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  أهّمية مرحلة الشباب
  

ألّنه في     أحلی و أجمل مراحل حياة اإلنسان ؛        مرحلة الشباب هي  

ت ة الباهرة من عمره یتمّتع بطاقات هائلة و استعدادا              برههذه ال 

کامنة في نفسه ، و هو في عنفوان الصّحة الجسدیة و السالمة                 

  .المعنویة

  

  :یقول النبي األعظم في حدیثه الشریف و ألجل هذا 

  

شبابک قبل هرمک ، و صّحتک قبل       :  یا أباذر ، اغتنم خمسا قبل خمس         "

سقمک ، و غناک قبل فقرک ، و فراغک قبل شغلک ، و حياتک قبل                        

  ".موتک

یرّکز علی أهّم النعم اإللهية في الدنيا و یذّکر أباذر             )  ص(إّن النبي   

الغفاري بدورها و لزوم اغتنامها قبل زوالها ، و علی رأس هذه النعم،             

  .یذکر نعمة الشباب

و ذلک ألّن الشباب هو نعمة یحظی بها اإلنسان مّرة واحدة في                   

  :عمره و التعود إليه أبدا ؛ کما یقول الشاعر 

  

  ود یوما      فُاخبره بما فعل المشيبیا ليت الشباب یعو 

  

التنس «في تفسير قوله عّز و جّل            )    ع(و یقول اإلمام الکاظم        

  : »  ...نصيبک من الدنيا
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ال تنس صّحتک و قّوتک و فراغک و شبابک و نشاطک أن تطلب بها                      "

  ".اآلخرة

  ) :ع(و یقول اإلمام علي 

  

  ".و العافيةالشباب : شيئان الیعرف فضلهما إال من فقدهما "

  

نعم ، هذه نعمة کبری ، و لکّنها فرصة تمّر مّر السحاب ؛ کما یقول                  

  ) :ع(اإلمام أمير المؤمنين 

ما أقرب الدنيا من الذهاب ، و الشيب من الشباب ، و الشّک من                          "

  ".االرتياب

  

  هورمون الشباب

  

و هو اّلذي یسّمی     (هورمون النمّو    و أما السبب لهذا األمر هو أّن           

مّدة ساعة  دخل في دم اإلنسان في حال النوم ل          و ی   HGHون  بهورم

یوجب رشد الجسم و نمّو العظام و          )  و ثالثين دقيقة في کّل یوم        

  . العضالت و یمنع من تزاید الشحوم في البدن

  

و لکّن هذا الهورمون الیزال یدخل في دم اإلنسان لمّدة ثالثين عاما              

 بالتناقص یوما بعد     يأخذف  المّدةأما بعد تلک     .  تقریبا بشکل طبيعي   

 و عندئذ ، تظهر عالمات               .یوم حّتی یتوّقف بعد مّدة معّينة              

  .، التي تؤّدي إلی الموت بالتدریجالشيخوخة
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  الشاّب المؤمن نعمة عظمی

  

هناک آیات قرآنية و روایات شریفة تدّل علی قيمة الشباب                          

الفائق هذا هو األمر اّلذي یرّغب الوالدین في االهتمام              .  المؤمنين

  .بأبنائهم  الصالحين و بناتهم المؤمنات

  :نذکر فيما یلي بعض تلک اآلیات الکریمة و األحایث الشریفة 

شکره و امتنانه هللا     )  ع(القرآن المجيد یحکي عن النبي إبراهيم         -1

 :عندما رزق بولدیه إسماعيل و إسحاق ، حيث یقول 

 ِاْسمعيَل َو ِاْسحاَق ِانَّ َرّبى َلَسميُع       َاْلَحْمُد ِلّلِه الَّذى َوَهَب لى َعَلى اْلِكَبرِ      

   .الدُّعاِء

یدعو اهللا و یطلب منه أن یرزقه ولدا صالحا             )  ع(کان النبي زکرّیا     -2

  : -  کما في اآلیة التالية- یکون له ولّيا و یرثه

  .يرث من آل يعقوَب فهب لى ِمن لدنك ولّيًا يرثنى و      

 

 :ن الباقيات الصالحات ، و یقول یعّد النبي األکرم الولد الصالح م-3

  : سبعة أسباب یکسب للعبد ثوابها بعد وفاته 

  رجل غرس نخال ،  -

 أو حفر بئرا ، -

 أو أجری نهرا ،  -

 أو بنی مسجدا ،  -

 أو کتب مصحفا ،  -

 أو وّرث علما ، -

 .أو خّلف ولدا صالحا یستغفر له بعد وفاته -
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 ) :ع(یقول اإلمام زین العابدین علي ابن الحسين -4

َيُكوَن ُخَلطاُؤُه   َسعاَدِة اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم َاْن َيُكوَن َمْتَجُرُه فى ِبالِدِه، َوِمْن

  .َيُكوَن َلُه َوَلٌد َيْسَتعيُن ِبِه صاِلحيَن، َو

 ) :ص(یقول الرسول األعظم -5

 

 . ْلَوَلُد الّصاِلُح َرْيحاَنٌة ِمَن الّلِه َقَسَمها َبْيَن ِعباِدِهَا

  :و یقول في حدیث آخر-6

 

 .ْلَوَلُد الّصاِلُح َرْيحاَنٌة ِمْن َرياحيِن اْلَجنَِّةا      

  

