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 بطاقة الفهرسة  

 

 السعادة يا شباب : اسم الكتاب
 أحمد عبد المتعال : إعداد
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 مقدمة املؤلف

اهلل ٗأْ ٌٔذا  اٌّذ هلل سب اهعاملني ٗأػٔذ أْ ال اهٕ إال
 عبذ اهلل ٗسط٘هٕ أًا بعذ .

هوؼباب تـ٘سات ٕتوفٞ يف اهظعادٝ، فٌٍِٔ ًنّ ٙنِٔنا   
ًٍِٗٔ ًّ ٙنِٔا  ،املظوظالت ٗاملباسٙاتٗيف ًؼآذٝ األفالَ 
دتٌناعٛ عونٟ اهِن     البنشاًر اهت٘اؿنى ا  يف اهذخ٘ي عونٟ  

 ، ًٍِٔ ًّ ٙنِٔا يف ًػاصهٞ اهفتٚات، ٗٗغريٖهفٚع ب٘ن ا:ًجى
 ستنذا١ ًالبنع  ا ٗأّ ٙنِٔنا يف إتتِنا١ طنٚاسٝ فاسٓنٞ     ًٍِٗٔ ً

، ًٍِٗٔ ًّ ٙنِٔا يف أْ ٙلْ٘ ًنّ ًؼنآري اهلنشٝ أٗ    فاخشٝ
اهتٌجٚى أٗ اهػِا١، ًٗنٍِٔ ًنّ ٙنِٔنا يف طنٔشٝ ًن        ٗأاهفّ 

، كو٘ا اهطشٙن  ٗكى ٓؤال١  ..سفقا١ اهظ١٘ عوٟ امل٘بقات، 
بٞ اإلدايف ٓزا اهلتاب طتلْ٘ ! ؟اّقٚقٚٞ اهظعادٝ أّٙٗهلّ 

 ، ٗباهلل اهت٘فٚ  .تعاىل إْ ػا١ اهلل ٓزا اهظؤاي عوٟ
 اـػؼر إغ اهلل تعاغ : أمحد طبد ادتعال

  5362إبريل  61، ادواؽق 6001مجادي آخر  03
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 أحوال الصباب

 مل إُٔ: أسذ اهؼباب حيذثين ٙق٘ي اهؼٚخ إبشآٍٚ اهذٗٙؽ : 
ٕ  َ،األٙنا  ًّ ًًٙ٘ا اهـٚاَ بوزٝ ٙؼعش ٗمل سكعٞ، هلل ٙشك   ٗأُن

 ٗاهِننَ٘ ٗاملعاكظننات اهظننٔش طنن٠٘ سًلنناْ عننّ ٙعننش  ال
ٛ  ٌٗٙٔنع ، باهِٔاس ّ  آخنش  هن ٕ  عن ٕ  ٗأسن٘اي  أس٘اهن  أؿنشاب

 .ٗاهلٚاع ٗاهفظاد اِْا ًّ فٕٚ ٙذٗس ًٗا اهوٚى يف ٗدوظاتٍٔ
 تِناٝ  ًّ ِٙتقى اهوٚاهٛ بى اهظاعات، جيوع إُٕ: آخش ٗتاي

ّ  ٙقن٘ي  كٌنا  اه٘تن   ٗتتنى  اهفشاغ هقلا١ تِاٝ إىل ٕ ُف عن  :ظن
ٞ  اهؼنٔ٘ٝ  عّ أًح أُين ٗاّ   فنذرا  اهنِفع،  سغبنات  ٗتوبٚن

َٓ ٗكٚ  بِذَ ػعشت اُتٔٚ   أدسٜ ٗال اهلل، إال ٙعوٌٕ ال ٍُٗ
ٟ  طنظلى  ًتٟ إىل ّ  اّناي  ٓنزٖ  عون  ٗتلنٚٚ   اهعٌنش  تتنى  ًن

 ٗإمينناُٛ ٗسدنن٘هي ُفظننٛ أكننع : أّٙلننا ٙقنن٘يٗ األٙنناَ،
ٞ  بذٗاًٞ أعٚؽ إُين: ٗباختـاس ٗٗلٚفي،  ،ٗاهؼنقا١  اهتعاطن

 يف تو ، تاي ًا آخش إىل ِٗٓا١ طعادٝ يف اهنآش يف كِ  ٗإْ
َوَمْن َأْطَرَض َطْن ِذْؿرِري َؽرنِن  م:تاي أْ َٙ٘ اهلل ؿذق: ُفظٛ

 .ص421:ىٕط هـَُه َمِعقَشًة َضـؽاً 
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ٕ  آخش ٗٙـاسسين ٟ  تظنٚى  ٗدًعتن ٍ : فٚقن٘ي  خنذٖ  عون  إُلن
َ  عِنا  ًظ٣٘هْ٘  اهؼنباب،  أدسكن٘ا  ، -أٜ: اهنذعاٝ  -اهلل أًنا

 ٗصُنا، ، ٗه٘اط ٗغِا١،، طٔش، ًعاكظات، أفالَ، ساتٕذ
ٕ  بني ٗدٕٔ ٗٙل  اهبلا١ يف جئؽ ثٍ ٘  ٙذٙن  هقنذ : ٙقن٘ي  ٗٓن

 ! املشات ًّ عذدًا باالُتشاس فلشت
ّ  اهؼباب أٗطاط يف ٙذٗس مما كجري ًّ توٚى ٓزا  اهفظناد  ًن

، األػننشىٞ ٗتبننادي، اهػِننا١ مسنناع عننّ فلنناًل ٗاإلفظنناد،
 ٗتبنادي ، اهن٘سق  ٗهعن  ، خاْاهذ ٗػشب املذًشٝ، ٗاألفالَ

ٞ ، ٗغٚبٞ، ٗهعاْ، ٗطباب اهل٘اتف، أستاَ  ٗكنزب، ، ٗمنٌٚن
 ٗػآذٗا فارٓب٘ا اهؼباب ٗات  ٓزا اهـالٝ، تشن عّ ُآٚم

 ٓن .ا سطاهتٕ آخش إىل اهعذا٢ 
 موانع السعادة عهد الصباب  

ِٓان اهعذٙذ ًّ امل٘اُ  اهي تـنذ اهؼناب عنّ    يف اّقٚقٞ 
  ًِٔا ٗباهلل اهت٘فٚ  : اهظعادٝ اّقٚقٞ ُزكش 

 امللتوبات  الصلوات تضييع -1

  كٌتابعٞ باهتفآات الُؼػاهٕ ؿالتٕ ٙلٚ  اهؼباب بعن
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فاهظنعادٝ  ، رهنم  ٗغري ٗاملظوظالت، األفالَ أٗ املباسٙات
ّ  كى اهظعادٝ  ّ  ملّ عٌى األعٌناي اهـنا ، تناي  ٞ ٗٓن٘ ًنؤً

ن َذَؿٍر َأْو ُأكَثى وَ متعاىل: ُهَو ُمرْمِمٌن َؽَؾـُْحقَِقـ رُه َمْن َطِؿَل َصاِِلًا مِّ

ـَـَْجِزَيـ ُفْم َأْجَرُهم بَِلْحَسِن َما َؿاُكوْا َيْعَؿُؾونَ  ط ه(19)َحَقاًة َصقَِّبًة َو

اهـو٘ات امللت٘بنات يف أٗتاتٔنا عونٟ أكٌنى      فظد٠ص 97اهِشى:
 ،هٚنتٌٍ بٔنا اهنِقف يف اهفنشا٢ن     ;ٗدٕ، ٗأكجش ًّ اهِ٘افى

 آخنش  يف ؿنالٓا  أٗالتٕ ٗاْظشاْ كى اْظشاْ ملّ كنٚ  ؿن  
َ ًن    اهػشاب، ُقش فِقشٓا ٗتتٔا ٞ  عنذ ٗهقنذ   فٚٔنا،  اهطٌظُِٚن

َؽَلؾِقُؿوْا :مأًشُا اهلل تعاىل باحملافنٞ عوٟ اهـالٝ يف ٗتتٔا فقاي

ْوُؾوتراً  اَلَة َؿاَكْت َطَذ ادُْرْمِمـَِع ؿَِتابرًا م  اَلَة إِن  اـص  ط اهِظنا١ :  ه اـص 

 َأَحر    ♂: ٟ رهم أّٙلا فقناي عو ◘سط٘ي اهلل  ٗسجِا، ص401

اَلُة َطرَذ َوْؾتَِفرا اْْلَْطََملِ    (4)▬ إَِغ اهللِ اـص 
أٗي األعٌناي اهني   و، 

