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 :مقدمة 
من يطالع سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم جيد أن معظم أصحابه كانوا شباابً، وكثري من أتباعه عليه 
الصالة والسالم كانوا من الشبيبة الفتية، أصحاب اهلمم العلية، والنفوس الزكية، الذين زعزع هللا هبم عروش  

 عبادة العباد إىل عبادة رب العباد.كسرى وقيصر؛ فأخرجوا العباد من 

 إال شبااًب شاخمي األفكار      ما كان أصحاب النيب حممد

 بكرامة الدنيا وعقىب الدار      من جيعل اإلميان رائده يفز

)شاب نشأ وذكر منهم:  هللا يف ظله، يوم ال ظل إال ظله( سبعة يظلهم)قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ي
 .يف طاعة هللا(

 باب ىف دين اإلسالم فكيف وصلوا إىل هذا احلال !!ؤالء هم الشه
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 :حوار بني الشباب  

وملاذا ال نعيش حياتنا كما ينبغى فقال احدمها لالخر ملاذا نلتزم  محد وعبد الرمحنأ صديقان يتحداثن أبد
ما حب كبري وذهب اىل هؤالء الشباب الذى ما عرفهم اال منذ اايم قليلة ولكن بينه معاذوملاذا تركنا 

فاشار احدمها على االخر ابن يتوجهان اىل صديقهما معاذ الذى كان صديق هلما سابقا ولكنه تركهما 
ويقطع تسائلهم رؤيتهما ملعاذ  وتوجه اىل جمموعة شباب صاحلني يعبد هللا معهم ويتناصحوا فيما بينهم

 فسلما عليه

 نا خناف ؟ناي معاذ نريد ان نلتزم مثلك ولك :وقاال له

 مما ختافا ؟ :معاذ

 .وايضا املعوقات ىف طريقنامن السخرية وكيف سنواجعه جمتمعنا ونرتك كل امللذات  :امحد

ذا شى مستحب ام هو شى واجب اوال قبل اى شى اريد ان اقول لكما ملاذا اصال نلتزم ؟ وهل ه :معاذ
 ؟علينا

 ملاذا االلتزام ؟ اوال 
سلوكاً ليس نفالً أو خياراً من اخليارات اليت هي أمام الشاب ، وليس فإن االلتزام ابإلسالم عقيدًة وعبادًة و 

االلتزام مرحلة انتقائية للشاب أن يرتاخى يف وصوهلا ، وليس االلتزام موجة عصرية تركب ملسايرة الركب 
 . دون استشعار ملعانيها

شهادة حسن السرية وليس االلتزام مظهرًا تكتسب به الثقة بني الناس والتمكني يف قلوهبم ويكسبه 
والسلوك، وليس هو ترنح بني مسلكني إلمساك العصا من الوسط وإظهار التباكي على الواقع مبا فيه من 
مآسي وويالت، وما فيه من احنراف وتقصري، وليس االلتزام كذلك جمااًل للتنعم يف الدنيا فيسلكه السالك 

 ليكون مطمئن البال هادئ النفس مكفول املعيشة .
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 زام ليس شيئا مما سبق استقالالً وابتداًء وإن كان بعض ما ذكر من آاثره ونتائجه .فااللت
وإمنا االلتزام هو واجُب الدين ومقتضى اإلميان وهو معىن حتقيق الشهادتني الشهادة هلل ابلعبودية 

لى هللا الشهادة للنيب ص واإلخالص  هلل تبارك وتعاىل يف مجيع ما يفعل اإلنسان وما يذر ،كما يستلزم
عليه وسلم ابلرسالة والبالغ الذي مقتضاها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخرب واجتناب ما عنه هنى 

 وزجر وأال يعبد هللا إال مبا شرع وذلك يورث أعظم الثمرات يف الدنيا واآلخرة .
  [١١١هود: ]ٱَّ يث ىث نث ُّٱ قال هللا تعاىل لنبيه خماطبا اايه

) االستقامة كلمة جامعة آخذة مبجامع الدين ، وهي القيام بني يدي هللا على  يقول ابن القيم رمحه هللا:
حقيقة الصدق والوفاء، وهي تتعلق ابألقوال واألفعال واألحوال والثبات. واالستقامة وقوعها هلل وابهلل 

 ...  وعلى أمر هللا
 .  االستقامة ( ) أعظم الكرامة لزوم قال: ومسعنا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يقول:

 ""االستقامة أن تستقيم على األمر والنهي وال تروغ روغان الثعلب وقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه

 واالن جند الكثريين يقول أريد أن ألتزم، ولكن !!!!
فالبعض خياف من السخرية  و قضية التفكري ىف االلتزام للشباب وما يعقب ذالك من معوقات و موانع

 .خر يواجه معوقاتوالبعض األ
 وانع اليت متنع من اإللتزام ؟؟؟املهي أبرز املعوقات و  وسؤايل ما

 وابلنسبة للمعوقات وسبب خوفكم من االلتزام فهى خمتلفة 

هناك أسباب ظاهريه وهي اخلوف من السخرية واخلوف من أن ال يالقي األعجاب من أصحابه وأنه 
قي هو الشيطان وضعف لكن السبب احلقي!!  م من أين أتيتسينقطع عن العامل وأفكار سوداوية ال أعل

