
 

 أحواه  الشباب 

ايطعااة٠، مُعِٓٗ    يًػباب تؿٛزات خمتًف١ يفأسبيت يف اهلل، 
َِٚٓٗ  يف َػاٖد٠ األمالّ ٚاملطًطالت ٚاملبازٜات، ظٓٗأَ 
يف ايععدلٍٛ ىًعع٢ جععساَر ايتٛاؾععٌ ا دتُععاىٞ   ظٓٗععاَععٔ 
يف  ظٓٗعا ، َٚعِٓٗ َعٔ   ملػاشيع١ ايفتٝعات   ايفٝظ جٛى ٚغعهٙ ن

يف  ظٓٗعا ، َٚعِٓٗ َعٔ   يف األضٛام  ؾطٝاة ايفتٝات ايتطهع
َٔ ٚمعل   َِٓٗيكًٌٝ ٚاضٗس٠ َع زمكا٤ ايط٤ٛ ى٢ً املٛجكات، 

 ؾٛزا خمتًف١ ألسٛاٍ ايػباب. ٖٓا ٓتٓاٍٚٚضيطسٜل ايطااة٠ 
 صالةلم تاركسوء خامتة  شاب 

 يف َات ٕأ جاد جايسٜاض ايسادشٞ اَعجل ١ غابدا٤ٚا ظج
 ٜباغس املتطٛىني ايػباب أسد ٚجدأ، ٌطََُّٜػ َٞهِي ساةخ
 أجٝض ٚدٌ٘ إْ٘ ،ايػاب ذيو ٚد٘ ٜتأٌَ ٚنإ ،ايتػطٌٝ
 إىل ايبٝاض َٔ تدزجيًٝا ٜتػه جدأ ايٛد٘ ٖرا يهٔ سكًا ٌٚمجٝ

 أضٛة إىل ٚدٗ٘ أْكًب ست٢ تصةاة ٚايطُس٠ ،ايطُس٠
 ٘ىٓ ٚضأٍ لا٥فًا َطسىًا ٜػطً٘ ايرٟ ايػاب مخسز، نايفشِ
ّٞ  جٓو؟ا ساٍ نٝف نإ :ي٘ ٍاق ،ايػاب ٖرا ٚي
ِ   :  قاٍ ٍ  ،أىًع ٕ :  قعا ٍ  ٜؿعًٞ؟  أنعا ٕ  َعا  ٚاهلل  :قعا  نعا

 أنظر كوف يكون حال تارك الصالة !! ..ايؿال٠ ٜاسف

  الػربيةبسىاع األغاني  كان وػرواسوء خامتة شاب 

 متٛقعف  ايطعسٜا١،  ايطعسم  إسد٣ ى٢ً ساةخ سؿٌ يػاب
 ايػسجٝعع١ ٚاملٛضععٝك٢ حيتضععس مٛدععدٚٙ إلضععاام٘ املععاز٠ جاععض
ٌ : يًػاب ٚقايٛا مأطف٦ٛٙ ايطٝاز٠، َطذٌ َٔ جك٠ٛ تٓباح  قع

 أؾعًٞ،  إٔ أزٜد  : ٜٚكٍٛ ايدٜٔ ٜطب رمأل اهلل، إ  إي٘  
  !جاهلل ٚاياٝاذ ذيو ى٢ً َٚات أؾّٛ، إٔ أزٜد  
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٘  أجعٛٙ  تعٛيف  غاب ٘  ٚناْع   أَع٘،  مسىتع ٍ  جاعض  تاطٝع  ؛املعا
 جعدأ  ،زمك١ ضع١٦ٝ  ى٢ً تاسفم جٗا، يٝػتػٌ سسم١ ىٔ يٝبشح
، مذا٤ ٚىسم  أَ٘ اخلرب املخدزات؛ ثِ ايتدلني َاِٗ ٜدَٔ
ٍٕٚدا٤ ّٜٛ  مأىطت٘، املاٍ َٓٗا ٜطًب ًَٜٛا ٘أَ ٜطًب املعاٍ   ثا
ٍ  أىطٝو   جين ٜا: ي٘ كاي م  اهلل، إىلإ  جاعد إٔ تتعٛب    املعا

