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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 املقدمة
ا من فضله وشكره،واستغفره،  ريب أمحده شكرا ، شكرا   هلل والشكر محدا ، محدا   هلل احلمد  وبعد:  واسأله مزيد 

 عليه هللا صلى الرسول وصااي"  سيتناول عنواًن  مجيال : 1،من خالل هذه الرسالة -معاشر الشباب -إن حديثي إليكم   
 ." للشباب وسلم آله وعلى

 أليس ؟األمة قوة هم الشباب ليسأ ؟ننشد الذي أملنا هم أليسوا ؟سواعدًن هم يسوالأ ؟عدتنا هم أليسوا ؟الشباب وملاذا  
 أمجل وما !هللا إىل سارت لو أمجل فما ؟صادقة وقلوب جنيبة وعقول فتية سواد الشباب أليس املستقبل؟ عزمية هم الشباب

 وتعاىل سبحانه هللا بيوت ويف يزدمحون، القرآن حلقات يف وهم شبابنا، ستجد يومها !هللا طاعة على استقامت لو
 أخوة فيهم هللا، رسول بسنة املذكر املعلم الفقيه وفيهم هللا، لكتاب داجملو   التايل القارئ فيهم شبابنا ستجد يومها جيتمعون،

 عن وهنت ابملعروف، فأمرت هللا أبمر قامت مؤمنة عصبة فيهم سبيله، إىل والدعوة وجل عز هللا طاعة على اجتمعت إميانية
 :ـ اإلسالم شباب اي ـ لكم فهنيئا   الئم، لومة هللا يف ختف ومل املنكر،

 والنـصر   ابلديـن مسـوا دعاة واي =    والفـخر   واجملد العال شباب أاي
 ابلنشر   ضاع قـد طرب من فالكون =   مبكرمة سريوا الرضا بساط على

 ابلـبشـر    رضـوان مبتسما   وجاء =    فرحا   ابهلنا غىن السـعد وطائر
 ابألجـر   والـفوز املصطفـى طريقة =  إىل السالكني أهجى النور فحبذا

 الـصرب   يف واخلـري ربواـص ما جزاء =   آهلة العـني حبـور دارا   ونعم
 الفـجـر   آخـر من بتوئدة واقـرأ =    ومغفرة رضـوان مبقعد فاهنأ

  .تعاىل هلل وليا   حبيبا   فأصبح فقر به، هللا من وتقرب فأحبه، هللا أحب لشباب هنيئا   هللا، طاعة على استقام لشباب هنيئا  
 األمة هذه على قل يومها والسكر، والفواحش اخلنا يف وسقطوا املعاصي، يف تدهوروا إذا الشباب ألن ؟الشباب ملاذاو  

 ،احلرام يف. .لكن فتية سواعد سرتى يومها الظلم، ويعم الشر، ويكثر الفسوق، ويعلو اجلرمية، ستنتشر يومها السالم،
 إذا األمة حال سيكون هكذا ،اإلجرام مستقبل وتبين وختطط تفكر وعقوال   ،اآلاثم على اإلصرار يف. .لكن ةأبي وقلواب  

                                                 

يف  -على اختصار -، مث ألقيتهاهـ1241 عام شعبان شهر من عشر احلادي ليلة ،. أصل هذه الرسالة حماضرة ألقيت مبسجد الفاروق بسيؤن 1
 هـ  .1241اثنوية شبام ربيع اثين 
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 شغال ، البطالة ويرى شرفا ، الزًن يرى قذر، دنس جمتمع إىل سنصل يومها أعدائها، خطط على ساروا وإذا شباهبا، فسد
 شباب، هبؤالء واخسأ السالم، األمة هذه على يومها فقل عاصي؛ال الشاب به يتزين ووقارا   اتجا   واملعصية الفسوق ويرى

 :أضلوه قوم   على علوا وإن أفسدوه، جمتمعا   سادوا إن ؛رجال هبؤالء واخسأ
 واخلـسر   التضـليل إىل دعـاة واي   =   والسخر   والفسق اخلنا شباب أاي

 ر  اجلم على أضحى ضجر من فالكون  =     مبخـزية سريوا لظى شواظ إىل
 احلشر   يف ابلويل أوعـدكم والرب   =      لكم ابلشقاء غىن حسنال وطائر
 الدهر   سـوءة اي شيـمتكم والظلم  =   صنعتكم اللهو فكان ضللتم لقد

 والسـكر   الغي يف مضى عمر   جزاء  =     قـدهاو ت أببـدان دارا   وبئس
 لسـطـر  ا أول من بغاشـية واقـرأ =     حمرتق اخلزي بنار فأنت اخسأ

 
 مسالك يسلكوا أن علهم بوصية؛ نصدقهم وأن بنصيحة، خنصهم أن الشباب، هؤالء مع نقف أن لنا البد كان  لذلك  

 صلى األمة رسول كالم  يف أتمالت إال ليست الوقفات هذه لكن والتمكني، العزة قصور لنا يبنوا أن علهم والشرف، اجلد
 أبيب ـ حرص كم  الشباب، ذكر كم  الشباب، صلى هللا عليه وسلم   أوصى كم  املكرمات، رسول وسلم آله وعلى عليه هللا

 الصالة عليه رسولكم أن ـ الشباب معاشر اي ـ  أتظنون الشباب، على ـ وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول وأمي
 وسلم آله وعلى ليهع هللا صلى تركها قد ال، ؟تواجهون ما عن أو ؟اهتماماتكم عن أو ؟شؤونكم عن غفل قد والسالم
 وهدى بصرية على فأنتم هللا، إىل وسريوا ،فأدرجوا السبيل وهاكم ،افاسلكو  الطريق فهاكم واضحة، ًنصعة، بيضاء،
 .ورضوان

 
 -أخي الشاب – ألنه ؟ابلذات والسالم الصالة عليه الرسول وملاذا"  للشباب وسلم عليه هللا صلى الرسول وصااي" 

 ودلنا إال خري من ترك ما الذي الناصح ألنه وسلم؛ آله وعلى عليه هللا صلى بشر هدىوأ لسان، وأصدق قلب، أنصح
 قال يراك، وملا وسلم آله وعلى عليه هللا صلى أحبك يرك، ومل أحبك الذي ألنه منه؛ وحذ رًن إال شر من ترك وما عليه،
ولكن  ،أنتم أصحايب :)قال ؟إخوانكأو ليس حنن  :فقال أصحابه (،وددت أين لقيت إخواين) :والسالم الصالة عليه

 رآك أنه لو. .لكن ـ األمة شاب اي  اإلسالم فىت اي ـ يراك أن والسالم الصالة عليه متىن ،إخواين الذين آمنوا يب ومل يروين (
    .؟أخبارك من سيسمع وماذا ؟حالك من سريى كيف  والسالم الصالة عليه
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 نفسك اعرض رحيم، رءوفبك  وهو وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رسولك وصااي على نفسك اعرض الكرمي، أخي   
 صادقا ، قلبا   ستجد عنه، تبحث كنت  ما ستجد لضاللتك، هدى ستجد جلراحك، بلسما   ستجد الوصااي، هذه على

 .كرميا    نبواي   وتوجيها   خالصة، ونصيحة
 لكنك مخس الربايت، خري السالمو  الصالة عليه رسولنا هدي من وقفات مخس مع اللحظات هذه يف معكم قفأ  

 .هلا وتستجيب هبا تعمل أن على واعزم وتدبرها، وأعقلها هلا، صدرك وافتح عليها، فعض   مخس شك، وال هلا حباجة
   .أغوارها سربنول سبيلها، لنسلك إذا  

 .الذهبية العمر فرتة الشباب :األوىل الوقفة
 .الشهوة ونريان الشباب مث
 .عواطفال واحنراف الشباب مث

 .والفتوة والقوة الشباب :ورابعا  
 .الطاقات واستغالل الشباب :اتناـوقف وآخر

 ال ونعيما   يرتد، ال مياًن  إ ناـيرزق نأو  ،تعملنا مبا وإايك ينـينفع وأن عنا،ـينف مالتـعلم  وإايك يوفقين أن وجل عز هللا فأسأل  
الذين  -أبحبتنا  مجعناوا اللهم آمني، اللهم اخللد، جنة لىأع يف وسلم آله وعلى عليه هللا صلى حممد ومرافقة ،دينف

 . وصحبه آله وعلى عليه هللا صلى حممد لواء حتت سرمدية أبدية -أحببناهم فيك

 :الذهبيـة العمـر فرتة الشـباب :الوقفات أول
 أن يف جهدك قصار تبذل أن بل منها، تستفيد وأن تستثمرها، أن وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رسولك حثك لذلك  

 وتؤدب أخالقك تزكي ن، أبواترخيا   بطولة   متكأل تصنع نأب ،صاحل ا وعمال   ًنفع ا علما   لك تبين نأب ؛الثمرات بعظيم خترج
 .الرفيعةالكرمية واآلداب  العادات على نفسك

 لتحبو،. .لكن قمت مث شي،فتم تقوم أن تستطيع ال طفال   كنت،  فرتة تعوضها ال اليت الذهبية عمرك فرتة هي الشباب   
 ال لكن وتصنع، وتصنع طرقها، يف ومتشي مناكبها، يف تسرع األرض، هتد تسري فتيا   أصبحت مث لتسقط،. .لكن سرت مث

 قد مث عكاز، على إال متشي ال بل الركض، تستطيع ال هرما   كبريا    شيخا   ـ هللا أذن إن ـ ستعود األوىل، مثل لك أن تنس
 ذهبو  قوتك، وضعفت عضالتك، تره لت وقد احلراك، تستطيع ال ذلك بعد صريت قد مث حبوا ، إال يمتش ال بعدها تعود

