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 تحذير الشباب والفتيات من بحار الشهوات
 السيد مراد سالمة /للشيخ

 األولىالخطبة 
 بعد: أما

 – وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أحبابفيا 

 املنشود أملها أنتم األمة شباب يا 

  املوعود املزهر مستقبلها أنتم األمة شباب يا 

  املشيد صرحها بناة أنتم األمة شباب يا 

 القوية سواعدها أنتم األمة شباب يا

  أمانها صمام أنتم األمة شباب يا 

 والصخب الطيش دروب عن بكم تسمو***  همتكم احلق شباب يا إخوتي يا

 حمتسيب أجر ربي يضيع ولن***  حمتسبًا احلق شباب يا أحبكم

 الشهب على يطغى ظلمته سواد***  زمٍن يف األمر بصالح لكم أدعو

 واللعب والتهريج اللهو إىل يدعو***  ملن العقول باب تفتحوا ال أقول

 والشغب العنف طريق سلوك على***  فسقوا من شنآن جيرمنكم ال

  واألخرةسائر على الطريق يبتغي السعادة يف الدنيا  كل اة إىلوفتشاب  وتنبيه لكلالشباب صيحات حتذير  أيهاذه ه

  من استعصم باهلل  والغرق إالينجو من اهللكة  أنمن دخل فيها قل  األمواجحبار الشهوات متالطمة  إنيا شباب 

  الفنتومركب  مركب الشهواتوا يا شباب من راحذ

  والسفهاء الصغار وربانه األبرياء دماء حبره

  جحيم ونهاره بهيم ليله

 . جهنم شفري على هار جرف شفا على ومرساه

 شباب يا الشهوة هذه

 ونيك أن نفسه يف شهوته من ومنهم فرجه، يف شهوته من ومنهم بطنه، شهوته يف من الناس من واحدة، صورة يف حمصورة ليست

 .الشهوات من وأصناف ألوان كذا، يف أو كذا يف يكون من ومنهم منزلة، ذا مكانة ذا منصب ذا

 ا أمواجهاومن  أهواهلامن  وكيف النجاةليكم بيان تلك البحار إ

 جالفر أوال: شهوة

 ِمَن اْلُمقنْنطنَرِة قنَناِطرِيَواْل َواْلَبِننَي النَِّساِء ِمَن الشََّهَواِت ُحبُّ ِللنَّاِس ُزيَِّن ﴿: - اآلياتلنا حبار الشهوات يف حمكم يقول اهلل  موضحا 

 َذِلُكْم ِمْن ِبَخْيٍر أنُؤَنبُِّئُكْم ُقْل( 41) ْلَمآِبا ُحْسُن ِعْنَدُه َواللَُّه الدُّْنَيا اْلَحَياِة َمَتاُع َذِلكن َواْلَحْرِث َواْلأنْنَعاِم اْلُمَسوََّمِة َواْلَخْيِل َواْلِفضَِّة الذََّهِب
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 آل] ﴾( 41) ِباْلِعَباِد َبِصرٌي َواللَُّه اللَِّه ِمَن َوِرْضَواٌن ُمطنهََّرٌة َوأنْزَواٌج ِفيَها َخاِلِديَن اْلأنْنَهاُر َتْحِتَها ِمْن َتْجِري َجنَّاٌت َربِِّهْم ِعْنَد اتَّقنْوا ِللَِّذيَن

 [.41 ،41: عمران

 وسلَّم عليه اهلل صلَّى - أنَّه: الصحيح يف ثبت كما َتليها؛ اليت من فتنًة أشدُّ ألنهنَّ بالنِّساء؛ فبدأ اآلية، يف الشهوات ترتيُب وجاء

 ولكنَّها املباحة، الشهوات من الشهوات هذه مجيع إنَّ حيث ،((النِّساء من الرِّجال على أضرَّ ِفتنًة بعدي تركُت ما: ))قال -

 .بها التمتُّع من املقصود تغيَّر إذا وآثام، معاٍص إىل تتحوَّل

ناول لة يف متيالرذ أصبحت يف عصروعصر التفلت  والفتيات يفهلا الشباب  يتعرضالشهوات اليت  أخطرشهوة الفرج من  إن

ى الرذيلة سالح فتاك يقضي عل تصبحأيف عصر  واهلواتف النقالةعرب الشبكات  والفتاة ممارستهاالشاب اجلميع بل يستطيع 

  األخالق ويقضي علىاجملتمعات 

 وجاءت املعاصي، إىل الطرق وتسهلت الشهوات، أبواب فيه تفتحت زمن يف بالفضيلة مبشرين إىل حنتاج إننا) األمةيا شباب 

 وروايات أفالم فيها، قذفوه إليها أجابهم من جهنم، أبواب على دعاة مكان، كل يف الناس على ودخلت جانب، كل من الفنت

 .احملرمات يف وإيقاع للشهوات وإثارة للغرائز تهييج الشبكات، يف ومواقع وإعالنات وصور

 يالفطر ضعفه يقاوم اهلوى، عن النفس وينهى الشهوة مجاح يكبح خائًفا اجلمر على كالقابض دينه على الصابر املؤمن أصبح

 مييلوا نأ الشهوات يتبعون الذين ويريد ويزين، له ويسول ومينيه يعده الشيطان بالسوء؛ األمارة نفسه وجياهد الطبيعية وشهوته