٘  ذٖبٗعا  ٚألرٚألر ٜضسجٗا  ىِٓو، زغًُا تاطٝٓين: قاٍ  ٚجاىع
 .ٚأملًا ٚسطس٠ ىراجًا أَ٘ جه  املخدز، ج٘ ٚاغرت٣

 ألعر  أىطٝو،   :ي٘ قاي ، املاٍٚطًب َٓٗا  ًَٜٛا دا٤ٖاثِ 
 َعصم ٚ أَع٘،  ىعسض  ٜٗتو إٔ أزاةٚ ؾٛاج٘، َمَكَدٚ ٜضسجٗا،
 املتصٚد١ اجٓتٗا جٝ  إىل تٛدٗ ٚ ايبٝ  َٔ أَ٘ ٖسج  ثٝاجٗا،
ـ  ىًٝٓعا  ةلٌ: هلِ ٚقاي  ممصق١، ٚثٝاجٗا  إٔ ٚأزاة ايبٝع   يع
 ايؿععبا  ٚيف ،..إيٝهُععا ٚجلععأت مٗسجعع  األَععٛاٍ، ٜطععسم
 إىل ْسدععع:  جٓتٗععا يعع قا أٜععاّ جاععدٚ جععاخلرب اجٓتٗععا ألععربت
 ِجِٝعع  قعد  جايبٝع   معذذا  ٚاجٓتٗا، ٖٞ ايبٝ  إىل زدا  ايبٝ ،
 جاض يٝػرتٟ ايبٝ  يف َا نٌ ايٛيد جاع نًٗا، ٚأدٗصت٘ أثاث٘

ٍ  ىًع٢  تبهٞ ٚدًط  األّةلً   احلبٛب،  ٚيف اجٓٗعا،  سعا
٘  جيد ج٘ مذذا ًػك١ايػكٞ ي ا جٔ ةلٌ ايًشظات َٔ حلظ١  أَع
: األّ قاي  املاٍ، أىطْٛٞ: قاٍٚ ٠،ايؿػه ألت٘ ٚاج١ٓ ٚألت٘

ٍ  ج٘ مذذا غ٦ًٝا، ْاطٝو   ٘  ىًع٢  ا ىتعدا٤  حيعاٚ  ٜٚٗعدة  ألتع
 ٚاألّ ثٝاجٗعا،  َعصم  ٜٛاقاٗعا،  ست٢ ألت٘ ٜضسب ٚألر أَ٘،

٘  اجٓٗعا  إىل األّ مذعا٤ت ! تفاٌ َاذا تدزٟ   املطه١ٓٝ  ٚطآتع
ٕ  جادٚ طآات ىد٠ ٌ  ٚايػسمع١  َاعدٚة٠،  ثعٛا  جايعدَا٤،  تطعٝ
٘ ٚ ايػاب، َات  ايؿعػه٠  ايبٓع  ٚ اب،ععع ايجٝ ١عععع ممصق ألتع
  !!تبهٞ ايفساؽ، ى٢ً َٓطسس١ األّٚ ٞ،ععتبه

 اصطياد الفتيات فسوء خامتة شاب احرت

 ايطٝؼ جٝٓٓا جيُع األؾدقا٤ َٔ ثالث١ نٓا ٜكٍٛ أسد ايػباب:
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ٕ  مكعد  أزجا١؛ جٌ نال،، ٚايابح ٕ  نعا  مهٓعا  زاجآعا،  ايػعٝطا
 املاطععٍٛ جععايهالّ ايطععاذدات ايفتٝععات  ؾععطٝاة ْععرٖب

