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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مكانة الشباب في اإلسالم

 باب ماذا تعين مرحلة الش

يل سببن امامسببة االشبببام مرحلببة عمررببة اببر نببا اإلأسببان   لبببد  مببن سببن البلببوغ     حببو       
مببن لعليببا لقتيببً قببب  األربعبب     هقببا عشببرة مببن العمببر ه ولقتيببً ل ررببباب ني سببن األربعبب    و 

ً ني وآخرون روصلوهنا إىل اممس    ولكن الراجح من هذا التحدرد  ن مرحلبة الشببام لقتيب
سبببن األربعببب  مبببن العمبببر   ألن اإلأسبببان ني هبببذيف السبببن راببب  إىل حبببديف ني القمبببو . واألصببب  
اللغببو  لكلمبببة الشبببام ربببدن علببن  مبببررن و القمبببا    وال ببوة . و بببد ني ال ببرآن الكبببر   ن سبببن 

حب  إاا بلبأ  شبديف وبلبأ  ربعب   األربع  داخلة ني هذا املعىن   كما ني قوله سبحاأه ولعباىل 
. وهببذا معقببايف  ن اإلأسببان  إاا بلببأ  شبببديفه    قببو  وشببن  وبلببأ  ربعبب  سبببقةه     ه 1سببقة

 . ه2 لقاهن ع له وكم  فيمه 

 أمهية مرحلة الشباب 

 -هذيف املرحلة من العمر هً  هم املراح  ملا لتميز به عن غريها   ومن الك ما رلً و     

 فرتة القوة واإلنتاج  -1

بعفاب   فيبو  برد إىل البدأيا  صبغرياب ار اإلأسبان ني مراحب  حيا       لبه رراحب  لتفباوو قبوة ًو
ًعيفاب   ال رعلم شيئاب   مث ركرب شيئاب فشيئاب   في وى جسمه ولقمو حواسه ورزداد ع الب وعلماب 

   ح  ربلأ  شديف .

ول ببد  شببار ال بببرآن الكببر  إىل هبببذا الإلببور ني حيببباة اإلأسببان   حيببب  ر ببون هللا سببببحاأه       
وهللا  خبببرجكم مبببن بإلبببون إميبببالكم ال لعلمبببون شبببيئاب وجعببب  الكبببم السبببم  واألبابببار   ولعببباىل
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.     ن هللا  خببرد عببباديف مببن بإلببون  ميببانم ال رعلمببون شببيئا مث ه  1واألفئببدة لعلكببم لشببكرون
بعببد هببذا رببرزقيم السببم  الببذ  رببدركون األصببواو واألباببار الببو نببا  سببون املر يبباو واألفئببدة 

ايبز ريبا بب  األشبيا  ًبارها و فعيبا وهبذيف ال بوى وا بواس ناب  ل أسبان  وهً الع بون البو 
علن التدررج قليال قليال كلما كرب زرد ني مسعه وباريف وع له ح  ربلأ  شديف. وإمنا جع  لعاىل 
هذيف ني اإلأسان ليتمكن نا من عبادة ربه لعاىل فيستع  بك  جارحة وعضو وقوة علن طاعة 

 . ه2 مواليف 

لكن هذيف الفرتة من ال وة الو لاباحن مرحلبة الشببام ال لبدوف   فبنن اإلأسبان ربرد مبرة و      
 خبببرى إىل الضبببعت إاا ل بببدف ببببه العمبببر   وإىل هبببذا  رضببباب  شبببار ال بببرآن الكبببر    كمبببا ني قولبببه 

هللا البذ  خل كبم مبن ًبعت مث جعب  مبن بعبد ًبعت قبوة مث جعب  مبن ببد  سبحان ولعاىل 
     حببببدث لكبببم الضبببعت ابعببببرف والكبببرب عمبببا كقببببتم عليبببه  قببببو   ني .  ه  3قوةًبببعفاب وشبببيبة

 شبابكم . 

