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 شكر وتقدير

 .به أ مجعنيهل وص أ  امحلد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف ال نبياء واملرسلني س يدان محمد وعىل  

لتحاق هبذا الرصح الشا أ ن يتقدم جبزيل الشكر ووافر الإمتنان للك من يرس يل ينيرس امعة مخ )جسبيل الإ

، ه الرساةلام هذل يسعين بعد أ ن وفقين هللا لإمت،و ( للترشف ابحلصول عىل درجة املاجس ترياملدينة العاملية 

جناز هذه ادلراسة، سواء برأ ي، أ و توج  ل أ ن أ تقدم خبالص الشكر والتقدير للك من سامه يف اإ و دمع، يه، أ  اإ

 أ و تسهيالت.

 براهمياإ محمد الس يد  والتقدير من تعلّمت منه الكثري، أ س تاذي الفاضل، سعادة ادلكتور/ ،ابلشكر وأ خّص 

ليت ادات ا، املرشف عىل هذه الرساةل، ملا بذل من وقت وهجد يف سبيل  تقدمي التوجهيات والإرشالبساطي 

براز هذه ادلراسة، وملا أ ضافه يل من عمل ومعرفة ممتزية حل ن مراميف لك مرحةل  سامهت بشلك كبري يف اإ

 تعلميي يف برانمج ادلراسات العليا، فهل مين جزيل الشكر والعرفان.

 التنفيذي ملديراوعىل رأ سهم  ،املدينة العامليةوعرفااًن ابمجليل أ تقدم ابلشكر اجلزيل للمس ئولني يف جامعة  

 عزوجل فضل هللابورعاه اذلي سهل لنا حفظه هللا  ادلكتور/ محمد خليفة عيل المتميي جلامعة املدينة العاملية

 بعد لتعلمي عنل طالبية الوكيل املساعد للشؤون ال كام أ توجه ابلشكر اىل  هذه اجلامعة املباركة جفزاه هللا خريًا.

 م اليدكام يرسين أ ن أ شكر وادلي الذلين اكنت هل، ل س تاذ املشارك ادلكتور / عبد النارص خرض ميالد

عىل  أ رسيتو  ،وأ قدم شكري لإخواين،عومة أ ظفاري اإىل طلب العمل فبارك هللا فهيام الطوىل يف توجهييي منذ ن

ىل موضوع وافقة عوأ شكر عامدة وجملس ادلراسات العليا ابجلامعة اذلين تفضلوا ابمل، ما بذلوه معي جتاه حبيث 

لعون ـ ام يد ين هلاذل أ عضاء قسم التدريس يف قسم ادلعوة  حبيث. وأ دين ابلفضل والتقدير ل ساتذيت ال فاضل

ناقشة نة امل كام أ تقدم جبزيل الشكر ل عضاء جل ، بعد هللا جل جالهل ـ يف اإخراج هذا البحث اإىل حزي الوجود

عطايئ من وقهتم واملشاركة يف مناقشة هذه ادلراسة.  الكرام، ، وذكل عىل تكرهمم ابإ

  يل عىلهذه عوانً  أ ن تكون دراس يتو  ،كرمي لوهجه ال وختامًا أ متىن من هللا العيل القدير أ ن يتقبهل منا خالصا

العرص  ني يفالتجديد يف دعوة الش باب واملراهقطاعته، وأ ن نكون قد وفينا احلق يف تقدميه مكرجع ملوضوع )

آيممن بلغنا عن رسول هللا صىل هللا عليه وسمل هللا  وأ ن جيعلنا،  (ادلعوة ( يف عمل )احلديث  ه ،  ولو بأ

 .امحلدهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أ شالف اخللق واملرسلنيدعواان أ ن  وأآخر

                                                                                                                

ةالباحث.                                                                                          
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 ملخص البحث

 عني .امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف ال نبياء واملرسلني، وعىل أ هل وصبه أ مج

 أ ما بعــــــــــد:

 )دراسة وصفية، (احلديث العرص يف واملراهقني للش باب ادلعوي اخلطاب جتديد)البحث : مفوضوع هذا

فهوم بط بني م القاء الضوء عىل فئة هممة يف اجملمتع يه فئة الش باب ، والر اإىل  املوضوع  وقد هدفحتليلية(، 

راهقني ابمل امء النفسالتلكيف يف النصوص الرشعية، وبني الفئة املنتخبة من فئة الش باب ، ويه ما يسميه عل

ملسمل مع امتع مع بيان احلاجة اإىل اس هتدافهم ابخلطاب ، ومشاركهتم أ عباء ادلعوة ، وحتميلهم مهوم اصالح اجمل 

حلديثة، تصال امراعاة ضوابط التجديد يف دعوهتم، وتوضيح دور املؤسسات ال عالمية، والتعلميية ، ووسائل ال  

ه ،  يف دعوت التوجهيات الىت تعني ادلاعية وذكر بعض، ب ، واملراهقني واملقايه ال جامتعية يف دعوة الش با

ىل عمباحث رئيسة لك مبحث حيتوى  ثالثة يف صورة مقدمة ، و البحث  واقتضت طبيعة املوضوع أ ن يأ يت

 .،والنتاجئ التوصيات وخامتة حتتوى عىل  عدت مطالب ،

 . فاكنت مبثابة المتهيد ملوضوع البحث  املقدمة :أ ما 

 املبحث ال ول فاكن بعنوان : ادلعوة ،ومض ثالثة مطالب :وأ ما 

فهوم م بيان ب تعريف ادلعوة لغة واصطالحًا :حتدثت فيه بشلك خمترص عن ماكنة ادلعوة مث مقت  املطلب ال ول :

 ادلعوة مبعنيهيا الغوي، والاصطاليح .

،حيث اته وتوجهي، يف نداءاته تناولت يف هذا املطلب مشولية اخلطاب ،وقد مشولية ادلعوة  املطلب الثاين :

 فهو مهنج متاكمل يعىن ابجلسم، والروح والعقل. اخملاطيني ،أ صناَف مجيع  يشمل خطابه 

 مرعاة الفروق العمرية للمدعوين.املطلب الثالث :

 لنفس ، مثعلامء او عند علامء الرتبية  بينت فيه تعريف الش باب، وتعريف املراهق،  واملراحل العمرية للك مهنام 

 ،تخصصني و امل  ،و الرتبية ،ابهامتم شديد من قبل علامء عمل النفس اذلي حظي  املراهق بني أ وردت مقارنة

 سالمالإ  اإهامتم كام ذكرت.التاكليف عنه تسقط ،،ول ملكف خشص أ نه وبني رأ ي ال سالم يف املراهق عىل

 .، والش باب املراهقني  دعوة يف النبوي الهدي من ت بذكر مناذجومق املراهقني والش باب . بدعوة

 :واكن بعنوان )التجديد(ثالثة مطالب :الثاين  املبحث ومض 

 التجديد: وبينت فيه املقصود ابلتجديد . مفهوم املطلب ال ول :

وفهم  هن ،ومفهوم جتديد اخلطاب ادلعوي: و هو تيسري لغة اخلطاب ، وأ سلوبه ، وتقريبه ذل املطلب الثاين :

غة لناس ابللاطب االطائفة املس هتدفه به ،ومراعاة الفرق العمرية ،وظروف الزمان واملاكن احمليطه هبم ، حبيث خي

 .–مع احملافظه عىل املضمون –اليت يفهمون هبا الالكم 

  صادرهوم الضوابط الرشعية للعمل التجديديالتجديد:  يف هذا املبحث حتدثت عن  ابطضو  املطلب الثالث :

 :احلارض العرص يف والش باب للمراهقني ادلعوي اخلطاب جتديد :  اكن بعنوان  الثالث املبحثأ ما 

ؤسسات املالىت ميكن لدلعاة ال س تفادة مهنا يف عرض دعوهتم عن طريق التوجهيات  ت فيه بعض قد تناول   

 اخملتلفة للتأ ثري يف الش باب واملراهقني وقد تناول املبحث ثالثة مطالب :
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هيات الىت الإعاليم: وأ وردت فيه بعض التوج وسائل يف والش باب للمراهقني ادلعوي اخلطاب املطلب ال ول :

 لهواتف اكديثة التقنية احلمن املمكن أ ن يس تفيد مهنا ادلعاة لعرض املادة ادلعوية عرب وسائل ال عالم ووسائل 

لىت ال فاكر موجز عن بعض التطبيقات املتوفرة يف الهواتف اذلكية وأ وردت بعض ابشلك  ت، مث حتدث اذلكية .

 ميكن لدلعاة ال س تفادة مهنا يف دعوة الش باب واملراهقني.

لب بعض  هذا املطأ وردت يف التعلميية: الوسائل يف والش باب للمراهقني ادلعوي اخلطاب الثاين :املطلب •

  خرى .لميية ال  ت التع التوجهيات الىت من املمكن أ ن يس تخدهما ادلعاة واملربني سواء يف جمال ال رسة أ و يف اجملال

د من الطرق : ذكرت فيه العدي الاجامتعية املقايه يف والش باب للمراهقني ادلعوي املطلب الثالث : اخلطاب •

دعوة  هنا يفمالىت من املمكن   لدلعاة ، واملربني ، واملصلحني ، واملنظمون للمؤسسات ادلعوية الإس تفادة 

ملمكنة اة  والس بل ،ومراكز ال حياء وال ندي ، والصالت الرايضية  املقايه الإلكرتونيةالش باب واملراهقني يف  

 .لنصحهم ، وتقومي سلوكياهتم

س ،وفهر  ، ومن مث فهرس الآايت ،وفهرس ال حاديثمث تضمن البحث اخلامتة، وفهيا النتاجئ، وأ مه التوصيات 

 ال عالم ، وفهرس احملتوايت .

 ومن أ مه النتاجئ :

 ني عىل رضورة رشعية تُع، وامجلاعة  ،أ ن جتديد اخلطاب ادلعوي بضوابطه الرشعية عند أ هل الس نة

 .هذا العرص الىت تفرضها الوسائل التقنية احلديثة يف تحدايت ال مواهجة 

  فقط اىل  اجحيت وجسدايً ، نفس ياً  كشاب انجض تعامهل و ،املراهق عن ال رسة نظرة تتغري أ ن ينبغيأ نه

  مسامهة يسامهالتفهم،والثقة ، واحلوار اذلي يسامه يف حل مشألك هذه الفئة ال خالقية، وادلينية ،كام

 كبرية  يف صالهحم، وصالح اجملمتع .

  ن عىلاكأ ن لالإعالم ووسائل ال تصال احلديثة ، دور كبري يف تربية الش باب، واملراهقني ، سواء 

 امة.صورة عبملؤسسات الرتبوية، وادلعوية، أ و ال رسة، أ و اجملمتع مس توى املؤسسات ال عالمية ،أ و ا

  ومعل  ،دهجمعل مؤسيس كهيئة عاملية تأ خذ يف حس باهنا تأ سيس القيام بأ نشاء  عىل ادلول ال سالمية

 وية .م ادلعوتأ خذ يف عاتقها العديد من املها واملتابعة مع املدعوين ،لتطويع هذه الوسائل ،جامعي

 (. ادلعوة الإلكرتونية وفعاليهتا يف اجملمتع راسة ) د -1  : أ تقدم هبا اليت  ومن التوصيات

متام هذه ادلراسة :   -2                      لعرص احلديث االتجديد يف دعوة الش باب واملراهقني يف اإ

 وأآخر دعواان أ ن امحلد هلل رب العاملني

 
................................. 
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ABSTRACT 

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon His prophets and messengers, 

.and his family and companions 

:After 

The subject of this research: (renewal of speech lawsuit for youth and adolescents in 

) the modern era،)Descriptive and analytical study(،The goal Thread to shed light  

on an important category in the community is the youth category , And the link 

between the concept of commissioning in religious texts, Among the elected group 

a statement of the of young peopl,  It is what psychologists call adolescents with 

Muslim  need to target speech   And to hold them concerns the reform of the

community, taking into account controls renewal in their call,     And clarify the role 

al , and educationcommunicationof media institutions ,   And modern means of 

institutions, and social and cafes to invite young people, teenagers, and mentioned 

some of the directions that had to be calling in his call .And require that the nature 

of the subject comes in the form of research Introduction, and head of all three 

ections of which contain the Study promised demands, and a conclusion containing s

.recommendations, and results 

.was as a preface to the subject of researchThe Introduction:  

:The first topic was titled: advocacy, which included three demands 

: the definition of advocacy and idiomatically language: it briefly requirementFirst 

talked about the status of the call, and then you call the concept of a statement 

.Bmniaha Allgäu, and idiomatic 

.the invitation completeness of :The second requirement 

d in this comprehensive discourse in his appeals, and guidance, so as to Addresse

include all items of the mucous on the speech, "it is an integrated approach to body, 

soul and mind 

.: age differences in their pastures for inviteesThird requirement 

people and adolescents, and their age when educators and It showed young 

psychologists, and then made a comparison between the teenager received with 

great interest by scholars of psychology and education, and specialists, and Islam 

not waived costs. reported interest of Islam say teenager as someone in charge, and 

by adolescents and young people. And you said the models of the prophetic call of 

.adolescents and youth 

:: was entitled (renewable) three demandsSecondAnd section  . 

the indicated meaning renewal: the concept of renewal. First requirement 

: the concept of renewal of the letter case, renewing his The second requirement

claim. Is to facilitate language and style, and to rounded mind and understand the 

nd the conditions of target community, and taking into account the age difference, a

space and time around them, so as to address the people in a language they 

..– while maintaining the content –understand of the speech  

controls renewal: in this topic I spoke about Sharia controls of  Requirement Third:

work regenerative and confiscation 

: it was entitled to renew his suit for teenagers and young ThirdEither section 

:people today 

invited by various  Has some guidelines that can be used to view the missionaries

organizations to influence young people and adolescents dealt with section three 

:demands 
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First requirement: the letter case of adolescents and youth in the mass media, which 

article advocacy provided some guidance that could benefit advocates view the 

through the media and modern technology Ka for Smartphone. And then I talked 

briefly about some of the available applications on smart phones and some ideas that 

can be utilized for advocates in inviting young people and adolescents 

the letter case of adolescents and youth in educational  Requirement Second: 

.methods 

 

In this demand some guidance that can be used by preachers and educators both in 

.family and in educational fields afterlife 

.scents and youth in social cafes: the letter case of adoleRequirement Third•  

 

The many ways that it is possible for advocates, educators and reformers, and 

organizers of the advocacy organizations in inviting young people and adolescents in 

cafes, and gyms, and neighbourhood centres and clubs and possible ways to advise 

them, and evaluating their behaviour. 

Then the research conclusion and results, the most important of the recommendations, 

and then index the verses and hadiths-index, index information, and the content index. 

One of the most important results: 

 

• To renew his suit controls legitimacy upon the Sunnis and the Community controls of 

legality, need the legitimacy required to meet the challenges posed by modern technical 

means in this day and age. 

• It should change the look of the adolescent, family and treated as a young man 

mature psychologically and physically only needs to understand, trust and dialogue 

that contributes to the solution of the problems of this category of ethical, religious, 

and contribute significantly to the righteous, and good society.. 

• The media and modern means of communication, a major role in the upbringing of 

young people and adolescents, whether at the level of the media organizations, or 

educational institutions, advocacy, or family, or society in General. 

• On the Islamic countries to create an institutional work as a world body take into 

account creation effort and collective action, to adapt these methods, and follow-up 

with invitees and assumed many of the functions of advocacy. 

 One of the recommendations I made: 

Study (e-invitation and their effectiveness in the community). 

 The completion of this study: innovation in inviting young people and 

adolescents in modern timesAnd finally, another that praise be to Allah, 

Lord of the worlds 

................................. 
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 املقدمة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

رسـهل ابحلـق اإىل ، أ   ورسـولً  ،وهـاداي ،ومحمد نبياً  , ريض لنا الإسالم ديناً اذلي امحلد هلل رب العاملني ،      

ذنه ، ورساجا منريًا  الناس اكفة بشريا ونذيرًا  وداعيا سـل ، وانتشـار عـىل فـرتة مـن الر أ رسـهل    ،اإىل هللا ابإ

لـهيم ،  لنـز   للنـاس مـانيهللا تعاىل ، وبلَّغ الرسـاةل ، وأ دى ال مانـة ، كـام تلقاهـا ، وبـ فصدع بأ مر،للضالةل  اإ

م دينـًا وريض هلـم الإسـال , ل للناس ديهنم ، ومتـت علـهيم النعمـةمكَ أ   ى فرائضه حىتدوأ وحض رشائع هللا ، وأ  

صىل هللا ، علهيا تندثر رشائعه حىت يرث هللا ال رض ومن ول تبيد معامله ، ول ،نورهدامئًا اثبتًا ، ل ينطفيء 

 عليه وعىل أ هل وسمل تسلاميً كثريا

 أ ما بعد:

ادلعوة اىل هللا وظيفة ال نبياء ، وطريق ادلعاة ، وخطة الصاحلني ، فهيي وس يلهتم لإصالح أ حوال اخللق     

 الهنييو  ، ابملعروف ال مرو  ، الواجب عىل من تصدى دلعوة الناسفاإن ومن هنا  ، ودعوهتم اىل الرشد ،

ليه،  وال فق الواسع، ل نه يوحض  ،دور ادلاعية حيتاج اإىل العمل الوافرفعن املنكر أ ن يتسلح ابلعمل فامي يدعو اإ

اب ش هبات جتديد اخلط من أ مههاو  ،حوهل ونظمه، ويرد الش هبات اليت تثار  ،ويبني للناس مسو مبادئه، ادلين

اري العرص ، جيملحوظا  وتطوراً  ،قيار يشهد اخلطاب ادلعوي ،  ن املالحظ يف وقتنا احلايل أ نمف، ادلعوي 

، مواكبًا بذكل  وذكل ابس تخدام الوسائل املتاحة ، وتنوّع الطرح ، وتعدد املناشط ادلعوية ، وكرثة أ ساليهبا

الاس تفادة من الوسائل نتيجة ذلكل ادلعاة  عىل ف والتطور التكنلويج يف العرص احلديث، ،التطور احلضاري

املعارصة يف ادلعوة اإىل هللا تعايل دون املساس ابلرشيعة الإسالمية ،  وخمالفهتا ، وتعدي حدودها؛ ل ن 

آذان الناس بسهوةل  ،مساحاتادلاعية املواكبة تكسب  واسعة يف ادلعوة ، وتعينه يف الوصول اإىل قلوب ، وأ

متبعًا لهدي النيب صىل هللا عليه وبذكل يكون ادلاعية ،عتبارية ال  صية املسمل ، ويرس مع احملافظة عيل خش 

وخيتار ما يناسب عقول الناس بل، ويأ مر أ تباعه ،النيب صىل هللا عليه وسمل ينوّع أ سلوبه  قد اكنف ،وسمل 

 ةاس بومناخلطاب ،  احلمكة يفضبط  لبد من مرعاةو ،من ادلعاة اإىل هللا مبخاطبة الناس عىل قدر عقوهلم 

وجامعات ش ىت، وثقافات متباينة،  ،وأ حوال اخملاطبني، فالناس خمتلفون، فهم طوائف خمتلفة،ظروف 

واملراهقني حتتاج اىل دعاة مبدعني ،  ،فادلعوة يف العرص احلايل ليك تقنع الش باب  ، وعقليات متفاوتة

، ومراعاة ال هداف  الرشعيةرجعية يعملون الفكر الصحيح يف املوضع الصحيح مع مراعاة ضابط امل

 ي اذلي هوادلعو  واخلطاب ،ووضوهحا ، واملقاصد وسعهتا ، وتوفري وسائل جتذب امجلهور ، وتؤثر علهيم،

بالغه اإىل العاملنيوس يةل جوهريجزء من مصمي الإسالم، و  حتدايت يواجه الآن يف وقتنا احلايل  ة من وسائل اإ

ذلا وتداخل احلضارات ، ،الشعوب  ة املعلومات اليت أ دت اإىل تقاربكثرية مل تواهجها من قبل؛ بسبب ثور

قلوب الناس، وحيقق الغاية املطلـوبة مهنا، وعلهيم لجيب أ ن يتبع ادلعاة يف نرش ادلعـوة لك أ سـلوب يوصلها 

طاب ادلعوى أ صبح رضورة حمتية يف فتجديد اخل ،أ ن يطوروا هذه ال سـاليب حىت ل تتعارض مع دعوهتم

التطور التكنولويج ، وتطور وسائل التصال احلديثة الىت أ دت اىل تغري تفكري الش باب املسمل ، ل ظ

أ ثرت يف الىت  الآاثر السلبية و  الفكري ،والغزو  الثقايف ،الاس تالب وانتشار  ،واملراهق يف العامل الإسالىم
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وأ حدثت تغيريات  واحدة ،يقة منظومة القمي، ل هنا مسحت فقط ابنتشار قمي معينة تؤثر عىل العامل بطر 

 .اجامتعية معيقة ميكن مالحظهتا يف أ مناط السلوك السائدة يف بدلان العامل الإساليم

ت الإعالميـة للمنتجـا الربجميـةتفـرد حـزيًا كبـريًا يف خريطهتـا  الوسائل احلديثة وال شد خطرًا هو أ ن هذه      

رب لهـدم واكنت أ مه الفئات املس هتدفه من قبـل الغـالغربية، وبذا يكون امجلهور عرضة لتأ ثري أآت من الغرب، 

  .الإسالم ، والقضاء عىل القمي وال خالق مه الش باب ، واملراهقني 

وان فالش باب عنـ يث،احلد العرص يف واملراهقني للش باب، ادلعوي اخلطاب من هنا أ تت أ مهية جتديد       

 وضـامررمه،  بأ رواهحم أ و فتيات ،ويكون  ذكل ابلعناية ،فتيان اهبم رضورة حمتية سواء اكنو والاهامتم  ،ال مة 

 وأ جسادمه ، ، مث عقوهلم

ومعرفـة  عـىل مبـادع عـمل نفـس ال ـو ،ادلعاة عند دعوة الش باب ، واملـراهقني لبد من اطالع  كام أ نه      

فيـه  وتقـومي مـا يـرون ،رضورة مراجعة خطاهبم ادلعوي دورايً وكذكل علهيم ،للك مرحةل احلاجات ال ساس ية

جيابيات  نتاج خطاب دعوي معارص صيح، جيمع بني ال صاةل ،من اإ فادة مهنا يف اإ ارصة، واملع، وسلبيات؛ لالإ

اء مبس توى  لالرتقوفقه ال ولوايت، ويوظف التقنيات احلديثة املؤثرة لجتذاب املدعوين، وذكل، وبني احلمكة 

، ثـلعىل الوجـه ال م  -يف لك زمان وماكن –اخلطاب ادلعوي، ولتؤدي ادلعوة دورها يف التوجيه والإصالح 

 حىت يس تطيع الشاب املسمل أ ن يتسلح بدينه ، وعقيدته ملواهجات حتـدايت العرصـ ، مـن خـالل مراهقـة و

ب عن طريـق شـ با لبناء املس تقبل وذكل ، والاجهتاد ، واجلد ، من حيث التحصيل العلمي و،مزتنة سوية 

ن مهلم  ناس بني والإرشاد امل  ،توفري التوجيه، وبني أ فراد جممتعه ،وذكل من خالل عىل التعاون املمثر بينهترىب 

د طيـب عـىل الفـر عرب تعزيز دور ال خالق الفاضةل وبيان أ ثرها ال ،  ليكونوا أ عضاًء فاعلني يف جممتعهم ادلعاة ، 

 واجملمتع.

