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 ملخص
، وحني ضعف الشباب وضعفت مهمهم ن الشباب أقوياء كانت األمة قويةحني كا

، وفقدوا هويتهم يف كل عصر مر بتاريخ هذه األمة فقدهتم ، وتشتت أهواؤهموعزائمهم
. املستقبل تطلع إىل الشباب باعتباره أملنا يفحنن نلذا . األمة، وذلت وضعفت وهانت

املراهقة من أخطر املراحل اليت مير هبا اإلنسان ضمن أطواره املختلفة اليت تتسم والشك أن 
 من للوصول بالتجدد املستمر، والرتقي يف معارج الصعود حنو الكمال اإلنساين الرشيد

 أساليب واقرتاح دراسة هو البحث هلذا الرئيسي اهلدف كان ولذلك .الشباب إىل الطفولة
 الواقع لتوصيف االستقرائي التحليلي الوصفي املنهج البحث اتبع وقد. املراهقني لدعوة

 قسم وقد. السويدي اجملتمع يف املراهقني من البحث عينة على التطبيقي واملنهج وحتليله،
 عملية وأساليب قها،تطبي من للمريب البد نظرية أساليب إىل املراهقني دعوة أساليب البحث
 عن بالتعليم ملموسة نتائج اىل أدت التطبيقية األساليب أن إىل الباحث وتوصل. تطبيقية

 من املراهقون مايرغبه لكل اإلسالمي والبديل اإلسالمية البيئة وتفري واالحتواء الرتفيه طريق
 العائلية ألنشطةوا األسرية الدعوة على الرتكيز يتم أن البحث به يوصي ما أهم ومن. أنشطة

 القادم للجيل اإلسالمية الثقافة نقل على حرصهم لتدعيم األمور ألولياء امللحوظ لالحتياج
 ملا السويد يف املسلمني غري  بني الدين نشر يف األثر كبري اهلل بإذن له يكون فسو  الذي

 .السويدي اللغة لسان إجادة رأسها على مؤهالت من ميلكونه
  



 ب
 

 شكر وتقدير
 (من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل : )ا من حديث  رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلمانطالق

مؤسس ومدير , حممد بن خليفة التميمي / أتقدم بالشكر إيل الوالد الشيخ األستاذ الدكتور 
أشغالنا فله من اجلامعة علي أن جعله اهلل سببا يف إعانتنا علي طلب العلم وحنن يف أعمالنا و 

 .اجلامعة هذه إنشاء يف معه ساهم من ولكلزاء، اهلل خري اجل

 

الذي كان من دواعي سروري وشريف أن  ،البساطي حممد/ الدكتور ة الشيخفضيل مث أشكر
فكان نعم األستاذ واملرشد واملوجه فجزاه اهلل عنا خري  ،يكون فضيلته املشرف علي البحث

 . عمره ووفقه ملزيد ايخري والراجلزاء وأطال يف

 

 بعد سببا كانالذي   ،احلسين علوان بن سالمة/ كر واجب ألخي احلبيب الدكتورمث الش
 وتقدميه الدراسة، أثناء الصعاب من الكثري وتذليل باجلامعة التحاقي يف تعاىل اهلل فضل

فجزاه اهلل عنا  .والسويد والسعودية العربية واململكة مصر يف الدعوة أمور يف والتعاون للمشورة
 .خري اجلزاء

 

 ....واهلل نسأل القبول والسداد .. .

 

  



 ج
 

 إهداء
 إيل روح أمي احلبيبة رمحها اهلل،

 األعلى الفردوس يف هبا جيمعنا أن اهلل أسأل. خري كل على ونشأتين علمتين املناضلة، اليت 
 .والتسليم الصالة أفضل آله وعلى عليه حممد نبينا أمجعني، ايخلق سيد مع

 إيل أيب احلبيب،

 أعين اللهم حقه، أوفيه فلن فعلت مهما ومن وعلمين رباين من الطاعة، على رهعم اهلل أطال
 .بره على

 يف عظيمة آثار لنصائحها كان فكم. هبا اهلل أكرمين اليت الكرمية أوالدي أم احلبيبة زوجيت إيل
 .البحث هذا

 .األجالء وعلمائي ومشاخيي وأحبايب وأخوايت إخواين إيل

 . علي فضل صاحب وكل
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 مقـدمــة .0
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، 
من يهده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 

 أن حممداً عبده ورسوله شريك له، وأشهد
 )1( (يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َوالَ ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ )

َها َزْوَجَها َوبَ ) ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ُهَما يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ثَّ ِمن ْ
 (2) (ارَِجاالً َكِثريًا َوِنَساء َوات َُّقواْ اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبً 

يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم وَ *   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوال َسِديًدا)
 (3) (َوَمن يُِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما

فإن خري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمدثاهتا، وكل : أما بعد
 (4) ."حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

 
عالم مقدمة لكتبهم كما فعل العالمة أبو وهذه هي خطبة احلاجة اليت كان جيعلها األئمة األ

وابتدي مبا أمر صلي اهلل ( : )مشكل اآلثار )جعفر الطحاوي حيث قال يف مقدمة كتابه 
... عليه وسلم بابتداء احلاجة مما قد روي عنه صلي اهلل عليه وسلم بأسانيد أذكرها فيما بعد 

بن تيمية يف الفتاوي  وذكرها بتمامها وشرحها شيخ اإلسالم... ( إن احلمد هلل 
 .(8/47)وكذا العالمة بن القيم يف إغاثة اللهفان ، (81/512)
 

 :وبعد

                                                           

 805: آل عمران  1 
 8: النساء  2 
 40: األحزاب   3
   (5/295/161) مسلم اإلمام مسلم يف صحيحه  رواه  4
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 البحث مشكلة .0.0
 االسرتاتيجي التخطيط هندسة يف الدكتوراة لدراسة السويد دولة يف وجودي خالل من

 يف وخصوصا الدعوي العمل مسؤولية حتملي وأثناء باستوكهومل، امللكية اجلامعة يف والعمراين
 استوكهومل، العاصمة يف هوسيب مبنطقة الثقايف اإلسالمي املركز يف واملراهقني الشباب شرحية

 كان الدعوي العمل هذا يف املثلى الصورة إىل الوصول دون تعوق مشكالت عدة يل برزت
 اجلديدة األجيال لدى احلياة واقع يف باإلسالم وااللتزام التدين مستوى ضعف رأسها على

 متدينا األصلية بالده من أتى الذياألول  اجليل يف موجودا كان ذلك أن من غمبالر  بالرغم
 واقع يف اإلسالم وتطبيق اإلسالمية للثقافة الطبيعي االنتقال عمليةيف  فشل ولكنه ما حد إىل

 .احلياة
 اجلاليات بني كبري باختالط تتسم السويد ىف والشباب املراهقة مرحلة أن الحظتوقد 

 والتقاليد والعادات الثقافية ايخلفيات ىف باختالف اتسمت خمتلفة دول من أتت واليت املسلمة
 انتقال إىل أدت اليت الظروف اختالف عن ناهيك واألمهات، اآلباء جييدها اليت األم لغةالو 

 .زواج أو جتارة أو عالج أو عمل عن حبثا أو ديين أو سياسي جلوء من للسويد اآلباء
ة إذا وجهت وشكلت بطريقة مالئمة فسوف يكون هلا بإذن اهلل  إن هذه املرحلة العمري

بني غري املسلمني، ويكونون  دين وَتثيل اإلسالم بصورة مشرفةكبري األثر يف محل رسالة هذا ال
أقدر على إيصال اإلسالم بلغة أهل البالد األصلييني فيخلوا طرحهم من الركاكة اللغوية واليت 

واحلال أننا  . اليثق بذلك املتحدث نظرا لتدين مستواه اللغويغالبا ما تنفر املستمع ألنه 
كعرب لو مسعنا أستاذا حاصال على أعلى الدرجات العلمية يف العلوم اإلسالمية ولكنه ال 
جييد استخدام قوة اللغة العربية يف التعبري فإننا بصورة ال إرادية ال نكون منتبهني أو منجذبني 

 .عني احلقيقةملا يقول حىت وإن كان كالمه 
هذا خبالف التضييق احلاصل على استقدام الدعاة والعلماء من خارج االحتاد األورويب 
مما أدى يف بعض السنني إىل سقوط موسم الدعوة املهم يف رمضان حىت أن بعض املساجد 
افتقدت األئمة يف رمضان ملا امتنعت سفارات الدول األوروبية يف سنة من السنني عن إعطاء 

ومن مث كان من الواجب علينا العمل احلثيث على تكوين . ات الدخول للدعاة واألئمةتأشري 
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جيل من الدعاة وحفظة القرآن من أبناء املسلمني املولودين يف هذه البالد ومن أوالد 
راية ومسرية الدعوة وبذلك نتغلب على العقبات  واالسويدين أهل البالد األصليني ليحمل

لغة ومشكلة استقدام الدعاة من ايخارج ومشكلة انفصال الداعية املذكورة مثل مشكلة ال
 .القادم من ايخارج عن واقع البالد والذي يؤدي غالبا إىل أنه يفسد من حيث يريد اإلصالح

 البحث أهمية .0.3
 رإلسالمية، حيث إن البيئة تؤثحا يف ميادين الدعوة ان تأثري البيئة االجتماعية يظهر واضإ

على حياته،  ريمن حيث التأث قبول دعوته، أو ردها، وعلى املدعو على الداعي من حيثُ 
، أم األصدقاء، أم بقية اجملتمع، اجلريان ذا التأثري من ِقَبل األسرة، أموسلوكه، سواء أكان ه

البعض  على موضوع الدعوة من حيث َرده، أو قَ ُبوله، أو َرد البعض وقَ ُبول وهلا أيًضا أثر
يف تطبيق وسائَل وأساليَب تُناِسُب واقَع كل بيئة من حيث جناُح  اآلَخر، وهلا تأثري واضح

 شرائح أهم من املراهقون كان ولذلك .دون األخرى سائل واألساليب يف بيئة معينةبعض الو 
 .خاصة وبيئة خاص اهتمام هلا يوىل أن جيب اليت العمر

 

 :من خالل اآليت للبحث كموضوع املراهقني دعوة أساليب وترز أمهية
 ارتباط املوضوع بالكتاب والسنة. 
 دراسة هذا املوضوع لكونه َمْيدانًا من أهم ميادين الدعوة. 
  املختلفة العمريةبالدعوة ارتباطًا وثيًقا يف مجيع املراحل  الدعوة أساليبارتباط. 
 

 :أسباب اختيار الموضوع

 :اليةإىل اختيار هذا املوضوع يف الّنقاط الت ميكن أن جنمل األسباب اليت دعت
 ع الباحث على اختيارهاصر مما شجعدراسة املوضوع للواقع امل. 
  يعود بالفائدة على الباحث  ل املوضوع للجوانب الرتبوية واالجتماعية والدعوية، مماتناو

 .ئر اوالق
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 يف األثر كبري له مما البحث جمال يف وعمله وجمتمعه البحث بيئة يف الباحث وجود 
 أساليب واستحداث املتوفرة األساليب اهلل بإذن تصقل سوف حبثية خرات اكتساب

 .جديدة
  من الباحث َتكن اليت واملراجع حسب املصادر –عدم وجود دراسة علمية أكادميية 

 .السويد يف حالتها ودراسة املراهقني دعوة موضوع تناولت - اليها الوصول

 البحث أهداف .0.2
 حتى بها يعمل لتيا للمرحلة لنموا بخصائص ملمًا يكون أن جيب وجل عز هلل الداعي إن

 الزمان هذا يف والشباب املراهقني وخاصة مدعوين،لل لمختلفةا تلحاالا تفسير من يتمكن
 أن كما. الرذيلة وتزيني الفنت صور رسم على املختلفة اإلعالم وسائل فيه تكاتفت والذي

 بهمإكسا على يعينه املدعوين يعيشها لتيا لمرحلةا تميز لتيا بالخصائص لمامهإ
 نفعاليةا أو نيةاجدو أو عقلية أو جتماعيةا أو جسمية كانت اءً سو لهم لمناسبةا كياتلسلوا

 شخصية في ةلقوا نبالجو الداعي إدراك أن ذلك إىل أضف. ينيةد أو كيةحر أو حسية أو
 رلقصوا نباجو معرفة لمقابلا فيو. تهراقد لنمو لمناسبةا مجالبرا ءبنا على يعينه اهقلمرا

 لتعاملا في لمناسبا بألسلوا تحديد على والداعيلمربي ا يعين اهقلمرا ةشخصي في
 تلمعلوماا نقل من لكذ يمكنه و لنمائيةوا لوقائيةا مجالبرا ءبنا في لكذ يفيده كما ،معه

 املراهقني مع ايتعاملو حتى الداعني من لغيره همنمو خصائصو املراهقني طبيعة عن مةزلالا
 .صحيحة تربوية علمية بطريقة

 :يلي فيما الدراسة هذه أهداف أهم تتلخص ولذلك
 
 النمو مطالب هلم حتقق وسليمة صحيحة بطريقة املراهقني يعامل ألن الداعي تأهيل. 8

 .الغرب بالد يف وخاصة الدين، هذا أمانة حلمل وطاقاهتم قدراهتم لتطويع وهتدف السليم
 واملعلومات ايخرات هبا للمراهقني تقدم اليت الطرق أنسب عن املعرفة بناء يف املسامهة. 5

 .واملعارف
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 واحلماية بالرعاية مصحوبة الالزمة التوجيهات تقدمي على للداعي الواعي احلرص تنمية. 5
 هلا قبوهلم يضمن الذي وباألسلوب يعيشوهنا، اليت املرحلة طبيعة مع تنسجم واليت للمراهقني

 .هبا وتأثرهم
 واليت حياهتم من املقبلة للمرحلة املراهقني لتهيئة الطرق سبأن عن املعرفة بناء يف املسامهة. 7

 .احلذر من شئ مع الكبار معاملة معاملتهم فيها جيب واليت كأطفال، معاملتهم عن ختتلف

 الدراسة منهج .0.4
 إىل للوصول تناوله يف منهجنياعتمدت على  مث باهلل استعنت املوضوع، هذا دراسة عند

 :كالتايل مها املنهجان وهذان. املراهقني لدعوة عاىلت اهلل بإذن املرجوة الوسائل
 

  االستقرائي التحليلي الوصفي املنهج :األول المنهج
 باختصار قمت وكذلك. السويد دولة الدراسة مكان واقع توصيف باختصار تناولت هوفي

 باختصار  قمت ذلك وبعد. السويد يف املسلمة اجلالية وهو الدراسة جمتمع بتوصيف
 هبوسيب الثقايف اإلسالمي باملركز الكرمي القرآن مدرسة طالب وهم الدراسة عينة بتوصيف

 من وتطويره وجتربته استحداثه مت ما وحتليل توصيف مث .وإدارهتا بتأسيسها اهلل شرفين واليت
 .5085 إىل 5005 من الزمنية الفرتة يف السويد يف راهقنيامل دعوة وسائل

 التأثري عوامل إىل الوصول بغية بتوصيفها قمت يتال املعطيات تلك بتحليل قمت مث
 .السويد يف املراهقني واقع لتغيري املفتاح هي اهلل بإذن ستكون وسائل عن سأحبث اليت والتغيري

 سريعة جولة يف فطوفت االستقرائي املنهج استخدمت والتحليل، التوصيف هذا وبعد
 عينة على لتطبيقه يصلح ما فيها أجد أن أحاول املراهقني دعوة وسائل يف ألف ما حول

 .الدراسة جملتمع ممثلة ستكون اليتالبحث 
 التطبيقي املنهج :الثاني المنهج

 املركز يف اتبعناها اليت املراهقني دعوة أساليب واقرتاح وتطبيق شرح على اعتمدت وفيه
 البحث ةعين على تطبيقها ومت. استوكهومل العاصمة غرب مشال يف هبوسيب، الثقايف اإلسالمي

 .البحث جمتمع علىنتائجها  تعميم إىل أهدف واليت
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 البحث مجتمع
 يف املراهقني وباألخص السويد يف املسلمة اجلالية يف البحث هذا يف الدراسة جمتمع يتلخص

. والعددية اجلغرافية احلدود حيث من له واضحة حمددات بوجود اجملتمع هذا ويتميز. السويد
 السويدية، املدن مجيع جتانس جتاه السويد بسياسات متأثرا كبري بتجانس اجملتمع يتميز كما

 والشرائح العمل، وفرص التحتية،والبنية  ايخدمات، توزيع يف النظري املنقطعة والالمركزية
 .املسلمني فيهم مبا املهاجرين شاملة السكانية

 
  البحث عينة

 .االختيار هلذا أسباب بعددة مدعوما وذلك عشوائية البحث عينة تكون أن اخرتت لقد
 إحدى ليكون حمددة فرصة له يكون أن أردت الدراسة جمتمع يف عنصر كل أن 

 .العينة مفردات
 الدراسة جملتمع امللحوظ التجانس. 
 انتقائية غري بطريقة االختيار وإمنا العينة من معينة شرحية على الرتكيز يف الرغبة عدم 

 االعتبار بعني آخذين العينة، نوع حسب حمددة لشروط خيضع( عشوائي بشكل)
 .اجملتمع يف والتباين التجانس

 
 دراستها يف بسيطة عشوائية العينة تكون أن اخرتت العشوائية، العينة نوع يف وبالتحديد

 :التالية لألسباب وذلك
 لتكون اجملتمع عناصر جلميع متكافئة فرصا إعطاء من الباحث الطريقة هذه َتكن 

 .العينة مفردات أحد
 املراهقني وهم الدراسة جمتمع منها يتكون اليت العناصر كامل ومعرفة حصر توفر 

 .وغريها املعيشية حياهتم وظروف خلفياهتم وفهم بآبائهم وطيدة عالقة يل الذين
 .مسبقا وحمددة معروفة عنصر لكل الظهور فرصة تكون وبذلك

 إن يناتالع أخذ يف الطرق أفضل الطريقة هذه تعد وطرقها، البحث مناهج حسب 
 .تطبيقها أمكن
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 الدراسة حدود .0.5
 ومن ترز اليت احملددات بعد وجود مع املراهقني دعوة أساليب دراسة على البحث سيقتصر

 :أمهها
 على يكون سوف هنا الرتكيز أن إال قوي، برباط املعوقات مع األساليب ترتبط 

 .فقط األساليب
 العديدة املشاركات من كتسابها  أو أساليب من اقرتاحه أو تفعيله مامت على االعتماد 

 .إليها يتطرق مل أخرى أساليب هناك يكون وقد. ومؤَترات اجتماعات يف
 اهلل بإذ مرجوة تفعيلها وإجيابية مقرتحة ولكنها بعد نتائجها تظهر مل األساليب بعص 

 .تعاىل
 املراهقني من الذكور إىل% 62 بنسبة موجهة ما حد إىل األساليب معظم تعتر .

