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ABSTRACT 

The role of youth in development of any society is vital. They are 
the vanguard of any nation. The youth cannot play their role properly and 
positively unless they understand their responsibilities fully. Creating sense 
of responsibility in individual of a society especially in its youth is 
inevitable for the collective and dynamic development of a society. The 
life of the holy Prophet (  )  is a complete guide for all spheres of our life. 
It is evident from the teachings of the holy Prophet (  ) and the general 
commandments of Islam that the youth play a very important role in socio 
economic and politico educational development. The holy Prophet () 
showed complete confidence in youth. He delegated them with different 
responsibilities, provided complete guidance and encouraged them for 
discharging their duties properly. 

The companions of the holy Prophet (  )  who embraced Islam as a 
result of his first invitation were young between the ages of 20 to 30. The 
worst enemy of Islam- Abu Jahal was got killed by two young brothers. 
Likewise a young man Muṣ‘ab bin ‘Umayr (Ï  )  was sent to Madina, and 
Mu‘āz bin Jabal (Ï  )  and Abu Mūsá Ash‘arī (Ï  ) were sent to Yemen. 
Zayd bin Thābit (Ï  )  was directed to learn other languages. He also 
compiled the holy Qur’ān in Caliphate of Abū Bakar (Ï  ) .The holy 
Prophet appointed Ḥuzayfa (Ï  ) to take census. For creating leadership 
characteristics, Usāmah bin Zayd was sent to different war expeditions. 
These are ample proofs of holy Prophet’s confidence he had in the youth. 

Keywords: Islam, the holy Qur’ān, Collective development, understanding 
of responsibility, cooperation, authentic, youth. 
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)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة   
 ١٨٨ 

إن احلمد � حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ �� من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له، وأشهد أن 

  حممداً عبده ورسوله.

َيٌة آَمُنوا بَِر�ِِّْم َوزِْدَ�ُهْم ُهًدى﴿قوله تعاىل:  يف الشباب الكرمي القرآن امتدح لقد  .)١(﴾ِإنـَُّهْم ِفتـْ

أول مدرسة لتحمل املسؤولية االجتماعية وفق تنشئة إسالمية يف دار األرقم بن أيب  ملسو هيلع هللا ىلصولقد أقام الرسول 

األرقم، ليتم فيها تنشئة اجليل األول من الصحابة، ليخطوا على وجه األرض صورًا من التنشئة احلقيقية 

ل قاصد للخري، القائمة على منهاج اإلسالم، وليـبنوا هلذه األمة اإلسالمية حضارة و�رخيًا أصبح قبلة لك

  وأصبح مثًال يهتدى به ليس لبين اإلسالم فقط ولكن للبشرية مجعاء.

الذين يقومون �داء ، فهم أّمة مافإن الشباب يف كل أمة عماد �ضتها وهم رجال مستقبل 

ونفيس يف مثني  كلبذل  وعن مقدسا�ا، و والدفاع عنها أمتهم وبالدهم، جتاه ، مث ماجيب عليهم جتاه ر�م

حتملوا بدينهم و اعتصموا إال إذا بواجبهم هذا الشباب  مو ق، وال يرقيها وجمدها وشرفهاها و هافر  سبيل

الشباب �ذه الصفة ختلق ، فإذا ملسو هيلع هللا ىلصوسنة نبيه حممد هللا يف ضوء كتاب املوكلة إليهم ملسؤولية االجتماعية ا

  .أن تعتز وتفخر �ميليق �ألمة ئذ عندالسامية 

  الثة مباحث وخامتة. وقد قسمت هذا البحث إىل ث

  املبحث األول: املسؤولية االجتماعية، مفهومها وأمهيتها

  املبحث الثاين: املسؤولية االجتماعية يف ضوء السرية

  االجتماعية لدى الشباب يف ضوء السرية النبوية املبحث الثالث: مناذج غرس املسؤولية

 

  االجتماعية مفهومها وأمهيتها املبحث األول: املسؤولية
  لقد ذكر الباحثون عدة تعريفات لكلمة املسؤولية خنتار منها مايلي:

  .)٢(: "ما يكون به اإلنسان مسؤوالً ومطالباً عن أمور، أو أفعال أ�ها"هي املسؤولية 

"حتمل الشخص نتيجة التزاماته وقراراته واختياراته العلمية من املسؤولية :)٣(وقال مقداد �جلن
                                                           

  ١٣: ، اآليةسورة الكهف   )١(

  ٣١٦ص:م، ٢٠٠٣املنجد يف اللغة واألعالم، دار املشرق، بريوت، الطبعة األربعون:، لوئيس معلوف   )٢(

م، من ١٩٧٦م، وحصل على درجة الدكتوراه عام ١٩٣٧مقداد �جلن حممد علي، أستاذ جامعي، ولد عام    )٣(

منها: جوانب الرتبية أشهر مؤلفاته اليت نُشرت اثنا عشر كتاً� يف جمال الرتبية اإلسالمية وا�االت القريبة، 

  ه.١٤٠٨اإلسالمية، حاز جائزة امللك فيصل العاملية للدراسات اإلسالمية عام 
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والسلبية أمام هللا يف الدرجة األوىل، وأمام ضمريه يف الدرجة الثانية، وأمام ا�تمع يف الناحية اإلجيابية 

  .)١(الدرجة الثالثة"

بقوله: "املسؤولية هي كون الفرد مكّلفًا �ن يقوم ببعض  ٢)(وقد عرّفها الدكتور عبد هللا دراز

  .)٣(األشياء، و�ن يقدم عنها حسا�ً إىل غريه"

  .)٥(��ا "لياقة اإلنسان ملا يلقاه يف الدنيا واآلخرة من جزاء عمله" )٤(الصربيوعرّفها مصطفى 

وبذلك خنلص إىل مفهوم ، هذه التعريفات متقاربة توحي إىل كون اإلنسان مكّلفاً يتحمل تبعة أعماله

رمان اآلخرين املسؤولية االجتماعية فرياد �ا: "ممارسة الفرد لتصرفات تؤّدي به إىل إشباع حاجاته مع عدم ح

  .)٦(من فُرص إشباع حاجا�م كاألهل، واألصدقاء، واجلريان، وا�تمع، وتقبله لنتائج هذه التصرفات"

تقدم الفتضمن للمجتمع احلياة ا�تمعية، قواعد وأسس تُعد املسؤولية االجتماعية من أهم 

جتاه ملسؤولية االجتماعية �الفرد ال تُقاس حقًا إال مبيزان استشعاره قيمة الفردي واالجتماعي، بل إن 

  . الغرينفسه وجتاه 

من أبرز توجيهات اإلسالم للمجتمع املسلم الوعي �العتناء �آلخرين، واستشعار املسؤولية 

حوائج الناس ولذا فإن املسارعة إىل قضاء ، االجتماعية، وتقدمي املصاحل اجلماعية على املصاحل الفردية

