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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقرتحات لدعوة املراهقني

 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم علي رسول هللا  وعلي اله وصحبه ومن وااله واتبع 
العبد إيل ربه الدعوة إيل  فان من أحسن اإلعمال اليت يتقرب هبا -هداه إيل يوم الدين وبعد

والدعوة  (1) مل صاحلا وقال إنين من املسلمني  ومن أحسن قوال ممن دعي إيل هللا ع \هللا 
إيل هللا حتتاج إيل احلكمة  حىت تؤدي علي وجهها الصحيح ومن احلكمة يف الدعوة معرفة 

  الطريقة املناسبة اليت تصلح ملخاطبة املدعوين

ناول يف هذا البحث شرحية رائح خمتلفة وثقافات متبا ينه  تدة وشواملدعون أنواع متعد -
املراهقني الذين بد ؤ يستقبلون احليات ومل تستوعب  عقوهلم ملطالبها وتعقيداهتا كما مل حتدد 

ذي يعيشون يف وسطهم هلم واجبات الفرد والتزامات اجلماعة جتاه رهبم أوال وجتاه جمتمعهم ال
امات هي اآلداب والواجبات وهي املفهوم األوسع لكمة الدين  فإمنا لك االلتز اثنيا وحقيقة ت

 بعث النيب صلي هللا عليه وسلم ليتمم مكارم األخالق

ومبا أن فرتة املراهقة  تعترب املرحلة املهمة يف حيات اإلنسان  من حيث الفهم واالستيعاب  -
 تهدف مساعدة الفكري ومن حيث احلركة والنشاط اجلسمي جاء هذا البحث الذي يس

املراهقني بغية توجيه هذه الطاقات حنو املهمة اليت خلق اإلنسان من اجلها وهي حتقيق 
العبودية هلل رب العاملني وعندها فقط تتحقق هلم احلياة االجيابية ويتم هلم حفظ كرامتهم 

  – اإلنسانية

ومن هذا املفهوم نتبع أمهية البحث يف هذا املوضوع وهو عبارة عن مجلة من  .1
مقرتحات وفق منهجية حبثية وصفية حتليلية  تتوخي يف االستدالل إيراد النصوص 
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مت  وقد   واإلشارة ايل مصادرها رات عن السلفالقرءانية واألحاديث النبوية واملأثو 
  الب  وخامتة  وفهارس فصول ومباحث ومطايل مقدمة و البحث قسم ت

فكانت  تضمنت موضوعات البحث ثالثة فصول وتسعة مباحث ومطلبان وقد   .2
 علي هذا النحو<

 موضوعات البحث    

وفيه أربعة  -مشاكلها  -مراحلها -خصائصها  -< تعريفها  الفصل األول املراهقة
 مباحث

 املبحث األول التعريف <

:جاء يف القاموس خمتار الصحاح  )مادة َرَهَق ( أن املراهقة مبعناها اللغوي  املراهقة لغويا 
تفيد :االقرتاب من احللم . يقال رهق إذ غشي أو حلق أو دان . فراهق كقارب 

 وشارف.فاملراهق إذا هو الفىت الذي يدنوا من احللم ومن اكتمال الرشد.

 املراهقة اصطالحا: 

ففي هذه املرحلة ينمو جسمياً  -فولة وبدء مرحلة النضج املراهقة هي انتهاء مرحلة الط
وعقلياً انفعالياً واجتماعياً، ولعل أفضل ما توصف به هذه املرحلة أبهنا مرحلة حين فيها 

املراهق إىل الطفولة اترة، ويتطلع إىل الرجولة والنضج اترة أخرى.* فإذا كان البلوغ اجلنسي 
فروقاَ فردية كبرية يف توقيت حدوثه ويتوقف البلوغ على  هو بداية مرحلة املراهقة، فإن هناك

عوامل مثل االستعداد الوراثي، ومنط البنية اجلسدية ومستوى الصحة العامة ونوع التغذية، 
وقد تكون حسب األمناط السكنية )ريفي، حضري، بدوي،ساحلي، مناطق حارة، مناطق 

رتاب من النضج اجلسمي والعقلي اصطالح املراهقة يف علم النفس يعين : االق ابردة(.
والنفسي واالجتماعي ، ولكنه ليس النضج نفسه، ألنه يف مرحلة املراهقة يبدأ الفرد يف 



4 
 

النضج العقلي واجلسمي والنفسي واالجتماعي ولكنه ال يصل إىل اكتمال النضج إال بعد 
 سنوات .  9سنوات عديدة قد تصل إىل 

 مرحلة املراهقة : 

 النضج وهكذا تلك الفرتة اليت تبدأ من البلوغ اجلنسي حىت الوصول إىل املراهقة تشري إىل
 يعرفها سانفورد : 

فاملراهقة إذن تشري إىل فرتة طويلة من الزمن ، وليس جملرد حالة عارضة زائلة يف حياة اإلنسان 
 فاملراهقة مرحلة انتقال من الطفولة إىل الرجولة ، وعلى كل حال جيب فهم هذه املرحلة على
أهنا جمموعة من التغريات اليت حتدث يف منو الفرد اجلسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي، 

وجمموعة خمتلفة من مظاهر النمو اليت ال تصل كلها إىل حالة النضج يف وقت واحد وهكذا 
يعرفها " اجنلسن " فهي مرحلة االنتقال اليت يصبح فيها املراهق رجاًل ، وتصبح الفتاة املراهقة 

ة والتغريات العقلية أة، وحيدث فيها كثري من التغريات اليت تطرأ على وظائف الغدد اجلنسيامر 
 واجلسمية . 

وحيدث هذا النمو يف أوقات خمتلفة يف الوظائف املختلفة. ولذلك فإن حدودها ال ميكن إال 
هي : من أن تكون حدوداً وضعية أو متعارفاً عليها تقليدايً بني علماء النفس ، وهذه احلدود 

 سنة ابلنسبة للفتاة املراهقة .  22 - 13سنة ابلنسبة للولد الذكر ، ومن  21 - 12

وواضح من هذا أهنا متتد لتشمل أكثر من أحد عشر عاماً من عمر الفرد. ووصول الفرد إىل 
النضج اجلنسي ال يعين ابلضرورة أن يصل الفرد إىل النضج يف الوظائف األخرى ، كالنضج 

 ، فعلى الفرد أن يتعلم الكثري حىت يصبح راشداً انضجاً، ولذلك تعرف املراهقة العقلي مثالً 
 االنتقال من الطفولة إىل الرشد .أبهنا: 

 الفرق بني مفهوم املراهقة ومفهوم البلوغ : 
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  املراهقة وبني البلوغ اجلنس . ينبغي علينا أن منيز بني

أي اكتمال الوظائف اجلنسية عنده، وذلك  البلوغ: يعين بلوغ املراهق القدرة على اإلنسال،
 تاة، وقدرهتا على أداء وظيفتها. بنمو الغدد اجلنسية عند الفىت والف

أما املراهقة: فتشري إىل التدرج حنو النضج اجلسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي. وعلى 
زمنية ذلك فالبلوغ إن هو إال جانب واحد من جوانب املراهقة، كما أنه من الناحية ال

 ئل دخول الطفل مرحلة املراهقة. يسبقها، فهو أول دال

سنة، ويقسمون العلماء هذه الفرتة إىل ثالث  21سنوات إىل  9واملراهقة ممتدة من سن 
مراحل املراهقة املبكرة، واملتوسطة، مث مرحلة املراهقة املتأخرة، اليت ينتقل بعدها مباشرة إىل 

غريات اليت تطرأ عليه حتدث على مدى زمن طويل. ومن هنا  مرحلة الرشد والكرب. فالنمو والت
كانت صعوابت تعريف مرحلة املراهقة، فهي اليت تلي مرحلة الطفولة املتأخرة، واليت ينتقل 

الطفل خالهلا من مرحلة الطفولة املتأخرة إىل مرحلة الرشد . ومراحل االنتقال يف حياة الفرد 
جلماعة، كما أهنا مرحلة تغري سريع ومتالحق، ودائماً دائماً مراحل حرجة يف حياة الفرد وا
 فرتات اليت يتعرض فيها للتغيري. يصاب اإلنسان ابلتوتر والقلق يف ال

تستخدم كلمة املراهقة والبلوغ على أهنما مرتادفان، إال أن مثة اختالف يف معىن اللفظتني: 
وتستمر يف مرحلة النضج فكلمة مراهقة تطلق على مرحلة عمرية كاملة تبدأ مع البلوغ 

االجتماعي الكامل، أي مابني السنة الثانية عشرة من العمر واحلاد والعشرين، أما كلمة 
 البلوغ فإهنا تعين اكتمال النضج يف الغدد اجلنسية .
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  : عالمات املرهقة وخصائصهااملبحث الثاين 

شارة لبداية هذه املرحلة بوجه عام تطرأ ثالث عالمات أو حتوالت بيولوجية على املراهق، إ
 عنده، وهي:

النمو اجلسدي: حيث تظهر قفزة سريعة يف النمو، طواًل ووزانً، ختتلف بني الذكور  - 1
واإلانث، فتبدو الفتاة أطول وأثقل من الشاب خالل مرحلة املراهقة األوىل، وعند الذكور 

لنسبة للكتفني واخلصر، يتسع الكتفان ابلنسبة إىل الوركني، وعند اإلانث يتسع الوركان اب
 بة لبقية اجلسد، وتنمو العضالت. وعند الذكور تكون الساقان طويلتني ابلنس