 .النفس واهلوى

ليه إق ويتمىن التغري ولكنه ال يسعى عن احل يضله ذينفسه ويطاوع هواه المن اإلنسان خيشى أن يغري 
الن أهم املعوقات يف اجلانب النفسي لدى الشباب حيث الشاب الغري ملتزم يكون غارق ابلكثري ؟! ملاذا
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ات احلياة فحني حياول بينه وبني نفسه ابإلقدام على التدين وااللتزام فيحاول اإلقالع عن من ملذ
والتوقف عن مساع األغاين , وعدم مشاهدة األفالم واملسلسالت , وإعفاء اللحية , وتقصري , التدخني

 .لثوب وترك أصدقائه الغري ملتزمنيا

ا القدرة على الدخول يف حالة تدين متكاملة بني فهنا حيدث الصراع حيث ليس كل النفوس البشرية لديه
فيفشل الشاب وقتها وتنتابه حاله من الرتدد وهنا تصبح املشكلة . ية وضحها إال من فتح هللا له ذلكعش

 .مثل هذه احلالة من الرتدد أكثر خطورة يف

 :قلب قال هللا تعاىل إبدأ التغري وهللا راح يعينك على طاعته إذا دعوته من.. واحلل ابذن هللا  معاذ : 
 [١١الرعد: ] ٱَّهت مت خت حت جت هب مب خب حب جبُّٱ

 ؟يعىن معناه ايه الكالم ده  امحد:
 ابلتغيري ابلفعل وربنا لو وجد منك صدق هيساعدك ويفتح لك طريق التوبة  أبنفسك ابد أيعىن ابد :معاذ

 طيب واجملتمع ازاى هنواجه الناس ؟؟؟ عبد الرمحن :
والزم  خبطوة واحدة على طريق االستقامة حيث ال تبادر..اية يف السهولةبسيط وغ ةحل املشكل معاذ:

 .كيفية التعامل مع الواقع وذلك خبطوات تسري هبا ىف طريق التزامكا  تعرف
 ؟خطوات ايه دى قوىل عليهاعبد الرمحن :

أن يرى الناس  هي مرحلة االلتزام اخلفي : ويكون فيها امللتزم متحفظًا خائفًا من املرحلة األوىل : معاذ:
تغريًا قد حدث يف سلوكه السيما من القريبني منه ، ويف هذه املرحلة ال يبدو أي نقد أو هجوم من 

 . الوسط احمليط

 وهي مرحلة التبني : وهذه املرحلة تبدأ عندما يُظهر امللتزم تغريًا يف سلوكه أو مظهره ، املرحلة الثانية :
 بدأ املعركة مع الوسط احمليط ، ومسألة اللحية من أقوى األمثلة علىعندما يعلن إبصرار أنه مؤمن ، وهنا ت

 ذلك ، فعندما يطلق الشاب حليته فإنه يواجه وسطه احمليط بسلوك مغاير لسلوكهم ؛ وهنا تبدأ املواجهة .
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وتكون مواجهة الشاب يف البداية من وسطه احمليط بشيء من الالمباالة حيث يكون لسان حاهلم :أن 
 عارضة وسلوك طارئ سرعان ما يزول . هذه نزوة

استمر وهي مرحلة التضييق ، حيث : يبدأ هجوم نفسي شديد من قبل الوسط احمليط إذا  املرحلة الثالثة :
مث تبدأ حماوالت التضييق ، وكذلك يتصاعد الضغط عليه من أجل أن  الشاب وثبت على أمر دينه .

ا ألسنة القريبني منه ، إهنا حالة حسد تنتاب كل من يرجع عن سلوكه ، بل يصبح خربًا وقصًة تتداوهل
 حياول أن يثين ذلك الشاب عن مسلكه القومي ...

حقاً : إن كل من يقف أمام ذلك الشاب مير حبالة حسد ؛ حيث ال يريد أن يكون ذلك الشاب أفضل 
 منه ، أليس احلسد املذموم هو متين زوال النعمة عن الغري ؟

 مة ؟ إهنا أجل نعمة ؛ وكل من حياول أن يرجعه عن تلك النعمة هو حاسدأليس ذلك الشاب يف نع
  يتمىن أن تزول تلك النعمة عنه .

 حالة الكفار الذين حكى القرآن عنهم أهنم –وهذا تشبيه مع الفارق  –وهذه احلالة تشبه إىل حد كبري 
نهم أهل فهؤالء الكفار ال يريدون أن يتميز ع [98النساء :] َّيت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ

إن ذلك من االبتالء الذي حتدثت عنه  أن يكونوا معهم سواء يف الكفر . اإلميان ابإلميان ، إهنم يريدون
 [2،1العنكبوت ] َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱاآلية :

 واملقصود أن اإلنسان إمنا يبتلى من أجل أن يصقل اإلميان يف قلبه ويشتد عزمه .

 نبض ، جيربون الشخص ويقطعون معه الطريق خطوة خطوةإن الناس إمنا جيسون ال

 اي هللا ده املوضوع طلع كبري امحد :

 ال مش كبري معاذ :
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هذه املراحل  إمنا تؤثر يف املذبذبني الذين لـم أيخذوا اإلسالم جبد واجتهاد، بل دخلوا فيه مرتددين وأقاموا 
  يك ىك مك لك اكيق ىق يف ُّٱ شرائعه مقدمني ومؤخرين، فهم ممن قال هللا عز وجل فيهم:

أما من اطمأن قلبه ابإلميان واسلم وجهه هلل وهو  [١١احلجرات: ]ٱَّزن رن مم ام يل ىل مل
حمسن فإنه يكره أن يعود يف الكفر والضالل كما يكره أن يلقى يف النار، وهو الذي يصدق عليه حديث 

أن يكون هللا ورسوله  )ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان: النيب صلى هللا عليه وسلم الذي يقول:
أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه هللا منه  

