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  الرمحن الرحيمبسم هللا
ابـن  حممـد امجعـني ببينـأوالصالة والسالم على اشـرف خلقـ  ، احلمد هلل رب العاملني  املقدمة: 
 /  وبعد . وسلم تسليما كثريا وعلى آل  وصحب  عبد هللا ،

أ حلـة الـت تبـدهـي املر الشك إن املراهقـة هـي مرحلـة االبتقـا  مـن الطإولـة إد الرشـد والن ـ  و 
 –العقليــــــــة و  –والإســــــــيولوجية  –)اجلســــــــمية  النمــــــــو امل تلإــــــــةيف مظــــــــاهر التغيــــــــريات  افيهــــــــ

ـــة  صـــرا  إد اإلبســـانهـــا فيوهلـــيا يتعـــر  ،  واخللقيـــة (-والدينيـــة  –واالبإعاليـــة  –واالجتماعي
 أصـــع ن مـــوثـــورات و ـــرد واالكتذـــاب ولـــيلك هـــي  اضـــطرا  تداخليـــة وخارجيـــة مـــن  عـــات

تمـ  شـر ة يف اجمل هقنيكلـ  بـ   أن بعـرف أن املـرالكـن رمـم هـيا   ،الإرتات واملراحل العمرية 
م اء حيــاهتنــوهتيذــتهم لب ،دينيــا واجتماعيــا  واالســتيعابمهمــة حتتــاج منــا إد التنميــة واالهتمــام 

ــــك ببــــي  اجلهــــدالخراجهم مــــن عــــا  هتــــم  دا ومســــتقبل ســــع ــــرواد إد عــــا ائيــــةالغثوذل ن ال  ال
دين خــريا الــ مكــان في ــ  أن تســتغل يف فيهــا الطاقــة يف أأــى وأعلــى مــرحلتهم هــيو تكــون

بــوز  وال ـ  وســنن  م بإرائوالقيــاوالـدبيا ،  ن يــدعون إد االلتـزام  لــدين واالب ــباة  ل ـريعة 
اخطــر  وأصــع   نمــن تكــون عقبــاهتم مابعــة مــن تقــدم الــدعوة هلــم ، رمــم أن التعامــل معهــم أ

لـتهم وعندئـي سـن معـا م حبثـا عمـن نا قرروا مغادرتيإن   حنسن التعامل معهم  والواق  األمور 
  . (ملستعان ا)وهللا أتيت النتائ  كأسوأ ما يكون تتلقإهم أيدا السوء واجلر مية و 

 
  تقدم كلمة ال كر:

أقو  و هلل التوفيق ، امتثاال لقو  رسو  هللا صلى هللا علي  وسلم )ال ي كر هللا مـن ال ي ـكر 
معـــة املدينـــة العامليـــة لـــاليزاي والقـــائمني  ل ـــكر جلا الواجـــ  علـــي أن أتقـــدم أرا مـــن 1النـــا (

 عليها إلاتحتهم يل هيو الإرصة ، وملا قامت ب  وهيأت  ألبناء العا  اإلسالمي من 
 هياحنوها و الدراسات اإلسالمية لنه  بقي صايف من العلوم الإلسإية واملنطقية و 

 ة حهم فرص قيامها لناملنه  قل ما يوجد مثل  يف جامعات العا  اإلسالمي ، مث
 اتحت يل وأان واحد منهم حيث ا سيةراالداسة يف مجي  األقسام واملستوايت الدر 

 دهار فيق واالز لزيد من التو  هلادع أوهليا  ،ة ساحنة لتح ري رسالة املاجستريالإرص

                                                 
 لبنان -بريوت   -)ومعا  السنن أليب سليمان اخلطايب( دار املعرفة   4/255أبو داود  1
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 سلم :و هللا علي   نا صلىلقو  ببي هللا اجلامعة والقائمني عليها خري اجلزاء امتثاال وأقو  جز
كما اشـكر أسـتاذا 1)من صن  إلي  معروف فقا  لإاعل  جزاك هللا جريا فقد أبلغ يف الثناء ( 

وم ــريف الإاضــل  د/ حممــد ســيد إبــراهيم الــيا   يب ــل علــي بوقتــ  يف قــراءة مــا اكتبــ  وصــ و 
  وأخوين الطلبة اليينأان  –ل  وقيام  بكل ما يف وسع  مما حنتاج إلي   على ذلك ، وعلى بي

قــة بعــات موف مــن توجيهــات وتعليمــات وبصــائإ كرميــة وإرشــادات قيمــة ومتــا –ي ــرف علــيهم 
 .(إب اء هللا ) 
 

 م كلة البحث : 
 

يف  هـــي تتمثـــلو ، (املـــراهقني  )عقبـــات دعـــوةامل ـــكلة الـــت يعاجلهـــا هـــيا البحـــث هـــي دراســـة 
 اإلجابة على االسذل التالية 

 كيف بريب املراهقني تربية إسالمية   /1
 ربط تربية املراهق  لكتاب والسنة  أمهيةما /2
  هقنياأبنائهم املر على إمها  اال ءتربية  ةوما هي املساوئ املرتتب/3
  امل كالتوأسباب تلك  وم كالهتاماهي خصائص املراهقة  /4
 ما هي الإروق الإردية بني املراهقني /5
  ما هي أوج  القصور يف التعامل م  املرهقني /6
 

  :وختيار اوضوع، وأسباب أمهية امل
 

 ه: هي اختيارالت بعثت على  واألسبابأمهية هيا املوضوع ، 
 التعرف ملوضوع املراهقني وخصائصهم وم كالهتم إدالرمبة  -

 االمثل لدعوة املراهقني األسلوبالوصو  إد معرفة  -           
  ةالب ري ال رائإ لدعوة جلمي   اإلهلي لألمرقصد دعوهتم است ابة  -

                                                 

 ة األود  -الراي   – مدارا لسال    /5/75سنن أيب داود  1
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 شر ة املرهقني يف احلياة االجتماعية  أمهية توضيإ -
 هي العقبات إد انفية دعوهتم التحماولة إد الوصو  لكيإية جتاوز  -

 اد ...ئك األفر مسؤولية عظمى تق  على عاتق كل من جعل  هللا تعاد داعيا الؤال 
 

 أهداف البحث: 
ن مـجديـدا  املسامهة يف إسراء املكتبـة اإلسـالمية اضـافة مـا يكـون -1

 حبث مما يكون في  لطلبة العلم فائدة .
 االستإادة مما كت  يف هيا اجملا  املهم . -2
 كن حماولة التعرف على م اكل وعقبات املراهقني بقدر ما مي -3

 ة:الدراسات السابق
ة ولــ  بــة عامــاطلعــت علــى بعــف املؤلإــات الــت اعتنــت لوضــوع البحــث منهــا كتــ  يف الرت 

ـــةوأخـــرل البحـــو   ربـــط يف بعـــف املواضـــي  ، م تـــ  املعـــاجيف االبرتبـــت ، وأي ـــا ك علمي
 للتعريإات واملعاين لبعف املسميات . وهي كمايل

 تربية األوالد يف اإلسالم    املؤلف عبد هللا انصإ علوان /1
 اآلداب ال رعية      املؤلف  ابن مإلإ أملقدسي  /2
  املؤلف   عائد القرين     األوالدتربية  /3
    إبراهيم وجي  حممود   ة خصائصها وم كالهتا    املؤلفاملراهق/4
 ي املؤلف  انصر ال افع فن التعامل م  املراهقني م كالت وحلو     /5
 .  املؤلفنإسية ..امل كالت ال وعالقتها ببعف تردد املرهقني على مقاهي االبرتبيت /6

 عبد هللا امحد على آ  عيس ألغامدا .
 قي  / رسالة حيمة شر / املؤلف  ر  عكاساهتا على املراهقنيبية واأسالي  التن ذة األسر /7

 ماجستري .    
ــــــية ق ــــــااي  /8 ــــــ  املســــــلم ) املراهقــــــة خصــــــائص    وحــــــواراتم ــــــرف . انف ــــــة الوق ملرحل

 وم كالهتا (.
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 منه ية موضوع  البحث:

 البحث هو دراسة )عقبات دعوة املراهقني (
 التغل  على العقبات وضوعاملحدود  -
  واملنه  املتب  في  هو املنه  ألوصإي التحليلي -
 تثبيت املراج  يف اهلامش  -
 شرح املصطلحات الصعبة  -

 خطة البحث:
 هيكل موضوع البحث :

 وفهار  ( –وخا ة  –وفصالن  –مقدمة /1يتكون من) 
 تقسيمات البحث :

 اختيارو ،  بأسباو ع  كلة البحث ،  وأمهية املوضو املقدمة : وفيها    هيد للبحث ،  وم
 .وحدودو ،  وهيكل البحث وتقسيمات   وأهداف  ، ومنه يت            
 أشــــكاهلا     و احلهــــا ، ، والإــــرق بينهــــا وبــــني البلــــو  ،  ومر  حــــدها :: املراهقــــة األو الإصــــل 

 سة مباحثوفي  مخ/امل كالت وأسباب تلك ،وم كالهتا  وخصائصها ، مظاهرها ،و ، 
             

   : األو املبحث        
 : املراهقة حدها ومعابيها      أوال:            

 املراهقة يف كت  املعاجم :        
 1الغالم قارب احللم  راهققا :  فريوز أ دا   

 2الغالم احللم  راهقراهق الغالم قارب احللم ، ويقا  وقا  :يف القامو  احمليط  
ذلـــــك إن كلمـــــة منهـــــا االقـــــرتاب مـــــن االحـــــتالم و  وقـــــد عرفـــــت املراهقـــــة بتعريإـــــات متعـــــددة :

الغـالم فهـو مراهـق  ل ـ  ، فراهـقإد الإعل )راهق( اليا يعين االقرتاب مـن ا)املراهقة ( ترج  

                                                 
 رتا / الراين لل  1148القامو  احمليط لإريوزا دا /ص 1
 طهران  -/ املكتبة العلمية   379ص/1املع م الوسيط  ج 2
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ال ـــ  رهقــا أا قربـــت منـــ  واملعــا هنـــا ي ــري إد االقـــرتاب مـــن  ورهقــتأا قــارب االحـــتالم ،
 الن   والرشد.

السـتقال  عـن ق فيـ  ااجلنسي إد العمر اليا يتحقـ عرفها آخرون أبهنا مرحلة  تد من الن  
 ن  .لو  والأو هي فرتة ابتقا  الإرد من جيل الطإولة إد مرحلة البسلطة الكبار.

هلــيا جــاءت  يف اللغــة  تعــين معــاين كمــا ذكــر ذلــك ابــن منظــور يف لســان العــرب : ومنهــا  
 1مث ... ، والظلم ، وم يان اإل السإ  ، واحلمق ، واجلهل ، وركوب ال ر

 2الإرق بني املراهقة والبلو  :اثبيا : 
ن يف  واحـــد لكـــ بـــني املراهقـــة والبلـــو  فيظنهمـــا شـــ  يف التإريـــق  هنـــاك لـــبس يقـــ  للـــبعف

 احلقيقة بينهما فرق  وهو كالتايل
 اعي املرهقة : هي التدرج حنو الن   اجلسمي والعقلي والنإسي واالجتم -
ك راهقــة ، وذلــإتــاة املة عنــد الإــر املراهــق أو الوالبلــو : يعــين اكتمــا  الوجلــائف اجلنســي -

بقها فهــو منيــة يســيعــين أن البلــو  جابــ  واحــد مــن جوابــ  املراهقــة ، ومــن الناحيــة الز 
 أو  دالئل دخو  الطإل مرحلة املراهقة

 مراحل املراهقة :اثلثا : 
خـر ا اآليف بع همدة املرهقة ختتلف من جمتم  آلخر فإي بعف اجملتمعات تكون قصرية و 
 تكون طويلة وليلك قسمها العلماء إد ثال  مراحل .  وهي كالتا يل

ــــز بتغيــــريات 14 -11مرحلــــة املراهقــــة األود وهــــي مــــن ) /1 ( عــــام  وهــــيو املرحلــــة تتمي
 سريعة . 3يولوجيةب
يــــــريات ( عــــــام وفيهــــــا اكتمــــــا  التغ18-14مرحلــــــة املراهقــــــة الوســــــطي وهــــــي مــــــن )  /2

 البيولوجية . 
 4العمر سنة منم  21-14ة املتأخرة من مرحلة املراهق /3

 املرهقة: أشكا رابعا:  
 وهي كالتايل  خمتلإة للمرهقة أشكا هناك 

                                                 
 ص  /دار عا  الكت  السعودية420ج /6لسان العرب البن منظور  1
 15فن التعامل م  املراهقني م كالت وحلو / لناصر ال افعي  ص 2

 

 13تردد املراهقني  على مقاهي االبرتبيت)ماجستري( / عبد هللا امحد على آ  عيسى  ص 4
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 مراهقة سوية خالية من امل كالت والصعو ت . /1  
 ألقــــراناومــــن جمتمــــ   األســــرةحيــــث ينســــح  املراهــــق مــــن جمتمــــ   ابســــحايبومراهقــــة  /2

 الت  .ويإ ل االبإراد بنإس  حيث يتأمل ذات  وم ك
لنــا    وعلــى اســلوك املراهــق فيهــا  لعــدوان علــى بإســومراهقــة عدوابيــة حيــث يتســم  /3

       وعلى األشياء .
 مظاهرا ملراهقة:املبحث الثاين:

ز فيهـــا راهـــق هنـــاك تـــ  واالبعكاســـات يف بإســـية امل، ملـــا هلـــا مـــن التغـــريات    املرهقـــةن الشـــك أ
 ا يف النقاةههي خنتصر : و ومريو ب   حظها من  يطهق وسلوك  يراها ويالامظاهر كثرية يف املر 

قـوم ي، وعندئـي  منـ  وأعلـى ا ،مظهر حالة التمرد ،  وتكون على كل سلطة فوقيـة  /1  التالية
ر مــن د التحــر الســلطة ، وكــيلك ي ــكومن عــدم فهــم األهــل لــ  ، ويل ــأ إبكســر قــوابني هــيو 

 رمبات والدي  .
   قـــق   ابـــمـــال منـــوالتـــوتر وازدايد ذلـــك عليـــ  ،  أ ،وحـــدة التعامـــلمظهـــر العصـــبية ، /2  

 ل اعر اآلخرين أو طريقة حتقق مطالب  .مطالب  وهو مري مكرت  
    يــــ  ،فة زادة تومــــل يف تلــــك املرحلــــ مظهــــر تزائــــد الصــــراعات الداخليــــة عليــــ  وكــــل مــــا /3

 وحتد  هيو الصراعات 
 . بسب  االختالف بني حقيقة األمور والتإكري اخلايل ل     
م اإل حيـة ة األفـالم ـاهد مل اكل اجلنسية وازدايد شهوت  ، و لتايل يرم  إدا مظهر /4

