
 1 واجب الشباب المسلم اليوم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 لمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين.االحمد هلل رب الع

ي} ِّ ٱۡشَرۡح لِّي َصۡدرِّ ي  * َرب  ۡر لِّٓي أَۡمرِّ ن َوٱۡحلُۡل ُعۡقدَة   *َويَس ِّ يَۡفقَُهواْ   *ل َِّسانِّي  م ِّ

 .[28 -25طه: ]{ قَۡالِّي

اا، اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينف عنا، وانفعنا بماا علمنناا، وندناا علم 

 نحمدك هللا على كل حال، ونعوذ بك من حال أهل النار.

 حديثنا عن واجب الشباب المسلم اليوم ما هو؟

هناك شباب، وشاباب مسالم، وواجاب علياه، وواجاب موزاو  بانمن معاين 

 هو نمننا هذا .. عصرنا هذا.

 من هو المسلم؟

هاااو بااااحب الرساااال، الرالااادة، وار  المسااالم هاااو إنسااااج عاااين الوجاااود، 

النبوا  الني آلت إلياه، ورركاا  األنبيااء الناي رمثلات ساي ايساالم دين اا ومانه  

حياة، سكل ما ساي األديااج كلهاا زاد ركان ولراذ ساي هاذا الادين الاذ  امانن هللا 

وُ  َعلَوبإرمامه علاى عباادح حينماا زاال: } َۡ ََ يومَمُۡد َوأَۡم ۡلوُ  لَُموۡد نِّ ََ ۡۡ ََ أَ تِّوي ٱۡليَوۡا ََ ۡيمُۡد نِّۡع

يم   َد نِّ ۡسلََٰ يُ  لَمُُد ٱۡۡلِّ  .[3المائدة: ]{ اَوَرضِّ

المساالم هااو الااذ  يحماال هااذح الرسااال،، رسااال، محمااد بصااذ، رسااال، 

 القرآج، رسال، الرلود.

 الشباب مرحل، القوة:

الشباب يمثل مرحلا، القاوة والحيويا، الداس ا،ه ألناه وسار العمار ووسار كال 
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لشاامف سااي كبااد السااماء سااي رابعاا، النهااار، ركااوج سحينمااا ركااوج ا ء خيااارح.يشاا

 أزوى وأحر ما ركوج.

الشباب إذج مرحل، الفنوة والحيوي، سي عمر اينساج وسي حياراه، ومان هناا 

 كانت أهمي، هذح المرحل،.

 حملاا، كاااج ولااذلك ،مرحلاا، العءاااء والبااذل والقاادرة علااى رحماال األعباااء

 شباب ا. الرساال  وحماة الدعوا 

 لرساال :الشباب حمل، ا

ٓ ِِّا  } سقال: السالم عليه موسى أبحاب عن وجل عن حدثنا اَسو َٰ َُ آ َءَْمَن لِّ ََ فَ

ي ة   هِۦّ َعلَ َٰ ذُر ِّ ن قَۡامِّ دۡ َخۡاف   م ِّ ن فِّۡرَعۡاَن َوَمََلِّي هِّ  عان القارآج وحادثنا .[83يونف: ] { م ِّ

ِِّّۚ ِِّن  ن  } :سقال الكهف أهل ُهوۡد ۡحُن نَقُصُّ َعلَۡيَك نَبَأَهُد بِّٱۡلَحق  ۡننََٰ ِِّ ۡد َو ُهۡد فِّۡتيَةٌ َءَْممُاْ  بِّوَرب ِّهِّ

 .[13الكهف: ] {ىهُد  

ا إال جذاذ ا وجعلها األبنام، حءم الذ  إبراهيم عن حدثنا  إلياه لعلهام لهام كبير 

و} األبنام: هذح عباد لساج على سقال يرجعوج، ۡعمَا فَت  َِّ ُُۡرهُدۡ قَالُاْ  َس ۡۡ ُُ لَوهُ ٓ    يَو يُقَوا

هِّيدُ   والشباب. الفنوة سن سي كاج أنه أ : .[60األنبياء: ] {ِِّۡبَرَٰ

 نماذج رائع، للشباب:

 الفضائل: سي ىشن أمثل، ضربوا الشباب من كثير عن القرآج وحدثنا

 إسماعيل الذبيح:

ا،م طائع اا هلل عنقاه وزادم بنفساه ىضح الذ  إسماعيل عن حدثنا  أج بعاد رناار 

َِّ أَن ِّوٓي } الذبح: أبوح عليه وعرض ،السعي أبيه مع بلغ مَوا ََ بُمَي  ِِّن ِّوٓي أََرىَٰ فِّوي ٱۡل َُ يََٰ قَا
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ٓأَبَ ِّ ٱۡفعَۡل َما مُۡؤَمرُ  َُ يََٰ  باي أسعال يقال لام .[102الصاسا : ] { أَۡذبَُحَك فَٱنُظۡر َماذَْ مََرىَِّٰۚ قَا

 وسناى نفساه عان سناى بال نفساه، ياذكر لم أنه أ  رؤمر. ما اسعل زال: بل رؤمر، ما

ٱۡفعَوۡل َموا مُوۡؤَمُر  } رسألني!! وال عندك الني  األوامر نفذ يه:ألب يقول كأنه ذاره: عن

ينَ  بِّرِّ
َن ٱلص َٰ ُ مِّ دُنِّٓي ِِّن َشآَء ٱَّلل   .[102الصاسا : ] {َستَجِّ

 يوسف الصديق:

 .السالم عليه يوسف هو ... آخر شاب عن القرآج حدثنا

 ناتوكا إليهاا! هاو يساع ولام إليه سعت الجنسي، المنع، الشهوة، عليه عرضت

 اييماج. ضعيف كاج لو هذا، مثل يقبل رجعله العوامل كل

 وطناه عن غريب شاب وهو .. وعنفوانه وجماله الشباب سنوة عندح شاب سهو

 نوجا، عنادح لايف عانب، وهاو .. يلوماه مان هنااك وليف يعرسه، من هناك ليف

 هاي إنماا الءرياق، عارض مان امارأة ليسات رادعوح والني .. بها ويسنغني رعفه،

 مملوكهااا، وهااو ساايدره يوهاا العنياان، اماارأة سهااي وجمااال، منصااب ذا  ةإمااراء

 رراوحاه سننا، ولكنهاا طارئا،، لحظا، وال عارضا، سننا، ركان ولم .. بينها سي وهو

 باالنلميح ركنفاي ولام نفساها، إلاى دعناه يالنا يوه .. ورماسيه ورصابحه ورغاديه،

 الساالم علياه فيوسا ولكان ،{َهۡيوَ  لَوكَ } :توزالا النصريح، باب سي دخلت حنى

وَاَْي  ِِّن وهُ  َا يُۡفلِّوُ  } وزال: وشمم، بإباء كله ذلك رسض َۡ ِّ  ِِّن وهُ  َرب ِّوٓي أَۡحَسوَن َم َمعَاذَ ٱَّلل 

