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ABSTRACT 

 

Youth play an important and key role in the development of a nation. 
They bring change and progress in society. Youth are not only the leaders 
of tomorrow but also the partners of today. Revolutionary thoughts only 
come in youth. Youth of any nation play a pivotal role in all the activities 
in all the fields of life. All the progress in the field of economics, 
engineering, medical, arts, politics are the fruits of the passions, dreams  
and hope of youth. 

So keeping in view the importance of youth in this article, definition 
and true meaning of youth have be explained. What period is called a 
youth period? It is also been discussed in the light of the opinion of 
different thinkers and scholars. What should be the targets to train the 
youth. How can a young person be molded and trained into a pious, noble 
and honest person. This article answers all the questions. It is also 
suggested that Prophetic method to train the youth in order to fully utilize 
their capabilities, potentialities and abilities should be adopted. To give 
them respect, to educate and train them, to make them involve in 
constructive activities, to engage them in Halal earning and to develop 
confidence in them are the major action that should be taken to meet the 
challenges of the future and live a successful life in present. Today’s youth 
should dedicate their lives for Islam by contributing their time, energies 
and money, youth as the phase of life when an individual can grasp 
knowledge of Islam and follow it by utilizing his time and talent in the 
service of humanity by following prophet Muhammad as a role model. All 
these points are discussed in detail in this article. 

Keywords: Future, challenges, society, prophetic method, Youth, 
responsibilities 
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)١العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة   
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  مدخل

أن  نريد منهوإعداده؟ هل املسلم تربية الشباب من  �دف : ماذاأمامنا يقفالسؤال الذي 

كون مهتماً نريد من الشباب أن ي؟ هل من الناس مصلح لغريهغري فقط كون صاحلًا يف نفسه ي

يؤدي شعائر نريد منه أن تمثل فيه الدين ثقافة وعلما؟ هل أن ينريد منه ال �مر غريه؟ هل و �مره، 

، وحيفظ فرجالبصر، ويصون النريد منه أن يكف زكاة؟ هل الج و احلصوم و الصالة و الاإلسالم 

 منهأسئلة، نشأت عدة الواحد تفرعت عنه  ناسؤاليف احلقيقة أن وكفى؟!  ةاجلوارح، ويرسل اللحي

جا�ت �جييبون على هذه األسئلة  واملصلحنياملفكرين  ونرى ،�ألصلوارتبطت به كارتباط الفروع 

ميكن أن ألن الفاسد ال  ؛يف ذاتهصاحلًا أن يكون  تربيتهمن  اهلدف، فهم يرون أن كافية  شافية

  .)١(ليقوم مبهمة التغيري بعد لرتبته مصلحاً لغريهيكون يصلح غريه. ّمث 

  : ضرورة حتديد مفهوم الشباب املبحث األول

  حّد الشباب 

وهو من  "، )٢(قال ابن حجر: "وأصله احلركة، والنشاط، وهو اسم ملن بلغ إىل أن يكمل ثالثني"

  .)٣("كان دون الكهولة

يقال له حدث إىل ستة عشر سنة، مث شاب إىل اثنتني وثالثني، مث  "قال القرطيب يف املفهم: 

اثنتني وثالثني، وقال بن شاس املالكي يف كهل. وكذا ذكر الزخمشري يف الشباب أنه من لدن البلوغ إىل 

  .)٤("لشاب من بلغ، ومل جياوز الثالثنياألصح املختار أن ا"اجلواهر إىل أربعني، وقال النووي: 

  .)٥("بعد البلوغ شاب إىل ثالثني سنة، مث كهل"قال القرايف: 

  .)٦(قال ابن جنيم: "فإذا بلغ فهو شاب وفًىت إىل ثالثني سنة أو ثالث وثالثني على االختالف"

﴿ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم ّمِن تـُرَاٍب ُمثَّ ِمن  وجّل ذلك يف القرآن الكرمي فقال جّل ذكره: وقد فصل هللا عزّ 

                                                           