ٕ  حياط  اهلل عوٚٔا املش١ يف اآلخشٝ ، هقن٘ي سطن٘ي اهلل   ؿنالت
َل َما ُُيَاَسُ  بِِه اـَعْبُد َيْوَم اـِؼَقاَمِة ِمْن َطَؿؾِرِه َصراَلُتُه،  ♂:◘ إِن  َأو 

 َأْؽَؾَح َوَأْكَجَح، َوإِْن َؽَسَدْت   ْد ررَصُؾَحْت َؽؼَ  َؽنِنْ 

                                                 

 .  85، ومسلم   527البخاري أخرجه ( صحقح) (1)



 

 

 

 السعادة ياشباب                                                          

                                                          

غظ عهى ، ونهىصىل ألي عىىان اض Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزص اضغظ عهى

 ,Page Upنهماوص عهى انعىىان انمطهىب  فً انفهزص، وتىاسطح األٌسز  انشر

Page Down  ذىقم تٍه انصفحاخ. أو عجهح انماوص 

 

7 

 .  (2)▬  َؽَؼْد َخاَب َوَخِس 
   ٞ كٌنا   تلٚٚ  اهـو٘ات تذ تلْ٘ ًّ أطباب طن١٘ اْاةن

 إىلفوقذ دا١ٗا يجٕ اهزٜ طِتِاٗي تـتٕ،  اهؼابسذخ هلزا 
 ٛل ننٔه سننادخ يف ًننات ْأ بعننذ باهشٙنناو اهشادشننٛ دنناً 

ْ  ،اهتػظنٚى  ٙباػش املتط٘عني اهؼباب أسذ ٗبذأ، ىٖظَُٙػ  ٗكنا
ّ  سقناً  ٗمجٚنى  أبنٚن  ٗدْٕ إُٕ ،اهؼاب رهم ٗدٕ ٙتظًى  هلن
 ،اهظننٌشٝ إىل اهبٚنناو ًننّ تننذسجيًٚا ٙننتػري بننذأ اه٘دننٕ ٓننزا

 فخنشز ، كاهفشٍ أط٘د إىل ٗدٕٔ أُقو  ستٟ تضداد ٗاهظٌشٝ
ٜ  اهؼاب ٕ  اهنز ٛٓ  ٕعِن  ٗطنظي  خا٢فناً  ًظنشعاً  ٙػظنو  ٓنزا  ٗهن
 بِم؟ا ساي كاْ كٚف :هٕ يات ،اهؼاب
ْ  ًنا  ٗاهلل ال:تناي  ٙـنوٛ؟  أكاْ:  تاي ،أعوٍ ال:  تاي  كنا

 ٓننزٖ يف أغظننوٕ ال ٗاهلل بِننما فخننز: تنناي ،اهـننالٝ ٙعننش 
أىظرر أخرا البرا  ، بٕ ُرٓ  أّٙ ُٙعوٍ ٗال ُسٌى ثٍ املػظوٞ

 كوف يكون حال تارك الصالة !!

                                                 

 وصححه األلباين .  413الرتمذي أخرجه ( صحقح) (2)
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 متابعة القهوات الفضائية  اإلباحية ومساع األغاني   -3

 إىل ِٙنننش ٗٓنن٘ ٓبننا١ّ، ٙلننٚ  عٌننشٖ ًننّ اهؼننباب فلننجري
 مبؼننآذ املو٣ٚننٞ اهرتفٚٔٚننٞ ٗاهننماًر ٗاألفننالَ املظوظننالت

 أٗكناع  يف اهفاطنقات  ٗاهِظا١ ختالط بني اهشداي اهعـاٝاال
 ًتػنافالً  ٙنَ٘،  كنى   يف احملشَٗ ٗٙتابعٔا ،ًؼِٚٞ ًِٗالش ًضسٙٞ

ِّف ، اهظ٣ٚٞ آثاسٓا عّ َْ َع ٌَِشا َّ  ٔع ُّ،  ِبن ـَنِٚ ْٖ ُس  اهلٔل َسُطن٘يَ  أ 
ِة َخْسٌف َوَمْسٌخ َوَؾرْذٌ  ♂:ت اَي ◘  َسُدنىْ  ف ق نايَ  ،▬ ِِف َهِذِه اْلُم 
َّ ٌٔنَي ًٔ ٟ  اهلٔل، َسُطَ٘ي َٙا: امُلِظٔو ًََتن إَِذا َضَفرَرِت ♂ :ت نايَ  َران ؟ َٗ

َبِت اخُلُؿورُ   ٗٓٛ تِٚٞ مج  ٗاهقٚاْ، (1)▬ اـَؼْقـَاُت َوادََعاِزُ  َوُُشِ
ّ  املػِٚٞ ٘  لٚنف ف، إلًنا١ ا ًن ٕ  سأ٠ هن َ  اهـنالٝ  عوٚن  ٗاهظنال

مما ال  ٗغريٓا اهظٔشٝ، أفالَ ٗفِاُات كوٚ ، اهفٚذٙ٘ ًػِٚات
 ؟!!ٙشكٛ اهلل دى ٗعال 

 اهفن٘اسؽ  مساع عّ ٗؿٚأًا تـَ٘ األرْأخٛ اهؼاب، 
ّ  كنجري  يف اهػِا١ ِٙتؼش كٚف ٗاهلل ألعذ  ٗإُٛ ٗاّشاَ،  ًن

 ؿ٘ت ٗاسذ بٚ  يف جيتٌ  أْ ٙعقى ٓى ثٍ املظوٌني، بٚ٘ت

                                                 

 وصححه األلباين .  2212الرتمذي أخرجه ( صحقح) (3)
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 سنناي فلٚننف ادتٌعننا، ٗإْ! اهؼننٚطاْ؟ ٗؿنن٘ت اهننش ّ
رِديِث مٗتذ تاي تعاىل: اهقو ؟ َو اِْلَ ي ََلْ َوِمَن اــ اِس َمن َيْشََتِ

ْم َطرَذاٌب  ـَئَِك ََلُ ـُِقِضل  َطن َسبِقِل اهللِ بَِغْرِ ِطْؾٍم َوَيت ِخَذَها ُهُزوًا ُأو

ِفعٌ   ٙقظٍ☺  ًظع٘د بّ عبذاهلل ٗكاْ ،ص6ط هقٌاْ :  ه(1)م 
 ٗإرا ،آنن  اهػِنا١  ٓ٘اهزٜ دا١ يف اآلٙٞ  اّذٙح هل٘ أْ عوٟ
ٍ  ؿناس اّذٙجٞ  آالت امل٘طٚقٟ اهػِا١ ً  كاْ  ،أػنذ  اهتشنشٙ

  . رهم ًّ اّزس فاه٘اد 
ٞ  األطنباب  أكجنش  ًّأخٛ اهؼاب، اعوٍ أْ  ٟ  املؼنذع  عون

 ،اهؼنباب  أٓوم اهزٜ ٗاهطشب اهػِا١: بامل٘بٚالت املعاكظات
 ؿاسبتٕ إرا الطٌٚا! دٗاعٕٚ؟ ًّ ٗداع اهضُا بشٙذ إُٔ تظٌ  أمل

 إىل ٗاملٚى ٗاهػشٙضٝ اهعاىفٞ ٙ٘سخ فذُٕ ٗاهػشاَ اّ  كوٌات
َ  باهعؼن   ٗاهتفلري اآلخش، اِِع ٕ  ٗاهلٚنا ٟ  ٙؼنذ   ٗأُن  عون

 كجري ًّ اهؼاب .   بزهم كٌا اعرت  املعاكظات
   ٍ  أخٛ اهؼاب، تذ تظ١٘ خاةٞ ٓنؤال١ إْ مل ٙت٘بن٘ا ٗإهنٚل

ٕ   ػابتـٞ  هظنٌاع األغناُٛ، فٔنزا اهؼناب      طنا١ت خاةتن
 بعنن  فت٘تف اهظشٙعٞ، اهطشق إسذ٠ عوٟ سادخ هٕ سـى

 بقن٘ٝ  تِبعح اهػشبٚٞ ٗامل٘طٚقٟ حيتلش ف٘دذٖٗ إلطعافٕ املاسٝ
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ٕ  ال تنى : هوؼناب  ٗتاه٘ا فظىف٣ٖ٘ اهظٚاسٝ، ًظذى ًّ  إال إهن
 أسٙنذ  ال أؿنوٛ،  أْ أسٙذ ال: ٗٙق٘ي اهذّٙ ٙظ  فظخز اهلل،

