
  



مد هللا ذو النعم واحل، واحلمد هللا على ما أنعم به وأسدى، خلق وأعطى احلمد هللا عدد ما
صلى –واملريب اتىب ، إمام الورى، صالة والسالم على البشري املصطفىوال، واآلالء العظمى

: وبعد-هىاهللا عليه وعلى آله وأصحابه أوىل الن  

فة نبيلة هي عبادة الواحد وملشرَ ، ن اهللا ملا خلق اخللق وأوجدهم كان ذلك لغاية عظيمةفإ
ُهَو الِذي "، وأقوم طريق صحبه الكرام على خري ج-يه وسلمصلى اهللا عل–وقد رىب املصطفى ، الديان

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِ  ُهْم يـَتـْ يِهْم َويـَُعلُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُوا ِمن قـَْبُل بـََعَث ِيف اْألُميَني َرُسوًال منـْ ِه َويـُزَك
 ؛وحنن ماضون بإذن اهللا على جهم، مسارهم الرعيل األول وسار .٢:اجلمعة"َلِفي َضَالٍل مِبنيٍ 

 ات العظيمة يفيولذا كان من املقتض، آخر األمة إال مبا صلح أمر أوهلاإذ لن يصلح أمر 
الرتبية اإلميانية (ان هذا املبحث البسيط كف ،قلبه وصالح، املنهج القومي رفعة إميان العبد

بالرتبية يعىن وهو ، األمة جيل من قد ساهم يف بناء والذي أُعده سهماً مع، )للمراهق
حىت سن ، عاماً ١٣من سن ( كما يذكر أهل االختصاص  واملراهق ؛اإلميانية للمراهق

.ملراهقة الصغرى والكربىشاملة ا )عاماً ٢١  

خصيت به سن ، واألب واألم واملعلم وكل من له صلة بالرتبية، مفيد للمريب أحسبه أنهو  
 ،دعواتوسارت به ال، امت الشعوبوعليه ق، ساناملراهقة كونه السن املفصلي يف حياة اإلن

.ادوأن يرزقنا اهلداية والسد، جيعلنا مفاتيح للخري مغاليق للشروأسأل اهللا أن   

 

  :عناصر المبحث

 .تعريف الرتبية اإلميانية - ١

 .الرتبية اإلميانية يف الشرع - ٢

 .أمهية الرتبية اإلميانية - ٣

 .أسس الرتبية اإلميانية - ٤

 .اهلدف العام من الرتبية اإلميانية - ٥

 .ةأهداف فرعية يف الرتبية اإلمياني - ٦

 .وسائل عامة يف الرتبية اإلميانية - ٧



 .قواعد يف العبادة - ٨

 .العبادةمعينات ذاتية على  - ٩

 .معوقات العبادة -١٠

 .وصايا للمربني -١١

 .مناذج لربامج ومشاريع إميانية -١٢

 .اخلامتة -١٣

 

  ؟ما هي التربية اإليمانية

وتغذية شجرة اإلميان  للمسلم وللشباب على وجه اخلصوصهي االرتقاء باألحوال اإلميانية 
  .يف قلوم

  

  ؟عالتربية اإليمانية في الشر 

يف وكيف كان أثر ذلك ميان باآلخرة لقرآن يف تعميق اإللك أيها القارئ أن تنظر طريقة ا
 حىت صاركان القرآن املكي يقرر ويكرر أمور اآلخرة ، _رضي اهللا عنهم_قلوب الصحابة 

نة اهللا وبذلوا مجيع ما ميلكون طلبا جل، فهانت عليهم أنفسهم، م يعاينون اآلخرةكأالصحابة  
والذاريات ذروا : "وتارة يقسم بوقوعها" أخفيها إن الساعة آتية أكاد: "فتارة يقول، عز وجل

ين وإن الد * صادقإمنا توعدون ل* مرا فاملقسمات أ*  فاجلاريات يسرا* فاحلامالت وقرا *
ينا الساعة قل بلى وقال الذين كفروا ال تأت: "مر نبيه باإلقسام على وقوعهاوتارة يأ ،"لواقع

وغري .. ا وتارة خيرب بقرب القيامةننيارة ميدح املؤموت، وتارة يذم املكذبني ا، "وريب لتأتينكم
 وأما السنة النبوية اليت أخرجت لنا أجياالً  ،ذلك الكثري من األمثلة واألدلة الواردة يف القرآن

