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 ن الرحيمبسم هللا الرمح

 تــــقدمي

، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده  (1)احلمد هلل القائل }إهنم فتية آمنوا برهبم وزدانهم هدى{    
ال شريك له ، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

  -أمجعني ، أما بعد : 

الشباب يف مجيع األطوار ويف أي قطر من األقطار هم عماد حضارة األمم ، وسر  فإن       
هنضتها ؛ ألهنم يف سن اهلمم املتوثبة واجلهود املبذولة ، سن البذل والعطاء ، سن التضحية 
والفداء . وشباب اإلسالم على األخص ، هم عماد احلضارة احلقيقية اليت انبثقت من مكة 

رة اليت أخرجت الناس من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املكرمة ، تلك احلضا
 األداين إىل عدل اإلسالم . 

ولقد أدرك أعداء اإلسالم هذا األثر لشباب األمة اإلسالمية ، وأدركوا معه السبب        
وتلك  الذين يبلغون  به هذا األثر فوضعوا خمططاهتم ، وبذلوا جمهوداهتم للحيلولة دون الشباب

األسباب ، فأصبح شباب اإلسالم يواجه حتدايت متنوعة ، هتدف إىل إضعاف إمياهنم وإذابة 
 شخصياهتم . 

ومن هذه التحدايت اليت تواجه الشباب التحدي العقائدي ، لذا فقد رأيت يف هذا        
 البحث الوصول إىل كيفية مواجهة هذا التحدي العقائدي للشباب ، وذلك من خالل دراسة
منهج النيب ذ مع شباب الصحابة )رضي هللا عنهم( يف الرتبية اإلميانية هلم ، ابتداء من تعليمهم 
قضااي اإلميان األساسية ، ومروراً مبتابعة هذا اإلميان وتقومي اعوجاجه ، وانتهاًء بوضع توجيهات 

لسداد ، وصلى لتحصني هذا اإلميان مما ينقصه ويفسده ، وأسأل هللا سبحانه وتعاىل التوفيق وا
 هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 

                                                        
 .   13(  سورة الكهف ، جزء من اآلية 1)
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 ملبحث األول 

 غرس العقيدة الصحيحة يف نفوس الشباب 
  املطلب األول : تعليم اإلميان منذ الصغر

األمور املهمة يف مواجهة التحدايت العقائدية للشباب أن يكون الشباب على إن من        
إدراك اتم للعقيدة الصحيحة ، وذلك من التعلم املسبق ، وخاصة ما كان منه يف مرحلة الصغر 

أما تعلمت وأان شاب  ))، ملا يف التعلم يف هذه املرحلة من صفة الثبات ، فعن علقمة قال : 
 . (1)((قرطاس أو ورقة  فكأين أنظر إليه يف
 وأنشد بعضهم : 

 ولست بناس ما تعلمت يف الصغر  أراين نسيت ما تعلمت يف الـكرب 
 وما احللم إال ابلتحلم يف الكـــــرب  وما العلم إال ابلتعلم يف الصـــــبا

 إذا كل عزم املرء والسمع والبصـر  وما العلم بعد الشيب إال تعسف
  (2)ألبصر فيه العلم كالنقش يف احلجر  يف الصــــبا  ولو فلق القلب املعلم

بتعليم صغار  صوملا كان احلال كذلك من أمهية العلم يف الصغر ، فقد اهتم رسول هللا        
الصحابة )رضي هللا عنهم( أمور العقيدة، ومما يدل على ذلك ما ورد عن جندب بن عبد هللا 

، فتعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن، مث تعلمنا (3)اورةوحنن فتيان حز  صكنا مع النيب ))قال: 
(4)((القرآن فازددان به إمياان 

   . 
يتضح لنا من هذا احلديث أن جندب بن عبد هللا )رضي هللا عنه( ومن معه كانوا فتياانً        

بتعليم اإلميان فتعلموا اإلميان قبل أن يتعلموا القرآن ، وهذا مما يدل على املبادرة  صعند النيب 
للنشء قبل تعلم القرآن ، وتعليم اإلميان يقتضي التعريف ابهلل سبحانه وتعاىل، وأحقيته ابلعبادة 

                                                        
 . 288(  السخاوي ، املقاصد احلسنة ص 1)
 (  املرجع السابق ، املدرك نفسه . 2)
 ( .2/629وقوي وخدم )اجلوهري ، الصحاح  (  حزاورة : مجع َحْزَور ، وهو الغالم إذا اشتد3)
.  واحلديث صححه األلباين يف كتابه )صحيح   1/23(  أخرجه ابن ماجة ، السنن ، املقدمة ، ابب يف اإلميان ، 4)

 . 1/16سنن ابن ماجة ( ، 
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 صدون من سواه، وما له من صفات اجلالل والكمال والعظمة، وكذلك التعريف برسوله 
يتناسب  وووجوب اإلميان به، وماله من حقوق على أمته، وحنو ذلك مما يتلق أبمور اإلميان 

، وهذا مما يفيد الناشئ قبل تعلم القرآن، يف تعظيم القرآن واالزدايد به إمياانً،  مع حال الناشئ
 .  ((مث تعلمنا القرآن فازددان به إمياانً ))كما يقول جندب )رضي هللا عنه( : 

ه يف تعليم الصغار اإلميان حرصه على تعليم احلسن وغي  صومما كان يسلكه رسول هللا        
بعض األدعية اليت تتضمن بعض جوانب اإلميان كدعاء القنوت ، كما يقول احلسن بن علي 

اللهم اهدين فيمن هديت  ))كلمات أقوهلن يف الوتر   ص)رضي هللا عنهما(: علمين رسول هللا 
وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وابرك يل فيما أعطيت وقين شر ما قضيت إنك 

 (1)((ك وإنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليتتقضي وال يقضى علي
. 

يعلمنا التشهد كما يعلمنا  صوعن ابن عباس )رضي هللا عنهما( قال: كان رسول هللا        
  (2)السورة من القرآن.

يعلمنا هذا الدعاء كما  صوعن ابن عباس )رضي هللا عنهما( قال: كان رسول هللا        
 اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك ))نا السورة من القرآن:يعلم

 . (3)((فتنة املسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات من عذاب القرب، وأعوذ بك من 
اللهم فاطر السماوات  ))يعلمنا يقول:  صوعن عبد هللا بن عمرو قال: كان رسول هللا        

الشهادة، أنت رب كل شيء، وإله كل شيء، أشهد أن ال إله إال واألرض، عامل الغيب و 
أنت، وحدك ال شريك لك، وأن حممدا عبدك، ورسولك، واملالئكة يشهدون ، أعوذ بك من 

 .  (4) ((الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقرتف على نفسي إمثا، أو أجره على مسلم

                                                        
يف كتابه . وقال األلباين   2/133،134(  أخرجه أبو داود ، السنن ، كتاب الصالة ، ابب القنوت يف الوتر 1)

 : ]صحيح[ .  1/267)صحيح سنن أيب داود( 
 .  1/302(  أخرجه مسلم ، كتاب الصالة ، 2)
 .  2/1262(  أخرجه ابن ماجة ، السنن ، 3)
 .  6561(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ، حديث رقم 4)
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لوجدان أهنا تشتمل على قضيا   صهللا  ولو أتملنا يف هذه الوقفات التعليمية من رسول       
كثية من أمور العقيدة ، كتوحيد هللا سبحانه وتعاىل ، وتعظيمه وإجالله، والثناء عليه، وللجوء 
إليه بطلب اهلداية والعافية والربكة، واالستعاذة به من الفنت ، ومن عذاب جهنم ، وعذاب 

ات، واالستعاذة به من الشيطان وشركه . وهذه القرب ، وفتنة املسيح الدجال ، وفتنة احمليا واملم
األدعية وحنوها اليت يتعلما الصغي هي مادة انفعة إبذن هللا سبحانه وتعاىل يف حتصني اإلميان ، 

 ومواجهة التحدايت اليت توجه الشاب يف عقيدته . 
ي هللا ألولئك الصغار من الصحابة )رض صكما أن هذه األدعية اليت علمها رسول هللا         

عنهم( تتصف بصفة األداء الدوري، كتعليم احلسن دعاء القنوت، وتعليم ابن عباس دعاء 
، واالستمرار هبذه األدعية جيعل العبد مرتبطاً (1)التشهد، وتعليم عبدهللا بن عمرو دعاء النوم

 بربه، ويذكره هبذه األمور املهمة من أمور العقيدة. 
على تعليم هؤالء الصغار ويتضح ذلك من  صل هللا ولنا أن نتصور مدى حرص رسو        

 -عدة أمور :
 قول جندب بن عبدهللا )رضي هللا عنه( : فتعلمنا اإلميان قبل أن نتعلم القرآن.  -1
 قول ابن عباس )رضي هللا عنهما( : يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. -2
 ما يعلمنا السورة من القرآن .  قول ابن عباس أيضاً : يعلمنا هذا الدعاء ك -3

  االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
لن يصلح آخر هذه األمة إال ما صلح هبا أوهلا ، فلن يصلح شباب هذا العصر وحيمي        

نوع صنوفها إال السي على منهج رسول عقائدهم من التحدايت اليت تواجههم بشىت أنواعها وت
 -يف ذلك ويتمثل ابلنقاط : صهللا 
إن الصغي يف هذا العصر يبدأ سنه التعليمي يف السنة السادسة من عمره، وهي السنة  -1

 -إال من اجتهد يف تعليم ابنه قبل ذلك -اليت يف الغالب يبدأ معها تعلمه للقرآن، وغيه
ائهم شيئًا من أمور العقيدة قبل هذا السن الذي يبدأ معه يف فهنا حيسن ابآلابء تعليم أبن

                                                        
ه عبد هللا بن عمرو أن يقول ذلك يعلم ص(  وذلك أنه ورد يف هناية الرواية : قال أبو عبد الرمحن كان رسول هللا 1)

 حني يريد أن ينام .  
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تعلم القرآن الكرمي، وذلك من أجل أن يعرف قيمة هذا القرآن ويزداد به إميانه، وإذا علم 
عظمة هللا سبحانه وتعاىل قبل ذلك، وأن هذا القرآن هو كالمه، الذي ال يشبهه كالم 

ل هذا القرآن من اجلن واإلنس ، ولو كان أحد من البشر، والأحد يستطيع أن أييت مبث
بعضهم لبعض ظهياً. ومن األمور اليت ميكن أن تعلم للصغي على سبيل املثال: من 
ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من الذي خلقك وخلق الناس أمجعني؟ من الذي يشفيك 

 إذا مرضت؟ القرآن كالم من؟ ملاذا يذهب الناس إىل املساجد؟... وحنو ذلك.
رص على تعليم الصغار بعض السور القصية من القرآن الكرمي، كسورة الفاحتة، كما احل -2

حيث يقول أبو سعيد: كنت  -وكان صغياً -أاب سعيد بن املعلى  صعلمها رسول هللا 
فلم أجبه فقلت: اي رسول هللا، إين كنت أصلي  صأصلي يف املسجد فدعاين رسول هللا 

ا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم ( مث قال يل ألعلمنك أمل يقل هللا ) استجيبو  ))فقال:
مث أخذ بيدي فلما أراد أن  ((سورة هي أعظم السور يف القرآن قبل أن خترج من املسجد

ألعلمنك سورة هي أعظم سورة يف القرآن، قال: احلمد هلل رب  ))خيرج، قلت له: أمل تقل:
 .  (1)((ذي أوتيتهالعاملني هي السبع املثاين والقرآن العظيم ال

وكذلك سور اإلخالص واملعوذتني وحنوها، وتنبيههم على ما فيها من اجلوانب اإلميانية،        
ابن عابس )رضي هللا عنه(  صوتوجيههم لقراءهتا يف مناسبات معينة. فقد أمر رسول هللا 

ا تعوذ به اي ابن عابس أال أخربك أبفضل م))أن يتعوذ بسوريت الفلق والناس، حيث قال : 
 .    (2)((املتعوذون قلت بلى اي رسول هللا قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس

احلرص على تعليم الصغار أنواع من األدعية تشتمل على أمور العقيدة، والتأكيد على  -3
 حفظهم هلذه األدعية، واملداومة على ذكرها وتردادها.