  !باهلل ٗاهعٚار رهم عوٟ ًٗات أؿَ٘، أْ
 تناي ابنّ ًظنع٘د    ،ٔزا هٚع مبظنتػشب ف!! أفٚق٘ا ٙاػباب

،  "غـاء يـبت اــػاق ِف اـؼؾ  ؿرَم يـبرت ادراء اـبؼرلاـ": ☺

 .ٓشب كالَ ٗٓزا اهفاسؽ اهػِا١ ٗٙقـذ
  والوقوع يف أعراض الهاس احملرم لرتفيها-3

 أْ ػننم ٗال اهرتفٚننٕ، أهعنناب ًننّ بعننن اهؼننباب ٙلجننش
ّ ، ًطو٘ب أًش املباسات ببعن اهِفع عّ اهرتٗٙض  ٓنزا  هلن

 :ٗدٔني ًّ طويب، ٗأًش ًِػف إىل ٙتش٘ي تذ األًش
 ٗأىنشا   اهوٚنى  آُنا١  اه٘ت  تظتػشق تذ األهعاب ٓزٖ -4

 ٗاهـو٘ات  األٗتات ٙلٚ  اهزٜ اهعبح ًّ ٗٓزا اهِٔاس،
   .سقٕ أًش كى إعطا١ ًّ بذ ال هزا اهطاتات ٗٙٔذس

  ػشعٚٞ، ٘ساتنننٔن عوٟ األهعاب بعن ياػتٌا -2
ٞ  ٗاهـن٘س  امل٘طنٚقٟ،  أٗ اهقٌاس، أٗ ،كاهطاٗهٞ  بنى  احملشًن

 جيوع تذٗ، .. ّنطتٚؼ اهبالٜ أهعاب بعن يف كٌا اْوٚعٞ
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ٞ  اهِاغ َّ٘ يف ٙظكوْ٘ اهط٘ٙوٞ اجملاهع اهؼباب بعن  باهػٚبن
 ٗاهلٌنض  ٗاهطعنّ،  ٗاهوعّ ٗاالطتٔضا١، ٗاهظخشٙٞ ٗاهٌٌِٚٞ،

 باهػٚ ، ٗاهشدٍ،  ٗاهقز  ٗاهتفشؽ، ،ٗاهفشؽ ،ٗاهوٌض
 . املتعاي اهلبري ٙػل  مما اهوظاْ آفات ًّ ٗغريٓا

 والسهر اللثري بالليل بالههار اللثري الهوم -4

 اْظناسٝ  أطباب ًٍّعوٕ  فٕٚ املباهػٞ هلّ ًطو٘ب، اهَِ٘
ٛ  ٗتنذ ، ٗاآلخشٝ اهذُٚا يف َ  ًن   اهؼنباب  بعنن  ابتون  اهِن٘

 اهـنو٘ات،  كنٚاع  عّ رهنم  ٙرتت  ًا ريًاٗكج ًِٕ، ٗاإلكجاس
 . ٗاالهتضاًات اه٘ادبات، يف ٗاهتفشٙط

ٖ٘ي ٗاهػشٙ  أْ بعن اهؼباب   اؾنناْفَّ ٙؼبٕ ًا إىل َ
 ى٘ٙنى،  طٔش فوٚوٕ اهِٔاس، يف ٗخيتفٛ اهوٚى يف ٙنٔش اهزٜ

ٟ  فٚظنٔش  عٌٚ ، َُ٘ ًٕٗٙ٘ ٟ  ٗسمبنا  ٗغفوتنٕ،  هلنٖ٘  عون  عون
ْ  أتبى اهفذش، ت اترتب ٗ إرا ستٟ ٗآثإً، ًعاؿٕٚ  اهؼنٚطا

 رات ٙرتُنض  فظؿنبض  فلٖظنوٕ،  دظذٖ ٗإىل فجٍقوٕ، سأطٕ عوٟ
: اهؼٚطاْ هٕ ٗتاي اهَِ٘، عوٕٚ ٗغو  اهؼٌاي، ٗرات اهٌٚني
 .اهفذش ؿالٝ فٚلٚ !!  ى٘ٙى هْٚى عوٚم فذْ استذ،
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 تعاطي  املخدرات  -5

ٛ فقنذ   سنذ،  عِنذ  كشسٓا ٙقف ال املخذسات  اهؼناب  ٙنظت
أٗ يف األفنننشامل املادِنننٞ، أٗامل٘اهنننذ   اهقٔننن٘ٝ، يف ٗجيونننع

ثنٍ   ،طنٚذاسٝ  ٗٙؼذعٕ تشُا١ اهظ١٘ ِٓان ألخنز   ..اهبذعٚٞ
ٕذسٝ فٚق٘ي  طٚذاسٝ ًوف٘فٞ باهباٖ٘ أٗ اّؼٚؽ، أٗ بشػاًٞ

: فٚقن٘ي  ٓنزا؟  ًٗنا : فٚق٘ي فقط، ُرق هرت٠، ُرق: تا٢ؤٍ هٕ
 ُِننش،  ٓنات : فٚقن٘ي  ِٓا، ٗأُ  كى ػ١ٛ تش٠ جيعوم ٓزا

: فٚق٘ي ؟اهمػاًٞ ٓزٖ بلٍ: فٚق٘ي بوعٔا،ٙٗ اهمػاًٞ خزٙظٗ
َ  يف فٚذن١ٛ  االُنضالق،  يف بنذأ ٙٗ ٌٌظني، أٗ بعؼشٝ،  اهٚن٘
 ٛ مل ٙظننتطٚ  تن٘فري  ننّ   فنذرا ! ٙـننم أْ ٙظنتطٚ   فننال اهجناُ

هوشـن٘ي عونٟ    ٕعشكن  ٙبٚ ٗتذ أ ،ٙوذظ هوظشتٞتذ اهمػاَ 
   :أطباب تعاىٛ املخذساتًّٗ  أٗ تذ ٙوذظ هوقتى، اهمػاَ،

ٞ  ذَننٗع اهذٙين، اه٘اصع عفك -4  ّ  ٗاْن٘   املشاتبن  ًن
 .ٗدى عض اهلل

تبننذأ  فاملخننذساتٗٓنناًوتٍٔ  اهظنن١٘ أؿننذتا١ ٓنناساٝ -2
َ   كنظغ،  بظٗي ٙبذأ ٗاٌْش ظٚذاسٝ،ب  تبنذأ  ٗتعناىٛ اهمػنا

  .اجملاًوٞ ىشٙ  عّ بشػاًٞ بظٗي
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ٟ  اهقذسٝ بضٙادٝ االعتقاد -1  اإلُتناز  ٗصٙنادٝ  اهظنٔش،  عون
ْ  فاهبعن باىى، اعتقاد ٗٓزا  املخنذسات  ػنشب  أْ ٙعتقنذٗ

 . ٙظاعذ عوٟ صٙادٝ اإلُتاز ٗاهظٔش 
 فٚلْ٘: باِِع عالتٞ هوٌخذسات بظْ اْاى٤ االعتقاد-1
فتلعف  ،فٚظخز ٓزٖ اّب٘ب دِظٛ، كعف املتعاىٛ هذ٠

ٛ  ٙنا  ال ،تذستٕ اِِظٚٞ ةاًنا  ٙنضداد ت٘تنم    أْ أسدت إرا أخن
 .اّشاَ عّ مسعم ٗؿّ بـشن ُػنف ،اِِظٚٞ

ٛ ، ٗاهقون   هألسق عالز بظُٔا اْاى٤ االعتقاد -5  يف ٗٓن
 .باهلل ٗاهعٚار ًضعذٞ ٓٛ ٗإمنا ًًِ٘ٞ، هٚظ  اّقٚقٞ

ٟ  تقلٛ ٗأُٔا ًؼاكوٕ، تِظٕٚ بظُٔا املتعاىٛ إٙٔاَ -6  عون
 .غري ؿشٚض ٗٓزا ٗأسضإُ، آالًٕ
ٜ  ٙنزٓ  ، فقذ اهـػاس اهؼباب عِذ املاي ٗفشٝ -7  فٚؼنرت

 .اهبوٚٞ ٓزٖ يف فٚق  ،ٓااٙتعاى ٗسمبا ،املخذسات
 أبنٖ٘  تن٘يف اهنزٜ   املذًّ ٓزا تـٞ إىل اهلل، ٙشعان ٗامس 

