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  بريطانيا: شركة تكوين للبحواثت الكائنة. .  2019. للمؤلف أمحد بن يوسف السيد.  ىل اجليل الصاعدإ
 ISBN 978-603-019-9778.129ص

 
هو داعية إسالمي، حاصل على شهادة البكالوريوس بدرجة امتياز    .للمؤلف أمحد بن يوسف السيد

مع مرتبة الشرف األوىل من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، قسم الشريعة. قبل سن اخلامسة عشر 
أشرف والده بداية بتحفيظه القرآن مث خصص له ُمدرس هو وجمموعة من الطلبة من أصدقائه يف الثاثة  

حوايل تسع سنوات وامت حفظ القرآن بعدها بعام أي عشر سنوات يف عمره وحفظ   ابتدائي كان سنه 
يف هذا الوقت بعض املتون العلمية مثل األربعني النووية وبدأ قراءة خمتصر صحيح البخاري للزبيدي  

 .ونظم اآلجرومية لعبيد ربه الشنقيطي
 

والفقه واحلديث وغريها وكان حريًصا    بعد سن اخلامسة عشر واصل الدراسة يف املدرسة القرآنية التوحيد
على كتابة الفوائد العلمية اليت كانت من منهج املدرسة، ويف صف الثاين اثنوي بدأ حبفظ السنة بطريقة  
موسعة قليال مع دورات الشيخ حيىي اليحىي حىت الصف الثاين للجامعة كلية الشريعة يف جامعة اإلمام 

 .مية ابملدينة املنورة ابتداءا مث انتقل إىل اجلامعة االسال
 

كانت مرحلة اجلامعة مرحلة تكميلية للعلوم اليت درسها خارج اجلامعة، يف الصف الثاين يف اجلامعة  
طُلب منه أن يقدم شرحا للمنظومة البيقونية يف احلديث فشرحها وكان يقدم الشرح مبا حيفظ، كانت 

 خص علم احلديث. املرحلة اجلامعية قراءة وتركيز على اجلانب الشرعي وابأل
 

أما سبب اختار هذا الكتاب نظراً ملا له من قيمة علمية كبرية حيث حتتوي على كنز من املعلومات 
الكتاب   يعترب األهم يف اجملتمع، جيل سوف حيمل على عاتقه مستقبل األمم فهذ  تتعلق جبيل  اليت 

إنسان ذو مكانة رفيعة يف  يعطي حياة ونفس جديد للشباب الباحثني عن اهلوية الشخصية حىت يكون  
 يتميز بعقلية مميزة تربطه عالقة وطيدة مع هللا والشريعة ومن مث اجملتمع. اجملتمع 
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م والكتاب الذي أقرأه اآلن هو من اإلصدار الثاين.  2019مت أتليف هذا الكتاب وإصداره يف عام  
فقد    صفحة.  129، وحتتوي على  بريطانياوقام بنشر هذا الكتاب شركة تكوين للبحواثت الكائنة يف 

ألف الكاتب هذا الكتاب بسبب رغبته الشديدة يف تزويد اجليل الصاعد احلديث وحماولة انقاذهم من 
جاء أتليف هذا الكتاب عندما حصل الكاتب على رسالة من أحد الشبان من اجليل الصاعد    .الضياع

يعرف من هو وملاذا هو هنا وقد غرق يف حبر الضياع يذكر فيها عن معاانته حىت إىل درجة أنه أصبح ال  
فقد رأى الكاتب على أن هذه احلالة يف غاية اجلدية والبد منه من املسامهة    .ويعيش يف جو مكتئب

يف حل مثل هذه املشكالت واليت من احملتمل أن املعاانة ليست فقط من املرسل وإمنا هناك الكثري من 
 كلة وهناك جاء أتليف هذا الكتاب من الكاتب أمحد السيد.  اجليل الصاعد يعانون نفس املش 

 
م لفوق مساه اجليل  1997م الكاتب هذا الكتاب األجيال إىل ثالثة أقسام ، جيل من مواليد عام قس  

عام   مواليد  من  وجيل  عام  1990الصاعد  إىل  ولد يف 1997م  ممن  أما  السابق  اجليل  من  هم  م 
 لى حسب الكاتب وشرح معىن العائر أي احلائر التائه.  ئر عاالثمانينات فهم من اجليل الع

 
 الكاتب أن هذا الكتاب جاء لكي يعاجل مشاكل تتعلق ابجليل الصاعد الذي يعيش يف فرتة انتشرت  بني  

فيها مصادر معلومات عرب وسائل التواصل االجتماعي وأن هذه املعلومات كثريا ما ترتكز حول الرتفيه  
دة كل البعد عن الروحيات والدينيات وأن هذا الكتاب مقدم للجيل الصاعد  وامللهيات وامللذات بعي

 الذي يبحث عن غذاء القلوب ال ألولئك الذين يغرقون يف امللذات .
 

