مت تنسيق هذه املادة ومراجعتها في:

للتحقيق والدراسات العلمية

(

) +965 - 50350077 :

جزاهم اهلل خي ًرا




♫

اهلل ودد ال
الحمد هلل رب العالمين ،وأشهد أن ال إله َإال  ُ
شريك له ،وأشهد َ
محمدا عبد ورسوله ،ص َلى اهلل وس َلم عليه
أن َ

وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أ َما بعد:

فال يخفى َ
أن مردلة َ
الشباب مردلة  ُمه َمة جدا يف دياة

اإلنسان؛ أل َنها مردل  ُة ال  ُق َوة والنَشاط ،وسهولة الحركة ،و  ُق َوة

ف منه
األعضاء ،وسالمة الحواس ،بينما إذا ك  ُبـر اإلنسان تض  ُع  ُ

دواس  ُه وقوا .

وقد أولى اإلسالم هذ المردلة اهتماما خاصا ،ورعاية

وص  ُمؤكدة على عظم شأن هذ المردلة
عظيمة ،وجاءت الن  ُص  ُ
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وأهمـ َيـتها ،فقد د َث نبينا ﷺ على المبادرة الغتنامها،
والحذر من إضاعتها.

فعن ابن ع َباس ☻ قال :قال ر  ُس  ُ
ول اهلل ﷺ لر  ُجل
و  ُهو يع  ُظ  ُه« :ا ْغتَن ِ ْم َخ ْم ًسا َقبْ َل َخ ْم ٍ
ك َقـبْ َل َهـ َر ِم َ
سَ :ش َبابَ َ
ك،
َك َق َبل ُشغ ِل َ
كَ ،و ِغنا َك َقـب َل َف ْق ِر َك ،و َفراغ َ
َو ِص َّحتَك َقب َل َس َق ِم َ
ك،
َك َق َبل َموت َ
وحيات َ
ك»(.)1
َ

وح َيا َت َ
ك
فمردلة الشباب داخلة يف عموم قوله ﷺَ « :
َق ْب َل َم ْوتِ َ
ص هذ المردلة بالذكر لعظم
ك»؛ لكنَه ╕ خ َ

أهم َيـتها وكبير شأهنا ،فينبغي التيقظ لذلك وعدم التهاون هبا.

أن النَبي ﷺ قال« :ال َتز ُ
وعن ابن مسعود ╩ َ
ُول َقدَ ُم
َ
ِ
سأل عن َخ ْم ٍ
ِ
يام ِة ِمن ِعن ِد َربـ ِه حتى ُي َ
س :عن ُع ُمرِ ِه
ابن آد َم يو َم الق َ

) )1أخرجه الحاكم يف «المستدرك» رقم ( ،)7846وصححه ،ووافقه



الذهبي ،وصححه األلباين يف «صحيح الجامع» (.)1077
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ِ
َ أفنا ُه ،وعن َشبابِـ ِه فِ َيم َأبال ُه ،ومالِ ِه ِمن َأ َين اكت ََس َبـ ُه و َفيم َأن َف َق ُه،
يم
ف َ
وماذا َع ِم َل فِيما َع ِل َم»(.)1

فأخرب النبي ﷺ أن المرء  ُي سأ  ُل يوم القيامة عن دياته

بسؤالين:

األول :عن دياته  ُع  ُموما ،من أ َولها إلى آخرها.

الثاين :عن مردلة َ
الشباب خصوصا ،مع أ َنه إذا  ُسئل عن

الشباب داخلة فيها؛ لكنَه  ُي  ُ
دياته َ
فإن مردلة َ
سأل يوم القيامة عنها
سؤاال خاصا.

ولهذا ينبغي على َ
الشاب أن ينتبه ألهميَة هذ المردلة،

ويتذ َكر دائما َ
أن ر َبه ╡ سيسأله يوم القيامة ماذا عمل فيها،

المتضمن لمردلة
إضافة إلى السؤال عن عمله يف عمر ك ُله  ُ
الشباب؛ ألهنا مردلة ال  ُقـ َوة والنَـشاط ،و  ُيسر الحركة ،و  ُقـ َوة





) )1أخرجه الرتمذي برقم ( ،)2416وصححه األلباين يف «الصحيحة» (.)946
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األعضاء ،واكتمال الحواس.

ولهذا َ
دث النبي ╕ َ
الشباب –كما يف الحديث

السابق -على اغتنام هذ المردلة ،اغتناما عظيما.

