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ABSTRACT 

The phase of youth is the climax period of human life which is 

enriched with the passion of strength, activity, achievement, giving, 

production and change. The stage of youth is a period of influence 

and impacts. Hence, young people need proper and persistent 

guidance, rationalization, enlightenment and care at this stage. The 

mother's responsibility regarding her children is not only physical 

upbringing of the child by providing his food and health needs, but 

also to take care about his character building by developing his mental 

abilities, cognitive knowledge and guiding him about psychological 

traits and social behaviour from its inception to the youth stage. A 

mother plays a vital role in the education of young people that 

develops youth of the society. Rightful guidance with due attention 

from an early age can assist today’s youth for the contemporary 

challenges they face in the field of beliefs, thought, culture, ethics. 

This research paper elaborates the meaning of intellectual thought 

and its deviation. Moreover, it deals with the contemporary 

challenges faced by mothers in preventing young people from 

intellectual deviation in Pakistani society. At the conclusion, the 

article talks about the prevention measure for protecting young 

people from intellectual deviation in the light of Prophetic Sīrah. 

Nation builders of the society are brought up by the care, love and 

guidance of mothers. Therefore, it is incumbent for mothers to keep 

themselves abreast of the modern challenges and their respective 

solutions. 
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 لممتاإلا

ض الخىُم الزي ؤهثر نلى نبادٍ مً الىهم التي ال جدص ى وال حهذ، والطالة والدعلُم نلى ؤششف  الخمذ هلل الهٍض

 الذًًألاهبُاء واإلاشظلحن، ومً جبههم بةخعان بلى ًىم 

بهىا هجذ في الهطش الخاغش ؤن للشباب نذد هبحر وؤهثر مً مجمىم ألامت، وخاضت هشي ؤن اإلاجخمو الباهعخاوي مً 

اإلاجخمهاث التي جضداد نذد الشباب فيها، والشً ؤن َزٍ اإلاشخلت مً ؤحمل مشاخل نمش ؤلاوعان وؤخطبها، فهي 

لخغُحر وغحر رلً مً الخطاٌ اإلاخىىنت، ولطالح الشباب في جخمحز بهذة مً الخطاٌ مثل اللىة واليشاؽ وؤلاهخاج وا

َزٍ اإلاشخلت وبضالخهم آزاس مدمىدة وهخاثج هافهت ألي مجخمو مً اإلاجخمهاث، هما ؤن لفعادَم وبفعادَم نىاكب 

ت،وبهزا الطذد هدً هشي في الهطش الخاغش بيعبت الشباب اإلاعلم الباهعخاوي ؤنهم  وخُمت في اإلاجخمهاث البشٍش

 حههىن الاهدشافاث وألامشاع مخهذدة ومخىىنت في اإلاجخمو الباهعخاوي مثل الهلاثذًت، والهباداث، واإلاهامالثجخىا

والزي ًخطح لىا بهذ الخفدظ ؤن مشخلت الشباب مشخلت الخإزش والخإزحر، فهم ًدخاحىن في َزٍ اإلاشخلت بلى 

فذوس ألام ومعاولُتها بيعبت ؤوالدَا ال جيخهي نىذ الخىحُه،والتربُت، والهىاًت، والشناًت، خاضت مً حاهب ألام، 

ت ؤًػا  خذود الخيشئت الجعذًت للىلذ بخىفحر اخخُاحاجه الغزاثُت والصخُت فلـ،بل نليها ؤن تهخم بالهىاًت اإلاهىٍى

بدىمُت كذساجه الهللُت، ومذاسهه اإلاهشفُت، وبخىحُه ضفاجه الىفعُت، وظلىهه الاحخماعي مً وشإتها بلى مشخلت 

ج همارج حُذة مً ؤوالدَا، فهي مً الهىطش الشثِس ي ال شباب؛ فلألم دوس هبحر في بداسة بُتها، وؤظشتها، وجخٍش

وألاظاس ي في بهدشاف الفىش اإلاىدشف لذي ألاوالد، فهليها ؤن حهؿي هفعها اللذوة الخعىت ألوالدَا، خُث جيىن 

ا هلُت مً الباؾل واإلاغالؿاث، هما ؤن نليها ؤن ججهل مطذس  ا ونلُذتها اللشآن والعىت، وجيىن نلى  فىَش فىَش

 دساًت جامت نً الفىش، وبخلىُاث الهطش، وباألخظ ما ًخهلم بالشبىت الهىىبىجُت

واإلالطىد بذوس ألام َىا في وكاًت الشباب مً الاهدشاف الفىشي في اإلاجخمو الباهعخاوي َى نملُت ؤلانذاد في مشخلت 

 ألام، نلى الىالذًً،وخاضت ناجلي نلى الىبري  اإلاعاولُت فيها جلو التيباب اليشإة ألاولى لإلوعان بلى مشخلت الش

ذٌ ٌ  رلً نلى ٍو ِفْؼ ﴿حهالى: هللا كى
ْ
ُهَما َواخ

َ
ِ  َحَىاَح  ل

ٌّ ُّ
ًَ  الز ْخَمِت  ِم ْل  الشَّ

ُ
َما اْسَخْمُهَما َسّبِ  َوك

َ
اِوي ه َُ    1﴾َضِغحًرا َسبَّ

َها﴿حهالى: بلىله وجإدًبهم وحهلُمهم ؤبىائهم جشبُت بػشوسة آلاباء ؤلاظالم ؤلضم وهزلً يُّ
َ
ًَ  ًإ ِزً

َّ
ىا آَمُىىا ال

ُ
ْم  ك

ُ
ُفَعى

ْ
ه
َ
 ؤ

ْم 
ُ
ِلُى َْ َ

اًسا َوؤ
َ
ا ه ََ ىُد

ُ
اُط  َوك   الىَّ

ُ
ِدَجاَسة

ْ
ْيَها َوال

َ
  َنل

 
ت

َ
ِثى

َ
  َمال

 
ف

َ
  ِشَذاد   ِغال

َ
ْهُطىَن  ال هَ  ٌَ

َّ
ْم  َما الل َُ َمَش

َ
ىَن  ؤ

ُ
ْفَهل ٍَ َمُشوَن  َما َو اْ ًُ﴾2 

  أهماف البدث

 ؤلاؾالم خٌى  الخدذًاث التي جىاحهها ألام لىكاًت الشباب مً الاهدشاف الفىشي  -1

 بًػاح ؤظباب اهدشاف الشباب الباهعخاوي ومعاولُت ألام  -2

 بللاء الػىء خٌى ؤَمُت  دناثم ألام واإلالىماث في وكاًت الشباب مً الاهدشاف الفىشي  -3

  الباهعخاوي ومعاولُت ألام بللاء الػىء خٌى نالج الاهدشاف الفىشي للشباب -4

 ًخيّىن َزا البدث مً ملذمت وخمعت مباخث وخاجمت

 مفهىم الفكر والاهدراف لغت وإصطالخا  اإلابدث ألاول 

ش "بفخذ الياف" بمهنى الخاحت، فُلاٌ:: الفكر لغت
َ
ُش،  لِغ لي في َزا ألامش فىش، ؤي خاحت، ًإحي ولمت الفى

ْ
والِفى

فخذبىعش الياف 
ُ
ياس   وج

ْ
ِش ؤو الخاؾش في الص يِء، وحمهه: ؤف

َ
ك ٌُ الىَّ فمفهىم ولمت الفىش لغت جشدد الهلل بمهني: بنما

إحي بمهنى الىكش والشئٍت ؤًػا  3والخاؾش بالخذبش والخإمل بدطٌى اإلاهاوي، ٍو
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  الفكر إصطالخا

فاث ال ًخشج مهني ولمت الفىش في ؤلاضؿالح نً اإلاهاوي اإلازوىسة في اللغت،ولىً مو رل ً ؤهىا هجذ َىان بهؼ الخهٍش

هخاج الخفىحر، فةرا جشاهم نبر ألافشاد ونبر الضمً ؤضبذ مجمىنا متراهما ًمثل مجمىم الشئي الهللُت ”له منها ؤهه:

 4“خٌى مىغىم مهحن

شي بهؼ الفلهاء: ؤن الخىاؾش وألافياس جشد نلى الهلل مً اإلادُـ الزي ٌهِش فُه، فخىحب جطىساث جذنى بلى ” ٍو

بساداث، وؤلاساداث جلخط ي وكىم الفهل ؤو العلىن، فةرا ضلخذ جلً الخىاؾش وألافياس ضلح العلىن ؤو الفهل، وبرا 

والزي اجطح لىا مما ظبم ؤن نملُت الخفىحر والفىش مً اليشاؽ  5“فعذث اوهىغ رلً نلى العلىن ؤو الفهل

 الهللي، وؤن الفهم والخطىساث كذ جخخلف مً شخظ بلى آخش

 راف لغتالاهد

ى الىحه، بهىا هجذ في هخب اللغت ؤن ؤضل َزٍ اليلمت خشف، وخشف ول ش ئ خّذٍ والعُف وغحٍر ومىه الخشف َو