وإن ذلك من األخالق اليت دعا إليها اإلسالم ، تؤّكد هذا الوعي النابع من أسس األخوة واملودة والرمحة

ويراد بقضاء حوائج الناس إعانة احملتاجني، وإرشاد الضالني، وإتقان العمل يف املصاحل العامة، ، ويتميز �ا

                                                           

  ٣٣١ص:م، ١٩٧٧مقداد �جلن، الرتبية األخالقية اإلسالمية، مكتبة اخلاجني �لقاهرة، الطبعة األوىل:   )١(

حاليا يف الثامن من  مبحافظة كفر الشيخ  مصرإحدى قرى دلتا  حملة د�ي بقرية حممد عبد هللا دراز  ولد العالمة   )٢(

 م، وله أكثر من أربعة عشر ١٩١٦ألسرة علمية عريقة، حصل على شهادة العاملية النظامية سنة  م١٨٩٤  نوفمرب

  ) http://shamela.ws/index.php/author/1119مؤلفاً. (

عبد هللا دراز، الدكتور ، دستور األخالق، تعريف وحتقيق وتعليق: الدكتور عبد الصبور الشاهني، مؤسسة   )٣(

  ١٣٦ص:م، ١٩٨٢هـ /١٤٠٢الرسالة بريوت، الطبعة الرابعة:

اليت ينسب إليها، وتعلم عند والده  توقاد يف مدينة األ�ضول يف م١٨٦٩  ولد الشيخ مصطفى صربي عام   )٤(

القرآن الكرمي، تنوعت اهتمامات مصطفى   وقادي، وأمت دراسته األولية يف توقاد حيث حفظأمحد الت  الشيخ

صربي العلمية فألف العديد من الكتب واملقاالت املتخصصة �للغتني العربية الرتكية القدمية، ومن أهم كتبه على 

  موقف العقل والعلم والعامل من رب العاملني وعباده املرسلني.  اإلطالق كتاب

)http://www.alukah.net/culture/0/52962(  

  ١٧١ص:هـ، ١٣٥٢مصطفى صربي، موقف البشر حتت سلطان القدر، املطبعة السلفية �لقاهرة، الطعبة األوىل:   )٥(

  موقع األلوكة، ملخص حبث: تنمية الشعور �ملسؤولية عند أفراد ا�تمع   )٦(

(http://www.alukah.net/publications_competitions/0/55043/)     



)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة   
 ١٩٠ 

ويتلخص يف بذل كل جهد يف ، سؤوليتكوإماطة األذى عن الطريق، وتلبية مقتضيات عملك، وم

  إيصال النفع إىل الناس وإصالح أمورهم.

وجند يف القرآن الكرمي والسنة النبوية بياً� واضحًا الستشعار املسؤولية االجتماعية، وإرشاداً 

ات وهذه التوجيه، للمسامهة اإلجيابية، والقيام �لدور املفوض إىل كل فرد لتطوير ا�تمع، ونفع اآلخرين

وإن عدم االستشعار �ملسؤولية االجتماعية، وتقدمي ، التشريعية تقوي روح التضحية، واإليثار يف ا�تمع

  املصاحل الفردية تسبب كثرياً من املشاكل االجتماعية كالفساد العام، وعدم املساواة، وضعف التنمية.

  املبحث الثاين: املسؤولية االجتماعية يف ضوء السرية

إليه قبل  اإلسالم دعا ، مطلوب شرعي وخلق إسالميإن أداء املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم 

ألمر هللا عز وجل، وألمر تلبية املسؤولية القيام �ذه املسلمني جيب على ، والنظم املعاصرة، و كل األفكار

 .وضعيةقوانني دعوات من تلبية لالتفاق عاملي، أو وفاًء ، أو اتباعاً للغريقبل أن يكون  رسوله

هتمام �ا أن املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم خاضعة للتشريع ومن األمور اليت جيب اال

اإلسالمي ومنتقاة منه، وليس اهلدف من املسؤولية االجتماعية مسايرة الواقع االجتماعي املنحرف، أو 

ف، ومقتضيات املسؤولية االجتماعية �يئة مواكبة االحنرافات املنافية للشرع اإلسالمي؛ بل من أبرز أهدا

احلياة االجتماعية اآلمنة يف ظل الشريعة السمحة، وإزالة مجيع العوائق، واالحنرافات القائمة يف سبيلها، 

ونرى القرآن الكرمي يذّم أولئك الذين ينحرفون عن جادة احلق، وال يسعون التوصل إىل احلق؛ بل يبنون 

  على تقليد أعمى آل�ءهم الضالني. أسس مسؤوليتهم االجتماعية

َوِإَذا ِقيَل َهلُْم تـََعاَلْوْا ِإَىل َما أَنَزَل اّ�ُ َوِإَىل الرَُّسوِل قَاُلوْا َحْسبُـنَا ﴿يقول هللا عزوجل يف كتابه العزيز: 

ًئا َوالَ يـَْهتَ    . )١(﴾ُدونَ َما َوَجْدَ� َعَلْيِه آَ�ءَ� أََوَلْو َكاَن آَ�ُؤُهْم َال يـَْعَلُموَن َشيـْ

يف تفسري هذه اآلية: "يقول تعاىل ذكره هلؤالء الكفار فكيف أيها  )٢(قال ابن جرير الطربي

الناس تتبعون ما وجدمت عليه آ�ءكم، فترتكون ما �مركم به ربكم، وآ�ؤكم ال يعقلون من أمر هللا شيئاً، 

فأما وال هم مصيبون حقاً، وال مدركون رشداً؟ وإمنا يتبع املتبع ذا املعرفة �لشيء املستعمل له يف نفسه، 

  ".)٣(اجلاهل فال يتبعه إال من ال عقل له، وال متييز

                                                           

  ١٠٤: اآلية سورة املائدة،  ) ١(

هـ، يف  ٢٢٤هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب املعروف �إلمام أبو جعفر الطربي، ولد سنة   ) ٢(

طربستان، وهو إمام من أئمة املسلمني، مؤرخ، وفقيه، وعامل جليل يعترب من أكرب األئمة يف التأليف والتصنيف، 

  )http://mawdoo3.comومن أهم كتبه �ويل آ�ت القرآن تفسري الطربي، (موقع موضوع: 

  ٢/٧٩م، ١٩٨٠الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان عن �ويل آي القرآن، دار املعرفة بريوت،   )٣(
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إن االستشعار �ملسؤولية االجتماعية إحدى جوانب الرتبية اخللقية للمسلم فال تنفصل املسؤولية 

االجتماعية عن تربية خلقية للمسلم؛بل تتكامل معها حيث إ�ا جزء من الرتبية العامة للفرد املسلم، 

  خصيته االنفعالية، واملعرفية، واالجتماعية.وإبراز مجيع جوانب ش

ُكلُُّكْم «قال:    أن النيب    Ëابن عمر   وإن السنة النبوية أوضحت املسؤولية االجتماعية؛ فعن 