 غالبة، وشهوة مرٍد، وهوى بالسوء، أمارة ونفس معاداته، عن ينام ال عدو له من يسلم كيف! يسلم؟ فكيف عظيًما، مياًل به

 انتفك القوى هذه عليه اجتمعت نفسه إىل ووكله عنه ختلى وإن وسلم، جنا اهلل تواله فإن عليه؛ مستوٍل وضعف مزين، وشيطان

 (4).اهللكة

 عظيم نبوي عالج

 َولنا َخَرآ ِإلنًها اللَِّه َمَع َيْدُعوَن لنا َوالَِّذيَن}قال اهلل تعاىل فروجهم و حيفظون  أبصارهمنهم يغضون أمن صفات عباد الرمحن  إن

 ُمَهاًنا ِهِفي َوَيْخُلْد اْلِقَياَمِة َيْوَم اْلَعَذاُب لنُه ُيَضاَعْف( 86) أنَثاًما َيْلَق َذِلكن َيْفَعْل َوَمْن َيْزُنوَن َولنا ِباْلَحقِّ ِإلَّا اللَُّه َحرََّم الَِّتي النَّْفَس َيْقُتُلوَن

 [07 - 86: الفرقان] {َرِحيًما غنُفوًرا اللَُّه َوكناَن َحَسَناٍت َسيَِّئاِتِهْم اللَُّه ُيَبدُِّل فنُأولنِئكن َصاِلًحا َعَمًلا َوَعِمَل َوآَمَن َتاَب َمْن ِإلَّا( 86)

 أنْزكنى َذِلكن ُروَجُهْمُف َوَيْحفنُظوا أنْبَصاِرِهْم ِمْن َيُغضُّوا ِلْلُمْؤِمِننَي ُقْل}فرجك بصرك وحتصن  تغض أنحتص  أنالشاب  أيهااهلل  وأمرك

 [04 ،07: النور] { ُفُروَجُهنَّ َوَيْحفنْظَن أنْبَصاِرِهنَّ ِمْن َيْغُضْضَن ِلْلُمْؤِمَناِت َوُقْل( 07) َيْصَنُعوَن ِبَما َخِبرٌي اللََّه ِإنَّ لنُهْم

 ِبالزَِّنا، ِلي اْئَذْن اهلِل، َرُسوَل َيا: فنقناَل َوَسلََّم َعلنْيِه اهلُل َصلَّى النَِّبيَّ أنَتى َشابًّا فنًتى ِإنَّ: قناَل ُأَماَمةن أنِبي َعْن مسنده يف أمحد األمام روى

 َواهلِل. لنا: قناَل"  ِلُأمِّكن؟ أنُتِحبُُّه : "قناَل فنَجلنَس: قناَل".  قنِريًبا ِمْنُه فنَدَنا اْدُنْه،: " فنقناَل. َمْه. َمْه: َوقناُلوا فنَزَجُروُه َعلنْيِه اْلقنْوُم فنأنْقَبَل

 اهلُل َجَعلنِني اهلِل َرُسوَل َيا اهلِلَو. لنا: قناَل"  ِلاْبَنِتكن؟ أنفنُتِحبُُّه: " قناَل".  ِلُأمََّهاِتِهْم ُيِحبُّوَنُه النَّاُس َولنا: " قناَل. ِفَداَءكن اهلُل َجَعلنِني

 النَّاُس َولنا: " قناَل. ِفَداَءكن اهلُل َجَعلنِني َواهلِل. لنا: قناَل"  ِلُأْخِتكن؟ أنفنُتِحبُُّه: " قناَل".  ِلَبَناِتِهْم ُيِحبُّوَنُه النَّاُس َولنا: " قناَل ِفَداَءكن

: " قناَل".  ِلَعمَّاِتِهْم ُيِحبُّوَنُه اُسالنَّ َولنا: " قناَل. ِفَداَءكن اهلُل َجَعلنِني َواهلِل. لنا: قناَل"  ِلَعمَِّتكن؟ أنفنُتِحبُُّه: " قناَل".  ِلأنَخَواِتِهْم ُيِحبُّوَنُه
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 اللُهمَّ: " َوقناَل َعلنْيِه َيَدُه فنَوَضَع: َلقنا".  ِلَخالناِتِهْم ُيِحبُّوَنُه النَّاُس َولنا: " قناَل. ِفَداَءكن اهلُل َجَعلنِني َواهلِل. لنا: قناَل"  ِلَخالنِتكن؟ أنفنُتِحبُُّه

 .(2) .َشْيٍء ِإلنى َيْلَتِفُت اْلفنَتى َذِلكن ُدَبْع َيُكْن فنلنْم: قناَل"  فنْرَجُه َوَحصِّْن قنْلَبُه، َوطنهِّْر َذْنَبُه اْغِفْر

 لنفسك ترضى مثلما.. ..  مجيعا للناس ارض

 جنسك أبـنـاء كلــهم.. ..  مجيعـا النـاس إنـمـا

 بأنسك الناس وحشة.. ..  توخى أن عدل غري

 كـحسك حـس وهلـم.. ..  كنفسك نــفس فلــهم

 الشهوات  أمام أنفسهمشباب ملكوا زمام 

  مجاح شهواته مراودة كيف كبح أواملعصية دون جهد  وتتعرض هلم من هو يف سنكم جتري الشهوة يف عروقه إىليا شباب انظروا 

