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 :حملاضرة بعنوانَتْسِجيًلا  َلُكم ُيَقدَِّم َأن اأَلنِبَياِء ِمرَياِث َمْوِقَع َيسرُّ

 

 

 

 ألقاها

 

- حفظه اهلل تعاىل-

 

 

ئة وألف يف وثالثني وأربعما ةعام ست السابع عشر من شهر ربيٍع اآلخريوم اجلمعة 

 .أن ينفع بها اجلميع -سبحانه وتعاىل-دينة جدة  نسل  اهلمبجامع األمرية حصة 
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نحمدُه ونستعينه، ونستغفرُه  ،إليكم -تبارك وتعاىل- أمحد اهلل :امخوة الكرمعارش اإل

ونستهديه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا، من هيِدِه اهلل فال مِضلَّ له، ومن ُيضلله 

ك احلق املبني، وأشهد أن حممًدا له إال اهلل وحده ال رشيك له، املفال هادي له، وأشهد أن ال إل

أنار لنا الطريق،  -صلوات اهلل وسالمه عليه- ، الصادق األمني، والرساج املنريعبده ورسوله

ْكُتُكمْ ت  » :جعلنا عىل املحجة البيضاء، قال ىل   ر  ، ع 
ِ
اء ا اْلب ْيض  ْيُله  ا، ل  اِره  ن ه  ِزيغُ  ال   ك  ا ي  نْه  ْعِدي ع   إاِلَّ  ب 

الِك     «ه 

 ،أخذ اهلل عليه العهد أن ُيبنّي  ،-صلوات اهلل وسالمه عليه-نها ما من صغرية  وال كبرية إال بيَّ 

رك شيًئا، يف حجة الوداع علينا العهد أن نسمع ونطيع، سمعنا وأطعنا، وبلَّغ واهلل ما تاهلل وأخذ 

چ  چ  چ  چ    ژ وبلَّغ ما أنزل إليه ُكّله  العظيمة أعظم حجة يف تاريخ البرشية بعد أن مجعهم

    ٧٦: المائدة ژ ڍڇ  ڇ   ڇ  ڇ

جاء الناس  جُّ القادم، سنحجُّ العام القادمسنح أعلن قبل أن حيج بعام ،بلَّغ، مجعهم كلهمواهلل 

إِنَّ » :ثم ملا مجعهم قال ،اوفودً حتى يشهدوا كلهم  ن أنحاء اجلزيرة، من أنحاء األرضم ُكمْ  ف  اء   ِدم 

ُكمْ  ال  أ ْمو  ُكمْ  و  اض  أ ْعر  ْيُكمْ  و  ل  ام   ع  ر  ةِ  ح  ُحْرم  ْوِمُكمْ  ك  ا ي  ذ  ِدُكمْ  يِف  ه  ل  ا ب  ذ  ْهِرُكمْ  يِف  ه  وضع  ،«ش 

ْل  أ ال  »: لنقاط عىل احلروف، ثم قال هلما ْغُت  ه  لَّ  أ ال»: يا معارش املؤمنني، يا معارش السامعني «؟ب 

ْل  اُلوا ه  لَّْغُت؟ ق  مْ : ب  يا رب تشهد، فقلت : بلغت كل يشء، فأشار بإصبعه إىل السامء يقول «ن ع 

ح لنا الطريقغلغت، وهم قالوا،  استشهدهم، بلَّ بّلغ، وأنا ب :يل   .نا ووضَّ

نقه نتدارس  -نسأل اهلل أن جيعلها خالصة-  نحن نقه هذه السويعة املباركةواحلمد هلل

يف املسلمني  كل ليلة جيتمعون يف بيت  وإال األصل -ات اهلل وسالمه عليهصلو- غنابعًضا مما بلَّ 
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يتدارسون، يتعلمون، يتفقهون، ساعة واحدة من أربع وعرشين، واهلل يفتح اهلل من بيوت اهلل 

كل يوم، مجيع أنحاء املعمورة مع الصلوات اخلمس، واألئمة يذكروا ويبينوا منهج  معليه

هذه طريق اليقظة، وطريق  -ال إله إال اهلل- تطرف واالنحراف يمينًا وشاماًل الرسول، إياكم وال

ر هبم أعداء وضوعنا اآلن، ألنا استيقظنا من غفلتنا عىل كثري من أبنااحلامية، نتدارس م ئنا غرَّ

شباب األمة كيه  ،نينتبهوعلامء وا الفوىض ينترشون، وبدأ العقالء من احلكام والءاإلسالم، بد

ها وينحرف ويقتل بعضهم بعضا، وعرفتم قصة احلادثة املؤملة قبل أيام، ما يفعُلها عاقل، ويربط

- عيل: أحدهم قال يل قبل أيام، أحاديث كثرية، شبهاتبريء، جاءت واإلسالم باإلسالم 

ق - عنهريض اهلل قهم، أنكرنكر، ملَّا أهلَّ ابن عباس أ: قلت له !سبحان اهلل العظيم ،حرَّ - وه وحرَّ

ر  وتراجع عيل -ريض اهلل عنه ما بلغه احلديث، استفظع ملا أهلوه من دون اهلل، هيودي خبيث غرَّ

محري  يهود،الصنيعة داعش  ههذهؤالء ُيّغرر هبم اليهود، واهلل، ثم واهلل، ثم واهلل  امبالشباب، مثل

يفسدوا يف ديار اإلسالم، ويقتلوا املسلمني، اقتلوا اذبحوا  حتى ظهورهم نلليهود، يركبو

 !!وال أل؟ آه، أعدى أعداء األمة اليهود، أليس كذلك ،حّرقوا

 ،وقالوا ،قالواو ،قالوا ،1٨1: آل عمران ژ   ڀپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀژ  قتلوا األنبياء والرسل 

يف الدنيا  أعظم فتنة األرض، وهم الذين يتبعون الدجال وقالوا، وهم أخبث ما ُوجد عىل وجه

ما بني  خلق آدم إىل قيام الساعة، ال يوجد  ،-وسالمه عليهصلوات اهلل - كام قال الرسول كلها

صلوات - م أتباعه حقيقًة كام أخرب الرسولفتنة أعظم من فتنة الدجال، وهم اآلن هييئون لُه وه

واهلل قال الرسول سيكونون آخر يشء ارج محري  هلم، وأذناب  هلم، و، واخلو-اهلل وسالمه عليه
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ع قرن، واآلن خرج قرهنم، ما ندري هل ُيقطع؟ ونسأل اهلل أن مع الدجال، كلام خرج قرن ُقطِ 

الدجال ال أعوان  ، فهم قطع ال حمالة إذا كان يف عمر للحياة، وإن كان ال واهلل منتهىُيقطع، يُ 

 .-جيرينا وإياكم نسأل اهلل أن-الة، حم

 كيه نحمي ناشئتنا من األفكار املنحرفة، هذه املحارضة، أليس كذلك؟

 .الكلامت أقرُأها عليكم نتدارسهاكتبُت بعض 

- م األبناء، وهم نعمة من نعم اهلله :الناشئة ؟والذرية النشءمن هم  ،ءالنش :قلت :اأوًل

من األفكار الضالة   النشءمحاية " هكذا عنوان املحارضة  ،محاية الناشئة ،الناشئة -جلَّ وعال

 "واجلامعات املنحرفة

يكرب وهم الصغار وهم فلذات األكباد وزينة هذه احلياة، وهم حاملوا  ،ما ُينشأ :النشء 

 وهم من هم؟  ،اء واألمهات من األخالق املباركةصفات اآلب

أبنائي وأبناؤك، يا أخي يا مسلم، ابني وابنك، ابني مثل ابنك، وابنك مثل ابني، هذا إذا كنا يف 

