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ﭑﭒﭓ

يَسرُّ َموْقِعَ ِمريَاثِ األَنبِيَاءِ أَن ُيقَدِّمَ َلكُم َتسْجِيلًا حملاضرة بعنوان:

ألقاها

-حفظه اهلل تعاىل-

يوم اجلمعة السابع عشر من شهر ربي ٍع اآلخر عام ستة وثالثني وأربعمائة وألف يف
جامع األمرية حصة مبدينة جدة نسل اهل-سبحانه وتعاىل -أن ينفع بها اجلميع.

~~2

معارش اإلخوة الكرام :أمحد اهلل -تبارك وتعاىل -إليكم ،نحمد ُه ونستعينه ،ونستغفر ُه
ونستهديه ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من ِ
هيد ِه اهلل فال ِ
مض َّل له ،ومن ُيضلله
فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،امللك احلق املبني ،وأشهد أن حممدً ا
عبده ورسوله ،الصادق األمني ،والرساج املنري -صلوات اهلل وسالمه عليه -أنار لنا الطريق،
جعلنا عىل املحجة البيضاء ،قال« :تر ْك ُتكُم عىل ا ْلبيض ِ
اء ،ل ْي ُلها كنه ِ
ارها ،ال ي ِز ُ
يغ عنْها ب ْع ِدي إِ َّال
ْ
ْ
هالِك»
ما من صغرية وال كبرية إال ب َّينها -صلوات اهلل وسالمه عليه ،-أخذ اهلل عليه العهد أن ُي ّبني،
وأخذ اهلل علينا العهد أن نسمع ونطيع ،سمعنا وأطعنا ،وب َّلغ واهلل ما ترك شي ًئا ،يف حجة الوداع
العظيمة أعظم حجة يف تاريخ البرشية بعد أن مجعهم وب َّلغ ما أنزل إليه ُك ّله ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮊ المائدة٧٦ :

سنحج العام القادم جاء الناس
واهلل ب َّلغ ،مجعهم كلهم ،أعلن قبل أن حيج بعام سنح ُّج القادم،
ُّ
من أنحاء اجلزيرة ،من أنحاء األرض حتى يشهدوا كلهم وفو ًدا ،ثم ملا مجعهم قال« :فإِ َّن ِدماءك ُْم
وأ ْموالك ُْم وأ ْعراضك ُْم عل ْيك ُْم حرام ك ُح ْرم ِة ي ْو ِمك ُْم هذا ِيف بل ِدك ُْم هذا ِيف ش ْه ِرك ُْم» ،وضع
النقاط عىل احلروف ،ثم قال هلم« :أال ه ْل ب َّل ْغ ُت؟» يا معارش املؤمنني ،يا معارش السامعني« :أال
ه ْل ب َّل ْغ ُت؟ قا ُلوا :نع ْم» بلغت كل يشء ،فأشار بإصبعه إىل السامء يقول :يا رب تشهد ،فقلت
ووضح لنا الطريق.
يل :ب ّلغ ،وأنا بلغت ،وهم قالوا ،استشهدهم ،ب َّلغنا َّ
واحلمد هلل نحن نقه هذه السويعة املباركة -نسأل اهلل أن جيعلها خالصة -نقه نتدارس
بعضا مما ب َّلغنا -صلوات اهلل وسالمه عليه -وإال األصل يف املسلمني كل ليلة جيتمعون يف بيت
ً
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من بيوت اهلل يتدارسون ،يتعلمون ،يتفقهون ،ساعة واحدة من أربع وعرشين ،واهلل يفتح اهلل
عليهم كل يوم ،مجيع أنحاء املعمورة مع الصلوات اخلمس ،واألئمة يذكروا ويبينوا منهج
ً
وشامال -ال إله إال اهلل -هذه طريق اليقظة ،وطريق
الرسول ،إياكم والتطرف واالنحراف يمينًا
غرر هبم أعداء
احلامية ،نتدارس موضوعنا اآلن ،ألنا استيقظنا من غفلتنا عىل كثري من أبنائنا َّ
اإلسالم ،بدءوا الفوىض ينترشون ،وبدأ العقالء من احلكام والعلامء ينتبهون ،شباب األمة كيه
ينحرف ويقتل بعضهم بعضا ،وعرفتم قصة احلادثة املؤملة قبل أيام ،ما يفع ُلها عاقل ،ويربطوها
باإلسالم واإلسالم بريء ،جاءت أحاديث كثرية ،شبهات ،أحدهم قال يل قبل أيام :عيل -
وحرقهم ،أنكر -
حرق ،سبحان اهلل العظيم! قلت له :ابن عباس أنكرَّ ،ملا َّأهلوه َّ
ريض اهلل عنهَّ -
غرر
ريض اهلل عنه -وتراجع عيل ما بلغه احلديث ،استفظع ملا أهلوه من دون اهلل ،هيودي خبيث َّ
بالشباب ،مثلام هؤالء ُي ّغرر هبم اليهود ،واهلل ،ثم واهلل ،ثم واهلل هذه داعش صنيعة اليهود ،محري
لليهود ،يركبون ظهورهم حتى يفسدوا يف ديار اإلسالم ،ويقتلوا املسلمني ،اقتلوا اذبحوا
حرقوا ،آه ،أعدى أعداء األمة اليهود ،أليس كذلك وال أل؟!!
ّ
قتلوا األنبياء والرسل ﮋ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ آل عمران ،1٨1 :قالوا ،وقالوا ،وقالوا،
وقالوا ،وهم أخبث ما ُوجد عىل وجه األرض ،وهم الذين يتبعون الدجال أعظم فتنة يف الدنيا
كلها كام قال الرسول -صلوات اهلل وسالمه عليه ،-ما بني خلق آدم إىل قيام الساعة ،ال يوجد
فتنة أعظم من فتنة الدجال ،وهم اآلن هييئون ل ُه وهم أتباعه حقيق ًة كام أخرب الرسول -صلوات
اهلل وسالمه عليه ،-واخلوارج محري هلم ،وأذناب هلم ،وواهلل قال الرسول سيكونون آخر يشء
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مع الدجال ،كلام خرج قرن ُقطِع قرن ،واآلن خرج قرهنم ،ما ندري هل ُيقطع؟ ونسأل اهلل أن
ُيقطعُ ،يقطع ال حمالة إذا كان يف عمر للحياة ،وإن كان ال واهلل منتهى ،فهم أعوان الدجال ال
حمالة- ،نسأل اهلل أن جيرينا وإياكم.-
كيه نحمي ناشئتنا من األفكار املنحرفة ،هذه املحارضة ،أليس كذلك؟
كتبت بعض الكلامت أقر ُأها عليكم نتدارسها.
ُ
أولًا :قلت :النشء ،من هم النشء والذرية؟ الناشئة :هم األبناء ،وهم نعمة من نعم اهلل -
َّ
جل وعال -الناشئة ،محاية الناشئة ،هكذا عنوان املحارضة "محاية النشء من األفكار الضالة
واجلامعات املنحرفة"
النشء :ما ُينشأ ،يكرب وهم الصغار وهم فلذات األكباد وزينة هذه احلياة ،وهم حاملوا
صفات اآلباء واألمهات من األخالق املباركة ،وهم من هم؟
أبنائي وأبناؤك ،يا أخي يا مسلم ،ابني وابنك ،ابني مثل ابنك ،وابنك مثل ابني ،هذا إذا كنا يف
تالحم املسلمني ،يف توادهم وإيش؟ وترامحهم ،عندنا كان السابقون يف املدينة ،أنا ابن املدينة،
ومكة السابقون كان الرجل يؤدب ابن جاره كأنه ابنه،سبحان اهلل العظيم! يصلح ُه ،وكنا
َّ
قلت وهم أبنائي وأبناؤك
نستحي من اجلار الكبري،
نتحشم منه؛ ألنه يعرف كأننا أبناؤه متا ًماُ ،
أمر اهلل هبم وكذلك الرسول ،أمرنا أن ننجب «تز َّو ُجوا الو ُلود الو ُدود» أليس كذلك؟
قلت :أمر اهلل هبم ،بقول الرسول« :تز َّو ُجوا الو ُلود الو ُدود» والعقم حرسة يف القلب ،الذي ما
ِ
النفس ويستعيض املؤم ُن بذلك
عنده نشء ،ما عنده ولد ،حرسة أم ما هي حرسة؟ وكمد يف
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باللجوء إىل اهلل وسؤاله ربه ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ األنبياء ٨٨ :حتى يأتيه الولد
ُقرة العني ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ الفرقان ،٦4 :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ الشورى ،4٨ :ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ

الشورى 5٥ :سبحان اهلل العظيم!
كر هذه النعمة واملحافظة
فالذرية هم األبناء والبنات وهم نعم ُة احلياة،
ُ
فيجب عىل العبد ُش ُ
عليها ،أدا ًء لألمانة التي ائْتمنك اهلل عليها يا عبداهلل ﮋ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ

صغريا ،ينشأ يف حضنك ،أمانة انتبه! انتبه يا عبداهلل!
األحزاب ٦2 :أعطاك ولدً ا
ً
ِ
النضوج والنمو
حل ُلم وال يعلمون وال يفقهون يف طور
وهؤالء الصغار الذين مل يبلغوا ا ُ
غضة ،قابلة للتغيري واإلصالح ،الطفل قابل للتغيري واإلصالح ،واهللِ ُيقلِد أباه متا ًما
وعقوهلُم َّ
مسكني ما يعرف سبحان اهلل العظيم!
إيل يروح ألمه يقول:
أبنائي الصغار ُ
كنت أجلس وأضع النظارة وأقرأ وأكتب ،الولد ين ُظر ّ
أبوي كدا حيط النظارة وجيلس يقرأ ويكتُب ،ال إله إال اهلل سبحانهُ ،يقلِد ،صغري ما يعرف،
يشوف الكبري.
إ ًذا هؤالء األمانة ،أمانة يف أعناق الكبار ويف رعايتهم فرعايتهم ،واالعتناء هبم ،ومحايتهم
واجب ديني لكل أحد ،أليس كذلك؟ « ُك ُّلك ُْم را ٍع وكُل م ْس ُئول ع ْن ر ِع َّيتِ ِه» فرعاية النشء
ِ
ِ
مدرسا،
رئيسا ،أو
بحسبه ،سواء كان
بحسبه ،كل بإيش؟
ومحايته مسئولية اجلميع كل
ً
حاكام ،أو ً
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الواحد ،هذا املسلمني ُيصلِ ُح
اجلسد
كمثل
وترامحه
تواده
جارا ،املجتمع املسلِم يف
أو إما ًما ،أو ً
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ِ
بحسبه وما ظهر فسا ُد النشء إال من تضييع األمانة -اهللُ أكرب -وإذا ُضيعت
بعضا ،كل
بعضهم ً
األمانة ننتظر الساعة ،ما ضاع الطفل إال يف األبوين أول يشء أساس ،ألن ُه أول ما يرى الطفل
أبواه ،أ َّم ُه وأباه ،فهم واهلل أمانة يف أعناقنا ،وإذا ُضيعت األمانة من ضعه املسئولية ،واتبا ِع
اهلوى ،واألنانية ا ُمل ِ
الزهدُ يف اآلخرة.
فرطة،
والتساهل ،والرغبة ،و ُ
ُ
ٍ
محاية للنش ِء من األف ِ
كار الضالة واجلامعات املنحرفة ،يا عبداهلل انتبه! هو غرس
أعظم
ُ
التوحيد والعقيدة الصحيحة يف نفوس األبناء ،يف نفوس اآلباء قبل األبناء ،يف نفوس اآلباء
ٍ
يشء يف العقيدة
الكبار ،العقيدة الصحيحة ،التوحيد الصادق اخلالص ،اإلنابة إىل اهلل ،وأع ُظم
ِ
ِ
لصادق باهلل َّ -
واللجوء إليهَّ ،
ُ
عظم حا ٍم
جل وعال -يف دعائ ِه
اإليامن ا
الصحيحة هو
فإن اهلل أ ُ
ِ
ِ
ِ
جوف الليل ،التوحيد أليس كذلك؟ يف جوف
لولده يف
لعباده املؤمنني ،والسيام دعاء الوالِد
ِ
ِ
ِ
الليل ،وقد ورد َّ
احلول والقوة
ربؤ من
أن دعوة الوالد لولده مستجابة ،دعاؤه يف جوف الليل والت ُّ
إال ِ
إليه ،أنت ضعيه ،هذا الصغري يقول يا ريب وفقني لرتبيته ،اللهم أصلحه ،دعاء الوالِد ﮋﯦ
ﯧ ﯨ ﮊ الكهف ٨2 :ما تستطيع ،نوح ما استطاع هيدي ابنه ،أليس كذلك؟ وهو نبي ،توحيد،
تلتجئ إىل اهلل -سبحانه :-ﮋ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ الكهف ،٨2 :وقال َّ -
جل وعال -عن إبراهيم
بني يا ريب يوحدوك ،يا
ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ إبراهيم 35 :دعا ألبنائه أم ما دعا؟!ّ ،
ريب أصلحهم.
ِ
ِ
ٍ
يستجيب اهلل مع اختاذ األسباب التي
إلصالحه
بصدق
لولده
لت :فالدعاء من الوالِد
ُق ُ
ُ
سنُبينُها ،إذا اختذت األسباب تُعذر ،واهللِ نُعذر ،لكن ال ُبد أن نأخذ باألسباب ،الدعاء جيد لكن
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أعظم يشءُ ،ث َّم األسباب ،من اختذ باألسباب ،من اعتمد عىل األسباب ال خطأ لوحدها ،وإنام
ُ
ُ
ستهان
ستهان -بإذن اهلل -ﮋ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ يوسف ،٧4 :وال ُي
مع الدعاء وال ُي
بالدعاء والتوحيد واإلخالص السيام يف السجود ويف الليل ويف الوتر ،واهللِ ك َُّل ليلة أدعو
ِ
صاحب ُسنة فهو
وللحكام ،احلاكم أدعو له ،إذا أردت أن تعرف
ألوالدي وجلميع املسلمني
ُ
الذي يدعو للحاكم ،اللهم ِ
اللهم أصلِحنا وأصلح ُحكامنا وأصلح أبناءنا ،وأصلح
أصلح ُه،
َّ
َّ
ُذرياتنا ،وأصلح حال املُسلمني ،هكذا كُل ليلة- ،نسأل اهلل أن ُيصلحنا.-
ُ
لت واإلخالص وال سيام يف السجود وقد قيل" :إن الدعاء سهام الليل ال تخطيء" ،قال
ُق ُ
والدعاء بصالح األبناء جتنبيهم ِ
الفتن واألفكار الضالة واجلامعات ا ُملنحرفة.
ُ
ِ
أسباب محاية النشء -بإذن اهلل -نبد ُأ ،من أسباب الرتبية والتنشئة ،الرتبية
رابعًا :من
الصحيحة السليمة للناشئة ،وهي أمرها عظيم.
ِ
ِ
الطفل عليها.
وتعويد
ماهي الرتبية؟ وهي غرس الصفات احلميدة
ئ الفتيانِ منا *** على ما كان عـوََّدَه أبوه
شلُ ناش ُ
وين َ
عز ّ
وجل :-ﮋ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
قال اهللُ َّ -
ﭪﭫﭬﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﮊ الجمعة2 :