  وموالهيراقب ربه  ولكنه كانتراه  امرأةنصف اجلمال تشتهيه أي  أعطيشاب  السالم:يوسف عليه نه إ

 لنا ِإنَُّه َمْثَواَي أنْحَسَن َربِّي ِإنَُّه اللَِّه اَذَمَع قناَل لنكن َهْيَت َوقنالنْت اْلأنْبَواَب َوغنلَّقنِت َنْفِسِه َعْن َبْيِتَها ِفي ُهَو الَِّتي َوَراَوَدْتُه}قال اهلل تعاىل 

 اْلُمْخلنِصنَي ِعَباِدَنا ِمْن ِإنَُّه اَءَواْلفنْحَش السُّوَء َعْنُه ِلَنْصِرَف كنَذِلكن َربِِّه ُبْرَهاَن َرأنى أنْن لنْولنا ِبَها َوَهمَّ ِبِه َهمَّْت َولنقنْد( 20) الظَّاِلُموَن ُيْفِلُح

 َعَذاٌب أنْو ُيْسَجَن أنْن ِإلَّا ُسوًءا ْهِلكنِبأن أنَراَد َمْن َجَزاُء َما قنالنْت اْلَباِب لنَدى َسيَِّدَها َوأنْلفنَيا ُدُبٍر ِمْن قنِميَصُه َوقندَّْت اْلَباَب َواْسَتَبقنا( 21)

 كناَن َوِإْن( 28) اْلكناِذِبنَي ِمَن َوَوُه فنَصَدقنْت ُقُبٍل ِمْن ُقدَّ قنِميُصُه كناَن ِإْن أنْهِلَها ِمْن َشاِهٌد َوَشِهَد َنْفِسي َعْن َراَوَدْتِني ِهَي قناَل( 21) أنِليٌم

 ُيوُسُف( 26) ِظيٌمَع كنْيَدُكنَّ ِإنَّ كنْيِدُكنَّ ِمْن ِإنَُّه قناَل ُدُبٍر ِمْن ُقدَّ قنِميَصُه َرأنى فنلنمَّا( 20) الصَّاِدِقنَي ِمَن َوُهَو فنكنَذَبْت ُدُبٍر ِمْن ُقدَّ قنِميُصُه

 [26 - 20: يوسف] {اْلَخاِطِئنَي ِمَن ُكْنِت ِإنَِّك ِلَذْنِبِك َواْسَتْغِفِري َهَذا َعْن أنْعِرْض

 شةالفاح أسباب كل له تهيأت فلقد منا، شاب يقابله واقع أي من أشد احلقيقة يف هو السالم عليه يوسف عاشه الذي الواقع إن

 ودواعيها:

 وقد حالل، له مصرف وال عزب، وهو شهوته لتصريف حيتاج وهو شبابه، عنفوان يف كان فقد متوفرة؛ والشهوة والقوة فالشباب

 .. إليها يسع ومل له بذلت

 .النساء بأمجل إال يتزوج ال ومثله العزيز زوجة فهي مجيلة؛ واملرأة

 .ةبالرغب التصريح أو التلميح مؤنة فكفته وراودت، بل وأرادت طلبت وقد والراغبة، الطالبة هي فاملرأة العقوبة؛ من خوف وال

 . الفضيحة من اخلوف حرج عنه ولرتفع مأمن، يف ليكونا عليهما األبواب أغلقت وقد

 مل إن فيخاف وقهرها، سلطانها حتت فهو سيدته، وهي خادم وهو يفتضح، أن من خوف فال أحد؛ يعرفه ال بلد يف غريب هو ثم

 .أذاها يطوله أن جيبها

 لك األبواب وأغلقت فدخلت له، وخططت بليل وبيتته عدته لألمر أعدت قد شك ال فاملرأة.. اإلغراء وشدة الفتنة عظم عانى وقد

 ودوج املرة هذه وأنقذه اهلرب، إال ملك فما فتنة، كل ومجعت زينة بكل تزينت أنها البد هذه ومثل املراودة، يف وبدأت األبواب،

 .لآلمال خميبة كانت فعله ردة أن رغم الباب لدى سيده

 فحولة ؟ و لكن كيف جنا يوسف من تلك احملنة كيف قاوم ثورة الشهوة و النزة و هو من اكمل اهل زمانه رجولة و 

                                                           
 وقال،  363: الصحيحة،  . الصحيح رجال رجاله( : 1/127) الهيثمى قال( . 6267 رقم ، 8/122) والطبراني ،( 22225 رقم ، 5/252) أحمد أخرجه - 2

 .صحيح إسناده: األرنؤوط
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  وأبدا واستحضروها دائما أحفظوها األتيةاجلواب أيها الشباب يف النقاط 

 ومراقبته اهلل خوف: أوهلا

عظمة القيوم جل جالله  خطراته استحضرثرية للشهوة استحضر يوسف عليه السالم عظمة اهلل و مراقبته له يف يف هذا املشهد امل