والمعتـنين بالـ َتربـية
وأوصى ╕ أيضا أهـل العلـم  ُ

الشباب؛ أل َن َ
والدَ عوة وال َتعليم ب َ
اب يحتاج إلى عناية ومالطفة،
الش َ
ورفق وتـودد ،وتحبيب له يف الخير وأهله؛ دتى ال يـتخ َطـفه  ُ
أهل

المح َرمات.
الباطل وأرب  ُ
اب  ُ

ولهذا درص الصحابة ♥ على تحقيق هذ المعاين

الجليلة كما جاء عن أبي سعيد  ُ
الخدري ╩ أ َنه كان إذا رأى
رح ًبا َبو ِصيـ ِة رس ِ
َ
ول اهلل ﷺ؛ أوصانا
الشباب قالَ « :م َ
َّ َ ُ
ِ
َر ُ
هم ُكم
الم ْجلس ،وأن ُن ْف َ
سول اهلل ﷺ أن ُنـ َوس َع لكم يف َ
هل الحـ ِد ِ
الحديث؛ فـإ َّنـكم ُخ ُلو ُفنا(َ ،)1
يث َب ْعدَ َنا» ،وكان  ُيـقب  ُل
وأ ُ َ



( )1أي :تخ  ُل  ُفوننا فيما بعد يف تعليم النَاس ودعوتهم إلى دين اهلل ╡.
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على َالشاب فيقول له« :يا َابن َأ ِخي؛ إذا َش َك ْك َت يف َش ْي ٍء َف َس ْلني
حتى َتس َتـ ْيـ ِق َن ،فإ َّن َ
ف على ال َيـ ِقـين َأ َحب إلي ِمن َأ ْن
ك إِ ْن َت ْن َصرِ ْ
ف على َّ
الشك»(.)1
نصرِ َ
َت َ

وكان عبد اهلل بن مس  ُعود ╩ إذا رأى َ
الشباب يط  ُل  ُبون
الح ِ
العلم قال« :مـرحبا بـيـنَـابيع ِ
ومصابيحِ الـظـ َلمِ ،خُ ـ ْلـ َق ِ
ان
كمة َ
َ
َ ْ ًَ َ

س البي ِ
وتَ ،ري َح ِ
ابُ ،جدُ دِ ال ُق ُل ِ
الث َي ِ
ان كُل َقبِي َل ٍة»(.)2
وبُ ،ح ُل ِ ُ ُ
ْ

السلف ▓ َ
للشباب وعناي  ُت  ُهم هبذ المردلة كثيرة
ووصايا َ

انتقيت  ُجملة
جدا ،ويف هذ الرسالة (من وصايا السلف للشباب)
 ُ
منها ،مع تعليق يسير على  ُكل وص َيـة(.)3

( )1أخرجه البيهقي يف كتابه «شعب اإليمان» برقم (.)1610

( )2أخرجه ابن عبد البر يف «جامع بيان العلم وفضله» برقم (.)256
( )3أصل هذ الرسالة محاضرة  ُألقيت يف مملكة البحرين يف  13جمادى األولى سنة

ثم فرغت هذ المحاضرة ،وزدت فيها
1435هـ  ،بجامع دمد كانو بمنطقة المحرقَ ،
بعض الفوائد بعد مراجعتها ،واهلل يجزي خير الجزاء َ
كل من شارك يف إخراجها.
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الوصـيـة األوىل



عن أبي األدوص قال :قال أبو إسحاق ـ وهو عمرو
الش َب ِ
السبيعي ـَ « :يا َم ْع َش َر َّ
اب ا ْغتَن ِ ُموا -أي :شبابكمَ ،-ق َّل َما ت َُمر
َ
بِي لَي َل ٌة إال َ
وأقر ُأ فِيها َأ ْلفَ آيـ ٍة ،وإِني ألقـ َر ُأ الب َقر َة يف َرك َع ٍة ،وإِني
الح ُر ِم ،و َثال َث َة َأيا ٍم ِمن كُل َشهرٍ ،واالثن ِ َ
َين
ألصو ُم َأش ُه َر ُ
ُ

ميسُ ،ث َّم تَال( :ﮠﮡ ﮢﮣ)»(.)1
والخَ َ
قولهَ « :أقـ َر ُأ َألفَ آيـ ٍة يف ال َّلي َلة»ُ  :يراد به التقريب ال التحديد،
مرة ،وختم القرآن يف ك ُل
ومعنا أنه يختم القرآن يف ك ُل أسبوع َ
دأب عا َمة السلف.
مرة هو  ُ
أسبوع َ

الر  ُجل من إخوانه
يمون أنه كان يلقى َ
وعن عمرو بن م  ُ
بارح َة ِمن الص ِ
الة كَذاَ ،و َرز ََق ِم َن الخَ يرِ
َّ
فيقول« :لَ َقد َر َز َقني اهللُ ال ِ َ



( )1أخرجه الحاكم يف «المستدرك» برقم (.)3947
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ك ََذا»(.)1

قال أبـو عبد اهلل الحـاكم يف «المستدرك» ،بعد إخراجـه

السبيعـ َي،
اهلل عمرو بن  ُعـبيـد اهلل َ
لألثرين السابقين« :فـردم  ُ
ب َ
الشباب يف
يمون األود َي؛ فلقد نـ َبها لما  ُيـرغ  ُ
وعمرو بن م  ُ
العبادة».

