
 
 
 
 
 
 

 

 جوانان
 پیشگیری از تهاجم فرهنگی به جوانان

همانا قلب جوان همانند سرزمین خالی است، آنچه در آن : فرمود( س)در نامه ای خطاب به فرزندش امام حسن ( س)امیرمؤمنان علی    
 .بکارند می پذیرد و من پیش از آنکه دلت سخت گردد به ادب تو مبادرت ورزیدم

 .جوانان را پیش از آنکه گروه های منحرف بر شما در این کار سبقت گیرند با حدیث آشنا کنید: فرمود( ع)امام صادق    

همان گونه که زمین مرده را هرکس آباد کرد . 2قلب جوان همانند زمین خالی از کشت و آماده هرگونه بذرافشانی است، . 1: نکته    

مسئوالن هدایت دینی باید پیش از . 3. ماده را هرکس با فکر و مکتب خود آباد کند مالک خواهد شدمالک می شود، زمینه خالی و آ
 .دیگران دل های جوانان جامعه را با فرهنگ الهی احیا کنند

 تشویق جوانان به ازدواج
: آن حضرت به وی فرمود. شکایت کردخود نزد وی آمد و از نیازمندی ( ص)جوانی از انصار نزد رسول خدا : فرمود( ع)امام صادق    

پس مردی از انصار به وی پیشنهاد . بروم( ص)شرم دارم نزد پیامبر [ ازدواج نکرده] من : گفت[ در فرصت دیگر]پس جوان . ازدواج کن
ن را گسترش داد و نزد دختری زیبارو دارم؛ آن گاه وی را به ازدواج آن پسر درآورد و پس از این ازدواج خدا روزی جوا: ازدواج داد و گفت

 .بر شما باد به همسر گزیدن! ای گروه جوانان: فرمود( ص)رسول خدا . آمد و وی را از حال خود باخبر ساخت( ص)پیامبر 
همسر : فرمود( ص)پس از ترغیب مردی به همسرگزینی و بیان برخی از آثار آن، به نقل از رسول خدا ( ع)قبالً گفته شد که امام باقر    

 .شماست یینید که مایه افزایش روزبرگز

 اهمیت دادن به آراستگی جوانان
دو عدد : فروشنده گفت. با غالمش قنبر به بازار رفت و از فروشنده دو پیراهن به ارزش پنج درهم خواست( ع)علی : فرمود( ع)امام باقر    

تو ! ای قنبر: سپس فرمود. هر دو را بیاور: فرمود( س)امیرمؤمنان . پیراهن دارم، یکی به ارزش سه درهم و دیگری به ارزش دو درهم
. شما از من به آن سزاوارتری، چون بر منبر می روی و با مردم سخن می گویی! ای امیرمؤمنان: قنبر گفت . پیراهن سه درهمی را بگیر

 ... .و مقدم بدارم تو جوان هستی و خواسته جوانی داری و من از خدایم حیا می کنم که بر ت! ای قنبر: امام فرمود

 راهکاری برای تربیت جوانان
هرگاه جوانی را سرزنش می کنی راهی برای وی جهت برون رفت از خطایش : چنین آمده است( ع)در سخنی منسوب به امیرمؤمنان    

 .وابگذار؛ تا به ستیزه جویی وادار نشود

 تنبیه جوان برای دانش
اگر جوانی از جوانان شیعه را بیابم که به دین شناسی نمی پردازد، وی را ادب می : فرمودند(ع)ادقدو امام بزرگوار امام باقر و امام ص     
 .کنم
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