النضوج اجلنسي: يتحدد النضوج اجلنسي عند اإلانث بظهور الدورة الشهرية، ولكنه ال  -2
يعين ابلضرورة ظهور اخلصائص اجلنسية الثانوية )مثل: منو الثديني وظهور الشعر حتت 

ني وعلى األعضاء التناسلية(، أما عند الذكور، فالعالمة األوىل للنضوج اجلنسي هي اإلبط
زايدة حجم اخلصيتني، وظهور الشعر حول األعضاء التناسلية الحقاً، مع زايدة يف حجم 

العضو التناسلي، ويف حني تظهر الدورة الشهرية عند اإلانث يف حدود العام الثالث عشر، 
 ور يف العام اخلامس عشر تقريباً.ول عند الذكحيصل القذف املنوي األ

التغري النفسي: إن للتحوالت اهلرمونية والتغريات اجلسدية يف مرحلة املراهقة أتثرياً قوايً  -3
على الصورة الذاتية واملزاج والعالقات االجتماعية، فظهور الدورة الشهرية عند اإلانث، ميكن 

رة عن مزيج من الشعور ابملفاجأة واخلوف أن يكون هلا ردة فعل معقدة، تكون عبا
واالنزعاج، بل واالبتهاج أحياانً، وذات األمر قد حيدث عند الذكور عند حدوث القذف 

املنوي األول، أي: مزيج من املشاعر السلبية واإلجيايبة. ولكن املهم هنا، أن أكثرية الذكور 
ث يتكلن على أمهاهتن يكون لديهم علم ابألمر قبل حدوثه، يف حني أن معظم اإلان

 للحصول على املعلومات أو يبحثن عنها يف املصادر واملراجع املتوافرة.
من اخلصائص العامة ملرحلة املراهقة < النمو الواضح حنو النضج يف كافة املظاهر واجلوانب ف

 الشخصية.
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فرط التأكيد امل -والنضج االجتماعي. -والتقليد  -* التقدم حنو النضج العقلي،والتأمل 
  -االستغراق يف الصداقات -للذات الفردية 

 

 

 املبحث الثالث مراحل املراهقة  

يتجه البعض إىل التوسع يف حتديد مرحلة املراهقة ويرون أهنا تضم الفرتة اليت تسبق البلوغ 
( سنة، وهناك من 19-13( سنة ومنهم من حيصرها مابني )12-10وحيددوها بني )

( سنة ،واملراهقة املبكرة من 13( أو )12 -10ملراهقة من)قسمها إىل مرحلة ما قبل ا
 ( سنة، وهناك من قسمها إىل:21ـ 18( سنة، واملراهقة املتأخرة من )16ـ13)

 املراهقة املبكرة :ـ 

 قاظ للقدرات العقلية( سنة حيدث خالهلا انفجار يف النمو اجلسدي واستي16ـ13وهي من )
وهي مرحلة حيدث خالهلا انفجار يف النمو اجلسدي واستيقاظ للقدرات العقلية كالقدرة 

امليكانيكية واللغوية، متتد منذ بدء النمو السريع الذي يصاحب البلوغ حىت بعد بلوغ سنة 
   تقريبا عند استقرار التغريات البيولوجية عند الفرد  

 : املراهقة الوسطىـ 

هي أقرب إىل املراهقة املبكرة منها إىل املراهقة املستقلة ،متتاز هذه ( سنة، و 18ـ16وهي من )
املرحلة بشعور املراهق خالهلا ابهلدوء والسكينة، وابالجتاه إىل تقبل احلياة بكل ما فيها من 

اختالفات أو عدم وضوح وبزايدة القدرة على التوافق، وبرغبة املراهق يف شىت اجتاهات قائمة 
يش املرء وأن يرتك غريه يعيش" ،وتتوفر لدى املراهق طاقة هائلة وقدرة على فلسفة "أن يع

على العمل وإقامة عالقات متبادلة مع اآلخرين، وعلى إجياد نوع من التوازن مع العامل 
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 اخلارجي. 

ومن أهم مسات هذه املرحلة متيزها بتطور النمو االجتماعي بشكل ملفت لالنتباه ،وتبدوا 
 -لتالية غالباً يف املظاهر ا

 ـ شعور املراهق ابملسؤولية االجتماعية ،امليل إىل مساعدة اآلخرين.

 ـ اختيار األصدقاء من بني األفراد الذين مييل املراهق إىل إقامة روابط معهم.

 املراهقة املتأخرةـ 

( سنة ، تكتمل فيها مظاهر النمو اليت متكن املراهق من أن يصبح عضواً 21ـ18وهي من ) 
 يف مجاعة الراشدين، 

ومتتاز هذه املرحلة بتبلور اجتاهاته االجتماعية وميوله املهنية والعلمية، وهي مرحلة اختاذ 
ومراعات القواعد  القرارات، واالستقاللية وبوضوح اهلوية وااللتزام، وهي مرحلة النمو اخللقي

يتعرض املراهق يف هذه املرحلة ملشكالت ختتلف يف حدهتا وتنوعها عن املراحل  -السلوكية، 
السابقة، وتزداد فيها املخاوف من عدم حتقيق األماين، وحياول أن يتكيف مع اجملتمع الذي 

ماعة يعيش فيه، وأن يتعود على ضبط النفس والبعد عن العزلة ابالنطواء حتت لواء اجل
وابجلملة فان املراهقة املتأخرة تعترب مرحلة التفاعل وتوحيد أجزاء الشخصية ،بعد أن أصبحت 

األهداف واضحة، وبعد أن انتهى املراهق من اإلجابة من التساؤالت املتعددة اليت كانت 
تشغل ابله يف املراحل السابقة، مثل "من أن؟ " ، "من أكون؟ " ،"إىل أين أسري؟ " ،" وما 

 يف؟" ،"وكيف سأصبح؟ ..       هد

يقول الدكتور عبد الرمحن العيسوي: "إن املراهقة املبحث الرابع مشكالت املراهقة  -
ختتلف من فرد إىل آخر، ومن بيئة جغرافية إىل أخرى، ومن ساللة إىل أخرى، كذلك ختتلف 

البدائي ختتلف عنها ابختالف األمناط احلضارية اليت يرتىب يف وسطها املراهق، فهي يف اجملتمع 



9 
 

يف اجملتمع املتحضر، وكذلك ختتلف يف جمتمع املدينة عنها يف اجملتمع الريفي، كما ختتلف من 
اجملتمع املتزمت الذي يفرض كثرياً من القيود واألغالل على نشاط املراهق، عنها يف اجملتمع 

 وافع املختلفة. احلر الذي يتيح للمراهق فرص العمل والنشاط، وفرص إشباع احلاجات والد
كذلك فإن مرحلة املراهقة ليست مستقلة بذاهتا استقالاًل اتماً، وإمنا هي تتأثر مبا مر به 

 الطفل من خربات يف املرحلة السابقة، والنمو عملية مستمرة ومتصلة". 
وألن النمو اجلنسي الذي حيدث يف املراهقة ليس من شأنه أن يؤدي ابلضرورة إىل حدوث 

قني، فقد دلت التجارب على أن النظم االجتماعية احلديثة اليت يعيش فيها أزمات للمراه
املراهق هي املسؤولة عن حدوث أزمة املراهقة، فمشاكل املراهقة يف اجملتمعات الغربية أكثر 
 بكثري من نظريهتا يف اجملتمعات العربية واإلسالمية، وهناك أشكال خمتلفة للمراهقة، منها: 

 لية من املشكالت والصعوابت. مراهقة سوية خا -1
مراهقة انسحابية، حيث ينسحب املراهق من جمتمع األسرة، ومن جمتمع األقران،  -2

 ويفضل االنعزال واالنفراد بنفسه، حيث يتأمل ذاته ومشكالته.
مراهقة عدوانية، حيث يتسم سلوك املراهق فيها ابلعدوان على نفسه وعلى غريه من  -3

 الناس واألشياء

 ز املشكالت والتحدايت السلوكية يف حياة املراهقني:* أبر 

الصراع الداخلي: حيث يعاين املراهق من جود عدة صراعات داخلية، ومنها: الصراع  -1
بني االستقالل عن األسرة واالعتماد عليها، والصراع بني خملفات الطفولة ومتطلبات الرجولة 

وبني تقصريه الواضح يف التزاماته، الصراع بني واألنوثة، والصراع بني طموحات املراهق الزائدة 
 -غرائزه الداخلية وبني التقاليد االجتماعية، 

الصراع الديين بني ما تعلمه من شعائر ومبادئ ومسلمات وهو صغري وبني تفكريه الناقد 
اجلديد وفلسفته اخلاصة للحياة، والصراع الثقايف بني جيله الذي يعيش فيه مبا له من آراء 
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 ر واجليل السابقوأفكا

: فاملراهق يشكو من أن ويل أمره ال يفهمه، ولذلك حياول االنسالخ االغرتاب والتمرد -2
عن رغبات أولياء األمور كوسيلة إلثبات الذات وهذا يستلزم معارضة سلطة األهل؛ ألنه يعد 

لتايل أي توجيه استخفاف بقدراته العقلية اليت أصبحت موازية جوهرايً لقدرات الراشد، واب
 تظهر لديه سلوكيات التمرد واملكابرة والعناد والتعصب <

اخلجل واالنطواء: نتيجة التدليل الزائد هي االعتماد الكلي علي اآلخرين بينما طبيعة املرحلة 
تتطلب منه أن يستقل برأيه ويعتمد على نفسه، فتزداد حدة الصراع لديه، ويلجأ إىل 