كان   فقد ،ذا األسلوب العظيم -أي السنة- فهي مليئة ،بإمياا تناطح هامات السحاب
، كما أُثر عن ابن مسعود  ملوعظة من حني إىل حنيعليه الصالة والسالم يتخول صحابته با

أن : وثانياً ، حضور املوعظة يف اتمع الرسايل بشكل دائم: أوالً : ويف هذا داللة على أمرين
 رجل منهمكان ال  ىتح يف دمائهمجتري  أصبحتف .مييزوا عن غريها، للموعظة مزايا واضحة



مع أم أبر األمة  .رون اهللا عز وجلفيجلسون يذك ،ساعةاجلس بنا نؤمن : ألخيهيقول 
ألنتم أكثر عمال : للتابعني_ رضي اهللا عنه _ مسعود وقد قال ابن  ،وأصدقهم ألسنة، قلوبا

كانوا أزهد  ،ولكنهم كانوا خريا منكم، _وسلم صلى اهللا عليه _ من أصحاب رسول اهللا 
وترقيته لصالح ، رسول منهمكنة وعظ العلى مُ  ويدل األثر أيضاً  .يف الدنيا وأرغب يف اآلخرة

  .قلوم

مسلم يطمح وحق كل ، يف حق املريب ة قائمةضرور اإلميانية على أن الرتبية يؤكد  وغريهذا وه
   .االرتقاء بنفسه يف درجات اخللد يف

  

  :أهمية التربية اإليمانية

النقاط  يفا تناء الرتبية اإلميانية وضرورة االع أمهيةنذكر بعض األمور اليت تبني لنا ولعلنا 
  :التالية

سول اهللا صلى اهللا ر  أن –رضي اهللا عنه  –هريرة  أيبعن ؛ عمالاإلميان هو أفضل األ: األول
اجلهاد : "مث ماذا ؟ قال: قيل" إميان باهللا ورسوله: "ل؟ فقالأي العمل أفض: عليه وسلم سئل

  ."حج مربور" :قيل مث ماذا؟ قال" يف سبيل اهللا

 قال رسول: قال_ رضي اهللا عنه _ عن أيب هريرة ؛ النجاة يوم القيامةاإلميان مناط : الثاين
أوال ، وال تؤمنوا حىت حتابوا، ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا" :_ صلى اهللا عليه وسلم _اهللا 
  ."؟ أفشوا السالم بينكملكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتمأد

وهذا يتفاوت من ميدان إىل ميدان ؛ اس يوم القيامة على أساس اإلميانتفاوت الن: الثالث
فمثال أهل اجلنة يتفاوتون فيما بينهم من درجات وكذلك أهل النار يتفاوتون فيما بينهم من 

  .دركات

  .اس واألصل يف الرتبية اإلسالميةاإلميان هو األس: الرابع

  .و الزاد للمرء يف مواجهة الشهواتاإلميان ه: اخلامس



، الفتور، قسوة القلب(فمثال ؛ األجنح لكثري من املشكالت لعالجا وقوة اإلميان ه: السادس
  .يعاجلها إال قوة اإلميان وغريها من املشكالت ال، ...)ضعف العناية بالعبادات

ين اخاصة وحنن اليوم نع؛ املرء على الثبات على دين اهللا ما يعني أهمميان هي قوة اإل: السابع
 –رضي اهللا عنه  –سفيان  أباحني سأل هرقل لذا ف، الرتاجعمن كثري من حاالت التقهقر و 

لدينه بعد أن  ةأحد سخط وسألتك أيرتد" :اب النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أصح
  ."اإلميان حني ختالط بشاشته القلوبوكذلك ، يدخل فيه؟ فذكرت أن ال

تعاىل عن  اهللا قال؛ رام واملعاصيقوة اإلميان هي أعظم حاجز بني املرء وبني مواقعة احل: الثامن
ال رسول اهللا صلى وق، "ى الذين آمنوا وعلى رم يتوكلونإنه ليس له سلطان عل: "الشيطان

فالذي حيول بينه وبني الوقوع يف ، .." الزاين حني يزين وهو مؤمنال يزين: "اهللا عليه وسلم
إلقالع أقدر الناس على ا وحىت حني يواقعها العبد فاملؤمن هو .املعاصي وغريها هو اإلميان

  ."ن الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرونإن الذين اتقوا إذا مسهم طائف م: "والتوبة

العبادة  ولذا يكون اغتنام ذلك يف، لشاب يف مرحلة املراهقة يعيش قوة وفراغاً أن ا :التاسع
  .ةواهللا يعجب من الشاب ليس له صبو ، غاية يف األمهية يفأمر 

