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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 توو  هستي، سيرتنيكو يصحابهي سالله از و ؛انسانها شريفترين و بهترين يسالله از تو

 عبوا   بن عبداهلل و عمر بن عبداهلل و وليد بن خالد زيد، بن اسامه طالب، ابي بن علي نوادگان

 .اطهار يصحابه 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

 آنورا  هنووز  قورن  چهوارده  از بعد كه دادي درسي جهان هايطاغوت هب كه هستي كسي تو

 .اند نكرده فراموش

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

 كوه  همانگونوه  هسوتند  موا  گرانبهواي  يخزانه و گنجينه كه جوانان بر وددر و سالم بهترين

 .بودند دين افتخار سند و شامخ جواناني سلم و عليه اهلل صلي محمد اصحاب

 گروهي؟ كدام از تو

 داغ آب شوان  نوشويدني  و زقووم  غذايشوان  عذابنود  و آتوش  در(: جهنمي) بازنده گروه اما

 .است

 ﴿ :فرمايدمي خداوند                         

                             

                  ﴾.  :[75 -55]الزخرف 

 بوه  موا  هسوتند،  نااميد و مأيو  چيز همه از آنجا در و يابدنمي تخفيف آنها عذاب هرگز»

 !كواش  اي دوزخ مالوك  اي كشوند موي  فريواد  آنهوا  سوتمكارند  خوود  آنهوا  نكورديم  ستم آنها

 را حو   موا  هسوتيد  مانودني  اينجوا  شما :گوييممي .(شويم آسوده تا) رانديمب را ما پروردگارت

 داشتيد. كراهت ح  از شما بيشتر ولي آورديم شما براي
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﴿ :فرمايدمي خداوند همچنين                 

                                  

                             

     ﴾  :[017 -012]المؤمنون 

 يچهره دوزخ در و شودمي نواخته صورتهايشان بر شمشير همچون آتش سوزان يشعله»

 تكذيب را آن پس شد؟نمي خوانده شما بر من آيات آيا شودمي گفته آنها به دارد، عبو 

 بوديم، گمراهي قوم ما و شد چيره ما بر ما بدبختي !پروردگارا: گويندمي 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( :دفرمايمي خداوند)
 هوزار  هفتواد  كوه  حالي در آورندمي را جهنم»: فرمايد مي سلم و عليه اهلل صلي آنحضرت

 مسلم() .«كشند مي آنرا كه فرشته هزار هفتاد لگام هر با و است آن بر لگام

 حقيقي فالح ماگيرند، اخوشنود شده و جشن مي پيروزي به ديگر تيم بر تيمي كه بينيمي

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

﴿                               

    ﴾ [075عمران: ]آل 

 است 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 كنندمي بازي و مسابقه هم با گروه دو دنيا در كه همانگونه

 مسابقه هاييگروه نيز آخرت رستگاري و فالح به رسيدن در. شودمي معرفي ميدان پيروز

 چنين خداوند را آن نتيجه كه است همان حقيقي مسابقه و كنندنمي بازي آنها كه دهندمي

﴿ :فرمايدمي اعالم             ﴾  :[.5]الشوري 
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 را هوا  آن چشومي  نوه  كوه  هايينعمت واند؛  هميشگي هاينعمت در(: بهشتي) پيروز گروه

 : فرمايدمي خداوند است. كردهن خطور ايانديشه و هنذ و قلب بر و شنيده گوشي نه و ديده

﴿                          ﴾ (05 :ةالسجد) 

روشني چشمهاسوت بوراي آنهوا نهفتوه      يداند چه پاداشهاي مهمي كه مايههيچ كس نمي»

  .«دادند!اين پاداش كارهائي است كه انجام مي شده،
 : فرمايدمي نيز و

﴿                        

                         

                 ﴾  :[51 -51]الزخرف 

 و شوما  شوود، مي خطاب آنها به بودند تسليم و آوردند ايمان ما آيات هب كه كساني همان»

 و( غوذا ) ظورف ( كوه  اسوت  حوالي  در ايون ) شوويد  بهشت وارد شادماني نهايت در همسرانتان

 نفوس  آنچوه  هر( بهشت) آن در و گردانندمي آنها گرداگرد را( طهورا اشراب) طاليي جامهاي

  اين ماند، خواهيد آن در هميشه شما و است موجود بردمي لذت آن از چشمها و كندمي اشتها

 .«شويدمي آن وارثبه سبب آنچه انجام داده ايد  شما كه است بهشتي
 كوار  سووار  اگور  كوه  است درختي بهشت در»: فرمايدمي سلم و يهعل اهلل صلي اكرم رسول

 «.برسد آن انتهاي به تا كشد مي طول سال صد بتازد السير سريع و چابك و ماهر

 سووار  چابوك  يسواله  صود  مسوير  كوه ايست  گسترده و عظيم چنين درخت يك فقط اين

  .باشدمي

 نودا  منادي شوندمي آن وارد بهشت اهل چون»: فرمايدمي سلم و عليه اهلل صلي آنحضرت

 و سوالم  ،آيود نموي  فنوا  و مور   شوما  بور  هرگوز  و بمانيود  زنوده  اينجا در هميشه براي دهدمي

 طواري  شوما  بور  پيوري  و بمانيود  جوان اينجا و شودنمي رضاع شما بر مريضي باشيد تندرست

