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 املقدمة: 
وأشهد  ، عل الوحَي لنا نوًرا نهتدي بهجمن العَدم، ورَبانا بالِنعم، ووجدنا احلمُد هلل، أ

ًدا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى وأشهد أّن حمموحده ال شريَك له،  اهللإال  ال إلَه أّن

 وبعد:،  آله وصحبه ومن ساَر على نهجه األقَوم

ها الثمني، وبيدهم بإذن اهلل لية وذخراجملتمع الغا ثروة موه ، أمانة يف يد املربي لنشءاف

من االحنراف وتتبع مسبباته  تهملذلك يهتَم املختّصون حبمايو إعمار اجملتمع ورقيه وقوته،

 .ومصادره والوقاية منها

، وتسليحهم  برتبيتهم ، فعليها أن تهتم ناشئتها  أن تقر عينها بصالحة ولئن تطلعت األم

ية لمن مصادره األصالتقوى ، وأخذهم العلم النافع  بسالح اإلميان ، وحتصينهم بدروع

 .  ةجبد وقو العمل الصاحلقيامهم بو

العناية بالنشء مسلك األخيار ، وطريق األبرار ، وال تفسد األمة وتهلك يف اهلالكني إال ف

 حني تفسد أجياهلا ، وال ينال األعداء من أمة إال إذا نالوا من شبابها وصغارها . 

ذريتهـم من قبل  بصالح  داعني  إخبار عن أنبياء اهلل حني توجهوا إ ى ربهمويف كتاب اهلل

َرِب َهْب ِلي ِمن َلُدْنَك ُذِرَيًة  }وجودهم ومن بعد جميئهم فمن دعاء زكريا ــ عليه السالم ــ : 

 .طيبة يف ذرية إن مل تكن  ال خريف[  33] سورة آل عمران :  {َطِيَبًة ِإَنَك َسِميُع الُدَعاء

، إذا ، وفيهم الصناع واحملرتفون خلصونينشأ العلماء العاملون ، واجلنود امل ناشئةمن الو

، وحسنت  آباههم وأمهاتهم ، وامتد نفعهم، وقرت بهم أعنيجمتمعهمصلحوا سعد بهم 

ِتِهْم َوامَلاَلِهَكُة َيْدُخُلوَن ّايِرذَجَناُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها َوَمْن َصَلَح ِمْن آَباِهِهْم َوَأْزَواِجِهْم و }عاقبتهم 

 [ 24ــ  23 :الرعد  رةسو ]َساَلٌم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الَداِر( *  َعَلْيِهم ِمن ُكِل َباٍب

س إلسالمية تلّماألمة ا ناشئةايا وجهها ليف وص للرتبية منهجًا واضحًا   ولقد رسم النيب

عزوجل  –اتهم ومشكالتهم وتتبع بها خصاهصهم فاستطاع بعد فضل اهلل من خالهلا احتياج

أن حيصن أفكارهم وحيمي عقوهلم ويهذب أخالقهم بالقدوة احلسنة والرتبية املثلى وال  –

 .النموذج األكمل غرابة يف ذلك فهو املربي األول و
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يف زمن  وعلى ذلك فإن مهمة تربية الناشئة مهمة جليلة ، ومسؤولية جسيمة السيما

لذا فتحصني الناشئة ضد املتغريات  ،تزامحت به الفنت وكثرت فيه دواعي الفساد واإلفساد

وأجل السلبية من أهم وأو ى املساهل املطروحة يف ميدان الرتبية بل هي قضية من أعظم 

 لويات اليت يعنى بها الرتبويون . األو

ة اإلسالمية مساهمة منها يف ولذلك جاءت فكرة هذا الكتيب من اإلدارة العامة للتوعي

 اخلري يف الدنيا واآلخرة. وينالوااملرجو منهم رفع همة املربني كي يقوموا بدورهم 

قال :  ) إن اهلل ومالهكته وأهل السموات  أن النيب  عن أبي أمامة الباهلي ف

 ن صحيح.رواه الرتمذي وقال حسواألرض حتى النملة يف جحرها ليصلون على معلم الناس اخلري ( 

قال : ) من دعا إ ى هدى كان له من األجر مثل أجور  أن النيب  وعن أبي هريرة 

 .رواه مسلممن تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا ( 

: ) خري ما خيلف الرجل من بعده ثالث : ولد صاحل يدعو له ،وصدقة جارية  ويقول

 .صحيح الرتغيب والرتهيب رواه ابن ماجهيبلغه أجرها ،وعلم ينتفع به من بعده ( 

وأنا أقول إذا نظرت وجدت معاني الثالثة موجودة يف معلم  ":   ةمجاعيقول احلافظ ابن 

 .تذكرة السامع واملتكلم "العلم .... 
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 تعريف التحصني :أوالً : 
: َحُصَن املكاُن  ففي اللغة يقال،ناهعوم التحصني نقف عند مفهومأن  ءحيسن بنا يف البد

القرية : إذا َبَنيُت حوهلا ، ودرٌع  حصانًة فهو حصني : أي أحصنه صاحبُه وحّصنه، وحّصنُت

فالتحصني هو الوقاية واملنع ومن هذا املعنى ما جاء يف حمكم التنزيل يف حصنٌي: ُمحَكمٌة،

َوَعَلْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس َلُكْم ِلُتْحِصَنُكم ِمن }: قال تعا ى   سالم داود عليه الصالة و ال قصة 

 .و معنى لُتحصنكم : لتمنعكم وحترزكم [ 38 :ألنبياءا سورة ] {َبْأِسُكْم 

فليس هو املعنى املراد يف  ، يتضمن املنع والكفولئن كان أصل املعنى اللغوي للتحصني  

اهن أو د به منع الناشئة من التفاعل مع متغريات العصر الرهذا السياق الرتبوي فال يرا

وإمنا يراد به تربية األجيال وإعداد  ،على كل جديد نافعحجزهم عن االنفتاح الواعي،

ليكونوا بذلك مواكبني لكل جديد مثمر مفيد ة وتوجيه أفكارهم بطريقة إجيابية،الناشئ

 املستمدة من كتاب اهلل وسنة رسوله  مع االحتفاظ بروح األصالة والثبات على املبادئ 

من شطط التفكري ومسالك  وحتصينهماملواطِن الصاحِل املنِتج الواعي لتنشئة  والسعي

 .  االحنراِف

: هو جمموعة اإلجراءات الرتبويني يف حتصني الناشئةاملقصود بدور وعلى ذلك ف

لتعزيز ثباتهم أمام و، صينهملتحوالرتتيبات اليت ُيعّدها الرتبويون ويوجهونها إ ى الناشئة 

 . قيمهم ومبادههم اإلسالميةالتيارات الوافدة؛ اليت تهدف إ ى زعزعة 

فالناشئة يف زماننا اليوم يعيشون ذلك الزخم من املؤثرات واملتغريات السلبية، ولذا  فإن 

ف ، تبعا لتلك املؤثرات ، وتزداُد زاويُة االحنرا يهدد اجملتمعاحنراف النشء بات خطرا 

 .ُد نفًسا بال حصانٍة وفكًرا بال مناعة جناِتساًعا حني 
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 ثانيًا : أنواع التحصني :
باتباع  لناشئةبالرتبية اإلسالمية الصاحلة لهي اليت تتم  واحلصانة الدينية:   -1

 دينية فاحلصانة ال، األساليب الرتبوية اإلسالمية املستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية

 . بة جهاز مناعة يقي املؤمن من املتغريات السلبية اخلارجيةمبثا

محاية عقول النشء من  وتهدف إ ىبالعلم والتثقيف وحتصل احلصانة الفكرية:  -2

سواء ما كان عن طريق التلقي واليت تشيع يف اجملتمعات اآلثار السلبية والفكرية الشاذة 

أو عن طريق التلقي غري املباشر  السوء املباشر من وساهل التقنية احلديثة أو من أصدقاء

 .كالدعايات اهلدامة والكتابات املغرضة  

احلاجات النفسية األساسية  وهي اليت تتحقق عن طريق تلبية: احلصانة النفسية-3

ألنواع الثالثة او ، القويم للفرد املسلم مبا يتناسب وفطرته السليمة ويتفق مع املنهج اإلسالمي

 ذا البحثالسابقة هي جمال ه

العادات الغذاهية الصحيحة وما يؤدي إ ى  ويراد بها معرفة :احلصانة الصحية-4

 . وهذه هلا جماهلا عند املهتمني بالنواحي الصحية، األمراض 

وال التحصني بشكل علمي واقعي وخمطط له ،  نسعى جاهدين يف حتقيق أن  فاملطلوب

أساليب ناجحة ومؤثرة ،  ، وعربة نبيه يكون ذلك إال موافقًا ملا جاء يف كتاب اهلل وسن

ًا تأثري ها أشدو األساليبأجنح علنا إذا ما أمعنا النظر يف طراهق وأساليب الرتبية جند أن ول

 . ألصحابه وأهل بيته  تربية الرسول 
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 أهداف التحصني : ثالثًا : 
عبودية هلل قال احلفاظ على الفطرة السليمة من خالل تعريف اإلنسان خبالقه وحتقيق ال .1

 .] 56:  سورة الذاريات ] {َوَما َخَلْقُت اْلِجَن َواْلِإنَس ِإَلا ِلَيْعُبُدوِن}تعا ى : 

 ااجاهاته اللفظية والعملية والسلوكية ريبناء سلوك الفرد وتوجيهه لألفضل أو تغي .2

*  ىَقْد َأْفَلَح َمن َتَزَك}حبيث تتطابق مع السلوك واالاجاهات الشرعية قال تعا ى 

 . ] 15/ 14:  سورة األعلى ] {َوَذَكَر اْسَم َرِبِه َفَصَلى

 رفع مستوى األخالق والقيم . .3

وإثارة الشبه ،الثبات أمام التيارات اليت تهدف إ ى زعزعة ثقة األمة بأحكام الشرع .4

 عليها.

 سريتها يف الصالح واإلصالح.ماستمرار عطاء األمة وحثها على التحصني ملتابعة  .5

 :ومثراتهأهمية التحصني :  رابعاً 
وما ذاك  -عزوجل–بالطاعة هلل  لناشئةواقعنا اليوم يقتِضي تغذيَة املناعة وحتصني اإن 

من القاهمني على  ذلك  حذًرا من أخطار حمِدقة بالعقيدة والِفكر والسلوك، و يتطّلب إال

وّية، واإلهمال يف تقويم ة الشخصّية املسلمة السالرتبيِة والتعليم تقييم املسار الرتبوّي لصناع

 ّن السلوك املنحِرف يتجاوز ضرره الفرد إ ى اجملتمع كلهه.أل ،خطر عظيمالسلوك 

 ات عديدة منها : اعتبارتكمن يف   :  أهمية التحصنيف

 :صمام أمان. 1

 أمام ما يتعرض له من متغريات سلبية خطرية متّسللمجتمع يعد التحصني صمام أمان ُُ   

وك تسارعت إ ى جمتمعنا وتسربت عرب قنوات متعددة باتت متاحة يف يد العقيدة والسل

والشبكة العنكبوتية  اهلدامة املباشر واألفالمواسع ، منها قنوات البث  الناشئة بشكل

ل هذه الوساهل تنقل للناشئة على مدار ،كوغريها من التقنيات املعاصرة ،"اإلنرتنت"

سلبية سيئة،  يت قد حتمل يف حمتواها أفكارًاالالساعة الكثري من اخلربات واألفكار 
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عليه أن  بقوله : )إنه مل يكن نيب قبلي إال كان حقًا ا حممد عن ذلك نبيّن كما أخرب

وإن أمتكم هذه جعلت  ، هلم هلم وينذرهم ما يعلمه شرًا أمته على ما يعلمه خريًا يدّل

ثم اجيء فنت يرقق بعضها عافيتها يف أوهلا وإن آخرهم يصيبهم بالء وأمور ينكرونها 

  .رواه ابن ماجه وصححه األلبانيبعضا .. احلديث( 

 :النافع مفتاح كل خري التحصني بالعلم .2

إ ى  الناجحة هو الوسيلةالعلم بالعلم النافع هو مفتاح لكل خري ألن  الناشئةن حتصني * إ 

وأعانه على  اهلل ملن وفقه وذلك ، فالعلم يرتبط بالعملأداء ما أوجب اهلل وترك ما حرم  

 عواقبفلها من ال، وال نفع فيها عمال اليت بغري علم ال قيمة هلا، فاألقوال واألاستثمار علمه

 فساد كبري .  الوقوع يف  إ ى تفضي غالبا ماو ،ما هلا وخيمةال

ينشر وكذلك اهلل بالعلم  وُيتقىعبد اهلل على بصرية، فالفراهض تؤدى بالعلم بالعلم ُي* و

على ما جاء املقام بالعلم النافع  حتارب املنحرفةو فكار اهلدامة والدعوات املضللة األف ،دينه

 . كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله  يف 

دعاءات لذا قال تفند من خالله االميزان احلقاهق والذيُ فالعلم ، كشف الشبهاتُتالعلم ب* و

 ]َمَثٍل ِإَلا ِجْئَناَك ِباْلَحِق َوَأْحَسَن َتْفِسريًا( )َوَلا َيْأُتوَنَك ِبيف كتابه العزيز : -جل وعال –املو ى 

  [ 33الفرقان : سورة 

ففيهـا التحصـني والنجـاة مـن     ،رسـالة اإلسـالم   ن احلق كله فيما جـاءت بـه   وعلى ذلك فإ 

بـني الطيـب واخلبيـث ، وبـني احلــالل      ليميـز  الكـريم  هنبيّـ  اهلل عـز وجـل   بعـث  قـد ف كـل شـر   

جملتمعـــات علـــى هـــدى وبيـــان ، وعلـــى خـــري ورشـــاد، وعلـــى األخـــالق واحلـــرام ، حتـــى تســـري ا

ــه ودينه   ــان عقلــــ ــدة،اليت حتفــــــظ ل نســــ ــفات احلميــــ ــة والصــــ ــه ،الكرميــــ ــه ونفســــ ، ومالــــ

بســالمة  اجملتمــع يســلم  و مــن االنــزالق يف الضــاللة   حصــانة الــنشء  فتحصــل بــذلك  ،وعرضه

ــهأ ــوال وبناهـ ــتقيم األحـ ــمو  ، وتسـ ــاس تسـ ــأمن النـ ــى األخـــالق ويـ ــنهم و علـ ــواهلم  ديـ ــاههم وأمـ دمـ

 .وأعراضهم وأفكارهم ومبادههم بإذن اهلل 
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 :  مثرات التحصني

 ويعود التحصني بثمرات جليلة ومنافع عظيمة على الفرد واجملتمع ومن أبرزها ما يلي :  

 .واألخذ بها ، االعتزاز مبا جاء يف كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله الكريم  -1

 هم من شواهب املعتقدات الباطلة واألفكار املضللة.وخلو أذهانالناشئة سالمة أفكار  -2

واليت ال تستخف بها ، ن الشخصية السوية املستقلة بأفكارها الراسخة يف جذورهاتكوي -3

 .رين بدون تفكري أو متييز أو تدبراألهواء فتكون سريعة االخنراط يف ركب اآلخ

ية لالثوابت األص واحلكم على مدى صالحها بعرضها على ، األفكار تنقيحالتمكن من  -4

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا }قال تعا ى  وسنة نبيه  _عز وجل _ا جاء يف كتاب اهلل املنطلقة مّم

وَلُه َفَقْد ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى الَلُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص الَلَه َوَرُس

  . ] 36:   سورة األحزاب ]  {ُمِبيًنا الاًلَضَل َض

حتقيق اللحمة ووحدة الصف بني أفراد اجملتمع املسلم الذي يبعد بأفكاره عن لغة التجادل  -5

 واالختالف واملناحرة اليت عادة ما تكون نواة لشق عصا الطاعة وتفرق الكلمة. 

 واآلخر والوقاية من خطرها يف اجملتمع بني احلني ُتَبثاجنب االنسياق خلف الشاهعات اليت  -6

 وأضرارها على بناء اجملتمع املسلم وتكوينه .

معاجلة املشكالت وحل األزمات باألساليب السليمة والطرق املستقيمة والعودة إ ى كتاب  -7

 وسنة رسوله الكريم إلجياد احللول املالهمة لطبيعة اجملتمع وخصوصيته . تعا ى اهلل

القوي على العامل وتعريف اجلميع باهلوية املستقلة للفرد تسهيل سبل االنفتاح اإلجيابي  -3

 .املسلم واالستفادة مما لدى اآلخرين 

احلياة الطيبة والطمأنينة والبعد عن األمراض النفسية من توتر وقلق وخوف من املستقبل ،  -9

ِمن َذَكٍر َأْو  َمْن َعِمَل َصاِلًحا}فقد تعهد اهلل ملن آمن وعمل صاحلًا باحلياة الكرمية قال تعا ى : 

 ] 97 :سورة النحل [  {ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَيَنُه َحَياًة َطِيَبًة َوَلَنْجِزَيَنُهْم َأْجَرُهم ِبَأْحَسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن
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 مسؤولية املربني يف حتصني الفرد واجملتمع:خامسًا : 

 

، و هي هي حماضن اجليلف ناشئةيف حياة ال دور فاعل املؤسسات الرتبويةلمدارس و لإن 

 .  بقاهه و نقاهه حلفاظ على أصالته وا، وجملتمع محاية ا الذي تكمن فيهاحلصن احلصني 

فإنها  يف أي ضرب من ضروب احلياة عندما تتعرض أي أمة أو جمتمع ألزمة أو ضاهقةو

 هيالرتبية ف والتجديدصحيح،والت ،لتغريلتتجه إ ى الرتبية باعتبارها املدخل األنسب عادة ما 

املعنية بتكوين املفاهيم الصحيحة وتعزيزها يف أذهان الناشئة، وهي املسؤولة عن بناء 

 .عزز وحدتهتالبناء االجتماعي وى يقو وعن طريقهااالاجاهات وضبطها 

عدة مؤسسات داخل اجملتمع مثل، األسرة،   وعلى الرغم من أن الرتبية املقصودة تتم عرب 

واليت حتمل املهمة الرهيسة د، ووساهل اإلعالم، فإن املدرسة تبقى إحدى املؤسسات واملسج

 العملية الرتبوية بصورة خمططة وتتم بهاالرتبية  مبهمةالقيام  الرتبية ، فهي اليت تتو ىأمانة 

بذلك ليكتسبوا  إعدادا مسبقًا والعاملني يف مضمارهااملمارسني هلا  يتم إعدادفمسبوقة ، 

املناشط الرتبوية اليت  ية متمكنة. ولذا فاملدرسة هي املدخل األول لتنفيذ  الربامج وصفة مهن

تتجه إ ى حتصني عقول الناشئة ووقايتها من االحنرافات الفكرية يف ضوء الغايات واألهداف 

 ر العملية التعليمية والرتبوية.والسياسات اليت ُتسّي

متيزًا جعل منها التعليم الرتبية و جمال تجربة اململكة العربية السعودية يفوقد كان ل