صلوات
والتزكية ،شوف أعظم ُمرب -
ُ

ُ
عليه
اهم أم ما ر ّب ُ
اهلل وسالم ُه عليه -كان ُيريب ،ر ّب ُ
اهم؟ ّبني هلم ،قال أهل العلم" :وهي ما يربى ِ
ُ
الشرك ،ومحبة هللا بامتثال
والسالمة من
الفرد من تحقيق العبودية وإخالص العبادة هلل،
ِ
ِ
أوامره ،واجتناب نواهيه" ،يعود ،يريب هذه هي الرتبية يزكي ،ي ِ
ربيه.
ُ
ُ
ّ ُ
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ِ
تفسري هذه اآلية" :قال على بن أبي طلحة عن ابن عباس" واهلل هذا رأي
ابن كثري يف
قال ُ
السله ،قال" :كان السلف يقول إذا جاء التفسير عن علي بن أبي طلحة أمسك" عليك به،
قال ابن كثري ينقل البن كثري يف تفسري هذه اآلية" :عن علي بن أبي طلحة قال :يعني طاعة هللا"
يزكيهم يعلمهم طاعة اهلل واإلخالص ،وقال عند قوله تعاىل :ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ُ
ذكر هللا عباده املؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ البقرة" 151 :ي ِ
يطهرهم من
الرسول محمد -صلى هللا عليه وسلم -يتلو عليهم آيات هللا مبينات ،ويزكيهم أي ِ
رذائل ألاخالق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ،ويخرجهم من الظلمات إلى النور" انتهى كالم
اإلمام ابن كثري -رمحه اهلل.-
قلت فالرتبية :هذا كالمي أنا اآلن ،قلت :فالرتبية عىل العقيدة الصحيحة،
هذه الرتبيةُ ،
واألخالق الفاضلة أهم يشء يف حياة املسلم ،وأعظم يشء ويكون ذلك ،كيه يكون؟ االلتزام،
يلتزم املسلم ،هذا من عندي ترى فتح اهلل عيل به ،االلتزام بمنهج اهلل ورشعه يف كل احلياة
حتى ينشأ الناشئ عىل ذلك قدوة هذا هو االلتزام.
لألبوينٰ ،
ثانيًا :اقتفاء أثر الرسول -صىل اهلل عليه وسلم ،-ومتابعته واالطالع عىل سريته العطرة فإهنا
أفضل سرية ُوجدت يف البرشية هو أعظم مرب ،أليس كذلك؟
فهي النموذج احلق لالقتداء به ،واهلل ال نأخذ تربية ال رشقا ،ال غربا ،أليس كذلك؟ ُيع ّلم
وسو ،وجون ِد ِ
يوي إيش هذا جون ديوي؟ قالوا :هذا عظيم
أبناءنا الرتبية ،يقولون،جان جاك ُر ُّ
من علامء الرتبية النفسية -اهلل أكرب -جان جاك روسو ،وجون ديوي وما أدري إيش؟
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طيب وحممد ،وأبو بكر الصديق ،وعمر -اهلل أكرب -أليس كذلك؟ هؤالء أساطني األخالق،
هؤالء علامء احلياة ،الرسول زينة احلياة ،أفضل زينة يف احلياة ،واهلل اجلوهرة هو حممد -صلوات
اهلل عليه وسالمه -جوهرة احلياة أخالقه ،نرتك هذه نقلوا لنا من هناك ،اآلن أوالدنا يذهبون
هناك ثم يأتون ماذا؟ يأتوا فاشلني حيتقرون اإلسالم ويس ُّبون اإلسالم ،أليس كذلك أم ال؟
سمموا أفكارهم ،نربطهم بالرشع املطهر نربطهم بالنامذج ،عندنا نامذج
يقولوا :أنتم متأخرون ّ
مجيلة من األخالق سأذكر لكم بعضها:
اﻷوزاعي يا إخوتاه ،الذي يقرأ سرية اإلمام عبد الرمحن بن عمرو األوزاعي ،عامل الشام يف
زمنه ،واهلل كأننا نراه ،كان عنده أدب وأخالق مجيلة جدا جدا ،حتى قيل له:من أ َّدبك يا
أوزاعي؟ ،قيل :كانت امللوك وأبناء امللوك يتمن َّْوا أن يرتبى أبناؤهم ويتأدبوا بأدب األوزاعي،
قيل من أ َّدبك يا أوزاعي؟ يف أي مدرسة؟ مدرسة اإليامن ،اهلل-عز وجل -هكذا يضع األخالق
يف القلب.
من أ َّدب ابن باز؟ كان عىل خلق ٍ
عال مما رأينا ،أخرج اهلل هؤالء ،خيرجهم اهلل يف كل احلياة
حتى يكونوا حجة ،أليس كذلك؟ ممن عارش وعارص شيخنا ابن باز حكيم حليم فاضل عامل،
يذكر ما شاء اهلل عىل خلق ٍ
عال جدا رأيناه ،دائام جمالسه ذكر اهلل ،واحلمد هلل ينبغي أن تكون
جمالسنا كذلك.
من أدبك يا أوزاعي؟ قال :أدبتني نفيس ،أدبه ربه أدبني ريب فأحسن تأديبي ،أدبتني نفيس،
قالوا :كيه أدبتك نفسك؟ ألنه تار ًة األخالق الفاضلة تكون منحة من اهلل حيمي اهلل العبد،
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منحة من اهلل فنطلبها منه ،وتارة تكون باالكتساب كام سنرى-إن شاء اهلل -جيالس الصاحلني
والعلامء ،محاية النشء أن جيلس اإلخوان والنشأة مع الناس العلامء الطيبني حتى يستفيدوا يف
أخالقهم يف سلوكهم هذا هو.
األجش عد اليس ملا جاء أشج عبد القيس إىل رسول اهلل-صلوات اهلل وسالمه عليه -سمعتم
هبذا الرجل ،أليس كذلك؟ جاء يف عام الوفود كان ً
حليام جدً ا أخالقه عالية ،أول ما جاء
رجال ً
تنظه وتطهر ولبس وجاء للرسول-صىل اهلل عليه وسلم -اجلامعة جم هكذا ها أم جم معه؟
فلام رآه الرسول ف ِرح ،وقال له إيش؟ ماذا قال له؟ يا نايه إن فيك إيش؟ «إن فِيك خ ْصلت ْ ِ
ني
ُحيِ ُّب ُهام اهللُ» إن فيك خصلتني يا أشج ،خصلتان حيبهام« ،قال  :يا ر ُسول اهللِ ،أنا أخت َّل ُق ِهبِام أ ْم اهللُ
جبلنِي عل ْي ِهام؟ قال  :ب ِل اهللُ جبلك عل ْي ِهام» يعني كأهنا فيك طبيع ًة ،بعض الناس فيه حياء طبيعة،
فيه أخالق طبيعة ،هكذا من قلبه تنبع ،وفيه بعضها يكتسب« ،أنا أخت َّل ُق ِهبِام أ ْم اهللُ جبلنِي
احل ْمدُ هللِ ا َّل ِذي جبلنِي عىل خ َّلت ْ ِ
عل ْي ِهام؟ قال :ب ِل اهلل جبلك عل ْي ِهام ،قالْ :
ني ُحيِ ُّب ُهام اهللُ ور ُسو ُل ُه»
سبحان اهلل العظيم! اهلل قد جيبل األخ وجيعل له واز ًعا يف قلبه من إيامن ،من يقني من خلق كريم
فاضل يف قلبه هيبه ،جيعله يفكر يف حياته كيه يسعد؟
اللهم أسع نا يا رب العاملني اللهم أكرمنا وال تهنا.
قلت :القدوة الطيبة املباركة ،أي دراستها أفضل سرية ،سرية الرسول -صىل اهلل عليه وسلم-
ومعاملته وكيفية حياته ،تقرأ سريته العطرة ومعاملته جلميع أصناف البرش ،كان الرسول يعامل
مجيع أصناف البرش من الكفار ،واليهود ،واملرشكني ،واملعاندين ،واملنافقني ،واملؤمنني،
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والصغار ،واألطفال ،والنساء ،والعبيد فهو بحق كام قال اهلل-جل وعال :-ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮊ األنبياء1٥٦ :