لت واخذة”:ًلاٌ م: “َى مً ؤمٍش نلى خشف واخذ، ؤي ؾٍش ى َخْشف  ﴿هما حاء في اللشآن الىٍش
َ
َه َنل

َّ
ْهُبُذ الل ؤي نلى  6﴾ٌَ

إحي ولمت الاه ، وحه واخذ، وكُل مهىاٍ: ؤي ٌهبذ هللا في ضىسة العشاء دون الػشاء ، ٍو دشاف بمهنى اإلاُل والهذٌو

والزي جيخج مً  8وبرا ماٌ ؤلاوعان نً ش يء ًلاٌ اهدشف 7“نىه وجدّشف واخشوسف ؤي ماٌ ونذٌ اهدشف” ًلاٌ:

 والانخذاٌ إلاُل والخشوج نً الىظـرلً ؤن ؤلاهدشف في اللغت ا

بن الاهدشاف غذ الاظخلامت التي ؤمش بها هللا نضوحل  :في مىكىس بظالمي َى ولكً اإلاراد مىه في ؤلاصطالح

ى الهذٌو نً ؾانت هللا نضوحل وسظىله، واسجياب اإلادشماث ظىاء ًخهلم بالهبادة ؤو اإلاهاملت وألاخالق،   9وسظىله،َو

مً الاهدشاف الفىشي همشهب فهى مفهىم وعبي مخغحر كذ ٌّهذ ضىسة  َزا مفهىم الاهدشاف لغت وبضالخا ؤما اإلاشاد

فاث نذًذة منها:  الاهدشاف الفىشي في مجخمو ما ٌهّذ في هفغ الطىسة في مجخمو آخش، وبهزا البىاء فله حهٍش

 10“الخشوج نً حادة الطىاب، والبهذ نً الىظـ اإلاهخذٌ وجشن الاجضان، والخمعً بجاهب ألامش دون خلُلخه” 

جلذًٍش لألمىس الذًيُت الخشوج نً الىظؿُت والانخذاٌ في فهمه و ”لجخني ؤن الاهدشاف في الفىش َى:ٍشي او 

اب، كذ ًيخج نىه ظلىن ًادّ والعُاظُت  11“ي للهىف وؤلاَس

همشهب َى الفىش الزي ًخالف اللُم ألاخالكُت ؤلاظالمُت والشوخُت، والخػاسة  ہوالزي اجطح لىا ؤن مفهىم

ى ما نّشفه في رلً  ؾالب ؤخعً مباسن  12ؤلاظالمُت للمجخمو، وما ًخالف هزلً اإلاىؿم والخفىحر العلُم، َو

مت واإلاىهج بمفهىمه الهام ٌشمل حمُو ؤهىام مُل الهلل نً الخم، والهذٌ، والطشاؽ اإلاعخلُم، والاظخلا برن

ؿا ولىً اإلاشاد َىا اهدشاف الفىشي والهلذي الزي مً ؤَم دسحاث الاهدشاف، بل الىظؿى ؤلاظالمي بفشاؾا وجفٍش

 َى مً ؤم الاهدشافاث ألاخشي 

 الخدمًاث اإلاعاصرة التي جىاحهها ألام في وكاًت الشباب مً الاهدراف الفكري في اإلاجخمع الباكسخاوي اإلابدث الثاوي

الشً في رلً ؤن الباهعخان دولت حمهىسٍت بظالمُت، وؤهثر ؤفشادَا ًيخمىن ؤهفعهم بلى ؤلاظالم مو رلً هجذ ؤن 

ألام جىاحه فيها جدذًاث نذًذة لتربُت ؤوالدَا في شتى اإلاجاالث،فةوي ؤخاٌو في َزا البدث ؤن ؤرهش بهؼ الخدذًاث 

م وظلىههم ووكاًتهم مً الاهدشاف الفىشي في نطشها التي جىاحهها ألام في جشبُت ألاوالد،خاضت في بضالح ف ىَش

زا ألامش ٌعهل نليها بر ما جيىن َىان ؤحُاٌ ضالخت  الشاًَ،هما الشً ؤن لألم دوس هبحر في جيشئت ؤوالدَا، َو

وبالخالي دولت ضالخت، ولىىىا هجذ ؤن َىان بهؼ الخدذًاث اإلاهاضشة لألم اإلاهاضشة في اإلاجخمو الباهعخاوي التي 
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ٌى بحن َزا الشحاء اإلايشىد،مثل الخيىمت الشاَىت، واإلاىهج الذساظت، والفلش، والغضو الفىشي والثلافت الغشبُت، جد

 والبِئت، ووظاثل ألانالم الخذًثت وغحر رلً ، وفُما ًلي هللي غىءا نلى الخدذًاث اإلازوىسة:

 ألاسرة الفاسمة  أوال

ىهت مً ألاب وألام 
ّ
هي مً اإلااظعاث ألاولى إلضالح فىش الىلذ وجشبِخه، وجلذًم الشً في رلً ؤن ألاظشة اإلاي

هت ؤلاظالمُت ؤنها كشسث اإلاعاولُت نلى  ألاظشة في جشغُب  جدعِىاث خُاجه في شتى اإلاجاالث، فىدً هجذ في الشَش

َها ألاوالد بلى ؤسوان ؤلاظالم والخدزًش مً الفعاد، والزٌ، والىاس هما حاء في كىله حهالى يُّ
َ
ا ؤ ًَ ىا :﴿

ُ
ًَ آَمُىىا ك ِزً

َّ
ال

 
َ
اًساؤ

َ
ْم ه

ُ
ِلُى َْ َ

ْم َوؤ
ُ
ُفَعى

ْ
فذوس ألاظشة  مهمت في جشبُت ؤلاوعان وضُاغخه الزي ظُترن آلازاس اإلادمىدة في (96/6)اللشآن”﴾ه

ؤي مجخمو مً اإلاجخمهاث،بل ألاظشة مً نماد اإلاجخمو، وؤنها برا ؤّدث وقُفتها ومعاولُتها نلى ؤظغ كىٍمت 

ش ؤخىاٌ اإلاجخمو وجىؾذث ؤسواهه، هما جػؿشب خُاة اإلاجخمو،وجخخل جىاصهه برا تهً كىانذ ألاظشة وظلُمت حعخل

 . وجػهف

ؽ افىدً نىذ ما هالخل َزٍ اللػُت في مجخمو باهعخاوي هجذ ؤن َىان هثحر مً ألاظشة التي ابخذنذ نً الطش 

وخاضت نً الىكم ؤلاظالمي، خُث حغلغذ  اإلاعخلُم؛ والىحه في رلً خلٍى نً اللُم العلُمت، وألاخالق الىبُلت،

 فيها ؤفياس مىدشفت، وجشوحذ ناداث ظِئت، واهدششث الفتن والفىض ى

وهزلً هدً هشي ؤهثر آلاباء وألامهاث في اإلاجخمو الباهعخاوي ال ٌهلمىن نً الخهلُماث ؤلاظالمُت هما هشي ؤن 

ت ومبخذنت،وبهزا الطذد نىذما ًىبر ألاوالد في مثل َزٍ ألاظشة خُث  بهػهم ٌهشفىن ولىً نلى ضىسة مشَى

ٌشاَذون آبائهم نلى الخشافاث، وألافياس العِئت، والبذنت، والششن، وجلالُذ ظِئت فإنهم بؿبُهتهم ًدبهىنهم، 

فخذخل فيهم البذنت، والفىش اإلاىدشف بعهىلت، فهزا َى ؤهبر جدذ، وخؿش نكُم نلى ألاوالد الىاشئحن ولزلً هبهىا 

َعاِهِه ”بلىله: بلى رلً ملسو هيلع هللا ىلص سظىلىا َمّجِ ًُ ْو 
َ
َشاِهِه ؤ َىّطِ ًُ ْو 

َ
َداِهِه، ؤ ٍُ ُيَهّىِ َبَىا

َ
إ
َ
َشِة، ف

ْ
ِفؿ

ْ
ى ال

َ
ُذ َنل

َ
ىل ًُ ىد  

ُ
لُّ َمْىل

ُ
 13“و

ىن مً ألاب وألام، فةرا ًيىهان ملخذا فاألوالد ؤًػا ًيىهىن 
ّ
فاألظشة الفاظذة بالء مبحن، وخؿش هبحر؛ ألنها جخي

 الهلُذة والفىش والهاداث العِئت مثلهم؛ ألنهم ًخإزشون في حاهب

 الفلر والبطالت  ثاهيا

ا مً الاهدشاف الفلش والبؿالت، وال شً ؤن  ومً الخدذًاث اإلاهاضشة التي جىاحهها ألام لتربُت ؤوالدَا ووكاًت فىَش

َزا مً الخدذًاث الىبري خُث ٌهاهىن ؤظش نذًذة في اإلاجخمو الباهعخاوي مشيلت الفلش والبؿالت، فالىالذ الزي ال 

عهم، ونلى َزا البىاء هدً هجذ َىان نذد هبحر في ًجذ كىث ًىم ألوالدَم وؤظشتهم فىُف ًىفم نليهم م اال لخذَس