 .  يف حتصني الناشئة ضد املتغريات السلبيةبه  حيتذى  مثااًل

غرس العقيدة اإلسالمية البداية بمنذ  اململكة  التعليم يفالرتبية و قامت سياسة قدف 

مناهج  ومن أجل ذلك كانت وتربية النشء على تعاليم اإلسالم وقيمه وآدابه، الصحيحة 

حيصنهم من  ووالفكري حنراف الثقايف من اال قيهمي صمام أمان للشباب السعودية التعليم 

 .بإذن اهلل تعا ى املتغريات الدخيلة عليهم
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 :أهم األساليب النبوية يف حتصني الفرد واجلماعة
 

  عوامل دانية اهلل تعا ى ما مل تطرأ عليهحبو ى التوحيد، واإلقراركل مولود يولد عل

فقد جاء عن رسولنا  تباع الديناوتبعده عن فطرته السوية وتفسد عليه  شأنه عن   هتصرف

ما من مولود إال يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ) : أنه قال الكريم 

 صحيح البخاري  (مجعاء هل حتسون فيها من جدعاء ميجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة

يف   وأساليبه همعامل من هدي ىأن نقف عل ؛لذا ال ّبدأسوتنا وقدوتنا  هو و النيب 

 بإذن اهلل.لنا الطريق  تنري العله مضيئة نأخذ منها قبساتل وحتصينهم هتربية أصحاب

 ومن هذه األساليب ما يلي : 
 :رتبيللم النفسياالحتواء /  أوالً 

شرح اهلل فيه أشرق فيه نور اإلميان والذي منذ اليوم األول    رسول اهلل لقد حرص

 .على االحتواء النفسي واملادي ألصحابه أفواجًا فدخلوا يف دين اهلل ل سالم  صدور الناس

وكرمه يف العشرة واملعاملة ،   ن خلقه سوقد أدى ذلك إ ى اطالعهم عن قرب على ح

وحمبتهم له أكثر من كل شيء  ، ثقتهم فيه اد منوز ،  حسن صلتهم به  األمر الذي وطد

 .بالغالي والنفيس  ففدوهحتى من نفوسهم اليت بني ضلوعهم 

 بفكر أو بسلوك أو تباع أهل الغي اهفوات الشر، و من وحتصينهم  فأمثر ذلك محايتهم

 يربيهم . ملنأعظم مثرات احتواء املربي من  وفه همأمر جد م اوهذ ، اعتقاد

  همكل واحد من اتهم وما يتسم بهأبعاد  شخصي ىالوقوف علفتمكن بهذا األسلوب من 

االرتقاء والنهوض بذوي الكفايات واهلمم العالية منهم ، فيهم ، أو  حبيث يسهل تقويم العوج

 .فيما يناسبه  بل وتوظيف الطاقات كٌل
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خري مرٍب حيتوي صحابته وحيسن وخري معلٍم كان   على أنه  ومن األمثلة اليت تدل 

 :  مايلي تعليمهم 

طس رجل إذ ع  بينا أنا أصلي مع رسول اهلل : )معاوية ابن احلكم السلمي قال  * ما رواه

ما شأنكم  ،ثكل أمياهوا: لتفرماني القوم بأبصارهم فق، يرمحك اهلل: من القوم فقلت 

 ا رأيتهم يصمتونين، لكين سكُت؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلمتنظرون إلّي

فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله وال بعده أحسن تعليما منه    فلما صلى رسول اهلل 

إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم  :قال ،فواهلل ما كهرني وال ضربين وال شتمين

  .صحيح مسلم الناس إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءة القرآن...(

ســتأذنه لكــي يتنــازل عــن حقــه ليعطيــه الكــبري أو  امــع الغــالم الــذي   موقفــه  كــذلكو*  

فيعطيـه   ًا،أحـد علـى نفسـه     رسـول اهلل  بنصـيبه مـن   األشياخ عن يساره  فإذا الطفل ال يؤثر 

أن رسـول  )  قـد أخـرج البخـاري عـن سـهل بـن سـعد        ف، لالستمتاع حبقهاإلناء  رسول اهلل 

منه ، وعن ميينه غالم وعن يساره األشياخ فقال للغالم  : أتأذن لـي  أتى بشراب فشرب  اهلل 

ه ) وضـعه  منك أحـدًا فتلّـ   رسول اهلل ال أوثر بنصييب أن أعطي هؤالء ؟ فقال الغالم : ال واهلل يا

 . (( رسول اهلل يف يده 

ن فـأي خلـق أعظـم مـ     ،إ ى االحتواء النفسـي هلـذا الغـالم ومراعـاة شـعوره وقبـول طلبـه         فلننظر

أي حصــانة نفســية ســتؤثر بهــذا الغــالم الــذي سيصــبح فيمــا بعــد متــأثرًا بســلوك معلمــه     وهــذا 

  .ومربيه العادل الرفيق

 :من الداخل  وتهذيبها  نفسه يف إصالحبالبدء  بيرتتوجيه امل/  ثانياً 
اجلانب فلقا من داخل النفس البشرية ذاتها،ينط ما مليؤثران  ال تهذيبالصالح و اإلن إ 

إذا صلح ما بداخلها ف،منها ركة اجلانب اخلارجياملولد حل ساساألي من النفس هو الداخل

ال وإن يف اجلسد أ) هذا يقول  يف و وإذا فسد ما بداخلها فسدت اجلوارح،صلحت اجلوارح

صحيح . ال وهي القلب(أوإذا فسدت فسد اجلسد كله ،إذا صلحت صلح اجلسد كله ةمضغ

  . البخاري
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تصحيح  واليت ركزت على  يف املرحلة املكية منه  ل ما كانخال وقد برز ذلك من 

وهذا ما يتضح جليًا عند مراجعة السور  ، تقديره حق قدرهو تعا ىتوحيد اهلل العقيدة و 

شخصية املسلم البد وأن يف بناء س تؤَس لبنةذاك فأول  ىوعل،املكية والوقوف على معانيها

صدق وتغذي بقوتها  ، يف النفوس والقلوب اإلميان اليت تهدف إ ى ترسيخلبنة العقيدة  تكون

 بأن ًاجازمقنًا وم وصدق التوكل عليه يف األمور كلها، التعلق باهلل وحده واالعتماد عليه

وهذا  ،فيحفظه اهلل ويكفلهوأنه ال ميلك النفع وال الضر إال هو  سبحانهاهلل  بيد اخلري كله 

يا )وهو رديف له على راحلته فقال له :  هلل عنهمارضي اابن عباس  ينا حممد ما أخرب به نّب

إذا سألت فاسأل ،اهلل اجده اجاهك  احفظ ،احفظ اهلل حيفظك : غالم إني أعلمك كلمات

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،اهلل 

ضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد ولو اجتمعوا على أن ي ،إال بشيء قد كتبه اهلل لك

 .صحيح الرتمذي (رفعت األقالم وجفت الصحف  ، كتبه اهلل عليك

  حتى إذا استقام ،داخلي من النفسيف اإلصالح والتهذيب بهذا اجلانب ال وهكذا بدأ 

  .ه استقام اإلنسان كل

 ورسوله مراد اهلل وا نفوس أصحابه جهدًا كبري وعاجلها حتى قدمرييف تغي وقد بذل 

على مراد أنفسهم فصلحت نفوسهم وأصلحوا غريهم  ، لذلك لن نستطيع إصالح غرينا ما مل 

نبدأ بإصالح أنفسنا إصالحًا مبنيًا على قواعد شرعية يف العقيدة والعبادة واألخالق وهي سنة 

ا ِبَقْوٍم َحَتى ُيَغِيُروْا َما ِإَن الّلَه اَل ُيَغِيُر َم }قال تعا ى :  ، س البناء عليهاال تتغري ، وقاعدة أِس

 . ] 11: سورة الرعد [ {ِبَأْنُفِسِهْم 

 : األوقات رثالثًا : توجيه املرتبي الستثما
خالهف فهم م ورسالتهم هدورمن خالله ب فهميعّر رّباني الناس مبنهٍج جاء رسول اهلل   

ليسودوا يف هذه  ، يف األرض يعملون ويبتكرون وينتفعون بكل نعمة وضعت حتت أيديهم

عليهم أن  و، هلم يف هذا املنهج –عز وجل  – ولكن يف حدود ما رمسه اهلل ، األرض

يؤدوا هذا الدور   ظهر هذه األرض استثمارا صحيحا حتى ىيستثمروا عمرهم احملدود عل
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هو نافع ميارس ذلك معهم عمليا فشغل أوقاتهم بكل ما   وأخذ ،ويقوموا بتلك الرسالة 

 وصالة ومناجاة هلل أو ذكر ودعاء وتوبة واستغفار أو جملس علم  كانت أوقاتهم ف ،ومفيد

أو  ، همأعمال معاشو ،ون أهلهم وأوالدهمؤش ىكانوا ينصرفون للقيام علكما فتوى 

 .للتواصل فيما بينهم بزيارة أو سؤال أو هدية أو هبة أو قضاء حاجة 

ري واإلنتاج املثمر نهبته األفكار إن مل ينشغل يف مشروعات اخل ناشئإن الوعلى ذاك ف

، جبات ، واالنتقال من عمل إ ى عملوالوا اخلرية شغل األوقات وشحنها باألعمالف ، الطاهشة

 ،ولوثات الفراغ  ومن مهمة إ ى مهمة ، ولو كانت خفيفة ؛ حيمي املرء من علل البطالة 

ن مل تشغلها باحلق ، شغلتك إ النفس"  : ــرمحه اهلل ــ  والنفس كما قال اإلمام الشافعي 

   ." بالباطل

أوقات فـراغ  استغلتإن األمة تتخلص من مفاسد كثرية ، وشرور عريضة ، لو أنها ف

، ال تندفع إ ى النفس اإلنسانية   األفكار املضللةإن مشاعر اخلوف والقلق ، وحيث أبناههـا ، 

 إال حينما تكون فارغة غري مشغولة . 

ما مناسبة  مدى مراعاة هادفًا مثريًا البد من الناشئةراغ أوقات شغالنا لفإوحتى يكون 

 ًا لعصرهمومواكبهم، حبيث يكون مراعيًا ملتطلباتهم  وإمكانات همالستعداداتنكلفهم به 

ليكون  النشءيعيشون فيها  فمن الواجب على املربني أن ينتقوا ما يكلفون به لبيئة اليت او

راغهم واستثمار أوقاتهم بطريقة إجيابية وذلك من خالل ف هذا العمل دافعًا هلم على سّد

 .تعا ىبإذن اهلل خطط إجيابية منظمة مدروسة  ليتم بذلك احلصول على النفع والفاهدة 

 ينري العقل ويقوي البدن .  فيما الرتكيز  على حث املرتبي/ اً رابع
بعد أن أشعل    النيب زرّكفقد  ،النفس البشريةالدين اإلسالمي بكل ما يثري  هتما

ناك حتى ال يكون ه ؛ما ينري العقل ويقوي البدن ىجذوة اإلميان يف النفوس من الداخل عل

 .قصور أو نقص يف شخصية املسلم

دعوة القرآن الكريم يف كثري من اآليات املباركة  العقل من خالل ىالرتكيز عليبدو و     

 سورة ] {ُصِص اْلَقَصَص َلَعَلُهْم َيَتَفَكُروَنَفاْق}ـ وجل عزـ ومن ذاك قوله  إ ى التفكر واالعتبار
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َوَسَخَر َلُكم َما ِفي الَسَماَواِت َوَما ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا ِمْنُه ِإَن }جالله :  وقوله جّل [ 176األعراف : 

 .[ 13اجلاثية : سورة  ] {ِفي َذِلَك َلآَياٍت َلَقْوٍم َيَتَفَكُروَن

ويطلب الرأي فيها  على أصحابه يطرح بعض املشكالت يم رسولنا الكر كانوقد 

التساؤالت ويطلب  فقد كان يطرح ،واخلندق ،يوم أحد يفو، شريع األذان كما وقع يف ت

قال :    رسول اهلل أن رضي اهلل عنهماعمر حديث عبد اهلل بن  ففي، منهم اجلواب عليها 

فوقع يف حني بإذن ربها،وال حتت ورقها،ل خربوني بشجرة مثلها مثل املسلم تؤتي أكلها كأ) 

:  ما قال النيب يتكّل ا مْلأبو بكر وعمر ، فلّم ّمَثنفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم و

يا أبتاه وقع يف نفسي أنها النخلة قال : ما منعك أن : هي النخلة . فلما خرجت مع أبي قلت 

ما منعين إال أني  مل أرك وال أبا تقوهلا لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال : 

  .رواه البخاريبكر تكلمتما فكرهت ( 

 التحذيرمن خالل وذلك البدن  ىالرتكيز علوكما يظهر اإلسالم االهتمام بالعقل يظهر 

: يقول يف هذا الشأن   فهاهو  رسول اهلل املباحات ال سيما املطاعم واملشارب يف من التوسع 

فإن كان ال  ،حبسب ابن ادم أكالت يقمن صلبه  ،من بطنه دمي وعاء شرا آ) ما مأل 

كما يدعو إ ى االهتمام ، رواه الرتمذي( حمالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 

جيل الشعر والسواك ولبس أمجل الثياب وتر الوضوء والغسلوالنظافة والتجمل والتطيب ب

 . ا يقي اجلسم من األمراضها مموحنو

)قالت األعراب يا رسول  ففي احلديث ، يالعالج والتداو ىعل التأكيدباإلضافة إ ى 

أو  -اهلل تداووا فإن اهلل مل يضع داء إال وضع له شفاء  نعم يا عباد :قال ،أال نتداوى: اهلل 

كما تتضح  ،رواه الرتمذيوما هو ؟ قال : اهلرم ( ، رسول اهلل  يا : فقالوا ،إال داء واحد –دواء 

إذ يقول  ،بدنه بأي لون من ألوان العدوان ىاإلنسان عل اعتداء  حتريم ن من خالل العناية بالبد

 ومن  خملدًا فيها أبدًا،خالدًا  ا) من تردى من جبل فقتل نفسه  فهو يف نار جهنم يرتدى فيه

يتحساه يف نار جهنم خالدًا خملدًا فيها أبدًا ، ومن قتل ه يف يده فسّم فقتل نفسه ًاحتسى مّس
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رواه لدًا فيها أبدًا ( حبديدة فحديدته يف يده جيأبها يف بطنه يف نار جهنم خالدًا خمنفسه 

 البخاري.

وهذا ما جيب أن يلتفت  ء،حرص الشارع احلكيم على العقل والبدن على حد سوافقد 

قدراته العقلية واجلسدية وإمنا ينتقي له من الرتبية  تطيقهما ال الناشئة ل له املربي فال حيّم

 . جسده وطاقته م هعلم ما حيرتم به عقله ويالوال

 : التوسط واالعتدال ىعل الرتبية / خامساً 
 هم بكل مفيد  ،وتنمية فكر نفوسهمتزكية و هرتبية أصحابب نا الكريم نبّي اهتم 

هذه اجلوانب متزنة متساوية ال مجيع أن تكون  على  فقد حرصهم ؛ لذا نابدأوتقوية 

 . واالحنرافل ر فيكون العوج أو االنفصام أو اخللخآ ىفيها جانب عل ىيطغ

 يف حديث الثالثة رهط الذي جاؤوا إلي بيوت أزواج النيب  ه اجلوانب هذالعناية بربز تو

وها ) أي عدوها قليلة ( وقالوا ّلاخربوا كأنهم تقأفلما  ، يف السّر يسألون عن عبادة النيب 

نا أحدهم : أما أوقال  ، تأخرمن ذنبه وما  فقد غفر له ما تقدم : أين حنن من النيب 

عتزل أوقال الثالث : وأنا  ،فطر أخر : أنا أصوم الدهر وال قال اآلصلي الليل أبدا ، وأف

بذلك فجاء إليهم فقال : ) أنتم الذين قلتم كذا وكذا   وعلم النيب  ،النساء فال أتزوج أبدًا

صلي وأرقد وأتزوج أ أصوم وأفطر وولكين ،تقاكم لهأوما واهلل إني ألخشاكم هلل أ ؟

 . رواه البخاري فمن رغب عن سنيت فليس مين ( ،النساء 

، وألن القصــد أقــرب إ ى الطاقــة واالحتمــال  ،وذلــك ألن طبيعــة الــنفس أقــرب إ ى القصــد       

وألن القصد أدعى للدوام على العمـل   ،أخرجه مسلم  ( ) عليكم من العمل ما تطيقون:   يقول

 ار فيه  و الثبات عليه.واالستمر

مللـل خبـالف املقتصـد فإنـه أمكـن      ن املتشدد ال يأمن مـن ا وأل "بن حجر  ــ رمحه اهلل ـــ : قال  ا

 . "ستمراره وخري العمل ما داوم عليه صاحبهال

 .رواه البخاري ( القصد القصد تبلغوا ،وا وروحواُدبوا واْغُرِاوا وَقُدِدَس) : فلهذا قال 
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  ،  البخـاري   رواه  ( يـوجز الصـالة ويكملـها    )  فقد كان  ،د من القصد التقصرياملقصو وليس  

 نا عليه.ء، وهذا ما جيب أن نربي أبنا رواه مسلمكانت صالته قصدًا وخطبته قصدا( )

) فتوضـأ ومل يكثـر مـن املـاء ، ومل       صفة وضوء النيب عن رضي اهلل عنهما  بن عمر اروى 

   . سلمرواه مر يف الوضوء( يُقّص

 . الرتبية ككلفالدعوة إ ى التوسط هو املطلوب وعليه تقوم 

 : العمل بروح اجلماعةمشاركة املربي للمرتبي و / سادساً 
 حَث عليه القرآن الكريم والسنة النبويةأمر اجلماعة االلتحام مع صفة التعاون وإن 

َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلرِب  } جالله يقول يف حمكم التنزيل حاثًا على ذلك : فاهلل جّلاملطهرة، 

رواه ابن ( يد اهلل مع اجلماعة) :   ال، وق]2 : ملاهدةسورة ا[ {َوالَتْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن

 .النساهي وصححه األلباني ان وبح

راهها ، اليت تتفاوت يف ااجاهاتها وآ الطاقات والقدراتبني جيمع ي لعمل اجلماعفا

لرأي حنو التوسط غالبًا، أما العمل الفردي فهو توجيه االفكرية مما يسهم يف واهتماماتها 

 .مما قد ال يرضي اجلماعة  نتاج رأي فرد وتوجه فرد

 اجةحبضد التحديات الفكرية والعقدية فنحن  عقول الناشئةوحتى نتمكن من حتصني 

تآلف أفراده يؤدي إ ى ،ف بشكل أقوى إ ى العمل اجلماعي الذي ينتج عنه ترابط اجملتمع

  من جليًا ونرى ذلك ، هاب تمسكالبأهمية اجلماعة وضرورة احملافظة عليها و همومنو شعور

  ومن ذلك:ألصحابه يف أعماهلم   النيب ةمشاركخالل 

املدينة فنزل  قال قدم   عن أنس بن مالك   هلم يف بناء املسجد :  مشاركته / أ

فيهم أربع عشرة ليلة...   حي يقال هلم بنو عمرو بن عوف، فأقام النيب أعلى املدينة يف

آلخرة اللهم ال خري إال خري ا ):  معهم وهو يقول وجعلوا ينقلون الصخر وهم يراجزون والنيب 

 . رواه البخاري  ومسلم ( فاغفر لألنصار واملهاجرة
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قال: كنا   لساعدي فعن سهل بن سعد ا  يف حفر اخلندق :  هلم    مشاركته /ب

اللهم ال عيش إال ) يف اخلندق وهو حيفر وحنن ننقل الرتاب ومير بنا فقال:  مع رسول اهلل 

 . ومسلماه البخاري رو (آلخرة فاغفر لألنصار واملهاجرةعيش ا

 عام عندما قال : وعلّي مجع احلطب .هلم حتى يف طبخ الط   ومشاركته

للتوازن بني هذا وبني  همتدفع طل رأيهم وإمناوال تعتلغي دورهم  وهي مشاركة ال

 تعويدهم على العمل واملشاركة. 