 نطواء واخلجل.االنسحاب من العامل االجتماعي واال

السلوك املزعج: والذي يسببه رغبة املراهق يف حتقيق مقاصده اخلاصة دون اعتبار للمصلحة  
 العامة، 

العصبية وحدة الطباع: فاملراهق يريد أن حيقق مطالبه ابلقوة والعنف الزائد، ويكون متوتراً  -
 بشكل يسبب إزعاجاً كبرياً للمحيطني به"

 

  وفيه ثالثة مباحث ومطلب واحد  ورية يف دعوة املراهقنيالفصل الثاين مقدمات ضر 

  املبحث االول معرفة املؤثرات العامة لدي املراهقني

 إالملؤثرات األساسية  هي اليت كانت وال تزال  تتحكم يف التغذية العقلية للناشئني واملراهقني ا
الواضح يف حتديد وجهة املراهق  ولعل  قوله صلي هللا عليه  ان مكوانت البيئة هلا ات ثريها

وسلم< فابواه يهودانه او ينصرانه يشري ايل ذالك التاثري سواء كانت املؤثرات التقليدية  
مستوي  -الوضعية السياسية للبلد-ثقافة الشارع  -املدرسة  -السكن  -املسجد -كاالسرة 
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ن والكامبيوترواطباق االستقبال واالقراص واحملمول والعاب املعيشية اواملؤثرات احلديثة كالتلزفيو 
هذه املؤثرات االساسية اليت هي اليت كانت والتزال  تتحكم يف التغذية العقلية -الفيديو 

علي املراهقني اال ان التطورالتقين  يف احلياة  التأثرييف  البارز للناشئني واملراهقني وكان هلا الدور
ؤثر والكبري يف الرتبية اآلن من املؤثرات القدمية األساسية، إىل مؤثرات العامة حول الدور امل

جديدة معاصرة، تتجاوز حدود البيئة احمللية، إىل بيئة ليس هلاهوية حمددة ، وال ضوابط 
واضحة حتكمها، وصار هلا الكلمة األوىل يف حتديد أخالق األجيال وثقافتها، ويف تكوين 

هذه املؤثرات هي التلفزيون، وأطباق االستقبال، والكمبيوتر،  - نوعية الصداقات  فيما بينها
واإلنرتنت، واحملمول، وألعاب الفيديو جيم وغريها. واخلطري يف املؤثرات احلديثة هو حجم 
التأثري الكبري والعميق وسرعة التغيري الذي حتدثه تلك الوسائل املعاصرة يف مستوى التدين 

حىت يكاد يفقد دور املؤثرات التقليدية يف  -والذوق العام والثقافة والسلوك واملفهومات 
سواء كانت مؤثرات البيئة احمللية كاألسرة واملدرسة وثقافة الشارع  وتلك العملية الرتبية برمتها

اليت جتاوزت حد ود البيئة احمللية  كالتلفزيون والكمبيوتر وإطباق االستقبال واحملمول والعاب 
الواضح يف حتديد أخالقيات األجيال وثقافتها ويف حتديد نوعية  يون  هلا دورهالفيز الت

 الصداقات فيما بينها 

  

  مطلب التعامل املناسب مع تلك الوسائل    

يف تقدير الباحث التصرف املناسب ليس إلغاء املؤثرات القدمية وال منع املؤثرات احلديثة   
القدمية وتطويع وتوجيه املؤثرات تنشيط وتفعيل دور املؤثرات هو ولكن التصرف املناسب 

احلديثة لتتكامل فيما بينها يف تشكيل عوامل تربوية إجيابية يف بناء األجيال، ألهنا جمرد آالت 
 وليس الشر أو الفساد حااًل أو وصفاً مالزماً هلا ال تنفك عنه، 

ملستوى خصوصاً مع تطور التقنية اليت تتيح قدراً أكرب من التحكم يف تلك األجهزة على ا
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الفردي، ومع ظهور اإلجيابيات اليت تتيحها تلك الوسائل ثقافياً واجتماعياً واقتصادايً، وكثرة 
ومع ظهور اإلجيابيات اليت تتيحها تلك الوسائل ثقافياً واجتماعياً  -املضمون النافع هلا

ور واقتصادايً، وكثرة املضمون النافع الذي يعرض يف تلك الوسائل وتنوعه. خاصة بعد تط
تقنيات التحكم وظهور القنوات واملواقع اإلسالمية، ومنو اإلنتاج الثقايف والرتفيهي اإلسالمي 

نوعاً ما، هو دعم الدعوة إىل التعامل الصحيح مع تلك الوسائل، والتمييز بني خريها وشرها، 
ووجوب اختاذ اإلجراءات اليت متنع أو حتد من مفاسدها، على مستوى اجملتمع أو مستوى 

فراد، ومن مث ينبغي أن تتوجه اجلهود الرتبوية والدراسات حنو البحث يف آاثر هذه العوامل األ
احلديثة، والوقوف على سلبياهتا وإجيابياهتا، والعمل على تقدمي التصورات واألفكار القائمة 

 على أسس إسالمية أصيلة، واليت تتيح لنا االستفادة منها تربوايً ومحاية أجيالنا من آاثرها
السلبية، حىت نتمكن من حتويلها من مؤثرات سلبية إىل مؤثرات تربوية انفعة، والسيطرة على 

 -الرتبوي خاصة يف فئة املراهقني أثرها 

   املتطلبات واحلاجيات -املبحث الثاين

لذالك تتطلب وضع  مرحلة املراهقة مرحلة هلا خصائصها عن  الفواصل العمرية االخري 
االعتبار ملطالبها اخلاصة  فالبد من اإلملام بقدر معقول من تلك املطالب وهي كثرية ومتنوعة  

 منها

ها الفطرة البشرية احلاجيات اليت تستشعر :وهي أتيت يف مقدمة * احلاجة إىل معرفة أمورا لدين
نس إليها الفطرة البشرية تثق هبا  وأتاليت تستلهم منها  التوجيهات واإلرشادات السليمة و 

يتواكب منو /فعندما   -ذالك الدين القيم  -األصلية ابعتبارها الفطرة اليت فطر الناس عليها 
الوازع الديين مع النمو العقلي واجلسمي يكون له األثر االجيايب يف النمو النفسي والصحة 

نستشف تلك اللمسات  النفسية للمراهقني  الن اإلميان يؤدي إىل األمان. والراحة.ولعنا
الرتبوية يف بنود ومقررات اجللسة اليت ضمت  حرب األمة ابن عباس رضي هللا عنه مع نيب 
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عن أيب العباس عبد هللا ْبِن َعبَّاٍس قَاَل ُكْنُت َخْلَف اهلدي نبياان حممد صلي هللا عليه وسلم 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوًما فـَقَ  اَل:" اَي ُغاَلُم ِإيِنِ أَُعلُِِمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ اَّللََّ حَيَْفْظَك َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

مة َلْو أحفظ اَّللََّ جتَِْدُه جُتَاَهَك ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اَّللََّ َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن اِبَّللَِّ َواْعَلْم َأنَّ األ
َفُعوَك ِبَشْيٍء ملَْ  ُ َلَك َوَلْو اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن  اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه اَّللَّ يـَنـْ

ُ َعَلْيَك رُِفَعْت اأْلَْقاَلُم َوَجفَّْت الصُُّحُف" رواه  َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء مَلْ َيُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه اَّللَّ
  (1) الرتمذي ، وأمحد ،

إن القدوة احلسنة والتمثل ابلنماذج الناجحة ،هلا دور كبري يف اكتساب  دوة:* احلاجة إىل الق
املراهق القيم واملثل اليت تعينه على تكوين نسقه القيمي كما توجه سلوكه، وحتدد له أهدافه 

وهذا هو التوجيه الرابين الذي جاء يف قوله تعايل ) لقد كان لكم يف  -اليت يرجوا حتقيقها.
قال ابن كثري هذه اآلية  -حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا   رسول هللا أسوة

الكرمية أصل كبري يف التأسي برسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أقواله وأفعاله وأحواله ؛ وهلذا 
أمر الناس ابلتأسي ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب ، يف صربه ومصا برته ومرابطته 

ه وانتظاره الفرج من ربه ، عز وجل ، صلوات هللا وسالمه عليه دائما إىل يوم الدين؛ وجماهدت
وهلذا قال تعاىل للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا يف أمرهم يوم األحزاب : ) لقد كان 

 لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ( أي : هال اقتديتم  به وأتسيتم بشمائله ( .

اليت تشكل قدوة مثالية حليات املراهقني من سرية سلفنا الصاحل سرية  * ومن النماذج احلية
عمر ابن عبد العزيز جتسد النموذج  األمثل للشخصية الطموحة ذات اهلمة العالية فهو 
 شخصية حتمل صفات العامل العامل بعلمه والعابد املخلص يف عمله واإلمام العادل يف

                                                                                    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( .7957واورده األلباين يف صحيح اجلامع برقم )( 1) 

 عن دكنيي و ر   ففي علو اهلمة وهذه مناذج من حياته  -حكمه والراعي املهتم برعيته  
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الراجز قال: )أتيت عمر بن عبد العزيز بعد ما استخلف أستنجز منه وعدا كان وعدنيه وهو 
وايل املدينة، فقال يل: اي دكني، إن يل نفسا تِواقة، مل تزل تتوق إىل اإلمارة، فلما نلتها اتقت 

 روى ابن عيينة عن رجل : قال -وعن الصدق قال  إىل اخلالفة، فلما نلتها اتقت إىل اجلنة(
 عمر بن عبد العزيز : ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله 

روى الثوري ، عن عمرو بن ميمون قال : كانت العلماء مع عمر بن عبد  فقد. وعن علمه 
 العزيز تالمذة .

