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ملف العدد بقعة

   جهاد سعد 

ما  أهّم  من  هي  الشباب  قضّية  لعّل 
يطرُحه املبّلغون وُيطَرح عليهم جلهة أفضل 
لهذه  الديين  احلّس  تنمية  يف  األساليب 
دة. واألهم من ذلك، هو اإلجابة 

ّ
الفئة املتوق

ذلك  متمّردة.  كانت  مهما  اسئلتهم   على 
طبيعة  حبسب  تتغرّي  التبليغ  أساليب  أن 
يّتسم  الذي  الشباب،  وطبيعة  األسئلة 
بالقوة  الشعور  بسبب  والتمّرد  د 

ّ
بالتوق

أولوّية  فتصبح  اإلستقالل.  على  والقدرة 
املبّلغني واآلباء أن يتسّلحوا بالعلم واحلوار. 
فال يكون العلُم وحده، أو احلبُّ وحده هو زاد 

الطريق إىل قلوبهم. 

تلبي�ة احلاجات أم تربي�ة العادات

وهي  الكمون،  فرتة  من  ابت�داًء  أّنه  الواقع 
الفرتة السابقة للمراهقة، من 7 إىل ]] سنة، 
يب�دأ تدريب األوالد على نمط حياة املتدّين. 
ويف  القدوة،  يف  الفرتة  هذه  يف  القوة  تكمن 
العمل، وليست فقط يف احلوار. ذلك أّن هذه 
الفرتة تتسم باملرونة، وبالتايل تتحقق القدرة 
كالصالة  اإلسالمية  العادات  ترسيخ  على 
والطهارة والدعاء واإلرتب�اط الرويح باألنبي�اء 
واألولياء عرب القصص الهادفة. كما أّن سماع 
التفسري  مع  ولو  وحفظه،  الكريم  القرآن 
رسالة  يوصـــــل  للمفــــــردات،  البسيط 

فالقرآن  املتلقي.  حىت  يدركها  ال  القلب  إىل 
له  ويسّبب  كّله،  اإلنسان  ياطب  الكريم 
يفهم  لم  ولو  حىت  لقدراته.  ونشاًطا  بعًثا 
املستمع آيات الكتاب بالتفصيل. واألهم من 
بمحّبٍة  العملية  هذه  ممارسة  هو  كّله،  ذلك 

وتسامٍح مدروس.

وتتفجر  الكمون  سّن  ينتهي  وحىت 
الشخصّية املراهقة اليت تريد أن تبين لنفسها 
حًيا منفصاًل عن الوالدين والبيئ�ة املحيطة، 
ترسخت  قد  الديني�ة  العادات  هذه  تكون 
التفلت  جًدا  الصعب  من  وأصبح  وجتّذرت 

منها، فمن شّب على يشء شاب عليه.

يصّعب  العصر  هذا  يف  حتّدي  ثّمة  أنه  إال 
وهو  الديني�ة،  العادات  على  الرتبي�ة  عملية 
صعوبة  بسبب  أوالدهم  عن  األهل  انشغال 
وكساء  غذاء  من  األساسية  احلاجات  تلبي�ة 
هذا  فمتطلبات  وطبابة.  وتعليم  وسكن 
من  به  ُيستهان  ال  عدد  لدى  المادية  العصر 
أكرث  إىل  بل   

ّ
شاق عمٍل  اىل  حتتاج  العائالت، 

إىل  الوالدين  كال  وخروج  واحد.  عمٍل  من 
لتأمني  ضرورّي  شبه  أمًرا  بات  قد  العمل 
جيعل  الواقع  وهذا  احلياة.  مستلزمات 
الصرب  وبات  مفقودة.  املطلوبة  املتابعة 
لهذه  املالئمة  النفسية  األجواء  تأمني  على 
وللتعويض  قليل.  أيضًا  املعّقدة  العملية 
استخدام  إىل  الوالدان  يلجأ  تقصريهم  عن 
على  القدرة  فتت�الىش  املفرطة،  السلطة 
جذب األوالد اىل الواجبات الديني�ة. واجلدير 
بالذكر أّن ظاهرة التواصل اإللكرتوين وتعّدد 
بني�ة  على  مباشرة  أثرا  قد  االتصال  وسائط 
منهم  األطفاُل  واألوالد،  األهل  بني  احلوار 

واملراهقون والشباب.

النظرة إىل املراهقة بني العرف والدين

وسّنة  الكريم  القرآن  من  تعلمنا 
الشباب  من  الدين  موقف  أّن  املعصومني 
العرف  عكس  على  إجيايب،  موقف  هو 

الشباب هم قوة التغيير االجتماعي
الدين:
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ملف العدد

اليت  التمّرد  جذوة  من  ياف  الذي  التقليدي 
االنبي�اء  أبو  فهذا  الطالعة.  األجيال  ُتّمي 
استخفاف  من  يعاين  السالم  عليه  إبراهيم 
له  ينحاز  الكريم  القرآن  ولكن  وبيئت�ه،  عّمه 
يقول  منه،  الوثين  املجتمع  بموقف  وين�ّدد 
له  يقال  فىت يذكرهم  سمعنا  )قالوا  تعاىل: 
القرآن  يشري  الكهف  سورة  ويف  ابراهيم(]]]. 
الشرك،  مجتمع  هجر  مؤمن،  شباب  إىل 
فأّيده هللا بهًدى منه ومعجزة: ))حنن نقص 
بربهم  آمنوا  فتي�ة  إنهم  باحلق  نب�أهم  عليك 

وزدناهم هدى((]]].