َُانَ  لِّ
 .[23يوسف: ] {ٱلظ َٰ

 ماا النساوة أماام وزالات: النهدياد إلاى لجاأ  ايغاراء، يوساف ماع يجاد لم ولما

َونمُّهُ } مهددة: منوعدة زالت وهِۦّ فَٱۡستَۡعَصوَد  َولَولِّن ل وۡد يَۡفعَوۡل َموآ َءُْموُر ُ    َولَقَۡد َرَٰ َعون ن ۡفسِّ

ينَ لَيُۡسَجمَن  َولَيَُمان   رِّ غِّ
َن ٱلص َٰ وا يَوۡدُعانَمِّٓي  *ا م ِّ  َ ۡجُن أََحوُُّّ ِِّلَوي  مِّ ِّ ٱلس ِّ َُ َرب  ِِّلَۡيوهِّ  َوِِّا  قَا
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نَ  ن  َوأَُۡن م ِّ َۡۡيدَهُن  أَۡصُُّ ِِّلَۡيهِّ ۡف َعم ِّي  لِّينَ مَۡصرِّ هِّ  .[33، 32يوسف: ] { ٱۡلَجَٰ

 دنيااح. ساي ومحن، دينه، سي محن، محننين: بين مريرا   السالم عليه يوسف كاج

 ويكاوج يساجن أج دنياح: سي ومحن، الفاسقين. من ويكوج ينني أج دينه: سي محن،

 الصاغرين. من

ووۡجُن أََحووُُّّ  } وزااال: الاادين محناا، علااى الاادنيا محناا، ساارثر ِّ ٱلس ِّ َُ َرب  ووا  قَووا  َ ِِّلَووي  مِّ

ْللهود ا مجعول مصويبتما » نقاول: أج بصذ يالنب علمنا وزد ،{ِِّلَۡيهِّ يَۡدُعانَمِّٓي 

 .1«في نيمما، وا مجعل ْلدنيا أۡبر هَما وا مبلغ علَما

 الشباب. وضع هو وهذا الشباب هم سهؤالء

ا الشاباب ا وهام القاوة، عنصار هام ادائم   النهضاا  بأعبااء يقوماوج الاذين ادائم 

 مااان باااحابي أكبااار شاااباب ا، بصااذ النباااي أباااحاب كااااج وزاااد ساااال .والر

اا وثالثاين ثمانيا، إساالمه ياوم سنه كانت ... بكر أبو هو المعروسين  وكااج ... عام 

 وغيارهم أسالم ياوم العاشارة دوج كااج وعلاي .. سانوا  بعشار مناه أباغر عمر

 كثير.

 معااانه هللا رضاااي 15 ،14 ،13 ،12 عمااارهم مااان الثااااني العقاااد ساااي كاااانوا

 أجمعين.

 نفساه نحاو ضارم واجاب وعلياه كبيار، عابء المسالم البشااب علاى كااج ولذا

 أج ذارااه، يكنشااف أج واجبااه العصاار، هااذا سااي وخاباا، ،أمنااه ونحااو دينااه ونحااو

 هو؟ وما هو؟ من ويكنشف نفسه يعرف

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ــــ
1
« بااحيح الجااامع الصااغير»حااديح حساان رواح النرمااذ ، والحاااكم، عاان اباان عماار، كمااا سااي  

 (.1268ونيادره )
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 على الشباب المسلم: واجبا  أربع،

 سايكوج ر،العصا هاذا سي المسلم الشباب عنق سي محددة أربع، واجبا  هناك

 إطارها. سي حديثنا

 واجب الفهم الصحيح لإلسالم: -1

 الواجاب إج األرباع؟ الواجباا  هذح من المسلم الشباب على واجب أول هو ما

 أج المسالم الشاباب علاى العمال. يسابق العلام أج ذلك ايسالم. يفهم أج عليه األول

 الناا  لإلساالم، يحالصح الفهم من البد دينه سي ينفقه أج الفهم، حق ايسالم يفهم

 رعاليمه. بلب من هو ما منه وأخرجوا منه، ليف ما سيه سأدخلوا ايسالم ظلموا

 أشاياء مناه، لايف ماا ايسالم إلى يضيفوج النا  كاج العصور من عصر سي

 وكاادر  جمالااه سشااوهت سااالم،اي ماان وليساات ايسااالم علااى دخلاات غريباا،

 هللا أنانل ماا أشاياء ايساالم ساي يقبلاوج الناا  وأببح البدع، واننشر  بفاءح،

 خير!! الرير نيادة عنواج ورحت «الحسن، البدع،» سلءاج من بها

 يقبال النياادة يقبال ما كل ألج الدينه على نيادة أ  من حذر بصذ يوالنب

اا، وال نياادة يقبال ال والكامل النقذ،  نياادة يقبال ساال الادين هاذا أكمال وهللا نقص 

ۡل ُ } أحد، من ََ ۡۡ ََ أَ وٱۡليَۡا يم  َد نِّ ۡسولََٰ يُ  لَُموُد ٱۡۡلِّ تِّي َوَرضِّ ََ ُ  َعلَۡيمُۡد نِّۡع َۡ ََ يمَمُۡد َوأَۡم  {ا لَمُۡد نِّ

 .[3المائدة: ]

ويانعم أج  ،عان وجالوالذ  يريد أج ينيد سي الدين كأنه يسندرك علاى هللا 

ِيواۡد »بصاذ سقاال:  يولاذلك حاذر النبا ،الدين نازذ وهاو يرياد أج يكملاه

من أحود  فوي أمرنوا هوْۡ موا »، 2«بدعة ضاللة ومحدثات ْألمار، فإن ۡل

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ــــ
2
 (.42حديح )« المقدم،»(، وابن ماجه سي 2676حديح )« العلم»رواح النرمذ  سي  
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. ساالبنداع سي الادين مرساوض، ايساالم سارض االبناداع 3«ليس ممه فها رن

 واالرباع سي أمور الدين ووزوف عند الحدود. ،سي أمور الدنيا

 واالنحءاااط النرلااف عصااور وجاااء  المساالمين أحااوال ساااء  لمااا ولكاان

 سااي اخنرعااوا الاادنيا أمااور سااي عااوايرنر أج سباادل .. الوضااع زلبااوا ضااءرابواال

 اآلسن!! الراكد كالماء حيارهم وأببحت الدنيا أمور سي وجمدوا الدين، أمر

 ولاذلك سالءاج، مان بهاا هللا أنانل ماا ومبنادعا  مرنرعاا  الدين أمور وسي

ا سهماا ايساالم يفهام أج المسالم الشاباب من نريد ا باحيح   سءرراه إلاى ياردح ساليم 

 األبلي،. ابيعهين إلى األول، وبفائه

 سااي ايسااالم علااى ينياادوا أج يرياادوج كااانوا السااابق، العصااور كاناات سااإذا

