
 

 

 رحـيـم ـ اهلل الـرحـمـن ال   سمـ ب   

 

ُمْسلُِمونَ }  َوَأْنُتْم  إِالَّ  ََتُوُتنَّ  َوال  ُتَقاتِِه  َحقَّ  اهللََّ  ُقوا  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأُّيه اهللِ ، {َيا  تقوى  وإن من  أداَء   تعاىل  أال 

وا اأْلََماَناِت إِىَل َأْهلَِها إِنَّ اهللََّ َيْأُمُرُكْم َأْن }األمانِة، والقياَم هبا، قال تعاىل:    ]األنفال:[{ُتَؤده

فإن اهلل محََّلك مسؤوليَة تربيتِهم   ، الذي هو بضعٌة منك، أُّيا األخ  وإنَّ من أَجلِّ األماناِت وأعظِمها ولدك 

ه عىل شؤوهنم وربطهم باهلل سبحان  ، وإنام تكوُن تلك الوقايُة بالقيامِ وحفظِهم يف دينِهم وأخالِقهم ودنياهم

قال:  فعن  ،  وتعاىل عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  أن  عنه  اهلل  هريرة ريض  الفطرِة،  )) أيب  عىل  يولُد  مولوٍد  كله 

يمجسانِه أو  انِه  ينِّصِّ أو  دانِه  ُّيوِّ وبَ   ((فأبواه  ُجهِدك  نِتاُج  وإن  فولُدك  اهللَ،  فامحد  خريًا  وجدَت  فإْن  ذلك، 

  . وجدَت غرَي ذلك، فال تلومنَّ إال نفَسك 

تربيَة أوالِدهم، واستهانوا هبا وأضاعوها، فال  و الناِس قد أمهلوا  له القلُب، أن ترى كثريًا من  إن مما حيزُن 

َسَببًا   يكونون  اآلباء  من  كثريًا  إن  الشديِد  ولألسِف  بل  والتقوى،  الربِّ  عىل  رّبوهم  وال  أوالَدهم،  حفظوا 

 أوالِدِهم وفساِدِهم، قال ابن القيم رمحه اهلل: 
ِ
وكْم ممن أشقى ولَده وفلذَة كبِِده يف الدنيا واآلخرِة  ))  لشقاء

بإمهالِه، وترِك تأديبِه، وإعانتِه عىل شهواتِه، وهو بذلك يزُعُم أنه يكِرُمه، وقد أهانه، ويرمُحه وقد ظلَمه، وإذا  

 
ِ
َته من ِقَبِل اآلباء  ((. اعتربَت الفساَد يف األوالِد رأيَت عامَّ

ه مسلُك ف م، وليست وظيفُته ومهمُته أن ُيزحَم املجتمَع بأوالٍد،  املسلم احلّق ُّيمه ويرتكهم هنبة   بنِيه نحَو رهبِّ

 للشهوات والشبهات وهو غافل اله!  

 }يقول: فهذا خليُل اهللِ إبراهيُم عليه السالم 
ِ
نَا َوَتَقبَّْل ُدَعاء تِي َربَّ يَّ الِة َوِمْن ُذرِّ وهذا ، {َربِّ اْجَعْلنِي ُمِقيَم الصَّ

د أوالَده كو،  {َيا ُبنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا َوال َتُكْن َمَع اْلَكافِِرينَ }اهللِ نوُح، يدعو ابنَه وُيلِحه عليه:   نبيه  ذا يعقوُب يتعهَّ

األخريِ  َمِق  الرَّ الدنيا   يف  من  األخرية   لَِبنِيِه  }:  وحلظاته  َقاَل  إِْذ  املَْْوُت  َيْعُقوَب  َحََضَ  إِْذ  ُشَهَداَء  ُكنُْتْم  َما  َأْم 

  {َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ  َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقاُلوا َنْعُبُد إََِلََك َوإَِلَه آَبائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْساَمِعيَل َوإِْسَحاَق إََِلًا َواِحداً 

قائلني:   يلهجون  الرمحِن،  عباِد  ركُب  املتبعني،  الصاِدقني  املؤمنني  رْكُب  مِ }وهذا  َلنَا  َهْب  نَا  َأْزَواِجنَا َربَّ ْن 

َة َأْعنُيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمتَِّقنَي إَِماماً  اتِنَا ُقرَّ يَّ   {َوُذرِّ



 

 

ِذيَن َهَدى اهللَُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ }فاتقوا اهللَ أُّيا املؤمنون، وسريوا عىل هْدِي أولئك املتقني          . {ُأوَلئَِك الَّ

والِد، وتربيَتهم عىل  األالوالَدْين يف ِرعايِة    تقصري   األمة   املشكالِت والنوازِل التي ُأِصيَبْت هبا   أعظم   إنَّ من و

 ه:  فمن مظاهرِ ، الربِّ والتقوى، ومعاملُ هذا التقصرِي كثريٌة عديدةٌ 

نيا الفانِيِة، التي ال َتعِدُل عنَد اهللِ جناَح بعوضٍة،-  فكم هم اآلباُء الذين    االنشغاُل عن األوالِد بمشاغِل الده

 
ٍ
ورشاء بيٍع  فبني  أوقاَِتم  سائُر  أما  نوٍم،  أو  رشٍب  أو  ألكٍل  قلياًل،  إال  فيها  جيلسوا  فلم  بيوََتم،  او   َهجروا 

   .، وجلساٍت ضاعت بسببها الواجباُت، وضاعت احلقوُق عمل

 َمن يكون    اِت،َتويَن الوالدين املعصيَة عىل األوالِد، وجترئَتهم عىل مواقعِة اخلطايا والسيئ -
ِ
فإنَّ ِمن اآلباء