 مسلم(. )«رسدنمي شما به ناداري و فقر و باشيد ناز نعمت در و شودنمي

 دارد؟ وجود نعمت اين بعد ديگري عمتن آيا
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 دارد؟ وجود پيروزي ايناز  بعد رستگاري و پيروزي آيا

. پوذيرد نموي  تغييور  كوه  جوواني  دايموي،  سوالمت  و صوحت  ،ابودي  و جاويد زندگي! آري

 ... و شودنمي 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

 نفس 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 مالئكوه  و قياموت  روز و خودا  بوه  هكو  يانكس هستي؟ منؤم و يافته هدايت جوانان از آيا

 و كند 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 پرستندمي را خدا تنها كه هستي جواناني از آيا

 هستند؟ كردار و گفتار در سلم و عليه اهلل يصل پيامبر دستور تابع كه هستي جواناني از آيا

 ماه روزه و پردازندمي را خود مال زكات و دارندمي پا بر را نماز كه هستي جواناني از آيا

 دهند؟مي انجام نحو بهترين به را الحرام اهلل بيت حج و گيرند، مي را رمضان

 هموه  و رسوول  سونت  و الهي اوامر خواه خير و اند نصيحت پايبند كه هستي جواناني از آيا

 اند؟ مسلمان تن

 . دهندمي دعوت خدا سوي به حكيمانه پند و حكمت با را مردم كه هستي جواناني از آيا

 و زنندمي حرف صادقانه و كنندمي منكر از نهي و معروف به امر كه هستي جواناني از آيا

 كنند؟مي قبول را ح 

 اند؟ پاك قلوب و كريم نفس و كني اخالق داراي كه هستي جواناني از آيا

 زنودگي  سونبل  و حيوات  رموز  و ،اموت  افتخوار  گوروه  ايون  همانوا  هسوتي،  گروه اين از اگر

 شود اصالح آنها يبوسيله مسلمين فساد و كجي كه اميدوارند خداوند از آنان اند، خوشبخت

. شود زنده آنان يبوسيله پيامبران سنت و گردد منور و بازگشايي آنها يبوسيله سالكين راه و

 .آخرت و دنيا در كاميابي و پيروزي تو به باد بشارت هستي گروه اين از اگر

 و ناصوحي   آنوان  روش و راه و دارنود  انحرافي يعقيده كه جواناني: جوانان دوم گروه اما

 .است شده غالب آنها بر شهوات و كرده نابود را آنها غرورشان

 .كشندنمي بيرون باطل از را خود دامان و ذيرندپنمي را ح  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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 بنوا  مگر را، حج راه نه و دادن زكات نه و روزه نه و دانندمي را مسجد راه نه كه، جواناني

 .دهندمي انجام چيزي رسم و عادت حسب بر

 خوود  رأي بجوز  رأي و شووند نموي  متقاعود  حو   بر و كنندنمي قبول نصيحت كه، جواناني

 خووب  را آن و انود  ثابوت  خوود  نامتعوارف  خووي  و بود  اخوالق  بور  كه جواناني و شناسندنمي

 تالطوم  در را خوود  سوعي  و همت و دهند مي انجام را اعمال بدترين واقع در آنان .پندارندمي

 .است نيك آنها كار كه كنندمي گمان و دهندمي 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 هاجهنمي گروه از بميري چون رودمي آن بيم و ايگذاشته قدم خطرناكي راه در كه

 .گيري

 جوانان گمراهي اف وانحر اسباب

 را جسوماني  نيوروي  و عقول  و فكور  كوه  است ايكشنده زهر(: بيكاري) فراغت اوقات -0

 مطالعوه،  باشوند،  كاري تالش در جوانان كه است اين معضل اين عالج و كندمي نابود

 را آنهوا  فراغوت  اوقات و باشد آنها شخصيت با مناسب كه كاري هر و تجارت نوشتن،

 .كند پر

قشر  مابين فرجه و خالء كردن پر مشكل اين عالج: بزرگان يتجربه از دننكر استفاده -1

 يوك  يپيكوره  جوانوان  و پيوران  كوه  كننود  بواور  وهمه ،استجوان و مردان سالخورده 

 .كندمي سرايت اعضاء همه به شود فاسد آن از عضوي اگر هستند اجتماع

 را افورادي  جوانوان  كوه  كوه  اسوت  اين عالج: آنها با دوستي و منحرفين گروه با ارتباط -2

 .باشند عاقل و صال  و متدين كه كنند انتخاب دوستي براي

 و ترديد دچار اشعقيده و دين به نسبت را جوان كه: فاسد مجالت و هاكتاب خواندن -2

 بوه  و كنود  پرهيوز  كتابهوايي  چنوين  خوانودن  از كوه  است اين آن عالج و كندمي شك

 آورد. روي ديني كتابهاي مطالعه
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 بوه  وبووده،   آزادي موانع  اسوالم  كه كنندمي فكر چنين جوانان: اسالم دين به يبدگمان -5