 من مثريات ال هوة . وما شاكها
 مظهر احلساسية الزائدة وسرعة التأثر . /5
 ومظهر التقل  يف املزاج وعدم الثبات في  . /6
 مظهر القلق الزائد وعدم االستقرار النإسي .   /7
 ستغراق فيما يسمى حبلم اليقظة . مظهر اال /8
 مظهر االهتمام املإرة  ملظهر اخلارجي . /9

 الطعام .  أبطباق مظهر الصراخ ، والتصرفات الطائ ة ، فاب  يد ف  األشياء ويلقي /10
 :املبحث الثالث:  خصائص املراهقة        
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يقــــا   : ا معــــا اخلصــــائص قــــيف  منظــــور يف لســــان العــــربقــــا  ابــــن  اخلصــــائص:       

 لسان العرب7/24إذا ابإرد / ختصص ل  اختص فالن  المرو
ائص ذات خصـــ ، وهـــي اإلبســـاين مرحلـــة املراهقـــة تعتـــ  مرحلـــة طبيعيـــة مـــن مراحـــل النمـــو

  يزها ومتطلبات تتناسق وطاب  املرحلة .
ت الـــهقني حباجـــة أكثـــر إد التعـــرف ال ـــامل والكامـــل علـــى خصـــائص املـــرا الشـــك حنـــنو 

صــائص يو اخل ــا حــر يكــون تعاملنــا معهــم علــى أســا  مــن املعرفــة الســليمة يتإــردون  ــ
 ا سليما .ة توجيهوعلى أسا  من اإلملام بكل ما مير حبياهتم ووسائل توجي  هيو احليا

 :)اخلصائص العامة (واآلن بتعر  فيما يلي ألهم هيو اخلصائص 
 ة ســريعة يفتظهــر قإــز  حيــث، تغيــريات شــر يف مظــاهر النمــو وهــو: النمــو اجلســمي  /1 

خـال   ل مـن ال ـابوأثقـ أطـو  والإتـاة فيبـدواإلان   ختتلـف بـني الـيكور ووزان لنمو طـوال
 كثـــريا  تمـــونيه دهمراهقـــة ومظـــاهر النمـــو،  ـــالـــيين يعـــاجلون موضـــوع املمرحلـــة املراهقـــة ، و 

 رحلة . لنمو اجلسمي على اب  املظهر الرئيسي وحمور االهتمام يف هيو امل
 بثـى وكـ يكر واألو اجلنسي : وأهـم مظـاهرو هـو ب ـ  األع ـاء التناسـلية عنـد الـوالنم /2

 ح مهما .
مــــو بتكــــار، وينتــــزداد القــــدرات العقليــــة ،ويظهــــر اال  وفيــــ : خصــــائص النمــــو العقلــــي  /3

 . التإكري اجملرد ،وتتس  املدارك، ويظهر االهتمام  ملستقبل املهين
 م ــــاعرور تتطــــفيــــ  ت يلوهنــــا احلمــــا  ، و ابإعــــاالخصــــائص النمــــو االبإعــــايل: وهــــو  /4

تيــ  حالــة ا ، وأتاحلــ ،وتالحع عليــ  احلساســية االبإعاليــة ، ويكــون متمــرد ،ويغ ــ  كثــري 
 من االكتذاب ،وتكون لدي  ثنائية يف امل اعرحنوبإس ال  ص .

أيخـي النمـو االجتمـاعي يف هـيو املرحلـة شـكال مغـايرا :  1وخصائص النمو االجتماعي/5
يـ  يف فـرتة العمـر السـابقة ،حيـث تتغـري العالقـات االجتماعيـة األود الـت كابـت ملا كان عل

 داخل دائرة األسرة  رتباطات خاصة خارج بطاق األسرة.
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كإـي لتعطـي تد أهنـا هيو اخلصائص الت ذكرانها هي قليـل مـن كثـري إال أهنـا أمههـا و اعتقـ
را ديـة يف ات اضطلت هي تغري وخصائص املراهق اجتلية للموضوع أو على األقل فكرة عن .

يو لــــدعوة هلــــاحيــــاة املرهــــق وامل ــــكالت الــــت تولــــدها ، هــــي عقبــــات حقيقــــة أمــــام تقــــدم 
األقــل  أو علــى يةاإلســالممنه يــة هلــا وفــق النظريــة  جيريــةمــن حلــو   فالبــد هلــاال ــر ة، 

ل إمــا كــون احلــيوفيمــا اعتقــد معاجلــات انجعــة حتــل عقــد هــيو العقبــات مــن أمــام الــدعوة .
 ملود(ن شاء اازالة املعيق أو حبلو  مالئمة ل  وسيأيت ذلك يف الإصل الثاين )إ

 :املبحث الراب :  م كالت املراهقة        
لداخليـة راعات ام كالت بإسية واجتماعية كثرية وهي متولدة من تلك الصـ لدل املراهق

 وضحهايزها مما اجلسمي واجلنسي والعقلي.وبيكرابر بسب  املتغريات احلادثة يف منوو 
 ابرز امل كالت والتحدايت السلوكية يف حيات املراهق:

هـــا يك ـــف عن مــن هـــيو امل ــكالت مـــا يعابيــ  املراهـــق مـــن الصــراعات الداخليـــة الــت -1
يف ذات  دو علــيهممثــل إصــرارو يف االبإصــا  عــن االسرةشــيذا ف ــيذا واعتمــاســلوك  الظــاهر 

 الوقت لعدم إمكابية استغناءو عنهم
ملراهق من الغرابة عما كابت الت الصورة الت يصبإ عليها جسم اومن م ك -1

 وأتثــرو ال ــديد  ــيو الصــورة الــت يبــدو عليهــا جســم  مث أتثــرو  البطبــاع عليــ 
الــيا يرتكــ  مظهــر صــورت  لــدل اآلخــرين حســ  تقــديرو هــو، ومــن هنــا  ــدو 

جلديـد و كـم يهتم كثريا جبمال  وثياب  وتراو ينظـر كثـريا إد املـرآة لـريل شـكل  ا
 إن االهتمام  جلسم ليس عيبا يف حد ذات  قا  اإلشارة جتدر إلي علي  . ومما 

}ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اّللِه الَِّتَ َأْخرََج ِلِعَباِدِو َواْلطَّيِهَباِت ِمَن الـرهِْزِق قُـْل ِهـي تعاد : 
بـَْيا َخاِلَصــة  يـَــ ْوَم اْلِقَياَمــِة َكــَيِلَك بـَُإصِهــُل اآلاَيِت ِلَقــْوم  لِلَّــِييَن آَمنُــواْ يف احْلَيَــاِة الــدخ

لكــن مــا يؤخــي علــي املراهــق أتثــرو ال ــديد حــر يرتقــي ذلــك إد  1يـَْعَلُمــوَن  
 م كلة يف سلوك  .

                                                 
 32األعراف اآلية  1
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لــت اهــات جيوالتو  معلــيه ومــن امل ــكالت التــأثر ال ــديد  لنظــرات الــت توجــ  -2
لطبـ   وهـيا  راليـ  يسـحرون الناجلتعطى هلم إد حد يبلغ ببع هم مـن التـأثر أ

 ليس كلهم إذ أن املرهقني ليسوا بس ة واحدة .
بــ   لمحيطــنيإد احلــرية والقلــق ل و  املتقلــ  الــيا يــدعومــن امل ــكالت مزاجــ -3

قـات سة والعالاد بظام املدر  وضغوطات  ومن مث ابعكا  هيا املزاج امل طرب
 وبظام بوم  وميائ  وما إد ذلك االجتماعية

 صــية شإن املراهــق ينهمــك يف تكــوين ش صــيت  إذ يريــدها  ومــن امل ــكالت -4
لــ  وفــا لامعر  وقــدا صــبإذات هويــة متميــزة ومنإــردة فابــ   ــ  إن يــرل بإســ  

د حــ، وهــيا يف مــن اجتاهــات وطموحــات وجتــارب وهــويف ســبيل بلــورة ذلــك 
كية مــري إن يصــبإ م ــكلة ســلو ذاتــ  لــيس بقبــيإ لكنــ  يتعــدل بــ  حــدودو إد 

 يف التواء خلق  يف التعامل م  اآلخرين مقبولة لتسببها 
رت  بقيــة أســو ومــن امل ــكالت دخلــوا املرهــق يف كثــري مــن اجملــادالت مــ  أبويــ   -5

طــائش و متكــ   ويظهــر لنــا مــن ذلــك إن املرهــق مولــ   ملعابــدة واملعارضــة وابــ 
 وجوهر األمر ليس كيلك. 

 :املرهقة م كالت  املبحث اخلامس:  أسباب  
ة فإهنــا املرحلــ لتلــكحتــد  خــال  فــرتة املراهــق م ــكالت طبيعيــة عاديــة  تعــد امل ــكالت الــت

 ملنــاخ النإســيلمراهــق وا لوضــ  االجتمــاعي ل لديناميكيــة هــيو املرحلــة الــت تتــاثربتي ــة حتميــة 
فرة بطبيعــة طــراف متـواوالـديين للم تمــ  وعناصـر التإاعـل بــني هـيو األ واإلطـار اخللقــيلألسـرة 

رجـــ  إد رديـــة تف كية لـــدل املراهـــق تتنـــوع مـــا بـــني أســـبابو الســـل احلـــا  . وأســـباب امل ـــكالت
 . ترج  إد احمليطني ب  يف األسرة واملدرسة املراهق بإس  وأسباب بيذة

 وفيما يلي أسباب امل كالت :
صـا  د االبإإالصراعات الداخليـة الـت تتسـب  يف جنـوح املراهـق ومن امل كالت  -1

 عن األسرة والتمرد ومريو 
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 يف أتثـرو ب وتتسـ جسم املراهق التغيريات يف شكل صورةامل كالت ومن أسباب  -2
 ليبســ  ابطبــاع ة اجلديــدة .ويــرتك يف بإســلــ  مــن الصــور  دويبــال ــديد يف بإســ  ملــا 

 حنو اآلخرين 
يكـــون  ولـــدل املراهـــق التحســـس الزائـــد والإهـــم اخلـــاط  ومـــن أســـباب امل ـــكالت  -3

 سب  يف كثري من امل كالت 
 الي  التن ذة اخلاط  ومن أسباب امل كالت أس -4
 لطالقاأو امل اكل بني األبوين ك  ، األسرلامل كالت التإكك  أسبابومن  -5
 هق االقدوة السيذة وسوء فهم املر امل كالت  أسبابومن  -6
 ومن أسباب امل كالت امل كلة الصحية وسوء التغيية  -7
 لدل املراهقومن أسباب امل كالت م كلة اخلوف  -8
 كبت واالكتذاب واألرق ومن أسباب امل كالت م كلة ال -9

 وتنا ميها لدل املراهق ومن أسباب امل كالت امل كلة اجلنسية -10
 ..  كالتوهو من اخطر أسباب امل ن األسباب دعاء الوالدين على أبنائهموم -11
 أسباب امل كالت م كلة أزمة اهلويةومن  -12
  وةوكلها عقبات عائقة للدعفيف هي قيد من  اهيو األسباب الت ذكرهت* 

 لق الدعوة  حلرية إلصالح جمتم  املراهقني.إزالتها لتنطينبغي 
  الإصل الثاين :

 لسنة ، وأمهية ربطهم  لكتاب وا اهقني دعوايوجوب االهتمام ب ر ة املر 
 . والتغل  على عقباهتم ، ومساوئ إمهاهلم                      

 
 : األو املبحث  
 االهتمام ب ر ة املرهقني دعواي : وجوب  

لنبيـــل ،  الـــق ية واخل حلكمـــة  إد املعـــاين الســـام إرشـــاد ســـلوك املـــرهقنيالمريـــةيف وجـــوب   
 خلري سلف دينيا واجتماعيا وح اراي..ليكوبوا خري خلف 
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هم سـلم أ ن يعـري تمـ  املومن جاب  ابتمائهم  فإهنم أبناء األمـة مجيعهـا وعليـ  فـإن علـى اجمل
 الطريق السوا . االهتمام  لدعوة إد اخلري والرشد و إد

ومـــن اجلابـــ  األخـــر بعلـــم إن العلمـــاء اتإقـــوا علـــى وجـــوب الـــدعوة إد هللا ، واألمـــر  ملعـــروف 
والنهي عن املنكـر وذلـك لـورود بصـوص الكتـاب والسـنة بـدالالت قطعيـة قـا  ، تعـاد: }ادُْع 

ِ لَّــِت ِهــَي َأْحَســُن ِإنَّ َربَّــَك ُهــَو َأْعَلــُم ِلـَـن  ِإِد َســِبيِل َربهِــَك ِ حلِْْكَمــِة َواْلَمْوِعظَــِة احلََْســَنِة َوَجــاِدهْلُم
ــــِديَن  َضــــلَّ َعــــن َســــِبيِلِ  َوُهــــَو  ــــُم ِ ْلُمْهَت ، وتوجيــــ  الــــدعوة يكــــون جلميــــ  شــــرائإ الب ــــر  1َأْعَل

واملراهقني جزء منهم ، وعلى هيا بـ  أ ن توجـ  إلـيهم الـدعوة مـ  مراعـاة خصـائص وضـعهم 
يعــا العنايــة وبــي  اجلهــد اخلــاص هلــم ، ويزيــد اآل ء اخلصوصــية يف اخلــاص الــيا يســرتا منــا مج

ذلــك ألهنــم  أمابــة عنــدهم فــإن ربــوهم تربيــة حســنة يف اإلســالم واتبعــوهم يف ذلــك ســعدوا يف 
إذا »الدبيا واآلخرة ، وفـاز اآل ء بـدعائهم كمـا ثبـت عـن النـيب صـلى هللا عليـ  وسـلم أبـ  قـا : 

ثـــال : صـــدقة جاريـــة، أو ولـــد صـــال يـــدعو لـــ ، أو علـــم  مـــات ابـــن آدم ابقطـــ  عملـــ  إال مـــن
سـب  فـأخ  أبـ  إمنـا ينتإـ  لـا كـان تسـب  فيـ  يف احليـاة، ومـا   يكـن ت 2«.ينتإ  ب  مـن بعـدو

 وان أمهلـــوهم إمهـــا  البهـــائم شـــقوا وهلكـــوا ، وذلـــك إن هللا  فيـــ  يف احليـــاة فهـــو منقطـــ  عنـــ  ،
علــى ذلــك ومحلهــم مســؤوليتها ، بقولــ  تعــاد : }اَي تعــاد أمــر الوالــدين برتبيــة األبنــاء وح ــهم 

َها َماَلِئَكٌة ِمـاَل  ٌظ ِشـَداٌد أَيـخَها الَِّييَن آَمُنوا ُقوا أَبُإَسُكْم َوَأْهِليُكْم اَنرا  َوُقوُدَها النَّاُ  َواحلَِْ ارَُة َعَليـْ
ـــَرُهْم َويـَإْ  ـــا أََم ـــا يـُـــْؤَمُروَن  اَل يـَْعُصـــوَن اّللََّ َم ـــوَن َم ـــوا أَبـُْإَســـُكْم بـــرتك    3َعُل قـــا  يف الك ـــاف )ُق

