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  هستي؟ گروه ازكدام كيستي؟ تو !جوان

  !  جوان برادر
 شناسي؟ مي را خود اننياك آيا داني؟ مي را خود وجود تاريخ آيا شناسي؟ مي را خودت آيا

  داني؟ مي چه در را خويش عزت و مجد
 از تـو  هسـتي،  سيرتنيكو ي صحابهي  سالله از و ؛انسانها شريفترين و بهترين ي سالله از تو

 عبـاس  بـن  عبداهللا و عمر بن عبداهللا و وليد بن خالد زيد، بن اسامه طالب، ابي بن علي نوادگان
  .اطهار ي صحابه جوانان از ديگري، بزرگان و عمير بن مصعب و

  .است نموده نشر جهان در را توحيد و داده تغيير را تاريخ كه هستي كسي تو
 آنـرا  هنـوز  قـرن  چهـارده  از بعـد  كه دادي درسي جهان هاي طاغوت هب كه هستي كسي تو

  .اند نكرده فراموش
  .نمود دين فداي را خود و بلند را عزت پرچم كه هستي كسي تو

 كـه  همانگونـه  هسـتند  مـا  گرانبهـاي  ي خزانـه  و گنجينه كه جوانان بر وددر و سالم بهترين
  .بودند دين افتخار سند و شامخ جواناني سلم و عليه اهللا صلي محمد اصحاب

  گروهي؟ كدام از تو

 داغ آب شـان  نوشـيدني  و زقـوم  غذايشـان  عذابنـد  و آتـش  در): جهنمـي ( بازنده گروه اما
  .است

Ÿω ç�©Ix�ãƒ óΟ﴿ :فرمايد مي خداوند ßγ÷Ζtã öΝèδ uρ ÏµŠÏù tβθ Ý¡ Î=ö7ãΒ ∩∠∈∪ $ tΒuρ öΝßγ≈oΨ ôϑn=sß  Å3≈s9 uρ (#θçΡ%x. 

ãΝèδ tÏϑÎ=≈©à9 $# ∩∠∉∪ (# ÷ρyŠ$ tΡuρ à7Î=≈yϑ≈tƒ ÇÙø) u‹Ï9 $uΖøŠn=tã y7•/ u‘ ( tΑ$s% /ä3‾Ρ Î) šχθ èWÅ3≈̈Β ∩∠∠∪ ô‰ s)s9 

/ä3≈ uΖ÷∞Å_ Èd, ptø:$$ Î/ £ Å3≈s9 uρ öΝä. u�sYø. r& Èd,ys ù=Ï9 tβθ èδÌ�≈x. ∩∠∇∪﴾.  :87 -75[الزخرف[  

 بـه  مـا  هسـتند،  نااميـد  و مأيوس چيز همه از آنجا در و يابد نمي تخفيف آنها عذاب هرگز«
 !كـاش  اي دوزخ مالـك  اي كشـند  مـي  فريـاد  آنهـا  سـتمكارند  خـود  آنهـا  نكـرديم  سـتم  آنها

 را حـق  مـا  هسـتيد  مانـدني  اينجـا  شـما  :گوييم مي .)شويم آسوده تا( رانديمب را ما پروردگارت
  داشتيد. كراهت حق از شما بيشتر ولي آورديم شما براي
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�ßxx﴿  :فرمايد مي خداوند همچنين ù=s? ãΝßγyδθ ã_ãρ â‘$ ¨Ψ9 $# öΝèδuρ $ pκ� Ïù šχθ ßsÎ=≈x. ∩⊇⊃⊆∪ öΝs9 r& ôä3s? 

 ÉL≈tƒ# u 4’ n? ÷Gè? ö/ä3 ø‹n=tæ Ο çFΖä3 sù $pκÍ5 šχθ ç/ Éj‹s3è? ∩⊇⊃∈∪ (#θä9$ s% $uΖ−/ u‘ ôMt7 n=xî $uΖøŠn=tã $ uΖè? uθ ø)Ï© $̈Ζà2 uρ 

$YΒöθ s% šÏj9 !$|Ê ∩⊇⊃∉∪ !$oΨ −/ u‘ $ oΨ ô_Ì� ÷zr& $ pκ÷] ÏΒ ÷β Î*sù $tΡ ô‰ãã $ ‾ΡÎ* sù šχθßϑÎ=≈sß ∩⊇⊃∠∪ tΑ$s% (#θä↔|¡ ÷z $# $ pκ� Ïù 

Ÿω uρ Èβθ ßϑÏk=s3 è? ∩⊇⊃∇∪﴾  :108 -104[المؤمنون[  

 ي چهره دوزخ در و شود مي نواخته صورتهايشان بر شمشير همچون آتش سوزان ي شعله«
 تكذيب را آن پس شد؟ نمي خوانده شما بر من آيات آيا شود مي گفته آنها به دارد، عبوس

 بوديم، گمراهي قوم ما و شد چيره ما بر ما بدبختي !پروردگارا: گويند مي كرديد، مي
 ،ستمكاريماز اين (دوزخ) بيرون آر، اگر بار ديگر تكرار كرديم قطعا  را ما !پروردگارا

  .»نگوييد سخن من با و دوزخ در شويد دور) :دفرماي مي خداوند(
 هـزار  هفتـاد  كـه  حـالي  در آورند مي را جهنم«: فرمايد مي سلم و عليه اهللا صلي آنحضرت

  مسلم)( .»كشند مي آنرا كه فرشته هزار هفتاد لگام هر با و است آن بر لگام
 حقيقـي  فالح ماگيرند، ا خوشنود شده و جشن مي پيروزي به ديگر تيم بر تيمي كه بيني مي

    :فرمايد مي خداوند شود، بهشت داخل ويافته  نجات جهنم از كه هست كسي آن از

﴿ yϑ sù yy Ì“ôm ã— Ç tã Í‘$ ¨Ψ9$# Ÿ≅ Åz÷Š é&uρ sπ ¨Ψyf ø9$# ô‰s)sù y—$ sù 3 $ tΒ uρ äο 4θuŠy⇔ø9$# !$ u‹÷Ρ‘$! $# āω Î) ßì≈tF tΒ 

Í‘ρ ã�äó ø9$# ∩⊇∇∈∪﴾ 185عمران:  [آل[  

 اسـت  رسيده فوز به و پيروز او همانا گرديد بهشت داخل و شد دور جهنم آتش از كه كسي«
  .»نيست فريب كاالي جز دنيا زندگي و

 عنوان به يكي پايان در و كنند مي بازي و مسابقه هم با گروه دو دنيا در كه همانگونه
 مسابقه هايي گروه نيز آخرت رستگاري و فالح به رسيدن در. شود مي معرفي ميدان پيروز