فقراءة سريته العطرة ،واستنباطها ،ودراستها ،وفهمها ،وأخذ العرب منها عىل العلامء الربانيني،
وتكون له
واهلل دراسة صحيحة تكسب العبد أخال ًقا فاضلة ،وتربية عظيمة عىل منهاج النبوة،
ّ
حب هذه األخالق واملرء مع من أحب.
ثالثًا :القدوة الطيبة والصحبة املباركة يف كل زمان ومكان ،فإن هلل عبا ًدا فضالء خيرجهم اهلل -
جل وعال -للناس.
إن هل عبادًا فطنا *** طلقوا الدنيا وخافوا الفنتَ
ليكونوا قدوة وحجة اهلل عىل اخللق ،فيصحبهم العبد ويؤاخيهم ويصادقهم ،وهؤالء هم
العلامء الربانيون يسمع كالمهم.
الصالِحِ وجلِ ِ
اجللِ ِ
قال قلت :ويؤاخيهم وقد قال- :صىل اهلل عليه وسلم« :-إِنّام مث ُل ْ
يس
يس َّ
الس ِ
وء» واملرء ايش؟ بجليسه ،إذا جالس األخيار.
ُّ
فصحبة األخيار للقلب دوا

***

تزيد للقلب نشاطًا وقوى

وصحبة األشرار يف القلب عمى

***

تزيد يف القلب ضاللًا وعمى

صحبة األرشار ،فهو ينبغي أن يصاحب األخيار ،أليس كذلك؟
وقد رضب الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -مثل اجلليس الصالح وجليس السوء ،فاجلليس
حي ِذيكُ ،يتْحفك ،يعطيك ،يقولك ْ
خذ ه ّيا،
الصالح كحامل املسك ،أليس كذلك؟ إما أن ُ ْ
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أمسك رائحة طيبة ،أو جتد تشم منه رائحة طيبة ،أو تبتاع منه ،وجليس السوء حيرق ثوبك،
أليس كذلك؟ نافخ الكري ،أو جتد منه رائحة خبيثة ،ب ّعد عنه.
رابعا :من أسباب محاية النشء من األفكار املنحرفة تصحيح األخطاء والتواضع ،هذا
اإلنسان يفعل ً
عمال خمط ًئا ،ألن هذا كذلك التواضع ،والرجوع خلق فاضل كريم ،وعدم
بخلق ٍ
ٍ
عال رفيع ،وهو التواضع واحللم والصرب ،وهي أخالق عالية
املكابرة وذلك ال يكون إال
يعطيها اهلل من يشاء من عباده؛ لذلك فإن علينا أن نسأل اهلل أن ُخي ّل ْقنا هبذه األخالق املباركة،
فإهنا تنتقل من اآلباء لألبناء بفضل اهلل -عز وجل – وكرمه.
دائام وقد خيطئ ،أليس كذلك أم أل؟ فإذا
إ ًذا كذلك هنا اإلنسان ينبغي أن يميش مع احلق ً
أخطأ ال يكابر ،ال يقول :أنا رجل وأنت صغري طفل ،قد يرى الولد الصغري وقد ير ُّد ُه ،وقد
ُيناقش ُه الصغري ،احلمد هلل ت ْقبل ،ت ْقبل منه.
واهلل رأيت هذا اخلُ ُلق يف شيخي ابن باز -رمحه اهلل -جاءه شاب صغري ،قال له :يا شيخ،
قال :نعم يا ُبني ما عندك؟ قال :سمعت كالمك وعندي مؤاخذة عليه ،جيدا مرحبا هاته
خريا يا ولدي ،-تواضع أم مل يتواضع؟ ما قال :من أنت؟ ال،
وندرسه ونشوفه -جزاك اهلل ً
مرح ًبا ،مرح ًبا.
خصوصا يف فرتة املراهقة سنرى عمر بن اخلطاب إيش
نفتح صدورنا لألطفال ،والشباب
ً
قال -ريض اهلل عنه -يف الشباب ،نجلس اآلن -ما شاء اهلل  -نتدارس معكم.
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قلت :وكذلك هذه األخالق من التواضع واحللم والصرب تكون من باب التوحيد ،والتقرب
إىل اهلل؛ ألن اهلل أمر هبا وحيبها كام ورد يف احلديث ألشج عبد القيس « ُحيِ ُّب ُهام اهللُ ور ُسو ُل ُه» نعم،
فاألخالق احلميدة ،واألخالق السيئة كالمها قد تكتسب يف هذه احلياة والعبد ُخلِق ُمهي ًئا
لذلك ،سبحان اهلل! ُمه َّيأ للرش ،و ُمهيأ للخري ،كام قال اهلل -عز وجل :-ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ

البلد ،1٥ :ب َّينَّا له الطريقني ،هذا طريق اخلري ،وهذا طريق الرش.
ﮋ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﮊ القيامة ،14 :إ ًذا ُمه َّيأ للخري و ُمهيأ لالكتسابُ ،تكْتسب األخالق
الرديئة ،قلت :ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ البلد ،1٥ :والتوفيق من اهلل ولكن نحن نبذل األسباب
فالسعيد من ه َّيأه اهلل لذلك ،فيتخ َّلق باألخالق الكريمة فإن الرتبية ممكنة ،ممكنة أم غري ممكنة؟
الرتبية عىل األخالق الفاضلة ممكنة ﮋﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮊ الطالق ،3 :ويف سرية السله
الصالح يشء عظيم أليس كذلك؟ وتاريخ اإلسالم ُمرشق وهو رمحة للبرشية بتعاليمه يف
لوحيني املعصومني من اخلطإ ،تر َّبى عليهام السله ورضبوا املثل األعىل يف النامذج التي
ا
ْ
ُأ ْخ ِرجت للناس ،ما شاء اهلل جيد ،هذه الرتبية ،أليس كذلك؟ وتصحيح األخطاء ،أليس
كذلك؟ والتخلق باألخالق الكريمة من التواضع.
رابعًا أو خامسًا :جيب أن يرتبى ،من محاية النشء أن ُير َّبى عىل عظائم األمور وفضائلها ،والبعد
عن توافه األمور ،البد أن يكون اإلنسان جادا يف حياته ،يكون جادا يف اجلدّ وال ُبعد عن كثرة
الضحك واملزاح ،فإن كثرة الضحك متيت القلب ويورث النشء اخلوف واخلور ،واجلبن
والضعه ،بخالف اجلد واحلزم ،والرتبية عىل حتمل املسئولية ،قال اهلل -تبارك وتعاىل -عن
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اليتامى ،انظروا ماذا قال اهلل عن اليتامى :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ النساء ،٧ :قال
أهل العلم :ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ ،خيربك اهلل -عز وجل -إذا عندك يتيم ،أليس كذلك؟ انتبه!
أنت مسئول عن اليتيم ،أليس كذلك؟ «أنا وكافِ ُل ا ْليتِي ِم كهات ْ ِ
ني» فقال :ﮋ ﯫ ﯬ ﮊ قال:
صالحا يف دينهم ،وحف ًظا ألمواهلم.
ً
يأمر اهلل -عز وجل -باختبارهمُ ،خيترب أليس كذلك؟ إذا كان اليتيم خيترب ،كذلك ابنك
ختتربه ،عىل فضائل األمور والرتبية عليها ،وقد كان النبي-صىل اهلل عليه وسلم -يسابق عىل
املضمرة،
املضمرة ،واخليل غري
الشجاعة والرتبية ،شوف الرسول كان يسابق ،يسابق عىل اخليل
َّ
َّ
يقول ابن عمر" :وكنت فيمن سابق" ابن عمر كان شابا ممن عارص الرسول – صىل اهلل عليه
وسلم  -وتربى عىل أيدي الرسول ،هذا ابن عمر ،يقول كنت أسابق مع الرسول ،أليس كذلك
أم ال؟ قال :وهو إيش؟ شاب عارص الرسول-صىل اهلل عليه وسلم ،-وسنه بضع عرشة سنة،
ترى الصحابة بعضهم شباب ،وبعضهم إيش؟ شيوخ كبار ،وبعضهم أطفال ،الذين لقوا
قسم العلامء -رمحهم اهلل تبارك وتعاىل ،-يعني البد من دراسة سرية
الرسول طبقات كام َّ
الصحابة -ريض اهلل عنهم ،-واهلل كلها تربية ،نرتبى عىل تلك السري العطرة ،قلت :فهو من
شباب الصحابة ،الذين عارصوا الرسول -صىل اهلل عليه وسلم -يف ريعان الشباب.
غرس اهلمة العالية يف نفوس الشباب ،والناشئة ،وكيه كان الشباب يف عهد الرسول،
ثالثاُ :
وكل عظامء اإلسالم مروا هبذا الطريق ،كام مر األوزاعي وغريه ،أمحد بن حنْبل ،الشافعي ،ابن
تيمية ،ابن عبد الوهاب-رمحه اهلل ،-اآلن سيأتينا سرية حممد بن عبدالوهاب العطرة.
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قلت :فكل عظامء اإل سالم كانوا فتية ،ومروا بأطوار احلياة ،كيه كانت حالتهم يف شباهبم؟
نامذج عظيمة من عظامء اإلسالم ،ومنهم أمحد بن حنْبل -رمحه اهلل ،-مالك بن أنس ،مالك بن
أنس كيه تربى! ملا أراد أن يطلب العلم ماذا قالت له أمه؟ اهلل أكرب ،أيضا األم مدرسة ،األم إذا
كانت جيدة واهلل مدرسة عظيمة ،ملا أراد أن يدرس العلم يف مسجد الرسول -صلوات اهلل
وسالمه عليه -قالت له أمه :يا بني أنت تروح اآلن عند ربيعة ،شيخه ربيعه ،أليس كذلك؟
يدرس يف املسجد يعلم الناس ،قالت
مالك -رمحه اهلل -يف شبابه ذهب إىل املسجد وكان ربيعة ّ
له :أنت إذا رحت لربيعة قبل أن تأخذ من علمه خذ من أخالقه وسلوكه ،شوف كيه حتثه،
انتبه! شوف كالمه كيه؟ شوف فعله كيه؟ من أخالقه ،من سلوكه ،نعم ،تنتقي هذه األمور
توصيه هذه املرأة.
قلت :نامذج كثرية من عظامء اإلسالم ،أمحد بن حنْبل ،ابن تيمية ،ابن عبد الوهاب ،وأقرب
يشء إلينا املجدد حممد بن عبدالوهاب-رمحه اهلل تبارك وتعاىل -يف شبابه سافر لطلب العلم إىل
املدينة ومكة وهو شاب ،استأذن أباه شوف مهة ،واهلل مهة عالية ،مهة عالية يا إخوان ترى
انتبهوا!
إذا الشاب من صغره إذا كان عنده مهة عالية يميش ما شاء اهلل ،هذا ما شاء اهلل من صغره وهو
سنه صغري خرج إىل مكة واملدينة ينشد العلامء ،يشوف يدرس ،فتح اهلل عليه أليس كذلك أم
ال؟ وجاء إىل املدينة وجاء إىل مكة ودرس عىل العلامء والحظ ورجع إىل بلده ،وبدأ ُيعلم،
و ُيدرس ،و ُيفهم حتى فتح اهلل -عز وجل -عليه ،واهلل يعطي فضله من يشاء -سبحانه.-