كيلك  د رسـو    4املعاصي وفعل الطاعات َوَأْهِليُكْم أبن أتخيوهم لا أتخيون ب  أبإسكم.(
ْعُت َرُسوَ  هللِا صلى هللا علي  وسلم يـَُقـوُ  : عهللا صلى هللا علي  وسلم يقو   ن ا ْبَن ُعَمَر ) أَِ

وٌ  َعـْن َرِعيَّتِـِ  اإِلَمـاُم رَاع  َوَمْسـُؤوٌ  َعـْن َرِعيَّتِـِ  َوالرَُّجـُل رَاع  يف َأْهلِـِ  َوْهـَو ُكلخُكْم رَاع  وَُكلخُكـْم َمْسـؤُ 
الراعــي هــو احلــافع املــؤ ن امللتــزم صــالح مــا اؤ ــن علــى حإظــ  فهــو   5َمْســُؤوٌ  َعــْن َرِعيَّتِــِ ...( 

 مطلوب  لعد  في  والقيام لصاحل  .
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هللا عليــ  وســلم ي ــ  قاعــدة أساســية مإادهــا أن البــن ي ــ  علــى وحــر أن رســو  هللا صــلى 
ديــن والديــ  ومهــا املــؤثران القــواين عليــ  حيــث قــا  عليــ  الصــالة والســالم يف حــديث أيب هريــرة 
ُو رضي هللا عن  ، قا : قَاَ  النَّيبخ صلى هللا علي  وسلم َما ِمْن َمْوُلود  ِإالَّ يُولَـُد َعلَـى اْلِإطْـَرِة فَـأَبـََوا

ـــوَن فِ  ـــَتُ  اْلَبِهيَمـــُة َ ِيَمـــة  مَجَْعـــاَء َهـــْل حتُِسخ َســـابِِ  َكَمـــا تـُنـْ ـــرَابِِ  ، أَْو مُيَ ِه يَهـــا ِمـــْن يـَُهوِهَدابِـــِ  ، أَْو يـَُنصِه
َها   ُ َعْنُ  ، }ِفْطَرَة هللِا الَِّت َفَطَر النَّاَ  َعَليـْ  1اآليََة.َجْدَعاَء مُثَّ يـَُقوُ  أَبُو ُهَريـَْرَة ، َرِضَي اّللَّ

قــا : حممــد بــن إبــراهيم احلمــد) إن األوالد أمابــة يف أعنــاق الوالــدين والوالــدان مســذوالن، عــن 
تلك األمابة، والتقصري يف تربية األوالد خلـل واضـإ، وخطـأ فـادحل فالبيـت هـو املدرسـة األود 

رميـة الراشـدة الـت لألوالد، والبيت هو اللبنة الت يتكون من أمثاهلا بنـاء اجملتمـ ، ويف األسـرة الك
تقوم على محاية حدود هللا وحإع شريعت ، وعلى دعائم احملبـة واملـودة والرمحـة واإليثـار والتعـاون 

 2والتقول_ين أ رجا  األمة وبساؤها، وقادهتا وعظماؤها(
 ــية الرتبيــة عمــوم ق الشــك بعدهــياا الكــالم الــيا أكــدان بــ  مســؤولية اآل ء علــى األبنــاء علــى

قـة لـة سـن املراهيف مرح صيصها  ملراهقني ، فان على اآل ء دور أك  ينتظرهمال رعية دون خت
لــــوا أبنــــاءهم ت إن يو ،هــــيو املرحلــــة الصــــعبة الــــت هلــــا حالتهــــا اخلاصــــة ، فعلــــى اآل ء واألمهــــا
   وســنة رســولكتــاب هللااملــراهقني اهتمــام اك ورعايــةأكثر يف هــيو املرحلــة احلساســة ،بــربطهم ب

ة الصــحيحة العقيــد ســلم وســريت  العطــرة وســرية أصــحاب  الكــرام فريبــوهم علــىصــلى هللا عليــ  و 
ســتقامة علــى ا ،واالوعلــى القيــام بإــرائف الــدين وســنن  لي ــبوا علــى مجيــل اخلصــا  وكــرم الإع

 اخلري والصالح .
مث عليهم أن يراقبوهم وال يرتكوا هلم احلبل على القارب بل علـيهم مـراقبتهم وإرشـادهم دومـا إد 

ريق السوا حبكمة وتإهم لودهم النإسـي اخلـاص ، حـر يقرتبـوا مـنهم ويصـادقوهم لـا فـيهم الط
وتنعــــــدم  النإــــــرةوحتصــــــل  ليســــــتإزوهممــــــن اختيــــــارات خاطذــــــة يســــــريون عليهــــــا وذلــــــك حــــــر 

االرضيةامل ــرتكة للمحــاورة يف الــدعوة والرتبيــة .لكــن  ل ــرة ال يكــون فيمــا يســايروهنم فيــ  مــن 
ال ـرع يف  أوجب الإة ل رع هللا تعاد فان كان وج  املوقف الثابت اليا اختياراهتم احلياتية خم

مثل هيا .من التحيير والوعع واإلرشاد والنصإ واألخي على يدو من فعل ما يريد مما خيالف 
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شرع هللا، وكل ذلك يكـون  حلكمـة واملوعظـة احلسـنة واجملادلـة  لـر هـي أحسـن كمـا أمـر ربنـا 
ِبيِل َربهِـَك ِ حلِْْكَمـِة َواْلَمْوِعظَـِة احلََْسـَنِة َوَجـاِدهْلُم ِ لَـِّت ِهـَي َأْحَسـُن ِإنَّ َربَـَّك بيلك . }ادُْع ِإِد سَ 

 1ُهَو َأْعَلُم ِلَن َضلَّ َعن َسِبيِلِ  َوُهَو َأْعَلُم ِ ْلُمْهَتِديَن  
 ووضـــــــعهم وان يصـــــــ وا علـــــــيهم فيمـــــــا يالقـــــــون مـــــــنهم وتكـــــــون املتابعـــــــة لـــــــا يناســـــــ  حـــــــاهلم

 رافهم .ب  يف احنولوا أن يإصلوهم من اجلهات الت تإسدهم أو تتسو ا بالشدةوالتراخي 
ن يـدعوا هلـم يف كـل وقـت وعلـى األخـص يف أوقـات اإلجابـة كالسـ ود وفوق هـيا وذاك كلـ  أ

ِع ِإَذا َدَعـاِن ومنتصف الليل قا  تعاد: }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدا َعينِه فَِإينهِ َقرِيٌ  ُأِجيُ  َدْعـَوَة الـدَّا 
 2 يب َلَعلَُّهْم يـَْرُشُدوَن  فـَْلَيْسَتِ يُبواْ يل َوْليـُْؤِمُنواْ 

   صلى هللاهللا  رسو  وقا  صلى هللا علي  وسلم : يف حديث أيب هريرة رضي هللا عن  قا : قا
ر، علي  وسـلم: ينـز  ربنـا تبـارك وتعـاد كـل ليلـة إد السـماء الـدبيا حـني يبقـى ثلـث الليـل اآلخـ

 3يقو : من يدعوين فأست   ل ؟ من يسألين فأعطي ؟ من يستغإرين فأمإر ل ؟.
عينيــة  ن هــداايمــن يرمبــ  يف فعــل الطاعــات لرمبــات معنويــة ت ــ يعية وماديــة حســية كــيلك أ

  ومـا يطلبـ  يقو  لـ وبقدية مالية يف ق اء حاجات  ال  صية لي من ثقت  ومن مث طاعت  فيما
 امل م  حالة مري عادية .من  وذلك لعلم  اب  يتع

 ح ـور يفملـرهقني أن يرمبـوا ا -مدرسـا أو دعيـة  -كما ب  على األب ، واملريب سواء كـان 
ن تــالوة القــرا جلبــة علــىجمــالس العلــم والــيكر واحملافظــة علــى أداء الإــرو  وصــلوات النإــل واملوا

صـــحاب  أســـرية  مثواالســـتإادة مـــن ســـرية ســـيد املرســـلني وســـنن  عليـــ   أف ـــل صـــالة و التســـليم 
ويـة منـة،وذلك لتقة  املؤ الكرام والسلف الصال من بعـدهم ،واالرتبـاة  لرفقـة الصـاحلة واجلماعـ

 .كارم األخالقتحلي لالوازع الديين وجتن  مواطن الإساد،واالجتاو إد العإة والتسامي،وال
 املبحث الثاين :       

 : لكتاب والسنة  تربية املراهقني أمهية ربط 
 الــت أوجبهــا اإلســالم علــى املــربني مــنلكــ ل امــن املعلــوم بداهــة أبــ  مــن املســؤوليات     

أن يركزواعلـــى تعميـــق  الصـــلة بـــني الن ـــ  وخـــالقهم  اآل ء واألمهـــات ومعلمـــني ومرشـــدين
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أب  اخلالق الرازق املنعم إذ ألب  صاح  الإ ل واملنة  وشكر ورازقهم وأن هللا أحق من عبد
 مإن تقلـوا  ـ ذلـك وقـام بتوحيـد هللا عـز وجـل ع والـي  فـإذا تعمـقاملستحق لكمـا  اخل ـو 

 ألحكــام ال ــرعية الــت تــربط ميولــ  الغريزيــة ومنــوو اجلــنس حــر ال  مإد تعــريإهبعــد ذلــك 
)ويف حـديث رسـو  هللا  بنإ إد األهواء الت تعصف ب  وخاصة إذا بلـغ مرحلـة املراهقـة  

 1(   دكم حـــر يكـــون هـــواو تبعـــا ملـــا جذـــت بـــ صـــلى هللا عليـــ  وســـلم قـــا :  ال يـــؤمن أحـــ
   هللا  ســـن التكليـــف شـــرعا ومـــدا مطالبـــا مـــن بكـــل صـــراحة أببـــ  قـــد بلـــغ ويبلغـــوا املراهـــق

وذلــــك بتــــيكريو  ركــــان  ،والثــــواب والعقــــاب  يف حقــــ  والوعــــد والوعيــــد ،والنــــواهي ألوامــــر
ابــة وآداب اإلســالم واإلميــان وتكــاليف اإلســالم وأحكامــ  فيعلمــ  التطهــر مــن اجلناإلســالم 

رتبيـــة بـــال شـــرع يـــرتي عليـــ  كاملـــدبيات الوذلـــك الن  ،اخلـــري، وكـــل لـــا يتعلـــق  ـــيو األمـــور
والتقنيــات احلـــديث أمرهـــا هبــاء والاثرهلـــا يف إستصـــالح  وهتــيي  ســـلوك  وســـعادة حاضـــرو 

  من أثر بليغ  ل   هلداية والتوفيق ملا للدعاءهللا  وفوق هيا وذاك أن يدعو، ومستقبل  
 اذا كان من الوالدين وأهل التقول امل لصني .

 صال.ويربط   لكتاب والسنة وجمالس العلم وبيوت هللا وكل عمل 
الحنـــال  يوعـــة وااملرتتـــ  علـــى امل كمـــا بـــ  علـــى اآل ء أن يوضـــحوها ألبنـــائهم األضـــرار

 ة .ات الراشدوالدهم مني الصغر بغر  األخالق النبيلة والسلوكيبتعهدهم أل وذلك 
 املبحث الثالث: سبل التغل  على عقبات دعوة املراهقني :  

يقــو : احلــق تعــاد  }قُــْل َهـــِيِو َســِبيِلي أَْدُعــو ِإَد اّللِه َعَلــى َبِصــريَة  َأاَنْ َوَمــِن اتَـّبَـَعــيِن َوُســْبَحاَن اّللِه 
 2َوَما َأاَنْ ِمَن اْلُمْ رِِكنَي  

 ى العقبات(ثالثة حماورسأتناو  يف هيا املبحث )مبحث سبل التغل  عل
 دعوة املرهقني. وابرز عقبات أهم: مناذج من األو احملور 

 العمل  على إزالة العقبات.احملور الثاين:
 التزام منه  القرآن والسنة يف دعوة املراهقني.احملور الثالث: 

 3تعريف العقبات :العقبات مج  عقبة والعقبة هي املرقى الصع  من اجلبا        
                                                 

 يش واالربعوطي /  املكت  اإلسالمي  / احلسني بن مسعود البغول / حتقيق زهريشو  1/212البغوا شرح السنة  1
 108يوسف اآلية  2
 2/61املع م الوسيط  3
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ج ق  بـيكر منـاذ أن بسـب ديث يف التغل  على العقبات املعوقة يف دعوة املـراهقني البـد وللح   
 املعوقة يف دعوة املراهق لتحديد أهم وابرز أبواعها .العقبات من 

 : النماذج من العقبات يف دعوة املراهقني :احملور ألوال
هـي متعـددة  أبلـوانوة هما للمـراهقني يواجهـان عقبـات كثـري الشك أن الداعي واملريب يف دعوتي

لــــو  حإد  اجحبــــ هــــاتعويــــق الــــدعوة وتعســــرها معهم.وكل إدتــــؤدا  احنــــراف املــــراهقني بســــب 
 .  منها األيت اتناسبه

مريـة املرحلـة الع ق يف هـيوالنمو السري  الـيا  ـد  التغيـريات الطارئـة املـؤثرة علـى املراهـ /1  
 املإصلية.