اإلاجخمو الباهعخاوي مً ألاؾفاٌ وألاوالد الزًً لم ًزَبىا بلى اإلاذاسط ؤضال هما هجذ َىان آالف مً ألاؾفاٌ 

الىخب  نذم جىفش لذيهم والعبب في رلًاإلاذاسط،وألاوالد الزًً دخلىا في ألانماٌ كبل جىمُل اإلاشخلت الابخذاثُت في 

وسظىم الذساظت، والىفلاث اإلاىاضلت،بل هزلً هجذ َىان آلاباء الزًً ًجبرون ؤوالدَم الذساظُت،واإلاالبغ الالصمت،

ًمُل ونلى َزا البىاء للهمل بذٌ الذساظت بعبب نذم وحىد الىفلاث الذساظُت ؤو نذم شهىسَم ؤَمُت الخهلُم

اب وغحر   14رلً مً الجشاثم خُث جدطل اإلافعذة في ألاسعبهؼ الشباب بلى العشكت، والفىاخش، وؤلاَس

 وسائل ألاعالم، اهترهذ والجىال والكارجىن والكمبىجر  ثالثا

ومً الخدذًاث التي جىاحهها ألام الباهعخاوي لىكاًت ؤوالدَا مً الاهدشاف مشاَذتهم الياسجىهاث في البِذ، وألامش 

يا، والطحن والُابان والهىذ الخؿحر في رلً َى ؤن َزٍ الياسجىن مً بهخاج وضىانت ا لبلذان غحر بظالمُت مثل ؤمٍش
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م وزلافاتهم التي  وغحر رلً مً البلذان ألاخشي، بدُث ًتروىن َاالء نليها بهؼ البعماث نلُذاتهم وؤفياَس

جطؿذم مو الخهلُماث ؤلاظالمُت في ؤغلب ألاخُان، وال شً ؤن ؤوالد اإلاعلمحن ًخإزشون نً جلً الياسجىهاث 

ة وال ظُما الؿفل الزي ال ًلذس ؤن ًمّحز بحن الخم والباؾل، ؤو الشش والفعاد بعب ؤن نلله غحر هاضج، اإلاعخىسد

ذ ؤن ًمثل هفعه هما ًشي في الياسجىن،وفي ؤزىاء مشاَذة جلً الياسجىهاث لى جذنى ؤمه بلى الؿهام ؤو مزاهشة  ٍش ٍو

في رلً ؤن َزٍ وظاثل ألانالم مً ؤهفو  الذسوط فهى ًشفؼ رلً، وهزلً اهترهذ والجىاٌ والىمبىجش، الشً

اإلاخخشناث لإلوعاهُت في َزا الهطش لىً لعىء اظخخذامها ؤنها ضاسث تهذد ؤلاوعاهُت وخاضت الشباب؛ ألنهم في 

زا  اهُت َو ألاغلب ٌعخخذمىنها في ألاشُاء اإلادشمت، ؤما الجىاٌ فطاس ظِىما ضغحرا إلاشاَذة ألافالم والطىس الهٍش

 15د والشباب لإلهدشاف في ظً مبىش والفلذان باهؿبهاتهم في الذساظتالص ئ ًجهل ألاوال 

 اإلامرست وبيئتها ومىهجها المراس ي  رابعا

بن للمذسظت دوس هبحر في جيىًٍ الشباب والشهىب اللادمت في ؤي مجخمو مً اإلاجخمهاث ونىطشا نكُما مً نىاضش 

ؤي مشخلت مً اإلاشاخل فهى ًخإزش نً ببِئتها وهكامها التربُت للشباب؛ ألن الؿالب بر ما ًزَب بلى اإلاذسظت في 

وكىاهُنها، وبرا ما جيىن بِئت ضالخت، وهكامها مفُذا، ومىهج دساظاتها مهخمذة نلى اإلاىاهج ؤلاظالمُت فُؿلو نليها 

يشإ نليها، وبرا ما ًيىن نىغ رلً فدُاة الؿالب جخإزش بما ًشاَا في اإلاذسظت، وباألظف الشذًذ بر ما  الؿالب، ٍو

هلخفذ بلى اإلاذاسط الخيىمُت فىجذ ؤن بِئاتها ال جلُم بما جدمل الشباب مً الهلاثذ وألافياس والهاداث ؤلاظالمُت، 

هما ال هجذ مماسظت الذًً ؤًػا، بل هجذ ؤخُاها مشاول للؿالب والؿالباث في اَخمام الخهلُمُاث ؤلاظالمُت مثل 

هت ؤلا  ظالمُت، ومً ؤظباب رلً فلذان مىهج الذساس ي ؤلاظالمي خُث الدجاب والطالة وغحر رلً مً ؤمىس الشَش

ىن 
ّ
خهّشف نلى الىكم واللىاهحن والششاجو ؤلاظالمُت بدُث ًي ًخهلم الؿالب نلاثذ صخُدت ونباداث صخُدت، ٍو

ت مو الشب نضوحل  16الؿالب خُاجه خُاة بظالمُت راث الطلت اللٍى

 الجلساء السىء  زامسا

اوي جىاحه الخدذي في الهطش الخاغش لىكاًت ولذَا مً الاهدشاف الفىشي اخخُاٍس هزلً هجذ ؤن ألام الباهعخ

م:  بىا باخخُاس الصخبت الطالخت هما حاء في اللشآن الىٍش
ّ
َواْضِبْر ﴿الجلِغ الؿالح والصخبت العِئت، وؤلاظالم كذ سغ

ذاِة وَ 
َ
غ

ْ
ُهْم ِبال ْذُنىَن َسبَّ ًَ  ًَ ِزً

َّ
ًَ َمَو ال ْفَع

َ
ِشٍه ًُ ّيِ  َهص ِ

ْ
فال ًخخاس الصخبت الطالخت بال سحل ضالح، وجيىن  17﴾ُذوَن َوْحَههُ ال

ٍُ : ادة اإلاشء هما حاء في الخذًثصخبت ضالخت ظببا لعه ُد
َ

ْوال
َ
، َوؤ

ً
ىَن َصْوَحُخُه ُمَىاِفَلت

ُ
ي
َ
ْن ج

َ
ْشِء: ؤ

َ ْ
ًْ َظَهاَدِة اإلا ْسَبو  ِم

َ
"ؤ

ىَن سصكه في بلذٍ 
ُ
ي ًَ ْن 

َ
ُه َضاِلِخحَن، َوؤ

ُ
َىاه

ْ
ْبَشاًسا، َوِبخ

َ
سها ؤلاظالم مً صخبت العىء هما وسد في  18“ؤ

ّ
وفي ملابل رلً خز

ٌَ كاِثل  ِمْنُهْم ﴿ُامت:هخاب هللا نضوحل نلى لعان ؤخذ ؤَل الجىت ًىم الل ىَن، كا
ُ
عاَءل

َ
د ًَ َبَل َبْهُػُهْم َنلى َبْهؼ  

ْ
ك

َ
إ
َ
ف

ِذًىُ 
َ َ
ا إلا ِبهَّ

َ
 ؤ

ً
 َوِنكاما

ً
شابا

ُ
ا ج ىَّ

ُ
ِبرا ِمْخىا َوه

َ
ِكحَن، ؤ َطّذِ

ُ ْ
ًَ اإلا

ِ
َ
ًَ إلا ِبهَّ

َ
ٌُ ؤ ُلى ًَ  ،  ً ِشٍ

َ
ي واَن ِلي ك ِ

ّ
َو ِبو

َ
ل
َّ
اؾ

َ
ِلُهىَن ،ف

َّ
ُخْم ُمؿ

ْ
ه
َ
ْل ؤ ََ  ٌَ ىَن، كا

َشآ
َ
 ف

َ
ٌَ ج َجِخُِم، كا

ْ
ًِ ٍُ ِفي َظىاِء ال ْرِدً

ُ
ت
َ
ِه ِبْن ِهْذَث ل

َّ
 ملسو هيلع هللا ىلص وهما حاء في الخذًث الىبىي اإلاهشوف، خُث مثل الىبي 19﴾الل

 20للجلِغ الطالح هدامل اإلاعً، والعىء هىافو الىحر، وما ًترجب نلى رلً مً آلازاس الخعىت والعِئت

هعخاوي سؤًىا هثحرا مً الشباب ؤضبدىا مىدشفحن فاظذًً وؤخزوا فهلى َزا البىاء لى ؤلفخىا ؤهكاسها بلى مجخمو با

 ألافياس الخاؾئت ألحل ؤضذكائهم الفاظذًً

فالخالضت ؤن وحىد الفعاد في الهطش الخاغش في ألاظشة، وخشمان الشباب نً ألاظىة الطالخت، وصخبت ؤَل 

المي، واجبام الهىي، واهدشافاث اإلاذسظت وغحر العىء وفعاد اإلادُـ الاحخماعي، وؤزش الفىش الغشبي نلى اإلاجخمو ؤلاظ
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 ف الفىشي في اإلاجخمو الباهعخاويرلً مً ؤخؿش الخدذًاث التي جىاحهها ألام لىكاًت ؤوالدَا مً الاهدشا