 چنين خداوند را آن نتيجه كه است همان حقيقي مسابقه و كنند نمي بازي آنها كه دهند مي

�ƒÌ,×﴿ :فرمايد مي اعالم sù ’ Îû Ïπ̈Ψ pg ø:$# ×,ƒÌ� sùuρ ’Îû Î��Ïè ¡¡9   ].7[الشوري:  ﴾∪∠∩ #$
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 را هـا  آن چشـمي  نـه  كـه  هـايي  نعمت واند؛  هميشگي هاي نعمت در): بهشتي( پيروز گروه
  :  فرمايد مي خداوند است. كردهن خطور اي انديشه و هنذ و قلب بر و شنيده گوشي نه و ديده

﴿Ÿξsù ãΝn=÷ès? Ó§ø� tΡ !$ ¨Β u’Å∀÷z é& Μçλm;  ÏiΒ Íο§�è% & ãôãr& L !#t“ y_ $ yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ ÷ètƒ ∩⊇∠∪﴾ )17 :ةالسجد(  

روشني چشمهاسـت بـراي آنهـا نهفتـه      ي داند چه پاداشهاي مهمي كه مايه هيچ كس نمي«
    .»دادند! اين پاداش كارهائي است كه انجام مي شده،
  :  فرمايد مي نيز و

﴿(#θè=äz÷Š$# sπ̈Ψ yf ø9 $# óΟ çFΡ r& ö/ä3ã_≡uρ ø—r& uρ šχρ ç�y9 øt éB ∩∠⊃∪ ß∃$sÜ ãƒ ΝÍκö� n=tã 7∃$ ys ÅÁÎ/ ÏiΒ 5=yδ sŒ 

5># uθ ø. r& uρ ( $ yγŠÏù uρ $ tΒ ÏµŠÎγtG ô± n@ ß§ à�ΡF{$# —% s# s?uρ Úãôã F{ $# ( óΟ çFΡ r&uρ $yγŠÏù šχρ à$ Î#≈yz ∩∠⊇∪ y7ù=Ï? uρ 

èπ̈Ψ pgø:$# û ÉL ©9$# $yδθ ßϑçG øOÍ‘ρ é& $yϑÎ/ óΟ çFΖä. šχθè=yϑ÷è s? ∩∠⊄∪﴾  :72 - 70[الزخرف[  

 و شـما  شـود،  مي خطاب آنها به بودند تسليم و آوردند ايمان ما آيات هب كه كساني همان«
 و) غـذا ( ظـرف ) كـه  اسـت  حـالي  در ايـن ( شـويد  بهشـت  وارد شادماني نهايت در همسرانتان

 نفـس  آنچـه  هـر ) بهشت( آن در و گردانند مي آنها گرداگرد را) طهورا اشراب( طاليي جامهاي
 اين ماند، خواهيد آن در هميشه شما و است موجود برد مي لذت آن از چشمها و كند مي اشتها

  .»شويد مي آن وارثبه سبب آنچه انجام داده ايد  شما كه است بهشتي
 كـار  سـوار  اگـر  كـه  اسـت  درختي بهشت در«: فرمايد مي سلم و يهعل اهللا صلي اكرم رسول

  ».برسد آن انتهاي به تا كشد مي طول سال صد بتازد السير سريع و چابك و ماهر
 سـوار  چابـك  ي سـاله  صـد  مسـير  كـه ايسـت   گسترده و عظيم چنين درخت يك فقط اين

   .باشد مي
 نـدا  منـادي  شوند مي آن وارد بهشت اهل چون«: فرمايد مي سلم و عليه اهللا صلي آنحضرت

 و سـالم  ،آيـد  نمـي  فنـا  و مـرگ  شـما  بـر  هرگـز  و بمانيـد  زنـده  اينجـا  در هميشه براي دهد مي
 طـاري  شـما  بـر  پيـري  و بمانيـد  جـوان  اينجا و شود نمي رضاع شما بر مريضي باشيد تندرست

  مسلم). (»رسد نمي شما به ناداري و فقر و باشيد ناز نعمت در و شود نمي
  دارد؟ وجود نعمت اين بعد ديگري عمتن آيا
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  دارد؟ وجود پيروزي ايناز  بعد رستگاري و پيروزي آيا
. پـذيرد  نمـي  تغييـر  كـه  جـواني  دايمـي،  سـالمت  و صـحت  ،ابـدي  و جاويد زندگي! آري
  ... و شود نمي فنا كه نعمتهايي

 ما خواري و ذلت و ضعف بر خدايا! .. بدار سالمت را ما خدايا! بدار سالمت به را ما خدايا
  !بدار سالم  مصيبت اين از را ما و كن رحم

  



  گمراهي و انحراف اسباب ،جواني و جوان

 نفـس  بر و باش قاضي خود سپس و كن بررسي را اعمالت و بنگر، خودت به !جوانم برادر
  گروهي؟ دو اين از يك كدام از كه كن قضاوت خود

 و مالئكـه  و قيامـت  روز و خـدا  بـه  هكـ  يانكسـ  هستي؟ منؤم و يافته هدايت جوانان از آيا
 و كنـد  هدايت نيك اعمال انجام به را آنها كه ايماني ؛دارند ايمان پيامبران و آسماني كتابهاي

  .دارد؟ باز منكرات از
  گيرند؟ نمي شريكي او براي و پرستند مي را خدا تنها كه هستي جواناني از آيا
  هستند؟ كردار و گفتار در سلم و عليه اهللا يصل پيامبر دستور تابع كه هستي جواناني از آيا
 مـاه  روزه و پردازند مي را خود مال زكات و دارند مي پا بر را نماز كه هستي جواناني از آيا

  دهند؟ مي انجام نحو بهترين به را الحرام اهللا بيت حج و گيرند، مي را رمضان
 همـه  و رسـول  سـنت  و الهـي  اوامر خواه خير و اند نصيحت پايبند كه هستي جواناني از آيا

  اند؟ مسلمان تن
  . دهند مي دعوت خدا سوي به حكيمانه پند و حكمت با را مردم كه هستي جواناني از آيا
 و زننـد  مي حرف صادقانه و كنند مي منكر از نهي و معروف به امر كه هستي جواناني از آيا

  كنند؟ مي قبول را حق
  اند؟ پاك قلوب و كريم نفس و كني اخالق داراي كه هستي جواناني از آيا

 زنـدگي  سـنبل  و حيـات  رمـز  و ،امـت  افتخـار  گـروه  ايـن  همانـا  هسـتي،  گـروه  اين از اگر
 شـود  اصالح آنها ي بوسيله مسلمين فساد و كجي كه اميدوارند خداوند از آنان اند، خوشبخت

. شـود  زنده آنان ي بوسيله پيامبران سنت و گردد منور و بازگشايي آنها ي بوسيله سالكين راه و
  .آخرت و دنيا در كاميابي و پيروزي تو به باد بشارت هستي گروه اين از اگر