ٞ  عّ هٚبشح ;املاي بعن تعطٕٚ ٗكاُ  إًٔ، فشعتٕ ٕ  سشفن  هن
ٟ  تعنش  ف بٔنا،  هٚؼتػى ّ  بنذأ  ،رؽؼرة سرقئة عون ٍ  ٙنذً  ًعٔن
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 تنذسٜ،  ال ٗإًٔ اه٘سى رهم يف ٗت  املخذسات; ثٍ اهتذخني
 ٗكن   يف ٍنذٖ  بٔا فذرا هػشفٞا يف األٙاَ ًّ ًًٙ٘ا عوٕٚ دخو 

ْ  هٚع دخاًُا ٙؼشب غشٙ ، ٜ  كاهنذخا  عشفن   تعشفنٕ;  اهنز
َ  ٗخ٘فتٕ باهلل ٗركشتٕ ُٗـشتٕ، اْم  ٗباهِناس  اهقٚاًنٞ،  بٚن٘

 ًٙ٘ناً  دا١ٓنا  ٗعال، دى اهلل عزاب ًّ خا  ًا هلِٕ ٗاهقم
ُْ َٙ٘ املاي، فظعطتٕ املاي ًِٔا ىو  األٙاَ; ًّ ٕ  تاهن   ثا : هن

ٍ  اهلل إىل ت  اّاي، ٓزٖ عوٟ ٗأُ  املاي أعطٚم ال بين ٙا  ثن
ٍ  عِٔم، سغًٌا تعطِٚين: تاي املاي، ًّ أعطٚم ْ  ٗأُنت  تعشفن٘

ّ  اُقط  إرا املذًّ أْ ْ  عن  ٗٙـنبض  بِفظنٕ،  حينع  ال اإلدًنا
ّ  ًٙ٘ناً  دا١ٓا املفرتغ، كاه٘سؽ َ  ًن  أعطنٚين، : تناي  األٙنا

  بٕ ٗاػرت٠ ٗباعٕ رٓبٔا ٗأخز كشبٔا أعطٚم، ال: تاه 
 .ٗأملًا ٗسظشٝ عزابًا إًٔ بل  املخذس،

  يف إًٔ عوٟ دخى عقوٕ، فقذ ٗتذ األٙاَ ًّ ًًٙ٘ا دا١ٓا
ٕ  تاه  أػرتٜ، أْ أسٙذ أً٘ااًل تعطٚين: هلا تاي اهػشفٞ، : هن

 ًنارا  أتعش  تشٙذ؟ ًارا: هٕ تاه  ٙلشبٔا، أخز أعطٚم، ال
 عنشو  ٙٔتنم  أْ أساد ؿ٘ابٕ، ف ق َذ اّاي؟ توم يف ٙشٙذ كاْ

ّ  إًٔ ٓشب  ثٚابٔا، ًضق إًٔ، عوٟ ٙعتذٜ أْ ساٗي إًٔ،  ًن
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ٜ  ٗال تبلٛ ٗٓٛ اهبٚ  ّ  تنذس  بٚن   إىل ت٘دٔن   تظنري،  أٙن
 ًنارا  البنِي؟  أت٘ي ًارا ممضتٞ، ٗثٚابٔا دخو  املتضٗدٞ ابِتٔا
ٛ  دخو  هضٗدٔا؟ أت٘ي ٍ  تقن٘ي  ٗٓن  هنف  عوِٚنا  دخنى : هلن

 ،..إهٚلٌنا  ِٗنظت  فٔشب  األً٘اي، ٙظشق أْ ٗأساد اهبٚ 
 يف ًاننن أٙاً لون   اهـشٚض، باْم ابِتٔا متأخ اهـبامل ٗيف
 ُشدن  : البِتٔنا  تاه  أٙاَ بعذ اهبٚ ، إىل تشد  مل ابِتٔا بٚ 

ٟ  ٗعطفن   ابِٔا، س   اهبٚ ، إىل  ال األَ ألْ اه٘هنذ،  عون
 فنذرا  ٗابِتٔنا،  ٓٛ اهبٚ  إىل سدع  كاْ، ًٌٔا ٗهذٓا تِظٟ

 اهبٚ  يف ًا كى اه٘هذ باع كؤا، ٗأدٔضتٕ أثاثٕ ٔبِٚ  تذ باهبٚ 
 أرأيت هناية التعاطا واإلدمان؟ اّب٘ب، بعن هٚؼرتٜ

ٛ  ٗدوظ  دخو  األَ ٓزٖ اسمع! مل تنتِه القصة بعد،  تبلن
ٞ  ٗيف ابِٔا، ساي عوٟ ّ  ّنن ّ  دخنى  اهوشننات  ًن  إىل االبن

ٟ  دخى اهـػريٝ، أختٕ ٗابِٞ ٗأختٕ إًٔ جيذ بٕ فذرا اهؼقٞ  عون
ٛ : تناي  بٕ، فعو  ًا عوٟ ٙلشبٔا أْ حياٗي إًٔ  اآلْ أعطنُ٘
 ٔتناز  أُنا  اآلْ: تناي  ػ٣ًٚا، ُعطٚم ال: األَ تاه  املاي، ًّ
ٕ  فنذرا  ُعطٚنم،  ال ٗاهلل: تاهن   أػرتٜ، أْ أسٙذ املاي إىل  بن

 ًّ ػ٣ًٚا تعطٚين أْ إًا إًٔ، ٗٙٔذد أختٕ عوٟ االعتذا١ حياٗي
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 اطنتػاث ،  ؿناس ،  أًنٕ،  بل  عوٚٔا، اعتذٙ  ٗإال املاي
 ثٚابٔنا،  ًنضق  ٙ٘اتعٔا، تٟس أختٕ ٙلشب ٗأخز اطتِذذت،

 اهعناس  أٗ ابِتٔا، أٗ ابِٔا تفعى، ًارا تذسٜ ال املظلِٚٞ ٗاألَ
! تفعنى  ًنارا  توبٔنا،  يف األَ تتـناسع  أخنزت  اهفلٚشٞ، أٗ

 ًنارا  خاهلنا؟  ٙفعى ًارا ٗتبلٛ أًٔا إىل تِنش اهـػريٝ ٗاهبِ 
 املطننبخ إىل رٓبنن  أْ إال األَ ًننّ كنناْ فٌننا! بظًٔننا؟ ٙفعننى

ٕ  فقذ تذ ٗاه٘هذ ُفظٔا، تـاسع ٗٓٛ طلًِٚا ٗأخزت  ال ٗعٚن
ٕ  كبنذٓا  فوزٝ ابِٔا إىل األَ فذا١ت ٙفعى، ًارا ٙذسٜ  ٗىعِتن

ٜ  ًنا  تِننش،  اهـنػريٝ  ٗاهبِن   تِنش ٗأختٕ ىعِات عذٝ  اهنز
ٞ  ًعنذٗدٝ،  ث٘اْ بعذ دش٠  اهؼناب  باهنذًا١،  تظنٚى  ٗاهػشفن

  األَ ٛ،ننتبل اهـػريٝ اهبِ  اب،نناهجٚ ٞنننممضت أختٕ ًات،
 !ًظطاٝ ٗأٜ ًظطاٝ تبلٛ، اهفشاؾ، عوٟ ًِطشسٞ
 !!اددمن: اىتبه! اىتبه! فإىك تضوع ىفسك وأهلك أهيا

 وصيد الفتيات األسواق يف التسلع  -6

األط٘اق ٙلجنش فٚٔنا اهفنا ٗاهـنذ عنّ ركنش اهلل، تناي        ٗ
ـْباَِلِد إَِغ اهللِ َمَساِجُدَها  ♂:◘سط٘ي اهلل  ـْباَِلِد ، َأَح   ا َوَأْبَغُض ا
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َٗ(1) ▬ اهللِ َأْسَواُؾَفا إَِغ   ،ِّ َْ َع ٌَا ّٖ  ه ا: ت اَي ،اهف اَسطٛ َطْو  َتُلنَُ٘
َْ َٖٗي اِطَتط ِعَ ، َإ ِّ أ  ِّ آٔخَش َٗه ا اهٗظَ٘ق َِٙذُخُى ًَ َٔا َِٙخُشُز ًَ ِِ ًٔ 

َٔا َْ ف َذُٖ ُٞ اهٖؼِٚط ا َٔا ، ًَِعَشك  ـُٔ  َٗٔب ِِ َٙ ُٕ  .(5) َساََٙت
اصهٞ اهفتٚنات ٗؿنٚذّٓ،   ٗتذ ٙزٓ  اهؼباب األط٘اق ملػ