ال  "م الكاتب هذا الكتاب إىل عناوين عشرة مساها رسائل وأوهلا حتت عنوان  وللحديث عن ذلك قس  
ر تعريف الفشل وأعطى منوذجا من قصة نوح عليه .هنا حتدث الكاتب عن الفشل و ذك"ختش الفشل

التجربة و   أننا ال حنصل على ما نريده ونتمناه، فإن شرف  السالم يف دعوته، فالفشل ليس بسبب 
احملاولة يعترب نوع من أنواع النجاح، فاجليل الصاعد الزال يف مرحلة عدم توفر الشجاعة الكافية يف  

وضعفهم. فاجليل الصاعد البد أن يتوفر لديه الشجاعة الكافية  اخلضوع للتجارب مما أدى إىل ركودهم  
 واليقني يف مواجهة هذه احلياة. 
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مث بني الكاتب أبن على اجليل الصاعد ترك اليأس واالبتعاد عما يسبب ذلك وطالقه طالق ابئن ال  
، وعدم رجعة فيه وأن يضع يف عني االعتبار أنه عندما حاول واجتهد فهو انجح مهما كانت النتائج 

 االستسالم سريعا مهما كانت النتائج. 
 
ح الكاتب أن على اجليل الصاعد العمل من أجل غايتني ومها الغاية الدنيوية  ا اخلطوة الثالثة فقد وض  أم  

خرة والعكس أبن يركز يف اآلخرة وينسى  والغاية األخروية وأن ال يركز فقط على األمور الدنيوية ويرتك اآل
ثنني معا حبيث إن مل حيصل على الغاية اليت يتمناه يف الدنيا فإنه على يقني البد أن أيخذ االالدنيا، بل  

 هناك أشياء مجيلة رائعة تنتظره يف اآلخرة.
 

الرابعة فقد بني    الكاتب أبنه على اجليل الصاعد عدم بذل اجلهد الكبري من أجل بلوغ  أما اخلطوة 
حباط واليأس إن مل يبلغ حد مراده من التمام، وإمنا جيب عليه   الكمال التام فإن فعل ذلك فسيأتيه اإل

بذل اجلهد من أجل احلصول على أفضل النتائج، ألن اإلنسان طبيعته انقص وال يوجد شخص يف  
 هذه الدنيا كامل واتم فالكمال هلل تعاىل.

 
بدقة وجعل مؤشر  ح الكاتب بضرورة وضع خطة عمل  واخلطوة اخلامسة واألخرية يف هذه الفقرة وض  

جنازه للخطة املوضوعة وأن هذا جناز هذه اخلطة حىت يكون للشخص حافز قوي يفرح إبالنجاح إل 
% مثال وبذلك فإنه  80% بل جيب أن يكون أقل كأن يضع  100نسبة    عاملؤشر ال ينبغي أن يض

وصول للكمال  حتما سيحقق النتائج اإلجيابية وال يشعر ابلكسل وامللل واإلحباط عند عدم قدرته لل 
 التام.

 
الرسالة الثانية من الكاتب إىل اجليل الصاعد هو معرفة النفس أو اهلوية الشخصية أو اإلجابة على  

ح الكاتب أن على اإلنسان جيب أن الينسى نفسه فهو عباد هللا سبحانه  هنا يوض  "من أان؟"سؤال  
يف فسق وفساد البد للجيل الصاعد وتعاىل وأن هللا خلقه للعبادة فالذين ينسون أنفسهم قد يعيشون  

عدم اخلروج من النظام الذي وضعه هللا سبحانه وتعاىل فالذي يعرف نفسه ويدرك نفسه فإنه حتما  
  هللا   هللا وهذا سيكون سبب لفالحه يف الدنيا واآلخرة أما الذي ينسى نفسه فإنه ينسى  يعرف   سوف
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عن هللا سبحانه وتعاىل، أي املقصود هنا أنه    وهذا سيكون سبب العيشة الصعبة اليت يعيشها ألنه بعيد
ال هوية لإلنسان إال ابتساقه مع الفطرة اليت فطره هللا الناس عليها وهي فطرة العبودية هلل تعاىل. مث 