 منه. ةكثير أشياء وسي ،معامالره وسي ،معنقداره

 هاي كثيارة أشاياء ايساالم مان ويرارج ايساالم يانقذ أج يرياد هذا سعصرنا

 وأحكامه. رعاليمه من

ا يريدونه ا .. جهاد بال إسالم   جلاد أو ،الناني لرجم يداع سال حدود، بال إسالم 

 إلخ. ... الرمر شارب

ا باال دولا، وال حكام، ا بال طاال  وال رعادد نوجاا  .. إساالم  يريدوج إسالم  

عاانل الاادين عاان  -ى العلمانياا، ساام  مااا ي   :ء آخاار، أ يين شااالاادوء يالدولاا، شاا

 أو دين ال دول، له. ،حيح ركوج دول، ال دين لها -أو الدول، عن الدين ،الدول،

 ولكان بالبه، مان أو ايساالم رعااليم من أشياء إخراج محاوال  من كلها حهذ

 نقذ. وال نيادة ال كله هذا نرسض نحن
ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ــــ

3
 (.1718حديح )« األزضي،»(، ومسلم سي 2697حديح )« الصلح»رواح البرار  سي  
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 حقااه مااا ونااؤخر النقااديم حقااه مااا نقاادم مواضااعها، سااي األشااياء رقااع أج نريااد

 أساف وهاي العقائد هناك .. واحدة درج، سي ليست ايسالم رعاليم ألج ×النأخيره

 ايسالم.

ْۡلسووالَ علوو  خَووس  يبموو» ايسااالم: أركاااج بمثاباا، هااي النااي الفاارائض ثاام

اا يوها ،...«  ثاام .. ايساالم زنءاارة والنكااة الاادين، عمااد سالصااالة .،منفاورا اأيض 

 األخرى. الواجبا 

 كفايا،،ال وسارض ،العاين سارض :مثال ،كفائيا، وواجبا  عيني، واجبا  هناك

 مسانحبا  وهنااك يابالنرغ أشاد سيهاا ومرغاب مؤكدة سنن ومنها السنن رأري ثم

 درجاا، سااي ليساات الاادين سااي سالمفروضااا  رركهااا ماان يعازااب وال ساعلهااا يثاااب

 واحدة.

 منهاا المحرماا  وهنااك أباغر. وشرك أكبر شرك إلى وينقسم الشرك هناك

 والصغائر. الكبائر

 الصغائر. مننل، غير الكبائر سمننل،

 لم:مسااا ايماااام حاااديح ساااي جااااء كماااا الرماااف الصااالوا  ركفرهاااا الصاااغائر

ْلصلاْت ْلخَس، وْلجَعة ِل  ْلجَعة، ورمضان ِل  رمضان ممفرْت »

 .«لَا بيمهن ِذْ ْجتمب  ْلمبائر

 أهلها. إلى المظالم ورد النوب، إال ركفرها سال الكبائر أما

 حرمنها. أو حلها سي المرنلف األشياء مثل الشبها  هناك

 الصااريح كااالحرام ليساات وهااي يحرمهااا، ماان وهناااك يحلهااا ماان هناااك حيااح
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 عليه. المنفق

 المكروها : هناك

 النننيهي. والمكروح النحريمي المكروح

 أزرب. الحرام إلى كاج ما هو النحريمي المكروح

 أزرب. الحالل إلى كاج ما النننيهي والمكروح

 حقااه مااا ونااؤخر النقااديم، حقااه مااا نقاادم مراربهااا، سااي األشااياء نضااع أج ينبغااي

 حرمناه ساي مشانبه أمار أو رننيهي مكروح على معرك، ننصب ال حبحي النأخير،

 العلماء. بين سيه مرنلف أو

 الدين. سي األساسي، واألشياء األولويا  رقدير يجب ولهذا

 هام. شيء النوحيد على العقائد رأسيف

 بحال. سيه رهاوج ال أمر الفرائض إزام،

 نسنءيع. ما بكل مقاومنها يحب الكبائر

 النعاااليم مرارااب نعاارف أج الاادين، ونفهاام ايسااالم سااي ننفقااه حينمااا نريااد نحاان

 ولغيرنا. ألنفسنا ايسالمي،

 يضايع ساال جياد ا ورفاورهاا الادرجا  هذح يعرف أج يجب الدعوة باحب ألج

 جنئي،. معرك، سي حياره

 شيء. كل زبل وايلحاد اييماج معرك، أببحت اآلج المعرك، وألج

 ينابيعااه ماان ايسااالم نأخااذ أج ايسااالم: سهاام سااي جيااد ا نعلمااه أج يينبغاا سمااا
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 رابعهم ومان الصاحاب، سهام إلاى نعود رسوله، وسن، هللا كناب إلى نرجع ي،.الصاس

 ايسااالم لاارو  سهمااا نقي ااا، لإلسااالم سهمهاام كاااج سقااد القااروج، خياار بإحساااج،

 مان نأخاذ أج علاى نحار  أج ينبغاي وأوثاق. أرزاى ايساالم أجال مان وسلوكهم

 بفوح. ورعكر وركدرح ايسالم على الشوائب ردخل أج زبل األولى المدرس،

إساارائيليا ، روايااا   -وال شااك أج هناااك أشااياء شااابت الثقاساا، ايسااالمي، 

جااء   -ضعيف،، أحاديح موضوع،، شءحا  وغلوا  وانحراساا  ساي الفكار

من ننائ  اخنالط المسلمين بغيرهم من الملل والنحل واألمم ورأثرهم بهم بحكام 

رف هااذا كلااه ونأخااذ ماان المحققااين ماان علماااء الءبيعاا، البشااري،، البااد أج نعاا

ى مثله عن عءااء ايسالم. على أنه ينبغي أج نعلم ما زاله ايمام مالك، وزد رو

وابااان عباااا  ررر : أج كااال أحاااد يؤخاااذ مااان كالماااه وينااارك إال المعصاااوم 

 بصذ.

 نرياد أنناا هاذا معنى ليف ولكن جيدا. سقها إسالمه يفقه أج المسلم الشباب على

 ساي للقاراءة وينفار  العلميا،، الدراسا، ينارك أج ... الهندسا، أو ءابال طالاب من

 ... واألبول والفقه والنفسير الحديح كنب

 لماا ميسار وكال النرصاذ، من بد ال ولكن .. إنساج كل من مءلوبا هذا ليف

 له. خلق

 } رعالى: زال وزد
َۡآف ة ِّۚ مُاَن لِّيَمفُِّروْ   ۡؤمِّ َُ َۡاَن ٱۡل ُۡول ِّ فِّۡرقَوة   فَلَۡاَا نَفَرَ  َوَما  ون  وۡمُهۡد مِّ  م ِّ

ينِّ   ل ِّيَتَفَق ُهاْ  فِّي ٱلد ِّ
ۡد لَعَل ُهوۡد يَۡحوَُۡرونَ َطآئِّفَة  ُروْ  قَۡاَمُهۡد ِِّذَْ َرَجعُٓاْ  ِِّلَۡيهِّ ِّۡ النوبا،: ] {َولِّيُم

122]. 