فكله  أوالُدهم،  عنهم  فيأخُذها  أوالِده،  أماَم  فيها  الوقوِع  عن  ُع  يتورَّ ال  فتِجُده  الذنوِب،  ببعِض  ابُتيَل  قد 

  مولوٍد يولُد عىل الفطرِة، فأبواه ُّيودانه أو ينِّصانه أو يمجسانه

 َده أبوه عىل ما كاَن عوَّ          وينَشُأ ناشُئ الِفتياِن ِمنَّا 

ناٍج من قوله صىل اهلل عليه وسلم:  فأيه خيانٍة أعظُم من هذه اخليانِة، أيظنه من سعى يف إفساِد أوالِده أنه 

َلا  )) غاشٌّ  وهو  فيموُت  رعيًة،  اهللُ  يسرتِعيه  عبٍد  ِمن  بنصحه    –ما  حيطها  فلم  رائحَة    -أي:  جيْد  مل  إال 

 اهللَ، وليذكروا يومًا ُيرَجعون فيه إىل اهللِ، فيسأَُلم ماذا أجبتم املرسلني؟ وماذا فعلتم بقويل:   وا فليتَّق ((. اجلنةِ 

َجاَرةُ } ِذيَن آَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحْلِ َا الَّ   {َيا َأُّيه

لبيان فضل هذه   وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم وقد اهتم اإلسالم بالشباب فجاء ذكرهم يف كتاب اهلل  

فذكر   وأمهيتها،  قصصلنا  املرحلة  قال    هممن  للبرش،  هداية  فيه  يِف } :تعاىلما  َحَسنٌَة  ُأْسَوٌة  َلُكْم  َكاَنْت  َقْد 

ِذيَن َمَعهُ  َوالَّ . وما أكثر ما حكى لنا القرآن ، والقدوة هبم يف إيامهنم ودعوَتم وصربهم[4املمتحنة:  ]{إِْبَراِهيَم 

 .  [60]األنبياء:  {َقاُلوا َسِمْعنَا َفًتى َيْذُكُرُهْم ُيَقاُل َلُه إِْبَراِهيمُ }عن الشاب إبراهيم  

العفة     يف  للشاب  قدوة  أحسن  وهو  الكثري،  اليشء  والفوائد  العرب  من  السالم  عليه  يوسف  قصة  ويف 

 .والطهر، وإيثار مرضاة اهلل

ِْم َوِزْدَناُهْم ُهًدى}:  هف ذكر قصة الفتيةويف سورة الك ُْم فِْتَيٌة آَمنُوا بَِرهبِّ   ، [13الكهف: ] {إِهنَّ

رسول   وسلماهلل  أما  عليه  اهلل  اإلسالم  صىل  محلة  أكثر  كان  وقد  للشباب،  وتوجيهه  حرصه  اشتد  فقد 

الثامن  أو  ريض اهلل   وعمر ،  ة والثالثني األوائل من الشباب؛ فهذا الصديق ريض اهلل عنه مل يتجاوز السابعة 

 .مل يتجاوز السابعة والعرشين عنه



 

 

 .ريض اهلل عنه مل يكن جتاوز العارشة ، وعىلريض اهلل عنه مل يتجاوز الرابعة والثالثني وعثامن 

، وأسامة بن زيد ريض اهلل عنه شاب سلمه النبي صىل اهلل  كانوا شبابام  وكذلك بقية العرشة ريض اهلل عنه

قيادة اجليش الذاهب إىل الروم، وعّتاب بن ُأسيد شاب جعله أمريًا عىل مكة، وسفري اإلسالم   عليه وسلم

مصعب بن عمري يرسله داعية إىل أهل املدينة، فيسلم عىل يديه أكثر أهلها، ويدخل نور اإلسالم كل بيت  

 .من بيوَتا

النبوي؛   العهد  شباب  من  صور  األنصار  اجتمعفقد  وهذه  من  َلم سب  يبلغون  شباب  يقال  رجاًل،   عني 

جي  كانوا  حيسبهم    تمعونالقراء،  ويصلون،  فيتدارسون  املدينة  من  ناحية  انتحوا  امسكوا  فإذا  املسجد،  يف 

إذا كانوا يف وجه الصبح، استعذبوا   أهلوهم أهنم يف املسجد، وحيسب أهل املسجد أهنم يف أهليهم، حتى 

إىل فاسندوه  به،  فجاؤوا  احلطب،  من  واحتطبوا  املاء  رسولمن  حجرة  فبعثهم      وسلم،  عليه  اهلل  صىل  اهلل 

عىل قتلتهم مخسة  مجيعًا، فأصيبوا، يوم بئر معونة، فدعا النبي صىل اهلل عليه وسلم  النبي صىل اهلل عليه وسلم

 .عرش يومًا يف صالة الغداة 

التي  ف  الشباب  من  النامذج  شبابهذه  تربية  عليها،  جيب  ومهة    حٌب نا  ورسوله  أمتهم  إلصالح  لهلل  يف 

عىل مشقة فعل   يصربون األعمى  َتسخ شخصيتهم بالتقليد  وتارخيهم، شباٌب ملواالفتخار بدينهم وأمتهم  

َعىَل ِديِن   ))املَْْرءُ :  ، قال صىل اهلل عليه وسلم تقودهم هلل تعاىل  صحبة صاحلة   وا اختار الطاعة، وترك املعصية، 

 (( َخلِيلِِه َفْلَينُْظْر َأَحُدُكْم َمْن خُيَالِْل 

 واحلمد هلل رب العاملني 

     

 

 

   