 و ناصـحيح  آنـان  روش و راه و دارنـد  انحرافـي  ي عقيده كه جواناني: جوانان دوم گروه اما
  .است شده غالب آنها بر شهوات و كرده نابود را آنها غرورشان

  .كشند نمي بيرون باطل از را خود دامان و ذيرندپ نمي را حق و اند سركش كه، جواناني
  .ندارند پروايي او بندگان و الهي حقوق شدن ضايع به كه، جواناني
  .ندارند را گيري تصميم قدرت و فكري توازن كه جواناني
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 بنـا  مگـر  را، حـج  راه نه و دادن زكات نه و روزه نه و دانند مي را مسجد راه نه كه، جواناني
  .دهند مي انجام چيزي رسم و عادت حسب بر

 خـود  رأي بجـز  رأي و شـوند  نمـي  متقاعـد  حـق  بر و كنند نمي قبول نصيحت كه، جواناني
 خـوب  را آن و انـد  ثابـت  خـود  نامتعـارف  خـوي  و بـد  اخـالق  بـر  كـه  جواناني و شناسند نمي
 تالطـم  در را خـود  سـعي  و همـت  و دهند مي انجام را اعمال بدترين واقع در آنان .پندارند مي

  .است نيك آنها كار كه كنند مي گمان و دهند مي انجام بد اند، كرده گم طوفاني زندگي
 خدا به قسم داري را جوانان اين صفات از بعضي يا هستي گروه اين از اگر! گراميِ دوست

 قرار ها جهنمي گروه از بميري چون رود مي آن بيم و اي گذاشته قدم خطرناكي راه در كه
  .گيري

  جوانان گمراهي اف وانحر اسباب

 را جسـماني  نيـروي  و عقـل  و فكـر  كـه  اسـت  اي كشنده زهر): بيكاري( فراغت اوقات -1
 مطالعـه،  باشـند،  كـاري  تالش در جوانان كه است اين معضل اين عالج و كند مي نابود

 را آنهـا  فراغـت  اوقات و باشد آنها شخصيت با مناسب كه كاري هر و تجارت نوشتن،
  .كند پر

قشـر   مابين فرجه و خالء كردن پر مشكل اين عالج: بزرگان ي تجربه از دننكر استفاده -2
 يـك  ي پيكـره  جوانـان  و پيـران  كـه  كننـد  بـاور  وهمه ،استجوان و مردان سالخورده 

  .كند مي سرايت اعضاء همه به شود فاسد آن از عضوي اگر هستند اجتماع
 را افـرادي  جوانـان  كـه  كـه  اسـت  ايـن  عالج: آنها با دوستي و منحرفين گروه با ارتباط -3

  .باشند عاقل و صالح و متدين كه كنند انتخاب دوستي براي
 و ترديـد  دچار اش عقيده و دين به نسبت را جوان كه: فاسد مجالت و ها كتاب خواندن -4

 بـه  و كنـد  پرهيـز  كتابهـايي  چنـين  خوانـدن  از كـه  اسـت  اين آن عالج و كند مي شك
 آورد. روي ديني كتابهاي مطالعه
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 بـه  وبـوده،   آزادي مـانع  اسـالم  كـه  كنند مي فكر چنين جوانان: اسالم دين به يبدگمان -5
 فكـر  طـرز  ايـن  است پيشرفت و اجتماع بين مانع و دهد مي دعوت گرايي عقب و تهجر
 .است اسالم دين به نسبت جهالت و آگاهي عدم ي نتيجه

  .بشناسد را آن محاسن و مزايا و گيرد فرا را اسالم حقيقت جوان كه است اين آن عالج  

  وقفه

  گيرد مي را شما وقت از ثانيه 15 فقط دعا اين خواندن
  

» ُهمى، َأْنتَ  اللِإَلهَ  الَ  رَب  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  َعْبُدَك، َوأَنَا َخَلْقَتِنى أَْنَت، ِإال  َلكَ  َأبُوءُ  َصنَـْعُت، َما َشر 
  »أَْنتَ  ِإال  الذنُوبَ  يـَْغِفرُ  الَ  فَِإنهُ  ِلى، اْغِفرْ ف ِبَذنِْبى، َوأَبُوءُ  َعَلى  بِِنْعَمِتكَ 

  نكنيد! فراموش خيرتان دعاهاي در را ما

  خدا بسوي برگشت راه نجات، راه

 پرهيزگـار  تـوانيم  مـي  چگونـه ! هسـتيم  منحـرفين  گـروه  از مـا  گوينـد  مي جوانان از بسياري
  كنيم؟ شروع كجا از شويم؟
  .كنيد راهنمايي مرا كنم حركت مستقيم و راست راه بر خواهم مي

 هـر  و اسـت  روشـن  و واضح هرا بگويم بايد سئواالت اين به گفتن پاسخ براي! جوان برادر
 و درخشـد  مـي  تـاريكي  وسـط  كـه  اسـت  نـوري  بـردارد،  قدم آن در تواند مي راحتي به بينايي
  .دارد وجود هولناك امواج مسيرشدر  كه است نجات كشتي
  :  فرمايد مي خداوند): نجات( توبه راه اما
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  ]31: نورال[ »شويد رستگار شايد كنيد رجوع پروردگار بسوي جمعي دسته مومنين اي«
  :  فرمايد مي نيز و
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    جوان و جوانی        ١٢ 
    

 آنكـه  از پـيش  كنيـد  پيروي كرده نازل شما بر خداوند سوي از كه دستورهايي بهترين از«
  ]54[الزمر: . »نداريد خبر آن از كه حالي در و آيد شما سراغ به ناگهان) الهي( عذاب

 داده قرار مغرب جانب از را توبه درب خداوند: «فرمايد مي سلم و عليه اهللا صلي آنحضرت
 آن درب نكنـد  طلوع مغرب از خورشيد ماداميكه تا و است راه سال چهل مسير آن عرض كه

  ترمذي)». (شود نمي بسته
 بـر  در را مشـكلي  و سختي هيچ راه آن در رفتن و آسان راه اين كه پروردگار تاذ به قسم

  .روند نمي بين از هرگز كه رساند مي دايمي و ابدي هاي نعمت به را انسان و ندارد
 كـه  كنيـد  شتاب او همجواري و الهي بارگاه به شدن داخل براي: «فرمايد مي قيم ابنحافظ 

 راه آسـانترين  و شـود  نمـي  عارض شما بر كوفتگي و خستگي هيچگونه و آنجاست رالسالماد
  ».است

 وقـت . (اسـت  تـو  عمـر  واقـع  در كـه  داري قرار وقت دو از يكي بين در تو كه خاطر بدين
  .قرار دارد آيندهوقت  و رفته تو دست از كه وقتي بين كه) موجود