ويف األثرين أيضا :الرتبية بالقدوة ،فالشاب يحتاج إلى هذا

للمعلم أن
المقام دتى ينشط ويسهل عليه االمتثال ،لكن ينبغي  ُ

يتن َبه إلى دسن نيته وقصد ؛ دتى ال يقع يف الرياء فيحبط عمله.



) )1أخرجه الحاكم يف «المستدرك» (.)3948
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الوصـية الثـانـية



السلف َ
للشباب :ما جاء عن د َماد بن
ومن جملة وصايا َ

زيـد أنه قال :دخلنا على أنس بن سيرين ☼ يف مـرضه فقال:
ون ِ
الش ِ
هذه األحادِ َ
عش َر َّ
«ا َّتـ ُقوا اهللَ يـا َم َ
يث؛
باب ،انظُـ ُروا ِم َّمن تَأخُ ُذ َ
فإِنَّها ِمن دِينكُم»(.)1

وهذ وصيَة عظيمة جدا ،وهي :أ َن َ
المقبل على
الش َ
اب  ُ

طلب العلم وتحصيل الحديث؛ ينبغي أن يكون تحصي  ُل  ُه له على
الراسخين األثبات ،أهل الدرايـة والبصيرة،
أيدي أهل العلم َ

األكابر يف العلم ،ال أن ي  ُ
أخذ العلم عن  ُكل أدد؛ وإنَما يأخذ العلم

عن صادب سنة رسخت قدمه فيها.

فعن ابن شوذب ☼ قالَ « :
إن من نعمة اهلل على الشاب إذا





السامع» برقم (.)139
الراوي وآداب َ
) )1أخرجه الخطيب يف «الجامع ألخالق َ
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تـن َسك أن يواخي صادب سنة؛ يحم  ُل  ُه عليها».



الشاب
وعن عمرو بن قيس المالئي ☼ قال« :إذا رأيت
َ
َأول ما  ُ
فارجه ،وإذا رأيته مع أهل
ينشأ مع أهل السنة والجماعة  ُ
البدع فايـئس منه؛ َ
الشاب على َأول ن ُ  ُشوئه».
فإن
َ

الشاب  ُ
وعن عمرو بن قيس ☼ قالَ « :
لينشأ ،فإن آثـر أن
إن
َ

 ُيجـالس أهل العلم كاد أن يـسلم ،وإن مـال إلى غيرهم كـاد

يعطب»(.)1





) )1أخرج اآلثار المتقدمة ابن بطة يف «اإلبانة الكربى» ( 204/1رقم.)44-42 :
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الوصية الثـالـثـة



ما جاء عن مالك بن دينار ☼ أنه قال« :إِنَّما الخَ يـ ُر يف

الشب ِ
َّ
اب»(.)1

هذا تنبيه عظيم من مالك بن دينار ☼ ألهمـ َيـة هذ

المردلة ،وأ َن َ
اب إذا أدسن استغاللها د َصل خيرا عظيما،
الش َ

دصله يف شبابه ركيزة و  ُعمدة وأصال ثابتا يبقى معه إلى
وأصبح ما َ
مماته؛ نفعا لنفسه ،ونفعا أل  ُ َمته ،و  ُنصحا لغير .
بينما إذا لم  ُيحسن ذلك؛ أضاع على نفسه خير َية هذ

المردلة وبـركـتها.

وعندما يـجتمع َ
للشابُ  :قـ َو  ُة الـ َشباب ،وفـرا  ُغ الـوقت،

ووفـر  ُة المال باليد ،فـهذ تكون  ُمـهلكـة له؛ كما قـال القائـل:





السامع» (.)673
الراوي وآداب َ
( )1أخرجه الخطيب يف «الجامع ألخالق َ

10

َم َفسـدَ ٌة َللمـ ْر ِء َأي َمـ ْف َسدَ ْه



إن َّ
والجدَ ْه
َّ
اب وال َف َرا َغ َ
الش َب َ

فإذا انض َم إلى قوة الشباب ،وفراغ الوقت ،ووفرة المال

أمر رابع :وهو كثر  ُة الفتن ،و  ُقر  ُبـها من َ
الشاب ،وكثرة أبواهبا؛ فهذ

مـن أعظم المهلكات َ
للشاب التي يجني هبا على مردلة شبابه

جناية عظيمة ،و  ُيفو  ُت على نفسه خير َ
الشباب وبركته.

