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 ۲ 

 
 بنام خداوند بخشنده مهربان

 خواهد می) ص(آنگونه که پيامبر" جوان مسلمان"

 يواذ قال لقمان البنه وهو يعظه يا بن «: گويد  خداوند متعال از زبان لقمان حکيم می

و ي�اد ک�ن آنگ�اه را ک�ه ) (۱۳س�وره لقم�ان ـ (» ال تشرک بال ان الشرک لظلم عظيم 

به خدا شرک نورز ! پسرکم: داد ـ گفت  لقمان به پسرش ـ در حالی که بدو اندرز می

 .)که شرک ، ستمی بزرگ است

ايم ک�ه اس�الم ،  های خ�ود مک�رراً ب�ر اي�ن نکت�ه انگش�ت گ�ذارده ها و نوش�ته درصحبت

س�بت ب�ه آن ، متع�ادل و م�وزون انسان را در نگ�اهش ب�ه واقعي�ت و موض�عگيريش ن

هماهن���گ و دارای باوره���ا ، خواه���د همچنانک���ه ب���ه لح���اظ شخص���يتی ني���ز او را  می

خواهد تا بتواند از هر فرص�تی ک�ه ب�رايش ف�راهم  عواطف و رفتارهای منسجمی می

و ب��ه دلي��ل دگرگ��ونی ها  ش��ود بهت��رين به��ره ب��رداری را بعم��ل آورد زي��را فرص��ت می

 .شوند ت و شرايط ، هميشه فراهم نمیاوضاع و احوال و امکانا

از جواني�ت پ�يش « : روايت شده که فرمود ) عليه السالم(در اين راستا از امام علی 

 0F۱».پيش از بيماری ، استفاده کن تاز پيری و سالخوردگی و از سالمت

چ��ه کوت��اه اس��ت فاص��له دني��ا ت��ا رخ��ت بس��تن از آن و پي��ری ت��ا «  :ني��ز فرم��وده اس��ت 

  1F۲»!جوانی

ها ، جوانی با تم�امی ني�رو ، زيب�ايی و خل�وص نف�س و پ�اکی و  اين فرصت ءجملهاز 

ای اس�ت ک�ه شخص�يت  اميد به زن�دگی اس�ت ، ت�و گ�ويی به�ار زن�دگی اس�ت ؛ مرحل�ه

های عقيدتی ـ عاطفی و تربيتی در چارچوبی از خردورزی س�الم  آدمی از همه جنبه

ش�ود و ب�ه هم�ين دلي�ل  ته میگيرد و س�اخ ، شکل می و تربيتی که ريشه در جان دارد

 : کند  است که اسالم بر اين دوره از زندگی اينهمه تأکيد می

 2F۱».توبه نيکوست ولی در جوانی نيکو تر است« ـ 

                                                 
 .۴۳۸۱، حديث " غررالحکم"ـ ۱
 .۹٦۸۹ـ همان منبع ، حديث ۲



 ۳ 

جوانی را که در عبادت خدا پرورش يافت�ه آن خداوند «) : ص(و فرموده آنحضرت 

 3F۲».دهد باشد ، زير سايه خود قرار می

ر ج��وانی ق��رآن را فراگي��رد ب��ا گوش��ت و خ��ونش ه��رکس د«) : ص(و ني��ز فرم��ود 

 4F۳».گردد عجين می

،  اش را ب�ه اطاع�ت خ�دا س�پری کن�د خداوند جوانی را که  جوانی «: ) ص(و فرمود

آری ، خداوند چنين خواسته که جوان همچنانکه در ظاهر ، نماد  5F٤».دارد دوست می

ام��ام حس��ن : ش��دنيرومن��دی و زيب��ايی اس��ت ، در ب��اطن ني��ز نم��اد ني��رو و زيب��ايی با