َعَلى أَْهِل بـَْيِتِه َوُهَو رَاٍع َفَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه فَاْألَِمُري الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُهَو َمْسُئوٌل َعنـُْهْم َوالرَُّجُل رَاٍع 

ُهْم َواْلَمْرأَُة رَاِعَيٌة َعَلى بـَْيِت بـَْعِلَها َوَوَلِدِه َوِهَي َمْسُئوَلٌة َعنـُْهْم َواْلَعْبُد رَاٍع عَ  َلى َماِل َسيِِّدِه َوُهَو َمْسُئوٌل َعنـْ

   .)١(»ِتهِ َمْسُئوٌل َعْنُه َأَال َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ 

َمَثُل اْلُمْؤِمِنَني : «رسوله  امتثاًال لقول بني أفراد ا�تمعلشعور املشرتك �اإلسالم اعرتف ولقد 

ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم َمَثُل اجلََْسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َسائُِر اجلََْسدِ   ِ�لسََّهِر ِيف تـََواّدِِهْم َوتـَرَامحُِ

َياِن َيُشدُّ بـَْعُضُه بـَْعًضا« . وصّور التماسك ا�تمعي بقوله:)٢(»َواْحلُمَّى   .)٣( »اْلُمْؤِمَن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبُـنـْ

لن : »Ïوتتبني أمهية هذه املسؤولية االجتماعية خالل السنة النبوية من حديث معاذ بن جبل 

أَربع ِخَصال َعن عمره فِيَما أفناه َوَعن شبابه ِفيَما أباله َوَعن تـَُزول قدما عبد يـَْوم اْلِقَياَمة َحىتَّ يْسَأل َعن 

  .)٤( »َماله من أَْين اْكَتسبُه َوِفيَما أنفقُه َوَعن علمه َماَذا عمل ِفيهِ 

إن من أهداف املسؤولية االجتماعية يف السنة النبوية تعزيز أسس االمتثال ألوامر هللا ورسوله، 

لسمحة، وإصالح النفس، والضمري الذي يرشد سلوك اإلنسان يف خمتلف واتباع الشريعة اإلسالمية ا

جوانب حياته الفردية واالجتماعية، ومن الوسائل اليت تستخدمها السنة النبوية للوصول إىل هذه األهداف 

السامية الدعوة �حلكمة، واألسوة الصاحلة، واملوعظة احلسنة، والسعي لتحقيق املصاحل االجتماعية، وتعزيز 

  .)٥(﴾َوتـََعاَونُواْ َعَلى اْلّربِ َوالتـَّْقَوى َوالَ تـََعاَونُواْ َعَلى اِإلمثِْ َواْلُعْدَوانِ ﴿قال تعاىل:  ،أسس التناصح والتضامن

كفرد   النيب  Éأسوة عملية ألمته �داء املسؤولية االجتماعية فوصفت خدجية  قّدم النيب و 

                                                           

البخاري، حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحيح، كتاب اجلمعة، �ب اجلمعة يف القرى واملدن، رقم احلديث:    )١(

  ٧٠ص:م، ٢٠٠٠الثالثة: ، موسوعة احلديث الشريف، دارالسالم، الر�ض، الطبعة٨٩٣

مسلم بن احلجاج، املسند الصحيح، كتاب الرب والصلة واآلداب، �ب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم    )٢(

  . ١١٣٠ص:م، ٢٠٠٠، موسوعة احلديث الشريف، دارالسالم، الر�ض، الطبعة الثالثة: ٢٥٨٦احلديث:

، كتاب وصحيح مسلم. ١٩٢ص:، ٢٤٤٦كتاب املظامل، �ب نصر املظلوم، رقم احلديث:  صحيح البخاري،   )٣(

   ١١٣٠ص:، ٢٥٨٥الرب والصلة واآلداب، �ب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم احلديث:

، دار ابن  ١٥٦٤املنذري، عبد العظيم بن عبد القوي، الرتغيب والرتهيب من احلديث الشريف، رقم احلديث:   )٤(

  هـ١٤١٧كثري دمشق، الطبعة الثانية:

  ٢: ، اآليةاملائدة سورة  )٥(



)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة   
 ١٩٢ 

إِنََّك لََتِصُل الرَِّحَم َوَحتِْمُل اْلَكلَّ َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوَم «حيث قالت له: م إليه النفع ويقدّ جمتمعه يرعى ال فعّ 

"َوتـَْقرِي الضَّْيَف َوتُِعُني َعَلى  احلديث : "إن . وإن ابن حجر يقول يف توضيح هذا )١(»نـََواِئِب احلَْقِّ

األجانب، وإما �لبدن،  خدجية وصفته �صول مكارم األخالق ألن اإلحسان إما إىل األقارب، أو إىل

  . )٢(أو �ملال، وإما على من يستقل �مره، أو من اليستقل، وذلك كله جمموع فيما وصفته به"

َمْن نـَفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن  : «قال: قال رسول هللا  Ï أيب هريرةويف صحيح مسلم عن 

نـَْيا نـَفََّس ا�َُّ َعْنُه ُكْربًَة ِمنْ  نـْيَا   ُكَرِب الدُّ ُكَرِب يـَْوِم اْلِقَياَمِة َوَمْن َيسََّر َعَلى ُمْعِسٍر َيسََّر ا�َُّ َعَلْيِه ِيف الدُّ

ُ ِيف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن الْ  ُ ِيف الدُّنـَْيا َواْآلِخرَِة َوا�َّ   . )٣(»َعْبُد ِيف َعْوِن َأِخيهِ َواْآلِخَرِة َوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـرَُه ا�َّ

وكان علي القاري يشرح احلديث قائًال: "(كربة) تعين أي حزن، وعناء، وشدة ولو حقرية و(يف 

عون أخيه) مبعىن يف قضاء حاجته، واحلديث يشري إىل فضيلة عون املسلم على أموره، واملكافأة عليها 

  .)٤(ملسار"جبنسها من العناية اإلهلية، سواء كان بقلبه، أو بدنه، أو �ما لدفع املضار أو جلب ا

ُ «ويف حديث آخر:  اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َال يَْظِلُمُه َوَال ُيْسِلُمُه َوَمْن َكاَن ِيف َحاَجِة َأِخيِه َكاَن ا�َّ

ُ ِيف َحاَجِتِه َوَمْن فـَرََّج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة فـَرََّج ا�َُّ َعْنُه ُكْربًَة ِمْن ُكُرَ�ِت يـَْوِم اْلِقَياَمِة  َوَمْن َستَـَر ُمْسِلًما َستَـرَُه ا�َّ

  . )٥(»يـَْوَم اْلِقَياَمةِ 

"فينبغي ملن عزم على معاونة أخيه يف قضاء حاجته أن ال جينب عن إنفاذ قوله،  وقال املناوي:

   .)٦(وصدعه �حلق إميا�ً �نه تعاىل يف عونه"