 فكور  طورز  اين است پيشرفت و اجتماع بين مانع و دهدمي دعوت گراييعقب و تهجر

 .است اسالم دين به نسبت جهالت و آگاهي عدم ينتيجه

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

 وقفه

 گيردمي را شما وقت از ثانيه 45 فقط دعا اين خواندن
 

ََّلكََّّأَبُوءَََُّّصنَ ْعُت،ََّماََّشرََِِّّّمنََِّّبكَََّّأُعوذَََُّّعْبُدَك،ََّوأَنَاََّخَلْقَتِنىَّأَْنَت،َِّإلَََِّّّإَلهَََّّلَََّّرَبِّى،َّأَْنتََّّاللَُّهمََّّ»
نُوبََّّيَ ْغِفرََّّلَََّّفَِإنَّهََُِّّلى،َّاْغِفرَّفَِّبَذْنِبى،ََّوأَبُوءَََُّّعَلىَََّّّبِِنْعَمِتكَّ  «أَْنتََِّّإلَََّّّالذُّ

 نكنيد! فراموش خيرتان دعاهاي در را ما

 خدا بسوي برگشت راه نجات، راه

 پرهيزگوار  تووانيم موي  چگونوه ! هسوتيم  منحورفين  گوروه  از موا  گويندمي جوانان از بسياري

 كنيم؟ شروع كجا از شويم؟

 .كنيد راهنمايي مرا كنم حركت مستقيم و راست راه بر خواهممي

 هور  و اسوت  روشن و واض  هرا بگويم بايد سئواالت اين به گفتن پاسخ براي! جوان برادر

 و درخشود موي  تواريكي  وسوط  كوه  اسوت  نووري  بردارد، قدم آن در تواندمي راحتي به بينايي

 .دارد وجود هولناك امواج مسيرشدر  كه است نجات كشتي

 : فرمايدمي خداوند(: نجات) توبه راه اما

﴿                   ﴾  
 [20: نورال] «شويد رستگار شايد كنيد رجوع پروردگار بسوي جمعي دسته مومنين اي»

 : فرمايدمي نيز و

﴿                              

    ﴾  
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 آنكوه  از پويش  كنيد پيروي كرده نازل شما بر خداوند سوي از كه دستورهايي بهترين از»

 [52]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: »فرمايدمي سلم و عليه اهلل صلي آنحضرت

 آن درب نكنود  طلوع مغرب از خورشيد ماداميكه تا و است راه سال چهل مسير آن عرض كه

 ترمذي(«. )شودنمي بسته

 بور  در را مشكلي و سختي هيچ راه آن در رفتن و آسان راه اين كه پروردگار تاذ به قسم

 .روندنمي بين از هرگز كه رساندمي دايمي و ابدي هاينعمت به را انسان و ندارد

 كوه  كنيد شتاب او همجواري و الهي بارگاه به شدن داخل براي: »فرمايدمي قيم ابنحافظ 

 راه آسوانترين  و شوود نموي  عارض شما بر كوفتگي و خستگي هيچگونه و آنجاست رالسالماد

 «.است

 وقوت . )اسوت  توو  عمور  واقوع  در كه 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

 خسوتگي  توو  بوراي  عمول  ايون  و كون  اصوالح  استغفار و ندامت و توبه با آنرا گذشته آنچه

 نيوز  نايو  نكنوي  آلووده  گنواه  با 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

 توانوايي  كوه  آنچوه  بور  تكليوف  عدم و كنيمي مشاهده بندگان بر را پروردگار آساني اين آيا

 كوه  آنچوه  به ريزيبرنامه 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

 قودم  بور  را مسولمان  كوه  اسوت  مسايلي بهترين از سئوال اين جواب جستجوي! جوان برادر

 بودون  و بيهووده  را ما خداوند زيرا. كندمي ياري او بسوي انابت و استقامت طري  بر گذاشتن

 .ايم آمده دنيا به است خدا عبادت همانا كه عظيم هدفي براي ما و است نيافريده هدف

﴿               ﴾  :[52]الذاريات 
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 هموه  بلكوه  شوود نموي  حوج  و روزه نمواز،  ماننود  ديتعب و  اعموال  بعضي شامل تنها عبادت و

 .رسدمي نيز مر  از بعد به حتي گيردمي بر در را مسلمان فرد زندگي

﴿                             

         ﴾.  :[022 -021]األنعام 

نماز و تمام عبادات من، و زندگي و مور  مون، هموه بوراي خداونود پروردگوار       »بگو: »

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

 موادر،  و پودر  بوه  نيكوي  عموره،  و حج بخشش، صدقه، عبادت، تو يروزه عبادت، تو نماز

 كسوب  بوراي  تالش و نوشيدن و خوردن ازدواج، براي آمادگي علم، طلب چشم، از حفاظت

 ساير بر اسالم دين امتياز ناي و داد قرار هاعبادت يزمره در توانمي را خواب و حالل روزي

 .است اديان

 امور  كوه  جايي و كرده نهي آن از كه بيابد جايي را تو اين از بعد خداوند است شايسته آيا

 نباشي؟ حاضر ايشده

 داري؟ نگه آباد را هااستاديوم و باشند خالي وجودت از مساجد است شايسته آيا

 گووش  و كني ترك را سلم و عليه اهلل صلي پيامبر سنت و خدا كتاب كه است شايسته آيا

 باشد؟ پر موسيقي با همواره هايت

 شويطان  مسوواك  كوه  سيگار آن بجاي و كني ترك را مسواك سنت كه است شايسته آيا

 بگذاري؟ دهان به را است

 غيبوت،  مجلوس  در منحورفين  همراه و كني ترك را ايمانو  علم مجالس كه است شايسته آيا

