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كلمات املربني كنوز عظيمة تقع على مسامع اجلادين فتنشئ يف نفوسهم إقبااًل على العمل، وتقوي عزائمهم فإذا 
والفينة هي تتحول إىل أعمال ينعم هبا جمتمعهم ويطيب من جّرائها هواء بالدهم. وما أحوجنا أن نسوق بني الفينة 

درر هؤالء األعالم اليت خاطبوا من خالهلا الشباب ورمسوا هلم طريق النهضة ودعوهم إىل إعالء مهمهم، ليعيشوا 
احلياة الكرمية اليت تليق هبم كشباب خري أمة أخرجت للناس . خاطب الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي رمحه هللا 

 مقاالت رائعة نشرت قبل أكثر من مخسني سنة ويضمها  يف –اجليل الناشئ بكل واقعية وبكل صدق وقال هلم 
كتاب "عيون البصائر" أن الشباب ليس له قيمة إذا مل ينفق يف حتصيل علم ، ونصر حقيقة، ونشر لغة، ونفع أمة، 

 وخدمة وطن . 

ّمدي الشمائل، عفيفني عن احملارم، متقلبني يف الطاهرين والطاهرات وقال يف عبارات مجيل ة " أمتثله ومتثلهم حمح
متساميًا إىل معايل احلياة، عربيد الشباب يف طلبها، طاغيا عن القيود العائقة دوهنا ، جاحما عن األعنة الكاحبة يف 
ميداهنا متقد العزمات، تكاد حّتد جوانبه من ذكاء القلب ، وشهامة الفؤاد ونشاط اجلوارح "ويقول" أمتثله حلف 

ليس مقهى، وبطل أعمال ال ماضغ أقوال ، ومراتد حقيقة ال مراتد عمل ال حليف بطالة، وجليس معمل ال ج
خيال" ويف موضع آخر يوصي هذه الوصااي اجلميلة " أمتثله مقبال على العلم واملعرفة ليعمل اخلري والنفع، إقبال 

لتفتخر  النحل على األزهار واألمثار لتصنع الشهد والشمع، مقبال على االرتزاق إقبال النمل جتد لتجد، وتدخر
وال تبايل ما دامت دائبة أن ترجع مرة منجحة ومرة خائبة . مث يتطرق للغرية اليت ينبغي أن يتمثلها الشباب فيقول 

جنسه أن تبور وهو ميلك القدرة على إحصاهنا ، ويغار ملاء شباهبا أن يغور وهو " أمتثله شديد الغرية، يغار لبنات 
يستطيع جعله فياضاً ابلقوة دافقا ابحلياة، ويغار على هواه وعواطفه أن تستأثر هبا السلع اجللبية والسحن السلبية، 

أكثر األعني املسرتقات ! وما أشد  ويغار لعينيه أن تسرتقهما الوجوه املطراة واألجسام املعراة ويف زمن القنوات ما
أسر العواطف املزيفة لعقول وقلوب بعض شبابنا! فهل يدرك شبابنا أهنم أيسرون أنفسهم، ويبغون مروءهتم ورمبا 

 أخالقهم نظري مثن خبس ومثن زهيد ؟ 

حلجاج واإلقناع، ال مث يواجه الشباب ملا جيب أن يتحلى به عند حماورة اآلخرين قائال : " أمتثلة مصاوال خلصومه اب
 ابللجاج واإلقذاع، مرهباً ألعدائه ابألعمال ال ابألقوال". 

هذه املعاين الرائقة املصاغة أبسلوب أديب رفيع لو أتملها الشاب ودرستها الشابة وقررا العمل هبا لعمال العجائب، 
يف أحنائه، ولذلك كان خيتم مقاالته  وحنن يف زمن ال حيتمل القاعدين وال اليائسني، بل ال مكان للبطالني واملقلدين

للشباب بعبارة هكذا كونوا.. أو ال تكونوا " ألن احلياة احلقيقة هي مبعرفة معايل األمور والعمل هبا ، والوعي 
النابض ابحلركة لطبيعة معامل ديننا. ولكم شدتين تلك العبارات اليت على رغم قلة كلماهتا إال أهنا كانت غزيرة 

مهاً صادقا مبحبة هذا الدين وأهله، وترتجم حياة كاتبها العملية.. فهل نعي حنن الشباب دوران ؟ وهل املعاين حتمل 
نحشمِّر عن ساعد اجلد، وندع النوم والكسل، فاألمة حمتاجة جلهود شباهبا ومنتظرة عطاء املربني، والكل لديه ما 



 يساهم به وهللا يتوىل الصاحلني. 
 

 