زيبا روي�ی ،  «:فرمايد  ـ می) عليهم السالم(يتائمه اهل بـ از) السالم عليه(عسکری 

 ۴».جمال باطنی است، جمال ظاهری و خردورزی 

خداون��د قل��ب و تم��ام « : فرماي��د  می) س(در توص��يف فاطم��ه زه��را) ص(پي��امبراکرم

 ۵».است وجود دخترم فاطمه را تا مغز استخوان سرشار از ايمان ساخته

عم��ار ياس��ر ت��ا مغ��ز اس��تخوان سرش��ار از « : درس�ت همانگون��ه ک��ه گفت��ه ش��ده اس��ت 

 ۶».ايمان است

ني��ز هم��اهنگی پرش��کوهی مي��ان زيب��ايی ) علي��ه الس��الم(در داس��تان حض��رت يوس��ف 

) (... ۳۱س�وره يوس�ف ـ(»  حاش ل ما هذا بش�را ان ه�ذا اال مل�ک ک�ريم« : جسمی 

ای ارجمن��د  اي��ن ن��ه آدمي��زاد ، ک��ه ج��ز فرش��ته!) داپن��اه برخ��! (پاک��ا ک��ه خداون��د اس��ت

ـ� بن�ده ج�وان و ) ع(او ـ حض�رت يوس�ف . و زيبايی اخالقی ، برق�رار اس�ت.) نيست

: خوان�د  صالح خدا در هر جايی حتی در زندانی اس�ت ک�ه ديگ�ران را ب�ه خ�دا فرامی

) ۳۹س�وره يوس�ف ـ(» ارباب متفرقون خير ام هللا الواحد القهارأيا صاحبی السجن «

؛ او در ) آيا خدايان پراکنده بهتر است يا خداون�د يگان�ه دادفرم�ا؟! ای دو يار زندان(

ها ـ  ب�ه رغ�م هم�ه وسوس�هع�ين ح�ال ، ج�وان ش�کيبا و خ�وددار از گن�اه و معص�يت ـ 
                                                                                                                                            

 .۱۱۸جلد دوم ، صفحه " مجموعة ورام "ـ ۳
 .۲۸٥جلد دوم ، صفحه " مجمع البيان"ـ ۱
 .٥۳۲جلد اول ، صفحه " کنزالعمال"ـ ۲
 .۷۷٦جلد اول ، صفحه " کنزالعمال "ـ ۳
 ۳۲٫جلد يک ، صفحه " نواربحاراال"ـ ۴
 ۴۶٫، صفحه  ۴۳جلد " بحاراالنوار"ـ ۵
 .اند ، نقل کرده" ابن ماجه"و " النسايی"ـ اين روايت را ۶



 ٤ 

وغلقت االبواب وقالت هيت لک قال معاذ هللا انه ربی احس�ن مث�وای ان�ه ال « : است 

پ�يش آی ، از آن : و درها را بست و گف�ت ) (... ۲۳سوره يوسف ـ(» يفلح الظالمون

او پرورنده من است ، جايگاه مرا نيکو داشته ! پناه بر خداوند: گفت ) يوسف! (توام

و شخصيت او حتی زمانی که حاکم .) گردند گمان ستمکاران رستگار نمی است ، بی

رب قد آتيتنی «: ماند  گردد ، پابرجا و هماهنگ باقی می و فرمانروای قدرتمندی می

 يم��ن المل��ک وعلمتن��ی م��ن تاوي��ل االحادي��ث ف��اطر الس��ماوات واالرض ان��ت ولي��ی ف��

) ۱۰۱س����وره يوس����ف ـ(» ال����دنيا واآلخ����رة ت����وفنی مس����لما والحقن����ی بالص����الحين

ای و از خ��وابگزاری ، بخش��ی  ای داده ب��ه م��ن از فرم��انروايی ، پ��اره! پروردگ��ارا(