قال عليه الصالة ، والتمسك بالدين رف فضل العبادةوقد عُ ، أننا يف آخر الزمان: العاشر
للعامل فيهن مثل أجر ، الصرب فيهن مثل قبض اجلمر، فإن من ورائكم أيام الصرب" :والسالم

 :قال أبو التياح. عن العبادة الناسوهو زمن يبتعد فيه  ".مخسني رجالً يعملون مبثل عمله
ى يف الناس من التهاون بأمر اهللا أن يزيده ذلك واهللا أنه ينبغي للرجل املسلم أن يزيده ماير "

  ".جداً واجتهاداً 

 اجليلوملن نظر اليوم يف واقع . الرتبية اإلميانية أمهيةربني إىل هذه األمور تبني وتلفت للم
  .من الرعاية والعناية يدعونا إىل إعطاء اجلانب اإلمياين مزيداً 

  

  :أسس التربية اإليمانية



فال تقوم الرتبية ، منهج الرتبية اإلميانية ألصول الثابتة اليت يبىن عليهاأي ا :واملقصود باألسس
وعلى القائمني بالعملية . وينحرف سريها إذا فقدت إحداها، اإلميانية بغري هذه األسس

قلب كل تثبيتها يف  والتأكد من، شيء آخر الرتبوية اإلميانية االهتمام ذه األسس قبل أي
حد إمهال أ لل احلادث يف املناهج الرتبويةمن أهم أسباب اخل ولقد كان، ومتعلم مرتبٍ 

  :وهي، اجلوانب األربعة اليت سنذكرها

 ،وتزكية النفس، ليه املنهج الرتبوي لتطهري القلبهي األساس الذي ينبين ع :لعقيدةا - ١
معرفة اهللا حق : ومن مفاهيم العقيدة، وخطوة النهاية وخطوة الوسط وهي خطوة البداية

البعد عن ، والنفاق إىل القلب معرفة مداخل الشرك، ترمجة معىن ال إله إال اهللا ،ةاملعرف
وضبط ، كذلك تأصيل عقيدة الوالء والرباءو ، حلاد والعلمانية واألفكار الضالةاجتاهات اإل

مث ما  ومن، وطريقة صرفها به الشرع املطهر يف أعمال القلوبسلوكيات النفس على ماجاء 
والعياذ -ورسوغات لذوي احلَ ومن هذه املفارق يظهر لنا بعض امل، خالقه يعتقده املؤمن جتاه

 .وهو جهلهم بأصل العمل، -باهللا

إذا العامل وجد  ،)علم الكتابة والسنة(واملقصود بالعلم هنا العلم الشرعي :العلم - ٢
وتوسعت مداركه ويسعه ماوسع ، وعظم فقهه، واضحاً بيناً متكامالً قل خطؤه منهجاً علمياً 

ويعمل مبا ، ويعرف مقتضاها، فهو يُدرك أمهية الشرائع، وصحبه–صلى اهللا عليه وسلم - نيبال
يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا " :قال جل من قائل .ويفهم األحكام والنوازل، تعلم

-وقال، "ي الذين يعلمون والذين اليعلمونهل يستو قل " :وقال سبحانه، "العلم درجات
إن اهللا سبحانه ومالئكته وأهل مساواته وأرضه حىت النملة يف " :-والسالمعليه الصالة 

صححه األباين يف صحيح  ."جحرها واحلوت يف البحر ليصلون على معلم الناس اخلري
طلبه و ، علمه هللا خشيةفإن ت، تعلموا العلم :"- رضي اهللا عنه-قال معاذ بن جبل .اجلامع
وبذله ألهله ، وتعليمه ملن اليعلمه صدقة، هادوالبحث عنه ج، ومدارسته تسبيح، عبادة
 ..".قربة

نظرية ذلك إا هي التطبيق العملي جلميع املعلومات ال، وهي األساس الثالث :العبادة - ٣
 ؛ فإما أن يعمل العبد مبا علمطريق للتطبيق العملي غريها وال، اليت يتلقاها القلب والعقل



وإما أال يعمل مبا علم أو يعمل ، مه عند ربهه عبادته ويرقى يف مقامن فتقبلفيحسن عمله 
كون له نصيب ولعظم هذا األساس سي.  تقبل منه أعماله فيسقط عند ربهفيسيء عمله فال