 خسـتگي  تـو  بـراي  عمـل  ايـن  و كـن  اصـالح  استغفار و ندامت و توبه با آنرا گذشته آنچه
 نيـز  نايـ  نكنـي  آلـوده  گنـاه  بـا  آنرا تا باش مواظب را آينده زمان و ،است دل كار اين و ندارد
  .است تو نيت و اراده به وابسته زيرا ؛ندارد بر در را خستگي تو براي

 توانـايي  كـه  آنچـه  بـر  تكليـف  عـدم  و كني مي مشاهده بندگان بر را پروردگار آساني اين آيا
 كـه  آنچـه  بـه  ريزي برنامه و باشد قاطع تصميم و راست نيت كه است الزم همه، اين با ندارند،

  .است دمفي آخرت و دنيا براي

  اي؟ شده آفريده چه براي

 قـدم  بـر  را مسـلمان  كـه  اسـت  مسـايلي  بهترين از سئوال اين جواب جستجوي! جوان برادر
 بـدون  و بيهـوده  را مـا  خداوند زيرا. كند مي ياري او بسوي انابت و استقامت طريق بر گذاشتن

  .ايم آمده دنيا به است خدا عبادت همانا كه عظيم هدفي براي ما و است نيافريده هدف
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ـ  اعمـال  بعضي شامل تنها عبادت و همـه  بلكـه  شـود  نمـي  حـج  و روزه نمـاز،  ماننـد  ديتعب 
  .رسد مي نيز مرگ از بعد به حتي گيرد مي بر در را مسلمان فرد زندگي
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نماز و تمام عبادات مـن، و زنـدگي و مـرگ مـن، همـه بـراي خداونـد پروردگـار         «بگو: «

  »ام؛ و من نخستين مسلمانم ؛ و به همين مأمور شدههمتايي براي او نيست جهانيان است.

 مـادر،  و پـدر  بـه  نيكـي  عمـره،  و حج بخشش، صدقه، عبادت، تو ي روزه عبادت، تو نماز
 كسـب  بـراي  تـالش  و نوشيدن و خوردن ازدواج، براي آمادگي علم، طلب چشم، از حفاظت

 سـاير  بر اسالم دين امتياز ناي و داد قرار ها عبادت ي زمره در توان مي را خواب و حالل روزي
  .است اديان

 امـر  كـه  جـايي  و كرده نهي آن از كه بيابد جايي را تو اين از بعد خداوند است شايسته آيا
  نباشي؟ حاضر اي شده

  داري؟ نگه آباد را ها استاديوم و باشند خالي وجودت از مساجد است شايسته آيا
 گـوش  و كنـي  ترك را سلم و عليه اهللا صلي پيامبر سنت و خدا كتاب كه است شايسته آيا
  باشد؟ پر موسيقي با همواره هايت

 شـيطان  مسـواك  كـه  سـيگار  آن بجاي و كني ترك را مسواك سنت كه است شايسته آيا
  بگذاري؟ دهان به را است

 غيبـت،  مجلـس  در منحـرفين  همـراه  و كني ترك را ايمانو  علم مجالس كه است شايسته آيا
  باشي؟) بهتان( دروغ و چيني سخن



  پيمود بايد كه راهي توبه، در تأخير

. كنـي  مـي  سـپري  را خـود  عمـر  لحظـات  بهتـرين  و جـواني  عنفوان در تو اينك! جوان اي
 و كـرد  حاصـل  لذت جواني از بايد اينك گويند مي و خورند مي را خود جواني فريب بسياري

  . است اشتباه دليل چند به تفكر طرز اين كنيم، مي جبران پيري زمان
 مسـير  در بزرگ سنگ چون كه است بزرگي آفات از آرزوها و اميدها بودن ياوال: طوالن

 مـي  عبـادت  و توبـه  رسـيديم  پيـري  سـن  بـه  اگر گويي مي تضميني چه بنابر گيرد مي قرار توبه
  كنم؟

 افتـد  مـي  دام به مرگ چنگال در اي لحظه چه داند نمي كه انساني بر: «فرمايد مي جوزي ابن
 از پيـران  اوقـات  بسـا  زيـرا  نخورد را سالمتي و جواني فريب ،باشد آماده هميشه كه است الزم

  ».  ميرند مي ديرتر جوانان
 سـر  پشـت  را جـواني  و كنـد  عطـا  طـوالني  عمـر  تـو  به خداوند اگر عزيز جوان: اينكه دوم
  شوي؟ توبه به موفق كه دارد وجود تضميني چه برسي پيري سن به و بگذاري

 كـردن  توبـه  بـه  موفـق  انسـان  كـه  كننـد  مـي  كـدر  را دل چنان معاصي و گناهان اوقات بسا
 انسـان  و رسـد  فـرا  اجـل  و مرگ كه بيافتد تاخير به آنجا تا توبه است ممكن گاهي و شود نمي

  .باشد گرفتار گناه دام به هنوز
 داشـته  را عبـادت  نيروي و توان پيري حالت آن در كه دارد وجود تضميني چه: اينكه سوم

 رسـد  مـي  پيـري  سن به انسان چون. اي داده دست از را جواني نشاط و نيرو كه ليحا در باشي
 پـوك  و نـاتوان  هـا  اسـتخوان . كنـد  رحـم  او بـر  خداونـد  كـه  كسـي  مگر ندارد طاعت بر صبر
 را فـرايض  اداي تـوان  انسـان  كه آنجا تا شوند مي سنگين گوشها و ضعيف چشمان و شوند مي

 و بگـذاري  شـيطان  و نفس هواي به را جواني دوران و لفص كه نيست جوانمردي اين و ندارد
  .پروردگار طاعت به را ضعف و پيري دوران

 و طاعـت  در بلكـه  شـود  نمـي  حاصل گناه دادن انجام در واقعي تمتع و لذت: اينكه چهارم
 را آن كـه  كسـي  كـام  از شيريني و لذت. است ممكن منهيات از اجتناب و پروردگار امر اتباع

 پـس  كـه  لذتي در و ماند مي آن گناه اثر فقط رود مي بين از است نموده حاصل حرام طريق از
  .نيست خير باشد آتش آن
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 و تيرگـي  بـا  تيرگـي  جـواب  و شـود  مـي  داده پـاكي  با پاكي جواب: «فرمايد مي سليمان ابو
 كـه  كسي و كند مي دريافت را خود نيكي و احسان جواب روز كند احسان شب در كه كسي

  ».شود مي داده پاداش خود احسان آن به شب دكن احسان روز
  .ايد كرده فنا را آن راهي چه در كه شويد مي سئوال خود جواني از: اينكه پنجم

 پـنج  او از كـه  نداشـته  بـر  قـدم  قيامت روز بنده: «فرمايد مي سلم و عليه اهللا صلي آنحضرت
 و اسـت  گذرانـده  را آن چگونه كه جواني از كرده، فنا كجا در كه عمرش از شود، مي سئوال

