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  ..ورمحة اللـه وبركاته السالم عليكم 

بعد طول حبث عن الكتب اليت حتدثت عن تربية الشباب بطريقة علمية واقعية جتمع بني املنهج الشرعي البعيد عن 
حممد : ستجد يف هذا العصر، وجدت كتاب تربية الشباب، للدكتورالتحزبات ملنهج، أو مجاعة، أو فئة، وبني احملاكاة ملا ا

. من أمجل الكتب اليت حتدثت عن ذلكهـ ١٤٢٣ الذي نزلت أول طبعة منه عام -حفظه اللـه–بن عبداهللا الدويش 
يب، وفيها سوى النسخة املوجودة يف موقع املر منه نسخة كاملة يف اإلنترنت، ف إىل هذه اللحظة ال يوجدإال أنه ومع األس

  .نقص يف الفصل اخلامس، فهو غري موجود وغري منشور

أعدت أضفت إليها الفصل اخلامس نقالً عن الكتاب نفسه، وو النسخة املوجودة يف املوقع، وهي جمزأة ، فقمت جبمع
ره كامالً تنسيقها، مراعياً وضع احلواشي، وتنسيق اخلطوط واآليات مبا يتناسب مع املوجود يف الكتاب، واآلن يتم نش

 أيها املريب القتنائك هلذا ، والشكر للـه أوالً وآخراً ، مث الشكر لكيف موقع ملتقى املربنيألول مرة يف اإلنترنت، 
فكن كما أنت .. الكتاب الذي هو خطوة، بل خطوات أكثر من رائعة حنو التخطيط والتطوير ، بل واإلبداع حنو األفضل 

  . واهللا املوفق واملعنيوواصل مسريتك التربوية والدعوية،

  ين من دعائك ،،اوالتنس
  أبو أسامة: أخوك

net.osamah-Abo.www  

com.gmail@10070zm  
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  ةــاملقدم
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…

















 








 




                                                

يدور اليوم يف أدبيات الصحوة نقد الذع هلذه األمراض واملظاهر، لكن زواهلا حيتاج لكسر احللقة املفرغة، ففاقد الشيء ال يعطيه، وإدراك املشكلة ليس وحده كافياً يف حلها، )  1
     .وإن كان خطوة مهمة
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dweesh@dweesh.com 
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  :الفصل األول
   األهداف التربوية


  


 

  التغري املرغوب الذي تسعى العملية التربوية إىل حتقيقه لدى الفرد أو
لدى اتمع 

 
: األول  











 

:لثاين ا  








                                                

  ٦/٤٠اللغة مقاييس )  2
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… 

 


 
 

  
 




   

  :وظیفة األھداف التربویة


  

 
 

 
 

  
  
 

 

                                                

  .حكم التمثيل يف الدعوة إىل اهللا) ١ع(، جملة املشكاة )٣١٧(، قواعد الوسائل )١٥/٤٩(لقاء الباب املفتوح للشيخ ابن عثيمن : انظر)  3
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  :شروط صیاغة األھداف


 

 
 

 
 

  
 
  
  
  

  : مستویات األھداف 




 
 


]وِندبعِإال ِلي ساِألنو الِْجن لَقْتا خمو[ 




                                                

  .)١٤- ١٣(علي خليل أبو العينني . أهداف التربية اإلسالمية: انظر)  4
. التخطيط واملتابعة بني النظرية واملمارسة). ١٦-١٥(علي خليل أبو العينني . أهداف التربية اإلسالمية) ٣٥- ٣٤ (مقداد ياجلن. أهداف التربية اإلسالمية وغاياا:  انظر) 5

  .طالل الغرياين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 

 

٨  





]وِندبا فَاعِإال أَن ال ِإلَه هِه أَنوِحي ِإلَيوٍل ِإال نسر ِمن ِلكقَب ا ِمنلْنسا أَرمو[  

 





 
  

  
 


 

  
  

  
 


 

  
  

  :مثال يوضح مستويات األهداف وتدرجها
 

                                                

  .)١٥٥٩٧(رواه أمحد )  6
  .)٢١(علم النفس الدعوي )  7
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 يـــواإلعــــــــداد الدعـــــ

 تنمية املهارات الدعوية

التدريب على 
  الكتابة الدعوية

التدريب على 
 مهارات اإلقناع

التدريب على 
 مهارات احلوار

التدريب على 
  اخلطابة
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  :الفصل الثاني

  خصائص املرحلة


 




 



 





 



 




  
 


 

  :مصطلح المراھقة
                                                

  .املعاصرة واحلضارة واالجتماعي التربوي الواقع أفرزها تمشكال من يعاين ال املعاصر املسلم اتمع يف املراهق أن يعين ال احلقيقة هذه تقرير إن ) 8
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]ٌالَ ِذلَّةو رقَت مهوهجو قهرالَ يو[

…
 ]قًاهال را وسخب افخفَال ي[ 




 

  :            الفرق بین المراھقة والبلوغ





 

  :      مراحل المراھقة


 

  
  
 

 


 
 

                                                

  .)٢/٤٥١ (اللغة مقاييس)  9
  .)١٣١-١٠/١٢٨ (العرب لسان ) 10
  .١٤ ص. املعاصر املسلم املراهق سيكيولوجية)  11
 .)٢٩٣ (زهران حامد. النمو نفس علم انظر)  12
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  :     النمو الجسمي-أ 


 


 



 







 

  : النمو العقلي-  ب 

 
 


 

 



 

   
  

                                                

 من حنو رِوي وقد: قال" التجارب هو مث لعشرين، عقله ويكمل عشرة، ألربع وحيتلم لسبع، الغالم يثِغر:"لقا أنه اهللا رمحه الثوري عن بإسناده) ١٨٨ (الرامهرمزي روى)  13
  .علي عن هذا
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  : النمو االنفعالي -ج 
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١٥  

  



 


 

 
 

 


 
  
 

 
  

  

  :  النمو االجتماعي- د 

 
  
 

 
  
  

 
                                                

 هذه يف بيعيةط مسة لكنها ذلك، من لشيء تؤدي قد أا ومع معها، التعامل يف ويبالغون العشق، مظاهر من أا ويرون سيئاً، تفسرياً الظاهرة هذه املربني من كثري يفسر)  14
 .مرضية بالضرورة وليست املرحلة،
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١٦  

  
 

  
  

  :حاجات المراھق


 

  
  
 

 

  :المراھق والتدین




 
]َاللَِّه الَِّتي ف تِنيفاً ِفطْريِن حِللد كهجو لِْق فَأَِقمِديلَ ِلخبا ال تهلَيع اسالن طَر

]مِنيِبني ِإلَيِه واتقُوه وأَِقيموا الصالةَ وال تكُونوا ِمن الْمشِرِكني. اللَِّه ذَِلك الدين الْقَيم ولَِكن أَكْثَر الناِس ال يعلَمونَ
 





 


                                                

 يف حماضرات/احلافظ نوري. املراهق/ النغيمشي عبدالعزيز. املراهقون/ إمساعيل الدين عماد حممد. املراهقة مرحلة يف النمو: اآلتية املراجع من املرحلة مسات تلخيص مت)  15
  .املفدى عمر.العمرية املراحل نفس علم. زهران حامد. النمو نفس علم/ العيسوي عبدالرمحن. املعاصر املسلم املراهق سيكيولوجية/ الزقازيق جامعة. النمو سيكيولوجية
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]اهلَيع اسالن ة اِهللا الَّيت فَطَرِفطْر[

… 


 



…

  





…






  

 





 

                                                

  ).٢٦٥٨ (ومسلم) ١٣٥٨ (البخاري رواه)  16
  .٦٠-٥٩ص ٣٧ع البيان جملة. ضمريية مجعة عثمان. املراهق عند الديين الشعور)  17
 .٢/٢٠٢ قطب حممد. اإلسالمية التربية منهج)  18