 .األسد يف هذا املبحث

ولذا ، وي فيه مجيع الناس من حيث القدرةوالذكر هو أساس عظيم إذ يست :الذكر - ٤
قته حلياة املؤمن يف يومه وشدة مالص، ةألمر بالندب له يف الكتاب والسننرى عظم توافر ا

، "وسبحوه بكرة وأصيال* اً كثرياً يا أيها الذين آمنوا أذكروا اهللا ذكر " :قال اهللا تعاىل .وليلته
رواه ".مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه مثل احلي وامليت": وقال عليه الصالة والسالم

وُحتسن به ، د اهللا ُختتم به األعمال الصاحلةوالذكر من أجل األعمال وأعظمها عن، البخاري
، حفظاً وحرزاً من كل مكروه ومشني ويكون، فتتح يوم العبد به وخيتتمه عليهويُ ، االس

وبالذكر جيد ، وراد كثرية يف مجيع وقائع احلياةإذ اشتملت السنة على أ ؛ويقرب العبد من ربه
فيستجمع اإلنسان قوته النفسية  ،به اهلموم وضاقت مللجأ واملأوى إذا ادهلمت األموراملؤمن ا

، من األوراد الضعيفة اليت ال تصح ولكن لينتبه، فُيعطى ما وعده اهللا املؤمنني من روح الذكر
ويف الصحيح غًىن عن ذلك  ، شبث ا يزيد العبد وهناً وضعفاً التفبه  يلتزموأن يبتدع شيئاً 

 .- وهللا احلمد واملنة–كله 

  

  )غرس اإليمان وتقويته( :تربية اإليمانيةاللهدف العام في ا

، وتعميق معاين اإلميان، والسعي لتنميته وزيادته،  تعاهد اإلميان يف نفوس الناشئةوهو يعين
الرمحن وتنأى عن الفسوق وحتب طاعة ، لوب حىت جتد حالوة اإلميانواالرتقاء بالق

  .والعصيان

  

  :األهداف الفرعية من التربية اإليمانية

، ذي تتفرع منه سائر فروع االعتقادوهذا هو األساس ال؛ ظيم اهللا يف النفوستقوية تع .١
وما : "مل يقدروه حق قدره فقال أمالزيغ والضالل  أهلوقد عاب اهللا سبحانه على 



الوسائل اليت تعني ومن ، .."واألرض مجيعا قبضته يوم القيامةقدروا اهللا حق قدره 
 :على حتقيق ذلك

 .رآن الكرمي وتدبر آياتهاالعتناء بتالوة الق -

خالقها عز فيدرك من خالل ذلك عظمة ، جلالتفكر يف خملوقات اهللا عز و  -
  .وجل

 .االعتناء بتحقيق توحيد األمساء والصفات ومعرفة اهللا عز وجل -

  .يم املخلوقني ورفعهم فوق منزلتهمترك تعظ -
ط بتعلق القلب راض القلبية ترتبإن كثريا من األم ؛حترير القلب من التعلق بغري اهللا .٢

على ذلك كثرية كالذين يذهبون للسحرة والكهنة والعرافني والذين  واألمثلة، بغري اهللا
من تعلق قلوم بغري اهللا  أتوايسيطر عليهم التشاؤم والتطري وسائر األساطري إمنا 

  .تعاىل
م ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلك: "اهللا تعاىل قال؛ تقوية التقوى يف النفس .٣

 :ق ذلكومما يعني على حتقي، "اتقوا اهللا أنوإياكم 

بالتقوى واحلث على ذلك وقد كان رسول اهللا كثريا ما يأمر يف  باألمراالعتناء  -
، عمران آلآية (يات اليت ورد فيها األمر بذلك خطبته بتقوى اهللا عز وجل ويتلو اآل

ما يدخل الناس اجلنة  عن أكثروعندما سئل رسول اهللا  ).وآية احلشر، وآية النساء
  ." وحسن اخللقتقوى اهللا: "قال
  .تدارس صفات املتقني يف كتاب اهللا عز وجل والسعي لتطبيقها ومتثيلها -

سبحانه  احلق عاملراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطال؛ و -تعاىل–تقوية املراقبة هللا  .٤
 :ومما يعني املريب على ذلك .وتعاىل على ظاهره وباطنه

ل أبو حفص قا ،وإمنا تعظم مثرته حني خيرج من قلب صادق، االعتناء بهالوعظ و  -
ك ونفسك وال يغرنك إذا جلست للناس فكن واعظا لقلب" :أليب عثمان النيسابوري