 أسباب الاهدراف الفكري لمي الشباب الباكسخاوي ومسؤوليت ألام   اإلابدث الثالث

م بهىاًت كطىي بالفىش الزي نّبر نىه بهلذًت ؤلاوعان،وبىاء الشً في رلً ؤن هللا حهالى اَخم في هخابه  اللشآن الىٍش

بتربِخه نلى بضالح ألافياس والخطىساث، وجصخُدها خٌى اللػاًا الىبري؛ألن  ملسو هيلع هللا ىلص نلى َزٍ آلاًاث اللشآهُت كام الىبي

خدشف نمله هدى الهذف اإلايشىد، ونىغ رلً بر ما ًفعذ فىش  بةضالح فىش ؤلاوعان وجطىسٍ ًطلح جىحهه ،ٍو

شة، وهفعه ؤّماسة بالعىء طبذ كلبه مٍشػا، وسوخه شٍش فىدً هشي في ؤلاوعان وجطىسٍ فخفعذ نلُذجه ؤًػا، ٍو

مت حاءث فيهم مً الاهدشاف  نطشها الُىم خىالي شباب اإلاجخمو الباهعخاوي ؤن ؤهثر اإلاطاثب والفعاد، وضىس الهٍض

ُم ؤلاظالم الصخُدت نلى مىهج العلف الطالح ًدّشن الفىشي هما ؤن الفىش الصخُذ العلُم اإلاطبىغت بخهل

دلم الخػاسة والخلذم   الشباب وألامت هدى ؤَذافها اإلايشىدة ٍو

والزي ًخطح لىا بهذ الخإمل والفىش ؤن َىان ؤظباب نذًذة الهدشف الشباب في اإلاجخمو الباهعخاوي بدُث 

دخاج فيها الشباب خاحت ماظت بلى الخىحُه حعاَلذ ألام بتربُتهم؛ألن َزٍ مشخلت جىحذ فيها الخإزش والخ إزحر، ٍو

فذوس ألام ومعاولُتها بيعبت ؤوالدَا فال جيخهي نىذ خذود الخيشئت الجعذًت للىلذ بخىفحر اخخُاحاجه والهىاًت

ت ؤًػا بدىمُت كذساجه الهللُت ومذاسهه اإلاهشفُت وبخىحُ ه الغزاثُت والصخُت فلـ، بل نليها ؤن تهخم بالهىاًت اإلاهىٍى

ضفاجه الىفعُت وظلىهه الاحخماعي مً وشإتها بلى مشخلت الشباب، وؤن رلً خم مً الخلىق التي فشغها ؤلاظالم 

فةوي ؤرهش في َزا اإلابدث ؤَم ؤظباب اهدشاف الفىش لذي شباب الباهعخاوي بدُث حعاَلذ ألام لألبىاء نلى آلاباء

 خٌى معاولُتها في جشبُتها وبضالخها وهي هما ًلي: 

 الجهل عً العليمة الصحيدت والصراط اإلاسخليم – 1

بن مً ؤَم مبادت ؤلاظالم وؤظعه ؤلاخالص واإلاخابهت، فبىاء نلى الهلُذة الصخُدت ًيىن اإلاعلم مخلطا هلل 

الياملت هما اجبهه ؤصخابه سغىان هللا نلُه ؤحمهحن، بل بملطىد  ملسو هيلع هللا ىلص حهالى، وال ًدطل َزٍ بال بهذ مخابهت الىبي

لهزٍ الغاًت خلم هللا الجً وؤلاوغ، وؤسظل الشظل خُث ًذنىن الىاط بلى نبادة هللا حهالى اإلاشخملت آلاًت اللشآهُت 

شهذٍ في  نلى مهشفخه ومدبخه، وؤلاهابت بلُه وؤلانشاع نما ظىاٍ، فخيىن خُاة اإلاعلم مخىكف نلى اإلاهشفت باهلل، َو

ؤن الشباب الباهعخاوي ًمط ي خُاجه بما بإداء رلً حمُو شاوهه الُىمُت وؤفهاله، ولىىىا هشي في نطشها الخاغش 

نبادة سبه نضوحل سظمُا الخالي نً اإلادبت وؤلاهابت والخلىي هلل حهالى،وبما بإداء شاهه ًىمُا التي حهلم لها مو الذًً 

مفبخغافل ألام نً معاولُتها خٌى حهلُم الشباب بالهلُذة الصوالهلُذة ؤضال  خُدت ضاسوا مىدشفحن نً الؿٍش

 ربيت الشباب بأفكار زاطئت سائمة في اإلاجخمع ج -2

بن مً ؤظباب اهدشاف الشباب في اإلاجخمو الباهعخاوي الزي لم تهخم ألامهاث بىكاًت ؤوالدَا نىه، َى جشبُت بهؼ 

ـ، وال الجماناث اإلاخؿشفت في نطشها الخاغش للشباب،جشبُت دًيُت مبيُت  نلى ؤظغ خاؾئت مً ؤلافشاؽ والخفٍش

 شً ؤن للبِئت 
ً
 وبًجابا

ً
ؤما الشباب في اإلاجخمو بما ؤن ًيىن مخمىىا لذًه الخاغىت لها دوس في وشإة ؤلاوعان ظلبا

الهلُذة الصخُدت واإلاىهج الىظؿى اإلاهخذٌ فُطهب في مثل َزا الشاب نلى الاهدشاف الخازحر نليهم بال هادسا 

 ،الصخُدت، واإلاىهج الىظؿى اإلاهخذٌلُذة بمشِئت هللا حهالى، وؤما الشباب الزًً لم ًبزلىا ؤي حهذ لخثبُذ اله

فةن ٌعبم بليهم كادة الفىش الاهدشافي ظُازشون نليهم بال ما شاء هللا حهالى، وهدً هشي ؤن َزا الىىم هثحر في اإلاجخمو 

ىان شباب الزًً لذيهم الخلـ والشً وبضؿُاد،مثل َزا الشباب للجماناث اإلاخؿشفت والفىش الباهعخاوي َو



 ()دراست وصفيت وجدليليتدور ألام في وكاًت الشباب مً الاهدراف الفكري  

49 

ى دلُل نلى جلطحر معاولُت ألام لتربُت الشباب الباهعخاوي، واإلااظعاث الخهلُمُت ا ظهل حذاالاهدشافي ؤًػ َو

ت، واإلاعاحذ، وؤلانالم ؤًػا  والتربٍى

 عمم الخفله والرسىر  في دًً هللا حعالى  -3

هت مً  الهىامل ال شً في رلً ؤن الجهل نً دًً ؤلاظالم، والػهف نً الخهلُم الششعي،والجهل بملاضذ الشَش

 لىمى الاهدشافاث 
ً
 خطبا

ً
هخبر مياها

ُ
التي جاّدي بلى قهىس الاهدشافاث،فمثل َزٍ البِئت الجاَلت ؤو كلُلت الهلم ح

فىدً هشي ؤن بهؼ الشباب في اإلاجخمو الباهعخاوي ال ًدطلىن مً  الخهلُماث ؤلاظالمُت الفئت اليافُت والخشافاث

التي ٌهشف بها الخالٌ مً الخشام والؿُب مً الخبِث، والشً ؤن َزا َى الهلم الخلُلي الزي ًخىفم به الهالم 

 ﴿مً الجاَل هما حاء في هخاب هللا نضوحل: 
َّ
ْعَخِىي ال ٌَ ْل  ََ ْل 

ُ
ى ك

ُ
ول

ُ
ُش ؤ

َّ
ه

َ
َخز ًَ َما  ُمىَن ِبهَّ

َ
ْهل ٌَ  

َ
ًَ ال ِزً

َّ
ُمىَن َوال

َ
ْهل ٌَ  ًَ ِزً

َباِب 
ْ
ل
َ ْ
وبهزا الطذد ؤهىا هشي مً ؤظباب اهدشاف الشباب في اإلاجخمو الباهعخاوي خُث كطشث في رلً ألام في  21﴾ألا

لشآوي، والخذًث الىبىي ؤداء معاولُتها نذم جفلههم وسظىخهم في دًً هللا حهالى،خُث ؤخز الشاب شيل الىظ ال

بذون مهشفت ملاضذٍ، ونلله ومأالجه، وبالخالي نذم جفلهه في الىطىص الششنُت، مو ؤن سناًت اإلاأالث والىخاثج 

 ٌ ذٌ نلى رلً الخذًث بإن الشظى هت باجفاق الشاسخحن في الهلم؛ ٍو لم ًلخل سؤط اإلاىافلحن ملسو هيلع هللا ىلصمهخبرة في َزٍ الشَش