وملا كاأت هذيف املرحلة لتات ابل وة والقشاط وا يورة  كاأت لبعاب عذا هً مرحلة البقا        
واإلأتبباد الببذ  لتإللبببه األمببم ول ببوف عليببه ا ضبباراو ني كبب  زمببان ومكببان . فببنن املق ببرط  ني 

 تالف  أواعه معظميم من هذيف الفئة فئة الشبام . سلك العم  علن اخ

 أفضل مراحل العمر  -2

لعببود األفضببليه عببذيف املرحلببة مببن العمببر ملببا رتمتبب  بببه اإلأسببان فييببا مببن ال ببوة والقشبباط          
دون غريهببا   وملببا رتببوافر عببا فييببا مببن كمببان ا ببواس   فيببو ني هببذيف املرحلببة  قببدر علببن االأتفببا  

 ة  خرى . حبواسه من    مرحل

ومما ردن علبن كبون هبذيف املرحلبة هبً  فضب  مراحب  العمبر   هبو  ن هللا سببحاأه ولعباىل        
عقمببا لبباز  القبباس رببوف ال يامببة   لعبب   هبب  ارقببة شببباابب ال ريرمببون  بببداب . والببك مببن كمببان 
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رتإللب   السعادة . كما  ن راحة ا ياة ونجتيا غالباب ما لكون ني مرحلة الشببام   فيبً مرحلبة
 إلييا الاغري   ورتمقاها الكبري   ولذا ف د بكن علييا الشيوخ ولغىن نا الشعرا  . 

 أطول مراحل العمر  -3

حب   إن عمر اإلأسبان ني الغالبن بب  السبت  والسببع  سبقة   ونبذا  خبرب رسبون هللا       
فبنن الوسبا ا سبا   . ه1 هه عمار  مو بب  السبت  والسببع   و و قليبم مبن لبوز البك    قان 

سببقة . وإاا كببان زمببن سببن الإلفولببة مببن الببوالدة حبب  هنارببة  65ه هببو 70 60عببذرن العببددرن  
الرابعة عشرة   وسن الشببام مبن بداربة امامسبة عشبرة إىل هناربة األربعب    وسبن الكيولبة مبن 

 ببد  ن ا ادرببة واألربعبب  حبب  هنارببة اممسبب  . وسببن الشببي وخة بعببد الببك إىل آخببر العمببر  
مرحلببة الشبببام هببً  علببن أسبببة ني مراحبب  العمببر   لببذا فنأببه ركببون فييببا  كثببر  ببارم ا يبباة 

 -والعم  واإلأتاد   ولتضح أسبة مرحلة الشبام إىل غريها من مراح  العمر ابردون اآليت و
 القسبة املئورة السقببببببواو املرحببببلة 

 إىل من

 22 الرابعة عشرة الوالدة الإلفولة
 40 األربع  امامسة عشرة الشبام
 15 اممس  ا ادرة واألربع  الكيولة

 23 الوفاة ا ادرة واممس  الشي وخة

 الشباب عماد األمم -4

الشببببام ني  يببب  األطبببوار وني    قإلبببر مبببن األقإلبببار هبببم عمببباد حضبببارة األمبببم   وسبببر        
ة   سببن البببذن والعإلببا    سببن التضببحية هنضببتيا أل ألهنببم ني سببن اعمببم املتووبببة واريببود املبذولبب

والفدا  .  وغالباب ما اث  الشبام القسبة العظمبن مبن السبكان ني البدون القاميبة   األمبر البذ  
ر تضببً مزرببداب مببن االهتمبباف بببه   واالسببتثمار فيببه   حيبب  رعتمببد منببو خببرياو هببذيف ا تمعبباو  

مببدى جببدوى عقاببر الشبببام ومالح تيببا ملإلالببن التإلببور ولفببوم هيكبب  عمليببا وجودلببه علببن 
فييا   وعذا السبن أفسه  د  أه سرعان ما رقيار    جمتم  ولضي  قيمه إاا ما وهبن شببابه  
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و غل ت دوأه أوافذ العلم وامربة   بيقمبا لت بدف ا تمعباو األخبرى ولسببا غريهبا معتمبدة علبن 
لبببدون طاقببباو فبببارم البببزمن ني إطبببالم هبببذيف الإلاقببباو ألقابببن مبببا لسبببتإلي    وكلمبببا اغتقمبببت ا

 شبانا ني العلم واإلأتاد وبقا  ا ضارة زاد إأتاجيا وح  ت  هدافيا . 