 تستثمره وقت  و  هللا، طاعة يف تستغله ت  وق احلقيقي، البناء وقتالشباب  أن ـ الشاب أخي ـ تذك ر تذك ر وبصرك، مسعك
 .الشباب ضيعت   فال ،عمرك سنني أفضلو  هللا، عبادة يف
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 هللا رضي عباس ابن حديث من والبيهقي احلاكم روى ؛األوىل لك وسلم آله وعلى عليه هللا صلىهللا  رسول وصية هذه    
 قبل وفراغك سقمك، قبل وصحتك موتك، قبل حياتك :مخس قبل مخسا   اغتنم: )والسالم الصالة عليه يقول عنهما،
 ؟.فمن يعيد لك الشباب تعود، ال ذهبت إن افإهن ؛اخلمس هذه اغتنم ،( فقرك قبل وغناك هرمك، قبل وشبابك شغلك،

 هذا البذل، وقت هذا جتد، ال لكن تعمل لو تتمىن وقت أييت أن قبل فاستغله العمل، وقت هذا الكرمي، املبارك أخي  
 النعمة هذه عن فإنك وجل، عز هللا طاعة يف شبابك فاستغل الفداء، وقت هذا التضحية، وقت هذا العطاء، وقت

 ابن آدم قدما تزوال ال) ت سأل حىت قدماك تزول لنبني يدي هللا  ـ وريب ـ وقفت إن موقوف، هللا يدي بني وإنك مسئول،
 أباله، فيما شبابه وعن أفناه، فيما عمره عن :مخس عن ي سأل حىت) هللا عند من قدمك تزول لن( ربه عند من القيامة يوم

 عنه، تعاىل هللا رضي مسعود ابن حديث من الرتمذي رواه؟( علم فيما عمل وماذا ؟أنفقه وفيم اكتسبه أين من ماله وعن
 سؤاال   وستسأل عمرك، مجيع عنعام ا  سؤاال   ستسأل ؟صوااب   اجلواب هلذا أعددت وهل ؟جوااب   السؤال هلذا أعددت فهل

 ؛صغريا   كنت  ملا صاحلا   عملت كنت  إن ؟الشبابسن  يف قدمت وماذا ؟الشباب يف ضيعت ماذا يف شبابك، عن خاصا  
 ستجيب ماذا لكنك هللا، بيوت لزمتف؛ كبريا    أصبحت ملا صاحلا   عملت كنت  إن املساجد، يف وزامحت القرآن، حفظتف

 ؟قص رت جنب أي ويف ؟يف هذه املرحلة فعلت الذي ما ؟شبابك أبليت شيء أي يف ؟الشباب فرتة عن خاصة سئلت إذا
 بعد قواي   أصبحت كما  فاعلم، وإال الشباب، فرتة يف زلت ماإذ  ااب  جو  له تصنع حىت ذاـه تذك ر ؟اجلواب سيكون ماذا

 َضْعفا   قـ و ة   بـَْعد   م ن َجَعلَ  مث    قـ و ة   َضْعف   بـَْعد   م ن َجَعلَ  مث    َضْعف   م  ن َخَلَقك م ال ذ ي اّلل   } قوة بعد ضعيفا   ستصبح ضعف،
َبة    صنعت، مبا ويراقبك يعاقبك قديرا   واتق   فعلت، ما علم عليما   فاتق   ،42الروم{ اْلَقد ير   اْلَعل يم   َوه وَ  َيَشاء   َما خَيْل ق   َوَشيـْ

 هلذا ختطط أن استعد الصاحل، العمل يف مشرقا   ومستقبال   لربك طاعة شبابك من تصنع ألن ـ هللا يف أخي ـ واستعد  
 أضاعوا أن بعد لكن الكثري، ندم هكذا ،للحساب وتعاىل سبحانه هللا يدي بني قمت إذا القيامة يوم ينفعك فيما الشباب

 :منهم تكون أال فاحرص الشباب،
 الـنحيب وال البـكاء نفع فما  =    عيين بدمع الشباب على بكيت

 اخلـضيب والرأس الشيب نعاه  =   شـباب   على أسـفت أسفا   فيا
 القضيب الورق من يعرى كـما  =    غضا   وكان الشباب من عريت

 املـشـيب فعـل مبا فاخـربه =   يـوما   يعود شبـابال ليت أال
  وجل، عز هللا فاتق حسابك، - وريب- وسيقرب شبابك، -وريب- سيذهب

 ابنيها والرمحن أمحد اجلار =   خازهنا رضوان غدا   جلنة   اعملو 
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 سألتم وإن واملرجان، فالياقوت فراشها عن سألتم وإن ذهب، من ولبنة فضة من فلبنة قصورها عن ـ شباب اي ـ سألتم إن 
 الصالة عليه يقول الثياب، فيها تبلى نول ،بالشبا فيها يفىن لن جنة اجلنة، هذه لكم فهنيئا   فالزعفران، تربتها عن

 وتربتها واملرجان، الياقوت وحصباؤها األزفر، املسك ومالطها ذهب، من ولبنة فضة، من لبنة بناؤها اجلنة: )والسالم
 عليه يقول الزعفران، تراب أرضـهاو  ومرجان، وايقوت فضة ولبنة ذهب لبنة ديع؛ـالب الوصف هبذا ةجن يلواـخت( الزعفران
 - شباب اي - هللاَ  هللاَ  (،شباهبم يفىن وال ثياهبم، تبلى ال ميوت، وال وخيلد يبأس، وال ينعم يدخلها من: )والسالم الصالة
 احلقيقية الشبيبة وهناك احلقيقية، احلياة فهناك درجاهتا، لنستبق ،أهلها لنسابق أبواهبا، من لندخل اجلنة، هذه إىل لنسري

 .منوت فال وخنلد نبأس، فال نسعد هبا اليت
 خاصا   سؤاال   تعدوا أن أوصاكم الشباب، سين تغتنموا أن أوصاكم وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول وصية هذه    

 .الشباب فيها يفىن وال الثياب، فيها تبلى ال نةج والسالم الصالة عليه ووعدكم الشباب، لفرتة

 حول فيها وإايكم أقف العالية، اجلنة لتسلكوا وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رسولكم هدي من الثانية ووصيتكم    
 :الشهوات ونريان الشباب :كمشغلي وموضوع يهمكم، أمر
 احلرام، على وقع ببصره نظر إذا الشاب صار حىت وحدب، خطب كل  من عليهم وازدمحت مكان، كل  من هبم عرتـاست
 .اثمواآل املعصية وخياالت ،احلرام أفكار قلبه على توارثت خال وإذا احلرام، مسع بسمعه أطرق وإذا
 ـ ذاك وما يدفعها، ألن سبيال   جيد وال يطفيها، أن يستطيع فال الشهوة، بناروقد ي ـ لألسف ـ الشباب من كثري  أصبح  

 .وتوجيهه وسلم آله وعلى عليه هللا صلى الرسول وصية عن أعرضوا هنمأل إال ـ لألسف
 إن لكن الشهوة، قدمتو  يكون أن الشاب يف فاألصل الشهوة، أرقته شاب من نعجب ما وهللا ،أخي الشاب املتعفف  

 الشهواتان نري ب عرسي   الذي الشاب وأما أقرانه، عن خرج الذي العجيب الشيء هذا له، صبوة ال شاب من ليعجب ربك
 به يواجه الذي السبيل هو ما :ؤالـالس لكن يب،ـبعج ليس ال، بعجيب، عليه ليس فاألمر ،اإلغراءات هذه وتطارده
 بل لذلك، تسعى وال خمصيا ، أبدا   نظنك ال ـ الشاب أخي ـ نعم ؟مكان كل  من تخطفهت اليت الشهوات سعار الشاب

 وينشرون ،امللك العالم هللا راية يرفعون فتية لناتبين  وحىت ،ال النصرجيأ لنا تصنع حىت الشباب نريان فيك تبقى أن جيب
 اإلمام هذا أخرج كما  وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول إىل هريرة أبو جاء والسالم، الصالة عليه هللا رسول سنة

 وال أجد طوال   ،شيت على نفسي العنتإين رجل شاب قد خ ،اي رسول هللا: " قال صحيح، بسند تعاىل هللا رمحه النسائي
اي أاب  :)فقال النيب صلى هللا عليه وسلم ،فأعرض عنه النيب صلى هللا عليه وسلم حىت قال ثالاث   ،أفأختصي ؛أتزوج النساء

 أعرض بل بذلك، وسلم آله وعلى عليه هللا صلى له رضي ما( فاختص على ذلك أو دع ؛جف القلم مبا أنت الق   ،هريرة
 أن والبد الشهوات، نريان من حراب   الشاب يواجه أن البد أنه نعلم ألننا والسالم؛ الصالة عليه سؤاله عن أعرضو  عنه،
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 صلى الرسول وصااي أتيت وهنا العالج، عن بحثي   وهنا اإلميان، يظهر هنا، و امللذات هذه ملثل تدعوه أسبااب   الشاب جيد
 .وسلم آله وعلى عليه هللا
 يشتهي الذي القلب زىن أو السمع، زىن أو البصر، زىن من منك حيدث قد ملا را  ـتربي هذا أقول ال ،ناملؤم ابـالش أخي  

 لو حرب يف أنك تعلم لكي ذلك لك أقول لكين الفرج، زىن يف تقع أن -الذنب كبرية  من ابهلل والعياذ -أو ،ماحلرا ويتمىن
 هللا صلى هللا رسول قال أبيه وعن عنه تعاىل هللا رضي اسعب ابن يقول اجلنة، دخلت وريب إي اجلنة دخلت فيها انتصرت

 والبيهقي، احلاكم رواه( اجلنة فله فرجه حفظ من أال ،تزنوا ال ؛فروجكم احفظوا قريش، شباب اي: )سلم آله وعلى عليه
 قريش، فتيان اي) :والسالم الصالة عليه يقول أمثالكم وخياطب وسلم آله وعلى عليه هللا صلى خياطبكم للبيهقي رواية ويف
 الوقوع من شبابك سلم إن احلرام، من شبابك سلم إن أخرى مرة امسعها( اجلنة دخـل شبابه له سلم من فإنه ؛تزنوا ال