 علی  اا رّبهم ساس ، یجب علی الوالدین أن یشکر       بناءا علی هذا األ   

هذه النعمة ، و الیتعبا من صرف األوقات و دفع األموال في سبيل                  

ا ، و الیحسبان أّن صرف الوقت و المال         و بناتهم  اتعليم و تربية أبنائهم   

في هذا المجال هو الخسران ؛ فإّن الخسارة الحقيقية هي خسران            

  :کما یقول رّبنا سبحانه و تعالی . األهل و األوالد

  ".قل إّن الخاسرین الذین خسروا أنفسهم و أهليهم یوم القيامة"

  

  اهللا یحّب الشاّب المؤمن

  

ی مدی حّب اهللا للشباب المؤمنين ،           هناک روایات کثيرة تدّل عل       

  :بذة منها نذکر ن
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  ) :ص(قال رسول اهللا 

  ".ما من شئ أحّب إلی اهللا عّز و جّل من شاّب تائب"

  

  :و قال أیضا 

انظروا إلی عبدي   :  إّن اهللا تعالی یباهي بالشاّب العابد المالئکة ، یقول          "

  ".کيف ترک شهوته من أجلي

  

  : و قال في حدیث آخر 

ث السّن في صورة حسنة     إّن أحّب الخالئق إلی اهللا عّز و جّل شاّب حد          "

جعل شبابه و جماله هللا و طاعته ، ذلک الذي یباهي به الرحمان                          

  ".هذا عبدي حّقا: مالئکته؛ یقول 

  

  :و قال أیضا 

  ".إّن اهللا یحّب الشاّب الذي یفني شبابه في طاعة اهللا"

  

  :و قال في روایة اخری 

بد اّب سخّي حسن الخلق أحّب إلی اهللا تعالی من شيخ بخيل عا                ش"

  ".سّيئ الخلق

  

  أجر الشاّب المؤمن عند اهللا 

  

  ) :ص(یقول الرسول األعظم 

فضل الشاّب العابد الذي تعّبد في صباه علی الشيخ الذي تعّبد بعد ما               "

  ".کبر سّنه کفضل المرسلين علی سائر الناس
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  : و یقول في حدیث آخر 

  

 شبابه في طاعة     یا أباذر ، ما من شاّب َیَدُع هللا الدنيا و لهوها و أهرم                "

  ".اهللا إال أعطاه اهللا أجر اثنين و سبعين صّدیقا

  

  مسئوليات الشباب

  

درجات الشباب رفيعة عند اهللا ، کذلک تکون مسئولياتهم              کما أّن    

  .أیضا کبيرة و خطيرة

  ) :ص(یقول النبي األعظم 

  :التزول قدما عبد یوم القيامة حّتی یسأل عن أربع 

  عن عمره فيما أفناه ،  -

  شبابه فيما أباله ، و عن -

 و عن ماله من أین اکتسبه و فيما أنفقه ، -

 .و عن حّبنا أهل البيت -

  

إلی االلهام اإللهی للشباب    )  ص(و ألجل هذا ، یشير الرسول األکرم        

لترغيبهم و حّثهم علی الجهد في طریق الکمال و السعادة ، و یقول             

  : في حدیث آخر 

یا أبناء العشرین ، جّدوا و         :  دي  إّن هللا ملک ینزل في کّل ليلة و ینا             "

  ".اجتهدوا

  

  :و یقول النبي األعظم في روایة اخری 

  ".یا معشر الفتيان ، حّصنوا أعراضکم باألدب و دینکم بالعلم"
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  ) :ع(و یقول اإلمام علي ابن أبي طالب 

  :سّتة أشياء حسن ، و لکّنها من سّتة أحسن "

  العدل حسن و هو من اُالمراء أحسن ،  -

  حسن و هو من الفقراء أحسن ،الصبر -

 و الورع حسن و هو من العلماء أحسن ، -

 و السخاء حسن و هو من األغنياء أحسن ، -

 و التوبة حسن و هي من الشباب أحسن ، -

 .و الحياء حسن و هو من النساء أحسن -

  

  ) :ع(و یقول اإلمام الصادق 

ا أو  إّما عالم :  لست احّب أن أری الشاّب منکم إال غادیا في حالين                  "

فّرط ، فإن فّرط    )  إذا لم یکن عالما أو متعّلما     :  أي  (یفعل  لم  متعّلما ، فإن    

  ".ضّيع ، فإن ضّيع أثم ، و إن أثم سکن النار ، و الذي بعث محمدا بالحّق

یرّغب الشباب إلی التعّلم و       .  هذا الحدیث الشریف یرّغب و یرّهب       

  .ّهبهم من البطالة و تضييع العمرالتعليم ، و یر

  

*****  
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  الفصل الثاني
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  أهمّية تربية الشباب

  

إّن مرحلة الشباب ، هي مرحلة حاسمة  ترسم  الخطوط العریضة                

  : لحياة اإلنسان في المستقبل

  ".من شّب علی شئ شاب عليه"

و من هنا ، تبدو مسئولية الوالدین في هذا األمر الخطير ، ألن                       

هذا المجال هي التي تعّين مصير           األساليب التي یّتخذانها في         

  .أوالدهما ، إن خيرا فخير ، و إن شّرا فشّر

  

   :) ص(النبي الکریم و ألجل هذا یقول 

  ".أبواه یهّودانه أو ینّصرانهف الفطرة ،  هذهیولد علیإال  مولود ما من"

  

  :أیضا أّنه قال ) ع(و روي عن اإلمام أمير المؤمنين 

  ".، إال أّن أبواه یهّودانه أو ینّصرانهکّل مولود یولد علی الفطرة "