و س�رور م�ن در اي�ن جه�ان و در جه�ان آموختی ؛ ای آفري�دگار آس�مانها و زم�ين ؛ ت�

 .)واپسينی ؛ مرا گردن نهاده به فرمان خويش بميران و به شايستگان بپيوند

 ابزارهای تربيتی اسالم برای انگشت گذاردن بر اين تصوير
متون اسالمی ، از همه ابزارها برای انگشت گ�ذاردن ب�ر حقيق�ت پ�يش گفت�ه ، به�ره 

 :کنيم  ه میاند که به موارد زير اشار گرفته

های  بطوريکه جوانان را به تعميق ريشهارايه رهنمود مستقيم در اين متون ،  :يکم 

عقيده در جان خود و پيوند عواطف با آنه�ا و از آنج�ا ، رفت�اری برگرفت�ه از اي�ن دو 

کند ؛ اي�ن نکت�ه ، در پن�دها و  ، تشويق و ترغيب می) يعنی عقيده و رفتار(سرچشمه 

واذ قال لقم�ان البن�ه وه�و يعظ�ه « : ه فرزندش انعکاس يافته است های لقمان ب زهآمو

ووص�ينا االنس�ان بوالدي�ه حملت�ه ام�ه * يا بنی ال تشرک ب�ال ان الش�رک لظل�م عظ�يم 

وان * ع��امين ان اش��کر ل��ی ولوال��ديک ال��ی المص��ير  يوهن��ا عل��ی وه��ن وفص��اله ف��

ما ف�ی ال�دنيا جاهداک علی ان تشرک ب�ی م�ا ل�يس ل�ک ب�ه عل�م ف�ال تطعهم�ا وص�احبه

ي�ا بن�ی * معروفا واتبع سبيل من اناب الی ثم الی م�رجعکم ف�انبئکم بم�ا کن�تم تعمل�ون 

انها ان تک مثقال حبة من خردل ف�تکن ف�ی ص�خرة او ف�ی الس�ماوات او ف�ی االرض 

يا بنی اقم الصالة وامر بالمعروف وانه عن المنک�ر * يات بها هللا ان هللا لطيف خبير 

وال تص��عر خ��دک للن��اس وال * ک ان ذل��ک م��ن ع��زم االم��ور واص��بر عل��ی م��ا اص��اب

مش���يک  يواقص���د ف���* االرض مرح���ا ان هللا ال يح���ب ک���ل مخت���ال فخ���ور  يتم���ش ف���



 ٥ 

س�وره لقم�ان ـ آي�ات (  »واغض�ض م�ن ص�وتک ان انک�ر االص�وات لص�وت الحمي�ر

داد ـ  و ياد کن آنگاه را که لقمان به پسرش ـ در حالی ک�ه ب�دو ان�درز م�ی) ( ۱۹تا۱۳

و ب�ه انس�ان * به خداوند شرک مورز که شرک س�تمی س�ترگ اس�ت ! پسرکم :گفت 

درب��اره پ��در و م��ادرش س��فارش ک��رديم ـ م��ادرش او را ب��ا سس��تی در پ��ی سس��تی ، 

بارداری ک�رد و زم�ان ش�يرخوارگی وی دو س�ال ب�ود ـ ک�ه م�را و پ�در و م�ادرت را 

د ت�ا آنچ�ه را و اگر تو را وا دارن* سپاس بگزار که بازگشت همه به سوی من است 

دانی ، برای من شريک آوری ، از آنان فرم�ان نب�ر و در اي�ن جه�ان ب�ا آن�ان ب�ه  نمی

شايستگی همراهی کن و راه کسی را که به درگاه م�ن ب�ازگردد ، پ�يش گي�ر ، س�پس 

پسرکم ، * آگاهانم ايد ،می کرده بازگشتتان به سوی من است آنگاه شما را از آنچه می

ای ي��ا در آس��مانها ي��ا در  خردل��ی باش��د ، در دل ص��خره اگ��ر ک��رداری همس��نگ دان��ه