 أت تيـــ  مـــن يهـــات الــتمزاجـــ  الــرافف لكثـــري مــن التوجســـلوك  و  كثـــريا مــنالــت يتغـــري فيهــا       
 وخاصة أبوي  . املرشدين ل 

 لإة.الإساد اجلنسي واخللقي املست را اليا تبث  وسائل اإلعالم امل ت/2  
الديـــ  اص مـــن و شـــعور املراهـــق  لكبـــت يف بإســـ  وتقيـــد حريتـــ  والتـــدخل يف شـــذوب  اخلـــ /3  

 ني.ومريمها من املرشدين واملربني واملعلم
غلــق تجلنســية الــت لغرائــز ااتربيــة األوالد علــى الثقافــة اجلنســية يف عمــر مبكــر ممــا يثــري فيــ   /4  

 لك.وا يف ذفكرو ،وهي من فعل أعداء اإلسالم اليا خططوا ل  من أمد طويل وقد  ح
ربني املـواملعلمني و  ل والدي عدم فهم املراهق وطبائع  والإروق الت بين  وبني مريو ، من قب /5  

 د تقــدمإ يرمبــون ال أهنــمقبــةامام تقــدم الــدعوة للمراهــق حيــث والــدعاة ، وهــيا ممــا ي ــكل ع
 ة ا أبذان صاميمعون هلالدعوة هلم وإذا اضطروا إد اجللو  أثناء تقدم الدعوة فإهنم ال يس

عــ  دعــواي عــاملني معــدم ال ــعور ملــا يعابيــ  املراهــق مــن م ــكالت عديــدة ، مــن قبــل املت /6  
تغـريات الـت من امل يعاين من م كالت كثرية انجتة هيا السب  من الداعي، حيث إن املراهقو 

 أمام دعوت  ويكون ذلك عقبةتصاح  مرحلتهم الصعبة . 
،  كم ابيـة احلكمـة يف تقـدم  أي ـا عدم جتن  احملاذيرالر يق  فيهااال ء والـدعاة واملربـون /7

، وإقالة العثـرات ، وعـدم الصـ  علـى مـا يالقـون مـنهم الدعوة للمرهقني ، وترك اللني واللطف 
،وابتهــاجهم أســلوب التنإــري مــن الغلظــة وال ــدة والتعنيــف ، واإلتيــان لــا يســتإز املراهــق كــأن 

وهــيو ملظــة منإــرة قــا  تعــاد: يعيبــ  ويعنإــ  ويهــددو أمــام أقرابــ  ويكثــر عليــ  مــن االبتقــادات . 
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ــَن اّللِه لِنــَت  ُهْم }فَِبَمــا َرمْحَــة  مِه هَلـُـْم َولَــْو ُكنــَت َفظهــا  َمِلــيَع اْلَقْلــِ  الَبَإ خــواْ ِمــْن َحْولِــَك فَــاْعُف َعــنـْ
لِ    1نَي  َواْستَـْغِإْر هَلُْم َوَشاِوْرُهْم يف اأَلْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللِه ِإنَّ اّللهَ  ُِ خ اْلُمتَـوَكِه

 ئقالعمل على إزالة العوا: احملو راثين
 ثــرية ومتعــددةكعقبــات   مــن املعلــوم وامل ــاهد أن الدعيــة بــد عنــد تقــدم الــدعوة للمــراهقني    

و  املراهـق ابـ  وقبـجاأللوان يف بإس الوقت وهي تقف عائقا أمام تقدم الدعوة للمراهق من 
لـة املراهقـة تنـف مرحللدعوة من جاب  آخر ، وهيو املعوقات املبها انشـ  مـن احلالـة الـت تك

لـ  وللتغ ل معـ ،ملتعاموعدم فهم اد املراهق بسب  املتغريات الطارئة على بإسيات املراهق ،عن
ون احللـــو  كـــل أن تعلـــى هـــيو العقبـــات البـــد مـــن القيـــام  لعمـــل اجلـــاد،واحللو  الناجعـــة، وأر 

ق   املراهـــوهـــو كســـهنايـــة الطريـــق واهلـــدف الـــيا برمـــي إليـــ  بســـبل بســـلكها حـــر بصـــل إد 
 دعواي.

إد  ا أمكــنلــلتغلــ  علــى العقبــات أن بعمــل قصــار جهــدان علــى إزالــة العقبــات مــن ســبل او 
ها ميكــن ن ، وب ــذلــك ســبيال ، ومــن املعلــوم أن بعــف العقبــات ميكــن إزالتهــا وبع ــها الميكــ

 التية:لنقاة آاعند بعف املرهقني ، وبع ها الميكن عند البعف اآلخر ، ويت إ ذلك من 
و نــ  كالع ــعوبــرتهم واخللطــة الإاســدة ة الســوء العمــل علــى إبعــاد املراهــق عــن صــحب -1

ملـرء امنـا أن م ـقت  وهـيا لعلالإاسد وببي  يف ذلك قصار جهدان رمم صعوبة ذلك و 
 خليل  على دين 

 داملقارن يقتوسل عن قرين  * فكل قرين   عن املرء التسأ   ورحم هللا من قا : 
رسـو  هللا صـلى هللا عليـ   قـا  :أيب هريـرة.  كما قا  علي  الصالة والسـالم : يف حـديث و 

  2و ســـلم : املـــرء علـــى ديـــن خليلـــ  فلينظـــر أحـــدكم مـــن خيـــالط وقـــا  مؤمـــل مـــن خيالـــل (
ويكــــــون ذلــــــك  لبــــــديل عــــــن صــــــحبة الســــــوء كــــــان بربطــــــ   جللســــــاء الصــــــلحني والرفقــــــة 

 األخيار.مستصحبني يف ذلك           
وســلم  يف احلــديث املتإــق عليــ :   صــلى هللا عليــ   احلكمــة واألســلوب اللطيــف اللــني . وقــا  

إمنــا مثــل اجللــيس الصــال وجلــيس الســوء كحامــل املســك وانفــ  الكــري، فحامــل املســك إمــا أن 

                                                 
 159آ  عمران اآلية  1
 م 1996بريوت  ة: -( حتقيق شعي  االرانؤوة /مسسة الرسالة303/2،334مسند امحد ) 2
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، وإما أن تبتاَع من ، وإما أن جتد ر ا  طيبة ، وانفُ  الكري إمـا أن  ـرَق ثيابـك، وإمـا أن  ييك
 1جتد من  ر ا  منتنة    .

مــرد تــيرع  ــا للتمــن مث يم اخلاطذــة الــت تتلــبس بقناعــة املراهــق و العمــل  علــى إزالــة املإــاهي -2
 مــ  علــى عمومــ و اجملتوكرهيــةالنا  كــاألبوين واألســرة،أو املرشــدين لــ  إد الطريــق الصــحيإ ،أ

مصـــادرة  يريـــدون ومـــن هـــيو املإـــاهيم ادعـــاءو أن النـــا  يكرهوبـــ  وينتقصـــون مـــن شـــأب  ،وأهنـــم
كلمـا قـدمت   ك مالبـالون دون رمبات  ،و ـد  هـيا الت ـكحريت  ، أو يقيدون إرادت  ، أو  و 

وتـــتم   ، -رشـــدينأ ءا أو مدرســـني أو م -لـــ  النصـــيحة واإلرشـــادات والتوجيهـــات مـــن الكبـــار
ء فهمـ  ،وإب ـا هـ  إليـ اإلزالة  حملاورة يف تصحيإ مإاهيم  وإيراد األدلة يف عـدم صـحة مـا ذ

 لبصرية .صإحة جديدة للعالقة مع  ويكون ذلك  حلكمة وا
ملـــ  الإـــرا  القاتـــل للوقـــت والـــيا يتســـب  يف كثـــري مـــن امل ـــاكل كـــالغرق يف أحـــالم  -3

الإــرا  عنــدو كدفعــ  إد ممارســة الإروســية  مــا ميــأل ادبــاليقظــة والتســي . وتــتم إزالتــ  ا
سبة خللق املسلم فلعل هيا خيإـف عنـ  آالم مـا بـدو يف والرايضة املباحة املناوالسباحة 

العل  واللهو مما ال معصـية فيـ  فقـد قـا  رسـو  هللا  ة أن يكون هياق يت  هيو شريط
صلى هللا علي  وسلم: يف احلديث :  كل ش  ليس في  ذكر هللا، فهو هلـو ولعـ ، إال 

وتعلـيم الرجـل  الرجل فرس ، وم ي  بـني الغرضـني،أرب ، مالعبة الرجل امرأت ، وأتدي  
 2السباحة 

املراهــق إد مغــادرة البيــت ســعيا وراء الــرزق فتتلقإــ   اءالإقــر داء مغلــق يــؤدا إد إلت ــ -4
فال بد من العمـل علـى الق ـاء علـى الإقـر، وذلـك لـا وضـع   ،  أيدا السوء وتنحرف ب 

اإلسالم بت ريعات  العادلة من األسس الكإيلة حملاربة الإقر، حيـث قـرر حـق احليـاة الكرميـة 
مــن مســكن ومطعــم األدىن حلــد  لكــل إبســان ووضــ  مــن الت ــريعات مــا يــؤمن لكــل فــردا
مرتبات شهرية من بيت  وإعطاءوكساء ،فاب  أا )اإلسالم( أمن سبل العمل لكل مواطن 

 3املا  لكل عاجز . 

                                                 
 2/2026مسلم  1
 م1982ة:  –ت لبنان بريو  –/ دارا لكتاب العريب    5/269جمم  الزوائد وبب  الإوائد للهيثمي    2
 م1981ة: الثالثة  –بريوت  –/ دارا لسالم للطباعة    1/112تربية األوالد عبد هللا انصإ  علوان   3
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 الســينما يف اجلــنسو م اجلرميــة مــن أســباب احنــراف األوالد الســيما املــرهقني م ــاهدة أفــال - 5
  الحنرافــات امــن اكــ  فإهنــا الإاضــحة واملســرح والإ ــائيات واالبرتبيت...ومإاســد أزايء النســاء

 منيلاملس وال ابةواالحنراف يف حياة ال باب  الت تؤدا إد السري وراء امليوعة
 :املراهقني دعوة إلتزام منه  القرآن والسنة يف : لثالثا احملور

وب  ألســل هللا لــدعوة إديف ا والســنة االلتــزام لــنه  القــران إد ماســة حاجــة الــدعاةإن         
 و مــيهم مــن م املعــا هلــم ذلــك الطريــق و ــدد هلــ املإيــدة الناجحــة لكــي ينــري احلكــيم والوســائل

 الطـاراليين بمعهم اراهقني فذة امل أفرادالزلل ويعرفهم  ملناه  والوسائل املناسبة لكل فرد من 
  خــر،م عــن اآلمــنه ويتميــز كــل واحــد ،وينإــرد، املراهقــة العــام )اخلصــائص العامــة(حتت مســمى 

الوسـائل و ه  ن املنـاميناسبهم  ما حباجة ماسة إيل اختيار ذلك سابقا ، وهليا حنن أكدانكما 
  ايدعو رجاء التأثري عليهم 

أهنـا  ة حوهلـالقـراءن خـال  اجهـا يف دعـوة املـراهقني كثـرية ويبـدو يل مـالـت حنتا الدعايـةواملناه  
كر منهـا وبـي  ا ، أي هي ثالثة و  ه  عامة وهي ثالثة ، ومناه  خاصةمنا تنقسم إيل قسمني 

 يف املوضوع  –شاء هللا  إن -ا يكون كافيا مم فيما يلي أمثلة 
 حسن (ت هي أواملوعظة احلسنة ، واجملادلة  ل) احلكمة ،  ،: املناه  العامةأوال
ُن اِدهْلُم ِ لَّــِت ِهــَي َأْحَســ}ادُْع ِإِد َســِبيِل َربهِــَك ِ حلِْْكَمــِة َواْلَمْوِعظَــِة احلََْســَنِة َوَجــ قــا  تعــاد:     

 1ِلَن َضلَّ َعن َسِبيِلِ  َوُهَو َأْعَلُم ِ ْلُمْهَتِديَن  ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم 
 مناه  الدعوة: تعريف 

 نهاج.مناه  مج  منه  واملنه  يف اللغة: الطريق الواضإ ومثل  النه  وامل 
: سـلك  . وهنـ  فـالن سـبيل فالن:سـلك أي ـا ويقا : هن  الطريق أا أ ب  وأوضح . وهن   

 2  مسلك .
وهـي تنقسـم  لواضـحة.وعليـ  فمنـاج الـدعوة هـي طرقهـا الرئيسـية، وطرائقهـا األساسـية وسـبلها ا

 إد قسمني:مناه  عامة،ومناه  خاصة . وقد أسلإنا ذلك
 :(     احلكمة)    يف الدعوةالعامة  األو  من املناه  ه املن  (أ)

                                                 
 125النحل اآلية  1
 بريوت -( دارا لكت  العربية 681(،وخمتار الصحاح للرازا)ص266القامو  احمليط للإريوز أ دا)ص 2
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ويقا  ملن  سن الصناعات ويتقنها  لألمور  : االزهرا  ) احلكيم املتقن تعريإها: لغة قا 
 1هو حكيم (

 2سداو ( وقا  الكإوا : )احلكمة وض  ال   يف موضع  وصواب   االمرو
  حــو كلهــا   تــدورتعريإــات وعنــد التــدقيق  ــدها  العلمــاء بعــدةعرفهــا  واصــطالحا

وهـو الـيا .ور يف موضـعها اإلصـابة يف القـو  والإعـل ووضـ  األمـ واحـد وهـوش  
 اإلصابة يف القو  والإعل  جرير أهناقا  ب   ابن 

وهــــو الــــراجإ يف تعريــــف احلكمــــة يف  3أا  ) القــــو  الســــديد والتصــــرف الرشــــيد(
 الدعوة 

 ضرورة احلكمة يف الدعوة :
ن مـــريا ت مـــالبيـــو  وأييت ، أواهنـــا  والدعيـــة الـــيا   يـــرزق احلكمـــة طـــائش يتع ـــل األمـــور قبـــل 

،  دعوتـ يف  لوبـيلك يإ ـ يف الزمان واملكان مـري املناسـبنية اخلاطذويست دم الوسيلة ، ا بوا 
 لنــا انإــ  ويصــد ممــا يي ــر أكثــر يف طريــق الــدعوة  ومــدا عقبــةورلــا عظــم ضــررو واشــتد خطــرو 

ثـــرية كتطبيقـــات   طاعتـــ  .وللحكمـــة يف الـــدعوةاإلقبـــا  علـــى عـــن ســـبيل هللا بـــد  تـــرميبهم يف 
 ال ــرح توسـ  يف دون أمههـان ب ـري إد ا فـروع وتإصـيالت وحســبنا منهـا أوهلـومظـاهر عديـدة 

  أو يف التإري  ل يق الوقت اليا عندا
 أهم مباحث احلكمة:

 احلرص على التب ري وعدم التنإري: -1
مـا تق ـي   التنإـري وهـيا التب ـري وعـدمهللا احلـرص علـى من احلكمـة يف الـدعوة إد 

وب ويتحب  إد املدعوين و ب  إلـيهم األميـان احلكمة من الداعية أن يتألف القل
وي ــوقهم إد الطاعــة مــا اســتطاع إد ذلــك ســبيال ، ويبتعــد عــن كــل ويــرمبهم فيــ  

األخــص املــرهقني ملــاهلم مــن وعلــى الوجــ  عمــل أوقــو  يــؤدا إد تنإــري املــدعوين ،
 األشـعراموسـى  أليبوالعمدة يف ذلك قول  صلى هللا عليـ  وسـلم  حالة خاصة،  

                                                 
 4/111هتيي  اللغة  1
 م1993بريوت  ة:  –/ إعداد. د/ عدانن درويش /مؤسسة الرسالة  382ا   /صالكليات للكإو  2
 الطبعة األود -ة / مؤسسة الرسالة     5/269تإسري ابن جرير الط ا  3
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ــــــل رضــــــي هللا بعنهمــــــا حــــــني بعثهمــــــا إد الــــــيمن )أدعــــــوا النــــــا  وم عــــــاذ بــــــن جب
 رواو الب ارا ومسلم 1( وال تعصراوب راوالتنإراويسرا 