 .{الظاملون يفلح ال إنه} ،{اهلل معاذ}: الذي ال خيفى عليه شيء يف األرض و ال يف السماء فردد تلك الكلمات و قال 

 فحقق بذلك مقام اإلحسان الذي هو اعلى درجات األميان بالرحيم الرمحن 

ل يستظ وجتعله ممناخلشية من الكبري املتعال فهي تورث العبد القرب من اهلل  أمجلفيا شباب ما أمجل اخلوف من اجلليل وما 

 بظل اهلل يوم ال ظل إال ظله 

 َوَشابٌّ َعاِدٌل ِإَماٌم ِظلُُّه ِإلَّا ِظلَّ لنا َيْوَم َياَمِةاْلِق َيْوَم َوَجلَّ َعزَّ اللَُّه ُيِظلُُّهْم َسْبَعٌة قناَل َوَسلََّم َعلنْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل أننَّ ُهَرْيَرةن أنِبي َعْن

 َعزَّ اللَِّه ِفي َتَحابَّا َوَرُجلناِن اْلَمْسِجِد يِف ُمَعلًَّقا قنْلُبُه كناَن َوَرُجٌل َعْيَناُه فنفناَضْت َخلناٍء ِفي اللََّه َذكنَر َوَرُجٌل َوَجلَّ َعزَّ اللَِّه ِعَباَدِة ِفي َنَشأن

 َتْعلنَم لنا َحتَّى فنأنْخفناَها ِبَصَدقنٍة َتَصدََّق َوَرُجٌل َوَجلَّ َعزَّ اللََّه أنَخاُف ِإنِّي فنقناَل َنْفِسَها ِإلنى َوَجَماٍل َمْنِصٍب َذاُت اْمَرأنٌة َدَعْتُه َوَرُجٌل َوَجلَّ

 (0)َيِميُنُه َصَنَعْت َما ِشَماُلُه

 مكم ومطلع على ما احتوته نياط قلوبكم استحضروا يا شباب األمة دائما أن اهلل يراكم ويسمع كال

 ِمْثقناِل ِمْن َربِّكن َعْن َيْعُزُب َوَما ِفيِه َنُتِفيُضو ِإْذ ُشُهوًدا َعلنْيُكْم ُكنَّا ِإلَّا َعَمٍل ِمْن َتْعَمُلوَن َولنا ُقْرآٍن ِمْن ِمْنُه َتْتُلو َوَما َشْأٍن ِفي َتُكوُن َوَما}

 [84: يونس] { ُمِبنٍي ِكَتاٍب ِفي ِإلَّا أنْكَبَر َولنا َذِلكن ِمْن أنْصَغَر َولنا السََّماِء ِفي َولنا اْلأنْرِض ِفي َذرٍَّة

 َرِقيُب َعَليَّ ُقْل ولِكْن َخَلْوَت َتُقْل فال يْومًا، الّدهَر، خلْوَت، ما إذا

 يغيب َعَلْيِه خيَفى َما أَن َوال ساعة يغِفُل اهلَل حْتَسَبنَّ واَل

 : حفظ اهلل حفظه اهلل جال يف عاله منثانيها: 

 (بعهده وأوفوا: )تعاىل قال كما العمل جنس من اجلزاء فإن اهلل حفظه حدوده وراعى اهلل حدود حفظ من مراده( حيفظك: )قوله

 على وفاهفيت موته عند دينه عليه وحيفظ احملرمة الشهوات ومن الشبهات من حياته يف فيحفظه وإميانه دينه يف للعبد اهلل حفظ 

 نفسي قبضت إن: )منامه عند يقول أن أمره أنه وسلم عليه اهلل صلى النيب عن عازب بن الرباء عن الصحيحني ففي اإلميان

 احلفظ نم بأنواع دينه عليه يفسد ما وبني العبد بني حيول واهلل(. الصاحلني عبادك به حتفظ مبا فاحفظها أرسلتها وإن فارمحها

 ِمْن ِإنَُُّه َشاَءَواْلفنْح السُُّوَء َعْنُه ِلَنْصِرَف كنَذِلكن: )السالم عليه يوسف حق يف قال كما له كارها يكون وقد بذلك العبد يشعر ال وقد

 (.اْلُمْخلنِصنَي ِعَباِدَنا

 اْلَماَء َمِريَضُه أنَحُدُكْم َيْحِمي كنَما الدُّْنَيا َحَماُه َعْبًدا اللَُّه أنَحبَّ ِإَذا: »َيُقوُل كناَن َوَسلََّم َعلنْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل أننَّ َناِفٍع ْبِن ُعْقَبةن َعْن 

 (1)«ِلُيْشفنى

 املعصية والبعد عن أسبابها  مواطنالفرار من  :ثالثا

 [21: يوسف] {ْلَباِبا لنَدى َسيَِّدَها َوأنْلفنَيا ُدُبٍر ِمْن قنِميَصُه َوقندَّْت اْلَباَب َواْسَتَبقنا}يف قوله تعاىل  األمةيا شباب  تأملتمهل 
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جتلسوا وال ترتادوا مواطن  نه الفرار يا شباب فالإالعزيز يف طلبه  امرأة وختيلوا يوسف عليه السالم وهو  يهرول حنو الباب 