عبد الرمحن بلة، الرتبية اإلسالمية للشباب، مقال نشر مبجلة اجلامعة اإلسالمية �ملدينة املنورة، ربيع انظر:   )١(

  ١٩١ص:هـ  ١٤٠١رمضان:  -اآلخر

فؤاد  حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه شرح صحيح البخاري، رقمالعسقالين، ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري   )٢(

  ٩/١٠٨هـ، ١٣٧٩املعرفة، بريوت،  �ز، دار بن هللا عبد بن العزيز عبد العالمة تعليقات الباقي، عليه عبد

  ١٣/٢٣٦املصدر السابق،   )٣(

  ١٣/٢٣٦املصدر السابق،   )٤(

اإلسالمي،  الغرب العلماء، دار من جمموعة ، حتقيقالذخريةإدريس،  بن أمحد الدين القرايف، أبو العباس، شهاب   )٥(

   ١٠/٤٢٦م، ١٩٩٤ األوىل: بريوت، الطبعة

 الثانية: اإلسالمي، الطبعة الكتاب الدقائق، دار كنز شرح الرائق إبراهيم، البحر بن الدين زينابن جنيم املصري،    )٦(

  �٤/٣٤٥ريخ،  بدون
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﴿َوِإَذا بـََلَغ اْألَْطَفاُل في قوله: وأما �ايتها ف ،ببداية الطفولةأخرب ، ف)١(َعَلَقٍة ُمثَّ ُخيْرُِجُكْم ِطْفًال ﴾ نُّْطَفٍة ُمثَّ ِمنْ 

، فعقلنا بذلك أن ما دون بلوغ احللم حال طفولة، )٢(ِمنُكُم اْحلُُلَم فـَْلَيْسَتْأِذنُوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمن قـَْبِلِهْم﴾

  ة غري الشباب، فعلمنا بذلك أن من احتلم قد صار شا�ً. نعلمه يكون �لياً للطفولال شيء و 

ُلُغوا َأُشدَُّكْم ُمثَّ لَِتُكونُوا ُشُيوًخا﴾يصري إىل ما بعدها يف قولمث وهذه مدى الشباب  ، )٣(: ﴿ُمثَّ لِتَـبـْ

ُه َوبـََلَغ  بقوله: بلوغ األشدّ  وّضحمث  ن بلغ فعقلنا بذلك أن م"، )٤(أَْربَِعَني َسَنًة﴾﴿َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َأُشدَّ

أن  البلوغ إىلفرتة ما بني ، و )٥("وخرج بذلك من الشباب إىل الشيخوخة هاألربعني سنة فقد بلغ أشدّ 

  األربعني سنة تدخل فيها فرتة الكهولة واالكتمال. يبلغ

ألنه يقال: شاب كهل، فيجعل   قال الطحاوي: "وأسنان الكهول يدخل يف أسنان الشباب؛

والتكهل هو آخر  يكون شيخًا بعدما خيرج من التكهل.كهًال وهو شاب، وال يقال شيخ كهل، إمنا 

  .)٦(مدة الشباب، ومنه قالوا: قد اكتهل هذا الزرع، يعنون: إذا بلغ احلال الذي حيصد مثله عليها"

 ضعفني، قوة بني ضعف الطفولة، فالشباب مرحلة قوة وعطاء يف حياة اإلنسان؛ مرحلة قوة بني

وضعف الشيخوخة، وهذه املرحلة العمرية هي أغلي فرتة يف حياة اإلنسان، واألفراد يف هذه الفرتة هم أغلي 

  ّمات القوة، واحليوية، واحلماسة.من مقو  الكربى حلياة األمة، وتنبع أمهيتهم القيمةهم ا�تمع، و يف  ثروة

حتقيق حياٍة كرميٍة وآمنة؛ إذا وجد األمن، واإلمكانيات  الشباب إىلويتطلع اإلنسان يف مرحلة 

  لبناء حياة أسرية مستقرة من أجل حتقيق الذات، واملكانة االجتماعية املرموقة.

