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ABSTRACT 

In the present age, youth occupy an important position and 

can play a very important role in reforming and improving the world 

conditions. In Quran several methods are suggested for character 

building of youth for example following “Uswa-e-Hasna” and by 

preaching and motivation of youth the fear Allah , the crated in their 

heard for reforming them. In some cases, the punishment can also 

reformed of youth.  

Youth is an important entity of any human society. 

Particularly in an Islamic society, youth has great significance. 

Youth is considered as a junction of past, present and future. The 

role of young generation cannot be neglected in the building of 

character, changes in circumstances and development of society. 

Youth should play a positive and effective role against various evils, 

which are prevalent in human society. 

What can be the religious social, political, ethical and 

educational duties of the Muslim? How can they play their role in 

reformation of society? How can they be bright stars of their country 

by fulfilling their duties? How can the whole humanity and 

particularly Islamic Ummah get benefits from their youth? 

The answers to these questions are central idea and theme of 

this article, generally in the light of Islam and particularly in the 

light of seerah-un-nabwiyia. In following lines, it has been tried to 

impart feelings of high self-esteem in the young generation who 

have forgotten it. It is an effort to motivate the youth for practical 

actions. 

Keywords: Muslim youth, Uswa-e-Hasna, Islamic Ummah, young 

generation, development of society 
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ْم َوزِْدنَـــاُهْم ُهـــًدى﴾  َيـــٌة آَمنُـــوا بِـــَرِِّ احلمـــد هللا رب العـــاملني القائـــل: ﴿ِإنـَُّهـــْم ِفتـْ
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسـلني القائـل :"إن اهللا يعجـب مـن الشـاب 
الذي ليست له صـبوة "وعلـى آلـه األطهـار وصـحبه األبـرار ومـن تـبعهم بإحسـان إىل 

  بحث يشمل ما يلي:وال يوم الدين وبعد!

  أوال: املقدمة 

  ثانيا: دراسة املوضوع وتتكون من ثالثة مباحث:

  املبحث األول: تعريف الرتبية وأمهيتها     

  تشتمل علي ثالثة مطالب   

  املطلب األول:  مفهوم الرتبية لغة واصطالحا    

  املطلب الثاين:  أمهية الرتبية و أهدافها

ااملطلب الثالث: ميزات الرتبي   ة اإلسالمية و مسا

  املبحث الثاين: أمهية الشباب يف اجملتمع     

  تشتمل علي مطالبني                 

  املطلب األول: مكانة املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم 

  املطلب الثاين:  عناية اإلسالم بالشباب يف اجملتمع املسلم 

  انية للشباب املبحث الثالث: منهج القرآن يف الرتبية اإلمي    

  تشتمل علي مطالبني                

  املطلب األول:  طرق وأساليب الرتبية القرآنية 

  املطلب الثاين: جوانب الرتبية اإلسالمية يف القرآن 

 اخلامتة النتائج والتوصيات واملقرتحات :ثالثا

اإلسـالم إن الشباب باإلسالم هو العطاء وهو اخلري وهو البناء وهو بغـري  التوطئة :
تعاســــة وبــــالء. فالشــــباب طاقــــة يســــخرها اإلســــالم يف عمــــارة الكــــون وقــــد يســــخرها 
اآلخــــرون يف إهــــالك البشرية.وشــــباب اإلســــالم علــــى األخــــص هــــم عمــــاد احلضــــارة 
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احلقيقية اليت انبثقت من أم القرى تلك احلضارة اليت خرجت للناس من عبادة العبـاد 
  عدل اإلسالم. ىل عبادة رب العباد ومن جور األديان إىلإ

عــداء اإلســالم هــذا األثــر لشــباب األمــة اإلســالمية وادركــوا معــه أولقــد أدرك   
م للحيلولــة  م وبــذلوا جمهــودا الســبب الــذين يبلغــون بــه هــذا األثــر فوضــعوا خمطاطــا
م  ـدف إىل أضـعاف إميـا دون الشباب فأصـبح شـباب اإلسـالم يواجـه فتنـا متنوعـة 

م.فشباب اليو  م يواجه حتديات شىت من بينها: مشكلة االحنـراف يف وأذابة شخصيا
الــــدين واخللــــق والعمــــل ،والتيــــارات الفكريــــة اخلطرية.وســــيطرة ثقافــــة احلضــــارة الغربيــــة 

أ كثــر الــدول اإل  العلمانيــة، وافشــاء اجلهل،اضــافة إىل ذلــك خلــو املنــاهج الرتبويــة يف
 سالمية.              

ة الشـباب وال شـك أن أفضـل املنـاهج لقد وضع اإلسالم منهجا كامال لرتبي
وأ كمل الطـرق يف تربيـة الشـباب، مـنهج القـرآن يف تربيـة الشباب.وللمسـامهة يف حـل 
املشــكالت الــيت يواجههــا الشــباب اليــوم  وتشخيصــا ملــرض مــن أمــراض شــباب األمــة 
م، وتلبيـة  اإلسالمية ، ووقوفا على علة من عللها املهلكة الدائمة،و ملعاجلـة مشـكال

م من كـل احنـراف، وإعـدادهم إعـداًدا سـليًما قويًـا يف الـدين واخللـق حا م، وصو جا
قمــت  والســلوك. وحتقيقــا عــن العــالج النــاجح والشــفاء العاجــل لــذلك الــداء اخلطــري،

  ا البحث.بكتابة هذ

ـذا اجلهـد املتواضـع  وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل التوفيـق والسـداد و أن ينفـع 
  .ي هلم وينفعين به يف الدنيا واآلخرةاألمة وجيعله رمز وفائ

  المبحث األول : تعريف التربية وأهميتها

  املطلب األول :  مفهوم الرتبية لغة واصطالحا

الرتبية لغة : كلمـة الرتبيـة مصـدر الفعـل (رّب) ومنـه الـرب وتـدل علـي ثالثـة 
نمـو والزيادة،كمـا أصول لغوية منها َربا يربو مبعىن زاَد ومنا ،فتكون الرتبيـة هنـا مبعـىن ال

 )١( يف قوله تعاىل ﴿ َميَْحُق الّلُه اْلرِّبَا َويـُْرِيب الصََّدقَاِت َوالّلُه َال حيُِبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر أَثِيٍم﴾
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األصــل الثــاين:َرىب يــريب علــى وزن خفــى خيفي،وتكــون الرتبيــة مبعــىن التنشــئة  
ــــه تعــــاىل ــــاَح :والرعايــــة،كما يف قول ــــا َجَن ــــْض َهلَُم ــــَن الرَّْمحَــــِة َوقُــــل رَّبِّ ﴿ َواْخِف ــــذُّلِّ ِم ال
)٢(اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِين َصِغريًا﴾

   

األصــل الثالــث:رب يــرب علــى وزن مــّد ميــّد مبعــىن أصــلحه،وتوىل أمــره، وقــام 
)٣(عليــــه تقــــول ربيــــت القــــوم : أي ُسْســــُتم  أي كنــــت فــــوقهم.

تتضــــمن الرتبيــــة هــــذه  
هــا علــى مــا ينبغــي أن تتضــمنه العمليــة الرتبويــة الــدالالت الغويــة املتعــددة ، تركــز مجيع

  من أنشطة.

الرتبية اصطالحاً:ختتلف أقـوال العلمـاءيف بيـان مفهـوم الرتبيـة ولكـن ال ختـرج 
م عـن املعـىن اللغـوي للكلمـة. يقـول اإلمـام الراغـب األصـفهاين " الرتبيـة وهـي  تعريفا

)٤(إنشاء الشيء حاًال فحاًال إىل حد التمام"
.  