: قناَل َبِشرٍي ْبِن النُّْعَماِن َعِنمواطن الطاعات و تسلحوا بذكر رب األرض و السماوات  إىلة الشهوات سالشهوات فروا بدينكم من جل

 فنَمِن النَّاِس، ِمَن كنِثرٌي َيْعلنُمُهنَّ لنا ِبَهاٌتُمْشَت َوَبْيَنُهَما َبيٌِّن َواْلَحَراَم َبيٌِّن اْلَحلناَل ِإنَّ»: َيُقوُل َوَسلََّم َعلنْيِه اللَُّه َصلَّى اللَِّه َرُسوَل َسِمْعُت

 َيقنَع أنْن ُيوِشُك اْلِحَمى َحْوَل ْرَعىَي كنالرَّاِعي اْلَحَراِم، ِفي َوقنَع الشُُّبَهاِت ِفي َوقنَع َوَمْن َوِعْرِضِه، ِلِديِنِه اْسَتْبَرأن فنقنِد الشُُّبَهاِت اتَّقنى

 فنَسَد فنَسَدْت َوِإَذا ُكلُُّه اْلَجَسُد لنَحَص َصلنَحْت ِإَذا ُمْضَغًة اْلَجَسِد ِفي َوِإنَّ أنلنا َمَحاِرُمُه، اللَِّه ِحَمى َوِإنَّ أنلنا ِحًمى، َملنٍك ِلُكلِّ َوِإنَّ أنلنا ِفيِه،

 (1)«اْلقنْلُب َوِهَي أنلنا ُكلُُّه اْلَجَسُد

 احلسرات  وتورث املرءتوقد نار الشهوات  واملسلسالت اليتفروا من مشاهدة األفالم  األمةيا شباب 

 لقرار جهنم وبس ا ويكون نهايتهامعصية العزيز الغفار  وتدعوا إىل األستاراملواقع اإلباحية اليت تهتك  أمامفروا من  األمةيا شباب 

 وا من املنتزهات و من شواطئ العراة الذين تعروا من كل فضيلة و تلبسوا بكل رذيلة فر األمةيا شباب 

 الشرر مستصغر من النار ومعظم***  النظــر من مبدأهـــا احلوادث كل

 والوتر القــــــوس بني السهم كمبلغ***  صاحبها قلب من بلغت نظرة كم

 بالضرر جاء بسرور مرحـــــبا ال***  مهجته ضــــــر ما مقلته يســــر

 :اهلل إىل وااللتجاء الدعاء: رابعها

تضرع  األمةيا شباب  الشهوات ختيلوانار  وعند اشتعالواألزمات ليه العبد يف الفنت إ يأوي وركن شديد أماناهلل صمام إىل اللجوء 

 َحبُّأن السِّْجُن َربِّ قناَل}كيد النساء  ومن احلفظ من كيد الشطان  ويطلب منهواملدد اهلل يطلب من العون  السالم إىلعليه  يوسف

 ُهَو نَُّهِإ كنْيَدُهنَّ َعْنُه فنَصَرَف َربُُّه لنُه فناْسَتَجاَب( 00) اْلَجاِهِلنَي ِمَن َوأنُكْن ِإلنْيِهنَّ أنْصُب كنْيَدُهنَّ َعنِّي َتْصِرْف َوِإلَّا ِإلنْيِه َيْدُعوَنِني ِممَّا ِإلنيَّ

 [01 ،00: يوسف] {اْلَعِليُم السَِّميُع

 .[474: عمران آل] { ُمْسَتِقيٍم ِصَراٍط ِإلنى ُهِدَي فنقنْد ِباللَِّه َيْعَتِصْم َوَمْن}م بربك وافاعتصم العصمة أردمت فيا شباب األمة اذا

 عهومين العبد حيمي أن وسؤاله به واالحتماء به واالمتناع عليه التوكل فهو: به االعتصام وأما: "-اهلل رمحه- القيم ابن اإلمام قال

 به اعتصم إذا املؤمن عبده عن فيدفع آمنوا الذين عن يدافع واهلل العبد عن الدفع هو: به االعتصام مثرة فإن عنه ويدفع ويعصمه

 (.8" )نفسه وشر والباطن الظاهر عدوه وكيد والشهوات الشبهات عنه فيدفع منه وحيميه العطب إىل به يفضي سبب كل

 لمال:شهوة  :اثاني
 يف عيون كثري وله زغل وله بريقل له شهوة ااملال فامل واالجنراف شهوة االحنرافوتسبب أخطر الفنت اليت تهدد الشباب  ومن 

 اْلُمَسوََُّمِة َواْلَخْيِل َواْلِفضَُِّة َهِبالذَُّ ِمَن اْلُمقننطنَرِة َواْلقنَناِطرِي َواْلَبِننَي النَُِّساء ِمَن الشََُّهَواِت ُحبُُّ ِللنَُّاِس ُزيَُِّن)من الشباب قال اهلل تعاىل 

 [41: اآلية عمران آل سورة( ]الدُُّْنَيا اْلَحَياِة َمَتاُع َذِلكن َواْلَحْرِث َواألنْنَعاِم

 .وجل عز اهلل من التقرب أسباب أكرب أحد واملال فينا، اهلل أودعها اليت الشهوات أكرب أحد فاملال