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 

 

١٨  
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  :الفصل الثالث

  اجلانب اإلمياين





 







 



 


 

 
  
 

 
  
 

…

                                                

 .٢٨٥ ص اللفظية املناهي معجم)  19
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  : أھمیة التربیة اإلیمانیة

 
  :اإلميان هو أفضل األعمال: األول

  
 

 
 


 

  :اإلميان مناط النجاة يوم القيامة: الثاين
  

 
  :تفاوت الناس يوم القيامة على أساس اإلميان: الثالث

 
   




 
 

  

                                                

 ).٨٣ (ومسلم) ٢٦ (البخاري رواه)  20
  ).٨٤ (ومسلم) ٢٥١٨ (البخاري رواه)  21
  ).١٨٨٥ (مسلم رواه)  22
  ).٥٤ (مسلم رواه)  23
  .الشاهد موضع دون البخاري يف وأصله) ٢٨٣١ (مسلم رواه)  24
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اإلميان هو األساس واألصل يف التربية اإلسالمية: الرابع


 


 
اإلميان هو الزاد للمرء يف مواجهة الشهوات: اخلامس  

 
قوة اإلميان هي العالج األجنع لكثري من املشكالت :  السادس  

                                                

  ).٧٥١٠ (البخاري رواه)  25
  .)١٨٢ (ومسلم) ٧٤٤٠ (البخاري رواه)  26
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م ما يعني املرء على الثبات على دين اهللا،قوة اإلميان هي أه:  السابع
  


 

ِإنه لَيس] قوة اإلميان هي أعظم حاجز بني املرء وبني مواقعة احلرام واملعاصي: الثامن
]لَه سلْطَانٌ علَى الَِّذين آمنوا وعلَى ربِهم يتوكَّلُونَ




 
] ِمن طَاِئف مهسا ِإذَا مقَوات ِإنَّ الَِّذين

[الشيطَاِن تذَكَّروا فَِإذَا هم مبِصرون 


 


:وميكن أن يتمثل اهلدف العام يف اجلانب اإلمياين فيما يلي 

 
 

 



  

                                                

  ).١٧٧٣ (ومسلم) ٧١ (البخاري رواه)  27
  ).٥٧ (ومسلم) ٢٤٧٥ (البخاري رواه)  28
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  : االعتناء بالقرآن الكریم تالوة وحفظًا وتدبرًا- ١



 

  






 




 
  




 
  


 

 



                                                

  ).٢٦٩٩ (مسلم رواه)  29
  ).٤/١٨٧ اللسان (البلوغ قارب الذي وهو وخدم، وقوي اشتد إذا الغالم هو احلَزور)  30
 ).٦١ (ماجه ابن رواه)  31
  ).٢/١٦٦ (وفضله العلم بيان جامع)  32
  ).١/٣٨ (اموع)  33
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  : ومما ينبغي أن يضاف لالعتناء حبفظ القرآن ما يلي

 
  

    
 

  
 …

 

 -التفكر في المخلوقات : 


] ِضاَألراِت ووملِْق السِإنَّ ِفي خ

]واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر آلياٍت ألوِلي اَأللْباِب 


 
 

 
 

   
 

 

                                                

  ).٥٣٨- ٥٣٧ (خلدون ابن مقدمة)  34
  ).٣٤٩٣ (الدارمي رواه)  35
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  :  جلسات الذكر- ٣


 

 












  













                                                

 ألمحد قليالً إال العلم من أوتيتم وما شريط/اإلميان إىل يدعو العلم/ خليل أيب لشوقي إهلي تقدير أم غريزة/ احلمصي حسن حملمد اهللا تسبح النحلة/ السعادة دار مفتاح: انظر)  36
  .الدعيج

  ).٢٧٥٠ (مسلم رواه)  37

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 

 

٢٦  





  

:  المواعظ- ٤ 




  












 



  




                                                

  ).٢٦٨٩ (ومسلم) ٦٤٠٨ (البخاري رواه)  38
  ).٤٢(وابن ماجه ) ٢٦٧٦(رواه الترمذي )  39
  ).٢٨٢١(ومسلم ) ٧٠(رواه البخاري )  40

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 

 

٢٧  


…  

: التعاون المشروع على أداء العبادات- ٥   




  





 
  :ومن صور التعاون املشروع على أداء العبادة

  
 

 


  


]ًالدٍء جيش انُ أَكْثَرسكَانَ اِألنو[
 

 
 



                                                

  ).٢٣٥٩(متفق عليه واللفظ ملسلم )  41
  ).٢٣٠٨(ومسلم ) ٣٢٢٠(رواه البخاري )  42
  ).٧٦-١٥/٧٥(صحيح مسلم بشرح النووي )  43
  ).٧٤٤(رواه مسلم )  44
  ).٧٧٥(ومسلم ) ١١٢٧(خاري رواه الب)  45

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 

 

٢٨  

 
 

  
 


 

 
 










  

  : االعتناء بمعرفة األسماء والصفات- ٦

 


 





                                                

  ).١٣٣٦(وابن ماجه ) ١٦١٠(والنسائي ) ١٣٠٨(وأبو داود ) ٧٣٦٢(رواه أمحد )  46
  .)١٠٥(رواه ابن أيب شيبة يف اإلميان )  47
 ).٢٠(وأبو عبيد يف اإلميان )  ١٠٧(رواه ابن أيب شيبة يف اإلميان )  48
  ).١٠٤(رواه ابن أيب شيبة يف اإلميان )  49
  ).٨٠-٣/٧٩(ري فتح البا)  50
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٢٩  


 







… 



 


  

: تذكر الموت والدار اآلخرة- ٧ 




   
  




  

 
 

                                                

  ).٣/٣٥٠(مدارج السالكني )  51
  .٣٨-١٨األمساء والصفات لعمر األشقر / ١/١٢٦معارج القبول / ٢/٩٠مفتاح دار السعادة : وانظر لالستزادة. ٢٤١-٢٤٠فتاوى العز ابن عبدالسالم )  52
  ).٤٢٥٨(وابن ماجه ) ١٨٢٤(والنسائي ) ٢٣٠٧(والترمذي ) ٧٨٦٥(رواه أمحد  ) 53
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٣٠  

 
  

…  

:  التنافس والتسابق في الخیر- ٨ 

] كِمس هامِخت
ا ِإلَى مغِفرٍة ِمن ربكُم وجنٍة عرضها السماوات وساِرعو[ ]وِفي ذَِلك فَلْيتنافَِس الْمتناِفسونَ

ِقنيتِللْم تأُِعد ضاَألرو[] اِءمِض السرا كَعهضرٍة عنجو كُمبر ٍة ِمنِفرغاِبقُوا ِإلَى مس
]ِإنهم كَانوا يساِرعونَ ِفي الْخيراِت[: ]واَألرِض

 



 


  



  

: القدوة الحسنة-٩ 




 


                                                

  ).٩٧٦(مسلم رواه )  54
  ).٩٧٧(رواه مسلم )  55
  ).٤٣٧(ومسلم ) ٦١٥(رواه البخاري )  56
  ).١٦٦٠(والدارمي ) ١٦٧٨(وأبو داود ) ٣٦٧٥(رواه الترمذي )  57
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٣١  

























 



  

:  االعتناء بدراسة سیر السلف-١٠ 


 

                                                

  ).١٠١٧( رواه مسلم ) 58
  .٢١٧-٢١٦خليل احلدري ص. التربية الوقائية يف اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها)  59
  ).١/٤٨٢( تفسري ابن كثري)  60
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٣٢  





… 







 

  