لهية رشعية يف هذا ادلين، وتتالءم مع ما هو معلوم من أ ن هللا قد خمت ال نبياء مبحمد ف        التجديد س نة اإ

صىل هللا  –، فالعلامء اذلين جيددون لهذه ال مة ديهنا مه نواب هل ووراث لهديه -صىل هللا عليه وسمل  –

  .، فهم حييون ما اندرس من ادلين يف نفوس الناس-عليه وسمل 

)اإن هللا يبعث لهذه ال مة عىل رأ س لك مئة س نة من جيدد لها أ مر ) قال الرسول صىل هللا عليه وسمل :

 1( (ديهنا

............................ 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 1/382اجلامع ، صيح 121، واملقاصد احلس نة ص: 2/282اجلامع الصغري مع فيض القدير للمناوي  1
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 .ادلعوة املبحث ال ول :

 ثالثة مطالب :ويش متل عىل 

 . املطلب ال ول : تعريف ادلعوة لغة واصطالحًا 

 : مشولية ادلعوة املطلب الثاين. 

 : مرعاة الفروق العمرية للمدعوين.املطلب الثالث 
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 .ادلعوة املبحث ال ول :

 املطلب ال ول : تعريف ادلعوة لغة واصطالحًا .

، جور ويه من أ فضل الوسائل مجلع ال   ،املصلحني و، ادلعوة اإىل هللا عز وجل يه طريق الرسل     

لهيا اإل من وفقه هللا ، ل  وتكفري السيئات صيب يف ، وليس لك من يدعو اإىل هللا م -عز وجل-يصل اإ

 ، ذلكل جيب أ ول أ ن نتعرف عىل ادلعوة ومفهوهما . موفق و ،دعوته

 :تعريف ادلعوة ومعناها لغة واصطالحا 

 ": املرة الواحدة من ادلعاء ومنه احلديث : فاإن دعوهتم حتيط من وراهئم أ ي  ادلعوة يف اللغة

  .1"طهم وتكنفهم وحتفظهم يريد أ هل الس نة دون البدعة . و ادلعاء : واحد ال دعية حتو 

 : 2"قوم *!يدعون اإىل بيعة هدى أ و ضالةل ، واحدمه *!داع " وادلعاة.  

 " ذا اكن يدعو الناس اإىل بدعة أ و دين ، أ دخلت الهاء فيه للمبالغة  . 3"ورجل داعية اإ

  " والنيب ، داعي هللا تعاىل ، وكذكل املؤذن . ويف الهتذيب : املؤذن داعي هللا والنيب ، ، داعي

 .4"ال مة اإىل توحيد هللا وطاعته 

 قد وردت فهيا عدة تعاريف، نذكر مهنا: ادلعوة يف الاصطالح      

  :5يف تعريف ادلعوة " ابن تميية رمحه هللا قاهلما -1

ادلعوة اإىل هللا يه ادلعوة اإىل الإميان به، ومبا جاءت به رسهل، بتصديقهم فامي أ خربوا به، وطاعهتم فامي "    

يتاء الزاكة، وصوم رمضان، وجح البيت،أ مروا قام الصالة، واإ  ، وذكل يتضمن ادلعوة اإىل الشهادتني، واإ

ورشه،  ،ملوت، والإميان ابلقدر خريهورسهل، والبعث بعد ا، وكتبه ، ومالركته ،وادلعوة اإىل الإميان ابهلل 

 .6"وادلعوة اإىل أ ن يعُبد ربه ك نه يراه

                                                            

 .258، ص14( جبريوت ،دار صادر ، ) لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري 1
 .51،ص38(، ابب )دعو( ،جدار اهلداية ،) اتج العروس من جواهر القاموس ، حممد مرتضى احلسيين الزبيدي2
 ، م2001سنة النشر ،دار إحياء الرتاث العريب  ،) عوض مرعبحتقيق حممد ، هتذيب اللغة ،أبو منصور حممد بن أمحد األزهري  3

 . 78،ص3(،ايب العني والدال ،جبريوت
 .259، ص14،  ج لسان العرب 4
 العباس، أبو احلنبلي، احلراين الدمشقي النمريي اخلضر القاسم أيب بن هللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد اإلسالم شيخ هو 5

 أفىت فتوى أجل من مصر إىل وطلب ، واشتهر فنبغ إىل دمشق أبوه به وحتول حران يف ولد ، اإلسالم شيخ االمام، :تيمية ابن الدين تقي
 هبا واعتقل ه ٧١٢ سنة دمشق إىل فسافر أطلق مث ، االسكندرية إىل ونقل فسجن مدة، أهلها من مجاعة عليه فتعصب فقصدها، هبا،
 احلكمة، فنون يف البحث كثري كان .جنازته يف كلها دمشق فخرجت دمشق، بقلعة معتقال ومات مث أعيد، ،وأطلق، ه ٧٢٠ سنة

 بن حممود بن خلري الدين ، األعالم :وانظر .متقارابن ولسانه قلمه اللسان، فصيح واالصول، التفسري يف آية ، الدين يف داعية إصالح
 (. م ٢٠٠٢ ، للماليني العلم دار ) ، ١٥ ط ، الدمشقي الزركلي حممد

 (،3م، ط ٢٠٠٥ - ه ١٤٢٦ ، الوفاء دار  :اجلزار، )مرص وعامر أ نور الباز : حتقيق ، الإسالم ش يخ فتاوى كتاب مجموع ،تميية أ محد أ بن العباس أ بو ادلين تقي 6

15/157-158. 
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  1"الوسع يف ذكل وأ خالقا، وبذل،ورشيعة،عقيدة -يه السعي لنرش دين هللا" وقال ادلكتور انرص العقل:

ليه  :وخالصة التعاريف        يصال ما يدعو اإ عىل  خملاطبنيامجليع أ صناف أ ن ادلعوة يه جناح ادلاعية يف اإ

 . مراحل العمر، ونوايح احلياة اختالف

لمية ع وقواعد ،عىل أ سسفادلعوة يف العرص احلديث أ صبحت عمل يدرس ،يف اجلامعات ، واملعاهد       

َد وعظٍ للناليست جمرد ادلعوة الإسالمية ف مدروسة   بفضائلس، وتذكريٍ حركًة ِتلقائية َعْفويّة، ول ُمَجرَّ

آدابه ، الإسالم ،والآية  فهيي دعوة جتمع بني العقل الواعي ومعلية ، ،حركًة علمية ، بل يه حفسب  وأ

الفهم و  ،رش يداحملمكة ، واحلديث الصادق ، والقول الفصل، والقصة املوحية ،والفكرة الصائبة ،والعقل ال

،  هاوراكرز ا ، ومصادره، وأ هدافها ، تمتزي يف مبادهئا ادلقيق للوسائل، ول ساليب ادلعوية الرش يدة ، فهيي 

 .لوتنضبط بضوابط رشعية حمددة ، فيختار لها أ قوم املناجه ، وأ حمك ال ساليب ، وأ فضل الوسائ

........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
 

 .8،ص موقع الكتيبات الإسالمية - دار القامس :النارش، ) العلامء مه ادلعاة، انرص بن عبد الكرمي العقل 1

http://www.islamhouse.com/7535/ar/ar/author/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.islamhouse.com/7535/ar/ar/author/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84
http://www.islamhouse.com/8936/ar/ar/source/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.islamhouse.com/8936/ar/ar/source/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.islamhouse.com/265563/ar/ar/source/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_www.ktibat.com
http://www.islamhouse.com/265563/ar/ar/source/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_www.ktibat.com
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 : الفصل ال ول

 مشولية ادلعوةاملطلب الثاين :

ل اخِلطاب            آن الكرمييف  ادلعوي الإساليم َمن تأ مَّ  أ و الس نة ، ،أ سلوبه ، سواء اخلطاب يف القرأ

 و ، يفهو ترص  وبالغته،يف ادلعوة ، وطلع عىل خصائصه ،  -صىل هللا عليه وسمل  -ووقف علىى مهنج الرسول

ة يمشول  وبيان ذكل يف ال كيدة ،من خصائصه  ةمن أ وجه الإجعاز ، وخصيص عبديع تنويعه، استباَن هل وجه

َّه يُعىَن جب  مراحل العمر، ونوايح احلياة ، عىل اختالف خملاطبنيااخِلطاب مجليع أ صناف  ن ة انيانب الإنسميع اجلو فاإ

جبميع  ىنيع نهة كذكل، بل اإ واخلاص ،والعاطفة مًعا، و خماطبُته للعامة ، خماطَبته للعقل ثيف ندائِه، من حي

آ  اجلوانب دون أ ن يطغى   .َخر، و يقمُي املزيان احلقَّ بيهنامجبانٍب عىل ِحساب جانٍب أ

وز أ ن يكون هو أ ن احلامك احلقيقي للبرش ل جي، و منطلق دعوته  اخلطاب الاسالىم أ س متد مشوليته من ف     

 هو  العامليفوأ ن خضوع البرش لغري سلطان هللا رشك، وأ ن التغيري ال سايس اذلي ينبغي أ ن يمت  ،  غري هللا

 .وحدهلبعض اإىل خضوع اللك هلل  نقل البرش من خضوع بعضهم

 انصاحل للك زم يضًا بأ نهأ  ويتصف  ،موليتسم ابلش، وتوجهياته ، يف نداءاته  الإسالم نَرى  ذلكل             

 مه، بله اإىل فئٍة ُدون فئة، أ و جنٍس دون جنس، أ و أ هِل دين دون غرينداء نه مل جيعلأ  حيث  وماكن ، ،

، ن هبايت يَِدينووأ دايهنم ال، وأ لسنهتم ، ع أ جناسهم عىل تنو  اخملاطينيأ صناَف العالَمني من  مشل ذكل اخِلطاب

 يج،تكنولووعىل اإختالف الزمان واملاكن ، و اإختالف الوسائل ، وال ساليب ، والتطور العلمى، والتطور ال 

 قل.والروح والع ،فهو مهنج متاكمل يعىن ابجلسم" وعىل اإختالف املراحل العمرية ،

مجعت الرتبية الإسالمية بني تأ ديب " و اجملمتع ،ومن أ جل تاكمل النظرة الإسالمية اإىل احلياة والوجود        

،  وتثقيف العقل ، وتقوية اجلسم فهيي تعين ابلرتبية اخللقية ، والصحية ، والعقلية ، النفس ، وتصفية الروح

عالء ل ي مهنا عىل حساب الآخر. وذلكل ينشأ  املسمل سواًي قوى الصةل ابهلل حمققًا لرسالته يف  والنفس ية  دون اإ

 1."احلياة

...................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 . 6/397( ج1409 ر ال نصار ،، )القاهرة : داموسوعة مقدمات العلوم واملناجه، أ نور اجلندي   1
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 الفصل ال ول :

 مرعاة الفروق العمرية للمدعوين.املطلب الثالث : 

لشاب حىت امعرفة معىن املراهق ، ومعرفة معىن  أ ريد أ ولً قبل أ ن أ تلكم عن مراعاة الفروق العمرية     

 سالم للمراحل العمرية اخملتلفة : الإ أ س تطيع أ ن أ تلكم عن مراعاة 

 أ وًل: مامعىن لكمة مراهق :

 ه اللكمة عدت معاىن لهذ أ بن منظور وأ ورد ، رهق ورد يف لسان العرب معىن لكمةتعريف املراهق :         

 " ــو معــرو،قال الكــذب ، وأ نشــدالرهــق : ، رهــق ــدة ، وأ نشــد يف وصــف ،الرهــق اخلفة : أ ب والعرب

  .ورشاهبا،كرمة

  والرهق : هجل يف الإنسان وخفة يف عقهل ، تقـول : بـه رهـق : ورجـل مرهـق : موصـوف بـذكل ول

 .فعل هل . واملرهق : الفاسد 

  ذا قـارب الاحـتالم . واملراهـق : الغـالم اذلي قـد قـارب احلـمل وجاريـة وراهق الغالم ، فهو مراهق اإ

حـــدى عرشـــة   1." مراهقـــة . ويقـــال : جاريـــة راهقـــة وغـــالم راهـــق ، وذكل ابـــن العرشـــ اإىل اإ

 املراهقة اصطالحًا:

في فل زمات ،  فيه يتعرض املراهق املراهقة مرحةل منو عادي ، مادام هذا ال و يسري يف جمراه الطبيعي ل)

والصيد وقلياًل من الزراعة ؛ ختتفي مرحةل املراهقة ، وينتقل الفرد من اجملمتعات البدائية اليت متهتن الرعي 

أ ن ال و اجلنيس يف املراهقة ليؤدي ابلرضورة اإىل  و ،..  الطفوةل اإىل الرشـد مبارشة ؛ بعد احتفال تقليدي

وقد ابلغ البعض يف وصف املراهقة  ،....أ زمات ، لكن النظم احلديثة يه املس ئوةل عن أ زمـة املراهقـة 

وظل هذا ،  (  MADNESS)ابلعاصفة اإىل احلد اذلي جعل أ حد علامء النفس يصفها بأ هنا مرحة جنون

الرأ ي مقبوًل ملدة طويةل ترجع اإىل بداية القرن العرشين ، ورمبا قبهل ، واحلقيقة توجد فروق فردية كبرية ، 

%( ،  20ايء ، ويف بعض ادلراسات مل تزد نس بة املضطربني عىل )وتوجد أ عداد كبرية من املراهقني ال سو

 2"وينحدر هؤلء املضطربني من بيوت حمطمة وغري سعيدة

دؤ أ و ها من مما س بق يتضح لنا أ ن املراهقة : فرتة معرية كغريها من املراحل تتأ ثر بلعوامل احمليطه هب

 مرية كام أ ثرت هبا .أ زمات ، وهذه العوامل قد تأ ثر يف غريها من املراحل الع

ر عضها الآخب ويف  ، مدة املرهقة ختتلف من جممتع لآخر ففي بعض اجملمتعات تكون قصرية     مراحل املراهقة :

 :وذلكل قسمها العلامء اإىل ثالث مراحلويه اكلتايل، تكون طويةل 

                                                            
 ( .رهق ، مادة ) حرف الراء ،6،ج لسان العرب 1

 .29، ص (1ط، م 1987دار الواثئق ابلكويت ،  )،  س يكولوجية املراهق املسمل املعارصعبد الرمحن العيسوي ،  2

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Flibrary.islamweb.net%2Fnewlibrary%2Fdisplay_book.php%3Fidfrom%3D3320%26idto%3D3320%26bk_no%3D122%26ID%3D3325&ei=2N4xVKa9J4veap6ageAI&usg=AFQjCNGTf3VyWYLZJVaFuXxPFR_Z4k5tww
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 يعة .رس  ولوجيةوهذه املرحةل تمتزي بتغيريات بي ،( عام 14 -11مرحةل املراهقة ال وىل ويه من ) " .1

 وفهيا اكامتل التغيريات البيولوجية . ،( عام 18-14ويه من )  ى ،مرحةل املراهقة الوسط .2

 1( " 21-14 )مرحةل املراهقة املتأ خرة من .3

 

 ش باب :وم ال بعد أ ن أ نهتينا من التعرف عىل مصطلح املراهقة ومراحلها العمرية  ، ننتقل اىل التعرف عىل مفه

  :اللغة يف الش باب

 :العرب لسان يف ورد كام

جتوز شهادة الصبيان عىل  : رشحي ويف حديث .شب يشب ش بااب وش بيبة  .حلداثة اشبب : الش باب :   "

ذا بلغ ذا حتملوها يف الصبا، وأ دوها يف  الكبار يستش بون أ ي يستشهد من شب مهنم وكرب اإ ، ك نه يقول : اإ

شب  ومهنا :، والش باب : مجع شاب ، وكذكل الش بان،والامس الش بيبة، وهو خالف الشيب، الكرب ، جاز

سيبويه يقول  ،وش بيبا ، وأ ش به هللا ، وأ شب هللا قرنه ،  ورجل شاب ، وامجلع ش بان  ، الغالم يشب ش بااب 

 2(: أ جري جمرى الامس ، حنو حاجر وجحران ؛ والش باب امس للجمع 

  مراحل الش باب :

  : مرحلتني اإىل تنقسم الش باب "فرتة

 . عاما والعرشين الواحد : الرشد سن حىت احلمل بداية ومتتد من : ال وىل الش باب رحةلم"

 3"عاما الثالثني حىت عاماً  والعرشين الواحد سن من ومتتد الرشد مرحةل يه : الثانية واملرحةل 

 وهو اذلي هيمىن البحث فيه .،نأ ىت الآن اىل مفهوم املراهقة يف الإسالم 

 الرتبية الإسالمية:معىن املراهقة يف  

لهيا علامء الغرب ،     فرد ا اإىل ال نظرهتوخاصة يف ختتلف الرتبية الإسالمية عن غريها من الرتبيات الىت يستند اإ

 ، وتفهم سلوك الإنسان عىل ضوهئام.،فهيي تس متد مبادهئا من الكتاب والس نة   واجملمتع

أ ن  لنفس ية يفارتبية وحنن ّاا نظران اىل التعريف السابق للمراهقة جند أ ن الرتبية الإسالمية تتفق مع ال        

 م ،،والإحتال ن المتزيسوالىت يسمهيا الإسالم مرحةل أ نتقالية بني والرشد ،، املراهقة مرحةل انتقالية بني الطفوةل 

 لكن خيتلفون معهم يف أ مرين :

يه ولإسالم . متع عن اة الانتقالية أ قرص مما يراها علامء النفس ، ويتعلق طولها بدرجة احنراف اجمل هذه الفرت "  -1

 ( .  14-12الفرتة اليت تس بق البلوغ وتنحرص بني ) 

                                                            
قســــــم ) ادلعــــــوة ،جامعة املدينة العاملية ،،مقدم لنيل درجة املاجس تري يف ادلعوة حبث  ،  عقبات دعوة املراهقنيخطة حبث بعنوان   ، محمد سعيد عامثن حامد 1

              لكية : العلوم الإسالمية .                                                                                                    ، (

 

 .7(  ، جشبب (مادة  ،حرف الشني « لسان العرب 2

 

 ادلعوة يف املاجس تري درجة لنيل مقدمة ،رساةلاملعارص الش باب النفس ية دلى املشالكت عالج يف الإسالمية ادلعوة مهنج البالدي ، محمد بن مصلح بن مراد 3

 .١٤٣٢- ه ١٤٣٣الإسالمية، والثقافة ادلعوة ادلين ، قسم وأ صول ادلعوة الإسالمية ، جامعة أ م القرى ،  لكية

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4087&idto=4505&lang=&bk_no=122&ID=4094
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4087&idto=4505&lang=&bk_no=122&ID=4094
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ليس القلق والاضطراب حمتيني يف هذه املرحةل ، وعندما يوجد مثل ذكل ، فال يكون خاصًا هبذه املرحةل  -2

 .1"خرى ، الفرد القلق واملضطرب ؛ يبدأ  عنده منذ الطفوةل وقد يس متر قلقه حىت الرشد وحدها ، وبعبارة أ  

 ع للتارخيواملتتب ، ، اذلي هو مناط التلكيفأ و البلوغ الإسالم حيدد فرتة الش باب من الإحتالم ف       

ه أ ي لفظ ول يف العصور الىت بعد ، مل يرد يف عرصه - صىل هللا عليه وسمل -الإسالىم جيد بأ ن الرسول 

 كاميًا  حمت والاضطراب يف فرتة املراهقة ، ليس أ مر ،أ و القلق ، فلقلق ،للمراهق اذلي ورد مبعىن الطيش 

 أ سلفنا من خالل التعريفات السابقة .