يف  شءإن جمرد إصدار األوامر والتوجيه أمر جييده اجلميع، لكن الدخول مع الن

أنه واحد منهم، وذلك ب رونيشعفامليدان ومشاركتهم يرفع قيمة املربي لديهم ويعلي شأنه 

 املرتبيبني املربي ووطيدة  ويسهم يف بناء عالقة ،مة واحلماسيدفعهم ملزيد من البذل واهل مما

من املبادئ اليت  ووه) الناشئةمع وهذا منهج قويم ومسلك ينتهجه املربي الناجح يف تعامله 

 .رتكز عليها إدارة اجلودة الشاملة(ت

مـن   هو إبـراهيم عليـه السـالم يـؤمر ببنـاء الكعبـة ويطلـب       ، فها قبل منمسة األنبياء  كما أنه

سـورة    [{َوِإْذ َيْرَفُع ِإْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوِإْسَماِعيُل َرَبَنا َتَقَبْل ِمَنـا  } إمساعيل ابنه مساعدته

 .]  127: البقرة

َواْجَعـل لهـي   }وهذا موسـى عليـه السـالم يـدعو اهلل أن جيعـل لـه وزيـرًا مـن أهلـه ، قـال تعـا ى :             

 .] 31: سورة طـه[  { اْشُدْد ِبِه َأْزِري * َهاُروَن َأِخي  * ِليَوِزيًرا ِمْن َأْه

سـورة   [  {َقـاَل َسَنُشـُد َعُضـَدَك ِبَأِخيـكَ    }ه بأخيـه هـارون فتعاونـا معـًا قـال:      فاستجاب اهلل له وأيّد

 .] 35:  القصص

ــق الواحــد مــن          ويف قصــة ســلمان الفارســي   تــربز أمســى صــور التعــاون والعمــل بــروح الفري

كاتـب يـا    ): : ثم قال لي رسـول اهلل   سلمان الفارسي  ابة رضوان اهلل عليهم : قالالصح

فقال ني أوقيــة،وبــأربع ،1. فكاتبــت صــاحيب علــى ثالمثاهــة خنلــة أحييهــا لــه بــالفقري   (ســلمان 

والرجـل بعشـرين   2بالنخل ؛ الرجـل بـثالثني وديـة     فأعانوني.  (أعينوا أخاكم  ):  رسول اهلل 

                                                 
1

 هي حفرة تحفر للفسيلة إذا حولت لتغرس فيها . 
2

 مفرد )الودي( ،  وهي صغار النخلة   
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حتـى اجتمعـت لــي    –يعـين الرجـل بقـدر مـا عنـده       –والرجـل بعشـر    ،س عشـرة  والرجـل خبمـ   ،

فـإذا   ،حفـر هلـا (   اهلـا ) أي   رقهـ َفاذهـب يـا سـلمان   فَ    ): فقال لي رسـول اهلل   ثالمثاهة ودية،

حتـى فرغـت منهـا     ،وأعـانين أصـحابي    ،ت هلـا  ْرقَـ َفَف  (فرغت فأتين أكـون أن أضـعها بيـدي    

فجعلنا نقـرب لـه الـودي ) أي فسـيل النخـل (      ، معي إليها  ول اهلل فخرج رس ،جئته فأخربته 

فأديـت   ،الذي نفس سلمان بيده ؛ ما ماتت منها ودية واحـدة  فو ،بيده  ويضعه رسول اهلل  ،

 ،مبثل بيضة الدجاجة من ذهـب مـن بعـض املغـازي      فأتى رسول اهلل  لّي املال،النخل وبقي ع

، فـإن اهلل عـز وجـل    خذها )فقال : ، عيت له . قال : فُد (ب ؟ما فعل الفارسي املكات )فقال : 

أربعــني  –والــذي نفــس ســلمان بيــده   –قــال : فأخــذتها ، فوزنــت هلــم منهــا   (ســيؤدي بهــا عنــك 

ثــم مل يفــتين معــه   ،اخلنــدق  فشــهدت مــع رســول اهلل   ، وعتقــت،فــأوفيتهم حقهــم  أوقيــة،

 أخرجه اإلمام أمحد وصححه األلباني. (مشهد

 من االختالف والفرقة: هباالجتماع والوحدة وحتذير توجيه املرتبي/ سابعاً 
َوِإَن َهِذِه ُأَمُتُكْم ُأَمًة َواِحَدًة }قال اهلل عز وجل:  ،ن أهم خصاهص هذه األمة أنها أمة واحدة إ

 .]52 :سورة املؤمنون [ {َوَأَنا َرُبُكْم َفاَتُقوِن

مر بالوحـدة  أفتـارة تـ  ،يف الداللـة علـى وجـوب  الوحـدة     لقد تنوعت أساليب القـرآن  والسـنة        

َواْعَتِصُموْا ِبَحْبـِل الّلـِه َجِميًعـا َواَل َتَفَرُقـوْا َواْذُكـُروْا      }أمرًا صرحيًا كما يف قول اهلل عز وجل : 

َمِتـِه ِإْخَواًنـا َوُكنـُتْم َعَلـَى     ِنْعَمَة الّلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعـَداء َفـَأَلَف َبـْيَن ُقُلـوِبُكْم َفَأْصـَبْحُتم ِبِنعْ     

سـورة آل   [  {َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن الَناِر َفَأنَقـَذُكم ِمْنَهـا َكـَذِلَك ُيَبـِيُن الّلـُه َلُكـْم آَياِتـِه َلَعَلُكـْم َتْهَتـُدوَن          

 .]183: عمران

 رقة هلكة،مر باأللفة وينهى عن الفرقة،فإن الففإن اهلل تعا ى يأ": قال القرطيب  رمحه اهلل

  . "واجلماعة جناة 

 ."حبل اهلل اجلماعة  "قال :  خرج الطربي  عن عبداهلل بن مسعود أو
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إن اهلل يرضـــى لكـــم   ):  قـــال : قـــال رســـول اهلل   يف صـــحيح مســـلم عـــن أبـــي هريـــرة و

فريضــى لكــم أن تعبــدوه وال تشــركوا بــه شــيئًا ، وأن تعتصــموا  ، ويكره لكــم ثالثــًا ًا،ثالثــ

 . (ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال  ،مجيعًا وال تفرقوا  حببل اهلل

ِإَنَمـــا }قـــال اهلل عـــز وجـــل :  ،وتـــارة تـــأمر بتحصـــيل أمـــور ال ميكـــن أن حتصـــل إال بالوحـــدة 

وقـال  ، ] 18 : رة احلجـرات سـو  [ {اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِلُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواَتُقوا الَلَه َلَعَلُكـْم ُتْرَحُمـونَ  

 .]1: سورة األنفال[{َفاَتُقوْا الّلَه َوَأْصِلُحوْا َذاَت ِبْيِنُكْم  }وعال :   جّل

 )وقـال :   ،رواه البخاري ومسـلم  (املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا  ) : وقال رسول اهلل   

 . رواه البخاري ومسلم (املسلم أخو املسلم 

 ملبارك حيث قال :بن ااورحم اهلل 

 ن اجلماعة حبل اهلل فاعتصموا                      منه بعروته الوثقى ملن داناإ              

 : يف احلث على الوحدة بني املسلمنياإلسالمية ومن أساليب الشريعة 

قــال :  رضـي اهلل عنهمــا   ففــي سـنن الرتمــذي عـن ابــن عمــر    تحـذير مــن مفارقـة اجلماعــة  * ال

ثم  فينا،  إني قمت فيكم كمقام رسول اهلل  ،ياأيها الناس " مر باجلابية فقال : خطبنا ع

، فإن الشيطان مع الواحد، وهو وإياكم والفرقة  ،ذكر خطبة جاء فيها )عليكم باجلماعة 

وسـاءته سـيئته    هتمـن سـرته حسـن   ،مـن أراد حببوحـة اجلنـة  فليلـزم اجلماعـة       من االثنني أبعد،

ــانيصــحفــذلكم املــؤمن  (  ــدرداء   . حه األلب ــي ال ــة ال تقــام فــيهم     ):   قــال   وعــن أب مــا مــن ثالث

 (فإمنا يأكل الذهب القاصية  ،فعليكم باجلماعة  ة إال وقد استحوذ عليهم الشيطان،الصال

 .رواه أبو داود بإسناد حسن

ة مــن أجــل  إشــاع،بإفشــاء الســالم  بيـنهم  األمــر  ، أن يهجــر املســلم أخـاه املســلم النهـي عــن   *

 .شد الظروف أعذر أحد بالتخلف عنها إال يف ُيبصالة اجلماعة ومل  األمرو ،احملبة 

 . أن يسافر الرجل وحده وأن يبيت وحده النهي عن * 

 .أنه أكرب حتصني مجاعي لألمة لىعمتفق ما سبق كل    
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االخـتالف  أمـا  ،اجتماعيـة عجيبـة    ةكسب األمة عظمة وجمـدًا وحصـان  ي االجتماع والوحدةإن 

اَل َتُكوُنــوْا َكاَلــِذيَن وَ }قــال تعــا ى :  ، هــاف األمــة وذّلمــة منهــا ضــععواقبــه وخيالفرقــة فــإن و

 ]185سورة آل عمران[ {َتَفَرُقوْا َواْخَتَلُفوْا ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلَبِيَناُت َوُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم

الوحـدة  االجتمـاع و جيـد أن  ،اذا تأخرت األمم ملاذا نهضت ومل يعرف وإن من يدرس تاريخ األمم 

من أكرب أسباب تأخرهـا فالوحـدة هـي     واالختالف والفرقة ،من أهم أسباب نهضتها وتقدمها

 السر األول لنجاح األمة.

ــى   أوال ريــب  ــوب واحتــاد   تقويتهــا هــو اجتمــاع  احلصــانة و ن أقــوى عامــل وأفضــل معــني عل القل

اإلخـالص  وت شوكتها ودامت دولتها وبلغـت يف الرقـي   سكت به أمة إال قوي، فما متاالكلمة

 الغايات وأرفع الدرجات .  ىأقص

 :التحصني الفردي والتحصني اجلماعي املربي بنيمجع / ثامناً 
بني الرتبية والتوجيه الفردي من خالل اخلطاب الشخصي   مجع النيب الكريملقد  

مق أثر الرتبية يف النفس ويزيد من وهذا مما يع،، وبني الرتبية والتوجيه اجلماعياملباشر

  :"علمين رسول اهلل قال  حيث ابن مسعود  ومن ذلك ما جاء عن   بيوقعها لدى املرت

 .واه البخاري ومسلمر التشهد كفي بني كفيه"

 آخرةليس بيين وبينه إال  بينا أنا رديف النيب : قال    بن جبل  حديث معاذ كما جاء يف

يا : ثم سار ساعة ثم قال ، لبيك رسول اهلل وسعديك : قلت ، عاذ بن جبل الرحل فقال : ) يا م

لبيك رسول :  قلت ، يا معاذ : ثم سار ساعة ثم قال ، لبيك رسول اهلل وسعديك  : قلت ، معاذ

حق : قال  ،اهلل ورسوله أعلم : قلت، قال : هل تدري ما حق اهلل على عباده ، اهلل وسعديك 

 ، جبل: يا معاذ بن  ثم سار ساعة ثم قال ، عبدوه وال يشركوا به شيئًااهلل على عباده  أن ي

اهلل ، قلت: لبيك رسول اهلل وسعديك فقال هل تدري ما حق العباد على اهلل إذا فعلوه : قلت 

  .رواه البخاري (ورسوله أعلم قال حق العباد على اهلل أن ال يعذبهم 
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يف    ه، بينما جندوبني معاذ  لرسول بني ا شخصيًا وقد كان هذا احلوار والتوجيه

توجيهًا عامًا، كما يف خطبه ولقاءاته وتوجيهاته لعامة أصحابه  من معه يوجه ىمواقف أخر

 وهي أشهر من أن تورد وحتصر. 

فعن أبي محيد   يف قصة الذي قال : هذا لكم وهذا أهدي إلي ما جاء  ذلكعلى  الومث

تبية على الصدقة، فلما لرجال من األزد يقال له ابن ال استعمل النيب )  : قال الساعدي 

أمه فينظر يهدى له بيت  وأجلس يف بيت أبيه  فهاّلقال:  ،قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي

إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته إن  يأخذ أحد منه شيئًا أم ال؟ والذي نفسي بيده ال 

: فرتي إبطيهثم رفع يديه حتى رأينا ع ُرَعْيار، أو شاة َتكان بعريا له رغاء، أو بقرة هلا خو

   .رواه البخاري (اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثالثًا 

 - إذًا فهناك جوانب ميكن أن تطرح وتناقش بصورة فردية، وال يسوغ أن تطرح بصفة عامة

غري ألنها رمبا كانت مشكالت فردية ال تعين  -ولو مع عدم اإلشارة إ ى صاحبها 

 نفع . الأكثر من  يكون الضرر يف إشاعتهاصاحبها، بل قد 

واملربي  ، ميعوبصورة عامة وتعاجل وتناقش أمام اجل ،وهناك جوانب جيب أن تطرح بوضوح

وهذا ما جيب على املربي االلتزام به يف تعامله مع من من يضع األمر يف موضعه، الناجح هو

 هم حتت يده . 

 : استخدام أسلوب احلوارعلى  حرص املربي/ تاسعاً 
نفوس على الصراط املستقيم ولزوم املنهج القويم الذي يطهر  االستقامةالرتبية باحلوار حتقق 

من النزعات وامليول واألهواء والشهوات والشبهات الفاسدة والظنون السيئة ويزكيها  الناشئة

 باألعمال الصاحلة واألخالق الفاضلة واآلداب احلسنة .

ملربني باحلوار واملناقشة مع الناشئة يساعد على ترسيخ القيم واملبادئ اليت إن اعتناء ا

يف بعض املؤسسات  يتلقاها الناشئةفالتوجيهات الرتبوية اليت  يراد غرسها يف الناشئة ،

التوجيه وإصدار األوامر واألحكام، وهذا  األوامر يالرتبوية تعتمد على التوجيه املباشر، وتلق

الصورة وهذه ليست ، عن جيل ال حيسن سوى التنفيذ  فحسب  يثمرا عادة م والنواهي
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اًل قادرًا على القيام مبهامه املنوطة به جي للجيل املقبل والذي يفرتض به أن يكون املأمولة

واليت تستوجب منه أن يتحلى بتمام الشخصية والقدرة على النقاش واحلوار، ومن املعروف 

صة إ ى االختالف يف عامة واملراهقني منهم خا بنيدعو املرتأسباب عديدة ت تربويًا أن هناك 

مع الوالدين واملعلمني . فهم عادة ما يرغبون بالنقاش واملداولة ويأملون باالستقالل  الرأي

واالنفراد يف اختاذ القرار وخصوصًا فيما خيص حياتهم الشخصية وهذا مما يدفعهم للعناد 

وعادة ما يتسبب ذلك يف كثري من اخلالفات  ،خرين واإلصرار على ما يريدون وجمابهة اآل

فإنه  االختالفوإذا أردنا الوقوف على السبب الرهيس يف حدوث هذا ، واملربني  الناشئةبني 

املراهق يتميز عمن سواه بالقدرة على ،ف ناشئةملن يقف عند خصاهص منو ال يبدو ظاهرًا

نه على فهم القضايا والتعامل مع اآلخرين مما يعي ؛ التفكري املعنوي ، وعلى التصور والتخيل

يف أطر عقالنية منظمة ، فهو يفكر يف معنى احلياة وأهدافها وبالتالي فإنه حيتاج ملن حياوره 

والدورات وهذا يتطلب مراجعة شاملة حملتوى املواد الرتبوية،وحيرتم عقله ووجهة نظره 

اإلقناع من أهم معايري اختيار  و ى احلوار، و اعتبار القدرة عل ةيالتعليم ألساليباو التدريبية 

 يف املؤسسات الرتبوية.  املربني

 :  مثرات عدة منها لحوارول

 :يف التعامل مع اآلخرين وبطريقة مهذبة ومنها حيتاجها الناشئةقق تنمية املهارات اليت حي أ. 

ي اآلخر مهارات آداب احلديث واحلوار وحسن االستماع وحرية إبداء الرأي واحرتام الرأ

 واإلقناع .

قق تلبية حاجات النمو لديهم واليت منها احلاجة إ ى التقدير واحلاجة إ ى اإلجناز حي . ب

واحلاجة إ ى اإلنتماء واحلاجة إ ى األمن ،واليت يف تلبيتها يتحقق التوازن واالعتدال وعدم 

 االحنراف يف مجيع تصرفاتهم وتعامالتهم .

واملؤسسات الرتبوية واالجتماعية واألمنية  رتبنيعل بني املالتجاوب والتقارب والتفا حيققجـ . 

جليدة مع اآلخرين املبنية على الثقة املتبادلة ويوفر املعلومة مما حيقق هلم العالقات اإلنسانية ا
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الصحيحة والفكرة الصاهبة والرأي السديد والبعد عن األكاذيب والشاهعات والتأويالت 

 والشبهات.

الفرصة هلم يف  بإتاحةثل لطاقاتهم ونشاطهم وحيويتهم وقوتهم وذلك األم االستثمارقق حي . د

التعبري عن وجهات نظرهم وأفكارهم عن طريق احلوار البناء اهلادف الذي يشعرهم 

 مبكانتهم ويشجعهم على بذل املزيد من العطاء واملساهمة يف بناء الوطن .

اليت تهدد األمن النفسي و درات ومن خطر املخمن األفكار الضالة اإلرهابية  صينهمحيهـ . 

قق هلم الفهم السليم حيو على مستوى الفرد واألسرة واجملتمع واألمة والصحي  االجتماعي 

مما ينري هلم طريق اهلدى والصالح ويكشف طريق الضالل  ،واإلدراك الواسع والثقافة املفيدة

سباب االحنراف ودواعي وأوبذلك يدرك دواعي وأسباب االستقامة فيتبعها  ،واهلالك

 وطمأنينةنفس الهي صفاء والنفسية  السعادة قق هلم احلياة الطيبة اليت أساسهاوحي ،فيجتنبها

 .  من فكري ونفسيأمن خالل ما حتققه الرتبية باحلوار من  هقلب وانشراحال

يسود اجملتمع األخالق الفاضلة واألفعال  وبذلكلصالح اجملتمع  أساسفصالح نفوس األفراد 

تصان فيه احلرمات  متحابًا ومتعاونًا ومتحدًا ، ة واآلداب اإلسالمية فيصبح جمتمعًاالكرمي

واالستقرار والتقدم  احلقوق والواجبات ، ينعم باألمن وتقدر فيه املسؤوليات وحتفظ فيه

 والرخاء والعزة والتمكني .

يف  اهو الرسول فه ، فاحلوار البناء املفيد أسلوب قرآني و احملاورة سنة األنبياء والرسل

بعد ذلك يلتفت إ ى يكن مل حتى ،حياوره ويدعو له ،حواره مع الشاب الذي يطلب اإلذن بالزنا 

 شيء.