 كِنا  :ٗإهٚلٍ ًعاػش اهؼباب ٓزٖ اهقـٞ، ٙق٘ي أسذ اهؼباب
 بنى  كنال، ، ٗاهعبنح  اهطنٚؽ  بِِٚنا  جيٌ  األؿذتا١ ًّ ثالثٞ

ْ  فقنذ  أسبعٞ; ْ  كنا  الؿنطٚاد  ُنزٓ   فلِنا  سابعِنا،  اهؼنٚطا
 املنضاسع  إىل ُٗظتذسدّٔ املعظ٘ي باهلالَ اهظاردات اهفتٚات

 ال تشسٍ، ال ر٢اب إىل َ٘هِا تذ بظُِا ٙفادظْ ِٗٓان اهبعٚذٝ،
 اإلسظناغ،  فِٚا ًٗات تو٘بِا ًات  أْ بعذ ت٘طالتّٔ ُشسٍ
ٟ  هظنٚاسات ٗيف ا املنضاسع  يف ٗهٚاهِٚنا  أٙاًِنا  كاُ  ٓلزا  ٗعون

 كاملعتناد  رٓبِنا  أُظناٖ،  هّ اهزٜ اهَٚ٘ دا١ أْ إىل، اهؼ٘اى٤
ٞ  دنآض،  ػن١ٛ  كى كاْ هوٌضسعٞ،  ًِنا  ٗاسنذ  هلنى  اهفشٙظن

 توٚنى  ٗبعذ اهطعاَ، ٓ٘ ُظِٚاٖ ٗاسذ ػ١ٛ ،املوعْ٘ اهؼشاب
َ  هؼنشا١  أسذُا رٓ   اهظناعٞ  كاُن   بظنٚاستٕ،  اهعؼنا١  ىعنا

                                                 

 . 674ًظوٍ أخشدٕ  (صحقح) (1)

 . 2154ًظوٍ أخشدٕ  (صحقح) (5)
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 أْ دْٗ اهظنناعات ًٗننشت اُطونن ، عِننذًا تقشٙبننًا اهظادطننٞ
ٛ  فاُطوقن   عوٕٚ، باهقو  ػعشت اهعاػشٝ ٗيف ٙع٘د،  بظنٚاست
 عوٟ تِذه  اهِاس أهظِٞ بعن ػآذت اهطشٙ  ٗيف عِٕ، أًح

 طننٚاسٝ بظُٔننا ف٘د٣نن  ٗؿننو  ِننذًاٗع اهطشٙنن ، داُنن 
ٛ  توتٌٔٔا ٗاهِاس ؿذٙقٛ، ٞ  ٗٓن ٟ  ًقو٘بن  داُبٚٔنا،  أسنذ  عون

ٞ  اهظٚاسٝ ًّ إخشادٕ أساٗي كاجملِْ٘ أطشع : ٙق٘ي  املؼنتعو
ٍ  ٗتذ دظذٖ ُـف ٗدذت عِذًا رٓو  ٕ  ةاًنًا،  تفشن  هلِن

ٕ !! اّٚاٝ تٚذ عوٟ ٙضاي ًا كاْ ٞ  ٗبعنذ  األسو إىل ُقوتن  دتٚقن
 بظٚاستٛ أ وٕ أْ فقشست! اهِاس اهِاس: ٙٔزٜ ٗأخز عِٕٚٚ فتض

 فا٢نذٝ،  ال: بنانٕ  بـن٘ت  هٛ تاي هلِٕ املظتؼفٟ، إىل ٗأطشع
 أًناًٛ،  مين٘ت  ؿذٙقٛ أس٠ ٗأُا اهذً٘ع فخِقتين أؿى، هّ

 إهٕٚ ُنشت هٕ؟ أت٘ي ًارا هٕ؟ أت٘ي ًارا: ٙـشخ بٕ ٗف٘د٣ 
ٕ  بـ٘ت فقاي ٓ٘؟ ًّ: ٗطظهتٕ بذٓؼٞ َ  كظُن ّ  تناد : بعٚنذ  ًن

ٜ  جيتنامل  اهشعن  ب أسظظ ! اهلل  ٗفذنظٝ  ًٗؼناعشٜ،  دظنذ
ٞ  ؿشخٞ ؿذٙقٛ أىو  ٕ  آخنش  ٗهفن   ًذٗٙن  ًٗلن  ! أُفاطن

 ٗاهِاس ٙـشخ ٗٓ٘ لو  اهشاسى ؿذٙقٛ ؿ٘سٝ هلّ األٙاَ،
ٛ  ٗٗدنذت ! هنٕ؟  أتن٘ي  ًنارا  هنٕ؟  أتن٘ي  ًنارا : توتٌٕٔ  ُفظن
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 ًنارا  ػناب  كنى  ٗهٚتظنا١ي ! هنٕ؟  طنظت٘ي  ًارا ٗأُا: أتظا١ي
 سعؼننٞ ٗاعرتتننين عِٚنناٜ ففاكنن : ٙقنن٘ي ؟غننذا هلل طننٚق٘ي
: ِٙادٜ اهفذش هـالٝ املؤرْ مسع  اهوشنٞ ُفع ٗيف غشٙبٞ،

ٕ  فظسظظن   اهـالٝ، عوٟ سٛ أكم، اهلل أكم، اهلل  ُنذا١  أُن
ٛ  بٛ خاق ٟ  اهظنتاس  ألطنذي  ٙنذعُ٘ ٞ  فنرتٝ  عون ّ  ًنوٌن  ًن

 فاغتظننو  ٗاهلذاٙننٞ، اهِنن٘س ىشٙنن  إىل ٙننذعُ٘ٛ سٚنناتٛ،
  فٚٔا  ننغشت اهي ٞننناهشرٙو ًّ دظذٜ شتنٗىٔ ٗت٘كظت

ّ ، اهـنالٝ  ٗأدٙن   هظِ٘ات،  فنشو  ٙفنتين  مل ًٙ٘ٔنا  ًٗن
 .ٗاسذ

 !حذر من الدخول يف هذا النفق ادظلما و ،البا  اىتبه أهيا 

  اإلنشػال باملعاكسات باحملنول واهلاتف    -7

هألطنف  ّٗ ال ُِلش أْ هوٌشٌ٘ي ًِاف  عذٙنذٝ، ٗهلنّ   
كننجري ًننّ األسنن٘اي طننببا يف إُتؼنناس اهفنن٘اسؽ    أؿننبض يف

ملعاؿٛ ٗاآلثاَ بنني اهفتٚنات ٗاهؼنباب يف غٚناب اهن٘اصع      ٗا
اهذٙين، فاطتخذَ يف املػاصالت بني اِِظني، ٗإسطاي سطا٢ى 

اهفتٚات ٗاهؼباب اّ ، ٗتـ٘ٙش املِالش اْوٚعٞ ٗتبادهلا بني 
ٞ  املعاكظنات ٗ، يف امل٘بٚالت ٌاؿٚٞ اهبو٘ت٘خ  ه٘تن٘ع  ٗطنٚو
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 أػنعو   ًا ًٟت اهـػريٝ كاهؼشاسٝ ركشت كٌا ٔٛف اهفاسؼٞ
ٍ  باهق٘ي، باْل٘ع تلْ٘ املعاكظٞ بذاٙٞ، إىفاؤٓا ٙـع   ثن
: تٚنى  كٌنا . ٗٓلزا... امل٘اعٚذ ثٍ ٗاهػشاَ، ٗاّ  اهعؼ 

ٌٞ ُنشٌٝ َْ فابتظاً َْ فظال  . فوقا١ْ فٌ٘عْذ فلال
ّ  َخطن٘ٝ  اهلاتفٚٞ املعاكظات إْ:  ُق٘ي ٗهلزا  اْطن٘ات  ًن

 اهؼشع، يف شًٞٔ فٔٛ ٗاهلالن، اهفاسؼٞ إهٛ تق٘د اهؼٚطاُٚٞ
 ، ٗٓٛاهفاسؼٞ ٗاُتؼاس اهفظاد دو  ٗطا٢ى أعنٍ ًّ ٓٛٗ

ٞ  ٗتتذناٗص  اهننالَ،  دنِض  يف َنذخ  ًؼنب٘ٓٞ،  عالتٞ  ستابن
ََ َتت بُِعروا م:تعاىل تاي ،ٗاألٓى األبّ٘ٙ ـ رِذيَن آَمـُروا  َرا ا َيرا َأه 

