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 التحذير من ضياع الشباب

"، والتي التحذير من ضياع الشبابخطبة الجمعة بعنوان: " -حفظو اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ صالح البدير 
ث فيها عن و عدًدا من النصائح لجميع فئات الُمجتمع؛ آباًء وأمهات، التحذير من ضياع ال تحدَّ شباب؛ حيث وجَّ

ار، ومسؤولين، وغيرىم من فئات الُمجتمع الُمسلم  .وُمعلّْمين، وتجَّ

 

 الخطبة األولى

 شهادةً ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو الرحيم الغفور، الحميد الشكور ، الحمد هللالحمد هلل
، أسفَر ه ورسولونا وسيدنا محمًدا عبدُ وأشهد أن نبيَّ ، ، وتحُصُل بها النجاُة يوم البعِث والنشورها اأُلجورتتضاَعُف ب

رور والُفسوق والسوء والُفجور  بواصحأ، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو و فجُره الصادُق فمَحا ظُُلمات أىِل الزيِغ والشُّ
ين صالًة وسال ورهور والفضِل المشنشذوي الذكِر الم  .ممرَّ الليالي والدىورًما دائَمْين ُممتدَّ

 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

، وىَلَك العاِصي وخسِ ، لُمتَِّقيا فاَز الُمطيعُ ؛ فقد حقَّ التقوى اتقوا اهلل يِا َأي َُّها الَِّذيَن  ،الُمعتِديَر الُمذِنُب الشقيُّ
ُقوْا الّلَو َيْجَعل لَُّكْم فُ رْ  ْر َعنُكْم َسيَّْئاِتُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم َوالّلُو ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمآَمُنوْا َإن تَ ت َّ  ]األنفال: قَانًا َويَُكفّْ

ٕ2]. 
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 أيها المسلمون:

وحدُث السنّْ قليُل التجربة، ضعيُف اإلدراك، ناقُص التدبير والتفكير، ، رحداثُة السنّْ كنايٌة عن الشباِب وأوِل الُعمُ 
عجاب، سريُع الُمحاكاة والُمماثَلة والتشبُّو، ال ينساُق غالًبا إلى ما ينفُعو إال بششارِة ُمشيٍر، وتسديِد  أسيُر التأثُّر واإل

 كبيٍر، وُمعاَونِة نصيٍر.

ومتى ُأعِجَب الشابُّ الَحَدُث، أو الفتاُة الَحَدثَُة بشخٍص انحاَز إليو، واقتبَس منو، واحتَذى مثاَلو، ونحا ِفعاَلو، 
 كره، ونظَر من محَجره، ونطَق بنغمتو، وحاكاه في ىيئتو وطريقتو، وماثَ َلو في صورتو وحركتو ولِبسِتو.وأكثَر من ذِ 

َمت قاعدُة: الدفع أىوُن من الرفِع؛ تسلَّلت إلى ُمجتمعاتنا ُقدواٌت في ُمنتهى السوِء  وحين غاَب دوُر الرقيِب، وتهدَّ
ناَءةوالسقوط، وأمِثلٌة غايٌة في الرذالة واالنِحطاط  ِة والدَّ  .والِخسَّ

الُمربّْي الناِصح؛ ظهَرت بين شبابنا وفتياتنا ُسلوكياٌت شاذَّة، ومظاىُر  دوُر الوليّْ الصالح، وضُعف تأثيرُ وحين تواَرى 
الُت من النساء، مقيتة، وتصرُّفاٌت غ والُمستخِنثين من الرجال ريبة لم تكن معهودًة وال موجودًة، وظهَرت الُمترجّْ

 .ِق الُمسلمين وميادينهمفي أسوا

ِع في األسواِق، شباٌب ُأصيَب بداِء التأنُِّث والتخنُّثِ  ِر والتعطُِّف، والتسكُّ ، والتحلّْي والتفنّْي، والتميُِّع والتكسُّ
 .والتمايُِل في مجامِع النساء

ُع شَفَتو، ُر وجَهو،  تراه يضُع األقراَط في أذنو، والمعاِصَم في يده، والقالِئَد في صدره، يُلمّْ ُن بشَرتو، وُيحمّْ ويُلوّْ
ها وأخبَثها، وأدلَّها عليهويلبُس المالِبَس الُمثيرَة والشفَّافَة والضيّْقةَ  ا، ، ويرتدي سراويَل أخَذت من األسماء أخسَّ

 ، وتكِشُف عن سوءتو.تحُسُر عن عورتو

ذوِذ والغرابَة، وكم ىم ضحايا السَهرات  عات المشبوىة، ومقاىي أفعاٌل غايًة في الُقبِح والشُّ الممقوتة، والتجمُّ
 الشيشة الَبغيضة؟!
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رات  وكم رأينا صغيًرا حَدَث السنّْ وقد تردَّى وتهاَوى في ُدروِب الدخاِن والشيشِة والَحشيَشة والُمخدّْ
 والُمسِكرات، والفواِحِش والُمنَكرات.