 (.كما يكره أن يلقى يف النار

عاصى وكل السنني اللى فاتت بعيد عن ربنا اان عندى ذنوب كثرية هينفع اتوب بعد كل املبس  امحد :
 ؟!!سيل هيقبلىن بعد كل ده وبدات دموع امحد ت

 ؟!ترى لسه الباب مفتوح  واي ملعاذ يبكى ويقول عبد الرمحن أوهنا بد

 ني ُّٱ ويقول هلما ابشرا فاهلل يفرح بتوبة العبد ويقول هللا امحد وعبد الرمحنميسح دموع  معاذ أهنا بد

 حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 [٣٥الزمر:  ]َّ مح  جح مج

 حكاها لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلمة ئال املوهذه قصة قات

 :أنَّ نيبَّ هللا صلى هللا عليه وسلم قال -رضي هللا عنه  -عن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلْدرِي 
)كان فيمن كان قبلكم رجل قـََتَل ِتْسعًة وِتْسعني نفًسا، فسَأل عن َأعلِم أهِل األرِض فُدلَّ على راِهٍب، 

قال: إنه قـََتل ِتسعًة وتسِعنَي نـَْفًسا، َفهْل له ِمْن تْوبٍَة؟ فقال: ال، فقتَلُه فكمََّل ِبِه مائًة، مثَّ سأل عن فأاته، ف
أعلم أهِل األرِض، فُدلَّ على رجٍل عامٍل، فقال: إنه قتل مائَة نفٍس، فهل له من تـَْوبة؟ فقاَل: نعم، ومْن 

 أرض كذا وكذا؛ فإن هبا أانًسا يْعبدون هللا تعاىل فاْعُبِد هللا معهم، وال حُيول بْينه وبنْيَ التْوبة؟ اْنطَِلْق ِإىَل 
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ترجْع ِإىل أَْرِضَك؛ فِإهنا أرُض ُسوٍء، فانطََلق حَّتَّ ِإذا َنَصف الطَّريُق، َأاَتُه املوُت فاخَتصمْت فيه َمالئكة 
ُمْقباًل ِبقلبه إىل اَّللَّ تعاىل، وقاَلْت مالئكة  الرَّمْحة ومالئكُة الَعذاِب، فقالْت مالئكُة الرَّمْحة: جاء اتئًِبا

العذاب: إنه مْل يـَْعمل خريًا قطُّ، فَأاَتُهْم َملٌك يف صورة آدمي، فجعلوه بينهم؛ َأي: َحكًما، فقال: قيسوا ما 
يت أَرَاَد َفقَبَضْتُه َمالئَكةُ بنَي اأَلْرَضنِي، فِإىَل أَيَِّتهما َكان أَْدىن فْهو لَُه، فقاُسوا فَوَجُدوه أَْدىن ِإىَل األرض ال

 .[متفٌق عليه] الرمحة(

 :ويف رِواية يف الصحيح فكان إىل القرية الصَّاحلَِة أقرَب ِبِشرْبٍ، فُجِعل ِمْن َأْهِلها() ويف روايٍة يف الصحيح:
ْينهَما، فـََوجُدوه ِإىَل َهِذِه فَأْوَحى اَّللَُّ تعاىَل إىل هذه أن تباَعِدي، وإىل هذه َأن َتقرَّيب، وقَال: ِقيُسوا َما ب)

 فنَأى ِبَصْدرِِه حنوها(.) ويف روايٍة: أقرَب ِبِشرْبٍ فَـُغِفَر له(،

يف النفس حاجة كحاجة اجلسد للطعام والشراب والكساء واهلواء، إن مل ُتَسدَّ هذه احلاجة َتَظلَّ النفس يف 
 .ه النفستيٍه وعذاب وشتات، هذه احلاجة هي العبودية هلل، الذى خلق هذ

كلما قـَرُبت هذه النفس من خالقها، كانت هادئة مطمئنة، وإن كانت تعاين وتِكدُّ وتكدح، وكلما بعدت 
 .عن ابرئها، كانت يف ضنك وضيق، وإن كانت تنعم أبعظم النعم الدنيوية

هم مائة مبن انظر إىل قاتل املائة نفس، قتل تسعة وتسعني نفًسا، كانت عائًقا أمامه عن دنيا يصيبها، مث أمت
  كان عائًقا أمامه عن التوبة، عن الطريق إىل هللا.

لقد اته وضل، إنه يبحث عن الطريق، أو َمْن َيُدلُّه على الطريق، لقد أراد أن يـَُغريِِ حياته، وسعى إىل ذلك 
 .جِبِد، حَّت عثر على من يدلُّه على الطريق، وسلك الطريق إىل هللا

 .ب عازًما على املضي حَّت هنايتهسقط قبل أن يصل، لكنه سلك الدر 
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 :علموا قدرهم فأرادوا ضالهلم  

لقد علم أعداء اإلسالم أمهية دور الشباب يف بناء األمة؛ فحرصوا حرصًا كبريًا على إهلائهم، وتسميم 
أفكارهم، وزرع امليوعة واخلالعة يف نفوسهم، وخططوا ودبروا لتبديد هذه الثروة، ثروة الشباب وتعطيلها 

طاقتها، وختريب قوهتا، فظهر جيل من الشباب مقلٌِِد ألعداء هللا، متشبٌه هبم، معجٌب أبطروحاهتم  وإفساد
وأفكارهم، متبٌع هلم، مسلٌم مبا جاء من عندهم؛ حَّت وصل احلال ببعضهم ابزدراء أحكام اإلسالم، 