كانت هذه أهم األساليب النبوية يف تربيته ألصحابه وحتصينه للمجتمع املسلم ، ويبقى 

تنشئتهم تنشئة علينا أن جنتهد ما أمكننا يف تطبيق تلك األساليب النبوية لتحصني ناشئتنا و

ومتاسك واعتصام حببل اهلل  ة وقوةنقومية راسخة لنحيا وحييا جمتمعنا يف أمن وطمأني

 .مجيعا
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على حسب  ةفإن املربي الناجح هو من يكون قادرًا على التكيف مع املواقف الرتبوي لذا 

النشء يف توجيه  –عزوجل -ما يستعني به بعد اهلل  ةفيختار من األساليب الرتبوي بنياملرت

املالهمة سيكون قادرًا  ةوتربيتهم فإذا متكن من الوصول إ ى شخصياتهم باألساليب الرتبوي

على القرب منهم ومن ثم حتصينهم ومحاية أفكارهم ومعتقداتهم والسمو  –مبشيئة اهلل  -

وقدرته على القرب  بنياملرتبأهدافهم وتطلعاتهم وال يتم له ذلك إال من خالل سربه لنفوس 

وااللتحام بهم حتى يثقوا به فيكاشفوه عما يف صدورهم ، وينقلوا له ما يرتدد يف منهم 

نفوسهم فيكتشفهم عن كثب فيتلمس احتياجاتهم ويعرف مواطن قوتهم وضعفهم ، وما 

 –بإذن اهلل  –حتى يتمكن ،يأخذ ألبابهم  فيطرق قلوبهم من خالله ويصل إليهم عن طريقه 

 ار اهلدامة والدعوات املضللة .من محايتهم وحتصينهم من األفك
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دور املؤسسات الرتبوية يف 

تفعيل األساليب النبوية يف 
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رهيس يف حتصني الناشئة وتعزيز األمن الفكري والسلوكي يف  بدوٍرملؤسسات الرتبوية تقوم ا

 ؛وير ملهارات املربنيمن تطنفوسهم ، وذلك عن طريق ما تقدمه تلك املؤسسات 

ليستوعبوا املعطيات اجلديدة،  وإعدادهم ؛ وتوجهاتهم الرتبوية الرتقاء بتفكريهم وأساليبهمل

على املنهج  يتعاملون معه ويربونه فهم اجليل اجلديد الذيبريتقوا ل ويتأهلوا للتعامل معها، و

ة والنفسية للناشئة اليت اإلميانية والعقلية واخللقية واالجتماعييف مجيع اجلوانب النبوي 

اليت تدرك مسؤوليتها حنو نفسها ا تكامل الشخصية السوية احملصنة ؛ يتحقق من خالهل

دورها يف خدمة جمتمعها واحلفاظ على مقدرات الوطن تعنى بوحنو جمتمعها ووطنها ، و

 ومكتسباته.

 من ضرورات  الرتبية لذا فاالهتمام بهذه اجلوانب وتدريب الرتبويني على طرق وأساليب 

 وورش العمل الدورات وذلك من خالل تقديم ، اإلعداد املهين للمعلمني خاصة والرتبويني عامة

 والربامج التدريبية الدورية.

يف الصفحات التالية من هذا الكتيب جوانب من شخصية الناشئة اليت ينبغي على  وسنذكر

 والطريق إ ى ذلك وهي : ،بها املربني العناية

 اجلانب اإلمياني :ب عنايةال : أوالً 
نتحدث عن الدين كله بكافة جوانبه،  إننااإلميان مبفهومه الشرعي ف عند احلديث عن   

 وأدناها إماطة األذى عن الطريق. أعالها قول ال إله إال اهلل،  عدة فاإلميان شعب

عتقاد تشمل كافة جوانب الرتبية، بدءًا بتصحيح االالواسع  هافهوممبالرتبية اإلميانية و

إلنسان للقيام اعداد وإ ب العامة واخلاصة،وانتهاًء بغرس اآلدا -عزوجل-والصلة باهلل 

، ولعل من األهمية مبكان أن نتناول أهمية الرتبية اإلميانية وما هلا من  هامه يف هذه احلياةمب

 حتصني الناشئة.أثر يف 

 أهمية الرتبية اإلميانية:
، فمن تتضح أهميتها مبا جيين منها الفرد من مثرات للرتبية اإلميانية أهمية كبرية و 

 مثراتها ما يلي : 
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ال  : )  قال: قال رسول اهلل     عن أبي هريرة ف : مناط النجاة يوم القيامة أنها* 

تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى حتابوا، أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه 

 رواه مسلم  ( حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

هو من االعتناء بتقوية اإلميان والتقوى يف النفوس : إن  تعني على الثبات على دين اهلل*  

خاصة وحنن اليوم نعاني من كثري  ، أقوى األسباب اليت تعني املرء على الثبات على دين اهلل

 . ذلك الثبات عنمن حاالت التقهقر والرتاجع 

 عووقالإن قوة اإلميان هي أعظم حاجز بني املرء وبني :  ماحرم اهللحاجز بني املرء وبني * 

ِإَنُه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى }قال تعا ى عن الشيطان: فهي احلصانة والوقاية ، ما حرم اهلل يف

 ال يزني الزاني حني يزني)  : . وقال  ] 99:  النحلسورة [ {اَلِذيَن آَمُنوْا َوَعَلى َرِبِهْم َيَتَوَكُلوَن

وهو مؤمن، وال يشرب اخلمر حني يشرب وهو مؤمن، وال يسرق حني يسرق وهو مؤمن، وال 

فالذي حيول  ،رواه البخاري  ( نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن ينتهب 

فاملؤمن هو  ،العبد يقع فيهاوحتى حني  ،بينه وبني الوقوع يف هذه املعاصي وغريها هو اإلميان

ِإَن اَلِذيَن اَتَقْوا ِإَذا َمَسُهْم َطاِهٌف ِمَن الَشْيَطاِن } ، يقول تعا ىدر الناس على اإلقالع والتوبةأق

  .]281األعراف:سورة  [ {َتَذَكُروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن

الرتبية اإلميانية يف نفوس ب التحصني على تعنيالتي سائل من أهم الو و
 :ما يليالناشئة 

 : ناشئةخ العقيدة الصحيحة يف نفوس الترسي .1

مما قد يشوبها من شواهب الشرك والبدع، واملفاهيم  وحتصينها تخليصهايكون ذلك بو

املغلوطة ويتأكد ذلك يف وقتنا الراهن الذي تتعرض فيه عقيدتنا اإلسالمية للكثري من 

 ت والبدع.تتزايد فيه اخلرافاكما التشويه عرب وساهل اإلعالم واالتصال املختلفة 

 ا ودراسًةا وتدبًرا وفهًمويتحقق ذلك بربط الناشئة بالقرآن الكريم والسنة املطهرة حفًظ 

 وتطبيقا. وعماًل
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 ه :وصفاتاهلل  االعتناء مبعرفة أمساء  - 2
كثرة احلديث عن األمساء والصفات  ويتدبره حق التدبر يلحظ يقرأ كتاب اهلل تعا ى إن من 

معرض احلديث عن  تعا ى، ففي  من كتاب اهلل مواطن عدة يفرد يالذي واإلشارة إليها، و

خلق السموات واألرض تتجلى عظمة اهلل تعا ى ، وعند احلديث عن األحكام تتجلى رمحة 

اهلل ورأفته وحكمته مبا يصلح به حال العباد، وعند احلديث عن قصص األنبياء واألقوام 

بحانه وتعا ى ، وهكذا يف ساهر املواطن ، ويف السابقة يتجلى علم اهلل تعا ى وقوته وقدرته س

كثرة إيراد أمساء اهلل وصفاته وتنوع مواطن ذكرها يف القرآن ما يدل على عظم أثرها ، 

 فيعيش العبد يف حياته معظمًا هلل تعا ى ، حمكهمًا لشرعه ، يرجو رمحته ، وخياف عذابه.

 : االعتناء بالقرآن الكريم تالوة وحفظًا وتدبرا. 3
، وأهل القرآن هم أهل ومحايتها عظيم يف إصالح النفوس وتزكيتها القرآن الكريم له أثٌر 

قال: قال رسول اهلل   أنه  عن أبي هريرة ف  ملا أخرب به النيب   مصداقاهلل وخاصته وهذا 

 : (  وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه بينهم إال نزلت

  .   رواه مسلم (لسكينة، وغشيتهم الرمحة، وحفتهم املالهكة، وذكرهم اهلل فيمن عندهعليهم ا

، حتى صار حفظه وإتقانه هدف ُيتطلع  إقبال الناشئة على التالوة جليًا واضحًالذا نرى أثر  

كان هلم عناية  الذينإليه ويصرف الوقت يف حتصيله ، ألن ذلك إمارة تأسي بالسلف الصاحل 

وحنن فتيان   قال : ) كنا مع النيب  ليم القرآن وحفظه فعن جندب بن عبد اهلل بالغة بتع

زددنا احزاورة " أي : قارب البلوغ " فتعلمنا  اإلميان قبل أن نتعلم القرآن ، ثم تعلمنا القرآن ف

 به إميانا (.

 . حترير القلب من التعلق بغري اهلل :4
القلــب بغــري اهلل مثــل أولئــك الــذين    بتعلــقبط ن كــثريًا مــن أمــراض الشــبهات والشــهوات تــرت  إ

الــذين يســيطر علــيهم الــتطري     وكــذلك ن للســحرة والكهنــة ويصــدقون املشــعوذين ،    ؤويلجــ

 .  إمنا أتوا  من تعلق قلوبهم بغري اهلل  وأصحاب الشهوات الذين فتنوا بها كل أولئك والتشاؤم 
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التعلق بغري اهلل والتوجـه لسـواه سـواء    لذا كان ال بد يف الرتبية من تنقية القلوب وختليصها من 

 .ة أم شبهةأكان دافع ذلك شهو

و نظرًا لكثرة املشعوذين يف اآلونة األخرية ممن يّدعون الطب ويعـاجلون عـن طريـق السـحر أو     

الكهانة وانتشارهم يف بعض البلدان عن طريق كثري من وساهل التقنية ، والقنوات الفضـاهية   

مبثـل   نشءتوعية الـ  فالواجب على املربني س ممن يغلب عليهم اجلهلواستغالهلم للسذج من النا

 . هذه األعمال الكفرية

 اهلل ــ : هيقول مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ــ رمح

أقول مستعينًا باهلل جيوز التداوي اتفاقًا ، ألن ذلك من باب األخذ باألسـباب العاديـة وال ينـايف    "

 سبحانه وتعـا ى الـداء وأنـزل معـه الـدواء ، ومل جيعـل شـفاء        التوكل على اهلل ، وقد أنزل اهلل

عبــاده فيمــا حرمــه علــيهم فــال جيــوز للمــريض أن يــذهب هلــؤالء الكهنــة الــذين يــدعون معرفــة   

تى  عرافًا فسأله عـن شـيء مل   أمن ) : املغيبات  وال أن يصدقهم فيما خيربون ، قال الرسول

تى كاهنًا فصدقه مبا يقول كفر مبـا أنـزل   أ من ) قال:، ورواه مسلم (تقبل له صالة أربعني يومًا

 .  رواه أمحد وأبو داود وصححه األلباني (على حممد 

تيان العرافني وأمثاهلم وُسـؤاهلم وتصـديقهم والوعيـد علـى ذلـك      إففي هذه األحاديث النهي عن 

ــيهم وال   ــرة بصــدقهم يف بعــض األمــور وال   يغــرتفالواجــب اإلنكــار عل  ، يهممــن يــأتي إلــ  بكث

َوَما ُيَعلهَماِن ِمْن َأَحٍد َحَتى َيُقواَل ِإَنَما  والسحر أيضًا من احملرمات الكفرية كما قال تعا ى : 

 ]182 :ورة البقـرة سـ [ .........َنْحُن ِفْتَنٌة َفاَل َتْكُفْر َفَيَتَعَلُمـوَن ِمْنُهَمـا َمـا ُيَفِرُقـوَن ِبـِه َبـْيَن اْلَمـْرِء َوَزْوِجـِه         

 ــ انتهى خمتصرًا ـ " اآلية على أن السحر كفرفدلت 

  رواه أبـو داود وصـححه األلبـاني    شـرك (  ةحيـب التفـاؤل ويكـره التشـاؤم بـل يعتـرب )الطـري        لـنيب  وكان ا

 ألن التفاؤل يقوي  التعلق باهلل فهو حيسن الظن به سبحانه .

 سـبحانه وتعـا ى   واهلل اتبـاع هـوى الـنفس   وعـدم   وكذلك البد من التعود على ضـبط الشـهوات   

 :سـورة النازعـات   [ {َفِإَن اْلَجَنَة ِهَي اْلَمْأَوى* َوَأَما َمْن َخاَف َمَقاَم َرِبِه َوَنَهى الَنْفَس َعِن اْلَهَوى }يقول: 

48 – 41 [ 
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 :  التقوى يف النفس تأصيل -  5
هي وصية اهلل لألولني  حصن حصني  يرد كل شبهة ويدفع كل شهوة ، التقوىف 

ولقد َوَصْيَنا اَلِذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن } عليها قال تعا ى :  حاثًاواليت جاء القرآن  آلخرينوا

، ومما تستجلب به التقوى تقوية املراقبة هلل  ]131النساء:سورة [ {َقْبِلُكْم َوِإَياُكْم َأِن اَتُقوْا الّلَه

 وتيقنه باطالع احلق سبحانه وتعا ى على  هعلم تأكد العبد ودوامتبارك وتعا ى فاملراقبة هي 

حتى التقوى يف نفوس الناشئة   لذا كان البد يف الرتبية من تقوية ؛ظاهره وباطنه كل أمره

 طريةاخلسلبية التغريات من امل ة ومحايةاملختلفتكون هلم حصنا عن الوقوع يف االحنرافات 

بني مقروء   حة يف يد الناشئةتاوساهل متنوعة مالسلوك عرب الفكر ومتس العقيدة و اليت

  .ومسموع ومرهي

 :الرب والتقوى التعاون على -6
وذاك  اتقاء الشبهات والبعد عنهاإن التعاون على الرب والتقوى من أهم األمور اليت حتفز على   

النفس تضعف ويصيبها الفتور والتقصري، لكن املسلم حني يرى ما عليه إخوانه  ألن

َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلرِب َوالَتْقَوى  }يقول تعا ى : ، شاطًا للعمل واالجتهاد فيهالصاحلون يزداد همة ون

 .]2: سورة املاهدة [ {َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن َواَتُقوْا الّلَه ِإَن الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب
 

 :  القدوة احلسنة -7
يف محاية  من أهم وساهل الرتبية اإلميانية وأعظمها تأثريًا هذاوحتقيقها يف األقوال واألفعال و

 املربي أن يتصف  ، لذا فمن  املهمالفرد من االحنراف واالخنداع بالشبهات والشهوات

على أداء العبادات ولزوم  يدهفحري  باملربي أن يشجع من هم حتت ، السمت واهلدي احلسنب

الشأن قدوة  أن يكون يف هذاعلى املربي و ضالالت ،لألنها تقوي القلب والبدن من ا النوافل

 هلم مما يرتك أثرًا إجيابيًا يف نفوسهم . 

 وتقويتها:  الصحيحة تنمية اإلرادة / 8
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العوامل واملتغريات السلبية ألن  ،حيتاج النشء يف العصر احلاضر إ ى االعتناء بتقوية اإلرادة

 قبل عصرنا احلالي يسبق له مثيل ذا أمر مل  وهعلى إثارة الشهوات والغراهز،تعتمد  اجلديدة

فهو املدخل أن الشهوات والغراهز هي املدخل الذي كثريا ما يؤتى منه الناشئ ب، وال شك 

بعد اهلل عز  –إرادته، وقلة قدرته على ضبط نفسه، ولذا فإن مما يعينه الذي تبتلى فيه 

 ناشئةيستطيع ال فبهماواإلدراك  تنمية اإلرادةعلى التصدي لتلك املتغريات السلبية  -وجل

ورسم  تنمية اإلرادة أكرب حصانة اعتنى بها املصطفى ،فمواجهة دواعي النفس وغراهزها

ا هي اإلرادة الذي نريده ما هو خري له ، وفين واستثمر حياته عتمده حتصامن ، هلا طريقًا 

لكنهم وجهوها  فإن بعض الناس عندهم إرادة ،اهلل  عز وجل يف تصرفاتنا  طلب مرضاة

ومن أجلها يعملون صباح مساء  حتى يصلوا لغنى أو  –لطلب الدنيا فأرادوها وسعوا ألجلها 

َمن َكاَن ُيِريُد اْلَعاِجَلَة َعَجْلَنا َلُه ِفيَها َما } :شهرة أو منصب أو شـــــــهادة  وحنو ذلك قال تعا ى 

يعين قد حتصل  ]13سورة اإلسراء: [{َم َيْصالَها َمْذُموًما َمْدُحوًراَنَشاء ِلَمن ُنِريُد ُثَم َجَعْلَنا َلُه َجَهَن

َوَمْن َأَراَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلِئَك َكاَن } هؤالء خبالف وقد ال حتصل و

 .]19سورة اإلسراء: [  {َسْعُيُهم َمْشُكوًرا

ضـرة حلـوة اجـذب مبـا فيهـا مـن الزينـة واأللـوان واللـهو ،          خ ، فهي إن هذه الدنيا فيها مغريات

 يحتاج املسلم إ ى قوة إرادة للوقوف أمام شهواتها وإغراءاتها وجاذبيتها .ف

 : حنتاج لقوة اإلرادة فنحن  

 لثبات ضد املغريات .ل -

 للثبات أمام عوامل االحنراف . -

ة بالسـوء أو  من داخل أنفسنا األمار للثبات أمام عوامل التثبيط والفتور سواء  كانت تأتي - 

 .من اخلارج من األعداء 

أو العبـادات  ،الـيت يلقيهـا الشـيطان سـواء يف العقيـدة       اوسرادة ملواجهة الوسـ اإلحنتاج لقوة  -

 فإن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم .

 .ع صورها وأشكاهلا كذلك حنتاج لقوة إرادة ملواجهة الفنت جبمي -
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وية هي اليت حتمي الشخص عن االنسياق وراء اجلموع الضالة الـيت تهـيم علـى غـري     اإلرادة القو

َوِإن ُتِطْع َأْكَثَر َمن ِفي اأَلْرِض ُيِضُلوَك َعن َسـِبيِل الّلـِه ِإن َيَتِبُعـوَن ِإاَل الَظـَن َوِإْن     }هدى من اهلل  

 . ]116سورة االنعام : [{ُهْم ِإاَل َيْخُرُصوَن

إلرادة القوية هي اليت حتصن املرء من الرضوخ حتت وطـأة املسـكرات واملخـدرات هربـًا مـن      وا

 بعض املشكالت اليت تواجهه يف حياته ، أو حبثًا عن سعادة زاهفة مزعومة.

