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الش ــباش مش ــلالل ولل ــها سلس ــلة اجم ــة اجي ــة ،أيم ــع يي ــا ب ــين ال اص ــي العلم ــي وا س ــلهش ال ــدعه ال ــهع ي
الهاقعي ،ال دف من ذه السلسلة ه جعهة شباش المسلمين عامة وشباش الجامعـال مـم م صاصـة ولبـد بـدأل ـذه
السلسة المباركة باللالم على ي مـة مـن أشـد أنـهاف الوـ ن وأي ل ـا ،إن لـم تلـن أي ل ـا وأقها ـا علـى اإلطـال أ و ـي
ي مة المساء وتللمت يي اللباء ا وا من ذه السلسة المباركة عن مهضهف "لماذا نغض أبصارنا عن الحـرام؟" وبيمـت
لل ـ شــاش مســلم يح ـ اهلل ورســهله قاصــد المشــرف مــن تش ـريع ــذه العبــاجة الجليلــة ثــم ثميــت بــدر "لمــاذا تقل ـ
بصرك؟" وويبمي اهلل تعالى ييه لجمع الشب ال ال ي يلبي ا الشيقان على ألسمة كثير من الشباش ثـم أعـانمي اهلل ويسـر
لـ ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــب الـ ـ ـ ــرج عل ـ ـ ـ ـى ـ ـ ـ ــذه الشـ ـ ـ ــب ال وال ـ ـ ـ ــي يغمـ ـ ـ ــي بقالن ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ــن إبقال ـ ـ ـ ــا وهلل الحمـ ـ ـ ــد والمم ـ ـ ـ ـة.
و ا أنا أص م ذا المهضهف الجلي  ،الخقير با م جر يي ذه السلسلة على اإلطال أ و ه:
كيــف أ ــض بصــر عــن الحــرام؟ واهلل أســاا أن يموــع ب ــذه الللمــال قامل ــا وعمــهم شــباش المســلمين ــه ولــي ذلـ
والباجر عليه.
ويــي البدايــة وقبـ أن أبــدأ يــي اإليابــة علـى ــذا الســااا ال ــام صاصــة يــي ــذه ا يــام أسـ اذن إصهانمــا الحاضـرين أن
أتللم اب داء عن:
الم امج الخقيرة إلطال البصر إلى لحرام:
بها لي عارف ..عـارف أكيـد قصـدك كـم اآلثـام والسـياال اللـي لحـ بالهالـد اللـي بيـب
ل صح اللي انت ب بهله جه بس اوعى تلهن ياكر أي ا ا خ الحبي إن اللـي بيـب

علـى الحـرام ،ـاقها

علـى الحـرام بيضـر نوسـه وبـس،

أبدا ..أبدا ب كمان بيضر مج معه ،ب وبيضر أم ه المسلمة اللي ه بيم مي إلي ا.
بها لي يا عـم مـاتلبرش المهضـهف كـده إيـه اللـي يـدص إطـال البصـر يـي إلحـا الضـرر بـالمج مع وبالمسـلمين؟
اقها ل سيبمي ببى أقمع عشان تحس بمدى صقهرة إطال البصر علي أو وعلى المج مع المسلم اللـي انـت
عايش ييه ثانيا ،بها لي يعمي أنا له أطلبـت بصـر إلـى الحـرام يحصـ لـي لايـة؟ ـاقها لـ إطـال البصـر إلـى
الح ـرام لــه ن ــامج صقيــرة يــدا عل ـى الشــخ

ذاتــه الل ـي بيــب

عل ـى الحــرام قب ـ

يــره وعشــان تث ـ يــي كالمــي تعــالى

نشهف..
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الم امج اللي لح بالشاش اللي بيب

على الحرام على المس هى الشخصي:

أو  :يمحط إلى مس هى الحيهان
إن اللي بيب

على الحرام بيمحط إلى مس هى الحيهان ،ب إلى ما ـه ألـط مـن ذلـ يممـذ تلـ اللح ـة ال ـي يقلـ

يي ــا الشــاش بصــره إل ـى الو يــال يصــبح -عايانــا اهلل وإيــاكم -وكانــه يعــيش بغرام ـزه ول ــا ويحيــا لمزواتــه وب ــا ،ي صــبح
الشـ هال أكبــر مـه وكيويــة توريغ ـا مبلـ علمــه ،ليـ ون ــار تالقيـه قاعــد يولــر يـاتر

اقابـ البمـت يالنـة ازا ؟ ولمــا

أقابل ا اعم معا ا إيه؟ طي لما أقابل ا أقها ل ا إيه؟ ل ى و ه نايم تالقيه بيحلم يعم إيه؟ يوض يعم كده يـي
نوسـه ل ـى يضــيع عبلـه وتصـبح الشـ هال ـي الم حلمـة ييــه تحلمـا شـديدا ،ل ـى يصـ إلـى أنــه يلـهن كالحيهانــال
يريد أن يورغ ش هته يي أ ملان عياذا باهلل.
عشان كده اإلمـام ابـن البـيم -رلمـه اهلل تعـالى -يبـها" :ومـن ن ـر إلـى الحـرام مسـق قلبـه كمـا تمسـق الصـهرة ييصـير
البل كبل الحيهان ييشـاب ه يـي أصالقـه وأعمالـه وطبيع ـه" أظـن ج مـن أقـبح ن ـامج إطـال البصـر إلـى الحـرام ن
إطال البصر بيجع صالبه زيه ز الحيهان سهاء بسهاء.
لذل ساضرش ل مثاا رأيت اللل أعزك اهلل لما تثـهر شـ هته بيعمـ إيـه مـع الللبـة يـي الشـارف! أ ـه انـت كـده يـا
اللي ب قل بصرك للحرام زي ز الحيهان الش هاني بالضبط سـهاء بسـهاء نـ ب وبـد إنسـاني

وعبلـ لمـا ب ـب

على البمال وتبعد تعاكس م يي الرايحة والجاية وأنا أسال باهلل يا ريـ يـا مسـلم يـا مح ـرم ..تخيـ معـي لـه إن انـت
ماشــي يــي الشــارف علــى ريليـ أو بعربي ـ وبعــدين وانــت ماشــي لبيـت بمــت مــن البمــال الم بريــال العاريــال ماشــية
بجهارك وبدأ الشيقان يهسه ل ويبها لـ يـا عـم بـ

علـى البمـت ج  ،يـا عـم ايـر ورا ـا ،يـا عـم اتعـرف علي ـا

ماتسيب اش الم ارجه إ لما تعرف ي ساكمه يين؟ ورقم تليوهن ا كام؟
وبالوع تس جي ل ذه الهساو الشيقانية وتبعد تجر ورا البمت ج أو ير ا بعربي
تغري ا بمال أو ببهت لغاية ما البمت ج تحن علي وتب

بالسـاعال القـهاا وتحـاوا

ل بصـة رضـا وبعـد ي ـد ي يـد اسـ غر ممـ سـاعال

طهاا وبعد ما لويت لهالين البمـت ج واتعريـت علي ـا وأصـذل مم ـا ميعـاج ورلـت بالوعـ عشـان تبابل ـا يـي الميعـاج
جه وتخ لي ب ا على اللهرنيش أو تحت شجرة من الشجر ز ما الما بمشهف جلهقت يي الشهارف!
له انت عملت ك جه أنا عايزك تساا نوس سااا والد ..عايزك تسـاا نوسـ سـااا والـد وتجـاوش علـى نوسـ
بل صد ،

انت شايف نوس كده كهيس؟

أنت راضي كده على نوس ؟

تبــها لــي أمــاا إيــه! أنــا كــده شــاش مــهجرن وم و ـ ح ومبق ـع الســملة وذيل ــا ،ـاقها ل ـ يــا صيبــان ماتضــحلش عل ـى
نوسـ ويــاوش علـى الســااا بلـ صــد  ..تهصــف نوسـ بإيــه؟ تهصــف نوسـ بـإن انــت رايـ ! رايـ مح ــرم وا
راي صيبان ي بي اهلل!.
طي ـ بــالش انــت تهصــف نوس ـ  ،المــا العبــالء المح ــرمين لمــا يشــهيهك ب ضــيع وق ـ وي ــدك ومال ـ وجيم ـ
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يهصــوهك بإي ــه؟ ـ ـ
الش هاني الذ

يهص ــوهك بـ ـإن ان ــت رايـ ـ مح ــرم ومل ــزم ومسـ ـ بيم؟ وا

يهص ــوهك ب ــان أن ــت تش ــبه الحي ــهان

عب له و يعرف يي لياته كل ا إ إشباف ريزتـه وشـ هاته بـا طريبـة؟ عـايزك يـا اللـي ب ـب

البمال قبـ مـا تبـدم علـى المصـيبة اللبيـرة الثبيلـة ج تسـاا نوسـ
تهصــف با وصــاف ــذه وا

علـى

ـذه ا سـالة وتشـهف ـ انـت ترضـى بـإن انـت

؟ وأنــا أظــن -واهلل تعــالى أعلــم -إن موــيش إنســان عمــده ببايــا عب ـ يرض ـى لموســه إنــه

يهصف بانه ري ش هاني زيه ز الحيهانال سهاء بسهاء.
ثانيا :يبغضه اهلل ورسهله
إن مقل البصر يبغضه اهلل ورسهله ..تخي يا من تصر على إطال البصـر أن يلـره ذكـرك ويبعـدك عـن طريبـه ويهكلـ
إلى نوس  ،بـ ويغضـ عليـ  ،بـ ويحرمـ نعمـة ال هييـ والسـداج ،تببـى نوسـ تشـ غ يـي الصـيف وا بعـد لمـا
تخل ـ

جراســة ..تالقي ــا مبول ـة يــي وش ـ  ،تبب ـى نوس ـ ت جــهز ..تالقــي ا مــهر م عاكســة مع ـاك ،تبب ـى نوس ـ تبــدأ

با سـ مرار علــى طاعـة مــن القاعــال ..تالقـي قلبـ مــال وتالقيـ تركــت القاعـة ج  ،كـ جه ن اهلل يلـت قدرتـه
أعرض عم .
يـ

ــذا كــان اإلمــام ابــن البــيم -رلمــه اهلل تعــالى -يبــها " :تبـ إن الشــيقان تملـ ممـ وللــن قـ إن الحــاي

أعرض عم وما أشبى ذا العبد الذ يعرض اهلل تعالى عمه" ما أشباه واهلل.
كذل يا من تقل بصرك إلـى الحـرام يـإن رسـها اهلل يبغضـ  ،يـبغض ذكـرك ،تصـهر معايـا يـا اللـي ب ـب

علـى الحـرام

إن انت تيجي يهم البيامة وانت شايف بعيم ا هاا الشديدة يي ذا اليهم تيجي تب رش من المبـي -صـلى اهلل عليـه
وسلم -طلبا للشواعة ييبهم المبي -صلى اهلل عليـه وسـلم -ويبـها لـ انـت اللـي كمـت ب عـاكس البمـال عمـد المـاج ،
انــت الل ـي كمــت ب ــب