 ﴿مو ؤهه كاٌ:
َ
َحْهَىا ِبل ِئن سَّ

َ
ٌَّ ل

َ
ر
َ ْ
َنضُّ ِمْنَها ألا

َ ْ
ًَّ ألا ِشَح

ْ
خ ُُ ِذًَىِت لَ

َ ْ
ٌ  22﴾“ى اإلا ال ًخدذر الىاط: ؤن ” :رلً بلىلهملسو هيلع هللا ىلصونلل الشظى

 ًلخل ؤصخاب
ً
شخغل   23“مدمذا لخبغ اإلافاَُم، َو ترن اإلادىماث،ٍو وهزلً هشي ؤن َزا الشاب ًدبو اإلادشابهاث، ٍو

ظُإحي ؤهاط ًإخزوهىم بشبهاث ”كاٌ نمش سض ي هللا نىه: باإلاهاسن الجاهبُت نً اللػاًا الىبري، وبهزا الطذد 

م بالعجن، فةّن ؤصخاب العجن ؤنلم بىخاب هللا  24“اللشآن، فخزَو

 ؤلاعجاب بأفكار الكفار والدشبه بهم في مىهج خياتهم   - 4

ا للشباب في اإلاجخمو الباه عخاوي َى هزلً ؤهىا هجذ مً ألاظباب والهىامل اإلاازشة لكهىس الاهدشافاث واهدشاَس

الدشبه بالىفاس، واجبام ظىتهم،خُث هجذ ؤن الشاب الباهعخاوي ًخعجب بما نىذ الىفاس مً ؤفياس مىدشفت، واللُم، 

شبؿها بما لذيهم مً جؿىس في شتى الهلىم الذهُى  ٍت ختى ًازش في هفىط والهاداث اإلاخالفت لإلظالم،بل ٌعخدعنها، ٍو

 بهم ، والخللُذ في ظلىههم،الدشبه بهموكامىا بمجاساتهم و بهؼ الشباب،
ً
م، وحمُو مىهج خُاتهم، بعجابا وؤفياَس

 بما وضلىا بلُه مً جلذم وجؿىس، وانخمادا ؤن رلً َى ألاظلىب الصخُذ والعلىن الخعً، فيان رلً 
ً
وجإزشا

وي واإلاجخمو الباهعخاؤظباب كىي، ونامل مً نىامل الاهدشاف الفىشي الزي ؤزش في اإلاجخمهاث ؤلاظالمُت نمىما، 

 والثلافت ح في الهلُذة والعلىنومىهج صخُذ للعلف الطاللثلت بما لذيهم مً وسازت بظالمي،خُث ؤفلذوا اخاضت،

سالفت ألفكار ؤلاسالم وعليمجه  - 5
ُ
 ؤلاعالم ذو الخىحهاث اإلا

معاولُتها مً ألاظباب الخامعت الهدشاف الشباب الباهعخاوي نً الفىش العلُم خُث كطشث في رلً ألام في ؤداء 

َى اظخخذام ألانالم بمدل غحر صخُذ، ؤو ما ٌهشع في بهؼ وظاثل ألانالم مثل ؤلاهترهذ واللىىاث اإلاخخلفت 

وؤلانالمُت اإلاعمىنت واإلالشوءة مً مىاد التي جخالف مو الفىش ؤلاظالمي الصخُذ وجطادم ما لذيهم مً كُم 

 المُت خُث ٌشىً الشباب الباهعخاوي في نلُذتهم،صخُدت ومبادت معخمذة مً اللشآن، والعىت، والثلافت ؤلاظ

ت والعلىهُت للشباب ت لإلهدشافاث الفىٍش فعذ نليهم دًنهم، فُيىن رلً وظُلت كٍى   25ٍو

 الخأليفاث والتراحم اإلابييت على ألافكار اإلاىدرفت  -6

 اإلاالفاث، والتراحم اإلابيُت نلىمً ؤظباب جؿىس الفىش اإلاىدشفت لذي الشباب الباهعخاوي، وجلاضش ألامهاث في رلً 
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ألافياس الخاؾئت والاهدشافاث، وال شً في رلً ؤن الىخاب مً ؤكذم وظاثل الغضو الفىشي، وال ًضاٌ ًادي دوسة في 

 الخإزحر العلبي نلى فىش ألامت ومهخلذاتها

 ث شتى مثل ألاهبُاء،فهىان جإلُفاث نذًذة ألنذاء ؤلاظالم اإلاشخملت نلى الؿهً في حهلُماث ؤلاظالم في مجاال 

ومالثمت حهلُم الىاط ألخىاٌ الىاط الُىم وقشوفهم خُث نمل بهؼ اإلاعدششكحن في رلً واهدششوا مالفاتهم 

خ، والخػاسة ؤلاظالمُت فبهؼ الشباب ًلشئون وجشاحمهم في الهالم ؤلاظالمي،وهجمىا بها نلى الخهلُماث،والخاٍس

هلهم الشً في دبنهم ونلُذتهم فُلهىن في الػالٌ فهلى ألام ؤن بهؼ الىخب والشظاثل والصخف الهذامت مما ًج

ىان هخب ؤخشي مفُذة التي حغشط في كلىب الشباب اإلادبت هلل حها لى جبخهذ ؤوالدَم نً كشاءة مثل َزٍ الىخب، َو

 26وجخدلم ؤلاًمان والهمل الطالح

 ضعف الىازع المًني في اإلاجخمع الباكسخاوي  جطىر  -7

والعىت،وال  نطشها الُىم في مثل اإلاجخمو الباهعخاوي ؤن بهؼ الشباب لِغ لذيهم نطمت بالىخابفالزي هشي في 

م هما ال ٌهشفىن خعً ألامىس مً كبُدها، وبهزا الطذد ًيىن نشغت  بمىهج العلف الطالح في بضالح ؤفياَس

 لألَىاء والشغباث
ً
عهل الخإزحر نلُه، وحٍش جبها ت اإلاهادًت، َو  للخُاساث الفىٍش

 دعائم ألام وملىماتها في وكاًت الشباب مً الاهدراف الفكري مً زالل السيرة الىبىيت  اإلابدث الرابع

بن نذم كُام ألام بمعاولُتها الخهلُمي والتربىي لألوالد في مشخلتهم الؿفىلت ٌهُم همى الىلذ الخللي والفىشي 

س هللا حهالى وسظىله
ّ
ا  ملسو هيلع هللا ىلص والجعمي، وكذ خز ؿها في َزٍ اإلاهمت الىبري وخاضت للىالذلألم نً جلطحَر وبهزا وجفٍش

الطذد ًجب نلى ألام وألاب ؤن ًيىن نىذَما مهشفت ألمىس الذًً ألاظاظُت وما ٌهزس بجهله، وخاضت مثل الهلُذة 

 ٌ وؤظلىبه نً جشبُت ألاوالد  ملسو هيلع هللا ىلص الصخُدت والخالٌ والخشام والؿهاسة وخاضت ألامىس  وغحر رلً ومىهج الشظى

هت ألاظاظُت ًيىن ظلىن ومداظً ألا  هت وكىانذَا، فةن لم ًىً لذيهما مهشفت ألامىس الشَش خالق وغىابـ الشَش

يىهىن ن  نلى اإلاجخموؤبىاثىا مىدشفت، ٍو
ً
 27، والشً ؤن التربُت الخاؾئت حهذ مً ؤَم الهىامل ضلت الجشاثمبئا

ب اإلاهمت واإلالىماث التي ًيبغي ؤن وبهزا الطذد ؤوي ؤرهش َىا بهؼ اإلالىماث مً خالٌ َزا البدث هلذم الجىاه

جخدلى بها ألام نمىما ،وألاب خاضت في هفعه وشخطه إلاا له جإزحر نلى ألاوالد في جىحيههم الىحهت العلُمت والفىش 

 العلُم التي جىفل لهم الاظخلامت نلى مىهج هللا نضوحل

 عرض ألام اللموة الحسىت لألوالد  أوال

م اللذوة الخعىت،  ال شً في رلً ؤن مً ؤَم وظاثل  التي ًجب نلى ألام ؤن جخدلى بها لتربُت ؤوالدَا وبضالح فىَش

ت لألوالد التي جذفهه بلى حاهب الخللُذ ضة الفؿٍش ففي َزٍ الخالت ألاوالد ؤهثر ما  ،والىحه في رلً لىحىد جلً الغٍش

ًخإزشون باللذوة؛ ألنهم ًفهمىن ؤن حمُو ما ًفهلىن الىباس صخُذ، وؤن آباءَم مً ؤفػل الىاط وؤهملهم، ونلى 

 28َزا البىاء َم ًلخذون بهم

ٌِ ﴿ ؛ لُيىن كذوة خعىت:ملسو هيلع هللا ىلصونلى َزا البىاء كذ ؤسظل هللا نضوحل هبُه مدمذا ْم ِفي َسُظى
ُ
ى

َ
اَن ل

َ
َلْذ و

َ
  ل

 
ْظَىة

ُ
ِه ؤ

َّ
الل

 
 
م 29﴾َخَعَىت  الزهش الخىُم والعىت، ووان الىبيَادًا ومشبُا بعلىهه الشخص ي باإلغافت بلى  ملسو هيلع هللا ىلص فيان الشظٌى الىٍش

