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ABSTRACT 

 

Youth are the real asset of a nation, nation make progress by 
channelizing, the energy and effects of youth in the right direction. If youth 
of a nation go astray, the nation will be bound to fail. This short paper 
intends to look at the challenges faced by our youth for example, the 
political, religious and philosophical influence of anti-Islam powers, the 
use of all resources to attract youth to Islam, the attraction of Muslim youth 
to philosophy, to look into the influence of west through education which 
is leading the nation to financial and social way wardenss Indecency, 
Arabic language is replaced with other language for teaching and 
understanding of the Qur’ān and Unemployment, poverty and a sense of 
uselessness of youth is a huge challenge. This factor is leading the youth to 
stealing, robbery and other moral weaknesses.This short article will try to 
throw light on the challenges and responsibilities of youth. 

The history of mankind tells us that it is only the young people, 
who took the revolutionary measures to change the societies. Youth is the 
prime time of ones life.it is the time when all energies are at their peak. So 
one should get advantage of youth before getting old and helth before 
falling sick.  

As they say “new broom sweap clean”. Young people can bring 
great changes in cleaning socieities from evils. Muslim youth has great 
resficial to whole humanity. 

Today, youth is facing many challenges in their life. These 
challenges are in social, moral, educational, intellectual and political fields. 

To cope with them youth must have the knowledge and awareness. 
This short article tends to throw light on these challenges and gives ways 
and remedies to face them successfully.  
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Unemployment, Poverty, robber 
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  املقدمة:

على عباده من نعم ال تعد وال حتصى، وأطعمهم من  احلمد � اخلالق العليم الًرؤف الرحيم أكثر

جوع، وآمنهم من خوف، وكساهم من عرى، وفضلهم على كثري ممن خلق تفضيًال، والصالة والسالم 

  على أشرف األنبياء واملرسلني، وبعد!

جب مشرتك بني هذه األمة، شبا�ا وشيوخها ولكن التخصيص �لشباب اال شك يف أن الو 

ت اليت يواجهو�ا ألجل أ�م رجاء املستقبل، وهم الذين يقومون بواجبهم بعد رحيل املسلم والتحد�

اجليل الذي سبقهم، فكل جيل خيلف اجليل الذي قبله، ويقوم �لواجب الذي حيمله اجليل السابق، 

ولذلك فال بد أن يكون عنده استعداد و�يئ لتحمل املسؤولية كما حتملها أسالفهم، وال يستطيع 

القيام �ذه املسؤولية ملواجهة التحد�ت إال إذا �يؤوا وأعدوا هلا عد�ا، ألن شبابنا اليوم قد  الشباب

أصيبو مع األسف الشديد مبا يسمى (مركب النقص)، وقد أثر عليهم الغزو الفكري اخلطري، فقد 

منهم أن يتشبه  أصبحوا يرون أن تقليدهم ألعداءهم إمنا هو عنوان الرقي ورمز التقدم، وحياول كل واحد

�عداء اإلسالم مبظاهره ومساته، يف أخالقه وسلوكه، يف حاالته وعاداته ويف كل �حية من نواحي حياته، 

  فهذا حبث يتناول موضوعاً يهم املسلمني مجيعاً على وجه العموم، والشباب على وجه اخلصوص.

ان �� هو مصدر الضوء وقد حرص اإلسالم على بناء الشباب وإعداده، وجعل ما ميده به اإلمي

الكاشف الذي ينري له الطريق ويزيل العقبات، ويعني على فهم املعضالت وحل املشكالت، وهذا 

املوضوع املختار موضوع وضرورة للوقت احلاضر، ألن الشباب اليوم قد أفسد أعداء اإلسالم عقائدهم 

املرحلة املهمة يف حاجة إىل ضوء   وأفكارهم وهم يريدون أن يدمروا هذا اجليل، فإن الشباب يف هذه

كاشف ينري له الطريق، ويكشف له صادق األمر، كما ينبغي للشباب املسلم أن يكون عميق الفهم يف 

  عقائده، فإ�ا عصمة األمر كله، والتوحيد هو أكرب عقائد اإلسالم.

اجهو�ا يف ومن أبرز ما جيب أن يكون موضع تقدير الشباب املسلم التحد�ت املعاصرة اليت يو 

ميدان العقائد والفكر والثقافة والنفس واألخالق، فا�تمع اإلسالمي يقوم على أساس احلب والتكافل 

  واإلخاء وتكوين الفرد ليكون هذا الشباب لبنة صاحلة يف بناء ا�تمع.

  أما خطة البحث فتشتمل على مقدمة ومبحثني وخامتة.

  ية اإلسالم �ماملبحث األول: دور الشباب يف احلياة وعنا

  : حتد�ت للعامل اإلسالمي ودور الشباب يف مواجهتهااملبحث الثاين

  مث اخلامتة، وفيها أهم النتائج والتوصيات
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  �م سالموعناية اإل يف احلياة الشباب األول: دوراملبحث 

  حد الشباب

، واحلداثةوهو من الفىت ، وجيمع على شببة وشبان، الشباب لغة مجع شاب"قال ابن منظور:

"وأصله من احلركة والنشاط، ءوأول شي
)١(

 .  