 باشي؟( بهتان) دروغ و چيني سخن



 پيمود بايد كه راهي توبه، در تأخير

. كنوي موي  سوپري  را خوود  عمور  لحظوات  بهتورين  و جوواني  عنفوان در تو اينك! جوان اي

 و كرد حاصل لذت جواني از بايد اينك گويندمي و خورندمي را خود جواني فريب بسياري

 . است اشتباه دليل چند به تفكر طرز اين كنيم،مي جبران پيري زمان

 مسير در بزر  سنگ چون كه است بزرگي آفات از آرزوها و اميدها بودن ياوال: طوالن

 موي  عبوادت  و توبوه  رسويديم  پيوري  سون  به اگر گوييمي تضميني چه بنابر گيردمي قرار توبه

 كنم؟

 افتود مي دام به مر  چنگال در ايلحظه چه داندنمي كه انساني بر: »فرمايدمي جوزي ابن

 از پيوران  اوقوات  بسوا  زيرا نخورد را سالمتي و جواني فريب ،باشد آماده هميشه كه است الزم

 «. ميرندمي ديرتر جوانان

 سور  پشوت  را جوواني  و كنود  عطوا  طووالني  عمور  تو به خداوند اگر عزيز جوان: اينكه دوم

 شوي؟ توبه به موف  كه دارد وجود تضميني چه برسي پيري سن به و بگذاري

 كوردن  توبوه  بوه  موفو   انسوان  كوه  كننود موي  كدر را دل چنان معاصي و گناهان اوقات بسا

 انسوان  و رسود  فورا  اجل و مر  كه بيافتد تاخير به آنجا تا توبه است ممكن گاهي و شودنمي

 .باشد گرفتار گناه دام به هنوز

 داشوته  را عبادت نيروي و توان پيري حالت آن در كه دارد وجود تضميني چه: اينكه سوم

 رسود موي  پيري سن به انسان چون. اي داده دست از را جواني نشاط و نيرو كه ليحا در باشي

 پووك  و نواتوان  هوا اسوتخوان . كنود  رحوم  او بور  خداونود  كوه  كسي مگر ندارد طاعت بر صبر

 را فوراي   اداي تووان  انسان كه آنجا تا شوندمي سنگين گوشها و ضعيف چشمان و شوندمي

 و بگوذاري  شيطان و نفس هواي به را جواني دوران و لفص كه نيست جوانمردي اين و ندارد

 .پروردگار طاعت به را ضعف و پيري دوران

 و طاعوت  در بلكوه  شوود نمي حاصل گناه دادن انجام در واقعي تمتع و لذت: اينكه چهارم

 را آن كوه  كسوي  كام از شيريني و لذت. است ممكن منهيات از اجتناب و پروردگار امر اتباع

 پوس  كه لذتي در و ماندمي آن گناه اثر فقط رودمي بين از است نموده حاصل حرام طري  از

 .نيست خير باشد آتش آن
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 و تيرگوي  بوا  تيرگوي  جوواب  و شوود موي  داده پاكي با پاكي جواب: »فرمايدمي سليمان ابو

 كه كسي و كندمي دريافت را خود نيكي و احسان جواب روز كند احسان شب در كه كسي

 «.شودمي داده پاداش خود احسان آن به شب دكن احسان روز

 .ايد كرده فنا را آن راهي چه در كه شويدمي سئوال خود جواني از: اينكه پنجم

 پونج  او از كوه  نداشوته  بور  قدم قيامت روز بنده: »فرمايدمي سلم و عليه اهلل صلي آنحضرت

 و اسوت  گذرانده را آن چگونه كه جواني از كرده، فنا كجا در كه عمرش از شود،مي سئوال

 داشوته  كوه  علمي به و است نموده مصرف را آن كجا به و كرده كسب كجا از كه اش مال از

 ترمذي() .«بوده عامل چقدر

 كوه  است جواني» گيرندمي قرار الهي عرش يسايه زير قيامت روز كه گروهي هفت از و

 «.است كرده رشد خدا عبادت در

 مقوام  و درجوه  تواخير  اين با شدي انابت و توبه به موف  عمر آخر در اگر بالفرض: اينكه ششم

 پيوروي  نفوس  خواهشوات  از دارد پايين همت كه انساني دادي، دست از را صديقين و مقربين

 .كندمي توكل بخشش و عفو به و كندمي

 



 شود انجام بايد كه سفري

( مور  ) جماعوات  مفرق و (شهوت و لذت( يبرنده بين از) ذاتلال هادم آيا: جوان برادر

 اي؟انديشيده كندن جان يلحظه سختي و شدت به آيا اي؟ كرده ياد را

 اي؟آورده ياد به را گيريمي 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

 .ايآمده قبر به جواببي گويند،مي تو  به يا دهي؟ صحي  جواب آنها به توانيمي آيا

 هاسال به و باشد طوالني عمر كه چند هر شود انجام بايد كه است سفري اين: جوان ربراد

 است؟ كرده دفع خود از را مر  تاكنون كسي چه بيانجامد، اليمتو روزهاي و

 اسوت؟  انداختوه  توأخير  بوه  را خود مر  ساعت و رانده خوداز  را الموت ملك كسي چه

 كشي؟ سر چرا دارد معني چه شودمي كرمها يطعمه كه انساني براي تكبر پس

 .توست منزل و مكان آخرين خاك كه وقتي

﴿         ﴾ . [55، العنكبوت: 25، األنبياء: 075عمران: ]آل 

 .«چشد!مر  را مي (طعم)ي نفسهر »