تطور ا�تمع يف كافة الذين يقع عليهم  ورجال الغداألمة الواعد، وقادة  أملوالشباب هم 

، ويعتمد ذلك طموحاتاليديهم تتحقق و�، والسياسية واالقتصادية االجتماعية والثقافية يهحنوا

واختاذ  حسن التصرفمهارا�م القيادية، وتدريبهم على  ةتنميلرعاية  منللشباب  يقدمعلى ما 

  .ةاملناسب األوقاتيف  اتالقرار 

القادة  لمجتمع، وتطويره لذلك يلزمل األساسيةعلماء االجتماع أن هذه الفئة متثل القوة  ىوير 

، وتزويدهم واخلطط الالزمة لتنمية مهارات الشبابالربامج  ووضعحتديث السياسات،  االجتماعيني

  ميع التصرفات.جل الالزمة خلربات، واالجتاهات�
                                                           

  ٦٧سورة غافر، اآلية:    )١(

  ٥٩سورة النور، اآلية:    )٢(

  ٦٧سورة غافر، اآلية:    )٣(

  ١٥سورة األحقاف، اآلية:    )٤(

 األر�ؤوط، مؤسسة شعيب:حتقيق شرح مشكل اآل�ر، سالمة، بن حممد بن جعفر، أمحد أيبالطحاوي،    )٥(

  ٥/٢١٤هـ، ١٤١٥األوىل: الرسالة، الطبعة

  ٥/٢٢٠، املصدر السابق   )٦(
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  واقع شباب األمة املسلمة: املبحث الثاين

الحنرافات  أحد، فقد تعرض خيفى، ال يكاد للعيان ظاهر و�دٍ واقع األمة اإلسالمية عامة، واقع 

، )١(لعقيدةيف ا ، وال يف العبادة، والالشريعةال يف  :منه جانبمتنوعة حبيث ال يكاد يسلم وأمراض متعددة و 

  والشباب جزء من هذه األمة! فلم تسلم هلم تلك اجلوانب الثالثة: العقائد والعبادات واملعامالت.

  أوال: العقيدة

إذ يهدف أعداء األمة ة، يدالعقائهي االحنرافات  املسلمأخطر االحنرافات اليت تعرض هلا شباب 

طرقاً ألهدافهم طوائف متعددة، وسلكوا وهؤالء األعداء  كافرة!استبدال عقيدة اإلسالم مببادئ   إىل

وتفتيت يف النفوس،  هاأثر اإلسالمية العقيدة إىل توهني  �دف ومجيعهاأثواً� خمتلفة،  ولبسوا هلامتنوعة، 

  .اليت استعصت عليهم عرب القرون الطويلة وحدة العقيدة

  �نيا: العبادة

  الغلو املفرط يف أدائها - أ

النهار من قيام الليل، وصيام  محلوا فوق طاقتهمعلى أنفسهم، و  شّقوافاخلوارج ومن حنا حنوهم 

: "فدخلت على قوم مل أر بعد أن زارهم Ïابن عباس  قال أجسادهم.وجوههم و حىت ظهر ذلك على 

، وعليهم قمص مرحضة )٢(منهم اجتهاداً، جباههم قرحة من السجود، وأ�ديهم كأ�ا ثفن اإلبل قط أشد

  . )٣(وجوههم من السهر" ةمشمرين، مسهم

قال:  Ï عن أيب سعيد اخلدريفيف حديث ذي اخلويصرة التميمي،  وهم الذين عناهم النيب 

فقال: � رسول  ،متيم اخلويصرة، وهو رجل من بينأ�ه ذو وهو يقسم قسما  بينا حنن عند رسول هللا 

، »َويـَْلَك، َوَمْن يـَْعِدُل ِإَذا ملَْ أَْعِدْل، َلَقْد ِخْبُت َوَخِسْرُت ِإْن ملَْ أَْعِدلْ : «هللا! اعدل، قال رسول هللا 

لَُه  َدْعُه فَِإنَّ : «: � رسول هللا ائذن يل فيه أضرب عنقه قال رسول هللا Ïفقال عمر بن اخلطاب 