پسرکم نم�از را بپ�ا * آورد که خداوند نازک بين دانايی است  زمين ، خداوند آنرا می

دار و به کار شايسته فرمان ده و از کار ناشايست ، بازدار و درآنچه بر سرت آيد ، 

و روی خ�ود را * د کنن� شکيب کن ؛ بی گمان اين از کارهايی است که آهنگ آن می

از مردم مگردان و بر زمين به ناز و خرامش ، راه مسپار که خداوند هيچ خودپسند 

و در راه رفتنت ميانه رو باش و از آوايت فرو * دارد خويشتن ستايی را دوست نمی

 ).ها ، بانگ درازگوشان است کاه که ناپسندترين بانگ

حس�ن ب�ن "ب�ه فرزن�دش ) ه الس�المعلي�(همچنانکه در اندرزهای م�والی متقي�ان عل�ی 

ک��ه خ��ود از باش��کوهترين اندرزهاس��ت و ام��ام در آن ب��ه مس��ايل بس��ياری ) ع(عل��ی 

 :اشاره فرموده است ، منعکس شده که ما تنها به فرازهايی از آن ، اشاره کنيم 

کنم که هميشه پرهيزکار ب�اش و از خ�دا بت�رس و فرم�انش  به تو وصيت می! پسرم«

دلت را به ذکر او آباد و روشن بدار ، رشته پيمانش را سخت ب�ا  را بگذار و پيوسته

 ».ای نپذير دست بگير و ميان خود و او هيچ سبب و واسطه

در پارس�ايی و وارس�تگی ، امه�ای دل را کدرونت را ب�ا پن�د و ان�درز زن�ده ک�ن و « 

ا ب�. بميران و آن را با يقين و ايمان نيرومن�د س�از و ب�ا دان�ش و خ�رد روش�ن گ�ردان 

يادآوری مرگ درخواريش قرار بده وآهنگ فنا ونيستی و تباهی را بر زبانش بن�ه ، 



 ٦ 

ه�ای روزگ�ار ب�ر  ی جهان بينايش کن و از پيش آمدهای ن�اگوار و نابکاریبه سوگها

 ».حذرش بدار

آرامگاه���ت ، از ه���م اکن���ون بک���وش و آخرت���ت را ب���ه دنياي���ت  پ���س ب���رای بهب���ود«

 ».مفروش

ا از نيک�ان بش�مارند و ب�ا دس�ت و زبان�ت از کاره�ای امر به مع�روف ک�ن ت�ا ت�و ر« 

ناپسنديده و حرفهای زش�ت بپرهي�ز و از م�ردم ه�رزه دوری ج�وی ت�ا هم�ه گرامي�ت 

 ».بدارند

بر آن ش�دم ت�ا ت�و را . و از روی مهربانی و دلسوزی در پرورشت کوشش نمودم « 

ب�ه بهت�رين  که در آستانه عمر و بهار زندگی هستی و نيتی پاک و دلی تابن�اک داری

 ».روش تعليم بدهم

هميشه در کار و باری که با کسی داری ايمان و انص�افت را بس�ان ت�رازو ! پسرم« 

قرار بده و خويشتن را در اين کف�ه و طرف�ت را در آن کف�ه ، بن�ه ؛ آنچ�ه ب�رای خ�ود 

دان�ی ب�رای  پسندی برای ديگری هم بپس�ند و ه�ر چي�زی را ک�ه ب�رای خ�ود ب�د می می

خواهی س�تمی ب�ه ت�و نش�ود ب�ه ه�يچ  و ناهنجار بدان و همانطور که میديگری هم بد 

 6F۱».ای ستم مکن بنده

تأکيد بر ارزش برخورداری از اي�ن ص�فات ؛ در اي�ن راس�تا مت�ون اس�المی ،  :دوم 

از جمل��ه ، اي��ن فرم��وده . ان��د  پيام��دهای بس��يار ج��البی ب��رای آن ، خاطرنش��ان کرده

ا ک��ه در عب��ادت خ��دا پ��رورش يافت��ه باش��د ، ج��وانی رآن خداون��د «) : ص(پي�امبراکرم