علــى البمــال عمــد اللــهرنيش ،انــت الل ـي كمــت ب جــر ورا البمــال عمــد أســهار الجامعــة ويــي

الدرو الخصهصية ،انت اللـي كمـت عـاكف علـى مشـا دة البمـهال الجمسـية والويـديه كليـ  ،انـت اللـي كمـت قاعـد
لي ون ار تللم البمال عن طري الشال!.
تخي المبي -صلى اهلل عليه وسلم -بيهيه لـ

ـذه ا سـالة ـرج عليـه وتبـها لـه إيـه؟ ـ

يا رسها اهلل أص أنا لبيت إن أنا اثبت ل إن يي أم
وا

رياله! وا

ـرج عليـه وتبـها لـه واهلل

لـذش علـى المبـي -صـلى اهلل عليـه وسـلم-؟

بلي على ما أسلوت من الذنهش؟

عايزك ت خي معايا إن المبي -صلى اهلل عليه وسـلم -ويـه إليـ

ـذه ا سـالة وبيممـا أنـت يالسـا تولـر إذ يبـهم المبـي

صلى اهلل عليه وسلم -معرضـا عمـ ويبـها لـ "سـحبا ،سـحبا" صـحيح البخـار يعمـي بعـدا ،بعـدا يعمـي ابعـد عمـيماتهريميش وش يا اللي ب ب

على الحرام ،يـا تـر يـا مسـلين عمـ إيـه يهم ـا وانـت مح ـال لشـواعة المبـي -صـلى

اهلل عليه وسلم -عشان تمجه من اللربال وا هاا اللي لهن يهم البيامة أظـن انـت بلـي جمـا بـدا الـدمع نـ
بصيت على الحرام يي الدنيا.
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ثالثا :يصاش ببلة يي العب وظلمة يي البل
إن إرســاا البصــر يــاج إلـى قلــة يــي العبـ وطــيش يــي اللـ وظلمــة يــي البلـ ولـ أن ت خيـ مــا ســيحد لـ إذا
أظلم قلب ! البل

ه المل كما ثبت عـن المبـي -صـلى اهلل عليـه سـلم -كمـا يـي الصـحيح مـن لـدي المعمـان بـن

بشير أن المبي -صلى اهلل عليه وسلم -قـاا "أ وإن يـي الجسـد مضـغه إذا صـلحت صـلح الجسـد كلـه وإذا يسـدل
يسد الجسد كله أ و ي البل " صحيح البخار
وإذا أظلم قلب أقبلت علي سحام البالء والشر من ك نالية عشان كده جاممـا يحصـ للـي بيقلـ بصـره للحـرام
يحص له نهف من أنهاف ا ك ااش وتل ر عليه ال مـهم وا لـزان وبالـذال لـه البمـت ال ـي بيحب ـا وبيـب

علي ـا طمشـ ه

وشايت يره.
ول أن ت خي إنسان عمده اك ااش أو م أو لزن مملن يعم إيـه؟ القيـه بيعمـ مشـاك ومشـايرال ومشـالمال
مع طهش ا رض ،ك جه ليه؟ عشان الهاج يالن ب

للبمت ب اع ه ،أو عشان الهاج يـالن عـاكس البمـت ب اع ـه ،وأظـن

أن مــن أكثــر أســباش المشــايرال ال ــي تبــهم يــي الجامعــال والمــهاج

البـا مــا تلــهن بســب البمــال ،يـاعلم أنـ إذا

أطلبت بصرك إلى الحرام أقبلت علي ظلمال يي قلب ويهارل .
رابعا :ال اصر الدراسي
والسب يي ذل أن من يقل بصره إلى الحرام يضعف تركيزه ويب ي مه ويشـ ت ذ مـه ..ليـه؟ ن الهلـد اللـي قاعـد
طـها اليـهم يـي شـارف مــن شـهارف الحـ يـي الجامعـة يـب

علـى البمـال ،يـب

علـي البمـت اللـي الرايحـة والبمـت اللــي

الجايـة بيريـع يـي آصـر اليـهم و ـه مج ـد ،بيريـع يـي آصـر اليـهم بصـهر كثيـر مـن البمـال ال ـي شـاي ا و ـي مخ زنـة يــي
ذ مــه يلمــا يبــدأ يــذاكر بيحص ـ عمــده اس ـ رياف ل ــذه الصــهر وبال ــالي ك ـ لمــا ييج ـي يــذاكر أو ييج ـي يولــر أو ييج ـي
يحس مسالة من المسام تالقيه يولر يي زميل ـه يالنـة وطريبـة مشـي ا وطريبـة كالم ـا والبمـت يالنـة كـان لبسـ ا إيـه
الم ــارجه والبم ـت عالن ـة كــان جم ــا صويــف الم ــارجه وبال ــالي تلــهن الم يجــة تش ـ ت الــذ ن ،ييصــع عليــه بعــد ذل ـ
اس حضار المعلهمال؛ ن اهلل تعـالى مـا يعـ لريـ مـن قلبـين يـي يهيـه وتلـهن المحصـلة الم اميـة للـ والـد يقلـ
بصره إلى الحرام الرسهش أو ال اصر يي الدراسة.
تخي يا ابن الحالا يا اللـي كمـت ب قلـع ا وا علـى جيع ـ  ..لمـا بـدأل تـب

علـى البمـال بـدأل تغيـ  ،لمـا بـدأل

تبعد يي شهارف الح وتبعد عمد اللاي يريا مع البمال يي الجامعة وبـدا مـا تقلـع ا وا ب قلـع بمـاجة أو بمـاجتين أو
مملن تسبط صال

وج كل ا بركال إطال البصر إلى الحرام ،الل م ت عليما وعلى يميع شباش المسلمين.

صامسا :إي اج الجسم والعين
إن إطال البصر يهقع ا ضرار والعببال الجسام على يسـم المـاظر وقلبـه ،يـإطال البصـر يـاج إلـي إي ـاج الجسـم
والعين ،يبها الدك هر صاج محمد ثبت بالدراسة والبح أن تلرار الم ر بشـره إلـى الجـمس اآلصـر يصـ بالشـخ
إلى إصابة ي ـازه ال ماسـلي بـامراض ال بـان ـدة البروسـ اتا والضـعف الجمسـي وبال حليـ الموسـي ل ـذا اإلنسـان ويـد
أنه ي عرض زمال نوسية واك ااش وتغير يي سلهكه وشخصي ه.
كيف تغض بصرك؟ من سلسلة "الشباب مشكالت وحلول"
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كذل يإن من يقلـ بصـره إلـى الحـرام يصـاش بعـدة أمـراض مم ـا مـرض المضـج الجمسـي المبلـر وجه بيحصـ لـبعض
الشباش ن يجـة ل ـيج الشـ هة عمـد م قبـ أوان ـا ييسـب عـدج مـن ال شـه ال البدنيـة وا مـراض العصـبية ،كـذل قـد
يصاش من يقل بصره إلى الحرام بمرض ال ه الجمسي لي أن ذا المـريض الشـارج يـي إطـال البصـر تـراه جومـا
مشغه يي يميع أوقاته ب خيالل ش هانية للو يال وتصهرال عضاء المرأة ،كـذل إنـه يحلـم بالمـداعبال الجمسـية
ول ذا يلثر نسيانه ويب ا مامه وتش د ول ه و ذا المرض يسب نحه يي الجسم وضعوا يي الذاكرة.
ساجسا :تضعف إراجته
إن من يقل بصره إلى الحرام يصبح ضـعيف اإلراجة ،يسـ قيع الـ حلم يـي نوسـه نـه مـن يلثـر إطـال البصـر إلـى
الحرام يص إلى مرللة ضعف ال حلم يي الـموس وبال ـالي تبـهجه نوسـه إلـى الم الـ  ،كـذل مـن أصقـر وأقـبح ن ـامج
إطال البصر أنه يص بصالبه إلى ضعف الهازف الديمي وبال الي ال آك اإليماني عياذا بـاهلل تعـالى ل ـى إن مـن يقلـ
بصره قد يص به ا مر إلى ا س انة بالصلهال الخمس من أي م ابعة ييلم ساقط أو أ مية يايرة.
تيجي تبها لشاش انت يي الصيف ب ببى ياضي عمدك وقت يراغ تعالى ال حـ بحلبـة مـن للبـال تحوـي البـرآن أو
الضــر معانــا جر مــن جرو العلمــاء الســميين ،تجــده يعــرض عمـ  ..ليــه؟ ن ــذا الشــاش مــش ياضــي عمــده مهعــد
اآلن مع بمت من البمال يي ناج من المهاج .
سابعا :يلره الخير للمسلمين
وأصيرا يإن من يقل بصره يلره الخيـر للمسـلمين ،تالقـي كثيـر مـن اللـي بيـب

إلـى الحـرام نوسـ م كـ الشـباش يببـها

زي م عشان مايبباش لد ألسن من لد ولألسف بيصاش بغم ولزن لمـا والـد زمـيل م يل ـزم ويسـيب م أو بعضـ م لمـا
ب يجــي تعــرض عليــه شــريط مــن ا شــرطة الدعهيــة وتبــها لــه اعــط البمــت اللـي واقوــة معــاك الشــريط جه ..مملــن يــريض
ويبها ل لما أجي ا الشريط وربما ي دي ا وت حج أب

أنا على مين؟!

