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مژده ای جوانان.   

 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  مژده ای جوانان. – 002شگفتی :  - دین و زندگی 

  ی امانت دار. سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سیدنا محمد راستین وعده

  

ھر سنی یک عبادت مھم دارد. نخستین عبادت تاجر کسب درآمد حالل است. نخستین عبادت زن 

  حجاب است.

  

ھای  ھا و تلویزیون گویم ای جوانان؛ نخستین عبادت در این زمان سخت در زمان ماھواره بھ شما می

ھرزه گرا و زمان تلفن ھای مبتذل و در زمان مجالت  گناه آلود مبتذل و در زمان اینترنت و سایت

ھمراه و زمانی کھ مسیرھا پر از زنان زیبای مست و بیخود و منحرف است و در این زمان سخت 

نخستین عبادت شما چشم پوشی از محارم خداوند است. بھ خدا در چشم پوشی دو بار بھ خداوند 

جوانی در عنفوان  باشد. شوید. بنابراین الگوی عبادت نخست شما، یوسف پیامبر می تر می نزدیک
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خواند و بھ نفعش ھم نیست کھ کسی بداند و این  جوانی اش در آغاز عمر، سرورش او را بھ خود می

  فرماید: جوان ھم بیگانھ است و جوان است و مجرد. خداوند می

ِ إِنَّھُ َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي﴾   ﴿قَاَل َمعَاذَ �َّ

  جاى نیكو داده است.)(گفت پناه بر خدا او آقاى من است بھ من 

  ]23[یوسف: 

  

  

وقتی عزیز مصر شد مرکبش از کنار یک کنیز گذشت کھ در ھنگام بردگی در زندان او را 

سازد.  شناخت. بھ او گفت: پاک و منزه است کسی کھ بردگان را با اطاعت از خویش، پادشاه می می

ن است و اگر تنھا ھمین آیھ در قرآن بود ی قرآ کنید یک آیھ مژده باد. زمانی کھ خدا را اطاعت می

  فرماید: کافی بود. خداوند می

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

دھیم كھ ایمان  كسانى قرار مىاند كھ آنان را مانند   اند پنداشتھ  (آیا كسانى كھ مرتكب كارھاى بد شده

  اند.)  آورده و كارھاى شایستھ كرده

  ] 21[جاثیھ: 

شاید یک جوان توبھ کند و مؤمن شود و نماز بگزارد و از یک زن نامحرم چشم بپوشد و راستگو و 

امانت دار باشد و کار نیک را خالصانھ انجام دھد و بھ سن ازدواج کھ رسید یک زن مؤمن پاک 

  خواستگاری کند آیا زندگی این جوان با جوان منحرف یکی است؟پاکدامن را 
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ان غیر مؤمن برابر بود این برابری با وجود خداوند تناقض بھ خدا اگر زندگی جوان مؤمن با جو

  فرماید: داشت. خداوند می

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

  َساَء َما یَْحُكُموَن﴾

دھیم كھ ایمان   اند كھ آنان را مانند كسانى قرار مى  اند پنداشتھ  نى كھ مرتكب كارھاى بد شده(آیا كسا

  اند [بھ طورى كھ] زندگى آنھا و مرگشان یكسان باشد.)  آورده و كارھاى شایستھ كرده

  ] 21[جاثیھ: 

راوان است. دھم کھ در آغاز زندگی است. خیر ف مژده باد شما را... من جوانی را خطاب قرار می

  کسی کھ آغاز دشواری نداشتھ باشد پایان درخشانی ندارد.

  

  

  ی امانت دار. سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سیدنا محمد راستین وعده



4 

مژده ای جوانان.   

  

  منبع

  دمشق ـ انجمن اعفاف : پندھایی بھ مجردان. - 63درس :  -سوریھ  -گوناگون  -ھای خارج  سخنرانی

 