تظل بكسائه، وأما من اسأكثر� ظًال  قال: كنا مع النيب  Ïويف صحيح البخاري عن أنس 

: فقال النيب وخدموا الناس، وحتملوا املشاق فبعثوا الركاب، املفطرون فلم يعملوا شيئاً، وأما ن مو ئصاال

                                                           

  ١:، ص٣كتاب بدء الوحي، �ب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا، رقم احلديث:   صحيح البخاري،  )١(

ابن حجر، أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، قام �خراجه وصححه وأشرف على  العسقالين،  )٢(

  ٢٥ -١/٢٤، ، ١٣٧٩طبعه: حمب الدين اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، 

لدعاء والتوبة واالستغفار، �ب فضل االجتماع على تالوة القرآن، رقم كتاب الذكر وا  صحيح مسلم،  )٣(

  ١١٤٧:، ص٢٦٩٩احلديث:

علي القاري بن حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، دار الفكر   )٤(

  ١/٢٨٦م، ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢بريوت لبنان، الطبعة األوىل: 

؛ ١٩٢ص:، ٢٤٤٢البخاري، كتاب املظامل، �ب ال يظلم املسلم املسلم واليسلمه، رقم احلديث:صحيح   )٥(

  ١١٢٩ص:، ٢٥٨٠مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، �ب حترمي الظلم، رقم احلديث:صحيح 

الكربى، املناوي، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املكتبة التجارية   )٦(

  ٦/٢٠٥هـ، ١٣٥٦مصر، الطبعة األوىل:



 
 الشباب لدى االجتماعية املسؤولية لتعزيز نبوية توجيهات ١٩٣

يف عمدة القاري: "ذهب املفطرون �ألجر األكمل  )٢(. قال العيين)١( »َذَهَب اْلُمْفِطُروَن اْليَـْوَم ِ�ْألَْجرِ «

الوافر؛ ألن نفع صوم الصائمني قاصر على أنفسهم، وليس املراد نقص أجرهم؛ بل املراد أن املفطرين 

حصل هلم أجر عملهم، ومثل أجر الُصّوام لتعاطيهم أشغاهلم وأشغال الصوام. وأن أجر اخلدمة يف الغزو 

  .)٣(من النفع الكثري لآلخرين"أعظم من أجر الصيام ملا فيه 

ْد قَاَل يـَْعَمُل بَِيِدِه «أنه قال:  وعن النيب    َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصَدقٌَة فـََقاُلوا َ� َنِيبَّ ا�َِّ َفَمْن ملَْ جيَِ

ْد قَاَل يُِعُني َذا اْحلَاَجِة اْلَمْلُهوفَ  َفُع نـَْفَسُه َويـََتَصدَُّق قَاُلوا فَِإْن ملَْ جيَِ ْد قَاَل فـَْليَـْعَمْل  فـَيَـنـْ قَاُلوا فَِإْن ملَْ جيَِ

  .)٥(. قال القسطالين: امللهوف شامل للمظلوم والعاجز)٤( »ِ�ْلَمْعُروِف َوْلُيْمِسْك َعْن الشَّّرِ فَِإنـََّها َلُه َصَدَقٌة"

ليسلط الضوء على استشعار املسؤولية  والتابعني "ونستعرض شخصيات بعض الصحابة الكرام  

حيلب للحّي أغنامهم، فلما بُويع له �خلالفة قالت جارية  Ïكان أبوبكر الصديق   ،االجتماعية لديهم

فقال: بلى لعمري ألحلبّنها لكم، وإين  Ïمن احلي: اآلن ال ُحتلب لنا منائح دار�، فسمعها أبوبكر 

  .)٦(ألرجو أن اليغّريين ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه، فكان حيلب هلم"

"يتعاهد األرامل فيسقي هلن املاء �لليل، ورآه طلحة �لليل يدخل بيت  Ïوكان عمر   

امرأة، فدخل إليها فإذا هي عجوز عمياء مقعدة فسأهلا ما يصنع هذا الرجل عندِك. قالت: هذا له 

منذ كذا وكذا يتعاهد�، �تيين مبا يصلحين، وخيرج عين األذى، فقال طلحة: ثكلتك أمك � طلحة 

  )٧(رات عمر تتبع"؟أعث
                                                           

البخاري، حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحيح، كتاب اجلهاد والسري، �ب فضل اخلدمة يف الغزو، رقم   )١(

  ٢٣٢ص:، ٢٨٨٨احلديث:

- ١٣٦١بدر الدين العيين، ( ،تايب احلنفيعينمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الأبو حممد حممود بن أهو   ) ٢(

م) مؤرخ كبري ومن كبار احملدثني، ومن كتبه املشهورة عمدة القاري يف شرح البخاري. ١٤٥١

)http://shamela.ws/index.php/author/71(  

العيين، بدر الدين، أبو حممد حممود بن أمحد ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء الرتاث العريب،   )٣(

  ١٤/١٧٤ بريوت،

، ١٤٤٥البخاري، كتاب الزكاة �ب على كل مسلم صدقة فمن مل جيد فليعمل �ملعروف، رقم احلديث: صحيح   )٤(

   ١١٣ص:

القسطالين، أمحد بن حممد بن أيب بكر، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، املطبعة الكربى األمريية، مصر،   )٥(

  ٣/٣٨هـ، ١٣٢٣الطبعة السابعة:

م، ١٩٩٩هـ/١٤٢٠لبنان، الطبعة األوىل:-الصحابة، مؤسسة الرسالة، بريوت الكاندهلوي، حممد يوسف، حياة  )٦(

٢/٣٧٩  

األصبهاين، أبونعيم، أمحد بن عبدهللا بن أمحد، حلية األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتب العلمية، بريوت،   )٧(

  ١/٤٧هـ، ١٤٠٩



)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة   
 ١٩٤ 

املبحث الثالث: مناذج من غرس املسؤولية االجتماعية لدى الشباب يف ضوء السرية 

  النبوية:
 وبعدها، تهبعث قبل الشباب مع خاصةو  الناس، عامة مع تعاملهل رائعة مناذج  النيب قدم لقد

 أمور على أمناء علهموجي ،أصحابه شباب يف يثق كانو  ،إليه �لفون الناس لدى حمبباً  جعله والذي

 اليت ا�االت ألبرز موجز بيان يلي وفيما املسؤولية. �ذه يستشعرون الصحابة شباب كان وقد خاصة،

  الشباب: لدى االجتماعية املسؤولية  النيب فيها غرس

  ) املسؤولية اجلهادية١(

�جلنة، فأبوبكر  املشهود هلم، وكان منهم العشرة الشباب هم أول من آمن و�صر رسول هللا 

عمر، وعبد الرمحن بن  ، وأمَّاالصديق، وعثمان كا� دون األربعني حني آمنا برسول هللا 

يف   العاشرة من عمره، وأبو عبيدة بن اجلراحلم يتجاوز ف Ïيعل فكا� يف حنو الثالثني، وأمَّا  Ì  عوف

 العوام، وسعد بن أىب وقاص، وسعيد بن زيدطلحة بن عبيد هللا والزبري بن كان العشرين من عمره، و قرابة 