 مك ُّٱ معقدون ومتشددون والتخوُّف من احلكم اإلسالمي، والتندُّر ابمللتزمني واملتدينني، ووصفهم أبهنم 

 جي ٰه مه جه هن من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل

 . [٥١ – ١٢املطففني: ] َّ مت هب مب هئ مئ هي مي  خي حي

وظهر جيل آخر من الشباب متشبٌه أبعداء هللا يف الظاهر أو املظاهر، فيتسمى أبمسائهم، ويقلدهم يف 
ر العبيهم وسفهائهم، وكأهنم مل يسمعوا لباسهم، ويتشبَّه هبم يف تصرفاهتم وحركاهتم وقصَّاهتم، ويعظم صو 

 (.)ومن تشبه بقوم فهو منهمرسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  حديث

وظهر جيٌل آخر من الشباب شباب مرتفون، عابثون ساهون الهون، اتفهون اتئهون، يهدرون أوقاهتم يف 
هم يف الدراسة راسبون، سفاهات، ويضيعون شباهبم يف شهوات وملذات، مل يفلحوا يف دين وال دنيا؛ ف

ويف العمل فاشلون، ويف احلياة اتئهون حائرون، جيلسون على األرصفة والشوارع، يصدون عن سبيل هللا، 
أو جيلسون أمام البيوت يتتبعون عورات خلق هللا، ويتجمعون يف األسواق واملنتزهات ملضايقة النساء 

 .وإيذاء املارة
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 :اإللتزام  عن سباب ابتعاد الشبابأ 

 التنشيئة اخلاطئة والبيئة احمليطة السبب األول: أتثري: 

فقد يقتبس الشاب ثقافته أو مواقفه املنحرفة من أسرته, اليت قد تتخذ توجهاهتا الدينية  األسرة: .1
 :إحدى صورتني

تعيش مفاهيم الدين, والهتتم بتعاليمه, مما حيدث لدى الشاب فراغاً عقيدايً, وجفافاً روحياً,  الأ. 
 .الً خلقياً واحنال
مما يقدم للشاب صورة  لى الشكل فقط, والتعمل ابملضمونتعيش على هامش الدين, فرتكز عب. 

 .مشوشة عن الدين, التنسجم مع تطلعاته, والتثري قناعاته

بنفور أو عداء, وهذا ما يدفعه اىل  –إذا مل تفسر له هذه الصور  –ويف كال احلالينت يشعر الشاب 
 .عن الديناالحنراف واالبتعاد 

واملدرسة تشارك األسرة يف تشكيل شخصية الشاب, وحبسب طبيعتها, تتكون صورة الدين  املدرسة: .2
 :يف ذهنه

فإنه  ن براجمه...فإذا صادف وجود الشاب يف مدرسة ذات اجتاه علماين, الذي يلغي مادة الدين م* 
نفور, ويصبح الدين لديه شأانً يقرأ كل شيء إال الدين, فتكون النتيجة: اجلهل أو الالمباالة أو ال

 .غيبياً اليستحق االهتمام به, مادام ال يالمس حياته املباشرة

وإذا صادف وجوده يف مدرسة ذات اجتاه ديين تقليدي, الذي يركز على الشكل دون اجلوهر, * 
من وحيصر الدين يف عالقة روحية ال شأن هلا يف احلياة ومهومها ونظمها.. فالنتيجة تكون واحداً 

 :امرين
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فإما أن يتبىن الشاب فكرة انقصة عن الدين ,فيختصره يف عالقة بينه وبني ربه, من خالل أ. 
 .طقوس عبادية الروح فيها

 .حيقق حاجاته وطموحاته ميأل فراغ حياته, وال وإما أن يرفض الدين, ألنه الب. 

لبيوت أبنواعها املختلفة وأتثريها اليوم أصبح مباشرًا وفعااًل, بعد أن غزت ا أجهزة اإلعالم: .3
وما كرس من فعاليتها أهنا استخدمت كل راديو, صحف, جمالت...(  ,)تلفيزيون, فيديو,انرتنت

  ...وسائل الرتغيب والتشويق واالاثرة

 كتب االحنالل واجملون 

هناك كتٌب كثرية تدعو إىل االحنالل واجملون واخلالعة والتحلل من أحكام اإلسالم، وهناك أفالم  
ة ومتثيليات تدعو إىل نفس ما تدعو إليه هذه الكتب، وهذه األشياء ال ميكن منعها؛ ألن كثري 

مفتوح على مصراعية، فال تستطيع أن متنع نفسك من التأثر، فال بد من بناء النفس  -اآلن-العامل 
 .املسلمة بناًء صحيحاً حبيث تستطيع فيه أن تواجه هذه املؤثرات

 التمثيليات األفالم و 

أفالٌم ومتثيليات يف بالد الغرب تكتب حواراهتا، ومتثل وتشيع بني املسلمني واقع خاطئ  هناك
، وبعضها صالح الدينالء، فتجد بعضها عن الصاحل والعلماء األج السلفوسيئ ألجيال من 

، وبعضها عن كذا، وليس الغرض منها إال تشويه صورة هذا العامل، وهذا القائد ابن تيميةعن 
 املسلم يف أنظار الناس. 