"يةرت حرارة تع الشيئ وقوته يف أصل واحد يدل على مناء والباء، شب الشني"قال ابن فارس: 
)٢(

 .  

: حيث قال ،القرآن يفهو مذكور  ماكب بعد الطفولة  الشبا داء مرحلةتباهل العلم أثري من كر  كوقد ذ 

﴾اْحلُُلمَ  ِمْنُكمُ  اْألَْطَفالُ  بـََلغَ  َوِإَذا﴿
)٣(

نه إوقيل  ،ة عشرالسادس نهإقيل و  ،الشباب بعد احللم ون بدايةكوت، 

ألن  ،الراجح منها األربعنيو  ،ثريةكقوال  أ�اية الشباب علی  هل العلم يفأما وقع اخلالف بني كعشر،   السابعة

﴾َسَنةً  أَْربَِعنيَ  َوبـََلغَ  أَُشدَّهُ  بـََلغَ  ِإذَا َحىتَّ ﴿ قوله تعالی: ما يفكوعقله   نسانيكتمل فهم اإل لسنا هذا يف
)٤(

 ،

واملعرفة واألشد مبلغ الرجل احلنكة
 )٥(

  كهال.  ياألربعني مس فإذا جاوز، هو استحكام قوة شبابه وسنهو ، 

  احلياة الشباب ودورهم يف

جسمية ، ةجوانب خمتلف هفيتمل كي هنأل ،نساناإل ةحيا الشباب مثني وقيم يف ن دورأ كال ش  

 والشباب يف، الفكرو  عتماد على النفسهل لالويتأ، جتماعية وخلقية ودينية وغريهاانفعالية و اوعقلية و 

صالح إحتث علی  اليت ةشرعيالت النصوص ، فقد جاءالعصر املستقبل م رجال يفهالعصر احلاضر 

، دعائم قوية من الدين واألخالقصالحه مبين على و ، هلكفاذا صلح الشباب صلح ا�تمع   ،الشباب

 عن النيب  Ï فعن ابن مسعود، يوم القيامة وألمهية هذه املرحلة الشبابية سوف يسأل عنها اإلنسان

 َشَبابِهِ  َوَعنْ  أَفْـَناهُ  ِفيمَ  ُعُمرِهِ  َعنْ  َمخْسٍ  َعنْ  يُْسَألَ  َحىتَّ  رَبِّهِ  ِعْندِ  ِمنْ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  آَدمَ  اْبنِ  َقَدمُ  تـَُزولُ  َال « قال:

»َعِلمَ  فِيَما َعِملَ  َوَماَذا أَنـَْفَقهُ  َوِفيمَ  اْكَتَسَبهُ  أَْينَ  ِمنْ  َوَمالِهِ  أَْبَالهُ  ِفيمَ 
)٦(

.  

�م  االهتمام وتصاعد، ودوره احليوية يف تسيري عجلة احلياة الشبابلقد أدرك العامل احلاضر أمهية 

 ةماأل ةم ثرو هن الشباب أذا اجليل الشاب يدل علی البالغ هلتمام هذا االهو ، على مستوى الكم والكيفية

____________________ 

 ١/٤٨٠، ه١٤٠٨، بريوت، دار صادر، لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور اإلفريقي، بن منظورا  )١(

شركة مصطفى ، السالم حممد هارون حتقيق عبد، معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكر�ء، ابن فارس  )٢(

 ٣/١٧٧، مبصر احلليب البايب
   ٥٩- ٢٤آية: ، النورسورة   )٣(

   ١٥-٤٦آية: ، األحقافسورة    )٤(
   ١١/٢٦٦، م٢٠٠١ :األوىل الطبعة، الرتاث العريب حياءإدار ، �ذيب اللغة، أبو منصور بن أمحد، يألزهر ا  )٥(
 :رقم احلديث، القيامة �ب يف، لورعاكتاب صفة القيامة والرقائق و  السنن،، سورةحممد بن عيسى بن ، الرتمذي  )٦(

 ٤/٢١٦، ه١٩٩٠، بريوت، الكتب العلمية دار، ٢٤١٦
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ري كالتف ةنتيج يهاق بل بو من دون سأ ةو حمض الصدفأ ةمل حتصل فوري ةالنتيج هذهو  ،ةيسالماإل

لعصر الذی يسمی ا ذاه يف ةخاص ة�لغ ةعناياملسلم �لشباب  ن نعتينأجيب علينا  كوبذل ي،العامل

  .عصر الفنت والفساد

م هرب كا علی من أيتفوقون � ةريكوالف ةاجلسمي ةوتعالی الشباب الطاق هسبحان عطی هللاأوقد 