ًَ ﴿جشحمتنملُتخُتلخهالُم وآداب اللشآن،وكذرّم هللا نضوحل للزًً جخالف ؤنمالهم ؤكىالهم،بلىله: ملسو هيلع هللا ىلص ِزً
َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ

ىَن آَمُىىا ِلَم 
ُ
ْفَهل

َ
 ج

َ
ىَن َما ال

ُ
ُلىل

َ
فُخطح مً َزا ؤهه البذ للتربُت ؤلاظالمُت لألوالد اللذوة الطالخت وال ًمىً  30﴾ج

 التربُت الصخُدت بذونها
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 ازخيار ألام الرخمت والحب عىم جربيتها لألوالد  ثاهيا

ا هما ضّشح في رلً الهلماء الشباهُىن هي الشخمت والخب  بن مً ؤَم سواثض الخهلُم والتربُت التي ًيبغي لألم ؤن جخخاَس

كهش َزٍ اإلادبت بطىسة جلبُل الىلذ واخخػاهه والخىان نلُه، برن الًمىً  والخىان والهؿف نىذ جشبُت ألاوالد، ٍو

 ؤن ًدطل ألاوالد الهلم والتربُت مً ألام التي جلعىا نليهم وال ًشخمهم

مُت َزا الجاهب في الخهلُم والتربُت الشخمت باألوالد وكذ اظخفاغذ العىت اإلاؿهشة بشواًاث نذًذة جذٌ نلى ؤَ

 ٌ نلى خلم نكُم، ملسو هيلع هللا ىلصمً اللذوة الىبري واإلاشبي الهكُم ، فلذ وانملسو هيلع هللا ىلص، فالىبيملسو هيلع هللا ىلصوالخبعم مههم، مً ؤخالق الشظى

ى الزي كاٌ هللا في شإهه: م  َنِكُم  ”﴿َو
ُ
ل
ُ
ى خ

َ
َهل

َ
ًَ ل حر : ”ملسو هيلع هللا ىلصوكذ كاٌ 31﴾“َوِبهَّ

َ
ْدَشم الخ ًُ م 

ْ
دَشم الّشِف ًُ  ًْ ه َم

ُّ
 32“ول

شة ٌ  ملسو هيلع هللا ىلصحاء سحل بلى الىبي رهش ؤبى ٍَش ْشَخمه؟: ملسو هيلع هللا ىلصووان مهه ضبي، فجهل ًػمه بلُه، فلاٌ الشظى
َ
كاٌ:وهم، كاٌ: (ؤج

“ ًَ ًَ ِمْى سَخُم ِب
ْ
اِخمحَن  فاهلل ؤ َى ؤْسَخُم الشَّ  33“بِه، َو

 ٌ لىفعها في ؤفهاله كذوة ملسو هيلع هللا ىلص، اإلاخهلله بإخالكه، فالبذ لألم ؤن ججهل هبُهملسو هيلع هللا ىلصَزٍ بهؼ همارج مً ظحرة الشظى

 ملسو هيلع هللا ىلصومهامالجه وحمُو شاون خُاجه

 عمل ألام بين أوالدها  ثالثا

هت ؤلاظالمُت باألمش بالهذٌ بحن ألابىاء والبىاث واإلاعاواة بُنهم،الحخىاب الخداظذ فُما بُنهم، وول مً  حاءث الشَش

 غ ولذٍ خٌى الهذٌ في رلًألام وألاب مإمىسًٍ بإن الٌعخخذما ؤّي ظبب مً ألاظباب التي جثحر الهلىق في هف

ما ،وؤن ًيىن اإلاخىافعت فُما بُنهم في اخترامهما  عابلَى وبرا ًدب ول مً ألام وألاب ؤن ٌعاسنا ؤوالدَما في بّشَما َو

ما، فىزلً نلى الىالذًً الهذٌ بحن ؤوالدَم في حمُو ألامىس مثل الهذاًا والهباث والخلبُل واإلاذانبت وغحر  وجىكحَر

 فُما بُنهم َزا الهذٌ ظببا في بًجاد اإلادبتيعبت لهما ليي ًيىن رلً مً الخلىق التي ججب نلى الىالذًً بال

ت الص ئ الىثحر نلى َزا مثل ما حاء نً الىهمان بً بشحر سض ي هللا نىه ؤن والذٍ حاء به  وكذ رهش في ألاخادًث الىبٍى

، فلاٌ:  ملسو هيلع هللا ىلص بلى سظٌى هللا
ً
الما

ُ
ُذ ابني َزا غ

ْ
دل

َ
َذ مِ  ”فلاٌ: بوي ه

ْ
َدل

َ
ِذَن ه

َ
لَّ َول

ُ
و
َ
له؟ ؤ

ْ
(فاْسِحْههُ )كاٌ: ال، كاٌ: “ث

34  

فثبذ مً َزا الخذًث وغحٍر وحىب الهذٌ نلى الىالذًً بحن ؤوالدٍ،بل نليهما ؤن يهخم الهذٌ في حمُو ؤمىسٍ،ألن 

 هللا حهالى ًدب اإلالعؿحن

 جلطف ألام باألوالد وإدزال السرور عليهم   رابعا

البششي في حمُو شاون الخُاة، ومً ؤظىجه خعىت وؤخالكه الهكُمت بلى مياهت نالُت في الىماٌ ملسو هيلع هللا ىلصكذ وضل هبِىا

مو ألاؾفاٌ التي جشن لألم فيها اإلاثل ألانلى خُث الًطل بلى َزٍ الذسحت ؤخذ مً الىاط، ولىً مو ملسو هيلع هللا ىلصؤخالق الىبي

مت التي جيبغملسو هيلع هللا ىلصخعب كذستها، ومً َزا جلؿف الىبيملسو هيلع هللا ىلصرلً جلضم لألم ؤن جلخذي بالىبي ي لألؾفاٌ ومذانُخه الىٍش

 لألم ؤن جلتزم به ما ًلي:   

بُوملسو هيلع هللا ىلصمثل مذانبخه ها في ملسو هيلع هللا ىلصَنللُذ مً الىبي“كاٌ مدمىد  سض ي هللا نىه : -سض ي هللا نىه -مو مدمىد بً الشُّ  مجَّ
ً
ت َمجَّ

: خفكذ  35 “وحهي وؤها ابً خمغ ظىحن مً دلى   ، فمفهىم الخذًث هما بحن ابً حجش الهعلالوي ؤن مدمىد ًلٌى

، وفهلهبلى اإلااء ملسو هيلع هللا ىلصبسظاٌ الىبي رلً مذانبت ؤو بشهت هما ًفهل رلً مو ؤوالد الصخابت سغىان ملسو هيلع هللا ىلصمً فمه نً ُبهذ 

زا مً باب اإلاذانبت وخعً الخلم 36 هللا نليهم  ، َو

ى ظاحذاملسو هيلع هللا ىلصفي مىاكف هثحرة،مثل سوىبه الطبي نلى قهٍش-سض ي هللا ننهما الخعً والخعحنملسو هيلع هللا ىلصوهزلً مالؾفخه  37 َو

 ، وغحر َزٍ اإلاىاكف هثحرة حذا 39 ملسو هيلع هللا ىلصوبٌى الطبُان في حجٍش،  38 الطالة نىذ بياء الطبيملسو هيلع هللا ىلصوجخفُفه
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 دعاء ألام وجضرعها لىكاًت أوالدها مً الاهدراف الفكري وهماًتها  زامسا

ال شً في رلً ؤن للذناء والخػشم ؤزش هبحر في بضالح ألاوالد وؤلاظخلامت نلى الذًً، وؤن دنىة الىالذًً لألوالد 

مهشوف،فهلى ألام ؤن حعخغل َزٍ اإلاجزلت مً هللا نضوحل وجذنىا لىلذٍ في ؤوكاث  معخجابت نىذ هللا حهالى هما َى 

ًذنىا للزًً ًيىهىن مً ؤكاسبه بالهلم والهذاًت هما دنا ملسو هيلع هللا ىلصمباسهت ومعخجابت لىكاًخه مً الاهدشاف، ووان الىبي

نلى دسحت نكُمت مً البً نمه ابً نباط سض ي هللا ننهما الزي لّلب بهذٍ بالخبر والبدش لغضاسة نلمه ووضىله 

مه الىخاب والخىمت “:ملسو هيلع هللا ىلصاإلاهشفت والاحتهاد بخفعحر هخاب هللا نضوحل:بلٌى الىبي ِ
ّ
هم نل

َّ
، وبرا ما هىكش في هخب  40 “الل

ذ “لهلي سض ي هللا نىه بلىله:ملسو هيلع هللا ىلصهما دنا ؤًػا الىبيالبً نباط ؤزشا واضخاملسو هيلع هللا ىلصالخفاظحر فىجذ ؤزش دنىة اللهم زّبِ

  41“لعاهه واَذ كلبه

 طرق وعالج في وكاًت الشباب الباكسخاوي مً الاهدراف الفكري ومسؤوليت ألام  الخامساإلابدث 

ال شً ؤن الاهدشاف الفىشي لذي بهؼ الشباب في اإلاجخمو الباهعخاوي مشع نللي،وول مشع البذ له بهذ 