فيلٌم كامل خمتصره أن رجاًل حيب امرأة، هذه املختصرات الغري مفيدة هي اليت تعرض للناس هذه 
مية، فُتضل الناس، وتكون هذه عائقًا كبري بني الناس وبني التزامهم ابإلسالم؛ الشخصيات اإلسال

ألهنم يظنون أن هذا هو اإلسالم، أن اإلسالم رقص وحب وجمون، فتشوه القدوات اليت من 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=firak&id=2000001&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=firak&id=2000001&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000048&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000048&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000006&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000006&spid=35
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املمكن أن تكون هي املؤثرة والدافعة للناس، فتعرض بشكل مزري جداً، حبيث يفقد الناس ثقتهم 
  .به

كثرٌي من هذه األفالم فيها أشياء خطرية تعرض ألدوار ملا يُزعم أنه متثيل عن صحابة الرسول صلى 
هللا عليه وسلم، فيظهر الصحايب أمام امرأة متربجة وهو ينظر إليها ويكلمها وحياورها، أي: الذي 

 .يزعم أبنه صحايب، أو الذي ميثل دور الصحايب

ين يراتدون املالهي ودور السينما ,والذين يتابعون األفالم وإن دراسة احصائية لعدد الشباب الذ
اجلنسية واجملالت العاطفية, واألغاين اإلابحية... تؤكد اىل أي مدى تضغط هذه األجهزة على 

 .أخالقهم وانضباطهم

 السبب الثاين: صحبة السوء: 

عوا يف شباك من مشكالت الشباب الصحبة السيئة؛ فالصاحب ساحب، وكثري من الشباب الذين وق
الرذائل واملخدرات وقعوا فيها بسبب الرفقة السيئة، الذين شبههم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنافخ 

  بك وإما أن جتد منه رائحة خبيثة.الكري، إما أن حيرق ثيا

فاحذروا أيها الشباب من هذه الشلل الفاسدة، اليت تزين الفواحش وجتاهر ابملعاصي؛ فإهنم شياطني 
 رن مم ام يل ُّٱٱنس؛ فاستعيذوا ابهلل منهم ومن شرهم ووسوستهم؛ يقول هللا سبحانه وتعاىلاإل

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن

  نن من ُّٱ،  [١٢ – ١٢الفرقان: ] َّ مث هت مت خت حت  جتهب مب خب حب جب

 [٧٢الزخرف: ] َّ مي زي ري ٰى ين ىن

 وال تصحب األردى فرتدى مع الردي        اذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم

 فكل قرين ابملقارن يقتدي          عن املرء ال تسال وسل عن قرينه
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  :الشهوات والشبهات:السبب الثالث 

 الشهوات: .1

  فقدان اللذة والشهوة 
بعضهم خيافون إذا التزموا ابإلسالم أن يفقدوا اللذات والشهوات اليت يعتربون أهنم يتنعمون ويتلذذون 

رض عليه االلتزام ابإلسالم؛ خيشى يف نفسه أن يفقد هبا، مثالً: إنسان غارق يف الشهوات، فعندما تع
 هذه اللذائذ والشهوات، فريفض االلتزام؛ ألنه خيشى أن يفقدها.

بعض الناس مستعد أن يلتزم ابألحكام اليت ال شهوة فيها.. مستعد أن يطلق حليته، ويقصر ثوبه، 
بية؛ ألهنا مسألة متعلقة ابلشعور، ويصلي يف املسجد؛ لكنه ال يستطيع أن يرتك النظر إىل املرأة األجن

 يشق عليه أن يرتك ويعتزل الشهوات، ولكنه مستعد أن يلتزم أبحكام كثرية من أحكام الدين.
وكذلك على مستوى النساء، جتد املرأة مستعدة أن تصلي وتزكي وتصوم وتفعل أشياء كثرية، لكنه إذا 

ياج وهذه األدوات واملنكرات للفت أنظار الرجل أتيت إىل قضية اخلروج بني الرجال، ووضع الزينة واملك
 إليها ال تستطيع أن ترتك هذه الشهوة.

 شهوة املنصب 
بعض الناس ال يلتزمون أبحكام اإلسالم، ليس ألهنم ال حيبون االلتزام، ولكن ألهنم خيافون أن يفقدوا 

زام، فيعزلونه من مناصبهم اإلدارية وما شابه ذلك؛ ألنه خيشى أن يغضب عليه رؤساؤه عند االلت
منصب اإلدارة أو من املنصب الفالين؛ ألن رؤساءه ال حيبون التدين وال االلتزام ابإلسالم؛ فهو خيشى 
أنه إذا التزم أن يفقد منصبه، ولن يعطي العالوات الفالنية، وال الزايدات، ولن يرتقى من مرتبة إىل 

 مرتبة، وسيجمد يف مكانه.. وهكذا
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 الشبهات : .2

 قيد احلريةااللتزام ي 
يقول الشاب أان أشعر أبن االلتزام ابإلسالم فيه تقييٌد للحرية، وأان أحب التحرر واالنطالق، ال أحب 

الشاب يشعر أنه إذا التزم ابإلسالم أنه سيقيد بقيود كثرية، لن يسمع  الكبت والتصفيد ابألغالل.
 .ند وقت الصلوات.. إخلاألغاين، ولن يصافح ابنة عمه، ولن يستطيع أن يفعل ما حيلو له ع

ومن جانٍب آخر: بعض الضائعني إذا فكروا االلتزام ابإلسالم يتخيل نفسه بعد أن يلتزم، وينظر يف 
أحوال امللتزمني، فيقول لنفسه: هؤالء امللتزمني مساكني يتمنون أن يفعلوا أشياء كثرية من احلرية، 

 .ولكنهم مقيدون ال يستطيعون
د أن يزين لكنه ليس قادراً على ذلك، يريد أن يسمع األغاين لكن ال يستطيع، يتخيل أن هذا امللتزم يري