ـــة وهـــي تبليـــغ الشـــيء إىل  ويف هـــذا ال صـــدد يقـــول اإلمـــام البيضـــاوي " الرتبي
)٥(كماله شيئاً فشيئاً،مث وصف به تعاىل للمبالغة"

.  

ــا وســيلة إعــداد الناشــئ للــدين والــدنيا  ويــرى ابــن ســينا يف تعريفــه للرتبيــة " أ
يف آن واحد وتكوينه عقلياً وخلقياً وجعله قادر على اكتساب صـناعة تناسـب ميولـه 

)٦(ه ومتكنه من كسب عيشه "وطبيعت
.  

أما ابن خلدون فقد أكد يف آرائه الرتبويـة علـى" ضـرورة العنايـة بتنميـة عقـل 
" املتعلم ومراعاة استعداداته العقلية

)٧(.
  

وميكــــن القــــول بصــــفة عامــــة أن الرتبيــــة : يُقصــــد بــــه التحلــــي باحملامــــد مــــن 
قبـائح و الرزائل،ويتضـمن بتعاد عن الاألخالق الفاضلة والصفات العالية والطباع واإل

 .التأديب معىن اإلصالح والنماء

ــــه  ــــْن َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصوهــــذا املفهــــوم ورد يف قول ــــُه ِم ٌر َل ــــَدُه،َخيـْ َألْن يـُــــَؤدَِّب الرَُّجــــُل َوَل
يـََتَصدََّق ُكلَّ يـَْوٍم بِِنْصِف َصاٍع.

)٨(
.  
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ويالحظ أن لفظ األدب يف هذا احلديث يـدل علـى تربيـة األبنـاء وتنشـئتهم 
 ي مبحاسن األخالق،ومجيل الطباع .على التحل

  مرادفات التربية ومعانيها في القرآن

﴿ِإْن أُرِيُد ِإالَّ اِإلْصَالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما :: وهوضد الفساد قال تعاىلاإلصالح :١
)٩(تـَْوِفيِقي ِإالَّ بِالّلِه َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت  َوِإلَْيِه أُنِيُب﴾

.  

) ١٠(﴿َقْد أَفْـَلَح َمن زَكَّاَها﴾:تعاىل:الرتبية وهى التطهري قال ٢
اى طهر نفسه من 

) ١١(الذنوب ونقاها من العيوب
.  

يِهْم ِإنََّك أَنَت الَعزِيُز :: التعليم قال تعاىل٣ ﴿َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـُزَكِّ
  ).١٢(اَحلِكيُم ﴾

ُر ُمِبنيٍ َأَوَمن يـَُنشَّأُ ِيف اْحلِلْ  ﴿ :قال تعاىل ة: التنشئ٤ )١٣( ﴾َيِة َوُهَو ِيف اخلَِْصاِم َغيـْ
. 

  المطلب الثاني:أهمية التربية و أهدافها 

عاتق الوالدين  ال ريب أن مسؤولية الرتبية من أهم املسؤوليات امللقاة على
م اليت رمسها هلم اإلسالم ، فالقرآن جاء إلنشاء أمة متكاملة  واملرّبني يف حيا

ا واصالح أوضاعها، لترتّىب األفكار والعواطف تستهدي بنوره وتنطلق ل تنظيم شؤو
واملواقف على أساس القواعد الكلية اليت حّددها الشارع احلكيم ؛ لتكون الروابط 
إسالمية واألخالق السامية فإن حاجة اإلنسان إىل الرتبية القرآنية ال تقل عن 

واس  ألن العقول حاجته إيل الطعام والشراب ؛ فاإلنسان ليس كامل العقل واحل
البشرية ال تستطيع وحدها إدراك مصاحلها احلقيقة اليت تكفل هلا سعادة الدارين ،  
دي وحدها إىل التمييز بني اخلري والشر، والفضيلة والرذيلة، ومن مثَّ،  ا ال  كما أ

ا تبقى قاصرة وحمدودة.   فإن معارفه ومداركه مهما وصلت إىل درجة عالية، فإ

س جمرد أوامر ونواٍه تلّقن أو تصدر لإلنسان فيستجيب هلا ، وإمنا والرتبية لي
هي عملية تغيري للمحتوى الداخلي لإلنسان ، وصياغة جديدة ألفكاره وعواطفه 
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وممارساته ،لذا جيب أن يكون القرآن هو املصدر األساسي للرتبية الذي يستمد منه 
 اجملتمع فكره الرتبوي، وأهدافه الرتبوية قال تعاىل:

ـــُبَل فـَتَـَفـــرََّق ِبُكـــْم   ﴿َوَأنَّ َهـــَذا ِصـــرَاِطي ُمْســـَتِقيًما فَـــاتَِّبُعوُه َوَالتـَتَِّبُعـــوا السُّ
 َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن﴾ َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبهِ 

)١٤(
.   

   خالل  من هنا تتجلى أمهية الرتبية اإلسالمية وقيمتها ويظهر ذلك من

 :نقاط تالية          

  .إن الرتبية اإلسالمية تنظم حياة اإلنسان مع اهللا عز وجل١

ا حتقق السعادة لإلنسان يف الدارين٢  . إ

  . الرتبية اإلسالمية تنظم حياة املسلم مع جمتمعه الذي يعيش فيه٣

ودعم  . الرتبية اإلسالمية تعمل على تقوية الروابط بني املسلمني٤
  قضاياهم والتضامن معهم

ـــة اإل٥ ـــتم بكـــل مقومـــات اإلنســـان اى اجلســـمية والعقليـــة . الرتبي     ســـالمية 

ــــام بــــني كــــل هــــذه  ــــوازن الت ــــة وتســــعى إىل حتقيــــق الت والنفســــية والوجداني
  املقومات.

. الرتبيــــة اإلســــالمية تقــــوم علــــى جــــانبني املــــادي والروحــــي لإلنســــان دون ٦
  .االقتصار على جانب واحد منها فقط

  أهداف التربية :

 ية أهداف سامية الىت تدور على نوعني :فللرتبية اإلسالم

  : اهلدف اخلاص للرتبية ١

  : اهلدف العام للرتبية ٢

اهلدف اخلاص للرتبية اإلسالمية هوالتقرب هللا سبحانه و تعاىل واالستعداد  
للحيـــاة األخرويـــة فهـــو يتمثـــل يف حتقيـــق معـــىن العبوديـــة هللا تعـــاىل و هـــي اســـم جـــامع 

األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة وهى ال تقتصـر علـى  لكل ما حيبُّه اهللا ويرضاه من
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جمــرد أداء مناســك و شــعائر خاصــة ، فاهلــدف األساســي لوجــود اإلنســان يف األرض 
هـــو عبـــادة اهللا،واخلضـــوع لـــه، والتـــزام بـــأوامر اهللا وكفـــه عـــن نواهيه.وهـــذا هـــو اهلـــدف 

  اخلاص الذي تعمل الرتبية اإلسالمية على حتقيقه.

الغـــــزايل اهلـــــدف اخلـــــاص للرتبيـــــة قـــــائال "التقـــــرب هللا تعــــــاىل ويبـــــني اإلمـــــام  
واالستعداد للحياة األخروية ولذلك دعا إىل تربية الصبيان تربية دينيـة وخلقيـة قوامهـا 

)١٥(التقشف والزهد يف امللذات حىت الربيئة منها "
.   