بعــث أحــدا مــن  إذاوعــن أيب موســى قا :كــان رســو  هللا صــلى هللا عليــ  وســلم : 
 رواو مسلم 2وال تعسروا(ا ويسرو  اوال تنإرو  )ب رواقا  أمرويف بعف  اب أصح

 يف القو  والرفق يف املعاملة م  املراهقني : التلطف -2
والتلطف ب  والب اشة يف وجه  واللني يف خماطبت  والتودد إلي  كـل فالرفق  ملدعو، 

 رد فعلـــ ليكـــون  ، ت ـــغط عليـــ   ـــا إد قلـــ  املراهـــق ورســـل جســـور تعـــ  أولذـــك
يف هــــــــــــيا املوضــــــــــــوع مــــــــــــن  أوضــــــــــــإ وال أد حســــــــــــنا وقبولــــــــــــ  مرجــــــــــــوا ولــــــــــــيس 

 3) }فـَُقواَل َلُ  قـَْوال  لَّيِهنا  لََّعلَُّ  يـََتيَكَُّر أَْو خَيَْ ى  قول  :تعاد :
هللا  و خي ـــى()فقـــوال لـــ  قـــوال لينـــا( يف رجوعـــ  عـــن ذلـــك )لعلـــ  يتـــيكر( يـــتعع )أ 

 ال يرج فريج  والرتجي  لنسبة إليهما لعلم  تعاد أبب  
 اركبواالست فرعون كان يف ماية من العتو هيو اآلية فيها ع ة الن

لن  والغلع ملالطإة واللني فكيف تليق ال دة إال ال  خياط   هللا أ أمر وم  هيا
إد ذلــك قولــ  تعــاد للنــيب صــلى  أضــف، ســلمني امل أبنــاءيف خلقهــم اعوجــاج مــن 

ـــَن اّللِه لِنـــَت هَلـُــْم َولَـــْو ُكنـــَت َفظهـــا  َمِلـــيَع  هللا عليـــ  وســـلم قـــا  تعـــاد: }فَِبَمـــا َرمْحَـــة  مِه
ُهْم َواْســـتَـْغِإْر هَلـُــْم َوَشـــاِوْرُهْم يف اأَلْمـــِر فَـــِإَذا اْلَقْلـــ ِ  الَبَإ خـــواْ ِمـــْن َحْولِـــَك فَـــاْعُف َعـــنـْ

ِلنَي      4َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اّللِه ِإنَّ اّللهَ  ُِ خ اْلُمتَـوَكِه
)فبما رمحة من هللا لنت( اي حممد )هلـم( أا سـهلت أخالقـك إذ خـالإوك )ولـو   -

ء األخالق )مليع القلـ ( جافيـا فأملظـت هلـم )البإ ـوا( تإرقـوا  كنت فظا ( سيِه
)مــن حولــك فــاعف( جتــاوز )عــنهم( مــا أتــوو )واســتغإر هلــم( ذبــبهم حــر أمإــر هلــم 

احلــــرب ومــــريو تطييبــــا )وشــــاورهم( اســــت رج آراءهــــم )يف األمــــر( أا شــــأبك مــــن 
لقلــو م وليســ  بــك وكــان صــلى هللا عليــ  وســلم كثــري امل ــاورة هلــم )فــإذا عزمــت( 

                                                 
 (1733( ومسلم رقم )4345الب ارا رقم) 1
 (1732مسلم رقم ) 2
 44ط  اآلية  3
 159آ  عمران اآلية  4
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على إم اء ما تريد بعد امل اورة )فتوكل على هللا( ثـق بعـد امل ـاورة )إن هللا  ـ  
 املتوكلني( علي 

 عن النيب صلى هللا علي  وسلم )إن هللا رفيق    الرفق ويعطي ما جاءومن ذلك 
 1علي الرفق  ماال يعطي على العنف وماال يعطي على ما سواو(رواو مسلم

بقولــ   ألبيــ  إبــراهيمقــران مــن دعــوة المــا قصــ  اللــني يف الــدعوة  أمثلــة أمجــلومــن  
}ِإْذ قَــاَ  أِلَبِيــِ  اَي أَبَــِت ِ َ تـَْعبُــُد َمـا اَل َيْســَمُ  َواَل يـُْبِصــُر َواَل يـُْغــيِن َعنــَك َشــْيذا    تعـاد
اَي أَبَـِت .  أََبِت ِإينهِ َقْد َجاءين ِمَن اْلِعْلِم َما َ ْ أَيِْتَك فَاتَِّبْعيِن َأْهـِدَك ِصـرَاطا  َسـِوايه  }ايَ 

اَي أَبَـِت ِإينهِ َأَخـاُف َأن مَيَسَّـَك . اَل تـَْعُبِد ال َّْيطَاَن ِإنَّ ال َّْيطَاَن َكـاَن لِلـرَّمْحَِن َعِصـيها  
ــَن الــرَّمْحَن  ــْيطَاِن َولِيهــا  َعــَياٌب مِه ــَك َعــَياٌب . فـََتُكــوَن لِل َّ اَي أَبَــِت ِإينهِ َأَخــاُف َأن مَيَسَّ

 2مِهَن الرَّمْحَن فـََتُكوَن لِل َّْيطَاِن َولِيها   
شـــاردين عـــن  أقـــوام ـــا الداعيـــة قلـــوب  يتـــألفوهنالـــك التـــالف  ملعاملـــة والعطـــااي 

و  املـودة ووسـيلة احملبـة وبإـي الدين واخللق فتقدم  اهلدية هلم يف حقيقتهـا هـي رسـ
حقد النإـو  ولتحقيقهـا  هلـيو قـا  رسـو  هللا صـلي هللا عليـ  وسـلم قـا : )هتـادوا  

 رواو الب ارا يف األدب املإرد  3( حتابوا
ون ا يكرهـلـوكيلك احلرص على عدم التنإري ومن ذلك احلير مـن مواجهـة النـا  

 عـــالنإاصـــي أو  رتكـــا م املعبنســـبة األخطـــاء إلـــيهم أو الت ـــهري  مثـــل مـــواجهتهم
صــدهم يزعاجهم املنتقــدين علــى املــأل فــان يف ذلــك كلــ  تنإــري للمــدعوين.وإ أأــاء

ي عــن النهــ رادأ إذاعــن االســت ابة للداعيــة ، والرســو  صــلى هللا عليــ  وســلم كــان 
علــون  قــوم يإ  مــا  يقــو  مــثال  وإمنــااخلطــاء أو معصــية   يســمي الرجــل املقصــود 

 كيا وكيا...

                                                 
 (2593مسلم رقم ) 1
 45-24مرم اآلية  2
 -السعودية  ة: الثابية   –( وحسن األلباين إسنادو /دار الصديق اجلبيل 462صحيإ األدب املإرد لال  ين  رقم ) 3
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وروذلــك لــى االمن ذلــك الصــ  علــى أخطــاء املــدعوين وتــرك املعاتبــة واحملاســبة عومــ
 راهقـةيف سـن امل اإلبسـابية وخاصـة مـن كـان مـنهم منإر فـالنإسإن العتاب املتتاب  

 بطبعها تكرو احملاسبة...
امل ـتبهات  مثلهـا، و  بني املـدعوين والبليةإد الإتنة  ما يؤداومما  بتن  اجتناب 

  لذال يستقل
 األعداء ذلك يف تنإري النا  من الداعية.

 هـدافاأللـو  ومن احلكمة يف الدعوة األخي  ألسباب ووض  اخلطط املدروسة لب
بـــت مة  واالكاللوصـــو  إد النتـــائ  الســـلي الصـــحيحة   ملقـــدمات واألخـــياملرجـــوة 

 نوحنــن بعلــم إ .النتــائ  ردود أفعــا  مريزيــة علــى اإلحــدا  مــن تلــك الإذــة العمــرة 
 ِحـــْيرَُكْم نُــواْ ُخــُيواْ يَن آمَ تعــاد }اَي أَيـخَهــا الَـّـيِ ألخــي  ألســباب ابتــداء عبــادة. قــا  ا

يعا   النساء  .71فَابِإُرواْ ثـَُبات  أَِو ابِإُرواْ مجَِ
مة  ي  احلكتقت حسن النظر يف عواق  األمور ألن ذلكومن احلكمة يف الدعوة  

ة أو قــدم الــدعو الــت تعيــق ت زا لــقاملــوعمــوم املســلمني لت نــ   مــن الــدعوة والــدعاة
 ت ل حركتها ولنا يف ذلك من رسو  هللا  ص األسوة احلسنة.

ء للإتنــة  ري اتقــاوأي ــا تــرك األمــور الــت الضــرر يف تركهــا أو يرتتــ  عليهــا ضــرر يســ
 كما ترك النيب

  السـالم اهيم عليـقواعد إبر  هدم الكعبة إلعادة بنائها على لى ا هلل علي  وسلم ص
  فيمـا  بـ مـا  سـك ولنـرتك للمراهـق لإتنة قوم كـابوا حـديثي عهـد جباهليـة.  اجتنا 

 ن ترتيـــ ومـــن احلكمـــة يف دعـــوة يف دعـــوة املـــراهقني حســـ كـــان مـــن هـــيا القبيـــل.
ســـت يف عوة لين مصـــال الـــدعلـــوم أاالولـــوايت واألخـــي  ألهـــم فـــاملهم، ألن مـــن امل

حـــوا  مراعـــاة أ ومـــن احلكمـــة يف الـــدعوةدرجـــة واحـــدة فبع ـــها أهـــم مـــن بعـــف. 
ا واقــ  لواقــ  أااملــدعوين وهــيا يســتلزم أن يكــون الداعيــة علــى درايــة واســعة بإقــ  

  حياة النا  اليين سيتعامل معهم.
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ــــا   ــــاع يف دعــــوة الن ــــوهــــيو األســــالي  احلكيمــــة كلهــــا واجبــــة اإلتب  ة وأتخــــيقاطب
 اء مراعــــاةاعوجــــاج والتــــو كــــان يف خلقــــ  دعــــوة املــــراهقني وكــــل مــــن   اخلصوصــــية يف

 .ضع  اخلاصلو 
 حلسنة (ا) املوعظة   :)ب( املنه  الثاين من املناه  العامة يف الدعوة 

 تعريف املوعظة احلسنة:    
 اقـــ ري  لعو والتـــيكالنصـــإ  اللغـــة حـــو املوعظـــة لغـــة:   تـــدور معـــاين املوعظـــة يف 

  لرتمي  والرتهي  
  مـــن وعظـــا وعظـــة وموعظـــة ذكـــرو مـــا يلـــني قلبـــ يعظـــ  وعظـــ  )فـــريوز أ دا قـــا  

وقــا  الرامــ :  )الــوعع زجــر مقــرتن  لت ويــف (    1. فــاتعع( قــابالثــواب والع
وقـــــا  ابـــــن فـــــار   3. وقـــــا  الـــــرازا ) الـــــوعع النصـــــإ والتـــــيكري  لعواقـــــ  (.  2

  4)الوعع: الت ويف والعظة االسم من (  
 يف تعريف املوعظة .  اللغة أهل أقوا هيا بعف 

بـــة يف ا متقار واال خمتلـــف يف جلاهرهـــا لكنهـــواصـــطالحا : قـــد ذكـــر هلـــا املإســـرون أقـــ
 األيت من  وبيكر مواد
لــا فيــ  ق القــرآن   احلســنة أا جريــر واملوعظــةقــا  اإلمــام ابــن كثــري: )قــا  ابــن  

. وقـا  ابـن عطيـة 5تعاد(  من الزواجر والوقائ   لنا  ذكرهم  ا ليحيوا    هللا
وين ــــط   ن بلــــ   بســــان إل)واملوعظــــة احلســــنة : الت ويــــف والتوجيــــ  والتلطــــف 
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.  وقــا  الزخم ــرا:)واملوعظة   1  ئــل وحنــو هــيا ( وبعلــ  بصــورة مــن يقبــل الإ ــا
   2  احلسنة هي الت ال خيإى عليهم أبك تناصحهمبها وتقصد ما ينإعهم فيها(

 يف الدعوة : امهيةاملوعظة احلسنة وأتثريها
 تعــاد، إد هللا ه  الــدعوةومكابــة عاليــة بــني منــا كبــرية  أمهيــةإن للموعظــة احلســنة 

 عليــ  هللامــد صــلى  ــا القــرآن الكــرم احتإــاء كبــريا. وأمــر  ــا رســول  حم احتإــىوقــد 
َــا أَ  :وســلم يف آايت متعــددة منهــا قولــ  تعــاد ْر ِإمنَّ ٌر  الغاشــية}فَــيَكِه   21بــَت ُمــيَكِه

ـَـــا َأِعُظُكــــم ِبَوا .وكــــيلكعوالوعوالتــــيكري  ــــَا ّللَِّ تـَُقوُمــــوا ن ِحــــَدة  أَ قولــــ   }قُــــْل ِإمنَّ  َمْث
َدْا َعـَياب  يَـبَـِييٌر لَُّكـم بَـنْيَ  ُهـَو ِإالَّ  ة  ِإنْ َوفـُرَاَدل مُثَّ تـَتَـَإكَُّروا َما ِبَصاِحِبُكم مِهن ِجنَّـ

َك  ِمـْن َأْهلِـ ِإبَُّ  لَـْيسَ }قَاَ  اَي بُوحُ  السالم   علي . ووعع ربنا بوح46َشِديد   سبأ
ــْيَس ِإبَّــُ  َعَمــٌل َمــرْيُ َصــالِ   ِمــَن  َأِعظُــَك َأن َتُكــونَ  ِعْلــٌم ِإينهِ َك بِــ ِ َلــإ  َفــاَل َتْســأَْلِن َمــا َل

ن صــف  ــا ربنــا القــرآوأمــرا هلل  ــااالزواج بــوعع الزوجــات، وو  46اجْلَــاِهِلنَي  هــود
لنـا  يف اسـلم يعـع صلى هللا علي  و  وكيلك التوراة واإل يل. ولقد كان رسو  هللا

 حة(. يرم  يف املوعظة فيقو : ) الدين النصي، و  املناسبات امل تلإة
كهم ن يف ســــلو هلــــا األثــــر البــــالغ يف دعــــوة النــــا  عامــــة ، ودعــــوة مــــن كــــااملوعظــــة و 

 إـس امل اطـ بيلـني  القـو  الـيا أهنـافيها  األصلن أاعوجاج كاملراهقني، وذلك 
 .ليستعد لإعل اخلري واالست ابة ل 

انجحــة يف الرتبيــة وأتديــ   وطريقــةمــؤثر، أســلوب تربــوا  أبــ   وهــيا كمــا ال خيإــى
 هقني،اللمـــــراهقني فـــــال جمـــــا  يف تركـــــ  ملـــــن أراد التغلـــــ  علـــــى عقبـــــات دعـــــوة املـــــر 