:  تقویة تعظیم اهللا في النفوس-  ١  


]وا ارا قَدمو اتاومالسِة وامالِْقي موي هتضِميعاً قَبج ضاَألرِرِه وقَد قح للَّه

  ٦٧:الزمر]مطِْويات ِبيِميِنِه سبحانه وتعالَى عما يشِركُونَ
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٣٣  

: تحریر القلب من التعلق بغیر اهللا- ٢ 





 


 





 









 

  
  








                                                

  ).١٨٧- ١٠/١٨٦(جمموع الفتاوى )  61
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٣٤  








  

: تقویة التقوى في النفس-  ٣  

]قُواْ اللّهأَِن ات اكُمِإيو ِلكُمِمن قَب ابواْ الِْكتأُوت ا الَِّذيننيصولقد و[ 


] لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب لَى الَِّذينع ا كُِتبكَم اميالص كُملَيع واْ كُِتبنآم ا الَِّذينها أَيي
]وتزودواْ فَِإنَّ خير الزاِد التقْوى واتقُوِن يا أُوِلي اَأللْباِب[  ]تتقُونَ

  

 
 


 

 
   

: تقویة المراقبة هللا تبارك وتعالى- ٤ 




 

                                                

  ).٣٥٥-١/٣٥٤(مدارج السالكني )  62
  ).٤٢٤٦(وابن ماجه ) ٢٠٠٤(والترمذي ) ٧٨٤٧(رواه أمحد )  63
  .٢/٦٨مدارج السالكني )  64
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٣٥  







  

 

 


 
    
 



 

 
 

  :  العنایة بأعمال القلوب -  ٥ 

]أتى الَله بقلٍب سليٍم نمالٌ والبنونَ إال م الينفع يوم[



 



                                                

  ).١٠٤٦(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة )٤/٩٥(رواه البيهقي )  65
  .٢/٦٨مدارج السالكني )  66
  ).١٥٩٩(ومسلم ) ٥٢(البخاري رواه )  67
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٣٦  


 





 






  

: العنایة بالفرائض-  ٦  




 





 
  
 

                                                

  ).١١٣(األهداف التربوية السلوكية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية )  68
  ).٥٦(احملجة يف سري الدجلة )  69
  ).١١٣(األهداف التربوية السلوكية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية )  70
  ).٣/٧١٠( بدائع الفوائد )  71
  ).٦٥٠٢(رواه البخاري )  72
  .)٢٤٥(رواه مسلم )  73
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٣٧  


  

: تعظیم حرمات اهللا واجتناب المعاصي-  ٧  

 
  

   


 
  

  
 

 
 

] َفَال
]تقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِه 

   

: الورع واجتناب الشبھات- ٨ 







 


                                                

  ).٦٣٠٨(رواه البخاري )  74
  ).مرتلة التوبة(مفتاح دار السعادة، وشعب اإلميان للبيهقي، ومدارج السالكني : من املراجع املفيدة يف ذلك)  75
  ).١٥٩٩(ومسلم ) ٥٢(رواه البخاري )  76
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٣٨  

 


 



 


 

  

: العنایة بالنوافل-  ٩  




 


 
 

 
 


 

 
  



                                                

  ).٦٥٠٢(رواه البخاري )  77
 ).١٤٢٦(وابن ماجه ) ٤١٣(رواه الترمذي )  78
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٣٩  

 
  


 

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  ).٢٤٧٩( ومسلم )١١٢٢( رواه البخاري ) 79
  ).١١٥٩(ومسلم ) ١١٥٢(رواه البخاري )  80
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٤٠  

  :الفصل الرابع

  جلانب العلمي والعقليا







 
 

  
   


 

 
 

 


 





 
 

 


                                                

  .٤٥٨عمر الشيباين ص. األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب)  81
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٤١  

 


 


 

  

 
 


  

:  تطویر طرق التعلیم والبرامج الثقافیة- ١ 




 





 
  
 

 
 



                                                

  .٢٧١ص. عبدالرمحن عبداخلالق الغامدي. دور األسرة يف تربية أوالدها يف مرحلة البلوغ)  82
  .٢٧١ص. ن عبداخلالق الغامديعبدالرمح. دور األسرة يف تربية أوالدها يف مرحلة البلوغ)  83
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٤٢  

 


 



 

 



 

 


 


  

: تطویر أسالیب الخطاب ومضمونھ-  ٢  


 

 
 

 
 

 
 

                                                

  .فما بعدها٢٩األهداف السلوكية هلدى حممود سامل، علم النفس الدعوي ص:انظر لالستزادة)  84
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٤٣  

 
  

: زیادة دور الطالب في التعلم-  ٣  


 

 
  
 

   
 




  


 





  

: المحافظة على الطاقة العقلیة-  ٤  




                                                

أن هذا املسلك أن هذه املسألة نعاين منها كثرياً؛ إذ نبالغ يف احلماس ألراء وأفكار شخصية نسبية، ونتناوهلا بصورة قطعيات تتوافر عليها دالئل املعقول واملنقول، ومن ش)  85
 .يسهم يف تربية جيل ال جييد االعتدال واإلنصاف للمخالف

  ).٢٨١١(ومسلم ) ٧٢(رواه البخاري )  86
 ).١٩٤/ ١( فتح الباري ) 87
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٤٤  

 



 


  



 

  


  



  

:  التعوید على القراءة الواسعة-  ٥  


 

 
 

  
 


 

                                                

  ).٢٧٢٢( رواه مسلم ) 88
 ).٣٨٤٣(رواه ابن ماجه )  89
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٤٥  

 



 

 
 

 
 

  
 

 
  

 


  

:  الربط بالمصادر العلمیة والفكریة المناسبة-  ٦  







 



  

:  تنویع مصادر التعلم- ٧ 
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٤٦  


 


 

 
 


 

   



 




 
  

: رق التعلیم الفردي االعتناء بط-  ٨  


 


 


 

                                                

 .االحتياجات الفردية وإتقان التعلم: انظر على سبيل املثال)  90
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٤٧  

 


 

  : غرس الشعور بالحاجة للتعلم-  ١ 


 

:ومما يعني على حتقيق هذا اهلدف 
 







 


 
 


   

 
 

  

                                                

 ).٢٢٣(وابن ماجه ) ٢١٢٠٨(وأمحد ) ٣٦٤١(وأبو داود ) ٢٦٨٢(رواه الترمذي )  91
جامع بيان العلم وفضله البن عبد الرب، اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع البن مجاعة،أخالق العلماء لآلجري، اموع شرح املهذب :من املراجع املفيدة يف ذلك)  92

  .للنووي
 ).٣٩٧(ومسلم ) ٣٠٣(رواه البخاري )  93
املقصود بذلك ليست أشرطة اخلطب واحملاضرات، إمنا أشرطة الدروس العلمية، وهي مع أمهيتها ال تلقى اإلقبال الكايف من الشباب، مع أا من أهم أسباب التحصيل )  94

  .العلمي اليت تيسرت يف هذا العصر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 

 

٤٨  

  
 

  

: تعلیم العلوم الضروریة- ٢ 

  





 






  

:ن اهللا تعالى تحقیق الفقھ في دی-  ٣  

  ] ِم الالِء الْقَوؤاِلهفَم
 ]يكَادونَ يفْقَهونَ حِديثاً

 
  





 

                                                

 . مجاعية مشتركة، بدالً من الكم غري املُرشد من النشرات والكتيبات والبحوث غري العمليةمع أمهية هذا اجلانب إال أنه ال حيظى باالهتمام، وهو حري بأن تتجه إليه جهود)  95
 ).٢٢٨٢(ومسلم ) ٧٩(رواه البخاري )  96
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٤٩  


  


 




 
  


  

:  تعلیم مراتب العلم الشرعي- ٤ 




 






 




                                                