يريد أن يصافح املرأة األجنبية وينظر إليها، يريد أن ينظر إىل األفالم وإىل التمثيليات ولكنه حرم نفسه، 
 .فيتخيل هذا الرجل أن هذا اإلنسان امللتزم يعيش يف صراع نفسي، هو يريد ولكنه ال يستطيع

    التصرفات السيئة لواقع بعض امللتزمني ظاهرا 

مثاًل: رجل  .بعض الناس يستدلون بواقع بعض امللتزمني الذين هم يف احلقيقة غري ملتزمني ابإلسالم
ظاهره االلتزام ابإلسالم، لكن عنده تصرفات سيئة. ومثل هذا ابلنسبة للنساء، فال شك أهنن يسمعن  

ال أريد أن أحتجب؛ ألن فالنة املتحجبة تفعل أشياء ومصائب من أان  :كثرياً من بنات جنسهن، يقلن
 !حتت احلجاب.. من خلف احلجاب

 تكرار الوقوع يف املعصية مع التوبة 

بعضهم يقول: أان إنسان يتكرر مين وقوع املعصية، مثاًل: أشرب اخلمر مث أتوب وأبتعد عن شربه، مث 
 ثة..أشربه مرة اثنية، وأترك الشرب مث أشربه مرة اثل

  ...أان رجل التحيت فرتة من الزمن، مث حلقت حلييت، مث تركتها، مث حلقتها، مث تركتها، مث حلقتها
 أان امرأة حتجبت مث تركت احلجاب، مث حتجبت مث تركت احلجاب، مث حتجبت... 
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 !!فيأتيه الشيطان يقول له: جعلت الدين لعبة
أبقى على هذا الذنب؛ ألين ال أريد أن أجعل  يقول: أان أذنب وأتوب، وأذنب وأتوب، فأان أريد أن

 الدين لعبة. ما دام أين أذنب وأستغفر، وأذنب وأستغفر، إذاً ال أريد أن ألتزم هنائياً.
 وكذلك الكالم الشائع بني العوام: أن الذنب بعد توبة أشد من سبعني ذنباً.

 االضطهاد الذي يراه على امللتزمني 
مًا قد عض على الدين ابلنواجذ، فسبب هذا اضطهاد من حوله له، عندما يشاهد الشاب رجاًل ملتز 

فيقول يف نفسه: أف! كل هذه االضطهادات واالستهزاءات والسخرايت، فما دام أن املسألة كذا فأان 
ليس عندي استعداد أن ألتزم؛ ألنه يرى أحد امللتزمني اآلخرين ابلدين ُيسخر منه، ويُؤذى يف هللا عز 

 فسه: أان إذا التزمت سيحصل يل مثل هذا، أان ال أستطيع أن أثبت.وجل، فيقول يف ن
 بعض الناس يريد التزاماً من غري أذى، فإذا حصل شيء يف االلتزام سيؤذيه تركه.

 حب امللتزمني مع الرضا ابلواقع املعاش 
رأى  بعض الشباب يرضون ابلواقع السيئ الذي يعيشون فيه، لكنهم ميتدحون امللتزمني ابلدين، فإذا
 مثالً الناس ملتزمني يقول: جزاكم هللا خرياً، وكثِر هللا من أمثالكم، يُغدق عليهم ألفاظاً وال يعاديهم.

لكن يعتقد أن االلتزام فرض كفاية، وأن الدعوة إىل هللا فرض كفاية، واحلمد هلل فهؤالء الناس قد كفوان 
  .رالعملية، وحنن دعنا يف حالنا الذي حنن عليه، ومتشي األمو 

وبعض الناس يقول: االلتزام كلمة كبرية، فيأيت مثالً على قضية اللحية، ويقول: أان عندي منكرات، 
وعندي مصائب، وعندي... فأان عندما أترك هذه األشياء أريب اللحية؛ ألين ال أحب أن أضع شيئاً 

ي وخيتلف ليس على مستواي، وإذا وضعت اللحية ميكن أصد عن سبيل هللا، وميكن أن يرى واقع
 مظهري، فيكون هذا من ابب صرفهم عن احلق وصدهم عنه

وبعض الناس عندما تدعوه إىل االلتزام يقول: أان مستعد أن ألتزم ولكن ليس اآلن! أي: على فرتات، 
سوف أعمل خطة مخسية وألتزم عليها، بناًء على هذه السنة القادمة ال أمسع األغاين، واليت بعدها ال 
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األجنبية، واليت بعدها ال أشاهد متثيليات، واليت بعدها.. وهكذا، إىل أن أصل إىل  أنظر إىل املرأة
 .االلتزام، ويف األخري ال أدري هل يصل بعد املوت أو قبل املوت أو ال يصل هنائياً 

  السبب الرابع: قلة العلم واجلهل ابلدين والفراغ: 

م ابلقرآن الكرمي، وقلة املربني الذين لديهم العلم قلة العلم وجهلهم حلقيقة اإلسالم وحماسنه. وعدم عنايته
والقدرة على شرح حقيقة اإلسالم للشباب وبيان حماسنه وإيضاح أهدافه، وما يرتتب عليه من اخلري يف 

 الدنيا واآلخرة ابلتفصيل

إلحلاد واألخالق املنحرفة، واجلهل املركب إىل غري ذلك من العوامل اليت تنفرهم من اإلسالم وترغبهم يف ا
واإلابحية، فاجتمع يف هذا املقام للكثري من الشباب خلو قلوهبم من العلوم النافعة والعقيدة الصحيحة، 