ملا  سبع عشرة سنة Ïوقاص  سعد بن أيبعمر  كانو ، أقل من العشرين من أعمارهم رضي هللا عنهم

  العشرين يوم أسلم، رضي هللا عنهم أمجعني.مل يتجاوز شاً�  ابن مسعود ، وكانأسلم

 وإن املسؤولية اجلهادية ظهرت يف شخصية علي كرم هللا وجهه يف موقفه يف نصرة رسول هللا 

  .)١(عند اهلجرة النبوية وفدائه له بنفسه

 قال: Œ عوف بن عبدالرمحن عن البخاري روى فيما الشباب لدى اجلهادية املسؤولية وتظهر

نِّ  َحِديثَا فـَتَـَيانِ  َيَسارِي َوَعنْ  َميِيِين  َعنْ  فَِإَذا اْلتَـَفتُّ  ِإذْ  بَْدرٍ  يـَْومَ  الصَّفِّ  َلِفي ِإّينِ "  آَمنْ  ملَْ  َفَكَأّينِ  الّسِ

 قَالَ  بِهِ  َتْصَنعُ  َوَما َأِخي اْبنَ  �َ  فـَُقْلتُ  َجْهلٍ  أَ�َ  أَِرِين  َعمِّ  �َ  َصاِحِبهِ  ِمنْ  ِسر�ا َأَحُدُمهَا ِيل  قَالَ  ِإذْ  ِمبََكاِ�َِما

 َأّينِ  َسرَِّين  َفَما قَالَ  ِمثْـَلهُ  َصاِحِبهِ  ِمنْ  ِسر�ا اْآلَخرُ  ِيل  فـََقالَ  ُدونَهُ  أَُموتَ  أَوْ  أَقْـتُـَلهُ  أَنْ  رَأَيـُْتهُ  ِإنْ  ا�ََّ  َعاَهْدتُ 

ا إِلَْيهِ  َهلَُما فََأَشْرتُ  َمَكانـَُهَما َرُجَلْنيِ  بـَْنيَ    .)٢("َعْفرَاءَ  اابـْنَ  َوُمهَا َضَرَ�هُ  َحىتَّ  الصَّْقرَْينِ  ِمْثلَ  َعَلْيهِ  َفَشدَّ

 وقاص أيب بن عمري أخي رأيت" قال: أنه Ï وقاص أيب بن سعد عن روي ما ذلك مناذج ومن

 أن أخاف إين فقال: ذلك سبب عن سألتهف ،يسترت بدر إىل للخروج  هللا رسول على عرضنا قبل

 فاستصغره قال: ،هللا سبيل يف الشهادة وأرجو العدو لقاء أحب وأ� يردين،و  صغرياً    هللا رسول يراين

 له أعقد تفكن سعد: قال ، هللا رسول له ذنفأ ،عمري فبكى ،»عْ جِ رْ اِ « فقال: فرده   هللا رسول

                                                           

  ٢/٩١هـ، ١٤١٣ة، دار املنار، مصر، الطبعة الثانية:ابن هشام، عبد امللك، السرية النبوي  )١(

  ٣٢٥ص:، ٣٩٨٨البخاري، كتاب املغازي، �ب (دون عنوان)، رقم احلديث: صحيح    )٢(



 
 الشباب لدى االجتماعية املسؤولية لتعزيز نبوية توجيهات ١٩٥

  .)١("ود عبد بن عمرو وقتله سنة، عشرة ست عمره كانو  بدر يف واستشهد صغره، من سيفه محائل

 لصغره رّده ممن Ï جندب بن مسرة ردّ  ،عليه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أصحاب عرض ملا أحد غزوة ويف

 بن مري ربيبه له واستشفع رافع من أقوى نفسه يرى Ï جندب بن مسرة وكان خديج، بن رافعل وأذن

 مع فشهدها هللا رسول فأجازه ،»رافعاً  مسرة فصرع تصارعا،« ومسرة: لرافع،  النيب فقال سنان:

  .)٢(املسلمني

 ،Ïعمر بن عبدهللا عن البخاري رواه ما الشباب لدى اجلهادية املسؤولية غرس على يدل ومما

 زَْيدٌ  قُِتلَ  ِإنْ « : هللا رسول فقال ،مؤتة غزوة يف للجيش أمرياً  حارثة بن زيد  هللا رسول جعل :قال

 والرومان املسلمني بني معركة أول لقيادة  النيب فاختار ،)٣(»َرَواَحةَ  ْبنُ  ا�َِّ  فـََعْبدُ  َجْعَفرٌ  قُِتلَ  َوِإنْ  َفَجْعَفرٌ 

  مؤتة. جيش قيادة وسّلمهم الثقة، فمنحهم الصحابة، شبّان من ثالثة

 يوم  املصطفى بذلك شهد ولقد ، ولرسوله � حمباً  مؤمناً  جيالً   توجيهاته أمثرت ولقد

 َوَرُسولَهُ  ا�ََّ  حيُِبُّ  قَالَ  أَوْ  َوَرُسولُهُ  ا�َُّ  حيُِبُّهُ  َرُجًال  َغًدا الرَّايَةَ  لََيْأُخَذنَّ  أَوْ  الرَّايَةَ  َألُْعِطَنيَّ « قال: حينما خيرب

  .)٤( »َعَلْيهِ  ا�َُّ  يـَْفَتحُ 

  مسؤولية الدعوة) ٢(

 الرسول لسرية واملتتبع ، الثقة �لنفس، القوية الناجحة يف بناء الشخصيةاألسس إن من أهم 

واملهام إىل الشباب مما زاد املسؤوليات وّجه كثريًا من ثقة الشباب �نفسهم، فقد قام بصياغة أنه  جيد

  بذكر بعضها: نكتفي كثرية،ذلك  إراد�م؛ واألمثلة على وتقوية الثقة �نفسهم 

نئٍذ حييف املدينة املنورة ، وكان دعوة اإلسالم لنشر  النيب أرسله أول مبلغ  Ïمصعب بن عمري كان  )١

جاداً خملصاً ملدينة املنورة، وعمل �كثري من الناس إقناع  حداثة سنه مع مصعب جنح ، وقد شا�ً �فعاً 

  .)٥(اخلالدة، وإقناعهم برسالة اإلسالم نفوس الناسيف للتأثري 

 كانو  اليمن، إىل Ï معاذاً  وأرسل عظيمة، مبسؤولية �ئية دبال إىل جبل بن معاذ  النيب بعث )٢

إِنََّك َسَتْأِيت قـَْوًما « له: ويقول ،طريقهو  ،شرعهو  ،دينه على ليسوا قومٍ  إىل أرسلهو  ،صغرياً  شا�ً  Ïمعاذ

                                                           

العسقالين، ابن حجر ، اإلصابة يف متييز الصحابة، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، دار   )١(