، وغفَ  َل الُمستحَفُظ عليهن، فتدرَّجَن في مدارِج وفَتياٌت وبناٌت، وآٍه على حاِل فتياٍت غاَب الرقيُب عنهنَّ
مدارِج التبرُّج والتفلُّت والسفور، وصارت المرأُة تُزاِحُم الرجَل وُتصاِفُحو َقطَن في استاالخِتالِط والُبروز والظهور، و 

 .وتُمازُِحو، وتخضُع لو بالقوِل، وُتاليُِنو بالكالم

 !يا لها من صورٍة تنفِطُر منها القلوُب وتنصدِع

، قوموا بما أوجَب اهلل عليكم من رعايِة أوالدكم، -أيها األولياء  - اتقوا اهلل، -أيها المسلمون  - فاتقوا اهلل
 وصونِهم وتربيتهم، وغرِس الفضيلِة في نُفوسهم.

ار  - واتقوا اهلل َق، وحاِذروا بيَع ، وحاِذروا بيَع كلّْ ما ُيِخلُّ بالعقيدة، ويهِدُم السلوك، ويُدمُّْر األخال-أيها التجَّ
 وال إلى تراِث آبائنا بشيٍء. والمالبِس الغريبِة الشاذَّة التي ال تُمتُّ إلى شرعنا وال إلى أوطانناالمالبِس الفاِضحة، 

ويا رِجال التعليِم! كيف يستفِحُل ىذا الداُء في صفوِف شبابِنا وفتياتِنا وأنتم األساتِذُة الُفضالء، والُمعلّْمون 
 والُمربُّون، النَُّبالء؟! اهللَ اهلَل في رعايِة أجيالِنا، وصناعِة نشِئنا، وحمايِة ُمجتمعنا.األوفياء، 

ُخذوا بأيدي شبابنا وفتياتنا إلى الِحشمِة أيها المسؤولون، كلّّ في جهتو، وكلّّ على قدِر مرتبتو وصالحيتو! 
هم في أوىاِق الفاِحشِة والرِذيلِة، والجريمِة والبالِء ، وحاِذروا ُسقوطَ والفضيلة والحياِء والمكارِم، وامَنعوا ضياَعهم

 العظيِم، والشرّْ الُمستطيِر.

فقد فاَز  ،أقول ما تسمعون، وأستغفر اهلل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنٍب وخطيئٍة، فاستغفروه
 .الُمستغِفرون، وسِعَد الُمتَّقون
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 الخطبة الثانية

تعظيًما وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو لو على توفيقِو وامِتنانِِو،  الحمد هلل على إحسانِِو، والشكرُ 
 بواصحأ، صلَّى اهلل عليو وعلى آلو و الداعي إلى ِرضوانِو ه ورسولونا محمًدا عبدُ نا وسيدَ وأشهد أن نبيَّ ِلشأنِو، 

 وإخوانِِو، وسلَّم تسليًما كثيًرا.

 أما بعد، فيا أيها المسلمون:

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا الّلَو َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ ؛ فشن تقواه أفضُل ُمكتَسب، وطاعَتو أعلى نَسب، اتقوا اهلل
 .[ٕٓٔ ]آل عمران: َوَأنُتم مُّْسِلُمون

دعو، وال يستزِلَّنكم بِحَيلو، وال يُوِقَعنَّكم الشباُب والَفتيات، أيها الرجال والنساء! ال يستِفزَّنكم الشيطاُن بخُ أيها 
ُهَما في َشرَكو، وال يُغرَّنكم بآمالو الباِطلة،  ْيطَاُن َكَما َأْخَرَج َأبَ َوْيُكم مَّْن اْلَجنَِّة يَنزُِع َعن ْ يَا بَِني آَدَم اَل يَ ْفِتنَ نَُّكُم الشَّ

 .[7ٕ ]األعراف: لَِباَسُهَما لُِيرِيَ ُهَما َسْوَءاتِِهَما

وىا أظِهروا النَّكيَر والرَّفَض لتلك التصرُّفات الُمرِية، والظواِىر الُمخزِية التي ال تليُق  بأىل اإلسالم، وال يجوُز أن يُعدُّ
 واِقًعا ُمسلًَّما ال محيَص عنو، وقد جاءت السنُة بتحريمها ولعِن فاِعلها.

الرجَل يلبُس لِبسَة المرأة،  - صلى اهلل عليو وسلم -لعَن رسوُل اهلل "قال:  - رضي اهلل عنو -فعن أبي ىريرة 
 والمرأُة تلبُس لِبسَة الرجل"؛ أخرجو أبو داود.