الشبا ِ
فمالك بن دينار ☼ كان يقول« :إنَّما الخَ يـ ُر يف َّ
ب»؛

تنبيها منه على عظم الربكة والخير يف هذ المردلة إذا و َفـق اهلل
َ
اب وأعانه على استغاللها فيما يرضيه.
الش َ
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الوصية الرابعة



السلف ▓ َ
للشباب :ما جاء عن زيد بن أبي
ومن وصايا َ

الزرقاء قال :خرج  ُس  ُ
فيان –يعني :الثوري -ونح  ُن على بابه فقال:
َ
ِ
الشب ِ
«يا َم ْع َش َر َّ
ون
در َ
اب َت َع َّج ُلوا َبـ َر َكـ َة هذا العلمِ؛ فـإِ َّنكُم ال تـَ ُ
عضكُم بَع ًضا»(.)1
ون من ُه ،لِـ ُيـ ِفـدْ َب ُ
ُون ما ُتـ َؤم ُل َ
لع َّلكُم ال تَب ُلغ َ
قولهَ « :ت َع َّج ُلوا َبـ َر َك َة هذا العلم» أي :انته  ُزوا فرصة شبابكم

واغتن  ُموها ل  ُتحص  ُلوا العلم؛ أل َن اإلنسان إذا ك  ُبـر ال يكون عند من
النَشاط َ
والذاكرة وال  ُقدرة على االستذكار مثلما هو يف مردلة

شبابه ،إضافة إلى ما يكتـن  ُفه من مسؤولـ َيات وأعمال ومشاغل

ومصالح ،بينما َ
الشاب ليس عند شيء من ذلك ،وأيضا فإن

مردلة الشباب تنـقضي سريـعا ،كمـا قال اإلمام أدمد ☼« :ما



) )1أخرجه أبو ن ُعيم يف كتابه «دلية األولياء» (.)370/6
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هت الشباب إال بـشيء كـان يف  ُكمي فـسقط»(.)1
شـ َب  ُ



ون من ُه » :أي
ُون ما ُتـ َؤم ُل َ
ون لع َّلكُم ال تَب ُلغ َ
در َ
قوله « :فإِ َّنكُم ال َت ُ

الشاب قد  ُيؤم  ُل أن  ُيحصل من العلم كذا ،وأن يحفظ كذا ،وأن
أن
َ

يقرأ من الكتب كذا ،وغيرها من األمور التي يؤملها ،فال  ُيحصل؛

ولكن إذا جاهد نفس  ُه ،واستعان باهلل ،ودرص على اغتنام مردلة

شبابه؛ فإ َنه بإذن اهلل ╡  ُيحص  ُل خيرا عظيما ،واهلل ╡ يقول:

(ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ).

عضكُم بَع ًضا) :فيه دث للشباب على اغتنام
وقوله( :لِـ ُيـ ِفدْ َب ُ

لقاءاهتم ببعض بالفائدة النافعة ،ودسن تذاكر العلم.



) )1ذكر الحافظ الذهبي يف «سير أعالم النبالء» (.)305/11
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الوصـية الـخامـسة



السلف ▓ َ
للشباب :ما ورد عن الحسن
ومن وصايا َ
اآلخرةِ
ِ
الش ِ
البصري ☼ كثيرا ما كان يقول« :يا َم ْع َش َر َّ
بابَ ،ع َلي ُكم ِب َ
ِ
دركَها مع الدنيا ،وما
َثيرا َر َأينا َمن َطـ َل َ
ب اآلخ َر َة فأَ َ
فـاط ُلـ ُبوها؛ فك ً
ر َأينا َأحدً ا َطـ َلب الدنيا فأَدر َك ِ
اآلخ َر َة مع الدنيا»(.)1
َ
َ
َ
َ
وهذا تنبيه عظيم جدا من اإلمام الحسن البصري ☼

َ
همه اآلخرة ،وأن يعتني بتحصيلها ،وشغل
للشاب بأن يجعل َ
وقته بما يقربه من ربه؛ فإن فعل ذلك فإ َن اهلل ╡ ي  ُمن عليه

بنصيبه ودظه من الدنيا.

