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 حممد خرسة الدمشقي األزهري يعبد اهلاد
 

:بقلم  

بن حممد عنكري عبد اهلل  
 

 

 



المسلم ال يعرف اليأس 

2

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

اإلهداء

وعمرحفيد أبي بكر  يا الشابإليك أخي   

وعائشةحفيدة خدجية  ة ياالشابّ أخيتإليك   

لسادة النبالءاآلباء الفضالء واإليكم أيها   

العفيفاتإليكنّ أيتها األمهات املربيات   

 إىل كل مسلم ومسلمة يهمه دينه وبلده
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 تقريظ الشيخ العالمة عبد الهادي خرسة:

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 هلل رب العالمين الحمد

وصحبه وسلّم تسليماً وعلينا  آلة اللهم صّل على سيدنا محمد وعلى

 معهم آمين

 د:  أّما بع

فظه هللا ح-فقد أطلعني األستاذ الفاضل الغيور عبدهللا بن محمد عنكير 

الًة فرأيُتها رس…( على رسالته التي سّماها ) مهالً يا شباب األّمة -تعالى

هاّمًة َينبغي لكل شابٍّ أن يقرأها مّراٍت وأن َيستفيد من أبحاثها وذلك ألّن 

وفكرّي أمام هذا الغزو  شباب أّمة اإلسالم بحاجٍة إلى تحصيٍن روحيّ 

الفكري والثقافي الذي َيغزونا به أعداء اإلسالم واإلنسانية، وإنه لن 

ي رض-ُيصلح آخر هذه األمة إال بما َصلح به أولها، وإّن شباب الصحابة 

الذين كانوا في سنِّ المراهقة قد ُحفظوا من االنحراف الال  -هللا عنهم

ك وذلك بصحبتهم للنبي صلى هللا أخالقي في مجتمِع اإلباحيِة والِشر

عليه وسلم ومحبتهم له، وهكذا ُيحفظ شباب أمة اإلسالم في كل زماٍن 

 -صلى هللا عليه وسلم-عن االنحراف والتطّرف، بمحبة رسول هللا 

وصحبة وّراثه من بعده والذين هم قائمون مقام الكهف الذي أوى  إليه 

 تعالى، فكهُف شباب األمة علماهها الفِتية ِفراراً من الِفتن رجاَء رحمة هللا

والصالحون من عباد هللا الذين آتاهم هللا العلم والحكمة والرحمة وراثًة 

وإن شباب أمة اإلسالم ُمهددون بالنظام  -صلى هللا عليه وسلم-للنبي 

العالمي، بتياراٍت جارفة إن لم يتحصنوا منها ولم يهرعوا إلى المساجد 

في لألرواح والعقول والتي يأخذ منها رّوادها بيوت هللا التي هي المشا

 جرعات الوقاية والعالج لجميع األوبئة واألمراض، ومن أخطر ما

يتعرض له الشباب االنحراف العقائدي والتطرف الفكري إلى حد التكفير 

لسواد األمة سلفاً وخلفاً، واالنحراف الالأخالقي بواسطة المخدرات 

 ة فيما بينهم،والنساء ونشر الفاحشة والرذيل
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فمن أراد لنفسه السالمة والعافية والسعادة في الدنيا واآلخرة فليقبل  

ير مهلف هللا عنك أمثال أخينا الحبيب الشيخ عبد المنصاحينالنصيحة من 

وتقبل منه هذا العمل وآتاه  -جزاه هللا خيراً -هذه الرسالة النافعة الماتعة 

 ثماره ونفع به آمين. 

له وصحبه وسلم، وسالم على المرسلين ايدنا محمد ووصلى هللا على س

هلل رب العالمين  والحمد
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 :مقدمة
 فسناأن رورش من تعالى باهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده هلل، الحمد

 نأ وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال هللا يهده من أعمالنا، وسيئات

َها َيا}ورسوله  عبده محمداً  سيدنا أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله ال  أَيُّ

قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  َ  اتَّ [ 201:عمران آل{ ]ونَ ُمْسلِمُ  َوأَْنُتمْ  إاِلَّ  َتُموُتنَّ  َوال ُتَقاِتهِ  َحقَّ  هللاَّ

َها َيا} قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمُ  اتَّ  َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلَقَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ

قُوا َونَِساءً  َكِثيًرا ِرَجااًل  ِمْنُهَما َ  َواتَّ َ  إِنَّ  َواألَْرَحامَ  ِبهِ  َتَساَءلُونَ  الَِّذي هللاَّ  َعلَْيُكمْ  َكانَ  هللاَّ

َها َيا} ، 2{َرِقيًبا قُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ َ  اتَّ  الَُكمْ أَْعمَ  لَُكمْ  ُيْصلِحْ *  َسِديًدا َقْواًل  َوقُولُوا هللاَّ

َ  ُيِطعِ  َوَمنْ  ُذُنوَبُكمْ  لَُكمْ  َوَيْغِفرْ   .1{َعِظيًما َفْوًزا َفازَ  َفَقدْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

 ر،النص ةُ عمدأو اإلسالم فجر فهم عالية، ومنزلة عظيمة مكانة للشباب :بعد أما

 في جلدهمو لصبرهم بالشباب االحتفاء شديد وسلم عليه هللا صلى النبي كان ولذا

 وحقوقٍ  هانيتركو ونواهٍ  هانوصايا يفعلو من للشباب والبد الدين، على الثبات

 امن أجل هذقدر أنفسهم ومكانة من سلفهم  نويعرفوبها  نها ويعملونيحفظو

اث ائل واألبحوهي سلسلة ٌمن الرس ها شباب أمتنا،قررت توجيه رسالة أخاطب ب

 :على الشكل التالي التي تخص الشباب وخطة هذه الرسالة

 أوالً: وضعت مقدمة مناسبة للرسالة مع تمهيد حول الموضوع 

 : إلى فصول ومباحثقسمت رسالتي هذه : ثانيا

 :ة مباحثأربع وفيه قدوتنا شبابنا :األول لفصلا 

  الكريم القرآن في الشباب: المبحث األول

 -ه وسلمصلى هللا علي-النبوية وتعامل النبي  السنة في الشباب :الثاني المبحث

 معهم

  بالشباب اإلسالم اهتمام مظاهر: الثالث المبحث

  واإلصالح الكرام الصحابة شباب الرابع: المبحث

 :ثالثة مباحث وفيه غييرللت األساس الحجر هم الشباب: الثاني الفصل

 ؟…الشباب نعد لماذا: األول المبحث

  نهضتها وسر وأملها األمة عنوان الشباب :الثاني المبحث

  األمة بناء في الشباب دور :الثالث المبحث

                                                           
 [2:النساء] 2
 [02 - 00:األحزاب] 1
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 أربعة وفيه األمة بناء في اإلسالم شباب من مشرقة نماذج: الثالث الفصل

 : مباحث

  والدعوة العلم ميدان في الشباب :األول المبحث

  اإلمامة ميدان في الشباب :الثاني المبحث

  الجهاد ميدان في الشباب :الثالث المبحث

  القيادة ميدان في شبابلا: الرابع المبحث

 : خمسة مباحث وفيه والزواج الشباب :الرابع الفصل

  ومبغضيه محبيه بين الزواج :األول المبحث

  واجلزإلى ا اإلسالم دعوة :الثاني المبحث

 والمستقبل المسهوليات من والخوف الزواج :الثالث المبحث

  الشباب على وأثره المبكر الزواج :الرابع المبحث

  الزوجية والمشاكل الزواج :الخامس المبحث

 : مباحث أربعة وفيه عليهم الشباب مالهم وما الخامس: الفصل

  اآلباء على األبناء حق :األول المبحث

  العلماءعلى  الشبابحق : الثاني المبحث

  شاب كلصائح من قلبي لن :الثالث المبحث

  والشباب الشيب بين: الرابع المبحث

 بالحاشية ثالثاً: أذكر النصوص من مصادرها األصلية وأعزو إليها

 وسعأتال وأشرح الكلمات الغريبة واآليات واألحاديث حسب الحاجة لذلك  رابعاً:

 بالشرح 

   بة وفهرس المصادر والمحتوياتوضعت خاتمة مناس خامساً:

صحيفة ليسهل تداولها واالطالع  00عن  دتزي وأن الت فيها االختصار تعمدثم 

لو و ولم أتوسع في الشرح ولم أستفض في المشاكل وحلولها المناسبةعليها 

كرسالة  إنما ذكرت رهوس أقالم من كل شيء …!أردت ذلك الحتجت لمجلدات

ومقصد عظيم وليتفكر كل قارئ بعدها  دف سامٍ مختصرة توصل فكرة معينة وه

…!قليالً 

المسلمينها وكل ئوأسأل هللا أن ينفع بها كاتبها وقار  
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تمهيد:
 ونيمثل الكيف حيث منو 3األمة مجموع من %20 من حيث الكم الشباب يمثل

 ليلُها، أظلم إذا ُبدورها هم، الواقي ودرعها الدافعة وقوتها النابض األمة قلب

 ومستودع المعتبر، ورصيدها المدخر، كنزها هم، خطبها َجلَّ  إذا وفُهاسي وهم

 .ورجائها ثقتها وموضع آمالها،

 والعطاء ثر،والتأ التأثير فترة وجدتها الشباب، فترة إلى الحقيقة بعين نظرت إذا

 في اونستغله طاقاته ونفجر مواهبه، نستثمر الشباب نعد ونحن ألننا والبذل،

 التوجيه إلى الماسة الحاجة فترة هي المغير، العدو ودفع والتعمير، البناء

 كلماو األساس، حجر وضع فترة هي، والرعاية والعناية والتبصير والترشيد

 اشًّ ه البناء كان ضعيفاً  األساس كان وكلما قوياً، البناء كان متينا األساس كان

 .مطر رشة أو ريحٍ  هبة أول عند وينهار يتحطم ما سرعان

 وأ سلباً  المستقبل في الخطير أثرها لها ومرحلة بعدها، ما لها ترةف هي إذن

 الكريم رسولنا وجدنا إنعجب  فال هبوطاً  أو اً وّ سم فساداً، أو صالحاً ، إيجاباً 

 َعْمرو رواهفيما  فيقول الفترة هذه استغالل بحسن يوجه والسالم الصالة عليه

 ِنمْ اْغتَ : "َيِعُظهُ  َوُهوَ  لَِرُجلٍ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  ىَصلَّ  هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َمْيُمون ْبنِ 

َتكَ  َهَرِمَك، َقْبلَ  َشَباَبكَ : َخْمسٍ  َقْبلَ  َخْمًسا  ِرَك،َفقْ  َقْبلَ  َوِغَناكَ  َسَقِمَك، َقْبلَ  َوِصحَّ

 ما كل إلى الشباب يوجه نجده كما 4َمْوِتَك" َقْبلَ  َوَحَياِتكَ  ُشْغلَِك، َقْبلَ  َوَفَراَغكَ 

: فيقول أخالقهم ويصون قوتهم، ويستبقى صحتهم، عليهم يحفظ

َباِب، َمْعَشرَ  َيا» ْج، اْلَباَءةَ  ِمْنُكمُ  اْسَتَطاعَ  َمنِ  الشَّ  ،لِْلَبَصرِ  أََغضُّ  َفإِنَّهُ  َفْلَيَتَزوَّ

ْوِم، َفَعلَْيهِ  َيْسَتِطعْ  لَمْ  َوَمنْ  لِْلَفْرِج، َوأَْحَصنُ   من وقاية أي 5«ِوَجاءٌ  لَهُ  َفإِنَّهُ  ِبالصَّ

 ليهاإ لحاجتهم الغالية بوصيته الشباب خص إنما- واآلثام الفاحشة في الوقوع

 ربيةللت أصلح يكونوا الباكرة السن هذه في والشباب الفطرية نوازعهم بحكم

 اتبعوه، بأيديهم يأخذ من وجدوا فإذا والترشيد للنصح وأسمع والتوجيه،

: انظرو سنة 14و 25 بين أعمارهم تتراوح شاب مليار 2.1 عددهم يبلغ أي 3

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/youth-0/index.html 
 في والحاكم( 21/400) الشعب في والبيهقي 22831 حـ 400 صـ 20 الكبرى جـ السنن في النسائي أخرجه 4

ْيَخْينِ  َشْرطِ  َعلَى َصِحيحٌ  َحِديثٌ  َهَذا» وقال 0840 حـ 342صـ 4جـ المستدرك َجاهُ  َولَمْ  الشَّ  .«ُيَخرِّ
 .له وللفظ 2400 برقم( 2028/ 1) ومسلم 5005 برقم( 3/ 0) الصحيح في البخاري أخرجه 5



 المسلم ال يعرف اليأس 

 

 
8 

 

  رعايتناو مبه وعنايتنا الشباب، على إقبالنا في السر انك هنا منف بأمره وعملوا

 االنحراف منيَن نامص األسمى موهدفه الكبرى مغايته إلىعندها يمضون  مله

 رعاية، بال همالً  متركناه إذا أما العقلي والضعف الخلقي والتدهور الفكري

 ونبحفيص موعطاهه مبذله ويضمر مكيانه يتضعضع فلسوف والية بال وسدى

 نفحة واكان أن بعد وبالء منحة، واكان أن بعد ومحنة نعمة، واكان أن بعد قمةن

 .وعطاء

 إيمانه زعزعة تحاول شرسة فكرية استعمارية هجمة يواجه اليوم شبابنا إن

 يصيب الذي بالسالح تسليحه من بد فال كيانه، وضعضعة أقدامه، وزحزحة

 فكرياً  غزونا إلى واهلج عسكرياً  غزونا نع عجزوا لما أعداءنا إن مقاتلها،

 آلم الفكري الغزو أمر سيهول شبابها وإعداد طاقاتها وتجنيد األمة وبتعبئة

 يدناش المراقص للشباب شيدوا إذا ،ذريعاً  وفشالً  نكراء هزيمة: العسكري الغزو

 كونوالي الليلية، الكتائب له أقمنا الغنائية الحفالت له أقاموا وإن المساجد، له

 بفنون نيالتغ بدل والقوة الحرب أراجيز لينشدوا بالنهار، وفرسانا لباللي رهبانا

 ليقتلوا لها وحبهم الحياة على حرصهم من أكثر الموت على ليحرصوا اللذة

 وهجماتهم أدهى، بمكر أعدائنا مكر نواجه وهكذا أوقاتهم قتلهم بدل أعداءهم

 0وحقيقتهم. لعقيدتهم وصونا لشبابنا، حماية أعتى بدفاع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 وزيادة األدلة.  علي، بتصرف وتعديل بله الرحمن عبد للدكتور (281ص) «للشباب اإلسالمية التربية» 0
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 قدوتنا شبابنا األول: الفصل
 الكريم القرآن في األول: الشباب المبحث

 عاش، امهم اإلنسان، بذاكرة عالقة تبقى التي األيام أعز من الشباب أيام تعتبر

 أوتي وال شابا، إال نبيا هللا بعث ما والجميع يعلم الحرية طليق فيها كان ألنه

 شاباً، إال عالم العلم

 0إِْبَراِهيُم﴾ لَهُ  ُيَقالُ  َيْذُكُرُهمْ  َفًتى َسِمْعَنا ﴿َقالُواقوله تعالى  األولى: اآلية 

 الَِّذي َكِبيرهمْ  صدر إِلَى ُمسنَدة أصنامهم بَها أهلك الَِّتي الفأس إِْبَراِهيم َوجعل»

 َمنحْ الرَّ  َخلِيل إِْبَراِهيم أََبا أَن ِعْكِرَمة َعن اْلُمْنذر َواْبن حميد بن عبد َوأخرج، ُتِرك

 إِلَْيهِ  َويْدَفع ُعُنقه على إِْبَراِهيم َويحمل َحبل ِفي يشكها ثمَّ  اأْلَْصَنام َهِذه يْعمل َكانَ 

 ِحين َذاِبهَ  تصنع َما: إِْبَراِهيم لَهُ  َفَقالَ  َيْشَتِري رجل فَجاء َيِبيعَها يذرو اْلَمْشُكوك

ِغير لَهَذا تْسجد يخش أَْنت: إِْبَراِهيم لَهُ  َقالَ ، لَهُ  أَسجد: َقالَ  تشتريه َما الصَّ  َيْنَبِغي إِنَّ

ِغير  8{«ْبَراِهيمإِ  لَهُ  ُيَقال يذكرهم َفتى سمعَنا َقالُوا} َفعندَها للكبير يْسجد أَن للصَّ

 1َصبِّيًا﴾ اْلُحْكمَ  ﴿َوآَتْيَناهُ تعالى قولهاآلية الثانية: 

 َعلَْيهِ  هللا صلى النَِّبي َعن اسَعبَّ  اْبن َعن والديلمي مْرَدَوْيه َواْبن نعيم أَُبو أخرج»َ

 بعس اْبن َوُهوَ  َواْلِعَباَدة اْلَفهم أعطي: َقالَ { َصبيا الحكم َوآَتْيَناهُ: }َقْوله ِفي َوسلم

20«ِسِنين
 

22اْلَكْهِف﴾ إِلَى اْلِفْتَيةُ  أََوى ﴿إِذْ : تعالى قولهاآلية الثالثة: 
 

ُهمْ ة الرابعة: ياآل 21﴾ُهًدى َوِزْدَناُهمْ  ِهمْ بَِربِّ  آَمُنوا ِفْتَيةٌ  ﴿إِنَّ
  

ُهمْ } ِهمْ  آَمُنوا}وأحداث  شبان{ ِفْتَيةٌ  إِنَّ  آمنوا حين بالفتوة لهم تعالى هللا حكم{ ِبَربِّ

 إيماًنا{ ُهًدى َوِزْدَناُهمْ « }اإليمان(. الفتوة رأس اللسان أهل قال لذلك واسطة، بال

 .23وإيقاًنا وبصيرة

 24لَِفَتاهُ﴾ ُموَسى َقالَ  ﴿َوإِذْ قوله تعالى  اآلية الخامسة:

                                                           
 [00: األنبياءة سور] 0
 هـ(.122جالل الدين السيوطي)ت: (030/ 5) «بالمأثور التفسير في المنثور الدر» 8
 [.21: مريمسورة ]  1
 هـ(.122جالل الدين السيوطي)ت: (484/ 5) «بالمأثور التفسير في المنثور الدر» 20
 [20: الكهفسورة ] 22
 [23: الكهف] 21
 
 هـ(  410أبو اسحاق الثعلبي)ت: (50/ 20) «التفسير دار ط القرآن تفسير عن والبيان الكشف 23
 [00: الكهفسورة ] 24
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 هعلي يوسف بن إفرائيم بن نون بن25يوشع{ لَِفَتاهُ } عمران ابن{ ُموَسى َقالَ  َوإِذْ »

الم  لفتاه: فيه داللة على صغر سّنه. 20«السَّ

 المهمنين الصابرين وبغيرهم: بالشباب  المثل الكريم القرآن ضرب ولقد 

 اآلفاق إلى يتطلّع كان فإنه لسالم،ا عليه إبراهيم النبي هوسيدنا :األول المثال

 يفكرو فيتأمل العالية، الشجاعة ويملك الناصعة، الحقائق عن ويفتش الواسعة،

 وتبرأ اهللب فآمن الحقيقة، على تعالى هللا دله حتى واألرض، السموات ملكوت في

 ُنري لكَ َوَكذ﴿ :الكريم كتابه في تعالى هللا فقال. المشركين كل ومن األصنام من

 يصبح وبهذا20﴾الُموقِِنينَ  ِمنَ  َولَِيكونَ  َواألرضَ  الَسَماَواتِ  َملَُكوتَ  بَراِهيمَ إِ 

 عانالشج الموحدين والشباب الفتيان لكل القدوة السالم عليه إبراهيم سيدنا

 . والضالل واالنحراف والشرك للوثنية الرافضين

 يوسف يالنب وه والشباب للفتيان الكريم القرآن يضربه الذي :الثاني والمثال

 تى،الف وأصبح أشده، بلغ عندما والحكمة العلم هللا آتاه الذي وهو السالم، عليه

 واالغراء بالجنس، واإلغراء الشهوة، عواصف أمام الصامد الصابر، القوي،

 بالسجن، والتهديد والمطاردة، والقمع، االضطهاد، ضغوط وأمام والجاه، بالمال

 لشهوات،ا وأغالل العبودية، وأغالل القيود، لكل المكسر الثائر، والفتى والنفي،

ا: تعالى قال الفاسد المجتمع أغالل وكذلك هُ  َبلَغَ  ﴿َولَمَّ  ِعلماً وَ  ُحكماً  آَتيَناهُ  أَُشدَّ

 َقتِ َوَغلَّ  َنفِسهِ  َعن َبيِتَها ِفي ُهوَ  التي َوَراَوَدتهُ  الُمحِسِنينَ  َنجِزي َوَكَذلِكَ 

 لِحُ ُيف ال إِنَّهُ  َمثوايَ  أََحسنَ  َربِّي إِنَّهُ  هللاِ  َمَعاذَ  َقالَ  كَ لَ  َهيتَ  َوَقالَت األَبَوابَ 

28الظالُِموَن﴾
 يستجيب أن يمكن وكان المرأة؟؟ لهوى يوسف يستجب لم لماذا  

 عبد وهو الجنون، من شعلة والشباب شاب إنه قالوا الكثيرون، عذره وربما

 وهو تعفه، زوجة هل ليس عزب وهو األحرار، منه يستحي ما يفعل والعبد

  ،..وهو.. وهو بلده، في اإلنسان يفعل ال ما يفعل والغريب وطنه، عن غريب

 

                                                           
 امةع ذكر وهكذا نون ابن يوشع أنَّه على باسمه التصريح أحاديث عدة في التفسير كتاب في الُبخاريّ  في ورد 25

" المسير زاد" في الجوزي ابن وقال. نون بن يوشع أنَّه على أجمعوا: 250/ 3" الوسيط" في الواحدي قال بل المفسرين،

ا225/ 5  .الفخ غير من نون بن يوشع فهو فتاه فأمَّ
 (288/ 20) «التفسير دار ط القرآن تفسير عن والبيان الكشف=  الثعلبي تفسير» 20
 [.08: األنعام]  20
 [13 -11:يوسفسورة ] 28
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 ذلك رظه كما أبى ولكنه للمرأة يستجيب يوسف يجعل كان سبب من أكثر هناك

 العفيف.  الطاهر للشاب نموذج إنه

 البيت أحضان في عاش الذي السالم عليه موسى هوسيدنا :الثالث المثال

 الجاهو والترف والجبروت الطاغوت محيط في وتربى والفرعونية، ونيالفرع

َخَذهُ قد كان فرعون فإن والدالل، حبل ب متمسكاً  بقي السالم عليه ولكنه له ولداً  اتَّ

 وينتصر الظالمين، معونة يتجنب الرباني، اإللهي بأصله ومرتبطاً ربه 

 كانو والمحتاجين، للضعفاء اعدةوالمس الَعونِ  َيدَ  وَيُمدُّ  عنهم، ويدافع للمظلومين

 وول نفسه على ويهثر ذلك، أجل من والهجرة والمطاردة والمعاناة اآلالم يتحمل

ا﴿ : وجل عزّ  هللا قال خصاصة به كان هُ  َبلَغَ  َولَمَّ  اً ُحكم آَتيَناهُ  َواسَتَوى أَُشدَّ

  21﴾ الُمحِسِنينَ  َنجِزي َوَكَذلِكَ  َوِعلماً 

ُهم: فيهم تعالى هللا فقال كهفال أهل هم :الرابع المثال  َربِِّهمبِ  آَمُنوا ِفتَيةٌ  ﴿إِنَّ

َنا َفَقالُوا َقاُموا إِذ قُلُوِبِهم َعلَى َوَرَبطَنا ُهدىً  َوِزدَناُهم َماَواتِ  َربُّ  َربُّ  السَّ

  إن 10َشَططاً﴾ إِذاً  قُلَنا لََقد إِلَهاً  ُدوِنهِ  ِمن اَندُعوَ  لَن َواألَرِض 
 من قتنطل المختلفة األبعاد عن والمعبِّرة الجميلة لواقعيةا واألمثلة الصور هذه

  في التوحيد وهو والقوة، والشباب، للفتوة، صحيح مفهوم

 والرغبات، الشهوات على والسيطرة األخرى، العبوديات ورفض العبودية

 لىع والتمرد والمحتاجين، الضعفاء ومساعدة عنهم، والدفاع المظلومين ونصرة

 .وتضحية بشجاعة رفضهو الفاسد الواقع

 التائهو المنحرف للشباب أخرى أمثلة يضرب الكريم القرآن نجد المقابل وفي

 والجاهل والضال والمغرور

 انَ َوكَ  ابَنهُ  ُنوحٌ  ﴿َوَناَدى: تعالى قال حيث نوح ابن قصة في ذلك أورداألول: 