ن ضعف أال إ ،ةاحليا التجارب واخلربات يف فضل �لسبق يفأم �أ كش لسن الا باركو  خن املشائأل ،سناً 

 ، مثلمثالك ةالصحابمن شباب الر بعض كذ ننا هو  ،قو�ءاأل الشباب هم مما يقوم بن هلكم ال ميهجسامأ

، بن �بت زيدو ، معاذ بن جبلو ، هللا ابن عمرو بن العاص وعبد، هللا ابن عمر عبدو ، عباس  بنعبدهللا

  .خريناآل إىل هالدين احلنيف وبلغو ا ذهالذين حفظوا  ةم من الصحابهوغري 

 يـَْومَ  ا�َُّ  يُِظلُُّهمْ  َسبـَْعةٌ « فقال:  النيبالذين أخرب عنهم ورثة أولئك الشباب اليوم هو وشباب 

»ا�َِّ  ِعَباَدةِ  ِيف  َنَشأَ  َوَشابٌّ  َعاِدلٌ  ِإَمامٌ  ِظلُّهُ  ِإالَّ  ِظلَّ  َال  يـَْومَ  ِظلِّهِ  ِيف  اْلِقَياَمةِ 
)١(

.  

  لشباب� سالماإل عناية

املستقبل  ولون يفؤ م املسهم �أل، لشباب املسلم واجليل اجلديد عناية كبرية� سالماعتىن اإل

يوجه   لك كان النيبولذ، واالرشاد ةصالح ا�تمع والدعو إ ام يفهبري و كبدور   ويقومونم �ءهآ ويرثون

  ا�َِّ  َرُسولِ  َخْلفَ  ُكْنتُ   :قَالَ أنه  Ëعبد هللا بن عباس ذلك ما روي عن ومن  ،رشاداته للشبابإ

 َسأَْلتَ  ِإَذا، ُجتَاَهكَ  جتَِْدهُ  ا�ََّ  اْحَفظْ ، َحيَْفْظكَ  ا�ََّ  اْحَفظْ ، َكِلَماتٍ  أَُعلُِّمكَ  ِإّينِ  ُغَالمُ  �َ «: فـََقالَ ، اً يـَْوم

َفُعوكَ  ملَْ  ِبَشْيءٍ  يـَنـَْفُعوكَ  أَنْ  َعَلى اْجَتَمَعتْ  َلوِ  اْألُمَّةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ ، ِ��َِّ  فَاْسَتِعنْ  اْستَـَعْنتَ  َوِإَذا، ا�ََّ  فَاْسَألِ   يـَنـْ

 ا�َُّ  َكتَـَبهُ  َقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإالَّ  َيُضرُّوكَ  ملَْ  ِبَشْيءٍ  َيُضرُّوكَ  أَنْ  َعَلى اْجَتَمُعوا َوَلوِ ، َلكَ  ا�َُّ  َكتَـَبهُ  َقدْ  ِبَشْيءٍ  ِإالَّ 

»الصُُّحفُ  َوَجفَّتْ  اْألَْقَالمُ  رُِفَعتْ ، َعَلْيكَ 
)٢(

.  

توجيهات لسائر شباب األمة  يوه، بن عمه الشابال  نيبالا هذه توجيهات نبوية وجهه

 :Ï سلمة بن أيب يقول لربيبه عمر  والنيب، خرينإلصالح اآل سبباً  وانفسهم ويكونأيصلحوا  يلك

»يَِليكَ  ِممَّا وَُكلْ ، بَِيِميِنكَ  وَُكلْ  ا�ََّ  َسمِّ  ُغَالمُ  �َ «
)٣(

، ابذهن الش هذه الكلمات النبوية قد انطبعت يف، 

  شرعاً. مطلوب مرأطفال شباب واأللأن العناية � يدل على األمر الذي

 فـََعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ  فـَْليَـتَـَزوَّجْ  اْلَباَءةَ  ِمْنُكمْ  اْسَتطَاعَ  َمنْ  الشََّبابِ  َمْعَشرَ  �َ «:   النيبذك قال كو 

»ِوَجاءٌ  َلهُ  فَِإنَّهُ  ِ�لصَّْومِ 
)٤(

.  
____________________ 

، ١٤٢٣ :رقم احلديث، �ب الصدقة �ليمني، كتاب الزكاة،  اجلامع الصحيح، مساعيلإحممد بن ، البخاري  ) ١(

 م ١٩٨٨ -ه١٤٠٩الطبعة الثانية:، ةالقاهر ، الر�ن للرتاث دار، يالباق اد عبدؤ حتقيق حممد ف

 ٢٥١٦:رقم احلديث، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع،  يسنن الرتمذ  ) ٢(

 ٥٣٧٦احلديث: رقم ، �ب التسمية علی الطعام واألکل �ليمني، األطعمة كتاب،  صحيح البخاري  ) ٣(