  ."واهللا يراقب باطنك، فإم يراقبون ظاهرك، اجتماعهم عليك
مبراقبة اهللا  مما فيه خمالفة ألمر اهللا أو تقصري االعتذار عما قد يطلبه املرتيب -

  .واطالعه



ة رمبا يطرحها املرتيب من الغش واالحتيال ويتم تذكريه ئلتعليق املريب على أي أس -
  .غتنم الفرص الذهبية هلذه املواقفولي، ن يفعل ذلك ال يراقب اهللا عز وجلن مأب

–تنمية املريب يف ذهن املرتيب الرقابة الذاتية وعدم اخلوف من أحد غري اهللا  -
  .- سبحانه

اهللا  أتىإال من  يوم ال ينفع مال وال بنون" :ىلقال اهللا تعا؛ العناية بأعمال القلوب .٥
فكيف بنا حنن -سالمعليه الصالة وال–وهذا على لسان نبينا إبراهيم  ."بقلب سليم

  .صوب هذا األمر
فيما يرويه عن ربه تبارك  -صلى اهللا عليه وسلم– رسول اهللا قال؛ العناية بالفرائض .٦

ومما يعني  ."..إيل مما افرتضته عليه أحبوما تقرب إيل عبدي بشيء .." :وتعاىل
  :على ذلك

  .احلرص على غرس تعظيم الفرائض يف القلوب -
النيب سنة  تباعاو ، وجه  أكملتؤدى وتقام على  أنعلى  واحلرص إتقاا وإحساا -

  .صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك
سننها وهدي النيب صلى اهللا عليه وسلم وآداا و  أحكامهااالعتناء بتعليم املرتيب  -

  .فيها
إن املؤمن " :-رضي اهللا عنه– قال ابن مسعود؛ عظيم حرمات اهللا واجتناب املعاصيت .٧

ن الفاجر يرى ذنوبه كذباب إو ، عد حتت جبل خياف أن يقع عليهيرى ذنوبه كأنه قا
ئل اليت ومن الوسا. "- قال أبو شهاب بيده فوق أنفه –مر على أنفه فقال به هكذا 

 :تعني على ذلك

  .على النفس وأثرهاتذكريه خبطورة املعاصي  -
  .وجمانبته إياها، ابتعاده هو عنها -
  .يروا منه القدوة احلسنة يف ذلك أن -
قال ، دهم على هجرهافيها املعاصي ويعوّ  أن جينبهم املواطن اليت تظهر -

 ."حىت خيوضوا يف حديث غريه فال تقعدوا معهم" :سبحانه



وأن يناصحه حني يراه وقع فيها حمذرا إياه من ، مبجاهرة أحد اأال يتساهل  -
  .شؤمها وأثرها

هو االعتناء  ومن الوسائل اليت يفرتض على املريب تطبيقها؛ الورع واجتناب الشبهات .٨
، ما فيه شبهة شرعية واالعتناء بإبعاد احملاضن الرتبوية عن كل، بتحقيق ذلك يف نفسه

  .حبدود الشرع وآدابهمن االستهانة أو يوحي بشيء 
قال عليه الصالة ، واالعتناء ذا سبب يف حتقيق حمبة اهللا تعاىل؛ العناية بالنوافل .٩

؛ .."بدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبهوما يزال ع.." :والسالم فيما يرويه عن ربه
  :ى ذلكومن الوسائل اليت تعني عل

تطبيق بعض السنن املهجورة كأداء النوافل واحملافظة عليها و  بأداءاعتناء املريب نفسه  -
  .إميانيا يف قلب االبن أو املرتيب اً راتبة يف املنزل وهذا ما يورث جو السنة ال

ويف توجيه الرسول البن عمر أصٌل يف ، ني وبيان منزلة النوافل وفضلهاتوجيه املرتب -
  ."ل عبد اهللا لو كان يصلي من الليلنعم الرج" :ذلك

  .العامة ترك وقت ألداء النوافل مجيراعى يف أوقات الربا أن -
يف املنزل مثال  بتأديتهاأن يراعى املريب عندما يكلف املرتيب مبهمة عاجلة أن يوجهه  -

  .تؤدى النافلة مث يأيت باملهمة أو
  

 :التربية اإليمانيةوسائل عامة في 

  .االعتناء بالقرآن الكرمي تالوة وحفظا وتدبرا - 
  .التفكر يف املخلوقات - 
  .ت الذكرجلسا - 
  .والرقائق املواعظ - 
  .العبادات أداءالتعاون املشروع على  - 
  .االعتناء مبعرفة األمساء والصفات - 
  .تذكر املوت والدار اآلخرة - 
  .التنافس والتسابق يف اخلري - 