   ٤/٦٠٣هـ، ١٤١٥: الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل

  ٢/٦١جامع البيان عن �ويل آي القرآن،   )٢(

  ٣٤٩ص:، ٤٢٦١البخاري، كتاب املغازي، �ب غزوة مؤتةمن أرض شام، رقم احلديث: صحيح   )٣(

، رقم احلديث: Ïنفس املصدر السابق، كتاب فضائل أصحاب النيب، �ب مناقب علي بن أيب طالب   )٤(

  ٣٠٣ص:، ٣٧٠٢

  ٤٣٨ -١/٤٣٥، البن هشام النبويةالسرية   )٥(



)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة   
 ١٩٦ 

تَـُهْم فَاْدُعُهْم ِإَىل  أَْن يَْشَهُدوا أَْن َال إِلََه ِإالَّ ا�َُّ َوأَنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل ا�َِّ فَِإْن ُهْم أَطَاُعوا أَْهَل ِكتَاٍب فَِإَذا ِجئـْ

طَاُعوا َلَك بَِذِلَك َلَك بَِذِلَك فََأْخِربُْهْم أَنَّ ا�ََّ َقْد فـََرَض َعلَْيِهْم َمخَْس َصَلَواٍت ِيف ُكلِّ يـَْوٍم َولَيـَْلٍة فَِإْن ُهْم أَ 

َ َقْد فـََرَض َعلَْيِهْم َصَدقًَة تـُْؤَخُذ ِمْن أَْغنِيَائِِهْم فـَتُـَردُّ َعَلى فـَُقرَائِِهْم فَِإْن ُهمْ فََأخْ   أَطَاُعوا َلَك بَِذِلَك ِربُْهْم أَنَّ ا�َّ

َك وََكرَائَِم أَْمَواِهلِْم َواتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم فَِإنَُّه لَْيَس بـَيـَْنُه َوبـَْنيَ ا  .)١(»�َِّ ِحَجابٌ فَِإ�َّ

 الرَِّحيِم؛ الرَّْمحَنِ  ا�َِّ  ِبْسمِ «إىل قومه، وكتب له كتا�ً:  Ï اجلذامي زيد بن رفاعة  هللا رسول بعث )٣

، َرُسولِ  ُحمَمَّدٍ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َهَذا  ِفيِهْم، َدَخلَ  َوَمنْ  َعامًَّة، قـَْوِمهِ  إَىل  بـََعثْـُتهُ  ِإّينِ . َزْيدٍ  ْبنِ  ِلرِفَاَعةِ  ا�َِّ

ُهمْ  أَقْـَبلَ  َفَمنْ  َرُسولِِه، َوِإَىل  ا�َِّ  إَىل  يَْدُعوُهمْ   أََمانُ  فـََلهُ  أَْدبـَرَ  َوَمنْ  َرُسولِِه، َوِحْزبِ  ا�َِّ  ِحْزبِ  َفِفي ِمنـْ

  .)٢(، وهاجروا إىل املدينةقبلوا اإلسالم، و استجابوا لهرفاعة قومه أتى فلما » َشْهَرْينِ 

، ههم إىل اليمن دعاة ومعلمنيداعيًا ومعلمًا ممن وجّ  Ïموسى األشعري  أ� وبعث رسول هللا  )٤

أ� موسى ومعاذ بن جبل إىل اليمن  أنه قال: بعث رسول هللا  Ïالبخاري عن أىب بردة  ىفرو 

رَا«: خمالف، مث قال�قة على هما قال: وبعث رَا َوَال تـَُعّسِ رَا َوَال تـُنَـفِّرَا ،َيّسِ   .)٣(»َوَبشِّ

ذات يوم فأثىن على  خطب رسول هللا  املسؤوليات االجتماعية نشر العلم بني الناس، وقدومن  )٥

ما �ُل أقواٍم ال يـَُفقِّهون ِجرياَ�م، وال يُعلَّموَ�م، وال يَعظوَ�م، وال «خرياً مث قال: مجاعات من املسلمني 

ِجريا�م، وال يـَتَـَفقَّهون! وال يـَتَّعظون؟! وِهللا �مروَ�م، وال يَنَهو�م؟! وما �ل أَقوام ال يتعلَّموَن من 

هون، لَُيعلَُّمن قوٌم ِجرياَ�م، ويفقَّهو�م، َويِعظوَ�م، و�مروَ�م، ويـَْنهْوَ�م، ولَيَـتَـَعلََّمنَّ قوٌم من جرياِ�م، َويَتفقَّ 

األشعريني، هم قوم  :ؤالء؟ قالفقال قوٌم: َمْن ترونَه عىن �. مث نزل». ويـَتَِّعظون، أو ألعاجَلنَّهم العقوبة

فقالوا: �  ملسو هيلع هللا ىلصفبلغ ذلك األشعريني، فأتْوا رسوَل هللا ، فقهاء، وهلم جريان ُجفاٌة من أهِل املياه واألعراب

لَُيعلَُّمنَّ قوٌم جرياَ�ُم ولََيِعظنَّهم، وليأُمُرّ�م، « :رسول هللا! ذكرَت قوماً خبري، وذكرتنا بشر، فما �لنا؟ فقال

م، ولَيَـتَـَعلََّمنَّ قوم من جرياِ�ِم ويتَّعظون ويـََتفقَّهون، أو ألعاجلنَّهم العقوبة يف الدنياولَيَنه فقالوا: �  .»ُو�َّ

فقالوا:  .فأعاد قوَله عليهم، فأعادوا قوهلم: أَنـَُفطُِّن غريَ�؟ فقال ذلك أيضاً  رسول هللا! أَنـَُفطَُّن غريَ�؟

  .)٤(هوَ�م، ويُعلُموَ�م، ويَعظوَ�مأمِهلنا سنة، فأمهلهم سنًة، ليُـَفقِّ 

 لتكون سنة عشرين من قريباً  حينئذ عمره كان  الذي األرقم أيب بن األرقم دار  اختياره ذلك ومن )٦

  و�مرها. وكيدها، قريش، عن ليختفوا �م ولقائه �صحابه، الجتماعه موطناً 
                                                           

الفقراء حيث كانوا، رقم  البخاري، كتاب الزكاة، �ب أخذ الصدقة من األغنياء، وترد يفصحيح   )١(

  ١١٨ص:، ١٤٩٦احلديث:

  ٤/٥٩٦، البن هشام السرية النبوية  )٢(

  ٥١٦ص:، ٦١٢٤يسروا والتعسروا، رقم احلديث:  البخاري، كتاب األدب، �ب قول النيب صحيح   )٣(

  ١/٢٤، ٩٧األلباين، حممد �صر الدين، ضعيف الرتغيب والرتهيب، مكتبة املعارف، الر�ض، رقم احلديث:  )٤(



 
 الشباب لدى االجتماعية املسؤولية لتعزيز نبوية توجيهات ١٩٧

  ) مسؤولية تعلم اللغات٣(

، وكان لغتهم لغة أجنبية وكان الرسول ملسو هيلع هللا ىلصومن مجيع البلدان واألحناء �يت الوفود إىل رسول هللا 