ررهُ  ررْقَطاِن َؽنِك  َْ ُخُطررَواِت اـش  ررْقَطاِن َوَمررن َيت بِرر َيررْلُمُر  ُخُطررَواِت اـش 

ـَْػْحَشاء َوادُْـَؽرِ   .  ص24: اهِ٘سط ه بِا
 ًن   ٙظنتٌش  ُفظنٚاً  اٗشافًا تظب  تذبى أْ ٓزٖ املعاكظات 

 ٗتنشن  تنضٗز  ػاب تـٞ أركش،  املعاكظات تشن ٗإْ اهؼاب
 عننامل ًننّ ّنننٞ كننى أطننتعٚذ اآلْ أُننا:  ٙقنن٘ي: املعاكظننات
..  اهذٗس ُفع ةاسغ أُٔا أتـ٘س..  صٗدي ً  املعاكظات

 باهلناتف،  ًلاملاتٔنا  ، اهتفاتتٔنا  ٙنذٓا،  سشكٞ يف اهنّ أط١ٛ
 فالُنٞ،  ٙا ساهم كٚف:تاه  إرا..  تق٘هلا كوٌٞ كى يف أػم
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ًجنى   املؤُح  نننباهوف ىنننسد تلوٍ أُٔا ميلّ أدسٜ ًا أت٘ي
ٟ  ُفظنٚاً  تعب :  ٙق٘ي. اهظاب  يف كوٌُ٘ٛ إرا ؿذٙقاتٛ  ستن

 . أبذًا أتضٗز ٗال صٗدي بتطوٚ  أفلش إُٛ
 على برامج التواصل اإلجتناعي  مع الفتياتالدخول  -8

 ر ننناَ بشاًنننِٓان كجري ًّ اهؼباب ٙلٚعْ٘ أٗتاتٍٔ أً
  ، ..اهت٘اؿى اإلدتٌاعٛ ًجى اهفٚع ب٘ن أٗ اه٘اط طاب

عٌى عالتٞ ؿذاتٞ بش٣ٙٞ ً  أْ ٙإُٔ ميلّ ٙنّ فبعن اهؼاب 
ُؾَون  ♂:◘  اهِيبرهم؟! ٗتذ تاي  ٗأ ُٖا هٕى هٕ، َفتاٝ ال  ََ ََيْ

ْقَطان َ  َؿاَن ثاـثفَم اـش  ًن    ٗعٌى ٔادثنات ،  (6)▬َرُجٌل بِاْمَرَأٍة إِ
عنّ   ًّعنا  اهـ٘سٝباهـ٘ت ٗ ٗأباهـ٘ت  ٗأ هلتابٞبااهفتٚات 

ظدٔضٝ اهلً٘بٚ٘تش أٗ امل٘بٚالت بىشٙ  اهلاًريا اهشتٌٚٞ ط٘ا١ 
  :ٞاهتاهٚ هألطباب ٗاهؼشٗس، هوٌفاطذ طببا تلْ٘اّذٙجٞ، 

 اهلل ُٟٔ اهزٜ أٜ اهعؼاق األخذاْ اُار ًّ ٓزا ألْ -4
ُُمِْصـَِع َؼْرَ ُمَساؽِِحَع م:فقاي اهلشٍٙ كتابٕ يف عِٕ ٗدى عض

  ط٘ا١ ٔشَ  األخذاْ ٗاُار،  ص5:املا٢ذٝط هَوََ ُمت ِخِذي َأْخَدانٍ 

                                                 

 األهباُٛ .ٗؿششٕ  4474اهرتًزٜ أخشدٕ  (صحقح) (6)
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 .ٗغريٓا، املباػش اهوقا١ أٗ اإلُرتُ  أٗ اهلاتفب
 ًٗشٗسا اهوػ٘،ب بذاٙٞ احملن٘سات يف عو٘ت٘ه رسٙعٞ ألُٕ -2

 بتخشٙ  ٗختاًاػابٔٔا، ًٗا اِِظٚٞ األً٘س يف باهلالَ
 . بزهم ٙؼٔذ ٗاه٘ات  األعشاو، ٗاُتٔان اهبٚ٘ت

 السقنٞ، ٗامل ٞننن تابعٗامل اهشتابنٞ،  فٕٚ تِعذَ ً٘ىّ ألُٕ-1
 . خ٘  دْٗ ػا١ مبا ـاسبٕه اهطشفني كال فٚفلٛ

 ًعٛ، ٞننًؼشف أسبب : اتناملِتذٙ أسذ يف ًؼش ٙق٘ي 
 ًعٔنا،  باّنذٙح  ٗأطنتٌت   املاطنِذش،  عوٟ كجريا أكؤٌا 

ٟ  ى٘ٙونٞ،  ألٗتنات  ٗأُتنشٓنا  ٓٛ، إال ػ١ٛ كى ٗأتشن  ٗٓن
ربامج يف هذه الريا حبذا لو استخدمت أىا أقول : وآن،  كزهم

 يف دينهم ودىواهم . بنفع الببا الدعوة إىل اهلل يام يعود 

 مصاحبة رفقاء السوء   -9

ٟ  ؿنبامل  كنى  ٙذه٘ا اهؼاب اهطٚن   شفقا١ اهظ١٘ف  كنى  عون
 ًعقننذ تلننْ٘ ٗال ،ٕٗدشبنن اهننشتٍ ٓننزا خننز فٌننشٝ ػننش،

 ،اهفتناٝ  ٓزا هـ٘سٝ اُنش ًٗشٝ تظوٚٞ، ٓشد ٗٓٛ ًٗتخوف،
 أْ َن   ٓى: بعذٓا ثٍ ؟ٔاتلوٌ أْ َ  ٓى ،ٞمجٚو ٓٛ كٍ
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ًٞ  أٗ فٚوٌناً  أٗ غِا١ ػشٙط اهلذٙٞ، ٓزٖ خز ًٗشٝ ؟اتقابؤ  ٓون
سؤٙنٞ أسنذ املن٘اد  اإلباسٚنٞ عونٟ       إىل دعن٘ٝ  ًٗنشٝ  طاتطٞ،

 ..األط٘اق يف تظل دع٘ٝ هو أٗ ،اهقِ٘ات اهفلا٢ٚٞ أٗ اهِ 
ٍ هلن  قشت ال ٍفذُٔ اهظ١٘، ١سفقا اسزس! اهطٚ  اهؼاب أٙٔا
ْ  ستٟ باي، ٍهل ٙٔذأ ٗال تشاس، ٔ  تلن٘ ٍ  ًجون   ،ٍ، ًٗطٚن  هلن
ّ ٗكٍ  ٔ  ٓونم  ابباهؼن  ًن ٞ  ٗكاُن   ،ٍبظنبب  فلنا٢ض  اهِٔاٙن

َ  ِٙفن   ٓى بى! اهِذَ؟ سِٚٔا ِٙف  ٗٓى ٗطذْ٘، َ  اهِنذ  ٙن٘
ِْذ ُؽالكًا َخؾِرقاًل َيا َوْيَؾتِى م:تق٘ي عِذًا اهقٚاًٞ ( 59)ـَْقَتـِي ََلْ َأَّت 

َِكَسراِن  رْقَطاُن ـِ ْؿِر َبْعرَد إِْذ َجراَءِ  َوَؿراَن اـش  ـِي َطْن اـذِّ ـََؼْد َأَضؾ 

ْ طه (52َخُذوًَ)  ًنٍِٔ فقناي   ٗهقذ سزسُا اهلل، ص28-27:اهفشتنا
ََ َهرَواُه َوَؿراَن م:تعاىل َبر َْ َمْن َأْؼَػْؾـَا َؾْؾَبُه َطْن ِذْؿِرَكرا َوات 

َوَ ُتطِ

ًّ دشا١ ِٗٓان ًآطٛ كجريٝ سذث  ، ص28:اهلٔفط هَأْمُرُه ُؽُرصاً 
ٗٓٛ : اهي أتـٔا عوٚلٍ اآلْقـٞ اهسفقا١ اهظ١٘ ًِٔا ًشافقٞ 

١ اهظن١٘  سفقنا ؿاهنض فننرت ٗكنعف دِٙنٕ بفعنى    ػاب تـٞ 
 بعنآشٝ سٚح دا١ سفقا١ اهظن١٘ هنٕ    ،ًشأٝباًٗات ٗٓ٘ ٙضُٟ 