  

یجب علينا أن نعرف أّن هؤالء األشبال و الشباب ، سوف یستلمون               

  .مقاليد إدارة المجتمع و یکون لهم الدور األهّم في شئون العالم

  

   :قال اإلمام الحسن المجتبی ألوالده

موا العلَم   إنَّكم صغار قوم ، ويوَشك أن تكونوا آبار قوم آخرين ، فتعلَّ                  "

  ".اليوم ، فمن لم يستطع ِمنكم أن يحفظه فليكُتبه ، وليضعه في بيته 
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فيجب استغالل تلک الفرصة الذهبّية لتعليم األوالد و تربيتهم ، حّتی           

یتقّدموا في مستقبل حياتهم و یصلوا إلی مراتب عالية في                        

  .مجتمعهم

  :یقول ) ع(فإّن اإلمام علي 

  ".لم َيتقدَّم في الِكَبر، ر  َمن لم يتعلَّم في الصغ"

  

   الميراث األفضلاألدب هو 

  

کّل إنسان یحّب أوالده بشکل طبيعي ، یوّد أن یوّرثه من أمواله  و                   

لکّن أئّمتنا الکرام عّلمونا أّنه ال ميراث       .  ثرواته ما یغنيه في المستقبل    

  .صحيحةکاألدب و التربية ال

  ) :ع(یقول اإلمام أمير المؤمنين 

  ".األدب: وّرث اآلباء األبناء خير ما "

   

  ) : ص(و یقول رسول اهللا 

  ".الولد الصالح یستغفر له: ميراث اهللا من عبده المؤمن "

  

******  
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  الفصل الثالث
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  اصول المديرية لشئون الشباب
  و تعليمهم   هم أمر تربية الشباب     جب علی الوالدین و الذین یهمّ        ت

  . في تربيتهماستخدامهالشئون الشباب و  اصول المدیرّیة مراعاة 

  

  ة الشبابخطورة فتر

  

ینتقل اإلنسان من مرحلة الطفولة إلی مرحلة الشباب ، فکما          حينما  

تتغّير خصوصّياته الجسدّیة ، کذلک تتغّير معالمه النفسّية و خصائصه          

  . المعنوّیة

فإذا الیدرک المرّبي أو الوالدان تلک التغييرات و مقتضایاتها و                        

یتعاملون معه بنفس االسلوب الذي کانوا یتعاملون معه في مرحلة             

الطفولة و الصباوة ، سيواجهون مشاکل عویصة و یرتکبون األخطاء              

  .في أمر التعليم و التربيةالجسيمة 

  

و ألجل هذا ، یجب علی من یهّمه أمر تربية الشباب و إدارة                           

ربية ، لکی    شئونهم، أن یعرف اصول هذا النوع من المدیریة و الت               

  .ینجح في رسالته السامية اإلنسانية و اإللهّية

  

هناک اصول کثيرة و متعّددة ذکرها علماء علم النفس و علم                        

نذکر فيما یلي نبذة من االصول         االجتماع و علماء الدین ، و نحن            

  :المهمة لمدیریة شئون الشباب
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  : األصل األّول 

  معرفة مراحل عمر الشباب

  

 علينا أن نعرف تلک المراحل و أن ندرک صفات           قبل کّل شئ ، یجب    

  .م في کل فترة زمنّية من عمرهماب و خصوصّياتهبالش

یشير الرسول األعظم في حدیثه الشریف إلی ثالث مراحل لعمر                

  :األوالد و یقول 

  

  ".وزير سبع سنين و،  وعبد سبع سنين  ،د سبع سنينالولد سّي"

  

د لمّدة السبع سنين األولی      هذا الحدیث الشریف یدّل علی أّن الول       

من عمره ، الیجوز الضغط عليه ، بل تجب مراعاة أقصی مراتب                      

  .المداراة في التعامل معه في أمر التربية و التعليم

  

  الولد  یکون –السبع سنوات الثانية    :   أی   –و أما في المرحلة الثانية      

ول األمر و النهي من أبویه و من المرّبين و                     لقبأکثر استعدادا     

  .المعّلمين

  

 فالیجوز   -ة  السبع سنوات الثالث   :   أی    -و أما في المرحلة الثالثة         

اعتباره کوزیر و مستشير و یجب      التعامل معه کعبد مطيع ، بل یجب        

 ،  لمشارکة الشاملة في شئون المعاش و إدارة امور الحياة         لترغيبه  

  . یعيش فيهفي فضایا اُالسرة و المجتمع الذيلکي یتهّيأ للخوض 

  

  :في حدیث آخر ) ص(النبي األعظم یقول 
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  ".سبع أمير ، و سبع أسير ، و سبع وزیرالولد "

  

  : األصل الثاني 

  معرفة مقتضيات مراحل الشباب

  

إذا أدرکنا أّن مراحل عمر الشباب یختلف بعضها عن بعض ، فنعرف أّن 

و من الضروري مالحظة تلک المقتضيات        .  لکّل مرحلة اقتضاء خاصّ    

  .ا معهمفي تعاملن

  

سبع سنين ، یجب علينا أن          )  أو أمير (فإذا علمنا أّن الولد سّيد          

نعطيه الفرصة االزمة لّلعب ، و لکّننا نحاول أن نعّلمه و نرّبيه من                     

و هذا االسلوب هو الذي یستخدمه       .  خالل أسباب اللعب و التسلية     

 و  اآلباء و االّمهات و العاملون في أمر التربية و التعليم في البلدان                

 ، من خالل صنع األلعاب و أدوات التسلية                 المجتمعات المتقّدمة  

  .الهادفة

  