  املطلب الثاين : التوضيح والبيان

                                                        
 .   3/189(  أخرجه البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب فضائل القرآن ، 1)
  . 15022(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ، حديث رقم 2)
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يف تعليمه للناس بيناً واضحاً، كما تقول عائشة )رضي هللا  صلقد كان كالم رسول هللا        
. ومع هذا فقد رسول  (1)((كالماً فصالً يفهمه كل من مسعه  صكان كالم رسول هللا   ))عنها( : 

غيهم أمور األميان وسائل التوضيح والبيان، ومن ذلك يسلك يف تعليمه للشباب و  صهللا 
 على سبيل املثال: 
  )ا( ضرب األمثال

ضرب األمثال أسلوب من أساليب اإليضاح والبيان ، إن مل يكن أقواها يف إبراز        
رب األمثال تشيبه اخلفي ابجللي ، احلقائق املعقولة ، يف صورة األمر احملسوس . والغرض من ض

والغائب ابلشاهد ، فيصي احلس مطابقاً للعقل ، وذلك هو النهاية يف اإليضاح. وضرب املثل 
هو حالة تشبيه حتدث يف النفس حالة التفات ابرعة ، يلتفت هبا املرء من الكالم اجلديد إىل 

 . (2)صورة املثل املأنوس
وضيح األقوال يقول أمي املؤمنني علي بن أيب طالب )رضي ويف أمهية ضرب األمثال لت       

 .  (3)(( األمثال مصابيح األقوال ))هللا عنه( : 
َمثل به أمراً معروفًا ومشهوراً لدى املمثل        

ُ
ومن األمور املهمة يف هذه املسألة أن يكون امل

ميثل ألصحابه ابلنخلة والتمر ، والبعي ، والشوك . ومن  ص، كما كان النيب هلم، لتتم الفائدة
يف توضيح اإلميان ما رواه الشباب أنفسهم ، فقد مثل ابلزرع كما يف حديث أيب  صأمثلته 

مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع من حيث )): صهريرة )رضي هللا عنه( قال قال رسول هللا 
إذا اعتدلت تكفأ ابلبالء، والفاجر كاألرزة، صماء معتدلة حىت يقصمها أتتها الريح كفأهتا، ف

 . (4)((هللا إذا شاء

                                                        
 .  6/138سند . وأخرجه اإلمام أمحد بلفظ آخر يف امل 5/172(  أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب األدب ، 1)
. وعبد الوهاب بن  66. والبهي اخلويل ، تذكرة الدعاة ص  177(  انظر : علي حمفوظ ، هداية املرشدين ص 2)

 .  306 /1لطف الديلمي ، معامل الدعوة يف قصص القرآن الكرمي 
 .   1، الوجه  51(  نثر الآليلء من كالم علي بن أيب طالب )رضي هللا عنه( ) خمطوط ( ، الورقة 3)
، ومسلم ، كتاب صفات 4/398(  احلديث متفق عليه ، أخرجه البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب التوحيد4)

 ، وهذا لفظ البخاري. 4/2163املنافقني وأحكامهم، ابب مثل املؤمن كالزرع ...، 
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قال مثل املنافق كمثل الشاة )): صومثل ابلشاة كما يف حديث ابن عمر عن النيب        
 . (2)((بني الغنمني، تعي إىل هذه مرة، وإىل هذه مرة (1)العائرة
بو هريرة وأبو سعيد اخلدري )رضي هللا عنهما( فيقول : ومثل ابلشوك كما يرويه أ      

...ويف جهنم كالليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم اي رسول هللا، ))
قال: فإهنا مثل شوك السعدان، غي أنه ال يعلم ما قدر عظمها إال هللا ختطف الناس أبعماهلم 

...))(3)  . 
رحيانة ، والتمرة ، واحلنظلة، كما يف حديث أيب موسى األشعري ومثل ابألترجة ، وال       

، طعمها طيب ورحيها  مثل الذي يقرأ القرآن كاألترجة ))قال :  ص)رضي هللا عنه( عن النيب 
مر ، ومثل الفاجر الذي طيب ، والذي ال يقرأ القرآن ، كمثل الرحيانة ، رحيها طيب وطعمها 

 . (4)((ال يقرأ القرآن ، كمثل احلنظلة ، طعمها مر وال ريح هلا 

 -ومن جوانب احلكمة النبوية يف التمثيل ما يلي :       
 األمور احلسية املمثل هبا من واقع اجملتمع الذي كان يعيشه الصحابة يف ذلك الوقت .  -1
 كالليب جهنم بشوك السعدان .  صكما يف متثيله   بيان الفارق بني املمثل واملمثل به، -2
الصحابة قائاًل :  صالتأكد من معرفة املمثل هلم ابملثل املضروب، كما سأل رسول هللا  -3

 هل تعرفون شوك السعدان؟ 

  )ب( استخدام وسائل اإليضاح

ألمور اجملردة لقضااي اإلميان توضيحها ببعض الوسائل املعينة،  إن مما يساعد يف إدراك ا       
يغفل هذا اجلانب لتوضيح بعض كقضااي اإلميان،  صكالرسوم وحنوها، ومل يكن رسول هللا 

خطًا مربعاً  صومن ذلك ما ورد يف حديث عبدهللا بن مسعود)رضي هللا عنه( قال:خط النيب 

                                                        
َبُع 1) رَتّدَدِة بني َقِطيعنَي، ال َتْدرِي أيـُّهما تـَتـْ

ُ
 .   (  أي امل

 .   4/2146لم ، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم (  أخرجه مس2)
 .  1/165(  أخرجه مسلم ، كتاب اإلميان ، ابب معرفة طريق الرؤية 3)
. ومسلم ، كتاب  345/  3(  متفق عليه : أخرجه البخاري واللفظ له ، اجلامع الصحيح ، كتاب فضائل القرآن 4)

 .  549/  1صالة املسافرين وقصرها 
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اً صغاراً، إىل هذا الذي يف الوسط، من جانبه وخط خطاً يف الوسط، خارجا منه، وخط خطط
وهذا الذي هو  -أو قد أحاط به-هذا اإلنسان وهذا أجله حميط به  ))الذي يف الوسط، وقال:

خارج أمله، وهذه اخلطط الصغار األعراض، فإن أخطأه هذا، هنشه هذا، وإن أخطأه هذا 
 . (1)((هنشه هذا

 هذه اخلطوط على النحو التايل :وقد مثل ابن حجر يف كتابه الفتح       

 

 

خطًا بيده مث قال:  صويف مثثيل آخر يروي ابن مسعود أيضًا فيقول : خط رسول هللا        
هذه السبل، وليس منها )). قال مث خط عن ميينه ومشاله، مث قال:  ((هذا سبيل هللا مستقيما))

طان يدعو إليه، مث قرأ }وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا سبيل إال عليه شي
 . (2)((السبل{ 

 وميكن متثيل هذا اخلط على النحو التايل :

 

بعض قضااي العقيدة أمور سهلة ولكنها  صوهذه اخلطوط اليت وضح هبا رسول هللا        
 سوس، مع املنطوق املسموع. ذات توضيح قوي ملا متثله، وذلك لرتافق املشاهد احمل

  )جـ( القصص

إن مما يزيد قضااي العقيدة وضوحاً، عرضها بشكل قصصي، جيعل السامع يتصور        
مشاهدها، ويتخيل أحداثها، وكأهنا رأي العني، فضاًل عمَّا يف األسلوب القصصي من جذب 

كثيًا ما يعرض أمور العقيدة بشكل قصصي،   صنيب فكان ال -وخاصة للشباب-انتباه 

                                                        
 .   4/176خاري ،اجلامع الصحيح، كتاب الرقاق، ابب يف األمل وطوله (  أخرجه الب1)
 ، واآلية من سورة األنعام . 1/435(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند 2)

ورسمه ابن التين  وقيل صفته وقيل صفته وقيل صفته

 هكذا

 اإلنسان

 األجل

 
 األمل
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وخاصة الغيبيات، كنعيم اجلنة وأحوال أهلها )نسأل هللا من فضله( وعذاب النار وأحوال أهلها 
 )نعوذ ابهلل من سخطه( ، وذكر املسيح الدجال ... وحنو ذلك . 

يف حديث عبدهللا من حال أدىن أهل اجلنة منزلة، كما  صومن ذلك ما قصه رسول هللا        
آخر من يدخل اجلنة رجل، فهو ميشي  ))قال: صبن مسعود )رضي هللا عنه( أن رسول هللا 

مرة، ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها، التفت إليها، فقال: تبارك الذي جناين 
فيقول: أي منك، لقد أعطاين هللا شيئا ما أعطاه أحدا من األولني واآلخرين، فرتفع له شجرة، 

رب، أدنين من هذه الشجرة، فألستظل بظلها، وأشرب من مائها، فيقول هللا عز وجل: اي ابن 
آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتين غيها، فيقول: ال اي رب، ويعاهده أن ال يسأله غيها، وربه 

 ترفع يعذره، ألنه يرى ما ال صرب له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، مث
له شجرة هي أحسن من األوىل، فيقول: أي رب، أدنين من هذه ألشرب من مائها، وأستظل 
بظلها، ال أسألك غيها، فيقول: اي ابن آدم، أمل تعاهدين أن ال تسألين غيها، فيقول لعلي إن 

ه أدنيتك منها تسألين غيها، فيعاهده أن ال يسأله غيها، وربه يعذره ألنه يرى ما ال صرب ل
عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، مث ترفع له شجرة عند ابب اجلنة، هي 
أحسن من األوليني، فيقول: أي رب، أدنين من هذه ألستظل بظلها، وأشرب من مائها، ال 
أسألك غيها، فيقول: اي ابن آدم، أمل تعاهدين أن ال تسألين غيها، قال: بلى اي رب، هذه ال 

يها، وربه يعذره، ألنه يرى ما ال صرب له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدانه منها فيسمع أسألك غ
، (1)أصوات أهل اجلنة، فيقول: أي رب أدخلنيها، فيقول: اي ابن آدم، ما يصريين منك

أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها، قال: اي رب، أتستهزئ مين وأنت رب العاملني، 
ل: أال تسألوين مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال هكذا فضحك ابن مسعود، فقا

فقالوا مم تضحك اي رسول هللا؟ قال: من ضحك رب العاملني حني  صضحك رســـــول هللا 
قال: أتستهزئ مين وأنت رب العاملني، فيقول: إين ال أستهزئ منك، ولكين على ما أشاء 

 . (2)((قادر
لسامع يدرك أمورًا كثية من أمور العقيدة، كسعة ومن تتبع أحداث هذه القصة جتعل ا      

رمحة هللا سبحانه وتعاىل، وخماطبته هلم يوم القيامة من دون واسطة، وإثبات الضحك له 

                                                        
 (  ما يصريين منك : أي ما يقطع مسألتك مين .  1)
 .  1/174(  أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، 2)
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سبحانه كما يليق جبالله، إضافة إىل إثبات رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة اليت ورد التصريح هبا 
 .(1)يف رواية أخرى هلذه القصة

  ة التساؤالت)د( إجاب

وتتم عملية توضيح أمور العقيدة للشباب بعد ضرب األمثال، واستخدام التخطيط،        
وعرضه ابلقصص، إبجابة االستفسارات الواردة منهم، وتوضيح املشكل عليهم، فقد كان النيب 

يشجعهم عليهم، وجييبهم عنه، ويزيد أحيااًن يف يتيح للشباب السؤال يف هذا اجملال، بل و  ص
اإلجابة على مطلوب السائل ، ملزيد اإليضاح، ومن ذلك على سبيل املثال سؤال الشاب 

أي األعمال أحب إىل هللا؟  صعبدهللا بن مسعود )رضي هللا عنه( قال: سألت رسول هللا 
قلت: مث أي؟ قال: مث اجلهاد يف  الصالة على وقتها، قلت مث أي؟ قال: مث بر الوالدين،))قال: 

 . (2)((سبيل هللا، قال: حدثين هبن ولو استزدته لزادين

على سؤال الشفاعة كما يف حديث أيب هريرة )رضي هللا عنه(  صوجييب رسول هللا        
لقد )) صقال: قيل اي رسول هللا، من أسعد الناس بشفاعتك؟ يوم القيامة قال رسول هللا 

يرة أن ال يسألين عن هذا احلديث أحد أول منك، ملا رأيت من حرصك على ظننت اي أاب هر 
 (3)((احلديث، أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال ال إله إال هللا خالصاً من قلبه أو نفسه

. 
 -ومن منهج إجابة التساؤالت نلحظ مايلي :

 إلجابة تساؤال الشباب مهما كثرت . صاستعداد الرسول  -1
 ع الشباب على السؤال واالستزادة من العلم .تشجي -2

  االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر

                                                        
 .1/167اإلميان ، (  كما يف صحيح مسلم ، كتاب 1)
 .  1/90(  أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلميان ، ابب كون اإلميان ابهلل أفضل األعمال 2)
 .   1/52(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب العلم ، ابب احلرص على احلديث3)
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دائرة تمثل 

 المسلمين

إن الشاب املسلم يف العصر احلاضر حباجة ماسة إىل التوضيح والبيان ألمور العقيدة،        
 -على النحو التايل : ص وذلك ميكن استفادته من منهج رسول هللا

من املهم جدًا االستعانة بضرب األمثال لتوضيح قضااي العقيدة للشباب يف العصر  -1
احلاضر، ولكن عند طرح هذه النصوص اليت فيها ضرب األمثال البد من توضيح هذه 
األمثال للشباب، ألهنم يف الغالب ال يعرفون شوك السعدان مثاًل، أو الشاة العائر أو 

ترجة أو احلنظلة، و اليكفي يف ذلك جمرد التعريف اللفظي هلم، بل تعريفهم هبا جيداً األ
لتتم الفائدة من ضرب املثل، وذلك مبشاهدهتم إايها إن أمكن، أو إعادة ضرب املثل مبا 

 هو معروف لديهم، حىت يستقر املعىن يف أذهاهنم.