 املدينة، أنا ابن املدينة،عندنا كان السابقون يف امحهم، وتر يف توادهم وإيش؟ ،تالحم املسلمني

كنا و يصلحُه، !سبحان اهلل العظيم،ن الرجل يؤدب ابن جاره كأنه ابنهالسابقون كا ومكة

م منهنستحي  ك ه متاًما، قلُت وهم أبنائي وأبناؤيعرف كأننا أبناؤ ألنه  ؛من اجلار الكبري، نتحشَّ

ُدود  » ننجبهبم وكذلك الرسول، أمرنا أن أمر اهلل  ُلود  الو  ُجوا الو  وَّ ز    ؟أليس كذلك «ت 

ُدود  » :الرسول أمر اهلل هبم، بقول :قلت ُلود  الو  ُجوا الو  وَّ ز  الذي ما ، والعقم حرسة يف القلب «ت 

ذلك ما هي حرسة؟ وكمد يف النفِس ويستعيض املؤمُن ب أم، ما عنده ولد، حرسة ءعنده نش
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حتى يأتيه الولد  ٨٨: األنبياء ژڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ   ۈ  ژ  باللجوء إىل اهلل وسؤاله ربه

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ژ  ،٦4: الفرقان ژۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ژ ُقرة العني

 ژۈئ      ۈئ  ېئ  ېئ    ۆئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   وئائ  ائ  ەئ  ەئژ  ،4٨: الشورى ژې    ې  ى  ى  

  !اهلل العظيمسبحان  5٥: الشورى

 هذه النعمة واملحافظة ُة احلياة، فيجُب عىل العبد ُشكرُ والبنات وهم نعمفالذرية هم األبناء 

ن ك   اهلل عليها يا عبداهلللألمان عليها، أداءً   ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ژ  ة التي اْئت م 

  !انتبه يا عبداهلل !ينشأ يف حضنك، أمانة انتبه ،اصغريً  اأعطاك ولدً  ٦2: األحزاب

يبلغوا احُلُلم وال يعلمون وال يفقهون يف طور النضوِج والنمو وهؤالء الصغار الذين مل 

قلِد أباه متاًما ة، قابلة  للتغيري واإلصالح، الطفل قابل للتغيري واإلصالح، واهللِ يُ وعقوهلُم غضَّ 

  !سبحان اهلل العظيم مسكني ما يعرف

 :يروح ألمه يقولأبنائي الصغار كنُت أجلس وأضع النظارة وأقرأ وأكتب، الولد ينُظر إيّل 

 ،صغري ما يعرف ،ُيقلِد ،سبحانه ال إله  إال اهلل ،ُتبا حيط النظارة وجيلس يقرأ ويكدأبوي ك

 .يشوف الكبري

ومحايتهم  ،عتناء هبمواال ،فرعايتهم رعايتهم يفوأمانة يف أعناق الكبار  ،هؤالء األمانة اإذً 

اٍع » ؟واجب  ديني لكل أحد، أليس كذلك ُكْم ر  ِعيَّتِهِ ُكلُّ ْن ر  ْسُئول  ع  ُكل  م   النشءفرعاية  «و 

 ،أو مدرًسا ،أو رئيًسا ،كان حاكاًم  بحسبِه، كل  بإيش؟ بحسبِه، سواءولية اجلميع كل  ئومحايته مس

ذا املسلمني ُيصلُِح املجتمع املسلِم يف توادِه وترامحِه كمثِل اجلسِد الواِحد، ه ،أو جاًرا ،أو إماًما
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وإذا ُضيع ت  -اهللُ أكرب- انةإال من تضييع األم بحسبِه وما ظهر  فساُد النشء كل  ، بعضهم بعًضا

ول ما يرى الطفل يشء أساس، ألنُه أ ن أولا ضاع الطفل إال يف األبوياألمانة ننتظر الساعة، م

تباِع او ،وليةئوإذا ُضيع ت األمانة من ضعه املسه، فهم واهلل أمانة  يف أعناقنا، اُه وأبأبواه، أمَّ 

 .الُزهُد يف اآلخرةو ،والرغبة ،والتساُهل ،واألنانية امُلفِرطة ،اهلوى

 محايٍة للنشأعظُم 
ِ
هو غرس  !انتبه يا عبداهلل، كاِر الضالة واجلامعات املنحرفةمن األف ء

التوحيد والعقيدة الصحيحة يف نفوس األبناء، يف نفوس اآلباء قبل األبناء، يف نفوس اآلباء 

 يف العقيدة الكبار، العقي
ٍ
دة الصحيحة، التوحيد الصادق اخلالص، اإلنابة إىل اهلل، وأعُظم يشء

 إليه، فإنَّ اهلل أئيف دعا -جلَّ وعال -لصاِدق باهلل الصحيحة هو اإليامُن ا
ِ
عظُم حاٍم ِه واللجوء

يف جوف  ؟التوحيد أليس كذلك، اء الوالِد لولدِه يف جوِف الليلسيام دعلعبادِه املؤمنني، وال

من احلوِل والقوة ؤ ه يف جوف الليل والتربُّ ؤابة، دعاستجورد  أنَّ دعوة الوالِد لولدِه موقد  ،الليل

ې  ژصلحه، دعاء الوالِد أريب وفقني لرتبيته، اللهم  إال إليِه، أنت  ضعيه، هذا الصغري يقول يا

نبي، توحيد،  هيدي ابنه، أليس كذلك؟ وهو استطاع نوح ما ،ما تستطيع ٨2: الكهف ژې  ى  

 عن إبراهيم -جلَّ وعال- وقال ،٨2: الكهف ژې  ې  ى   ژ :-سبحانه -إىل اهلل ئتلتج

 ريب يوحدوك، يا ، بنّي يا!؟ما دعا أمدعا ألبنائه  35: إبراهيم ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ

 .ريب أصلحهم

فالدعاء من الوالِد لولدِه بصدٍق إلصالحِه يستجيُب اهلل مع اختاذ األسباب التي  :ُقلُت 

ر، نُبينُها، إذا اختذت  األسباب ُتعذ  ر، لكن الُبد أن نأخذ باألسباب، الدعاء جيد لكن  س  واهللِ ُنعذ 
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ام ، وإنباألسباب، من اعتمد عىل األسباب ال خطأ لوحدها عظم يشء، ُثمَّ األسباب، من اختذأ

وال ُيستهاُن  ،٧4: يوسف ژٺ    ٿ  ٿ  ٿ    ٺڀ  ٺ    ٺژ  -بإذن اهلل- مع الدعاء وال ُيستهانُ 

 دعوأليلة  واإلخالص السيام يف السجود ويف الليل ويف الوتر، واهللِ ُكلَّ بالدعاء والتوحيد 

فهو له، إذا أردت أن تعرف صاِحب ُسنة  دعوأاملسلمني وللُحكام، احلاكم  ألوالدي وجلميع

أصلح أبناءنا، وأصلح أصلِحنا وأصلح ُحكامنا و أصِلحُه، اللهمَّ  الذي يدعو للحاكم، اللهمَّ 

 .-نسأل اهلل أن ُيصلحنا-ليلة،  صلح حال املُسلمني، هكذا ُكلأُذرياتنا، و

خطيءإ" :ُقلُت واإلخالص وال سيام يف السجود وقد قيل  
ُ
قال   ،"ن الدعاء سهام الليل ال ت