 مشاكلهن ألن ومتخصصة منفردة بصورة البالغات املراهقات دراسة بجي ولكن
 احنراف أن على فضال األمور بعض يف عليها تزد مل إن الذكور مشاكل تضاهي

 .الولد كاحنراف ليس البنت
 

 السابقة الدراسات .0.1
 مراكز لدى البيانات قواعد يف والبحث ، االختصاص أهل وسؤال والتقصي البحث بعد

 بيئة يف املوضوع هذا حبث من أجد مل ، (5) وغريها اجلامعات ومكتبات راساتوالد البحوث
 من أوجها وجدت السابقة، الدراسات بعد علئ االطالع وبعد. مشابه حبثي جمتمع أو حبثية

 :يلي فيما أمجلها السابقة، والدراسات املتواضع البحث هذا بني االختالف

                                                           

 - اإلنرتنت لىع البحثية املواقع  - اإللكرتونية الشاملة املكتبة  - اإللكرتونية الفوائد صيد مكتبة  - العاملية املدينة جلامعة الرقمية املكتبة  5
جلامعة اإلمام حممد بن " دليل الرسائل اجلامعية" - مشس عني جامعة البنات، كلية - الشريف األزهر جامعة يف املاجيستري رسائل كشاف

 .ه 8750جبامعة أم القرى إىل هناية " الرسائل اجلامعية املناقشة - ه 8519/8785سعود اإلسالمية من عام 
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 دعوة تعرتض اليت واملشاكل املعوقات على فيه الرتكيز فكان املوضوع تناولت دراسات. 8
 .(6) املعوقات هذه على التغلب وأساليب وسائل فيها قلت أو منها وخلت املراهقني

 .(7) هبا والشباب املراهقة وواقع السويد لدولة خمالفة حبثية بيئة على طبقت دراسات. 5
 .(9) (8)العملي التطبيق جانب على الرتكيز من جمملها يف خلت نظرية دراسات. 5
 دراسات نتائج على معتمد أو حمدود عملي تطبيق على منطوقها يف احتوت دراسات. 7

أخرى
(10) (11). 

 عملية إىل وتوصيفها مجعها مت اليت البيانات ختضع ومل املراهقة لواقع توصيفية دراسات.2
 .(12) حتليل

 
 حبثه يف الباحث اعتمد يتوال ومراجع كتب من ن الدراسات السابقة، والرتاكمات العلميةإ

 حالتها بدراسة المراهقين دعوة ووسائل مقترحات) مل تتناول موضوع عليها تعاىل اهلل بعد
بدراسة  -بإذن اهلل –الذي ينوي الباحث دراسته حيث سيقوم الباحث  (السويد في

 لدراسةا هذه أن يتبنيولذلك . السويد يف املراهقني معموضوعات الدعوة ووسائلها وأساليبها
 .أعلم افيم نوعها من دراسة أول تعاىل اهلل بإذن هي
 

 
  

                                                           

 اآلداب كلية ماجيستري، رسالة والدراسية، والنفسية االجتماعية املراهقات مشكالت ،(ه 8752)  اهلل عبد نتب خولة الكرمي، العبد  6
 .سعود امللك جبامعة

 .السابق املرجع  7
 كلية ماجستري، رسالة والسالم، الصالة عليه يوسف قصة من املستنبطة الرتبوية املبادئ بعض ،(ه 8750) قبل رزيق حممد الرحيلي،  8

 .مكة القرى، أم جامعة الرتبية،
 .بالرياض واإلعالم الدعوة كلية ماجستري، رسالة الشباب، دعوة يف النبوي املنهج ،(ه 8750) قاسم بن سليمان العيد،  9

 أم ةجامع ، الرتبية كلية ، منشورة غري ماجستري رسالة النور، سورة يف املتضمنة ايخلقية الرتبية، (ه8706)مجيل  سلمى، النجار  10
 .مكة القرى،
 ، منشورة غري ماجستري رسالة منها، الثانوية املدرسة استفادة ومدى اإلسالم يف الوقائية الرتبية ،(ه8781) عبداهلل بن خليل احلدري،  11
 .مكة، القرى أم جامعة ، الرتبية كلية
 السابع، العدد دعوية، دراسات جملة ضمن منشور حبث اإلسالم، يف املراهق معاملة أساليب ،(م 5007) حممد إمساعيل حنفي،  12

 .814-874 صفحة
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 المراهقة مرحلة طبيعة .3
 مطلبني إىل تقسيمه مت ولذلك. املختلفة جوانبها من املراهقة مرحلة طبيعة املبحث هذا يتناول

 الثاين املطلب يتناول ذلك بدع مث. وإشكالياهتا املراهقة ملرحلة الشرعية بالرؤية أوهلما يبدأ
 .املختلفة العوامل مع وتفاعلها املراهقة مرحلة

 المراهقة مرحلة مدخل لفهم .3.0
 ذلك بعد مث. املصطلح نشأة وأصل واصطالحا لغة املراهقة تعريف بداية املطلب هذا يتناول

 يف دالالهتا على للوقوف املطهرة السنة ويف الكرمي القرآن يف للمراهقة اإلشارات تناول يتم
 قدميا املراهقة فهم يف الواقع اإلشكال مناقشة إىل املطلب يعرج مث ومن. اإلسالمية الشريعة
 . الشرع يف دالالته لغري املفهوم هذا تغري وكيف الغرب علماء وعند العرب علماء عند وحديثا

 واصطالحا لغة المراهقة .3.0.0
( راَهق  )ومنها الفعل   (رَهق )  املراهقة يف اللغة هي من أصل كلمة : تعريف املراهقة لغًة 

 .(14( )13)( مراهق)أي اقرتب من االحتالم فهو ( راَهَق الغالمُ )ولذا يقال . أي اقرتب
 املراهقة مصطلح تعريف يف اللغة كتب أمهات استعرضنا إذا فلعلنا: اصطالحا أما

 كان ولذلك. البلوغ تسبق اليت العمرية املرحلة على تطلق املراهقة أن على إمجاعا فيها لوجدنا
 .أخرى وحاالت أخرى مسميات له وعرضت املسمى هذا عنه زال بلغ إذا املراهق أن بديهيا

يؤكدان  (16)، وكذلك األزهري يف هتذيب اللغة (15)فهذا الفراهيدي يف معجمه العني 
كذلك يضيف القايل يف كتابه األمايل ". الغالم الذي قارب احللم"هذا املعىن أن املراهق هو 

 .مث حمتلما أن الصيب يسمى مراهقا (17)

                                                           

 .(ه   345/5رهق  مادة) لبنان بريوت، العرب، لسان دار العرب، لسان ،(م 8940) مكرم بن حممد منظور، ابن  13
 (.119 رهق: مادة) لبنان بريوت، الرسالة احمليط، القاموس ،(ه  8704) آبادي الفريوز  14
 .مؤسسة دار اهلجرة، ط ثانية. ، العني(ه  8780)أمحد  الفراهيدي، ايخليل بن  15
 (.260/5) لبنان بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار اللغة، هتذيب  ،(م 5008)  أمحد بن حممد األزهري،  16
 (.39/3) لبنان بريوت، العلمية، الكتب دار األمايل، ،(ه  8591) القاسم بن إمساعيل علي أبو القايل،  17
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الغالم : واملراهق" وكذلك يقرر ذلك بن فارس يف معجمه مقاييس اللغة حني يقول 
. (19)" مدان للحلم... صيب مراهق "، والزخمشري يف أساس البالغة (18)" الذي داىن احللم

بل ويتعدى ذلك إىل من قبلهم من علماء اللغة مؤكدين  ذات العبارة من أمثال الفريوز 
 .(21)، وابن منظور يف لسان العرب(20)يط آبادي يف احمل

أما عن التعريف احلديث ملصطلح املراهقة، فلقد وردت عدة تعريفات يف كتب 
 :املعاصرين من علماء النفس واالجتماع أذكر بعضها فيما يلي

املراهقة  22( وتربيتهم العشرة الطيبة مع األوالد)عرف األستاذ حممد حسني يف كتابه 
بداية من املتغريات اجلسمية املصاحبة للبلوغ اجلنسي واليت   رتة العمريةعلى أهنا تلك الف

مع اكتمال النضج اجلنسي  وتنتهي تقريبا البلوغ يف ايخامسة عشر تنطفئ حداهتا مع اكتمال
 .عند سن الثامنة عشر تقريبا باختالف من شخص إىل آخر

املراهقة على أهنا  23( تنميةجملة الطفولة وال)ويشرح املراهقة الدكتور حممود محودة يف 
الفرتة اليت يبدأ معها البلوغ اجلنسي والتغريات اهلرمونية واليت ينتج عنها تغريات سريعة يف 

وهو إذ ذاك يطلق عليها أهنا مرحلة انتقالية بني الطفولة والرشد واليت غالبا . األعضاء اجلسدية
 .حلادية والعشرينماتكون بني الثانية عشر والثامنة عشر وقد تتأخر إىل ا

أما الدكتور أكرم رضا فيعرف هذه املرحلة بأهنا مرحلة االقرتاب من النضج الذي يبلغه 
ولذلك جند أنه يؤكد من . اإلنسان جبمع يف النضج اجلنسي والعقلي والنفسي واالجتماعي

بُلوغ خالل هذا التعريف أن النمو ينتقل تدرجييا من مرحلة إىل أخرى وليس فجأة، وأَّنه ليس 
 .  24الفىت أو بدء مراهقته تعين أنه ميكن االعتماد عليه وحماسبته كرجل 

 

                                                           

 (.405/2) لبنان بريوت، الفكر، دار اللغة، مقاييس معجم ،(ه  8599) فارس بن أمحد ،فارس ابن  18
 (.400/1) لبنان بريوت، العلمية، الكتب دار البالغة، أساس ،(ه  8789) عمر بن حممود اهلل جار الزخمشري،  19
 (.119 رهق: مادة) لبنان بريوت، الرسالة احمليط، القاموس ،(ه  8704) آبادي الفريوز  20
 .(ه   345/5رهق  مادة) لبنان بريوت، العرب، لسان دار العرب، لسان ،(م 8940) مكرم بن حممد منظور، ابن  21
 .، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، مصر590 – 519الِعشرة الطيبة مع األوالد وتربيتهم، ص  ،(م 8991)حممد  ،حسني  22
مة، تصدر عن اجمللس العريب للطفولة ( 8)عدد  –لطفولة والتنمية ، جملة ا(م 5008) عبد الرمحنحممود ، محودة  23 ربيع، جملة حمكَّ

 .578والتنمية، ص 
 .51مراهقة بال أزمة، ص  ،(م 5000)رضا، أكرم   24
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وأريد أن أضيف هنا أن املراهقة يف أدبيات الفكر اإلسالمي حبسب ما جاء يف املوسوعة 
أي قاربا " راهقت"والفتاة " راهق"ولذلك يطلق على الغالم ". مقاربة البلوغ"الفقهية أهنا 

 .ويتضح من هذا توافق املصطلح اللغوي واملصطلح اإلسالمي الشرعي. البلوغ ومل يبلغا
 

 والسنة القرآن في المراهقة مرحلة إلى اإلشارات .3.0.3
 مواضع عشرة يف الكرمي القرآن يف وردت( رهق) مادة أن ليجد وجل عز اهلل آليات املتتبع إن

 .معانيها باختالف
 - يونس سورة يف تعاىل قوله يوه مواضعمثانية  يف الغشيان من يغشى مبعىن وردت فقد

: 54 اآلية - أيضا يونس سورة يف تعاىل وقوله ،"ِذلَّة وال قرتر  وجوَهُهم يرَهقُ  وال: "56 اآلية
 ،"ُعسرا أمري من ترهقين وال: "45 اآلية - الكهف رةسو  يف تعاىل وقوله ،"ِذلَّة وترهقهم"

 تعاىل وقوله ،"وكفرا طغياناً  همايرهق أن فخشينا: "10 اآلية - الكهف رةسو  يف تعاىل وقوله
: 77 اآلية - املعارج سورة يف تعاىل وقوله ،"ِذلَّة ترهقهم: "75 اآلية - القلم سورة يف

 وال خبساً  خياف فال بربِّه يؤمن فمن: "85 اآلية - اجلن سورة يف تعاىل وقوله ،"ِذلَّة ترهقهم"
 ."قرَتة اترهُقه" :78اآلية  -سورة عبس  يف تعاىل وقوله ،"رَهقا

 يف وهي يطاق وماال والصعوبة املشقة من التكليف مبعىن( رهق) مادة كذلك ووردت
 أن فخشينا: "10 اآلية - أعاله املذكورة املوضع يف الكهف سورة يف تعاىل قوله يف موضعني
 ".َصُعودا سأُْرِهُقهُ : "84 اآلية -املدثر  سورة يف تعاىل وقوله ،"وكفرا طغياناً  يرهقهما

 أمري من ترهقين وال: "45 اآلية - الكهف سورة يف أعاله املذكورة اآلية حتمل كوكذل
 .والنسيان ايخطأ على العقاب من أم املسؤولية، من التحميل معىن" ُعسرا

 السفه أو والطغيان اإلمث معىن فهو الكرمي القرآن يف الرهق معاين من األخري املعىن أما
 ".َرَهقا فزادوهم: " 6اآلية  -اجلن ة سور  يف تعاىل اهلل قول يف ورد وقد

 وليس (رهق) مادة أو (الرهق) للفظ هي مجيعا املعاين هذه أن نقول أن بالذكر وجدير
 يف اهلل رمحه كثري بن أمثال من املفسرون ذلك ذكر وقد. املراهقة العمرية للمرحلة داللة

 .(العظيم القرآن تفسري) تفسريه
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 كقوله استخدامها اللغوي أو مبعناها( رهق) مادة ذكر ورد فقد املطهرة السنة يف أما
. منه يَ ْبعدُ  وال فْليغشهُ  أي 25 "فْلريْهقهُ  الشيء إىل أحدُكم صلَّى إذا: "وسلم عليه اهلل صلى

 .والبلوغ لالحتالم املراهق مقاربة معىن ورد كما والدنو االقرتاب معىن من وهذا
 

 هبا مرادا( رهق) مادة عن واآلثار ألحاديثا من العديد ورد قد أنه هنا يهمنا ما ولكن
 :مايلي املثال سبيل على منها أذكر. العمرية املرحلة

: طلحة أليب قال وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه، اهلل رضي مالك بن أنس عن
 وأنا مرديف، طلحة أبو يب فخرج ،"خير إىل أخرج حىت خيدمين غلمانكم من غالما التمس"

 (.26)احلديث...  نزل إذا وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أخدم فكنت لماحل راهقت غالم
 العباس فأتيت مكة فقدمت تاجرا امرأ كنت: قال عنه اهلل الكندي رضي عفيف وعن

 خرج إذ مبىن، لعنده إين فواهلل: قال .تاجرا امرأ وكان التجارة بعض منه ألبتاع املطلب عبد بن
 مث .- يصلي قام[  يعين]  - مالت رآها فلما السماء، إىل نظر إذ منه قريب خباء من رجل

 غالم خرج مث تصلي خلفه فقامت منه، الرجل ذلك خرج الذي ايخباء ذلك من امرأة خرجت
 يا: للعباس فقلت: قال يصلي معه فقام ايخباء ذلك من احللم( راهق رواية ويف)ناهز  حني

 هذه من: قلت: قال .املطلب عبد بن اهلل عبد بن أخي بن حممد هذا: قال ؟ هذا ما عباس
 بن علي هذا: قال الفىت؟ هذا من: فقلت: قال. خويلد ابنة خدجية امرأته هذه: قال ؟ املرأة

 ومل نيب أنه يزعم وهو يصلي: قال يصنع؟ الذي هذا فما: قلت: قال. عمه ابن طالب أيب
 كسرى كنوز عليه حستفت أنه يزعم وهو الفىت هذا عمه وابن امرأته إال أمره على يتبعه

 فحسن بعد وأسلم - يقول - قيس بن األشعث عم ابن وهو - عفيف فكان: قال. وقيصر
 .(27) طالب أيب بن علي مع ثانيا فأكون يومئذ اإلسالم رزقين اهلل كان لو: - إسالمه

                                                           

سئل رسول اهلل صلى   : قالتعنها  اهلل رضي  عن عائشة (799 ) باب سرتة املصلي رقم  ،كتاب الصالة  ،أخرجه مسلم يف صحيحه  25
ومن  -( أ/27ق )كما يف أطرافها   -ويف األفراد  ،7/504أخرجه الدار قطين يف العلل و   .  عليه وسلم عن سرتة املصلي قال فذكرهاهلل

  .به عن زياد، عن أيب حامد حممد بن هارون احلضرمي، -1/718طريقه ايخطيب يف تاريخ بغداد 
 (.5456) رقم حديث للخدمة بصيب غزا من باب والسري، اجلهاد كتاب صحيحه، يف البخاري رواه  26
 اهليثمي رواه وكذلك ".صحيح: "تعليقه يف الذهيب وقال خيرجاه، ومل اإلسناد صحيح: "وقال ،(5/508) املستدرك يف احلاكم رواه  27

 .87602، (1/782)الزوائد  يف
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مبىن إىل  – صلى اهلل عليه وسلم -صلى رسول اهلل  :أنه قال عبد اهلل بن عباس وعن
ئت راكبا على محار يل، وأنا يومئذ قد راهقت االحتالم، فمررت بني يدي غري جدار، فج

بعض الصف، فنزلت وأرسلت احلمار يرتع، ودخلت مع الناس، فلم ينكر ذلك علي أحد 
(28) . 