 :مراعاة املرحةل العمرية للمدعو

ليل تراعي املتحدث  متشاهبهادلعوة يف  هتم، فتجد طريقتالكثري من ادلعاة عهنا  يغفلوهذه نقطة هامة  ،  هاإ

والس نة  راعى الفروق العمرية ففرق بني ال طفال ، والبالغني يف ، سالىم يف القران الكرمي الإ خلطاب اف

فرق بني ال طفال يف العمر فاخلطاب ، والتلكيف ، و أ عطى لك مرحةل من املراحل العمرية حقها يف اخلطاب 

 ،  ليفال طفال بعد السابعة اىل البلوغ ، وساممه املمزيين ، ومل يوجب علهيم الرشع التاكحتت السابعة ، وبني 

ين ، ومن وحب ادلن يأ مرومه هبا حىت بنشأ  الطفل عىل حب التاكليف الرشعيه ، أ  مر الرسول للمربني  أ  اكن ف

ا لعرش وفرقوا بيهنم يف مروا أ ولدمك ابلصالة لس بع وارضبومه علهي)) : - صىل هللا عليه وسمل -ذكل قوهل 

((املضاجع 
2

 ،فيبدأ  تعلميهم الرتبية ادلينية ،ولد عندما يبلغون سن المتيزيال  تعلمي ، ومن هنا يظهر لنا أ ن بداية 

ويعمهل ال حاكم  ،ال حاديثوما تيرس من  ، ن يربيه عىل اخلري ابن يعلمه القرانوأ   ، بأ ن يعلمه وادله، يؤمر و

، ويعلمه ال ذاكر عند النوم  ، وكيف يصيل، ن يعلمه كيف يتوضأ  ك  الرشعية اليت تناسب سن هذا الطفل، 

وما يهنيي عنه، ، فانه يعقل ما يؤمر به  ،الرشب، لنه اذا بلغ سن المتيزي و ، لكل  وعند ا،  ال ستيقاض

وغري ، وال مية ، ل جيوز هل فعلها اكلكذب  مورال   هذهويبني هل ان  ، مور غري املناس بةال  وكذكل يهناه عن 

همم جدا غفل عنه بعض الناس مع  مرأ  وهذا ، وعىل ترك الرش من الصغر  ،ذكل، حىت يرتىب عىل اخلري

 .اولدمه

صىل هللا  - تعامهلني أ هامتم الرسول صىل هللا عليه وسمل  برتبية، وتعلمي ال طفال من الامنذج الىت تبو        

ليه بسؤاهل دامئاً   هذا الشاب اليافع الصغري، اكن  - ريض هللا عنه - مع أ يب معري -عليه وسمل اَي َأاَب  )يتودد اإ

ٌ . رْيٍ َما فََعَل النَُّغرْيُ اكن النيب صىل  :قال أ نه  3ريض هللا عنه"عن َأنٍَس ف))،-والنغري تصغري لنغر وهو طارر- (مُعَ

رْيٍ قال، هللا عليه وسمل َأْحَسَن الناس ُخلُقًا  ُبُه فطمي : واكن يل َأٌخ يَُقاُل هل أ بو مُعَ ذا جاء قال ، َأْحس ِ اي  :واكن اإ

                                                            

 . 22(،ص 1429-11-19اترخي الإضافة  ، مكتبة صيد الفوائد الاسالمية( ، تربية الش باب املسمل للآابء وادلعاة، الشنتوت. خادل أ محد 1

حتقيق حمب ، ) قوهل بسم هللا الرمحن الرحمي(، ابب كتاب الطالق  ، فتح الباري رشح صيح البخاري،  أ محد بن عيل بن جحر أ بو الفضل العسقالين الشافعي 2

 (.دار املعرفة : بريوت، )348 /9،  ادلين اخلطيب

الإمام ، املفيت ، املقرع ، احملدث ، راوية الإسالم ، أ بو ، بن النرض بن مضضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غمن بن عدي بن النجار أ نس بن ماكل  3

نبيه  أ نس فصحب وقرابته من النساء ، وتلميذه ، وتبعه ، وأآخر أ صابه موات -صىل هللا عليه وسمل  -ل نصاري اخلزريج النجاري املدين ، خادم رسول هللا محزة ا

ىل أ ن مات ، وغزا معه غري مرة ، وابيع حتت  -صىل هللا عليه وسمل  - ، سري أ عالم النبالء ، ومن  (الشجرةأ مت الصحبة ، ولزمه أ مكل املالزمة منذ هاجر ، واإ

 (.398، 396،397ص 3صغار الصحابة ، أ نس بن ماكل ،ج 

http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=4957
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=4957
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رْيٍ ما فََعَل النَُّغرْيُ  اَلَة  ، َأاَب مُعَ ََّما َحرَضَ الصَّ َتُه وهو يف بَْيِتنَا فَيَأْمُ ، نَُغٌر اكن يَلَْعُب ِبِه فَُرب ُر اِبلِْبَساِط اذلي حَتْ

صىل هللا -ولعلنا نلمح من صيغة السؤال كيف ترك ،1 ((َونَُقوُم َخلَْفُه فَُيَصيّلِ ِبنَا ،َويُْنَضُح مُثَّ يَُقوُم ، فَُيْكنَُس 

 .اباًب ل يب معري يك يقول رأ يه، ويف هذا جماٌل ل يب معري ليعرب عن نفسه وحيقق كيانه -عليه وسمل

 ن الإسالم اهمت بشأ ن الش بابأ   أ ما فامي يتعلق مبراعاة الإسالم ، و اإهامتمه مبرحةل الش باب ، واملراهقني ،      

عداًدا صاحلًا لتحمل  النشء، وأ رشد ال مة اإىل احملافظة عىل هذا واملراهقني ،  عداده اإ  ، وليعرف مس ئوليته ،واإ

 ودنياه. ،ع فامي يصلح دينهسشأ نه، ولي  و ، هوظيفت

 .من الكتاب والس نة    والش باب من الهدي النبوي يف دعوة  املراهقنيمناذج 

ِ  َعنْ  ُ عَلَْيِه  )) : قَالَ  ُجنُْدِب ْبِن َعْبِد اّللَّ ميَاَن ُكنَّا َمَع النَّيِبِّ َصىلَّ اّللَّ
ِ
َّْمنَا اْل ُن ِفْتَياٌن َحَزاِوَرٌة ، فَتََعل َ ، َوحَنْ َوَسملَّ

ميَاانً 
ِ
آَن فَاْزَدْداَن ِبِه ا َّْمنَا الُْقْرأ آَن ، مُثَّ تََعل َ الُْقْرأ فاكن أ هامتم الرسول صىل هللا عليه  ، والصحابة )). 2 ، قَْبَل َأْن نََتَعملَّ

آن  احفظ القرأآن ، ذلا جند فتيان الصحابة حفظو يرتكز يف تعلمي الناش ئة الإميان ، مث  ومل يتجاوز أ غلهبم سن ،القرأ

 العرشة س نني .

كام أ ن من  أ ول الآداب الىت أ رشد الهيا الإسالم الش باب عند الاحتالم الإس تاذن ، واحرتام خصوصية       

فَاُل ِمنأُكُم الأحُ ﴿ الآخرين ، وذكل يف قوهل تعاىل : َطأ تَأأذََن الَِّذيَن َوإِذَا بَلََغ اْلأ أِذنُوا َكَما اسأ تَأ لَُم فَلأيَسأ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  ُ لَُكمأ آيَاتِِه َوَّللاَّ  ﴾ِمنأ قَبأِلِهمأ َكذَِلَك يُبَي ُِن َّللاَّ
3
"يقول القرطيب ،

4

هذه الآية  يف تفسري 

ذا بلغوا احلمل عىل حمك الرجال يف الاستئذان يف لك وقت. وهذا بيان من هللا عز وجل  ": أ ن ال طفال اإ

يضاح حالهل وحرامه، وقال  أِذنُوا﴿ل حاكمه واإ تَأ ومل يقل فليس تأ ذنومك. وقال يف ال وىل  ، ﴾فَلأيَسأ

أِذنأُكمُ ﴿ تَأ فَاُل ﴿: قلت لعطاء ل ن ال طفال غري خماطبني ول متعبدين. وقال ابن جرجي ﴾ِليَسأ َطأ َوإِذَا بَلََغ اْلأ

أِذنُوا تَأ ذا احتلموا، أ حراراً  ﴾ِمنأُكُم الأُحلَُم فَلأيَسأ . وقال اكنوا أ و عبيداً  قال: واجب عىل الناس أ ن يس تأ ذنوا اإ

أ بو اإحساق الفزاري: قلت لل وزاعي ما حد الطفل اذلي يس تأ ذن؟ قال: أ ربع س نني، قال ل يدخل عىل امرأ ة 

"تأ ذن. وقال الزهري: أ ي يس تأ ذن الرجل عىل أ مه ويف هذا املعىن نزلت هذه الآيةحىت يس  
5
من هنا نرى  

                                                            
ُجِل ،  ِكَتاب اْلََدِب  ، صيح البخاري، محمد بن اإسامعيل أ بو عبدهللا البخاري اجلعفي 1 يِبِّ َوقَْبَل َأْن يُودَلَ ِللرَّ  حتقيق د. مصطفى ديب البغا، اَبب اْلُكنَْيِة ِللصَّ

 .5850،رمق احلديث 5/2291،
ميَانِ  ،حتقيق محمد فؤاد عبد البايق ، سنن ابن ماجهابن ماجة أ بو عبد هللا محمد بن يزيد القزويين،  2

ِ
 .61 ، رمق احلديث 1/23  ،اَبب يف اْل

آية :  3  .59سورة النور ،أ
أ يب بكر بن فرح ال نصاري اخلزريج. فقيه مفرس عامل ابللغة ُودل يف مدينة أ بو عبد هللا محمد بن أ محد بن ،م(1273 - 1204هـ، 671 - 600القرطيب، مشس ادلين ) 4

اكن القرطيب عاملًا كبرًيا منقطًعا اإىل العمل منرصفًا عن ادلنيا، فرتك ثروة علمية ، قرطبة، وقد رحل بعد سقوطها اإىل الإسكندرية، مث اإىل صعيد مرص حيث اس تقر فيه

وخمطوط، أ برزها تفسريه الكبري اجلامع ل حاكم القرأآن الكرمي، وهو تفسري اكمل ُعين فيه ابملسائل الفقهية اإىل جانب العلوم تقدر بثالثة عرش كتااًب مابني مطبوع 

العربية  املوسوعة نقال عن التقريب لكتاب المتهيد.تويف القرطيب ودفن يف صعيد مرص. ،ال خرى، و التذكرة بأ حوال املوىت؛ أ حوال الآخرة؛ التذاكر يف أ فضل ال ذاكر

 .العاملية 

النارش : ،  هشام مسري البخاري ،حتقيق : اجلامع ألحكام القرآن ،أ بو عبد هللا محمد بن أ محد بن أ يب بكر بن فرح ال نصاري اخلزريج مشس ادلين القرطيب 5

آية : ( ، تفسري سورة النور، م2003هـ/ 1423الطبعة : ،دار عامل الكتب، الرايض، اململكة العربية السعودية)  .12/308،  59أ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2189
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2189
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نتقالية للش باب من الطفوةل، وعدم التلكيف اىل التلكيف، وبيان الآدب  حرص الإسالم عىل حتديد الفرتة الإ

 .ال وىل الىت جيب أ ن يتعلمها يف تكل الفرتة 

بأ مر الش باب ، حديث الس بعة اذلين يظلهم هللا يف ظهل يوم ل ظل اإل ظهل  أ همتتومن ال حاديث الىت   

ِ : -صىل هللا عليه وسمل  -قال: قال النيب  -ريض هللا عنه  -فعن أ يب هريرة ، ُ تََعاىَل يِف ِظهّلِ ُّهُْم اّللَّ ْبَعٌة يُِظل ))س َ

َماٌم عَْدٌل، َوَشابٌّ نََشأَ 
ِ
ُ ا لَّ ِظهلُّ

ِ
، َوَرُجٌل قَلُْبُه ُمَعلٌَّق يِف الَْمَساِجِد، َوَرُجاَلِن حَتَاابَّ يِف يَْوَم َل ِظلَّ ا ِ يِف ِعَباَدِة اّللَّ

يّنِ َأَخا
ِ
اٍل فََقاَل: ا قَا عَلَْيِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت َمنِْصٍب َومَجَ ِ اْجتََمَعا عَلَْيِه َوتََفرَّ َق اّللَّ َ َوَرُجٌل تََصدَّ ُف اّللَّ

َ َخاِلًيا فََفاَضْت َعْينَاهُ ِبَصدَ  اهُلُ َما تُْنِفُق يَِميُنُه َوَرُجٌل َذَكَر اّللَّ مفن هؤلء الس بعة ،  1((قٍَة فَأَْخَفاَها َحىتَّ َل تَْعمَلَ مِشَ

وقد أ ثىن هللا  وطاعته فس تحق أ ن يكون من الس بعة اذلين يظلهم هللا يوم القيامة ،شاب نشأ  يف عبادة هللا ،

نَاُهمأ ُهًدى ﴿ : بقوهل تعاىل، شء املبارك عىل هذا الن  .2﴾إِنَُّهمأ فِتأيَةٌ آَمنُوا بَِرب ِِهمأ َوِزدأ

والاجهتاد فهيا،  ،وملا اكن الش باب داعًيا قواًي للشهوات، اكن من أ جعب ال مور الشاب اذلي يلزم نفسه ابلطاعة

 .فاس تحق بذكل أ ن يكون من الس بعة اذلين يظلهم هللا يف ظهل

 هل وحمبته – عزوجل – هللا عند الصاحل املسمل الشاب قدر عظم من املطهرة لس نة ا يف ورد أ يضًا  ومما      

 قال أ نه - وسمل عليه هللا صىل - النيب عن بن انفع عقبة عن ، مس نده يف أ محد الإمام أ خرجه ما ، عنه ورضاه

 3صبوة(( هل ليست الشاب من .ليعجب – وجل عز – هللا اإن (( :

ماكل  عنودورمه البارز يف ذكل حديث ، ومن ال حاديث الىت أ ثنت عىل دور الش باب يف دعوة قوهمم      

اكن و  ،رشين ليةلوحنن شببة فلبثنا عنده حنوا من ع  -صىل هللا عليه وسمل-قدمنا عىل النيب  ):)قال بن احلويرث

ذا يف حني كذا مرومه فليصلوا صالة ك لو رجعمت اإىل بالدمك فعلممتومه النيب صىل هللا عليه وسمل رحامي فقال

ذا حرضت الصالةوصالة ،  وليؤممك، فليؤذن لمك أ حدمك،كذا يف حني كذا واإ

 4.((أ كربمك 

ن من كام          :عن علقمة قال ، وتدريبه عىل اخلري، حّث الإسالم لنا أ ن نزوهجمهبذا النشء  عناية الشارع اإ

كنت أ ميش مع عبد هللا مبىن فلقيه عامثن فقام معه حيدثه فقال هل عامثن اي أ اب عبد الرمحن أ ل نزوجك جارية  ((

شابة لعلها تذكرك بعض ما مىض من زمانك قال فقال عبد هللا لنئ قلت ذاك لقد قال لنا رسول هللا صىل هللا 

نه أ غض للبرص وأ حصن للفرج ومن مل يس تطع عليه وسمل اي معرش الش باب من اس تطاع منمك الباءة فليزتوج ف اإ

نه هل وجاء  . 5((فعليه ابلصوم فاإ

                                                            

 . 1357، رمق احلديث 2/517، ج ابب الصدقة ابلميني،  الزاكةاب ت،  كَ  ،صحيح البخاري محمد بن اإسامعيل أ بو عبدهللا البخاري اجلعفي 1

آية: 2  .13 سورةالكهف،أ

نَِد  حديث ،  أبو عبدهللا الشيباين مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أ محد بن حنبل أ بو عبدهللا الشيباين 3 حديث ، ابب  عنه خادل ابن الوليدريض هللا ُمس ْ

 .      17409، رمق احلديث  س نة النرش  النارش مؤسسة قرطبة، 151 /4، ج عقبة بن عامر اجلهين َعِن النيب صىل هللا عليه وسمل

ذا اس تووا يف القراءة فليؤهمم أ كربمه ،صالة امجلاعة والإمامة كتاب ،  صحيح البخاري 4   .653، رمق احلديث 1/242، ج ابب اإ

ابب استحباب النكاح ملن اتقت نفسه إليه ووجد ، كتاب النكاح، صحيح مسلم  .مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري 5
 .1400، ، رقم احلديث 1018 /2، مؤنه واشتغال من عجز عن املؤن ابلصوم 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1210&idto=1371&lang=&bk_no=52&ID=423
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1210&idto=1371&lang=&bk_no=52&ID=423
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هامتمه اب ، _صىل هللا عليه وسمل_ومن تأ مل سرية النيب        اة أ صابه حي ،وتأ ملواملراهقني ،لش باب واإ

باب فش  ه، تر اصوأ نتاكنو السبب يف احلفاظ عىل ادلين اذلين  جعبا من الش باب اذلين اكنوا يف هذه السن، رأ ى

 فقد  ضال ر ىل يف ر دين هللا تعاا،  وانتشاكنو سبب يف بناء ادلوةل الإسالمية   -رضوان هللا علهيم -الصحابة 

لعرص املراهقني يف او  ، الش باب فعىل ؛  امليادينوسارر ، والعبادة  ، واجلهاد، يف العمل  ال وذج املرشف  اكنوا

حذ ، وتشاهلممتهنض حىت ودراسة أ خبارمه  ،- هللا عهنم ريض -سري الش باب من الصحابةاحلديث دراسة 

 .وأ فاضلها ، والتأ يس خبيار هذه ال مة، العزامئ، وحتيي يف ش باب ال مة سنن الاقتفاء 

 :ولنس تعرض طائفة قليةل من أ خبارمه يف ذكل

يريدون -رضوان هللا علهيم -مع نفٍر من صبيان الصحابة 1ريض هللا عنه " في يوم أ حد جاء أ سامة بن زيدف     

البطوةل اكنت ترسي فاجلهاد يف سبيل هللا، فأ خذ النيب الكرمي مهنم من أ خذ ورد مهنم من رد لصغر أ عامرمه، 

وعيناه الصغرياتن تفيضان من ادلمع حزاًن أ ل جياهد  ،يف دماهئم، فاكن يف مجةل املردودين أ سامة بن زيد، فتوىل

ويف غزوة اخلندق جاء أ سامة بن زيد أ يضًا ومعه نفٌر من فتيان  -عليه وسمل صىل هللا -حتت راية رسول هللا

الصحابة، وجعل يشدُّ قامته اإىل أ عىل ليجزيه النيب الكرمي، فرقَّ هل النيب عليه الصالة والسالم وأ جازه حفمل 

ابل طفال أ نه  -صىل هللا عليه وسمل -واكن من رمحته .وهو ابن مخس عرشة س نة، الس يف هجادًا يف سبيل هللا 

عبد  ل يلكفهم ما يطيقون، وقد جاءه أ طفاٌل يوم ُأُحٍد يريدون اخلروج معه للقتال فَردَّمه لصغر س هنم، واكن مهنم

ريض هللا عهنم  ، وغريمهزيد بن اثبت، و 2"، وأ سامة بن زيد، وأ س يد بن ظهريبن اخلطاب هللا بن معر

  3)أ مجعني

 من قريباً  حيهنا معره اكن اذلي"4 ال رمق أ يب بن ال رمق دار -وسمل عليه هللا صىل- اختياره  :ذكل ومن      

آمرها وكيدها قريش عن ليختفوا هبم ولقائه ابصابه لإجامتعه موطناً  س نة،لتكون العرشين  . وتأ

                                                            
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف بن كنانة  1
ن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد الالت بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة الكليب احلب بن احلب يكىن أاب حممد ويقال أبو زيد وأمه أم ب

أمين حاضنة النيب صلى هللا عليه وسلم قال بن سعد ولد أسامة يف اإلسالم ومات النيب صلى هللا عليه وسلم وله عشرون سنة وقال بن أيب 
مات  عشرة وكان أمره على جيش عظيم فمات النيب صلى هللا عليه وسلم قبل أن يتوجه فانفذه أبو بكر وكان عمر جيله ويكرمه خيثمة مثاين

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  ، اإلصابة يف متييز الصحابة ، وأنظر : سنة أربع ومخسني وفضائله كثرية وأحاديثه شهرية
 (.1992 – 1412، دار اجليل: بريوت ،)49 /1، ج البجاوي حتقيق علي حممد ،الشافعي

أسيد بن ظهري بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة األنصاري احلارثي بن عم رافع بن خديج يكىن أاب اثبت له  2
ه حديثا يف الصالة يف مسجد قباء ال وألبيه صحبة قال البخاري مدين له صحبة وأخرج له أصحاب السنن قال الرتمذي بعد أن أخرج ل

يصح ألسيد بن ظهري غريه قلت وقد أخرج له بن شاهني حديثا آخر لكن فيه اختالف على رواته قال بن عبد الرب مات يف خالفة عبد 
 علي حممد البجاويحتقيق  ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ، اإلصابة يف متييز الصحابة . وأنظر : امللك بن مروان

 (.1992 – 1412، دار اجليل: بريوت ،) 84 /1، ج
   .228ص،  الرحيق اخملتوم ،  صفي الرمحن املباركفوري 3

 األرقم بن أيب األرقم وكان امسه عبد مناف بن أسد بن عبد هللا بن عمرو بن خمزوم يكىن أاب عبد هللا قال بن السكن أمة متاضر بنت حذمي 4
بنت عبد احلارث اخلزاعية كان من السابقني األولني قيل أسلم بعد عشرة وقال البخاري له صحبة وذكره بن إسحاق السهمية ويقال 

http://www.islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://www.islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://www.islamstory.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%8A_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://www.islamstory.com/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
http://www.islamstory.com/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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 وهو الشام اإىل -هللا عنهريض -حارثة بن زيد بن أ سامة- وسمل عليه هللا صىل- النيب بعث : ذكل ومن"     

 بن معر أ كربمه من اكن ، جيشه يف والانصار ،املهاجرين كبار من كثري وانتدب، السن حديث شاب حينئذ

 "ومناذج صغار الصحابة وش باهبم كثرية تذخر هباكتب الس نة وكتب السرية . 1،2"اخلطاب

لقاء  برتكوذكل فعلينا حنن ادلعاة مراعاة هذه املرحةل العمرية بدقة،      ع والتعامل م،الءالإم و، أ سلوب الإ

أ ن و ، اذلات ،و أ يأ ن نفتح هلم ابب التعبري عن الر و أ ن نس متع اإىل رأ هيم،  و، املناقشة و،بطريقة احلوار النشئ 

 .عقوهلم  حنقق هلم كياهنم اذلي بدءوا حيسون به، وعندها سيسلموان مفاتيح

 ب ادلعوي هلم،وجتديد اخلطاالإسالمية ، وتأ كيد الهوية،  يف ال سلوب ادلعوي  ولهذا نرى رضورة الابداع    

ذا اكن  والهوية لن تتأ كد اإل، لن يتحقق  ، والإبداعوحتصني ال جيال من خماطر الغزو الفكري الغريب   دلاعية ااإ

 يف ثنااي الضياعو التشويه وهممومًا بقضااي أ مته ومنفعاًل هبا، ومشفقًا عىل ش باب وطنه وثقافة شعبه من  ،جاداً 

متع، اجمل  حىت أ قنعت ورسائهل ،والتدفق الإعاليم اخمليف عرب البث املبارش ، موجات الغزو الفكري الغريب

نية ، ه ادلي املراهق بأ نه غري ملكف وغري مس ئول فنشأ  جيل بعيد عن ادلين بعيد عن ال خالق بعيد عن ثقافتو 

ر بثقافة ين منهباىل أ ن  يتحول املراهق مع الوقت اىل شاب بعيد عن ادلوالهوية ادلينية  الإسالمية، مما أ دى 

 ملعارصةحلياة اانفسها عىل  التصال احلديثة  وسائل  الغرب ، وبعيد عن املفاهمي والقمي الإسالمية يف ظل فرض