 أال) وأم ل فأبشر هللا رسول حثك ما وعلى هللا، أمرك ما على صبوتك وفرتة شبابك فرتة مرت إن اآلاثم، هذه يف والتلطخ
 معاشر ـ أبشروا وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى يقول هكذا( دخل اجلنة شبابه له سلم من)( اجلنة فله فرجه حفظ من

 الشـاب جاء الزحام، عليهم واشتد العرق، هبم ورشح الشمس، منهم ودنت القيامة، يوم الناس جاء إذا ـ خاصة الشباب
 الصالة عليه يقول ظله، إال ظل ال يوم  هللا ظل يف سبعة ؟سبعة وأي وسبعة ظله، إال ظل ال يوم هللا ظل يف العفيف
 دعته رجلو .. : )وسلم آله وعلى عليه هللا صلى قال اإلميان، نفسك يف رفج   مث للتحدي، وانظر للمواجهة، امسع والسالم

 الشارع يف له وتعر ضت لك، هيت :وقالت اءنالغ يف ودعته لك، هيت :توقال التلفاز يف دعته( ومجال منصب ذات امرأة
 ماذا أتدرون قال لكنه ،..السوء أصحاب عينه يف وزينها لك، هيت :وقالت ابهلاتف عليه واتصلت لك، هيت :وقالت
 ال يوم هللا ظل يف صاحبها فجعل الفضل، مبوازين وتعاىل سبحانه هللا وزهنا عظيمة، كلمة(  هللا أخاف إين :قالف) قال؟
 ب َقْلب   اّلل َ  أََتى َمنْ  إ ال  { 11}بـَن ونَ  َواَل  َمال   يَنَفع   اَل  يـَْومَ }  ملنزلةا هذه لك وهنيئا   املكانة، هذه لك هنيئا   ظله، إال ظل

ْن َخرْي  حمَُّْضرا {آل عمران ،18 - 11 الشعراء{  َسل يم   َلْت م   م نْ  اْلَمْرء   يَف رُّ  يـَْومَ } ،03}يـَْوَم جتَ د  ك لُّ نـَْفس  م ا َعم 
يه    وتعاىل سبحانه هللا جعلك أن لك هنيئا   ،18االنفطار{ّلل     يـَْوَمئ ذ   َواأْلَْمر   َشْيئا   ل  نَـْفس   نـَْفس   مَتْل ك   اَل  يـَْومَ } ،02عبس{َأخ 

 وعدك فقد وأبشر اآلاثم، عن فرجك وصن احلرام، عن شبابك فاحفظ الكرمي، املنزل هذا ويف العظيم، املكانهذا  يف
 .ابجلنة وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول
 هللا صلى رسولكم لوصية امسعوا ؟الشهوات مرض من به هللا يعصمكم الذي والعالج هلذا السبيل أتريدون الشباب، معاشر

فلقيه عثمان  ،مبىن بن مسعود رضي هللا عنه كنت أمشي مع عبد هللا"   :تعاىل هللا رمحه علقمة يقول وسلم، آله وعلى عليه
فلعلها أن تذكرك بعض ما  ؛اي أاب عبد الرمحن أال أزوجك جارية شابة :فقال ،فقام معه حيدثهبن عفان رضي هللا عنه، 

اي معشر الشباب من  :)لقد قال لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أما لئن قلت ذاك :فقال عبد هللا ،مضى منك
 هذه ، ( ءوم فإنه له وجاومن مل يستطع منكم فعليه ابلص ،وأحصن للفرج ،فإنه أغض للبصر، استطاع منكم الباءة فليتزوج
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 على خفت ؟احلرام عن تغمضها أن تستطيع ما ك؟يعين من شكوت ،وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول وصية هي
 تغض جيعلك( للبصر أغض فإنه فليتزوج؛ الباءة منكم استطاع من) السبيل فهاك ؟واآلاثم املعصية يف يقع أن فرجك
 الزمان هلذا فليس تستطيع، ما بقدر للزواج اسعَ  - الشاب أخي - نعم فرجك، نحتص جيعلك( للفرج وأحصن) بصرك،

 فأطفأت زوجك، إىل ذهبت ؛أهلك إىل توجهت الشهوات، نريان نفسك يف واثرت رأيت ما رأيت إذا حىت الزواج، مثل
  .وهذه وهذه هذه عند مازوجتك  عندجدت و و  جوفك، يف ما
 ليس نعم، الزواج، مثل ليس لكنه الثاين، العالج هو كان  وإن الصوم، وحىت اج،الزو  مثل أبدا   جتد لن الشاب، أخي  

 وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى رسولنا إىل شاب جاء ،للحرام أحياًن   نفسه تدفعه قد الصائم حىت الزواج، مثل الصوم
 أًنو  أقبل هللا، رسول اي :فقال ،شيخ جاء مث( ال) :والسالم الصالة عليه فقال ؟صائم وأًن اقبل هللا، رسول اي :فقال
 ميلك الشيخ إن:)والسالم الصالة عليه فقال بعض، إىل بعضنا فنظر: قال( نعم: )والسالم الصالة عليه قال ف؟صائم
 يقع أن صائم وهو العبها مث صائم، وهو داعبها مث صائم وهو قبلها إذا خناف لكننا ـ زوجته كانت  ولو ـ الشاب أما( نفسه

  .ـ ابهلل والعياذ ـ صائم وهو فيجامعها احلرام، يف
 عن فصمت حقيقيا ؛ صياما   صمت إذا وخصوصا   الدم، يف جرايهنا ويقلل الشهوة، يضعف الصوم إن هللا، يف أخي 

 إذا يومها ابحلرام، تذكرك جمالس يف اجللوس عن وصمت احلرام، مساع عن وصمت احلرام، إىل النظر عن وصمت الطعام،
 واحرص تتزوج، أن إىل الصوم على احرص ـ فيك هللا ابرك ـ فاحرص احلرام، سبل سترتك أبنك فأبشر الصيام، هذا صمت

 ـ سريعا   ـ وامجع زينتك، من اد خر ،ملذاتك من اد خر تستطيع، ما سرعأب ماال   له امجع تستطيع، ما أبسرع الزواج على
 على حث هم تستطيع، مبا أهلك اقنع سريعا ، لتتزوج زواجك؛ يف رغباتك بعض عن تنازل شروطك، بعض عن تنازل للزواج،
 الشهوات، نريان ستأكلك جبد، فك ر تستطيع، ما افعل غريك، مع تزوج الرسول، بعد الرسول هلم أرسل ابهلل، ذك رهم ذلك،

 فإنه فليتزوج؛ الباءة منكم استطاع من الشباب، معشر اي) وسلم آله وعلى عليه هللا صلى الرسول بوصية تعتصم مل إن
   (.للفرج وأحصن ،للبصر أغض

 ال أنك تشتكي أتتينا ـ هللا يف أخي ـ ابلك ما :احلرام عن بصرك تغض أن :الكرمية النبوية والوصية الثالث، والعالج  
 ؟هذا غري سبيل هناك يكن أمل السرية، العادة تفعل؛ احلرام تفعل أن إال ـ ابهلل والعياذ ـ الزًن من نفسك متسك أن تستطيع

 ملاذا احلرام، مسعك وجنب مسعك غض احلرام، عن بصرك غض   ؟ماحلرا عن األمر هلذا دعاك الذي بصرك تكف مل ملاذا
 تفعل ملاذا وفاحشة؟ وإابحة تعري لقطات لكنها سريعة، للقطات ولو تنظر، ملاذا ؟والفسق اجملون ألغاين وهنارا   ليال   تستمع

 وسلم آله وعلى عليه هللا صلى فدفعه شابة إىل نظر شااب   إن وجل، عز هللا اتق  ! للحرام دعتك نفسك أن تتعجب مث ؟هذا
 أمنت فكيف( عليهما الشيطان من آمن فلم وشابة شااب   رأيت) :والسالم الصالة عليه فقال ذلك، عن فسئل شديدا   دفعا  
 لك يزينوا شباب مع جتلس وأنت نفسك على أنت أمنت كيف  ؟املاجنة اخلليعة الصور هذه تنظر وأنت نفسك على
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 فك رت منت فإذا ؛بقلبك تزين أنت مث ،بسمعك زنيت مث ،ببصرك زنيت وقد ؟نفسك على أمنت كيف  ؟والرذيلة اخلطيئة
 وجل، عز هللا فاتق احلرام، على وعزمت خططت السوء أصحاب مع جلست وإذا ابحلرام، فكرت خلوت وإذا احلرام، يف

إن هللا تعاىل كتب ) :والسالم الصالة عليه قال احلرام، عن فرجك بعفة هذا ذ بفك يكذبه، أو كله  ذلك يصدق الفرج فإن
والفرج  ،والنفس متىن وتشتهي ،وزًن اللسان املنطق، فزًن العني النظر ؛أدرك ذلك ال حمالة ،على ابن آدم حظه من الزًن

واألذًنن  -بنظرك شابأخي ال زنيت قدو  -العينان زًنمها النظر)ف (، متفق عليه، ويف رواية ملسلم:يصدق ذلك أو يكذبه
والرجل زًنها  ،واليد زًنها البطش ،واللسان زًنه الكالم -إبذنك هللا تتق مل إن وزنيت استمعت وقد - زًنمها االستماع

 عليه هللا صلى رسولك بوصااي احلرام عن فرجك فاحفظ(، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ،والقلب يهوى ويتمىن ،اخلطا
  .موسل آله وعلى

 أتظنون الزمان، ذلك يف كانوا  ولو وأرضاهم، عنهم تعاىل هللا رضي الصحابة شباب أخبار من هاكم اإلسالم، شباب اي  
 هللا، بتقوى وألزموها هللا، بطاعة وهامخط لكنهم بلى، ،؟ابحلرام بعضهم نفوسهم حتد ث وما! ؟احلرام عليهم خيطر ما أهنم