 قعد  جأْٓعا  ٕأٜفادع  ٖٚٓعاى  ايباٝعد٠،  املعصازع  إىل ْٚطتدزدٗٔ
 َاتع   إٔ جاد تٛضالتٗٔ ْسسِ   تسسِ،   ذ٥اب إىل حتٛيٓا
 يف ٚيٝايٝٓعا  أٜآَعا  ناْع   راٖهع  اإلسطاع، مٝٓا َٚات قًٛجٓا
ّ  دعا٤  إٔ إىل، ايػعٛاط٧  ٚىًع٢  يطعٝازات ٚيف ا املعصازع   ايٝعٛ
ٕ  يًُصزىع١،  ناملاتعاة  ذٖبٓعا  أْطعاٙ،  ئ ايرٟ ٌ  نعا  غع٤ٞ  نع
 ٚاسد غ٤ٞ ،املًإٛ ايػساب َٓا ٚاسد يهٌ ايفسٜط١ داٖص،
ٌ  ٚجاعد  ايطاعاّ،  ٖٛ ْطٝٓاٙ ّ  يػعسا٤  أسعدْا  ذٖعب  قًٝع  طاعا
 اْطًعل،  ىٓدَا تكسٜبًا ايطاةض١ ١ايطاى ناْ  جطٝازت٘، اياػا٤

 جطٝازتٞ ماْطًك  ىًٝ٘، جايكًل غاست ايااغس٠ٚمل ٜاد ست٢ 
ٔ  تٓديع ايٓاز أيط١ٓ جاض غاٖدت ايطسٜل ٚيف ىٓ٘، أعح  َع
ٞ  ؾعدٜكٞ،  ضٝاز٠ ٍ  داْبٝٗعا،  أسعد  ىًع٢  َكًٛجع١  ٖٚع : ٜكعٛ

 ذًٖع   املػتا١ً ايطٝاز٠ َٔ إلساد٘ أساٍٚ ناجملٕٓٛ أضسى 
٘  متاًَا، تفشِ ٚقد دطدٙ ْؿف ٚددت ىٓدَا ٕ  يهٓع  َعا  نعا
 ىٝٓٝ٘ متض ةقٝك١ ٚجاد األزض إىل ْكًت٘!! احلٝا٠ قٝد ى٢ً ٜصاٍ

٘  ْظست ي٘؟ أقٍٛ َاذا ي٘؟ أقٍٛ َاذا: ٜؿسخ ج٘ ٚمٛد٦   إيٝع
٘  جؿٛت مكاٍ ٖٛ؟ َٔ: ٚضأيت٘ جدٖػ١ ّ  نأْع ٔ  قعاة : جاٝعد  َع
٘  املطتػعف٢،  إىل ٚأضعسع  جطٝازتٞ أمحً٘ إٔ مكسزت،!اهلل  يهٓع
  !!!، ٚيفظ أْفاض٘أؾٌ ئ ما٥د٠،  : جاٍى ٛتجؿ يٞ قاٍ

 الفتيات قبن زواجهكان يعاكس وعاناة شاب 

ٍ  :املاانطعات  ٚتسى تصٚز غاب ٌ  أضعتاٝد  اآلٕ أْعا : ٜكعٛ  نع
 متعازع  أْٗعا  أتؿعٛز ..  شٚديت َع املاانطات ىامل َٔ حلظ١
     َهاملاتٗا ايتفاتتٗا، ٜدٖا، سسن١ يف ايظٔ أض٤ٞ ،ايدٚز ْفظ

 سايو نٝف:قاي  إذا..  تكٛهلا ن١ًُ نٌ يف أغو جاهلاتف،
 املؤْح ظعجايًف زدٌ تهًِ أْٗا ميهٔ أةزٟ َا أقٍٛ مال١ْ، ٜا
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ْلُمْؤِمنِين  ُهمْ  لِّ ُظوا ُفُروجن ْػن َين اِرِهْم ون وا ِمْن أنبْصن  ص03ايٓٛز :ط{ينُغضُّ
ٚأقًع ىٔ مساع ايػٓا٤ ٚاملٛضٝك٢، ٚاضتبدهلُا جطُاع ايكسإٓ 