  .وة احلسنةدالق - 
  .االعتناء بدراسة سري السلف - 
  .احلج والعمرة مع الرفقة الصاحلة - 
زيارة ، زيارة املقابر، زيارة املرضى :ات ذات الطابع الروحي املؤثر مثلبالتطوعالقيام  - 

  ..حلقات العلم يف املساجد، ذكر املوت وما بعده، القرآن دروس حفظ، الصاحلني
  .االستغفار والتوبة - 
  
  :قواعد في العبادة 

ملعينات وبعض فيها وا ألمهية العبادة يف ترقية اإلميان ُخصت باحلديث عن بعض القواعد
  :العبادة قواعدومن . احملاذير

 .األصل فيها التحرمي، ةالعبادات توقيفي - ١

 .شرطا قبول العمل-اهللا عليه وسلم صلى–اإلخالص ومتابعة الرسول  - ٢

 ،"األعمال إىل اهللا أدومه وإن قلأحب " :ويف احلديث، ر املستطاعقدظبة ااملو  - ٣
 ".كان عمله دمية:"فقالت ، عن عمل الرسول -رضي اهللا عنها–وُسئلت عائشة 

إعمال القلوب باخلشوع والتذلل  وإمنا، ن العبادة ليست جمرد حركات ظاهرةاملقصود م - ٤
 .وهي أهم مقاصد العبادة، التقوى وبذلك حتصل

 وقال عز من قائل ،"سابقوا إىل مغفرة من ربكم" :قال سبحانه ينبغي املسارعة فيها - ٥
ومنهم سابق : "وأثىن على املسابقني، .."تأولئك يسارعون يف اخلريا" :عن األنبياء

 ".أولئك املقربون*والسابقون السابقون: "وقال، "للخريات

 .وكذلك القيام ،كالورد من الليل، ويض مافات فيهاتع - ٦

 .عبادة ال سيما ذوات الورد اليوميختصيص أوقات معينة ألداء ال - ٧

، وعشر ذي احلجة، كاالعتكاف يف العشر األواخر   وماً اغتنام األوقات الصاحلة د - ٨
 .لث األخري من الليلوالث

 .وتفعيل النية دوماً يف ذلك، اب املباحات عبادات قدر املستطاعاحتس - ٩

 :من املفاهيم اخلاطئة -١٠



 .وعشر ذي احلجة مثالً ، العبادة على مناسبات فقط كرمضان قصر -

وهي  ،كالصالة والصوم مثالً ، لعبادة على الشعائر التعبدية فقطقصر ا -
 .وغري ذلك، وأعمال القلوب، وحسن اخللق، املةتشمل املع

اكلفوا : "وقد قال عليه الصالة والسالم، م الرفق مع النفس البتةالغلو وعد -
 ".فإن اهللا ال ميل حىت متلوا، من األعمال ما تطيقون

والراجح العمل على مرضاة الرب ، على خالف بني العلماء يف ماهيتهاأفضل العبادة  -١١
فمثالً وقت اآلذان هل يقرأ القرآن؟ ، قتضى ذلك الوقت ووظيفتهمبا هو م يف كل وقت

وكذلك وقت السحر يُفضل للصالة ، ويردد مع املؤذن، ولكن ينصت، اجلواب ال
 .واالستغفار أكثر من التدريس والتعليم

  
  :معينات ذاتية على العبادة

 .طلب العون من اهللا تعاىل - ١

 .ااهدة إذ أن العبادة قد تداخلها املشقة - ٢

 :وهو على نوعني، )واملشروع واملقصود التنويع الوارد.(بادة عالتنويع يف ال - ٣

 ..صدقة، صوم، صالة: تنويع يف أصل العبادة -

 .وغريها، األذكار :تنويع يف صيغ العبادة -

خذوا من " :قال عليه الصالة والسالم .وعدم املشقة عليها، الرتويح على النفس - ٤
 ".اىت متلو فإن اهللا ال ميل ح، العمل ماتطيقون

والينس نصيبه ، ثر منهن اجتهت نفسه للصوم أكإف. وحتب، فس فيما تنشطنمتابعة ال - ٥
 .وهكذا، وغريه، يف القيام

 .التعود من سن مبكرة - ٦

 والنفس كالطفل إن مله شب على          حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