وأنا  -رضى اهلل عنه  -أدركت عثمان : " قال تعاىل اهلل رمحه عن احلسن البصريو 
 .(29)األثر  ... "يومئذ قد راهقت احللم فسمعته خيطب

 
 يف ملدلوهلا مطابق املراهقة ملصطلح اللغوية الداللة أن وآثار، أحاديث من سبق مما نالحظ

 األحكام لتعلق املهمة الضوابط من األمر هذا ويعتر. عنهم اهلل رضي الصحابة وعرف فهم
 .التشريع يف بعده ما على احلجة هو النبوة زمن لكون وكذلك املدلول هبذا الشرعية

 اليت الصحابة لغة يعرف مل ومن: هذا يف اهلل رمحه تيمية بن اإلسالم شيخ يقول ذلكول
 حرف وإال الكالم، يف وعادهتم وسلم، عليه اهلل صلى النيب هبا وخياطبهم هبا، يتخاطبون كانوا

 مث األلفاظ، يف وعاداهتم قوم، اصطالح على ينشأ الناس من كثريا فان مواضعه، عن الكلم
 الصحابة أو رسوله أو اهلل مراد أن الصحابةتيظن أو وسوله أ اهلل كالم يف لفاظاأل تلك جيد

 والصحابة ورسله اهلل مراد يكون وقد واصطالحه، عادته أهل بذلك يريده ما األلفاظ بتلك
 .(30)ذلك  خالف

                                                           

 رقم حديث. سرتة إىل صلى من باب لصالة،ا يف العمل من جيوز ما أبواب مجاع الصالة، كتاب الكرى، السنن يف البيهقي رواه  28
 .مالك عن أويس بن إمساعيل عن صحيحه يف البخاري ورواه. 5515

 رقم حديث عنه، اهلل رضي عفان بن عثمان تواضع باب عنه، اهلل رضي عفان بن عثمان أخبار املدينة، تاريخ يف شبة بن رواه   29
8645. 

 املتحدة العربية اإلمارات عجمان، الفرقان، مكتبة والوسيلة، التوسل يف جليلة قاعدة ،(ه  8755)احلليم  عبد بن أمحد تيمية، ابن  30
 .55 ص
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 الغرب علماءو  العرب علماء عند وحديثا قديما المراهقة فهم إشكالية .3.0.2
 عدد فيه تكلم علمي أمر على التنبيه من البد فإنه ،املراهقة حمصطل معىن على الوقوف دعن

 (مراهق فإنه دعه) كتابه يف الطارقي سيد اهلل عبد الدكتور القول فيه فصل ولكن الباحثني من
(31). 

وهذا األمر هو لزوم وجود صلة بني املعىن أو التعريف اللغوي ألي أمر ومعناه أو تعريفه 
مبا أن هذا البحث له تطبيق يف )لعنا على كيفية معاجلة الغرب ولعلنا إذا اط. االصطالحي

لقد أمجعت كل مراجع الغرب القدمية على . وتعريفه للمراهقة لوجدنا عجبا( السويد  دولة
الفيلسوف الشهري   (Durant)فهذا ديورانت. توافق يف تعريف املراهقة عند علماء املسلمني

. كان يقرتب من سن العقل يف السابعة أو الثامنة من عمرهيذكر أن الغالم يف اجملتمع اليوناين  
وأن األوالد إذا بلغوا الثامنة عشرة من عمرهم بدءوا مرحلة الكهولة وهي ما بعد الرجولة يف 

بل واألكثر من ذلك أن القانون الروماين كان حيدد أصغر سن لزواج الفتاة بالثانية . منهجهم
        .(32) عشرة، والفىت بالرابعة عشرة

 سن عزل أن (ديورانيت) أوضح كما مجيعها تثبت الغربية بأوروبا التارخيية والدراسات
 الثامن القرن خالل أوروبا اجتاحت اليت األوىل الصناعية الثورة أثر على إال حيدث مل املراهقة

 هول استانلي أن نعلم أن يكفي ولكن ذلك تفصيل يف أخوض أن أريد وال .عشر
(Hall Stanley) وحادث مهم كأمر بالدراسة املراهقة أفرد من أول هو م 8907 عام 

 .(33) عليه الرتكيز إىل حيتاج
 

منفصلة، ومضخمة، وإظهارها أهنا   بالوضع احلايل بصورة املراهقة دراسة أن ذلك منويتضح 
 .أخطر مرحلة عمرية وأكثرها حساسية مل يعرف إال يف العصر احلديث وهو أمر حادث

                                                           

 .جبدة املعرفة كنوز دار وتوزيع نشر ،(املراهقة مصطلح حترير يف قراءات) مراهق فإنه دعه ،(م 5088) اهلل عبد الطارقي،  31
 .لبنان ، بريوت الفكر، دار احلضارة، قصة ،(م 8911) ول ديورانت،  32

 :من املوقع 02-02-5085 بتاريخ أخريا عليه االطالع مت أجنيب مرجع ،(م 8907) هول استانلي، 33 
 http://psychclassics.asu.edu/Hall/Adolescence/chap17.htm 

Hall, G. Stanley (1904), "Adolescence: its psychology and its relations to physiology, 
anthropology, sociology, sex, crime, religion and education".Classics in the History of 
Psychology 2. Retrieved 16 November 2011. 

http://psychclassics.asu.edu/Hall/Adolescence/chap17.htm
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 االجتماعية بالعلوم املختصة األوساط داخل النفس علم يف خاصة املشكلة هذه وتتأتى
 :لسببني وذلك والعربية اإلسالمية البلدان يف والنفسية

 
 هتانشأ كانت وإن النفسية املعرفة لعلوم املنتج هو الغريب العامل أن املعلوم من :األول السبب

 ولذلك. اجلديدة املصطلحات ابتكار يف حديثا األصل هو ولكنه. أصال السماوية األديان مع
 عنه ينتج مما ،الغربية للمصطلحات املستمر للتدفق املقابلة العربية املصطلحات وضع يتم

 مشاكل يف والتخبط ،املصطلحات لتلك والعريب اإلسالمي العامل يف للباحثني فقط استهالك
 :أشكال ثالثة يف املشكلة هذه حل حماوالت تنوعت وقد .للمشكلة كأساس الرتمجة

 للمصطلح مقابل إلجياد اللغوية املعاجم إىل الرجوع يف البديل هذا َتثل :أوال
 مث األجنيب، املصطلح ومعىن بداللة العريب اللفظ يستعمل وحينها. فقط لفظيا املستحدث

 جليا ذلك ومثال كبرية، إىل أخطاء أدى قد البديل هذا واستعمال. عريب كمصطلح يتداول
 واإلسالمية العربية واالجتماع النفس علم مراجع يف أخذ الذي املراهقة صطلحم يف وقع ما

 .الرباين ومنهجنا اإلسالمي تارخينا إىل الرجوع دون الغربية املراجع عن
 الرتاث عن انفصاله لدرجة حديثا األجنيب املصطلح يكون األحيان بض يف :ثانيا

 بينهم التنسيق دون ومراده فهمه حسب على كل العريب املقابل يضعون املرتمجني فإن الغريب،
 التلفاز، التليفزيون،) ذلك على األمثلة ومن .املثال سبيل على خاصة مؤَترات يف املناقشة أو

 .وغريها( احلاسوب اآليل، احلاسب الكمبيوتر،) ومثل ،(الرائي
 لوجود أو املرتمجني، عند اللغوية والقدرة التكوين ضعف وعند أخرى، حاالت يف :ثالثا

 البالد بعض يف ايخواجة بعقدة يسمى ما) الغربية باحلضارة املعجبني العلمانيني املرتمجني بعد
 لألسف ذلك على واألمثلة. هو كما عربيية حبروف األجنيب املصطلح كتابة يتم ،(العربية

 .إخل... سيكوبايت سيكلوجيا، أرستقراطي، إكلينيكي، بانوراما،: ومنها جدا كثرية
 
 يف يقعون والرتمجة النقل دون البحث يريدون ممن الباحثني بعض هناك أن :الثاني السبب
 بيئته يف هبا يستعمل بدالالت استحداثه مت األجنيب املصطلح أن وهي أخرى، مشكلة

 مصطلح مع حدث ما وهذا. املصطلح إليها املنقول البيئة عن بدالالهتا املختلفة األصلتة
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 على يدل والذي اإلجنليزية اللغة يف( Adolescence) مصطلح عن أخذ الذي املراهقة
 الكتب يف مصحوبة هي ولذلك. والعقلي اجلنسي النضج إىل البلوغ من االنتقالية املرحلة
 .الشر وركوب واالضطراب بالسفه الغربية

 لنا يصح قد أو. اإلسالمي اجملتمع على دخيلة هي املراهقة أن لنا يتبني يتقدم مما* * * 
 الطيش، أو االحنراف أو السفه يرضى وال يعرف ال فاإلسالم. اإلسالم يف مراهقة ال نهأ القول

 السليمة الفطرة على خلقنا وتعاىل سبحانه ايخالق ألن معينة عمرية مرحلة هلا يسمي وال
. اآلخرة قبل الدنيا يف والفالح النجاح ضمنا به َتسكنا إن الذي احلنيف الدين لنا وارتضى

 السويد، يف خاصة املسلمون يعيشه واقعا أصبحت الدخيل مبفهومها املراهقة أن مبا ولكن
 من هي الدعوية واملقرتحات باألساليب املستهدفة العمرية الشرحية البحث هذا يف أعتر فإين
 .سنة 50 إىل 1 سن

 المختلفة مع العوامل وتفاعلها المراهقة مرحلة .3.3
 علم على الرتكيز ويتم .املراهقني على تطرأ اليت والتغريات املراهقة مرحلة املطلب هذا يتناول

 اليت النفسية املظاهر على التأكيد يتم كذلك. هلا املصاحبة الفسيولوجية والتغريات النمو نفس
 وفهمها معها التعامل يتم مل إن وسلوكه املراهق ونشاط أداء على وتؤثر التغريات هذه تصحب

 .صحيحة بطريقة

 (34) الفسيولوجية بالتغيرات المراهقة تأثر .3.3.0
 :النمو الجسمي 

يقصد به النمو يف األبعاد ايخارجية لإلنسان كالطول والوزن والعرض واحلجم وتغريات الوجه 
واإلستدارات ايخارجية املختلفة ، وبالتايل فالنمو اجلسمي هو كل ما ميكن قياسه مباشرة يف 

نمو اجلسمي السريع ، فاملرحلة جسم اإلنسان ولذا تعتر مرحلة املراهقة أحدى املرحلتني لل
األوىل تكون يف الشهور التسعة من امليالد والثانية حتدث يف مرحلة املراهقة ، وتستمر عامني 

                                                           

. الصحي النفس علم منتدى يف واملنشورة املراهق ة مرحلة يف والنم مظاهر بعنوان مقالة من وتصرف وتأخري، بتقدمي، مستفاد الفرع هذا  34
http://psycology.sudanforums.net/t949-topic 

 

http://psycology.sudanforums.net/t949-topic
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يف البنني على أن يستمر النمو  82 – 85يف البنات ومن  87 – 80أو ثالثة أعوام من 
السريع يف دور البلوغ  سنة يف الفتيان واملسئول عن ظاهرة النمو 50سنة يف البنات و 81إىل 

ىل هو زيادة إفرازات الغدة النخامية اليت تقوم بدور العامل املساعد املؤدى إىل النمو باإلضافة إ
 .درينالية ، واجلينية والدرقية ، اليت جتدد منو األنسجة ووظائفهادورها املنظم للغدد األخرى األ

 :النمو الجنسي 
املراهقة تلك اليت حتدث باجلهاز التناسلي واليت تؤثر على  يف مرحلة تؤثرمن أبرز التغريات اليت 

  :مجيع صفات الفرد ، وجند أن النمو اجلنسي يف مرحلة املراهقة ينقسم إىل ثالث مراحل هي
 

 :لبل وغمرحلة ما قبل ا/ أ
وتظهر فيها ايخصائص اجلنسية األوىل املرتبطة جبنس املراهق يف هذه املرحلة ، تبدأ امليول 

 .ة يف الظهور لدى كل من الفىت والفتاة ، وقد يالحظ فيها شيء من اإلحنراف اجلنساجلنسي
 :مرحلة البل وغ / ب

وهي مرحلة فيه القدرة اجلنسية قد إكتملت وظيفتها ، وذلك بإفراز احليوان املنوي يف حالة 
راهق أو الولد والبويضة يف حالة البنت ، أو بدايات احليض لديها ويف هذه احلالة حياول امل

 .املراهقة إشباع هذه القدرة بطريقة أو بأخرى سوية أو منحرفة
 :مرحلة ما بعد البلوغ / ج

يف هذه املرحلة تكتمل الوظائف العضوية للمراهق واملراهقة وتنضج أعضائه التناسلية ويصبح 
ملراهق املراهق واملراهقة قادرين على الزواج واإلجناب إلشباع هذا الدافع ، ولذلك يالحظ أن ا

  . يف الريف يتزوج مبكراً عن قرينه يف املدينة
 

  :النمو اجلنسي يف فرتة املراهقة ومن أهم مظاهر 
 . احليض -
 . العادة السرية -
 . لوغ احللمب -

 :هي  وجتدر اإلشارة إىل أهم الغدد اليت تؤثر يف النضج اجلسمي يف مرحلة املراهقة
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 :الغ دة النخامية  .8
يف قاع املخ ، وهي أكثر الغدد أمهية يف جسم اإلنسان ، ذلك  وهي عبارة عن غدة توجد

ألهنا تسيطر على الغدد الصماء األخرى يف اجلسم ، وهي غدة تتكون من فصني ، فص 
أمامي ، وفص خلفي وإفراز الفص األمامي يؤثر تأثريًا مباشرًا على النمو يف فرتات الطفولة 

 .واملراهقة
 :الغ  دة الدرقي ة .5

ة اليت يؤدي إفرازها إىل إسراع مجيع العمليات الكيميائية يف اجلسم ، مما يساعد وهي الغد
على النمو ويالحظ أن زيادة إفراز هذه الغدة يف جسم اإلنسان يزيد معدل التفاعل 

 .واالحرتاق يف اجلسم ويسبب البله والسمنة وايخمول
 :درينيالية الكظريةالغ  دة األ.5

سم اإلنسان يقلل من الدافع اجلنسي عنده ، وقد يؤدي إىل يالحظ أن نقص إفرازها يف ج
ضمور الغدد اجلنسية ، ويؤدي زيادة إفرازها إىل إضطرابات جسمية داخلية تفوق تكيف 

 .الفرد، فكأن وظيفة هذه الغدة هي تنشيط الكائن احلي تنشيطاً عاماً 
 :لنمو العــقلي ا