 اإلسالم والشباب 

ممببا سبببا علمقببا  هيببة هببذيف املرحلببة مببن العمببر   لببذا ف ببد عبب  اإلسببالف نببذيف املرحلببة مببن       
جعب  هبذيف العمر عقارة خاصة   ووجييا للبقا  وامري   وجقبيبا اعبدف الشبر . فيبو ريبدف إىل 

 املرحلة من العمر  مرحلة الشبامه مرحلة خري علن مستوى الفرد وارماعة . 

وإاا أتملقبببا ال بببرآن والسبببقة وهبببا املابببدران األساسبببيان ني التشبببرر  للمسبببلم    لوجبببد         
فييمببببا اهتمامبببباب خاصبببباب ررحلببببة الشبببببام   سببببوا  ني الثقببببا  واكببببر اإل ببببازاو    و ني اإلرشبببباد 

 و اماصة نذيف املرحلة .  والتوجييا
وعلن سبي  املثان  د  ن ال رآن الكر   دوقا عن الشبام أبهنم هم الذرن البعوا الرس         

فمببا آمببن وصببدقوهم وآمقببوا نببم    فيببؤال   لبببا  موسببن  عليببه السببالفه راببفيم رنببم ب ولببه و 
ن فرعبون لعبان ني األر  ملوسن إال ارربة مبن قومبه علبن خبوف مبن فرعبون وملئبه  ن رفتبقيم وإ

.  رب لعاىل  أه مل رؤمن روسن عليه السالف مب  مبا جبا  ببه مبن البيقباو  ه  1وإأه ملن املسرف 
وا جج ال اطعاو   والرباه  الساطعاو   إال قلي  من قوف فرعون من الذررة وهم الشببام   

بام األقبو   ف بد وطقبوا ألن من آمن فيبو معبر  ل ربذا  مبن فرعبون و عواأبه    مبا هبؤال  الشب
 أفسيم علن نم  املتاعن واملشام ني هذا السبي    وهم رعلمون  ن ما  صبانم ني سببي  هللا 

 سبحاأه ولعاىل سوف رالقون عليه  حسن ارزا  . 
كما  ن ال رآن الكر  قد  وىن علن فئة من الشبام الذرن آمقوا ابهلل سبحاأه ولعباىل وكبا         

إهنبم فتيبة آمقبوا ببرنم وزد هبم هبدى  بز دة اعدى ح  قان سببحاأه ولعباىل فأهم علن الك 
  2والفتيبببة ني اللغبببة العربيبببة هبببم  الشببببام . وهبببؤال  الشببببام عبببم قابببة عجيببببة اكرهبببا هللا  ه .

 سبحاأه ولعاىل ني كتابه   واكر فييا من الشً  املعجز مامل  دث لغريهم . 
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هللا عليببه وسببلمه جليببم مببن الشبببام   ف ببد آمببن بببه  بببو بكببر و لبببا  رسببون هللا  صببلن        
بً هللا  ً هللا عقهه وكان عمريف حنواب من مثان ووالو  سقة   وعمر بن امإلام  ًر الادرا  ًر
عقهه  سلم ومل ربلأ الثالو  من عمريف   وكذلك علبً وعببد هللا ببن مسبعود   وسبعيد ببن زربد   

م   وخبام   وعشراو غريهم   ب  مئاو كباأوا شبباابب وماعن بن عمري  واألرقم بن    األرق
. 

ففئة الشببام علبن مبدار التبارر  وني  يب  األطبوار واألقإلبار وعلبن اخبتالف البدعواو         
هببببم  كثببببر القبببباس أتوبببببراب و سببببرعيم اسببببتجابة    ببببالف الشبببببيوخ الببببذرن ني الغالببببن رتمسبببببكون 

 ا فيما ردعون إليه . رعت دانم ورؤورون مورواثنم   ولو لب  عم ا 

كما رشري ال رآن الكر   رضباب  ن هبذيف املرحلبة مبن العمبر هبً مرحلبة ال بوة البو رعيشبيا          
هللا الذ  خل كم من ًعت وقم  اإلأسان ب  مرحلو ًعت   كما ني قوله سبحاأه ولعاىل 
 .  ه  1جع  من بعد ًعت قوة مث جع  من بد قوةًعفاب وشيبة

قد اهتم ابلشبام اهتماماب خاصاب   وال عجن بذلك إاا علمقبا  ن  القيب حممد  كما  ن       
الذرن آمقوا معه ني بداربة البدعوة كليبم مبن الشببام فأربدويف وأابرويف وأشبروا  دعولبه ونملبوا ني 

 سبي  الك املشام طلباب ملا عقد هللا سبحاأه ولعاىل .