  يروي أهل السري انه -وعن عدله وأهم أعماله يف إصالح الدولة  

بدأ بنفسه فجردها من كل نعيم زائل، وأعاد األراضي واألموال اليت وهبت له ولزوجته  
وأوالده إىل بيت مال املسلمني، وطلب من بين أمية إرجاع ما أخذوه من بيت مال املسلمني 

 بدون وجه حق.

 عزل الوالة الظاملني، وعني بدال منهم والة عرفوا ابلتقوى والصالح وحسن السرية. 

اجلزية عمن أسلم من أهل البلدان املفتوحة، فكتب أحد عماله أن هذا يضر خبزينة  أسقط 
 الدولة فقال له عمر: "ارفع اجلزية عمن أسلم فإن هللا بعث حممداً هادايً ومل يبعثه جابياً".

اهتم ابلنواحي االقتصادية كإصالح كثري من األراضي الزراعية، إقراض املزارعني، حفر األابر،  
 طرق، وتوحيد املكاييل واملوازين يف مجيع أحناء الدولة األموية.شق ال

فتح ابب احلوار مع اخلوارج واستماهلم ابحلجة، فغلبهم أبخالقه وعلمه، وانصاع كثري منهم  
 للحق.

إهتم ابلناحية العلمية، فشجع الناس على حفظ القرأن الكرمي، وأمر بتدوين احلديث النبوي  
 ومجعه.
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 يش احملاصر للقسطنطينية، رأفة ابجلند الذين تعرضوا للجوع، والربد، والطاعون.أمر بعودة اجل 
 صورة رائعة من عدل عمر بن عبد العزيزوهنا ، 

بينما عمر بن عبد العزيز يطوف ذات يوم يف أسواق " محص " ليتفقد الباعة ويتعرَّف على 
 األسعار، إذ قام إليه رجٌل عليه بـُْردان أمحران قطراين وقال:

 اي أمري املؤمنني..

 لقد مسعت أنك أمرت من كان مظلوًما أن أيتيك .

 فقال: نعم .

 فقال: وها قد أاتك رجٌل مظلوٌم بعيُد الدَّار .

 فقال عمر: وأين أهلك ؟

 فقال الرجل: يف "عدن "

 فقال ُعمر: وهللا، إن مكانك من مكان عمر لبعيد .

 ُتك ؟مث نزل عن دابِته، ووقف أمامه وقال : ما ظالم

 فقال: ضيعٌة يل وثب عليها رجٌل ممن يلوذون بك وانتزعها مين .

فكتب عمر كتااًب إىل "عروة بن حممد " واليه على "عدن" يقول فيه: أمَّا بعد: فإذا جاءك  
 كتايب هذا فامسع بيَّنة حامله، فإن ثبت له حقٌّ، فادفع إليه حقَُّه .

 مث ختم الكتاب وانوله للرجل .

ل ابالنصراف قال له عمر: على رسلك.. إنك قد أتيتنا من بلٍد بعيٍد .. وال فلما هم الرج
 ريب يف أنك استنفدت يف رحلتك هذه زاًدا كثريًا .. 
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 وأخلقت ثيااًب جديدة .

 ولعلَّه نفقت لك دابٌة.

مث حسب ذلك كله، فبلغ أحد عشر دينارًا، فدفعها إليه وقال: أشع ذلك يف الناس حىت ال 
ار يتثاقل مظلومٌ  فحيات عمر ابن عبد العزيز  عن رفع ُظالمِتِه بعد اليوم مهما كان بعيد الدَّ

متثل منوذجا للفرتة اليت عم فيها العدل والرخاء  أرجاء البالد اإلسالمية حىت أن الرجل كان 
ليخرج الزكاة من أمواله فيبحث عن الفقراء فال جيد من يف حاجة إليها. كان عمر قد مجع 

قهاء والعلماء وقال هلم: "إين قد دعوتكم ألمر هذه املظامل اليت يف أيدي أهل مجاعة من الف
بييت، فما ترون فيها؟ فقالوا: اي أمري املؤمنني : إن ذلك أمرًا كان يف غري واليتك، وإن وزر 
هذه املظامل على من غصبها"، فلم يرتح عمر إىل قوهلم وأخذ بقول مجاعة آخرين منهم ابنه 

ي قال له: أرى أن تردها إىل أصحاهبا ما دمت قد عرفت أمرها، وإنك إن مل عبد امللك الذ
تفعل كنت شريكا للذين أخذوها ظلما. فاسرتاح عمر هلذا الرأي وقام يرد املظامل إىل 

أهلها.وعن عطاء بن أيب رابح قال: حدثتين فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز: أهنا دخلت 
موعه، فقالت: اي أمري املؤمنني، ألشئ حدث؟ قال: اي عليه فإذا هو يف مصاله، سائلة د

فاطمة إين تقلدت أمر أمة حممد صلى هللا عليه وسِلم فتفكرت يف الفقري اجلائع، واملريض 
الضائع، والعاري اجملهود، واملظلوم املقهور، والغريب املأسور، وذي العيال يف اقطار األرض، 

هنم حممد صلى هللا عليه وسلم، فخشيت أن فعلمت أن ريب سيسألين عنهم، وأن خصمي دو 
 ال تثبت يل حجة عن خصومته، فرمحت نفسي فبكيت.

كثر كذالك سرية اإلمام امحد ابن حنبل وثباته عند احملن ممااهله ليقلب إبمام آهل السنة  
 القيل و القال يف تلك الفرتة، فقد انتشرت الفتنة. و قد أمر املأمون حينها رئيس شرطته

بسؤال العلماء عن أمر خلق القرآن، حىت يرى )يف نظره( مدى صالحهم و إتباعهم ألمره. 
 أرسل املأمون رئيس شرطته اسحاق ابن ابراهيم ليسأل اإلمام أمحد عن رأيه يف أمر القرآن،

 فقال له:
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 "ما تقول يف القرآن؟"-
 فأجاب اإلمام أمحد:

 "هو كالم هللا"-
 فسأله:

 "اخملوق هو؟"-
 فقال:

 "هو كالم هللا"-
 فسأله:

"و ما رأيك يف كالم اخلليفة يف ان هللا ليس كمثله شئ يف وجه من الوجوه، و معىن من -
 املعاين، ما قولك فيه؟"

 قال:
 "أقول، ليس كمثله شئ، و هو السميع البصري"-
 

و كما هو واضح من كالم اإلمام أمحد، فإن هللا خالق كل شئ، و ال يشبهه شئ، و لكن 
 (110ثبيت ما وصف هللا به نفسه. "فله األمساء احلسىن" )االسراء: جيب ت

أصر املأمون على رأي خلق القرآن، و ان القرآن ليس كالم هللا. فحاول إستخدام اللني مع 
العلماء، فأجزل يف عطائه هلم و أغدق عليهم مبا حيتاجونه و ذلك حىت يثنيهم عن رأيهم. مث 

ديد، و طعنهم يف دينهم و اهتمهم ابلشرك. حىت الفئة الثالثة تغريت هلجة خطابه معهم إىل هت
واليت أخذت رأايً متوسطا وصلها التهديد، حىت أن اخلليفة املأمون هدد إبستخدام السيف إن 

مل يرجعوا عن أمر معارضتهم ألمر خلق القرآن. أمر املأمون أن يتم سؤال كل العلماء يف كل 
مل يوافق اخلليفة األمر، فأن سجون العراق ستستقبله. و  الوالايت عن أمر خلق القرآن، فمن

 بدأت محلة االستجواب و مُحل العلماء اىل سجون سامراء. 
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عامل، إال  26يف بداية األمر، كان عدد العلماء الرافضون لإلقرار خبلق القرآن يف بغداد حواىل 
ل و حممد بن نوح، و أن هذا العدد تناقص حىت وصل إىل عاملني إثنني فقط، أمحد بن حنب

الذي تتلمذ على يد اإلمام أمحد. ضاق املأمون لصالبة موقف اإلمام أمحد و تلميذه 
الشاب، و ابت حيدثهم عن طريق رسله و رئيس شرطته، و لكن موقف العامل اجلليل كان 

وبذكر سري وقصص واضحا، فلم يـَُبطن كالمه، و مل يتعذر أبعذار واهية إلرضاء املأمون. 
هذه مناذج اليت تشكل القدوة احلسنة يف العدل والثبات علي احلق والدفاع عن ف ومواق

ميك ان تربز امام املراهقني القدوة املثالية اليت يقتدون هبا ويرفعوا عقيدة أهل السنة واجلماعة 
 رؤسهم امام العامل ابهنم  ابهنم ينتمون لتاريخ مشرف ومنهج تربوي واضح املعامل واالهداف 

  

 وحب االستطالعجة إىل املعرفة احلا

تتناسب مع القدرات تعتمد علي براهني معتربة و اليت  فال يطمئن إال للمعلومات املقنعة 
العقلية للمرحلة العمرية حيث يزداد لدي املراهقني الرتكيز والفهم للعالقات القائمة بني 

 املوضوعات املتعددة واألشياء املتنوعة املختلفة العناصر 

 احلاجة إىل املوجهات لتهذيب الذات    

ذلك أن التغري الذي يطرأ على عادات املراهق وقيمه واجتاهاته االجتماعية  يضعه يف 
حاجة  إيل معرفة السلوك املقبول يف التعامالت وأصبح يف حاجة إىل التقبل االجتماعي 