ه الىخاب حشخُطه ؤن هبدث نً وظاثل نالحه وميافدخه؛ ألن ليل داء دواء،وؤن دًيىا دًً شامل هما ًذٌ نلُ

والعىت،خُث اإلاعلم ًجذ فيهما الخلٌى الشافُت إلاشىالجه، فالفىش اإلاىدشف في خاحت ماظت بلى نالحه بفىش ًىاحهه 

ىضح ؤخؿاءٍ ومُله نً الطشاؽ اإلاعخلُم، وؤهبر دوس في رلً نلى ألام خُث جلىم بتربُت ؤوالدَا وما ؤوحب هللا  ٍو

ن ؤلاظالم ًشبي ألاوالد نلى الهلُذة الصخُدت والفىش العلُم اإلاشخمل حهالى نلى ناجلي الىالذًً في رلً، وال شً ؤ

ُت الىالذًً ًخدلم ؤلاضالح والخحر لألمت ؤلاظالمُت،فإرهش في َزا البدث بهؼ الؿشق  نلى الىخاب والعىت، فبتًر

 وضىس الهالج الهدشاف الفىشي للشباب التي جلضم نلى ألام بانخىائها وهي والخالي:

 م وروف خياتها ألاهليت صالحت وألاحىاء اإلاساعمةجكىيً ألا   أوال

ا مً الاهدشافاث فهليها ؤن جيّىن ؤوال ألاظشة الطالخت وألاحىاء اإلاعانذة  ذ ألام جشبُت ؤوالدَا وبضالح فىَش بر ما جٍش

ا هشي في التي ٌهِش فيها الشاب،ألن ألاحىاء اإلاعانذة، وجىكُم قشوف الخُاة جازش نلُه وجىهىغ بلى خذ هبحر، ولىىى

، وغحر  اإلاجخمو الباهعخاوي ؤن َىان مشاول ناثلُت، والهالكت ظِئت بحن الشاب وؤَله، والفىض ى في ؤوغام اإلاجٌز

م،وال شً بر ما جيىن ألاظشة فاظذة  رلً مً اإلاشاول التي حعبب نذم مباالة ألام لتربُت الشباب وبضالح فىَش

ب وألام ؤن ًجهال في البِذ ؤحىاء معانذة إلضالح فىش الشباب فتربُت ألاوالد جيىن في ألاغلب فاظذة، برن نلى ألا 

 ٌ   ”ملسو هيلع هللا ىلصوجشبِخه ألنهما مفخاح جشبُت ألاوالد، ونليهما ؤن ًادا وقُفتهما في رلً هما كاٌ الشظى
ُّ
ل
ُ
، َوو ْم َسام 

ُ
ى

ُّ
ل
ُ
 و

َ
ال

َ
ْم ؤ

ُ
ى

ِخِه  َُّ ًْ َسِن ٌ  َن فهلى ألام ؤن جيىن بىفعها راث الذًً، ألن ألاوالد ًخإزشون ظلبا وبًجابا بإمهم، فلهم هطِب 42“َمْعُئى

ىت للىالذ في جىحُه الشباب ووكاًتهم مً الاهدشاف هما حاء في الخذًث:  ُذ ”وافش مً دًنها وهي شٍش
َ
ىل ًُ ىد  

ُ
لُّ َمْىل

ُ
و

َشا َىّطِ ٍُ َداِهِه َو ٍُ ُيَهّىِ َبَىا
َ
إ
َ
َشِة، ف

ْ
ِفؿ

ْ
ى ال

َ
 43“ِهِه َنل

 إصالح ألام الفكر اإلاىدرف الخاطئ بالفكر الصحيذ اإلاخىىر   ثاهيا

الشً في رلً ؤن ألامت ؤلاظالمُت ؤضابذ في كشونها ألاخحرة ؤمشاع خؿحرة اإلاخهللت بالهلُذة والفىش وبهزا الطذد 

جلىم ألام لهالج الفىش قهشث واهدششث الششهُاث، والخشافاث، وغهفذ الىال هلل حهالى ولشظىله وللمامىحن، وبرا ما 

اإلاىدشف نً ؤوالدَا وشبابها فهليها ؤن جدّذد ألامىس اللاؾهت الثابخت  اإلاهشوفت في الذًً بالػشوسة؛ ألن للفىش آزاس 

نكُمت في خُاة ؤلاوعان ولهزا سّبي حمُو ألاهبُاء ؤمتهم ودناَم بلى الخىخُذ والهلُذة الصخُدت ومهكم الخهلُم 

ٌ  اإلاجزلت مً هللا حهالى في فترة مىُت نلى ؤمىس الهلُذة، وبهزا البىاء معاولُت ألام لهالج  الفىش  ملسو هيلع هللا ىلص نلى الشظى
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 ۔اإلاىدشف الخاؾئ بالفىش الصخُذ اإلاخىىس 

 جيشئت ألام أوالدها على العليمة الصحيدت والعبادة  ثالثا

مها الهلُذة بن مً ؤَم ألامىس التي جلضم نلى ألام ؤن جشانيها نىذ وكاًت ؤوالدَا مً الاهدشاف 
ّ
الفىشي ؤن حهل

الصخُدت، وجذسهها بدساوا واف؛ ألن الاهدشاف سبما جخمثل في اإلاهخلذ الفاظذ الزي جيبني نلُه الخطشفاث اإلاىدشفت 

 وألانماٌ الفاظذة لزا وحبذ نلى ألام جيشئت ؤوالدَا نلى الهلُذة العلُمت وخاضت في مشخلت الطغش هما وان الىبي

وهدً  ملسو هيلع هللا ىلص هىا مو الىبي ”الصخابت ؤمىس الهلُذة خُث حاء نً حىذب سض ي هللا نىه كاٌ: يهخم بخهلُم ضغاس مً ملسو هيلع هللا ىلص

فُذخل في ؤلاًمان 45 “فخهلمىا ؤلاًمان كبل ؤن هخهلم اللشآن، زم حهلمىا اللشآن فاصددها به بًماها 44فخُان خضاوسة

اإلاعخدم بالهبادة دون مً الخهٍشف باهلل نضوحل وما له مً حمُو ضفاجه الجالٌ والىماٌ والهكمت وؤهه 

 ٌ وؤلاًمان به وما له مً الخلىق وآلاداب نلى ؤمخه، وغحر رلً ما ًخهلم بإمىس  ملسو هيلع هللا ىلص ظىاٍ،وهزلً اإلاهشفت بالشظى

م الىبي
ّ
ألادنُت هثحرة لطغاس مً الصخابت  سض ي هللا ننهم التي جذٌ نلى مهشفت هللا حهالى  ملسو هيلع هللا ىلص ؤلاًمان، وكذ ٌهل

س وبإظماثه الخعنى، وؤًػا جدبغي 
ّ
س ؤوالدَا مً الششن باهلل حهالى الزي َى سؤط الاهدشاف هما ًدز

ّ
لألم ؤن ًدز

م هزلً غشط ألام ؤوالدَا مدبت هللا حهالى والخىول نلُه والخىف مىه  للمان ابىه هما َى مزوىس في اللشآن الىٍش

ى الزي ًشدم الىلذ مً الىكىم في الاهدشاف  ۔َو

لتي ًدفل هللا نضوحل بها نبذٍ اإلاامً مً ؤمىس هثحرة ومنها الاهدشاف هزلً هجذ ؤن الطالة مً ؤَم الهباداث ا

ْىَهى نَ ” هما كاٌ هللا حهالى:
َ
 ج

َ
ة

َ
ال  ِبنَّ الطَّ

َ
ة

َ
ال ِكِم الطَّ

َ
شِ َوؤ

َ
ْىى

ُ ْ
اِء َواإلا

َ
ْدش فَ

ْ
 ملسو هيلع هللا ىلص ولهزٍ ألاَمُت وسد نً الىبي 46، “ًِ ال

  “:ملسو هيلع هللا ىلص الخىحُه للىالذًً بإمش ألاوالد بها نىذ كىله
َ

ْوال
َ
ْيَها، ُمُشوا ؤ

َ
ْم َنل َُ ْبَىاُء َظْبِو ِظِىحَن، َواْغِشُبى

َ
ْم ؤ َُ ِة َو

َ
ال ْم ِبالطَّ

ُ
َده

َػاِحِو 
َ ْ
َنُهْم ِفي اإلا ُْ ىا َب

ُ
ك ّشِ

َ
ش  َوف

ْ
ْبَىاُء َنش

َ
ْم ؤ َُ  47“َو

 ألام عىموكاًت أوالدها مً الاهدراف الفكري على أن دًيىا ؤلاسالم دًً الرخمت للىاس أحمعين جركيزرابعا

ألام نىذ وكاًت ؤوالدَا مً الاهدشاف الفىشي ؤن جشسخ في ؤرَان ؤوالدَا ؤن ؤلاظالم دًً الشخمت مً معاولُت 

ش لفكت م جىٍش ه ؤي هكام ؤو دًً آخش، وكذ هشي في اللشآن الىٍش ومشخلاتها (سخم)والشفلت والهذالت خُث ال ٌعاٍو