مببن مكاأببة الشبببام الببذ  رقشببأ  الرسببون  ومببن االهتمبباف بعقاببر الشبببام  ببد مببا ربيقببه       
علن طاعة هللا سببحاأه ولعباىل   فيبذا الابقت مبن الشببام عبم مكاأبة عاليبة عقبد هللا سببحاأه 
ولعباىل حيب  رقجبييم مبن الضبيا والكبرم البذ  رلحبا القباس ربوف ال يامبة فبيظليم هللا سببحاأه 

سبعة رظليم هللا ني ظله ربوف    و  ولعاىل ني ظله روف ال ظ  إال ظله   وني هذا ر ون الرسون 
 .  هه…ال ظ  إال ظله و اإلماف العادن   وشام أشأ ني طاعة هللا سبحاأه ولعاىل 

  معشبر     اطن فئة الشبام وروصبييم بوصبية عظيمبة ب ولبه و  كما  د  ن الرسون        
مببن مل رسببتإل  الشبببام مببن اسببتإلا  مببقكم البببا ة فليتببزود فنأببه  غببف للباببر و حاببن للفببرد   و 
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. ففبً هبذا التوجيبه القببو  صبياأة للشببام مبن فسباد السبلو   ه1 ههفعليبه ابلابوف فنأبه لبه وجبا  
والوقو  ني اإلمث   الذ  ني الغالن ركون رسببه من الداف  ارقسً   فنن الشيوة ارقسية عقد 

مببن قببدر علببن الشببام قورببة   وابلتببايل فنهنببا لدفعببه إىل ارلكببام ادرمبباو . ورفيببد ا ببدر   ن 
لكبببباليت الببببزواد فعليببببه ابملبببببادرة   حبببب  نببببد  أفسببببه ولسببببكن شببببيوله . ولكببببن مببببن مل رسببببتإل  

وجيبه لوجييباب آخبر  فبس أفسبه مبن عواقبن هبذيف الشبيوة   فعليبه  لكاليت الزواد فنن القبيب 
ابلاوف   فنن الاا م اتق  عن الإلعاف والشرام من طلو  الفجر ح  غروم الشبمس   وهبذا 

ن له اإلحساس ابرو    واربو  رضبعت الشبيوة ارقسبية عقبد اإلأسبان   ونبذا رسبلم مما رسب
 اإلأسان من عواقبيا السيئة . 

علبببن الشبببببام وصببببياأتيم مبببن عواقببببن هببببذيف  وني هبببذا اراأببببن وني إطبببار حببببر  القببببيب      
هالب وب   حد الشبام الذ  جبا  رسبتأاأه ني البز  جبا الشيوة أ ت م  حوار دار ب  القيب 
 حبكمه ني اإلسالف   وإليك ا وار و 

 قان الشام و   رسون هللا ا ذن يل ابلز  . 
 ف ان القيب و ادأه  فد  مقه قرربا  قان فجلس  قان  نبه ألمك.

 فدا  . قانو ال وهللا! جعل  هللا 
 قانو وال القاس  بوأه ألميانم  قانو  فتحبه البقتك؟

 ! جعل  هللا فدا  .قانو ال وهللا   رسون هللا 
 قانو وال القاس  بوأه لبقانم  قان  فتحبه ألختك؟ 

 قان ال وهللا! جعل  هللا فدا  .
 قانو وال القاس  بوأه ألخوانم  قان  فتحبه لعمتك؟  

 قانو ال وهللا! جعل  هللا فدا   . 
 قانو وال القاس  بوأه لعمانم  قان  فتحبه مالتك؟

 عل  هللا فدا  .قانو ال وهللا! ج
 قانو وال القاس  بوأه ماالنم.
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قانو فًو  رديف عليه وقان الليم اغفر اأبه وطير قلبه وحان فرجه فلم ركن بعد الك الف   
 ه1 رلتفت إىل شً  .