 فكان زيد بن �بت  ،يف موضع وثوقه بههذه اللغات ويكون يقوم برتمجة إىل من  حاجة يفÏ  يقوم

 قدم ملا أنه: أخربه زيداً، أ�ه أن زيد، بن خارجة فعنوهذا ما حدث به زيد عن نفسه؛  ،�ذه املهمة

 بين من غالم هذا هللا، رسول �: فقالوا يب، فأعجب ملسو هيلع هللا ىلص النيب إىل يب ذهب: زيد قال املدينة،ملسو هيلع هللا ىلص  النيب

 ِيل  تـََعلَّمْ  زَْيُد، �َ  : «وقال ،ملسو هيلع هللا ىلص النيب ذلك فأعجب سورة، عشرة بضع عليك هللا أنزل مما معه النجار،

 عشرة مخس يب مرت ما كتا�م، له فتعلمت: زيد قال» ِكَتاِيب  َعَلى يـَُهودَ  آَمنُ  َما َوهللاِ  فَِإّينِ  يـَُهوَد، ِكَتابَ 

  .)١(كتب إذا عنه وأجيب إليه، كتبوا إذا كتبهم له أقرأ وكنت حذقته حىت ليلة

وكان زيد بن �بت يكتب إىل امللوك مع ما كان يكتبه من الوحي؛ وقيل إنه ويف العقد الفريد: "

 ،، و�حلبشية من خادم النيب تعلم �لفارسية من رسول كسرى، و�لرومية من حاجب النيب 

  .)٢(و�لقبطية من خادمه عليه الصالة والسالم"

على الوحي، "وكان شاً� ذكيًا ثقفًا مجع القرآن نائه وأم ،النيب من ُكتّاب وكان زيد بن �بت 

، وأمثر هذا التكليف أن أصبح األمني على مجع املصحف وكتابته يف صحف على عهد الرسول هللا 

  .)٣(الذي بعث به عثمان نسخاً إىل األمصار" Ïمث توىل كتابة مصحف عثمان  ،Ïألىب بكر الصديق 

  ) مسؤولية اإلحصاء االجتماعي٤(

الناس وضع ، و ميولها�تمع اإلسالمي، والتعرف على مزا� معرفة  على حريصاً  كان رسول هللا 

فقال:  : كنا مع الرسول �Ïحصاء املسلمني فقد قال  Ïاالجتماعي فلذا أمر حذيفة بن اليمان 

ْسَالمَ « ! مئة؟ السبع إىل مئة الست بني ما وحنن علينا، أختاف هللا، رسول �: قلنا ،»َأْحُصوا ِيل َكْم يـَْلِفُظ اْإلِ

تَـَلْوا« :قال    )٤(.سراً  إال يصلي ما منا الرجل جعل حىت فابتلينا،: ، قال»إِنَُّكْم َال َتْدُروَن لََعلَُّكْم أَْن تـُبـْ

ْسَالِم ِمْن النَّاسِ : «وللبخاري يف رواية أخرى : قال رسول هللا   فكتبنا »اْكتُـُبوا ِيل َمْن تـََلفََّظ ِ�ْإلِ

 Ïحذيفة ، وسبب تكليف الرسول )٥(مائة ومخس ألف وحنن خناف :فقلنا ،رجل مائة ومخس ألفا له

                                                           

، موسوعة احلديث ٢٧١٥، �ب ماجاء يف تعليم السر�نية، رقم احلديث: السننالرتمذي، حممد بن عيسى،   )١(

  وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.، ١٩٢٥ص:م ٢٠٠٠الشريف، دارالسالم، الر�ض، الطبعة الثالثة: 

  ٤/٢٤٤هـ، ١٤٠٤ابن عبد ربه: العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل:   )٢(

عبدهللا بن خلفان بن عبدهللا آل عايش، الدكتور، منهجية السنة النبوية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى   )٣(

  )http://www.startimes.com/f.aspx?t=34225902الشباب، منتد�ت ستار �ميز، (

  ٧٠٢ص:، ١٤٩مسلم، كتاب اإلميان، �ب جواز االستسرار �إلميان للخائف، رقم احلديث: صحيح   )٤(

  ٢٤٦ص:، ٣٠٦٠البخاري، كتاب اجلهاد، �ب كتابة اإلمام الناس رقم احلديث: صحيح   )٥(



)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة   
 ١٩٨ 

وكان حذيفة صاحب سر رسول هللا يف " �ذه املهمة إجادته الكتابة، واختصاصه مبعرفة أهل النفاق.

  .)١(املنافقني ال يعلمه أحد غريه"

  ) املسؤولية القيادية٥(

الذي  Ï  بتعزيز املسؤولية القيادية يف الشباب يف تربيته ألسامة بن زيد وتربز عناية الرسول 

دخل الكعبة وأسامة بن  ، أن رسول هللا Ïحظي �لرعاية النبوية �ذا الصدد، فعن عبد هللا بن عمر

فأغلقها عليه، ومكث فيها، فسألت بالًال حني خرج: ما  ،وعثمان بن أيب طلحة احلجيبّ زيد، وبالل، 

جعل عمودًا عن يساره وعمودًا عن ميينه وثالثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ  :؟ قالصنع النيب 

  .)٢( على ستة أعمدة مث صلى

 أيب بن علي عنأسامة بن زيد خلفه،  ويف موقف آخر مشهود كيوم عرفة أردف رسول هللا 

 وأفاض »َهَذا اْلَمْوِقُف َوَعَرَفُة ُكلَُّها َمْوِقفٌ «: فقال ،بعرفة ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وقف: قال عنه، هللا رضي طالب

  .)٣( أسامة أردف مث الشمس، غابت حني

نه فإ" ،ولعل السبب يف هذه الرعاية النبوية �سامة بن زيد شوقه لبذل النفس واملال يف سبيل هللا

حاول اجلهاد مبكراً شوقاً إىل الدفاع عن اإلسالم، وصّد عدوان املعتدين من مشركي قريش والعرب؛ ففي 

يف غزوة مؤتة  Ïغزويت ُأحد واخلندق عرض نفسه على رسول هللا للجهاد فرده لصغر سنه، وقد شارك 

ولقد كان من النفر  حتت قيادة أبيه والذي استشهد يف هذه املعركة، مث شهد فتح مكة ومعركة حنني،

يف أول املعركة، و�ذا الثبات العظيم له، ولثلة من الصحابة كان  القليل الذين ثبتوا مع رسول هللا 

  .)٤(النصر العظيم"

 خيتار األكفاء من الشباب للقيام على أساس الكفاءة، والقدرة على إجناز ما وكان النيب 

يدافع عن اختياره ألسامة بن زيد لإلمارة؛ ففي  النيب يطلب منهم دون النظر إىل أعمارهم، فلذا نرى

 يف الناس فطعن زيد، بن أسامة عليهم رفأمَّ  بعثا، ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بعثقَاَل:  Ëالبخاري َعْن اْبِن ُعَمَر 