فهم مما تقدَّم أن اإلنسان َي ُ
َ
حتصيل ما ُيقيم دنياه
رتك
وال ُي ُ

ض
ورزقه و َمسكنه و َملبسه ،ويبقى عالة عىل اآلخرين ،بل ال ي ر



( )1أخرجه البيهقي يف «كتاب الزهد» برقم (.)12
14



وحيص َل املال -ولو أصبح املال عنده

املسلم أن َ
يعمل ويكدح
ِّ
َ
هـم ُه و ُبغيته ومقصده
يضه أن تكون الدنيا َّ
كثريا -لكن الذي ر

و َمبلغ علمه ،كام جاء عن النبي ﷺ أنه كان يقول يف دعائه:

«وال جتعل الدنيا أكرب هـمنا وال مبلغ علمنا»(.)1

خي من
وقال ﷺ أيضا« :إنك إن تذر ورثـتك أغنياء ،ر

أن تذرهم عالة يتكففون الناس»(.)2

فمن جعل ه َمه اآلخرة؛ جمع اهلل عليه شمل  ُه ،وأتته الدنيا

وهي راغمة؛ لكن من جعل ه َمه الدنيا؛ جعل اهلل فقر بين عينـيـه،
ولم يأته من الدنيا إال ما كتبه اهلل ╡ له.

***

وحسنه
( )1أخرجه الرتمذي يف ((اجلامع)) أبواب :الدعوات ،رقم،)3502( :
َّ

األلباين يف (( الكلم الطيب )) رقم (.)226

( )2أخرجه البخاري يف ((صحيحه)) رقم ،)1295( :ومسلم يف ((صحيحه)) رقم:



(.)1628
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الوصية السادسة



السلف ▓ َ
للشباب :ما جاء عن  ُعقبة بن أبي
ومن وصايا َ

دكيم قالُ  :كنَا نجل  ُس إلى عون بن عبـد اهلل في  ُق  ُ
ول لناَ « :م ْع َش َر
الشب ِ
اب؛ قد َر َأينا َّ
َّ
الحصادِ إِذا َبـ َلـغَ
اب َي ُموت َ
ُونَ ،فما ُيـنْـ َتـظَـ ُر ب َ
الشب َ
ِ
المن َْج ُل( ،»)1ويمس لحيـتـ  ُه(.)2
الزرع
مرا  ُد  ُ ☼ أ َن من بلغ هذا الس َن دان له أن  ُيحصد؛ أل َن َ

إذا ت َم دان دصا  ُد  ،والذي ك  ُبـر أيضا دنت منيـَـ  ُته ،فذكر لهم ذلك
ل  ُيـنـبـه  ُهم أال يغتـ َر اإلنسان برؤيته لمن  ُأمدَ له يف العمر؛ أل َن كثيرا من
المعمرين ،وي  ُظن أنه سيبلغ من العمر
النَاس يغتـر عندما يـرى بعض َ

ف و  ُيـؤجل ،كما قيل:
مثله؛ فـ  ُيـفـر  ُط يف كثير مـن األمور و  ُيـسو  ُ
يـعـمـر ِ
الشب ِ
وت ِم َن َّ
اب
وين َْسى َم ْن َي ُم ُ
واحـدٌ فـ َيــ ُغـر َقــ ْو ًما
ُ
ُ َ َّ ُ
الالال ِ
المن َْج ُل :آلة يدو َية  ُتستخد  ُم لحصاد الزَ رع.
))1
) )2أخرجه ابن أبي الدنيا يف كتابه «ال  ُع  ُم  ُر َ
والشيب» برقم (.)42
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 ويف المعنى نفسه جاء عن الحسن البصري أنه قال ذات
لجلسائه -وكان فيهم  ُش  ُيوخ وشبابَ « :-يا َم ْع َش َر الش ُيوخِ َما
يوم  ُ
الش ِ
الح َصا ُد ،قال :يا َم ْع َش َر َّ
إن
بابَّ :
ُينْـتَظَـ ُر بِالز َّْر ِع إِذا َب َلغَ ؟ َقا ُلواَ :

العاه ُة َق َبل َأن َيب ُلـغَ »(.)1
الز َّْر َع قد ُتـدْ ِر ُكـ ُه َ

فينبغي للمسلم أن يكون دا  ُله كما جاء يف األثر« :إِ َذا
ِ
ِ
الم َسا َء»(.)2
احَ ،وإِ َذا َأ ْص َب ْح َ
مسيْ َ
الص َب َ
ت َفال َتـنْـتَـظرِ َّ
ت َفال َتـنْـتَظـرِ َ
َأ َ
ب على من ال يدري متى يبغ  ُت  ُه
قال ابن الجوزي « :$يج  ُ

فإن َ
بالشباب والص َحة؛ َ
الموت أن يكون  ُمستعدا ،وال يغتـ َر َ
أقل من

يموت األشياخ ،وأكثر من يموت الش َبان ،ولهذا يند ُ  ُر من يك  ُبر»(.)3

عمرين
الـم َ
وشاهد ُ ذلك أنك إذا نظرت يف األ ُسر فستجد ُ  ُ

ق َلة ،وأكثر من يموت يكون يف مردلة الشباب أو الطفولة.
) )1أخرجه البيهقي يف «كتاب الزهد» برقم (.)500

( )2أخرجه البخاري ( )6416عن عبد اهلل بن عمر ﭭ موقوفا عليه.