 7F۲».دهد زير سايه خود قرار می

اش را به اطاع�ت خ�دا س�پری  خداوند جوانی که جوانی« ) : ص(و گفته آن حضرت

 8F۳».دارد کند ، دوست می

)" علي��ه الس��الم(ام��ام زي��ن العاب��دين "پ��درم « : ني��ز فرم��ود ) علي��ه الس��الم(ام��ام ب��اقر 

کرد ايشان را به خود نزديک  کردند نگاه می هرگاه ، به جوانانی که تحصيل علم می
                                                 

 . ٤۰٦تا  ۳۹۱، از صفحه " دکتر صبحی الصالح"، توضيح " نهج البالغه"ـ ۱
 .۲۸٥، جلد دوم ، صفحه " مجمع البيان"ـ ۲
 .٥۳۲، جلد اول ، صفحه " کنزالعمال"ـ ۳



 ۷ 

پاي�د  ه�ای دان�ش هس�تيد و دي�ری نمی مرحبا به شما که ذخيره: فرمود  و می ساخت می

 9F۱».ران قوم ديگری گرديدشما که اينک کهتران قوميد ، مهت

گي�ری از پي�امبران ؛ برخ�ی مت�ون  ب�ا بهرهارايه الگوهای وااليی از اي�ن ام�ر  :سوم 

ان�د ک�ه پي�امبران  از جمله آي�ات و رواي�ات زي�ر تأکي�د کرده] آيات و احاديث[اسالمی 

 : اند  جملگی در مرحله جوانی به پيامبری برگزيده شده

و چ��ون ب��ه برن��ايی ) ( ۲۲س��وره يوس��ف ـ (» م��اولم��ا بل��غ اش��ده آتين��اه حکم��ا وعل« 

 ...)خويش رسيد ، بدو نيروی داوری و دانشی بخشيديم 

ش��نيديم : گفتن��د ) (۶۰س��وره انبي��اء ـ(» ق��الوا س��معنا فت��ی ي��ذکرهم يق��ال ل��ه اب��راهيم«

 .)کرد گويند ، از آنان ياد می جوانی که به او ابراهيم می

خداون��د ه��يچ پي��امبری را ج��ز در «: فرم��وده اس��ت ) ص(و در روايت��ی ، آنحض��رت 

 10F۲».جوانی مبعوث نکرد

خداوند هيچ پيامبری را مبعوث نکرد مگر آنکه جوان ب�ود و « ) : ص(و نيز فرمود

 11F۳».هيچ دانشمندی جز در جوانی ، دانش فرا نگرفت

بخدا سوگند ! ای خاندان عبدالمطلب« : آمده که فرمود ) ص(و به نقل از آنحضرت 

ام ک��ه بهت��ر از آنچ��ه م��ن ب��رای ش��ما  اب ه��يچ ج��وانی را ندي��دهک��ه م��ن در مي��ان اع��ر

 12F٤».ام ام ، برای قوم خود آورده باشد من برای شما خير دنيا و آخرت آورده آورده

خ��ود رفتاره��ای الگ��ويی بس��ياری دارن��د ، از جمل��ه ج��وانی ) عل��يهم الس��الم(پي��امبران 

آتين�ا اب�راهيم رش�ده م�ن ولق�د «: گويد  اش می که قرآن کريم درباره) ع(چون ابراهيم 

 *اذ ق�ال البي�ه وقوم�ه م�ا ه�ذه التماثي�ل الت�ی ان�تم له�ا ع�اکفون  *قبل وکنا ب�ه ع�المين 

س�وره ( »ق�ال لق�د کن�تم ان�تم وآب�اوکم ف�ي ض�الل مب�ين* قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 

گم��ان پ��يش از آن ب��ه اب��راهيم ، ک��اردانی در خ��ور وی را  و بی) ( ۵۱ـ ۵۴: انبي��اء 