ت وخلق الصداقات اجلديدة   شللياواحرتام اآلخرين له وثقتهم به، ،فيميل إيل حشد ال
العتزاز ابلشخصية ويتمثل ذلك يف االهتمام ابملظهر وامللبس وارتداء األلوان امللفتة للنظر وا

ومسايرة أحدث خطوط املوضة، كما يتسم سلوك املراهق  غالبا يف هذه املرحلة ابالستعراضية 
 والرغبة يف جذب االهتمام.
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  ابيةتشخيص املواهب االجي- املبحث الثالث

عادة يف هذه املرحلة من العمر تتوفر لدي املراهقني مواهب وقدرات  تشكل يف جمملها 
الانه وهبذه امليزات اليت يتمتع هبا يشكل طرفا مهما يف وضع اخلطة املناسبة مظاهر اجيابية 

فانه  -للحيات االجيابية وأنه ومباله من فهم وذكاء وغرية ميتلك القدرة لتحديد مستقبله   
تمتع يف هذه املرحلة بقدرات عقلية ونشاط اجتماعي فريد الن النمو العقلي يف فرتة املراهقة ي

أيخذ يف البلورة والرتكيز حول نوع معني من النشاط فيتجه املراهق حنو الدراسة العلمية أو 
األدبية بداًل من تنوع نشاطه، وتشتت افكاره واختالف اهتماماته وكذالك تنمو قدرة املراهق 
على االنتباه  والتذكر، ويف هذه املرحلة أيضا يصبح خيال املراهق خياال جمردا أي مبنيا على 

 وتتلخص ميزات مرحلة املراهقة يف االيت –أساس استخدام الصور الذهنية علي املعاين اجملردة 

 الصفاء الذهين الذي يكسبه القدرة علي الفهم واالستيعاب والتمييز بني األشياء -

 احليوية والنشا ط اجلسمي  الذي ميكنه من  التنفيذ السريع ملخططاته -

الطموح الشخصي الذي يفتح إمامه األمل واخليال الواسع ما أضيق العيش لوال فسحة  -
 األمل

 -اإلحساس  ابحلو جة إيل التوجيه  حب االطالع والرغبة يف معرفة حقائق األمور -

العطاء ومساعدة اآلخرين لكسب ودهم وإظهار مقدرا االستعداد النفسي والبدين للبذل و  -
 ته أمامهم 

 -الشعور بعزة النفس اليت ترفض أي نوع من التسلط والوصاية من قبل اآلخرين -

  -العاطفة اجلياشة اليت تتفاعل مع كل خطاب يوجه إيل الضمري والوجدان  -

ط املعاملة ليصبح أسلواب فعندما يتم تشخيص هذه املواهب ينبغي أن تتغري نربة اخلطاب ومن
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 يشعر منه املراهق بقيمته كانسان سوي بلغ أو قارب سن الرشد له مكانته يف اجملتمع 

وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني عدَّد السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله يوم ال ظل ))
ا أبعمال عظيمة إال ظله قال : )) وشاب نشأ يف عبادة هللا (( والسبعة الذين ذكرهم قامو 

ومتميزة ، وهكذا الشاب املستقيم الطائع يقوم بعمل عظيم ألنه ينتصر على كثري من 
 (1)الشهوات والنوازع السيئة ،(( 

واحلرص  يتم من خالل االحرتام ملقدرته العقلية أن ينبغي من مث فان الدعوة والتوجيه 
ذالك طرته اإلنسانية السليمة و ووضع االعتبار لفعلي االستفادة من هذه املرحلة العمرية 

 لسري علي منهاج النبوة وفق أدب النقاش اهلادئ علي هذا األسلوب الذي جاء يف هذا اب

عن أبو أمامه البا هلي ـ رضي هللا عنه ـ قال: إن فىت شااب أتى النيب صلى هللا  -احلديث 
فزجروه وقالوا : مه مه عليه وسلم فقال : اي رسول هللا ائذن يل ابلزان فأقبل القوم عليه 

فقال )) ادن فدان منه قريبا(( قال : فجلس قال )) أحتبه ألمك ؟(( قال : ال وهللا 
جعلين هللا فداءك قال )) وال الناس حيبونه ألمهاهتم(( قال )) أفتحيه البنتك ((قال : ال 

: ))أفتحيه  وهللا اي رسول هللا جعلين هللا فداءك قال )) وال الناس حيبونه لبناهتم(( قال
ألختك(( قال : ال وهللا جعلين هللا فداءك قال ))وال الناس حيبونه ألخواهتم(( قال )) 

أفتحيه لعمتك(( قال : ال وهللا جعلين هللا فداءك قال )) وال الناس حيبونه لعماهتم ((قال 
الهتم(( : ))أفتحيه خلالتك(( قال : ال وهللا جعلين هللا فداءك قال ))وال الناس حيبونه خلا

قال : فوضع يده عليه وقال )) اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه(( فلم يكن بعد 
   (2) ذلك  الفيت يلتفت إيل شيء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                                                     سلسلة تربوية لعبد الكرمي بكار 1
 (22211 - 545\36صحح إسناده شعيب األرانءوط يف حتقيق املسند اإلمام امحد ) 2
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  اخلطوات العملية يف دعوة املراهقني -الفصل الثالث 

 وفيه ثالثة مباحث ومطلب

 ببيان الفرائض والواجبات و ابلعقيدة البدء اإلحساس بعظم املسئولية و  –املبحث األول 

جيب ان يستشعر أولياء األمور ان املسئولية الزالت علي أعناقهم الن املرهقني مل يتجاوزو 
أَيُـَّها الَِّذيَن  ايَ بعد مرحلة التوجيه والرتبية فهم الزالو من الرعية وكل راع مسئول عن رعيته 

َها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكمْ   اَنرًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ
عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن النيب صِل هللا يـَْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 

ذي على الناس أال كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، فاألمري ال)) :عليه وسلم أنه قال
رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، واملرأة راعية  راع، وهو مسئول عن

وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيده، وهو مسئول  على بيت بعلها
 مسئول عن رعيته(( متفق عليه عنه، أال فكلكم راع

وهذه هي   تبدأ برتسيخ أسس العقيدة  ينبغي اخلطوات العملية يف دعوة املراهقني أن  
اهتداء بوصية النيب -الرتبوي  ريع اإلصالح ااالنطالقة الصحيحة يف أي مشروع  من مش

صلي هللا عليه وسلم  < ملا بعث معا ذا إىل اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب 
 ل هللا فإن هم فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسو 

أجابوك لذلك فأخربهم أن هللا فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم فإذا فعلوا 
فأخربهم أن هللا قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فرتد على فقرائهم فإذا أطاعوا هبا 

 (1فخذ منهم وتوق كرائهم أمواهلم .) 

                                                                                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  [ وقال : حديث حسن صحيح 2516(رواه الرتمذي ] رقم : 1) 
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 وقواعد اإلسالم -بيان أركان اإلميان 

عن عمر  -ألهنا أساس الدين وقواعده اليت يقوم عليها  وهي اليت وردت يف هذا احلديث  
بن اخلطاب رضي هللا عنه أيضا قال بينما حنن جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر 
د حىت جلس إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ووضع  وال يعرفه منا أح

كفيه على فخذيه وقال اي حممد أخربين عن اإلسالم فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن 
تشهد أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج 

يه سبيال قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخربين عن البيت إن استطعت إل
اإلميان قال أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره قال 

صدقت قال فأخربين عن اإلحسان قال أن تعبد هللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك قال 
عة قال ما املسئول عنها أبعلم من السائل قال فأخربين عن صدقت قال فأخربين عن السا

يتطاولون يف البنيان مث  أن تري احلفاة العراة العالة رعاة الشاهأماراهتا قال أن تلد األمة ربتها و 
انطلق فلبث مليا مث قال اي عمر أتدري من السائل قلت هللا ورسوله أعلم قال هذا جربيل 

 لم  أاتكم يعلمكم دينكم رواه مس

 توضيح ضروريت احلقوق الواجبات واآلداب   مث 

من قوام الدين فديننا اإلسالمي قائم علي العدل ذالك الن  –أداء احلقوق والواجبات  
 ليس خاضعة لتصرفات ذوقية  الصداقة والصحبة واإلنصاف  وادء احلقوق والواجبات ف

فما تقرب العبد إيل إيل هللا   تقرابهي من أعظم الحتكمها قيم إسالمية ومبادئ دينية فبل 
. يهمما افرتضه عل إليهربه بشئ أحب   

: إن هللا قال )  -صلى هللا عليه وسلم  -عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 
من عادى يل وليا فقد آذنته ابحلرب ، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضت 
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إيل ابلنوافل حىت أحبه ، فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع عليه ، وما يزال عبدي يتقرب 
به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده اليت يبطش هبا ، ورجله اليت ميشي هبا ، وإن سألين 

 ألعطينه ، ولئن استعاذين ألعيذنه ( رواه البخاري .