 من أجل الثروات  والشعوب إالما نراه من تقاتل األمم  داء فهل وأصل كليقة الكربى أن شهوة املال هي سبب كل بالء واحلق
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 إال بسبب فتنة املال  وقطيعة األرحامواألخوات وهل ما نره من اختالف بني اإلخوة 

 املال  على بيوت الضعفاء إال بسبب ومن سطووهل ما نراه من إراقة للدماء 

 وهل ما نراه من تهافت كثري من الشباب على جتارة املخدرات وترويج املمنوعات إال بسبب فتنة املال 

 يا شباب األمة احذروا من شهوة املال القاتلة 

 فكم من شاب خسر مستقبله بسبب اجلري وراء الثراء 

 وكم من شاب قضى حياة خلف القضبان بسبب اللهث وراء املال 

 البحث عن الغنى من أبواب ممنوعة  بسبب وفرحهب حرم من عروسه وكم من شا

 ِرَجااًل َوِإنَّ ُحْلَوٌة، ِضَرٌةَخ الدُّْنَيا ِإنَّ: َيُقوُل وَسلم َعلنيه اهلل َصلى اهلِل َرُسوَل َسِمَعْت أننََّها األنْنَصاِريَِّة، َثاِمٍر ِبْنِت َخْولنةن َعْن  

 (0).اْلِقَياَمِة َيْوَم النَّاُر لنُهُم َحقٍّ ِبَغْيِر اهلِل َماِل ِفي َسيُخوُضوَن

 صلى اهلل رسول أن أخربه وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول مع بدرا شهد وكان لؤي بن عامر بين حليف وهو عوف، بن عمرو أن

 مع جرالف صالة فوافوا عبيدة، أبي بقدوم األنصار فسمعت البحرين، من مبال فقدم اجلراح بن عبيدة أبا بعث وسلم عليه اهلل

 عليه اهلل صلى اهلل رسول فتبسم له، فتعرضوا انصرف، وسلم عليه صلى اهلل رسول صلى فلما وسلم، عليه اهلل صلى اهلل رسول

 يسركم، ما وأملوا فأبشروا: »قال اهلل، رسول يا أجل: قالوا «بشيء؟ قدم عبيدة أبا أن مسعتم أظنكم: »قال ثم رآهم، حني وسلم

 فسوهاتنا كما فتنافسوها قبلكم، كان من على بسطت كما عليكم الدنيا تبسط أن أخشى ولكين عليكم، أخشى الفقر ما فواهلل

 (6) «أهلكتهم كما فتهلككم

 ابن وردأ فقد ، بالنصر واالنشغال بالغنيمة الفرح بصريته يف يؤثِّر مل حتى ، عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر استشرفه ما وهذا

 الناس دعا ثم ، وُغطِّي فُصبَّ به فأنمر ، كسرى نفل له ُيقال املشرق من مبال ُأتي عنه اهلل رضي اخلطاب بن عمر أن حجر

 اي يبكيك ما:  له فقالوا ، وجل عز اهلل ومحد ، عمر فبكى ، ومتاع وجوهر كثري ُحلي فإذا ، عنه فُكِشف به أمر ثم ، فاجتمعوا

 واستحلوا دماءهم سفكوا إال قوم على هذا من ُفِتح ما: "  فقال ، أهلها من ونزعها لنا اهلل غنمها غنائم هذه! املؤمنني؟ أمري

 " . حرمتهم

 املبارك: ابنقال 

 بالدون العيش يف رضوا أراهم وال**  قنعوا قد الدين بأدنى أناسا أرى

 الدين عن بدنياهم امللوك استغنى**  كما امللوك دنيا عن بالدين فاستغِن

 : الشهرة ةثالثا: شهو
  والشرف ةومن جلج الشهوات جلة الشهر

زهد أو الفضائيات بائعا دينه ب ثوابت الدين و جيرى وراء الشاشات ينا من يتملص من دينه و يطعن يفألقد ر :األمة فيا شباب

  أخراهخسر دينه و  نإوشهرة جل أيبيع دينه من  األمثان
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 ىلإ سعيه املرء على يفسد ما أعظم ومن باألصابع، إليه يشار أن حيب ال متواضع، خمبت واملؤمن حال، بكل مذموم الشهرة لبفط

 . عليهم والرئاسة الناس، يف والشرف للشهرة، حبه ربه:

 من عامل  أضلتكم  الفضائياتسلوا 

 من داعية  أغرتالفضائيات كم سلوا 

 الفضائيات كم رفعت من جاهل سلوا 

 من ساقط أعلتالفضائيات كم سلوا 

 الفضائيات كم ملعت من العب سلوا 

 َعلنى اْلَمْرِء ِحْرِص ِمْن لنَها ِبأنْفَسَد َنٍمغن ِفي ُأْرِسلنا َجاِئَعاِن ِذْئَباِن َما: )  َوَسلنَُّم َعلنْيِه اللنُُّه َصلنُّى اللنُِّه َرُسوُل قناَل:  قناَل َماِلٍك ْبِن كنْعِب عن