تـَرَاِقيَـُهْم، َميْرُقُوَن  َأْصَحاً� َحيِْقُر َأَحدُُكْم َصَالتَُه َمَع َصَالِ�ِْم، َوِصَياَمُه َمَع ِصَياِمِهْم، يـَْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َال ُجيَاوِزُ 

  . )٤(»ِمْن الدِّيِن َكَما َميُْرُق السَّْهُم ِمْن الرَِّميَّةِ 

                                                           

أسسها ووسائل حتقيقها، جملة اجلامعة اإلسالمية �ملدينة  :سعد محدان، الوحدة اإلسالميةأمحد بن ، الغامدي  )١(

  ٤١ص:، هـ١٤٠٥ :خرةمجاد اآل -)، حمرم ٦٦-٦٥املنورة، العدد (

 الثفنة واحدة ثفنات البعري، وهو ما وقع على األرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ كالركبتني وغريمها. انظر:  )٢(

  �٣٤/٣٣٠ريخ،  اهلداية، بدون القاموس، دار جواهر من العروس ، �ج حمّمد بن حمّمدالزبيدي، مرتضى، 

لبنان،  والنشر، بريوت، للطباعة الفكر إبليس، دار حممد، تلبيس بن علي بن الرمحن عبدابن اجلوزي، أبو الفرج،   )٣(

  ٨٣ص:م، ٢٠٠١ األوىل: الطبعة

 مصطفى. د: ، حتقيق٣٦١٠املختصر، رقم احلديث: الصحيح إمساعيل، أبو عبد هللا، اجلامعالبخاري، حممد بن    )٤(

  ٤/٦١، م١٩٨٧الثالثة: بريوت، الطبعة كثري، ابن دار. البغا ديب



 
 للمستقبل واستشراف الواقع يف نظرات والسنة الكتاب يف الشباب مفهوم ١٣٩

  للعباداتاإلمهال املطلق  - ب

 نتائجاحنراف كان من �لتلفظ �لشهادتني، وهذا  واكتفوا العباداتمهال هؤالء الغالة �اتصف 

  وهللا املستعان.�لقول فقط  همإذ اإلميان يثبت عندجزًء من اإلميان لعمل يعترب ااإلرجاء الذي ال 

  للعبادةعدم االلتزام �ألداء الصحيح  - ج

لصحتها  الواجبات الالزمة، و ون فيها �لشروطيلتزمال العبادات، ولكن  فرتاهم أحدهم يؤّدون

َمْن َأْحَدَث ِيف أَْمرَِ� َهَذا َما لَْيَس ِفيِه فـَُهَو «قد قال:  . والنّيب اليت خصصت هلا وقا�اال �، و وقبوهلا

﴿َقَسْت  وقال تعاىل:، )٣(»ُخُذوا َمَناِسَكُكمْ «، وقال: )٢(»ُأَصلِّي َصلُّوا َكَما رَأَيـُْتُموِين «ل: ، وقا)١(»َردٌّ 

اَب ُكلِّ َشْيٍء َحىتَّ ِإَذا قـُُلوبـُُهْم َوزَيََّن َهلُُم الشَّْيطَاُن َما َكانُوا يـَْعَمُلوَن فـََلمَّا َنُسوا َما ذُكُِّروا بِِه فـََتْحَنا عليِهْم أَبـْوَ 

  .)٤(َفرُِحوا ِمبَا أُوتُوا َأَخْذَ�ُهْم بـَْغَتًة فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن﴾

  : املعامالت�لثا

  �ا حماربة الشريعة واستبدال القوانني الوضعية - أ

من آ�ر االستعمار العسكري والفكري الذي فرق األمة، وأفسد عقليتها حبضارته، وصناعته، 

وكفره وجحوده، حماربة الشريعة اإلسالمية، واستبداهلا �لقوانني الوضعية، فألغيت اخلالفة اإلسالمية 

الدول صلتها �إلسالم، وقامت أنظمة علمانية تفصل بني الدين والدولة، وا�تمع، �ائياً، وقطعت 