 ).٢٢٨٢(ومسلم ) ٧٩(رواه البخاري )  97
 الشرعية األحكام معرفة يعين والذي اليوم السائد االصطالحي معناه من أوسع الشرعي االصطالح يف الفقه أن به االعتناء ينبغي ومما ،١٨٧ ص واملتكلم السامع تذكرة)  98

  .حادث اصطالح على والسنة الكتاب نصوص حتمل ال أن واألصل الفرعية،
 .١/٥٣ املوافقات)  99
 ).٢٧٢٢ (مسلم رواه)  100

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 
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:  تعظیم النصوص الشرعیة- ٥ 




   
 




 
 

  
  
 










 
 


  

                                                

 ).٢٤٥٤ (مسلم رواه)  101
 .]أقفاهلا قلوب على أم القرآن يتدبرون أفال[: حممد ورةس يف تعاىل قوله تفسري حول البيان أضواء يف للشنقيطي نفيساً كالماً انظر)  102
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: یق التكامل العلمي تحق-  ٦  




… 



 

  :العقلیة تنمیة المھارات - ٧


 

 
  
 

 
 




 


 
 

  : القراءة الذكية١-٧


 

                                                

  .٤٦٤ص. الشيباين التومي حممد عمر الشباب، لرعاية والتربوية النفسية األسس: انظر)  103
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: التعبري اللغوي السليم٢-٧ 
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  : االستماع الناقد٣-٧ 



 







 



 

 
 

 
  
  

                                                

 اليت الرئيسة الفكرة من أكرب قدراً ةاجلانبي واملوضوعات االستطرادات يعطي رمبا بل فكرته، على يركز ال الذي نفسه اخلطيب إىل تعود املشكلة هذه صور بعض تكون رمبا)  104
 .إيصاهلا يريد
 مما االستفادة من واحلرمان احتقارهم، وإىل اآلخرين، على األحكام إصدار يف املوزونة غري اجلرأة إىل بالشاب تؤدي فيه املبالغة فإن النقد، موضوع يف االعتدال يالحظ)  105

  .لديهم
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  : االستنباط السليم٤-٧


 
 

 
 

 
 

 
 

 


  

: تعلیم أسس التفكیر العلمي وطرق حل المشكالت-  ٨  


 




 


 
 



                                                

 ا يأيت اليت الفوائد ويعزز اآليات، من واألحكام الفوائد باستنباط الطالب يطالب فكان العلمي، املعهد يف التفسري ملقرر تدريسه أثناء اال هذا يف جتربة للكاتب كان)  106
 وقدرم االستنباط، على مقدر ارتقت مدة وبعد الكتاب، وبنص تقليدية الطالب ا يأيت اليت الفوائد معظم كانت إذا البداية يف صعوبة واجه وقد الكتاب، خارج من الطالب
 .ذلك يف املعلم نقاش على
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… 
 

 
 

 
 


  

 : تنمیة االتجاھات العقلیة السلیمة- ٩

 
  :دة واملوضوعية احلي١-٩


                                                

  .١٦٧. وآخرون شهال جورج. التربوي الوعي)  107
 .وآخرون اخلطيب شحات حممد. السعودية العربية اململكة يف العام التعليم طالب لدى العلمي التفكري: كتاب انظر)  108
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: الدقة عند ممارسة األنشطة العلمية والعقلية٢-٩  


 



 


 

  : احترام آراء اآلخرين وأفكارهم٣-٩ 
 


 



                                                

  ).٤٥(ص. بكار عبدالكرمي. املوضوعي التفكري يف فصول)  109
  .الشرعية األحكام على األدلة من أعم فهي معينة، أحكام إىل املوصلة الرباهني مجيع هنا باألدلة ملقصودا)  110
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:تفكیر السلیم التخلص من معوقات ال- ١٠  




 
  :التعصب١-١٠ 


 

 
]ا آندجا وونَِإندتهم لَى آثَاِرِهما عِإنٍة ولَى أُما عاَءنب[ 

  
 

 



 

  
  : املبالغة والغلو٢-١٠ 
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  : التعميم اخلاطئ٣-١٠ 






 


 





 

                                                

 ).١٥٤ (عدد البيان جملة: انظر)  111
 ).٦٤(ص بكار عبدالكرمي. شاملة حضارية انطالقة أجل من: انظر)  112
 أو السرية، العادة يف الشاب وقوع نتيجة اإلحباط من كثرية حاالت ذلك ومن األخطاء، مع تعاملال يف الغلو نتيجة بأا يفسرها عدة ومشكالت مواقف الكاتب واجهت)  113

 .الضالل طريق واختيار لالحنراف باالستسالم ذلك على للقضاء يسعى وقد واالزدواجية، بالنفاق شعوره
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  :١١٤االلتزام باألفكار الذائعة ٤-١٠ 



 




 


 
  : ١١٥ نظرية املؤامرة٥-١٠ 




 
 

  
 

 

                                                

 ).٥٧(ص وأساليبه وأدواته مفهومه العلمي البحث: انظر)  114
  ).٢٢٨ (ص لبكار املوضوعي التفكري يف وفصول) ٨٩(ص للقرضاوي القادمة املرحلة يف اإلسالمية ةاحلرك أولويات: انظر)  115
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٦٠  

  
 




 


  

:  التدریب على أشكال التفكیر السلیم-١١  


 

  :  النقد الذايت بدل التربيري١-١١ 
 




 


]ِمن وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهِمثْلَي متبأَص ةٌ قَدِصيبم كُمتابا أَصلَمأَو ِإنَّ اللَّه فُِسكُمِد أَنِعن 
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع[  

  :  التفكري الشامل بدل اجلزئي٢-١١ 





 

                                                

 عن الينشغل حىت بالواقع الوعي عن بعيداً يكون أن العلم طالب صفات من وأن استدالل، أو نقاش إىل حتتاج مغفلني أم واعني نكون هل مسألة أن اليوم املشكالت من)  116
 .ألهلها واقتصادية سياسية من املعاصرة األمور يترك وأن) ساذجاً مغفالً أي (العلم
 ).٧٢- ٦٤ (الكيالين عرسان ملاجد اإلسالمية التربية أهداف: انظر)  117
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  :  التجديدي بدل التقليدي التفكري٣-١١

 





 
  :ردي التفكري اجلماعي بدل الف٤-١١


 

 
] وافَكَّرتت ى ثُمادفُرى وثْنوا ِللَِّه مقُومٍة أَنْ تاِحدِبو ا أَِعظُكُممقُلْ ِإن

]ما ِبصاِحِبكُم ِمن ِجنٍة ِإنْ هو ِإالّ نِذير لَكُم بين يدي عذَاٍب شِديٍد 



 







 
  :  التفكري السنين٥-١١ 
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: تعلیم مھارات البحث العلمي- ١٢  


 










… 
… 



                                                

 السنن بكار، عبدالكرميل شاملة حضارية انطالقة أجل من سعيد، جلودت بأنفسهم ما يغريوا حىت السلمي، حملمد اإلسالمي التاريخ كتابة منهج: املثال سبيل على انظر)  118
 .األشقر حممد.د اإلهلية
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:  تنمیة القدرة على التعلم الذاتي- ١٣  


 


 

 
  
 


 

 
…  

: اإلبداع واالبتكار تنمیة- ١٤  

 


 
 

  
  
  
  : التربیة على التفكیر العمیق والتحلیل- ١٥ 
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  :الفصل الخامس

  ياجلانب الدعو


 }  ِلِمنيسالْم ِني ِمنقَالَ ِإناِلحاً وِملَ صعا ِإلَى اللَِّه وعن دمالً مقَو نسأَح نمو{

 


 

}  َونعدةٌ يأُم نكُمكُن ملْتو
}  وينهونَ عِن الْمنكَِر وأُولَِئك هم الْمفِْلحونَِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبالْمعروِف 