فان ذالك من مكارم  حوار الزمالءنقاش األصدقاء و دب أبتحلي دعوة إيل الالوكذالك 
 فالنيب صلي هللا عليه وسلم بعث ليتمم مكارم  األخالق  األخالق اليت جاء هبا الدين

حسن إصغاء الرجل ملن حيدثه من اإلخوان فإن إقباله على حمدثه  املرءفان من أدب 
الوجه يدل على ارتياحه  إشراقةابإلصغاء إليه ابألذن و طرف العني و حضور القلب و 

 بينهما ته و أنسه حبديثه.وتزيد وتتقوي حبال والود والصداقةجملالس

:)) جلليسي عليَّ ثالٌث : أن أَرميه بَطريف إذا أقبل و  -رضي هللا عنهما  -قال ابن عباس 
 أن أُوِِسَع له يف اَلمجلس إذا جلس ، و أن أصغي إليه إذا حتدث ((

مِلهم : جليسي ما فهم عيِن ، و )) ثالثٌة ال أ -رضي هللا عنه  -و قال عمرو بن العاص 
 ثويب ما سرتين ، و داِبيت ما محلت رحلي (( 

و قال احلسن البصري :)) إذا جالست فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول ، و 
 ، و ال تقطع على أحد حديثه (( تعلم حسن االستماع كما تتعلم حسن القول 

  عن األخطاء والسقطاتالطرف صر ابحلق وسرت العورات وغض التعاون والتنا 

ابلتحمل تقابل  أنر لكل منا عيوب ونقائص فينبغي همن خالل التعامل واحلياة املشرتكة  تظ
وغض الطرف الابالشاعة واالشانة  قال سيعد ابن املسيب ما من عامل وال ذي فضل إال 

 نقصه  وفيه عيب ولكن من الناس من ال ينبغي أن تذكر عيوبه فمن كان فضله أكثر من

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: من وهب نقصه لفضله    
نِفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على 
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 معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلما سرته هللا يف الدنيا واآلخرة، 

 رواه مسلم  يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيههلل 

 <ؤال اهلادف سوالوظهار النقاش املوضوعي  توجيه اجلهد الفكري –املبحث الثاين 

 قليةابلبدء بقضاي املسلمات العوذالك 

ولئن سألتهم من خلق  ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن هللا فأىن يؤفكون   < قوله تعاىل :
السماوات واألرض ليقولن هللا قل أفرأيتم ما تدعون من دون هللا إن أرادين هللا بضر هل هن  
كاشفات ضره أو أرادين برمحة هل هن ممسكات رمحته قل حسيب هللا عليه يتوكل املتوكلون 

حيل عليه قل اي قوم اعملوا على مكانتكم إين عامل فسوف تعلمون من أيتيه عذاب خيزيه و 
عذاب مقيم إان أنزلنا عليك الكتاب للناس ابحلق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإمنا يضل 

َن السََّماِء َماء -عليها وما أنت عليهم بوكيل    امن َخَلَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوأَنَزَل َلُكم مِِ
َنا ِبِه َحَداِئَق َذاَت هَبَْجٍة مَّا َكاَن َلُكْم َأن تُنِبُتوا َشَجَرَها أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن  َفأَنبَـتـْ

( أَمَّن َجَعَل اأْلَْرَض قـَرَاراً َوَجَعَل ِخاَلهَلَا َأهْنَاراً َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعَل َبنْيَ اْلَبْحَرْيِن 60)
يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف 61ُموَن )َحاِجزاً أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ َبْل َأْكثـَُرُهْم اَل يـَْعلَ  ( أَمَّن جيُِ

( أَمَّن يـَْهِديُكْم يف ظُُلَماِت 62السُّوَء َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاء اأْلَْرِض أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ قَِلياًل مَّا َتذَكَُّروَن )
ُ َعمَّا ُيْشرُِكوَن )اْلرَبِِ َواْلَبْحِر َوَمن يـُْرِسُل الِراَِيَح ُبْشراً َبنْيَ  ( 63 َيَدْي َرمْحَِتِه أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ تـََعاىَل اَّللَّ

َن السََّماِء َواأْلَْرِض أَِإَلٌه مََّع اَّللَِّ ُقْل َهاتُوا  بـُْرَهاَنُكْم ِإن أَمَّن يـَْبَدأُ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوَمن يـَْرزُُقُكم مِِ
  -(النمل64ُكنُتْم َصاِدِقنَي )

عن أيب هريرة رضي هللا عنه  تركه ماال يعنيه املرء نشغال مبا يعنيه فان من حسن إسالم ابالو 
قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : ) من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه ( 

 -حديث حسن رواه الرتمذي وغريه
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 ُهوَ  فَِإَذا نُْطَفةٍ  ِمنْ  َخَلْقَناهُ  َأانَّ  اإلنَسانُ  يـَرَ  َأَوملَْ  طاب إيل بديهيات الفطرة البشريةوبتوجيه اخل
 حُيِْييَها ُقلْ (78)َرِميمٌ  َوِهيَ  اْلِعظَامَ  حُيْيِ  َمنْ  قَالَ  َخْلَقهُ  َوَنِسيَ  َمَثالً  لََنا َوَضَربَ (77)ُمِبنيٌ  َخِصيمٌ 
 اَنرًا األْخَضرِ  الشََّجرِ  ِمنَ  َلُكمْ  َجَعلَ  الَِّذي(79)َعِليمٌ  َخْلقٍ  ِبُكلِِ  َوُهوَ  َمرَّةٍ  أَوَّلَ  أَنَشَأَها الَِّذي
 ِمثْـَلُهمْ  خَيُْلقَ  َأنْ  َعَلى ِبَقاِدرٍ  َواألْرضَ  السََّماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي أََولَْيسَ (80)تُوِقُدونَ  ِمْنهُ  أَنـُْتمْ  فَِإَذا
َا(81)اْلَعِليمُ  اخلَْالقُ  َوُهوَ  بـََلى ًئا أَرَادَ  ِإَذا أَْمرُهُ  ِإمنَّ  َفُسْبَحانَ (82)فـََيُكونُ  ُكنْ  َلهُ  يـَُقولَ  َأنْ  َشيـْ

 {(83)تـُْرَجُعونَ  َوِإلَْيهِ  َشْيءٍ  ُكلِِ  َمَلُكوتُ  بَِيِدهِ  الَِّذي

 واالبتعاد عن املسائل الكبرية والقضااي املعقدة والنظرايت الفلسفية   

ذالك اعلي وأعظم الن سبحانه وتعايل ذات هللا  حقيقة معرفة فال تضيع األفكار يف حماولة 
أولياء هللا  تشغل املقدرات الفكرية يف معرفة طريق أنالعقلية ولكن ينبغي من مقدراتنا 

 وصفاهتم

)اي أيها  ماذا أعددت هلا الساعة ولكن يف تكون مىت التفكري  ينبغي ان تشغل يفال كما 
(  18الذين آمنوا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون ) 

 وال تكونوا كالذين نسوا هللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون (    

عن أنس رضي هللا عنه أن رجال سأل النيب " صلى هللا عليه وسلم عن الساعة فقال:مىت 
وماذا أعددت هلا؟ قال: ال شيء إال أين أحب هللا ورسوله صلى هللا عليه  الساعة؟ قال:

 رواه البخاري  وسلم فقال: "أنت مع من أحببت

؟ عن ربيعة بن كعب  السبيل ايل اجلنةطريق النجاة من النار ؟ وأين  أين وابلسؤال اهلادف
سلم فأتيته بوضوئه األسلمي رضي هللا عنه قال: كنت أبيت مع رسول هللا صلى هللا عليه و 

وحاجته فقال يل: " سل؟ ". فقلت: أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال: " أو غري ذلك" قلت: 
 هو ذاك. قال: " فأعين على نفسك بكثرة السجود "



26 
 

يكون موضع  أنهللا سبحانه وتعايل خلق هذا االنسا ن مكرما  ومفضال   فينبغي  مطلب
   ؟كيف يدوم هذا التكرمي   - النقاش والتساؤل 

 ي شكر هللايدوم يتقوي هللا واالعرتاف بفضل هللا واملداومة عل

 وها هي صفاهتم ؟ ؟الكرام من الناس َ منهم  

والقادة املصلحون  < هذه هي صفاهتم اليت جاءت يف   -األتقياء  -هم العلماء العاملون
 -كالم ربنا سبحانه تعايل < قال تعايل

( 63َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْواًن َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجْلَاِهُلوَن قَاُلوا َساَلًما )
( َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربَـَّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ 64َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرهبِِِْم ُسجًَّدا َوِقَياًما )

َا َساَءْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقاًما )65اهَبَا َكاَن َغرَاًما )َعذَ  ( َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا مَلْ ُيْسرُِفوا َوملَْ 66( ِإهنَّ
لَّيِت ( َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإهَلًا َآَخَر َواَل يـَْقتـُُلوَن النـَّْفَس ا67يـَْقرُتُوا وََكاَن َبنْيَ َذِلَك قـََواًما )

ُ ِإالَّ اِبحلَْقِِ َواَل يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق آاثما ) ( ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يـَْوَم 68َحرََّم اَّللَّ
 ( ِإالَّ َمْن اَتَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا َفُأولَِئَك يـَُبدُِِل اَّللَُّ 69اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهااًن )

ُ َغُفورًا َرِحيًما ) ( َوَمْن اَتَب َوَعِمَل َصاحِلًا فَِإنَُّه يـَُتوُب ِإىَل اَّللَِّ 70َسيَِِئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اَّللَّ
ا ( َوالَِّذيَن ِإَذا ذُكُِِرو 72( َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّوَر َوِإَذا َمرُّوا اِبللَّْغِو َمرُّوا ِكرَاًما )71َمَتااًب )