 .فكار الضالة واجلامعات امُلنحرفةبصالح األبناء جتنبيهم الِفت ن واألوالدعاُء 

من أسباب الرتبية والتنشئة، الرتبية  ،نبدأُ  -بإذن اهلل- من أسباِب محاية النشء :اًعراب

 .السليمة للناشئة، وهي أمرها عظيمالصحيحة 

  .وهي غرس الصفات احلميدة وتعويِد الطفِل عليها ماهي الرتبية؟

 على ما كان عـوَََّده أبوه ***  وينَشُل ناشُئ الفتياِن منا 

ٹ  ٹ  ٹ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹژ  :-عزَّ وجّل - قال  اهللُ 

صلواُت - شوف أعظم ُمرب  والتزكية،   2: الجمعة ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   

وهي ما ُيربى عليِه " :العلم بنّي هلم، قال  أهل ؟ما رّباُهم أمكان  ُيريب، رّباُهم  -اهلل وسالمُه عليه

ومحبة هللا بامتثال  الفرُد من تحقيق العبودية وإخالص العبادة هلل، والسالمِة من الشرِك،

   . هذه هي الرتبية ُيزكي، ُيربيهِ يعّود، ُيريب ،"واجتناب نواهيه ،أوامره
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واهلل هذا رأي  "عن ابن عباسعلى بن أبي طلحة  قال" :ل ابُن كثري يف تفسرِي هذه اآليةقا

عليك به،  "التفسير عن علي بن أبي طلحة أمسككان السلف يقول إذا جاء " :قال السله،

 "هللايعني طاعة : عن علي بن أبي طلحة قال" :البن كثري يف تفسري هذه اآلية ينقلقال ابن كثري 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ژ  :قوله تعاىلوقال عند  ،يعلمهم طاعة اهلل واإلخالص كيهميز

ر هللا عباده املؤمنين ما أن" 151: البقرة ژۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ِ
 
م به عليهم من بعثة عُيذك

رهم من ويزكيهم أي يطه ِ يتلو عليهم آيات هللا مبينات،   -صلى هللا عليه وسلم-الرسول محمد 

انتهى كالم  "الظلمات إلى النور ويخرجهم من ، ألاخالق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية ائلرذ

  .-رمحه اهلل-اإلمام ابن كثري  

، فالرتبية عىل العقيدة الصحيحة : قلت، هذا كالمي أنا اآلن :، قلُت فالرتبيةهذه الرتبية

 ،لتزاماال ؟كيه يكون ،وأعظم يشء ويكون ذلك ،خالق الفاضلة أهم يشء يف حياة املسلمألوا

اهلل ورشعه يف كل احلياة بمنهج  لتزاماال ،فتح اهلل عيل بههذا من عندي ترى  ،يلتزم املسلم

  .لتزامعىل ذلك قدوة هذا هو اال الناشئحتٰى ينشأ لألبوين، 

 ومتابعته واالطالع عىل سريته العطرة فإهنا، -صىل اهلل عليه وسلم-اقتفاء أثر الرسول  :ثانًيا

 ؟أليس كذلك ،أفضل سرية ُوجدت يف البرشية هو أعظم مرب  

م علّ يُ  أليس كذلك؟  ،ال غربا، واهلل ال نأخذ تربية ال رشقالالقتداء به،  فهي النموذج احلق  

و،يقولون ،أبناءنا الرتبية هذا عظيم  :قالوا ؟إيش هذا جون ديوي وجون ِديِوي ،جان جاك ُروسُّ

 وجون ديوي وما أدري إيش؟ ،ن جاك روسوجا -اهلل أكرب- من علامء الرتبية النفسية
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هؤالء أساطني األخالق، ؟ أليس كذلك  -اهلل أكرب- وعمر ،وأبو بكر الصديق ،حممدطيب و

صلوات -وهرة هو حممد اجلواهلل  ،أفضل زينة يف احلياة ،الرسول زينة احلياة ،هؤالء علامء احلياة

 نأوالدنا يذهبو ن آلا من هناك،  لناا نرتك هذه نقلو ، جوهرة احلياة أخالقه -اهلل عليه وسالمه

 ؟ال أمأليس كذلك  ، سالمإلا ناإلسالم ويسبُّو نفاشلني حيتقرويأتوا  ماذا؟ نهناك ثم يأتو

عندنا نامذج  ،ربطهم بالرشع املطهر نربطهم بالنامذجن ،موا أفكارهمأنتم متأخرون سمّ  :يقولوا

 :مجيلة من األخالق سأذكر لكم بعضها

عامل الشام يف ، وزاعيألا والرمحن بن عمرقرأ سرية اإلمام عبد الذي ييا إخوتاه، وزاعي ألا

من أدَّبك يا :حتى قيل له ، جدا كان عنده أدب وأخالق مجيلة جدا ،واهلل كأننا نراه، زمنه

 ،أبناؤهم ويتأدبوا بأدب األوزاعي ىأن يرتبا كانت امللوك وأبناء امللوك يتمنَّوْ  :قيل، أوزاعي؟

يضع األخالق كذا ه -عز وجل-اهلل ،اإليامن ةمدرس ؟يف أي مدرسة قيل من أدَّبك يا أوزاعي؟

 .يف القلب

يف كل احلياة  ، خيرجهم اهلل أخرج اهلل هؤالء ،مما رأينا كان عىل خلق عالٍ  ؟ابن بازمن أدَّب  

 ،رص شيخنا ابن باز حكيم حليم فاضل عاملاممن عارش وع ؟أليس كذلك ،حتى يكونوا حجة

ينبغي أن تكون  واحلمد هلل ،جمالسه ذكر اهلل دائام ،رأيناه جدا ر ما شاء اهلل عىل خلق عالٍ يذك

  .جمالسنا كذلك

 ،أدبتني نفيس ،أدبني ريب فأحسن تأديبيأدبه ربه  ،أدبتني نفيس :قالمن أدبك يا أوزاعي؟ 

 ،األخالق الفاضلة تكون منحة من اهلل حيمي اهلل العبد ألنه تارةً  ؟كيه  أدبتك نفسك: قالوا
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جيالس الصاحلني  -إن شاء اهلل-كتساب كام سنرىوتارة تكون باال ،فنطلبها منهمنحة من اهلل 

 ة مع الناس العلامء الطيبني حتى يستفيدوا يفأالنشأن جيلس اإلخوان و محاية النشء ،والعلامء

  .أخالقهم يف سلوكهم هذا هو

سمعتم  -عليهصلوات اهلل وسالمه -القيس إىل رسول اهلل ملا جاء أشج عبد جش  عد  اليس األ

جاء  أول ما، جاء يف عام الوفود كان رجاًل حلياًم جًدا أخالقه عالية ؟أليس كذلك ،هبذا الرجل

 ؟همع مج أم كذا ها م هاجلامعة ج -عليه وسلمصىل اهلل -تنظه وتطهر ولبس وجاء للرسول

ْصل ت نْيِ  فِيك  إن » ؟نايه إن فيك إيش ماذا قال له؟ يا؟ وقال له إيش ،ف ِرحرسول الفلام رآه   خ 

ال  » ،خصلتان حيبهام ، أشج  يانيإن فيك خصلت «اهللُ حُيِبُُّهام   ا:  ق  ُسول   ي  لَُّق  أ ن ا ،اهللِ ر   اهللُ أ مْ  هِباِم   أ خت  