 ﴿        ﴾  :[77]القصص 
 «شوداني ميهمه چيز جز ذات )پاك( او ف»
 



 سعادت راه – پشيماني از قبل

 پيشومان  تنبلوي  و كسوالت  عواقوب  از آيوا  گيوري، نموي  عبورت  مردگان از آيا: جوان برادر

 هور  كوه  غوافلي  و كندمي رتصو شوخي را مر  واقعيت كه غافلي آن بر افسو  شوي؟نمي

 .گرددمي وحشتناكتر او سقوط شودمي بيشتر عمرش چه

 جسوتجو  را آن بوه  رسويدن  هواي راه و گوردد موي  خوشوبختي  دنبال به يانسان هر! جوان اي

 درك را خوشوبختي  موردم  از بسوياري  ولي كندمي كوشش موانع بردن بين از براي و كندمي

 و مجلول  قصور  داشوتن  و زيواد  ثروت در خوشبختي كنندمي گمان مردم از بسياري. كنندنمي

 بعضوي  و اسوت  شوهرت  بوه  رسويدن  در دكننو موي  گموان  بعضوي  اسوت،  باال مدل / موترماشين

 و گذار و گشت و مسافرت در را خوشبختي بعضي و دانندمي مراتب كسب در را خوشبختي

 .دانندمي هاديدني مشاهده و خارجي سفرهاي

 نفوس  آنچوه  هور  انجوام  و لوذات  و شوهوات  به رسيدن در خوشبختي كنندمي گمان بعضي

 را خوشوبختي  حقيقوت  هوا  ايون  واقوع  در. اسوت  (حوالل  و حورام  نظور  در بودون )كندمي اشتها

 حقيقوت  و شودند  متوجوه  آن ظواهر  بوه  ازيور  ؛داننود نموي  را آن ارزش و قيموت  و انود  نشناخته

 .بستند دل شودمي نابود و فنا كه آنچه به و كردند ترك را خوشبختي

 .كندمي احسا  را آن پرورگار نيك بنده كه است آن واقعي، سعادت

 :فرمايدمي خداوند

﴿                               

          ﴾  :[75]النحل 
 و اكپ زندگي او به حتما باشد مومن و دهد انجام صال  اعمال كه مردي و زن هر»  

 .«دهيممي كردند عمل كه آنچه از بهتر را هاآن پاداش و كنيممي عنايت طيب
 سواختمان،  زن، داراي و كنود  اسوتفاده  آنهوا  از و باشود  داشوته  مال و سرمايه انسان چند هر

 و طاعوت  بوا  اينكوه  مگور  كورد  نخواهود   احسوا   را خوشوبختي  باشود  غيوره  و ي نقليوه وسيله

 .يابد دست پيروزي و حفال اين به خدا فرمانبرداري
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﴿: فرمايود موي  اهلل بزر                     

       ﴾  :[022]طه 

 روز و اسوت  تنگ زندگي او براي همانا ورزد اعراض و كند  غفلت من ياد از كه كسي»

 .«است كور كه كنيممي حشر يحال در را او قيامت
 موومنين  و كنندمي فراموشرا  جستندمي لذت بدان دنيا در كه آنچه گروه اين قيامت روز

 خواهنود  فرامووش  شدندمي متحمل دنيا در فقر سبب به كه را زحمات و مشكالت نيز راستين

 .كرد

 در دنيوا  در كوه  ايبنوده  قياموت  روز: »فرمايدمي سلم و عليه اهلل صلي اكرم رسول حضرت

 آيوا ! آدم فرزند اي:پرسندمي او از سپس شود،مي داده وطهغ جهنم در يكبار بوده ناز و نعمت

 دنيا در نعمتي هيچ من خدا، به گويدمي شده؟ عرضه نعمتي تو بر آيا اي؟ديده راحتي دنيا در

 او از پوس  نود گردانموي  دور يوك  بهشوت  در را او بووده  بيچاره و فقير دنيا در فردي و .نديدم

 هويچ ! بخودا  نوه : گويود موي  اي؟ديوده  سوختي  و فقور  دنيا در آيا !آدم فرزند اي شودمي سئوال

 مسلم(. )«نديدم مشكلي و سختي

 :فرمايدمي اشاره گروه اين به خود كالم در خداوند و

﴿                              

                            

                                 

                     ﴾  :[017 -015]هود 

 سوخن  او ياجوازه  بوه  جوز  كوس  هيچ ،رسدمي فرا( مجازات زمان و قيامت) كه روز آن» 

 براي و آتشند در دشدن بدبخت كه آنها اما* خوشبخت گروهي و بدبختند گروهي گويدنمي

 خواهنود  آن در جاودانوه *  اسوت ( بازدم و دم طوالني هايناله) «شهي » و «زفير» آنجا در آنان

 بخواهود  را چوه  هور  پروردگارت. بخواهد خداوند آنچه مگر برپاست زمين و آسمانها تا ماند

 توا  ماند خواهند بهشت در جاودانه شدند، سعادتمند و خوشبخت كه آنها اما! *دهد مي انجام
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 ]هوود  «!نشدني قطع است بخششي! بخواهد پروردگارت آنچه مگر برپاست، زمين و آسمانها

015- 017.] 