 يعلام بحياح والنعماق، النبحار وهاو .. كفايا، سارض هاو النفقاه مان ناوع هناك
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 ويعل ِّم. ويفق ِّه يفني مرجعا ويصبح اآلخرين،

 ورنيار الغايا،، لاه لنوضاح الدين أمور سي مسلم كل من مءلوب، معرس، وهناك

 عقيدراه، باه يحارر ديناه، باه ليفقاه معاين، زادر لإلنسااج ينبغاي وهناا الءرياق. له

 حاللااه سااي هللا حاادود عنااد بااه ويقااف ساالوكه، بااه وياانظم ،عبادرااه بااه ويصااحح

 ،ساليم أرضاي، عنادح يكاوج بحياح ناه،ووز حياراه وينظم ونهيه، وأمرح وحرامه،

 ورقصااير الغااالين، غلااو عاان بعيااد ا لصاااسي،،ا ينابيعااه ماان ايسااالم لفهاام باالب،

 ... والنفرير ايسراط مثل شيء ضيعنا سما المقصرين،

 يكااوج وأج دراسانه، ساي ينفااو  أج لإلساالم العامال المساالم للشااب نرياد نحان

 عاان عائقااا لاايف الناادين أج النااا  يعاارف حنااى المنفااوزين، ماان منمياانا نموذجااا

 ال بحيااح وبعااض بعضااها الواجبااا  بااين يقيمااه أج ينبغااي أماار وهااذا الدراساا،،

 واجب. على واجب يءغي

 مان نانعلم أج يجاب كماا الادعوة. لصااحب النم سيهاا والنفاو  واجب الدراس،

 والحياة. الوزت ضروريا  من يلنمنا ما الدين

 بااالره، رصااح يكاا رعلمهااا نماا للشاااب البااد والءهااارة الصااالة أحكااام سمااثال

 للصيام. األساسي، األحكام وكذلك

 بهااا ليعاارف الحاا ، أحكااام سااي رسااال، يقاارأ أج يينبغاا يحاا  أج مااثال   أراد وإذا

 حجنه.. بها رصح حنى والواجبا  األركاج

 وينعماق الحا  ساي ينفقاه أج مسالم كال ومان إنسااج كال من امءلوب   ليف ولكن

 الح . أحكام سي رسال، يقرأ  يح أج الشاب يريد حينما ولكن سيه،

 بااحب ركاوج حينماا ،العمارة أحكاام ساي رسال، أزرأ ... رعنمر أج رريد حينما
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 النكاة. األحكام من يرصك ما اعرف مال

 والشاراء البياع بأساسايا  ينعلاق وماا النجاارة، أحكاام ساعرف اراجر   كنت إذا

 ... نجارةبال مشنغل كل إليه يحناج مما ونحوها والربا والسلم والصرف

 يؤكال، مماا ... رعرسهاا أج ينبغاي اليوميا، حيارك سي لها رنعرض الني األشياء

 لخ.إ ... يشاهد ومما يشرب، ومما سمع،ي ومما يلبف، ومما

 غياارك علااى رنكاار أو راادر ، ال وأناات الحاارام سااي رقااع ال حنااى هااذا ورعاارف

 حراماا وحالمكر رعنقد أو رعرف، ال وأنت الحالل دائرة سي هي ورصرسا  أشياء

 العكف. أو كبيرة الصغيرة أو

 ماا مثال سياه ولايف البصايرة، علاى يقاوم ديان ايسالم ألج همنه البد الفهم هذا

 األخرى: األدياج سي

 النقوى!! أم الجهال، أو اربعني!! ثم عينيك اغمض أو: أعمى!! وأنت اعنقد

ِِّّۚ قُووۡل } يقااول: ايسااالم ولكاان ِّۡ ِۦّ َسووبِّيلِّٓي أَۡنُعووٓاْ  ِِّلَوو  ٱَّلل  وو
وويَرةن أَنَووان َوَموونِّ َهَٰ  َعلَوو َٰ بَصِّ

 يادعو لاه، خليفا، سهاو بصاذ هللا رساول ارباع مان سكال .[108يوسف: ] {ٱم بَعَمِّي

 نور. وعلى بصيرة، على هللا إلى

لِّوهِّ } ويقول: ََ ي ِّوَن لَوهُ  ُسوٓاُء َع ُِ ون  ََ َۡ ب ِّوهِۦّ  ون ر  َۡاَن َعلَ َٰ بَي ِّمَة  م ِّ ن  ََ  ،[14محماد: ]{أَفَ

ََن َشَرحَ } ب ِّوهِّ  أَفَ ون ر  دِّ فَُهَا َعلَو َٰ نُوار  م ِّ
ُ َصۡدَر ُ  لَِّۡلِّۡسلََٰ نُّواٌر َعلَو َٰ } ،[22النمار: ] {ٱَّلل 

 ِّۚ ُ لِّمُارِّ ِۦّ َمن يََشآءُ  يَۡهدِّي ٱنُار   .[35النور: ] {َّلل 

 نور!!. على نور والنبوة: الوحي ونور والعقل، الفءرة نور

 يمشاي أو غيرح، برأ  يفكر أو الظالم، سي نساجاي يمشي أج يقبل ال ايسالم
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 مشعوذ. رجل أو كاهن وراء

 ومان بصايرة. علاى سياه وينفقه بين،، عن سالماي يعرف الذ  المسلم يريد بل

 زلبه. يءم ن حنى سيه يرراب أمر كل سي الدليل عن يسأل أج حقه

 بالدليل. الحق معرس، هو والعلم بدليله، الحكم يعرف

 علاى سنارا  مار  زاد أناه وبرابا، ك،ذلا يفهم أج المسلم الشاب على واجب

هل ِّوا أو ايسالم سيها جهلوا المسلمين  بايسالم. سيها ج 

ااال كانااات المااادار   وزشاااورا زشاااورا، إال رعءااايهم ال بايساااالم، الناااا  رجه ِّ

 أكثار أوروباا رااريخ عان سيعارف منهاا، ويرارج المدرسا، يدخل الشاب مشوه،.