~~1٧

قلت :والرجل منهم كان ال يبلغ االحتالم إال وقد حفظ القرآن ،واهتم بالعلم النافع ،وجد
واجتهد وصارت حياته كله نفعا ،فريفع اهلل شأنه ،بخالف من ُريب ،شوفوا املثال اآلخر ،من ُر ّيب
عىل الضحك ،وضعه اهلمة ،والسخرية ،واإلرادة ،وحيسب أن هذه خفة دم -أستغفر اهلل
العظيم -أو فتوة ،يعني شوف اآلن الشباب كيه يرتبون؟ وآباؤهم أمامهم وأمهاهتم،فسبحان
اهلل العظيم!
جيب أن تبني البنك يا بني ،يا عبد اهلل ،يا أخي ،يرتبى وخيلوه يضحك ،إذا جاء بأفعال
منكرة ،ال يا أخي هذه السخرية ،والضحك ،واملظاهر الكذابة ،وعدم حتمل املسئولية ،يقولون
صغري ما يتحمل مسئولية ،سبحان اهلل العظيم!
عدم حتمل املسئولية ،والتقليد لكل تقليعة تظهر ولو كانت من أعداء اإلسالم ،وهذا كله من
ضعه اإليامن وضعه الرتبية ،عدم العناية ،البد من اجلد يف حياتنا ،يكون اإلنسان جادا يف
حياته ،إ ًذا هذا ضياع للناشئة ،وهو أثمن يشء يف حياة اإلنسان.
سادسا :كذلك من أسباب محاية النشء من األفكار الضالة ،عىل اآلباء واملربني ،انتبه يا أب! يا
من عندك أطفال ،يا مريب ،يا أوالدك يروحون املدرسة خصو ًصا فوق الثانية عرشة ،من
الصال ِة لِس ْب ِع ِسنِني» تصحبه معك لسبع تأخذه معك
العارشة ،الرسول قالُ « :م ُروا أ ْبناءك ُْم بِ َّ
املسجد ال تتقاعس ،ال تقل صغري لسة.
قلت :ألن جيعلوا أوقاتا كافية مع الناشئة للنظر فيام عندهم من أمور ،قد تكون يف أخطاء،
اآلن بدأ الطفل خيرج إىل الشارع ،يروح املدرسة ،خيتلط ،أليس كذلك؟
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األب مسئول أعظم مسئولية ،صح املريب مدرس يا ويله ،يا ويل من خيون األمانة ،املدرس،
املعلم يعلمهم باألخالق الكريمة الطيبة ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد
وهو عىل كل يشء قدير ،كيه كان السابقون وكيه كنا؟!
نسأل اهلل أن يصلح لنا احلال ،إ ًذا يف املدرسة األب جيعل له وقتا مع أبنائه ينظر ،قد يكون
عندهم أخطاء ،قد تأيت أخطاء فإنه مع االهتامم بطعامهم ولباسهم وسكنهم ،البد أن هيتم
بعقوهلم وأفكارهم ،السيام يف الوقت احلارض مع انتشار األفكار املنحرفة ،أثمن يشء عندك من
املال ،أثمن من املال أثمن من الدنيا من التجارة ،األوالد ،البد تبقى معهم كل يوم جتتمع معهم،
فني الولد راح؟ بعضهم ما يدري فني الولد يروح ،أليس كذلك؟ واهلل ينرش ليلتني ثالث ما هو
دار ًيا ،واألم كذلك ال تبني ،أل يا أخي فني ولدك راح؟ انتبه! أعظم محاية ،أفكارهم يف الوقت
احلارض مع انتشار األفكار املنحرفة وكثرة اجلهل فالبد من العناية هبم ،وكل ما اسرتعاه اهلل -عز
وجل -جيد ،واهلل املوفق.
سابعا :من أسباب محاية الناشئة ،تقوية الثقة بني اآلباء واألمهات وبني األبناء وكذلك املربني،
تكون عنده ثقة مجيلة جيدة ،يكون األب مع ابنه يف ثقة ،حمبة ،قد يكون األب شديدً ا وقد يكون
عني ًفا فالولد ينفر ما عنده ثقة ،لكن يفتح صدره ،قال قلت :وهذه تكون باملدارسة ،واملعاونة،
والرفق ،واللني ،والعلم النافع ،واالهتامم هبمومه واستشارته يشاركه يف االستشارة ،يقوله:
تعال ،اهلل يرمحك يا والدي كان يقول نبغى نشرتي ،يقول تعال يا ولدي وأذكر أين أروح معه
للسوق نشرتي كذا نجيب كذا ،يستشري األب ،أليس كذلك؟ وأقول كذا وأميش ،يعني يأخذ
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يكون بينه وبني أبيه أيه؟ أنا كنت يف الرابع عرشة أو اخلامس عرشة ملا طلبت العلم أذكر الوالد
كان يأخذ االبن معاه ،يكون فيه ثقة.
وخصوصا
قلت :وأعظم عالقة وثقة يف احلياة أن يشاركه مهومه وآالمه فهو منك وأنت منه
ً
يف فرتة املراهقة ،االنتقال من الطفولة إىل الرجولة ،فيستشريه يف أمور املنزل ويف أموره ،وتقوية
الصلة به تكون العالقة عالقة ود وألفة ،وحمبة ،ال عالقة اآلمر والناهي ،واإلنسان بأسلوب
خصوصا بعد أن انتهى من
طيب يوصل أمره وفائدته إىل االبن بأسلوب جيد ،وإنام التوجيه
ً
مرحلة الطفولة ،إذا بلغ اخلامس عرشة والسادس عرشة والسابع عرشة انتهى ،صار ً
رجال بدأت
شنباته تظهر .
أنا بعض األحيان أقول ألوالدي يا ولدي :انتبه يا ولدي! يقولون :يا بوي أنت ايش؟ إحنا
ً
رجاال ،تقولنا صريوا كذا ،يوسه أبوه يعقوب إيش قال ألبنائه :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ
خالص رصنا
ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨ ﮊ يوسف٧٦ :