 آن در كوه  است الزم تو بر و شد مشخص برايت پيروزي و سعادت راه! مسلمان برادر اي

 .كني فراموش را ديگر هايراه و بگذاري قدم

 ﴿: فرمايوودمووي خداونوود                         

   ﴾  :هواي راه از و كنيود  پيوروي  آن از مون،  مسوتقيم  راه اسوت  اين» [052]األنعام 

 .«كنندمي دور من راه از را شما كه نكنيد پيروي ديگر
 



 خدا محبت -ترديدها و هاوسوسه معالجه

 يگزنود  فقور  و تنگدسوتي  حوال  در كوه  كردند، سئوال عبدالعزيز شيخ از جوانان از جمعي

 دل در و شده ايجاد شك و شبهه ما دل در پيامبر و قرآن و خدا وجود در كه آنجا تا كنيممي

 كنيد؟ راهنمايي را ما...  بينيممي را است شده ح  مانع كه ايپرده و قساوت خود

 بوه  هوايي شوك  چنوين  نيوز  پيامبر دوستان بين در اكرم ولرس زمان در: ... فرمود جواب در

 ايون  بوه  فرمودمي سفارش آنها به آنحضرت بود، پروردگار مورد در برخي كه آمدمي وجود

 شور  از او به و شوند بيرون تفكر اين از و ببرند پناه خدا به «َورُس وِلهََِّّبِاللَّهََِّّآَمْنتَّ»: بگويند هنگام

 .شوند پناهنده رجيم شيطان

ْيطَانََِّّمنََّّبِاللَّهَََِّّأُعوذَُّ» : بگويد و   .«الرَِّجيمََّّالشَّ
 كفور  فكور  هور  حضور هنگام «َورُس وِلهََِّّبِاللَّ هََِّّآَمْنتَّ» تكرار و بود استوار بايد عقيده اين بر و

 .شد خواهد مفيد اهلل انشاء آميز

 و شوويم.  اميودوار  او رحموت  سووي  بوه  خدا هايرحمت از اميدي نا از كه شودمي توصيه

 را انسان رغبت، و صدق با خدا سوي به برگشت و آنها معاني در تفكر و قرآن تالوت كثرت

 .كندمي نابود را هاوسوسه و راهنمايي ح  به

 : فرمايدمي خداوند. است پروردگار به ظن حسن و شب نيمه در سجده همه از بيشتر و

﴿               ﴾   :[681]البقرة  
 .«گويم!خواند، پاسخ ميمن نزديكم! دعاي دعا كننده را، به هنگامي كه مرا مي»
 و افكوار  بوه  انسوان  آيوا . كون  دوري اشورار  بوا  دوسوتي  از و كون  رفاقوت  خووب  دوستان با

 شود؟مي مؤاخذه كندمي خطور خدا و توحيد مورد در كه هاييوسوسه

 كوه » اسوت،  آموده  نيوز  صحيحين كتب در و است ثابت سلم و عليه اهلل صلي آنحضرت از

 آن بوه  كه مادامي تا كندمي خطور فكرش و دل كه را آنچه شده گذر در من امت زا خداوند

 وسولم  عليوه  اهلل صلي اكرم رسول ازكرام  يصحابه. «است نگفته سخن يا و است نكرده عمل

 كردند؟ سئوال هاوسوسه نوع اين خطر از
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 خودا  را هموه  ايون  پرسوند موي  كه هستند مردمي: »ندفرمود سلم و عليه هللا صلي آنحضرت

 شود  گرفتوار  ايوسوسوه  چنوين  بوه  كوه  كسي آفريده؟ كسي چه را خدا ، پساست كرده خل 

 .«َورُسوِلهََِّّبِاللَّهََِّّآَمْنتَّ»: بگويد
 (سلممصحي  . )«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 خواهيمي آيا

 و خوانوودموي  فورا  را جبرئيول  باشوود داشوته  دوسوت  را كسوي  خداونوود چوون  دانوي موي  آيوا 

 دارد،موي  دوسوت  را او جبرئيل بدار، دوست را او نيز تو دارم دوست را فالني من: »فرمايدمي

 دوسوت  را او نيوز  شوما  دارد دوسوت  را شخص النف خداوند كه دهدمي ندا آسمان در سپس

 واقوع  مقبوول  نيوز  زموين  در او سوپس  ،دارنود موي  دوسوت  را او آسومان  اهول  پوس  باشيد داشته

 (مسلمصحي  ) .«شودمي

 :اند ضروري اعمال اين خدا محبت جلب براي

 .فراي  از بعد نوافل دادن انجام -0

 .عمل و قلب و زبان به حال همه در خدا ذكر بر مداومت -1

 .كندمي تقاضا نفس كه آنچه بر پسنددمي اهلل آنچه دادن ترجي  -2

 .آنها شناخت و خدا صفات و اسماء در قلبي تدبر -2

 .خداوند الطاف و احسان و نيكي و هانعمت يمشاهده -5

 بوا  شودن  حاضور  و قورآن  توالوت  و مناجوات  و شب آخر ينيمه در او با كردن خلوت -2