  ٥٠٢٥ث: رقم احلدي، من استطاع منکم الباءةملسو هيلع هللا ىلص  �ب قول النيب، النکاح كتاب،  صحيح البخاري  ) ٤(
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الشهوات  يفبتوجيه الشباب إىل حفظ فروجهم وعدم انزالقهم   النيبهذا احلديث يظهر اهتمام  يفف

 ىشخيُ  النضج فهم عقول الشيوخ يف ىمستو  ن عقوهلم ليست يفأإال  ن كانت عندهم قوةإألن لشباب و ، احملرمة

  حتياط. إىل أخذ احليطة واال  النيبولذلك وجههم ، وغلالب نزالق عند املراهقة وعندعليهم اال

 ِ�لصََّالةِ ُمُروا أَْوَالدَُكْم « : النيبعلى تربية الشباب من وقت مبكر فقال   النيبوكذلك حث 

نَـُهمْ  َوفـَرُِّقوا َعْشرٍ  أَبـَْناءُ  َوُهمْ  َعَليـَْها َواْضرِبُوُهمْ  ِسِننيَ  َسْبعِ  أَبـَْناءُ  َوُهمْ  »اْلَمَضاِجعِ  ِيف  بـَيـْ
)١(

.  

فتنطبع ، عليها ويرتىبيعتادها و�لفها حىت صلوة للكنه يؤمر �مكلف شرعًا فابن السابعة ليس 

كما قال ،  الجتناب الفواحش والكبائرألن الصلوة سر عظيم ، ذهنه وتصبح خفيفة عليه عندما يكرب يف

﴾َأْكبَـرُ  ا�َِّ  َوَلذِْكرُ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  تـَنـَْهى الصََّالةَ  ِإنَّ  الصََّالةَ  أَِقمِ  ﴿ :تعاىل
)٢(

.  

طاقة لألمة إذا ضيعت فقد أل�م �ا  هلم قيمة ومكانة اليستهان سالماإل إذن فالشباب يف

على اآل�ء وا�تمع العناية ومن هنا جيب ، وإذا حفظت بقيت لألمة مقوما�ا وقو�ا ومهابتها، مقوما�ا

  كل على حسب مسؤوليته.،  اخلري حنوهم توجيه�لشباب ب

  يسالماإلالعامل  يواجهها اليتالتحد�ت  :الثاينبحث امل

سببها إىل رجع يعصر لا اهذ يفيواجهو�ا  اليتوالتحد�ت املسلم شباب الريب أن أزمات  وال

الوسائل األفالم السينمائية وغريها من  جهزة اإلعالم أوأو ما تلقيه أاملناهج الدراسية  الربامج الثقافية أو

واملعوقات من لتحد�ت بعض ابيان ل يوفيما يل، لةيية األصسالمفاهيم اإلختالف املاليت وافدة الفكار واأل

  اآلتية: طالبامل يف خالل الرتكيز

  احنراف الشباب وأسبابه يحتد

 ورطيت الشباب لةمرح يف نانساإل نأل كوذل ،متعددة مال�كسباب فساد الشباب ومشأن إ

 ،الشباب التكمش اهمنو  ،لكاملشا  ميعجل حلفيه  احلنيف الدين نأ ريب وال ،وعقلياً  ر�ً كوف جسمياً 

وفيما يلي توضيح وبيان ، نساناإل ةحيا يف ةلكمش ةيأ تبقی ال امالً ك صحيحاً  تطبيقاً  طبقي ملا سالمإلاف

  حنراف:صور االبعض ل

 من هذهو  ، لفسادل ةمتنوع وتيارات سبل مهمامأن الشباب اليوم جيدون إ: منحرفة اراتتي -١

 اهمن ،ةاجلديد الوسائل حتمل تيارات ا�إف ،مهخالقأو  مهار كفأو  مهعقائد تفسد اليت التحد�ت ربكأ

 الشباب خالقأ خترب أل�ا ،لعلماءا اهمن حذر اليت تبكلاو  التا�و  صحفالو  والتلفاز ذ�عامل

____________________ 

رقم ، �ب متی يؤمر الغالم �لصالة، کتاب الصالة،  سننال، شعث السجستاينسليمان بن األ، داوود وأب  )١(

   ٢/۱۸۷، ه١٤١٤الطبعة األوىل:، دمشق، احلديث دار، لدعاساحتقيق عزت عبيد ، ٤٩٥:احلديث

 ٤٥: آية، العنکبوتسورة   ) ٢(



 
)١العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٨٢ 

الذين ال و ، الشباب ييدأو�خذها ، اهوغري  ةيسالماإل دولال يف ةبع املعاصر املطا اهتلفظ مهكوسلو 

فالشباب اليوم �ثروا �لثقافات ، وخيمةتكون �لنسبة هلم ن نتائجها إمييزون بني الضار من النافع ف