لبناء العقلي للطفل يغشاها التغري والنمو، يالحظ أن الوظائف العقلية املختلفة اليت تنظم ا
وجند هذه . وذلك كلما تقدم الطفل يف مراحل العمر املختلفة حىت يصل إىل مرحلة املراهقة

وأن النمو العقلي للمراهق . التغريات متمثلة واضحة يف هذه الفرتة يف كل الوظائف العقلية
عد هذا املراهق على أن يفهم نفسه يعتر عاماًل حمددًا يف تقدير قدراته العقلية، ويسا

ويستبصرها مما ينظم شخصيته من ذكاء وقدرات عقلية خمتلفة ومن مسات شخصية وإجتاهات 
 . وميول املراهق

كما أن النمو يساعد من يقوم على تنشئة املراهق أن يعمل على تنشئته بشكل سليم 
النمو العقلي يف مرحلة يتفق وما لديه من هذه اإلمكانات الشخصية ، ومن أبرز مظاهر 

املراهقة أن الذكاء يستمر يف النمو ولكن ال تبدو عليه الطفرة اليت تالحظ على النمو 
اجلسمي، بل يسري النمو بالنسبة للبناء العقلي للمراهق هبدوء، ويصل الذكاء إىل إكتمال 

مينع سنة، ولكن بالرغم من توقف الذكاء إال أن هذا ال  58 -82نضجه ، فيما بني سن 
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اإلنسان من التعلم واإلكتساب، فهو يكتسب خرات جديدة طول حياته ، وتصبح القدرات 
 . العقلية أوضح ظهوراً يف مرحلة املراهقة

كما ينمو اإلدراك واإلنتباه والتخيل والتفكري وتزيد القدرة على التخيل ويظهر اإلبتكار، 
، كما يبدو هذا يف  مذكرات خاصة بهتسجيل ذكرياته يفومييل املراهق إىل التعبري عن نفسه و 

وأن هناك فروق بني اجلنسني يف الذكاء والقدرات العقلية ، فإن . إهتمامه باألنشطة املختلفة
، وأن األفراد يتمايزون فيما بينهم يف الذكاء والقدرات ك فروقًا فردية يف هذين املكوننيهنال

 . رتة املراهقةالعقلية املختلفة ، ويظهر هذا على وجه ايخصوص يف ف
 

 (35) المراهقة لمرحلة النفسية المصاحبة المظاهر .3.3.3
ل علماء النفس حوايل عشرة مظاهر نفسية منتشرة بنسبٍة كبرية عند املراهقني يف مراحل سج

وهي ال ( . مرحلة ثانوي) املرحلة املتوسطة املراهقة املختلفة ، وإن كانت تبدو واضحة يف
 .آلخر  قد ختتلف من واحد آلخر ومن وقت اجد جمتمعة يف مراهٍق واحد وإمنتو 

وهذه املظاهر من املهم التعرف عليها حىت ال نُفاجأ هبا فتكون ردة فعلنا جتاهها عنيفة 
ونرى أنَّ معرفة املظاهر النفسية . أو ضعيفة ، بل متزنة لتكون هلا آثارها الطيبة على املراهق 

 .اليت سنتطّرق إليها إن شاء اهلل تعاىل فيما بعديعني كثرياً على جناح أساليب التعامل والفنون 
 :ومن تلك املظاهر

 :االنفعال الشديد -أ 
ر أّي نظرة أو ابتسامة أو تعليق على كالمه أنه مّوج ه إلي ه  غالباً يكون جتاه الكبار، حيث يفسِّ

 .  باعتباره استهزاًء 
ط الكبار معه، وأن تكون نصيحتهم له غري مباشرة بالق دوة أكثر من واملطلوب تبسُّ

الكالم، وتقدمي املدح له قبل النصح، وإظهار احلب له، وتوضيح املواقف اليت يغضب منها 
ته أو من  حىت يفهمها على وجهها املطلوب، وعدم التعليق أو السخرية من انفعاله أو حدَّ

 .طريقته يف العمل 

                                                           

 واملنشور حنفي حممد عيلإمسا. للدكتور اإلسالم، يف املراهق معاملة أساليب حبث وتصرف من وتأخري، بتقدمي، مستفاد الفرع هذا  35
 .5007 يناير بتاريخ ،814-874 صفحة السابع، العدد دعوية، دراسات جملة ضمن
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 :النُّفور من العمل والنشاط -ب 
ف إنَّ ذل ك النف ور ل يس  . قد يهمل واجباته املدرس ية حيث تقل حركته يف املنزل ويقل عمله ، و 

ول ذا ال ينبغ ي أن يُ الم . كساًل، ولكنه نتيجة للنمو اجلسمي السريع الذي يف وق طاق ة املراه ق
ط له العم ل . على ذلك التغريُّ فقد يؤدي ذلك إىل مزيد من النتائج غري السارة فيجب أن يُبسَّ

 .املطلوب منه حىت يسُهل عليه األداء 
 :الرغبة الشديدة في التفرُّد واالنعزال -ج 

ول ن . حيث يفقد ميله إىل رفاق اللعب  فينسحب م ن اجلماع ة ، ويقض ي معظ م وقت ه لوح ده
يس  تطيع اخ  رتاق ذل  ك االنف  راد وتل  ك العزل  ة إالّ الش  خص ال  ذي يث  ق في  ه املراه  ق ويش  عر مع  ه 

 .باألمان النفسي
 :الملل وعدم االستقرار -د 

ن يس   تمتع هب   ا وه  و طف   ل مل يُع  د يس   تمتع هب   ا يف ف  رتة املراهق   ة، كم   ا ال ألنَّ األنش  طة ال   يت ك  ا
مم ا يس توجب إجي اد ش كل م ن أش كال التجدي د . توجد أنش طة جدي دة اكتش فها ليس تمتع هب ا

 .يف أساليب الرتفيه وتلبية احتياجات اهلوايات املتجددة قدر اإلمكان 
 :الرفض والعناد -ه 

ل ب مص احبته واعتب اره ص ديقاً وإكس ابه الثق ة املطلوب ة مم ا إلثبات أن ه مل يُع د طف اًل، وه ذا يتط
 .يقلل ذلك الرفض والعناد 

 :مقاومة السُّلطة -و 
أي ُس  لطة األب واألم، ويك  ون هن  اك عن  اد، مم  ا يس  توجب تلبي  ة األوام  ر وَتري  ر بع  ض األخط  اء 

 .الصغرية 
 :االهتمام بمسائل الجنس -ز 

ع    ن طري    ق اللج    وء إىل األص    دقاء أو بس    بب من    و األعض    اء اجلنس    ية ، فيس    عى إلش    باع هنم    ه 
ويتطل  ب ذل  ك ت  وفري الثقاف  ة . ، مم  ا ق  د ي  ؤدي إىل م  ا ال حتم  د عقب  اهإخل ..الكت  ب أو األف  الم 

 .حىت ال يبحثوا عنها يف مكان آخر املالئمة هلم يف هذا اجلانب
 :أحالم اليقظة  -ح 

عبارة ع ن س وء تف اهم م ع يسرح املراهق كثرياً خبياله فيحل كثرياً من مشاكله اليت هي يف الواقع 
الكب    ار أو س    وء معامل    ة تق    ع علي    ه فتك    ون أح    الم اليقظ    ة تل    ك مص    دراً مهم    اً للتعب    ري ع    ن 
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ولك    ن النتيج    ة أن ي    زداد بع    داً ع    ن الواق    ع ويس    وء تكيُّف    ه .. االنفع    االت أو إش    باع ال    دوافع 
 .جهده ويفسد عليه مذاكرته وعبادتهاالجتماعي ، كما يضيع وقته و 

بيده حنو الواقع وجعله يفكر بطريقة واقعية ، والتقليل من شروده وإقناعه وواجبنا األخذ 
 .ته ليستطيع طرحها والتعبري عنها، ومناقشة مشكالحيقق أحالمه يف الواقع بأن

 :ِشدَّة الحياء -ط 
يش  عر باحلي  اء الش  ديد يف بع  ض األحي  ان مث  ل ل  و دخ  ل علي  ه أح  در فج  أة وه  و يغ  ريِّ مالبس  ه ،  

 .ه ، ورمبا يرتبك عندما جيلس مع الكبار كما خيجل من شكل جسم
عن أيب هريرة ( رمحه اهلل)ويعتر احلياء يف اإلسالم ُخُلقًا ممدوحًا ، فقد روى البخاري 

اإلميان بضعر وستُّون شعبة ، واحلياء ): قال ( صلى اهلل عليه وسلم)عن النيب ( رضي اهلل عنه)
 (رضي اهلل عنه)عن ِعمران بن ُحصني ( رمحه اهلل)كما روى مسلم . (36)( ُشعبة من اإلميان

 .(37)( احلياءُ خرير ُكلُّه )(: صلى اهلل عليه وسلم)قال رسول اهلل : قال 
ولكن ليس احلياء املراد هو احلياء الذي يؤدي إىل تضييع حقوق الناس، بل ذلك نوعر م ن     

 .اجلنب أو الذل واملهانة 
 :نقص الثقة بالنفس -ي 

 :بب اآليتوقد ينشأ ذلك الشعور بس
 .اجلسمية والقابلية الشديدة للتعبنقص املقاومة   -8
 .الضغوط االجتماعية املستمرة اليت تطلب منه القيام مبهام أكر من قدراته  -5
عي أنه جييدها وحيسنها  -5  .عدم تكليفه جبميع األعمال اليت يدَّ
عل ى ع دم قيام ه وال يُ الم كث رياً . عند تكليف ه ب بعض األعم ال تُق ّدم ل ه املس اعدة الكامل ة  -7

 .بالعمل
تكليف املراهق الذي خيشى الفشل بأعمال يسرية يسُهل عليه أداؤها بس هولة ، مث مُي دح    -2

 .كثرياً كأنّه قام باملطلوب منه َتاماً 
                                                           

. (8/71،79" )اء ُشعبة من اإلميان اإلميان بضع وستون شعبة ، واحلي: " بلفظ ( باب أمور اإلميان ) رواه البخاري يف كتاب اإلميان   36
( . 7646)وأبو داود (. 52" )ُشعب اإلميان، وأفضلها وأدناها، وفضيلة احلياء وكونه من اإلميانباب بيان عدد ) ومسلم يف كتاب اإلميان 

 (. 24) وابن ماجة .  5/772مسنده  وأمحد يف. 1/880والنسائي (. 5684)والرتمذي 
 .68، حديث رقم  8/67كتاب اإلميان ، باب بيان عدد شعب اإلميان : صحيح مسلم   37
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إش   باع حاجت   ه إىل النج   اح والتق   دير لك   ي ال يفع   ل أفع   االً توقع   ه حت   ت طائل   ة العق   اب   -6
 .لفرتةمدفوعاً إىل تأكيد ذاته املفتقدة يف هذه ا

 الشرعية الناحية من المراهقة مرحلة أحكام .3.2
من املسؤوليات الكرى اليت أوجبها اإلسالم على املربني من آباء وأمهات ومعلمني 
ومرشدين، تعليم الولد منذ أن مييز األحكام الشرعية اليت ترتبط مبيله الغريزي، ونضجه 

كلفني شرعا، ومسؤولني عن عملهما والذكر واألنثى يف هذا التعليم سواء لكوهنما م. اجلنسي
إذا املراهق لذا وجب على املريب أن يصارح . أمام املربني، وأمام اجملتمعمث أمام اهلل عز وجل، 

جيب عليه ما جيب على و  أصبح بالغا ومكلفا شرعا ،بلغ سن املراهقة أنه إذا نزل منه املين
يضا أن يصارح البنت إذا بلغت ووجب على املريب أ.الرجال الكبار من مسؤوليات وتكاليف 

 .أصبحت بالغة ومكلفة شرعاحاضت،  أو، و احتلمتأ ،سن التاسعة فما فوق
حىت ، ة األوالد يف هذه األمور اهلامةفاإلسالم حيمل األبوين أوال وآخرا مسؤولية مصارح

ا يرتتب على مو  ،م اجلنسيةيكونوا على توعية كاملة ، وفهم عميق يف كل ما يتصل حبياهت
 .وتكاليف شرعية  لك من واجباتذ
 

 . البنتو  تتصل ببلوغ الولدأهم األحكام الشرعية اليت ونبني 
حتالما ومل جيد على ثوبه بعد استيقاظه بلال ال ااء أكان ذكرا أو أنثى، إذا ذكر الولد سو . 8

جيب عليه الغسل ، ملا روى أمحد والنسائي عن خولة بنت حكيم أهنا سألت النيب صلى اهلل 
،  ليس عليها غسل حىت تنزل): ليه وسلم عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل ، فقال ع

 . (أن الرجل ليس عليه غسل حىت ينزل كما
ومل يذكر إحتالما الولد سواء أكان ذكرا أو أنثى إذا رأى على ثوبه بعد إستيقاظه بلال .  5

سئل : ضي اهلل عنها قالتائي عن عائشة ر ، ملا روى ايخمسة إال النسوجب عليه الغسل
،  (يغتسل ): جيد البلل وال يذكر إحتالما فقالرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن الرجل 

: ، فقالت أم سليم " ال غسل عليه: "، فقال ل يرى أن قد إحتلم وال جيد البللوعن الرج
 . (نعم ، إمنا النساء شقائق الرجال): املرأة ترى ذلك عليها الغسل ؟ قال 



23 
 

يوجب لشهوة بالعادة السرية أو غريها نزول املين من الرجل أو املرأة على سبيل الدفق وا. 5
غتسل من اجلنابة، فإذا مل تكن حاذفا فال اف  املاء إذا حذفت) :الغسل، ملا روى أمحد

 . (تغتسل
: واحلذف هو قذف املين من الذكر بشهوة ، ويف احلديث تنبيه على أن ما خيرج لغري شهوة 

 .ملرض أو بردة أو ضرب على الظهر أو محل شيء ثقيل ال يوجب الغسل  إما
يف قبل أو دبر على ( وهو ما فوق موضع ايختان ويسمى باحلشفة)وغيبة رأس الذكر . 7

ملا روى مسلم عن عائشه رضي اهلل  .جب الغسل سواء أنزل أم مل ينزلالفاعل واملفعول به يو 
ومس ايختان إذا جلس بني شعبها األربع ): عليه وسلم قال رسول اهلل صلى اهلل : عنها قالت

 ( .ايختان فقد وجب الغسل
البخاري عن عائشة يوجب الغسل على املرأة  ملا روى   والنفاس نقطاع مدة احليضاو .  2

ت النيب صلى اهلل عليه وسلم رضي اهلل عنها أن فاطمة بنت حبيش كانت تستحاض، فسأل
، فإذا أقبلت احليضة فدعي الصالة، وإذا أدبرت فاغتسلي ذلك عرق وليست باحليضة): فقال

 .وثبت الغسل من النفاس باإلمجاع، وبالقياس على احليض (. وصلي
 .الغسل وجب أن يتعلم فرائضه وسننهموجبات  املراهق يتعلم أن جيب.  6
 مثل رم حالة جنابة حىت ال يقع يف حمإذا كان يف فعله ما حيرم عليه املراهق يتعلم أن جيب.  4

 .(38)بالكعبة  والطوف املسجد، ودخول الصالة،
 


  

                                                           

 مجهورية والرتمجة، والتوزيع، والنشر للطباعة السالم دار طبعة الثاين، اجمللد اإلسالم، يف األوالد تربية ،(م8997) ناصح عبداهلل علوان،  38
 .العربية مصر
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 (أساليبو  واقع) المراهقين دعوة .2

 السويد في المسلمين المراهقين واقع .2.0
 (39)  السويد إلى المسلمة الهجرة .2.0.0

ال تعتر اهلجرة أمرا جديدا بالنسبة للسويد، فقد هاجر إليها على امتداد القرون املختلفة 
سكتلنديون، الغجر، واليهود، وعدد كبري من هانزا، الفالونيون، األشعوب متعددة مثل أملان 

ميكن القول أهنا بدأت  فإنهأما بالنسبة للهجرة يف العصر احلديث . أبناء الشعوب األخرى
ألف شخص إىل السويد منهم  500عند نشوب احلرب العاملية الثانية عندما فر ما يقارب 

نلندا واسكتلندا إىل استكهومل وأسسوا نواة العمل صل ترتي هاجرت من فأأقلية مسلمة من 
تغرّي سوق العمل السويدي بصورة دراماتيكية خالل القرن  .اإلسالمي يف هذه البالد

ولكن ال جند . اثنني يعمل يف جمال الزراعة  فعند بداية القرن كان واحد من كل. العشرين
وإىل . لزراعة والغاباتاليوم سوى شخص واحد من بني عشرين شخصا يعمل يف جمال ا

بدأ قطاع  8960ومنذ عام . جانب الزراعة بدأت الصناعة تتطور ووظفت عددا متزايدا
ويف خالل فرتة . بالنمو بصورة أسرع من القطاع الصناعي -التجارة والقطاع العام –ايخدمات 