عالميًا،  و، وعلميًا، ثقافيًا ، واقتصاداًي، فكراًي ، عىل العديد من املس توايت، س ياس يًا  ىل عمن هنا جيب و اإ

 وذكل ،عوة ادلعاة الاس تفادة من وسائل ادلعوة ،وجتديد اخلطاب ادلعوي، واس تغالل الوسائل احلديثة يف ادل

 ، لكرميالقرأآن اسالمية املس تقى من والقمي الإ  ، سالم وعودهتم اىل ال خالقجلذب املراهقني، والش باب اىل الإ 

 وهدي السلف الصاحل .، والس نة النبوية 

................................ 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

لصفا وهي الدار اليت كان النيب  وموسى بن عقبة فيمن شهد بدرا وروى احلاكم يف ترمجته يف املستدرك أنه أسلم سابع سبعة وكانت داره على
تويف سنة ثالث ومخسني وهو بن مخس  وقيل يف اإلسالم تويف األرقم يف خالفة معاوية سنة مخس ومخسني  صلى هللا عليه وسلم جيلس فيها

،  حتقيق علي حممد البجاوي ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ، اإلصابة يف متييز الصحابة . وأنظر :ومثانني سنة
 (.   1992 – 1412، دار اجليل: بريوت ،)44/1

أبو حفص القرشي  مر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رايح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي ، أمري املؤمنني ،هو ع 1
،  أيب جهل أخت حنتمة بنت هشام املخزومية استشهد يف أواخر ذي احلجة سنة ثالث وعشرين ، وأمه العدوي ، الفاروق رضي هللا عنه

اللهم  " : وغريه من وجوه جيدة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ابن عمر ،وعن من النبوة وله سبع وعشرون سنةأسلم يف السنة السادسة 
حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب أبو  وأنظر :  . عمر ما زلنا أعزة منذ أسلم : ابن مسعود وقال ،   بعمر بن اخلطاب أعز اإلسالم

 (.1413 ،مؤسسة الرسالة:بريوت  ،)28،ج71-68ص،  حتقيق شعيب األرانؤوط ، حممد نعيم العرقسوسي، ءسري أعالم النبال، عبد هللا
 .1،  ص رسول هللا مع الش بابهللا ، رسول نرصة موقع اإصداراتكتاب الكرتوين من  2



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التجديد املبحث الثاين  

 ثالثة مطالب :ويش متل عىل :              

 : مفهوم التجديداملطلب ال ول. 
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 : ضوابط التجديداملطلب الثالث. 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين :

 : فهوم التجديداملطلب ال ول :م 
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هامتم ، وعناية  كبرية من الباحثني ،           مـن أ كـرث املفـاهمي الـيت ل نه يعترب  لقد حظي التجديد يف ادلعوة ابإ

اذلي الرصـاع الثقـايف بـني الشـعوب  . وذكل يف ظـل زايدة والفكريـة اخملتلفـة ،التيارات الثقافيـةأ ختلفت  علهيا 

احلرب عـىل الإسـالم أ صـبحت عليه يف املايض، خاصة وأ ن  اكن وأ رشس مما ، أ صبح يف العقود ال خرية أ عنف 

وهـذا أ مـر ، الإسـاليم وسـلوكيات اجملمتـع  ، خرتاق لثقافةال  ، وأ صبح هناك نوع من من ادلاخل ، ومن اخلارج 

حمتي ، وطبيعي مفن  سنن هللا يف  الكون أ ن أ حوال لك أ مة تتغري ، والظروف تتبدل عىل رأ س لك  قرن من 

جيعل ال مة حتتاج يف ظل ظروف التغـري ، والتبـدل اىل التجديـد املنضـبط بضـوابط الرشـع ، كـام الزمان ، مما 

حتتاج ال مة اىل علامء ، ودعاة مصلحني يسعون اىل تعلمي الناس جوهر ادلين ، وحقيقته بعـد أ ن أ ختلـت دلهيـم 

، اإسـالمياً  جديـد يبقـى مصـطلحاٌ صـطلح التاملوازين ، وتكون أ دواهتم يف ادلعوة موافقه للعرص مطابقه للواقع ،مف

ُد لَهَـا َأْمـَر ))ل نه يرجع يف أ صهل اإىل احلديث النبوي:  ـّدِ نٍَة َمـن جُيَ ـِة عَـىَل رأ س لك مئـة سـ َ ُ ِلهَـِذِه اْلُمَّ يَْبَعـُث اّللَّ

عـادة بنـاء للقـدمي حبيـث يقـوم ال و  ، فالتجديد يدل عىل وجود يشء قدمي حيتاج لرتممي،  ))1ِديهِنَا ،  تجديد هو اإ

ن الرشـيعة الإسـالمية لف بوظيفته،  وأ ن ادليـن  تصـلح للعرصـ احلـارض، بعض املثقفني ثقافـة اوروبيـة يـدعون اإ

وقـد ،لرشيعة مل تأ ت لـزمن دون زمـن ف  . فرتاءاو ، ادعاءمه هذا قامئ عىل اجلهل  حيتاج اىل جتديد ، ولشك أ ن

الـيت تقـوم علهيـا القـوانني الوضـعية  املبـادعأ كرث فـ ، وادلوام وجـاءت مـن عنـد هللا اكمـةل،وضعت لالس مترار ،

القـوانني للعرصـ هـذه فكيف تصلح  ،بأ كرث من أ حد عرش قرانً  احلضارة الغربية ، احلديثة ، عرفهتا الرشيعة قبل 

الــىت يه أ ســاس هــذه القــوانني ومصــدرها لهــذا العرصــ ، مــن هــذه  ول تصــلح الرشــيعة الإســالمية ، احلــارض

قـوهل  ول رشط ، وذكل يف،فالرشيعة الإسـالمية تقـرر املسـاواة بـني النـاس دون قيـد ، املساواةاملبادع، مبدأ  

َْلأنَناُكمأ ُونُْوبًا َوقَبَالِنَل ِلتََْناَرفُوا  ﴿تعاىل :  ََ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقأنَاُكمأ ِمننأ ذََكنرو َوأُنأىَنَ َو

 َ ِ أَتأقَاُكمأ إِنَّ َّللاَّ َرَمُكمأ ِعنأَد َّللاَّ  2.  ﴾  َعِليٌم َخبِيرٌ إِنَّ أَكأ

احلريـة أ و مثـل مـا كذكل من املبادع الىت س بقت احلضارة الإسالمية غريها من الثقافات احلديثة مبدأ           

مبدأ  احلرية يف أ روع مظاهرهـا ، فقـررت  قررت  الرشيعة الإسالمية من يوم نزولها، ف -ادلميقراطية –يدعون 

العـداةل املطلقـة ، وذكل وايضا من املبـادع الـىت أ قرهتـا الرشـيعة الاسـالمية أ ول  حرية الفكر ، وحرية القول ،

ِ َولَنوأ َعلَنَ أَنأفُِسنُكمأ يا ﴿قوهل تعاىل :  يف َّ َِ  ََ ِط ُونَهَدا اِميَن بِالأِقسأ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

َقأَربِيَن إِنأ يَُكنأ َغنِيًّنا لَنَ بِِهَمنا فَنَت تَتَّبُِْنوا الأَهنَوى أَنأ  أَِو الأَواِلَديأِن َواْلأ ُ أَوأ ََّ أَوأ فَِقينًرا فَنا
ْأَملُنوَن َخبِينًرا َ َكاَن بَِما تَ ْأِرُضوا فَِإنَّ َّللاَّ ْأِدلُوا َوإِنأ تَلأُووا أَوأ تُ ، ومـن أ مه املبـادع الـىت 3 ﴾ تَ

الربملـان ، الكـونغرس ، جملـس ) –أ و مـا يقـال ابلعرصـ احلـارض  ،الشـورىأ قرها الإسالم ووضع أ ساسها مبدأ  

نُرُهمأ  ﴿قـوهل تعـاىل :  الرشـيعة الإسـالمية جـاءت مببـدأ  الشـورى مـن يـوم نزولهـا وذكل يف، -(الشـعب َوأَمأ

                                                            
تاين -1 ِجس ْ ،  ، رن املئةيذكر يف ق ِكتَاب املالمح، ابب: ما ، أ يب داودسنن  ،أ بو داود سلامين بن ال شعث بن اإحساق بن بشري بن شداد بن معرو ال زدي الّسِ

 .11/385،محمد حميي ادلين عبد امحليد حتقيق

آيةاحلجراتسورة:  2  .13 ،أ

آية النساءسورة : 3  .35،أ
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ا َرَزقأنَاُهمأ يُنأِفقُنونَ  ، ومن هنا يظهر لنـا أ ن الرشـيعة الإسـالمية صـاحلة لـلك 1 ﴾ ُووَرى بَيأنَُهمأ َوِممَّ

 العصور .زمان وماكن ،وللك عرص من 

 

  التجديد : أ مهية 

ي هيـدف اىل والتجديـد اذل نتيجه خللط العلامء والباحثني بني مفهوم التجديد مبعناه املنضـبط  ابلرشـع،         

ضـهم وتغري قميه،ومبادئه، ومناهجـه ال صـيةل ، أ هـمت البـاحثني هبـذا املوضـوع ،وتنوعـت  طـرق عر  ،هدم ادلين

عـوي ، للموضوع ، مفهنم من حبث يف التجديد يف الوسائل ادلعوية ،ومهنم من حبث يف التجديد يف اخلطاب ادل

 ،أ وضـوابط التجديـد  ومن أ مه البحوث يف هذا احملور البحوث الـيت حتـدثت عـن التجديـد املنضـبط ابلرشـع ،

وبينت لدلعاة ضـوابط اخلطـاب ادلعـوي ، وحنـن حـني نـورد مفهـوم التجديـد يف اخلطـاب ادلعـوى يف العرصـ 

ننا ل نقصد به معىن   لـزايدة ابجتديد ادلين عند دعاة التجديـد املنحـرف، وهـو تطـويره، وتعـديهل احلديث ،  فاإ

 . لسائدة يف العرص احلديثعليه، واحلذف منه، وهتذيبه؛ ليتالءم مع املفاهمي ا

ظهار ما اندرس من عمل الكتاب  ابلنقصد ابلتجديد ،      حياء واإ ة، ونرشـ والس ن، أ ن التجديد يف ادلين يعين اإ

اكنوا  سلمني اإىل ما، والعودة ابمل نقياً  وأ هلها، ونقل العمل من جيل اإىل جيل، صافياً ،ههل، ومقع البدعة أ  العمل ونرص 

  .ومن بعدمه،والتابعية ،لف الصاحل من الصحابة عليه عىل وفق مهنج الس

ة غـة، والإصـطالح لـزايدلوحنن حني التحدث عن مفهوم التجديد لبـد أ ن نسـ تعرض معـىن التجديـد يف ال     

 صلحني .البيان يف التأ كيد عىل املراد مبعىن التجديد احملمود اذلي يدعو اليه العلامء ،  وادلعاه،  وامل

 مفا معىن لكمة التجديد يف الغة، ويف اصطالح العلامء ؟ 

 تعريف التجديد لغة واصطالحاً 

  : التجديد لغةً  أ وًل: معىن

د التجديد يف أ صهل اللُّغوي:"  د اليشَء، وجتدَّ ه جديداً  مأ خوذ من جدَّ ذا صريَّ  .أ و صار جديداً ، اليشُء، اإ

ذ التاء تِه ابلسعي  والتجديد فيه طلب واس تدعاء، اإ ، للطلب، فيكون جتديد اليشِء يعين طلب ِجدَّ

والِبىل، وضّد القدمي مبعنييه ـ القدمي زمااًن، ،واجلديد نقيض اخلَلَق  . ل اإىل ما جيعهل جديداً صّ والتو 

ديدان، لليل والهنار: اجل بقاًء، وهو التقادم ـ، فُيقال: بيل بيت فالن مّث أ َجدَّ بيتًا ِمْن َشْعر.. ويُقال والقدمي

 . 2"ل هنام ل يبليان أ بداً 

  اللُّغة: ومن معاين التجديد يف أ صل

 .جاّدة الطريق أ ي سواء الطريق ووسطه :من معانيه كذكل الوسطية، ويقولون "

تيان جبديد منقطع عام اكن عليه ال م ومن هنا ندرك أ نَّ التجديد ل يعين حبال         :ر أ وًل، ولكن يعينالإ

د قد اكن يف أ ول ال مر موجودًا وقامئًا، وللناس به عهد أ نَّ اليشء •  .اجملدَّ

                                                            
آية الشورىسورة : 1  .38،أ

 ،مادة جدد . لسان العرب  2
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 .اليشء أ تت عليه ال ايم، فأ صابه الِبىَل وصار قدميًا َخِلقاً  وأ نَّ هذا •

لَق وأ نَّ ذكل اليشء •  .1"قد ُأعيد اإىل مثل احلاةل ال وىل اليت اكن علهيا قبل أ ْن يبىل َوخَيْ

 

 التجديد اصطالحًا:

منا يكون بعد ادلروس، وذاك هو غربة الإسالم  كام يعرف ش يخ الإسالم ابن تميية التجديد بقوهل: "والتجديد اإ

 "2. 

 .4 وجدد حبهل بعد انتقاضه (،لك من أ حيا معامل ادلين بعد طموسها   : اجملدد هو)3وقال املودودي 

ظهار ملا اندرس من ع      حياء واإ مل الكتاب ، والس نة ، ونرش للعمل ، فعمل مما س بق أ ن التجديد هو:" اإ

ونرص ل ههل ، ومقع للبدعة ،وأ هلها ، ونقل للعمل من جيل اىل جيل صافيا نقيا ، والعودة ابملسلمني اإىل ما 

 . 5اكنوا عليه عىل وفق مهنج السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومن بعدمه"

  واجملدد احلق :   

ا مهو أ بعد ف بأ فاكر دخيةل ، ، أ ما من يريد جتديد ادلين دون أ ن يزيد أ و ينقص شئ منه هو من جيدد ادلين 

  .الصحيح املوافق للرشع يكون عن التجديد 

................................... 

 

 
 

 ملبحث الثاين :ا

 ملطلب الثاين :جتديد  اخلطاب ادلعوي .ا

                                                            
 )موقع اإسالم أ ون لين )مفاهمي ومصطلحات (.س يف ادلين عبد الفتاح أ س تاذ النظرية الس ياس ية جامعة القاهرة  1

 ..297،ص18مجموع الفتاوى، ،جانظر  2

يف  أ ورجن أ ابد مبدينة جيىل بورة القريبة من يوم امجلعة ودل يف (هـ 1399 القعدةذو  - 31 هـ 1321 رجب )12 أ بو العالء املودودي أ و أ بو ال عىل املودودي 3

اللغة  رس عىل أ بيهمن أ رسة مسلمة حمافظة اش هترت ابلتدين والثقافة. مل يعلمه أ بوه يف املدارس الإجنلزيية واكتفى بتعلميه يف البيت. د ابلهند حيدر أ ابدولية

آن العربية واجملةل تصدر  .هـ 1351 وأ صدر جمةل ترجامن القرأآن عام .هـ 1337 صحافة عامواكنت ارسته ارسة عمل وفضل. بدأ  املودودي العمل يف ال والفقه واحلديثوالقرأ

اعتقل .أ ليفوتفرغ للكتابة والت هـ 1392 وقادها ثالثني عاما مث اعزتل الإمارة ل س باب صية عام هـ 1360 عام مية يف الهندامجلاعة الإسال حىت يومنا هذا. أ سس

مث خفف حمك الإعدام اإىل السجن مدى احلياة نتيجة لردود الفعل الغاضبة والاستناكر اذلي واهجته  هـجرايً  1373 ثالث مرات وحمك عليه ابلإعدام عام ابكس تان يف

آنذاك مث اضطروا بعد ذكل اإىل اإطالق رساحه. كام تعرض املودودي ل كرث من حماوةل اغتيا نشاءاحلكومة أ املدينة  يف اجلامعة الإسالمية ل. وهو صاحب فكرة ومرشوع اإ

نشاهئا صار عضو املنورة وهل من املؤلفات الكثرية عدها بعضهم فتجاوزت  . الإساليملرابطة العامل ا يف جملس اجلامعة. واكن عضوا مؤسسًا يف اجمللس التأ سييس، وبعد اإ

 . أ بو ال عىل املودودي،من ويكيبيداي، املوسوعة احلرة  ،أ نظرالباكس تانية لهور ودفن يف ساحة مزنهل مبدينة هـ 1399 من عام ذو القعدة 31 الس تني كتااب. تويف يف

حيائه واقع املسلمني وسبيل الهنوض هبمانظر أ بو ال عىل املودودي ، 4  م(.1967-هـ1386، 2، )لينان : دار الفكر احلديث  .ط13،ص موجز اترخي جتديد ادلين واإ

براهمي ،   5  ( . 2009هـ /1430، 1تبة الرشد ، ط)الرايض: مك  12، ص العرصانيون ومفهوم جتديد ادلن عرض ونقدأ .د. عبد العزيز خمتار اإ
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 : مفهوم اخلطاب ادلعوي من حيث مفرداته 

 :اخلطاب -أ  

  اخلطاب لغة:

 بة و خطااب ،اخلطاب و اخملاطبة : مراجعة الالكم ، وقد خاطبه ابلالكم خماط "جاء يف لسان العرب أ ن       

 وهام يتخاطبان . 

الليث : و اخلطبة مصدر اخلطيب ، و خطب اخلاطب عىل املنرب ، و اختطب خيطب خطابة ، وامس وقال 

اجلوهري : خطبت عىل املنرب خطبة ، ابلضم ، و خطبت املرأ ة خطبة ، ابلكرس ، ، ... وقال الالكم : اخلطبة 

وذهب أ بو اإحسق اإىل أ ن اخلطبة عند العرب : الالكم املنثور املسجع ، وحنوه : الهتذيب : .. و اختطب فهيام ، 

خطباء . و  ورجل خطيب : حسن اخلطبة ، ومجع اخلطيب ،...و اخلطبة ، مثل الرساةل ، اليت لها أ ول وأآخر 

  1. (خطب ، ابلضم ، خطابة ، ابلفتح : صار خطيبا .

ومنه اش تقاق ) اخلطبة ( بضم اخلاء وكرسها ،سامع ال و ،) خماطبة ( و ) خطااب ( وهو الالكم بني متلكم ومهنا "

ذا اكن هو املتلكم عهنم و ) خطب ،  فيقال يف املوعظة ) خطب ( وامجلع ) اخلطباء ( وهو ) خطيب ( القوم اإ

ذا طلب أ ن يزتوج مهنم  2" ( املرأ ة اإىل القوم اإ

  :ادلعويلكمة  معىن -ب

 َأي فالانً  ودعوت .عوةادل :والإمس انداه،  :ءاودع،دعًوا الرجلَ  دعا و دعا،، مادة من .لدلعوة نس بة عويادل"

تدعيته به ِصت  .منك يكون والكمٍ  بصوت الشئ متيل أ ن وهو" واحد، ال صل أ ن فارس ابن وذكر "،" 3واس َ

 4"...النسب يف وادلعوة الطعام، اإىل ادلعوة ذكل .ومن ."دعاء ، أ دعو ، دعوت :تقول

 معىن جتديد اخلطاب ادلعوى : -ج

تعبري  فيكون املعىن املراد من مضمون وحمتوى ، مبا فيه من يراد به الالكم   اخلطابومبا أ ن        

وفهم الطائفة املس هتدفه به ، وتقريبه ذلهن  ، وأ سلوبه، تيسري لغة اخلطاب  هوجتديد اخلطاب ادلعوى 

حبيث خياطب الناس ابللغة اليت يفهمون  ومراعاة الفرق العمرية ،وظروف الزمان واملاكن احمليطه هبم ،،

وما أرسلنا من رسول إال بلسان  ﴿:قال تعاىل –مع احملافظه عىل املضمون–هبا الالكم 

هو خطاب ادلعاة  عن التجديد فيه :ى نتحدث اخلطاب ادليىن اذل،اذًا  5﴾قومه ليبين لهم

عىل  من الش باب ،واملراهقني ،هور امجل اإىل  خطاهبم  والباحثني حني يقدم،واملفتني ،والوعاظ واخلطباء ،

آدابه ، ونظامه ال خالىق، والفهم الصحيح لالإسالم ىف عقيدته ، أ نه الوصف السلمي  مع  ورشيعته ، وأ

 .ال س تفادة من التطور التكنولويج املتوفر يف العرص احلديث  

                                                            
 . 361،ص1. ( ،جخطب)مادة ،  لسان العرب 1
 .173،ص1(، ج بريوت،املكتبة العلمية ، الباب ) بسم هللا الرمحن الرحمي(، ) املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للرافعي، أ محد بن محمد بن عيل املقري الفيويم 2

 .دعا :مادة،  العرب لسان 3

 . (م1979 -هـ 1399،دار الفكر ،) : عبد السالم محمد هارون،حتقيق2/297  معجم مقاييس اللغة ،أ محد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي،  احلسنيأ بو 

براهمي، 5  . 4سورة: اإ
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 التجديد يف اخلطاب ادلعوي يف العرص احلديث :

ىل دينه القومي من أ رفع املراتب، ولك مسمل صادق       كون منيته أ ن يأ  ل ريب أ ن ادلعوة اإىل هللا تعاىل واإ

تعاىل  ين هللادهو الإسالم ، وملا اكن فني من عباده موصوفًا ابدلاعي اإىل هللا؛ لينضم اإىل ركب اخللص املصط

ليت ظروف احقيقة ما احتوى عليه من مزااي؛ جعلته صاحلًا لاكفة ال ناملس   اذلي خمت به الرسالت والرسل

ن فيجب أ   ة،ة وسعواملعارصة؛ ملا فيه من مرون ،والناس، قاباًل للتجديد ،والزمان ،ظهر فهيا من انحية املاكن

 والس يايس ،واقعها الاجامتعي،  و يالمسانشغالهتا،  و ، ب ادلعوي صورة واقعية هلموم ال مةطايكون اخل

حياء الثقافة الإسالمية، وربطها ابلثقافات ويكون ذو دور ابرز يف والرتبوي،، والاقتصادي   عامل يفلعاملية ااإ

 .ومعلوماتياً ، متغري تقنيًا 

ىل ذكل، س تخدام الوسـ يةل الـيت تعينـه عـابيف سبيل حتقيق أ هدافه، والوصول اإىل غايته  اعيةل بد لدل و    

سـائل الو و  وسائل ادلعوة يه: ما يتوصل به ادلاعيـة اإىل تطبيـق منـاجه ادلعـوة مـن أ مـور معنويـة أ و ماديـة.ف

ذ ل يتصـور عنـد العقـالء الوصـول ف دون اإىل هـد ادلعوية من ال حوال اليت ل ميكن الاس تغناء عهنا البتة اإ

ليه ،اس تخدام الوسائل   وسـائل _صـىل هللا عليـه وسـمل _وقد اسـ تخدم رسـول هللا، أ و الوس يةل املوصةل اإ

اس واصباحاه، واكن يعرض دعوته يف ملتقيات الن ،متاحة يف وقته فصدع ابحلق عىل الصفا ، ورصخ بقريش

 . اةل، ويستنرص لدلينوأ سواقهم ، كام اكن يطوف مبشاعر احلج ويلقى القبائل ويبلغ الرس

ل مثل من خـالل اوت ية قدراته لختيار ال سلوب ، وامليدانية  ،تطوير هماراته العلميةفالبد لدلاعية من       

عـىل  داً رمس مهنجية علميـة دلراسـة القضـااي ادلعويـة مـن اكفـة جوانهبـا اعـامت  وسائل وبرامج متنوعة. وكذكل

لمشـاريع والقواعد الرشعية مع الاهـامتم بتوحيـد اجلهـود ادلعويـة، ومجـع لكمـة ادلعـاة ، والتخطـيط ل  ،ال صول

 ادلعوية، لتحقيق املقاصد وال هداف. 