ب ل نِي ؟ ج  ْيِهام  ل  ال   ع  ب ل ك   اهللُ ب لِ :  ق  ْيِهام   ج  ل   ،بعض الناس فيه حياء طبيعة ،يعني كأهنا فيك طبيعةً  «ع 

لَُّق  أ ن ا» ،وفيه بعضها يكتسب ،كذا من قلبه تنبعه ،فيه أخالق طبيعة ب ل نِي اهللُ أ مْ  هِباِم   أ خت    ج 

؟ ْيِهام  ل  ال   ع  ب ل ك   اهلل ب لِ : ق  ْيِهام   ج  ل  ال   ،ع  ِذي هللِِ احْل ْمدُ : ق  نِي الَّ ب ل  ىل   ج  ت نْيِ  ع  لَّ ُسوُلهُ  اهللُ حُيِبُُّهام   خ  ر   «و 

من يقني من خلق كريم ، يف قلبه من إيامن اعً ه وازل اهلل قد جيبل األخ وجيعل !العظيم سبحان اهلل

 ؟جيعله يفكر يف حياته كيه يسعد ، فاضل يف قلبه هيبه

  .العاملني اللهم أكرمنا وال تهنارب  اللهم أسع نا يا
 -يه وسلملصىل اهلل ع-الرسول  ، سريةفضل سريةدراستها أأي ، القدوة الطيبة املباركة: قلت

كان الرسول يعامل  ،البرش تقرأ سريته العطرة ومعاملته جلميع أصناف ،ومعاملته وكيفية حياته

 ،واملؤمنني ،واملنافقني ،واملعاندين ،واملرشكني ،واليهود، من الكفار مجيع أصناف البرش
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ک  ک  گ     ژ  :-جل وعال-اهللفهو بحق كام قال  والعبيد ،والنساء ،واألطفال، والصغار

  1٥٦: األنبياء ژگ  گ  

 ،منها عىل العلامء الربانيني وأخذ العرب، وفهمها ،ودراستها ،واستنباطها ،فقراءة سريته العطرة

ن له وتكوّ  ،وتربية عظيمة عىل منهاج النبوة ،فاضلة اواهلل دراسة صحيحة تكسب العبد أخالقً 

 .أحبب هذه األخالق واملرء مع من ح

-فضالء خيرجهم اهلل ا فإن هلل عبادً ، القدوة الطيبة والصحبة املباركة يف كل زمان ومكان :ثالًثا

 .للناس -جل وعال

 طلقوا الدنيا وخافوا الفنَت  ***  فطنا اإن هل عباًد

 وهؤالء هم ،خيهم ويصادقهمؤافيصحبهم العبد وي ، ليكونوا قدوة وحجة اهلل عىل اخللق 

 .ون يسمع كالمهمالعلامء الرباني

ث ُل  إِّنام  » :-صىل اهلل عليه وسلم- :خيهم وقد قالؤاوي : قال قلت  الِِح  اجْل لِيسِ  م  لِيسِ  الصَّ ج   و 

 
ِ
وء  .إذا جالس األخيار ،واملرء ايش؟ بجليسه «السُّ

 تزيد للقلب نشاًطا وقوى ***    فصحبة األخيار للقلب دوا

 تزيد يف القلب ضالًلا وعمى *** القلب عمىوصحبة األشرار يف 

 ؟أليس كذلك ،أن يصاحب األخيارفهو ينبغي  ،صحبة األرشار

فاجلليس  ،مثل اجلليس الصالح وجليس السوء -صىل اهلل عليه وسلم- وقد رضب الرسول

 ،هّياخْذ  ، يقولكيعطيك ُيْتحفك،، أليس كذلك؟ إما أن حُيِْذيك ،الصالح كحامل املسك
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 ،وجليس السوء حيرق ثوبك ،أو تبتاع منه ،أو جتد تشم منه رائحة طيبة ،رائحة طيبةمسك أ

 .ّعد عنهب ،أو جتد منه رائحة خبيثة ،خ الكريأليس كذلك؟ ناف

هذا والتواضع،  خطاء ألتصحيح ا فكار املنحرفةألمن ا من أسباب محاية النشء :رابعا

وعدم  ،خلق فاضل كريم ، والرجوع التواضعألن هذا كذلك  ،خمطًئا عماًل يفعل نسان إلا

ية وهي أخالق عال ،التواضع واحللم والصربهو و ،بخلٍق عاٍل رفيعال يكون إال وذلك  برةاملكا

ق املباركة، خالألذه الذلك فإن علينا أن نسأل اهلل أن خُيّلْقنا هبيعطيها اهلل من يشاء من عباده؛ 

 .وكرمه –عز وجل - باء لألبناء بفضل اهللآلفإهنا تنتقل من ا

فإذا  ؟أل أم أليس كذلك، مع احلق دائاًم وقد خيطئنسان ينبغي أن يميش إلكذلك هنا اإًذا 

ُه، طفل،  أنا رجل وأنت صغري :يقوليكابر، ال ال أخطأ  وقد  قد يرى الولد الصغري وقد يردُّ

 .منه تْقب ل احلمد هلل تْقب ل، ،ُيناقشُه الصغري

 يا شيخ،  :قال له ،شاب صغريجاءه  -رمحه اهلل- بازابن  يواهلل رأيت هذا اخلُُلق يف شيخ

جيدا مرحبا هاته  ،سمعت كالمك وعندي مؤاخذة عليه :قالنعم يا ُبني ما عندك؟  :قال

 ال، أنت؟  من :ما قال تواضع؟ي مل أمتواضع  ، -يا ولدي اجزاك اهلل خريً - وندرسه ونشوفه

  .مرحًبا ،مرحًبا

والشباب خصوًصا يف فرتة املراهقة سنرى عمر بن اخلطاب إيش  ،نفتح صدورنا لألطفال

  .نتدارس معكم -ما شاء اهلل - ن آلنجلس ا ،يف الشباب -ريض اهلل عنه- قال
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والتقرب  ،وكذلك هذه األخالق من التواضع واحللم والصرب تكون من باب التوحيد :قلت

ُسوُلهُ  اهللُ حُيِبُُّهام  »شج عبد القيس ألن اهلل أمر هبا وحيبها كام ورد يف احلديث أل ؛اهللإىل  ر  نعم،  «و 

ا واألخالق السيئة كالمها قد تكتسب يف هذه احلياة والعبد ُخلِق  ُمهيئً  ،احلميدة خالقألاف

 ژڻ   ڻ     ڻ  ژ   :-عز وجل- كام قال اهلل ،للخري أوُمهي، للرشأ ُمهيَّ  !سبحان اهلل ،لذلك

   .وهذا طريق الرش ،اخلريهذا طريق  ،له الطريقني ابيَّنَّ  ،1٥: البلد

ب ا ،تسابكلال أللخري وُمهي أإًذا ُمهيَّ  ،14: القيامة ژوئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ژ  خالق ألُتْكت س 

سباب ألوالتوفيق من اهلل ولكن نحن نبذل ا ،1٥ :البلد ژڻ   ڻ     ڻ  ژ  :قلت، الرديئة

ممكنة؟  غري أمممكنة الرتبية ممكنة، فإن  خالق الكريمةألفيتخلَّق با ،فالسعيد من هيَّأه اهلل لذلك

ويف سرية السله ، 3: الطالق ژ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژخالق الفاضلة ممكنة ألالرتبية عىل ا

رشق وهو رمحة للبرشية بتعاليمه يف سالم مُ إلالصالح يشء عظيم أليس كذلك؟ وتاريخ ا

عىل يف النامذج التي ألتربَّى عليهام السله ورضبوا املثل ا، إاملعصومني من اخلطلوحينْي ا