 .العيش يف بيئة إميانية حمفزة - ٧

. وبعض األعمال الصاحلة، رتغيب يف العبادةاليت تنص على الالتمعن يف النصوص  - ٨
 .وتُقاد ملعايل األمور، مموبذلك ُتشحذ اهل



والعامل العابد يتميز عن ، ألن من عمل بال علم ضّل وانقطع، طلب العلم الشرعي - ٩
إذا كان اري " :قال سفيان بن عيينة، فالعلم شرارة العمل ومنشأ الفقه، العابد غري العامل

 ".ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت وليلي، ار سفيه

 .وأرباب العبادة والتقى، قراءة سري السلف -١٠

 .وأهواهلا، تذكر اآلخرة -١١

 ؟ذه العبادةهل من احملتاج..احدث نفسك دائم -١٢

 .وفضول املباحات، رماتواحمل، البعد كل البعد عن املعاصي -١٣

 . احملاسبة -١٤

 

  :معوقات العبادة

  :ومن املعوقات ،قابله املعيقفكل معني ي، وبضدها تتميز األشياء
ل واالنشغا، وطول األمل، والرضى عن الواقع الشخصي، والتوسع يف املباحات، املعاصي

من رضي مبحبوب غري  لعشق ألنوخنص منها التعلق وا. غري ذلكالبيئة السيئة و و ، والتسويف
  .وعالصرف الروحانية لغري اهللا جل وذا تن، اهللا حمبوباً يف قلبه مل يبق، اهللا
  

  ):كيفية تربية المراهق إيمانيا؟(لـوصايا للمربين 

وتزكية النفوس فقد عجز عن ، نه إذا عجز عن إصالح القلوبأريب يكن يف ذهن الداعية امل
بل إنه يضيع أوقاته يف  ،عمل بغري إصالح القلب أوفكر أّي اً ولن يفلح أبد، ظيفةأهم و 

، ن مل يكن ذا إصالح وتزكية للقلوبعليه إ؛ لذا يتوجب وينفق جمهوداته سدى، غري طائل
  .ث الطرق واألفكار العملية يف ذلكوحب، إعادة النظر يف سياسته

  :ومن الوصايا يف التعامل مع املرتيب يف شأن القيام على تربيته إميانياً 
إذ ، وبطرق غري مباشرة ما أمكن، أن يكون حث املراهق وتوجيهه إىل هذا اجلانب عفوياً  .١

باالعتداد بأنفسهم  وميتازون، حساسون لألسلوب اإلمالئي املباشرني أن املراهق
 .وقد يعاندون أحيانا، واستقالليتهم

ا يتميز به نظرا مل، ى جانب عواطفهم ومشاعرهمخماطبة عقول املراهقني وأفكارهم عل .٢
 شاعروامل، تتوق إىل خماطبة العواطف، وحيوية فكرية، وقدرة منطقية، املراهق من تفتح عقلي



الناس إىل  يف مواضع كثرية عندما يوجه، وهذا هو أسلوب القرآن، املمزوجة باملناقشة العقلية
 .الدينونة هللا وعبادته

مع بداية املراهقة أو ، انب والتوجيه على ممارسته مبكراأن يبدأ املريب يف مناقشة هذا اجل .٣
ستشارة قبال واالوقد أثبتت بعض الدراسات النفسية أن استعداد املراهق لالست ،قبلها

، سنة)١٥- ١٣( ةكرب يف السنوات األوىل املبكرة من املراهقأواالسرتشاد بالكبار يكون 
 .وتزداد االستقاللية فيما بعد ذلك ويتقلص االستقبال

وليكن  .حول الكون والنفس واحلياةاهق يف التأمل والتساؤل والتفكر توظيف قدرات املر  .٤
، نو النفس لهر ويشحذ مته حنو ما ت، ملرتيباواإلميانية على  املريب ملاحاً للمتغريات النفسية

 .ويعاجل ما قد يقع فيه املرتيب، يقدم الطرق الوقائية من املزالق وحياول أن

فاملراهق ، وازل عند تربية الناحية العباديةاستثمار مواقف الضعف والضيق والشدائد والن .٥
حباجة إىل السند ، قليل التجربة ،وهو ضعيف التحمل، ومشاعر هشة، ذو عواطف غزيرة

  .والشدائدواللجوء إىل اهللا يف الكرب ، حباجة للتعرف على القدرة اإلهليةو ، والقوة
وليجتنب ، واملهمات، من الضرورة مبكان فيبدأ باألسس التدرج والصعود شيئاً فشيئاً  .٦