ملناسبة، لبيان بعض قضااي العقيدة، مع االستعانة ابلرسوم التخطيطية والصور التوضيحية ا -2
االستعانة ببعض قواعد الرسم والنظرايت الرايضية اليت تزيد األمر وضوحاً، فعلى سبيل 
املثال ميكن توضيح العالقة بني : اإلسالم ، واإلميان ، واإلحسان . ابلرسم التخطيطي 

وذلك على  املسمى )شكل فن( وهو موضوع يتعلمه الشاب من الصف األول متوسط،
 النحو التايل:

 

 

 من الشكل نرى أن كل مؤمن مسلم وكل حمسن مؤمن، وليس العكس        

 صكما ميكن متثيل افرتاق األمة إىل ثالث وسبعني فرقة كما أخرب بذلك رسول هللا     

 ابلشكل اآليت :

 

 

 

 

 

اإلطار اجملاور حيوي ثالاًث وسبعني مربعاً 
ة اليت ذكرها رسول متثل الثالث وسبعني فرق

، علمًا أبنه لن ينجو من هذه  صهللا 

دائرة تمثل 

 المحسنين

دائرة تمثل 

 المؤمنين
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الثالث والسبعني إال فرقة واحدة متثلها 
 البقعة البيضاء يف وسط املربع .

 

 
        

        

        

        

         

        

        

        

        

وضيحية اليت تقرب بعض املعاين اجملردة إىل غي ذلك من األشكال التخطيطية والرسوم الت     
يف قضااي العقيدة، أضف إىل ذلك وجود احلاسب اآليل الذي يسهل إخراج مثل هذه 

 األشكال . 
االهتمام ابلقصص اليت حتكي بعض أمور العقيدة، وهي القصص اليت وردت يف كتاب  -3

يف شيء يف ذلك، ، وعدم اللجوء إىل أتلصهللا سبحانه وتعاىل أو يف سنة نبيه حممد 
ألن هذه القصص حتكي أمورًا غيبية، وأمورًا تشريعية ال ميكن لنا أن أنيت مبثلها، بل 
يكون دوران يف هذا اجلانب تبسيط مفاهيمها للشباب، وعرضها ابلعرض املناسب الذي 

 يشد السامع. 
تساؤالهتم، وأما ما يتعلق إبجابة التساؤالت فال بد من االهتمام ابستفسارات الشباب، و  -4

وأكثر من ذلك البد من تشجيعهم على السؤال واالستفهام عمَّا يشكل عليهم يف 
مسائل العقيدة، ومن األمور اليت جيب أن ننبه إليها يف هذا اجلانب هو أنه قد يصعب 
على املريب أو الداعية أن جييب على كل ما يرد من الشباب من تساؤالت، ففي هذه 

أهل العلم، أو الكتب النافعة اليت جيدون فيها بغيتهم، فهي وهلل احلال تتم إحالتهم إىل 
 احلمد متوفرة يف العصر احلاضر لتوفر املطابع وسهولة النشر. 
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 املطلب الثالث : إاثرة االنتباه واغتنام الفرص
يف غرس العقيدة الصحيحة يف نفوس الشباب إاثرة االنتباه ملا  ص من منهج رسول هللا       

يريد أن يعلمهم إايه ، ويعرفهم به، وذلك جيعل الشاب مستعدًا ملا يلقى إليه، بتوجيه حواسه 
يغتنم الفرصة املناسبة هلذا التعليم، واملواقف يف هذا   صوتركيز ذهنه، إضافة إىل ذلك فإن النيب 

بينما أان رديف النيب  ))ل ملعاذ بن جبل )رضي هللا عنه( حيث يقول : كثية ، فمنها ما حص
ليس بيين وبينه إال آخرة الرحل، فقال: اي معاذ! قلت : لبيك اي رسول هللا وسعديك! مث  ص

سار ساعة، مث قال: اي معاذ! قلت: لبيك رسول هللا وسعديك! مث سار ساعة، مث قال: اي 
 وسعديك! قال: هل تدري ما حق هللا على عباده؟ معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول هللا

قلت: هللا ورسوله أعلم، قال: حق هللا على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا، مث سار 
ساعة، مث قال: اي معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول هللا وسعديك! قال: هل تدري ما حق 

 . (1)((قال: حق العباد على هللا أن ال يعذهبم العباد على هللا إذا فعلوه؟ قلت: هللا ورسوله أعلم،
تلقى الشاب معاذ بن جبل )رضي هللا عنه( درسًا بليغًا يف العقيدة، وقد أتثر به أتثراً        

من كالم مقصود، بل يروي  صشديداً، مما جعله ال يكتفي برواية ما مسعه من رسول هللا 
 - هذا املوقف ما يلي :، ومن تلك املؤثرات يف صتفاصيل حاله مع النيب 

 ((اي معاذ بن جبل  )) ... ((اي معاذ بن جبل  )) ... ((اي معاذ بن جبل  ))تكرار النداء  -1
 ...مع كون معاذ بن جبل قريباً منه، مما جعله شديد االتنباه ، متهيئاً للسماع . 

 السكوت بعد النداء، وذلك يدعو إىل التفكي يف أمهية األمر . -2
 ء الدرس إبلقاء سؤال : هل تدري ما حق هللا على عباده؟ ابتدا -3

ال يدع فرصة متر على الشباب دون أن يغتنمها وجيعل منها  صكما كان رسول هللا         
درسًا بليغًا يف العقيدة، أو موعظة مؤثرة كثيًا ما تدمع منها العيون، وتوجل منها القلوب، 

املوقف ، أو هذه احلالة جيعل الشباب أيخذوا منه درساً والتوجيه املناسب لذه احلادثة أو هذا 
ال ينسى، وذلك الرتباطه هبذا الواقع املشاهد ، أو صلته مبناسبة البسها الناس وعايشوها، 

 وهنا يرسخ التعليم يف الذهن ويثبت يف القلب وال حيتاج إىل تطويل وتكرار. 

                                                        
 .  4/191(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الرقاق ، 1)
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يب طالب )رضي هللا عنه( قال: كنا يف ومن أمثلة اغتنام الفرص ما رواه عن علي بن أ       
، فنكس فجعل (2)فقعد وقعدان حوله، ومعه خمصرة ص، فأاتان النيب  (1)جنازة يف بقيع الغرقد

ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إال كتب مكاهنا من ))ينكت مبخصرته، مث قال: 
! أفال نتكل على كتابنا فقال رجل: اي رسول هللا ((اجلنة والنار، وإال قد كتب شقية أو سعيدة

وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصي إىل عمل أهل السعادة وأما من كان منا 
أما أهل السعادة فييسرون لعمل ))من أهل الشقاوة فسيصي إىل عمل أهل الشقاوة؟ قال: 

واتقى وصدق مث قرأ }فأما من أعطى  ((السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة
 .        (3)ابحلسىن { اآلية

  االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
مع معاذ بن جبل )رضي هللا عنه( من أسلوب إلاثرة االنتباه  صإن ما فعله رسول هللا        

سها ميكن أن نسلكها مع الشباب يف العصر ميكن تطبيقه يف كل عصر، فهذه الطرقة نف
احلاضر، لشد انتباههم، أضف إىل ذلك أن أسلوب السكت يف وقت ينتظر فيه السامع 

 احلديث مما يشد االنتباه وجيمع الذهن.
وأما ما يتعلق يف اغتنام الفرص فكم هي الفرص اليت متر على الشباب يف العصر احلاضر      

 عقيدة الصحيحة يف نفوسهم، ومن ذلك على سبيل املثال:اليت تكون مناسبة لفرس ال
عند ما يشاهد الشاب يف هذا العصر صور النجوم والكواكب وبعض اجملرات اليت       

تلتقطها األقمار الصناعية، أو يطلع على بعض دقائق تركيب الكائنات النباتية أو احليوانية، 
 عاىل وعظمته . يكون ذلك مناسباً لبيان قدرة اخلالق سبحانه وت

عند ما يسافر الشاب يف الطائرة ويكون فوق السحاب يلفت نظره إىل شكل السحاب       
الذي يبدو وكأنه جبال على سطح األرض، وقد وصف املوىل سبحانه السحاب ابجلبال ،  

                                                        
ضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شىت، وبه مسي بقيع الغرقد، والغرقد كبار العوسج، (  أصل البقيع يف اللغة املو 1)

 ( . 1/473وهو مقربة أهل املدينة . )ايقوت احلموي ، معجم البلدان، 
 (. 2/446(  املخصرة كالسوط، وكل ما اختصر اإلنسان بيده فأمسكه، من عصا وحنوها . )اجلوهري، الصحاح 2)
 . 1/418ي يف صحيحه ، كتاب اجلنائز ، ابب موعظة احملدث عند القرب ... (  أخرجه البخار 3)
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ِه َمن َيَشآُء كما يف قوله سبحانه } َويـُنَـّزُل ِمَن الّسَمآِء ِمن ِجَباٍل ِفيَها ِمن بـََرٍد فـَُيِصيُب بِ 
، وإن هذا الواقع املشاهد  وأمثاله،  (1)َوَيْصرِفُُه َعن ّمن َيَشآُء َيَكاُد َسَنا بـَْرِقِه َيْذَهُب اِبألْبَصاِر{

 مما يزيد الشاب إمياانً ويقيناً. 
ومن املناسب أيضاً يف تقرير مسألة مهمة من مسائل العقيدة ، لفت أنظار الشباب إىل        

يوم صحو ، أو إىل القمر يف ليلة البدر، مث يقال هلم إن املؤمنني سيون رهبم يوم الشمس يف 
 القيامة ، كما ترون هذه الشمس أو هذا القمر. 

 
 

 

                                                        
 .  43(  سورة النور ، اآلية 1)
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 املبحث الثاين  

 املتابعة وتقومي األخطاء 
   املطلب األول : التعاهد ابلوصية

يف غرس العقيدة الصحيحة يف نفوس الشباب من  صإضافة ملا كان يسلكه الرسول        
حيرص على  صالتعليم يف الصغر مث التوضيح والبيان وإاثرة االنتباه واغتنام الفرص، فقد كان 
يف هذا  صايه متابعة هذا الغرس ، وتعاهد اإلميان يف القلوب، ببذل الوصااي هلم ، ومن وصا

  -اجلانب ما يلي :

  احفظ هللا حيفظك
اي ))يومًا فقال:  صعن ابن عباس )رضي هللا عنهما( قال: كنت خلف رسول هللا         

غالم! إين أعلمك كلمات، احفظ هللا حيفظك، احفظ هللا جتده جتاهك، إذا سألت فاسأل 
عنت فاستعن ابهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك هللا، وإذا است

إال بشيء قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه 
 . (1)((هللا عليك، رفعت األقالم وجفت الصحف

اس، وصية يتكفل هللا البن عمه الغالم ابن عب صفهذه وصية عظيمة من رسول هللا        
سبحانه وتعاىل ملن عمل هبا أن حيفظه يف أموره كلها ، ومن مجلتها أعز ما ميلكه اإلنسان 
إميانه بربه ، فيحفظه هللا سبحانه وتعاىل من الشبهات املضلة ، ومن الشهوات احملرمة، وحيفظ 

 . (2)عليه دينه عند موته، فيتوفاه على اإلميان
 
 

                                                        
، وقال : هذا حديث حسن صحيح . وصححه األلباين  4/667(  أخرجه الرتمذي يف سننه ، كتاب صفة القيامة ، 1)

 .  2/309يف كتابه )صحيح سنن الرتمذي( 
 .  163بلي، جامع العلوم واحلكم ص(  انظر : ابن رجب احلن2)
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  اتق هللا حيثما كنت
 صأليب ذر )رضي هللا عنه( قال: قال يل رسول هللا  صومن الوصااي اإلميانية وصيته        