ا٥دٜٔ حماضسات يًتا٥بني ايا مساع ممٔ تاذبو أؾٛاتِٗ، أٚ
 .ثالث١ أٜاّ َٔ نٌ غٗسؾٝاّ ى٢ً إىل اهلل، ٚىٛة ْفطو 

: نتاب مبدزاض١ :خصص عشر دقائق يوميا لتعمم العمم الشرعي -4
َع أًٖو، ٚسامظ ىًع٢   زاد املسلم الوومي من العلم الرشعي

    ٚ اىُعٌ مبعا   قسا٠٤ ٚزة َٜٛٞ َٔ ايكعسإٓ ٚيعٛ ْؿعف دعص٤، 
 . ه ايهجهمفٞ ٖرا اخل َٔ تكاجً٘تاًُ  ٚاةىٛ إيٝ٘ نٌ 

ايٝععّٛ  مشععامظ ىًعع٢ أذنععاز :لييي ل لنيياطب  بذييا ليي  ر ال  -5
 ."كار الووم واللولةأذ" َط١َٜٛٔ  ايؿبا  ٚاملطا٤ٚ ٚاي١ًًٝ،

ايعيت   :اح   ميل امااعيا و ألازحي،اوو ألامطتايااا  اة امي       -6 
ِٖ يًُطًُني تهفه، ٚاخلسٚز ى٢ً احلهاّ، ٚتبٝض ايتخسٜب

َِٓٗ ٚقاٍ ىِٓٗ  ◘ايٓيب  ، مِٗ اخلٛازز ايرٜٔ سرزٚقتًِٗ
 متطو مبٓٗر أٌٖ ايط١ٓ ٚاجلُاى١.  ٚ ،▬كالُب النَّار اخلوارج♂
ؿعععشٝض ن ايطععع١ٓتعععاز٠ ٜكعععدسٕٛ يف م :القيييريطين احييي    -7

ِ  ،األ٥ُع١  ايبخازٟ، ٚتاز٠ ٜكدسٕٛ يف األ١ُ٥  الرويبضة  مٗع
اا }:تااىل  ٜإًُٛ قٛي٘  مِٗ ◘سرزْا َِٓٗ ايٓيبايرٜٔ  من ون

ُسوُل  اُكُم الرَّ اىتنُهوا  آتن نُْه فن ناُكْم عن ا َنن من  . ص7ط احلػس:{فنُخُذوُه ون
ٚذيعو مبؿعاسب١ ذٟٚ اهلُعِ اياايٝع١،      : ل ذأل هاي  عاليي    -8

، جايباطععٌ غععػًتو جععاحلل تػععػًٗا مل إٕ إٔ ْفطععو ٚاىًععِ
  .ايًرات ٚإٜجاز، ايساس١ ٚسبٚاسرز ايػٗٛات، 

َعٔ   مال جعأع  :اعمم أن االسالم ال مينع مل الرتفيى عل النفس -9
ايرتمٝ٘ مبا ٜسضٞ اهلل تااىل جدٕٚ تضٝٝع ايٛادبات، قاٍ ايٓيب 

ةو  ♂: حلٓظًعع١ ◘ اااعن سن ةو ون اااعن مطععاى١ يف  ألسدعع٘ َطععًِ  ) ▬سن
 احلٝات١ٝ ٚايرتمٝ٘ املبا  . اإلغتػاٍ جاألَٛزٚضاى١ يف  ،اياباة٠

 (ألمحد عبد املتعال) السعادة يا شباب: كتاب مزيد ارجع للل
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 ْفطًٝا تاب :  ٜكٍٛ..ايطاجل يف نًُْٛٞ اإذ َجٌ ؾدٜكاتٞ
 . أجدًا أتصٚز ٚ  شٚديت جتطًٝل أمهس إْٞ ست٢