ح الكاتب كيف للجيل الصاعد أن حيدد هويته وكذلك ابالعرتاف التام أبنه مسلم وأنه ينتمي  يوض  
 لألمة اإلسالمية  

 
الكاتب عدة عناصر للجيل الصاعد لكي حيدد هويته كإنسان مسلم وهذه العناصر هي أن  ح  مث وض  

سالميه كإنسان مسلم وكطالب للعلم وكاالبن الصاحل وكالزوج يدرك متام اإلدراك دوره يف خدمة األمة اإل
 الويف. 

 
لقراءة املستمرة  أمهية الثبات الديين للجيل الصاعد والقدرة على مواجهة التحدايت وذلك اب  وال يقل  

ن عليه أن يكون لديه ملكة من اليقني عن القرآن واإلسالم حىت ال  أ  على ذلك و   للكتب اليت حتث  
 يكون لديه ذرة شك حول االسالم. 

 
الناقدة مهم السياسية    ة العقلية  اجملال  مغالطات ومهجيات  الصاعد من  اجليل  يواجه هذا  لكي  جداً 

ل سوف يتيه بني وهم األخبار املتضاربة واآلراء املتعارضة واملعتقدات واالجتماعية، وإال فإنه من احملتم
املختلفة واملتنوعة. فكل حدث البد من وجود إثبات برهان تثبت ذلك فالبد من احلذر من اتباع أي  
معتقدات من دون النظر يف القضية والتأكد من سالمتها إذاً هناك الدليل والنتيجة وطريقة االستدالل 

 النظر إهلا قبل إعطاء الضوء األخضر ابلقبول، وذلك بتقدمي الدليل األقوى والراجح. البد من 
مث طرح الكاتب موضوع القدوات، حيث البد للجيل الصاعد البحث عن الُقدوة املناسب له وأعطى 
الكاتب يف هذا الكتاب عدة مقرتحات حول صفات اإلنسان الذي ميكن أن يقتديه اجليل الصاعد  

 ب هنا حول رجال الدين ودورهم ليكونوا قدوة هلذا اجليل. وركز الكات
 

، وضح الكاتب أربعة عناصر مهمة وهي  "رابعية التميز للنخبة"ذكر الكاتب بعد ذلك عن موضوع  
العلم والعبادة والتفكري والدعوة. ولكي نتميز يف العلم جيب علينا أن نكون متمكنني يف أمور ثالثة 

حىت تكون أموران تسري على    اً مناسب  اً حيث جيب علينا أن نتبع منهج  وهي املنهجية يف طلب العلم
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يتفاوت  خطى متوازن مث احلفظ   فبه  الفهم  الضرورة أما  ألنه سيساعد على استحضار احلاجة وقت 
مراتب طالب العلم ولكي يفهم وحيفظ البد للجيل الصاعد اإلملام بعلم أصول الفقه والبالغة والشعر، 
وكذلك بعلم التفسري والقياس واالجتهاد، والوجوه والنظائر والفروق. مث نصح الكاتب اجليل الصاعد 

ألهنا سالح ضد الرتفيه والتسلية وامللذات الدنيوية. أما  ابحملافظة على أداء العبادات واالستمرار فيها  
افهة اليت  تلومات املتناقضة والتباع منهج انقد حبيث أن املنهج تنقذ من املعإفالبد  من انحية املنهجية  

قد تؤدي إىل عدم التوازن يف احلياة فاملنهجية الناقدة واليت تعتمد على الرباهني واألدلة القوية جتعل عقل 
وجل، ألن الدعوة إىل هللا جتلب السعادة   أما األمر الرابع فهو الدعوة إىل هللا عز الفرد برهانياً ومتوازانً.  
 وتصحح نية الفرد يف حياته اليومية.  ازانً للفرد وجتعل حياته متو 

 
فلكي ال يقع القارئ يف أما املوضوع السابع يف هذا الكتاب فقد حتدث الكاتب عن الفوضى املعرفية  