 اجلانب العلمي والعقلي :العناية ب:  ثانياً 
 

يف أذهان  العلمية صوراتالعناية ببناء املفاهيم والتبالعناية باجلانب العلمي والعقلي يراد و

يجب على فاهلل عليه بسعة مصادر التعليم والتعلم لذا  ّنيف زمننا احلالي م رتبونامل ، والناشئة

وتبدو العناية شخص واع مدرك قادر على االستيعاب، املربي أن يتعامل معه على اعتبار أنه 

 الغزو  ات عدة منهاالسيما يف وقتنا احلاضر وذلك العتبار ملح ومهمأمر بهذا اجلانب 

َلد نتاجًا هاهاًل من املفاهيم الذي واملكثف الذي يواجهه اجملتمع املسلم و الفكري

 . والتصورات البعيدة عن املفاهيم الشرعية

األعراف يف سادت من خطر جسيم فقد ألعراف والتقاليد اخلاطئة ما لإضافة إ ى  

الناس  من تفكريرهيسا  أصبحت جزءًا اليتاخلاطئة و من املفاهيم فأنتجت عددااجملتمعات 

وال بد  ، يف العقول واألفئدة ملفاهيم والتصورات نواة تنمو وتورقفا ، يصعب إزالته واقتالعه

لحة ملواجهة هذا املاجة احل مما يولد كله وهذا تنتج ألوانًا من املواقف والسلوكياتوأن  

بوية اليت تقوم على املفاهيم العقلية للجوء إ ى األساليب الرتبا االحنراف والسعي يف تصحيحه

 دامة .  اهلفكار األالواعية مما يشكل وقاية وحصانة قوية لعقول الناشئة  يف مواجهة 

حني تغرس باقتناع لدى  تتميز عما سواها بالثبات وذلك  والقيم الراسخة  املفاهيم الصاهبةف  

 .بإذن اهللأو تشويهها يصعب اقتالعها فالناشئة 

وهذا مما لوقت وطول نفس، ا إ ى من املربني تاج حتبناء املفاهيم  عمليةك فإن وعلى ذل

 تم تال ميكن أن املستخدمة يف الرتبية ،ف تنويع األساليب والوساهليستوجب العمل على 
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 ى ،فاجليل احلالي كما أسلفنا حباجة إ  باشرةو النواهي امل من خالل األوامرالرتبية الواعية 

املفاهيم األصيلة يف شخصيته  ويعي احتياجاته الدقيقة فيعمل على تثبيت تهمن يدرك اهتماما

 .  السلبية أمام املتغريات يًادرعًا واق -بإذن اهلل –لتكون له 

الناشئة بناء  عقولاملفاهيم التي ينبغي العناية ببنائها يف  ومن أهم 
 ما يلي :  شرعياً 

 ضرورة تلقي العلم من منابعه األصلية: .1

العلــم مــن منابعــه األصــلية ، وروافــده الصــحيحة  شــك أن اإلنســان املســلم إذا مل يتلــّقلــيس مــن 

بط عشـواء ، ويتلقـى   خـ خذًا من الكتاب والسنة علـى هـدي السـلف الصـاحل، فإنـه سـيخبط       آ

العلـم مـن جهـات ال يعلـم توجهاتهـا العقديـة وال أصـوهلا الشـرعية ثـم يقـع يف عـدة مزالـق يتبــاين             

لــم ممــن صــدقوا اهلل يف ا كــان علماؤنــا الســابقون يوصــون بتلقــي العهــا وضــالهلا ، وهلــذؤخط

أمــام خصــومهم ، ويف املقابــل حيــذرون طالبهــم مــن أهــل الزيــ       حججهــمحــت قــوة  تعلمهــم وال

ال يزال النـاس   "يقول :   كان عبداهلل بن مسعود ولقدواهلـــــوى . لئال ينحرفوا عن اجلادة، 

ومــن أكــابرهم ، فــإذا جــاء العلــم مــن قبــل        مــد  مــا أتــاهم العلــم مــن أصــحاب حم     خبــري 

 . أخرجه الطرباني يف املعجم الكبري "هلكوا  اك حنيفذ مصاغرهأ

عمـل علـى حتصـني العقـل مـن االحنرافـات الفكريـة، وذلـك لكثـرة انتشـارها           نكما ال بد أن 

 ولألسف يف اجملتمع املسلم.

احلـق ، حتـى إذا    ويلقنـه ف ، منـذ صـغره ضـد الفكـر املنحـر      نشءصـن الـ  حيال بد أن  واملربي 

ستنكره  ورفضه ، وذلك ألنـه تربـى علـى احلصـانة الفكريـة      األقي إليه الباطل عند بلوغه ، 

الطيبــة ، خبــالف مــن ضــل الطريــق وحــاد عنــه فإنــه جيــد اهللكــة والزيــ  حــال بلوغــه وعنــدما   

هات يف لولوج املشـتب وذلك بسبب ضعف احلصانة العقدية الشرعية، مما يؤدي ، يكرب ويرشد

 .لقلة علمهفكره وعقله 
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 احلذر من خمالفة منهج أهل السنة واجلماعة:. 2

ــابع مســرية ســلفنا الصــاحل رضــوان اهلل عــنهم جيــد قــوة متســكهم مبــنهج أهــل الســنة          مــن يت

علـى ذلـك لـئال تفسـد      اجليـل ، ومـن ثـم تربيـة     هواجلماعة و تركهم جمالسة أهل البـدع والُشـب  

 أليس ذلك حجر على األفكار ؟واألهواء الفاسدة وقد يقول قاهل:  عقوهلم باألفكار املضلة ،

 واإلجابة على ذلك :

لـدينهم مـن مسـاع كـالم     لعقول الناشئة واالحتياط ليس ذلك حجرًا على األفكار وإمنا حفظ 

 .أهل الضالل والكفر

َنـا َفـَأْعِرْض َعـْنُهْم َحَتـى َيُخوُضـوْا      َوِإَذا َرَأْيَت اَلـِذيَن َيُخوُضـوَن ِفـي آَياتِ   } تعا ى استــــدالاًل  بقولـــه

 .]63:  سورة األنعام[  {ِفي َحِديٍث َغْيِرِه 

وإنـه مـن يعـش مـنكم فسـريى اختالفـًا كـبريا فعلـيكم بسـنيت وسـنة           )  :  قوله  ومن األدلة

اخللفاء الراشدين املهديني ، متسكوا بها وعضوا عليهـا بالنواجـذ وإيـاكم وحمـدثات األمـور      

 .أخرجه الرتمذيحمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ( ، فإن كل

 حذر من حمدثات األمور ودعانا إ ى اجتنابها . فإنه 

: مشولية الشريعة اإلسالمية  بيان.  3
قاصرة على جانب واحد من  لتحكم ساهر حياة الناس، وليست الشريعة اإلسالميةجاءت  

حلياة املتعددة ورؤية الشارع احلكيم املربي داهمًا بني جوانب اوينبغي أن يربط  ،اجلوانب

 يف احلياة .  راسٌخمنهٌج ثابتٌ  الناشئةلدى ليكون ،فيها 

  : األخبار والشائعات من التبنيالتثبت و - 4
تؤثر كثريًا يف حياة املسلمني، فيحكمون على الناس  عادة مافاألخبار والشاهعات 

هم، وكثريًا ما وراءها أعداؤ واملؤسسات من خالل ما يسمعونه من إشاعات رمبا كان

وينبغي على املربي أن  . لفرقة والشقاق بني أبناء اجملتمعزعزعة الثقة و زرع اليستغل ذلك  

ني األضرار السلبية للشاهعات ومدى تأثريها يف بناء اجملتمع وزعزعة كيانه بيوضح للمرت
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الشاهعات من ضياع بأسلوب عملي من خالل التذكري بسري األمم السابقة وما تسببت فيه 

 لكثري من اجملتمعات .  

  ا اجملتمع :ايالتفاعل اإلجيابي مع قضواملسؤولية  –5
، وعليه أن يتفاعل مع قضاياه  منهفكل فرد منهم جزء   ويشمل ذلك مجيع أفراد اجملتمع، 

: ) خري الناس أنفعهم  ويسهم يف إسعادهم يقول  ، ويشارك إخوانه همومهم وآالمهم ،

 رواه أمحد والطرباني وصححه األلباني.( للناس 

فعلى املربي أن يؤصل لدى الناشئة الشعور باملسؤولية والتفاعل اإلجيابي يف جمتمعه ، فإن 

 ذلك تعزيز لثقته بنفسه ، وبناء لشخصيته.

 العناية :  ثالثاً 
خ
 : لقي والسلوكياجلانب ال

 

ًا برتبية اجلانب مرتبطة ارتباطًا وثيق لقي والسلوكيالعناية بتحصني اجلانب اخُلتبدو أهمية  

 عني على متام التحصني يف النفوس .ت تربية  اإلمياني لدى الناشئة

والسلوكية بشكل  لقيةاخُلمرحلة الطفولة والشباب هي املرحلة اليت تتأصل فيها اجلوانب ف

املرحلة يصعب تغيريه فيما بعد، فاألخالق احلسنة أو السيئة اليت تتأصل يف النفس يف هذه 

  تتشبث مبا يزرع بها وبقوة . فهي نتاج غراس أرٍض تصحب اإلنسان يف األغلب بقيَة عمره

من العناية والرعاية و  تولي هذا اجلانب القدر الالهق به أناملؤسسات التعليمية  لذلك على 

 . االهتمام 

القلم : سورة  [{ُخُلٍق َعِظيٍمَوِإَنَك َلَعلى }فوصفه قاهال  وقد امنت اهلل تبارك وتعا ى على نبيه  

ه ، وأخربمن لدنه أحسن اخللق وجعله على مستوى رفيع من الرفق واللني والرمحة  رزقهف ]4

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن الَلِه ِلْنَت َلُهْم  }أنه لو فقد ذلك لرتكه الناس وأعرضوا عنه ب  -وجل  عز –

 ]159آل عمران: سورة [ {ُضوا ِمْن َحْوِلَكَوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب َلاْنَف
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عديدة وأخالقه، وُألهفت يف ذلك مؤلفات  من أهل العلم جبمع مشاهله  وقد اهتم مجع

يعتنوا  أنفيجدر باملسئولني عن الربامج الرتبوية . رصدت للمربني وللناشئة أخالقه الكرمية 

 وتهذيب سلوكياتهم . نشءاللتعليم  هذه املوضوعات ميدانًا مهمًابسريته العظيمة فيجعلوا 

 :ومن الوسائل املعينة لتعزيز اجلانب اللقي والسلوكي لدى الناشئة   

 تقوية الصلة باهلل عز وجل ّ : /1 
يف بنـاء شخصـية املسـلم بتنميـة وسـاهل أساسـية منهـا         اخُللقيـة حيقق منهج اإلسـالم احلصـانة     

 بنـاء شخصـية املسـلم يف املراحـل األو ى مـن      وهـي أمـر أساسـي يف    تقوية الصلة باهلل عـز وجـل .  

كان املؤمن قوي الصلة  فإن ،عمره حتى تكون حياته خالية من القلق واالضطرابات النفسية

يف السراء والضراء ه أن اهلل يقدر ما يشاء ويفعل ما يشاء ويرزق من يشاء وأنه معباهلل ويؤمن ب

 ميان .اإل قوي فهو

الطمأنينـة  هـذا حيقـق   فعلـى تقويـة الصـلة بـاهلل ،    اجليل  لى تربيةلذا على املربني أن حيرصوا ع

 .]23:  سورة الرعد [{َأاَل ِبِذْكِر الّلِه َتْطَمِئُن اْلُقُلوُب } : تعا ى بذكره

 . محد والرتمذي وصححه األلبانيأرواه  (حفظ اهلل حيفظك ا): وبتنفيذ ما جاء به 

 : االقتداء بالرسول  /2
قتـداء أسـاس احلصـانة واالهتـداء     والتأسـي بـه فاال   قتداء بالرسول اال جيب على كل مسلم 

 إ ى كل خلق محيد.

قـال ابـن كـثري :    ، ]21 : سورة األحزاب [{َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَلِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة }قال تعا ى : 

 .....يف أقواله وأفعاله  هذه اآلية أصل كبري يف التأسي برسول اهلل " 

ُقــْل ِإَن َصــاَلِتي } : أعظــم أســوة فقــد كانــت حياتــه كلــها صــلة بــاهلل عــز وجــل   ويف هديــه  

 . ]162سورة األنعام [  {َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِلّلِه َرِب اْلَعاَلِمنَي

 ." أكمل اخللق عبودية وإميانًا وصلة باهلل عز وجل ألنه فهو القدوة 
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 الصاحلة : الصحبة  /3
 عظـيمٌ  أثـرٌ  لـه اجلليس الصـاحل  فـ ،للجيل الرفقـة الصـاحلة    اخللقيةأكرب أسباب احلصانة  من

مثـل  ) : وقـال   ، (( سـورة الزخـرف  67) {اْلَأِخَلاء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َعُدٌو ِإَلا اْلُمَتِقنَي}قال تعا ى : 

إمـا أن  إَمـا أن حيـذيك و   اجلليس الصاحل والسوء كحامل املسك ونافخ الكـري فحامـل املسـك   

تبتاع منه وإمـا أن اجـد منـه رحيـًا طيبـة ونـافخ الكـري إمـا أن حيـرق ثيابـك وإمـا أن اجـد رحيـًا              

اجللـيس الصـاحل حبامـل املسـك     فمنه متثيله " قال النووي يف شرح مسلم : . رواه البخاري  (خبيثة

اخلــري ومكــارم   الســوء بنــافخ الكــري ، وفيــه فضــيلة جمالســة الصــاحلني وأهــل        جلــيس ، و

ويف احلـديث الرتغيـب يف   " ، قال ابن حجر : "األخالق واألدب ،والنهي عن جمالسة أهل الشر 

 . "جمالسة من ينتفع مبجالسته 

 : حرتاماالوالرتبية على األدب /4
أحسـن مـا يربـى عليـه الناشـئة ليحفظـوا بـذلك        و  من حماسن األخالق إنزال الناس منـازهلم  إن 

وقـد  . درقـ ُير ال ِدقـ ُيويصونوا أنفسـهم عـن مـالم النـاس أو ابتـذاهلم فمـن ال       ،   للناس مكانتهم

 (يعرف شرف كبرينامل ليس منا من مل يرحم صغرينا و)منزلة هذا اخللق فقال:  بَين النيب 

 .رواه الرتمذي

 اخلطأفعدم التحقري واإلهانة، فالبعد عن املزاح املتضمن لأللفاظ النابية وغري املستحبة و

وإمنا يقدر الفرد وحيرتم على اعتبار أنه إنسان  مربرًا الستخدام أساليب التحقري واملهانةليس 

 أصاب أم أخطأ   .

 :  الرتبية على العزمية والبعد عن الكسل /5
إن الرتبية على العزمية مبنية على أسلوب األخذ والعطاء واملبادرة واملشاركة، فالرتبية إما أن 

بيًا منزويًا ال عمل له وال رأي ، يعتمد على اآلخرين يف كل شيء اجعل من الفرد شخصًا سل

 أو اجعل منه شخصًا متفاعاًل مع احلياة بإجيابية.

العجز والكسل داءان ينخران يف اإلنسان، ويقعدان به عن مصاحل دينه ودنياه، وحني ف

ري يف سجية له؛ فتثقل نفسه، وتضعف همته، وتفوته جماالت اخل اناملرء يصبح مايعتاده
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ال يزال يف حضيض طبعه حمبوسًا، وقلبه عن اآلخرة، والعاجز الكسول هو الذي الدنيا و

 . والعياذ باهلل ًا منكوسله الذي ُخلق له كما

 : الرتبية على اغتنام األوقات /6
من إهمال الوقت وتضييعه، ويديرون أوقاتهم بطريقة سيئة، ومن ثم  اليوم لناسايعاني 

ى بغرس احرتام الوقت وحسن اغتنامه ستخرج جياًل يؤدي أضعاف ما يؤديه فالرتبية اليت تعن

 .  غريه

الوقُت إذا مل ُيوَظف توظيًفا سليًما فإّنه ينقلب بآثاره السيئة على صاحبه، ويكون أكثَر ف 

فالفراغ حمضٌن صاحل لألفكار املنحرفة والنزوات العابثة وإن أخطر  استعداًدا لالحنراف،

 ،سوٍء مفسدة  أو رفقة بهم فيها وساهل إعالٍم مضللةفارغة تنفرد  شئة أوقاتما يواجه النا

دنيا وال يف الإني أكره أن أرى أحدكم سبهلال ال يف عمل ":  قال عمر بن اخلطاب فقد 

من أمضى يوًما من عمره يف غري حٍق قضاه أو فرٍض أّداه أو ":  قال علّي و . "خرةاآلعمل 

 ."له أو خري مِسعه أو ِعلٍم اقتبسه فقد َعَق يوَمه وظَلم نفسهجمٍد بناه أو محٍد حَص

وشغل أوقاتهم مبا ، الناشئةاحتضان عقوِل وأفئدِة يف املؤَسساُت الرتبوّية لذا فينبغي أن تسهم 

نافعني ألنفسهم ودينهم  ينفعهم وينفع جمتمعهم، ويعدهم ليكونوا مواطنني صاحلني منتجني

 أهم ما تقوم به الرتبية.ووطنهم وهذا من ألزم و

 :اجلانب االجتماعي: العناية ب رابعاً 
شكل البناء االجتماعي جانبًا مهمًا يف الرتبية اإلسالمية؛ إذ الفرد ال ميكن أن حييا حياة ي

غنى ألي  ال ألنه سوية مستقيمة دون أن يعيش يف جمتمع يلجأ إليه ويشعر باألمان يف كنفه، و

ه هعطاإهذا اجلانب و كان البد من االلتفات إ ىجلانب االجتماعي با عن العنايةبناء تربوي 

   وتهيئة الوساهل املعينة على حتققه .  ،حقه من العناية الرتبوية 
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 : اجلانب االجتماعيب العناية التي تعني علىعامة السائل من الوو
  :  تعليم اآلداب واألحكام الشرعية يف احلياة االجتماعية - 1 

شاملة لكل نواحي احلياة، وما من ميدان من ميادين  ة اإلسالمية عيام الشرجاءت أحك

ومن مقتضيات ذلك كله أن يكون لدى املسلم تعبد املسلم به، ياحلياة إال وهلل فيه حكم 

علم جبملة كبرية من األحكام الشرعية املتعلقة باحلياة االجتماعية، كآداب الكالم 

اجللوس والنوم، وآداب التعامل مع الكبار والصغار واملعلم والطعام والشراب، وآداب املشي و

والصديق وغريهم، وآداب االستئذان ، وآداب املساجد، وآداب الطريق، واألدعية اخلاصة 

بكل ناحية من هذه النواحي، وغري ذلك من أمناط السلوك االجتماعي اليت ينبغي على 

 املسلم الوقوف عليها. 

 : اهلادفة  لربامج الرتوحييةاألنشطة وااالهتمام ب – 2
يف تربية  مكانةهلا وفق خطط تربوية واضحة  تنظيمالاعتناء املربني بربامج الرتويح و نإ 

هي عاهشة فهاالتسلية والرتفيه لدى الفرد وهي الشعور ب ليب حاجة نفسية مهمةت ، فهي النشء

م فسرتني رسول كان احلبش يلعبون حبرابه) حتكي عن نفسها فتقول: رضي اهلل عنها  

وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر اجلارية احلديثة  اهلل 

. فقد قدر هلا الرسول الكريم تعلقها يف هذا السن باللهو والرتفيه رواه البخاري(السن تسمع اللهو

ركه وهذا ما ينبغي أن يد، و يتباسط معهم  يداعب أصحابه أن وكان من هديه  الربيء

 املربي الناجح.