خاف عليهم يعني الولد بدأ ؟ مرحبا أوسع صدر وسع صدرك البنك ،أليس كذلك؟ يقول
ً
وأدبه
عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه -اسمع ماذا يقول عمر بن اخلطاب" :العب ابنك سبعاِ ،
ً
ً
ً
كبريا اآلن بعد السبعة ،ال يمكن يقول لك قد يفر
سبعا" انتهى صار
سبعا ،وصاحبه
رجال ً
منك يرشد ،أليس كذلك؟ أي عند سن الرجولة جيب أن تصادقه وتصاحبه ،حبب إليه األخالق
الفاضلة ،فأنت قدوة له وفاقد اليشء ال يعطيه ،وإذا كان رب الدار للدف ضار ًبا ،إذا كان األب
مسكينًا فشالن يف حياته ،يرشب السيجارة ،ما يصيل ،يكذب ،الولد مسكني واهلل إال أن يتداركه
اهلل برمحته ،وإال الولد يفشل ال حمالة.
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إيش قال الشاعر:
إذا كان رب الدار للدف ضاربًا *** فشيمة أهل الدار كلهم الرقص
نسأل اهلل السالمة والعافية.
إذا كان رب الدار للدف ضاربًا *** فشيمة أهل الدار كلهم الرقص
كلهم فوىض ،فوىض ،فوىض -نسأل اهلل السالمة والعافية.-
وإذا كان الوالد بنى حياته عىل الصدق ،والنظام ،واإلحسان ،والفضل ،واهلل تعم السعادة
ذلك البيت.
وكيه تعالج ما يظهر عىل االبن من خلل؟ كيه تعالج الرتبية كيه نحمي النشء فر ًضا،
ألنه خيرج إىل الشارع ال يمكن حتجزه أربع وعرشين ساعة ،أليس كذلك؟ يروح للشارع يروح
للمدرسة ،قد يكون الواحد طال ًبا باملدرسة جمرم أبوه فلته ،أليس كذلك؟ فإذا ظهر عىل االبن
خلل ،قلت :حيث إن املجتمع اآلن جمتمع مفتوح مع التقنية احلديثة ،فمعاجلتة بالرفق واحلسنى
واهلدي النبوي ،وعدم التربم وعدم التربم منه ،أليس كذلك؟ وعدم التربم منه ،والضيق،
الر ْف ُق
نفورا ورشو ًدا ،وبعدً ا ،وصدق« :ما كان ّ
نفورا ،يزيده ً
وأسلوب الغلظة ،والرضب يزيده ً
ِ
يش ٍء إِال زان ُه».
يف ْ
قلت :فبقاؤه معك ،احرص يبقى معك عىل ما فيه من خلل ،مع ما فيه من خلل وأخطاء
ُ
خري من فراقه ،هذا الصحيح ،يبقى معك وما فيه من خلل رشب السيجارة ،ما تقوله :يال اخرج
من البيت فارقنا ،ال ،ال ،مرحبا يا ولدي طيب ،خذ معه وأ ِ
عط معه ،افتح صدرك معه ،من
ِ
وأعط معه ،واهلل يبني لك إذا كان فيه ثقة،
الذي علمك السيجارة طيب؟ ،مني الشخص؟ ،خذ
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يبني لك يف ثقة ،مرة من املرات شفت ابني عنده سيجارة ،تعال ،كيه ضحك عليك؟ قال يل:
واهلل واحد كيت وكيت وكيت ،بدأت أعالج املشكلة ،يمكن واهلل عاجلتها ،احلمد هلل واستقام
انتهى ،ما رضبت وال سبيت وال شتمت أبدً ا ،آخذ معه وأ ِ
عط معه هذه الرتبية الصحيحة،
الرفق ،بقاؤه معي مع خلله خري من أن يذهب ،يتلقوه الفسقة الفجرة يميش ،لكن أنا هذا
أسلويب يف الرتبية ،اللهم أصلح.
قلت :مع بقائه مع ما فيه خري من فراقه ،وكذلك كام قلت ساب ًقا ،اللجوء إىل اهلل ،التوحيد يف
ُ
الليل؛ألن املجتمع يا مجاعة واهلل ُيفسد ،بىل ،شافوا شا ًبا ،ابني كان يف مرحلة املراهقة ،كيه
غفلت عنه وأعطيته السيارة ،أنا صح أعطيه السيارة أبغي أعلمه جييب يروح ويتحمل
املسئولية ،وإذا به استطاع يروح ،شاف ،أعجب ،راح يشرتي شي ًئا ،وشاف الرجل هذا ،وحبب
له السيجارة ،شاب أليس كذلك؟ فبدأت أعالج هذه املشكلة وانتبه! وأجلس معه كل يوم،
حتى رست أراقبه ،هات إيش عندك؟ كلمني كل يوم ،حتى بدأ الولد يفهم -احلمد هلل -يعني
قلت ساب ًقا بالدعاء واالستنجاد بالرب،
حلا
ومستقيام ،واهلل يصلح ابنه ،كام ُ
ً
األب إذا كان صا ً
واالستغاثة به ،واالستعانة ،وتغيري األسلوب ،إىل التشجيع وإسناد بعض املهام إليه ،وعدم قطع
صلتك به أبدً ا ،وال تنس أن بينك وبينه رحم مهام كان.
ِ
لرمحه من هم؟ املؤمنون الصادقون ،ما تقوله فارق ،اخرج من بيتي،
قلت :وأوصل الناس
ُ
ال ،ال ،ال ،تعال اجلس معه ،قلت :كام ورد يف احلديث بينك وبينه رحم ،وقد ورد يف احلديث:
«ليس ا ْلو ِ
اص ُل بِا ُْملكافِ ِئ» جتنب الرضب مهام كان األمر ،فإن الشدة والرضب ُتك ّون عند الطفل
ْ
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الكذب،واخلوف ،والكراهية ،خياف منك ،الرضب والشدة ،والشدة ختليه يكذب ،واخلبث،
والنفور والبعد ،ثم انظر أيضا نفسك بعد رضبه ،فإن رضبته ضعيه ومسكته وعطيته علقة،
يقول :أعطي له علقة ،ال يا أخي ،أعطي له علقة ،طيب ،بعد ذلك أخذ العلقة مسكني الولد
الصغري ،وبكى ،وبكى ،وكون يف قلبه كراهية ،أنت نظرتك إليه ،واهلل أنبك ضمريك ،أليس
قلت :الرسول ما رضب بيده قط أبدً ا،
كذلك؟ يف داخلك تكره هذا األمر ،والرسول ما رضبُ ،
يقول أنس بن مالك« :خد ْم ُت ر ُسول اهللِ -ص َّىل اهللُ عل ْي ِه وس َّلم »-وهو شاب ،أليس كذلك؟
ومرة أرسله وراح يلعب ،أرسله وقال له :روح يا أنس سوي كذا ،مر الرسول يف السوق ،قال
له :يا أنس أرسلتك وين رحت؟ ،قال :احلني أروح يا رسول اهلل ،يعني شوف األخالق العالية،
ما شد عليه ،تكذب وتروح ،ال ،ال ،أبدً ا أبدً ا قال :أرسلتك يا أنس فينك؟ ما أعظمه من أخالق
قلت :ومل يرضبه ،كام يقول أنس« :خد ْم ُت ر ُسول اهللِ -ص َّىل
عالية! ولذلك الشدة ما تنفع أبدً اُ ،
اهللُ علي ِه وس َّلم -ع ْرش ِسنِني ،فام قال ِيل ُأف ق ُّط ،وما قال لِيش ٍء صنع ُتهِ ،مل صنعته؟ وال ل ِ
يش ٍء
ْ ُ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
تر ْك ُت ُهِ ،مل تركْت ُه؟» يعني هذه األخالق املباركة.
قلت :أسأل اهلل أن خيلقنا باألخالق الكريمة الفاضلة احلسنة ،هذا وأذكركم ترك ذلك
ُ
باخللق الطيب ،وهو خلق ٍ
عال رفيع ،وأثقل ما يضع يف ميزان العبد ماذا؟ اخللق احلسن كام قال
النبي -صىل اهلل عليه وسلم -واهلل ال يندم اإلنسان عىل اخللق احلسن.
أكتفي هبذه الكُليامت املباركة ،وأسأل اهلل أن يبارك يل ولكم يف األبناء والذرية ،اللهم أصلح
ذرياتنا وأبنائنا يا رب العاملني ،وأزواجنا إنك جواد كريم.
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اللهم أكرمنا وال هتنا ،وعافنا واعه عنّا إنك جواد كريم ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد
وعىل آله وأصحابه وسلم.

األسئلة
السؤال:
ما هو أفضل الكتب يف تربسة األوالد؟
اجلواب:
أفضل الكتب ،كتب السله أليس كذلك؟ والسيام ابن القيم ،وابن تيمية -رمحهام اهلل -ابن
القيم ما شاء اهلل يشء عظيم جدً ا يف األخالق والرتبية ،وابن تيمية كذلك ،وكتب السله وأمحد
بن حنبل ،وسري أعالم النبالء ،شوف ينتقي اإلنسان ،الغزايل تكلم كال ًما جيدً ا يف الرتبية ،لكن
جاء يف الرتبية الصوفية واخلرابيط هذه خربط علينا ،مع أنه عنده قواعد مجيلة يف الرتبية ،لكن
إحياء علوم الدين أنا ال أنصح به؛ ألن فيه بالوي خطرية جدً ا وإال عنده أسلوب يف الرتبية،
تكلم كيه الناشئة ُيربى ومن كلامته اجلميلة هو قال" :الطفل كالعجينة في يدي ألاب يستطيع
أن يحوره" هذه كلامت مجيلة جدً ا ،يعني يمكن تُنشئ ابنك عىل كيفك ،لكن البن تيمية وابن
القيم أسلوب مجيل جدً ا.
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السؤال:
أحسن اهلل إلسكم جشسخنا
هذا سائلٌ ييول :كسف نعاجل اخللل يف ظل بسئة فاس ة؟
اجلواب:
فاسدة يا أخي انتبه! اهلل -عز وجل -رشع اهلجرة واالنتقال ،إذا كان املحيط احلي خربان،
عظيام ،انتقل ،إن كان بيتك بعه وا ِ
شرت بي ًتا آخر ،شوف
وخفت عىل الولد وأخذ منك وق ًتا
ً
الناس الطيبني شوف اجلريان.
يلومونَنِي أنْ بعتُ بالرُّخصِ منزلي