شجيع ومت تلبية ذلك جزئيا عن طريق ت .ما بعد احلرب تزايد الطلب على األيادي العاملة
اهلجرة إىل السويد وسافر أرباب العمل السويديون إىل بعض الدول مثل تركيا ويوغسالفيا 
واليونان وجلبوا آالف الشباب للعمل يف املصانع وقطاع ايخدمات العامة، وفرغت قرى ومدن 

ويف الستينات وبداية السبعينات بلغ  .بأكملها من الشباب الراغب يف كسب الرزق والثروة
شخص  82000هاجرين املسلمني حسب تقديرات السلطات الرمسية حوايل عدد امل

واقتصرت هجرة املسلمني آنذاك على العمال حمدودي الثقافة والوعي، إن مل نقل األغلبية 
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أمية، هاجرت من قراها هاربة من البطالة املتفشية يف أوساط جمتمعاهتا ومن  صفةفيها 
. هورة بغية حتسني مستواها املعيشي بالدرجة األوىلأوضاعها االقتصادية واالجتماعية املتد

" فهجرة املسلمني يف بدايتها إذن هجرة اقتصادية حمضة، وقد كان هلا تأثري مباشر على نوعية 
املبين على األخذ والعطاء املتبادل بينها وبني اجملتمع السويدي احمليط هبا ولكن " التواصل

. باب اهلجرة وتشددت يف إصدار تصاريح اإلقامة سرعان ما تغري احلال حيث أقفلت السويد
اشتداد األزمة االقتصادية يف  مت إيقاف جزء كبري من هجرة األيادي العاملة إىل السويد خالل

من السبعينات كانت  ويف خالل الفرتة األخرية. سوق العمل السويدي يف بداية السبعينات
ن الالجئني وأقارب املهاجرين اهلجرة من خارج دول الشمال تتألف بصورة أساسية م

مستمرة وبكثافة  ظلتمل تنقطع اهلجرة يوما واحدا، بل . والسويديني الذين يقيمون بالسويد
أشد حيث جلأ إىل السويد يف السبعينات أعداد كبرية من األكراد والفلسطينيني والبنجال 

بلغ عدد وقد. سيواألفارقة هروبا من جحيم احلروب والكوارث الطبيعية واالضطهاد السيا
ألف شخص جلهم من  52طاليب اللجوء يف أواخر السبعينات من القرن العشرين حوايل 

الشباب، وبذلك ارتفع عدد املسلمني يف بداية الثمانينات من القرن العشرين ليصل إىل 
لالجئني بإحضار عائالهتم وتزوج الشباب وكونوا اقام أوائل املهاجرين و . شخص 20000

ن قومل تعد اهلجرة قاصرة على الرجال بل مشلت آالف الفتيات اللوايت التحأسرا جديدة 
 .بأزواجهن

استمر تدفق سيل الالجئني من إيران بعد جناح الثورة اإلسالمية بتويل مقاليد احلكم 
هناك وفرار الكثري من أنصار الشاة، ومن أنصار بعض اجملموعات السياسية مثل األفراد 

وطلب ألف طالب إيراين " مقاتلي خلق" وإىل حزب " تودة"لشيوعي املنتسبني إىل احلزب ا
جلأ كما  .مبعوثني للدراسة يف زمن الشاة املخلوع اللجوء السياسي ورفضوا العودة إىل إيران

إىل السويد آالف اللبنانيني والفلسطينيني املقيمني يف لبنان إىل السويد نتيجة احلروب األهلية 
بنان يف مطلع الثمانينات، وتدفق سيل من الالجئني اإلريرتيني واالجتياح اإلسرائيلي لل

واألفغانيني بسبب احلروب والكوارث الطبيعية، وسامهت   واألكراد واألثيوبيني والعراقيني
وبلغ عدد  .الكنائس بإحضار آالف الالجئني من مناطق احلروب والكوارث بغية تنصريهم

وشهدت . شخص 850000العشرين حوايل املسلمني يف هناية الثمانينات من القرن 
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التسعينات من القرن العشرين موجات هجرة من بلغاريا والصومال والبوسنة وإقليم كوسفو 
وبلغ  .طاليب اللجوء من اجملموعات السابقة  واألفغان والعراقيني باإلضافة إىل استمرار هجرة

 العقد أواخر ويف .اشخص 700000عدد املسلمني يف بداية القرن الواحد والعشرين حوايل 
 املتجنسون مسلما يصل مليون النصف عن يزيد ما إىل القرن الواحد والعشرين األول من

 .ألفا ثالمثائة على يزيد ما منهم


 (40) ضياع الهوية اإلسالمية في اآلباء واألبناء مشكلة .2.0.3
وكذلك جنوا فقد كثري من املهاجرين هويتهم اإلسالمية، وضاعوا بسرعة يف البيئة اجلديدة، 

وتشربوا بشكل  ،على أبنائهم الذين وجدوا أنفسهم منجذبني إىل الراحة والدعة يف السويد
خاصة الذين ولدوا يف السويد و تدرجيي طريقة احلياة السويدية والتقاليد والعادات السويدية 

 اتصبح شرب ايخمور ومراقصة الفتيأو . دون أن يتلقوا الرتبية املناسبة عن دينهم وبالدهم
أمور مألوفة لدى بعض املسلمني القادمني من إيران  وتغيري االسم باسم أجنيب والشباب

والصراع اليوم على أشده بني اآلباء واألبناء، بني اجليل القدمي . ومناطق كردستان ولبنان
 بشعائر يلتزموا وأنواجليل اجلديد، فاآلباء يريدون من أبنائهم أن يطيعوهم وحيرتموهم وأن 

 عنكما يريدون من أبنائهم وبناهتم أن يكفوا عن . وأن يذهبوا إىل املساجد بانتظام دينهم
رغم  معامالهتم يف فقد اندجموا باجملتمع ويتكلمون السويديةاألبناء أما . الشرعية املخالفات

صبح هلم حياهتم ايخاصة اليت ال أو  األصلية، للغتهم فهمهم أو األحيان بعض يف إتقاهنم
يبدو عليهم التأثر السويدي ف احلياة بنمط تأثر ذلك إىل أضف. آلباء شيا يذكريعرف عنها ا

ز وال يشعرون بأي اباملراسالت واملعاكسات عر شبكة اإلنرتنت والسهر الطويل أمام التلف
احرتام آلبائهم، ينظرون ألنفسهم كالسويديني ويرفضون ما عدا ذلك رغم أن أقراهنم من 

باألجانب ذوي فروة الرأس "اف هبم كمواطنني ويلقبوهنم السويديني يرفضون االعرت 
أسباب نفور األبناء هو تدين املستوى الثقايف جليل اآلباء بينما جند جيل  أهم ومن  ".السوداء
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 يف هذا يؤدي ولذلك. األبناء متعلم يتقن اللغة السويدية ولألسف جنده يرتفع عن ذويه
للعيش مع صديق أو  مهلابناء بيوت ذويهم وانتقاأل ترك الشباب إىل مرحلة يف كثرية حاالت

. علن إحلاده على رؤوس األشهاديتنصر أو يومنهم من  ،صديقة سويدية ليضيعوا ضياعا أبديا
إال اهنم عاجزون عن  ،ورغم استياء اآلباء من صنيع األبناء وعدم رضاهم عن سلوكهم

 املسلمني واملصيبة أن يرى مقاومة التيار، وخاصة إصرار بعض الفتيات من التزوج من غري
يلجأ بعض اآلباء إىل العنف مع  وهنا. بعض اآلباء أن هذا أمر سائغ، أو ال مناص منه

البنات أو إجبارهن على الزواج ممن خيتارونه هلن وقد وقعت حوادث قتل للبنات، مما كان له 
تفرض  قوانني واستغل العنصريون الفرصة مطالبني بسن .أثر سليب على اإلسالم واملسلمني

أن  به املسلم من .على املهاجرين الذوبان باجملتمع والتخلي عن تقاليدهم وثقافاهتم األصلية
للسويديني مدنيتهم اليت يعتزون هبا وأن لديهم من العلم ما مينكن أخذه، بل ما جيب بذل 
اجلهد لتحصيله وال يستطيع أحد أن ينكر ذلك، ولكن أن ينصهر املسلمون ويذبون يف 

والتأكيد على احرتام التعددية الثقافية  أمر مرفوض وال بد من حماربته فهوجمتمع ال قيم له، ف
 .يف هذه البالد



 (41) السويد في المسلمين أطفال حياة في التدّين دور .2.0.2
هو الضمانة  السويدبأّن تديّن األسرة املسلمة يف  السويديعرتف املسلم امللتزم وغري امللتزم يف 

حفاظ على السلوك القومي لألطفال املسلمني الذين تستغرقهم احلياة االجتماعية األساسّية لل
وحتديدًا الذين ولدوا يف السويد أكثر من آبائهم، باعتبار أّن األطفال املسلمني يف  السويدية

بدءاً من احلضانة وإىل املدرسة فمجمل مفاصل اجملتمع  السويديةالغرب تستوعبهم املؤسّسات 
 .كل التفاصيل  ويفالسويدي 

السريع والضاغط، وحبكم أّن املرأة املسلمة كالرجل املسلم السويدي وحبكم اإليقاع 
جمرة على ايخروج من بيتها والتوّجه إىل مكان العمل أو الدراسة فإّن الوقت املخصّص لألوالد 
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تعيش  ويدالسيف  املسلمة من العائالتسبعني باملئة  عن ما يزيدولإلشارة فإّن  .ضئيل للغاية
اليت تقّدم هلم من املؤسّسات االجتماعية جمرة على أن ختضع ملا تقررّه هلا و  اتاملساعد على

املؤسّسة االجتماعية، حيث قد جتر األم على العمل يف التنظيفات، واألب يف املطاعم ويعد 
 .تماعيةهذا العمل تطبيقّياً يسمح باستمرار حصول هذه العائلة املسلمة على املساعدة االج

احلضانات  تتوىلوبناًء عليه فإّن العائلة املسلمة ال تقضي وقتًا كاماًل مع أوالدها الذين 
ويف هذا السّياق يشار إىل أّن مفردات احلضارة الغربية  .واملدارس تلقينهم املبادئ احلضاريّة

بًا يدرسها األطفال يف املدارس مع شيء من فّنًا واقتصادًا وأد ،تارخيًا وحاضراً، ثقافة وسياسة
ففي السويد عندما يدرس الطفل تاريخ أوروبا يتّم الرتكيز على  .ايخصوصّية يف كل دولة غربّية

الدور السويدي يف هذا التاريخ، ويف الدامنارك جيري الرتكيز على الدور الدامناركي وهكذا 
ومفرداهتا وتبدأ ذاته احلضاريّة بالتالشي دواليك، فينشأ الطفل ينهل من احلضارة الغربّية 

وعقيدته اإلسالمّية يف الذوبان وال يبقى منه غري االسم اإلسالمي، والذي يتالشى مدلوله مع 
 .مرور األيّام
السريع وصعوبة العيش السويدي من العوائل املسلمة وحبكم اهنماكها يف اإليقاع  وكثري

الليل، فإّن صلة اآلباء بأبنائهم تتضاءل، وحيدث أن وامتداد ساعة العمل إىل وقت متأّخر من 
يغادر األبناء آباءهم عندما يصلون إىل السن الثامنة عشر َتامًا لينفصلوا بشكل هنائي عن 

الذي يضطّر إىل ترك والديه يف هذه السّن ويعد ذلك  السويديذويهم َتاماً كما يفعل الشاب 
عن القّيام مبثل هذه  السويديةتقاعس الشاب وحىت إذا  .من الضروريّات بل من الواجبات

ً عنهما ليعيش وحده وليعتمد على نفسه باعتبار أهّنما  ايخطوة جيره والداه على الذهاب بعيدا
 .سلكا الدرب نفسه وال فرق هنا بني الذكر واألنثى

ديّة وممّا يزيد يف ضياع أطفال املسلمني هو أّن نسبة األمّية احلضاريّة والدينّية والعقائ
والفقهّية مرتفعة بني العوائل املسلمة بشكل مذهل، وهو األمر الذي يفقد هذه العوائل آليات 

وكثري من العوائل تشرع يف التخلّي عن االلتزام ببديهيّات األحكام الشرعّية . حتصني أبنائهم
اللحوم وما  بالتقسيط، فتبدأ املسألة برتك الصالة، مّث برتك الصّيام مّث عدم السؤال عن شرعّية

إىل ذلك، وينتهي األمر بشرب ايخمر والذهاب إىل املراقص على اعتبار أّن ذلك من مظاهر 
 .السويدالتحّضر يف 
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ميدانّية أّن العوائل املتديّنة هي أكثر من غريها يف احلفاظ على أبنائها،  معلوماتوتشري 
ىل متابعة الطفل يف كافة تفاصيله حيث يضطّر األب امللتزم واملتدين واألم امللتزمة واملتديّنة إ

وكثرياً ما تذهب األم امللتزمة إىل املدرسة اليت  .األخرى التفاصيلاحلياتّية بدءا من املدرسة وإىل 
ابنها أو ابنتها فتطلب أن يكون الطعام املخصّص ألوالدها شرعّياً، وتفهم يدرس فيها 

لى املسلمني، كما أّن بعض املواد اجلنسّية ة بأّن حلم ايخنزير حمّرم أكله عاملشرفني على املدرس
على وجه التحديد تقّدم بطريقة خاطئة للطفل، وكثريًا ما يساهم هذا االلتزام الديين األسري 

 .يف تسييج الطفل من الذوبان يف واقع ملئ بالشهوات واملغريّات
إلسالمّية، املسلمة على تعليم أبنائها الصالة والصّيام وبقّية الواجبات ا األسروحرص 

واصطحاب األطفال إىل املساجد كل ذلك يؤّدي إىل َتاسك شخصّية الطفل، وقد تبنّي أّن 
 .هذا االلتزام يساعد الطفل املسلم يف التفّوق يف مدرسته، وجتنّبه كل الرذائل

 عامة( آيسلندا -فنلندا  –النرويج  –الدمنارك  – السويد) اإلسكندنافية الدولويف 
أت املؤسسات تويل أمهّية لإلسالم بل حترص على تدريسه ألبناء املسلمني، بد خاصة والسويد

إذ وجدت هذه املؤسّسات أّن من ينشأ على املعتقد اإلسالمي الصحيح سيكون خري عون 
بآفة املخدرّات واإلسالم حيارب هذه اآلفة  مبتال عامة، فالغرب اآلن السويديللمجتمع 

ا، والغرب حيارب االغتصاب الذي أبتلي به حيث بات وحيرّمها حرمة شرعّية ال شبهة فيه
االغتصاب يطول حىت الفتيات الالئي مل يبلغن السن العاشرة واإلسالم حيارب هذه اآلفة، بل 
جرمية الزنا بشكل عام، والغرب يعّلم تالميذ املدارس بأّن الكذب والسرقة والقتل والسطو 

ميقتها اإلنسان السوّي، واإلسالم أقّر بأّن والتزوير واالعتداء على كرامة اإلنسان صفات 
 .الكذب حمّرم وجعل مسة املؤمن عدم الكذب وما إىل ذلك

 للرسول املسيئة الكاريكاتريية الرسومات أحداث يف أنه هنا أذكر أن بالذكر وجدير
 بأعمال وقاموا السويد يف عارمة ثورة املسلمون والشباب املراهقون ثار وسلم عليه اهلل صلى

.  وغريها سيارات وحرق العامة املواصالت حملطات وهتشيم للمحالت تكسري من كبرية ريبخت
 للقاءات تدعيما مدينة إىل مدينة من والشباب املراهقون وانتقل السيطرة عن خيرج األمر بدأ مث

 إىل واملخابرات الشرطة جلأت وحينها. االجتماعي التواصل شبكات على مرجمة واجتماعات
 ست بنا فالتقوا فيه، اإلسالم خبدمة أشرف الذي مسجدنا ومنها الكبرية إلسالميةا املراكز
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 تصعيدها وعدم األمور هتدئة وطلب احملتجني هؤالء إىل ايخروج يف نساعدهم أن طالبني مرات
 بتنظيم قمنا اهلل وبفضل. وايخلق واألمان لألمن الضمان هو احلنيف اإلسالم بأن منهم إميان

 واليت املنطقة يف واألسواق الطرقات يف لتالزم املختلفة اجلاليات من رياتوالدو  اجلماعات
 أو آبائهم سن يف يروهنم من إىل والشباب املراهقني النصياع األمور يف هتدئة بدورها أمثرت

 املركز استقبل عندما بعده املفاجأة وكانت. إسالمية مبادئ من ماميلكونه لبقايا أجدادهم
 من البد اليت اإلسالمية الرتبية بدور إميان العملية هذه يف املميز لدوره تقدير شهادات
 .عام ولصاحل فعالية أكثر جممتع إىل للوصول عليه واحلرص تدعيمها

ونظرًا لدور االلتزام الديين يف توجيه األطفال توجيهًا صحيحًا فإّن كثريًا من اآلباء 
س العربّية واإلسالمية اليت أقامها بعض املسلمني غري امللتزمني يبعثون أوالدهم إىل املدار 