و بعد هذه الفترة ، یجب علينا االهتمام األکثر جّدیة في تأدیب و                    

و في المرحلة الثالثة ، یجب إلزامهم بأنفسنا و                   .  تربية األوالد  

موازرتهم و استشارتهم في شئون األسرة و المجتمع و مشارکتهم            

  .ر الحياةفي أمو

  

َدْع اْبَنَك َيْلَعُب َسْبَع    (:    یقول)  ع(و من هنا نری أن اإلمام الصادق        

  .)ِسِنين
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َدع اْبَنَك َيلَعُب َسْبع ِسنين وُيَؤدَُّب          (  )  :  عليه السالم    (  هوعن

  .)َسبعًا 

َدع اْبَنَك َيلَعُب َسْبع ِسنين ، وُيؤدَُّب          (  )  :  عليه السالم    (  هوعن

َنفَسَك َسبع ِسِنين ، فإْن أْفَلَح َوإالَّ َفإنَّه ال َخْيَر              َسبعًا ، وأْلِزْمُه     

   .)ِفيِه 

و حيث أّنه ليس کّل األطفال متساویة في االستعدادات ، و أّن               

) ع(متقدمون بالنسبة إلی اآلخرین ، یأمر اإلمام             بعض األوالد    

  :بذلک لمّدة سّت سنين ، بدل السبعة ، و یقول 

  

 َعَليه ِست ِسِنين ُثمَّ أدِّْبُه ِفي الِكَتاِب ِست          أهِمْل َصبيََّك َتأتي  (   

ِسنين ، ُثمَّ ُضمَُّه إليَك َسْبَع ِسنين ، فأدِّْبُه ِبأَدِبَك ، فإْن قبَل                     

  )وصلَح َوإالَّ َفَخلِّ َعْنُه 

 

   .)أْهِمْل َصبيََّك َتأتي َعَليِه ِست ِسِنيٍن( ) : عليه السالم (وعنه 

ِمْل َصبيََّك َتأتي َعَليِه ِست ِسنين ،       أه(  )    :  عليه السالم   (وعنه  

   .)ُثمَّ أدِّْبه في ِست ِسنين 

 

: أی  (إلی أحد مقتضيات مرحلة الطفولة        )  ص( رسول اهللا     و یشير 

  :و یقول ) کثرة التحّرک 

  

  ".يستحب عرامة الغالم في صغره ليكون حليما في آبره"
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  : األصل الثالث 

 متعّلال استعدادات الشباب في أمر معرفة

  

ّ  في أّن معرفة طاقات األطفال و الشباب تمّهد الطریق                        الشک

  . في أمر تعليمهمالّتخاذ االستراتجية المناسبة 

  

إننا نعرف من خالل دراستنا لألحادیث الشریفة و الروایات اإلسالمية           

  . أّن أفضل األوقات للتعليم بشکل عام ، هو زمان الشباب

  

  ): ص ( األعظمالرسولیقول 

ومن تعلم في    ،  ن تعلم في شبابه آان بمنزلة النقش على الحجر              م"

 ".آان بمنزلة الكتاب على وجه الماء آبره

  

  ) :ع(اإلمام علي ابن أبي طالب و یقول 

  ".إّنما قلب الحدث کاألرض الخالية ، مهما القي فيه من کّل شئ قبله"

  

  ) :ع(الصادق و یقول اإلمام 

  ". ، اختلط القرآن بلحمه و دمهمن قرأ القرآن و هو شاّب مؤمن"

  

فإذا عرفنا هذه القاعدة العاّمة ، یجب علينا أن نستغّل هذه الفرصة              

  .الذهبّية لتعليم األحداث
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  :األصل الرابع 

  معرفة استعدادات الشباب في أمر التربية

  

التعليم و التربية متالزمان ، و الیتّم أّی واحد منهما إال بوجود اآلخر ،               

العلم :  "لم و العمل توأمان ، کما نقرأ في حدیث شریف                  ألّن الع 

و یقول اإلمام أمير       "  .  ینادي بالعمل ، فإن أجاب ، و إال ارتحل                

  ) :ع(المؤمنين 

  ". بال وترالداعي بال عمل کالرامي"

  

. بناءا علی هذا األساس ، التقّل أهمّية أمر التربية من أمر التعليم               

شباب أن یعرف مدی استعداد        فيجب علی من یهّمه أمر تربية ال          

الشباب و طاقات األحداث في قبول التربية ليستفيد من تلک الفرصة      

  .المهّمة

  

  ) :ص(یقول النبي األعظم 

اوصيکم بالشباب خيرا ، فإّنهم أرّق أفئدة ، إّن اهللا بعثني بشيرا و نذیرا                "

  ".فحالفني الشّبان و خالفني الشيوخ

  

  ) :ع(یقول اإلمام الصادق و 

 ".ليك باألحداث فإنهم أسرع الى آل خيرع"
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  :األصل الخامس 

  نقاط القّوة و الضعف للشبابمعرفة 

  