***

وملْ يعلمُوا جارًا هُناكَ يُنغِّـصُ

فقلتُ هلُم ُكفّوا املَالمَ فإ َّنمـا

***

جبريانِهَا تغلُو الدَّيارُ وترْخُصُ

مستأجرا احلمد هلل ،تغلق اإلجيار ويميش ،اسأل أين
إذا كان البيئة واملحيط يا عاقل إن كان
ً
الناس الطيبني ،الرسول هاجر من مكة أم مل هياجر؟ بيئة كانت تعبانة جدً ا فاسدة مرشكة ،ويف
املدينة بدأ ينترش اخلري ،انتقل ،إذا كان قلبك ،هنا يأيت العقل ،انتقل هو وأصحابه وأبناؤه ،إذا
كنت يف حميط تتزاور مع اجلريان يف املسجد ،إذا كان املسجد والناس فيه صاحلون احلمد هلل ينفع
اخلري يتعاونوا ،وإذا واهلل تعبانني ،ولذلك رشعت اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم ،يعني
كيه تبقى مع الكفار؟! يفسقون ،ويزنون ،ويرشبون اخلمر ،ال يا أخي ب ّعد ،خترج من هذا
البلد ،واحلمد هلل بالدنا هنا فيها خري والقائمني عليها احلكام طيبون.
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السؤال:
أحسن اهلل إلسكم جشسخنا خنتم بهذا السؤال:
ييول السائل :هناك مسألة حي ث فسها اجل ل وهي اآلهات احلزينة يف املياطع وكذا ،سألت أح هم
ما اهل ف منها فيال حتى يتوب الشداب وييومون بتشغسلها عن ذكر اليصص ،فما حكم ذلك؟
اجلواب:
حاول تريب أخالقه ،إذا تربى الشباب عىل األخالق الطيبة من غري هذه كلها توافه ،ما يلتفت
إليها
يسأل يا جشسخ عن اآلهات اللي مثل التنهس ات تكون مع األناجشس وكذا املؤثرات؟
املؤثرات ،هذه الرتبية احلزبية -نسأل اهلل السالمة والعافية ،-نحن نتكلم عن السلفية احلقة،
أما احلزبية مساكني ضائعون ،واهلل ضائعون ،ز َّين هلم الشيطان؛ أما األناشيد والبالوي تكلم
عليها العلامء ،يا أخي ِ
انته ،نحن نميش عىل منهج الرسول قدوتنا وإمامنا ،السله الصالح أمحد
بن حنبل ،ومالك ،والشافعي.
هؤالء مساكني ضائعون ،يبغون أن يمشوا مع املوضة ويصبغوها صبغة إسالمية ،عور،،
اإلسالم يشء عظيم جدً ا يا إخوان،
واهلل األبناء إذا خفت من ابنك يف هذا اخللل حتاول تعاجله ،بإحسان بلطه ،يا ولدي هذه
األشياء والتغريدات واألناشيد واآلهات واإلذاعات ،هذه كلها ما تفيدّ ،بني له ،حتفظ يشء،
حتفظ األخالق ،مثل ما يقول الشيخ اجلزائري هل تفيدك يف الدنيا ،تكسبك فلوس وال يف
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اآلخرة تكسبك أجر؟ ال ما يف يشء إال إثم أو ضياع أو فراغ ،فنحاول نريب الولد عىل ا ِجلد
واالجتهاد ،إذا كان األب جاهدً ا واهلل يميش وأخذ ابنه باحلسنى.


خريا وأحسن اهلل إليك شيخنا ،ونذكر إخواننا باللقاء ،يف هذا املكان وبعد ثالثة
جزاك اهلل ً
أسابيع يف يوم اجلمعة الثامن من شهر مجادى األوىل الشهر اخلامس حمارضة بعنوان «االعتصام
بالكتاب والسنة» لفضيلة الشيخ الدكتور حممد بن هادي املدخيل ،بإذن اهلل -جل وعال،-
أحسن اهلل إليكم.


احلمد هلل ،واهلل عيشنا طيبني ،ونميش إن شاء اهلل إىل بيوتنا طيبني مباركني ،وأسأل اهلل أن
يصلح األوالد وحيبب إليهم اإليامن،
قصصا
الطفل الصغري ،كام قلت لك كالعجينة تستطيع أن تصوغه أنت بحكمة ،جتيب له
ً
مجيلة جدً ا ،سبحان اهلل! أنا أذكر قصة مجيلة جدً ا ،واحد مدرس سأل الطالب ،شوفوا األم
واألب إذا كانوا حكامء فضالء كيه يفعلون مع أوالدهم.
مدرسا سأل الطالب الصغار ،عرشة ،ثامنية ،كده يف هذا السن ،يا أوالد ماذا تريدون
ُيقال إن
ً
أن تكونوا يف املستقبل ،سأهلم ،الذي قال :أبغى طبيب ،واليل قال طيار ،أبغى قائد ،واليل يبغى
ما أدري أيش ،واليل يبغى تاجر ،واليل يبغى يكون مجيل ،أو العب كرة يسأل الطالب ،واحد -
ما شاء اهلل -طالب طيب ،قال :أنا أريد أن أكون صحابيا ،صحابيا! ليه يا بني تكون صحابيا؟
كيه ؟ قال :أمي كل يوم جتيب يل سرية صحايب وتذكرين يف البيت وأنا حبيت الصحابة -ريض
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اهلل عنهم ،-شوفوا األم كيه تغرس اخلري ،قال :أنا أريد أن أكون صحابيا ،األم إذا جاءت
ودرست ابنها سرية الصحابة :ابن عمر ،واألب إذا كان جييب من أصحاب الرسول ،من سرية
السله الصالح ،أريد أن أكون سلفيا ألن أباه يقول تعال يا بني أبني لك سرية السله الصالح،
كيه هم؟
جييب له سعيد بن املسيب يوم ،يقول له هذا سعيد بن املسيب وكذا وعارش الصحابة ،يف كتب
ُأ ّلفت يف هذا ،فيستطيع أن يغرس يف الولد اخلري ،والعزة ،والكرامة ،والسله الصالح ،ما خيليه
ضاي ًعا ،هنا احلامية ،هنا األب واألم ،واهلل ملا سمعت هذه القصة ،قال :أريد أن أكون صحابيا ،يا
اهلل! يا اهلل! يا اهلل! سبحان اهلل! والتابعي ،أريد ن أكون ُحمد ًثا ،أمحد بن حنبل ،أكون فال ًنا جيد،
وصا األم ،الطفل يرتبط باألم أكثر ارتبا ًطا من
ُيدرس األم واألب كل يوم ينتبه يدرس ،خص ً
األب ،أليس كذلك؟
أسأل اهلل أن يوفقني وإياكم ملا حيب ويرىض ،أكتفي هبذه الكُليامت املباركة ،وأسأل اهلل أن
وصل اللهم وسلم عىل نبينا ٍ
ّ
حممد وعىل
فتحا مباركًا،
جيعلكم مباركني ويوفقكم ويفتح عليكم ً
آله وصحبه.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net
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وجزاكم اهلل خريا.
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