وتراثه، وثقافته، وبني حاضره وماضيه! مع حماربة مجيع املظاهر اإلسالمية، واستبدال مجيع الدساتري 

  .)٥(القائمة على اإلسالم بدساتري مدنية حبتة

  التوفيق بني الشريعة واألنظمة الوضعية - ب

األخرى من حياة اجلوانب  وكملواالشخصية،  �ألحوالما يتعلق ها فأخذوا مننظروا يف الشريعة 

عبادات، وجحدوا أن العقيدة، و خيتص فقط �ل�ن الدين  من زعمهموذلك  ،من القوانني الوضعيةالناس 

  واالقتصادية والقضائية. مدخل يف جوانب احلياة السياسيةأي يكون له 

  صناعة مستقبل شباب األمة املسلمة: املبحث الثالث

 مهاماملسلم لتحمل الشباب  الرسول  أعدّ كيف �يت اآلن إىل السؤال الذي بدأ� هذا البحث وهو:  

                                                           

  ٣/٢٤١صحيح البخاري،   )١(

  ١/١٦٢، ٦٣٠صحيح البخاري، رقم احلديث:   )٢(

اجلديدة بريوت،  األفاق دار بريوت، اجليل ، دار٣١١٥احلديث:رقم املسند الصحيح، ، مسلم، ابن احلجاج القشريي  )٣(

٤/٧٩  

  ٤٤، ٤٣سورة األنعام، اآلية:   )٤(

  ٤٧ص:، أسسها ووسائل حتقيقها :الوحدة اإلسالمية   )٥(



)١العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة   
 ١٤٠ 

طاقا�م؟  واستفادمواهبهم، منّى من بعده؟ وكيف  راية اإلسالمرفع يواصلوا  كيلجّهزهم ؟ وكيف العظيمة األمة

  ذلك ما نناقشه يف مطلبني:

  يف توليد الطاقات هدي النيب : األولاملطلب 

ويظهر  الكامنة مطاقا�م، وتفجري إمكا��تنمية ، الشباب مواهبعلى اكتشاف  عمل النيب 

  من خالل النقاط التالية:  ذلك جلياً 

 احلسنةالقدوة ) ١(

منوذجًا ليكون قدوة ومثاًال حيًا ألمته كما جاء يف قوله تعاىل: ﴿لََقْد َكاَن َلُكْم  الرسول  وضع

، ويف سبيل هللا، وتربية أصحابه )٢(خري قدوة للمسلمني يف كل األمور فقد كان ) ١(ِفيِهْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة﴾

، الدنيا وزخرفتها مفاتن احلياةعن  والبعدالنفس،  وظعامة، والشباب منهم خاصًة، البد له من مواجهة حظ

كثرية   أحاديث جاءتوصول إليه، وقد الحداً يصعب بلغ فيه و الصرب واالحتمال  فضرب يف ذلك مثًال يف

ٍم  َما َشِبَع آُل ُحمَمٍَّد «أ�ا قالت:  Éذلك، منها: عن عائشة  تدل على ِمْن ُخْبِز بـُّرٍ َمْأُدوٍم َثَالثََة أَ�َّ

  .)٣(»َحىتَّ حلََِق ِ��َِّ 

ذات يوم أو ليلة، فإذا هو �يب بكر وعمر رضي  قال: خرج رسول هللا  Ïوعن أيب هريرة 

َوأََ� «هللا، قال: قاال: اجلوع � رسول » َما َأْخَرَجُكَما ِمْن بـُُيوِتُكَما َهِذِه السَّاَعَة ؟«، فقال: ماهللا عنه

  . )٤(»َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه َألَْخَرَجِين الَِّذي َأْخَرَجُكَما

  الزهد احملمود) ٢(

ترك  " :هوو الزهد نعيم، وبني هلم عملياً معىن فيها من ما الزهد يف الدنيا، و  ألمته الرسول  بّني 

فرتك الفضول اليت ال " :وأما يف الظاهر، )٥("اآلخرة، وثقة القلب مبا عند هللا كل شيء ال ينفع يف الدار