 داشـته  كـه  علمـي  به و است نموده مصرف را آن كجا به و كرده كسب كجا از كه اش مال از
  ترمذي)( .»بوده عامل چقدر
 كـه  اسـت  جواني« گيرند مي قرار الهي عرش ي سايه زير قيامت روز كه گروهي هفت از و

  ».است كرده رشد خدا عبادت در
 مقـام  و درجـه  تـاخير  ايـن  با شدي انابت و توبه به موفق عمر آخر در اگر بالفرض: اينكه ششم

 پيـروي  نفـس  خواهشـات  از دارد پـايين  همت كه انساني دادي، دست از را صديقين و مقربين
  .كند مي توكل بخشش و عفو به و كند مي
  



  شود انجام بايد كه سفري

) مـرگ ( جماعـات  مفـرق  و )شهوت و لذت) ي برنده بين از( ذاتلال هادم آيا: جوان برادر
  اي؟ انديشيده كندن جان ي لحظه سختي و شدت به آيا اي؟ كرده ياد را

  اي؟ آورده ياد به را گيري مي قرار مردگان جمع در كه را روزي آيا
  كني؟ مي ياد را همسايگان و عيال و اهل دوستان، از مفارقت روز آيا
  داني؟ مي را آن تاريكي و قبر تنگي آيا
  اي؟ كرده ياد را برق سختي و وحشت آيا
  اي؟ كرده ياد را قبر عذاب آيا

  اي؟ بوده آن مارهاي و عقرب ها، كرم فكر به آيا 
  اي؟ انديشيده روز آن آتشين گرزهاي به آيا
  اي؟ كرده فكر منكر و نكير سئوال به آيا
  .اي آمده قبر به جواب بي گويند، مي تو  به يا دهي؟ صحيح جواب آنها به تواني مي آيا

 هـا  سال به و باشد طوالني عمر كه چند هر شود انجام بايد كه است سفري اين: جوان ربراد
  است؟ كرده دفع خود از را مرگ تاكنون كسي چه بيانجامد، اليمتو روزهاي و

 اسـت؟  انداختـه  تـأخير  بـه  را خـود  مرگ ساعت و رانده خوداز  را الموت ملك كسي چه
  كشي؟ سر چرا دارد معني چه شود مي كرمها ي طعمه كه انساني براي تكبر پس

  .توست منزل و مكان آخرين خاك كه وقتي
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  سعادت راه – پشيماني از قبل

 پيشـمان  تنبلـي  و كسـالت  عواقـب  از آيـا  گيـري،  نمـي  عبـرت  مردگـان  از آيا: جوان برادر
 هـر  كـه  غـافلي  و كنـد  مي رتصو شوخي را مرگ واقعيت كه غافلي آن بر افسوس شوي؟ نمي
  .گردد مي وحشتناكتر او سقوط شود مي بيشتر عمرش چه

 جسـتجو  را آن بـه  رسـيدن  هـاي  راه و گـردد  مـي  خوشـبختي  دنبـال  به يانسان هر! جوان اي
 درك را خوشـبختي  مـردم  از بسـياري  ولـي  كند مي كوشش موانع بردن بين از براي و كند مي

 و مجلـل  قصـر  داشـتن  و زيـاد  ثـروت  در خوشبختي كنند مي گمان مردم از بسياري. كنند نمي
 بعضـي  و اسـت  شـهرت  بـه  رسـيدن  در دكننـ  مـي  گمـان  بعضـي  اسـت،  باال مدل / موترماشين

 و گـذار  و گشت و مسافرت در را خوشبختي بعضي و دانند مي مراتب كسب در را خوشبختي
  .دانند مي ها ديدني مشاهده و خارجي سفرهاي

 نفـس  آنچـه  هـر  انجـام  و لـذات  و شـهوات  به رسيدن در خوشبختي كنند مي گمان بعضي
 را خوشـبختي  حقيقـت  هـا  ايـن  واقـع  در. اسـت  )حـالل  و حـرام  نظـر  در بـدون (كند مي اشتها

 حقيقـت  و شـدند  متوجـه  آن ظـاهر  بـه  ازيـر  ؛داننـد  نمـي  را آن ارزش و قيمـت  و انـد  نشناخته
  .بستند دل شود مي نابود و فنا كه آنچه به و كردند ترك را خوشبختي
  .كند مي احساس را آن پرورگار نيك بنده كه است آن واقعي، سعادت
   :فرمايد مي خداوند
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 و اكپ زندگي او به حتما باشد مومن و دهد انجام صالح اعمال كه مردي و زن هر«  
  .»دهيم مي كردند عمل كه آنچه از بهتر را ها آن پاداش و كنيم مي عنايت طيب

 سـاختمان،  زن، داراي و كنـد  اسـتفاده  آنهـا  از و باشـد  داشـته  مـال  و سرمايه انسان چند هر
 و طاعــت بــا اينكــه مگــر كــرد نخواهــد  احســاس را خوشــبختي باشــد غيــره و ي نقليــه وســيله

  .يابد دست پيروزي و حفال اين به خدا فرمانبرداري
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 روز و اسـت  تنـگ  زندگي او براي همانا ورزد اعراض و كند  غفلت من ياد از كه كسي«
  .»است كور كه كنيم مي حشر يحال در را او قيامت

 مـومنين  و كننـد  مي فراموشرا  جستند مي لذت بدان دنيا در كه آنچه گروه اين قيامت روز
 خواهنـد  فرامـوش  شـدند  مي متحمل دنيا در فقر سبب به كه را زحمات و مشكالت نيز راستين

  .كرد
 در دنيـا  در كـه  اي بنـده  قيامـت  روز: «فرمايـد  مي سلم و عليه اهللا صلي اكرم رسول حضرت

 آيـا ! آدم فرزند اي :پرسند مي او از سپس شود، مي داده وطهغ جهنم در يكبار بوده ناز و نعمت
 دنيـا  در نعمتي هيچ من خدا، به گويد مي شده؟ عرضه نعمتي تو بر آيا اي؟ ديده راحتي دنيا در

 او از پـس  نـد گردان مـي  دور يـك  بهشـت  در را او بـوده  بيچـاره  و فقير دنيا در فردي و .نديدم
 هـيچ ! بخـدا  نـه : گويـد  مـي  اي؟ ديـده  سـختي  و فقـر  دنيـا  در آيا !آدم فرزند اي شود مي سئوال
  مسلم). (»نديدم مشكلي و سختي

  :فرمايد مي اشاره گروه اين به خود كالم در خداوند و
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 سـخن  او ي اجـازه  بـه  جـز  كـس  هيچ ،رسد مي فرا) مجازات زمان و قيامت( كه روز آن« 
 براي و آتشند در دشدن بدبخت كه آنها اما* خوشبخت گروهي و بدبختند گروهي گويد نمي
 خواهنـد  آن در جاودانـه *  اسـت ) بازدم و دم طوالني هاي ناله( »شهيق« و »زفير« آنجا در آنان
 بخواهـد  را چـه  هـر  پروردگـارت . بخواهد خداوند آنچه مگر برپاست زمين و آسمانها تا ماند