 َبلٍ جَ  إِلَى َسآوي َقالَ  الَكاِفِرين َمعَ  َتُكن َوال َمَعَنا ارَكب ُبَنيَّ  َيا َمعِزلٍ  ِفي

 َوَحالَ  َرِحمَ  َمن إاِل هللاِ  أَمرِ  ِمن الَيومَ  َعاِصمَ  ال َقالَ  الَماءِ  ِمنَ  َيعِصُمِني

 12الُمغَرِقيَن﴾ ِمنَ  َفَكانَ  الَموجُ  َبيَنُهَما

 

                                                           
 [.24: القصص] 21
 [.24-23: الكهف] 10
 [43-41: هود]  12
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 حيث الشباب في االنحراف حالة عن يعبر الكريم، القرآن عنه يتحدث الثاني:

: تعالى الفق والغي، الجهل في والتوغل تعالى هللا على والتمرد للوالدين العقوق

 ِمن القُُرونُ  َخلَت َوَقد أُخَرجَ  أَن أََتِعَدانِِني لَُكَما أُفٍّ  لَِوالَِديهِ  َقالَ  ﴿َوالِذي

 الإِ  َماَهَذا َفَيقُولُ  َحق   هللاِ  َوعدَ  إِنَّ  آِمن َويلَكَ  هللاَ  َيسَتِغيَثانِ  َوُهَما َقبلِي

لِيَن﴾األَ  أََساِطيرُ   11وَّ
 صلى هللا عليه-الشباب في السنة النبوية وتعامل النبي  :الثاني المبحث

 معهم:   -وسلم

 لما اً خالف وليةهالمس ومنحهم الثقة الشباب وسلم عليه هللا صلى النبي أعطى

 التي ُيذكر فيها الشباباليوم وأذكر بعض األحاديث  الناس من كثيرٌ  يعيشه

بِيِّ  َعنِ  ْيَرَة،ُهرَ  أَِبي َعنْ »األول:  : َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّ

ُ  ُيِظلُُّهمُ  َسْبَعةٌ "   َوَشاب   الَعاِدُل، اإلَِمامُ : ِظلُّهُ  إاِلَّ  ِظلَّ  اَل  َيْومَ  ِظلِِّه، ِفي هللاَّ

ِه، ِعَباَدةِ  ِفي َنَشأَ   يفِ  َتَحابَّا نِ َوَرُجاَل  الَمَساِجِد، ِفي ُمَعلَّقٌ  َقْلُبهُ  َوَرُجلٌ  َربِّ

َقا َعلَْيهِ  اْجَتَمَعا هللاَِّ   ٍل،َوَجَما َمْنِصبٍ  َذاتُ  اْمَرأَةٌ  َطلََبْتهُ  َوَرُجلٌ  َعلَْيِه، َوَتَفرَّ

َ، أََخافُ  إِنِّي: َفَقالَ  َق، َوَرُجلٌ  هللاَّ  ْنفِقُ تُ  َما ِشَمالُهُ  َتْعلَمَ  اَل  َحتَّى أَْخَفى َتَصدَّ

َ  َذَكرَ  َوَرُجلٌ  َيِميُنُه،  13"« َعْيَناهُ  َفَفاَضتْ  َخالًِيا هللاَّ
 متلبسا شأن ومعناه هللا بعبادة نشأ النسخ جميع في هو هكذا( هللا بعبادة نشأ وشاب)

 14«بها ملتصقا أو لها مصاحبا أو للعبادة

 َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َسِعيدٍ  أَِبي َعنْ »الثاني: 

َدا َواْلُحَسْينُ  اْلَحَسنُ : َوَسلَّمَ    15«اْلَجنَّةِ  أَْهلِ  َشَبابِ  َسيِّ

 سن هب يرد ولم الجنة، أصحاب من هللا سبيل في شابا مات من أفضل هما يعني

 فالن :يقال كما المروءة، من الشباب يفعله ما بل كهال، وقد ماتا ألنهما الشباب،

 وىس الجنة أهل سيدا أنهما أو وفتوته، مروءته إلى يشير شيخا، كان إن فتىً 

  وهو واحدة سن في كلهم الجنة أهل ألن وذلك الراشدين، والخلفاء األنبياء

                                                           
 [.20: األحقاف] 11
 . 2032( برقم 1/052ومسلم ) 000برقم  (233/ 2) «البخاري صحيح» 13
 .(025/ 1) «يعبد الباقفهاد  دت: محم ممسل صحيح» 14
" السنة شرح" في والبغوي (،8510" )الكبرى" في النسائي هالرسالة( وأخرج ط 238/ 28) «أحمد مسند»  15

 والطبراني (،3008) والترمذي ،21/10 شيبة أبي ابنُ  وأخرجه اإلسناد بهذا ُدكين، بن الفضل طريق من( 3130)

 .صحيح حسن حديث هذا: الترمذي وقال به، سفيان، نع طرق من( 1023" )الكبير" في
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 يداس اآلن هما: يراد أن ويمكن: الطيبي قال. كهل وال شيخ فيهم وليس الشباب،

 10الزمان. هذا شبان من الجنة أهل من هم من شباب

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَِبيعن الثالث:  ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : الَ قَ  َعْنُهَما هللاَّ  هِ َعلَيْ  هللاَّ

 ِعيُشواتَ  أَنْ  لَُكمْ  َوإِنَّ  أََبًدا، َتْسَقُموا فال تصحوا أَنْ  لَُكمْ  إِنّ  اْلَجنَّةِ  أِلَْهلِ  ُيَقالُ : »َوَسلَّمَ 

 َتْهَرُموا اَل فَ  َتِشبُّوا أَنْ  لَُكمْ  َوإِنَّ  أََبًدا، َتَبأَُّسوا َفاَل  َتْنَعُموا أَنْ  لَُكمْ  َوإِنَّ  أََبًدا، َتُموُتوا َفاَل 

 10«أََبًدا

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ الرابع:  ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ : َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َ  اتََّقى َمنِ »  َتْبلَى اَل  َيُموُت، َفاَل  ِفيَها َوَيْحَيا َيْبأَسُ  َواَل  ِفيَها َيْنَعمُ  اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  هللاَّ

 18«َشَباُبهُ  َيْفَنى َواَل  ِثَياُبُه،

 ام فأعطاهم وإحساَنا، منه تفضالً  الجحيم، عذاب من نجاهم فَقدْ  النَِّعيم، َهَذا وَمعَ 

ا ونجاهم يطلبون،  الفالح ُهوَ  وَهَذا حبونيويعثهم في السن التي  يرهبون ِممَّ

 أيها الشباب المسلمون. تبروا الَعِظيم عند رب العالمين فاع والفوز

 َيْومَ  أََفَرْرُتمْ  ُعَماَرَة، أََبا َيا: لِْلَبَراءِ  َرُجلٌ  َقالَ : َقالَ  إِْسَحاَق، أَِبي َعنْ الخامس: 

  َخَرجَ  َولَِكنَّهُ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َولَّى َما َوهللِا، اَل : َقالَ  ُحَنْيٍن؟

ًرا، َوأَِخفَّاُهُهمْ  اِبِه،أَْصحَ  ُشبَّانُ   واَفلَقُ  ،- ِساَلحٍ  َكِثيرُ  أَوْ  - ِساَلحٌ  َعلَْيِهمْ  لَْيسَ  ُحسَّ

 امَ  َرْشًقا َفَرَشقُوُهمْ  َنْصٍر، َوَبِني َهَواِزنَ  َجْمعَ  َسْهٌم، لَُهمْ  َيْسقُطُ  َيَكادُ  اَل  ُرَماةً  َقْوًما

  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولِ  إِلَى ُهَناكَ  َفأَْقَبلُوا ُيْخِطُئوَن، َيَكاُدونَ 

 اْلَحاِرثِ  نُ بْ  ُسْفَيانَ  َوأَُبو اْلَبْيَضاِء، َبْغلَتِهِ  َعلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َوَرُسولُ 

لِبِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِبيُّ  أََنا: »َوَقالَ  َفاْسَتْنَصَر، َفَنَزلَ  بِِه، َيقُودُ  اْلُمطَّ  َعْبدِ  اْبنُ  َناأَ  َكِذْب، اَل  النَّ

لِبْ   11َصفَُّهم. ُثمَّ  ،«اْلُمطَّ

 َتَقاِرُبوَن،مُ  َشَبَبةٌ  َوَنْحنُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيِّ  إِلَى أََتْيَنا َمالِك،عن السادس: 

 ِحيًمارَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َوَكانَ  َولَْيلًَة، َيْوًما ِعْشِرينَ  ِعْنَدهُ َفأََقْمَنا

ا َرِفيًقا، نْ  َسأَلََنا - اْشَتْقَنا َقدِ  أَوْ  - أَْهلََنا اْشَتَهْيَنا َقدِ  أَنَّا َظنَّ  َفلَمَّ  ْعَدَنا،بَ  َتَرْكَنا َعمَّ

 َوَذَكرَ  - ُهمْ َوُمُرو َوَعلُِّموُهمْ  ِفيِهمْ  َفأَِقيُموا أَْهلِيُكْم، إِلَى اْرِجُعوا: »َقالَ  َفأَْخَبْرَناهُ،

 اَلةُ الصَّ  َحَضَرتِ  َفإَِذا أَُصلِّي، َرأَْيُتُموِني َكَما َوَصلُّوا - أَْحَفُظَها اَل  أَوْ  أَْحَفُظَها أَْشَياءَ 

                                                           
 280 ص - 20جاألحوذي بشرح جامع الترمذي  تحفة 10
 في وأحمد ،203 باب الرقاق في والدارمي ،20 باب 31التفسير  في والترمذي ،11 حديث الجنة في أخرجه ُمْسلِمٌ  10

 .15 ،38/ 3 ،321/ 1 المسند
 .305/ 1 المسند في وأحمد ،1 باب الجنة في مذيوالتر ،12 حديث الجنة في مسلم أخرجه 18
 .2000رقم  2400/ 3) مسلم (1804 رقم 01/ 0) البخاريأخرجه  11
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نْ  ُكمْ  أََحُدُكْم، لَُكمْ  َفْلُيَهذِّ  جمع بةوشب السن في( متقاربون شببة) «أَْكَبُرُكمْ  َوْلَيُهمَّ

 30[شاب

 عليه وسلم شباب الصحابة؟  كيف عامل النبي صلى هللا

 أبي نب وجعفر شاب وهو حارثة بن زيد منح قد وسلم عليه هللا صلى النبي إن

  قيادة وسلمهم الثقة،شاب  وهو رواحة بن هللا وعبد شاب وهو طالب

 إن بل32!والرومان... المسلمين بين معركة أول! مهتة ما أدراك وما مهتة جيش

 كبار من رجال فيه جيش قيادة زيد بن أسامة أعطى وسلم عليه هللا صلى النبي

 آنذاك أسامة عمر كان وقد عنهم، هللا رضي وعمر بكر أبي أمثال الصحابة

 وليةهومس عظيمة مهمة وفي بعيدة بالد إلى معاذاً  ويرسل 31سنة، عشرة ثماني

قوٍم  ىعل ويرسله شبابه ريعان في يزال ال ومعاذ اليمن إلى معاذاً  يرسل جسيمة

 :  له ويقول وديانته وملته مذهبه ىعل ليسوا

ا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولَ  أَنَّ : َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ »  إِلَى لٍ َجبَ  ْبنَ  ُمَعاذَ  َبَعثَ  لَمَّ

 أَنِّيوَ  هللاُ  الَّ إِ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  َشَهاَدةِ  الَى َفاْدُعُهمِ  ِكَتاٍب، أَْهلَ  َقْوًما َتأْتِي إِنَّكَ : " َقالَ  اْلَيَمِن،

 َعلَْيِهمْ  اْفَتَرضَ  َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَ  أَنَّ  َفأَْعلِْمُهمْ  لَِذلَِك، أََطاُعوكَ  ُهمْ  َفإِنْ  هللِا، َرُسولُ 

 َوَجلَّ  َعزَّ  هللاَ  أَنَّ  َفأَْعلِْمُهمْ  لَِذلَِك، أََطاُعوا َفإِنْ  َولَْيلٍَة، َيْومٍ  ُكلِّ  ِفي َصلََواتٍ  َخْمسَ 

 ُهمْ  إِنْ فَ  فَُقَراِئِهْم، ِفي َوُتَردُّ  أَْغِنَياِئِهمْ  ِمنْ  ُتْهَخذُ  أَْمَوالِِهمْ  ِفي َصَدَقةً  لَْيِهمْ عَ  اْفَتَرضَ 

َها اْلَمْظلُوِم، َدْعَوةَ  َواتَّقِ  أَْمَوالِِهْم، َوَكَراِئمَ  َفإِيَّاكَ  لَِذلَِك، أََطاُعوكَ   َبْينَ وَ  َبْيَنَها لَْيسَ  َفإِنَّ

 33« ِحَجابٌ  <<َوَجلَّ  َعزَّ >> هللاِ 

هذا جانب مشرق من معاملة رسولنا الكريم صلى هللا عليه وسلم للشباب ومنحهم 

وسلّمهم القيادة لحكمتهم وخبرتهم ورفع معنوياتهم وهكذا يجب أن الثقة بأنفسهم 

 …!! نكون

 الثالث مظاهر اهتمام اإلسالم بالشباب:   المبحث

 نطف وهم همب اعتنى بل الشباب، سنَّ  بلوغهم عند بالشباب اإلسالم اعتناء يبدأ لم

 :إلى دعا حين وذلك أمهاتهم وترائب آبائهم أصالب في

 

 

 
                                                           

 111 رقم( 405/ 2) «مسلم صحيح» 032 رقم( 218/ 2) «البخاري صحيح» 30
 ( 1/303سيرة ابن هشام ت السقا ) 32
 .200النبوية دروس وعبر مصطفى السباعي صـ  السيرة 31
 (015) والترمذي (،2083) ماجه وابن (،1448) البخاري وأخرجه( الرسالة ط 418/ 3) «مدأح مسند» 33
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 إذا اإلنسان ألن منبتها وطيب أصلها كرم من يوالتحرّ  34الزوجة اختيار - 2

  ه،رب بإذن نباته يخرج أن بغية الصالحة األرض له اختار بذراً  يبذر أن أراد

 إنتاج وذاك بشري إنتاج ألنه هوالً، وأعظم طاباً خ أجل للزوجة بالنسبة واألمر

 يقالتدق إلى اإلسالم دعا إن عجب فال وإنتاج، إنتاجٍ  بين شاسع وفرق زراعي،

 يكمل حتى ودينها أخالقها على والوقوف إليها والنظر الزوجة اختيار في

 بناءاأل يستقبل الذي الهادئ الزوجية عش إلى وصوالً  المحبة، وتزداد االنسجام،

 أصالء رجاالً  المجتمع إلى ليقدمهم ظله؛ في فيترعرعون وحنان عطف في

 ريقات. ع ونساءً 

 بها زوجته ويأمر تعالى، هللا الرجل يسمي أن الزوجية المعاشرة آداب من ـ1

: قال لهأه أتى إذا أحدكم أن لو: " وسلم عليه هللا صلى بقوله وعمال للسنة اتباعاً 

 لم ولد بينهما فقضى رزقتنا ما الشيطان وجنب نالشيطا جنبنا اللهم هللا بسم

.. كوينهت قبل بل يولد أن قبل البنهما األبوان يدعو وهكذا"  أبدا الشيطان يضره

 35.هومكائد الشيطان غواية عن بعيدة رحمانية نشأة نشأ الحياة إلى جاء إذا حتى

 في هاووضع تمرة بمضغ ونحنكه 30اليمنى أذنه في نهذن المولود يولد حينما ـ3

 وهذه سنا،ح اسما له ونختار السابع، اليوم في له نعقّ  ثم بالبركة، له وندعو فيه،

 الخيرو بالكرامة مليئة قادمة لحياة طيبة بداية رسم على تتعاون خيرة معان كلها

 30.والسعادة واالستقامة

 هللا رسول نهى صفوها ويعكر يغيرها، شيء أي من المولود لفطرة حفظا ـ4

 لىإ حمقها يتعدى ال حتى الحمقاء المرأة استرضاع من -وسلم ليهع هللا صلى

                                                           
 تربت دينال بذات فاظفر ولدينها، ولجمالها ولحسبها لمالها: ألربع المرأة تنكح: »وسلم عليه هللا صلى النبي لقول 34

 ذات نكاح استحباب باب( الرضاع) في ومسلم( 5010) برقم الدين في األكفاء باب( النكاح) في البخاري رواه. يداك
 (.2400) برقم الدين

 ِبْسمِ : أَْهلَهُ  ُيَجاِمعُ  ِحينَ  َيقُولَ  أَنْ  أََحَدُكمْ  َيْمَنعُ  َما: »- وسلم عليه هللا صلى - هللاَِّ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  35

،ِ ْبَنا اللَُّهمَّ  هللاَّ ْيَطاَن، َجنِّ ْيَطانَ  َوَجنِّبِ  الشَّ ُ  َقَضى َفإِنْ  َرَزْقَتَنا، َما الشَّ هُ  لَمْ  َولَداً  هللاَّ ْيَطانُ  َيُضرَّ  حديث يالبخار هوأخرج« الشَّ
 (.120 حديث الشيخان عليه اتفق فيما والمرجان اللهله: )وانظر( 2434) حديث ومسلم( 242)
 تعالى هللا ذكر وهلة أول سمعه يطرق أنه ناألذ في األذان حكمة أن ( األظهر21/428" )المرقاة" في القاري وقال 30

 .انتهى"  األركان أم هي التي والصالة اإليمان إلى الدعاء وجه على
ُ  َرِضيَ  أَْسَماءَ  َعنْ 30 َها: َعْنَها هللاَّ َبْيِر، ْبنِ  هللاَِّ  ِبَعْبدِ  َحَملَتْ  أَنَّ  َفَولَْدُتهُ  قَُباءٍ بِ  َنَزْلتُ فَ  الَمِديَنةَ  َفأََتْيتُ  ُمِتم   َوأََنا َفَخَرْجتُ : َقالَتْ  الزُّ

لَ  َفَكانَ  ِفيِه، ِفي َتَفلَ  ُثمَّ  َفَمَضَغَها، ِبَتْمَرةٍ  َدَعا» ُثمَّ  َحْجِرِه، ِفي َفَوَضْعُتهُ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَِّبيَّ  ِبهِ  أََتْيتُ  ُثمَّ  ِبقَُباٍء،  أَوَّ
َكهُ  ُثمَّ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولِ  ِريقُ  َجْوَفهُ  َدَخلَ  َشْيءٍ  كَ  لَُه، َدَعا ُثمَّ  ِبَتْمَرةٍ  َحنَّ لَ  َوَكانَ  َعلَْيهِ  َوَبرَّ  ِفي لِدَ وُ  َمْولُودٍ  أَوَّ

 عند المولود تحنيك استحباب باب اآلداب في مسلم وأخرجه 3101 برقم( 01/ 5) «البخاري صحيح» «اإلِْساَلمِ 
 .1240 رقم. . والدته
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 يغيرو جمالها، يشوه بما فيلوثها لبنها، مع الذكية نفسه إلى متسربا الطفل

 38.طبيعتها

 ألن 31حالل من ويغذى الطفل، يطعم أن والسالم الصالة عليه الرسول أمر ـ5

  ينبت الذي أن كما الحالل يحب وهو ينشأ حالل من لحمه ينبت الذي

 خير من المسألة هذه في ما يخفى وال الحرام، يحب وهو ينشأ حرام من لحمه

 .الثاني شقها في مستطير شر ومن األول، شقها في كثير

 هافب عليها داوموا فإن بالصالة أمرناهم أعمارهم من السابعة األطفال بلغ إذا ـ0

 40المضاجع في نهمبي وفرقنا عشر، أبناء وهم عليها ضربناهم وإال ونعمت،

 عقلياً  هال يتأهلوا لم همو مبكر، وقت فيغير الئقة  أشياء إلى يلتفتوا ال حتى

 نساناإل أن بخلقه ورحمته هللا حكمة ومن بسلوكهم وتنحرف أخالقهم في فتهثر

 األمور يدرك وأصبح نما قد عقله فيها يكون متأخرة مرحلة في إال الحلُمَ  يبلغ ال

 .شهوته جماح وكبح غبته،ر في ما لحدٍّ  ويتحكم

 تناسبتعن حياته الزوجية عموماً  بثقافة مبكر وقت في الشباب اإلسالم يزودـ 0

 ضونواق الحاجة، قضاء بآداب نعرفه الصالة نعلمه فنحنله  وتصلح سنه مع

 ضبطوت سلوكهم، ترشد ألنها للشباب الزمةٌ الزوجية  والثقافة. ..وهكذا، الوضوء

 . االنحراف من خطاهم وتصون نوازعهم،

 الرابع: شباب الصحابة الكرام واإلصالح:   المبحث

 في يقةالحق تعدينا فما مصلحين إال كانوا ما الكريم الصحب نقول أن شئنا لئن

 واوكان واآلخرة الدنيا صالح هو اإلسالم كان لقد ووصفاً، صدقاً  الموفور درجها

ةٍ  حين على الدنيا إلى جاهوا الذين وهم أدواته، من هم تْ  وقد الزمن من ِغرَّ  دوَّ

 عنهم قال كما وصفهم وكان معالمه، وطمس الحق عن والغفلة الظلم أصواتُ 

دٌ : ﴿ سبحانه ربهم اءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  هللاَِّ  َرُسولُ  ُمَحمَّ  َبْيَنُهمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّ

عاً  َتَراُهمْ  داً  ُركَّ  َثرِ أَ  ِمنْ  ُوُجوِهِهمْ  ِفي ِسيَماُهمْ  َوِرْضَواناً  هللاَِّ  ِمنَ  َفْضالً  َيْبَتُغونَ  ُسجَّ

ُجودِ  ْوَراةِ  ِفي َمَثلُُهمْ  َذلِكَ  السُّ   َكَزْرعٍ  اأْلِْنِجيلِ  ِفي َوَمَثلُُهمْ  التَّ

 
                                                           

 . ها صحيحةيُروي النهي عن رضاع الحمقاء في بعض اآلثار ومعان 38
َها: " َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْيَرَة، أَِبي َعنْ » 31 ًبا، إاِلَّ  َيْقَبلُ  اَل  َطيِّبٌ  هللاَ  إِنَّ  النَّاُس، أَيُّ  أََمرَ  هللاَ  نَّ َوإِ  َطيِّ

َها َيا: }َفَقالَ  اْلُمْرَسلِيَن، ِبهِ  أََمرَ  ِبَما اْلُمْهِمِنينَ  ُسلُ  أَيُّ َباتِ  ِمنَ  ُكلُوا الرُّ يِّ : المهمنون] {َعلِيمٌ  َتْعَملُونَ  ِبَما إِنِّي َصالًِحا، َواْعَملُوا الطَّ
َها َيا: }َوَقالَ [ 52 َباتِ  ِمنْ  ُكلُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ ُجلَ  َذَكرَ  ُثمَّ [ 201: البقرة{ ]َرَزْقَناُكمْ  َما َطيِّ  ُيِطيلُ  الرَّ

َفرَ  َماِء، إِلَى َيَدْيهِ  َيُمدُّ  أَْغَبَر، أَْشَعثَ  السَّ ، َيا السَّ ، َيا َربِّ  اِم،ِباْلَحرَ  َوُغِذيَ  َحَراٌم، َوَمْلَبُسهُ  َحَراٌم، َوَمْشَرُبهُ  َحَراٌم، َوَمْطَعُمهُ  َربِّ
 .05 رقم( 003/ 1) «مسلم صحيح»“«  لَِذلَِك؟ ُيْسَتَجابُ  َفأَنَّى
 وإسناده حسن 8100حـ  185صـ 22ومسند احمد جـ 415حـ 233صـ  2سنن أبي داوود جـ  40
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اعَ  ُيْعِجبُ  ُسوِقهِ  َعلَى َفاْسَتَوى َفاْسَتْغلَظَ  َفآَزَرهُ َشْطأَهُ أَْخَرجَ  رَّ  ُكفَّارَ الْ  ِهمُ بِ  لَِيِغيظَ  الزُّ

ُ  َوَعدَ  الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمُنوا الَِّذينَ  هللاَّ   42َعِظيماً﴾ َوأَْجراً  َمْغِفَرةً  ِمْنُهمْ  الصَّ