املراد إخراجها من قلبه �لكلية، فال " .)٦("يستعان �ا على طاعة هللا من مطعم وملبس ومال وغري ذلك

يلتفت إليها، وال يدعها تساكن قلبه، وإن كانت يف يده، فليس الزهد أن ترتك الدنيا من يدك، وهي يف 

                                                           

 ٠٦، اآلية: ملمتحنةاسورة    )١(

  ١٤١ص: ،م١٩٧٠ ،دار العلوم بريوت ، الرسول، حوى سعيد، راجع    )٢(

  ٧/٩٨ ،خاريصحيح الب  )٣(

  ٥٣٦٣، رقم احلديث:صحيح مسلم  )٤(

، حتقيق: محاد سالمة وحممد عويضة، الزهد والورع والعبادة  احلليم، عبد بن أمحد العباس ابن تيمية، أبوراجع:   )٥(

  ٧٤ص:، ه١٤٠٧مكتبة املنار، األردن، الطبعة األوىل:

  ٧٤ص: املرجع السابق  )٦(



 
 للمستقبل واستشراف الواقع يف نظرات والسنة الكتاب يف الشباب مفهوم ١٤١

  .)١("قلبك وهي يف يدكقلبك، وإمنا الزهد أن ترتكها من 

 نيل الدرجات الرفيعة ال يرتبط طرداً املطالب العالية و إدراك يعّلم أصحابه أن  وكان الرسول 

فـََوا�َِّ َال « :كان يقول   ،ةالصاحل واألعمال بقدر ما هو مرتبط �إلميانوسائل مادية بوفرة إمكا�ت و 

َلُكْم اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم َوَلِكْن َأَخَشى  نـَْيا َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن قـَبـْ َعَلْيُكْم أَْن تـُْبَسَط َعَلْيُكْم الدُّ

ُهم   .)٢(»فـَتَـَناَفُسوَها َكَما تـََناَفُسوَها َوتـُْهِلَكُكْم َكَما أَْهَلَكتـْ

  والتصدقنفاق اإل) ٣(

على  وحيثالتبذير يف كل شيء، عن  أصحابه الزهد يف الدنيا، وينهى يعّلم كان الرسول 

كالبنيان   يكونوا، وال يبقى يف ا�تمع جائع أو عار، النفوس وتتهذب، لكي تسمو والتصدق اإلنفاق

َما ِمْن يـَْوٍم «قال:  أن النيب  Ïكاجلسد الواحد، فعن أيب هريرة   جمتمعهم إسالمياً يكون و املرصوص، 

وُل َأَحُدُمهَا اللَُّهمَّ أَْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا َويـَُقوُل اْآلَخُر اللَُّهمَّ أَْعِط ُيْصِبُح اْلِعَباُد ِفيِه ِإالَّ َمَلَكاِن يـَْنزَِالِن فـَيَـقُ 

  .)٣(»ممُِْسًكا تـََلًفا

  االستغفار والرزق) ٤(

عراض عن وجّل وشكره، سبب لنزول الرمحات والربكات، كما أن معصيته، واإل إن طاعة هللا عزّ 

واستغفاره، يعّلم أصحابه اللجوء إىل هللا،  فقد كان الرسول  سبب للقحط، والنقمة، والعقاب! سبيله

األحوال واملناسبات، قال تعاىل: ﴿اْستَـْغِفُروا  كلأذكار الصباح واملساء، ويف  وطلب الرمحة منه، وعّلمهم 

َربَُّكْم إِنَُّه َكاَن َغفَّارًا يـُْرِسِل السََّماء َعَلْيُكم ّمِْدرَارًا﴾
 )٤(.  