 طـور الواقـعتالإفادة من التقنية احلديثة ، والربامج احلاسوبية يف تطـوير وسـائل ادلعـوة لتواكـب   وأ يضا     

سـائل وتصل لـلك بيـت مسـمل، ول بـد أ ن جنعـل مـن هـذه الو  ،امجليع متناول فوسائل التصال اصبحت يف

عــرب  ء اجلــذاب اذلي يــدفع النــاس اإىل قــراءة املعلومــة ادلعويــة، وأ ن ننــوع يف عــرض املعلومــة ادلعويــةاليشــ

 ،كـراموالصـحابة ال _النـيب صـىل هللا عليـه وسـمل_كـام نـوع  وننوع يف اخلطـاب ادليـىن ،  صفحاهتا ادلينية،

ذه هـ، وأ ن نسخر وفق معطيات العص، ال جالء من عرض املعلومة الصحيحة عرب الوسائل املتوفرة والعلامء 

ىل عـعـداء هللا أ  الوسائل يف معاجلة قضااي ال مة لدلفع يف جعةل املرشوع الإساليم ملواهجة املؤامرة الـيت يشـ هنا 

ذن هللا  واملسلمني ،الإسالم  . وبذكل نكون قد حققنا خطااب دعواي انحجا ابإ

.................................. 

 

 الفصل الثاين :

 ضوابط التجديداملطلب الثالث :

ولهـذا اكن مـن  ، والتبسـت ،جتديد ادلين من املفاهمي الـيت اختلطـت عنـد كثـري مـن النـاسلشك أ ن      

ل يلتبس ابملعاين اخلاطئة الىت قد  حىت  املعىن الصحيح للتجديدتبني ذكر بعض الضوابط اليت نأ ن  الرضوري



24 
 

وسـ نة ،اإىل كتـاب هللا  ، هضـوابطالتجديد ،و  مرجع، كام جيب التأ كيد عىل أ ن  يلصقها بعضهم مبفهوم التجديد

، وفـق لغـة العـرب الـيت نـزل هبـا الـويح  -ريض هللا عـهنم -وفهم الصحابة  _صىل هللا عليه وسمل_رسوهل 

 اجلارز ومعرفة ،وتقليلها ،وتكثريها، ودفع املفاسد ،السمحة من حتصيل املنافعاملبني، ويف ظل مقاصد الرشيعة 

 هو ما مل يوقع يف حمرم، أ و يشغل عن واجب. و  امهن

 من هذه الضوابط الىت من الواجب عىل ادلعاة ال ملام هبا عند جتديد اخلطاب ادلعوي :

آن الكرمي " -1  ،الاعتصام ابل صولكام جيب  ،الرشيفةوالس نة ، أ ن يكون املصدر ال سايس لصياغته القرأ

 ،مبارش بصالحية الإسالم للك زمان ومرتبطة  ، اثبتة ،فأ صول الإسالم أ صول والثوابت الإسالمية

وقدرة ، وماكن، انهيك عن أ ن هذه الصالحية ترتبط مبدى ما تتصف به الرشيعة الإسالمية من مرونة 

 ."1 اهتاوالاس تجابة للك متغري  ،عىل مواكبة حركة احلياة

براز  :احلمكة والبصرية  واملوعظة احلس نة  -2  ادلعوة مكة يفمعامل احل فيجب عىل اللعلامء يف العرص احلديث اإ

 : ويه ؛مراعاة جانب الوسائل املعنوية و ، 

هامتم امحليدة، والصفات ال خالق       علهيا، وحرصه هبا، ادلاعية وابراز حمكة ادلاعية يف ذكل يكون ابإ

براز احلمكة يف ادلعوة مراعاة الوسائل يضاً ،أ  املناسب للموقف املناسب اخللق واختيار وتكون  :املادية من معامل اإ

س تعامل  أ و حمرمة وس يةل لك اجتناب مصدرها،و اكن أ ايً  عرصه يف متوفرة متيرسة مباحة وس يةل لك ادلاعية ابإ

ُع إِلََ ﴿قال تعاىل:  مكروهة، َمِة سبيلِ ادأ ِعَظِة الأَحَسنَةِ  َرب َِك بِالأِحكأ ، يقول السعدي يف 2 ﴾َوالأَموأ

واكفرمه اإىل سبيل ربك املس تقمي املش متل عىل العمل  ،أ ي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهمتفسري هذه الآية : )

 والعمل الصاحل } اِبلِْحمْكَِة { أ ي: لك أ حد عىل حسب حاهل وفهمه وقوهل وانقياده. ، النافع

ل ابجلهل والبداءة ابل مه فال مه، وابل قرب اإىل ال ذهان والفهم، ومبا يكون قبوهل أ مت، ومن احلمكة ادلعوة ابلعمل 

ل فينتقل معه ابدلعوة ابملوعظة احلس نة، وهو ال مر والهنيي املقرون  وابلرفق واللني، فاإن انقاد ابحلمكة، واإ

 ابلرتغيب والرتهيب.

ما مبا تش متل عليه ال وامر من املصاحل وتعدادها، والن كرام من قام بدين اإ ما بذكر اإ وايه من املضار وتعدادها، واإ

هانة من مل يقم به ما بذكر ما أ عد هللا للطائعني من الثواب العاجل ، هللا واإ والآجل وما أ عد للعاصني من ،واإ

 العقاب العاجل والآجل، فاإن اكن ]املدعو[ يرى أ ن ما هو عليه حق. 

                                                            

سامت اخلطاب  )نالعاملي لعلامء املسلمني بعنوامقدم اإىل مؤمتر الاحتاد مقال رؤية معارصة يف جتديد اخلطاب الإساليم ، جامل فتحي محمد نصار أ نظر ،  1

 .  (بريوت/ موقع الإحتاد العاملي لعلامء املسلمني) (الإساليم
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 أ حسن، ويه الطرق اليت تكون أ دعى لس تجابته عقالً  أ و اكن داعيه اإىل الباطل، فيجادل ابليت يه

نه أ قرب اإىل حصول املقصود، وأ ن ل تؤدي ،ونقالً  ومن ذكل الاحتجاج عليه ابل دةل اليت اكن يعتقدها، فاإ

أ و مشامتة تذهب مبقصودها، ول حتصل الفائدة مهنا بل يكون القصد مهنا هداية اخللق اإىل  ،اجملادةل اإىل خصام

 .1( البة وحنوها.احلق ل املغ

 يناسبو  ، العمل عىل صياغة اخلطاب ادلعوي مبا يتواكب مع ال حداثكام جيب عىل  ادلعاة واملصلحني  -3

 .مس تجدات العرص، وخياطب اكفة ال طياف 

فادلعوة اإىل التجديد ليست بأ ن يكون اجملدد جامعًا من لك عمل بقدر،رفع كفاءة ادلاعية ، ولبد من " -4

ًة اإىل  َ منا يه دعوة اإىل أ صاب العقولُمَوهجَّ اذلين  – وابذلات ادلعاة ،الإسالم اذلي هو دين هللا تعاىل، اإ

واس متساكهم برشع هللا وترتيب  ،اإىل مراجعة أ نفسهم يف مدى فهمهم لكتاب هللا – يدعون اإىل ادلين

ارص لالإسالم ،حىت يكون اخلطاب ادلعوى املع  وما جيب أ ن يبدأ وا به ،ال ولوايت، مما جيب علهيم فعهل

 .2"وال خالق، واخلالفات، وخياطب الناس من منطق الرشيعة ، طاب ينأ ى عن التعصب خلمنوذًجا  

ون ، وأ ن تك، وجتنب نواهيه-س بحانه وتعاىل  -يكون اخلطاب ادلعوي مبنيًا عىل احرتام أ وامر هللا  أ ن  -5

اكفة بادلعوي فقه الواقع  الوسطية والاعتدال يه مضمون هذا اخلطاب ، مع رضورة أ ن يتضمن اخلطاب

ن الوسطية ، توهجاته بعيدًا عن الغلو  ذ اإ ي اب ادلعو والاعتدال مطلب جيب حتقيقه يف اخلط،والتشدد، اإ

ار صلكثري اعامة ،وللش باب ،واملراهقني خاصة ، مفن الواقع املشاهد الآن أ ن  وال مة،املوجه للمجمتع 

ناجه، وامل ، واملقاصد،وبني ال هداف ،  الوسائل أ و مقومات،ففشا اخللط بني ، داعية، دومنا أ دوات

طاب خلا سأ سوانترشت الفوىض ادلعوية بني املنتس بني اإىل ادلعوة، مما تطلب بذل جمهود ما للتفصيل يف 

  .ادلعوي، والتأ صيل لقواعد وأ صول انطالق ادلعوة

 .الواقعية، ويه أ ن يالمس اخلطاب ادلعوي حياة الناس ومهوهمم ويعايش مشألكهم -6

عطاء لك يشء حقه من غري زايدة ول نقص، دون غل -7 شدد ت و أ و أ ن يمتزي ابلتوازن ومراعاة ال ولوايت، واإ

 .والهتاون ،أ و مبالغة، والبعد عن التفريط

ن واملفتو ،واملتحدثون ،واخلطباء،ادلعاة فينبغى عىل ورفع احلرج   ،التيسري ومن ضوابط التجديد ايضاً  -8

 التيسري ول ماكبرة معها أ و جدال أ ن رشيعة الإسالم قد بنيت عىل فهيا،اإىل أ ن يعرفوا معرفة ل شك 

 .ورفع احلرج، ومل تنب أ بدًا عىل التعسري واملشقة واحلرج ،ورفع املشقة

ا مر اىل ، ورد ال مأ ن يكون القصد من التجديد اإصالح الفكر ادليين دلى ال مة كام أ ن من الضوابط  " -9

ازيد يف زاةل معليه وسمل وأ صابه ، فيكون التجديد يف هذه احلاةل : هو اإ اكن عليه النيب محمد صىل هللا 

لهيا .  الرشيعة أ و أ ضيف اإ

                                                            
مؤسسة  )ا، عبد الرمحن بن معال اللوحيق، حتقيق 1/452، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكم املنان ،  عبد الرمحن بن انرص بن عبد هللا،    السعدي 1

 (. م 2000 -هـ 1420 ،1، ط الرساةل
 .14، ص العرصانيون ومفهوم جتديد ادلن عرض ونقدأنظر،  2
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لتأ صيل العلمية، وا،و والتجرد من ال هواء املذمومة ،املوضوعية  كام أ ن من ضوابط اخلطاب ادلعوي ، -10

كل مور، فذوالطرح، وحتايش اخللط بني ال   ،والرباهني، وادلقة يف املهنجية، اذلي ينطلق من احلقائق 

قناع الآخرين، ويوجد الثقة يف داخل ادلاعية أ نه يسري عىل الطريق الصحيح  ط لضواباووفق ،يسهم يف اإ

 .السلمية

غفال  من ال عامتداحلذر كام جيب عىل ادلعاة عند احلمك عىل أ مر  -11 لنصوص اأ س تعراض عىل نص واحٍد، واإ

 الىت وردت يف املسأ هل .

اإىل  والبعد عن التقليد اذلي يؤدي ، وعدم اإحالهل حمل الويحاتبع للرشع ، العقل  ابن الاعرتاف   -12

والعقل، وك هنام متضادان ل ميكن امجلع بيهنام، وبناء عىل ذكل؛ فاإن معلية التجديد  ،نفصال بني الويحلإ ا

العقل هدفه تكرمي فر ، تعترب رضورية لإعادة ضبط العالقة بني الويح والعقل، حىت ل تضطرب ال مو 

مانة وقاعدة التلكيف، والالزتام بقواعد الاس تخالف  .1"الإنسان، وأ ساس حتمهل لل 

ظهار الرشائع الىت خفيت يف اجملالت الرشعية بسبب اجلهل -13  أ ويلأ و بفعل الت ،من ضوابط التجديد اإ

 الفاسد .

 . خيالفهبل اإن لك واحد مهنام ينفي الآخر و  التجديد يضاد الابتداع متاماً  -14

لكن جديد  ؛بعض الناس أ ن التجديد هو التيان جبديد، وهو بذكل يشتبه علهيم ابلبتداع يعتقدوقد        

ة   ادلعا،أ ما معىن ال بتداع ماليس هل أ صل يف الرشع ، فيجب عىل، يف الرشع  التجديد هو ما اكن هل أ صل

زاةل ال خطاء الىت ظهرت يف الناس  سواء اكنت هذه  نت مه،واكالاخطاء بدع، وقعت يف أ قواهلم، أ و عقائداإ

 هذه ال خطاء ، خمالفة ملا جاء به الرسول صىل هللا عليه وسمل .

من التجديد  الىت بنيت عىل الهوى والباطل الضاةل للفرق  وليس  ، التجديد هممة أ هل الس نة وامجلاعة" -15

 . 2"وتشويه حقيقته  ،وحتريف النصوص ،فهيي سبب هدم ادليننصيب، 

................................... 
 

 

 

 

 

                                                            

 .بترصفمقدم اإىل مؤمتر الاحتاد العاملي لعلامء املسلمني ، مقال رؤية معارصة يف جتديد اخلطاب الإساليم  ،جامل فتحي محمد نصار أ نظر،1

 
 .21، ص عرض ونقد العرصانيون ومفهوم جتديد ادلن أنظر،2
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 احلديثمراهقني والش باب يف العرص ي للعو خطاب ادلالتجديد يف 

 هبم تهنض، هتا قو مس تقبلها، ومه  ومه عدة ال مة يف حارضها،  واملراهقني من اذلكور، وال انث  لش بابا      

عداًدا حس نًا محلل مسؤولية ال مة يف غدها      .اومس تقبله ،ال مة،  ذلا اكن عىل ال مة أ ن تعّدمه اإ

 ،خريمه ش باب مبا فيهعدم استامثر أ وقات ال و والقدوة الصاحلة، ، غياب القيادة احلكمية ففي ظل       

 ،ائيةت الفضوالفيديو وما رافق ذكل من انتشار احملطا ،س يطرة وسائل الإعالم الرخيص اكلتلفازو  وصالهحم،

فاسد م جند  ة ،والطفرة التحرري ،الثورة املعلوماتيةو  ووسائل التصال احلديثة،وش باكت التصال العاملية، 

يف  امً هم اً ورواليت لعبت د الوسائل،  حُيسن اس تخدام هذه ممن ملواملراهقني  ،عديدة ظهرت عىل الش باب

ميان الش باب بعقيدته  و المية،ضياع الهوية الإسو ،  والتساهل ،ودينه، وزرعت فيه روح الكسل ،زعزعة اإ

 ،لشهواتمهنم خاصة اب واملراهقني والش باب ،اإشغال املسلمني عامة، و وزعزعة الإميان ،اإضعاف العقيدة

 .وأ وقاهتا فامي ل خري فيه ،ووسائل الرتفيه الفارغة، واليت تس هتكل طاقات ال مة

فساد ال خالقومسلسالت تدعو اإىل  ،هذه الوسائل  تسعى اىل بث برامجنجد أ ن ف      شاعة  ،اإ واإ

ابحة الاختالط ،الفاحشة، وتشجيع الش باب  .نيسوالشذوذ اجل  ،والفتيات علهيا حتت مسمى "التحرر" واإ

العمل عىل و  ،عن طريق دعاوى "حترير املرأ ة" ومساواهتا ابلرجل ملرأ ة املسلمةاب التغرير  كام هتدف اىل 

 .بطابع املدنية الغربية موطبعه م،عن ديهن ش باب هذه ال مة، ومراهقهيا "تغريب"

دليل  ص ينومبا أ ن الرشيعة الإسالمية دعت اإىل املعارصة، ومواكبة التطور يف وسائل ادلعوة الىت مل

كن متة ي ة واسعمساحفوسائل ادلعوة مع كوهنا توقيفية أ ل أ ن الرشيعة ال سالمية جعلت لدلاعية  ،عىل حترميها

ئل الوسا ، وملواكبة التطور والاس تفادة منمن خاللها ابتاكر عدد كبري من الوسائل ملقابةل املس تجدات

ّل اإ  الإابحة ن ال صل يف وسائل ادلعوةاإ أ وًل: ييل: "املعارصة  الىت ختدم ادلعوة، ويبني ذكل ما   ذا ورد نصاإ

ذا جاء دليلمبنعها ل اإ   ا(.ملنعه قياسا عىل القاعدة الفقية املشهورة )أ ن ال صل يف العادات الإابحة اإ

ه حرم لعين ئل مااثنيًا: التفريق بني احلرمة اذلاتية العينية ،واحلرمة الغريية يف الوسائل ،مفن الوسا

ذا زال ر حرمه ف ولكن دخل فيه ما ،وامخلر ، وأ ما احلرام لغريه فهو ما اكن يف أ صهل مباحان،اكلزملفسدة فيه  جع اإ

احلة ل يه صبال مر اإىل أ صهل الإابحة،اكلتلفاز و الفيديو، وغري ذكل،فهذه الوسائل ل حمك لها يف نفسها 

ذا أ س تعملت يف اخلري اكنت مباحة، وأ ن أ س تعمل  . حمرمة ت يف الرش أ صبحتلل س تعامل يف اخلري، والرش فاإ

 .من  ادلعاة ملن مكل أ لته للبحث  مفتوح برشوطهابب الاجهتاد  اثلثًا: أ ن 

ذا وجدت العةل رابعًا:  حلاق غري املنصوص ابملنصوص اإ  1".جواز القياس يف الوسائل ابإ

عرض بووسائل التقنية مايه أ ل وسائل عرض يقوم ادلاعية  ،خامسًا: أ ن وسائل ال تصال احلديثة

 ها .دعوته كام يه بوسائلها ومناجهها وأ ساليهبا املعروفه يف الرشع ، فقط اذلي أ ختلف طريقة عرض 

                                                            
 .167ص ،، وسائل الدَّعوة بني األصالة وامُلعاَصَرةعالء الدين الزاكيأنظر، 1
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س تغاللها يف ادلعوة اإىل هللا تعاىل ب أ ن ،وجيفيجب عىل ادلعاة  النظر يف هذه الوسائل املباحة، واإ

هتم، ل جل وقالىت تشهد أ قباًل  كبرياٌ من املراهقني، والش باب ،وتشغ ال مورام حيرص ادلاعية عىل أ س تخد

 ويسخرها يف  تبليغ ادلين رمغ اس تخدام غريان لها للهدم وادلمار.
 ادلعوة ، اذلين يشاركون يف حتمل أ عباء -من الش باب  ادلعاة عىل  بعدد من ال مور جيومن املهم التأ كيد عىل 

 البدء هبا:  –وحيملون مهوم اصالح اجملمتع 

  تبصري املراهقني والش باب بديهنم :أ وًل: 

آابءأ               ومرشدين  ،نيومعلم ،وأ همات ،ن املسؤوليات الكربى اليت أ وجهبا الإسالم عيل املربني من أ

 املريب جب عيلو تعلمي الودل منذ أ ن ميزي: ال حاكم الرشعية اليت ترتبط مبيهل الغريزي، ونضجه اجلنيس، وذلا 

ذا بلغ احلمل بأ نه قد أ صبح ابلغًا وملكًفا رشعً   ،الوعدو والهنيي،  ل مرمن هللا اب اً ا، وغدا مطالبأ ن يصارح الصيب اإ

ذا بلغت سن البلوغ، وحدث والعقاب، ووجب عيل ال  ،والثواب  ،والوعيد مث لطام أ يضا أ ن تصارح البنت اإ

 .ف، وجيب علهيا ما جيب عيل النساء الكبار من مس ئوليات وتاكلياً بأ هنا أ صبحت ابلغة وملكفة رشع

امه يف هم وما يسأ يضامن مسؤولياهتم أ جتاه الش باب واملراهقني  أ رشادمه اىل مايقوى ال ميان يف نفوس          

قامة ،م وذكل بتعريفهم ابهلل سهو نفزكية ت  ،صيامو  ،صالة ، منعلهيماليت أ وجهبا هللا   العبادات وحهثم عىل اإ

ات ، حملرموجح، وبر ابلوادلين، وأ مر ابملعروف، وهنيي عن املنكر،، مع الالزتام حبفظ البرص عن ا ،وزاكة

 .وصيانة السمع عن املنكرات 

ساجد، وكرثة مل عن املعايص ، وحيرصو عىل ربطهم اب اليك يقلعو كام جيب عىل ادلعاة نصحهم وتوجهيهم         

آن قراءة ومية ؛ ذاكر اليوال   ،رادالنوافل ، كقيام الليل  وصيام ال ايم الفاضةل ، وقراءة ال و واحملافظه عىل  ، القرأ

فانه ة سلميال  و تتكون دليه العقيدةابهلل ،فهيي زاد الشاب للثبات عىل طريق الهداية فان الإنسان حني يؤمن 

 وقوع يفمن ال ميقهي وال حاكم الرشعية  ،،كام أ ن متسكهم ابدليندون حاجة اإىل رقيب  أ وامر هللا  يطيع

تقبال و م  ،او الثقة ابهلل جتعل الإنسان مطمئنا واثق ،ن التدينول  و الاكتئاب  ،أ مراض العرص خاصة القلق

نسان فهو خري سواء لاكفة متغريات احلياة ل نه موقن يف قرار نفسه أ ن لك ما  أ م نعامً  اكنت يأ يت من هللا لالإ

  . وقحنو المتزيُّ و التف مادلامع املعنوي للسري هب واملراهقني هو ،، كام أ ن تدين الش باب نقامً 

 اثنيًا: ت ية ال خالق وال داب ال سالمية يف نفوسهم:

الإحسان و ، عيادة املريض  ،وصةل الرمح ومن هذه ال خالق وال داب الصدق ، وبر الوادلين، و            

 اىل اجلار، والتعاون  وغريها من الوصااي الىت تعزز قمي ال سالم وأ خالقه يف نفوسهم .