 سوء  رفكاءصاحب ولكن كان صاحلا سوء خامتة شاب 

غاب ؾايعض مععرت ٚضاف ةٜٓ٘ جفاٌ زمكا٤ ايط٤ٛ َٚات 
ست٢  جااٖس٠ٖٚٛ ٜص٢ْ جاَسأ٠، سٝح دا٤ زمكا٤ ايط٤ٛ ي٘ 

 زاٚةت٘ إٕ ىظ١ُٝ هامأ٠مب ٚٚىدٖٚا ٜصْٞ جٗا نُا ٜصْٕٛ،
 شاٍ ٚ  تهًُ٘، شاي  ٚ  تساٚةٙ شاي  مال ىًٝٗا، ٚٚقع
 ىًٝٗا ٚقع ست٢ تساٚةٙ ٖٚٞ ٜدماٗا ٖٛ ج٘ شاي  ٚ  جٗا

 مٛددٚٙ ىًٝ٘ ةلًٛا ايؿبا  ٚيف: ٜكٛيٕٛ ايصْا، َاٗا ٚماٌ
 .ايصْا مساؽ ى٢ً ا ثٓإ ُٖا ىٓدٖا، َضطذاًا
 َا ماٌ ٌعٖ اٍ،ععس غه: قاي  ؾاسبو؟ نٝف: هلا مكايٛا
   !!َععات ٖٚٛ ٜصْٞ مذذا ٖٛ قد مأٜكظٛٙ، ْاِ: قاي  ماٌ؟

 إن شاء اهلل نصائح لك أيها الشاب؛ لتدرك السعادة

 َٚٔ جايدىا٤، ىًٝ٘ ٚأحل ،جاهلل ٔاضتامتب إىل ال تعاىل:   -1
 ؾدم ة  ت أىظِ إٔ اىًِ، ٚايتٛج١ ٚجني جٝٓو حيٍٛ
اللُهمَّ إِِّنِّ ظنلنْمُت ىنْػِِس ُظْلًمو ♂:مكٌ ٚ  ترتةة ،دّعايٓ ايتٛج١

 ، ةو ِمْن ِعنِْدكن ْغِػرن ، فناْغِػْر ِِل من ُىوبن إاِلَّ أننْتن الن ينْغِػُر الذُّ ثرِيوا، ون كن

ِحومُ  ُػوُر الرَّ ْنِي إِىَّكن أننْتن الغن اْرَحن  ) ألسد٘ ايبخازٟ  . ▬ون
غه ٚأ :بور شرحي  حماولب مما ال ترضي ال تعاىل صحذتوم -2

إٜاى َٚؿاسب١ زمكا٤ ايط٤ٛ غسحيتو إٕ يصّ األَس، ٚ
يف املطذد َع  ؾالتو ٚسامظ ى٢ً، مخطسِٖ ىظِٝ

، ٚاقتين األؾشاب َٔ املطذد، ٚجس ٚايدٜو مفٝ٘ اجلُاى١
ِٔمأ اٚاجل١ٓ،  يسشقو ٚشٜاة٠ ياُسىشٜاة٠  ٍ  ِج ٍَََِطُاٛة :  َقا
َّ َضَأْيُ  ُّ ◘ ايَِّب ٌِ َأ َُ ٍَ ؟اهلِل ِإَي٢ َأَسبُّ اْيَا َلن ♂:َقا ُة عن الن الصَّ

ا ْقتِهن ٍَ، ▬ون َّ: َقا ٌّ ُث ٍَ؟  َأ ْينِ  ♂:َقا لِدن ا    )َتفل ىًٝ٘  ▬ .ُثمَّ بِرُّ اْلون
  لااقُ }:اىلععاٍ تاععق :بياا ازجاطييغض لصرك عل  ؤي  النن -3 
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