، العمل الصاحلويظهر عليه ، أن يرسخ يف قلبه معاين االعتقاد املريب تصدير هذا الشاب قبل
فاتت بعض املصاحل خري من التصدير ومن مث متوج  ولئن تأخر املريب يف تصدير هذا ولو

  .وتأيت من كل فج عميق، فاسدامل
وإذا كان املريب ملا ، فال يطغى جانب على جانب، زم بني العلم والعمل ضرورة حمضةالتال .٧

طأ أمام ليست عدم الوقوع يف اخلولُيعلم أن القدوة  .يدعو إليه قدوة صار أمة يُقتدى ا
لة واخلطأ مع الرب ولكن هي الصدق مع اهللا واخلوف من الز ، اآلخرين كما يفهم البعض

  .-تبارك وتعاىل
دريسه وأساليب ت، وحياول أن جيدد يف طرائق ،يب التنويع يف القوالب والوسائلر على امل .٨

بدالً من  ووصوله لذهن املتلقي وحيرص دوماً على جودة املخرج، وإيصاله للمفاهيم واملعاين
 ).ولكن كم استوعبت، تعلمتليس املهم كم (ه وليكن من شعارات، الكم الزائد بغري جدوى



فال يرفض دونه أن ، بسياج من حديد عن العامل احمليط ليحذر املريب من حصر املرتبني .٩
 ،الشأن وغريه هلم غري إجيابية ذويرسل رسائل ، فإن هذا دليل وهنه، يرشدهم أو، يفيدهم

  .وليكن متوسطاً معتدالً يف تأطري منابع أخذهم
إمنا ذلك من اهللا يبعثه يف قلوب عباده جتاه من  ،وال يطلب منهم التوقري واالحرتام والتبجيل

  .-جل وعال-أخلص مع اخلالق

ء يذلك بش لتكن العالقة بني املريب واملرتيب قائمة على احلب يف اهللا دون مبالغة يف .١٠
اة ملزالق منها السكوت عن إذ ذلك مدع، العواطف اجلياشةبذل و ، اشرة الزائدةمن املع

وأ يف ذلك الوقوع يف واألس، وذهاب األثر الرتبوي ألن كثرة اإلمساس تزيل اإلحساس، أاخلط
 .والتعلق املذموم، حبائل العشق

  

  :مج ومشاريع إيمانية لبعض المراحلنماذج لبرا

 ةملتوسططالب املرحلة اإمياين ل وعمشر  -

 



 لطالب املرحلة الثانويةإمياين  وعمشر  -

  
 لطالب املرحلة اجلامعيةإمياين  وعمشر  -



  
  

  :الخاتمة

 ،هذا األساسني لنا عمق يتب، اإلميانية للمراهقوبعد هذا االستعراض لبيان الرتبية 
ال ذا اجلانب أوالً قبل كل وينبغي على املربني بالضرورة اإلنشغ، فهومهوسعة م

وال ، -صلى اهللا عليه وسلم–ن مث تأدية رسالتهم عرب منهج املصطفى وم، شيء
واهللا ، إن بذلوا السبب وأدوا الواجب فقد أعذروالكن  و، يستعجلوا الثمار يف ذلك

  .مطلع على العمل
أسأل اهللا العلي القدير و  ،كل من اطلع عليه وأفادنفع  ُمجعأن يكون ما بالفعل  ودأ

وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه يبارك فيه  صل اهلدف املنشود وأنأن ي
   .١أمجعني

                                                           
  :املعاصرةومن الكتب ، وغريها، املتقدمة كمدارج السالكني البن القيم وخمتصر منهاج القاصدين البن قدامةيف الكتب  ينظر ١

  .للشيخ حممد الدويش؛ كتاب تربية الشباب األهداف والوسائل -

  .للشيخ أمحد فريد؛ نهج أهل السنة واجلماعةكتاب الرتبية على م -



  
  
  
 

  
  
  
 

                                                                                                                                                                      

  .للدكتور عبد الرمحن العايد؛ كتاب أمهية العبادة -

  .لعبد العزيز النغيمشي؛ كتاب املراهقون دراسة نفسية إسالمية لآلباء واملعلمني والدعاة -

  .السيد روشه دخلال؛ كتاب لذة العبادة -

 .املرحلة اجلامعيةو  للمرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية إلسالميةكتاب بناء الرتبوي الدليل اإلجرائي لبناء الشخصية ا -

  .من إعداد مؤسسة املريب) منهج مناء(مشروع  -

 