    ْ ٞ  مبلافنظٝ  ٗٗعنذٗٓا  ،ستٟ ٙضُنٛ بٔنا كٌنا ٙضُن٘  إْ عنٌٚن
 ٗال تلوٌٕ، صاه  ٗال تشاٗدٖ صاه  فال عوٚٔا، ٗٗت  ساٗدتٕ
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 عوٚٔا ٗت  ستٟ تشاٗدٖ ٗٓٛ ٙذفعٔا ٓ٘ بٕ صاه  ٗال بٔا صاي
  ف٘دذٖٗ عوٕٚ خو٘اد اهـبامل ٗيف: ٙق٘هْ٘ اهضُا، ًعٔا ٗفعى

 .اهضُا فشاؾ عوٟ االثِاْ ٌٓا عِذٓا، ًلطذعًا
  ىنٓ اي،ننس ٌري ٓ٘: تاه  ؿاسبم؟ كٚف: هلا فقاه٘ا

ٍ : تاهن   فعى؟ ًا فعى ٍ  فنظٙقنٖ٘ ، ُعن هقنذ   ٙتشنشن،  فون
 ات ننً

 !!وادحرض له رفقاء السوء ،ٙضُٛٓزا املظلني، ٗٓ٘ 
 حسو خامتة الصاحلني 

  خشٗز عِذ املشٙشٝ ٞناهعـٚب اهوشنات يفأسبي اهؼباب، 
 فٚونٌٔم  ،ٗاهعٌى اهـنا   أثشاإلمياْ ٗاهٚقني ٙظتٛاهشٗمل 

َمرْن َؿراَن آِخرُر ♂: ◘تناي سطن٘ي اهلل    باهؼٔادتني اهِط  اهلل

ـ ةَ  َ  اهللُ َدَخَل اْْلَ ـََه إِ ََ إِ  ٙظنعذ  اهوشنات توم يف، (7) ▬ َؿاَلِمِه 
 سضْ ٗال خ٘  فال تبؼشٍٓ،ٗ املال٢لٞ تظتقبؤٍف املؤًِْ٘;

ُل َطَؾْقِفُم ادَْاَلئَِؽُة َأَ   م: ـَا اهللُ ُثم  اْسَتَؼاُموا َتَتـَز  ـُوا َرب  ـ ِذيَن َؾا إِن  ا

                                                 

 وصححه األلباين .   3116أبو داود أخرجه ( صحقح) (7)
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ـ تِي ُؿـُتْم ُتوَطُدوَن ) ـ ِة ا وا بِاْْلَ َزُكوا َوَأْبِػُ اُؽوا َوََ ََتْ ( َكْحرُن 03ََّتَ

ْكَقا َوِِف  َقراِة اـرد  ـَُؽرْم ؽِقَفرا َمرا َتْشرَتِفي َأْوـَِقاُؤُؿْم ِِف اِْلَ  اَآَِخرَرِة َو

ُطوَن ) ـَُؽْم ؽِقَفا َما َتد   . ص14-10:فـو طه (06َأكُػُسُؽْم َو
ٕ ٙقن٘د   ، ّٗ عونٟ ً٘عنذ ًن  ػناب    اهؼاب أخٛ  طنٚاست

  طٚاسٝ فـذًتٕ هتفقذ اهعطى طٚاستٕ ًّ فِضي تٕطٚاس فتعطو 
ٞ  إؿنابات  فظؿٚ ، اْوف ًّ ٞنًظشع  أسنذ  ٙقن٘ي  باهػن

 اهقشآْ ٙقشأ إُٕ ممٚضًا ؿ٘تًا مسعِا:  ٓزٖ اّادثٞ ٗاػآذ اهزّٙ
َ ..  ًـاب ٓزا تق٘ي ال اهلل طبشاْ..  ُذٜ ٗبـٕ٘ت  اهنذ

ٗ  ًنا  عوٟ ٓ٘ بى..  عنإً ٗتلظشت..  ثٚابٕ غطٟ تذ  ٙبنذ
ْ  ٙقشأ اطتٌٓش،  امل٘ت ًؼاس  عوٟ ..  مجٚنى  بـن٘تٕ  اهقنشآ
 فعًاسا بٕ فذرا اْوف إىل اهتف ..  اهـ٘ت رهم طل  فذظٝ

ٟ  ثٍ ٙتؼٔذ اهظبابٞ إؿب  ٕ  اِٗن ، اّٚناٝ  فناسق  ..هقنذ  سأطن
 كنناْ.. املتنن٘فٟ مبِننضي املظتؼننفٟ يف املنن٘لفني أسننذ اتـننى

ٕ .. عِٕ تاي.. أخٖ٘ املتشذخ  هضٙناسٝ  اثنِني  كنى  ٙنزٓ   إُن
َ  األساًنى  ٙتفقنذ  كاْ.. اهقشٙٞ تٛ اه٘سٚذٝ دذتٕ .. ٗاألٙتنا

٘  تعشفننٕ اهقشٙننٞ كاُنن .. ٗاملظناكني   لتنن اه هلننٍ حيلننش فٔن
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 ٗاهظننلش بنناألسص هلننٍ ٙننزٓ  ٗكنناْ.. اهذِٙٚننٞ ٗاألػننشىٞ
  ٗال ِٙظٛ اّو٠٘ هألىفاي...احملتادني عوٟ هت٘صٙعٔا

   إليكمسك اخلتام باقة سيور مجيلة  أيديًا 

  باهذعا١، عوٕٚ ٗأ  ،اهلل ً  ٗاؿذق ،باهلل ّاطتع -4
ٞ  ٗبنني  بِٚم حي٘ي ًّٗ ٍ ٗ، اهت٘بن ٍ  أْ اعون  دالالت أعنن
  ؿذق

اـؾُفرم  إِ ِّ َضَؾْؿرُت َكْػِ ر ♂:فقى ٗال ترتدد ،ذَننننِاه اهت٘بٞ

َِ َمْغِػرَرًة ِمرْن  َ  َأْكرَت، َؽراْؼِػْر  ُكوَب إِ ُضْؾًَم َؿثًِرا، َوََ َيْغِػرُر اـرذ 

ِحقمُ  َك َأْكَت اـَغُػوُر اـر  ـِي إِك  ٗتزكش تن٘ي اهلل    (8) ▬ِطـِْدَك، َواْرمَحْ
ـ  متعاىل: ََ َتْؼـَُطروا ِمرن ُؾْل َيا ِطَباِدَي ا ُؽوا َطَذ َأكُػِسِفْم  ِذيَن َأْْسَ

مْحَرررِة ا ـَْغُػررروُر  هللَإِن  ا هللِر  رررُه ُهرررَو ا ُكوَب مَجِقعرررًا إِك  َيْغِػرررُر اـرررذ 

ِحقمُ  ٗاعنضَ عونٟ   ، ٗاتو  عّ اهزُ٘ب ،ص51ط اهضًنش: ه(20)اـر 
   أْ ال تع٘د هلا أبذا إْ ػا١ اهلل تعاىل . 

ال تشكٛ اهلل تعاىل ؿشبتٍٔ،  مماىٔش ػشحيٞ ٌٔ٘هم  -2
إٙان ًٗـاسبٞ سفقنا١ اهظن١٘   ٗ، إْ هضَ األًش ٗغري ػشحيتم

                                                 

 .     834البخاري أخرجه ( صحقح) (8)
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ًن    املظذذ يف املفشٗكات، ٗأدٜ ؿو٘اتم خطشٍٓ عنٍٚف
ٗاتتين األؿنشاب ًنّ    ،تعاىل هعنٍ أدشٓا عِذ اهللاٌِاعٞ 
، ففٕٚ صٙادٝ اهشصق ٗى٘ي اهعٌش ٗاِِٞ ٗبش ٗاهذٙم املظذذ،

َّا فعّ ٖٛ َطظ ْهُ :  ت اَيًَِظُع٘دٕ  ِب ٜٗ ◘ اهِٖٔب ٌََى أ  ٟ  أ َسٗ  اْهَع  َإه ن
اَلُة َطَذ َوْؾتَِفا♂:ت اَي ؟اهلٔل ٍٖ: ت اَي، ▬ اـص  ٌّ ُث ُثرم  بِرر   ♂:ت اَي؟  أ 

ـَْواـَِدْينِ  ٗسكعنٞ   ،، ٗسناف  عونٟ اهظنِّ اهشٗاتن     (9) ▬ ..ا
   . اهلجري ٗتٚاَ اهوٚى ففٌٚٔا اْري ،اه٘تش