)« )3صيد الخاطر» (ص.)240
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الوصية السابعة



السلف ▓ َ
للشباب :ما جاء عن قاب ُوس بن
ومن وصايا َ

وما َخ ْل َ
يان َصال َة األولى،
ف أبي َظـ ْب َ
أبي ظـبيان قالَ « :ص َّلينا َي ً
ِ
ت
الحي إال المؤذ َن فإ َّنه شيخَ ،ف َل َّما َس َّل َم الت َف َ
شباب ُكلنا م َن َ
ونحن ٌ
إليناُ ،ث َّم جعل يسأل َّ
الشبابَ :من أنت؟ َمن أنت؟ َف َل َّما َس َأ ُلهم؛ قال
على وجه الحث وال َتشجيع والتَنشيط لهم :-إ َّنه َلم ُيب َع ْث نبي
خير منه وهو شاب»(.)1
إال وهو شاب ،ولم ُي ْؤ َت العلم ٌ

فن َبـه  ُهم على اغتنام خير َية َ
الشباب وبركته؛ وأنه الفرصة

العظيمة لل َتـزود وال َتحصيل ،واستغالل النَـشاط وال  ُق َوة.

***



) )1أخرجه أبو خيثمة يف «كتاب العلم» برقم (.)80
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الوصـية الـثـامنة



ما روا اإلمام أدمد يف كتابه «الورع» عن عبد الو َهاب

السختـيانـي ☼ -فقال:
ال َثـقفـي قال :خرج علينا أ ي و  ُب -أيَ :
الش ِ
«يـا َم ْع َش َر َّ
واب
َحتاج َ
ون َأن تَأتُوا َأب َ
احـ َترِ ُفوا ،ال ت ُ
باب؛ ْ
ه ُؤ ِ
الء» وذكـر من يكر (.)1
َ
أي أن يكون َ
ب هبا
للشاب مع تحصيله للعلم درفة يكتس  ُ

ماال ورزقا  ُينف  ُق به على نفسه ،وفيما بعد على أهله وولد  ،وأال

يكون عالة على اآلخرين؛ دتَى ال يحتاج إذا كـ  ُبـر أن يذهب إلى

فالن أو إلى فالن لطلب المعاونة والمساعدة ،وأبرك الرزق

وأنف  ُع  ُه وأطي  ُب  ُه ما كان من كسب اليد.



***

( )1كتاب «الورع» ،رقم (.)94
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الوصـية الـتـاسعة



السلف َ
للشباب :ما جاء عن جعفر
ومن جملة وصايا َ

قال :كان ثابت ال  ُبنانـي ☼ يخرج إلينا وقد جلسنا يف القبلة
الشب ِ ِ
ول« :يا م ِ
في  ُق  ُ
عاش َر َّ
سجدَ
اب ،ح ْلـت ُْم َبـ ْيـني و َبي َن َربي َأن َأ ُ
َ

الصالة(.)1
َل ُه» ،وكان قد  ُدبـبت إليه َ

يشير ☼ إلى أن بعض َ
الشباب الذين يلت  ُقون ويجتم  ُعون

يف المسجد ،ويستغلون فرصة لقائهم بأصدقائهم يف المسجد

باألداديث الجانب َية ،ويكون إلى جوارهم من جاء المسجد ليع  ُبد
اهلل ،ويطمئ َن يف صالته ويخشع؛ فـي  ُحو  ُلون بينه وبين صالته ،فال
هم اشتغ  ُلوا يف المسجد بالعبادة والذكر هلل ╡ ،وال هم تركوا

من جاء ليعب ُد اهلل يف المسجد أن يشتغل بالعبادة و  ُيقبل عليها.



( )1روا أبو ن ُعيم يف «دلية األولياء» (.)322/2
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 ولهذا؛ فم َما يحتاج أن يتنــ َبـه له َالشاب مراعاة  ُدرمة
يشغلهم
المسجد ،ومراعا  ُة  ُدرمة ومكانة أهل المسجد؛ لئ َال
 ُ

بأمور جانبية عن العبادة والطمأنينة والخشوع يف الصالة.