ذه بعض ن امج إطـال البصـر علـى المسـ هى الوـرج وياريـت الضـرر بيبـع علـى الـذ يقلـ بصـره وبـس بـ بي عـدى
ضرر إطال البصر إلى المج مع كله مما يزيد من إثم صالبه.
ن امج إطال البصر على المج مع:
يعل ـى مس ـ هى المج مــع أجى إطــال البصــر إل ـى أن يبــة اهلل يــي البلــهش قل ـت والج ـرأة عل ـى محارمــه زاجل وتل ـرار
الم ر إلى الوهالش أور البل بالجة يي اإللسا واس اماسا بالذن وإجمانا له عمد ال ور به.
كذل يإن إطال البصر إلى الحرام أجى إلى أن الش هال اس عرل والعهرال انلشوت.
كذل أجى إطال البصر إلى أن تجارة الجسد رايت.
كذل إن إطال البصر أجى إلى أن الحرام قد أط برأسه ب وأصـبح الحيـاء سـلعة نـاجرة وبـال طريـ الحـرام مم ـدا
ووضعت العراقي يي طري الحالا و لها و قهة إ باهلل اللبير الم عاا..
كيف تغض بصرك؟ من سلسلة "الشباب مشكالت وحلول"
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كذل يإن من ن امج إطال البصر على مس هى المج مع ان شار الخاليال الزويية بين ا زوال وجه أمر مم شـر ـذه
ا يام يالري يخرل من بي ـه ويمشـي يـي الشـارف أو رايـح شـغله ييجـد البمـال وكـان ن عارضـال أزيـاء تمشـي الهالـدة
مم ن يي الشـارف وكان ـا تسـ عرض يسـد ا تلـبس مـا يشـف ومـا يصـف يسـد ا ييريـع ويـدص البيـت يوـ ح ال لوزيـهن
وا الدش وا يبعد قدام شـبلال اإلن رنـت ييالقـي إن البمـت ال ـي بيـب
الشيقان يهسه ل ذا الشخ

علي ـا أيمـ وأكثـر إ ـراء مـن زوي ـه ييبـدأ

ييعبد مبارنـة بسـيقة بـين امرأتـه ال ـي ـي لـالا لـه وبـين البمـال الالمـي شـا د ن يـي

الشارف أو يي الشغ أو يي ال لواز وليم ا تبدأ المشاك

ن الري يريد امرأته ك ذه الو اة ال ي يرا ـا يـي الشـارف أو

على شاشال البمهال الوضامية والمرأة تس جي لمقالبه وبال الي تلثر الخاليال والخماقال ال ي مـن المملـن أن
تهص للقال ولمـا يلثـر القـال يـي ا مـة تلثـر الوـهالش عيـاذا بـاهلل يي ـر الـزوال العريـي والعـاجة السـرية واللـها
والسحا إلى ير ذل والمبي -صلى اهلل عليه وسلم -لذر أم ه من ظ هر الوهالش وان شار ا..
يبــاا -صــلى اهلل عليــه وســلم -كمــا يــي الحــدي الــذ لســمه الشــيق ا لبــاني -رلمــه اهلل تعــالى -قــاا -صــلى اهلل
عليــه وســلم" -يــا معشــر الم ــايرين صمــس إذا اب ليـ م ب ــن وأعــهذ باللــه أن تــدركه ن لــم ت ــر الوالشــة يــي قــهم قــط
ل ى يعلمها ب ا إ يشا يي م القاعهن وا وياف ال ي لم تلن مضت يي أسالي م" وبالوع ظ ر اآلن مـن ا مـراض مـا
لم يلن يي العصهر السالوة ..ظ ر اإليـدز ،ظ ـر اللبـد الهبـامي ،ظ ـر كثيـر مـن ا مـراض ال ـي لـم يل شـف ل ـا عـالل
ل ى اآلن نساا اهلل عز وي أن يحو مج معال المسلمين من ذه الوهالش.
كذل يإن إطال البصر زوج ما يسمي ب ـا رة اإلعجـاش بـين الجمسـين نـ لمـا ب ـب

علـى الحـرام مملـن تعجـ

بـامرأة أيمبيــة عمـ والعلــس صــحيح يــالمرأة مملــن تقلـ بصــر ا لريـ شــلله يميـ ي جــد ا تعجـ بيـه وتبــع يــي
شباك لبه و ذه كارثة ع يمة يدا ول ا تداعيال صقيرة..
من أع م تداعيال ظا رة اإلعجاش بين الجمسين:
أو  :الخراش ا ق صاج وضياف ا مهاا
ن الشــاش لمــا بيعجـ بهالــدة يضــغط علـى أ لــه بلـ قــهة عشــان يشـ روا لــه مهبايـ بلــاميرا عشــان صــالبما يبــدر
ي ص بحبيب ه بـدون أ رقابـة ،ي صـ علي ـا يـي أ وقـت مـن ليـ أو ن ـار و ـذا مـن ا سـباش ال ـي تـاج إلـى إر ـا
ا مة اق صـاجيا وبال ـالي تـاج إلـى تضـييع ثـروال وأمـهاا المسـلمين ممـا يـاج إلـى ال ـاصر ا ق صـاج لألمـة وال بعيـة
لدوا الغرش اللايرة وجه اللي لاص جلهقت يي ا مة.
ثانيا :ان شار الشعارال الخداعة
الشــعارال الخداعــة ،البراقــة إليســاج المســلمين وإشــاعة الوالشــة بيــم م كشــعار الحـ القــا ر البــر ء والــدعهة إل ـى
إعاجة زمن الرومانسية إلى ير ذل من ذه الشـعارال اللاذبـة ال ـي تم شـر عمـد ان شـار ظـا رة اإلعجـاش ،ولعـ

ـذا

واقعا مشا د ،يله إن بمت من البمال اس جابت ل وانت بذلت قصارى ي ـدك عشـان تضـح علي ـا وتاكـ عبل ـا
كيف تغض بصرك؟ من سلسلة "الشباب مشكالت وحلول"

( صفحة  6من ) 02

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

باســم الح ـ واإلعجــاش وتحــاوا يا ــدا إن انــت تبمــع البمــت المغولــة ج إن انــت مــش قــاجر تعــيش مــن ير ــا وإن
صـهرت ا توـار صيالـ  ،ل ــى إن انـت كـ مــا توـ ح ك ــاش تالقـي صــهرت ا قــدام  ،كـ مــا تيجــي تاكـ طبـ العــد
تالقي صهرت ا قدام  ،يببى باسم الح وباسم الرومانسية تضح على بمال المسلمين وتسعد وتـثلج صـدر الي ـهج
والمصارى قاتل م اهلل وتجد البمت عاطو ا يياشة يدا والبمال عمدنا مخلصين يدا يي الحـ -نسـاا اهلل عـز ويـ
أن ي د بمال المسلمين -ل ى يصـ ا مـر بلمـا أن تبيمـا عالقـة محرمـة مثـ العالقـال المم شـرة يـي الجامعـة اآلن
الجــهاز العريــي ،نلـاح الــدم وكـ جه وانــت ب ــذا تخــدم أعــداء اهلل ي سـ ح مــا لــرم اهلل و ــذه كارثــة ع يمــة ن انــت
بذل تساعد على إشاعة الوالشة يي الذين آممها ونشر الرذيلة وال له ا صالقي يي ا مة يبها اهلل تبارك وتعالى
"إن الذين يحبهن أن تشيع الوالشة يي الذين آممها ل م عذاش أليم يي الدنـيا واآلصرة" المهر91:
ثالثا :ان شار الزنا عمهما وزنا المحارم صصهصا
وجه أمـر واقــع مم شــر -نســاا اهلل عـز ويـ أن يحو مــا -ل ــى وصـ ا مــر اآلن إلـى زنــا المحـارم واهلل يــا إصــهاني لبــد
أرســلت إلــي ي ــاة مــن الو يــال برســالة صقيــرة تبــها يي ــا إن أبا ــا يزنــي مع ــا ويــي ألشــام ا لمـ ممــه يمــاذا أيعـ ؟!
م خيـ

ــذه اللارثــة! نســاا اهلل عــز ويـ أن يمجيمــا يــي ــذا الزمــان الــذ ان شــرل ييــه الوــهالش ،كــذل يلبــد أجى

إطال البصر إلى ان شار ما يسمى بالخيانة الزويية ولألسف ي ذا أمر واقع والسب يـي ذلـ سـور كثيـر مـن ا زوال
للخارل بحجة العم وترك زويات م.
كذل من أسباش ان شار الخيانة الزويية جر الزوية يي الوراش إما بسب ا ن ماك يي الشغ والعم وأما بسـب
إن بعــض ا زوال يبعــد يشــا د علـى الــدش وعلـى اإلن رنــت ويــاتحين علـى المهاقــع اإلباليــة البــذرة ل ــى وصـ ا مــر
ببعض ا زوال أنه قد يل وي بالعاجة السرية عن مجامعة زوي ه مما يديع كثيرا مـن الزويـال إلـى ارتلـاش يالشـة الزنـا
عياذا باهلل.
ألد الل اش يرو لما قصة ماساوية أن امرأة كانت تصال امرأة ما رة با عماا على اإلن رنـت يعلم ـا ازا تـدص
علـى اإلن رنــت وقــد كــان ،يبــد تعلمــت ــذه المـرأة الــدصها علـى اإلن رنــت بـ وبــدأل تعمـ مــا يســمى بالشــال بيم ــا
وبين ير ا وبدأل تعبد عالقة محرمة عن طري شبلة اإلن رنـت مـع ريـ تبـها ـذه المـرأة ألسسـت معـه بالاسـيس
لم ألس ب ا مع زويي لألسف الشديد وبدأ ذا الماكر الخبي يس درك ـذه المـرأة ل ـى طلـ مم ـا لبـاء تلـها لبـاء
ياس ـ جابت لــه ــذه الم ـرأة وان ــزل يرصــة أن زوي ــا يــي ســور وذ بــت إليــه ولألســف أقام ـت معــه عالقــة محرمــة ثــم
ريعت إلى بي ا ،وبيمما ي كذل إذ طل مم ا ذا الري الخبي الماكر ذا القل أكثر من مـرة يات ـه ذال مـرة
وقد تحرش ب ا ويهيات أن معه مجمهعة من زمالمه يريد كـ والـد مـم م أن ي حـرش ب ـا ،يصـرصت بـاعلي صـهت ا أن
أجركهني وللن مـن يجيـ ل ـى أن ـم قـد تمـاوبها علي ـا يميعـا يا شـي علي ـا ،يلمـا أياقـت ويـدل نوسـ ا يـي الشـارف
أمــام المــارة .ــذه البصــة الماســاوية ومثل ــا آ ف البص ـ

ــي ن يجــة مباشــرة ل جــر ا زوال الو ـراش يــاتبها اهلل أي ــا

ا زوال يي زوياتلم يإن للمرأة لبهقا كثيرة مم ا ل الوراش.
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رابعا :انشغاا ا مة بالبضايا الجمسية وإ ماا البضايا ال امة
الــذ

تعــهج عل ـى المج مــع المســلم مــن إطــال البصــر إن ا مــة ت ـ مشــغهلة بالبضــايا الجمســية وت م ـ البضــايا

الحبيبيــة تببـى تم ـ لرماتمــا يــي الع ـرا وتسـ باح جماانــا يــي أيغانسـ ان وتـدنس مبدســاتما يــي يلســقين واندونيســيا
والشباش ما قاعد يولـر ازا يللـم البمـت يالنـة؟ ازا يجيـ ريل ـا ،واإلعـالم قاعـد مشـغها بإعـداج بـرامج يديـدة
عن كيف يللم الهلد الو اة؟ وكيف يلوت ن ر ا؟ ويلـبس ل ـا إيـه و ـه صـارل يبابل ـا؟ و لـها و قـهة إ بـاهلل العلـي
الع يم.
شو م يا شباش مدى صقهرة إطال البصر للحـرام؟ الل ـم ـض أبصـارنا عـن الحـرام ،الل ـم لصـن يرويمـا عـن الحـرام
أنت ولي ذل والباجر عليه ،بها لي أنا مع وللن أعم إيـه أنـا نوسـي أ ـض بصـر واهلل بـس مـش عـارف ازا !
أنا راي طال يي الجامعة وما أجراك ما الجامعة "نار الله المهقدة * ال ي تقلع على ا يادة" ال مزة6:
جه أنــا بـاجر يــي كليــة بيبهلــها علي ــا كليــة اللعـ العــالي أو كليــة الشــمس وال ــها يببـى ـا ض بصــر يي ــا ازا ؟!
والد ثاني ييجي يبها لي طي أنا باش غ يي مح مـن المحـالل كـ اللـي بيشـ غلها معايـا بمـال أو باشـ غ ممـدوش
مبيعــال وبــالقبع بقبيعــة عملــي زم أص ـ لط بالبمــال ،ـا ض بصــر عــم م ازا ؟ ـا ض بصــر ازا ؟ ـ أمشــي
وألط على عيمي عصابة؟ وا