– 















– 
 

                                                

  .٢/١٥٨إعالم املوقعني )  119
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:التذكیر بفضل الدعوة وآثارھا -١ 

– 


 





 

                                                

 ).٢٤٠٦(ومسلم ) ٣٠٠٩(رواه البخاري  )  120
  ). ١٠١٧(رواه مسلم  )  121
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 التدریب العملي : 





 

 

   
   
  

 
   
   

 

  


 
  


 

  
 

  
 

                                                

  .املقصود بذلك النتائج اليت ميكن أن جينيها الشاب يف دعوته، وليس النتائج العامة للدعوة )  122
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  : دراسة السیرة النبویة-٣


 

 

   
   
   




ee 




e


e 

 :دراسة سیر األنبیاء -٤


 


e} وٍل ِإلَّاسِمن ر ِلكا ِمن قَبلْنسا أَرمو
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ا ما قَد ِقيلَ ِللرسِل ما يقَالُ لَك ِإلَّ{ }ِ نوِحي ِإلَيِه أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا فَاعبدون
كَذَِلك ما أَتى الَِّذين ِمن قَبِلِهم من رسوٍل ِإلَّا قَالُوا  {}ِمن قَبِلك ِإنَّ ربك لَذُو مغِفرٍة وذُو ِعقَاٍب أَِليٍم 

}ساِحر أَو مجنونٌ   

}
{ 

ـِكن تصِديق الَِّذي بين يديِه وتفِْصيلَ كُلَّ شيٍء لَقَد كَانَ ِفي قَصِصِهم ِعبرةٌ لِّأُوِلي اَأللْباِب ما كَانَ حِديثاً يفْترى ولَ{
}أُولَـِئك الَِّذين هدى اللّه فَِبهداهم اقْتِده{}وهدى ورحمةً لِّقَوٍم يؤِمنونَ 


 





 

 
 

 

  
 

  
 

  
 

  e
e
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e

 
– e

 

  :عرض سیر الدعاة السابقین -٥


}فُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س مهابا أَصواْ ِلمنها وفَم ونَ كَِثرييِرب هعلَ مقَات ِبين نن مكَأَيو ِحبي اللّهواْ وكَانتا اسم

اِبِرينالص{ 

– e
ee

  



125 

e


 

  :دراسة التجارب الدعوية القدمية واملعاصرة-٦




                                                

 ).١٠٦٢(ومسلم ) ٣١٥٠(رواه البخاري )  123
 ).١٧٩٢(ومسلم ) ٣٤٧٧(رواه البخاري )  124
  ).٣٨٥٢(رواه البخاري )  125
 .هذا هو الطريق، وكتاب االبتالء واحملن يف الدعوات حملمد أيب فارس: أصحاب األخدود لياسر برهامي، ومعامل يف الطريق فصل: انظر على سبيل املثال)  126
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  :عرض جهود أهل الباطل -٧


 


}كُمسسمِإن ي اماألي ِتلْكو ثْلُهم حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر 

الظَّاِلِمني ِحبالَ ي اللّهاء ودهش ِخذَ ِمنكُمتيواْ ونآم الَِّذين اللّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن{ 


والَ تِهنواْ ِفي ابِتغاء الْقَوِم ِإن تكُونواْ تأْلَمونَ فَِإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ ِمن اللِّه ما الَ يرجونَ وكَانَ اللّه عِليماً {

}حِكيماً  
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٧٢  

 

• 
 

• 


 
• 

 
  :دارسة الواقع-٨


 

   
   
   
   


–

 
 







 

 : تحریر مفھوم الدعوة -٩
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 : التعریف بوسائل الدعوة وطرقھا-١٠


 


 

  
 

  



 


 

   
  

 

                                                

  .لدعوة والصراح املفتعلالعلم وا:  مقال بعنوان١١٤انظر جملة البيان ع)  127
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 : التدرج في الجانب الدعوي-١١




 





 

 

  :تنمیة الشعور بالمسؤولیة الفردیة -١


 

}ىرأُخ رةٌ ِوزاِزرو ِزرلَا تو{
e 

– e
 

                                                

 ).٤١٢٧(رواه النسائي )  128
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ee




 

– 
 




 


 

  :تنمیة المبادرة الفردیة -٢

 


 

 


 

 

   
                                                                                                                                                   

  ).١٧٠٣٧(وأمحد ) ٤٣٠٨(وأبو داوود ) ٤٨٣٢(رواه النسائي )  129
  ).٥٠(رواه مسلم )  130
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 :تنمیة دوافع إنكار المنكر والغیرة على حرمات اللـھ -٣


  

 

  :    ومن الوسائل املهمة يف تنمية هذا اجلانب
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–
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  ).٥٥(رواه مسلم )  131
  ).١٧٠٩(ومسلم ) ٧١٩٩(رواه البخاري )  132
  ).٥٦(ومسلم ) ٥٧(رواه البخاري )  133
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  : تنمیة المھارات الدعویة-٥


 


 

  : مهارات اإلقناع١-٥


 




 

 

  
  
  
  
  


 

––
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  : مهارات احلوار٢-٥


 

 

  
  
  
 







                                                

 .ل يف القرآن الكرمي لزاهر عواض األملعي، ومن املفيد دراسة مثل هذا الكتاب واالعتناء بهمن املراجع املهمة يف ذلك مناهج اجلد)  134
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  : مهارات اإللقاء واخلطابة٣-٥

 
 


 


 

  

  

  
  
  
  
  

 


 

  : مهارات الكتابة٤-٥

                                                

  من هلذه املنابر؟: مقال) ٤٢(والعدد ) ١٦٥(انظر افتتاحية جملة البيان العدد )  135
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  : املهارات القيادية٥-٥

 
 

 

  
  
  

                                                

لشعور باحلاجة إىل االرتقاء بلغة الكتابة والتعبري أال أن األهم هو التعود على رغبة يف االرتقاء بلغة الكتابة يتجه كثري من الشباب إىل التركيز على األساليب البيانية، ومع ا)  136
  . اجلهد األكرب يف التدريب والتوجيه وهو يتطلب مربياً ميلك هذه القدرة؛ ففاقد الشيء ال يعطيه-األسلوب العلمي–األسلوب العلمي املتزن، واألوىل أن يأخذ هذا اجلانب 
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٨٢  

  
 

 

  :تنمیة الصفات الدعویة -٦


 


 

 

 
 

  
 

 


 

  :االرتقاء بالثقافة الدعویة -٧


 


 

                                                

  .ك عدم االقتصار على جمرد املمارسة، بل البد من توجيه ذلك واالعتناء بهينبغي أن يراعى يف ذل)  137
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  :تنمیة الخبرات اإلداریة والمؤسسیة -٨


 


 


 

 

  
 

 
  
  

  

  

  

  

                                                

من الكتب املناسبة للدراسة الدعوية يف هذه املرحلة الكتب الدعوية للشيخ فضل إهلي ظهري، ومتتاز باالعتناء بالنصوص والشواهد، وسهولة األسلوب، والتركيز على قضايا )  138
  .ذات أمهية
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  :الفصل السادس

  اجلانب اخللقي والسلوكي

 
:األول
]اِرعسوِقنيتِللْم تأُِعد ضاَألرو اتاوما السهضرٍة عنجو كُمبر ٍة ِمنِفرغاِء . وا ِإلَى مرالضاِء ورِفقُونَ ِفي السني الَِّذين

ِسِننيحالْم ِحبي اللَّهاِس وِن النع اِفنيالْعظَ ويالْغ الْكَاِظِمنيو[ 
]

[ 



…

 





 
:الثاين


 

: الثالث
 

: الرابع


                                                