  أما اهلدف العام للرتبية اإلسالمية فهويتطلب حتقيق أهداف كثرية 

العقيدة الصحيحة ألفراد اجملتمع املسلم؛إلعداد الفرد الصاحل  منها: تنشئة
  الذي يعبد اهللا سبحانه و تعاىل على بصرية وهدى.

يئة اجملتمع املسلم باألخالق احلميدة وبذلك ميكن للقيام مبهمة  منها: 
  الدعوة إىل اهللا تعاىل،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. 

ة اإلميانية الصادقة والشعور اجلماعي بني أبناء منها: تنمية روابط اُألخوَّ 
  يرسخ ويهتم بقضاياه ومهومه وبذلك األمة املسلمة حىت يرتبط بإخوانه

  لدى الفرد الشعور باالنتماء إىل جمتمعه.  

منها: تكوين الفرد عضونافع للمجتمع وذلك حبسن التوجيه وحسن احلوار 
  النفسية والعاطفيًّة.مع أفراد األمة املسلمة ،ومعاجلة مشاكلهم 

منهـــا: تكـــوين الفـــرد الســـليم عقليًّـــا وجســـميًّا ،لكـــى يســـتطيع القيـــام بـــدوره 
ـــــــــا، وذلـــــــــك بالقيـــــــــام بأعبـــــــــاء  اوخريا وواجبـــــــــه يف عمـــــــــارة األرض واســـــــــتثمار بركا

 االستخالف يف األرض ومهامه،اليت جعله اهللا خليفته فيها.

  المطلب الثالث: ميزات التربية القرآنية و سماتها

  متتاز الرتبية القرآنية بامليزات والسمات التالية : 

  ربانية المصدر:  ١
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متتازالرتبيــة القرآنيــة عــن غريهــا فهــى ربانيــة املصــدرفهى مســتمد مــن القــرآن  
الكرمي فجميع ما يوجه ويضبط السـلوك اإلنسـاىن،وحيدد التعـامالت والعالقـات فيمـا 

ـا الرتبيـة بينهم ومعايري القبول والرفض مصدره الـرب سـبحا نه وتعـاىل وهـذه امليـزة متيز
  القرآنية عن الرتبيات األخرى فهى ليست ربانية املصدربل مصدرها بشري.

    تربية تكاملية شاملة: ٢

اهتمت الرتبية القرآنية باإلنسان مـن حيـث اصـل ختلقيـه ومشـاعره واجتاهاتـه 
ــتم باجلســد والعقــل كمــا عنــت اجلانــب الروحــي عنايــة خاصــة فهــى  ال تقتصــر فهــي 

علـــى جانـــب واحـــد منهمـــا. فالرتبيـــة القرآنيـــة  تـــدعو إىل االهتمـــام باجلســـد ونظافتـــه 
  والعناية به،وتأمر العقل بالتفكر والتدبر.

فقد ركز القرآن الكرمي على ذلك فعلق الفـالح علـى تزكيتهـا وعلـق اخلسـران 
)١٦(ْن َدسَّـاَها﴾على تركها قال تعاىل:﴿َقْد أَفْـَلَح َمـْن زَكَّاَهـا ، َوقَـْد َخـاَب َمـ

بينمـا قـد  
  أغفلته الرتبيات األخرى.

    تربية عملية:  ٣

تؤكـــد الرتبيـــة القرآنيـــة علـــى التـــوازن بـــني النـــواحي النظريـــة والعمليـــة و حـــث 
القـــرآن علـــى اجلانـــب العملـــي يف حيـــاة الفـــرد واجملتمـــع وشـــجع عليـــه وبـــني أن اإلميـــان 

﴿ َوَأْن  زى مبــا عمــل قــال تعــاىل :مــرتبط ارتباطــا وثيقــا بالعمــل ،وبــني أن اإلنســان جيــ
ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى ، َوَأنَّ َسْعَيُه َسْوَف يـَُرى ، ُمثَّ ُجيْزَاُه اجلََْزاَء اْألَْوَىف﴾  لَْيَس ِلْإلِ

)١٧(
.  

   تربية فردية وجماعية معا:  ٤

تــدعو الرتبيــة اإلســالمية إىل إعــداد الفــرد إعــدادا اجيابيــا وتعتــربه مســؤوال عــن 
ه و تصرفاته ،ومتنحه احلرية  الكاملة يف كل األمـور. وهـي مـع ذلـك تـدعو الفـرد حيات

ليكــــون اجتماعيــــا متفــــاعال ومــــؤثرا يف اجملتمــــع الــــذي يعــــيش فيــــه.فكما أن اإلنســــان 
  مسؤول عن نفسه فهو مطالب باالنتماء إىل اجلماعة والتفاعل معها تفاعال إجيابيا.
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  تربية مستمرة وابدية: ٥

نيــة ليســت حمــدودة بفــرتة زمنيــة،وال تنتهــي مبراحــل دراســية معينــة، الرتبيــة القرآ
ألن القرآن صاحل لكل زمان ومكـان فاإلنسـان مهمـا تعلَّـم وتطـوَّر ووصـل إىل مراتـب 
علمية عالية يبقى حيتاج إليها يف كل مراحل حياته  وبالتـايل فالرتبيـة القرآنيـة مسـتمرة 

  ومتتابعة ال تستغين عنه. 

   تربية متدرجة: ٦

أنزل القرآن الكرمي حسب األحداث والوقائع، ومل ينـزل دفعـة واحـدة ويضـع 
هلـــا احللـــول املناســـبة ويعـــاجل املشـــاكل كلمـــا حـــدثت ووقعت،وتـــدرجت تربيـــة القـــرآن 
الكــرمي لألمــة فلــم يطالــب النــاس بكــل األحكــام الشــرعية دفعــة واحــدة بــل راع فيهــا 

  التدرج حسب قدرات اإلنسان.

  على عمل اإلنسان: الرقابة الذاتية ٧

الرتبية اإلسالمية تنمي يف اإلنسـان الرقابـة الذاتيـة علـى عملـه فتجعلـه يشـعر 
﴿ َوَلَقـْد :قـال تعـاىل، حنـراف يف السـر والعلـن برقابة اهللا عـز وجـل شـعورا مينعـه مـن اإل

نَساَن َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس ِبِه نـَْفُسُه َوَحنُْن أَقْـَرُب ِإلَْيهِ  )١٨(ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد﴾ َخَلْقَنا اْإلِ
.    

فاملســلم الــذي يــرىبَّ تربيــة إســالمية ملتــزم ســلوكيا وأخالقيــا يف كــل حــني ألنــه 
 يعلم أن اهللا يراقبه ومطلع على أعماله. 

  : تربية متطورة ٨

الرتبية القرآنية اإلسالمية تقوم على قيم عالية ومبـادئ سـامية وثابتـة،ولكنها 
بل متطـورة متجـددة ، فهـى مبنيـة علـى قـول احلكمـة يف نفس الوقـت ليسـت جامـدة،

ـــــا والرتبيـــــة اإلســـــالمية قـــــادرة علـــــى التعامـــــل مـــــع  ضـــــالة املـــــؤمن وهـــــو أحـــــق النـــــاس 
التكنولوجي احلديث املعاصر فهـي تـدعو إىل االسـتفادة مـن كـل مـا خيـدم هـذا الـدين 

  ويفيد املسلمني .
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  المجتمع فيالمبحث الثاني: أهمية الشباب 

  المطلب األول : مكانة المسؤولية االجتماعية في اإلسالم

مما ال خيفى أن اجملتمع البشـري جمموعـة مـن األفـراد يتعايشـون يف اطـار فيمـا 
م ذاك اجملتمع الذي يتشكل من افـراد كـل واحـد مـنهم  بينهم يف خمتلف نواحي حيا

ــا يعتــرب فــر  داً مســؤوال عنــه فكريــا وســلوكيا وأمنيــا وحضــاريا. إن اإلنســان ال يكــون قوي
ســـرة حتصـــنة ضـــد االحنرافـــات الفكريـــة واألفعـــال غـــري أعزيـــزا ويف منعـــة إال إذا كـــان يف 

حنـراف والتمـادي السوية وتبني له ما فيه سعادته وفالحه يف هذه احلياة ومتنعـه مـن اإل
  يف الغوداية.