اعم إيه؟ ـاقها لـ ماتخـايش ،مـا تخـايش أبـدا مـن المهضـهف جه ربـ

ـه المعـين

بس تهك عليه وصذ با سباش.
بها لي وإيه ي ا سباش اللي مملن تعيممي يي ال روف الحالية على ض البصر؟ ـاقها لـ ل ـى تصـ إلـى مـا
ت مماه ياوصي ونوسي با صذ با سباش المعيمة على ذل و ذه ا سباش تمبسـم إلـى أسـباش علميـة وأسـباش عمليـة
واقعية..
ا سباش المعيمة على ض البصر :أسباش علمية وأسباش عملية
ا سباش العلمية المعيمة على ض البصر :و ي كثير يدا بس الاوا إن أنا أويز ا يي نبا .
أو  :اليبين يي عهن اهلل
كــن علـى يبــين إن ربـ ســيعيم علـى ــذا ا مــر وللــن شـريقة أ ي ســرش إلـى قلبـ اليــا  ،اوعـى تعمـ ز بعــض
الشـباش وتبــها موـيش يايـدة م مــا عملـت برضــه بـاريع وأبـ

علـى الحـرام ..بـ كـن علـى ثبـة أن اهلل علـى كـ شــيء

قدير وأن إن زمت مرة يليس معمى ذا ه ن اية العالم ،ب لاوا ك مرة قدر اس قاع

وتذكر أن اهلل تعـالى ـه

المعين ،يإن تعثرل يال تركن إلى نوس وللن تعل برب .
ثانيا :ال عرف على اهلل باسمامه وصواته
تعرف على رب وصالب باسمامه وصواته ن ذا سيزيد يي إيمانـ وبال ـالي سـيعيم علـى ـض البصـر ،بـها لـي
طي وأنا أعرف اللـالم جه ازا ؟ ـاقها لـ بدراسـة العبيـدة الصـحيحة ،بـها لـي العبيـدة الصـحيحة! أنـا أوا مـرة
أعــرف إن ييـه لايــة اســم ا عبيــدة ،ـاقها لـ الهالــد ي ــالم يــدا لمــا يجــد شــاش طهيـ عـريض يعــرف مــاذا يعمــي
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عبيدة..
ب يزيد ا لم لما ييجي لي شاش ويبها لي أنا جصلت مهقع من مهاقع المصارى وبداوا يعرضـها شـب ات م وأنـا أريـد أن
أرج علي م ياساله وأقها له يا أصي انت جرست لاية يي العبيدة؟ يبها لـي  ،أقـها لـه طيـ الللمـة ال ـي أجصل ـ
ــذا الــدين ــي كلمــة إيــه؟ ييبــها لــي طبع ـا ــي كلمــة إلــه إ اهلل ،ـاقها لــه طي ـ مــا معم ـى ــذه الللمــة؟ مــا ــي
شروط ا؟ ما ي أركان ا؟ ما ي مب ضيات ا؟ يإذا سال ه ذه ا سالة سيرتد إلي بصرك صاسـاا و ـه لسـير يببـى ل ـى
تم مع عن الحرام عمهما وعن إطال البصر صصهصا زم تعرف من إل

الذ تعبده؟ما صواته؟ما أسمامه؟

أنا ببـها للشـباش كيـف تعبـدون إل ـا تعريهنـه؟! يببـى اليـهم زم ت عـرف علـى اهلل باسـمامه وصـواته ن ـذا سـيهرث
صهيـا مـن اهلل ور بــة يـي إرضــامه جون مـن سـهاه ســبحانه وتعـالى بــها لـي طيـ أييـ ك ـاش إيــه للـي أجر العبيــدة
الصحيحة؟ اقها ل لاوا تجي ك

س لة وتدرس ا على إيد العلماء الربانيين من أ ـ السـمة والجماعـة لو ـم

اهلل ،بــها لــي ز إيــه يعمــي؟ ـاقها لـ

ــال ك ــاش "عبيــدة المــامن" للشــيح أبــي بلــر الجزامــر لو ــه اهلل تعــالي

وشواه أو ال ك ـاش "العبيـدة الهاسـقية" للشـيق ابـن عثيمـين رلمـه اهلل تعـالي يلـ

ـذه الل ـ ك ـ سـ لة ميسـهرة

بإذن اهلل تعالى.
ثالثا :تع يم اهلل تعالى ومعرية قدره
أوصي أن تع م ربـ يـ ياللـه ،أن تعـرف مبـدار إل ـ وصالبـ ومـه ك يلـت قدرتـه واعلـم أن تماسـي مبـدار اهلل
ه رأ ك صقياة لذل أقها ل

زم تعرف إنما ما أوتيما يي كثير من المعاصي يضال عن كثيـر مـن الـذنهش إ مـن

ـذا البـاش ..إنمـا ن ماسـى مبـدار ربمــا ول ـى تس حضـر ـذا المعمـى الع ـيم ياوصــي ونوسـي أن تبـف م ـامال أمـام ــذا
الحــدي الثابــت يــي الصــحيحين أن لب ـر الي ــهج يــاء المبــي -صــلى اهلل عليــه ســلم -يبــاا "يـا محمــد! إن اهلل تعــالى
يمسـ الســماوال يــهم البيامــة علــى إصــبع وا رضــين علــى إصــبع والجبــاا والشــجر علــى إصــبع والمــاء والثــرى علــى
إصبع وسامر الخل على إصبع ثم ي ز ن ييبها :أنا المل  ،أنـا الملـ يضـح رسـها اهلل -صـلى اهلل عليـه وسـلم-
تعجبا مما قاا الحبر" صحيح مسلم ثم قرأ "وما قدروا الله لـ قـدره وا رض يميعـا قـبضـ ه يــهم البيامـة والسـماوال
مقهيال بيميمه سبحانه وتـعالى عما يشركهن الزمر66:
واهلل يــا شــباش الهالــد لمــا يبـرأ الحــدي جه وي املــه واهلل يزيــد يبيمــه بع مــة اهلل تعــالى ،ن امـ الحــدي جه مــع بعــض..
الي ــهج قــاتل م اهلل رالــها للمبــي -عليــه الصــالة والســالم -وقــالها المــا قرأنــا يــي قــرآنلم إن اهلل يجعـ الســماوال يــهم
البيامة على إصبع و ذه عـاجال الي ـهج إن ـم جاممـا يشـللها يـي كـ البـرآن لـذل اآلن عملـها لمـا قـرآن يديـد اسـمه
الورقان الح  ،طبعا ه الورقان الباط  ..ن الورقان الح

يقل إ علـى البـرآن ،يبهلـهن قرأنـا يـي ك ـابلم أن اهلل

يلت قدرته وتبدست أسمااه يجع السماوال السبع يهم البيامة على إصبع..
كيف تغض بصرك؟ من سلسلة "الشباب مشكالت وحلول"

( صفحة  9من ) 02

موقع الطريق إلى هللا

http://www.way2allah.com

يا اهلل تخي معايـا أي ـا ا خ الحبيـ أنـ قـد أتيـت بثبيلـة ،ببوـ ووضـعت طريـه علـي طـرف إصـبع بـاهلل عليـ

ـ

تس ـ قيع أن ت حم ـ واهلل لــن تس ـ قيع أن ت حم ـ لبضــع جقــام وللــن اهلل تعــالي يلــة قدرتــه وتبدســت أســمامه يجع ـ
السماوال السبع بمـا يي ـا مـن صلـ علـى إصـبع ويجعـ ا راضـين ..يـاه ا راضـين! يعمـي مصـر؟  ،يعمـي مصـر بـس؟
 ،يعمي أمريلا؟ يعمي إسرامي ؟  ،يعمي اليابان؟ ك ا رض وا راضين الباقية كل ا تهضع علـى إصـبع ،يـاه ويجعـ
سامر الخالم على إصبع ثم ي ز ن ويبها أنا المل .
أي ا ا خ الشاش

رب بالمسبة ل

ه المل ؟

ه مال ليات ؟ ـ

ـه الم صـرف يي ـا؟ أم أن البمـال ـن

الالمــي ي صــرين يــي لياتـ ؟ أم أن شــبلال اإلن رنــت ــي ال ــي ت صــرف يــي لياتـ ؟ أنــا المل .يضــح -صــلى اهلل
عليــه وســلم -ل ــى بــدل نهايــذه ثــم قــرأ قــها اهلل "ومــا قــدروا اللــه ل ـ قــدره وا رض يميعــا قـبض ـ ه ي ــهم البيامــة
والســماوال مقهيــال بيميمــه ســبحانه وتـعــالى عمــا يشــركهن" الزمــر 66:يــاه اعــرف مبــدار اهلل ل ــى تقيــع اهلل و ت جـرأ
على معصي ه ،طي إذا انت علمت أن هلل تعالى ك

ذه الع مـة وأنـه سـبحانه رقيـ قريـ يـإن ـذا سـيهرث الحيـاء

ممه ولده سبحانه وتعالى.
رابعا :ا س عانة الصاجقة باهلل تعالى
إذا علمــت أن اهلل تعــالى قريـ  ،رقيـ يــإني أوصــي ونوســي با سـ عانة الصــاجقة بــه ســبحانه وتعــالى يلــن تـ ملن مــن
ض بصرك يي ذه ا وقال العصيبة إ إذا كمت مهقما أن عبـد يبيـر ،لبيـر ،مح ـال إلـى اهلل وبال ـالي يـإذا شـعرل
ب ذا الشعهر يإن ذا سيديع لالس عانة باهلل بل قهة ،يبـها اهلل تعـالى " واع صـمها باللـه ـه مـه كم " الحـج67:
ويبــها المبــي -صــلى اهلل عليــه وســلم" -واسـ عن بــاهلل و تعجــز" صــحيح مســلم يا سـ عانة بــاهلل إن صريــت مــن قلـ
صاج كان لبا على اهلل أن يعين صالب ا ،يببى اس عين باهلل واهلل يهيب ويعيم بإذنه سبحانه.
بعض الشباش تجده يبها أنا اس عمت باهلل بـس مالصـلش أ تغييـر ،ـاقها لـ يـا أصـي لـه صـدقت اللجـهء إلـى اهلل
لهيب وأعان يي ا س عالء على نوس .
صامسا :مراقبة اهلل تعالى يي السر والعالنية
يــإذا س ـرل ي ـي شــارف مــن الشــهارف الم لمــة أو ي ـي طري ـ مــن القــر الضــيبه أو ي ـي الجامعــة وكانــت أمام ـ ي ــاة أو
مجمهعة من الو يـال يـال تبـ يـا عـم بـ