 تـا  مانـد  خواهند بهشت در جاودانه شدند، سعادتمند و خوشبخت كه آنها اما! *دهد مي انجام
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 [هـود  »!نشـدني  قطع است بخششي! بخواهد پروردگارت آنچه مگر برپاست، زمين و آسمانها
105- 108.[  

 آن در كـه  اسـت  الزم تو بر و شد مشخص برايت پيروزي و سعادت راه! مسلمان برادر اي
  .كني فراموش را ديگر هاي راه و بگذاري قدم

ــد ــي خداون ــد م β¨﴿: فرماي r& uρ # x‹≈yδ ‘ÏÛ≡u� ÅÀ $ VϑŠÉ) tG ó¡ ãΒ çνθ ãè Î7̈? $$ sù ( Ÿωuρ (#θ ãè Î7−Fs? Ÿ≅ ç6�¡9 $# s−§� x� tGsù öΝä3 Î/ 

tã Ï& Î#‹Î7y™﴾  :ديگـر  هاي راه از و كنيد پيروي آن از من، مستقيم راه است اين« ]153[األنعام 

  .»كنند مي دور من راه از را شما كه نكنيد پيروي
  



  خدا محبت -ترديدها و ها وسوسه معالجه

 يگزنـد  فقـر  و تنگدسـتي  حـال  در كـه  كردنـد،  سئوال عبدالعزيز شيخ از جوانان از جمعي
 دل در و شـده  ايجاد شك و شبهه ما دل در پيامبر و قرآن و خدا وجود در كه آنجا تا كنيم مي

  كنيد؟ راهنمايي را ما...  بينيم مي را است شده حق مانع كه اي پرده و قساوت خود
 بـه  هـايي  شـك  چنـين  نيـز  پيـامبر  دوستان بين در اكرم ولرس زمان در: ... فرمود جواب در
 ايـن  بـه  فرمـود  مي سفارش آنها به آنحضرت بود، پروردگار مورد در برخي كه آمد مي وجود
 شـر  از او بـه  و شوند بيرون تفكر اين از و ببرند پناه خدا به »َورُســوِلهِ  بِاللهِ  آَمْنتُ «: بگويند هنگام
  .شوند پناهنده رجيم شيطان

   .»الرِجيمِ  الشْيطَانِ  ِمنَ  بِاللهِ  َأُعوذُ « : بگويد و
 كفـر  فكـر  هـر  حضـور  هنگام »َورُســوِلهِ  بِاللهِ  آَمْنتُ « تكرار و بود استوار بايد عقيده اين بر و
  .شد خواهد مفيد اهللا انشاء آميز

 و شـويم.  اميـدوار  او رحمـت  سـوي  بـه  خـدا  هاي رحمت از اميدي نا از كه شود مي توصيه
 را انسـان  رغبت، و صدق با خدا سوي به برگشت و آنها معاني در تفكر و قرآن تالوت كثرت

  .كند مي نابود را ها وسوسه و راهنمايي حق به
  :  فرمايد مي خداوند. است پروردگار به ظن حسن و شب نيمه در سجده همه از بيشتر و

﴿’ÎoΤÎ*sù ë=ƒÌ� s% ( Ü=‹Å_ é& nο uθôã yŠ Æí#¤$!$# # sŒÎ) Èβ$ tãyŠ﴾   :١٨٦[البقرة[   

  .»گويم! خواند، پاسخ مي من نزديكم! دعاي دعا كننده را، به هنگامي كه مرا مي«
 و افكـار  بـه  انسـان  آيـا . كـن  دوري اشـرار  بـا  دوسـتي  از و كـن  رفاقـت  خـوب  دوسـتان  با

  شود؟ مي مؤاخذه كند مي خطور خدا و توحيد مورد در كه هايي وسوسه
 كـه « اسـت،  آمـده  نيـز  صـحيحين  كتب در و است ثابت سلم و عليه اهللا صلي آنحضرت از

 آن بـه  كـه  مادامي تا كند مي خطور فكرش و دل كه را آنچه شده گذر در من امت زا خداوند
 وسـلم  عليـه  اهللا صـلي  اكرم رسول ازكرام  ي صحابه. »است نگفته سخن يا و است نكرده عمل

  كردند؟ سئوال ها وسوسه نوع اين خطر از
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 خـدا  را همـه  ايـن  پرسـند  مـي  كـه  هستند مردمي: «ندفرمود سلم و عليه هللا صلي آنحضرت
 شـد  گرفتـار  اي وسوسـه  چنـين  بـه  كـه  كسي آفريده؟ كسي چه را خدا ، پساست كرده خلق

  .»َورُسوِلهِ  ِباللهِ  آَمْنتُ «: بگويد
  )سلممصحيح . (»كند دور را خود فكر اين از و ببرد پناه خدا به كه: «آمده ديگر روايت در و
  



  خدا محبت اسباب

  باشد؟ داشته دوست را تو خداوند خواهي مي آيا
 و خوانــد مــي فــرا را جبرئيــل باشــد داشــته دوســت را كســي خداونــد چــون دانــي مــي آيــا

 دارد، مـي  دوسـت  را او جبرئيل بدار، دوست را او نيز تو دارم دوست را فالني من: «فرمايد مي
 دوسـت  را او نيـز  شـما  دارد دوسـت  را شـخص  النف خداوند كه دهد مي ندا آسمان در سپس
 واقـع  مقبـول  نيـز  زمـين  در او سـپس  ،دارنـد  مـي  دوسـت  را او آسـمان  اهـل  پـس  باشيد داشته

  )مسلمصحيح (  .»شود مي
  :اند ضروري اعمال اين خدا محبت جلب براي

  .فرايض از بعد نوافل دادن انجام -1
  .عمل و قلب و زبان به حال همه در خدا ذكر بر مداومت -2
  .كند مي تقاضا نفس كه آنچه بر پسندد مي اهللا آنچه دادن ترجيح -3
  .آنها شناخت و خدا صفات و اسماء در قلبي تدبر -4
  .خداوند الطاف و احسان و نيكي و ها نعمت ي مشاهده -5
 بـا  شـدن  حاضـر  و قـرآن  تـالوت  و مناجـات  و شب آخر ي نيمه در او با كردن خلوت -6

  .او درگاه به جان و روح
 .صادق وستاند با مجالست -7

  .شود مي قلب و خدا بين ديوار و فاصله سبب كه اسبابي از دوري -8
  



  آنها از سپاسگذاري و فراوان هايي نعمت

 هـر  ،نيسـتند  شمارش قابل كه است كرده عنايت تو به فراوان نعمتهاي خداوند! جوان رادبر
  .است نعمت العيني طرفة هرو  كنيم مي تنفس كه نفسي هر و سكون هر و است نعمت حركتي