 . (1)((اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق الناس خبلق حسن)):
)رضي هللا عنه( حيث قال : اي وهذه الوصية نفسها أوصى هبا الشاب معاذ بن جبل        

قال: زدين قال: أتبع   -أو أينما كنت-اتق هللا حيثما كنت  ))رسول هللا! أوصين،  قال: 
 .  (2)((السيئة احلسنة متحها، قال: زدين، قال: خالق الناس خبلق حسن

  استحيوا من هللا حق احليا
يروي عبد هللا بن مسعود )رضي هللا عنه( وصية أخرى من الوصااي اإلميانية حيث و        

استحيوا من هللا حق احلياء، قال: قلنا اي رسول هللا! إان نستحيي )): صيقول : قال رسول هللا 
حق احلياء، أن حتفظ الرأس وما وعى،  واحلمد هلل، قال، ليس ذاك، ولكن االستحياء من هللا

وى، ولتذكر املوت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد والبطن وما ح
 . (3)((استحيا من هللا حق احلياء

  االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
د إميانه ابلوصااي النافعة، ملا الشك أن الشباب يف العصر احلاضر حباجة ماسة إىل تعاه       

يواجهونه يف حياهتم من التحدايت وكثرة املغرايت، ومن نعمة هللا سبحانه وتعاىل علينا أن 
حمفوظة إىل هذا الزمان،وستبقى إىل أن يشاء هللا، فعلينا أن ندرك  صبقيت وصااي رسول هللا 

 هذه الوصااي جيداً ونعيها ونتعاهد هبا شبابنا .
يف جمال العقيدة فيها مادة غنية  صه الوصااي واملذكورة وغيها من وصااي رسول هللا فهذ       

لتعاهد إميان الشباب ، فعلى سبيل املثال الوصية )احفظ هللا حيفظك( مهمة للناس عامة 

                                                        
، وقال : حديث حسن صحيح . وحسنه األلباين يف كتابه 4/355(  أخرجه الرتمذي يف سنن ، كتاب الرب والصلة 1)

 .  2/191(صحيح سنن الرتمذي 
 .   31554(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند ، حديث رقم 2)
. وحسنه األلباين يف كتابه )صحيح سنن الرتمذي(   4/637ة (  أخرجه الرتمذي يف سننه ، كتاب صفة القيام3)

2/299   . 
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وللشباب خاصة ألهنم معرضون أكثر من الكبار للتغي واالحنراف، أضف إىل هذه الطبيعة ما 
لعصر من وسائل اإلغراء املوجهة للشباب خاصة . ومع هذا أيضًا فإنه استحدث يف هذا ا

جيب على أولياء أمور الشباب أن يكونوا عواًن هلؤالء الشباب حىت يتمكنوا من تنفيذ هذه 
الوصية، وذلك يعين أن ال نتيح هلم وسائل املعصية مث نطالبهم بتنفيذ هذه الوصية، بل البد أن 

 هو سبب ملخالفة هذه الوصية اجلليلة.  نبعدهم ونبعد عنهم كل ما
والوصية )اتق هللا حيثما كنت( توقظ فيهم مراقبة هللا سبحانه وتعاىل، وخشيته، يف كل        

زمان ومكان، فالشاب معرض أكثر من غيه للوقوع يف املعصية، لقوة دافع الشهوة عنده، فإذا 
 ما ميحو ذنبه ويريح قلبه.  ص ضعفت نفسه وزلت به قدمه، فإنه جيد يف وصية رسول هللا

والوصية )استحيوا من هللا حق احلياء( توقظ يف شبابنا مراقبة هللا سبحانه وتعاىل،        
واالستحياء منه، حبفظ الرأس وما وعى، ففيه السمع والبصر وال تفكي والشم والذوق، فكل 

رشاد حلفظ البطن وما حوى، هذه احلواس معرضة لعمل اخلي والشر . ويف هذه الوصية أيضاً إ
فال بد من حفظه من املطعم احلرام واملشرب احلرام ... وفيها أيضًا حث للشباب على تذكر 
املوت، ألن الشباب عادة تطول عندهم اآلمال ويغفلون عن هذه النهاية احلتمية، وخاصة مع 

 ازدايد نعيم احلياة، وتوفر امللذات .
احلصر، وإال فالوصااي النبوية للشباب يف جمال العقيدة   كل ذلك على سبيل املثال ال       

كثية ال يتسع املقام لعرض أكثر من ذلك، فعلى الدعاة والقائمني على تربية الشباب يف 
 العصر احلاضر تتبع مثل هذه الوصااي وتعاهد الشباب هبا، حفظاً إلمياهنم ورعاية ألخالقهم.

 
 
 

     

 

  الشباب املطلب الثاين : امتحان إميان
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قال تعاىل }أحسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون . ولقد فتنا الذين        
. يقول سيد قطب حول هذه اآلية  (1)اذبني{من قبلهم فليعلمن هللا الذين صدقوا وليعلمن الك

: إن اإلميان ليس كلمة تقال، إمنا هو حقيقة ذات تكليف، وأمانة ذات أعباء ، وجهاد حيتاج 
إىل صرب، وجهد حيتاج إىل احتمال، وال يكفي أن يقول الناس : آمنا . وهم ال يرتكون هلذه 

ا منها، صافية عناصرهم، خالصة قلوهبم ،  الدعوى ، حىت يتعرضوا للفتنة، فيثبتوا عليها، وخيرجو 
كما تفنت النار الذهب، لتفصل بينه وبني العناصر الرخيصة، العالقة به . إن اإلميان أمانة يف 
 األرض ال حيملها إال من هم هلا أهل، وفيهم على محلها قدرة، ويف قلوهبم جترد هلا وإخالص .

حريصًا على أن  صاملؤمن، كان الرسول  وملا كانت هذه حقيقة اإلميان، وهذه حال       
يبلغ الشباب حقيقة اإلميان،لتكون هلم القدرة على محل األمانة، والقيام ابلتكاليف، والثبات 
عند الفنت، فكان ميتحن ما عندهم من اإلميان ومدى رسوخهم فيه، وهبذا يتسىن له إكمال 

الة والسالم( يف امتحان نقصه، وإصالح خلله، وتفسي غامضة، ومن مواقفه )عليه الص
 -الشباب ما يلي:

وهو متوسد بردة  صعن خباب بن األرت )رضي هللا عنه( قال: شكوان إىل رسول هللا        
كان الرجل فيمن قبلكم،   ))له يف ظل الكعبة، قلنا له: أال تستنصر لنا؟ أال تدعو هللا لنا؟ قال:

يوضع على رأسه، فيشق ابثنتني، وما يصده حيفر له يف األرض، فيجعل فيه، فيجاء ابمليشار، ف
ذلك عن دينه، وميشط أبمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك 
عن دينه، وهللا ليتمن هذا األمر، حىت يسي الراكب من صنعاء إىل حضرموت ال خياف إال 

 .  (2)((هللا، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون

ديث امتحان لصرب الشاب خباب بن األرت ومن معه من املؤمنني، وخاصة يف هذا احل       
هم املؤمنون األوائل، الذي محلوا عبء الدعوة يف مهدها، فإن هذه املرحلة من الدعوة حباجة 

 إىل رجال علىجانب كبي من الصرب والثبات وحتمل األذى يف سبيل هللا.

                                                        
 .  2،3(  سورة العنكبوت ، اآليتان 1)
 .  2/531(   أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب املناقب 2)
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كيف أنت إذا بقيت يف حثالة من )): صل هللا وعن عبدهللا بن عمرو قال: قال يل رسو        
الناس؟ قال: قلت اي رسول هللا! كيف ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم، وأماانهتم، وكانوا 

قال: قلت ما أصنع عند ذاك اي رسول هللا؟  -وشبك يونس بني أصابعه يصف ذاك-هكذا 
 . (1)((وإايك وعوامهمقال: اتق هللا عز وجل وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك خباصتك، 

يف هذا احلديث امتحان إلميان الشاب عبدهللا بن عمرو بن العاص )رضي هللا عنه(        
 ملعرفة ماذا سيفعل يف حال ظهور الفنت واختالط األمور . 

ومن مواقف امتحان الشباب حديث معاذ بن جبل )رضي هللا عنه( املذكور سابقاً،       
: هل تدري ما حق هللا على عباده؟ وقال أيضاً هل تدري ما  ص وذلك عندما سأله رسول هللا

 .  (2)حق العباد على هللا إذا فعلوه؟

 -وهذه املواقف من امتحان إميان الشباب تفيد أموراً منها :       
 معرفة قدرة الشباب على حتمل التكاليف اإلميانية . -1
 إلميانية .معرفة ماعندهم من النقص يف فهم بعض القضااي ا -2
 توجيههم إىل ما جيب فعله يف حال الفنت . -3

  االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
إن عملية امتحان اإلميان مهمة لشباب هذا العصر ، فعلى سبيل املثال عندما يراد        

المية تكثر فيها الفنت وخيشى على الشاب يف دينه، يتم بعث الشباب إىل بالد غي إس
امتحان إميانه قبل بعثه، ملعرفة مدى ثباته يف اإلميان، وقدرته على مواجهة التحدايت اليت 
حيتمل أن يتعرض هلا يف سفره، مع الرتكيز على بعض الشبه اليت تورد على الشباب املسلم 

ذه الشبه وحنوها من التحدايت من الشباب الذين عادة يف هذه البالد أو تلك، ويتم معرفة ه
 واجهوا مثل هذه التحدايت يف وقت سابق. 

                                                        
، وقال : صحيح على شرط الشيخني ومل  4/525، احلاكم يف املستدرك، 2/212(  أخرجه اإلمام أمحد يف املسند 1)

 . 206، حديث رقم1/369جاه ، ووافقه الذهيب، وصححه األلباين يف سلسلة األحادي الصحيحة خير 
 (  سبق ختريج احلديث يف املطلب الثالث من املبحث األول . 2)
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كذلك مما يستفاد من هذا املنهج يف العصر احلاضر امتحان ما عندهم من العلم بقضية         
مع الشاب  صمن قضااي اإلميان أواًل عندما يراد إعطائهم درس فيها، كما فعل رسول هللا 

بل )رضي هللا عنه( . وكذلك امتحاهنم بعد إعطاء الدرس للتأكد من فهمهم له معاذ بن ج
 فهماً صحيحاً.

ومن ذلك أيضًا اختبار أحواهلم عند الفنت املتوقعة يف املستقبل، كأن يقال للشاب على        
سبيل املثال : كيف تصنع إذا أصبحت حمطات التلفاز يف منزلك كمحطات اإلذاعة؟       

 ل إجابته على هذا السؤال ميكن توجيهه التوجيه املناسب . ومن خال
كذلك ميكن االستفادة من املنهج النبوي يف امتحان الشباب المتحان قوة اإلميان         

ومدى رسوخهم فيه وذلك عندما يراد تكليفهم مبهمة أو وظيفة تتطلب ذلك، ومن ذلك على 
موال، أو يف موضع يتعرض فيه لفتنة النساء، أو سبيل املثال عندما يكون أمينًا على خزائن األ

فتنة املال كأن تعرض عليه الرشاوى املغرية، فإذا  يكن لديه من قوة اإلميان ابهلل عز وجل ما 
 حيميه من السقوط كان من واله سبباً يف القضاء عليه يف فتنته يف دينه. 