 محماد عان يعارف مما أكثر وجنابلي عن ويعرف ايسالم، راريخ عن يعرف مما

 ايسالمي،. الدعوة عن يعرف مما أكثر الفرنسي، الثورة عن ويعرف ،بصذ

 مبنورة. بفحا  إِّال النبوي، السيرة عن يعرف ال

 لبعض. بعضهم وزنال الفنن سوى الصحاب، عن يعرف وال

 سااي العظماا، جوانااب هااي مااا المحمدياا،، الرسااال، هااي مااا يعاارف ال ولكاان

 هااذا خصااائذ ومااا للعااالم؟ بصااذ الرسااول زاادم ماااذا ياا،،المحمد الشرصااي،

 الحضاارة هاي ما األجيال؟. من بعدح عمن رمين وبماذا وسماره؟ رباح الذ  الجيل

ساالم، بانعها الناي األخالزيا، العالمي، اينساني، الرباني، المنكامل،: ايسالمي،  ايِّ

 إِّلخ. .. ..؟ الرياط سم من إال الضوء يرى ال الغرب كاج حين

ساالم نفهام أج يجاب هناا منو  نفهماه الشابها . عناه نارد أج نسانءيع حناى ايِّ

 بين،. على نسير حنى ألنفسنا، أوال
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 الاذين الضاالين، شابها  عناه نارد وأج لغيرناا، نفهماه أج نسنءيع حنى اوثاني  

 لايف ماا ايساالم علاى يانوروج الذين المفنرين وأكاذيب بالباطل، الحق يلبسوج

سالم، من سالم رسول إلى وينسبوج ايِّ ساالم أما، وإٍلى سيرره، من ليف ما ايِّ  ايِّ

 سيها. ليف ما

 دينناا عان الناضاج، الواعيا، المعرسا، هاذح لادينا يكاوج أج إِّلاى حاجا، سي نحن

 نحااق أج نساانءيع حنااى ورراثنااا، وأمننااا وراريرنااا وشااريعننا وزرآننااا ورسااولنا

 المجرموج. كرح ولو الباطل ونبءل الحق،

 ايسااالم، نعاارف أج ينبغااي باال سقاار، الاادساع موزااف نقااف أج ينبغااي ال حيااح

 المداسع. موزف ال المهاجم موزف ونقف الرصوم به لنواجه

 والمفنريااا  الشاابها  علااى لناارد الاادساع موزااف سااي نظاال أج لنااا ينبغااي سمااا

 والمبشااارين المسنشااارزين مااان والااادجالوج األسااااكوج يروجهاااا الناااي واألباطيااال

 وهناك. هنا من والمأجورين والملحدين والماركسيين

 مااا وهداياا، عناادهم، مااا ضااالل ونبااين هااؤالء، عااوار نحاان نكشااف أج يجااب

ويرُ َوَما يَسۡ } عندنا: ما وعظم، عندهم، ما ورفاه، عندنا، و َٰ َوٱۡلبَصِّ ََ َوَا  *تَاِّي ٱأۡلَۡع

ُ  َوَا ٱلمُّارُ  َََٰ  .[20، 19ساطر:] {ٱلظُّلُ

 سهامه علاى ركاوج أج يجاب والادعوة دينناا، إلاى غيرناا نادعو أج ينبغاي ولذلك

 أماا، ألننااا نقاارأه أج لنااا ينبغااي ولهااذا بصاايرة. علااى ياادعو أج يجااب الااداعي ألج

بِّٱۡسودِّ ٱۡقوَرۡأ } رعالى زال مررين وكرر  {ٱۡقَرأ} ننلت: كلم، وأول آي، أول القراءة

ِّۡي َخلَقَ  ۡن َعلَقن  1َرب َِّك ٱل  َن مِّ نَسَٰ َُ  *َخلََق ٱۡۡلِّ َر ۡۡ ِّۡي َعل َد بِّٱۡلقَلَدِّ  *ٱۡقَرۡأ َوَربَُّك ٱأۡلَ َعل وَد  *ٱل 

َن َما لَۡد يَۡعلَدۡ  نَسَٰ  .[5 -1العلق: ] {ٱۡۡلِّ
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 ساي المسالموج كااج رقارأ ال لألسف األم، هذح القرآج. اسمه كنابها القراءة أم،

 راشساا علااى وهااو يقاارأ أحاادهم كاااج حنااى ويقاارءوج يقاارءوج الماضااي الاانمن

 السان كبيار مانهم الواحاد كاج سيهه أزرأ ال يوم علي يمر أج أخشى ويقول: المو 

 ومان .«أماو  أج إلاى» سيقاول: ،«العلم رءلب منى إلى» له: ويقال العلم ويءلب

 «.اللحد إلى المهد من العلم اطلب» المأثورة: الكلما 

 سااإج مناه يقابح الرءاأ كااج إذا زااال: يانعلم؟ أج بالشايخ أيحسان :لبعضاهم وزيال

 به. يحسن النعليم

 ولااذلك الكناااب، رعشااق وال القااراءة، رعاارف رعااد لاام بعصااور ابنلينااا ولألسااف

 رباذل وأج رقارأ أج ا،جدياد ارجاهاا األما، ونعاود االرجااح، هذا نحن نقاوم أج ينبغي

 مان للوزات زارلا، راسها، أشاياء ساي والوزات الجهاد رباذل أج بادل القراءة، سي جهد ا

 سائدة. غير

 كاال :«كلااك رعءيااه حنااى بعضااه، يعءيااك ال العلاام أج» يقولااوج: ساالفنا كاااج

ۡلودِّ } حقائقاه بعض العلم ليعءيك أنفاسك كل وزنك، كل جهدك، وَن ٱۡلعِّ َوَموآ أُومِّيوتُد م ِّ

 ونانعلم وننفقاه نفهام أج أيكفاي يكفاي؟ وحادح هذا هل ولكن .[85ايسراء: ] {قَلِّيل  ِِّا  

 شيء؟ كل أننهى وزد

 مجارد باه بالننا كال ركاوج وأج سقار، سالسف، نصبح أج منا ايسالم يريد هل

 ال. الجواب: ذهني،؟ معرس،

 واجب العلم بايسالم: -2

 وينفقااه يقاارأ أج هنياا،الذ المعرساا، بمجاارد المساالم ماان ايسااالم يكنفااي ال أجاال

 ذلك. بعد الشيء ثم علما، رأسه ويمنليء
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ال ... ايسااالم يريااد العلاام الااذ  يثماار العماال، ال العلاام الااذ  يثماار الكااالم 

والجدل، يريد المعرس، الموبول، بالقلب، الني رحرك القلب وايرادة الناي زاال 

بَووسااي أبااحابها: } عاان وجاالهللا  ووۡن عِّ َ مِّ ووا يَۡخَشوو  ٱَّلل  ََ ووُؤْ  ِِّن  ٓ َََٰ . [28ساااطر: ]{ انِّ ِّ ٱۡلعُلَ

، وزاد اسانعاذ النباي بصاذ مان عان وجالالمعرس، الموروث، للرشي، من هللا 

ْللهد ِني أعواذ بوك مون علود ا يمفو ، »لم الذ  ال ينفع باحبه حين زال: الع

 .4«ومن نعاة ا يستجاب لهاومن قلُّ ا يخش ، ومن عَل ا يرف ، 

 أميار ياا لاه: زيال العلايم! المناسق من باهلل يذيسنع ررر الرءاب بن عمر وكاج

ا؟! مناسق ا أيكوج المؤمنين  القلب!. جاهل اللساج عالم نعم زال وعليم 

 آدم، اباان علااى هللا حجاا، سااذلك اللساااج علااى علاام علماااج، العلاام» :األثاار وسااي

 «.الناسع العلم هو سذلك القلب، سي وعلم

 ومثال الحماار، مثال بعلماه: عملي ال لمن القرآج سي مثلين أسوأ ضرب هللا إج

 الكلب.