 (6)(  ِلِديِنِه َوالشََُّرِف اْلَماِل

 : اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 اْلَغَنِم ِلَزِريَبِة اْلَجاِئَعْيِن الذُِّْئَبْيِن َساِدفن َعْن َيْنُقُص لنا الدُِّيِن فنَساِد ِفي َوالشََُّرِف اْلَماِل َعلنى اْلِحْرَص أننَُّ َوَسلنَُّم َعلنْيِه اللنُُّه َصلنُّى فنَبيََُّن" 

 أنَحبَُّ َشْيٌء َيُكْن لنْم لنُه َوَمَحبَُِّتِه ِللنُِّه ِتِهُعُبوِديَُّ َحلناَوةن َذاَق إَذا اْلقنْلَب أننَُّ َوَذِلكن اْلِحْرُص َهَذا ِفيِه َيُكوُن لنا السَُِّليَم الدُِّيَن فنِإنَُّ ؛ َبيٌُِّن َوَذِلكن

 "(47) نم انتهى"  َواْلفنْحَشاُء السُُّوُء ِللنُِّه اْلِإْخلناِص أنْهِل َعْن ُيْصَرُف َوِبَذِلكن َعلنْيِه ُيقندَُِّمُه َحتَُّى َذِلكن ِمْن إلنْيِه

 أن دبع إال العبد إليها يتفطن يكاد ال اليت القلب ومهلكات ، النفوس يف اخلفية األمراض من هي والشهرة للشرف احملبة وهذه

 . منه أفسدته ما وإصالح ، استدراكه عليه يشق ، بعيدا شوطا به متضي

 : اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 َشدَُّاُد قناَل كنَما لنُه ِديِنَها َوِإْخلناِص لنُه ِتَهاَوُعُبوِديَُّ ِللنُِّه َمَحبَُِّتَها َتْحِقيَق َعلنْيَها ُيْفِسُد َما اْلَخِفيَُِّة الشََُّهَواِت ِمْن النُُُّفوَس ُيَخاِلُط َما كنِثرًيا" 

 ؟ اْلَخِفيَُُّة الشَُّْهَوُة َوَما:  لسجستانيا َداُود ِلأنِبي ِقيَل ، اْلَخِفيَُُّة َوالشَُّْهَوُة الرَُِّياُء َعلنْيُكْم أنَخاُف َما أنْخَوَف إنَُّ اْلَعَرِب َبقناَيا َيا:  أنْوٍس ْبُن

 (44)" الرَُِّئاَسِة ُحبُُّ:  قناَل

 ، الرَُّاِكِب َهَذا َشرُِّ ِمْن ِباللنُِّه وُذأنُع:  قناَل َسْعٌد َرآُه فنلنمَُّا ُعَمُر اْبُنُه فنَجاَءُه ِإِبِلِه ِفي َوقنُّاٍص أنِبي ْبُن َسْعُد كناَن:  قناَل َسْعٍد ْبن َعاِمر نع

 َسِمْعُت اْسُكْت:  فنقناَل َصْدِرِه ِفي ْعٌدَس فنَضَرَب ؟ َبْيَنُهْم اْلُمْلكن َيَتَناَزُعوَن النَُّاَس َوَتَرْكَت َوغنَنِمكن ِإِبِلكن ِفي أنَنَزْلَت:  لنُه فنقناَل فنَنَزَل

 ( . اْلَخِفيَُّ اْلَغِنيَُّ التَُِّقيَُّ اْلَعْبَد ُيِحبُُّ اللنَُّه ِإنَُّ: )  َيُقوُل َوَسلنَُّم َعلنْيِه اللنُُّه َصلنُّى اللنُِّه َرُسوَل

 : اهلل رمحه النووي قال

 . انتهى"  َنْفسه ِبُأُموِر َواِلاْشِتَغال اْلِعَباَدة ِإلنى اْلُمْنقنِطع اْلَخاِمل( :  اْلَخِفيُّ" ) 

 " . الشهرة أحب عبد اهلل صدق ما: "  أدهم بن إبراهيم قال وهلذا

 (42)ا" من انتهى

 (40)" اهلل عصمه من إال دنيا أو دين يف باألصابع إليه يشار أن للمرء فتنة كفى: "  البصري واحلسن النخعي إبراهيم وقال

                                                           
 ( .5223" ) الجامع صحيح"  في األلباني وصححه - 7
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8 
 

 .جدًا وواضح معروف هو كما والباطل السوء أهل من كثرٌي فيه يدخل اآلن الشهرة عامل

 اإلضرار على يعملون إمنا جدًا، تافهون منهم كثرٌي األنظار، إليهم تسلط أن وحيبون والكامريات األضواء حيبون الذين وهؤالء

 احلال ذاه عليكم خيفى وال الشك اآلن املشهورين من كثري إبليس، وسبيل الشيطان وخطوات املعصية حقل يف ويعملون باجملتمع

 ليتا األوساط عند الصيت وحب الشهرة حب مسألة إىل اآلن نلتفت حنن لكن تبيني إىل حيتاجون وال واضح، أمرهم وهؤالء فيه،

 وحب الشهرة حب النوازع، هذه من شيٌء األوساط هذه خيرتق أنه شك فال والعلم، الدين أو التدين من شيٌء فيها يكون

 (41).الصيت

 قولي هذا و استغفر اهلل لي والكم أقول 

 الثانيةالخطبة 
 وأشهد لشأنه، تعظيما له، شريك ال وحده اهلل، إال إله ال أن وأشهد وامتنانه، نعمه عظم على له والشكر إحسانه، على هلل احلمد