ق�وم هنگ�امی ک�ه ب�ه پ�در ـ سرپرس�ت ـ * نی داشتيم و به شايستگی او دانا بوديم ارزا

                                                 
 .٥۸۷، صفحه " الدرالنظيم"ـ ۱
 .٤۷٥، جلد اول ، صفحه " کنزالعمال"ـ ۲
 .۸۲، صفحه  ٤، جلد" الفردوس"ـ ۳
 .٥۸۳، صفحه ) طوسی" (االمالي"ـ ٤



 ۸ 

: ها چيس��ت ک��ه ش��ما ب��ه خ��دمت آنه��ا ماندگاري��د؟ گفتن��د  اي��ن تن��ديس: خ��ويش گف��ت 

ب��ه يق��ين و ش��ما و پ��درانتان در گمراه��ی : گف��ت * پ��درانمان را پرس��تنده آنه��ا ي��افتيم 

 ).ايد آشکاری بوده

نسان موحد و ش�يدا و ش�کيبا و ثاب�ت ق�دم در اخ�الص و نمونه ا) ع(حضرت ابراهيم 

فداکار و بری از شرک و پناه آورنده ب�ه خ�دا و دردمن�دی بردب�ار و توب�ه ک�ار ب�ود ؛ 

کن�د اگ�ر ب�ر  ني�ز ج�وان م�ؤمنی اس�ت ک�ه اع�الم می) علي�ه الس�الم(حضرت اسماعيل 

افع�ل م�ا ق�ال ي�ا اب�ت « : قربانی شدن ش�کيبايی ک�رد ، ب�ه فرم�ان خداون�د ب�وده اس�ت 

! ای پ�در: گف�ت ) (۱۰۲سوره صافات ـ (» تومر ستجدنی ان شاء هللا من الصابرين 

ي�ابی انج�ام ده ک�ه م�را ـ اگ�ر خداون�د بخواه�د ـ از ش�کيبايان خ�واهی  آنچ�ه فرم�ان می

 .)يافت

کذلک لنص�رف «: گويد  که خداوند درباره اش می) عليه السالم (و حضرت يوسف 

بدين گون�ه ) (... ۲۴سوره يوسف ـ ( »عبادنا المخلصين عنه السوء والفحشاء انه من

 .)بر آن بوديم تا از او زشتی و پليدکاری را بگردانيم که او از بندگان ناب ما بود

کن��د بلک��ه ک��ار نيک��و  ک��ه ق��درت او را وسوس��ه نمی) علي��ه الس��الم(و حض��رت موس��ی 

فس�قی لهم�ا ث�م ت�ولی «: کند  کند و نيازمندی خود به درگاه به خداوند را اعالم می می

پ�س ) (۲۴س�وره قص�ص ـ(» لم�ا انزل�ت ال�ی م�ن خي�ر فقي�ر يالی الظ�ل فق�ال رب ان�

برای آندو ، گوسفندان را آب داد سپس به س�ايه بازگش�ت و گف�ت پروردگ�ارا ب�ه ه�ر 

 .)خيری که به من برسانی ، نيازمندم

نح�ن  «: ک�ه جامع�ه ک�افر خ�ود را پ�ذيرا نيس�تند " اص�حاب که�ف"و اين ه�م جوان�ان 

) ۱۳س�وره که�ف ـ(» نقص عليک نباهم بالحق انهم فتي�ة آمن�وا ب�ربهم وزدن�اهم ه�دی

آن���ان جوان���انی بودن���د ک���ه ب���ه : آن���ان را ب���رای ت���و راس���تين ب���ازگوييم م���ا داس���تان (

 ).ايمان آوردند و ما بر رهنمود آنان افزوديم) پنهانی(پروردگارشان 

اس��ت ک��ه ) ص(م��د ام��ين و ش��کوهمندترين الگ��و ، پي��امبرگرامی اس��الم حض��رت مح

