

الشباب عماد األمة
ال�شباب هم عماد الأمة وعزها املجيد وجمدها
التليد ال�ش ��باب هم قوة ال�ش ��عوب و�سبب الفتوحات
و�أ�سا� ��س االنت�ص ��ارات ومن ق ��ر�أ الت�أري ��خ وت�صفح كتب
ال�س�ي�ر واملغازي ل ��ر�أى ر�أي العاقل املن�ص ��ف الر�شيد كيف �أن
ال�شباب يف �صدر الإ�سالم وبعده كانوا لبالد الكفار فاحتني وعن
بالد الإ�سالم منافحني ومنا�ضلني جتدهم حماربني وتراهم مقاتيلن
تهابه ��م الأعداء ويحبهم م ��ن يف ال�سماء ممتثلني قول الل ��هَ :يا �أَ ُّيهَا
ا َّلذِ ي ��نَ �آ َم ُنو ْا َقا ِتلُو ْا ا َّلذِ ي ��نَ َيلُو َن ُكم ِّمنَ الْ ُك َّف ِار َولْ َي ِج� �دُو ْا ِفي ُك ْم ِغ ْل َظ ًة
َوا ْع َل ُم ��و ْا �أَنَّ ال ّل� � َه َم� � َع المْ ُ َّت ِق َ
ني التوبة ،123وي ��روى عن ال�صحابي
اجللي ��ل عبدالرحمن بن عوف �أن ��ه كان واقفا يف ال�صف يوم بدر
فنظ ��ر عن ميينه ونظ ��ر عن �شماله ف� ��إذا بغالمني م ��ن الأن�صار
حديث ��ة �أ�سنانهما فق ��ال له �أحدهما يا عم ه ��ل تعرف �أبا جهل
ق ��ال نعم �أعرفه وما حاجت ��ك به يا ابن �أخي قال �أخربت �أنه
ي�س ��ب النبي �صل ��ى الله عليه و�سلم فوال ��ذي نف�سي بيده
لئن ر�أيته ال يفارق �سوادي �سواده حتى ميوت الأعجل
منا فابتدراه ب�سيفهما ف�ضرباه حتى قتاله ثم ان�صرفا
�إىل النب ��ي �صلى الله عليه و�سلم ف�أخرباه نعم هكذا
كان �شب ��اب الإ�سالم حم ��اة لأوطانهم مدافعني عن
�أعرا�ضه ��م متبع�ي�ن ل�سن ��ة نبيهم كان ��وا �شبابا
يهابهم عدوهم ويعزهم جمتمعهم.

هل
القاعدة األخالقية:
ال ري ��ب �أن �سالم ��ة القاع ��دة الأخالقي ��ة يف
حي ��اة الأمة هي ال�سبي ��ل �إىل ا�ستقرارها وا�ستمرار
وجودها وهي مناط تقدمه ��ا وقوتها و�سيادتها وح�سبنا
يف ذل ��ك كالم رب العاملني حيث قال ُ :كن ُت� � ْم َخيرْ َ �أُ َّم ٍة �أُ ْخ ِر َجتْ
ِلل َّنا� � ِ�س َت�أْ ُم� � ُر َ
ون ِبالمْ َ ْع ُر ِ
وف َو َت ْن َه� � ْو َن ع َِن المْ ُن َك � ِ�ر َو ُت ْ�ؤ ِم ُن َ
ون ِبال ّل ِه
اب لَ َك َ
�ون َو�أَ ْك رَ ُ
ان َخ�ْيارْ ًا َّلهُم ِّم ْن ُه� � ُم المْ ُ�ؤْ ِم ُن � َ
ث ُه ُم
َولَ� � ْو �آ َمنَ َ�أهْ � � ُل الْ ِك َت ِ
ا�س ُق � َ
الْ َف ِ
�ون (�آل عم ��ران ،)110وقمة االنح ��راف اخللقي يكون يف
انت�شار الفواح�ش ما ظهر منها وما بطن حيث يف�ضي �شيوعها بني
�أفراد املجتمع �إىل العواقب الوخيمة والنتائج املخزية والنتائج
اخلط�ي�رة حي ��ث �أ�صبحنا نعي�ش يف زم ��ان تت�صاعد فيه �أمواج
الف�س ��اد وت�شتد فيه تيارات الفح�شاء �أجد من واجبنا �أن
ن�ستيق ��ظ على احلقائ ��ق وننت�ش ��ر �أنف�سنا من
ظلمات الغف�ل�ات لأن كثريا من �شبابنا
وفتياتنا قد ي�سقطون �صرعى يف
�أت ��ون الفواح� ��ش امل�ستعرة
أين شباب األمس؟!
وح�ضي� ��ض الرذائ ��ل
املنت�شرة.
ولك ��ن عندما يقلب احل�صيف ب�صره وينق ��ل اللبيب نظره ويت�أمل يف �شباب اليوم
ف�إن ��ه ال يجد اليوم �إال �شباب ��ا قد وهنتهم حمى الغرب و�ضربتهم �شم�س التقدم الزائف
وطغت عليهم ح�ضارة الكفر فقذف يف قلوبهم الوهن ف�أ�صبح الواحد منهم يهرف مبا
ال يع ��رف تراهم �سكارى وما ه ��م ب�سكارى ر�ضوا ب� ��أن يكونوا مع اخلوالف
فطب ��ع الله على قلوبه ��م فلن�س�أل االن �أنف�سنا �س� ��ؤاال " �أ�شباب اليوم هم
�شب ��اب الأم� ��س ؟ " �إذا �أردمت اجل ��واب ومعرف ��ة ال�ص ��واب ف�سلوا
املدار� ��س واملدر�سني عن طالبها �سلوا الأعم ��ال عن موظفيها
واخلراب ��ات عن �ساكنيه ��ا واال�سرتاحات ع ��ن مرتاديها
حرب ضروس
فحينها �ستعرفوا اخلرب اليقني .
لق ��د عج ��ز الغرب الكاف ��ر اليوم ع ��ن �إبع ��اد امل�سلمني عن دينه ��م بقوة ال�س�ل�اح لكنه
ا�ستوىل على العقول وال �سيما عقول ال�شباب فبثت القنوات و�أن�شئت الدرا�سات
وعملت املخططات كل ذلك من �أجل الإطاحة ب�شباب الإ�سالم ويا للأ�سف فقد
حتقق للكفار ما �أرادوا ونالوا من �شبابنا ما نالوا ولكن مل يكن ليتم ذلك
�إال مبعاون ��ة و�سائل الإع�ل�ام امل�سلمة وم�شاركة �أولي ��اء جهلة ظلمة
أهذا حال أمة حممد؟؟
تن�صلوا عن الرتبية واهتموا ب�سفا�سف احلياة.
ف�أ�صب ��ح لدين ��ا جي ��ل تنك ��ر لدين ��ه وت�ب�ر�أ م ��ن �أهل ��ه