أليس  ،خطاءألوتصحيح ا أليس كذلك؟ ،هذه الرتبية، شاء اهلل جيد ما ، ُأْخِرجت للناس

 .خالق الكريمة من التواضعألوالتخلق با كذلك؟

البعد و مور وفضائلها،ألربَّى عىل عظائم ايُ أن  يرتبى، من محاية النشءجيب أن  :رابًعا أو خامًسا

يف اجلّد والُبعد عن كثرة  ايكون جاد   ،يف حياته انسان جاد  إلبد أن يكون االمور، ألعن توافه ا

اخلوف واخلور، واجلبن  النشءويورث فإن كثرة الضحك متيت القلب  ، الضحك واملزاح

عن  -تبارك وتعاىل- ية، قال اهللولئواحلزم، والرتبية عىل حتمل املس والضعه، بخالف اجلد
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قال  ،٧: النساء ژائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ ژ  :انظروا ماذا قال اهلل عن اليتامىاليتامى، 

 !انتبه ؟إذا عندك يتيم، أليس كذلك -جلو عز- خيربك اهلل ،ژەئ  ەئ  وئ    ژ :مأهل العل

افُِل  أ ن ا» أليس كذلك؟ ،يتيمالول عن ئمسأنت  ك  نْيِ  اْلي تِيمِ  و  ات  ه  : قال  ژائ  ەئ  ژ : فقال «ك 

  .ألمواهلم صالًحا  يف دينهم، وحفًظا

إذا كان اليتيم خيترب، كذلك ابنك  ترب أليس كذلك؟باختبارهم، خُي  -وجل عز- يأمر اهلل

يسابق عىل  -صىل اهلل عليه وسلم-ختتربه، عىل فضائل األمور والرتبية عليها، وقد كان النبي

رة، واخليل غري املضمَّ  رة،الشجاعة والرتبية، شوف الرسول كان يسابق، يسابق عىل اخليل املضمَّ 

صىل اهلل عليه  – ممن عارص الرسول اابن عمر كان شاب   "وكنت فيمن سابق": يقول ابن عمر

أليس كذلك  وتربى عىل أيدي الرسول، هذا ابن عمر، يقول كنت أسابق مع الرسول، -وسلم 

سنة،  ةعرش ، وسنه بضع-صىل اهلل عليه وسلم-ل؟ شاب عارص الرسووهو إيش: قال أم ال؟

قوا ل؟ شيوخ كبار، وبعضهم أطفال، الذين بعضهم شباب، وبعضهم إيش ترى الصحابة

، يعني البد من دراسة سرية -رمحهم اهلل تبارك وتعاىل- م العلامءالرسول طبقات كام قسَّ 

فهو من : قلت، بية، نرتبى عىل تلك السري العطرة، واهلل كلها تر-ريض اهلل عنهم- الصحابة

  .يف ريعان الشباب -صىل اهلل عليه وسلم- شباب الصحابة، الذين عارصوا الرسول

 سول،يف عهد الر شباب، والناشئة، وكيه كان الشباباهلمة العالية يف نفوس ال  غرُس : ثالثا

نْب ل، الشافعي، ابن مروا هب ل عظامء اإلسالموك ذا الطريق، كام مر األوزاعي وغريه، أمحد بن ح 

 .ة حممد بن عبدالوهاب العطرة، اآلن سيأتينا سري-رمحه اهلل-تيمية، ابن عبد الوهاب
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 ؟سالم كانوا فتية، ومروا بأطوار احلياة، كيه كانت حالتهم يف شباهبمفكل عظامء اإل: قلت

نْب ل ، مالك بن أنس، مالك بن -رمحه اهلل- نامذج عظيمة من عظامء اإلسالم، ومنهم أمحد بن ح 

األم مدرسة، األم إذا  اهلل أكرب، أيضا أن يطلب العلم ماذا قالت له أمه؟ملا أراد  !أنس كيه تربى

صلوات اهلل -الرسول  ، ملا أراد أن يدرس العلم يف مسجد هلل مدرسة عظيمةوا كانت جيدة

 أليس كذلك؟ ،د ربيعة، شيخه ربيعهيا بني أنت تروح اآلن عن: قالت له أمه -عليه هوسالم

وكان ربيعة يدّرس يف املسجد يعلم الناس، قالت  يف شبابه ذهب إىل املسجد -رمحه اهلل-مالك 

قه وسلوكه، شوف كيه حتثه، قبل أن تأخذ من علمه خذ من أخال رحت لربيعةإذا أنت  :له

هذه األمور من أخالقه، من سلوكه، نعم، تنتقي  كيه؟ شوف فعله كيه؟ شوف كالمه !انتبه

  .توصيه هذه املرأة

نْب ل، ا: قلت  وأقرب، بن تيمية، ابن عبد الوهابنامذج كثرية من عظامء اإلسالم، أمحد بن ح 

يف شبابه سافر لطلب العلم إىل  -رمحه اهلل تبارك وتعاىل-دالوهابحممد بن عب يشء إلينا املجدد

مهة عالية يا إخوان ترى  املدينة ومكة وهو شاب، استأذن أباه شوف مهة، واهلل مهة عالية،

  !انتبهوا

شاء اهلل من صغره وهو  شاء اهلل، هذا ما الشاب من صغره إذا كان عنده مهة عالية يميش ماإذا 

 مأرس، فتح اهلل عليه أليس كذلك يد  مكة واملدينة ينشد العلامء، يشوف صغري خرج إىلسنه 

 ،علموبدأ يُ  ، عىل العلامء والحظ ورجع إىل بلده اء إىل املدينة وجاء إىل مكة ودرسوج ال؟

  .-سبحانه-طي فضله من يشاء واهلل يع ،عليه -عز وجل-فهم حتى فتح اهلل ويُ  ،درسويُ 
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إال وقد حفظ القرآن، واهتم بالعلم النافع، وجد  حتالممنهم كان ال يبلغ االوالرجل : قلت

 يّب ، شوفوا املثال اآلخر، من رُ يبفريفع اهلل شأنه، بخالف من رُ واجتهد وصارت حياته كله نفعا، 

ستغفر اهلل أ- وحيسب أن هذه خفة دم ،واإلرادة ،يةوالسخر ،وضعه اهلمة ،عىل الضحك

فسبحان ،هم أمامهم وأمهاهتمؤوآبا ؟نيعني شوف اآلن الشباب كيه يرتبوأو فتوة،  -العظيم

 !اهلل العظيم

يا أخي، يرتبى وخيلوه يضحك، إذا جاء بأفعال  ،اهلل جيب أن تبني البنك يا بني، يا عبد 

ولية، يقولون ئوعدم حتمل املس ،واملظاهر الكذابة ،والضحك ،ال يا أخي هذه السخريةمنكرة، 

  !سبحان اهلل العظيم ،وليةئمس صغري ما يتحمل

والتقليد لكل تقليعة تظهر ولو كانت من أعداء اإلسالم، وهذا كله من ولية، ئمل املسعدم حت

يف  ااإلنسان جاد  ضعه اإليامن وضعه الرتبية، عدم العناية، البد من اجلد يف حياتنا، يكون 

  .سانيف حياة اإلن ءوهو أثمن يشللناشئة،  ا هذا ضياع حياته، إذً 

يا  !يا أب ، انتبهعىل اآلباء واملربنيفكار الضالة، من األ كذلك من أسباب محاية النشء :ادساس