 فأرشدهم وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رسولنا وسألوا فوص اهم، وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول واستوصوا
 وعلى عليه هللا صلى النيب أتى شااب   فتا   إن: قال عنه تعاىل هللا رضي أمامة أيب عن :العظيمة الوصية هذه وإليك ووجهم،

 مبلغ، كل  األمر به بلغ يسأل، ماذا انظر األمر، به بلغ درجة أي إىل انظر ابلزًن، يل ائذن هللا، رسول اي :فقال وسلم، آله
 أخي وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول إىل ذهب ًنصح، نصحأ يستوصي ذهب هذا من شيئا   يفعل أن قبل لكنه

 ريواخل العفة ويف ،وأرشده وص اه لكن ابلزًن، كان  مهما ألحد ذنأيل وسلم آله وعلى عليه هللا صلى حممد كان  ما هللا، يف
 الصالة عليه رسولنا لكن مه، مه :قالوا يزجروه الناس قام الغواية، يف يقع أن الشيطان له أراد من لكل ،كفاية  ليسب

 عليه رسولنا كان  هكذا والسالم، الصالة عليه منه وقر به وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى منه فأدًنه( ادن  : )قال والسالم
 مشاكل يسمع والسالم الصالة عليه كان  هكذا الشباب، ويدين الشباب، يقربو  ابلشباب، حيتفي والسالم الصالة

 شاب اي ـ نفسك وختيل وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول من الشاب فدًن( مين ادن  ) :قال هلم، وحيل ها الشباب،
 ؟له ستقول ماذا والسالم، الصالة عليه هللا رسول يدي بني اآلن نفسك ختيل ،ابحلرام نفسك حتدثك من اي اآلن ـ اإلسالم

 الشاب أيها ـ أجب؟( ألمك أحتبه: )له قال ؟وسلم آله وعلى عليه هللا صلى له قال ماذا درونـأت ؟لك هو ولـسيق ماذا أو
 :قال ؟زانية أمك تكون أن أحتب ؟أمك يف يقع أن أحتبه ؟ألمك أحتبه ـ ابهلل والعياذ ـ الزًن يف فكرت لعلك من اي أجب ـ

 أحتبه: )فقال( ألماهتم حيبونه ال والناس: )وسلم آله وعلى عليه هللا صلى له قال هللا، رسول اي فداءك هللا جعلين ال،
 هللا صلى هللا رسول فيه فج ر كيف  انظر( لبناهتم حيبونه ال والناس: )قال هللا، رسول اي فداءك هللا جعلين ال :قال؟( لبنتك
 ببناتك، وي زىن الناس، ببنات تزين دين، الزًن أن اعلم دين، الزًن ألن عرضه؛ على اريغ حىت الغرية، وسلم آله وعلى عليه
 والناس: )قال فداءك، هللا جعلين ال :قال؟( ألختك أفتحبه: )قال سبحانه، هللا فاتق أبمك، وي زىن الناس، أبمهات وتزين
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 ال :قال؟( لعمتك أفتحبه) هؤالء يف فك ر ؛الزًن يف تفك ر أن قبل هؤالء يف فك ر؟( لعمتك أفتحبه ألخواهتم، حيبونه ال
 واغفر فرجه، وحص ن قلبه، اهد   اللهم) :وقال صدره، على يده وسلم آله وعلى عليه هللا صلى وضع مث فداءك، هللا جعلين

 الموالس الصالة عليه رسوله ألن الشهوات؛ فيه تؤثر تعد مل شيء، إىل يلتفت وال ميضي بعدها الشاب هذا فكان( ذنبه
 هللا صلى نبيه ألن للحرام؛ بعدها يلتفت الشاب هذا يعد مل الشهوة، نريان حوله من فأطفأت ،ةالغري  نريان نفسه يف أوقد
 اإلسالم ويفدي والسالم الصالة عليه الرسول ويفدي الدين، هذا حيب أنه ذك ره عظيم، أبمر ذك ره وسلم آله وعلى عليه

 ؟.هللا معصية يف نفسه يوبق أن ذلك بعد يفكر كيف  ؟هلل نفسه ابع وقد فكيف وماله، بنفسه
 :مرات مخس يقول مث يغمضها، أن احلرام إىل وسرقت نظرت كلما  نفسه عاهد شاب الشاب؛ كهذا  كن  هللا، يف أخي   

 واملعصية؛ إلمثا يف التفكري عنه فيزول احلرام، عليه فيهون ربه، وبني بينه الذي والعقد العهد يتذك ر هللا، إال إله ال أن أشهد
 تلط خت لو وحىت احلرام، يف وقعت لو حىت وتذك ر ذلك، فتذك ر واملعصية ابلذنب أيخذ إهلا   وتذك ر عالما ، راب   تذك ر ألنه

 يف ضعف ساعة يف - لألسف - وقعت تكون قد معصوما ، تكون أن أبدا   نطالبك وال ابملعصوم، لست أنك ابخلطيئة،
  قاطع هللا، إىل صادقة توبة وصدق بشجاعة وأعلنها هللا، إىل وتب شجاعا   وكن هللا، على بلوأق شجاعا   فكن احلرام، هذا
 سبيل واسلك طيبة، رفقة وخالط احلرام، على شجعوك الذي األصحاب كل  وفارق للحرام، دعتك اليت األسباب كل
 .اخلري

 عليه هللا صلى هللا رسول عهد يف ابلسوق مرت امرأة هذهوامسع خلرب شاب على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،   
 عليه هللا صلى هللا رسول على قدمت حىت الناس، عليها فثار الزًن، من صبيا   هلا، صبيا   حتمل وكانت وسلم، آله وعلى
 فأقبل هللا، رسول ايأبوه،  أًن: وهاذح شاب فقال؟( معك   هذا أبو من: )والسالم الصالة عليه هلا فقال وسلم، آله وعلى

 فنظر رسول هللا هللا، رسول اي أًن :اثنية الشاب فقال؟( معك   هذا أبو من: )عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال
 وعلى عليه هللا صلى له فقال خريا ، إال علمنا ما :فقالوا ،إىل بعض من حوله يسأهلم عنه وسلم آله وعلى عليه هللا صلى

حىت  له حفرًنقال: فخرجنا به، ف فرجم، وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى به رفأم نعم، :قال؟( أحصنت) :وسلم آله
 املرجوم، هذا عن يسأل رجل جاء مث املتزوج، احملصن الزاين حد وهذا مات، حىت ؛هدأ حىت ابحلجارة رميناه مث ،أمكنا
 ريح من هللا عند أطيب هلو) :والسالم الصالة عليه فقال اخلبيث، ذاك عن يسأل جاء رجال   إن هللا، رسول اي :فقلنا

 اتئب دمعة من أصدق دمعة أي وهللا، إي سبحانه، هللا يقربه التائب هللا، حيبه التائب الرمحن، حبيب التائب( املسك
 الشاب ذاك هللا إىل العائد له، ذنب ال كمن  الذنب من التائب املعصية، وأزالت اخلطيئة، فمسحت ؟هللا لوجه سالت
 من بقي ما واستقبل صادقة، بتوبة هللا إىل -أخي املبارك - بلـفأق أوبته، وتعاىل سبحانه هللا وأكرم ته،بتوب هللا فرح الذي

ه مْ  َعَلى َأْسَرف وا ال ذ ينَ  ع َباد يَ  ايَ  ق لْ } وأمل وأبشر راشدة، هلل بعودة شبابك  ال ملاذا تدرون{  اّلل    ر مْحَة   م ن تـَْقَنط وا اَل  أَنف س 
يعا   الذُّن وبَ  يـَْغف ر   اّلل َ  إ ن  }  ؟هللا محةر  من تقنطوا يم   اْلَغف ور   ه وَ  إ ن ه   مجَ   اءوجل بكم، هللا لذهب تذنبوا مل لو) ،40الزمر{الر ح 
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اسرتحم ف رحيما ، برا   عفوا  قد مسى نفسه  غفارا ، نفسه هللا مس ى أخي التائب، قد( هلم هللا فيغفر فيستغفرون، يذنبون بقوم  
 كان  سعيدا ، وميالدا   جديدا ، عهدا   واستقبل هللا، إىل وعد وأمل، ابشرو  ؟لك يغفراستغفر هللا الغفور و  ؟يرمحك الرحيمهللا 

 العائدين، قوافل وهذه عبادا ، وأصبحوا علماء، صبحواأو  دعاة، وأصبحوا أئمة، أصبحوا مث أسوأ، بل أمثالك،التائبون 
 وحص ن سبيلهم، واسلك منهم، فكن وأسرار، أبسرار   إليك وتشجو وأخبار، ر  أخبا عن حتدثك األوابني التائبني وقصة
  .عالـاملت الكبري هللا بطاعة بكقل وحصن ابحلالل، فرجك
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 :العواطف واحنراف الشباب :الثالثة الوقفة
 كلوب قلبه بكل معك جاء معك، جاء إذا جتده الشباب، ةعاطف من أصدق عاطفة جتد ال عاطفة، يتوقد الشباب  

 تكون أحياًن   ـ لألسف ـ لكن حد،أل بعده يسمع ومل خلفه، والذي أمامه ابلذي ضحى أمرا   أراد إذا جتده جوارحه،
 رشدهمي الشباب، هؤالء أمثال يوصي وسلم آله وعلى عليه هللا صلى كان  لذلك يسرة، أو مينةفتحرفه  عاصفة، العاطفة

 وعلى عليه هللا صلى يقول ه؟ـتوج   أين وإىل ؟غلـت ست شيء أي ويف ؟فهمـعواط تكونكيف   وسلم آله وعلى عليه هللا صلى
 :ظله إال ظل ال يوم ظله يف هللا يظلهم سبعة: )عنه تعاىل هللا رضي هريرة أيب حديث من الصحيحني يف كما  وسلم، آله