﴿β Î)uρ (#ρ ‘‰ãè s? |Myϑ÷è ÏΡ «! $# Ÿω !$yδθ ÝÁ øt éB﴾   :34(ابراهيم(  

  »و اگر نعمتهاي خدا را بشماريد، هرگز آنها را شماره نتوانيد كرد!«
  اي؟ داده انجام كاري چه نعمت همه اين مقابل در
  اي؟ كرده تشكر ها نعمت اين از قلب و زبان با آيا
  شدند؟ ظاهر دارتكر و رفتار بر آنها آثار آيا

  اسالم نعمت

  كني؟ ءادا را اسالم و هدايت نعمت شكر تواني مي چگونه! جوان برادر
 قـرار  خـود  دين داعي و مخلوقات بهترين از را تو كه نيست خدا احسان و نعمت از اين آيا

  داد؟
 قـرار  او بزرگـوار  رسـول  و خـاتم   نبي امت ءجزرا  تو كه نيست خدا احسان و فضل از آيا

  تي؟گرف
  .داد قرار جهاني دعوت و امت افراد از را تو كه نيست خدا فضل از اين آيا
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  )٨٥عمران: 

ي خود انتخاب كند، از او و هر كس جز اسالم (و تسليم در برابر فرمان حق،) آييني برا«
  ».پذيرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت، از زيانكاران است

 ديـن  بي اينكه يا شد مي چه كرد مي خلق مجوسي يا و نصراني يا يهودي را تو خداوند اگر
  .باش شاكر است كرده عنايت اسالم نعمت از تو به كه آنچه بر را خدا پس بودي؟

  قرآن نعمت

 آيـا  است، رستگاري راهنماي و فرموده نازل بشريت هدايت براي ندخداو كه كتابي قرآن
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  توست؟ اختيار در عظيم كتاب اين قرآن، براحتي كه نيست خدا احسان و فضل از اين
  .ندارد دسترسي آن معاني درك و تالوت به سهولت و آساني به كه هستند انسان ها مليون

  سنت نعمت

 جماعـت  و سـنت  اهـل  گـروه  از را تـو  و كرده نايتع تو به كه راهي و سنت بر را خدا آيا
 را راه ولـي  دهنـد  مـي  نسبت اسالم به را خود كه هستند نفر ها ميليون اي؟ بوده شاكر داده قرار
 سـلم  و عليه اهللا صلي پيامبر قول مصداق و اند داده دست از را صحيح ي عقيده و اند كرده گم
 جهـنم  در همـه  يكـي  بجـز  كه شوند مي فرقه دو و هفتاد من امت: «است فرموده كه دارند قرار
  )نسن اهل(. »اند

 او اصـحاب  و سـلم  و عليـه  اهللا صـلي  پيـامبر  سـنت  بـر  عامـل  كـه  ندا كساني پيروز گروه و
  .هستند

  عقل نعمت

 مخلوقـات  سـاير  از را تـو  كـه  نعمتـي  اي؟ كـرده  گـذاري  سـپاس  عقل نعمت بر را خدا آيا
 بگيـري  قرار ديوانگان از كه بود خواهد چگونه تو حال دبگير تو از را آن اگر كند، مي متمايز

  كنند؟ پرتاب سنگ تو سوي به ها بچه و

  جوارح و ءاعضا نعمت

 از يكـي  اگـر  ؟اي بـوده  ركشـا  بينـي  و زبـان  گوش، ، چشم پا، و دست نعمت بر را خدا آيا
 گنـگ  يـا  و نشـنوي  ديگـر  كـه  را گـوش  يا و شوي كور كه را چشم مثالً بگيرد، تو از را اينها

  كني؟ مي چه بروي راه نتواني و شوي
 يكـي  اگـر ...  و هـا  كليه ها، ريه كبد، قلب، مانند هستند تو بدن داخل كه ديگري اعضاي و

  .داني مي را ها نعمت اين قدر بگيري قرار نابودي معرض در تو و شود كار كم آنها از

﴿þ’ Îûuρ ö/ä3Å¡ à�Ρ r& 4 Ÿξsù r& tβρç� ÅÇ ö7è? ∩⊄⊇∪﴾ :21 (الذاريات(  

  »بينيد؟! و در وجود خود شما (نيز آياتي است)؛ آيا نمي«
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  مال نعمت

 از كـه  هـوايي  و مسكن، و ها لباس ها، نوشيدني و ها خوردني نعمت و مال، و سرمايه نعمت
 از يكـي  كـن  تصور دارند، خالق از گذاري سپاس و تشكر به نياز اينها همه كني، مي تنفس آن
  .داشت خواهي احساسي چه بگيرند تو از را ها نعمت اين

  :الرشيد هارون حكومت با مساوي آب جرعه يك

 سـرد  آب سپس خواست آب ي پياله هارون شد، وارد الرشيد هارون بر سماك ابن روزي
 بـه  و بگيرنـد  تـو  از را آب اگر !اميرالمؤمنين اي: گفت سماك ابن ،نددآور برايش گوارايي و

  گيري؟ مي چند به را آب ليوان اين باشي تشنه شدت
 اگـر  پرسـيد  دوبـاره  نوشـيد  چـون  بنـوش،  جـان  نوش: گفت ام، پادشاهي نصف به: گفت

 گفـت  شـود؟  دفـع  بـدنت  از كـه  كنـي  مـي  هزينـه  چقدر نباشد ممكن خوردي كه آبي خروج
 آب ليـوان  يك آن نصف كه پادشاهي: گفت سماك ابن ام، پادشاهي و مملكت ديگر نصف

  كرد؟ رقابت آن در كه نيست شايسته باشد كردن ادرار ديگر نصف و

  است دين ستون نماز

 بعد طاعات بهترين و است اتالعباد ام نماز است رفيع اسالم در نماز جايگاه! جوان برادر
 شده نازل پروردگار جانب از زيادي آيات آن اداي و حفاظت براي و باشد مي شهادتين از
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و نماز را بپا داريد، و زكات را بپردازيد، و همراه ركوع كنندگان ركوع كنيد (و نماز را «

  »با جماعت بگزاريد)!
  .فرمود توصيه نماز اداي به مرگ بستر در سلم و عليه اهللا صلي آنحضرت

 اداي ،نمـاز  سـكرات  و مـوت  هنگـام  پيامبر وصيت شترينبي: «فرمايد ميرضي اهللا عنه  انس
  ماجه) ابن». (بود كنيزان و زيردستان حقوق



    