ووُل } رعااالى: زااال َِّ ووارِّ يَۡح ََ ََوولِّ ٱۡلحِّ ََ َۡ لُاَهووا  َِّ ووةَ ثُوود  لَووۡد يَۡح َُٰ لُوواْ  ٱلت ۡاَر ِّ َ يَن ُح ِّۡ َمََووُل ٱل وو

ووۡ بُاْ  بِّ  َۡ يَن  ِّۡ َِّ ٱل وو ِّْۚ بِّووۡلَس َمََووُل ٱۡلقَووۡا    أَۡسووفَاَرۚ
ََ ٱلظ َٰ ُ َا يَۡهوودِّي ٱۡلقَووۡا ِِّّۚ َوٱَّلل  وو ِّ ٱَّلل  ووينَ ايََٰ َِّ  {لِّ

 .[5الجمع،: ]

ۡمَهوا فَأَۡمبَعَوهُ ٱلش ويۡ } رعالى: وزال تِّمَوا فَٱنَسولََ  مِّ هُ َءْيََٰ ٓي َءْمَۡيمََٰ ِّۡ ۡد نَبَأَ ٱل  ُن َوٱۡمُل َعلَۡيهِّ َطَٰ

َن ٱۡلغَاوِّينَ  ۡلمَا *فََماَن مِّ م هُٓ  أَۡخلَدَ ِِّلَ  ٱأۡلَۡرضِّ َوٱم بََ  هَ  َولَۡا شِّ مِّ
هُ بَِّها َولََٰ

ََلُوهُ  لََرفَۡعمََٰ ََ  فَ
وهُِّۚ َُٰ َا

 
هُ يَۡلَهثِّۚ ذ َٰ ۡۡ ۡل َعلَۡيهِّ يَۡلَهۡث أَۡو مَۡتُر َِّ ََلِّ ٱۡلَمۡلُِّّ ِِّن مَۡح ََ وۡ بُاْ  بِّ َۡ َۡ يَن  ِّۡ َِّ ٱل و تِّمَواِّۚ   لَِّك َمََوُل ٱۡلقَوۡا ايََٰ

 .[176، 175األعراف: ] {فَٱۡقُصصِّ ٱۡلقََصَص لَعَل ُهۡد يَتَفَم ُرون

ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ ــــ ــــ ــ  ــــ
4
 حديح رواح مسلم. 
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 بعلمه. يننفع لم لمن وهذا

 وياانعلم ويرشااع، الرشااوع وياانعلم ويصاالي، الصااالة ياانعلم المساالم ساااجاين

 الحالل. وينحرى الحرام، عن سيبنعد والحرام الحالل سي وينفقه وينكي، النكاة

 ينظار رعلماه لماا نموذجاا ويصابح ديناه ساي ينفقاه أج وبعد الناسع. العلم هو هذا

 ايساالم، آداب أجمال اما ايسالم، رعاليم أجمل ما انظروا» سيقولوج: إليه، النا 

 اننشاار هكااذا وساالوك. سايرة سااي مجساادة رأوهااا لقاد !«ايسااالم أخااال  أعظاام ماا

 واألخااال  بالعماال اننشاار إنمااا ومقاااال  برءااب يننشاار لاام العااالم. سااي ايسااالم

 والسلوك.

 األخرى. األدياج سي نرى كما محنرسوج، مبشروج لإلسالم يكن لم

 وبااناعا رجااارا جاادا، عاااديين ناساااأ كااانوا ايسااالم نشااروا مماان كثياارا إج

 حنرسين.مو

 ساي وكاذلك ،حضارمو  مان النجاار طرياق عان أندونيسايا سي ايسالم دخل

 البالد. من كثير

 يوسااي كوريااا الجنوبياا، دخاال ايسااالم منااذ عاادة ساانوا  عاان طريااق النأساا

والنأثر، كاج هناك جنود مان األراراك يحااربوج أياام الحارب الكوريا،، وكاانوا 

دخاال وزاات معااين ذهبااوا ورنظفااوا ورءهااروا وغساالوا الوجااوح  ياارونهم كلمااا

واأليااد  واألرجاال ووزفااوا بااف ا واحاادا برشااوع وأدب واننظااام سنااأثروا بهاام، 

سعرسااوهم  وزااالوا لهاام: ماان أناانم؟ زااالوا: نحاان مساالموج، زااالوا: ومااا ايسااالم؟

بايسالم على زادر ماا يعرساوج، سادخل آالف مانهم ايساالم عان طرياق القادوة 

 .الحسن،
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 إساالمي، باورة الناا  يارى الصاالح،. بالقادوة ويننشار يننصر إنما ايسالم

 سااي ايسااالم اننشاار وهكااذا بحبااه. ايسااالم ويحبااوج سيحبونااه إنساااج سااي مجساادة

 األول. النمن

 أنفسهم. المسلموج هم اليوم ايسالم عن العالم يحجن حاجن حجاب أغلظ إج

حينما يارى الناا  هاذا ايساالم  ا إذا زرأ سي الكنب، ولكنايسالم جميل جد  

 سي أهله يقولوج: لماذا لم ينفع أهله؟

 أهله؟ حياة سي مؤثرا ايسالم إليه دعا ما نرى لماذا

 الفوضاى ساي المثل بها يضرب المسلموج بالد ولكن النظام، إلى دعا ايسالم

 الحياة. واررباك

 د ايسالم.دعا إلى النعاوج، وليف هناك سردي، وال رراذل أكثر مما سي بال

 دعا إلى القوة سما بال المسلمين ضعفاء؟

 والنرلف! لألمي، بورة ايسالم بالد ونجد والنقدم، العلم إلى دعا

وظال ساي  ،أسلم مرة أحد الغربيين عن طريق ما زرأ عن ايسالم سي الكنب

شااو  إلااى أج ياارى ايسااالم سااي ديااارح، سعاانم علااى أج يحاا  بياات هللا الحاارام، 

والنساايب وسااوء  ىى موساام الحاا ، ورأى مااا رأى ماان الفوضاا إلااوجاااء سعااال  

األخااال ، والعنااف سااي المعاملاا،، وأشااياء غريباا،، مااع أج هللا رعااالى يقااول سااي 

ِّ فاََل }الح :  َُ فِّي ٱۡلَحج  دَْ  .[197البقرة: ]{ َرفََث َوَا فُُساَق َوَا جِّ

 ساالماي يعرسنا الاذ  هلل الحمد» المشهورة: زولنه سقال عرف، ما غير سرأى

 «!.المسلمين أعرف أج زبل
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 األماا، جساام سااي حياا، أعضاااء لإلسااالم، عملياا، ثال  ماا نكااوج أج يجااب ولهااذا