عز  - ثالثٌة ال ينظُر اهللُ »: -صلى اهلل عليو وسلم  -قال: قال رسول اهلل  - امرضي اهلل عنه - وعن ابن عمر
 ؛ أخرجو أحمد، والنسائي، والحاكم.«لة، والديُّوثوالمرأُة الُمترجّْ ، إليهم يوم القيامة: العاقُّ لوالديو -وجل 
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الُمخنَّثين من الرجال،  - صلى اهلل عليو وسلم -النبي  قال: "لعنَ  - رضي اهلل عنهما - وعن ابن عباس
الِت من النساء  ؛ أخرجو البخاري."والُمترجّْ

 ونَزغاِت الشياطين. والفتنةِ جعلني اهلل وإياكم من الُهداة الُمهتدين، وحمانا من ُدروب الشرّْ 

 صلُّوا وسلّْموا على أحمَد الهادي شفيِع الوَرى طُرِّا؛ فمن صلَّى عليو صالًة واحدًة صلَّى اهلل عليو بها عشًرا.و 

 صلُّوا عليو وسلّْموا تسليًما للخلِق ُأرِسل رحمًة ورحيًما
عة أصحاِب السنَّة الُمتََّبعة: أبي بكٍر، ، وارَض اللهم عن خلفائو األربمحمدٍ عبدك ورسولك على اللهم صلّْ وسلّْم 

، وعن سائر اآلِل والصحابِة أجمعين،  ، وعنَّا وتابِعيهم بشحساٍن إلى يوم الدينوالتابعين لهم وعمر، وعثمان، وعليٍّ
 .مينراحم الحأر يا وإحسانك  معهم بمنّْك وكرمك وُجودك

لمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، وأِذلَّ الشرك اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم وا
 يا رب العالمين. الطغاَة والظلمَة والُمعتدين والمشركين، ودمّْر

 اللهم أِدم على بالد الحرمين الشريفين أمَنها ورخاَءىا وِعزَّىا واستقراَرىا يا رب العالمين.

، اللهم وفّْقو ووليَّ الُمسلمينصالُح لما فيو ِعزُّ اإلسالم و شريفين اللهم وفّْق إماَمنا ووليَّ أمرنا خادَم الحرمين ال
 .يا كريُم يا رب العالمينعهده لما ُتحبُّ وترضى، وُخذ بنواِصيهما للبرّْ والتقوى، وأصِلح لهما ِبطانَتهما 

وُمؤيًّْدا وظهيًرا، اللهم انُصرىم ناصًرا وُمعيًنا،  الشامناصًرا وُمعيًنا، اللهم ُكن ألىلنا في  الشاماللهم ُكن ألىلنا في 
 دين.عت، اللهم انُصرىم على الطغاة المُ الظَلمة الُمعتدينعلى الطغاِة 
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بوا الشيوَخ واألطفاَل والنساء، اللهم عليك بالقتَ َلة الُمجرمين، أنِزل  الذين سَفكوا الدماَء، وقَتلوا األبرياء، وعذَّ
د جمَعهم، هم بأَسك الذي ال يُردُّ عن القوم الُمجرمين، عليهم بأَسك، أنِزل عليهم بأَسك، أنِزل علي فرّْق و اللهم بدّْ

َتهم  يا رب العالمين. ، وخاِلف كلمَتهم، وأرِنا فيهم ُقدرَتكشمَلهم، وأذِىب قوَّ

تكُقدرتك و اللهم أرِنا فيهم  ، زعزِعهم يا وعظَمَتك قُ وَّ عل لهم ، دمّْرىم تدميًرا، وال تجقاِدر، اللهم زلزِلهم يا قويُّ
 في األرِض وليِّا وال نصيًرا.

 يا رب العالمين.من قبَضتهم وظُلمهم  اللهم نجّْ إخواننا

 .اللهم ُمنَّ على جميع بالد الُمسلمين باألمن واالسِتقرار والسعادة والرخاِء يا رب العالمين

ياتِنا، اللهم اىِد شبابَنا وفتياتِنا، اللهم اللهم يا حيُّ يا قيُّوم، نسأُلك يا حيُّ يا قيُّوم، نسأُلك أن تهدي شبابَنا وفت
 يا رب العالمين. أرِىم الحقَّ حقِّا وارزُقهم اتباَعو، وأرِىم الباِطل باطالً وارزُقهم اجِتنابَو

اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أِغثنا، اللهم أنِزل علينا الغيَث وال تجعلنا من القاِنطين، اللهم ُسقيا رحمة، اللهم 
 .وأنِزل في أرِضنا سَكَنتها، أنِزل في أرضنا زينَتها، ال ُسقيا عذاٍب وال ىدٍم وال غَرق اللهم ُسقيا رحمة، قيا رحمة،سُ 

اللهم إنا خلٌق من خلقك، فال تمَنع عنَّا بذنوبِنا فضَلك، اللهم اسِقنا واسِق الُمجِدبين، وفرّْج عنَّا وعن أمة محمٍد 
 .أجمعين - صلى اهلل عليو وسلم -

ارحم موتانا، وُفكَّ أسرانا، وانُصرنا وعاِف ُمبتالنا، و  اشِف مرضانا، اللهم اشِف مرضانا، اللهم اشِف مرضانا، اللهم
 مين.حاأرحم الر يا برحمتك على َمن عادانا 

 عباد اهلل:
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ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّوَ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[2ٓ: النحل]

 اهلل أكبر، واهلل يعلم ما تصنعون. يذكركم، واشكروه على نعمو يزِدكم، ولذكرُ  الجليلَ  فاذكروا اهلل العظيمَ 

 