ِإْن َتْطَعُنوا ِيف ِإَمارَتِِه فـََقْد كنتم تطعنون يف ِإَماَرِة أَبِيِه ِمْن قبل، َوأْميُ ا�َِّ « وقال ،ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول فقام إمرته،

                                                           

، ٣٧٤٣ -٣٧٤٢، كتاب فضائل أصحاب النيب، �ب مناقب عمار وحذيفة، رقم احلديث: صحيح البخاري  )١(

  ٣٠٥ص:

  ٤٢ص:، ٥٠٥نفس املصدر السابق، أبواب سرتة املصلي، �ب الصالة بني السواري يف غري مجاعة، رقم احلديث:  )٢(

مرشد وآخرين، مؤسسة  عادل –ابن حنبل، أمحد بن حممد، أبو عبد هللا، املسند، حتقيق: شعيب األرنؤوط   )٣(

  ٥٥٥م، رقم احلديث: ٢٠٠١هـ/١٤٢١الرسالة بريوت، الطبعة األوىل: 

  ٢/٤٣٧، البن هشام السرية النبوية  )٤(



 
 الشباب لدى االجتماعية املسؤولية لتعزيز نبوية توجيهات ١٩٩

  .)١(»َيلَّ بـَْعَدهإن َكاَن لَـَخِليًقا ِلِإلَمارَِة، َوِإْن َكاَن أبوه لـِمْن َأَحِبّ النَّاِس ِإَيلَّ، َوِإنَّ َهَذا َلِمْن َأَحِبّ النَّاِس إِ 

يهتم �لشباب، ويُعدهم لألمور العظيمة، ويقدمهم على األشياخ؛ " وهكذا رأينا رسول هللا 

أل�م مستقبل اإلسالم، وال بد أن �خذوا هذه األمور �لتجربة والقيادة، وأن ميارسوها يف أرض الواقع؛ 

بزمن قليل جلأ فتح مكة ؛ فبعد )٢(أل�م أكثر جرأة على التغيري، والتضحية للوصول إىل الغا�ت العظيمة"

 كةاً مبقائدلزاماً أن يعني كان ف، والتقدم إىل بعض ساحات القتال األخرى، للعودة من مكة  رسول هللا 

، وهو عتاب بن أسيد من عمرهالواحد والعشرين حينئذ وقع نظر خياره على شاب قارب شؤو�ا، و يدير 

  )٣(.عيناً وزيراً له، وماآلخر معاذ بن جبل الشاب عّني و  ،مجاعةفأّمره على أهل مكة يصلي �م 

قالوا: اجلد بن قيس » َسَلَمَة؟ َبين �َ  َسيدُُكم َمن«قال لبين سلمة:  ومن مناذج ذلك أن رسول هللا 

 )٤(».َمْعُرور ْبنِ  اْلبَـرَاءِ  ْبنُ  ِبْشرُ  َسيِّدُُكمْ  بَلْ  الُْبْخِل، ِمنَ  أَْدَوى َداءٍ  َوَأيُّ : «على أ� نبّخله. فقال رسول هللا 

  اخلامتة: 

  وفيها ذكر ألهم النتائج وأهم التوصيات واالقرتاحات:

  فأوًال : أهم نتائج البحث:

 حضار�ا، وضمان تقدمها، وأساس اإلسالم، أُمة عماد بلد و عصر كلِّ   يف الشباب إن -١

 والنصر. العز إىل اَمسريه وقائدُ  �ا،�أور  ألويتها رافعو 

 والتزكية. �لرتبية األمة هذه من األول اجليل يف االجتماعية املسؤولية لقد غرس رسول هللا  - ٢

 املسؤولية االجتماعية التزام الفرد مباعليه من حقوق ومسؤوليات جتاه ا�تمع الذي يعيش فيه. - ٣

سبل التقدم تضمن لألمة احلياة ا�تمعية، فقواعد تعّد املسؤولية االجتماعية من أهم  -٤

 الفردي واالجتماعي.

يرشد اإلسالم ا�تمع املسلم إىل االعتناء �آلخرين، وحتملني املسؤولية، وتقدمي املصاحل  -٥

 االجتماعية.
                                                           

رقم احلديث:  ، �ب مناقب زيد بن حارثة موىل النيب البخاري، كتاب فضائل أصحاب النيب صحيح   )١(

  ٣٠٤ص:، ٣٧٣٠

عايش، منهجية السنة النبوية يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى الشباب، عبدهللا بن خلفان بن عبدهللا آل   )٢(

  منتد�ت ستار �ميز

  ٤/١٥٣، البن هشام السرية النبوية  )٣(

، حتقيق: حسام الدين ١٤٧٤٧اهليثمي، أبو احلسن نور الدين علي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، رقم احلديث:   )٤(

؛ ابن كثري، حممد بن إمساعيل، تفسري القرآن العظيم، يف ٩/٣١٥م، ١٩٩٤،القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة

  ٤٩تفسري قوله تعاىل: ﴿َوِمنـُْهم مَّن يـَُقوُل اْئَذن يلِّ َوالَ تـَْفِتينِّ ﴾ التوبة: 



)۱العدد:  ٦ (ا�لد: جملة علمية حمكمة   
 ٢٠٠ 

 القيام �ملسؤولية االجتماعية ضرورة حياتية وفريضة شرعية . -٦

 سبق اإلسالم األفكار، والنظم املعاصرة يف بيان مفهوم املسؤولية، وتعزيزها يف نفوس البشر. - ٧

مقتضيات املسؤولية االجتماعية �يئة احلياة االجتماعية اآلمنة يف ظل من أبرز أهداف و  -٨

 الشريعة السمحة، وإزالة مجيع العوائق، واالحنرافات القائمة يف سبيلها

 املسؤولية الشباب: لدى االجتماعية املسؤولية  النيب فيها غرس اليت ا�االت أبرز من -٩

 االجتماعي، اإلحصار ومسؤولية اللغات، تعلم ومسؤولية الدعوة، ومسؤولية اجلهادية،

 القيادية. واملسؤولية

القيام �ملسؤولية االجتماعية يضمن لألمة اإلسالمية اخلروج من األزمات، واالنتصار،  -١٠

 وإعمار األرض.

  وا�تمع �ملسؤولية خيفف من مسؤوليات العلماء الكبرية. قيام الفرد، واألسرة، -١١

  :واالقرتاحات التوصيات أهم �نياً:

  دراسة متخصصة مبوضوع املسؤولية االجتماعية. -١

 معرفة املسؤوليات االجتماعية، وتوزيعها على أفراد ا�تمع. -٢

 تربية الشباب تربية صاحلة قائمة على أسس وقواعد إسالمية. -٣

 السنة النبوية يف حتقيق السعادة البشرية واملسؤولية االجتماعية.بيان أمهية  -٤

 اختاذ كافة الوسائل، واألسباب يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى مجيع أفراد ا�تمع. -٥
 

   