 ووفود طوفان من الشكوك والشبهات والدعاايت املضللة والشهوات املغرية
 وما أحسن ما قيل يف هذا املعىن:

 فتمكنا فصادف قلبـاً خالـياً         أاتين هواها قبل أن أعرف اهلوى

 جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱٱ :أبلغ من ذلك وأصدق وأحسن قوله تعاىلو 

 َّجهين ىن من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل  خك حك

 [.33 -34 :الفرقان]

 الشائعات والتخويف: السبب اخلامس : 

 الشائعات ودورها يف بذر اخلوف 

كتوبة.. هذا اخلوف يؤدي إىل الشائعات اليت تروج يف اجملتمع بكافة الوسائل املرئية واملسموعة وامل
اإلحجام عن االلتزام ابإلسالم، وكثرٌي من األخبار الشائعة اليت بني الناس ال أساس هلا من الصحة يف 
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غالب األحيان، ويف أحياٍن أخرى تكون مضخمة جداً، وهي اليت ختيف الناس وترعبهم ومتنعهم من 
 صبحون فيه جو رعبااللتزام ابإلسالم، ألهنم يظنون أبن اجلو الذي سي

 كتب تشوه صورة امللتزمني 

الكتب اليت يقرؤها بعض الناس، واليت تصور امللتزمني ابإلسالم تصويرًا سيئاً؛ يُلقي يف قلب القارئ 
هلذه الكتب أبهنم يعيشون يف رعٍب دائم، بسبب التهويالت والتضخيمات املوجودة يف طريقة العرض 

 واألسلوب الذي كتبت به هذه الكتب.

  دور املرجفني يف إاثرة اإلشاعات واخلوف بني الناس 

املرجفون الذين يثريون اإلشاعات والبالبل بني الناس، وتثبيطهم عن أحكام الدين، ويقولون يف 
وفالن ماذا حصل له؟! فيثبطون كثرياً من  !إشاعاهتم: انظر إىل فالن عندما التزم ابإلسالم ماذا حل به؟

 .امللتزمني ابإلسالم

 تزام يضيق الزرق:اإلل 

 الشاب يرى ىف اإللتزام حتطيم حلياته! فالفتاه ترى اهنا ان إلتزمت ابحلجاب الشرعى فلن تتزوج!!
والشاب يرى ىف اإللتزام تضيق وعدم القدرة على التعامل والتوسع ىف العالقات وابلتاىل لن جيد العمل 

 املناسب!
وة القرب من هللا ملا حتمل البعد عن هللا حلظه فيظن ان اإللتزام فيه ضيق للنفس ولوعلم وذاق حال

 .فحياته كلها مهوم وغموم عندما مير به كرب يلجأ لألغاىن احلزينه فتزيده مها وأملا..  واحده

 اإلستهزاء:السخرية و : السبب السادس 

يف العمل..  يتعرض اليوم كثرٌي من امللتزمني أبحكام اإلسالم إىل االستهزاء من أقارهبم وأصدقائهم وزمالئهم
إىل غري ذلك من طبقات اجملتمع، يتعرضون لالستهزاء سواًء كان استهزاًء مبظهرهم اإلسالمي الذي يطلبه 
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اإلسالم، أو استهزاًء أبحكاٍم من أحكام الدين متسكوا هبا، أو استهزاًء بشعائر من شعائر اإلسالم يعبدون 
 هللا عز وجل ويتعبدونه هبا.
قلوابً ضعيفة، ونفوساً يف اإلميان هزيلة؛ فإنه ال شك يكون من أسباب هذا االستهزاء إذا صادف 

 النكوص والرجوع القهقرى يف طريق االلتزام ابإلسالم.

 نشر اخلالف بني العلماء:السبب السابع : 

يعمد كثرٌي من أعداء اإلسالم إىل نشر اخلالفات بني علماء املسلمني، ومذاهب املسلمني، حَّت يتوصلوا 
تفريق املسلمني، وحيتار اإلنسان املسلم اجلديد ماذا خيتار! وتُنشر الفتاوي وتُتبع السقطات بذلك إىل 

لبعض األجالء من العلماء، فرتوج بني الناس، فتكون عائقًا هلم أمام التمسك ابلدين، أي: عندما يرون 
ئقًا بني الناس وبني العامل الفالين قال كذا، وهو خمطئ، اجتهد فأخطأ له أجر، فرتوج فتواه؛ فتكون عا

 .االلتزام ابإلسالم، وقد حدث من هذا شيء كثري

 املفاهيم اخلاطئة:ثامنالسبب ال : 

  االلتزام بقدر االستطاعة 
بعضهم يقولون ملاذا تريدوننا أن نتمسك بكل شيء ونتبع كل شيء؟ وحيتجون حبديث الرسول صلى 

يعتقدون ما استطعتم، أي: ما استطعتم على  (إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم)هللا عليه وسلم 
لتزم.. هكذا يفهوم التيسري والتسهيل، أي: إن تيسر لك االلتزام التزمت، وإن مل يتيسر لك االلتزام ال ت

 احلديث.