من ، فوق الثانية عرشة ًصاصواملدرسة خ نووالدك يروحأريب، يا من عندك أطفال، يا م

ُكمْ  ُمُروا» :الرسول قال ،العارشة ةِ  أ ْبن اء  ال  ْبعِ  بِالصَّ تأخذه معك  لسبعتصحبه معك  «ِسننِي   لِس 

 .ةد ال تتقاعس، ال تقل صغري لساملسج

،  قد تكون يف أخطاء، ة للنظر فيام عندهم من أمورية مع الناشئألن جيعلوا أوقاتا كاف: قلت 

  ؟أليس كذلك اآلن بدأ الطفل خيرج إىل الشارع، يروح املدرسة، خيتلط، 
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ويل من خيون األمانة، املدرس، ، يا ولية، صح املريب مدرس يا ويلهئول أعظم مسئاألب مس

له امللك وله احلمد ك له، ال إله إال اهلل وحده ال رشييعلمهم باألخالق الكريمة الطيبة،  املعلم

  !؟ناقدير، كيه كان السابقون وكيه ك ءوهو عىل كل يش

قد يكون  ،ا يف املدرسة األب جيعل له وقتا مع أبنائه ينظرإذً  ،نسأل اهلل أن يصلح لنا احلال

البد أن هيتم هتامم بطعامهم ولباسهم وسكنهم، أخطاء، قد تأيت أخطاء فإنه مع االعندهم 

عندك من  ءيشأثمن  ،ارض مع انتشار األفكار املنحرفةالسيام يف الوقت احلبعقوهلم وأفكارهم، 

تمع معهم، املال، أثمن من املال أثمن من الدنيا من التجارة، األوالد، البد تبقى معهم كل يوم جت

ما هو  ؟ واهلل ينرش ليلتني ثالثأليس كذلك ،فني الولد يروح بعضهم ما يدري فني الولد راح؟

، أفكارهم يف الوقت أعظم محاية !يا أخي فني ولدك راح؟ انتبه كذلك ال تبني، أل، واألم اداريً 

عز -وكل ما اسرتعاه اهلل كثرة اجلهل فالبد من العناية هبم، احلارض مع انتشار األفكار املنحرفة و

 .واهلل املوفق ،جيد -وجل

تقوية الثقة بني اآلباء واألمهات وبني األبناء وكذلك املربني،  ،من أسباب محاية الناشئة :سابعا

وقد يكون  اشديدً يف ثقة، حمبة، قد يكون األب  تكون عنده ثقة مجيلة جيدة، يكون األب مع ابنه

 ،واملعاونة ،وهذه تكون باملدارسة :قال قلت ،لكن يفتح صدره ،الولد ينفر ما عنده ثقةف اعنيفً 

 :يقوله ،يف االستشارة يشاركههتامم هبمومه واستشارته واال ،والعلم النافع ،واللني ،والرفق

ح معه ورأيقول تعال يا ولدي وأذكر أين  ،يقول نبغى نشرتي اهلل يرمحك يا والدي كانتعال، 

يعني يأخذ  ،ميشوأقول كذا وأ ؟أليس كذلك ،ستشري األبي للسوق نشرتي كذا نجيب كذا، 



 

~ 1٨ ~ 
 

العلم أذكر الوالد  تطلبملا  ةعرشأو اخلامس  ةأنا كنت يف الرابع عرش ؟يهأبيه يكون بينه وبني أ

 .يكون فيه ثقة ،خذ االبن معاهكان يأ

ت منه وخصوًصا نأن يشاركه مهومه وآالمه فهو منك وأ وأعظم عالقة وثقة يف احلياة: قلت

وتقوية  ،مورهأفيستشريه يف أمور املنزل ويف ىل الرجولة، إاالنتقال من الطفولة  يف فرتة املراهقة،

ب واإلنسان بأسلو ،ال عالقة اآلمر والناهي ة،وحمب ة،ة به تكون العالقة عالقة ود وألفالصل

من  ن انتهىأخصوًصا بعد  التوجيه نامإوبن  بأسلوب جيد، طيب يوصل أمره وفائدته إىل اال

بدأت  صار رجاًل انتهى،  ةعرش والسابع ةوالسادس عرش ةذا بلغ اخلامس عرشإ ،مرحلة الطفولة

 .تظهر شنباته 

حنا إ ؟نت ايشأيا بوي  :نيقولو !انتبه يا ولدي :أنا بعض األحيان أقول ألوالدي يا ولدي

ں  ں   ڱ ژ : يش قال ألبنائهإيعقوب  هبويوسه أ ،ا كذاتقولنا صريو ،خالص رصنا رجااًل 

  ٧٦: يوسف ژ  ہڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ

ول يق ؟أليس كذلك ،أوسع صدر وسع صدرك البنكمرحبا  ؟خاف عليهم يعني الولد بدأ 

به وأِد   العب ابنك سبًعا،" :اسمع ماذا يقول عمر بن اخلطاب -ريض اهلل عنه-عمر بن اخلطاب 

قد يفر  لكال يمكن يقول  ،ةسبعال بعد اآلن اكبريً  رجاًل  صار انتهى  "وصاحبه سبًعا ،سبًعا

حبب إليه األخالق  ،عند سن الرجولة جيب أن تصادقه وتصاحبهأي  ؟أليس كذلك ،ديرش منك

إذا كان األب  ،ذا كان رب الدار للدف ضارًباإونت قدوة له وفاقد اليشء ال يعطيه، فأ الفاضلة،

الولد مسكني واهلل إال أن يتداركه  ،يكذب ،ما يصيل، يرشب السيجارة، فشالن يف حياته امسكينً 

 .وإال الولد يفشل ال حمالة ،اهلل برمحته
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 :يش قال الشاعرإ

 فشيمة أهل الدار كلهم الرقص  ***  إذا كان رب الدار للدف ضارًبا 

  .نسأل اهلل السالمة والعافية

 فشيمة أهل الدار كلهم الرقص*** إذا كان رب الدار للدف ضارًبا 

 .-نسأل اهلل السالمة والعافية- ، فوىضفوىض ،كلهم فوىض 

واهلل تعم السعادة  ،والفضل، واإلحسان ،والنظام ،حياته عىل الصدق ىوإذا كان الوالد بن

  .البيت ذلك

ًضا، فر   النشءنحمي كيه تعالج الرتبية كيه  ؟بن من خللوكيه تعالج ما يظهر عىل اال

لشارع يروح ل يروح ؟أليس كذلك ، وعرشين ساعة ج إىل الشارع ال يمكن حتجزه أربعرألنه خي

فإذا ظهر عىل االبن  ؟أليس كذلك ،فلتهباملدرسة جمرم أبوه  االواحد طالبً قد يكون  ،للمدرسة

فمعاجلتة بالرفق واحلسنى التقنية احلديثة، ن املجتمع اآلن جمتمع مفتوح مع إحيث  :قلت ،خلل

 ،والضيق ،وعدم التربم منه ؟أليس كذلك ،وعدم التربم وعدم التربم منه اهلدي النبوي، و

ا» :وبعًدا، وصدق ،ورشوًدا يزيده نفوًرا، والرضب يزيده نفوًرا ،وأسلوب الغلظة ان   م   الّرْفُق  ك 

  يِف 
ٍ
ء ْ ان هُ  إاِل يش    .«ز 

ما فيه من خلل وأخطاء  معفبقاؤه  معك، احرص يبقى معك عىل ما فيه من خلل،  :قلُت 

يال اخرج   :ما تقوله، رشب السيجارةوما فيه من خلل  من فراقه، هذا الصحيح، يبقى معكخري 