  .يف اإلعالميسمعون وينظرون ويقرأون فصاروا يقلدو�ا يف اللباس ويف طريقة التفكر حسبما  ،األخرى

يضيع  اليت األجنبية بالدالالشباب إىل  سفر :واخللق والتفكري التصور احنراف الشباب يف -٢

ألفكار ويتأثرون �، ا فيها من اخلرافاتمبفيها يتعايشون و ، العقائد اخللل يف يتخالق و�ميان واألاإل افيه

 يرجعون إىل بالدهم فهم صفر وملا، دينهم وجمتمعهمطريقة تفكريهم عن يف سرعان ما يتغريون ف ،الفاسدة

الشباب يف يوالعقد يحنراف اخللقسباب االأمن أيضاً هذا ف، اليدين
)١(

.  

قلة االهتمام �لعلم من طرف الشباب نرى  :اجلهل وفشو قلة االهتمام �لعلم الديين -٣

بيث من الطيب والضار من اخلا يعرفون � اليتالكافية  لفئةوعلومهم ا همإسالممن فال حيصلون  الشرعي

وهذا ، للشباب املسلم اليوم كرب حتدألكتاب والسنة �واجلهل ، ومييزون �ا بني احلالل واحلرام ،النافع

 الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ  ُقلْ ﴿: كما قال تعاىل،  العامل من اجلاهلبه  يتوفقالعلم هو العلم احلقيقي الذي 

َا يـَْعَلُمونَ  َال  َوالَِّذينَ  يـَْعَلُمونَ  ﴾اْألَْلَبابِ  أُوُلو يـََتذَكَّرُ  ِإمنَّ
)٢(

.  

 ،ةالنفسي موطاقا� مهار كفألعقول الشباب و  قاتلوهو ، داء ومصيبة للشباب: هو الفراغ -٤

 نأل ؛ةالفاسد واخلياالت امهو أل� يت� ةفارغ ونكت ملا فالنفس ،دائماً  كوتتحر  تعمل نأ ادهلب ال فالنفس

 هذعالج هل كنافه، ئ وغلو وتطرفسي ركفكل  تقبل اليت ةرض اخلصبمثل األ يوالعقل يالنفس الفراغ

 ةمفيد مورأ ةتابك وأ ةختار املتب كلا ةءاقر  مثل مهيناسب عمل حصول يف ن حياول الشبابأو ه ةلكاملش

كما قال الصادق ،  العامة احلياة مورأملا يشغله  غا الفر  ذاه وبني مهبين حيول مما اهغري  وأ ةجتار  وأ

»نِْعَمَتاِن َمْغُبوٌن ِفيِهَما َكِثٌري ِمْن النَّاِس الّصِحَُّة َواْلَفرَاغُ « : املصدوق
)٣(

.  

، عقلهم وتفكريهم وسلوكهم على الشباب يف كثرياً  األشرار تؤثر صحبة: الصحبة السوء -٥

 ِإمَّا، اْلِكريِ  َكَناِفخِ  السَّْوءِ  اْجلَِليسِ  َمَثلُ «ملسو هيلع هللا ىلص: فقال ، مبا يبني أضرارهاالسوء صحبة   النيبولذلك مثل 

»رائحةكريهة جتَِدَ  أَنْ  َوِإمَّا ثَِياَبكَ  ُحيْرِقَ  َأنْ 
)٤(

 مهلصحبت الشباب وخيتار يبحث نأ ةلكاملش هذهوعالج ، 

  .جمتمعه لنفسه ولغريه عامال يف ماً سلي ليكون عضواً  وصالح خري ذا انك من

بعض الشباب يقرأون الكتب والرسائل والصحف وا�الت  :قراءة بعض الكتب اهلدامة -٦

تؤثر سلباً  تبكال هذه مثل ةفقراء، الضالل فيقع يف دينه وعقيدته يشكك يف جيعل املرء وغريها مما
____________________ 

، فتاءالبحوث العلمية واإل دارةإر�سة ، العقيدة والدعوة حماضرات يف، صاحل بن فوزان بن عبدهللا، الفوزان   )١(

  �ختصار، ١/٢٤٧، ه١٤٢٤، الر�ض

 ۹:آية، الزمرسورة   ) ٢(

  ٦٤١٢:رقم احلديث، �ب ماجاء فی الرقاق، کتاب الرقاقصحيح البخاري،    )٣(

 ٥٥٣٤ :رقم احلديث، سكامل�ب ، کتاب الذ�ئح والصيد،  نفس املصدر السابق  ) ٤(



 
 مواجهتها يف الشباب ودور اإلسالمي للعامل حتد�ت ١٨٣

ذر الشباب حي نأ ةلكاملش هذه وعالج ،مانعأي  بدون موعقيد� مهكوسلو  مهخالقأ يف الشباب

 هللا ةحمب مقلو� يف تغرس اليت ةومفيد ةيإسالم خریأ تبك ةقراء، و تبكال هذه مثل ةويبتعدوا عن قراء

الصاحل والعمل مياناإل تحققتو  هورسول
)١(

.  