علـي م ـه لـد شـايو  ،نعـم اوعـى تبـها اللـالم جه ن اهلل مقلـع عليـ

يراك يي سرك وي رك .يبها تعالى "يـعلم صاممة ا عين وما تخوي الصدور" اير91:
يبها ابن عبا -رلمه اهلل تعالى " -ه الري يلهن يي البهم ي مر ب م المرأة ييري م أنه يغض بصره عم ا يـإذا رأى
مم م ولة ن ر إلي ا وقد اطلع اهلل على قلبه وعلم أنه يهج أنه ن ر إلى عهرت ا" يببى راق رب يـي كـ لركـة وسـلمة
وتذكر قها رب وصالب  ،يبها اهلل تعالى "إن السمع والبصر والوااج ك أولا كان عمه مساه " اإلسراء36:
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ساجسا :تذكر يالا اهلل وكماله وعزه وسلقانه ومدى قهته وأنه سبحانه قاجر علي
أريدك قب أن تم ر إلى الحرام أن ت ذكر يالا اهلل ويماله وكماله وعزه وسلقانه ومدى قهته وأنه سبحانه قـاجر عليـ
يليف تعصي إل ا ـذه صـواته ،قبـ أن تم ـر إلـى الحـرام تـذكر أن اهلل أكبـر مـن كـ شـيء وأع ـم مـن كـ شـيء وأعـز
من ك شيء ..أعز من تل الو اة ال ي تم ر إلي ا يإذا كان ا مر كذل يليف ت جرأ وتبدم على إطـال البصـر بو ـاة
من الو يال.
يا من تقلـ بصـرك وتم ـر إلـى صـهر الممـثالل والمغميـال ..أنصـح أن تبـرأ عـن وصـف الجمـة ،وأن ت ولـر يـي ـذا
الهصف المبارك ،وأن ت ولر يي المعيم ا بد الـذ أعـده اهلل تعـالى

ل ـا ،يـا مـن تم ـر إلـى الحـرام كيـف تم ـر إلـى

ذا الم ن المم شر يي الشهارف ،وتبيع الجمة ال ي ـي سـلعة اهلل ال ـي يي ـا مـا عـين رأل ،و أذن سـمعت ،و صقـر
على قل بشر ،يا من تجلس بالساعال على مبا ي اإلن رنـت تم ـر إلـى المسـاء ،وت قلـع إلـى موـاتم ن ..أنصـح أن
تعبد مبارنة بسيقة بين تل الو اة المم هر إلي ا وبين نساء الجمة من الحهر العين وللي ألوزك لغض البصـر ساصـف
ل أو ساقها ل بعض أوصاف من أوصاف الحهر العين للي أز دك يي الم ر إلى الحهر القين..
يبها اهلل تعـالى عـم ن ولـهر عـين * كامثـاا اللالـا الملمـهن * يـزاء بمـا كـانها يـعملـهن " الهاقعـة 42:الحـهر العـين لـه
برز ويه إلدا ن لغل ضهء الشمس وله طلت والدة مم ن من السماء إلى الدنيا لمألل مـا بـين السـماء إلـى الـدنيا
ريح المس  ،المس ا صلي مش المضروش.
يا من تبها أنا بال الجماا وباقدره ساسـال وأقـها لـ مـن المجمـهن الـذ سـيور يـي يمـاا مثـ

ـذا مـن أيـ

المـ ن المهيــهج ــذه ا يــام يــي الشــهراف والجامعــال؟! مـن المجمــهن الــذ يبعــد يم ــر علــى امـرأة م بريــة ل ــى يضــيع
لهرية ب ذا الجماا؟!
يببى من أراج أن يمعم يي الجمة مع الحهر العين يليغض بصره عن الحرام ليمعم مع ن بإذن اهلل.
وصذ ذه البشرى على قدر إيمان س حص بإذن اهلل تعالى من الحهر العـين مـا تشـاء يمـثال ،لـه إيمانـ عشـرة علـى
عشرة تعقى  911لهرية من الحهر العـين "واللـه يضـاعف لمـن يشـاء واللـه واسـع علـيم" الببـرة 469:يـا هلل كـ

ـذا

لي له أنا ضيت بصر !
أه يا من تم ر إلى الحرام تذكر المار وتهقد ا واضقراب ا وبعد قعر ا وشدة لر ا ،تذكر يا من تقلـ ن ـرك إلـى الحـرام
قها عبد اهلل بن مسعهج -رضـي اهلل تعـالى عمـه -ليـ يبـها "اتبـها المـار يـإن لر ـا شـديد وقعر ـا بعيـد ومبامع ـا مـن
لديد".
يـا مـن أجممــت الم ــر إلـى الو يــال ،يــا مـن كمـت تغــدو وتــروح وتعــاكس الو يـال ،تــذكر يــا أصانــا يـهم تبــف بــين يــد اهلل
ييسال عن عمرك وعن شباب ماذا عملت يي ما يبا شـيء سـ جي ؟ بـا شـيء سـ جي إذا سـال ربـ ومـه ك
يــهم البيامــة علــى راو الخالمـ وقــاا لـ عبــد أنعمــت عليـ بمعمـي ظــا رة وباطمـة يلمــاذا أطلبــت بصــرك إلــى مــا
لرم ه علي ؟ أيعل مي أ هن الماظرين إلي وقد ألسمت إلي وأنعمت علي  .باهلل علي بماذا س رج أي ا الشاش؟،
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عبد اهلل ،عبد اهلل من علم أنه مهقهف بين يد اهلل علم أنه ل ما مساها ،ومن علم أنه مساها يليعد للسااا يهابه.
يا اللي ب ب

إلى الحـرام تخيـ لـه أن رسـها اهلل -صـلى اهلل عليـه وسـلم -صـرل مـن قبـره وأقبـ عليـ يهيـدك تم ـر

إلى ذه الو اة ،وتعاكس ـذه ،وتغـازا ـذه ،وتبـف علـى المهاصـي مـع ـذه الو ـاة ،وبيممـا أنـت كـذل إذ أقبـ عليـ
رسها اهلل -صلى اهلل عليه وسـلم -وأنـت علـى ـذا الحـاا تخيـ ! ،تخيـ لـه أن رسـها اهلل -صـلى اهلل عليـه وسـلم-
أنت مسلم؟

رآك يسال وقاا ل :

أنت من أتباعي الذين آممها بي ونصروا سم ي؟

باهلل علي كيف تجيبه

س بها له نعم يإذا قلت له نعم ،يسال وقاا ل أب ذا أمرت ؟ ،أب ذا أمرت ؟

تخي أي ا ا خ الشاش يا من تبف مع البمال وماب س حيش من أ لـد يـي الـدنيا ،تخيـ لـه صـرل عليـ رسـها اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،-وسال وقاا ل " :من ذه الو اة ال ي تجالس ا وتم ر إلي ا وتضح مع ـا أ ـي امرأتـ ؟،أ ــي أمـ ؟ ،أ ــي أص ـ ؟ ،أ ــي محرمــة عليـ ؟ ،يبمــاذا سـ جي ؟ ،ـ سـ بها لرســها اهلل -صــلى اهلل عليــه وســلم-
بل وقالة ذه لبيب ي ،ذه الجيرا يريمد ب اع ي!،

س بها للمبي -عليـه الصـالة والسـالم-كـده؟! وا سـ بها

له واهلل يا رسها اهلل أنا واقف معا ا ن ذا ل طا ر ،وصداقة برمية! ،اسـاا نوسـ

ـذه ا سـالة ويـاوش بصـد

تخي له المبي -عليه الصالة والسالم -سال وقاا ل كيف لاا أتباعي يي ك ا رض؟
س بها له واهلل يا رسـها اهلل مـاكم ش ياضـي لألمـهر ج

نـي كمـت بايا ـد يـي ميـدان ثـاني صـال

علــي البمــت وتمش ـي معايـا ،بــها كــده للمبــي -عليــه الصــالة والســالم-؟ اســاا نوس ـ

عشـان ترضـى

ــذه ا ســالة ،وي ـاوش علــى

نوس ـ بل ـ صــد  ،بــها لــي ســالت نوســي ك ـ ا ســالة الل ـي انــت قل ــا ج  ،بــس مالســي ش ب غيي ـر ،أقــها ل ـ
صالص له انت لسه مصمم إن انت تمشي وتب

على الحرام وتعاكس البمال اعمـ كـده ،بـها لـي " أعمـ كـده!،

يعمي انت مهايبمي إن أطلع جلهقت أعاكس البمال عمد الجامعة؟!
اقها ل اه ،بس بشرو ..
شرو يع المعصية وإطال البصر:
الشر ا وا :له انت عايز تب

على البمال روح يي ملان يراك اهلل ييه.

الشـر الثــاني :لـه انــت عـايز تجــر وتعـاكس البمــال عمـد الجامعــة بسـيارت  ،اص ــار أرض يـر أرض ربمــا واعمـ يي ــا
اللي انت عايزه.
الشر الثال  :له انت عايز ت ورل على البمال يي ال ليوزيهن أو يي الدش ،تاك من رز اهلل و تشـرش مـن نعـم
اهلل.
الشر الرابع :له انت عايز تعبد عالقة محرمة مع بمت من البمال جوا أصر المـهل لغايـة مـا تعمـ اللـي انـت عـايزه.
له قدرل تعم الشرو ج صالص يا عم ب

على الحرام برال .
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سابعا :اس حضار عهاق إطال البصر يي الدنيا واآلصرة
سابع لاية من ا سباش العلمية المعيمة على ـض البصـر ،اس حضـر عهاقـ إطـال البصـر يـي الـدنيا واآلصـرة ،يوـي
الدنيا يحص ل كثير من المصام مم ا :إن انـت ـذا نوسـ عشـان البمـت اللـي انـت ب ـب
البمال يبهلها ل ا أممي

ل ـا ج  ،بمـت مـن

تقلعي إيه؟ ،أ بمت عاجية مملن تبها أنـا نوسـي أطلـع طبيبـة ،أنـا نوسـي أطلـع مدرسـة ،أنـا

نوسي أطلع أم مسلمة ت بي اهلل عز وي وتربي نـشء مسـلم صـالح ،تخيلـها البمـت ج رجل رج ريـ  ،تخيلـها قالـت
إيــه؟! قالــت أنــا نوســي أكــهن مــن أكبــر الــداعرال يــي العــالم ،يســاله ا و ــم م عجبــين ليــه نوس ـ تببــى كــده؟! قالــت
عشان أذا الرياا.
ثاني لاية حص ل يا من تقل بصرك يي الدنيا قبـ اآلصـرة يحصـ لـ كثيـر مـن المشـاك اللـي مملـن تصـ
ن يج ا إلى إصاب