َها ُصمًّا َوُعْمَيااًن ) ( َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن َربَـَّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا 73ِبَِاَيِت َرهبِِِْم مَلْ خيَِرُّوا َعَليـْ
تَِنا قـُرََّة َأْعنُيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماًما ) َويـَُلقَّْوَن ِفيَها حتَِيًَّة  ( أُولَِئَك جُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة مبَا َصرَبُوا74َوُذِرايَّ

( ُقْل َما يـَْعَبأُ ِبُكْم َريبِِ َلْواَل ُدَعاؤُُكْم 76( َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقاًما )75َوَساَلًما )
بـُْتْم َفَسْوَف َيُكوُن ِلزَاًما )  (  77فـََقْد َكذَّ

ُْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوَيْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي    ِإهنَّ

ُْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن      <-تـََتَجاََفٰ ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ
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ذكر هللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آايته زادهتم إمياان وعلى رهبم  ) إمنا املؤمنون الذين إذا
( أولئك هم املؤمنون حقا هلم  3( الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون )  2يتوكلون ) 

 ( ( 4درجات عند رهبم ومغفرة ورزق كرمي ) 

لذالك هذه هي صفاهتم وأخالقياهتم  . اء األوفياءهذه هي سرية كرام الناس إالتقي  
الذين عا شوا يف هذه احليات وهم سعداء كرماء يطيب ذكرهم بني الورى و تشكل     

 سريهتم قدوة صاحلة وأسوة حسنه ملن أراد شرف الدنيا وسعادة 

  مشاركتهم يف وضع حلول ملشكالهتم -املبحث الثالث 

ملتجددة  لدي ذالك أن مبدأ املشاركة  يف وضع احللول للمشاكل الطارئة واملطالب ا 
املراهقني تعد من األسس واملبادئ اليت هلا دور اجيايب يف خلق عالقات ودية واالحرتام 

 ، املتبادل

 املراهق هلا ومن أهم النصائح والتوجيهات اليت حيتاج  

وكان ذالك من هدي النيب  - حملا فظة علي ما معه من اخلري وحثه علي والزيدة عليها -
عن سامل بن عبد هللا بن عمر قال: كان رجل يف حياة رسول هللا  -صلي هللا عليه وسلم 

صلى هللا عليه وسلم إذا رأى رؤاي قصها على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال: وكنت 
غالما شااب عزاي فكنت أانم ابملسجد على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فرأيت يف 

النار فإذا هي مطوية كطي البئر وإذا هلا قرانن، وأرى  النوم كأن ملكني أخذاين فذهبا يب إىل
 فيها انسا قد عرفتهم ، فجعلت أقول : أعوذ ابهلل من النار أعوذ ابهلل من النار 
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ما ملك آخر فقال يل: لن ترع فقصصتها على حفصة ، فقصتها على النيب صلى  فلقيهما –
هللا عليه وسلم فقال : ) نعم الرجل عبد هللا لو كان يصلي من الليل( قال سامل: فكان عبد 

 ( 1) هللا بعد ال ينام من الليل إال قليال.

 عنهما : َأنَّ َرُجال َجاَء مساعدهتم يف قضاء ما عليهم من الديون َعِن اْبِن ُعَمَر رضي هللا -
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، فـََقاَل : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ! َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ ؟ وَ  َأيُّ ِإىَل النَّيبِِ َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  : ) َأَحبُّ النَّاِس ِإىَل اَّللَِّ تـََعاىَل اأَلْعَماِل َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 أَنـَْفُعُهْم لِلنَّاِس ، َوَأَحبُّ اأَلْعَماِل ِإىَل اَّللَِّ تـََعاىَل ُسُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم ، أَْو َتَكِشُف َعْنهُ 

َي َمَع َأِخ يف َحاَجٍة َأَحبُّ ِإيَلَّ ُكْربًَة ، َأْو تـَْقِضي َعْنُه َديـًْنا ، َأْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعا ، َوأَلْن أَْمشِ 
ُ  -ِمْن َأْن َأْعَتِكَف يف َهَذا اْلَمْسِجِد يـَْعيِن َمْسِجَد اْلَمِديَنِة  َشْهرًا ، َوَمَن َكفَّ َغَضَبُه َسرَتَ اَّللَّ

ُ قـَلْ  َبُه َرَجاًء يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَمْن َعْوَرَتُه ، َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه َوَلْو َشاَء َأْن مُيِْضَيُه أَْمَضاُه َمأَل اَّللَّ
ُ َقَدَمُه يـَْوَم تـَُزوُل اأَلْقَداِم ( . رواه الطرباين )  َمَشى َمَع َأِخيِه يف َحاَجٍة َحىتَّ يـَتَـَهيََّأ َلُه أَثـَْبَت اَّللَّ

والتعاون والتكاتف  –(  955صحيح الرتغيب " )  ( وصححه األلباين يف " 453/  12
استكمال مراحلهم الدراسية ويستطيعوا توفري الوسائل واآلليات اليت تساعدهم ليتمكنوا من 

 -علي احلياة الكرمية  

كذالك حثهم وتشجيعهم علي تكوين مجعيات تعاونية ليتم من خالهلا تطبيق مبدأ التئاخي -
 .عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن-فقد  فقد حث النيب صلي هللا عليه وسلم علي 

 عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة النيب صلى هللا
 من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر هللا عليه يف الدنيا واآلخرة ومن سرت مسلًما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح مسلم اجلزء الرابع كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم  1
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سرته هللا يف الدنيا واآلخرة وهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه ومن سلك طريقا 
طريقا إىل اجلنة وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون   يلتمس فيه علًما سهل هللا له به

كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة 
رواه مسلم                   -وذكرهم هللا فيمن عنده ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه 

لرتابط والتواصل ءا لسنة ااني املهاجرين واألنصار احيآخي النيب صلي هللا عليه وسلم بوقد 
لقد وضعت الفرتة األوىل من قدوم النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ –والتعاون علي الرب والتقوى 

إىل املدينة، كال من املهاجرين واألنصار أمام مسئولية خاصة من األخوة والتعاون، وكانت 
ة الرحم، وكان األنصار على مستوى هذه املسئولية، هذه املؤاخاة أقوى يف حقيقتها من أخو 

فواسوا إخواهنم املهاجرين، وآثروهم على أنفسهم خبري الدنيا، فعن أيب هريرة ـ رضي هللا عنه ـ 
قال: )قالت األنصار للنيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: اقسم بيننا وبني إخواننا النخيل، قال: ال، 

م يف الثمرة، فقالوا مسعنا وأطعنا () البخاري ( . وقد ترتب فقالوا: تكفوننا املؤونة ونشركك
على هذه املؤاخاة حقوق بني املتآخني، مشلت التعاون املادي والرعاية، والنصيحة والتزاور، 
واحملبة واإليثار..حيدثنا عبد الرمحن بن عوف ـ رضي هللا عنه ـ عما وصلت إليه هذه املؤاخاة 

ة آخى رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بيين وبني سعد بن الربيع فيقول:)ملا قدمنا إىل املدين
، فقال يل سعد : إين أكثر األنصار ماال فأقسم لك نصف مايل، ويل امرأاتن فانظر 

أعجبهما إليك فسمها يل أطلقها، فإذا انقضت عدهتا فتزوجها، فقال عبد الرمحن بن عوف 
 يف ذلك، هل من سوق فيه جتارة ؟ قال سعد : ابرك هللا لك يف أهلك ومالك، ال حاجة يل

: سوق قينقاع ، قال فغدا إليه عبد الرمحن .. إيل آخر احلديث () البخاري (، وقد شكر 
املهاجرون لألنصار فعلهم ومواقفهم الرفيعة يف الكرم واإليثار، وقالوا اي رسول هللا: ما رأينا 

 حسن بذال يف كثري من األنصار.(مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل، وال أ

قد كان من هديه صلي هللا عليه وسلم تفقد أحوال الناس وبذل النفع هلم وقضاء حوائجهم و 
 وسرت عوراهتم وتنفيس الكرب عنهم وال يتم ذالك إال خالل املشاركة العملية 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ، فـََقاَل : اَي َعِن اْبِن ُعَمَر رضي هللا عنهما : َأنَّ َرُجال َجاَء ِإىَل النَّيبِِ َصلَّ  ى اَّللَّ
َصلَّى َرُسوَل اَّللَِّ ! َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ ؟ َوَأيُّ اأَلْعَماِل َأَحبُّ ِإىَل اَّللَِّ ؟ فـََقاَل َرُسوُل اَّللَِّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم : ) َأَحبُّ النَّاِس ِإىَل اَّللَِّ تـََعاىَل أَنـْفَ  ُعُهْم لِلنَّاِس ، َوَأَحبُّ اأَلْعَماِل ِإىَل اَّللَِّ تـََعاىَل اَّللَّ
،  ُسُروٌر ُتْدِخُلُه َعَلى ُمْسِلٍم ، أَْو َتَكِشُف َعْنُه ُكْربًَة ، َأْو تـَْقِضي َعْنُه َديـًْنا ، أَْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعا

يـَْعيِن َمْسِجَد  -َأْعَتِكَف يف َهَذا اْلَمْسِجِد  َوأَلْن أَْمِشَي َمَع َأِخ يف َحاَجٍة َأَحبُّ ِإيَلَّ ِمْن َأنْ 
ُ َعْوَرَتُه ، َوَمْن َكَظَم َغْيَظُه َوَلْو َشاَء َأْن مُيِْضَيُه  -اْلَمِديَنِة  َشْهرًا ، َوَمَن َكفَّ َغَضَبُه َسرَتَ اَّللَّ

ُ قـَْلَبُه َرَجاًء يـَْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَمْن َمَشى  ُ أَْمَضاُه َمأَل اَّللَّ َمَع َأِخيِه يف َحاَجٍة َحىتَّ يـَتَـَهيََّأ َلُه أَثـَْبَت اَّللَّ
  (1) َقَدَمُه يـَْوَم تـَُزوُل اأَلْقَداِم ( .

.عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من  
ر يسر هللا عليه يف كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معس

الدنيا واآلخرة ومن سرت مسلًما سرته هللا يف الدنيا واآلخرة وهللا يف عون العبد ما كان العبد 
يف عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علًما سهل هللا له به طريقا إىل اجلنة وما اجتمع 

ت عليهم السكينة قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إال نزل
وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده ومن أبطأ به عمله مل يسرع به نسبه 

 .رواه مسلم  -

                  

***** 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ( 955( وصححه األلباين يف " صحيح الرتغيب " )  453/  12رواه الطرباين ) - 1ــ
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 اخلامتة

 هنتائجبحث و ملخص ال

 الفصل األول املراهقة ومشكالهتا وخصائصها ومراحلها  

 تناول املراهقة مبعناها اللغوي وبني أهنا تفيد :االقرتاب من احللم .  ففي املبحث األول

 ويف االصطالح املراهقة هي انتهاء مرحلة الطفولة وبدء مرحلة النضج  

 املراهقة والبلوغ 

هقة تطلق على مرحلة عمرية كاملة تبدأ مع البلوغ مثة اختالف يف معىن اللفظتني: فكلمة مرا
وتستمر يف مرحلة النضج االجتماعي الكامل، أي مابني السنة الثانية عشرة من العمر واحلاد 

 والعشرين، 

 أما كلمة البلوغ فإهنا تعين اكتمال النضج يف الغدد اجلنسية املبحث الثاين اخلصائص

من خصائص املراهقة النمو الواضح حنو النضج يف كافة املظاهر واجلوانب الشخصية والتقدم 
 حنو النضج العقلي،والتأمل والتقليد املدفوع إيل اعلي الدرجات 

 املبحث الثالث املراحل  

  -املراهقة املبكرة واملراهقة الوسطي واملراقة املتأخرة 

 املبحث الرابع املشكالت 

ت والتحدايت السلوكية يف حياة املراهقني: الصراع الداخلي: واالغرتاب والتمرد أبرز املشكال
 واخلجل واالنطواء والسلوك املزعج والعصبية وحدة الطباع  

 الفصل الثاين مقدمات ضرورية 



32 
 

 وفيها ثالثة مباحث ومطلب  

 املبحث األول املؤثرات

جهة املراهق سواء كانت تلك املؤثرات ابجلملة فان البيئة هلا ات ثريها الواضح يف حتديد و  
الوضعية السياسية -الشارع  -ثقافة  –املدرسة  -السكن  -املسجد  –التقليدية كاألسرة 

 -مستوي املعيشية -للبلد

 أطباق االستقبال -الكمبيوتر  -أما املؤثرات احلديثة فهي <التلفزيون 

 -والعاب الفيديو  -واحملمول  -واألقراص 

األساسية هي اليت كانت وال تزال  تتحكم يف التغذية العقلية للناشئني هذه املؤثرات 
 واملراهقني والعملية الرتبية برمتها 

 التعامل اجملدي  مطلب 

التعامل املناسب مع تلك الوسائل التقليدية منها واملعاصرة يف تقدير الباحث ليس إلغاء 
نشيط وتفعيل دور املؤ ثرات القدمية املؤثرات القدمية وال منع املؤثرات احلديثة بل هو  ت

وتطويع وتوجيه املؤثرات احلديثة خاصة بعد تطور تقنيات التحكم وظهور القنوات واملواقع 
           -اإلسالمية، ومنو اإلنتاج الثقايف والرتفيهي اإلسالمي 

 املبحث الثاين املتطلبات واحلاجيات 

 احلاجة إيل معرفة الدين   -ياحلاجيات واملتطلبات العامة لدي املراهقني ه

 وايل املوجهات لتهذيب الذات  -وايل املعرفة وحب االطالع  -وايل القدوة احلسنة  -

 املبحث الثالث تشخيص املواهب االجيابية 
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عادة يف هذه املرحلة من العمر تتوفر لدي املراهقني مواهب وقدرات  تشكل يف جمملها 
 مظاهر اجيابية منها 

 ين الذي يكسبه القدرة علي الفهم واالستيعاب والتمييز بني االشياءالصفاء الذه -

 احليوية والنشا ط اجلسمي  الذي ميكنه من  التنفيذ السريع ملخططاته -

 الطموح الشخصي الذي يفتح أمامه األمل واخليال الواسع  -

 -اإلحساس ابحلوجة إيل التوجيه  حب االطالع والرغبة يف معرفة حقائق األمور -

االستعداد النفسي والبدين للبذل والعطاء ومساعدة اآلخرين لكسب ودهم وإظهار مقدرا  -
 ته أمامهم 

 -الشعور بعزة النفس اليت ترفض أي نوع من تسلط اوالوصاية من قبل اآلخرين -

  -العاطفة اجلياشة اليت تتفاعل مع كل خطاب يوجه إيل الضمري والوجدان  - -

 وفيه ثالثة مباحث ومطلب واحد العمليةالفصل الثالث املقرتحات 

 - املبحث األول  البد ؤ ابلفرائض والواجبات

برتسيخ أسس العقيدة الصحيحة مبا فيها من صدق التوكل والتقرب ابلعمل الصاحل   -وذالك 
اإلخالص هلل يف مجيع أنواع العبادات  استشعار مراقبة هللا وحفظه لعباده الصاحلني  واإلميان 

عن أيب العباس عبد هللا ْبِن َعبَّاٍس قَاَل ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل كما جاء  العامة واخلاصة  مبعية هللا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَْوًما فـََقاَل:" اَي ُغاَلُم ِإيِنِ أَُعلُِِمَك َكِلَماٍت اْحَفْظ اَّللََّ حَيَْفظْ  َك أحفظ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َسأَْلَت فَاْسَأْل اَّللََّ َوِإَذا اْستَـَعْنَت فَاْسَتِعْن اِبَّللَِّ َواْعَلْم َأنَّ األمة َلْو اَّللََّ جتَِْدُه جُتَاَهَك ِإَذا 
ُ َلَك َوَلْو اْجَتَمُعوا عَ  َفُعوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه اَّللَّ َفُعوَك ِبَشْيٍء مَلْ يـَنـْ َلى َأْن اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن يـَنـْ

ُ َعَلْيَك رُِفَعْت اأْلَْقاَلُم َوَجفَّْت الصُُّحُف" رواه َيُضرُّوَك ِبَشْيٍء مَلْ يَ  ُضرُّوَك ِإالَّ ِبَشْيٍء َقْد َكتَـَبُه اَّللَّ
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 (1الرتمذي ، وأمحد ، )

 وبيان قواعد اإلسالم وأركان االئيمان  -

 وتوضيح ضرورايت األخالق واآلداب اإلسالمية * -

 وتنشيط سنة التزاور والتواصل  وإحياء* 

 التنويه بكرامة اإلنسان مطلب -*

 الدخول يف النقاش ابألمور السهلة واملسلمات العقلية-املبحث الثاين 

 حل املشكالت قضاء احلاجات والتعاون علي الرب والتقوى  - واملبحث الثالث

 الفصل الثالث

 املبحث األول  البدء بتصحيح العقيدة وبيان احلقوق والواجبات  

 املبحث الثاين توجيه اجلهد الفكري  

 ملطلب النقاش املثمر ينطلق من قاعة املساملات  ا

 املبحث الثالث املشاركة يف وضع احللول  

 اخلامتة   

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 .( 7957أورده صححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم )
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 التوصيات

يزال  فاملوضوع الوع البحث ضيتطلبه مو  ممااقل من القليل  إالميثل  ما قام به الباحث ال -* 
يف حاجة إيل الكتابة وتقدمي البحوث فيه أكثر فأكثر خاصة من أصحاب الكفاءات يف 

 االهتمام بفئة املراهقني ومساعدهتم ابلتوجيه واإلرشاد *  -اجملاالت االجتماعية والرتبوية 

 ترشيد وتوظيف املواهب االجيابية يف املفيد والصاحل من األعمال  -*

تقدمي البحوث وكتابة  - -إنشاء مشاريع حيوية لتقدمي اخلد مات الضرورية للمراهقني   -*
 ني  املقاالت والرسائل اليت تبني األسلوب املناسب لدعوة املراهق

 ربط فئة املراهقني أبخالقيات وآداب السلف الصاحل  -*

 إقامة مؤسسات تعليمية ومعاهد دينية وجامعات إسالمية تستوعب فئة املراهقني وتسد  -*

 حو جتهم املعرفية وتتويل تربيتهم الدينية وحتفظ هلم ثقافتهم اإلسالمية  

 قائمة  املراجع 

 القرءان الكرمي -1

 خمتار الصحاح  -2

 مسند اإلمام امحد  -3

 الطرباين الكبري  -4

 صحيح البخاري -5

 صحيح مسلم  -6
 جامع العلوم واحلكم  -7
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 صحيح اجلامع لأللباين  -8
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