لکي تکون معرفة اإلنسان جامعة بالنسبة لشئون الشباب ، یجب              

، و  )  االمور اإلیجابية (عليه أن یعلم أّن معظمهم یملکون نقاط القّوة           

  ). السلبّيات(نقاط الضعف 

ي أن یکافح السلبّيات في نفوس الشباب ببرکة          رّبما یستطيع المربّ  

  .اإلیجابّيات الکامنة في وجودهم

 للشباب زالت ولکن عمل        أّنو یجب أن یعرف المرّبي و الوالدان              

 داعي لليأس و فقد      فال.  الشاب الصالح سينهيه يوما ما عن الحرام        

 .م و تربيتههم في إصالحاألمل 

  

و )  ص( روي أن فتی من األنصار کان یصلي الصالة مع رسول اهللا                 

  : فقال) ص(فوصف ذلک لرسول اهللا . یرتکب الفواحش

 .فلم یلبث أن تاب". إن صالته تنهاه یوما ما"

  

  :األصل السادس

  معرفة الشباب في ضوء مواکبة الزمان

  

الیخفی دور الزمان و المکان في تکوین شاکلة الشباب في کّل                   

فيجب علی الوالدین و المرّبين أن یعرفوا الزمان و مقتضياته               .  عصر

و الیجوز أن نقيس أمر الشباب و            .  في العصر الذي یعيشون فيه       
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حاالتهم في الزمان الحاضر بما مضی من األعصار القدیمة و القرون              

  . البالية

  ) :ع(یقول اإلمام علي ابن أبي طالب 

 غيرنهم مخلوقون لزمان         أل،  روا أوالدآم على آدابكم        ال تقسّ "

  .  "زمانكم

  .التفرضوا عليهم اآلداب و التقاليد الدارجة في األزمان السابقة: أي 

  

  :األصل السابع

  االهتمام بتعليم العقيدة الصحيحة

  

  ): ع(أمير المؤمنين یقول اإلمام 

  ".علموا صبيانكم ما ينفعهم به ال يغلبوا عليهم المرجئة برأيها"

  

  ) : ع(الصادق اإلمام و یقول 

  ".بادروا أحداثکم بالحدیث ، قبل أن تسبقکم إليهم المرجئة"

  

ن المسلمين بتعليم   مين الهمامين عليهما السالم یأمرا    نری أّن اإلما  

العقيدة الصحيحة ألوالدهم و شبابهم ، قبل أن یضّلهم أصحاب                    

  .المذاهب الفاسدة ، کالمرجئة

هجري في بعض المناطق    ظهرت في القرن األول ال     فقد  أما المرجئة   

هذه الکلمة مشتقة من اإلرجاء     ).  مثل الکوفة (من العالم اإلسالمي    

و إّنما سّميت تلک الفرقة بهذا           .  بمعنی التأخير أو إعطاء الرجاء        

اإلسم ، ألّنهم یؤّخرون العمل عن اإلیمان و یعتقدون بأّنه ال تضّر                    
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بهذه الطریقة ،   ف.  المعصية مع اإلیمان ، کما التنفع الطاعة مع الکفر         

  .یعطون الرجاء للمذنبين و العاصين إذا کانوا یؤمنون

  

  :األصل الثامن

  االهتمام بتعليم العلوم و المهن المناسبة

  

یجب علی الوالدین و المرّبين أن یهتّموا بتعليم األحداث و الشباب               

  :في المجاالت التالية ، مضافا إلی تعليمهم العقيدة و الدین 

لحدیثة و تمهيد المقّدمات الالزمة لتقّدمهم              تعليم العلوم ا       -

  .العلمي حسب ما یقتضيه الزمان و المکان 

تعليم المهن و الصناعات الضروریة للشباب ، حّتی إذا صاروا کبارا             -

یستطيعون أن یحّلوا مشاکلهم و یقدرون علی إمرار المعاش و              

 .تحصيل الحياة الطّيبة

علی سالمتهم و حياتهم و     تعليم الشباب الفنون الالزمة للحفاظ       -

 .الدفاع عن أنفسهم ، کالسباحة و أمثالها

  

  ): ع(أمير المؤمنين یقول اإلمام  

األشياء التي إذا صاروا رجاال احتاجوا      :  مها األحداث أولى األشياء أن يتعلّ   "

  ."إليها

  

  ) :ص(و یقول الرسول األعظم 

  ".الرِّماَيَة َعلُِّموا َاْوالَدُآُم السِّباَحَة َو"

  

 23



سورة الحمد و قرأها عند      )  ع(اإلمام الحسين   أحد أوالد   عندما تعّلم   

فقيل له فی ذلک     .  أبيه ، أمأل اإلمام عليه السالم فم المعّلم دّرا              

اإلمام فقال ، ) أي استفسروا سبب هذا األمر ، أو اعترضوا في ذلک      (

  . یعنی تعليمه، " هئ این یقع هذا من عطا: "عليه السالم 

  

و هو کان ) ص(کرم  من األنصار ُتوّفي في زمان النبي األ      روي أن رجال  

، بحيث أّن أوالده صاروا فقراء مباشرة بعد وفات           أمواله  کّل  قد صرف   

)  . ص(فوصل الخبر إلی رسول اهللا         .  أبيهم و کانوا یسئلون الناس      

  : فقال النبي 

ی لو علمته ما ترکتکم       نّإا  فقال ، امّ   .  ما صنعتم به ؟ قالوا دفناه           

  .فون الناسلده یتکّفترک ُو، هل االسالم أدفنونه مع ت

  

تقبل أوالدهما و شبابهما و         فيجب علی الوالدین أن یهتّما بمس          

  .ا بسعادتهم في الحياةیطمئّن

  