حبر الفوضى ويغرق فيه البد منه أن يتبع عدة قواعد منها: تقسيم الكتب إىل مراتب ويقصد من ذلك 
تون وهذا البد من وجود معلم يقرأ معه حىت يفهم جيداً وإن مل  أن يبدأ بقراءة كتب التأصيل أوال وامل

االجتماعي التواصل  مواقع  معلمني عرب  فليبحث عن  يت    يتوفر  فهذه  مث  البنائية  املرحلة  إىل كتب  جه 
والبد من    .ح مايف الكتب التأصيلية ومن أمثلة كتب هذه املرحلة كتب العقيدةضجاءت لتشرح وتو 

وجود مشرف ُيشرف على القراءة. مث أتيت الكتب املركزية وهذه املرحلة هي مرحلة التمكني، وأمثلة هذه  
 الكتب كتب السرية النبوية وكتب األحاديث ونصح الكاتب بقراءة هذه الكتب عدة مرات. 

 
ق  ويقصد من هذه الكتب هي الكتب اليت تتحدث يف جمال خاص بشكل عمي مث كتب التخصص  

مثل فقه املعامالت املالية و منهج التعليل لإلمام البخاري أو فقه اجلناايت، ولكي يتمكن القارئ من 
قراءة هذه الكتب البد له من إمتام كتب املراحل السابقة أوال حىت ال حتدث له الفوضى املعرفية. مث  

صص ومن أمثلة هذه الكتب  أتيت املرحة اخلامسة وهي قراءة املوسوعات املطولة وهي مهمة جداً للمتخ
مجيع أمهات الكتب مثل كتاب الرسالة يف أصول الفقه و املغين وفتح الباري وغريها من أمهات الكتب. 
وبعد القاعدة األوىل وهي تقسيم القراءة إىل عدة مراحل أتيت القاعدة الثانية وهي أنواع القراءة وقسم 

ل قراءة االستطالع، النوع الثاين قراءة السلم املعريف أما  الكاتب هذا النوع إىل ثالثة أقسام : النوع األو 
فهذا النوع من القراءة يلجأ إليها القارئ لكي يبحث عن حكم أو  النوع الثالث قراءة حل النوازل،   
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التدوين   قاعدة  الثالثة فهي  القاعدة  أما  اليومية.  يدو     وهيمعلومة معينة حيتاجها خالل حياته  ن  أن 
أو دفرت خاص مستقل خارجي. والقاعدة الرابعة واخلامسة ذكر مالحظاته يف الكتاب نفسه    القارئ

 تلخيص ما قرأه القارئ مث قراءهتا بشكل مكرر حىت يفقه ما خلصه.  الكاتب بضرورة 
 

فاجليل الصاعد يعيش أما النقطة الثامنة يف هذا الكتاب فهي عن أمهية معرفة السياق التارخيي احلديث،  
ة كثرت فيها اخلالفات واألراء واملفاهيم املختلفة واملتفرقة فإن مل يكن يعرف التاريخ قد يغرق يف  يف فرت 

 .ألن من ال يفهم التاريخ ال يفهم الواقع، حبر الضالل والشائعات 
 

فمعظم أصحاب اجليل الصاعد يواجهون حتدايت صعبة  النقطة التاسعة فهي عن حتدي الشهوة والزواج  
اإلابحية حيث أصبحت جتارة جتلب  األفالم  والشهوات وخاصة  امللهيات  فيه  انتشر  جداً يف عصر 

وليس ذلك فحسب فقد جاؤوا أبفكار أخرى هدامة مثل أرابحاً طائلة أما الشباب فغارقون يف شهواهتا  
أصبحت الزواج صعبة سواء أكانت الزواج املبكر أو الزواج    ويف نفس الوقتالشذوذ اجلنسي واملثلية،  

التوبة وذكر هللا واالجتهاد يف   التحدايت ابملداومة على  ملواجهة هذه  الكاتب  اقرتح  لذلك  املتأخر، 
العبادات وعدم اليأس، والبحث عن الصحبة الصاحلة، وتشغيل النفس ابلربامج املفيدة واحلرص على 

الزوجة الصاحلة، وعدم احلكم املبكر أي االستعجال يف احلكم وأهم شيء هو  الزواج املبكر واختيار  
 االلتزام حبسن اخللق. 