بمرض مزمن أو المهل ،وعشان تو م معايا المبقة ج

اللي ل قص ين:

البصة ا ولى:
قصــة شــاش ،مريـه م ــرف ،مــدلع بيمــام الســاعة  1الصــبح ويصــحى العشــاء ياكـ ويشــرش ويبعــد يمــاكف يــي أمــه وأبــهه
ويمزا يلف بسيارته يعاكس ج ويغازا ج  ،يبضي ك أيامه ب ذه القريبة ويي يهم ركن سيارته شاف بمت مـن البمـال
الجميالل على المالية الثانية يعجب ه البمت ج يوض ماشي ورا ا يعاكس ا و ه بيعد القريـ ورا ـا مااصـدش بالـه
رالت عربية صبقاه ياصي بشل نصوي يي الحاا.
البصة الثانية:
شاش ماشي ورا بمت زميل ـه يـي الـدرو الخصهصـية ،و ـه ماشـي ورا البمـت ج وبيـب

ل ـا ويعاكسـ ا مااصـدش بالـه

وكــان يمبــه عربج ـي بيســه لمــار ــه بيضــرش الحمــار بــدا مــا تمــزا لســعة اللربــال علــى الحمــار نزلــت يــه جمــاغ
صالبما.ك جه مملن يحص ل يي الدنيا ،مملن كمان كهار كثير تحص ل بسب إطال البصـر إلـى الحـرام،
مملــن تعــاكس والــدة وتبعــد تحـ يي ــا شــهية ويجــاة ت لشــف العالقــة ال ـي بيــملم ييبــهم أ ل ــا يقلعــها عليـ ســمعة
ياسدة أو يب لهك أو يذبحهك ،وأظن اللـالم جه بيحصـ بالوعـ  .يببـى حصـ لـ مصـام كثيـر يـدا يـي الـدنيا أمـا
يي اآلصرة يإن بإطالق للبصر تلهن ممبهتا عمد اهلل ،ب وعمد الما .
ثامما :مجا دة الموس وتاجيب ا
يا ــد نوس ـ وأجب ــا ..إذا نوس ـ أمــرل بالســهء وقالــت ل ـ ب ـ

علــى البمــت ج يارجع ــا و ــذب ا ،ي ـإن ضــعوت

نوس أمام ذه الش هة ،يالزم ا با عبهبة من العبهبال كان تحرم ا من القعام مثال ،أو أن تحبس نوس يهمـا يـي
البيت تخرل إ للصالة ويبط ،أو أن ت صد بشيء مـن مالـ كلمـا أطلبـت بصـرك ،نـ ز مـا انـت عـارف إن
الوله ب اجش كهيس.
يإن ضعوت نوس مرة أصرى ووقعت يي صقياة إطال البصر إلى الحرام ياوصـي أن تمقلـ إلـى بي ـ  ،انقلـ إلـى
البيـت وأشــع المهقـد وضــع طـرف إصــبع ناليـة المــار ،وقـ لموسـ " إن صــبرتي علـى ــذه المـار الضــعيوة ،يـان ر
إلى الحرام ،إن صبرتي على ذه المار الضعيوة ال ي تساو نار اآلصرة ،يان ر إلى الحرام ،وإن لم تصبر
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يليف تعصين ربا أعد لمن عصاه "نارا وقهج ا الما والحجارة" ال حريم6:
ثم تذكر أي ا ا خ الحبي أن يي ي اجك لموس أيـرا ع يمـا يبـها الحسـن -رلمـه اهلل" -المـامن قـهام علـى نوسـه
يحاســب ا هلل وإنمــا صــف الحســاش علــى قــهم لاســبها أنوسـ م يــي الــدنيا وإنمــا شـ الحســاش علــى الــذين اصــذوا ــذا
ا مـر مــن يــر محاسـبة" اعمـ لموسـ ورقــة محاسـبة ،كـ مــا تــب

علـى بمــت اك ـ بصــيت كـام بصــة ،عاكســت كـام

معاكسة وابدأ لاس نوس يإن كمت بوض اهلل تبل الحرام ياعلم أن على صير.
تاسعا :الصبر على تاجي الموس
اصــبر علــى تاجي ـ نوس ـ ول ــى تعــان علــى الصــبر ،يب ـ لموس ـ "اصــبر يــا نوــس إنــت ب ضــحي بم ــرة لبمــت مــن
البمال ،يرك من الصحابة وال ابعين والسلف الصالح ضحى بحياته من أي

ذا الدين ليم صـر يعمـدما تضـحي بم ـرة

هلل ،يبــها المبــي -عليــه الصــالة والســالم -كمــا يــي الحــدي الــذ لســمه بعــض أ ـ العلــم ،يبــها -صــلى اهلل عليــه
وســلم" -مـن تــرك شــياا هلل عهضــه اهلل صيــرا ممــه" صــححه ا لبــاني وتــذكر جاممـا أي ــا ا خ الحبيـ  ،يــا مـن تصــبر علــى
ــذه القاعــة أن المبــي -عليــه الصــالة والســالم -يبــها كمــا ثبــت يــي الصــحيح "ومــن ي صــبر يصــبره اهلل" .صــحيح
البخار
عاشرا :تعلم كيوية محاربة شياطين اإلنس والجن
أي ا ا خ الحبي إن من طبيعة الشيقان أنه ملحاح بقيء اليا يدامما وأبـدا م مـة الشـيقان ـي مخاجع ـ  ،ويصـ
إلى ذل عن طري اإل هاء وال زيين ،عشان كده زم تعرف مداص الشيقان كهيس عشان تحذر ذه المـداص  ،ن
للشيقان مداص كثير عمر الشيقان ما يجيل يبها لـ روح ازنـي ،وللـن ي بـع معـاك سياسـة الـموس القهيـ ل ـى
يص إلى مراجه و ديه ،عشان كده زم تعرف مداص الشيقان ل ى تحذر ا ،وأنا أليل يي ذا البـاش علـى ك ـاش
مويد ،ماتع ،س  ،ميسهر و ه ك اش " إ اثة الل وان من مصامد الشيقان " لإلمام ابن البيم رلمة اهلل تعالى .
الحاج عشر :اس حضار قصة نبي اهلل يهسف أمام عيمي جامما
نبــي اهلل يهســف والــذ كــان ي ــى ي يـا وشــابا يمــيال قهيـا ،وكــان مملهكـا عمـد امـرأة ذال ممصـ ويمــاا ،ويــي يــهم مــن
ا يام تزيمت ذه المرأة "و لبت ا بـهاش وقالت يـت لـ " يعمـي ت يـال للبامـ ولالسـ م اف بـ  ،يبـاا يهسـف يـي
قهة ولزم "معاذ الله" يهسف43:
ر م أن يهسف تهيرل له ك جواعي وجوايع الش هة وللن ر م ك ذلـ لـم يبـع تحـت وطـاة ـذه الشـ هة المحرمـة،
وإنما تعوف يصار مضرش ا مثـاا للعوـة ،عشـان كـده يـا شـباش عـايزك تـ علم تلـهن عويـف ل ـى لـه كـ الـدنيا جع ـ
للحرام عشان كـده بانصـح يـا يهسـف ـذا العصـر أن تع صـم بـاهلل وأن ت خـذ ربـ

اجيـا ومعيمـا وناصـرا ووكـيال ل ـى

يعيم بإذن اهلل تعالى.
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الثانية عشر :إعماا العب وسااا الموس
أصيرا أعم عبل واساا نوس وقها ل ا

أصذل صلا من مل المهل أنمي لن أمهل إ بعـد تـهب ي مـن الم ـر

إلى الحرام؟.
ثانيـا :ـ لــه ن ــرل إلــى ي ــاة مــن الو يــال ألــيس مــن المملــن أن يسـلط علــى أص ـي أو أمـي شــاش ياســد ي بــي اهلل
ييعب ب م.
ثالثا :يا اللي ب ب

على الحرام اساا نوس وقها لما أنا بان ر على البمال

أنا بالب اللي أنـا عـايزه؟ يعمـي ـ

بالب اإل هاء الجمسي المقلهش؟ أبدا واهلل.
رابعا :يا اللي ب ب

علـى الحـرام اسـاا نوسـ وقـها أنـا بـاب

يـي البمـال علـى إيـه؟ ألـيس إلـى مـهاطن البـذر والمـ ن؟

طي ـ يــا أصــي مــا ت عوــف ببــى عشــان ربمــا يعو ـ  ،والمبــي -صــلى اهلل عليــه وســلم -يبــها "وم ـن يس ـ عوف يعوــه اهلل"
صحيح البخار
الثالثة عشر :اصد اهلل يصدق
على قدر صدق يي طل

ض البصر على قدر صـدق وعلـى قـدر ر ب ـ يـي ـض بصـرك عـن الحـرام يعيمـ اهلل

تعالى يبها المبي -صلى اهلل عليه وسلم -كما يي الحدي "إن تصد اهلل يصدق " صححه ا لباني
يبها أبه سليمان الداراني -رلمه اهلل تعالى" -مـن صـد اهلل يـي تـرك شـ هة ،أذ ب ـا اهلل مـن قلبـه ،واهلل أكـرم مـن أن
يعـذش قلبـا لشـ هة تركـت لــه" يــا اهلل ،سـاعيد عليـ

ــذه الللمــة واهلل مـرة ثانيـة ،وصـذ بالـ واهلل بــس ولـد اهلل تعــالى

معايا وص على المبي محمد إلـه إ اهلل ،محمـد رسـها اهلل ،الل ـم صـ وسـلم وبـارك علـى سـيدنا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه وسلم..
يبها أبه سليمان الـداراني "مـن صـد اهلل يـي تـرك شـ هة ،أذ ب ـا اهلل مـن قلبـه ،واهلل أكـرم مـن أن يعـذش قلبـا لشـ هة
تركت له" ياصد اهلل أصي الشاش ،وا جر الم ر إلى الحرام يصدق اهلل تعالى ويسدجك ويعيم بإذن اهلل.
ا سباش العملية الهاقعية المعيمة على ض البصر:
أو  :الو اهلل يحو

وات اهلل عز وي يي ك لركة وسلمة يحو

رب بإذن اهلل تعالى من ي ن المساء.

