكشتتتة أأ-7

ٌ  عص اهلل ٢ْٗ ايرٟ ؛ أٟ: ايعػام،األخدإ ٘  ٚجة ٚأَةس   عٓة
َصاـَ ٍ  َ اْرَ }:ايٓطا٤ نيايصٚاج ايػسعٞ ٚعدّ إختاذ ايعػام  ُُمْ

ََِو ٍ  َو َ ُم َِّخَ اِ  َسْخَدانٍ   . د82:ايٓطا٤ر { ُمََت 
ااْرَن ِع ُبُقااوتُِؽنَّ َوَ  }قةةاٍ تعةةاىل: يف:خت جتتيأإالأهضتت ورأالأ-7 َُ َو

ااِة اْ ُوََل  َْل اْهَ ِنِؾقَّ ْجَن َتااَزه ٚال تعٗةةسٟ ، د11ر األحةةصاب:{َتااَزَّ
    شٜٓتو إال حملازَو فايبطٞ ثٝاب فضفاض١.

ٌ  نيدا١ٜ فٗةةٔ جتهيبأصتم ة ألهشتءأفإىأخط يوأعظي :أ-8  نة
 ايفتٝا  َٔ فهِ ٚايضٝاع سافيالحن األٚىل ايٓكط١ ٖٚٔ غس،
ٌ  ٚضجٕٛ، فضا٥ذ ايٓٗا١ٜ ٚناْت نيطببٗٔ، ًٖهٔ  ٜٓفةع  ٖٚة
 :تكةٛي   عٓةدَا  ايكٝاَة١  ّٜٛ ايٓدّ ٜٓفع ٌٖ نيٌ! ايٓدّ؟ حٝٓٗا
ََُلًك  َخِؾقًَل } ْ َستَِّخْ   َِ ْقَ ـِي  َّ  . د82:ايفسقإر {َي  َوْيَؾ ِى 
 :تعاىل يكٍٛ اهلل:أوب يأولهديمأحةفظيأعو أصالتمألأوقتًةأ-9
ُُوًت } ْو َ  ًب  مَّ

َذ اْدُْمِمـَِ  ِِ ََ َِ َكْ   ََلَة   ،د301ر ايٓطا٤:{إِنَّ اّصَّ
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