 مابين أعمارهم سنيِّ  طيلة دونوها التي وخبراتهم آراههم للكبار كان ريب، وال

  إلى مسرعةً  وسيقاناً  العروق في ينتفض ودماً  تطير أجنحةً  الشباب كان

 دالتوق غاية في الكرام الصحابة شباب وكان، مثال خير على آلمالا تحقيق

 طور في يندرجوا أن قبل حتى قوة منا أوتو ما بكل الدين لهذا للعمل والهمة

 يشالج إلى لالنضمام صغير وهو يتحرق عنه هللا رضي سمرة هو فها الشباب،

 صلى لنبيُّ ا كان): قال عنه هللا رضي هللا عبد بن جعفر فعن هللا سبيل في ليجاهد

 عرَضهمف بعَثه منهم بلغ فمن عام كلِّ  في األنصارِ  غلمانَ  يعرضُ  وسلم عليه هللا

ه بعِده من سمرةُ  عليه وُعِرض البعثِ  في فبعثه غالمٌ  به فمرَّ  عامٍ  ذاتَ   قالف فردَّ

 فدوَنك قال لصرعُته صارَعني ولو ورَددتني غالًما أجزتَ  هللاِ  رسولَ  يا سمرةُ 

 هللا رضي معاذٍ  بن وسعد 41(البعثِ  في فأجازني فصَرعُته فصارعُته فصاِرْعه

 قدو 43وثالثين سبعٍ  ابن وهو نحبه قضى وقد الرحمن عرش لموته يهتز تعالى

 باب،ش وهم العبادة في األوفى المثل أجمعين عليهم هللا رضوان الصحابة ضرب

 ثلةٌ  ومعهم وغيرهم، وعمار وخباب بالل ومنهم العذاب ألواء على الصبر وفي

 لمهمنينا كأم والعلم والعطاء والتعبد والصبر الفداء في اإلسالم بنات من مجيدةٌ 

 يراتكث وغيرهن خياط بنت وسمية الرومية وزنيره كعب بنت ونسيبة عائشة

 .أجمعين عنهم هللا رضي
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 للتغييرالفصل الثاني الشباب هم الحجر األساس 
 هم الشبابف األزمان، كل في الشعوب مستقبل ليهاع يعتمدُ  التي الفئة هم الشبابُ 

م  الشباب ةِ فئ على تعتمدُ  البلدان فجميع البلدان، بواقعِ  للنهوض األساسي المقوِّ

 يف لِما وأسمى؛ أرقى مستوى إلى عليه هي الذي المستوى من واقعها لتغيير

 كونت صحيح، بتوجيهٍ  استثماُرها َتمَّ  ما إذا داخلها، في كامنة طاقاتٍ  من الشباب

ا أكثر منتجة فئة رة بنَّاءة ستكون وهكذا مستهلكة، هي ممَّ  .لالقتصاد ومطوَّ

 الشباب؟ نعد األول لماذا المبحث

 بتربية نهتم أجلها من التي األهداف هي ما أمامنا نفسه يطرح الذي السهال

 يره؟لغ مصلح غير نفسه في صالحا- ليكون الشباب ُنعدّ  هل وإعداده؟ الشباب

 ثلليتم الشباب ُنِعدّ  هل غيرها؟ بأمر ال هو، بأمره مهتما ليكون الشباب عدّ ن هل

 وصوم ةصال من اإلسالم شعائر ليهدي الشباب نربي هل وعلما؟ ثقافة الدين فيه

 جوارحه ويحفظ فرجه ويصون بصره، ليكف الشباب نربي هل وزكاة؟ وحج

 عنه نشأت هاولكن أسئلة، عنه تفرعت الواحد السهال وكأن لحيته ويرسل

 جيبوني اإلصالح ورجال المفكرين ونجد بالشجرة الفروع كارتباط به وارتبطت

 الشباب إعداد من المرَمى أن يرون فهم شافية، كافية إجابات األسئلة هذه على

 تغييرال بمهمة يقوم ثم غيره يصلح ال الفاسد ألن ،صالحاً  ذاته في هو يكون أن

ه...  والتبديل والتحويل  على اإليمان وحملة الباطل، على الحق ثورة يكونل نعدُّ

ه... األعداء وجه في الصدام وكتيبة اإللحاد،  رخط من طنهوو دينه ليصون نعدُّ

ه. ..المنحلة الملحدة واألفكار الهدامة المذاهب ه… بحزم ليكافح نعدُّ  جليخر نعدُّ

ه اإلسالم، نور إلى الكفر ظلمات من الناس  آالم القوية ةالحاني بيده ليمسح نعدُّ

ه والسعادة، واألمن الطهر من جواً  للحياة ويوفر اإلنسانية، وآالم أمته  مزقلي نعدُّ

ه.. الجهل ظالم العلم بنور ويبدد الباطل، جيوش الحق بسيف  بقوة متهأ ليقود نعدُّ

.. الشمس تحت بها الالئق مكانها في يضعها حيث إلى الشكيمة وشدة العزيمة

 كرف لتحمل عقوله نعدُّ  ودعوته، اإلسالم راية لتحمل عدهسوا الشباب في نعدُّ 

 .وشفافيته وصفاءه األسلم هدي لتحمل أرواحه نعدُّ .. وثقافته اإلسالم
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 العقبات لوتزي خطوهم، تراقب التي الدقيقة والمتابعة السديد، والتوجيه الفائقة،

 نهموتحتض الشباب، تتلقف المختلفة المذاهب أن كيف نرى ونحن دروبهم من

هم بالجماعات،  في وهي عنها، والذود إليها الدعوة بمهمة ليقوموا ،إعداداً  وتعدُّ

 لطائلة،ا األموال وتنفق الهائلة، الطاقات وتجند المحكمة، الخطط ترسم ذلك سبيل

 هذه كوايدر أن الشباب وعلى فتية ماضية وعزائم قوية، أيدٍ  على بقاءها لتضمن

 ،به ينامون المالزم همهم وتكون المدى، البعيدة يةالغا تلك عواويَ  الحقيقة،

 لوعهم. ض فوقه نحانيي قلوبهم، ىعل عاقدين الناس، بين به ويمشون به ويقومون

  الثاني الشباب عنوان األمة وأملها وسر نهضتها: المبحث

- هذا زماننا إلى التاريخ أدوار جميع وفي - ومكان زمان كلِّ  في الشباب إن

 ورايتها، لوائها وحاملُ  حضارتها، وَمبعث َنهضتها، وِسرُّ  سالماإل أُمة عماد

 ولَم ايُته،ر اإلنسانية في ترتفع لَم اإلسالم إن والنصر المجد إلى َمسيرتها وقائدُ 

 ذهه يد على إالَّ  -دعوته العالمين في َتنتشر ولَم ُسلطانه، األرض على يمتدَّ 

جتو -وسلم عليه هللا صلى- يالنب مدرسة في َتربَّت التي المهمنة الطائفة  تخرَّ

 الشاملة وسيمر معنا نماذج مشرقة من شباب أمتنا وتضحياتهم جامعته في

 وصبرهم بإذن هللا. 

 ونشبها ذهبها عن تسأل فال أمرها، وحقيقة األمة ماهية تعرف أن أردت إذا

 ديناً مت شباباً  رأيته فإن شبابها، إلى انظر ولكن المالي، ورصيدها وبترولها

 ابوأهد الكمال بأذيال قابضاً  األمور، بمعالي منشغالً  األصيلة بقيمه متمسكاً 

 رفوعةم البناء، قوية والجاه، القدر رفيعة الشأن، جليلة أمة أنها فاعلم- الفضائل

 لقالخ هابط األمة شباب رأيت وإذا، قوى فيها يطمع وال عدو، منها ينال ال العلم

 على ذبابال يتساقط كما الرذائل على يتساقط األمور، بسفاسف منشغالً  والقيم،

 رعانس اإلرادة، هشة األوصال مفككة البناء ضعيفة أمة أنها فاعلم- الفالة جيف

 يشوهو كرامتها، ويهين مقدساتها، ويحقر خيراتها، فيستلب عدوها، أمام تنهار ما

 .وثقافتها تاريخها

 جاءت ألنها وضوحا،و رسوخاً  إال الزمن تعاقب يزيدها ال جلية حقيقة وتلك

 ألمةا عنوان هو الشباب إن، الكون وسنن التاريخ وحوادث األمم لتجارب نتيجة

  األمة تستطيع-ومآلها مصيرها عن والمترجم حالها، بلسان والمتحدث

 

 



 المسلم ال يعرف اليأس 

 

 
21 

 

 دها،موار وتطويع كنوزها، واستخراج وأرضها دينها حماية -هللا بعون- بشبابها

  به والعناية بتربيته، مرهون ذلك أن إال.. خيراتها واستغالل

 لبهق في اإليمان بتمكن مرهون ذلك.. وعقيدته خلقه يهدد خطر كل من وصيانته

 نميةالت هي تلك وفكره وعزمه وضميره روحه بتنمية مرهون ذلك.. جنبيه وبين

 يعية،الطب الموارد كتنمية غيرها من أكثر بها نهتم أن ينبغي والتي المطلوبة،

 هب فاالعتناء الرحى، قطب إذن فهو اإلنسان أجل من تدار إنما هذه األخيرة ألن

 لحاجة،ا إليها تدفع تنمية بين وفرق به، نعتني ما مقدمة في يكون أن ينبغي

 .الحاجة مع إليها يسار وتنمية

 :األمة بناء في الشباب دورالثالث  المبحث

 افهمأكت لىفع والشعوب األمم بناء في مالدور األعظ المسلم للشباب كان لقد 

 مر على اإلسالمية األمة نهضة في كبير أثر لهم وكان الحضارات، قامت

 صالحة وقدوة حسنة نماذج يكونوا أن لهم فُحق المجاالت، واختالف العصور

 .العصور كل في األمة لشباب

 قديما الشباب- :اإلصالحية الدعوات قبول إلى األمم أسبق هم الشباب - 2

 أرقالشباب  ألن الحق قبول إلى أسرع وكانوا لباطلا واجهوا من هم وحديثا

 اءهمج كلما والسادة الكبراء كحال الحياة في أطماع لهم وليس نفساً  وأهدأ قلوباً 

لِكَ ﴿  ينالمترف شأن في تعالى قال كذبوه رسول  َقْرَيةٍ  يفِ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أَْرَسْلَنا َما َوَكَذَٰ

ا ُمْتَرفُوَها َقالَ  إاِلَّ  َنِذيرٍ  ِمنْ  ةٍ  َعلَىَٰ  آَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّ ا أُمَّ  * ُمْقَتُدونَ  آَثاِرِهمْ  َعلَىَٰ  َوإِنَّ

ا بِأَْهَدىَٰ  ِجْئُتُكمْ  أََولَوْ  َقالَ  ا َقالُواۖ   آَباَءُكمْ  َعلَْيهِ  َوَجْدُتمْ  ِممَّ  ُرونَ َكافِ  بِهِ  أُْرِسْلُتمْ  ِبَما إِنَّ

 اهيمإبر سيدنا عم حدث كما وثبات بإيمان للباطل تصدوا من هم الشباب أما44 ﴾

 الظالم. الملك مع الكهف أصحاب عم حدث وكماقومه  مع السالم عليه

 األمة األمة، ماتمتلك أغال الشباب :نهضتها ودعامة األمة تقدم عنوان أنهم - 1

 ومقدرات عسكرية، ومقدرات اقتصادية، مقدرات، المقدرات من كثير تمتلك

 وأغال اإلنسانية المقدرات األمة تمتلك ما وأغال إنسانية ومقدرات جغرافية،

 لتس فال أمة أي مستقبل تعرف أن أردت وإذا الشباب هم اإلنسانية المقدرات

  واهتماماته، شبابها إلي فانظر المالي، ورصيدها ذهبها عن
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 شباباً  تهرأي وإذا البناء، قوية الشأن جليلة أمة أنها فاعلم متديناً  شباباً  رأيته فإذا

  مةأ أنها فاعلم الرذائل على يتساقط األمور، بسفاسف منشغالً  الخلق، هابط

 ابالشب كان. األمة عنوان فالشباب عدوها، أمام تنهار ما سرعان مفككة، ضعيفة

ةٍ  كل في وحديًثا قديًما تها، ِسرُّ  نهضةٍ  كل وفي نهضتها، ِعَمادُ  أُمَّ  كل وفي قُوَّ

ُهمْ : َرايتها َحاِملُ  فكرة ِهمْ  آَمُنوا ةٌ ِفْتيَ  ﴿إِنَّ  راية حَملوا الذين هم 45ُهدًى﴾ َوِزْدَناُهمْ  ِبَربِّ

س، الجهاد لواءَ  وَرَفعوا هللا، إلى الدعوة  األكبر النصر أيديهم على هللا فحقَّق المقدَّ

 بابرةج واجهوا من كل لوجدنا النبوية السيرة لوتصفحنا. الفتيَّة اإلسالم ودولة

 يإل انظر الشباب، هم السابقون سابقونال الشباب، هم وقيصر وكسرى مكة

 25 عمره كم بالجنة المبشرين العشرة من عنه هللا رضي العوام ابن الزبير

 20 عمره كم بالجنة المبشرين العشرة من هللا عبيد بن وطلحة …!!سنة

…! سنة 20 األرقم أبي ابن األرقم…! سنة 20 وقاص يأب ابن سعد…!! سنة

 فيه لميع وسلم عليه هللا صلى هللا لرسولاً مقر هبيت يجعل مخزوم بنيو من وه

 تنازع كانت مخزوم بني أن رغم سنة 23 لمدة اإلسالم علي ويربيهم المسلمين

 ، الشرف هاشم بني

 تتراوح أعمارهم الشباب هم األرض وجه علي اإلسالم لدين األساسية الدعامة

 كلو والهدف قلالع في كبير ولكنه السن صغير منهم الواحد نعم 30 – 20من 

 . شيء
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 من شباب اإلسالم في بناء األمةنماذج مشرقة الفصل الثالث 
 األول الشباب في ميدان العلم والدعوة:   المبحث

 علماء عن له أمه بحثت كم والعلماء، العلم أحب طفل 40:الشافعي اإلمام - 0
 حلم يتحقق أن روقد هللا فشاء! معينهم من وينهل بتربيتهم، فيتربىعندهم  يجلس
  التاريخ، في المسلمين فقهاء أعظم من بكونه األمر فانتهى الحنون، األم
 على يكتب كان فقد -هللا رحمه- الشافعي اإلمام إنه الساعة، تقوم أن وإلى

 إمكانياتب هللا حباه وقد العلم، عن بحًثا عالية بهمة العلماء بين ويتنقل األلواح،
 لب فحسب ذلك وليس عمره، من العاشرة في وهو الموطأ حفظ إنه حتى هائلة،
 مذهبه فانتشر 40الخامسة عشرة من عمره في وهو الفتيا كرسي على جلس إنه

ل من أول فهو أجمع، اإلسالمي العالم في صيته وذاع  .الفقه أصول علم أصَّ
 

 

 

 
                                                           

دُ » 40 اِئبِ  بنِ  َشاِفعِ  بنِ  ُعْثَمانَ  بنِ  الَعبَّاسِ  بنِ  إِْدِرْيسَ  بنُ  ُمَحمَّ لِبِ  بنِ  ِهَشامِ  بنِ  َيِزْيدَ  َعْبدِ  بنِ  ُعَبْيدِ  بنِ  السَّ  َعْبدِ  نِ ب الُمطَّ

ةَ مُ  بنِ  ِكاَلبِ  بنِ  قَُصيِّ  بنِ  َمَنافٍ   أَُبو ،الِملَّةِ   «َفِقْيهُ  الَحِدْيِث، َناِصرُ  الَعْصِر، َعالِمُ  اإِلَماُم، َغالٍِب، بنِ  لَُهيِّ  بنِ  َكْعبِ  بنِ  رَّ
، هللاِ  َعْبدِ  ، ُثمَّ  القَُرِشيُّ لِِبيُّ ، الُمطَّ ، الشَّاِفِعيُّ يُّ يُّ  الَمكِّ ُ  َصلَّى- هللاِ  َرُسْولِ  َنِسْيبُ  الَغزِّ هِ  َواْبنُ  -َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ لِبُ  ،َعمِّ  ُهوَ  َفالُمطَّ
لِبِ  َعْبدِ  َوالِدِ  َهاِشمٍ  أَُخو َة، اإلَِمامِ  َمْولِدُ  اتََّفقَ  الُمطَّ دٌ  َفَنَشأَ  َشاّباً، إِْدِرْيسُ  أَُبْوهُ  َوَماتَ  ِبَغزَّ ِه، َحْجرِ  ِفي َيِتْيماً  ُمَحمَّ  َفَخاَفتْ  أُمِّ
ْيَعَة، َعلَْيهِ  لَتْ  الضَّ َة، َفَنَشأَ  َعاَمْيِن، اْبنُ  َوُهوَ  َمْحِتِدهِ  إِلَى ِبهِ  َفَتَحوَّ ْميِ، َعلَى َوأَْقَبلَ  ِبَمكَّ  َصارَ وَ  األَْقَراَن، فِْيهِ  َفاقَ  َحتَّى الرَّ

ةِ  َعلَى أَْقَبلَ  ُثمَّ  ِتْسَعًة، أَْسُهمٍ  َعْشَرةِ  ِمنْ  ُيِصْيبُ  ْرِع، الَعَرِبيَّ  .مَ َوَتَقدَّ  َذلَِك، ِفي َفَبَرعَ  َوالشَّ
ْنِجيِّ  َخالِدٍ  بنِ  ُمْسلِمِ : َعنْ  ِبَبلَِدهِ  الِعْلمَ  َوأََخذَ ، َزَماِنهِ  أَْهلَ  َفَسادَ  الِفْقُه، إِلَْيهِ  ُحبِّبَ  ُثمَّ  ةَ  ُمْفِتي- الزَّ ْحَمنِ ا َعْبدِ  بنِ  َوَداُودَ  - َمكَّ  لرَّ

اِر، ِه؛ الَعطَّ دِ  َوَعمِّ اِفِعيِّ  َجدِّ  الَعبَّاسِ  َعمِّ  اْبنُ  َفُهوَ  - َشاِفعٍ  بنِ  َعلِيِّ  بنِ  ُمَحمَّ ْحَمنِ  َوَعْبدِ  ُعَيْيَنَة، بنِ  َوُسْفَيانَ  - الشَّ  أَبِي نِ ب الرَّ
، َبْكرٍ  ةٍ  ِعَياٍض، بنِ  َوفَُضْيلِ  َسالٍِم، بنِ  َوَسِعْيدِ  الُملَْيِكيِّ  َمَعهُ  انَ كَ وَ  َوَنْحِوِه، الُجَمِحيِّ  ُعَمرَ  بنِ  َناِفعِ  َعنْ  َشْيئاً  لَهُ  أَرَ  َولَمْ  .َوِعدَّ
ةَ  لَ  أَْفَتى َوَقدْ  َسَنًة، َوِعْشِرْينَ  َنيِّفٍ  اْبنُ  َوُهوَ  - َواْرَتَحلَ  .ِبَمكَّ أَ المُ ) أََنسٍ  بنِ  َمالِكِ  َعنْ  َفَحَملَ  الَمِدْيَنِة، إِلَى - لإِِلَماَمةِ  َوَتأَهَّ  (،َوطَّ

 .ألَْكَثِرهِ  ِحْفِظهِ  ِمنْ : َوِقْيلَ  ِحْفِظهِ  ِمنْ  َعَرَضهُ 
، الَعِزْيزِ  َوَعْبدِ  - َفأَْكَثرَ  - َيْحَيى أَِبي بنِ  إِْبَراِهْيمَ : َعنْ  َوَحَملَ  َراَوْرِديِّ افِ  الدَّ  َراِهْيمَ َوإِب َجْعَفٍر، بنِ  َوإِْسَماِعْيلَ  َخالٍِد، بنِ  َوَعطَّ
فِ : َعنْ  ِبالَيَمنِ  َوأََخذَ  .َوَطَبَقِتِهم َسْعٍد، بنِ  دِ : َعنْ  َوِبَبْغَدادَ  .َوَطاِئَفةٍ  الَقاِضي، ُسفَ ُيوْ  بنِ  َوِهَشامِ  َماِزٍن، بنِ  ُمَطرِّ  بنِ  ُمَحمَّ

َة، اْبنِ  إِْسَماِعْيلَ : َوَعنْ  .َبِعْيرٍ  ِوْقرَ  َعْنهُ  َوَحَملَ  َواَلَزَمُه، الِعَراِق، َفِقْيهِ  الَحَسِن؛ ابِ  َوَعْبدِ  ُعلَيَّ ، الَوهَّ َقِفيِّ  َوَخْلٍق. َوَصنَّفَ  الثَّ
نَ  التََّصاِنْيَف، ةِ  َعلَى َوَردَّ  الِعْلَم، َوَدوَّ ِبعاً  األَِئمَّ  َعلَْيهِ  رَ َوَتَكاثَ  ِصْيُتُه، َوَبُعدَ  َوفُُرْوِعِه، الِفْقهِ  أُُصْولِ  ِفي َوَصنَّفَ  األََثَر، ُمتَّ

لََبةُ  ثَ  .الطَّ ،: َعْنهُ  َحدَّ ، َداُودَ  بنُ  ُسلَْيَمانُ وَ  َحْنَبٍل، بنُ  َوأَْحَمدُ  َساَلٍّم، بنُ  الَقاِسمُ  ُعَبْيدٍ  َوأَُبو الُحَمْيِديُّ  ْوبَ َيْعقُ  َوأَُبو الَهاِشِميُّ
، ُيْوُسفُ  ، َخالِدٍ  بنُ  إِْبَراِهْيمُ  َثْورٍ  َوأَُبو الُبَوْيِطيُّ ، الَجاُرْودِ  أَِبي بنُ  َوُمْوَسى َيْحَيى، بنُ  َوَحْرَملَةُ  الَكْلِبيُّ يُّ  الَعِزْيزِ  َوَعْبدُ  الَمكِّ
يُّ  ، َعلِيٍّ  بنُ  َوُحَسْينُ  - ةِ الَحْيدَ ) َصاِحبُ  - الَمكِّ ، الُمْنِذرِ  بنُ  َوإِْبَراِهْيمُ  الَكَراِبْيِسيُّ دٍ  بنُ  َوالَحَسنُ  الِحَزاِميُّ ْعَفَرانِ  ُمَحمَّ ،الزَّ  يُّ
ِبيعُ  َقالَ  نُ  الرَّ اِفِعيَّ  َسِمْعتُ : الُمَهذِّ ْمَي، أَْلَزمُ  ُكْنتُ  :َيقُْولُ  الشَّ ِبْيبُ  َكانَ  َحتَّى الرَّ لُّ ا ُيِصيَبكَ  أَنْ  أََخافُ : لِي لُ َيقُوْ  الطَّ  ِمنْ  لسِّ
 ِتْسَعةً  الَعَشَرةِ  ِمنَ  أُِصيبُ  َوُكْنتُ : الَ ق.َالَحرِّ  ِفي ُوقُوِفكَ  َكْثَرةِ 
اِفِعيَّ  َسِمْعتُ : الُحَمْيِديُّ  َقالَ  ي، َحْجرِ  ِفي َيِتْيماً  ُكْنتُ  :َيقُْولُ  الشَّ  َرِضيَ  دْ قَ  الُمَعلِّمُ  َوَكانَ  َعلِِّم،لِْلمُ  ُتْعِطيِني َما لََها َيُكنْ  َولَمْ  أُمِّ
ْبَيانِ  َعلَى أَقُْومَ  أَنْ  ِمنِّي ، َوَعنِ  َعْنهُ  َوأَُخفِّفَ  َغاَب، إَِذا الصِّ اِفِعيِّ  َهبُ أَذْ  َوُكْنتُ  َوالِعَظاِم، األَكَتافِ  ِفي أَْكُتبُ  ُكْنتُ : َقالَ  الشَّ
ْيَواِن، إِلَى ُهْوَر، َفأَْسَتْوِهبُ  الدِّ  . (5/ 20) «الرسالة ط - النبالء أعالم سير» .ِفْيَها ْكُتبُ َفأَ  الظُّ
 .40 -31، وآداب الشافعي صـ1/143مناقب الشافعي للبيهقي كذا في  40
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 تدعو أمه فظلت عمره، من الخامسة في بصره َفَقد صبي 48:البخاري اإلمام -2