ابلشبام لت ذ  شبكاالب عدربدة مقيبا الوصبا  القافعبة عبم   ومبن البك  وعقارة الرسون        
ببً هللا عقيمبباه وصببيته البببن عمببه عبببد هللا رومبباب   قببانو كقببت خلببت رسببون هللا بببن عببباس  ًر

  غببببالف! إل  علمببببك كلمبببباو  احفببببس هللا  فظببببك  احفببببس هللا  ببببديف  اهببببك  إاا   ف ببببانو 
سببألت فاسببأن هللا  وإاا اسببتعقت فاسببتعن ابهلل  واعلببم  ن األمببة لببو اجتمعببت علببن  ن رقفعببو  

لببك  ولببو اجتمعببوا علببن  ن رضببرو  بشببً  مل رضببرو  بشببً  مل رقفعببو  إال بشببً  قببد كتبببه هللا 
 . ه2 ههإال بشً  قد كتبه هللا عليك  رفعت األقالف وجفت الاحت

البببن عمببه الغببالف ابببن عببباس  وصببية رتكفبب  هللا   فيببذيف وصببية عظيمببة مببن رسببون هللا       
اإلأسببان  سبببحاأه ولعبباىل ملببن عمبب  نببا  ن  فظببه ني  مببوريف كليببا   ومببن  لتيببا  عببز مببا الكببه

إااأه بربه   فيحفظه هللا سبحاأه ولعاىل من الشبياو املضلة   ومن الشيواو ادرمبة. وربدخ  
 ني هذا ا فس  رضاب حفس الشام ني ماله وبدأه و هله وك   موريف . 

ببً هللا عقببهه   ومببن الوصببا  ال يمببة الببو  وصببن نببا القببيب         الشبببام وصببيته أل  ار  ًر
الببا هللا حيثمببا كقببت  و لببب  السببيئة ا سببقة احيببا  وخببالا القبباس   و  سببون هللاقببانو قببان يل ر 

 . ه3 هه لا حسن
بً هللا عقبهه حيب  قبان و           وهذيف الوصية أفسيا  وصن نبا الشبام معباا ببن جبب   ًر

قبببانو زدل قبببانو  لبببب    - و  رقمبببا كقبببت-البببا هللا حيثمبببا كقبببت    رسبببون هللا!  وصببب    قبببانو 
 .  ه4 ههة ا سقة احيا  قانو زدل  قانو خالا القاس  لا حسنالسيئ
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فالوصبية  الببا هللا حيثمبا كقببته لبوقس ني الشبببام مراقببة هللا سبببحاأه ولعباىل  وخشببيته         
ني كبب  زمببان ومكببان  فالشببام معببر   كثببر مببن غببرييف للوقببو  ني املعاببية  ل ببوة دافبب  الشببيوة 

مبا احبو اأببه وربررح   مه  فنأه لد ني وصية رسون هللاعقديف  فناا ًعفت أفسه وزلت به قد
 قلبه. 

ابلشببببام مبببا كبببان رعبببامليم ببببه مبببن الت بببدرر   بببوقيم واالعبببرتاف  ومبببن عقاربببة الرسبببون        
ببً هللا عقببه  ن رسببون هللا  ركبباأتيم   ورببدن علببن الببك مببا ررورببه سببي  بببن سببعد السبباعد  ًر

وعن ايقه غالف وعن رساريف األشياخ ف ان للغبالفو   صلن هللا عليه وسلم ُ يت بشرام فشرم مقه
 أتان يل  ن  عإلببً هببؤال  ف ببان الغببالف ال وهللا   رسببون هللا ال  ووببر بقاببييب مقببك  حببدا قببان   

الغببالف لاببغر سببقه ببب   . فلببم  ت ببر الرسببون  ه1 ههفتلببه رسببون هللا صببلن هللا عليببه وسببلم ني رببديف
ألأه عن ا  الرسون   فاستشاريف ني ل د  الشرام إىل اعرتف له حب ه الذ  شرعه له اإلسالف 

مببن هببو  كببرب مقببه   ومببن لببه مكاأببة عقببد املسببلم    إىل  فضبب  هببذيف األمببة بعببد أبييببا وهببو  بببو 
ببً هللا عقببهه . فببأور الغببالف  ن رشببرم بعببد رسببون هللا   فأعإلببايف الرسببون  بكببر الاببدرا  ًر

 فشرم . 