عِط معه، افتح صدرك معه، من أال، مرحبا يا ولدي طيب، خذ معه و ،من البيت فارقنا، ال

ان فيه ثقة، ه، واهلل يبني لك إذا ك، خذ وأعِط مع؟الذي علمك السيجارة طيب؟، مني الشخص
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 :يبني لك يف ثقة، مرة من املرات شفت ابني عنده سيجارة، تعال، كيه ضحك عليك؟ قال يل

استقام ويمكن واهلل عاجلتها، احلمد هلل  واهلل واحد كيت وكيت وكيت، بدأت أعالج املشكلة،

لصحيحة، ه هذه الرتبية اعِط معأآخذ معه و ،أبًدا انتهى، ما رضبت وال سبيت وال شتمت

ا لكن  أنا هذ ،خري من أن يذهب، يتلقوه الفسقة الفجرة يميش هلرفق، بقاؤه معي مع خللا

 .صلحأأسلويب يف الرتبية، اللهم 

يف  توحيدالسابًقا، اللجوء  إىل اهلل، مع بقائه مع ما فيه خري من فراقه، وكذلك كام قلت  :قلُت 

املراهقة، كيه ابني كان يف مرحلة  ،افسد، بىل، شافوا شابً ألن املجتمع يا مجاعة واهلل يُ ؛الليل

بغي أعلمه جييب يروح ويتحمل عطيته السيارة،  أنا صح أعطيه السيارة أأغفلت عنه و

وحبب وشاف الرجل هذا،  ًئا،راح يشرتي شي ،أعجب ،شاف ،ولية، وإذا به استطاع يروحئاملس

 ه كل يوم،لس معوأج !نتبهواله السيجارة، شاب أليس كذلك؟ فبدأت أعالج هذه املشكلة 

يعني  -احلمد هلل -كل يوم، حتى بدأ الولد يفهمكلمني  حتى رست أراقبه،  هات إيش عندك؟

كام قلُت سابًقا بالدعاء واالستنجاد بالرب، ، ، واهلل يصلح ابنهومستقياًم  اصاحلً  األب إذا كان

وعدم قطع ام إليه، وتغيري األسلوب، إىل التشجيع وإسناد بعض امله ،واالستغاثة به، واالستعانة

  .أن بينك وبينه رحم مهام كان صلتك به أبًدا، وال تنس  

تقوله فارق، اخرج من بيتي، ما املؤمنون الصادقون،  لرمحِه من هم؟ وأوصل الناس: قلُت  

: ورد يف احلديث وبينه رحم، وقد كام ورد يف احلديث بينك: عه، قلتتعال اجلس م ال، ال، ،ال

ْيس  » اِصُل  ل  افِئِ  اْلو  ّون عند الطفل ك  جتنب الرضب مهام كان األمر، فإن الشدة والرضب تُ  «بِامْلُك 
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الشدة ختليه يكذب، واخلبث، وشدة، لوالكراهية، خياف منك، الرضب وا ،واخلوف،الكذب

ه وعطيته علقة، نفسك بعد رضبه، فإن رضبته ضعيه ومسكتأيضا ثم انظر  ،والنفور والبعد

عطي له  علقة، طيب، بعد ذلك أخذ العلقة مسكني الولد أ يا أخي، له  علقة، ال يعطأ: يقول

أليس  ،ضمريك أنبككراهية، أنت نظرتك إليه، واهلل وكون يف قلبه  ،وبكى ،الصغري، وبكى

الرسول ما رضب بيده قط أبًدا، : يف داخلك تكره هذا األمر، والرسول ما رضب، قلُت  كذلك؟

ْمُت »: يقول أنس بن مالك د  ُسول   خ  ىلَّ - اهللِ ر  ْيهِ  اهللُ ص  ل  لَّم   ع  س   ؟وهو شاب، أليس كذلك «-و 

 روح يا أنس سوي كذا، مر الرسول  يف السوق، قال: هال لومرة أرسله وراح يلعب، أرسله وق

ني أروح يا رسول اهلل، يعني شوف األخالق العالية، احل :يا أنس أرسلتك وين رحت؟، قال :هل

س فينك؟ ما أعظمه من أخالق أرسلتك يا أن: أبًدا أبًدا قال ،ال، ال ،وتروحما شد عليه، تكذب 

ْمُت »: ومل يرضبه، كام يقول أنس: ولذلك الشدة ما تنفع أبًدا، قلُت  !عالية د  ُسول   خ  ىلَّ - اهللِ ر   ص 

ْيهِ  اهللُ ل  لَّم   ع  س  رْش   -و  ام   ،ِسننِي   ع  ال   ف  ا ،ق طُّ  ُأف   يِل  ق  م  ال   و    ق 
ٍ
ء ْ ن ْعُتهُ  ليِش  ن ْعت هُ  مِل   ،ص  ال ؟ص    و 

ٍ
ء ْ  ليِش 

ْكُتهُ  ر  ْكت هُ  مِل   ،ت  ر    .يعني هذه األخالق املباركة «؟ت 

ك ذلك رذكركم ت  أهذا و ، احلسنة الفاضلة  سأل اهلل أن خيلقنا باألخالق الكريمةأ: قلُت 

اخللق احلسن كام قال  ؟يف ميزان العبد ماذا ضعأثقل ما يو ،رفيع لق عالٍ وهو خ ،باخللق الطيب

 .احلسنسان عىل اخللق واهلل ال يندم اإلن -صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

صلح أاللهم ، وأسأل اهلل أن يبارك يل ولكم يف األبناء والذرية، الُكليامت املباركة كتفي هبذهأ

 .وأزواجنا إنك جواد  كريم   ،ملنيالعابنائنا يا رب أذرياتنا و
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وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ، وعافنا واعه عنّا إنك جواد  كريم   ،كرمنا وال هتنااللهم أ

 .وسلم وعىل آله وأصحابه

 األسئلة

 : السؤال

  ؟ما هو أفضل الكتب يف تربسة األوالد

 : اجلواب

ابن  -اهلل امرمحه-وابن تيمية  ،سيام ابن القيموال ؟كتب السله أليس كذلك، أفضل الكتب

وكتب السله وأمحد  ،وابن تيمية كذلك ،شاء اهلل يشء عظيم جًدا يف األخالق والرتبية القيم ما

لكن  ،يف الرتبية اجيدً  االغزايل تكلم كالمً  ،شوف ينتقي اإلنسان ،سري أعالم النبالءو ،بن حنبل

لكن  ، الرتبيةعنده قواعد مجيلة يف مع أنه  ،خربط عليناالرتبية الصوفية واخلرابيط هذه  جاء يف

 ، ألن فيه بالوي خطرية جًدا وإال عنده أسلوب يف الرتبية ؛ إحياء علوم الدين أنا ال أنصح به

ألاب يستطيع الطفل كالعجينة في يدي  " :قالهو تكلم كيه الناشئة ُيربى ومن كلامته اجلميلة 

ره ابن و البن تيمية لكنابنك عىل كيفك،  ئُتنش ، يعني يمكنكلامت مجيلة جًدا ه هذ "أن يحو 

 .مجيل جًدا أسلوبالقيم 
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 : السؤال

 أحسن اهلل إلسكم جشسخنا
  ؟ظل بسئة فاس ة  كسف نعاجل اخللل يف :ييول سائٌلهذا 

  : اجلواب

إذا كان املحيط احلي خربان، ، نتقالرشع اهلجرة واال -عز وجل- اهلل !نتبهفاسدة يا أخي ا

