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مع الشباب
العــدد 5 ـ ربيع 2019

ضوء10

بأّنها  املجتمعات  بعض  نصف  عندما 
البقاء  حنو  وتسري  ونضرة  حّية  مجتمعات 
الوصف  يكون  ما  غالبًا  والكمال،  والتقّدم 
مرتكزًا على النظر إىل ممّيات فئة الشباب؛ 
والصفاء  اخلري  صفات  من  تستبطنه  لما 
والنقاء والتأّلق والنورانّي�ة واملحبة والطهارة 
والنشاط واحليوّية والبهجة واالستعدادات 
االمتداد  تمّثل  الشباب  فئة  وألّن  املتن�امية، 
وصورتها  النابض،  وقلبها  لألّمة،  احليوّي 

املستقبلّية.

بلحاظ  الشباب  مرحلة  وتعترب 
وني�ل  الرشد  بلوغ  بداية  الرتبي�ةاإلسالمّية، 
الشاب  يتمّكن  حيث  اإلنسايّن،  الكمال 
من  تقليد،  دون  ومن  وبصرية  وعي  عن 
قييّم  ونظام  توحيدّية  عقدّية  رؤية  اختي�ار 
إطارًا  بوصفهما  إليهما  يستن�د  إساليّم، 
معرفّيًا وفكرّيًا ثابت�ًا؛ لهداية ميوله ومشاعره 
سلوكاته  غرائزه،وتنظيم  وضبط  ودوافعه 

يف  احلياتّي�ة  وأنشطته  وفعالياته  العملّية، 
ة،وبالتايل 

ّ
املجاالت الفردّية واالجتماعّية كاف

يكون الشاب سائرًا على هدي اإليمان وقادرًا 
واالقتصادّية]1]  االجتماعّية  تدبريأموره  على 

واالهتداء حنو الهدف املنشود من اخللق. 

األخطار املحدقة بمرحلة الشباب:

السلبّي�ة  االنعكاسات  أّن  نلحظ  ما  غالبًا 
تريم  وترّدداتها  السابقة  العمرّية  للمراحل 
أمامنا  فرنى  الشباب،  مرحلة  على  بظّلها 
العمر،  حيث  من  الشباب  سن  يف  شخصًا 
املراحل  خصائص  أسري  يزال  ال  ولكّنه 
اخلصائص  حيث  من  السابقة  العمرّية 
تضييع  من  يعاين  أّنه  جند  حيث  واملمّيات، 
القدرة  وعدم  احلياة،  يف  والهدف  الهوّية 
على حتّمل املسؤولّية، وعدم تمّكنه من تدبري 
ال  وقد  واالجتماعّية،  االقتصادّية  أموره 

ْنُهْم رُْشًدا فَاْدفَُعوا إِلَيِْهْم أَْمَوالَُهْم  َواَل تَأْكُلُوَها إِْسَافًا( النساء: 2. 1- )فَِإْن آنَْستُم مِّ
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يكون قادرًا على التخطيط ملستقبله العليّم 
دومًا  مدفوعًا  فيكون  واالجتماعّي،  والعملّي 
والقيم  باملبادئ  ليتقّيد  خارجّية  سلطة  من 
يكون  وال  واحلسنة،  السامية  والسلوكات 
نفسه.  باطن  ومن  إرادته  من  نابعًا  الزتامه 
يتجاوز  الشاب  أّن  نرى  أخرى  وأحيانًا 
ولكن  السابقة،  العمرّية  املرحلة  خصائص 
بإخفاق، فتتشّكل لديه هوّية مشّتت�ة بعيدة 
مبتليًا  ويكون  وقيمه،  اإلسالم  مبادئ  عن 
والعملّية،  واألخالقّية  الفكرّية  باالحنرافات 
األفق،  وانعدام  الضياع  من  حالة  ويعيش 
»وقد   :gعلّي اإلمام  عن  احلديث  يف  ورد 
قّوته  يف  حاالت  اإلنسان(  )أي  عليه  تأيت 
وشبابه يهّم باخلطيئ�ة فتشّجعه روح القّوة، 
البدن  روح  وتقوده  الشهّوة،  روح  له  وتزين 
حىت توقعه يف اخلطيئ�ة، فإذا المسها تفّص 

من اإليمان، وتفّص اإليمان منه«]2]. 