 مفصال. مصحف ا زدمين، على يمشي مصحف ا ايسالمي،،

 المسنقيم. والسلوك الصالح العمل والسلوك: العمل على نركن نحن ولذلك

 ررعاى وأج هللا، محاارم رجنناب أجو هللا سارائض راؤد  أج منك يريد ايسالم

 أيض ا. نفسك حقو  ررعى وأج هللا، عباد حقو 

 وإج حق اا، علياك لانوارك وإج حق اا، علياك ألهلاك وإج حق اا، علياك لبادنك سإج

 راوانج هنااك حقاه. حاق ذ  كال سأعر حق ا عليك لربك وإج حق ا، عليك لمجنمعك

 يسانقيم وبهاذا ايساالم. بلب من ألنه المسلمه عليه يحر  أج يجب الحياة، سي

 عمله. ويسنقيم المسلم، سلوك

 نسااجإ مان يرنلاف والسالوك لإلساالم، المسانقيم الفقاه ثمارة المسنقيم سالسلوك

 آلخر.

 مااان ينرزاااي الءالاااب أج كماااا واحااادة درجااا، عناااد يقاااف وال ىينرزااا السااالوك

ااا الاادكنوراح، إلااى .. الجامعاا، إلااى الثانوياا، إلااى ايعدادياا،  مجااال سااي ىينرزاا أيض 

 رعالى.  باهلل ،الصل وحسن الرير

 إلاى يننقال ذلك بعد ثم رائض،الف على يقنصر أج األمر أول سي المسلم يقنع زد

 .. وهكاذا الليال مان ءيش سيقوم الليل، بالة إلى ىينرز ثم النواسل، وبعض السنن

، المحرماا  يادع سهاو المنهياا  جاناب ساي يقال هذا ومثل  سينارك ينرزاى ثام أوال 

ا به بأ  ال ما يدع ثم المكروها ، ثم الشبها ،  المنقاين. شاأج باأ ، به مما حذر 

 رنت. هللا مع ويصد  الرير على يعنم أج وينبغي

 السبيل. وضح العنم بد  وإذا
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 :واجب الدعوة إلى ايسالم -3

 الفاارد يكااوج أج ييكفاا ال ... هللا إلااى الاادعوة واجااب هااو ثالااح واجااب هناااك

ا ا نساجاي يكوج أج يكنفي ال سايسالم ،نفسه سي بالح   حناى ذاراه حاد ساي باالح 

 العصار ساورة نجد لهذاو الغير، يبال  الدعوة يحمل ... غيرح يصلح أج يكلفه

 الوباي، يقبال وأج باالحق غيارح يوباي أج الرساراج مان اينسااج لنجاة رشنرط

 منه:

َن لَفِّي ُخۡسرن  1َوٱۡلعَۡصرِّ } نَسَٰ لُاْ  ٱ *ِِّن  ٱۡۡلِّ َِّ يَن َءَْممُاْ  َوَع ِّۡ لَِّحَٰ ِّ َومََاَْصوۡاْ  ِِّا  ٱل 
لص َٰ

ۡبرِّ  ِّ َومََاَْصۡاْ  بِّٱلص   .[سورة العصر] {بِّٱۡلَحق 

 الوباي، ويقبال باالحق يوباي أج الباد بل الصالح. والعمل باييماج يكنفي ال

 «.النوابي» معنى وهذا الجانبين بين رفاعل به.

  علااى نفسااك رااوطن أج ذلااك بعااد والبااد للحااق، نفسااك رجنااد أج يجااب ولااذلك

 بالصبر. والنوابي بالحق النوابي بين زرج ولهذا ر،الصب

ةَ َوۡأُموۡر } يعظه: وهو بنهال لقماج زال كما لَاَٰ بُمَي  أَقِّدِّ ٱلص  ۡعُروفِّ َوٱۡنوهَ َعونِّ يََٰ ََ بِّوٱۡل

َِّ ٱأۡلُُمارِّ  ۡن َعۡز لَِّك مِّ
مَمرِّ َوٱۡصبِّۡر َعلَ َٰ َمآ أََصابََك  ِِّن  ذََٰ َُ  .[17لقماج: ] {ٱۡل

 زااال وجاال عاان هللا ... عصاارنا سااي وخاباا، شاااز، سالاادعوة الصاابر ماان بااد ال

 .[5المنمل: ] {ِِّن ا َسمُۡلقِّي َعلَۡيَك قَۡاا  ثَقِّياًل } النبوة: عصر أول سي لرسوله

 الثقيل. القول وهذا العبء هذا ورث، ونحن كبير، وعبء ثقيل، زول سالدعوة

 عان لناا ا يعاراض ثقاال، العابء يانداد العصر هذا مثل عصر سي كنا سإذا

 وكثاارة اآلخاارة، عاان وإدبااارهم الاادنيا، عاان النااا  ويزبااال اليقااين، ولقلاا، الاادين،
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 بالشر. المغريا  وكثرة الرير، عن المعوزا 

 أماماك المعوزاا  سانجد .. الادعوة أهال علاى رام،ضا العابء ينداد هنا ومن

 أبادزائك رجاد لعلاك أخوراك، رجاد لعلاك أبااك، رجاد لعلاك بيناك، داخال ساي حنى

 أج أرريااد ولهااذا؟ لااك مااا لااك: ويقولااوج ويثبءونااك يعوزونااك إليااك النااا  وأزاارب

 وكذا؟ كذا أرريد رعذب؟ أج أرريد رعنقل؟ أج أرريد رسجن؟

 الشرعي. اللبا  من والنهكم االسنهناء ىرلق سإنها سناة كانت وإذا

 عنقهاا، يورغءا رأسها على الرمار رلبف كانت سناة عرست يالماض العام سي

 الءويل،. الثياب ورلبف

 وأنهااا الساافور، مالبااف ولبساات ذلااك كاال خلعاات أنهااا عرساات العااام هااذا وسااي

 عمارهاا وبناا  وعمارهاا ووالادرها وأزاربهاا أهلهاا مان اكبيار   اضاغء   رعاني ظلت

 خاالرها. وبنا  وخاالرها

 والنحشم. الشرعي اللبا  من يسنهنئوج

 هللا حااق علااى ار  إباارا راانداد باال كلااه، بهااذا ربااالي ال الواثقاا، ،المؤمناا اطبع اا

 المفسدة. النداءا  لهذح ساسنجابت إيمانها، ضعف ولكن وحدودح،

ولاذا ورد  ،ولذلك نجد ساي عصارنا كثارة المغرياا  والصاوارف والقواطاع

 .«نيمه ۡالقابض عل  ْلجَرأن ْلقابض عل  »سي الحديح: 

لاه أجار خمساين مان باحاب، النباي  -أيام الفنن–والعامل سي مثل هذح األيام 

وساااي بعاااض . «بااال مااانكم».... زيااال: خمساااين مناااا أو مااانهم؟ زاااال:  بصاااذ