د واجلماعة عالقة مصاحل متبادلة ومشاركة ومقارنة لتلبيـة إن العالقة بني الفر 
حاجة كل واحد ال عالقة حرب ونزاع. ان على كل احد منـا أن سـتوحي ان مـا قـام 

ا أ ملسو هيلع هللا ىلصبــه النــىب  ول قدومــه املدينــة مــن املؤاخــاة بــني املهــاجرين واألنصــار... مــن شــأ
ة بـني افـراده علـى كافـة تقوية هذا البناء االجتماعي وترسيخ مبداء الوحدة االجتماعيـ

ختالفات والتوجهات الىت يفرزها الفكر البشري مع احملافظـة علـى ثوابـت اإلسـالم اإل
)١٩(اليت ال تقبل اجلدال أو االختالف

 .  

املسؤولية االجتماعية ضرورة انسانية وقد كان اإلسالم سباقا يف حتديد عناصر 
له من منهج قومي ينظم حركته  مسؤولية املسلم االجتماعية يف هذه احلياة مبا ووضع

فيها من اسس هذا املنهج ان يكون للفرد الدور اخلالق يف اجملتمع الذي يعيش 
 ملسو هيلع هللا ىلصمن افراد اجملتمع املسؤولية يقول  فرض على كل فرد ملسو هيلع هللا ىلص . فالرسول)٢٠(فيه
))ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتهِ ((

)٢١(
.  

جـزء مـن هـذا اجملتمـع فعليـه أن حيبـه ويسـعى  ثبت من ذلـك أن كـل فـرد منـا
إىل تقدمــه ورفعتــه وأي لــل فيــه يــؤثر ســلبا علــى اجملتمــع ويقتضــى اإلســالم مــن مجيــع 
األفــــراد واألســــر وكافــــة اجملتمــــع صــــغريهم وكبــــريهم رجــــاال ونســــاء التفكــــري اجلــــاد حنــــو 

  جتماعية. املسؤولية اإل
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عتبار أن األسرة هـي اللبنـة ن حتقيق املسؤولية االجتماعية يبدأ من البيت باإ
األوىل يف الرتبية مث تتعضد مسؤولية البيـت بـاألعالم املـرى واملسـموع واملقـروء وكـذلك 
ا كمـا أن علـى العلمـاء  يقع على كاهل املدرسة مسؤولية كربى يف مناهجهـا واسـاتذ

ق وأن كـــل أســـرة هلـــادور كبـــري يف حتقيـــ، والوعـــاظ واملـــربني دوراً هامـــاً يف هـــذا اجلانـــب 
توجهـــات وتطلعـــات هـــذا اجملتمـــع مـــن األمـــن ورغـــد العـــيش ألن األســـرة هـــي الـــدرع 

 نزالق يف املهادري. احلصينة حلماية أفرادها من اإل

وسلم طلب من املؤمن أن يكون اجيابيـا يف جممتمعـه فهـو يـأمر  ملسو هيلع هللا ىلصفالرسول
م .   باملعروف وينهي عن املنكر ويشارك الناس كل مظاهر حيا

  ية الشباب في المجتمع ومكانتها المطلب الثاني: أهم

يف احلقيقــــة إن الشــــباب هــــو ســــن اهلمــــم املتوثبــــة والــــدماء الفــــائرة واآلمــــال 
للقوة  العريضة سن العطاء والبذل والفداء سن التلقي والتأثر واإلنفعال فالشباب رمز

ـــاة الثابتـــة أن فـــرتة الشـــباب تعتـــرب عنـــد  والبـــأس واحليويـــة والنشـــاط. ومـــن حقـــائق احلي
ع الفــرتة الــيت تبلــغ فيهــا ملكــات وطاقــات اإلنســان اجلســدية والعقليــة والفكريــة اجلميــ

سـتعمال  فهـي الفـرتة الـيت يغـرز فيهـا العقـل قصى مستوى هلا مـن النمـو واإلأواملعنوية 
  امكاناته اإلبداعية يف أحسن صورها. 

ســـــرتاتيجية الشـــــباب هـــــو القطـــــاع املعتمـــــد لـــــدى كـــــل االجتاهـــــات ذات اإلف
الثورات واالنقالبـات الـيت قامـت وتقـوم يف شـىت احنـاء املعمـورة الـيت قامـت فـ،التيغريية 

ومن هنا جند القرآن الكـرمي ، اعتمدت أساسا على الشباب يف سبيل حتقيق أغراضها
يصــف هــذه الفــرتة الــيت تبلــغ فيهــا قــدرات اإلنســان أقصــاها ويصــبح فيــه مــؤهال لتــوىل 

ن األنبيـــاء ترلـــت علـــيهم الرســـالة أقصـــى املســـؤوليات وتلقـــي أشـــد الواجبـــات وكثـــري مـــ
  .عندما بلغوا أشدهم 

يف منطــــق اإلســـــالم ال يعـــــىن االعتمـــــاد علــــى الشـــــباب اغفـــــال دور الرجـــــال 
م كمـا كـان حـال الشـيوعية حـني  والكهول أو إغمـاطهم حقهـم أو اإلقـالل مـن شـأ
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. طالب أحد زعمائها بعد الثورة بإبادة مجيع املسنني حىت ال يكونوا كال علـى الدولـة

بــل كــل انســان لــه دوره وكــل دور ينبغــي أن يعطــي حقــه مــن غــري حساســيات وبــدون 
منازعات. من هنـا كـان احلـرص  علـى االسـتفادة مـن سـن الشـباب ومـن الشـباب يف 

  حتقيق املهمات الصعبة ومواجهة التحديات. 

واإلسالم حني حيرص على الشباب يف حتقيـق اهدافـه التغيرييـة فلـيس لكونـه 
يــه الصــفات واملواصــفات التجريديــة فحســب وإمنــا يفرض.فــوق ذلــك اجليــل الــذي لد

وقبل ذلك.أن تتحقق يف ذلك اجليـل صـفة االنتمـاء لإلسـالم وااللتـزام مببادئـه أي أن 
  يكون جيال مسلما ألن الشباب باإلسالم شيء وبغري اإلسالم ال شيء.