م عىل وسهم، وحهثت ية رغبة التفوق يف نف ، وعىل أ ختيار الصحبة الصاحلة املراهقني )واملراهقات( حث  :اثلثاً 

يفيد من  اغهم مبااإيل شغل أ وقات فر هم توجهي ، و  تفيدمه يف ديهنم ودنيامهاستامثر أ وقات الفراغ يف ال مر الىت 

لىت سالم من رايضة، وقراءة وغري ذكل من ال مور االإ  خالل بعض ال نشطة الرتوحيية اليت حث علهيا

 ،ملعال ، كام يس تحسن توجيه املراهقني من اجلنسني اإيل فضيةل تساعده يف رفعة نفسه، ودينه، وجممتعه.

 .والاطالع ،وأ مهيته؛ ليشغل املراهق أ كرث وقته يف القراءة

........................................ 
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 املبحث الثالث:

 

 املطلب ال ول :اخلطاب ادلعوي للمراهقني والش باب يف وسائل الإعالم ووسائل التصال احلديثة :

 

 جتديد اخلطاب ادلعوي يف وسائل الإعالم :

لك كبري يف الإعالم يف يومنا هذا جمرد مصدر لل خبار أ و أ داة للرتفيه، بل أ هنا أ حضت تسامه بشمل تعد وسائل 

ائل وسـمـن  ريوالقمي،  وخصوصا اذا ما تعلق ال مر ابلش باب اذلي يس متد معلوماتـه بشـلك كبـ ،صياغة الآراء

اكفــة  يفمعلوماتيــة علميــة ثــورة مــن  يشــهد العــامل الآن التصــال احلديثــة املرتبطــة ابلإنرتنــت ، ففــي ظــل مــا 

سهوةل و ، اجلذاب ، وثقافة الصورة املؤثرة ، ووسائل الإغراء القوية  الإخراج  شلك لك من  اجملالت، حيث

ديد امتم شـلك هذه العوامل تدفع ابلش باب واملراهقني اإىل الإنشداد ابه ،عىل أ ية معلومة برسعة فائقة احلصول

ــة  ــالم اخملتلف ــة  ل ســ امي ؛اإىل أ هجــزة الإع ــذه املراحــل العمري ــم يف ه ــت أ هن ــريمه، ل ــن غ ــرث م ــؤون أ ك قمص همي

 الشخصـيات الـيت متثـل دور البطـوةل ، ذكلو أ  ، ور أ عـاليم لها حضالشخصيات، والتأ ثر ابلشخصيات اليت 

 .ي يتأ ثر بهيف هذه املرحةل هو يف طور تكوين الشخصية، وانتقاء املثال اذل -من الإانث واذلكور -ل ن املراهق

ن الغرارز واملشاعر، وح    ،نيهقوالعنفـوان، والضـغط عـىل املـرا،غريزة اجلنس، يه يف مقة القوة وخاصة يث اإ

اثرة الغريزة اجلنس ية عن طريق ال فـالم والش باب الصـور و ،، ، فاإن وسائل الإعالم سامهت مسامهة كبرية يف اإ

 .والثقافةواملغرية وعن طريق القصص الغرامية وال دب ،واملاجنة ،اخلالعية 

 اكملـدوانت، والشــ باكتالتلفزيــون الصـحافة ـ شـ باكت الانرتنيــت ـ  .وأ صـبحت هـذه الوسـائل )           

اط  صـياغة أ منـيف(، يه القوى املهمينة واملوهجة للثقافـة، والفعـاةل الاجامتعية مثل الفيس بوك والتويرت واليوتيوب

ن الإعالم احلديث يُعترَب ِمن أ مهِّ عندمه ، السلوك،  ، يـن الإسـاليمالوسـائل الـيت تُسـاعد يف نرشـ ادلعـوة لدلِّ  اإ

نشـاء  من هنا ظهرت الرضورة امللحة واملسلمني يف العامل، ،وحَتسني الصورة اذلهنية اخلاطئة عن الإسالم يف اإ

 تـويل الإعـالم اجملمتعـي أ مهيـة خاصـة كوسـ يةل تواصـل أ ساسـ ية للحـوار مـا بـني الشـ باب،مؤسسات اعالمية 

تثقيــف  مــن هــذه املؤسســات الإعالميــة هــو املطلــوباجلهــد ويكــون  وادلعــاة ، واملصــلحني ، واملــراهقني ،

 ،لسـ يايساوالثقافيـة ، ونرشـ ثقافـة ادليـن ، وبنـاء الـوعي  ، وت يـة قـدراهتم العلميـةواملـراهقني  ،  ،الش باب

 واحملافظـة، هوية ال عزتاز ابل وال خالق، وت ية الثقة ابلنفس ، و ، والقمي ، لدلين  الانامتءوتعميق ، وال قتصادي 

عـىل هـذه ف فهـذه يه رسـاةل ال عـالم ال ساسـ ية جيـاد القـدوة الصـاحلة هلـم ،، واإ واملعنوية  ،عىل القمي الروحية

عـالم والفتيـات مـن الغـزو السـلويك املنحـرف املمتثـل يف وسـائل الإ ، بذل اجلهود محلاية الشـ باب  املؤسسات

طهم ويـرب  ، جممتعات الفتيـاتاملراهقني ، و و ،فالبد من معل دعوي جاد يكتسح جتمعات الش باب  ،  املتعددة

 . ضدمهويكشف هلم جحم املؤامرة اليت حتاك ،وحيملهم مس ئولية ادلفاع عنه ، ابدلين 

 كيف تس تطيع تكل املؤسسات حتقيق أ هدافها  يف توعية الش باب واملراهقني ؟

 

 اإجياد البديل:  أ وًل: 
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رضرها، بعهنا، ويقنعهم  هم، ويرصف املعادية لالإسالم  والقنوات، الوسائل  يواجهد بديل اإساليم جيا

نشاء حمطة، مفن البدائل املهمة   .ويعيدمه اإىل جادة الصواب، ويغنهيم ابحلالل عن احلرام بث اإسالمية ،  اإ

ملادة ااإجياد  اكفة أ قطار ادلول الإسالمية  ، ويكون دورها يف  الش باب من  يشرتك فهيا ادلعاة من

، ض ل عرومن خال ومن خالل برامج ثقافية، الش باب،  واملراهقني الإعالمية الناحجة اليت تَُشد أ نظار 

الغزو ا اليت اس تخدهماحلديثة  تس تخدم الوسائل و ومشاهد تربوية تبين ال خالق بصورة جذابة مثرية، 

، ئدة و الفا، رة فهيا الإاثتتوفر  مادة  يف تقدمي تس تخدم التقنية يف سبيل ادلعوة اإىل هللا ام ك، الاجنيب 

 وهتمتحة، ة الصحيربط الإعالم جبوانب التنش ئة الاجامتعيوتقوم ب،  ة الاسالمية لثقافكام هتمت  ابواملتعة،

 مويهتهبُ  اب ، واملراهقني وتقوى احساس الش ب، مبشالكت الش باب، واملراهقني، وتبني طرق مواهجهتا 

ع ، بناء منوذج اتصايل يقوم عىل املشاركةوتقوم ب ، الاسالمية  ، مطلب  الم نقيواحلوار ، فالسعي لإجياد اإ

 .همم

 اثنيًا: استامثر وسائل التواصل الاجامتعي : 

ة يف زايد أ هنا أ سهمتكام ، من هذه الفئة  أ ن هذه الوسائل تشهد منوًا وتفاعاًل بشلك مزتايدخصوصًا و 

لتصال ا من امواقع التواصل الاجامتعي تس متد قوهتومن املعلوم  أ ن  ،وتفاعلهم مع قضاايمه ، وعي الش باب

ن ا الآن فاإ ة، أ ماملبارش بني الناس، ففي السابق اكن التأ ثري عىل امجلهور من خالل وسائل الإعالم اخملتلف

نس ت و ، مصطلحات مثل تويرت  التطبيقات املتوفرة يف  أ ب، وخمتلفواتس  و ،فيس بوك و، رام قاإ

صارت  ال خبار، كام و، وأ صبحت املصدر ال سايس لتبادل املعلومات ، الهواتف اذلكية ابتت مأ لوفة 

 وسائلردود ال فعال حلظية حبيث ميكن قياس ردود ال فعال عىل حدث معني يف وقت حدوثه، ومل يعد ل

ل حساب ولكن أ صبح ذكل يمت ببساطة من خال، اجملمتع الإعالم التقليدية دور يف توعية خمتلف رشاحئ 

 .أ و أ ي وس يةل تواصل اجامتعي أ خرى ، أ و فيس بوك ،يف تويرت

اب نس تطيع أ ن نس تفيد من هذه الوسائل يف دعوة الش ب والسؤال املهم يف هذا الباب كيف        

 ؟واملراهقني من اذلكور ، وال انث  مبا أ هنم أ كرث فئة تؤثر ، وتتأ ثر هبذه الوسائل 

مه  هجوديف ال فاكر الىت من املمكن أ ن تعني ادلعاة وخاصة الش باب مهنم بعض  ميكننًا أ ن نطرح معاً و 

 ادلعوية :

 : الهواتف اذلكية -1

قد ابت الهاتف اذليك جزءًا همًما يف ف،دعوية متنقةل تتحول اإىل ش باكت اجامتعية املمكن أ ن من       

عة، واذلاكرة  ، حياة الش باب واملراهقني ومل يعد جمّرد وس يةل اتصال، بل حاسواًب محموًل، يمتزيَّ ابلرسُّ

وجود أ نظمة تشغيل بأ شاكل خمتلفة ، وذكل من خالل الواسعة، وميكن من القيام مبهام وتطبيقات متعّددة

ذات أ نظمة عالية ادلقة قادرة عىل تقدمي  Android )، وBlackberry ،iOS )لهذه الهواتف اذلكية مثل

 .خدمات متعّددة يف وقت واحد

أ نَّ من أ مه ال مور اليت جتعل الهواتف اذلكية تمتتع بشعبية كبرية يه قدرهتا عىل حتميل  ومن املعلوم      

، واحملارضات كام متكن من انزال قات ويه برامج خدمية صغرية قادرة مثاًل عىل تزنيل الكتب التطبي
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كام أ ن هذه التطبيقات تس تطيع أ ن متكن  القران اكمال ، وتوجد تطبيقات للتفسري ، ونوايح ادلين اخملتلفة 

لإنرتنت عىل الهاتف اذليك وتصفّح مواقع معينة يف ا ، من مشاهدة القنوات التلفزيونيةالش باب واملراهقني 

  ،دون أ عتبار للزمان واملاكن .بيرس

والربامج  ، وال ذاكر ، برامج القرأآنفميكن لدلعاة  أ س تخدام الهواتف اذلكية يف تصممي ، وتطوير     

، والوايرلس، اللتني ميكن اس تخداهمام يف نقل املقاطع الصوتية  ،هناك تقنية البلوتوث كام أ ن الإسالمية، 

  .رئية ادلعوية للآخرينوامل

،أ و ال ذاعية ، بعد تسجيل حلقاته التلفزيونية  يامق كام يوجد  من ادلعاة من اس تغل هذه التطبيقات بل     

كام أ ن بتحويلها اإىل تطبيقات يك يس تفيد مهنا النَّاس ويشاهدوهنا عرب هواتفهم اذلكية،أ و خطبه ادلعوية ، 

بتحويل كتبه اىل كتب الكرتونية يس تطيع أ ي خشص أ نزالها يف من ادلعاة من أ س تفاد من هذه التقنية 

 هاتفه اذليك بلك سهوةل ، ويرس .

والفيس بوك وغريها(: وذكل من خالل فتح حساابت  -ش باكت التواصل الاجامتعي )تويرت   -2

مع أ مهية يعاجلون فهيا خمتلف القاضااي اخلاصة ابلش باب واملراهقني ، ، ابدلعاة  وصفحات خاصة 

واملتابعة ادلامئة للرد ،تكل الصفحات  من مجيع اجلوانب، ووضع هدف واحض من فتح ة القضااي تغطي

 -وهلل امحلد-يف تويرت  -الهاش تاق  -فقد سامه  عىل أ س تفسارهتم وحل املشألك الىت قد تطرأ  علهيم ، 

 .جامتعيبفضل هللا مث ابمحلالت املرتبة عىل ش باكت التواصل الا يف أ زاةل العديد من املنكرات 

 وما شاهبه من الربامج: البالك بريي ، و الواتس أآب  -3

تبااادم اطااالف الويااديو والصااور وامااار و الاءوااات و  اارا  ويه عبــارة عــن تطبيقــات تقــوم عــىل  

والتواصم والتواعم الابامار  و رسام الروابل لءاواضيف والاواقف الاختءوو الاحادثات الووريو ،
 والعااو ل هات األتصام في الهاتف الذ ي .و رسام الرسائم الخاصو 

 خاصة أ ن املس تفيد من هـذا اجلهـاز مه فئـة هممـة مـن اجملمتـع حيـث أ ن ، يف ادلعوة  اميكن الاس تفادة مهن

طريقها  فميكن لدلاعية عن  ،و من مه يف سن املراهقة ، مه الش باب التطبيقات  هلهذ نياملس تخدم أ غلب 

ر مجموعات دعوية تتفعيل  هـذه التطبيقـات ، كـام ميكـن  سـال رسـائل توعويـة توجهييـة للمشـرتكني يفقوم ابإ

ــاة  ــائل خاصــة  لدلع ــال رس رس ــد  اإ ــات ، و ، ابالفوائ ــوة   ،دابالآ و املعلوم ــني  أ و ادلع ثن ــيام الإ اإىل ص

آن، سـ تخدام وامخليس، أ و اإىل صدقة جارية أ و قراءة القرأ ،أ و حتذير من البدع املنترشة ، كام ميكن لدلعـاة اإ

التطبيقات يف ادلعـوة الفرديـة لشـخص معـني ، أ و مجموعـة معينـة بأ نشـاء قـروب خـاص بلشـ باب ، هذه 

 واملراهقني يقوم ادلاعية بأ ختيارمه بنفسه ، ويقوم مبتابعهتم ادلورية وتوجهيهم وحل مشلكهتم ، ونصحهم .

 :اليوتيوب  -4

بشلك خاص ، وعدم   واملراهقني عدم وجود برامج ووسائل ترفيه موهجة للش باب،لقد أ دى        

سامه يف اجتاههم اإىل تفريغ طاقهتــم عبــر وسائل التواصل لك ذكل أ وقات فراغهم، وجود مايشغل  

، ونظرًا ملا أ حضت تنافس القنوات الفضائيةالىت  قنوات اليوتيوب، مثل الاجامتعي، خصوصا املريئ مهنا،

الواجب عىل ادلعاة التصدى لتكل التوهجات  ، اكن من وعقائدية،خمالفات أ خالقية  ه اليوتوب من تضمني 
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فميكن لدلعاة أ ستامثر ،املنحرفة وخصوصا ملا يشلكه اليوتوب من أ مهية دلى فئة الش باب واملراهقني 

 اليوتوب يف ادلعوة عن طريق :

   مضاعفة أ عداد القنوات الإسالمية يف موقع اليوتيوب املسامهة يف. 

  ن ع يوهاتل فيديتزن يقوم ادلعاة فهيا  ب  ، النشاط الإعاليم الإساليمخمصصة دلمع أ نشاء قنوات يوتوب 

آن الكرمي ،  يف نرصة الإسالم تسامه  ، دلعوةا -رسول الن عوادلفاع ، والس نة النبوية املطهرة ، والقرأ

،  قتني(جاوز دقي احملارضات اإىل مقاطع فيديو قصرية )ل تت ئةجتز ومن املمكن لدلعاة  -صىل هللا عليه وسمل 

 ،مؤثرة . أ و قصة  ، وي املقطع فكرةحي

  نشاء موقع خاص بعرض ون ، ويك اخلاصة  بدعوة الش باب ، واملراهقني لقطات الفيديوكام ميكن لدلعاة اإ

وخطب  عويةقنوات د من من احملتوى اخملالف ملبادع ادلين الإساليم، ميد يوميًا بلك جديد املوقع خايل

آءل  . ينادلو  عملالورجال  ، ش يوخال و ،  لعلمأ

 ابدلعوة :واملواقع الالكرتونية اليت هتمت  ، الصحف،و املدوانت خامسا ً 

 املدوانت : -5

هيا جيعلوهنا أ صاهبا مكحفظة خاصة يدونون فهيا يومياهتم ، ويضعون صورمه ويسجلون ف بحيث   

 ،تبا الك يودع فهي، عىل ادلاعية أ نشاء مدونة خاصة بدعوة الش باب واملراهقني ، خواطرمه واهامتماهتم 

 ن .وحييلهم فهيا عن طريق الروابط اىل مواقع هتمت هبم ، وتربطهم ابدلي،واخلطب الىت تفيدمه 

 املواقع ال لكرتونية :  -6

هلم  تفتح انث وواإ  ،واملراهقني من ذكور ،الش بابتدعوا  نشاء مواقع دعويةابإ أ ن يقوموا  ادلعاة ينبغي عىل  

ام يوفر الس نة كو ،ساليم الصحيح القامئ عىل الكتاب الإ والنقاش واجابهتم بناءا عىل املهنج ،جمال للسؤال 

دلعاة وجيب عىل او اخلطب  ،الاس امتع و حتميل القران الكرمي و ال انش يد و احملارضات هلم خاصية 

عىل  دلخولوا،توجيه الش باب اإىل رضورة الإلزتام والتقيد بقوانني ال تصال فامي خيص اس تخدام املواقع 

 املواقع احملظورة .

 القوامئ الربيدية: و الربيد الالكرتوين  -7

رسال رسائل ، أ و روابط اإىل  " العديـد مـن هجات ال تصال يف الربيـد ال لكـرتوىن ، أ و ميكن اس تخدامه ابإ

 ".1قوامئ الربيد الإلكرتوين املوجودة يف املواقع اخملتلفة

                                                            

 (.القوامئ الربيدية -ادلعوة عرب الربيد الالكرتوين موقع صيد الفوائد ،مقال بعنوان ) 1
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نـرى  يف لك هـذه الوسـائل السـابق ذكرهـا، لسـ امي وحنـن واملـراهقني الشـ باب بـدعوة يلزم الاهامتم      

يـدهلم و  ،اإىل مـن يأ خـذ بأ يـدهيم فهم يف أ مس احلاجـة  فيه،أ حوال ش باب ال مة، وحاةل التيه اليت يعيشون 

هتم يف والتواصل من أ جل تدعمي ماكنـ ،لالإعالمواملراهقني الش باب  ومبا أ ن أ حتياجعىل الطريق الصحيح، 

من الواجب  يعترب من الاحتياجات امللحة من هنا اكن والآراء مع الآخرين  ،تبادل ال فاكر وكذكل اجملمتع،

وف والهنيي وال مر ابملعر  ،وبذل اجلهد  يف تسخري هذه التقنية لدلعوة اىل هللا ،عىل ادلعاة رصف الطاقات

ة و التحــذير مــن ارســال الصــور واملقــاطع الــىت فهيــا خمالفــات رشعيــة  كــام جيــب عــىل ادلعــا ،عــن املنكــر

 ،والالكـرتوىن ،وذكل عـن طريـق  التـدريب امليـداين ،ال سـ تعداد قبـل البـدء ابدلعـوة يف هـذه الوسـائل

 .ومعرفة  كيفية ادلعوة عرب مواقع التواصل الاجامتعي ابلضافة اىل ادلراسة النظرية 

 مــع املــراهقني وأ ن يكونــو ودوديــن  يف تعــاملهم،حســان يف دعــوهتم الإ الــتحىل ب عــىل ادلعــاة كــام     

وبــذل ، فالشــئ خيــرتق القلــوب لكطــف العبــارة ،  جــر احملســ ننيأ  ن هللا ل يضــيع أ  يكفــهيم  والشــ باب،،

 .ونقاء القلب  ،وسالمة القصد ،ولني الالكم ،الإبتسامة

 

 

.............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث:

 املطلب الثاين : جتديد اخلطاب ادلعوي للمراهقني والش باب يف الوسائل التعلميية.