 

  املطلب الثالث : تقومي إميان الشباب
وإذا كانت مرحلة إميان الشباب مرحلة مهمة ملعرفة ما يوجد من اخللل والنقص عند       

الشباب يف هذا اجلانب، فإن األمر ال يتوقف عند هذا بل أبيت مرحلة التقومي لذلك اخللل ، 
ة إمياهنم، فعندما يدرك اخلطأ ال يغفل عن سالمة عقيدة شباب أمته وقو  صفقد كان النيب 

يبادر يف إصالحه ، ويسد خلله ، ويكمل نقصه، حىت ينشأ اجليل قوي اإلميان اثبت اجلنان، 
يف تقوميه لألخطاء أسلواًب حكيماً، كيف ال؟! وقد أمره ربه سبحانه  صوكان أسلوب النيب 

خباصة إىل أسلوب وتعاىل بقوله }ادع إىل سبيل ربك ابحلكمة املوعظة احلسنة{ والشباب 
يف تقومي األخطاء يف اإلميان ما  صحكيم يف مواجهة أخطائهم، ومن األسلوب احلكيم للنيب 

 -يلي :

  التعليل وإجياد البديل -1
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 فنقول : صكنا نصلي خلف النيب ))عن عبدهللا بن مسعود )رضي هللا عنه( قال :        
: إن هللا هو السالم، ولكن قولوا: التحيات هلل والصلوات  صالسالم على هللا. فقال النيب 

والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته، السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني، 
 .  (1)((أشهد أن ال إله إال هللا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

ملا أدرك اخلطأ مل يسكت عنه، بل أنكره، ومل  صهذه الرواية أن النيب  من املالحظ يف       
. قال البيضاوي ما حاصله : إنه  ((إن هللا هو السالم))يكتف هبذا بل علل اإلنكار بقوله : 

أنكر التسليم على هللا، وبني أن ذلك عكس ما جيب أن يقال ، فإن كل سالم ورمحة له ومنه، 
ال غيه : وجه النهي ألنه املرجوع إليه ابملسائل، املتعايل عن املعاين وهو مالكها ومعطيها. وق

 . (2)املذكورة، فكيف يدعى له وهو املدعو على احلاالت
ولكن قولوا: التحيات هلل والصلوات ))البديل هلذا القول  صوبعد التعليل يوجد النيب        

اب كل عبد يف السماء ، أو بني السماء فإنكم إذا قلتم أص)) (3)ويف رواية أخرى ((والطيبات...
 تعليل للبديل وترغيب فيه .  ((واألرض

  اإلشعار بعظم اخلطأ -2
إىل احلرقة، فصبحنا  صبعثنا رسول هللا ))عن أسامة بن زيد )رضي هللا عنهما( قال :        

ن األنصار، رجال منهم، فلما غشيناه قال: ال إله إال هللا، القوم فهزمناهم، وحلقت أان ورجل م
فقال: اي أسامة! أقتلته  صفكف األنصاري، فطعنته برحمي حىت قتلته، فلما قدمنا بلغ النيب 

بعد ما قال ال إله إال هللا. قلت: كان متعوذاً. فما زال يكررها حىت متنيت أين مل أكن أسلمت 
 .  (4)((قبل ذلك اليوم

كيف تصنع بال إله إال هللا إذا جاءت يوم   ))قال ألسامة: صأن رسول هللا  (5)ويف رواية       
وحبه له، من أن  ص. فلم متنع مكانة أسامة بن زيد )رضي هللا عنه( عند رسول هللا  ((القيامة؟!

                                                        
 .    4/380(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب التوحيد ، 1)
 .  2/312(  ابن حجر ، فتح الباري 2)
 .   1/269صحيحه ، كتاب األذان،  (  عند البخاري أيضاً يف3)
 .   3/147(  أخرجه البخاري ، كتاب املغازي ، 4)
 .  1/97(  يف صحيح مسلم ن كتاب اإلميان 5)
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يكرر  صيقف من أسامة موقف املغلظ عليه، املبني له خطر ما وقع فيه، فأخذ رسول هللا 
، حىت أدرك أسامة بن زيد )رضي هللا عنه( فداحة غلطته، وخطر زلته، وخشي من اإلنكار

عاقبة ذلك . وكان هذا املوقف كفياًل أبن يلقن أسامة بن زيد درسًا ال ينساه، وال يعود إىل 
مثل ذلك العمل مرة أخرى، ويعرب أسامة بن زيد )رضي هللا عنه( عن شدة أتثره هبذا الدرس 

 . (1)(( ص ال أقاتل أحداً قال : ال إله إال هللا، بعد ما مسعت رسول هللا فال وهللا))فيقول : 

  اإلحياء ابلغضب -3
 (2)حلة سياء صأهدى إيل النيب ))عن علي بن أيب طالب )رضي هللا عنه( قال:        

     (3)((فلبستها فرأيت الغضب يف وجهه فشققتها بني نسائي
إن اخلطأ الذي وقع فيه علي بن أيب طالب )رضي هللا عنه( هو لبس ثياب حترم على        

غضب هلذا العمل، فكان هذا الغضب من  صالرجال، ملا فيها من احلرير، فلما رآه رسول هللا 
 الذي أدركه علي )رضي هللا عنه( كافياً ألن يدرك علي خطأه، ويقلع عنه.  صرسول هللا 

 
  اإللزام والتحذير من العواقب -4

وحنن نتنازع يف القدر،  صعن أيب هريرة )رضي هللا عنه(  قال: خرج علينا رسول هللا        
أهبذا أمرمت، أم هبذا  ))فغضب حىت امحر وجهه، حىت كأمنا فقئ يف وجنتيه الرمان، فقال:

عليكم أال  (4)ليكم، إمنا هلك من كان قبلكم حني تنازعوا يف هذا األمر، عزمتأرسلت إ
 . (5)((تتنازعوا فيه

                                                        
 .  4/69(  ابن سعد ، الطبقات الكربى 1)
ليل: (  قال األصمعي : هي ثياب فيها خطوط من حرير أو قز ، إمنا مسيت سياء ، لتسيي اخلطوط فيها. وقال اخل2)

 ثوب مضلع ابحلرير. )فتح الباري....( .
 .  2/240(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اهلبة ، 3)
 ( .  12/400(  العزم مبعىن اإلقسام . وعزمت عليك أي أمرتك أمراً جداً )ابن منظور ، لسان العرب 4)
. وحسنه األلباين  4/443وض يف القدر (  أخرجه الرتمذي يف سننه ، كتاب القدر، ابب ما جاء يف التشديد يف اخل5)

 .  2/223يف كتابه )صحيح سنن الرتمذي( 
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إن اخلطأ الذي وقع فيه الشاب أبو هريرة ومن معه هو اخلوض يف القدر، فكان رد        
ملا علم هلذا اخلطأ يتمثل يف الغضب أواًل، وهو ما أدركوه منه  صالفعل احلاصل من رسول هللا 

 حال رؤيتهم له، مث التحذير من عاقبة هذا اخلطأ، مث اإللزام ابلبعد عن هذا اخلطأ . 
  العتاب والعقاب -5

 -ان إىل عتاب أوعقاب قد حيتاج اخلطأ احلاصل الشباب يف قضية من قضااي اإلمي       
يعاتب شباب  صفلم يكن النيب  -ولكن حبدود معينة بعيدة عن العواطف ، واالنفعاالت 

 الصحابة بكلمات جارحة أو زائدة عن حدودها. 
الشاب معاذ بن جبل )رضي هللا عنه( عندما شكاه قومه إىل  صلقد عاتب رسول هللا        

اي  ))يف عتابه ملعاذ مل يزد على قوله :  صن الرسول إلطالة الصالة هبم، ولك صرسول هللا 
 . (1)((معاذ! أفتان أنت ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا

وقد يتجاوز تقومي اخلطأ مرحلة العتاب إىل مرحلة العقاب حسب حجم اخلطأ        
الشاب كعب مب مالك )رضي هللا عنه(  صومالبساته، ومن أمثلة ذلك ما عاقب به رسول هللا 

ا ختلف عن اخلروج إىل غزوة تبوك، وذلك عندما هنى الناس عن كالمهم، فجلسوا يف عند م
 . (2)هذه العزلة مخسني ليلة حىت أنزل هللا سبحانه وتعاىل توبتهم

 االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
لشباب يف اإلميان ذو أمهية كبية يف إطار مواجهة التحدايت أسلوب تقومي أخطاء ا       

العقائدية للشباب، وذلك ألن احلكمة فيه عون للشباب على جتاوز تلك النحدايت، وفقد 
 احلكمة يف هذا اجلانب مما يكون سبباً لتأثر الشباب هبذه التحدايت. 

مني وحنوهم، أن يتأملوا يف منهج فعلى القائمني على تربية الشباب من أولياء أمور ومعل       
يف ذلك ويسيوا على هديه، فعلى سبيل املثال جيب أن اليغفلوا يف التقومي منهج  صالنيب 

التعليل وإجياد البديل، فإن الشاب عندما يبني له وجه اخلطأ الذي وقع فيه، يكون أكثر قناعة 

                                                        
. وصححه األلباين يف كتابه )صيح 1/500(  أخرجه أبو داود يف سننه ، كتاب الصالة، ابب يف ختفيف الصالة 1)

 .   1/150سنن أيب داود ( 
 .   180-3/176(  انظر قصتهم يف صحيح البخاري ، كتاب املغازي 2)
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ان هناك بديل لذلك العمل أو إن ك-يف هذا التقومي، وكذلك عندما يوجد له البديل املناسب 
فإن هذا بدوره يسهل عليه اخلالص مما هو فيه، ومما يزيد األمر سهولة ترغيبه يف  -القول

 البديل املطروح. 
ومما يستفاد منه يف هذا اجلانب، إشعار الشباب بعظم اخلطأ الذي يقعون فيه يف أمر        

الكلمات والعبارات اخلطية، اليت تصل  العقيدة، فكثي من الشباب يرتدد على ألسنتهم بعض
فيما رواه أبو هريرة  صأحيااًن إىل الكفر والعياذ ابهلل، فهنا البد من تذكيهم بقول الرسول 

إن العبد ليتكلم ابلكلمة ما يتبني فيها يزل هبا ))يقول : ص)رضي هللا عنه( أنه مسع رسول هللا 
 . (1)((يف النار أبعد مما بني املشرق

 على سبيل املثال عند ما حيلف بغي هللا يقال له: اتق هللا ! فقولك هذا كفر أو شرك.ف     
وعند ما يلعن أحد والد أحد من الناس، يقال له : لقد تسببت يف لعن والديك ،        

من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: اي رسول هللا! وهل ))يقول :  صوذلك أن رسول هللا 
 .(2)((ديه؟ قال: نعم، يسب أاب الرجل فيسب أابه ، ويسب أمه فيسب أمهيشتم الرجل وال

 
 

 املبحث الثالث  

 حتصني إميان الشباب  
    املطلب األول : احلث على التمسك ابلكتاب والسنة

ن يف قلوب الشباب ليس أمرًا اثبتًا ، ال يزول ، وال حيول ، وال ينقص وال يزيد، اإلميا       
بل هو معرض للنقص والزايدة، وفوق هذا فإنه معرض أيضًا للزوال ابلكلية من القلب، فيعود 
اإلنسان إىل الضالل بعد اهلدى ، وإىل الكفر بعد اإلميان )أعاذان هللا من ذلك( ، فإن رسول 

                                                        
 .   4/187(  أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، 1)
 . 1/92(  أخرجه مسلم يف صحيحه من حديث عبدهللا بن عمرو بن العاص )رضي هللا عنه( ، كتاب اإلميان ،2)
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على شباب الصحابة )رضي هللا عنه( من نقص اإلميان وزواله، بسبب خشي  صهللا 
 التحدايت اليت تتمثل يف الفنت اليت يتوقع مواجهتها يف حياهتم . 

شباب صحابته إىل شيء من هذه الفنت أبحاديث كثية ، منها ما  صولقد نبه الرسول       
ستكون فنت القاعد فيها خي من )):  صورد عن أيب هريرة )رضي هللا عنه( قال : رسول هللا 

القائم ، والقائم فيها خي من املاشي ، واملاشي فيها خي من الساعي ، من َتَشرَّف هلا 
 . (2)((، فمن وجد منها ملجأ أو معاذاً فليعذ به( 1)تستشرفه
( 3)على أطم من آطام صوعن أسامة بن زيد )رضي هللا عنه( قال : أشرف رسول هللا  

 (4)هل ترون ما أرى ؟ إين ألرى مواقع الفنت خالل بيوتكم : كمواقع القطر))قال : املدينة ، ف
))(5)  . 