تناي تعناىل    ،ّ سؤٙٞ اهِظنا١ األداُن   غن بـشن ع -1 
َػُظروا ُؽرُروَجُفمْ م: وا ِمْن َأْبَصراِرِهْم َوَُيْ ِـّْؾُؿْمِمـَِع َيُغض  ط هُؾل 

ون   أت، ٗكى ًا ٙػل  اِبناس ى ٗداعا هشؤٙٞ ٗت ، ص10اهِ٘س :
ا بظٌاع تشا١ٝ اهقنشآْ  ٌ، ٗاطتبذهلعّ مساع اهػِا١ ٗامل٘طٚقٟ

ا٢بني اهعا٢نذّٙ إىل  ّ تعذبم أؿن٘اتٍٔ، أٗ ٔاكنشات هوتن   مم
( ًّ كنى ػنٔش    45،41،41) ، ٗع٘د ُفظم ؿٚاَ أٙاَاهلل

 أٗ ؿٚاَ اإلثِني ٗاٌْٚع ففٛ رهم اْري اهلجري. ،ٓذشٜ
تعوٍ اهعوننٍ اهؼننشعٛ خـننف عؼننش دتننا٢  ًٙ٘ٚننا هنن  -1

                                                 

 .   85، ومسلم  527البخاري أخرجه ( صحقح) (9)
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ٞ ًٗعاًالتنم ض عقٚذتم ٗعبادتم شتـه  كتناب:  .. مبذساطن
عونٟ   ٗسناف   ،ً  أٓوم ادسؾم اـقومي من اـعؾم اـػطياد ز

َ اعوٍ أُِا ، ٗٗه٘ ُـف دض١تشا١ٝ ٗسد ًٙ٘ٛ ًّ اهقشآْ   تن٘
 .اهلل أرهِا غريٖ ًّ اهعضٝ ابتػِٚا فٌٌٔا باإلطالَ اهلل أعضُا
دآذ ُفظم بتعوٌٚٔنا اهعونٍ اهؼنشعٛ ٗاهعٌنى بنٕ،       -5

ٗاهذع٘ٝ إهٕٚ، ٗع٘د ُفظم أْ تتشذخ ً  كى ًّ تقابوٕ عّ 
 ق اإلطالًٚٞ...تذسٝ اهلل تعاىل، ُٗعٍ اهلل تعاىل، ٗاألخال

أركنناس اهـننبامل ٗ ،سنناف  عوننٟ أركنناس اهٚننَ٘ ٗاهوٚوننٞ -6
 اهلجري.    ففٕٚ اْري حصن ادسؾمتتِا١ كتٚ  اٗاملظا١، ٗساٗي 

ٗاإلُتٌننا١ات ، ٗاألسننضاب ،اٌِاعنناتًننّ اسننزس  -7 
ٗ  اهلذاًٞ املتطشفٞ اهني تبنٚض   تتنى املظنوٌني ًذنٞ    اهتخشٙن  

ًنٍِٔ يف   ◘زس اهِيب س، فٍٔ اْ٘اسز اهزّٙ تلفري املظوٌني
ٙقتوننْ٘ أٓننى اإلطننالَ أكجنش ًننّ سننذٙح، فاسننزسٍٓ إُٔنٍ   

إِن  متناي تعناىل:  فخطنشٍٓ عننٍٚ،    !!ٗٙذعْ٘ أٓى األٗثاْ
ءٍ  ـ ْسرَت ِمرـُْفْم ِِف َءْ ُؾوْا ِديـَُفْم َوَؿاُكوْا ِشرَقعًا  ـ ِذيَن َؽر  طاألُعناَ   ها

   .أٓى اهظِٞ ٗاٌِاعٞ ًِٔر ،اهظوف ٌظم مبِٔرتف ،ص459:
، اهعاهٚٞٗرهم مبـاسبٞ رٜٗ اهلٌٍ ّ رٗ ٌٓٞ عاهٚٞ ك -8
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 فنذرا  فظنادن  عوٟ حيشؿْ٘ اإلطالَ ٗاهبالد أعذا١ٗاعوٍ أْ 
 أُنن  اهننجٌّ ٙننذف  ٗاهننزٜ !!ًننٞاأُل ظننتقبىًُ اعَكنن فظننذت

ٍ  !! بعذن ًّ نؤٗأبِا  بناّ   تؼنػؤا  مل إْ ُفظنم أْ  ٗاعون
ٞ  ٗس ٗاسزس اهؼٔ٘ات، ، باهباىى ػػوتم  ٗإٙجناس ، اهشاسن

 .اهعضا٢ٍ ٗتفرت اهلٌٍ تظقط فذُٔا وزاتاه
ظنِٞ فتناسٝ ٙقنذسْ٘ يف    اهاهزّٙ ٙقذسْ٘ يف اّزس ًّ  -9

 ٞ ٗهقنذ  ..ؿشٚض اهبخاسٜ، ٗتاسٝ ٙقذسْ٘ يف األ٢ٌٞ األسبعن
ـْؽتاب َوِمْثَؾرُه َمَعرهُ ♂:بٍٔ فقاي ◘أخم اهِيب   -َأَ إِ ِّ ُأوتقت ا
َم َرُسروُل ا .. -أٜ: اهظِٞ َم  ◘ هللَِأََ َوإِن  َمرا َحرر  ِمْثرُل َمرا َحرر 

َسررَقْلِ  َطررَذ اــ رراِس َسررـََواٌت :♂◘ ٗتنناي أّٙلننا :  ،(40)▬اهللُ

ُق ؽِقَفا  اَطاُت، ُيَصد  اِدُق، َوُيرْمَمَُن اـَخد  ُب ؽِقَفا اـص  َؽاِذُب، َوُيَؽذ 

َوْيبَِضرةُ اخَل ؽِقَفا  ُن ؽِقَفا اْلَِمُع، َوَيـْطُِق ؽِقَفا اـر  ُن، َوَُيَو 
: ٔتٚنىَ  ،▬ائِ

ًَا َٗ ُٞ ِٙٔبَل َٗ ُجُل اـت اؽِهُ ♂:ت اَي ؟اهٗش رةِ اـِِف َأْمِر  اـر  ٙنتلوٍ  أٜ:  –َعام 
(44)▬ -اِآى بظً٘س اهذّٙ يف دّٙ اهِاغ 

      فال تظتٌ  هلٍ. 
فنال  ميِ  ًّ اهرتفٕٚ عّ اهنِفع   اعوٍ أْ االطالَ ال -40

                                                 
 .أللباين ، وصححه ا17194أخرجه أمحد يف مسنده  )صحقح( (40)
  .أللباين، وصححه ا4336أخرجه ابن ماجه  صحقح() (44)
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، تبذْٗ تلٚٚ  اه٘ادبنا  مبا ٙشكٛ اهلل تعاىل بظغ ًّ اهرتفٕٚ
ـَْو َتُدوُموَن َطَذ َما ♂: ِّنوٞ ◘تاي اهِيب  ـ ِذي َكْػِ  بَِقِدِه إِْن  َوا

ـََصاَؽَحْتُؽْم  ْؿِر  اَلئَِؽُة َطَذ ُؽُرِشرُؽْم َوِِف ادَ َتُؽوُكوَن ِطـِْدي، َوِِف اـذِّ

اٍت  ،ُصُرؾُِؽمْ  ـَؽِْن َيا َحـَْظَؾُة َساَطًة َوَساَطًة َثاَلَث َمر   . (42)▬َو
* * * 

                                                 
  . 2753مسلم  خرجهأ (صحقح) (42)
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 بت املزاجع واملصادر هلذا  الكتيبث

ـعظ بن كايف ادسؾم بع اَلوية اإلسالمقة واَلوية اْلاهؾقة   -6

 .اـشحود

 . اـوؾت وأمهقته ِف حقاة ادسؾم ـعظ بن كايف اـشحود -5

 . اْلامَ ِف اـالرسائل اـدطوية ـعظ بن كايف اـشحود -0

 عظ بن كايف اـشحود .ـموسوطة اخلط  واـدروس  -4

 عظ بن كايف اـشحود .ـادػصل ِف ؽؼه اـدطوة إغ اهلل تعاغ  -2

 من دروس اـشقخ أبو اسحاق اِلويـي -1

 .من دروس اـشقخ سعقد بن مسػر  -9

 .من دروس اـشقخ خاـد ادصقؾح  -2

 .سػر اِلواَ اـشقخ من دروس  -1

 . ابراهقم اـدويشاـشقخ من دروس  -1

* * * 
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