وســلوكهم، ألهنــا بإــو  املــدعوين يف وعظــم ت املوعظــة حســنة زاد أتثريهــا واذاكابــ
أسـلوب عـاطإي يتعامـل مـ  العاطإـة وخياطـ  الوجـدان  ليصـل إد العقـل والإكــر 

رمبــات ،وبــيلك  تعتــ  ســتهداف التــاثرييف امل ــاعر وامليــو  والويغــري القنــا عــات  
وهـي يف بإـس الوقـت تعـود بنإـ  عظـيم ، و ـرات  ذات اثر كبري يف دعوة املـراهقني

فهــي الســياج الــيا  إــع اجملتمــ  مــن االحنــراف وإتبــاع اجملتمــ ،  وفوائدجليلــةعلي

                                                 
 م1977 –ة: األود  –/الدوحة قطر   8/545تإسري ابن عطية   1
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، وهـي الـت تـوقع  وأمـرا  القلـوب اهلول. وهي الـدواء الـيا يعـاد أدواء النإـو 
 من الغإلة ،وتنب  من الرقدة ، وتبعث من الكسل ، وتقوا اإلرادة على فعل اخلـري

 ال ر، لا تغرس  يف القل  من الرمبة يف ثواب هللا تعاد  اجتنابو 
ق،وهــــي تقــــوم اعوجــــاج الســــلوك وتزكــــي األخالوهي والرهبــــة مــــن عقابــــ  وعيابــــ ،

 النصإ للمسرتشدين 
 ن. التوجي  للمرتددين، ومعلم الرشاد للحائريوالزجر للمتدبرين، و 

اهتم ، فعلى ات مؤلإهيو معاين مجيلة وآىثارمحيدة ذكرها العلماء األجالء يف متإرق
 من يعا بدعوة

  ،عظـيملاهـيا املـنه   ينه ـوا،أن  علـيهم، واملـربني  ،والـدعاة، اآل ءمن ، املراهقني 
  ال بهاتأصحاب األهواء و  كسر طوق العقبات للنإوذ إد قلوب  واإذا أراد
 ن(ت هي أحسيف الدعوة :)اجلدا   ل من املناه  العامة املنه  الثالث)ج( 
تعــاد }قُــْل َهـــِيِو َســِبيِلي أَْدُعــو ِإَد اّللِه َعَلــى َبِصــريَة  َأاَنْ َوَمــِن اتَـّبَـَعــيِن َوُســْبَحاَن  قــا 

 1ا َأاَنْ ِمَن اْلُمْ رِِكنَي  اّللِه َومَ 
}َواَل جُتَــاِدُلوا َأْهــَل اْلِكَتــاِب ِإالَّ ِ لَّــِت ِهــَي َأْحَســُن ِإالَّ الَّــِييَن جلََلُمــوا   :وقــا  ســبحاب

ـــُ   ـــُن َل ـــْم َواِحـــٌد َوحَنْ ـــا َوِإهَلُُك ـــْيُكْم َوِإهَلَُن ـــزَِ  ِإَل ـــا َوأُب َن ـــزَِ  ِإلَيـْ ُـــوا آَمنَّـــا ِ لَّـــِيا أُب ُهْم َوُقول ـــنـْ ِم
 2ُمْسِلُموَن  

عامــل مــ  :  هــو مــنه  عقلــي أكثــر منــ  عــاطإي إذ يتلالــدعو مــنه  اجلــد       
نه ـــــا متعاملـــــ  مـــــ  العاطإـــــة والوجـــــدان لكنـــــ  لـــــيس  نمـــــ أكثـــــروالإكـــــر، العقـــــل 

 عقلياحبتاكما كان عند املتكلمني .
د  ، هــو اجلـــواجلــد  الــيا اســـت دم  القــرآن الكـــرم يف جمادلــة أصــناف املـــدعوين

 .، وهو جد  حممود  الدعول
 أحسن:  تعريف اجلد   لت هي

 3لغة: قا : فريوز أ دا يف تعريإ )واجلد  حمرك اللدود يف اخلصومة والقدرة عليها (
                                                 

 (108يوسف اآلية ) 1
 46العنكبوت اآلية  2
 189القامو  احمليط  ص 3
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ــــة    ــــ  خاصــــم  جمادل ــــرازا : )جادل وهــــو شــــدة   اجلــــد  واالســــم وجــــداال وقــــا  ال
 1اخلصومة(

 . وعرف  الكإوا بقول :2واصطالحا: هو ) املإاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة (
عـن دفـ  املـرء خصـوم  عـن فسـاد قولـ  حب ـة أو شـبة، وهـو ال ) اجلـد  هـو عبـارة 

.وهـــيا عـــن اجلـــد  عامـــة .    أمـــا اجلـــدا   لـــت هـــي  3ال لنازعـــة مـــريو( إيكـــون 
القرآن ب  قا  في  ابن كثري)وجادهلم  لـت هـي أحسـن   أا مـن  أمرأحسن اليا 

 احتـــــاج مـــــنهم إد املنـــــاجلرة وجـــــدا  فلـــــيكن  لوجـــــ  احلســـــن برفـــــق ولـــــني وحســـــن
 4خطاب (

جــادهلم مــري فــع :(عــن الزجــاج اجلــدا   لــت هــي أحســن معنــاو  وبقــل ابــن اجلــوزا
 وأبــو،والبي ــاوا، نسإيلوا( ولثلــ  قــا  الزخم ــرا، 5وال ملــيع وألــن هلــم جاببــك.

 7وتبع  القرطيب خماشنة اجلدا  دون أبب  إذ فسروابن عطية  وأشبههم.6السعود 
  النإو وأثرو يف أمهية اجلدا   لت هي أحسن

  ، وعـن عـن رأيـ ن اإلبسان مييل بطبع  وفطرت  إد اجلد  والنقاش للدفاعالشك أ
 صواب مواقإ  ، وصحة تصرفات ، )وكان اإلبسان أكثر ش  جدال( 

بـيلك   لـت هـي أحسـن فإبـ   ـاو  وعنـدما يكـونواجلد  منه  مالئـم للإطـرة ، 
، إلضافة إد منإي العاطإـة إد الكيان اإلبساين، من منإي العقل والإكردخو  ال

 وامل ــاعر العاطإــةال يهمــل والوجــدان ، فهــو وان كــان يت ــ  إد العقــل أوال لكنــ  
، وهو يتإـاوت حبسـ  ال ـر ة املسـتهدفة  لـدعوة فـان كـان مـن العامـة   والوجدان
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كــان االهتمــام  لعاطإــة اكــ  فيــ  وان كابــت ال ــر ة املســتهدفة مــن اخلاصــة أا 
 هتمام اجلد   لإكر  والعقل أكثر.املثقإني كان ا

خلـري   ملراهقا وهو تعريفواهلدف من منه  اجملادلة  لت هي أحسن بصإة عامة 
وذلـك   ،تـبس عليـفيمـا أل و ييز احلق مـن الباطـل ل ، وال ر وبيان اهلدل وال ال 

 من خال  أهداف جزئية أمهها :
 اسية .إلميان األسأوال: إقامة األدلة وال اهني املقنعة على ق ااي ا

العبــاد صــال حتقــق م اثبيا:بيــان مــزااي اإلســالم وأبــ  ديــن الإطــرة واليســر وأن شــرائع 
 .لغريها من ال رائ  األخرل  ال يكونوهو ما  وج أف ل  على

أم   إوا  ا عقبـةعاة ليقاثلثا :الردود املإحمة الت يثريها أعداء اإلسالم يف وج  الد
 ود قويةالرديو هليصرفوهم عن احلق، وينبغي أن تكون  دون دعوة شر ة املراهقني

 تدحف الباطل،وتبني زيإ   وبطالب .
 ةاألئمـ مل ـص أقـوا  -واألهم في  من كل ش  أن يتصف  لصـإات التاليـة وهـي

  –املإسرين 
يــ  وال غلبــة علأن ي ــعر اجملــاد  أن مــن بادلــ  ذاتــ  مصــوبة ولــيس املــراد ال -1

 د .ق والوصو  إد رضوان هللا تعاهزميت  إمنا  املرابيان احل
 أن يكون بلني ورفق دون خما شنت  . -2
 وال ابدفاع . لدد ة والاججلال يكون مع   -3
   ك  لـتإذا بد رمن املدعو سإ  أو م ـ  أو سـباب أن يـدف  الدعيـة ذلـ -4

 هي أحسن وهي العإو وكظم الغيع واألانة  واحللم. 
 ا بقـــو  أوأذل  جلـــاهر  ؤمننياملـــل جللمـــ  وعنـــادو وآذ املـــدعو يف ـــادل  اذا -5

لداعيـــة فعـــل و لغـــوا يف إعـــالن الكإـــر الإـــاحش و ســـك بـــ  عندئـــي جـــاز ل
 اخلروج  يف التعامل معهم عن اجلدا   لت هي أحسن .

لعنـــاد الغـــة يف و لطبـــ  أن املـــراهقني قســـمني مـــنهم مـــن ال يبلـــغ حـــد الإحـــش واملبا
قولــ   اح ــا يففة ومــن كــان فيتعامــل معــ  الداعيــة  ألســالي  األربعــة دون اخلامســ
 وفعل  وكإرو تعامل مع  لا يناسب   لرد والتصدا .
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 ابن تيمية   اإلماموقم  الباطل والبدع وال بهات قايف بيان احلق  وألمهية اجلدا 
)فكــــل مــــن   ينــــاجلر أهــــل اإلحلــــاد والبــــدع منــــاجلرة تقطــــ  داورهــــم   يكــــن أعطــــى 

ن وال حصـــل بكالمـــ  شـــإاء الصـــدور لإلســـالم حقـــ  وال و  لوجـــ  العلـــم واإلميـــا
  1وطمأبينة النإو  وال أفاد كالم  العلم واليقني (.

وأخريا فاجلدا    لت هي أحسن بـوع مـن أبـواع اجلهـاد  للسـان الـيا امربـ  النـيب 
ـــــــــ : ) جاهـــــــــدوا امل ـــــــــركني أبمـــــــــوالكم وأبإســـــــــكم  ـــــــــ  وســـــــــلم بقول صـــــــــلى هللا علي

 لـة املـراهقني  للسـان لـردهم إد احلـقو لطب  تكـون جماد .أيب داود(رواو 2ألسنتكم
 ولبيان ال ب  العالقة أبذهاهنم وهتيي  سلوكهم .

بيــــة ، تزكيــــة والرت الومــــنه    ،  اثبيــــا: املنــــاه  اخلاصــــة  )مــــنه  الــــتالوة مــــ  التــــدبر
 ومنه  التعليم والتإقي  (

ـــنْـ }َربَـَّنـــا َوابـَْعـــْث ِفـــيِهْم َرُســـوال   واألصـــل فيهـــا قولـــ  تعـــاد  لُـــوُهْم يَـ  مِه َعَلـــْيِهْم آاَيتِـــَك  تـْ
يِهْم إِ   129ُز احَلِكيُم  البقرةبَت الَعزِيبََّك أَ َويـَُعلِهُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِه

علمهــم ايتــك ويربنــا وابعــث يف هــيو األمــة رســوال مــن ذريــة إأاعيــل يتلــو علــيهم آ
ال  يــز الــياالقــرآن والســنة، ويطهــرهم مــن ال ــرك وســوء األخــالق. إبــك أبــت العز 

 ميتن  علي  شيء، احلكيم اليا ي   األشياء يف مواضعها.
ــنُكمْ  ــيُكْم َرُســوال  مِه ُلــوقولــ  جــل وعــال: }َكَمــا أَْرَســْلَنا ِف ــْيُكمْ  يـَتـْ يكُ و َعَل ــا َويـُــزَكِه ْم  آاَيتَِن

 151 البقرةْعَلُموَن تَـ َتُكوبُواْ  ا  َْ َويـَُعلِهُمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـَُعلِهُمُكم مَّ 
م اآلايت لو علـيككما أبعمنا عليكم  ستقبا  الكعبة أرسلنا فيكم رسوال منكم يت

ويعلمكــم  املبينــة للحــق مــن الباطــل، ويطهــركم مــن دبــس ال ــرك وســوء األخــالق،
مـــم قصـــص األالكتـــاب والســـنة وأحكـــام ال ـــريعة، ويعلمكـــم مـــن أخبـــار األببيـــاء، و 

 السابقة ما كنتم جتهلوب .
وترســـي   املـــراهقني قلـــوبميـــان يف دف مـــن هـــيو املنـــاه  تثبيـــت اإلأن اهلـــالشـــك 

مـــن  مســـلوكياهتوتطهـــري أخـــالق اجلاهليـــة مـــن بإوســـهم زكيـــة ، وتأفذـــدهتماليقـــني يف 
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علـــى أخـــالق اإلميـــان وســـلوكيات التقـــول وتإقـــيههم يف ديـــنهم  بيتهمالعصـــيان وتـــر 
ام اآل ء والــدعاة حليــاة ،فــإذا قــوتعلــيمهم شــرائ  احلــال  واحلــرام ، يف كــل ميــادين ا

 واملربني واملرشدين بيلك فقد أعيروا، ويرجى من املراهقني قبو  احلق واخلري.
 ث كوهنـــاواجلـــدير  لـــيكر أن وصـــف هـــيو املنـــاه  أبهنـــا خاصـــة إمنـــا هـــو مـــن حيـــ

فهم ألهنم ر أصنامن املسلمني ، فال يتعامل  ا م  الكافرين ب  خاصة  ملدعوين
 -ســنةوعظــة احلوامل –ملنــاه  العامــة الــت هــي )احلكمــة يــدعون أوال إد اإلســالم ا

ة مجيـ  الداعيـ واجلدا   لت هي أحسـن(   أمـا مـ  املـدعوين املسـت يبني يسـت دم
ى اخلاصـة داعيـة علـيف آن واحـد، ولـيس املـراد أن يقتصـر الاملناه  العامة واخلاصة 

هــيو  ار مــنتــيــاان خيحفقــط مــ  املســت يبني بــل يســت دم العامــة واخلاصــة مجيعــا وأ
جلــروفهم  ا يالئــماملنــاه  مــا يناســ  حالــة املــدعوين واملرحلــة الــت هــم فيهــان ، ومــ

 حلا الت ، وبعف املناه  ال يستغا عنها أبدا يف أا حالة من اذتهم يوب
كــل لمالزمــة  عــن احلكمــة أبــدا فهــي ال يت لــىمثــل احلكمــة يف الــدعوة ،فالداعيــة 

خــرل نــاه  األدون اســتثناء ، بينمــا املوجلميــ  حــاالت املــد عــوين مراحــل الــدعوة 
 يست دم كل منها حني احلاجة إلي .