 ورجل عليه، وافرتقا عليه ااجتمع هللا يف حتااب ورجالن ابملساجد، معلق قلبه ورجل هللا، عبادة يف نشأ وشاب عادل، إمام
 ميينه، أنفقت ما مشاله تعلم ال حىت فأخفاها بصدقة تصدق ورجل هللا، أخاف إين: فقال ؛ومجال منصب ذات امرأة دعته

 السعي ويف الناس، حب يف عاطفتك وجه عاطفتك، هوج  هلذا و  طاقتك، هوج   هكذا( عيناه ففاضت خاليا   هللا ذكر ورجل
 عاطفتك وج ه رفيق، أو صاحب جماملة أو قريب حساب على أحدا   تظلم أن عاطفتك كانت  مهما كإاي وإايك هلم، للخري

 ،بك احنرفت هللا إىل تتوج ه مل إن العاطفة هذه الفاضل، أخي، هللا عبادة من أكثر وأكثر هلل، الوجه وإسالم هللا، حب يف
 ومن غريه، أحب هللا حيب مل من ،هلغري  وسجد ركع هلل ويسجد يركع قلبك جتعل مل إن ،تدعوك للعبودية فطرة القلب يف إن

 ؟من ويهوى ؟من يعشق اآلن لقلبك انظر تعاىل، هللا رمحه القيم ابن القلوب طبيب ولـيق كما  ،به ع ذ ب هللا غري أحب
 كطاقت فأصبحت ابملعصية، هللا فأذلك هللا، على هنت هللا قلبك يف جتعل مل إن من؟ ألجل ويسهر ؟من ألجل ويضحي

 ألجل أمرد، ولد ألجل ومتتخط، وتبول وتغوط حتيض امرأة ألجل حياتك أصبحت شيئا ، يساوي ال فيما وعاطفتك
 ألزمه العبادة، ألزمه هللا، مع قلبك فاجعل البصرية، ط مست إذا الشيطان هكذا لكن منه، أقبح ال وعورة، سوءة مكان
 جاء هللا، عبادة يف نشأ شاب لربك، لكن واركع اسجد األموال، أنفق الليايل، اسهر ابألوقات، ضح    هللا، إىل القرب
 أين ؟هم أين الليل يف وشبابنا الليل، من ساعة يف وضوءه وسلم آله وعلى عليه هللا صلى لرسولنا فقرب حممد إىل شاب
 قر ب الساعة هذه يف الشاب هذا لكن احلرام، قنوات على جيلس من ومنهم احلرام، يقرتف من منهم ؟الليل يف شبابنا

 شباب من شاب اسم ربيعة، :فقال( من؟) :فقال الليل، من ساعة يف وضوءه وسلم آله وعلى عليه هللا صلى لرسولنا
 وأحالم وأفكار، أفكار له شاب بعد، يتزوج مل شاب؟( تريد ما سل ربيعة، اي: )والسالم الصالة عليه فقال األنصار،

 ترضى ال تسمو أن يوم اهلمة إهنا ؟أراد ماذا تدري وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى رسولنا من الطلب مسع ملا لكن وآمال،
 سألكأ اجلنة، يف مرافقتك أسألك هللا، رسول اي :قال ؟أراد ماذا تدري والعورة، ابلسوءة ترضى تسفل أن ويوم ابجلنة، إال

 هللا، رسول اي يه بل :فقال؟( ربيعة اي اغريه أو: )الشاب هلذا وسلم آله وعلى عليه هللا صلى فقال اجلنة، يف مرافقتك
 ما نكإ أما درجة، هللا رفعك إال سجدة هلل سجدت ما إنك أما( السجود بكثرة نفسك على أعن   ربيعة، اي: قال

 ساجد، وهو هللا من العبد يكون ما وأقرب اآلخر الليل جوف يف هلل سجدت ما إنك أما هللا، إىل تقربت إال هلل سجدت
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 اسجد - هللا عبد اي - يومها منك، هللا ويقرب هللا، من بتقر   يومها اآلخر، الليل ثلث يف العبد من هللا نيكو  ما وأقرب
 .سبحانه ربك من تقرتب َمن؟ م ن تقرتب رتب،ـقتو  تسجد وريب إي واقرتب،

 رسالة ييحت كيف  وجهدك ومالك وقتك اجعل ،املسجد يف اجعلها هذه عاطفتك ابملساجد، لبكق عل ق هللا، يف أخي
 حبلقات متأله كيف  ؟القرآن فيه ختتم كيف  ؟فيه تعتكف كيف  ؟فيه تصلي كيف  املسجد؟ هذا ري عم   كيف  ؟املسجد
 اتفه، أبمر معلقة عاطفتك جتعل ال وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول سنة ويتعلمون هللا، كتاب  حيفظون ؟الشباب

 ألجلها، الشمس يف وجيلس هلا، ويسعى هلا، يسهر فتجده األقدام، دهاتطار  منفوخة بكرة قلوهبم الشباب بعض عل ق
 إن هذه عاطفتك وجل، عز هللا فاتق   الدون، هبذا تعلقت ابهلل تتعلق مل إن وهللا طفاو ع ؟هذه شيء أي وحيلم، ويفكر
 هللا، يف تؤاخيه ادق،ص أخ   مع عاطفتك اجعل هلل، معه وتفرتق هلل، معه جتتمع هلل، حتبه لرجل فاجعلها ألحد، جعلتها
 نسيت وإن شجعك، ابخلري قمت وإن أعانك، ذكرت وإن ذك رك، معه جلست إن هلل، حتبه هلل، تساعده هللا، يف تسامره
 صبحأو  فذل، وجل عز هللا غري يف شااب   أحب شاب من كم  هلل، لكن عاطفتك، وأعطه الشاب هذا عن احبث نبهك،

ء} :يقول وربك ريب ألن الباقية؛ العاطفة هي طفةالعا فاجعل جمالسهم، يف الناس أضحوكة ال   ل بَـْعض   بـَْعض ه مْ  يـَْوَمئ ذ   اأْلَخ 
      .إميان وأخوة تقوى، أخوة فاجعلها ،71الزخرف{ اْلم ت ق نيَ  إ ال   َعد و  

 لو حىت حتدي، عظمأب ديتـحت   لو حىت هللا، مع كـوصدق هللا، من خبوفكفرو  ها  هذه عاطفتك كانت  مهما هللا، يف أخي  
 تدعوك عاطفة أي تغلب هللا من اخلوف عاطفة اجعل هللا، أخـاف إين :صحت ومجال، منصب ذات امرأة دعتك

 هللا لوجه هبا ي تصدق أموال العاطفة، فلتتوجه هذا وإىل احلب، فليكن هكذا احملرمات، طريق عليك تيسر أو للموبقات،
فى  شريكا ، هللا مع أبعمالنا نطلب نعد ملمن الناس،  أحدا   وتعاىل سبحانه هللا مع دنري نعد مل ألننا الناس؛ أعني عن خت 
 على جترأًن وما حنن، وخلوًن ابلسخافات، الناس وحلم فاهات،ـالت يف الناس وفك ر خلوًن، إذا حىت هللا، إىل توجهت قلوبنا

 يوم هللا جيعلها بيضاء هتامة كجبال  أعمال له رجل  ك  تكون أن إايك هللا، لقاء تذكرًن أن يوم أعيننا ذرفت بل هللا، معصية
 خال إذا ـ لألسف ـ لكنه ،احلونالص أيخذ كما  الليل من أيخذ صالته، إىل صالتنا حنقر رجل ذاك منثورا ، هباء القيامة
 غلـولنست هذا، إىل العواطف فلتتوجه عيناه، فاضت خاليا   أحدهم هللا كرذَ  إذا رجال من كن  بل انتهكها، هللا مبحارم

 .هللا ويف هلل وفداء   وتضحية   حبا   اشةاجلي   عواطفنا
 على دخل عنه، تعاىل هللا رضي أنس حديث يف كما  وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى رسولك إن اإلسالم، ابش اي  

 ةالصال عليه قال ذنويب، وأخاف هللا أرجو :قال - أخي الشاب امسع -؟( جتدك كيف) :فقال املوت، يف وهو شاب
 عواطفكم، فأحكموا( وآمنه مما خياف ،يف مثل هذا املوطن إال أعطاه هللا ما يرجو ال جيتمعان يف قلب عبد  : )والسالم

 فعل !رحيم غفور ريب :وقال الصالة تركحىت  الرجاء، ابب معهم توسع الذين الشباب نريد ال ،واعتدلوا يف اندفاعاتكم
 َأين    ع َباد ي نـَب  ئْ }  نعم !رحيم غفور ريب :وقال ابلتوبة نفسه حدث وما ملعاصيا على أقبل !رحيم غفور ريب :وقال احلرام
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يم   اْلَغف ور   َأًنَ   سبحانه هللا من خف هللا، من فخف ،43 - 28 احلجر{ األَل يمَ  اْلَعَذاب   ه وَ  َعَذايب   َوَأن  { 28} الر ح 
 عز هللا رمحة من فقنطوا هللا، رمحة إىل سبيل ال أن وظنوا وسوا،ووس شطحوا حىت الغلو، ابلغـوا يف شبااب   نريد ال وتعاىل،
 يف زنـلنت ـ الشباب معاشر اي ـ زنـلنت ال، استغفروا، وما سبحانه هللا إىل رجعوا فما أعماهلم، سوء الشيطان هلم وزين وجل،

 ليس والشديد هللا، ذات يف نفسه اهدج من اجملاهد غضبنا، يف زنـلنت شهواتنا، يف زنـلنت عواطفنا، يف زنـلنت انفعاالتنا،
 ال حىت العواطف، وهذه االنفعاالت، ذهنضبط هفل الغضب، عند نفسه ميلك الذي الشديدإمنا  رعة،ابلصُّ  الشديد
  .بنا تنحرف

