
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

يِل النَّاِشِئ؛ َفَأْطَفاُل اْلَيْوِم   ٍة ُمْسَتْقَباًل ََل َيُقوُم َهَذا اْلُْْسَتْقَبُل إَلَّ َعََل اْْلِ ُهْم ِرَجاُل اْلَغِد، لَِذلَِك ليس  إِنَّ لُِكلِّ ُأمَّ

ينجي بَم  هلم  والنصح  لألبناء  بالدعاء  نَِّة  َوالسُّ اْلكَِتاِب  ِِف  اْهتََِمًما  َنِجَد  َأْن  تعاىل مستغربًا  اهلل  عذاب  من  هم 

 وغضبه ِف الدنيا واَلخرة.  

ُه:  الُم َيدُعو َربَّ ، َومثله يْعُقوُب ينصح  [35]إبراهيم:    {َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد اْْلَْصنَامَ }فها هو إِْبَراِهيُم َعَلْيِه السَّ

ُ }:ولده يَن َفاَل َت   . [132]البقرة: {وُتنَّ إَِلَّ َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ َيا َبنِيَّ إِنَّ اهللََّ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

َبُه، وَأدَّ َمُه  وَعلَّ َوَلَدُه  َأَمَر  ِحينََم  الَوَصاَيا،  َأعَظِم  ِمن  َوِصيًَّة  الُقرآُن  َلُه  َل  َسجَّ فَقد  ُلْقََمُن  ا  ََل }  :قال   وَأمَّ ُبنَيَّ  َيا 

َك َلُظْلٌم َعظِيمٌ  ْ ْك بِاهللَِّ إِنَّ الْشِّ اَلَة َوْأُمْر بِاْلَْْعُروِف َواْنَه  }، وَيزيُد َله ِف الَوِصيَِّة:[13]لقَمن:    {ُتْْشِ َيا ُبنَيَّ َأِقِم الصَّ

 . [17]لقَمن:  {َعِن اْلُْنَْكرِ 

ِجياًل   َأخَرَجُهْم  حتَّى  ِة  اْلُمَّ َأطَفاِل  َتربِيِة  ِف  وسلم  عليه  اهلل  صَل  ٌد  حممَّ َنبِيُّنَا  َمَشى  الطَّريِق  َنفِس  َنَْشَ  وعََل 

 اإِلسالَم ِف ُرُبوِع اْلَرِض. 

ٍد صَل اهلل عليه وسلم، ذلَك الطَّفُل الِذي َأسَلَم وُهو َصِغرٌي ُثمَّ َقا َد فَسْل َعن َعِِلٍّ َكيَف َتَربَّى ِف َمدَرَسِة حُممَّ

َتَربَّى حتَّى َقاَل النَّبِيُّ صَل    :اهلل عليه وسلم ِف َغزوِة َخيبَ   اْلسلِمنَي وَصاَر َأمريًا للمؤِمننَِي، َسْل َعنُه َكيَف 

بُُّه اهللُ َوَرُسوُلُه((. 
اَيَة َرُجاًل ُُيِبُّ اهللَ َوَرُسوَلُه، َوُُيِ نَيَّ الرَّ

 ))َْلُْعطِ

ٍد صَل اهلل  َسْل َعن ُأَساَمَة بِن َزيٍد ِحبِّ َرُسوِل اهللِ صَل اهلل عليه وسلم وابِن ِحبِِّه، َكيَف َتَربَّى ِف َمدَرَسِة   حُممَّ

سوُل صَل اهلل عليه وسلم إِ  َبَلَغ الثَّاِمنَة َعَْشَة ِمن ُعُمِرِه حتَّى َوَلَُّه الرَّ َأْن  َيلَبْث َبعَد  ََل  مارَة  عليه وسلم، ُثمَّ 

َحابةِ   .َجيٍش فيِه َأَفاضُل الصَّ

ٍد صَل اهلل عليه وسلم، َذلَك الطِّفُل الذي َسْل َعن عبِد اهللِ بِن ُعمَر بِن اخلطَّاِب َكيَف َتَربَّى ِف َمدَرَسِة حُم  مَّ

اإلِ  ُرواِة  ِمن  َراِويًة  ُعَمَر  ابُن  َكاَن  حتَّى  َأبيِه،  َقبَل  اْلَِدينَِة  إىل  َهاَجَر  ُثمَّ  َسنَواٍت،  َسبُع  وُعُمُرُه  سالِم َأسَلم 

يِن إَلَّ  اظِِه، وَقلَّ َأن ََتَِد َبابًا ِمن َأبَواِب الدِّ        . وَلبِن ُعمَر فيِه ِرَوايةً وَحافِظًا ِمن ُحفَّ



 

 

عليه وسلم، اهلل  ٍد صَل  حُممَّ َمدَرَسِة  َتَربَّى ِف  َكيَف  الُقرآِن،  وُترُُجاِن  ِة  اْلُمَّ َحْبِ  َعباٍس  بِن  َعبِداهللِ  َعن    َسْل 

ِمن   كاَن  لكِنَُّه  بعُد،  احلُُلَم  ُيناِهِز  ََلْ  وُهَو  وسلم  عليه  اهلل  صَل  النَّبِيُّ  َماَت  اهللِ،  َوقْد  بكَِتاِب  ِة  اْلُمَّ َأعَلِم 