 أما. ًاكثري تسليمًا وسلم الدين، يوم إىل بإحسان تبعهم ومن وصحبه، آله وعلى عليه اهلل صلى وخليله، ورسوله، عبده حممدًا أن

 :بعد

 .تقوى ال النار على أجسادكم أن واعلموا الوثقى، بالعروة اإلسالم من واستمسكوا التقوى، حق - اهلل عباد - اهلل فاتقوا

 أتقياء؟ أخفيا وكيف كانواواألضواء نهم كانوا يهربون من الشهرة أكيف  األمة وسري سلف أحوال الشاب هيا لنتأمل يف أيها

 واألضواءعامل الشهرة  من بوواهلر األمةسلف 

  نفسه وإخفاء القرني أويس

 - عنه اهلل رضي - اخلطاب بن عمر كان:  قال - املهملة السني وفتح اهلمزة بضم - وهو جابر ابن:  ويقال ، عمرو بن أسري نع

 أويس أنت:  له فقال ، - عنه اهلل رضي - أويس على أتى حتى ؟ عامر بن أويس أفيكم:  سأهلم اليمن أهل أمداد عليه أتى إذا

:  قال ؟ درهم موضع إال منه فربأت ، برص بك فكان:  قال.  نعم:  قال ؟ قرن من ثم مراد من:  قال ، نعم:  قال ؟ عامر ابن

 عامر بن أويس عليكم يأتي: ))  يقول ، - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول مسعت:  قال.  نعم:  قال ؟ والدة لك:  قال.  نعم

 ألبره اهلل على أقسم لو بر بها هو والدة له ، درهم موضع إال منه فربأ ، برص به كان قرن من ثم ، مراد من اليمن أهل أمداد مع

 أكتب أال : قال ، الكوفة:  قال ؟ تريد أين:  عمر له فقال ، له فاستغفر لي فاستغفر((  فافعل لك يستغفر أن استطعت فإن ،

 فسأله ، عمر فوافق ، أشرافهم من رجل حج املقبل العام من كان فلما ، إلي أحب الناس غرباء يف أكون:  قال ؟ عاملها إىل لك

 (48... ) املتاع قليل البيت(( 41))رث تركته:  فقال ، أويس عن

  عمله وإخفاء املبارك ابن 

 مع سرية يف كنا: قال ، املروزي سلمان بن عبدة فعن الشهرة، ويكرهون أعماهلم، إخفاء على حريصني اهلل رمحهم السلف كان

 من: يعين -رجل إليه فخرج الرباز، إىل فدعا العدو من رجل خرج الصفان التقى فلما العدو فصادفنا الروم، بالد يف املبارك ابن

 طاردهف رجل إليه فخرج الرباز إىل دعا ثم فقتله، املسلمني من الرجل نفس إليه خرج الكفار من خرج آخر ثم فقتله، -املسلمني

                                                           
 للشيخ محمد المنجد  [ (الشهرة حب الرئاسة، حب] الخفية الشهوة - 14
 ((. العيش وضيق المتاع حقارة أي(: ))  2542)  8/265 مسلم صحيح شرح في النووي قال - 15
 ( 225) و(  224( )  2542)  187و(  223( )  2542)  6/188 مسلم:  أخرجه - 12
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 بن اهلل عبد هو فإذا فنظرت -املسلم هذا إىل- الناس إليه فازدحم اجليشني أمام حتٍد -ثالثة قتل املسلم- فقتله فطعنه ساعة

 بن اهلل عبد فقال ، املبارك ابن هو فإذا فممدته كمه بطرف فأخذت -بكمه وجهه خيفي- بكمه وجهه يكتم هو وإذا ، املبارك

 (40).علينا يشنع ممن عمر أبا يا وأنت: هذا للرجل املبارك

  عمله خيفي النقب صاحب

 من رجل فجاءه أحد، دخله فما لنا؟ ليفتح يدخل من منه، نقب إىل الناس فندب حصنًا مسلمة حاصر: قال الصفار عمر أبي وعن

 القائد فنادى أحد، جاءه فما النقب؟ صاحب أين النقب؟ صاحب أين مسلمة فنادى عليهم، اهلل ففتح فدخله اجليش عرض

: له فقال األمري، على لي استأذن: فقال رجل فجاء جاء، إال عليه فعزمت يأتي، ساعة بإدخاله اآلن أمرت قد إني: باجليش

 :ثالثًا عليكم يأخذ النقب صاحب إن: له فقال له، فأذن عنه، فأخربه مسلمة فأتى عنه، أخربكم أنا:قال النقب؟ صاحب أنت

 القائد لقا امسه، عن تستخربوا وال هو ممن تسألوه وال -املال من: يعين- بشيء له تأمروا وال اخلليفة، صحيفة يف امسه تسود أال

 أن البد يأتي، أن عليه عزمت: قال القائد يطاع، أن البد القائد أمر ألن الرجل هذا هو، أنا: الرجل فقال له، فذلك:  مسلمة

 (46).النقب صاحب مع اجعلين اللهم: قال إال صالًة بعدها يصلي ال مسلمة فكان يطاع،

 الدعاء ..............................................
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