 عالًما يكونل وإنما واألطفال، الصبيان كبقية ليكون ليس بصره، إليه يرد نأ هللا

 تاريخ في للمحدثين شيًخا فصار أمه، لدعوات واستجاب وقدر هللا فشاء متعلًما،

 يشهد لم الذي الحديث، أهل أمير وقته وإمام الحفظ جبل وهو العظيم اإلسالم

 قلة مع البحث على والصبر ةالرواي ودقة الحفظ قوة في مثله اإلسالم تاريخ

 واء،الس على وشيوخه تالمذته وفاق الحديث، في منارة أصبح حتى اإلمكانات،

 يف صنفه والذي الكريم، القرآن بعد كتاب أصح صاحب البخاري، اإلمام هو

 أحد غنييست يكاد فال تعالى، هللا وبين بينه فيما حجة وجعله سنة، عشرة ست

 يحهصح في منها دّون حديث، ألف مائة من أكثر يحفظ -هللا رحمه- كان لقد عنه،

 اخرأو فيو وقبولها أحاديثه تخيُّر في متميز منهج ذا وكان فقط، آالف سبعة

  سماعيلإ بن محمد جلس – نيسابور في – العالم مشرق في الهجري الثاني القرن

 

 

                                                           
 الجعفي اليمان يد على المغيرة أسلم الجعفي بردزبه بن المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد هللا عبد أبو هو» 48

 نب حماد ورأى أنس، بن مالك من أبي سمع" البخاري قال العلم البخاري والد طلب دوق. مجوسياً  وكان بخاري، والي
 الصالة بعد الجمعة يوم البخاري اإلمام ولد 311ص 21ج النبالء أعالم سير كذا«يديه بكلتا المبارك ابن وصافح زيد

 براهيمإ المنام في والدته فرأت صغره في بصره ذهب وقد ومائة وتسعين أربع سنة شوال من خلت ليلة عشرة لثالث
 ،313ص 23ج: النبالء أعالم سيركذا في " دعائك أو بكائك لكثرة بصره ابنك على هللا رد قد هذه يا: " لها فقال الخليل
 سنين، عشر سنه تتجاوز ولم الكتاب في وهو الحديث بحفظ يشتغل وكان صبي، وهو العلم طلب.501ص الفتح ومقدمة
 ووكيع كالمبار ابن كتب حفظ قد كان سنة، عشر ستة بلغ فلما خطأه بعضهم على ويرد دهبل محدثي إلى يختلف وكان

 طلب في هو وتخلف بأمه، أخوه رجع حجّ  فلما مكة، إلى أحمد وأخيه أمه مع خرج ثم الرأي، أصحاب فقه وعرف
 ومحمد دي،المسن الجعفي اليمان بن جعفر بن هللا عبد بن محمد بن هللا عبد من يرتحل أن قبل ببخاري سمعف الحديث

 .وجماعة البيكندي، سالم بن
 قيق،ش الحسين بن وعلي عثمان، بن عبدان من بمرور وسمع شيوخه عوالي من وهو إبراهيم بن مكي من ببلخ سمع ثم

 عبد أبو علينا قرأ: حاتم أبي ابن وراقة قال االطالع، غزير العلم واسع هللا رحمه - وكان.وغيرهم الفضل بن وصدقة
 نحوه وأ خمسة المبارك ابن كتاب وفي ثالثة، أو مسندان حديثان إال"  وكيع هبة"  في ليس فقال"  الهبة"  كتاب هللا
 فضلهو بعلمه واعترفوا عاطراً  ثناءً  الحديث وحفاظ اإلسالم، أئمة عليه أثنى   أكثر أو حديث خمسمائة هذا كتابي وفي

 يذاكرن: هللا رحمه البخاري اإلمام قال عليه األئمة ههالء ثناء من يسير شيء وهذا الحديث، وعلل الرجال في وخاصة
 ال ثحدي: فقال فأخبروه، عمرو إلى وصاروا بذلك، فُسروا أعرفه ال: فقلت بحديث، الفالس علي بن عمرو أصحاب
 كان لوف - البخاري يعني - الشاب هذا عن اكتبوا: يقول راهوية بن إسحاق وكان بحديث ليس إسماعيل بن محمد يعرفه
 بن محمد مثل خرسان أخرجت ما: أحمد اإلمام وقال وفقهه بالحديث لمعرفته إليه الناس الحتاج الحسن زمن في

 سمعت: حاتم أبي بن محمد وقال خرسان وفقيه وفقيهنا إمامنا إسماعيل بن محمد: يقولون مكة علماء وكان إسماعيل
 ذكر جرى كلما علماءها ورأيت والكوفة والحجاز والشام رةالبص دخلت: يقول الشافعي سهل أبا النضر بن محمود
 الفطر يوم نودف العشاء، صالة عند الفطر عيد ليلة السبت ليلة ذلك وكان توفي.أنفسهم على فضلوه إسماعيل بن محمد
 4ج: انألعيا وفيات يوماً.كذا في عشر ثالثة إال سنة وستين اثنين وعاش ومائتين، وخمسين ستة سنة الظهر صالة بعد
 اريخت. راجع الجزاء خير وأهله اإلسالم عن هللا فجزاه بالعبادة، معمورة بالعلم حافلة كلها حياته وكانت     ،212ص
 .(41ص) «البخاري اإلمام منهج» .528ص الفتح ة، مقدم34ص 1ج: بغداد
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 نأ األستاذ حاول راهويه بن إسحاق أستاذه يدي بين سنة20 وعمره البخاري

 حصحي يجمع منكم واحدا أن لو وهللا" فقال األمة احتياجات عن تالمذته يحدث

 نفسي في فوقعت البخاري يقول، فانتفاع أيما الناس به النتفع كتاب في السنة

 هللا صلى النبي حديث أجمع فبدأت الرجل هذا أكون أن وأقسمت المهمة هذه

 وكانت نركعتي وصلى اغتسل إال حديثاً  كتب ما والبخاري) كتاب في وسلم عليه

 (.ماله من المهمة هذه في ريعها من ينفق تجارة له

 بن ثابت بن زيد إنه والجمال الروعة في غاية نموذج 49:ثابت بن زيد - 3

 نأ سمع عاما، عشر ثالثة العمر من يبلغ النجار بني من األنصاري الضحاك

 حملف إلسالما نصرة مشاعر قلبه في تحركت بدر إلي خارج المسلمين جيش

 ليس وهو المسلمين جيش إلى لينضم خرج ذلك وع منه، أطول وكان سيفه

  ال وقال زيد رفض الرحيم الرسول لكن بعد بمكلف

 رسول نأل البكاء؟ لماذا!! يبكي بيته إلى حزينا الطفل عادف بني يا صغيراً  زلت

  ةالعاقل المربية األم لكن الجهاد، من منعه وسلم عليه هللا صلى هللا

 اإلسالم خدمة كانت أخرى بصورة اإلسالم تخدم أن تستطيع تحزن ال قالت

  من كثيرا وتحفظ الكتابة تحسن أنت له قالت وطموحه، هدفه هي

 ولرس إلي به فذهبت المجال، هذا في اإلسالم تخدم أن تستطيع القرآن، سور

 أن وأوصاه وسلم عليه هللا صلى هللا

                                                           
 بني ايةر -وسلم عليه هللا صلى- يالنب وأعطاه بعدها، فما أحد مشاهده أول: البر عبد ابن قال ثابت أبو أو سعيد أبو 41

م القرآن ولكن ال: "فقال شيء؟ عني بلغلك هل: فقال حزم، بن عمارة من نزعها تبوك غزوة في النجار  اتبك كان ،"مقدَّ
 لشريفا المصحف جمع باشر الذي وهو فعمر، بكر، أبو استكتبه ثم وغيره، الوحي -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول
 -وسلم ليهع هللا صلى- النبي ائمتنه وقد ال وكيف، تعدياًل  بهذا وكفى، نتهمك الف ثق شاب إنك: له قالو بكر، أبي أيام
 وكذلك شهر، فنص في كتابتها فتعلّم بها، والكتابة العبرانية يتعلم أن -وسلم عليه هللا صلى- النبي وأمره الوحي على

 عليه- فيه الق الذي وهو، ابهم يرد ما ويترجم، لآلفاق المكاتب بهما -وسلم عليه هللا صلى- للنبي يكتب فكان السريانية
 قبيصة طريق من سعيد ابن وروى بالفرائض أعلمكم: أي( 3/182)صحيح بإسناد أحمد رواه" زيد أفرضكم: "السالم
 رمع كان: خارجة ابن عن صحيح بإسناد البغوي وروى.والفرائض والقراء القضاء في بالمدينة رأًسا زيد كان: قال

 أميًنا عملهاست كما، أيًضا يستخلفه عثمان وكان نخل من حديقة أقطعه إاّل  رجع فقلما، سافر إذا ثابت بن زيد يستخلف
 يف الراسخين من كان ثابت بن زيد أن محمد أصحاب من المحفوظون علم لقد: عباس ابن طريق وعن المال، لبيت
 فوجدت المدينة قدمت: مسروق قال. وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول عهد على القرآن جمعوا الذين أحد وهو، العلم
 بعده اسالن إمام وكان، ثابت بن زيد عمر بعد بالمدينة الناس إمام كان مالك، وقال.العلم في الراسخين من ثابت بن زيد
 هكذا :وقال رأسه، دزي فقبَّل بعلمائنا، نفعل أن أمرنا هكذا: وقال عباس، ابن يوًما بركابه أخذ وقد عمر، بن هللا عبد
 أبو وقال لمالع يذهب هكذا: فقال قبره على عباس ابن ووقف وأربعين، نيف سنة توفى نبينا، بيت بآل نفعل أن أمرنا
 رعم ابن إن: قيل: الطبري جرير ابن قال خلًفا، منه عباس ابن في يجعل أن هللا وعسى األمة، هذه حبر مات: هريرة
 لم مما عنه أخذوا كانوا وما، ثابت بن زيد بمذاهب يفتون كانوا إنما، الصحابة من بالمدينة بعده عاش ممن وجماعة
 ".513/ 1" اإلصابة". 380/ 3" الكبير التاريخ. راجع قواًل  -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول من حفظوا يكونوا
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 قال: قال ثابت بن زيد عن عبيد بن ثابت عن زيد يقول السريانية اللغة يتعلم 

 قال "كتب اتأتين فإنه فتعلمها: "قال. ال: قلت" السريانية؟ أتحسن: "هللا رسول لي

 يطلع أن يشتهى ال كتب تأتيه كانت: األعمش قال. يوًما عشر سبعة في فتعلمتها

 ولالرس ترجمان الرسول ترجمان لقب عليه أطلق هنا من به، يثق من إال عليها

 عهد في القرآن بجمع يكلف ذلك وبعد!! سنة 23 عمره كم وسلم عليه هللا صلى

 ركةمع وفي الردة، بحروب المسلمون شغل الرسول وفاة بعدو بكر أبو سيدنا

 ىحت الفتنة نار هدأت أن فما كبير، القرآن حفظة من الشهداء عدد كان اليمامة

 لقرآنا يجمع أن في راغًبا ديقالص بكر أبو الخليفة إلى الخطاب بن عمر فزع

 وشاور ،ربه الخليفة واستخار والحفاظ القراء بقية والشهادة الموت يدرك أن قبل

 يبدأ أن وأمره 50(النتهمك عاقل شاب إنك: )له وقال ثابت بن زيد دعا ثم صحبه

 فيه، اعظيم بالء وأبلى بالمهمة زيد ونهض الخبرة بذوي مستعيناً  القرآن بجمع

 وهللا: )يةالمسئول عظم في زيد وقال منسقا مرتبا القرآن جمع حتى رىويتح يقابل

( القرآن جمع من به أمروني مما علي أهون لكان مكانه، من جبل نقل كلفوني لو

 وصدور والُعُسب واألكتاف الّرقاع من أجمعه القرآن أتبع فكنتُ : )قال كما

 مصحف من رأكث في القرآن وجمع وجه أكمل على المهمة وأنجز (الرجال

 52.جميعا عنهم هللا رضي عثمان سيدنا عهد أخرى مرة وجمعه

 

 

 

                                                           
 . 4180 م( برق0/283صحيح البخاري ) 50
اِق، ْبنِ  ُعَبْيدِ  نْ عَ :قال 4180(0/283لفظ الحديث عند البخاري ) 52 بَّ ُ  َرِضيَ  َثاِبتٍ  ْبنَ  َزْيدَ  أَنَّ  السَّ  أَْرَسلَ : »َقالَ  َعْنُه، هللاَّ

ابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َفإَِذا الَيَماَمِة، أَْهلِ  َمْقَتلَ  َبْكرٍ  أَُبو إِلَيَّ  ُ  َرِضيَ  َبْكرٍ  أَُبو َقالَ  ،«ِعْنَدهُ  الَخطَّ  الَقْتلَ  إِنَّ : الَ َفقَ  أََتاِني ُعَمرَ  إِنَّ : َعْنهُ  هللاَّ
اءِ  الَيَماَمةِ  َيْومَ  اْسَتَحرَّ  َقدْ  اءِ  الَقْتلُ  َيْسَتِحرَّ  أَنْ  أَْخَشى َوإِنِّي القُْرآِن، ِبقُرَّ  أََرى َوإِنِّي ،القُْرآنِ  ِمنَ  َكِثيرٌ  َفَيْذَهبَ  ِباْلَمَواِطِن، ِبالقُرَّ
 َخْيٌر، َوهللاَِّ  َهَذا :ُعَمرُ  َقالَ  «َوَسلََّم؟ َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َيْفَعْلهُ  لَمْ  َشْيًئا َتْفَعلُ  فَ َكيْ : »لُِعَمرَ  قُْلتُ  القُْرآِن، ِبَجْمعِ  َتأُْمرَ  أَنْ 
ُ  َشَرحَ  َحتَّى ُيَراِجُعِني ُعَمرُ  َيَزلْ  َفلَمْ »  نَّكَ إِ : َبْكرٍ  أَُبو َقالَ : َزْيدٌ  َقالَ  ،«ُعَمرُ  َرأَى الَِّذي َذلِكَ  ِفي َوَرأَْيتُ  لَِذلَِك، َصْدِري هللاَّ

ِهُمَك، اَل  َعاِقلٌ  َشاب   َرُجلٌ   لَوْ  َفَوهللاَِّ » َفاْجَمْعُه، القُْرآنَ  َفَتَتبَّعِ  َوَسلََّم، َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  لَِرُسولِ  الَوْحيَ  َتْكُتبُ  ُكْنتَ  َوَقدْ  َنتَّ
ا َعلَيَّ  أَْثَقلَ  َكانَ  َما الِجَبالِ  ِمنَ  َجَبلٍ  َنْقلَ  َكلَّفُوِني  َرُسولُ  ْفَعْلهُ يَ  لَمْ  َشْيًئا َتْفَعلُونَ  َكْيفَ : »قُْلتُ  ،«القُْرآنِ  َجْمعِ  ِمنْ  ِبهِ  أََمَرِني ِممَّ

ُ  َشَرحَ  َحتَّى ُيَراِجُعِني َبْكرٍ  أَُبو َيَزلْ  َفلَمْ "  َخْيٌر، َوهللاَِّ  ُهوَ : َقالَ  ،«َوَسلََّم؟ َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ   َصْدرَ  لَهُ  َرحَ شَ  لِلَِّذي َصْدِري هللاَّ
ُ  َرِضيَ  َوُعَمرَ  َبْكرٍ  أَِبي َجاِل، َوُصُدورِ  َواللَِّخاِف، الُعُسبِ  ِمنَ  أَْجَمُعهُ  القُْرآنَ  َفَتَتبَّْعتُ  َعْنُهَما، هللاَّ  وَرةِ سُ  آِخرَ  َوَجْدتُ  َحتَّى الرِّ

ْوَبةِ  مْ  َما َعلَْيهِ  َعِزيزٌ  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  لََقدْ } َغْيِرِه، أََحدٍ  َمعَ  أَِجْدَها لَمْ  األَْنَصاِريِّ  ُخَزْيَمةَ  أَِبي َمعَ  التَّ : ةالتوب{ ]َعِنتُّ
ُحفُ  َفَكاَنتِ  َبَراَءَة، َخاِتَمةِ  َحتَّى[ 218 ُ، َتَوفَّاهُ  َحتَّى َبْكرٍ  أَِبي ِعْندَ  الصُّ  ُعَمرَ  ْنتِ بِ  َحْفَصةَ  ْندَ عِ  ُثمَّ  َحَياَتُه، ُعَمرَ  ِعْندَ  ُثمَّ  هللاَّ
ُ  َرِضيَ   َعْنُه. هللاَّ
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  الشيخ هذا هللا، رحمة عليه تيمية ابن اإلسالم شيخ  52:تيمة ابن اإلمام -4

 عيدةب مسافات يمشي كان كيف تخيل كبيرة، ألواحاً  يحمل وكان صغيراً، كان

 يكتب أن أجل نم يحملها خشب وألواح دفاتر من  عنده ما مع !رجليه على

  عقلية: أي- نابغة الولد هذا أن سمع شيخ رآه األيام من يوم في الدرس، عليها

 راً اختبا عملت إذا فينا؟ موجود هذا هل يحفظها، مباشرة الجملة له تقول جبارة،

 الشيخ اهذ إليه جاء -ثاني نوع من نابغة فهو اإلسالم شيخ أما النابغة؟ من يتبين

 أعطني: الق صغيراً، صبياً  وكان تيمية ابن أنا. نعم: قال مية؟تي ابن أنت: له فقال

  عليه، رأفق اقرأ،: له فقال حديثاً، عشر ثالثة عليه فكتب تفضل،: قال اللوح؟

                                                           
اني تيميَّة بن القاسم أَبي بن هللا عبد بن الّسالم عبد بن الحليم عبد بن أَحمد 51 مشقي الَحرَّ  الَعبَّاس أّبو الدين قيت الحنبلي الدِّ

ان من أَبوه به وتحّول وستمائة، وستين إِحدى( 002) سنة ولد. المطلق المجتهد األَمة إِمام اإلسالم شيخ ( 000) سنة حرَّ
 ومن روالفخ عمر، أَبي وابن عالن، ابن والمسلم اإلِربلي، والقاسم الدايم، عبد ابن من فسمع وستمائة، وستين سبع

ل «داود أَبي سنن» ونسخ بنفسه وقرأَ : «الدرر» في حجر ابن قال آخرين . والعلل الرجال في ونظر. األَجزاء وحصَّ
 الجنان وقوة االستحضار سرعة في عجًبا وصار األقران، وفاق وأَفتى، ودرس، وصنف، وتقدم، ر،وتمه وتفقه،

ع لف مذاِهب على واالطالع والمعقول المنقول في والتوسُّ  وما همثل حزم ابن بعد أَعلم ال: أَنا وأَقول انتهي والخلف السَّ
 .همايقارب أَو شابههما بمن الرجلين عصر بين ما الزمان سمح أّظنه
َهبيّ  قال  لآليات انتزاًعا أسرعَ  رأيت وما الخالف، مسائل من مسألة ذكر إِذا العجب منه ُيْقضى َكانَ : ملخصه ما الذَّ
 رفط وعلى عينيه نصب السنة وكانت. منه وعزوها للمتون استحضاًرا أَشد وال منه، يوردها الَّتي المسألة على الدالة
 فكان مخالفينال أَقوال ومعرفة الديانة أُصول وأَما. فيه والتوسع التفسير في هللا ياتآ من آية وكان رشيقة، بعبارة لسانه
 ناطقان، انلسان عينيه كأنّ  أُذنيه، شحمة إِلى شعره الشيب، قليل واللحية، الرأس أَسود أَبيض، وكان. فيه غبارة ُيشق ال

: قال الحلمب يقهرها لكن حّدة تعتريه. القراءة ريعس فصيًحا الصوت، جهوري المنكبين، بين ما بعيد الرجال، من َرْبعة
 زين لشيخا من فسمع وستين؛ سبع سنة أثناء في دمشق وقدموا.توجهه وكثرة باهلل واستعانته ابتهاله في مثله أَر ولم
 ابن الموالك الُيسر، أبي ابن من الكثير وسمع ذلك وغير عرفة، ابن ُجْزء المقدسي نعمة بن الدائم عبد بن أحمد الدين
 الدين مجدو الصيرفي، الدين جمال والشيخ الحنفي، عطاء بن الدين شمس والقاضي الحنبلي، الدين شمس والشيخ َعْبد،
 بنا وفخرالدين الرحيم، عبد والكمال الهروي، بكر وأبي عالن، وابن الخير، أبي وابن المقداد، والنجيب عساكر، بن

 مئتي من أزيد منهم سمع الذين وشيوخه كثير وخلق مكي، بنت وزينب القواس، بن والشرف شيبان، وابن البخاري،
ات، «أحمد اإلمام مسند» وسمعرشيخ  بالحديث، وُعني واألجزاء، الكبار، والُكتب ،«الكبير الطبراني معجم» و مرَّ
ة السماع والزم الكثير، بنفسه وقرأ باقال وكتب وانتقى، ونسخَ  مجلس، في «الغيالنيات» وقرأ سنين، ُمدَّ  األثبات،و طِّ
 ابن على ةالعربي في أياًما وقرأ الفقه، على وأقبل القرآن، وحفظ بالعلوم، واشتغل المكتب، في والحساب الخط وتعلم
ا إقباالً  التفسير على وأقبل النحو، في وبرع فهمه، حتى «سيبويه كتاب» يتأمل وأخذ فهمها، ثم القوي عبد  حاز حتى كلًيّ
 ذكائه، طفر من الفضالء فانبهر سنة، عشرة بضع ابن وهو كله هذا ذلك، وغير الفقه، أُصول وأحكم السبق، قصب فيه

ة ذهنه، وسيالن  ألئمةا عن المالم رفع» كتاب على أيًضا الدين كمال الشيخ بخط وقرأت.  إدراكه وسرعة حافظته، وقُوَّ
 ة،األُم قدوة األئمة، إمام القدوة، العابد الزاهد هد،المجت الحافظ األوحد، العاَلّمة اإلمام الشيخ تأليف: لشيخنا «األعالم
 المتكلمين، برهان األعالم، حجة اإلسالم، بركة الدين، علماء أوحد المجتهدين، آخر األنبياء، وارث العلماء، عاَلّمة
 المحجة، هوهدي تهببرك الحجة،واستبانت أعدائه على وقامت المنة، علينا هلل به َعُظمت ومن السنة، ُمحي المبتدعين، قامع
اني، تيمية ابن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبي الدين تقي  ابن كتاب في اكذ.(مكانه تعالى هللا أَعلى الحرَّ
 لماءع كبار ومن شيوخه، من خلقٌ  عليه أثنى وقد سنة، الثالثين نحو عمره وكان عليه الثناء وهذا".مناره: "الهادي عبد

ا، وابن الفزاري، الدين تاج والشيخ ُعمر، أبي بن الدين سشم كالشيخ عصره؛  لخويي،ا والقاضي القوي، عبد وابن منجَّ
 مودمح بن الرشيد عبد للعالمة المنتقى أحوال بكشفِ  اتََّقى من ُزلراجع نُ  .غيرهم النحاس، وابن العيد، دقيق وابن

دة للعاَلّم السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدرو (2118) الكشميري  الجامع» و (2150) الشوكاني عليّ  بن محمَّ
 .(048ص) «تيمية ابن اإلسالم شيخ لسيرة
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 قراءة لهاك حديثاً  عشر الثالثة فقرأ علّي، أسمعه: فقلت منه، اللوح فأخذت: يقول