م عماد املسـتقبل  يفر أمهية وتأثريا هم الشرحية األكث الشباب أي جمتمع فإ
و وسـيلة التنميـة وغايتهــا، و يف صـالح الشــباب صـالح لألمــة ، ويف فسـادهم فســاد 

ــم هــم القــوة املتحركــة يف اجملتمــع. ف يســهمون  الشــبابهلــا  إال مــا شــاء اهللا تعــاىل  أل
ال يكـون  اجملتمـعاملستقبل، و  تشكيل مالمح احلاضر واستشراف آفاق يفبدور فاعل 

 يف الشــــبابقويــــا إال بشــــبابه ولــــذلك فــــان مجيــــع األمــــم والشــــعوب تــــراهن دوًر علــــى 
حتويـــل  يفهـــم العنصـــر األساســـي  الشـــبابكســـب رهانـــات املســـتقبل إلدراكهـــا بـــان 

معــدا  الشــبابا ، وعنــدما يكــون األمــة وترقيتهــا واألوطــان ال تبــىن إال بســواعد شــبا
بشـــكل ســـليم وواعيـــاً ومســـلحاً بـــالعلم واملعرفـــة فانـــه ســـوف يصـــبح اكثـــر قـــدرة علـــى 

 مواجهة حتديات احلاضر واكثر استعدادا خلوض غمار املستقبل
)٢٢(

.  

ما روى عنه أنه الشباب حق قدره وأبرز قيمته وأعلى شأنه ك ملسو هيلع هللا ىلص وقد قدر الرسول
))أن يغتنم املسلم من شبابه قبل شيخوخته ((قال

)٢٣(
. وأنه ذكر من بني سبعة 

)٢٤(يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله شابا نشأ يف طاعة اهللا
.كما روى عن 

))إن اهللا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوة(( ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
)٢٥(

.  

ـــــذ  ملسو هيلع هللا ىلص ونـــــرى أيضـــــا أن القـــــرآن الكـــــرمي والرســـــول ـــــاريخ ي ـــــه خـــــالل ت كران أن
كـــان الشـــباب هـــو الـــذي  ملسو هيلع هللا ىلصرســـاالت اهللا للبشـــر منـــذ عهـــد آدم حـــىت عهـــد حممـــد 
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اضــطلع بالــدور األكــرب واحلاســم يف اعــالء كلمــة اهللا وشــريعته.وذكر اهللا عــز وجــل يف 
  .القرآن الكرمي  قصص كثرية ختص الشباب وذلك ألمهيتهم

 إال وكـان شـابا ومـا مـن إن اهللا مل يبعث رسـوال " عباسويقول عبد اهللا بن  
"عامل حصله علمه إال يف شبابه

 )٢٦(
.  

بالشـــباب اهتمامـــا   ملسو هيلع هللا ىلصوهكـــذا تؤكـــد الســـرية النبويـــة مـــدى اهتمـــام الرســـول 
يعتمد على الشباب ىف نشر الدعوة ىف بدايتها مبكة حيث أقـام  ملسو هيلع هللا ىلصكبرياً فقد كان  

مـــد علـــى ، وال شـــك أن الـــدعوة تعت الـــدعوة ىف دار أحـــد الشـــباب وهـــو ابـــن األرقـــم
 العلــم ونقــل الــوحي، فكــان الشــباب يف ذاك الوقــت هــم نقلــة هــذا العلــم إىل النــاس.

علــى الشـباب ويســند  ملسو هيلع هللا ىلص يوجـه إرشــاداته و تعليماتـه للشــباب كمـا يعتمـد ملسو هيلع هللا ىلصوكـان 
إليهم مناصب واملسؤوليات كبرية ،وهذا دليـل علـى أن الشـباب هلـم الـدور األساسـي 

علـــــى محايـــــة الشـــــباب األكفـــــاء  ملسو هيلع هللا ىلصرســـــول يف مســـــريه الرســـــالة اخلالـــــدة أن أصـــــرار ال
  واالعتماد عليهم كان له األثر البالغ يف أذهان عامة املسلمني .

ـــا، ألن الشـــباب  إذن فالشـــباب يف اإلســـالم لـــه قيمـــة ومكانـــة ال يســـتهان 
ـا  ا وقو ا، و إذا حفظت بقيت لألمة مقوما طاقة األمة، إذا ضيعت فقدت مقوما

هنا جيب العناية بالشباب من ناحية آبائهم، ومن ناحية ومكانتها و مهابتها، و من 
املسؤولني، ومن ناحية عموم اجملتمع، فيجب أن يتعاون اجملتمع علـى توجيـه الشـباب 

 حنو اخلري، كل على حسب مسؤوليته. 

  المبحث الثالث: منهج القرآن في التربية اإليمانية للشباب

  يةالمطلب األول :  طرق وأساليب التربية القرآن

عندما منعن النظر يف القـرآن الكـرمي جنـد األسـاليب الرتبويـة الكثـرية ومتعـددة 
م  م وقــــدرا ــــا ــــات املســــتهدفة وامكاني ــــيت تراعــــي أحــــوال الفئ األمنــــاط واألشــــكال وال

  العلمية واإلستيعابية و هلا تأثري كبرياً يف تربية الشباب وهي :

      الرتبية بالقدو -١
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  الرتبية باملوعظة  -٢

  رتبية بالقصة الواقعية اهلادفة ال -٣

  _الرتبية باملالحظة  ٤

  الرتبية بالعقوبة  -٥

 : التربية بالقدوة 

ال شــــك أ ن القــــدوة هــــي أفضــــل الوســــائل املــــؤثرة يف تربيــــة الشــــباب، وقــــد 
 ملسو هيلع هللا ىلصنصب اهللا تعاىل الصورة الكاملة للمنهج السليم القومي وهو شخصية نبينـا حممـد 

﴿ َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة :قال ليسري الشباب علي منهجه حيث 
ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللََّه َكِثريًا﴾

)٢٧(
.   

مربيـــاً وهاديـــاً وأكـــرب قـــدوة للبشـــرية يف العـــامل ، فينبغـــي أن نقـــدم  ملسو هيلع هللا ىلصوكـــان 
جه يف مجيع أمور حياته . أمام الشباب ليسريوا عل ملسو هيلع هللا ىلصقدوة نبينا حممد    ى 

 :التربية بالموعظة

املوعظــــة البليغــــة هلــــا أثــــر تربــــوي يف نفــــوس الشــــباب وهــــى وســــيلة مــــؤثرة يف 
تكــوين شخصــية الشــاب املســلم إلن اهلــدف مــن املوعظــة أن يصــل املــريب مبــن يعظــه 
ــا رأى العــني، وهكــ ذا  إىل اخلشــية احلقيقيــة مــن اهللا تعــاىل وأن يتــذكر أمــور اآلخــرة كأ

  . ملسو هيلع هللا ىلص كانت موعظة نبينا حممد

الريب أن املوعظة احلسنة والنصـيحة املـؤثرة، إذا وجـد ت هلـا نفسـاً صـافية، 
ا أبلغ يف التأثريوأسرع لالسـتجابة . والقـرآن الكـرمي  وعقًال سليما و قلباً متفتحاً ، فإ
مملــــؤء باآليــــات الــــيت تتخــــذ أســــلوب الــــوعظ أساســــاً ملــــنهج الــــدعوة طريقــــاً للوصــــول 

َهَذا بـَيَـاٌن  ﴿:كما قال تعاىل،الح الناس وهدايتهم فالقرآن كله مواعظ للمتقني إلص
)٢٨(لِلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعظٌَة لِْلُمتَِّقَني﴾

.   
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 :ةالتربية بالقص

وللقصـــــــة دوركبـــــــري يف حتريـــــــك العقـــــــول للتفكـــــــر ، والوصـــــــول إىل احلقيقـــــــة  
بيــــة املـــــؤثرة يف تكـــــوين وجتســــيدها يف ممارســـــات ومواقـــــف عمليــــة ، فمـــــن وســـــائل الرت 

شخصــيه الشــاب، تربيتــه بالقصــص اهلادفــة وهــي مــن أهــم وســائل الرتبيــة ألن الــنفس 
البشــرية متيــل إىل األســلوب القصصــي، والقــرآن يســتخدم القصــة جلميــع أنــواع الرتبيــة 
والتوجيـــه، الــــيت يشــــملها منهجــــه الرتبــــوي اى تربيـــة العقــــل واجلســــم والــــروح ،لرتســــيخ 

وغــــرس الفضــــائل يف نفــــوس الشــــاب قــــد ذكــــر اهللا تعــــاىل كثــــرياً مــــن  املعــــاين اإلميانيــــة
﴿ َلَقــــْد َكــــاَن ِيف  :القصــــص يف القــــرآن الكــــرمي مــــن أجــــل تربيــــة الناس.قــــال اهللا تعــــاىل

َرٌة ِألُوِيل اْألَْلَباِب﴾ َقَصِصِهْم ِعبـْ
)٢٩(

.  