فكنت أبيت  ، يف عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عزاب  ا شااب  كنت غالم    :قال عنهما تعاىل هللا رضي عمر ابنعن    
فأرين  ؛اللهم إن كان يل عندك خري :فقلت ،فكان من رأى منا رؤاي يقصها على النيب صلى هللا عليه وسلم ،يف املسجد

 ،مل ترع :فقال ،فلقيهما ملك آخر ،فرأيت ملكني أتياين فانطلقا يب ،فنمت ،رؤاي يعربها يل النيب صلى هللا عليه وسلم
فلما أصبحت  ،فأخذوا يب ذات اليمني ،وإذا فيها ًنس قد عرفت بعضهم ،لبئرفإذا هي مطوية كطي ا ؛فانطلقا يب إىل النار
إن عبد هللا رجل صاحل لو   :)فقال ،فزعمت حفصة أهنا قصتها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،ذكرت ذلك حلفصة

 هذه مبثل ذكرك هللا لعل لنفسك، فانظر، فكان عبد هللا يكثر الصالة من الليل :قال (،كان يكثر الصالة من الليل
 وعد العبادة، من وأكثر الصالة، من فأكثر الصالة، إىل ودعوة هداية ورؤاي خري، رؤاي الرؤاي، هذه مبثل ووعظك الذكرى،

    .هللا طاعة من اإلكثار إىل كسبنف
 الصالة عليه يل قالف ليلة، يف القرآن قرأ ليلة، يف القرآن مجعت :يقول عنهما تعاىل هللا رضي عمرو بن هللا عبد وهذا 

 وشبايب، بقويت أستمتع دعين هللا، رسول اي :فقلت( شهر يف القرآن فاقرأ فتمل، زمان بك يطول أن أخاف إن: )والسالم
( عشر يف فاقرأه: )والسالم الصالة عليه فقال الصحابة، شباب هؤالء هللا، من ابلقرب يتلذذ ؛هللا بطاعة يستمتع انظر
 دعين هللا، رسول اي :فقلت( سبع يف اقرأه: )والسالم الصالة عليه فقال وشبايب، بقويت أستمتع يندع هللا، رسول اي :فقال

 والزم تستطيع، ال وما والغلو، الزايدة إىل بعواطفك تنحرف العليه الصالة والسالم؛ ف أىب فأىب، وشبايب، بقويت أستمتع
 هللا، جنب يف الرجاء دائرة توسع نأ ايكإو  هللا، رمحة من تقنط أن إايك، وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رسولك هدي
 .وتعاىل سبحانه هللا بطاعة نفسك زن نفسك، وزن والذنب، املعصية على مصر وأنت

 قو موا وكيف ؟هللا إىل ساروا كيفحىت تعلم   وسلم؛ آله وعلى عليه هللا صلى رسولنا عهد يف الشباب أخبار ومن   
 أبو أيمره اثبت بن زيد هذا :وأرضاهم عنهم تعاىل هللا رضوان الصحابة جيل ؟شباب وأي ب  ابش هللا، طاعة على عواطفهم

 نتهمك، ال عاقل، شاب إنك زيد، اي"  :بكر أبو قال القرآن، يكتب أن عنه تعاىل هللا رضي الراشد اخلليفة الصديق بكر
 بنقل كلفوين  أهنم لو فوهللا :قال ،" القرآن لنا فتتبع الوحي، وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا لرسول تكتب كنت  قد

 طاقته وسخر هللا، بطاعة نفسه شغل لكن شاب   الرجال، وصدور الرقاع من القرآن فتتبعت هذا، من علي   أهون كان  جبل
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 شباب اي ـ لنا مجعه وممن ،القرآن كتب  ممن وكان القرآن، حفظ ممن فكان وجل، عز هللا يرضي فيما وجهده وذكاءه
 فوقعتم ؛أعرضتمو  اهلدى فيه الضاللة، يف فوقعتم ؛أعرضتمو  اإلميان فيه ؟القرآن من أنتم أين ؟القرآن من أنتم أين ـ اإلسالم

         .الناس بني وانشروه صدوركم، يف واحفظوه آايته، اواقرؤو  هديه، الزمواو  ربكم، كتاب  على فأقبلوا العصيان، يف
 شبيبة، وحنن وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول جئنا :قال عنه عاىلت هللا رضي احلويرث بن مالكوشاب آخر   

 وترجع وتستفيد العلم، لتتعلم هبا واذهب وقتك، من هافرغ   إجازتك، من هاقص   يوما   عشرون ليلة، عشرين عنده فأقمنا
 اشتقنا قد أننا فظن بنا، رحيما   رفيقا   وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول وكان :قال ـ اإلسالم شاب اي ـ وتفيد

وعلموهم  ،فكونوا فيهم ،ارجعوا إىل أهليكم) :والسالم الصالة عليه فقال فأخربًنه، تركنا ومن أهلنا عن فسألنا ألهلنا،
 هؤالء جاء هكذا( وليؤمكم أكربكم ،فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ؛وصلوا كما رأيتموين أصلي ،ومروهم
 هذه وامحل ـ الشاب أيها ـ هداية مشعل حامل فكن أقوامهم، يف لينشروه الشباب هؤالء ذهب مث العلم، اليتعلمو  الشباب

ا   َوَعم لَ  اّلل    إ ىَل  َدَعا مم   ن قَـْوال   َأْحَسن   َوَمنْ } راية الراية؛  .00فصلت{ اْلم ْسل م نيَ  م نَ  إ ن ين   َوَقالَ  َصاحل 
: رضي هللا عنه يقول اليمن، إىل وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رسولنا يبعثه عنه اىلـتع هللا رضي علي شاب اثلث؛ وهذا 

 بينهم أقضي شاب وأًن اليمن إىل تبعثين هللا، رسول اي :فقلت اليمن، إىل وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول بعثين
( لسانه وثبت قلبه، اهد   اللهم: )وقال دري،ص على يده  وسلم آله وعلى عليه هللا صلى فوضع :قال !القضاء أعرف وال
 اليمن، إىل وسلم آله وعلى عليه هللا صلى أرسلهم شباب   ،اثنني بني قضاء يفبعد  شككت فما :رضي هللا عنه علي قال

 أرسلهم الصحابة كبار  من وغريهم األشعري موسىأبو و  ومعاذ علي   :اإلسالم شباب وهكذا ويقضوا، وحيكموا ليعلموا
 وأنتم ،قومه علملي   والسالم ةالصال عليه يرسله احلضرمي حجر بن وائلو  ؛إىل اليمن معل مني وسلم آله وعلى عليه هللا صلى

 وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول حب حارثة بن  زيد ؟اخلري هذا من أنتم أين ؟ؤالءه من أنتم أين ـ شباب اي ـ
 عليه رسولنا ومحى الطائف، إىل معه خرج املوايل، من أسلم من أول كان  لم،وس آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول نصر

 اجليش؛ وقاد ،هللا إىل الدعوة يف وسعى والسالم، الصالة عليه األمة لرسول فداء   أ وذي حىت احلجارة، من والسالم الصالة
 اجلنة، دخلت: )وسلم آله وعلى عليه هللا صلى قال اجلنة، والسالم الصالة عليه دخل الروم، حدود على هللا دين لنصر

 وامأل وقتك اشغل هللا، هللا ـ الشاب أيها ـ هللا فاهلل( حارثة بنا لزيد أًن :تقال ؟أنت   ملن :فقلت ،شابة جارية فاستقبلتين
 يف داعية الدين، هذا هم هلا، ومتعلما   للسنة معلما   الدين؛ هذا هم للقرآن، ومعلما   متعلما   الدين، هذا هم وامحل فراغك
   .الئم لومة ختاف وال هللا، سبيل يف وجتاهد املنكر، عن وتنهى وفر ابملع أتمر الدين؛ هذا هم امحل وقاضيا ، مفتيا   الناس؛
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 :والفتوة والقوة الشباب :الرابعة الوقفة
 أيها ـ شيء أي يف ؟هذا نستثمر شيء   أي يف لكن الفتوة، فرتة النشاط، فرتة القوة، فرتة هي الشباب فرتة أن شك ال  

 كنت  يوم أتذكر ؟ملاذا الناس، على ويعتدي ،الناس يظلم فسار عضالته، وسرته شبابه، غره شاب   من كم  ؟ـ الشباب
 أن يف قوتك تغرك ال ظلمات، الظلم إن نفسك، يف تعاظمت أن يوم ؟اآلن هذا تفعل فلماذا ؟أمرك كان  كيف  صغريا ،
 فتظلم مالك، يغرك ال ،4البلد{َأَحد   َعَلْيه   يـَْقد رَ  ل ن َأن َأحَيَْسب  } األحد حدالوا الرب فوقك من فإن أحد، على تعتدي
 قواي ، كنت  فإن خالقك، هللا اتق هللا، اتق ،1البلد{ َأَحد   يـََره   مل ْ  َأن َأحَيَْسب  } األحد الواحد الرب فوقك من فإن أحدا ،
 عزك يغرك أن إايك ،أغىن هو من ففوقك غنيا   كنت  وإن ،أعظم هو من ففوقك عظيما   كنت  وإن أقوى، هو من ففوقك
     .القيامة يوم ربك لقاء فتنسى ومالك، وجاهك وقوتك

 الشيخ ذاك عن مسعت أما هلل، الدعوة يف اجعلها والنشاط احليوية هذه هللا، طاعة يف اجعلها القوة هذه الشاب، أخي 
 فيها كنت  ليتين اي: " يقول، الدين هذا بداية يف وسلم آله وعلى عليه هللا صلى لرسولنا يقول وهو نوفل بن ورقة الكبري؛
 ينأف ،"مؤزرا   نصرا   ألنصرنك اليوم هذا أدركين لئن قومك، خيرجك حني حيا   كنت  ليتين اي ـ قواي   فتيا   شااب   أي ـ جذعا  
   .هللا يرضي فيما جتعلوها مل إن ؟فتوتكم وأين هللا، طاعة يف تستثمروها مل إن ؟قوتكم