 لبذللويطلق طاقة الفرد  آمة، وينشط النفس ملعاودة العملالرتويح يذهب امللل والسف

يصرفهم عن    بدياًل، ليقدم للناشئة اقة اهلاهلة اليت ميتلكهايف تفري  الطمهم  وواالجتهاد فه

 الهقة الواقع غري أو امل، املسلسالت واهلابطة أاألنشطة الرتوحيية السلبية، كمشاهدة األفالم 

كما يقدم هلم بدياًل عن ممارسة الرتويح مع أصدقاء  ، أو التسكع يف الطرقات واألسواق

 ممارستهم لألنشطة الرتوحيية يف شراك الشر كان سبب وقوعهم ناشئةالسوء، وكثري من ال

 .مع رفاق السوء الذين يزينون هلم الباطل وطرقه
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  : بالرفقة الصاحلة ناشئربط ال - 3
على محاية أبناههم من أسباب الفساد، وقد يدفعهم هذا  عادة ما حيرصون اآلباءف

 ن وما ذاك إال ألاحلرص إ ى عزهلم عن الرفقة والصحبة خوفًا عليهم، وهذا مسلك غري سليم؛ 

، وبوجود الرفقة شبابنسان، وخصوصًا يف مرحلة الالرفقة مطلب نفسي ال يستغين عنه اإل

ألوقات وتبادل اآلراء واخلربات وبث اآلمال، والتشارك يف األحاسيس املنسجمة يتم قضاء ا

لذا على الوالدين االعتناء ، عن الرفقة أو فرض العزلة عليه ويتعذر منع الشاب، املشاعرو

واحلرص على ربطه  ءاليت تسهم يف بناء شخصية الناشو  بهذا اجلانب املهم من اجلوانب

األصحاب وخمالطتهم ونصحهم الداهم فصالحهم  والقرب من هؤالء بصحبة طيبة صاحلة

املرء على دين خليله فلينظر ):    يقول . يفضي بأمر اهلل إ ى صالحه والعكس صحيح

 .وصححه احلاكم ووافقه الذهيبالرتمذي أمحد ورواه ( أحدكم من خيالل

د فقد أّي،  واجملتمع املتآلف الصاحلة عينات على الثبات وقوة اإلرادة  الصحبةامل كما أن من

من أزره وناصره يف الصعاب والشداهد وأعانه يف الثبات  اهلل نبيه الكريم بصاحب مقرب شّد

  .وأرضاه يق ِدعلى دعوته وهو الص

 أنه فعن أبي الدرداء  ، وقد حث الرسول الكريم على لزوم الصحبة يف احلل والرحيل 

وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد ما من ثالثة يف قرية  : ) يقول  قال مسعت رسول اهلل

قال األلباني ( استحوذ عليهم الشيطان فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الذهب من الغنم القاصية 

 .حسٌن صحيح

  : التعويد على حتمل املسؤولية - 4 
حني البلوغ يتحمل كافة  ناشءهذا األمر جليًا، فال يرىيف أحكام الشرع  إن املتأمل

ليت يتحملها الكبار، وخياطب بكافة األحكام والتكاليف الشرعية، وقد املسؤوليات ا

يف شتى املناسبات يدرب أصحابه على محل املسؤولية؛ ليضطلعوا بأعباء   كان حممد 

القيادة من بعده، فكان يستشريهم يف كل مناسبة، وكثريًا ما يعدل عن رأيه إ ى رأيهم؛ 

 .ألن يف رأيهم صوابًا
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من الشباب من أصحابه كتابة الوحي، وقيادة السرايا واجليوش، واإلمامة  وَلى طاهفة وقد

، وسرد الشواهد يف  يف الصالة، واإلمارة، وكان يرسلهم يف مهام ليبلغوا رسالة النيب 

 .ذلك يطول

أنه بشعره ويصرفه عن كثري من مظاهر العبث واللهو يإن تعويد النشء على حتمل املسؤولية 

ضافة إ ى ذلك فاالعتناء بتنمية هذا اجلانب خيدم اجملتمع، ويهيئ له فوق ذلك كله، باإل

 .طاقات فاعلة ومؤهلة ألداء األدوار اإلجيابية

 : حياة املاديةللاإلعداد  - 5 
اإلعداد للحياة املادية اليوم مطلبًا تربويًا مهمًا، ويتأكد االعتناء بهذا اجلانب يف  إن

فتحقق له التوازن يف شؤونه  حتقيق االستقامة لدى املرء، تهدف إ ى اليتاملؤسسات الرتبوية ؛ 

احلث على  و األمر بطلب الرزق فجاءبهذا اجلانب،  الشرع قد اعتنىو، الدنيوية واألخروية 

ألن يأخذ أحدكم حبله فيأتي حبزمة ):  النيب  قال عن الزبري بن العوام ف، حتصيله 

( هه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوهاحلطب على ظهره فيبيعها فيكف اهلل بها وج

 . ن سؤال الناس وتكففهم وذَمهاحلكيم ع رع انهى الش و، البخاري صحيح

ومن الشواهد أن يدهلم على خري دينهم ودنياهم يف تربيته ألصحابه  وقد كان من هديه 

: لو  ع إ ى عملهرأوا شابًا قويًا يسر عندماقال بعض الصحابة حني  على ذلك جواب الرسول 

ال تقولوا هذا؛ فإنه إن كان خرج )عليهم بقوله:   رسول اهلل كان هذا يف سبيل اهلل  فرّد

يسعى على ولده صغارًا فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني كبريين 

ج فهو سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعُفها فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خر

  .صححه األلباني (يسعى رياء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان

  : تنمية مشاعر الرب والصلة -6
وفعال يف حتصني الناشئة ضد االحنرافات  مهمأسلوب  لروابط االجتماعيةا أن تقوية

 ،يرتك الرتابط االجتماعي أثره الرتبوي الفاعلالعقدية والفكرية والسلوكية ، حيث 
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متارس قدرًا من الضبط االجتماعي ألفرادها، واحتماالت االحنراف لدى  فاألسرة املرتابطة

 . دى الذي ينتمي إ ى أسرة مستقرةالفرد الذي ينتمي إ ى أسرة مفككة أكثر منها ل

تسهم يف  ةإن تدعيم الروابط االجتماعية وتعزيزها، والسعي إ ى إقامة برامج وأنشط

والدعوة  تدعيمهاو لروابط.. فالبد من إحياء هذه الرتبيةتعزيز هذه الروابط؛  من أهم مطالب ا

الربامج املوجهة إ ى  هذه وليس اهلدف من ، واملشاركة فيهاإ ى تنظيم برامج عاهلية وأسرية، 

االجتماعي األسري إحياء الرتابط والتماسك  إن، بل الوعظ واإلرشاد فقط واألسر اجملتمع

 .تمع بأكملهيف ترابط اجمل ، لكونه لبنةيف حد ذاته مطلٌب

دعا ف،بتدعيم وتعزيز الروابط األسرية واالجتماعية عظيمًا وقد اهتم اإلسالم اهتمامًا 

:  تعا ىقال  ، ، واإلحسان إ ى األهل عمومًا إ ى صلة األرحام، وتوثيق الروابط األسرية

  .]1:  سورة النساء [{ْيُكْم َرِقيًباَواَتُقوْا الّلَه اَلِذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإَن الّلَه َكاَن َعَل}

له يف أثره فليصل سأ من أحب أن يبسط له يف رزقه وين)وقال عليه الصالة والسالم: 

 ( رواه البخاريرمحه

األب بأبناهه، ورابطة االبن بأبيه ك بالروابط األسرية عناية اإلسالم ومن هنا نرى 

أسرة  يجة ذلك أن كانت األسرة املسلمةوكان نتاألخ بأخيه... وهكذا، والزوج بزوجته،  و

 .جوانب التميز الذي امتاز به دين اإلسالممن  ًامهم ًاوهو ما يعترب جانب، قوية متماسكة

على  فقد جاء احلث اإلسالم يفوللجريان وأهل احلي، وأصدقاء الوالدين مكانة 

تى ظننت أنه ما زال جربيل يوصين باجلار ح) جاء يف احلديث الشريف قوله  م ،رعايته

  متفق عليه( سيورثه

إن من أبّر الرب، صلة )يقول:    قال: مسعت رسول اهلل أنه عن ابن عمر وقد جاء 

 رواه مسلم.(  الرجل أهل ود أبيه، بعد أن يولي

وهلذا كان احلديث إن الرب والصلة من أعظم األخالق االجتماعية اليت دعا إليها الشرع، 

تسهم املؤسسات الرتبوية يف تنمية  فيجب أن ،واالهتمام  الرعاية ملزيد منعنها حيتاج إ ى ا

 . عمليا مهذا اجلانب وتعزيزه لديه
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واحلديث عن أهميته  بالذكر ، تناولهليت تعني على حتقيق هذا اجلانب ومن الوساهل املهمة ا

 لعنايةامنه  الناشئةيلمس جيب أن املربي قدوة يف ذلك، واحلني واحلني ، فوالتذكري به بني 

 .بهذا اجلانب

  : تنمية الشعور باملسؤولية االجتماعية - 7
 هم أو بدون مبكان أن يعيش لفرد مرتبط ارتباطًا شديدًا مبجتمعه، ومن الصعوبةا

الفرد واجبات ومسؤوليات حنو فعلى ، فاجملتمع مصدر أنسه وأمنه وسعادته، ممبعزل عنه

إ ى  وقد أشار النيب  أن يعنى بتقدميها لهكما أن له حقوقًا ينبغي على اجملتمع  هجمتمع

، بهذا اجلانبالشرعية  ولقد اعتنت، حديث السفينة هذا املعنى، وصَوره تصويرًا دقيقًا يف 

كل ُسالمى من الناس عليه )  قال: قال رسول اهلل  حيث  عن أبي هريرة   ما جاء ومنها

، ويعني الرجل على دابته فيحمل صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بني االثنني صدقة

عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة خيطوها إ ى 

يف  نشءإشراك الوعلى املربي  .رواه البخاري( قةالصالة صدقة، ومييط األذى عن الطريق صد

اصر احملبة مما يوطد أو  األنشطة االجتماعية، واإلسهام يف تقديم اخلدمات العامة للناس

 لق هلل أنفعهم للناس .اخلوالقرب بني النفوس فأقرب 

مما ميِيز اجملتمعات اإلسالمية عن ساهر اجملتمعات األخرى أنها متلك رصيدًا متميزًا من و

يلتزمون بها . ومما يعني على  -بفضل اهلل-املسلمني  كثري منال، وال يزال الراقية  القيم

وتنقية هذه القيم من  ،اشئة عليها. والتأصيل الشرعي هلاتربية الن تأصيلها يف النفوس

 العصبية القبلية واجلاهلية اليت تؤدي لتصدع اجملتمع وفرقته.كاملمارسات اخلاطئة 

 تنمية روح التعاون والعمل اجلماعي -8
 ويتم ذلك بعدة وساهل منها :

 .كةبصورة مشرتأنشطة صفية القيام ب وتنظيم األعمال اجلماعية،  -أ 
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لتعويد على لغة احلوار وإدارة النقاش، فالعمل اجلماعي البد فيه من اختالف ا -ب

اآلراء ووجهات النظر، وهذا حيتاج إ ى قدرة يف التعامل مع الرأي املخالف، وتقريب وجهات 

 .النظر، وهي مهارة ال ميكن أن تكتسب بدون تدريب وممارسة

على الرؤية  رءاء اآلخرين، فذلك يعِود املبآرإحياء مفهوم االستشارة واالستنارة   -ج

 الصحيحة والبعد عن التعصب للرأي .

خبطأ  رءواألفكار ، فشعور امل ربامجقد اآلخرين  أو عند نقد الاالعتدال عند ن -د

 اجلماعة.ق عن مشاركتهم والعمل معهم بروح ييع ، ، أو اختالفه معهمأعمال اآلخرين 

 ال اجملتمع:الرتبية على االهتمام بأحو - 9
هذا  قد ربط النيب ف، كربى يف حياة الفرد   ةله أهميأمر  اجملتمعاالهتمام بأحوال  

وتوادهم ترى املؤمنني يف ترامحهم ): عنه  األمر باإلميان، وأخرب أنه من صفات املؤمنني فقال

رواه ( وتعاطفهم كمثل اجلسد، إذا اشتكى عضوًا تداعى له ساهر جسده بالسهر واحلمى

  .من البأس والشدة والفقر أصحابه أيضًا يهتم مبا يصيب  وكان  .لبخاريا

ومن نعمة اهلل تبارك وتعا ى على املسلمني أن جعلهم أمة واحدة، وامنت عليهم عز وجل 

يف شأنهم احلق تبارك بأن نقلهم من حال الفرقة والصراع إ ى حال االجتماع واالهتالف، فقال 

َمَت الَلِه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَأَلَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه َواْذُكُروا ِنْع وتعا ى )

 .](183آل عمران:   [  (ِإْخَوانا

 اجلانب النفسي :العناية ب : خامساً 
وهذا مما ، وثيقًاارتباطًا  يةاإلنسان هبساهر جوانب لدى اإلنسان  يرتبط اجلانب النفسي  

االنفعاالت اإلجيابية مثاًل  تنشط عمل القلب والتنفس، وعمل اجلهاز ف ، عليه يرتك أثره

ح أكثر قدرة على املبادرة واالبتكار وسرعة اهلضمي وجهاز املناعة. واإلنسان اآلمل الفِر

البديهة عند القيام بالعمليات العقلية أو العلمية، ويسهل عليه التفكري والتغلب على 

 .هيت تعرتض طريقالصعوبات ال
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والغم واخليبة،  والكرب والغرية واحلزن واحلسدوالقلق  أما االنفعاالت السلبية كاخلوف

تأثر باالنفعال يفتؤثر بصورة سلبية على جسم ونفس اإلنسان، فعمل أجهزة اجلسم وأنسجته 

 إ ى إضعاف نشاط القلب وتسارع تؤدي  الكآبة واحلزن والغمف؛  تهصحعلى السليب وتؤثر 

النبض يف حال ضعف امتالء األوعية بالدم، وإ ى التنفس السطحي البطيء، و يغدو اإلنسان 

التفكري ضعيفًا وذاتيًا، وقد يبدو أن إرادة  فيصبحبعيدًا عن الدقة غري مطابق للواقع، 

اإلنسان تصبح أقوى يف حالة الغضب أو اخلوف الشديد غري أن الواقع ليس كذلك، 

الوصية  لذا جاءت  حال االنفعال تكون غالبًا متسرعة وبدون تفكري فالقرارات املتخذة يف

 .بعدم الغضب من الرسول 

 أنفسهمعلى فهم  قدرتهم يد من يزو حصنهمُي إن االعتناء بالصحة النفسية للنشء

، وعلى ميف ضوء إمكاناته موآماهل محتديد طموحاتهعلى  ينقادرن وفيكون موإمكاناته

 نفسهم أعلى بناء ااجاهات نفسية سليمة حنو  مهساعدمما ي .معليه رأتقبل التغريات اليت تط

على عقد صالت ناجحة  مزيد من قدرتهيو  ، عد شبح اليأس والقنوطاآلخرين مما يبوحنو 

شر  مقيهيو على الثبات واجللد حيال األزمات والشداهد واملشكالت ميعينهو، وعالقات طيبة

 االحنرافات.

وعـايش مـن حولـه وتعـرض      ،على الفطـرة ، ومحـل علـى عاتقـه األمانـة      لقد ولد هذا اإلنسان ف

 . هارب اختزنت يف عقلربات واجخل

 خلقــت عبــادي حنفــاء كلــهم وأنهــم  أتــتهم الشــياطني  يإنــ ) يف احلــديث القدســي : تعــا ى قــال

 . رواه مسلم (فاجتالتهم عن دينهم

ة منضــبطة مبيــزان الشــرع ال يف رحلتــه هــذه إ ى زاد قــوي وحصــانة نفســيحيتــاج  اإلنســان فلــذا 

ن الكــريم والســنة النبويــة الطريــق  آم لــه يف القــريســتمد منهــا قوتــه وطاقتــه وقــد رســ  وى ،اهلــ

يف هــذه الرحلــة الطويلــة الشــاقة مــع االنفعــاالت وغريهــا التقــوى  ه أن زاد و ُأْعِلــمالواضــح اجللــي 

 .. ](197: سورة البقرة  { َوَتَزَوُدوْا َفِإَن َخْيَر الَزاِد الَتْقَوى } قال تعا ى:
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ومن االنفعاالت النفسية السلبية واليت حتتاج إ ى حصانة وعالج : احلسد والغرية والكرب 

 ونذكر وساهل التحصني منها :والقلق واخلوف ولعلنا نتناوهلا بشيء من التفصيل  

 احلسد : . 1

بغـض  أوإذا ، مطلقـًا   واحلسد املـذموم هـو متـين زوال النعمـة  وكراهيـة النعمـة علـى احملسـود        

ذلك فإنه يتأمل ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضـًا يف قلبـه ويلتـذ بـزوال النعمـة عنـه       

القلب من حـب  و ود فتـؤدي باحلاسـد    ما يف فهو آفة تقضي على  وإن مل حيصل له نفع بزواهلا 

متـين زوال  فاحلسـد نتـاج احلقـد والبغضـاء والكـرب ، وهـو        إ ى اجلنوح عـن الرشـد والصـواب    

 صل إليه .توإن مل   ،النعمة عن الغري 

 مثريات احلسد : 

 له أسباب رهيسية وما عداها داخل حتتها وهو : احلسد 

ــداوة  1  ــنفس  5/ حــب الرياســة  4  العجــب/3/ التكــرب 2/  الع ــنفس  6/ حــب ال / 7/ خبــل ال

 .الغرية املذمومة

 وأشدها العداوة والبغضاء . 