 :التربية بالمراقبة

مبراقبــة أبنــائهم  القــرآن الكــرمي حــث الوالــدين واملــربني، مجيعــاً علــي أن يهتمــوا
م ، قــــال  مــــن مجيــــع اجلوانب.فاملقصــــود باملراقبــــة مراقبــــة األبنــــاء، و مالحظــــة تصــــرفا

﴿يَــا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن آَمنُــوا قُــوا أَنـُْفَســُكْم َوَأْهِلــيُكْم نَــارًا َوُقوُدَهــا النَّــاُس َواحلَِْجــاَرُة : ســبحانه
َها َمَالِئَكٌة ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصونَ  اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُروَن﴾ َعَليـْ

)٣٠(
.   

ـــاملعروف  ـــدان أوالدهـــم مـــن جهـــنم، إذا مل يـــأمرهم ب وال ميكـــن أن يقـــي الوال
وينهاهم عن املنكر، ومل يراقبهم اذا من واجبات الوالدين واملربني إذا رأوا مـن أبنـائهم  

وهم عنه، وإذا فعلوا معروفاً شكروهم ع ليه و إذا أمهلوا حقاً مـن حقـوق اهللا، منكراً 
أرشدوهم إليه، وإذا قصروا يف واجب نصحوهم .ال شك أن هذه الوسيلة من الرتبية 
تعترب من أقوي األسس يف إعداد الشاب املتوازن، الذي يسـتطيع أن يقـوم مبسـئولياته 

  حنو جمتمعة علي الوجه التام .

 :التربية بالعقوبة

دوة وال املوعظــة، فــال بــد مــن عــالج حاســم يضــع حــني ال تفلــح الرتبيــة بالقــ
األمور يف وضعها الصحيح، والعالج احلاسم هو العقوبـة، إن العقوبـة ليسـت ضـرورة 
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لكــل شــخص، فقــد يســتغين شــخص بالقــدوة، وباملوعظــة، فــال حيتــاج يف حياتــه كلهــا 
إىل عقاب، ولكن الناس ليسوا سواء يف ذلك، ففيهم من حيتاج إىل العقاب مـرة، أو 
ومرات عديدة، وليست العقوبة هي أول ما يأيت على عقل املريب ولكن املوعظة هي 

)٣١(األصل مع الصرب اجلميل،لعل هذا الشاب يعود إىل صوابه
 .  

اإلســالم يســتخدم التخويــف والرتهيــب جبميــع درجاتــه مــن أول التهديــد إىل 
قام سـلوكه، فعليـه التنفيذ .فإذا رأى الوالد أن ولده قد صلح حاله بعد العقوبـة، واسـت

ـــــدنيا  ـــــة إال مصـــــلحته يف ال ـــــه مـــــا قصـــــد مـــــن العقوب ـــــه أن أن يتلطـــــف معـــــه ويوضـــــح ل
)٣٢(واآلخرة

.  

  المطلب الثانى :جوانب التربية اإلسالمية في القرآن

لقد ذكر اهللا تعايل يف كتابـه احلكـيم أمثلـة الشـباب الـذين تربـوا علـي مـنهج  
م املن ـا و القرآن فكانوا مشاعل ضياء يف جمتمعا حرفة والقدوة الكرميـة الـيت يقتـدي 

يعطينــا القــرآن الكــرمي أمثلــه عمليــة وصــورة خمتلفــة مــن منهجــه يف تربيــة الشــباب فنــرى 
عــــرض القــــرآن الكــــرمي البليــــغ املمتلــــىء باإلشــــارات والتوجيهــــات مــــن هــــذه القصــــص 

  الرائعة.

  قصة سيدنا لقمان الحكيم: :١

ف األب وهـــو لقمـــان الـــذي يعـــرض علينـــا القـــرآن صـــورة جذابـــة رائعـــة موقـــ
بـُــَينَّ َال ﴿: قــال تعــاىل ،ينصــح  ابنــه ويرشــده ويهديــه َوِاْذ قَــاَل لُْقٰمــُن ِالبِْنــه َوُهــَو يَِعظُــه يـٰ

ِه ِانَّ الشِّرَك َلظُْلٌم َعِظْيمٌ  َه َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْـَتاٍل َفُخــْورٍ .... ُتْشرْك بِاللّٰ )٣٣(﴾ِانَّ اللّٰ
.  

لت على العقيدة والسلوك والعمل فيها التنـزه عـن فهذه وصية جامعة اشتم 
األشراك باهللا و الثقة بكمال قدرته و علمه. واألمر بأقامة الصالة حتقيقـا للصـلة بـني 
العبــد و ربــه والشــكر هللا وللوالــدين واإلحســان هلم.وفيهــا األمــر بــاملعروف والنهــي عــن 

لده ،والقصـد يف املشـي املنكر والصرب على ما يصيب األنسان يف ماله أو نفسه أو و 



 149 المسلم تربية الشباب منهج القرآن الكريم في  

حبيث يكون اإلنسان معتدال يف سـريه وسـلوكه وعـدم التعـنط يف معاملـة النـاس وعـدم 
  .الكرب واخليالء وعدم رفع الصوت وازعاج الناس

ــــا و  هــــذه صــــورة جامعــــة مــــن التأديــــب والتهــــذيب يعرضــــها القــــرآن ليغــــري 
 الشباب ولتكون لألباء منوذجا ومثاال حيتذونه.

  يعقوب عليهما السالم قصة يوسف بن:٢

إن شخصــية الصــديق يوســف عليــه الســالم تُعــد مــثًال تربويًــا وأمنوذًجــا رائًعــا 
للشــاب املســلم الصــابر ، املتعــايل علــى الشــهوات،واملرتفع عــن إغــراءات الشــيطان يف 
خمتلف شؤون حياته ،ترىب يوسف نىب اهللا عليه السالم  يف بيت عزيز مصـر حـىت إذا 

ـــاد علـــى الرذيلـــةأصـــبح شـــاباً يافعـــاً  ـــز يف جمتمـــع اعت ـــامرأة العزي ـــتاله اهللا تعـــاىل ب ال  ،اب
يعــرف معروفــاً وال ينكــر منكــراً فاســتعان بــاهللا عليهــا ورد اهللا كيــدها يف حنرهــا وعصــم 

   عليه السالم: اهللا تعاىل يوسف الصديق من الفنت. يقول اهللا تعاىل عن يوسف

َناُه ُحْكمً  ُه آتـَيـْ )٣٤(ا َوِعْلًما وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني ﴾﴿َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَّ
   

ــا  ومــن خــالل هــذه القصــة الرتبويــة الرائعــة و الــيت وصــفها القــرآن الكــرمي بأ
أحســـن القصـــص نســـتنبط العديـــد مـــن الـــدروس والعـــرب والعظـــات كمـــا نـــرى جوانـــب 