  احلرب العلمية والفكرية يحتد

بدين احلق  سالماإل فقد جاء، بدايته واملسلمني منذ سالمبدأت احلرب العلمية والفكرية ضد اإل

وكان ، املتعصبني احلاقدين فشق ذلك صدور، فواجاً أدين هللا  ودخل الناس يف، نسخ األد�ن كلها الذي

ولذلك جلأوا إىل املكر واخلديعة ، قو�ء فلم تكن هناك وسيلة هلزميتهم عن طريق القوة واحلربأاملسلمون 

كل وسيلة من  وسيلتهم الوحيدة إلجياد اخلالف والفرقة بني املسمني واختذوا يلفكرية هن احلرب اأووجدوا 

شباب الا وقد �ثر �ذ، سالماإل الفرق املتعددة يف تبعه ظهور الذيفها هو األمر ، وسائل اإلعالم وغريها

اليومالشباب يواجهها  اليتعظم التحد�ت أوهو من ، حلرب العلمية والفكرية فيما بينهما وبدأوا
)٢(

.  

  يسالماإلللعامل  الغريب يالفكر  الغزو يحتد

 ةاحليا رهمظا ةزالإل الصليبيون اهاختذ اليت ةريكوسائل غري العسالری كالف غزول� ناهواملقصود 

 من ا� تتصل وما ةلعقيد� تتعلقاليت  موراأل ةخاص ،احلنيف مهدين عن املسلمني وصرف ةيسالماإل

ثري من ك يف سالميللعامل اإل الغريب يوالسياس ير كاالستعمار العس يوجد اليوم فعالً ال ف ،اهوغري  اركفأ

 ةريكوالف يةالثقاف ،سالماإل ئيغري مباد يكری لكالف �لغزو أدب االستعمار نأل ،ةيسالمالدول اإل

 ةالثقاف يفتغريًا ملحوظًا  جيد ةيسالما�تمعات اإليف حال ملا ينظر  الناظر نإ حتی ،ةخالقيواأل

 بناءأل خطراً  دأش الغريب ير كالف الغزو ذاهو  ،ةيسالماإل رهاملظا من اهوغري  كوالسلو  خالقواأل

 اركفأو  ةجديد خماطر من م� حييق ما ةومعرف مهدين التعمق يف ىلإ ةحاج دأش اليوم مهو ، املسلمني

 ةاملعاصر  التحد�ت هةملواج مستعدين ونواكي حتی ةفاسد
)٣(

.  

، تستحوذ على عقوهلم ملا ترى فيه صالحها �تم مبوضوع الشباب كي ري من الدولكثو 

كينة اإلعالم ومجيع ما  �ا تستثمرإلذا ف، شباب وفق رغبا�الا ن يسريأكل دولة تريد   فاملنظمات يف

 اَومَ  أََرى َما ِإالَّ  أُرِيُكمْ  َما﴿ رتبوية والثقافية كما أعلن فرعون صراحة حيث قال هللا عزوجل:ال وسائله

﴾الرََّشادِ  َسِبيلَ  ِإالَّ  أَْهِديُكمْ 
)٤(

.  
____________________ 

، ١٤- ١٣ص:، ه١٤١٢، املدينة املنورة، اإلسالمية اجلامعة، من مشكالت الشباب، بن الصاحل حممد، عثيمنيابن   ) ١(

  �ختصار

  ١٩ص:، ه١٤٣٠الطبعة األوىل:، القاهرة، اللبنانية املصرية الدار، الثقافة العربية والشباب، ليلة يعل   )٢(

م ٢٠١٤الطبعة الثانية:، القطيف، مؤمن قريش مكتبة، الشباب والتحد�ت املعاصرة، ل محادةآحسن   )٣(

  ٣٦-٣١ص:

  ٢٩-٤٠آية:، غافرسورة    )٤(



 
)١العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٨٤ 

براهيم إ النيب يف متمثالً  يالفكر  يستقامة ومواجهة التحداال يف  واضحاً لنا مثاًال  والقران الكرمي يذكر

â أَْهِدكَ  فَاتَِّبْعِين  َ�ِْتكَ  ملَْ  َما اْلعِْلمِ  ِمنَ  َجاَءِين  َقدْ  ِإّينِ  أََبتِ  �َ ﴿ :بيه بقولهأه وج أعلن صراحة يف الذي 

﴾َسِو��  ِصرَاطًا
)١(

 حتدى جمتمعاً و ، واجه �حلجة واملنطقو ، يتوكل على هللا وحده âبراهيم إوهنا وقفة مع ، 

الشياطني اإلنس سيطر على وسائل اإلعالم  الذياجلو  فها حنن اليوم نعيش يف، �كمله وخرج منتصراً  وثنياً 

احلاضر العصر شباب يفالا يعيشه اليتوهذا حتد من التحد�ت ، الذين يديرو�ا كما يريدون
)٢(

.  