هللا الشخمً الشخُم "، بل كذ هجذ ؤن مشة مو ؤلاغافت بلى جىشاس الشخمً الشخُم في " بعم  340خىالي ؤهثر مً 

 ”﴿الغاًت مً بهضاٌ َزٍ الشظالت اإلادمذًت َى وشش الشخمت للهالم خُث كاٌ حهالى: 
ً
 َسْخَمت

َّ
َىاَن ِبال

ْ
ْسَظل

َ
َوَما ؤ

حَن  ِ
َ
َهاإلا

ْ
ل ِ
ّ
ت ظىاء كىلُت ؤو نملُت وسدث لبُان َزٍ اإلاهاوي العامُت، خُث وضف 48﴾“ل ، وهزلً هجذ ؤن العىت الىبٍى

 لهزٍ الشخمت ملسو هيلع هللا ىلصهبي الشخمت، مو بغافت بلى ؤن ظحرجه)هفعه بإهه ملسو هيلع هللا ىلصٌ هللاسظى 
ً
 واهذ جؿبُلا

  ألام عىموكاًتأوالدها مً الاهدراف الفكري على أن ؤلاسالم دًً ألامً لإلوسان وللكىن كلهجركيززامسا 

ؤلاظالم دًً العالمت وألامً هزلً مً معاولُت ألام نىذ نالج فىش اإلاىدشف ألوالدَا ؤن جخطح ألوالدٍ ؤن دًيىا 

في الذهُا  للهالم وله،هما هجذ خٌى ولمت ؤلاظالم ؤهه مشخم مً العلم، وجدُت اإلاعلمحن نىذ الللاء مو آلاخٍشً

ظً الم بإمان هما حاء وآلاخشة هما َىان ؤخادًث هثحرة التي جذٌ نلى خشمت جشوَو اإلاعلم ومً ٌهِش نلى ؤسع ؤلا 

َم ُمْعِلًما“:ملسو هيلع هللا ىلصخُث كاٌ الىبي في الخذًث َشّوِ
ًُ ْن 

َ
ْعِلم  ؤ

ُ
ِدلُّ إلِا ًَ  

َ
 الخىحيهاث في نطش الخالفتؾبلذ َزٍ  وكذ 49“ال

 جلىيت ألام الىازع المًني في بيتها    سادسا

تهاالىاصم الذًني في بُتهاؤوالدَاَى بضالح فىش نىذ اإلاىدشف الزي ًيبغي لألم باَخمامه مً نالج الفىش  دوس  ألن لهاجلٍى

وجىمُتها العلىن،والخلم الخعً ئتوالكشوف التي جىاظب ألوالدَا،لألم ؤن جيّىن البِبرن البذبىاءالشخطُت،في  هبحر
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في هفىط الشباب،وسبؿهم بالشب نضوحل، وجىمُتهم هىاصم الخحر وؤلاًمان في هفىظهم، ورلً مً خالٌ بَخمام ألام 

ا لهم اإلاذسظت ؤلاظالمُت وألاحىاء  اإلاعانذة لألنماٌ الطالخت لهم بالتربُت الذًيُت، واخخُاَس

 ضبط ألام أوالدها عً اسخسمامهم الىسائل الحمًثت بطريلت سيئت  سابعا

عبدىن في الهالم الخىىىلىحُا،  الشً في رلً ؤن الىظاثل الخذًثت في نطشها الخاغش كذ ظهلذ خُاة الشباب، َو

م ؤماهت هبري نلى ناجلي ألام ولىً اإلاشيلت التي جخىاحهها ألامهاث هي ظىء اظخخذام الشباب َزٍ  ألاشُاء، َو

فهليها ؤن جدافل ول ألامىس جخهلم بشإنهم؛ألن ال ًمىً لها ؤن جمىههم نً اظخخذامها، ولىً نليها ؤن جداٌو نً 

لت ظِئت، وجيىن نلى خزس داثما وال جىفش لهم فشضت لعىء اظخهمالها، وحشحر بليهم غشس  جػبـ اظخخذامها بؿٍش

 خذًثت والخإهُذ بدعً اظخهمالهاومفاظذ الىظاثل ال

 ججىب ألام أوالدها عً الصحبت الفاسمة  ثامىا 

مً معاولُت ألام لهالج بهدشاف الفىشي نً الشباب ججىبهم نً الصخبت الفاظذة، وال شً ؤن الصخبت مخإزشة 

ْىَمِئز  َبْهُػُهْم ألاِخالُء ﴿عِئت ًطحر ؾالخا خُث كاٌ حهالى:فالشاب بالصخبت الطالخت ًيىن ضالح وبالصخبت ال ًَ

ِلحَن ِلَبهْ  خَّ
ُ ْ
َتى ﴿وكاٌ: 50﴾ؼ  َنُذوٌّ ِبال اإلا

َ
ل ٍْ ا َو ًَ  ،

ً
ٌِ َظِبُال ُظى ُث َمَو الشَّ

ْ
ز

َ
خ َخِني اجَّ ُْ ا لَ ًَ  ٌُ ُلى ًَ ِه  ًْ َذ ًَ ى 

َ
اِلُم َنل

َّ
َهؼُّ الك ٌَ ْىَم  ٍَ َو

 ًِ ِني َن
َّ
َغل

َ
ْذ ؤ لَ

َ
، ل

ً
ِلُال

َ
ا خ هً

َ
ال

ُ
 ف

ْ
ِخز جَّ

َ
ْم ؤ

َ
َخِني ل ُْ  لَ

ً
وال

ُ
ز

َ
َعاِن خ

ْ
و ِ

ْ
اُن ِلإل

َ
ؿ ُْ اَن الشَّ

َ
 َحاَءِوي َوو

ْ
ِش َبْهَذ ِبر

ْ
ه ِ

ّ
وهزلً ظبم  51﴾الز

س الىبي
ّ
ْش  ”مً اجخار الجلِغ العىء، وهما حاء في خذًث ملسو هيلع هللا ىلصالخذًث الزي فُه خز

ُ
ْىك َُ لْ

َ
ِلُِلِه، ف

َ
ًِ خ ى ِدً

َ
ُحُل َنل الشَّ

اِلُل 
َ
خ ًُ  ًْ ْم َم

ُ
َخُذه

َ
 52“ؤ

نلى الىالذًً وخاضت نلى ألام ؤن حهخني في رلً، وجشاعي َزٍ اللػاًا وجخابو ؤوالدَا  والزي ًخطح لىا بهذ َزا ؤن

جالعىن بمجالعت العىء وبالصخبت العِئت إولىن ٍو  مو مً ًمىشىن ٍو

 وفيها أهم هخائج البدث  الخاجمت

  بن نذم كُام ألام بىاحباتها في وكاًت الشباب مً الاهدشاف الفىشي ٌهُم همى الشباب الفىشي والعلىوي -1

 اللذوة الخعىت والخهؿف والخب والشخمت مً ؤنكم دناثم ألام في وكاًت الشباب مً الاهدشاف الفىشي  -2

 اب مً الاهدشاف الفىشي وكاًت الشببن ألام جىاحه جدذًاث نذًذة في اإلاجخمو الباهعخاوي في  -3

 لألظشة الطالخت وألاحىاء اإلاعانذة في البِذ دوس فهاٌ في وكاًت الشباب مً الاهدشاف الفىشي  -4

 ي همى الشباب في الاهدشاف الفىشي بن مً ظىء اظخخذام الىمبىجش وبهترهذ والجىاٌ وغحر رلً مً الىظاثل الخذًثت ؤزش هبحر ف -5

  الخدذًاث التي جىاحهها ألام في جشبُت ألاوالد في اإلاجخمو الباهعخاويالفلش والبؿالت مً ؤهبر  -6

  ؤظىة خعىت خٌى الذناثم واإلالىماث لألم لىكاًت الشباب مً الاهدشاف الفىشي ملسو هيلع هللا ىلصجشن الىبي -7

  بن دًيىا ؤلاظالم دًً وامل وشامل خُث بّحن لألم ضىس الهالج لىكاًت الشباب الباهعخاوي مً الاهدشاف الفىشي  -8

خُاتهم ختى في البذ لألم مً خفل ألاوالد والشباب مً مشاَذاث ألافالم الهذامت والياسجىهاث؛ ألن لها جإزحر هبحر نلى  -9

م ؤًػ  ابهدشاف فىَش

بن غُاب الخىاس بحن آلاباء وألابىاء، وألاظشة الفاظذة مً ؤنكم ألاظباب اإلاادًت بلى بهدشاف فىش الشباب وفي ألاخحر ؤظإٌ  -10

ىفلىا حمُها في وكاًت الشباب مً الاهدشاف الفىشي مىاحهت الخدذًاث  هللا نضوحل ؤن ًجهل َزٍ اإلالالت هافها للمعلمحن، ٍو

 اإلاهاضشة وضلى هللا نلى هبِىا مدمذ ونلى آله وصخبه ؤحمهحن

  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 international license. 
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