قد جعل للمسلم حصانة مـن هـذه    القيمة تهاوإرشادبتعاليمه السمحة اإلسالم  أن جندوبالتأمل 

 . ةاالنفعاالت املذموم

نفعــاالت اإلنســان النفســية ، وحــرص علــى إظهــار قــوة     ابكــل مــا حيــافظ علــى    حيــث اعتنــى

 وة الفكرية فيما بعد.عليها الق ترتتباإلنسان النفسية اليت 

 : الغرية  -2

علـى   غـرية لـه  ال على حمارم اهلل  ويذم من  هي اليت  تكون و ،الغرية قد تكون حممودة     

  ةمـدح الـذي لـه غـري    املظلـومني ويُ  نيـة لـه يـدفع بهـا الظلـم عـ      ويـذم مـن ال مح   دينه أو عرضه ،

حـد أغـري مـن اهلل مـن     أال  ): قـال الرسـول   ، يـدفع بهـا الظلـم     ومحية، ا الفواحش يدفع به

أتعجبــون مـن غــرية ســعد ألنـا أغــري منــه واهلل    ):  وقــال   البخـاري  (أجـل ذلــك حـَرم الفــواحش   

 .رواه البخاري (أغري مين 
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 :فواهد الغرية احملمودة

 مؤشر قوة اإلميان ورسوخه يف القلب . (1

 صيانة األعراض وحفظ احملرمات . (2

 نشر الفضيلة يف اجملتمع وتطهريه من الرذيلة . (3

علـى النفـور مـن الفضـالء      امـل صـاحبه  حت ،  هـي انفعـال رديء مـؤذٍ    وقد تكـون مذمومـة و    

 وحتملـه الذين ال ذنب هلم سوى جناحهم يف احلياة مما يدل على النقص الذي حيز يف صدره  

ن غـريه  أبالنقص والضعف فيظن  ه ينشأ عند إحساسمتعلى النظر إ ى األشخاص  مبنظار قا

مـن األمـراض   والغرية ، ذلك على اإليذاء هستحق التفوق فيحمله ال يق عليه وهو يف مقياستفّو

َواْتــُل َعَلــْيِهْم َنَبــَأ اْبَنــْي آَدَم ِبــاْلَحِق ِإْذ َقَرَبــا  } :  يقــول تعــا ى النفســية الــيت تصــيب بعــض النــاس

 {َتِقنَي ِمَن اْلُمُقْرَباًنا َفُتُقِبَل ِمن َأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقَبْل ِمَن اآلَخِر َقاَل َلَأْقُتَلَنَك َقاَل ِإَنَما َيَتَقَبُل الّلُه

 ]3سورة يوسف :  [  {ِإْذ َقاُلوْا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحُب ِإَلى َأِبيَنا ِمَنا} ] 27سورة املاهدة :  [

  :املذمومة  ةالغري ضرارأ

واهلل تعـا ى   تضـر وال تنفـع   ،وإمنا غرية من أمـور دنيويـة زاهلـة     ،ارمه حمهي اليت لغري اهلل وو

ــْوَم ال}: يقــول ــا َبُنــوَن َينَفــُع َمــَي ــٍب َســِليمٍ   ِإاّل * اٌل َوَل ــَه ِبَقْل  ]33/39ســورة الشــعراء : [  {َمــْن َأَتــى الَل

 .أو منصب أو شهادة  ،كالغرية من جاه أو كثرة مال 

ولقد حصـن اإلسـالم املسـلم مـن هـذه الغـرية وأرشـده إ ى تعاليمـه السـمحة املنضـبطة مبيـزان            

 .الشرع 

  :ما يلي  اتباع  ( ةالغريداهني ) احلسد،املسلم من هذين ال من أساليب حتصني

َواَلـِذيَن آَمُنـوا   }عن طريق اإلميان باهلل والعمل الصـاحل   التوحيداإلرشاد النفسي إ ى تعميق  .1

 ْمَوَعِمُلــوا الَصــاِلَحاِت َوآَمُنــوا ِبَمــا ُنــِزَل َعَلــى ُمَحَمــٍد َوُهــَو اْلَحــُق ِمــن َرِبِهــْم َكَفــَر َعــْنُهْم َســِيَئاِتهِ   

 . ]2 ورة حممدس[  {َوَأْصَلَح َباَلُهْم
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صالح البال نعمة كربى ألنه جيمع إصالح األمور كلها ومتى صـلح البـال اسـتقام الشـعور      إن إ

والســبيل الوحيــد  ، طمــأن القلــب والضــمري وارتاحــت املشــاعر واألعصــاب ورضــيت الــنفس او

 توحيد اهلل تعا ى والعمل مبا جاء يف شرعه.لراحة البال هو 

َوَلـا َتْجَعـْل ِفـي     }لدعاء بالعفو والعافية والتخلص من االنفعاالت املذمومة كالغل واحلسـد  ا .2

 ]18سورة احلشر :  [{ُقُلوِبَنا ِغًلا لهَلِذيَن آَمُنوا 

شغل الوقت مبا يفيد حبيث ال بالوقاية واحلصانة من االنفعاالت النفسية كاحلسد والغريه  .3

سـورة الشـرح :    [{َوِإَلـى َرِبـَك َفاْرَغـبْ   *  َفـِإَذا َفَرْغـَت َفانَصـبْ   }جيد الشيطان فرصة للتالعب بـه  

واحلسـد   45]  :سـورة العنكبـوت   [{َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشـاء َواْلُمنَكـرِ   }كالصالة  ألن الصالة : .]7-3

عند الوجهة الصحيحة عند االنفعاالت وتوجيهها  أنفسنا ضبطوعلينا  من األخالق املنكرة

تبـديل املـزاج    و  رواه الطربانـي وصـححه األلبـاني   تهور) إمنا العلم بـالتعلم  واحللـم بـالتحلم (   االندفاع امل

ل احلسـن ويكـره   أكـان يعجبـه الفـ   )  بالتفاؤل احلسن فإن الـنيب  ، السوداوي والتشفي 

 .رواه احلاكم وصححه األلباني( الطرية  والتشاؤم 

 . زاق بني خلقهوما قسمه من أر الرضا بقضاء اهلل وقدره وأخريًا

، احلصانة النفسية الكاملة املرضيةمينح اإلنسان الوقاية من االنفعاالت ويعطيه  كل هذا

 ]33سورة البقرة :  [{َفَمن َتِبَع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن }:جعل له منهجًا حصينًا  هألن

 الكرب  : -3

فس مـن اعتقـاد االسـتعظام وذلـك أن يـرى نفسـه أكـرب مـن         الكرب هـو احلالـة احلاصـلة يف الـن    

 ،يف ســنته قــد ذمــه اهلل يف كتابــه وذمــه رســوله حممــد  ، وهــو خلــق مــذموم،  غــريه وأعظــم

َسَأْصـِرُف َعـْن   }: ا ىـــ عـال تـــ ق ،رده يـ رفض احلق ويو  الغري حيتقروسبب الذم أن هذا اإلنسان 

يـدخل اجلنـة مـن     ال ) :وقـال   (146) األعـراف :   {ْرِض ِبَغْيـِر اْلَحـِق   آَياِتَي اَلـِذيَن َيَتَكَبـُروَن ِفـي األَ   

 . رواه مسلم (كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب

وذلك بالتخلق خبلق التواضـع فمـا    ،ولقد حَصن الدين اإلسالمي املسلم من هذا اخللق الذميم 

 إال زاده  اهلل رفعًة وعزًا . هلل  تواضع عبد
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ألن الكرب والتكرب مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد إال   هذه الصفةذم اإلسالم وما  

وسوء  ،وبث العداوة فيهم  ،مجة من احتقار الناس  واالستخفاف حبقوقهم أو سوء معاشرتهم 

 الظن بهم واملتكرب ال يرقب يف الناس سوى ما يرضي شهوته وغضبه .

ا ال سـيم  ، خبلـق الرسـول     زكيتهـا ت وهـ  ، لنفس من هـذا الـداء العضـال   لحتصني  وأفضل 

 يســعىبــل  ،رمــق هلــم بعــني االحتقــار  يفــال  ،رعــى مصــاحلهم تعلــيم وتأديــب اجليــل و مــن ولــي

ــّر ،ملصـــاحلهم  ــنهم  ودفـــع الضـ ــة هـــؤالء املرتبـــني  و ي ،عـ ــهم يو ، ســـخر جوارحـــه يف خدمـ عاملـ

 بالتواضع.

 : القلق واخلوف -4

مما يشـعر  واالستسالم  للوساوس واألوهام  أنينة هو انشغال البال باخلوف وانعدام الطم القلق

  :والقلق نوعان ، واهلم  بالضيق

 . الغما كان وهو / قلق مّم1 

 ا سيكون وهو اهلم .مّم قلق/ 2 

احلصـانة   أال وهـو  ،جاء اإلسالم بدستور عالج وحصانة نفسية للوقاية مـن هـذا املـرض    و لقد  

    لقلق فعليه باآلتي :فمن ابتلى با. من الكتاب والسنة  الشرعية

واالستغناء به عن خلقه واإلميـان بالقضـاء والقـدر خـريه وشـره       الصاحل اإلميان باهلل والعمل (1

ِإَن اَلــِذيَن َقـاُلوا َرُبَنـا الَلــُه ُثـَم اْسـَتَقاُموا َتَتَنــَزُل َعَلـْيِهُم اْلَمَلاِهَكـُة َأَلــا       } :  واالسـتقامة علـى ذلـك   

َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو }قال تعا ى : ،و  ]38سورة فصـلت :   [ {ُنوا َتَخاُفوا َوَلا َتْحَز

انشـراح القلـب بالطاعـات لـه أعظـم األثـر علـى        ف ] 97 : سـورة النحـل   [{ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَيَنـُه َحَيـاًة َطِيَبـًة    

َن آَمُنوْا َوَتْطَمِئُن ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر الّلِه اَلِذي}كثري من العلل النفسية قال تعا ى :  النفس يف طرد

ــِه َتْطَمــِئُن اْلُقُلــوبُ   ، عــدم اإلميــان الكامــل ينــتج عــن القلــق إن  ،]23 ســورة الرعــد[ {َأاَل ِبــِذْكِر الّل

قــق األمــن حي للمــؤمن ، فهــو أكــرب حصــانة نفســية فــإن التوحيــد هــو لــذلك  ، الرضــاوعــدم 

 {َمن َجاء ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها َوُهم ِمن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنوَن} : امةيف الدنيا ويوم القي واألمان

 .]39سورة النمل : [
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الصـالة فإنهـا    أعمالـه ياته وقاهمة أعماله فيصـنفها حسـب األهميـة وخـري     حلتنظيم اإلنسان  (2

اْسـَتِعيُنوْا  َو} :إن صلحت صلح ساهر العمل وصلحت مجيع خمططاته فهي تنظم حياتـه كلـها  

.  رواه أمحد وصححه األلبـاني  : ) أرحنا بالصالة يا بالل ( وقال  (45) سورة البقرة :  {ِبالَصْبِر َوالَصاَلِة

 .محد وأبو داودأرواه  (إذا حزبه أمر فزع إ ى الصالة  فقد كان ) 

  بـي كعـب  أن ُأففـي احلـديث    ،ممـا يـذهب القلـق واهلـم      كثرة الصالة على الرسول  (3

يا رسول اهلل إني أكثر الصالة فكم أجعل لك من صالتي قال ما شئت ، قال قلـت  ) قال : 

 شئت وإن زدت فهو خري لك ، قال : فقلت : فثلثني قال ما شـئت فـإن زدت   : الربع ، قال :  ما

أجعـل لـك صـالتي كلـها     : قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خري لك قـال  فهو خري لك 

 .رواه امحد والرتمذي واحلاكم وصححه قال الرتمذي حديث حسن صحيح  .(  ذنبك لك همك ويغفر إذا يكفى: قال 

أنـي    مـن األدعيـة قولـه  ) اللـهم      االستعانة باهلل والتوجه إليه بالدعاء وقد ورد عن الـنيب   (4

،وضلع الدين وغلبة الرجـال (  ،والعجز والكسل ، والبخل واجلنب أعوذ بك من اهلم واحلزن

 . البخاريرواه 

أن جيعـل   للمسـلم  ال ينبغـي فـ  ، رواه مسـلم  ويف احلديث : ) عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري (

أن تكــون الــدنيا هــي أكــرب همــه وال جيعــل للقلــق واخلــوف علــى مســتقبله   الــدنيا أكــرب همــه

 : )  مـن كانـت الـدنيا    قـال  جمااًل للوصول إ ى قلبه وعقله وإال زاد ذلك مـن مرضـه وقلقـه ،   

فــرق اهلل عليــه أمــره وجعــل فقــره بــني عينيــه ،ومل يأتــه مــن الــدنيا إال مــا كتــب لــه ومــن     ههّمــ

صـحيح ابـن    (  كانت اآلخرة نيته مجع اهلل له أمـره وجعـل غنـاه يف قلبـه وأتتـه الـدنيا وهـي راغمـه        

 وحده إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إال اهلل "قال ابن القيم رمحه اهلل :  ،وصححه األلباني ماجه

حتمــل اهلل عنــه ســبحانه حواهجــه كلــها ، ومحــل عنــه مــا أهمــه ، وإذا أصــبح وأمســى والــدنيا 

 . "همه محله اهلل همومها ووكله إ ى نفسه 

: ) ما يصـيب املسـلم مـن     قال  يف الدنيا  الذي قد يصيب اإلنسان االبتالء تذكر ثواب ( 5

حتى الشـوكة يشـاكها إال كفـر اهلل     ، وال وصب ، وال هم ، وال حزن وال أذى وال غّم بنص

 .رواه البخاريبها من خطاياه ( 
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ومـن كـل    ،: ) من لزم االستغفار جعل اهلل له من كل هـم فرجـًا    لزوم االستغفار لقوله  .6

قال الشيخ ابن عثيمني : هـذا   ،محد وابن ماجهأرواه ورزقه من حيث ال حيتسب(  ،ضيق خمرجا 

َوَيـا َقـْوِم اْسـَتْغِفُروْا َرَبُكـْم ُثـَم      } :اهلل تعا ى يقـول   ألن احلديث ضعيف ولكن معناه صحيح

  [ {نَيُتوُبوْا ِإَلْيِه ُيْرِسِل الَسَماء َعَلْيُكم ِمـْدَراًرا َوَيـِزْدُكْم ُقـَوًة ِإَلـى ُقـَوِتُكْم َواَل َتَتَوَلـْوْا ُمْجـِرمِ       
  .] 52: سورة هود

 ي: البناء النفس املعينة على سائلمن أهم الوو 
  : العدل يف التعامل - 1

شرعي ، وعليه قامت السموات واألرض، وهو مسة للمسلم الصادق يف  مطلبالعدل ف

حياته كلها، ويتأكد األمر عند تعامل الوالد مع أوالده، أو املعلم مع تالمذته، وجاءت السنة 

ه هأحد أبناختص االرجل الذي   فلم يقر النيب النبوية مؤكدة وجوب العدل بني األوالد،

ينشأ عنه مفاسد عدة من إيغار  بالعدل وما ذلك إال ألن اإلخالل ،بنحلة دونًا عن ساهر أوالده 

يف النفس وبذر اخلالفات بني  الصدور وإثارة البغضاء، بل هو مؤد إ ى تكريس األحقاد

 األوالد وتوريث الشحناء بينهم .

 : االعتدال يف الرتبية - 2

قد جاء ؛  كما أنه سنة له يف شرعه، ف ارك وتعا ى يف خلقهاالعتدال سنة اهلل تبف 

من أحد  وسط بني نقيصتني. وحني رأى الرسول   إليه فشرع اهلل ودعا الشرع  باالعتدال

عن عاهشة  رضي اهلل فالشباب جنوحًا إ ى التشديد والغلو، دعاه وأخربه مبا ينبغي عليه فعله، 

؟   يا عثمان، أرغبت عن سنيت) ظعون فجاءه، فقال: بعث إ ى عثمان بن م عنها  أن النيب 

قال: ال واهلل يا رسول اهلل، ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، 

وأنكح النساء، فاتق اهلل يا عثمان؛ فإن ألهلك عليك حّقًا، وإن لضيفك عليك حّقًا، وإن 

  .وصححه األلباني داوود رواه أبو( ، فصم وأفطر، وصِل ومنًالنفسك عليك حّق
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  : حتقيق االستقرار األسري - 3

األسرة حمضن مهم جيد فيه األوالد الرعاية والعطف واحلنان، ويشعرون فيها باألمن ف

 السلوكي والطمأنينة، ولذا جند ارتباطًا واضحًا بني فقدان االستقرار األسري واجلنوح

ال أسر وحأ ةعرفماملربي يتمثل يف  يضيف عبئًا على ذا مماوه ،األخالقي واالحنراف

العاطفي الطالب، والسعي قدر اإلمكان ملساعدة من حيتاج منهم، وإجياد البديل 

 .واالجتماعي املناسب هلم
 

 : الدور االجتماعي للمدرسة دعم -4
املدرسة مؤسسة تربوية يفرتض أن يوجد فيها من النضج والتكامل ما يؤهلها لعالج ف 

ما قد حيدث من خلل تربوي داخل  حتدث يف الرتبية املنزلية وتاليف جوانب القصور اليت

للرتبية االجتماعية السوية ،  تكون ميدانًا حبيثبتعزيز الدور االجتماعي،  و،  األسرة

 لوفاء حباجات الطالب االجتماعية والنفسية. فتكون بذلك قادرة على ا

 : وتوجيههامواهب النشء اكتشاف  - 5
طاقة حيوية حمايدة تصلح للخري وتصلح  هيوطاقة هاهلة يف نفسه، حيمل اإلنسان ف 

للشر، واإلسالم يوجهها الوجهة الصحيحة يف سبيل اخلري، واملهم كذلك أنه ال خيتزنها 

 ًابال غاية عملية مضرة بكيان اإلنسان، وكثري للطاقة أكثر مما ينبغي، فاالختزان الطويل

ها علم النفس التحليلي واألطباء النفسيون مردها إ ى من ألوان املرض النفسي اليت يتحدث عن

اهلاهلة  نشءومن ثم البد من أنشطة وبرامج منتجة تتناسب مع طاقة ال ،طاقة خمتزنة بال مربر

 لتسهم يف توجيهها واستثمارها، ويف محايتهم يف الوقت نفسه من االجنراف والتأثر.