صيلها ب ـ  يف تإ يفيما يل ب رع آلنابعد هيا البيان   املوجز يف املناه  اخلاصة 
 إن شاء هللا تعاد. –موجز لكن  يإي  لغر  

 (:املنه  األو  من املناه  اخلاصة )منه  التالوة م  التدبر (أ)
هدل ن اســـــتاهلـــــدل ملـــــ  م مـــــنه   هـــــيو الـــــدعوة ،  أو دع هللا فيـــــأن القـــــرآن الكـــــر 

 واحلكمـــة ملـــن والرشـــاد ملـــن اسرتشـــد ،والنصـــإ ملـــن أستنصـــإ ، والعلـــم ملـــن أرادو ،
 طلبها ،

 ريها . طل تإك، وبرءا لعقو  من أوهامها و وأوع في  شإاء النإو  من أدوائها 
كمـــا   تـــدبرووملـــراهقني و والشـــك أن كتـــا   ـــيو األوصـــاف ال ـــاملة إذا تلـــي علـــى ا

يب صـلى كـان النـينبغي كإيل بتـأديبهم علـى حسـن اخللـق وتـربيتهم علـى األميـان ، و 
 إوسهم بوتستعلي  فكابوا ل رد التالوة يؤمنونو على النا  يتلو هللا علي  وسلم 

 على جوذب ال هوات وضرورات اجلسد.



 31 

 منها لتالوةان ضوابط م جبملة مالعزيز مرضها املن ود البد أن بلتز  تالوة الكتابحتقق ولكي 
بَـُّروا آاَيتِــِ   ــاُو ِإلَْيــَك ُمَبــاَرٌك لهَِيــدَّ أوال :التــدبر والتإكــر يف معــاين اآلايت لقولــ  تعــاد }ِكَتــاٌب أَبَزْلَن

 1َولِيَـَتيَكََّر أُْوُلوا اأْلَْلَباِب  
ـــــ ـــــرخوَن ِلأَلْذَق  وتزيـــــدهماِن يـَْبُكـــــوَن اثبيـــــا: البكـــــاء واخل ـــــوع عنـــــد تالوتـــــ  لقـــــو  البـــــارا : }َوخيَِ

 2ُخُ وعا   
اثلثا :   الرتتيل لقول  سبحاب  وتعـاد: }َوقَـاَ  الَـِّييَن َكَإـُروا لَـْواَل بـُـزهَِ  َعَلْيـِ  اْلُقـْرآُن مُجْلَـة  َواِحـَدة  

 3َكَيِلَك لِنـُثـَبِهَت ِبِ  فـَُؤاَدَك َوَرتَـّْلَناُو تـَْرتِيال   
يهـا اذامر آبية فو ن يسبإ إ مر آبية فيها تسبيإ إذاك أب  رابعا:  التإاعل م  معاين اآلايت وذل

بـن اليمـان  ك حييإـةسؤا  إن يسأ  وإذا مر آبية فيها تعوذ إن يتعوذ ...وهكيا كما رول ذلـ
  وســلم  عليــهللايف احلــديث الصــحيإ الــيا رواو مســلم   .   ومــن هنــا كــان رســو  هللا صــلى 

ن أ عاةالــــدعلــــى ف بيقــــا عمليــــا هلــــيا املــــنه  يكثــــر مــــن تــــالوة القــــرآن الكــــرم علــــى أصــــحاب  تط
 ذلك م  املراهقني.يإعلوا

 بية (املنه  الثاين من املناه  اخلاصة :  ) منه  التزكية والرت  (ب)
اهقني علــى    املــر ن بــريب بــمنــ  تربيــة املســت يبني،  فعلينــا أ وهــو مــنه  تربــوا يــراد

 ســلوكياتو ق مسـاوئ األخـالأخـالق األميـان ، وأعمـا  اإلسـالم ، وتطهــريهم مـن 
 .املنحرفني

 معا التزكية :التزكية هلا معنيان:
 )أ( التطهري من اخلبائث  

 )ب( والتحلية  لإ ائل 
. : )معناها يطهـرهم 129 ويزكيهم   البقرة  /اآلية قا : ابن عطية يف قول  تعاد:

  4وينميهم  خلري،معا الزكاة ال خيرج عن التطهري والتنمية (
 1)يطهركم من الكإر وينميكم  لطاعة (: ويزكيهم   151بقرة /وقا  يف اآلية ال
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ويزكيهم :)معنـاو يطهـرهم مـن ال ـرك،وينمي اجلـري :  2وقا  يف اآلية سور اجلمعة/
 2فيهم (

)أا يطهـرهم مـن رذائـل  :: ويـزكيهم  151وقا : ابـن كثـري يف تإسـري آيـة البقـرة /
 3من الظلمات إد النور( األخالق ودبس النإو  ،وأفعا  اجلاهلية ، وخيرجهم

: ويـزكيهم  :)أا أيمـرهم  ملعروف،وينهـاهم 164آية آ  عمـران/وقا : يف تإسري 
كـــابوا متلبســـني بـــ  يف   عـــن املنكر،لتزكـــو بإوســـهم وتطهـــر مـــن الدبســـواجلبث الـــيا

وعلـى هـيا الـيا سـبق فـان التزكيـة ذات شـقني ختليـة   4حا  شركهم وجاهليتهم (
 وهي سل  إعطاء.وحتلية أوهي تإريغ وشن أ

 وعلي   أن املطلوب يف منه  التزكية:
 اهتا .وسلوكي اوأخالقهتطهري املدعوين من عقائد اجلاهلية ،وتصوراهتا ، أوال: 

لزائإــة وذلــك ايتها ااثبيــا: وقــايتهم وحتصــينهم مــن العــودة إد اجلاهليــة والتــأثر بــدع
 برتسي  النقرة فيقلوهم من الكإر والعصيان .

داء أ وتربيتهم علـىيف بإوسـهم، وترسـي  م بتمكني اإلميـان يف قلـو م ،اثلثا :حتليته
ــــات  ــــة ، اإلســــالمفــــرو  اإلميــــان وواجب ت الســــلوكياو وجتمــــيلهم  ألخــــالق اإلميابي

 اإلسالمية .
اق ، مـــا ابـــ  شـــأن أمـــر تطبيـــق التزكيـــة أمـــر ذو أمهيـــة كبـــرية كي مـــا ســـبق لـــبنـــاء  ع
،  وةرهقني للــدعاملـ يال قيـ  مـن إيبـاءعلــى مـا وحلـم صـ  مـن الداعيـة ، إد  و تـاج

 ولكن  يستغرق سنوات وسنوات.ألب  اليتم يف ع ية وضحاها،
اب لـدعوة ن  اسـت والرتبية اإلميابية عملية مستمرة ال تتوقف والتزكيـة تسـتهدف مـ

ب د ارتكـابعـ واإلميان بعد كإر ،ومن است اب للدعوة بعـد إسـراف علـى الـنإس 
 ب .إد ر   وات احملرمة فتاب من ذبوب ، وأانباملعاصي، واالبغما  يف ال ه
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 ءاآل ان :أن التغلــ  علــى عقبــات دعــوة املراهــق ليســت ســهلة فــأقــو وعلــى هــيا 
ابيـة الـت ين اإلميوالـدعاة يطلـ  مـنهم جماهـدة املـراهقني حـر ترسـ  فـيهم هـيو املعـا

 ةر كــلــيا عــم الاعــوهنم ، مــ  هــيا الإســاد املست ــرا الإ ــإا   يف  ــاو هللامــرران 
 .األرضية 

 ا ملناه  اخلاصة )منه  التعليم(. )ج( املنه  الثالث من
وتـــــ  ني لدعاملســـــت يب  هـــــيا املـــــنه  هـــــومن املنـــــاه  الـــــت يتعامـــــل  ـــــا الداعيـــــة مـــــ

 التإق  يف الدين ومعرفة احلال  واحلرام . الرئيسوهواملقصودو 
بتعلـــيم الكتـــاب  القـــرآن الكـــرم، أمـــا املـــراد ةاتإـــق املإســـرون علـــى إن املـــراد  لكتابـــ

: ويعلمكـم الكتـاب :) يعـين أبـ  1151يف آيـة البقـرة/ اجريـرا لطـ  ،فقد قا :ابن 
ـــــة آ  عمـــــران/ ـــــاب 164يعلمهـــــم أحكامـــــ (.وقا :يف آي يعـــــين  (: ويعلمهـــــم الكت

سـورة  فبآيـةوقـا : 2ويعلمهم كتاب هللا اليا ابز  عليـ  ويبـني هلـم أتويلـ  ومعابيـ  (
 3افي  من امرهللا وهني  وشرائ  دين ()ويعلمهم كتاب هللا وم2اجلمعة/

 مانفاملراد بتعليم الكتاب بيان تإسري آايت القران الكرم وهي قس
ان ري أا بيـــوهـــدفها التإســـ آايت دعـــوة ومقصـــدها الرتبـــة والـــدعوة وآايت أحكـــام 

 ال رعية واحلال  واحلرام. األحكاماآلايت من  مايف
 واعع واحلكما من املة والرتبية ومافيهأن منه  التعليم يإيدان يف الدعو  كوهنا بدر 
ن كسـر مـ بـتمكن و لتايلعلـى التوحيـد. واألدلـةمن ال اهـني   وما ت منت واألمثا 

 طوق الصدود واحلواجز إد شر ة املرهقني دعواي .
 

 . ءواآلاملراهقني من اجملتم   أمراملبحث الراب  : مساوئ إمها         
 إســالميةتربيــة  أوالدو تربيــةاخلطــرية فتعيــق عليــ   رافــاتمظــاهرا الحنبعــف  األب قــد تواجــ 

 والغنـاء املـاجن، وخطـر اجهـزةاالعالم أببواعهـا  اجلنسـية امل تلإـةصحيحة مثل االحنرافات 
ميكــــن إن تكــــون ســــببا  الــــت، وم ــــكلة امل ــــدرات ،إد جابــــ  التعــــر  لــــبعف الق ــــااي 
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ين ــأ عنــ  التمــرد وعــدم أــاع  ، الــيا  1األبــوين مثــل م ــكلة ابإصــا   رئيســيا لالحنــراف
كـــالم الوالـــد وطاعـــة أمـــرو ،وشـــدة احلالـــة العدوابيـــة الناشـــذة مـــن التغيـــريات الـــت حتـــد  يف 

 وهيا اليا ذكرانو قليل من كثري وهو حقيقة عقبات أمام األب والداعية مرحلة املراهقة ،
الــدعوة يكــون واجملتمــ  برمتــ  .  لكــن اي تــرل التــيرع والتعلــل  ــيا واالبســحاب مــن ميــدان 

}قُــْل  ،وربنــا يقــو  وقولــ  احلــق :حــال للق ــية، وتــ ؤ ذمتنــا مــن عهــدة التكليــف  لــدعوة 
ــــــا َأاَنْ ِمــــــَن  ــــــْبَحاَن اّللِه َوَم ــــــِن اتَـّبَـَعــــــيِن َوُس ــــــو ِإَد اّللِه َعلَــــــى َبِصــــــريَة  َأاَنْ َوَم ــــــِبيِلي أَْدُع ـــــــِيِو َس َه

 ــا العلمـــاء  مســتمرة يــنهف فري ــةاآليــة  هـــيوالــدعوة بــنص  أصــبحتقــد  2اْلُمْ ــرِِكنَي  
وتعـاون.  ويتبـني مـن هنـا إن الـدعوة إد هللا ليسـت  فـلاتكوي طل  أبعبائها املسلمون يف 

بـل لـيس للرزق يصبإ احلصو  علي  هـو الغايـة  لصاحبها موردا تتيإجمرد وجليإة اجتماعية 
ن الـدعوة إد هللا األمر هيا اليا اعتقدوا وجلنوا،  إمنا امل كلة أعمق من هيا كل  وذلك أ

علــى مــا يالقــي فيهــا  والصــابرةمســألة صــعبة وق ــية شــاقة حتتــاج منــا اجلهــد ال ــاق والصــ  
بــ  وتــرك مــا  ،وذلــك إن االســتمرار عليهــا واجــ  شــرعي وخالفــ  تــرك ملــا أمــر هللاالداعيــة 

 هيا أوال،يوم اجلزاء واحلساب  عاسةوتامرهللا ب   هالك ودمار وفساد يف األر  
ذا رأل اآل ء والدعاة واملربـون واملرشـدون أمـامهم عقبـات وحـواجز وصـدود تعـرت  إواثبيا:

مـــن انحيـــة أخـــرل طريـــق الـــدعوة ،مـــن انحيـــة ومعـــاو  هتـــدم كـــل القـــيم يف ســـلوك املـــراهقني 
ـــار املنحـــرف  معتـــيرين يف ذلـــكوهـــابوا املوقـــف،  ـــة بقـــوة التي معتقـــدين أن جهـــادهم يف تربي

يكـون لـ  ذلـك االثرالبـالغ الـيا ميكـن إن يقـف صـامدا األبناء تربية إسالمية صـحيحة لـن 
أمام قـوة االحنرافـات وشـدهتا ، بقـو  هلـم هللا سـبحاب  وتعـاد امـران  السـتقامة علـى املـنه  

إن شـاء حقـق قطافهـا وإب ـاء النتـائ  والثمـار فللـ  وحـدو  أمـاواجلهاد يف تطبيقـ   الصحيإ
لداعيـة املـؤمن يف التهـرب املسـلم وا ألبلـحرمنا ذلك حلكمة هو اعلم  ا وأدرل فال جمـا  

النـــار بعـــد أن هـــاب هللا  ملـــؤمنني إبقـــاذ أبإســـهم وأهلـــيهم مـــن  اواجبـــات مهـــوالت لـــي عـــن 
قــا  جــل مــن قائــل: }اَي أَيـخَهــا الَّــِييَن آَمنُــوا قُــوا أَبُإَســُكْم َوَأْهلِــيُكْم اَنرا  َوُقوُدَهــا النَّــاُ   حيــث

                                                 
ة/دار اجملتم      447الولد يف مرحلة الطإولة /عدانن حسن صال  حا ر  :صمسؤولية األب املسلم يف تربية  1

 للن ر والتوزي 
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َهــا َماَلئِ   1 َكــٌة ِمــاَلٌظ ِشــَداٌد اَل يـَْعُصــوَن اّللََّ َمــا أََمــَرُهْم َويـَْإَعلُــوَن َمــا يـُــْؤَمُروَن  َواحلَِْ ــارَُة َعَليـْ
وهنـــااييت وصـــف رســـو  هللا صـــلى هللا عليـــ  وســـلم  امـــا أن املســـتقيم علـــى مـــنه  هللا عنـــد 
فساد النا  أبب  كالقـابف علـى اجلمـرة ولعـل هـيا الـزمن الـيا حتيـاو األمـة يف هـيا العصـر 

يت علــى النــا  زمــان الصــابر فــيهم علــى دينــ  كالقــابف علــى ) أي:قــا قصــود حيــث  املهــو 
 رواو الرتميا2اجلمرة(