مل يرتك عقائد الشباب هنبًا هلذه الفنت، فقد  صوملا كانت احلال كذلك فإن رسول هللا        
حرص عليه الصالة والسالم على صيانة هذه العقيدة وحتصني هذا األميان أبمور كثية من 

 -ا احلث على التمسك ابلكتاب والسنة ، ومن التوجيهات النبوية يف ذلك ما يلي:أمهه
أال إهنا ))يقول :  صعن علي بن أيب طالب )رضي هللا عنه( قال : مسعت رسول هللا  

كتاب هللا، فيه نبأ ما كان ))فقلت : وما املخرج منها اي رسول هللا ؟ قال :  ((ستكون فتنة
، وُحكُم ما بينكم ، وهو الفصل ليس ابهلزل ، من تركه من َجبَّار قبلكم ، وخرب ما بعدكم 

قصمه هللا ، ومن ابتغى اهلدى من غيه أضله هللا ، وهو حبُل هللا املتني ، وهو الذكر احلكيــــم ، 
وهو الصراط املستقيم ، هو الذي ال تزيغ به األهواء ، وال تلتبس به األلسنة ، وال يشبع منه 

                                                        
(  تشرف هلا من اإلشراف للشيء وهو االنتصاب والتطلع إليه والتعرض له ، ومعىن تستشرفه تقلبه وتصرعه . 1)

 ( .18/9النووي ،  )صحيح مسلم بشرح
،  4/316(  أخرجه البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب الفنت ، ابب تكون فتنة القاعد فيها خي من القائم ، 2)

 .  2212،  4/2211. ومسلم ، كتاب الفنت وأشراط الساعة ، ابب نزول الفنت كمواقع القطر ،  317
 ، مادة : ]أطم[ ( .   5/1862ـوهري ، الصحاح ، (  اآلطام : مجــع أطم وهي حصون ألهل املدينة )اجل3)
 (.  4/95سقوط الفنت وكثرهتا بسقوط القطر يف الكثرة والعموم )ابن حجر ، فتح الباري ،  ص(  شبه النيب 4)
. ومسلم يف كتاب الفنت ،  2/24(  أخرجه البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب فضائل املدينة ، ابب آطام املدينة ، 5)

 .   4/221ول الفنت كمواقع القطر ، ابب نز 
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ال خيلق على كثـــرة الرد ، وال تنقضي عجــائبـــه ، هو الذي مل تنته اجلــن إذ مسعته العلمــاء ، و 
حىت قــالــوا : }إان مسعنا قرءاانً عجباً يهدي إىل الرشد{ من قال به ُصدَِّق ، ومن َعِمَل به ُأِجَر 

احلديث توجيه . ففي هذا (1)((، ومن َحَكَم به َعَدل ، ومن َدَعا إليه َهَدى إىل صراط مستقيم
للشاب علي بن أيب طالب )رضي هللا عنه( ابلتمسك بكتاب هللا سبحانه  صمن رسول هللا 

وتعاىل وقت الفنت ، وزاده أيضًا ترغيبًا ابلتمسك يف هذا الكتاب العظيم ببيان شيئًا من 
 خصائصه . 

يف التمسك ابلكتاب والسنة للسالمة من الضالل ، والنجاة من  صومن توجيهاته  
 .(2)((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم هبما : كتاب هللا ، وسنة نبيه))التحدايت قوله  : 

يومًا بعد صالة  صوعن العرابض بن سارية )رضي هللا عنه( قال : وعظنا رسول هللا  
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه موعظة 

أوصيكم بتقوى هللا ، والسمع والطاعة ، وإن ))تعهد إلينا ايرسول هللا قــال :  مودع ، فبماذا
عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيى اختالفًا كثيًا ، وإايكم وحمداثت األمور ، فإهنا 
ضاللة ، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، عضوا عليها 

 . (3)((ابلنواجذ

  تفادة من املنهج يف العصر احلاضراالس

التمسك ابلكتاب والسنة زاد قوي للخالص من الفنت ومواجهات التحدايت، ولذا        
شباب أمته يف وقته، وأولئك الشباب شباب الصحابة )رضي هللا  صأوصى به رسول هللا 

                                                        
وقال : إسناده ، جمهول ويف  2906، حديث  5/172(  أخرجه الرتمذي يف السنن ، كتاب فضائل القرآن  ، 1)

 .   2/435احلرث مقال . وأخرجه الدارمي يف كتاب فضائل القرآن ، ابب فضل من قرأ القرآن ، 
وأخرج الرتمذي يف  1619حديث  648لنهي عن القول ابلقدر ، ص (  رواه مالك يف املوطأ ، كتاب اجلامع ، ا2)

. وقال األلباين يف كتابه )صحيح سنن  5/663 صالسنن حنوه ، كتاب املناقب ، مناقب أهل بيت النيب 
 .  361 - 4/355)صحيح( وذكر له شواهد عدة يف كتابه سلسة األحاديث الصحيحة ،  3/226الرتمذي( 

وقال :  5/44السنن ، كتاب العلم ، ابب ما جاء يف األخذ ابلسنة واجتناب البدع ،  (  أخرجه الرتمذي يف3)
.  16،  1/15)حديث حسن صحيح( . وابن ماجه يف املقدمة ، ابب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني ، 

 : )صحيح( . واللفظ الرتمذي .  2/342وقال األلباين يف كتابه )صحيح سنن الرتمذي( 
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على ماهم عليه من قوة اإلميان وشدة التمسك بكتاب هللا سبحانه وتعاىل وسنة عنهم( كانوا 
 . صومع هذا كله فقد وردت هلم الوصية من رسول هللا  صرسوله 

وشباب العصر احلاضر حباجة ماسة إىل مثل هذا التوجيه ملا هم عليه من ضعف اإلميان        
. ويتمثل صنه وتعاىل وسنة رسوله وكثرة التحدايت ، وضعف التمسك بكتاب هللا سبحا

  -احلث على التمسك ابلكتاب والسنة يف العصر احلاضر بعدة أمور أمهها :
 نتعاهدهم ابآلايت واألحاديث اليت حتثهم على ذلك وترغبهم فيه . -1
من سلف هذه األمة، واألثر   صتعريفهم أبحوال من متسك بكتاب هللا وسنة رسوله  -2

 ك يف حياهتم . اإلجيايب هلذا التمس
، من السابقني، وبيان األثر صتعريفهم أبحوال من أعرض عن كتاب هللا وسنة رسول هللا  -3

 السليب هلذا اإلعراض على حياهتم . 
تشجيع الشباب على حفظ كتاب هللا سبحانه وتعاىل ومعرفة تفسيه ، وحفظ ما تيسر  -4

كيز يف املناهج الدراسية على هذا ، ومعرفة معانيها ، مع الرت  صمن سنة رسوله الكرمي 
 اجلانب .

التوجيه الواعي للشباب ملا تنشره املطابع احلديثة من الكتب الكثية والصحف واجملالت ،  -5
وما تبثه وسائل اإلعالم احلديثة من مواد إعالمية، حىت ال تصرف هذه األشياء وحنوها 

فة تفسيه ، وكذا ال تصرفه عن الشباب عن تالوة كتاب هللا سبحانه وتعاىل وحفظه ومعر 
 السنة املطهرة حفظاً ودراسة . 

حث الشباب على اقتناء الكتب املناسبة من التفسي واحلديث، وأن تكون هذه الكتب  -6 
هي مصادره األوىل يف حبثه ومطالعته، وأن يوجه من أساتذته ومعلميه إىل كيفية اإلستقاء 

 منها، والعودة إليها . 
 

     ين : التحذير من أماكن الفنتاملطلب الثا 
قد تتمثل التحدايت اليت تواجه الشباب يف عقائدهم يف أماكن معينة، ولذا فإن رسول        

ة بعض األماكن اليت يتعرضون فيها للفتن صمل يغفل هذا اجلانب، فقد حذر صحابته  صهللا 
يف دينهم ، ومن ذلك على سبيل املثال ما ورد يف حديث أنس بن مالك )رضي هللا عنه( أن 
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، وإن مصرًا منها يقال له (1)اي أنس ، إن الناس مُيصَُّروَن أمصـاراً ))قال له :   صرسول هللا 
وُسوَقها ،  (4)وَكالََّءها(3)أو البصية ، فإن أنت مررت هبا ، أو دخلتها فإايك وِسباخها ( 2)البصرة

وابب أُمرائها ، وعليك بضواحيها ، فإنه يكون َخسٌف وقذٌف َوَرجٌف ، وقوم يبيتون يصبحون 
. يف هذا احلديث حتذير من رسول هللا بعدم اجمليء إىل أماكن الفنت اليت تكون (5)((قردة وخنازير

 سبباً يف نزول العقوبة على أصحاهبا.
يها اإلنسان إىل مكان فتنة يف الدين ، فهنا يوجه وقد يتحول املكان الذي يوجد ف       

للخروج من هذا املكان بعدًا عن الفتنة ، كما يف حديث أيب بكرة )رضي هللا  صرسول هللا 
إهنا ستكون فتنة يكون املضطجع فيها خياً من اجلالس ، واجلالس خياً من القائم ، ))عنه( : 

قال : اي رسول هللا ! ما اتمرين ؟ قال :  ((من الساعيوالقائم خيًا من املاشي ، واملاشي خياً 
من كانت له إبل فليلحق إببله ، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ، ومن كانت له أرض ))

فليعمد إىل سيفه ، فليضرب ))قال : فمن مل يكن له شيء من ذلك ؟ قال :  ((فليلحق أبرضه
 .  (6)((حبده على حرة ، مث لينج ما استطاع من النجاء

                                                        
صرون أمصاراً : املصر : احلد يف كل شيء ، وقيل املصر : احلد يف األرض ، وقال الليث : املصر يف كالم العرب (  مي1)

: كل كورة تقام فيها  احلدود ، ويقسم فيها الفيء والصدقات من غي مؤامرة للخليفة ، وكان عمر )رضي هللا عنه( 
الن مصر األمصار كما يقال مدن املدن . )ابن منظور ، مصر األمصار منها البصرة والكوفة . وقال اجلوهري : ف

 ، مادة : )مصر( .   5/176لسان العرب ، 
(  البصرة بلدة ابلعراق ، والبصرة يف كالم العرب األرض الغليظة اليت فيها حجارة تقلع وتقطع حراف الدواب ، وقيل 2)

رة للنزول هبا ، نظروا إليها من بعيد، وأبصروا غي ذلك . وسبب تسميتها بذلك أن املسلمني حني وافوا مكان البص
احلصى عليها فقالوا ، إن هذه أرض بصرة ، يعنون حصبة . وكان متصيها سنة أربع عشرة يف عهد عمر بن 

 ( .   434 - 1/430اخلطاب رضي هللا عنه )انظر : ايقوت احلموي ، معجم البلدان ، 
 ، مادة : )التسبيح(   1/270وزأابدي ، القاموس احمليط (  األرض السبخة هي ذات النز وامللح )الفي 3)
(  كالءها : هو يف األصل شاطىء النهر ، واملوضع تربط فيه السفن ، وهو هنا اسم موضع فيها )حاشية سنن أيب 4)

 ( .  4/489داود 
لباين صحيح ، وقال األ 489،  4/488(  أخرجه أبو داود ، كتاب الفنت واملالحم ، ابب يف ذكر البصرة ، 5)

 .    3/1496اإلسناد ، انظر مشكاة املصابيح للتربيزي ، حتقيق األلباين 
وأبو داود واللفظ له ، كتاب  2213،  4/2212(  أخرجه مسلم ، كتاب الفنت ، ابب نزول الفنت كمواقع القطر ، 6)

 .    4/455الفنت واملالحم ، ابب يف النهي عن السعي يف الفتنة 
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للهرب منها،  صلشدة خطر الفتنة، وتوجيه منه  صيف هذا احلديث بيان من رسول هللا        
والبعد عنها، ومن ليس له مكان يلوذ به ويهرب فيه عن الفتنة فعليه أن يكسر حد سيفه  

 .  (1)كناية عن البعد عن القتال يف الفنت
في، يكون سببًا يف هالك الشاب يف وقد تتمثل الفتنة يف مركز عملي أو منصب وظي       

من طلب املناصب ملن ال يقدر عليها، وليس أهاًل هلا ، فعن  صدينه ، وقد حذر رسول هللا 
اي عبد الرمحن ، ال تسأل )):   ص)رضي هللا عنه( قال : قال رسول هللا   عبد الرمحن بن مسرة

يتها عن غي مسألة أعنت اإلمارة ، فإنك إن أعطيتها عن مسألة ُأكلت إليها ، وإن أعط
 . (2)((عليها

وعن أيب ذر )رضي هللا عنه( قال : اي رسول هللا ، أال تستعملين ؟ قال : فضرب بيده  
اي أاب ذر ، إنك ضعيف ، وإهنا أمانة ، وإهنا يوم القيامة خزي وندامة ))على منكيب ، مث قال : 

 . (3)((إال من أخذها حبقها ، وأدى الذي عليه فيها
كان حريصًا على اإلمارة وسعى لتحصيلها ، فإن ذلك يكون نقصًا له يف دينه،   ومن 

فقد يتنازل عن شيء منه للحفاظ عليها . واحلكمة يف أنه ال يوىل من سأل الوالية هي : أنه 
يوكل إليها ، وال تكون معه إعانة ، وإذا مل تكن معه إعانة مل يكن كفئاً ، وال يوىل غي الكفء 

 .(4)هتمة للطالب واحلريص. وألن فيه 
وحديث أيب ذر أصل عظيم يف اجتناب الوالايت ال سيما ملن كان فيه ضعف عن  

القيام بوظائف تلك الوالية ، وأما اخلزي والندامة فهو يف حق من مل يكن أهاًل هلا ، أو كان 
 .(5)أهالً ومل يعدل فيها ، فيخزيه هللا يوم القيامة ، ويفضحه ويندم على ما فرط

  االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر

                                                        
 .  18/9نووي ، شرح صحيح مسلم ، (  انظر : ال1)
 .  3/1456(  أخرجه مسلم ، كتاب اإلمارة ، ابب النهي عن طلب اإلمارة 2)
 .   1457(  املرجع السابق ص 3)
 .   208،  12/207( انظر النووي ، شرح صحيح مسلم ، 4)
 .   210(  املرجع السابق ص 5)
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وأما يف العصر احلاضر ، وما أدراك ما العصر احلضر ! فكم هي أماكن الفنت اليت        
تفسد على الشباب عقائدهم ، أضف إىل ذلك سهولة الوصول إليها والرغبة فيها، فأصبح 

ن من السهل على الشباب املسلم السفر إىل البالد غي اإلسالمية، ولو كانت يف أقصى اآل
الدنيا، تلك البالد اليت يتعرض فيها الشاب املسلم إىل التحدي يف عقيدته، وإىل الصد عن 

 دينه، مبختلف الوسائل وشىت األساليب. 
أنه أيتيهم يف بعض األايم  ولقد حكى يل أحد الشباب الذي سافر إىل أمريكا للدراسة       

يف منزهلم من يدعوهم إىل الكفر والضالل ، فالشاب إذا مل يكن عنده قدر كاف من احلصانة 
 يف دينه، فرمبا اخندع مبثل هذه الدعوات، واستجاب هلا .