 مناذج من اهلدي النبوي يف احتواء املوهوبني : 
ملواهب أصحابه رضوان اهلل عليهم وصقلها واستغالهلا   ولنا يف رعاية نيب اهلدى  

اهتمامًا نبويًا بتوظيف املواهب والقدرات يف مكانها  فلقد اهتم ،  بهمنوذجا فريدا حيتذى 

  ن ذلك :مواجملتمع املسلم  منها  الصحيح حتى يستفيد
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أرحم أميت بأميت  ):  بة الشاملة بقوله مواهب الصحا النيب  فيه جيمع  الذياحلديث  *

 ،وأقضاهم يف دين اهلل علي  ، حياًء عثمان وأصدقهم ،أبو بكر ، وأقواهم يف دين اهلل عمر

ولكل أمة أمني وأمني هذه  ،وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ  ،وأفرضهم زيد  ،بي وأقرؤهم ُأ

 .أخرجه الرتمذي وصححه األلباني (األمة أبو عبيدة 

والـذي رأى عليـه إمـارات النبـــــوغ       كذلك تنمية موهبــــــة الصـحابي عبـداهلل بـن مسـعود     * 

من كـان   )قال فيه :  ،همهمن أحفظ الصحابة وأقر غداحتى  وشجعه فأثنى عليه املبكرة 

  .أخرجه ابن ماجه وصححه األلباني (قارئ للقرآن فليقرأ على قراءة ابن أم عبد 

وهبة حسان بـن ثابـت الشـعرية حيـث كـان الشـعر يف اجلاهليـة هـو         مع م كذلك تعامله *  

هـــذه املوهبـــة الـــيت متيـــز  بهـــا  األداة األقـــوى يف التـــأثري علـــى الـــرأي العـــام واســـتعمل الـــنيب 

إلشـادة بانتصـاراته فكـان يقـول     وا هالصـحابي يف خدمـة اإلسـالم ونصـرته والـرد علـى خصـوم       

 . أخرجه مسلم( ت عن اهلل ورسوله إن روح القدس ال يزال يؤيدك ما نافح) :هلم

ى القــادة حبنكــة  رّبــكمــا   وغريهــم مــن الصــحابة ذوي املواهــب املتميــزة الــيت اكتشــفها     

 دمة هذا الدين .خل ولتكون حصنًا حصينًاودراية لتستخدم مواهبهم 

 إتاحة اجملال للموهوب ليبدع ويعمل ويرتقي من ورعايتهاومن أهم وساهل تنمية املواهب        

مما يبين شخصية واثقة ،خالل إعطاهه الثقة الكافية واملتابعة الراشدة والتشجيع احلافز

اليت على الصمود أمام التحديات الثقافية والفكرية  _بإذن اهلل_متزنة ثابتة رشيدة قادرة 

 ر.حتيط بالنشء يف زمننا احلاض

 : غرس الثقة بالنفس - 6

للعمل واإلنتاج، كما أنها  ناشئيف دفع ال مية مالهمن األهتعترب الثقة بالنفس جانبًا له ف 

أن بعض ال سيما ضرورية لتجاوزه كثريًا من املشكالت اليت تواجهه، ويتأكد االعتناء بها 

 من أهم الضرورات الرتبوية يف حني تعترب ، الرتبوية تربي على فقد الثقة بالنفس ؤسساتامل

 .االيت يهتم بها اإلسالم ويدعو إ ى العناية به



 57 

رضي فعن عاهشة ،ولو نظرنا إ ى املنهج النبوي يف تعامله مع أصحابه لوجدنا من ذلك الكثري

ال يقولن أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لقست ) قال رسول اهلل : أنها قالت  اهلل عنها

 . رواه البخاري . )أي ضاقت(( نفسي

حتى بالفأل احلسن، ويضيف إن املرء يطلب اخلري " هذا احلديث: شرح ابن حجر يف  ويقول 

اخلري إ ى نفسه ولو بنسبة ما، ويدفع الشر عن نفسه ما أمكن، ويقطع الوصلة بينه وبني 

 . " أهل الشر حتى يف األلفاظ املشرتكة

ويقدم هلم من الكلمات املساندة  يعزز الصفات اإلجيابية يف الصحابة كان قد و

قد أوتيت يا أبا موسى ل ): موسى األشعري  ألبيفيقول  والداعمة ما يقوي ثقتهم بذواتهم 

إن فيك خلصلتني حيبهما ):  وألشج عبد القيس.  رواه البخاري (مزماًرا من مزامري آل داود

 .رواه مسلم (اهلل، احللم واألناة

لو كنت متخًذا من الناس خلياًل الختذت أبا بكر ) يف الثناء على أبي بكر ويقول

  رواه البخاري ( خلياًل

يف بنـاء الثقـة مـع األطفـال ومـع صـحابته        هـدي الـنيب املصـطفى     كـان  لننظر هنـا كيـف  و

وقـد حفلـت السـنة النبويـة مبظـاهر       ،وكيف كان يقدر ذواتهـم ويـبين الثقـة فـيهم      ،مجيعًا 

مع الصبيان ومناداتهم بكنى مجيلـة واحـرتام    فكالم النيب  ،كسابها إة لبناء الثقة وعِد

 . ذواتهممي الثقة يف حقوقهم يف اجملالس ين

والقـارئ لسـرية الرسـول     ،ألن بناء الثقـة مـن أهـم القواعـد يف بنـاء الشخصـية وصـنع النجـاح         

ــاموا بإعطــاء الشــباب           وصــحابته   ــة عــَدة طــرق فقــد ق ــوا يف بنــاء الثق ــم قــد اتبع يالحــظ أنه

الثقــة  واألطفــال الكــثري مــن املســئوليات الكــبرية واملهمــة بقــدر مســتواهم  ممــا أدى إ ى بنــاء

 وتنمية اإلرادة.

 الثقة يف نفوس صحابته :  لبناء أمثلة ما فعله الرسول ومن 
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حينما بعثه يف حاجة له فلما رجع أنس إ ى أمه قالت له : : ) بن مالك  فعل مع أنس ما   أ .

لرسـول   هـو سـرّ   :هي ؟ قال  وما : قالت ،يف حاجة له  ما حبسك ؟ قال : بعثين رسول اهلل 

 .محد وقال األرنؤوط صحيح على شرط مسلمأرواه (  رسول اهلل أحدًا فقالت : ال خترب بسّر  اهلل 

ديث و أشـعره  حبـ  لـه الـنيب    أسـرّ  قـد ث لوجـدنا كيـف أن أنـس وهـو طفـل      يلو تأملنا احلد

 .مل يعامله بالشك واالرتياب و ،وما ذلك إال لينمي الثقة عنده حلفظ السر   بأنه أهٌل

 ،بنها وتنمية الثقة فيـه  هدة أخرى وهو تربية هذه األم الواعية البصرية الكما يف احلديث فا 

النسـاء درسـًا يف تربيـة     ِطولتع، لكي تشعره أنه أهل للحفظ بنها مبعرفة السّرافلم تلح على 

 .أطفاهلن على بناء الثقة

 .إ ى اليمن لوحده ليعلمهم أمر دينهم  بن جبل  ويرسل معاذ  . ب

كل ذلـك لتنميـة   ،إ ى املدينة ل سالم  ًاالشاب املرتف يرسله سفري ري بن عمومصعب   .جـ

 . للمسئولية لكي تثمر حياتهم فيما بعد يف بيوتهم وعند أسرهم وتأهيلهم الثقة عندهم 

لكونــه قومــه  يف يف توليــة عمــرو بــن ســلمة إمامــة الصــالة وهــو ابــن ســت أو ســبع ســنني     . د

 .ي الثقة يف شخصيته ممما ين هم لكتاب اهلل وأحفظهم . وهذاأقرأ

وعمره سبع سنوات . خطوة مـن أبيـه لبنـاء     ملبايعة الرسول   إرسال عبداهلل بن الزبري .هـ

الثقــة يف نفســه ورفــع مســتوى اإلجيابيــة عنــده ليكــون قــادرا علــى النجــاح وحتمــل املســؤولية    

  والتمتع باالستقاللية الذاتية اليت ستنفعه فيما بعد .

وهبنا فقد - عز وجل-باهلل ة اإلنسان من ثق بع تن واالعتداد بها نفسإن الثقة بال

املبادرة واإلقدام والتفاؤل اإلجيابي  ه منبتوفيق مكننا بفضله ووطاقات وإمكانات ، 

، بالذات   تعاٍل وال غرور وال إعجابفالوالقدرة على التصرف يف املواقف احلياتية املختلفة ، 

 د فيها بل الفضل كله هلل.ال فضل لنا وال منة وال يو

 . التعزيز اإلجيابي :7
يرتتب عليه  حيثما للتعزيز اإلجيابي من دور كبري يف حياة املرتبني  من املعلوم لدى كل مرٍب

وبالتالي فإنـه أحـد    ،  حتسني أكثر يف األداء والسلوكيات عمومًا و االرتقاء بها حنو األفضل
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ويعد التعزيـز مـن أكـرب التحصـينات النفسـية       ،التعليمية اخلطوات املهمة يف العملية الرتبوية و

للمرتبي ومبا أن نوع التعزيز مرتبط بطبيعة األفراد واهتماماتهم  فإنه خيتلف من شخص آلخر 

. 
لتطبيقهـا  سـعى  يوهنا يربز دور املربي يف معرفة أفضل الطرق واألساليب الـيت تناسـب املرتبـي و   

 .بالفتور نتيجة انعدام التعزيز واحملفزات حتى ال يصاب مع التجديد واالبتكار 

 : وينقسم التعزيز إ ى قسمني

اء والتشـــجيع كقولـــك  : خطـــك مجيـــل كلمـــات الشـــكر والثنـــمثـــل  تعزيـــز معنـــوي  :. 1

هنيئـًا   ،ى لـك التقـدم   أمتنـ  ، أحسـنت  ،بـارك اهلل فيـك    ،ثـابري   ،على جهودك  كأشكر

 .خلإلك ..

 أي نشاط ترفيهي مباح . ،هدايا قيمة ،مال ، دروع ،بطاقات شكر  تعزيز مادي : . 2

 حافلة بالتعزيز اإلجيابي لصحابته رضوان اهلل عليهم  . ولقد كانت احلياة مع الرسول 

قـال رسـول    ؟سـعد النـاس بشـفاعتك يـوم القيامـة      أرسـول اهلل مـن    يـا  :فهذا أبو هريرة يسـأله  

أحد أول منك ملـا رأيـت مـن حرصـك      لقد ظننت يا أبا هريرة أن ال يسألين عن هذا ):  اهلل 

أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال : ال إله إال اهلل خالصًا من قلبه أو ، على احلديث 

 رواه البخاري  . (نفسه 

جانب اجلد واالجتهاد واحلرص وملكة  احلفـظ عنـده ألنـه كـان مـن أحـرص         زفلقد عَز

لفظـي بهـذا التشـجيع الـذي مسعـه أبـو        زوفيـه تعزيـ  ، الناس على حفظ أحاديث املصـطفى  

 هريرة من الثناء عليه حبرصه على أحاديث الرسول  األمني وتعزيز احلرص على اخلري .

اء :ا ـ 8
َ
 الهتمام بأسلوب النقد البن

بَناء إلصالح اخللل احلاصل  ملـن وقـع يف معصـية    وبأسلوب  ًاإن األو ى يف النقد أن يكون هادف

البناء يف انتقـاد   الرفيقوأسلوبه  منهجنا يف ذلك هديه  ،و مازال فيه أوخطأ سواء تاب منه أ

 ادف .اهل غريوكيف حصن أمته من النقد  اخلطأ



 61 

لصحابه دعا على رجل كان يشرب اخلمـر أن خيزيـه   ان بعض أيوضح ذلك ماجاء يف احلديث 

ال  )أن قـــال :  عمـــة باحلـــب واألخـــوة وبالنقـــد البَنـــاء اهلـــادف فامل الـــنيب  ةاهلل . فكانـــت لفتـــ

 .  رواه البخاري (تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم 

ء عليـه  بـدل مـن الـدعا    الرفيـق املشـفق  ليلفت أنظارهم للدعوة له باملغفرة والتوجـه إليـه بالنصـح    

ويف األثر   رواه البخاري (ولكن قولوا رمحك  اهلل )  ويف  رواية قال : ،فيما يفرح الشيطان ويقويه

بًا فكانوا يسبونه فقال : أرأيتم لـو وجـدمتوه    نعلى رجل قد أصاب ذ  مّر"  رداء : أن  أبا الد

قال فال تسبوا أخاكم وامحـدوا اهلل الـذي   ، لى بيف قليب  أمل تكونوا  مستخرجيه ؟ قالوا : 

 ." أخيفإذا تركه فهو  ،قالوا : أفال تبغضه ؟ قال إمنا أبغض عمله  ،عافاكم 

 خرين :عدم االستخفاف بأداء اآل 9
 وعــــدميف تربيتــــه ألصــــحابه يســـتحثهم علــــى األعمـــال الصــــاحلة    مــــنهج املصـــطفى   وهـــو  

مـن   أمتـه   نيبتحص    اهتم وكذلك ،  غري إذا كان صاحلًا مهما كانالعمل ب االستخفاف

 ،يف قصة األمة السوداء اليت كانت تقم ) تكنس (  املسـجد فماتـت   ع يف ذلك وشاهده والوق

فكـأنهم حقـروا مـن    ـــ  أفال كنتم آذنتمـوني بـه    )ا أخربوه مبوتها قال : فلم - فسأل عنها 

 . رواه البخاري (قربها فصلى عليها  فأتى،فقال : دلوني على قربها فدلوه   ــ شأنها 

فقـال مـا تقولـون يف     رجـل علـى رسـول اهلل     مـرّ  )بـالتقوى    ر يـدل علـى مقياسـه    ـومثال آخـ 

فمـر   ،ع وإن قال يسـمع . ثـم سـكت   ن شفع أن يشّفإينكح ون خطب أن إقالوا : حري  هـذا ؟ 

ن خطـب أن ال يـنكح وإن   إرجل من فقراء املسلمني ، فقال : ما تقولون يف هذا ؟ قالوا : حرَي 

رواه  (: هـذا خـري مـن مـلء األرض مثـل هـذا         يشـَفع وأن قـال أن ال يسـمع . فقـال :     شـفع أن ال 

 البخاري .

 يكــون هلــا الــيت قــد جتماعيــةمات االلنظــر يف كــثري مــن املســلّ ن مثــل هــذه األحاديــث تعيــد ا إ

 .تكون من موازين اجلاهلية قد عوضة بلشأن عظيم وهي ال تساوي عند اهلل جناح ب عندهم

م الشريعة اليت تزن بالتقوى وال تستخف األداء الصـاحل  إ ى سّل باملسلم أما اإلسالم فقد ارتقى 

 اء اآلخرين وعَده جاهلية.انة بأدأمر بعدم االسته، ومهما كان 
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 : اآلخرين مشاعرراعاة مباالهتمام ـ 11
دليل على حسن خلق صاحبه وتواضعه، لذا  كما أنه نفوس، اليرتك أثره البارز يف وذلك مما 

إنا واهلل  (  :قالأنه   عن عثمان  فمن ذلك النصيب األوفى،  فال غرو أن يكون للنيب 

واحلضر، وكان يعود مرضانا، ويتبع جناهزنا، ويغزو  يف السفر قد صحبنا رسول اهلل 

ورعايته  كمال خلقه ويف هذا الوصف دليل واضح على  (معنا، ويواسينا بالقليل والكثري

 . ملشاعر أصحابه واالهتمام بهم

 تنبيهات يف جمال الرتبية والتوجيه
 أخيت املربية : 

فعهــا ويعــم خريهــا وهــي وظيفــة األنبيــاء   مــن القربــات العظيمــة الــيت يتعــدى ن  رتبــنيإن تعلــيم امل

إن اهلل ومالهكتـه  ):  لـدعاة واملـربني مـن مـرياث األنبيـاء واملرسـلني قـال        ا حظوالرسل وهي 

 (س اخلـري وأهل السموات واألرض حتى النملة يف جحرها وحتى احلوت ليصلون على معلـم النـا  

 .وقال حديث حسن صحيح رواه الرتمذي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       :جمال الرتبية والتوجيه والتعليم ى يفعتبارات اليت تراعاالحيسن التنبيه على بعض و

  اإلخالص هلل : 

القيام بالنصح وتصحيح اخلطأ إرادة وجه اهلل تعا ى ولـيس التعـالي وال    دجيب أن يكون القصد عن

 التشفي وال السعي لنيل استحسان املخلوقني .

 ألجر والتأثري والقبول بإذن اهلل .ألنه إذا صدقت النية من الناصح حصل ا

 لقوله اخلطأ من طبيعة البشر:(  كل)هـذه  ووضوح  رواه أمحد والرتمذي وحسنه األلباني بين آدم خَطاء

احلقيقة واستحضارها يضع األمور يف إطارها الصحيح فال يفرتض يف املرتبي املثالية أو العصمة ثم 

 س املتأثرة بعوارض اجلهل والغفلة واهلوى والنسيان .بل يعامل بطبيعة النف، حياسب بناء عليها 

هـذه احلقيقـة تـذكري     وإدراك املربـي  ،وألن املؤاخذة واملباغته تؤدي إ ى ردات فعل غري محيـدة 

ألن املقصـود   ،لقسـوة  ا يعاملـه مـن شـق ا   بأنه بشر فيعامل املخطئ من شق الرمحـة  أكثـر ممّـ   

 ال املعاقبة . اإلصالحأصاًل هو 
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  ولكن بدون تشهري وال تعيني اخلطأ أعظم كان االعتناء بتصحيحه أشدكلما كان.  

  والتدريب عليهابالفراهض أواًل  البدء. 

 أو يف حق الشخص ،يف حق الشرع  التفريق بني اخلطأ إذا كان . 

كــت ولكــن يغضــب إذا انته  حقــهأحــد يف  ئال يغضــب وال يســب حــني خيطــ   فقــد كــان   

 حرمات اهلل .

   أمثلـة ذلـك يف السـنة     ومـن ملخطـئني  باخلطـأ  واالكتفـاء بالبيـان العـام       عدم مواجهـة بعـض ا

 :  النبوية ما يلي

مــا بــال أقــوام يرفعــون أبصــارهم إ ى   ):   حــدثهم قــال : قــال  الــنيب     عــن أنــس  بــن مالــك 

 .  رواه البخاري (السماء يف صالتهم 

أهلــها بيعهــا إال بشــرط أن   وملــا أردت عاهشــة رضــي اهلل عنهــا شــراء جاريــة امسهــا بريــرة  رفــض   

مـا بـال    )قـام يف النـاس  فحمـد اهلل وأثنـى عليـه ثـم قـال:         م الـوالء فلمـا  علـم الـنيب     هلـ يكـون  

 . البخاريرواه  (رجال  يشرتطون شروطًا ليست يف كتاب اهلل 

شـيئًا فـرخص فيـه فتنـزه عنـه قـوم          صـنع الـنيب    )أيضـًا قالـت :    رضـي اهلل عنهـا   وعن عاهشة

ثـم قـال : مــا بـال أقـوام يتنزهــون عـن الشـيء أصــنعه        ،فخطـب فحمــد هلل     ك الـنيب  فبلـ  ذلـ  

 .            البخاري رواه (ألعلمهم باهلل وأشدهم  له خشية  ّيفواهلل إن

 ني صاحب اخلطأ ومراعاة مشاعره يواألمثلة كثرية وجيمعها عدم فضح أو تع

 -: نهاوأسلوب التعريض باملخطئ وعدم مواجهته له فواهد م

االنتقام الشخصي واالنتصار اجنب رد الفعل السليب للمخطئ وإبعاده عن تزيني الشيطان له ب .1

 . للنفس

 يف النفس .  أنه أكثر قبواًل وتأثريًا .2

 أنه أسرت للمخطئ بني الناس ومن سرت مسلمًا سرته اهلل يف الدنيا واآلخرة . .3

 . لهازدياد منزلة املربي وزيادة احملبة  .4

 يف شرح رياض الصاحلني . –رمحه اهلل  –مد بن صاحل العثيمني قال الشيخ حم
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 السرت على هذا الشخص . فاهدة عظيمة  هي  هوترك ذكر الشخص في" 

ن هذا الشخص رمبا تتغري حاله فـال يسـتحق احلكـم الـذي حيكـم عليـه يف الوقـت احلاضـر         إف

لـذي ذكرتـه فلهـذا كـان     اهلل فـال يسـتحق احلكـم ا    فقد يسـتقيم ويعبـد   ،القلوب بيد اهلل  ألن

 " اإلبهـام يف هـذه األمـور أو ى وأحسـن ملـا فيـه مــن سـرت ومـن االحتيـاط إذا تغـريت حـال الشــخص            

 ." وقَل أن يواجه أحد مبا يعاب فيه  : "وقال العلماء يف شرح احلديث 
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 الامتة : 
 :وأخريا أخيت املربية 

، ه إ ى الوسيلة ويوِج ، اهلدفبر يذكه،ُ  نتقدم به إليكعن التحصني إن ما تقدم  

 . ويذكر املثال من حياة املربي األول 

 ويضع بني يديك األساليب الرتبوية يف حتصني الناشئة ومحاية عقوهلم وتهذيب أخالقهم.

عّز عينك على حتملها إال االستعانة باهلل والشك أنها مهمة عظيمة ومسؤولية جسيمة ال ُي

 إليه واإلخالص وإصالح النية. وصدق التوجهوجل 

التوفيق والسداد لكل العاملني يف ميدان الرتبية وأن يرزقنا وإياهم اإلخالص نسأل اهلل 

 .والقبول 

ا حممد وعلى آله وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل وسلم وبارك على نبيّن

 وصحبه أمجعني.
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