 عشر واحداً  حديثاً  رددوا: لكم أقول لو اآلن حديثاً، عشر الثالثة حفظ واحدة،

 بقراءة واحدة مرة حفظها حديثاً  عشر ثالثة قرأ هذا تحفظونه؟ هل مرات

 ..!!! .واحدة

 :اإلمامة ميدان في الشبابالثاني  المبحث

 صحيح في كما عنه هللا رضي سلمه بن عمرو عن53:سلمة بن عمرو - 0

 لقبائلا سارعت تحالف عام كان لما"  سنين سبع أو سنين ست عمره كان البخاري

 -جرم لةقبي من- أبوه فذهب وسلم عليه هللا صلى النبي يدي بين إسالمها بإعالن

 وغيرهما والزكاة بالصالة فأمرهم إسالمهم ليعلنوا وسلم عليه هللا صلى النبي إلي

 بن مروع وفيهم القوم واستقبله وسلم عليه هللا صلى النبي عند من أبوه فرجع

 صلىن أن وأمرنا وسلم عليه هللا صلى النبي عند من كمجئت" أبوه فقال سلمه

 هكمأقر فقال يهمنا من فسألناه كذا وقت في كذا وصالة كذا وقت في كذا صالة

 وقبيلة) الركبان أتلقى كنت لما مني حفظا أكثر أحدا يجدوا فلم فنظروا للقرآن

 عليهممرت وسلم عليه هللا صلى النبي تقصد التي القبائل استراحة كانت جرم

 من النبي على نزل ماذا سلمه بن عمرو يسألهم كان ليتزودوا عليهم وتعود

 على وكانت سنوات 0 أو 0 وعمري لإلمامة فقدموني ( منهم فيحفظ القرآن

 خلف من امرأة فنادت عورتي، فظهرت عني تقلصت سجدت إذا قصيرة بردة

 بعد بشيء حتفر فما عمانيا ثوبا لي فاشتروا إمامكم إست عن داروا الصفوف

 .سنة50 من أكثر للقبيلة إماماً  ظل 54الثوب بهذا فرحي اإلسالم

 :الجهاد ميدان في الشبابالثالث  المبحث

 معركة في لهما كان صغيران غالمان- :اإلمة هذه فرعون يقتالن صقران - 0

 بن ومعاذ الجموح بن عمرو بن معاذ وهما العجب منه ينتهي ال موقف بدر

 للصحابي العجيب الموقف هذا عن الحديث ونترك نهماع هللا رضي عفراء

 بينما :قال البخاري صحيح في كما عنه هللا رضي عوف بن الرحمن عبد الجليل

 من بغالمين فإذا شمالي وعن يميني عن رتظن إذ بدر يوم الصف في أنا
                                                           

 ىَصلَّ - النَِّبيِّ  َحَياةِ  ِفي َقْوَمهُ  َيُهمُّ  َكانَ  الَِّذي َوَهَذا َيِزْيَد، أَُبو: َوِقْيلَ  (س د، َخ،* ) الَجْرِميُّ  ُبَرْيدٍ  أَُبو َسلَِمةَ  بنُ  َعْمُرو» 53

 ُ هُ : ِقْيلَ  َوَقدْ  .َوِوَفاَدةٌ  ُصْحَبٌة،: َوألَِبْيهِ  َصِبي   َوُهوَ  - َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ ثَ  «أَْعلَمُ  َفاهللُ  - ُرْهَيةٌ  َولَهُ  أَِبْيِه، َمعَ  َوَفدَ  إِنَّ  أَُبو: ْنهُ عَ  َحدَّ
، ِقاَلَبةَ  َبْيرِ  َوأَُبو الَجْرِميُّ ، الزُّ يُّ ، يُّْوبُ َوأَ  األَْحَوُل، َوَعاِصمٌ  الَمكِّ ْخِتَياِنيُّ  .َوَغْيُرُهم السَّ
( َوَكانَ  ُسَننِ ) َوِفي (،الُبَخاِريِّ  َصِحْيحِ ) ِفي ِرَواَيةٌ  لَهُ  َساِئيِّ خَ  .الَبْصَرةَ  َنَزلَ  َقدْ  النَّ  َخْمسٍ  َسَنةِ  ِفي: َمْوَتهُ  أَْحَمدُ  اإلَِمامُ  أَرَّ

 . 230م( رق513 /3) «الرسالة ط - النبالء أعالم سير»انظر  .َوَثَماِنْينَ 
 .4301صحيح البخاري  54
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 مزنيفغ ليحميني بجواري كان غيرهما أن لو فتمنيت أسنانهما حديثة األنصار

 نهأ سمعت قال إليه حاجتك وما نعم قلت جهل أبا أتعرف عم يا قالف احدهما

 يموت ىحت سواده سوادي يفارق ال رأيته ألن بيده نفسي والذي هللا رسول يسب

 تنظر أن أنشب لم ثم صاحبه مقالة مثل لي فقال األخر غمزني ثم منا األعجل

 ينلصقركا عليه فانقضا صاحبكما هذا فقلت الناس في يجول جهل أبي إلى

 عليه هللا لىص هللا رسول إلى انصرفا ثم قتاله حتى فضرباه بسيفيهما فابتدراه

 قاال فيكماسي مسحتم هل قال قتلته أنا منهما كل قال قتله أيكما فقال فاخبراه وسلم

 55.قتله كالكما: وسلم عليه هللا صلى فقال السيفين في فنظر ال

 غالمين يدي على مصرعه يكون زمانه وطاغية األمة هذه فرعون هللا سبحان

 ةجلي واضحة الصورة تكون حتى لماذا؟!! الكرام الصحابة شباب من شابين

يا ا أفيقو….األفذاذ الشباب أولئك مستوى وصل حد أي إلى خاللها من يتبين

 األّمة. بشبا

 هللا رضي وقاص أبي بن سعد أخو :عنه هللا رضي وقاص أبي بن عمير - 2

 نأ قبل عميراً، أخي رأيت: عنه هللا رضي سعد عنه ويقول قديماً، أسلم عنهما،

 أخي؟ يا مالك: فقلت يتوارى بدر، يوم وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يعرضنا

 يردني،ف فيستصغرني وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يراني أن أخاف إني: قال

 سولر على فعرض: سعد قال. الشهادة يرزقني أن هللا لعل الخروج أحب وأنا

 كنت: قولي سعد فكان فأجازه، فبكى فرده، فاستصغره وسلم عليه هللا صلى هللا

 كي السيف حمائل يعقد لذلك قصيرة قامته أن أي صغره، من سيفه حمائل أعقد

 درب معركة نشبت وعندما. عنه هللا رضي عمير يمشي عندما األرض يالمس ال

 وصناديدها قريش سانفر أحد قتله 50عنه، هللا رضي عمير استشهد الكبرى،

. الخندق يوم عنه هللا رضي علي قتله الذي العامري ود عبد بن عمرو وهو

 هللا رضي عميراً  أن ذلك يعني قريش من فارس يد على عمير يستشهد وعندما

 دالصندي الفارس ذلك به اهتم حتى ويجول، يصول الصف مقدمة في كان عنه

 .فقتله عليه فعرج
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 .ثقات ورواته البزار رواه: وقال( 01/ 0) آخر موضع في الهيثمي وذكره الصحيح، رجال الطبراني
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 :القيادة ميدان في بالشباالرابع  المبحث

 لكنو األمراء، أبناء تربية تربى الذي الصغير الطفل ذلك - :التتار قاهر - 0

 إلى بلدة من الرقيق تجار يتناقله العبيد، َبيع وِبيع األعداء خطفه أن إال لبث ما

 يشربو يأكلون كما يأكل العبيد، وسط العيش إلى المقام به انتهى حتى أخرى،

 امم جليل؛ وهدف بربه، وثقة جارف، طموح ذا كان الطفل ولكن يشربون، كما

 توفاه 50قطز الدين سيف إنه اإلسالمي، التاريخ في القادة أعظم من ليكون قاده

 عنه عجز ما يحقق أن وتقواه بهمته استطاع ولكنه األربعين، دون وهو هللا

 ضلفأ هو من هناك ليس قلت لو: السالم عبد بن العز عنه قال حتى الكثيرون،

 يالذ قطز الدين سيف إنه صادًقا لكنت العزيز عبد بن عمر زمان من قطز من

مة؟؟ األ بيا شبافأين أنتم  (.نحن نكن لم إن لإلسالم من: )الشهيرة قولته قال

 إن لم تكونوا أنتم؟ ومن لإلسالم 

 دولة أول مهسس 58الثقفي القاسم بن محمد هو :اإلسالم في فاتح أصغر - 2

 هللا ودعأ األبطال الفاتحين سجل في شامًخا اسمه يبقى ولذلك هند؛ال في إسالمية

 اراتأم عليه بدت والمسلمين اإلسالم، لخدمة المطامح بعيدة نفًسا جنبيه بين

 جاجالح جعل مما أظفاره نعومة منذ الحرب في التدبير وحسن والشجاعة النجابة

 وكان عاًما، 20 اوزيتج لم وهو السند ثغر على أميًرا يعينه الثقفي يوسف بن

 إذا ،والكرم العدل وفي والتدبير، التفكير في الميزان راجح القاسم بن محمد

  ولة،والبط الفروسية في مداه يبلغون يكادون ال وهم األبطال، من بكثير قورن

 

                                                           
ِهْيُد، ْلَطانُ السُّ  50 ْينِ  َسْيف الُمَظفَُّر، الَملِكُ  الشَّ يُّ  هللاِ  َعْبدِ  بنُ  قُُطزُ  الدِّ  .الُمِعزِّ

ناً، َساِئساً، ُشَجاعاً، َفاِرساً  َوَكانَ  الَمْنُصْور لَولَده الّسلطَنة َناِئب َصارَ  ُثمَّ  الُمِعّز، َمَمالِْيك أَنبل َكانَ  باً  َديِّ  إِلَى ُمحبَّ
ةِ  ِعيَّ َتار، َزمَ هَۖ  .الرَّ  نْ إِ  - لَهُ  َوَيْسلَمُ  ِبِه، َفقُتل أَقَطاي الَفاِرس َقَتلَ  َكانَ  الَِّذي َوُهوَ  َجالُوت، َعينِ  َيْوم ِمْنُهم الشَّام َوَطهَّرَ  التَّ
ْيِن، َجالَلِ  َشاه ُخَواِرْزم أُْختِ  اْبنُ  إِنَّهُ : َوُيَقالُ  ِجَهاُدهُ  - هللاُ  َشاءَ  هُ  الدِّ  َيْوم أَنَّهُ  َعْنهُ  َوُيذكر.  َمْمُدْودٍ  بن َمْحُمْود اْسُمهُ وَ  ُحر   َوإِنَّ
ا َجالُوت عين  رَواف أَشقر، َشاّباً  النَّْصر. َوَكانَ  َوَنَزلَ  َوَحَمَل، الُخوَذةَ  َرْأسه َعلَى َرَمى الُمْسلِِمْيَن، ِفي انكَشافاً  َرأَى أَن لَمَّ

الِحيَّة، الُغَراِبي َبْينَ  ِمْصرَ  إِلَى َراجع َوُهوَ  األَُمَراء ضَبعْ  َعلَْيهِ  َوَثبَ  الّشكل، َتامّ  اللِّْحَية،  ِذي َشرَ عَ  َساِدسَ  ِفي َفقُتل َوالصَّ
  101صـ  13 جـ النبالء أعالم سير -هللاُ  َرِحَمهُ - الّسلطَنة ِفي َسَنةً  َيكملْ  َولَمْ  ماَئٍة، َوِستِّ  َوَخْمِسْينَ  َثَمانٍ  َسَنةَ  الَقْعَدِة،

 الدهر الرج ومن القادة، كبار من. وواليها السند، فاتح: الثََّقفي عقيل أَبي ابن الحكم بن محمد بن لقاسما بن محمد» 58

 لبصرةا والي أبوه كان( حجة عشرة لسبع الجيوش قاد: )بقوله الحنفي بيض ابن حمزة ويعنيه. المرواني العصر في
 ريقهط في جيش رأس على فارس ببالد وكان. الملك عبد ابن الوليد أيام في السند ثغر محمدا الحجاج وولى. للحجاج

 مكران إلى فزحف غيرهم، من وخلقا الشام أهل جند من آالف ستة الحجاج إليه وأرسل شيراز، في فأقام الرّي، إلى
( دالسن كمل) داهر وقاتله. فعبره مهران، بلغ أن إلى بعدها وما البيرون أهل واستسلم. والديبل وارمائيل قنزبور وفتح
 األعالم» .الحجاج بوفاة األنباء وجاءته( الملتان) في كان أن إلى وتنظيما، فتحا البالد في يده وانبسطت داهرا، فقتل

 .(333/ 0) «للزركلي
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 تعلقواف وسماحته، بعدالته الهنود سحر وقد واألعداء، األصدقاء بذلك له شهد ولقد

ا أباه كبري من جيشه في فكان الرفيع، بالتواضع يتصف وكان شديًدا تعلًقا به  سّنً

 إال اأمرً  يقطع يكن لم ولكنه والمباهاة، الزهو إلى معهم نفسه تجنح فلم وقدًرا،

 سالميةاإل الثقافة نشر على وعمل يغزوه، مكان كل في المساجد َبَنى بمشورتهم،

 ثم نتين،س لمدة مدينة بعد نةمدي بفتح فبدأ السند، بالد نحو اتجهو ميسرة مبسطة

 لسنديا الجيش لمقاتلة واستعد وأعالمه بخيوله الجيش فخندق الديبل، إلى زحف

 وكان ،ـه11 سنة مصيرية معركة في اإلقليم، حاكم" داهر الراجة" الملك بقيادة

 لميدان،ا في السند ملك وقُتل المسلمون، انتصر فقد الباطل، على للحق النصر

 في ثقفيال القاسم بن محمد واستمر المسلمين أيدي في السندية العاصمة وسقطت

 بسط يف فنجح المشركة، الوثنية من ليطهرها السند بالد أجزاء لبقية فتوحاته

 إلى توحاتهف وامتدت باكستان، في الديبل مدينة وفتح السند، إقليم على سلطانه

 وهي الملقان، دعن ـه10 سنة فتوحاته وانتهت البنجاب، إقليم جنوب في ملتان

 علم عليها فرفرف الشمال، ناحية من القاسم بن محمد إليه وصل ما أقصى

 في إسالمية دولة أول قامت وبذلك النور، إلى الظلمات من وخرجت اإلسالم

 .(حالّيًا باكستان) والبنجاب السند بالد

 الرائعة، بالمواقف مليئة سيرته51:الناصر نعبد الرحم :أوربا ملوك أقوي - 3

  فيها يطمع والفتن بالثورات تموج مشتتة مترهلة ضعيفة دولة استلم

                                                           
 سلطان الرحمن عبد الداخل بن هشام بن الحكم بن الرحمن عبد بن محمد ابنهللا  عبد بن محمد بن الرحمن عبد 51

 دعب والده عهد ولي محمد أبوه كان المرواني. األموي المطرف أبو هللا، لدين الناصر مهمنينال أمير المدعو: األندلس،
 سبع وله مد،مح قتل ومائتين وسبعين سبع سنة ففي به. أبوهما فقتله المطرف، القاسم أبو أخوه فقتله محمد، بن هللا

 رونعش هذا الرحمن لعبد كان محمد، تلق ولما ومائتين. اثنتين سنة رمضان إلى المطرف قتل وتأخر سنة، وعشرون
 امه،أعم من جماعة وبالحضرة شابا كان ألنه المستطرف، من خالفته كانت حزم: ابن قال جده، بعد الخالفة وولي يوما.
 منهم دأح يتسم لم آبائه من تقدم من وكل صارما. شهما وكان األمر، له واستمر عليه معترض يعترض فلم أبيه، وأعمام
 واليته نم والعشرين السابعة السنة إلى الرحمن عبد مثلهم وفعل ، فقط باإلمارة يخاطبون كانوا وإنما ، همنينالم بإمرة

 منذ زلي ولم ، المهمنين بإمرة أحق أنه رأى ، بالقيروان العبيدية الشيعة وظهور ، بالعراق الخالفة ضعف بلغه فلما ،
 ائفالطو ملوك وأخاف ، العدوة بالد وأكثر ، طاعته في كلها المملكة صارت حتى المتغلبين يستنزل األندلس ولي
 يرصده ثلثف:  أثالثا مملكته دخل يقسم فكان ، مائة وثالث وعشرين خمس سنة أول في الزهراء مدينة ببناء وابتدأ حوله
 وأربع ، دينار ألف آالف خمسة يومئذ األندلس دخل وكان الزهراء في ينفقه وثلث ، المال بيت في يدخره وثلث ، للجند
"  في اضالفي أبي ابن ذكر ألفا وستون وخمسة دينار ألف مائة سبع والمستخلص السوق ومن ، ألفا وثمانين ألف مائة

 وقد ، مايو عشر أربعة فكانت فعدت ، له صفت التي السرور أيام الناصر تاريخ في وجد أنه أخبرت:  قال"  تاريخه
 ثم ، األمن وكثر ، العدل ووضع ، البالد ومهد ، العوج أقام حتى يغزو حمنالر عبد يزل ولم ونصف سنة خمسين ملك
 ابن وقتل ، القبلة بالد وجميع وسجلماسة ، نافذة كلمته تزل ولم ، سال بناحية برغواطة فغزا ، المغرب إلى جيشا بعث

 هبنفس وغزا العدو، لىع الغارات وشن للروم، وجهه وصفا حاال، وأحسنها كانت ما أقوى األندلس وصارت.  حفصون
 عشر اثنا عليهم شرط فيما فكان ملوكها، له ودانت الخراج، عليهم ووضع ودوخهم، غزوة، عشرة اثنتي الروم بالد
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 هب فإذا جديد من تقوم أن للناس يبدو فيما أمل فيها وليس جميعا األرض أهل

 دجدي من األوراق ترتيب يعيد وإخالص وجهد وعزيمة وثبات عجيب بصبر

 يوحد ،تهرهب اإلسالمي للجيش ويعيد هيبتهم للعلماء يعيد األندلس، بالد في

 في داج عظيمة حضارة يبني والمنافقين، المشركين من البالد يطهر الصفوف،

 قويأ زمانه في األندلس أصبحت حتي المجاالت، كل في تتفوق األندلس بالد

 وده يطلبون جميعا أوربا زعماء وجاء األرض، وجه علي منازع بال دولة

 ،الوسطي القرون في أوربا ملوك أقوي الناصر عبدالرحمن برضاه وليفوزوا

 .فقط سنة 11 العمر من يبلغ وهو الحكم استلم

 وقدرات وإمكانات وطاقات مههالت عندهم الشباب أن عظيمة رسالة هذهف

 األمة، ملأ فالشباب الشباب، بقدرات اتستهينو ال لنا يقول التاريخ وكأن عالية،

 ابللش لحقيقيةا المقومات أن جميعاً  ولنعلم األمة، لهذه النهضة أساس الشباب

 أبداً  كنت ولم وتدريبه، علمه، في عقله، في ،الشاب دين في اً أساس تكمن الناجح

اإلسالم  شباب هو هذا، صورة جمال أو عنصر أو مال أو نسب أو عرق في

 وهلل در القائل:

 املعايل إىل هيا شبابنا

 اجلبال شوامخ اصعدوا هيا

 الرجال معشر يا اهتفوا هيا

 نبايل ال الناس لكل قولوا

 وجدنا الحالص والسلف األول بالصدر قارناه إذا اليوم شبابنا واقع! هللا في أحبتنا

 هللا. نراه إال من رحم  مما خجالً  وسهالر نطأطىء وما لذكره نخجل ما

 ؟؟؟ …ا فخرنا وعزنا إلى متى ستبقون في غفلتكميأمل أمتنا و ويا افيا شبابن

 

 

                                                           

 خمسين نةس رمضان في الناصر قرطبة. توفي من فرسخ على لسكناه أقامها التي الزهراء بناء في يصنعون رجل ألف
 ( 2/304)اإلسالم في األندلس  ودولة 100صـ 8ء جـمائة.  راجع سير أعالم النبال وثالث
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 والزواجالرابع الشباب الفصل 
 تنذر عةمري بصورة وتفشى عضال، داء خاصة؛ شبابنا وبين معاشرنا بين ىسر

 يستفحلو وطأته، تشتد أن قبل شأفته، استئصال إلى يبادر لم فإذا محدق، بخطر

 في تأصل فقد العزوبة داء به أعني األمة، مصير في السيئ األثر له كان أمره،

 حياة ليفض شاباً  تجد لمافق المقت؛ حد بلغ ونفور الزواج عن ميل أكثرنا عقول

 كيفو بواعثه هي وما مبرر؟ النفور لهذا فهل العائلة، تأسيس ويرجح الزوجية،

 معالجتها؟

 بالتعقد االجتماعية الظواهر من كغيرها تتصف اجتماعية، ظاهرة الزواجو

 واألوضاع األحوال في جمة، تغيرات إلى يفضي اضطرابها وإن واالشتباك،

 .المختلفة االجتماعية

 حكمب الزوجين عائلتي بين اتصال إلى األمر أدى فتاة، يد الشباب طلب وإذا

 إلى الزوجين يسوق بالولد فإذا بثمرة، يأتي أن الزواج يلبث ال ثم المصاهرة،

 الطفل، يهاف يعيش التي فالبيئة التفكير من كثير إلى تحتاج اجتماعية أحوال

 اتساع فيها يقضي التي يوالماله العلم، لبان فيها يرضع التي والمدرسة

 اباألسب من سيئة، أم حسنة فيها، الموجود الشروط حسب على ذلك كل فراغه،

 .للزواج المثبطة أو المنشطة

 مبغضيه:  األول الزواج بين محبيه  المبحث

 في الشعور هذا وأحكمت الزواج، لترك الميل ولَّدت التي األسباب أهم فمن

 تكاليفه عن الحديث جرى ذكر، إذا إنه تىح الزواج معنى فهم سوءُ  النفوس،

 نهع الرغبة إلى الحديث فينتهي تربيتهم، وصعوبة واألوالد وهمومه، ومشاكله

 صرح دوق المتزوجين، غير بتحذير يرتفع المتزوجين وصوت منه واالمتعاض

 اجالزو فغدا…!! هزواج هي حياته في ارتكبها غلطة أكبر بأن متزوج رجللي 

 ته،حري يأسر مزعجاً  قيداً  أصبح يطاق، ال وعبئاً  ثقيالً، الً حم الشاب نظر في

 بعيداً، يالالخ به يذهب بل التقدم، له يتسنى فال الطليقة، الحياة جنة أمامه ويوصد

 الجميل العزوبة زمن على ويتحسر فيندم مضماره، في والتأخر التدهور فيتوقع

 …!فارقه الذي

 مةالقوي اإللهية الشرائع نـزلت لما وإال ويزعمون، يتخيلون كما الزواج ليس

 كونية، سنة إال هو وإن إليه، ينسب ما كل من بريء الزواج إن فيه، ترغب

  الحيوان إليه يسعى وجه، أكمل على النوع بقاء على المحافظة منها يقصد
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 واإلنسان اإلنسان، ولكن الزوال، من جنسه لصيانة حياة، ذي وكل األعجم

 الواجب هذا يهدي وأن قيام، خير الوظيفة بهذه يقوم أن استطاع الذي هو وحده،

 من فجعل أسمى، غايات الطبيعية، الغاية إلى جمع ألنه إال ذاك وما األداء، حق

 .وطن وإعزاز مجد، فتشييد أمة، فتأسيس أسرة، بناء الزواج

 جداً م رجالً  العائلة رب من ويجعل العزيمة، المرء في يقوي الزواج أن ينكر من

 كي قواه بكل وينصرف كده، فيضاعف أسرته، شهون يهمل أن يحاذر اً حازم

 سواه؟ على عالة يكونوا أن بهم ويربأ عوزهم، يسد ما وأهله ألطفاله يهمن

 جهد حياضه، عن يذود جديداً، نشئاً  للوطن يكون الزواج أن ينكر ومن

 أو مست أن حرمته على ويحافظ يحميه، درعاً  الشدائد عند له فيكون استطاعته،

 عدو؟ بها يعبث أن

 ياةالح تجعل جمة، لذائذ جانبها إلى فيه فإن طبيعية، لذة الزواج في كان وإذا

 بعيشة ،وأطفاله صغاره بين فيها الزوج فينعم والصفاء، بالهناء مغمورة الزوجية

 عقدة الحب بقي وما ودعامته، الزواج أساس الحب دام ما صفوها يكدر ال رغدة

 .قلبيهما في أشعة مرسالً  الزوجين، على مخيماً  المحكمة، الزوجية الرابطة

 للزواج: الثاني دعوة اإلسالم  المبحث

 ىإل قدمه به زلَّت قد المسلمين شباب من شاّبًا يرى أن يكره وهو إال أحدٌ  منا ما

 الإ أحدٍ  من منا وما والدعارة، الِبغاء لشبكات مستهدًفا غرًضا فأصبح فاحشٍة،

 الإ أحد من منا وما الذئاب، فيها وتلغَ  ُتنتهكَ  أن المسلمين حرمات على ويغار

 قةالمش هذه كل إًذا فلماذا المسلمين، مجتمعات في الفاحشةُ  تشيعَ  أن كارهٌ  وهو

 ويطرقُ  ِحلِِّه، من األمر يطلب أحُدهم جاءنا إذا لماذا! ؟…الزواج في واإلعناتِ 

 ويضطره كاهله، يثقل ما مالاألح من له وأقمنا دونه، أوصدناه بابه، من الحالل

ُهه للديون،  الحالل ابتغاء على له إعانُتنا تكون أهكذا! ؟…َطلِبته في ويكرِّ

  له؟ وتيسيُره

 إليها يسعى جليل، ومقصدٌ  عظيم، مطلبٌ  الحياة هذه في السعادةُ أخي الشاب: 

 السعادة أن غيرَ  سبيل، كل في ويطلبها وسيلة، بكل ينشدها حي، كلُّ 

 وما لعباده، -وجل عز- هللا شرع بما إال تحصل ال الحياة، هذه في والطمأنينة

  جال- الحق وضع بما واألخذ ومرضاته، طاعته من إليه أرشدهم

 