الزمان من وسائل االتصال التي
ناهيك ع َما استجدَ يف هذا َ

يحم  ُلها َ
الشاب يف جيبه ،ف  ُر َبما أشغل النَاس يف صالتهم برنـين

هاتـفه أو برد على الهاتف أو نحو ذلك؛ م َما  ُيحد  ُ
ث للنَاس

تشويشا يف صالهتم ،وعدم ال َرادة والطمأنـينة.
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الوصية العاشرة



السلف َ
للشباب :ما جاء عن  ُمح َمد بن
ومن جملة وصايا َ
ِ
تَ :ح َّي َ
اك اهللُ ،فقا َل :هذه
هران َفـ ُقل ُ
بن ِم َ
يم ُ
ون ُ
 ُسوقة قال« :لَـقـ َيـني َم ُ
ت ِ
الش ِ
َح َّيـ ُة َّ
السال ِم» أي :سلم(.)1
بابُ ،قل بِ َّ
ويف الحديث عن النَبي ﷺَ « :من َب َ
دأ بال َكالم َقبل

السالم فال ُتجيبوه»(.)2
َّ

وقوله ☼« :ه ِذ ِه ت ِ
الش َب ِ
اب»؛ أي َ
أن بعض َ
َح َّي ُة َّ
الشباب
َ

نفوس  ُهم نوعا من التَح َيـة ،ويرى أهنا أجم  ُل ما يكون
 ُ
تستطيب  ُ

عندما يلقى إخوانه أو  ُزمالء ؛ فيرتك ال َسالم ويه  ُجر  ،ويبدأ

ببعض ال َتح َيات التي رغب فيها ومال إليها ،فر َبما اقتصر عليها
بالسالم بعدها.
ور َبما أتى َ
وترك السالمُ  ،
( )1أخرجه أبو ن ُعيم يف «الحلية» (.)86/4





( )2أخرجه ابن السني يف «عمل اليوم والليلة» برقم ،)214( :وانظر «الصحيحة» (.)816
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الوصـية الـحاديـة عشـرة



السلف ▓ َ
للشباب أيضا ما جاء عن
ومن جملة وصايا َ

يم  ُ
ون ب  ُن مهران ونح  ُن دول  ُهَ « :يا َم ْع َش َر
أبي المليح قال :قال لنا م  ُ
الش َب ِ
َّ
وها فِي َش َبابِكُم ،ون ََشاط ُكم يف َطا َع ِة اهلل َِ ،يا
اج َع ُل َ
ابُ ،ق َّو ُتكُم ْ
َم ْع َش َر الش ُيوخِ ؛ َحتَّى َمتَى؟»(.)1

أوصى ☼ باستغالل  ُق َوة َ
الشباب ونشاطه يف طاعة اهلل

╡ وما  ُيقر  ُب إليه.

 ُث َم قالَ « :يا َم ْع َش َر الش ُيوخِ ؛ َحتَّى َمتَى؟» ،يعني :دتَى متى

تنتظرون وال تستغلون دياتكم يف طاعة اهلل ╡؟

***



( )1أخرجه أبو ن ُعيم يف «الحلية» (.)87/4
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الوصـية الـثـانية عشـرة



فيان ال َّثو ِري ☼ ُي َصلي ُث َّم
عن الفريابي قال« :كان ُس ُ
الش ِ
باب َفي ُق ُ
ت إلى َّ
ول :إِذا َلم ت َُصلوا اليو َم فمتى؟»(.)1
َي ْلـ َتـ ِف ُ
أوصى سفيان الثوري ☼ الشباب وصية عظيمة باستغالل

شباهبم يف طاعة اهلل ،فالشاب إذا لم يستغ َل مردلة شبابه يف

 ُ
ويدخل يف مردلة من دياته يود
ف
الس  ُجود هلل ╡ فقد يض  ُع  ُ

فيها أن يسجد ولكن ال يستطيع؛ بسبب ضعف قوا  ،ومرض
بدنه ،فال يتم َكن من الس  ُجود ،ولهذا قال« :إِ َذا َل ْم ت َُصلوا ال َي ْو َم
َف َمتَى؟».



***

( )1أخرجه أبو ن ُعيم يف «الحلية» (.)59/7
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الوصـية الـثـالـثة عشـرة



ما جاء عن ربيعة بن ك ُل  ُثوم أنه قال :نظـر إلينا الحس  ُن ونحن
ون إِلى ال ُح ِ
الشب ِ
دولـ  ُه شباب فقال« :يا َم ْع َش َر َّ
ور
ابَ ،أما تَشتَا ُق َ
ِ
الع ِ
ين؟»(.)1
هذا التفات بديع من اإلمام الحسن البصري ☼؛  ُيذكر فيه

الشاب بنعيم الجنَة ،وما فيها من َ
ملذات ومس َرات ،والتي منها
َ

الحور العين الحسان ،ليتجدَد بذلك النشاط و َ
الشوق إلى الجنَة

ونعيمها ،وإذا قام هذا يف قلب َ
الشاب دفع  ُه –بعد توفيق اهلل

والسعي لها ،واهلل تعالى
تعالى -إلى االجتهاد يف أعمال اآلخرة َ

يقول( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯ).