بايخمر  وقد جتد األب مبتال. املسلمني ملساعدة األطفال املسلمني على تعّلم لغتهم ودينهم
 .واألم مبا هو أعظم إالّ أهّنما يبعثان ابنهما إىل مثل هذه املدارس لتدارك ما فات

واإلسالمّية غري امللتزمة بالدين وقد ازداد هذا التوّجه بعد أن ابتليت بعض األسر العربّية 
بضياع أبنائها جلهة توّجه األوالد إىل املخدرات أو السرقة، وضياع مستقبلهم العلمي والرتبوي 

 .وغري ذلك
تعيش  سويديةويبقى القول إّن العوائل العربّية واإلسالمية وإن وجدت يف خارطة 

العامل العريب واإلسالمي، لكّن تبقى  حتديّات قد تكون شبيهة بالتحديّات احملدقة بأبنائنا يف
 .التحديّات الغربّية ذات شأن خطري



 المراهقين لدعوة والتطبيقية النظرية األساليب .2.3
 المراهقين لدعوة النظرية األساليب .2.3.0

هناك جمموعة من األساليب دلت عليها تعاليم الشرع أو الفطرة السليمة ، وأثبت الواقع 
 :ومنها ،واملراهقني منهم على وجه ايخصوص ،األبناء عموما يتها وفائدهتا معوالتجربة صالح
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 :رفق واللِّين والرحمةال (0)
، نْ َفُضوا ِمن حوِلكفبما رمحٍة من اهلِل لِْنَت هلم ، ولو ُكنَت َفظًَّا غليَظ القْلِب ال): يف القرآن 

 .(42) اآلية (..فاْعُف عنهْم واستغفْر هلُم وشاِوْرُهم يف األْمِر 
 . (43)( ما ُوِضَع الرِفُق يف شٍي إالّ زانه ، وما نُزَِع عن شٍئ إالّ شانه): ويف احلديث 

أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن . والرِّفق يكون يف الصوت اهلادئ ، ورد الفعل غري الثائر 
عشر سنني ، واهلِل ما  (وسلم عليه اهلل صلى)خدمُت مع النيب ): قال( رضي اهلل عنه) مالك

 .( 44)( َقّط ، وال قال لشٍي مل أفعله مِلَ فعلَت كذا وهالّ فعلَت كذاُأٍف : قال يل 
يف وصف رسول  (45)( باملؤمنني رؤوفر رحيم) :بة اليت وردت هبا النصوصومن الرمحة املطلو 

 (. وسلم عليه اهلل صلى)اهلل 
ار وكذا إظه. اخل .. ملسة الرأس ، فرك الشعر ، ملسة اليد : ومن مظاهر الرمحة املطلوبة 

  .ؤازرة يف املواقف الصعبةالعطف عند املرض ، وإظهار امل
كان يزور األنصار فيسلِّم على (وسلم عليه اهلل صلى)روى اإلمام النسائي يف سننه أنَّ النيب 

 . (46) صبياهنم وميسح على رؤوسهم ويدعو هلم
 :التواضع لهم ( 3)

ألقل شئ ، ويتوقعون تسلُّطًا وإساءة  ويكون ذلك ذا أثٍر كبرٍي ، ألهنم يف هذه املرحلة يثورون
ُسئل الُفضيل بن . كبار ألدى ذلك إىل استجابة سريعةيف املعاملة ، فلو رأوا تواضعًا من ال

خيضُع للحِق ، وينقاُد له ، ويقبله ممَّن قاله ، ولو : " عن التواضع ، فقال ( رمحه اهلل)عياض 
 .(47) "ِس قِبَله مسعه من صيٍب قِبَله، ولو مِسعه ِمن أجهل النا

 :ومن وجوه ذلك التواضع 

                                                           

 . 829سورة آل عمران ، اآلية   42
 (.5297) صحيح مسلم   43
رقم ) والبغوي  8/58والدارمي ( 5086)والرتمذي ( .  7447)وأبو داود . البخاري يف كتاب األدب ، والوصايا ، والديات   44

5667). 
 .851توبة ، اآلية سورة ال  45
ًً منه ص  يفروى البخاري   46  .وزارة العدل ، اإلمارات –م 8911 :حممد هشام الرهاين ، ط : حتقيق . 865األدب املفرد قريبَا
 . 5/575مدارج السالكني   47
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اجللوس معهم ، والتحاور ، وإحسان االستماع واإلنصات إليهم وتقبُّل كالمهم وآرائهم 
 .واستحساهنا 

كل ذلك يتم بطريقة هادئٍة طبيعية ال تكلُّف فيها ، ليشعر فيها الشاب بقيمته لدى من   
نه حرصًا على فهمه ومعرفة ما لديه من جيلس إليه ويتحدث ، فيطمئن ، السيما إن رأى م

آراء أو مشكالت، كأن جيلس معه يف موضع مناسب زمانًا ومكانًا ، ويدنو منه ، ويعطيه 
ا لديه ، وال يرتصَّد زالّته وأخطائه ليحصيها عليه ، بل يتغاضى ، ويهتم حىت  الفرصة ليعرِّ عمَّ

ه بعض األسئلة االستفهامية بغرض مزيٍد وقد يوجِّ . لإلشارات اجلسمية ، ويبتعد عن املقاطعة 
 .من التوضيح والبيان 

 
 :حفظ قدرهم ومكانتهم ( 2)

باالحرتام والتقدير ، فكل إنسان مهما كان ينظر له اآلخرون أو ينظر هو لنفسه نظرًة  وذلك
رتَه واحرتمَته وأظهرَت له شيئًا مناسبًا من دًة قد يكون فيها شئ من االحتقار ؛ لو قدَّ  حمدَّ

 :ويتحقق ذلك باآليت . احلفاوة ستجده منجذباً إليك حُمّباً لك ، وِمن مَثَّ مستجيباً 
  باحرتامهم كأشخاص ، كبشر كرمهم اهلل تعاىل ، واحلرص على عدم : تكرمي ذواهتم

توجيه أي لفٍظ أو تصُّرٍف يُفهم منه اإلساءة أو االستنقاص ، كاهتامهم ببعض 
إذ نتيجة . اخل .. جلنون أو التخلُّف أو سوء األدب الصفات املذمومة كالغباء أو ا

ق بعض الناس ما يوصفون به السّيما إْن َكثُ َر ترديده  ذلك حتطيمهم ، فكثرياً ما يصدِّ
واملنهج السليم . من الناس ، فيتمثَّلون تلك الصفات ويصبحون كما اهُتموا به فعاًل 

ه النقد للسلوك و  هذا تصرُّفر : ، فيقالذات الشخصالتصرُّف والفعل وليس لأن يُوجَّ
 .اخل .. خاطئ ، أو هذا أداءر سيِّيء 

 ماثلة ، يف معاجلٍة مناسبٍة ملشكلٍة يف اختاذ قراٍر ما:  إعطاؤهم حرية التقدير واالختيار
، ُتطرح، يف مكافأٍة على عمٍل معنّي ، يف خيارات وبدائل ، يف االرتقاء بوضع معنيَّ 

 .اخل. .ويف أسلوب تنفيذ تكليٍف ما 
  قبول صراحتهم يف طرح آرائهم أو مشكالهتم ، وكذا يف مصارحتهم ببعض سلبيّاهتم

أو سلوكهم ايخاطئ وإخبارهم بأنَّ قناة املصارحة مفتوحة دومًا ولكن مع مراعاة 
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اآلداب املطلوبة ، وأاّل تكون تلك املصارحة ذريعة إىل ضياع هيبة ويل األمر وفقدان 
ابَّ مبكانته ، وجتعله يعرف إىل ِمن  واملقصود هنا أنَّ . سلطانه املصارحة ُتْشِعر الشَّ

، أو ق د ، وحني تلتبس اآلراء وتتضاربيلجأ من الناس حني تستعصي األمور وتتع
فحىت ال يبحث عن املصارحة مع غريك ِاحرص على أن . حني يقع يف مشكلٍة ما 

 .هتبها له 
  أنَّ وجودهم له أثر وأنَّ اجلميع البد أن يشعروا ب: االهتمام بوجودهم يف البيت

ويكون ذلك االهتمام بتحديد َدوٍر أو مهمٍة .. حيفلون هبم إن دخلوا أو خرجوا 
معيَّنٍة يف البيت يقوم الواحد منهم بأدائها ، كأن يساهم يف وضع ميزانية البيت 
الشهرية ليشعر باملسئولية ويقف على حمدودية دخل األسرة فال يغايل يف طلباته 

. شخصية، كما أنه يشعر بأنه مل يعد طفاًل بل هو رجل وشريك يف حل املسئوليةال
كما ميكن تكليفه بتوجيه ومتابعة أحد إخوته الصغار مثاًل، حيث يفيد ذلك يف 
شغل وقته ، باإلضافة إىل استنفاد غريته جتاه إخوته ، ومعايشة معاناة والديه 

كما ُتؤَنس وحشُته . متابعة والديه على أن يكون كل ذلك حتت رقابة و . وتقديرهم 
. فال ُيرتَك ينفرد بنفسه كثريًا ، بل خُيرَج معه لقضاء بعض متطلباته من السوق مثالً 

 .ملاذا ال يظهر كثرياً ؟ حبيث يشعر بأن الناس يفتقدونه : وُيسأل عنه حني يُقاَبل 
 :التحفيز على الفعل الحَسن وبذل الكالم المشجِّع ( 4)

سبحانه وتعاىل قد فطر اإلنسان على حب التحفيز ، وحب االستماع إىل املدح إنَّ اهلل 
واإلطراء، وحب املكافأة على النتائج الطيبة ، ولذا خلق اهلل تعاىل للمؤمنني الطائعني اجلنة 

وإنَّ املراهق يهفو إىل كل ما فيه حتفيز على إجنازاته وجناحاته ، وحيب مساع كل . وحّفزهم هبا 
وذلك يكون بتقدمي األشياء املادية أو املعنوية احملبوبة . ا تشجيع أو ثناء على أعمالهعبارة فيه

لديه، مبا يساعد على تغيري األمر غري السوي  واستقرار األمر احلسن ، كما ال مينع من إيثار 
أنا : كما حيُسن إمساعه الكلمات مثل . املراهق ببعض العطاء مع تطييب قلوب إخوانه 

، نبك دائمًا جتدين إذا احتجت إىلّ ، لقد رفعت رأسي ، هلِل درُّك ، أنا معك وجبافخورر بك 
 .اخل.. إين أثق بك ، لن ختذلين إن شاء اهلل 
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كان رسول : " قال ( رضي اهلل عنه)عن عبد اهلل بن احلارث ( رمحه اهلل) روى اإلماُم أمحد 
، مث (رضي اهلل عنهم)رياً بين العباس  وكثيُصفُّ عبد اهلل وُعبيَد اهللِ  (وسلم عليه اهلل صلى)اهلل 

فيستبقون إليه فيقعون على ظهرِه وصدرِه فيقبِّلهم : قال. (سبق إىلَّ فلُه كذا وكذا َمن): يقول 
 .(48) ويلتزمهم
يا ُبين، : قال يل أيب :" يقول أنه كان ( رمحه اهلل)وقد روي عن إبراهيم بن أدهم    

 "فطلبُت احلديث على هذا . يثًا وحفظته فلَك درهُم ، فكلَّما مسعَت حداطلب احلديث
(49). 
 :توفير الجّو اأُلسري االجتماعي المعافى( 5) 

، إذ ال تنجح األساليب املذكورة آنفًا إال يف ظل جٍو ُأسري نقي، وهذا من أهم األساليب
وراسخاً لكوهنا وهنا يكون التأثري على املراهق بطريقة تدرجيية غري مباشرة، فيكون أثرها عميقاً 

ومما ينبغي وجوده يف ذلك . ما جاءت دفعة واحدة بل على مدى زمين ساعد يف التمكني هلا
 :اجلو األسري االجتماعي

  الرتاحم والتآلف والتفاهم واالحرتام  املتبادل بني أفراد األسرة. 
  عدم إظهار ايخالفات بصورة حادة. 
 جلسة : رفيهية وجلسات علمية مفيدة حتديد أوقات دورية للقاء العائلة يف جلسات ت

رضي )فقد ورد عن إمساعيل بن حممد بن سعد بن أيب وقاص . يف السرية النبوية مثالً 
ا شرُف آبائكم ، : " قال ( اهلل عنه رايا ويقول يا َبيِنَّ إهنَّ كان أيب يعلِّمنا املغازي والسَّ

 .(50) "فال تضيِّعوا ذِكرها
  ُكنَّا نُ َعلَّم مغازي رسول ( : " رضي اهلل عنهم)بن علي وقال زين العابدين بن احلسني

ور من القرآن (وسلم عليه اهلل صلى)اهلل   .(51) "كما نُ َعلَُّم السُّ
  حتديد أوقات للّهو احلالل واللعب اهلادف. 

                                                           

 .رواه أمحد ، وإسناده حسن: وقال  . 9/84اهليثمي  –مجع الزوائد  م 48
 . 800عجاج ايخطيب ، ص . د  –أصول احلديث  49
 .828حممود رضا ، ص . د  –اهلل ول حممد رس: عن كتاب   50
 .ملرجع السابق ، نفس الصفحةا  51
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  سرد املواقف املشرِّفة لبعض الكبار يف السابق للتعريف مبنهجهم يف التعامل مع
 .جيال أحداث احلياة وتربية األ

   سرد حكايات الطفولة ، حيث إنَّه ثبت أنَّ األبناء حيبون كثرياً مساع قصص آبائهم أو
وُيسّرون بذلك ، فيجب استغالل هذا األمر يف غرس . كبارهم عندما كانوا صغارًا 

 .بعض القيم فيهم
 :االعتدال في العقوبة عند الحاجة( 6)

ولكنه عقاُب . قاب على ايخطأ مطلوبب ، فإّن العكما أنَّ الثواب على الصواب مطلو 
ي وال انتهاك حلرمات  - :منضبط ، ال أذى فيه وال تشفِّ

  َّأو خسارة حلقوق ب أو منع لثواب كان قد ُوعد بهقد يكون حبرماٍن من شئ حمب ،
 ..مثل مصروفات أو خروج لنزهة

 أو الزجر ايخفيف وقد يكون لفظياً كاللوم والعتاب ،. 
  ج فيه وال كسر وال قسوة وقد يكون بدنياً ال حر. 
 رمحه ) وما أمجل التسامح ، والتقليل من العقاب ، يقول اإلمام مشس الدين اإلنبايب

 " ون عليه املالمة وركوَب القبائح، فإنَّه يُ هِّ ُيكِثر عليه املالمة يف كل وقتٍ  وال: "(اهلل
(52). 

اسيته جتاه ايخطأ ، فكأنه واملراد بذلك أنَّ كثرة العقاب تورث يف القلب قسوة وتقلل من حس
يكتسب مناعًة فال يتأثر باللوم والعتاب والزجر وحىت التعنيف بالقول ، بسبب أنَّه استمع  

 .كثرياً إىل مثل ذلك فما عاد يتأثر به 
كذا كثرة الضرب ، فمن ُيضرب كثريًا ال جتده خياف بعد ذلك وال يثمر فيه ذاك 

ملريض الذي كان ُيكثر من تناوله عند احلاجة وعند كالدواء ال تكون له فعالية مع ا. الضرب
 .عدم احلاجة 

وال يفوتنا يف هذا املقام أن نذكر أنه البُّد من إفساح اجملال للتوبة واألوبة ، إذ أّن إقفال 
الطريق أمام املراهقني يف حال كانت لديهم النية للرجوع عن ايخطأ يؤدي إىل اإلصرار 

قل يا " )كان اهلل تعاىل يعفو ويتجاوز ، فما بالنا حنن ؟  فإن .والتمادي والزيادة يف ايخطأ
                                                           

 . 850أمحد األهواين ، ص . م ، د الرتبية يف اإلسال  52
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عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهلل إنَّ اهلل يغفُر الذنوَب مجيعًا إنّه هو 
 .(53) (الغفور الرحيم 

 
اهلل تلك هي أهم األساليب اليت نتعامل هبا مع املراهق فتكون هلا مثرات يانعة ظاهرة مبشيئة 

 .تعاىل
فبعد بذل كل املستطاع من الرتبية واملعاملة ، جيب اللجوء إىل اهلل : وال ننسى الدعاء 

 (وسلم عليه اهلل صلى)اقتداًء برسول اهلل " تعاىل بالدعاء لُيصلح األبناء ، فقد أُِمرنا بذلك 
ين وع)( : رضي اهلل عنهما)الذي دعا البن عباس  ْهُه يف الدِّ ،  (54)( لِّمه التأويلاللَُّهمَّ فقِّ

ال تدعوا على أنفسكم ): ينهى عن الدعاء على الولد ، فقال  (وسلم عليه اهلل صلى)وكان 
ال توافقوا .. وال تدعوا على أموالكم.. وال تدعوا على خدمكم .. وال تدعوا على أوالدكم.. 