 



 المسلم ال يعرف اليأس 

 

 
34 

 

 من -وجل عز- هللا شرع مما وإن أسباب، من شرع وما سنن، من -وعال

.الزوجيَّة برباط االرتباطَ : عليه النفوسَ  وَجَبل السعادة، أسباب  
 وميل المرأة، إلى الرجل ميل غريزةَ  فيها هللا أودع قد اإلنسانية النفس إن ثم

 لهم خير وال الغريزية، الميول هذه دفع في للبشر حيلةَ  وال الرجل، إلى المرأة

 خاللها من تهذب التي الوجهة -سبحانه- هللا شرع ولقد واستئصالها، كْبِتها في

 المرأة واختيار الزواج هي الوجهة وتلك فوضى، وال فساد بال الغريزة تلك

 الفساد لحصل مشروع، لقاء دون المرأة أو الرجل بقي فلو وإال المناسبة،

مات، وانتشَرتِ  األخالقي،   المحرَّ
 الحكم من فيه لما النِّكاح لهم شَرع أنْ  بِعباده ولُطفه تعالى هللا رحمة منف

:الفوائد تلكم ومن العظيمة، والَفوائد  
وج   من كل   حفظ -0  من وِصيانتها وإحصانها الفُروج وإعفاف وِصيانته ْينالزَّ

م االسِتمتاع  ويذهب أخالقها ويهدمُ  البشريَّة، المجتمعات يفسد الذي المحرَّ

ُمروءتها؛ فقد قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))يا َمْعَشرَ  الشباب60 َمن 

ج؛ الباءة استطاع  يستطعْ  لم َمنو ،للَفْرجِ  وأحَصنُ  للبَصر أغضُّ  فإنَّه فليتزوَّ

 فعليه بالصوم؛ فإنَّه له وجاء((.61 
 عليه جبل فطري، أمرٌ  اآلَخر الِجنس إلى والميل الشَّهوة غريزة أنَّ  ومعلومٌ 

 ذلك في لكان الغريزة هذه لتصريف النِّكاح تعالى هللا يشرع لم ولو البَشر،

.الِعباد على ومشقَّة عنتٌ   

 

 

 

                                                           
 ر،معش واألنبياء معشر، والشيوخ معشر، فالشباب ما، وصف يشملهم جماعة المعشر( الشباب معشر يا)شرح( ) 00

 أن إلى هلك هو ثم سنة، وثالثين اثنتين أو ثالثين يكمل أن إلى بلغ لمن اسم وهو،شاب جمع والشباب معشر، والنساء
 مهنة ممنك استطاع من أي الحديث، في المراد هو والعقد والعقد، الجماع على يطلق( الباءة) شيخ، ثم ربعين،األ يجاوز
ا أشد أي( للبصر أغض:)وأسبابه العقد  لوقوعا من له وحفًظا إحصاًنا أشد أي( للفرج وأحصن) له وأحبس للبصر غًضّ
 قطعي الصيام أن هنا والمراد الشهوة، تنقطع حتى ينالخصيت رض وأصله ممدوًدا، الواو بكسر( وجاء) الفاحشة في

 شرح في المنعم منة» .المشابهة مجاز من الصيام على الوجاء فإطالق الوجاء، يقطعه ما مثل المني وشر الشهوة
 .(308/ 1) «مسلم صحيح

 السنن في داود (، وأبو2( )2400) في الصحيح مسلمو (5005) و( 2105) في الصحيح برقم البخاريأخرجه  02
 (01/ 0) وأحمد في المسند 0/50و 4/200" المجتبى" في والنسائي (،1040)
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رباآل الزوجين من كل   استمتاع -2  وِعشرة؛ ُحقوقٍ  من له يجبُ  بما وانتفاعه خ 

 ولباس ومسكن وَشراب، َطعامٍ  من بنفقاتها ويقوم المرأة، يكفل فالرجل

َجالُ : تعالى قال بالمعروف؛ اُمونَ  ﴿الرِّ َساءِ  َعلَى َقوَّ لَ  ِبَما النِّ ُ  َفضَّ   هللاَّ

-وسلَّم عليه هللا صلَّى- النبيُّ  وقال 01أَْمَوالِِهْم﴾ ِمنْ  أَْنَفقُوا َوبَِما َبْعٍض  َعلَى َبْعَضُهمْ 

 04((03بالمعروف وكسوتهنَّ  رزقهنَّ  عليُكم ولهنَّ ):) 
كن ُحصول -3  ِمنْ ﴿وَ : تعالى قال ؛الزوجين بين النفسيَّة والراحة واألنس السَّ

ةً  ُكمْ َبْينَ  َوَجَعلَ  إِلَْيَها لَِتْسُكُنوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آَياِتهِ   05َمًة﴾َوَرحْ  َمَودَّ

 إِلَْيَها﴾ لَِيْسُكنَ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَجَعلَ  َواِحَدةٍ  َنْفسٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ﴿ُهوَ : تعالى وقال

 ججهح ومن: ذكره تعالى يقول » ."بها ويسكن ليألفها: أي: "كثير ابن قال ،00

 أنه وذلك إليها، ليسكن زوجة نفسه من آدم ألبيكم خلقه أيضا ذلك على وأدلته

 00 .«آدم أضالع من ضلع من حّواء خلق
لة إحكام -4 رِ  بين الصِّ  عرفُ ت ال ُمَتباعدتين أُسرتين من فكم ،والق بائل األُس 

 ذاول بينهما؛ واالتِّصال والتعاُرف التقاُرب يحصل وبالزواج األخرى، إحداهما

هر هللا جَعل  نَ مِ  َخلَقَ  الَِّذي ﴿َوُهوَ : - ىوتعال سبحانه - قال للنسب؛ قسيًما الصِّ

  08َوِصْهًرا﴾ َنَسًبا َفَجَعلَهُ  َبَشًرا اْلَماءِ 

 

                                                           
 ،[34: النساء] 01
الٍ  بن الَ ق»شرح( ) 03 َفَقةِ  َمعَ  لِْلَمْرأَةِ  أَنَّ  َعلَى اْلُعلََماءُ  أَْجَمعَ  َبطَّ ْوجِ  َعلَى النَّ هُ  َبْعُضُهمْ  َوَذَكرَ  ُوُجوًبا ِكْسَوَتَها الزَّ  ُمهُ َيْلزَ  أَنَّ

َيابِ  ِمنَ  َيْكُسَوَها نْ أَ  ِحيحُ  َكَذا الثِّ  َيْجِري َما َبلَدٍ  ُكلِّ  أَْهلِ  َعلَى َوأَنَّ  َواِحدٍ  َنَمطٍ  َعلَى اْلُبْلَدانِ  أَْهلُ  ُيْحَملَ  اَل  أَنْ  َذلِكَ  ِفي َوالصَّ
ْوجُ  ُيِطيقُهُ  َما ِبَقْدرِ  َعاَدِتُهمْ  ِفي / 1) «حجر البن الباري فتح»« اه َوُعْسِرهِ  ُيْسِرهِ  َقْدرِ  َوَعلَى لََها اْلِكَفاَيةِ  َقْدرِ  َعلَى الزَّ

523) 
 .(3004) ماجه وابن (،2105) داود وأبي( الرسالة ط 302/ 34) «أحمد مسند». 880/ 1(: 2128) مسلم صحيح 04
 ،[12: الروم] 05
 [281: األعراف] 00
 80/ 10) «والتراث التربية دار ط البيان جامع=  الطبري تفسير» 00
 [.54: فرقانال] 08

اِفِعي قال»  النسبب فحرم اآلية،( َوِصْهًرا َنَسًبا َفَجَعلَهُ : )فقال العباد على به َمن ما وجلَّ  عزَّ  - هللا وذكر: هللا رحمه الشَّ

هر وحرم سمى، ومن والخاالت، والعمات، واألخوات، األمهات،  المدخول وبنات النساء، وأمهات اآلباء، نكح ما بالصِّ

ا ذلك وكان عليهن، لغيرهن حقاً، عليه حرم من على للمحرمات جعله بأن - وعال جل - تحريمه كانف منهن، بهن  مًنّ

 المحرم، غير يرى ال ما منهن ويرى ويسافر، بهن يخلو محرماً، لهن عليه َحَرمنَ  َمن وكان حالله، من رضي بما ِمنهُ 

 اإلمام تفسير». منهما لواحد عقوبة ال وعليهم، عليهنَّ  اومنًّ  عليه، َحُرْمنَ  ولمن لهن، رحمة لهن التحريم كان وإنما

 (2258/ 3) «الشافعي
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قاء -5  ياةالح عن اإلنسان ببني والترفُّع ،سليم وجه   على اإلنساني النوع ب 

  حصلُ ي الذي للنسل سببٌ  النكاح فإنَّ  الكريمة، اإلنسانيَّة الحياة إلى البهيميَّة

َها ﴿َيا: تعالى هللا قال اإلنسان؛ َبقاء به قُوا النَّاسُ  أَيُّ ُكمُ  اتَّ  َنْفسٍ  نْ مِ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ

 النِّكاحُ  ولوالقلت:  ،01َونَِساًء﴾ َكِثيًرا ِرَجااًل  ِمْنُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخلَقَ  َواِحَدةٍ 

ا: أمرين أحد للزم  هل ُيعَرف ال احٍ ِسفَ  من ناشئ إنسان ُوجود أو اإلنسان، فناء إمَّ

 .أخالق على يقومُ  وال أصلٌ 
 ِزيَنةُ  َواْلَبُنونَ  ﴿اْلَمالُ : تعالى قال ؛الدنيا الحياة ِزينة هم الذين األوالد تحصيل -6

ْنَيا﴾ اْلَحَياةِ   تمُّ ت بهم إذ للوالدين؛ كثيرة َمصالح الولد نعمة وفي ،[40: الكهف] الدُّ

عادة  عائهمادُ  من ويستفيدان حاجاتهما، في والدانال بهم ويستعينُ  الدنيويَّة، السَّ

 عَملُه عنه انَقَطعَ  اإلنسان مات إذا: ))- وسلَّم عليه هللا صلَّى - قال بعدهما؛ من

 00((له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقةٍ  من إال: ثالثةٍ  من إال

نَّ  جاءت شرعي مقصدٌ  وهو ،وتقويتهم المسلمين عدد تكثير -7  يدبالتأك ةالسُّ

ُجوا))قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عليه؛  كاثرٌ م فإنِّي الولود؛ الودود تزوَّ

 02((األمم بكم

 - تعالى هللا رحمه - القيِّم ابن اإلمام أوَرَده ماشابة ال وأختيشاب ال أخي وإليك 

 حالنكا تفضيل لمسألة ُمناقشته معرض في وفوائده النكاح ِحَكمِ  بعض َبيان في

 فضيلت على اسُتِدلَّ : "- تعالى هللا رحمه - قال العبادات؛ نوافل على به واالنِشغال

 بِيائهألن النكاح اختارَ  - وجلَّ  عزَّ  - هللا بأنَّ  العبادة لنوافل التخلِّي على النكاح

 يف سنين عشر - السالم عليه موسى،: يعني - كليمه زمن من واقتطع ورُسلِه،

 ،العبادات نوافل في العشر السنين هذه ِمقدار ومعلومٌ  جة،الزو مهر الغنم رعاية

 ترك هل يحبَّ  فلم األشياء أفضل - وسلَّم عليه هللا صلَّى - محمد لنبيِّه واختار

َجه بل النكاح،   ثم ...هديِه فوق هدي وال بتسٍع، زوَّ

 

                                                           
 [2:النساء] 01
" أحمد دمسن“في وهو  152/ 0 والنسائي ،(2430) والترمذي ،(1880) داود وأبي ،(2032) مسلمأخرجه  00

  (.3020" )حبان ابن صحيح"و ،(8844)
 هارون، بن يزيد طريق من( 5313" )الكبرى" في النسائي وأخرجه( 315/ 3) «األرنهوط ت داود أبي سنن» 02

" مسنده" في أحمد عند مالك بن أنس عن الباب ي(. وف4050) و( 4005" )حبان ابن صحيح" في واإلسناد. وه بهذا

: يقول - وسلم عليه هللا صلَّى - هللا رسول كان: قال ،(4018" )صحيحه" في حبان وابن ،(21023)

 .أيضاً  قوي وإسناده". القيامة يوم األنبياءَ  ُمكاثرٌ  إني الَولُود، الَودودَ  تزوجوا"
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 وسلَّم يهعل هللا صلَّى - النبي ُسرور إال فيه يكن لم ولو: - تعالى هللا رحمه - قال

ته، المباهاة يوم -  ولو ته،بمو عملُه ينقطع ال أنَّه بصدد أنَّه إال فيه يكن لم ولو بأمَّ

  بالوحدانيَّة هلل يشهدُ  َمن صلبه من يخُرج أنَّه إال فيه يكن لم

 ِتفاِتهال عن َفْرِجه وإحصان بصره غض إال فيه يكن لم ولو بالرسالة، ولرسوله

م ما إلى   به هللا يعفُّها امرأةٍ  تحصين إال فيه يكن لم ولو تعالى، هللا حرَّ

اته في فهو ووَطِرها، وَطِره َقضاء على ويثيبه  ولو ُد،تتزايَ  حسناته وصحائف لذَّ

 اللقمة فعور وَمسَكنها وكسوتها امرأته على نفقته من عليه ُيثاب ما إال فيه يكن لم

 لم لوو اإلسالم، أعداء غيظو وأهله اإلسالم تكثير إال فيه يكن لم ولو فيها، إلى

ُضه إال فيه يكن  النار، نم ستًرا له ُكنَّ  إليهن وأحسن عليهن صَبر إذا لبنات تعرُّ

م إذا أنَّه إال فيه يكن لم ولو  لجنَّة،ا بهما هللا أدَخلَه الحنث يبلغا لم فرطين له قدَّ

: - سلَّمو ليهع هللا صلَّى - قوله وذكر له، هللا عون استجالبه إال فيه يكن لم ولو

 ألداء،ا يريدُ  الذي والُمكاتب هللا، سبيل في المجاهد: عونهم هللا على َحق   ثالثةٌ ))

  ؛ 03تعالى هللا رحمه كالمه انتهى 01((الَعفاف يريد الذي والناكح

 :والمستقبل المسؤوليات من والخوف الزواجالثالث  المبحث

 تخبئهو األقدار تكنه يماف يفكر النظر، بعيد متبصراً  اإلنسان يكون أن يجب

 جبي بل المستقبل، من الخوف إلى األفكار هذه هتسوق أن ال يجب لكن األيام،

 الكوارث، لدفع واحتياطاً  للطوارئ استعداداً  الرجل في تخلق أن

   04بالواجب القيام إلى يبادر الذيف

 داءهاأ يستطيع واجبات طبعاً  تقتضي هذه ألن المسهوليات، من يخاف أال يجب

 وبالتالي جمة، مسهوليات الزواج وفي بالواجب قوام ألنه: وارتياح بسهولة

 من يفروا أن ال بها، االضطالع كيفية يتعلموا أن الشبان على عديدة واجبات

 ذها،مال من بلذة والتمتع النفس ميول إحدى إشباع عن عبارة أنه ظانين الزواج

  غير طريق عن اللذة هذه نوال بالسوء األمارة نفسه له فتسول

 

                                                           
 (1/331)( وصححه ابن حبان 21/301)حسن، وأحمد  حديث: وقال( 2055) الترمذي أخرجه 01
 (3/2010الفوائد ط عطاءات العلم ) عبدائ“  03
 يهعل يجبُ  فهذا النكاح، ترك إنْ  محظورٍ  في الُوقوع نفِسه على يخافُ  َمن حقِّ  في واجًبا أعني به النكاح فيكونُ  04

ة قول في النكاح ه الفقهاء؛ عامَّ  نِّكاح،ال وطريقه المسلم، على واجبٌ  وذلك الحرام، عن وصونها نفِسه، إعفاف يلزمه ألنَّ
ج؛ت َمن غنىبال وَعد هللا ألنَّ  عنه؛ والعاجز اإلنفاق على القادر بين الحالة هذه في فرقَ  ال أنَّه العلم أهل بعض وذَكر  زوَّ
الِِحينَ  ِمْنُكمْ  اأْلََياَمى َوأَْنِكُحوا: ﴿ تعالى قال ُ  ُيْغِنِهمُ  فَُقَراءَ  َيُكوُنوا إِنْ  َوإَِماِئُكمْ  ِعَباِدُكمْ  ِمنْ  َوالصَّ ُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ  َعلِيمٌ  َواِسعٌ  َوهللاَّ
 سالة في ذلك بعون هللا(  ،ويراجع حكم النكاح بالتفصيل في كتب الفقه)وسننشر ر[31: النور﴾ ]
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 عليه فيعود( ربك رحم من إال) الشبان من كثير في نراه ما وهذا مشروعة،

 بالوبال، رأيه خطل

 إلى وغيره الشاب يسوق العزيمة وخور اإلرادة ضعف إن أخي الشاب:

  يقّدر ألنه الزواج من أحدهم يأنفف المستقبل من كثيراً  والخوف االحتراس

 يالذ فمن والمصائب الخطوب بقدر قريب، هولعل صائر، أنه بد ال الموت أن

 على راً ش كان ربما الغير، على عالة ابنه يكون سوف ابنه؟ تربية ويتعهد سيقوم

 !يتزوج أن ال فيختار شقياً، مجرماً  البشرية

 إلنسانا ييدر لمو المستقبل إلى القاتمة السوداء النظرة هو الشائع كون سيما ال

 احالً ق تعيساً  مستقبالً  رأى فإذا يرى، سوف هسعي وأن سعى ما إال له ليس أن

 ينعم أن أحدهم يودصالح  غير أو زهيداً  كان سعيه أن على دليل ذلك فإنما

 وهو لمنحةا تلك عليه يستحق عناء نفسه يكلف لم وهو الباسم الزاهر بالمستقبل

 ال أو !والجد الحظ يشكو ثم يصلحه أو يغيره ال وزللـه خطئه على رابض جاثم

 ومستقبله؟ جده ناصية على قابض حظه زمام مالك أنه إنسان كل ميعل

 :المبكر وأثره على الشباب الزواجالرابع  المبحث

 والتي زواجهم سبيل في عثرة فتقف الشباب خواطر في تدور التي األفكار من

 باكرال الزواج مضار أخطار والكتاب، المهلفين بعض طريق عن إليهم تسربت

 يجدر اومم المعقول، حد ليتجاوزون حتى مساوئ من عنه ينتج فيما يبالغون فهم

 رحواب ما الصادقة والمعرفة واالختبار العلم فيهم يتوسم ممن طائفة أن بالذكر

 الزوجية المشاكل من كثيراً  فيعزون المجالت، صفحات على ذلك يرددون

 الزوجين. نـزق بدعوى الباكر، الزواج إلى العائلية والنـزاعات

 فترةال هذه في وهو عليها، ماَيزيد أو الثالثين سنّ  إلى زواجه يهجل ابّ الش ترى

 كوكذل طاهراً، شريفاً  كان إن الجمر، من بأحرّ  ويكتوي الشهوة، بنار يصطلي

 انك إن وأّما وغريزة، فطرة الِجنس إلى الحاجة ألن الدور، ذلك بمثل تمرّ  الفتاة

 غير الزنى ةفاحش باقتراف شهوته فئويط غليله يروي فإنه -باهلل والعياذ- فاسقاً 

  05وبالء. وبال من عليه يجرّ  بما مكترث وال مبالٍ 

 سأتحدث عن هذه المسألة من جهتين وألكون منصفاً 

 : المبّكر الزواج إيجابيات :األولى
 

                                                           
 1الزواج اإلسالمي المبكر للشيخ الراحل محمد علي الصابوني صـ  05
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 لُخلقيا واالنحالل الفساد من جّدا كبيرة لنسبة تخفيف المبّكر الزواج في: أوالً 

 . المجتمعات في العنوسة لمشكلة حلّ  فيه كما المعاصر المجتمع في

 . والشيطان الحرام سُبل وقطع صحيح شرعيّ  بطريق الغريزة إشباع: ثانياً 

 نوازعلل إشباع وفيه والشاّبة، الشابّ  عند النفسي االستقرار تحقيق: ثالثاً 

 . الزوجين بين والعاطفة الموّدة روابط وزيادة العاطفية،

 يعطيهاو وتحضنه تربطه أسرة عن مسهوالً  الشاب يصبح المبكر بالزواج: رابعاً 

 لشاّبينا الزوجين فإن روحه، وتسكن نفسه وتطمئن فيستقر وقدراته طاقاته من

 . المسهوليات تحمل على والموهبة القدرة همالدي تنمو

 قيام حسنأ المسهولية بأعباء بالقيام األبوان يستطيع المبكر الزواج في: خامساً 

 اءلبن مرحلة أفضل وهي واإلبداع والعطاء والبذل القوة مرحلة في ألنهما وذلك

 . السعيدة الزوجية والحياة الصالحة المسلمة األسرة

 في آلباءا فيتمكن واألبناء اآلباء بين السنّ  لتقارب يهدي الباكر الزواج: سادساً 

  .ادهموإرش تربيتهم وحسن راحتهم على والسهر بأبنائهم العناية من قوتهم حال

 المبّكر الحمل األم ألن على تعود جّمة صحية فوائد المبّكر للزواج: سابعاً 

 الوسائل من المبّكر االنجاب أن كما المتأخر الحمل أضرار من أقلّ  أضراره

 . الثدي سرطان من المرأة تقي التي

 صةفر الزوجين مبكر سن في الزواج يمنح الزوجية الحياة مع التأقلم: ثامناً 

 والتعود التأقلم من يجعل الزواج في فالتأخر بسهولة، الزوجية الحياة مع للتأقلم

 .صعوبة أكثر الزوجية الحياة وواجبات معطيات على

 سلبيات الزواج المبكر:   الثانية:

 بسبب ذلكل كافياً  وقتاً  لنفسه يجد ولم بشبابه يتمتع لم بأنه الرجل شعور: أوالً 

 .مبّكر وقت في المسهولية تحمل

 بّكرم عمر في بدأها التي حياته من والفتور لللمل فريسةً  الرجل وقوع :ثانياً 

 . بالتجديد هما يشعر كل عن والبحث

 البحثب ويبدأ حياته شريكة من بالملل الشاب يصاب الحاالت بعض في: ثالثاً 

 . ثانية شريكة عن
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 مهمهف وعدم له فهمهم عدم نتيجة المبّكر بالزواج يفشلون الرجال بعض: رابعاً 

  الكثيرون.  هال يدركفّن  مزاجهاالمرأة فاحتواء المرأة وفهم  الحتياجات

 بةإصا في سبباً  يكون قد المبكر الزواج أن الدراسات بعض أثبتت: خامساً 

 . وراثية وأمراض بتشّوهات األطفال

 أو ليمالتع من حرمانها في سبباً  المراهقة للفتاة المبكر الزواج يكون قد: سادساً 

 . رأيها تهميش

 بباً س ناضجين وغير متفهمين غير شابين من المبكر الزواج يكون قد: سابعاً 

 .بينهما العالقة وفسخ الطالق في

ى قادرين عل وجسداً  وعقالً  إن كان الشاّبين واعيين ناضجين فكراً وخالصته: 

 بناء األسرة السعيدة فاهمين للحياة الزوجية فاألفضل تزويجهما وإال فال. 