 .«اوا يجدون عل  ْلخير أعاْنً  ،امجدون عل  ْلخير أعاْنً »يا : االرو
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 رغاام غيرنااا، وناادعو بايسااالم ننمسااك أج علااى حاار ن أج يينبغاا هنااا وماان

 الجوانب. كل من والسياسي جنماعيواال العائلي، الضغر ورغم مقاوم،،ال

 دعاوة كال رقااوم. ال دعاوة هنااك لايف ... أزوى ونكوج كله هذا ومنقا أج يجب

ن َعوودُو   } مقاااوموج: ولهااا مرابااموج لهااا لَِّك َجعَۡلمَووا لُِّموول ِّ نَبِّووي 
ووََٰۡ َۡ نووَو يَن ٱۡۡلِّ طِّ سِّ ْ َشوويََٰ

ن ِّ  لَِّك } ،[112األنعام: ]{َوٱۡلجِّ
َََٰۡۡ ن َعدُو   َو ينَ َجعَۡلمَا لُِّمل ِّ نَبِّي  مِّ ۡجرِّ َُ َن ٱۡل  .[31ج: ]الفرزا {ْ م ِّ

 إبليف. خلق آدم خلق الذ  إج أجل،

 نمرود. خلق إبراهيم خلق والذ 

 سرعوج. خلق ىموس خلق والذ 

 جهل. أبا خلق محمد خلق والذ 

 باااخنالف جهاال، أبااو وسيااه نماارود، وسيااه سرعااوج، سيااه يوجااد نماااج وكاال

 مرنلف،! بأسماء رسموا جوإ أكثرهم ما ولكن والعناوين، األسماء

 سااإذا الجدياادة. «األيااديولوجيا » عصاار -عنااه يقولااوج كمااا– العصاار وهااذا

 دعارهاا، لهاا والماساوني، أنصاارها، لهاا واليهودي، أنصارها، لها الشيوعي، كانت

 وكال ... والقاديانيا، والبهائيا،، ورهبانهاا وراهبارهاا، مبشاروها، لها والنصراني،

 وأنصار. دعاة له باطل مذهب

 ح؟وأنصار رجاله ايسالم ألهل يكوج أسال

ِّ } دعوة: دين اننشار ، دين بءبيعنه وهو ون نََعوآ ِِّلَو  ٱَّلل   َ َوَمۡن أَۡحَسوُن قَوۡاا  م ِّ

ينَ  َِّ ۡسلِّ َُ َن ٱۡل َُ ِِّن مِّي مِّ ا َوقَا لِّح  َل َصَٰ َِّ  .[33سصلت: ] {َوَع

 يادعو أج علاى نفساه طنياو أج العصر هذا سي الشباب واجب إج نقول: ولهذا
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 .وجل عن هللا إلى

 يجعلااه وهااذا .. النبيااين وظيفاا، ألنهااا الوظيفاا،ه هااذح ماان أعظاام هناااك ولاايف

 الوثقى. بالعروة الحق، بعروة يسنمسك

 ويجعلااه إليااه، ياادعو لمااا طيباا، بااورة يكااوج أج يحاااول سااوف دعااا إذا ألنااه

 ايسالمي،. بالنعاليم يسنمسك

 :واجب النرابر على ايسالم -4

ا ايسالم يفهموا أج على أنفسهم وطنوا الذين الشباب إج ا، سهم   وعلاى باحيح 

 ينعااونوا أج ينبغي إليه، ويدعوا به ينوابوا أج وعلى عميقا، إيمانا به يؤمنوا أج

 بينهم. سيما ينرابءوا وأج بينهم سيما

 ييكفا ال الفارد  العمال سرديا،، باورة ساي ينمثال لإلساالم عمال هناك سليف

 .يغني وال

 بابعض بعضانا يارربر أج الجمااعي بالعمال وأزصاد جمااعي، عمال مان بد ال

 ساي وننبااذل هللا، ساي وننجاالف هللا، ساي وننناور هللا سي وننحاب ،اأخوي   ررباط اا

 إليها. نننمي الني الجماعا  اخنلفت جوإ المشنرك،، القضايا سي وننفاهم هللا،

 رعااالى وهللا رصاافق ال وحاادها اليااد ألج عماااله نقاايم أج نساانءيع ال هااذا باادوج

يَن } يقول: ِّۡ ِّۚ ِِّا  مَۡفعَلُا ُ مَمُن فِّۡتمَة  َۡفَرُ َوٱل   ٱأۡلَۡرضِّ َوفََسوان   فِّوي وْ  بَۡعُضُهۡد أَۡولِّيَآُء بَۡعضن

 .[73األنفال: ] {َۡبِّير  

 بعضا. بعضهم وينصر بعض ا، بعضهم ويوالي ا،بعض   بعضهم يعاوج ؤالءه

 بعضاانا وياارربر بعضااا، بعضاانا يعاااوج وأج بعضااا، بعضاانا يااولي أج سينبغااي
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 جاناب ساي وسارا  وسرديا، الباطال، جاناب ساي ركنل هناك يكوج ال حنى ببعض،

 الحق.

 كبير. وسساد األرض سي سنن، ركن الحال، هذح وسي

ا  ساي كل يفنش وأج يعيها، أج الشباب على يجب أربع، واجبا  هذح ... وأخير 

 األعباء؟ بهذح زام هل حقها؟ أدى هل نفسه:

 مان يسانفيد وأج عصار،ال هاذا ساي واجباه يعارف أج المسلم الشاب على يجب

 وبحركااا، ايساااالم، سااايرةمب ىمشاااي كياااف ويعااارف والبعياااد، القرياااب النااااريخ

 دول،. لإلسالم ورقوم زوة لإلسالم رقوم ىحن ايسالم،

 ايساالم، إال ودول، دولا، دين ولكل مذهب لكل يكوج أج المسلمين على سعار

 وحضااارة از ااوأخال وشااريع، عقياادة ايسااالم ىرنبناا دولاا، لإلسااالم ركااوج أج نريااد

 حياة. ونظام ورابء،

ۡ   } الياوم: هاذا ياأري أج باد وال َُ َويَۡاَملِّو مُوانَ  يَۡفوَرُح ٱۡل ِِّّۚ يَمُصوُر َموون  *ۡؤمِّ بِّمَۡصورِّ ٱَّلل 

يدُ يََشووآُء   حِّ يووُز ٱلوور  ََووَر ٱلم ووا ِّ َا  * َوُهووَا ٱۡلعَزِّ ۡۡ وون  أَ مِّ ُ َوۡعوودَ ُ  َولََٰ ووَّلُل ٱَّلل  ِّ  َا يُۡخلِّ َوۡعوودَ ٱَّلل 

ا َُ  .[6 -4الروم: ] {نَ يَۡعلَ

 العالمين رب هلل الحمد أج دعوانا وآخر                                                   

* * * 