 
ففي هذه النقطة ذكر الكاتب بضرورة االبتعاد عن التكرب  النقطة العاشرة فهي عن اهلداية واالستقامة  

وعدم التهاون يف تنفيذ  ووجوب اتباع سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  والظلم والرتفع عن الناس،  
 وطلب اهلداية منه سبحانه وتعاىل . أوامره وعدم اخالف العهد مع هللا ، 

 
 هذا الكتاب:   عيوب -
جاء أتليف هذا الكتاب بسبب رسالة تلقاها املؤلف من شخص لديه مشكلة حول هويته   -

الشخصية، فجاء الكاتب ابلرد على ذلك وجعله يف كتاب، وأن حمتوايت هذا الكتاب وكأنه  
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موجه للشخص املراسل أكثر مما هو موجه للجيل الصاعد فكل شخص لديه مشاكل ختتلف 
 عن آخر.

عن األمور الدينية حبيث قد يكون غري مناسب للجيل الصاعد من غري   هذا الكتاب ركز كثرياً  -
 املسلمني. 

ضرورة اإلملام بعلم أصول الفقه والنحو والصرف والشعر واألدبيات مما أظن  عن  الكاتب    حتدث  -
أن هذا يكون من املستحيل للجيل الذي ال يعرف هويته حىت األمور الضرورايت والواجبة 

د عنها فكيف تريد هلذا اإلملام بعلم أصول الفقه والبالغة والشعر فهذا كالصالة مثالً هو بعي
 قد بعيد جداً إن مل يكن من املستحيالت.

رفة هويته الشخصية أن يقرأ يف االجتهاد والنظائر  عكيف للجيل الصاعد البعيد كل البعد عن م -
أسلوب حياهتم  والفروق كان ابإلمكان للكاتب أن يقرتح مقرتحات تتناسب مع هذا اجليل و 

 اليومية.  
اقرتح الكاتب ترك املسليات والرتفيه واخلوض يف العبادات وهنا أرى أنه البد من اجليل الصاعد  -

من الرتفيه والتسلية وأنه ال يناسب ترك التسلية متاماً فاإلسالم أيضا يدعو إىل الرتفيه وترويح  
 النفس، وإمنا جيب أن يكون هناك توازن بني التسلية والعبادات. 

كاتب حدود املوضوع فأصبح خُياطب الُقراء واملهتمني ابلقراءة بدالً من الرتكيز  أحياانً يتجاوز ال -
 على اجليل الصاعد الفاقد للهوية الشخصية.

حتدث الكاتب عن ضرورة قراءة كتب التاريخ وخاصة العصور األولية بدأ من عصر اببليون إىل   -
 ل احلايل تنفيذ ذلك. العصر التابعة للقرن احلايل وهذا ما أراه من الصعب جداً للجي

 
 هذا الكتاب:  مزااي

 لغة الكتاب سهلة جدا للفهم مما جيعل الكتاب مناسب جدا للكل. -
 حيتوي هذا الكتاب على العديد من اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية اليت تدل على جودته.  -
الكاتب   - اليت طرحها  والنقاط  الكاتب سهل جدا  اتبعه  الذي  مفيدة جدا املنهج واألسلوب 

 خاصة للباحثني عن الطريقة الصحيحة للقراءة املفيدة.
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 إقرتاحات: 
هلذه الفئة فالكاتب يف ابلنسبة للفئة املستهدفة كان البد من مؤلف الكتاب الرتكيز بشكل أدق  -

 هذا الكتاب قد خرج تدرجيياً عن اجليل الصاعد وأصبح يتحدث عن مجيع الفئات بشكل عام. 
 اضيع  واملسئلفي األبواب األخرى. عدم تكرار املو  -

 
 اخلالصة:  

هذا الكتاب جيد للقراءة العامة خاصة لألجيال الصاعدة حيث حتتوي على توجيهات ونصائح ممتازة  
قد حيتاج إليها أي واحد من الشباب الذين يبحثون عن احلقائق الضاعة ويبحثون عن النقاط ليضعوها  

تدرجيي عن الطرق املؤدية إىل الوصول جليل ميكن االعتماد على احلروف حيث حتدث الكاتب بشكل  
عليه يوماً ما فقد رك ز املؤلف عن الفشل وأسبابه وكيفة اهلروب منه وكذلك بني  املؤلف عدة خطوات  
للنجاح مثل العمل من أجل الغاية الدنيوية والغاية األخروية وأيضاً بذل اجلهد الواسع من أجل بلوغ  

  اهلادي إىل سواء السبيل.الكمال التام وهللا
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