 .( 55)( من اهلل ساعًة فينزل فيها إعطاءر فُيستجاب لكم
: اب الذي جاء يطلب اإلذن يف الزنالذلك الش( صلى اهلل عليه وسلم) وقد دعا رسول اهلل

ن فْرَجه) ْر قلبه ، وحصِّ  .(56)( اللَُّهّم اغِفْر ذنْ َبُه ، وطهِّ
وال شك أنَّ الدعاء قد يكون سبباً لصالح االبن ، الذي فيه مصلحة كبرية للوالد ، فإنَّ 

كما ورد يف .  عدم انقطاع عمله وثوابه االبن لو ُصلح دعا ألبيه بعد موته ، فكان سببًا يف
( ابن صاحل يدعو له): وذكر منها  (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إاّل من ثالث): احلديث 

(57). 
هذه هي أهم األساليب اإلجيابية يف التعامل مع املراهقني ، وهي ليست حمصورة يف ما ذكرنا، 

ا املقصود أهّنا أهم ما ميكن أن يُنّبه عل يه ، وإالّ فإنَّ كل أسلوب دلت عليه األدلة الشرعية وإمنَّ

                                                           

 . 52سورة الزمر ، اآلية   53
 –درك املست: انظر ( . وعلِّمه التأويل) وذكره البخاري ومسلم بدون لفظة . ذكره احلاكم يف املستدرك على الصحيحني هبذا اللفظ   54

باب وضع املاء مث ايخالء ، حديث  –كتاب الوضوء : ، صحيح البخاري( 6510)حديث ( … ذكر عبد اهلل بن عباس )  –للحاكم 
 (.5744)حديث  –( رضي اهلل عنهما)باب فضائل ابن عباس  –كتاب فضائل الصحابة : وصحيح مسلم ( . 875)

{ دعوة املظلوم ودعوة املسافر ودعوة الوالد على ولده : ثالث دعوات مستجابات } : روى البخاري يف األدب املفرد عن أيب هريرة   55
 .(5165) وأخرجه كذلك ابن ماجة .  501و  50، ص 
 .واه أمحد والطراين عن أيب أمامةر   56
 .( 8658رقم ( . ) وفاته  باب ما يلحق من الثواب للميت بعد) رواه مسلم يف كتاب الوصية   57
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واملراد أن . أو ثبتت جدواه وفعاليته بالتجربة ومل يكن متعارضًا مع الشرع فإنَّه يستخدم 
يشارك اجلميع يف تفعيل األساليب اإلجيابية ، كلر حبسب موقعه من املراهق ومكانته عنده ، 

فله أن يتخريَّ ما يناسبه من األساليب ليتعامل هبا  وما جيمعه به يف مكاٍن ما أو وقٍت ما ،
 .معه 



 المراهقين لدعوة التطبيقية األساليب .2.3.3
 الرتفيهية التطبيقية واألساليب التعليمية التطبيقية األساليب: مها نوعني إىل تقسيمها مت وقد

 .التاليني الفرعني يف مناشقتهما يتم
 :التعليمية التطبيقية األساليب :أوال



 :بالمركز القرآن مدرسة. 0
منذ اليوم األول ملعامليت مع األطفال واملراهقني هنا يف السويد، أدركت َتاما املعىن الذي أراده 

فاملعلم هنا يف بيئة أبعد ما يكون عن البيئة ". الفقه املعاصر"أو " فقه الواقع"علماؤنا مبصطلح 
وهو مسلوب كذلك من كل وسائل . يف البالد العربية واإلسالمية من حيث الرتبية باحمليط

ومما يزيد األمور تعقيدا، أن حال . الشدة على املشاغبني أو عقاهبم إال يف أبسط احلدود
 : أولياء األمور هي أحد احلاالت التالية

فلما من اهلل عليهم . القسم األكر هم من أتى إىل هذه البالد يف غري التزام ديين -
ونه ألبنائهم من صورة االلتزام الديين أو العلم باهلداية مل يكن لديهم ما يقدم

فينشأ الطفل . ناهيك عن ختبط املشارب الفكرية واملنهجية والعقائدية. الشرعي
واملراهق إما متخبطا يف فكره وعقيدته ومنهجه، أو يكون قد سبق عليه الزمان حني 

ن تعاليم دينه التزم أبواه فتجد مراهقا قد أوشك على البلوغ وال حيسن أي تعاليم م
 .فضال عن الصالة وقراءة القرآن

بعض أولياء األمور غري ملتزمني بدينهم وهم غري مكرتثني بأمور دينهم ولديهم من  -
ولكنهم حيضرون أبناءهم . املخالفات الشرعية واألولويات يف احلياة ما اهلل به عليم
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فيكون هناك . إىل املسجد حبا يف الدين ورغبة يف أن ينشأ أبناؤهم نشأة صاحلة
 .انفصام بني البيت وبني املسجد

بعض األولياء ملتزمون التزاما سطحيا ظانني أن االلتزام هو يف صالة وصيام  -
فيخرج أبناؤهم فإذا كان هذا هو حاهلم فال بد أن خيرج األبناء .  وأساسيات الدين

ن الزمن غري يف حالة التزام أقل مما عليه آباؤهم مع وجود املرر هلم من األولياء أ
 . الزمن

البعد القليل من األولياء ملتزمون ولكن لألسف مع كثرة االختالفات للجاليات  -
املسلمة تتعدد املذاهب الدينية، واالنتماء ات التحزبية، واملشارب الفكرية، واألفكار 
العقائدية، فيكون هناك خالف على وسائل التطبيق يف الدعوة يصل إىل حد التناحر 

 .ره يؤثر سلبا على األبناءوالذي بدو 
 

 (:5004 – 5007من عام )املرحلة األوىل  
رأيت االحتياج ملدرسة منظمة للقرآن الكرمي وذلك  5005منذ قدومي إىل السويد يف عام 

 :لعدة  أسباب من أمهها
 فالغالبية العظمى من القائمني على التدريس هم من : عدم وجود الكفاءات

األمر ال حيسنون قراءة القرآن بتجويده أو حىت أساسيات املتطوعني الذين يف غالب 
 .اللغة العربية

 فاملنهج املتبع هو منهج عشوائي انتقائي مرة على  : عدم وجود منهجية يف التعليم
كتاب منهج مصري، ومرة على سعودي، وتارة على مغريب، وأخرى على أردين فضال 

 .د يف املدارس النظاميةعلى أن يكون التعليم بطريقة تربوية بعكس ما يوج
 فمعظم املساجد هي مصليات : عدم توفر املساحات الالزمة أو الفصول الدراسية

 .صغرية يتم فيها الصالة والتدريس يف نفس الوقت
تلميذا مع االعتماد  20قمت وهلل احلمد بتأسيس مدرسة للقرآن الكرمي يف املسجد بعدد 

ولكن يف ظل ظروف اآلباء الذي ذكرهتا . اهتمبعد اهلل سبحانه وتعاىل على من نثق بكفاء
آنفا، كان من الصعب االعتماد على الوالدين يف تدريس القرآن أو مساعدة أبنائهم يف حفظ 
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الدروس الواجبة يف البيت، بل إن البعض من األولياء كان خيرب البيت ما يتم تلقينه يف 
 :التدريسفتم اعتماد األساليب التالية يف .  املسجد بصورة صحيحة

  البدء بتعلم احلروف اهلجائية العربية مبخارجها الصحيحة املتقنة حىت ملن حيفظ بعض
 .األجزاء من القرآن الكرمي

  منسوخ عليه أجزاء من املصحف املعلم للشيخ ( أقراص ممغنطة)عمل أسطوانات /
ويطلب من األطفال احلفظ . حممد صديق املنشاوي رمحه اهلل برتديد األطفال خلفه

 . على هذه األسطوانات دون الرتديد على األم أو األب
  يومني يف األسبوع وصلت بعد ذلك إىل أربعة )تعمد ختصيص ساعيت مدرسة القرآن

فيصلي األطفال واملراهقون مع تطعيم . حبيث يتخللها أحد الصلوات ايخمس( أيام
واإلقامة، وسرت  هذا الوقت بتعليم الوضوء، ومساع األذان، وأداء النوافل بني األذان

 .العورات، والصالة نفسها، مث األذكار والسنن بعد الصلوات
 

وقد أدت هذه األساليب وهلل احلمد تقدما ملحوظا عند كل األطفال واملراهقني بدون استثناء 
أدى ذلك بفضل اهلل إىل زيادة . مع تفاوت يف قدرات كل طفل أو مراهق% 800بنسبة 

تلميذا وتلميذة يف السنة األوىل، وإىل انتقال  92لعدد إىل اإلقبال على املدرسة فوصل ا
 .األساليب إىل مساجد أخرى

 
ومن اجلدير بالذكر أنه يتخلل مدرسة القرآن الكرمي أيام متعددة ختصص للخروج من *** 

املسجد اىل حديقة أو من املالعب والقيام بأنشطة، ومسابقات، وألعاب رياضية لكسر 
 .سجدروتني التعليم يف امل

 
 (:إىل اآلن 5001من عام )املرحلة الثانية 

إال أنه مع زيادة العدد عن املائة إضافة إىل ضيق . استمر بفضل اهلل التقدم املستمر يف األداء
ويف . املكان وقلة الكفاءات الذين مل يتجاوزوا األربعة يف ذلك الوقت أخذ املستوى يقل قليال

الطيور الذي أجرنا على االنتقال إىل مسجد أكر  ، ظهر وباء إنفلونزا5006أواخر عام 
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واستمرار العمل مرة  5004مت االنتقال منذ عام . خوفا على األطفال بتحذير من السلطات
أخرى مث هتيئة كفاء ات خاصة من الشباب الذين جييدون اللغة السويدية وكذلك النساء 

إىل سن السابعة عشر والثامنة لوجوب انفصال البنات الذين بلغوا احللم ومنهم من وصل 
 .عشر

بدأت مرحلة جديدة من حيث تبين القاعدة النورانية للشيخ نور حممد  5001ويف عام 
ومن أهم أسباب تبين هذه القاعدة ء ناهيك عن جودهتا مقارنة مبا عداها . حقاين، رمحه اهلل

نولوجيا العصر واليت من قواعد ء هو إظهارها حبلة وأساليب متقدمة ومتميزة ومتماشية مع تك
تضاهي ما يستخدمه املراهقون يف السويد من وسائل تعليمية يف مدارسهم وحياهتم عامة، 

ميكن الرجوع إىل موقع مركز الفرقان للتعرف على القاعدة )ومناسبتها للعرب والعجم سواء 
 (.  النورانية

نطق لألطفال واملراهقني، وقد أدت هذه القاعدة النورانية وهلل احلمد إىل حتسني األداء وال
بل ومت عمل دورات لآلباء واألمهات مما أدى إىل حتسني أدائهم كذلك وزيادة اهتمام 

وكذلك أصبح األطفال واملراهقون بعد االنتهاء من القاعدة النورانية لديهم القدرة . اآلخرين
. يد تعبداعلى القراءة الصحيحة من املصحف، وهذا حيقق اهلدف من تعلم القراءة بالتجو 

 .ويبقى احلفظ اجتهادا شخصيا على من أقبل
 

 :دورة حفاظ الذكر. 3
بالتعاون مع مؤسسة الوقف اإلسالمي مبدينة أيندهوفن هبولندا َتت املشاركة يف الدورة األوىل 
حلفاظ الذكر يف أوروبا واليت أقيمت مبدينة أيندهوفن هبولندا ملدة أربعني يوما يف صيف عام 

دورة هي أحد نشاطات مركز حفاظ الذكر وهذه ال. 5006
(http://www.7afz.com/tazkyat.htm ) واليت انتشرت فكرهتا بفضل اهلل يف دول كثرية من

وقد شرفت أن . 5001و  5004مث تلتها املشاركة يف نفس الدورة يف صيف عام . العامل
لى الطلبة من السويد والذين اخنفض متوسط أعمارهم من السنة األوىل أكون أحد املشرفني ع

 :أما عن األهداف املرجوة فتمثلت يف. سنة يف السنة الثالثة 81سنة إىل  52من  5006

http://www.7afz.com/tazkyat.htm
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  حفظ القرآن الكرمي كاماًل أو أكر جزء منه يف فرتة وجيزة أو حفظ اجلمع بني
 .مالملن حيفظ القرآن كا( البخاري ومسلم)الصحيحني 

 استثمار  فرتة إجازة الصيف مبا هو نافع ومفيد. 
 توجيه الشباب إىل األخالق احلسنة والعادات الطيبة. 
  احملافظة على صالة اجلماعة، االستيقاظ قبل صالة الفجر )اكتساب عادات مجيلة

 (.لقيام الليل، حسن ايخلق
 إقامة برامج علمية تناسب ظروف العصر وتعقيداته. 
  الكامنة  لدى الشباب   إخراج الطاقات. 
  غرس االهتمام بالوقت يف قلوب الشباب. 
 كسر حاجز املستحيل النفسي عند شباب األمة. 

مت تنظيم هذه الدورة كذلك يف دولة السويد يف  5004واجلدير بالذكر أنه من السنة الثانية 
يج اليت ال تبعد عاصمة  النرو ( أوسلو)وكذلك يف مدينة ( يوتوبوري)و ( أوريرو)مدينتني مها 

ولكن مت اختيارنا على أن نشارك بأبنائنا يف دورة مدينة . كيلومرتا  220عن استوكهومل اال 
أيندهوفن هبولندا سفرا بالطائرة حىت يتسىن لنا غرس قيم أخرى بعيدا عن األهل وملا يف السفر 

 .من فوائد عظيمة وكذلك التعرف على إخوة آخرين من مجيع أحناء أوروبا
 

 :الترفيهية التطبيقية األساليب :أوال
 

 :الكريم القرآن لمدرسة السنوي الحفل .0
 لكل ترفيهية كرحلة الكرمي القرآن ملدرسة دراسية سنة كل هناية يف ختامي حفل تنظيم يتم

 املدينة حول املنتشرة البحريات من حبرية يف استوكهومل مدينة خارج أمورهم أولياء مع التالميذ
 شخصا 053 من أكثر فيها جيتمع واليت اليومية الرحالت هذه مثل هتدف  .خالبة بطبيعة

 والعلمانيون الغرب حاول ما نزع وكذلك الرتفيه، طريق عن الدينية القيم وغرس التعليم إىل
 هذه فتهدف. فقط املسجد يف وأنه الرتفيه ينايف التدين أن من املراهقني عقول يف زرعه

 كما. املكان وتنظيف وجتهيزه الطعام إعداد مثل أنشطة يف التعاون قيم غرس إىل الرحالت
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 الغرب بالد يف املسلمون مساعه من حيرم والذي األذان إعالن الرحالت هذه مثل يف يتحقق
 يف إال هؤالء معظم يراه وال) الدين مشاعر إظهار يف اجلماعة صالة إعالن يتم كما. عامة

 كذلك(. إسالمية بالد إىل سفرهم عند كثر أو قل السنوات من عدد كل أو التلفاز جهاز
 كبرية فرصة يعطي مما األمور أولياء فيها يشرتك ومسابقات ألعاب ات اللقاء هذه يتخلل

 الدين حماسن من غريها إىل اجملموعة أمري واحرتام اهلل يف واحلب الكبري احرتام قيم لتعزيز
 .دالسوي يف املسلمني أبناء يفتقده الذي احلنيف اإلسالمي

 الذين أبنؤنا أن حيث عليه التأكيد جيب مما وهذا...  القيمة اجلواز توزيع يتم احلفل هناية ويف
 .عليهم اهلل نعمة ازدراء فيهم يكثر مرتفة بيئة يف وترعرعوا تربوا

 
 : اإلسالمي المخيم. 3

 الصيف فصل يف إسالمية خميمات تنظيم على السويد يف إسالمية ومراكز جهات عدة تقوم
 على السويدية احلكومة قامت حبيث( وحبريات وغابات خضرة من) ايخالبة الطبيعة يثح

 بعض مع بالتعاون ولقدعمدنا. الكاملة خبدماهتا التجمعات هذه ملثل خمصصة أماكن جتهيز
 ولكن) 6332 سنة منذ للعائالت متميز إسالمي خميم إقامة إىل األخرى اإلسالمية املراكز
 (.املبارك رمضان شهر مع تتزامن املشمسة الصيف فرتة ألن اآلن تنظيمه توقف

 داخل من والدعاة املشايخ من عدد إليه ويستدعى كامل، أسبوع ملدة املخيم هذا يكون
 بيئة وهتيئة املسلمة العائالت بني التواصل إىل أوىل بدرجة املؤَتر هذا ويهدف. السويد وخارج

 وبنات أبناء يتعرف أن إليها نربوا اليت األهداف أهم أحد كان كما. لألبناء إسالمية
 حصل ما وهو) زواج حاالت يف اهلل بإذن ويثمر شرعي إسالمي حميط يف والعائالت املسلمني

 املسلمني بغري والبنات األوالد زواج يف منتشر هو ملا كبديل( احلاالت بعض يف بالفعل
 .أمورهم أولياء رضا وبدون