  :األصل التاسع 

   و األخالق الفاضلةاإلهتمام بتعليم األدب

  

من ".  خير ما وّرث اآلباء األبناء األدب     :  "عرفنا في الفصول السابقة أّن      

هنا نعرف دور األدب و األخالق في رفع مستوی شبابنا في                         

  . المستقبل ، األمر الذي یعّين مصير األجيال اآلتية 

  :یقول الشاعر 

  و إّنما االمم األخالق ما بقيت

  فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبوا
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  ) :ص(و ألجل هذا یقول النبي األعظم 

  ْ."اَبُهْم ُيْغَفْر َلُكمَاْحِسُنوا آد َاْآِرُموا َاْوالَدُآْم َو"

  

  : علي عليه السالمو یقول اإلمام 

  ."یا معشر الفتيان حصنوا أعراضکم باألدب و دینکم بالعلم"

  

  ) :ع(یقول اإلمام الصادق 

شيخ و شاّب ، فتکّلم الشاّب قبل الشيخ ،         )  :  ص(جاء رجالن إلی النبي     "

  ".الکبير ، الکبير) : ص(فقال النبّي 

 ، أراد النبي األکرم أن یعّلم الشباب لزوم احترام                و بهذه الطریقة   

  .الکبار

  

یحّذر الشباب من مساندة     )  ع(و نری أّن اإلمام الحسن المجتبی          

  :الحّکام الظالمين و یقول 

یا معشر األحداث اّتقوا اهللا و ال تأتوا الرؤساء ، دعوهم حّتی یصيروا                    "

  ".أذنابا

 اإلمام الحسن بکرامة اإلنسان     ولده)  ع(و یذّکر اإلمام أمير المؤمنين      

و لزوم الحرّیة الفکریة و السياسية ، حيث           من وجهة نظر اإلسالم      

  :یقول 

  ".التکن عبد غيرک ، فقد جعلک اهللا حّرا"

فيجب علی الوالدین و المرّبين للشباب أن یدّربونهم علی األخالق             

الهّمة الجميلة و اآلداب الفاضلة و الحرّیة الفکریة و الثقة بالنفس و               

  :کما یقول الشاعر . العالية 

   في شرف مروم      فال تقنع بما دون النجومإذا غامرت
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  :األصل العاشر 

   بالعمل ، ال بالکالم فقطة الشباباالهتمام بتربي

  

  :القرآن الکریم یأمرنا بشکل عام بأن نعمل بما نقول في اآلیة التالية 

َآُبَر َمْقًتا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا .  َما َلا َتْفَعُلوَن ُقوُلوَنَيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َت"

   ).3 و 2سورة الصّف ، اآلية  (".َتْفَعُلوَن َما َلا

  

  ): ص(األکرم النبي و یقول 

فإنهم ال . أحبوا الصبيان و ارحموهم و إذا وعدتموهم شيئا َفُفوا لهم"

  ."یرون إال أنکم ترزقونهم

یهّمه أمر تربية الشباب و األطفال ، أن یکون صادقا و فيجب علی من 

فإّن اآلباء و االّمهات و المربين ، هم القدوة للشباب . الیکذب عليهم 

  .في أعمالهم و أقوالهم و أفکارهم

  ) :ع(اإلمام السّجاد یقول 

 الرَُّجَل ِإَذا َآِذَب ِاتَُّقوا الَكِذَب الصَِّغير ِمْنُه َوالَكِبير ِفي ُآلِّ ِجدٍّ َوَهَزٍل ، َفِإنَّ"

  ".في الصَِّغيِر اْجَتَرأ َعَلى الَكبيِر

  

حينما یهتّم بتربية الشباب و         )  ص(نری أّن رسول اهللا األعظم            

التواضع ، الیکتفي بالقول فقط ، بل         تعليمهم  األطفال في عصره و      

  :یبادر بالعمل و یبتدء بالسالم علی األحداث و الشباب و یقول 

 و التسليم علی الصبيان لتکون         :  ... حتی الممات  ّنخمس لست ادعه  "

  ".سنة من بعدی

  

*****  

 26



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع
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  محّبة الشباب
  

اإلسالم یؤّکد علی محّبة األوالد و الشباب أکثر من کّل دین آخر ، و                

یطلب الوالدین أن یحّبا أطفالهما و أوالدهما و یظهرا حّبهما في                    

  .م و بالعملحّقهم بالکال

  

  ) :ع(یقول اإلمام الصادق 

  ".إّن اهللا ليرحم العبد لشّدة حّبه لولده"

  

  ) :ص(و یقول النبّی األعظم 

   ".أّما لو آنتم تؤمنون باهللا ورسوله لرحمتم الصبيان"

  :و یقول في حدیث آخر 

  ".أحّبوا الصبيان و ارحموهم"

  

یرحم أوالده و   إلی غضب اهللا علی من ال      )  ع(و یشير اإلمام الکاظم      

  :زوجته و یقول 

  ".الصِّْبياِن َجلَّ َلْيَس َيْغِضُب ِلَشْيء َآَغَضِبِه ِللنِّساِء َو َو ِانَّ الّلَه َعزَّ"

  

  ) :ع(یقول اإلمام الصادق 

: أّی األعمال أفضل عندک؟ قال      :  سأل النبي موسی عليه السالم رّبه       "

  ".حّب األطفال
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  تقبيل األوالد 

  