الزواج والمشاكل الزوجية: لخامس ا المبحث  

الزوجّية لكن هناك بعض المشاكل البد من إيجاد  الحياة فاكهة الخالفات ُتعدّ 

:  وأهمها إجماالً  حلول مناسبة لها وأذكر بعضها  

 أسباب أحد المالّية الشهون تكون قد :المالّية باألمور تتعلق خالفات: أوالً 

 وكثرة والزفاف، الخطوبة تكاليف عارتفا بسبب وذلك الزوجين بين الخالف

 توفير كضرورة الحقاً، الزوجين على تترتب التي المالية المسهوليات

 وهنا لهم، الكريمة العيش سبل وتأمين واألطفال، لألسرة األساسّية الحاجات

 اتباع ويمكنهما الخالف، وحل معاً، المسهولية تحّمل الزوجين على يجب

:اآلتية الطرق  

 لن ذلك ألنّ  اآلخر؛ للطرف منهما كل لوم وعدم الزوجين، ينب المصارحة 2

 سبيل في بينهما الحوار وإجراء المناسب التوقيت اختيار يجب بل نفعاً، ُيجدي

للمشكلة مجدّية لحلول الوصول  

 والرصيد العقود، الديون،: وتشمل للطرفين، المالّية الشهون جميع توضيح 1

 خطة ووضع لحصرها وغيرها؛ أمينالت مستندات أو منهما، ألي المدخر

.عليها بناءً  مناسبة  
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 الفواتير سداد عن المسهول الطرف واختيار الزوجين، بين المهام توزيع3

 حاجات شراء عن مسهوالً  اآلخر جعل لخ( أوإ…والماء الكهرباء كفواتير)

 ( لخإ …لباس طعام،)المنزل 
 يداً بع به وخاص مستقل رصيد امتالك وحرّية الزوجينكل من  رغبة مناقشة 4

 .اآلخر الطرف عن
 ولح الخالف حل سبيل في للزوجين مشتركة ميزانية تتضمن خطة وضع 5

 لاألج قصيرة أو فردّية أهداف الخطة تشمل بحيث وتنظيمها، المالّية الشهون

 وعائلّية، األجل طويلة وأهداف غيره، أو للمرأة ذهب أو للزوج سيارة كشراء

 .منزل شراء أو( تصميد)كاالدخار
 تزداد الوقت مرور مع :األسرّية والضغوطات المسؤوليات كثرة: ثانيا

 لعديدا لديه منهما فكل للزوجين، واألسرّية االجتماعّية والمسهوليات الضغوطات

 والعناية األطفال تربية إلى المال، وكسب خارجاً  العمل من بدءً  األعمال، من

 ئلةالعا مع التواصل عليهم توجب التي االجتماعّية للمسهوليات إضافةً  بهم،

 لتيا النصائح بعض وهذه بالمنزل والعناية التنظيف بأعمال وختاماً  واألقارب،

 ولح تدور التي الخالفات وحل أكثر حياتهما تنظيم على الزوجين تساعد قد

 :وهي المنزل، تدبير
 بين نصافبإ وتقسيمها المنزلّية واألعمال بالمسهوليات قائمة وإعداد تنظيم 2

 . الزوجين
 همامن كل ومساعدة الزوجين، بين واالحترام التشارك مبادئ تعميق ضرورة 1

 سعادتها وتحقيق باألسرة العناية سبيل في لآلخر
 المسهولّية وتحّمل منطقّي، بشكلٍ  اآلخر الطرف لظروف الزوجين مراعاة 3

 سديوالج النفسي التعب أو باإلرهاق الشعور عند أو مثالً، المرض حالة في عنه

 . المزاجية والتقلبات النفسية االضطرابات فكثيرة المرأة سيما
 زوجينال أحد يشعر قد اآلخر بالطرف الزوجين أحد تقصير أو االهتمام قلة: ثالثاً 

 السببو بمّدة، الزواج بعد شخصّيته اختالف أو حقه، في اآلخر الطرف بتقصير

 شريكه أنب فيشعر عاتقه، على الملقاة ّيةالمسهول وكثرة انشغاله، يكون قد ذلك في

 ضهمابع ُيصارحا أن الزوجين على يجب وهنا كالسابق، به ويهتم يحبه يعد لم

 أن اآلخر الطرف بتقصير واحساسه انزعاجه حال وفي مشاعرهما بحقيقة

  بهدوء معه الحديث وُيحاول األعذار، له يختلق
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 الطرف فعلى مبرر غير رالتقصي كان حال وفي مشاعره، بحقيقة وإخباره

 وتقدير وشكره مشاعره، ومراعاة سلوكه وتعديل لشريكه، االعتذار المسهول

 نحم الزوجين على يجب كما الكافي، واالهتمام الحب ومبادلته به، وتمسكه حبه

م زواجهما وعد نجاح على للمحافظة وتوثيقها؛ ودعمها الزوجّية للعالقة األولوّية

ال المتين وليحذر كل منهما إهملعالقة المقدسة والرباط تفضيل شيء عليها فهي ا

 …! اآلخر فلم أَر مدّمراً للعالقة الزوجية مثل اإلهمال
 دعمت التي األساسّية الروابط أحد الثقة ُتعد الزوجين بين الثقة انعدام: رابعاً 

 ُتهدد ّنهافإ بالثقة تتعلق التي الخالفات حدوث وعند وُتقويها الزوجّية، العالقة

 هاب يقوم أخطاء عن ناتجة تكون وقد بينهما، العالقة وتوتر الزوجين سعادة

 راهاي سلوكيات عن تنتج قد أو به، اآلخر الطرف ثقة زعزعة فتسبب الشريك

 قالوثو من ويمنعه زوجه في يشك وتجعله به فتهثر حوله، باآلخرين أحدهما

 عدامان ُيسبب قد مما ،وتخطيها المشكالت حل على قدرتهما لضعف إضافةً  به،

 وإعادة ،الزوجين بين الثقة لتوطيد النصائح بعض يأتي وفيما ، بينهما الثقة

 :بنائها
 الثقة زُيعز بالعهد فالوفاء لبعضهما، يقطعانها التي بالعهود الزوجين التزام 2

 بينهما بالوالء الشعور وينمي
 معو كذباً، يبقى ذبفالك لتبريره األعذار واختالق الكذب، إلى اللجوء عدم 1

 . يدجد من تصديقه يستطيع وال الكاذب بالشخص ثقته المرء يفقد الوقت
 همالبعض ومصارحتهما بعضهما، من وتقّربهما الزوجين بين الجيد تواصلال 3

 خيوط قطعو وتقويتها الثقة، لتعزيز…! الصغيرة للتفاصيل حّتى شيء كل في

 .بينهما الشك
 التواصل عن ينتج قد الزوجين بين الحوار وضعف التواصل سوء: خامساً 

 لك يقوم عندما وذلك والمشاكل، الخالفات من العديد الزوجين بين الضعيف

 طريقةب ويرد يهاجمه أو ويقاطعه، اآلخر يرفضه بينما رأيه، عن بالتعبير منهما

 فإنّ  لتاليبا بينهما، الخالف وتوسع الصراع تفاقم ذلك عن فينتج مناسبة، غير

 ائحالنص بعض يأتي وفيما أساسّي، أمر الزوجين بين والبّناء الهادف الحوار

 :الزوجين بين والحوار االتصال طريقة لتحسين
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 المغفرة لطلب مهذبة وطريقة نبيل، أسلوبٌ  أّنه حيث الخطأ، عند االعتذار 2

. قصد بغير اآلخر للطرف اإلساءة عند  

 الكلمات فبعض لشريكه، لهيقو لما وإدراكه الزوجّين، من كل ونضج وعي 1

 آلخرا الطرف إدراك بدون ُتقال أّنها رغم الشريك جرح أو ألم في سبباً  تكون قد

 . الحقيقيّ  لمعناها
 لب مقاطعته وعدم رأيه، عن ُيعبر منهما كل وترك االستماع تبادل ضرورة 3

 .مهّذب بأسلوب هِ ئانتها بعد عليه الرد ثمّ  نظره، وجهة لشرح الفرصة إعطاءه
 كهشري مع أحدهما لفتخا ولو حتى النقاش أثناء لبعضهما الزوجين احترام 4

 .بالرأي

 مشكلة الكنة والحماية:   سادساً 

 تزوج إذافعلى شبابنا  المضرة والعادات البالية التقاليد بعض سيطرة المهلم من

لها  التي الُيعصى المطلقة وحاكمته البيت( ديكتاتورة) والدته أصبحت الشاب

 كيف بها وتتحكم الزوجة على إراداتها تفرض المرشدة، وال الناصحة ال أمراً 

 على وما -إال من رحم هللا-الطاعات،  وأنواع الخدمات بجميع تكلفها شاءت،

 مةحاك) عليها فتصب خالفت، أو تذمرت إن لها والويل الخضوع إال المسكينة

 وغضبها.  سخطها( المطلقة البيت

 تتحمل وكيف …!مثلها المرأة خضوعها المرأة على يكون ما أشد أن يخفى وال

 .أليم بمضض تتحملها شك ال ؟…العمياء الطاعة هذه الزوجة

 السيل غوبل الكيل طفحوتراكمت اآلالم  إذا حتى غيظها، فيه تكظم اً حين فيمضي

 كثيراً  لتيا العائلية المشاكل فتنشأ صاعاً، الصاع وكالت لنفسها، انتقمت الزبى،

 تلزميس الزوجية رباط أن حين في والطالق، الزوجية العقدة انحالل إلى تهول ما

 كونالي أسرتين من انتزعا قد مختارة والمرأة مختار الرجل ألن أبدياً، يبقى أن

البعض - فتأتي الحماية، واحدة وآمال واحدة وعواطف واحد باسم واحدة أسرة

 بين نارين:  فيقع الزوجالزوجين ما يبنيه وتحاول خراب  -وليس الجميع

وإذا سمعه خسر األولى: إذا لم يسمع كالم األم فيحل عليه غضبها وسخطها 

 …! شريكة حياته
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فيا للخزي والعار رجل  سمع لهافسيخسرها وإذا إذا لم يسمع لزوجته الثانية: 

  دثنيح ولقد الحل؟؟؟ فما…!!! سيصبح فضيحة المجتمع…وينفذ مطالب امرأة

 الثةالث تطليق إلى يتَّجه اآلن وهو لوالدته إرضاء زوجتين طلق أنه األزواج أحد

 الوحيد...! ابنها فهو بيته في معه تعيش التي والدته لرغبة تلبية

 بعض الخطوات التي ينبغي فعلها للتخفيف من هذه المشكلة المعضلة: 

 متظل أن منهما كالً  ويمنع زوجته، وبين أمه، بين يعدل أن الزوج على يجب 2

َها َيا: تعالى هللا قال استطاعته حسب األخرى اِمينَ  ُكوُنوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ  اْلِقْسطِ بِ  َقوَّ

 الزوج واجب أما .{235:النساء}َواأْلَْقَرِبيَن  اْلَوالَِدْينِ  أَوِ  أَْنفُِسُكمْ  َعلَى َولَوْ  هلِلَِّ  ُشَهَداءَ 

  على أسرته في ذلكو عليه ضرر وال لها منفعة فيه فيما طاعتها فهو أمه، تجاه

 قوله في به المأمور بالمعروف فمعاشرتها زوجته، تجاه الزوج واجب وأما

 {.21:النساء}ِباْلَمْعُروِف  َوَعاِشُروُهنَّ : تعالى

 يكون فحين أوالدها، ومصلحة لمصلحتها عنه أمه رضاءَ  أن إلى ينبهها 1

 تريد وجةز أن أحسب وما عنه ربه ضىر إلى أقرب يكون والدته من مرضياً 

أجر ويذكر والدته بحق ويذكرها أن لها في صبرها  ،عليه ربه يسخط زوجاً 

 زوجته الشرعي عليه فكيف تمنعه من أدائه؟ 

 من يعقوكِ  أن وتزوجوا، أوالُدكِ  كبر إذا ترضين هل زوجته: الزوج يسأل 3

 دينت ))كما أنه وتذكري والدتي موضع في نفسك ضعي زوجاتهم؟! إرضاء أجل

  .(تدان(

 أمه عن صدرت طيِّبة كلمات من سمعه ما بعض زوجته إلى الرجل ينقل 4

 . هعن المنهي الكذب من ليس فهذا ويبالغ، فيها يزيدَ  أن في بأس وال بحقها،

 نم سمعها طيبة كلمات إليها فينقل والدته مع نفَسه األمرَ  الرجل ليفعل 5 

 بين ويهلف وزوجته أمه بين كثيراً  يوفق مما فهذا ويبالغ، فيها ولَيِزدْ  زوجته،

 .قلبيهما

ا 0  في زوجته مع الزوج كان فإذا الهدية أيضاً  والزوجة األم بين يهلف ممَّ

 هذه الزوجة ولتقدم قيمة ذات هدية ولتكن ألمه، هدية لشراء فليوجهها السوق

 واحترام.  مودة عبارات مع أمه إلى بنفسها الهدية
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 بينهاو بينه الثناء هذا وليجعل والدته أمام تهزوج على الثناء من الرجل ليقلل 8

 مدحهنّ  وكثرةِ  بزوجاتهم الشديد أبنائهنّ  تعلق إلى يرتحن ال األمهات أن ذلك

 عليهن.  والثناء

 ةالزوج عنه عبرت ما وكذلك إليها زوجته على أمه تأخذه ما نقلَ  الزوج ليحذر 1

  .بينهما يطلبه الذي قالوفا دون يحول هذا فعل إن إنه أمه إلى بأمه ضيقٍ  من

فإذا فعله ثم يهدي حق أمه وزوجته ربه  يما يرضيفعل الرجل أن  أهمها 20

  أولوية بحياته. وليجعل أسرته  لكالم الناس ورضاهم وسخطهمال يلتفت ف

 تهوزوج أمه بين يهلفَ  أن وتعالى سبحانه هللا دعاء عن يتوقف ن ال أ وأخيراً 

 قلبيهما.  بين ويوفق

 عم المساواة من تتطلبه لما الزوجية المشكلة منشأ نفسها المرأة نتكو قدثم 

 رجلال على الكاملة بالسيادة إال بعد فيما ترضى ال حتى مطلقة مساواة الرجل

 هذه ىعل والسكوت الرضا إمكانه في يعد ال بل الزوج، على فيشق المنـزل في

 عن ينصرف الناس من كثيراً  ترى لذلك الزوجي والخالف النـزاع فيبدو الحال،

 الزواج إن وحقاً  بها، لهم قبل ال التي المشاكل هذه في الوقوع خشية الزواج

فهاد، ال ويحزن النفس ويغم العيش ينغص والخالف للنـزاع مسرحاً  يكون الذي

فال بد من وجود الوعي الكامل والنضج الكامل والثقافة الالزمة والدين المتين 

يمكن تحويل الحياة الزوجية إلى عندئذ  الزوجينعند كل من  واالخالق النبيلة

 جنة في األرض.
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 الفصل الخامس الشباب مالهم وماعليهم
 اآلباء:  األول حق األبناء على  المبحث

 بجان من عليها اإلشراف وكمال لها، الرعاية بحسن يكون وشكرها نعمة األبناء

 السليم توجيهوال القويمة التربية ىعل والبيت المدرسة بين التعاون ليتم واألم األب

 بعض ذكرأ الوخيمة، للعواقب وتفاديا العظيمة للنتائج وتطلعا الدقيقة والمتابعة

 :بها والعمل فيها النظر راجيا التوجيهات

 اآلخر وموالي ورسوله باهلل اإليمان بتعميق وذلك اإليمانية، بالتربية االهتمام ـ2

 للسلوك مصدراً  لتكون أعماقه في يمة،السل العقيدة وغرس االبن نفس في

 جاء دوق األمان، وصمام النجاة سفينة هي فالعقيدة الصادقة، والمعاملة الشريف

 بدع عمه ابن أوصى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن الصحيح الحديث في

 المغ يا: "له فقال دابة على خلفه يركب وكان عنهما هللا رضي عباس بن هللا

 00 .الحديث..."  تجاهك تجده هللا احفظ يحفظك، هللا احفظ: ماتكل أعلمك إني

 وتالوة جماعة، وفي وقتها على الصالة جذورها ويعمق العقيدة يقوي ومما

 السلفو األجالء الصحابة وسير النبوية السيرة وقراءة تعالى، هللا وذكر القرآن،

 من بشيء لطهايخ أو الجادة عن بها ينحرف ال حتى متابعته من والبد. الصالح

 .والخرافات البدع

 لتقع ،العقلي نموه حسب على الصحيحة والمعرفة الخالصة، النصيحة تقديم ـ1

 مدارك واتساع ملكات تنمية أثارها، وتحدث ثمارها، فتثمر الحاجة من موقعها

 ابعةالمت من البد ولكن وكفى، بذلك إليه نلقي أن يكفي وال. سلوك واستقامة

ه الفعلي ونضج وسلوكه الفكري تكوينه في الجرعات ذهه أثر على والوقوف

 لعافية،ا وتحل العلة، تذهب حتى مريضه الطبيب مراقبة نراقبه وهكذا.. العقلي

 .بثماره ويدلي سوقه على ويستوي يستغلظ حتى حرثه الزارع مراقبة أو

 ريعس الشاب ألن معها؛ ويخرج بها، يلتقي التي الصحبة صالح من التأكد ـ3

 أخياراً  نواكا فإن عنهم، يشذَّ  وال معهم ينسجم أن في الرغبة شديد بأصحابه رالتأث

  كانوا وإن بأخالقهم، وتخلق بطباعهم وَتطبَّع أخيار، مع انسجم
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 ولُ َرسُ  قولالبالغة  النبوية الحكم ومن أوضح والنتيجة واضح، فاألمر أشراراً 

الِحِ  الَجلِيسِ  لُ َمثَ : »َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  ْوِء، َوالَجلِيسِ  الصَّ  َصاِحبِ  َكَمَثلِ  السَّ

اِد، َوِكيرِ  الِمْسكِ  ا الِمْسكِ  َصاِحبِ  ِمنْ  َيْعَدُمكَ  اَل  الَحدَّ  ِريَحُه، َتِجدُ  أَوْ  َتْشَتِريِه، إِمَّ

ادِ  َوِكيرُ   يترك أن أما 00«يَثةً َخبِ  ِريًحا ِمْنهُ  َتِجدُ  أَوْ  َثْوَبَك، أَوْ  َبَدَنَك، ُيْحِرقُ  الَحدَّ

 وأ أب من رقابة بال شاء من ومع شاء، متى يخرج الغارب على الحبل للشاب

 .األمانة ورعاية وليةهالمس وتقدير التربية حسن من هذا فليس ولي أو أم

 وه وأنه الوقت بقيمة إشعارهم مع استذكارهم وبرمجةُ  األبناء أوقات تنظيم ـ4

 على يحرصون بهذا الروح، فوات من أشق ةمنفع غير من فواته وأن الحياة،

 جهو على فيستثمرونه الروح على والجبان المال على حرص الشحيح أوقاتهم

 سير ألن ة؛البريئ والتسلية للترفيه وقت من بد ال أنه تربوًيا المعلوم ومن. نافع

 َكلَّتْ  إذا والقلوب والملل، والضجر للسآمة مجلبة - واحدة وتيرة على األمور

 أما. صيرةالب نوافذ وتفتح العزيمة، وتقوى النشاط تجدد ترفيه وسويعةُ  ت،عمي

 .عليها وأقدر بها، أعرف فأنت البريء الترفيه وسائل

 ينشهونو بهم، ويتشبهون اآلباء، يقلدون ألنهم ألبنائنا، صالحة قدوة نكون أن ـ5

 ىعل نهمأعي تقع ما وأكثر فشر شراً  وإن فخير، خيراً  إن عليه عودوهم ما على

 لكت تكون أن على فلنحرص فطرتهم، شاشة على صورهم فتنطبع آبائهم،

 ماب يتأثرون إنما وهم التقوى ثياب البسة االستقامة، بمداد مرسومةً  الصور

 داللةال من أثراً  أقوى الفعلية الداللة إذ يسمعون، بما تأثرهم من أكثر يشاهدون

 بأسلس لقلبا وجذبتا السحر، فعل لنفسا في فعلتا الداللتان اجتمعت وإذا القولية،

 :عنان

  08أبوه. عّوده كان ما على...  منا الفتيان ناشىء وينشأ
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 الثاني حق الشباب على العلماء:  المبحث

 حذره، ليأخذ الخطر هذا إلى ننبهه وحتى شبابنا،يهدد  مريعاً  خطراً  هناك إن

  يدقه؟ الذي من هالوالس الخطر سناقو دق من البد فيه، الوقوع ويتفادى

 مه يكن لم وإن اإلنقاذ، وواجب ولية،هالمس عبء يقع فعليهم العلماء: والجواب

 فمن؟

 ويراقبون الدواء جرعات ويعطون الداء، يشخصون الذين األطباء هم العلماء

 كفت وشأنه ترك مرض وكل والعافية الصحة مكانها وتحل تذهب، حتى العلة

 هنويهدو بواجبهم، العلماء يقوم أن من مناص هناك فليس وأهلكه، بالمريض،

 لونهومس فهم وإالّ  األمة، شباب ويحفظ وضمائرهم، ربهم يرضى وجه على

 اقالميث أخذ الذي وجل عز هللا أمام الكبرى وليةهالمس عن فضالً  التاريخ، أمام

ُ  أََخذَ  َوإِذْ : }يكتموه وال الحق، يبينوا أن ملة كل في العلماء على العهد وأكد  هللاَّ

ُننَّهُ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِميَثاقَ   أَْنَزْلَنا َما نَ َيْكُتُمو الَِّذينَ  إِنَّ  َتْكُتُموَنه َوال لِلنَّاسِ  لَُتَبيِّ

َناتِ  ِمنَ  اهُ َما َبْعدِ  ِمنْ  َواْلُهَدى اْلَبيِّ نَّ ُ  َيْلَعُنُهمُ  أُولَِئكَ  اْلِكَتابِ  ِفي لِلنَّاسِ  َبيَّ  ُنُهمُ َوَيْلعَ  هللاَّ

ُنوا َوأَْصلَُحوا َتاُبوا الَِّذينَ  إاِل الالِعُنونَ  ا َوأََنا َعلَْيِهمْ  أَُتوبُ  َفأُولَِئكَ  َوَبيَّ وَّ  بُ التَّ

ِحيمُ    01{الرَّ

 دروب في اوينطلقو صفوفهم، وتلتحم تعالى هللا أمر على يلتقوا أن العلماء فعلى

 ال وعزائم مجندة، وطاقات محكمة بخطة الباطل اينازلو واإلصالح، الجهاد

 راً وظف المنشود، اإلسالمي االنقالب إلى وصوالً  الفتور، وال الضعف تعرف

 عاش،ي واقعاً  جالله جل هللا أمر تحقيق وهما عليها، والمتفق لها المخطط بالغاية

 تسعىو حمايته، على تسهر ودولة حكم،يَ  وقانوناً ، يمارس وسلوكاً  يتبع، ومنهجاً 

 يرمي ،امالً ك نموا لينمو لشبابنا الصالح الجو نوفر وبهذا البشر، بين لنشره جادة

 ال الذي العلماء واجب ذلكم اليانعات والثمار المباركات بالخيرات الناس إلى

 القيامو عليه، اإلقبال الساعة، واجب وإنما فيه التهاون أو عنه، التغافل لهم يجوز

  80عقبه. جلوس ال وسيًرا بعده جلوس ال قياماً  به،
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 نصائح من قلبي لكل شاب:الثالث  المبحث

 ربغي وهم لهم، والبناء والعطاء الخير فيه اإلسالم أن الشباب يعلم أن بد ال

 إصالح في هللا يسخرها طاقة فالشباب لهم، قيمة وال وبالء تعاسة اإلسالم

 عليك يمليها التي النصائح هذه الشاب أخي فإليك البشرية،

 بك.  المنوط بدورك تقوم أن تستطيع حتى دينك

 ناعةق على ويكون وعمله، سلوكه في ويمتثله دينه، يعرف أن الشاب على -2

 وأن دين، أفضل دينه أن علميول ين،كوالمشك الحاقدين ألقوال يلتفت وال به، تامة

 في ونشاط قوة من هللا أودعه ما يسخر أن عليه وباطل، زور فهو سواه ما كل

 (.دمك لحمك دينك دينك) دائما اركشع هذا وليكن الدين هذا خدمة

 ما لها ثابتة الخيرية هذه وأن أمة، خير هي أمته أن يعلم أن الشاب على -1

 جبي وأنه للعالم، رائداً  طويالً  دهراً  بقيت أمته أن ويعلم بدينها، متمسكة دامت

 .اإلسالم بتعاليم بااللتزام إال يتحقق ال وذلك الريادة، هذه لها تبقى أن

 لناسا وتعبيد اآلخرين، إصالح نفسه إصالح بعد همته تكون أن شابال على-3

 وزارأ ومن نفسه، وزر عليه يكون سوء، داعية يكون أن وليحذر العالمين، لرب

 .اآلخرين

 يف الصالة أداء خالل من تعالى، باهلل االرتباط دائم يكون أن الشاب على -4

 يه،عل والتوكل األمور، ميعج في به واالستعانة والدعاء، الذكر وكثرة وقتها،

 والدخول والمساء، الصباح كأذكار المشروعة األوراد على والمحافظة

 .ذلك وغير المكان، ونزول والركوب، والخروج،

 هللا صلى محمدمعلم األجيال سيدنا  هو الحقيقة قدوته أن يعلم أن الشاب على -5

عله وتميزه ويج هشخصيت يفقده الذي األعمى التقليد من وليحذر وسلم، عليه

 يطفئ سراج عقله. 