 
 :الكشافة اإلسالمية. 2

مليون   70من  أكثر تضم حيث العامل يف الفعالة الشبابية املؤسسات أهم شافة منالك تعتر
ألفا يف السويد  40كشافا حول العامل منهم أكثر من 
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(http://www.scouterna.se/other-languages/ar/.)  وختتلف أهداف الكشافة من
 آخر باختالف الظروف املعيشية وطبيعة الشرحية العمرية املستهدفة من العمل بلد إىل

فبينما جند أن أهداف الكشافة يف الدول العربية . الكشفي وهي شرحية املراهقني والشباب
واإلسالمية تتمركز حول تعليم الكشافني االعتماد على النفس وغرس مبادئ التعاون والفعالية 

من أهم أولويات الكشافة السويدية إبعاد املراهقني عن التدخني وشرب واالبتكار، جند أن 
 .ايخمر واملخدرات واإلفساد يف اجملتمع

أن  تطلب رابطة ( 5080)وقد اتيحت لنا الفرصة يف املخيم اإلسالمي املذكور أعاله 
أن يكون هلا دور يف هذا ( /NSF( )http://www.nsf.scout.se)الكشافة السويدية 

 على اجلانبية اللقاءات أحد ويف. ايخارجية ألنشطتهم التجمع اإلسالمي كي يقدموا عرضا
 التواجد وأن خاصة الكشفية النواحي يف املسلمني مع التعاون الرابطة عرضت املخيم، هامش

 العشر يقارب ما نميثلو  املسلمون فيه أصبح وقت يف ينعدم يكاد الكشافة يف اإلسالمي
 يف الشرعيني املستشارين كأحد واملنة احلمد وهلل تقدميي مت .السويد يف السكان من% 01

 مث. الكشافة وأهداف اإلسالم مبادئ بني التوافق مدى فيه أوضحت عرض فقدمت املخيم،
 نيف،احل ديننا مع متمشيا واالندماج االخنراط يكون  أن املسلمني حنن طرفنا من االقرتاح مت

. السويدية الكشافة رابطة مظلة حتت تكون إسالمية بصبغة كشفية مجعية تأسيس اقرتاح فتم
 مشال عن مسؤولة لتكون 0101 أكتوبر يف اجلمعية وأسست كبري برتحيب القرتاح قوبل

 .استوكهومل غرب
 مغلفة هلم االسالمية الدعوة وتقدمي األوىل بالدرجة املراهقني بتدعيم الكشافة اهتمت

 :منها أذكر أنشطة عدة يف َتثلت واليت الكشافة مببادئ

 أمهية تبني مشرتكة كشفية ندوات إلقامة السويدية الكشافة رابطة من ممثلني دعوة 
 مع االشرتاك على التأكيد مت الندوات هذه خالل من. اجملتمع يف بإجيابية االخنراط

 املثال سبيل على املبادئ هذه تبني نبوية وأحاديث قرآنية آيات بذكر اإلسالم مبادئ
 اإلمث على تعاونوا وال والتقوى الر على وتعاونوا: )تعاىل قوله متل التعاون يف

 ورسوله عملكم اهلل فسريى اعملوا وقل: )تعاىل قوله مثل والعمل ،(والعدوان
 أيها يا: )تعاىل قوله مثل وخمدرات مخر وشرب تدخني من النكرات وحترمي ،(واملؤمنون

http://www.scouterna.se/other-languages/ar/
http://www.nsf.scout.se/
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( فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس واألزالم واألنصاب وامليسر ايخمر إمنا منواآ الذين
 .وغريها( ضرار وال ضرر ال: )وسلم عليه اهلل صلى وقوله

 أو غابة يف خارجية نشاطات لعمل( ايخارجي النشاط يوم) يسمى شهري يوم تنظيم 
 هاأساس من دعوية برسائل مدعوما اليوم ذلك ويكون. السكن عن بعد مكان

 أماكن ختصيص خالل من االختالط وذم الطريق وآداب النفس على االعتماد
 الفطرية طبيعتهم مع تتناسب حدة على والبنات األوالد من لكم خاصة وأنشطة

 يف حىت شئ كل يف اختالط من السويدي الكشفي النشاط عليه يكون ملا وخمالفة
 .الرياضية األلعاب

 ومن. املسلمني لغري املنكرة واألعياد االحتفاالت أيام يف خمصصة ترفيهية برامج عمل 
 عليه اعتاد عما هلم بديل وخلق املسلمني املراهقني جذب الرامج هذه أهداف أهم

 معظم يف وبتساهل االحتفاالت هلذه خمصصة عامة أماكن إىل الذهاب يف منهم كثري
 وهذه(. يطرةالس على القدرة وعدم االندماج بدواعي) أمورهم أولياء من األحيان

 الصالة عليه عيسى اهلل لنيب واملزعومة املرتبطة األيام أمهها ومن كثرية االحتفاالت
 العمال يوم - النسيم شم - القيامة يوم - امليالدية السنة رأس احتفال - والسالم

 شرب من اهلل إال هبا يعلم ال منكرات يف تشرتك االحتفاالت هذه وكل .وغريها... 
 .وغريها... نريان  وإشعال نارية وألعاب وزنا طواختال للخمور

 

  :اإلسالمي تخرج الثانوية حفل. 4
 خترج حفل تنظيم يتم الثانوية املدرسة من التخرج هناية يف أنه عام تقليد هناك السويد يف

 بسيارات جولة على يشتمل ضخم ترفيهي برنامج احلفل ذلك يلي. مدرسة كل يف ضخمة
 الدوالر) السويدية الكرونات احمللية العملة من بآالف تؤجر شوفةمك( تريالت) كبرية نقل

 مبنكرات مصحوبة ساعات 2-4 ملدة املدينة داخل( سويدية كرونة 2.5 يساوي األمريكي
 رحلة تنظيم يتم التالية األيام ويف. الثمن باهظ عشاء حفل ذلك يلي .وجمون وسكر عري من

 احلرية على واحلصول العمر من عشر الثامنة ببلوغ إحساس كأول السويد خارج أو داخل
 ذلك ذكرت لقد. عليم به اهلل ما واملنكرات الزنا من فيها فيحدث األهل عن بعيدا التامة
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 يصل ما الواحد الطالب يكلف قد هذا مثل خترجا أن للقارئ أبني حىت التفصيل من بشئ
 اال املسلمني أبناء يف رييستش بدأ األمر أن األسف كامل ومع. أمريكيا دوالرا 0533 إىل
 وليس. املصحوبة املنكرات درجة يف بتفاوت تتكرر ولن العمر فرحة أهنا زعما ريب رحم من

 من بدال املستطاع حسب ختفيفها وحماولة األفعال هذه ملثل االنصياغ إال األمور ألولياء
 أنف عن رغما يريد امل البنت أو الولد تنفيذ إال األمر هناية يف يؤدي الذي العنيف االعرتاض

 .الوالدين

 الرنامج، هلذا إسالميا بديال جند أن على اإلسالمي مركزنا يف تراودنا الفكرة بدأت
 وزيارة عمرة رحلة تنظيم يتم أن املشروع هذا وفكرة. اإلسالمي التخرج مشروع فاقرتحنا
 وقد. الثانوية من مخترجه بعد( حمرما البنات ويصحب) املسلمني وبنات ألبناء املنورة للمدينة

 به يساهم عما فضال الداعمني من وتشجيعا النظري منقطع وترحيبا قبوال املشروع هذا القى
 استوكهومل يف السعودية السفارة على كذلك الفكرة عرض مت وقد. أنفسهم األمور أولياء
 إجياد يف أهدافه تتمحور والذي املشروع هذا مثل يف للمسامهة فيهم اهلل بارك استعدوا الذين

 يهدف كما. والبنات لألبناء متعة واألكثر التنظيم جودة يف واملنافس الشيق اإلسالمي البديل
 ال فرصة يف احلنيف دينهم ومعامل اإلسالمي بتارخيهم الشباب هؤالء قلوب ربط إىل املشروع

 .رةالعم أو احلج فريضة ألداء أكثر أو سنة 01 العمر من يبلغ أن بعد إال ملعظمهم تتاح
 .بعده أو رمضان يف العام هذا رحلة أول تنظم سوف اهلل وبإذن

 
 :للعائالت كتجمع والرياضة للسباحة رياضي يوم. 5

 يف السباحة األسف مع ولكن. لإلنسان احملببة الرياضات أهم من السباحة أن املعلوم من
 ال وقت يف الغرب يف احلال هو كما السويد يف خمتلطة(  السباحة مراكز) املسابح مجيع

 يف حىت واملياه الطقس لرودة البحريات أو البحار من منعزلة أماكن يف السباحة معه يستطاع
 . جدا قليلة أيام يف إال الصيف فصل

 أسبوعي رياضي يوم هي هبا نبادر أن مركزنا يف حرصنا اليت األنشطة من ولذلك
 مع كامل سباحة محام ريبتأج وذلك البلديات أحد مع باالتفاق ذلك مت وقد. للعائالت

 عنه اهلل رضي ايخطاب بن عمر قول من انطالقا أسبوعيا ساعات 4 ملدة رياضية ألعاب قاعة
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 الساعات عدد تقسيم اليوم هذا يف ويتم(. ايخيل وركوب والرماية السباحة أوالدكم علموا)
 االستفادة إىل ومالي هذا ويهدف. بالتبادل والنساء الرجال على الرياضية واملالعب املسبح بني
 عن الدعوة إيصال من َتكن اليت البدائل وإجياد متكاملة إسالمية بيئة وخلق الفراغ أوقات من

 .الرتفيه طريق

 

 :الكرة للعب أسبوعي رياضي ومي. 6
 وهي اللعب من النية على التأكيد هبدف ساعة بربع اللعب قبل التجمع اليوم هذا يف ويتم

 بأخالق االلتزام إىل اللقاء هذا يهدف كما. اهلل يف األخوة أواصر ةوتقوي اهلل، يف احلب زيادة
 كذلك.  العورات سرت على والتأكيد اللعب يف وأدب صوت رفع وعدم هدوء من اإلسالم

 امللعب يف األذان رفع فيتم الصالة، وقت حان إذا امللعب يف الدين شعائر إقامة إىل يهدف
 ملتزمني الغري للمسلمني دعوة فتكون واحدا صفا لصالةا وتقام املسلم، وغري املسلم فيسمعه

 .أخرى جهة من املسلمني ولغري جهة من
 

 :اإلسالمية والمراكز المساجد بين لكرة القدم دوري. 1
 ينجذب الرياضة جمال يف حىت ولذلك. التنظيم من عالية بدرجة السويدي اجملتمع يتميز

. األهل من أكثر واألصحاب اجلماعة إىل يلونومي املنظمة املنافسات إىل والشباب األبناء
 ذلك مثل ساهم وقد. اإلسالمية املراكز بني القدم لكرة دوري إقامة إىل الفكرة طرأت ولذلك

 إقامة وكذلك خمتلفة، ومناطق جهات من املسلمني بني واإلخاء احملبة روح يف خلق النشاط
 .النظام وتعلم خارجية أماكن يف وإعالهنا الشعائر

 
 :مسلمين بمدربين القدم لكرة فريق إقامة .7

 األطفال من% 03 من أكثر أن وجدت للواقع بفهم ولكن. أوله يف غريبا األمر يبدو قد
 يف قدم كرة فريق يف يشرتكون خبدمتها أشرف اليت الكرمي القرآن مدرسة يف الذكور واملراهقني

 تعارضها بسبب القرآن روسد عن أحيانا يتغيبون هم وبذلك. استوكهومل غرب مشال منطقة
 مدربني أيادي على يتدربون أهنم إىل باإلضافة هذا. لفرقهم تدريب مواعيد أو مباريات مع
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 االستحمام أثناء والعري ولالختالط البذيئة، األلفاظ لسماع بذلك متعرضني مسلمني غري
 التدريب، فرتات أثناء ايخمر يشرب املدربة أو املدرب لرؤية وكذلك واملباريات، التدريب بعد

. منهم للملتزمني الصلوات أوقات وضياع الدوري، أو باملباريات الفوز عند منكرة واحتفاالت
 النوادي غرار على القدم لكرة ناد أو فريق إنشاء باقرتاح الفكرة هذه جاءت املنطلق هذا ومن

 سالميةاإل املبادئ غرس على تقوم إسالمية ات وبكفاء إسالمية بصبغة ولكن السويدية
 .كذلك املباريات وخالل التدريب وأثناء قبل عليها واحلفاظ
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 النتائج والتوصيات
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 الخاتمة
 فيه، مباركاً  طيباً  كثرياً  محداً  الدراسة هذه إَتام على ويسر أعان الذي ، العاملني رب هلل احلمد

  :وبعد . مزيداً  تسليماً  وسلم وصحبه آله وعلى حممد سيدنا على والسالم والصالة
 لدعوة وأساليب اقرتاحات" بعنوان كانت والذي الدراسة من الباحث انتهى فقد

 " .السويد حالة دارسة: املراهقني

 نقاط عدة تناولت فقد املقدمة أما. رئسيني ومبحثني مقدمة يف ةالدراس جاءت وقد
. منطقي وبتسلسل منظمة بطريقة البحث ملوضوع الفهم طريق على القارئ تضع مهمة حبثية

 مت ذلك وبعد. البحث أهداف املقدمة عرضت مث. وأمهيته البحث مشكلة املقدمة تناولت
 يف املراهقني واقع لتوصيف االستقرائي التحليلي الوصفي املنهج بشقيه البحث منهج عرض

 املراهقني وباألخص السويد يف املسلمة اجلالية) البحث جمتمع على التطبيقي واملنهج السويد
 حمددات إىل بالقارئ املقدمة عرجت ذلك بعد(. العشوائية) البحث عينة و( يدالسو  يف

 املراهقة مبوضوع املتعلقة املستقبلية البحوث يف تناوله ميكن قد ما على الضوء إللقاء البحث
 عليها اطلع اليت السابقة الدراسات عرض مت املقدمة هناية ويف. البحث مسرية إلكمال
 .أيدينا بني الذي ثبالبح وعالقتها الباحث

 هذا تناول كما. وإشكالياهتا املراهقة مرحلة طبيعة األول مبحثها يف الدراسة تناولت
 العوامل مع املراهقة مرحلة وتفاعالت وحديثا قدميا املراهقة فهم إشكالية كذلك املبحث

 .الشرعية الناحية من املراهقة مرحلة أحكام على الضوء إلقاء مت ذلك بعد. املختلفة

 ذلك تقسيم ومت. املراهقني دعوة وأساليب واقع عن متحدثاً  جاء فقد الثاين املبحث أما
 املبحث تناول مت. هبم احمليطة والبيئة السويد يف املراهقني واقع أوهلما تناول مطلبني؛ على

 .تطبيقية وأساليب نظرية أساليب إىل تقسيمها مت واليت للمراهقني الدعوية األساليب الثاين
 

 . واملقرتحات والتوصيات النتائج و ايخاَتة مث
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 النتائج  و التوصيات
انتهت بنا  السويد حالة بدارسة املراهقني لدعوة وأساليب قرتاحاتالهذه الدراسة  بعد

 :وهي امباحثها، وأهم نتائجه
 مبنهج البحث حيث من هلا املطلوب االهتمام تول مل املراهقة أن إىل الدراسة توصلت -

 على املؤثرة والعوامل النمو نفس لعلم املوجهة األحباث من العديد هناكف. إسالمي
 مراهقة ال أنه على والتأكيد للمراهقة العلمي التأصيل إىل تفتقد أهنا إال املراهقة مرحلة

 .الغرب يف املعروف باملصطلح اإلسالم يف

 لدعوة التقليدية الطرق أن إىل البحث عينة على التجارب خالل من الباحث توصل -
. السويد يف املراهقني طبيعة مع تتناسب ال والعربية اإلسالمية الدول يف املراهقني

 مع تتناسب املراهقني دعوة وطرق أساليب بتفعيل البحوث من مبزيد الباحث فيوصي
 .السويد يف املراهقني طبيعة

. البحث عينة مع وسريعة ملموسة نتائج إىل جمملها يف التطبيقية األساليب أدت -
 .ومبتكرة متجددة تطبيقية أساليب واستحداث تفعيل بضرورة الباحث يوصي لذلك

 أن إىل املراهقني دعوة جمال يف الدعوي العمل سنوات مدار على الباحث توصل -
 املسؤولية وحتمل األبناء تربية يف عليهم االعتماد ميكن ال احلاالت معظم يف الوالدين

 على بالرتكيز الباحث يوصي ولذلك. وتربويا ياودين شرعيا تأهيلهم لعدم هبم املنوطة
 إسالمية بيئة خلق أو العائالت دمج فيها يتم واليت التطبيقية الدعوية األساليب

 .متكاملة

 
 من كان وإن ونعمة، اهلل من ففضل صواب من كان فإن ، جهدي وهذا بيانه تيسر ما هذا

 وصلى ، الدراسة هبذه ينفع أن سألأ واهلل. عليه اهلل وأستغفر الشيطان ومن نفسي فمن خطأ

 . كثرياً  تسليماً  وسلم وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل
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