 :عنهم هللا وقال آية، بعدهم ملن هللا فجعلهم ،إىل هللا فروا يتحملوا أن يستطيعوا مل وملا قومهم، آذاهم ملاصربوا  فتية   
َية   إ نـ ه مْ }  التوحيد على وقف بل يفر، ومل ابحلق صدع منهم، أقوى كان  وفىت ،10الكهف{ ه د ى َوز ْدًَنه مْ  ب َرهب   مْ  آَمن وا ف تـْ

 :قومه لسان على هللا وقال ابطلهم، يف وًنظرهم أصنامهم، وكس ر وقام هو، إال زمانه يف التوحيد على كان  وما وحده،
ْعَنا قَال وا}  أي ففي الشباب، وقوة الشباب، فتوة فيه فىت، أبنه هللا وصفه ،73األنبياء{ إ بـَْراه يم   َله   يـ َقال   َيْذك ر ه مْ  فـَىت   مسَ 

 أصروا !أحد شباب قصص أمجل ما !أهلل اي ؟أحد شباب أنسيتم طاقتكم؟ تنفقون شيء أي يفو  ؟قوتكم تستثمرون شيء
 رسول إىل شاب منهم جاء، القتال إىل هبم خيرج إال املوت، إىل هبم خيرج إال وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول على
 بنا لتخرجن وهللا اجلنة، إىل بنا لتخرجن وهللا املدينة، يف بنا جتلس هللا، رسول اي :وقال وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا
 وتبعثرت الء،ـاألش وتناثرت اجلماجم، وتكسرت الرؤوس، طارت فلما وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هبم فخرج اجلنة، إىل

 آله وعلى ليهع هللا صلى األمة برسول أحاطوا والسالم، الصالة عليه مبحمد اإلسالم شباب من عشرة حاطأ اء،ـالدم
 قوة له يكون حىت اجلبل، إىل يصعد فشيئا   شيئا   هبم يرجع وهو والسالم الصالة عليه فقال املشركني، سيوف وحوهلم وسلم

 من شاب فقال( اجلنة يف رفيقي وهو ا،عن   فريدهم يتقدم من: )والسالم الصالة عليه قال الكفار، القوم على ينتصر أن يف
 مع أًن ؟وأين ؟من رفيق عنها، يبحث هلا، طار هللا، رسول اي أًن :األنصار من شاب قال ـ اليمن أهل اي ـ منكم األنصار،

 بسيوفهم، ضربوه يقاتلهم، يزال فما إليهم فطار هللا، رسول اي أًن هللا، رسول اي أًن اجلنة، يف صلى هللا عليه وسلم   حممد
  شهادته، بدماء جا  مضر   شهيدا ، سقط حىت اجلبل، إىل دوايصع حىت معه، ومن هللا رسول عن يرد وهو برماحهم، ورموه
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 من: )والسالم الصالة عليه قالمث  اجلنة، يف صلى هللا عليه وسلم   حممد رفيق أنه هللا عند لتشهد بطولته، قصة كاتبا  
 استطاع، ما ردهمو  دافع حىت فتقدم، هللا، رسول اي أًن أًن :آخر شاب فقال( اجلنة يف رفيقي وهو عنا، فريدهم يتقدم،
 وعلى عليه هللا صلى فوصل األنصار، شبابثمانية من ال ق تلوا حىت والسادس، واخلامس، والرابع، الثالث، تقدم مث فقتلوه،

 يف املالئكة رفعته ؟حنظلة أين ؟أحد يوم عامر أيب بن حنظلة أنسيتم األنصار، شباب هم هؤالء للجبل، وسلم آله
ن صاحبكم إ: )قال الفضة، صحائف يف املزن مباء املالئكة تغسله وسلم آله وعلى عليه هللا صلى رآه ؟حنظلة أين السماء،

 لذته، ترك فراشه، من قام ،عةـاهلي مسع ما أول هللا، رسول اي جنبا   خرج :امرأته فقالت؟( فاسألوا صاحبته ؛تغسله املالئكة
ثتنا ،الشباب هم هؤالء اجلنة، إىل روحه تصعد أن قبل السماء يف املالئكة وغسلته اجلنة، إىل نفسه ومحل زوجته، نسي  حد 
 حبصري، ظهره فشوي   أسلم، مث ومجال، مال وكثرة ورفاهية، دعة يف كان  الذي الشاب ذاك عمري؛ بن مصعب عن أحد  
 اليت الربدة و جدت فما ق تل، حىت أحد، لواء ومحل هللا، رسول ىلإ ابألنصار وجاء جرتني،اهل وهاجر جسمه، دخ ن حىت

 َأْحَياء َبلْ  أَْمَواات   اّلل    َسب يل   يف   ق ت ل واْ  ال ذ ينَ  حَتَْسَب   َوالَ } :عنهم هللا قال شباب وأي الشباب، هم هؤالء ورجله، رأسه تغطي
 ؟هؤالء من حنن فأين ـ شباب اي ـ احلياة كهذه  حياة تريدون ،178عمران آل{ يـ ْرَزق ونَ  َرهب   مْ  ع ندَ 

 دينا  اإلسالم  سوى عرفوا وما=   املعـايل سبـل ذللوا شـباب  
 وًنغص الدنيا يف طاب كرميا     =     نبـاات   فأنبـتـهم تعهـدهم

 واحلصـوًن  املـعاقل يدكون  =    كماة    كانوا  الوغى شهدوا إذا
 اسـاجدين إال اإلشـفاق من  =      تراهم فال املسـاء جن وإن

 أمـينا حـرا    خمـلصا   اب  شبا  =   قومي اإلسـالم أخرج كذلك
 حلوًن  صيغت العال  ولـكن  =    مائعات األغـاين عـرفوا وما
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خـالد ) :وسلم آله وعلى عليه هللا صلى يقول رضي هللا عنه خالد ـ اإلسالم شباب اي ـ هللا هللا ـ اإلسالم شباب اي ـ هللا فاهلل
 :والسالم الصالة عليه يقول عنه، تعاىل هللا رضي األمة فاروق رـعم ؟ماذا وأنت( ريةـالعش فىت ونعم هللا، سيوف من سيف  

: فقلت ،هو أًن أين فظننت قريش، من لشاب :فقالوا ؟القصر هذا ملن فقلت ذهب، من بقصر   أًن فإذا اجلنة، دخلت)
 اجلنة إن) رضاأل يف يسريون وهم ابجلنة ب شروا للجنة، سارعوا شباب،أولئك رجال  و ( اخلطاب بن عمر: قالوا ؟هو منو 

  ؟قضيته شيء أي يف ؟شبابك أين ؟أنت أين ـ هللا عبد اي ـ وأنت( وسلمان وعمار علي :ثالثةإىل  تشتاقل
 بناسي ولسـت أذكره  زلت ما =   خسرته الشـباب زمان على آه  
 سيواجلال    األصحاب منتدى يف =   تهـأضع الشباب زمان على آه  
 الوسواسي  من حبر يف وسبحت =   والشقا الندامة سوى فيه  أبن   مل

 برأسـي جيول  شيـطاًن   وكأن =    واألذى التهور سوى فيه أبن   مل
 لقاسي وبالذن عظم من لبوالق=  صرـمق قوقـاحل يف إين اهـرب

ن د: )وسلم آله وعلى عليه هللا صلى قال قعساأل بن واثلة حديث يف  دوجن ابلشام، وجند ابليمن، جند أجنادا ، الناس جي 
 ابملشرق، وجند ابلشام، وجند ابليمن، جند جنود؛ املسلمني أن الزمان آخر يف احلال يصبح( ابملغرب وجند ابملشرق،

 الصالة عليه فقال ؟أتمرين فماذا ذلك أدرك فلعلي ؛شاب فىت إين يل خر   هللا، رسول اي :رجل فقال ابملغرب، وجند
 .الطرباين رواه( ابلشام عليك: )والسالم

 ي هان أن ترضى ال أنك أبدا   وأعرف فتوتك، واعرف قوتك، أعرف لكين ـ هللا طاعة يف قصرت وإن ـ أعرف شاب،ال أخي 
 ألنك املسلمات؛ أعراض ت نتهك أن وال املصحف، ي داس أن وال صلى هللا عليه وسلم،  هللا رسول ي سب أن وال اإلسالم،

 أ هني فقد الزمان، هذا بطـولة واستقبل أقبل، فأقبل، قلبك، يف تغلي اإلسالم دماء فإن عنه، وبعدت هللا عصيت مهما
 هزمتنا وخطيئتك، أنت ببـالسو  ؟ودتكـعومىت  ؟إميانك فأين املسلمات، تاغتصبو  هللا، رسول وس ب املصحف،
  رام،احل أدع أن طيعـأست ال رام،ـاحل أترك أن أستطيعال :  قلت يوم هزمتنا الفجر، صالة عن منت يوم هزمتنا مبعاصيك،

ثناك كلما  قوة، فيك أن نعرفإننا ل وهللا ،هللا   فاتق معه، واهنزمت الشيطان، أخزاك ابألوبة، ذك رًنك كلما  ابلتوبة، حد 
 هللا دينهبا  تنصر أكيدة، ورجعة صادقة، أوبة من ـ هللا شاء إن ـ البد فالبد، ضعف، أو تقصري من فيك كان  ومهما

 .وتعاىل سبحانه
 كان  األلباين، الشيخ صححه بسند والبيهقي خزمية ابن قصته روى والسالم، الصالة عليه هللا رسول عهد يف شاب   هذا 