ثانيا :أر اهلل تعالى من نوس صيرا ،واي د يي ض البصر ،ل ى يعيم رب على ض البصر.
ثالثـا :تـ إلــى اهلل مــن مــرض ال بريــر ،بمعمـى لــه ضــعوت نوسـ وزللــت ون ــرل إلــى الحــرام مــا تلوــش وتــدور عشــان
تالقي مبرر أو لجة أو مخـرل شـرعي يبـها إن اللـي انـت عمل ـه جه مـش لـرام ،وللـن اع ـرف أنـ أذنبـت ،يـإن ـذا
ه أوا طري ال هبة.
رابعا :تهضا قبـ المـزوا مـن بي ـ  ،واعلـم أنـه يحـاي علـى الهضـهء إ مـامن كمـا صـح عـن المبـي -صـلى اهلل عليـه
وسلم.-
صامسا :أكثر من قراءة ا ذكار عمهما ،وأذكار الخرول من الممزا صصهصا ،ن ا ذكار ساعد البل وسامر
كيف تغض بصرك؟ من سلسلة "الشباب مشكالت وحلول"
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الجهارح على اإلقدام على القاعال بل قهة ،كذل يالـذاكر يـي معيـة اهلل تعـالى ولو ـه ،بـها لـي أنـا مـش لـاي
ا ذكار ..أعم إيه؟ اقها ل بسيقة صال

يا عم ال ك

"قبس مخ ار من صحيح ا ذكار" لشـيخما الموضـاا

مصقوى بن العدو لو ه اهلل تعالى والو ه يإن لم تجده يال بل اش "لصن المسلم" ،وأظـن أن اسـمه جاا عليـه،
يعمي من يذكر ربما ممه ي ه يي لصن لصـين عـن الهقـهف يـي ـذا الحـرام ،بـس الـذر أي ـا ا خ الحبيـ مـن ا ذكـار
المب دعة ال ي لم تثبت عن المبي -صلى اهلل عليه وسلم.-
ساجسا :تضرف إلى اهلل أن يحو

من سامر ذه الشرور والمعاصي وصاصة إطال البصر إلى الحرام.

سابعا :قم باللي وان ز يرصة تمزا اهلل تعالى يي الثل ا صير من اللي  ،واجف ربـ وألـح عليـه يـي الـدعاء واعلـم أن
اهلل تعـالى يمـ ل ـى تمـ أنـت ،وسـ اهلل تعـالى أن يحو ـ مـن ـذه الو مـة الخبيثـة ،يـإن لـم تسـ قع يـان ز يرصـة
يرا

يي أ وقت من أوقال اإليابة واجف رب ي يالله عساه سبحانه أن يس جي ل .

أوقال اإليابة مث  :ساعة العصر يهم الجمعة ،وبين ا ذان واإلقامـة ،وعمـد إقامـة الصـالة ،ويـي سـجهجك لربـ  ،وبعـد
الصالة ،وعب ا ذان إلى ير ذل  ،ذه كل ا أوقال إيابة يا مم ا لع اهلل يس جي ل .
ثاممـا :أطلـ مــن ألــد أ ـ الوضـ والصــالح وأ ـ العلــم أن يــدعه لـ واعلــم أن جعــهة المســلم صيــه ب ــر الغيـ
مس جابة كما صح عن نبيما -صلى اهلل عليه وسلم.-
تاسعا :قل قدر ا س قاعة من الخرول من البيت يي زمن الو ن ،يإن كمت و بد س مزا مـن بي ـ إلـى عملـ أو إلـى
الجامع ــة أو إل ــى أ مل ــان آص ــر ،س ــيلهن لـ ـ ثالث ــة أل ــهاا إم ــا أن تس ــير عل ــى ق ــدمي  ،أو أن تس ــير ي ــي عربي ـ ـ
الخاصة ،أو يي أ وسيلة من وسام المهاصالل العامة ،مـش ـم جوا الـثال لـا ل اللـي الهالـد بـيعمل م عشـان
يم ب إلى شغله أو إلى الجامعة أو إلى ير ذل  ،ما جوا الثال لا ل اقها ل :
الحالة ا ولـى :لـه انـت ماشـى علـى قـدمي

عمـ إيـه عشـان تغـض بصـرك ،ـاقها لـ امشـي يـي الشـهارف الواضـية

يــر الما هلــه بالمــا  ،واي م ـ الشــهارف المزجلمــة صاصــة الشــهارف الل ـي ب لثــر يي ــا الو يــال كشــهارف المــدار ،
وشـهارف الجامعـال ،وا سـها والشـهارف اللـي ب قـ علـى المحـالل ال جاريـة المسـامية ،بــها لـي يـا عـم الشـيق بــس
ماييش ير القريـ جه يهصـلمي لشـغلي ،والقريـ جه ييـه مـدار بمـال وييـه محـالل نسـامية ..أعمـ إيـه؟ مـا ارولـش
شــغلي؟! ـاقها لـ

روح وتهكـ علــى اهلل واعلــم أن الضــرورال تبــيح المحــذورال وتبــدر ببــدر ا ،يببــى تمشـي يــي

الشارف جه على قدر الحاية ويبط ،أنـا ذا ـ شـغلي يببـى أمشـي يـي الشـارف عشـان أوصـ لشـغلي ،مـش أمشـي يـي
الشارف جه وأقها إن أنا باضيع وقت ،أو أقها إن أنا ماشي وباقها إن الضرورال تبيح المحذورال.
الحالة الثانية :له انت راك عربي

الخاصة عم إيـه؟ أو  :اسـرف بسـيارت قـدر اإلملـان و تل وـت يمـين و

شماا ،بس اوعى وانت ماشي بسرعة تخالف المرور ي مهل الما  ،واوعى تبـف بالعربيـة يـي ملـان ييـه بمـال عشـان
إيمانـ مــايبوش ،بــها لـي ليــه أيــر بالعربيــة؟ ـاقها لـ
كيف تغض بصرك؟ من سلسلة "الشباب مشكالت وحلول"
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الراية بالو يال ،وبعدين اوعى تقلع تجر بالعربيـة وتشـغ يـي عربي ـ أ ـاني ،ز مـا بعـض الشـباش بيعملـها ،ـاقها
ل اوعي إلن ا اني لرام على الرايح من أقها العلماء ،شهية العيـاا اللـي بيببـها طـالعين يجـروا بالعربيـال ويعملـها
تخمــيس بالعربيـة ،يبــها لـ أصـ أنــا طــالع أيــرى يــا عــم الشــيق عشــان مــا ابصــش علــى البمــال ،نبــها لـ واهلل لبــد
صريـت مـن إثـم يهقعـت يـي إثـم ،ن الغمـاء علـى الـرايح محـرم ،والغمـاء قـرآن الشـيقان ،كـذل يالغمـاء يسـاعد علـى
ت يـيج الشـ هال الســاصمة ،ن ــا تجعلـ جاممـا تو لــر صــالبة ــذه ا ميــة وطريبـة لبسـ ا وطريبــة كالم ــا ومشــي ا،
وبال الي يش ا قلب لراية ذه المغمية ،ويببى ك ما عمل ه راح على الواضي.
بها لي أماا أعم إيه طها القري ؟ أكلم نوسي؟! أ ه شهية كده وشهية كده ،اقها ل طيـ مـا تسـ مع للبـرآن
يــا ابــن الحــالا باصــهال عذبـة ــال الشــيق عبــد الباسـط ،الشــيق مصــقوى إســماعي إلــى يــر ذلـ مــن أ ـ البــرآن
الــذين مـن اهلل علــي م باصــهال عذبـة ،مــاكم ش عــايز تســمع قــرآن أو اص لــف قلبـ عــن ســماف البــرآن ،إيــه المــانع إن
انت تسمع شريط نايع من أشرطة أ

العلم المايعـة ،ـال سلسـلة "كيـف تهاي ـه الشـ هة" ،أو شـريط "ي مـة المسـاء"

للشيق الواض المربي محمد لسين يعبهش لو ه اهلل ،ال شريط "كيف تغض بصرك؟" للشيق المبارك أبـي ألمـد
محمد لسان لو ـه اهلل ،اعمـ كـده واملـى وق ـ بحايـة نايعـة لـ عشـان بـإذن اهلل تـ ملن مـن ـض البصـر وبلـده
ربما يمجي يي طريب من الهقهف يي الحرام.
الحال ــة الثالث ــة :إن ان ــت تل ــهن راكـ ـ مهاص ــلة م ــن المهاص ــالل العام ــة ،وأن ــا ع ــايزك تل ــهن واص ــذ بالـ ـ ق ــه ي ــي
المهاصالل العامة ،عايزك ت حو ي دك من مجالسة الو يال ،وإذا أنت ركبت ماتبعـدش يمـ أ والـدة طيـ لـه
والــدة يــت قعــدل يمبــي ،أقــهم لاطــت لامـ بيمــي وبيم ــا ،وإن كمــت ميســهر الحــاا شــهية اجيــع ثمــن اللرســي اللــي
يمب وماتبعد اش يمب .
كــذل اعــط الســام شـريقا جعهيـا اجيـا ل ــى تمــأل العربــة بالــذكر ،أو اشـ ر مصــحوا للجيـ ليلــهن رييبـا لـ وانــت
راك يي المهصالل وانت ماشي وانـت واقـف مسـ مي ا تـهبيس أو الميلروبـاص ،ن كثـرة الم ـر يـي البـرآن سـ زيد
إيمان وس ديع إلى ض البصر ولن تملم مـن رايـة المسـاء يـاكثر مـن قـراءة البـرآن ولو ـه وتـدبره ل ـى يهيبـ
اهلل تعالى لغض البصر عن الحرام.
وأنــا أجعــه ك ـ الشــباش المل ــزم ســهاء كــانها يــي الجامعــال أو يــي الشــهراف أو يــي القرقــال إن ــم يعلمه ــا هلل تبــارك
وتعـالى ،يجيبـها المصـالف ويبراو ـا يـي ـذه ا مـاكن ،يبراو ــا يـي المهاصـالل ،يـي المـدريال ل ـى تصـبح ظــا رة
ول ى ن ملن بإذن اهلل تعالى من ض البصر عن الحرام.
عاشرا :اعرض عن أماكن وأجوال الوساج
واعلــم أن ــذا مــن أ ــم آثــار ال هبــة المصــهح ،إن انــت مــاتريعش مــاكن الوســاج مــرة ثانيــه وبالــذال إن كمــت لســه
ضعيف ،مايموعش أبدا والد لسه مل زم يديـد وبـيغض بصـره بالعاييـة ويبـها لـ أصـ أنـا ـانزا المـاج عشـان أجعـه
كيف تغض بصرك؟ من سلسلة "الشباب مشكالت وحلول"
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زمالمــي إلــى اهلل ،مــايموعش والــد عــايز يل ــزم بعبــاجة ــض البصــر يمــزا ي مشــى يــهم الخمــيس علــى المشــاية وا علــى
اللـهرنيش اللـي المليــان بمـال ويسـاج ويبــها لـ أصـ أنــا ماشـي أريـه عـن نوسـي أو أنــا نـازا عشـان أشــم شـهية ــهاء
مايموعش.
زم يلهن عمدك عزيمة قهيـة وتـ خل
ب ولرك بالحرام ،ت خل

