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أبشروا أیھا الشباب.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أبشروا أیھا الشباب. - 002الرائعة :  - الدین والحیاة 

2019 -10-11  

  الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین، أیھا األخوة الكرام : 

  كل سن لھ عبادة أولى ، التاجر عبادتھ األولى كسب الحالل ، المرأة العبادة األولى الحجاب .  

وأقول لكم أیھا الشباب ؛ العبادة األولى في ھذا الزمن الصعب ، في زمن الفضائیات والشاشة اآلثمة   

  اإلباحیة

  

في زمن االنترنیت والمواقع اإلباحیة ، في زمن المجالت الخالعیة ، في زمن المحمول ، في زمن  

الطرقات التي تمتلئ بالغادیات والرائحات والمائالت والممیالت ، في ھذا الزمن الصعب أول عبادة لكم 

  أیھا الشباب غض بصركم عن محارم هللا

   



2 

أبشروا أیھا الشباب.   

  

وهللا في غض بصر ترقى إلى هللا مرتین ، لذلك عبادتكم األولى سیدنا یوسف قدوتكم ، شاب في ریعان  

الشباب في مقتبل العمر ، غریب ، دعتھ سیدتھ ولیس من صالحھا أن یعلم أحد ، وھو غریب ، وشاب ، 

  وغیر متزوج ، قال تعالى :

ِ إِنَّھُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي ﴾   ﴿ قَاَل َمعَاَذ �َّ

  ]23[ سورة یوسف: 

حینما أصبح عزیز مصر مّر موكبھ أمام جاریة تعرفھ عبداً في السجن ، فقالت : سبحان من جعل   

  العبید ملوكاً بطاعتھ ، أبشروا أنت حینما تطیع هللا

   

  

  وهللا آیة قرآنیة لو لم یكن في القرآن إال ھذه اآلیة لكفتكم ، قال تعالى : 

  ﴿ أَْم َحِسَب الَِّذیَن اْجتََرُحوا السَّیِّئَاِت أَْن نَْجعَلَُھْم َكالَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت﴾

  ] 21[ سورة الجاثیة: 
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أبشروا أیھا الشباب.   

ممكن شاب تائب مؤمن مصل یغض بصره عن امرأة ال تحل لھ صادق أمین ، یعمل عمالً بإخالص ،   

  أصبح في سن الزواج خطب امرأة مؤمنة طاھرة عفیفة أن تكون حیاة ھذا الشاب كحیاة المتفلت ؟

   

  

  وهللا لو تساوت حیاة شاب مؤمن مع شاب غیر مؤمن ھذا التساوي یتناقض مع وجود هللا ، قال تعالى :  

نَْجعَلَُھْم َكالَِّذیَن آََمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت َسَواًء َمْحیَاھُْم َوَمَماتُُھْم ﴿ أَْم َحِسَب الَِّذیَن اْجتََرُحوا السَّیِّئَاِت أَْن 

  َساَء َما یَْحُكُموَن ﴾

  ] 21[ سورة الجاثیة: 

ً في مقتبل الحیاة ؛ الخیر مدید من لم یكن لھ بدایة محرقة لم تكن لھ نھایة    أبشروا أنا أخاطب شبابا

  مشرقة .

   

  

  والحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد األمین . 

   



4 

أبشروا أیھا الشباب.   

   

  المصدر

  دمشق ـ جمعیة اإلعفاف : نصائح للعّزاب . - 63الدرس :  -سوریا  -مختلفة  -محاضرات خارجیة 

 