  القومية فكرة نشر يحتد

 ةقو  حتاداال يف نأل ،سالماإل عصور من عصر لك يف ةضرور  تعترب ةيسالماإل ةماأل ةن وحدإ

 والرباء الوالء ةعقيد علی ييقض نأ طويالً  الغرب حاول وقد ،ةيسالماإل ةالوحد هذه من خياف والغرب

 الدول يف ةالقومي اتكاحلر  بتشجيع قام وقد ،ةيسالماإل ةماأل ةوحد ميزق يكل ةوالطاع والسمع

 جانباً  الدين صبحأ حتی ةاحملدود ةاحمللي ةالقومي النعرات �رأو  ةالعثماني ةالفاخل بتحطيم وسعی ةيسالماإل

سلم املعاصرحتيط �لشباب امل من التحد�ت اليت وهو  ،حتت ستار العلمانية خرآا جبانب نيوالد
)٣(

.  

  حماربة اللغة العربية يحتد

 وقد ،�ا املنزل تابكال حفظ نتيجة وحتفط ىتبق نأ لغةلا هلذه تب هللاكوقد  ، القران لغة هي العربية ةالغ

 عالقه قطع هو هذه من واهلدف ،وجهودهم حماولتهم رغم العربية ةالغ ىامل علكيف القضاء ال ربغال فشل

 عن وبعدهم املسلمني وضعف ،املسلني ىلد مفهومة غري الشرعية مصادر تصبح يكل والسنة لقران� املسلمني

الرتاث ف مي،سالاث اإلوالرت  التشريع تبك وسائر والسنة القران م فهمهل عذرتوي سالماإل من يبعدهم نآالقر  لغة

لهك تراثها عن مةاأل صرف هو واملطلوب ،نآالقر  سهأر  ىوعل العربية ةلغلتوب �كماإلسالمي 
)٤(

 .  

  املناهج الدراسية تغيري يحتد

، ةيسالماإل ةماأل لبناء احلاضر العصر يف ساساً أ تعترب ةيميالتعل جهملناان أ حدأ ىعل ىفخيال 

 وال امهنيب ةعالق ث اليح يو نيوالد ينيم الديلتعلا ةيازدواج دجي ةيسالماإل الدول يف وميال والشباب

 ىعل ةر طيوالس ينيالد ميالتعل ضعافإل ةومتنوع ةري ثك بطرق الغرب دهوقد جا ،بعضال اهبعض ارتباط

وهو أيضاً  ،ةيالدراس جهاملنا يريتغ يف الغرب وتؤثر ،ةيوالرتب ميللتعل موالاأل وختصص تنفق اليت وماتكاحل

صرااملع املسلم الشباب اههواجي اليت ت�التحد عظمأ من عتربي
)٥(

.  
____________________ 

  ٤٣-١٩آية:، مرميسورة   )١(

  ٣٦٦ص:، ه١٤٢٦، بريوت، العلوم دار، ن إىل األذهانآتقريب القر ، السيد حممد، يالشرياز   )٢(

  ٥١ص:، ه١٤٢٩، املطبعة العربية بريوت، عناية اإلسالم برتبية الشباب، يالقادر فهم عبد  )٣(

  �ختصار، ٨٥ص:ه ١٤٣٢، بريوت، املعرفة دار، الشباب والتحد�ت املعاصرة، بن محد محدأ، ياخلليل  )٤(

  �ختصار، ١٢ص:، �ريخدون ب، بريوت، مؤسسة الرسالة، الشباب والتغيري، يكن يفتح  )٥(



 
 مواجهتها يف الشباب ودور اإلسالمي للعامل حتد�ت ١٨٥

  اإلعالم والوسائل احلديثة يحتد

 املوجودة الوسائل مجيع البابا هذوتستخدم يف  ،يري العاملتغ يف ةرب وسيلكأعالم صارت وسائل اإل

 خالقأ خترب اليت الباطلة اركفاأل وتعلن تظهر الوسائل هذه هناومن ، وغريها ملطبوعةاو  واملسموعة ةرئيامل

 بيت لك يف تلدخ قد اليتاجلوال و  الفيديو مثلة مستحدث وسائل كهناو  ،وعقيد�م همكوسلو  الشباب

   النافع. من الضار بني يفرقون وال الوسائل هذه استخدام يف يبالون ال والشباب ،نياملسلم بيوت من

ن كال ميو  ،مبا يبث يف اإلعالم وقلبه ذهنه يتأثر عالميواإل الثقايف املناخ هذاوالطفل الذي يعيش يف 

ةيوم القيام ىلإواملسلمني  سالمعداء اإلأ وهم والنصاري اليهوديف سيطرة  �األ الوسائل هذهالتخلص من 
)١(

.  