وع�شريت ��ه وخ ��رج عن �أف ��كار عقيدته ب ��ل انتك�س ��ت �أفهامه
وانحل ��ت �أخالقه وتاهت �أفكاره وحارت طموحاته وقلد �أعداءه،
ت�أم ��ل يف �أح ��وال ال�شباب وال�شابات عرب ال�ش ��وارع والطرقات ت�أملوا
تلك ��م الق�صات واملو�ض ��ات �سال�سل وقبعات دخان وخم ��درات �أ�شكال غريبة
وهيئ ��ات عجيبة �شباب تائهون حائرون يطبعون �شعارات الغرب و�أعالمهم حتى
يعلقوه ��ا على �سياراتهم ،تفحيط بال�سي ��ارات و�سرعة فائقة �أغان فا�ضحة ،و�أ�صوات
�صاخب ��ة ،فما هذه الت�صرفات الغوغاء والأعم ��ال الهوجاء والنتائج ال�شنعاء التي
ن�شاهده ��ا ون�سمع بها ؟ي ��ا �سبحان الله ك�أننا ال �أمن وال �أم ��ان َ :يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ
�آ َم ُن ��و ْا َال َت ُخو ُن ��و ْا ال ّل َه َوال َّر ُ�س ��و َل َو َت ُخو ُن ��و ْا �أَ َما َنا ِت ُك ْم َو�أَن ُت� � ْم َت ْع َل ُم َ
ون
الأنفال ،27فالتفريط يف تربية الأبناء وال�شباب م�صيبة عظمى
حتما �ستحط رحالها على الأمة .



ما هو احلل إذن ؟
 1ـ ال بد �أن نن�شر ثقافة الرتبية الواعية التي تعتمد
عل ��ى معرف ��ة خ�صائ� ��ص كل مرحل ��ة ومن �أهمه ��ا مرحلة
ال�شباب .
 2ـ ال ب ��د من توفري جو �صحي نف�سي ��ا يعي�ش ال�شباب فيه حياتهم
بكل حرية وفق قيم ثابتة منبعها الإ�سالم
3ـ ال ب ��د م ��ن توف�ي�ر مراكز ميار� ��س فيها ال�ش ��اب هوايات ��ه الريا�ضية
وينمي فيها �إبداعه .
 4ـ ال ب ��د للقدوة ال�صاحلة احلية يف املجتمع ال بد من طرح مناذج عرب
التاريخ ت�صلح لتكون قدوة لهم .
 5ـ يج ��ب عل ��ى كل عاق ��ل �أن يعط ��ي ال�شب ��اب م ��ا ي�صل ��ح حياته
و�شخ�صيته عندها ي�أخذ منه العطاء بال غ�ضا�ضة .