    جوان و جوانی        ٢٦ 
    

 نمـاز «: بـود  ايـن  سـلم  و عليه اهللا صلي اكرم رسول كالم آخرين: فرمايد مي ي اهللا عنهرض علي 
  داوود) ابو». (هستند شما زيردست كه افرادي حقوق از بترسيد و بخوانيد

 موعدش بر آن اداي بر آيا كجاست، فرضيه اين به دادن اهميت در تو جايگاه! جوان برادر
   داري؟ خشوع آن اداي هنگام چقدر ؟هستي كوشا

   كني؟ مي ءادا جماعت با مسلمانان ديگر همراه مسجد در آيا ،كني مي ءادا كجا را آن
  است؟ گذاشته تأثير تو معامالت و اخالق بر نماز آيا

. كننــد مــي ســئوال آن از را بنــده قيامــت روز كــه اســت اي گزينــه اولــين نمــاز كــه، بــدان
 كننـد  مـي  محاسـبه  آن از قيامـت  روز كـه  چيـزي  اولين: فرمود سلم و عليه اهللا صلي آنحضرت

 ديگـر  باشـد  ناقص اگر و پذيرند مي را اعمال ديگر گيرد قرار پذيرش مورد آن اگر است نماز
  .كنند مي رد نيز را اعمال

  جماعت نماز

: فرمـود  سـلم  و عليه اهللا صلي آنحضرت .است محبوب هاي سنت از جماعت با مسجد در نماز
 ايـن  بـر  پـس  كنـد  مالقـات  را خـدا  بـودن  مسـلمان  حـال  در قيامـت  روز خواهد مي كه كسي«

 خداونـد  كنـد،  مواظبـت  خواند مي فرا آن اداي به آنجا از مؤذن كه جايي در) فرض( نمازهاي
 ءادا هايتـان  خانـه  در را نماز شما اگر ،است فرموده يتعنا رسولش به را هادي و روشن سنت
  .»شويد مي گمراه كنيد ترك را پيامبرتان سنت اگر و هستيد خود پيامبر سنت تارك كنيد

  

  جست دور آنها از بايد كه منكراتي

 سـطر  هايت اشك با و اي كرده قوي ي اراده و عزم كردن توبه بر كه بينيم مي! جوان برادر
 هـر  تـا  كنـي،  بـاال  را خود ي اراده و همت كه است الزم پس كردي، مضاءا را نيپشيما دفتر و

 هميشـگي  سـعادت  و تو بين كه آنچه و كني نابود را گيرد مي قرار تو استقامت راه سر بر آنچه
 از نجـات  و بهشـت  و فـالح  و پروردگـار  رضـايت  بـه  و اندازي سر پشت را شود مي حائل ات

  .برسي جهنم آتش
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  :كه است زمال تو بر لذا
 نمـاز  كس هر زيرا ي؛باش حذر بر ها آن اداي انداختن تأخير به يا نمازها كردن ضايع از -1

 .كرد خواهد ضايع اولي طريقه ب را ديگر احكام كند مي ضايع را

 بـازي  و بيداري به را شب و خواب به را آن روزهاي و نگيري روزه را رمضان اينكه از -2
 .باش حذر بر بگذراني

 .نكن درنگ داري را حج اداي ييتوانا اگر -3

 دوسـت  ديـن  و عقيـده  بر انسان زيرا ؛كن دوري ناباب دوستان و بد رفقاي با دوستي از -4
 .گردد مي خود

 محبـت  و اسـت  اسـتقامت  مـانع  بزرگتـرين  زيـرا  ؛كن دوري موسيقي به دادن گوش از -5
 .است ايمان ضعف ي نشانه موسيقي

 .كند مي دوري مخدر مواد و دود از عاقل -6

 .شود مي صبح نماز شدن قضا باعث و ضعيف را بدن ضرورت بدون بيداري شب -7

 .كن پرهيز قمار و بازي ورق و ورتپاس از -8

 دوري كني تلف بيهوده و پوچ هاي فيلم و تلويزيون تماشاي به را خود وقت كه اين از -9
 .كن

 عقيـده  در سستي و انحراف باعث كفر، كشورهاي به ضرورت بدون كردن مسافرت -10
 .شود مي

 داشـته  آنهـا  مراسـم  چـون  مراسـمي  و كنـي  مشـابه  را خود مسلمانان غير به كه اين از -11
 .كن پرهيز بپوشي آنان چون لباسي و باشي

 مرض و شخصيت ضعف ي نتيجه اين كه كن، پرهيز ديگران براي تلفني مزاحمت از -12
 .است قلب

 .كن پرهيز آنجا به ضرورت بدون رفتن از است بازار مكان بدترين -13

 ،اسـت  ممكن گزاري شكر با ها آن حفاظت  و ،كن حفاظت خدادادي هاي نعمت بر -14
 .مكن نابود مجاز غير سرعت با را آن و خود است نعمت نيز ماشين
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 صـلي  اكـرم  پيامبر. است نفس يهوا و شهوت مقابل در شكست دليل) جلق( استمناء -15
 كننـد  پيشـه  عفت و پاكدامني ندارند ازدواج توان كه آناني: «فرمايد مي  وسلم عليه اهللا
 ».كند نياز بي را ها آن خود فضل از خداوند ماداميكه تا

 ازدواج اسـتطاعت  كسـي  اگـر  !جوانـان  اي: «فرمايـد  مي سلم و عليه اهللا صلي آنحضرت
 كـه  كسـي  و اسـت  خـوب  پاكدامني و چشم حفاظت براي زيرا ؛كند ازدواج پس دارد

 عليه) متفق. (»گيرد مي قرار سپري او براي روزه بگيرد روزه ندارد استطاعت

 است. والدين رضايت در خداوند رضاي زيرا ؛كنيد دوري والدين نافرماني  از -16

 رود. نمي جنت هب رحم ي صله قاطع زيرا ؛كنيد پرهيز رحم ي صله قطع از -17

 بـه  را انسـان  فجـور  و دهد مي سوق فجور به را انسان دروغ زيرا ؛كنيد پرهيز دروغ از -18
 جهنم.

  .خداست تقسيم به اعتراض و ادبي بي نوعي زيرا ؛كنيد دوري حسد از -19
 را مـا  گناهـان  و كنـد  عنايـت  ديـن  در استقامت  را تو و من كه خواهم مي خدا از پايان در
 را مـا  انـدك  اعمـال  و كنـيم  توبه كه نمايد مان يئراهنما و هدايت و كند رجوع ما بر و ببخشد
   .دهد قرارمان پذير صيحتن بندگان از و بگرداند رفيع را ما درجات و بپذيرد

  اجمعين صحابهأو آله وعلي محمد نبينا علي سلم و اهللا صلي و
 پروردگـار  رضـاي  مـورد  كـه  اميدوارم »شباب يا مهال« كتاب از گزينشي ي ترجمه بود اين

  . بگيرد قرار
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