وآله:  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  وعن 
الصادق  وعن  تائب«.  شابٌّ  هللا  إىل  »أحبُّ 
عليه السالم أنه سأل األحول: أتيَت البصرة؟ 
رأيت  كيف  السالم:  عليه  قال  نعم،  قال: 
األمر ودخولهم فيه؟  الناس يف هذا  مسارعة 
»عليك  لقليل...فقال:  إنهم  وهللا  فقال: 

باألحداث، فإنهم أسرع إىل كل خري«. 

وهكذا كّلما توّسعنا يف البحث وجدنا موقًفا 
حياة  يف  املرحلة  هذه  من  ا  وتأسيسيًّ إجيابًي�ا 
اإلنسان، حىت أن  اآليات الكريمة واألحاديث 
مع  احلماسة  اجتماع  إمكان  تؤكد  الشريفة 
القوّي  التمّسك  أن  تؤّكد  إّنها  بل  احلكمة. 
اإلنسان  به  نهض  إذا  إال  ر 

ّ
يتوف ال  باحلكمة 

ودمه.  وروحه  بلحمه  فيختلُط  شاب،  وهو 

]-  االنبي�اء، 60.

]-  الكهف،]].

)يا  تعاىل:  يقول 
الكتاب  خذ  حيىي 

احلكم  وآتين�اه  بقوة، 
عليه  كان  وقد  صبي�ا(]]]. 

على  متشدًدا  بالفعل  السالم 
نفسه يف ذات هللا سبحانه. أّما يف 

قصة يوسف عليه السالم فرناه يؤثر 
السجن على االجنراف يف عالم الشهوات 

مما  إيّل  أحّب  السجن  رّب  )قال  املحرمة، 
السالم:  عليه  أيوب  وعن  إليه(]]]،  يدعونين 
»إن هللا يزرع احلكمة يف قلب الصغري والكبري، 
فإذا جعل هللا العبد حكيًما يف الصىب لم يضع 
مزنلته، عند احلكماء حداثة سّنه وهم يرون 

عليه من نور هللا وكرامته«.

ين�ايف هذا املوقف ما هو سائد يف عرف  أال 
كلمة  أن  حىت  جاهل!  الشاب  بأّن  اآلباء، 

مراهق تساوي كلمة جاهل أو »جهالن«.

على  التأثري  منطلق  أن  تقدم  مما  نستفيد 
ناجح،  كاستثماٍر  إليهم  النظر  هو  الشباب 
وحكمة  بصرٍب  وتمّردهم  أسئلتــــــهم  وتقــّبل 

]-  مريم،]].

]-  يوسف،]].

ٍوحبٍّ 
 . علم و

حديث  أما 
الصادق  اإلمام 

أّن  إىل  فيشرُي 
أصلح من يمكُنه حمُل 

الكبري،  التغيريّي  املشروع 
هم األحداث والشباب.

وهذا خطاٌب ينطوي على 
حسن الظّن، بعكس ما هو شائع عن 

املراهقة يف األدبّي�ات احلديث�ة. فاملسارعة 
إىل اخلري حتمل مضامني الصدق واحلماس 

واالستعداد للتضحية اليت يتمّتع بها 
الشاب. 

برنامج اإلسالم

بعد تأسيس الطفل على العادات الديني�ة 
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ملف العددبقعة ضوء

كاستثمار  معه  التعامل  ثم  الكمون،  فرتة  يف 
بأنه  وليس  والنهضة  التغيري  باجتاه  ناجح 
يرتّتت  ويرى،  يسمع  لما  سليب  متلقي  مجرد 
األمور  من  مجموعة  ممارسة  الشاب  على 

لكي يكمل الربنامج الذي وضعه له اإلسالم:

 أوال: أن يستغل طاقَته يف طلب العلم

السالم:  عليه  الصادق  اإلمام  يقول 

َحّب أن أرى الشاّب منكم إال غادًيا 
َ
»لسُت أ

يف حالني: إما عالًما أو متعلًما فإن لم يفعل 
فرط، فإن فرط ضيع، فإن ضيع أثم«. 