 .وَأحَفظِِهم لُسنَِّة َرُسوِل اهللِ صَل اهلل عليه وسلم 

ٍد صَل اهلل عليه وسلم، َذلُِكم الطِْفُل اإِلَماُم! الَِّذي   َصَلَّ  َسْل َعن َعْمِرو ْبِن َسَلَمَة، َكيَف َتَربَّى ِف َمدَرَسِة حُممَّ

ا ابعِة والَعاِِشِة  بَقوِمِه وُهو ََل َيتَجاَوِز السَّ  السَّ
ِ
بِعَة ِمن ُعُمِرِه؛ ْلنَُّه كاَن َأقَرَأُهْم لكَِتاِب اهللِ، فكيَف َحاُل أبنَاء

 !فِينَا؟! َبل َكيَف َحاُل َأبنَاُء الِعِْشيَن ِمن َأبنَائِنَا؟

 َكاُنوا َأطَفاَلً ِف َعهِدِه صَل اهلل عليه وسلم لكِْن بُحسنِ 
ِ
 . َتربِيتِِهْم َصاُروا ِعظاًما ِجباَلً َنعم َيا ِعباَد اهللِ ُهؤَلء

اْلسجِ  ِِف  هَلُم  التَّمِر  وَتعلِيُق   ، َظهِرِه  عََل  اُهْم  إيَّ وََحُْلُه  هَلُم  وسلم  عليه  اهلل  صَل  النَّبِي  ُمداَعَبُة  َتُكن  إَلَّ  ََل  ِد 

ُم ُهُم الِذيَن َسيحِمُلوَن النُّوَر، وُهُم الذينَ    َسينْشون احلق ِف اْلرض. لِعلِمِه صَل اهلل عليه وسلم أَّنَّ

العطلة   هي  فها  إمهال،  بعده  ما  إِلمهاٍل  ُضوَن  َيَتَعرَّ اْْلَْطَفاِل  رأى  اليوم  َأحوالِنا  ِف  نظر  َمن  َفإِنَّ  َولأِْلََسِف 

دينهم   ِف  لألوَلد  يصلح  بَم  العطلة  يستغلون  كيف  يفكرون  َل  اْلهل  من  والكثري  اْلبواب  عَل  الصيفية 

 فإنه يورث اْللل والكسل واْلخالق السيئة.  الفراغ ودنياهم، وأحذركم من 

أيدهيم  ِف  أو  التلفاز  أمام  أوَلدهم  برتك  اْلسؤولية  حتمل  من  ليتهربا  واْلم  لألب  فرصة  ليس  فالعطلة 

 اْلواَلت لينشغلوا عنهم، ففكر وفكري بَم ينفعهم ويعصمهم من الفتن. 

السفرُ  يكون  أن  فالواجب  السفر،  ِف  يفكر  اْلهل  بعض  ِف ولعل  يكون  وأَل  ومرضاته،  اهلل  طاعة  ِف   

، َعِن اْبِن  اْلماكن التي جيتمع فيها أهل اْلعايص كالشواطئ ، فإَّنا أماكن ينزل فيها سخط اهلل تعاىل وغضبه

َقاَل  بِاحِلْجِر  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  َصَلَّ  النَّبِيُّ  َمرَّ  ْلََّا  َقاَل:  َتْدُخُلوا   :ُعَمَر  َأْن  ))َلَ  َأْنُفَسُهْم،  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ َمَساكَِن 

رْيَ َحتَّى َأَجاَز الَواِدَي((،  ُيِصيَبُكْم َما َأَصاََبُمْ  َع السَّ وقد ثبت أيضًا  ، إَِلَّ َأْن َتُكوُنوا َباكِنَي، ُثمَّ َقنََّع َرْأَسُه َوَأْْسَ

       الذي استقوه من تلك اْلرض.  أن النبي صَل اهلل عليه وسلم أمرهم بإلقاء العجني وإهراق اْلاء 

علمهم    أو  واْلساء  الصباح  كأذكار  النبوية  اْلدعية  أو  القرآن  من  السور  بعض  فيه  حفظهم  برناجما  ضع 

 العربية ، اْلهم أن خيرجوا بفائدة وأن تربطهم بدينهم وعقيدهتم.      

إلسالم ديٌن يعاِمل الناَس عَل أَّّنم بْش،  وَل بأَس بالرتفيه اْلْشوع واْلُباح ِف حدود الّضوابط الْشعّية، فا 

الّتعامَل مع كّل ما  ع اإلسالم  ِذْكًرا، وكّل فراِغهم عبادة، وإّنَم وسَّ وَل َيفرتض فيهم أن يكوَن كلُّ كالمهم 

 تتطلَّبه الفطرة البْشّية الّسليمة من فرح وترح، وضحٍك وبكاء، وهلو ومَرح، ِف حدود ما ِشعه اهللُ. 



 

 

 اىل أن يرزقنا الفهم والعمل َلستغالل هده اَلجازة فيَم يرضيه تعاىل.    فنسأل اهلل تع                      
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