کثيرة تدّل علی ضرورة إظهار الحّب لألوالد و الشباب ،           هناک روایات   

  .و أّن من مظاهر هذا األمر هو أن یقّبل الوالدان أوالدهما

  ) :ص(یقول رسول اهللا 

من قّبل ولده آتب اهللا عّز وجّل له حسنة ، ومن فّرحه فّرحه اهللا يوم                    "

  ".القيامة

  :و یقول في حدیث أخر 

  ".کم بکل قبلة درجةاکثروا من قبلة اوالدکم فان ل"

یشير النبّی األعظم إلی نزع الرحمة مّمن الیقّبل أوالده في                   و   

  :الحدیث التالي 

 لی   انّ   :قرع بن حابس   فقال األ ،  ل رسول اهللا الحسن و الحسين          قّب"

ن نزع اهللا إ ما علیّ :  النبي  لت واحدًا منهم ، فقال      عشرة من االوالد ما قبّ    

  ".الرحمة منک

  

: فقال النبيّ     .  لم ُاقّبل أوالدی أبدا     )  :  ص(ول اهللا   قال رجل عند رس   

  .إّنه من أهل النار

  

  :أّنه قال ) ص(روی ابن عّباس عن النبي 

قر عين ابن   أعتق رقبة من ولد اسماعيل و من          أمن فرح ابنته فکانما      "

  ."فکانما بکی من خشية اهللا
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  الیجوز التمييز بين األوالد

  

ي ، و لکّنه قد یتحّول إلی أمر سلبي إذا            إظهار المحّبة هو أمر إیجاب     

 من أوالدهما   ایرافق التمييز بين األولد ، بأن یقّبل الوالدان مثال واحد           

فإّنه قد یؤّدي إلی إیجاد الحقد و الحسد ، أو إحباط             .  و یهمالن اآلخر  

  .المعنویات للولد الذي ُاهمل أمره

  

  ) :ص(و ألجل هذا یقول الرسول األکرم 

  ".اوالدکم کما تحبون ان یعدلوا بينکماعدلوا بين "

  

  :و تظهر أهمّية هذا األمر من الحدیث التالي 

ل احدهما و ترک    النبی صلی اهللا عليه و آله  نظر الی رجل له ابنان فقبّ            "
  ".فقال النبی صلی اهللا عليه و آله ، فهال ساویت بينهما. االخر 

  
  :یقول) ص( رسول اهللا و الیجوز أیضا التمييز بين اإلبن و البنت ، فإّن

  
  ".ه فکانما اعتق رقبة من ولد اسماعيلتمن فرح ابت"

  

  

  : و یقول في حدیث آخر 

 من کانت عنده واحدة جعلها اهللا له سترًا            ، نعم الولد البنات المخدرات    "

  ."من النار و من کانت عنده اثنتان ادخله اهللا بها الجنة

رفضه قد  ن أخالق الجاهلّية و     فإّن التمييز بين األبناء و البنات ، هو م         

  :اإلسالم ، کما یبدو في الحدیث التالي

ر النبی صلی اهللا عليه و آله بابنته ، فنظر فی وجوه اصحابه فرأی                ّشُب"

  ."الکراهة فی وجوههم فقال مالکم؟ ریحانة اشمها و رزقها علی اهللا
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  الیجوز ضرب األوالد
  

الد و استخدام العنف    من العادات و التقاليد الرذیلة هي ضرب األو       

  .و الحّدة في البيت

  

  ) :ع(یقول اإلمام أمير المؤمنين 

الحّدة ضرب من الجنون ، ألّن صاحبه یندم ، فإن لم یندم فجنونه                   "

  ".مستحکم

کما نقرأ  غير الضرب ،     ّن هناک أساليب اخری لتأدیب األوالد          فإ

  :في الحدیث التالي 

  :یقول الراوي 

 ال تضر به و اهجره و          : فقال  ،  ابنا لی  )ع(شکوت الی ابی الحسن     "

  ."ال تطل

  :نری أّن اإلمام عليه السالم أشار إلی ثالثة امور 

  .یضرب ولدهأن ال  -

 .أن یهجره للتأدیب -

 .أن الیطيل الهجران -

*****  
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  نصيحة الشباب
  

موعظته ألجل محّبته و     النصيحة هي اإلخالص لشخص آخر و          

  . بناءا علی هذا ، کّل واحد من الناس یحتاج إلی النصيحة. موّدته

یطلب من جبرائيل أن یعظه و        )  ص(نری أّن رسول اهللا األعظم        

  :و هو یقول في الجواب ". عظني یا جبرائيل: "یقول 

یا محّمد ، عش ما شئت فإّنک مّيت ، و اعمل ما شئت فإّنک                  "

 ما شئت فإّنک مفارقه ، شرف المؤمن صالته            مالقيه ، و احبب    

  ".بالليل ، و عّزه کّفه عن أعراض الناس

إّنما رّکزنا علی نصيحة الشباب ، ألّنهم أحدث سّنا و أحوج إلی               

  .معرفة تجارب اآلخرین

نذکر في هذا الفصل نماذج من نصيحة األئّمة و أولياء اهللا                       

  : ألوالدهم و شبابهم 

  

  الدهنصائح اإلمام علي ألو

  :بما یلي ) ع(ولده اإلمام الحسن المجتبی ) ع(ینصح األمام 

  