 قومه، ويؤم ذلك بعد يرجع مث العشاء، وسلم آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول مع يصلي عنه تعاىل هللا رضي معاذ
 الصف من انصرف أطال، فلما سليم، :له ي قال ؛أسلم بين من قومه من رجل وكان عليهم، فأطال مرة، ذات فصلى
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 إىل القصة امسع نفاق؟ هذا وهل نفاقا ، به إن :فقال به، أ خرب معاذ سلم فلما وانطلق، راحلته وأخذ صالته، وأكمل
 هللا رسول ألخربن وأًن :الشاب فقال وسلم، آله وعلى عليه هللا صلى هللا رسول ألخربن ؛لنفاقا   به إن: ، قال معاذآخرها

 رسول اي :قال( لك؟ ما) :وسلم آله وعلى عليه هللا صلى له فقال ذلك، معاذ له فذكر وسلم، آله وعلى عليه هللا ىصل
 :للفىت قالو ؟( معاذ اي أنت أفت ان: )والسالم الصالة عليه فقال الصالة، بنا ويطيل أيتينا مث عندك، وسلاجل يطيل هللا،

 من ابهلل وأعوذ اجلنة، هللا وأسأل الكتاب، بفاحتة اقرأ هللا، رسول اي :فقال؟( صليت إذا أخي ابن اي أنت تصنع كيف)
حول  ومعاذ إين) :والسالم الصالة عليه فقال النهاية، انتظر لكن للعمل، انظر معاذ، ودندنةوإين ال أعرف دندنتك  النار،

 القوم، فجاء رب،ق   قد العدو نأب أ خربوا وكانوا القوم، قدم إذا معاذ سيعلم لكن :الشاب هذا فقال( ندندنهاتني 
 ، وقدم نفسه نصرة  لدينه.هللاَ  وصدق القوم جاء الكتاب، بفاحتة يصلي كان  الذي هذا نعم، هللا، سبيل يف واستشهد
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  :الطاقات واستغالل الشباب :أخريا  
 ابلعيب، العمل ليس كم،طريق شقوا مستقبلكم، ابنوا وشبابكم، عمركم فاستغلوا مهة، وأنتم عزمية، وأنتم طاقة، أنتم  

 يعملون، والناس النهار تنام أن العيب الناس، وتطلب جتلس أن العيب أهلك، مال وتسرق بطاال ، جتلس أن العيب
 ـ هذا عمل، بال بيت، بال زوج، بال شاب أنك مستقبل، بال شاب أنك العيب العيب، هو هذا ،يف التوافه الليل وتسهر

 عليه وعلى آله وسلم، إذ طلع بينما حنن عند رسول هللا صلى هللا :عنه تعاىل هللا رضي يرةهر  أبو يقول العيب، هو ـ وريب
 لو أن هذا الشاب جعل شبابه :نظرًن إليه وأحدقنا النظر إليه ـ فقلنا :، فلما رأيناه رميناه أببصارًن ـ يعينالثنيةمن  شاب  

وقوته يف سبيل هللا، ونشاطه كان هذا الشباب جعل شبابه   لو :قلنا -كان يعمل ببعض العمل-ونشاطه وقوته يف سبيل هللا
! من سعى على أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل هللا، ومن ؟وما سبيل هللا إال من قتل: )فقال عليه الصالة والسالم

يف سبيل  نفسه ليعفها فهو يف سبيل هللا، ومن سعى مكاثرا  فهوعلى ومن سعى سعى على صبية صغار فهو يف سبيل هللا، 
ـ يسعى جيمع ماال  ليشرتي جواال ، هللا  فإذا سعيت ال تسعى فقط كما يسعى بعضهم؛ بعض الشباب ـ هداهم( الشيطان

يسعى جيمع ماال  ليلبس لباسا  حسنا ، يسعى جيمع ماال  ليتفاخر ابألمور التافهة، إذا رأيته قد سر ح شعره وعط ف ثوبه 
 .بت عليه شبابه، وعبت عليه أن أنفق ماله يف هذه التفاهاتع واختال يف مشيته وتردد يف كلمته

جمد أمتك، نريد العامل املسلم، نريد الداعية احملنك، ونريد الطبيب، ونريد  ن شااب  وكن رجال ، اصنع لك مستقبال ، وابن  ك   
، نريدكم قوادا  حتققون نصرها املهندس، ونريد العامل، ونريد الساعي يف اخلري، نريدكم رجاال  تصنعون لنا جمد هذه األمة

ليس العمل ابلعيب، ال ـ وهللا ـ ليس ابلعيب، اسع يف عمل طيب، وكو ن لك مستقبال ،   ،اي شباب ،أبيديكم وسواعدكم
كو ن نفسك، وابن  جمتمعك، وافتح بيتا ، وزد هذه األمة أطفاال ، وسد  جوعتهم، واكس عورهتم، حىت يستقيموا ويقوموا 

 ،فيجئ حبزمة حطب على ظهره ،فيأيت اجلبل ؛ألن أيخذ أحدكم أحبلهعز وجل، نعم، اعمل وتصدق )على طاعة هللا 
حىت لو تفعل هذا حتتطب وتبيع، فتنفع نفسك ( فيستغين بثمنها خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه ؛فيبيعها

  .يف أبواب اخلرينفع نفسك وتصدق اوتتصدق، كن إنساًن  ًنفعا ، ال تكن إنساًن  منتفعا ، 
أعرف شااب  قواي  فتيا ، ويعمل محاال ، لكين ما رأيت شااب  مثله، أجرته كل يوم، كل يوم ـ اي شباب ـ عشرة يف املائة يف   

آيت هبا إىل الصندوق، وأخرج عشرة يف املائة يف ابب الصدقة، وأضع الباقي يف  :ابب من أبواب اخلري، كل يوم يقول
اي إخوان لكنه رجل ـ  ،ـ تزداد الصدقة، مح ال !كذا وكذا من املال، وكل ما يزداد الربح ـ سبحان هللا  أنفقت :صندوقي، قال

و هل جزاء اإلحسان إال  ،وملا زاد هللا مايل، نعم سيزيد هللا ماله :وريب ـ رجل، نفع نفسه وقام بنفسه، ونفع الناس، قال
ما أضعها يف الصندوق حىت أخرجها يف الصدقة لوجه  ،كل يومصرت أتصدق اآلن خبمسة عشر ابملائة   :قال ؟نسااإلح

انفع اإلسالم ولو بشيء يسري، ولو بعمل بسيط، وهللا لن ينساه هللا  ،وأنت كن كذلك، كن عامال  ًنفعا   ،هللا عز وجل
املسجد يف عهد  مـإن امرأة كانت تق   ،فتكنس فتقدم لنفسك عمال  طيبا   ؛لك، وهللا إننا حنتاج ولو أن تقوم يف املسجد
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أنه شاب، فماتت أو مات، فسال الرسول صلى هللا عليه وعلى آله  :رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، ويف رواية
فكأهنم حق روا وصغ روا  ؟أفال أخربمتوين؟( )أفال آذنتموين :مات، فقال عليه الصالة والسالم :أو عنه، فقالوا اوسلم عنه

ربه صلى هللا عليه قوصلى على  ،فذهب( ربهقدلوين على : )ملسجد، فقال صلى هللا عليه وسلمم اكان يق    أمره، شاب  
 .وعلى آله وسلم

من املعروف شيئا  ولو أن  نم شيئا  لإلسالم ولو يسريا ، قد م شيئا  للدين ولو قليال ، وال حتتقر مهما كان عملك، فقد     
 .ةشاه، واتق النار ولو بشق متر  نفرسولو ا  من املعروف شيئ نتبتسم يف وجه أخيك، وال حتتقر 

فاغتنموا شبابكم  ؛كمر هذه كانت من وصااي الرسول صلى هللا عليه وعلى آله وسلم لكم ـ اي شباب ـ أوصاكم أبعما    
دوا وأملوا، استع فابشرواإىل طريق العفة، واتقاء الشهوات، ووعدكم اجلنة،  صلى هللا عليه وسلم كمهفإنكم مسئولون، ووج  

بصاركم عن احلرام، أمركم عليه الصالة والسالم أن جتعلوا عواطفكم هلل؛ ألذلك ابلزواج، وأكثروا من الصيام، وغضوا 
تغركم قوتكم وال طاقتكم، ودكوا هبا الباطل، وامحلوا أمر هذا الدين بقوة }  فال ؛فتكثروا من عبادته وطاعته واالجتماع عليه

َناك م ب ق و   اسَع على نفسك أيها الشاب، ،   ، كونوا من أهلها وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة111األعراف ة {خ ذ وْا َما آتـَيـْ
 .وعلى أهلك، وابن  لك مستقبال ، وال تنَس فعل اخلري، فإنك جمزي  عنه

، ك سبل السالمأسأل هللا الكرمي رب العرش العظيم أن يوفقنا وإايك لطاعته، وأن جينبنا وإايك معاصيه، وأن يهدينا وإاي   
نرجو مثوبتك، قرعنا ببابك مذنبني، ول ذًن جبنابك عائدين، اي ربنا اي موالًن اي رحيم، اي ربنا اي موالًن اي كرمي،  مالله

ال تدع لنا ذنبا  إال غفرته، وال دينا  إال قضيته، وال مريضا  إال شفيته، وال مظلوما  إال نصرته، وال فونطلب مغفرتك، اللهم 
وال اتئبا  إال قبلته، اي ربنا اي موالًن اي رب العاملني، اللهم ال تعذ ب قلواب  تشتاق  ،ال أصلحته، وال أعزاب  إال زوجتهشااب  إ

وجهك الكرمي، ال إله إال أنت سبحانك إن مل تغفر لنا وترمحنا  إىلللقائك، وال ألسنا  حتد ث عنك، وال أعينا  تشتاق للنظر 
   .فانصرًن على القوم الكافرين ؛له إال أنت سبحانك أنت موالًنلنكونن من اخلاسرين، ال إ
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