 ).٤٧٩٨ (داؤود وأبو) ٢٤٤٩٢ (أحمد رواه)  139
  ).٢٠١٨ (الترمذي رواه)  140
  ).٢٣٢١ (ومسلم) ٦٠٣٥ (البخاري رواه)  141
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]
[ 

 
 


 




 





 



 

 


 
 

  : القدوة الحسنة-  ١ 
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  :  االعتناء بشمائل النبي صلى اهللا علیھ وسلم-  ٢ 







][
][

 
  

  


 
  

 


                                                

 ).٢٣٠٩ (ومسلم) ٢٧٦٨ (البخاري رواه)  142
 ).٣٥٨٩ (أحمد رواه)  143
 ).٦٥٩ (ومسلم) ٦٢٠٣ (البخاري رواه)  144
 ).٧٤٦ (مسلم رواه)  145
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٨٨  




 
  : مجالسة العلماء الربانیین-  ٣ 




 
 

 
 
 


 
 


 




 
  
  
 

 
: دراسة أبواب األدب والسلوك-  ٤  

                                                

 ).٤٠٩ (الفاصل المحدث في الرامھرمزي رواه)  146
 ).١/١٢٧(وفضلھ العلم بیان جامع)  147
 ).١/١٢٧(وفضلھ العلم بیان جامع)  148
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٨٩  

 
 


 

  
  


 


 

  :لمواقف اإلیجابیة الثناء على ا-  ٥ 


 
 


 




 
 

 
 

: تنقیة النفس من األخالق السیئة-  ١  



                                                

  ).٣٧(رواه مسلم )  149
  ).٢٥٠٠( ومسلم )٢٤٨٦(البخاري رواه)  150
  ).١٨( رواه مسلم )  151
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٩٠  


 




 
  :العفة والبعد عن الفواحش تحقیق -  ٢ 


  

 
 

 
 




 


 
      التوعية مبخاطر االنسياق وراء دواعي الشهوة احملرمة،- ١ 

 
  


 

ر،       تيسري فرص الزواج املبك-٢


                                                

  ).٦١١٦( البخاري  رواه)  152
  ).٥٠٩٦(البخاري رواه)  153
  ).٦٤٧٤(البخاري رواه)  154
 ).٤٢٤٦ (جةما وابن) ٢٠٠٤ (والترمذي) ٧٨٤٧ (أحمد رواه)  155
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٩١  

 


 


 


 






 


]
[ 

  


 
 

      سد الذرائع اليت توصل وتقود إىل مقارفة الفاحشة،- ٣ 
 

 
  

                                                

 ).١٤٠٠ (ومسلم) ٥٠٦٦ (البخاري رواه)  156
  ).٥٠٩٦ (البخاري رواه)  157
 ).٤/١٢٧ (شیبة أبي ابن رواه)  158
 اإلسالمیة الدعوة مكتبة اإلنسان، تربیة في النبویة السنة منھج بدیر، محمد بدیر: وانظر) ٢٠٨ (عمر مناقب في الجوزي ابن أورده)  159

 ).١٢٠(ص ھـ١٤١٣ الثانیة، الطبعة بالمنصورة،
 ).٢٥١٨ (ماجھ وابن) ٣٢١٨ (والنسائي) ١٦٥٥ (الترمذي رواه)  160
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٩٢  


 

  





][ 
  





 

 
  


 
  


 


 



                                                

 ).٤٩٥ (داود وأبو) ٦٦٥٠ (أحمد رواه)  161
  ).٢١٢١ (ومسلم) ٦٢٢٩ (البخاري رواه)  162
 .تلیق ال بصورة ذلك في حدیثھم یكثر الشرعي والعلم للصالح المنتسبین من بعضًا أن لھ یؤسف مما)  163
 .٤/٣٥٨) ٥٣٩٥ (اإلیمان شعب)  164
 .٤/٣٥٨) ٥٣٩٦ (اإلیمان شعب)  165
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٩٣  

 


 



 

  
 

 


 
 


 

 
 

 


 


 

 
 

                                                

  .٤/٣٥٨) ٥٣٩٧ (اإلیمان شعب)  166
 .٤/٣٦٠) ٥٤٠٥ (اإلیمان شعب)  167
 ).٥٨٨٥ (البخاري رواه)  168
 ).٣٤٨٣ (البخاري رواه)  169
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  :  اللسان والمنطق حفظ-  ٣ 





…

 





 


][



 








 

                                                

 .٣٧٧ص. البلوغ مرحلة في أوالدھا تربیة في األسرة دور)  170
 ).٦٤٧٤ (البخاري رواه)  171
  ) .١١/٣١٥ (الباري فتح)  172
  .٧٠ ص الصابرین عدة)  173
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: التربیة على الجدیة-  ٤  



 

  
 

 
  
  
 

 
  
  
  : التربیة على العزة والشجاعة- ٥

 





 


 


 
 

 
 

                                                

 .االجتماعي الجانب في التفصیل من بشيء الترویح عن الحدیث سیأتي)  174
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٩٦  

 
 

 
 


 

 
 

  





… 


 


 
: التربیة على السمت والھدي الحسن-  ٧  

 


 



                                                

 ).٢٨٢ (والمتكلم السامع تذكرة)  175
 ).٢٩٩ (والمتكلم السامع تذكرة)  176
 ).١/١٦٥ (السامع وآداب الراوي ألخالق الجامع)  177
 ).١/١٢٧ (وفضلھ العلم بیان جامع)  178
  ).١/١٢٧ (وفضلھ لعلما بیان جامع)  179
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٩٧  


 

: التربیة على األدب مع األكابر- ٨ 


 



 

   
 

 
 


 

 


 
  

 
 





 

  : التربیة على رعایة آداب المجالس-  ٩ 
                                                

  ).١/١٢٧ (وفضلھ العلم بیان جامع)  180
 ).١/١٢٧ (وفضلھ العلم بیان جامع)  181
 ).٦٨٩٦ (وأحمد) ٤٩٤٣ (داود وأبو) ١٩٢٠ (الترمذي رواه)  182
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٩٨  


]

[  
  

 
  

 


…


 



  


 

  





 


… 


                                                

 ).٢١٧٩ (مسلم رواه)  183
 ).٢١٧٧ (ومسلم) ٦٢٦٩ (البخاري رواه)  184
  ).٢٠٢٢ (ومسلم) ٥٣٧٧ (البخاري رواه)  185
 ).٢٠٣٠ (ومسلم) ٢٣٥١ (اريالبخ رواه)  186
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٩٩  

 


 
  : الترف التربیة على الرجولة والخشونة والبعد عن- ١٠ 





 

 
  
 


 

 
 

  : التربیة على العزیمة والبعد عن الكسل- ١١ 








 
 

 

                                                

 .٨٦ ،٨٥ ع البیان، مجلة الترف موضوع حول انظر)  187
  ).١/٤٦ (الجوزیة قیم البن السعادة دار مفتاح)  188
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١٠٠  

 



 




 


 
  : التربیة على اغتنام األوقات- ١٢ 




 


 
 

 
 

  
 

 
  
  
 

                                                

 ).٢٧٠٦ (ومسلم) ٢٨٢٣ (البخاري رواه)  189
 ).٢٦٦٤ (مسلم رواه)  190
 .غدة أبي الفتاح لعبد العلماء عند الزمن قیمة: ذلك في انظر)  191
 .شیخھ أبي لنادر الوقت إدارة: انظر)  192
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١٠١  

 
  : التربیة على النظام في الحیاة والتفكیر- ١٣ 


… 


 

  
 

  
 

… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 اآلخرون یشغل أن انتظار على یعوده ذلك لكن خیر، المقصد أن شك وال علیھ، حفاظًا الشاب وقت معظم إشغال إلى المربین بعض یعمد)  193
 ارتباطاتھ عن زلھویع المدرسیة، بواجباتھ القیام عن یشغلھ ذلك أن إلى إضافة صحیحة، بصورة معھ یتعامل ال فقد فراغ لھ یتھیأ وحین وقتھ،

  .المسلك ھذا من اآلباء بعض تضایق وربما االجتماعیة،

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 

 

١٠٢  

  :الفصل السابع

  االجتماعياجلانب 





 


 








 




 

 
 

  : تعلیم اآلداب واألحكام الشرعیة في الحیاة االجتماعیة-  ١ 
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١٠٣  

 
 

 
  : األنشطة والبرامج الترویحیة-  ٢ 


 


 

 
 

  
   


 

 



 

 
 

 



 

                                                

  ).٦٣(الوي  أبو أمین. اإلسالمیة التربیة أصول)  194
 ).٨٢٧٦ (وأحمد) ١٩٩٠ (الترمذي رواه)  195
 ).٥١٩٠ (البخاري رواه)  196
 .٣/٧٣ الدین علوم إحیاء)  197
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١٠٤  

 


  

 

  
 




 
 

 
  
 

 

  : إنشاء الجمعیات االجتماعیة-  ٣ 


 





 


 

                                                

 ).٢٣١٢ (مسلم رواه)  198
 .العودة لخالد. التربوي ترویحال: الترویح موضوع في انظر)  199
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  :  التعاون مع الجمعیات الخیریة-  ٤ 
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  : ربط الشاب بالرفقة الصالحة- ١





…




 


 
 


  

 
 


 

  
 

… 


 

                                                

  ).٦٢ (ص المراھقون)  200
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١٠٧  

  :تحمل المسؤولیة التعوید على -  ٢ 




 





 
 

  
 

 
 

  
 

 


 






 

: اإلعداد الحیاة المادیة- ٣ 
                                                

  .٥٦ص المصري أمین محمد. اإلسالمیة الدعوة سبیل)  201
 ).١١٦-١١٢ (ص المراھقون: ذلك في انظر)  202
 .الشباب دعوة في النبوي والمنھج المراھقون: ذلك في انظر)  203
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  : تكوين االجتاه اإلجيايب حنو العمل٣- ١ 



 

 
 

 
  
 

                                                

 ).١٤٧١ (البخاري رواه)  204
 ).١٠٤٢ (ومسلم) ١٤٨٠ (البخاري رواه)  205
 ).١٧٧٥٠ (وأحمد) ٢٣٢٥ (الترمذي رواه)  206
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  : إكساب اخلربات٣- ٢ 


 


 



 


 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

: تنمية املثابرة والعزمية٣- ٣  

                                                

 ).٢٢٦٢ (البخاري رواه)  207
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١١٠  





 

  :  تنمية تقدير املسؤولية٣- ٤ 








 
   : تنمية مهارات إتقان العمل٣- ٥ 
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١١١  

  : االرتقاء بالوعي االجتماعي واالقتصادي٣- ٦ 






 

  : تنمیة مشاعر البر والصلة-  ٤  


  





 



 

 
 

 
 


 

 
  

                                                

 ).٨٣٢ (مسلم رواه)  208
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١١٢  

  



 

   
:٢١١ تنمیة القدرة على بناء عالقات اجتماعیة ناجحة-  ٥  




 
 

  
 

 
 

 
  

  :  بالمسؤولیة االجتماعیة تنمیة الشعور-  ٥ 







                                                

 والدیھ، شأن إلھمال دعوتھ - البرامج بعض في مشاركتھم على الحرص نتیجة - طالبھم مع المربین بعض یمارسھ ما الخاطئة األسالیب من)  209
 المخلفین من عنھ والقاعد رایتھ، ورفعة الدین نصرة علیھ تتوقف البرنامج ھذا وكأن تئذانھما،اس أو برعایتھما المتعلق اعتذاره قبول وعدم

 .لألرض المتثاقلین
 ).٢٥٤٩ (ومسلم) ٣٠٠٤ (البخاري رواه)  210
  .الشیباني التومي عمر. الشباب لرعایة واالجتماعیة النفسیة األسس)  211
  .والسیئة منحرفةال المجتمعات في االندماج من الحذر مراعاة مع)  212
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١١٣  

 



 

 
 

  



 

  
 

  
 







 
 

 
 

                                                

 ).٢٦٨٦ (البخاري رواه)  213
  .٣٦٧ ص. الغامدي الرحمن عبد. البلوغ مرحلة في أوالدھا تربیة في األسرة دور)  214
 .العمري أكرم. اإلسالم في واالجتماعیة الروحیة التربیة: انظر)  215
 ).١٠٠٩ (ومسلم) ٢٩٨٩ (البخاري رواه)  216
 ).٢١٦١ (ومسلم) ١٢٤٠ (البخاري رواه)  217
 ).١٥٥٣ (ومسلم) ٢٣٢٠ (البخاري رواه)  218
 ).٢٣٧ (ماجھ ابن رواه)  219
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١١٤  

 
 

 
 


 

 
 

 


 

   ٢٢٢: التمكین لقیم المجتمع وعاداتھ اإلیجابیة-  ٧ 





 




 


 
 
  
 

                                                

 ).٢٢٥٨٨ (أحمد رواه)  220
 .باسمھ والتحدث الدین لفھم المؤھلون وحدھم وكأنھم اآلخرین، وتحقیر فیھ، المبالغ الثناء من لون فیھا یسود المحافظة المجتمعات بعض)  221
  .الشیباني التومي عمر. بالشبا لرعایة واالجتماعیة النفسیة األسس)  222
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١١٥  

 
 

 

  : تنمیة روح التعاون والعمل الجماعي-  ٨ 




 
 }

{
 

 
 

 
 

 


 
 


 

 


 
 

 
                                                

 ).٢١٦٦ (الترمذي رواه)  223
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١١٦  

 
 




 
 

 
 


 

  :ین التربیة على االھتمام بأحوال المسلم- ٩




 


  





  
  



                                                

 بین الخالف موضوعات من كثیر تزال وال. األشخاص وبین بینھا نفصل ثم بحریة، والمواقف األفكار ننتقد أن مستوى إلى نصل أن أتمنى)  224
 لھم المخالفین مع التعامل في المتشنجة الروح من یدالجد الجیل تخلیص إلى المربون یسعى أن وأتمنى اآلخر، والرأي الرأي یقبل مما اإلسالمیین

 .الرأي في
 ).٢٥٨٦ (ومسلم) ٦٠١١ (البخاري رواه)  225
 ).٢٥٨٦ (مسلم رواه)  226
 ).٦٧٥ (ومسلم) ٤٥٩٨ (البخاري رواه)  227
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١١٧  


 

 
 


 

 
 

  
 


 

 


  


}{}
{}{








 

                                                

 ).٦٧٧ (ومسلم) ٣١٧٠ (البخاري رواه)  228
 ).٣٧٥٧ (البخاري رواه)  229
 ).١٠١٧ (مسلم رواه)  230
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١١٨  

  





 
 

  }رصالن كُملَييِن فَعِفي الد وكُمرصنتِإِن اسو{ 
 

 


 

  :  غرس الشعور بشرف االنتماء لألمة اإلسالمیة- ١٠ 


}ا تموا ِنعاذْكُرو نيب اًء فَأَلَّفدأَع متِإذْ كُن كُملَيللَِّه ع

 }قُلُوِبكُم فَأَصبحتم ِبِنعمِتِه ِإخوانا
}وِإأُم كُمتِذِه أُمةًنَّ هاِحدةً و{ 

 
 

 
 

 
 

 

                                                

 .البخاري في وأصلھ) ١٩٧١ (مسلم رواه)  231
 .٣٥ ص. شوق محمود. المسلم المجتمع بناء في الدراسیة المناھج مھمات: انظر)  232
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١١٩  