ومثل هذا شاب آخر سافر إىل إحدى الدول ، وكان عنده من الضعف يف دينه ما كان        
يف إدمان املخدرات قبل سفره، وكان سفره من أجل احلصول على شيء من سببًا يف وقوعه 

املخدر ، ولكنه مل يكن لديه من الثمن ما ميكنه من شراء ما يريد، فماذا حصل؟ طلب منه 
 البائع مثناً غريباً للمخدر ، طلب منه أن يسجد للصنم مثناً للمخدر !!! .

احملتمل بسبب األسفار وأمثاله، بتطبيق منهج ولصيانة عقائد الشباب من هذا الفساد        
يف التحذير من أماكن الفنت ، وذلك ابحلد من سفر الشباب لغي حاجة، وعندما  صالنيب 

تكون احلاجة للسفر  البد من حتذيرهم من الفنت اليت حيتمل أن يواجهوهنا يف أسفارهم ، ولقد 
اهبا، يف حتديد سن السفر أحسنت احلكومة السعودية احلريصة على سالمة عقائد شب

للشباب، كما أحسنت أيضًا يف عمل دورات خاصة للمبتعثني لتبصي الشباب يف دينهم، 
 وحتذيرهم مما يتوقع مواجهة من التحدايت، وكيفية مواجهتا. 

ويف هذا اجلانب أيضًا البد أن يكون التوجيه إجيابياً، فال يكفي أن حنذر الشباب من        
ط، فال بد من داللتهم على األماكن ليت أيمنون فيها على عقائدهم، كما هو هذه األماكن فق

فقد حذر الشاب أنس ين مالك )رضي هللا عنه( من أماكن وأمره أبن  صمنهج رسول هللا 
وُسوَقها ، وابب أُمرائها، وعليك  فإايك وِسباخها وَكالََّءها ))يلزم أماكن، حيث قال له : 

ب مثاًل : إايك ومدينة كذا ، إايك وحي كذا ، إايك وشارع كذا . . فيقال للشا ((بضواحيها
 وعليك مبدينة كذا ، أو حي كذا وحنوها .
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ورمبا كانت أماكن الفنت ال حتتاج إىل سفر، فهي داخل الدولة اإلسالمية، كدور        
تقي هللا السينما، واملالهي وحنوها، اليت تنخر يف عقائد شباهبا، فعلى الدول اإلسالمية أن ت

 سبحانه وتعاىل يف اخلالص من هذه األماكن وما يف حكمها، لسالمة عقائد شباهبا.
فهذه األماكن املوجودة يف الدول يف بعض الدول اإلسالمية تشكل حتد كبي لعقيدة        

الشباب، وتشكل معارضة وهدمًا ملا يتلقاه الشاب من ويل أمره أو معلمه من تربية إميانية، 
 مع هذه األماكن كقول الشاعر :فحاهلم 

 وكيف يبلغ البنيان يوماً متامه          إذا كنت تبنيه وغيك يهدم 
ومما نستفيده من املنهج النبوي يف التحذير من أماكن الفنت، عدم متكني الشباب من        

الغالب تويل املناصب واملسئوليات اليت رمبا كانت ضررًا عليهم يف عقائدهم، ألن الشباب يف 
حيبون الظهور بطبيعتهم، وحيبون املكانة، فرمبا سعوا إىل شيء من هذه املناصب طلباً للمكانة، 
وهم ليسوا أهاًل هلا، وال يقدرون القيام بواجباهتا، فيتنازلون عن شيء من دينهم حفاظًا على 

 مراكزهم.
اب من الدخول يف حرب ومما يستفاد أيضاً من املنهج النبوي يف هذا اجلانب حتذير الشب      

 أو نصرة أحد عند كثرة الفنت واختالط األمور .
 

      املطلب الثالث: التحذير من اخلوض يف الشبه
ندهم مـا أكثر الشبهــات اليت تورد على الشبــاب يف كل زمان ومكــان . فما مل يكن ع       

احلصانة اإلميانية والعلم الكــايف ، فإنه خيشى عليهم من ضعف أو شّك يف إمياهنم. والبعد عن 
ومن  مكان الفتنة وعدم اخلوض فيها أسلم مهما كان لدى الشباب من اإلميان والعلم. 

حيذرهم من اخلوض فيها، كما يف  صعلى سالمة عقائد الشباب فقد  صحرص رسول هللا 
ال يزال الناس يسألونك اي أاب هريرة ، ))قال :  صرة )رضي هللا عنه( أن النيب حديث أيب هري

 . (1)((حىت يقولوا : هذا هللا ، فمن خلق هللا ؟ 

                                                        
 .   1/121سة يف اإلميان (  أخرجه مسلم ، كتاب اإلميان ، ابب بيان الوسو 1)
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أليب هريرة فتنة حمتملة سيواجهها يف مستقبل عمره ، وكان )عليه   صبنيَّ رسول هللا  
فمن وجد من ذلك ))ه : الصالة والسالم( قد بني يف حديث آخر ما يقال عند ذلك بقول

 . (1)((شيئاً فليقل آمنت ابهلل 
واستفاد أبو هريرة )رضي هللا عنه( من الدرس  صوقد حصل ما حذر منه رسول هللا  

فبينما أان يف املسجد إذ جاءين انس من األعراب فقالوا : اي أاب هريرة، ))السابق ، كما يقول : 
فرماهم . مث قال : قوموا .. قوموا .. صدق هذا هللا ، فمن خلق هللا ؟ فأخذ حصى بكفه 

 . (2)((خليلي
للشاب أيب هريرة )رضي هللا عنه( يعترب من  صوهذا اإلخبار والتوجيه من رسول هللا        

 أخرب عن أمر مل حيصل بعد، وحصل على الوجه الذي أخرب به. صدالئل النبوة، ألن الرسول 

  االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
إن الشباب يف العصر احلاضر ال يسلمون من إيراد بعض الشبه عليهم، لتشكيكهم يف        

دينهم، والتلبيس عليهم يف عقائدهم، فهنا البد من حتذير الشباب من اخلوض يف هذه الشبه 
 لم الكايف للسالمة منها والرد عليها.اليت تورد عليهم، ما مل يكن لديهم الع

ومما حيتمل إيراده على الشباب يف هذا الزمان، ما يتعلق ابلنظام السياسي واالقتصادي،        
عام، وكانت الوضع السياسي واالقتصادي يف 1400حبجة أن اإلسالم جاء منذ أكثر من 

ن وتطور األوطان، تغيت ذلك الزمان خيتلف عنه متامًا يف هذا الزمان، ومع تقدم الزما
األوضاع السياسية واالقتصادية للعامل أبسره، فلم تعد النظم اإلسالمية يف هذين اجلانبني 
تواكب التطور والتغي الذي حصل للعامل أبسره، فال بد من إجياد نظم بديلة تتوافق مع 

سول هللا تطورات العصر . وكذلك ما يثيه البعض على شباب املسلمني يف تعدد زوجات ر 
 ص إىل حد أكثر مما أبيح ألمته. 

ففي مثل هذه الشبه جيب أال خيوض الشاب فيها فيخرج منهزماً، وقد تشربت نفسه        
 بعض األفكار اخلبيثة، إال إذا كانت لديه القدرة الكافية على املوجهة واإلقناع .

                                                        
 ( املرجع نفسه .  1)
 (  املرجع نفسه .  2)
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 مسائل القدر أو يف ويضاف إىل ذلك ما يثيه أهل البدع والضالل على الشباب يف       
 مسائل األمساء والصفات وحنوها، فهنا أيضاً حيذر الشباب من اخلوض فيها إال ملصلحة .

 
       املطلب الرابع : التحصن ابلعمل الصاحل

اجهة التحدايت العقائدية لتحصني إميان الشباب يف إطار مو  صمل يكتف النيب        
للشباب ابحلث على التمسك ابلكتب والسنة، و ابلتحذير من أماكن الفنت، والتحذير من 
اخلوض يف الشبه، بل أضاف إىل ذلك حثهم على التحصن ابلعمل الصاحل، ملا فيه من النفع 

 عنه( قال الكبي لسالمة عقائدهم ، وجتاوز التحدايت اليت تواجههم، فعن أيب هريرة )رضي هللا
ابدروا ابألعمال ، فتنًا كقطع الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنًا وميسي  )):  ص: قال رسول هللا 

يف هذا احلديث حيث  (1)((كافرًا ، أو ميسي مؤمنًا ويصبح كافرًا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا
حيدث من الفنت  على املبادرة ابألعمال الصاحلة قبل تعذرها واالشتغال عنها مبا صالرسول 

نوعاً  صالشاغلة ، املتكاثرة ، املرتاكمة كرتاكم ظالم الليل املظلم ال املقمر ، ووصف رسول هللا 
من شدائد تلك الفنت ، وهو أن ميسي مؤمناً ، مث يصبح كافراً، أو عكسه ، وهذا لعظم الفنت 

 .(2)يتقلب اإلنسان يف اليوم الواحد هذا االنقالب
قبل حصول الفنت ، فإهنا تسهل عليه وقتها ، وتكون سببًا يف  ومن ابدر ابألعمال 

ابألعمال وقت الفنت ، كما يف احلديث الذي يرويه   صجناته منها ، كما يرغب رسول هللا 
وذلك (5)((كهجرة إيلَّ ( 4)العبادة يف اهلرج))قال :  ص)رضي هللا عنه( عن النيب ( 3)معقل بن يسار

 . (6)هلا إال األفرادألن ينشغلون عنها وال يتفرغ 

                                                        
 .   1/110(  أخرجه مسلم ، كتاب اإلميان ، ابب احلث على املبادرة ابألعمال قبل تظاهر الفنت ، 1)
 .   2/133(  انظر : النووي ، شرح صحيح مسلم ، 2)
بن كعب .. أسلم قبل احلديبية وشهد بيعة الرضوان ، نزل  (  معقل بن يسار بن عبد هللا بن معرب بن حراق بن الي3)

 (.  3/447البصرة ومات فيها يف آخر خالفة معاوية ، وقيل عاش إىل إمرة يزيد . )انظر : ابن حجر ، اإلصابة ، 
 ( . 18/88(  قال النووي : )املراد ابهلرج هنا الفتنة واختالط أمور الناس . )صحيح مسلم بشرح النووي 4)
 .   4/2268أخرجه مسلم ، كتاب الفنت وأشراط الساعة ، ابب فضل العبادة يف اهلرج   (5)
 .  18/88(  صحيح مسلم بشرح النووي 6)
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ويف بيان أثر العمل الصاحل على سالمة الفرد من عقيدته، ما ورد يف وصية رسول هللا        
احفظ هللا حيفظك، احفظ هللا جتده ))البن عمه الشاب ابن عباس )رضي هللا عنهما( :  ص

بادات على فإن حفظ العبد ربه يستلزم طاعته يف أوامره، يستلزم القيام ابلع ((جتاهك...
وجهها، كإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت هللا احلرام ملن استطاع إليه 
سبياًل، وفعل من تيسر من نوافل العبادات. فإن نتيجة ذلك حفظ هللا لعبده، ومن أجل ذلك 

 حفظه يف عقيدته، وسالمته من الفنت والتحدايت اليت تواجهه.
 