شوف  ، آخر ابيتً  شرتِ ابعه و إن كان بيتك ،انتقل ،عظياًم  اوخفت عىل الولد وأخذ منك وقتً 

 .الناس الطيبني شوف اجلريان

 ُينغِّــُص ُهناَك جاًرا يعلُموا ومْل *** منزلي بالرُّخِص بعُت أْن يلوموَنِني

 وتْرُخُص الدَّياُر تغُلو جبرياِنَها *** فإنَّمـا امَلالَم ُكّفوا هُلم فقلُت

اسأل أين جيار ويميش، احلمد هلل، تغلق اإل اعاقل إن كان مستأجرً  واملحيط ياإذا كان البيئة 

ويف فاسدة مرشكة،  جًدا بيئة كانت تعبانة  ؟اجرمل هي أمالرسول هاجر من مكة الناس الطيبني، 

إذا  ،هإذا كان قلبك، هنا يأيت العقل، انتقل هو وأصحابه وأبناؤ، انتقل ،املدينة بدأ ينترش اخلري

ينفع  احلمد هلل نوصاحلوالناس فيه إذا كان املسجد  ،كنت يف حميط تتزاور مع اجلريان يف املسجد

يعني  ،لذلك رشعت اهلجرة من بالد الكفر إىل بالد اإلسالمو ،وإذا واهلل تعبانني وا، تعاوناخلري ي

خترج من هذا  ،خي بّعدأال يا اخلمر،  نيرشبوو ،نيزنوو ،نقوفسي !؟كفاركيه تبقى مع ال

 .نووالقائمني عليها احلكام طيبهلل بالدنا هنا فيها خري  واحلمد ،البلد
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 : السؤال

 :أحسن اهلل إلسكم جشسخنا خنتم بهذا السؤال
هم سألت أح  ،ت احلزينة يف املياطع وكذاهناك مسألة حي ث فسها اجل ل وهي اآلها: ييول السائل

 ؟فما حكم ذلك ،بتشغسلها عن  ذكر اليصص نالشداب وييومو ما اهل ف منها فيال حتى يتوب

 : اجلواب

هذه كلها توافه، ما يلتفت  الشباب عىل األخالق الطيبة من غري أخالقه، إذا تربى  حاول تريب

 إليها

  ؟التنهس ات تكون مع األناجشس  وكذا املؤثراتيسأل يا جشسخ عن اآلهات اللي مثل 
احلقة،  نحن نتكلم عن السلفية، -نسأل اهلل السالمة والعافية- احلزبيةاملؤثرات، هذه الرتبية 

تكلم ن، زيَّن هلم الشيطان؛ أما األناشيد والبالوي ون، واهلل ضائعوأما احلزبية مساكني ضائع

نحن نميش عىل منهج الرسول قدوتنا وإمامنا، السله الصالح أمحد  ،عليها العلامء، يا أخي انتهِ 

 .والشافعي ،ومالك ،بن حنبل

 ،،عورمع املوضة ويصبغوها صبغة إسالمية،  ايمشوأن  نيبغون، ومساكني ضائع ؤالءه

  ،الم يشء عظيم جًدا يا إخواناإلس

يا ولدي هذه ، عاجله، بإحسان بلطهلل حتاول تاخلواهلل األبناء إذا خفت من ابنك يف هذا 

 ،، حتفظ يشءهبنّي لاألشياء والتغريدات واألناشيد واآلهات واإلذاعات، هذه كلها ما تفيد، 

ما يقول الشيخ اجلزائري هل تفيدك يف الدنيا، تكسبك فلوس وال يف  ، مثلحتفظ األخالق
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جِلد نريب الولد عىل ا ، فنحاولال ما يف يشء إال إثم أو ضياع أو فراغ ؟اآلخرة تكسبك أجر

 .واهلل يميش وأخذ ابنه باحلسنى اهدً واالجتهاد، إذا كان األب جا

 
وأحسن اهلل إليك شيخنا، ونذكر إخواننا باللقاء، يف هذا املكان وبعد ثالثة  اجزاك اهلل خريً 

االعتصام »اخلامس حمارضة بعنوان الشهر األوىل  ىأسابيع يف يوم اجلمعة الثامن من شهر مجاد

، -جل وعال-بإذن اهلل  ،لفضيلة الشيخ الدكتور حممد بن هادي املدخيل «والسنةبالكتاب 

 .أحسن اهلل إليكم

 
  اهلل إىل بيوتنا طيبني مباركني، وأسأل اهلل أن شاء احلمد هلل، واهلل عيشنا طيبني، ونميش إن

 ،صلح األوالد وحيبب إليهم اإليامني

 ات بحكمة، جتيب له قصًص يع أن تصوغه أنالطفل الصغري، كام قلت لك كالعجينة تستط 

أنا أذكر قصة مجيلة جًدا، واحد مدرس سأل الطالب، شوفوا األم  !سبحان اهلل، مجيلة جًدا

 .مع أوالدهم نامء فضالء كيه يفعلوواألب إذا كانوا حك

 ا السن، يا أوالد ماذا تريدونذ، ثامنية، كده يف هةن مدرًسا سأل الطالب الصغار، عرشُيقال إ

واليل يبغى أبغى قائد،  ،واليل قال طيار ،أبغى طبيب: أن تكونوا يف املستقبل، سأهلم، الذي قال

- سأل الطالب، واحدي أو العب كرة ،ما أدري أيش، واليل يبغى تاجر، واليل يبغى يكون مجيل

؟ اصحابي  ليه يا بني تكون ! ا، صحابي  اأنا أريد أن أكون صحابي  : طيب، قال طالب  -ما شاء اهلل

ريض - أمي كل يوم جتيب يل سرية صحايب وتذكرين يف البيت وأنا حبيت الصحابة: ؟ قال كيه
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األم إذا جاءت  ،اأنا أريد أن أكون صحابي   :قال ،شوفوا األم كيه تغرس اخلري ،-اهلل عنهم

اب الرسول، من سرية كان جييب من أصحإذا  ابن عمر، واألب : ودرست ابنها سرية الصحابة

سرية السله الصالح،  بني أبني لكيا  يقول تعال هاألن أب ان أكون سلفي  أريد أ، السله الصالح

 ؟ كيه هم

يف كتب  ،الصحابةجييب له سعيد بن املسيب يوم، يقول له هذا سعيد بن املسيب وكذا وعارش 

والسله الصالح، ما خيليه  ،والكرامة ،والعزة ،يف الولد اخلري ستطيع أن يغرسفت يف هذا، فيُألّ 

يا ، اأريد أن أكون صحابي   :قالهذه القصة،  واهلل ملا سمعت، هنا احلامية، هنا األب واألم ا،يعً ضا

جيد،  ا، أمحد بن حنبل، أكون فالنً اوالتابعي، أريد ن أكون حُم دثً  !سبحان اهلل !يا اهلل !يا اهلل !اهلل

كثر ارتباًطا من وًصا األم، الطفل يرتبط باألم أُيدرس األم واألب كل يوم ينتبه يدرس، خص

 ؟األب، أليس كذلك

وأسأل اهلل أن ، أكتفي هبذه الُكليامت املباركة، أن يوفقني وإياكم ملا حيب ويرىض أسأل اهلل

حممٍد وعىل اللهم وسلم عىل نبينا  وصّل  ،فقكم ويفتح عليكم فتًحا مبارًكايوجيعلكم مباركني و

 .هآله وصحب

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 

   

 

http://www.miraath.net/
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 .جزاكم اهلل خرياو 

 