}لَكُم قَامال م ثِْربلَ يا أَهي{
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 .٦٠٨ ص السعدي تفسیر)  233

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 

 

١٢٠  

  :الفصل الثامن

  اجلانب النفسي

 



…





 





 




 








 

                                                

  .١٤٥-١٤٤. الرسالة مؤسسة صباح، هشام قاسم النبوي، النفس علم)  234
 ).٢٧٠٦ (ومسلم) ٦٣٦٩ (البخاري رواه)  235
 .٣٧ص األمحد عن نقالً. ٢٣ص الرفاعي نعمي. التكيف يةسيكولوج يف دراسة: النفسية الصحة)  236
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١٢١  


 

 
 
 

 
 

 
  
  
 





 


 
 


 

 


    




                                                

 .٥٢٨ التومي عمر. الشباب لرعاية والتربوية النفسية األسس)  237

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.Almurabeen.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


                           نشر موقع ملتقى املربـني  www.Almurabeen.com                    حممد الدويش .  د–كتاب تربية الشباب 

 

١٢٢  


 

  


 
 

  





 



 

 


 
 

 
  

: العدل في التعامل-  ١  




                                                

 ).٢٨٠٧ (مسلم رواه)  238
 ).٤١٠٥ (ماجه وابن) ٢٤٦٥ (الترمذي رواه)  239
 ).٢٩٥٧ (مسلم رواه)  240
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١٢٣  

  





 


}
{ 


 


 


 

  

  : االھتمام ومراعاة المشاعر-  ٢ 


  


 






                                                

 ).١٦٢٣ (ومسلم) ٢٥٨٧ (البخاري رواه)  241
 .شاكر دأمح وحسنه أمحد رواه)  242
 ).١١٩٣ (ومسلم) ١٨٢٥ (البخاري رواه)  243
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١٢٤  

 


 


 

  :  االعتدال في رعایة الشاب-  ٣ 




 
 

 النفس واملشقة عليها،اإلجحاف على:  الصورة األوىل








  


 
 

 



 

                                                

 ).٢٨١٦ (ومسلم) ٦٤٦٣ (البخاري رواه)  244
 ).١٣٦٩ (داود أبو رواه)  245
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١٢٥  

  









 

:القسوة يف العقوبة: الصورة الثانية
}


{
 




  


 



  




                                                

  ).٦١٣٩ (البخاري رواه)  246
 ).١٧٠٣ (ومسلم) ٢٢٣٤ (البخاري رواه)  247
  ).٦٧٧٧ (البخاري رواه)  248
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١٢٦  


 

:التدليل:  الصورة الثالثة  





 





 

  : تدعیم الدور االجتماعي للمدرسة-  ٤ 





 


 


 




 

  : تحقیق االستقرار األسري-  ٥ 

                                                

 .٦٠٨-٦٠٧ ص راجح عزت أمحد. النفس علم أصول: انظر)  249
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١٢٧  


 




 









 

  : تفعیل دور األسرة-  ٦ 


 

 
 

 
 

   



 

                                                

 على املسلمات غري املربيات وخطر) ٢٣٩-٢٣٠ (جالل لعائشة عالجها وطرق املسلم الطفل تربية يف السلبية املؤثرات: أيضاَ وانظر. ٨٧ص الدعوي النفس علم: رانظ)  250
 .الشنتوت خلالد املسلم الطفل

  .الطرشة لعدنان والتلفزيون ولدك: أيضاً وانظر. ١٣٧ص. هـ١٤١٨. العبيكان مكتبة. مرسي العليم عبد حممد. ومضاره التلفزيون منافع بني املسلم الطفل)  251
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١٢٨  

 





 



 

  :  تفریغ الطاقة-  ٧ 






 













 

  : ملء الفراغ-  ٨ 

                                                

  ).١/٢٥١ (اإلسالمية التربية منهج)  252
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١٢٩  




 



 

  


  
 

  : غرس الثقة بالنفس-  ٩  
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 ).٨٨. (الطاليب عكاشة. للطفل النفسية التربية)  255
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   إشباع الحاجات النفسیة-  ١ 
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 خالد. بالتدين وعالقته النفسية احلاجات إشباع: ولالستزادة. اخلليج لدول العريب التربية مكتب. املفدى عمر. تلبيتها يف التربية ودور للشباب النفسية احلاجات: انظر)  261
 .اإلمام جامعة. منشورة غري ماجستري رسالة. السعدي
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  :االت وضبطھا توجیھ االنفع-  ٢ 

 


 


 
 
 


 

 


 


 
 

 




                                                

 .٢٧٥ ص.للزعبالوي النفس وعلم اإلسالم بني املراهق تربية: عن نقالً موسى، اهللا عبدل النفس علم إىل املدخل)  262
  .١٤١ ص. فهمي مصطفى. التربوية وتطبيقاته أصوله النفس علم: انظر)  263
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  : توجیھ العواطف وضبطھا-  ٣ 





 







 
 

  : أنواع العواطف

 
 

 
 

                                                

 .الشهري اهرلز تغضب ال النفس، وعلم اإلسالم بني املراهق تربية القيم، ابن عند التربوي الفكر الدين، علوم إحياء: ذلك يف انظر)  264
 .١٤٩ ص اإلسالم ضوء يف السعيد البيت)  265
  .٣٠٧ ص. الزعبالوي السيد حممد. النفس وعلم اإلسالم بني املراهق تربية)  266
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  :العاطفة السائدة
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 .١٤٦ ص اخلاجني مكتبة. فهمي مصطفى. التربوية وتطبيقاته أصوله النفس علم: انظر)  267
  .١٥١ ص. السابق املصدر)  268
  ).٤٣ (ومسلم) ١٦ (البخاري رواه)  269
 ).٤٤ (ومسلم) ١٥ (البخاري رواه)  270
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  : الوقایة من االنحرافات واالضطرابات النفسیة-  ٤ 





 

 
  
  

 
  

                                                

  ).٢٣١٨ (ومسلم) ٥٩٩٧ (البخاري رواه)  271
  .الصغري حممد. النفسي الطب حول خاطئة مفاهيم: انظر)  272
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  :المشروعة تھذیب الدوافع وإشباعھا بالطرق - ٥


 

 
 


 
 
 


  




                                                

 .٦٧ ص الدعوي النفس علم عن نقالً. عبدالوهاب علي. اإلدارة يف مقدمة)  273
 .٧٢ص النغيمشي عبدالعزيز. الدعوي النفس علم)  274
 ).٧٨٤ (ومسلم) ١١٥٠ (بخاريال رواه)  275
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  :ض فیھ تحقیق الحب في اهللا والبغ-  ٦ 




 
  


  


 




 


                                                

 ).٦٣٩ (ومسلم) ٥٧١ (البخاري رواه)  276
 ).٥٦٠ (مسلم رواه)  277
 .الدعوي النفس علم: انظر)  278
 ).٤٣ (ومسلم) ١٦ (البخاري رواه)  279
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  : تقویة اإلرادة-  ٧ 







 
 
 




 
  




 
 

                                                

 .فريد ألمحد األخوة وحقوق اهللا يف احلب/ الصحبة كتاب. األصول جامع: ذلك يف املهمة املراجع من)  280
 ).١٠٥٣ (ومسلم) ١٤٦٩( البخاري رواه)  281
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  ).٩٦ (ومسلم) ٤٢٦٩ (البخاري رواه)  282
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  املصادر واملراجعثبت 
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  :يف اموعة الربيدية للموقعمعنا جديدنا باالشتراك وتابعوا 

htarbia/group/sa.com.google.groups://http  

  

  ملتقى املربني : و بزيارة موقعناأ

com.Almurabeen.www  
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