  .فتکون کاذبًا) و إال(ث اال عن ثقة  ال تحّد-

  . قلبک باالدب کما تذکی النار بالحطب ذّک-

  . بادر الفرصة قبل ان تکون غصة-

  .تمنک و ان خانکئ التخن من ا-

  .ه لهان تحب للناس ما تحب لنفسک و تکره لهم ما تکرأ ... -

  . و اعلم ان من الکرم الوفاء بالذمم و الدفع عن الحرم-
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  . صدیقک صدیقًا فتعادی صدیقک ال تتخذن عدّو-

  . و اقبل عذر من اعتذر اليک-

 صلک الذی اليه تصيرأکرم عشيرتک فانهم جناحک الذی به تطير و أ -

هد سقيمهم و     کرم کریمهم و  أبهم تصول و هم العدة عند الشدة ف       و  

  .م فی امورهماشرکه

  

  ) :ع(لولده الحسين ) ع(و یقول اإلمام أمير المؤمنين 

  

  .يب نفسه شغل عن عيب غيرهع انه من ابصر  و اعلم ای بنّی-

  . من تعری من لباس التقوی لم یستتر بشيئی من اللباس -

  . من هتک حجاب غيره انکشفت عورات بيته-

  . من اعجب برأیه ضل-

  . من استغنی بعقله زل-

  .ن خالط العلماء وقر م-

  . و رجا الثواب فلم یتبالعجب ممن یخاف العقاب فلم یکّف، ای بنّی-

  . السعيد من وعظ بغيره-

  . من کنوز االیمان الصبر علی المصائب-

  . التد بير قبل العمل بؤمنک الندم-

  . بئس الزاد الی المعاد العدو ان الی العباد یا بنّی-

  . و جبت محبتهتهم من النت کل و اعلم ای بنّی-

  .نظرة جلبت حسرة و کم من کلمة سلبت نعمةمن  کم  ای بنّی-

  

  نصائح لقمان لولده

  

  . یا بنی من ال یملک لسانه یندم-
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  . یا بنی من یصاحب صاحب السوء ال یسلم-

  . یا بنی ال تؤخر التوبة فان الموت یأتی بغتة-

 يهم و لکن   ث الناس بقفرک فتهون عل       یا بنی اذا افتقرت فال تحد         -

  .اسئل اهللا من فضله

  . یا بنی التشمت بالمصاب و ال تعير المبتلی-

  . یا بنی عليک بالتقوی فانه اربح التجارات-

  . یا بنی عليک بالموعظة فانها عند العاقل احلی من العسل الشهد-

 یا بنی التسمع المالهی فانها تنسيک االخرة و لکن احضر الجنائز و          -

  .موت و ما بعده من االهوال فتأخذ حذرکالمقابر و تذکر ال

 یا بنی اذا دعتک القدرة علی ظلم من هو دونک فاذکر قدرة اهللا                   -

  .عليک

  .م الناس ما علمت م من العلماء ما جهلت و عّل یا بنی تعّل-

 یا بنی اجهد ان یکون اليوم خيرًا لک من امس فانه من استوی                     -

  .یوماه فهو مغبون

  . فی کل امورک یکفيک یا بنی توکل علی اهللا-

  

  الشباب و الزواج

و من هذا الباب ، ینصح النبي األعظم الشباب بالزواج قبل مضي            

  :أوانه و یقول 

  

عصم مّني  !  یا ویله   :  ما من شاّب تزّوج في حداثة سّنه إال عّج شيطانه           "

  ".فليّتق اهللا العبد الثلث الباقي. ثلثي دینه 

  :و یقول في حدیث أخر 

  . "الشباب من استطاع منکم الباه فليتزوج یا معشر "
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  :و یقول أیضا 

   ".خيار امتی المتأهلون و شرار امتی العزاب"

  ) :ع(و یقول اإلمام أمير المؤمنين 

 تزوج اال قال     رسول اهللا صلی اهللا عليه و آله           لم یکن احد من اصحاب      "

  ".کمل دینه: رسول اهللا 

  

  احترام الوالدین

أئّمتنا الکرام شبابنا باحترام    اهللا عّز و جّل و      یأمر  و من باب النصيحة ،      

یمّد في  و  الوالدین ، ألن ذلک یوجب البرکة في حياتهم و أموالهم               

  .عمرهم

  :یقول رّبنا في سورة االسراء 

و قضی ربک اال تعبدوا اال ایاه و بالوالدین احسانًا اما یبلغن عندک الکبر               "

ال تنهر هما و قل لهما قوًال کریمًا و          احدهما او کالهما فال تقل لهما اف و          

اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما کما ربيانی                        

  ".صغيرًا

  :و یقول في سورة لقمان 

ِفي َعاَمْيِن   َوِفَصاُلُه َوَوصَّْيَنا اْلِإنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍ         "

  ".اِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُرَوِلَو َأِن اْشُكْر ِلي

  :و نقرأ في حدیث شریف ما یلي 

جاءرجل الی النبی صلی اهللا عليه وآله، وقال یارسول اهللا لم اترک                   "

رسول اهللا  ، فقال له    ؟وبة  شيئأ من القبيح اال وقد فعلته ، فهل لی من ت           

اذهب :  )  ص(فقال نعم ابی، فقال    ؟  حد  أهل بقی من والدیک       )  :  ص(

  ". وابرره
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  :في روایة اخری ) ص(و یقول الرسول األعظم 

  ". هاتقدام االّمأالجنة تحت  "

  :و یقول أیضا 

عند کبر سّنه   )  هّيأ له :  أی  (ما أکرم شاّب شيخا لسّنه إال قّيض اهللا له          "  

  ".من یکرمه 

  

  و الحمد هللا رّب العالمين
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