 وُأخرى سلبية يف حياة اإلنسان وأخالقه وتصرفاته. ةإجيابي

  ليه السالم:قصة ابراهيم ع:٣

صورة أخرى يتغري فيها موقف األب واألبـن فيكـون األبـن هـو الـذي ينصـح 
أباه ونرى فيها مناشدة قوية مهذبة رائعـة.فنيب اهللا ابـراهيم عليـه السـالم فـىت يف ريعـان 
ا ومـن بيـنهم أبـوه ءاَزَر  بأسـلوب حكـيم  الشباب حيطـم األصـنام وجيـادل مـن يعبـدو

يًقا نَِّبيًّـا َواذُْكْر ِيف  ﴿:قال تعاىل إىل قولـه يَـا أَبَـِت ِإينِّ ....اْلِكَتاِب ِإبـْرَاِهيَم ِإنَُّه َكاَن ِصدِّ
)٣٥(َأَخاُف َأن َميَسََّك َعَذاٌب مَِّن الرَّْمحَن فـََتُكوَن لِلشَّْيطَاِن َولِيًّا﴾

.  
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ميـان العميـق واألدب العـايل ن هذه املناشدة تقوم علـى أسـاس متـني مـن اإلإ
قية وكل مجلة مـن مجلهـا حتمـل توجيهـا قويـا ومعـاين شـريفة وهـذا مثـال ومن القوة اخلل

 رائع واسلوب حكيم يف الدعوة إيل اهللا.

  قصة فتية أهل الكهف: :٤

م  ا صورة فتية الكهف ذكرهم اهللا تعـاىل يف حمكـم تنزيلـه وربـط علـى قلـو ا
ا،جعلهم اهللا قــدوة  و نرباســاً ملــن بالعزميــة الصــادقة الــيت ال تتزلــزل وال يضــعف أصــحا

يعـــيش يف جمتمـــٍع ميـــوُج بالعقيـــدة الباطلـــة واملعاصـــي والـــذنوب.يقول ســـبحانه: ﴿َحنْـــُن 
ْم َوزِْدنَاُهْم ُهًدى﴾ َيٌة آَمُنوا ِبَرِِّ )٣٦(نـَُقصُّ َعَلْيَك نـََبَأُهْم بِاحلَْقِّ ِإنـَُّهْم ِفتـْ

.  

م وفضــلو  م  واعتزالــوا عــن أهـــل الباطــل وتركــوا بيــو ا عليهـــا الــذين آمنــوا بــر
ـذه  سكىن اجلبال والكهوف تلك أوصاف فتيـة الكهـف الـذين صـور اهللا لنـا أمـرهم 

 الصورة الرائعة من اعتناق القيم واألميان باملثل .

فهــذه القصــص هــى اللبنــة القويــة الصــاحلة الــىت يقــوم عليهــا اجملتمــع الصــاحل 
م تكون قوة األمة وعزميتها ويكون صالح أمر اإلسالم .  و
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  الخاتمة :التوصيات والمقترحات

احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، أمحد هللا تعاىل على توفيقـه وامتنانـه، 
على كتابة هذا البحث املتواضع بعنوان " منهج القـرآن الكـرمي يف تربيـة الشـباب" فلـه 

ها م التوصيات واملقرتحات اليت توصلت إليهاحلمد أوال وآخرا. وفيما يلي أشري إىل أ
ســـتفادة مـــن هـــذا املـــنهج القـــومي يف تربيـــة ميكـــن اإل، مـــن خـــالل دراســـة هـــذا املوضـــوع

   :الشباب بعدة أمورهي

  اإلستنارة من منهج القرآن الكرمي يف تربية الشباب   : ١

: متابعة اجلهود يف تأصيل القيم القرآنية والنشاطات اإلسالمية الثقافية املنبثقة من ٢
  تعليم اإلسالم  

ج : جيب ع٣ لماء األمة وعلى رأسهم الوالدين واملربيني أن يربوا أوالدهم وفق 
القرآن والسنة ليواجهوا احلياة بابتسامة متفائلة،وعزمية جبارة ليكونوا شباب 

  الغد، ورجال املستقبل 

  : وهكذا جيب على الوالدين واملربني أن يكونوا قدوة حسنة ألوالدهم٤

  نوية والثقافية املناسبة واملنبثقة من الكتاب والسنة : توفري البيئة األخالقية واملع٥

ا يف اجلامعات و املدارس ٦   : إصالح املناهج التعليمية اليت يتلقو

  :  السعي اجلاد باختيار األساتذة األ كفاءلتعليم أبنائهم الشباب ٧

  : توفري البيئة األخالقية واملعنوية والثقافية املناسبة يف ضوء الكتاب والسنة ٨

  : السعي لتأمني االحتياجات األساسية للشباب  ٩

  : مشاركة الشباب يف الشؤون اجملتمع الكاملة ،السياسية واالقتصادية والثقافية١٠

  : التقاء الشباب بالعلماء من خالل ندوات يف املساجد ويف املدارس ويف غريها ١١

  رعايته: تأييد الدور اهلام لوسائل اإلعالم يف تعليم اجليل الشاب و ١٢

  : توجيه الشباب الغتنام الفرص للعمل الصاحل١٣
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 الهوامش واإلحاالت

٢٧٦:سورة البقرة)١
٢٤:سورة اإلسراء )٢
 ٣٥٦٣لسان العرب إلبن منظور ، ص:)٣

١٤٨لإلمام الراغب األصفهاين ، ص:املفردات يف غريب القرآن)٤
٧ص :انوار التنزيل واسرار التأويل لإلمام  البيضاوي ،)٥
 ٧:صبن سيناإلالسياسة)٦

 ٤١٠املقدمة إلبن خلدون ،ص :)٧

  فيه ضعف) و٢١٢٧٩) (٢٠٩٧٠(رقم احلديث٧/٤٨لإلمام امحد ،ص:مسند أمحد)٨

٨٨هود:سورة)٩
٩الشمس:سورة)١٠
٩٢٦تفسري السعدى ص:)١١
 ١٢٩سورة البقرة : )١٢

١٨الزخرف:سورة)١٣
١٥٣سورة األنعام:)١٤
٦،ص:الغزايللإلماملولدرسالة ا)١٥
١٠-٩الشمس:سورة)١٦
٤١-٣٩سورة النجم:)١٧
١٦سورة ق: )١٨
٦األسرة يف ضوء الكتاب والسنة ، ص :)١٩
٧١اج النبوي يف دعوة الشباب ، ص:املنه)٢٠
ب العتق ، باب كراهية التطاول على الرفيق ، رقم اجلامع الصحيح لإلمام البخارى ،  كتا   )٢١

  .٢٥١٧احلديث:

دراسة مقارنة للحضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية املادية ودور الشباب املسلم للدكتور حممد منظور  )٢٢
  .٢٩عامل ،ص:

٣/٧٨٤٦املستدرك للحاكم ، ص:)٢٣
١٤٢٣ديث :اجلامع الصحيح ، كتاب الزكوة ، باب الصدقة اليمني ، رقم احل)٢٤
 ١٧٣٧١، رقم احلديث٤/١٥١مسند أمحد ،)٢٥
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٥٧١، رقم احلديث:١/٢٥٠كتاب السنة البن أيب عاصم ،  )٢٦
 ٢١سورة األحزاب:  )٢٧