 جتديد اخلطاب ادلعوي للش باب واملراهقني يف جمال الرتبية ال رسية :



35 
 

 ،أ ن الإنرتنت وميكن أ ن يقال أ ية عوائق أ مام وسائل الإعالم، يف جمال الرتبية ال رسية، ل توجد       

ته وتؤثر ثقاف و  ،وش بكة التواصل الاجامتعية ابتت متثل لكثري من املراهقني أ رسة ومهية يتلقى مهنا أ فاكره

  وعادته الاجامتعية . ،عىل أ خالقه
دراك ذكل، مس تفيدين       معه، والتأ قمل ،والتعايش ،من هذا التطور فعىل الآابء وأ ولياء ال مور اإ

أ ولدمه مع  جللوس فرتات اكفيةاب وذكلفرض الس يطرة علهيم، وتوجهيهم، دون ،واحلرص عىل متابعة أ بناهئم

عطالإ وعدم ا، وحسن احلوار معهم  ، حسن  و،  يف التعبري عن نفس محقههئم س تئثار ابحلديث عهنم، واإ

آراهئ م ،الإنصات هل ظهار الاهامتم هب م ،واحرتام أ امئا سيتوقف د لش بكةاحنا يف حامية أ بنائنا من ا، اإن جنمواإ

حلوار ا رجة س تجابة مرتبطة مبا زرعناه يف نفوسهم ، وبدلإ عىل مدى اس تجابهتم لإرشاداتنا، وس تظل هذه ا

ور كبري يف دعالم اجلديد لالإ  فقد أ صبح  .والثقة اليت اس تطعنا حتقيقها يف عالقاتنا هبم، املصارحة ، و 

 . واعظاملروس و ادل دور يف تلقي والتعلمي و  ،الرتبية

تقوية صلهتم ق ومن املمكن حتقيق ذكل عن طري  ني والش باباملراهق دلى اذلاتية الرقابة تعزيز ملهما نمف 

ل بادته بفعده يف ع ووحَّ  ،وصفاته ،مفن عرف هللا حقًا بأ سامئه، ة هلم امئادلاستشعار مراقبته  و ،ابهلل تعاىل

قل  و ،ميانهعىل تقصريها يف جنب هللا قوي اإ  هحماس بة النفسوداوم عىل واجتناب ما هنيى عنه  ،ما أ مر به

ذا قلَّت معايص الش باب ،ارتاكبه للمحرمات جملمتع اعايص مواملراهقني  قلَّت  ،وقل وقوعه يف املعايص، واإ

 ول هنم أ ساس هنضة اجملمتع . ،ل هنم أ كرب فئة فيه

 لتايل:وميكن حتقيق ذكل بعدة نقاط اك

  ل رحةل قبلهذه امل هتمهتيئ و، والش باب  ،املراهقنيواحتياجات  ،فَهم طبيعة عىل ال ابء واملربنيجيب

واطفهم ل ضبط ع، وذكل من أ جْ مالتوجيه والإرشاد بعد فَهٍم ووْعي لسلوكيَّاهت فهم حيتاجون اىل وصولها؛ 

 .م نزواهتو ، وتعديل سلوكهم، وهتذيب أ نفسهم؛ حىت حنافظ علهيم من الانس ياق املتطّرِف وراء رغباهتم 

 أ ولدمه حدهام أ  و أ   ن يشارك الوادلانأ  يفضل و  يتأ ثّر، ومباذا يقرأ   ماذا ملعرفة ال رسية الرقابة تعزيز وكذكل

رونه ي ملا يصادفوهنا وليوهجهومهم ومتابعهتم ومعاجلة اية مشألك قدتعلميهل يف العمل عىل الش بكة وذكل 

  .مناسب غري يرونه ما ويقومون مناس باً 

  دثو اىل حت لهيم عىل الآابء جعل عالقاهتم مع أ بناهئم  معيقة حبيث يتحدثون بال حرج ل هنم أ ن مل يتحدثو اإ

أ و احلريص علهيم  اإىل صاحب جاهل ،غريمه، وهنا حيدث اخللل عندمه ويتحول التوجيه من املوجه 

 منحرف.

 فقط اىل حيتاج وجسدايً ،نفس ياً  كشاب انجض تعامهل و املراهق عن ال رسة نظرة تتغري أ ن ينبغي 

 التفهم،والثقة ، واحلوار اذلي يسامه يف حل مشألك هذه الفئة الاخالقية وادلينية .

  نه عىل أ  مراهقني كام جيب التأ كيد عىل  وأ   أاكنوا اطفالً ولكن يبقى املهم هو املتابعة املس مترة لالبناء سواء

 ،خطار حمدقة مبن يس تخدم الش بكة فاهنا بال شك حتفل ابلكثري من اخلدماتأ  الرمغ من وجود 

 .عىل حد سواء الش باباملراهقني و و  ،ال طفال واملعلومات اليت تسامه يف تعزيز مدارك

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3658/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/3658/posts
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 : املؤسسات التعلمييةجتديد اخلطاب ادلعوي للش باب واملراهقني يف 

 وميكن حتقيق ذكل بعدت نقاط :

   سالمية ال  دات تطوير برامج ومناجه التدريس يف اجلامعات واللكيات لتكون حمضنًا مناس بًا لتكوين القيا

آداب الإسالم وتعالميه السمحة ، ينطلق من  و،يف لك اجملالت  وابت ثتوفري مناخ اإساليم متش بع بأ

آداب  ،ويستند عىل قمي الويح  سالم الاصيةل الإ وأ فاكر وأ

 يضاح القمي الإسالمية يف كيفية الإفا عادة صياغة مادة احلاسب حبيث حيتوي مهنج املادة اإ  دة مناإ

س تخراج امل واملواقع الإلكرتونية ،احلاسوب  .علومات ادلينية ويف ادلعوة اىل هللا يف اإ

 ختيار الصحبة الصاحلة، والاجلانب  ت ية عىل الرتكزي  ،قدوة احلس نةالإخاليق، وادليين، واملساعدة يف اإ

  . يف نفوسهم  والرباءوغرس مفاهمي الولء 

  وحتبب ه فهيموترخس حمبت ،براجمهم ادلراس ية اليت تعظم هللا يف قلوهبميف كثري من نصوص الويح أ يراد  ال ،

لهيم طاعته  مما يساعد يف تعزيز الرقابة اذلاتيه دلهيم  وترههبم من معصيته ،اإ

  ويةالرتبو ، بنرش العلوم الرشعيةجيب أ ن تس تفيد املؤسسات التعلميية  من التقنية احلديثة، وأ ن هتمت، 

 ع مامتتجاوب واكب العرص احلديث، و وعلمية متاكمةل ت ،برؤية مهنجيةواكفة العلوم التطبيقية  ،واللغوية

ليه العمل احلديث ىف العرص الراهن، وتواكب التقدم العلمي اكفة  سارر العلوم ىف وتس توعب ،وصل اإ

ن س تفادت مو اجلامعات من أ  ، املعاهد مفنوالتقنيات احلديثة  ،نرش العمل ابلوسائلتقوم ب و ، اجملالت

س تخدام اب نظام التعلمي عن بعديف دراساهتا عىل تعمتد التطور الهائل يف الوسائل احلديثة فأ صبحت 

و يوفر جليد فهوهو النظام ال حدث يف أ ساليب التعلمي اواملتعمل  ،التكنولوجيا احلديثه ىف خدمة التعلمي

 .املية ، وأ كرب مثال عىل ذكل جامعة املدينة العوالتنقل وكذكل الكثري من املال  ،واجلهد ،السفر

  وجود املتخصصني من الش بابلرضورة لوج يف التخصصات العلمية اخملتلفة الو حث الش باب عىل  

 املسلمني يف لك التخصصات حىت تس تطيع ال مة اخلالص من الس يطرة الغربية فيصبح دلى ال مة 

 اإىل رباتواخل ،بفيجب أ ن ينربي أ صاب املواه القدرة، واخلربة الىت تغنهيا عن الثقافة الغربية املنحرفة 

ني ليمت ملسلماويسعوا اإىل اكتشاف أ رسار التقنية ونقلها اإىل بالد  ،ت وادلراسات العلمية اجلادةالتخصصا

فراط أ و تفر مع التنبيه اإىل أ ن يكون غري املسلمني.الإس تغناء عن اخلرباء من  ومًا يط وحمكلك ذكل دون اإ

 .بضوابط الرشع

.............................. 
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  املقايه الإجامتعية :

ية ضية ، أ و أ ندأ ماكن التجامعات الش بابية سواء اكنت مقايه الكرتونية ، أ و صالت راي وأ قصد هبا        

 صيفية أ و ثقافية .

  :ادلعوة اإىل هللا يف املقايه والنواديحمك 

وأ ماكن التجمعات الش بابية حىت  ،واملراهقني يف املقايه ،يوجد مانع يف الرشع من دعوة الش باب ل     

عن حمك ذكل   والإفتاء ،جنة ادلامئة للبحوث العلميةلل  لسؤال وأ ن اكن فهيا منكر من املنكرات فقد توجه اب

لهيم لريشدمه اإىل احلق وينصح هلم ،"فاكن اجلواب   ،به أ داء لواجب البالغ اإن رجا فهيم اخلري جلس اإ

قامة احلجة علهيم، كام اكن الرسول  يغىش جمالس املرشكني دلعوهتم اإىل احلق. _صىل هللا عليه وسمل _واإ

ل انرصف عهنم، اتقاء لرشمه وبعداً   .1"عن املنكر فاإن اس تجابوا فامحلد هلل، واإ

اىل  عوهتمومن هنا ميكن لدلعاة أ س تغالل هذه ال ماكن الىت تشهد جتمع الش باب، واملراهقني يف د     

 : وذكل اكلتاىل ادلين، ورشائعه اخملتلفة وأ مرمه ابملعروف، وهنهيهم عن املنكر، وفقًا للضوابط الرشعية ،
 

 ادلعوة يف  املقايه ال لكرتونية ، والصالت الرايضية :  -1

 لرايضـية ا، والصالت  صبحت املقايهفأ  ، والصالت الرايضية أ نترشت ظاهرة املقايه ال لكرتونية         

سـائل و الوذكل ملـا حتتويـه هـذه املقـايه مـن ،والشـ باب  ،لمـراهقنيلربانمج اليـويم يف الـحتتل حـزيا همـام 

يف الغالـب  شـاغلني أ وقـاهتمفنجد العديد من الش باب، واملراهقني يـراتدون هـذه ال مـاكن ه اخملتلفة يالرتفهي 

لـبالي اك.أ و متضية الوقت يف ال لعاب اخملتلفـة أ و ادلردشة( -)الفيس بوك عن طريق ابلتواصل الاجامتعي 

ميكـن و  رايت، ولعب البلياردو، والهويك وغريها من الالعاب الرايضية اخملتلفة، أ ومشـاهدة املبـا س تيشن،

راهقني ابتت متثـل لكثـري مـن املـ ، والصالت الرايضية وش بكة التواصل الاجامتعية ،أ ن يقال أ ن الإنرتنت

الرقابـة   يف ظـل غيـاب وعادتـه الاجامتعيـة .، وثقافته وتؤثر عىل أ خالقـه ، ومهية يتلقى مهنا أ فاكره  أ رسة

  . ال ماكنال رسية وال بوية ملا يتلقاه ال بناء يف هذه 

 ، لكرتونيـةاملقايه الإ فعىل ادلعاة ، واملربني ، واملصلحني ، واملنظمون للمؤسسات ادلعوية الإس تفادة من 

ويكـون ذكل بعـدت . وحـهثم عـىل المتسـك بـديهنم،  هتمتـوعيو يف دعـوة الشـ باب ،  والصالت الرايضية 

 طرق:

  امللتقـى احلـواري يف  ادلعـوة للشـ باب حلضـور هـذا ويكـون بتوجيـه،أ نشاء القاءات ادلعويـة احلواريـة

فيلقـي بشـلك  و التنظـمي مـع ادارة املقهـيى  ،و الوقـت،ويعمل ادلاعية عـىل أ ختيـار املوضـوع  املقهيى 

عـن بعـض املنكـرات ،  يهنـامهأ و ، أ مرمه ابملعـروف يـو  ،ابهللفهيـا  ذكرمه يـأ و موعظة  ،لكمةخمترص 

لهيم  س امتع ه حياول ادلاعية الاهنيي لكمتي وبعد أ ن  ومـن املمكـن يب عىل اس تفساراهتم جي أ ن  اوةلوحم،اإ
                                                            

فتاء1  ، السؤال الرابع . رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيانئب ، الرئيس: عبدالعزيز بن عبدهللا بن ابز اللجنة ادلامئة للبحوث العلمية والإ

 . 9406واخلامس من الفتوى رمق 
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 ،أ كــرب عــدد مــن الشــ باب اعــىل اليوتــوب حــىت يســ تفيد مهنــ اوبهثــ ،لدلعــاة تســجيل اللقــاء احلــواري

 وال انث .،واملراهقني من ذكور 

  رشادمه بلطف ،وجتاذب أ طراف احلوار معهم ،اجللوس مع الش باب اذلين يراتدون املقايه طاب خبواإ

 وال رسي للك شاب يظهر أ ن دليه اإشاكلت،، أ بوي حيصن فكرمه، مع تلمس الوضع الاجامتعي 

  .من مهوم الش باب ال رسية والاجامتعية ادلاعيةوالإسهام ما أ مكن يف حل ما يعرث عليه 

 سيئة وحتصيهنم من الاس تخدامات ال  ،توعية الش بابب  يقوم  اختيار ش باب واع يدير تكل املقايه

أ و  ،يةو اجامتع أ   ،يةأ و ثقاف  ،للش بكة، وتوجهيهم اإىل املواقع املفيدة والبنَّاءة، سواء اكنت مواقع اإسالمية

 .أ و اترخيية،أ دبية 

  ن املقايهمتوزيع مجموعة من )الاس تاندات ( عىل عدٍد واملؤسسات ادلعوية ،ايضا من املمكن لدلعاة 

كل تر يف أ و الانتظا ،جموعة من الكتب ادلينية ، يف حماوةل لس تغالل أ وقات الفراغ، وتزويدها مب

 املراهقني. ,و املقايه اليت يراتدها عدٌد كبري من فئة الش باب

 :حياء ال   الاندية الصيفية ومراكزادلعوة يف  -2

ن النوادي بأ قساهما املتنوعة، ، من أ مه الوسائل اليت ميكن        ، بصل مع الش باطريقها التوالدلعاة عن اإ

لصيفية االندية ف أ و الاشرتاك العضوي،،الاختالط بأ عضاهئا عن طريق الوظائف فعن طريق واملراهقني 

ة الاجامتعيو، والثقافية  ،ينظم فيه عدد من ال نشطة والفعاليات الرايضيةيه أ ماكن  ومراكز الاحياء، 

 .وما يرغب املشاركة فيه ،خيتار مهنا الشاب ما يناس به

وار مع حلواتواصل ل ل ادلعاة  واس تضافت العديد من املقايه احلوارية  القاءات و أ جراءالقامئني علهيا فعىل    

آراهئم حبمكة حول القضااي ال كرث أ مهية دلى جممتع الش باب واملراهقني الش باب من   اهقنيواملر  وسامع أ

قامة احلدود ، جلهاد اك الرشعيةملفاهمي توضيح بعض اذلكور وال انث و  يت تثار ودحض الش هبات ال، واإ

لدلعاة  وميكن والعلامنيني واملالحدة ، حول الاسالم من قبل اعداء الاسالم من الكفرة املسترشقني 

 . عىل قناة اليوتيوبتسجيل هذه اللقاءات ، ورفعها 

ال خـاليق  فال حنـراامحلايـة مـن الىت توفر هلم ية الصحيحة م سالتوعيهتم التوعية الإ كام جيب عىل ادلعاة    

جياد البـد غل ائل هلـم لشـاىل جانب بناهئم البناء الرتبوي وال خاليق املنبثق من الاسالم وتعالميه السمحة واإ

كزي عىل الانشطة الرت . و لربامج واملواعظ واستامثر الفراغ فامي ينفعا وذكل عن طريق  .أ وقاهتم وت ية هماراهتم

 ،ريـةانشـطة رايضـية ودورات هماو وحمـارضات دعويـة ،تش متل عـىل بـرامج تعلمييـة املتنوعة الىت الش بابية 

آن الكرمي  وحفظ   .ومسابقات علمية وترفهيية توزع من خاللها اجلوارز عىل الفارزين،القرأ

ا لك م افة اىلالإضبف والنوادي النسائية  ،واملؤسسات ادلعوية ال هامتم ابملقايه،كذكل عىل ادلعاة       

النساء  نرش الوعي ادليين بني وودروس دينية،  ،وندوات، حمارضاتو رشعية للنساء ات دورتقدم تنظمي 

 .واملعرفة للقيام بدورهن ادلعوي والرتبوي وتكوين جيل مسمل قوي ،وتزويدهن ابلعلوم،
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 اخلامتة 

والشـ بكة العنكبوتيـة،  ،وخارجية يف الإعـالم ،يواجه حتدايت داخليةساليم الإ أ ن اخلطاب ادلعوي     

فاكن لرضـب ال مـة الإسـالمية يف عقـر دارهـا، الوسـائل التقنيـة احلديثـة فقد اس تخدم أ عـداء الإسـالم 

رجـال مه عامد ال مة ودرعها اذلي يدفع عهنـا العـدو ، و واملراهقني ل هنم ،هدف الهدم ال ول هلم الش باب



40 
 

كـام  ،املراهقنيوقادة املس تقبل ، ذلكل ينبغي أ ن يركز ادلعاة املسلمون جل اهامتهمم عىل الش باب و  ،الغد

نتـاج  ، تـه بـل دةل الرشـعية ادلعاة رضورة مراجعة خطـاهبم ادلعـوي دوراًي وتقوي  عىل  فـادة منـه يف اإ لالإ

وفقـه ال ولـوايت، ويوظـف التقنيـات  ،واملعارصة، وبني احلمكة ، جيمع بني ال صاةلخطاب دعوي معارص

، وذكل لالرتقـاء مبسـ توى اخلطـاب ادلعـوي، ولتـؤدي واملـراهقني  ،الشـ باباحلديثة املـؤثرة لجتـذاب 

قامة الرشائع ال سالمية  ،تبليغ رشع هللاادلعوة دورها يف   .واإ

ن           ئل التعامــل مــع وســادعــاة حيســ نون اإىل  اليــوم يف أ مــس احلاجــة  ني واملــراهق ،دعــوة الشــ بابواإ

وسائل وصف ، وجمالت ، ،وأ ذاعة ،وتلفزيون وغريها من ال ،ووسائل ال تصال احلديثة من انرتنت الإعالم،

ل التقنيـة وم بعرضـها بأ حـد الوسـائ، ويقـفعـىل ادلاعيـة أ ن يأ خـذ الوسـ يةل املناسـ بة دلعوتـه التقنية احلديثة ، 

املـراهقني، والشـ باب حىت يتوصل هبا اإىل قلوب   ،ومشوق ،وجذاب ،طرهحا بأ سلوب مناسب و يثة ،احلد

 ،ا أ فـاكرهوش بكة التواصل الاجامتعية ابتت متثل لكثري مـن املـراهقني أ رسة ومهيـة يتلقـى مهنـ،الإنرتنت  ،ل ن

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــىل أ خالق ـــــــــــــــــؤثر ع ـــــــــــــــــه وت ـــــــــــــــــة . ،وثقافت ـــــــــــــــــه الاجامتعي   وعادت

ملـا يتلقـاه  وغابـت يف كثـري مـن ال وقـات الرقابـة،ويف املقابل ابتعد هؤلء املراهقون عن واقعهـم احلقيقـي     

 . طويةل ول وقاتبأ رسمه يف هذه الش بكة اليت يرتبط هبا املراهقون أ كرث من ارتباطهم  والش باب  ،املراهقون

 ،ملقالتاعن طريق ل رسالته اإىل الآخرين،ادلاعية مطالب بتطوير نفسه دامئا تكنولوجيا ليجيد توصيف       

ع عقـول مـوالتلفزيونية عـىل مســتوى يــتفاعل  ،والبـرامج الإذاعية ،والندوات ،وال حباث واملعارض ،والكتب

 عـرض كام عىل ادلاعية التنويـع يف مع وضوح ال هداف املنضبطه ابلضوابط الرشعية ،،واملراهقني  ،الش باب

 اجمهـا ، وبر عـرب صـفحاهتاواملؤسسـات الإعالميـة  ،هـذه الوسـائل التقنيـة احلديثـةمـن خـالل املعلومة ادلعوية 

عـرض ب اعيـة فيقـوم ادلوالعلـامء ال جـالء ،والصـحابة الكـرام   -النيب صىل هللا عليه وسـمل -كام نوع   ادلينية،

ذه هـ ادلعـاة  خريسـوالظروف الطارئـة، وأ ن  ،املعلومة الصحيحة عرب الوسائل املتوفرة وفق معطيات العرص

ىل عـعـداء هللا أ  الوسائل يف معاجلة قضااي ال مة لدلفع يف جعةل املرشوع الإساليم ملواهجة املؤامرة الـيت يشـ هنا 

 . يح الصح وفق الهنج الإساليم  الش باب واملراهقني بناء  ليك يسامه ادلعاة يف  و . الإسالم واملسلمني

 النتاجئ والتوصيات :

 النتاجئ:

 عة ادلين،ب يف رفابلش باب،،ودعا اىل  ال س تفادة من الطاقة الهائةل الىت تمتزي هبا فرتة الش باأ همت الرشع  -

 والفرد عىل حد سواء . ،وصالح اجملمتع

وهجات عن التواملراهقني  ،الش باب اإىل  التحدث أ ن يبدأ  يف  جيبواملربني  ،دور ادلعاة واملصلحني -

مع   م،دلهي يمسالالإ و  ،صقل الصورة املرشقة لواقعنا العريب والعمل عىل  ،والاعالمية اخملتلفة ،الفكرية

 .واللحظات النفس ية املناس بة ،مراعاة التوقيت

جيب  ،كامدليينازع افهيم الو  ىجيب عىل ال ابء واملربني تربية ال بناء عىل اخلوف من هللا ومراقبته ، وأ ن ي  -

 ،وةق الشهات احلديثة حىت ل يقعو يف مزالتوعيهتم ابخملاطر املرتتبة عىل سوء ال س تخدام يف التقني

 تكون منذ الصغر .ل بد أ ن وهذه الرتبية  وال خاليق، ،وال حنراف ادليىن
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قط اىل ف حيتاج وجسدايً ، نفس ياً  كشاب انجض تعامهل و ،املراهق عن ال رسة نظرة تتغري أ ن ينبغيأ نه  -

ئة ف  فهم   كام أ ن،خالقية، وادلينية ل  ا التفهم،والثقة ، واحلوار اذلي يسامه يف حل مشألك هذه الفئة

 امهسي وأ ستامثرها  والش باب، ومعرفة اإهامتمهتم، وما جيذهبم، ومعرفة الاجيابيات فهيم، وت يهتا، ،املراهقني

 مسامهة كبرية  يف صالهحم، وصالح اجملمتع .