  يف استثمار طاقات الشباب منهج النيب : املطلب الثاين

هذه  استغاللعلى  مإمكا��و  مطاقا�، وحتفيزهم، وتوليد Ìيئة الصحابة بعد � عمل النيب 

  التالية:  احملفزات�لرتكيز على  ، فشرعاملسلمالطاقات يف خدمة ا�تمع اإلمكا�ت و 

  تكرمي الشباب واالحتفاء �م) ١(

توضع يف سبيله، استحق أن  وجاهدإليه، متسكه به، ودعوته و الشباب انتماءه لدينه؛ إذا أخلص 

َيٌة آَمُنوا بَِر�ِِّْم َوزِْدَ�ُهْم عن أهل الكهف: ، قال تعاىل )٥(أومسة ا�د والفخارصدره يف  ﴿ِإنـَُّهْم ِفتـْ

                                                           

 الطبعة مصر،-القاهرة السلفية، دار ،طريق اهلجرتني و�ب السعادتنيبكر،  أيب بن ابن القيم، اجلوزية، حممد  )١(

  ٢٥٢ص:ه، ١٣٩٤الثانية:

  ٤/١١٧، ٣١٥٧رقم احلديث: صحيح البخاري،   )٢(

  ٢/١٤٢، ١٤٤٢، رقم احلديث:صحيح البخاري  )٣(

  ١١-١٠سورة نوح، اآلية:    )٤(

  ١٩٥ص: ،الرتبية اإلسالمية للشباب  )٥(



)١العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة   
 ١٤٢ 

اب الناشئ يف طاعة أثىن على الش  عربيًا يتعبد بتالوته، والرسول ، فسّجل موقفهم قرآ�ً )١(ُهدًى﴾

ِه يـَْوَم َال «، فقال: القيامةجعله مع السبعة الذين يظلهم هللا حتت ظله يوم هللا، و 
َعٌة يُِظلُُّهْم ا�َُّ ِيف ِظلِّ َسبـْ

  .)٢(»ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه ِإَماٌم َعاِدٌل َوَشابٌّ َنَشَأ ِيف ِعَباَدِة ا�َِّ 

  لشباباحللقات الدراسية اخلاصة �) ٢(

ملسو هيلع هللا ىلص وحنن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة ، وكان رسول هللا  النّيب أتينا إىل 

اْرِجُعوا «رحيماً رفيقاً، فلما ظن أ� قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعد�، فأخرب�ه قال: 

َرأَيـُْتُموِين ُأَصلِّي، فَِإَذا َحَضَرِت الصََّالُة فـَْليُـَؤذِّْن  ِإَىل أَْهِليُكْم َفأَِقيُموا ِفيِهْم َوَعلُِّموُهْم َوُمُروُهْم، َوَصلُّوا َكَما

  .)٣(»َلُكْم َأَحدُُكْم َوْليَـُؤمَُّكْم َأْكبَـرُُكمْ 

  اإلحصان واحلث على الزواج) ٣(

على  حثهم النيب ا ، ولذالكفاءة، و العمل، واإلنتاجالزواج يزيد الشباب استقراراً، وحرصاً على 

: شبا�ً، ال جند شيئاً، فقال لنا رسول هللا  كنا مع النيب  قال: Ïالزواج، فعن عبدهللا بن مسعود 

ملَْ َيْسَتِطْع فـََعَلْيِه َ� َمْعَشَر الشََّباِب َمْن اْسَتطَاَع اْلَباَءَة فـَْليَـتَـَزوَّْج فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج َوَمْن «

  .)٤(»ِ�لصَّْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ 

  وتطوير الذاتحث الشباب على التخصص ) ٤(

، واالستفادة منها، نا الذاتيةمواهبنا الفردية، واكتشاف طاقاتديننا اإلسالمي على استثمار  ناحثّ 

 ، وقد كان رسول هللا )٥(سعه، يف قوله تعاىل: ﴿َال ُيَكلُِّف ا�َُّ نـَْفًسا ِإالَّ َما آَ�َها﴾الطاقة و البقدر 

 Ëاكتشف يف أيب بكر وعمر فقد وفقًا لذلك،  ويستعملهم، يكتشف مواهب وطاقات أصحابه

  سداد الرأي، والصدق، واإلخالص فجعلهما مستشاريه املقربني.