رسول هللا اسوة حسنة لمن کان  يلقد کان لکم ف «: گويد  اش می خداوند متعال درباره

بی گمان ب�رای ش�ما ) ( ۲۱سوره احزاب ـ (» يرجو هللا واليوم اآلخر وذکر هللا کثيرا



 ۹ 

در فرستاده خدا ، سرمش�قی نيکوس�ت ب�رای آن ک�س ک�ه ب�ه خداون�د و روز بازپس�ين 

 .)کند وند را بسيار ياد میاميدوار و خدا

من ج�وانمرد و فرزن�د ج�وانمرد و « : نقل شده که فرموده است ) ص(از آنحضرت 

 13F۱».برادر جوانمردم

، هم�ه ص�فات پس�نديده را يکج�ا در خ�ود گ�ردآورده ب�ود ت�ا جاييک�ه ) ص(آنحضرت 

و ) (۴س�وره قل�م ـ (» و انک لعل�ی خل�ق عظ�يم« : گويد  اش می خداوند متعال درباره

 .)ه راستی تو را خويی است سترگب

تأکي��د ب��ر مس��ؤوليت وي��ژه ج��وان نس��بت ب��ه ها ي��ا ابزاره��ا ،  از ديگ��ر ش��يوه :چه��ارم 

: رواي��ت ش��ده ک��ه فرم��ود ) ص(ج��وانی خ��ويش اس��ت ؛ در اي��ن راس��تا از آنحض��رت 

بندگان خدا همچنان که در روز رستاخيز بر درگ�اه اله�ی ق�رار دارن�د از عمرش�ان «

ک�ه آن�را چ�ه س�ان ، ، ش�ان  آنرا چگونه س�پری کردن�د و از جوانیشود که  پرسيده می

 14F۲».گذراندند

ه��ر ک��س در خردس��الی « : رواي��ت ش��ده ک��ه فرم��ود ) علي��ه الس��الم(و از ام��ام عل��ی 

 15F۳».کوشش و تالش نورزد در بزرگسالی ، بزرگواری نخواهد ديد

ی چن�د از در راستای تأکيد بر اهميت و برتری جوانان ، تن�) ص(پيامبراکرم :پنجم 

 : های حّساسی ساخت ، از جمله  دار پست ايشان را عهده

را ک��ه ج��وان رعن��ايی ب��ود ب��ه عن��وان نماين��ده خ��ود پ��يش از " مص��عب ب��ن عمي��ر"ـ�� ۱

بي�اموزد ؛ او نخس�تين ] ب�ه مس�لمانان آنج�ا[هجرت به مدينه اعزام داشت ت�ا ق�رآن را 

 16F٤.کسی بود که در مدينه نماز جمعه بپا داشت

را پ�س از ف�تح در حن�ين ، ب�ه ک�ارگزاری مک�ه گماش�ت ؛ او در " اسيدعتاب بن "ـ ۲

 17F٥.سال بيش نداشت ۲۱آن زمان 

                                                 
 .۱۱۹، صفحه " معانی االخبار"ـ ۱
ت��اريخ "در ب��اب القيام��ة ، رواي��ت ک��رده اس��ت ؛ ني��ز نگ��اه کني��د ب��ه " الترم��ذي"ـ�� اي��ن ح��ديث را ۲

 .٥۹صفحه " يعقوبی
 .۸۲۷۲، حديث شماره " غررالحکم"ـ ۳
 .۳٦۹صفحه  ٤، جلد " اسد الغابة"و  ٤۰٥جلد اول ، صفحه " بحاراالنوار"ـ ٤
 .۱۲۰، صفحه ۳، جلد" السيرة الحلبية"ـ  ٥



 ۱۰ 

را به فرماندهی لشکر بزرگی برای جن�گ ب�ا رومي�ان منص�وب " اسامة بن زيد"ـ ۳

کرد ؛ در ميان اين لشکر ، افرادی از مهاجران و انصار حضور داشتند و او در آن 

 .هنگام تنها هجده سال سن داشت

ب�رای ش�رکت در غ�زوه ) ص(که وقتی خ�ود ) عليه السالم" (علی بن ابی طالب"ـ ۴

آي��ا : تب��وک ، بي��رون ش��د او را جانش��ين خ��ويش در مدين��ه ق��رار داد و ب��ه وی فرم��ود 