ُيعِمَل الشاّب فكَره  ثّم يف طلبه للعلم أن 
فيما تطلبه الشريعة ويقّدُمه للواقع. ويعدَّ 
ويجتهَد  املجتمع،  يف  قيادّي  لدوٍر  نفَسه 
إىل  الناس  تقريب  أساليب  عن  البحث  يف 
ولغة  جيِله  لغة  مع  يتن�اسب  بما  تعاىل  هللا 
أساتذِته  من  أعلم  بالتأكيد  فهو  عصره. 
األصدقاء،  من  أترابه  قلوب  جيتذُب  فيما 
وهذا يتطّلب شخصّية متماسكة وأصيلة، 
الصادق  والتفاعل  اإلنفتاح  على  قدرٍة  مع 

مع هموم الناس ومشاكِلهم.

ثاني�ا: حكمة الشباب تغرّي التاريخ

إذا انفتح قلب الشاب على نور احلكمة فإّن 

قرآنّي�ة  حقيقٌة  إّنها  التاريخ.  يغرّي  أن  بإمكانه 
ونبوّية وعلوّية.

سّنة  هي  الكريم  القرآن  يف  واحلكمة 
وفعُله  املعصوم  قوُل  بمعىن  املعصوم، 
يف  بعث  الذي  )هو  تعاىل:  يقول  وتقريُره. 
آياته  عليهم  يتلوا  منهم  رسواًل  األميني 
وإن  واحلكمة  الكتاب  ويعّلمهم  ويزّكيهم 
وآخرين  مبني،  ضالل  لفي  قبل  من  كانوا 
حكيم،  عزيز  وهللا  بهم  يلحقوا  لّما  منهم 
ذو  وهللا  يشاء  من  يؤتي�ه  هللا  فضل  ذلك 

العظيم(]]].  الفضل 

يمكن مالحظة أن اآلية: )وآخرين منهم لما 
تواصل  إىل  واضحة  إشارٌة  فيها  بهم(،  يلحقوا 
هي  اليت  واحلكمة،  الكتاب  تعّلم  يف  األجيال 
أو  كان  شاًبا  يشاء  من  يؤتي�ه  الذي  هللا  فضل 

كهاًل، وضيًعا كان يف املجتمع أو عزيًزا.

احلكمٌة إذا تابعة للقلوب والنفوس والعقول، 
وليس للعمر أو للمركز االجتماعي. وإذا دخلت 
إىل القلب أحَدثت ثورًة نفسّيًة وحّولت اإلنسان 
كة ليس جليِله فقط بل ألجياٍل  إىل طاقة محرِّ
يف  تقاعس  ما  جياًل  أن  فرضنا  ولو  متعاقبة. 
قاطَع  سيكون  فإّنه  والسّنة،  بالكتاب  العمل 
عليه  بما  قام  ولو  والبشرّية.  هللا  بني  طريٍق 
وجّسد الكتاب والسنة قواّل وفعًل، فإنه سينقُل 
أنواَر احلكمة من جيل إىل جيل.  القدوة،  بقّوة 
أبت  اليت  الصعبة  املهمة  وعلى من تقوم هذه 
إنها تقوم على  أن حتملها السموات واألرض؟ 
اإلنسان وهو يف أوج قوته وذروة نشاطه، يعين 
على اإلنسان الشاب. فمرحلة الشباب إذا هي 
اجلسر القوّي الذي ستعرب عليه أمانة هللا من 
بروح  ستحّرك  اليت  القّوة  وهي  جيل،  إىل  جيل 

هللا مسار التاريخ.

]-  اجلمعة ]-]-].

إن اإلسالم يلّخص هنا رسالَته إىل الشباب 
عصرك،  تعادي  ال  الشاّب  أّيها  املقولة:  بهذه 
فيها  تفقد  درجة  إىل  جتاريه  ال  أيّضا  ولكن 
اإللهية  األمانة  نقل  دور  وهو  فيه.  دورك 
بشكل  العصر  تغيري  أي  القادمة.  لألجيال 
القادمة أجيااًل أكرث قرًبا من  جيعُل يف العصور 
جتلّيات  عن  تعبرًيا  أكرث  العصر  ويكون  هللا. 
وهذا  ين�اسُبه.  الذي  بالوجه  اإللهية  احلكمة 
قوله  يف  تنفد  ال  هللا  كلمات  بأن  املقصود  هو 
ريب  لكلمات  مداًدا  البحر  كان  لو  )قل  تعاىل: 
تنفد كلمات ريب ولو جئن�ا  أن  البحر قبل  لنفد 
كلمًة  عصٍر  كل  يف  هلل  أّن  أي  مددا(]]].  بمثله 

هي غرُي الكلمِة اليت قيلت يف العصور السابقة، 
وهذه الكلمة هي فهٌم جديٌد لكتاب هللا وسّنة 
هي  السالم،  عليه  علّي  وبتعبري  املعصومني. 
جتّلي جديد ألسماء هللا وصفاِته وكلماِته يف كّل 
عصر إذ يقول: »إن هللا قد جتّلى خللقه بكالمه 

ولكّنهم قوم اليسمعون«.

جهاد سعد]-  الكهف،109
خبري تربوي وباحث يف الشؤون الفكرية - لبن�ان