لدفاع عن املدينة حبفر خبطة ل عندما أشار Ïيف غزوة اخلندق خربة سلمان الفارسي واكتشف 

   بذلك! اخلندق فأخذ 

واكتشف اجليوش، قائداً على  فعينهالعسكرية،  خربته وحنكته Ïواكتشف يف خالد بن الوليد 

، وهكذا كان اختياره لكتبة الوحي ويف  املسجد، فجعله مؤذ�ً يف هتدبري و  هصوتحسن  Ïيف بالل 

  إرساله للرسل كان خيتار الشباب.

                                                           

  ١٣سورة الكهف، اآلية:    )١(

  ١/١٦٨، ٦٦٠، رقم احلديث:صحيح البخاري  )٢(

  ١/١٣٤ ،٦٣٠، رقم احلديث:صحيح البخاري  )٣(

  ٤/١٢٨ ،٣٣٨١، رقم احلديث:صحيح مسلم  )٤(

  ٧سورة الطالق، اآلية:   )٥(



 
 للمستقبل واستشراف الواقع يف نظرات والسنة الكتاب يف الشباب مفهوم ١٤٣

  اِإلعمار والبناء) ٥(

فإن مهمة املسلم يف هذه  )١(أَنَشَأُكم ّمَِن اَألْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها﴾لقوله تعاىل: ﴿ُهَو امتثاًال 

وكذلك ... يف الفرائض من الصالة والصيام مشل، واليت تشمل طاعتهمبعناها األ هللا تتمثل يف عبادةاألرض 

ذه هلاملسلم  استصحابإن و هام اخلالفة، عمار والبناء، والقيام بكل ميف املعامالت، وطاعته يف اإل طاعته

يتناسب مع إمكا�ته و ، املهمة امللقاة عليهمفيد يتناسب مع و  �فعمناسب و بحث عن دور للتدفعه املعاين 

  . لههللا  وهبهااليت 

 العمل اليدوي واالعتماد على النفس) ٦(

، والتجاري، واحلريف، وكل ويالرعكل أشكال العمل الزراعي و أصحابه على   حّث الرسول 

رًا ِمْن أَْن « قال: ، عن رسول هللا Ïفعن املقدام  ؛ةفيدامل ةنافعالل اعماأل َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ َخيـْ

  . )٢(»�َُْكَل ِمْن َعَمِل يَِدِه َوِإنَّ َنِيبَّ ا�َِّ َداُوَد َعَلْيِه السََّالم َكاَن �َُْكُل ِمْن َعَمِل يَِدهِ 

  اخلتام:كلمة 
الشباب من أهم مراحل احلياة، والشباب هم ثروة األمم احلقيقية، وهم القيمة اليت مرحلة إن 

يف إعمار األرض الثروة سدًى، بل استعملها تقاس �ا تقدم األمم و�خرها، وإن اإلسالم ما ترك هذه 

 إنه مث العقيدة، يف وأخطرها احنرافات، لعدة يتعرض ليوما املسلم الشبابفإن  ،فيها وإعالء كلمة هللا

 �لشريعة الوضعية القوانني واستبدال ،هلا املطلق واإلمهال العبادات أداء يف املفرط الغلو بني يتورط

 العمل جيب حيث ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب هدي هو األزمة هذه من اخلروج وسبيل، ، واحنرافات أخرىاإلسالمية

 من وضوح بكل يتجلى وذلك �نياً، املشاكل هذه على للقضاء واستخدامها أوًال  مواهبهم �كتشاف

  .الشباب معملسو هيلع هللا ىلص  النيب تعامل

البد من االهتمام �لرتبية اإلميانية للشباب، وتقدمي  وصلنا إليه من نتائج نقول: إىل مانظرًا و 

النصيحة اخلالصة، واملعرفة الصحيحة على حسب منوه العقلي، والتأكد من صالح الصحبة اليت يلتقي 

  �ا، وخيرج معها؛ وتنظيم أوقات األبناء وإشعارهم بقيمة الوقت وأنه هو احلياة.
 

   

                                                           

  ٦سورة هود، اآلية:   )١(

  ٣/٧٤، ٢٠٧٢رقم احلديث:صحيح البخاري،   )٢(
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