 ١٣٨سورة آل عمران: )٢٨

 ١١١سورة يوسف: )٢٩

٦التحرمي:سورة )٣٠
١/٢٠٠منهج الرتبية حملمد قطب ص:)٣١
٢/٦٩٨تربية األوالد لعبد اهللا ناصح ص:)٣٢
١٨-١٣سورة لقمان :)٣٣
٣٤سورة يوسف: )٣٤
 ٤٥سورة مرمي: )٣٥

 ١٣:الكهفسورة)٣٦
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي)١

 صر مهـ طبع دارالوفاء ١٤٠٧األسرة يف ضوء الكتاب والسنة :د/ السيد أمحد فرج، الطبعة األوىل،  )٢

  هـ صححه: ١٤٠٨طبعة األوىلأصول الفكر الرتبوي يف اإلسالم : د/ عباس حمجوب ، ال )٣

  خري أمحد العطار ، مؤسسة علوم القرآن عجمان ، ودار ابن كثري ، دمشق ، بريوت

 انوار التنزيل واسرا رالتأويل لإلمام  البيضاوي، دار الفكر)٤

 بناء اجملتمع اإلسالمي ونظمه : دراسة يف علم االجتماع اإلسالمي ،)٥

  هـ دار الشروق ، السعودية  ١٤١٨ د/ نبيل السمالوطيالطبعة الثالثة

ن العلك، تربية األبناء والبنات يف ضوء القرآن والسنة : إعداد وتصنيف الشيخ / خالد عبد الرمح )٦
   دار املعرفة ، بريوت 

 الرتبية اإلسالمية وأشهر املربني املسلمني : د/ حممد علي حممد املرصفي ،)٧

  هـ  ١٤١٠بعة األوىل املرزوقي أبو حسني ، الط و د/آمال محزة

دار  هـ ١٤١٨الرتبية اإلسالمية والطبيعة اإلنسانية : األستاذ الدكتور مقداد باجلن ، الطبعة األوىل)٨
  عامل الكتب ، الرياض 

، درويش تربية األطفال يف رحاب اإلسالم يف البت والروضة : حممد حامد الناصر، خولة عبد القادر)٩
  مكتبة الوادي ، جده .هـ نشر : ١٤١١الطبعة األوىل 

  بريوت  هـ  دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية١٤١٢تربية األوالد لعبد اهللا ناصح، الطبعة األوىل )١٠

الطبعة ،هـ) تقدمي : د/ عبد اهللا الوهييب٦٦٠تفسري القرآن العظيم : عز الدين بن عبد السالم (ت )١١
  هـ السعودية . ١٤١٦األوىل 

 مصر  ،املطبعة السلفية،يف تفسري الكالم املنان : عبد الرمحن بن ناصر السعديتيسري الكرمي الرمحن)١٢

السالم ،  هـ) حتقيق : د/ أمحد عبد٣٩٥مجهرة األمثال : أبو هالل احلسن بن سهل العسكري (ت)١٣
  ،بريوت العلمية هـ دار الكتب١٤٠٨وأبو طاهر حممد سعيد بيسوين زغلول ، الطبعة األوىل 

حممد منظور  ة للحضارة اإلسالمية واحلضارة الغربية املادية ودور الشباب املسلم للدكتوردراسة مقارن )١٤
  عامل، دار الكتب العلمية ، بريوت

 ١٩٨٢رسالة الولد لإلمام الغزايل ، الطبعة األوىل ، دار الفكر العريب ، القاهرة )١٥

 ديدة ، بريوتالسلوك االجتماعي يف اإلسالم : حسن أيوب ، طبع دار الندوة اجل )١٦

 اإلسكندرية-،مؤسسة شباب اجلامعة٧السياسة إلبن سينا ص: )١٧

أحباث ووقائع اللقاء الرابع للندوة العاملية للشباب اإلسالمي مارس ‘الشباب والتغري للدكتور فتحي)١٨
  مبطع ثاين الرياض. ‘  ١٩٧٩

، الغفور عطارحتيق: أمحد عبدري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إمساعيل بن محاد اجلوه)١٩
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 هـ .١٤٠٢طبع سنة

هـ) مع شرحه فتح الباري البن حجر، ٢٥٦صحيح البخاري : حممد بن إمساعيل البخاري (ت)٢٠
حمب    ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي ، تصحيح وإخراج :حمـب الدين اخلطيب ، وراجعه: قصي

  للرتاث، القاهرة  هـ  دار الريان ١٤٠٧الدين اخلطيب ، الطبعة الثانية 

 هـ درا الشروق١٣٩٤يف ظالل القرآن : سيد قطب ، طبع سنة )٢١

حتقيق  هـ) حتقيق :مكت٨١٧القاموس احمليط : جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي (ت)٢٢
  هـ مؤسسة الرسالة ، بريوت ١٤٠٧الرتاث يف مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية 

 ،دار الفكر ، بريوتكتاب السنة البن أيب عاصم  )٢٣

 لسان العرب إلبن منظور ، دار املعارف ،الطبعة األوىل)٢٤

احلافظني  هـ) بتحرير ٨٠٧جممع الزوائد ومنبع الفوائد : نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي (ت   )٢٥
  هـ دار الكتب العلمية ، بريوت١٤٠٨:العراقي وابن حجر، طبع سنة 

ا: األستاذ١٤١٨بد القادر الرازي ،الطبعة الثالثةخمتار الصحاح : أبو بكر بن ع)٢٦ يوسف  هـ  اعتىن 
       مد ، املكتبة العصرية ، بريوت الشيخ حم

هـ  ١٤١٨ مدخل إىل أصول الرتبية اإلسالمية : د/ حممد عبد الرمحن فهد الدخيل ، الطبعة األوىل )٢٧
  صف مبركز طيبة للطباعة باملدينة املنورة

تضمينات   صحيحني : أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احلاكم النيسابوري ، معاملستدرك على ال )٢٨
حتقيق:مصطفى عبد  اإلمام الذهيب يف التلخيص وامليزان والعراقي يف أماليه، واملناوي يف فيض القدير

  هـ دار الكتب العلمية ، بريوت١٤١١القادر عطا،الطبعة األوىل 

امشه منتخب كنز العمال بدون رقم وتاريخ الطبعة هـ)٢٤١املسند :أمحد بن حنبل (ت )٢٩ ، و
األوىل  املكتب اإلسالمي بريوت . والنسخة الثانية: بتحقيق : شعيب األرنؤوط  وزمالؤه ، الطبعة 

  هـ  مؤسسة الرسالة ، بريوت١٤١٤

هـ)  ٧٧٠تاملصباح املنري يف غـريب الشرح الكــبري للرافعـي : أمحـد بن حمـمد بن علي الفــيومي ()٣٠
  هـ دار الكتب العلمية ، بريوت ١٤١٤األوىل   الطبعة 

 املفردات  يف  غريب  القرآن لإلمام الراغب األصفهاين ، دار القلم ،  دمشق )٣١

 املقدمة إلبن خلدون ،:  درا الكتاب العريب ، بريوت)٣٢

  دارالعاصمة، الرياضهـ١٤١٥،املنهاج النبوي يف دعوة الشباب:سليمان بن قاسم ، الطبعة األوىل)٣٣

 منج الرتبية اإلسالمية ،حممد قطب ، دار الشروق  ، الرياض)٣٤

هـ والثانية ١٤٠٧منهج املؤمن بني العلم والتطبيق : د/ عدنان علي رضا النحوي الطبعة األوىل)٣٥
 هـ دار النحوى للنشر ، الرياض ١٤٠٨

********************  
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