 هذه سنة 
 اثب وإذا مل أفعلها ال أعاقب!!!هذه سنة، أي: إذا فعلتها أُ يقول أحدهم 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002669&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002669&spid=35
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 الدين يسر 
ويريدون من هذا التخلص واهلروب من كثري من األحكام، فإذا جئت   (الدين يسر )حيتجون أبن

ال  :قق يف دعواهم؛ وجدت أهنم يقصدون "بال دين هو اليسر" هذه حقيقة ما يدعون إليه ، أيحت
 .يريدون االلتزام ابألحكام، ألن الدين يسر

 أولئك هم الصحابة 
إذا جئت قلت له الرسول كان يفعل كذا. يقول لك: إيه ذاك الرسول، أو الصحابة   -مثالً -بعضهم 

 .لصحابة، هذا كالم نسمعه كثرياً كانوا يفعلون كذا: إيه أولئك ا

 إمنا األعمال ابلنيات 

أي إنسان تريد أن تتكلم معه يف أحكام يقول:  )إمنا األعمال ابلنيات(كذلك يوجد عند الناس قضية 
 طيبة.وهللا إمنا األعمال ابلنيات، وأان نييت 

 إن هللا غفور رحيم 

جتدهم يفهمون )إن هللا غفوٌر رحيم( كما يشاءون، وينسون أن هللا عز وجل شديد العقاب، وإذا 
 [39]النساء: َّ  خبمب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱ :انقشت أحدهم يقول

، وأان أملي يف هللا  هللا يغفر يل، واحلمد هلل أان يف خري -إن شاء هللا-واحلمد هلل أان لست مشركاً؛ فإذاً 
 .[39]النساء: مبَّٱخب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱ: كبري، وأن واثق ابهلل، وأان.. و.. لكن اآلية تقول

 إنتشار بعض األحاديث الضعيفة واملوضوعة:تاسعالسبب ال : 

فإذًا النية أحسن من العمل، إذًا العمل  (نية املؤمن خرٌي من عمله) :مثاًل: أييت إنسان إليك ويقول لك
شيء اثنوي والنية هي األساس، فأان ميكن أن تكون نييت طيبة وال أعمل، والدليل على ما أقول: هذا 

 .احلديث

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002671&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002671&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002676&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002676&spid=35
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 منكراً ابطالً ال يصح عن الرسول صلى هللا عليه وسلم. فإذا نظرت إليه وجدته حديثاً 
فيه فسق لكنه يريد أن  رجل (من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر فال صالة له)وأييت آخر يقول: 

من مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر )يصلي؛ لكن املشكلة اآلن أنه فاسق؛ فينظر إىل هذا احلديث: 
فيقول: ال أصلي، فأحد اإلخوان قال يل: أان ضللت ستة  (مل يزدد من هللا إال بعداً )أو ( له فال صالة

يث، كنت واقعًا يف بعض املنكرات ولكين أريد أن أصلي مع أين وعشرين عامًا ال أصلي بسبب هذا احلد
عن الفحشاء واملنكر فال  من مل تنهه صالتهواقع فيها، وكلما جئت أصلي أتى هذا احلديث أمامي: )

 فيقول: ملاذا أصلي؟ وهذا احلديث منكر ابطل، وال يثبت عن الرسول صلى هللا عليه وسلم.  (صالة له

 مواصفات بعض األشخاص:شراعالسبب ال : 

 فمثاًل: إنسان شخصيته هزلية، حيب اهلزل كثرياً، ال يريد أن يلتزم ابإلسالم ملاذا؟
 أبتسم أبداً، وال أضحك مطلقاً، وال ميكن أن أفرح وال أمرح وهذه هي يقول: أخشى إن التزمت أين ال
 طبيعيت، وسأضيق وأكتم نفسي!!

بعض الشخصيات عندها ضعف إرادة يف اختاذ القرارات، ليس عنده مقدرة على اختاذ القرار أبداً، هذه 
، ال ميكن أن يقرر أن الشخصية اليت فيها الضعف الناتج عن قلة اإلميان ال ميكن أن يتمسك حبكٍم ما

 يواجه اجملتمع بشيٍء ما، ليست عنده إرادة وقدرة على اختاذ القرار
عندها الالمباالة، وتبلد يف اإلحساس، وميشي من غري هدف، وقد يقلد  -مثالً -بعض الشخصيات 

ه امللتزمني يف الشكل، لكن ال حيس أبي قيمة ألحكام اإلسالم، وال حيس أن وراءه هدف، وال أن علي
مسئولية، ولو أن أحدًا كلمه ال يبايل، فهذا الرجل ال ميكن أن يتحرك مطلقًا يف الدعوة إىل هللا واألمر 

 ابملعروف والنهي عن املنكر هنائياً أبداً. 
فلذلك بعض الناس عندهم صفة الكرب، هذه الصفة الذميمة األثيمة اليت متنع تقبل احلق، والكرب هو بطر 

 ال يقبل احلق هلذه الصفة. احلق وغمط الناس، فهو

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001135&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001135&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001135&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001135&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001135&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002677&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7002677&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001135&spid=35
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001135&spid=35
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 :خامتة  

 جن مم خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ

 [216- 213طه: ] َّ يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل  جه هن من خن حن

تكون له معيشة ضنكا  هذا وعيد شديد ملن أعرض عن ذكر هللا وعن طاعته فلم يؤد حق هللا، هذا جزاؤه،
ملا يقع يف قلبه من الضيق واحلرج واملشقة فال  ضنكاً،وإن كان يف مال كثري وسعة لكن جيعل يف عيشته 

حرج ويف مشقة بسبب إعراضه عن ذكر هللا وعن طاعة هللا جل وعال، مث  ينفعه وجود املال، يكون يف
ومل يباِل أبمر  القيامة أعمى. فاملقصود أن هذا فيمن أعرض عن طاعة هللا وعن حقه جل وعال، حيشر يوم

 .هللا العافية ترك طاعته جل وعال، فهذا جزاؤه، نسألارتكب حمارمه و  هللا بل

 ا آن أن تعود ايها الشاب لربك !!ام