 

  العصر احلاضر االستفادة من املنهج يف

 -ميكن االستفادة من هذا املنهج يف حتصني اإلميان ابلعمل الصاحل بعدة أمور هي :       
احفظ هللا )) صأن نغرس يف أذهان الشباب املعىن املستفاد من حديث رسول هللا  -1

نسان يف هذه احلياة معرض ألخطار كثية، ومنها ما يكون يف ، ونبني له أن اإل ((حيفظك
عقيدته بسبب ما يواجهه من التحدايت يف العصر احلاضر، وأنه مهما فعل من 
 االحتياطات، فإنه ال يستغين عن حفظ هللا سبحانه وتعاىل له الذي يورثه العمل الصاحل.

ص، يزيد ابلطاعة، وينقص البد أن نغرس يف أذهان الشباب أن اإلميان يزيد وينق -2
ابملعصية، فإن املبادرة للطاعة والبعد عن املعصية عون للشاب املسلم يف مواجهة 

 التحدايت العقائدية، اليت تواجهه يف حياته.
توجيه الشباب الغتنام الفرص للعمل الصاحل، ألنه رمبا تعرض يف حياته إىل فتنة ال  -3

ابدروا ابألعمال ، فتناً كقطع )):  صسول هللا يتمكن من العمل فيها، كما أوصى بذلك ر 
 .  ((الليل املظلم...

ترغيب الشباب ابلعمل الصاحل، وذلك ببيان ماهلا من الفضائل واملنافع على اإلنسان يف  -4
 دنياه وآخرته. 

ترهيب الشباب من ترك الواحبات أو التهاون هبا، وبيان ما يرتتب على ذلك من  اإلمث  -5
 إلنسان يف حياته وبعد مماته .والضرر على ا
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  اخلامتة

ويف اخلتام أمحد املوىل سبحانه وتعاىل على إمتام هذا البحث املوجز عن املنهج النبوي يف      
مواجهة التحدايت العقائدية للشباب، وبعد أن علمنا شيئًا من هذا املنهج فإننا نذكر أنفسنا 

اىل }لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا  بقوله تع
كثيًا{ ومن العمل هبذه اآلية أن نقتدي برسول هللا ص يف منهجه الدعوي اخلاص مبواجهة 
التحدايت العقائدية اليت تواجه الشباب يف هذا العصر الذي كثرت وتنوعت فيه هذه 

  لسالمة شبابنا ورفعة ألمتنا هبذا الدين القومي. التحدايت، وذلك ضماانً 
 -وأهم التوصيات ما يلي :    

 * على أولياء األمور املبادرة لتعليم أبنائهم أمور العقيدة يف ابكورة العمر وقبل سن التعليم.
 * على أولياء األمور احلرص على حتفيظ الصغار بعض األدعية وبعض سور القرآن. 

 وأولياء األمور االجتهاد يف توضيح مسائل العقيدة للنشء ابلوسائل املناسبة.* على املعلمني 
* على املعلمني وأولياء األمور االهتمام ابلقصص اإلميانية من الكتاب والسنة وعرضها 

 للنشء.
 * على القائمني على رعاية الشباب تعاهدهم ابلوصااي اإلميانية .

الغفلة عن امتحان إميان الشباب ومدى رسوخهم * على القائمني على رعاية الشباب عدم 
 فيه.

 * على أولياء األمور احلرص على الشباب وحتذيرهم من أماكن الفنت، أو اخلوض يف الشبه.
 * على أولياء األمور حث الشباب على اإلكثار من العمل الصاحل ففيه صيانة لعقائدهم.

ناسبات لغرس العقيدة الصحيحة يف * على القائمني على تربية الشباب انتهاز الفرص وامل
 نفوس الشباب .

* على من هتمهم رعاية الشباب متابعة سالمة عقيدهتم واحلرص على احلكمة يف تقومي 
 اعوجاجها .

 * على اجلهات املعنية برتبية الشباب اختاذ التدابي الواقية لعقيدة الشباب . 
 وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا   
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  (1)قائمة مراجع البحث
، بدون )دار إحياء  أسد الغابة يف معرفة الصحابة: عز الدين علي بن أيب الكرم ،  ابن األثي -1

 الرتاث العريب ، بيوت ( .
)املكتب اإلسالمي، بيوت،  1، ط أيب داود صحيح سنن: حممد انصر الدين ،  األلباين -2

 هـ(.1409
)املكتب اإلسالمي ، بيوت،  1، ط صحيح سنن ابن ماجة: حممد انصر الدين ،  األلباين -3

 هـ( 1407
)املكتب اإلسالمي، بيوت ،  1، ط صحيح سنن الرتمذي: حممد انصر الدين ،  األلباين -4

 هـ( . 1408
)املكتب اإلسالمي، بيوت،  1، ط ح سنن النسائيصحي: حممد انصر الدين ،  األلباين -5

 هـ( . 1409
 هـ(.1400)املطبعة السلفية ، القاهرة ،  1، ط اجلامع الصحيح: حممد بن إمساعيل ،  البخاري -6
)املكتب  2، حتقيق حممد انصر الدين األلباين ، طمشكاة املصابيح: حممد بن عبدهللا،  التربيزي -7

 هـ( .1399اإلسالمي ، بيوت ، 
، حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر،   السنن: احلافظ حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي،  الرتمذي -8

 بدون)دار إحياء الرتاث العريب( .
)بيوت ، دار العلم 4، حتقيق أمحد عبدالغفور عطار ، ط الصحاح: إمساعيل بن محاد ،  اجلوهري -9

 م( . 1990للماليني ، 
 ، بدون ) دار الفكر ، بيوت(.معجم البلدان ايقوت ، : شهاب الدين أبو عبد هللا  احلموي -10
 ، بدون )دار املعرفة ، بيوت ، بدون(.  جامع العلوم واحلكم: عبدالرمحن بن رجب،  احلنبلي -11
 هـ(.1399)مكتبة الفالح، الكويت، 6، ط تذكرة الدعاة: البهي ،  اخلويل -12
 ، بدون)دار إحياء السنة النبوية(.   ننالس: أبو عبد هللا عبد الرمحن بن فضل بن هبرام ،  الدارمي -13
)دار اجملتمع، جدة، 1: عبد الوهاب بن لطف ، معامل الدعوة يف قصص القرآن الكرمي، ط الديلمي -14

1406 .) 
، إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل  السنن سليمان بن األشعث ، السجستاين : أبو داود -15

 ( .1388)دار احلديث، بيوت، 1السيد ، ط

                                                        
 (  مرتبة أجبدايً حسب اسم العائلة للمؤلف .  1)
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)دار الكتب العلمية ، بيوت  1، ط  املقاصد احلسنة: أبو اخلي حممد بن عبدالرمحن،  خاويالس -16
 هـ( .  1399، 

 ، بدون)دار صادر ، بيوت ( .  الطبقات الكربى: أبو عبدهللا حممد،  ابن سعد -17
) دار اهلدى ، الرايض، 1، ط الرسول املعلم ومنهجه يف التعليم: د. حممد رأفت ،  سعيد -18

 (. هـ1402
 هـ(.1410)دار ابن تيمية ، القاهرة،  1، طصحيح السرية النبوية:حممد بن رزق،ابن طرهوين -19
، هامش اإلصابة،  االستيعاب يف معرفة األصحاب   : أبو عمر يوسف بن عبدهللا،ابن عبد الرب -20

 (. 1328)مطبعة السعادة، مصر ، 1ط
مد فؤاد عبد الباقي ، تصيح وتعليق ، ترقيم حم فتح الباري:  امحد بن علي بن حجر ،  العسقالين -21

مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز ، بدون)رائسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 
 ، الرايض(.

)مطبعة  1، ط اإلصابة يف متييز الصحابة: أمحد بن علي بن حجر ،  العسقالين -22
 السعادة،مصر(.

 (.1398، بدون)دار الفكر ، بيوت ، وس احمليطالقام: حممد بن يعقوب،  الفيوز أابدي -23
 ، بدون)استانبول ، املكتبة اإلسالمية(. السنن: أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين ،   ابن ماجة -24
)دار االعتصام، بيوت، 5، طهداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة: علي ،  حمفوظ -25

 هـ( .1371
 ، بدون)دار صادر، بيوت(لسان العربمد بن مكرم، : أبو الفضل مجال الدين حم ابن منظور -26
 هـ(.1408) دار الشروق ، بيوت ،  7، ط السرية النبوية: أبو احلسن علي احلسين ، الندوي -27
 ، بدون )دار إحياء الرتاث، بيوت( شرح صحيح مسلم: حميي الدين حيىي بن شرف ، النووي -28
)نشر رائسة إدارات البحوث العلمية  ، بدون صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج ،  النيسابوري -29

 هـ( .1400واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ، الرايض ، 
 هـ( . 1405)دار اهلدى ، الرايض ،  2، ط الرسول العريب املريب: د. عبد احلميد ،  اهلامشي -30
 ، بدون )دار املعرفة ، بيوت ( . السرية النبوية: أبو حممد عبد امللك ،  ابن هشام -31
مكتبة السليمانية، استانبول ، خمطوط  ، من كالم علي بن أيب طالب )رضي هللا عنه( نثر الآليلء -32

 (.Esad Efendi، حتت فهرس )أسعد أفندي  3581رقم 
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 أمساء وأعمار من كانوا يف عهد النيب ص شباابً أو صغاراً 
 (1)ممن ورد ذكرهم يف البحث 

 
 ملحوظات عمره عند اهلجرة اسم الصحايب م
 تويف النيب ص وعمره عشرون وقيل مثان عشرة 10أو 8 أسامة بن زيد  1

  10 أنس بن مالك  2

 وصف نفسه ومن معه على عهد النيب ص أبهنم فتيان  جندب بن عبدهللا   3

 السنة الثالثة من اهلجرةولد يف   احلسن بن علي  4

  26 خباب بن األرت  5
  ولد بعد اهلجرة أبو سعيد بن املعلى  6
  تقريباً 10 أبو سعيد اخلدري  7
   عبدالرمحن بن مسرة  8
  3 عبدهللا بن عباس  9
  11 عبدهللا بن عمر 10
  7 عبدهللا بن عمرو 11
  28 عبدهللا بن مسعود 12
  23 علي بن أيب طالب  13
  17 معاذ بن جبل 14
  فوق العشرين قليالً  أبو موسى األشعري 15
  21 أبو هريرة 16

 

                                                        
، وقد (  هذا اجلدول هو جزء من جدول أدرجته ملحقا يف كتاب ألفته بعنوان : املنهاج النبوي يف دعوة الشباب1)

 ذكرت املصادر  هناك . 
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 حمتوايت البحث 
 

 1 ................................................................................... تقدمي 
 املبحث األول : غرس العقيدة الصحيحة يف نفوس الشباب 

 2 ..................................................... املطلب األول : تعليم اإلميان منذ الصغر 
 4 ....................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر

 6 ............................................................. املطلب الثاين : التوضيح والبيان
 6 ............................................................................. ألمثالضرب ا

 7 ................................................................... استخدام وسائل اإليضاح
 8 .................................................................................. القصص

 10 ......................................................................... إجابة التساؤالت
 11 ...................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر

 13 ................................................. املطلب الثالث : إاثرة االنتباه واغتنام الفرص
 14 ...................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر

 املبحث الثاين : املتابعة وتقومي األخطاء  
 16 ............................................................ يةاملطلب األول : التعاهد ابلوص

 16 ........................................................................ احفظ هللا حيفظك
 17 ....................................................................... اتق هللا حيثما كنت

 17 .................................................................. استحيوا من هللا حق احليا
 17 ...................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
 19 ....................................................... املطلب الثاين : امتحان إميان الشباب
 20 ...................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر

 21 ........................................................ املطلب الثالث : تقومي إميان الشباب
 22 ...................................................................... التعليل وإجياد البديل

 22 ...................................................................... إلشعار بعظم اخلطأا
 23 .......................................................................... اإلحياء ابلغضب

 24 ............................................................... اإللزام والتحذير من العواقب
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 24 .......................................................................... العتاب والعقاب
 25 ...................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر

 املبحث الثالث : حتصني إميان الشباب   
 26 ......................................... املطلب األول : احلث على التمسك ابلكتاب والسنة

 28 ...................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
 29 .................................................... طلب الثاين : التحذير من أماكن الفتامل

 31 ...................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
 33 ................................................ املطلب الثالث: التحذير من اخلوض يف الشبه

 34 ...................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر
 34 ..................................................... املطلب الرابع : التحصن ابلعمل الصاحل
 36 ...................................................... االستفادة من املنهج يف العصر احلاضر

 37 ................................................................................... اخلامتة
 38 ...................................................................... مراجع البحث قائمة

 40........................... أسماء وأعمار من كانوا في عهد النبي ص شباباً أو صغاراً  ممن ورد ذكرهم في البحث
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