) )1أخرجه ابن أبي الدنيا يف كتابه «صفة الجنَة» رقم (.)312
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الوصيَّة الرَّابعة عشرة



ما جاء عن الحسن البصري أيضا ☼ أنه قال« :يا َم َ
عش َر
اب ،إِ َّياكُم والت ِ
الشب ِ
َّسو َ
َّ
وف َأف َع ُلَ ،سوفَ َأف َع ُل»(.)1
يفَ :س َ
قوله( :إياكم والتسويف) :التسويف هو اآلف  ُة التي أهلكت
كثيرا من َ
الشباب ،كقول بعضهم( :سوف أتوب ،وسوف  ُأداف  ُظ
الصالة ،وسوف أبر والد َي ،)...فال يفعل وال يباد  ُر وال يغتنم؛
على َ

نفس  ُه إذا ددَ ثته بالتوبة ،أو بالمحافظة على
بل يؤجل و  ُيسوف ،ف  ُ

الصالة ،وغير ذلك ،جاءته هذ اآلفـ  ُة وصرفت  ُه عن هذا الخير ،وال

يزال  ُيسوف و  ُيؤجل دتى تفوته بركة َ
الشباب ،واغتنام وقته بالخير.
أجل بعضهم التَوبة إلى أن يصل إلى  ُع  ُمر ما من
ور َبما َ
 ُ

دياته؛ فتبغت  ُه المنـ َيـ  ُة قبل أن يصل إلى ذلك ال  ُع  ُمر.



( )1أخرجه ابن أبي الدنيا يف كتابه «قصر األمل» برقم (.)212
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الـوصـية الـخامسـة عشـرة



ما جاء عن دفصة بنت سيرين أهنا قالت« :يا َم ْع َش َر
بابُ ،خ ُذوا ِمن َأن ُف ِسكُم َ
الش ِ
َّ
يت
باب؛ فإني واهللِ ما َر َأ ُ
وأنتُم َش ٌ

ال َع َم َل إال يف َّ
الشباب»(.)1

الشباب»؛ أيَ :
يت ال َع َم َل إال يف َّ
أن مردلة
قـولها« :ما َر َأ ُ

الشباب من أعظم المرادل التي هي مردلة الخير إن  ُوفـق َ
َ
الشاب

بإذن اهلل  الغتنامها ،بينما إذا لهى عن اغتنام مردلته ،واستهلك

وقت شبابه يف تـتبع المالذ َ
والشهوات ومآرب النَفس ودظوظها،

المح َرمات -والعياذ باهلل ،-واستعذبها؛ فقد جنى على
والس َيما  ُ

شبابه ومستقبله ،كما قال القائل:
ِ
ِ
ِ
الم ِش ِ
َت يف َّ
يب َع َذابا
مآرب كان ْ
ُ
الشباب ألهلها عذا ًبا َفص َار ْت في َ
( )1أخرجه المروزي  $يف «مختصر قيام ال َليل» (ص.)49 :
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 فالمآرب كانت يف َالشباب عذابا ويراها فاعلها  ُدلوة ،ف َلما
كـ  ُبـر يف السن وجدها عذابـا عليه ،وذلك بسبب ما تر َتب عليها من
العواقب الوخيمة.

ف َ
اب مردلة عظيمة جدا يف دياة المرء ،ينبغي عليه أن
الشب  ُ

 ُيحسن اغتنامها ،وأن يجاهد نفس  ُه مجاهدة تا َمـة على عدم تفويت

خيرها وبركتها ،مستعينا باهلل ╡ ،طالـبا مدَ وعون  ُه وتوفيقه،

وأن  ُيـذكـر نفس  ُه بأن اهلل  سائله عن هذ المردلة سؤاال عظيما

يوم يلقا  ُ.

هذا ما تيسر جمعه يف هذا الباب ،وأسأل اهلل الكريم ر َب

العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته ال  ُعلـيا أن يوفـقنا لما يحب  ُه
ويرضا من سديد األقوال وصالح األعمال ،وأن  ُيصلح لنا شأننا

 ُك َله ،وأال يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ،وأن يهدينا إليه صراطا
مستقيما ،وصلى اهلل وسلم على نبينا مح َمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
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