  واحلاجة واجلوع الفقر يحتد

يف  عض التحد�ت يف بعض ا�تمعات ال تعترب حتد�ً ب نأ كش وال ،فركال ىلإ يوصل حيا�ً أ الفقر

 حيا�ً أ رهابواإل والفواحش ةسرقال ىلإبعض الشباب  ميل نكل حتد�ً  يعدفالفقر املادي قد ال  ،خرآجمتمع 

 مشباب وحتقق احتياجا�ال لتحد�ت ةالواعي ةون املعاجلكت نأ فيجب، بعضاً  بعضهم قتل درجة ىلإ يوصلهم

االرض يف مفسدة حتصل وال الشباب غضب يشتعل ال يكل واملادي الروحي نيياملستو  ىعل
)٢(!  

  االجتماعية احلياة وتبديل يكوالسلو  ياألخالق يالتحد

 والتقاليد والعادات القيم من ثريكال وتغريالغربية احلديثة  ضارةحل� نياملسلم بعض �ثر قدل

ك السلو  نأ يف ريب يأ كهنا وليس، يومالا ىل هذإ الثانية العاملية احلرب اءهانتبعد  ائاله تطورا وتطورت

 ما فضلأ â يوسف قصة كوهنا ،وحديثهشربه ومأكله م يف تتمثل فردال احيمله ثقافة من خيرج نسايناإل

 يدةكم ىعل منتصراً  â يوسف هللانيب  خرج ذإ كيوالسلو  يخالقاأل يالتحد يف رميكال القرآن حتدث

﴾ا�َِّ  َمَعاذَ  قَالَ  َلكَ  َهْيتَ  َوقَاَلتْ  اْألَبـَْوابَ  َغلََّقتِ ﴿ أن بعد زليخا
)٣(

 برزت األخالق العالية للنيبأقد و ، 

 طعنته يف اليتوزليخا ، غيابة اجلب لقوه يفأخوته الذين إمقدمتهم  ليه ويفإمع مجيع املسلمني  â يوسف

 السجنودعته يفوأخالقه أ
)٤(

.  

 من ثريكف، جتماعيةاال األوضاع وبدلت األخالق دمرت ير كالف الغزو نأ حدأ ىعل ىخيف وال

 حييون، أعدائهم هدافأ حيققون �مأ يعلمون ال وهم اجلارف تيارالا هذوراء  واانساق املسلم الشباب

ن أفيجب على الشباب ، يةسالماإل شريعةلخمالفة او  �مواآل ياملعاص عن فضالً ، عابثة حياة كلذ بسبب
____________________ 

  ١٦٧ص:، الشارقة، االجتماعنيمجعية ، املشكالت السلوكية بني الشباب الكوييت، فائقه يوسف اإلبراهيم  )١(

  ٣٥ص:، والتحد�ت املعاصرة الشباب  )٢(

  ٢٣-١٢ية:اآل، يوسفسورة   )٣(

نور أ، ذكرها خمافة الطوالأمل  وانظر تفصيل مجيع هذه التحد�ت اليت، ٣/٣٦٦، ن إىل األذهانآتقريب القر   )٤(

  م١٩٨٢، القاهرة، مكتبة السالم العاملية، مواجهة حتد�ت العصر الشباب املسلم مشاكله وقضا�ه يف، ياجلند



 
)١العدد:  ٦ا�لد ( جملة علمية حمكمة

 ١٨٦ 

 وأن ال يفسحوا، املنحرفة من املشبوهني ومحلة األفكار وأن يبتعدوا، جيالسوا أهل العلم وأصحاب الفضيلة

يرجعوا  يلك، خوا�م املنحرفني نصيحة عامةإوأن ينصحوا ، حمال�م التجارية و يفأبيو�م  هلم ا�ال يف

   للمستقبل �ذن هللا. ني صاحلًال ارج حىت يكونوان يعتنوا بثقافتهم أالشباب  وعلى، ويتوبوا إىل هللا

  نتائج الأهم وفيها : اخلامتة

 رجال �مأل بريةك عناية�م  سالماإل اعتىنة ولذلك يسالماالمة اإل يف ثروة حقيقة الشباب -١

   خرها.و�ها تقدم مقياسو األمة  مستقبل

   للشباب. ومصيبة داء والعطالة غالفرا  -٢

   والقوة. العزائم سباب� األخذ ىلإ مدعو اليوم املسلم الشباب -٣

   الشباب. ذهانأ تفسد وا�الت والصحف والرسائل اهلدامة تبكال بعض قراءة -٤

  مواجهة التحد�ت. ىعل قادراً  الشباب جيعل ىوالتقو  �� ميانواإل رادةاإل بناء نإ -٥

هو صاحل  ما الإعالم احلديثة حبيث ال تنشر صالح وسائل اإلإمور علی والة األ جيب -٦

   .للشباب ومفيد

   واجلامعات. املدارس شباب يفالا يتلقو� اليتصالح املناهج التعليمية إ جيب -٧

    

    