 يضعفها أن شأنه من ما كل ويتجنب رجولته، على يحافظ أن الشاب على -0

 وتقليد للغرب وغير ذلك.  بالنساء، وتشبه وتكسر، ميوعة من

 ستقيمت حتى المعصية، وترك الطاعة، فعل مشقة على يصبر أن الشاب على -0

 فال كل عادة الخير يصبح حتى لخيرا أهل من وكن به، وتستلذ ذلك على نفسه

  قلبك إلى تدخله فال الشر عن وابتعد هللا وجه إال بأعمالك تريد
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 سوء. بال األمارة والنفس الشيطان بلجاجة إال يكون ال ألنه صدرك له تشرح وال

 رام،الح ويتجنب بالحالل، يلتزم أن نفسه عن يروح أن أراد إذا الشاب على -1

  وليكن وخيمة، الحرام عاقبة وإن غيره، عن يةغن الحالل في فإن

  82(. سواك عمن بفضلك واغنني حرامك، عن بحاللك اكفني اللهم) دعائه من

 ظاهرها كان ولو حتى الهدامة األفكار من حذرين يكونوا أن الشباب على -20

هم الكتاب والسنة بف على عرضها بعد إال فكرة يقبلوا فال واإلصالح الصالح

 .الباطل دعاة أيدي في فريسة يقعوا ال حتى وسهال أهل العلم سلف األمة

 سهالال في تكمن الشباب مرحلة أهمية أن تعلموا أن عليكم الشباب أيها: وأخيرا

ُ  َرِضيَ  َجَبٍل، ْبنِ  ُمَعاذِ  فَعنْ  القيامة؛ يوم مرتين عنها بِ  َقالَ : َقالَ  َعْنُه، هللاَّ  يُّ النَّ

ُ  َصلَّى   ُيْسأَلَ  َحتَّى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َعْبدٍ  َقَدَما َتُزولُ  اَل : " لَّمَ َوسَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 نْ مِ  َمالِِه، َوَعنْ  أَْباَلهُ؟ ِفيمَ  َشَباِبِه، وَعنْ  أَْفَناُه؟ ِفيمَ  ُعُمِرِه، َعنْ : ِخَصالٍ  أَْرَبعِ  َعنْ 

  81" ِفيِه؟ َعِملَ  َماَذا ِعْلِمِه، َوَعنْ  أَْنَفَقُه؟ َوِفيمَ  أَْيَن؟

 لىع إال تقوم لن األمة فنهضة هممهم؛ وليشحذوا وليجتهدوا، الشباب عملفلي

 .أكتافهم

 نم يعصمهم وأن بطن وما منها رما ظه الفتن من شبابنا يحفظ أن هللا ونسأل

 . ومواله ذلك ولي إنه والرشاد الهدى طريق إلى ويهديهم والزلل الخطأ
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 والشباب الشيب بين الرابع المبحث

 ُ ةً  َضْعفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  َخلََقُكمْ  الَِّذي ﴿هللاَّ ةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  قُوَّ  قُوَّ

 التي الحياة تلك هو الشباب فإن 83اْلَقِديُر﴾ اْلَعلِيمُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َما َيْخلُقُ  َوَشْيَبةً  َضْعًفا

 شابٍّ  من وكم عنه، ولَّت من إال قدرها يعرف وال فارقها، من إال قيمتها ُيْدِرك ال

 لدموعا ويذرفون حنيًنا، الماضي إلى يلتِفتون بهم فإذا ،شبابهم أهدروا وشابة

 يهمقلت تلقاء ويبصر ناظريه، أمام منهم الواحد ويرى حزًنا،أيام الشباب  على

  ال حيث من ألسفومع ا ولكن الشباب، أخطاء

 الشيبة ذي لسان حال أرى أنيفلك! …استدراكها أو تداركها ألحدهم ُيمكن

 اليوم، حنن به نشعر بما وسَيشُعرون ،الغد شيوخ اليوم شباب سُيصِبح: الكبير

 :أقول هذا لمثل وتدارًكا

 غد،ال شيوخ هم اليوم وشبابُ  األمس، شباب هم اليوم شيوخ كان إذا شعري ليت

دة الشكوى هذه فعالم  لصفَّينا بين المتباَدل والتراُشق! الفريقين؟ بين المتردِّ

 اظاالتع يكون ومتى! الجهتين؟ من المتباَدل والتالهم! الجانبين؟ من واألنين

 !واالعتبار؟

 ونزواتهم وعجلتهم، عقولهم وخفَّة وَطيشهم، الشباب نزق يشكون فالشيوخ

 …!العنيفة وآراءهم الصاخبة،

َدهم، الشيوخ بْطء َيشكون والشباب  اجعهموتر إقداِمهم، وعدم وإحجامهم وتردُّ

رة، غير وُشكوكهم الوراء، إلى دوًما  نظرةَ  الحياة إلى ونظرتهم المبرَّ

 !االرتياب...

 هذا فليس المتراخيان، والمتدانيان المتباعدان، المتقاربان النجمان أيُّها فَمْهالً 

 وليس ى،لُيداو مجتلًبا وال لُيعالَج، كسبّيًا بينكما والتعادي واالختالف التفاوت

ا ابينكم النزاع  سنَّة نَّهولك السبيل، ضلَّ  من إليه ليعود الدليل فيه يحكم علمّيً

ر  وُنحلِّق بأفكارنا، نذهب أن -الصدد هذا مثل في ونحن- المهم من ولذلك وتطوُّ

لين بذاكرتنا،  طيسقرا ومتدبِّرين الماضية، والتجارب التاريخ صفحات متأمِّ

  لنرى غطائها؛ عن ونكشف منها َندنو وأن الغابرة، السَيرِ  ومعارف

 الشيوخ أولئك وخبرة وتجاربهم، الشباب أولئك سيرة كانت وكيف األول، أسالفنا

  للناس، أُْخِرجوا وشيبة شباب خير منهم جعلت والتي ومناهجهم،
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 يف ويتناَفسون - وجل عز - هللا بهدى َيستنيرون -وله ذلك في- كانوا وكيف

 السمحة ومناهجه الغراء، شريعته بآداب التجمُّل

 ويطبع أسلم، هي للتي ويوصل أقوم، هي للتي لَيهدي - شك وال - الدين إن

 النافعة اآلداب القلوب في ويحفر الكريمة، السمحة األخالق على النفوس

 الحقو الغي، من الرشد به يستبينون موازين - جميًعا - أمامهم ويضع السليمة،

 السبل أجمع ويريهم ل،الضال من والهدى الخطأ، من والصواب الباطل، من

 دنياهم في لهم النافعة المطمئنَّة، الزاهرة الحياة يحيوا أن من تمكنهم التي

 .وآخرتهم

 كل من المةس بدعة، كل من َنِقيَّةً  الدينية الحقائق والشباب الشيبة ذو تلقَّن ما فإذا

ب، كل عن بعيدة هوى،  م،قلوبه وتستأِنس وتأنس نفوُسهم، وتبتِهج فستبهج تعصُّ

 َنداهم يلتقيو النافع، بالغيث الطيب البلد ابتهاج وحنكته، وحكمته بطريقته بدَّ  وال

 فقط وعندها الحق، المنهج لذلك وأفعالهم أقوالهم وتستجيب الوارفة، ظالله تحت

 قهخال مقام أجلَّ  وَمنْ  الخالق، للواحد إجالالً  والشباب الشيبة ذي قلوب تمتلئ

 خراآل من يستفيد كيف منهم واحد كل وعرف خلوق،م َجبَّار كل عينه في صُغر

 شتام أو عتاب، أو لوم دون قيام، حق به منوط هو بما ويقوم قدره، حق ويقدره

 !قائدهم والدين رائدهم، الصادق اإليمان يكون أنْ  اليوم بهم فحقيق سباب، أو

 على ناووقف الماضية، والسنين الخالية، األيام في النظر قلبنا مهما أننا شك وال

 نتكا ألنها إما بإطناب، صحائفه في وُنقشت بإعجاب، التاريخ سطرها وقائع

 هذه من رأينا ذلك، غير أو الِمعطاء، العزم متانة أو البنَّاء، الفكر قوة مظهر

  إلى الركود ومن النباهة، إلى الخمول من األمة يرفع ما الوقائع

 منو القيادة، إلى التبعية ومن السيادة، إلى االستعباد من َينقلها أو الحركة،

 .اإلنجاز إلى واللوم العتاب ومن العمل، إلى واألنين الشكوى

 هاهزت التي األيدي تلك أو األسباب هاتيك عن بحًثا الوقائع تجاوزنا ما وإذا

 ا،معً  والشباب الشيبة ذي أيدي نجدها رباطها، من وحلتها عقالها، من وأطلقتها

  فال الخطر ويبصرون فيعزمون، يشعرون كانوا الذين أولئك

 قهح لصغيرهم يعرف وكبيرهم ويجلّه، حقه لكبيرهم يعرف صغيرهم ُيحجمون،

 واالعتداء، االنتقام وليس واإلغضاء، العفو - جميًعا - يدفعهم ويرحمه،

  اْلبرِّ  َعلَى ﴿َوَتَعاَوُنواْ : شعارهم التعاون، مبدأ من - جميًعا - وينطلقون
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ْقَوى  الواليات أن علموا لما ولذلك ،84﴾  َواْلُعْدَوانِ  اإلِْثمِ  َعلَى َتَعاَوُنواْ  َوالَ  َوالتَّ

 َيملكها تيال والحْنكة بالِخبرة إال تتحقَّق وال للعظائم، والكفاية بالكفاية، منوطة

 إليه، واوصل ما إلى وصلوا الشباب، بها يمتلئ التي والقوة والفتوة الشيبة ذو

 منا كل  و والقذف، بالترامي وتشاغلنا والخذف، لتراشقبا انشغلنا فيوم نحن وأما

 اليوم - والذل الهزيمة بأسباب ويلقي إليه، - الماضي في - النصرة أسباب يرجع

 راءكشع وأصبحنا إليه، وصلنا ما إلى وصلنا عاتقيه يريح كي اآلخر؛ على -

ج األطالل إال لنا ليس الجاهلية  .ونتذكَّرها عليها نعرِّ

 أننا لو اقعالو ويتبدل الحال، سَيصير كان كيف - وشباًبا شيبة - خيلنت أن ولنا

 !باألمس؟ هم كانوا كما واحدة، يًدا - جميًعا - اليوم كنا

 ليي أن وسلم وآلة عليه هللا صلى الرسول يأمر أولم! فتذكر البرهان أردت وإذا

 لىع أعالمه وترفرف رايته ستخفق كانت جيًشا عنه هللا رضي زيد بن أسامة

 دصنادي من وغيرهما عنهما هللا رضي الفاروق وعمر الصديق بكر أبي: أمثال

 شرةع الثامنة يومئذٍ  أسامة يتجاوز يك ولم لعروشه، الُمثبتين وساداتهاإلسالم 

ا منهم كل كان هذا ومع عمره، من  وجه، أكمل وعلى واجِبه لتأدية مستعّدً

 لبية،الس َتعرف ال بإيجابية ينبغي كما به أنيط ما يحمل وأن صورة، وبأحسن

ل، تعرف ال وبمسهولية اإلحجام، يعرف ال وبإقدام  تعرف ال متناهية وبدقة التنصُّ

 الً،أص قواميسهم في األعذار تلك ليست إذ الصدفة؛ يعرف ال وبإيمان الخطأ،

 كله لكذ وُيحيطون - اليوم منا كثيرون يفعل كما سلًفا معدة تكون أن عن فضالً 

  يعرف - مثله التاريخ يشهد لم - ءوإخا بتعاون

 يقدمو قدره، ويقدره يستحقُّها، والتي فيها وضع التي مكانته لآلخر منهم الواحد

ط دون وأكثر، يمكنه ما ، تسخُّ   وأوهام تخرص أو واتهام، لوم أو وتشكٍّ

 دريتص ومن من؟ يقدم َمن يهمهم وال إيمانهم، بهم ويحدو دينهم، ذلك إلى يدفعهم

  مدرسة من ينطلقون أنهم طالما من؟ على

 لهوى. ا ونبذ والتسليم، االتباع: شعارها التي وسلم وآلة عليه هللا صلى محمد
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 والتخييل والكناية واالستعارة المجاز من البلغاء أدوات تعجز صورة إنها

 وأدوات الشعراء صور وتذهل رسمها، عن ذلك وغير والمقابلة والترشيح

 .وصفها عن ِشعرهم وبحور ومشبهاتهم تشبيههم

َها فضعوا  نكم،أعي نصبَ  قلتُ  ما -الشباب- اإلخوة أيها وأنتم -الشيب- اآلباء أيُّ

 م،البهي األسود الليل ظالم عنا لينكشح بموازينها؛ األمور وزنوا ُمقلكم، وأمام

 إلى والمياه أماكنها، إلى األمور لتعود جديد؛ صبح وجه عن لنا فُتسفرَ 

 .مجاريها
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 الخاتمة
ُ : تعالى فقال الشباب في القوة جعلالذي  العالمين رب هلل الحمد  َخلََقُكمْ  ِذيالَّ  ﴿هللاَّ

ةً  َضْعفٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  َضْعفٍ  ِمنْ  ةٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َجَعلَ  ُثمَّ  قُوَّ  ْخلُقُ يَ  َوَشْيَبةً  َضْعًفا قُوَّ

  85﴾ْلَقِديرُ ا اْلَعلِيمُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َما

 ووه ويميت يحي الحمد وله الملك له ،له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد

ُهمْ  تعالى فقال الكريم القرآن في الشباب مدح.. قدير شيء كل على  آَمُنوا ْتَيةٌ فِ  ﴿إِنَّ

ِهمْ   وسلم عليه هللا صلى هللا رسول محمد سيدنا أن وأشهد 80ُهًدى﴾ َوِزْدَناُهمْ  ِبَربِّ

وعلّمهم وأرشدهم حتى قادوا األمم ورباهم أحسن تربية  خيرا بالشباب أوصى

 هواال ومن وصحبه آلة وعلي محمد سيدنا على وسلم صل فاللهموسادوا العالم 

 الدين وبعد:  يوم إلى

 لحقيقيا واإلصالح التغيير أدوات هم الشباب أن بجالءٍ  العقالء أفهام يفارق الف

 عمالاأل أشق وإنجاز اآلمال تحقيق إلى الدائم التحليق أجنحة ألنهم المجتمع في

 واألمهات واآلباء القدوات من له يحدو من وجد ما متى وبصيرة هدى على

 كرائم لىع الشباب بقية وتربية صياغتهم نعيد أن إلى مفتقرين جدُّ  فنحن ولهذا

 نع بعيداً  الفعلي المجد وتورثوجه ال تبيض التي األعمال وجالئل األخالق

 اللعب روبد في والتضييع الغثائية في تبارتْ  التي األيام هذه الشباب اهتمامات

 يالتمط او المخدرات لوثات من الناجم المقيت االجتماعي والدوار الهابط والفن

 فيها رهية أو هامٍ  عملٍ  أي من والفراغ والدعة الراحة إلى والخلود والتثاهب

 كوينت في العشوائية اللِ غاست على كيزوالتر االهتمام مع والدين الدنيا صالح

 في كَ نتحر أن أردنا إن ذلك رشيٍد، وفكرٍ  قويمٍ  بمنهجٍ  واستبدالها الشباب أفكار

 صةالرخي الميوعة إلى شبابنا باختطاف البعض قام بعدما الصحيح، الطريق

 واأُغرق وكذلك الهوى وأهل المطربين أسماء في قواميس منهم الكثير غدا حتى

 ناحية ومن والالهين، الالعبين حياة ومراحل أسرار بحفظ الهوس حبائل في

 عدماب التدين عالم في موجهاً  فكراً  اآلخر الطرف على الشباب أُشرب فقد أخرى

  عقولهم باعوا
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 قويمال للمنهج مفتقدٌ  والجميع اإلسالم، باسم يوجهونهم لمن وأوقاتهم ومشاعرهم

  كل في الحراك لهذا النتائج وتأتينا الدين، هذا لعظمة المتكاملة والرهية

 لىع دينٌ  انتصر وال دنيا األول بالنوع انتصرت فما الشياطين كرهوس يومٍ 

 .ودينهم أوطانهم على بالحرج فعادوا باسمه، للعالم تحدثوا من أيدي

 مضيئةً  ةً صور للعالم يقدموا أن المفترض ومن والحرب السلم في عدتنا هم شبابنا

 نع التعبير يحسنوا وأن والمناحي الجوانب جميع في ينالد هذا حضارة عن

 ليقدموا بهار بنور فيه األرض تشرق مكانٍ  في الحياة دفتر في والتوقيع أنفسهم

 وغنية الخائف وأمن الحائر وهداية العاري وكسوة الجائع طعمة ألوطانهم

رتابه يوقوة ال تضعف وأمل ال  ئال تنطفالمحتاج وليكونوا نبراساً لألمة وشعلة 

 .شك أو يأس أو قنوط

اد الحجم عظيمة المر ةالمختصرة صغيرحمد هللا الذي وفقني إلتمام هذه الرسالة أ

 ها وكل المسلمين. ئوأسأل هللا أن ينفع بها كاتبها وقار

ص بارك هللا فيهم وأخوأتقدم بجزيل شكري وامتناني لوالدّي وأشياخي وإخواني 

 يّ حسان نافع شاموالعالمة  ليمان عنكيرمحمد سوالدي المقرئ الشيخ  بالشكر

 على نصائحهما وإرشادهما....

عشر من  السادسفي تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليلة السبت تم آخر تعديل 

وأربعمئة وألف هجرية الموافق لـ الثامن والعشرين شوال لعام اثنين وأربعين 

 دية.ميالوألفين واحد وعشرين  الخامس( لعامالشهر )مايو من 

  

 

هلل الذي بفضله تتم الصالحات والحمد  

لشبابه ةً ع أمته راجياً نهضزيناً على واقح بعجزه وتقصيره كتبه بقلمه معترفاً   

عنكريبن حممد بن سليمان  عبد اهلل  
 باحث ومهتم بقضايا الشباب
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 والمراجعفهرس المصادر 
 :  االستدالل في
 الخالدة المعجزة وجل عز هللا كتاب 2
 :وهي الستة السنة كتب 1

 بخاريال بردزبه ابن المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد هللا، عبد بيأل البخاري صحيح: أوالً 

 . الجعفي
 (هـ 102 - 100) النيسابوري القشيري الحجاج بن مسلم الحسين، ألبي مسلم صحيح: ثانيا
 ِجْستانيالسِّ  األزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو السنن: ثالثاً 

 (هـ105: توفىالم)
: المتوفى) عيسى أبو الترمذي، الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن محمد الكبير الجامع: رابعاً 

 (هـ101
 (هـ303: المتوفى) النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو الكبرى السنن: خامساً 
: لمتوفىا) يزيد أبيه اسم وماجه القزويني، يزيد بن محمد هللا عبد أبو ماجه ابن ماجه، ابن سنن: سادساً 

 (هـ103

 المادة العلمية:في 
 علي بله الرحمن عبد: المهلفب للشبا اإلسالمية التربية 3
 النبوية بالمدينة اإلسالمية الجامعة مجلة 4
 (هـ122: المتوفى) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد: المهلف المنثور الدر 5
 لقرآنا تفسير عن والبيان الكشف 0
 الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد العال أبو: المهلفالترمذي  جامع بشرح األحوذي تحفة 0

 ـه2353: المتوفى) المباركفورى
 ـه2384: المتوفى) السباعي حسني بن مصطفى: المهلفوعبر  دروس - النبوية السيرة 8
 مد،مح أبو المعافري، ميريالح أيوب بن هشام بن الملك عبد: المهلف هشام البن النبوية السيرة 1

 (هـ123: المتوفى) الدين جمال
 هبيالذ َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس المهلف: النبالء أعالم سير 20

 (هـ048 المتوفى:)
 القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسين أبو: المهلفمسلم  صحيح شرح في المنعم منة 22

 حفظه المباركفوري الرحمن صفي/ الشيخ فضيلة: الشارح هـ 102 - 100) هللا حمهر النيسابوري

  هللا
 لحسن،ا بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين: البخاري المهلف صحيح شرح الباري فتح 21

  (هـ015: المتوفى) الحنبلي الدمشقي، ثم البغدادي، الَسالمي،
  الشحود نايف بن علي للشيخ الزوجين حقوق في الميسر 23
  الصابوني علي محمد للشيخ المبكر اإلسالمي الزواج 24

الشابكة:   على المواقع بعض 25  

https://www.alukah.net/sharia/0/37391/#ixzz6w8nSKhfG  

.وتوثيق وتعديل بتصرف كله منها وأخذي  
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 3 ....................... تقريظ الشيخ العالمة عبد اهلادي خرسة:

 5 ........................................ مقدمة:

 7 ......................................... متهيد:

 9 .............................. بنا قدوتناالفصل األول: شبا

 9 ....................... األول: الشباب يف القرآن الكريم املبحث 

 21 معهم: -صلى اهلل عليه وسلم-الثاني: الشباب يف السنة النبوية وتعامل النيب  املبحث 

 21 .............. كيف عامل النيب صلى اهلل عليه وسلم شباب الصحابة؟

 21 ................. الثالث مظاهر اهتمام اإلسالم بالشباب: املبحث 

 21 ................ الرابع: شباب الصحابة الكرام واإلصالح: املبحث 

 21 ................... الفصل الثاني الشباب هم احلجر األساس للتغيري

 21 ........................ ألول ملاذا نعد الشباب؟ا املبحث 
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 29 .............. الثاني الشباب عنوان األمة وأملها وسر هنضتها: املبحث 

 12 ..................... الثالث دور الشباب يف بناء األمة: املبحث 

 11 .............. الفصل الثالث مناذج مشرقة من شباب اإلسالم يف بناء األمة

 11 .................. األول الشباب يف ميدان العلم والدعوة: املبحث 

 11 ............................... اإلمام الشافعي: - 2

 13 ............................... اإلمام البخاري: -1

 11 ................................ زيد بن ثابت: - 3

 11 ................................اإلمام ابن تيمة: -1

 17 ........................ الباب الثاني الشباب يف ميدان اإلمامة:

 17 ............................... عمرو بن سلمة: - 2

 17 ...................... الثالث الشباب يف ميدان اجلهاد: املبحث 

 17 ...................... صقران يقتالن فرعون هذه اإلمة: - 2

 11 ...................... هلل عنه:عمري بن أبي وقاص رضي ا - 1
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 19 ...................... الرابع الشباب يف ميدان القيادة: املبحث 

 19 ................................ قاهر التتار: - 2

 19 ........................... أصغر فاتح يف اإلسالم: - 1

 32 .............................. أقوي ملوك أوربا: - 3

 31 ............................. الفصل الرابع الشباب والزواج

 31 .................. األول الزواج بني حمبيه مبغضيه: املبحث 

 33 ........................ الثاني دعوة اإلسالم للزواج: املبحث 

 31 ........................ حفظ كلٍّ من الزَّوجَيْن وصِيانته -2

 35 .................... استمتاع كلٍّ من الزوجني باآلخَر -1

 35 ...... حُصول السَّكن واألنس والراحة النفسيَّة بني الزوجني -3

 35 ................... إحكام الصِّلة بني األُسَرِ والقَبائل -1

 31 ...................... بَقاء النوع اإلنساني على وجهٍ سليم -5

 31 .................. نة احلياة الدنياحتصيل األوالد الذين هم زِي -1
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 31 ..................... تكثري عدد املسلمني وتقويتهم -7

 37 ............ الثالث الزواج واخلوف من املسؤوليات واملستقبل: املبحث 

 31 .................. الرابع الزواج املبكر وأثره على الشباب: املبحث 

 31 ......................... إجيابيات الزواج املبكّر: األوىل:

 39 ......................... لبيات الزواج املبكر:س الثانية:

 12 ................... اخلامس الزواج واملشاكل الزوجية: املبحث 

 12 ....................... أوالً: خالفات تتعلق باألمور املاليّة:

 12 ................. ثانيا: كثرة املسؤوليات والضغوطات األسريّة:

 12 ......... ثالثاً: قلة االهتمام أو تقصري أحد الزوجني بالطرف اآلخر

 11 ................... رابعاً: انعدام الثقة بني الزوجني

 11 ........ خامساً: سوء التواصل وضعف احلوار بني الزوجني

 13 ........................ سادساً مشكلة الكنة واحلماية:

 11 ....................... الفصل اخلامس الشباب ماهلم وماعليهم
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 11 ....................... األول حق األبناء على اآلباء: املبحث 

 11 ...................... لثاني حق الشباب على العلماء:ا املبحث 

 19 ..................... الثالث نصائح من قليب لكل شاب: املبحث 

 52 ..................... الرابع بني الشيب والشباب املبحث 

 55 ........................................ اخلامتة

 57 ............................... فهرس املصادر واملراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