يف  كبريًا  حتّديًا  أمامنا  يمثل  ما  وهذا 
حنو  املساعي  كل  فتتجه  التربوّي،  العمل 
هدايةالشباب املسلم كي يتمتع باملواصفات 
للقيام  تؤّهله  اليت  والكفاءات  واملمّيات 
وني�ل  واالجتماعّية  الفردّية  بمسؤولّياته 
مسار  يف  الطّيب�ة  للحياة  الرفيعة  الدرجات 
الرتبي�ة  عملّية  تمّهد  هللا،حبيث  من  القرب 
الرشد  لتشّكل  السابقة  العمرّية  املراحل  يف 
وتعين�ه  املسلم،  الشاب  عند  واالهتداء 
واآلفات  االحنرافات  معاجلة  على  أيضًا 
لما  نظرًا  وذلك  بها،  ُيبتلى  أن  يمكن  اليت 
إغراءات  من  الناعمة  احلرب  يف  يواجهه 

2- الكليني، محمد بن يعقوب: الكايف، ط4، دار الكتب اإلسالمية، طهران، 1365هـ .ش، 

ج2، ص283.
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اإلعالمّية،  والوسائل  األساليب  بمختلف 
التواصل االجتماعّي  ويف مختلف تطبيقات 
واأللعاب اإللكرتونّي�ة؛ وذلك من أجل حرفه 
عن هدفه املنشود يف احلياة، ومن أجل احلّد 
مجتمعه  تقّدم  يف  ومساهمته  إنت�اجّيت�ه  من 

وتطّوره. 

األبعاد املختلفة لهوّية الشاب املسلم:

قد نلحظ الشاب املسلم بلحاظه الفردّي 
ومسؤولّيت�ه جتاه نفسه، وقد نلحظه بلحاظه 
أسرته  جتاه  ومسؤولّيت�ه  الضيق  االجتماعّي 
االجتماعّي  بلحاظه  أو  وأقرانه،  وأقاربه 
ووطنه،  مدينت�ه  جتاه  ومسؤولّياته  األوسع 
واألميّم  العاليّم  االجتماعّي  بلحاظه  أو 
والعالم  اإلسالمّية  األّمة  جتاه  ومسؤولّياته 
على  التعّرف  منه  يستلزم  ما  وهو  بأسره، 
والقدرات  والصفات  املمّيات  مجموعة 
واملهارات اليت تمّكنه من القيام بهذه األدوار 
دائرة  يف  نفسه  حيصر  فال  واملسؤولّيات، 
ذاته أو بيئت�ه االجتماعّية الضيقة، بل يكون 
مشاركًا أساسّيًا يف بن�اء احلضارة اإلسالمّية 

وحتقيق املشروع املهدوّي العاليّم.   

كيف تستفيد من نعمة الشباب؟ 

إّن مراجعة النصوص الدينّي�ة تكشف أن 
للشاب  الدين  رسمها  نموذجّية  صورة  ّثّمة 
الشباب،  نعمة  من  اغتن�امه  يف  املسلم 
يف  كّلها  إيرادها  َيصعب  كثرية  أّنها  وبما 
مسألتي  إىل  نشري  سوف  لذا  املقالة؛  هذه 

أساسّيتي فقط. 

- أواًل: تؤّكد األحاديث الشريفة املنقولة 
املسلم  إفناء  مسألة   sهللا رسول  عن 
شبابه يف طاعة هللا،وعدم اخنداعه بزخارف 
اخلالئق  أحبَّ  ولهوها؛»إن  وملّذاتها  الدني�ا 
إىل هللاَّ عزَّ وجلَّ شاب َحَدُث السن يف صورة 

حسنة جعل شبابه وجماله هللَّ ويف طاعته، 
ذلك الذي يب�اهي به الرحمن مالئكته، يقول 
»ما  آخر:  حديث  ويف   ، حّقًا«]1]  عبدي  هذا 
من شاب يدع الدني�ا ولهوها وأهرم شبابه يف 
طاعة هللاَّ إال أعطاه هللاَّ أجر اثني وسبعي 

1409هـ،  بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  ط،  ال  العامل،  كنز  الدين:  عالء  الهندي،   -1

ج15، ص785.

»يا   :gاحلسن اإلمام  وعن   . يقًا«]2]  صدِّ
فقد  اآلخرة،  بطلب  عليكم  الشباب  معاشر 
وهللا رأين�ا قومًا طلبوا اآلخرة فأصابوا الدني�ا 
الدني�ا  طلب  من  رأين�ا  ما  ووهللا،  واآلخرة، 

فأصاب اآلخرة« ]]].