 ريبا مني أهل  ب اإلسالم أصبإفاليوم برل إن املتمسك بدين  يواج  عنتا  شديدا وقد 
حلـــل هـــو ا يسلـــالرتبويـــة وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــان  لـــص اآل ء والـــدعاة مـــن هـــيو الواجبـــات 

لتصحيإ  ق القوموالطري هي احلل االمثل اجلهد واالبابيةم اعإة  كلة بلللم الصحيإ 
 ـرد تن أهـم أسـباب رشـدين إاألوضاع املنحرفة والبـد وان يعرفـوا اآل ء والـدعاة واملـربني وامل

 رمية جلوامل درات وااألجيا  احلديثة من ال باب وابغماسهم يف احنرافات ال يوذ اجلنسي،
ـــاب ـــة و ،  األبســـيطرة  ومي  تمـــ  بقـــوابنيمـــن الـــدعاة ، وضـــبط اجملبـــي  دعـــوة تربويـــة فعال

مـــام أعقبـــات  صـــارمة مـــن احلكومـــات، وهـــيا واقـــ  ماثـــل ،  ال جمـــا  لنإيـــ  ، وقـــدا أصـــبإ
 بة م  إرادة صادقة وبية خالصة.و الدعوة ، لكن ال صع
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 :فيها أهم مل ص بتائ  البحث  اخلا ة :
 ومــن خطــأ فمــين هــيا البحــث فمــا وقــ  فيــ  مــننــ  وكرمــ  وتوفيقــ  قــد أهنيــت احلمــد هلل ل
 لكمــــا  هللامــــن صــــواب فبتوفيــــق مــــن هللا ، وال أدعــــي العصــــمة فــــإن  وملكــــانال ــــيطان، 
 يامة .حسنايت يوم الق لألببياء ، وأسا  هللا إن بعل  يف ميزانوالعصمة 

 وتتل ص أهم بتائ  البحث يف األمور التالية :
  من مسائل املراهقة واملرهقنييف هيا البحث مجعت ما استطعت مجع   -
 ااملـراد  ـهنـا و ن ال ـ  متعددة وكلها ت ـري إد املقاربـة واالقـرتاب مـ أن للمراهقة معاين -

ة إد الن ـ  الطإولـ مقاربة الغالم احللم والن   ،وهي مرحلة العمر الت أتيت بعـد سـن
 سنة(تقريبا.21 -سنة14هي)و 
 لو  جزء من  املرهقة هناك فرق بني املرهقة وبني البلو  وإن الب -
، د  ا وتتميـزئص تنإر أن املراهقة هلا مراحل ثالثة،وهلا أشكا  ثالثة أي ا ، وهلا خصا -

 صــورها، مرئيــة يف مظــاهر كثــرية ســببها التغيــريات واالبعكاســات النإســية للمراهــقوهلــا 
ملني   وللمتعـــاللمراهـــق بإســـ ةري حمـــ واجتماعيـــة واقتصـــاديةعـــدة بإســـية وهلـــا إشـــكاالت 

 وقد ذكرت منها مخسة .،وملن يقدم ل  الدعوة .مع 
يــز  صــإة ذات بــل هــي مرحلــة عا حيــاة الإــرد أن مرحلــة املراهقــة هــي مرحلــة حتــو  يف -

ؤثر يف ضـــامط مـــلـــدل املراهـــق فيهـــا مـــزاج م ـــطرب ومتقلـــ  مريهـــا مـــن املراحل. عـــن
 بظام دراست  وعالقات  االجتماعية وبظام بوم  وميائ  ...

 ويلــةطمــدة ع منــي املربــون وعلمــاء الــنإس واالجتمــا  أهــتملقــد  بــ  ممــا اطلعــت عليــ  ، ا -
همهــــا رورة فضــــهقــــة ألجــــل اأبمهيــــة اجلوابــــ  اجلســــمية واالجتماعيــــة والنإســــية مــــن املر 

 ء ة مــــن اآلومــــازا  حــــر اللحظــــة   تإهــــم هــــيو الإذــــة العمريــــة فهمــــا جيــــدا ، وخاصــــ
عاجلـــات ز عـــن ميف الع ـــ وهنـــا تكمـــن امل ـــكلة الكـــ ل واملـــربني واملدرســـني واملرشـــدين

 م كالهتم.
إد الوضـ    يرجـ مامنها  ع رلدل هيو الإذة م كالت كثرية  ذكرت منها حنوا من  -

 يطار اخللقـاإلناخ النإسي لألسرة ومنها إد إد املومنها  للمراهق بإس  ، االجتماعي
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افة تـوافرا ،  إلضـ مدرسة والوسط السكاين من بيذت والديين جملتم  املراهق احمليطني يف 
 لتإاعل بني هيو األطراف

املوعظة كمة ، و )احل وهي  ثالثة مناه منها ةوخاصة ، فالعامأن للدعوة مناه  عامة  -
مـــنه  نـــاه  )مكـــيلك ثالثـــة منهـــا  اصـــة واخل ،( أحســـنهـــي  احلســـنة ، واجملادلـــة  لـــت

  التالوة،ومنه  التزكية،ومنه  تعليم الكتاب واحلكمة( 
 .لدعوة اي  املدعوين ،ويعم است دامها مجي  مراحل تست دم م  مجوالعامة   -
الثابيـــة  رحلتنيخمتصـــة  ملســـت يبني للـــدعوة وخمتصـــة  ملـــ ه اواملنـــاه  اخلاصـــة هـــي منـــ -

 والثالثة.
 صاحلــر و لتنإــري احلــرص علــى التب ــري وعــدم ا اللحكمــة يف الــدعوة تطبيقــات كثــرية منهــ -

 ...ظريف االواق التعسريواالخي  ألسباب وحسن الن معلى التيسري وعد
انة لـــم واألليكـــون الدعيـــة حكيمـــا ينبغـــي إن يتصـــف اإلخـــالص يف القـــو  والعمـــل واحل -

 والإق  يف الدين والواق  والص ...
 ثا ...رب األموالرتهي  والقصص وض  للموعظة احلسنة تطبيقات كثرية منها الرتمي -
 -ويناملــدع تإن تتصــف  للـني واللطـف ومراعـاة بإسـيا يينبغـ ةلتكـون املوعظـة حسـن -

 وينبغي إن خترج من فم واعع خي ى هللا ويتقي ... – املراهقني
ن دفــ  بيــاهليكــون اجلــد   لــت هــي أحســن ينبغــي أن يتصــف  لرفــق واللــني ويكــون  -

 احلق ويكون واضحا لتعقيد في ...
 .ميان ..منه  تالوة القرآن ل  أمهية عظيمة يف إصالح النإو  وتقوية  اإل -
ن يــرتك ال يصــإ إاملــدعوين املســت يبني فــ والدعيــة حنــل يف واجبــات مــنه  التزكيــة يــدخ -

 بعد است ابتهم
ليـوم   واإلميان  ة الرسو يهدف منه  التزكيةاد تقوية األميان  هلل تعاد وتوحيدو واتبع -

 اآلخر وبقية أركان األميان ...
 ملس د مثالاطابة و حتمية استغال  الوسائل ال رعية املالئمة يف دعوة املراهقني كاخل -
 ...لدعوةرك استغالهلا يف جما  ااحلديثة وت لإمإل أمهية الوسائ يال ينبغ -
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ا  بــل فيهــبســ  وســليبلــيس كلــ  وأخــري بــ  أن بإهــم أن كــل مــا لــدل فذــة املــراهقني  -
 بناء الصـحابةقدوة أ ذلك وأمامنا يفالكثري من اخلري واإلجابيا إذا ما أحسنت تربيتهم 

 بوا عند ما احسنوا ا ؤهم تربيتهم...وجيل السلف الصال كيف كا
 

 و هلل التوفيق 
 
 
 
 



 39 

 :ثبت املراج  واملصادرفهرسة   :)أ( ر الإها
 فهرسة كت  التإسري. -  
 .النبوية  اديثاألحكت  فهرسة    -  
 اللغة  فهرسة كت - 
 العامة  فهرسة الكت - 

 املوضوعات:فهرسة )ب(         
 كت  التإسري: (أ)

ــــــــــل آا القرآن/لإلمــــــــــام الطــــــــــ ا جــــــــــام  البيــــــــــان عــــــــــن أت -1 حتقيــــــــــق  –وي
  مصر فدارا ملعار حممودشاكروامحدشاكر/

 م1989بريوت  -دار الإكر /  كثري  نتإسريا ب -2
 –ريبدار الكتـــــاب العـــــ/  -تصـــــحيإ امحـــــد عبـــــد العلـــــيم –تإســـــريالقرطيب  -3

 بريوت
 م1977بريوت /ة:األويل   -دار الإكر/   للزخم را فتإسري الك ا -4
 – رة القطـــالدوحـــ/  ســـري الكتـــاب العزيـــز البـــن عطيـــة احملـــرر الـــوجيز يف تإ -5

 م1977ة: األود 
ت بـــريو  – البـــن اجلـــوزا    /دار الكتـــاب العـــريبالتســـهيل لعلـــوم التنزيـــل  -6

 م1983ة:الرابعة 
 حتقيــــــــق صــــــــإوان -املإــــــــردات يف ألإــــــــاظ القــــــــرآن للرامــــــــ  االصــــــــإهاين  -7

 م1997عدانن/دار القلم دم ق ة:الثابية 
 القاهرة. -الكت  العربية ياءإح/ دار  النسإيتإسري  -8
 بريوت –الرتا  العريب  ءتإسري أبو السعود /دار إحيا -9

 م1988بريوت  ة: األويل –العلمية   تإسري البي اوا /دارا لكت -10
 كت  احلديث: (ب)

 م1997األود  الراي  .ة: -صحيإ الب ارا/دار السالم -1
 م1998الراي . ة: األود   –صحيإ مسلم /دار السالم  -2
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 بريوت –ود / دار املعرفة سنن أيب دا -3
مـد حم نحتقيـق عبـدا لـرمح/م1983بـريوت ة: -ردارا لإكسنن الرتميا/  -4

 نعثما
ريوت بــ–حتقيــق شــعي  االرانؤوة /مؤسســة الرســالة -مســند اإلمــام امحــد -5

 م1996ة:
 شرح السنة للغوا/املكت  اإلسالمي -6
وت بـــــــري -جممـــــــ  الزوائـــــــد ومنبـــــــ  الإوائـــــــد للهيثمـــــــي/دار الكتـــــــاب العـــــــريب -7

 م1982ة:
 م1994السعودية ة: صحيإ األدب املإرد لأللباين/دار الصديق -8

 )ج( كت  اللغة:
 ةالكت  السعودي لسان العرب /دار عا  -1
 القامو  احمليط /الراين للرتا  -2
 طهران– ةاملع م الوسيط /املكتبة العلمي -3
 بريوت –خمتار الصحاح للرازا/دار الكت  العربية -4
 هتييب اللغات -5
جليــــل احتقيــــق عبــــد الســــالم هــــارون/دار -مقــــاييس اللغــــة البــــن فــــار  مع ــــم -6

 م1991بريوت .ة:األود   
وت بـــري –: د/عـــدانن درويـــش /مؤسســـة الرســـالة  إعـــداد–الكليـــات للكإـــوا  -7
 م.1993ة:

 )د( الكت  العامة:
ســـن صــــا  حلــــدانن  ةالســـلم يف  تربيةالولــــديف مرحلـــة الطإولـــ األب ةمســـؤولي -1

 . لل ر والتوزي داراجملت  /  حا ر 
 احلمد حملمد إبراهيم /التقصري يف تربيةاالوالد-2
ـــــة األوالد  -3 ـــــوان /دار الســـــالم للطباعـــــ  -تربي ـــــد هللا انصـــــإ عل ـــــريو  –ة عب ت ب
 م1981ة:
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ارف حممــــــــود/دار املعــــــــ إبــــــــراهيم وجيــــــــ –املراهقــــــــة خصائصــــــــها وم ــــــــكالهتا  -4
 م.1981ة:
 د على عيسى.عبد هللا امح –على االبرتبيت  ترددا ملراهقني -5
  انصر ال افعي. -فن التعامل م  املراهقني م كالت وحلو  -6
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 : ناملوضوعا فهرسة
 الصإحة املوضوعات

 2-1 املقدمة:
 2 كلمة ال كر

 3 م كلة البحث
 3 أمهية املوضوع وأسباب إختيارو

 4 أهداف البحث
 4 الدراسات السابقة

 5 منه ية موضوع البحث
  خطة البحث :

  الإصل األو :                  
  املبحث األو :

 6-5 أوال: املراهقة حدها ومعابيها
 6 ةاثبيا: الإرق بني املراهق
 6 اثلثا: مراحل املراهقة

 7-6 رابعا:  أشكا  املراهقة
 7 املبحث الثاين:   مظاهر املراهقة

  8-7 املبحث الثالث: خصائص املراهقة
  10-9 الراب :  م كالت املراهقة املبحث

 10 املبحث اخلامس: أسباب امل كالت
  الإصل الثاين:

 14-11 .عواي د املبحث األو : وجوب االهتمام ب ر ة املراهقني      
 15-14 لسنةاب وا لكت املبحث الثاين: أمهية ربط تربية املراهقني      
في  و اهقني بات دعوة املر املبحث الثالث: سبل التغل  على عق      

 حماورثاللثة
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 16-15 اهقنياملر  دعوة تاحملور األو : مناذج من أهم وأبرز عقبا         
 18-16 احملور الثاين:  العمل على إزالة العوائق          
هقني وة املرايف دع احملور الثالث: إلتزام منه  القرآن والسنة           

 وفي  ستة مناه 
 

وعظة أوال: املناه  العامة :وهي ثالثة)احلكمة،وامل         
 هي أحسن( احلسنة،واجملادلة  لت

 

  املنه  األو  من املناه  العامة   )احلكمة( (أ)
 19 تعريإها -1       
 20-19 وضرورهتا يف الدعوة -2       
 20 واهم مباحثها -3        
 20 أهم مباحثها  -4         

 25-23 (حلسنة املنه  الثاىن من املناه  العامة ) املوعظة ) ب( ا    
 23 تعريإها -1
 25 واهم مباحثها -2
 26- 25 حسن ( املنه  الثالث من املناه  العامة ) اجلد   لر هى ا 
  تعريإ  -1
   واهم مباحث  -2

تزكية نه  الاثبيا : املناه  اخلاصة ) منه  التالوة م  التدبري،وم
 التعليم و التإق  ( ومنه 

 

 29-28 بر(  التد) أ ( املنه  األو  من املناه  اخلاصة)منه  التالوة م
 30 ة (الرتبيالثاىن من املناه  اخلاصة ) منه  التزكية و  )ب(املنه 

 32-31 ق  (والتإ )ج ( املنه  الثالث من املناه  اخلاصة ) منه  التعليم
 34-32  اإل ءو راهقني من اجملتم  املبحث الراب  مساوئ امها  امر امل

 37 -35 اخلا ة 
 40 -37 الإهار  
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