18Fخواهی برای من بمنزله هارون برای موسی باشی؟ می

۱ 

ت در س�ال ف�تح ، او را راهنم�ای فق�ه و س�ن) ص(ک�ه آنحض�رت " معاذ ب�ن جب�ل"ـ ۵

 19F۲.قرار داد

مت��ون اس��المی ، همچنانک��ه در داس��تان موس��ی و بن��ده ص��الحی ک��ه نوج��وان  :شش��م 

س�وره که�ف ـ (پ�در و م�ادر ص�الح و م�ؤمن خ�ويش را از پ�ای درآورد  ءگمراه کننده

 .سازند ، ديگران را از جوان منحرف ، متنفر و بيزار می) ۸۰آيه

آن داش��ته ک��ه ب��دنبال فرزن��د  جامع��ه و پ��در و م��ادر را ج��داً ب��ر در ع��ين ح��ال :هف��تم 

صالح و تربيت و ياری رساندن به او برای پرورش نيکو و عدم س�وق وی ب�ه ع�اق 

خداوند پدر و « : نقل شده که فرمود ) ص(در اين رابطه از پيامبرخدا. شدن ، باشند

 20F۳».مادری که فرزندشان را به عاق شدن سوق دهند ، نفرين کرده است

کنم  ش�ما را ب�ه جوان�ان س�فارش م�ی«: شده که فرمود نقل ) ص(و نيز از آنحضرت 

 21F٤».که آنها از ديگران دل نازکترند

اسالم جوانان را بدان فراخوانده که دوستان شايسته و با اخالق خ�وبی ب�رای : هشتم 

) زي�ن العاب�دين" (امام علی بن الحسين"خود برگزينند و از منحرفان فاصله گيرند ؛ 

زنه�ار از دوس�تی و مص�احبت ب�ا « : فرماي�د  ن�دش میخط�اب ب�ه فرز) عليه الس�الم(

دروغگ��و دوری ک��ن ک��ه او همچ��ون س��رابی اس��ت ک��ه دور را ب��رای ت��و نزدي��ک و 

احبت ب�ا آدم ه�رزه دوری ک�ن مص� وسازد ، از دوس�تی  نزديک را برای تو دور می
                                                 

و ديگ�ران آن�را ب�ا س�ند نق�ل " بخ�اری"که حديث مشهوری اس�ت و  ۱۱۷صفحه" المراجعات"ـ ۱
 .اند کرده

 .۱۳۰د سوم ، صفحه ، جل" السيرة الحلبية"ـ ۲
 .۱، صفحه " شباب قريش"ـ ۳
 .۱۱٥، جلد پنجم ، صفحه " الوسائل"ـ ٤



 ۱۱ 

فروش�د ؛ از دوس�تی ب�ا تن�گ چش�م و ممس�ک اجتن�اب ورز ک�ه  که ترا به پش�يزی می

دارد ؛ از دوس���تی و  ا ک���ه س���خت ب���دان ني���از داری از ت���و دري���غ م���یان���دک م���الی ر

دوری ک�ن ک�ه او را در کت�اب خ�دا ، نف�رين " گسسته از خويش�ان خ�ود"مصاحبت با 

 22F۱».شده يافتم

ای پ��رورش ده��د ک��ه بتوان��د  کوش��د نس��ل ج��وان و شايس��ته و ب��دين ترتي��ب ، اس��الم می

ض��يات جانش��ينی خ��دا ب��ر امان��ت اله��ی را ب��ر دوش کش��د و ب��ا ق��درت و ص��البت ، مقت

 .روی زمين را تحقق بخشد 

 

 

                                                 
 .۲۷۹، صفحه " تحف العقول"ـ ۱