 .او درگاه به جان و روح

 .صادق وستاند با مجالست -5

 .شودمي قلب و خدا بين ديوار و فاصله سبب كه اسبابي از دوري -7

 



 آنها از سپاسگذاري و فراوان هايينعمت

 هور  ،نيستند شمارش قابل كه است كرده عنايت تو به فراوان نعمتهاي خداوند! جوان رادبر

 .است نعمت العيني طرفة هرو  كنيممي تنفس كه نفسي هر و سكون هر و است نعمت حركتي

﴿         ﴾   :(22)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 هانعمت 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 توانيمي چگونه! جوان برادر

 قورار  خود دين داعي و مخلوقات بهترين از را تو كه نيست خدا احسان و نعمت از اين آيا

 داد؟

 قورار  او بزرگووار  رسوول  و خاتم  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

﴿                             ﴾  آل(
 (75عمران: 

ي خود انتخاب كند، از او و هر كس جز اسالم )و تسليم در برابر فرمان ح ،( آييني برا»

 «.پذيرفته نخواهد شد؛ و او در آخرت، از زيانكاران است
 دين بي اينكه يا شدمي چه كردمي خل  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

 آيا 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 هامليون

 سنت نعمت

 جماعوت  و سونت  اهول  گوروه  از را تو و كرده نايتع تو به كه راهي و سنت بر را خدا آيا

 را راه ولوي  دهنود مي نسبت اسالم به را خود كه هستند نفر ها ميليون اي؟بوده شاكر داده قرار

 سلم و عليه اهلل صلي پيامبر قول مصداق و اند داده دست از را صحي  يعقيده و اند كرده گم

 جهونم  در هموه  يكوي  بجز كه شوندمي فرقه دو و هفتاد من امت: »است فرموده كه دارند قرار

 (نسن اهل). «اند

 او اصوحاب  و سولم  و عليوه  اهلل صولي  پيوامبر  سونت  بور  عامول  كه ندا كساني پيروز گروه و

 .هستند

 عقل نعمت

 مخلوقوات  سواير  از را توو  كوه  نعمتوي  اي؟كورده  گوذاري  سپا  عقل نعمت بر را خدا آيا

 بگيري قرار ديوانگان از كه بود خواهد چگونه تو حال دبگير تو از را آن اگر كند،مي متمايز

 كنند؟ پرتاب سنگ تو سوي به هابچه و

 جوارح و ءاعضا نعمت

 از يكوي  اگور  ؟ايبووده  ركشوا  بينوي  و زبان گوش، ، چشم پا، و دست نعمت بر را خدا آيا

 گنوگ  يوا  و نشونوي  ديگور  كوه  را گوش يا و شوي كور كه را چشم مثالً بگيرد، تو از را اينها

 كني؟مي چه بروي راه نتواني و شوي

 يكوي  اگور ...  و هاكليه ها،ريه كبد، قلب، مانند هستند تو بدن داخل كه ديگري اعضاي و

 .دانيمي را هانعمت اين قدر بگيري قرار نابودي معرض در تو و شود كار كم آنها از

﴿          ﴾ :(10 )الذاريات 

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

 از كوه  هووايي  و مسكن، و هالبا  ها،نوشيدني و هاخوردني نعمت و مال، و سرمايه نعمت

 از يكوي  كن تصور دارند، خال  از گذاريسپا  و تشكر به نياز اينها همه كني،مي تنفس آن

 .داشت خواهي احساسي چه بگيرند تو از را هانعمت اين

 :الرشيد هارون حكومت با مساوي آب جرعه يك

 سرد آب سپس خواست آب يپياله هارون شد، وارد الرشيد هارون بر سماك ابن روزي

 بوه  و بگيرند تو از را آب اگر !اميرالمؤمنين اي: گفت سماك ابن ،نددآور برايش گوارايي و

 گيري؟مي چند به را آب ليوان اين باشي تشنه شدت

 اگور  پرسويد  دوبواره  نوشويد  چوون  بنووش،  جان نوش: گفت ام، پادشاهي نصف به: گفت

 گفوت  شوود؟  دفوع  بودنت  از كوه  كنوي موي  هزينه چقدر نباشد ممكن خوردي كه آبي خروج

 آب ليوان 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 باشدمي شهادتين از

﴿ :است                ﴾  [22: البقرة] 
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 مر  بستر در سلم و عليه اهلل صلي آنحضرت

 اداي ،نمواز  سوكرات  و مووت  هنگام پيامبر وصيت شترينبي: »فرمايدميرضي اهلل عنه  انس

 ماجه( ابن«. )بود كنيزان و زيردستان حقوق
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 نمواز »: بوود  ايون  سلم و عليه اهلل صلي اكرم رسول كالم آخرين: فرمايدمي ي اهلل 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 ،كنيمي ءادا كجا را آن

 است؟ گذاشته تأثير تو معامالت و اخالق بر نماز آيا

. كننوودمووي سووئوال آن از را بنووده قيامووت روز كووه اسووت ايگزينووه اولووين نموواز كووه، بوودان

 كننود موي  محاسوبه  آن از قياموت  روز كوه  چيزي اولين: فرمود سلم و عليه اهلل صلي آنحضرت

 ديگور  باشد ناقص اگر و پذيرندمي را اعمال ديگر گيرد قرار پذيرش موردِ آن اگر است نماز