الثاني�ة هي يف طلب  - واملسألة املحورّية 
واالقتدار،  لالستقاّمة  ضمانة  لكونه  العلم؛ 
على  واإلثم  الضياع  يف  الوقوع  من  وحصانة 
أشكاله، فقد ورد يف احلديث: »لسُت أحبُّ 
أن أرى الشاب منكم إاّل غاديًا يف حالي، إما 

1416هـ،  2- الكاشاين، محمد محسن: الوايف، ط1، مكتبة أمري املؤمنني، أصفهان، 

ج26، ص194.

3- الري شهري، ميزان الحكمة، ج75، ص284.
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ع أِثَم، وإن أِثَم  ع، فإن ضيَّ ط وضيَّ عالمًا أو متعّلمًا، فإن لم يفعل فرَّ

سكن النار، والذي بعث محمدًا باحلق«]1] .

باألدب  أعراضكم  حّصنوا  الفتي�ان  معشر  آخر:«يا  حديٍث  ويف 
ودينكم بالعلم«]2].

هما طاعة  مسألتي أساسّيتي  تتبلور يف  املسلم  الشاب  فهوية 
من  األخرى؛  الفضائل  كّل  تنشأ  ومنهما  النافع،  العلم  وطلب  هللا 
واحلياء،  والغرية،  واالّتزان،  والعّزة،  والبصرية،  واحلكمة،  االقتدار، 

ونصرة الدين، والدفاع عن املظلومي واجلهاد... وغريها.

1- الطويس، أبو جعفر: األمايل، ط1، دار الثقافة، قم، 1414هـ ، ص 303.

2- املجليس، محمد باقر: بحار األنوار، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1403هـ ، ج 23، ص 236.

الشباب املسلم يصنع احلضارة اإلسالمّية:

يؤّدي الشباب املسلم الدور األساس يف تقّدم مجتمعهم وصيانت�ه 

يف وجه مختلف املخاطر والتحّديات، وذلك من خالل مشاركتهم يف 

مختلف النشاطات العلمّية واالجتماعّية والسياسّية واجلهادّية.

على  العالم  يف  القادة  من  وكثري  املسلمي  علماء  يتفق  ويكاد 

البعد االسرتاتييّج لدور الشباب يف احلياة العاّمة وبن�اء املجتمعات 

وتطّورها؛ وذلك من خالل:

التمتع باحليوّية  والنشاط واإلبداع واخلاّلقية يف  - حّثهم على 
مختلف امليادين.

- توجيههم حنو العمل وجتّنب البطالة والكسل.

وخدمة  والتكامل  الريّق  سبي�ل  يف  الهائلة   طاقاتهم  تكريس   -
َسِرهم. 

ُ
بالدهم وأ

ونب�ذ  للمستقبل،  املتفائلة  والنظرة  بقاءاألمل  أّن  على  التأكيد   -
اخلوف واليأس يعّد العنصر األهم الذي حيكم حياة الشباب وحركة 

عملهم. 

لعّزة  األبرز  الوسيلة  ألّنهما  العليّم؛  والبحث  بالعلم  التسّلح   -
األوطان وقّوتها.

- تعزيز االقتصاد املستقّل لبالدهم، وتطبيق العدالة ومكافحة 
الفساد االقتصادّي واألخاليّق والسيايّس. 

أن  بّد  ال  واألخالق؛لذا  املعنوّية  كّلها  األعمال  هذه  وركية 

اإلخالص،  قبي�ل:  من  املعنوّية  القيم  تكريس  إىل  الشباب  يسعى 

بفضائل  والتحّلي  وباملجتمع.  بالذات  واإليمان  والتوّكل،  واإليث�ار، 

املحتاجي،  ومساعدة  والتسامح،  اخلري،  حّب  وأهّمها:  األخالق، 

بالنفس، وسائر األخالق  والصدق، والشجاعة، والتواضع، والثقة 

هي  واألخالقّية  املعنوّية  القيم  هذه  أّن  باعتب�ار  احلسنة،وذلك 

وهي  واالجتماعّية،  الفردّية  والنشاطات  احلركات  لكل  املوّجهة 

حاجة أساسّية للمجتمع.

ملف العدد بقعة