ة مواهج تُعني عىلوامجلاعة رضورة رشعية  ،أ ن جتديد اخلطاب ادلعوي بضوابطه الرشعية عند أ هل الس نة -

 .هذا العرص الىت تفرضها الوسائل التقنية احلديثة يف تحدايت ال 

حياءكام أ ن عىل ادلعاة  -  حملداثتوا ،وختليصه من البدع،ث ما اندرس من ادلين عوب ،رضورة العناية ابإ

رضه عىل لع رشوعةمع الإفادة من اكفة الوسائل احلديثة امل  ،ومس تجدات احلياة املعارصة، وتزنيهل عىل واقع 

 واملراهقني ،الش باب

 _م ريض هللا عهن_سري الش باب من الصحابة واملراهقني يف العرص احلديث دراسة  ، الش باب فعىل  -

 تأ يس خبياروال ، ، وتشحذ العزامئ، وحتيي يف ش باب ال مة سنن الاقتفاء اهلممتهنض حىت ودراسة أ خبارمه 

 .وأ فاضلها ، هذه ال مة

وى ىل مس تعلالإعالم ووسائل ال تصال احلديثة ، دور كبري يف تربية الش باب واملراهقني ، سواء اكن  اإن -

 ة.وادلعوية، أ و ال رسة، أ و اجملمتع بصورة عام ،املؤسسات ال عالمية ،أ و املؤسسات الرتبوية

ة ذا اكفن يشارك يف هأ  وجيب  ،والإساليم ،أ و ابرازها اإن وجدت من واقعنا العريب ،كام جيب خلق قدوة -

 حىت حنصل عىل التأ ثري املطلوب فهيم.أ طياف اجملمتع أ فرادا ومؤسسات 

س تغال كام علهيم ،وادلعاة أ ن يكونو عىل أ طالع اتم بوسائل التصال احلديثة ،عىل املربني - ئل  وسا،ل اإ

 امل جذبولك ال ماكن اخملتلفة الىت متثل عو  ،واملقايه ال جامتعية ،التعلمية املؤسساتو ،الإعالم 

 ،متعفعة اجمل ر ابلقمي الىت تسامه يف  والمتسك والش باب يف ادلعوة جلذب املراهقني اىل ادلين ،للمراهقني

جياد نظام اإجامتعي عام لشغل وقت الفراغ ابلنس بة ل  ،وال خالق  لش باب،والقمي، كام علهيم أ يضًا  اإ

لهيا النشئ لقضاء وقت الواملراهقني ل س امي يف ال جا قامة نواد ينظم اإ  ا يفيدمهفراغ مبزات الصيفية مثل اإ

 .ويفيد رفعت اجملمتع وادلين 

 ،يوالاجامتع ،والعقيل ،ومراحل منومه اللُّغوي املراهقني ،والش باب رضورة مراعاة خصائص ا -

رشاكهم فهيا  نتاج وسائل الإعالم خاصة هبم واإ اىل  حىت نصلوالنفيس والصحي؛ من خالل معليات اإ

 .النتاجئ املطلوبة مهنم

 التوصيات: -

وجود املتخصصني من الش باب لرضورة ،ولوج يف التخصصات العلمية اخملتلفة لل دفع الش باب وتشجيعهم  -

فلن تكون ال مة خبري ما دامت اخلربة اليت حتتاهجا ميلكها  ،يف التخصصات وادلراسات العلمية اجلادة
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عدوها فيجب أ ن ينربي أ صاب املواهب واخلربات والإماكنيات اإىل التخصصات وادلراسات العلمية اجلادة 

 . غري املسلمنيويسعوا اإىل اكتشاف أ رسار التقنية ونقلها اإىل بالد املسلمني ليمت الإس تغناء عن اخلرباء من 

ومعل  ،معل مؤسيس كهيئة عاملية تأ خذ يف حس باهنا تأ سيس هجدالقيام بأ نشاء  ول ال سالمية عىل ادل -

 دلعوية :املهام وتأ خذ يف عاتقها العديد من ا واملتابعة مع املدعوين ،ومؤسيس لتطويع هذه الوسائل ،جامعي

كسابه  والىت ختتصهد لدلعاة اعامل املزيد من  تأ سيسك  - دريبه الزمة، وتاملهارات البتطوير أ داء ادلاعية، واإ

تقان التعامل مع الوسائل التقنية به عىل ىل تدري عوال س تفادة مهنا كام تعمل هذه املعاهد  ،احلديثة عىل اإ

 الىت تعىن واملؤمترات ،واحملاظرات ،وتعمل عىل تنظمي الندوات ،واملراهقني ،حل مشالكت الش باب همارة 

 هبذه الفئة .

ودة يف املوجعوية ادلثقافية و ال راكز املالتنس يق مع يكون من وظائف تكل املؤسسة ادلعوية أ ن أ يضا  -

ون مع ، والتعاالش باب، واملراهقنيلإعداد جيل من ادلعاة املتخصصني يف دعوة  البدلان ال سالمية 

نتاج مجموعة أ كرب من املواد الإعالمية اليت  عالمية متخصصة؛ لإ ىل ثال:  عختاطهبم اكلعمل م مؤسسات اإ

التطور  مواكبةيكون الهدف مهنا تبث عىل ش بكة الإنرتنت ، و  حية اسالمية   ليفزيونيةأ نشاء قنوات ت 

مت يو ، باب املراهقني والش  التكنولويج، واس تخدام الوسائل احلديثة من أ جل الوصول اإىل رشاحئ أ وسع من 

 ليوتيوب.اب هذه القنوات  ربط

ودمه الاس تفادة من الش باب املتطوع للعمل والاس تفادة من هج كام  جيب أ ن تعمل هذه املؤسسة عىل -

 .وأ فاكرمه الإبداعية

 هذا وهللا أ عمل وصىل هللا عىل س يدان محمد وعىل أ هل وصبه وسمل

.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الآايت 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس ال حاديث

 الصفحة طرف احلديث

 

ة من )اإن هللا يبعث لهذه ال مة عىل رأ س لك مئة س ن) قال الرسول صىل هللا عليه وسمل :

  (جيدد لها أ مر ديهنا(

6 -19 

رقوا عرش وفل مروا أ ولدمك ابلصالة لس بع وارضبومه علهيا )): قال الرسول صىل هللا عليه وسمل 

 ((بيهنم يف املضاجع 

13 

 الصفحة رقمها طرف األية السورة

سورة 
 النور

َُ فَءأيَ َو َِذا ﴿ ُُ الأُحءُا وَاُم ِاانأُ  َلأ اتَ أ بَءََغ األأ أَذَ  اِذنُوا  َ سأ اتَ  لَّاِذيَ  َااا اسأ

ُأ آيَ  ُ لَُ  ُأ َ َذِلَك يُبَي ُِ  َّللاَّ ِءِه ُ  اتِهِ ِا أ قَبأ ٌُ َحِ يٌُ َوَّللاَّ  ﴾ َعِءي

59 14 

سورة 
 الكهف

نَاهُ  ﴿ ُأ َوِزدأ ُأ فِتأيَوٌ آَانُوا بَِرب ِِه  15 13 ﴾ًدىهُ ُأ  ِنَُّه

سورة 
الحَرا

 ت

ً يا أيها الناس  نا خءطنا ُ ا  ذ ر وأنثى و عءنا ُ م ﴿  عوبا

 ﴾ وقبائم لتعارفوا    أ را ُ عند هللا أتطا ُ

13 19 

سورة 
 النساَ

 ولو يا أيها الذي  آانوا  ونوا قوااي  بالطسل مهدا  هلل ﴿

 طيراً عءى أنوس ُ أو الوالدي  واألقربي     ي   غنياً أو ف
 ﴾ أولى بهاا فال تتبعوا الهوى أ  تعدلوافاهلل 

35 20 

سورة 
 الوورى

 20 38 ﴾ وأارهُ مورى بينهُ ﴿

سورة 
 إبراهيم

 22 4 ﴾هُلواا أرسءنا ا  رسوم  ال بءسا  قواه ليبي   ﴿:قال تعاىل

سورة 
 النحل

ُع  ِلَى ﴿ عِ سبيمِ ادأ َاِو َوالأَاوأ  22 125 ﴾َحَسنَوِ  الأ َظوِ  َرب َِك بِالأِح أ
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ن واك، قًا س ُخلُ اكن النيب صىل هللا عليه وسمل َأْحَسَن النا))قالريض هللا عنه أ نه عن َأنٍَس ف

رْيٍ قال ُبُه فطمي : يل أٌَخ يَُقاُل هل أ بو مُعَ ذا جاء قال ، أَْحس ِ  ، النَُّغرْيُ  رْيٍ ما فََعلَ اَب مُعَ أَ  اي :واكن اإ

ََّما َحرَضَ  اَلَة نُغٌَر اكن يَلَْعُب ِبِه فَُرب ، تَُه فَُيْكنَُس ِبَساِط اذلي حتَْ ُر اِبلْ يَأْمُ وهو يف بَْيِتنَا فَ ،  الصَّ

 ((َونَُقوُم َخلَْفُه فَُيَصيّلِ ِبنَا ،َويُْنَضُح مُثَّ يَُقوُم 

13 

ُن ِفتْ  ))- َ ، َوحَنْ ُ عَلَْيِه َوَسملَّ ميَاَن قَْبَل أَنْ فَتََعلَّ َرٌة ، َحَزاوِ  َيانٌ ُكنَّا َمَع النَّيِبِّ َصىلَّ اّللَّ
ِ
َ ْمنَا اْل  نََتَعملَّ

ميَاانً 
ِ
آَن فَاْزَدْداَن ِبِه ا َّْمنَا الُْقْرأ آَن ، مُثَّ تََعل اابَّ يِف ِن حتََ ٌل قَلُْبُه ُمَعلٌَّق يِف الَْمَساِجِد، َوَرُجاَل َوَرجُ  الُْقْرأ

قَا عَلَْيِه، َوَرُجٌل دَ  ِ اْجتََمَعا عَلَْيِه َوتََفرَّ َ ِصٍب َومَجَالٍ اُت َمنْ ذَ ٌة َعْتُه اْمَرأَ اّللَّ يّنِ َأَخاُف اّللَّ
ِ
  فََقاَل: ا

اهُلُ مَ  َق ِبَصَدقٍَة فَأَْخَفاَها َحىتَّ َل تَْعمَلَ مِشَ َ ا تُ َوَرُجٌل تََصدَّ َ َخاِلًيا ِمينُُه َوَرجُ ْنِفُق ي ٌل َذَكَر اّللَّ

 ((فََفاَضْت َعْينَاُه 

14 

ُ تََعاىَل يِف  سمل :قال الرسول صىل هللا عليه و  ْبَعٌة يُِظلُّهُْم اّللَّ ِ  ))س َ   يَوْ ِظهّلِ
ِ
َماٌم َم َل ِظلَّ ا

ِ
ُ ا لَّ ِظهلُّ

، َوَرُجٌل قَلُْبُه ُمَعلٌَّق  ِ ِ ِد، َوَرُجاَل لَْمَساجِ  ايِف عَْدٌل، َوَشابٌّ نََشأَ يِف ِعَباَدِة اّللَّ ِن حَتَاابَّ يِف اّللَّ

قَ  َ وَ مَجَاٍل فََقانِْصٍب وَ  مَ ا عَلَْيِه، َوَرُجٌل َدَعْتُه اْمَرَأٌة َذاُت اْجتََمَعا عَلَْيِه َوتََفرَّ يّنِ َأَخاُف اّللَّ
ِ
َرُجٌل َل: ا

اهُلُ َما تُْنِفُق  َق ِبَصَدقٍَة فَأَْخَفاَها َحىتَّ َل تَْعمَلَ مِشَ َ تََصدَّ َ َخاِلًيا فََفاَضْت  َرُجٌل َذَكرَ وَ ِمينُُه  ي اّللَّ

 ((َعْينَاهُ 

15 

 هل ليست الشاب من .ليعجب – وجل عز – هللا )) اإن الرسول صىل هللا عليه وسمل :قال 

 صبوة(( 

15 

اكن و  ،ةلوحنن شببة فلبثنا عنده حنوا من عرشين لي -صىل هللا عليه وسمل-قدمنا عىل النيب 

فليصلوا  مرومه لو رجعمت اإىل بالدمك فعلممتومه  )): النيب صىل هللا عليه وسمل رحامي فقال

ذا حرضت الصالة فليؤذن لمك أ حدمك، صالة كذا يف حني كذا   وصالة كذا يف حني كذا واإ

 ((وليؤممك أ كربمك

 

15 

 يزتوجقال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اي معرش الش باب من اس تطاع منمك الباءة فل  ((

نه هل وجاء نه أ غض للبرص وأ حصن للفرج ومن مل يس تطع فعليه ابلصوم فاإ  ((فاإ

15-16 

 

 فهرس ال عالم
 

 رمق الصفحة  العمل

     السالم عبد بن احللمي عبد بن أ محد الإسالم ش يخ هو

 

8 

  أ نس بن ماكل 

 

13 
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  القرطيب، مشس ادلين

 

14 

 16       أ سامة بن زيد بن حارثة

  أ س يد بن ظهري بن رافع بن عدي

 

16 

  ال رمق بن أ يب ال رمق واكن امسه عبد مناف بن أ سد بن عبد هللا

 

17 

 الفاروق معر بن اخلطاب ريض هللا عنه 

 

17 

  أ بو العالء املودودي أ و أ بو ال عىل املودودي

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فهرس املصادر واملراجع

 أ  

حيائه واقع املسلمني وسبيل الهنوض هبم ، )لينان : دار الفكر  هـ 1399 أ بو ال عىل املودودي ، -1 ، موجز اترخي جتديد ادلين واإ

 م(.1967-هـ1386، 2احلديث  .ط

 ب

سامعيل أ بو عبدهللا البخاري اجلعفي ،البخاري  -2 حتقيق  ،اخملترص اجلامع الصحيح، 256س نة الوفاة  /194س نة الولدة ، محمد بن اإ

 (.1987 – 1407دار ابن كثري ، س نة النرش : بريوت  ،) د. مصطفى ديب البغا

http://ar.wikipedia.org/wiki/1399_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1399_%D9%87%D9%80
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 لنيل مقدمة املعارص،رساةل الش باب النفس ية دلى املشالكت عالج يف الإسالمية ادلعوة مهنج ، محمد بن مصلح بن البالدي ، مراد- -3

- ه ١٤٣٣مية،الإسال والثقافة ادلعوة ادلين ، قسم وأ صول ادلعوة الإسالمية ، جامعة أ م القرى ،  لكية ادلعوة يف املاجس تري درجة

١٤٣٢. 

 ت

اين احلنبيل ميية احلر ت هللا بن أ يب القامس بن محمد ابن تقي ادلين أ بو العباس أ محد بن عبد احللمي بن عبد السالم بن عبد ، ابن تميية - -4

 (.م1987 -هـ 1408 ،1،طدار الكتب العلمية ،) الفتاوى الكربى لبن تميية ، هـ(728ادلمشقي )املتوىف: 

 ج

 (1409 ، موسوعة مقدمات العلوم واملناجه، )القاهرة : دار ال نصار ،أ نور ،  جلندي ا -5

 ح

 ،) م محمد هارون: عبد السال،حتقيق معجم مقاييس اللغة ،هـ(395بن زكرايء القزويين الرازي، )املتوىف:  أ محد بن فارس ، أ بو احلسني -6

 . (م1979 -هـ 1399،دار الفكر

 ذ

حتقيق شعيب  ، بالءسري أ عالم الن  ،748س نة الوفاة  /673اذلهيب محمد بن أ محد بن عامثن بن قامياز اذلهيب أ بو عبد هللا س نة الولدة  -7

 (.1413س نة النرش  ،مؤسسة الرساةل :بريوت ،) ال رانؤوط ، محمد نعمي العرقسويس

 ز -ر

بيدي  -8  ،) من جواهر القاموس اتج العروس ،هـ(1205محمّد بن محمّد بن عبد الرّزاق احلسيين، أ بو الفيض، امللقّب مبرتىض، )املتوىف: ،الزَّ

 (.دار الهداية

ة ، حبث مقدم لنيل درجة املاجس تري .الزايك عالء ادلين ،  -9 عوة بني ال صاةل واملُعارَصَ  وسائل ادلَّ

،ط  م 2002ايو مأ اير /  - دار العمل للماليني (، هـ1396خري ادلين بن محمود بن محمد بن عيل بن فارس، ادلمشقي املتوىف:  الزرلكي -10

15.) 

لكرتوىن من  -11  الإسالم .اإصدارت موقع نرصة رسول هللا مع الش باب ،كتاب اإ

 س

تاين  -12 ِجس ْ محمد حميي  يق، حتق  سنن أ يب داود، هـ275أ بو داود سلامين بن ال شعث بن اإحساق بن بشري بن شداد بن معرو ال زدي ،الّسِ

 (.املكتبة العرصية:صيدا -بريوت  ،)ادلين عبد امحليد

قيق : عبد الرمحن بن الرمحن يف تفسري الكم املنان ،حت هـ( ، تيسري الكرمي 1376السعدي ، عبد الرمحن بن انرص بن عبد هللا )املتوىف :  -13

 (.1م ،ط 2000 -هـ 1420معال اللوحيق ،)مؤسسة الرساةل ، 

 ش 

 1429-11-19اترخي الإضافة  ، مكتبة صيد الفوائد الاسالمية(، العنوان تربية الش باب املسمل للآابء وادلعاة،  د.خادل أ محد، الشنتوت  -14

.) 

 ( .م2004هـ/  425 ،1طجمةل البيان ،:لندن )،  بني التأ صيل والتحريف ديد اخلطاب ادليين، جتمحمد بن شاكر  تأ ليف ،الرشيف  -15

 ص

ـ / س نة الوفاة حمرم ه366س نة الولدة رجب /  ،اإحساق بن موىس بن همران الهراين  أ يب نعمي أ محد بن عبد هللا بن أ محد بن ،ال صهباين   -16

سامعيل الشافعي  ،املس ند املس تخرج عىل صيح الإمام مسمل ، هـ430/  21 / لكتب دار ا:بريوت )حتقيق محمد حسن محمد حسن اإ

 (. م1996 -هـ 1417س نة النرش ، العلمية

 ع

براهمي ،  -17  ( . 1، ط2009هـ /1430العرصانيون ومفهوم جتديد ادلن عرض ونقد ، )الرايض: مكتبة الرشد ، عبد العزيز خمتار اإ

، لبخاريافتح الباري رشح صيح  ، 852س نة الوفاة  /773س نة الولدة  ، أ محد بن عيل بن جحر أ بو الفضل الشافعي ، العسقالين -18

 (.دار املعرفة : بريوت)

 (.www.ktibat.com موقع الكتيبات الإسالمية - دار القامس :النارشهـ ،العلامء مه ادلعاة ، )1371،امليالدالعقل انرص عبد الكرمي  -19

 .(م1987، 1ط،دار الواثئق  :لكويت)اعبد الرمحن ، س يكولوجية املراهق املسمل املعارص ، ،العيسوي   -20

 ف

http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=4957
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http://saaid.net/book/open.php?cat=82&book=4957
http://www.islamhouse.com/8936/ar/ar/source/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.islamhouse.com/8936/ar/ar/source/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://www.islamhouse.com/265563/ar/ar/source/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_www.ktibat.com
http://www.islamhouse.com/265563/ar/ar/source/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_www.ktibat.com
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 ( مؤسسة الرساةل :بريوت ،) القاموس احمليط، 817س نة الولدة / س نة الوفاة ،  محمد بن يعقوب، الفريوزأآابدي 1 -21

املكتبة  : بريوت ،)افعي املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري للر ،هـ770الوفاة الفيويم أ محد بن محمد بن عيل املقري س نة الولدة / س نة  -22

 (.العلمية

 ق

اجلامع ل حاكم ، ـه671املتوىف  ، ،أ بو عبد هللا محمد بن أ محد بن أ يب بكر بن فرح ال نصاري اخلزريج مشس ادلين القرطيب،  القرطيب  -23

 (.م2003هـ/ 1423ر عامل الكتب،  دا:الرايض، ) هشام مسري البخاري ،حتقيق : القرأآن

 م

حتقيق  ، بن ماجهانن ، س 275س نة الوفاة  /207س نة الولدة  ،أ بو عبد هللا محمد بن يزيد القزويين، وماجة امس أ بيه يزيد ،ابن ماجة  -24

 (.دار الفكر:بريوت )محمد فؤاد عبد البايق 

 .الرحيق اخملتوم  ،صفي الرمحن  ،  املباركفوري -25

براهمي مصطفى / أ محد الزايت / حامد عبد القادر / محمد النجار، ربية ابلقاهرةمجمع اللغة الع -26  (.طهران ، املعجم الوس يط،)اإ

قســــــم ) ،لعاملية اجامعة املدينة ،،مقدم لنيل درجة املاجس تري يف ادلعوة ،حبث  عقبات دعوة املراهقني   ، محمد سعيد عامثن حامد-22 -27

 الإسالمية . لكية : العلوم، ادلعــــــوة (

حياء الرتاث اإ دار :بريوت ،) محمد عوض مرعب ،حتقيقهتذيب اللغة ،هـ(370محمد بن أ محد بن ال زهري الهروي، )املتوىف:  ،أ بو منصور -28

 (.م2001،  1ط ،العريب 

  (. ر صادردا :بريوت ،) سان العربل  ،711 س نة الوفاة /630س نة الولدة  محمد بن مكرم بن منظور ال فريقي املرصي ابن منظور،  -29

 .  هللا ،رسول هللا مع الش باب رسول نرصة موقع اإصدارات -30

 موقع صيد الفوائد . -31

 ن

ىل رسول هللا اإ املس ند الصحيح اخملترص بنقل العدل عن العدل ،هـ(261مسمل بن احلجاج أ بو احلسن القشريي )املتوىف: ، النيسابوري  -32

حياء الرتاث العريب  :بريوت ،) : محمد فؤاد عبد البايق،حتقيق صىل هللا عليه وسمل   (.دار اإ

........................................... 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 فهرس احملتوايت

 

 الصفحة املوضوع

 4-1 ملخص البحث

 6-5 املقدمة
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 9-8 . ملطلب ال ول : تعريف ادلعوة لغة واصطالحًا .ادلعوة املبحث ال ول :

 10 .مشولية ادلعوة املطلب الثاين :

 17-11 مرعاة الفروق العمرية للمدعوين.املطلب الثالث :

 :التجديد املبحث الثاين 

 مفهوم التجديداملطلب ال ول :

19-20 

 23-22 جتديد  اخلطاب ادلعوي املطلب الثاين :

 26-24 ضوابط التجديداملطلب الثالث :

 29-28 العرص احلارضمراهقني والش باب يف ي للعو خطاب ادلاملبحث الثالث : التجديد يف 

 34=30 ة حلديثااملطلب ال ول :اخلطاب ادلعوي للمراهقني والش باب يف وسائل الإعالم ووسائل التصال 

 36-35 املطلب الثاين :اخلطاب ادلعوي للمراهقني والش باب يف الوسائل التعلميية

 39-37 الاجامتعيةاملطلب الثالث :اخلطاب ادلعوي للمراهقني والش باب يف املقايه 

 40 اخلامتة 

 42-40 أ مه التوصيات والنتاجئ

 43 فهرس الآايت 

 44 فهرس ال حاديث

 45 فهرس ال عالم
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