 .كنندمي رد نيز را اعمال

 جماعت نماز

: فرموود  سلم و عليه اهلل صلي آنحضرت .است محبوب هايسنت از جماعت با مسجد در نماز

 ايون  بور  پوس  كنود  مالقوات  را خودا  بوودن  مسولمان  حوال  در قيامت روز خواهدمي كه كسي»

 خداونود  كنود،  مواظبت خواندمي فرا آن اداي به آنجا از مؤذن كه جايي در( فرض) نمازهاي

 ءادا هايتوان  خانه در را نماز شما اگر ،است فرموده يتعنا رسولش به را هادي و روشن سنت

 .«شويدمي گمراه كنيد ترك را پيامبرتان سنت اگر و هستيد خود پيامبر سنت تارك كنيد

 

 جست دور آنها از بايد كه منكراتي

 سطر هايت اشك با و اي كرده قوي ياراده و عزم كردن توبه بر كه بينيممي! جوان برادر

 هور  توا  كنوي،  باال را خود ياراده و همت كه است الزم پس كردي، مضاءا را نيپشيما دفتر و

 هميشوگي  سعادت و تو بين كه آنچه و كني نابود را گيردمي قرار تو استقامت راه سر بر آنچه

 از نجوات  و بهشوت  و فوالح  و پروردگوار  رضوايت  به و اندازي سر پشت را شودمي حائل ات

 .برسي جهنم آتش
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 :كه است زمال تو بر لذا

 نماز كس هر زيرا ي؛باش حذر بر هاآن اداي انداختن تأخير به يا نمازها كردن ضايع از -0

 .كرد خواهد ضايع اولي طري ه ب را ديگر احكام كندمي ضايع را

 بازي و بيداري به را شب و خواب به را آن روزهاي و نگيري روزه را رمضان اينكه از -1

 .باش حذر بر بگذراني

 .نكن درنگ داري را حج اداي ييتوانا اگر -2

 دوسوت  ديون  و عقيده بر انسان زيرا ؛كن دوري ناباب دوستان و بد رفقاي با دوستي از -2

 .گرددمي خود

 محبوت  و اسوت  اسوتقامت  موانع  بزرگتورين  زيرا ؛كن دوري موسيقي به دادن گوش از -5

 .است ايمان ضعف ينشانه موسيقي

 .كندمي دوري مخدر مواد و دود از عاقل -2

 .شودمي صب  نماز شدن قضا باعث و ضعيف را بدن ضرورت بدون بيداري شب -5

 .كن پرهيز قمار و بازي ورق و ورتپاس از -7

 دوري كني تلف بيهوده و پوچ هايفيلم و تلويزيون تماشاي به را خود وقت كه اين از -7

 .كن

 عقيوده  در سستي و انحراف باعث كفر، كشورهاي به ضرورت بدون كردن مسافرت -01

 .شودمي

 داشوته  آنهوا  مراسوم  چوون  مراسومي  و كنوي  مشابه را خود مسلمانان غير به كه اين از -00

 .كن پرهيز بپوشي آنان چون لباسي و باشي

 مرض و شخصيت ضعف ينتيجه اين كه كن، پرهيز ديگران براي تلفني مزاحمت از -01

 .است قلب

 .كن پرهيز آنجا به ضرورت بدون رفتن از است بازار مكان بدترين -02

 ،است ممكن گزاري شكر با ها آن حفاظت  و ،كن حفاظت خدادادي هاينعمت بر -02

 .مكن نابود مجاز غير سرعت با را آن و خود است نعمت نيز ماشين
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 صولي  اكرم پيامبر. است نفس يهوا و شهوت مقابل در شكست دليل( جل ) استمناء -05

 كننود  پيشه عفت و پاكدامني ندارند ازدواج توان كه آناني: »فرمايد مي  وسلم عليه اهلل

 «.كند نيازبي را ها آن خود فضل از خداوند ماداميكه تا

 ازدواج اسوتطاعت  كسوي  اگور  !جوانوان  اي: »فرمايدمي سلم و عليه اهلل صلي آنحضرت

 كوه  كسوي  و اسوت  خوب پاكدامني و چشم حفاظت براي زيرا ؛كند ازدواج پس دارد

 عليه( متف . )«گيردمي قرار سپري او براي روزه بگيرد روزه ندارد استطاعت

 است. والدين رضايت در خداوند رضاي زيرا ؛كنيد دوري والدين نافرماني  از -02

 رود.نمي جنت هب رحم يصله قاطع زيرا ؛كنيد پرهيز رحم يصله قطع از -05

 بوه  را انسوان  فجور و دهدمي سوق فجور به را انسان دروغ زيرا ؛كنيد پرهيز دروغ از -07

 جهنم.

 .خداست تقسيم به اعتراض و ادبي بي نوعي زيرا ؛كنيد دوري حسد از -07

 را موا  گناهوان  و كنود  عنايوت  دين در استقامت  را تو و من كه خواهممي خدا از پايان در

 را موا  انودك  اعموال  و كنيم توبه كه نمايد مانيئراهنما 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 اهلل صلي و

 پروردگوار  رضواي  موورد  كوه  اميدوارم «شباب يا مهال» كتاب از گزينشي يترجمه بود اين

 . بگيرد قرار

 
 