وهوسببيد –مببن السببرور وطالقببة الوجببه  رسببون هللا   ًببت إىل الببك مببا كببان ر ببابليم بببه      
ً هللا عقه قانو   -البشر ما حجب  القبيب صبلن    كما ررو  الك الشام جررر بن عبد هللا ًر

 .  ه2 هه…هللا عليه وسلم مقذ  سلمت وال رآل إال لبسم ني وجيً 

يف املرحلببة  ببد ابلشبببام القابعببة مببن فيببم عميببا  اببا   هببذ وني إطببار عقارببة الرسببون        
ال رغف  عن ًببا محاسبيم ولبوجيييم إىل مبا رتقاسبن وطبيعبة  عمبارهم . وربدن علبن  القيب 

الببك قاببة الشبببام الثالوببة الببذ   بببدوا محاسبباب ني العبببادة   كمببا رببرو  الببك  أببس بببن مالببك 
ببً هللا عقببهه قببان و  جببا  والوببة رهببا إىل بيببوو  زواد القببيب صببلن هللا عليببه وسببلم رسببألون   ًر

ن عبادة القيب  صلن هللا عليه وسلمه فلما  خبربوا كبأهنم ل الوهبا  ف بالوا و و ربن حنبن مبن القبيب ع
 صببلن هللا عليببه وسببلمه قببد غفببر لببه مببا ل ببدف مببن اأبببه ومببا أتخببر  قببان  حببدهمو  مببا    فببنل 
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 صببلً الليبب   بببدا. وقببان آخببرو     صببوف الببدهر وال  فإلببر . وقببان آخببرو     عتببزن القسببا  فببال 
 أببتم البذرن قلببتم كبذا وكببذا    زود  بببدا. فجبا  رسببون هللا  صبلن هللا عليببه وسبلمه إلببييم ف بانو  لب

 مببا وهللا إل ألخشببباكم هلل و ل ببباكم لبببه لكببب   صبببوف و فإلبببر و صبببلً و رقبببد و لبببزود القسبببا  فمبببن 
علببن هببؤال  الشبببام الببذرن  . كبب  الببك شببف ة مببن الرسببون  ه1 ههرغببن عببن سببقو فلببيس مبب 

   بعف ما  ح  هللا عم واالجتياد ني طاعة هللا سبحاأه ولعاىل . عزموا علن لر 

رشبفا علبن الشبام عببدهللا ببن عمبرو ببن العبا   وني هذا اإلطار أفسه  د  ن القيب        
قان له  عقدما  خذيف محاس الشبام ني قرا ة ال رآن كامالب ك  ليلة   فلما علم بذلك الرسون 

ن رإلون عليك الزمان و ن ا  فاقر يف ني شير ف لت دع   ستمت  إل  خشن    مشف اب عليه و 
من قويت وشبا  قبان فباقر يف ني عشبرة قلبت دعب   سبتمت  مبن قبويت وشببا  قبان فباقر يف ني سبب  

 .  ه2 ههقلت دع   ستمت  من قويت وشبا  فأىب

آخبر   بب  هبً  ابلشبام ليست ني عار دون عار   وال ني مكان دونقارة البام عو        
 جببن ني الببك ف ببد جببا  اإلسببالف ابمببري والسببعادة لكبب ني كبب  مكببان   وني كبب  زمببان   وال ع

البدرن فيبو علبن ايف و خبرايف   ومبن ًب  عبن هبذا البشررة  فمن وف ه هللا عذا الدرن سعد ني دأيب
 ظيم . خإلر ع

لابببالة والسبببالف علبببن أبيقبببا حممبببد وعلبببن آلبببه وآخبببر دعبببوا   ن ا مبببد هلل رم العبببامل  وا      
  ع  . وصحبه  
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