مـن كـ

ـذه الرواسـ الجا ليـة كـذل

زم تـ خل

مـن أجوال الوسـاج اللـي

من يميع المب ميـال المحرمـة كالصـهر وا يـالم و ير ـا ،كـذل اي مـ كـ مـا مـن شـانه أن

يثيرك ..ي جم رايـة صـهر الممـثالل والمغميـال سـهاء كـان ذلـ ليـا أو علـى أ لوـة المجـالل ،كـذل تجمـ شـراء
مث

ذه المجالل أو ذه الجرامد.
علــى

ثاني ـا مــاتجيبش مهباي ـ ييــه كــاميرا وتبعــد تصــهر البمــال إلن انــت مملــن يــي لالــة ضــعف إيمان ـ مملــن تــب

الصهر ج ي ببى الصهر عام مساعد على ريهع عن طري ا ل زام ،كذل أ ل علي أبـهاش الوـ ن ،يـال تسـ مع
إلـى أصـهال المسـاء الرقيبـة ،و تخـ لط ب ـن بحجـة الـدعهة إلـى اهلل ،و تسـمح لو ـاة مـن الو يـال أن ت صـ بـ يـي
بي

أو على المباا أو على اتو المحمها للي تبابل ا ل ى تو ح علي بابا من أبهاش الشر ،بها لـي طيـ

نمر تلوهناتي البديمة كل ا ك البمال عاريا ا ..أعم إيه؟ ،اقها ل س لة يـدا يـر ا رقـام و تعقـي ـذه ا رقـام
إ لري بين تث بديان ه ،اوعى تدي ا لهالد زميل كان ياس إلن انت مملن تدي ا له ييدي ا لبمت ياسبة زيه.
الحاج عشر :ير صحب
يـر صــحب

ن أصــحاب ب ـهف زمـان قبـ ال زامـ اللــي كــانها بيشـجعهك علــى إن انـت تركـ عربي ـ وتبعــد تلــف

وراء البمال مش يموعهك جلهقت ،بها لي يعمي عايزني أكهن مبقهف مـن شـجرة ،ـاقها لـ

طبعـا ن اإلنسـان

إلـف مـالهف وللـن بــدا الصـحبة السـياة بـاصرى صــالحة تعيمـ علـى أمـر جيمـ وجنيـاك .واعلـم أن الصـال ســال
إلــى الخيــر أو إلــى الشــر ،يبــها المبــي -عليـه الصــالة والســالم" -المــرء علـى جيــن صليلــه يليم ــر ألــدكم مــن يخال ـ "
لسمه ا لباني طي لـه ييـت تـزور والـد صـالب تعمـ إيـه؟ أوا لايـة زم تـ علم آجاش اإلسـالم يـي الزيـارة ،مـثال
تاصذ مهعـد مـن زميلـ جه ل ـى ي يـا ـه للبامـ و يلـهن م ضـرر مـن الزيـارة ج  ،رقـم  4زم تسـ اذنه قبـ جصـها
البيت ،رقم  3تاكد من صله الملان تماما من المساء.
الثانية عشر :ت للم يي ماضي
و عن عالقات المسامية الساببة ،ل ى تس حضر صهر المساء وتبعد ت شه لراية المساء جوا مرة ثانية ،ولـه كـان
مع صهرة لبمت مـن البمـال اللـي كمـت تعـري م أيـام زمـان قبـ ال زامـ ققع ـا ل ـى تريـع إلـى الحـرام ،بـها لـي
طي له يت صهرت ا يي جما ي أعم إيه؟ اقها ل اجيع الخهاطر والهساو ال ي تاتي قدر اسـ قاع
وقت يرا

واشـغ

باعماا نايعة ل يي جيم وجنيـاك ،كقلـ العلـم الشـرعي ،كالـدعهة إلـى اهلل تعـالى ،كزيـارة أخ لـ يـي

اهلل ،كال صد  ،كزيارة المبابر ،كزيارة المس شويال إلى ير ذل واعلم أن المبي -صلى اهلل عليه وسلم -يبها كما
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يي الصحيحين "نعم ان مغبهن يي ما كثير من الما الصحة والوراغ" صحيح البخار
الثالثة عشر :الزوال أو الصيام
الزوال ه العالل اإلسالمي ل ذه المسالة كمـا يـي الصـحيحين مـن لـدي عبـد اهلل بـن مسـعهج ،أن المبـي -صـلى اهلل
عليه وسلم -يبـها "يـا معشـر الشـباش مـن اسـ قاف مـملم البـاءة يلي ـزول ،يإنـه أ ـض للبصـر وألصـن للوـرل ،ومـن لـم
يس قع يعليه بالصهم يإنه له وياء" صحيح البخار
بــها لــي أتجــهز! ممــين يــا عـم الشــيق؟ مــا انــت عــارف البيـر و قــاه ،وبالــذال يــي ظـ الرصــاء ا ق صــاج اللــي المــا
عايشين ييه ،اقها ل اسـ عن بربـ واصـد يـي اللـجء إليـه ،واعلـم أن مـن أراج العوـة وسـعى يـي تحبيب ـا كـان لبـا
علــى اهلل أن يعيمــه وأن يهيبــه ،يبــها اهلل تعــالى "وأنلحــها ا يــامى مــملم والصــالحين مــن عبــاجكم وإمــاملم إن يلهنــها
يـبراء يـغم م الله من يضله" المهر 34:ويبها المبي -صلى اهلل عليـه وسـلم -كمـا يـي الحـدي الـذ لسـمه ا لبـاني
أن المبــي -صــلى اهلل عليــه وســلم -يبــها "ثــال لـ علــى اهلل عــهن م :المــاكح يريــد العوــاف ،والملاتـ يريــد ا جاء،
والغاز يي سبي اهلل" وإن شاء اهلل وإذا تهكلت على اهلل عز وي لـن تممعـ تلـ العراقيـ ا ي ماعيـة والماجيـة عـن
محاول ـة الهصــها إلــى تحبي ـ الغــرض الشــرعي الــذ

ــه الملــاح ،ب ـ لــن تعــدم أســرة مســلمة مل زمــة يببلــها عرض ـ

وييسروا علي ويساعدوك.
طيـ

ـ أن تعســر عليـ الــزوال مــن بمــت بلــر ..مــاذا توعـ ؟ أنصــح مــن الــزوال بــامرأة ثيـ ل ــى يغميـ اهلل مــن

يضــله واعلــم أن مــن ي عوــف كــان لب ـا علــى اهلل أن يعوــه بــها لــي طي ـ لــه أنــا م ـزول ورأيــت ام ـرأة أيمبيــة م بريــة
ووقعــت يــي قلبــي مــاذا أيعـ ؟ ـاقها لـ تعمـ ز مــا المبــي -صــلى اهلل عليــه وســلم -علممــا تريــع علــى طــها علــى
أ ل على زوي

وتقا ا وتجامع ا يذ

اهلل تعالى ما ب إن شـاء اهلل تعـالى ،نـ سـ جد عمـد ا مـا سـ جده عمـد

ذه المرأة ا صرى.
س بها لي ما يي زوال تماما جلهقت ،اقها ل صالص علي بالصهم ،بها باصهم كثير واهلل بس برضه أنـا ز مـا
أنـا مـا بـاتغيرش ،ـاقها لـ يـا أصـي مـا انـت صـمت عـن ا كـ والشـرش بـس مـا صـم ش ز مـا ربمـا عـايز ،لـم تحبـ
المـراج مــن الصــيام ،بــدلي إن انــت وانــت صــايم ل ــى يــي رمضــان مملــن تخــرل تعــاكس البمــال وتم ــر إلــي ن بحجــة
تسلية الموس ،عشان كده باقها ل :
ل ى ياثر يي الصيام علي بال الي:
أو  :اس عن باهلل ثانيا :علي بصد المية ولسن القهية ثالثا :اعرف لبيبة الصيام والمبصد الشرعي ممه
رابعا :يلوي يي اإليقار لبيمال يبمن صلب

ن القعام اللثير يحرك الش هة

صامسا :ت عج الم امج ال ي يعل ا اهلل عز وي وعلى قدر صبرك تلهن الم يجة مهيبة بإذن اهلل.
الرابعة عشر :الدعهة إلى ض البصر
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وأصيرا أي ا اإلصهة الشباش ل ى تثب ها على ذه العباجة المباركة يعليلم بالدعهة إلى ذا الخلـ الرييـع المبـارك ،ن
جعهتـ إلــى الشـيء تســاعدك علــى الثبــال عليــه ،مــثال لــه والــد مــن الشــباش أخ بوضـ اهلل عــز ويـ ال ـزم طريـ اهلل
و ض بصره عن الحرام رك مع سها ميلروباص عيمه زايغة ،و ه ماشي قاعـد يـب

علـى البمـال يبحلـ يـي البمـال

يسيبه وا يدعهه إلى اهلل ،اوعى يقلع ا خ جه صيبان ويسيبه ..أبدا ،بها لي بس أنا مااعريش أصقـ  ،و اعـرف
أقــها محاضـرال ،وأنــا مــش ريـ طالـ علــم و لــاي أجلـة! ـاقها لـ أقـ مــا يملــن أن تاجيــه لإلســالم أن تاصــذ
شريقا ك ذا وأن ت دية ل ذا السام ل ى يم وع به ويم وع به يره ،أما أن ت رك جعهة المـا إلـى ـض البصـر يـال؛ ن
جعــهة المــا إلــى مــا أنــت عليــه تثب ـ أنــت وتلح ـ ب ـ بــإذن اهلل اللثيــر مــن الحســمال وبل ـده بــإذن اهلل ،أكــهن قــد
أن يت ذا المهضع الجلي ..
أساا اهلل تعالى أن يغض أبصارنا ،وأبصار يميع شباش المسلمين عن الحرام ،وأن يحصـن يرويمـا عـن الحـرام ،الل ـم
أصلح شباش المسلمين ،وأصلح بمـال المسـلمين ،وأصـلح الل ـم مـن يسـد مـن المسـلمين ،الل ـم صـذ بماصـي ما إليـ
أصذ اللرام علي  ،الل م أ دنا وأ ـد بمـا وايعلمـا سـببا لمـن أ ـد  ،ربـي ايعلمـا لـ ذكـارين ،لـ شـلارين ،عليـ
م هكلين ،ب مـاممين الل ـم أنـي أسـال باسـم ا ع ـم الـذ إذا جعيـت بـه أيبـت وإذا سـالت بـه أعقيـت أن تغـض
أبصـارنا عـن الحـرام ،وأن تحصـن يرويمـا عــن الحـرام الل ـم أيعـ

ـذا العمـ صالصـا لهي ـ اللـريم ،وانوـع بـه قاملــه

والسامع له يا رش العالمين ذا وصلى اهلل على المبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد اهلل
شا دوا الدر للمشر على المت يي قسم توري الدرو يي مم ديال القري إلى اهلل توضلها ما:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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